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صنعتگران اصفهانی زیر چکمه های مالیاتی له می شوند

 دکلمه ژاله علو بر افسانه
 و افسون

 سهم زنان در شعار 
» امروز برای فردا«

 خسارت جدی دریک قدمی 
قطب بادام کشور

12 پیروزی، سهم طالیی پوشان 
در مصاف با گاندوها

رهبر انقالب در ديدار با نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس:

تعرض به غير مسلمان در جمهوري اسالمي سابقه ندارد
اسالم در همه تعاليمش به انصاف معتقد است

شهردار اصفهان:

هتل 5 ستاره در صفه احداث مي شود
شهردار اصفهان:

آغاز پيش فروش عينک هوشمند سونی با قيمت ۸۴۰ دالر
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 راه اندازی متروی اصفهان ؛
 شاید شش ماه دگر

شهری با  رتبه برتر واريز ماليات به  خزانه کشور

3
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در حالی که رييس شورای شهر اصفهان از بهره برداری مرحله اول خط يک قطار شهری اين کالنشهر تا پايان 
آذر امسال خبرداده بود ، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تحقق اين وعده را حداقل به شش ماه ديگر 
موکول کرد.رييس شورای اسالمی شهر اصفهان 17 آبان امسال در جلسه علنی شورای اسالمی از راه اندازی 

مرحله اول خط يک قطار شهری اين کالنشهر تا پايان آذر...

از آرزوهای ذاکر تا  قول  های زرگر

استاندار سابق و استاندار کنونی اصفهان در آرزوی تبدیل 
ش��دن کارخانه ریس��باف اصفهان به موزه بوده اند. یکی 
آرزو داش��ت که موزه فرش راه بیندازد و استاندار کنونی 
نیز خبر از تبدیل شدن این بنا به بزرگ ترین موزه هنری 

اصفهان می دهد.
 تبدیل شدن کارخانه ریسباف به عنوان یک اثر ثبت شده 
ملی از دوره نوصنعت��ی ایران و اصفهان هم��واره یکی از 
آرزوهای تحقق نیافته میراث دوستان بوده که البته فراز و 

نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است.
در دور س��وم س��فرهای اس��تانی محم��ود احمدی نژاد 
 رییس جمهوری وق��ت در 11 آذرماه س��ال 88 و در کار

گروهی ...

رهبر معظ��م انقاب اس��امی در دی��دار نماین��دگان اقلیت ه��ای دینی 
در مجل��س ش��ورای اس��امی گفتن��د: در دوران اس��امی و جمه��وری 
 اس��امی، تعرض به غیر مس��لمان از س��وی مس��لمان ها هیچ س��ابقه ای

 ندارد.
پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه 
ای خبر دیدار رهبر معظم انقاب اسامي با نمایندگان اقلیت هاي دیني در 

مجلس شوراي اسامي را منتشر کرد.
رهبر معظم انقاب در این دیدار افزودند: همان جوان حزب اللّهی تند و داغ 
هم هرگز به خودش اجازه نمی دهد که به یک غیر مسلمانی تهاجم و حمله 

بکند و مانند این ها.
ایش��ان اضافه کردند: ش��ما ام��روز می بینی��د در اروپ��ا و آمری��کا، علیه 
مس��لمان ها چ��ه تبلیغات��ی انجام می ش��ود. بح��ث این نیس��ت که چرا 
مس��لمان ها آزادی الزم را در بس��یاری از این کش��ورها ندارن��د؛ بحث بر 
 س��ِر این اس��ت که چرا امنیت جان��ی ندارند! یعن��ی حقیقت��ا این جوری

 است.
رهبر معظم انقاب اظهار داشتند: همین فیلم »تک تیرانداز« که حاال سر و 
صدایش بلند شده و هالیوود آن را درست کرده، تشویق می کند یک جوان 
مثا فرض کنید مسیحی یا غیر مس��لمان را که تا آنجایی که می تواند و از 
دستش برمی آید. مسلمان را اذیت بکند، اصا تشویق می کند این معنا را؛ 
آن طور که نقل کردند، ما که این فیلم را ندیدیم. این روش روِش مورد پسند 

اسام نیست. اسام معتقد است به انصاف.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با ی��ادآوری حادث��ه تعرض به ی��ک زن غیر 
مس��لمان در دوران حکوم��ت حض��رت امیرالمومنین )ع( تاکی��د کردند: 
حضرت م��ی فرمایند ک��ه اگر مس��لمان از این غ��م بمیرد، م��ورد مامت 

نیس��ت! ماحظه می کنی��د، ای��ن امیرالمومنین اس��ت. اگر مس��لمان از 
غصه ای��ن بمیرد که س��پاهیان دش��من و غارتگ��ران، وارد خان��ه یک زن 
غیر مس��لمان ش��دند و او را م��ورد آزار و اذیت ق��رار دادند و دس��تبند او 
 را گرفتن��د، مام��ت نباید بش��ود؟ مام��ت نمی ش��ود. نظر اس��ام این 

است.
ایشان با تاکید بر این که ما امیدواریم ان شاءاهلل بر همین روال حرکت کنیم 
و پیش برویم و خاطرات خوبی هم داریم، گفتند: من غالبا به منازل شهدای 
ارامنه و آشوری که رفته ام ،که امسال هم خوش��بختانه موفق شدم منزل 
چند شهید ارمنی رفتم ، می بینم این ها نسبت به کشورشان احساس تعهد 

می کنند؛ یعنی واقعا متعهدانه رفتار کردند.

رهب��ر معظم انقاب ی��ادآور ش��دند: زمان جن��گ هم من یادم اس��ت که 
ع��ده ای از همین مس��یحیان ارمنی آمدند اه��واز؛ من در ف��رودگاه دیدم 
یک جماعتی نشس��ته اند، گفتم این ها چه کس��انی هس��تند؟ گفتند این 
ه��ا ارامنه اند، دارن��د می آین��د جبهه برای کاره��ای صنعت��ی . ارامنه در 
کارهای صنعتی و فنی و ماش��ین و این چیزها مس��لط ان��د و برای کمک 
و خدم��ت آمدند؛ مرح��وم چمران ای��ن ها را ب��ه کار گرف��ت. مبالغی این 
 ها زحمت کش��یدند، خدم��ت کردن��د، کار کردند و کس��انی هم ش��هید

 شدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: یکی از اعضای این خانواده های ارمنی 
که من همین هفته پیش رفتم منزل شان، پسرش سرباز بوده؛ گفت سربازی 
اش تمام ش��د و ناراحت بود که جنگ هنوز هست؛ می گفت من سربازی ام 
تمام ش��ده و چه کار کنم. بعد گفت اتفاقا اعام کردند مثا آن کس��انی که 
سربازی رفتند، چند ماه ، سه ماه یا فان قدر ، بیایند مجددا جبهه. گفت این 
خوشحال شد؛ خوشحال شد که باز دوباره فراخوانی کردند؛ آمد و رفت جبهه 
و بعد هم شهید شد. جسدش را آوردند؛ یعنی این جور احساساتی را انسان 

در بین هم میهنان غیر مسلمان ما در کشور مشاهده می کند.
ایشان اضافه کردند: خب تاش کردند و امیدواریم که نظام اسامی بتواند به 
وظایف خودش در این زمینه ها عمل کند؛ آن ها هم حقیقتا نسبت به کشور 

با تعهد به معنای واقعی کلمه رفتار کنند.
رهبر معظ��م انقاب در بخ��ش دیگری از بیاناتش��ان اظهار داش��تند: این 
رفتارهای جمهوری اس��امی را ه��م در خارج منعکس کنی��د؛ یعنی واقعا 
بدانند، بفهمند در دنیا و دنیای مس��یحیت بداند که در کشور اسامی این 
قدر رواداری نسبت به غیر مس��لمان ها هس��ت؛ این رواداری که آن جاها 

وجود ندارد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه ظرفیت هاي بسیار خوبي در 
پارك کوهستاني صفه فراهم شده است، عنوان کرد: پارك 

کوهستاني صفه، نگین شهر اصفهان است.
سید مرتضي سقاییان نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: 
پارك کوهس��تاني صفه یکي از آش��کار ترین شناسه هاي 
طبیعي اصفهان است که شهرداري اصفهان در سال هاي 
اخیر با صرف هزینه هاي بس��یاري با س��اختن راه، ایجاد 
فضاي سبز، پارك کوهستاني و جنگلي، تاسیسات رفاهي، 
راه اندازي تله کابین و ... به این منطقه توجه خاصي داشته 
است.به گفته وي درحال حاضر هرکس وارد شهراصفهان 
مي شود، نمي تواند از پارك کوهستاني صفه بازدید نکند 
زیرا پارك کوهس��تاني صفه تفرجگاه و نگیني است که در 
کمتر کش��وري وجود دارد و از نظر فضاي سبز، طبیعت و 
تس��هیاتي که در این مجموعه فراهم شده، قابل مقایسه 
نیست. شهردار اصفهان افزود: بر فراز ارتفاعات کوه صفه، 
قلعه عظیم و باشکوهي به نام شاه دژ قرار دارد که این محل 
روزگاري گنج خانه، ساح خانه و ش��اید رصدخانه کشور 

بوده و آخری��ن دوره آبادي این آثار به بیش از ۹۰۰ س��ال 
پیش در دوره سلجوقیان بر مي گردد که اصفهان پایتخت 
کشور بوده است و شهرداري اصفهان این قلعه را ساماندهي 
مي کند.وي با بیان اینکه باتوجه به خشکي رودخانه زاینده 
رود، در حال حاضر شهروندان براي تفریح پارك کوهستاني 
صفه را انتخاب مي کنند، عنوان کرد: تجهیز کوه نخودي 
براي ایجاد فضا و تش��کیاتي براي تفریح ش��هروندان در 
دستور کار قرار گرفته اس��ت که در کنار شهربازي رویاها 
و باغ تندرس��تي مي تواند، مجموعه اي کامل براي تفریح 
شهروندان ش��ود. دکتر س��قاییان نژاد عنوان کرد: هتل ۵ 
س��تاره اي نیز در صفه احداث مي ش��ود که ط��رح آن به 
تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده و با احداث آن به ارزش 
هاي پارك کوهس��تاني صفه افزوده خواهد شد.وي تاکید 
کرد: امروز پارك کوهستاني صفه نگیني در شهر اصفهان 

است که مقصد گردشگران داخلي و خارجي مي باشد.
شهردار اصفهان بیان کرد: وجود قبور شهداي گمنام یکي 

دیگر از ارزش هاي پارك صفه است.

سونی،  امروز پیش فروش ورژن توسعه دهندگان عینک 
SmartEyeGlass خود را آغ��از کرد. این عینک قرار 
اس��ت در دهم مارس راهی بازارهای انگلستان، آمریکا و 
آلمان شود. عینک واقعیت افزوده س��ونی مانند عینک 
گوگل می تواند متن، تصاویر و عامات را بر روی صفحه 
نمایش خود نمایش دهد، اما برای اس��تفاده از آن باید با 

اسمارت فون مناسب جفت شود.
در تشابهی دیگر با عینک گوگل، عینک سونی نیز مجهز 

به برنامه های پرکاربرد روزانه شده است. 
 SmartEyeGlass SED-E1 ( قیمت این عین��ک
Developer Editon ( در ای��االت متحده 8۴۰ دالر 
 Developer اعام شده است. این عینک هر چند تگ
و به معنایی دیگر »اولیه« را بر روی خود دارد، اما باز هم 
دارای اندازه ای بسیار بزرگ است. این اندازه چنان بزرگ 
است که گوگل گلس در مقابل آن به عنوان یک دستگاه 

محجوب به نظر می رسد!
جال��ب اس��ت ک��ه در ویدی��وی منتش��ر ش��ده از این 

دس��تگاه با عنوان یک دس��تگاه آماده به ب��ازار برخورد 
می ش��ود که اندکی جای تأمل دارد و مش��تریان بازار را 
بیش��تر به یاد محصول گوگل و سیاس��ت تبلیغاتی این 
 کمپان��ی در قبال محصول پوش��یدنی خ��ود می اندازد؛

 سیاس��تی که در نهایت س��بب نهایی انگاشتن محصول 
گ��وگل و انتقادات ش��دیدی ب��ود که به س��مت عینک 

هوشمند این کمپانی روانه گشت.
عاوه بر آمریکا، انگلس��تان و آلمان، س��ونی قصد دارد 
این عینک را برای دیگر مش��تری های سازمانی در دیگر 
کشورهای اروپایی نیز ارس��ال کند تا تولید برنامه برای 
این عینک تس��ریع یابد. با چنین ظاهر درشتی که بعید 
به نظر می رس��د در ورژن نهایی نیز چن��دان از کوچکی 
آن کاسته شود، به نظر بیش��ترین کاربرد این عینک در 

صنعت خواهد بود. 
س��ونی به خوب��ی در CES نش��ان داد که ای��ن عینک 
 در یافتن جعبه ه��ای موردنی��از در انباره��ا عالی عمل

 می کند. 

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور:

يارانه خارج نشينان حذف شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از حذف یارانه خارج نشینان 
در سال جاری خبر داد.

محمد باقر نوبخت در مراس��م کنگ��ره ملی اقتص��اد مقاومتی در جمع 
خبرن��گاران گف��ت: تبص��ره 21 قان��ون بودج��ه امس��ال در خصوص 
چگونگ��ی اج��رای مرحل��ه دوم قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا وظایف 
گوناگونی را برای دس��تگاه های اجرایی و دولت تعیین ک��رده و در این 
تبصره مش��خص ش��ده که متف��اوت از آنچه در س��ال های قب��ل انجام 
می ش��د، اقدامات��ی را ب��رای درآمدزایی انج��ام دهی��م و همچنین در 
گذش��ته عاوه بر همه منابعی ک��ه در هدفمن��دی یارانه ها به دس��ت 
 می آم��د چیزی ه��م از بودج��ه عموم��ی اضاف��ه و بین مردم تقس��یم

 می شد.
وی اف��زود: در خص��وص هدفمن��دی یارانه ه��ا ع��اوه بر توزی��ع این 
منابع بی��ن مردم بای��د به تولید، س��امت و س��ایر بخش ه��ا نیز توجه 
ش��ود و بای��د 2۰ درصد هم ب��ه خزان��ه دول��ت واریز می ش��د که طی 
س��ال های قبل نه تنها از مح��ل هدفمن��دی یارانه ها مبلغ��ی به خزانه 
کمک نش��د؛ بلکه  مبل��غ 11 ه��زار و 2۰۰ میلیارد در س��ال های قبل 
 و امس��ال ه��م مبل��غ 11 ه��زار و 3۰۰ میلی��ارد توم��ان برداش��ت

 شد.
وی تصریح کرد: در س��ال جاری یک گام به جلو برداشتیم و این مبالغ را 
به گونه ای س��رمایه گذاری کردیم که مبلغ ۴ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان 
از آن را برای ارزان  کردن خدمات بهداش��تی و درمانی اختصاص دادیم 
و همچنین برای س��ال آینده برنامه هایی در نظر داریم و بر این اس��اس 
امسال یارانه نقدی را به همه مردم، به غیر از افرادی که در خارج از ایران 
 س��کونت دارند و افزایش قیمت ها به آنها ضرری نمی رساند را پرداخت

 کردیم.
وی افزود: همچنین افراد پر درآمدی که مبلغ پرداختی یارانه در زندگی 
آنها تاثیری ندارد را با یک برنامه مش��خص و بدون اینک��ه برای جامعه 
موجب اس��ترس ش��ود با آرامش حذف می کنیم و منابعی را که حاصل 

می شود را صرف بهداشت، درمان و تولید خواهیم کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور اظهار داشت: سال جاری 
ما در ارتباط با بهداش��ت و درمان ی��ک گام جدید برداش��ته ایم و اتفاق 
 دیگر در س��ال آین��ده بحث مس��کن ارزان قیم��ت و کمک به اش��تغال

 است.
نوبخت افزود: در بند » و« تبصره 21 بودجه 13۹3 این اجازه برای دولت 
وجود داشت و بر این اساس ظرف 1۰ ماه گذشته تاش کردیم تا با کامل 
کردن منابع اطاعاتی موجب استرس در جامعه نشویم زیرا  آنچه جامعه 

را بیش از هر چیز آزار می دهد تبعیض است.

اصفهان ،آغوشش را برای زاينده رود باز می کند
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سعید آقاخانی که این روزها فیلم »المپ صد« به کارگردانی وی روی پرده است، قصد 
دارد سال آینده یک سریال بسازد.

س��عید آقاخانی درب��اره حضور خ��ود در تلویزی��ون بیان ک��رد: من امس��ال درگیر 
 چند فیلم س��ینمایی بودم و ب��ه همین دلیل نتوانس��تم کاری در تلویزیون داش��ته

 باشم. 
وی که امس��ال یک س��ریال تلویزیونی با عنوان »روزهای بد، به در« داش��ت درباره 
 فعالیت های خود در عرص��ه تلویزیون بیان کرد: به خاطر فیل��م هایی که درگیر آنها 

بودم ...

 سعيد آقاخانی: 
می خواهم سريال بسازم!



يادداشت

دبیرکل آيسسکو: جهان اسالم با 
افراط گرايی تندروها و غربی ها 

مواجه است
عبدالعزیز بن عثمان تویجری،  مدیر کل سللازمان اسللامی 
آموزشللی علمی و فرهنگی )آیسسللکو( گفت: جهان اسام 
امللروز با خطللر افللراط گرایللی از دو ناحیلله تکفیللری ها و 
 غربی ها کلله درصدد توهین به مسلللمانان هسللتند، مواجه

 است.
 تویجری در ربللاط مقر این سللازمان گفت: مللا در حقیقت 
با دو خطللر تکفیللری ها که اقللدام به سللیاه نمایی اسللام 
می کننللد و خطر غرب کلله با اسللتفاده از این سللیاه نمایی 
 ها به مسلللمانان و اعتقللادات آنها توهین مللی کنند، مواجه

 هستیم.
وی افزود: این عملیات سللختی اسللت؛ زیرا ما برای مقابله با 

آن نیاز به تاش زیاد و همکاری سازمان های اسامی داریم.
تویجری موضع سللازمان آیسسکو وابسللته را همان فرهنگ 
اسللامی میانه رو که در واقللع موضع قرآن کریللم مبنی بر 
گسترش صلح، تسامح و گفت وگو میان جوامع بشری است، 

دانست.
وی افزود:  مسلللمانان بخشللی از جامعه انسللانی هسللتند 
که جامعه آنها شللامل افللراد عاقللل و غیرعاقللل، میانه رو و 
افراطللی ماننللد دیگر جوامع بشللری می باشللد بلله همین 
دلیل نباید اسللام را بلله جنایللت و انحراف هایللی که گروه 
 معللدودی از آنها یعنی تکفیللری ها انجام مللی دهند، متهم 

کرد.
وی ضمن محکوم کردن کشتن سلله دانشجوی مسلمان در 
ایالت نورث کارولینای آمریکا در هفته گذشته آن را جنایتی 
وحشیانه توصیف کرد و سکوت جامعه خبری و رسمی آمریکا 
در برابر این جنایت را محکوم کللرد و گفت: رئیس جمهوری 
آمریکا ابتدا این جنایت را محکوم نکرد و پس از چند روز تحت 
فشللارهای شللبکه های اجتماعی و مدنی مجبور به محکوم 

نمودن این واقعه شد.
تویجری این جنایت را ناشی از حمله های نژادپرستانه و رفتار 

بد غرب با مسلمانان دانست.
وی همچنین ضمن محکوم کردن خشللونت و افراط گرایی 
در کشورهای عربی، خونریزی ها را مخالف آموزه های اسام 
دانست و تاکید کرد: عامان جنایت های تروریستی به ویژه 

داعش، مسلمان نیستند.

 از بسیج دانشجويی ناراضی نیستم
مسوول بسیج دانشجویی کشور گفت: رهبری فرمودند سام 
مرا به بچه ها برسللانید و فرمودند ابداً از بسللیج دانشللجویی 

ناراضی نیستم.
ودود حیدری در همایش بسیج دانشجویی سراسر کشور که 
صبح امروز در مصلی امام خمینی برگزار شد با اشاره به هدف 
این نشسللت اظهار داشللت: امروز می خواهم خبر جدیدی را 
به شما بدهم که یک خبر خوشللحال کننده است. همه شما 
تقاضای درخواسللت دیدار با رهبری را داشللتید. در پیگیری 
این موضوع کوتاهی نکردیللم و از کانال های مختلف پیگیری 
نکردیم. همه شما دغدغه داشته اید که نکند نتوانسته باشیم 

توقعات رهبری را برآورده کنیم.
 وی در ادامه با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری افزود: 
خداوند توفیق داد که  به نمایندگی از شما محضر حضرت آقا 

رسیدم و این موضوع را آنجا مطرح کردم.
 به مقام معظم رهبری عرض کردم که بچه ها بسللیار مشتاق 
دیدار شما هستند ایشان فرمودند سام و ادب مرا را به بچه ها 
برسللانید و به آن ها بگویید که ببینید چلله می کنید؟ من به 
ایشان گفتم بچه ها نگران هسللتند اما رهبری فرمودند من از 

بسیج دانشجویی راضی هستم.
 حیللدری تصریح کللرد: چه خبللری بهتللر از رضایت والیت 
فقیه که رضایللت الهی را به دنبللال دارد. البتلله این موضوع 
تکلیف مللا را بیشللتر و سللنگین تر می کنللد گرچلله امروز 
 جاهای بسللیاری را طی کرده ایللم اما راه های بیشللتری هم

 مانده است.
مسللوول بسللیج دانشللجویی کشللور با اشللاره به فرمایش 
رهبری گفت: بلله فرمللوده و توصیلله مقام معظللم رهبری 
می بایسللت کارهای انجام نشللده را لیسللت کرد کلله غیر از 
آن بلله خطللا خواهیللم رفللت بایللد بللرای خود مشللخص 
 کنیم کلله امام خمینی از بسللیج دانشللجویی چه خواسللته

 است.
 وی با اشاره به شعار نشست همایش بسیج دانشجویی سراسر 
کشللور افزود: دانشللجوی هم تراز انقاب اسللامی انسجام 
تشکیاتی و مطالبه گری هوشمندانه شعار این نشست است.

 حیدری در ادامه گفت: اگر دانشجو خود را تراز انقاب اسامی 
کند خیلی از نگاه ها اصاح شده و پیشرفت ها فراهم می شود 

همچنین افق نگاه فکری باال می آید.
 بسللیج دانشللجویی در عیللن حللال کلله یک پیوسللتگی 
تشکیاتی دارد باید انسجام نیز داشته باشللد در عین اینکه 
همه شللما در دانشللگاه های خود بللا موضوعللات مختلفی 
روبرو هسللتید موضوعللات ملللی و منطقه ای باید انسللجام 
 داشللته باشللد که در این نشسللت هم مللورد بررسللی قرار 

می گیرد.
 وی افللزود: انسللجام تشللکیاتی ضللروری اسللت و بایللد 
در موضوعللات یللک پارچه عمللل کنیللم باید دید هللر روز 
صبح کلله از خواب بلند می شللویم نبللض دانشللگاه با نبض 
انقللاب یکی اسللت یللا خیللر و بللرای نزدیکللی آن تاش 
 کنیللم و ایللن موضللوع را جللزو ماموریت های اصلللی خود 

بدانیم.
 وی با اشللاره به یکی از اهللداف این نشسللت تصریح کرد: ما 
فتنه گران را در دانشگاه راه نمی دهیم و سران فتنه جایی در 
دانشگاه ندارند هر چه که می خواهند بگویند، بگویند افراطی 

کسی که پنجه به انقاب انداخته است در دانشگاه راه ندارد.
 حیدری در ادامه سللخنان خود یادآور شللد: هللر روز باید به 
 خود تذکر دهیم که بسللیج دانشللجویی برای چه تشللکیل

  شده است.
 وی در پایللان خاطر نشللان کرد: ما در بسللیج به هر کسللی 
مسوولیت نمی دهیم . مسوولیت برای کسی است که با جان و 

دل آن نگاه را قبول دارد.

