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»وی چت« و مواد مخدر
دیوار به دیوار هم

 هزینه گذرنامه در سال ۹۳ 
گران نمی شود 

  رییس پلیس فتای اس��تان اصفه��ان تاکید ک��رد: اعتیاد به
 وی چ��ت از اعتیاد ب��ه مواد مخدر ب��ه مراتب س��نگین تر و 
 بدتر است و باعث ایجاد اختالالت ش��خصیتی-روانی در فرد 
 می ش��ود به نحوی که کاربر همیش��ه به دنب��ال وی چت و

 پیام های ارتباطی خود می باشد.
رشد س��ریع تکنولوژی و ارتباطات مجازی به جای ارتباطات 
واقعی ارتباطات خانوادگی را نیز تح��ت تاثیر خود قرار داده و 
ارتباطات چهره به چهره فرزندان ب��ا والدین را کم رنگ کرده 

است. 

دولت در الیحه بودجه سال ۹۳ کل کشور، هزینه صدور، 
تعویض و تمدید هر گذرنامه را ۷۵ هزار تومان پیش��نهاد 
داده اس��ت که نس��بت به س��ال جاری تغیی��ری نکرده 
اس��ت. مجموع درآمد دول��ت از محل ص��دور، تعویض و 
 تمدید گذرنامه در س��ال ۹۳ بیش از 262 میلیارد تومان

 پیش بینی شده اس��ت که نس��بت به درآمد دولت از این 
محل در سال ۹2 ...

 تنگناهای مالی
  مغزها را فراری
 می دهد

 پنبه خوری  جدید ترین
 رژیم الغری برخی زنان

 آزادراه 
به اصفهان نرسید

 هشدار 
درباره ایران و بوسنی

آرتروز برای 
 ورزشکاران
 هم بله!

اصفهان آماده جذب 
سرمایه گذاران 
خارجی 
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کام زاینده رود  َتر می شود 
یخبندان پاییزی در راه است 

جشنواره بین المللی فیلم  رشد در اصفهان افتتاح شد
 چه��ل و س��ومین جش��نواره بین الملل��ی

 فیلم رش��د با حض��ور مع��اون پژوهش��ی و 
برنامه ریزی آموزشی وزیر آموزش و پرورش در 
اصفهان افتتاح  شد.  چهل و سومین جشنواره 

بین المللی فیلم رشد، شامگاه جمعه با حضور 
معاون پژوهش��ی و برنامه ریزی آموزشی وزیر 
آموزش و پ��رورش، مدیر اجرایی جش��نواره 
فیل��م رش��د، نماین��ده دبیرخانه جش��نواره 

فیلم رش��د در اصفه��ان، معاون پژوهش��ی و 
فرهنگ��ی اداره آموزش و پ��رورش اصفهان و 
 دانش آم��وزان در ت��االر فرهنگی��ان اصفهان

 افتتاح شد.

س[
س فار

]عک
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» ناباروری« دیگر بیماری   لوکس نیست 
معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهش��گاه رویان با بیان این مطلب که 
هزینه IVF و میکرواینجکشن تحت پوش��ش بیمه نیست گفت : هزینه یک 
سیکل کامل آی وی اف یا میکرواینجکشن در مراکز ناباروری به طور متوسط ۵ 
میلیون تومان است و حداقل 60 درصد زوجین باید دو تا سه بار سیکل کامل آن 
را انجام دهند تا بتوانند از نعمت بچه دار شدن بهره مند شوند. دکتر احمد وثوق 

در گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که بیش از 1۵ سال است...

یک پژوهشگر هواشناس��ي از تغییرات شدید و کم سابقه جوي تا 
چند روز آینده در کشور خبر داد.احسان مرادي در این باره گفت: 
در حال حاضر ش��اهد فعالیت یک سامانه کم فش��ار فعال بر روي 
کشورمان هستیم که از چهارشنبه گذشته  به تدریج از سمت نوار 
غربي کشورمان وارد شد. این سامانه پیش از این رطوبت مناسبي 
را از شرق مدیترانه و دریاي س��رخ کسب کرد و با رطوبت مناسب 
عرض هاي جنوبي نیز تغذیه مي شود. همچنین سامانه سردي از 
شمال نیز این س��امانه را تقویت کرده است. این پژوهشگر درباره 
مناطق تحت تاثیر این سامانه گفت: عمده فعالیت این سامانه در 

نیمه غربي، دامنه هاي زاگرس و نیمه ش��مالي خواهد بود، اما در 
نیمي از کش��ور تا چند روز آینده حداقل یک بار بارش را خواهیم 
داشت. در واقع رشته کوه زاگرس مانند سدي در مقابل این سامانه 
کم ارتفاع مي ایستد و عمده بارش ها در غرب این رشته کوه ریزش 
 مي کند، به همین دلیل نف��وذ آن به مرکز کش��ور چندان انجام

 نمي گیرد، همچنین جهت حرکت آن به گونه اي اس��ت که روي 
مناطق جنوبي و جنوب شرقي هم اثر بارش��ي ندارد. با این وجود 
بارش هاي شدید آن روي زاگرس، سبب تغذیه سرچشمه رودهاي 

بزرگ مرکز کشور مانند زاینده رود مي شود.
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 شهرداری  بادرود به اس�تناد مصوبه ش�ورای محترم اس�امی ش�هر در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی - بودجه س�ال 92 با اعتباری بالغ 
 بر 500/000/000 ریال  از ردیف پروژه عمرانی   نس�بت به خرید جدول بتونی  ) سیمانی ( با مشخصات ذیل بر اساس شرایط مناقصه بدون تعدیل

و مابه التفاوت با شرایط ذیل  خریداری نماید.
الف : مشخصات کاال :

1- جدول بتونی ) سیمانی ( به ابعاد 15*50*40 
2- جدول بتونی )سیمانی ( به ابعاد 15*35*50 

)با مقاومت فشار نمونه استوانه ای حداقل 280 کیلو گرم بر سانتی  متر مربع ( 
شرایط شرکت کنندگان :

 1- پیش�نهاد دهندگان  باید پیش�نهاد قیمت تمام ش�ده خود ) با احتس�اب تحویل در محل انب�ار ش�هر داری واقع در بلوار ش�هید مطهری -
جنب  اداره منابع طبیعی بادرود ( بر اساس هر عدد جدول حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/ 92/9 در پاکت الک و مهر شده محتوی 

برگ پیشنهاد مهر و امضا شده را به دبیر خانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .
2- پیشنهاد رسیده در ساعت 11 روز سه شنبه مورخه 92/9/26 با حضور کلیه اعضا کمیسیون  عالی معامات در محل شهرداری تشکیل می گردد  

باز و قرائت خواهد شد .
3- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان در کمیسیون آگهی استعام بهاء آزاد میباشد .

4- کلیه هزینه های مربوطه شامل هزینه روزنامه و .... بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات هیاتهای ورزشی استانها نسبت به تشکیل مجمع هیاتهای ورزشی : 
تنیس - هندبال - بسکتبال - اسکیت 

به منظور انتخاب رئیس هیات در استان اصفهان اقدام نماید . بنابراین از کلیه عاقمندان در خواست می شود ، پس از تکمیل فرم و مدارک خواسته 
شده به دبیر خانه اداره کل مراجعه و با تحویل درخواست رسید دریافت نمایند .

آدرس : اصفهان - آبشار سوم - بعد از پل غدیر - اداره کل  ورزش و جوانان استان اصفهان 
شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات : 
1- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران 

2- تابعیت جمهوری اسامی ایران 
3- نداشتن سوء سابقه کیفری 
4- حداقل سن 30 سال تمام 

5- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
6- مهلت ثبت نام از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته 

 - به همراه تکمیل فرم ، تصویر شناس�نامه - تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس 
و ارائه اصل مدارک الزامیست .

ارائه برنامه چهار ساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامیست .

آگهی مناقصه خرید 

اطاعیه 

مجید صفاری شهردار بادرود 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 نوبت دوم

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 مناقصه نوبت اول
  اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه تاريخ 92/10/7 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه تاريخ 92/10/8 

دریافت اسناد :  سايت  اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :    0311-6680030

برآورد ) ريال ( تضمين ) ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

 لوله گذاری فاضالب  ) توسعه و اصالح( 92-4-357
108/000/0002/154/377/443جاریمنطقه 4 شهر اصفهان

 لوله گذاری فاضالب مسجد فاطميه 92-4-358
35/000/000689/231/326جاریكوی سپاهان منطقه 2 شهر اصفهان 

ازدیروز توزیع شیر در میان ۵۳0 هزار نفر از دانش آموزان 
در سطح استان اصفهان آغاز شد.  توزیع شیر در مدارس 
به عنوان یک��ی از مهم تری��ن اقدامات مه��م آموزش و 
پرورش اس��ت و  از چند س��ال گذش��ته تاکنون شیر به 
صورت رایگان در میان دانش آموزان توزیع می شود.البته 
هر ساله میزان اعتبارات اجرای طرح توزیع شیر در میان 
دانش آموزان کاهش پیدا می کند و به این دلیل ش��یر با 

تاخیر در سطح مدارس توزیع  می شود.
دیروز، مراسم افتتاح توزیع ش��یر در میان دانش آموزان 
 آموزش و پرورش اس��تان اصفهان در مدرسه راهنمایی  به ص��ورت نمادی��ن با حض��ور جمع��ی از مس��ووالن

دخترانه شهید شالباف برگزار شد.
ش��یر تا اس��فند ماه در می��ان دانش آم��وزان ابتدایی و 
متوسطه اول مدارس دولتی پس��رانه و دخترانه استان 
و مراکز شبانه روزی و واحد  های پیش دبستانی ضمیمه 

مدارس دولتی در استان توزیع می شود.
اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای این طرح در میان 
دانش آموزان به صورت 1۳ درصد ریالی شیر استریلیزه 
 با ماندگاری ش��ش م��اه و ۷8 درصد ریال��ی به صورت
  ش��یر پاس��توریزه با ماندگاری یک روز پ��س از تولید

 است.

توزیع شیر بین 5۳0 هزار دانش آموز اصفهانی

  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: عملیات 
لوله گذاری فاضالب به ط��ول 2 کیلومتر در بخش های 
مختلف مح��دوده آبفای منطق��ه ۵ در آبان م��اه پایان 

پذیرفت.
حسین اثنی عش��ر با اش��اره به لوله گذاری فاضالب در 
این منطقه، اظهار داشت: در محله های عاشق آباد، امام 
خمینی، محله عرب ها، ش��هرک مفتح، آزادگان، رباط 
صادقیان، بهارستان بهاره، رباط سوم و خیابان نگارستان 

عملیات  لوله گذاری فاضالب اجرایی ش��ده اس��ت.وی 
ادامه داد: در این طرح ه��ا از لوله های نوع پلی اتیلن در 

اقطار 2۵0 استفاده شد.
مدیرعامل آب و فاضالب شهرس��تان اصفهان با اش��اره 
به اتصال 6 حلقه چاه به ش��بکه توزیع ش��هر اصفهان، 
بیان داشت: طی س��ال جاری با توجه به کمبود شدید 
آب و به منظور رفع بحران آب و رس��یدگی به ش��رایط 
پیش آمده در آذر ماه نس��بت به شناس��ایی ۳0 حلقه 

چاه در مح��دوده آبفای منطقه ۴ اقدام ش��د.وی افزود: 
 پس از انج��ام آزمایش��ات کیف��ی و بهداش��تی تعداد 
۷ حلقه چ��اه مورد تایید ق��رار گرفت ک��ه 6 حلقه چاه 
 در ای��ن منطقه ب��ه ش��بکه توزیع ش��هر اصفه��ان در

 خیاب��ان ه��ای پروی��ن، فالط��وری، 2۴ مت��ری، 
کاوه، برازن��ده و زینبی��ه متص��ل و س��پس نس��بت 
 ب��ه نص��ب کل��ر زن و تاسیس��ات م��ورد نی��از اق��دام 

شد.

پایان عملیات لوله گذاری فاضالب در منطقه 5 اصفهان

معاون سابق سازمان  مدیریت بودجه را تحلیل کرد

     در حالی دولت افزایش 18 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته که
 تورم لحاظ شده در بودجه حدود 25 درصد است

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات هیاتهای ورزشی استانها نسبت به تشکیل مجمع هیاتهای ورزشی : 
تنیس - هندبال - بسکتبال - اسکیت 

به منظور انتخاب رئیس هیات در استان اصفهان اقدام نماید . بنابراین از کلیه عالقمندان در خواست می شود ، پس از تکمیل فرم و مدارک خواسته 
شده به دبیر خانه اداره کل مراجعه و با تحویل درخواست رسید دریافت نمایند .

آدرس : اصفهان - آبشار سوم - بعد از پل غدیر - اداره کل  ورزش و جوانان استان اصفهان 
شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات : 
1- اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 

2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
3- نداشتن سوء سابقه کیفری 
4- حداقل سن 30 سال تمام 

5- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
6- مهلت ثبت نام از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته 

 - به همراه تکمیل فرم ، تصویر شناس�نامه - تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس 
و ارائه اصل مدارک الزامیست .

ارائه برنامه چهار ساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامیست .

اطالعیه 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان



چهره روزيادداشت

 استقرار رادار برد بلند »آرش« 
تا پايان هفته

امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( به 
تشریح جدیدترین دستاوردهای نیروهای مسلح در این حوزه پرداخت.

اسماعیلی در خصوص جدیدترین س��امانه های راداری گفت: رادار برد 
بلند »آرش« تا پایان هفته در یکی از سایت های کشور مستقر می شود.

وی همچنین اظهار داشت: سامانه موشکی برد بلند اس200 به موشک 
صیاد2 مجهز شده است.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 
همچنین با بیان این که سامانه ش��بکه کنترل فرماندهی پیامبر اعظم 
مراحل پایانی خود را طی می کند، تصریح کرد: سامانه توپخانه صافات1 
نیز برای مقابله با موش��ک های کروز مجهز به سیس��تم الکترواوپتیک 

تولید و مستقر شده است.

 ديدارکاردار غیر مقیم ايران 
با مقامات انگلیسی

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، کاردار غیر مقیم ای��ران در انگلیس با 
مقامات این کش��ور دیدار کرد.ایران و انگلیس پس از دیدار س��ران دو 
کشور در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی س��ازمان ملل تصمیم 
گرفتند تا روابط دیپلماتی��ک خود را احیا کنند و در همین راس��تا دو 
کشور اقدام به تبادل کاردار غیر مقیم کردند.ایران و انگلیس از یک ماه 
قبل حسن حبیب اهلل زاده و آجای شرما را به عنوان کارداران غیر مقیم 

خود معرفی کرده اند.

شکايت صالحی امیری
از الیاس نادران

سید رضا صالحی امیری از شکایتش از الیاس نادران نماینده تهران در 
مجلس خبر داد و در پاسخ به این سوال که دالیل این شکایت و جزییات 
آن چیست؟ افزود: اجازه بدهید قوه قضاییه دالیل و جزییات مربوط به 
شکایت بنده از نادران و پیگیری های انجام شده در این خصوص را اعالم 
کند.الیاس نادران در جلس��ه رای اعتماد به س��ید رضا صالحی امیری 
موضوعاتی را در خصوص سوابق و برخی پرونده های وی بیان کرد که 
به گفته صالحی امیری این موضوعات اتهامات بی اساس و ثابت نشده 
است که بر این اس��اس نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی باید 
 نزد دستگاه قضایی پاسخگوی این موضوعات باشد. البته در آن جلسه

 در نهایت مجلس به صالحی امیری رای اعتماد نداد.

اصالح آيین نامه داخلی مجلس
عزت اهلل یوس��فیان مال نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی و 
رییس کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی خانه ملت با اشاره به ایراد 
شورای نگهبان با فعالیت معاونت نظارت مجلس، گفت: شورای نگهبان 
معتقد اس��ت عنوانی به عنوان معاونت نظارت در قان��ون وجود ندارد.

یوسفیان مال ادامه داد: کمیسیون تدوین آیین نامه ایراد شورا را پذیرفت 
و آیین نامه را اصالح و مجددا برای شورا ارسال کرد؛ طبق اصالحیه مظفر 
با سمت نمایندگی فعالیت می کند که در این مساله با شورای نگهبان 

به توافق رسیدیم.
وی با بیان این که مظفر، معاون نظارت مجلس دیگر نمی تواند به عنوان 
معاون نظارت فعالیتی کند، تصریح کرد: البته مظفر می تواند به عنوان 
یک نماین��ده فعالیت کند اما ب��ه عنوان معاون نظ��ارت امکان امضای 

برگه ها را ندارد.

جلسه هم انديشی 30 چهره اصولگرا
 دومین جلسه همدلی اصولگرایان با حضور بیش از 30 چهره اصولگرا 
برگزار ش��د تا راه ه��ای به وح��دت رس��یدن اصولگرای��ان و آمادگی 
 حض��ور در انتخابات مجل��س و خبرگان به بحث و بررس��ی گذاش��ته

 شود. 
 در این جلس��ه نمایندگانی از برخی جریان های اصولگرایی به همراه 

تعدادی از وزرای دولت احمدی نژاد حضور داشتند.

 ورودسازمان بازرسی
 درپرونده تامین اجتماعی

ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که آیا س��ازمان بازرس��ی به پرونده تامین اجتماع��ی و هدایای 
داده ش��ده و س��ایر موارد مرتبط با ای��ن پرون��ده ورود می کند، گفت: 
 هیاتی از سازمان در تامین اجتماعی مس��تقر و در حال بررسی پرونده

 است.
وی با خودداری از اع��الم جزییات دیگر درباره ای��ن پرونده، تاکید که 
بازرسی ها محرمانه است و نتایج بررسی را به دادگاه ارایه خواهند کرد.

براساس این گزارش، پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اس��المی از س��ازمان تامین اجتماعی، لیس��تی از هدایای 
 این سازمان به مسووالن منتشر ش��د که اظهارنظرهای مختلفی را 

به دنبال داشت.

امریکا اولین ناقض توافق ژنو لقب گرفت. گویا دموکرات های 
دولت اوباما زیر فش��ار فزاینده جمهوریخواهان خواس��ته اند 
خودی نش��ان دهند که بهایش نقض توافق ژنو اس��ت! وزارت 
بازرگانی امریکا 19 شرکت و فرد حقیقی را به دلیل همکاری 
با شرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد. این افراد و شرکت ها 
بیش��تر در ترکیه، ارمنس��تان، یونان، تایلند و امارات متحده 
عربی قرار دارند و از این پس قادر به وارد کردن اقالم مورد نیاز 
خود از امریکا نخواهند بود.ش��رکت ماهان ایر در سال 2008 
میالدی برای نخستین بار در فهرست سیاه امریکا قرار گرفت. 
 این ش��رکت تاکنون با وج��ود تحریم ها 3 فرون��د هواپیمای

 بوئینگ 747 را وارد کرده است.
این اقدام واکنش شدیدی را از س��وی ایران در پی داشت،  در 
اولین واکنش معاون وزیر خارجه کشورمان ضمن انتقاد شدید 
از اقدام امریکا در افزودن 19 فرد و شرکت به لیست تحریم های 
ایران این اق��دام را خالف روح توافق نامه ژنو دانس��ت و گفت: 
عکس العمل مناس��ب اتخاذ می کنیم.   عبارات توافق نامه ژنو 
و اقدامات مربوط به گام اول در ای��ن توافق نامه کامال دقیق و 
روشن است و نشست ایران و  1+5 در وین در راستای رسیدن 

به گام های عملی برای تحقق این توافق است. 
 در واکنش��ی دیگ��ر   تی��م کارشناس��ی مذاک��ره کنن��ده

 هسته ای ایران که در وین به سر می برد و  به منظور به دست 

آوردن راهکارهای دس��ت یابی به راهکار اجرای��ی توافق ژنو 
با طرف غربی مذاکره می ک��رد  مذاکرات  را قط��ع و به ایران 

بازگشت.
 بر اس��اس توافق نامه ای که ایران با کش��ورهای 1+5 در ژنو 
داشتند، اعمال هر گونه تحریم جدید بر علیه ایران باید متوقف 
ش��ود و اعمال تحریم های جدید امریکا بر علیه شرکت های 
ایرانی کامال ب��ر خالف این توافق نامه است.مس��ووالن ایرانی 
پیش از این نیز باره��ا اعالم کرده بودند ک��ه هیچ اعتمادی از 
سوی ملت ایران به امریکا وجود ندارد و در صورتی که امریکا 
به تعهدات خود پایبند نباش��د ایران روند همکاری ها را قطع 

خواهد کرد.

ماي�کل مان:گف�ت وگوهای هس�ته ای ب�ا ايران   
 به زودی از سر گرفته می شود

 در حالی که  منابع خبری از متوقف شدن نشست کارشناسی 
ایران و گروه 1+5 در وین و بازگشت هیات ایرانی به تهران خبر 
دادند، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسوول سیاست 
خارجی اتحادی��ه اروپا در پ��ی توقف مذاکرات کارشناس��ی 
ایران و گروه 1+5 در وین اعالم ک��رد: این گفت وگوها پس از 
 انجام مشورت های بیشتر در پایتخت های کشورها به زودی 

از سر گرفته می شود.

مان در انته��ای 4 روز مذاکره تیم کارشناس��ی کش��ورمان و 
کارشناس��ان گروه 1+5 در وی��ن  اعالم کرد الزم اس��ت کار 
 بیش��تری انجام ش��ود و در پایتخت کشورها مش��ورت هایی
 صورت گیرد تا گفت وگوهای فنی به زودی از سر گرفته شود. 

مسکو: تحريم های امريکا علیه ايران نقض آشکار   
توافق نامه ژنو است

خلف وعده امریکا اعتراض روسیه را هم در بر داشت. سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه ضمن انتقاد از اعمال تحریم های جدید 
امریکا علیه ایران هش��دار داد این اقدامات نقض آش��کار روح 

حاکم بر توافق ژنو است.
   ماریا زاخاروا س��خنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن انتقاد 

از اقدامات اخی��ر امریکا در 
 اعم��ال تحریم ه��ای جدید 
بر ضد افراد و ش��رکت هایی 
که ب��ه زع��م واش��نگتن در 
برنامه هسته ای ایران نقش 
داش��ته اند، تاکید کرد، این 
اقدامات نقض آش��کار روح 
حاکم بر توافق هسته ای ژنو 
بوده و اجرای آن را با چالش 

جدی روبه رو خواهد کرد.
بر اس��اس این گ��زارش وی 
افزود، تصمیم دولت امریکا 
علیه روح حاکم بر این سند 
بوده اس��ت. بر اساس توافق 
هس��ته ای اخیر بین ایران و 
قدرت های جهانی در ش��هر 
ژنو ته��ران موافق��ت خود را 

با متوقف کردن بخشی از برنامه هس��ته ای در ازای لغو برخی 
تحریم ها اعالم کرده است.وی گفت، گسترش فهرست سیاه 
امریکا موجب پیچیده تر ش��دن اجرای کامل توافق هسته ای 

ژنو خواهد شد که با هدف کاهش رژیم تحریم ها خواهد بود. 

  احتماال ظريف و اشتون گفت وگو می کنند
به موازات این امر، یک مق��ام آگاه ارتباط بین توقف مذاکرات 
هیات کارشناس��ی کش��ورمان با گروه 1+5 در وین را با وضع 
تحریم های جدید ضد ایرانی رد نکرد و از احتمال گفت وگو در 

سطوح باالتر برای حفظ روند مذاکرات خبر داد. 
این مقام آگاه در گفت وگو با  تس��نیم تاکید کرد در ش��رایط 
فعلی و با توجه به نقض بخشی از توافق نامه ژنو از سوی امریکا، 
الزم اس��ت مقامات بلندپای��ه از جمله محمد ج��واد ظریف و 
اشتون برای پیگیری این روند گفت وگو داشته باشند.  وزارت 
امور خارجه ایران هش��دار داده بود مسوولیت عواقب اقدامات 

نسنجیده و نقض توافق ژنو تماما به عهده دولت امریکا است.

