
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت: امروزه فضای کار 
در روابط عمومی ها به دلیل سرعت و تنوع در ایجاد ابزارهای 

رسانه ای و اطالع رسانی مدام دچار تغییر می شود.
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
هادی نباتی نژاد در شورای اطالع رسانی سازمان های وابسته 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه امروز نــگاه مدیران 
دســتگاه های مختلف به ویژه شــهرداری نســبت به روابط 
عمومی ها متفاوت شــده اســت، اظهار کرد: جایــگاه روابط 
عمومی ها نسبت به گذشــته اهمیت بیشــتری یافته است 
و مدیران به این نتیجه رســیده اند که برای پیشــبرد اهداف 

سازمان خود نیازمند روابط عمومی فعال و پویا هستند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه انتظــارات از مجموعه روابط 
عمومی زیاد است، افزود: در گذشته اقدامات خوبی در روابط 
عمومی شهرداری اصفهان صورت گرفته و زیرساخت ها فراهم 
شده و در دوره جدید، این روند با سرعت بیشتر روز به روز در 
حال تکمیل است و در حال حاضر به جایگاه قابل قبولی دست 

یافته است. 
بــه  اصفهــان  روابــط عمومــی شــهرداری   مدیــر 
بیست و پنجمین همایش روابط عمومی کالنشهرهای کشور 
اشــاره کرد و ادامه داد: هم اندیشــی خوب و رو به جلویی در 
این نشست با روابط عمومی کالنشهرها برقرار شد و مدیران 
مختلف آنهــا در بازدیدی کــه از مجموعــه روابط عمومی 
شهرداری اصفهان داشتند به پیشروی اصفهان در بخش های 

مختلف روابط عمومی و رسانه اذعان کردند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تغییراتی 
که در روابط عمومی های مناطق، سازمان ها و معاونت ها صورت 
گرفته  تصریح کرد: تغییرات ایجاد شــده در این حوزه دلیلی 

بر اشــتباه یا عدم کارایی مدیران سابق نیست؛ بلکه ادبیات و 
رویکردهای روابط عمومی در نگاه کالن تغییر یافته و باید از 

نیروهای همسو با توان تخصصی باال استفاده کرد.
 استفاده از ابزارهای اطالع رسانی به روز الزمه موفقیت 

در روابط عمومی هاست
نباتی نژاد با بیان اینکه فضای کار در روابط عمومی ها به دلیل 
سرعت و تنوع در ایجاد ابزارهای رسانه ای و اطالع رسانی مدام 
دچار تغییر می شود، تاکید کرد: امروزه مدیری موفق است که 
با نیازسنجی و شناخت دقیق، از ابزارهای به روز اطالع رسانی 
در مسیر پیشرفت خود اســتفاده کند و سبدی از رسانه های 

مختلف را به کار گیرد.
وی تجهیز بــه ابزارهــا و امکانات بــه روز و کارآمــد در امر 
اطالع رسانی، شناخت رسانه ها و شبکه های اجتماعی جدید 
و آموزش هــای کافی در فضای روابط عمومــی را از نیازهای 

اساسی برای یک مدیر روابط عمومی موفق دانست.
روابط عمومی خالق سبدی از رسانه های مختلف را به 

کار می گیرد
 مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه 
خالقیت و سرعت ،شعار اصلی در دوره جدید مدیریت روابط 
عمومی شهرداری است، گفت: شهردار اصفهان نیز به مسایل 
کالن و خرد نگاهــی خالقانه دارد و خواســتار اســتفاده از 
خالقیت در بخش های مختلف مدیریت شهری به ویژه در امر 

اطالع رسانی و روابط عمومی است.
وی ادامه داد: سیاســت گذاری های کلی رسانه در شهرداری 
توسط شورای عالی رسانه به ریاست شهردار انجام می شود و از 
مشاوران باتجربه و برجسته استانی و کشوری نیز در این کار 

استفاده خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

فضای کار روابط عمومی ها، در حال تغییر است
 عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید:

افتتاح پروژه های بزرگ عمرانی فوالدشهر
 با اعتبار 260میلیارد تومان

اگرچه فراهم سازی امکانات بهداشتی و درمانی ، آموزشی و  زاینده  
 برخی فضا ســازی هــا نیازمند کمــک و همیــاری همهرود

دستگاه های اجرایی است، اما بالغ بر400 هزارواحد مسکونی  
مهر در کشور داریم که باید تا نیمه اول سال 95 این پروژه ها به پایان برسد.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، درمراسم افتتاح 
پروژه های فوالدشهرو بهره برداری بیش از3 هزارواحد مسکن مهر که با 2 هزار 
و460 میلیارد ریال تسهیالت دولتی احداث شده است گفت: سرعت پیشرفت 
پروژه مسکن مهر فوالدشهر بسیار چشم گیر بوده و امیدواریم در آینده نزدیک 

همه نیازهای خدماتی مسکن مهر فوالدشهر تامین شود.
  محمود میریان عصرشــنبه در بازدید از مسکن مهر فوالدشهر با اشاره به اینکه 
فوالدشهر اولین شــهر جدید در ایران بوده است، افزود: مبحث شهرهای جدید 
به دلیل رشد جمعیت شهرنشــینی الزمه برنامه ریزی جهت پراکنش و توزیع 
منطقی جمعیــت و تدوین الگوهای خــاص و راهبردی بــرای تامین خدمات 

زیرساختی است.
  عضو هیئت مدیره شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران اضافه 
کرد:در زمینه پیشرفت شهرهای جدید با توجه به نیازهای شهروندی به ساخت 
مسکن مهر و زیرســاخت های رفاهی برای شــهروندان اقدامات مؤثری صورت 
گرفته است.گر چه این امکانات کافی نیســت، اما در تالش هستیم تا امکاناتی 
چون گاز، برق، آب، آسفالت ، بهداشــت عمومی و محیط، فضای سبز و غیره را 

درشهر های جدید توسعه دهیم .
 وی در ادامه از تامین همه نیازهای خدماتی مســکن مهر فوالدشــهر در آینده 
نزدیک خبر داد و تاکید کرد: ســرعت پیشرفت پروژه مســکن مهر فوالدشهر 
چشمگیر بوده و امیدواریم با تکمیل زیرساخت های رفاهی، اجتماعی دغدغه های 

شهروندان برطرف شود.
میریان، با اشــاره به افتتاح مرکز بهداشــتی شهری مســکن مهر، عنوان کرد: 
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ســاخت بیمارستان در مسکن مهر فوالدشهر 
باشــیم تا رضایتمندی مردم حاصل شــود چرا که تالش مسئوالن برای تامین 

امنیت و رفاه کامل شهروندان است.
 مدیرعامل شــرکت عمران فوالدشــهر بااشــاره به اینکه پس از هــر بازدید از 
شهر های جدید شــکایت های مردمی مورد بررســی قرار می گیردگفت: کلیه 
اقدامات انجام شده در مسکن مهر فوالدشهر از محل اعتبارات شرکت عمران است.

اما قول مســاعد می دهم که با تامین اعتبارات درمدت زمان کوتاهی مشکالت 
موجود را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: باید تالش کنیم ایرادهای مدیریتی را رفع شــود و دریک جهت 
برای حل مشکالت ساکنین شهرهای جدید قدم برداریم.

 مجید نامداری عصر امروز در آیین افتتاح پروژه های مســکن مهر فوالدشــهر 
اظهارکرد: بیش از 15 هزار واحد مسکن مهر فوالدشهر در حال بهره برداری بوده 
و مردم در آن ها سکونت دارند و از 31 هزار واحد مسکن مهر فوالدشهر تاکنون 

بیش از 18 هزار افتتاح و به مردم واگذارشده است.
وی با بیان اینکه مشکالت زیرساختی مسکن مهر فوالدشهر با کمک و حمایت 
دستگاه های ذی ربط و خدمت رســان مرتفع می شود خاطرنشــان کرد: کلیه 
اقدامات انجام شده در مسکن مهر فوالدشــهر از محل اعتبارات شرکت عمران 
بوده و امیدواریم با مشــارکت فعال سایر نهادها شاهد تســریع در روند بهبود 

مشکالت مردم باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشــهر  ادامه داد: تاکنون بیش از 3 هزار میلیارد 
تومان در مسکن مهر فوالدشهر هزینه شــده که تنها 700 میلیارد تومان آن از 
محل واگذاری واحدها به مردم تأمین شــده و مابقی آن بر دوش شرکت عمران 
و دولت بوده اســت. همچنین در ادامه این همایش فرماندار شهرستان لنجان 
به بررسی مشکالت مردم مســکن مهر فوالدشــهر پرداخت و گفت: متأسفانه 
 برخالف وجود ظرفیت بسیار خوب در فوالدشــهر مردم از دوگانگی مدیریتی 

