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 غنی سازی
 ادامه خواهد داشت

محمد جواد ظریف در پایان مذاکرات ایران و 1+5 گفت: توافق ما چند حوزه 
مهم دارد مهم تر از همه این اس��ت که برنامه غنی سازی ایران به رسمیت 
شناخته شده است . این برنامه ادامه خواهد داشت. وی درباره ضمانت اجرای 
تعهد غربی ها پاسخ داد: ما یک کمیته مشترک تشکیل دادیم برای این که 

2توافق را مورد پایش قرار دهد و تالش می کنیم اعتمادی که از بین رفته...
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 امکان هک نرم افزار 
» وی چت«  وجود دارد
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فضل الهی و پشتیبانی ملت ایران 
عامل این موفقیت است

قیمت سکه پس از توافق 
هسته ای ارزان می شود

ریی��س اتحادی��ه کش��وری ط��ال و جواه��ر از تأثی��ر 
مذاک��رات ژن��و ب��ر کاه��ش قیم��ت س��که ه��ا در 
 ب��ازار خب��رداد و پی��ش بینی ک��رد ک��ه با توج��ه به

 جو روانی حاکم، تعداد فروشندگان و عرضه سکه به بازار 
افزایش یابد. محمد کش��تی آرای در گفت وگو با مهر از 
تأثیر نتایج توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو بر 
قیمت انواع سکه در بازار خبرداد و گفت: به طور حتم...
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 آلودگی هوا  
عامل  اصلی بیماری ها

غالمحسین صادقیان در جلس��ه علنی شورای اسالمی 
ش��هر با بیان این که کاهش آلودگی های اصفهان باید 
در دستور کار مسووالن قرار بگیرد، اظهارداشت: تدابیر 
الزم ب��رای جلوگی��ری از افزای��ش آالینده های جوی 
اصفهان باید اتخاذ شود. وی با اشاره به این که امیدو اریم 
تفکر بسیجی در تمام سطوح تصمیم گیری و مدیریتی 
کش��ور حاکم ش��ود، افزود: امیدواریم که بس��یاری از 
مش��کالت جامعه با اس��تفاده از ظرفیت های بسیجی 
 موجود برطرف شود. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

 با تأکید بر این که...

 خودروسازان امیدی 
به البی  با پلیس ندارند

رییس پلیس کشور گفت: خودروسازان برای 
گرفتن مهلت هیچ امیدی به نیروی انتظامی 

ندارند چرا که ما به قانون عمل می کنیم.
 امیدواریم پ��س از اتفاقات خ��وش ژنو و رفع 
محدودیت ه��ا بهانه خودروس��ازان نیز پایان 

یابد.
س��ردار اس��ماعیل احم��دی مق��دم اظه��ار 
 داش��ت: س��امانه اطالعاتی، زمانی و مکانی را 
راه ان��دازی کردی��م ک��ه در زم��ان حوادث 
نیروها را س��ازماندهی کرده و ب��ه کار گرفته 
می ش��ود. ضمن این که در طرح زمس��تانی 
امسال تخصیص امکانات علمی تر انجام شده 
و هم��کاری مردم نی��ز می توان��د در کاهش 

تصادفات راهگشا باشد.
وی ادام��ه داد: امس��ال در بیش ت��ر ماه های 
سال ش��اهد کاهش تصادفات و تلفات بودیم 
 و امیدواری��م در 4 م��اه باقی مان��ده نیز این 

روند کاهشی ادامه پیدا کند.

رییس پلی��س کش��ور در پاس��خ به س��ؤال 
خبرن��گاری ک��ه از او پرس��یده ب��ود آی��ا 
خودروسازان برای شماره گذاری خودروهای 
مورد نظر با پلیس البی می کنن��د؟ با رد این 
موضوع گفت: خودروس��ازان برای البی هیچ 
امیدی به نیروی انتظامی ندارند چرا که پلیس 

تنها به قانون عمل می کند. 
ظرفیت های قانونی دیگری همانند کمیسیون 
حم��ل و نقل و هی��أت دولت وج��ود دارد که 
 خودروس��ازان ب��رای تمدید مهل��ت از آن ها 

بهره می گیرند. 
خودروسازان برای تمدید مهلت نصب کیسه 
هوا و ترمز ضد قفل نیز که دارای عقب ماندگی 
بودند از همی��ن ظرفیت های ب��رای دریافت 

مهلت استفاده کردند.
وی ادامه داد: امیدواریم با اتفاقات خوش ژنو و 
رفع تحریم ها خودروسازان برای ارتقای ایمنی 

دیگر بهانه نداشته باشند.

رییس پلیس کشور:

حضور بانوان در ورزشگاه آزادی منتفی شد
دیدار تیم های فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میالن 
در شرایطی روز پنج شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد 

که مسووالن باش��گاه پرس��پولیس تالش کردند زمینه حضور 
خانواده ها در ورزشگاه برای تماشای این دیدار را فراهم کنند اما 

این تالش ها به جایی نرسید و به خاطر برخی محدودیت هایی که 
وجود داشت حضور بانوان منتفی شد.
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مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان ابقا شد

 نوسازی ناوگان هوایی 
با لغو تحریم ها

مدیر روابط عمومی ذوب آهن گفت: در نخستین جلسه 
هیأت مدیره جدید ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل این 

شرکت در سمت خود ابقا شد.
 محمدرضا کجباف اظهارداش��ت: در نخستین جلسه 
اعض��ای حقیقی هی��أت مدی��ره ش��رکت ذوب آهن 
 اصفهان اردشیر س��عد محمدی به عنوان مدیرعامل و 
سید محمدرضا آیت الهی به عنوان رییس هیأت مدیره 
انتخاب شدند. مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
افزود: در این جلسه سید محمدرضا آیت الهی، اردشیر 
سعد محمدی، محمود اس��المیان، محمدحسن فرج 
الهی، محمدیاس��ر طیب نیا به عن��وان اعضای هیأت 
مدیره این شرکت انتخاب ش��دند.به گزارش فارس از 
اصفهان، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت 
را نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری صدر تأمین، 
س��ازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری صبا 
تأمین، ش��رکت س��رمایه گذاری تدبیرگران اطلس و 
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به عنوان اعضای 

حقوقی هیأت مدیره انتخاب و منصوب می کنند.

رییس انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی از نوس��ازی 
ناوگان حمل و نقل هوایی با لغو تحریم ها در راس��تای 
توافقات ایران و گروه 1+5 در ژنو س��خن گفت و اعالم 
کرد: با لغو تحریم قطعات هواپیما، بخش قابل توجهی 
از هواپیماهای زمین گی��ر که به دلیل نب��ود قطعه و 
تعمیرات غیرقابل استفاده ش��ده اند، دوباره به شبکه 
پروازی بازم��ی گردند و به این وس��یله ایمنی پروازها 
افزایش پی��دا می کند.حمید غواب��ش در گفت وگو با 
مهر در خصوص لغو تحریم قطعات هواپیما براس��اس 
توافق ایران و گروه 1+5 در ژنو، اظهار داشت: چگونگی 
لغو تحریم ه��ا و اطالعات دیگر  باید با نشس��ت میان 
بخش خصوصی و دولت مشخص شود و در حال حاضر 
شرکت های هواپیمایی اطالعات زیادی در این خصوص 
ندارد. وی افزود: اما با لغو تحریم قطعات هواپیما بخش 
قابل توجهی از هواپیماهای زمین گیر که به دلیل نبود 
قطعه و تعمیرات غیرقابل اس��تفاده ش��ده اند، دوباره 
به ش��بکه پروازی بازمی گردند و به این وسیله ایمنی 

پروازها افزایش پیدا می کند.
ریی��س انجم��ن ش��رکت های هواپیمای��ی با اش��اره 
به ای��ن مورد که عمر متوس��ط ن��اوگان هوای��ی ما به 
دلیل تحریم های چند س��اله گذش��ته بسیار باالست، 
 گفت: در حال حاضر میانگین عم��ر هواپیماها حدود

 22 سال اس��ت، بنابراین زودتر وارد چرخه تعمیراتی 
می ش��وند و نیاز به تعمیرات و اورهال س��ریع تری به 

نسبت هواپیماهایی با عمر کم تر دارند.

معاون وزیر صنعت تشریح کرد: مشکل اصلی محدودیت های  بانکی است

جزییات رفع تحریم صنعت خودرو 
مدیرعامل کانون حمایت از کشاورزان استان اصفهان:

 بحران های حوزه آبی
 توسط کشاورزان حل شده است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان:

بازار تحت تأثیر مذاکرات قرار گرفته است
رییس مرکز مطالعات پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان

تشویق به ازدواج برای افزایش جمعیت

مدیرعامل کانون حمایت از کشاورزان استان اصفهان 
 گف��ت: بحران ه��ای ح��وزه آبی توس��ط کش��اورزان 

حل شده است.
 محمدرضای��ی اظه��ار داش��ت: ح��دود 90 درصد از 
چاه ه��ای کش��اورزان ش��رق اصفه��ان ی��ا کام��ال 
خش��ک ش��ده و یا این که اگر آب هم داش��ته باشد، 
چ��ون کم ش��ده کیفی��ت آب هم بس��یار بد ش��ده و 
"ES  آب آن ها به ش��دت باال رفته و قابلیت اس��تفاده

 ندارد. 
وی ادام��ه داد: بارش ه��ای اخیر برای مناب��ع آبی باال 
بسیار خوب بود، اما حتی نتوانست بخشی از آب های 
 زیرزمینی ش��رق اصفه��ان و چاه های کش��اورزی را

 غنی کند.
مدیرعامل کانون حمایت از کشاورزان استان اصفهان 
تصریح کرد: کش��اورزان اصفهان به دلی��ل این که در 
حوزه آب منطقه ای بس��یاری از مش��کالت را متوجه 
مدیریت قبلی این ش��رکت می دانن��د، فکر می کنند 
ایشان در پست معاونت عمرانی استانداری نیز نتواند 

کاری از پیش ببرد.

محمدرضای��ی بی��ان داش��ت: البت��ه آق��ای طرف��ه 
مدی��ری بود ک��ه برنامه ه��ا از وزارت خانه به ایش��ان 
 اعالم می ش��د  و به نوع��ی مجبور بودن��د آن را اعمال 

نمایند.
وی افزود: مدیریت اس��تان اصفهان ب��ا وجود این که 
پی��ش از این ب��رای تصمیم های حوزه آب��ی اصفهان، 
نماین��ده کش��اورزان را نی��ز دع��وت می کردن��د 
 برای ای��ن انتص��اب هی��چ مش��ورتی با کش��اورزان 

نداشتند.
مدیرعام��ل کان��ون حمای��ت از کش��اورزان اس��تان 
اصفهان خاطرنش��ان ک��رد: نماینده های کش��اورزان 
واس��طه بین مس��ئوالن و کش��اورزان هس��تند و اگر 
مس��ووالن بخواهند پش��توانه کش��اورزان را داش��ته 
 باش��ند، باید ب��ا نماینده کش��اورزان تعامل داش��ته

 باشند.
محمدرضایی ادامه داد: طی سال های گذشته بسیاری 
از بحران های حوزه آبی توس��ط کشاورزان حل شده و 
حفظ این افراد می توانند در راس��تای پیشبرد اهداف 

استان مؤثر باشد.

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی اصفهان 
گفت: در ح��ال حاضر بازار تحت تأثی��ر مذاکرات قرار 
گرفته، برای نمونه عده ایی که قصد خرید لوازم خانگی 
دارند کمی در خرید خود تأمل کرده و سیاست انتظار 

را پیش گرفته اند.
 اکب��ر زادمه��ر  ب��ا اش��اره ب��ه راک��د ب��ودن ب��ازار

 ل��وازم خانگی اظهارداش��ت: ش��اهد رک��ود در بازار 
ل��وازم خانگ��ی هس��تیم، خری��د و ف��روش در ای��ن 
 ش��رایط بس��یار کم اس��ت و بازار در س��ردی به سر

 می برد.
وی افزود: در رابطه ب��ا قیمت ها بای��د بگویم افزایش 
قیمت خاصی در بازار نبوده، البت��ه باید گفت کاهش 

قیمتی نیز در بازار وجود نداشته است.
رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی اصفهان 
خاطرنش��ان س��اخت: در حال حاضر بازار تحت تأثیر 
مس��ائل سیاس��ی نیز قرار گرفته، برای نمونه می توان 
گفت عده زیادی از افرادی که قصد خرید لوازم خانگی 
دارند کمی در خرید خود تأمل کرده و سیاست انتظار 
را پیش گرفته اند و منتظر نتایج مذاکرات هس��ته ای 
هستند تا ببینند آیا در قیمت ها تغییری ایجاد می شود 

یا خیر و یکی از دالیل مهم رکود بازار در این شرایط نیز 
همین موضوع است.

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی اصفهان 
تأکید کرد: البته در همین ش��رایط عده ای هس��تند 
که به دلیل نیاز مجبور هس��تند وسایلی را تهیه کنند 
که همین موضوع باعث ش��ده تا حدودی از رکود بازار 

کاسته شود.

      بازار از لحاظ تنوع محصوالت اشباع است
زادمهر یادآور ش��د: در ش��رایط کنونی واردات زیادی 
داریم و ب��ازار از لحاظ تنوع محصوالت تقریبا اش��باع 

است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان گفت: 
البته وضعیت تولیدات داخلی نیز در بازار مناسب است 

ولی می تواند بسیار بهتر از این ها باشد.
 اگر محص��والت داخلی از لحاظ کیفی��ت بهبود یابند 
و توانایی رقاب��ت بیش تری با محص��والت و برندهای 
معروف داش��ته باش��ند ب��ه طور قط��ع اس��تقبال از 
 ای��ن محص��والت ب��ه ط��ور چش��مگیری افزای��ش

 می یابد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با تشریح جزییات تحریم های اعمال شده 
علیه صنعت خودروسازی ایران گفت: رفع کامل تحریم ها علیه خودروسازی ایران، 

نیازمند رفع تحریم های بانکی و انتقال پول است.
محسن صالحی نیا با اشاره به توافقات ژنو برای رفع تحریم ها علیه صنعت خودروسازی 
ایران اظهار داش��ت: تحریم های صنعت خودرو از ابتدای جوالی با دستور مستقیم 
رییس جمهور امریکا اعمال ش��د و بر اساس آن، ش��رکت های خارجی از همکاری با 

صنعت خودروسازی ایران منع شدند.

وی ادام��ه داد: بر اس��اس ای��ن تحریم ه��ا تمام اف��رادی ک��ه در ارتباط ب��ا تأمین 
قطعه، م��واد اولیه خودروس��ازی و خدمات پ��س از فروش با صنعت خودروس��ازی 
 ایران اع��م از خودروهای س��بک و س��نگین هم��کاری دارن��د از ادام��ه همکاری

 منع شدند.
صالحی نیا تصریح کرد: بر این اس��اس، خودروسازان خارجی نباید در تأمین قطعه یا 
تأمین مواد مختلف برای تولید قطعه و خودرو با شرکت های ایرانی همکاری داشته 

باشند که با رفع تحریم ها، این محدودیت ها باید برداشته شود.
وی با بیان این که تاکنون نیز خودروسازان با وجود تحریم ها در تأمین قطعه یا مواد 
اولیه موردنیاز برای تولید قطعه فعال بوده اند، گفت: تاکنون مواد اولیه و قطعات الزم 

برای تولید قطعات از طریق واردات تأمین شده است.
معاون وزی��ر صنعت اف��زود: تحری��م صنع��ت خ��ودرو در حالی وجود داش��ت که 

محدودیت هایی در انجام امور بانکی نیز اعمال شده است.
به گفته وی، بحث تحریم صنعت خودرو در شرایطی مطرح بود که تحریم های کالن 
مانند محدودیت های بانکی، عدم نقل و انتقال پول و گشایش ال سی بر علیه صنعت 

کشور از جمله خودروسازی اعمال شده است.
صالحی نی��ا تأکید کرد: رفع تحریم ه��ای صنعت خودرو زمانی به ط��ور کامل اتفاق 

می افتد که محدودیت های کالن برای بنگاه های اقتصادی کشور نیز برطرف شود.
وی در مورد تعیین قیمت خودرو نیز گفت: قیمت  گذاری خودرو بر اساس یک سری 
پارامترها مش��خص می ش��ود که در صورت بهبود این پارامترها، قیمت خودرو نیز 

کاهش خواهد یافت.

رییس مرک��ز مطالعات پژوهش های راهب��ردی وزارت ورزش و جوان��ان با ضروری 
خواندن س��ند ملی حمایت از ازدواج گفت: با توجه به باال رفتن سن ازدواج، افزایش 
آمار طالق و کاهش تمایل جوانان به ازدواج، نیازمن��د تغییر نگرش جوانان در بحث 
ازدواج هستیم و امیدواریم با تدوین سند حمایت از ازدواج، ازدواج های آسان و پایدار 
در کشور رونق پیدا کند.محمد تقی حس��ن زاده در گفتگو با مهر گفت: تدوین سند 
حمایت از ازدواج یکی از برنامه های وزیر ورزش و جوانان است که توجه به این مقوله 
حاکی از اهمیت دادن وزیر به موضوعات و دغدغه های جوانان به ویژه در بحث ازدواج 

اس��ت. وی افزود: در حوزه ازدواج، تحقیقات و مطالعاتی درباره آسیب ها و معضالت 
ازدواج و علل باالرفتن سن ازدواج انجام شده است. در حال حاضر نیز مطالعاتی درباره 
رفع موانع و مشکالت ازدواج در دس��تور کار مرکز مطالعات قرار دارد تا بتوان نگرش 

جوانان را نسبت به ازدواج تغییر داد.
تقی زاده نظر خود را درباره برنامه های حوزه ج��وان وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: 
گودرزی نگاه ویژه ای ب��ه موضوع جوانان دارد و از مدیران حوزه جوان خواس��ته اند 
تا کارها براساس یک انس��جام و برنامه ریزی منطقی پیگیری و اجرا شود. امیدواریم 
که بتوان هر چه زودتر بخشی از دغدغه ها و مشکالت حوزه جوان را به ویژه در بحث 

ازدواج و اشتغال حل کرد.
       تشویق جوانان به ازدواج برای افزایش جمعیت جوان کشور

  رییس مرکز مطالعات پژوهش های راهبردی وزارت جوانان با اشاره به انتشار فصلنامه 
مطالعاتی و کسب رتبه علمی و پژوهش��ی در کشور، از کمبود اطالعات و دانش های 
کاربردی خبر داد و گفت: مطالعات انجام شده در مرکز براساس نیازهای روز جوانان 
است، اما متأس��فانه اطالعات و دانش های کاربردی اندک و  انتقال آن به گروه های 
مرجع بسیار سخت اس��ت. به گفته وی، جمعیت جوان کش��ور طی 10 سال آینده 
کاهش خواهد داشت. از دیگر سو آمار ازدواج کاهش یافته است و باید با ترویج ازدواج 

آسان، جوانان را تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت جوان کشور کرد.
حس��ن زاده ادامه داد: در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمن��د مطالعات و تحقیقات 
کاربردی روی تغییر نگرش جوانان نسبت به مقوله ازدواج هستیم و از دیگر سو با تغییر 

در شیوه اطالع رسانی نتایج تحقیقات به جامعه اعالم شود.



سخن روزيادداشت

احمدی نژاد به جنت آباد 
اسباب کشی کرد

محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان و همراهان وی پس از 
تخلیه ساختمان الدن در حوالی میدان ونک به ساختمانی در جنت آباد 
نقل مکان کردند.پس از این که نهاد ریاس��ت جمهوری، ساختمان الدن 
را متعلق به وزارت دادگستری اعالم کرد و در نامه ای خواستار تخلیه این 
ساختمان شد، هیأت دولت سابق با تخلیه ساختمان الدن، فعالیت های 
خود را در س��اختمانی در خیابان جنت آباد واقع در منطقه غرب تهران، 
پیگیری خواهد کرد.حمید بقایی پیش از این گفته بود که در حال تخلیه 
ساختمان الدن هستند و سه مکان برای استقرار تیم احمدی نژاد مدنظر 

آن هاست.

توافق ژنو يک» نقطه تحول« است
وزیر امور خارجه آلمان توافقنامه ژنو را» نقطه تحولی« در برنامه  هسته ای 
ایران خواند.گیدو وستروله گفت که کش��ورهای غربی به هدف شان که 
جلوگیری از دس��تیابی ایران به تسلیحات هس��ته ای بوده است، بسیار 
نزدیک شده اند.بنا بر گزارش روزنامه ی الرای العام چاپ کویت، وی ابراز 
خرس��ندی کرد که ما برای اولین بار در خصوص گام های اولیه اصلی به 
یک وحدت سیاسی رس��یدیم و باید از ماه های آینده برای اعتمادسازی 

متقابل استفاده کرد.

 تحقیق و تفحص از
 دانشگاه پیام نور رد شد

کلیات طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی با رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی رد شد. بنابراین 
گزارش، این درخواس��ت با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به هیأت رییسه تقدیم ش��ده بود که پس از گزارش کمیسیون 
آموزش و تحقیق��ات در خصوص مخالفت با این مس��أله، اصل تحقیق و 
تفحص در جلس��ه علنی مجلس به رأی گذاشته ش��د. در نهایت پس از 
صحبت های موافقی��ن و مخالفین این طرح، اص��ل تحقیق و تفحص از 
دانشگاه پیام نور با 75 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع رد 
شد. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی تحقیق و تفحص از دانشگاه 

پیام نور رد شد.

آب سنگین اراک به کار خود
 ادامه می دهد

عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفت: ساختمان و ساز و کار تأسیسات 
آب سنگین اراک به کار خودش ادامه می دهد و توسعه و گسترش بیش 
از این در طول شش ماه آینده نخواهد داشت. البته براساس اعالم سازمان 
انرژی اتمی، تاریخ راه اندازی وبهره برداری از تأسیسات آب سنگین اراک 
به تعویق افتاده است. این که برخی می گویند ما در حال ساخت پلوتونیوم 
هستیم، غلط اس��ت چون اصال نیروگاه اراک ش��روع به کار نکرده که ما 

پلوتونیوم تولید کرده باشیم.

طرفین برنده اين توافق هستند
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که گروه 1+5 حق  جمهوری اسالمی 
ایران برای غنی سازی تحت نظارت کامل آژانس بین المللی را به رسمیت 
ش��ناخته و بعد از گذش��ت 6 ماه از اجرای توافقات تحریم های آمریکا و 
اتحادیه اروپا علیه ایران هم کاه��ش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری 
»نووس��تی«، س��رگی الوروف وزیر امور خارجه روس��یه در گفت وگو با 
خبرنگاران در ژنو اعالم کرد که امکان��ات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برای کنترل برنامه هس��ته ای ایران افزایش پیدا خواهد کرد و وی کامال 
اطمینان دارد ک��ه ایران با آژانس هم��کاری الزم در این زمینه را خواهد 
داشت. الوروف یادآور شد: من فکر می کنم که همه طرفین در این توافق 

برنده شده باشند.

