
حل کشمکش های هندوستان   به کمک تجارت اصفهان می آید 
انسانی با فرمول 
ساده ریاضی

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:
  بهره برداری از تجهیزات

4 انرژی خورشیدی 
 تنها  استخر چادگان

6 نیمه کاره است 3

 باید با قاچاق کاال 
برخورد شود 

اس��تاندار اصفهان با بیان این که قاچاق کاال عالوه بر این که ابعاد 
اقتصادی و امنیتی دارد، ابعاد اجتماعی را هم شامل می شود، گفت: 
بدون فعالیت های پژوهشی نمی توان به این موضوع پرداخت.به نقل 

از  اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان...
4

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

8

اجتماع بزرگ هیات های 
مذهبی در میدان امام علی

4

3
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 ایجاد کلینیک  های 
کنترل خشم برای جوانان

مع��اون س��اماندهی ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و 
 جوان��ان، از ایج��اد کلینی��ک ه��ای کنترل خش��م در

 خانه های سالمت شهرداری خبر داد و گفت: این هفته 
وزارت جوان��ان با معاون��ت اجتماعی ش��هرداری تهران 
 ب��رای راه اندازی کلینی��ک های کنترل خش��م جوانان 

تفاهم نامه امضا خواهد کرد.

  به اشیای مشکوک
 دست نزنید

 کشاورزی
محور توسعه پایدار

فرمانده هنگ مرزي مهران از س��اماندهي و تس��هیل در 
 خروج هزاران زایر حرم اباعبداهلل الحس��ین )ع(در پایانه

 بین المللي شهرس��تان مهران خبر داد و افزود: زایران از 
دست زدن به اشیاي مشکوک و بالصاحب خودداري کنند.  
سرهنگ غالم صحرایي با اشاره به اجتماع بیش از ده هزار 
 نفر از زایران ایراني حرم اباعبداهلل الحس��ین)ع( در پایانه

 بین المللي این شهرس��تان براي عزیمت به کشور عراق 
گفت : این فرماندهي با همکاري...

با حضور ، رییس س��ازمان، معاونین و مدیران س��ازمان 
 جهاد کشاورزی استان اصفهان و مسوول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه، جلسه ش��ورای  هماهنگی مدیران آذرماه  در 
محل سالن ش��هید  داد خواه برگزارش��د. دراین نشست 
مهندس قدرت اله قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی 

استان اصفهان گفت : با توجه به استقبال مردم در...

5

هیات های عزاداری 
نمی توانند سکوالر باشند 

دفتر حفظ و نش��ر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای، 
متن کامل بیان��ات رهبر معظم انق��الب در دیدار 
اعضای س��تاد مرکزی هیات رزمندگان اس��الم را 

منتشر کرد.
بخش هایی از  س��خنرانی معظم له به این  ش��رح 

است:
هیات رزمندگان یک پدیده   مبارکی اس��ت؛ نفس 
این که رزمندگان ما هیات عزاداری تشکیل بدهند 
- محور و نقطه   ثق��ل اصلی هم عزاداری عاش��ورا 
اس��ت؛ بقیه  ای که فرمودید، این  ها حواشی الزم و 

خوبی است، اما آن نقطه   ثقل، احیای عاشورا، زنده 
نگه  داشتن عاشورا و عمق  یابی ژرفای حادثه   عاشورا 
است - چیز بسیار مبارک و مهمی است...این که این 
مجموعه بیایند برای مساله   عاشورا و مساله   عزاداری 
حسین  بن  علی )ع( تالش بکنند و کار کنند و آن را 
گرم و گرامی و زنده بدارند، این خیلی کار مناسب 
و الزمی اس��ت. بنابراین نفس این انتس��اب، یعنی 
انتساب هیات عزاداری به رزمندگان، چیز مبارکی 
 اس��ت، چیز خیلی خوبی اس��ت، این را رها نکنید

 و هر چه می توانید حفظ کنید و...

بیانات رهبرمعظم  انقالب در جمع اعضای هیات رزمندگان

خاطره گویی یلدا با»چله زری وعمو چله «
شب یلدا  این بلند ترین شب سال فقط یک دقیقه از بقیه شب ها بلندتر است اما بهانه دوست داشتنی است برای ساعت ها با هم بودن و لذت بردن از زندگی در کنار 

عزیزترین ها.  آجیل ، انار و هندوانه نشانه هایی از سرخی خورشید هستندکه  از این شب به بعد دوباره متولد می شود و جان تازه ای می گیرد .
»شب چله تان گرم و مبارک«  3

معلماندارایسوگندنامهمیشوند
دبیر کل ش��ورای عالی آموزش و پرورش از تصویب اولیه طرح 
پیش��نهادی »س��وگندنامه معلمی« خبر داد و گفت: این طرح 
در جلسه آینده ش��ورا، مصوب و پس از امضای رییس جمهور، 
الزم االجرا  می ش��ود.مهدی نوید ادهم با اش��اره ب��ه مصوبات 
هشتصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 
که به ریاست وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: مهم ترین 

دستور...
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هر گز از اجاق گاز و پلوپز برای گرم کردن فضای  آش�پزخانه و ساختمان 

استفاده نکنید زیرا گاز های حاصل از احتراق که حجم  وسیع دارد بسرعت 

در فضای ساختمان منتشر و به گاز سمی منو اکسید کربن تبدیل شده موجب 

مسمومیت و گاز زدگی خواهد شد . 

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی



چهره روزيادداشت

ظريف با داود اغلو ديدار کرد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با شرکت در نشست 
افتتاحیه شورای وزیران خارجه دی 8 و ایراد سخنرانی در این نشست 

با احمد داود اوغلو وزیرخارجه ترکیه دیدار و گفت وگو کرد.
 مس��ایل دوجانبه، موضوعات مهم منطقه و مس��ایل بی��ن المللی از

 مهمتری��ن مطالب مط��رح ش��ده در دی��دار وزرای ام��ور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و ترکیه بود.ظریف و داود اوغلو همچنین در 
 خصوص تحوالت جاری در زمینه بحران سوریه با یکدیگر رایزنی و

 تبادل نظر کردند.

 سوخت موشکی ارتش
 »عمل صالح« است

فرمانده کل ارتش با بیان این که »کلمه طیبه« شعر و توصیف زبانی 
نیست، گفت: مفتخر هستیم که ارتش جمهوری اسالمی ایران به این 
تعبیر ولی فقیه که فرمودند: ارتش کلمه طیبه است، ملقب شده است.

امیر سرلشکر عطااهلل صالحی فرمانده کل گفت: فرمانده کل ارتش با 
بیان این که همه ما به دنبال این هستیم که عزت و شرفی پیدا کنیم، 
 تصریح کرد: سوخت جامد موش��کی حرکت به سوی عزت و شرف

 عمل صالح اس��ت. امیر صالحی با اش��اره به ویژگی های ذکر ش��ده 
مومنین در قرآن کریم گفت: امیدوار هستیم ارتش جمهوری اسالمی 
ایران که به کلمه ای که ولی فقیه فرمودند ارتش کلمه طیبه اس��ت، 

ملقب شده، خاصیتش بیش از پیش باال رود.

تصويب قعطنامه ضدحقوق بشری 
علیه ايران

مجمع عمومی سازمان ملل با ادعای نقض حقوق بشر در ایران اعالم 
کرد که این سازمان از تعهدات حس��ن روحانی رییس جمهور ایران 

در بهبودی مسایل حقوق بشری در این کشور استقبال می کند.
 به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز، مجم��ع عمومی س��ازمان ملل در 
بیانیه ای نقض حقوق بشر در کشورهای ایران و سوریه و کره شمالی 
محکوم کرد.مجمع عمومی سازمان ملل در ادامه این بیانیه مدعی شد 
که این سازمان نگران نقض حقوق بشر در ایران است اما از تعهدات 
حسن روحانی رییس جمهور ایران در بهبودی مسایل حقوق بشری 

در این کشور استقبال می کند.
این قطعنامه علیه ایران با 86 رای مثبت و  36 رای منفی و 61 رای 

ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.  

توضیح فرجی دانا درباره انتصاب 
توفیقی، میلی منفرد 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درباره انتصاب توفیقی و میلی منفرد 
که باعث اعتراض برخی نمایندگان ش��ده است گفت: در این زمینه 
سوء تفاهم هایی وجود داشت که در حال برطرف کردن آن هستیم 
اما آن چه براساس اختیارات و طی مراحل قانونی انجام شده است، 
نقض نمی شود.رضا فرجی دانا در پاسخ به سوالی درباره انتقادهای 
مطرح شده در خصوص هدایای پژوهش��گران برگزیده که از سوی 
رییس جمهور مورد قدردانی قرار گفتند اظهار داش��ت: در ش��رایط 
ویژه ای قرار داریم و همگی باید با درک این شرایط یکدیگر را به صبر 
 دعوت و ترغیب کنیم. فرجی دانا در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی

 بر این که جایگاه تش��کل ه��ای دانش��جویی در وزارت علوم دولت 
یازده��م کجاس��ت؟ گف��ت: وزارت علوم ب��ه فعالیت تش��کل های 
دانشجویی و انجام وظایف اجتماعی دانشجویان اعتقاد کامل دارد و 
امیدواریم آن ها بتوانند برای انعکاس ضعف ها به مسووالن و انجام 
وظایف اجتماعی خود فعال باشند. ما هم در این زمینه بسترهای الزم 

را فراهم خواهیم کرد.

برگزاری اختتامیه سی و دومین دوره 
سراسری قرآن کريم سپاه پاسداران 
آیین اختتامیه سی و دومین دوره سراس��ری قرآن کریم سپاه پاسداران 
با حضورمعاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در س��پاه برگزار 
شد.آیین اختتامیه سی و دومین دوره سراسری قرآن کریم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در محل سالن همایش های والیت ستاد فرماندهی سپاه 
پاسداران با حضور سردار محمد حسین س��پهر معاون هماهنگ کننده 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سردار حمید اصالنی معاون اجرایی سپاه و 
سردار محمدعلی آسودی معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه برگزار شد. سردار آسودی در این مراسم گفت: حافظان و قاریان قرآن 
چندین ماه است در مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و مرحله نهایی این دوره از 
مسابقات قرآن سپاه مشغول فعالیت هستند که این تالشها باعث ارتقا سطح 
معنوی سپاه خواهد شد.آسودی با اشاره به اینکه حسن اصلی این مسابقات 
ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت های قرآنی سپاه است، گفت: سپاه در چند 
سال اخیر فعالیت های قرآنی خود را به اوج رسانده و کارکنان سپاه همواره 

رتبه نخست مسابقات قرآن نیروهای مسلح را به خود اختصاص داده اند.

دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای، متن کامل بیانات 
رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد مرکزی هیات رزمندگان 

اسالم را منتشر کرد.
بخش هایی از  سخنرانی معظم له به این  شرح است:

هیات رزمندگان یک پدیده   مبارکی است؛ نفس این که رزمندگان 
ما هیات عزاداری تش��کیل بدهند - مح��ور و نقطه   ثقل اصلی هم 
عزاداری عاشورا اس��ت؛ بقیه  ای که فرمودید، این  ها حواشی الزم 
و خوبی است، اما آن نقطه   ثقل، احیای عاش��ورا، زنده نگه  داشتن 
عاشورا و عمق  یابی ژرفای حادثه   عاشورا است - چیز بسیار مبارک و 
مهمی است...این که این مجموعه بیایند برای مساله   عاشورا و مساله   
عزاداری حسین  بن  علی )ع( تالش بکنند و کار کنند و آن را گرم و 
گرامی و زنده بدارند، این خیلی کار مناسب و الزمی است. بنابراین 
نفس این انتس��اب، یعنی انتس��اب هیات عزاداری به رزمندگان، 
 چیز مبارکی اس��ت، چیز خیلی خوبی اس��ت، ای��ن را رها نکنید

 و هر چه می توانید حفظ کنید و نگه دارید. نکته  دیگر این است که 
اسم هیات در آن تبادر عرفی، )به معنی  ( بی  نظمی است؛ می گویند 
 فالنی هیاتی عمل می کند، یعنی بی  نظم عم��ل می کند. تقریبا

می شود گفت  شما اولین کسانی هستید که آمدید این مجموعه  ای 
را که گویا طبیعتش طبیعت »بی  نظمی« است، تحت نظم درآورید؛ 
این خیلی چیز خوبی اس��ت.  خب، هیاتی بودن - که به اصطالح 
تعبیری از بی  نظم بودن است - به  خاطر چیست؟ به  خاطر این است 

 که وقتی کس��ی وارد هیات امام حسین می ش��ود هیچ  کس به او 
نمی گوید فالن جا بنشین، فالن جا ننش��ین؛ فالن جور بنشین، 
فالن جور ننشین؛ کی بیا، کی برو؛ کامالهمه   تحرکات، برخاسته   
 از اراده   مردم و خواس��ت خود مردم است که آن هم ناشی از ایمان

 آن ها است؛ این چیز خیلی خوبی است، این را باید نگه دارید؛ یعنی 
ارتباط هیات را به ایمان مردم و عشق مردم، و جاذبه و گیرایی خود 
هیات و خود این کانون را برای دل های مردم باید نگه دارید، این را 
باید حفظ کنید، یعنی جوری نشود که حالت اداری و مانند این ها 
پیدا بکند.به نظر من مراکز شماها حسینیه  ها است. شما مرکز اداری 
نمی خواهید؛ حسینیه، هیات، مسجد، مراکز شما این ها است. یعنی 
اگر آمدیم ما این جا را وابسته کردیم به یک اداره  ای و یک ساختمانی 
و طبقه  اول و طبقه   دوم و صندلی گردان و مانند این ها، این دیگر 
هیات نمی شود؛ می ترسم اشکال پیدا بکند، نمی گویم قطعا هیات 
نمی شود، اما به نظرم می رسد که طبیعت کار هیات این است که 
مردم با عشق و شور و اشک بیایند طرف مجلس امام حسین؛ این 
است که اثر می کند؛ این است که از دلش این انقالب می جوشد، 
 یا الاقل مزرع خوبی برای رش��د فضایل انقالب��ی و معارف انقالبی

 می شود.نکته   بعد که خیلی مهم است، همین مساله  یتربیت نیروها 
یا حراست از نیروهای گوینده و خواننده از خطاها و اشتباهات است؛ 
این خیلی مهم است. واقعا یکی از گرفتاری  های ما این است؛ حاال 
اسم مداحها بد در رفته، مخصوص مداحها نیست، مداح و غیر مداح 

ندارد. از کسانی که در این ماجرای منبر رفتن و از عاشورا خواندن 
وارد بوده  اند - اعم از مداح و منبری و مانند این ها - مواردی دیده 
شده که حرف های نامناسبی از این ها صادر شده. یک وقت حاال 
من و شما نشس��ته  ایم، یک حرف غلطی هم از دهان بنده می  آید 
بیرون، چی��زی نیس��ت،)چون  (دو نفر پهلو هم نشس��ته  اند، مهم 
نیس��ت؛ یک وقت نه، ما هزار نفر، ده هزار نف��ر، گاهی پنجاه هزار 
نفر مستمع داریم، گاهی این جمعیت تبدیل می شود به جمعیت 
های میلیونی به  خاطر انتش��ار؛ این جا باید محاسبه بشودکه تاثیر 
یک حرف غلط و نامناس��ب بر روی ذهن مخاطب چیس��ت. یک 
عده  ای همان حرف غلط را قبول م��ی کنند، و یک معرفت غلطی 
پیدا می کنند؛ یک عده  ای آن را استنکار می کنند و این استنکار 
موجب می شود که از اصل دین زده بشوند؛ بین کسانی و کسانی 
سِر این حرف اختالف می  افتد؛ ببینید، از چند جهت مجاری فساد 
به  وجود می  آید برای یک حرف غلطی که یک نفر می زند. از قدیم 
دیده بودیم ما - مخصوص حاال نیست؛ از بچگی می رفتیم روضه و 
پای منبر - گاهی روضه  خوان  ها روضه  هایی می خواندند که معلوم 
بود غلط است، معلوم بود خالف اس��ت، اما می خواندند؛ برای این 
که حاال چهارنفر مستمع دلشان بس��وزد و گریه کنند. مگر به هر 
قیمتی باید این کار را کرد؟ حادثه را بیان کنید؛ تا مردم دلش��ان 
شیفته بش��ود و منقلب بش��ود، نه این که خالف بگویند. حاالها 
 هم می شنوم، منبری یا مداح س��ر منبر خطاب به امیرالمومنین 
می کند و م��ی گوید آقا هرچه داری از امام حس��ین داری! ش��ما 
فکرش را بکنید! این چه حرفی اس��ت و این چ��ه مهمل  گویی  ای 
اس��ت که کس��ی این  جور درباره   امیرالمومنین ح��رف بزند؟ امام 
حسین هرچه دارد از امیرالمومنین دارد، امام حسین هرچه دارد 
از پیغمبر دارد؛ چرا نمی فهمند این معانی و این مسایل را؟ آن  وقت 
ادعا هم دارند، هرچه هم به دهنشان بیاید می گویند؛ یعنی این ها 
را خیلی باید به  نظر من بزرگ بشمریم. یک نکته هم همین مطلبی 
 است که آقای نجات اش��اره کردند که درست هم هست. هیات ها 
نمی توانند سکوالر باشند؛ هیات امام حس��ین سکوالر ما نداریم! 
هرکس عالقه  مند به امام حس��ین است، یعنی عالقه  مند به اسالم 
سیاسی است، اسالم مجاهد اس��ت ،معنای اعتقاد به امام حسین 
این است. این که آدم در یک مجلس روضه یا هیات عزاداری مراقب 
باشد که مبادا وارد مباحث اسالم سیاسی بشود، این غلط است. البته 
معنای این حرف این نیست که هر حادثه  سیاسی در کشور اتفاق 
می  افتد، ما باید حتما در مجلس روضه آن را با یک گرایش خاصی  
بیان کنیم؛ نه، اما فکر انقالب، فکر اس��الم، خ��ط مبارکی که امام 
)رضوان اهلل علیه( در این مملکت ترسیم کردند و باقی گذاشتند، 

این ها بایستی در مجموعه  ها و مانند این ها حضور داشته باشد.

بیانات رهبرمعظم  انقالب در جمع اعضای هیات رزمندگان اسالم؛

تشکیل تیپ پادشاهی هیات های عزاداری نمی توانند سکوالر باشند 
انگلیس در سوريه

شبکه اسکای نیوز فاش کرد تروریس��ت های انگلیسی 
زیادی در س��وریه تحت لوای یک تی��پ جدید درحال 
جنگیدن هس��تند.به گزارش العالم؛ این ش��بکه اظهار 
 داش��ت ویدیوهای��ی ب��ه دس��تش رس��یده ک��ه ثابت
  می کند دستگاه های امنیتی انگلیس تعداد به اصطالح

 جه��ادی های انگلیس��ی در س��وریه را کمت��ر از تعداد 
 واقعی تخمین زده است و بس��یاری از این تروریست ها 
 در چارچوب لش��کری به نام لشکر پادش��اهی انگلیس 

می جنگند که وجود آن تاکنون فاش نشده بود.

  واکنش اردوغان

 به اتهام فساد مالی
به نقل از حریت؛ رجب طیب اردوغان، نخس��ت وزیر ترکیه، 
در واکنش به دس��تگیری بیش از 80 فرد تاجر و بوروکرات 
که شامل فرزندان سه تن از وزرای کابینه دولت نیز می شود، 
اعالم کرد که »عملیاتی کثیف« علی��ه دولت در حال انجام 

است. 
وی در جریان یک نشس��ت خبری در آن��کارا گفت: این جا 
شاهد عملیاتی بسیار کثیف هستیم.پلیس آنکارا و استانبول 
عملیات  گس��ترده ای را برای مبارزه با کالهبرداری و رشوه 
انجام داده و تاکنون 80 نفر را بازداشت کرده است. اردوغان در 
ادامه افزود که محافلی در داخل و خارج از کشور می خواهند 

رشد سریع ترکیه را متوقف کنند.

 واکنش روسیه
 به نگرانی موشکی غرب

به نقل از خبرگزاری »نووستی«، سرگئی شایگو، وزیر دفاع 
روسیه اعالم کرد که سامانه های موشکی »اسکندر« در هر 
نقطه از خاک فدراسیون روسیه که از دید رهبران این کشور 

الزم باشد، مستقر خواهند شد.
ژن��رال »فیلیپ بری��دالو« امریکای��ی گفته بود ک��ه اخبار 
رسانه های در مورد استقرار سامانه های موشکی »اسکندر« 
در ناحیه کالینینگراد در نزدیک مرز کشورهای اروپایی باعث 
نگرانی شدید مقامات ناتو شده است.پیش از این نیز وزارت 
امور خارجه امریکا و لهس��تان در رابطه با اخبار منتشره در 
مورد استقرار سامانه های موشکی »اسکندر« روسیه در ناحیه 

کالینینگراد ابراز نگرانی کرده بودند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

توجه به مردم جزء اصلی 
خصوصیات رفتاری سپاه است

سردار جعفری / فرمانده سپاه 

دستاوردها و موفقیت های بزرگ و تحسین برانگیز سپاه در حوزه حفاظت 
فرودگاه ها و شخصیت ها، آرامش خاطر و فضایی بسیار امن را برای مسوولین 
عالی رتبه و کلیدی نظام و نیز آحاد ش��ریف ملت ایران فراهم آورده است.

حفظ هویت مردمی مس��ووالن نظام و برخوردهای ارزش��ی و کریمانه با 
مردم و اجتناب از رفتارهای سرد، سخت و غیراخالقی با مردم و محور قرار 
دادن آموزه های دینی در کنار توجه به جنبه های حرفه ای از جمله مواردی 
اس��ت که همواره مورد اهتمام 
سپاه اس��ت. رعایت ارزش های 
انق��الب و توجه به م��ردم جزء 
اصل��ی خصوصی��ات رفت��اری 
سپاه در هر ش��رایطی است که 
به حمداهلل این موضوع به مثابه 
یک واقعیت انکارناپذیر در رفتار 
شما مشهود و مورد قدرشناسی 

مردم و مسووالن است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1204 | شنبه 30 آذر 1392 | 18  صفر   1435

2
روحانی به منزل شهیدمفتح رفت

حسن روحانی که رییس بنیاد شهید وی را همراهی می کرد مورد استقبال خانواده شهید مفتح قرار گرفت.
رییس جمهور در جمع خانواده شهید مفتح درباره نقش آیت اهلل دکتر مفتح در شکل گیری انقالب اسالمی 

و وحدت حوزه و دانشگاه سخنانی را ایراد و از ایشان تجلیل کرد.