اعتراض ايران و روسیه به نقض توافق ژنو

زمان آزادی اسرای فلسطینی امریکا به دنبال چیست؟
وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ترک س��رزمین اشغالی در 
ف��رودگاه اللد اعالم کرد که س��ومین گروه اس��رای قدیمی 
فلسطین در موعد مقرر 29 دس��امبر)8 دی( آزاد می شوند. 
»جان کری« اعالم کرد که س��ومین گروه اسرایی که پیش 
از توافق اسلو به اس��ارت درآمده اند در تاریخ 29 دسامبر)8 

دی( آزاد می شوند.
کری هفته پیش سعی کرده بود تشکیالت خودگردان را به 
تعویق زمان اجرای مرحله سوم آزادسازی اسرای فلسطین 
به مدت یک ماه متقاعد سازد اما فلسطینیان با این پیشنهاد 

مخالفت کردند.

 واکنش سئول 
به اعدام شوهر عمه جنجالی

در پی اعدام ش��وهر عمه رهبر کره ش��مالی به خاطر فساد، 
فحشا، سوء مدیریت سیس��تم مالی کش��ور، و قاچاق مواد 
مخدر، س��ئول درباره اقدامات تحریک آمی��ز پیونگ یانگ 

ابراز نگرانی کرد.
به گ��زارش ش��ینهوا،»کیم ی��وی دو« س��خنگوی وزارت 
 اتح��اد کره جنوب��ی اعالم کرد: اع��دام جان س��ونگ تائک

 شوهر عمه رهبر کره شمالی به خاطر فساد، فحشا، عیاشی، 
سوء مدیریت سیس��تم مالی کش��ور، و قاچاق مواد مخدر و 
اخراج از سمت معاون رییس کمیته دفاع ملی کره شمالی، 

سئول را بسیار نگران کرده است.

لزوم ائتالف دولت سوريه و 
مخالفان علیه تروريست ها

»س��رگئی الوروف« وزیرخارجه روس��یه در گفت وگو 
با شبکه »روس��یه 24« اظهار داش��ت: باید در راستای 
 ایجاد ائتالف میان دولت س��وریه و مخالف��ان ملی علیه 

تروریست های خارجی تالش کنیم.
وی افزود: زمانی که درباره مسایل مربوط به کنفرانس ژنو 2 و 
 دستور کار آن با شرکای غربی خود گفت وگو می کنیم باید

 بر این مس��اله تاکی��د کنیم که بای��د تمام ت��الش مان را 
 برای ایج��اد ائتالف می��ان دولت و مخالف��ان ملی علیه
  تروریس��ت هایی که از همه نقاط جهان به این کش��ور

 آمده اند، به کار گیریم.
س��رگئی الوروف تاکید کرد: تروریس��ت های خارجی 
 به سوریه همچون یک »کیک خوش��مزه« برای اجرای 

طرح های شرارت آمیز خود می نگرند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

تغییر ريیس دانشگاه تهران 
شايعه است

فرجی دانا / وزیر علوم  

برخی روسای دانشگاه ها دوره 8 ساله خدمتشان به پایان رسیده است و 
ادامه کار آن ها مشکل دارد ولی برخی دیگر که دوره چهار ساله را به اتمام 
رسانده اند هیات های ارزیابی به دانشگاه اعزام شده و با نظر کارشناسی و 
اظهار نظر دانشجویان س��عی می کنیم با نظر حداکثری فردی اصلح که 
فضای آرامی را در دانشگاه ایجاد می کند منصوب کنیم.در رابطه با دانشگاه 
تهران ش��ایعاتی مطرح می ش��ود که نمی دانم افراد با بیان این شایعات 
می خواهند به کجا برسند ولی 
امیدواریم بازار ش��ایعات جای 
خود را به اطالعات بدهد. هنوز 
به دانش��گاه تهران هیچ هیات 
ارزیابی اعزام نش��ده اس��ت، ما 
قائل به کار مخفی نیس��تیم و 
هیچ حکمی ص��ادر نکرده ایم 
بلک��ه کاره��ا را ب��ا مطالع��ه و 

مشورت انجام می دهیم.
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احتمال تعویق سفر استانی دولت یازدهم

با توجه به آغاز فصل زمستان و شدت گرفتن سرما و بارندگی، پیش بینی می شود سفر استانی دولت یازدهم 
بار دیگر به تعویق افتاده و به زمان نامعلومی موکول شود. بنا به اعالم معاون اجرایی رییس جمهور قرار بود 

این سفرها پس از دهه اول محرم با سفر به خراسان رضوی آغاز شود.

جاسوس MI6 انگلیس 
در ايران دستگیر شد

 »بررسی و پیگیری«
حادثه تروريستی عراق

رییس دادگاه انقالب کرمان گفت: با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( یک 
جاسوس MI6 شناسایی و دستگیر شد. دادخدا ساالری با بیان این که با تالش 
سربازان گمنام امام زمان )عج( یک جاسوس MI6 شناسایی و دستگیر شد، 
اظهار داش��ت:  متهم مذکور در 11 نوبت در داخل و خارج از کشور به صورت 
حضوری با افسران اطالعاتی کشور انگلیس ارتباط برقرار کرده و در هر مالقات 
نیز اطالعات مورد نظر سرویس جاسوسی مذکور را تحویل داده و البته یک سری 
راه کارهایی را علیه منافع جمهوری اسالمی ایران از سرویس اطالعاتی انگلیس 
اخذ کرده اس��ت. رییس دادگاه انقالب کرمان از ارتباط جاس��وس دستگیر 
ش��ده با چهار افس��ر اطالعاتی خبر داد و گفت: با هدای��ت و آموزش های این 
افسران اطالعاتی، جاسوس مذکور اطالعات خواسته شده و مورد نظر آن ها را 

جمع آوری و سپس به کشور مبدأ جاسوسی منتقل کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران حادثه تروریس��تی و ددمنشانه 
حمله به کارکنان ش��رکت گازرس��انی در ش��رق بعقوبه عراق را که منجر به 
ش��هادت جمعی از هموطنان ش��د ، قویا محکوم کرده و با اب��راز همدردی و 
عرض تس��لیت به خانواده قربانیان این جنای��ت هولناک و حادث��ه تالم آور 
 اعالم کرد جزییات و ابعاد این اقدام تروریس��تی در دس��ت بررسی و پیگیری

 است.
یک مقام آگاه در صنعت نفت با بیان این که هنوز نمی توانیم آمار کامال دقیقی 
از تلفات حمله تروریس��تی به کارکنان احداث خط لوله صادراتی گاز ایران به 
عراق ارایه کنیم اضافه کرد: براساس آخرین اطالعات رسیده به ما در این حمله 
22 نفر کشته و 5 یا 6 نفر زخمی شدند که دو نفر از شهدا عراقی و 20 نفر دیگر 

ایرانی بودند.

12 محصول جدید و فناوران��ه با حضور وزیر دف��اع رونمایی 
شد.در حاش��یه مراس��م رونمایی از این محصوالت راهبردی 
س��ردار دهقان ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت فوق الع��اده موضوع 
پدافند غیر عامل و س��ایبر در کش��ور ضرورت بومی س��ازی 
فناوری های سایبری و ابداع و خلق جدید در این حوزه گفت: 
امروز با اتکا ب��ه نبوغ و خالقی��ت دانش��مندان و متخصصان 
کش��ورمان گام های بس��یار مثبت و بلندی در حوزه س��ایبر 
برداشته شده است.وزیر دفاع، از ش��رکت صنایع الکترونیک 
ایران به عن��وان یکی از پیش��تازان حوزه س��ایبری یاد کرد و 
افزود: خلق جدی��د و بومی س��ازی فناوری های س��ایبری از 
اولویت های مهم وزارت دفاع به ش��مار می رود.سردار دهقان 
در ادامه گفت: با توجه ب��ه این رویک��رد، باماموریت دادن به 
صاایران به عنوان متول��ی این بخ��ش در وزارت دفاع مصمم 
هس��تیم با ش��عار محوری » پیش به س��وی زیر ساخت بومی 
امن« و با هم��کاری و هماهنگ��ی همه دس��تگاه های ذیربط 
 ضمن نهادینه س��ازی فناوری های مرتبط با حوزه س��ایبری ، 
ان ش��اءاهلل کش��ور را در این بخش به خودکفایی برس��انیم.

وزیر دفاع  تصریح کرد:»سیس��تم عامل بوم��ی و امن« که از 
دستاوردهای مش��ترک صاایران و ش��رکت های دانش بنیان 
و برخی دانش��گاه ها به ش��مار می رود می تواند وابستگی زیر 
ساخت های حیاتی و حساس کشور را به طور کامل رفع نماید.

علی مطه��ری درباره فرجام ماجرای کارگذاش��تن ش��نود 
 در دفت��ر کارش بیانیه ای ص��ادر کرد. در ای��ن بیانیه آمده

 است : 
پس از طرح س��وال این بن��ده از وزیر محت��رم اطالعات در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی و قانع نشدن اینجانب از پاسخ ایشان، در مهلت قانونی 
وزیر برای قانع کردن  این بنده و در نتیجه مطرح نشدن آن 
 در صحن علنی مجل��س ، به در خواس��ت وزارت اطالعات 
 جلس��ه ای ب��ا حض��ور وزی��ر محت��رم اطالع��ات جناب 
حجت االس��الم دکتر علوی و یکی از معاونان ایشان و مدیر 
کل آن معاونت و اینجانب برای حل مس��اله تش��کیل شد. 
در آن جلس��ه به اطالع اینجانب رس��اندند ک��ه کارگذاری 
 دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب – همان طور که حدس

 می زدم- ب��ا هدایت یکی از معاون��ان مدیریت قبلی وزارت 
اطالعات توس��ط چند تن از افراد زیر مجموع��ه او با انگیزه 
سیاسی انجام ش��ده اس��ت و آن معاون و مدیر کل او هر دو 
از کار برکنار ش��دند و پرونده آن ها مطابق مقررات داخلی 
وزارت اطالعات در دست بررس��ی برای صدور حکم است. 
البته همه این افراد به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه 
شده اند. اس��امی این افراد – هرچند مستعار- نزد اینجانب 

محفوظ است. 

آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد بازرسان این آژانس 
پیش از 11 فوریه)22 بهمن( از مع��دن اورانیوم گچین در 

جنوب ایران بازدید خواهند کرد.
به گزارش شینهوا، آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تایید 
اخبار مربوط به سازنده بودن مذاکرات و نشست اخیر با هیات 
ایرانی اعالم کرد، بازرس��ان آژانس پی��ش از 11 فوریه برای 
بازدید از معدن اورانیوم گچین در جنوب ایران به کشورمان 

سفر خواهند کرد.
بر اس��اس این گزارش دو طرف ق��رار اس��ت 21 ژانویه در 
تهران دیدار کنن��د. معاون دبی��ر کل آژانس بی��ن المللی 
انرژی اتمی نیز ابراز امیدواری ک��رد که ایران را در خصوص 
 ابعاد احتمال��ی نظامی برنامه هس��ته ای تحت فش��ار قرار 

دهد.
بازرسی یا دسترس��ی مدیریت ش��ده معدن اورانیوم یکی 
از ش��ش ابزار اجرایی و عملیاتی اس��ت که ایران 11 نوامبر 
موافقت کرده تا ظرف مدت 3 ماه آن را اجرا کند. این توافق 
 غیر از توافق نامه ژنو بین ایران و 6 قدرت جهانی اس��ت که 

24 نوامبر پس از مذاکرات ژنو امضا شده است.
 بر اساس توافق نامه ژنو ایران موافقت کرده است تا قسمتی از 
 برنامه های هسته ای خود را در ازای لغو بخشی از تحریم ها 

متوقف کند.

دومین محموله زیس��تی حامل یک میم��ون از نژاد رزوس 
با نام »فرگام«  توس��ط دانش��مندان فضایی کش��ورمان با 
موفقیت به فضا پرتاب شد و پس از طی یک مسیر زیرمداری 
تا ارتفاع 120 کیلومت��ر، در مدت زمان ح��دود 15 دقیقه 
توانس��ت به زمین بازگردد و موجود زنده را س��الم بازیابی 
کند. کاوش��گر حامل موجود زنده » پژوهش« ن��ام دارد و 
پس از »پیش��گام«که حامل میمون »آفت��اب« بود دومین 
محموله زیستی اس��ت که در راس��تای تحقق اعزام انسان 
 به فضا، توس��ط س��ازمان فضایی ایران به فضا پرتاب شده

 است.
در طول این ماموریت دانش��مندان فضایی کشور توانستند 
عالیم محیطی داخل محموله زیستی از جمله صوت، تصویر، 
ترکیب گازی و عالیم حیاتی موج��ود زنده نظیر نوار قلب و 
 شاخص های تعیین کننده وضعیت عمومی در طول پرواز
  زیر مداری را ثبت و کنترل کرده و در ایستگاه های زمینی

 آن ها را لحظه به لحظه رویت کنند.
 این اطالعات ارزش��مند دریافتی به متخصصان کشورمان 
این فرصت را می دهد تا در زمینه ه��ای گوناگون از جمله 
 زیس��ت فضایی، فیزیولوژی، هوافضا و مهندس��ی پزشکی
تامی��ن فضای��ی  فن��اوری  ح��وزه  در  تحقیق��ات    

 کنند. 

مجلس انرژی هسته ایدفاعی سازمان فضایی

رونمايی از۱2 محصول 
جديدسايبری

 بیانیه علی مطهری
 درباره  ماجرای شنود

 زمان بازديد
 بازرسان آژانس ازايران

 »فرگام« 
دومین میمون فضايی ايران
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 اعمال هر گونه 
تحريم جديد بر 
علیه ايران بايد 
متوقف شود و 

اعمال تحريم های 
جديد امريکا بر 

علیه شرکت های 
ايرانی کامال بر 

خالف اين توافق 
نامه است
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 ساماندهی خیابان جواداالئمه)ع(
 از هفته آينده 

ش��هردار منطق��ه ۱۱ اصفهان عن��وان ک��رد: س��اماندهی خیابان 
 جواداالئمه)ع( ب��ه منظور بهبود عب��ور و مرور از هفت��ه آینده آغاز

 می ش��ود.محمدرضا برکت با بیان ای��ن مطلب گفت: ب��ا توجه به 
وضعیت نامناسب خیابان جواداالئمه)ع( ساماندهی این خیابان در 

دستور کار شهرداری منطقه ۱۱ قرار گرفت. 
وی با اش��اره به این که ۲۵۰ میلیون تومان برای ساماندهی خیابان 
جواداالئمه)ع( اختصاص یافته است، افزود: از هفته آینده ساماندهی، 

آسفالت و جدول گذاری خیابان جواداالئمه)ع( آغاز می شود. 

گزيدگی حیوانات بیشترين تلفات 
بعد از تصادفات جاده ای 

فرماندار شهرس��تان چادگان گفت: گزیدگی و حم��ات حیوانات 
بیشترین تلفات جاده ای را در شهرستان چادگان به خود اختصاص 
داده اس��ت.حبیب اهلل معتمدی در جلسه کارگروه سامت و امنیت 
غذایی شهرس��تان چادگان به نگاه پیشگیرانه جهت ارتقای سامت 
در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: به لحاظ پراکندگی جمعیت در 
شهرستان چادگان ، توسعه فرهنگ بهداشت به ویژه در روستاهای 
محروم این شهرس��تان از نیازه��ای ضروری اس��ت.وی گزیدگی و 
حمات حیوانات را بیشترین تلفات در شهرستان عنوان کرد و افزود: 
با توجه به این که شغل اکثر مردم روستا دامداری و کشاورزی است 

اکثر خانه های روستایی دارای سگ گله و خانگی هستند.

گام حمايتی دولت
از مديريت شهری

شهردار سده لنجان گفت: بایدگام های مهمی در مورد رفع چالش ها 
 و تشکیل مدیریت واحد شهری در دولت تدبیر و امید برداشته شود.

به نقل از روابط عمومی ش��هرداری س��ده لنج��ان، میثم محمدی 
شهردار س��ده لنجان در مراس��م اختتامیه نخس��تین همایش ملی 
مهندس��ی صنایع و مدیریت پای��دار در جمع کارشناس��ان به ارایه 
دیدگاه های خود در راستای بهرمندی و به کارگیری از فکر و اندیشه 
کارشناسان و متخصصان پرداخت.وی فراهم کردن زمینه الزم برای 
استفاده از توانمندی های س��رمایه گذاران به منظور ترغیب آنان به 
سرمایه گذاری و مش��ارکت را یکی از اهداف ش��هرداری برشمرد و 
اعام کرد: با توجه به مجاورت شهر سده با زاینده رود و ظرفیت های 
 گردش��گری، آماده هم��کاری با س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی

 است.

ضرورت ساماندهی کوچ عشاير 
در فصول بارش

دبیر کمیته هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سمیرم گفت: به منظور 
کنترل کاهش تلفات حین بارش مسوولین نسبت به اتخاذ تدابیر ویژه برای 

ساماندهی کوچ عشایر اقدام کنند .
سید اعتصام قائم مقامی در جلسه این هفته کمیته هماهنگی مدیریت 
بحران سمیرم که در س��الن اجتماعات فرمانداری برگزار شد از ضرورت 
اعمال مدیری��ت اصولی و کامل ب��رای خطرات حین بارش در س��میرم 
س��خن گفت و افزود: با توجه به تردد گریز ناپذیر عش��ایر از مس��یرهای 
کوچ بهتر است مس��وولین شهرس��تان برای س��اماندهی کوچ عشایر با 
 هدف کنت��رل و کاهش بار تلفات جاده ای نس��بت به اتخ��اذ تدابیر ویژه

 اقدام کنند.
وی بیان کرد: محور آباده - سمیرم بسیار خطرناک است بنابراین یکی از 
وظایف مهم مرکز بهداشت و درمان و اورژانس ۱۱۵ و دیگر اعضای کمیته 
 هماهنگی مدیریت بحران س��میرم در این مس��یر آمادگی برای مقابله 

با حوادث است.
دبی��ر کمیته هماهنگ��ی مدیریت بحران س��میرم به تش��ریح وضعیت 
جوی س��میرم در روزهای گذش��ته پرداخت و گفت: طبق نقش��ه های 
 هواشناسی استان اصفهان شاهد جوی نس��بتا پایدار بر آسمان سمیرم 

بوده ایم.

 تنگناهای مالی
 مغزها را فراری می دهد

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان گفت :تنگناهای مالی و 
بی توجهی به پژوهش و پژوهشگران، به پدیده مهاجرت نخبگان از 

کشور دامن زده است.
 محمد ربانی افزود: کش��ورهایی که ب��رای آن ها مس��ایل علمی و 
پژوهشی مهم است تحت هیچ ش��رایطی اجازه نمی دهند که حوزه 
پژوهش لطمه بخورد. وی تاکید کرد: کش��ور ایران امروزه به شتاب 
علمی خوبی رسیده اس��ت و اگر می خواهیم به این شتاب لطمه ای 
وارد نشود باید حداقل های حمایتی و بودجه مورد نیاز فراهم شود. 

ربانی با اشاره به مشکات اقتصادی و بودجه ای که از دو سال گذشته 
برای دانش��گاه های کشور به وجود آمده اس��ت افزود: حمایت های 
 پژوهش��ی در این مدت در دانش��گاه اصفهان نیز کاهش یافته است 

به طوری که ما به اعضای هیات علمی بدهکار هستیم. 
وی به سه نوع حمایت پژوهشی در دانش��گاه اصفهان اشاره و اظهار 
داش��ت: اعتبار پایان نامه، اعتبار پژوهش��ی )پژوهان��ه( عضو هیات 
علمی و پژوهانه عضو هیات علمی تازه اس��تخدام شده حمایت های 
پژوهشی در این دانشگاه اس��ت. وی با بیان این که این حمایت ها از 
دو سال گذشته در دانشگاه به تدریج کم شده است ادامه داد: هزینه 
جاری معاونت پژوهش��ی ماهانه بین چهار تا پنج میلیارد ریال است 
اما در شش ماه نخست امس��ال در مجموع به اندازه یک ماه بودجه 
دریافت کرده ایم. این استاد دانشگاه با اشاره به این که اکنون بسیاری 
از پروژه های عمرانی دانشگاه اصفهان نیز متوقف است تصریح کرد: 
 اگر اعتباری که برای بودجه سال 9۲ دانشگاه ها در نظر گرفته شده

 به طور کامل محقق شود نیازهای دانشگاه نیز رفع خواهد شد. 
وی تش��کیل مجمع خیران پژوهش را به عنوان ی��ک راهکار برای 
 حل مس��ایل مالی بخش پژوهش عن��وان و بیان ک��رد: درآمدزایی 
دانشگاه ها نیز می تواند به این موضوع کمک کند.  معاون پژوهشی 
دانش��گاه اصفهان گفت: با وجود مشکات مطرح شده، این دانشگاه 
هم اکنون دارای هشت قطب علمی پژوهشی، هفت مرکز پژوهشی، 

پنج پژوهشکده و 3۰ نشریه علمی و پژوهشی است. 

ريیس پلیس فتای استان اصفهان:

وی چت و مواد مخدر
ديوار به ديوار هم

  رییس پلیس فتای اس��تان اصفهان تاکید ک��رد: اعتیاد به
 وی چ��ت از اعتیاد به م��واد مخدر به مراتب س��نگین تر و 
 بدتر است و باعث ایجاد اختاالت شخصیتی-روانی در فرد 
می ش��ود به نحوی که کاربر همیش��ه به دنبال وی چت و 
پیام های ارتباطی خود می باشد.رش��د س��ریع تکنولوژی 
و ارتباط��ات مجازی به ج��ای ارتباطات واقع��ی ارتباطات 
خانوادگی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و ارتباطات چهره 
به چهره فرزندان با والدین را کم رنگ کرده اس��ت. رییس 
پلیس فتای استان اصفهان پیرامون فضای مجازی و وی چت 
با بیان این که روزی دغدغه ما ورود تلویزیون به خانواده ها و 
تحت تاثیر قرار دادن ارتباطات خانواده ها بود، گفت: امروزه با 
ورود اینترنت و تلفن همراه و شبکه های مجازی آسیب زا این 
ارتباطات به کمترین حد خود رسیده است. سرهنگ ستار 
خسروی با اشاره به برنامه وی چت بر روی گوشی های همراه 
افزود: در اینترنت همواره شبکه های اجتماعی وارد می شوند 
که از مهمترین آن ها می توان به فیس بوک اشاره کرد. فیس 
بوک یک شبکه اجتماعی مجازی است که کاربر را به طور 
ثابت پای رایانه نگه داشته و برای کاربر وقت گیر است. وی با 
بیان این که با ورود این فناوری به تلفن همراه برنامه ای کامل 
تر با عنوان وی چت را شاهد بودیم، تصریح کرد: تا هنگامی 
که اینترنت با تلفن همراه عجین نشده بود، خطرات به مراتب 
کمتری را شاهد بودیم؛ وی چت در واقع یک فیس بوک سیار 
و شبکه ای اجتماعی مبتنی بر چت با حدود ۱۰۰ میلیون 
نفر کاربر در سراسر جهان است. رییس پلیس فتای اصفهان 
با پررنگ دانستن اقبال به وی چت نس��بت به سایر برنامه 
های مشابه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بین ۶۰ الی ۷۰ 
 درصد از جوانان ما از این برنامه استفاده می کنند،  وی چت 
جذابیت هایی دارد که با توجه به س��رویس ها و امکاناتش 
از جمله ارس��ال فایل و اطاعات خصوصی، تماس صوتی و 
ویدیویی و چت های گروهی و امکان پی��ام گذاری بر روی 
عکس ها و مطالب که سرویسی بس��یار قوی و جذاب برای 

کاربران است، توانسته با اقبال عمومی روبه رو شود.
 وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر میزان امنیت 
در فضای سایبری کش��ور گفت: در فضای سایبر، اطاعات 
محرمانگی ندارد و امنیت کام��ل و ۱۰۰ درصد در اینترنت 
معنا و مفهومی ندارد؛ این نرم افزار نیز می تواند مورد هک 
قرار بگیرد و باعث س��رقت اطاعات شخصی و تلفن همراه 

کاربر شود. 
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دانشگاه

اخبار کوتاه

۴ هزار و ۱۴۹ مشاوره رایگان قضایی در دادگستری انجام شد
     آبان ماه سال جاری، تعداد ۴ هزار و ۱۴9 مشاوره قضایی در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری 
اصفهان انجام شد که 3 هزار و 3۰9 مورد مش��اوره حقوقي و کیفري و ۸۴۰ مورد مشاوره خانواده 

بوده است.