رییس جمهوری در مراسللم گرامیداشللت روز فناوری 
فضایی گفت: این نکته را همه به خاطر داشللته باشللند؛ 
نه تنها در دولت یازدهم بلکه در جمهوری اسامی ایران 
برای پیشرفت در علم و دانش، از کسی اجاره نمی گیریم 

و نخواهیم گرفت.
حجت االسام و المسلللمین حسن روحانی در مراسمی 
که در سللالن اجاس سللران برگزار شللد، افللزود: هیچ 
کسللی این موضوع به ذهنش نیاید که چون مللا با دنیا 
نزدیک می شللویم، تعامللل، مذاکره و بحللث می کنیم 
پس می خواهیم این علم یللا آن علم را کنللار بگذاریم، 
نه؛ بحللث مذاکره ما نیسللت کلله علمی کنار گذاشللته 
 شللود؛ ما در تمام پیشللرفت های علمی با قدرت پیش

 می رویم.
رییس جمهوری با بیان این که گاهی وقت ها دشللمنان 
ما می خواهند در یک توسللعه علمی برای فشار بر مردم 
بهانه جویی کنند، اظهار داشت: کار دولت این است که 
 بهانه را از دست دشللمن بگیرد؛ همین، کار ما فقط این

 است.
روحانی گفت: گاهی برخی کلمللات، جمات و موضوع 
گیری به دشللمن در بهانه جویی کمک مللی کند یا این 
که سللبب می شللود در البه الی کلمات به دنبال کلمه 
ای بگردد تا درباره آن اتهامات بی اسللاس و ناروایی که 
به ملت ایران وارد کللرده، بگوید که ببینیللد این ها هم 

اعتراف می کنند.
دولت يازدهم حربه بهانه را از دست دشمن می 

گیرد
رییس جمهوری با تاکید بر این که تاش دولت یازدهم 

گرفتن حربه بهانه گیری از دسللت قدرت هایی است که 
علیه ملت ایران تاش می کنند، تصریح کرد: ما این کار را 
آغاز کرده ایم و ادامه می دهیم تا روزی که مشخص شود 
این حربه ها خیالی است و واقعی نیست. اما در عین حال 
در زمینه علم و دانش و هر پیشرفتی که مورد نیاز باشد، 

تاش می کنیم.
روحانللی در بخش دیگللری از سللخنان خود با اشللاره 
به بازدیللد از نمایشللگاه آخرین دسللتاوردهای فناوری 
فضایی کشللور، گفت: امللروز در بازدیللد از بخش های 
مختلف فناوری فضایی کشورمان دیدیم که ملت ایران، 
دانشللمندان و محققان ما در دانشللگاه ها، پژوهشللگاه 
ها و بخش صنعت و بخش ماهواره بر مصمم هسللتند و 
 تصمیمی قاطع برای پیشرفت و سلللطه بر این فناوری

 دارند.
وی افزود: ملت ایران برای سلطه بر فناوری فضایی مصمم 
اسللت. رییس جمهوری با قرائت آیه شللریفه »یا معشر 
الجن و االنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات 
و االرض فانفذوا التنفذون اال بسلطان«، ادامه داد: قرآن 
مجید به ما می گوید شما می توانید از همه قطرهایی که 
در فضا وجود دارد عبور کنید، البته عبور آسانی نیست. 
نفوذ باید بکنید، یعنی در این مسللیر بللا موانع مختلف 
مواجه ایللد و باید از میان موانع به سللمت هدف حرکت 
کنید برای این کار نیاز به سلللطنت و سلللطه بر فناوری 

دارید.
روحانی با اشاره به این که مسلللط بودن و سلطه داشتن 
غیر از علم، دانش و آشللنایی به رموز اسللت، یادآور شد: 
مسلط بودن هم دانش و هم برنامه ریزی، حرکت، هدف 

یابی و هم دستیابی به اهداف را می خواهد.
رییس جمهوری توضیح داد: امللروز در مجموعه دانش 
فضایی، هنگامی که همه تحقیقللات را کنار هم قرار می 
دهیم برای ما روشن می شللود که چه می خواهیم و به 

دنبال چه اهدافی هستیم.
روحانی با اشللاره به عظیم بودن جهان فضا، گفت: علم 
بشر به هر میزان که پیشللرفت کند، محدود است اما در 
عین حال خدا قدرت را به این جثه کوچک به نام انسان 
داده که قدرت داشته باشد نه تنها بر زمین بلکه بر جهان 
مسلط شود که این سلطه بر تمام جهان آفرینش و کرات 

باال از دید قرآن امکان پذیر است.
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم دانشگاهی

رییس دولت یازدهم توضیح داد: بخش های دانشگاهی 
این حللوزه نیز در دانشللگاه های خود در حللال فعالیت 
هسللتند، با صاحبنظللران صحبت خواهم کللرد تا یک 
تقسیم کاری دقیق بین دانشگاهیان انجام شود و تشکلی 
همچون کنسرسیوم از دانشگاه های مختلف ایجاد کنیم 
که بخشی از کار به هر کدام از آن ها واگذار شود و همه در 

یک جا ترکیب شوند.
روحانی بللا اشللاره به ایللن که مرکللز ملللی فضایی در 
اختیار معاونت علمی و فنللاوری رییس جمهوری برای 
سیاستگذاری و هماهنگی قرار دارد، گفت: در یک جلسه 
دولت راجللع به فضا بحللث مفصلی انجام شللد تا بتوان 
 فعالیت را بهتر کرد و در صورت نیاز، ساختار آن را اصاح

 کرد.
رییس جمهوری افزود: دولت بایللد از لحاظ مالی، فنی 
و هم افزایی کمللک کند. هم افزایی و چابک سللازی در 
ساختار به ما در حرکت رو به جلو کمک می کند. با توجه 
به این که دانش فضایی راهبردی و کاربردی اسللت باید 
برای کشور فرصت های بسیار بیافریند و مانع تهدیدها 

شود که کار بسیار ارزشمندی است.
روحانی ضمن تبریک رشللد روزافزون پیشللرفت کشور 
در زمینلله دانش و فنللاوری، ادامه داد: بلله نمایندگی از 
ملت ایران بلله همه دانشللمندان و صاحبنظران فناوری 
های فضایی کشور تبریک می گویم. مردم ما خوشحال 
هسللتند و به شللما افتخار می کنیم، موجب دلگرمی و 
 امید مردم و مایه مباهات کشور در جهان اسام و منطقه

 هستید. رییس جمهوری با تاکید بر تصمیم قاطع دولت 
برای ادامه راه و سللرعت کار در همه فنللاوری های نو از 
جمله علوم فضایی اظهار داشللت: دولللت از همه توان و 

امکان خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

روحانی: 

برای پیشرفت علمی از کسی اجازه نمی گیریم
آيت اهلل موحدی کرمانی در جمع 

خبرنگاران:

رياست احتمالی 
آيت اهلل هاشمی شاهرودی بر 

کرسی مجلس خبرگان
دبیرکل جامعلله روحانیت 
مبارز گفت: مساله ریاست 
مجلس خبللرگان رهبری 
بللا برگزاری اجاسللیه آن 
مشللخص خواهد شللد اما 
احتماال آیت اهلل هاشللمی 

شاهرودی است.
آیت اهلل موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت 
مبارز در حاشللیه نشسللت 3 هزار نفری مسووالن 
بسللیج دانشللجویی با حضور در جمع خبرنگاران 
پیرامون ریاسللت مجلس خبرگان گفت: مسللاله 
ریاست مجلس خبرگان وقتی اجاسیه این مجلس 
تشکیل شد، مشخص می شود که چه کسی رییس 
خواهد شللد. این موضوع هنوز مشللخص نیست. 

احتماال آیت اهلل هاشمی شاهرودی است.
وی افزود: جامعه روحانیت به دنبال این اسللت تا 
اصولگرایان را جمع کند تا به نظر واحدی برسللند. 
به همین خاطر با آیت اهلل مصباح یزدی نیز جلسه 
خواهیم داشت. آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به 
لغو دیدار سه جانبه وی با آیت اهلل مصباح و آیت اهلل 
یزدی گفللت: در این خصوص قرار بود جلسلله ای 
داشته باشیم اما به دالیلی این جلسه تشکیل نشد. 
فکر می کنم اواخر اسفند زمان این جلسه مشخص 

می شود. 
امام جمعه موقت تهران در ادامه تصریح کرد: جلسه 
با آیت اهلل مصباح خواهیم داشللت و در برنامه ها با 
ایشان مشللورت می کنیم و نظر ایشان را خواهیم 
گرفت. سللعی می کنیم جامعتین بللا نظر آیت اهلل 

مصباح یک نظر واحد داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با والیتی و قالیباف 
جلسه داشللته اید گفت: ما جلسلله ای با والیتی و 

قالیباف نداشته ایم.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در خصوص اقدامات 
فرهنگی دولت نیللز گفت: ما از خللدا می خواهیم 
دولت را کمک کنللد و در حوزه فرهنگللی با آنچه 
که رهبری انتظار دارند هماهنگ باشللد. گام های 
 بیشللتری از دولللت در حللوزه فرهنللگ انتظللار

 است.

اخبار کوتاه

2
تکذیبیه وزارت امورخارجه درباره خبر وال استریت ژورنال

سخنگوی وزارت امورخارجه طرح ارسال نامه از سوی مقام معظم رهبری به رییس جمهور 
آمریکا را بازی رسانه ای خواند.افخم مطلب روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال را  به شدت 
تکذیب کرد و آن را یک بازی رسانه ای غیر حرفه ای توصیف نمود .وی تاکید کرد : هیچگونه 

نامه جدیدی مطرح نمی باشد.
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ظريف در جمع مسووالن نمايندگی ايران در آذربايجان مطرح کرد:

روزهای خوشی در انتظار ايران است 
وزیر امورخارجه کشورمان گفت: چه مذاکرات 
هسللته ای به نتیجه برسد چه نرسللد روزهای 
خوشی در انتظار این ملت اسللت؛ چرا که دنیا، 

دنیای چرخش است.
محمد جواد ظریف در آخرین برنامه سللفر یک 
روزه خود به جمهللوری آذریایجللان در جمع 
کارمندان و مسووالن سفارت ایران در جمهوری 
آذربایجللان و خانللواده های آنان کلله در محل 
رایزنی فرهنگی ایران در باکو برگزار شد با اشاره 
به تاش غربللی ها برای بر هم زدن مناسللبات 
جهانی علیه ایران گفت: مدتی بر اسللاس یک 
پروژه صهیونیسللتی ایران هراسللی، همه را با 
نگران کردن از ایران به سللمتی مللی بردند که 
از آن سللمت و سللو داعش درآمد. از آن سمت 
و سو تروریسللت های عمدتا تحصیلکرده یا به 
 دنیا آمده در غرب درست شدند که امروز گردن

 مللی زنند! ایللن نتیجه پللروژه ایران هراسللی 
و شللیعه هراسللی اسللت، اما امروز هملله دنیا 
کم کللم دارد ایللن حقیقللت را مللی پذیرد که 
ایران و اسللام رحمانی مبتنی بللر آموزه های 
 پیامبر)ص( روش مقابله با افراط را در ذات خود

 دارد.
وی افللزود: خط واقعللی و پیام واقعللی انقاب 
اسامی امروز نمود و جلوه دیگری یافته است؛ 
اگر هملله ما به عنوان کسللانی کلله دل در گرو 
انقاب، مردم و این کشللور داریم به راستی باور 
کنیم که ما نیازی به تندروی نداریم و قدرت ما 
در داشتن همسایگانی مسللتقل و آزاد و نیز در 
داشتن روابط اعتماد سللاز با همه جهان است، 
آن وقت می توانیم در راسللتای اهداف ترسیم 

شده توسط مقام معظم رهبری، ریاست محترم 
جمهوری و مجلس شللورای اسللامی حرکت 

کنیم.
ظریف ادامه داد: در چنین شرایطی لحظه لحظه 
کار و زندگی ما هدف و مفهللوم پیدا می کند و 

وظیفه مند می شود.
وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: خیلی ها 
با همین پروژه ایران هراسی می توانستند بر همه 
جنایات خود سللرپوش بگذارند، اما این شرایط 
تغییر کرده و در عین حال آنهللا از توطئه های 
خودشان دست بردار نیستند و این ایجاب می 
کند که از همه فرصت ها برای خدمت به خوبی 

استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: اگر اینگونه شللود، چه مذاکرات 
هسته ای به نتیجه برسللد و چه نرسد، روزهای 
خوشی در انتظار این ملت اسللت؛ چرا که دنیا، 
دنیای چرخش اسللت و این وعللده قرآن کریم 

است.
انقالب توان» نه گفتن« و » آری گفتن« در 

جهان را برای ما ايجاد کرد
ظریف با بیان اینکه 3۶ سللال اسللت همه ما بر 
سر خوان نعمت انقاب نشسته ایم تاکید کرد: 
 همه ما باید قدردان این نعمت باشیم ومن بعید

 می دانم هیللچ عنصری مثل انقاب اسللامی 
بلله عنللوان یللادگار واقعی امللام رحللل و نیز 
راهنمایللی های ارزنللده مقام معظللم رهبری، 
تللا این حللد سللربلندی و امللکان حضللور در 
 صحنلله جهانللی را بللرای مللا فراهللم کللرده

 باشد.
وی اظهار داشللت: زمانی که امللام راحل پیام 

تاریخی خللود را بللرای گورباچف فرسللتادند، 
چه کسی توان داشللت برای یک قدرت بزرگ 
هسته ای چنین پیامی بفرسللتد!؟ جز اینکه از 
صمیم قلب به این باور رسللیده باشللد که تمام 
این قدرت ها پوشللالی هسللتند و تنها قدرتی 
 واقعی اسللت که مبتنی بللر ایمان بلله خداوند

 باشد.
وزیر امورخارجه کشللورمان با بیللان اینکه اگر 
چنین باوری داشته باشیم آن وقت است که در 
دنیا با سربلندی زندگی می کنیم، خاطرنشان 
کرد: این قدرت و خودباوری که گفتمان اصیل 
انقاب اسامی اسللت، امروز در در دنیا برای ما 
قدرت ایجاد می کند تا نه تنها در کشللورهای 
همسللایه که در کل جهان غرب حضللور پیدا 
کنیم و به عنللوان صاحبان یللک روش جدید 
زمامللداری صحبت کنیللم. ظریللف ادامه داد: 
همین خودباوری باعث می شللود بدون واهمه 
و هراس در برابر شللش قدرت جهان که به باور 
خودشللان نماینده کل جهان هسللتند، حاضر 
 شویم و بدون صرف نظر از حقوق ملت مذاکره

 کنیم.
وی همچنیللن با بیان اینکه امللروز دنیا در یک 
تحول بنیادین به سللر می برد تصریح کرد: اگر 
به گفتمان امام و مقام معظم رهبری نگاه کنیم 
می بینیم که امام آن را پیش از وقوع پیش بینی 
کرد و امروز نیز مقام معظم رهبری این شرایط 

را می شناسند.
نامه رهبر انقالب به جوانان اروپا به خاطر 

درک صحیح از جهان بود
وزیر امورخارجه کشللورمان گفللت: اینکه امام 

خمینی پیش بینی فروپاشللی شرایط متصلب 
دوقطبی را کردند، به خاطر شللناخت دقیق از 
جهان بود و امروز هم که مقللام معظم رهبری 

به جوانللان اروپا و 
آمریللکا پیللام می 
فرسللتند به خاطر 
این است که ایشان 
نیز به خوبی درک 
کللرده اند کلله در 
جهان امروز تسخیر 
قلللب هللا و قدرت 
معنایللی در کنللار 
قدرت اقتصادی و 
سیاسللی می تواند 

تاثیر گذار باشد.
ظریف با یادآوری 
رهبللر  تعبیللر 
معظم انقللاب از 
شللرایط حسللاس 
دنیللا بللا عنللوان 
»پیچ تاریخی« یا 

»شرایط گذار« گفت: در چنین شرایطی اسباب 
و وسایل قدرت تغییر کرده و دیگر تنها با قدرت 
 سیاسللی و نظامی نمی توان بر جهان تسلللط 

داشت.

نماینللده مردم تهللران در مجلس شللورای 
اسامی با بیان این که پول گرفتن کاندیداها 
از افراد مختلف در انتخابللات امری متداول 
است گفت: هر کسی که مرتکب خطایی شده 
باید قوه قضاییه به پرونده وی رسیدگی کند.

 حجت االسام »حمید رسللایی« در جمع 
خبرنگاران بللا بیان ایللن که تا ایللن لحظه 
شللکواییه ای دربللاره دریافت پول توسللط 
170 نماینللده مجلس هفتللم از محمدرضا 
رحیمی به کمیسللیون اصل نود نرسللیده 
است، اظهارداشت: وظیفه کمیسیون اصل 
نود رسللیدگی به طرز کار دستگاه ها است؛    

اما این مورد چیزی نیست که این کمیسیون 
بخواهد به آن رسیدگی کند بلکه وظیفه قوه 
قضاییه رسیدگی به آن است. . نایب رییس 
کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: 
اگر این کمک ها از منابع ناسالم جذب شده 
باشللد یا در قبال توقعاتی باشد، تشخیص با 

قاضی است که باید به آن رسیدگی کند.
 رسللایی افللزود: کاندیداهایی کلله چنین 
ارتباطللی را با رحیمللی برقرار کللرده اند یا 
کسللانی که در انتخابات مجلللس این کار را 
کرده اند آن هم از هر جناح سیاسی که دارای 
این شائبه اسللت، باید به آن رسیدگی شود.

رسللایی تصریح کرد: البته در برخی مواقع 
برخی افراد واسللطه جذب ایللن پول ها می 
شللوند و مبالغ میلیاردی می گیرند اما همه 
این مطلب به حساب ستاد انتخاباتی ریخته 
نمی شللود و بخشللی از آن را فرد واسطه به 
صورت خرج های متفرقه هزینه می کند که 
این موارد هم وجود دارد و بنده، شخصا هیچ 
مبلغی را به این شکل قبول نمی کنم و آن را 

در شان نماینده نمی دانم.
 وی همچنین دربللاره اعترافات جیسللون 
رضاییان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: 
من از اظهارنظرهای یک مقام آمریکایی که 

گفته بود جیسون رضاییان 200 روز در ایران 
بدون دادگاه بازداشت است، تعجب می کنم.

این نماینللده مجلس افللزود: اگللر مقامات 
آمریکایی اعترافات جیسللون رضاییان را در 
خصوص فعالیت هایی که در ایران داشته و 
اعترافاتی که درباره جاسوسی هایی که برای 
ضربه زدن به ملت ایران داشللته ببینند که 
خواسته ما از صدا و سللیما این است که این 
اعترافات حتما منتشر و در اختیار عموم قرار 
گیرد، آن موقع می فهمند که وی کار خافی 
انجام داده است و چه اقداماتی را در طول این 

مدت کرده است.

نشنال اينترست:

 ايران جزء ۵ قدرت برتر 
پهپادی دنیاست

نشریه »نشنال اینترست« در 
گزارشللی تحللت عنللوان »۵ 
قدرت مرگبار پهپادی جهان«، 
ایللران را یکی از پنللج قدرت 
اصلی جهان در زمینه ساخت 

پهپاد، دانست.
آمریکایللی  ماهناملله  دو 
»نشللال اینترسللت« در گزارشللی بللا موضللوع رقابت 
کشللورهای جهان در عرصه تولیللد هواپیماهای بدون 
سرنشللین، ایللران را در کنللار آمریکا، چین، روسللیه و 
رژیم صهیونیسللتی یکی از ۵ قدرت برتللر در این زمینه 
دانسللته، اما نوشللته اسللت که ایران برای باقی ماندن 
 در ایللن جایللگاه، نیللاز به ظرفیللت صنعتی بیشللتری 

دارد.
این نشللریه هرچند در ابتللدای بخش مربللوط به ایران 
تاش کرده دیگر دسللتاوردهای فنی ایللران را با تردید 
مواجه کند اما نوشللته اسللت: »اما در زمینلله پهپادها، 
ایللران در جایگاهی بسللیار باالتللر از وزن تکنولوژیکی 
خود قللرار دارد. ایران بللرای به کارگیری سیسللتم های 
الزم بللرای سللاخت پهپادهللای تهاجمللی تاکتیکی با 
دشواری مواجه بوده، اما با سللاخت موتورها و بدنه های 
به صرفه و قابل اتکا، عملکرد خوبی داشللته است. تجربه 
ایران نشللان می دهد که یک سللرمایه گذاری متوسط، 
 اگر در جهتی درسللت صللورت گیرد، بازدهللی خوبی

 دارد.«
این گزارش که بللا عنوان »پنج قللدرت مرگبار پهپادی 
جهان« منتشللر شللده، می افزایللد: » ایران بلله صورت 
گسترده ای از پهپادها در سللوریه و عراق استفاده کرده 
و اطاعللات شناسللایی و رصللد اهداف بللرای حمات 
هوایللی را در اختیار دولت این کشللورها قللرار می دهد. 
در مجموع، تجربلله عملیاتی ایران بللا پهپادها، احتماال 
 بیش از هللر کشللور دیگللری، جللز اسللرائیل و ایاالت 

متحده است.«
در ادامه گزارش نشللنال اینترسللت آمده است: »ایران 
همچنین در صادرات پهپاد به عوامل خود، نظیر حزب اهلل، 
که از این پهپادها عموما برای شناسایی استفاده می کند، 
موفق بوده است. حزب اهلل همچنین استفاده از پهپادهای 
انتحاری )ساحی نه کاما مشابه موشک های کروز، اما 
نه چندان متفاوت( را نیز تجربه کرده و اسرائیل در جنگ 
بعدی با لبنان، احتماال باید شاهد تجربه پیچیده تری از 

جنگ هوایی باشد.«
این نشریه در پایان مدعی شده اسللت که احتمال دارد 
این وضعیت در یک دهه آینده تغییر کند و کشللورهای 
دیگللر نظیر کشللورهای اروپایی یللا هنللد و برزیل وارد 
این لیسللت شوند. نشللنال اینترسللت از ایران، به دلیل 
»نداشللتن زیرسللاخت های صنعتی الزم« و روسیه به 
دلیل مشللکات اقتصللادی و همچنیللن هزینه بر بودن 
توسعه دیگر بخش های نظامی، به عنوان کشورهایی نام 
برده که ممکن است برای ماندن در این لیست با مشکل 

مواجه باشند.

   رسايی:   اعترافات جیسیون رضايیان پخش شود

خودباوری باعث می 
شود بدون واهمه 
و هراس در برابر 

شش قدرت جهان 
که به باور خودشان 
نماينده کل جهان 

هستند، حاضر 
شويم و بدون صرف 

نظر از حقوق ملت 
 مذاکره

 کنیم



يادداشت
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گشتی در اخبار هوای سالم اصفهان در انتظار بارانی دیگر

هزار وعده خوبان ، یکی وفا نکند

در حالی که هوای این روزهای شهر اصفهان سالم است، هواشناسی از فعال شدن 
سامانه بارش زا تا یکشنبه آینده خبر می دهد.جالل حیدری گفت: سامانه مذکور 
با حرکت تدریجی خود ناپایداری هایی به صورت افزایش ابر، بارش های متناوب 

باران، کاهش دید و گاهی وزش باد تا اندازه شدید خواهد داشت.
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 با حضور 86 پرسنل و نجاتگر جمعیت 
هالل احمر سراسر کشور ؛

دوره آموزشی تیم های واکنش سريع 
آغاز شد 

دوره آموزشی و مهارتی تیم های واکنش سریع ) ایثار ( به مدت 
6 روز از روز ش��نبه 25 بهمن ماه لغایت پنج شنبه 30 بهمن ماه 
در مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امداد ونجات جمعیت 

هالل احمر استان اصفهان برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان ، 
سرپرست مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امدادونجات 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت : این دوره آموزشی با 
شرکت 86 پرسنل و نجاتگر جمعیت هالل احمر سراسر کشور در 

این مرکز درحال برگزاری است.
امیر جاللیان خاطر نشان کرد : سرفصل های این دوره آموزشی 
شامل جستجو ونجات در آوار ؛ جستجو ونجات در جاده ؛جستجو 
ونجات در ارتفاع وفضای معلق  ؛کار با بالگ��رد ؛ارتباطات؛ امداد 

وکمک های اولیه  می باشد.
وی تصریح کرد : این دوره به ص��ورت کامال عملی و کارگاهی در 
محیط های آموزشی و با اس��تفاده از تجهیزات کامل امدادی در 

حال برگزاری می باشد.

وظیفه رسانه های دانشجويی حساس 
و سنگین است

مع��اون فرهنگی دانش��گاه اصفه��ان گفت: وظیفه رس��انه های 
دانشجویی بسیار س��نگین و حساس اس��ت. اگر این وظیفه به 
درس��تی انجام ش��ود اجری با ارزش دارد و جامعه را از گمراهی 

نجات می دهد.
جعفر شانظری در مراسم افتتاحیه جشنواره نشریات دانشجویی 
منطقه چهار کش��ور اظهار کرد: نش��ریات دانش��جویی وظیفه 

سنگینی بر عهده دارند.
وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم به لوح و قلم قس��م یاد کرده 
است، قلم پیامبر بزرگ اسالم )ص( نیز از اهمیت بسیار ویژه ای 

برخوردار است.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان عنوان کرد: عظمت هیچ نعمتی 
در آفرینش از قلم باالتر نیست، خاصیت قلم دائمی است و وحی 
که قلم پیامبر )ص( محس��وب می ش��ود بی پایان و دارای اجری 
عظیم است. وی گفت: رسالت قلم پیامبر )ص(، ساختن انسان ها 

با بهترین خلق است.
شانظری تصریح کرد: وظیفه رسانه های دانشجویی بسیار سنگین 
و حساس اس��ت، اگر این وظیفه به درس��تی انجام شود اجری با 

ارزش دارد و جامعه را از گمراهی نجات می دهد.
وی بیان کرد: امیدواریم دانش��جویان در محیط های دانشگاه به 
بصیرت کافی برس��ند و بتوانند رس��الت خود در زمینه ارتقای 

فرهنگ جامعه را انجام دهند.