 میثاق  نامه ای
 که بسیجیان امضا می کنند

بس��یجیان جدیدالورود بر اس��اس یکی از بندهای میثاق نامه ای که 
برای حضور در این نهاد مقدس امضا می کنند، س��وگند می خورند 
 لحظه ای از مس��یر والیت جدا نش��ده و هم��واره ی��اور مظلومان و

 خصم ستمگران باشند.
 مقام معظم رهبری بارها از تعابیر بلندی در وصف بس��یج و بسیجی 
استفاده کرده اند و فرموده اند »بس��یج با ارزش ترین نعمت هاست« 
 که خدای من��ان توفیق عضویت و فعالیت در ای��ن نهاد مقدس را به 

بندگان عاشق عنایت می فرماید.
از آن جا که بسیاری از امور نظیر فارغ التحصیلی دانشجویان )به ویژه 
برای پزش��کان(، قضات، نمایندگان مجلس، ریاس��ت جمهوری و... 
دارای آداب و قرائت سوگند و... است و یا در اعمال معنوی نظیر حج 
 نیز مناسک خاصی وجود دارد، عضویت در بسیج نیز با آیین خاص و 

با شکوهی که بر زیبایی این خاطره می افزاید، برگزار می شود.

حجت االسالم حسن روحانی در نشست خبری خود با بیان این که 
گزارش کوتاهی از تالش های پیگیر تیم دیپلماتیک و دوستانمان به 
عنوان تیم مذاکرات هسته ای ارایه خواهم داد، گفت: دستاورد این 

تالش ها جلوه بیش تر کرامت و بزرگی ملت ایران بود.
وی با بیان این که ملت ایران همواره در طول تاریخ دارای عظمت و 
سربلندی هایی بوده که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، 
افزود: در این مذاکرات دنیا به این احس��اس رسید که تکریم ملت 

ایران پاسخ خواهد داد و تحریم نمی تواند کارساز باشد.
رییس جمهور تأکید کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد فضای 
اعتماد بین جمهوری اسالمی ایران و کش��ورهایی است که آن ها 

عالقه مند به ارتباط دوستانه با این ملت بزرگ هستند.
     شعار دولت ،تعامل سازنده با جهان است

رییس جمهور در ادامه این نشست اظهارداشت: برای ایجاد اعتماد 
در سایه  تبلیغات ناصحیح، دشمنان چهره ای را ترسیم کرده بودند و 
در واقع می خواستند ، ایران هراسی را در ا فکار عمومی جا بیاندازند.

وی با بی��ان این که منط��ق و اس��تدالل و مذاک��رات منطقی تیم 
دیپلماتیک ایران در کنار صدها مذاکره  سیاسی دیگر این فضا را به 
وجود آورد که مسیر اعتماد کشورهای دیگر با ایران در مسیر درست 
خود قرار بگیرد، تأکید کرد: البته همان طور که بارها گفته ش��ده 
اعتماد یک جاده دو طرفه است و ما هم باید نسبت به دیگران و به 
ویژه کشورهای غربی بتوانیم به اعتماد برسیم. البته برای دستیابی 

به اعتماد کامل راه طوالنی در پیش است، اما قدم های اولیه در این 
زمینه برداشته شده است. رییس جمهور ضمن این که بحث بعدی 
را مس��أله تعامل با جهان عنوان کرد، گفت: شعار این دولت تعامل 
سازنده با جهان است که در سایه  اعتماد به وجود خواهد آمد و در این 

راستا قدم های اولیه برداشته شد.
     قدرت های جهان حقوق هسته ای ايران را به رسمیت 

شناخته اند
رییس جمهور در ادامه نشس��ت خبری خود با بیان این که حاصل 
مذاکرات این است که 1+5 یا به نوعی دیگر قدرت های جهان حقوق 
هسته ای ایران را به رسمیت شناخته اند ، گفت:  البته ایران این حق 
را به طور ذاتی دارد. معاهده NPT این حق را به همه کش��ورهای 
امضاکننده آن داده اس��ت. روحانی افزود: اکنون بیش از 40 کشور 
در دنیا مشغول غنی سازی هس��تند و آژانس هم بر همین مبنا بر 

کشورهایی که سوخت هسته ای تولید می کنند، نظارت می کند.
وی اظهارداشت: اذعان قدرت های بزرگ به این حق ایران )حقوق 
هسته ای( از دیدگاه سیاسی بسیار ارزشمند است. رییس جمهور در 
ادامه، دستاورد دوم مذاکرات را »کس��ب حق غنی سازی ایران در 
خاک خود« دانست و افزود: هرکس هر تفسیری بخواهد می تواند 
از این حق بکند. در متن توافقنامه به صراحت آمده است که ایران 
غنی س��ازی خود را انجام می دهد. روحانی افزود: من به ملت ایران 
اعالم می کنم که فعالیت غنی سازی ایران به صورت سابق ادامه پیدا 

می کند و نطنز، ف��ردو، اراک، اصفهان و بندرعباس به فعالیت خود 
ادامه می دهند.

     سازمان تحريم با اجرای اين توافق شکسته شد
رییس جمهور در ادامه این نشست خبری با بیان این که دستاورد 
سوم در این توافق این نکته است که قدرت های جهانی اعالم کردند با 
پایان یافتن مذاکرات جامع که بالفاصله آغاز می شود و توافق جامع، 
تمام تحریم ها برداشته خواهد شد از جمله تحریم های سازمان ملل  
تحریم های یک جانبه از سوی اتحادیه ی اروپا و یا آمریکا گفت: در 
این توافقنامه اعالم شده است که تمام تحریم ها قدم به قدم با ادامه 
مذاکرات برداشته خواهد شد. این نکته دیگری است که در این توافق 
بر آن تصریح شده است. روحانی با اشاره به این که تحریم با اجرای 
این توافق شکسته ش��د چه دیگران از این لفظ خوش شان بیاید و 
چه بدشان بیاید افزود: ترک ها در تحریم هاآغاز شده و هر چه زمان 
بگذرد فاصله ترک ها بیش تر خواهد شد. وی با بیان این که در اولین 
قدم برخی تحریم ها با اجرای توافق برداشته خواهد شد تصریح کرد: 
تحریم هایی که به صورت فزاینده ادام��ه می یافت از امروز یعنی از 

شروع اجرای توافق متوقف خواهد شد.
     موفقیت در مذاکرات، در س�ايه رهنمودهای رهبری، 

حمايت ملت و تالش ديپلمات ها بوده است
رییس جمهور در ادامه گفت: الزم می دانم بگویم موفقیتی که تا امروز 
حاصل شده، در س��ایه رهنمودهای رهبری، حمایت های بی دریغ 
ملت بزرگ و تالش و کوشش های دیپلمات ها و دستگاه های کشور از 
جمله شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی بوده است.  
روحانی ادامه داد: من الزم می دانم یاد امام عزیز را گرامی بدارم که در 
سایه راه و خط او مردم ایران مسیر استقالل، استقامت و ایستادگی 
را آموختند و عملی کردند. از رهنموده��ای رهبری هم که از ابتدا 
تاکنون ارشادهای ایشان برای ما راهگشا بوده و همچنین از شهدا و 
خانواده شهدا و به ویژه خانواده شهدای هسته ای تشکر می کنم.  وی 
افزود: امروز ایران دارای فناوری هسته ای و توان غنی سازی است، 
این توانایی ادامه می یابد و ما در همه زمینه های صلح آمیز هسته ای، 
فعالیت خود را ادامه می دهیم و با تالش سازمان انرژی اتمی و رییس 
این سازمان و همه اندیشمندان و دانشمندان، این راه ادامه خواهد 
یافت. وی افزود: وقتی تیم هس��ته ای از سفر بازگشتند، مفصل تر 
درباره جزییات این توافقنامه صحبت می کنند. در این لحظه با اشاره 
رییس جمهور، خانواده شهدای هسته ای در کنار وی قرار گرفتند. 
روحانی گفت: ما به این خانواده های عزیز افتخار می کنیم. آن ها در 
این مسیر عزیزترین فرد خود را تقدیم کردند و همواره به این ایثار 
افتخار می کنند. وی بیان کرد که اکنون نوبت فعاالن اقتصادی است 
مسیر را آماده کرده ایم و  از امروز تالش و کوشش شما آغاز می شود.

ريیس جمهور:

 کری و الوروف  تحریم ها قدم به قدم برداشته خواهد شد
در » ژنو  2« شرکت نمی کنند

وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا در نشست 25 نوامبر ژنو 
که با هدف مذاکره درباره آمادگی های الزم برای برگزاری یک 
کنفرانس صلح آمیز بین المللی در خصوص مس��أله  سوریه 
صورت می گی��رد، ش��رکت نمی کنند. اخض��ر االبراهیمی، 
نماینده ویژه س��ازمان ملل و اتحادیه عرب در امور س��وریه 
گفت، سرگی الوروف،  وزیر امور خارجه روسیه و جان کری، 
همتای آمریکایی اش از شرکت در این نشست امتناع کردند. 
در عوض این دو دیپلمات ارشد، معاونان خود را به این نشست 

اعزام خواهند کرد.

خنثی شدن بزرگ ترين حمله 
تروريست ها به سوريه

منابع خبری محلی در سوریه اعالم کردند، تروریست ها یکی 
از بزرگ ترین حمالت خود را به شهر های القیسیا، القاسمیه، 
س��کا، العتیبیه، العبادیه و دیر س��لیمان صورت دادند که با 
 مقاومت ارتش و درهم شکسته ش��دن نیروهایشان روبه رو 

شدند.
به گزارش دام پرس، منابع خبری وابسته به ارتش سوریه اعالم 
کردند، چندین گروه تروریستی به رهبری گروه تروریستی 
جیش االسالم حمله بسیار گسترده ای را با چند هزار نیرو و 
خودروهای زرهی به مناطق القیسیا، القاسمیه، سکا، العتیبیه، 
العبادیه و دیر سلیمان آغاز کردند.  منابع نظامی ارتش سوریه 
اعالم کردند هدف از این حمله گسترده کم کردن فشار موجود 

برروی گروه های تروریستی در القلمون است.

 حمايت »داووداوغلو«
 از مذاکرات هسته ای ژنو

وزیر خارج��ه ترکیه که قرار اس��ت امروز به ته��ران بیاید، از 
مذاکرات هسته ای ژنو حمایت کرد. 

 وزیرخارج��ه ترکیه پیش از س��فر به قطر درب��اره مذاکرات 
هس��ته ای ژنو گفت: »ترکیه، ایران را یک همسایه ارزشمند 
و قدرتمند می دان��د و ما بیش از هر کش��ور دیگری خواهان 
حل پرونده هسته ای ایران هستیم. من هنوز هم معتقدم اگر 
اهمیت توافقات تهران درک می ش��د، مسأله هسته ای ایران 
خیلی زودتر حل می شد. با این حال هنوز هم امیدوار هستیم 
و با تمام توان از اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای حل این 

معضل حمایت می کنیم.«

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 پاسخ رهبر حکیم انقالب 
به نامه تبريک ريیس جمهور

فضل الهی و پشتیبانی ملت ايران 
عامل اين موفقیت است

پاسخ رهبر حکیم انقالب به این شرح است:  
بسمه تعالی 

جناب آقای رییس جمهور
 دس��تیابی به آنچه مرقوم داش��ته اید در خور تقدیر و تشکر از هیأت 
مذاکرات هس��ته  ای و دیگر دست اندر کاران اس��ت و می تواند پایه  
اقدامات هوش��مندانه  بعدی قرار گیرد. بی ش��ک فضل الهی و دعا و 
پش��تیبانی ملت ایران عامل 
این موفقیت بوده و در آینده 

نیز خواهد بود ان شاء اهلل. 
ب��ر  برا در   ایس��تادگی 
زیاده خواهی ها همواره باید 
شاخص خط مستقیم حرکت 
مس��ووالن این بخش باشد، و 

چنین خواهد بود ان شاء اهلل.
سّید علی خامنه ای
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اعتراف اسراییل به پیروزی ایران 

راشاتودی نوشت: لیبرمن، وزیر خارجه اسراییل پس از توافق هسته ای ایران و 1+5 به این مسأله اعتراف 
کرد که این توافق بزرگ ترین پیروزی دیپلماتیکی است که تهران طی سال های اخیر توانسته به آن دست 
پیدا کند. این اظهارات درحالی مطرح شدکه نخست وزیر اسراییل از توافق هسته ای ایران انتقاد کرده است.

 متن نامه وکالی ملت 
به روحانی و ظريف

تقديرابوترابی از تیم 
مذاکره کننده هسته ای

جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در حال امضای نامه ای 
هستند که بر طبق آن از هیأت رییسه خانه ملت خواسته شده که از حسن 
روحانی رییس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای حضور 
در پارلمان دعوت کنند. در مت��ن این نامه که خطاب به هیأت رییس��ه 

مجلس شورای اسالمی نوشته شده، آمده است:
با عنایت به اهمیت توافقنامه منعقد شده بین جمهوری اسالمی ایران و 
1+5 امضا کنندگان ذیل درخواست دارند که در جلسه غیرعلنی با حضور 
حجت االس��الم روحانی و محمدجواد ظریف جزییات مذاکرات و توافق 
صورت گرفته تش��ریح ش��ود. این نامه به گفته احمد امیرآبادی نماینده 
مردم قم در مجلس شورای اس��المی تاکنون به امضای 70 نفر از وکالی 

ملت رسیده و امضاها همچنان در حال افزایش است.

ابوترابی نایب ریی��س مجلس گفت : اگر پدی��ده اس��تثنایی افتخار آفرین و 
عزت بخش رهبری صالح که تجس��م عینی حضور دین، فقه، اخالق، صداقت 
و دانش در عرصه سیاس��ت اس��ت، در متن انقالب اس��المی حضور نداشت 
نمایندگان جمهوری اس��المی در مذاکرات ژنو 3 این گون��ه با اقتدار از منافع 
ملی و از حقوق مشروع ملت ایران نمی توانستند دفاع کنند. ما ضمن تقدیر از 
تالش ارزشمند نمایندگان جمهوری اسالمی ایران به ویژه وزیر امور خارجه در 
مذاکرات ژنو 3 این پیروزی و موفقیت را در این مرحله مرهون مقاومت ملتی 
می دانیم که به امام و رهبر شایس��ته خود اقتدا کرده اس��ت و در سخت ترین 
تنگناها فش��ارها و تحریم ه��ا در کنار حقوق مش��روع خود مقاوم و اس��توار 
ایستاده اند و برای رسیدن به تمام حقوق مش��روع خود راهی جز ایستادگی 

و مقاومت بر اصول حق و مسلم ایران در چارچوب هدایت رهبر نمی دانیم.

در جلس��ه دیروزمجلس ش��ورای اس��المی پ��س از آن که 
تع��دادی از نماین��دگان اخطارهایی را در خص��وص لزوم 
تصویب توافقنامه ایران و 1+5 مطرح کردند، قشقاوی معاون 
پارلمانی وزارت خارجه در صحن علنی مجلس حضور یافته 
و با نمایندگان مخالف گفت وگو کرد. موسوی نژاد نماینده 
دشتستان در خصوص رایزنی های قشقاوی با نمایندگان، 
گفت: قشقاوی اعالم کرد که سران نظام کف و سقفی را برای 
مذاکرات ظریف با 1+5 مشخص کردند که در واقع خطوط 
 قرمزی بوده که مس��یر حرکت تیم مذاکره کننده را تعیین 
کرده اس��ت.  وی ادامه داد: قشقاوی در گفتگو با نمایندگان 
مخالف تأکید کرد که این موافقتنامه شش ماهه است و اگر 
غرب به مفاد آن عمل نکند همکاری های ایران و 1+5 ادامه 
پیدا نخواهد کرد. موسوی نژاد گفت: قشقاوی از نمایندگان 
مجلس خواست متن توافقنامه و توضیحات ظریف را بشنوند 
و پس از آن قضاوت کنند. نماینده دشتس��تان یادآور ش��د: 
معاون پارلمانی وزارت امور خارجه تأکید کرد که اگر هیأت 
رییسه مجلس بخواهد، ظریف برای ارایه توضیحات حاضر 
خواهد شد. وی ادامه داد: برخی از نمایندگان معتقدند طبق 
 مفادNPT همه کشورها حق اس��تفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای و غنی سازی را دارند و به نظر می رسد در مذاکرات 

ایران و 1+5 ، ایران امتیازی به دست نیاورده است.

علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه اظهار داشت: با توجه به 
توافقات امروز اجالس 1+5 و موفقیت ایران در این توافقات، 
پیش بینی می شود صنعت حمل و نقل هوایی ایران از گردونه 

تحریم  های ناجوانمردانه خارج شود.
وی با اشاره به وعده  های قبلی برای رفع تحریم این صنعت، 
ادامه داد: یکی از بخش هایی که قرار است در مذاکرات اخیر، 

رفع تحریم شود، صنعت حمل و نقل هوایی است.
قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی افزود: ایمنی پرواز ها، رفع 
تحریم ها و اعمال  رفتار های بش��ر دوستانه در این صنعت از 
مسائل اصلی در این باره است. نوریان بیان کرد: احتمال دارد 
به عنوان اولین قدم ها، مشکالت تأمین لوازم یدکی هواپیما، 
موتور و قطعات آن، تأمین سوخت هواپیما، اسناد هواپیما، 
داکیومنت ها و از این قبیل در کنار موانع حساب های مالی، 

برطرف شود.
قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی با بیان این که امیدواریم 
این توافقات تأثیر مثبتی داشته باش��د، افزود: احتمال دارد  
تحریم های بانکی برای رفع بلوکه شدن حساب  های بانکی 
در خرید هواپیما برداشته شود. نوریان ادامه داد: مردم باید 
مطمئن باشند که دولت به  عنوان کارگزار مواظب سالمتی، 
ایمنی و رفاه آن ه��ا در صنعت حمل و نقل هوایی اس��ت و 

زیرساخت های این صنعت توسط دولت ایجاد شده است.

محمد جواد ظریف در پایان مذاک��رات ایران و 1+5 گفت: 
توافق ما چند حوزه مهم دارد مهم تر از همه این اس��ت که 
برنامه غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است . این 
برنامه ادامه خواهد داشت. وی درباره ضمانت اجرای تعهد 
غربی ها پاس��خ داد: ما یک کمیته مشترک تشکیل دادیم 
برای این که توافق را مورد پایش قرار دهد و تالش می کنیم 
اعتمادی که از بین رفته به وجودبیاید و به سمتی حرکت 
کنیم که طرفی��ن را هدایت کند  و به توافق الزم برس��یم.

ظریف افزود: امیدواریم در جهتی که پیشبرد ما را مدیریت 
کند و قادر باشیم اعتماد ایرانیان را به دست آوریم حرکت 
کنیم. وی گفت: امروز ش��اهد بودیم مقاومت مردم ایران و 
پذیرش فشارهایی که به صورت غیر قانونی بر مردم وارد شد 
به ثمر نشست و جامعه جهانی ش��اهد بود که برای بار دوم 
دو هفته وزیران خارجه کشورهای قدرتمند برای مذاکره 
 با خدمتگزار ش��ما به ژنو آمدند. وزیر امور خارجه با تأکید 
بر این که برنامه غنی سازی ادامه خواهد داشت و حق مردم 
در معاهده منع گسترش سالح های هس��ته ای به عنوان 
یک حق غیر قابل انفکاک پذیرفته شده است اظهار داشت: 
در توافق صورت گرفته که با یک شروع جدی در شش ماه 
آینده و مذاکراتی که به سمت رفع کامل تحریم ها و در عین 

حال غنی سازی اورانیوم 5 درصدی ادامه پیدا می کند.

امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران گف��ت:  رزمایش امس��ال نیروی 
دریایی ارتش، در صورت تصویب سلس��له مراتب در عرصه 
دریاهای آزاد و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه برگزار 
می ش��ود. وی با بیان این که رزمایش ها اهمیت فراوانی در 
جهت آماده و به روز نگه داش��تن توان رزم��ی و دفاعی هر 
نیرویی دارد، تأکید کرد: ما در طول س��ال های گذشته و با 
برگزاری رزمایش های مختلف تجارب ارزشمندی را کسب 
کرده ایم و در رزمایش امسال نیز جدیدترین دستاوردهای 
خود را محک خواهیم زد. فرمان��ده نیروی دریایی ارتش در 
خصوص نوع تجهیزات به کار گرفته در رزمایش امسال نیز، 
افزود: جدیدترین موش��ک  های دریای��ی را در این رزمایش 
تس��ت خواهیم کرد و عالوه بر آن قطعا سالح های جدیدی 
که می تواند در میدان رزم واقعی به کارمان بیاید را نیز در این 
رزمایش به بهره برداری خواهیم رساند. دریادار سیاری با بیان 
این که تمامی یگان های نیروی دریایی از جمله ناوشکن ها، 
ناوهای موش��ک انداز و پش��تیبان، زیردریای��ی، بالگردها، 
ساحلی)موشک های س��احل به دریا(، تیپ های تفنگدار و 
تیپ های عملیات ویژه و غواصان نی��رو دریایی در رزمایش 
والیت 92 حاضر خواهند بود، خاطرنش��ان کرد: متناسب با 

اهداف مورد نیاز از این یگان ها استفاده خواهیم کرد.

دولت انرژی هسته ایمجلس دفاعی

 توصیه قشقاوی به
 نمايندگان معترض به توافق

تأثیر مذاکرات هسته ای 
بر صنعت هوايی ايران

 غنی سازی
 ادامه خواهد داشت

تست جديدترين 
موشک های کروز دريايی
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يادداشت

4800مددجومالکخانهشدهاند
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان گفت: تاکنون بیش از چهار هزار و 
800 نفر از مددجویان استان اصفهان از طریق ثبت نام در مسکن مهر و 
خودمالکی صاحب خانه شده اند. محمود محمدزاده با اشاره به خدمات 
ارایه از سوی سازمان بهزیستی برای خانه دار ش��دن معلوالن در استان 
اصفهان بیان داشت: در این راس��تا به طور میانگین برای افراد متقاضی 
بین دو تا چهار میلیون تومان کمک هزینه خرید و یا س��اخت مسکن به 
مددجویان استان پرداخت شده است.  وی بیان کرد: سازمان تاکنون به 
بیش از ش��ش هزار مددجو برای ثبت نام و یا خرید مسکن کمک کرده 
اس��ت وتمام سرپرس��تان معلول خانوار، زنان بی سرپرس��ت و معلوالن 
باالی 22 سال می توانند برای خرید و یا ساخت مسکن از این تسهیالت 
 استفاده کنند. مدیرکل بهزیستی اس��تان با بیان این که تاکنون بیش از 
چهار هزار و 800 نفر از مددجویان متقاضی مس��کن در استان از طریق 
مسکن مهر و یا خودمالکی صاحب خانه شده اند، ادامه داد: مسکن یک هزار 
و 800  مددجوی دیگر نیز در حال آماده سازی است. وی اظهار داشت: 
البته باید توجه داشته باشیم که مددجویان زیادی نیز در استان بدون خانه 

هستند و مسووالن باید نسبت به این امر توجه داشته باشند.

هزينه25میلیونیبرایاجرایطرح
احسانحسینی)ع(درسمیرم

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان سمیرم گفت: همزمان 
با دهه اول محرم و در قالب اجرای اولین دوره طرح احسان حسینی )ع(

25 میلیون تومان در سمیرم هزینه شد.
عبدالرضا خودسیانی اظهار داشت: اولین دوره طرح احسان حسینی )ع( 
همزمان با دهه اول ماه محرم در سمیرم برگزار ش��د و طی آن سه هزار 
و 570 نفر از طرف هیأت های مذهبی هیأت امنای مس��اجد و حسینیه 
 اطعام شدند. وی افزود: امسال برای اولین دوره طرح احسان حسینی )ع(

 25 میلیون تومان هزینه ش��د. مدی��ر کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 
شهرستان سمیرم با بیان این که این طرح در اولین دوره اجرا به محوریت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( سمیرم اجرا شد، اذعان داشت: در اجرای 
این طرح توجه به نیازمندان و توجه صرف مردم و مس��ئوالن به نذورات 

مردمی هدف محوری قلمداد شد.