3

معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه 
گروه 
رویان با بی��ان این مطلب ک��ه هزینه IVF و جامعه

میکرواینجکشن تحت پوش��ش بیمه نیست 
گفت : هزینه یک س��یکل کامل آی وی اف یا میکرواینجکشن در 
مراکز ناباروری به طور متوسط ۵ میلیون تومان است و حداقل ۶۰ 
درصد زوجین باید دو تا سه بار س��یکل کامل آن را انجام دهند تا 
بتوانند از نعمت بچه دار شدن بهره مند شوند. دکتر احمد وثوق در 
گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که بیش از ۱۵ سال است که تحت 
پوشش قرار دادن هزینه های درمان ناباروری توسط سازمان های 
بیمه گرپیگیری می ش��ود اف��زود: بیماری ناباروری بای��د از زمره 
بیماری های لوکس و زیبایی خارج شود و بیمه های پایه )خدمات 
درمانی و تامین اجتماعی( آن را پوش��ش دهند چرا که مشکات 
زوجین نابارور بسیار جدی تر از بیماری های دیگر است و پیامد های 
فرهنگی و اجتماعی خاص خودش را دارد و باید تحت پوشش بیمه 
قرار بگیرد.وی ادامه داد: بحث تعرفه گذاری خدمات درمان ناباروری 
از چند س��ال قبل در کش��ور آغاز ش��ده به طوری که کارشناسی 
خدمات ناباروری نیز به بیمه ها ارایه شده است ولی متاسفانه این 

اقدامات تا کنون به مرحله عملیاتی نرسیده است .
       15 درصد زوج های ايرانی نابارورهستند

دکتروثوق با بیان این که ۱۵ درصد زوج های ایران نابارور هستند 
افزود: با توجه به جمعیت کثی��ر نابارور در ایران، ضروری اس��ت 

مس��ووالن ضمن تعریف ردیف بودجه ای خاص برای این افراد، با 
ایجاد صندوق های خاص مانند صندوق حمایت از زوج های نابارور 

به درمان ناباروری کمک کنند. 
معاون پژوهشگاه رویان همچنین ناباروری را یک معضل اجتماعی و 
فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: این موضوع یک بیماری خاص و 
منحصر به فرد نیست بلکه در صورت حل نشدن می تواند آسیب های 
خانوادگی فراوانی از جمله افسردگی و طاق را در پی داشته باشد.

دکتر وثوق ضمن امیدواری از تصویب هزینه های درمان ناباروری 
توسط سازمان های بیمه گر گفت: امیدوارم در دولت تدبیر و امید 
و با مدیریت عقانی، تحت پوشش قراردادن هزینه های ناباروری 
با جدیت پیگیری و در دولت یازدهم اجرایی ش��ود.وی با بیان این 
که بودجه و امکانات این کار باید توسط نهادهای قانون گذار تامین 
شود افزود: باید سرانه بودجه س��امت افراد جامعه در بودجه کل 
کشور افزایش پیدا کند و سازمان های بیمه گر به تعهدات خود عمل 
کنند و امیدوارم در بودجه سال 93 به این موضوع توجه شده باشد.
      تنه�ا 20 درصد زوجی�ن در بهترين ش�رايط به روش

 IUIجواب می دهند
دکتر وثوق با اش��اره به این که هزینه های ناباروری براس��اس نوع 
گرفتاری زوجین متفاوت اس��ت اظهارداش��ت: تنه��ا ۲۰ درصد 
زوجین در بهترین شرایط به روش IUI جواب می دهند، که برای 
هر س��یکل کامل باید ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنند که این برای 

زوجین بسیار سنگین است. وزیر بهداشت ضمن تشریح برنامه های 
در دست انجام جهت کاهش وابستگی به داروهای وارداتی از طریق 
رونق بخشیدن به تولید داخل، گفت: در زمینه دارو متعهد هستیم 
که در سال آینده نه تنها حمایت های فعلی دارویی را داشته باشیم 
بلکه انتظار داریم بیش از این به مردم کمک کنیم تا آسیب کمتری 

متوجه بیماران شود.
دکتر سیدحسن هاشمی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه 
ساماندهی بازار دارو از ابتدای فعالیت دولت یازدهم و تاکید رییس 
جمهور مبنی بر تاش در جهت رفع هرچه س��ریع تر کمبودهای 
دارویی، گف��ت: از ابت��دای فعالیت دول��ت، دکت��ر روحانی مصر 
 بودند که این بحث سر و س��امان یابد.وی با اشاره به کمبود بالغ بر 
3۵۰ قلم دارو در ابتدای دولت یازدهم، اف��زود: رییس جمهور به 
معاون اول و وزرای اقتصادی دستور دادند که در جهت رفع هر چه 
سریع تر کمبودهای دارویی کمک کنند. به این ترتیب داروهایی 
که در گمرکات بود آزاد شد. همچنین مقرر شد داروهایی که باید 
از کشورهای مختلف وارد گمرکات می شد در نوبت بارگیری قرار 
نگیرند. این موارد در س��تاد تدابیر ویژه مصوب ش��د. همچنین با 
تزریق ۱۸۶۰ میلیارد تومان جهت یارانه دارو موافقت ش��د. بانک 
مرکزی نیز تس��هیات خوبی را ایجاد کرد که بی س��ابقه بود.وزیر 
بهداشت در این باره ادامه داد: به این ترتیب بود که چرخه پخش 
دارو راه افتاد و بخشی از بدهی های شرکت های پخش پرداخت شد 
 و تمام این موارد نهایتا موجب ش��د که دارو وارد بازار شود. اکنون 
بر اساس اعام مسووالن دارویی کشور کمبودهای دارویی دو رقمی 
شده و به زیر 3۰ قلم رسیده است که خود یک موفقیت است. البته 

باید از این موفقیت مراقبت کرد تا مجددا با مشکل مواجه نشویم.
      دارو از سودآورترين تجارت ها

هاش��می گفت: دارو یک��ی از س��ودآورترین تجارت هاس��ت و در 
بسیاری از نقاط دنیا از نظر تجارت در رتبه اول است و در کل دنیا 
نیز پس از نفت، میعان��ات گازی و فرآورده های نفتی دومین رتبه 
تجارت را به خود اختص��اص می دهد و در مجم��وع دارو تجارتی 
بس��یار قوی اس��ت. وی در این باره اف��زود: در ای��ران نیز هرچند 
طی این س��ال ها موفقیت ها و کامیابی های خوب��ی در زمینه دارو 
داش��ته ایم اما مش��کات بس��یار پیچیده ای هم داریم که باید به 
 مرور زمان حل شود و الزم است در این زمینه برنامه ریزی داشته

 باشیم. 
      ق�ول وزي�ر بهداش�ت ب�رای اس�تمرار و افزاي�ش 

حمايت های دارويی در سال آينده
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازگشت قیمت 
حدود ۱۷۰ قلم دارو به قیمت سال گذش��ته و برنامه های وزارت 
بهداشت برای پوش��ش و کاهش قیمت دیگر اقام دارویی گفت: 
متناسب با اعتباری که در اختیار وزارت بهداشت است، اقام دارویی 

جهت کاهش قیمت افزایش می یابند.
 در این زمینه باید مقداری با احتیاط پیش رویم تا این روند استمرار 
داشته باشد، به این ترتیب که در سال 93 و سال های پس از آن نیز 

بتوانیم این حمایت را داشته باشیم.

15 درصد زوج های ايرانی نابارورهستند
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ريیس کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان:

گردشگری، کلید  کاهش بیکاری
 رییس کمیس��یون گردش��گری اتاق اصفهان گف��ت: با توجه 
به وج��ود ۵ میلیون بیکار در کش��ور و وظیفه تم��ام بخش ها 
 برای کاهش نرخ بیکاری، گردش��گری م��ی تواند نقش مهمی

 در این راستا داشته باشد.
 مس��عود گلش��یرازی در دومین نشس��ت مش��ترک روس��ای

 اتاق های بازرگانی منطقه چهار کشور، خواستار بسیج کردن 
تمام ظرفیت های هر استان برای توسعه و تقویت گردشگری 
 ش��د و افزود: اتاق های بازرگانی با تش��کیل میز گردش��گری

 می توانند فع��االن این بخ��ش را به عضوی��ت افتخاری خود 
درآورند تا با ایجاد هم افزایی شاهد توسعه و تقویت گردشگری 

در هر استان باشیم. 
وی تش��کیل کمیس��یون نام و نش��ان تجاری و گردشگری و 
همچنین انجم��ن قطارهای پرس��رعت را از اقدامات اس��تان 
اصفهان در تقویت زیرس��اخت ها و تقویت گردشگری استان 
برشمرد و از اتاق های منطقه چهار کشور خواست که با نگاهی 
جمع گرا نیازها و مشکات خود را دسته بندی و در قالب یک 
حرکت منس��جم و هماهنگ به حل کردن مس��ایل بپردازند. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشس��ت گفت: استان 
اصفهان به همراه اس��تان ه��ای یزد، چهارمح��ال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد و فارس منطقه چهار کش��ور را تشکیل 

می دهند. 
خس��رو کس��ائیان ایجاد همکاری متقابل بین ای��ن اتاق های 
بازرگانی منطق��ه را گامی موثر در رفع مس��ایل و مش��کات 
فعاالن اقتصادی برشمرد و افزود: ارایه دیدگاه واحد نسبت به 
 موضوعات اقتصادی از س��وی اعضای این منطقه به اتاق ایران

در  ن��د  توا م��ی    
تصمیم سازی ملی موثر 
باش��د.  وی مهمتری��ن 
مش��ترکات ای��ن پن��ج 
استان را حضور در فات 
مرک��زی ای��ران و ق��رار 
گرفتن در مسیر ترانزیت 
بی��ن الملل��ی و مرک��ز 
کشور دانس��ت و گفت: 
صنعت گردشگری یکی 
از موضوعات مش��ترک 
م��ورد بررس��ی در این 

نشست اس��ت. رییس اتاق اصفهان اظهار داش��ت: همکاری و 
هماهنگی بین اتاق های منطقه چهار م��ی تواند زمینه جذب 
گردشگران داخلی و خارجی را برای استان های مذکور فراهم 

کند. 
وی صنع��ت گردش��گری را ش��امل بخ��ش ه��ای س��امت، 
 طبیع��ی، زیارتی، س��یاحتی، ورزش��ی، فرهنگ��ی و تاریخی
  تقسیم بندی کرد و گفت: استان های عضو منطقه چهار دارای
 ظرفیت ها و توانمندی های گسترده در این زمینه ها هستند.

 که ب��ا کارشناس��ی فنی 
می توان از آن اس��تفاده 

کرد. 
کسائیان خواستار تعیین 
متول��ی گردش��گری در 
هر استان ش��د و گفت: 
صنعت گردش��گری باید 
به کمک تم��ام بخش ها 
اهم از دولتی وخصوصی 
تقوی��ت ش��ود و پس از 
مشخص ش��دن وظایف 
هر یک، از تداخل وظایف 
هر بخش جلوگیری شود. وی خواستار تدوین آیین نامه ای برای 
 تعیین وظیفه هر بخش اس��تان ها ش��د و گفت: اتاق بازرگانی
  به عنوان پارلمان بخ��ش خصوصی می توان��د در تدوین این

 آیین نامه نقش موثری داشته باشد.
 رییس اتاق ش��یراز در این نشس��ت گفت: پنج استان منطقه 
با داش��تن ۲۱ درصد جمعیت کش��ور می توانند نقش موثری 
در اقتصاد کش��ور ایفا کنند. فریدون فرقانی به اعتمادس��ازی 
پارلم��ان بخش خصوصی در اس��تان ها اش��اره ک��رد و افزود: 

تش��کیل کمیس��یون ه��ای گردش��گری در اس��تان ه��ا و 
 برگزاری نشس��ت های مش��ترک بی��ن این کمیس��یون ها و 
 اتاق ها م��ی تواند فضای جدیدی در بخش گردش��گری ایجاد

 کند. 
وی آش��نا ش��دن با فعالیت های ص��ورت گرفت��ه در موضوع 
 گردش��گری اس��تان ه��ای منطق��ه چه��ار و انتق��ال تجربه 
بین منطقه ای را گامی ارزشمند و موثر دانست و بیان داشت: 
جمع بندی کمیسیون های گردش��گری پنج استان می تواند 
 در قالب پیش��نهادات ملی به مس��وولین تصمیم س��از منتقل 

شود. 
فرقانی خواستار فرهنگ س��ازی بر روی اعضا و طیف میدانی 
مخاطبان اتاق در موضوع گردشگری شد و بیان داشت: حضور 
تشکل های گردشگری مانند اتحادیه آژانس داران، هتل داران، 
راهنمایان تورها در اتاق ها می توان��د هم افزایی بین بخش ها 

فعال این صنعت ایجاد کند. 
وی خواس��تار ایجاد بان��ک اطاعاتی از فعاالن گردش��گری و 
فرصت های این صنع��ت در هر اتاق اس��تان ها ش��د و گفت: 
یکی از موضوعات مهم در این راس��تا توجه به میراث فرهنگی 
 و حفظ آن اس��ت ک��ه متاس��فانه برخ��ی از این آث��ار در حال 

تخریب است. 
رییس اتاق یاسوج در این نشست از چهار فصل بودن استان های 
عضو منطقه چهار در تمامی فصول سال خبر داد و گفت: منطقه 
چهار از سردترین تا گرم ترین مناطق کش��ور را در خود جای 
داده است و این از ویژگی بارز این منطقه در جذب گردشگران 

داخلی و خارجی است . 

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص 
 عل��وم رفت��اری گف��ت: پنب��ه خ��وری 
جدید تری��ن رژیم الغ��ری برخی زنان 
 است که به تازگی توس��ط کارشناسان

 ماهواره ای معرفی می شود.دکتر مجید 
ابهری در گفت وگو با مهر در مورد رژیم 
الغری پنبه خوری افزود: با توجه به این 
که کارشناسان نوظهور ماهواره ای هر روز 
روش ه��ا و داروهای عجی��ب و غریب را 
برای انواع بیماری ها و مشکات عرضه 
می کنن��د این ب��ار نی��ز روش جدیدی 
برای الغر شدن توسط یکی از ماهواره ها 
کش��ف و معرفی ش��ده و بعضی از زنان 
نیز بدون اطاع از عواق��ب و عوارض آن 
این رژی��م را اجرا می کنن��د.وی گفت: 
وضعیت این کار چنین است که پنبه را 
 داخل آب لیمو یا سرکه می اندازند و بعد 
می خورند. الیاف پنبه به خاطر پر حجم 
ش��دن درمعده جلوی اش��تها را گرفته 

 و می��ل ب��ه غ��ذا را از بین م��ی برد.این
 آس��یب ش��ناس اجتماعی تاکید کرد: 
تا چند وق��ت دیگر با بیم��اری جدیدی 
 مواج��ه خواهیم ش��د ک��ه افراد ب��ر اثر

 پنبه خوری دچار بیماری های دستگاه 
گوارش��ی ش��ده و به ع��وارض دیگری 
مانند ورم و زخم معده دچار می ش��وند. 
همچنین به دلیل خاصیت اسیدی آب 
لیمو و اقام مش��ابه افت فش��ار خون و 
 مش��کات دیگ��ر نی��ز ارمغان ای��ن بار

 ش��بکه های ماهواره ای اس��ت.ابهری 
اظهار داش��ت: بهترین ن��وع رژیم برای 
الغری مراجعه ب��ه متخصصان مجرب 
بوده و اغلب بانوان به دلیل کم تحرکی، 
س��بک زندگ��ی و تغذیه دچ��ار چاقی 
می ش��وند که دراین مواقع پی��اده روی 
 و ورزش و اج��رای رژی��م ه��ای الغری
 تحت نظ��ر متخصصان منطق��ی ترین

 روش های الغری است .

 پنبه خوری
 جديد ترين رژيم الغری برخی زنان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص



چهره روزيادداشت

 قیمت میوه شب عید 
چهارشنبه تعیین می شود

رییس اتحادیه باغداران از برگزاری جلس��ات هماهنگ��ی تنظیم بازار 
میوه ش��ب عید و کمیته میوه خبر داد و گفت: هنوز جلسه نهایی برای 
قیمت گذاری و نحوه اجرای طرح برگزار نشده و قرار است چهارشنبه 
این هفته این کار نهایی شود. مجتبی شادلو در مورد خرید مرکبات از 
کشاورزان با توجه به دس��تور وزیر صنعت در این زمینه، اظهار داشت: 
جلسات هماهنگی تنظیم بازار برگزار شده و کمیته تخصصی میوه نیز 
تشکیل شده است، ولی جلسه نهایی برای تعیین قیمت و روش اجرای 
طرح هنوز برگزار نشده اس��ت.وی با بیان این که قرار است چهارشنبه 
در صورتی که مشکلی رخ ندهد، جلسه نهایی برای تعیین قیمت برگزار 
ش��ود، ادامه داد: وضعیت تولید محصوالت باغی بسیار مناسب است و 
 قیمت ها نیز کاهش پی��دا کرده و بازار از ثبات خوبی برخوردار اس��ت ،
 بر همین اساس هیچ نگرانی از توزیع و عرضه میوه شب عید وجود ندارد.

 هزينه گذرنامه در سال ۹۳ 
گران نمی شود 

دولت در الیحه بودجه س��ال ۹۳ کل کش��ور، هزینه صدور، تعویض و 
تمدید هر گذرنامه را ۷۵ هزار تومان پیش��نهاد داده است که نسبت به 
سال جاری تغییری نکرده اس��ت. مجموع درآمد دولت از محل صدور، 
تعویض و تمدی��د گذرنامه در س��ال ۹۳ بی��ش از 262 میلیارد تومان 
پیش بینی شده اس��ت که نس��بت به درآمد دولت از این محل در سال 
۹2 بیش از ۵2 میلیارد تومان افزایش دارد که 24 درصد افزایش نشان 
می دهد.این در حالی است که هزینه برای صدور، تعویض و تمدید هر 
گذرنامه در سال آینده بدون تغییر و همان ۷۵ هزار تومان سال جاری 
 خواهد بود.هزینه صدور گذرنامه در س��ال ۹2 نس��بت به سال گذشته 
1۵ هزار تومان افزای��ش یافته بود. هزینه ص��دور، تعویض و تمدید هر 

گذرنامه در سال گذشته 60 هزار تومان بوده است.

تولید اتوبوس در کشور کاهش يافت
تولید انواع اتوبوس در کش��ور ۷۷/4 درصد کاهش یافته است.براساس 
جدیدترین آمارهای رس��می، تولید انواع اتوبوس در کش��ور با کاهش 
۷۷/4  درصدی از 62 دستگاه در آبان ماه ۹1 به 14 دستگاه در آبان ۹2 
کاهش یافته است.آبان ماه امس��ال تولید انواع اتوبوس در شرکت های 
 رانیران، یاوران خودروی ش��رق و آکیادویچ با کاه��ش 100 درصدی 
به صفر رسیده اس��ت.این درحالی است که آ بان ماه س��ال گذشته در 
شرکت رانیران 22 دستگاه، در شرکت یاوران خودرو شرق دو دستگاه و 

در شرکت آکیادویچ 10 دستگاه اتوبوس تولید شده بود.

 رتبه دوم میزان منابع
 بانک مهر ايرانیان اصفهان در کشور 

مدیر عامل بانك قرض الحس��نه مهر ایران گفت: بانك قرض الحس��نه 
مهر ایران در اس��تان اصفهان از لحاظ منابع، پس از تهران در رتبه دوم 
کش��ور قرار دارد و مانده منابع این اس��تان حدود 2 هزار میلیارد ریال 
و مصارف آن ح��دود 1۸00 میلیارد ریال اس��ت.غالمرضا مصطفی پور 
 در جمع خبرنگاران با اش��اره به این که بانك قرض الحس��نه مهر ایران 
به عنوان نخستین بانك بدون دریافت و پرداخت سود در ایران تاسیس 
شد، اظهار داشت: پس از آن نیز بانك دیگری با این رویکرد تاسیس شد، 
اما هیچ لطمه ای به روند فعالیت  بانك مه��ر وارد نکرد. وی با بیان این 
که بانك قرض الحس��نه مهر ایران اکنون در سراسر کشور ۵20 شعبه 
دارد، افزود: این بانك با بهره مندی از 22 هزار میلیارد ریال منابع بانکی، 
20 هزار میلیارد ریال تس��هیالت بانکی مانده و 40 هزار میلیارد ریال 
پرونده تسهیالت پرداخت شده خدمات خوبی را به مشتریان خود ارایه 
 داده اس��ت. مصطفی پور ادامه داد: در سال ۹1 رش��د منابع این بانك 
 6۸ درصد بود در حالی که متوس��ط رشد ش��بکه های بانکی کشور از

 20 درصد افزایش نداشت. 

شكوفايي ذوب آهن با افزايش تولید 
به زودي رقم مي خورد

محمدرضا نعمت زاده در مراس��م افتتاح دومین همایش و نمایش��گاه 
فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان گفت :  به زودي با افزایش تولید در ذوب آهن اصفهان 

شاهد شکوفایي این شرکت خواهیم بود .
وي در مراس��م افتتاح این همایش طي س��خناني گفت :  بر اساس آمار 
تاکنون در هفت درصد مساحت کش��ور از نظر ذخایر معدنی اکتشاف 
صورت گرفته و سهم ایران در زمینه اکتشافات معدنی ۵00 برابر کمتر 

از جهان است.  
 وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از مذاکره با س��ازمان های��ی مانند

 محیط زیست و منابع طبیعی برای رفع موانع اکتشاف معادن خبر داد 
 و اظهار امیدواری کرد تا پایان امسال بس��یاری از موانع بی مورد ناظر 

بر فعالیت های معدنی در سراسر کشور رفع شود.     