توافق نهايی بايد 
منصفانه  باشد

 از وظیفه اصلی 
فاصله نگیريد 

عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای ای��ران در گفت وگو ب��ا روزنامه 
»زوددویچه سایتونگ«درخواس��ت غ��رب برای محدودیت غنی س��ازی 
اورانیوم در خاک ایران همچون درخواس��تی مانند تعطیل کردن هر گونه 
 تاسیسات هسته ای در کشورش را خط قرمز جمهوری اسالمی در مذاکرات

 نامید.
 عراقچی درباره مذاک��رات ایران ب��ا 1+5 و توافق و ق��رارداد طوالنی مدت

  به ای��ن روزنامه آلمان��ی گفت: وی بر این عقیده اس��ت که ای��ن مذاکرات 
 گفت وگوهای دش��واری خواهد بود. یک توافق در ای��ن زمینه غیر ممکن 
نیست در صورتی که طرفین مذاکره عزم و اراده راسخ و خوبی در این راستا 
داشته باشند.وی افزود: در پایان این مذاکرات، باید یک توافق منصفانه انجام 

شود که هم ملت ایران و هم رهبری سیاسی بتوانند آن را بپذیرند.

رییس جمهور گفت: چگونگی فعالیت ها، عملکرد و تصمیمات ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی می تواند از طریق نظرس��نجی مورد ارزیاب��ی قرار گیرد تا ما 
بتوانیم در آینده نقص ها و ایرادها را برطرف کرده و با شیوه ای بهتر و کامل تر 
حرکت کنیم.روحانی  با تاکید بر تالش در راستای تحقق فرامین و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ، بیانات معظم له در جلسه اخیر اعضای این 
شورا با ایشان را هدایتگر توصیف کرد و گفت: دولت مصمم به اجرایی کردن 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است و سایر قوا و دستگاه ها نیز توجه 
دارند که باید مصوبات این ش��ورا را اجرایی کنند.رییس جمهور تصریح کرد: 
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند شورای عالی انقالب فرهنگی مرکز 
سیاست گذاری فرهنگی کشور است و ما نباید با پرداختن به برخی موضوعات 

که دارای اهمیت کمتری است از وظیفه اصلی مان فاصله بگیریم.

آی��ت اهلل العظمی ناصر مکارم ش��یرازی در دی��دار رییس 
س��ازمان انرژی اتمی که در دفتر این مرج��ع تقلید در قم 
برگزار شد طی سخنانی ضمن اش��اره به گزارش علی اکبر 
صالحی که در این دیدار ارایه ش��د گفت: توضیحات ش��ما 
مقداری از ابهامات ما را برط��رف کرد.وی در ادامه به نکاتی 
پیرامون توافق نامه ژنو اش��اره و ابراز داش��ت: این توافق به 
 شکل نسبی خوب است اما برخی معتقدند که شما تمامی

 کارت های برنده خ��ود را بیش از حد مص��رف کرده اید و 
چیزی ب��رای این که بع��دا بخواهید به آن ه��ا بدهید باقی 
نگذاشته اید.مکارم شیرازی بیان کرد: نکته دیگر این است 
که شما چه چیزی گرفته اید؟ و نکته سوم نیز در این است که 
اگر آنچه را که تا به حال بوده متوقف کنید این ها این توقفات 
را به ش��کل دایمی می خواهند و در آینده نیز درخواس��ت 
اقداماتی دیگر دارند.وی با تاکید بر این که غربی ها شیطان 
غریبی هستند بیان داشت: در دنیا کشورهایی هستند که 
بخواهند توافق صورت بگیرد اما برخی دیگر از کشورها نیز 
هستند که به شدت دنبال عدم ایجاد توافق هستند.مکارم 
شیرازی بیان داشت: مساله هسته ای برای ما شفاف است 
و همانطور که رهبر معظم انقالب درباره حرام بودن سالح 
 هسته ای فرمودند من نیز  بحث س��الح هسته ای را حرام

 می دانم .

آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی با اش��اره به این که کسانی 
که می خواهند حق ایثارگ��ران و خانواده های ش��هدا را 
تضعیف کنند باید جواب خدا را بدهند، افزود: قطعا شهدا 
راضی نیستند که جامعه اس��المی در آن تفرقه باشد چرا 
که اگر اختالف ایجاد ش��ود دش��من می تواند رخنه کند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به حاضران 
گفت: شما باید منادی وحدت باشید و کسانی که به دنبال 
ایجاد تفرقه هستند را نصیحت کنید.برخی اختالفات در 
 کش��ور وجود دارد اما آن اختالفات در همه جا هس��ت؛ از 
اختالف ه��ا  بحث ها به وج��ود آمده و این ام��ر معلومات 
ما را بیش��تر می کند اما نزاع هیچ گون��ه توجیهی ندارد و 
 نباید اجازه بدهیم که در فضای ایثارگ��ری نزاع به وجود

 آید.
وی گفت: ش��هیدان زنده هس��تند و خون آن ها آدمی را 
دعوت به حق می کند و این همان کاری است که معلم یا 

خطیب انجام می دهد.
آیت اهلل رفس��نجانی خطاب به خانواده شهدا و ایثارگران 
گفت: ش��ما برنده قطعی تاریخی انقالب هستید و من به 
عنوان کسی که س��ال ها فرمانده جنگ بودم می دانم که 
چه ارزش��ی در وجود شهیدان بود و ش��ما باید این نعمت 

الهی را شکر کنید.

علی اکبر صالحی به تشریح فعالیت های سازمان انرژی اتمی 
پرداخت و گفت: در توافق ژن��و از هیچ یک از حقوق تصریح 
 NPT شده در اساس��نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و
عدول نشده است.وی با اش��اره به این که در این توافق نامه 
اقدامات اطمینان بخش و اعتماد سازی صورت گرفته است 
افزود: مقصد نهایی روشن شده اس��ت و در این میان برخی 
اقدامات نیز تعریف ش��ده و طرفین به صورت مساوی اقدام 
خواهند کرد.رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به این که در 
این توافق نامه تولید اورانیوم 20 درصد متوقف می شود گفت: 
ما از ابتدا قصد تولید اورانیوم 20 درصد را نداشتیم و وقتی که 
سوخت راکتور تهران به پایان رسید و غرب از ارایه سوخت 
خودداری کرد ، دانشمندان ایرانی نسبت به تولید اورانیوم 
20 درصد اقدام کردند و به میزان 4 سال برای راکتور تهران 

سوخت ذخیره داریم.
وی گفت: در این بخش چیزی از دست نمی دهیم و هر وقت 
که نیاز باشد در مدت زمان اندک می توانیم بار دیگر نسبت به 

تولید اورانیوم 20 درصد اقدام کنیم.
وی با اشاره به این که غربی ها خواستار این بودند که راکتور 
آب سنگین اراک را از ما گرفته و یک راکتور آب سبک بدهند 
گفت:  ما از این دستاورد ارزنده عدول نکرده ایم و قصد نداریم 

این دستاورد را از دست بدهیم.

مجمع عمومی س��ازمان ملل قطعنامه پیشنهادی از سوی 
ایران در مورد جهان علیه خشونت و افراطی گری را با اجماع 
به تصویب رساند.پیشنهاد این اقدام از سوی رییس جمهور 
کشورمان در جریان سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان 
ملل در مهرماه س��ال جاری مطرح ش��ده بود.بر این اساس 
نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل در نیویورک پیش نویس 
قطعنامه ای را در این رابطه برای ارایه به مجمع عمومی تهیه 
کرد و طی سه ماه گذشته رایزنی های گسترده ای را با اعضای 
س��ازمان آغاز و پس از برگزاری چندین جلس��ه مش��ورتی 
و مذاکراتی ب��ا نمایندگان کش��ورها و گروه ه��ای مختلف 
سیاسی و جغرافیایی در س��ازمان ملل، نهایتا پیش نویس 
این قطعنامه نهایی و در صحن علنی مجمع عمومی با اجماع 
کامل به تصویب رساند.محمد خزاعی سفیر و نماینده دایم 
 کشورمان نزد سازمان ملل متحد طی سخنانی ضمن معرفی

 پیش نوی��س این قطعنام��ه از همراهی کش��ورها تقدیر و 
اظهارداشت : حمایت کشورها در تصویب پیش نویس نهایی 
این قطعنامه نش��انگر لزوم در دس��تور کار قرار گرفتن این 
چالش امروز جهانی و همچنین نیاز روزاف��زون به مقابله با 
خشونت و افراطی گری است.سفیر کشورمان افزود: توجه 
اصلی این پیش نویس معطوف به مقابله با رشد افراطی گری 

و خشونت های فرقه ای در شماری از مناطق جهان است.

مجمع تشخیص انرژی هسته ایمراجع سازمان ملل

غربی ها،  شیطان غريبی 
هستند

فرقه افکنان دشمن را 
شاد می کنند

 راکتور اراک 
تعطیل نمی شود

تصويب پیشنهاد روحانی 
در سازمان ملل
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صدور گذرنامه های هوشمند
 رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از صدور گذرنامه های بیومتریک

با قابلیت درج اثر انگشت در آینده نزدیک خبر داد.
سردار محمود صادقی درباره روند هوشمندسازی گذرنامه ها اظهار داشت: 
طرح تعویض گذرنامه های الکترونیک از سال 89 آغاز شده که از آن زمان 

به بعد تمامی گذرنامه ها به شکل الکترونیکی صادر شدند.
وی با بیان این که تاکنون بیش از پنج میلیون گذرنامه به این ش��یوه در 
سراسر کشور صادر و به متقاضیان تحویل شده است گفت: گذرنامه های 

بیومتریک با قابلیت درج اثرانگشت نیز در آینده نزدیک صادر می شود.

 ۶۳درصد جمعیت اصفهان 
تحت پوشش تامین اجتماعی 

     مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: ۶۳ درصد از مردم 
استان، بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند.

علی اصغر دادخواه ابراز داش��ت: س��ازمان تامین اجتماعی در اس��تان 
اصفهان، ۳میلیون و 8۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد. وی افزود: با توجه 
به جمعیت استان اصفهان، ۶۳ درصد از مردم استان، بیمه شده سازمان 
تامین اجتماعی هستند. مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان اظهار 
داش��ت: با توجه به افزایش جمعیت تعداد بیمه شدگان و مخاطبان این 
 سازمان و گسترش چتر حمایتی تامین اجتماعی در سراسر کشور، تاکنون
  هی��چ گونه خلل��ی در ارای��ه خدم��ات و تعهدات ب��ه بیمه ش��دگان و

 مستمری بگیران به وجود نیامده است. 

  بیمارستان فاطمیه خوانسار
 درجه يک استانی شناخته شد

مدیر شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان خوانس��ار گفت: بیمارستان 
فاطمیه این شهرستان با استاندارد سازی و افزایش امکانات و تجهیزات، 
در میان بیمارستان های زیر 1۰۰ تختخوابی، درجه یک استانی شناخته 
شد. علی وحدتی اظهار داش��ت: اورژانس بیمارستان فاطمیه که چندی 
پیش مورد بهره برداری ق��رار گرفت یکی از مجهزتری��ن اورژانس های 
شهرستان های استان اصفهان اس��ت که به دستگاه های روز و پیشرفته 

مجهز شده است.
 وی افزود: این امر جز با همکاری خیران شهرستان خوانسار و دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان میسر نبود.وی نقش خیران در حوزه سالمت و بهداشت 
و درمان شهرستان خوانسار را س��تود و افزود: در هفته های آینده شاهد 
افتتاح یکی از مجهزترین درمانگاه های اس��تان اصفهان در شهرس��تان 

خوانسار خواهیم بود که به همت یکی از خیرین بنا شده است. 

 اجتماع بزرگ هیات های مذهبی 
در میدان امام علی

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان اعالم کرد: هیات های مذهبی 
شهر اصفهان همزمان با روز اربعین حسینی در میدان امام علی )ع( تجمع 
می کنند.حجت االس��الم بهش��تی نژاد با بیان این مطلب گفت:میدان 
امام عل��ی )ع( همزمان با اربعین حس��ینی و مصادف با ایام س��وگواری 
سرور و ساالر شهیدان، میزبان هیا ت های مذهبی اصفهان خواهد بود. 
وی اضافه کرد:هماهنگ��ی و برنامه ریزی الزم ب��رای حضور هیات های 
مذهبی در مراسم تجمع بزرگ عزاداری اربعین حسینی)ع(  انجام گرفته 
است. مدیر کل تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان اعالم کرد:این اجتماع 
 بزرگ  روز دوشنبه از س��اعت 9:۳۰ در میدان امام علی )ع( انجام خواهد

 شد.
وی با اشاره به تجمع بزرگ عزاداران در اربعین حسینی)ع( سال گذشته 
در گلزار شهدای اصفهان اذعان داشت:امسال پس از بررسی های به عمل 
آمده از سوی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان مقرر شد؛ 
تجمع هیات های مذهبی به صورت متمرک��ز در میدان امام علی )ع( به 
دلیل وسعت بیشتر و معماری منحصر به فرد و زیبای این میدان برگزار 
شود. مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان اضافه کرد:با توجه به این 
که بیشتر هیات های مذهبی در منطقه ۳ اصفهان می باشند لذا برگزاری 
تجمع این هیات ها در میدان امام علی )ع( همزمان با  اربعین حسینی با 

استقبال بیشتری روبه رو خواهد شد.

 نیاز ويژه شهرضا
 به کتابخانه های استاندارد

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان شهرضا گفت: در راستای 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، در شهرستان نیازمند احداث کتابخانه 
استاندارد هستیم.فاطمه پورخاقان اظهار داشت: منابع کتاب به تفکیک 
درجه بندی کتابخانه ها سهمیه بندی شده و در اختیار کتابخانه ها و اعضای 

کتابخانه ها قرار می گیرد. 
وی از تش��کیل انجمن خیران کتابخانه س��از به منظور همکاری خیران 
شهر در گس��ترش فضاهای فرهنگی و کتابخانه ای شهر خبر داد و بیان 
کرد: تا پایان س��ال مجمع و هیات مدیره انجمن خیران کتابخانه س��از 
انتخاب می ش��ود. رییس اداره کتابخانه های عمومی ش��هرضا گفت: تا 
کنون 11 میلیون تومان نیم درصد شهرداری شهرضا محقق شده و این 
نگاه بیانگر آن است که شهردار ش��هرضا به مسایل فرهنگی به خصوص 
فضاهای کتابخان��ه توجه ویژه ای دارد.وی تصریح کرد: براس��اس تفاهم 
انجام گرفت��ه با اداره صنع��ت، معدن و تج��ارت، زندان، کمیت��ه امداد، 
برخی مراکز بهداش��تی و درمانی خصوصی و برخی واحدهای نانوایی و 
 ادارات پر رفت و آمد، ایس��تگاه های کتاب خوانی در این اماکن راه اندازی

 می شود.

 ۶۰ هزار مترمربع فضاي سبز 
در منطقه ۸ ايجاد مي شود

شهردار منطقه 8 اصفهان با اشاره به افزایش سرانه فضاي سبز منطقه 
در سال آینده اظهار داشت: در س��ال آینده ۴۰ تا ۶۰ هزار مترمربع 

فضاي سبز و پارك در منطقه 8 ایجاد مي شود.
به گزارش ایمنا، فرهاد جلیل فر با بیان این مطلب گفت:منطقه 8 ، 
۲۳ پارك محلي به مساحت 9۴ هزار مترمربع و 1۶ پارك محله اي 
به مساحت 1۷ هزار مترمربع دارد. وي با بیان این که یکي از شاخص 
ترین اقدامات شهرداري در سال 9۳ افزایش سرانه فضاي سبز است، 
افزود: اگر ساالنه یک مترمربع به فضاي س��بز منطقه افزوده شود با 
توجه به جمعیت ۲۵۰ هزار نفري منطقه 8 باید ۲۵۰ هزار مترمربع 

به فضاي سبز منطقه اضافه گردد.
 شهردار منطقه 8 اصفهان یکي از مش��کالت کمبود فضاي سبز در 
منطق��ه را هزینه باالي ایجاد فضاهاي س��بز عن��وان و تصریح کرد: 
 اگر قیمت هر مترزمین ۵۰۰ هزار تومان در نظرگرفته ش��ود، بدون 

هزینه اجرا باید بیش از 1۲۰ میلیارد تومان هزینه گردد. 

 هشدار مهم پلیس
 به زايران حرم حسیني

  به اشیای مشکوک
 دست نزنید

فرمانده هنگ مرزي مهران از س��اماندهي و تسهیل در 
خروج هزاران زایر حرم اباعبداهلل الحسین )ع(در پایانه 
بین المللي شهرستان مهران خبر داد و افزود: زایران از 
دست زدن به اشیاي مش��کوك و بالصاحب خودداري 
کنند.  سرهنگ غالم صحرایي با اشاره به اجتماع بیش از 
ده هزار نفر از زایران ایراني حرم اباعبداهلل الحسین)ع( در 
پایانه بین المللي این شهرستان براي عزیمت به کشور 
عراق گفت : این فرماندهي با هم��کاري دیگر رده هاي 
 انتظامي برای جلوگیري از س��ر درگمي زای��ران اقدام

 به ساماندهي و کنترل تردد زوار کرده است .
وي در ادام��ه با تاکی��د بر رایزني جهت حل مش��کالت 
گذرنامه زوار افزود : در آستانه اربعین حسیني و حرکت 
پرشور زایران حرم امام حس��ین )ع( از سراسر کشور و 
دیگر کش��ورهاي همسایه به س��مت شهرستان مهران 
جهت عزیمت به کش��ور عراق، این یگان جهت تسهیل 
در هدایت خروج مس��افرین و همکاري با اداره گذرنامه 
با تمام توان خ��ود در پایانه بین الملل��ي مهران حضور 
پیدا کرده و تا خ��روج کلیه  زایرین و بازگش��ت آنان به 
 میهن اس��المي براي خدمت رس��اني در آمادگي کامل 
به س��ر مي برند. وي با تاکید براین که زایران باید حتما 
گذرنامه و ویزاي کش��ور عراق را به همراه داشته باشند، 
افزود: در غیر این ص��ورت از تردد آنان ب��ه خاك عراق 
جلوگیري مي شود.فرمانده هنگ مرزي مهران با اشاره 
به این که زایران با ماموران مرزبان��ي و عوامل گذرنامه 
همکاري الزم را داشته باشند، گفت: مراقب افراد سودجو 
و فرصت طلب در مبادي مرزي و ش��هر مهران باش��ند.

وي در پایان تاکید کرد: زایران از دس��ت زدن به اشیاي 
مشکوك و وسایل بالصاحب همچنین از پذیرفتن ساك 

و وسایل دیگران به هر بهانه اي خودداري کنند.
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گشتی در اخبار
بازدید رییس شورای اسالمی شهر از طرح های منطقه ۱۲ 

رییس و تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به همراه شهردار منطقه 1۲ از طرح های 
عمرانی، ترافیکی و خدماتی این منطقه بازدید کردند. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
توزیع خدمات در مناطق محروم قابل قبول است و مشکالت محله عاشق آباد در حال بررسی است. 

۳

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از ایجاد 
کلینیک های کنترل خشم در خانه های سالمت شهرداری خبر 
داد و گفت: این هفته وزارت جوانان با معاونت اجتماعی شهرداری 
 تهران ب��رای راه ان��دازی کلینیک ه��ای کنترل خش��م جوانان 

تفاهم نامه امضا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور 
جوانان در نشس��ت تخصصی پژوهش و برنامه ری��زی در حوزه 
 جوانان ،چال��ش ها و رفتارها ک��ه در هتل المپیک برگزار ش��د،

 با بیان این مطلب افزود: کارهایی که تا کنون در خصوص جوانان 
انجام شده نمایشی و جشنواره ای بوده که نتیجه آن باال رفتن سن 

ازدواج و افزایش آسیب های اجتماعی است.
 وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارکرد پژوهش ها کار کردهای 
عملی است ولی با بودجه و توان  و فرصت کم ، نباید کار مدیریتی 

انجام داد.
گلزاری ادامه داد: این که در برخی از رسانه ها اعالم می شود که 
دولت به جوان��ان بی مهری می کند و یا مجل��س توجه جدی به 
موضوع جوانان ندارد را قبول ندارم. تمامی مس��ووالن و مدیران 
دغدغه مش��کالت جوانان را دارند، چرا که هر کدام از مسووالن 
فرزندی در سن و سال جوانی داش��ته که به خوبی با مشکالت و 
 چالش های آن ها آشناس��ت و من وجود این همه نگاه منفی را

 قبول ندارم.

به گفته وی، جوانان ایران از جمله پاك ترین جوانان دنیا هستند. 
 جوانان ایرانی ه��م که گرفتار برخی ازآس��یب ه��ای اجتماعی 
 می شوند، با مشاوره و راهنمایی در مسیر درست قرار می گیرند. 
به زعم بنده آس��یب های اجتماعی در میان جوانان ایرانی عمق 

ندارد، اما سوال اصلی آن است که ما باید چه کار کنیم؟!
گلزاری ادام��ه داد: موضوعاتی همچون کش��ش جوان به جنس 
مخالف زمینه های آس��یب و بیماری ندارد، این بخشی از تحول 
دوران جوانی اس��ت و باید ما به عنوان کارشناسان این حوزه آن 
را مدیریت کنیم نه آن که راه کارهای مقابله با کش��ش به جنس 
مخالف را ارایه دهیم. بنابراین من فکر می کنم برخی موضوعاتی 
که به عنوان آسیب اعالم می شود، آس��یب نیست، ویژگی های 

تحولی است که باید روش های مدیریتی آن را تدوین کرد.
وی تصریح کرد: از س��وی دیگر باید تغییرات کل دنیا را بررسی 
کرد سپس درباره برخی از موضوعات نظر دارد. مگر می شود به 
دنیای ماقبل اینترنت بازگشت داش��ته باشیم. امروز فیس بوك 
به عنوان سومین کشور بزرگ دنیا با عضویت یک میلیارد و ۳۰۰ 
هزار نفر شناخته شده اس��ت و نمی توان جوان را از این تحوالت 

دنیای مدرن محروم کرد.