ضرورتراهاندازیسامانههای
آموزشمجازیدرجامعه

مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گف��ت: راه اندازی 
سامانه های آموزش مجازی در شرایط کنونی در راستای آموزش همگانی 
و عمومی امری ضروری است. منصور شیش��ه فروش پیرامون همکاری 
مشترک ستاد بحران با اداره کل پدافند غیرعامل و سازمان بسیج مهندسی 
استان اصفهان، در راه اندازی س��امانه آموزش مجازی پدافند غیرعامل 
اظهارداشت: کشوری در جهان امروز موفق است که به سوی عرصه های 
جدید علم و فناوری گام بردارد. شیشه فروش افزود: ستاد مدیریت بحران 
استانداری اصفهان در نظر دارد که با آموزش های همگانی و ترویج آموزش 
در هر خانه و خانواده اصفهانی  یک امدادگر وجود داش��ته باشد، چرا که 
کسی در بالیای غیرقابل پیش بینی و طبیعی می تواند جان خود و دیگران 

را نجات دهد که آموزش دیده باشد.
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گشتیدراخبار
40 درصد از اعتبار ساخت بیمارستان چادگان اختصاص نیافته است
فرمان��دار شهرس��تان چادگان گف��ت: امس��ال بی��ش از 35 میلیار ری��ال اعتبار ب��رای تکمیل 
 پروژه بیمارس��تان 32 تختخوابی چ��ادگان تخصیص داده ش��د که تنها 60 درص��د آن تحقق

 یافته است.

3

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: با توجه به این که وی چت نرم افزار جعلی دارد، 
امکان هک نرم افزار وج��ود دارد. وی با بیان این که نرم افزار کاربردی اپلیکیش��ن 
)Application( وی چت باید در گوش��ی دو طرف برقرار باشد، افزود: البته باید 
توجه داشت که امکان هک این نرم افزار گوشی وجود دارد. وی تصریح کرد: کاربران 
باید توجه داشته باش��ند که وی چت های جعلی نیز وجود دارد که امکان سرقت از 
اطالعات آن ها بیش تر است. وی ادامه داد: همچنین انتشار موارد ضد اخالقی یکی 
از آسیب هایی است که در وی چت های جعلی برای سرقت از اطالعات وجود دارد.

خسروی افزود: به کاربران توصیه می ش��ود، ابتدا برای ورود به وی چت گوشی را از 
اطالعات تخلیه کنید تا اگر صفحه وی چت جعلی نمایان ش��د، اطالعات شخصی،  

خصوصی و هویتی آن ها فاش نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: طرح زمستانه راهداری همزمان با آغاز 
فصل سرما در سطح جاده های استان انجام می شود. محمود زاده اظهارداشت: با آغاز 
بارش های پاییزه و آغاز فصل سرما، طرح زمستانه راهداری ها در سطح جاده های استان 
اصفهان با به کارگیری نیروهای انسانی، خودرو و تجهیزات ایمنی انجام می گیرد. وی 
افزود: طرح زمستانه راهدارخانه در سطح بیش از 25 هزار کیلومتر از راه های هم سنگ 
استان و با به کار گیری 700 نفر نیرو و بیش از 100 خودروی سبک و سنگین انجام 
می شود و این طرح تا پایان فصل زمستان و آغاز فصل نوروز و طرح نوروزی ادامه دارد. 
وی بیان کرد: ادارات و نهادهای مختلفی همانند اورژانس 115، پلیس و هالل احمر 
نیز در اجرای طرح زمستانه با مأموران راهدارخانه و اداره کل راه و شهرسازی در سطح 

جاده ها همکاری دارند و امدادرسانی و کمک رسانی در سطح راه ها انجام می شود.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در تشریح آخرین وضعیت داروهایی که 
تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته اند، گفت: تاکنون 170 قلم داروی گران قیمت 

بیماران صعب العالج مشمول حمایت دولت قرار گرفته است.
دکتر رس��ول دیناروند گفت: توزیع دارو هنوز در داروخانه ها عادالنه نیس��ت و 

س��هم مهمی از داروهای تخصصی 
و داروه��ای بیم��اران خ��اص و 
صعب العالج در داروخانه های بزرگ 
دولتی یا سازمان های عمومی توزیع 

می شود.
وی ادامه داد: علت این مس��أله این 
اس��ت که این داروه��ا از یارانه های 
س��نگین دولتی برخوردارند و باید 
نظارت ج��دی ب��رای جلوگیری از 
قاچاق آن ها صورت بگیرد تا مطمئن 
باش��یم این داروهای گ��ران قیمت 

واقعا به دست بیماران برسد.
رییس سازمان غذا و دارو گفت: اگر 
همه این داروها مش��مول بیمه قرار 

بگیرند و با قیمت واقعی عرضه ش��ود، نگرانی از خروج آن ها به بازار قاچاق کم 
می ش��ود و امکان توزیع عادالنه فراهم می ش��ود. دیناروند در مورد قاچاق دارو 
گفت: قاچاق دارو دو بخش دارد، یک بخش خروج داروهای ایرانی از کشور است 

که در مورد داروهای یارانه ای با وجود تمام نظارت ها هنوز نتوانسته ایم خروج
 آن ها را از کشور به صفر برسانیم.

وی ادامه داد: بخش دیگری از خروج دارو از کش��ور مربوط ب��ه داروهای تولید 
داخل بدون یارانه اس��ت که با توجه به واقعی بودن قیم��ت آن ها خیلی نگران 
خروجشان از کشور نیستیم. دیناروند افزود: نگرانی اصلی ما در مورد داروهایی 
اس��ت که به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می ش��وند و معموال تقلبی 
هس��تند. نگرانی ما این نیس��ت که این داروها هزینه گمرکی نداده است، بلکه 

اکثر این داروها مانند داروی قاچاق » اوکس��ی الیت « که متأس��فانه به صورت 
قاچاق وارد کشور شد و داروی بس��یار خطرناکی بود و البته قبل از کار دستگاه 
های بین المللی در مورد آن هشدار داده بودند. رییس سازمان غذا و دارو در مورد 
فهرس��ت داروهای مورد حمایت دولت، گفت:  خوش��بختانه شرکت های بیمه 
قیمت رس��می دارو را پذیرفته اند و این 
قیمت در مورد داروی خارجی تا حدود 
دو برابر قیمت داروهای س��ال گذشته 
 ب��وده و در مورد داروه��ای تولید داخل

 50 درصد افزایش قیمت داشته ایم که 
مورد پذیرش بیمه ها قرار گرفته اند.

وی گفت : عالوه بر آن تاکنون 170 قلم 
داروی گران قیمت بیماران صعب العالج 
طی دو فهرست مشمول حمایت دولت 
قرار گرفت و فهرست سوم آن که شامل 
30 قلم داروی دیگر می ش��ود نیز طی 
آبان به بیمه ها ارس��ال ش��ده است که 
امیدواری��م ای��ن فهرس��ت داروه��ای 

حمایتی نیز بزودی عملیاتی شود.
دیناروند گفت: از مجم��وع 1800 میلیارد تومان اعتب��ار حمایتی دولت برای 
 بازگش��ت قیمت داروهای  بیماری های صعب العالج به قیمت س��ال گذش��ته 
900 میلیارد تومان آن تاکنون تخفی��ف یافته که از این مق��دار 700 میلیارد 
تومان آن در اختی��ار بیمه ها  قرار گرفت��ه و 200 میلیارد توم��ان آن از طریق 
سازمان غذا و دارو توزیع شده است. معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در 
مورد کمبود واکسن فلج اطفال گفت:  متأسفانه ما با وجود این که تولیدکننده 
واکسن فلج اطفال در کشور هستیم، به علت تأخیرهای بوجود آمده، تولیدکننده 
داخلی نتوانست به موقع این واکس��ن را تولید کند و شاهد کمبود واکسن فلج 
اطفال در کشور بودیم که واقعا برای کشوری که تولیدکننده این واکسن است 

سرشکستگی است که با کمبود این واکسن مواجه شود.
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ريیسپلیسکشور

خودروسازانامیدیبهالبی
باپلیسندارند

رییس پلیس کش��ور گفت: خودروس��ازان برای گرفتن 
مهلت هیچ امیدی به نیروی انتظامی ندارند چرا که ما به 
قانون عمل می کنی��م و امیدواریم پس از اتفاقات خوش 
 ژنو و رفع محدودیت ه��ا بهانه خودروس��ازان نیز پایان

 یابد.
سردار اس��ماعیل احمدی مقدم اظهار داش��ت: سامانه 
اطالعاتی، زمانی و مکان��ی را راه ان��دازی کردیم که در 
 زمان حوادث نیروها را سازماندهی کرده و به کار گرفته 

می شود.
 ضمن این که در طرح زمستانی امسال تخصیص امکانات 
علمی تر انجام ش��ده و همکاری مردم نی��ز می تواند در 

کاهش تصادفات راهگشا باشد.
وی ادامه داد: امس��ال در بیش تر ماه های س��ال شاهد 
کاهش تصادفات و تلفات بودیم و امیدواریم در 4 ماه باقی 

مانده نیز این روند کاهشی ادامه پیدا کند.
رییس پلیس کش��ور در پاسخ به س��ؤال خبرنگاری که 
از او پرس��یده بود آیا خودروس��ازان برای شماره گذاری 
خودروهای مورد نظر با پلی��س البی می کنند؟ با رد این 
موضوع گفت: خودروس��ازان برای الب��ی هیچ امیدی به 
نیروی انتظامی ندارند چرا که پلیس تنها به قانون عمل 

می کند. 
 ظرفیت های قانون��ی دیگری همانند کمیس��یون های 
حمل و نقل و هیأت دولت وجود دارد که خودروس��ازان 

برای تمدید مهلت از آنها بهره می گیرند. 
خودروسازان برای تمدید مهلت نصب کیسه هوا و ترمز 
ضد قفل نیز که دارای عقب ماندگی هایی بودند از همین 

ظرفیت های برای دریافت مهلت استفاده کردند.
وی ادام��ه داد: امیدواریم ب��ا اتفاقات خ��وش ژنو و رفع 
تحریم ها خودروس��ازان برای ارتقای ایمنی دیگر بهانه 

نداشته باشند.

خبرويژه

غالمحسین صادقیان در جلس��ه علنی شورای اسالمی شهر با 
بیان این که کاهش آلودگی های اصفهان باید در دس��تور کار 
مسووالن قرار بگیرد، اظهارداشت: تدابیر الزم برای جلوگیری 

از افزایش آالینده های جوی اصفهان باید اتخاذ شود.
وی با اشاره به این که امیدو اریم تفکر بسیجی در تمام سطوح 
تصمیم گیری و مدیریتی کشور حاکم شود، افزود: امیدواریم 
که بس��یاری از مش��کالت جامعه با اس��تفاده از ظرفیت های 

بسیجی موجود برطرف شود.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ب��ا تأکید ب��ر این که 
امروزه تأمین رفاه جس��می، روان��ی، اجتماع��ی و معنوی به 
 عنوان تعریفی از س��المت م��ورد قبول جامع جهانی اس��ت، 
تصریح کرد: در صورتی که نگاه جامعی به این تعریف داش��ته 
باشیم، تمام ارگان ها و س��ازمان ها باید بسیج شوند تا سالمت 

جامعه تأمین شود.
 وی بی��ان ک��رد: ام��روزه ارتب��اط مس��تقیم عوام��ل مؤث��ر

 زیست محیطی بر س��المت امری تبیین ش��ده است، عوامل 
تخریب کننده زیست محیطی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم 

به عنوان عامل های تهدید کننده سالمت محسوب می شوند.
صادقیان با اش��اره به این که آلودگی ه��وا از جمله این عوامل 
 اس��ت که به صورت تحمیلی س��المت تمام اف��راد جامعه را 
تهدید می کند، تأکید کرد: در حال حاضر ثابت شده است که 

آلودگی هوا عامل اصلی ایجاد یا تشدید کننده انواع بیماری ها 
از جمله بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی، پوستی، اعصاب و 

روان و بیماری های صعب العالج است.
وی تأکید کرد: براساس آمار منتشر شده روزانه بیش از 9 نفر 
در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و 
اصفهان به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور نقش مهمی 

در حرکت های اقتصادی کشور دارد.
وی افزود:  استان اصفهان در سال گذشته رتبه دوم کشور را در 
جذب مالیات داشته است، در صورتی که  آلودگی هوا، تنفس 
مواد آالینده و گاز های س��می به عنوان سهم مردم اصفهان از 

این درآمد محسوب می شود.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان، وس��ایل نقلیه و صنایع 
آلوده کننده را از دالی��ل اصلی آلودگی هوا در ش��هر اصفهان 

دانست.
 وی گفت: همچنی��ن نیروگاه های اصفهان ب��ه دلیل مصرف 
س��وخت مازوت درص��د باالیی از ای��ن آلودگی ه��ا را به خود 

اختصاص داده اند.
وی با تأکید بر این که در حال حاضر حدود 20 درصد مازوت 
مصرفی در نیروگاه های کشور در نیروگاه های اصفهان مصرف 
می شود، اظهارداشت: در حال حاضر مصرف مازوت به عنوان 

سوخت یکی از عوامل آلوده کننده هوای شهر اصفهان است.

صادقیان با بیان این که  س��وخت مازوت در کن��ار تولید انواع 
گا زهای س��می مقدار قابل توجه��ی گوگرد تولی��د می کند، 
ادامه داد: اگر چه در دولت گذشته گاز سوز شدن نیروگاه های 
اصفهان به تصویب رسید، اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه 

صورت نگرفته است.
وی با اشاره به این که استاندار اصفهان باید طرح جامع کاهش 
آلودگی ش��هر اصفهان را برای تدوین، تصویب و اجرا پیگیری 
کند، تصریح کرد: مطالع��ات اولیه طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای شهر اصفهان از سال 79 آغاز شده است و امیدواریم که 

این طرح به صورت جدی دنبال شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که توسعه شهرک 
صنعتی اصفهان به صالح نیست، افزود: در حال حاضر مطرح 
شده است که شهرک صنعتی محمود آباد به میزان 27 هکتار 
توس��عه داده ش��ده که این موضوع غیر قانونی بوده و از سویی 

سبب افزایش آلودگی های اصفهان می شود.

مردمدرجلوگیریازآلودگیهوانقشکلیدیدارند
رییس مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان گفت: مردم در حفظ 

سالمت و جلوگیری از آلودگی هوا نقش مهمی دارند.
 کمال حیدری درباره برنامه قلب سالم، انسان سالم، که یکی 
از محورهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای 
کاهش بیماری های قلبی و عروقی و آلودگی هوا بوده اس��ت، 
اظهارداش��ت: برنامه قلب س��الم که در راس��تای کار دانشگاه 
علوم پزشکی بوده است حدود 9 سال است که در دست اجرا 
 بوده و برنامه آلودگی هوا با کمک محیط زیس��ت استان اجرا 

می شود.
وی در ادامه در مورد اطالع رسانی به جامعه و فرهنگ عمومی 
در راستای کاهش آلودگی هوا افزود: رسانه ها باید در راستای 
اطالع رس��انی کوش��ا باش��ند و مبارزه با قلیان، آلودگی هوا، 
اس��تفاده از میوه و سبزیجات، کاهش س��وخت های فسیلی و 
جمع آوری خودروهای فرس��وده در اس��تان به صورت مکرر 

اجرا شود.
رییس مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به این که استان 
اصفهان هر ساله در فصل پاییز شاهد افزایش بیماری های قلبی 
و عروقی است، بیان کرد: تحرکات بیماران قلبی و عروقی باید 
بیش تر باشد و تشویق کردن این افراد به ورزش از برنامه های 
سالمت استان است، اما اگر آلودگی هوا زیاد باشد نمی توان این 
افراد را به ورزش تش��ویق کرد و بیرون رفتن آن ها از خانه هم 

می تواند مانع باشد.
وی  امسال در هفته سالمت نقش جامع سالمت را مهم شمرده 
و پنج محور قلبی و عروقی را در راس��تای کار خود قرار داده و 
گفت: امسال در هفته س��المت پنج محور قلبی و عروقی مهم 
شمرده شده و جامع سالمت استان نقش مهمی در این زمینه 
دارد و این خود مردم هستند که در سالمت و آلودگی هوا نقش 

مهمی دارند.

عضوشورایاسالمیشهراصفهان:

آلودگی هوا  عامل  اصلی بیماری ها 
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چهره روزيادداشت

آغاز عملیات اجرايی لوله گذاری آب 
در مسکن مهر رزوه

  مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: عملیات 
اجرای��ی لوله گذاری ش��بکه توزیع آب مس��کن مه��ر رزوه واقع در 

شهرستان چادگان آغاز شده است.
هاشم امینی در این خصوص، اظهار داشت: عملیات لوله گذاری آب 
در مس��کن مهر رزوه  حدود ۲ هزار متر است و با لوله هایی از جنس 

پلی اتیلن در اقطار ۹۰ و ۱۱۰ به صورت امانی اجرا می شود. 
وی ادامه داد: مسکن مهر رزوه دارای ۸۷ واحد است که تمام انشعابات 

آن در فاز نخست پیش فروش شده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به عملیات جوش 
درزهاي پلي اتیلن لول��ه هاي بتني کلکتور فاضالب طرح مس��کن 
مهر فوالدش��هر اش��اره کرد و افزود: به منظور عایق بندي لوله هاي 
قطر ۱۲۰۰ و ۱4۰۰ بتني کلکتور انتقال فاضالب طرح مسکن مهر 
عملیات عایق بندي درزها با پوش��ش پلي اتیلن در دستور کار قرار 
گرفت.  وی افزود: این عملیات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۷۹ 
میلیون ریال اجرا شد. امینی با اشاره به اهمیت انتقال فاضالب طرح 
مسکن مهر فوالدش��هر، بیان داش��ت: این پروژه به طول ۱۵ هزار و 
۳۲۷ متر بوده و هم اکنون ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.

  آغاز طرح واکسیناسیون 
دام های سبک دراستان 

مس��وول اداره بهداش��ت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی 
استان اصفهان از واکسیناسیون بیش از ۳۹۰ هزار راس دام سنگین 

استان اصفهان علیه تب برفکی خبر داد.
دکتر سید محمد حسینی تصریح کرد: تب برفکی، بیماری ویروسی 
مختص دام است که با ایجاد زخم هایی در دهان و همچنین کاهش 
تولید شیر در گله های دامی نمایان می شود.وی با بیان این مطلب 
افزود: مرگ و میر و تلف��ات دام ، قطع ناگهانی اش��تهای دام، وقوع 
 لنگش، کاهش تولید ش��یر و یا قطع ناگهانی آن و س��قط جنین در

 دا م ها از جمله عالئم بیماری تب برفکی به شمار می رود.  

 عدم حمايت، باعث باال رفتن
 قیمت ادوات کشاورزی شد

رییس اتحادیه ادوات و نهاده های کشاورزی اصفهان گفت: به دلیل 
عدم حمایت مناس��ب از طرف دولت ش��اهد افزایش قیمت ادوات و 

نهاده های کشاورزی بوده ایم.
 صیرفیان پور با اشاره به بازار ادوات کشاورزی اظهار کرد: در رابطه با 
بازار این وسایل و تجهیزات باید گفت آب و هوا و موقعیت هر محل در 
وضعیت بازار تأثیر دارد.وی افزود: قیمت اکثر لوازم باال رفته و دولت 
نیز حمایت خاص��ی انجام نمی دهد و همین موض��وع باعث افزایش 
قیمت ها در بازار لوازم و ادوات کشاورزی شده است.رییس اتحادیه 
ادوات و نهاده های کش��اورزی اصفهان با اش��اره به مشکالت بخش 
کش��اورزی اس��تان اصفهان اضافه کرد: صادرات واردات در ادوات و 
نهاده های کشاورزی نداریم و اگر خرید و فروش جزئی هم انجام شود 

با نرخ ارز آزاد محاسبه می شود.

وزير صنعت داليل حذف طرح شبنم 
را مشخص کند

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: وزیر صنعت و تجارت باید 
دالیل حذف طرح شبنم و ایران کد را به طور کامل مشخص کند.

 س��ید محمدحس��ین میرمحمدی اظهار ک��رد: روز سه ش��نبه در 
کمیس��یون اقتصادی مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
علل حذف طرح شبنم و ایران کد، س��وال می شود و وی باید دالیل 
 قانع کننده ای در پاس��خ به این پرس��ش ارائه کند. وی افزود: طرح

 ایران کد در راستای قانون برنامه و طرح شبنم برای نظارت بر واردات 
کاال برای مشخص شدن هویت کاالهای وارداتی قاچاق در کشور در 

زمان دولت گذشته مطرح و اجرا شد و طرح مناسبی بود.

قیمت سکه پس از توافق هسته ای 
ارزان می شود

رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر از تأثیر مذاکرات ژنو بر کاهش 
 قیمت س��که ها در بازار خبرداد و پی��ش بینی کرد که ب��ا توجه به
 جو روانی حاکم، تعداد فروشندگان و عرضه سکه به بازار افزایش یابد.

محمد کشتی آرای در گفت وگو با مهر از تأثیر نتایج توافق هسته ای 
ایران و گروه ۱+۵ در ژنو بر قیمت انواع سکه در بازار خبرداد و گفت: 

به طور حتم قیمت سکه ها در بازار با کاهش مواجه خواهد شد.
رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر  پیش بینی کرد که با توجه به 
جو روانی ایجاد شده، تعداد فروشندگان سکه در بازار افزایش یابد و 

میزان عرضه زیاد شود.

 میلیاردها دالر درآمد نفتی
 به ايران بازمی گردد

کاخ س��فید در بیانیه ای اعالم کرد: براساس توافق هسته ای 
بین ایران و ۱+۵ته��ران می تواند به میلیارده��ا دالر درآمد 
حاصل از فروش محدود نفت و فرآورده های پتروش��یمی و 
همچنین تجارت طال و دیگر فلزهای قیمتی دست پیدا کند.

به نقل از رویترز، کاخ سفید به دنبال توافق هسته ای ایران و 
۱+۵ در ژنو افزود: ایران می تواند در ازای تعلیق برخی از ابعاد 

برنامه هسته ای خود به لغو تحریم ها دست پیدا کند.
برخ��ی از تحریم هایی که لغو می ش��ود ش��امل م��وارد زیر 
خواهد بود: دسترس��ی ب��ه ی��ک میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر درآمد حاص��ل از تجارت طال و دیگر فل��زات قیمتی و 
 توقف بخش��ی از تحریم ها علیه صنعت خ��ودرو و صادرات

 فرآورده ه��ای پتروش��یمی ایران.اجازه خرید نف��ت ایران 
در س��طح فعلی همچنین در صورت عمل ک��ردن ایران به 
تعهدات خود در توافقنامه، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر 
 درآمد حاصل از فروش نفت ایران که در کشورهای خارجی

 بلوکه شده به ایران منتقل خواهد شد.