افتتاح چهاردهمین شعبه کارگزاری 
تامین اجتماعی لنجان

مدی��رکل تأمی��ن اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: 13 ش��عبه 
کارگزاری تامین اجتماعی در سطح اس��تان مشغول به فعالیت 
هستند و با توجه به حجم باالی بیمه شدگان در سطح شهرستان 
لنجان چهاردهمین ش��عبه کارگزاری در این شهرستان آغاز به 

کار کرد.
علی اصغر دادخواه در آیی��ن افتتاحیه ش��عبه کارگزاری تامین 
اجتماعی در شهرس��تان لنجان اظهار کرد: با توجه اینکه هدف 
س��ازمان تأمی��ن اجتماعی ایج��اد عدالت اجتماعی و پوش��ش 
حداکثری بیمه در سراسر کشور است، روز به روز شاهد گسترش 
چتر حمایتی تأمین اجتماعی و حمایت از نیروی کار در کش��ور 

هستیم.
وی با اش��اره به ارائ��ه خدم��ات الکترونیکی در س��ازمان تامین 
اجتماعی، افزود: دولت تدبیر و امید نگاهی خاص به ارائه خدمات 
الکترونیکی به م��ردم دارد چرا که ارائه اینگون��ه خدمات باعث 
تسریع در روند کار مراجعین ش��ده و رضایتمندی آنها را فراهم 

می کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه راه اندازی 
ش��عبه کارگزاری تامین اجتماعی باعث تسهیل و تسریع در کار 
کارفرمایان می ش��ود، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرس��تان 
لنجان توس��عه و پیش��رفت روبه رش��دی دارد، واگذاری برخی 
امور به بخش خصوصی الزم و ضروری اس��ت ت��ا ارائه خدمات با 
 سهولت انجام شده و رضایتمندی مردم شهرستان لنجان حاصل

 شود.
دادخ��واه در ادام��ه از افتت��اح س��ه ش��عبه کارگ��زاری تامین 
اجتماعی در س��طح اس��تان خبر داد و عنوان کرد: 13 ش��عبه 
کارگ��زاری تامی��ن اجتماعی در س��طح اس��تان اصفه��ان در 
راستای خدمات رس��انی در بخش خصوصی مشغول به فعالیت 
هس��تند که با توجه به حجم باالی بیمه گذارها و بیمه ش��دگان 
در س��طح شهرس��تان لنج��ان چهاردهمین ش��عبه کارگزاری 
 تامین اجتماعی در این شهرس��تان لنجان فعالی��ت خود را آغاز 

کرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر س��ازمان تأمین اجتماعی استان 
اصفهان ب��ا 43  ش��عبه اصلی، 23 ش��عبه اقماری و 16 ش��عبه 
خصوصی در س��طح استان مش��غول فعالیت و خدمت رسانی به 

بیمه شدگان است.

سرنوشت مبهم کارخانه ريسباف 
اصفهان

 از آرزوهای ذاکر
 تا قول  های زرگر

استاندار سابق و اس��تاندار کنونی اصفهان در آرزوی 
تبدیل شدن کارخانه ریسباف اصفهان به موزه بوده اند. 
یکی آرزو داشت که موزه فرش راه بیندازد و استاندار 
کنونی نیز خبر از تبدیل ش��دن این بنا به بزرگ ترین 

موزه هنری اصفهان می دهد.
 تبدیل شدن کارخانه ریسباف به عنوان یک اثر ثبت 
ش��ده ملی از دوره نوصنعتی ایران و اصفهان همواره 
یکی از آرزوهای تحقق نیافته میراث دوستان بوده که 
البته فراز و نش��یب های فراوانی را پشت سر گذاشته 

است.
در دور سوم س��فرهای اس��تانی محمود احمدی نژاد 
رییس جمه��وری وقت در 11 آذرماه س��ال 88 و در 
کارگروهی که از سوی رییس جمهور وقت به عنوان 
کارگ��روه فرهنگی نام گذاری ش��ده ب��ود، طرحی از 
س��وی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
 گردشگری ارائه ش��د که در نهایت مورد تصویب قرار 

گرفت.
بر اساس این طرح هیات وزیران به استناد ماده )118( 
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تصویب 
کرد که مالکیت ساختمان تاریخی متعلق به بانک ملی 
ایران واقع در خیابان استانداری و کارخانه ریسباف در 
خیابان چهارباغ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 ب��ه منظور ایج��اد موزه منطق��ه ای اصفه��ان انتقال

 یابد.
مصوبه ای که راهی طوالنی را پش��ت س��ر گذاشته و 

احتماال نیز راهی طوالنی را پیش رو خواهد داشت.
جایگاه مکانی و وس��عت این بنا که در مالکیت بانک 
ملی است رس��یدن به این موضوع را بسیار سخت تر 
کرده اس��ت، تا جای��ی که چن��دی پیش ب��ا وجود 
صحبت های مع��اون وزیر راه درباره حل ش��دن این 
موضوع برای همیش��ه، آگهی فروش این کارخانه در 
روزنامه همشهری آب پاکی را روی دست تمام میراث 

دوستان ریخت
آرزویی که با وج��ود قول ها و صحبت ه��ای متفاوت 
استاندار پیشین تحقق نیافت تا امروز استاندار فعلی 
اصفهان )رسول زرگرپور( دوباره از تالش برای تبدیل 
این کارخانه به بزرگ ترین موزه هنری اصفهان سخن 

بگوید.

راه اندازی متروی اصفهان ؛ شاید شش ماه دگر

در حالی که رییس شورای شهر اصفهان از بهره برداری مرحله 
اول خط یک قطار شهری این کالنش��هر تا پایان آذر امسال 
خبرداده بود ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تحقق 

این وعده را حداقل به شش ماه دیگر موکول کرد.
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 17 آبان امسال در 
جلس��ه علن��ی ش��ورای اس��المی از راه ان��دازی مرحل��ه 
 اول خط ی��ک قطار ش��هری ای��ن کالنش��هر تا پای��ان آذر

 خبر داد.
پ��س از آن و در پی ش��دت گرفتن آلودگی ه��وای اصفهان، 
سخنگوی ستاد مهار محیط زیست استان نیز از بهره برداری 
مرحله اول خط یک قطار شهری اصفهان تا پایان آذر خبرداد 
و گفت: بهره برداری از این خ��ط می تواند به کاهش آلودگی 

کالنشهر اصفهان کمک کند.
مهدی ترکاش��وند تصریح کرد: در صورت جلسه ای که بین 
شهرداری و محیط زیست منعقد شد، مقرر است مرحله اول 
خط یک قطار ش��هری اصفهان تا پایان آذر ب��ه بهره برداری 

برسد.
اردیبهشت ماه امسال پس از سال ها تاخیر یک رام قطار شامل 
پنج واگن به شهر اصفهان رسید و عملیات آزمایشی این واگن 

ها در مرحله اول خط یک آغاز شد.

در همان زمان اعالم شد در صورت موفقیت آمیز بودن عملکرد 
این واگن ها، مرحله اول خط یک مترو اصفهان از ایس��تگاه 
پاسداران تا باهنر بطول 10 کیلومتر به بهره برداری می رسد.

عملیات احداث پروژه خط یک مترو اصفهان اواسط سال 80 
به طول 20 در2 کیلومتر از ش��هرک قدس در شمال تا پایانه 
مسافربری صفه در جنوب این شهر آغاز ش��د که و ایستگاه 
پاسداران ) شهرک قدس ( تا باهنر بطول 10 کیلومتر بخشی 

از این مسیر است.
در همین ح��ال،  معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان روز سه شنبه درباره به تاخیر افتادن زمان بهره برداری 
از مرحله اول خط یک قطار شهری اصفهان اظهار کرد: هشت 

ایستگاه این مسیر تکمیل و آماده بهره برداری است.
علیرضا صلواتی نبود واگن های کافی برای راه اندازی این مسیر 
را مهمترین دلیل به تاخیر افتادن زمان بهره برداری از مرحله 
اول خط یک قطار شهری اصفهان بیان کرد و افزود: تاکنون 
یک رام واگن قطارشهری وارد اصفهان شده و برای راه اندازی 

این مسیر به 2 رام دیگر نیاز است.
 وی با اش��اره به اینکه ری��ل و واگن های مس��یر مرحله اول 
خط یک قطار ش��هری اصفهان هم اکن��ون در حال آزمایش 
اس��ت، توضی��ح داد: در ص��ورت راه ان��دازی ای��ن مس��یر 

با یک رام واگ��ن، چنانچه ای��ن واگن ها خراب ش��ود، واگن 
دیگری ب��رای پش��تیبانی از آنها وج��ود ن��دارد و در چنین 
 ش��رایطی خدمات رس��انی به ش��هروندان مخت��ل خواهد

 شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه پیش از این مسوولیت خرید واگن های قطار شهری در 
شهرستان ها به شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی واگذار 

شده بود، افزود: بد قولی این 
شرکت برای خرید و واگذاری 
واگن های قطار ش��هری به 
سازمان قطارشهری اصفهان 
موجب شد تا برخالف وعده 
مس��ووالن، مرحله اول خط 
قطار شهری این کالنشهر به 

تعویق افتد.
وی در عی��ن ب��ه ت��الش 
مسووالن شهرداری اصفهان 
ب��رای خری��د واگ��ن ه��ای 
مورد نیاز قطار ش��هری این 
کالنشهر اشاره کرد و افزود: 
دول��ت یازدهم مس��وولیت 
خرید واگن های م��ورد نیاز 
برای راه اندازی قطار شهری 
در شهرستان را به مسووالن 

محلی تفویض کرده و در این راستا ش��هرداری اصفهان با دو 
ش��رکت برای تامین واگن های مورد نیاز قطار ش��هری این 

کالنشهر وارد مذاکره شده است.
وی با اشاره به اینکه ش��رکت های یاد شده برای تامین واگن 
های قطارشهری اصفهان قول 6 ماهه داده اند، اظهار کرد: در 
اینصورت مرحله اول خط یک قطار شهری اصفهان تابستان 

سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
طراحی اولیه خطوط اولویت دار قطارشهری اصفهان از سال 
1375 تا 1377 انجام شد و بودجه اجرای آن در سال 1379 
همراه با طرح قطار شهری پنج شهر کشور به تصویب مجلس 
شورای اس��المی رس��ید. طرح نهایی خط یک قطار شهری 
اصفهان ) شمال به جنوب ( به طول 12 در5کیلومتر در سال 

1380 مصوب و عملیات ساخت تونل آن آغاز شد.
با اضافه ش��دن مس��یر خیابان کاوه به قدس به طول 7در7 
کیلومتر اینک خط اول قطار شهری اصفهان از شمال غرب تا 

جنوب بطول 20در12 کیلومتر در دست احداث است.
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مرد جواني که از قهرهاي مکرر همس��رش در 2 س��ال 
زندگي مشترک شان، خس��ته ش��ده بود، با مراجعه به 

دادگاه، خواستار جدایي از همسرش شد.
خ��ود  درخواس��ت  عل��ت  خص��وص  در  وي 
م��ن  ب��ا  مرت��ب  همس��رم  گف��ت:  قاض��ي  ب��ه 
 قه��ر م��ي کن��د و ب��ه خان��ه م��ادرش م��ي رود؛

 دو سال است که با هم ازدواج کرده ایم و در این مدت، 
12 بار قهر کرده و به خانه مادرش رفته است.

مرد جوان ادامه داد: همس��رم به محض اینکه مش��کل 
کوچکي میان ما رخ مي دهد، وسایلش را جمع مي کند 
و مي رود و تا من به دنبالش نروم برنمي گردد؛ راستش 
احساس مي کنم غرورم جریحه دار شده و دیگر آبرویي 
برایم نمانده اس��ت. دیگر حتي خجالت مي کشم که به 

خانه پدرزن و مادرزنم بروم و همسرم را برگردانم.
وي افزود: زندگي من با این زن، بیش��تر شبیه به میدان 

جنگ است. 
چند روز پیش هم باز همسرم سر موضوعي کوچک قهر 
کرد و به خانه مادرش رفت. این بار تصمیم گرفتم دیگر 
به دنبالش نروم و به دادگاه خانواده بیایم و درخواس��ت 

طالق بدهم.
پس از حرف هاي این مرد، قاضي همسر وي را به دادگاه 

احضار کرد. 
روناک عش��قي، مش��اور خانواده و زوجین در خصوص 
مش��کل زوج مذکور گف��ت: تعارض در می��ان زوجین، 
ام��ري طبیعي و بي خطر اس��ت اما آنچه ممکن اس��ت 
 در تعارضات،  مشکل س��از ش��ود، ش��یوه ح��ل تعارض

 است.
وي افزود: س��ه روش براي حل تعارض در میان زوجین 
وجود دارد که عبارتند از گفت وگو، جنگ و اجتناب؛ که 
روش قهر کردن از زیرمجموعه هاي شیوه اجتناب است؛ 
البته در این ش��یوه، گاه، به جاي قه��ر، از روش هاي بي 

محلي یا فرار از محیط خانواده استفاده مي شود.
عش��قي بهترین ش��یوه ح��ل تع��ارض را گفت وگو در 
آرامش دانس��ت و تصریح ک��رد:  متاس��فانه در جامعه 
م��ا،  روش ه��اي صحی��ح گفتگ��و و ح��ل مس��اله ب��ه 
درس��تي آموزش داده نش��ده اس��ت،  به همی��ن دلیل 
 افراد بیش��تر ب��ه روش ه��اي جن��گ و اجتن��اب روي

 مي آورند.
این مش��اور خان��واده تاکید ک��رد:  قهر ک��ردن مداوم، 
باعث س��ردي در روابط زوجین و جدایي آنها مي شود؛ 
فردي که همس��رش مدام ب��ا وي قهر کرده، احس��اس 
مي کند که کنار گذاش��ته ش��ده و ای��ن بي توجهي ها و 
فقدان روابط دوس��تانه میان آنها،  وي را خس��ته کرده 
 و ط��الق عاطف��ي و گاه، جدای��ي دائمي را ب��ه همراه

 دارد.
وي خاطرنش��ان کرد:  افرادي که قه��ر مي کنند، باعث 
ایجاد الگوي تعقیب و گریز در رابطه مي ش��وند و طرف 
مقابل مجبور است براي آش��تي، اصرار و پافشاري کند 
و گاه، همین پافش��اري ها منجر به جن��گ میان آن دو 

مي شود.

  

یک روانشناس تاکید کرد: برخی از سالمندان به دلیل شرایط 
خاصی که از نظر جسمی برای شان به وجود می آید، اقدام به 
دوري گزیدن از خانواده و اطرافیان کرده و متاسفانه جوان ها 

نیز با برخوردهای نادرست، این شرایط را تشدید می کنند.
سالمندی دوران و برهه ای از زندگی است که با پیشرفت علم و 
دانش، بیشتر انسان ها در اواخر عمر خود آن را تجربه می کنند؛ 
دورانی که مانند دوران های دیگر عمر، نیاز است که شخص و 
اطرافیان آن، راه های درست مواجه شدن با آن را یاد بگیرند و 

در مورد آن آموزش ببینند.
یکی از مشکالتی که افراد سالمند را بیشتر از دیگران آزار می 
دهد، مشکل افسردگی است. در همین رابطه با محمدحسین 
پورعباییان، کارشناس ارشد روان شناسی، به گفتگو نشستیم.
آيا افسردگی در سالمندان تفاوتی با ديگر سنین دارد؟

افسردگی در س��المندان تفاوتی با افس��ردگی در دیگر افراد 
ندارد. اما آن چیزی که سبب افسردگی در سالمندان می شود 
بیش��تر به دالیل اجتماعی برمی گردد تا اختالالت شخصی. 
در بیماری افس��ردگی عواطف و احساسات لطمه می بینند و 
این امر در سالمندان به این دلیل بیشتر می شود که آنها رفته 
رفته احساس تنهایی می کنند و این احساس در آنها ایجاد می 

شود که دیگران آنها را درک نمی کنند و همین فکر فاصله آنها 
را از دیگر افراد بیش��تر می کند. البته عواملی مانند اینکه، در 
کهنسالی روند تفکر به سرعت قبل نیست و این عامل بر تکلم 
افراد اثر می گذارد و یا افراد س��المند نسبت به دیگران مدت 
زمان بیشتری احتیاج دارند تا در مورد یک مساله بیندیشند 
و یا صحبت کنند و زمان واکنش آنها به اعمال دیگران کندتر 

می شود.
عواقب اين افسردگی برای سالمندان چیست؟

نقص در حواس پنجگانه، زمان واکنش طوالنی تر نس��بت به 
دیگر افراد، نقص در تفکر و بیماری های جس��مانی که در این 
سنین به چشم می خورد، سبب می شود که سالمندان ارتباط 
کارایی با اطرافیان شان نداشته باشند و خیلی زود جوان ترها از 
آنان خسته شوند و همین امر آنان را در محیط خانه منزوی تر از 
قبل می کند. همچنین اکثر سالمندان به دلیل از کار افتادگی، 
به فعالیت خاصی مشغول نیستند و این باعث می شود تا خود 
را در مقایسه با گذشته کمتر کارآمد احساس کنند و دائما به 
افکاری در مورد گذشته شان دال بر احترام از طرف دیگران و 
کارآمدی خود رجوع کنند و افس��وس آن را بخورند و خود را 
افرادی ناکارآمد بدانند و از این بابت احساس گناه کنند و رفته 

رفته ارتباط هایشان را کاهش دهند. 
در اين رابط�ه چه توصیه هايي می ت�وان به خانواده ها 

کرد؟
همچنان که اشاره شد، س��ن سالمندی سن شکنندگی است 
و در این دوران الزم است که مراقبت بیشتری صورت پذیرد. 
توصیه بنده آن است که تا جایی که امکان دارد، به یک سالمند 
در طرز پوشش، س��بک زندگی و نحوه عملکردشان، آزادی و 
استقالل داده شود و با محبت به وي، این احساس را در او زنده 
کنیم که بداند هنوز هم ارزشمند اس��ت و ما قدر و ارزش وی 
را می دانیم و تا حد امکان از س��پردن سالمندان به خانه های 
سالمندی و تنها گذاشتن آنان و رویش این فکر که آنها، دیگر 

موجوداتی بی مصرف هستند جلوگیری کنیم.

رییس کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان گف��ت: روز گذش��ته آب رودخانه زاینده رود از س��د 
رودخانه باز ش��ده و تا پایان هفته به ش��هر اصفهان می رسد.

مصطفی حجه فروش پیرامون بازگش��ایی مجدد آب رودخانه 
زاین��ده رود و جزییات آن در اصفهان اظهار داش��ت: آب از روز 
گذش��ته به حجم 20 الی 30 میلیون متر مکعب باز شده و تا 
پایان هفته به شهر اصفهان می رس��د.وی درباره اینکه چرا بر 
خالف قول مس��ووالن در زمینه بازگش��ائی آب زاینده رود در 

ابتدای اس��فند، جریان آب زودتر به نصف جهان می رس��د، افزود: با توجه به اینکه 
بارندگی در اصفهان نبود، این بازگش��ایی زودتر انجام شد زیرا تغییرات جوی و گرم 

شدن هوا س��بب شد محصوالت کش��اورزی زودتر از 
زمان موعد به ثمر برس��ند و نیاز به آب دارند.رییس 
کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان 
درباره میزان آب جریان یافته و استفاده از این آب بیان 
کرد: این حجم آب برای ادامه کشت کشاورزان شرق و 
غرب اصفهان است. وی درباره مدت زمان جاری بودن 
رودخانه زاینده رود تصریح کرد: متاس��فانه این آب تا 
20 روز بیشتر مهمان اصفهان نیست و پس از این مدت 
 بسته می شود اما پس از این بازگش��ایی آب مجدد در فروردین و اردیبهشت جاری

 می شود.

يك مشاور خانواده:

 به جاي قهر از روش هاي گفت وگوي 
صحیح استفاده کنید

يك روانشناس:

 حس ارزشمندی را به سالمندان
 هديه کنیم

تا پايان هفته؛
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يادداشت

۷ هزار شغل برای مددجويان تحت 
پوشش کمیته امداد

مديركل كمیته امداد استان اصفهان گفت: تاكنون ۷ هزار شغل برای 
مددجويان تحت پوشش كمیته ايجاد شده است كه از اين میان ۶۳ 
هزار زن سرپرست خانوار تحت پوش��ش كمیته امداد، مشغول كار 

و فعالیت هستند.
مجلس آرا تصريح كرد: كارآفرينی نیاز به خالقیت، هزينه و همت واال 
دارد و از اين بابت كمیته امداد با داشتن ۹۷ هزار خانوار تحت پوشش 

در اين زمینه مسوولیت بسیار سنگینی دارد.
وی افزود: تاكنون در همین راس��تا ۵۵ میلیارد تومان در زمینه كار 
آفرينی هزينه و ۷ هزار ش��غل برای مددجويان تحت پوشش ايجاد 

شده است.
مديركل كمیته امداد اس��تان اصفهان با بی��ان اينکه پیش از اينکه 
فردی كارآفرين شود، نیازمند آموزش است، اظهار كرد: كمیته امداد 
با توجه به در نظر گرفتن مشکالت مددجويان و با اتکا به توانمندی 
آنها يک سری آموزش ها و تسهیالتی را برای اشتغال زايی و ارتزاق 

مددجويان فراهم می كند.
وی ادامه داد: درح��ال حاضر ۶۳ هزار زن سرپرس��ت خانوار تحت 
پوشش كمیته امداد هستند كه همپای ساير افراد جامعه مشغول 

كار و فعالیت هستند.
مجلس آرا به نظارت بر طرح های اشتغال در كمیته امداد تاكید كرد 
و گفت: به طريق احسنت، هزينه ها و اعتبارات كمیته امداد در مسیر 

اشتغال هزينه می شود.
مديركل كمیته امداد اس��تان اصفه��ان به خدمات ارائه ش��ده به 
دانشجويان اش��اره و ابراز كرد: به طور متوسط در هر ترم تحصیلی، 
كمیته امداد يک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای ۵ هزار و ۲۶۰ 

دانشجوی تحت پوشش هزينه پرداخت می كند.
وي اذعان داش��ت: همچنین ۱۲۰ نخبه و استعداد درخشان تحت 
پوشش كمیته امداد س��تان اصفهان هس��تند كه اطالعات آنها در 

سامانه اين نهاد ثبت شده است.
مجلس آراخاطر نشان كرد: كمیته امداد اس��تان اصفهان ۸ هزار و 
۷۰۰ يتیم زير ۱۸ س��ال داد و به طور متوس��ط هر يک از اين يتیم 
ها دارای چهار حامی اس��ت كه ماهیانه مبلغی را به اين ايتام كمک 

می كنند.

 ذخیره 20 هزار تنی مرغ 
در استان اصفهان

مدير امور طیور سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان از ذخیره ۲۰ 
هزار تنی مرغ در استان اصفهان خبر داد.

علی اكبر نجفی اظهار كرد: ذخاير مرغ ش��ركت پشتیبانی امور دام 
استان اصفهان در سال های اخیر بی سابقه است.

وی با بیان اينکه ما هیچ نگرانی درباره تامین مرغ مردم در عید نوروز 
نداريم، افزود: ما در استان همواره ۳۵ درصد مازاد تولید مرغ داريم 

كه به خارج از استان صادر می شود.
مدير امور طیور سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان همچنین 
از فروش مرغ منجمد ۵ هزار و ۷۰۰ تومانی در شركت های تعاونی 

سراسر استان اصفهان و فروشگاه های زنجیره ای خبر داد.
وی با اشاره به افزايش قیمت مرغ گرم در اصفهان گفت: قیمت مرغ 
به سمت منطقی شدن پیش می رود. قیمت فروش مرغ گرم پیش 
از اين زير قیمت هزينه تمام ش��ده بود كه ضرر مرغدار را به دنبال 
داشت.مدير امور طیور س��ازمان جهاد كش��اورزی استان اصفهان 
وضعیت كنونی مرغداران اس��تان اصفهان را نسبت به گذشته بهتر 
ارزيابی ك��رد.وی از تالش ب��رای ارتقاء كیفیت تولید مرغ اس��تان 
اصفهان خبر داد و ادامه داد: برای صادرات مرغ به كشورهای همجوار 

نیازمند تغییر در كیفیت و وزن مرغ موجود هستیم.
استان اصفهان يکی از بزرگ  ترين تولیدكنندگان گوشت مرغ كشور 

محسوب می شود.