به ج�ای ش�عار دادن باي�د اقدام�ات وفعالیت های 
کاربردی برای جوانان انجام داد

معاون س��اماندهی وزارت جوانان با بیان این ک��ه فرصت اندك 
است و باید به جای ش��عار و برگزاری جشنواره، کارهای عمیق و 
کاربردی انجام داد، افزود: باید پژوهش ها در حوزه جوان عمیق 
تر باش��د. در س��ال آینده همایش ملی پژوه��ش در عرصه ملی 
 جوانان را برگزار می کنیم.گلزاری بیان داشت: جوانان با طبیعت 
جوانی شان به آسیب کشیده می شوند و وزارت ورزش و جوانان 
 باید طوری جوانان را هدایت کند که در معرض آسیب قرار نگیرند

  وب��ه گون��ه ای جوان��ان را
 جهت دهی و هدایت کنند. 

برنام�ه ه�ای خوبی 
ب�رای س�اماندهی ازدواج 

داريم
وی افزود: تمام دقت شناخت 
مس��ایل جوانان و ارایه آن به 
مس��وولین ب��ه خص��وص در 
معیش��ت،  اش��تغال و مسکن 
 اس��ت. در موض��وع ازدواج

 برنامه ه��ای خوب��ی مطرح 
است و  به زودی شرایط مراکز 
مش��اوره ای ازدواج را روشن 

خواهیم کرد.

خش�ونت، اعتی�اد و 
طالق سه آسیب بزرگ جوانان است

گلزاری خش��ونت، اعتیاد و طالق را س��ه آس��یب بزرگ جوانان 
دانست و خاطر نش��ان کرد: این هفته تفاهم نامه ای در خصوص 
ایجاد کلینیک های کنترل خشم در خانه های سالمت با معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران به امضا می ر سانیم.همچنین 
در حوزه هویت جوانان در صدد شناساندن هویت ملی و انقالبی 
به جوانان هس��تیم با رییس س��ازمان میراث فرهنگی جلساتی 
را برگزار ک��رده و ب��ه زودی در بحث هویت دینی و ملی کش��ور 
درصدد شناسایی جاذبه های هر استان بوده و سپس راهکارهای 
معرفی این آثار را در قالب تورهای ویژه گردشگری جوانان ارایه 

خواهیم کرد.

س�تاد س�اماندهی جوان�ان تا قب�ل از پايان س�ال
 تشکیل می شود

گلزا ری از برگزاری سه ستاد ساماندهی امور جوانان و یک شورای 
عالی جوانان تا پایان س��ال خبر داد و گفت: وز رای هر دس��تگاه 
 معاون تام اال ختی��ار خود را در این س��تاد مش��خص می کنند. 
تا قبل از اتمام سال سه ستاد ساماندهی جوانان تشکیل می شود 
و در استان ها نیز سه تا ۵ ستاد برگزار خواهد شد. همچنین وزیر 
ورزش و جوانان نیز احکام اس��تانداران را به عنوان رییس ستاد 

ساماندهی استان ها دراین هفته صادر می کند

برنامه های خوبی برای ساماندهی ازدواج داريم

ایجاد کلینیک های کنترل خشم برای جوانان
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مدیرکل کمیته امداد اس��تان اصفه��ان گفت: دو ه��زار نوعروس 
زیرپوش��ش کمیته امداد اس��تان در نوبت دریاف��ت کمک هزینه 

جهیزیه هستند.
مهدی مجلس آراء با اشاره به این که کمیته امداد به نوعروسان کمک 

 هزینه جهیزیه پرداخت می کند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود
 ۲ هزار نوعروس پش��ت نوبت برای دریاف��ت کمک هزینه جهیزیه 

هستند.
وی با بیان این که این کمک هزینه به صورت نقدی پرداخت می شود، 
افزود: بیشترین متقاضیان از شهرهای چادگان، سمیرم، فریدون شهر 

و شهرستان اصفهان هستند.
مدیرکل کمیته امداد اس��تان اصفهان تصریح کرد: برآورد شده که 
حدود دو میلیارد و پانصد هزار تومان کم��ک هزینه جهیزیه برای 

نوعروسان الزم است.
این مسوول با بیان این که نزدیک  به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
کمک هزینه جهیزیه پرداخت می ش��ود، ادامه داد: هنوز اعتباراتی 
از طرف دولت پرداخت نش��ده و این در حالی است که در این چند 

شهرستان نوعروسان زیادی در نوبت هستند.

نمایشگاه شب یلدا با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با آداب این 
سنت کهن ایرانی در مدارس گلپایگان گشایش یافت.

 در نمایشگاه برپا شده درهنرس��تان دخترانه شهدای پتروشیمی 
گلپایگان، انواع میوه به خصوص هندوانه و انار، آجیل و دیگر تنقالت 

و غذا های محلی با تزیینات زیبا و جذاب، در 1۰ غرفه مختلف در 
معرض دید قرار گرفت.

همچنین جمعی از دانش آموزان نیز با پوشیدن لباس های محلی 
در دو غرفه با ظ��روف قدیمی و تنقالت متنوع بر روی کرس��ی از 

بازدید کنندگان پذیرایی می کردند.
مدیر آموزش و پرورش گلپایگان در هنگام بازدید از این نمایشگاه 
که جمعی از مسووالن نیز حضور داشتند، گفت: شب یلدا ریشه در 
فرهنگ، آداب و رسوم مردم این خطه با قدمت تاریخی و فرهنگی 
 دارد.مهدی اش��راقی صله رحم و دیدن بزرگان فامیل به خصوص
  پدر ب��زرگ و مادر ب��زرگ را از امتیازات و فرصت ه��ای برگزاری

 شب یلدا عنوان و اظهارداشت: بیان خاطرات و تجربیات بزرگان با 
بهره مندی از آموزه های دینی و حافظ خوانی در فرهنگ س��ازی 

موثر است.

مديرکل کمیته امداد استان اصفهان:

2۰۰۰ نوعروس هزينه جهیزيه می گیرند 
میراث آداب

نمايشگاه سنت های يلدا در مدارس گلپايگان 

دبی��ر کل ش��ورای عال��ی آموزش 
و پ��رورش از تصوی��ب اولی��ه طرح 
پیشنهادی »س��وگندنامه معلمی« 
خب��ر داد و گف��ت: ای��ن ط��رح در 
جلسه آینده شورا، مصوب و پس از 
 امضای رییس جمه��ور، الزم االجرا 

می شود.
مه��دی نوی��د ادهم ب��ا اش��اره به 
مصوب��ات هش��تصد و هش��تاد و 
نهمین جلسه شورای عالی آموزش 
و پ��رورش ک��ه ب��ه ریاس��ت وزیر 

آموزش و پ��رورش برگزار ش��د، گفت: مهم ترین دس��تورکار این 
 جلسه، بررس��ی طرح پیشنهادی»س��وگندنامه معلمی« بود که

 بر اس��اس این طرح پیش��نهادی، تمام فارغ التحصی��الن مراکز 
تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، ش��هید رجایی و سایر معلمان 
جدیدالورود آموزش و پرورش در یک مراس��م رس��می نسبت به 
ادای س��وگند معلمی و امضای س��وگندنامه اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در جلس��ه ش��ورا، کلیات این ط��رح، تصویب و 
چگونگی اجرای آن به جلس��ه آینده ش��ورا موکول شد.دبیرکل 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش گفت: پ��س از تصویب این طرح 
برای امضا به ریاست جمهوری ارس��ال خواهد شد و پس از امضا، 
این مصوبه دارای وجاهت قانونی ب��وده و اجرای آن الزامی خواهد 
بود.نوید ادهم در بخش دیگری از س��خنان خود اظهار داش��ت: 
در این جلسه ش��ورای عالی آموزش و پرورش معاونت پشتیبانی 
آموزش و پ��رورش درباره فرآین��د تنظیم بودج��ه 9۳ آموزش و 
پرورش و ویژگی های آن، گزارشی را ارایه کرد.وی افزود: بر اساس 

این گزارش، بودجه سال آینده 
آموزش و پ��رورش در حالی با 
افزای��ش ۲۲ درصدی نس��بت 
به سال گذشته به مجلس ارایه 
شده است که رش��د اعتبارات 
دولت نس��بت به مدت مشابه 
تنها ۷/۶ درص��د افزایش یافته 
اس��ت که این موضوع اهمیت 
آم��وزش و پ��رورش را در نگاه 
دولت نش��ان می دهد. به گفته 
نوید ادهم، پرداختن به زوایای 
مختلف اعتبارات مورد نی��از از ویژگی های گزارش بودجه 9۳ بود 

که مورد توجه اعضا و شورا قرار گرفت.
نوید ادهم همچنین گفت: در جلسه شورا، دکتر فانی به اختصاص 
۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای کیفیت بخشی و اجرای تحول 
بنیادین آموزش و پرورش در الیحه پیشنهادی اشاره کرد و گفت، 
افزایش درصد بیش��تری از اعتب��ارات آموزش و پرورش نس��بت 
به اعتبارات دولت، نش��ان از توجه ویژه ریاس��ت جمهور و هیات 
دولت به آم��وزش و پرورش دارد.به گفته وی، در جلس��ه ش��ورا، 
مصباحی مقدم، عضو ش��ورای عالی آموزش و پ��رورش و رییس 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز ضمن تاکید بر استفاده بهینه 
از اعتبارات پیش بینی شده، گفت: علی رغم تمام محدودیت های 
اعتباری دولت، رقم پیش��نهادی آموزش و پ��رورش با همکاری 
کارشناس��ان، مس��ووالن و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از 
 پیدایش کس��ری اعتبارات این وزارتخانه در سال 9۳ مورد توجه 

قرار گرفته است.

مع��اون آم��وزش و پژوه��ش س��تاد 
عالی کان��ون های فرهنگ��ی و هنری 
 مساجد کش��ور، شناس��ایی ظرفیت 
کان��ون ه��ای مس��اجد را بهترین راه 
مقابل��ه ب��ا آس��یب ه��ای اجتماعی 
دانس��ت.محمدرضا جعفری، معاون 
 آم��وزش و پژوه��ش س��تاد عال��ی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
کش��ور در همایش مس��ووالن واحد 
خواهران کانون های فرهنگی و هنری 
مس��اجد اس��تان اصفهان با تاکید بر 

شناسایی ظرفیت ها و پتانس��یل های واحد خواهران کانون های 
مساجد اظهار داشت: با شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود 
می توان با آسیب های فردی و اجتماعی مقابله کرد.وی با اشاره به 
اربعین حس��ینی ادامه داد:حضرت زینب)س( نقشی ماندگار در 
ترویج و ماندگاری فرهنگ عاش��ورا ایفا کردند و همه ما و به ویژه 
خواهران باید از ایشان درس استقامت و بردباری بگیرم.جعفری با 
بیان این که در زندگی باید مسیر صحیح و خوب را انتخاب کنیم، 
افزود: زنان در انتخاب مسیر صحیح می توانند خانواده و جامعه را 
یاری رس��انند.معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی مساجد کشور 
 گفت: خواهران مس��جدی به خوبی م��ی توانند با الگ��و گیری از

ائمه اطهار)ع( سبک زندگی اس��المی را در جامعه ترویج دهند و 
در جامعه نهادینه س��ازند. جعفری با بیان این که نقش زن در سه 
مرحله نقش دختری،  همسری و مادری ویژه است، گفت:  در دین 
مبین اسالم به نقش زنان در هر سه مرحله توجه شده است چرا که 
در هر سه مرحله زنان می توانند جامعه را به سمت و سوی جامعه 

ایده آل اسالمی پیش ببرند. 
وی بر اهمیت خودشناس��ی 
تاکید کرد و گفت:  متاس��فانه 
ام��روز بیش��تر انس��ان ها به 
مس��اله تک بعدی م��ادی و 
اقتصادی می پردازند. جعفری 
بر استفاده از تفکر و اندیشه در 
همه حوزه ها تاکید داش��ت و 
گفت:  سیر مطالعاتی در زمینه 
های مختلف علمی،  اقتصادی 
و علمی باید م��ورد توجه قرار 

گیرد که در این راستا حلقه های معرفتی نیز مهم است.
 وی بر تربیت و پرورش فرزندان بر اساس آموزه های دینی، قرآنی 
و س��یره و رفتار ائمه اطهار)ع( اشاره داش��ت و افزود: آموزش باید 
 مایه عل��م اندوزی باش��د.جعفری گفت:  اولین هدف س��تاد عالی

 کانون های مساجد کش��ور از ایجاد واحد خواهران در کانون های 
مساجد این اس��ت که ظرفیت بالقوه فرهنگی خواهران در ترویج 
 فرهنگ مسجدی را شناس��ایی کند و این ظرفیت را ساماندهی و 
نظام مند سازد.  جعفری ،رزق حالل را از مولفه های تربیت جامعه 
سالم دانست و گفت:  زنان باید مراقب شغل همسر و کسب درآمد 
آن ها باشند چرا که رزق حالل فرزندانی س��الم و پاك را به دنبال 
دارد. وی، مساله شناسی را یک ضرورت دانست و افزود: همه ما باید 
توانمندی ها و چالش های اصلی جامع��ه خود را به ویژه در بخش 
فرهنگ بدانیم و آن ها راشناس��ایی کنیم.  گفتنی است، در پایان 
این همایش مسووالن واحد خواهران کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد استان اصفهان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش:

معلمان دارای سوگندنامه می شوند
ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور

نقش مساجد در مقابله با آسیب ها

موضوعاتی همچون 
کشش جوان به 

 جنس مخالف
 زمینه های آسیب و 

بیماری ندارد، اين 
بخشی از تحول 

دوران جوانی است 
و بايد ما به عنوان 
کارشناسان اين 

حوزه آن را مديريت 
کنیم



چهره روزيادداشت

ريیس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

 هندوستان
  به کمک تجاراصفهانی می آيد 

 رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان گفت:  هندوس��تان  مش��کل  
نقل و انتقال پول را برای فعاالن اقتصادی اصفهان برطرف می کند  .

  خسرو کسائیان در نشست بررس��ی روابط تجاری و سرمایه گذاری 
در اصفهان و هندوس��تان اظهار داش��ت: ما تاکنون تالش کرده ایم 
کارشناسان و بازرگانان مختلفی را از کشورهای گوناگون به اصفهان 
 دعوت کنیم تا توس��عه تج��اری اصفهان و دیگر کش��ورها به خوبی

 رقم بخورد.
وی اظهار داشت: ما در شرایط سخت دوستان مان را می شناسیم و 
 در این شرایط سخت نیز هندوس��تان با تجار ایرانی همکاری دارد و

 به کمک تجار ایرانی آمده است.
کسائیان تصریح کرد: متاسفانه افرادی هستند که نمی خواهند روابط 
ایران با دیگر کشورهای دنیا حسنه باش��د که تمام دنیا نیز آن ها را 
می شناسند، اما کشورهایی هم هستند که بر خالف این افراد سعی 
می کنند بخشی از مشکالت تولید و تجارت رفع گردد که هندوستان 

از آن دسته از کشورها است.
رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفه��ان بیان کرد: ایران یک کش��ور 
ثروتمند با منابع غنی اس��ت که نیروی انس��انی تیزهوش و کارآمد 
نیز توانسته این غنای ارزش��مند را چند برابر س��ازد.وی ادامه داد: 
هندوستان نیز یک کشور بس��یار بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد دنیا 
است و همان طور که چین توانست در عرصه اقتصاد و تجارت موفق 
عمل کند، هندوستان نیز می تواند به زودی به این قدرت دست یابد.

کس��ائیان با بیان این که در آینده ای نزدیک ارتباط تجاری ایران و 
هندوستان بهتر از قبل نیز می ش��ود ، افزود: عمده مشکالت فعاالن 
اقتصادی اصفهان نقل و انتقال پول است که هندوستان در این زمینه 
نهایت همکاری را با ایران داشت. رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: نشست1+5 هنوز برقرار است و تجار ایرانی امیدوار 

هستند شرایط بهبود یابد و در آینده مشکالتشان رفع شود.

 75 واحد مسکن مهر انارک
 تحويل خريداران شد

مدیر بنیاد مسکن نایین گفت: 75 واحد مسکن مهر ویالیی انارک پس 
 از سه س��ال عملیات احداث تحویل خریداران ش��د. اصغر نوری با بیان 
این که احداث این واحدها از مهر89 آغاز شده بود، افزود: مجموع مساحت 
زیربنای این واحدها شش هزار و 375 متر مربع است.وی با اشاره به این که 
این پروژه تاکنون 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اظهارداشت: 
این واحدها از 385میلیون ریال تا 415 میلیون ریال به متقاضیان فروخته 
شده است.مدیر بنیاد مسکن نایین با بیان این که برای این واحدها تاکنون 
بیش از 29 میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: تسهیالت پرداختی به 
هر واحد مسکن مهر 250 میلیون ریال با کارمزد چهار درصد بوده است.

اختصاص 16میلیارد ريال تسهیالت 
به کشاورزان آران و بیدگل 

مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل گفت: 16میلیارد ریال تسهیالت 
سرمایه در گردش برای کشاورزان این شهرستان اختصاص یافت. حسین 
فتاحی اظهار داش��ت: این تس��هیالت پیش از این با نرخ سود 18درصد 
 پرداخت می ش��د که به علت اس��تقبال کم کش��اورزان، این نرخ اکنون

 به 14 درصد کاهش یافته اس��ت.وی افزود: پرداخت این تس��هیالت از 
طریق تعاونی های تولید و ش��رکت ه��ای خدمات فنی مش��اوره ای به 
کشاورزان اطالع رسانی شده است.وی خاطرنش��ان کرد: از ابتدای مهر 
امسال تاکنون 380 نفر از متقاضیان تسهیالت سرمایه در گردش برای 
 کشت گندم و جو و بهره گیری از این تسهیالت به بانک کشاورزی معرفی

 شده اند.

 توجه بیشتر دولت به ريل
 در مقابل جاده

وزیر راه و شهرسازی از انجام اقدامات الزم برای کاهش حق دسترسی ریل 
در الیحه بودجه سال 93 خبر داد و گفت: سیاست رقابت بین ریل و جاده 

را به نفع ریل تغییر می دهیم.
 عباس آخوندی با بیان این که تغییر پارادایم اتفاق بزرگی است که باید 
در تش��ریح عملکرد بخش دولتی و خصوصی شکل بگیرد تا نقش هر دو 
بخش تغییر کند، تصریح کرد: تغییر پارادایم به صورت دستوری صورت 
نمی گیرد، چراکه مفهوم خصوصی سازی به معنای واگذاری صرف بنگاه ها 

نیست بلکه باید وظایف هر بخش بازتعریف شود.

 بهره برداری از تجهیزات 
انرژی خورشیدی 

 کلنگ  مهمانسرا
 بر زمین زده شد

 مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: به زودی بالغ
  بر س��یصد کیل��ووات تجهی��زات ان��رژی خورش��یدی در اصفه��ان نصب و

  به بهره ب��رداری می رس��د. س��ارا صالحی اظهار داش��ت: تفاه��م نامه نصب 
50 کیلووات پانل خورشیدی برای مساجد شهر اصفهان، با ستاد رسیدگی امور 
مساجد تنظیم و مبادله شده است.وی افزود: تفاهم نامه دیگری جهت نصب، 
بالغ بر 150 کیلووات پانل خورشیدی در مراکز آموزشی شهر اصفهان با اداره 

کل آموزش و  پرورش استان اصفهان منعقد و مبادله شد.
مدیر دفتر بازار برق ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
مشترکان عمومی نیز از نصب پانل های خورشیدی استقبال کرده و  تاکنون 

فرم درخواست 20 مشترک را  دریافت کرده ایم.
این مسوول ادامه داد: امیدوار هستیم تا پایان سال عملیات نصب و بهره برداری 

از این ظرفیت ها در شهر اصفهان به پایان رسد.

کلنگ احداث مهمانسرا و ساختمان شورای اسالمی ش��هر زواره، پنج شنبه 
گذشته  با حضور مسووالن بر زمین زده شد.کلنگ ساخت مهمانسرا و ساختمان 
شورای اسالمی شهر زواره با حضور نماینده مردم اردستان در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار اردستان، بخشدار زواره، اعضای شورای اسالمی شهر زواره و 
جمعی از اهالی این شهر بر زمین زده شد.این ساختمان در زمینی به مساحت 
200 مترمربع و با زیربنای 240 مترمربع در 2 طبقه ساخته می شود تا مورد 
استفاده اعضای این ش��ورا قرار گیرد.قرار است که ساختمان شورای اسالمی 
شهر زواره با اعتبار اولیه 600 میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری زواره، 
ساخته شود.این ساختمان به دلیل نبود سالن جلسات برای شهرداری ونبود 
مکان برای شورای اسالمی شهر زواره ساخته می شود و قرار است مورد استفاده 
 اعضای شورا قرار گیرد.قرار است کار ساخت آن از روزهای آینده آغاز شود تا

 به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
کار نساجی صرفا کاری تولیدی و اقتصادی نیست، بلکه کاری 

مقدس محسوب می شود.
مظفر انصاری در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه صنعت 
نس��اجی اصفهان اظهار داشت: کار نس��اجی صرفا یک کار 
تولیدی و اقتصادی نیس��ت، بلکه کاری مقدس محس��وب 

می شود.
وی ادامه داد: نساجی با مش��اغل دیگر تفاوت دارد و در این 
زمینه باید گفت بعضی از مشاغل اگر تعطیل شوند، آسیب 
زیادی به اقتصاد وارد نمی شود، اما اگر نساجی تعطیل شود، 

مشکالت زیادی برای اقتصاد کشور به وجود می آید.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: 
خوشبختانه در حوزه تربیت نیروی انسانی دانشگاه های ما 
بسیار پیشرفت داش��ته اند و توانسته ایم اقدامات مفیدی در 

این زمینه انجام دهیم.
وی گفت: باید با دیگر کشورها جهت تهیه فناوری های روز 
ارتباط داشته باشیم، اما این ارتباطات باید دوطرفه و دوستانه 
باش��د.انصاری اضافه کرد: برای نمونه مازاد پلی استر ما که 
 در کشورهای دیگر وجود داشت را بلوکه کردند که اقدامی

 بسیار ناپسند به حساب می آمد.
وی یادآور شد: باید از پیشکسوتان در زمینه صنعت نساجی 
بسیار بیشتر از وضع کنونی یاری گرفت، زیرا آن ها به خوبی 

با وضعیت این صنعت آشنایی دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که به زودی 
15 تا 20 میلیون نفر از مردم سبد کاالیی دریافت خواهند 
کرد گفت: برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ و پنیر از جمله اقالم 
این سبد کاالیی است.عباس قبادی از عرضه سبد کاالیی 
به 15 تا 20 میلیون نفر از م��ردم در آینده ای نزدیک خبر 
داد و گفت: برنج، روغ��ن، مرغ، تخم م��رغ و پنیر از جمله 
اقالم این سبد کاالیی هس��تند.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: این س��بد کاالیی در دو مرحله و در قالب 
دو س��بد جداگانه به مردم داده می شود تا بتوان بخشی از 
نیازهای آنان را به اقالم مذکور تامین کرد. وی تصریح کرد: 
این دو س��بد کاالیی تا قبل از اتمام س��ال جاری به دست 

مردم خواهد رسید.
قبادی در ادام��ه از توق��ف واردات برنج، ش��کر و روغن از 
سوی ش��رکت بازرگانی ایران خبر داد و خاطر نشان کرد: 
 ذخایر این کاالها هم اکنون در شرایط مناسبی قرار دارد و

 به همی��ن منظور واردات این س��ه قلم کاال از س��وی این 
شرکت تا اطالع ثانوی متوقف اس��ت.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه از واردات 5 میلیون تن گندم خبر 
داد و گفت: تاکنون 2/5 میلیون تن از این رقم وارد کشور 

شده است و بقیه نیز در حال ورود به کشور است. 