تشکیل صف های میلیونی 
برای سهام

با توافق هسته ای در مذاکرات ژنو و در سراشیبی قرار گرفتن 
تحریم ها،گ��روه خودرویی و بانکی مورد اقبال ش��دید بازار 

سرمایه قرار گرفت و با صف های میلیونی مواجه شد.
همزمان با انتش��ار اخبار توافق هس��ته ای در مذاکرات ژنو، 
 بازار س��رمایه به این خب��ر واکن��ش مثبت نش��ان داد و با 

صف های طویل خرید مواجه شد.
در این میان صنایع بانکی، خودرویی و پتروشیمی بیشترین 
اقبال بازار را به خود اختصاص داده و از بیش��ترین صف های 
خرید برخوردار ش��دند به ط��وری که در ب��ازار دیروز بانک 
تجارت با ۱۸۹ میلیون و ایران خ��ودرو با ۱۲۱ میلیون صف 
 خرید مواجه ش��د و در صدر جدول این گروه ق��رار گرفت. 
بر این اس��اس عالوه ب��ر مثبت ش��دن تمامی ش��رکتهای 
حاضر در صنای��ع بانکی،خودروی��ی و پتروش��یمی، گروه 
بهمن با ۱۵۳ میلیون،بانک پاس��ارگاد با ۱۱۳ میلیون،بانک 
 ملت با ۹4 میلیون و بان��ک انصار با 6۹ میلیون بیش��ترین

 صف های خرید بازار را به خود اختصاص دادند و در رده های 
بعدی قرار گرفتند. پیش بینی می ش��ود با توافقات حاصل 
 ش��ده در مذاکرات ژنو روند مثبت بورس تهران به خصوص

 صنایع خودرویی،بانکی و پتروشیمی ادامه یابد.

 لغو2 پرواز چارتر 
شرکت نفت از فرودگاه 

 احد اث ۱۸ سالن جديد
 برای افزايش تولید کود آلی

مدیرکل فرودگاه های اس��تان اصفهان گفت: ۲ پرواز چارتر مربوط به شرکت 
نفت )تهران- اصفهان- بهرگان( از مجموع پروازهای فرودگاه اصفهان لغو شد.

علی قاسم زاده با اشاره به اینکه در آخرین روز آبان ماه به دلیل سردی زمین، 
کاهش درجه حرارت و مه غلیظ پروازهای فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با 
مشکل روبرو شد، اظهار داشت: در این روز 6 پرواز از فرودگاه با تأخیر انجام شد. 
وی ادامه داد: در مواقعی از طول روز مس��احت دید بسیار پایین بود که باعث 

تاخیر دو تا 6 ساعته پروازهای این فرودگاه شد. 
 مدی��رکل فرودگاه های اس��تان اصفهان بیان داش��ت: به عنوان مث��ال پرواز

 ش��رکت هواپیمایی ایران ایر به ش��ماره ۳۰۵ ک��ه قرار بود س��اعت ۱۲ ظهر 
۳۰ آبان ماه از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، انجام شود به دلیل 

بارش باران و مه آلودگی شدید با تاخیر بسیار روبرو شد.

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان از احداث ۱۸ سالن 
جدید برای افزایش تولید کود آلی در این کالن شهر خبر داد و گفت: با افزایش 
تولید، بازار کشورهای اطراف را در دست خواهیم گرفت.وی افزود: کود ورمی 
کمپوست یا کود آلی از کرم های خاکی تولید می شود که برای خاک و گیاهان 
بسیار مفید می باشد این در حالی است که این کود دارای آنزیم و ویتامین هایی 
است که به عنوان یک کود آلی غنی شده و مفید برای ساختمان و بهبود عناصر 
غذایی خاک تولید و مصرف می ش��ود.  وی اذعان داش��ت: در حال حاضر در 
کارخانه تولید کود آلی شهرداری اصفهان سه سالن برای تولید کود وجود دارد 
که ساالنه یک هزار تن کود در این سالن ها تولید می شود.  لذا به دنبال احداث 
۱۸ سالن جدید برای افزایش تولید کود آلی در اصفهان می باشیم تا با افزایش 

تولید بازار کشورهای اطراف را در دست خود بگیریم. 

 رییس اتحادی��ه مصنوع��ات فل��زی اصفهان گف��ت: بازار 
مصنوعات فلزی با افزایش قیمت ها در اصفهان و کل کشور، 

در رکود به سر می برد.
 هوشنگ شهابی به وضعیت بازار مصنوعات فلزی در اصفهان 
اشاره و اظهار کرد: افزایش قیمت و ورود داللی در بین توزیع 
فلزات، س��بب افزایش قیمت و رکود بازار مصنوعات فلزی 

شده که مصرف کننده نیز از این افزایش قیمت رنج می برد.
وی افزود: در حال حاضر نسبت به گذشته قیمت مصنوعات 
فلزی برای مصرف کننده ایس��تاده و افزایش نداش��ته اما با 
وجود قیمت باال، استفاده از مصنوعات در ساختمان سازی 
کاهش یافت��ه و مردم مواد دیگری را در س��اخت و س��ازها 

استفاده می کنند.
رییس اتحادیه مصنوعات فلزی اصفهان بیان کرد: افزایش 
قیمت در مصالح س��اختمانی مانع ساخت مسکن شده و به 
دنبال آن اس��تفاده از مصنوعات فلزی نیز کاهش یافته و در 
بازار مسکن به یکدیگر مرتبط و  در قیمت خانه اثر می گذارد.

وی ارائه مصنوعات به قیمت پائین توس��ط فوالد نسبت به 
ش��رکت های تعاونی را در رک��ود مصنوعات موث��ر خواند و 
تصریح کرد: ۷6 ش��رکت تعاونی ارائه فلز در اصفهان وجود 
دارد که قیمت های آن ه��ا از عرصه فوالد قیمت باالیی بوده 

و سبب رکود می شود.

مدیرعام��ل کش��تیرانی جمه��وری اس��المی ای��ران 
با اش��اره ب��ه توافق هس��ته ای ای��ران و گ��روه ۱+۵ در 
 ژن��و، گف��ت: منتظ��ر لغ��و تحریم ه��ای کش��تیرانی

 هستیم.
 محمدحس��ین داجم��ر با اش��اره ب��ا توافق هس��ته ای 
صورت گرفته میان ایران و ۱+۵ در ژنو، گفت: اگرچه در 
توافق هس��ته ای ایران با گروه ۱+۵ صحبت از برداشتن 
تحریم نفت و محصوالت پتروش��یمی است اما مشخص 
نیس��ت که آیا حمل آنها نیز آزاد ش��ده اس��ت یا خیر؛ 
بنابرای��ن امیدواریم ک��ه تحریم کش��تیرانی جمهوری 
 اس��المی نیز برای حمل نفت و پتروش��یمی برداش��ته

 شود.
مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران افزود: 
در روزهای گذش��ته نیز خبری مبنی بر به روزرس��انی 
تحریم های جدید علیه کش��تیرانی جمهوری اس��المی 
ایران منتشر شده است اما به صورت ابالغیه، نامه ای به 
کشتیرانی نرسیده است که بر مبنای آن، مقرر شده باشد 

که تحریم جدیدی اعمال شود.
وی تصریح کرد: در حال حاض��ر منتظر لغو تحریم های 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هستیم.

بومی س��ازی یاتاقان های توربو ژنراتور بخار در نیروگاه 
مبارکه از انحصار شرکت های آمریکایی و اروپایی خارج 
 ش��د. کارش��ناس طراحی محصول واح��د متالورژی و
  روش ه��ای تولی��د ف��والد مبارک��ه اصفه��ان گف��ت:

 نخس��تین ب��ار در کش��ور ورق پراس��تحکام م��ورد 
 نی��از خودروس��ازان در ای��ن ش��رکت تولی��د ش��د.

 شاهرخ پورمس��تدام با اش��اره به بومی س��ازی و تولید 
۲۲۵ تن ورق استحکام باالی مورد نیاز خودروسازان در 
فوالد مبارکه، اظهار داش��ت: گام موفقیت آمیز دیگری 
در راستای تامین ورق های صنعت خودروسازی کشور 
و جلوگیری از خروج ارز برداشته ش��د. وی اضافه کرد: 
خودروس��ازان طبق اس��تاندارد جهانی برای س��اخت 
قطعات تقویتی خودرو از فوالد میکروآلیاژی اس��تحکام 
باالی HE۳۹۰D استفاده می کنند. کارشناس طراحی 
محصول واحد متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه 
اصفهان تصری��ح کرد: این ن��وع ورق تاکن��ون از خارج 
کشور وارد می شد اما با دس��تیابی به دانش فنی تولید 
آن از این پس فوالد مبارکه قادر اس��ت ت��ا ورق مذکور 
 را در اختیار ش��رکت های ای��ران خودرو و س��ایپا قرار

 دهد. 

     مدیر مصرف و کاهش هدررفت ش��رکت آبفای اصفهان 
گفت: ۹۰ درصد مص��رف آب هر فرد در اس��تان مربوط به 
استحمام، شستشوی ظرف و استفاده از سرویس بهداشتی 
است.به گزارش ایمنا سیدمحسن صالح در نشست مشاوران 
امور بانوان دس��تگاه های اجرایی اس��تان و فرمانداری ها با 
هدف رویکرد مدیریت مصرف آب، با اش��اره به اینکه با ۱۰ 
دقیقه اس��تحمام ۱۲۰ میلیمتر آب مصرف می شود، اظهار 
داش��ت: وس��ایل کاهنده که اکنون در بازار وج��ود دارد در 
کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب در اس��تحمام بس��یار تأثیر 
دارد.   مدیر مصرف و کاهش هدررفت شرکت آبفای اصفهان 
یکی از اقدامات فرهنگی در راس��تای کاه��ش مصرف آب 
 را جایگزینی ش��یر آالت دو محوره با ی��ک محوره اهرمی یا 
 تک مح��وره دانس��ت و اف��زود: ای��ن اقدام س��بب کاهش 

۵۰ درصدی مصرف آب خواهد شد.
 وی همچنین ب��ه راه اندازی س��امانه تخصص��ی مدیریت 
 مصرف آب برای اش��اعه فرهنگی مصرف بهینه استان برای

 نخستین بار در کشور اشاره کرد و افزود: در راستای ترویج 
مصرف بهینه آب و در راستای اقدامات فرهنگی و آموزشی 
 در این خصوص ب��رای افزایش آگاهی عمومی مش��ترکان
  س��امانه watersavingabfaesfahan.ir راه ان��دازی

 شد.

کشتیرانی فوالدبازار آب

 رکود  مصنوعات فلزی 
در بازار 

منتظر لغو تحريم 
کشتیرانی هستیم

 تولید 225  تن ورق 
پراستحکام خودرو در فوالد 

راه اندازی سامانه تخصصی 
مديريت مصرف آب 

اخبار کوتاه

زاويه

4
پلمب یک واحد تولید بتن آماده در اصفهان

 ی��ک واح��د تولی��د بت��ن آم��اده و ۵ واح��د تولی��د آج��ر در اصفه��ان ب��ه دلی��ل 
 نداش��تن پروانه اس��تاندارد و ع��دم رعایت اس��تاندارد ها پلم��ب و به مراج��ع قضایی

 معرفی شدند.
 معیشت مردم مهم تر از

 اجرای فاز دوم هدفمندی است
ایرج ندیمی

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
معیش��ت مردم مهمتر از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اس��ت، عدم 
 اجرای این قانون نی��از به ادله منطق��ی دارد.اجرای قان��ون هدفمندی
  ۵ س��اله بوده اما دولت گذش��ته عنوان می کرد که می خواهد ۳ س��اله

 اجرا کند و براس��اس آن گام های متفاوتی تدوین ش��د. در س��ال پایانی 
هدفمندی یارانه ها باید ۹۰ درصد حامل های انرژی آزاد شود و البته هنوز 
فرصت برای این موضوع وجود 
دارد.در قانون کمک های نقدی 
و غیر نقدی پیش بینی ش��ده 
است همچنین یارانه می تواند 
بر اساس درآمد خانوار پرداخت 
شود و در روش تغییراتی انجام 
خواهد ش��د، اما در اصل اجرا 
زمزمه ای مبنی بر عدم اجرای 

قانون اشاره نکرده است.
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به زودی کارفرمایان کمیت��ه ای را برای 
گروه 
تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران تشکیل اقتصادی

خواهند داد و نظرخواهی از بنگاه ها درباره 
چگونگی افزایش مزد جدید مشموالن قانون کار در این بخش آغاز 
می شود اما نمایندگان آنها می گویند دلیل شرایط نامناسب به وجود 
آمده در معیشت کارگران متوجه آنها نیست و قوانین کماکان داللی 

را در بازار تشویق می کند.
تا ۳ ماه آینده حداقل دس��تمزد س��ال آینده میلیون ه��ا کارگر و 
مش��مول قانون کار برای س��ال ۹۳ تعیین و به تصویب می رسد. 
پی��ش از آن، مذاک��رات مقدماتی و گف��ت وگوهای ج��دی بین 
مقامات کارگ��ری، کارفرمایی و دول��ت در اینباره انج��ام خواهد 
ش��د.معموال کارگران تالش ه��ای جدی ت��ری در زمینه مباحث 
دستمزدی انجام می دهند و جنب و جوش بیشتری از گروه های 
دولت و کارفرمایان از خود نش��ان می دهند. نمایندگان کارگران 
بزودی از طریق تش��کیل کمیته های تعیین دستمزد سال آینده، 
بررس��ی های معیش��تی جدیدی را در زندگی کارگ��ران انجام و 
 نتایج بررس��ی های خود را به کان��ون های عالی کارگری کش��ور

 اعالم می کنند.مجموعه مباحث در ماه های آین��ده با آغاز به کار 
رسمی شورای عالی کار وارد فاز نهایی می شود و با حضور نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت در این نشست ها تصمیمات جدیدی 

پیرامون معیشت و دستمزد کارگران گرفته می شود.
       بعد از کارگران، کارفرمايان هم دست به کار شدند

 آخری��ن حداقل دس��تمزد تعیین ش��ده ب��ه می��زان 4۸۷ هزار و
 ۱۲۵ تومان مربوط به پایان سال گذش��ته است که در سال جاری 
 از س��وی کارفرمایان و واحدهای مش��مول قانون کار کش��ور اجرا 
می شود. به عبارتی با تعیین کف 4۸۷ هزارتومانی، هیچ کارفرمایی 
نمی تواند کمت��ر از مبلغ یادش��ده به عنوان دس��تمزد ماهیانه به 
نیروهای خود بپ��ردازد و در صورت وجود داش��تن پرداخت هایی 

کمتر از این مبلغ، طبق نظر قانون کار تخلفی در حال وقوع است.
قانون کار در ماده 4۱ قانون کار در چند کلمه ساده، بر تعیین حداقل 
دستمزد در هر سال تأکید کرده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت را موظف می کند تا در قالب توافق و یا در نهایت رأی گیری 

مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین کنند.
هرچند در بیش از یک دهه گذشته، مبالغ تعیین شده برای هر سال، 
افزایش جدیدی را در جمع دریافتی کارگران مدنظر قرار داده است 
اما امکان پُر کردن شکاف بین هزینه های واقعی و معیشت خانوار 
کارگری در ۲۳ سال گذشته که از تصویب قانون کار جدید می گذرد، 

تاکنون فراهم نشده است.
در حال حاضر، با وجود اینکه بیش از نیمی از کل شاغالن کشور را 
مشموالن قانون کار و کارگران تش��کیل می دهند، اما این گروه ها 
همواره از ارقام پایینی در دستمزدها بهره مند بوده اند و این موضوع 
با آغاز دهه ۹۰ و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یکباره 
قیمت ها و خروج بازار و قیمت ها از کنترل دولت؛ بدتر نیز ش��ده و 

قدرت خرید خانوار کارگری افت شدیدی را تجربه کرده است.

       افت شديد قدرت خريد کارگران
مقام��ات کارگری می گوین��د 4۸۷ هزارتومان در س��ال جاری به 
زحمت هزینه ه��ای ۱۰ روز اول م��اه کارگ��ران را تامین می کند 
و پ��س از آن در ۲۰ روز باقیمانده آنها دچار مش��کالت فراوانی در 
تامین معیشت خود خواهند بود. از سویی، کارفرمایان می گویند 
با وجود اینکه می دانن��د اغلب کارگران در وضعیت دس��تمزدی 
نامناس��بی قرار دارند، اما توان آنها برای پرداخت های مناس��ب و 
 افزایش یکباره دستمزدها، محدود است. کارفرمایان پس از فازاول
  هدفمن��دی یاران��ه ها و خل��ف وعده دول��ت س��ابق در پرداخت

 یارانه س��هم تولید، به یکباره افزایش هزینه های صع��ودی را در 
قیمت تمام ش��ده تولیدات تجربه کردند و این مسأله حتی باعث 
 افت ظرفیت تولید، از دست دادن بازار رقابتی، ریزش نیروی کار و

 بدهکار شدن درصد قابل توجهی از کارفرمایان شده است.
       روحانی؛ قانون می گويد دستمزد چگونه تعیین شود

با وجود اینکه دکتر حس��ن روحانی، حل مسأله دستمزد کارگران 
را اجرای دقیق ماده 4۱ قانون کار دانس��ته و تاکید داش��ته دولت 
متبوعش اجرای قان��ون را در این بخش دنبال خواه��د کرد، اما با 
توجه به شرایط نامناسب کارفرمایان بعید به نظر می رسد در تعیین 
حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز اتفاق ویژه ای رخ دهد و احتماال روال 
افزایش سالیانه دستمزدها، مانند سال های اخیر دنبال خواهد شد 
مگر اینکه دولت بخواهد برای اولین بار نقشی به عنوان کارفرمای 
بزرگ کشور و شریک اول کارگران و کارفرمایان در بازار کار، بپذیرد.

اصغر آهنی ها در گفت وگو با مهر با اع��الم اینکه کارفرمایان هنوز 
 مباحث مرب��وط به دس��تمزد س��ال ۹۳ را آغاز نک��رده اند گفت: 
با این حال، بزودی کمیته ای توسط کارفرمایان در زمینه بررسی 

مسائل دستمزد کارگران تشکیل خواهد شد.
عضو هیات مدیره کان��ون عالی کارفرمایان ای��ران درباره در پیش 
بودن روند کاهش نرخ تورم و وجود برخی گزارش های بین المللی 
در اینباره که به صورت مستقیم در تعیین حداقل دستمزد کارگران 
موثر است اظهارداش��ت: امیدواریم افت نرخ تورم در کشور با رکود 

در تولید همراه نباشد.
       کارفرماي�ان؛ بس�یاری از تصمیم�ات مه�م ب�ه م�ا

 بر نمی گردد
آهنی ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آینده کشور در ماه های 
 آینده، کمیته دس��تمزد کارفرمایان تصمیم گی��ری خواهد کرد و

 نمی توان در حال حاضر با دقت در اینباره س��خن گفت. به صورت 
کلی کارفرمایان شرایط گوناگونی را در این بخش در نظر خواهند 
داشت.عضو ش��ورای عالی کار، ش��رایط آینده اقتصادی کشور را 
یکی از مهم ترین موارد تأثیرگذار در تصمیم کارفرمایان دانست و 
اظهارداشت: بسیاری از مسائل تاثیرگذار در بهبود شرایط اقتصادی 
کشور به کارفرمایان بر نمی گردد، اما ساختار اقتصادی بر پایه نفت 
باید در کشور دستخوش تغییر شود. این مقام مسوول کارفرمایی 
کشور تأکید کرد: متاس��فانه در حال حاضر، قوانین موجود تولید 
را تش��ویق نمی کند و روند کارها به نحوی است که داللی تشویق 

می شود.

احتمال افزايش يکباره مزد 93 منتفی است

 کمیته دستمزد کارگران تشکیل می شود
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یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

محسن چاوشی در»پاروی بی قایق« 
شنیده ها حاکی از آن است که، محس��ن چاوش��ی در حال کار بر روی آلبوم هفتم خود به نام »پاروی 
بی قایق« است. زمان زیادی به انتشار آلبوم جدید چاوشی باقی نمانده است؛ آلبومی که این خواننده پاپ 

در آن یک قطعه کردی هم خوانده است.  دوستت داشتم  یکی از قطعات  این آلبوم است .
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 حضور هنرجویان خارجی 
در صنایع دستی

20هنرجوي خارجي مشتاق هنر ایراني 
با شرکت در دوره هاي آموزش مجازي 
هنره��اي صنایع دس��تي اصفهان به 

جمع هنرمندان این رشته پیوستند.
اداره  صنایع  دس��تي  مع��اون 
صنای��ع  میراث فرهنگ��ي،  کل 
اس��تان  وگردش��گري  دس��تي 
اصفه��ان ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب 
افزود: این اف��راد از اروپا، آمریکا، خاورمیانه و آس��یاي جنوب ش��رقي با 
ش��رکت در دوره هاي آموزش هاي مجازي با ۵ رش��ته صنایع دس��تي 
 اصفهان آش��نا ش��دند و به جمع تولیدکنندگان این هنرها پیوس��تند. 
ادیب افزود: مع��رق، قلم زني، دوخت چ��رم، ترمه دوزي و نقاش��ي روي 
چرم این پنج رش��ته را ش��امل مي ش��ود ک��ه در دوره هاي ش��ش ماهه 
 با اس��تقبال قابل توجه هنرجویان خارج از کش��ور روبرو ش��ده اس��ت. 
وي گفت: همچنین از ابتداي امس��ال تا کنون بی��ش از ۴۷0 هنرآموز از 
 آموزش هاي مجازي صنایع دس��تي اس��تان اصفهان بهره مند ش��ده اند. 
معاون صنایع دستي اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
استان اصفهان افزود: رشته هاي آموزشي رشته هاي طراحي سنتي، گل 
و مرغ، پاپیه  ماشه، مینیاتور و چاپ باتیک به مجموع رشته هاي آموزش 

مجازي نیزافزوده مي شوند.

یک شنبه ها، تئاتر
حوزه هنری اصفهان اقدام به برگزاری 
گردهمای��ی های��ی در زمین��ه های 
مختلف هنری کرده است؛ در ادامه این 
محاف��ل یک ش��نبه ه��ا نی��ز، خانه 
هنرمندان پاتوق اهالی تئاتر می شود. 
در همین رابط��ه مس��ئول برگزاری 
جلسات تئاتر از برگزاری برنامه های 
»پاتوق یک شنبه های تئاتر« در حوزه 
هنری استان اصفهان خبر داد و گفت: 
از یک ش��نبه این هفته ۳ آذر ماه، خانه تئاتر حوزه هنری در نظر دارد تا 
ماهی دو بار در یک شنبه اول و وسط هر ماه برنامه »پاتوق یک شنبه های 
تئاتر« را در خانه هنرمندان اصفهان برگزار نماید. محس��ن رهنما افزود: 
هدف از برگزاری چنین جلس��اتی داش��تن پاتوقی ب��رای اهالی تئاتر در 
اصفهان است که در آن به نمایشنامه خوانی و تبادل نظر پیرامون مسائل 

مختلف تئاتر اصفهان بپردازند. 