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند 
همگرايی است

نماينده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی تنها نیازمند يک همگرايی و 

هم افزايی عمومی است.
محمد فیروزی به مناس��بت س��الروز ابالغ سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی در تاريخ ۳۰ بهمن از س��وی رهبر معظم انقالب، پیرامون 
ارزيابی و تحلیل خود از اجرای اين سیاس��ت ها در طول يک س��ال 
گذش��ته اظهار كرد: ب��ا توجه به ش��رايط اقتصادی كش��ور، وجود 
تحريم ها، افزايش بی��کاری جوانان و وضعیت نامناس��ب تولید در 
سال های گذش��ته، طرح و ابالغ سیاست های اقتصادی مقاومتی از 

سوی رهبری، راهبردی بی نظیر بود.
وی بیان كرد: ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از س��وی رهبر 
معظم انقالب، راهب��ردی ب��رای برون رفت از وضعی��ت اقتصادی 
تشريح ش��ده بود، در همین راستا مجلس ش��ورای اسالمی پس از 
 ابالغ رهبری در نخستین روزها اولین گام ها را برای بررسی قوانین 

برداشت.
نماينده مردم نطن��ز، بادرود و قمصر در مجل��س تصريح كرد: آغاز 
بررسی لوايح، شناس��ايی قوانین موازی، خالء های قانونی و قوانین 
مورد نیاز برای تولیدكنندگان از جمله اقداماتی بود كه نمايندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی و كمیس��یون های مربوطه مامور به انجام 
آن ش��دند.وی افزود: تصويب اليحه رفع موانع تولید رقابت پذير و 
ارتقای نظام مالی كش��ور از س��وی نمايندگان مجلس و فرستادن 
آن به ش��ورای نگهبان ب��رای تايید، يک��ی از اقدام��ات مؤثر برای 
 تحقق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی و رفع موان��ع پیش روی

 آن بود.
فیروزی عنوان كرد: برای اجرا و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
به نحوی كه برای مردم ملموس باش��د، قطعا دول��ت به عنوان قوه 
مجريه كشور يک پايه اصلی است كه در اين میان به نظر می رسد، 
دولت و دولت مردان بايد بعد از گذش��ت يک س��ال، مصمم تر پا به 

عرصه میدان عمل نهند.
وی در پاسخ به اين سؤال كه مهم ترين نیاز برای تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در كشور بعد از گذش��ت يک سال چیست، تاكید 
كرد: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی رهبر 
معظم انقالب، تنها و تنها نیازمند يک هم گرايی و هم افزايی عمومی 
در بدنه اجتماع و از س��وی همه دستگاه ها اس��ت.عضو كمیسیون 
عمرانی مجلس نهم ضمن ابراز گله مندی خود از وجود بروكراسی 
ش��ديد اداری در ادارات شهرس��تان های كش��ور، اذعان كرد: اين 
مانع اصل��ی بنگاه ه��ای كوچ��ک و تولیدكنن��دگان و كارآفرينان 
 شهرستانی است كه اين امر در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی

 است.

 مجتبی خس��رو ت��اج معاون 
توس��عه بازرگانی داخلی وزير 
صنع��ت در ام��ور تج��ارت از 
اع��الم ضوابط قیم��ت گذاری 
خودروهای وارداتی  توس��ط 

سازمان حمايت خبرداد.
به گفت��ه وی ش��رايط قیمت 
گذاری خودروه��ای وارداتی 

به شرح زير است.
در جه��ت اعم��ال وظاي��ف 
س��ازمان حماي��ت مص��رف 
كنن��دگان و تولیدكنندگان و 
همچنین اعمال قانون حمايت 
ازحق��وق مص��رف كنندگان 
مصوب۱۳۸۸،بدين وس��یله 
ضوابط تعیی��ن قیمت فروش 
ان��واع خودروه��ای واردات��ی 
جهت رعايت از اول اسفندماه 
س��ال ۱۳۹۳ توس��ط كلی��ه 
نمايندگی ها ، واردكنندگان و 
اطالع عموم به شرح زير اعالم 

می شود.
 قیمت تمام شده شامل 

۱- ارزش CIFخودرو
۲- حقوق ورودی شامل حقوق 

گمركی و سود بازرگانی
۳- ماب��ه التف��اوت مالیات بر 
ارزش اف��زوده دريافت��ی و 

پرداختی
4- عوارض هالل احمر

۵- عوارض مندرج در بودجه 
سنواتی

۶- هزينه انبارداری ، تخلیه و 
بارگیری و عوارض بندری

۷- هزينه ثبت سفارش
۸- هزينه بازرسی فنی

۹- هزينه استاندارد
۱۰- ع��وارض وزارت راه و 
شهرس��ازی در صورت حمل 

با ناوگان خارجی
۱۱- كلیه مالیات ها و عوارض 

شماره گذاری
۱۲- هزينه بیمه شخص ثالث

۱۳-هزينه اسقاط خودروهای 
فرسوده

۱4- هزين��ه بانک��ی ش��امل 
كارمزد بدون احتساب سود 

 قیمت نهايی ف��روش نقدی 
به خريداران )بدون احتساب 
مبلغ ارزش اف��زوده دريافتی 
از خريدار( ، عبارتست از مبلغ 
قیمت تمام شده فوق به عالوه 
هفت د رصد مبلغ قیمت تمام 
شده كه شامل ساير هزينه ها و 
سود نمايندگی و واردكننده و 
سه درصد ارزش CIF خودرو 
بابت گارانت��ی، وارانتی و ارائه 
خدمات پ��س از ف��روش می 

باشد. 
بديهی است در صورت پیش 
ف��روش ك��ردن و ي��ا فروش 

اقس��اطی مابه التف��اوت برابر 
دس��تورالعمل مص��وب عمل 

خواهد شد.

افزايش صادرات نتیجه 
برنامه ريزی وهدف گذاری های 

انجام شده است
خس��روتاج با اش��اره به اينکه 
ام��روزه تنوع محص��والت در 
كشور بسیار گس��ترده است 
گفت: در زمان جنگ صادرات 
ما تنها ۷۰۰ میلیون دالر بود؛ 
در حالی كه با برنامه ريزی های 
انجام ش��ده اين رقم صادرات 
در حال حاضر ب��ه بیش از 4۰ 

میلیارد دالر رسیده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه جزيی��ات 
صادرات غیرنفتی و در بخش 
كش��اورزی گف��ت: در ح��ال 
حاضر در ۱۰ ماهه س��ال ۹۳ 
بیش از 4 میلیارد دالر ارزش 
صادرات محصوالت كشاورزی 
مانند پس��ته و آبزيان و گل و 

گیاه بوده است.
همچنین صناي��ع غذايی در 
مدت ي��اد ش��ده ۱/۶ میلیارد 
دالر ص��ادر ش��ده و در بخش 
معدن نی��ز میزان ص��ادرات 
م��ا بی��ش از ۶ میلی��ارد دالر 

می باشد.
بخ��ش  در  اف��زود:  وی 
پتروش��یمی نیز رقم صادرات 
م��ا ۱۲/۷میلیارد دالر اس��ت 
و علی رغم اف��ت قیمت ها در 
بازاره��ای جهانی ص��ادرات 
پتروش��یمی ما ۲۰ درصد در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته افزايش يافت.
وی تصريح ك��رد: در صنعت 
نس��اجی نی��ز بی��ش از يک 
میلیارد دالر ص��ادرات انجام 
شد و همچنین ۲۸۶ میلیون 
دالر ف��رش دس��تباف و ۲۸۶ 
میلیون دالر فرش ماش��ینی 
 و موك��ت از اي��ران ص��ادر

 شد.
خس��روتاج با تأكید بر اينکه 
دول��ت موظ��ف اس��ت برای 
صادرات غیرنفتی برنامه ريزی 
و هدف گ��ذاری كن��د گفت: 
الزمه اي��ن امر تعام��ل میان 
دولت و بخش خصوصی است 
و دراين راستا با صادركنندگان 
جلساتی برگزار شده تا زمینه 
افزايش صادرات بیشتر فراهم 

شود.
وی ادامه داد: بايد در صادرات 
و اقتصاد كشور را دانش بنیان 
كنیم ت��ا فض��ای جديدی در 
 ص��ادرات غیرنفتی ب��ه وجود

 آيد.

مجتبی خسرو تاج اعالم کرد

 ضوابط تعیین قیمت فروش 
خودروهای وارداتی

اخبار کوتاه 

4

در شرايطی كه بسیاری، استان اصفهان را بزرگ ترين 
اس��تان صنعتی و تولیدی كش��ور می دانند اما جامعه 
صنعت و تولید اين اس��تان با مشکالت مالیاتی زيادی 
دس��ت و پنجه نرم می كنند.اين روزها ش��اهد كاهش 
قیمت نف��ت در بازارهای جهانی هس��تیم، موضوعی 
كه خواه نا خواه تاثیر خود را بر اقتصاد نفتی كش��ور ما 
می گذارد، همان گونه كه برخی آثار آن در اليحه بودجه 

سال ۹4 نیز مشاهده می شود.
با اين شرايط، نقش مالیات بیش از گذشته در بودجه و 
توسعه كشور نمايان می شود، مالیاتی كه تامین كننده 
نیمی از بودجه جاری كشور است و نقش به سزايی در به 

حركت درآوردن چرخه اقتصادی كشور دارد.
در اين میان استان اصفهان يکی از استان های پیشتاز 
و خوش حساب در پرداخت مالیات محسوب می شود، 
استانی كه همواره رتبه اول تا سوم در میان استان های 
كش��ور در واريز مالیات به خزانه را ب��ه خود اختصاص 

داده است.
از اين رو بررسی ابعاد مختلف موضوع مالیات در استان 

اصفهان از اهمیت بسیار ويژه ای برخوردار است.
روند اجرای قانون مالی�ات بر ارزش افزوده 

مشکل دارد
در حال حاضر حدود ۶ سال است كه از آغاز طرح اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده در كش��ور می گذرد، با اجرای 
اين قانون، قانون تجمیع عوارض كه از اوايل دهه ۸۰ در 

كشور اجرا می شد نیز ملغی اعالم شد.
اما رون��د اجرای اين قانون در كش��ور ما با مش��کالتی 
روبه رو است، به خصوص در اس��تان اصفهان كه سبب 
بروز مشکالت بس��یار زيادی برای واحدهای تولیدی، 

صنعتی و اصناف مختلف شده است.
 زمان بررس�ی پرونده های مالیاتی طوالنی 

است
ب��رای بررس��ی بهتر رون��د اج��رای قان��ون مالیات بر 
ارزش افزوده در س��طح اس��تان صحبتی با چند تن از 

پیشکسوتان جامعه صنعت و تولید استان داشتیم.
در همین ارتباط، ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران گفت: متاس��فانه بايد بگويم قانون مالیات ارزش 
افزوده به درستی اجرا نمی شود. جريمه های مالیات بر 
ارزش افزوده نیز مشکل ساز شده و اين در حالی است 
كه بسیاری از تولیدكنندگان ما قادر به دريافت مالیات 
بر ارزش افزوده نیستند، متاسفانه دولت فشار زيادی به 

جامعه صنعت و تولید می آورد.
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی افزود: اختالف نظرها 
با س��ازمان امور مالیاتی در ارتباط با عملکرد س��االنه 
زياد است. فاكتورهای فروش نیز به بهانه های مختلف 
رد می شوند، زمان بررس��ی پرونده های مالیاتی بسیار 

طوالنی است و تمامی اين موارد س��بب آزار صنعت و 
تولید استان است.

 تحمل فشار مالیاتی بیشتر را نداريم
ريیس اتاق بازرگانی اصفهان ه��م در ارتباط با مبحث 
مالیات در اس��تان گفت: فش��ارهای مالیاتی بر فعاالن 
اقتصادی استان بسیار زياد اس��ت و فعاالن اقتصادی 
استان را در مضیقه قرار داده است، بايد فکری به حال 

اين اوضاع شود.
خس��رو كس��ايیان تاكی��د ك��رد: تولیدكنن��دگان و 
صنعتگران استان تحمل فش��ار های مالیاتی بیشتر را 
ندارد و در همین شرايط هم با مشکالت زيادی روبه رو 

هستند.
وصول مالیات در اصفهان سخت گیرانه است

ريیس انجم��ن مديران صنايع اس��تان اصفهان نیز در 
اين ارتباط بیان ك��رد: مالیات يکی از داليل س��رمايه 
گريز شدن اصفهان اس��ت. وصول مالیات در اصفهان 
بسیار سخت گیرانه اس��ت و اين در حالی است كه در 
ساير اس��تان ها اين گونه نیست.جعفر ذره بینی تصريح 
كرد: اصل مالیات بر ارزش اف��زوده را قبول داريم ولی 
نوع دريافت آن بايد تغییر كند. اگر مش��کالت مالیاتی 
برطرف شود، نیمی از مشکالت صنايع برطرف می شود.

 مالیات بر ارزش اف�زوده از تولیدکنندگان 
دريافت می شود

ريیس كمیس��یون صنايع اتاق بازرگان��ی اصفهان نیز 
با اش��اره به برخی مش��کالت مالیاتی صناي��ع عنوان 
كرد: بس��یاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به خاطر 
مشکالت فراوانی همچون مشکالت مالیاتی ورشکسته 
ش��ده اند و واحدهای در ح��ال فعالیت هم ب��ا نیمی از 

ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند.
مصطفی رناس��ی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در 
كشورهای پیشرفته از مشتری دريافت می شود اما در 
كش��ور ما از تولیدكنندگان دريافت می شود و همین 
موضوع آس��یب زيادی ب��ه تولید وارد می كن��د و اين 
نیز در ش��رايطی است كه بس��یاری از تولیدكنندگان، 

محصوالت خود را به صورت اقساطی می فروشند.
 مش�کالت مالیات�ی از ورود س�رمايه ها به 

استان جلوگیری می کند
در اين میان نمايندگان مردم استان در مجلس شورای 
اس��المی نیز صحبت های جالبی در ارتباط با مباحث 

مالیاتی در استان دارند.
سید ناصر موس��وی الرگانی نماينده مردم فالورجان 
در مجلس شورای اسالمی و عضو كمیسیون اقتصادی 
مجلس، با اش��اره به برخی قوانین مالیاتی عنوان كرد: 
مالیات مش��کالت زيادی برای جامعه صنعت و تولید 
اس��تان ايجاد كرده و امیدواريم با برنامه ريزی و اتخاذ 

تدابیر الزم اين وضعیت اصالح شود.
وی با بیان اين كه مشکالت مالیاتی از ورود سرمايه ها به 
استان اصفهان جلوگیری می كند عنوان كرد: واحدهای 
تولیدی و صنعتی اس��تان با نیمی از ظرفیت خود كار 
می كنند و در صورتی كه مش��کالت آنها برطرف شود 
می توانند ظرفیت  خود را باال ببرند. خوشبختانه تعامل 
خوبی میان مس��ووالن مالیاتی اس��تان، صنعتگران و 
تولیدكنندگان وج��ود دارد و امیدواري��م با همکاری 

سازنده مشکالت خاتمه يابد.
 جلسات پیگیری مشکالت مالیاتی برگزار 

شود
محسن صرامی نماينده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای با اعالم برخی مش��کالت مالیاتی استان عنوان 
ك��رد: بايد جلس��ات پیگی��ری مش��کالت مالیاتی در 
سطح اس��تان و با حضور صنعتگران و تولیدكنندگان 
و مسووالن مربوطه برگزار ش��ود تا مشکالت مطرح و 
مورد پیگیری قرار گیرد.اين عضو كمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: افزاي��ش دادن 
پايه های مالیاتی اس��تان قابل قبول نیس��ت و س��عی 
می كنی��م از اي��ن كار جلوگیری كنیم، در س��ال های 
گذش��ته ركود تورمی در س��طح استان داش��ته ايم و 

افزايش مالیات ها در اين شرايط منطقی نیست.
وی اضافه كرد: متاس��فانه مالیات در استان اصفهان به 
گونه ای وضع می ش��ود كه هیچ  گاه به مازاد نمی رسیم 
اين در حالی است كه اين اس��تان همواره در پرداخت 
مالیات خوش حساب بوده و جزو استان های اول كشور 

در پرداخت مالیات محسوب می شود.
 مالیات برای توسعه کشور الزم است

حمیدرضا فوالدگر نماينده م��ردم اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز در ارتباط با مش��کالت مالیاتی 
گفت: جلساتی با حضور جامعه صنعت و تولید و فعاالن 
اقتصادی استان با مسووالن سازمان مالیاتی داشتیم، 
سعی كرده ايم مشکالت را به گوش مسووالن مربوطه 

برسانیم.
وی گفت: امیدواريم با پیگیری های انجام شده شاهد 
برطرف شدن مشکالت مالیاتی باش��یم، يادمان باشد 
مالیات برای توسعه و آبادانی كشور الزم و حیاتی است.

 بیشترين مشکل صنوف با مالیات است
ريیس مجمع نمايندگان استان اصفهان نیز گفت: ريز 
مطالبات حدود ۱۰۰ صنف استان را مورد بررسی قرار 
داديم كه بیشترين مش��کالت اين صنوف در ارتباط با 
مباحث مالیاتی بود.عباس مقتدايی خواستار رسیدگی 
هرچه سريع تر به مشکالت فعاالن اقتصادی استان شد 
و عنوان كرد: متاسفانه فش��ار مالیاتی در استان بسیار 

زياد است و بايد از اين فشار مالیاتی كاسته شود.
طرح های عمرانی اس�تان همچن�ان ناتمام 

است
در همین ارتباط ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان اصفهان گفت: با وجود اينکه اس��تان اصفهان 
مقدار زي��ادی مالیات ب��ه خزانه دول��ت واريز می كند 
اما متاسفانه طرح های عمرانی اس��تان همچون قطار 
سريع السیر، مترو، مصلی و ورزشگاه نقش جهان بعد از 

گذشت چندين سال همچنان ناتمام هستند.
سید ناصر موسوی الرگانی عضو كمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز اع��الم ك��رد: برخی با 
بهانه های مختل��ف س��عی در برخوردار جل��وه دادن 
اصفهان دارن��د، اما به هی��چ عنوان اين گونه نیس��ت، 
اصفهان هم��واره رتبه اول تا س��وم در زمینه پرداخت 
مالیات را دارد اما در دريافت بودجه جزو اس��تان های 

آخر است.
منبع : فارس - احمد رضا منزه

شهری با  رتبه برتر واريز مالیات به  خزانه کشور

صنعتگران اصفهانی زیر چکمه های مالیاتی له می شوند
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برگزاری اولین جشنواره و همايش نام و عالمت تجاری)برند( برتر استان اصفهان 

برندهای شخصی استان شناسايی شوند
گروه اقتصاد:  اولین جشنواره و همايش نام و عالمت تجاری)برند( 
برتر استان اصفهان برگزار شد تا در آن از ۶ واحد برتر برند استان 

تجلیل به عمل بیايد. 
اين جشنواره در دو بخش سخنرانی های علمی پیرامون قوانین و 
مقررات برند در صنعت، برندسازی در صنايع و راهکارهای توسعه 

برند در كاالهای معدنی و نیز بخش همايش برگزار شد.
اين همايش به هم��ت خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان و با 
همکاری ارگان های استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

اتاق بازرگانی، دانشگاه اصفهان و ۱۷ سازمان ديگر برپا شد.
ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در اين همايش گفت: در 
استان اصفهان مديران زيادی وجود دارند كه هر كدام يک برند به 
حساب می آيند و بايد بتوان از ظرفیت و توانايی آنها حساب كرد. 

سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اينکه شرايط استان اصفهان 
در سال های گذشته به نحوی بوده است كه اين استان در حال از 
دست رفتن است، گفت: بايد همه تالش خود را بکنیم تا با استفاده 

از ظرفیت های موجود، برند اين شهر از دست نرود.
وی بی��ان كرد:  اگ��ر ۵۰ درص��د از آب اين اس��تان را به خودش 
اختصاص دهیم، مشکالت مربوط به آب در استان حل می شود. 

وی افزود: صنايع اس��تان همه تالش خود را می كنند تا مس��اله 
آلودگی هوا رفع شود. وی با اشاره به اهداف برپايی جشنواره، گفت: 
امروز برای من روز فرخنده ای اس��ت چراكه زمانی برای اعطای 
نشان برند برتر از واحدها پول گرفته می شد؛ اما امروز واحدها به 
صورت علمی بررسی و تقدير می شوند.سهل آبادی خاطرنشان 
كرد: امیدواريم ارگان های دولتی اس��تان در شناسايی برندهای 

شخصی استان تالش كنند. 

تش�کیل کمیته علمی تعیی�ن معیاره�ای ارزيابی 
برندهای برتر

دبیركل خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان نیز با بیان 
اينکه دبیرخان��ه دائمی برند در خانه صنعت، مع��دن و تجارت از 
اردبیهشت ماه امسال فعال شد، گفت: اين جشنواره در ۳ كمیته 

علمی، حقوقی و اجرايی كار خود را آغاز كرد. 
محمود رضا اقارب پرس��ت ادامه داد: كمیت��ه علمی برای تعیین 
معیارهای ارزيابی برندهای برتر تش��کیل ش��د كه با تعیین اين 
شاخص ها، به ارزيابی واحدها و انتخاب واحدهای برتر پرداخت. 

وی عنوان كرد: كمیته حقوقی برای بررسی قوانین مرتبط با برند 
فعالیت می كرد و كمیته اجرايی كه اجرای جش��نواره را بر عهده 
داشت. وی با اشاره به نیاز به آموزش در خصوص برند گفت: دوره 
های آموزش��ی توس��ط دبیرخانه دائمی برند برگزار می شود كه 

تاكنون دوره ها با حضور ۳۶۰ واحد برگزار شده است. 
اقارب پرست بر لزوم آموزش در اين حوزه از سنین پايین تاكید كرد 
و افزود: برای تاسیس مدرسه برند برنامه ريزی انجام می دهیم. وی 
عنوان كرد: در سال آينده بخشی از جشنواره به شناسايی برندهای 

شخصی اختصاص می يابد.
کسانی موفق ترند که برند ماندگارتر داشته باشند 

در ادامه جلس��ه، ريیس كمیته علمی جشنواره گفت: شرايط در 
حال حاضر در حالت كلی برای صنايع شرايط پیش رو مناسب است 
و دولت تدبیر و امید از اين ش��رايط خوب استفاده می كند. آرش 
شاهین عنوان كرد: كس��انی در عرصه رقابت موفق ترند كه برند 

ماندگارتر داشته باشند. 