همراه اول در راستای تشویق مشترکین به پرداخت به موقع 
قبوض خود به کلیه مشترکین دایمی که قبض پایان دوره هر 
ماه را تا پانزدهم ماه به صورت غیرحضوری پرداخت نمایند، 

یک روز مکالمه رایگان درون شبکه هدیه می دهد.
فرشته صبایی کارش��ناس مس��وول همراه اول با اعالم این 
مطلب افزود: کلیه مشترکین دایمی که قبض پایان دوره خود 
را تا پایان روز پانزدهم م��اه به صورت غیرحضوری پرداخت 
نمایند مش��مول طرح می باش��ند. هدیه مکالمه رایگان به 
صورت اتوماتیک فعال نمی شود، لذا مشترکین مشمول طرح 
می بایست با ش��ماره گیری یک کد، شخصاهدیه مکالمه را 
فعال نمایند. وی افزود: مشترکین مشمول، از زمان پرداخت 
قبض تا پایان سی ام همان ماه امکان فعال سازی و استفاده 
از هدیه مکالمه رایگان را در روز دلخواه خواهند داشت. لذا 
این طرح بر روی کددستوری#1151*111* تحت عنوان 
هدیه ش��تاب در پرداخت ارایه می ش��ود. مشترکین جهت 
فعال س��ازی هدیه یک روز مکالمه رایگان می بایس��ت در 
همان روزی که قصد اس��تفاده از مکالمه رای��گان را دارند، 
 ک��د دس��توری #1151*111* را جه��ت فعال س��ازی 
ش��ماره گیری نمایند. ضمن��ا راهنمای طرح ب��ر روی کد 

دستوری #1159*111* قابل دسترسی است.

خط تولی��د 3 محص��ول جدی��د ایران خ��ودرو دی��زل با 
 حضور رییس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس افتتاح 

شد.
با حضور رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، جمعي 
از مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت، مدیرعامل و 
مدیران ارشد گروه صنعتي ایران خودرو تولید وانت پیکاپ 
دو کابین، کشنده A7 و کامیون آریا در شرکت ایران خودرو 

دیزل آغاز شد.
در مراسم آغاز بهره برداري از این خطوط تولید، ابتدا مهدي 
یونس��یان مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل و سپس 
رضا رحماني، رییس کمیس��یون صنایع سخنراني کردند و 
3 خط تولید محصوالت تجاري گروه صنعتي ایران خودرو 

افتتاح شد.
براس��اس ای��ن گ��زارش، پی��کاپ جدی��د ایران خ��ودرو 
 دیزل از اس��تاندارد س��طح آالیندگ��ی ی��ورو 4 برخوردار

 است.
 این خودرو ک��ه در دو تیپ دیزلی و بنزینی ب��ه بازار عرضه 
خواهد شد، با بهره گیري از موتور 2800 سی. سی پر قدرت 
164 اس��ب بخاری در تیپ دیزلی و موتور 2400 سی سی 
138 اسب بخاری در تیپ بنزینی، از قابلیت 4 چرخ محرک 

نیز برخوردار است.

کاالی اساسی اپراتورصنعت خودرو سازی

نساجی کاری مقدس 
محسوب می شود

جزيیات سبد کااليی 
پايان سال اعالم شد

 اجرای طرح هديه شتاب
 در پرداخت همراه اول 

آغاز تولید 3 محصول جديد 
در ايران خودرو ديزل

اتاق بازرگانی

اخبار کوتاه

4
دمای بازار کار طال کاهش یافت

قیمت جهانی طال پس از انتشار خبر توقف بخشی از محرک های پولی بانک مرکزی امریکا، سقوط کرد. بانک مرکزی 
آمریکا)فدرال رزرو( در پایان نشست دو روزه خود اعالم کرد که با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی این کشور، 

حجم 85 میلیارد دالری بسته محرک پولی را با 10 میلیارد دالر کاهش به کمتر از 75 میلیارد دالر می رساند.
سهم  اشتغال استان  از بخش 

نساجی
حاتم شاه کرمی

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی

 این استان 75 درصد فرش ماش��ینی کش��ور، 65 درصد پارچه چاپی، 
 90 درص��د بان��د و گاز و 50 درص��د الیاف مصنوع��ی ای��ران را تولید

  می کند.اکنون دو هزار و 200 واحد صنعتی استان در این بخش فعالیت 
می کنند و 130 هزار نفر در سطح استان اصفهان در این حرفه مشغول به 
کارهستند.مصرف سرانه پوشاک در ایران 16 تا 17 متر است که معادل 
یک میلی��ارد و 300 میلیون 
مترمربع ب��رای کل جمعیت 

پارچه نیاز داریم.
میلی��ون   350 اکن��ون   
مترمرب��ع واردات پارچ��ه 
کش��ور اس��ت که اگ��ر ورود 
 تکنول��وژی در ای��ن صنع��ت

 به خوبی صورت گیرد، امکان 
تولید آن در داخل وجود دارد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1204 |شنبه  30 آذر 1392 | 18 صفر  1435

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1204 |  December     21,2013  |  8 Pages

اس��تاندار اصفهان با بیان این که قاچاق کاال عالوه بر این که 
ابعاد اقتص��ادی و امنیتی دارد، ابعاد اجتماعی را هم ش��امل 
می شود، گفت: بدون فعالیت های پژوهشی نمی توان به این 

موضوع پرداخت.
به نقل از  اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان رسول 
زرگر پور در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اظهار 
داشت: مدیریت اس��تان به عنوان مجریان و متولیان مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز وظیف��ه دارد با جدیت ب��ه این موضوع 

رسیدگی کند.
وی مبارزه با قاچاق کاال و ارز را هم وظیفه شرعی و والیی و هم 

وظیفه قانونی عنوان کرد.
زرگرپور با اشاره به پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن گفت: ورود 
کاالهای قاچاق در امر تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری 
و اشتغال خطر بزرگی را ایجاد خواهد کرد و باید با جدیت با 

آن برخورد شود.
اس��تاندار اصفهان با بیان این که بخش��ی از ع��دم موفقیت 
در مبارزه ب��ا قاچ��اق ارز و کاال به تصمیمات بعضانادرس��ت 
بازمی گردد، تصریح کرد: اگر قوانین به صورت دقیق تصویب 
شوند و تصمیمات مدیران درست باش��د، کمتر شاهد ورود 

کاالهای قاچاق به کشور خواهیم بود.
وی در ادامه اظهار داش��ت: نهادها و بخ��ش خصوصی باید با 
 این موضوع برخورد جدی تری داش��ته باشند و این ارگان ها 

بار اصلی در مبارزه با قاچاق را بر دوش خواهند داشت.

زرگرپور به نقش اساس��ی اصناف در این موضوع اشاره کرد و 
گفت: مجمع امور صنفی باید ناظر بر عملکرد واحدها باشند و 
با برخورد با متخلفین به گونه ای عمل کنند که کاالی قاچاق 

در مغازه ها وجود نداشته باشد.
وی با بیان نقش بارز و مهم اتاق بازرگانی در مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز افزود: نقش این گونه تشکل ها در مواردی از دولتی ها 
هم بیشتر است و  اتاق بازرگانی تشکل قوی است که  باید در 

این امر ورود پیدا کنند.
اس��تاندار اصفهان با تاکید بر این که فرهنگ س��ازی در این 
زمینه از مسایل عملیاتی مهمتر اس��ت، از شهرداری و سایر 
دس��تگاه های ذی ربط خواس��ت در این بخ��ش حضور فعال 

داشته باشد.
زرگر پور پرداختن به مس��ایل فرهنگی را در مبارزه با قاچاق 
بسیار تعیین کننده دانست و اذعان کرد: صدا و سیما و مراکز 
فرهنگی باید با بسترسازی مناس��ب زمینه ضدارزش شدن 

این گونه کاالها را در جامعه ایجاد کنند.
وی با بیان این که قاچاق کاال عالوه بر این که ابعاد اقتصادی 
و امنیتی دارد، ابعاد اجتماعی را هم ش��امل می شود، گفت: 
بدون فعالیت های پژوهشی نمی توان به این موضوع پرداخت.

وی با تاکید ب��ر این که پرداختن به مقوله های پژوهش��ی در 
مسایل اجتماعی جایگاه ویژه دارد، افزود: باید دستگاه مربوطه 
برای انجام فعالیت های پژوهشی در این زمینه مشخص شود و 
با توجه به نتایج پژوهش گام های بعدی خود را تضمین کنیم.

با حض��ور ، رییس س��ازمان، معاونی��ن و مدیران س��ازمان 
 جهاد کشاورزی استان اصفهان و مس��وول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه، جلسه شورای  هماهنگی مدیران آذرماه  در محل 

سالن شهید  داد خواه برگزارشد.
دراین نشس��ت مهندس قدرت اله قاس��می رییس سازمان 
جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت : با توجه به استقبال 
م��ردم درعرصه انتخابات  ریاس��ت جمهوری   و ش��عارهای  
دولت تدبیرو امید، همه موظف هس��تیم  طبق قانون حاکم 
بر جمهوری اس��المی ایران مطابق با فرمایشات مقام معظم 
رهبری ، فعالیت های خود را براس��اس  قانون و درراس��تای 
رشد وبالندگی کشور دنبال کنیم وقانون فصل الخطاب همه 
امور اس��ت.وی در ادامه افزود : چالش ه��ای موجود جامعه 
امروز ش��امل: تورم، گرانی ، نبود امکان��ات  و محدویت های 
بین المللی است که اگر همه این موارد را کنار هم بگذاریم، 
تقویت اقتصاد کشور به توسعه بخش کشاورزی  است ،  زیرا 
دربخش کشاورزی وابس��تگی خاک ، آب و تکنولوژی وجود 
ندارد  ومصداق آن خود کفایی گندم درسال 1383 مي باشد.

وی با اشاره به محدودیت های خشکس��الی 7 سال گذشته 
افزود : نباید وابس��ته به ی��ک نوع تولید خاص  باش��یم بلکه 
باداش��تن  محدودیت ها  در تولیدات محصوالت پر مصرف 
آب،باید به دنبال تولید محصوالتی باش��یم که آب کمتر ی 
مصرف می کنند و بیشترین  بهره وری را دارند  که با مدیریت 

صحیح ، دقیق و برنامه ریزی شده محقق  خواهد شد .

رییس سازمان ، همچنین  با اشاره به اصل هم افزایی نیروها 
 بخش کش��اورزی گفت : باید ب��ا اصل هم افزایی به س��مت

  ه��دف آرمان��ی  ک��ه  منطبق ب��ر سیاس��ت ه��ای دولت 
 می باش��د برای خدم��ت به  کش��اورزان و جامع��ه  تالش و 
ب��ه گون��ه ای  برنامه ری��زی  کنیم تا اش��تغال در مش��اغل 
بخ��ش کش��اورزی ب��ه س��متي هدای��ت ش��ود  ک��ه آب 
 کمت��ری را  برای تولید نیاز داش��ته باش��د.دراین نشس��ت 
حجت السالم  و المسلمین  حاج آقاکوچک زاده در خصوص 
اربعین ساالر ش��هیدان  و توصیه های فرهنگي مقام معظم 
رهبري  مطالبي را ب��رای حاضرین  ارایه کرد .دربخش��ی از 
این نشست مهندس احمد  صفی ، معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی سازمان درخصوص اعتبارات خشکسالي وتسهیالت 
صندوق توس��عه ملي گزارش کاملی را  ارایه کرد.همچنین  
مهندس اصغر محس��ن زاده کرمانی معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان، درخصوص میزان سهمیه کودهاي شیمیایي 
و میزان توزیع آن ،تس��هیالت س��رمایه در گردش در حوزه 
بهبود تولیدات گیاهي و خط اعتباري مکانزاسیون  مطالبي 
را طرح کرد و نیز مهندس امیر حسین افیونی ، معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان طرح زنجیره اي تولید مرغ گوشتي به 
شیوه خوشه ای  با مدیریت راهبردی را برای حاضرین بیان 
کرد.همچنین مدیر امور اراضي در خصوص توجه به قوانین 
حفظ کاربري اراضي کشاورزي ومدیرهسته گزینش گزارشي 

از مراحل جذب ناظرین محصوالت کشاورزي ارایه کردند .

 چالش های موجود 
جامعه امروز شامل: 
تورم، گرانی ، 
نبود امکانات  و 
محدويت های بین 
المللی است که اگر 
همه اين موارد را 
کنار هم بگذاريم، 
تقويت اقتصاد 
کشور به توسعه 
بخش کشاورزی  
است ،  زيرا 
دربخش کشاورزی 
وابستگی خاک ، 
آب و تکنولوژی 
وجود ندارد

 زرگر پور
  پرداختن به 
 مسايل فرهنگی
 را در مبارزه با 
قاچاق بسیار 
تعیین کننده 
دانست و اذعان 
کرد: صدا و سیما 
و مراکز فرهنگی 
بايد با بسترسازی 
مناسب زمینه 
ضدارزش شدن 
 اين گونه کاالها
  را در جامعه
 ايجاد کنند

ريیس سازمان جهاد کشاورزی استان :استاندار اصفهان:

کشاورزی، محور توسعه پایدارباید با قاچاق کاال برخورد شود 



کافه کتاب یادداشت

هفت
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قرار داد ه شد.
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عکس سایه ها  در هامون 
گال��ری هام��ون در نظ��ر دارد 
ه��ای  عک��س  از  نمایش��گاهی 
هنرمندان با موضوع »سایه ها«در 

دی ماه سال ۱۳۹۲ برگزار نماید.
مدیر این گالری درباره انتخاب این 
موضوع گفت:  س��ایه ه��ا به نظرم 
موضوعی ساده اس��ت که جای کار 

زیادی دارد . 
موضوعی که نوآوری های زیادی در 
 آن نهفته است و از طرفی جای کار زیادی در ظرفیت عکاسی دارد و
  به نوع��ی دوربین عکاس��ی بهترین وس��یله برای برخ��ورد ما با آن

 است.
هامون بادپر ادامه داد: عکاس��ان عالقه مند می توانند جهت شرکت 
 در این فراخ��وان تصویر آث��ار خود را به نش��انی این گالری ارس��ال 

نمایند. 
وی اضاف��ه ک��رد: تصاویر ارس��الی آث��ار بای��د در کیفیت مناس��ب 
همراه با مش��خصات عکاس، ش��امل: ن��ام هنرمند و ش��ماره تماس 
او ارس��ال ش��وند. ه��ر هنرمن��د می توان��د حداکث��ر ۵ اثر ارس��ال 
 نماید. گالری هام��ون در انتخاب آث��ار برای نمایش در نمایش��گاه

 آزاد است. 
بادپر همچنی��ن گفت: نمایش آث��ار هنرمندان در این نمایش��گاه 
 رایگان بوده و از هنرمندان مبلغ ورودی اخذ نمی گردد. عالقه مندان 

تا ۱۱ دی ماه برای ارسال تصویر آثار فرصت دارند.

آموزش »تفکر«به کودکان 
ای��ن کارگاه های آموزش��ی که در 
۵ جلسه تش��کیل می گردد توسط 
انجمن دوست داران ادبیات کودک 
و نوجوان و ب��ه منظور انتقال نکاتی 
آموزنده در ارتباط ب��ا نحوه تربیت 

کودکان بر پا می شود. 
 ماه��ری از اعض��ای ای��ن انجم��ن

در این ب��اره گف��ت: از آن جایی که  
مبحث فلس��فه کودکان و آموزش 
تفکر ب��ه آن ها از جمل��ه مباحث مه��م و ض��روری در تربیت آن ها 
 محس��وب می ش��ود اقدام به برپای��ی ای��ن کارگاه های آموزش��ی

 نموده ایم. 
وی مخاطبین اصلی این کارگاه ها را مادران و مربیان دانست و افزود: 
مادران و مربیان مهدکودک ها و مدارس دو قشری هستند که در روند 

تربیت کودکان به طور مستقیم تاثیرگذار هستند.
  به همین دلیل مخاطبین اصلی این برنامه را ایش��ان قرار داده ایم. 
ماهری » نهضت قریش��ی نژاد«را مدرس این کارگاه ها معرفی کرد 
و گفت: نهضت قریش��ی نژاد از جمله مروجان شورای کتاب کودک 
محسوب می شود و مدت ۱۳ سال است که در این حوزه به مطالعه و 

تحقیق پرداخته است. 
زم��ان آغ��از نخس��تین جلس��ه از ای��ن کارگاه در روز ۸ دی 
 م��اه و زم��ان ثب��ت ن��ام آن از ۱ ت��ا ۸ دی م��اه خواه��د ب��ود. 
مکان ثبت نام و تشکیل این کارگاه نیز در انجمن دوست داران ادبیات 
کودک و نوجوان واقع در دروازه دولت، خیاب��ان باب الرحمه، کوچه 

کلینیک قائدی خواهد بود. 

فروش خانه در بازار کتاب 
رم��ان »خان��ه« نوش��ته تون��ی موریس��ون ب��ا ترجم��ه »میچ��کا 

سرمدی«توسط نشر زاوش منتشر و راهی بازار نشر شد.
تونی موریسون اولین نویسنده زن سیاهپوس��ت امریکایی است که 
جایزه نوبل را دریافت کرده اس��ت. او عالوه بر حوزه داستان نویسی، 
در زمینه  ادبیات کودک و نوجوان، نمایشنامه نویسی و آثار غیرادبی 

نیز فعالیت دارد.
نام کامل این نویسنده، کلوئه آنتونی وُوفورد است و جایزه ادبی نوبل 
را در س��ال ۱۹۹۳ از آن خود کرد. او به عالوه جوایز پولیتزر و محفل 

منتقدان کتاب نیویورک را نیز در کارنامه دارد.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:بعد، صاف، میان آن آفتاب سرد و 
شادمانی گرم، فرانک قاطی کرد. آن ها کنار یک میز ایستاده بودند و 

برای بار دوم مرغ سوخاری در 
بشقاب هاش��ان می گذاشتند 
که دختر کوچکی با چشم های 
م��ورب از گوش��ه  دیگ��ر میز 

دستش را دراز کرد تا...  .
این کت��اب ب��ا ۱۳۸ صفحه، 
ش��مارگان هزار و ۲00 نسخه 
و قیمت 7 هزار تومان منتشر 

شده است.
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پیمان ابدی در موزه سینما 

روبان قرمز 

گذشته جشنواره ها 
گروه فرهنگ وهنر زاین�ده رود - بعضی معتقدند روند 
برپای��ی دوس��االنه ها و جش��نواره ها در ایران، ت��ا زمانی که 
هنرمندان در آن ها مش��ارکت داش��تند، خوب بود؛ ولی از 
زمانی که دولت به عنوان یکی از فعاالن اصلی پا به این فضاها 
گذاش��ت، حضور هنرمندان منوط به سلیقه و ممیزی هایی 
 خاص شد که در نهایت به دلس��ردی و حتی شرکت نکردن

 آن ها در این محافل انجامید.طی سال های گذشته، منتقدان 
و هنرمن��دان زیادی هش��دار داده اند که جش��نوار ها باید از 
نظارت و کنترل مستقیم دولت بیرون آید و به دوش انجمن ها 
واگذار شود. این ها البته نقدهایی است که بر معاونت هنری 
دولت جدی��د وارد نیس��ت؛ از آن روی که عل��ی مرادخانی 
چندی پیش گفته بود نباید جشنواره ها را دولتی کنیم. شاید 
هشدار مرادخانی ناظر به این حقیقت بوده که حاصل جمع 
حضور آمرانه دولت در روند برپایی جشنواره ها و دوساالنه ها، 
چیزی نیس��ت جز به حاش��یه راندن هنرمندان و انجمن ها.

در فضایی که ش��اهد آش��تی محترمانه دولت با هنرمندان 
 هستیم، پرس��ش های تازه تری در قبال جشنواره ها به ذهن 

می رسد. 
ای��ران در کج��ای تح��والت هنر جهانی ایس��تاده اس��ت؟ 
مکان یاب��ی س��اده ای خواه��د بود.س��یر تح��والت هنری 
جهان، هنرمندان ایران��ی را تحت تاثیر ق��رار داده اما اغلب 
نمایش��گاه ها و جش��نواره هایی که در ایران تح��ت عناوین 
مختلف برگزار می ش��ود ح��اوی آن م��اده جادویی خاص 
که فضا را به س��مت تغییر و تحول س��وق می دهد، نیست. 
بس��یاری از این دوساالنه ها و جش��نواره ها هیچ نیستند جز 
 رفع تکلیف و ژس��تی که داللت بر ناتوان��ی برگزارکنندگان 
آن ها دارد و س��وال دیگر: این نمایش��گاه ها و جشنواره های 
داخلی چه کمکی برای معرفی  بهتر هنر ایران در سطح جهان 
کرده یا خواهد کرد؟ از چگونه هنری حمایت می کند؟ هنری 
که نگاهش معط��وف به زمان حال و جهان کنونی نیس��ت؟ 
همان هنری که به تکرار مکرر ستایش های نوستالژیک دچار 
شده است؟ هنر گذشته نگر؟ همان هنری که باعث افسردگی 

پدیدآورندگان اش می شود و در نهایت، فراموشی؟
بنیان های برخی از این جش��نواره ها و دوساالنه ها آن چنان 
ضعیف است که آمدن و رفتن یک مدیر می تواند سرنوشت و 
هستی آنان را ساقط کند. جشنواره ای که با رفت و آمد مدیران 

از هستی ساقط شود، جشنواره نیست. 
شاید تنها راه حل بحران هنر تجسمی ایران، اعالم آمادگی و 
خواست عمیق در جهت نگاهی دقیق تر به ماهیت هنر ایران 
و برگزاری  جشنواره ها در جهت ارتقاء آن بخش از هنر باشد. 