»اگر من کتابدار بودم«
 چه می کردم؟

همزمان با فرا رسیدن ایام هفته کتاب 
و کتاب خوانی مس��ابقه ایی با عنوان 
»اگر من کتابدار بودم«  با هدف ارتقا 
س��طح کیفی فعالیت کتابخانه های 
اصفهان از س��وی س��ازمان فرهنگی 
 تفریحی ش��هرداری اصفه��ان برگزار

 می شود. این برای نخستین بار است 
ک��ه برنام��ه ای ب��ا محت��وای ی��ک 
نظرسنجی از عموم مردم شهر اصفهان 
در ارتباط با باال بردن س��طح کیفی فعالیت های کتاب خانه ها و فعالین 
حوزه کتاب شهر اصفهان اجرا می شود. محسنیان در این رابطه  گفت: این 
 برنامه از س��وی معاونت کتاب خانه ها پیشنها ش��د و افزود: عموم مردم 
می توانند در این نظرسنجی سهیم باشند. عالقه مندان می توانند برای 
دریافت فرم های نظرسنجی به کلیه کتاب خانه های وابسته به شهرداری 
 مراجع��ه کنند و مهلت ارس��ال فرم ه��ا نیز ت��ا ۱0 آذر م��اه خواهد بود. 

 کتاب های 
علوم اجتماعی چهارم شدند

در سومین هفته آبانماه )۱8 تا 22 آبانماه( ۱۳۱عنوان کتاب در حوزه 
علوم اجتماعی منتشر ش��د و در جایگاه چهارم از نظر تعداد عناوین 

قرار گرفت.
بر اساس »گزارش آماری هفته« خانه کتاب در سومین هفته آبان ماه 
)۱8 تا 22 آبانماه( یک هزار و ۱82 عنوان کتاب در حوزه های مختلف 
منتشر ش��د و کتاب های علوم اجتماعی با ۱۳۱ اثر در جایگاه چهارم 
موضوعات منتشر شده قرار گرفت. از مجموع ۱۳۱ کتاب منتشر شده 
 در حوزه علوم اجتماعی ۱09 اثر تالیف��ی و 22 کتاب ترجمه بودند. 
۷۵ عنوان برای نخس��تین بار و ۵6 کتاب هم ب��رای چندمین بار به 

زیر چ��اپ رفتن��د. همچنین 
۱2۵ اثر در تهران و 6 اثر هم 

در شهرستان منتشر شدند.
کتاب »دفت��ر برنامه ریزی به 
روش قلم چ��ی« ب��ا ۴20 بار 
نوبت انتشار، بیشترین نوبت 
چاپ را در می��ان کتاب های 
منتش��ر ش��ده در این هفته 

داشت. 

 سینما در صف 
حمام های قدیمی 

جمال نوروزباقری - مخاطب شناس��ی یک��ی از مهم ترین 
بخش های هر کاالی تولیدی اس��ت و از آنجا که سینما یک 
هنر-صنعت به ش��مار می رود و حیات آن بسته به مخاطب 
آن است شناخت نیازهای روز تماشاگر سینما از تولید فیلم 
اهمیت بیش تری دارد. متأس��فانه در کشور ما آنچه در انجام 
هر کار سینمایی به آن فکر می ش��ود همین مخاطب است. 
برای همین است که فیلم ها تولید می ش��وند و در چرخه  ای 
بیمار به مخاطبی می رسند که متأثر از رسم همیشگی رغبت 
چندانی به سینما رفتن ندارد. این موضوع البته دالیل زیادی 
دارد که کم تر به آن ها توجه شده است. فیلمنامه اولین مرحله 
آسیب شناسی در بحث مخاطب است. بسیاری از فیلمنامه های 
س��ینمای ایران بر پایه س��لیقه فیلمنامه نویس یا با توجه به 
سفارشی است که وی از کارگردان و تهیه کننده می گیرد. در 
صورت اول موضوعات شخصی و دغدغه های فردی فیلمنامه 
را از مخاطب مردمی جدا می کند و در صورت بروز اتفاق دوم 
فیلمنامه از آن سوی بام می افتد و نویس��نده آن برای جذب 
مخاطب یا بهتر اس��ت بگوییم مش��تری، تن به هر صحنه و 
دیالوگی می دهد. در یک نگاه کلی بعد از جذابیت داس��تان 
و ساختار مناسب فیلمنامه، سالن ها و کیفیت آن مهم ترین 
بخش برای جذب مخاطبند و در این میان تبلیغات محیطی و 
رسانه ای هم وجود دارند که البته تجربه نشان داده است نقش 
چندانی در جذب مخاطب ندارند چرا که شیوه تبلیغی کاال در 
ایران شفاهی و دهان به دهان است و این خود مردم هستند که 
بقیه را به دیدن یا ندیدن یک فیلم تشویق می کنند.حقیقت 
دیگرآن که حتی عمده سالن های فعلی نیز فضایی سینمایی 
ندارند و سالن های برخی از آن ها به دلیل نوع مصالح و رنگ 
و موارد دیگر با کمی تخفیف به س��الن انتظار بیمارستان ها 
شبیه اند اگر نگوییم یادآور حمام های عمومی قدیمی هستند! 
مسئوالن سینمایی عادت کرده اند تا پایشان در زمینه اکران و 
فروش پایین فیلم وسط می آید به ضعف فیلمنامه ها و ساختار 
 نامناس��ب و فصول بد اک��ران و خیلی چیزهای دیگر اش��اره

 می کنند تا مشکل دیگر  تجهیز نبود سینماها. 

 چهارمین نشست از سلسله نشست های 
نگارگری و تذهیب با عنوان» ارزش های 
طراح��ی در نگارگری« با حضور اس��تاد 
مجید صادق زاده در میان جمعی از هنرجویان و هنرمندان رشته 

نگارگری در خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد.
در این نشست ابتدا استاد صادق زاده به تعریف طراحی پرداخت و 
گفت: طراحی فعلی است که حالت را نشان می دهد و طراحی مصور 

تکنیک ها و شیوه های خاص خود را دارد. 
در طراح��ی آنچه باید م��د نظر گرفت ق��درت قلم طراح اس��ت. 
ب��رای مث��ال از مش��اهده قل��م گی��ری در دوره صف��وی ب��ه 
توانمن��دی رض��ا عباس��ی پ��ی م��ی بری��م. در دوره معاص��ر 
 ش��خصی س��ازی و اس��کیس زدن ط��راح بررس��ی می ش��ود.

 وی در ادام��ه ب��ه طراح��ی در نگارگ��ری و ارزش ه��ای آن 
پرداخ��ت و اف��زود: در نگارگ��ری، طراح��ی دارای ارزش 
متفاوت��ی اس��ت ک��ه ب��ا بررس��ی طراح��ی ه��ای مختل��ف 
 و آث��ار نگارگ��ری م��ی ت��وان ب��ه ارزش ه��ای آن پ��ی ب��رد.

 صادق زاده از ارزش های خطی به عنوان نخس��تین ارزش مورد 
بررس��ی در نگارگری نام برد و تأکی��د ک��رد: در نگارگری ارزش 
خطی بس��یار دارای اهمیت اس��ت، وقتی اثری را م��ی بینیم اگر 
از نظر رن��گ و ترکیب بندی قوی باش��د اما قل��م گیری ضعیفی 
داشته باش��د، اثر ضعیف محسوب می ش��ود و تأثیرگذار نیست. 

 ارزش های خط��ی جزء هوی��ت نگارگری به حس��اب م��ی آید.
وی ارزش های بیانی را از دیگ��ر ارزش های نگارگری معرفی کرد 
و خاطر نش��ان کرد: نوع خطوط با موضوعاتی که در نگاگری کار 
می ش��ود تطابق دارد، گاه نگارگران مختلف بی��ان های متفاوتی 
دارند و گاه یک نگارگر چند بیان مختل��ف در آثارش دارد، نگارگر 
 آگاه بنابر شناخت خود مناس��ب با هر موضوع بیان متفاوتی دارد.

 صادق زاده از ارزش های ذهنی به عنوان یکی دیگر از ارزش های 
نگارگری نام ب��رد و گفت: نگارگر در طراحی ف��رم ها هم طبیعت 
 را در نگاه��ش دارد هم نگاه انتزاع��ی که با ن��گاه انتزاعی به ایجاز 
می رس��د. ارزش های متضاد از دیگر ارزش های نگارگری اس��ت 
که در آثار بسیاری از نگارگران قابل مشاهده است، گاه برای نشان 
دادن روز از عناصر شب استفاده می شود و همچنین از خطوط نرم 
 و تیز به عنوان دو خط متضاد برای برقراری ارتباط بهره می بریم.

 وی طراحی نگارگ��ری را از جمل��ه طراحی فیگوراتیو دانس��ت 
و ادامه داد: ارزش ف��رم گرا ی��ا فیگوراتیو از دیگر ارزش هاس��ت 
که مورد بررس��ی قرار می گیرد. انس��ان و آناتومی آن در یک اثر 
نگارگری دارای اهمی��ت می باش��د و به نظر می رس��د برخی از 
قس��مت های ب��دن در طراحی فراموش ش��ده و کم تر کش��یده 
ش��ده اند مانند گوش انس��ان در طراح��ی چه��ره. در نگارگری 
 پ��س از طراحی چه��ره، طراح��ی دس��ت دارای اهمیت اس��ت.

تلفیق��ی زی��ر  ارزش  ادام��ه داد:  زاده   اس��تاد ص��ادق 

 مجموع��ه ارزش ه��ای ذهن گ��را م��ی باش��د ک��ه در کار یک 
طبیعت گرای صرف نمی توان آن ها را مشاهده کرد. 

در اروپا از آثار س��الوادر دالی می توان به عنوان طراحی در تلفیق 
نام برد.

  در نگارگ��ری س��ر حی��وان با ب��دن انس��ان ترکیب می ش��ود.
 وی اف��زود: ارزش ه��ای تکنیک��ی از دیگ��ر ارزش هاس��ت که 
 تکنیک س��نتی ما ش��امل قل��م گیری، زری��ن قلم و س��فید قلم 

می شود. استفاده از بافت هم نوعی تکنیک است. 
از دیگر ارزش ها می توان به ارزش های موضوع گرا اشاره کرد. وقتی 
موضوع مشترکی داریم هر نگارگر می تواند پرداخت متفاوتی داشته 

باشد و آنگونه که می خواهد آن را تصویرگری نماید. 
آشنایی با مقوله های نمایش، ادبیات و... می تواند به نگارگر کمک 
 نماید. س��خنران این برنامه از ارزش های بهره گیری از طبیعت، 
تنوع گرا و تصویری به عنوان دیگر ارزش های طراحی در نگارگری 
نام برد و ادامه داد: علیرغم این که منتقدان اعتقاد دارند که نگارگری 
تنها تکراراست اما این هنر سرشار از تنوع است برای مثال در یک 
منطقه کوچک چندین ط��رح از یک حیوان با اش��کال متنوع را 

مشاهده می کنیم. 
در تصوی��ر بای��د از مبان��ی تصویر ب��ه خوب��ی بهره مند ش��ویم 
و برای مث��ال از فضاه��ای مثب��ت و منفی ب��ه خوبی اس��تفاده 
 کنی��م، در ف��رم گرف��ت و گی��ر فضای منف��ی حذف می ش��ود.

 صادق زاده از فش��ردگی در طرح و نمایش وزن اشیاء ، حیوانات و 
فیگورها توسط طراح در نگارگری نام برد.

 وی خاطرنش��ان ک��رد: تأکی��د در قل��م گی��ری وزن را 
 نش��ان م��ی ده��د و ره��ا ش��دگی نش��انگر س��یالی اس��ت.

 وی تصریح ک��رد: در نگارگ��ری نیز طنز به نوعی قابل مش��اهده 
اس��ت، چنانکه این حالت را می توان با دفرمه کردن، کش��یدگی، 
حذف یا جایگزینی فرم نش��ان داد. دفرمه کردن باید بر اس��اس 
 ش��ناخت فرم و فیگور ص��ورت گیرد نه بر اس��اس ب��ی تجربگی.

 وی تأکید کرد: ش��ناخت ابع��اد مختلف و ایج��از در بیان خطی 
نگارگری دارای اهمیت اس��ت. اس��تاد با اش��اره به طرح هایی که 
در گذشته ایجاز در آن ها قابل مشاهده اس��ت افزود: نگارگر باید 
طراحی قوی داشته باشد، از گذشته تاکنون طراحی در نگارگری 
دارای اهمیت بوده اس��ت و برخی از طراحان با نشان دادن ایجاز 
به گرافیک امروز نزدیک ش��ده ان��د، نگارگر امروز ما م��ی تواند با 
 ش��ناخت از فرم ها از نگارگری در هنرهای دیگر نیز استفاده کند.

در پایان این جلسه با نمایش و بررسی طرح های گذشتگان و آثار 
برجسته آنان به اهمیت مقوله طراحی در نگارگری پرداخته شد و 

حضار سؤاالت خود را در این زمینه مطرح کردند.

سلسله نشست های نگارگری و تذهیب در فصل چهارم  

ارزش های طراحی در نگارگری 
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اختتامیه جشنواره 
حسنات!

 فرزندان درعیادت 
از پدر ساالر

محمد سعید عشاقی با بیان این که مردمی بودن یکی از ویژگی های شاخص 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان است، اظهار داش��ت: استفاده از 

دانشجویان در این جشنواره مصداقی بر این مدعاست.
وی با بیان این که این جشنواره کار خود را با ۵۳0 فیلم در سال 89 آغاز کرد، 
ادامه داد: تعداد آثار ارایه شده در جشنواره سوم به 9۳0 اثر رسید که این موضوع 
استاندارد بودن جشنواره ملی فیلم حسنات را برای عموم هنرمندان و مسئوالن 
تبیین کرد. جانش��ین رییس چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان با بیان این که از 29 استان و ۵2 شهر کشور آثاری به سومین دوره این 
جشنواره ارسال شده، افزود: خوشبختانه تاکنون در خصوص ملی کردن این 
جشنواره به خوبی عمل کردیم و امیدواریم رسانه ها نیز در این زمینه همکاری 

الزم را داشته باشند زیرا جشنواره نباید با اختتامیه پایان یابد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با حضور در منزل محمدعلی کشاورز بازیگر 
پیشکسوت سینمای ایران، از این هنرمند عیادت کرد. محمدرضا جعفری جلوه 
به همراه مدیران بنیاد با حضور در منزل کشاورز در جریان آخرین وضعیت وی 
قرار گرفت. این بازیگر چندی است که در بستر بیماری به سر می برد.جعفری 
جلوه ضمن تقدیر از تالش های این بازیگر پیشکسوت در عرصه سینما، تئا تر 
و تلویزیون که از گنجینه های بازیگری سینمای ایران به شمار می رود، گفت: 
شما با نقش آفرینی های خود جایگاه ثابتی در خاطرات نسل های مختلف دارید 
و امیدوارم در سال های آتی نیز در حوزه سینما و فرهنگ حضوری تأثیرگذار 
داشته باش��ید.محمدعلی کش��اورز نیز ضمن تقدیر و تش��کر از این دیدار، از 
حضور مجدد مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در عرصه سینمای کشور ابراز 

خرسندی کرده و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

گروه 
فرهنگ 

نمایش گره ای در تار و پود یک نقش

س : ایمنا[
]عك

گ�روه فرهن�گ وهن�ر - س��عید محس��نی در رابط��ه ب��ا 
اوض��اع ای��ن روزه��ای کت��اب م��ی گوی��د: امیده��ای زیادی 
ب��رای بهب��ود اوضاع داده ش��ده ام��ا هن��وز تأثیر ای��ن وعده ها 
 در س��اختار ممی��زی و نش��ر کتاب مش��خص نش��ده اس��ت. 
س��عید محس��نی ادامه می دهد: به نظ��رم مهم ترین مش��کل 
نویسندگانی مثل من در بحث انتش��ار کتاب برخورد سلیقه ای 
با بحث ممیزی اس��ت. همان طور که اگر کتاب شما در ممیزی 
رد ش��ود توس��ط ممیز دیگری خوانده می ش��ود و ممکن است 

تأیید ش��ود! این موض��وع یعنی بحث ممیزی کتاب س��لیقه ای 
و ش��خصی انجام می ش��ود؛ بدون در نظر گرفتن 2 س��ال و نیم 
 زمانی که کسی مثل من برای نوش��تن کتابی صرف کرده است! 
او افزود:برای ممیزی معموال توضیح داده نمی ش��ود؛ فقط ناشر 
به ش��کل مکتوب اعتراض کرده و معموال هم پس از این اعتراض 
تغییر چندانی حاصل نمی گردد!  این اعتراضات یک روال اداری 
و صوری محسوب می ش��وند و قانع کننده نیس��تند. متأسفانه 
این موضوع چندان قانونمند نیس��ت و باید تمهیدی اساس��ی و 
ساختاری برایش اندیشیده شود؛ به نظرم تغییر راننده لوکوموتیو 
 فایده ای به حال مس��افران ندارد؛ باید ریل ها گش��وده ش��وند. 
این نویسنده با اشاره به این که بزرگ ترین مشکل ما در این زمینه 
عدم اعتماد ارشاد به هنرمندان است؛ ادامه می دهد: این ذهنیت 
درست نیس��ت زیرا قبل از این که من نوعی یک نویسنده باشم 
یک همسر، پدر، معلم و ... هس��تم و بهتر از هر کس دیگری خط 
 قرمز ها را می شناس��م و در آثار و روابطم آن ها را حفظ می کنم. 
او که با مشکل عدم تأیید رمان »نهنگی که یونس را خورد، هنوز 
زنده اس��ت« از سوی ارش��اد مواجه شده اس��ت؛ ادامه می دهد: 
متأسفانه هنوز هیچ توضیحی در این رابطه به من داده نشده است.

گروه فرهنگ وهنر -  چیزی که به هنگام دیدن نمایش هایی 
با موضوعات دینی در اصفهان به ذهن مخاطب می رس��د، وجه 
سفارشی آن است. یک کارگردان تئاتر آیینی در این زمینه گفت: 
تئاتر ایران، مبتنی بر رس��م و رس��وم، آیین ها، حرکات، فرم ها و 
نمادهای ایرانی است و ریشه در تئاتر غربی ندارد. منصور قربانی 
که از سال 6۷ در عرصه تئاتر دینی و تعزیه کار می کند و تاکنون 
2۱ نمایش دینی ساخته، اظهار داشت: تئاتر دینی تفاوتی با تئاتر 
غیردینی ندارد. در واقع تئاتر یا ارزش��ی اس��ت یا بدون ارزش و 

دین هم یک ارزش محسوب می شود. وی افزود: مشکل تئاتر ما 
سفارشی بودن و خصوصی نبودن آن است و در این زمینه نباید به 
کارگردان خرده گرفت، بلکه این ایراد به سفارش دهنده ها وارد 
است، برای مثال قرار بود من نمایشی امروزی با موضوع محرم کار 

کنم، اما نهاد سفارش دهنده مرا به سمت یک کار تاریخی برد.
وی بیان داشت: کم و بیش نمایش هایی در اصفهان اجرا شده که 
دینی است، اما جنبه تاریخی ندارد، ولی تعداد آن ها بسیار اندک 
است، متأسفانه تئاتر دینی اصفهان در کار تاریخی خالصه شده و 
بیش تر کارگردان ها به بیان صرف واقعه عاشورا می پردازند، در 
حالیکه به بیان برداشت شخصی از این واقعه و تأثیر آن در زندگی 
انسان امروز هم می توان پرداخت. این کارگردان تئاتر ابراز داشت: 
نمایش هایی که در اصفهان اجرا می شود، براساس نیازسنجی و 
دغدغه مخاطب نیست، تأثیری بر زندگی مردم ندارد. دلیل این 
موضوع هم این اس��ت که تئاتر این ش��هر خصوصی نیست و در 
آن آزادی عمل وجود ندارد. وی گفت: فرهنگ س��ازی در بستر 
مناسب امکان پذیر است. ما به مردم می گوییم تئاتر ببینند، اما 
وقتی دغدغه مردم در این آثار مطرح نمی ش��ود، مردم هم آن ها 

را پس می زنند. 

سعید محسنی:

» نهنگی که یونس را خورد، هنوز زنده است «
توجه جامعه شناسی در سفارش آثار مذهبی

شناخت مخاطب بر قلب او تأثیر می گذارد

ت [
س تزئینی اس

]عك



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

رقابت ۱۳۰ تکواندوکار در مسابقات 
قهرمانی استان 

۱۳۰ تکواندو کار رده س��نی جوانان و بزرگساالن استان اصفهان در 
رقابت های قهرمانی استان به میزبانی شهرضا به رقابت پرداختند.

دبیر هیأت تکواندوی ش��هرضا در حاش��یه برگزاری ای��ن رقابت ها 
پیرامون این مس��ابقات اظهار کرد: رقابت های تکواندوی  قهرمانی 
 اس��تان در دو رده س��نی جوانان و بزرگس��االن  در س��الن ورزشی

 دانشگاه آزاد شهرضا برگزار شد. محمد اخوان افزود: در این دوره از 
مسابقات تکواندوکاران شهرستان های شهرضا، نجف آباد، بهارستان، 
 گلپایگان، شاهین ش��هر، لنجان، خمینی شهر، کاش��ان، چادگان و

 9 تیم باشگاهی از اصفهان به رقابت با هم پرداختند.
دبیر هیأت تکواندو شهرضا بیان کرد: در پایان این مسابقات در رده 
تیمی، باش��گاه فالت ایران)اصفهان( مقام نخس��ت، باشگاه اساطیر 
باران)اصفهان( مقام دوم و هیأت تکواندوی شهرستان شهرضا مقام 

سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

مهاجم استرالیایی در تمرینات 
ذوب آهن شرکت کرد

مهاجم استرالیایی سابق تیم نیوکاسل استرالیا که به دلیل اختالف 
 مالی از این تیم جدا ش��ده، به ایران آمد و در س��ه جلس��ه تمرینی،

 زیر نظر مربی بدنساز تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شرکت کرد.
این مهاجم که در تیم ملی زیر 2۳ سال استرالیا نیز عضویت دارد، نظر 
لوکا بوناچیچ را جلب کرده و قرار است در صورتی که موافقت بوناچیچ 

را بگیرد در تمرینات این تیم حضور پیدا کند.

 برگزاری مجامع انتخاباتی
 ۴ فدراسیون ورزشی از ۱۶ آذر

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از برگزاری 
مجام��ع انتخابات��ی فدراس��یون های هاکی، ورزش های س��ه گانه، 

کوهنوردی و اسکی خبر داد.
 س��ید نصراهلل س��جادی با اعالم خبر برگ��زاری مجام��ع انتخاباتی 
4 فدراس��یون ورزش��ی گفت: زمان برگزاری فدراس��یون هاکی در 
روز ش��نبه ۱6 آذر، ورزش های س��ه گانه در روز دوش��نبه ۱8 آذر، 
 کوهنوردی در روز س��ه ش��نبه ۱9 آذر و اس��کی در روز چهارشنبه 
2۰ آذر خواهد بود. برای سایر فدراسیون هایی که توسط سرپرست 

اداره می شوند به زودی زمان برگزاری انتخابات اعالم خواهد شد.

مسابقات اسنوکر و ایت بال  لنجان
یک دوره مسابقات اسنوکر قهرمانی شهرستان لنجان با حضور ۱4 نفر 
به میزبانی باشگاه بیلیارد بهفر زرین شهر برگزار و علی باقری،جمشید 
طهماسبی، مقامهای اول ودوم و عیسی کریمیان و پوریا رشیدی مقام 

سوم مشترک را کسب نمودند.
همچنین یک دوره مس��ابقات لیگ شهرستان در رشته وایت بال به 
میزبانی باش��گاه بیلیارد بهفر برگزار گردید و در نهایت باش��گاه آلفا 
توسط حسام طهماسبی و بهرام باقری مقام اول،باشگاه بهفر توسط 
عیسی کریمیان و حس��ین موذنی مقام دوم وباشگاه کیوبال توسط 

سجاد اسکندری وقاسم رمضانی مقام سوم را کسب نمودند.