غیرقانونی يارانه نمی دهیم
معاون بودجه معاون��ت برنامه  ریزی و نظ��ارت راهبردی با 
اش��اره به این که دولت حدود 10 هزار میلی��ارد تومان به 
پیمانکاران پروژه های عمرانی بدهکار است، گفت:  پرداخت 

یارانه به شیوه های غیرقانونی قبلی را ادامه نمی دهیم.
 فرهاد دژپسند در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به این که تمام 
منتقدان از شفاف بودن الیحه بودجه ۹۳ خوشحال هستند، 
اظهار داشت: فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 
در بودجه ۹2 آمده است که 1000 میلیارد تومان آن برای 
فروش در نظر گرفته شد که در نهایت رقم بسیار ناچیزی از 

این اوراق توسط مردم خریداری شد.
 معاون بودج��ه معاون��ت برنامه  ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور با طرح این پرسش که در این شرایط دوباره 
باید ۵ هزار میلی��ارد تومان برای اوراق مش��ارکت در نظر 
گرفته می شد، تصریح کرد:  بر این اس��اس ۳ هزار میلیارد 
تومان اوراق مش��ارکت در الیحه بودجه ۹۳ آمده اس��ت و 
زمان سررس��ید برای جایگزینی این میزان اوراق را برآورد 

کردیم.
دژپس��ند در پاس��خ به این پرس��ش که آیا دولت یازدهم 
روش های غیرقانونی دولت قبلی را برای پرداخت یارانه ادامه 
می دهد، گفت: در بحث تامین مناب��ع هدفمندی یارانه  ها 
اصال روش های غیرقانونی نداریم و این بحث کامالروش��ن 

و شفاف است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بدهی های دولت به 
پیمانکاران عمرانی کشور چه میزان است، افزود: بر اساس 
محاسبه انجام شده مورد تایید ذی حساب، بدهی دولت به 

پیمانکاران کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است.
دژپسند در پاسخ به این پرسش که پیمانکاران مدعی طلب 
حدود 40 هزار میلیارد تومانی هستند، تصریح کرد:  مبنای 
کار دولت این است که دستگاه های اجرایی اسناد را باید با 
تایید ذی حساب برای دولت ارسال کنند و اگر ذی حساب 
آن را تایید نکند برای دولت قابل اعتماد نیست. ضمن آ ن که 
امسال کارگروهی برای این موضوع فعال شده که بخشی از 
بدهی های دولت را از طریق فروش اوراق مشارکت، بخشی 
را از واگذاری سهام و بخش دیگری )۳000 میلیارد تومان( 
را نیز از س��ال  آینده در قالب اوراق اس��ناد خزانه اسالمی 

پرداخت خواهیم کرد.
معاون بودج��ه معاون��ت برنامه  ریزی و نظ��ارت راهبردی 
در پاسخ به این پرسش که گفته ش��ده ۳ برابر منابع مالی 
بلوکه ش��ده ایران برای پروژه های عمرانی فاینانس صورت 
می گیرد، اظهار داش��ت:  دو برابر این پول  برای پروژه های 

عمرانی فاینانس انجام خواهد شد. 

 تصويب  موادی 
از اصالح قانون اصل 44 

 گازرسانی به
 مسكن مهر مسعودآباد 

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 با بیان ای��ن که موادی از قانون اجرای اصل 44 در کمیس��یون 
بررسی و به تصویب رسیده است، گفت: انتظار می رود به زودی این اصالحیه 

در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نهایی شود.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این مطلب افزود: در جلسه 
اخیر این کمیسیون مواد 6 و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی مورد بررس��ی قرار گرفته و به تصویب رس��ید. نماینده مردم اصفهان 
افزود: ماده 6 این قانون صراحتا مربوط به موسسات عمومی، نهادها و صندوق ها 
است که با اصالحیه ای که در کمیسیون انجام شد این موسسات می توانند هم 
فعالیت اقتصادی در بازار بورس و سرمایه را داشته باشند و هم شرایط به گونه ای 
ساماندهی شده که مخل رقابت در بازار نمی شوند در این صورت این موسسات و 

واحدها قادر خواهند بود فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.

     ریی��س به��ره ب��رداري شهرس��تان ه��اي ش��رکت گاز اس��تان اصفهان 
گفت: گازرس��اني به مس��کن مهر مس��عود آباد آران و بیدگل ب��ا هزینه اي 
 بال��غ ب��ر ی��ك میلی��ارد و ۷۵0 میلی��ون و ۳20ه��زار ری��ال اجرای��ي

 شده است.
حس��ین بندگانی با اش��اره به بهره برداري از طرح گازرساني به مجتمع هاي 
صنعتي، دامپروري شهرس��تان آران و بیدگل، اظهار داش��ت: در فاز نخست 
گازرساني به مسکن مهر مسعود آباد 40۸ واحد مسکوني تحت پوشش قرار 
گرفته و تا بهره برداري کام��ل آن یك هزار و ۸ واحد مس��کوني از نعمت گاز 

طبیعي بهره مند خواهند شد. 
وي به گازرساني مجتمع دامداري عباس آباد این شهرستان اشاره کرد و افزود: 
این مجتمع متشکل از 40 واحد دامداري بوده و گازرساني آن با هزینه اي بیش 

از یك میلیارد و 614 میلیون ریال اجرایي شده است. 

گزارش ه��ای 100 روزه دول��ت حکایت از آرامش نس��بی 
 وضعیت اقتصادی و پولی کش��ور دارد.  این مس��اله نش��ان

 می دهد که حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری 
وارد فاز عملیاتی شده و تا آخر سال جاری در صورت تثبیت 
وضعیت سیاسی کش��ور، می توان در انتظار بهبود وضعیت 
 تولید کش��ور و اصفه��ان به عنوان پیش��انی صنع��ت ایران

 بود. 
رییس خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت اصفه��ان در گفت 
وگو با ایس��نا در ای��ن باره گف��ت: همه تش��کل ها و فعاالن 
اقتص��ادی و تولی��دی کش��ور و اصفه��ان زمین��ه را برای 
 حض��ور س��رمایه ها و س��رمایه گذاران خارج��ی فراه��م

 می کنند.
عبدالوهاب سهل آبادی  اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت 
اقتصادی کشور وارد فاز جدیدی شده است و اصحاب صنعت 

و تولید از اتفاقات رخ داده بسیار راضی هستند.
 وی ادام��ه داد: تمام��ی فعاالن اقتص��ادی بر ای��ن موضوع 
اتفاق نظر دارند که اگر روابط بین المللی ایران تثبیت و بهبود 
یابد، مسایل اقتصادی توسط بخش خصوصی رفع می شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان این که 
رفع مشکالت زیر س��اختی مورد نیاز صنعت، به تولید رونق 
می بخشد، تصریح کرد: اگر تولید کننده نگران مسایل حمل و 
نقل، کشتیرانی و تسهیالت نباشد، تولید رشد می کند و نرخ 

بیکاری کاهش  و پرداخت مالیات نیز افزایش می یابد.

با اج��راي پروژه جلوگی��ري از افزای��ش میزان نیت��روژن در 
تاندیش  هاي ریخته گري و در نتیجه کاهش ضایعات در فوالد 
مذاب، ساالنه بیش از 40 میلیارد ریال صرفه جویي اقتصادي 
حاصل شد.رییس تولید و تعمیرات مدول B واحد ریخته گري 
مداوم فوالد مبارکه ضمن تایید ای��ن خبر گفت: با اجراي این 
پروژه )TQ کاهش میزان PicKUP( و رس��یدن پیك آپ 
نیتروژن به کمتر از PPM  ۷ عالوه بر مزایاي اقتصادي که به 
آن اشاره شد، مزیت هاي دیگري از قبیل ارتقای رضایتمندي 
مشتریان و اعتبار فوالد مبارکه، افزایش سود حاصل از افزایش 
تولید مطابق با س��فارش مش��تري، کاهش مصارف و حذف 
دوباره کاریها حاصل شد. مظفر مختاریان در همین رابطه افزود: 
پس از تخلیه فوالد مذاب از کوره به پاتیل،  عملیات متالوژي 
ثانویه با اضافه کردن افزودني ها روي م��ذاب در کوره پاتیلي 
شروع مي شود و با اتمام فعالیت به کمك جرثقیل، پاتیل مذاب 
 به روي برج ریخته گري قرار مي گیرد و در ادامه با شروع فرآیند 
ریخته گري، فوالد مذاب از پاتیل به تاندیش منتقل مي شود 
و از طریق نازل هایي که معموال از جن��س آلومینا � گرافیت 
هستند و پس از آن وارد قالب هاي مسي مي شود و پس ازطي 
خط ریخته گري )طول متالوژي( شمش یا تختال به طول هاي 
مشخص )۹ تا 10 متر( برش و محصول تختال به دست مي آید. 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تعامل با بانك 
مرکزی برای اختصاص تس��هیالت به صنعت هوایی، گفت: 
معتقدم با توافقاتی که در عرصه های بین المللی صورت گرفته 
است و تقاضای باالیی که برای حمل و نقل هوایی وجود دارد، 
زمینه مناس��بی برای اختصاص تسهیالت ایجاد شده است.

علیرضا جهانگیریان در گفت وگو با مه��ر در خصوص ارایه 
تسهیالت به بخش صنعت هوایی، اظهار داشت: به دنبال این 
هستیم که تعامالتی با بانك مرکزی برای اختصاص تسهیالت 
به بخش هوایی انجام گیرد تا این بخش هم بتواند با استفاده از 

وام های بانکی، صنایع خود را توسعه دهد.
وی با اشاره به این که اختصاص تسهیالت به این بخش موجب 
رونق صنایع هوایی می شود، بیان کرد: معتقدم با توافقاتی که 
در عرصه های بین المللی صورت گرفته است و تقاضای باالیی 
که برای حمل و نقل هوایی وجود دارد، زمینه مناسبی برای 

اختصاص تسهیالت ایجاد شده است.
علیرضا جهانگیریان  با اش��اره به این که اگر تسهیالت کافی 
در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد شاهد توسعه این بخش 
در سال های آتی خواهیم بود، گفت: در حال حاضر دریافت 
تسهیالت از صندوق توس��عه ملی را پیگیری می کنیم تا در 

آینده  این صنعت بتواند با رشد بیشتری همراه شود.

رییس اداره کل ط��رح و برنامه بانك مس��کن گفت: افتتاح 
حس��اب جاری بدون دس��ته چك در تمامی ش��عب بانك 
مسکن امکان پذیر شد.محمد حسن مرادی افزود: به منظور 
گس��ترش و ترویج بانکداری الکترونی��ك، کاهش هزینه ها 
و مش��کالت ناش��ی از صدور چك های بالمحل، افتتاح این 
نوع حس��اب جاری در بانك مس��کن امکان پذیر ش��د.وی 
تاکید کرد: این حس��اب صرف��ا برای اش��خاص حقیقی به 
صورت انفرادی یا مشترک در سیستم سپرده های متمرکز 
 افتتاح می ش��ود و نحوه و ش��رایط افتتاح حس��اب همانند 
حس��اب جاری عادی می باش��د. همچنین این حس��اب از 
تمامی مزایای حس��اب جاری )به جز صدور دسته چك( از 
جمله تسهیالت بدون سپرده و امکانات بانکداری الکترونیك 
برخوردار است.وی تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت صدور 
دس��ته چك برای این حساب، افتتاح حس��اب بدون نیاز به 
 معرف انجام می شود.مرادی با بیان این که داشتن همزمان

 حس��اب جاری بدون دسته چك و حس��اب جاری ممنوع 
است،اظهارداش��ت: از کاربردهای افتتاح این نوع حس��اب 
جاری می توان به وثیقه تس��هیالت پرداختی، واریز حقوق 
کارکنان شرکت ها و س��ازمان ها، بهره مندی از تسهیالت 
بدون سپرده و واریز سهم الشرکه بانك در تسهیالت مشارکت 

مدنی اشاره کرد.

فوالد صنعت هواییسرمایه گذاری بانکداری

اصفهان آماده جذب 
سرمايه گذاران خارجی 

 صرفه جويي 
در ناحیه فوالدسازي 

 تعامل بانک مرکزی با
 بخش هوايی

افتتاح حساب جاری 
بدون دسته چک 

گفت و گو

ديدگاه

4
آغاز به کار آزمایشی سامانه جامع گمرکی کشور

  سامانه جامع گمرکي به صورت آزمایشي دیروز در گمرک تهران به عنوان دومین گمرک عملیاتي کشور از نظر 
حجم فعالیت آغاز به کارکرد. براساس برنامه گمرک ایران، تا پایان دي سال 1۳۹2 تمام گمرک هاي کشور به این 

سامانه تجهیز مي شوند. 
 دالرهای نفتی

 تولید را نابود کردند
مصطفی رناسی/ رییس کمیسیون

صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان 
در طی این هشت سال دالرهای نفتی صرف واردات شده و تولید را نابود 
کرده است. صنعتگران ما با مشکالتی روبه رو هستند که صحبت هایی 
جهت برطرف شدن مشکالت آن ها مطرح ش��ده اما به جایی نرسیده 
اس��ت.اقدامات خوبی جهت کمك به صنعت گران آغاز ش��ده اما هنوز 
نتیجه نداده اس��ت. متاس��فانه بانك ها زیر بار طرح ه��ای حمایتی از 
صنعتگران نمی روند که باعث 
بروز مش��کالت زیادی برای 

صنعتگران شده است.
س��ال  هش��ت  ط��ول  در 
 گذش��ته با مش��کالت زیادی

 روب��ه رو بودی��م .در طی این 
هشت س��ال دالرهای نفتی 
صرف واردات شده و تولید را 

نابود کرده است.
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دبیرکل ات��اق بازرگانی تهران و معاون س��ابق 
گروه 
اقتصاد

 
سازمان مدیریت و برنامه  ریزی الیحه بودجه ۹۳ 
را تش��ریح ک��رد و از منقب��ض ش��دن بودجه 
شرکت های دولتی، کاهش هزینه های جاری و افزایش عمرانی ها، 

تالش برای عدم افزایش نرخ بیکاری و... گفت.
ابراهیم بهادرانی در خصوص نقاط قوت و ضعف الیحه بودجه دولت 
یازدهم اظهار داشت: بودجه باید با توجه به شرایط فعلی سنجیده 
شود که اگر این کار را انجام دهیم بودجه ای را که دولت پیشنهاد 

داده نقاط قوت و ضعفی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: عملکرد بودجه در سال نود و یك 10۷ هزار میلیارد تومان 
بود که اگر به این رقم ما تورم س��ال ۹1 یعنی ۳0/۵ درصد و تورم 
سال جاری یعنی ۳6 درصد را اضافه کنیم رقمی که به دست می آید 
1۹0 هزار میلیارد تومان است لذا می توان نتیجه گرفت که ارقام 
الیحه بودجه واقعی در نظر گرفته شده و این مبنا بر اساس عملکرد 

سال ۹1 انجام شده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: حجم هزینه ها در سال نود و یك، 
 ۹0 هزار میلیارد تومان تخصیص داده ش��ده که اگر هزینه ها را در

 ۳6 درصد تورم س��ال جاری و  ۳0/۵ درصد تورم سال ۹1 ضرب 
کنیم رق��م 160 هزار میلیارد تومان به دس��ت می آی��د اما دولت 
هزینه های جاری را در الیحه بودجه 14۳ هزار میلیارد تومان دیده 
است که حدود 11 درصد از هزینه مورد انتظار کمتر بوده است، لذا 
می توان به این نتیجه رسید که دولت هزینه های جاری را کم کرده 

و به هزینه های عمرانی اضافه کرده است.
معاون سابق س��ازمان برنامه بودجه اظهار داشت: عملکرد بودجه 
عمرانی دولت در سال نود و یك، 1۷ هزار میلیارد تومان بود که اگر 
این رقم را در تورم سال ۹1 و ۹2 ضرب کنیم عدد ۳0 هزار میلیارد 
تومان به دس��ت می آید اما در الیحه بودجه، دول��ت رقم ۳۷ هزار 
میلیارد تومان را برای بخش عمرانی پیشنهاد داده است لذا بودجه 
عمرانی حدود 26 درصد رشد داده شده است که نشان دهنده توجه 
دولت به بخش عمرانی است.وی افزود: دولت در طرح های عمرانی 
نیز طرح هایی که پیشرفت باالی ۸0 درصد دارند را در اولویت قرار 
داده و در مجموع 246 طرح در اولویت باال قرار دارد که در سال ۹۳ 
تمام شود به نظرم این نکته مثبتی است چرا که اگر بودجه عمرانی 
به صورت مساوی بین طرح ها تقسیم می شد ممکن بود طرح های 

زیادی نیمه کاره بمانند لذا این اقدام دولت به منفعت کشور است.
بهادرانی گفت: اهدافی که در الیحه بودجه دیده شده است، اهداف 
خوب و مناسبی است به نحوی که رشد اقتصادی در الیحه بودجه 
مثبت ۳درصد دیده شده است در حالی که رشد اقتصادی در سال 
۹1، منفی۵/۸ درصد بوده و انتظار می رود سال ۹2 منفی 0/۸درصد 
شود.وی افزود: سرمایه گذاری در سال ۹1 و ۹2 بالغ بر 21 درصد 
کاهش داشته است و بر اساس هدف اصالحیه بودجه در سال ۹2، 
1/۷ درصد کاهش خواهدداشت. براساس الیحه پیشنهادی دولت 
در س��ال ۹۳، 1/۷ تا 1/۹ درصد افزایش س��رمایه گذاری خواهیم 

داشت.

بهادرانی گفت: در حال حاضر تورم ۳6 درصد است اما هدف گذاری 
بودجه سال ۹۳ برای شاخص تورم 21 تا 24 درصد دیده شده است.

وی در خصوص رشد نقدینگی نیز گفت که رشد نقدینگی در سال 
۹2، 1۹ درصد خواهد بود و در الیحه بودجه ۹۳ این شاخص 1۸ تا 

20 درصد دیده شده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال نود 
و یك، 12/2 درصد بوده پیش بینی می شود در سال ۹2 به 12/6 
درصد برسد و براساس الیحه بودجه ۹۳ این شاخص بین 12/4 تا 
12/6 خواهد بود. یعنی دولت سعی می کند تا نرخ بیکاری در سال 
 آینده علی رغم هجوم خی��ل عظیمی از جوانان به ب��ازار کار ثابت 

نگه داشته شود که این یك نقطه قوت به حساب می آید.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تاکید براین که برنامه دولت در سال 
۹۳ تك نرخی ش��دن ارز است، اظهار داش��ت: تعیین نرخ 26۵0 
تومان برای هر دالر آمریکا و یکسان شدن نرخ ارز در کشور یکی از 
نقاط قوت الیحه بودجه است، مشروط به این که تفاوت ارز کاالهای 
اساسی به صورت یارانه در بودجه باشد که براساس اطالع من این 

تفاوت قیمت در الیحه بودجه ۹۳ دیده شده است.
وی گفت: در الیحه پیشنهادی دولت بودجه شرکت ها ۹/6 درصد 
رشد داشته است که با توجه به نرخ تورم بودجه شرکت ها منقبض 
شده است.بهادرانی افزود: از نقاط قوت الیحه بودجه این است که 
بودجه به صورت درآمد هزینه ای دیده شده است یعنی اگر درآمدی 
حاصل شود باید هزینه ش��ود و اگر درآمدی حاصل نشود خرجی 
هم نباید بش��ود.وی گفت: در الیحه بودجه سال جاری استفاده از 
تسهیالت ارزی مش��روط به عدم افزایش دارایی های خالص بانك 
مرکزی است چرا که اگر دارایی های خالص بانك مرکزی افزایش 
پیدا کند پایه پولی افزای��ش پیدا می کند لذا این اق��دام دولت به 
معنای آن است که  بانك مرکزی مجبور نمی شود اسکناس چاپ 

کند بنابراین دولت می خواهد تورم را پایین بیاورد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس الیحه پیشنهادی دولت 
تا پایان سال ۹۳ همه شرکت هایی که قرار است واگذار شوند باید 

واگذار شوند که این نیز یکی از نقاط قوت این الیحه است.
بهادرانی در تشریح ایرادهای الیحه بودجه سال ۹۳ گفت: بدهی 
دولت به پیمان��کاران باید با ابزارهایی در بودجه دیده می ش��د اما 
در الیحه بودجه فقط واگذاری طرح ها و همچنین انتش��ار ۳ هزار 
 میلیارد تومان اوراق مش��ارکت بدین منظور دیده ش��ده است که 
این ها کفایت نمی کند و از آن جا که پیمانکاران از دولت طلبکارند 
و به افرادی دیگری بدهکارند عدم توجه دولت به این موضوع باعث 
می شود تا رونق کار در این بخش کاهش پیدا کند. لذا انتظار می رود 

تا دولت فکری هم برای بدهی به پیمانکاران بکند.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: در حالی دولت افزایش 
1۸ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است که تورم لحاظ 
ش��ده در بودجه در حدود 2۵ درصد است،این یك نقطه ضعف به 
ش��مار می رود چرا که یك کارمند یك س��ال کار می کند، تجربه 
بیشتری پیدا می کند، تخصص بیشتری پیدا می کند اما ۷ درصد 

کمتر حقوق می  گیرد یعنی کارمند دولت ۷ درصد ضرر می کند.

معاون سابق سازمان  مديريت بودجه را تحلیل کرد

چاپ اسکناس ممنوع
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اتاق موسیقییادداشت

هفت

فیلم »گذشته«ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از پنج نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی  زبان هفتاد و 
یکمین دوره جوایز ساالنه گلدن گلوب انتخاب شد. جوایز ساالنه گلدن گلوب از معدود جوایزی است که 

دستاوردها در دو بخش فیلم های سینمایی و آثار تلویزیونی را مورد تقدیر قرار می دهد.

5

گذر نگاه در خانه تجسمی 
نمایشگاه آثار نقاشی مریم مطهری نیا 
با عن��وان گذرنگاه درخانه تجس��می 
حوزه هنری اس��تان اصفهان، افتتاح 
 ش��د.این نمایشگاه ش��امل 18 اثر در

 قطع ه��ای مختلفی می باش��د که با 
تکنیک آب رنگ و اکرلیک اجرا شده 
اس��ت.  نمایش��گاه گذرنگاه ت��ا روز 
چهارش��نبه 27 آذرماه جهت بازدید 
عموم دایر می باشد . ساعات بازدید از 
این نمایشگاه 9 صبح الی 12 ظهر و 16 الی 19 شب می باشد.این مجموعه 
سعی در بیان اندیشه ای است که با بهره گیری از نمادهای غنی ایرانی توجه 
مخاطب را به فاصله انکار ناپذیر مدرنیته ای امروز و سنت های اصیل دیرین 
می باشد فاصله ای که تنها احاطه اش در زندگی امروز خالصه نمی شود و 

حتی سبب نوعی غربت مابین انسان و مخاطب درونی اش می شود.

مرمت درپیچ راه پله های عالی قاپو 
راه پله های مارپیچ عم��ارت تاریخی 
عالی قاپوی اصفهان در یک بازه زمانی 
8 ماهه مرمت شد.مسوول بخش امانی 
تزیینات وابس��ته معم��اری اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
این راه پله ها را مرمتگران بخش امانی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در مدت 8 ماه و با هزینه 
2۰۰ میلیون ریال بازس��ازی کردند. 
 مجید کاظمی مس��تند نگاری، زدون گرد و غبار، تثبی��ت کلی تزیینات، 
الیه برداری، تثبیت و الیه چس��بانی رنگ های پوس��ته ش��ده را از جمله 
 اقدامات مرمت��ی بر روی راه پله ه��ای عالی قاپو برش��مرد.وی افزود: این

 راه پله ها بعداز ۳۵سال بازسازی شده است. ارتفاع  عالی پو ۳6 متر است و 
6 طبقه دارد که با راه پله های مارپیچ می توان به آن ها رسید. آنچه موجب 
شده اس��ت عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار 

گیرد، مینیاتورهای هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است.

بازگشایی گالری تکش 
پس از وقفه ای کوتاه به علت تعمیرات 
در محل گالری، جمعه گذشته گالری 
تکش اصفهان با مروری ب��ر آثار پروژه 
1۰۰ در 1۰۰= 9۰۰ بازگشایی شد.این 
گالری با مروری بر آثار این پروژه که قبال 
به صورت کامل در آن به نمایش درآمده 
بود؛ کار را از سر می گیرد. مدیر هنری و 
اجرایی این گالری در این رابطه گفت: 
این بازپخش منتخب��ی از ویدیوهای 
 پ��روژه ی 9۰۰=1۰۰×1۰۰ ماگمارت اس��ت که ب��ه م��دت ۳ روز تکرار

 می شود. 
حسین حس��ینی ادامه داد: این مرور و بازخوانی در کنار ارایه اطالعاتی در 
رابطه با کار به مخاطب انجام می شود .وی اضافه کرد: ما تابستان امسال کلیه 
آثار پروژه ماگمارت ایتالیا را طبق جدول این کمپانی و برنامه پخشی که در 
کشورهای مختلف داشت؛ نمایش دادیم اما این برنامه از نظر کمی خیلی 
فشرده بود و هر روز آثار جدیدی نمایش داده می شد؛ بنابراین بسیاری از 
افراد نتوانستند از آن به خوبی بهره مند شوند.حسینی در رابطه با دلیل و نحوه 
این بازپخش گفت: کیفیت این ویدیوها عموما چندان باال نبود و در بیشتر 
آن ها نوعی بازنمایی صورت گرفته بود و کمتر ش��یوه و نگاه شخصی و 
خالقانه صاحب اثر در آن دیده می شد؛ همین موارد باعث شد ما در این 
 باز پخش 1۰ اثری که از لحاظ کیفی ارزشمندترند را در سه روز نمایش

 دهیم. شایان ذکر است؛ این باز پخش با هماهنگی با فستیوال و کمپانی 
ماگمارت ایتالیا و با همکاری سایت ویدیوآرتیست امروز در محل گالری 

تکش انجام می شود. 