رنج می برند.
ســجاد با اشــاره به افزایش جمعیت در مسکن مهر فوالدشــهر افزود: تاکنون 
فعالیت های خوبی در جهت رفاه مردم مســکن مهر فوالدشــهر انجام شده اما 
 با توجه به جمعیت شــناور این منطقه به طور یقین پاســخگوی نیازهای مردم

 نخواهد بود.
فرماندار شهرســتان لنجان ادامه داد: تمام مسئوالن اســتانی و کشوری باید با 
همدلی و همکاری در جهت توســعه همه جانبه مسکن مهر فوالدشهر اقدامات 

الزم را انجام دهند. 
وی بااشاره به نیازهای مردم مسکن مهر فوالدشهر تأکید کرد: مردم به امنیت، 
بهداشت، آســفالت و عملیات زیرســاختی الزم در این منطقه نیاز دارند و همه 
مسئوالن با وحدت و همدلی باید در راســتای برطرف شدن مسایل و مشکالت 
تصمیمات جدی را اتخاذ کنند. گفتنی اســت ؛با حضور مســئوالن اســتانی و 
 کشوری  افتتاح پروژه های فوالدشهربا اعتباری بالغ  بر 260 میلیارد تومان شامل

 بهره برداری ازیک باب مسجد، 3زمین  ورزشی روباز، اجرای آسفالت معابر،اجرای 
خطوط  آب و فاضالب مســکن مهــر به طــول11 کیلومتر، افتتــاح 2 پایگاه 
بسیج،کلنگ زنی ایستگاه پمپاژ و افتتاح 3 هزار و 753 واحد مسکونی انجام شد.
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دربین استان های کشور در مجلس شورای اسالمی؛

اصفهان رتبه دوم از نظر تعداد نامزدهای انتخاباتی 
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 ســپاهان طی ســال های گذشــته همواره باشگاه 
موفقی بوده و باتوجه بــه چند روز مانده تا بازی های 

جام باشگاه های آسیا این تیم نباید قافیه را ببازد...

رییس مجلس شــورای اســالمی گفــت: الزمه 
رســیدن اقتصاد کشــور بــه رشــد 8 درصدی 
 توجــه بــه ســرمایه گذاری خارجــی اســت.

علــی الریجانــی، در مراســم آغــاز عملیــات 
اجرایــی، افتتاح و بهــره بــرداری از 135 پروژه 

عمرانــی، فرهنگــی و ترافیکی شــهرداری قم 
با تقدیــر و تشــکر از اقدامــات دســتگاه های 
مربوطه در توســعه آبادانی اســتان قــم ، افزود: 
 قطعا رســیدن به رشــد 8 درصدی در اقتصاد با 

سرمایه گذاری محدود امکانپذیر نیست ...

رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: مردم 
ایران آموخته اند که به جای دامن زدن به اختالفات 
سیاســی که معموال باعث عقــب افتادگی جامعه 
می شود، حرف خود را در صندوق های رأی می زنند.

 هاشــمی رفســنجانی در دیــدار اعضــای مجمع 
اسالمی دانشجویان دانشگاه ســمنان، دانشجویان 
و جوانان را ســرمایه امروز و آینده کشــور دانست 
و با تأکیــد بر نقش آنــان در همه مقاطــع انقالب 
اســالمی، گفت: در مقطع فعلی که فصلی سرنوشت 
ســاز برای انتخابات اســفندماه اســت، مــردم و 
حتــی جوامــع جهانــی از جوانان ایران اســالمی 
 انتظــار راهنمایــی برای خلق حماســه سیاســی

  دارد. رییــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 
رشد آگاهی جامعه و جوانان را نوید بخش و برای همه 

دلسوزان کشور و انقالب، امیدوار کننده دانست ...

وزیراقتصاد گفت: اقتصاد کشورسال آینده به صورت 
قطعــی از رکود خارج می شــود و رشــد اقتصادی 

بی سابقه ای را تجربه خواهیم کرد...

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان 
 گفت: از ابتدای ســالجاری تا 25 بهمن ماه بیش از

 5 میلیون و 150 هزار مترمربع پروانه...

دبیر حزب عدالت طلبان استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: امیدواریم کاندیداهای اصلــح به مجلس راه 

پیدا کنند...

مدیرکل امورمالی صندوق بازنشســتگی کشــوری 
گفت: عیدی بازنشستگان، همزمان با حقوق بهمن 

ماه به حسابشان واریز می شود...

سپاهـان نبایـد
 قافیه را ببازد 

هاشمی رفسنجانی در دیدار مجمع اسالمی دانشجویان:

دامن زدن به اختالفات سیاسی 
باعث عقب افتادگی جامعه می شود

ایران سال آینده 
قطعا از رکود خارج می شود

تخفیف 35 درصدی، قفل 
ساخت و ساز در شهر را گشود

امیدواریم کاندیداهای 
اصلح به مجلس راه پیدا کنند

پرداخت عیدی بازنشستگان 
باحقوق بهمن
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الریجانی مطرح کرد:

جذب سرمـایه گذاری خارجی
 اولویت اصلی در پسـابرجام

12
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

تأمین اسکان نوروزی روزانه 180 هزار 
                                          مسافر در اصفهان
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رییس مجلس شللورای اسللامی گفت: الزمه رسیدن 
اقتصاد کشور به رشد 8 درصدی توجه به سرمایه گذاری 

خارجی است.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی، در مراسم آغاز عملیات 
اجرایی، افتتاح و بهره بللرداری از 135 پروژه عمرانی، 
فرهنگی و ترافیکی شللهرداری قم با تقدیر و تشللکر از 
اقدامات دستگاه های مربوطه در توسعه آبادانی استان 
 قم ، افزود: قطعا رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد با 
سرمایه گذاری محدود امکانپذیر نیست و با این شرایط، 
مشللکل بیکاری حل نمی شللود. از این رو باید اولویت 
اصلی کشور توجه به سللرمایه گذاری داخلی و خارجی 
باشد که این مسئله در استان قم به توسعه و جهش در 

حوزه صنعت، عمران و آبادانی شهر کمک می کند.
وی گفت: خوشللبختانه با وجود شللرایط سخت کشور 
در چند سللال اخیر، پروژه های مناسللبی در استان قم 
اجرایی شد. البته در شللرایط کنونی نیز وضعیت تغییر 
نکرده و تنها دریچه های امیدواری برای بهبود کشللور 

گشوده شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی ادامه داد: 
به طور حتم در شرایطی که اجرای پروژه های عمرانی 

بسللیار سللخت بود، انجام و اجرای طرح هللای متنوع 
 عمرانی در اسللتان قم یللک نوع مجاهدت محسللوب 
مللی شللود و ایللن موضللوع نشللان دهنللده تللاش 
بسللیار مسللئوالن و سللازمان هللای مربوطلله اسللت 
و مللن شللخصا در جریللان ایللن تللاش هللا و برخی 
امللور مانند بدهللی دولت به شللهرداری بللودم، از این 
 رو صحبت هللا و مذاکراتللی بللا سللازمان مدیریللت و 
برنامه ریللزی صللورت گرفللت و در نهایت مقرر شللد 
 که بدهی دولللت به شللهرداری قم در بودجلله دیده و 

رفع شود.
وی با اشاره به اهمیت انضباط کاری در اجرای پروژه های 
عمرانی در کشللور تصریح کرد: انضباط در کار شهری 
کمک می کند که ما در آینده شللاهد بروز مشکات و 
مسایل نباشللیم. از طرفی دیگر شللهردار قم به اهمیت 
افق 1404 اشللاره کرد، البته ضمن توجه به این مهم، 
دسللتگاه های متولی و مربوطه بایللد برنامه ریزی های 
درازمدت تری را انجام دهند تا شللهر قم به یک شللهر 
دلخواه و مطلوب تبدیل شللود.در غیر این صورت تحت 
فشللار مهاجرت های صورت گرفته و مسایل دیگر باید 

شاهد بروز مشکات در استان باشیم.