 نبود درخواست رسمی 
برای جذب نویدکیا

سرپرس��ت تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به ش��ایعه حضور رسول 
نویدکیا در س��پاهان، گفت: نویدکیا از چند باشگاه پیشنهاد دارد اما 
تاکنون هیچ درخواست رسمی از باشگاه س��پاهان برای جذب این 

بازیکن به باشگاه نرسیده است.
رحیم ایرانیان با اشاره به شایعه حضور رسول نویدکیا در تیم سپاهان 
اظهار داشت: برخی تیم ها خواهان جذب تعدادی از بازیکنان تیم نفت 
هستند اما هنوز معاوضه یا جدایی خاصی صورت نگرفته و در صورتی 

که مسأله ای انجام شود، باشگاه آن را اعالم می کند.

 دوپینگ دو کشتی گیر
تیم ملی ایران صحت ندارد

عضو فدراس��یون پزش��کی فیال گفت: خبر مثبت اعالم شدن تست 
دوپینگ دو کشتی گیر ایرانی شایعه است و صحت ندارد.

چند روزی است که اخباری مبنی بر دوپینگ دو کشتی گیر تیم ملی 
در مسابقات جهانی مجارستان که ش��هریور ماه سال جاری برگزار 
 ش��د به گوش می رس��د. این  در حالی اس��ت که دکتر علی طاهری

 عضو فدراسیون پزشکی فیال با رد این موضوع گفت: این خبر شایعه 
است. هنوز چیزی اعالم نشده و اگر قرار باشد نمونه ای مثبت شود به 

صورت مکتوب ابالغ می شود. 
وی افزود: من عضو فدراسیون جهانی هستم و اعالم می کنم فیال در 
صورت صحت چنین موضوعی آن را رس��ما اعالم می کند. براساس 

پروتکل تا پایان ماه جاری میالدی نتایج رسما اعالم خواهد شد.

 ورزش اصفهان
 به امکانات بسیج نیاز دارد

محمدرضا فالح
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان

من اعتقاد دارم روحیه بسیجی و همکاری باید در جامعه بیشتر شود چرا که 
بسیج ثابت کرده می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. 

طرح شورایاری فقط با مش��ارکت بسیج قابل اجرا اس��ت و اگر این طرح 
نیز به مرحله عمل برسد، شاهد توسعه ش��هر اصفهان خواهیم بود.سپاه 
می تواند با در اختیار قرار دادن برخی مکان های خود، به گسترش فرهنگ 
 ورزش در جامعه کمک بسیاری

کند.  
همانط��ور که تجربه تش��کیل 
بسیج در اصناف تجربه خوبی 
بود به طوری که کارگروه هایی 
تشکیل ش��د و در قسمت های 
مختلف از این ظرفیت استفاده 

شد.

علی اکبر ابرقوئی نژاد خبر داد:

 از ملي پوشان اصفهاني 
تجلیل مي کنیم

رییس هیأت فوتبال اس��تان اصفهان گفت: باعث افتخار 
است که دو  بازیکن اصفهانی نقش بسزایی در این قهرمانی 
داش��ته اند، البته س��رمربی تیم ملی "مارکو" نیز بسیار با 
 انگیزه در این مسابقات ظاهر شد و توانست خودش را به 
هم وطنان برزیلی اش ثابت کند و این مربی نیز نقش زیادی 

در قهرمانی تیم ملی داشت.
علی اکب��ر ابرقوئی ن��ژاد، در خصوص قهرمان��ی تیم ملی 
فوتبال ساحلی اظهارکرد: اول باید تبریکی بگویم به جامعه 
فوتبال و به خصوص فوتبالیست های ساحلی؛ چرا که این 
بازیکنان کم توقع ترین  بازیکنان فوتبال ایران هستند.وی 
ادامه داد: در شرایط س��ختی که این رشته دارد بچه های 
ایران با کمترین توقع بی نظیرترین نتیجه تاریخ فوتبال 
کش��ور را ثبت کرده اند. واقعا قهرمانی در قاره های جهان 
کم افتخار و عنوانی نیست و این قهرمانی باعث غرور ماست 
به خصوص اینکه در این چند س��ال اخیر به این رشته در 
ایران توجه شده اس��ت.ابرقوئی نژاد  با بیان اینکه اصفهان 
نیز همیشه در فوتبال ساحلی پیشتاز بوده، عنوان کرد: ما 
قهرمانی در لیگ برتر را داریم و باعث افتخار اس��ت که دو  
بازیکن اصفهانی نقش بسزایی در این قهرمانی داشته اند، 
البته سرمربی تیم ملی نیز بسیار با انگیزه در این مسابقات 
ظاهر شده و توانس��ت خودش را به هم وطنان برزیلی اش 
ثابت کند و این مربی نیز نقش زیادی در قهرمانی تیم ملی 
داشت.وی افزود: درست اس��ت که برزیل، روسیه و ایتالیا 
را شکست دادیم، ولی هنوز از لحاظ سخت افزاری با این 
کش��ورها فاصله داریم. فوتبال ساحلی رشته ای جدید در 
تمام کشورهاس��ت و ویژگی های مهمی از جمله شرایط 
آب و هوایی و امکانات در این رش��ته بس��یار مهم اس��ت.

ابرقوئی نژاد در پاس��خ به این س��وال که برنامه ای ندارید 
که از ملی پوش��ان اصفهانی تجلیل کنی��د؟ عنوان کرد: 
به هرحال طبق رس��می که وج��ود دارد از بچه هایی که 
عنوان کسب می کنند تجلیل می کنیم و برای این بچه ها 
نیز در ش��رایطی و مکانی مناس��ب، تجلیل خواهیم کرد.

درحالی که ملی پوش��ان فوتبال ساحلی اظهار کردند که 
 غریب به دوسال جهت انجام تمرینات  در اردو و دوری از 
خانواده هایش��ان را تحمل کرده اند ج��ای دارد که توجه 
 جدی به تقدیر شایس��ته به خاطر کس��ب ای��ن افتخاراز 

ملی پوشان اصفهانی فوتبال ساحلی انجام شود.

زاویه

۶
حمل مشعل المپیک سوچی به عمیق ترین دریاچه آب شیرین جهان

مشعل بازیهای المپیک زمستانی سوچی در ادامه سفر خود، به دریاچه بایکال روسیه که عمیق ترین پهنه آب 
شیرین جهان محسوب می شود، حمل شد. مشعل بازیهای المپیک در سفر بیش از 62 هزار کیلومتری خود 

به فضا و قطب شمال نیز رفته است. اکنون مشعل المپیک وارد منطقه سیبری و دریاچه بایکال شده است.

دی��دار تیم های فوتبال پیشکس��وتان 
 گروه 
پرس��پولیس و س��تارگان می��الن در ورزش

شرایطی روز پنج ش��نبه در ورزشگاه 
آزادی برگزار خواهد شد که مسووالن باشگاه پرسپولیس تالش 
کردند زمینه حضور خانواده ها در ورزشگاه برای تماشای این 
دیدار را فراهم کنند اما این تالش ها به جایی نرسید و به خاطر 
برخی محدودیت هایی که وجود داش��ت حضور بانوان منتفی 

شد.
 دیدار تیم های پیشکسوتان باشگاه پرس��پولیس و ستارگان 
میالن س��اعت ۱7:۳۰ پنج شنبه در ورزش��گاه آزادی تهران 
برگزار خواهد ش��د و قرار اس��ت بخش��ی از عوای��د این دیدار 
ب��ه بیم��اران س��رطانی اختص��اص پیدا کن��د. تی��م فوتبال 
پیشکسوتان باشگاه پرس��پولیس نیز از روز شنبه تمریناتش 
 را زیر نظ��ر علی پروین ب��رای حضور در این ب��ازی آغاز کرده

 است.
      زمان ورود اعضای تیم میالن

براساس هماهنگی هایی که از سوی باشگاه پرسپولیس صورت 
گرفته است، اعضای تیم ستارگان میالن از جایگاه اختصاصی 
ف��رودگاه امام خمین��ی وارد تهران خواهند ش��د و از س��وی 
مسووالن مورد اس��تقبال قرار خواهند گرفت. پرسپولیسی ها 
هماهنگ کرده اند تا پرواز میالنی ها از رم صورت گیرد و بدون 

تأخیر وارد تهران شود. آنها ساعت ۱9 وارد تهران خواهند شد.
      امضای قرارداد همکاری در هتل

مهمانان ایتالیایی بالفاصله پ��س از ورود به تهران راهی هتل 
آزادی خواهند شد. براساس برنامه ریزی صورت گرفته در هتل 
قرارداد همکاری آکادمی باشگاه پرسپولیس با میالن به امضا 
خواهد رسید. این قرارداد مربوط به یکصدمین آکادمی فوتبال 
باشگاه پرسپولیس است که با حضور حمید استیلی و باره سی 

امضا خواهد شد.
      بازدید از مرکز محک

اعضای تیم میالن صبح روز پنج ش��نبه بازدید از یک موسسه 
خیریه را در دس��تور کار ق��رارداده اند که به احتم��ال فراوان 
موسسه کودکان سرطانی محک خواهد بود. البته این احتمال 

وجود دارد مکان این بازدید تغییر کند.
       احتمال برگزار نشدن نشست خبری

یکی از برنام��ه هایی که در دس��تور کار مس��ووالن باش��گاه 
پرسپولیس قرار داشت، برگزاری نشست خبری برای اعضای 
تیم میالن بود که به احتمال فراوان این نشست به خاطر کمبود 
وقت منتفی خواهد شد و میالنی ها تنها بعد از بازی به سواالت 

خبرنگاران پاسخ خواهد داد.
       ضیافت شام در برج میالد

بازیکنان تیم میالن بعد از بازی راهی برج میالد خواهند ش��د 

تا در ضیافت ویژه شام باشگاه پرس��پولیس حضور پیدا کنند. 
قرار است در این ضیافت برخی اعضای تیم پیشکسوتان باشگاه 

پرسپولیس نیز حضور داشته باشند.
      حضور بانوان منتفی شد

 پس از قطعی ش��دن حض��ور میالنی ه��ا در ته��ران یکی از
 برنامه هایی که در دستور کار سرخپوشان  قرارگرفت مذاکره 
برای حضور بانوان در ورزش��گاه آزادی بود که تالش هایی هم 
در این زمینه صورت گرفت اما در نهایت برخی موانع این تالش 
را نافرجام گذاش��ت تا دیدار پرسپولیس و میالن بدون حضور 

تماشاگران زن برگزار شود.
       نشست رویانیان با مسووالن سیما

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس که این روزها در تالش است 
تا دیدار با میالن را به بهترین ش��کل ممکن برگ��زار کند روز 
شنبه نشستی با تقدس نژاد داش��ت تا هماهنگی های الزم با 
صداوس��یما برای پوش��ش مطلوب این دیدار را داشته باشد. 
براین اساس قرار است شبکه سوم سیما برنامه های ویژه ای را 

تهیه و پخش کند.
       9۰ هم ویژه برنامه می رود

برنامه نود هم که معموال دوشنبه ش��ب ها روی آنتن می رود 
قصد دارد پنجش��نبه ش��ب هفته جاری در برنام��ه ای ویژه 
به دیدار پرس��پولیس و می��الن بپردازد. ای��ن برنامه با حضور 
برخی از چهره های تی��م میالن برگزار خواهد ش��د که البته 
 هنوز مش��خص نیس��ت کدام بازیکن ب��ه برنامه ن��ود خواهد 

رفت.
       مهدوی کیا در دسترس نیست

یکی از اهداف برگزاری دیدار پرسپولیس و میالن، ترتیب دادن 
یک خداحافظی باشکوه برای مهدی مهدوی کیاست اما تالش 
محمد رویانیان برای هماهنگ��ی با مهدوی کیا هنوز به نتیجه 

نرسیده است. 
 مهدوی کیا به همراه تی��م جوانان در ایتالیا به س��ر می برد و 
 به همی��ن خاط��ر رویانی��ان هن��وز نتوانس��ته ب��ا او ارتباط

 بگیرد.
 قرار اس��ت در برگش��ت وی به ایران این هماهنگ��ی و نحوه 

خداحافظی صورت بگیرد.
       دعوت باشگاه پرسپولیس از هواداران

باشگاه پرسپولیس از کلیه هواداران این باشگاه دعوت کرد روز 
پنج شنبه با حضور در ورزش��گاه آزادی ظرفیت این ورزشگاه 
 را تکمی��ل کنند تا روز ب��ه یادماندنی را برای پیشکس��وتان و 

میالنی ها رقم بزنند.

جزییات تازه ای از دیدار پرسپولیس - میالن

حضور بانوان در ورزشگاه آزادی منتفی شد
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تبریک رییس جمهور 
به ساحلی های ایران

 تجلیل شورای شهر اصفهان
 از مدال آوران مسابقات پارا آسیایی

 چگونه تعادل را 
در ورزشکاران افزایش دهیم

ذوب آهن بازیکنان 
خوبی جذب کرد

رییس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی جمهوری اسالمی 
ایران در رقابت های جام بین قاره ای فوتبال ساحلی را به ملت شریف ایران و 

جامعه ورزشی تبریک گفت.
متن پیام تبریک رییس جمهور به قهرمانان تیم ملی فوتبال ساحلی:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
 قهرمان��ی مقتدرانه تیم مل��ی فوتبال س��احلی جمهوری اس��المی ایران در

 رقابت های جام بین قاره ای مایه مباهات، س��ربلندی، ش��ادی و شعف همه 
ایرانیان به ویژه جامعه ورزش دوستان و ورزشکاران شد.

این موفقیت ارزش��مند و پرافتخار را به ملت ش��ریف ایران، جامعه ورزشی و 
بازیکنان، مربیان و دست اندرکاران تیم ملی فوتبال ساحلی تبریک می گویم.

اطمینان دارم این پیروزی مقدمه ای برای حضور مقتدرانه جمهوری اسالمی 
ایران در تمام عرصه های ورزشی خواهد بود.

»حسن روحانی  رییس جمهوری اسالمی ایران«

صبح دی��روز در جلس��ه علنی ش��ورای ش��هر اصفهان،رییس و 
اعضای ش��ورا از افتخار آفرین��ان ورزش اصفهان در مس��ابقات 
پاراآس��یایی 2۰۱۳ مالزی تجلیل کردند.در این جلسه مهندس 
امینی رییس ش��ورای ش��هر اصفهان ب��ا تبریک هفته بس��یج و 
گرامیداش��ت یاد و خاط��ره ش��هیدان واال مق��ام از عملکرد این 
 قهرمان��ان تقدیر ک��رد و خاطر نش��ان س��اخت:با اس��تفاده از

 ظرفیت ه��ای موجود بتوانیم در اس��تفاده این قش��ر توانمند از 
امکانات شهری گام مؤثری برداریم. در ادامه محمدرضا آقاباباگلیان 
رییس هیات ورزش��های جانب��ازان و معلولین اس��تان اصفهان 
با اش��اره به حضور 7 ورزش��کار و ۳ مربی از اس��تان اصفهان در 
مسابقات پاراآس��یایی مالزی کس��ب یک شش��م از مدال های 
کسب ش��ده کاروان ورزش��ی کش��ورمان در این رقابت ها نشان 
 از توانمن��دی این قش��ر دارد و ابراز امی��دواری کرد ب��ا توجه به 

برنامه ریزی های دقیق و س��رمایه گذاری در ورزش جانبازان و 
معلولین شاهد موفقیت ورزشکاران در آوردگاه پارالمپیک باشیم. 
میثم متقیان،محمدرضا نکویی،محمدجواد کریم زاده،محمدرضا 
س��بحانی نیا،علی کریمی،س��هیل اش��رف پور و فای��زه کرمانی 
ورزشکاران مدال آور مسابقات پاراآسیایی مالزی بودند. همچنین 
مصطفی حبیبیان،سهراب اسدی،اشرف بلوچی و لیال قائد امینی 

به عنوان مربی از سوی شورای شهر مورد تجلیل قرار گرفتند.
      ذوب آهن نباید در این جایگاه باشد

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: از اینکه به تیم ذوب آهن پیوستم 
واقعا احساس خوبي دارم و تمام تالش خود را براي موفقیت این 
تیم خوب اصفهاني به کار مي گیرم. محمد رضا خانزاده ، اظهارکرد: 
 از اینکه به تیم خوب ذوب آهن پیوسته ام شادمان هستم و در این

 2 جلس��ه تمرین��ي ک��ه با ای��ن تی��م داش��ته ام واقع��ا فضاي 
صمیمانه اي بی��ن بازیکنان وج��ود دارد و من احس��اس راحتي 
 خاصي مي کنم. امیدوارم بتوانم در خط دفاع به تیم ذوب کمک

 کنم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ای��ن تیم نباید در این 
جایگاه قرار داش��ته باش��د، افزود: ذوب آهن تیم بزرگي اس��ت و 
بازیکنان خوبي دارد و من اعتقاد دارم که در نیم فصل اول این تیم 
دچار بدشانسي شده اس��ت و نباید در رده ۱۳ جدول قرار داشته 
باشد. با تالش بازیکنان باید بتوانیم جایگاه خود را ارتقا دهیم و به 

باالي جدول صعود کنیم.

یکی از مشکالت اصلی ورزشکاران نداشتن تعادل است که باعث 
افزایش آسیب دیدگی ها می شود.

ورزشکاران معموال دچار آسیب دیدگی هایی از جمله شکستگی 
اس��تخوان، پیچ خوردگی مچ پا، در رفتگی مفاصل ، شکستگی 
بینی، آسیب دیدگی  آرنج، زانو، کمر و لگن می شوند. بیشتر این 
آسیب دیدگی ها به دلیل کمبود تعادل اتفاق می افتد. نکته جالب 
این است که اکثر افراد فکر می کنند تعادل خوبی دارند، ولی این 
تفکر غلط است. با انجام تمرین ساده می توان تعادل را افزایش داد.
کمبود تعادل در افرادی که کمتر ورزش می کنند نیز وجود دارد.

تعادل نه تنها باعث کاهش آسیب دیدگی ها می شود، بلکه مفاصل 
را قدرتمند و با ثبات می کن��د و حرکات ب��دن را نرم تر می کند. 
این تأثیرات باعث افزایش کارایی ورزش��ی می شوند. برای انجام 
ورزش های��ی که تع��ادل را افزایش می دهند در کن��ار یک دیوار 

بایستید تا اگر نیاز باشد به آن تکیه کنید. ابتدا یک پا را باال بیاورید، 
تا آنجا که می توانید در این حالت بمانید. به حالت مچ ها و پاها توجه 
کنید. سپس بر روی پای دیگر همین عمل را تکرار کنید. معموال 

افراد احساس می کنند بر روی یک پا تعادل بهتری دارند.
در مرحله بعد با چشم بسته بر روی یک پا بایستید. این کار کمی 
س��خت تر اس��ت. اگر توانس��تید ۳۰ ثانیه بدون این که بیافتید 
حرکت را انجام دهید، پیشرفت خوبی داشته اید. حرکت با چشم 
 بسته سخت تر است، زیرا افراد بس��یاری از چشم های خود برای 
نگه داشتن تعادل استفاده می کنند. معموال  آسیب دیدگی  زمانی 
اتفاق می افتد که فرصت نمی کنیم از چشم ها استفاده کنیم. برای 
مثال وقتی به چیزی برخورد می کنیم و تعادل خود را از دس��ت 
می دهیم، سریع به زمین می خوریم زیرا زمانی برای متمرکز کردن 

چشم ها بر خط افق نداریم تا تعادلمان برقرار شود.
بحث تعادل یکی از دغدغه های اصلی متخصصان پزشکی ورزشی 
و آسیب شناسان به ش��مار می رود. با توجه به زندگی آپارتمانی و 
کاهش فعالیت های کودکان، نسل جدید دیگر به انجام بازی های 
کودکی مانند لی لی و ... نمی پردازد،بازی های که آسیب شناسان 
انجام آن را در زمان کودکی عامل مهمی در کاهش مصدومیت های 

ناشی از عدم تعادل در بزرگسالی  می دانند.
در این راس��تا انجام تمرین��ات آمادگی جس��مانی وترک عادات 
 نادرست در نشستن،فرم ایستادن،شکل نادرس��ت رانندگی و...

همه و همه در سالمتی و فرم بهتر بدنی تأثیر دارد.

سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: به نظر من تی��م ما در نقل و 
انتقاالت لیگ برتر بازیکنان ج��وان و خوبی جذب کرده و ای��ن بازیکنان در 

نیم فصل دوم می توانند به کار تیم ما بیایند.
اصغر فروتن گفت: تیم ما شرایط خوبی دارد و بعد از اردوی تهران، به کیفیت 
خوبی رسیدیم و اگر دیدار با نفت تهران نیز به دلیل بارندگی لغو نمی شد، به 

بیشتر اهداف خود از اردوی تهران می رسیدیم.
وی پیرامون بازیکنان��ی که به تازگی به جمع بازیکن��ان تیم ذوب آهن اضافه 
شده اند، گفت: بازیکنان جوان و خوبی به ترکیب ذوب آهن اضافه شده اند که 
امیدوارم با اضافه کردن یک دفاع چپ و یک دروازه بان، بتوانیم سایر مشکالت 

تیم را برطرف کنیم.
فروتن افزود: محمد خانزاده، میالد غریبی، کارلوس سانتوس و مهرام قاسمی از 
بازیکنان جذب شده به ذوب آهن به شمار می روند که به نظر من از بهترین های 

نقل و انتقاالت به شمار می روند.

هواداران میالنی مانع خروج بازیکنان شدند
هواداران خشمگین تیم فوتبال آث میالن ایتالیا بعد از تساوی این 

تیم مقابل جنوآ، مانع خروج بازیکنان از ورزشگاه سن سیرو شدند.
میالن در این دیدار برابر جنوآ به تساوی یک بر یک دست یافت و در 

جدول رقابت های سری آ باز هم سقوط کرد.

بهترین های ضدحمله دنیا را شکست دادیم
سرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ با ابراز خوشحالی از پیروزی 
ش��اگردانش در جدال با دورتموند،اظهار داشت: خوشحالیم 
چون توانستیم تیمی که در دنیا بهترین ضدحمالت را انجام 

می دهد شکست دهیم.

ستاره پرتغالی کهکش��انی ها در جریان بازی تیمش در خانه آلمریا 
آسیب دید و مجبور به ترک میدان شد. در جریان نیمه دوم این بازی 
کریستیانو رونالدو از ناحیه ران آسیب دید و در دقیقه 54 جای خود 

را به خسه داد. 

رونالدو مصدوم شد



  شرکت زنان روستایی 
در دوره آموزشی گیاهان دارویی 

نایب رییس انجمن زیست محیطی تس��نیم بروجن گفت: زنان منطقه 
دورک اناری بخش ناغان چهارمحال و بختیاری در دوره آموزشی گیاهان 
 دارویی تحت عن��وان “بهره ب��رداری پایدار از گیاهان دارویی" ش��رکت

 کردند.
هومان خاکپور  اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری به علت شرایط 
توپوگرافی و خاص، رویش��گاه بس��یاری از گیاهان دارویی مهم کشور و 

جهان به شمار می رود.

افزایش 56 درصدي ارزش دالري 
صادرات کاال 

تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  خارج��ي  بازرگان��ي   مع��اون 
 چهارمحال و بختیاري از افزایش 56 درصدي ارزش دالري صادرات کاال از

 چهار محال و بختیاري خب��ر داد.رحمت اله صف��ري اظهارکرد: ارزش 
دالري صادرات کاال از این استان امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

56 درصد افزایش یافته است.