»نفوذ« در بازار موسیقی 
آلبوم بی کالم »نفوذ«ساخته فر بد یداللهی از سوی موسسه فرهنگی 

هنری سپیدار موسیقی منتشر شد.
این آلبوم که به موس��یقی تلفیقی اختصاص دارد از 1۰ قطعه فریاد، 
برمودا و باد)تک نوازی تمبک(، بارقه، ش��وق )هم نوازی  عود، تمبک 
و س��ه تار(، جادو، فرود من )هم نوازی دلنواز، فرود و اسالید گیتار(، 
گفت وگو )هم نوازی تمبک و عود(، شوکا )هم نوازی تمبک و پیانو( و 

برخورد)هم نوازی تنبک و دی جی ری دو( تشکیل شده است.
در این آلبوم از س��ازهایی چون دلنواز، جوزدرا، ع��ود، کوزه، فرود و 

تمبک در کنار سازهای دیگر استفاده شده است.
آلبوم »نفوذ« مبتنی برتفکری ریتمیک اس��ت و ض��رب آهنگ ها و 
فیگورها و فرم های طراحی شده توس��ط نوازنده کوبه ای )یداللهی( 

در نحوه شکل گیری ملودی ها 
تاثیر به س��زایی داشته است و 
این مهم به خاطر ش��ناخت و 
توانایی یداللهی در نوازندگی 
س��ازهایی چون تار و پیانو به 
انج��ام رس��یده و او توانس��ته 
تجربه ارزش��مندی را با القای 
نظرات خود در این آلبوم ارایه 

کند.
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 در حلقه طنز 
اصفهان

 آزادراه 
به اصفهان نرسید

هش��تاد و یکمین حلقه طنز نصف جهان ب��ه احترام ایام س��وگواری حضرت 
امام حس��ین )ع( پس از سه هفته، برگزار ش��د.طنز خوانی اعضای دفتر طنز، 
 نقد و بررس��ی آثار و معرف��ی دو کتاب از کت��اب های اعضای دفت��ر طنز که

  به تازگی به چاپ رسیده است از جمله کارهایی بود که در این جلسه انجام شد. 
مجموعه ش��عر طن��ز »دری��غ خن��د« از زه��را دری که توس��ط انتش��ارات 
ل��وح محف��وظ ب��ه چ��اپ رس��یده و همچنی��ن کت��اب کاریکلمات��ور 
»پارت��ی، پل��ه ه��ای ترق��ی را برق��ی م��ی کن��د« از حس��ین ابراهیمی که 
 توس��ط انتش��ارات فص��ل پنجم منتش��ر ش��ده، آثار معرف��ی ش��ده بودند. 
یوسف خوش نظر، زهرا دری، محمودس��لطانی، عباسعلی ذوالفقاری کسانی 
بودند که در این جلس��ه به عنوان کارش��ناس بر روی آثار طنزپردازان نظرات 

خود را ابراز کردند. 

بازیگر نقش جواد در فیلم سینمایی آزادراه از اکران نشدن این فیلم در شهرهای 
اصفهان و قم انتقاد کرد.علیرضا مرادی با اعالم این گالیه افزود: فیلم سینمایی 
آزادراه به کارگردانی عباس رافعی پس از سه سال حرف و حدیث های فراوان 
باالخره اکران ش��د و تاکنون اس��تقبال خوبی از جانب تماشاگران شهرهای 
مختلف که این فیلم به روی پرده آن ها رفته صورت گرفته اما در کمال تعجب با 
این که آزادراه با موضوع روحانیت و با لهجه اصفهانی ساخته شده و به نوعی در 
شهرهای قم و اصفهان احتمال استقبال خوبی از آن می رود متاسفانه با گذشت 
بیش از یک ماه از آغاز اکران آن هنوزاین فیلم در اصفهان و قم اکران نشده است. 
مرادی در مورد نقش خ��ود در آزادراه افزود: در این فیل��م نقش یک روحانی 
شیرین س��خن اصفهانی به نام جواد را در کنار مهدی پاکدل )سلمان( بازی 

کرده ام.

رویداد فرهنگی، هنری

چه��ل و س��ومین جش��نواره بین الملل��ی فیلم رش��د با حض��ور معاون پژوهش��ی 
 و برنامه ری��زی آموزش��ی وزی��ر آم��وزش و پ��رورش در اصفه��ان افتت��اح

 شد.
 چهل و س��ومین جش��نواره بین المللی فیلم رش��د، ش��امگاه جمعه با حضور معاون 
پژوهش��ی و برنامه ریزی آموزش��ی وزیر آموزش و پرورش، مدیر اجرایی جش��نواره 
فیلم رش��د، نماینده دبیرخانه جش��نواره فیلم رش��د در اصفهان، معاون پژوهشی و 
 فرهنگی اداره آموزش و پرورش اصفهان و دانش آم��وزان در تاالر فرهنگیان اصفهان

 افتتاح شد.
چهل و س��ومین جش��نواره بین المللی فیلم رش��د، از ۳ تا 1۰ آبان امس��ال در تهران 
با ش��رکت بیش از 1۵۳2 فیلم از 48 کش��ور و 2۰ اس��تان برگزار ش��د که با داوری 

داوران بین المللی از ۵ کش��ور ایتالیا، دانمارک، 
هلن��د، بوس��نی و هرزگوی��ن و اردن و بزرگان 
 س��ینمای ایران، 27۰ اثر به بخش مس��ابقه ای 

راه یافتند.
۵۰ اث��ر برگزیده چهل و س��ومین جش��نواره 
بین المللی فیلم رش��د، از دی��روز و به مدت ۵ 
روز در سالن های س��ینمایی آموزش و پرورش 
اس��تان از جمله ت��االر فرهنگیان، ت��االر ادب، 
کان��ون ام��ام خمین��ی)ره( ناحی��ه ۳، کانون 
همدانی��ان ناحی��ه ۳، کان��ون معرف��ت ناحیه 

ی��ک و در دو س��الن س��ینمایی در کاش��ان با 
 حضور دانش آم��وزان و خانوادهایش��ان اکران

  می شود.
مراس��م اختتامیه چهل و س��ومین جشنواره 
اصفه��ان،  در  رش��د  فیل��م  لملل��ی  بین ا
در   18:۳۰ س��اعت  در  چهارش��نبه  روز 
ت��االر فرهنگی��ان ب��ا حض��ور مس��ووالن 
 آم��وزش و پ��رورش و دانش آم��وزان برگ��زار

 می شود.

۷ سالن، میزبان چهل و سومین جشنواره فیلم رشد در اصفهان
عبدالرضا جعفری ، اظهار داشت: از اصفهان ۳۰ فیلم در بخش های داستانی، مستند، 
مستند داستانی، پویانمایی و نماهنگ به بخش مس��ابقات ساخت فیلم کوتاه وزارت 

آموزش و پرورش ارسال شد.
وی افزود: ای��ن فیلم ها پس از گذر از داوری نخس��ت، با همکاری معاون پژوهش��ی و 
 فرهنگی وزارت آموزش و پ��رورش، به یازدهمین جش��نواره بین المللی فیلم رش��د

 راه یافتند.
مسوول فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش اصفهان تصریح کرد: این ۳۰ فیلم از 
4 مرحله مدرسه، ناحیه، استان و ملی گذشته و به چهل و سومین جشنواره بین المللی 

فیلم رشد رسیدند.

 »گذشته «نامزد گلدن گلوب 

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - مسابقه »اگر من شهردار 
بودم...« برای دومین سال متوالی توسط کمیته فرهنگ شهروندی 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان برگزار 
می ش��ود.مدیر فرهنگي هنري و تفریحي ش��هرداري اصفهان 
با بیان ای��ن مطلب گفت: در قال��ب این مس��ابقه، دانش آموزان 
مقاطع مختلف تحصیلي، با نگارش نامه اي خطاب به ش��هردار 

اصفهان، به مهمترین مسایل و دغدغه هاي ش��هر اشاره کرده و 
 راهکارهاي خود جهت حل و فصل این معضالت را ارایه مي دهند. 
مهندس مهدي بقایي افزود: در دوره قبل این مسابقه، بیش از 1۰ 
هزار نامه نگارش یافت که به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و ایده 
هاي مندرج در آن، بر اس��اس اولویت و میزان فراواني به صورت 
دسته بندي ش��ده حضور ش��هردار اصفهان ارایه شد و صاحبان 
برترین آثار هدایاي ارزنده اي را از دست شهردار دریافت کردند. 
وي تصریح نمود: عالوه بر تبلیغات شهري و محلي، مجموعه اي از 
گروه هاي توجیهي نیز با هماهنگي اداره کل آموزش و پرورش به 
 مدارس شهر اعزام و درخصوص نحوه شرکت در مسابقه به توجیه

 دانش آموزان خواهند پرداخت.
 بقای��ی تقوی��ت مفاهی��م هویت��ي و احس��اس تعلق نس��بت 
ب��ه ش��هر، آش��نایي دان��ش آم��وزان ب��ا مهمتری��ن معضالت 
 ش��هري ومبان��ي فرهن��گ ش��هروندي، ت��الش ذهن��ي براي 
چ��اره جوی��ي مش��کالت، افزای��ش توانای��ي ه��اي مدیریتي 
درک��ودکان و نوجوان��ان و تربی��ت ش��هروندان مس��وولیت 
 پذی��ر را از جمل��ه مهمتری��ن اه��داف برگ��زاري این مس��ابقه 
برشمرد. وی ۳۰ دي ماه را آخرین مهلت شرکت در این مسابقه 

ذکر کرد .

گروه فرهن�گ وهنر زاین�ده رود - نمایش»دفترخاطرات 
 سال6۰ یا سایه بلندترین روزس��ال« از فردا در تاالرهنر اصفهان 
به اج��را درخواهد آم��د. کارگردان ای��ن نمایش با اش��اره به این 
خبرافزود:  نمایش دفترخاطرات سال 6۰ یا سایه بلندترین روزسال 
یکي از آثاربي نظیروکم سابقه تئاتراصفهان و ایران خواهد بود چرا 
که تاکنون این بخش ازتاریخ معاصرایران با این ش��یوه اجرا نشده 
اس��ت. محمدرضا رهبري ادامه داد: این تئاتربنا دارد به شیوه اي 

بي طرفانه و با نگرشي اس��تداللي و منطقي مخاطبش را به طرح 
پرسش هایي برساند که پاسخ آن ها دربطن اثرجاري است وهمین 
خصیصه باعث مي شود با نگاهي عمیق تر، بیننده الیه هاي پنهان 
داستاني را تعقیب کند. وي درادامه تحریر وکارگرداني این اثررا به 
نوعي پاسخگویي به برخي پرسش هایي جوانان و نوجوانان امروز 
دانست. نویسنده این نمایش��نامه  درک وشناسایي دغدغه هاي 
جوانان امروز را یکي ازرسالت هاي خطیرهنروهنرمندان عنوان کرد 
 وبیان داشت: به عقیده من باید بسیارجدي ترو ژرف اندیشانه تربه

 دغدغه ها و س��واالت جوانان نظرداش��ته باش��یم چ��را که روح 
پرسشگرآن ها قطعا به پاسخ مي رس��د ولي باید درمسیردرستي 
 هدایت ش��وند. رهبري  گفت: درای��ن نمایش بی ��ژن گنجعلي، 
محمد رضا ترابي، رویا قشقایي، مژگان کوهي، عبدالکریم عنایت و 
احسان شهبازي ایفاگرنقش ها هستند. گفتنی است این نمایش 
با محوریت شیوه های تربیتی و آموزه های اخالقی شهیدمظلوم 
آیت ا... بهشتی دربستری اجتماعی و تاریخ نگارانه داستانش را 
روایت می کند. دفترخاطرات سال6۰ یا سایه بلندترین روزسال 
به تهیه کنندگي خانه فرهنگ شهیدبهشتي و سازمان رفاهی 
تفریحی شهرداری اصفهان مي باش��د که از فردا تا 9 دي ماه 

درتاالرهنراصفهان راس ساعت 18 به اجرا درخواهد آمد. 

نامه کودکان به شهردار

اگر من شهردار بودم
بازگویی»دفترخاطرات سال 60« به روایت کارگردان 

سایه بلندترین روزسال، بر پشت بام تاالرهنر افتاد 

جشنواره بین المللی فیلم  رشد در اصفهان افتتاح شد

روبان سفید 

صداسازی در خوانندگی 
گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - هنر صداس��ازی که 
به عنوان یک پارادایم اساس��ی در عرصه خوانندگی مطرح 
است، به عنوان یکی از مناقش��ه برانگیزترین مباحثی است 
 ک��ه در این روزه��ای موس��یقی ایرانی به گوش می رس��د.

 این درحالی است که توجه به ساختار حنجره و بافت مختلف 
و متفاوت صوت در موس��یقی کالس��یک، موضوعی است 
کامالحل شده.در واقع هنرجوی موسیقی آوازی کالسیک 
با ورود به دنیای سلفژ و خوانش کانتاتی و پارالتی در بهترین 
و تعریف شده ترین شکل تمام اجزای تولید صدا در برش را 
به شکل صحیح تربیت می کند و در نهایت هم با اتکا به همان 
اصول و مبتنی بر پارتیتور، آنچه را که خالق اثر از وی خواسته 
است  تولید و باز خلق می کند اما در موسیقی ردیف دستگاهی 
)ملی، رسمی، سنتی،اصیل و ....( به واسطه نگرش حاکم بر 

آن، داستان چیز دیگری است.
 بر مبنای نگرش غالب در موس��یقی ردیف دس��تگاهی که 
حس و اس��تمرار ش��رایط روحی لذت بخ��ش در آن حرف 
اول را می زند، ش��عر )کالم( نقش محوری به خود می گیرد 
و بر آن چه غیر از آن در پس��توهای ذهن باق��ی می ماند؛ با 
چنین تصوری کمتر می ش��ود درباره صداسازی و بهداشت 
حنجره یک خواننده صحبت کرد. اما داس��تان موس��یقی 
آواز ایران به این جا ختم نش��د.چند سالی است که به همت 
جویندگان، بحث صداسازی و اهمیت آن در فرهنگ موسیقی 
 آوازی ایران در ش��مایلی جدی مطرح شده است و در میان

عالقه مندان موافقان و مخالفان��ی دارد. پرچم داران جریان 
مخالف بر ای��ن باورند که صداس��ازی، دکان داری اس��ت و 
کسانی که داعیه آموزش صداس��ازی دارند، بهره ای از هنر 
ش��هودی موس��یقی ایرانی نبرده اند. ناگفت��ه نماند که این 
دس��ته هنرمن��دان – که اغل��ب خواننده اند- منتس��ب به 
سال های دور موسیقی ایرانی هس��تند.در مقابل این دسته، 
گروهی دیگر ق��رار دارند ک��ه معتقدند، هن��ر آواز ایرانی با 
 مسلح ش��دن به س��الح صداس��ازی می تواند از پس همه 
پس��تی و بلندی های این هنر پیچیده بربیاید. طبیعتا این 
دسته هم ادله و قرائت خود را از پرداختن به مقوله صداسازی 
دارنداما فارغ از تضاد، تاریخ موسیقی علمی و اندیشمندان 
نشان داده است که رفتن به سمت چهارچوب های که محمل 
اندیشگانی و مفروضی دارد، می تواند به بسط، گسترش آن 
هنر و حرکت به سوی تجربه های نو و هنر ناب منجر شود. از 
این رواست که با در هم آمیزی سنت و تجدد در هنر موسیقی 
آوازی ایران می توان آفاق تازه ای را جست. با این وجود هنوز 
آن چنان که باید به مقوله صداس��ازی، به ش��کلی علمی و 

عمیق پرداخته نشده است . 

 در این سلس��له گف��ت و گوها به س��راغ چند تن از نویس��ندگان 
 کتاب های دفاع مق��دس رفتیم و از آن ها پرس��یدیم آیا حاضرند 
کتاب های چاپ دو رقمی شان را در اختیار سینماگران قرار دهند 

و با آن ها پیمان آشتی ادبیات و سینمای دفاع مقدس ببندند؟
داوود امیریان با کتاب های »خداحافظ کرخه« ،  »فرزندان ایرانیم«،  
»رفاقت به س��بک تانک«، »مین نخودی« و »آقای شهردار«  یکی 
دیگر از نویسندگانی اس��ت که با ما همراه می ش��ود و می گوید:  
داستان در سینمای دفاع مقدس هرگز تمام نمی شود و خاطرات 
هریک از افراد حاضر در جنگ گنجینه هایی تمام ناش��دنی است 
که اتفاقا در سال های گذشته حوزه هنری روی این گنج نشسته 
است.وی افزود:  در حالت کلی س��ینمای اقتباسی ما بحران زده  و 
عمر اقتباس در این سینما بسیار کم است. اکثر نویسندگان و شاید 
بتوان گفت همه آن ها دوس��ت دارند که کتاب شان مورد اقتباس 
واقع شود ، اما متاسفانه در کشور ما هنوز اطمینان به همدیگر وجود 

ندارد.نویسنده »ایرج خسته است« تشریح کرد : ما بعد از انقالب 
به تعداد انگشت های یک دس��ت هم اثر ارزنده اقتباسی نداشتیم 
. در ده��ه ۳۰ فیلم هایی از روی نوش��ته ه��ای منوچهر مطیعی ، 
حسین قلی خان مس��تعان و فردی که با نام ح.حمید تخلص می 
کرد و نوشته هایش پاورقی روزنامه های صبح آن زمان بود ، فیلم 
هایی س��اخته ش��د .امیریان ادامه داد : »گاو« مهرجویی از روی 
 کتاب غالمحسین ساعدی ، نخستین اثر اقتباسی ارزنده آن زمان

 بود.
 امیر ارس��الن نامدار، فیلمی از روی کتاب طوطی زکریا هاشمی 
، فیلم آقای هالو که کتاب��ش را خود علی نصیریان نوش��ته بود و 
امثال این ها اندک م��واردی از این دس��ت بود . ای��ن روند بعد از 
انقالب کند ش��د ، تا جایی که در س��ال 6۵ دوب��اره ناصر تقوایی 
 دست به اقتباس��ی عظیم زد و ناخدا خورش��ید را با برداشتی آزاد

 ساخت.

این نویس��نده عنوان کرد : این روند دوباره کند ش��د و همچنان 
مهرجویی س��ردمدار جری��ان حضور ادبی��ات در س��ینما ماند تا 
 به چند سال پیش رس��یدیم و جش��نواره فجر با گذاشتن بخش 
فیلم نامه اقتباسی نگاهی دوباره به این مقوله انداخت . در آن سال 
من به خاطر »نف��وذی« دیپلم افتخار گرفتم و »چهل س��الگی« 
برنده سیمرغ بلورین ش��د .وی خاطر نش��ان کرد : همانگونه که 
 دیدیم س��یمرغ بلورین جش��نواره تا حد زیادی مخاطبان کتاب 
»چهل سالگی« ناهید طباطبایی را باال برد . این دقیقا همان اتفاقی 
است که در سینمای امریکا و اروپا به شدت رواج دارد و ادبیات ما 
از این نعمت سینما بی بهره است .وی به راهکار خوبی اشاره کرد 
و گفت : خوب اس��ت در برخی موارد از ایده ه��ا و تجربیات ارزنده 
دیگران استفاده کنیم . در امریکا و اروپا نویسندگانی مانند استیون 
کینگ داریم ، که قبل از چاپ کتاب ، یک فصلش را در روزنامه چاپ 
می کنند و پیشاپیش حق سینمایی آن را می فروشند . چرا نباید 
در ایران چنین کاری بکنیم !نویسنده »مین نخودی« هر دو گروه 
نویسنده و سینماگران را مقصر دانست و گفت: یکی از مشکالت این 
است که نویسندگان ما تصویری نمی نویسند . داستان نویسان ما 
شخصیت پردازی تصویری نمی کنند .نویسنده »خداحافظ کرخه« 
ادامه داد : ما معدود کارگردان های فهیمی داریم ، که مطالعه کنند 
و کتاب شناس باشند .وی تشریح کرد : مثال حوزه هنری گنجینه 
کتاب های خیلی خوبی دارد ولی اتفاق بد سینمای کنونی ما این 
است که همه می خواهند کارگردان مولف باشند و به اشتباه تصور 
 می کنند که اگر خودش��ان فیلم نامه بنویس��ند مولف محسوب

 می ش��وند . این دیدگاه صد در صد غلط اس��ت و مث��ال ما آلفرد 
هیچکاک را در همه حال یک کارگردان مولف می دانیم ، با این که 
خودش فیلم نامه هایش را نمی نویسد !امیریان افزود : این تفکر غلط 
چنان در فضای عمومی سینما تعمیم پیدا کرده که روی دستمزد 
فیلم نامه نویس هم تاثیر گذاشته و اگر هم کارگردانی حاضر شود 
خودش زحمت نوشتن را نکشد و به س��راغ متخصص برود ، تنها 
۵ میلیون تومان برای آن هزینه می کند . این قیمت در شرایطی 
اتفاق می افتد که یک بازیگر نه چندان حرفه ای سینما به راحتی 

۵۰ میلیون تومان دستمزد می گیرد .
امیریان در پایان به مسایل خوبی اش��اره کرد و گفت : داستان در 
سینمای دفاع مقدس هرگز تمام نمی شود و خاطرات هریک از افراد 
حاضر در جنگ گنجینه های تمام ناشدنی است که حوزه هنری 
روی این گنج نشسته است . اگر دو طیف نویسندگان و سینماگران 
با حسن نیت باهم روبه رو شوند و پس از رفع تنبلی ، مشکل پول 
خرج کردن برای ادبیات سینما را حل کنند ، درخشش این گنج 

چشم همه را به خود جلب خواهد کرد .

سینما و اقتباس از آثار ادبی دفاع مقدس؛ سینماگران ما اهل مطالعه نیستند

امیریان : داستان در سینمای دفاع مقدس هرگز تمام نمی شود 

داوود امیریان گفت:داستان در سینمای دفاع مقدس هرگز تمام نمی شود و خاطرات هریک از افراد حاضر   گروه 
در جنگ گنجینه هایی تمام ناشدنی است اما متاسفانه سینماگران ما اهل مطالعه نیستند.  یکی از مشکالت فرهنگ

س�ینماگران در عرصه دفاع مقدس نبود فیلم نامه های در خور سینمای این عرصه است. با وجودی که 
 ادبیات داس�تانی نس�بت به س�ینما، دین خود را به این مقوله تا حد زیادی ادا کرده است، س�ینمای ایران هر سال از فقر
 فیلم نامه هایی رنج می برد که به نظر می رسد با وجود مواد خام ادبی نباید این مشکل وجود داشته باشد. کتاب های منتشر 
شده در حوزه دفاع مقدس و البته کتاب های خاطرات توانسته اند تا حدی این خأل را پر کنند. این کتاب ها یکی از گنج های 

پنهانی است که می تواند به سینمای دفاع مقدس جانی دوباره دهد و نگاه همه را به سمت پرده نقره ای برگرداند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

زمزم باالخره روی خوش برد را دید
سرمربی تیم فوتسال زمزم اصفهان گفت: شانس های بازیکنان تیم 
زمزم در دیدار با تیم عملیات غیر صنعتی ماهشهر وارد دروازه شد و 

تیم ما باالخره روی خوش برد را دید.
حسین افضلی با اش��اره به بازی تیمش مقابل عملیات غیر صنعتی 
ماهشهر اظهار داشت: باید بگویم بعد از هفته ها که تیم ما روی برد را 
به خود نمی دید، در دیدار با عملیات غیر صنعتی این اتفاق رخ نداد و 

ما توانستیم روی خوش برد را ببینیم.
افضلی با اش��اره به آینده تیم زم��زم و برنامه هایش ب��رای این تیم 
اصفهانی بیان داشت: ما در صدد تقویت تیم هستیم و تالش می کنیم 
که در پایان نیم فصل چند بازیکن به تیم اضافه کرده و شرایط زمزم 

را بهتر از قبل کنیم.