رییس قوه مقننه کشللورمان افزود: قطعا ترسللیم افق 
درازمدت بللرای قم الزم و ضروری اسللت کلله در این 
 خصوص می بایسللت مطالعات با محوریت حرم مطهر 
حضللرت معصوملله )س( در حللوزه شهرسللازی از 
سللوی نهادها صورت گیللرد، بنابراین در سللاماندهی 
 شللهر باید هویللت علمللی و دینی شللهر مقللدس قم

 حفظ شود.
الریجانی بر لزوم کنترل جمعیت در اسللتان قم تاکید 
کرد و گفت: در حال حاضر قم با جمعیتی که دارد، دارای 
مشکات بسیاری است که قطعا اگر بر جمعیت این شهر 
افزوده شود، ما شاهد مشللکات بیشتری خواهیم بود. 
همچنین قم یک شللهر مهاجرپذیر اسللت و در شرایط 
کنونی لزومی ندارد که وسللعت این شهر از اندازه فعلی 
گسللترده تر شللود؛ در این رابطه می توان شللهرهای 
دیگری ساخت، البته وضعیت منابع آبی استان مطلوب 
نیست و حتی براسللاس مطالعات صورت گرفته در 30 
سال آینده مشکات کمبود آب استان تشدید می شود، 
بنابراین ضروری اسللت از افزایش جمعیت و گسترش 

شهر پرهیز شود.
نماینده مللردم قم در مجلس شللورای اسللامی بیان 

کرد: یکی دیگر از مسللایل و موضوعات پیش رو کنترل 
محدوده شهری در قم است که باید دستگاه های متولی 
به صورت جدی تر عمل کنند تا این محدوده گسترش 
پیدا نکند، البته در سال های گذشته سختگیری برای 
این مسئله وجود نداشت و همین موضوع باعث به وجود 

آمدن مشکاتی برای شهر شد.
 وی بللا مثبللت ارزیابی کردن توسللعه فضای سللبز در 
شللهر مقدس قم، گفت: در شللرایط کنونی فضای سبز 
 شللهر قم کم بوده و توسللعه این بخش برای سللامتی

شللهری  محیللط  زیبایللی  افزایللش  و  مللردم    
ضروری است.

 حتی من در طی سال های گذشته بارها توصیه کردم 
که از نابودی باغات شهر پرهیز شود.

رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به تغییر فضای 
کشللور پس از توافق هسللته ای و اجرای برجام گفت: 
بعد از توافق هسللته ای شللرایط جدیدی برای سرمایه 
 گذاری ایجاد شده و در این شرایط کشورهای مختلفی

 عاقه مندی خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعام 
کرده اند، از این رو این شرایط فرصت بسیار خوبی است 
تا در استان قم زمینه ها برای انجام سرمایه گذاری های 

خارجی در حوزه صنعت فراهم شود.
نماینده مللردم قم در مجلس شللورای اسللامی ادامه 
داد: ما در دوران تحریم توانسللتیم که راه آهن سللریع 
السللیر تهران-قم-اصفهللان را از طریللق فاینانللس 
اجرایی کنیللم، حال با توجه به توافق هسللته ای و رفع 
تحریم ها، قطعا مللی توان از این حوزه بهره بیشللتری 
بللرد و حتی می توانیم خللط 2 متروی اسللتان قم را به 
صورت فاینانللس اجرایی کنیم و در ایللن زمینه کمک 
 مللی کنیم تللا از تسللهیات صنللدوق توسللعه ملی و 
 سللرمایه گللذاری هللای دیگللر در ایللن حللوزه

 استفاده شود.
وی بر لزوم توجه و گسترش شللهرک های صنعتی در 
اسللتان قم تاکید کرد و گفت: با توجه به نزدیکی شهر 
قم به پایتخت، گسترش شللهرک های صنعتی بسیار 
بااهمیت و قابل توجه اسللت و مسللئوالن استان باید از 
فرصت کنونی برای آبادانی و سللرمایه گللذاری در این 

بخش ها استفاده کنند.
رییس قوه مقننه کشللور با بیان اینکه ایجاد اشللتغال 
در کشللور به ویژه اسللتان قم یک وظیفه ملی اسللت، 
افزود: ایللن یک واقعیت اسللت کلله بخشللی از مردم 
اسللتان قم زیر خللط فقر قللرار دارنللد، از ایللن رو این 
شللرایط اقتضا می کند که ایجاد فضای اقتصاد سالم و 
توسللعه اشللتغال مهم ترین دغدغه و وظیفه مسئوالن 
باشللد و قطعا مناقشات و مسللایل دیگر در درجه های 
پایین تللر قللرار دارد، بنابراین در شللرایط کنونی اصل 
این اسللت که مردم زندگی باکرامتی داشللته باشللند 
 و در شللهر قم نیز بایللد در این جهت تاش بسللیاری

شود.

وزارت دفاع روسللیه 
اعللام کللرده کلله 
سللامانه موشکی اس 
300 را بلله زودی به 
ایللران تحویل خواهد 
ی  ر ا گللز خبر . د ا د
ریانووسللتی نیللز از 
تمایل ایران به خرید 
سللامانه موشکی اس 
400 خبر داده است. 

به گزارش جام نیلوز، خبرگزاری روسی ریانووستی گزارش داد که وزارت دفاع 
روسیه قصد دارد، سامانه موشللکی اس 300 را به زودی به ایران تحویل دهد.

به گزارش این خبرگزاری، مقامات جمهوری اسللامی در مورد خرید سللامانه 
موشکی اس 400 که پیشرفته تر است نیز ابراز تمایل کرده اند، اما در این زمینه 
هنوز گفت وگوهایی میان طرفین صورت نگرفته اسللت. یک کارشناس نظامی 
روس سللال گذشللته در مصاحبه با دویچه وله گفته بود که ارتش روسیه روی 
سامانه پیشرفته تر اس 400 کار می کند و اگر ایران بخواهد آن را خریداری کند 
مجبور است 3 تا 4 سال دیگر صبر کند.خبرگزاری اسپوتنیک در گزارش خود 
از توان روسیه برای »نوسازی ارتش ایران« سخن گفته و به نقل از یک کارشناس 
نوشللته اسللت که وزیر دفاع ایران با پیشنهادهای مشللخص در جهت توسعه 
همکاری های نظامی ایران با روسیه به مسکو آمده است، از جمله موضوع خرید 
جنگنده های شکاری  سوخو 30 .سامانه موشللکی اس 300 می تواند همزمان 
100 هواپیمای جنگی را در ارتفاعی حدود 30 کیلومتر و در فاصله  ای به شعاع 

150 کیلومتری ردیابی کند و مورد هدف قرار دهد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
در دوره اخیر پرچمدار بیداری اسامی ایرانیان بوده اند و اگر بقیه تاش 

کردند به تبعیت از این انقاب بود.
به گزارش تسنیم، علی اکبر والیتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین رونمایی مجموعه تاریخ کهن 
و معاصر ایران زمین و دانشللنامه فرهنگ و تمدن اسامی که در حوزه 
هنری برگزار شد، با بیان اینکه مردم ایران پرچمدار اسام بودند، اظهار 
داشت: هیچ قوم و ملتی به میزانی که ایرانیان به اسام و فرهنگ اسامی 
یاری رساندند، کمک نکرد و بیش از 50 درصد کمی و کیفی فرهنگ و 

تمدن اسام مرهون ایرانیان است.
وی ادامه داد: در 200 و 300 سال گذشللته ایرانیان پرچمدار بیداری 
اسللامی بوده اند و اگر بقیه تاش کردند، به تبعیت از این انقاب بوده 

ولی نشان دادند که توان ملت ایران را ندارند.
 رییس مرکز تحقیقات اسللتراتژیک مجمع تشللخیص مصلحت نظام
 با اشللاره به حضور میلیونللی مللردم در راهپیمایی 22 بهمن امسللال

تاکید کللرد: در راهپیمایللی 22 بهمن تمام طیف ها بلله صحنه آمدند 
 چرا که مردم انقللاب را متعلق به خود می دانند و کسللی مللردم را به 
زور به خیابان ها نمی آورد و کسللی هم نمی تواند بلله زور جلوی آنها را 

بگیرد.
 والیتی خاطر نشللان کرد: به هر حللال زمان که گذشللته ارزش مردم

 ایللران بیللش از گذشللته بللر جهانیللان ثابللت شللده و علللت تیر و 
ترکش هایی که به سللمت این نظام و کشللور می آید ارزشللمندی این 

نظام است.
وی با اشللاره به ماقات خود با رییس جمهور لهسللتان گفت: زمانی با 
رییس جمهور لهستان ماقات کردم و او گفت انقاب شما را فقط اسام 

احیا نکرده بلکه انقاب، دین را در دنیا زنده کرد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلللح گفت: در نیمه اول اسللفند ماه امسال 
رزمایش موشکی سپاه توسط یگان های معین به اجرا در می آید.