 آغاز احداث 
5 واحد پرورش بوقلمون

 مع��اون بهب��ود تولی��دات دام��ی س��ازمان جهادکش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری از ش��روع احداث 5 واحد پ��رورش بوقلمون 
در اس��تان خبرداد.برزو هیبتیان اظهارکرد: این واحدها از ظرفیت 

پرورش سالیانه 27هزار قطعه برخوردار هستند.

 زمینی به ارزش دو میلیارد ریال
 در استان وقف شد

مدیر کل اوق��اف و امور خیری��ه چهارمحال و بختی��اری از وقف زمینی 
 ب��ه ارزش دو میلی��ارد ری��ال در روس��تای ش��وراب صغی��ر خب��ر داد.

 حج��ت الس��ام س��ید محم��د طباطبای��ی اظهارک��رد: اس��ماعیل 
 محم��د زاده زمینی به مس��احت 5500 مت��ر مربع و ب��ا ارزش تقریبی
  دو میلیارد ریال را در روستای ش��وراب صغیر از توابع شهرستان سامان

 وقف کرد.
 وی خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به نیت واق��ف درآمد ای��ن زمین صرف

هزینه های پزشکی بیماران نیازمند و تحقیقات علمی و عملی دانشگاه 
علوم پزشکی استان می شود.

 تکمیل بیمارستان لردگان
 11 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

معاون توس��عه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت: 
تکمیل بیمارس��تان لردگان نیازمن��د 11 میلیارد تومان اعتبار اس��ت. 
 حمید رییس��ی ، اظهار کرد: در ح��ال حاضر با وجود فعالی��ت افزون بر

 200 پزشک متخصص و 25 پزش��ک فوق تخصص در استان، می توان 
گفت این استان کمبود نیروی متخصص ندارد.

اخبار کوتاه
افتتاح همزمان 36 سالن ورزشی دراستان

مع��اون روابط  عموم��ی و تبلیغات س��پاه حض��رت قمر بن��ی هاش��م چهارمح��ال و بختیاری 
 از افتتاح همزمان 36 س��الن ورزش��ی درس��ومین روز از هفته بس��یج در سراس��ر این اس��تان 

خبر داد.
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از یک��ی  بختی��اری  و  چهارمح��ال   اس��تان 
 اس��تان های پیش��تاز در برگزاری آئین و مراس��م 
تعزیه خوانی اس��ت و تعزی��ه خوانی در ای��ن دیار از 
قدمت باالیی برخوردار اس��ت، مراسم تعزیه خوانی 
در نق��اط مختلف اس��تان همزمان با ده��ه آخر ماه 
 مح��رم و در آس��تانه م��اه صف��ر ب��ا اوج بیش��تری

 برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری 
مرکز تبلور و تجلي شور و عشق حسیني و میراث دار 
فرهنگ عاشورایي است و مردم آن از گذشته تاکنون 
ارادت خالصانه به حسین )ع( ساالر شهیدان، حضرت 
ابوالفضل )ع( و یاران باوفایش��ان دارند، به طوري که 
 در طول تاریخ این استان به ش��هر حسیني شهرت 

داشته است.
 تم��ام ای��ن ارادت و سرس��پردگی ب��ا برگ��زاری 
آئین هایی نمود پیدا می کند که صدها سال قدمت 
داشته و سینه به س��ینه به نسل ها منتقل می شود، 
آئین هایی که مختص استان  چهارمحال و بختیاری 
و مردم این دیار بوده و یا از این منطقه به سایر کشور 

منتقل شده است. تعزیه یک هنر کاما ایرانی و شامل 
هنرهایی همچون موس��یقی، تئاتر، ادبیات و ش��عر 
 بوده که همواره مورد توجه ایرانیان و خصوصا مردم

 چهار محال و بختیاری قرار گرفته است.
تعزیه در این استان قدمتی طوالنی داشته و از قدیم 
اس��تان پرورش دهنده تعزیه خ��وان های معروف و 
مشهوری بوده است از آن جمله صولت معارف یکی از 
تعزیه خوان های این استان بوده که در کشور شهرت 

باالیی داشته است.
گروه های شبیه خوانی استان  چهارمحال و بختیاری 
از فعال ترین گروه های تعزیه کش��ور هس��تند و از 
جایگاه خوبی در عرصه ش��بیه خوانی ایران اسامی 
برخوردارند. این اس��تان دارای بی��ش از 140 گروه 
شبیه خوان و تعزیه گردان است که در ماه های محرم 

و صفر مراسم تعزیه خوانی را برگزار می کنند.

سبک تعزیه خوانی استان هنوز به ثبت 
نرسیده است

یکی از اعضای کان��ون تعزیه چهار محال و بختیاری 

 در خص��وص س��بک برگ��زاری تعزیه در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: در هنر 
تعزیه به فلسفه رنگها، شخصیتها، ذکرها و انواع لباس 
پوشیدن توجه شده است و اصل تعزیه بر اساس این 

موارد است.
محمد طاهریان تصریح کرد: تعزیه نوعی از عزاداری 
مردم ایران و ش��یعیان بوده اس��ت و هم��واره مورد 

استقبال مردم این استان نیز قرار گرفته است.
  وی اذع��ان داش��ت: در فلس��فه رنگ ه��ای تعزیه،

 رنگ سبز نمادی از اهل بیت )ع( و آرام بودن است.
طاهریان یادآور ش��د: رنگ زرد، در هنر تعزیه نشانه 
آزادگی است که توسط افراد آزاده و نشانه دگرگونی 
است که معموال توسط نقش پوش حر مورد استفاده 

قرار می گیرد.
اس��تان  برجس��ته  خ��وان  تعزی��ه   ای��ن 
چهارمحال و بختیاری بیان داش��ت: رن��گ قرمز و 
مش��کی نیز در این هنر نمادی از اش��قیا و توس��ط 
نقش پوش��ان مخالف اهل بیت)ع( مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.

طاهری��ان از برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی برای 
 تعزی��ه خوان های اس��تان خب��ر داد و یادآور ش��د: 
کارگاه های آموزشی در راس��تای مباحث مداحی و 
موس��یقی و انحرافات برای اصحاب تعزیه گذاش��ته 

می شود .
وی افزود: سبک تعزیه خوانی اس��تان هنوز به ثبت 
نرس��یده اس��ت و تعزیه خوان های ما از سبک های 

مختلفی چون اراک، تهران و ...  استفاده می کنند.
طاهریان با اش��اره به اینکه ممکن اس��ت در اشعار 
س��بک های مختلف تحری��ف باش��د، تصریح کرد: 
 چنانچه تحریفی در س��بک های مختل��ف در بین

 تعزیه خوان های استان دیده شود به آن ها گوشزد 
خواهد شد.

 وی عن��وان ک��رد: در ده��ه آخ��ر مح��رم تم��ام
 تعزیه خوان های اس��تان در بیت العباس شهرکرد 
برنامه اج��را خواهند کرد و بهترین گروه ها توس��ط 
هیات داوران انتخاب و به کشور معرفی خواهند شد.

تعزی�ه، آم�وزه ه�ای فلس�فی جه�اد
 امام حسین)ع( را به همراه دارد

و ارش��اد  اداره  هن��ری  فرهنگ��ی   مع��اون 
 فرهنگ اس��امی چهار مح��ال و بختی��اری نیز در 
 ای��ن خص��وص در گف��ت وگ��و ب��ا خبرن��گار مهر 
اظه��ار داش��ت: در هن��ر تعزی��ه خوان��ی ش��کل 
 و ش��مایل موافق یا مخال��ف با توجه به ش��خصیت 
 آن ها که متناسب با واقعه عاش��ورا بوده است شکل 

می گیرد.
 بهم��ن اکبری��ان تصری��ح ک��رد: ص��وت و صدای

 تعزیه خوان ها متناسب با همان حالتی بوده که در 
واقعه عاش��ورا اتفاق افتاده اس��ت و چهره آن ها نیز 

متناسب با واقعه آراسته می شود.
 وی با اش��اره به اینکه هنر تعزیه رم��ز و رازی دارد، 
بیان داشت: مخاطب تعزیه گرد تا گرد تعزیه شاهد 
اتفاق ها بوده و این خود می تواند یک مفهوم آسمانی 

را در برداشته باشد.
تعزی��ه،  هن��ر  در  داد:  ادام��ه  اکبری��ان    
تعزیه خوان ها چرخه تولد و مرگ را به صورت زنده 
برای مخاطبان به نمایش می گذارند و در نتیجه این 
هنر می تواند تأثیر زی��ادی را بر مخاطب بگذارد.وی 
با بیان اینکه هدف تعزیه در پی رستگاری مخاطب 
بوده اس��ت، عنوان کرد: تعزیه تنها برای گریستن بر 

 واقعه عاش��ورا نبوده بلکه آموزه های فلس��فه جهاد 
امام حسین)ع( را به همراه دارد.

اکبری��ان ی��ادآور ش��د: تعزی��ه اعتق��اد ب��ه جهاد 
 و آزادگ��ی را در قال��ب هن��ر ب��ه مخاط��ب عرضه
  می کن��د. مع��اون فرهنگی هن��ری اداره ارش��اد و

 فرهنگ اسامی چهار محال و بختیاری گفت: تعزیه 
یک کارکرد خاکی 
و ی��ک کارک��رد 
ب��ه  را  افاک��ی 
همراه دارد و هدف 
 اصل��ی آن رس��م

 اندیشه ورزی برای 
بهترزندگی کردن 
و ب��ه رس��تگاری 

رسیدن است.
اکبری��ان تصریح 
ک��رد: در ح��ال 
 حاضر ب��رای 140 
گروه تعزیه خوان 
استان کارت تعزیه 
صادر ش��ده است 
و به آن ه��ا مجوز 
اجرای نمایش داده 

شده است.

140 گروه تعزیه در چهار محال و بختیاری 
ساماندهی می شوند

اکبریان تصریح کرد: در حال حاضر برای 140 گروه 
تعزیه خوان استان کارت تعزیه صادر شده است و به 

آن ها مجوز اجرای نمایش داده شده است.
وی با اش��اره به اینک��ه، تعزیه خوان های اس��تان 
 در ط��ول دو م��اه محرم و صف��ر به تعزیه س��رایی 
می پردازند، اذع��ان داش��ت: در ده روز اول محرم 
 در بی��ت العباس ش��هرکرد گ��روه ه��ای تعزیه به

 تعزیه سرایی پرداختند و تعزیه در طول ماه محرم 
وماه صف��ر در نق��اط مختلف اس��تان ادامه خواهد 
 داش��ت. اکبریان با اش��اره به اینکه تعزیه خوان ها

  م��ی توانن��د از بیمه هنرمن��دان اس��تفاده کنند، 
بیان داش��ت: تعزیه خوان هایی که مدارک خود را 
برای بیمه هنرمندان ارسال کرده اند و شرایط الزم 

را داشته باشند می توانند خود را بیمه کنند.

 فعالیت 140 گروه شبیه خوان

پیشتازی چهارمحال و بختیاری در برگزاری مراسم تعزیه

 در هنر 
 تعزیه 

تعزیه خوان ها 
 چرخه تولد

  و مرگ را
  به صورت 
زنده برای 

 مخاطبان به
 نمایش می گذارند
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ابالغ وقت رسیدگی

822 در خصوص پرونده کالسه 930/92 خواهان رضا ترابی دادخواستی مبنی 
تقدیم نموده است.  الیادرانی  تنظیم سند  به طرفیت سعیده حاجیانی  به  الزام  بر 
با  وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/10/7 ساعت 5 تعیین گردیده است. 
در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع درخیابان سجاد- اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
اختالف  حل  شورای    19 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 

9132مدیر دفتر شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
طباطبایی  دخیل  ورثه سید  از  احدی  محمودی  طباطبائی  آقای سید حسین   825
رسما  امضاء شهود  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  باستناد  محمودی  
گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت 8 حبه مشاع از 27 حبه پالک 2107 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 32 دفتر 
86 امالک بنام سید دخیل طباطبایی محمودی ثبت وسند صادرو تسلیم گردیده 
به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر اسباب کشی مفقود شده 
 120 ماده  طبق  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  باینکه   نظر  است 
انجام  مدعی  کس  هر  که  شود  می  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحی 
تاریخ  از  با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  به ملک مزبور  معامله نسبت 
با  کتبا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  باین  روز   10 لغایت  آگهی  این  انتشار 
مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و 
یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت 
رئیس اداره   – اقدام خواهد شدم الف: 344 خیراله عصاری  المثنی طبق مقررات 

ثبت اسناد و امالک اردستان  

تغییرات 

824 شماره 9/92/4933/33 آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان 
) سهامی خاص ( به شماره ثبت 541 و شناسه ملی 10260108076- مستند به 
صورد جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره شرکت صدر الذکر  مورخه 
92/5/16 و واصله به این اداره مورخه 92/8/18 تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به 
شرح زیردر شرکت بعمل آمده است : 1- آقای باقرشعار فرزند عباس با کد ملی 

2592982833 با انتقال تمامی یک سهم مالکیت خود در شرکت به آقای مهدی 
بایرامی آذر فرزند رضا با کد ملی 0068534167 و کد پستی 1663776663 از 

شرکت خارج و دیگر حق و حقوقی در شرکت ندارد . 2- آقایان حسن عسکری 
فرزند محمد علی با کد ملی 1189309051 و کد پستی 8165634731 و محمد علی 
مطیعی راد فرزند حسین با کد ملی 0075193981 و کد پستی 1513834311 و 
مهدی بایرامی آذر فرزند رضا با کد ملی 0068534167 و کد پستی 1663776663 
به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 3- آقای مهدی 
بایرامی آذر به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد علی مطیعی راد به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن عسکری به عنوان مدیر عامل برای مدت 
 ، ، سفته  . 4- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک  انتخاب شدند  دو سال 
برات و قرار دادهابا امضای مدیر عامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یکنفر 
از اعضای هیات و در غیاب مدیر عامل با امضای  دو نفر اعضای هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است . همچنین اوراق عادی و مراسالات  با امضای 
مدیر عامل همراه با مهرشرکت و در غیاب او با امضای یک نفر از اعضای هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود  .  م الف 346 خیر اله عصاری رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان 

تغییرات 

انتقال مرکز و تغییرات شرکت محکم ساخت  823 شماره 92/4863/33/و آگهی 
 -10260115878 ملی  شناسه  و   596 ثبت  شماره  به   ) خاص  سهامی   ( ارگ 

و  اسناد  ثبت  اداره   1392/5/13/10319211200/27 شماه  نامه  به  مستند 
 ) خاص  سهامی   ( ارگ  ساخت  محکم  شرکت  تصمیمات  واگهی  مبارکه  امالک 
به شناسه  امالک  مبارکه  اسناد و  ثبت  بشماره1392/5/13-103/92/1192/27 

ملی 10260115876 که سابقا تحت شماره 596 ثبت دفاتر ثبت شرکتهای این اداره 
شده بوده و به شهر ستان مبارکه نقل مرکز ننموده و در اداره ثبت اسناد و امالک 
به عمل آمده  تغییراتی در شرکت  بوده است  ثبت شده  به شماره 1326  مبارکه 
که جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و زاینده رود به شرح زیر یکبار آگهی 
میشود : آدرس شرکت از مبارکه – خیابان بسیج جنوبی – کوی خرم – کد پستی 
کوچه شهید نادمی  خیابان شهید چمران –   – اردستان  به نشانی   8481747776
تغییرات  ماده 4 اساسنامه و  یافته و  تغییر  پالک 11 کد پستی 8381835151   –
قبلی بدین شرح اصالح میشود. آقای علیرضا عابدی بشماره ملی 1189372959 
و حسین دیان اردستانی با کد ملی 1189347261 و خانم فاطمه عابدی با کد ملی 
انتخاب  برای مدت دو سال  اعضای اصلی هیات مدیره  به سمت   1180027892
شدند. 3- آقای علیرضا عابدی به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و خانم 
نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسین دیان اردستانی  فاطمه عابدی به سمت 

بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .  4- کلیه اسناد مالی 
و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر 
بازرس  به سمت  ملی 1282227547  کد  با  یزدانبخش  خانم صدیقه   -5   . است 
اصلی و آقای سعید عابدی با کد ملی 1189778526 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب شدند . 6- روزنامه زاینده رود جهت انتشار آگهی های 
شرکت گردید .  م الف 345 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی 

830  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 887 واقع در مهاباد 51 
اصلی  دهستان گرمسیر بخش 17 اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسن 
نادری افشاری مهابادی فرزند محمد قلی  و غیره در جریان ثبت می باشد و تحدید 
حدود آن به علت عدم حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان بایستی مجدد آگهی 
گردد  اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 92/10/17 راس ساعت 9 صبح در محل 
شروع  و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف 
پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم داداخواست 
 را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 340 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان 

تحدید حدود اختصاصی 

829  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 1202 واقع در مهاباد 
51 اصلی  دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای حمید نادری افشاری مهابادی فرزند حسن  و غیره در جریان ثبت می باشد 
بایستی  ایشان  قانونی  نماینده  یا  مالک  عدم حضور  علت  به  آن  حدود  تحدید  و 
اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده  مجدد آگهی گردد 

15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخه 92/10/19 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع  و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین 
با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تنظیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  ثبت 
را  داداخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم 
و اسناد  ثبت  رئیس  عصاری   341 الف  نمایند.م  تسلیم  اداره  این  به  و   اخذ 

امالک اردستان 

آگهي فقدان سند مالکیت
826نظر به اینکه خانم لیالموسیلي به وکالت آقاي مصطفي شجاعي طبق وکالت 
که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  دفتر145 شهرضا   1392 /  8  /  14  –  53596
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 100 سهم 
مشاع از700 سهم 5 / 1 دانگ از ششدانگ پالک814 / 3 بخش یک ثبتي شهرضا 
شده که سندمذکورذیل ثبت 73790 درصفحه 421 دفتر 438  بنام وي ثبت گردیده 
دراجراي  لذا  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر 
اي نشده ویا  اشاره  اي کرده که در آن  به ملک مورد آگهي معامله  کس نسبت 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس 
از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.  میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا     

     مفاد آرا                                             
818 آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن اداره 

ثبت اسنادوامالک اردستان بخش 17 ثبت اصفهان .
ماده  استناد  وبه  مسکن  وعرضه  تولید  از  وحمایت  ساماندهی  قانون  دراجرای 
10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید 
وعرضه مسکن واحدهای ثبتی موظفند آراء صادره مرتبط به روستا را در اماکن 
ومعابرعمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت 
اصل  به  نسبت  که  واشخاصی  نمایند  منتشر  کثیراالنتشار  یا  محلی  روزنامه  در 
به  نسبت  که  واشخاصی  آگهی  انتشار  یا  الصاق  تاریخ  از  دارند  اعتراض  ملک 
تحدید حدود وحقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
به  را  اعتراض خود  باید  آگهی  انتشار  یا  الصاق  تاریخ  از  روز   20 حدود ظرف 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  وظرف  نمایند  تسلیم  محل  ثبت  اداره  به  مکتوب  صورت 
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالک تسلیم نمایند رسیدگی به اینگونه 
اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهدشد بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست به اداره 

ثبت اسنادوامالک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهدشد .
به  شهراردستان  در  واقع  رقبات  به  مربوط  صدرالذکر  هیات  صادره  آرای  فلذا 
شماره پالک ثبتی یک اصلی گرمسیر  و  شهر مهاباد به شماره پالک ثبتی 51 
اصلی گرمسیر فرعیهای آن به شرح زیر آگهی ومعترضین میتوانند با رعایت مفاد 

ماده 10 فوق الذکر اقدام نمایند .
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ   92/8/26-60 شماره  1-رای 
عرصه پالک ثبتی فرعی 3888 بنام محمود شفیعی قهدریجانی فرزند  مرتضی  به 

مساحت  207/62 متر مربع – واقع دراردستان
روی  بر  احداثی  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   92/8/26-61 شماره  رای   -2
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 5017 بنام فاطمه خان پور اردستانی فرزند 

مصطفی  به مساحت  316/08 متر مربع – واقع در اردستان

 3- رای شماره 62–92/8/26 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 458 به نام مجید شفیعی فرزند پرویز به مساحت 240/09 

متر مربع  - واقع در اردستان .

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  63–92/8/26 ششدانگ  رای شماره   -4
به مساحت  فرزند مصطفی  یداله کیمیایی  نام  به  ثبتی فرعی 1044  عرصه پالک 

172/35 متر مربع  - واقع در اردستان .
روی  بر  احداثی  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   92/8/26–64 شماره  رای   -5
به  پرویز  فرزند  شفیعی  پروین  نام  به   458 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 

مساحت 246/79 متر مربع  - واقع در اردستان .

روی  بر  احداثی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  ششدانگ   92/8/26–65 شماره  رای   -6
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 382 به نام علیرضا غالمی اردستانی فرزند 

دخیل به مساحت 409/14 متر مربع  - واقع در اردستان .

7- رای شماره 66–92/8/26 ششدانگ قطعه ملک در حال ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 6508 به نام فاطمه ربیعی فرزند حیاتقلی 

به مساحت 197/97 متر مربع  - واقع در اردستان .

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  67–92/8/26 ششدانگ  رای شماره   -8
عرصه پالک ثبتی فرعی 382 به نام مهدیه صادقی فرزند احمد علی به مساحت 

182/26متر مربع  - واقع در اردستان .

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  68–92/8/26 ششدانگ  رای شماره   -9
عرصه پالک ثبتی فرعی 382 به نام محمد رضا حسنعلی فرزند عزیزاله به مساحت 

184/088 متر مربع  - واقع در اردستان .

10- رای شماره 69–92/8/26 ششدانگ انباری احداثی بر روی قسمتی از عرصه 
پالک ثبتی فرعی 4704 به نام حسن فرهادیان فرزند حسین  به مساحت 34/12 

متر مربع  - واقع در اردستان .

11- رای شماره 70–92/8/26 ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 5555 به نام عباس بازاری اردستانی فرزند علی اکبر به 

مساحت 53/39 متر مربع  - واقع در اردستان .

12- رای شماره 71–92/8/26 ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 5555 به نام حسین بازاری فرزند علی اکبر به مساحت 

53/16 متر مربع  - واقع در اردستان .

احداثی  فوقانی  و  تحتانی  ساختمان  ششدانگ   92/8/26–72 شماره  رای   -13
نام  به  7913و7766و7765و5666  فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی  روی  بر 
عبدالرضا عامری فرزند  محمود به مساحت 372/49 متر مربع  - واقع در اردستان

14- رای شماره 73–92/8/26 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 8613و5310و 5309 به نام حجت اله نعمت الهی فرزند 

حسین به مساحت 659/46 متر مربع  - واقع در اردستان

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  اعیانی  ششدانگ   92/8/26–74 شماره  رای   -15
فرزند  اردستانی  کاشکی  عباس  نام  به  فرعی 375  ثبتی  پالک  از عرصه  قسمتی 

حسین  به مساحت 108/03 متر مربع  - واقع در اردستان .

قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ   92/8/26–75 شماره  رای   -16
به  مرتضی  فرزند  فدوی  حمیدرضا  نام  به   11657 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از 
مساحت 268/73 متر مربع با حفظ سند رهنی شماره 67851-82/12/14 تنظیمی 

دفتر51اردستان واقع در اردستان .