ارتقاء ای که آشتی  و قرب با هنرمند می خواهد

 انار و هندوانه و آجی��ل و خرمالو و همه 
چیزهای خوشمزه ای که جزیی از آیین 
برگزاری ش��ب یلدا هس��تند در خاطره 
 جمعی م��ا ایرانی ها حک ش��ده ان��د. فال حافظ ه��م که بخش
  جدایی ناپذیر یلداس��ت و لطف این ش��ب نش��ینی را دوچندان

می کندو اگر در کنار بقیه چیزها نباشد. اصال این شب یلدا، یلدا 
نمی ش��ود. اگرچه همه این آداب و رس��وم به خودی خود زیبا و 
دلنش��ین؛ میراث هزار ساله اجداد ماس��ت.این ها صحبت های 
محمد مهدی عراقچی است که ۵4 سال شب های یلدا را در قاب 
نقاشی خود به تصویر کش��یده وامروز در کنار سفره شب یلدا باز 
بوم نقاش��ی خود را کنار فال حافظ وقرآن گذاشته است.به گفته 
خود این هنرمند،او س��ال هاس��ت بعد از بازنشس��تگی آموزش 
وپرورش که س��ابقه تدریس در زمینه هنر را در مدارس داش��ته  
اکنون س��الیان متوالی است که نقاشی را پیش��ه خود کرده وبه 
برگزاری نمایشگاه در استان همت گماش��ته است.قصد نداریم 
 به بررس��ی آثار این هنرمند بپردازیم زی��را بهانه گفت وگو با وی 

خاطره گویی از شب یلداست. با ما وخاطرات او همراه باشید.
اولین تصویرکه شما از شب یلدا در ذهن دارید،چیست؟

برمی گردد به س��ال های خیلی قبل،درس��ت یادم نیست چند 
س��اله بودم اما آن روزها برای برگزاری این ش��ب ازماه های قبل 
 تدارک می دیدند، میوه ها که بخشی ازآن متعلق به شب یلدا بود 

و بزرگ ترها آن ها را در زیر زمین نگه می داش��تند تا به وقت آن 
مصرف کنند .چون هر میوه زمان رسیدن خودش را داشت نه مثل 
االن که در هر فصل می توان تنوع میوه ها را دید.زیر زمین پر بود 
از ریسه های که با خو شه های انگورتزیین شده بود و انارهایی که 

در سبدهای بزرگ پنهان می شد.
 ازآیی�ن هایی ک�ه از قدی�م در ش�ب یلدا وجود داش�ته

 نام ببرید. 
در اس��تان اصفهان از قدیم االیام آیین هاي ویژه اي وجود داشته 
که کم و بیش هنوز هم ادامه دارد.به ب��اور اصفهاني هاي قدیم ، 
زمستان به دو بخش »چله« و »چله کوچیکه« تقسیم مي شد که 
موعد چله از اول دي ماه تا ۱0بهمن ب��ود اما »چله کوچیکه« از 
دهم بهمن آغاز مي شد و تا س��ي بهمن ادامه داشت. البته آیین 
برگزاري شب چله در اصفهان به دو نام»چله زري«و»عمو چله« 
تقسیم مي شود زیرا از گذشته تاکنون همه موجودات و اشیاء را 
بر اس��اس جنس مذکر و مونث تقس��یم مي کردند. اصفهاني ها 
دوشب را به عنوان شب چله برپا مي کردند و آیین هاي مخصوص 
به این شب را به جای مي آوردند.آیین شب چله در شهر اصفهان 
خانوادگي برگزار مي شده اس��ت و خانواده هاي اصفهاني با پهن 
کردن سفره یي با عنوان »سفره ش��ب چله « ، این شب را گرامي 
مي داش��تند.از دیگر بخش هاي این آیین در اصفهان قدیم، پهن 
کردن تمام البسه و رختخواب ها در هواي آزاد به ویژه در مقابل 

خورشید با هدف خوش آمدگویي به »عمو چله« و »چله زري« 
بوده است.

چرا هندوانه در سفره شب یلدا قرار می گیرد
هندوانه به عنوان نمادي کروي که برونش س��بز و درونش قرمز 
است و س��مبل خورشید محسوب مي ش��ود،به عنوان مهمترین 

میوه بر سر سفره چله قرار مي گیرد. 
چه بازی هایی در شب یلدا رسم بود

»پر یا پوچ،دزد بازي و مش��اعره« از جمله بازي هایي اس��ت که 
 در ش��ب چله رواج داش��ت و بزرگ ترها با کودکان در شب یلدا  

هم بازي مي شدند.
نقاش�ی های ش�ما که این جا نصب ش�ده پر از خاطرات 

گذشته از شب یلداست،کمی از آن ها برای مان بگویید
در ش��ب هاي چله اف��راد فامی��ل در همایش��ي صمیم��ي دور 
کرس��ي چوبي جمع مي ش��دند و به قصه هاي بزرگ ترها گوش 
مي دادند. زنان و دخت��ران  در گرگ و میش ش��ب هاي چله در 
تکاپ��و و هیجاني خاص ملزوم��ات غذا و تنقالت ویژه این ش��ب 
 را مهیا مي کردند وبراي گذران س��اعات خ��وش در کنار فامیل 
لحظه شماري مي کردند.دراین شب استثنایي پس از صرف شام و 
خواندن دعاي شکر درپاي سفره، همگان در کنار هم،از شادي ها 

و غم ها، موفقیت ها ، اعتقادات، امیدها و بیم هاشان مي گفتند.
آیا شب های یلدای اکنون مثل خاطرات شما زیباست

نه متاس��فانه  ش��رایطی پی��ش آمده ک��ه دیگ��ر آن صمیمیت 
وجود ن��دارد و حت��ی بعضا خانواده ها هس��تند که این ش��ب را 
به دالیل مختل��ف برگزار نمی کنن��د اما م��ن از آن ها خواهش 
 م��ی کنم ک��ه ب��ه خاط��رات ک��ودکان احت��رام بگذارن��د زیرا 
 آن ها نقاالن فردای شب یلدای ما هستند که خاطرات نسل بعد را

 می سازند.
لطفا به عنوان پایان گفت وگ�و، یک فال برای خوانندگان 

ما بگیرید
لطفا نیت کنید،

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش  

  دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش
همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف  

  همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش
شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح 

  چشم و ابروی تو زیبا قد و باالی تو خوش
هم گلستان خیالم ز تو پرنقش و نگار 

 هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش
در ره عشق که از سیل بال نیست گذار 

  کرده ام خاطر خود را به تمنای تو خوش
شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری 

 می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش
در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطریست 

  می رود حافظ بی دل به توالی تو خوش

یک نقاش اصفهانی که خاطره به تصویر می کشد

خاطره گویی یلدا با»چله زری وعمو چله «

گروه
فرهنگ و هنر 
زاینده رود

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - دکت��رای نگارگری گفت: هدف 
ما در نگارگري معن��ي دیگري از طراحي اس��ت و مقوله تدویني 
آن اس��ت. تدوین آنچه ذهن به ما آدرس م��ی دهد.دکتر مجید 
صادق زاده اف��زود: طراحی ها در نگارگری ب��ه معنای طرز فکر یا 
گرایش های مختلفی که برای نگارگر در خلق یک اثر وجود دارد؛ 
بستگی دارد. اس��تاد مجید صادق زاده افزود: اگر بخواهیم درباره 
طراحی صحبت کنیم، باید بدانیم چه نوع طراحی اس��ت حتی 
مدیریت زمان را می ت��وان طراحی کرد. طراحی ابداعات مختلف 
دارد، ممکن اس��ت به س��مت صنایع برویم یا به سمت نقاشی یا 

گرافیک و یا گرایش های مختلف.

یک خط ممت�د یا یک نقط�ه اثر گ�ذاری موثری در 
نگارگری دارد

وی با بیان این که عموم��ا در نگارگری با مقول��ه ای از اثرگذاری 
قلم با کاغ��ذ س��ر و کار داریم اظهار داش��ت: ممکن اس��ت یک 
خط ممت��د یا یک نقط��ه، اثر گذاری موثری داش��ته باش��د. در 
نگارگ��ری طراحی تدوین داری��م و گرایش هایی ک��ه می توانیم 
طرح ها را به یکدیگر متصل ی��ا از هم جدا کنیم.وی تصریح کرد: 
طراحی به عنوان زیر بنا اجرای یک اثر است. مانند یک معمار که 
 نقشه ای را روی کاغذ می کشد و طراحی زیربنایی یک بنا را اجرا 
می کن��د. اگ��ر م��الک ب��رای خلق ی��ک اث��ر طراحی باش��د؛ 
کار بس��یار پیچی��ده ای خواه��د ب��ود. طراح��ی ارزش ه��ای 
 خ��اص خ��ودش را دارد و م��ی توان��د ب��ه عن��وان ی��ک اث��ر

 مس��تقل باشد.اس��تاد صادق زاده با اش��اره به ای��ن که طراحی 
کردن می تواند حالتی را نش��ان  دهد که اثری مس��تقل اس��ت، 
بیان داش��ت: ب��ه دلی��ل تکنیک هایی ک��ه در طراح��ی وجود 
دارد می ت��وان از آن ب��ه عنوان یک کار مس��تقل، یاد ک��رد. اثر 
می تواند با قلم م��و یا مداد رنگ باش��د اما ما بای��د تکنیک آن را 
 بشناس��یم. این ش��یوه را نمی توان مبنایی برای زیرس��اخت اثر

 قرار داد.وی مورد دیگر طراحی را قدرت قلم طراح دانست و افزود: 
 توانمندی طراح در قدرت قلم در خلق یک اثر بس��یار موثر است. 
کار قلم گیری شده نوع مصور در زمان صفویه توانمندی قلم گیری 

را نشان می دهد. 

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - محله هاي شمس آباد و عاشق آباد 
دس��تاوردهاي فرهنگي و هنري خود را در نمایش��گاهي عرضه 
مي کنند. رییس فرهنگس��راي باران با اعالم این خبر گفت: ثبت 
نام ترم زمس��تان فرهنگسراي باران آغاز ش��ده است و به همین 
مناس��بت نمایشگاه و فروش��گاهي از دس��تاوردهاي فرهنگي و 
هنري دو فرهنگس��راي باران و عالمه دهخدا بر پا ش��ده اس��ت.

حس��ن زارع تمام محص��والت ارایه ش��ده در این نمایش��گاه را 
حاصل دس��ت مربی��ان و هنرآم��وزان دو فرهنگس��راي باران و 
عالمه دهخدا خوان��د و اف��زود: همچنین غرفه های��ي از صنایع 
دس��تي اهالي دو محله شمس آباد و عاش��ق آباد نیز عرضه شده 

اس��ت.وي با اش��اره به همت زنان در کمک به اقتص��اد خانواده 
تصریح کرد: همچنین در این نمایش��گاه غرف��ه اي از محصوالت 
 زنان سرپرس��ت خانواده خیریه صدیقین عرضه ش��ده اس��ت. 
فرهنگ س��ازي  و  ک��ودک  ب��ه  توج��ه  ل��زوم  ب��ر  زارع 
در ب��اب بازي ه��اي فک��ري اش��اره ک��رد و اف��زود: در 
فک��ري  بازي ه��اي  وی��ژه  غرف��ه اي  نمایش��گاه   ای��ن 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا مردم با انواع بازي هاي فکري ویژه 
کودکان آشنا شوند.غرفه گیاهان دارویي و طب سنتي نیز دیگر 
غرفه این نمایش��گاه و فروش��گاه اس��ت که رییس فرهنگسراي 
باران به آن اش��اره کرد و گفت: در ای��ن غرفه محصوالت طبیعي 
و س��الم عرضه مي ش��ود.وي تصریح کرد: طراحي، گل س��ازي، 
قلم زني، فرش بافي، خیاطي، ش��مع س��ازي و بس��یاري دیگر 
از هنرهاي دس��تي که در این نمایش��گاه چش��مان هنردوست 
م��ردم اصفه��ان را به خ��ود خی��ره مي کن��د عرضه مي ش��ود.

رییس فرهنگس��راي باران همچنی��ن به برگ��زاري کارگاه هاي 
 رای��گان مختل��ف در ط��ول نمایش��گاه اش��اره ک��رد و گف��ت: 
در طول برگزاري این نمایشگاه شش کارگاه آموزشي شمع سازي، 
ژله تزریقي، طب س��نتي، بازي با کودکان،  گریت و نما فیروزه با 
حضور مربیان و هنرآموزان برگزار مي شود.عالقه مندان تا ۵ دي 
ماه فرصت دارند همه روزه به جز روزهاي تعطیل صبح ها از ساعت 
۹ الي ۱۳ و عصرها از س��اعت ۱۵ الي ۱۸:۳0 از  این نمایش��گاه  

دیدن کنند

دست و دل

هدف در نگارگری، مقوله تدوینی آن است 
فرهنگسرا

نمایشگاه فرهنگسرای باران در عاشق آباد
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ابالغ اجرائیه 

 9209983749100481 پرونده:  شماره   9210423749100183 اجرائیه:  شماره   895
بنشانی  ملکیان  مصطفی   : له  محکوم  مشخصات    920849 شعبه:  بایگانی  شماره 

مشخصات  الله  شیر  شرکت  جمبزه  صنعتی  شهرک  قمبوان  روستای  مقابل  دهاقان 
محکوم علیه : مقصود ملک اوغلی فرزند عباس مجهول المکان به موجب دادنامه شماره 
به  علیه  محکوم  دهاقان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره   9209973749101254
پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وفق تمبر ابطالی 
به میزان 10015000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1388/4/31 تا زمان پرداخت 
در حق خواهان و پرداخت مبلغ 25500750 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده است .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
نماید  اعالم  صریحا  ندارد  مالی  اگر  کند.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جمع 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
عمومی دادگاه  اول  نمائید. شعبه  توجه   1377 آبان   10 مالی مصوب  های   محکومیت 

 دهاقان 

اخطار اجرایی

890 شماره: 1082/91 به موجب رأی شماره 225 تاریخ 92/2/23 شعبه 15 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حجت اله کوهپایی 
امتیاز  انتقال  و  اسپادانا  آبشار  شرکت  در  حضور  به  است  محکوم  المکان   مجهول 
هزینه  ریال   30000 مبلغ  پرداخت  و  خواهان  نام  به  ک   102/07280 شماره  قرارداد 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله بر طبق تعرفه قانون در حق محکوم 
له اصغر آزاد شهرکی با وکالت حمید رضا زارع بنشانی : خ بزرگمهر چهارراه هشت 
بهشت ابتدای هشت بهشت غربی ساختمان عقیق طبقه 1. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:10574  شورای حل 

اختالف حوزه 15 شهر ستان اصفهان 

اخطار اجرایی

891 شماره: 108/91به موجب رأی شماره 226 تاریخ 92/2/23 شعبه 15 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد ویس الوند مجهول 
المکان  محکوم است به حضور در شرکت آبشار اسپادانا و انتقال امتیاز قرارداد شماره 

102/00726 ک به نام خواهان و پرداخت مبلغ 30000 ریال هزینه دادرسی و هزینه 

نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله بر طبق تعرفه قانون در حق محکوم له اصغر آزاد 

شهرکی با وکالت حمید رضا زارع بنشانی : خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتدای 
هشت بهشت غربی ساختمان عقیق طبقه 1 واحد 1. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:10573  شورای حل اختالف 

حوزه 15 شهر ستان اصفهان 

اخطار اجرایی

896 شماره: 274/91 به موجب رأی شماره 382 تاریخ 92/4/30 شعبه 16 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احسان حیدری مجهول 
المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام سی و شش هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه بر اساس نرخ 
ملکیان  له مصطفی  محکوم  حق  در  گردد   می  اعالم  و  مرکزی صادر  بانک  شاخص 
بنشانی : اصفهان – خ کمال مقابل فضای سبز پاساژ گلها دفتر البرز . ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  شورای حل اختالف 

حوزه 16 شهر ستان اصفهان 

تغییرات 
: 3702/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت گل پونه صفاهان سهامی خاص  908 شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260629059 ملی  وشناسه   44980 ثبت  شماره  به 
از  اتخاذ شد 1- نشانی شرکت  ذیل  العاده  مورخ 1392/8/20 تصمیمات  فوق  عمومی  
استان اصفهان واحد اصفهان به استان اصفهان واحد خمینی شهر به نشانی جدید استان 
اصفهان خمینی شهر – بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
ساختمان شیخ بهایی واحد 125 کد پستی 8415683111 تلفن 03113872257 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . 2- موضوع شرکت به شرح ذیل 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – انجام کلیه امور مربوط به خدمات مشاوره و تولید 
دانش و انتقال دانش و فناوریهای نوین در زمینه کشاورزی ، صنایع غذایی ، محیط زیست 
انجام   ، دارویی  گیاهان   ، تکنولوژی  ناتو   ، دامپروری   ، تکنولوژی  بیو   ، طبیعی  منابع  و 
خدمات آزمایشگاهی از قبیل طراحی کارخانجات ، فضای سبز ، ارائه فورموالسیون در 
زمینه های مربوط و انجام کلیه امور پیمانکاری در حوزه های یاد شده ، تولید و توزیع ، 
خریدو فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، تحصیل وام و اعتبارات 
بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت ، عقد قرار داد با اشخاص 
اعطای  اخذ و   ، ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی  حقیقی و حقوقی 
تولید   – باشد  با موضوع شرکت مرتبط  آنچه  داخل و خارج کشور و هر  نمایندگی در 
مکمل ها و داروهای دامپزشکی – تولید محصوالت غذایی – تهیه  طرح های فضای سبز 
شهری – مشاوره و خدمات در حوزه آبیاری و فضای سبز شهری پس از اخذ مجوزهای 
الزم   . در تاریخ 1392/9/5 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

مجوز مربیگری درجه 2 ژیمناستیک 
برای نخستین بار به اصفهان رسید

رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان گفت: فدراسیون ژیمناستیک 
برای نخس��تین بار مجوز برگزاری دوره مربیگری درجه دو ژیمناستیک 
هنری را ب��ه اصفهان داده اس��ت.اصغر نکوگل اظهار داش��ت: دوره های 
مربیگری درجه 2 تاکنون به صورت متمرکز توسط فدراسیون و در تهران 
برگزار می ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: فعالیت های صورت گرفته هیات 
ژیمناستیک استان اصفهان و همچنین بر عهده گرفتن میزبانی دو رویداد 
کشوری موجب ش��د تا فدراسیون ژیمناس��تیک ، مجوز برگزاری دوره 

مربیگری درجه دو را به اصفهان بدهد.
رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان افزود: برگزاری دوره مربیگری 
درجه دو هنری پیش نیازهایی دارد و کارگاه مربیگری که برای مربیان آقا 
و بانوی اصفهان زیر نظر گنادی سرمربی تیم ملی برگزار شد، در همین 
راستا بود.این مسوول گفت: در پی میزبانی موفق اصفهان در رقابت های 
لیگ ایروبیک ژیمناس��تیک باش��گاهی بانوان، فدراسیون ژیمناستیک 
میزبانی مسابقات قهرمانی کشور  آکروژیم را به اصفهان سپرد.نکوگل ادامه 

داد: این رقابت ها به مدت یک روز در اصفهان به انجام می رسد.

 باشگاه سپاهان مذاکره ای 
با امیر قلعه نویی نداشته است

به نقل از پایگاه خبری سپاهان، محمد ترابیان شایعات مطرح شده توسط 
برخی رسانه ها مبنی بر مذاکره امیر قلعه نویی با مسوولین باشگاه فوالد 
مبارکه س��پاهان برای فصل آینده را تکذیب کرد.وی اعالم کرد: در حال 
حاضر تصمیم هیات مدیره باش��گاه تمرکز بر روی ادامه مسابقات لیگ 
و برنامه ریزی برای لیگ قهرمانان آس��یا با هدایت زالتکو کرانچار بوده و 
هیچ برنامه ای برای جذب مربی دیگری در دستور کار این باشگاه نیست.

 معارضان نقش جهان 
حساب اداره ورزش را بسته اند

مدیر کل اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گفت: حس��اب اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان 50 روز است که توسط معارضان ورزشگاه 
نقش جهان بسته شده است.محمدرضا محمد جواهری اظهارداشت: اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان بهره بردار باید ورزشگاه تمام 

شده نقش جهان را در اختیار می گرفت.
وی ادامه داد: با این حال در مدت یک سال و نیم گذشته به عنوان یک یار و 
همراه هفته ای یک بار در محل ورزشگاه نقش جهان حضور یافته و بر روند 
ساخت این ورزشگاه نظارت داشتیم تا این مطالبه به حق مردم اصفهان به 
سرانجام برسد.وی افزود: ورزش اصفهان از لحاظ سرانه فضاهای ورزشی 
رتبه 26 کشوری را در اختیار دارد اما با این وجود جوانان غیور ما به رغم 

همه محدودیت ها توانسته اند نتایج درخوری را کسب کنند.
جواهری با تاکید بر این نکته که وی رهگذر ورزش اصفهان است و می رود، 
تاکید کرد: در این مدتی که در اصفهان حضور داش��تم، ورزش اصفهان 
سخت ترین دورانش را پشت سر گذاش��ت اما با این حال جامعه ورزش 
اصفهان دست به دس��ت هم دادند تا این استان همچنان سرآمد ورزش 

کشور باشد.

 هافبک سابق ذوب آهن 
به تیم فوتبال گیتی پسند پیوست

این هافبک اصفهانی در نیم فصل نخس��ت لیگ برتر فوتبال در خدمت 
تیم ذوب آهن بود اما پس از توافق باشگاه های ذوب آهن و گیتی پسند به 
قرمزپوشان اصفهانی پیوست.این بازیکن نیم فصل دوم لیگ دسته یک 
فوتبال را به صورت قرضی در خدمت تیم گیتی پسند است.دوستدار که 
به عنوان سهمیه زیر 23 سال به گیتی پسند پیوسته است در نیم فصل 
نخس��ت لیگ برتر فوتبال برابر تیم هایی چون گس��ترش فوالد تبریز و 
فوالد خوزس��تان نیز به میدان رفته بود.پست این بازیکن هافبک چپ و 
راس��ت بوده و این بازیکن ابتدای این هفته به تمرینات تیم گیتی پسند 

اضافه شده بود.