سرلشکر بسللیجی سید حسللن فیروزآبادی رییس سللتاد کل نیروهای 
مسلح اعام کرد: پس از برگزاری رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران، زمستان امسللال دومین رزمایش نیروهای مسلح توسط 

سپاه پاسداران انقاب اسامی برگزار می شود.
رییس ستاد کل نیروهای مسلللح افزود: به منظور حفظ آمادگی و تقویت 
توان موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران، برگزاری رزمایش 
موشکی سپاه تصویب و اباغ شده است، که ان شاءاهلل در نیمه اول اسفند 

ماه امسال توسط یگان های معین به اجرا در می آید.
فیروزآبادی تصریح کرد: این رزمایش با هدف حفظ آمادگی و ارزیابی دقت 

و قدرت سیستم موشکی کشور انجام می پذیرد.

روس ها خبر دادند؛

» اس ۳۰۰« به زودی به ایران تحویل داده می شود

والیتی در آیین  رونمایی از مجموعه تاریخ کهن:

ایرانیان همواره 
پرچمدار بیداری اسالمی بوده اند

سرلشکر فیروزآبادی: 

 رزمایش موشکی سپاه 
نیمه اول اسفند برگزار می شود

عبداللطیف عبید،معاون دبیرکل اتحادیه عرب اتخاذ تصمیمی 
در این اتحادیه در مورد اعام عربستان برای اعزام نیروی نظامی 

به سوریه را تکذیب کرد.
 عبداللطیف عبید، معاون دبیللرکل اتحادیه عرب افزود زمانی 
که این مسئله در اتحادیه مطرح شللود درباره آن موضع گیری 
خواهد شد.عبید گفت: شللورای اتحادیه عرب پیش از نشست 
سران اتحادیه که قرار اسللت 18 و 19 فروردین آتی )هفتم و 
هشتم آوریل( در مراکش برگزار شود، ابتدا نشستی در سطح 
نمایندگان و سللپس نشستی در سللطح وزرای خارجه برگزار 
خواهد شد.او ادامه داد: بدون تردید دو پرونده سوریه و یمن از 
پرونده های مهم و دائمی نشست سران اتحادیه خواهند بود و 
از جمله موضوع هایی هسللتند که در نشست های این اتحادیه 

رسیدگی خواهند شد.
معاون دبیرکل اتحادیه عرب در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود 
اختاف هایی میان موضع گیری برخی کشورهای عربی درباره 
این مسایل به ویژه سللوریه و یمن گفت: از این مسئله اطاعی 
ندارم و تاکنون چنین مواردی به من اباغ نشده است ،اما آنچه 
که می توانم به عنوان معاون دبیرکل بر آن تاکید کنم این است 
که اتحادیه عرب به دنبال آن است که اختافات خود را در داخل 

شورا و در چارچوب کنفرانس سران حل و فصل کند.
عاید المنللاع، نویسللنده و تحلیل گر سیاسللی کویتی در یک 

گفت وگوی مطبوعاتی اظهار داشت: بر این باورم که یک اتفاق 
نظر بین المللی برای شکست داعش در سوریه وجود دارد.

المناع در ادامه این مسللئله که رویکرد عربسللتان برای اعزام 
نیروهای زمینی اش به سوریه با مخالفت کشورهای عربی و در 
راس آنها مصر مواجه شود را بعید دانست به این دلیل که حضور 
نظامی در نهایت بخشی از راه های دستیابی به راه حل سیاسی 

برای بحران سوریه است.
این تحلیلگر کویتی افزود: احتمال دارد در منطقه یک درگیری 
سه بعدی آغاز شود روسیه و هم پیمانانش از یک سو عربستان، 
ترکیه و باقی کشللورهای عربی از یک طرف و داعش از سوی 
دیگر.وی  افزود: داعش تقریبا در حال نابودی است و یا اینکه با 
گریختن نیروهایش به دیگر مناطق به ویژه لیبی قدرت آن رو به 
افول است .وضعیت سوریه نیز به تازگی به دلیل مشارکت نظامی 
روسیه رو به بهبود است. این تحوالت نیازمند آن است که فورا 

رویکردی سیاسی برای خروج سوریه از این بحران ارایه شود.
المناع تصریح کرد: اما وحدت مواضع کشورهای عربی در مورد 
داعش به معنای یکی بودن این موضع گیری ها در مورد سوریه 
نیست. برخی کشللورها یعنی عربسللتان بر این باورند که حل 
بحران سوریه تنها با برکناری کامل اسد محقق می شود این در 
حالی است که برخی دیگر یعنی مصر معتقدند، راه حل سیاسی 

به معنای برکناری اسد و نظامش نیست.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در بدو ورود به بروکسل 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به ادعاهای اخیر برخی کشورها 
برای لشکرکشی به سوریه گفت: واضح است که این حرف ها 
بیشتر شعار تبلیغاتی است. امکانات و توانمندی های کشورها 
کاما مشخص است و با این بلوف های تبلیغاتی مشکلی برای 
آنها حل نمی شللود، اما حتللی ادعاهایی که مطرح می شللود 

می تواند باعث تشنج و خطر بیشتر در منطقه شود.
ظریف تاکید کرد: ضرورت دارد همسللایگان مللا واقعیات را 
بفهمند و به آن توجه کنند و اوهام را کنار بگذارند و بپذیرند 
که ناگزیرند به خواست مردم سوریه تن دهند و تصمیم گیری 
برای مردم سللوریه را متوقف کنند. تصمیمات را خود مردم 

سوریه باید بگیرند.
وزیر امورخارجه با بیان اینکه مدتی اسللت برای سللخنرانی 
در پارلمان اروپا و دیدار با مسللئوالن اتحادیه اروپا و مقامات 
بلژیک از وی دعوت شللده، درباره اهداف سفرش به بروکسل 
گفت: بحث های مهمی را بللا اتحادیه اروپا شللروع کرده ایم. 
گفت وگوهایی در سطح باال در سطح معاونان شروع شده و در 
سفر آینده خانم موگرینی به تهران این گفت وگوها در سطح 
وزیر با حضور کمیسیونرهای مختلف اتحادیه اروپا ادامه پیدا 

خواهد کرد.
وی افزود: در واقع یک همکاری همه جانبه بین ایران و اتحادیه 

اروپا در حوزه های مختلف مورد عاقه دو طرف شروع خواهد 
شد. روابط با بلژیک نیز به عنوان یکی از اعضای مهم اتحادیه 

اروپا روابط خوبی است.
وی موضوعات مهم منطقه ای را از موارد مهم دستور کار این 
سفر عنوان کرد و افزود: ادامه جنگ وحشیانه علیه مردم یمن 
که کل جامعلله بین المللی خواهان پایللان گرفتن آن و پایان 
توقف حمات غیرقانونی دولت سعودی علیه مردم یمن یکی 

دیگر از موضوعات بحث در این سفر خواهد بود.
وزیر خارجه کشللورمان تصریح کرد: بحث سوریه و ضرورت 
ایجاد یک جبهلله هماهنگ برای مبللارزه با داعش و سللایر 
گروه های افراطی بحث دیگری اسللت که ما در جلسه مونیخ 
توانستیم درباره ضرورت آتش بس همه جانبه و توقف عملیات 
از سللوی همه طرف ها و کمک رسانی انسللانی به یک تفاهم 
برسللیم که اینها مواضعی اسللت که جمهوری اسامی ایران 
از ماه ها قبل از جمله در جلسللات پروسلله وین بر آنها تاکید 
داشته و متاسفانه رژیم سللعودی مخالفت می کرده است، اما 
اکنون این رژیم تحت فشار بین المللی است که جنگ طلبی و 
سیاست توهم آلود خود مبنی بر اینکه باید با راه حل نظامی به 
نتیجه برسد را کنار بگذارد و ما یقین داریم که چاره ای جز این 
نخواهد داشت. پیگیری این موضوع نیز از جمله مواردی است 

که در برنامه کاری ما خواهد بود.