سپاهان گروه سخت تری در آسیا 
دارد

سرمربی سابق تیم ذوب آهن اصفهان گفت: بازیکنان سپاهان با تجربه 
هس��تند و میدان بزرگ زیاد دیده اند اما باید قبول کرد که سپاهان 

نسبت به دیگر تیم های ایرانی، گروه سخت تری در آسیا دارد.
رس��ول کربکندی درباره گروه بندی مسابقات آس��یایی اظهار کرد: 
گروه بندی رقابت های آسیایی خوب بود اما تیم سپاهان نسبت به 3 
گروه دیگر یعنی استقالل، تراکتور سازی و فوالد گروه سخت تری را 
پیش رو دارد و امسال هم این مس��ابقات بر اساس گروه های شرق و 

غرب بوده و فقط یک تیم صاحب امتیاز می شود.
سرمربی سابق ذوب آهن درباره 3 تیم حریف سپاهان بیان کرد: تیم 
الهالل عربستان تیم بسیار قوی و قابل احترامی است و قدرتمندی 
آن برای همه آشکار است اما االهلی امارات تیم چندان قدرتمندی 

نیست و با این حال نباید آن را نیز دست کم گرفت.
وی افزود: ممکن اس��ت السدقطر برای س��پاهان دردسرساز باشد، 
بنابراین بازیکنان تیم اصفهانی باید همه تالش خود را انجام داده و در 
این مدت باقی مانده خود را قوی تر کرده و نقاط ضعف را شناخته و با 

برنامه ریزی راهی مسابقات آسیایی شوند.

ضرورت توجه بیشتر به فوتسال
ایمان عیس��ی زاده با اش��اره به بازی روز جمعه تیمش مقابل زمزم 
اصفهان و شکست در این مسابقه اظهار داش��ت: باید بگویم در این 
مسابقه داوران عملکرد بسیار بدی از خود به نمایش گذاشتند و بخش 

عمده ای از باخت تیم ما به عملکرد تیم داوری مربوط بود.
وی افزود: متاس��فانه فوتس��ال کش��ور ما در دو تیم دبیری تبریز و 
گیتی پسند خالصه ش��ده و همه بازیکنان تیم ملی از این دو باشگاه 
انتخاب می شوند اما متاسفانه اگر این بازیکنان را از دو باشگاه بگیریم، 

فوتبال ملی کشور دیگر چیزی ندارد.
عیس��ی زاده گفت: در حال حاضر فوتسال کش��ور شرایط نامناسبی 
دارد و اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، تیم ملی ایران در رنکینگ 
جهانی باز هم تنزل پیدا می کند و رتب��ه تیم ملی ایران باز هم پائین 

می آید.

هادی عقیلی:امیدوارم در 16 دی 
بازیکنان جدید به تیم ملحق شوند

پس از تس��اوی ناامی��د کنن��ده س��پاهان مقابل گس��ترش فوالد 
تبریز،هادی عقیلی کاپیتان طالیی پوش��ان اصفهانی که در دقایقی 
از بازی در راس خ��ط حمله این تیم قرار داش��ت پیرامون این بازی 
گفت:بازی خوبی بود ولی نتوانس��تیم گل بزنیم،موقعیتهای زیادی 
دراین مسابقه داشتیم که در نهایت نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و 

واقعا حیف شد که دوامتیاز حساس را از دست دادیم.
کاپیتان س��پاهان افزود:امیدوارم از 16 دی به بع��د بازیکنان جدید 
اضافه شوند تا ما با قدرت بیشتری به مسابقات برویم چراکه بازیهای 
مهمی را درایران و آس��یا در پیش داریم و باید مثل گذش��ته مدعی 

باشیم.
عقیلی پیرامون قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا گفت:گروه سپاهان در 
لیگ قهرمانان نسبتا سخت است،با این وجود ما هم سپاهان هستیم 
وتا آن زمان با حضور بازیکنان جدید می توانیم با ش��رایط خوبی در 

مسابقات به میدان برویم.

میزبان ,قهرمان شد
پ��س از چه��ار روز رقاب��ت قهرمان��ان فوتس��ال و والیبال بس��یج 

کشورمشخص شدند
مسابقات فوتس��ال و والیبال قهرمان کشوری بس��یج جام امامت به 

میزبانی صاحب الزمان عج استان اصفهان برگزار شد .
رقابت ها ی جشنواره فرهنگی ورزشی امامت بسیج کشور به مدت 
چهار روز  از روز 18 تا 22 آذر ماه که به میزبانی سپاه صاحب الزمان 
استان اصفهان عج برگزار شد ، ورزشکاران بسیجی در غالب 30 تیم 
از سراسر کشور در رشته فوتسال و 18 تیم در رشته های  والیبال و 
فوتسال با هم رقابت پرداختند این رقابت ها در روز جمعه 22 آذر ماه 
پایان پذیرفت و تیم های قهرمان جش��نواره فرهنگی ورزشی بسیج 

کشور ) فوتسال و والیبال (  مشخص شدند .

از این که توپ طالی ۲۰۰۸ را 
بردم، خوشحالم

رونالدو /   بازیکن رئال مادرید
وی گفت: رویایم ادامه بازی کردن ت��ا جایی که می توانم و 

برنده شدن در بازی های زیادی است.
ستاره پرتغالی رئال مادرید خاطرنش��ان کرد: به خاطر کارم دوست 
دارم فیزیک بدنی ام را حفظ کنم اما این مساله عالقه شخصی ام هم 

هست. هر روز تمرین می کنم.
 بدنس��ازی، وزنه زدن و همچنین تالش برای س��الم خوری )تغذیه 

سالم( را دوست دارم.
وی توضیح داد که در دنیای 
مد یک مدل اس��ت و افزود: 
ش��اید تحت تاثیر بکام قرار 
گرفته باشم اما از هیچ کسی 
تقلی��د نمی کنم. من ش��یوه 

خاص خودم را دارم.

 کرانچار:با شکست تراکتور
 به روزهای اوج باز می گردیم 

درهفته هیجدهم لیگ برتر فوتبال کشور تیم سپاهان که 
قبل از بازی با گسترش فوالد طعم پیروزی را نچشیده بود 
باز هم در مقابل تیم دوم تبریز تن به تساوی بدون گل داد 
تا همچنان از 54 امتیاز ممکن تنها 50 درصد آن را کسب 
 کند که این نشان از آن است که سپاهان نه در بحران بلکه 
فاجعه ای برای تیم زالتکو کرانچار می باش��د،خبرنگار ما 
پس از بازی تیم های سپاهان و گس��ترش فوالد با زالتکو 
کرانچار سرمربی این تیم مصاحبه ای انجام داده که آن را 

با هم می خوانیم.
 1(آقای کرانچار باز هم تیم شما آن هم در خانه برنده 

نشد بازی را چگونه ارزیابی می کنید
در چند مسابقه است که پیروز نمی شویم ومشکل تکراری 
ما که گل نزدن است همچنان ادامه دارد.از بازی بازیکنانم 
رضایت کامل  دارم اما از نتیجه بازی راضی نیس��تم در این 
بازی سعی کردیم روبه بازی مستقیم بیاوریم وفشارمان را 

افزایش دهیم اما نتوانستیم نتیجه بگیریم.
۲(در نیم ساعت پایانی هادی عقیلی را در خط آتش 

قرار دادید علت چه بود
بهتر است سوالتان اصالح شود این شیوه زمانی اتفاق افتاد 
که من از روش های مختلفی برای گلزنی استفاده کردم اما 
به دلیل عدم تمرکز نتوانستیم به گل برسیم به همین دلیل 
عقیلی را به خط حمله فرستادیم او هم دوموقعیت گلزنی 

داشت که به ثمرنرسید.
3(از قضاوت جهانبازی و همکارانش راضی هستید

چند صحنه برای م��ن مبهم بود،برخ��ی صحنه ها خطای 
مس��لم روی بازیکنان ما انجام شد،من خودم یک صحنه را 
ندیدم اما برخی می گفتند که پنالتی بود البته داور تصمیم 

نهایی را می گیرد و باید مطیع آن باشیم.
4(ب�رای آخری�ن س�وال ب�ازی آین�ده مقاب�ل 

تراکتورسازی تبریز را چگونه ارزیابی می کنید
نماینده اول تبریز بازیکنان خ��وب و با تجربه ای در اختیار 
دارد اما ما با ترکیبی از جوان��ان و با تجربه ها برای حداکثر 
امتیاز به تبری��ز می رویم و به نظر من بازی بس��یار زیبایی 
 را تماش��اگران از ای��ن دو تی��م خواهند دید،م��ا در حال 
برنامه ریزی و انج��ام تاکتیک های جدید تیمی هس��تیم 
و مطمئنم این روند م��ارا به پیروزی نزدیک می س��ازد و 
هواداران طالیی پوش��ان اصفهان از ما راضی می ش��وند.
 از طرفداران هم توق��ع یاری داریم.ما با شکس��ت تراکتور

 می توانیم به روزهای اوج بازگردیم.

زاویه

6
برگزاری مسابقات اتومبیلرانی نجف آباد گرامیداشت هفته بسیج

این مس��ابقات با حضور38 نفر در دو بخش آقایان و بانوان در پیس��ت موتوس��واری شهرستان در کالس 
1400CC به پایین،1400CC به باال و 1800CC به باال در رش��ته اساللوم)با مانع( برگزار گردید. این 

رقابت ها با استقبال چشمگیر 3000 نفری عموم مردم مواجه شد.

 آرتروز از بیماری های ش��ایع در جوامع 
گروه 
مختلف اس��ت که افراد زیادی را درگیر ورزشی

می کند. بسیاری از پزشکان و متخصصان 
ورزش - البته به صورت سبک - را برای درمان و  پیشگیری از این 
بیماری توصیه می کنند این در حالی است که خود ورزشکاران هم 

به شدت در معرض ابتال به آرتروز قرار دارند.
آرتروز که در پزشکی به  آرتریت معروف است، شایع ترین بیماری 
اس��ت که مفاصل بدن را دچار درد، تخریب و فرسودگی می کند. 
س��اختار مفاصل بدن ترکیبی از اصول زیبای زیس��ت شناختی و 
قوانین استوار فیزیکی است. انتهای استخوان هایی که در مفصل، 
کنار هم قرار می گیرند توس��ط یک الیه غضروف شفاف پوشیده 
می شوند. در آرتروز مشکلی که خود باعث بروز مشکالت دیگری 
می ش��ود، تخریب و از بین رفتن تدریجی و پیش رونده غضروف 
مفصلی و زیاد شدن نسج استخوانی مجاور آن دیده می شود. با از 
بین رفتن این غضروف استخوان زیر غضروف دچار آسیب می شود.

در گذش��ته های نه چندان دور عقیده بیش��تر مردم بر آن بود که 
آرتروز یعنی پیری و هر فردی که مبتال به بیماری آرتروز می شود 
حتماحداقل 50 سال سن دارد اما با این اوصاف این عقیده رایج تا 

چه اندازه ریشه علمی دارد؟

چه می شود که آرتروز می گیریم

ارث، عوامل متابولیک، علل عروقی، ضربه، شکس��تگی، استفاده 
زیاد و متناوب و به ویژه نادرست از یک مفصل، ازدیاد سن، بعضی 
اختالالت مادرزادی و تکاملی، بیماری های عصبی، غدد درون ریز 
و بافت همبند همگی از عواملی هستند که منجر به ایجاد آرتروز در 

افراد مختلف می شود.

ورزشکاران هم آرتروز می گیرند
شیوع آرتروز در ورزشکاران بسیار کمتر از افراد عادی جامعه است 
چرا که هم تراکم استخوانی در ورزشکاران بیشتر است و هم عضالت 
و تاندون ها مقاومت بیشتری دارند. با همه این ها ورزشکاران هم 
ممکن است آرتروز بگیرند. به واقع ورزشکارانی که بیش از حد به 
صورت ناصحیح ورزش می کنند زودتر از ورزشکاران و افرادی که 
از ورزش های متعادل و برنامه ریزی شده استفاده می کنند مبتال به 

آرتروز می شوند.

ورزشکاران چه کنند تا آرتروز نگیرند
ورزش��کاران برای این که با ورزش کردن بتوانند س��المت خود را 
تضمین کنند و خطر ابتال به بیماری مانند آرتروز را در خود کمتر 
کنند باید به س��ه نکته اساسی توجه ویژه داش��ته باشند. رییس 
فدراسیون پزش��کی ورزش��ی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: 
ورزش غیراستاندارد به راحتی باعث آرتروز می شود. ورزشکاران 

به خصوص آماتورها باید هر ورزشی را به صورت اصولی و استاندارد 
و تحت نظر مربی تایید شده انجام دهند و باید توجه داشته باشند 
که از یک برنامه ورزشی در هر سن و هر رشته ای نمی توان تبعیت 
کرد. برنامه ریزی ورزشی در هر رده سنی و در هر رشته ای متفاوت 

از دیگری است.
وی به دومین موردی که باید ورزش��کاران توجه زیاد به آن داشته 
باش��ند، اش��اره کرد و ادامه داد: باید به مقول��ه تغذیه هم اهمیت 
زیاد داد چون هر رش��ته ورزش��ی از نظر نوع تغذیه برای خودش 

 استانداردهای خاصی دارد.
به خصوص می��زان مصرف 
کال��ری و چگونگ��ی تامین 
انرژی الزم در هر رشته تاثیر 
زیادی در ابتال ب��ه آرتروز یا 

دوری از آن دارد.
پورکاظمی تاکید کرد: نظم 
در ورزش اهمی��ت زی��ادی 
در این زمین��ه دارد. ورزش 
کردن باید به صورت منظم 
و در چارچ��وب ی��ک برنامه 
مش��خص انجام شود ضمن 
اینکه انتخاب رشته درست 
متناسب با وضعیت فیزیکی 
ه��م تاثی��ر زی��اد در حفظ 
سالمت دارد. در کل این که 
اگر به این م��وارد توجه الزم 

شود، حفظ سالمت تضمین شده است در غیر این صورت آرتروز 
پیشرونده زودرس در ورزشکاران ایجاد خواهد شد.

و باز هم ورزش برای دوری از آتروز
آرتروز در حقیق��ت درمان قطعی ن��دارد زیرا طی س��الیان دراز، 
تاندون ها و اس��تخوان ها متحمل فشار و آسیب ش��ده اند، رباط ها 
 از اس��تحکام واقعی خود می افتند و عضالت زانوها، شانه ها و کمر

 به صورت شل و افتاده جلوه گر می شوند و در نهایت  فرد را عصبی 
و ناراحت می کنند. 

 محافظت از مفصل، کاهش وزن، تقویت عضالت، استفاده از دارو
 و جراحی از انواع راه ها برای درمان آرتروز هستند اما به واقع هیچ 
یک از آن ها منجر به بازگشت کامل سالمت فرد مبتال نمی شود. 
بنابراین بهتر است از بروز آرتروز جلوگیری کرد. در واقع راه هایی 
وجود دارند که از پیشرفت آرتروز و پیامدهای رنج آور آن جلوگیری 
کرده و فرد را آسوده تر می س��ازد. انواع نرمش های و در کل ورزش 
سبک یکی از بهترین این راه هاست. البته ماساژ دادن و قرار دادن 
عضو مبتال در آب )آب درمانی(، دیاترمی و فیزیوتراپی اعضای مور 

دنظر  را هم باید مورد توجه قرار داد.
در هر حال آرتروز برای ورزشکاران هم ، بله امکان دارد.اما می توانیم 

با آگاهی سالم تر بمانیم.

با ورزش بهبود پیدا کنیم نه آسیب

آرتروز برای ورزشکاران هم بله!
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 سهمیه هندبال 
در فالورجان می ماند

باالبر آموزشی پیست 
اسکی فعال می شود

سهمیه هندبال در لیگ برتر غیرقابل انتقال به شهر دیگری است و در فالورجان 
می ماند. مهدی مرادی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فالورجان پیرامون 
انتقال تیم لیگ برتری هندبال مس پارس فالورجان به شهرستان دیگر اظهار 
 داشت:این سهمیه غیرقابل انتقال به شهرس��تان دیگری می باشد . وی افزود:

در صورتی هم که شرکت مس پارس نخواهد در زمینه هندبال تیم داری کند 
با هماهنگی اداره ورزش و جوانان و هیات هندبال اس��تان در خصوص جذب 
اسپانسر جدید تصمیم گیری خواهد شد. رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
فالورجان بیان داشت:مکاتباتی با شرکت مس پارس داش��ته ایم و از مهرابی 
خواسته ایم در شهرستان حضور پیدا کند و مشکالت و خواسته های خود را با 
مسووالن در میان بگذارد تا بتوانیم در فرصت باقیمانده تا شروع نیم فصل دوم 
لیگ برتر، مشکالت را برطرف نماییم و با حضور قدرتمند ترنماینده شایسته ای 

برای هندبال فالورجان واستان اصفهان در لیگ برتر باشیم .

رییس اداره ورزش و جوانان فریدونش��هر از نصب و راه اندازی باالبر آموزش��ی 
همزمان با آغاز فعالیت پیست در سال جاری خبر داد.

محمود یسلیانی با اعالم این خبر، اظهار داشت:پیست اسکی این شهرستان در 
سالجاری به امکانات رفاهي و آموزشی شامل پارکینگ،سوئیت سرویس های 
بهداشتي، اورژانس،کافي شاپ و رستوران،پیست تیوپ سواري،باال برحرفه اي، 

باالبر آموزشي و مدرسه اسکي مجهز می باشد.
وی افزود:امسال پیست اسکی درروزهاي یک شنبه،سه شنبه و چهارشنبه از 
س��اعت 14 الي 16/30بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه و جمعه ۹ صبح الي 16 
بعدازظهر فعال است. رییس اداره ورزش و جوانان فریدونشهر اضافه کرد:پیست 
اسکی فریدونشهر دارای 68 هکتار محدوده،دو هزار و 630 متر ارتفاع از سطح 
دریا،دو هزار و ۹۷0 متر ارتفاع قله پیست از سطح دریا با 16 ستون که ظرفیت 

باالبر ۷0 نفر به طول ۹۷6 متر می باشد.

مسابقات بین المللی پرش با اسب - باکو
در اولین روز از پیکارهای بین المللی پرش با اسب در آذربایجان که 
جمعه برگزار شد سوارکاران ایران در رده دوم و پنجم قرار گرفتند. در 
پایان رقابت داوود پوررضایی با اسب سوزی اچ ال موفق شد کمترین 

خطا را به دست آورد و در مکان دوم قرار گرفت.

لیونل مسی به دل پوترو باخت
لیونل مسی، برترین بازیکن فوتبال جهان در 4 س��ال اخیر در رقابت با خوان 
مارتین دل پوترو، سرش��ناس ترین چهره تنیس آرژانتین برای کس��ب عنوان 
ورزشکار سال این کشور باخت. دل پوتروبا غلبه بر مسی، در مراسم انتخاب چهره 

ورزشی سال آرژانتین، این افتخار را از کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورش ربود.

تقدیر ازپارا المپیک ایران
درمتن پیام فیلیپ کریون ،ریاست کمیته بین المللی 
پاراالمپیک آمده: ریاس��ت کمیته ملی پ��ارا المپیک 
جمهوری اسالمی ایران از ارسال گزارش اولیه جنابعالی 

در خصوص هفته پاراالمپیک در ایران تشکر مي کنم.

نگرانی سرمربی نیجریه از روند آماده سازی تیم اش

هشدار درباره ایران و بوسنی
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال

گیتی پسند چشم انتظار قهرمانی نیم فصل

 بعضی از بازیکنان خارجی
سرمربی تیم فوتبال نیجریه از روند آماده سازی تیم اش اظهار  در حد بسکتبالیست های ایرانی هم نیستند

نگرانی کرد. وی همچنین نس��بت به هم گروهی با بوسنی و 
ایران در جام جهانی 2014 برزیل هشدار داد و تاکید کرد که 

باید مراقب این دو تیم باشیم.
مس��ابقات جام ملت های آفریق��ا در حال��ی از یازدهم ژانویه 
 تا اول فوریه )21 دی م��اه تا 12 بهمن( برگزار می ش��ود که

» استفان کشی«از روند آماده سازی تیم نیجریه برای حضور 
در این مسابقات راضی نیست. 

وی تاکی��د می کند که تی��م اش زمان کافی ب��رای برگزاری 

اردوه��ای آماده س��ازی ن��دارد: نگران��ی من این اس��ت که 
وقت کافی برای آم��اده س��ازی بازیکنانم ن��دارم. بازیکنانم 
توانایی و پتانس��یل باالیی دارن��د ولی زمانی ب��رای بروز این 
توانایی ها را نداریم. در س��بک بازی بازیکنان چش��م انداز و 
 آینده خوبی وجود دارد ولی ما االن به کار زیاد و س��خت نیاز

 داریم.
کش��ی، همچنین تاکید کرد که حضور دیرهنگام لژیونرهای 
نیجری��ه در اردوی آماده س��ازی این تیم ب��ه محدودیت ها و 

مشکالت این اردو اضافه شده است. 
وی در این باره گفت: من این بازیکنان را در اختیار ندارم ولی 
در عین حال برای آن ها هم خوشحالم چون اگر این بازیکنان 
باش��ند س��ایر بازیکنان نمی توانند جای آن ه��ا را بگیرند و 

خودشان را نشان بدهند.
سرمربی نیجریه در ادامه به قرعه کشی مسابقات جام جهانی 
هم اش��اره کرد و با دشوار دانس��تن این گروه افزود: این قرعه 

آسانی نیست. 
گروه ما دشوار و پیچیده است چون بوسنی و هرزگوین و ایران 
تیم های خوبی هس��تند. در این گروه همه درب��اره آرژانتین 
صحبت می کنند ولی م��ا باید خیلی مراقب بوس��نی و ایران 
باش��یم. ما به آماده س��ازی خوبی نیاز داریم ت��ا از این گروه 

صعود کنیم.

تی��م گیتی پس��ند ب��ا شکس��ت تی��م 
شهرداری ساوه منتظر نتیجه دیدار تیم 
دبیری تبریز است تا تکلیف قهرمانی  اش 
در نیم فصل مشخص  شود. در یکی از 
دیدارهای مهم هفته، تیم گیتی پسند 
به دیدار تیم شهرداری ساوه رفت و برابر 

این تیم پیروز  شد.
ش��دند با نتیجه دو بر یک برابر حریف ش��اگردان رضا لک در این دیدار موفق 

 خود ب��ه پیروزی دس��ت پی��دا کرده و 
به طور موقت به صدر جدول رده بندی 

راه پیدا کنند.
 تیم گیتی پس��ند در صورتی به عنوان 
نایب قهرمان��ی نیم فصل دس��ت پیدا 
می کند ک��ه تیم دبی��ری در دی��دار با 
 تی��م تاسیس��ات ته��ران به پی��روزی 

نرسد.