17- رای شماره 76–92/8/26 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 6508 نام حمید رضا امیری فرزند رحمت اله به مساحت 

269/89 متر مربع  - واقع در اردستان .

18- رای شماره 77–92/8/26 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 157 به نام سمانه سعیدیان مهابادی فرزند خسرو  به 

مساحت 100/59 متر مربع  - واقع در مهاباد

19- رای شماره 78–92/8/26 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 157 به نام عباسعلی شایان فر فرزند حسین  به مساحت 

96/48 متر مربع  - واقع در مهاباد

قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ   92/8/26–79 شماره  رای   -20
مساحت   به  علی  فرزند  رضائی  شادی  نام  به   157 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از 

100/07متر مربع  - واقع در مهاباد
 م الف 348
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امام سجاد)ع( :
 هيچ كردارى جز با نيت پذيرفته نيست.

صبر
گر به خون دل میسر آب ونانی شد مرا  

 در مقام صبر این هم امتحانی شد مرا
عمر از پنجه گذشت و پنجه غم بر گلو  

صبر را نازم شه صاحبقرانی شد مرا
طوطی و آینه دیدی ، شاعر وعزلت ببین   

سایه دیوار حیرت همزبانی شد مرا
هر زمان ثابت شدم در سیر این صحرای كور   

ریگ غلطانی درای كاروانی شد مرا
تا گلی از روزن طاق قفس بویم ز باغ

  پله پله رنج ومحنت نردبانی شد مرا
در صف این گله بودم از تواضع بره ای 

 هر كه در دست آمدش چوبی شبانی شد مرا
ای كه می جویی مكان وحال و روزم را بناز  

  كوچه هر خانه بر دوشی نشانی شد مرا
روزگارا من حریفم هرچه پا پیچم شوی

غیرت از قید وارستن توانی شد مرا
من به آب آبرو سبزم، به باران گو مبار  

  هر سرای دوستانم ، بوستانی شد مرا
ای كه خود غرق سالح جوری و ما بی سالح  

هر دعای نیمه شب تیر وكمانی شد مرا
در من از خورشید سوزان قیامت باك نیست  

 بال عنقای كرامت سایبانی شد مرا
معینی کرمانشاهی

چگونه مراقب روان مان باشیم؟!

مراقب گفتار خود باشید؛ چون به رفتار شما تبدیل مي شود!
اجازه ندهید افكار منفي و ناامید كننده، مانند موریانه، ریشه هاي شادماني 

زندگي تان را از بین ببرد و بر شما مسلط شود. 
قدر لحظات زندگي را بدانید و از آن ها به خوبي استفاده كنید، زیرا هرگز 

تكرار نخواهند شد.
ـ ورزش، نرمش و استنشاق هواي آزاد و پاك را فراموش نكنید.

ـ تالش كنید اندوه روز نیامده را بر روز آمده، نیفزایید.
ـ از خود بیش از حد انتظار نداشته باشید و خود را همه فن حریف ندانید؛ 
به عبارت دیگر از كمال گرایي مطلق كه باعث اضطراب و احساس عجز و 

ناتواني مي شود، خودداري كنید.
ـ از انزوا و گوشه گیري كه باعث ایجاد افكار منفي مي شود دوري كنید و 

اوقات خود را در جمع خانواده و دوستان سپري نمایید.
ـ هر وقت احساس كردید افكار منفي به سراغ تان آمده است، وضعیت خود 

را تغییر دهید و به كاري سرگرم شوید.
ـ هرگز خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نكنید و از مطالعه مطالب 
 ناامید كننده و گوش دادن به موسیقي هایي كه چنین احساساتي را القا 

مي كنند، خودداري كنید.
ـ اعتماد به نفس خود را در هر شرایطي حفظ كنید و هرگز به دیگران اجازه 
ندهید آن را متزلزل كنند، زیرا اعتماد به نفس كلید خلق تفكر مثبت است.

ـ هرگز خودتان را با دیگران مقایسه نكنید )هر فرد باید تنها با وضعیت قبلي 
خود مقایسه شود(.

 اعضاي خانواده نباید با هیچ كس )داخل یا خارج خانواده( مقایسه شوند. 
ــه هر فردي باید با خود یا گذشته اش  ــه اي انجام شود، مقایس اگر مقایس

انجام شود. 
-تبعیض در خانواده ها جایگاهي ندارد و همه باید به یك چشم نگریسته 

شوند.
ـ همه كائنات را دوست بدارید.

ــت كه تالش كنید در زندگي، به جاي شناور  ـ آنچه اهمیت دارد این اس
بودن، شناگر باشید.

ـ قلب تان را از نفرت خالي كنید تا خوشبختي در آن النه كند.
ـ با دیگران همان طور رفتار كنید كه دوست دارید با شما رفتار كنند.

ـ بیش تر سكوت كنید و با صدایي مالیم صحبت كنید.
ـ به همراه خانواده به دامان طبیعت بروید.

ـ گل ها را ببویید، در لحظه حال باشید و بر اینجا و زمان حال تمركز كنید.
ـ هرگز سعي نكنید به دیگران بقبوالنید كه حرف تان درست است.

ـ قبل از انجام هر كاري یا گفتن هر چیزي، به ضرورت آن بیندیشید.
ـ تالش كنید بي احترامي دیگران را با بي اعتنایي جواب دهید.
ـ به جاي بیزاري از انسان ها، از رفتارهاي بد آن ها متنفر باشید.

ـ به خاطر اشتباهات گذشته، خود را سرزنش نكنید.
ــت، زندگي انسان با منطق،   ـ تدبیر و عقل پذیري، الزمه زندگي موفق اس
عقل پذیر مي شود و با عاطفه، دلپذیر خواهد بود، اما هیچ یك از این دو به 
تنهایي براي یك زندگي، مطلوب و كافي نیست. منطق بدون عاطفه، زندگي 
را سرد و بي روح مي كند و عاطفه بدون منطق، زندگي را بیش از حد معمول، 
سیال خواهد كرد. زندگي موفق تنها با آگاهي از این اصل و برخورداري از 
تدبیر و عقل پذیري در شرایط مختلف زندگي، در فضایي مملو از عشق، 

عاطفه، محبت و احترام متقابل امكان پذیر است.
ـ در فرهنگ لغات خود »شكست« را »تجربه« معنا كنید.
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دانشمندان موفق به شناسایی قدیمی ترین حجم بزرگ آب 
باستانی جهان شدند.

ــوده و در بیش از ــوری باالیی ب  این آب زیرزمینی دارای ش
 هزار متری خلیج Chesapeake واقع شده است.

ــای دریای  ــع، بقای ــوه در واق ــن انب ــان مدعی اند ای محقق
ــت و احتماال ــه اس ــمالی در اوایل عصر كرتاس  آتالنتیك ش

 100 تا 145 میلیون سال قدمت دارد.
شوری این آب دو برابر شوری آب  دریاهای امروزی است، كه 
ــنگ عظیم  ــهاب س این امر به دلیل تأثیر یك دنباله دار یا ش
ــج را به وجود ــال پیش خلی ــت كه حدود 35 میلیون س  اس

 آورد.
به گفته وارد سانفورد، محقق سازمان زمین شناسی آمریكا و 
رهبر ارشد این مطالعه، شواهد پیشین از دما و سطح شوری 
ــتقیم و  ــن ناحیه ژئولوژیكی به طور غیرمس اقیانوس های ای
ــتر عمیق  ــته های بس ــواهد موجود در هس از انواع متعدد ش

اقیانوسی تخمین زده می شد.
ــتانی را  ــور باس وی در این باره می گوید: اما مطالعه ما آب ش

ــتر ژئولوژیك خود مانده و ما را  شناسایی می كند كه در بس
ــتقیمی از قدمت و شوری آن ارایه  قادر ساخته تخمین مس

 دهیم.
خلیج مزبور كه بزرگ ترین دهانه برخوردی در ایاالت متحده 
به شمار می آید، یكی از معدود دهانه های برخوردی اقیانوسی 

است كه تاكنون در سراسر جهان مستند شده است.

ــال پیش، یك صخره عظیم یا توده ای  حدود 35 میلیون س
ــه ای با عرض  ــا حركت می كرد، روزن از یخ كه در خالل فض
ــوس و در نزدیكی آنچه  ــق اقیان ــتر عمی ــل را در بس 56 مای
ــود، ایجاد ــده می ش ــج Chesapeake نامی ــروزه خلی  ام

 كرد.
ــماند را به درون جو  نیروی این برخورد مقادیر بزرگی از پس
گسیل داشت و سونامی های عظیمی را خلق كرد كه احتماال 
ــع در 110 مایلی این رویداد  تا كوه های Blue Ridge واق

بسط یافتند.
ــمندان سازمان زمین شناسی آمریكا  جرالد بالز یكی از دانش
ــاهدات قبلی می دانستیم كه آب  نیز اظهار داشت: ما از مش
زیرزمینی عمیق در معدود ناحیه های واقع در دشت ساحلی 
آتالنتیك و در اطراف این خلیج وجود دارند كه دارای شوری 

باالتری نسبت به آب دریا هستند.
ــناس آمریكا در ادامه افزود: این  جرالد بالزدانشمند زمین ش
مطالعه درك ما را از بافت ژئولوژیك این ناحیه و هیدرولوژی 

آن ارتقا داده است.

کشف قدیمی ترین آب باستانی جهان

یك كارشناس فناوری مدعی شده است 
ــركت  ــمند ش ــه تلویزیون های هوش  ك
ــن تولید كننده  ــه عنوان دومی ال جی ب
بزرگ تلویزیون در دنیا اطالعاتی را درباره 
عادات تماشای تلویزیون خانواده وی به 
ــال  این تولید كننده در كره جنوبی ارس

می كنند.
جیسون هانتی مشاور فناوری اطالعات 
ــالگ خود  ــه ای در وب ــار مقال ــا انتش ب
ــات درباره  ــردن اطالع ــی جمع ك مدع
ــای  ــواده اش در حین تماش عادات خان
ــت. وی اظهار داشت كه به نظر   تلویزیون، توسط تلویزیون هوشمند ال جی خود شده اس
ــده ای درباره تغییر كانال به سرورهای رایانه ای ال جی  می رسد جزییات رمزگذاری نش
مخابره شده و این امر حتی پس از این كه وی گزینه جمع كردن اطالعات تماشای تلویزیون 

را از فهرست تنظیمات غیرفعال كرده نیز ادامه یافته است. 
ــان می دهد كه گزینه دخالت كاربر در  ــت كه تغییر اطالعات از 1 به 0 نش وی اظهار داش
ــالت یو اس بی  ــف وی یك هارد درایو به اس ــت.پس از این كش تنظیمات حذف شده اس
تلویزیون وصل كرد و انتظار داشت كه در صفحه این تلویزیون مشخص شود كه وی درحال 
مشاهده محتوا از یك دستگاه خارجی است اما به جای آن نام هر فایل رسانه ای روی درایو 
ــده است.یك  ــرورهای ال جی منتقل ش از جمله تصاویری كه به نام كودكانش بود به س
سخنگوی شركت ال جی به عنوان دومین تولید كننده بزرگ تلویزیون در دنیا اظهار داشت: 
حریم خصوص مشتری برای ال جی الكترونیكس یك اولویت مهم است و ما موضوعاتی از 

این دست را جدی می گیریم.

ــاعت عجیب  ــمندان ژاپنی یك س دانش
ــالوه بر ــرده اند كه ع ــد ك ــب تولی  و غری

این كه زمان را اعالم می كند یك ارزیابی  
ــود ارایه ــر خ ــز از كارب ــناختی نی  رواش

می كند. 
یك شركت تولیدكننده ساعت در توكیو 
ژاپن كه به تولید صفحات ساعت مرموز و 
عجیب شهرت دارد به نوعی تقلید كننده 
 آزمون های لكه جوهر »هرمان رورشاخ «

است.
ــاخ«  از   آزمون لكه جوهر» هرمان رورش
یك سری الگوهای جوهر عجیب و غریب برای ارزیابی تفكرات و احساسات بیماران به پاسخ ها 
ــركت طی بیانیه ای اظهار داشت كه این ساعت خواندن زمان  به الگوها استفاده می كرد. این ش

را ساده تر می كند. 
ــمت چپ پایین  ــت باال، دقایق در گوشه س ــمت راس ــه س ــاعت ها در گوش در صفحه این س
ــه و جوهر را  ــت كه تأثیر لك ــز انعكاس این ارقام اس ــوند و مابقی صفحه نی  نمایش داده می ش

خلق كرده است.
ــود از یك صفحه نمایش كاغذ  ــاخ« یاد می ش ــاعت كه از آن با عنوان » كی سای رورش این س
الكترونیك شبیه كیندل فایر آمازون استفاده می كند و این امر علتی برای حداقل بودن مصرف 

انرژی آن است.
عمر باطری این ساعت به دو یا سه سال می رسد و به كاربر خورد این امكان را می دهد كه صفحه 
نمایش خود را به صورت سیاه یا سفید تعیین كند. این ساعت همچنین بین ساعت 12 شب تا 7 

صبح درحالت ذخیره انرژی كار می كند.

ساعت عجیب با طرح های خاصانتشار اطالعات توسط تلویزیون 

عکس نوشت

یک نامزد رد صالحیت شده 
انتخابات شهرداری ها در 
 هندوراس پس از این 
که دادگاه درخواست او را 
برای ثبت نام در انتخابات به 
عنوان نامزد مستقل رد کرد 
خود را به نشانه اعتراض به 
صلیب کشید.

ــظ رنگ طبیعی  ــك گفت: اصلی ترین ركن حف یك دندانپزش
ــرم و پالك،  ــت، جلوگیری از تجمع ج ــت بهداش دندان، رعای
ــگیری از تغییر رنگ  دندان  ــیده شدن و پیش جلوگیری از پوس

است.
مصطفی فاطمی اظهار داشت: رنگ ظاهری دندان تركیب رنگ 
واقعی به عالوه موادی است كه به سطح دندان چسبیده اند كه 
ــیاری از موارد رعایت بهداشت، مسواك زدن و همچنین  در بس
بروساژ موجب برداشتن جرم، پالك و استین از روی دندان  شده 

و رنگ واقعی را نمایان می سازد.
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی تصریح كرد: بسیاری از افراد 
ــبیده به سطح دندان از  ــتن این مواد چس بعد از حذف و برداش
ظاهر دندان خویش رضایت دارند اما در برخی موارد پوسیدگی، 
تغییر رنگ با منشاء داخلی دندان و پر كردگی های تغییر رنگ 
ــیدن به رنگ مطلوب باید به  یافته ای وجود دارند كه برای رس

آن رسیدگی شود.
این دندانپزشك ادامه داد: در موارد معدودی نیز به دلیل نواقص 

ــایندی مشاهده می شود كه  ذاتی عاج و مینا تغییر رنگ ناخوش
نیازمند درمان است.

ــی دندان خود  ــار از رنگ طبیع ــی نیز بیم فاطمی افزود: گاه
ــك دندان بی نقص  ــت در حالی كه از نظر دندانپزش ناراضی اس
است كه در ادامه چنین افرادی به درمان هایی چون بلیچینگ، 
المینت سرامیك و پوشاندن با مواد همرنگ دندان رو می آورند 

ــاص خود را به  ــان زیبایی دیگری مضرات خ كه مانند هر درم
دنبال خواهد داشت.

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی تصریح كرد: به طور عمومی 
ــت،  ــظ رنگ طبیعی دندان رعایت بهداش اصلی ترین ركن حف
جلوگیری از تجمع جرم و پالك، جلوگیری از پوسیده شدن و 
پیشگیری از تغییر رنگ های این چنینی است. فاطمی به خطای 
رایج در امر سفید كردن دندان ها اشاره داشت و گفت: استفاده 
از مواد سفید كننده یا پودرهای ساینده خطای رایجی است كه 
موجب تخریب سطح دندان و رنگ پذیری بیش تر آن می شود.

ــداوم مواد  ــرف م ــون مص ــبی چ ــادات نامناس ــزود: ع وی اف
ــب كاهش مواد  ــرش و ... موج ــركه، لیموت ــیدی  مانند س اس
ــری بیش تر  ــگ پذی ــدن و رن ــدر ش ــطح مینا ،ك ــی س  معدن

دندان ها می شود.
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی تصریح كرد: رعایت بهداشت، 
حذف جرم و پالك و ترمیم پوسیدگی و پركردنی های نامناسب، 

مشكالت مربوط به تغییر رنگ دندان ها را مرتفع می سازد.

چند راه حل فرار  از  دندان های زرد

اخبار ویژه

ــت  ــتی در زندگی، در این یاداش با توجه به اهمیت دوس
سعی كرده ایم به برخی از آثار مثبت این نوع معاشرت ها 

بر سالمت روان اشاره نماییم:
نشاط  و شادكامی : روانشناسان معتقدند » انسان ها هرگز 
نمی توانند بدون داشتن روابط صمیمانه با اطرافیان خود 
احساس شادكامی و سرور داشته باشند«. نشاط درونی 
ــه از طریق ارتباطات محبت آمیز و سالم با افراد  همیش
مورد عالقه به دست می آید. تحقیقات متعددی نیز نشان 
داده است كه داشتن روابط اجتماعی غنی و رضایتمند و 
معاشرت سالم و حمایتی با دوستان از جمله ویژگی های 
ــت، بنابراین دوستان هر فردی  ــاط و شاد اس افراد با نش
ــش، همچون ارمغان  می توانند با حمایت عاطفی خوی
ــند كه موجب ارتقای سالمت روان و  شادی بخشی باش

ذهن  شوند.
آرامش ذهن : آرامش روح ، گمشده بسیاری از آدم ها در 
دنیای امروز است. داشتن روابط صحیح و سالم با دیگران 
ــتیابی به آرامش و در  یكی از ساده ترین روش های دس
ــبكه اجتماعی  ــت. داشتن یك ش آغوش گرفتن آن اس
ــپری در مقابل مصائب  ــده، همچون س غنی حمایت ش
است كه باعث می شود فرد هرگز احساس تنهایی نكرده 
ــد كه به هنگام اضطراب و  ــته باش و این اطمینان را داش
ــایند زندگی، می تواند بر این شبكه  یا در شرایط ناخوش
حمایتی پناه برده و بر آن تكیه كند. داشتن چنین پوشش 
حمایتی به خودی خود باعث می شود كه  فرد وقایع تلخ 
ــارزا را كم تر آزارنده و تهدید  زندگی و موقعیت های فش
ــب آن نیز  از آرامش خاطر  كننده ارزیابی كند و به موج

بهره مند شود.
احساس امنیت: داشتن روابطی صمیمانه همراه با حس 
ــده ترین پیوندی  برادری و اعتماد به دیگران، ارضاكنن
ــاس امنیت كند و به  ــود فرد احس است كه باعث می ش
موجب آن نیز خواستار  حفظ حرمت خود و دیگری باشد. 
در این حالت امنیتی، فرد به یقین می داند كه دوست او 
امین است و در همه حال حافظ جان، مال، ناموس، آبروی 
اوست، لذا به همین سبب از خیانت و تنهایی نمی ترسد و 

سالمت روح و امنیت خاطر خواهد داشت.
دوست

ــالمت روان  امیدواری: امید یكی از مؤلفه های اصلی س
است و داشتن روابط صمیمانه با دیگران، باعث امیدواری 

می شود.
ــاعدی دارد می داند  ــاط مس ــی كه با دیگران ارتب كس
ــی در انتظار اوست و این انتظار پاداش،  پیامدهای خوش
ــود كه فرد در جهت برقراری روابط  انگیزه عملی  می ش
ــالم و صحیح با دیگران گام بردارد. از سوی دیگر فرد  س
ــتند كه  می داند افرادی حمایت كننده در اطراف او هس
ــم می كند. وقتی  ــز زمینه امیدواری را فراه این خود نی
فرد دچار مشكلی می شود و یا  تحت فشاراست می داند 
ــعی می كنند مشكل او را برطرف  كسانی هستند كه س
ــند. این حمایت اجتماعی باعث  ــازند و همراه او باش  س
می شود از استرس و فشار روانی فرد كاسته شده و  دلگرم 
ــرای مقابله و حل  ــود و با امید بیش تری ب و مطمئن ش
مسأله پیش رود. به دیگر سخن، امید بسان یك احساس 
ــت كه با وجود ناكامی ها و یا شكست های  اطمینان اس
ــد در این صورت است  موقت می تواند ادامه داشته باش
ــود و یا نتواند كاری انجام  كه فرد اگر حتی موفق هم نش
دهد، می تواند با درك همدلی دیگران شرایط سخت را 
راحت تر تحمل كند. این حس تنها نبودن برای او امید 

واقعی است.
ــمندی : اعتماد به نفس و احترام به خود  احساس ارزش
ــالم است. اعتماد  یكی از مهم ترین مالك های روان س
ــاس كفایت و ارزشمندی و هویت داشتن  به نفس، احس
ــكوفایی  یكی از انگیزه های روانی هر فردی برای بقا و ش
ــت و باال بودن آن  باعث می شود  استعدادهای نهفته اس
ــكالت و ناراحتی های روانی چون  ــیاری مش فرد از بس
احساس حقارت ، بی پناهی، دلسردی و… به دور باشد.

بخشی از اعتماد به نفس، با حضور دیگران ساخته شده 
و بارور می شود. وقتی فرد احساس كند كه مورد تأیید و 
پذیرش و یا عالقه و محبت دیگری و یا دیگران است،  نیاز 
ــوی دیگران غنی شده و باعث می شود  به احترام او از س
فرد احساس مثبتی نسبت به خود داشته و به عزت نفس 
دست یابد. لذا، می توان گفت یكی از مهم ترین راه های 
دریافت عزت نفس برقراری روابط عاطفی و صمیمانه با 

دیگران است.

تولید بیوسنسور ایرانی 
برای تشخیص سرطان

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی ایران بیوسنسوری را 
ــیلیكونی عرضه كردند كه در فاز  بر پایه نانو سیم های س
ــرطانی از سالم برای  اول قادر به شناسایی سلول های س
ــت و در حال حاضر با همكاری  سرطان روده و سینه اس
ــور  ــتند تا از این بیوسنس ــتان در تالش هس دو بیمارس
برای تشخیص و شناسایی سرطان خون بر روی بیماران 
استفاده كنند. دكتر عبداالحد مجری طرح گفت: زمانی 
ــالمت وارد فاز سرطانی می شود  كه سلول سالم از فاز س
تغییراتی در غشای آن ایجاد خواهد شد كه این تغییرات 
یك سری تصاویر و پس زمینه های بیولوژیكی را به همراه 
ــامل تغییرات  ــه این تغییرات ش ــان این ك دارد. وی بابی
الكتریكی است، اظهار داشت: در این تغییرات كانال های 
ــواص دی الكتریكی  ــلولی دچار اختالل و یا خ یونی س
غشای سلولی كه حاوی فسفولیپید است مختل می شود.

وی با تأكید بر این كه از نظر متخصصان الكترونیك در این 
تغییرات اطالعات مفیدی نهفته است، خاطر نشان كرد: 
اگر بتوانیم ساختاری را بسازیم كه بتواند غشای سلولی 
ــادر خواهیم بود كه  ــر الكترونیكی تحلیل كند ق را از نظ
اختالالت درون سلول ها را شناسایی كنیم و سلول های 

سرطانی از سلول های سالم تشخیص دهیم.

بدون دوست هرگز ! 

دانستنی
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