رییس مجمع تشللخیص مصلحت نظام گفت: مردم ایران 
آموخته اند که به جای دامن زدن به اختافات سیاسی که 
معموال باعث عقب افتادگی جامعه می شود، حرف خود را 

در صندوق های رأی می زنند.
به گزارش فارس، هاشللمی رفسللنجانی در دیدار اعضای 
مجمع اسامی دانشجویان دانشگاه سمنان، دانشجویان و 
جوانان را سرمایه امروز و آینده کشور دانست و با تأکید بر 
نقش آنان در همه مقاطع انقاب اسامی، گفت: در مقطع 
فعلی که فصلی سرنوشت سللاز برای انتخابات اسفندماه 
است، مردم و حتی جوامع جهانی از جوانان ایران اسامی 

انتظار راهنمایی برای خلق حماسه سیاسی دارد.
رییس مجمع تشللخیص مصلحللت نظام، رشللد آگاهی 
جامعه و جوانان را نوید بخش و برای همه دلسوزان کشور 
و انقاب، امیدوار کننده دانست و گفت: در مقابل آگاهی 
اکثریت مردم، یک جماعت محدود قرار دارد که به آسانی 

از منافع خود نمی گذرند.
 هاشللمی رفسللنجانی، واگذاری تدریجی امور جامعه به 
مردم را شیوه  پسندیده و آزمایش شده در جوامع پیشرفته 

و در حال پیشرفت دانست و از برگزاری بیش 35 انتخابات 
در طول پیروزی انقاب اسللامی تا االن ابراز خرسللندی 
کرد.وی با ارایه تحلیلی از عوامل تقویت و تضعیف میزان 
حضور مللردم در انتخابات، رد صاحیت هللای بی مورد را 
موجب کاهش شور انتخابات دانسللت و گفت: باید قانون 
به گونه ای اصاح شود تا واگذاری بررسی صاحیت بیش 
از 10 هزار نامزد سراسر کشللور، به رقبای انتخاباتی آنان 
در شهرستان ها سپرده نشللود، تا زمینه  رقابت سالم بیش 

از پیش فراهم شود.
هاشللمی رفسللنجانی، ایللن جمللله رهبللری را کلله 
»رأی،حق الناس اسللت«، به وسللعت تمللام جامعه  ایران 
دانست و همه  اقدامات برگزاری انتخابات از زمان ثبت نام 
تا شللمارش آرا و اعام آن را در راسللتای عمللل به فتوای 
سیاسی مقام معظم رهبری دانست و گفت: باید همه تاش 
کنیم تا آرزوهایی را که انقللاب در دل مردم ایجاد کرده، 

برآورده شود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید مجدد بر 
اهمیت تفکرات جوانان و دانشجویان در جامعه که از طریق 

خانواده ها به همه  سطوح می رسللد، گفت: افکار منطقی و 
مستدل همیشلله بین مردم پسندیده اسللت و می دانیم 
که جوانللان از طریللق خانواده ها،  جامعلله را در انتخابات 

راهنمایی می کنند.
وی با بیان این جمله که دنیا حاکمیت یک اقلیت محدود 
را نمی پذیرد، به شللرایط ایران اسامی اشاره کرد و گفت: 
جمهوری اسامی که با نظرات مردم و تفکرات دینی شکل 
گرفته، برای حفظ و تداوم حیات با برکت خویش نیز باید 

به این دو عامل موجب بها دهد.
هاشللمی رفسللنجانی، در ادامه سللخنان خود گسترش 
ارتباطات رسانه ای را امتیاز نسل جدید دانست و با تأکید 
بر آگاهی مردم گفت: مردم و به ویژه زنان و جوانان که به 
تحصیات عالی هم رسیده اند، اجرای کامل قانون اساسی 

را می خواهند.
رییس مجمع تشللخیص مصلحت نظللام، انتخابی بودن 
مستقیم یا با واسطه همه مسئولیت ها را در نظام اسامی، 
امتیاز ویژه قانون اساسی دانست و گفت: انتخابات اسفند 
تبلور دخالللت مردم برای انتخللاب نمایندگان خویش در 

مجلس شللورای اسللامی و نمایندگان مجلس خبرگان 
است.

 ایشان خطاب به جوانان دانشجو، گفت: به دور از تنازعات 
فشل کننده و به شیوه جدال احسن، دنبال مطالبات برحق 
خویش باشید که اگر تاش های شللما برای خدا و تقویت 

جایگاه نظام اسامی باشد، عبادت است.
هاشمی رفسنجانی، روایت منسوب به پیامبر اسام)ص( 
یعنی »کسی که دری را بکوبد و جدیت کند، داخل خواهد 
شد« را تابلویی برای پرهیز از نا امیدی و پیگیری مطالبات 
جوانان دانست و گفت: آینده برای جوانان است و حق دارند 
پایه های آینده خود را امروز بریزند و شرکت در انتخابات 
یکی از مهم ترین کارها برای تقویللت پایه های جامعه در 

سال های آینده است.
در آغاز این دیدار، آقای میثم غنینیللان، دبیر کل و یکی 
از دانشجویان عضو مجمع اسللامی دانشجویان دانشگاه 
سمنان، با ارایه گزارشللی از فضای سیاسی دانشگاه های 
سللمنان، به بیان دیدگاه های خویش درباره مسایل مهم 
کشور و نظام، به ویژه انتخابات پرداختند و اظهار امیدواری 
کردنللد کلله در فرصت هللای باقی مانده، زمینلله ای برای 
برگشللت برخی از نیروهای رد صاحیت  شده در سراسر 
کشور، به ویژه در استان سمنان فراهم شود که انتخابات با 

شکوه بیشتری برگزار شود.

اتحادیه عرب: 

در مورد دخالت نظامی در سوریه تصمیمی نگرفته ایم
محمد جواد ظریف: 

مردم سوریه نیاز به قیم ندارند

اخبار کوتاه

خبر
الریجانی مطرح کرد:

جذب سرمـایه گذاری خارجی اولویت اصلی در پسـابرجام

هاشمی رفسنجانی در دیدار مجمع اسالمی دانشجویان:

دامن زدن به اختالفات سیاسی باعث عقب افتادگی جامعه می شود



خبر خبر 
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هر چند مس��ئوالن وزارت نفت ت��اش کرده اند قرارداده��ای مربوط به 
میادین مش��ترک را ب��رای س��رمایه گذاران جذاب تر تنظی��م کنند، اما 
کارشناسان معتقدند نباید توس��عه میدان های مستقل به حاشیه رانده 
شود.براساس این گزارش ایران با کشورهای عراق، کویت، عربستان، قطر، 
امارات و عمان دارای مخازن مشترک است  که حداقل 15مخزن در این 
ارتباط وج��ود دارد که ازاین تعداد 5 مخزن درطول مرز مش��ترک ایران 
و عراق قرار دارد که مخازن نفت ش��هر، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و 
یادآوران از  جمله  مخازن مشترک خشکی ایران با کشور عراق محسوب 

می شوند.
الزم به ذکر اس��ت که ازمیادین مش��ترک نامبرده با کشورعراق میادین 
دهلران، پایدارغرب و نفت ش��هر درحال تولید بوده و دو میدان یادآوران 
و آزادگان نیز درمراحل مختلف توس��عه قرار دارند. براساس این گزارش  
10میدان مشترک باقی مانده، آبی است. میدان گازی آرش تنها میدان 
مش��ترک ایران با کش��ور کویت در آب های خلیج فارس و میادین نفتی 
اس��فندیار، فروزان، فرزاد )A( و فرزاد)B( با کش��ور عربستان مشترک 
است.همچنین مخازن س��لمان ، فرزام، نصرت از مخازن مشترک ایران 
با امارات متحده عربی اس��ت و تنها میدان مشترک ایران و عمان میدان 

گازی هنگام است.
الزم به ذکراس��ت که ب��زرگ ترین می��دان گازی مش��ترک دنیا )ارس 
جنوبی-ش��مال قطر( دربخش قطری، 20س��ال زودترازبخ��ش ایرانی 
اکتش��اف  و به بهره برداری رسیده اس��ت و درحال حاضرامارات متحده 
عربی ازمیدان مشترک سلمان و عربستان ازمیدان مشترک فروزان بیش 
از دو برابرایران برداشت می کنند. براساس آنچه که گفته شد کشورمان 
بسیارازهمسایگان خود در برداش��ت نفت و گاز ازمیادین مشترک عقب 
مانده است. دراین میان بسیاری از کارشناسان دلیل اتفاقاتی ازاین دست 
یعنی طوالنی شدن توسعه بعضی میادین نفت و گاز ایران را نشان از نبود 
سرمایه گذاری مناسب دراین بخش و همچنین نبود تکنولوژی روز عنوان 
می کنند، البته نمی توان از فقدان توان کافی درش��رکت ملی نفت برای 

ایفای نقش یک کارفرمای آگاه و توانمند نیز دراین خصوص گذشت.
سیدمهدی حسینی رییس کمیته قراردادهای جدید نفتی ایران درپاسخ 
به انتقاد کارشناسان اظهار داش��ت: اولویت میادین مشترک به این معنا 
نیست که نباید سراغ سایر میادین برویم، بلکه باید توسعه میادین نفتی 
و گازی کش��ور صورت بگیرد و اولویت آن، میادین مش��ترک است. وی 
همچنین ادامه داد: در این قراردادها،  برای کار در میادین مشترک نفت و 
گاز با دیگر کشورها،  مشوق هایی  در نظر گرفته شده وحتی مشوق هایی 
برای حفاری در آب های عمیق بیش از هزار متر هم در نظر گرفته شده تا 

این شرکت ها تمایل بیشتری به کار در این بخش داشته باشند.
اما آنچه که مهم ترازهمه جلوه می کند این اس��ت ک��ه دربحث میادین 
مشترک  نفت و گاز کشورهای همسایه به ش��دت از ما جلوتر هستند  و 
تعلل کشور دراین خصوص تنها موجب برداشت مازاد کشورهای همسایه 

از سهم ما می شود.