 اعتقادی به ایجاد تغییر ندارم
مجتبی تقوی

 سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان
دوس��ت ندارم که در ذوب آهن تغییرات گسترده ایجاد کنم و تالش 

من استفاده از بازیکنان کنونی تیم است.
باشگاه ذوب آهن یک باش��گاه ریشه دار به ش��مار می رود و این تیم 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران بوده و امیدوارم که در این تیم بتوانم 

ماموریت خود را پایان دهم.
ما اولویت های خاصی را در نظر گرفته ایم و تالش می کنیم که در این 
اولویت ها، تمرکز خود را بر مسایل فنی معطوف کرده و تالش کنیم 
که تیم را با بازیکنان خود به 

سمت جلو، به پیش ببریم.
باید بگویم که کادر فنی قبل، 
تالش بسیاری کردند و تنها 
 مش��کل کنون��ی ذوب آهن 
 ع��دم انس��جام ای��ن تی��م 

به شمار می رود.

با رای کمیته استیناف؛

علی دایی در پرونده قهرمانی 
تبرئه شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از بررسی های الزم 
در مورد پرونده جنجالی قضاوت داور دیدار تیم های فوتبال 
پرسپولیس و سپاهان که محرومیت محسن قهرمانی را به 
دنبال داشت، رای به بخشیده ش��دن علی دایی سرمربی 
تیم فوتب��ال پرس��پولیس داد اما در این حکم مش��خص 
نیس��ت باالخره تکلیف قهرمانی و اتفاقات��ی که پیرامون 
آن دیدار رخ داد چه می شود!کمیته استیناف فدراسیون 
فوتبال میزبان علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
بود ساعاتی پس از حضور دایی در فدراسیون فوتبال ، رای 
بخشیده شدن سرمربی پرسپولیس صادر شد. در این حکم 
تاکید شده که دایی در مورد پرونده محسن قهرمانی تبرئه 
شده است.بخشی از رای صادره از سوی کمیته استیناف 

را می خوانیم .
در خصوص درخواست اعاده دادرسی علی دایی سرمربی 
باش��گاه پرس��پولیس که به موجب آن به لحاظ ارتکاب 
به تخلف مصاحبه توهین آمیز نس��بت ب��ه تیم مقابل به 
پرداخ��ت 70 میلیون ری��ال جریمه نقدی و دو جلس��ه 
 محرومیت از همراهی تیم خود به استناد بند 2 ماده 23 
آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم شده، با دقت 
در محتویات پرونده مبنی بر این که مخاطب اظهارات مورد 
نظر هرگز تیم فوتبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
نبوده و حتی مستقیما به داور مس��ابقه هم اظهار نظری 
نشده که شماره حساب وی یا رفقایش را نمی دانم بلکه در 
جواب سوال خبرنگار اعالم شده که شماره حساب کسی را 
نمی دانم و نظر به این که دفاعیات مذکور به حکم مدارک 
ارایه شده موجه بوده و اس��تنباط قضایی اعضای کمیته 
استیناف از اظهارات وی، موافق ادعای علی دایی و معطوف 
نبودن به باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان اصفهان است، 
بنابراین با عنایت به این که پرونده متشکله هم صرفا بنا به 
شکایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان، به جریان 
افتاده و با تذکر به این که رس��یدگی به اتهامات اظهارات، 
خالف واقع نسبت به داور مس��ابقه مالزم با رسیدگی به 
پرونده اتهامی داور مربوطه و اثبات بی گناهی و برائت وی 
از اتهامات نسبت داده شده دارد در نتیجه به استناد ماده 
29 آیین نامه انضباطی، کمیته استیناف ضمن نقض رای 
موضوع اعاده دادرسی ، حکم برائت متقاضی اعاده دادرسی 

را صادر و اعالم می کندحکم صادره قطعی است.

زاویه

6
رییس هیات والیبال اصفهان انتخاب شد

تیمور باجول، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان به عنوان رییس هیات والیبال 
استان اصفهان انتخاب شد.تیمور باجول که تنها کاندیدای تصدی پست ریاست هیات والیبال استان 

اصفهان به شمار می رفت، از 18 رای ماخوذه 18 رای کسب کرد.

اطمینان تیمور باجول برای انتخاب به عنوان رییس جدید هیات 
والیبال اس��تان اصفهان موجب شده بود تا مسووالن کمیته های 
مختلف این هی��ات در مجم��ع انتخاباتی معرف��ی و حکم آن ها 

صادر شود.
مجمع انتخاباتی هیات والیبال استان اصفهان در تاالر افتخارات 
 سرای ورزش��کاران اس��تان اصفهان برگزار ش��د و تیمور باجول

 به عنوان تنها کاندیدای هیات با کس��ب حداکث��ر آرا به عنوان 
رییس جدید هیات والیبال استان اصفهان انتخاب شد.

در این مجمع برخالف مجامع سایر هیات های ورزشی، رییس و 
نایب رییس فدراسیون والیبال به طور همزمان حضور داشتند.

داورزنی رییس فدراس��یون والیبال درباره حضور همزمان وی و 
نایب رییس فدراسیون گفت: معموال نایب رییس فدراسیون در 
برنامه های هیات های استانی شرکت می کند اما با وجود مشغله 
زیاد ب��ه دلیل اهمیتی که هی��ات والیبال اس��تان اصفهان دارد، 

تصمیم به شرکت در این مجمع گرفتم.
داورزنی همچنین در بخشی از صحبت هایش به برند ایرانی لباس 
تیم ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پوشاک بازیکنان ایران 
توسط یک برند ایرانی تهیه می شود که کیفیت آن موجب شده 

تا تیم های دیگر نیز خواهان تهیه لوازم خود با این برند هستند.
ریی��س فدراس��یون والیب��ال همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری 
 از صحبت هایش با اش��اره ب��ه این ک��ه زمانی بازیکن��ان ایرانی 

دوست داشتند، در کنار بازیکنان مطرح خارجی عکس یادگاری 
بگیرند، از نصب عکس های امیر غفور و محمد موسوی بازیکنان 

تیم ملی ایران در راهروهای فدراسیون جهانی والیبال خبر داد.
به دعوت هیات والیبال اس��تان اصفهان، جمعی از پیشکسوتان 
والیبال اصفهان در این مجمع حضور داشتند و پس از رای گیری 
و مسجل شدن ریاست باجول، حکم ریاست کمیته های مختلف 
به مس��ووالن این کمیته ها ارایه شد تا مش��خص شود که رییس 

جدید هیات از قبل پیش بینی های الزم را داشته است.
رییس فدراس��یون والیبال در این مجمع از تیم نداشتن اصفهان 
در لیگ برتر انتقاد کرده و با اشاره به حضور فرهاد کاوه آهنگران 
در جلسه به عنوان نماینده ورزشکاران گفت: از بس اصفهان تیم 

نداشته، کاوه مفسر و تحلیلگر والیبال شده است.
جای اصفهان در لیگ برتر والیبال خالی است

ریس فدراس��یون والیبال گفت:  والیبال ایران فراتر از آسیا پیش 
رفته و در حال حاضر به یک برند جهانی تبدیل شده است.

محمدرضا داورزن��ی در مجمع هیات والیبال اس��تان اصفهان با 
اشاره به اهمیت توجه به هویت ایرانی در مسابقات جهانی اظهار 
داشت:  رویکرد ما در سال های گذش��ته توجه به هویت ایرانی و 
اسالمی بوده و ما تالش کرده ایم که در این زمینه اقدامات جدی 
داشته باشیم.وی افزود: اولویت نخست ما در ورزش والیبال، توجه 
به همین هویت ایرانی ب��ود و ما تالش کردی��م که ظرفیت های 

والیبال کش��ور را در عرصه جهانی به نمایش بگذاریم و با همین 
هدف مقابل ابرقدرت های والیبال جهان، مقتدرانه پیروز شده و با 

برنامه ریزی، به اقتدار دست یافتیم.
رییس فدراس��یون والیبال با اش��اره به رش��د والیبال کشور در 
سال های گذشته بیان داشت: ما در سال های گذشته با برنامه ریزی 
همه جانبه، رش��د والیبال کش��ور را در دس��تور کار قرار دادیم و 
شرایط به گونه ای شده که در حال حاضر والیبال ایران فراآسیایی 

شده و پای خود را از آسیا فراتر گذاشته است.
وی با بیان این که به اهداف خود در والیبال دست یافتیم، گفت: ما 
تالش کردیم که به عنوان یکی از قدرت های جهان خود را مطرح 

کرده و به جایگاهی برسیم که بسیاری خواب آن را می دیدند.
داورزنی با اش��اره به قرعه کش��ی لی��گ جهانی والیب��ال اظهار 
داشت: در مراسم قرعه کشی من به نحوه چینش تیم ها اعتراض 
کرده و اعالم کردم که ایران باید پ��اداش عملکرد خوب خود در 
 رقابت ها را بگیرد زیرا ما به دنبال حضور در گروه A این رقابت ها

 بودیم.
وی افزود:  موفقیت والیبال ایران باعث شد که همه جهان بفهمند 
 که ایران در والیبال حرف های بس��یاری ب��رای گفتن دارد و کار

به گونه ای شد که س��خنگوی کاخ سفید نیز نسبت به این مساله 
واکنش نشان داده و ایران به یک برند بین المللی در والیبال کشور 

تبدیل شود.
رییس فدراس��یون والیبال گفت: این فدراس��یون در سال های 
گذشته با مشکالت بسیاری دس��ت و پنجه نرم کرده و ما تالش 
کردیم که با وجود این مش��کالت، هیچ یک از اردوهای تیم ملی 

والیبال را تعطیل نکنیم.
وی افزود:  ما به فکر مسابقات جهانی هستیم و با تفکری جهانی 
قدم به رقابت ها می گذاریم و امیدوارم که مش��کالت مالی ایران 

نیز حل شود.
داورزنی با بیان این که اصفه��ان در زمینه والیبال جایگاه خوبی 
را ازآن خود کرده، بیان داش��ت: اصفهان در والیبال ظرفیت های 
خوبی دارد اما متاس��فانه جای ای��ن تیم در لیگ برت��ر والیبال 

همچنان خالی است.
وی اضافه کرد:  ما باید کاری کنیم که این نقص برطرف ش��ود و 
زمینه آن که والیبالیست های اصفهان با انگیزه بیشتری فعالیت 

کنند را فراهم آوریم.
جای آن دارد با تقویت مجمع وبرنامه هایی که رییس جدید هیات 
والیبال استان اتخاذ خواهد کرد شاهد موج جدید استعدادیابی 
و اسطوره سازی در آینده  نزدیک ورزش والیبال استان اصفهان 

باشیم.

جای خالی اصفهان در لیگ برتر والیبال 

کاوه آهنگر از بی تیمی ،تحلیلگر والیبال شد
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تنها  استخر چادگان 
نیمه کاره است

اولین المپیاد ورزشی 
بهبود یافتگان سرطان 

روح اهلل کاظمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اظهار داشت:تنها استخر 
چادگان نیمه ک�اره است و باید اعتبارات و کاستی های ورزش شهرستان ها به 
نوعی تأمین شود.وی درباره اس��تخر نیمه کاره چادگان که از مصوبات سال 
88 اعتبارات استانی بوده،خاطرنشان کرد:این طرح به دلیل کمبود اعتبارات 
نیمه کاره رها شده است که در صورت تامین اعتبار ملی، شاهد بهره برداری 
استخر در حداقل زمان خواهیم بود .کاظمی بخش ورزشی این شهرستان در 
بعد قهرمانی را خوب توصیف کرد و گفت:در رش��ته شنا استعدادهای زیادی 
وجود دارد که متاسفانه به دلیل نبود استخر امکان رشد و شکوفایی ندارند.البته 
خیرین ورزشیار نیز قول مساعدی در خصوص کمک مالی تا پایان سال مالی 
داده اند .وی در خصوص تامین اعتبار افزود:راه کارهایی جهت ورود به بخش 
خصوصی پیش بینی گردیده که با توجه به نیاز مبلغ یک میلیارد تومان جهت 

راه اندازی استخر نیمه کاره چادگان اقداماتی انجام گرفته است.

اولین المپیاد ورزشی س��مر ویژه بهبود یافتگان بیماری سرطانی با همکاری 
کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشهای همگانی و آکادمی ملی المپیک به 

همت موسسه خیریه سمر برگزار می شود.
این المپیاد قرار اس��ت با حضور 100 بیمار بهبود یافته موسسه خیریه سمر 
روز پنج شنبه 10 بهمن ماه سال جاری در سالن یادگار امام مجموعه ورزشی 
انقالب برگزار شود.این مسابقات بیماران بهبود یافته باالی 14 سال در تیمهای 
مختلف در دو گروه بان��وان و آقایان وبه دو صورت انف��رادی و تیمی به رقابت 
خواهند پرداخت و در نهایت از س��وی فدراسیون ورزش��های همگانی به این 
عزیزان حکم قهرمانی و مدال اهداء خواهد شد.عباس مغاری دبیر این المپیاد در 
خصوص برگزاری این المپیاد گفت: این ورزشکاران در 10رشته ورزشی شامل 
بسکتبال، تنیس روی میز، دارت، یوگا، مینی تنیس، دوومیدانی ) امدادی(، 

برای تونیک، تعادل، لیوان چینی و روپایی رقابت خواهند نمود.

هزینه هایی که در فوتبال می شود وحشتناک است

محمد بنا: ورزش ما سیاست زده است
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت:  وقتی از کشتی فرنگی رفتم، 
برخی گفتند »بنا «به خاطر ترس از باخت رفته است.محمد بنا بعد 
از یک سال دوری از کشتی به قول خودش به خانه اش بازگشت تا 
بچه هایش را دوباره دور هم جمع کند. خودش می گوید که می داند 
کار سختی پیش رو خواهد داشت اما چشم به آینده دارد و با امید از 

قهرمانی صحبت می کند.
آقای خاص کشتی فرنگی از دالیل بازگشتش می گوید و از دوپینگی 
که ش��اگردش را برای همیش��ه از کش��تی جدا کرد، شاگردی که 
برنامه های زیادی برای اس��طوره ک��ردن او داش��ت.از بی عدالتی 
می گوید؛ بی عدالتی که س��ال ها در ورزش ما ریشه دوانده و سهم 
ناچیز رشته های غیرفوتبالی از بودجه ورزش را مصداق و محصول 
 آن می داند.بخش��ی ازصحبت ه��ای خواندنی محمدبن��ا را با هم 

می خوانیم.

 چه شد که بعد از یک سال دوری از کش�تی دوباره به فکر 
بازگشت افتادید؟ آیا شرایط تغییر کرده است

در این روزها بارها و بارها به این سوال جواب داده ام، اما واقعاخودم 
هم نمی دانم چرا می روم و چرا برمی گردم. )با خنده(

رفتن من برای این بود تا تاثیر مثبتی روی ش��رایط کشتی فرنگی 
داشته باشد، اما وقتی دیدم عدم حضورم نه تنها تاثیر مثبتی ندارد 
بلکه برخی از چیزهای دیگر را هم داریم از دست می دهیم، گفتم 

برگردم، بهتر است تا حداقل اصول را هم از دست ندهیم. 
رفتن من برای گرفتن حق و حقوق بچه هایم بود که تا به حال هم 
عملی نشده اس��ت اما امیدوارم بعد از مشخص شدن وزیر ورزش و 
روشن شدن تکلیف فدراسیون کشتی و اختصاص بودجه مناسب 

شرایط بهتری ایجاد شود.

 پدی�ده دوپینگ دراین س�ال ها در ورزش م�ا قربانی های 
فراوانی گرفته اس�ت؛ برنامه کادر فنی برای برخورد با این 

پدیده شوم چیست
زمانی که من فریاد می زدم باید امکانات در اردوها فراهم ش��ود به 
خاطر همین مس��ایل بود تا ورزش��کار خودش برای تامین کالری 

از دست رفته و برای تامین نیازهایش در خارج از فدراسیون اقدام 
نکند. وقتی در خصوص خوردن عدس پلو در اردوها صحبت می شد 

من خجالت می کشیدم. 
سال هایی که من بودم تمام تالشم را برای این موضوع گذاشتم از 
این به بعد هم تمام تالش مان فراهم کردن امکانات و دور نگه داشتن 
بچه ها از این موضوع است. باید تالش کنیم با آموزش صحیح و فراهم 

کردن شرایط جلوی ارتکاب به دوپینگ را بگیریم.

آیا امکانات در اردوی تیم ملی فراهم است و انتظارات شما 
را برآورده می کند

هنوز روز اول است؛ البته من هم کمی سخت گیر هستم و اگر چیزی 
کم باشد یا کشتی گیران چیزی نیاز داشته باشند که فراهم نباشد 

کمی عصبی می شوم. 
البته رسول خادم تالش زیادی می کند تا شرایط مهیا باشد هر چند 

با ایده آل ها فاصل��ه داریم. به هر حال تیم م��ا تیم قهرمان المپیک 
 است و خیلی زشت است درباره برخی کمبودهای ابتدایی صحبت

 کنیم.
قرار نیست بعد از شکست بنشینیم و حس��رت بخوریم. ورزش ما 
باید از سیاست خارج شود؛ چندین وزیر و سرپرست آمدند و تایید 
نشده اند و هیچ کدام هم ورزشی نبودند. حاال خوشحالم کسی مانند 
گودرزی آمده است که کشتی گیر بوده و ورزش را می شناسد تازه 

مقابل من هم پیروز شده است .

 و صحبت پایانی...
خوشحالم؛ واقعاخوشحالم چون می دانم مردم هم خوشحال هستند 
و در کوچه و خیابان می توان این خوش��حالی را دید. خوش��حالم 
 که دوباره بعد از مدت ها به کش��تی برگش��تم و در کنار بچه هایم 

هستم. 
امیدوارم دوباره شاهد روزهای زیبا در کشتی فرنگی باشیم. از مربیان 
قبل هم تشکر می کنم که زحمت زیادی در این مدت کشیدند و قول 
می دهم از تمام داشته های کش��تی فرنگی برای تداوم موفقیت ها 

استفاده کنم.

روزی روزگاری 
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مفاد آراء 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  868آگهی 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  برابرآراءصادره 
شهرضا  اسنادوامالک  ثبت  مستقردراداره  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم 
وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
انقضای مدت  نمایندبدیهی است در صورت  تقدیم  رابه مرجع قضایی  خود 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 اول- شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

به  1- رای شماره139260302008003108-مهدی رضایی فرزند عبدالعلی 
شناسنامه 1419 شهرضاو شماره ملی 1199070491 یکباب ساختمان نیمه 

مخروبه مفروزی از پالک359/7 به مساحت 67/35 متر مربع  .
فرزند  ضا  شهر  سروری  139260302008003054–لیال  شماره  رای   -2
1199258687ششدانگ  ملی  شماره  و  شهرضا   1361 شناسنامه  به  حیدر 

یکبابخانه مفروزی از پالک 2402 به مساحت 173/10 متر مربع.
3- رای شماره 139260302008003022–زهره دهقان شهرضا فرزند سیف 
حبه  1199058645تمامت51  ملی  وشماره  شهرضا   233 شناسنامه  به  اله 
ونودوسه  نود وهفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از 

پالک 2680/1 به مساحت 185/60 متر مربع .
شاهرضایی  پورخاقان  –محمد  شماره139260302008003021  رای   -4
فرزندحسین به شناسنامه 12 شهرضا وشماره ملی  1199587303 تمامت 
20 حبه وچهار  نود هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه مفروزی 

از پالک 2680/1 به مساحت 185/60 مترمربع.
فرزند  سبزواری  حسین  139260302008003043–سعید  شماره  رای   -5
یداله به شناسنامه 249 شهرضا وشماره ملی 1199022713 دودانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به شماره 3510/1 که به انضمام ششدانگ 
به مساحت ششدانگ38/20  یکبابخانه راداده است  پالک 6568جمعا تشکیل 

متر مربع
به  خلیل  فرزند  همت  139260302008003041–میترا  شماره  رای   -6
از  مشاع  دودانگ   1199092096 ملی  وشماره  شهرضا   569 شناسنامه 
انضمام ششدانگ  به  که   3510/1 شماره  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ 
پالک 6568 جمعا تشکیل یکبابخانه راداده است به مساحت ششدانگ38/20 

متر مربع .
سعید  فرزند  سبزواری  139260302008003042–آوا  شماره  رای   -7
حسین به شناسنامه ملی1190107384 شهرضا دودانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از یکبابخانه به شماره 3510/1 که به انضمام ششدانگ پالک 6568 

جمعاتشکیل یکبابخانه راداده است به مساحت ششدانگ 38/20 متر مربع 
8- رای شماره 139260302008003075–رحمت ا له نباتی فرزند رضاقلی 
به شناسنامه 12 شهرضا وشما ره ملی 1198931868 ششدانگ یکباب مغازه 

مفروزی از پالک 4138 به مساحت 24 متر مربع .
 دوم -شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد 

9- رای شماره139260302008003084- علی اکبرآقا ربیع شهرضا فرزند 
دانگ  سه   1198943114 ملی  وشماره  شهرضا   1137 شناسنامه  به  محمد 
ششدانگ   مساحت  به   106 پالک  از  مفروزی  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع 

295/05 مترمربع .
زهره رحمتی فرزند حسینعلی  10- رای شماره 139260302008003058– 
به شناسنامه 100 وشماره ملی 1199355585 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه مفروزی از پالک 106 به مساحت ششدانگ  295/05 متر مربع .
11- رای شماره 139260302008003119–ولی اله نظری فرزند شکر اله به 
شناسنامه 59 حوزه یک روستایی شهرضا وشماره ملی1199617563 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک 743 به مساحت ششدانگ 

128/51 متر مربع .
12- رای شماره139260302008003118- صادق نظری فرزند شکراله به 
شناسنامه 25 حوزه یک مرکزی  شهرضا وشماره ملی 1199627151 سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزی مربع از پالک 743 به مساحت 

ششدانگ 128/51 متر مربع. 
به  یداله  فرزند  مصلحی  –جالل  شماره139260302008003095  رای   -13
شناسنامه  2 حوزه یک آستانه اشرفیه وشماره ملی 2739193262 ششدانگ 
که دررهن  مربع  متر  به مساحت 145/61  از پالک 788  مفروزی  یکبابخانه 

بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا میباشد .
سید  فرزند  اولیایی  مهدی  سید   139260302008003113 رای شماره   -14
فخرالدین به شناسنامه 19722 شهرضا وشماره ملی 1198477121 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 898 و898/1 به مساحت 611 متر مربع.