وی با اشاره به فعالیت های كمیته علمی مطرح كرد: اين كمیته به 
اين نتیجه رسید كه به جای يک كار تبلیغاتی، بايد يک كار علمی، 
اصولی و درست در اين زمینه انجام شود و با توجه به واقعیت های 

حاكم بر صنايع كار محکمی صورت بگیرد. 
ريیس كمیته علمی جشنواره اضافه كرد: با توجه به اين موضوعات، 
الگويی را طراحی كرديم و آن را بلوغ برن��د نامیديم كه جامع تر 
ازالگوهای جاری اس��ت. با مطالعه ای كه انجام داديم ديديم كه 
بس��یاری از صنايع ما از لحاظ دانش برند، در سطح بلوغ يکسانی 
نیستند.  شاهین بیان كرد: اين الگو شركت كنندگان را در 4 سطح 
ارزيابی می كند، در سطح اول كس��انی كه آشنايی مختصری با 
مقوله برند دارند مورد شناسايی قرار می گیرند. در سطح دوم كه 
يک مرحله فراتر از سطح اول اس��ت و شامل كسانی می شود كه 

فعالیت هايی بیشتر از آموزش و يادگیری داشته اند. 
وی ادامه داد: س��طح س��وم مربوط به كسانی اس��ت كه بر روی 
اس��تانداردهای برند و برند س��ازی متمركز بوده اند و سطح آخر 
مربوط به سرآمدی برند است. شاهین اظهار كرد: در حوزه صنايع 
دستی، از آنجا كه با كارگاه های كوچک گاه يک يا دو نفره روبرو 
بوديم كه معیار شركت های تجاری با آنها منطبق نبود، معیارها 
را تعديل كرديم ولی همچنان در سطوح سرآمد و ممیزی در اين 
حوزه كارگاه واجد شرايط نداشتیم كه نشان می دهد در حوزه بلوغ 

برند در صنايع دستی واقعا مشکل وجود دارد. 
توجه به صنايع دستی در برنامه ششم توسعه

ريیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 
اصفهان هم در اين جلسه با اشاره به اينکه خدمات گردشگری و 
صنايع دستی از حوزه هايی است كه در زمینه برند مورد توجه قرار 

دارد، گفت: اصفهان، استان اول كشور در بخش صنايع دستی است 
و در برنامه ششم توسعه هم صنايع دستی به لحاظ كیفیت و كمیت 

و ارزآوری مورد توجه قرار گرفته است.
فريدون الهیاری تصريح كرد: در اين حوزه به دلیل مش��کالت با 
وجود ظرفیت های موجود نتوانس��ته ايم در جهان جايگاه خود ا 

پیدا كنیم و در اين حوزه نیازمند حمايت هستیم. 
وی با اشاره به كارگاه برگزار شده در دی ماه سال جاری در خصوص 
برند در صنايع دستی، گفت: با برگزاری اين كارگاه، ۱۷ تقاضا برای 
ثبت برند صنايع دستی در استان داشته ايم كه ۱۵ تا از آن به ثمر 

نشسته است. 
گفتنی است در پايان مراس��م، از ۳ واحد كارخانه آجر نماچین، 
مجتمع صنعتی س��پاهان باتری و آرد اطلس در حوزه برند برتر 
صنعتی در سطح ممیزی و از آقايان محس��ن باقری، احمد رضا 
نايینی و مه��دی نادريان در ح��وزه برند برتر صنايع دس��تی در 
س��طح درک تجلیل به عمل آمد. ۲4 واحد هم گواهینامه سطح 

آشنايی گرفتند. 

خوشبینی اوپک به رونق بازار، قیمت جهانی نفت را باال برد
پايگاه خبری بلومبرگ اعالم كرد، قیمت نفت در بازار لندن به باالترين سطح خود در تقريبا دو 
ماه اخیر رسید، زيرا وزرای نفت اوپک اطمینان دادند بازار می تواند به روند افزايش قیمت ادامه 
دهد.محمد بن صالح السدا، وزير نفت قطر گفت: در بازار يک احساس خوشبینی نسبت به افزيش 

قیمت نفت وجود دارد و روند قیمت در دو هفته گذشته تغییر جهت داده و صعودی شده است.
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یادداشت
شیکرشیکن در 5 شب متوالی از 30 بهمن تا 4 اسفند در تاالرهنر و در ساعت 19:45 بر گزار می شود. 
این برنامه به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان و با همکاری دفترطنز و خانه 
کاریکاتور اصفهان برپا می شود.عالقه مندان می توانند برای تهیه ی بلیط شیکرشیکن از ساعت 8 تا 
14 به کمیته ی فرهنگ شهروندی واقع در خیابان الله،خیابان طبیب اصفهانی مراجعه کنند. برای 

کسب اطالعات بیشتر با شماره ی 34484696 تماس بگیرید.

5
هفتیادداشتپنجمین شب طنز شهروندی شیکرشیکن برگزار می شود.

پانزدهمین نشست نگارگری 
با حضور استاد صادق زاده

واحد تجس��می حوزه هن��ری اس��تان اصفهان طب��ق روال 
چهارش��نبه های آخر هرم��اه ، بهمن م��اه نی��ز پانزدهمین 
نشس��ت تخصصی نگارگری خود را با عنوان » ارتباط نقوش 
درآث��ار تذهیبی« برگ��زار می کند. س��خنران این نشس��ت 
مجیدصادق زاده، استاد نگارگری  اس��ت که در ادامه مباحث 
قبلی این بار به ارتباط نقوش با یکدیگر به ویژه در هنر تذهیب 
خواهد پرداخت.ای��ن برنام��ه در س��اعت 17:30 بعدازظهر 
روز چهارش��نبه 29 بهمن ماه با حضور هنرمندان رشته های 
نگارگری و تذهیب در خانه هنرمندان اصفهان برگزارمی شود.

 فعاالن صنایع دستی نشان
 تجاری می گیرند

مدیر اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان اصفهان گفت: صنایع دستی استان نیازمند برند سازی 

برای حضور در بازارهای جهانی است.
فریدون الهیاری در اولین جش��نواره و همایش برند اس��تان 
اصفهان، اظهار کرد: متاس��فانه در حوزه برند س��ازی صنایع 
دستی در کشور غفلت شده اس��ت که با اهمیت دادن به این 
موضوع می توانیم در بخش خدمات و صنعت در سطح جهانی 
عرض اندام کنیم.مدیراداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
بیان اینکه دو سوم صنایع دستی کشور در استان اصفهان تولید 
می شود، افزود: صنایع دستی و خدمات گردشگری استان به 
عنوان یکی از محورهای اصلی توس��عه و در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی، صنعت سبز، حفظ محیط زیس��ت مورد توجه قرار 

گرفته است.

دکلمه ژاله علو بر افسانه و افسون
آلبوم »افسانه و افسون« با ملودی و خوانندگی مجتبی هرندی 

در بازار موسیقی منتشر شد.
تنظیم قطعات این آلبوم توسط ایلیا منفرد انجام شده و ژاله علو 

نیز شعرهایی از حافظ را در آن دکلمه کرده است.
»هالل عید«، »صدای س��خن عشق«، »افس��انه و افسون«، 
»سودای عشق«، »آن کیست؟«، »راهی بزن«، »مه خورشید 
کاله«، »نگار من«، »بت« و »چون تو بیایی« قطعاتی هستند 
که در آلبوم گنجانده شده اند و همه شعرهایی برگرفته از دیوان 

حافظ هستند.
مجتبی هرندی در یادداشت کوتاهی که در بروشور این آلبوم 
نوشته، آورده است: »در این مجموعه اهتمام بر آن شده تا شعر 
و موس��یقی فقط در کنار هم قرار نگیرند، بلکه با هم عجین و 
درهم تنیده باش��ند تا در این فضای خلق ش��ده، اشعار مورد 
فهم و بینش واالتری قرار گیرند. آهنگس��از و خواننده ی این 
مجموعه بی هیچ س��خن و کالمی فقط خویش را غرق در این 
شعبده بازی شعر و موسیقی می داند تا شاید دراین معجزه ی 

زیبا، هستی خویش را از یاد ببرد.«

س��عید آقاخانی که این روزها 
فیلم »المپ صد« به کارگردانی 
وی روی پ��رده اس��ت، قص��د 
 دارد س��ال آینده یک س��ریال

بسازد.
درب��اره  آقاخان��ی  س��عید 
حض��ور خ��ود در تلویزی��ون 
بیان کرد: من امس��ال درگیر 
چن��د فیل��م س��ینمایی بودم 
و به همی��ن دلیل نتوانس��تم 
 کاری در تلویزی��ون داش��ته

 باشم. 
وی ک��ه امس��ال یک س��ریال 
تلویزیونی ب��ا عنوان »روزهای 
بد، به در« داشت درباره فعالیت 
های خ��ود در عرصه تلویزیون 
بیان کرد: به خاطر فیلم هایی 
که درگیر آنها بودم نتوانستم به 
دنبال تصویب و تولید فیلمنامه 
ای در تلویزیون باش��م؛ با این 
حال برای سال آینده فیلمنامه 
خوبی برای یک سریال دارم که 
اگر موافقت ش��ود حتما آن را 

خواهم ساخت.
آقاخانی که امسال در جشنواره 
فیل��م فج��ر س��یمرغ بلورین 
بهترین بازیگ��ر نقش اول مرد 
را برای بازی در فیلم سینمایی 
»خداحافظی طوالنی« دریافت 
کرد و فیلم س��ینمایی خودش 
هم اثری در فضایی جدی است 
درباره مسیری که در آینده در 
ساخت فیلم و سریال ها ادامه 
خواه��د داد، گفت: ب��رای من 
فضای کمدی ی��ا جدی فرقی 
ندارد؛ اگر اثری خوب باشد در 
هر دو این زمینه ه��ا آن را کار 

خواهم کرد.
وی درب��اره »الم��پ ص��د« و 
پی��ش بین��ی خ��ود از فروش 
آن بیان ک��رد: امی��دوارم این 

فیلم بتوان��د مخاطب را جذب 
کند و ف��روش خوبی داش��ته 
باش��د چ��ون فیلم مس��تقلی 
 اس��ت و ب��ه جایی وابس��تگی

 ندارد.
کارگردان فیل��م »المپ صد« 
ادام��ه داد: »الم��پ ص��د« 
یک اث��ر اجتماعی اس��ت که 
همیش��ه گفته می ش��ود که 
از چنی��ن آث��اری حمایت می 
ش��ود اما متاس��فانه حمایتی 
وجود ن��دارد و کار براس��اس 
 یک بودجه ش��خصی س��اخته 

شد. 
آقاخان��ی ب��ا اش��اره ب��ه تهیه 
کنندگی احسان دالویز از این 
فیلم توضیح داد: تنها نیت خیر 
آقای دالویز پشت این فیلم بود 
و من تنها آرزویم این است که 
این فیلم فروش خوبی داش��ته 
باش��د ت��ا او دوب��اره بتواند در 
چرخه سینما دس��ت به تولید 

بزند. 
آقاخانی در پایان گفت: ما ابتدا 
فکر می کردیم ک��ه این فیلم 
به دلیل نوع قصه و روایتی که 
 دارد فروش متوس��طی داشته

 باشد . 
دالویز بیان کرد ک��ه اگر فیلم 
بتواند حت��ی روی یک نفر هم 
تاثیر بگذارد خوب است اما فکر 
می کنم فروش موفقی در آینده 

داشته شد.

رییس  اداره  علوم اجتماعی  و انس��انی کمیس��یون ملی 
یونس��کو گفت: با در نظر گرفت��ن اولویت های ملی تالش 
می کنیم تا مهارت های زندگی را به زنان بیاموزیم  و یک نوع 
خودآگاهی بیشتر و احساس آرامش برای خالقیت بیشتر 

زنان  را به کار بگیریم.
 شیدا مهنام اظهار کرد: یکی از اهداف مهم یونسکو دست 
یابی به صلح  و هدف دیگر توسعه پایدار است که همه جوانب 
را در بربگیرد؛ به گونه ای که توسعه اقتصادی در کنار توسعه 
سیاس��ی، فرهنگی، اجتماعی و... قرار می گیرد و نگاه تک 

ضلعی ندارد.
وی افزود: چند سالی است کشورها به این نتیجه رسیده اند 
اگر قرار باشد توسعه در هر زمینه ای اتفاق بیفتد بستر اصلی 
آن بحث اجتماعی است و در کنار آن بحث بانوان در اولویت 
قرار می گیرد. چون این زن است که بنیان خانواده را تشکیل 
می دهد و فرزندان را تربیت می کند و در  شعار اصلی یونسکو 

» امروز برای فردا« این زنان هستند که در آن جای دارند.
 ریی��س اداره علوم اجتماعی و انس��انی کمیس��یون ملی 
یونسکو در ایران با بیان اینکه زنان مسوول تربیت و تعلیم 
آیندگان مملکت هستند، ادامه داد: عالقمند بودیم چنین 
موضوعی را هم برای زنان خانه دار و هم زنانی که در سطح 
جامعه فعالیت می کنند همراه با سایر انجمن ها و سازمان ها 
پیگیری کنیم.وی با بیان اینکه در ایران بحث زنان متولی 
خودش را دارد، عنوان کرد: اداره کل امور بانوان ریاس��ت 

جمهوری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و... متولیان این 
امر هستند، اما یونس��کو قصد ندارد کار کسی را به چالش 
بکش��د یا نقدی بکند؛ بلکه یونس��کو برای آموزش زنان و 

تحکیم بهتر خانواده اهمیت زیادی قائل است.
آم�وزش براس�اس تحقیق�ات و پژوهش های 

یونسکو جایگاه مهمی دارد
وی با بیان اینک��ه در دنیای امروز نزدیک ب��ه 56 میلیون 
کودک بی س��واد هس��تند و امکان آموزش ندارند، گفت: 
بالغ بر 700 میلیون نفر از جمعی��ت دنیا حتی نمی توانند 
یک جمله را بخوانند که متاس��فانه 2/3 این آم��ار زنان و 

دختران هستند.
مهنام با بیان اینکه در ایران نیز با در نظر گرفتن اولویت های 
ملی سعی داریم تا به زنان مهارت های زندگی را بیاموزیم و 
یک نوع خودآگاهی بیشتر و احساس آرامش برای خالقیت 
بیش��تر زنان به کار بگیریم،  ادامه داد: زنان ایرانی همیشه 
چند مس��وولیتی بوده اند ب��ه گونه ای ک��ه فرزندپروری و 
همس��رداری آنها در همه جا مش��هور اس��ت و ما نیز پیرو 
فرهنگ و اعتقادات مذهبی مان که نس��بت به بسیاری از 
کشورهای دنیا مقیدتر هس��تیم و به دنبال آن فشاری که 
به واسطه تعهد بیشتر بر روی زن ایرانی وجود دارد در کنار 
انجمن ه��ا و نهادها دوره ها و کارگاه های��ی ایجاد کردیم تا 
پنجره هایی را باز کرده که اگر آسیب اجتماعی وجود دارد 
بتوانیم با ارائه راهکارهایی برای رفع این آسیب قدم هایی 

برداریم  و البته در این دو سه کارگاه برگزار شده در اصفهان 
توانستیم به هدف مان نزدیک تر شویم.

 وی با اشاره به دولت تدبیر و امید و نگاهی که رییس جمهور 
به نقش و مسوولیت زنان دارد، اضافه کرد: سه بازوی اصلی 
ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست، معاونت و بانوان 
س��ه زن توانمند همچون امی��ن زاده، ابت��کار و موالوردی 
هستند که نشان می دهد رییس جمهور تا چه حد به جایگاه 

زن ایمان دارد.
دریچه ای تازه در اصفهان

مهنام با ابراز خرسندی و تبریک به استان اصفهان به این 
دلیل که با تالش های دفتر پژوهش و آموزش اس��تانداری 
اصفهان و حمایت مستقیم زرگرپور توانستیم چند کارگاه 
در ارتباط با زنان را برای اولین بار برگزار کنیم خاطرنشان 
کرد:  ما دوست داریم وقتی چنین کارگاهی برگزار می شود 
افراد تقسیم بندی شده و بدین گونه نباشد که یک دانشجو 
در کنار یک مدی��ر اجرایی قرار بگیرد؛ اما متاس��فانه برای 
رسیدن به چنین مرحله ای فعال زود است و همین فرصتی 
که اصفهان در اختیار م��ا قرار داده و توانس��تیم به همت 
استانداری چنین دریچه ای را  باز و نگاهی بین المللی را در 

اصفهان شاهد باشیم بسیار اهمیت دارد.
 وی  با بیان اینکه فعال سه کارگاه در اصفهان برگزار کردیم 
که هرچه جلوتر رفته کارگاه ها منسجم تر شده است، تصریح 
کرد: نمی خواهیم همه چیز را تغییر دهیم، بلکه به دنبال 
این هس��تیم تا فضایی علمی و آکادمیک برای هم افزایی و 
هم اندیشی برای زنان فراهم ش��ود؛ جالب است که در این 
جلسات عالوه بر زنان، مردان نیز حضور داشتند و عالقه مند 

به یادگیری مهارت ارتباط با زنان بودند.
 یونس�کو برای تحکیم بنیان خان�واده ارزش 

زیادی قائل است
وی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه ما آمار طالق باال رفته 
که شاید چنین کارگاه هایی بتواند بر کاهش آمار طالق نیز 
موثر باشد، افزود: یونس��کو برای  احترام متقابل و تحکیم 

بنیان خانواده ارزش زیادی قائل است.
 وی با بیان اینکه سال گذشته در اجالس ICCN  دیدیم 
که چقدر زنان اصفهانی در آفرینش صنایع دس��تی نقش 
دارند، ادام��ه داد: زنان اصفهانی نقش پررنگ��ی در انتقال 
سینه به سینه این هنر ناملموس داشتند که همین امر را 
می توان بین المللی کرد و به اطالع دنیا رساند.رییس اداره 
علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران با 
بیان اینکه در ابتدای راه نخواستیم که با بخش خصوصی 
جلو برویم، اضافه کرد:  با توجه به حساس��یت در خصوص 
زنان بهتر دیدیم یک نهاد رسمی دولتی مانند استانداری 
با یونسکو همراه باشد تا همه مالحظات را پوشش دهد که 
دغدغه خاطری وجود نداشته باشد و همه بتوانند با خیال 

آسوده در این کارگاه ها شرکت کنند.

رییس  اداره  علوم اجتماعی  و  انسانی کمیسیون ملی یونسکو؛ 

سهم زنان در شعار » امروز برای فردا«
 سعید آقاخانی: 

می خواهم سریال بسازم!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ اجراییه اصالحی 
 9300090 پرونده:  بایگانی  شماره   139304002127000052/1 پرونده:  شماره 
شماره  به  اجراییه  ابالغ  آگهی  پیرو   139303802127000019 ابالغیه:  آگهی  شماره 
چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  منتشره   1393/10/24 مورخ   139305102127000507
اصفهان به شماره 1498 مورخ 1393/10/29 بدینوسیله به آقای آرمان کمانی فرزند 
ملی  شماره  به  شهرضا  یک  حوزه  از  صادره   267 شناسنامه  شماره  به  ا...  حجت 
ابالغ  بایگانی 9300090  به شماره  پرونده  1199144460 متولد 1351/05/05 مدیون 
می گردد آدرس شما مندرج در برگ تقاضانامه صدور اجراییه: اصفهان چهارباغ باال 
آگهی  در  اشتباهًا  که  بوده  اول  طبقه  آبی  آسمانی  ساختمان  نژاد  امینی  شهید  کوچه 
نظر شرقی کوچه آسیاب کوچه زرین پالک36  منتشره شده مذکور اصفهان خیابان 
طبقه آخر زنگ چهارم قید گردیده است که مراتب اصالح بدین نحو به شما می گردد و 
بقیه مفاد آگهی به قوت خود باقی می باشد. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان منتشر می گردد.مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   1 شماره  شناسنامه  دارای  آستانه  باقری  داود  آقای   11/347
نموده و چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسۀ 566/93ش2 
تاریخ 1393/10/9  باقری آستانه بشناسنامه 6 در  داده که شادروان حسین  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
فاطمه  نام  به  دائمی  باقری آستانه به ش.ش 1یک و یک همسر  نام داود  به  یک پسر 
باقری اردستانی به ش.ش 5874 فرزند حسین والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
به شورای حل  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
دوم  شعبه  م الف:499  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  اردستان  اختالف 

حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
ابالغ وقت دادرسی 

11/348 کالسه پرونده: 296/93 وقت رسیدگی: 94/1/19 ساعت 5 بعدازظهر خواهان: 
امیر  و  صحنعلی  فرزند  خداوردی  موری  علی  خوانده:  علی  فرزند  نوروزی  حسن 
رسولی فرزند یادعلی خواسته: الزام به انتقال سند خواهان دادخواستی تسلیم شورای 
حل اختالف نموده و جهت رسیدگی به شعبه 1 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار 
به  روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  آخرین  نشر  تاریخ  از  خوانده  تا  می شود  آگهی  ایران 
و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  شورا  دبیرخانه 
رساند  هم  به  حضور  رسیدگی  جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  نماید  دریافت  را  ضمائم 
ضمنًا چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده 
روز خواهد بود بدیهی است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگی 
اختالف  اتخاذ می نماید.م الف:901 شعبه سوم حقوقی شورای حل  مقتضی  و تصمیم 

باغبادران 
مزایده نوبت اول 

11/349 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرایی 
الرعایا  کالسه 930414 از خانم پروین صادقی حسن وند و علیه آقای جمشید ناظم 
جلسه مزایده ای به منظور فروش اموال منقول به شرح ذیل در مورخ 93/12/24 ساعت 
10 الی 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. اموال مورد مزایده طبق نظر کارشناس 
مدل  رنگ  سفید  بدنه  کشو   8 فریزر  دستگاه  یک   -1 از  عبارتند  دادگستری  رسمی 
 40LCD یخسازان مستعمل به مبلغ 4/500/000 ریال. 2- تعداد یک دستگاه تلویزیون
اینچ سامسونگ با پایه و میز مربوطه و با کارتن و کنترل مربوطه به مبلغ 14/000/000 
ریال. 3- تعداد دو تخته فرش ماشینی نگین مشهد 12 متری 500 شانه زمینه زرشکی 
جمعًا به مبلغ 3/000/000 ریال. 4- یک دست مبلمان هفت نفره شامل یک کاناپه سه 
نفری و یک کاناپه دو نفره و دو عدد مبل یک نفره به رنگ شکالتی کاماًل شستشو شده 
نظر  کدام طبق  هر  مزایده  پایه  قیمت  با  فوق  منقول  اموال  مبلغ 12/000/000ریال.  به 
کارشناس با مبلغ فوق شروع و هرکس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده درصد 

مبلغ خرید را فی المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شرکت 
در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده از اموال مورد مزایده واقع در 
چهارصد دستگاه خیابان ستارخان تعلیم شرقی پالک31 دیدن نمایند.م الف:905 اجرای 

احکام حقوقی شعبه دوم زرین شهر 
ابالغ اخطاریه ماده 102

11/357 شماره پرونده: 8604002004000080/1 شماره بایگانی پرونده: 8600144/2 
شماره ابالغیه: 139305102004003476 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 پرونده کالسه: 
8604002004000080/1 بدینوسیله به خانم زهرا ابراهیمی و آقای روح ا... جعفری و 
آقای محمدحسین جعفری و خانم نفیسه جعفری وراث مرحوم علیرضا جعفری ابالغ 
ششدانگ  تمامت  ارزیابی  به  نسبت  جعفری  محمدحسین  طرف  از  چون  که  می گردد 
ثبتی 53/424 واقع در اراضی کوه دنبه و دستجرد خیار بخش  یکباب خانه به پالک 
9 ثبت اصفهان متعلق به علیرضا جعفری یزدآبادی در مقابل طلب آقای محمدحسین 
جعفری در رهن موسسه قوامین قرار گرفته واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102 آیین 
انتخاب گردیده و  به عنوان کارشناس  آقای مهرداد رضوانی  قرعه  بقید  اجرایی  نامه 
پالک فوق را به مبلغ 1/380/000/000 ریال ارزیابی نموده است. لذا مراتب بدینوسیله 
عملیات  ادامه  و  مزایده  آگهی  به چاپ  نسبت  مقررات  که طبق  اعالم می شود  به شما 

اجرایی اقدام خواهد شد.م الف:33048 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی، دادخواست و ضمائم

 11/358 شماره درخواست: 9310463763300009 شماره پرونده: 9309983763301055
شماره بایگانی شعبه: 931108 آگهی ابالغ وقت دادرسی، دادخواست و ضمائم به سید 
علی علی پور واقفی آقای حسین گرامی به وکالت از باقر توکلی فرزند برات دادخواستی 
به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک به طرفیت شما 
در دادگاه عمومی بخش میمه تقدیم که به کالسه 931108 ثبت و برای روز چهارشنبه 
مورخ 94/1/26 ساعت 12 ظهر تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  دادگاه  به دستور  و  به درخواست خواهان  و  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به نامبرده 
باال ابالغ می شود جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومی بخش میمه مراجعه و روز چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 12 ظهر به جهت 
اقدام خواهد شد.م الف:33136  رسیدگی در شعبه اول حاضر شود واال وفق مقررات 

شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه 
ابالغ وقت دادرسی، دادخواست و ضمائم

 11/359 شماره درخواست: 9310463763300008 شماره پرونده: 9309983763301055 
به  ضمائم  و  دادخواست  دادرسی،  وقت  ابالغ  آگهی   931108 شعبه:  بایگانی  شماره 
سید محسن علی پور واقفی آقای حسین گرامی به وکالت از باقر توکلی فرزند برات 
دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک 
به طرفیت شما در دادگاه عمومی بخش میمه تقدیم که به کالسه 931108 ثبت و برای 
به  با توجه  روز چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 12 ظهر تعیین وقت گردیده است 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج و به نامبرده باال ابالغ می شود جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مراجعه و روز چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 
اقدام خواهد  12 ظهر به جهت رسیدگی در شعبه اول حاضر شود واال وفق مقررات 