محسن جال پور دریادداشتی تلگرامی نوشت: وضعیت صندوق های 
بازنشستگی بیش ازحد نگران کننده شده است. 

همین قدر بگویم که بسیاری از صندوق های بازنشستگی درایران به 
وضعیتی رسیده اند که به زودی از پرداخت تعهدات خود بازخواهند 

ماند.
 س��نت دع��وت از مقام��ات و مس��ئوالن دولت��ی ب��ه تش��کل های 
بخش خصوصی، سنتی دیرپا در اتاق ایران اس��ت. این سنت دیر پا 
بیش از ۷0 س��ال اس��ت که در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن 
ادامه داشته و امروز هم به اشکال مختلف ادامه دارد. در دوره جدید 
 شکل گیری هیئت رییسه اتاق ایران، سیاست ما این بوده و هست که 
 سیاس��ت گ��ذاران را فراخوانیم و مش��کات اقتص��ادی و معضات 
پیش روی بخ��ش خصوص��ی را برای آن ه��ا برش��مریم. امروز هم 
 رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی مهمان ما در ات��اق ایران

 بود.
 دکترمحمد باقرنوبخت، درنهمین نشس��ت هیئ��ت نمایندگان اتاق 
 ای��ران حاض��ر ش��د و بی��ش از دوس��اعت پ��ای گایه ه��ا، 
هش��دار ها و توصیه های نمایندگان بخش خصوصی نشست. گاهی 
نشس��ت ها برمهمانان دولتی ما س��خت می آید و احس��اس می کنم 
 امروزه��م رییس س��ازمان مدیریت کش��ور متحمل س��ختی هایی
  ش��د، اما صبورانه نشس��ت و به همه گایه ها گ��وش داد و درنهایت

 ازآنجا که بعض��ی نظرات نماین��دگان بخش خصوصی ب��ا آنچه در 
برنامه شش��م تدوین ش��ده همس��و نبود، پیش��نهاد کرد جلسات 
 کار شناسی در اندازه کوچک تر برای بررسی نقطه نظرات ارایه شده 

تشکیل شود.
 آنچ��ه درس��خنان ایش��ان مه��م ب��ه نظ��رم رس��ید، تکیه برس��ه 
مقوله »محیط زیست، اش��تغال و بحران صندوق های بازنشستگی« 
 بود که برنامه شش��م را براس��اس همین مش��کات تهی��ه و تنظیم 

کرده اند. 
بی آنکه بخواهم وارد نقد و تحلیل برنامه شش��م توسعه شوم، زمانی 
که دکترنوبخت سخن می گفت، یاد نقل قول مس��ئولی و تیتریکی 

ازنشریات افتادم.
 وضعی��ت آب هم برهمه ما مش��خص اس��ت و از هم��ه خطرناک تر 
 وضعیت اش��تغال جوانان اس��ت که درکنارهم س��ه مش��کل بزرگ

  آینده کش��ور خواهند بود. س��ه مش��کلی که ابعاد اثر گ��ذاری آنها 
 تنه��ا اقتص��ادی نیس��ت و ممک��ن اس��ت عواق��ب سیاس��ی و

 اجتماع��ی هولناکی ب��ه دنبال داش��ته باش��ند.این چن��د خط را 
 درباره نشست امروز نوش��تم و برداشتم از این مس��ایل را می گذارم 

برای بعد. 
شاید همین امروز که از کار ها فارغ شدم در باره صندوق های تأمین 
اجتماعی که به تعبیر نویسنده یکی از نشریات، بمب ساعتی اقتصاد 

ایران هستند بنویسم.

توسعه میادین مشترک بالی جان 
میدان های مستقل نفتی ؟!

بمب ساعتی اقتصاد ایران 
از زبان رییس اتاق بازرگانی
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وزیراقتصاد گف��ت: اقتصاد کشورس��ال آینده به 
ص��ورت قطع��ی از رکود خارج می ش��ود و رش��د 
اقتصادی بی س��ابقه ای را تجرب��ه خواهیم کرد. به 
گزارش مهر، علی طیب نیا با حضور در س��ازمان 
بورس گفت: براس��اس گزارش ها، ایران درس��ال 
آینده دربین کش��ورهای برترمنطقه خواهد ش��د 
زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیاست 
به نحوی که تورم مهارشده و به شرایط قابل قبولی 

رسیده ایم.
وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازارارز و 
طا نیز شاهد تاطم و هیجان نیستیم. این درحالی 
اس��ت که دراوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با 
افزایش محدودی دراین بازارها مواجه بودیم. وی 
با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر 
اس��ت، گفت: این امر نش��ان می دهد پول کشور 
تقویت ش��ده و ارز و طا نمی تواند گزینه مناسب 
برای س��رمایه گذاری س��رمایه گذاران باشد زیرا 

بازدهی آنها از تورم کمتراست.
طیب نیا با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: 
درحالی که این نرخ در بازاربین بانکی 29/5 درصد 
بود با مداخله موثر بان��ک مرکزی به 18/5 درصد 
رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و 
این نرخ 11/5 درصد کاهش داشته است. وی گفت: 
قریب به اتق��اق مدیران سیس��تم بانکی معتقدند 

تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها 
امکان پذیر نیست و ش��رایط به گونه ای است که 

نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.
طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ س��ود در دستور و 
رسیدگی ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و این شورا 
درحال بررسی این امرمی باشد که باید برای نرخ 
سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این 

تغییرات انجام شود.
 به گفته وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی نرخ س��ود 
بانکی باید تفاوت دو تا س��ه درصدی با نرخ تورم 
داشته باش��د. نرخ تورم نقطه به نقطه، در آذر ماه 
کمت��ر از 10 درصد بوده و این رق��م در دی ماه به 
9/4درصد کاهش یافته اس��ت. با ن��رخ تورم 9 تا 
10درصدی، نرخ سود نمی تواند بیش از 12تا 1۳ 

درصد باشد.
طیب نیا گفت: با توجه به ای��ن وضعیت و کاهش 
نرخ س��ود، دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی 
بیشتری پیدا خواهند کرد و هدف اصلی این است 
که س��رمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی افزایش یابد، اما باید شرایط بازار ثانویه 

نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.
وزیرامور اقتص��ادی و دارای��ی با تاکی��د براینکه 
وضعیت مناس��بی دربازاراولی��ه و ثانویه خواهیم 
داش��ت گفت: ای��ن امر ب��رای توس��عه اقتصادی 

مناسب خواهد بود. وی توس��عه بازار بدهی ها به 
صورت جدی را از برنامه ه��ای دولت اعام کرد و 
گفت، دریک ماه باقی مان��ده مقادیرقابل توجهی 
اوراق منتشرخواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت 
انتشار400 هزارمیلیارد ریال اوراق درسال آینده 
 اس��ت که البته بخش��ی از آن را بان��ک مرکزی از 
بانک های بدهکار به عنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

طیب نیا دراین مراس��م از نقش ش��اخص بورس 
در مذاکرات هس��ته ای پ��رده برداش��ت و گفت: 
هنگامی ک��ه جری��ان مذاکرات به س��مت مثبت 
حرکت می ک��رد و روند ش��اخص ب��ورس مثبت 
بود مذاکره کنندگان به این امراش��اره می کردند 
و البت��ه عکس قضیه نیزص��ادق ب��ود. وی با بیان 
اینک��ه درمدت گذش��ته درش��رایط حس��اس و 
 خطیری قرار داش��تیم گفت: از یک طرف به دلیل 
تحریم ها ص��ادرات نف��ت کاهش یافته ب��ود و از 
س��ویی فعالیت های��ی نظیرکش��تیرانی، بانکی و 
بیمه نیز تحریم بود که آثار سویی براقتصاد کشور 
داشت. به نحوی که درنیمه س��ال 9۳ نفت 105 
دالری ب��ه ۳0 دالر کاهش یافته ب��ود. که این امر 
 برای اقتصاد وابس��ته به نفت مش��کاتی را ایجاد 
 می کرد. طیب نیا گفت: دربازارس��رمایه ش��رایط 
دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ 
ارز ارزش دارایی های ش��رکت ها را سه برابر کرده 
بود و این می توانس��ت خود را درافزایش شاخص 
ترجمه کند، اما از طرفی به دلیل ش��رایط تحریم 
رشد اقتصادی در س��ال 91 به منفی 6/8درصد و 
درس��ال 92 به منفی 1/9درصد رسید. که آثارش 
در صورت های مالی بنگاه ها مش��کاتی را ایجاد 
 کرد در این ش��رایط اداره وضعیت بازار سرمایه، با 
س��ختی هایی همراه بود و البته حساس��یت های 

خاصی هم برای آن وجود داشت.
وی با بی��ان اینکه به ص��ورت عادی به ش��اخص 
حس��اس نیس��تیم و ماک داوری نیس��ت گفت: 
مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند 
و آن را ب��ازار تعیین م��ی کند، اما ایجاد ش��رایط 

رقابتی و برابر،مسئولیت مدیران دولتی است.
به گفته طیب نیا در ش��رایط پیچی��ده مذاکرات، 
 با ش��ش قدرت جهانی تغییرات دراقتصاد داخلی 
می توانس��ت مورد بهره برداری مذاکره کنندگان 
قرار گیرد و از آنجا که ش��اخص بورس دماس��نج 
اقتصاد اس��ت مذاک��ره کنندگان باره��ا و بارها به 

وضعیت شاخص اشاره می کردند.