نایب رییس بانوان فدراس��یون بسکتبال 
اعتق��اد دارد بان��وان ایران��ی از بعض��ی 
از بازیکن��ان خارج��ی ک��ه تیم ها جذب 

کرده اند بهتر هستند.
نایب رییس بانوان فدراس��یون بسکتبال 
با اش��اره به این که توجه اسپانس��رها در 

لیگ امسال نسبت به سال گذشته بیشتر 
شده  اس��ت، عنوان کرد: س��ال آینده از 
امسال هم بهتر خواهد بود. قرار است در 
فینال مسابقات از اسپانسرها برای توزیع 
جوایز دعوت کنیم تا در آینده حمایت از 
بانوان بیشتر ش��ده و بتوانیم آن ها را به 

مسابقات برون مرزی اعزام کنیم. وی در 
پایان از رایزنی های فدراسیون بسکتبال 
برای برگزاری دیدار دوس��تانه با عراق و 
ترکمنستان خبر داد و گفت: در نظر داریم 
تا آخر سال برای بازیکنان دیدار دوستانه 

تدارک ببینیم.

به واقع ورزشکارانی 
که بیش از حد به 
صورت ناصحیح 
ورزش می کنند 

زودتر از ورزشکاران 
و افرادی که از 

ورزش های متعادل 
و برنامه ریزی شده 

استفاده می کنند مبتال 
به آرتروز می شوند



  دوره  آشنايي با كاربرد
 نانو در دانشگاه شهركرد

 كارگاه آموزش��ي آش��نايي با ف��ن آوري نانو و كارب��رد آن در برق و 
كامپيوتر در دانشگاه ش��هركرد برگزار شد.سه شنبه گذشته  كارگاه 
آموزشي آشنايي با فناوري نانو و كاربرد آن در علوم برق و كامپيوتر 
به همت مركز پژوهشي فن آوري نانو دانشگاه شهركرد، با سخنراني 
مهندس عباسيان در دانش��كده فني و مهندسي اين دانشگاه برگزار 
ش��د.موارد كاربرد نانو فن آوري در علوم مختل��ف و كاربردهاي اين 
فن آوري در علوم برق و كامپيوتر، از موضوعات مطرح ش��ده در اين 

كارگاه آموزشي بود.

  برگزار ی دوره آموزشی 
تربیت اساتید گفتمان دينی 

معاون فرهنگی و پژوهشی تبليغات اسالمی چهارمحال و بختياری 
از برگزاری دوره آموزشی تربيت اساتيد گفتمان دينی در استان خبر 
داد.حجت االسالم سيد محمد ميربد گفت: يكی از دغدغه های حوزه 
تبليغ دين، پوشش تبليغی مدارس به ويژه مدارس مقطع متوسطه 
اس��ت.وی افزود: نزديک به ۱۰سال اس��ت كه گفتمان های دينی 
 برگزار می شود و مس��ايل ضروری همانند تعليم و تربيت محور اين 
گفتمان ها  اس��ت.ميربد با اراي��ه آماری از برگ��زاری گفتمان های 
دينی، گفت: به عل��ت كمبود اعتب��ارات فرهنگی تع��داد برگزاری 
گفتمان های دينی از دو هزار و ۶۰۰ گفتم��ان به ۳۹۰ گفتمان در 
سال گذش��ته تقليل پيدا كرد.معاون فرهنگی و پژوهشی تبليغات 
اسالمی استان گفت: سه دوره آموزشی تربيت اساتيد گفتمان دينی 
 برای معلمان مدارس، اساتيد دانشگاه و مبلغان و ائمه جمعه برگزار

 می شود.

 درآمدزايی 120 میلیارد ريالي 
مواد معدني استان

رييس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري از درآمدزايی 
۱2۰ ميليارد ريالي مواد معدني در استان خبر داد.

رحمان كرمی اظهارداشت: استخراج مواد معدني ۱2۰ميليارد ريال 
براي معدنچيان چهارمحالي درآمدزايي داشته است.

وی خاطرنش��ان ك��رد: چه��ار ميلي��ون تن ان��واع م��واد معدني از 
معادن چهارمحال و بختياري اس��تخراج ش��ده اس��ت،كه عالوه بر 
 تامين نيازه��اي داخلي كش��ور به كش��ورهاي خارج��ي نيز صادر

شده است.

جمع آوری بیش از 7 میلیارد ريال 
صدقه

نجفعلی حي��دری ، مدي��ر كميته ام��داد امام خمينی شهرس��تان 
ش��هركرد گفت: مردم خير اين شهرس��تان از ابتدای س��ال جاری 
 تاكنون بي��ش از 7 ميلي��ارد و 2۰۰ ميليون ريال صدق��ه پرداخت

 كرده اند.

اخبار كوتاه
هشدار به کشاورزان نسبت به توزیع حشره کش کراون

مدير حفظ نباتات جهادكش��اورزی چهارمحال و بختياری ازتوزيع غيرقانونی حشره كشی بانام 
تجاری كراون، خبرداد.حسين برزگر اظهارداش��ت: نمونه هايی از اين حشره كش به نام تجاری 

كراون sc24درصد بابرچسب به زبان عربی عرضه شده است.
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هواشناسی

 بارش شديد برف و باران 
در استان

ورود سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختياری موجب 
بارش شديد برف و باران در اين استان و كندی تردد خودروها 
در شهرها و جاده ها شده است .س��امانه بارشی از پنج شنبه 
گذشته  وارد استان چهارمحال و بختياری شد و بارش باران 
در شهرهای اين استان آغاز  گرديد.بارش برف و باران از ديروز 
تاكنون در اين استان ادامه دارد و موجب آب گرفتگی معابر در 
شهرهای اين استان شده است.بارش شديد باران در شهرهای 
شهركرد، بروجن، فرخ شهر، فارسان، سامان و... موجب اخالل 
در تردد خودروها شده است، لغزندگی خيابان های اين شهر 
موجب برخورد خودروها و تصادف ش��ده اس��ت.همچنين 
 گزارش��ات حاكی از ايجاد تصادفات در اث��ر لغزندگی جاده 
پر تردد از جمله جاده لردگان و بروجن اين استان دارد.بارش 
در شهرستان كوهرنگ به علت داشتن ارتفاع باالتر و سردی 
هوا به صورت برف است و حركت در گردنه های اين شهرستان 

بدون زنجير چرخ امكان پذير نيست.
ارتف�اع ب�رف در اي�ن شهرس�تان در ح�ال

 افزايش است
بخش��دار مركزی كوهرنگ با اش��اره به بارش ب��رف در اين 
شهرس��تان، گفت: ارتفاع ب��رف در اين شهرس��تان در حال 
افزايش است و مس��افرانی كه قصد س��فر به اين شهرستان 
را دارند ل��وازم اضطراری برای فصل زمس��تان را همراه خود 
داشته باشند.حميدميرعاليی ادامه داد: بارش برف در ارتفاع 
شهرستان و رش��ته كوه زردكوه در حال افزايش است و تمام 
جاده های شهرستان لغزنده اس��ت.وی ادامه داد: مسافران 
حتی االمكان از مسافرت غيرضروری در گردنه های شهرستان 
بپرهيزند و اگر قصد سفر دارند وسايل اضطراری و گرمايش 

مانند پتو، غذا، زنجير چرخ و... همراه داشته باشند.
بیشترين بارش در شهرستان كوهرنگ

مديركل هواشناسی چهارمحال و بختياری دراين خصوص 
اظهار داش��ت: بارش برف و ب��اران در اس��تان چهارمحال و 
 بختياری از ديروز در اس��تان آغاز شده اس��ت و پيش بينی
  می ش��ود ب��ارش ه��ا ت��ا ف��ردا در اس��تان ادامه داش��ته

 باشد.
 قطره سامانی ادامه داد: در ارتفاعات بارش به صورت برف و در 

شهرها بيشتر به صورت باران است.
وی اذعان داشت: شهرستان كوهرنگ از ابتدای سال زراعی 
تاكنون با ميزان2۶۱/۹ ميلی متر بيشترين بارش ها را تاكنون 
در استان داشته است و شهرستان بروجن كمترين بارش با 

ميزان 47 ميلی متر داشته است.

رييس س��تاد دهه فجر چهارمحال و بختياری ،حضور جهادی و 
گس��ترده مردم در صحنه های مختلف را عامل اصلی پيشرفت و 
كاهش تهديدات و آثار تحريم ها دانست و از تشكيل 22 كميته 

گراميداشت دهه فجر در استان خبر داد.
 عل��ی گرج��ی در نخس��تين نشس��ت س��تاد دهه فجر اس��تان 
به سی و پنجمين سال پيروزی انقالب اسالمی اشاره كرد و افزود: 
امسال 22كميته و 4 كارگروه مس��ووليت برنامه های ستاد دهه 

فجر را در استان برعهده دارند.
وی از فعاالن س��تاد دهه فجر اس��تان در س��ال گذش��ته  تشكر 
ك��رد و گف��ت: س��ال گذش��ته اين س��تاد ب��ا اج��رای مطلوب 
 سياس��ت های راهبردی توانس��ت در كش��ور رتبه اول را كسب

 كند.
گرجی با اش��اره به بازنگری كلی در چارت تشكيالتی اين ستاد، 
اظهارداش��ت: فعاليت اين س��تاد يک ماه زودتر از سال گذشته 

آغاز می شود.
وی همچنين به سالروز والدت امام حس��ن عسگری)ع( و وفات 
حضرت فاطمه معصومه)س( اشاره و خاطرنش��ان كرد: بايد در 
راس��تای بهره گيری مطلوب از اين مراس��مات اقدامات موثری 

صورت گيرد.
گرجی دهه مبارک فجر را جش��ن عيد انقالب اسالمی دانست و 
افزود: امس��ال با توجه به تاكيدات، نماينده تام االختيار نماينده 

ولی فقيه و نماينده تام االختيار اس��تاندار نيز در ستاد برگزاری 
اين دهه حضور دارند.

 وی بهره ب��رداری از فرصت ها و ظرفيت های مراس��م دهه فجر
 در راس��تای تقويت آرمان ها و اهداف انقالب اس��المی را يكی 
از مهم ترين اهداف اين س��تاد عن��وان كرد و گفت: گس��ترش 
مش��اركت عمومی از طريق تقويت و حمايت از گروه های مردم 
نهاد و تولي��دات هنری، فرهنگی و تبليغ��ی خود جوش محلی و 
 مردمی و به تصوير كشيدن جلوه های كارآمدی نظام اسالمی در

 زمينه های فرهنگی اجتماعی و اقتص��ادی از مهم ترين اهداف 
ستاد دهه فجر است.

گرجی همچنين ترويج و تعميق آرم��ان ها و ارزش های انقالب 
اس��المی و انديش��ه های حضرت امام خمينی)ره(و مقام معظم 
رهبری، بازشناس��ی نقش والي��ت فقيه در حكومت اس��المی و 
ارتقای آگاهی عمومی و نسل جوان از ريشه ها، عوامل، ماهيت، 
اه��داف و دس��تاوردهای نيم قرن نهض��ت امام خمين��ی)ره( و 
چش��م انداز آين��ده آن در ايران، منطق��ه و جهان در راس��تای 
 تقويت گفتمان انق��الب اس��المی را از ديگر اهداف اين س��تاد

 برشمرد.
وی به نقش ب��ی بديل رهبر انقالب اس��المی در مديريت جامعه 
اشاره كرد و افزود: حفظ و حراست از انديشه های انقالب اسالمی 
 و تبعيت از ولی امرمس��لمين ام��ام خامنه ای ب��ا توجه به نقش 

بی بديل ايشان در مديريت جامعه، تقويت هويت ملی و استمرار 
انقالب اسالمی  از ديگر اهداف اين ستاد است.

 گرجی به راهبردهای اجرايی اين س��تاد اش��اره و تصريح كرد: 
گسترش صبغه جشن و س��رور با بهره گيری از الگوهای بهينه و 
جذاب و فراگيرس��ازی برنامه های اميد آفرين و اثربخش، توجه 
به مولفه ها و باورهای فرهنگی منطقه ای و بومی با رعايت شئون 

اسالمی، توس��عه ستادهای 
مردم��ی و صنف��ی دهه فجر 
انقالب اس��المی به ويژه در 
كانون ها و تشكل های موثر 
مردم��ی نظي��ر مس��اجد از 
 راهبردهای اجرايی اين ستاد

 هستند.
وی ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه اين 
 س��تاد در 5 س��طح مرك��ز، 
شهرس��تان ه��ا، ش��هرها، 
بخ��ش ه��ا و روس��تا ه��ا 
فعالي��ت م��ی كند اف��زود:  
 س��تاد ده��ه  فجر ب��ا هدف 
برنامه ريزی، س��ازماندهی، 
هماهنگ��ی و نظ��ارت ب��ر 
 مراس��م ايام اهلل ده��ه فجر و

 فراهم سازی زمينه مشاركت 
و نقش آفرينی اقش��ار مختلف جامعه در بزرگداش��ت س��الگرد 

پيروزی انقالب هر ساله تشكيل و فعاليت می كند.
گرجی ايجاد انگيزه و احس��اس مس��ووليت ملی در مردم برای 
مش��اركت در برگزاری جش��ن انقالب را مهم تري��ن وظيفه اين 
 س��تاد دانس��ت و خاطر نش��ان كرد: بايد تالش كرد تا مشاركت
  مردمی را درام��ر برنامه ري��زی و اجرای برنامه ه��ای دهه فجر

  ه��م از لح��اظ كيف��ی و ه��م از لح��اظ كم��ی گس��ترش 
داد.

 وی حضور جهادی و گس��ترده مردم در صحن��ه های مختلف را 
عامل اصلی پيشرفت و كاهش تهديدات و آثار تحريم ها در سايه 
استقامت و پايداری ملت ايران عنوان كرد و افزود:برگزاری هرچه 
باشكوه تر جشن انقالب اسالمی باعث می ش��ود اقتدار نظام در 
 ش��ناخت س��ناريوهای دش��من در مواجهه با تهديدات دشمن 
و بی اثر س��ازی تهدي��د های اس��تكبار جهانی تاثير به س��زايی 
داشته باشد چراكه حضور مردم در راهپيمايی 22بهمن نشان از 

همبستگی و وفاق ملی دارد.

ريیس ستاد  دهه فجر استان:

تشکیل 22کمیته گرامیداشت دهه فجر در چهارمحال و بختیاری

حفظ و حراست از 
انديشه های انقالب 

اسالمی و تبعیت از ولی 
امرمسلمین امام خامنه 

 ای با توجه به نقش 
بی بديل ايشان در 

مديريت جامعه، تقويت 
هويت ملی و استمرار 

انقالب اسالمی  از ديگر 
اهداف اين ستاد است

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

مفاد آراء 
844آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
ماده  اجرای  ودر  گردیده  صادر  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  مستقردراداره 
های  روزنامه  طریق  از  روز   15 ی  فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  3قانون 
آراء  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
واز  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  خودرا 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره 
ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139260302021000653 مورخ 92/07/13 – آقاي سیدرضا 
پالک شماره  مزروعی  ملک  یکقطعه  فرزند حسین ششدانگ  زواره   توالئی 
1342 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 329/60  متر مربع خریداری رسمی از زهراسلطان شریعتمدار 
مرتضوی زواره وخریداری عادی مع الواسطه ازورثه سیدکمال الدین حسین 

مرتضوی امامی زواره.
ابوذر  آقای   –  92/07/13 مورخ   139260302021000654 شماره  رای   -2
یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  حسین  فرزند  زواره  حداد  صادقی 
اصلی  زواره16  در  واقع  فرعی   2103 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
به مساحت212/38 متر  ثبت اصفهان ششدانگ  دهستان گرمسیر بخش 17 

مربع خریداری رسمی ازسیدحسین ابراهیمی پور زواره.
آقای   –  92/07/13 مورخ   139260302021000655 شماره  رای   -3  
یکبابخانه  ششدانگ  عباس  دخیل  فرزند  زواره  زاده  سالمه  علی 
 16 زواره  در  واقع  فرعی   999 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
متر   235 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی 
زاده  سالمه  عباس  دخیل  از  الواسطه  مع  و  عادی  خریداری   مربع 

زواره.

مهدی  آقای   –  92/07/13 مورخ   139260302021000656 شماره  رای   -4
قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  جعفر  فرزند  طحانی   جعفری 
ازپالک4814 فرعی واقع درزواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 157/20 متر مربع خریداری رسمی از ورثه سیدحسن 

نیری وسیدمظفر نیری.

عباس  آقای   –  92/07/13 مورخ   139260302021000657 شماره  رای   -5
 1226/1 شماره  پالک  مزروعی  ملک  یکقطعه  ششدانگ  یداله  فرزند  کیوانفر 
اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی 
به مساحت 504/50  متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از سیدابوطالب 

دیباج زواره

مهدی  آقای   –  92/07/13 مورخ   139260302021000658 شماره  رای   -6
مقدادی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1937 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 204/70 متر مربع خریداری رسمی ازبتول مهدوی فرد.

7- رای شماره 139260302021000659مورخ 92/07/13 - آقای مرتضی 
مختاریان پور زواره فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 230  متر مربع خریداری رسمی از سیدعلی اکبر 

وکیل زواره.

8- رای شماره 139260302021000660 مورخ92/07/13 - آقای ابوالفضل 
روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  زواره  اکار  عابدینی 

قسمتی از پالکهای 5529 و1223 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان جمعًابه مساحت 231/60  متر مربع خریداری 
سیدمحمدحسن  وورثه  ربی  وبهجت  زواره  اکار  اکبرعابدینی  علی  از  عادی 

یموت.
تاریخ انتشار نوبت اول:     1392/09/24                                                                                                                        
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1392/10/09                                                                                                        
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

فقدان سند مالكيت

862 نظر به اینکه ورثه آقاي سید مجتبي طبائیان فرزند سیدحسین باستناد دو 
برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود 

شدن سند مالکیت دودانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه 2326 باقیمانده 
سندمالکیت  که  شهرضاشده  ثبتي  یک  بخش  آباددواصلي  درفضل  واقع 
مذکور ذیل ثبت 78994 صفحه 173 دفتر 465 بنام زهرامیرزابه ثبت وسند 
صادرگردیده که بموجب سند 15423 مورخه 10 / 11 / 87 دفتر5 شهرضابه 
سیدمجتبي طبائیان انتقال شده اینک ورثه تقاضاي صدورسندمالکیت المثني 
یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  اندکه  نموده 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
که در آن اشاره اي نشده ویا 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

تحدید حدود اختصاصی

856 شماره 103/92/2605/337چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان 
دامداری و محوطه جلوی آن بشماره پالک 2051 فرعی از شماره 9- اصلی 
واقع در علیا نطنز جزء بخش 9 که بنام خانم نفیسه نیک منش فرزند رحمت 
اهلل و غیره  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/10/15 در 
و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  محل شروع 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 

رئیس ثبت اسناد و  روز پذیرفته خواهد شد. م الف 234مجتبی شادمان – 
 امالک نطنز 

اخطار اجرایی
843  شماره: 1023/91 به موجب رأی شماره 1222 تاریخ 91/12/6 شعبه 
26 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مرتضی شیرانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور 
در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند موتور سیکلت به شماره انتظامی 
1562 اصفهان و پرداخت مبلغ سی هزار ریال  در حق محکوم له نادر پهلوان 
صادق  نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان امام خمینی کوی شهیدان کاظمی 
کوچه 8 متری جنب پالک 33. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 

که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند  را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
اختالف شعبه 26 مجتمع شماره یک شهرستان الف:10157 شورای حل   م 

 اصفهان  

آگهي تحدیدحدود اختصاصی

847چون تحدید حدودششدانگ قطعه زمین پالک 380 فرعی مفروز شده از 
پالک 340 واقع درقریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی زواره بخش 17ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علی صالحی شهرابی فرزنداسماعیل 
شده   خارج  نوبت  از  عمومی  حدود  تحدید  اینک  بعلت  است  ثبت  جریان  در 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت وبر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ  10/14 /92 از ساعت 9صبح 
تعطیلی  با  در صورت مصادف شدن  خواهدآمد.و  بعمل  و  محل شروع  در 
بموجب  خواهدشد.لذا  انجام  تعطیلی  بعدازایام  درروز  حدود  تحدید  ناگهانی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز  این آگهی 
مطابق  مجاور  مالکین  حضوریابند.اعتراضات  محل  در  آگهی  این  در  مقرر 
پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون 
ظرف  معترض  توسط  حدودبایستی  تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد  . ذبیح اله فدائیرئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره

ابالغ اخطاریه  ماده 101 
 : پرونده  بایگانی  شماره   9100400200400467/1  : پرونده  شماره   863
به  بدینوسیله   139205102004002765  : ابالغیه  شماره    9101263/2
ریاحی  مهران  و  قرائتی و حسن روزبهانی  امیر حسین  و  قرائتی  مهرداد 
ساکن : اصفهان خیابان میر کوچه سپهساالر پالک 36  بدهکار پرونده که 
نگردیده  واقع  فوق مورد شناسایی  نشانی   مامور مربوطه  برابر گزارش 
ابالغ می گردد که طبق تقاضای بستانکار بانک ملی ایران شعبه فلکه فیض 
در  واقع  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  دانگ  وثیقه شش  مورد  اصفهان 
واقع  انباری  دانگ  انضمام شش  به  فرعی  شرق طبقه سوم پالک 18623 
در همکف پالک 3 فرعی به انضمام شش دانگ پارکینگ مسقف واقع در 
همکف پالک 7 فرعی از 28/3151 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
  88/7/29-85814 و   86/7/29-  76264 شماره  رهنی  اسناد  موضوع   ،
به  متعلق  اصفهان   94 شماره  خانه  دفتر  در  تنظیمی   88/7/29-85817
مهران  و  روزبهانی  حسن  و  قرائتی  حسین  امیر  و  قرائتی  مهرداد  آقای 
ایران در رهن قرار گرفته است طبق بانک ملی   ریاحی که در مقابل طلب 
ریال  3300000000 مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  ارزیابی    
 ارزیابی گردیده  لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائی بدینوسیله به شما 
اعتراض کتبا  باید  آگهی  درج  تاریخ  از  روز   5 مدت  میشود ظرف   اخطار 
مبلغ  به  مجدد  ارزیاب  دستمزد  سپرده  قبض  کردن  پیوست  با  را  خود   
مقرر  ترتیب  به  در صورتیکه  دارید  تسلیم  اجرا  اداره  به  ریال   1500000

فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی خواهد شد . 

 1- آدرس ملک عبارتست از : خانه اصفهان – خیابان گلخانه – خیابان 21 
طبقه سوم شرقی  پالک 18- مجتمع مسکونی افرا –  کوچه ندا –  غنچه – 

– واحد 5 
2- مشخصات سند مالکیت عبارتست از : شماره ملک :7و3و28/18623 به 

شماره ثبت : 170260 در دفتر : 928و صفحه 41: بخش : 14 اصفهان به 
ثبت رسیده است . 