شد.م الف:33137 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه 
ابالغ رای 

11/360 شماره دادنامه: 1855-93/10/21 خواهان: محسن دردشتیان نشانی مشتاق 
نشانی  علیار  محمدرضا  خوانده:  پالک251   – رضایی  بست  بن   – مهر  خ   – دوم 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار: 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن 
ریال   27/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  علیار  محمدرضا  طرفیت  به  دردشتیان 
وجه یک چک به شماره 624244 مورخ 78/5/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و  ارایه ننموده  اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
مستنداً به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   165/000
چک/تقویم دادخواست )78/5/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:31358 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اجراییه 

11/361 شماره اجراییه: 9310420350900423 شماره پرونده: 9109980350901733 
بایگانی شعبه: 911749 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970350902058 محکوم علیه حسن نصرآزادانی فرزند 
بابت  به 1- پرداخت یکصد میلیون ریال  به نشانی مجهول المکان محکوم است  قاسم 
اصل خواسته و مبلغ 2/097/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
زمان  در  چک  سررسید  تاریخ  از  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  آخرین  وفق  تادیه 
 – شهرکرد  نشانی  به  نامدار  فرزند  بارده  پیرمحمدی  خالق  له  محکوم  حق  در  اجرا 
بابت  ریال   5/000/000 مبلغ  پرداخت  بعالوه  مخابرات  مقابل   – بارده  - روستای  بن 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
دارایی  روز صورت جمیع  ده  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
نماید هر گاه ظرف  اعالم  ندارد صریحا  اگر مالی  اجرا تسلیم کند.  به قسمت  خود را 
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 
اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی  از  واقع  خالف 
بر  ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه   6 تا  از 61 روز  به مجازات حبس  باشد  متعسر 
از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام  موارد باال که قسمتی 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:32161 شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  
اجراییه 

11/362 شماره اجراییه: 9310420350900422 شماره پرونده: 8809980350901063 
بایگانی شعبه: 881064 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 8809970350901363 محکوم علیه شرکت فنی مهندسی نگین 
پرور صنعت سازان به مدیریت مهران شجاعی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به 1- پرداخت مبلغ هفتصد و سی و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال بابت 
پرداخت حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   14/690/400 مبلغ  و  اصل خواسته 
تقدیم دادخواست  تاریخ  از  تادیه  قانونی و پرداخت خسارات تاخیر  وکیل وفق تعرفه 
1388/9/30 وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له شرکت عایق 
رطوبتی بهارگستر دلیجان به مدیریت محمدرضا شریفی به نشانی دلیجان – کیلومتر 
رحیمی  محمدعلی   -1 وکالت  با  هشتم  خ   – بوعلی  صنعتی  قطب   – محالت  جاده   4
فرزند رحمت ا... به نشانی قم - 45 متری صدوق - بلوار عطاران - کوی7- پالک1 و 
2- محمدرضا رضایی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان - خ نیکبخت - مجتمع وکالی 
بابت حق االجرا.  ریال  مبلغ 36/848/500  پرداخت  بعالوه  واحد2   - اول  - ط  نیکبخت 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه 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 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:32163 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
اجراییه 

11/363 شماره اجراییه: 9310420350500650 شماره پرونده: 9309980350500054 
شماره بایگانی شعبه: 930055 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9309970350501090 محکوم علیه حامد امانی شمس آبادی 
 345/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  مظاهر  فرزند 
تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  ریال   6/955/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال 
محمد  له  محکوم  در حق  زمان وصول  لغایت   )92/6/20( زمان صدور چک  از  تادیه 
محله   – خوراسگان  شهر   – اصفهان  نشانی  به  غالمحسین  فرزند  خیادانی  دهقانی 
پ4 و پرداخت نیم عشر دولتی  کوی ایثار –  کوچه شهید حسن جعفری –  خیادان – 
بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه 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 
اجرائیه متعسر  مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  بنحوی که  بدهید  دارایی خود  از  واقع 
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 میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:32167 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
اجراییه 

11/364 شماره اجراییه: 9310420350500542 شماره پرونده: 9309980350500429 
شماره بایگانی شعبه: 930465 – 1051/93ح5 بموجب درخواست اجراي حکم داوری 
مربوطه به شماره مربوطه 9310090350501797 محکوم علیه آقای فتح ا... روزبهانی 
فرزند فرخ به نشانی اصفهان – خ کاوه –پل چمران – کوی آزادی – ک طلوع محکوم 
است به 1- مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارت ها من جمله خسارت 
به  مستند   1392/03/26 مورخ   5093 شماره  اظهارنامه  ارسال  زمان  از  تادیه  تاخیر 
تادیه  تاخیر  وجه  بابت  ریال  هزار  پانصد  مبلغ  روزانه  و  قرارداد   5 ماده  یک  تبصره 
و خسارت محکوم می گردد و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتی. 
نشانی  به  قدرخواه  محمد  مدیریت  به  مهرآور  اسپیس  له: شرکت  محکوم  مشخصات 
است  مکلف  علیه  محکوم  واحد415.   – پارسیان  مجتمع   – باال  چهارباغ   – اصفهان 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا 
اجرا  قسمت  به  را  دارایی خود  ده روز صورت جمیع  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  اموال خود  پرداخت  در  فرار  برای 
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 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:32168 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

 



اخبار محلییادداشت

6
خداحافظی با دایره طالیی! 

به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2015 
روزهای 30 بهمن و اول اسفندماه در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران 
برگزار می ش��ود.با توجه به تصویب رنگ های جدید تش��ک در اتحادیه جهانی 
کشتی، رقابت های جام جهانی کش��تی روی تشک هایی با رنگ های آبی تیره و 

دایره نارنجی برگزار خواهد شد.
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 قوچان نژاد با  
الوکره بست

شهسواری مقتدرانه 
ملی پوش شد

سایت الکاس خبری را بر روی خروجی خود قرار داد مبنی بر اینکه رضا قوچان 
نژاد در آزمایشات پزشکی الوکره شرکت کرده تا قرارداد خود را با این باشگاه 
انجام دهد. گوچی در حالی وارد دوحه شد که پنجره نقل و انتقاالت زمستانی 

فوتبال قطر امروز، چهارشنبه بسته می شود.
مهاجم تیم ملی ایران که س��ابقه بازی در تیم های اس��تاندارد لیژ بلژیک و 
چارلتون اتلتیک انگلیس را دارد قرار است در الوکره جایگزین یک بازیکن 
اهل کره جنوبی شود که چندی پیش و پس از آنکه نتوانست توقعات را برآورده 

کندو از لیست این تیم کنار گذاشته شد. 
به این ترتی��ب و در صورت نهایی ش��دن این انتق��ال، قوچان ن��ژاد بعد از 
اشکان دژاگه، مس��عود ش��جاعی، مهرداد پوالدی، س��یدجالل حسینی، 
پژمان منتظ��ری و مجتبی جب��اری هفتمین بازیکن سرش��ناس فوتبال 
 ایران به حساب می آید که ظرف یکی دو س��ال اخیر به لیگ ستارگان قطر

 پیوسته است. 

با برگزاری مرحله پایانی مس��ابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان 
اعضای این تیم برای شرکت درجام جهانی 2015 مشخص شدند.

 در این مسابقات هشت بانوی راکت به دست ایرانی با اندوخته خود از دو مرحله 
قبلی برای کسب رتبه های اول تا سوم و تصاحب پیراهن تیم ملی جهت حضور 
در مسابقات جهانی 2015 چین به رقابت پرداختند.شهسواری در این رقابت ها 
تنها ۶ گیم را به حریفان واگذار کرد. پس از شهسواری محجوبه عمرانی که در 
مسابقات رده بندی اول شده بود با 28/5 امتیاز دوم  و مریم صامت با 2۶ امتیاز 
سوم شد. منصوره رضایی پینگ پنگ باز اصفهانی نیز به عنوانی بهتراز ششمی 
نرسید و شانس پوش��یدن پیراهن تیم ملی را از دست داد.گفتنی است برای 
مسابقات رده بندی بانوان ضریب امتیازی 0.5درنظر گرفته شده بود که 10 

بازیکن برتر رده بندی ایران در رقابت های انتخابی حاضر شدند.

اصغر قلندری: همزمان با ایام اهلل فرخنده س��ی وششمین 
س��الگرد انقالب ش��کوهمند ایران،هفتمین دوره مس��ابقات 
فوتس��ال س��ازمان صنایع کوچ��ک وبزرگ وش��هرک های 
صنعتی ایران ، یادواره 23هزارشهید واالمقام وسرداران نامی 
وگرانقدرهشت سال دفاع مقدس استان شهید پروراصفهان، 
پایتخت فرهنگ وتمدن اس��المی ایران، درمحیطی معنوی 
وآکنده ازروح جوانمردی، ایمان،تقوا وپارسایی،با قرائت آیاتی 
از کالم اهلل مجید افتتاح شد.دراین مراسم باشکوه وکم نظیرکه 
با حضور جمعی از مقامات بلند پایه دولتی، فرماندهان بسیج 
وکارکنان س��ازمان صنایع وش��هرک ه��ای صنعتی اصفهان 
وس��ایر اصحاب تولید وصنعت،ک��ه طالیه داران پیش��رفت 
واعتالی کش��ورعزیزمان ایران هس��تند، پس از نواخته شدن 
س��رود مقدس جمهوری اس��المی، توس��ط گروه رزم نوازان 
سپاه صاحب الزمان)عج( به سرگروهی سروان پاسدارمهربان، 
مهندس جعفری مدیرعامل س��ازمان ش��هرک های صنعتی 
اس��تان اصفهان)میزبان ای��ن دوره از مس��ابقات( خطاب به 
بازیکنان،مربی��ان وسرپرس��تان وداوران اظهارداش��ت:جای 
بسی خوش��حالی اس��ت که کارکنان بسیجی ش��هرک های 
صنعتی18استان ازسراسر کش��وردعوت ما را پذیراشدند و به 
شهرالله های سرافراز23هزار شهید وسرداران نامی، به شهر 
بهشتی، خرازی،همت،ردانی پور وسرلشگر شهید کاظمی که 
به شهر گنبدهای فیروزه ای، علم وهنرو صنعت،تالش وکوشش 
وبه پایتخت فرهنگ وتمدن اسالمی معروف است قدم نهاده اند 
تا دراین دوره ازمسابقات فوتسال  به رقابت بپردازند.جعفری 
با اشاره به پیشرفت هایی که درسال های اخیر درسایه تالش 
وهمت مردانه کارکنان بسیجی درصنعت حاصل شده گفت: 
اصفهان درگذر زمان و درطول س��ال های اخیر، همواره نقش 
برجسته ای درحوزه های مختلف علمی صنعتی داشته وامروز 
می توان گفت، اصفهان از بعد صنعتی بزرگترین شهر صنعتی 
وبه نوعی باید گفت پایتخت  صنعت ایران محسوب می شود. 
مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی استان اصفهان تصریح 

کرد: اصفهان ب��ا دارابودن حدود80 ش��هرک وناحیه صنعتی 
دریک گستره وسیع جغرافیایی وحدود دوازده هزار هکتارزمین 
به لحاظ صنعت کشوررتبه اول رادارا است که مسوولیت ما را 
سنگین می کند. وی خاطرنشان کرد: هفتمین دوره مسابقات 
فوتسال شهدای سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی 
ایران) یادواره 23هزارشهید استان اصفهان( هم از شاخص های 
بسیار باالیی برخوردارمی باشد که پربارتر از گذشته از28 بهمن 
درسالن باران مجموعه ورزشی )آبفا( آغاز شده وبه مدت چهار 
روزادامه خواهد داش��ت.درادامه پس از رژه تیم های شرکت 
کننده از اس��تان های آذربایجان غربی،البرز،تهران، خراسان 
ش��مالی، خوزس��تان، فارس،قزوین،قم، کردس��تان، کرمان، 
کرمانش��اه، گیالن، لرس��تان، مازندران،هرمزگان، س��ازمان 
ش��هرک های صنعتی اس��تان و اصفهان، بازی افتتاحیه بین 
دو تیم س��ازمان وایالم برگزار ش��د که درپایان 2بر 1 به سود 
تیم س��ازمان به پایان رسید، این مس��ابقات تا روز جمعه اول 
اسفند ماه دنبال خواهد شد.درحاشیه این مراسم، امیرتورج 
کالنتری وعادل رفیعیان مسووالن برگزاری مسابقات و نیکو 
بیان ییس روابط عمومی سازمان شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، مسوول برگزاری مراسم افتتاحیه واختتامیه این دوره 

مسابقات  هستند.

افس��انه میراحمدی قهرمان نوجوان سنگنورد اصفهانی است 
که با خبرگزاری فارس پیرامون مشکالتی که برایش به وجود 

آمد همکالم شد.    
گویا مش�کالتی را با هیات کوهنوردی اس�تان بر س�ر 

برنامه ها و مسابقات داشته اید؟
از ابتدای مرداد به هیات کوهنوردی اس��تان اعالم کردیم که 
اواخر مرداد باید مسابقه بدهم و شما باید سرپرستی و کارهای 
مربوطه را انجام دهید؛ اما هیات کوهنوردی اصفهان آنقدر این 
موضوع را به تعویق انداخت تا شب مسابقه که همین موضوع 

مشکالتی را برای من به وجود آورد.
مگر هیات کوهنوردی اس�تان نباید پیگیر برنامه ها و 

مسابقات شما باشد؟
برای مسابقات مادرم به هیات زنگ زده و برنامه هایم را برایشان 
می گوید؛ در حالی  ک��ه باید بگویم مگر م��ادرم کارمند هیات 
کوهنوردی استان اصفهان اس��ت، تا کی باید کارهای مربوط 
به دخت��رش را پیگیری کند و ت��ا کی می توانی��م خودمان را 

کوچک کنیم.
چرا ش�ما برای تیم س�نگنوردی تهران در مس�ابقات 

حاضر شدید؟
حدود دو ماه قبل تهران با ما تماس گرفت و گفت اگر اوضاع به 

همین منوال است شما برای مسابقات دیگر از سوی خود تهران 
شرکت کنید.

اولویت م��ن اصفهان بود؛  اما نزدیک مس��ابقات که می ش��د 
اصفهان اصال اعالم نکرده بود مسابقاتی مهم قرار است برگزار 
ش��ود که امتیازش قابل ارزیابی برای فدراسیون است. من به 
 این مس��ابقات رفتم و برگشتم و هیات اس��تان به هیچ عنوان

 خبردار نشد.
اگر اصفهان برای مسابقات آتی من را حمایت کرد، برای استان 
مس��ابقه می دهم در غیر این صورت شرمنده کوهنوردی این 
شهر هستم و از استان های دیگر برای مسابقات شرکت می کنم.
با تمام این توضیحات عملکرد هیات کوهنوردی استان 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
سالیان بس��یاری اس��ت که اصفهان میزبانی نمی گیرد و من 
نمی دانم مس��ووالن هی��ات دارند چه کاری انج��ام می دهند 
 در حالی  ک��ه تم��ام اس��تان های دیگ��ر در حال پیش��رفت 

هستند.
درخواست شما از مسووالن هیات استان چیست؟

من تنها از هیات استان یک اعزام درخواست دارم که همین را 
هم از ما دریغ کردند.

با وجود اینکه هزینه ها را خودم پرداخت می کنم چیز خاصی 
از اس��تان نخواس��تم تنها می گویم من را به وقت به مسابقات 

اعزام کنند.
این مشکالت روی کار شما نیز تاثیر گذاشته است؟

من درد دل هایم را بازگو کردم و حداقل توقعم نیز این اس��ت 
که من را در مس��ابقات مختلف ش��رکت دهند. با وجود  اینکه 
تنها 1۶ سال دارم احس��اس می کنم از نظر روحی و جسمانی 
در حال آسیب دیدن هس��تم چرا که این استرس ها و فشارها 

برای من زیاد است.
در پایان از افتخاراتتان نیز برایمان بگویید؟ 

مقام سوم دانش آموزی کشور، مقام اول نوجوانان کشور،  چندین 
سال نفر اول استان،  مقام سوم آسیا، مقام پانزدهم جهان، نفر 
اول نوجوانان کشور و چندین سال عضو تیم ملی از جمله برخی 

افتخارات من است.       

در بزرگداشت 23هزارشهید گرانقدرو سرداران  نامی اصفهان:

 اصفهان میزبا ن هفتمین دوره مسابقات فوتسال بسیج
 شهرک های صنعتی

قهرمان نوجوان سنگنوردی آسیا عنوان کرد:

هیات کوهنوردی حرمتی برای قهرمانانش قائل نیست

در دی��دار روز جمعه در صورتی  که س��پاهان 
موفق به کسب سه امتیاز شود و در طرف دیگر 
اس��تقالل نتواند با س��ه امتیاز کام��ل از دیدار 
با گس��ترش فوالد خارج ش��ود می تواند حتی 

صدرنشینی لیگ را از آن خود کند.
ذوبی ها نیز ک��ه هم اکن��ون در اوج آمادگی به 
س��ر می برند و حریفان ریز و درش��ت خود را 
یکی پس از دیگری از پی��ش روی برمی دارند 
می توانن��د حری��ف بس��یار خطرناک��ی برای 
طالیی پوشان سپاهان باش��ند هر چند غیبت 
مسعود حسن زاده و کارلوس سانتوس در این 

دیدار می تواند برای این تیم گران تمام شود.

دو تیم فوتبال سپاهان و ذوب آهن تاکنون 27 
مرتب��ه رو در روی یکدیگر ق��رار گرفته اند که 
تاکنون 12 پیروزی سهم س��پاهانی ها و 9 برد 
برای ذوبی ها رقم خورده و ۶ دیدار دو تیم نیز 

تاکنون به تساوی رسیده است.
گفتنی اس��ت در دیدارهای گذش��ته دو تیم 
تاکن��ون ۶0 گل ب��ه ثمر رس��یده که س��هم 
طالیی پوشان 3۶ گل و س��هم ذوبی ها 24 گل 

بوده است.
بازی رفت دو تیم نیز با نتیجه تس��اوی یک بر 
یک به پایان رس��ید، با توجه به ش��رایط و اوج 
گرفتن هر دو تیم انتظار تکرار نتیجه تس��اوی 

انتظار دور از ذهنی نیست؛ اما بازیکنان این دو 
تیم باید بدانند نتیجه تساوی دردی از هیچ یک 

از آنها دوا نمی کند.
بازی با سپاهان 6 امتیازی است  

بازیکن تیم فوتبال ذوب آه��ن اصفهان دیدار 
روز جمعه تیم های ذوب آهن - س��پاهان را ۶ 

امتیازی خواند.
هادی محم��دی ، درباره ش��رایط تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: تیم ما از ابتدا 
شرایط خوبی داشت، اما برخی از بازیکنان در 
حال و هوای س��ال  گذش��ته و اینکه ذوب  آهن 
ممکن است در پایان جدول قرار بگیرد، بودند. 

بازیکنان استرس داش��تند که شاید ذوب آهن 
باز هم نتیجه نگیرد ولی خوش��بختانه س��عید 
آذری که مدیر الیقی است، یحیی گل محمدی 
را جذب کرد تا تیم خوبی برای مسابقات بسته 
شود.وی افزود: در نیم فصل دوم هم بازیکنان 
خوبی مث��ل کاوه رضایی جذب ش��د که در 3 
بازی اخی��ز 2 گل و یک پاس گل داده اس��ت 
که برای خودش رکورد محس��وب می شود. در 
مجموع تیم خوبی داریم و امیدوار هس��تیم تا 
با ادامه روندی که در پیش گرفته ایم، در پایان 

فصل سهمیه آسیا را کسب کنیم.
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد 
دی��دار روز جمع��ه ذوب  آهن مقابل س��پاهان 
خاطرنش��ان کرد: پیش از این دربی گیالن را 
تجربه کرده ب��ودم و می دانم ک��ه دربی ها به 
مراتب سخت تر از بازی های معمولی است. بازی 
با س��پاهان برای ما ۶ امتیازی است تا بتوانیم 

خودمان را به باالی جدول برسانیم.
تحلی�ل کربکندی از حس�اس ترین 

داربی اصفهان
 رس��ول کربکندی ، درب��اره بازی ش��هرآورد 
تیم های سپاهان و ذوب آهن، اظهارکرد: اعتقاد 
دارم نسبت به چند سال اخیر این بازی داربی از 
دیگر داربی های اصفهان سخت تر و حساس تر 
است چرا که سپاهان باید امتیازهای از دست 
رفته خود در چند بازی گذشته را جبران کند 
و در پی صدرنشینی است و از طرفی ذوب آهن 
روند روب��ه جلویی داش��ته و قص��د دارد روند 

صعودی خود را تداوم بخشد.
این کارش��ناس فوتبال افزود: بدون ش��ک هر 
دو تی��م اصفهانی برای کس��ب 3 امتیاز تالش 
می کنند و کسب نتیجه تساوی بیشتر به سود 
ذوب آهن است تا س��پاهان، چرا که ذوب آهن 
5 امتیاز ب��ا تیم تراکتورس��ازی فاصل��ه دارد. 
این بازی هم می تواند پرحاش��یه باش��د و هم 

با کیفیت.
س�ومین ش�هرآورد اس�فندماهی 

اصفهان در لیگ حرفه ای

 ش��هرآورد روز جمع��ه تیم ه��ای س��پاهان و 
ذوب آهن سومین تقابل اس��فندماهی آنها در 

لیگ حرفه ای به حساب می آید.
در چهارده دوره لیگ برتر، سپاهان و ذوب آهن 
تاکن��ون دو مرتبه در اس��فندماه برابر یکدیگر 

ق��رار گرفته ان��د. نه��م 
اسفند سال 85 در لیگ 
شش��م حرفه ای و زمانی 
ک��ه رس��ول کربکندی 
هدای��ت ذوب آه��ن را 
ب��ه عهده داش��ت و لوکا 
بوناچی��چ روی نیمکت 
س��پاهان می نشس��ت، 
ذوب آهن دو بر یک از سد 
سپاهان گذشت. گل های 
سپاهان را کیوان امرایی 
و مه��دی رج��ب زاده به 
ثمر رس��اندند و تک گل 
سپاهان را محمد نوری، 
کاپیت��ان ای��ن روزهای 

پرسپولیس زد. 
دومین تقابل دو تیم در 

لیگ حرفه ای یک س��ال بعد از آن در پانزدهم 
اس��فند 8۶ اتفاق افت��اد جایی که س��پاهان با 
س��رمربیگری ژوران ویرا و ذوب آهن با هدایت 
بیژن ذوالفقارنس��ب به تقس��یم امتی��ازات در 
ورزش��گاه فوالدش��هر رضایت دادن��د. در آن 
مسابقه ذوب آهن در ابتدا با گل های محمدرضا 
خلعتبری و محسن مسلمان از همشهری خود 
پیش افتاد ام��ا در ادامه با گل های��ی که عماد 
رضا و احس��ان حاج صفی برای سپاهان زدند 
کار به تساوی کشیده ش��د.  با این اوصاف، در 
ش��هرآوردهایی که تاکنون در لیگ حرفه ای و 
در اسفندماه برگزار ش��ده سپاهان هنوز نبرده 
و ذوب آهن نباخته اس��ت. باید دید روز جمعه 
طلس��م نبردن س��پاهان می ش��کند یا رکورد 
نباختن ذوب آه��ن همچنان دس��ت نخورده 

می ماند. 