مدی��رکل امورمال��ی صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری گف��ت: عیدی 
بازنشستگان، همزمان با حقوق بهمن ماه به حسابشان واریز می شود.

به گزارش جام نی�وز، حسین بخش��ی زاده افزود: عیدی بازنشستگان و 
موظفین که واریزی آن توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق 
انجام می شود همزمان با حقوق بهمن ماه 1۳94به حساب بازنشستگان 

و موظفین پرداخت خواهد شد.
وی اظهارک��رد: همچنی��ن همزم��ان ب��ا 22 بهم��ن ماه، اس��تان های 
آذربایجان غربی، خوزس��تان، سمنان، سیس��تان و بلوچستان و کرمان 
ب��ا تع��داد کل 200هزارنفر بازنشس��ته به س��امانه پرداخت مس��تقیم 
حقوق منتقل ش��دند و حق��وق بازنشس��تگان و موظفین اس��تان های 
 فوق به صورت مستقیم به حساب های ایش��ان نزد بانک صادرات واریز

 می شود.
بخش��ی زاده افزود: بدین ترتیب از۳1 اس��تان کش��ور و ب��ا تعداد یک 
میلیون و 268 هزار بازنشسته و موظف، 1۳استان با تعداد6۷4 هزارنفر 
 بازنشس��ته و موظف، حقوق خود را به روش پرداخت مس��تقیم دریافت 

می کنند.
وی ادام��ه داد: بازنشس��تگان م��ی توانن��د فی��ش های حق��وق خود 
 را از دس��تگاه ه��ای ATM بان��ک ص��ادرات سراسرکش��ور دریاف��ت

 کنند.
سامانه پرداخت مستقیم حقوق، در راس��تای سیاست ها و راهبردهای 
صندوق بازنشستگی کشوری وهمچنین تأکید مدیرعامل صندوق برای 
تسهیل و سرعت در پرداخت حقوق به بازنشستگان کشوری مشترک این 
صندوق و پرهیز از مراجعات پی در پی از آبان ماه سال جاری راه اندازی 

و اجرایی شده است.

فعاالن اقتصادی معتقدند دوران تحریم، رکود را ب��ر بخش صنعت تحمیل کرد و 
موجب ش��د تا این بخش با ظرفیت ۳0 تا 40 درصدی در این دوران فعالیت کند. 
مشکلی که حال با رفع تحریم های بین المللی و دسترسی بخش تولید به بازار جهانی 

برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز امکان بهبود آن به و جود آمده است.
 در این خصوص بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم نیز با بیان 
اینکه متاسفانه در دوران تحریم بسیاری از صنایع آسیب جدی دیده اند، گفت: عدم 
دسترس��ی به مواد اولیه مورد نیاز از یک سو و تجهیزات به روز موجب شد تا شاهد 

افت تولید در این بخش باشیم.
این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس نهم معتقد اس��ت ب��ا توجه به لغو 
تحریم های بین المللی باید دیپلماسی صنعتی را فعال کنیم و در این خصوص نیز 
می توان در سفارتخانه های فعال در خارج از کش��ور به خصوص کشورهایی که به 
آنها در بخش های صنعتی وابستگی داریم مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان دپارتمان یا 
مجموعه ای برای بخش های اقتصادی و صنعتی در نظر گرفت تا به این طریق روند 

رشد اقتصادی و صنعتی تسریع شود. 
نعمتی با بی��ان اینکه اقدام ص��ورت گرفته نبای��د در حد حرف باش��د اعام کرد: 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت باید مش��کات این بخ��ش را طبقه بندی کند تا 
برنامه ریزی های صورت گرفته در حد حرف باقی نمان��د. بیکاری را می توان یکی 
دیگر از مشکات عمده ای دانست که تاکنون وعده های مختلفی از سوی دولت های 

پیشین و دولت کنونی برای عبور آن داده شده است. 
وعده هایی که در دولت قبل محقق نشد و حال دولت یازدهم سعی دارد تا با استفاده 

حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی این مشکل را برطرف کند. 
در این خصوص نیز این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس معتقد است که 
روی آوردن به صنایع نیروبر می تواند به رفع مش��کل بیکاری در کشور کمک کند 
و در این خصوص نی��ز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عن��وان متولی این بخش 
 می تواند صنایعی مانند نساجی را فعال کند تا به این طریق گره بیکاری در کشور باز

 شود. 
جذب س��رمایه مورد نیاز خارجی و داخلی یکی دیگر از مواردی است که می توان 
آن را  از دغدغه های بخش تولید دانست.دغدغه ای که این عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس معتقد است اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار می تواند 
روند جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را تسریع کند؛ چرا که در این قانون روند 

جذب سرمایه گذاری به صورت شفاف ذکر شده است. 
نعمتی معتقد است که باید شرایط را برای س��رمایه گذاران به گونه ای فراهم کرد 
که سرمایه گذاران خارجی بتوانند به راحتی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف کرده و سود سرمایه خود را از کشور خارج کنند. 
به گفته نعمتی، بخش صنعت و معدن کشور توقع دارد تا دولت با اجرای قانون بهبود 

مستمر محیط کسب وکار بتواند رتبه ایران را در میان سایر کشورها بهبود بخشد.

پرداخت عیدی بازنشستگان 
باحقوق بهمن

ازسوی بهروز نعمتی نماینده مجلس پیشنهاد شد:
تشکیل دپارتمان اقتصادی درسفارتخانه ها

No.1804 | February16 .2016 | 16 Pages khajehzadeh.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

وزیراقتصاد:

ایرانسالآیندهقطعاازرکودخارجمیشود

در جلسه هیئت دولت تصویب شد ؛

کاهش  تعرفه   واردات 
 در  سال  ۹۵

رییس اتحادیه گوشت قرمزعنوان کرد:

افزایش  قیمت گوشت   قرمز 
دراصفهان

مهدی کرباسیان: 

معادن بزرگ  و جدید 
در راه است

معاون سازمان توسعه تجارت:

بزرگ ترین شریک تجاری  ما   
  مشتری مواد خام است

هیئت دولت نحوه چگونگی تهاتر بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی 
و حقوقی تعاونی و خصوصی را تعیین کرد.

هیئ��ت وزی��ران در جلس��ه خ��ود ب��ه ریاس��ت حس��ن روحان��ی رییس  
جمهوری کش��ورمان، ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهی ه��ای قطعی دولت 
به اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی تعاونی و خصوص��ی را ک��ه در چارچوب 
 قوانین و مقررات تا پایان سال 1۳92 ایجاد ش��ده است، با مطالبات قطعی 
 دول��ت )وزارتخانه ه��ا و مؤسس��ات دولت��ی( از آن اش��خاص، تعیی��ن 

کرد. 
بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاص را با عنوان 
»اوراق تسویه خزانه« تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال صادر می کند 
و به منظور تس��ویه بدهی اشخاص یاد ش��ده به دولت مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
 دولت همچنین به منظور تس��هیل تجارت فرامرزی و بهبود محیط کسب 
و کار، با پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبن��ی بر کاهش پلکانی 
 طبق��ات تعرف��ه ای واردات کاال از 10 طبقه ب��ه 8 طبقه در س��ال 1۳95 

موافقت کرد.
در ادام��ه جلس��ه هیئ��ت دول��ت، لوای��ح موافق��ت نام��ه بی��ن دول��ت 
جمه��وری اس��امی ای��ران و ب��ه ترتی��ب دول��ت ه��ای مجارس��تان 
و اس��لواکی، به منظ��ور اجتن��اب از اخذ مالی��ات مضاع��ف و جلوگیری از 
 ف��رار مالیات��ی در م��ورد مالیات ه��ای ب��ر درآمد و س��رمایه ب��ه تصویب

 رسید.