محمدعلی  فرزند  گالبی  139260302008003031–زهرا  شماره  رای   -15
از  به شناسنامه 630 شهرضا وشماره ملی 1199381391 سه دانگ مشاع 
ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک956 به مساحت ششدانگ 166/26 متر 

مربع.
16- رای شماره3030 13926030200800– سعید حیدر پور فرزند ابوالقاسم 
به شناسنامه 1083 شهرضا وشماره ملی 1199097233 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک 956 به مساحت ششدانگ 166/26 متر 

مربع .
17- رای شماره 139260302008003040–حسین حیدر پورفرزند ابوالقاسم 
از  به شناسنامه 428 شهرضا وشماره ملی 1198891130 سه دانگ مشاع 
ششدانگ یکبابخانه مفروزی ازپالک 958 به مساحت ششدانگ 214/96 متر 

مربع .
18- رای شماره 139260302008003039–زهرا رضایی فرزند ابوالقاسم به 
شماره شناسنامه189 شهرضا وشماره ملی 1198958545 سه دانگ مشاع 
به مساحت  ششدانگ 214/96  ازپالک958  یکبابخانه مفروزی  از ششدانگ 

متر مربع. 
اله  فرزندسیف  رویارهیده   –13926030200800 شماره3049  رای   -19
ششدانگ   1199132837 ملی  وشماره  شهرضا   875 شناسنامه  شماره  به 

یکبابخانه مفروزی از پالک 1066 به مساحت 207/40 متر مربع .
فرزند  شهرضا  سروری  13926030200800–لیال  شماره3023  رای   -20
 1199258687 ملی  وشماره  شهرضا   1361 شناسنامه  شماره  به  حیدر 
به  و1193/1  پالک1193  از  مفروزی  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ 

مساحت ششدانگ 162/15 مترمربع .
فرزند رمضانعلی  کاظمی  رای شماره3024 13926030200800–داود   -21
چهاردانگ   0066785790 ملی  وشماره  تهران   3632 شناسنامه  شماره  به 
مشاع از ششدانگ  یکبابخانه مفروزی از پالک 1193 و1193/1 به مساحت 

ششدانگ 162/15 مترمربع .
به  عبدالخالق  فرزند  تاکی  13926030200800–اکبر  شماره3015  رای   -22
شماره شناسنامه 272 و شماره ملی 1199059031 ششدانگ یکباب مغازه 

تحتانی فوقانی مفروزی از پالک 1325 به مساحت 26/10 متر مربع .
فرزند  شهرضا  دهقان  13926030200800–یداله  شماره3014  رای   -23
 1199361240 ملی  6شهرضاوشماره  حوزه    666 شناسنامه  به  اسماعیل 
ششدانگ یک باب مغازه تحتانی وفوقانی مفروزی از پالک1325 به مساحت 

35/01 مترمربع .
اله کاویانپور فرزند نعمت  24- رای شماره 139260302008003016–ولی 
اله به شناسنامه 465 شهرضا وشماره ملی 1198924421 ششدانگ یکباب 

مغازه تحتانی فوقانی مفروزی از پالک 1325 به مساحت 53/59 متر مربع .

فرزند  آصفی  139260302008003046–عبدالجواد  شماره  رای   -25
سه    1198916664 ملی  وشماره  شهرضا   880 شناسنامه  به  عبدالرسول 
مساحت  به   1368/1 پالک  از  مفروزی  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ 

ششدانگ 155/70 متر مربع .
به  حسن  فرزند  آزاد  139260302008003047–ملوک  شماره  رای   -26
یکباب  ششدانگ  از  دانگ  سه   1198951931 ملی  وشماره   832 شناسنامه 

خانه مفروزی از پالک 1368/1 به مساحت 155/70 متر مربع .
27- رای شماره 139260302008003086–زهرا شاه نظری فرزندحسن به 
شناسنامه 13 حوزه یک روستایی شهرضا وشماره ملی 1199627828 سه دانگ 
 مشاع از  ششدانگ یکبابخانه مفروزی از پالک 1456 به مساحت  ششدانگ202/25 

متر مربع.
فرزند  هژبریان  139260302008003089–شهریار  شماره  رای   -28
اسفندیار به شناسنامه 767 شهرضا وشماره ملی 1199160660 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1456 به مساحت ششدانگ 

202/25 متر مربع .
رضا  فرزند  فرزان  تقی  محمد   139260302008004656 شماره  رای   -29
باب  یک  ششدانگ   1199071927 ملی  وشماره  شهرضا   83 شناسنامه  به 

ساختمان دو طبقه مفروزی از پالک 1690 به مساحت 173/84 متر مربع.
آبادی  موسی  قاسمپور  139260302008003051–مهناز  شماره  رای   -30
فرزند کرمعلی به شناسنامه 58 حوزه 2  شهرضا وشماره ملی 5129899741 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 152/60 متر مربع .
فرزند محمد  رای شماره 139260302008003050–اسماعیل سلطانی   -31
ملی  وشماره  سفلی  سمیرم  روستایی  یک  حوزه   52 شناسنامه  به  ابراهیم 
5129875893 چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ 

152/60 متر مربع .
امامقلی  فرزند  امیری  –139260302008003032داریوش  رای شماره   -32
به شناسنامه 2649 حوزه 2 سمیرم شماره ملی 1209547953 ششدانگ یک 

بابخانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 151/87 متر مربع .
عبدالعلی  فرزند  قاجار  13926030200800–ونوس  شماره3110  رای   -33
2297604726 ششدانگ  ملی  وشماره  شیراز   4 حوزه   1183 شناسنامه  به 
قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 2619 که با قسمتی از پالک 12873 

جمعا تشکیل یک باب مغازه راداده است به مساحت 8/70 متر مربع. 
فرزند  اولیایی  مهدی  13926030200800–سید  شماره3111  رای   -34
 1198477121 ملی  وشماره  شهرضا   19722 شناسنامه  به  فخرالدین  سید 
ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی ازپالک 2619 به مساحت 1/64 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 12873 جمعا تشکیل یک باب مغازه 

راداده است.
فرزند  اولیایی  13926030200800–سیدمهدی  شماره3114  رای   -35
 1198477121 ملی  وشماره  شهرضا   19722 شناسنامه  به  فخرالدین  سید 
ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه مفروزی ازپالک 2619 به مساحت 5 متر 
مغازه  باب  یک  تشکیل  جمعا   12873 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع 

راداده است.
فرزند سید  اولیایی  36- رای شماره 139260302008003117–سید مهدی 
فخرالدین به شناسنامه 19722 وشماره ملی 1198477121 ششدانگ قسمتی 
از یک باب مغازه دودهنه مفروزی ازپالک 2619 به مساحت 26/74 متر مربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 12873 جمعا تشکیل یک باب مغازه دودهنه 

راداده است .
فرزند  شهرضا  طاهری  خاتون  1392603020083038–حلیمه  شماره  رای   -37
غالمرضا به شناسنامه 509 شهرضا وشماره ملی 1199041572 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 3403 به مساحت 183/80 متر مربع.
به  اله  عزت  فرزند  جمالی  13926030200800–حمید  شماره3025  رای   -38
شناسنامه 3731 سمیرم وشماره ملی 1209248182 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 3502 به مساحت ششدانگ 157/68 متر مربع .

به  اله  عزیز  فرزند  نگارشیخی   –13926030200800 شماره3026  رای   -39
از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1209791404 سه  شناسنامه 81 سمیرم وشماره 

یک باب خانه مفروزی از پالک 3502 به مساحت ششدانگ 157/68 متر مربع .

به  اسداله  فرزند  مردانی  13926030200800–مصطفی  شماره3094  رای   -40
خانه  باب  یک  ششدانگ   1198667354 ملی  وشماره  شهرضا   413 شناسنامه 

مفروزی از پالک 3755 به مساحت 110/09 متر مربع .
به  مظفر  فرزند  رضایی  –مهدی  شماره139260302008003073  رای   -41
شناسنامه  12 حوزه یک شهری سمیرم وشماره ملی 1209668416 ششدانگ 

 208/23 به مساحت  ازپالک3826  مفروزی  آن  به  متصله  ومغازه  خانه  باب  یک 
متر مربع .

به  عبدالعلی  فرزند  قاجار  –ونوس  42- رای شماره  139260302008003109  
شناسنامه 1183 حوزه 4 شیراز وشماره ملی 2297604726 ششدانگ قسمتی از 
یک باب مغازه مفروزی از پالک 12873 که با قسمتی از پالک 2619 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه راداده است به مساحت 21/67 مترمربع .
سید مهدی اولیایی فرزند سیدفخر  43- رای شماره 139260302008003112– 
مساحت  به   12873 ازپالک  مفروزی  مغازه  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ  الدین 
27/60 متر مربع که به  انضمام قسمتی از پالک 2619 جمعا تشکیل یک باب مغازه 

راداده است .
اولیایی فرزند سید فخر  44- رای شماره 139260302008003115–سید مهدی 
الدین به شناسنامه 19722 شهرضاوشماره ملی 1198477121 ششدانگ قسمتی 
از  یک باب مغازه  مفروزی ازپالک 12873 به مساحت 24/62 متر مربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 2619 جمعا تشکیل یک باب مغازه راداده است. 
فرزند  اولیایی  مهدی  13926030200800–سید   3116 شماره   رای   -45
 1198477121 ملی  وشماره   19722 شناسنامه  به  الدین  فخر  سید 
مساحت  به   12873 شماره  به  دودهنه  مغازه  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ 
یک  تشکیل  جمعا   2619 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   30
اصلی  سه  از  فرعی  های  شماره  .سوم-  است  راداده  دودهنه  مغازه   باب 
موغان                                                                                                                                                                                                                                                               
به  اله  فتح  فرزند  قاسمی  شماره139260302008003064-عصمت  رای   -46
شناسنامه 1 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی1199657174 یکدانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه مفرروزی از پالک 1112  به مساحت ششدانگ 223/15 

متر مربع .
47- رای شماره 139260302008003063–مراد علی قاسمی فرزند محمد حسین 
به شناسنامه 3 حوزه یک روستایی شهرضا وشماره ملی 1199616303 پنجدانگ 
ششدانگ  مساحت  به   1112 پالک  از  مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

223/15 متر مربع .
 جهارم -شماره های فرعی از 21 اصلی رشکنه 

اکبر بشناسنامه  48- رای شماره 139260302008003106علیرضا نازی فرزند 
1547 شهرضا وشماره ملی 1199241199 –سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 146 به مساحت ششدانگ 163/05 متر مربع . 

اله  نعمت  فرزند  صادقی  139260302008003105–لیال  شماره  رای   -49
بشناسنامه 8 حوزه یک روستایی شهرضا وشماره ملی 1199677949 سه دانگ 
ششدانگ  مساحت  به   146 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

163/05 متر مربع .

50- شناسنامه   1762 شهرضا وشماره ملی 1199852570 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 171/08 متر مربع .

51- رای شماره 139260302008003012–فتح اله عمو هادی فرزند ا یت اله به 
شناسنامه 715 شهرضا وشماره ملی 1199252220 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 171/08 متر مربع .
 پنجم- شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آبا د

به  فرزندحسینعلی  عابدی  –سمیه  شماره139260302008003072  رای   -52
مشاع  ونیم  دودانگ   1199284785 ملی  وشماره  شهرضا   1881 شناسنامه 
متر  113/85 مساحت  به   375 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک   ازششدانگ 

 مربع .
به  فرزندرضا  طالبی  –محمود   139260302008003071 شماره  رای   -53
دانگ  سه    1199632910 ملی  وشماره  مرکزی شهرضا  یک  حوزه  شناسنامه2 
ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 375 به مساحت ششدانگ 

113/85 متر مربع.
 ششم -شماره فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

به  اصغر  فرزند  جهانمردی  مهدی   –139260302008003017 شماره  رای   -54
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199085308 ملی  وشماره  شهرضا   1421 شناسنامه 

مفروزی از پالک 315 به مساحت 360/45 متر مربع .
هفتم-شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد

55- رای شماره139260302008003048 –منوچهر امیری فرزند شیر محمد به 
شناسنامه 1516 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209537540 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 11 به مساحت 191 متر مربع .
56- رای شماره 139260302008003122سید مجتبی نوابی فرزندسید مرتضی 
از  مشاع  دانگ  سه   1199223506 ملی  وشماره  شهرضا   1480 شناسنامه  به 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 39  به مساحت ششدانگ 115/25 متر 

مربع .
به  اله  حجت  فرزند  کارگر  –زهرا  شماره139260302008003123  رای   -56
شناسنامه 1345 شهرضا وشماره ملی 1199279420 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 39 به مساحت ششدانگ 115/25 متر مربع .
57-رای شماره139260302008004615- ابراهیم دوالی شهرضا فرزندعباسعلی 
ساختمان  یکباب  ملی1199053341ششدانگ  شناسنامه960شهرضاوشماره  به 

مفروزی ازپالک187به مساحت 123/45مترمربع.
هشتم- شماره فرعی از 68/1 اصلی مزرعه میرآبا د

به  فرزندتقی  لطفی  قنبرعلی   – شماره139260302008003107  رای   -58
شناسنامه1199 شهرضا وشماره ملی1199277967 ششدانگ یک باب خانه  به 

مساحت200 متر مربع.
نهم- شماره های فرعی ازیکصد اصلی مزرعه فیض آباد

به  اله  هیبت  فرزند  ثالثی  139260302008–مهدی  شماره003093  رای   -59
شناسنامه 2343 حوزه 5 اصفهان وشماره ملی 1289087016 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک1به مساحت ششدانگ 142/40 متر مربع 
به  صادق  محمد  فرزند  امینی  شماره139260302008003092-زهرا  رای   -60
از   مشاع  دانگ  سه   5129919645 ملی  وشماره  قمشه  دو  حوزه   42 شناسنامه 
متر   142/40 مساحت ششدانگ  به   1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

مربع .
61- رای شماره –139260302008003062-گودرز امیری فرزند شیر محمد به 
شناسنامه 2309 حوزه  2  مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209544504 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت 138/40 متر مربع .
محمدبه  شیر  فرزند  امیری  139260302008003068-گودرز  شماره  رای   -62
شناسنامه  2309 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209544504 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت 209/40 متر مربع. 
به  احمد  فرزند  دهقان  اله  شماره139260302008003018-نعمت  رای   -63
خانه  باب  یک  ششدانگ   1198917954 ملی  وشماره  شهرضا   1009 شناسنامه 
انضمام سه دانگ مشاع  به  به مساحت 64/25 متر مربع  از پالک 206  مفروزی 

ازراهروی اشتراکی 
قشقایی  جانبازلو  محمدی  139260302008003029–فرنگیس  شماره  رای   -64
فرزندزلفعلی به شناسنامه   184 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209412209 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک263 به مساحت ششدانگ 

200 متر مربع .
به  پرویز   فرزند  قربانی  139260302008003028–رامین  شماره  رای   -65
دانگ  سه   1209958139 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه    55 شناسنامه 
مساحت ششدانگ  به   263 پالک  از  مفروزی  خانه   باب  یک  از ششدانگ  مشاع 

200 متر مربع .
به  اسکندر  فرزند  قربانی  139260302008003027–الیاس  شماره  رای   -66
شناسنامه  43 حوزه 2سمیرم وشماره ملی 1209410941 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 263 به مساحت 170 متر مربع.
فرزند  راد  محمدی  –علی  شماره139260302008003033  رای   -67
 5129625161 ملی  وشماره  دهاقان  یک  حوزه   23 شناسنامه  به  پنجعلی 
متر  119/75 مساحت  به   283 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک   ششدانگ 

 مربع .
به  راه خدا  فرزند  اکبر رحیمی  –علی  68- رای شماره139260302008003060 
باب  یک  ملی 1209812894 ششدانگ  دو سمیرم وشماره  20 حوزه  شناسنامه 

خانه مفروزی از پالک 513 به مساحت 162/45 متر مربع .
به  قلی  حیدر  فرزند  سلمان  139260302008003057–محمود  شماره  رای   -69
خانه  باب  یک  شدانگ  سمیرم  مرکزی  دو  حوزه   1200089395 ملی  شناسنامه 

مفروزی از پالک 534 به مساحت 103/86 متر مربع .
علی  فرزند  نصیری  139260302008003098–مهدی  شماره  رای   -70
 1209780410 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   4 شناسنامه  به  اصغر 
متر  118/98 مساحت  به   534 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک   ششدانگ 

 مربع .
به  علیقلی  فرزند  نصیری  139260302008003100–یداله  شماره  رای   -71
شناسنامه 1258 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209267101 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 534 به مساحت 126/50 متر مربع .
به  علیقلی  فرزند  نصیری  –زکریا  شماره139260302008003096  رای   -72
ناسنامه 1145 حوزه سه سمیرم وشماره ملی 1209265974 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 534 به مساحت 128/16 متر مربع.
سید  فرزند  موسوی  جالل  139260302008003103–سید  شماره  رای   -73
محمد به شناسنامه 1111 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209265631 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 534 به مساحت 119/28 متر مربع .
به  قلی  حیدر  فرزند  سلمان  مسلم   –139260302008003055 شماره  رای   -74
شناسنامه 162حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209980231چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 534  به مساحت ششدانگ 187/25 

متر مربع 
به  اکبر  علی  فرزند  رضایی  شماره139260302008003056-زینب  رای   -75
دودانگ   1209981084 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  دو  حوزه   247 شناسنامه 
مساحت ششدانگ  به   534 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ   مشاع 

187/25 متر مربع .

به  قلی سلمان فرزند دریاقلی  76- رای شماره 139260302008003061–حیدر 
باب  یک  ملی 1209817871 ششدانگ  دو سمیرم وشماره  41 حوزه  شناسنامه 

خانه مفروزی ازپالک 534 به مساحت 180 متر مربع .م الف 237
تاریخ انتشارنوبت اول:92/09/30

تاریخ انتشارنوبت دوم:92/10/14                                                                                         
  سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

ابالغ اجرائیه 
897بدینوسیله به خانم اعظم طحاني فرزند عبدالرسول به شماره شناسنامه 65 
ادرس متن  به شماره ملي 1199226386 که طبق  ازشهرضامتولد1359  صادره 
اول سمت  فرعي   20 فرعي  طالقاني  خیابان  : شهرضا  ساکن  تقاضانامه  و  سند 
راست منزل شخصي کدپستي 8617683181 که برابراعالم اداره پست شهرضا 
ابالغ می شود طبق سند  نگردیده  واقع  مورد شناسائی  فوق  آدرس  در  نامبرده 
رهنی شماره 36898 مورخ1388/12/24 تنظیمی دردفترخانه  اسناد رسمی شماره 
145 شهرضا شما مبلغ یک میلیاردونهصدوهشتاد میلیون ریال )1,980,000,000 
درقبال  که  نموده  استفاده  شهرضا  شعبه  کشاورزی  بانک  ازتسهیالت  ریال( 
تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ یکباب خانه به شماره هفت هزاروسیصدویازده 
اله خاقان  ثبتی شهرضا ملکی قدرت  ابنیه بخش یک  ازیک اصلي واقع در  فرعي 
به  و  گرفته  قرار  مذکور  بانک  وثیقه  و  دررهن  انصاریپوربالسویه  پورونصرت 
میلیاردوچهارصدوهشتادونه  یک  مبلغ  به  اجرائیه  بدهی  پرداخت  عدم  علت 
 ,441,684( هزاروششصدوهشتادوچهارریال  ویک  وچهارصدوچهل  میلیون 
این  از  که  تاریخ1392/06/20   تا  دیرکردوسود  طلب،  اصل  بابت  1,489ریال( 
ریال  هزارونهصدوهشتادونه  ویک  هفتصدوشصت  مبلغ  بعدروزانه  به  تاریخ 
)761,989ریال(  تاخیرروزانه به آن اضافه می گردد ،صادرو تحت شماره بایگاني 
9200108 درواحداجرای اسناد رسمي شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است 
که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه 
اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 
1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت . مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی 

یوسفیان

 ابالغ اجرائیه 
شناسنامه  شماره  به  هادي  فرزند  اي  نره  طهمورث  آقایان  به  بدینوسیله   898
اي  نره  وبابک  متولد 1343  ملي 1209570645  از سمیرم  وشماره  109صادره 
فرزندمحمود به شماره شناسنامه 506 صادره ازحوزه یک شهرضاوشماره ملي 
1199129143 متولد 1349 که طبق ادرس متن سند و تقاضانامه ساکنین : جاده 
برابر  کدپستي 8646133451  که  کیلومتر40 روستاي هوک  سمیرم   – شهرضا 
گزارش پاسگاه انتظامي کهرویه نامبردگان در آدرس فوق مورد شناسائی واقع 
نگردیده اند ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 71858 مورخ1380/10/08 تنظیمی 
دردفترخانه  اسناد رسمی شماره دو شهرضا شما مبلغ هشتصدوده میلیون ریال 
)810,000,000 ریال(ازتسهیالت بانک کشاورزی شعبه شهرضا استفاده نموده که 
درقبال تسهیالت مذکور موازي پنج حبه وسه – چهارم حبه مشاع بانضمام ثمیه 
اعیاني پنجاه – شصت وچهارم حبه دیگراز72 حبه آب وامالک مزرعه هوک پالک 
دویست وشصت وپنج ) یک ( اصلي واقع در بخش دو ثبتی شهرضا ملکی آقایان 
بابک نره اي نسبت به دوحبه وسه – چهارم حبه مشاع وطهمورث نره اي نسبت به 
سه حبه ازکل پنج وسه – چهارم حبه مشاع وموازي تمامت نه حبه ویک – چهارم 
مشاع دیگراز72 حبه ششدانگ مزرعه مذکورملکي سیدمحسن میربدبانضمام کلیه 
قرار  مذکور  بانک  وثیقه  و  دررهن  االحداث  موجودوآتي  ساختمانهاوتاسیسات 
گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ یک میلیاردویکصدو ده میلیون 
وچهارصدونودودوهزاروپانصدوشصت وپنج ریال )492,565, 1,110ریال( بابت 
بعدروزانه  به  تاریخ  این  از  که  تاریخ1392/04/05   تا  دیرکردوسود  طلب،  اصل 
)443,835ریال(  ریال  وپنج  وچهارهزاروهشتصدوسي  چهارصدوچهل  مبلغ 
هاي  بایگاني  به شماره  وپرونده  ،صادرو  گردد  می  اضافه  آن  به  تاخیر  جریمه 
9200050 درواحداجرای اسناد رسمي شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است 
مربوطه  اجرائی  نامه  وآئین  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  وبرابر 
اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 
1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات اجرائی 
 جریان خواهد یافت .مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی

 یوسفیان

ابالغ وقت رسیدگی
وکالت  با  رضایی  اله  آیت  خواهان   1203/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   894
آیت   – رئیسی  ابراهیم  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زارع  حمید رضا 
جلیلی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/11/2 ساعت9 صبح تعیین 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل  الف 10572مدیر  م  اتخاذ می شود. 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
893 در خصوص پرونده کالسه 685/92 خواهان علی مویدی پور فردبا وکالت 
حمید رضا زارع  دادخواستی مبنی بر استرداد مبلغ چهل و سه میلیون و دویست 
الهیان    محسن  نمایندگی  به  نگار  زرین  تبلیغاتی  موسسه  طرفیت  به  ریال   هزار 
92/11/1 ساعت9  مورخ  روز سه شنبه  برای  وقت رسیدگی  است.  نموده  تقدیم 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  خواهان مراتب در جراید منتشر 
واقع خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف 10570مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
892 در خصوص پرونده کالسه 686/92 خواهان محمد تقی  مویدی پور فردبا 
وکالت حمید رضا زارع  دادخواستی مبنی بر استرداد مبلغ هشت میلیون و هفتصد 
و پنجاه هزار ریال   به طرفیت موسسه تبلیغاتی زرین نگار به نمایندگی محسن 
برای روز سه شنبه مورخ 92/11/1  نموده است. وقت رسیدگی  تقدیم  الهیان   
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف 10571مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان

 تغییرات 
904 شماره : 3743/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی هیدرولیک فراز 
کاسپین  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47283 وشناسه ملی 10260653889 
ذیل  تصمیمات   1392/8/7 مورخ  شرکا   عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 34352 شماره  صلح  سند  بموجب  باغملکی  احمدی  اعظم  خانم   -1 شد  اتخاذ 
اصفهان  ثبتی  حوزه   106 شماره  رسمی  اسناد  خانه  دفتر   1392/8/29 مورخ 
فرزند  آقای سید حمید حجازی  به  را  الشرکه خود  از سهم  ریال  مبلغ 200000 
از اصفهان واگذار نموده و  به شماره شناسنامه 1536 صادره  سید محمد علی 
ذیل   1392/09/09 تاریخ  در   .  . ندارد  هیچگونه سهمی  دیگر  و  خارج  از شرکت 
قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  منصور   .  گرفت 

 اصفهان



 عجیب ترین
 فرودگاه دنیا در چین

کش��ور چین در نظ��ر دارند، عظی��م تری��ن و عجیب تری��ن پروژه 
احداث ف��رودگاه را انج��ام دهد، فرودگاه��ی ک��ه از تمامی جهات 
با نمونه ه��ای مش��ابه اش تفاوت دارد.ف��رودگاه جدید» ش��نژن« 
 یکی از پدیده ه��ای معماری بزرگ و اس��تثنایی دنیا نامیده ش��ده 

است.
گفتنی اس��ت: این فرودگاه که فاز طراحی آن پس از 3 سال به اتمام 
رسیده اس��ت براس��اس برآورد کارشناس��ان حدود 1 میلیارد دالر 
 هزینه س��اخت خواهد داش��ت و دارای 3 ترمینال فرودگاهی جدید

 است.
 بررس��ی ها نش��ان می دهند: س��اختمان این ف��رودگاه طولی برابر 
5/1 کیلومتر دارد و پوششی به مساحت داخلی نیم میلیون متر مربع 

در آن وجود دارد.
کشور چین همه س��اله یکی از مقاصد عمده گردش��گران از سراسر 
جهان اس��ت و نیاز به س��اخت یک فرودگاه بزرگ از م��دت ها قبل 
احساس می شده است با ساخت این ترمینال فرودگاهی، 45 میلیون 

مسافر می توانند از آن استفاده نمایند.
برای روش��ن کردن فضای این ترمینال فرودگاه��ی طراحان از نور 
طبیعی خورشید با فیلترهای مخصوص استفاده کرده اند و در داخل 
آن از فرم 6 ضلعی النه زنبوری پنل های شیشه ای مخصوص استفاده 
شده است. این فرم خاص معماری برای استفاده از نور سبب شکست 
 زاویه و ایجاد رنگ ه��ای متنوع در فضای داخل��ی ترمینال فرودگاه

 می شود.کارشناسان این فرودگاه امیدوار هستند که تا سال 2015 
آن را تکمیل نمایند.

ایکس باکسی با طالی 24 عیار  
اخیرا یک شرکت انگلیسی ایکس باکسی را از جنس طالی 24 عیار 
 تولید کرده اس��ت.ایکس باکس در سایر کش��ورها قیمتی در حدود 
499 دالر دارد که شاید به پول ما چیزی در حدود یک و نیم میلیون 
تومان باش��د؛ این کنسول بازی در امریکا به ش��دت محبوب است و 

طرفداران پرو پا قرص خود را دارد. 
ام��ا در این ش��رایط هنوز هم ش��رکت هایی هس��تند که ب��ا تولید 
محصوالت خاص به دنبال بازار محدود ولی پر س��ود هس��تند.این 
ایکس باکس طالیی قیمتی در حدود 6000 پوند دارد که چیزی در 

حدود 9700 دالر می شود. 
این محصول در تعداد بسیار محدودی ارایه می شود و مطمئنا برای 

افراد معمولی نیست و مشتری های خاص خود را دارد.
البت��ه ای��ن اولین بار نیس��ت ک��ه محص��والت دیجیتالی ب��ا قالب 
 طال تولی��د می ش��ود.همچنین در س��ال 2011 نی��ز ایکس باکس

 360 ب��ا جنس طال در تعداد محدود تولید ش��ده ب��ود. آیفون هایی 
 با جنس طال و الم��اس نیز نوع دیگری از ای��ن محصوالت تجمالتی 

می باشند.

 جوشاندن آب 
در کمتر از یک ثانیه

محققان آلمانی نظریه ای مفهومی در خصوص جوش��اندن آب در یک 
تریلیونیم ثانیه با کمک تابش تراهرتز ارایه کرده اند.

 آب، تنها واسطه ای است که فرآیندهای ش��یمیایی و بیولوژیک در آن 
روی می ده��د و در عین حال، حالل فعالی اس��ت ک��ه نقش مهمی در 

پویایی این فرآیندها ایفا می کند.
فیزیکدان��ان مرکز علوم لی��زر الکت��رون آزاد )CFEL( در هامبورگ، 
نظریه مفهومی در خصوص جوشاندن بسیار سریع آب مطرح کرده اند.

برای جوشاندن آب در یک پیکو ثانیه - معادل یک تریلیونیم ثانیه – به 
پرتوهای تراهرتز نیاز است که شامل طول موج های الکترومغناطیسی 

با فرکانسی بین مایکروویو و امواج مادون قرمز است.
تاب��ش تراهرت��ز به ص��ورت مصنوع��ی قابل تولی��د اس��ت و محققان 
CFEL برای تولی��د این تابش، امکان اس��تفاده از لی��زر الکترون آزاد 
 که قادر به فرس��تادن الکترون های ش��تاب داده شده اس��ت را مطرح

 کرده اند.
ذرات الکترون، امواج الکترومغناطیسی ساطع می کنند و پالس تراهرتز 
قدرت تعامل بی��ن مولکول های آب را به س��رعت تغیی��ر داده و باعث 
 می ش��ود که مولکول ها به س��رعت به لرزش درآمده و گرمای شدیدی 

تولید کنند.
این نظریه مفهومی هنوز اجرایی نشده و محققان در حال محاسبه پرتو 
تراهرتز در شبیه سازی با کمک ابررایانه مرکز یولیش در آلمان هستند.
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مهارت

گوشه کنار

عکس نوشت

شب نشینی 
یلدار 
 در گذشته
 و امروز

برداش��تن وس��ایل دیگران ممکن اس��ت در هر سني 
رخ دهد اما معناي این عمل به اقتضاي س��ن و شرایط 
افراد متفاوت است. این رفتار در س��نین خردسالي تا 
 حدودي شایع است و انگیزه کودکان در این زمان اغلب 
لذت بردن از داش��تن چیزي یا اقناع حس کنجکاوي 
اس��ت. بنابراین بچه ها معموال تالش م��ي کنند تا به 
وس��ایلي که والدین اس��تفاده از آن را منع کرده اند یا 
 متعلق به دوستان ش��ان است دس��ت یابند. کودکان

 کم سن و س��ال که هنوز به مدرس��ه نمي روند اغلب 
بدون آن که ارزش مادي اش��یا را درک کنند، دست به 
این کار مي زنند، آن ها حتي گاه از این که برداش��تن 
چیزي بدون پرداخت پول یا اجازه از صاحب آن اشتباه 
است مطلع نیس��تند.در واقع با آن که ممکن است به 
وسایل خود حس��اس باش��ند اما احتمال دارد مفهوم 
مالکیت براي دیگران را درک نکنند. همچنین ممکن 
است کودکان به علت خشم، آزار رساندن به سایرین و 
یا داشتن استرس در محیط خانواده به انجام این عمل 

اقدام کنند. 
چه باید کرد

 البته نمي توان به صرف این که کودک به رش��د الزم 
نرس��یده اس��ت یا چون مش��کالت خاصي در محیط 
خان��واده دارد از کنار این رفتار به س��ادگي عبور کرد، 
اما خشونت و تنبیه شدید نیز ش��یوه برخورد مناسبي 
نخواهد بود. بنابراین در ادامه به صورت خالصه به برخي 

راه حل ها اشاره مي شود.

1   مراقب برخورد اول باشید
برخورد والدین در مقابل مشاهده نخستین بار از انجام 
این رفتار بسیار حایز اهمیت است. وقتي براي اولین بار 
از این عمل کودک اطالع مي یابید باید تالش کنید تا 
آرامش خود را حفظ و از کاربرد واژه هایي مثل »دزد«و 
»دزدي ک��ردن« خودداري کنید. رفتارهاي خش��ن و 
بسیار تند با کودک زمینه را براي ایجاد مشکالتي دیگر 

از جمله دروغگویي فراهم مي سازد.

قاب�ل فه�م ب�ا روش  را  اش�تباهش     2
توضیح دهید

 بهتری��ن روش آن اس��ت که بد ب��ودن ای��ن کار را به
 شیوه اي قابل فهم برایش توضیح دهید مثال احساس 
فردي که وس��یله اش در دس��ت کودک شماس��ت را 
ش��رح دهید. همچنین با یک مثال س��اده او را متوجه 
 کنید که اگر ش��خص دیگري همی��ن کار را با خود او

 مي کرد تا چ��ه حد رنجیده مي ش��د. چنانچه کودک 
مفهوم قوانین را درک مي کند به او بگویید که این کار 

خالف قانون است.

ک�ودک ب�راي  کوچ�ک  اي  جریم�ه    3
 در نظر بگیرید

با آن که کودک بدون درک زش��تي این کار، وس��ایل 
دیگران را برداشته اس��ت اما بهتر است که جریمه اي 
کوچک برایش تعیین کنید تا دریاب��د که از این عمل 
ناخشنود هستید. البته این جریمه را با اقتدار و مهرباني، 
به دور از هرگونه خشونت ارایه کنید. مثال محروم شدن 
از دیدن برنامه تلویزیوني مورد عالقه اش در همان روز 

مي تواند یک جریمه مناسب با سن کودک باشد.

4   ش�رایط را ب�راي جب�ران اش�تباهش 
فراهم کنید

بدون آن که عزت نفس و ش��خصیت کودک زیر سوال 
رود یا برچسب دزدي به او بخورد، باید شرایط را براي 
جب��ران این اش��تباهش فراهم کنید. به عن��وان مثال 
اگر چیزي از مغازه برداش��ته اس��ت باید عذرخواهي و 
پول آن را پرداخت کند یا اگر وس��یله همکالسي اش 
 را برگردانده اس��ت، به او بگویید عالوه بر عذرخواهي،

 هدیه اي هرچند کوچک به او بدهد.

   5   بیش از حد آسان نگیرید
آس��ان گیري بیش از حد به این بهان��ه که کودک تان 
هنوز کوچک است و درک الزم را ندارد خود مي تواند 
باعث تثبیت رفتار در کودک ش��ود و این کار را به یک 
 عادت براي او تبدیل کن��د. بنابراین بي توجهي دایمي 
به این گونه رفتارها یکي از نامناسب ترین شیوه هاست.

6    ریشه این اشتباه را قطع کنید
بررسي کنید تا دریابید که چه مشکلي باعث شده است 
تا کودک شما این رفتار را انجام دهد. مثال گاه کودک 
واقعا به چیزي احتیاج دارد اما والدین این نیاز کودک 
را نادیده مي گیرند و او مجبور مي ش��ود خود راه حلي 
براي مشکلش پیدا کند و چه روشي آسان تر از استفاده 
از وسیله شخص دیگري که در دسترس او قرار دارد؟! 
همچنین مي توانید بررس��ي کنید که آی��ا در محیط 
کودک مش��کلي وجود دارد که او به ناچار اس��ترس و 

پریشاني خود را به این نحو نشان مي دهد؟

7      خودتان الگو باشید
یکي از راه هاي مناس��ب ب��راي آم��وزش رعایت حق 
مالکیت دیگ��ران، رعایت این حقوق از س��وي والدین 
اس��ت. پدران و مادران باید مراقب رفتار خود باش��ند 
مثال بدون اجازه به وسایل سایر اعضاي خانواده دست 
نزنند و حتي براي اس��تفاده از وس��ایل کودک نیز از او 

اجازه بگیرند.
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دانشمندان دانشگاه میامی مدعی هستند که کشمکش های  
انسانی را می توان با فرمول های ساده ریاضی توضیح داد.

محققان بر این باورند طیفی از رفتارهای انسانی، از تنش های 
بین والدین و فرزندان گرفته تا حمالت سایبری و نامالیمات 
مدنی را می توان با یک فرمول ریاضی به نام »قدرت-قانون« 

توضیح داد.
دانش��مندان ش��یوه ای را ب��رای توضیح ریاضی وار ش��دن و 
زمانبندی رویارویی های انسانی یافته اند که به صورت شخصی 
و همچنین به عنوان یک جامعه بر انسان ها اثر می گذارند.به 
طور مثال، حالتی که در آن کودکی در مقابل والدینش گریه 
می کند، را می توان با شیوه ای که در آن شورش های لهستان 

اوج گرفته و به سرنگونی اتحاد شوروی انجامید،پ
 مقایسه کرد.

این واقعیت وجود دارد که ش��خص شورشی در هر دو حالت 
)ک��ودک و شورش��یان( به س��رعت حمالت��ش را علیه نهاد 
بزرگ ت��ر و تنبل ت��ر )والدین، دول��ت( تش��دید می کند که 
قادر نیس��ت یا تمایلی ندارد که به س��رعت برای قانع کردن 

شورشی واکنش نش��ان دهد.نیل جانسون، اس��تاد فیزیک 
و ریی��س گ��روه تحقیقات��ی بین رش��ته ای در کال��ج هنر و 
علوم دانش��گاه میامی و نویس��نده ارش��د این مقاله، گفت: 
با انتخ��اب ن��وزاد )و والد( و مطالع��ه این که چ��ه اعمالی از 
س��وی والد، گریه های کودک را تش��دید کرده ی��ا از میزان 
آن می کاهد، می توانی��م درک بهتری از چگونگ��ی مقابله با 
 حمالت سایبری علیه یک زیرساخت س��ایبری درامریکا یا 

این که چگونه گسترش ش��ورش مدنی در یک مکان خاص 
به دلی��ل مداخالت خاص دولت به پایان می رس��د، داش��ته 
باشیم.این مطالعه تشابهات قابل توجهی را بین رویارویی های 
به ظاه��ر غیرمرتب��ط یافته  اس��ت؛ به طور مث��ال، حمالت 
خش��ونت آمیز در ماگدالنای کلمبیا در واقع، نماینده واقعی 
همه جنگ های مدرن اس��ت. همچنین، تنش در سیرالئون 
آفریقا دقیق��ا دارای هم��ان دینامیک جن��گ در آنتیکوای 

کلمبیاست.
یافته ه��ای دانش��مندان حاض��ر در ای��ن مطالع��ه نش��ان 
می دهد، فرم��ول ریاضی AB-C ابزاری ارزش��مند اس��ت 
که می ت��وان آن را در پیش بینی های��ی در خصوص حمالت 
آتی در ی��ک رویاروی��ی اعم��ال کرد.همچنی��ن می توان از 
ای��ن فرم��ول ب��رای خل��ق اس��تراتژی مداخل��ه در مقابل 
شورش��یان و به عنوان نقطه آغاز کمی ب��رای نظریه پردازی 
بین رش��ته ای در خص��وص خش��ونت  انس��انی در س��طح 
 ف��ردی و گروه��ی در ه��ر دو جهان ه��ای واقع��ی و آنالین

 استفاده کرد.

حل کشمکش های انسانی با فرمول ساده ریاضی

ایرانی��ان و بس��یاری از دیگر اقوام ش��ب یلدا را جش��ن 
می گیرند. این شب در نیم کره شمالی با انقالب زمستانی 
مصادف اس��ت و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول 
روز بیشتر و طول شب کوتاه تر می شود. مراسم شب یلدا 
)ش��ب چله( از طریق ایران به قلمرو رومیان راه یافت و 

جشن »ساتورن« خوانده می شد.
واژه »یلدا« ب��ه معنای »زای��ش زادروز« و تولد اس��ت. 
ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن 
خورشید، روزها بلندتر می شوند و تابش نور ایزدی افزونی 
می یابد، آخر پاییز و اول زمس��تان را ش��ب زایش مهر یا 
زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا 
می کردند و از این رو به دهمین ماه سال دی )دی در دین 
زرتشتی به معنی دادار و آفریننده( می گفتند که ماه تولد 

خورشید بود.
یلدا و جشن هایی که در این ش��ب برگزار می شود، یک 
سنت باستانی اس��ت. مردم روزگاران دور و گذشته، که 
کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می داد و در طول 
سال با سپری ش��دن فصل ها و تضادهای طبیعی خوی 
داش��تند، بر اثر تجربه و گذش��ت زمان توانستند کارها 
و فعالیت های خود را با گردش خورش��ید و تغییر فصول 
و بلندی و کوتاهی روز و ش��ب و جه��ت و حرکت و قرار 

ستارگان تنظیم کنند.
آنان مالحظه می کردند که در بعضی ایام و فصول روزها 
بسیار بلند می ش��ود و در نتیجه در آن روزها، از روشنی 
و نور خورشید بیشتر می توانستند اس��تفاده کنند. این 
اعتقاد پدید آمد که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد 
نیک و مواف��ق بوده و با تاریکی و ظلمت ش��ب در نبرد و 

کشمکش هستند.
مردم دوران باس��تان و از جمله اقوام آریای��ی، از هند و 
ایرانی - هند و اروپایی، دریافتن��د که کوتاه ترین روزها، 
آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بالفاصله پس 
از آن روزها به تدریج بلندتر و شب ها کوتاه تر می شوند، 

از همین رو آن را شب زایش خورشید نامیده و آن را آغاز 
سال قرار دادند.

بدین سان در دوران کهن فرهنگ اوستایی، سال با فصل 
 Sareda, Saredha سرد شروع می شد و در اوستا، واژه
»َسِرَد« یا »َسِرَذ« که مفهوم »سال« را افاده می کند، خود 
به معنای »سرد« اس��ت و این به معنی بشارت پیروزی 

اورمزد بر اهریمن و روشنی بر تاریکی است.
در آثارالباقی��ه ابوریحان بیرون��ی، ص 255، از روز اول 
دی ماه، با عن��وان »خور« نیز یاد شده اس��ت و در قانون 
مسعودی نسخه موزه بریتانیا در لندن، »ُخره روز« ثبت 
ش��ده، اگرچه در برخی منابع دیگر »خرم روز« نامیده 

شده  است.
_در برهان قاطع ذیل واژه »یلدا« چنین آمده  است:

»یلدا شب اول زمستان و ش��ب آخر پاییز است که اول 
َجدی و آخر قوس باش��د و آن درازترین شب هاست در 
تمام سال و در آن شب و یا نزدیک به آن شب، آفتاب به 
برج جدی تحویل می کند و گویند آن شب به غایت شوم 
و نامبارک می باش��د و بعضی گفته اند شب یلدا یازدهم 

جدی است«.
سفره ش��ب یلدا، »مَیزد« Myazd نام داشت و شامل 
میوه های تر و خشک، نیز آجیل یا به اصطالح زرتشتیان، 
»لُرک« Lork ک��ه از لوازم این جش��ن و ولیمه بود، به 
افتخار و ویژگی »اورمزد« و »مهر« یا خورش��ید برگزار 

می شد.
روز پس از ش��ب یلدا )یک��م دی ماه( را خ��ورروز )روز 
خورش��ید( و دی گان؛ می خواندن��د و ب��ه اس��تراحت 

می پرداختند و تعطیل عمومی بود.
فردوس��ی به اس��تناد منابع خود، یلدا و خ��ور روز، را به 
هوش��نگ از ش��اهان پیش��دادی ایران )کیانیان که از 
سیس��تان پارس برخاسته بودند( نس��بت داده و در این 

زمینه از جمله گفته است:
را ز دین بهی ننگ نیست به گیتی، که ما 

به از دین هوشنگ نیست
همه راه داد است و آیین مهر نظر کردن اندر شمار سپهر

شب چله
چهل روز از زمس��تان که آغاز آن برابر است با اول َجدی 
و هفتم دی ماه جاللی و بیست و دوم دسامبر فرنگی، و 
پایانش برابر است با شانزدهم بهمن ماه جاللی و سی ام 

ژانویه فرنگی که به آن چله بزرگ زمستان گویند.
در ایران مرکزی چله بزرگ زمس��تان از آغاز زمس��تان 
که برابر اس��ت با آغاز دی ماه ش��روع  می ش��ود و مدت 
آن چهل روز اس��ت و چله کوچک زمستان از شب دهم 
 بهمن ماه تا پایان بهمن ماه است که مدت آن بیست روز

 می باشد.

چله بزرگ
چهل روز از موسم زمستان که آغاز آن مطابق اول َجدی 
و هفتم دی ماه جاللی و بیست و دوم دسامبر فرانسوی 
و پایانش ش��انزدهم بهمن ماه جاللی و س��ی ام ژانویه 

فرانسوی است.

چله کوچک
بیست روز از فصل زمستان که آغاز آن از هفدهم بهمن 
ماه جاللی شروع می شود و در پنجم اسفند ماه پایان می 
یابد. چله زمستان همان چله بزرگ است و گاه در تداول 

عامه کنایه از سرمای سخت باشد: چله زمستون.

شب یلدا  از کجا آمد؟ 
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