تحلیل کربکندی از »حساس ترین شهرآورد   اصفهان«

 آمار به نفع ذوب آهن

12 پیروزی، سهم طالیی پوشان در مصاف با گاندوها

پیشکسوت اسکیت اصفهانی نشان 
برنز گرفت

در جری��ان مس��ابقات کش��وری 
اس��کیت ماراتن گرامیداشت دهه 
مبارک فجر، حسین حیدری مربی 
و بازیکن پیشکسوت اسکیت استان 
اصفهان به  مقام س��وم مس��ابقات 
اسکیت 42 کیلومتر ماراتن کشور 
دست یافت.در این مسابقات که با 
حضور علیرضا نصیری دبیر فدراسیون برگزار شد، ورزشکاران در دو 
رده آزاد و پیشکسوتان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان و در 
رده پیشکسوتان، ابوالفضل مجیدی عنوان نخست را از آن خود کرد. 
س��عید کمالی در جایگاه دوم قرار گرفت و حسین حیدری و فرهاد 

اسکندری نیز  به طور مشترک سوم شدند.
این مسابقات با همکاری فدراس��یون اسکیت، هیات اسکیت استان 
تهران و با حمایت شرکت لوئیجینو در حاشیه دریاچه خلیج فارس 
تهران برگزار شد و ورزشکاران در مسافت 42 کیلومتری با یکدیگر به 
رقابت پرداختند.در رده آزاد نیز محمد صالحی بر سکوی اول ایستاد. 
فرشید شایان دوم ش��د و امیرعلی ابوطالب عنوان سومی را به خود 
اختصاص داد. امیر بهزادی، شهاب زاهدی و امید مهذب نیا نیز رده 

های چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

13 مدال افتخار برای شمشیربازان 
اصفهانی

13 مدال رنگارنگ ، از اعزام 21 
شمش��یرباز نونهال اصفهانی به 
مسابقات قهرمانی کشور حاصل 

شد.
هفت مدال ط��ال ،  دو مدال نقره  
و چهار مدال برنز انفرادی حاصل 
اع��زام 21 شمش��یرباز نونه��ال 
اصفهانی به مس��ابقات قهرمانی کشور شد.مس��ابقات شمشیربازی 
قهرمانی نونهاالن کش��ور در سه رده زیر 10 س��ال و زیر 12 سال و 
زیر 14 سال در قسمت دختران و پس��ران در سالن شیرودی تهران 
برگزار و در روز 25 بهمن ماه به پایان رسید. در این رقابت ها حمید 
آقایی م��دال طالی فلوره زیر 12س��ال ، مهدی ریاح��ی مدال نقره 
فلوره زیر 12س��ال ،پوریا رحیم زادگان مدال ط��الی فلوره زیر 10 
س��ال،محمد رحیمی  مدال برنز فلوره زیر 10سال ، محمد رضایی 
طادی مدال طالی اپه زیر 14 سال ،امیر حسین عابدینی  مدال برنز 
اپه زیر 14 س��ال،علی امینی مدال طالی فلوره زیر 14سال، مایده 
رضایی مدال طالی اپه زیر 12سال، فروزان فروغی  مدال برنز فلوره 
زیر 14 س��ال،فاطمه رضایی  مدال طالی اپه زیر 14س��ال،راضیه 
دانشمند مدال برنز اپه زیر 14 سال، عسل محمدی مدال طالی اپه 
زیر 10سال،یکتا س��ادات ایوبی مدال نقره اپه زیر 10 سال  را از آن 

خودکردند.

 مقام اولی مبارکه درمسابقات 
فوتسال بانوان 

تیم فوتسال بانوان شقایق مبارکه 
مقام اول مسابقات فوتسال دسته 
یک کش��ور را در گروه چهار این 

رقابت ها به دست آورد.
دور رفت مسابقات فوتسال دسته 
یک بانوان کشور در گروه چهارم 
از 23 الی 27 بهمن ماه جاری به 
میزبانی هیات فوتبال شهرستان مبارکه در مجموعه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه برگزار شد.در این گروه تیم های مس رفسنجان ، گود 
زینل خان اسفراین ، پرنیان رودس��ر ، جنوب شرق تهران و شقایق 
مبارکه با هم به رقابت پرداختند. در پایان تیم شقایق مبارکه موفق 
شد با 12 امتیاز مقام اول را کسب کند و تیم های مس رفسنجان و 
پرنیان رودس��ر به ترتیب با هفت و پنج امتیاز مقام های دوم و سوم 

را به دست آوردند.

 پیروزی پمینا اصفهان
 مقابل نفت آبادان 

تی��م پمین��ا  اصفه��ان در هفته 
نخست لیگ حرفه ای بسکتبال، 
مقابل میهمان��ش نفت آبادان به 

پیروزی رسید.
در این دیدار که دوشنبه شب در 
س��الن آبفا اصفهان برگزار شد، 
تیم پمینا ب��ا امتی��از 84 بر 74 

مقابل حریف خود پیروز شد.
تیم پمینا در وقت های اول و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیازهای 
21 بر 1۶ و 2۶ بر 25 شکس��ت خورد اما در وقت های دوم و سوم با 

امتیازهای 18 بر 1۶ و 25 بر 11 به پیروزی رسید. 
این دیدار را جعفر محمدپور به عنوان سرداور، صادق قنبری داور اول 

و اکبر مومنی به عنوان داور دوم قضاوت کردند. 

برگزاری مسابقات کاراته شوتوکان 
 کشوری بانوان

مسابقات کاراته شوتوکان کشوری بانوان مورخ 23لغایت 
24بهمن ماه در شهرستان نجف آباد برگزار شد و از شهرستان 
برخوار سعیده رستمی و ساجده زارعان )مقام دوم(و عرفانه 
رستمی ، مطهره عابدی، نگار عابدی ، رقیه احمدی، زهرا 

عابدی مقام سوم این مسابقات به مربیگری خانم زمان پور به 
دست آوردند.

برگزاری مسابقات کاراته 
این مس��ابقات مورخ 24بهمن ماه در اس��تان یزد برگزار ش��د و از 
شهرستان برخوار  حسین ماندگاری و محس��ن فتاحی)مقام دوم(
و امی��د فتاحی  و محمود عظیمی )مقام س��وم(این مس��ابقات را به 

مربیگری آقای مرتضی عابدی به دست آوردند.
برگزاری مسابقات طناب کشی بانوان 

این مسابقات با حضور 80 تیم و به صورت دو حذفی در سالن تختی 
دولت آباد برگزار شد و در پایان به تیم های اول تا سوم این مسابقات 
جوایز نفیسی از طرف فرمانداری نیز به اردوی کوه صفه دعوت شدند.
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وقتی سپاهان و ذوب آهن این هفته موفق شدند تیم های خوزستانی را در دیدارهایی سخت و دشوار پشت سر بگذارند تا هم خودشان را 
در جدول باالتر کشیده و هم نوید یک رقابت جدی را با سایر مدعیان قهرمانی بدهند,حساس ترین بازی این هفته لیگ رقم خورد جایی 

که سبزهای اوج گرفته به مصاف طالیی پوشان مدعی قهرمانی می روند.
در یکی از مهم ترین دیدارهای هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتبال، دو تیم سپاهان و ذوب آهن به مصاف هم می روند تا دربی واقعی فوتبال 
ایران را به همگان نشان دهند و یادآور شوند که بی جهت این دو تیم طی سالیان اخیر نتوانسته اند به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کنند.

دو تیم سپاهان و 
ذوب آهن به مصاف 
هم می روند تا دربی 
واقعی فوتبال ایران 

را به همگان نشان 
دهند و یادآور شوند 

که بی جهت این دو 
تیم طی سالیان اخیر 
نتوانسته اند به فینال 

لیگ قهرمانان آسیا راه 
پیدا کنند
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اخبار کوتاه یادداشت تولد گوساله ای عجیب الخلقه با دو سر
گوساله عجیب الخلقه ای که با دوسر متولد شده بود ساعاتی پس از تولد جان داد.

در روزهای اخیر گوساله ای عجیب الخلقه با 2 سر در شهرستان لردگان تولد یافت که باعث بهت و 
حیرت ساکنان این منطقه و اهالی روستا شد.گفتنی است این گوساله ساعاتی پس از تولد جان داد، 
کارشناسان سازمان دامپزشکی استان چهار محال و بختیاری در حال تحقیق بر روی این نوع تولد 

نادر و شگفت انگیز هستند.

7
توقیف خودروی 206 با 44میلیون ریال 

خالفی
رییس پلیس راه اس��تان چهارمحال وبختیاری از توقیف یک دستگاه 
خودوری سواری پژو 206 با 44میلیون ریال تخلف رانندگی خبرداد.

 س��رهنگ»حمزه رفیعی« با اعالم ای��ن خبر اف��زود: در اجرای طرح 
ترافیکی و کنترل آمد وشد خودروها یک دس��تگاه خودروی سواری 
پژو 206 به علت عدم رعایت س��رعت مجاز برای جلوگیری از حوادث 
احتمالی و اعمال قانون متوقف شد. وی گفت: با بررسی مدارک راننده 
و پس از انجام استعالم مشخص شد این خودرو دارای 44 میلیون ریال 

جریمه پرداخت نشده در قبال 95 فقره تخلف رانندگی است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بیشترین تخلف صورت گرفته 
توسط راننده این خودرو را س��رعت غیرمجاز و انحراف به چپ عنوان 
کرد. س��رهنگ رفیعی اظهارکرد: در اجرای ماده 8 قانون رسیدگی به 

تخلفات رانندگی خودروی مذکور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وضعیت هوای چهارمحال و بختیاری 
ناسالم است

عبدالمجید فدایی اظه��ار کرد: در حال حاضر وضعیت هوای اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به خصوص در شهرس��تان شهرکرد ،مرکز این 
استان، ناسالم اعالم شده اس��ت. این مسوول متذکر شد: شاخص های 
کیفیت هوا با چند پارامتر سنجش می ش��ود که یکی از این پارامترها 
که از درجه اهمیت باالی��ی برخوردار بوده ذرات معلق در هوا اس��ت. 
وی افزود: ذراتی ک��ه قطر آن ها کمتر از 10 میکرون باش��د اگر از حد 
استاندارد بیشتر باش��ند هوا را در وضعیت نامناسبی قرار می دهند . بر 
اساس گزارش های ایستگاه های هواشناسی و سنجش آلودگی هوا در 
س��طح اس��تان چهارمحال و بختیاری اینگونه گزارش شده که میزان 
این ذرات معلق بیش از حد استاندارد است. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد بیان داشت: در حال حاضر وضعیت هوای استان 
چهارمحال و بختیاری برای گروه های حساس ناسالم اعالم شده و این 

افراد باید از خارج شدن از منازل خودداری کنند.

شهرداری شهرکرد مهمان چهارمین 
نمایشگاه شهرداری های کشور 

شهردار شهرکرد از شرکت و حضور فعال این شهرداری 
در چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری و 

دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور خبرداد.فعالیت های 
شهرداری شهرکرد درچهارمین نمایشگاه شهرداری ها ارائه می 
شود.»نوراهلل غالمیان دهکردی« با اعالم این خبر اظهار داشت: 

شهرداری شهرکرد و سازمان های تابعه با حضور در این نمایشگاه 
بین المللی دستاوردها و طرح های قابل سرمایه گذاری را برای 

جذب سرمایه ارائه می کند.
وی به روزرسانی شاخص های مدیریت شهری و افزایش سرعت فعالیت 
شهرداری ها در راستای کسب رضایت شهروندان، کسب خالقیت ها، 
توانمندکردن نظام مدیریت شهری و اعالم راهبردهای علمی شهرداری 

ها را از مهم ترین اهداف این نمایشگاه دانست.

باز ش��دن زود هنگام ش��کوفه های درختان بادام در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در میانه زمستان و بارش برف، احتمال 
از بین رفتن شکوفه ها وکاهش تولید درختان بادام این استان 

را افزایش داده است.
چهارمحال و بختیاری مهمترین مرکز تولید بادام کشور است؛ 
به طوری که رتبه اول تولید بادام کش��ور را به خود اختصاص 

داده است.
 درخت بادام در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری کاشته می 
شود،  اما برخی از مناطق استان را با توجه به گستردگی باغات 
بادام می توان قطب تولید این محصول دانس��ت. شهرستان 
سامان از جمله این مناطق است که بیشترین محصول بادام 

استان در باغات این منطقه تولید می شود.
این شهرس��تان بیش��ترین باغات بادام اس��تان چهارمحال و 

بختیاری را در خود جای داده است.
شهرستان س��امان به نام شهر ش��کوفه های بهاری در استان 
چهارمحال و بختیاری شناخته شده است، این شهرستان یکی 
از قطب های کشاورزی و تولیدات محصوالت باغی در سطح 
استان است و بیشترین تولیدات بادام و گردو و محصوالت باغی 

استان در این شهرستان تولید می شود.
سامان به واس��طه تولید بادام مرغوب و باکیفیت موجب شده 

تا استان چهارمحال و بختیاری قطب بادام کشور لقب بگیرد.
همه ساله با ورود توده هوای سرد به کشور تنها دعای کشاورزان 
سرد نشدن هوا در این برهه از زمان است؛ چرا که با سرد شدن 

هوا و بارش برف و باران بیشتر محصوالت دچار خسارت و آسیب 
می شوند و صدمات وارد به محصوالت کشاورزی موجب متضرر 

شدن کشاورزان می شود.
در اوایل س��ال جاری)فروردین( با ورود هوای سرد به استان 
بیش از 40 درصد باغات بادام در شهرس��تان سامان خسارت 
دیدند. این اتفاق در حالی افتاد که ش��کوفه های درخت بادام 
در فروردین ماه باز ش��ده بود و هم اکنون نکته قابل توجه این 
است که شکوفه های بسیاری از درختان میوه از جمله بادام در 
شهرستان سامان در ماه بهمن باز شده اند و تا فصل گرما مدت 

زمان بسیاری وجود دارد.
احتمال سرمازدگی این شکوفه ها آنقدر زیاد است که می توان 
وارد شدن خسارت باال به باغداران این استان را به راحتی پیش 
بینی کرد. زمس��تان همچنان ادامه دارد و ماه اسفند در پیش 
است و احتمال اینکه شکوفه ها درختان بتوانند تا ماه فروردین 

ماه دوام بیاورند بسیار کم است.
در حال حاضر بارش برف در مناطق کوهستانی در هفته جاری 
اتفاق افتاده است که طبق تجربیات سال های گذشته کاهش 
دما در پیش اس��ت و احتمال از بین رفتن شکوفه ها را بسیار 

افزایش داده است.
باز شدن  شکوفه ها  در  زمان نامناسبی اس��ت و این امر خبر 
بسیار بدی برای تمام باغداران این منطقه به حساب می آید زیرا 
زمستان تمام نشده وآب و هوا تا نوروز متغیر است و احتمال از 

بین رفتن شکوفه ها در پی سرمازدگی باالست.

یکی از باغداران منطقه سامان که شکوفه های درختان باغش 
باز شده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه 
گرم شدن هوا در این منطقه موجب باز شدن شکوفه ها درختان 

بادام شده است.
امیر مرادی تاکید کرد: زمان نامناسبی شکوفه ها باز شده اند 
و این امر خبر بس��یار بدی برای تمام باغداران این منطقه به 
حساب می آید زیرا که زمستان تمام نشده است وآب و هوا تا 
عید نوروز بسیار متغیر است و احتمال از بین رفتن شکوفه ها در 

پی سرمازگی بسیار باال است.
وی گفت: به نظر می رسد تولید بادام در باغاتی که شکوفه های 

آنها باز شده است نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شود.
وی بیان کرد: باز شدن شکوفه ها و نبود حشرات نیز در بارور 
نشدن آنها تاثیر باالیی دارد و بارور نشدن و وجود احتمال سرما 
احتمال کاهش تولید بادام درختانی که ش��کوفه های آنها باز 

شده است را بسیار افزایش داده است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت: گرم شدن هوا در دی و بهمن ماه زمستان سال جاری در 
چهارمحال و بختیاری موجب باز شدن شکوفه های درختان 

بادام در این استان شده است.
وی ادامه داد: در ماه آینده)اس��فند( س��رما خواهیم داشت و 

احتمال سرمازدگی این شکوفه ها بسیار باال است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: بر اس��اس آمار های س��ال گذشته س��رمازدگی در 
فروردین ماه نیز برای درختان بادام ثبت ش��ده اس��ت و این 
احتمال وجود دارد که در 25 فروردین نیز شکوفه درختان را 
سرما بزند. وی گفت: به نظر می رسد سرما زدگی شدیدی در 
این استان در پیش رو است و احتمال کاهش تولید و خسارت 

به باغداران وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: تنها راهکار مبارزه با س��رمازدگی در سال های 

آینده استفاده از ارقام بادام دیر گل است.
وی گفت: یک��ی از مهمترین راهکارهای دیگ��ر برای کاهش 
خسارت در پی سرمازدگی جلوگیری از شکوفه زنی زودهنگام 

درختان بادام است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
اذعان داشت: تغذیه مناس��ب برای مقاوم شدن شکوفه ها نیز 
یکی دیگر از راهکارها است که این اقدام قبل از باز شدن شکوفه 

ها و متورم شدن شکوفه ها باید انجام شود.
نوربخش ادامه داد: روغن پاشی نیز یکی دیگر از راهکارها برای 
جلوگیری زودهنگام از شکوفه زنی درختان بادام است که باید 

باغداران به این مهم توجه بسیاری داشته باشند.

احتمال باالی سرمازدگی شکوفه ها

خسارت جدی دریک قدمی قطب بادام کشور
استخدام 400 نفر در دستگاه های 

دولتی شهرکرد
اس��تاندار چهار محال و بختیاری  در حاش��یه  پنجاه و 
هشتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان از 
جذب و اس��تخدام تعداد 400 نفر از جوانان استان که 
در آزمون های استخدامی سال های 91 و 92 شرکت 
کرده بودند، در ادارات و دستگا های دولتی استان چهار 

محال و بختیاری خبر داد.
قاسم سلیمانی اضهار داش��ت: بودجه و اعتبار الزم برای 
جذب این افراد از سوی سازمان مدیریت کشور تامین شده 
است و این افراد انش��ااهلل از فروردین سال 94 در ادارات و 

سازمانهای مربوطه به کارگیری خواهند شد.
وی ضمن تقدیر از جوانان فهیم و مردم ش��ریف استان به 
دلیل شرکت گسترده در حماس��ه 22 بهمن ماه امسال 
اظهار داشت: طبق اخبار رسیده از مراجع ذیربط، جمعیت 
ش��رکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن امسال شهرکرد 
حدود 3 برابر سال گذشته بوده است که این حضور حکایت 
از فهم و درک عمیق مردم و جوانان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در حمایت به موقع از اهداف و آرمان های نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران دارد.
سلیمانی تصریح کرد: بودجه و اعتبار الزم برای جذب این 
افراد از سوی س��ازمان مدیریت کشور تامین شده است و 
این افراد انشااهلل از فروردین سال 94 در ادارات و سازمان 

های مربوطه به کارگیری خواهند شد.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به تقویت جاده های 
ارتباطی استان با استان های جنوبی کشور همچون جاده 
های کارون، مسجد سلیمان و لردگان و سایر جاده های 
ارتباطی استان گفت: انشاهلل با تقویت این جاده ها بتوانیم 
استان مان را از انحصار ارتباط با اصفهان خارج کنیم و از 
این طریق بتوانیم سرمایه های جدیدی را برای توسعه و 

ایجاد اشتغال در استان ایجاد کنیم.
ش��ایان ذکر اس��ت در این جلس��ه فرمانداران هر یک از 
شهرستان های 9 گانه اس��تان در خصوص فعالیت های 
صورت گرفته در شهرس��تان تابعه خود در حوزه جوانان 
توضیحات��ی دادند ک��ه از جمله اقدامات ص��ورت گرفته 

میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 
تهیه جهیزیه از سوی خیرین و تش��کیل مجمع خیرین 
ازدواج در سطح شهرستان ها، تسهیل وام ازدواج جوانان 
، استفاده از خیرین جهت احداث مسکن استیجاری برای 
زوج های جوان، برگزاری جلسات و همایش های متعدد 
ورزشی در س��طح استان و افتتاح س��الن های ورزشی به 
منظور ایجاد زمینه تفریح سالم برای جوانان، ایجاد زمینه 
های جذب سرمایه گذاران برای ایجاد شغل برای جوانان استان.

س : مهر
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
قانون تعیـین  اجرایی  نامه  آیین   13 قانون و ماده   3 11/127 آگهی موضوع ماده 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 - رای شماره 139360302015005438 مورخ 93/07/15  شهریار خداوردی ریزی 
فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/88 مترمربع مفروزی 
از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی شکراله قاسمی قلعه قاسمی.
2 - رای شماره 139360302015006961 مورخ 93/09/26  حمید رضا کریمی بهجت 
مترمربع   383/83 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
3 - رای شماره 139360302015006964 مورخ 93/09/26  تیمور بابائی چرمهینی 
از  به مساحت 323/36 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع   10 واقع در نصیرآباد بخش  پالک 379- اصلی 

شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
4 - رای شماره 139360302015006967 مورخ 93/09/26  جعفر مددی چرمهینی 
فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 429/75 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
فاطمه سلیمیان ریزی    93/09/26 - رای شماره 139360302015006969 مورخ   5
فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  رضا   93/09/26 مورخ   139360302015006970 شماره  رای   -  6
فرزند خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015006972 مورخ 93/09/26 صغری افتخاری فرزند 
مترمربع   164/27 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  رحمن 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015006973 مورخ 93/09/26  محمد رضا توانگر فرزند 
محمد علی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
9 - رای شماره 139360302015006974 مورخ 93/09/26 هاجر توانگر ریزی فرزند 
محمد رضا نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
10 - رای شماره 139360302015006981 مورخ 93/09/26 اسماعیل سلیمیان ریزی 
فرزند حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/60 مترمربع 

 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

11 - رای شماره 139360302015006982 مورخ 93/09/26 الهام جانمی ریزی فرزند 
اسمعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/60 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015006983 مورخ 93/09/26 شکراله صمیمی سده 
فرزند خداکرم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/52 مترمربع پالک 73/78 
واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

خانم دری سده.
نقدی  عوضعلی   93/09/28 مورخ   139360302015006991 شماره  رای   -  13
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  فتح  فرزند  دورباطی 
مساحت 283/90 مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
نقدی دورباطی  رباب   93/09/28 14 - رای شماره 139360302015006992 مورخ 
فرزند عبد اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 283/90 
 مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
15 - رای شماره 139360302015007001 مورخ 93/09/29  اسداله یادگاری ریزی 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/06 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  ثبت اصفهان   9 واقع در جعفرآباد زرین شهر بخش  پالک 105- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم یادگاری ریزی.
 16 - رای شماره 139360302015007007 مورخ 93/09/29 رجبعلی خدادادی چم گردانی

پالک  مترمربع   375/74 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباسعلی  فرزند 
103/113 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسینعلی و فاطمه عابدینی چمگردانی.
 17 - رای شماره 139360302015007010 مورخ 93/09/29 سید رسول موسوی نژاد

مترمربع   95/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  جواد  سید  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015007014 مورخ 93/09/29 علی اکبر عبداله زاده ریزی 
فرزند حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/28 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139360302015007015 مورخ 93/09/29 زهرا عرفانی پور فرزند 
مترمربع   214/28 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزی  محمد جواد   93/09/29 مورخ   139360302015007036 رای شماره   -  20
باباشیخعلی فرزند رجبعلی نسبت به 6 دانگ یکبابخانه به مساحت 316/23 مترمربع 
 مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی تقی و حاجتعلی نوروزی.
فرزند  نوروزی  21 - رای شماره 139360302015007039 مورخ 93/09/29 ربابه 
قدرت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/45 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
کریمی  رضا  حمید   93/09/29 مورخ   139360302015007040 شماره  رای   -  22
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/31 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
23 - رای شماره 139360302015007042 مورخ 93/09/29 فاطمه ابوالحسنی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   83/57 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند 

الواسطه خریداری  مع  ثبت اصفهان   9 واقع در زرین شهر بخش  پالک 107- اصلی 
شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

کریمی  رضا  حمید   93/09/30 مورخ   139360302015007044 شماره  رای   -  24
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 279/45 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
ریزی  93/09/30 خیراله صفری  رای شماره 139360302015007046 مورخ   -  25
مترمربع   93/22 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  خدارحم  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
صادقی  ابوالفضل   93/10/25 مورخ   139360302015007452 شماره  رای   -  26
خانه  باب  سه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنجم  یک  و  یک  به  نسبت  مراد  علی  فرزند 
واقع  از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  و 
رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مسلمان  کله   در 

محمد صادقی.
کله  صادقی  براتعلی   93/10/25 مورخ   139360302015007453 شماره  رای   -  27
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  خانه و 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
28 - رای شماره 139360302015007454 مورخ 93/10/25 حسین صادقی فرزند 
علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد صادقی.
کله  صادقی  مسعود   93/10/25 مورخ   139360302015007455 شماره  رای   -  29
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  خانه و 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
فرزند  93/10/25 حسن صادقی  مورخ   139360302015007456 رای شماره   -  30
علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان 
صادقی. محمد  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9  بخش 
31 - رای شماره 139360302015007474 مورخ 93/10/26 خداکرم امیری چرمهینی 
از  به مساحت 374/44 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع   10 واقع در نصیرآباد بخش  پالک 379- اصلی 

شده از مالک رسمی حسین امینی چرمهینی.
سده  ادیبی  علیرضا   93/10/28 مورخ   139360302015007487 شماره  رای   -  32
پالک  مترمربع   1127/40 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نوروز  فرزند 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 لنجان بخش  در سده  واقع   73/1370

مالک رسمی نعمت اله ادیبی سده.
33 - رای شماره 139360302015007497 مورخ 93/10/29 غالمرضا صفری فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/21 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ادیبی  رضا  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007498 شماره  رای   -  34
سده فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222/90 مترمربع پالک 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 لنجان بخش  در سده  واقع   73/1370