3- مشخصات فنی ملک : 
آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم  باب  از یک  ملک مذکور عبارتست 
شرقی یک مجتمع 5 طبقه و 9 واحدی با اسکلت بتونی و سقف تیرچه و 
بلوک گردیده است . آپارتمان مذکور دارای 3 عدد اتاق خواب و یک سالن 
 open با بدنه رنگ روغنی و گچبری سقف با کف سرامیک و آشپزخانه
با کابینتهای تمام mdf با سیستم گرمایش پکیج و شومینه و سیستم خنک 
کننده کولر آبی سرویس بهداشتی و حمام با بدنه کاشی و کف سرامیک 
انباری و آسانسور دارای  ، آپارتمان  دارای تراس و پارکینگ و  میباشد 
مشترک  بصورت  آب  کنتور  مجزاو  بصورت  تلفن   ، گاز   ، برق  انشعابات 

میباشد .
4- مساحت عرصه و اعیان : 

مساحت آپارتمان : 129/90 متر مربع مساحت انباری : 2/20/ متر مربع 
مساحت پارکینگ : 12/50 متر مربع 

5- ارزیابی ملک : 
با توجه به موقعیت ملک ، نوع کاربری ، قدمت بنا ، نوع مصالح بکار رفته 
نظر  در  با  و   ، و مشاعات  متعلقات   ، انشعابات   ، امتیازات   ، در ساختمان 
گرفتن جمیع  عوامل موثر در قضیه ارزش کل ملک مذکور جمعا به مبلغ 
3300000000 ریال سه میلیارد و سیصد میلیون تومان  معادل سیصد و سی 
میلیون  تومان تمام محاسبه ، برآورد و اعالم میگردد . لطفا مستدعی است 
حق الزحمه ارزیابی اینجانب را به شماره حساب سیبا 0216912724002 
 4622551837 ملی  کد  بشماره  حامدی  اله  عزیز  بنام  ملی  بانک   نزد 

واریز فرمائید . 
 م الف 9853 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



 8راهكار طالیی
 برای رسيدن به آرامش

بعضي ها فكر م��ي كنند ش��ادي و آرامش، يك امر ذاتي اس��ت كه 
انسان با آن وضعيت متولد مي شود البته ژنتيك را نمي توان ناديده 
گرفت ولي در حدود ۴۰ درصد از س��طح شادماني انسان تحت اراده 

خود اوست.  
هشت راهكار طاليی برای رسيدن به آرامش از اين قرار است:

1    با موضوعات سخت و عميق شروع نكنيد
اگر به تازگي قص��د داريد برنامه اي براي رس��يدن به آرامش دروني 
براي خود بريزيد، اين كار را با موضوعات سخت و دشوار آغاز نكنيد و 
به جاي اين كه همان ابتداي كار به سراغ پاسخ به سواالت مشكل و 
معنوي يا فلسفي برويد، اصول كلي و اوليه را رعايت كنيد. اصولي مثل 
زود خوابيدن در شب و جلوگيري از غلبه گرسنگي شديد بر رفتار و 
اخالق؛ يعني نگذاريم بيش از حد گرس��نه بمانيم. همين دو راهكار 

ساده تاثير عميقي بر روحيات ما دارند.

2   گاهي هم ناراحتي را ابراز نكنيم
افراد زيادي هستند كه فكر مي كنند بايد موضوعات ناراحت كننده را 
ابراز كنند تا از ذهن شان خارج شود و شب سر راحت زمين بگذارند. 
مطالعات نشان مي دهد كه بيان و ابراز عصبانيت در مورد موضوعات 
كم اهميت، ش��دت ناراحت��ي را افزايش مي دهد در حال��ي كه ابراز 

نكردن آن كمك مي كند تا آن را فراموش كنيم.

3   به شادي وانمود كنيد
احساسات از عملكرد و رفتار ما نش��ات مي گيرد و تبعيت مي كند. 
وقتي افس��رده و ناراحت هستيد، عمداخود را ش��اد و سرحال نشان 
دهيد، مطمئن باشيد كه بعد از مدتي واقعاشاد مي شويد. اين شيوه 

واقعا معجزه مي كند.

4   كارهاي جدید ا نجام دهيد و از شكست نهراسيد
چالش و كارهاي تازه دو كليد اصلي شادماني هستند. مغز به وسيله 
شگفتي و غافلگيري تحريك مي ش��ود و موفقيت در انجام يك كار 
غير منتظره و غير معمول به انسان احساس رضايت مي دهد. كساني 
كه كارهاي تازه انجام مي دهند شادتر از افرادي هستند كه به همان 
كارهاي هميش��گي چس��بيده اند. در اين بين فراموش نكنيد كه از 

شكست ها هم لذت ببريد تا به هدف هاي تان برسيد.

5   روي بهترین ها اصرار نكنيد
انس��ان ها در هنگام تصميم گيري به دو دس��ته تقس��يم مي شوند: 
 راحت انديش ها يعني كساني كه در مواقع بحراني به سرعت تصميم

 مي گيرند و راحت به رضايت مي رس��ند. اين دس��ته از افراد همين 
كه مثالطعم غذا، مورد پسندش��ان باشد احس��اس خوشحالي مي 
 كنند. دس��ته دوم ايده آليس��ت ها هستند كه هميش��ه سعي دارند

 اي��ده آل ترين و بهتري��ن تصمي��م را بگيرند. اين اف��راد تا تك تك 
 موضوعات را جداگانه مورد بررس��ي قرار ندهن��د و از ايده آل بودن 
 آن ها مطمئن نش��وند احس��اس رضايتمندي نمي كنند. مس��لما

راحت انديش ها شادتر و پرآرامش تر از ايده آليست ها هستند چون 
خيلي كمتر احساس دلواپسي و نگراني دارند.

6  كمي هم شادي بخرید
نيازهاي اصلي روحي و معنوي ما در محبت، امنيت، احساس رضايت 
از شغل و همچنين احس��اس داش��تن كنترل بر اوضاع خالصه مي 
 شود و ظاهرا پول در اين ميان جايي ندارد ولي مسلمامي تواند به ما

 در رس��يدن به اين احساس��ات دروني كم��ك كند. ما م��ي توانيم 
بخشي از پول خود را صرف نزديك تر ش��دن به دوستان و خانواده، 
بهبود وضعيت س��المتي، رفع مش��كالت ازدواج و كس��ب تجارت 
 جديد كنيم و همين موضوعات به آرامش و ش��ادي ما كمك زيادي

 مي كنند.

7   عمل كنيد
بعضي ها فكر م��ي كنند ش��ادي و آرامش، يك امر ذاتي اس��ت كه 
انس��ان با آن وضعيت متولد مي ش��ود البت��ه ژنتي��ك را نمي توان 
ناديده گرفت ولي در حدود ۴۰ درصد از س��طح ش��ادماني انس��ان 
تحت اراده خود اوس��ت. بنابراي��ن راهكارهاي آرامش و ش��ادي را 
 ياد بگيريد و ب��ه آن عمل كنيد و مطمئن باش��يد ك��ه تاثير خواهد

 داشت.

8  كمتر نق بزنيد
همه مي دانند نق زدن و غر زدن كار خوبي نيست و بسياري از خانم ها 
فكر مي كنند اگر غر نزنند، همسرشان كار نمي كند. اين طور نيست! 
مطمئن باش��يد با قطع كردن اين نق زدن ها، ش��ادی بيشتري را به 
خانواده هديه مي دهيد. سر هر موضوعي بحث نكنيد. به جاي بحث 
كردن و نق زدن كارهاي ساده تري انجام دهيد مثال اگر مي خواهيد 
همسرتان المپ اتاق را عوض كند، يك المپ را دم دست او بگذاريد. 
به خود ياد بدهيد كه همه چيز نبايد طبق برنامه زمانبندي من پيش 

برود، همين كه در نهايت كارها خوب انجام شده باشد ،كافي است.
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دانستنی

خواندنی

شايد پيش از اين هم درباره اثرات مثبت موسيقی بر سالمت 
شنيده ايد اما جالب است بدانيد موسيقی حتی برای نوزادان 
نارس هم مفيد است. اين نتيجه يك تحقيق دوساله است كه 
توسط پژوهشگران مركز پزشكی بت ايزرئيل در بوستون روی 
 )NICU( ۲۷۲ نوزاد نارس بستری در آی سی يو ويژه نوزادان

انجام شده است.
براس��اس نتاي��ج اي��ن تحقي��ق، نوزادان��ی ك��ه برايش��ان 
موس��يقی پخش ش��د، بهبود قاب��ل مالحظه ای نس��بت به 
ديگران داش��تند، اين ن��وزادان ضربان قل��ب آرام تر، خواب 
 راحت تر و س��اعات هوش��ياری باالتری داش��ته و بهتر شير

 می خوردند.
موسيقی ها، از يك ضربه ماليم و ريتميك روی جعبه تا يك 
مجموعه از صداهای دريا و الاليی ها، متغير بود و همه اين ها 
در تندرستی نوزادان تاثير داش��ت، اما اجرای موسيقی زنده 
و الاليی ها بيش��ترين و بهترين تاثير را در اين ميان به جای 

گذاشتند.
 دكتر جين استندلی، پروفسور موسيقی درمانی از دانشگاه 
فلوريدا می گويد: اجرای موسيقی زنده )الاليی خواندن باالی 

س��ر نوزاد يا يك ريتم ضربی ماليم برای نوزاد( خيلی بهتر از 
موسيقی ضبط شده است.

چرا كه موس��يقی زن��ده را می توان ب��ا ش��رايط تغيير داد، 
مث��ال وقت��ی م��ی بيني��د ن��وزاد دارد ك��م كم ب��ه خواب 
م��ی رود، می تواني��د الاليی را مالي��م تر بخواني��د تا كامال 
بخوابد اما موس��يقی ضبط ش��ده چني��ن امكان��ی را ندارد. 
موس��يقی زنده و به ويژه الاليی خواندن نه تنه��ا برای نوزاد 

 س��المت و آرامش م��ی آورد بلكه ب��رای پدر و م��ادر او هم 
اميدبخش است.

 الاليی خوان��دن در بخش مراقبت های ويژه ن��وزادان باعث
 می ش��ود والدي��ن در ش��رايط گيج كنن��ده بيمارس��تان 
 نق��ش مش��خصی داش��ته باش��ند و ب��ه اي��ن ترتيب حس
  مس��ووليت پذيری، اعتماد به نفس و حمايت آن ها تقويت

 می ش��ود. عالوه بر اين مش��خص شد موس��يقی هايی كه 
اختصاصی تر و مربوط به خانواده است، تاثير بيشتری بر نوزاد 
دارد.الاليی ها يا آوازهايی كه در آن به اعضای خانواده نوزاد 
اشاره می شود يا عناصری از فرهنگ خانواده نوزاد را در خود 
دارد، باعث می ش��ود كودک زودتر و بهتر با اعضای خانواده 
ارتباط برقرار كند. فايده ديگر موس��يقی ب��رای اين نوزادان 
اين اس��ت كه آن ها را از س��ر و صداهای زايد بيمارس��تانی 
جدا می كند.صدای دس��تگاه ها ي��ا آژير ه��ای گاه و بيگاه، 
اكس��يژن و صدای رفت و آمد كاركنان بيمارستان می تواند 
برای كودک آزاردهنده باش��د اما صداهای انس��انی، نه تنها 
 آزاردهنده نيست بلكه برای كودک آرامش و حس امنيت به 

همراه می آورد.

تاثير موسيقی روی سالمت نوزادان

هم��ه م��ا ب��ه خوب��ی می داني��م 
ك��ه الگ��وی زندگ��ی م��ادر در 
دوران ب��ارداری و پي��ش از آن، 
تضمين كنن��ده س��المت جني��ن 
اس��ت و وزن و ن��وع رژيم غذاي��ی 
 م��ادر تاثي��ر مه��م ب��ر رش��د 
جنين دارد.اما پزش��كان دانشگاه 
مك گيل در مونترال تاكيد كردند: 
اين تصور كه فقط عادات تغذيه ای 
مادران بر سالمت جنين تاثير دارد 
اشتباه است چرا كه طبق مطالعات 
اخير حتی نوع رژيم غذايی پدران 
نيز می تواند در سالمت فرزندانشان 
نقش حياتی داشته باشد.»سارا كيمينز«، محقق ارشد اين مطالعه گفت: پدران در انتقال 
نيمی از فاكتورهای وراثتی به فرزندان مشاركت دارند و به همين خاطر تاثير قابل توجهی 
بر رشد جنين می گذارند با اين حال تاكنون تمركز تمامی مطالعات انجام شده بر سالمت 

و وضعيت تغذيه مادران بوده است.
در اين مطالعه كيمين��ز و گروهی از همكارانش ب��ر اهميت نقش ويتامي��ن B9 كه با نام 
اسيد فوليك شناخته می ش��ود و در برخی سبزيجات، ميوه ها، گوش��ت ها و غالت وجود 
دارد تاكيد كردند. در مطالعات پيش��ين بر اين نكته تاكيد ش��ده بود كه مادران به منظور 
پيشگيری از سقط جنين و بروز نارسايی های مادرزادی بايد مقدار كافی اسيد فوليك در 
رژيم غذايی شان بگنجانند.با اين حال پزش��كان در يك بررسی آزمايشگاهی دريافتند كه 
خطر ابتال به نارسايی های مادرزادی در بچه موش های متولد شده از موش های والد نری كه 

رژيم غذايی شان فاقد اسيد فوليك است، 3۰ درصد افزايش پيدا می كند.
اين يافته تاييد می كند كه حتی نوع تغذيه و الگوی زندگی س��الم در پدران نيز روی تولد 

فرزندان سالم تاثيرگذار است.

آيف��ون هوش��مند   گوش��ی 
 5S اپل در صدر ج��دول برترين 
 گوش��ی هوش��مند س��ال ۲۰13 

قرار گرفت.
تحقيقات��ی  موسس��ه 
 Counterpoint Research
بر اس��اس تحقيق صورت داده در 
33 كش��ور جه��ان از جمله چين 
كه فروش ه��ا در اين كش��ور در 
سال ۲۰13 در حد انفجاری بوده  
اپل را در صدر يافت و دو كمپانی 
سامسونگ و نوكيا را در رده های 

بعدی جای داد.
جالب اين جاست كه دو گوشی نوكيا به نام های نوكيا 1۰5 و نوكيا آشا 5۰1 در رتبه های 

هشتم و دهم اين جدول قرار گرفتند.
آيفون 5S و آيفون5 رده اول و دوم را به خود اختصاص داده و گلكسی اس ۴ سامسونگ در 

رده سوم جای گرفته است.
آيف��ون 5C در رده چه��ارم و نوت س��ه سامس��ونگ، گلكس��ی اس 3، گلكس��ی اس ۴ 
 مينی در رده های بعدی هس��تند.نكته جالب ف��روش زياد آيفون5  اس��ت كه در برخی 
 فروشگاه ها فروش آن متوقف گرديده اما شركای فروش اپل، در ساير كشورها به فروش آن 

ادامه می دهند.
طبق استراتژی اپل، آيفون 5C در رنگ های متنوع جايگزين آيفون 5 شده است.

موسسه كانترپوينت از روی ديتای فروشندگان عمده و توزيع كنندگان بزرگ در 33 كشور 
جهان اين اطالعات را نهايی و منتش��ر كرده است.همچنين استراتژی فروش گوشی های 
ارزان نوكيا مبتنی بر ويندوز فون جواب داده و اين كمپانی را در رده های 8 و 1۰ قرار داده 

است. اين امر البته به خاطر فروش های خوب در هند و اروپا به خصوص ايتاليا بوده است.

10 گوشی برتر دنيا در سال 2013تاثير رژیم غذایی پدر بر سالمت جنين

عکس نوشت

 تله كابين
  خط هوایی امارات 
در مه در لندن

تخمه يكی از تنقالتی است كه می تواند در تمام مهمانی ها به 
دليل مغذی بودن آن مورد استفاده قرار بگيرد.

تخم��ه سرش��ار از چربی غي��ر اش��باع و مفيد اس��ت و اين 
چربی ب��رای همه بافت های بدن و غش��ای س��لول ها مفيد 
 ب��وده و مص��رف آن باع��ث كاهش مي��زان چرب��ی بد خون

 می شود.
بررس��ی ها نش��ان می دهند خوردن تخمه با پوس��ت باعث 
 كوچك ش��دن اندازه يا كاهش ترش��ح طبيعی اس��يد معده

 می ش��ود و ابتال به ديابت يا مش��كالت كلي��وی را افزايش 
می دهد.

 بيش��تری دارد و همين مس��اله ارزش غذاي��ی آن را كاهشمصرف نوع خام تخمه ها بهتر است زيرا تخمه بو داده چربی 

 می دهد.هرچقدر ميزان شوری كمتر باشد بيشتر می توان 
انواع تخمه را مصرف كرد زيرا مصرف مواد غذايی شور باعث 
افزايش فشار خون شده و اين امر به ويژه در افرادی كه فشار 

خون بااليی دارند بسيار با اهميت است.
ب��ه رس��اندن  آس��يب  باع��ث  تخم��ه  ب��ودن   ش��ور 

  دن��دان ها ش��ده و س��بب تحلي��ل و از بي��ن رفت��ن آن ها 
 می ش��ود و می تواند زمينه س��از تغيير رنگ دن��دان ها نيز 
شود.تخمه به دليل »آنتی اكس��يدان« و ديگر تركيباتی كه 
دارد مانع از ايجاد بيماری های غده پروس��تات می ش��ود و 
 از  ابتال به س��رطان در آقايان جلوگيری می كند و به عنوان

 هله هوله ای مغذی برای آقايان فوايد بسيار زيادی دارد.

چرا آقایان باید »تخمه ژاپنی« بخورند

اخبار ویژه

 بخش��ش عامل عمده خل��ق ان��رژي مثب��ت و يكي از
 س��خت ترين مواردي اس��ت كه مي توان انج��ام داد.

حتما  ش��ما نيز رنجش، وقايع منفي ناج��ور و دلخوري 
 از ديگران را در زندگي تجرب��ه كرده ايد. دلخوري باعث

 مي ش��ود كه انرژي منفي از خود س��اطع كنيد. همين 
حاال فكرش را بكنيد؛ وقتي از كسي آزرده خاطر هستيد 
 و به او فكر مي كنيد، چه حال و هوايي به ش��ما دس��ت

 مي ده��د؟ احس��اس خوب يا ب��د؟ اگر حس ش��ما در 
مورد او بد باش��د، فوري انرژي منفي از ش��ما س��اطع 
مي ش��ود و س��نگيني باري ناخوش��ايند را ب��ر دوش 
خود احس��اس مي كنيد.ب��راي خالصي از اي��ن بار و از 
انرژي منف��ي آن، بايد حال و ه��واي ب��د را از خودتان 
دور كني��د. چگون��ه؟ فق��ط از طري��ق بخش��ش! ب��ا 
بخشش اس��ت كه مي توانيد اين بار س��نگين را زمين 
بگذاريد. وقتي از كس��ي رنجي��ده ايد، تنها كس��ي كه 
 ضرر مي كند، خودش��ما هس��تيد. وقتي هم كس��ي را

 مي بخش��يد، در واقع به طرف مقابل لطفي نكرده ايد؛ 
بلكه به خودتان لطف كرده ايد!بخشش به طور خودكار 
تمام احساس��ات و جو منفي را از بين مي برد و از طريق 
آن، به آرامش خاطر و رهايي مي رسيد و باعث مي شود 

كه حوزه انرژي مثبت شماتقويت شود.
از بابت كسب تجربه خدا را شكر كنيد

با ورود هر نوع تجربه منفي به زندگي تان، هميشه كلي 
چيز ياد مي گيريد، تجربه كس��ب مي كنيد و به رش��د 
معنوي مي رسيد. اين درس عبرت را بشناسيد و توجه 
كنيدكه چگونه موجب رش��د معنوي ش��ما شده است. 
سپس از اين بابت خدا را ش��اكر باشيد. از طريق تجارب 
دشوار است كه مي آموزيد و به كمال مي رسيد. هميشه 
مي توانيد خودتان را از شر بدخلقي، عصبانيت، دلخوري 
و انواع و اقسام احساسات منفي كه مثل خوره به جانتان 
افتاده اس��ت، نجات دهيد!با عدم بخشش، فقط به خود 
لطمه مي زنيد. از اس��تقامت در برابر بخش��ش دس��ت 

برداريد! ببخشيد و رها كنيد!
خودتان را هم ببخشيد

همان طور كه بخشيدن ديگران براي ساطع كردن انرژي 
مثبت مهم اس��ت، بخش��يدن خود هم به همان نسبت 
اهميت دارد. گاه��ي اوقات از دس��ت خودتان عصباني 
 و دلخور هس��تيد و به خاط��ر كاره��اي احمقانه اي كه

 مي كنيد كالفه ش��ده ايد! درست اس��ت؟ بايد بدانيد 
كه در لحظه لحظه عمرتان در حال يادگيري هس��تيد. 
حتما مواقعي بوده كه اش��تباه كرديد، با كس��ي ناجور 
برخورد كرديد، از ش��دت خش��م و غضب، بر سر كسي 
فرياد زديد و بعد هم پش��يمان شديد! در چنين مواقعي 
بايد براي بخشش خود و رهايي از عذاب وجدان، قدرت 
نهفته دروني ت��ان را پيدا كنيد. گذش��ته ه��ر چه بود، 
 گذشت! شماحتي فرد يك ثانيه قبل هم نيستيد و تغيير 
 ك��رده ايد. خدا اي��ن توانايي را به ش��ما داده اس��ت كه 
هر وقت دلتان مي خواهد، خودتان را از قيد و بند گذشته 
برهانيد و زندگي جديدي را شروع كنيد.شما اين قدرت 
را داريد كه شخصيت خود را همان طور كه دوست داريد 

و انتخاب مي كنيد، بسازيد.
نامه نگاري

همين حاال به فردي كه از دس��تش دلخور هستيد فكر 
كنيد! تمام دلخوري هايي را ك��ه از او داريد، روي كاغذ 
بياوريد. هر چ��ه دِل تنگتان مي خواهد ب��ه او بگوييد! 
 وقتي حس��ابي عقده دلت��ان را خالي كردي��د، در مورد

 خصلت هاي خوب او بنويسيد و اين كه بخشيدن او چه 
 درس عبرتي برايتان شده است و چه طور به رشد معنوي

 رسيده ايد. در لحظه نوش��تن اين موارد مثبت، در حال 
و هواي بخش��ش قرار مي گيريد و متوجه مي شويد كه 
مثل چند دقيقه پيش، از او دلگير نيستيد. با استفاده از 
تكنيك نوش��تن و بخش��يدن او، آرامش خاطر و انرژي 

مثبت در شما ايجاد مي شود.
 س��پس دل و ج��رات ب��ه خ��رج بدهي��د و نام��ه 
راس��تي ب��ه  ه��م  اگ��ر  بفرس��تيد!  براي��ش   را 

 نمي تواني��د نامه را ب��راي او بفرس��تيد، آن نامه را نگه 
 داري��د، ولي به خودتان ق��ول بدهيد كه او را ببخش��يد 
و به هي��چ وجه كدورتي از او نداش��ته باش��يد! هر چند 
نوشتن نامه و فرستادن آن براي كس��ي كه از او دلخور 
هستيد، كاري بسيار دشوار است، ش��ما اين عمل را به 

خاطر خودتان انجام مي دهيد.
 در ضمن مي توانيد اين نامه را براي كسي كه از او دلخور 
بوديد و از دنيا رفته اس��ت هم بنويس��يد، ولي نيازي به 

فرستادن آن نيست .

احتمال فوران 
ابرآتشفشان در آمریكا

زمين شناس��ان آمريكاي��ی از ف��وران احتمال��ی 
ابرآتشفشانی در ايالت »يوتا« خبر دادند.

 زمين شناس��ان آمريكاي��ی ي��ك اب��ر آتشفش��ان 
)سوپر آتشفشان( در محدوده  اياالت »يوتا« در آمريكا 

را كشف كردند.
دانش��مندان با انج��ام تحقيق��ات دريافتن��د كه اين 
ابرآتشفشان حدود 3۲ ميليون سال پيش فوران كرده 
و حدود ۴8۰۰ مترمكعب مواد مذاب و خاكستر را به 

هوا پرتاب كرده است.
محققان دانش��گاه »بريگم يانگ« آمري��كا به همراه 
متخصصان 3 مركز علمی- تحقيقاتی آمريكايی ديگر، 
دريافتند كه بقای به جا مانده، متعلق به ابرآتشفشانی 
اس��ت كه در محدوده  آمريكای ش��مالی فوران كرده 
است. زمين شناسان همچنين تاكيد كردند كه بدون 
شك اين بقای يك ابرآتشفشان است، نه يك آتشفشان 

معمولی.

 چرا باید دیگران
 را ببخشيم
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جبریيل)ع( از سوی خدا فرمود: 
م��ن ب��راى ه��ر قوم��ى راهنماي��ى ق��رار دادم، ك��ه 
خوشبختان را به وس��يله آن هدايت مى  كنم و حجتى 

براى بدبختان است.
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