مالک رسمی نعمت اله ادیبی سده.
حسینی  مهدی  سید   93/10/29 مورخ   139360302015007499 شماره  رای   -  35
فرزند سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
حسینی  سعید  سید   93/10/29 مورخ   139360302015007500 شماره  رای   -  36
فرزند سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحیم   93/10/29 مورخ   139360302015007501 شماره  رای   -  37
مترمربع   134/71 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015007505 مورخ 93/10/29 نصرت اله خورشید پور 
فرزند شاه رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/85 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ضیائی  جعفر  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007510 شماره  رای   -  39
مترمربع   58/17 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
علی  ابن  جمشید   93/10/29 مورخ   139360302015007513 شماره  رای   -  40
 295/91 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  بخش  علی  فرزند  چرمهینی 
مترمربع پالک 368/98 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزیزاله امینی چرمهینی.
رحیمی  حسین   93/10/29 مورخ   139360302015007517 شماره  رای   -  41
مترمربع   142/30 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ   6 به  نسبت  حسن  فرزند  باباشیخعلی 
 مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
42 - رای شماره 139360302015007518 مورخ 93/10/29  محمد علی علی صادقی 
ریزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/65 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی نقی ریزی.
سلیمیان  عبدالرسول   93/10/29 مورخ   139360302015007523 شماره  رای   -  43
مترمربع   230/93 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سید  السادات  مهر    93/10/29 مورخ   139360302015007527 شماره  رای   -  44
 190/48 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  ریزی  رضوی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015007533 مورخ 93/10/29 عبداله نوروزیان ریزی 
فرزند علی اصغر نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/19 
 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزیان  معصومه   93/10/29 مورخ   139360302015007534 شماره  رای   -  46
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  براتعلی  فرزند  ریزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   169/19

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحیم   93/10/29 مورخ   139360302015007535 شماره  رای   -  47
مترمربع   151/76 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز دوشنبه مـورخ 93/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ 93/11/28
محمدرضا رئیسی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
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سری جدید CLS قرار است از قافله به روزرسانی خودروهای 
موفق عق��ب نماند. طراح��ی جدید، چراغ ه��ای ال.ای.دی 
مولتی بیم و سیستم امنیتی کمک  راننده از امکانات جدید 

این خودرو است.
کمپانی مرس��دس بنز هم برای آن که از قافله به روزرسانی 
خودروهای موفق عقب نماند، دو مدل کوپه چهاردر CLS و 
CLS Shooting Brake خود را تا حد زیادی تغییر داده 
است. بدین ترتیب سری جدید کالس CLS با ویژگی های 

جدیدی روی کار می آید.
در نسل جدید بر طراحی قس��مت جلو، جلوپنجره، سپر با 
ورودی های هوای بزرگ و چراغ های ال.ای.دی چند پرتویی 
)مولتی بیم( تاکید بسیاری شده و در نتیجه شاهد طراحی 
کامال متفاوتی در این قس��مت هس��تیم. چراغ های آینده 
نگرانه ال.ای.دی چند پرتویی ابعاد جدیدی در سیستم های 
نورپردازی ایجاد می کنند. این چراغ های دقیق با عملکرد باال 
به طور خودکار نور مناسب با ش��رایط جاده و ترافیک تولید 
می کنند. آن ها مس��یر پیش رو و همچنین پیچ های مقابل 
را درست قبل از رس��یدن به آن ها روشن می کنند. از طرف 
دیگر با ورود به کابین چراغ ه��ای مولتی بیم با نور آبی رنگ 

دوستانه ای به استقبال شما می آیند.
فضای داخلی کابین هم تغییر چش��مگیری داش��ته است. 
در کابین جزیی��ات دست س��از جدید، لوک��س، ظریف، با 
کیفیت، معاصر و اس��پرت جلب توجه می کنند. در مجموع 
 Shooting Brake فضای داخلی مفیدتر از قبل است. در
همین طور فضای بار بیش��تری موجود است. یک نمایشگر 
۸ اینچی هم در کابین جاسازی ش��ده و به حس معاصر آن 

کمک می کند.
 Shooting و CLS 63 AMG کوپه ،AMG مدل های
Brake بسته به محدوده نیروی تولیدی تا ۵۸۵ اسب بخار 
قدرت تولید می کنند. یک جعبه دنده ۹ سرعته و اتوماتیک 

۹G ترونیک به موتور نیرومند مرس��دس جفت می شود. به 
طور کلی ۵ موتور به عنوان منابع تامین نیروی این س��ری 
پیشنهاد می ش��وند که پویایی و مصرف پایین ویژگی های 
مش��ترک همه این موتورها هس��تند. موتور ۵.۵ لیتری دو 
توربویی ۸ س��یلندر و V شکل تا ۵۸۵ اس��ب بخار قدرت و 
۸۰۰ نیوتن متر گش��تاور تولید می کند. ای��ن موتور یکی از 
به صرفه ترین موتورهای هشت سیلندر موجود برای سری 

تولیدی است.
س��رویس های آنالین مرس��دس از امکانات دیگ��ر در این 
س��ری هس��تند. سیس��تم های امنیت��ی کم��ک رانن��ده 

 و سیس��تم چند رس��انه ای مترقی با اینترنت نی��ز در آن ها 
موجود است.

طراحی خارجی به نوبه خود بسیار هیجان انگیز و خیره کننده 
است. به س��ختی می توان ابعاد زیبا، خطوط روان و سطوح 
صیقلی آن را نادیده گرفت. کاپوت کش��یده، پنجره باریک، 
پنجره های بدون چارچوب و س��قف دینامیک ش��خصیت 
ویژه ای برای این س��ری به وجود آورده اند. همه جزییات در 
طراحی داخل��ی و همچنین طراحی خارج��ی مورد توجه 
خاص مهندس��ان و طراحان ق��رار گرفته و ب��ا مهارت تمام 

پرداخت شده است.

دیرینه شناسان موفق به کشف فسیل دو 
پس��تاندار با قدمت 16۰ تا 16۵ میلیون 
سال قبل )دوره ژوراس��یک( در مناطقی 

از چین شدند.
 محققان دانش��گاه ش��یکاگو با همکاری 
محققان چین، فسیل دو پستاندار را کشف 
کردند که از اولین نمونه های پستاندارانی 
هس��تند که هم بر روی درخ��ت و هم در 
زیر زمی��ن زندگ��ی می کردند. فس��یل 

نخست متعلق به پس��تانداری موسوم به 
 Agilodocodon scansorius
اس��ت که در منطقه مغولس��تان داخلی 
چین کش��ف ش��د. این حیوان درختی و 
چاالک قدیمی ترین نمونه پستاندار کشف 
ش��ده بر روی زمین است که روی درخت 
زندگی می ک��رد؛ وضعیت دندان های این 
موجود نشان می دهد که از درختان تغذیه 

می کرده است. 
فس��یل دوم متعلق به پستانداری موسوم 
 Docofossor brachydactylus به
است که یکی از نخستین نمونه پستانداران 
س��اکن در زیر زمی��ن و کانال ه��ای آب 
محسوب می ش��ود؛ فس��یل این موجود 
که از کرم ها و حش��رات تغذی��ه می کرد، 
در رس��وبات دریاچه ای در اس��تان هبی 
چین کشف شد.نتایج این کشف در مجله 

Science منتشر شده است.

تیم تحقیقاتی مؤسسه فناوری جورجیا 
برای امن بودن کامپیوت��ر، یک صفحه 
کلید بیومتریک طراحی کرده  است که 
قادر به شناس��ایی کاربر از طریق تایپ 

کردن است.
 تیم تحقیقاتی دکتر »جانگ لین وانگ« 
از مؤسس��ه فناوری جورجی��ا در تالش 
برای امن کردن کامپیوتر اس��ت و یک 
صفحه کلید بیومتریک )هویت افراد را به 

کمک اندازه گیری و تحلیل خصوصیات 
انسانی شناسایی می کند( طراحی کرده  
است که می تواند کاربر خود را با عاداتی 
 که در هنگام تایپ کردن دارد، شناسایی

 کند.
این دستگاه بی سیم است و از الیه های 
پالستیکی مختلف که حاوی الیه نازک 
اکس��ید ایندیوم قلع است، ساخته شده 
اس��ت و مانند الکترود عم��ل می کند؛ 
در واق��ع صفح��ه کلید می توان��د تایپ 
ک��ردن را تجزیه و تحلیل کن��د و کاربر 
 را از طری��ق تایپ ک��ردن، شناس��ایی

 کند.
هر بار که یک انگش��ت کلی��د را لمس 
می کند دس��تگاه تولید یک س��یگنال 
الکتریکی می کند؛ در ح��ال حاضر این 
صفحه کلید بیومتریک در مرحله نمونه 

اولیه است.

صفحه کليدی که شمارا مى شناسد کشف فسيل دو پستاندار دوره ژوراسيک 

مرسدس بنز سى.ال.اس جدید با امکانات خيره کننده

سياه دانه معجزه درمان 
مشکالت گوارشى

سیاه دانه حاوی فسفر، آهن، فسفات، کربوهیدرات 
و غیره اس��ت و یک ماده ی آنتی بیوتیک محسوب 
می ش��ود که باعث نابودی ویروس ه��ا، میکروب ها 
و باکتری ها می ش��ود. کاروتن موجود در سیاه دانه 
خواص ضدس��رطانی دارد. چند س��الی اس��ت که 
محققان در خصوص این دانه ه��ای ریز کنجکاوتر 
شده و خواص فوق العاده ای برای آن کشف کرده اند. 
در این مطلب می خواهیم کمی بیشتر در خصوص 

سیاه دانه صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید.
  سياه دانه در یک نگاه

سیاه دانه سرشار از ترکیباتی مانند زینک، کلسیم، 
فسفر، پتاسیم، س��لنیوم و همچنین ویتامین های 
B۹، B3 ،B2 ،B1 و C و E  است. تمام این ترکیبات 
مفید و قوی باعث شده اند تا سیاه دانه ضدویروس، 
هضم کننده، تقویت کننده ی سیستم ایمنی بدن، 
ضدالتهاب و ضدقارچ باش��د. حدود بیش از دو هزار 
سال است که از سیاه دانه به صورت روغن یا همان 

دانه های ریز استفاده می شود.
 نتایج بررسی ها و مطالعات جدید نیز نشان می دهد 
که سیاه دانه باعث روان شدن برونشیت می شود و 
خواص ضد میکروبی دارد. عالوه بر این س��یاه دانه 
باعث تنظیم فشار خون ش��ده و باعث ترشح صفرا 
می ش��ود. این دانه ه��ای ریز برای درم��ان و بهبود 
ناخوشی مربوط به دس��تگاه تنفسی، پوست، معده 
و روده ه��ا و همچنین ب��رای بهب��ود عملکرد کلیه 
ها و کبد و تقویت بدن موثر هس��تند. عالوه بر این 
محققان معتقدند که سیاه دانه خاصیت ضدسرطانی 
دارد و باعث افزایش هورمون های جنسی و افزایش 
باروری می شود. س��یاه دانه باعث تسریع دفع ادرار 

شده و برای تقویت حافظه نیز مفید است.
 سياه دانه؛ خداحافظ سرماخوردگى

س��یاه دانه خ��واص ضدویروس��ی و ضدباکتریایی 
دارد؛ بنابرای��ن می تواند از بیماری ه��ای مربوط به 
سرما مانند س��رماخوردگی، برونش��یت، آنفلوانزا و 
غیره پیشگیری کند. این دانه های ریز باعث تقویت 
سیستم ایمنی بدن می ش��وند و سرماخوردگی را از 
ش��ما دور می کند. توجه داشته باش��ید که مصرف 
مرتب س��یاه دانه و همچنین روغ��ن آن در برنامه 
ی غذایی تاثیر فوق العاده ای روی تقویت سیس��تم 
ایمنی ب��دن دارد و ش��ما را در براب��ر بیماری های 
زمستانی مصون می کند. معموال ایرانی ها از این دانه 
ها در ترکیب ترشیجات استفاده می کنند. می توانید 
به خورش ها، ماست یا س��االدهایتان نیز سیاه دانه 

بزنید و از خواص آن نهایت استفاده را ببرید.
سياه دانه برای درمان مشکالت گوارشى

مش��کالت گوارش��ی بنا به دالیل متعددی از قبیل 
تغذیه ی نامناس��ب، مش��کالت روحی و غیره بروز 
می کند. اگر ش��ما نیز جزو افرادی هستید که دچار 
اختالالت گوارشی هس��تید می توانید به سیاه دانه 
اعتماد کنید. می توانید ه��ر روز چند قطره از روغن 
سیاه دانه را به نوشیدنی گرم تان اضافه کرده و میل 
کنید. سیاه دانه و روغن آن باعث تقویت فلور روده 
ش��ده، با نفخ و گاز معده مقابله می کند و همچنین 
میکروب های آسیب رسان به دستگاه گوارش را که 
باعث نف��خ و دل درد و ورم معده می ش��وند، از بین 
می برد. می توانید با پزشک یا عطار مشورت کرده و 
بر حسب نوع مشکل تان از این ماده ی مفید طبیعی 

استفاده کنید.
 سياه دانه برای مقابله با خستگى های تان

سیاه دانه سرشار از مواد مغذی و مواد معدنی است؛ 
به همی��ن دلیل باع��ث تقویت بدن ش��ده و مانع از 

کاهش انرژی می شود. 
اگر مدتی اس��ت که از احس��اس خس��تگی مداوم 
شکایت دارید حتما روغن س��یاه دانه را به برنامه ی 
غذایی تان اضافه کنید. به جای اینکه برای کس��ب 
انرژی به مصرف بیش از ان��دازه ی قهوه رو بیاورید 
بهتر اس��ت صبح ها به چای تان چن��د قطره روغن 
س��یاه دانه، کمی عس��ل و چند پر نعنا اضافه کنید. 
این کار را به مدت 1۰ روز ادامه دهید؛ خواهید دید 
که به مرور انرژی از دست رفته برگشته و انرژی تان 

چند برابر می شود.
سياه دانه برای سالمت موهای شما

استفاده ی موضعی از روغن سیاه دانه باعث تقویت 
پوس��ت س��ر می ش��ود و موهایتان را نرم و تقویت 

می کند.
 این روغن ب��رای تغذیه ی موهای ش��کننده، کدر، 
بی حالت و ضعیف، فوق العاده است. می توانید این 
روغن را با روغن های دیگ��ری مانند روغن کرچک 
مخلوط کرده و به موها بزنی��د. به این ترتیب کمک 
زیادی به رشد سریع موهای تان کرده اید. می توانید 
کمی روغن آووکادو نیز به این روغن ها اضافه کنید تا 

خواص آن ها چند برابر شود.
این ماسک روغنی را به کف سر و موهای تان بزنید 
و به مدت دو تا سه س��اعت با حوله ی گرم ببندید. 
س��پس با ش��امپوی روزانه ی خود موه��ای تان را 
شستش��و دهید. می توانید هفت��ه ای یکبار این کار 
را تکرار کنید. توجه داشته باشید مصرف روزانه ی 
روغن یا دانه های آن نیز به دلیل دارا بودن کلسیم 
و ویتامین های گروه B و غیره باعث تقویت و تغذیه 

ی درونی موها می شود.   

بررسی های دانشمندان دانشگاه بریس��تول نشان می دهد 
مورچه ها تمایل دارند حین جستجوی محیط های جدید به 

سمت چپ متمایل باشند.
 بر اس��اس نتایج ب��ه دس��ت آمده، ای��ن حش��رات هنگام 
جست وجوی النه های جدید، بیش��تر به سمت چپ تمایل 

دارند تا به س��مت راس��ت. در ای��ن تحقی��ق، مورچه های 
Temnothorax albipennis یا مورچه های صخره ای 
در درون مارپیچ هایی قرار داده شدند تا رفتار حرکتی آن ها 

ثبت شود.
در بررس��ی انجام  ش��ده، کلونی ه��ای مورچه ه��ا در داخل 
ظرف آزمایشگاهی مربعی  ش��کل بزرگی در ابعاد 23در23 
س��انتی متر قرار داده ش��دند که نقش النه را برای آنها ایفا 

می کرد.
ورودی النه کلونی محل ش��روع حرک��ت مورچه ها، مقابل 
ورودی النه ای ناش��ناخته بود و این النه ناشناخته تاریک تر 
از النه شروع بود؛ این موضوع آن را برای مورچه ها جذاب تر 
می کرد، زیرا آن ها در دنیای وح��ش، در صخره های تاریک 
زندگی می کنند. دانش��مندان تفحص النه ناشناخته را در 
آزمایشگاه و از طریق نابودکردن النه اولیه شبیه سازی کردند؛ 
پس از این که مورچه ها النه جدید را جستجو کردند و از آن 

 خارج شدند، از ظرف خارج شده و به ظرف جدیدی منتقل
 شدند.

پس از پایان هر جس��تجوی مورچه برای النه ناش��ناخته، 
دیواری جدی��د در مقاب��ل وی ق��رار می گرفت ت��ا مانع از 
انباشت فرمان مورچه، پیغام رسان های شیمیایی، شود که 
می توانس��تند بر انتخاب مس��یر مورچه اثر بگذارند. در این 
آزمایش مورچه ها عمدتا هنگام جس��تجوی النه جدید، به 

سمت چپ تمایل داشتند.
دلیل تمایل این مورچه ها به س��مت چپ هنوز مش��خص 
نیس��ت و به گفته »ادموند هان«، زیست ش��ناس دانشگاه 
بریستول، مورچه ها احتماال از چشم چپ شان برای شناسایی 
شکارچیان و از چش��م راست ش��ان برای راهبری استفاده 
می کنند. همچنین دنیای آن ها مارپیچ  مانند است و متمایل 
شدن شان به یک سمت شیوه ای مناسب برای جستجو در 

مارپیچ ها و خارج شدن از آن هاست.

چرا بيشتر مورچه ها چپ دست هستند؟
غياث الدین جمشيد کاشانى

غیاث الدین جمش��ید کاشانی 
 ،13۸۸ )۷۹۰،۸32 قم��ری/
1۴2۹ میالدی( زبردست ترین 
حساب دان و آخرین ریاضی دان 
برجسته ی دوره ی اسالمی و از 
بزرگ ترین مفاخ��ر تاریخ ایران 

به شمار می آید.
وی ب��ه تکمی��ل و تصحی��ح 
روش های قدیم��ی انجام چهار 
عمل اصلی حس��اب پرداخت و روش های جدید و ساده تری 

برای آن ها اختراع کرد.
 در واقع، کاشانی را باید مخترع روش های کنونی انجام چهار 
عمل اصلی حس��اب )به  ویژه ضرب و تقسیم( دانست. کتاب 
ارزشمند وی با نام مفتاح الحس��اب کتابی درسی، درباره ی 
ریاضیات مقدماتی است و آن را از حیث فراوانی و تنوع مواد 
و مطالب و روانی بیان س��رآمد همه ی آثار ریاضی سده های 

میانه می دانند.
جمش��ید ملقب به غیاث الدین، فرزند پزشکی کاشانی به نام 
مسعود حدود سال ۷۹۰ قمری )13۸۸ میالدی(، در کاشان 

چشم به جهان گشود.
 او در هم��ه ی آثارش خ��ود را چنی��ن معرفی کرده اس��ت: 
»کمترین بندگان خداوند )یا نیازمندتری��ن بندگان خدا به 
رحمت او(.جمشید، پسر مسعود طبیب کاشانی، پسر محمود 
پس��ر محمد «. بیش تر آنچه ک��ه از زندگ��ی وی می دانیم از 
بررس��ی آثار علمی ارزنده اش و نیز دو نامه که خطاب به پدر 

خود و مردم کاشان نوشته به دست آمده است.
دوران کودکی و جوانی وی درست هم زمان با اوج یورش های 

وحشیانه ی تیمور به ایران بود.
 با وجود این، جمشید در همین شرایط نیز هرگز از آموختن 
علوم مختلف غافل نش��د. پدرش مس��عود، چنان که گفتیم، 
پزشک بود اما شاید از علوم دیگر نیز بهره ی بسیار داشت. به 
طور مثال، از یکی از نامه های کاشانی به پدرش معلوم می شود 
که پدر قصد داش��ته تا شرحی بر معیار االش��عار نصیرالدین 

طوسی بنویسد و برای پسر، یعنی جمشید بفرستد.
نخستین فعالیت علمی کاشانی که از تاریخ دقیق آن آگاهیم، 
رصد خسوف در 12 ذیحجه ی ۸۰۸ قمری، برابر با دوم ژوئن 

1۴۰6 میالدی در کاشان است.
غیاث الدین نخستین اثر علمی خود را در همین شهر و در 21 
رمضان ۸۰۹ قمری مطابق با اول مارس 1۴۰۷ میالدی، یعنی 

2 سال پس از مرگ تیمور و فرو نشستن فتنه ی او، نوشت. 
چهار سال بعد در ۸13 قمری هنوز در کاشان بود و رساله ی 
مختصری به فارس��ی درباره ی علم هیأت)کیهان شناس��ی( 
نوش��ت. در ۸16 قم��ری کت��اب نجوم��ی مهم خ��ود یعنی 
زیج خاقان��ی را به فارس��ی نوش��ت و ب��ه اُلُْغ بی��گ، فرزند 
ش��اهرخ و ن��وه ی تیمور، ک��ه در س��مرقند به س��ر می برد، 
هدیه کرد. کاش��انی امید داش��ت ک��ه با حمای��ت الغ بیگ 
 بتواند ب��ا آس��ودگی بیش��تر پژوهش ه��ای علمی خ��ود را 

ادامه دهد.
کاشانی دست کم تا مدتی پس از پدیدآوردن کتاب ارزشمند 
تلخیص المفت��اح ، یعنی ۷ ش��عبان ۸2۴ قم��ری مطابق با 
۷ اوت 1۴21 میالدی، هنوز در کاش��ان به س��ر می برد. این 
نکته خود مایه ی شگفتی بس��یار است که چرا مردی دانشور 
چون الغ بیگ پس از مطالعه ی زیج خاقانی به نبوغ کم نظیر 
پدیدآورنده ، یعنی کاش��انی، پی نبرد! کاشانی در یکی از دو 
نامه ی خود از یک سو به طور تلویحی از این  که بسیار دیر مورد 
توجه دولت مردان قرار گرفته گالیه می کند و از سوی دیگر از 
این که پس از این مدت دراز به شهری چون سمرقند دعوت 

شده است، سر از پا نمی شناسد.
کاشانی به احتمال قوی در ۸2۴ قمری به همراه معین الدین 
کاش��انی)همکار غیاث الدین در کاشان و سمرقند( از کاشان 
به س��مرقند رفت و چنان که خود در نامه  هایش کم و بیش 
اشاره کرده، در پی ریزی رصدخانه ی سمرقند نقش اصلی را 

ایفا نمود.
از همان آغاِز کار، وی را به ریاس��ت آن جا برگزیدند و تا پایان 
عمر به نس��بت کوتاه خود در همین مقام بود. وی س��رانجام 
صبح روز چهارشنبه 1۹ رمضان ۸32 قمری برابر با 22 ژوئن 
1۴2۹ میالدی بیرون ش��هر س��مرقند و در محل رصدخانه 

درگذشت.
امین احمد رازی در کتاب تذکره هفت اقلیم می گوید که چون 
کاشانی چنان که باید و شاید آداب حضور در دربار را رعایت 
نمی کرد ، الغ بیگ فرمان به قتل او داد. از نامه های کاشانی به 
پدرش چنین برمی آید که پدر به دالیلی از سرنوش��ت فرزند 
خود در دربار الغ بیگ نگران بود و در نامه یا  نامه هایی، پسر را 
از خطرات معمول در دربار پادشاهان برحذر داشته و کاشانی 
نیز در پاس��خ برای کاس��تن از نگرانی های پ��در، نمونه های 
متعددی از توجه خاص الغ بیگ به خود را برای پدر ش��اهد 

آورده است.
برخى ازفعاليت های علمى وی عبارتند از:  

1. اختراع کسرهای دهگانی)اعشاری(.
2. دس��ته بندی معادالت درجه ی اول تا چهارم و حل عددی 

معادالت درجه ی چهارم و باالتر.
3. محاسبه ی عدد p . کاشانی در الرسالة الُمحیطیة )ص 2۸ 
(، عدد p را با دقتی که تا 1۵۰ س��ال پس از وی بی نظیر ماند 

محاسبه کرده است.
۴. تکمیل و تصحیح روش های قدیمی انجام چهار عمل اصلی 
و اختراع روش های جدیدی برای آن ها. در واقع، کاش��انی را 
باید مخترع روش های کنونی انجام چهار عمل اصلی حساب 

) به  ویژه ضرب و تقسیم( دانست.

سرگذشت مشاهير

دریچه

بابک زنجانی!
١٥ماه پس از دستگیری بابک 
زنجانی ماجرا پیچیده تر شد: 

انتقال ٧هزار  میلیارد تومان پول 
نفت به ٤ کشور خارجی!
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