رییس اتحادیه گوش��ت قرمز اصفهان گفت: نرخ گوشت قرمز در اصفهان با 
افزایش 5 درصدی نسبت به یک ماه گذش��ته کیلویی 1500 تومان گران 

شده است. 
رضا انص��اری درخص��وص دالی��ل افزایش ن��رخ گوش��ت قرم��ز در بازار 
اصفهان، بیان کرد: صادرات گوش��ت به کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس و 
 همچنین س��رمای فصل زمس��تان موج��ب افزایش قیمت گوش��ت قرمز 

شده است.
دام  داش��تن  در  اصفه��ان  حاض��ر  ح��ال  در  وی،  گفت��ه  ب��ه   
س��بک همچ��ون گوس��فند ۳0 درص��د کمب��ود دارد و از س��وی 
 دیگ��ر ۷0درص��د دام س��نگین اس��تان ب��ه س��ایر ش��هرها ص��ادر

 می شود.
رییس اتحادی��ه گوش��ت قرمز اصفه��ان اف��زود: در حال حاض��ر افزایش 
قیم��ت دام س��بک در اصفه��ان ح��دود ۷ درصد اس��ت، اما قیم��ت دام 
 س��نگین همچون گوش��ت ش��تر، گوس��اله و گاو حدود 8 درص��د کاهش 

داشته است.
انصاری افزود: احتمال می رود تا اردیبهشت سال آینده قیمت گوشت قرمز 

کاهش یابد.
وی به قیمت انواع گوشت قرمز در اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
قیمت هر کیلو ران گوس��فند بدون دنبه ۳6 هزار تومان، گوش��ت گوسفند 
 با استخوان بین ۳0 تا ۳2 هزار تومان، گوش��ت گوساله مخلوط درجه یک 

۳1 هزار تومان و گوشت شتر ۳6 هزار تومان است.

با اکتش��افات انجام ش��ده در پهنه ایران مرکزی، نوید دس��تیابی به معادن 
بزرگ��ی همچون چادرمل��و، سرچش��مه و مهدی آباد ایجاد ش��ده اس��ت.

به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع 
معدنی ایران، مهدی کرباس��یان در نشس��تی که با حض��ور دکتر علی اکبر 
صالحی، مع��اون رییس جمه��ور و رییس س��ازمان انرژی اتم��ی و اعضای 
هیئ��ت عامل ایمی��درو با ه��دف بررس��ی فعالیت های اکتش��افی صورت 
گرفته طی 2 س��ال اخیر و نیز ایجاد زمینه همکاری بیش��تر برای توس��عه 
اکتش��افات معادن برگزار ش��د ضمن اعام ای��ن مطلب اف��زود : ایمیدرو 
از نیمه دوم س��ال 92، اکتش��اف 200 هزار کیلومتر مربع را ب��ا توجه به ۳ 
اولویت ش��امل »فعالیت در مناطق شرق کش��ور با هدف ارتقای امنیت«، 
 »نواح��ی محروم« و »نواحی مس��تعد معدن��ی« برنامه ریزی کرده اس��ت.

دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، 
در این نشست ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه 
اکتشاف معادن، با اشاره به اینکه با هم افزایی و نگاه ملی می توانیم کارهای 
عظیمی در کش��ور انجام دهیم، گفت: با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی 
از تحریم خارج شده، نگرانی های قبلی نهادها و ادارات در زمینه همکاری با 

این سازمان برطرف شده است.
مهدی کرباسیان نیز در این نشست ضمن تشکر از آقایان ظریف و صالحی 
و تیم مذاکره کننده که با تاش خود به تحریم ها پایان بخش��یدند، تصریح 
 کرد: ب��ا تاش ه��ای صورت گرفته، گس��تره فعالیت های اکتش��افی از مرز

 250 هزار کیلومتر مربع عبورکرده است.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اگر چه چین به عنوان شریک بزرگ تجاری 
ایران مطرح می ش��ود، اما چین ب��ه دنبال خرید موادخ��ام و اولی��ه از ایران بود. 
محمدرضا مودودی ، با بیان اینکه سیاس��ت های داخلی مبنی بر صادرات مواد با 
ارزش افزوده باالس��ت، اظهار کرد: با وجود اینکه چین در توسعه روابط اقتصادی 
دوطرفه و در شرایط تحریم به ایران کمک زیادی کرد، اما این کشور بیشتر به دنبال 
خرید مواد خام و اولیه از ما بود که بعد از افت رش��د اقتصادی آن کشور نیازش به 

مواد اولیه و خرید از ایران کاهش پیدا کرد.
وی درباره اینکه بعد از کاهش تقاضای چین نیاز به پیدا کردن بازار های جایگزین 
اس��ت، اذعان کرد: رشد تکنولوژی و ورود کشتی های خش��ک 600 هزار تنی به 
اقیانوس ها عما هزینه حمل و نقل را به صفر رساندند و برای کشوری مثل چین 
تفاوتی ندارد که مواد اولیه ای مانند سنگ آهن را از کجای دنیا وارد کند که با این 
وصف باید ما هم بر اساس مزیت های صادراتی بازارهای هدف درستی را شناسایی 

و اقدام به برقراری ارتباط کنیم. 
معاون س��ازمان توس��عه تجارت ادامه داد: با این وجود با توجه ب��ه فعالیت های 
دس��تگاه دیپلماس��ی، کش��ورهایی نظیر بن��گادش و کش��ورهای اروپایی که 
در ح��ال ورود به ایران هس��تند می توانند گزینه های مناس��بی برای س��رمایه 
گذاری باش��ند و می توانند به توس��عه بهره وری صادرات به عنوان یکی از نقاط 
ضعف ما کم��ک قابل توجه��ی کنند.وی ب��ا تاکید بر نی��از به گس��ترش روابط 
 منطقه ای کش��ور هایی مانند: بن��گادش، هند و یک پله دورتر همس��ایگان را،

 کشور هایی دارای پتانسیل های باال دانست که صادرات کشور باید با ورود به این 
بازارها سهم خود را به طور مناسب از آنها کسب کند.
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دریچه

خبر

رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان 
گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی و آبخی��زداری ۳۵۰ هزار اصله نهال به 

صورت رایگان در استان اصفهان توزیع  می شود.
مرتضی برزوزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاشت درخت به 
منظور ساماندهی کانون های مستعد گرد و غبار در استان اصفهان در دستور 
کار قرار گرفته است، ابراز داشت: باید توجه داشت که در حال حاضر در استان 
اصفهان ۱۶ کانون مس��تعد گرد و غبار وجود دارد که ساماندهی آنها امری 
ضروری است. وی با تاکید بر اینکه پوشش گیاهی نقش اساسی در حفاظت 
آب و خاک و جلوگیری از طوفان، گرد و غبار، سیل و خشکسالی دارد، اضافه 
کرد: بر این اساس تاکنون در استان اصفهان ۳۰۰ هزار هکتار جنگل دست 
کاش��ت در مناطق بیابانی ایجاد ش��ده که با توجه به ارزیابی صورت گرفته 
تاثیرات به سزایی در کاهش میزان گرد و غبار در استان اصفهان داشته است.

رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر در منطقه غرب اصفهان ۶۰ هزار هکتار جنگل 
طبیعی وجود دارد، افزود: بر این اساس توسعه جنگل دست کاشت در شرق 

استان اصفهان در دستور کار ویژه قرار دارد.
وی اهدای نهال رایگان به ادارات مختلف در شهرستان های استان اصفهان را 
از جمله اقدامات در دستور کار اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان عنوان 
کرد و ابراز داشت: در اس��فند ماه هر س��ال همزمان با هفته منابع طبیعی و 

آبخیزداری نهال رایگان بین شهرستان های استان اصفهان توزیع می  شود.
برزوزاده افزود: از هش��تم لغایت ۳۰ اس��فند ماه، ۳۵۰ هزار اصله نهال بین 
سازمان ها و ادارات دولتی، کارخانجات، شهرداری های کوچک و عموم مردم 

توزیع می شود.
وی گونه های کاج تهران، سرو خمره ای، زبان گنجشک، عرعر، اقاقیا، زیتون 
تلخ، ارغوان، داغداغان و توت را قابل توزیع دانس��ت و افزود: این گونه ها در 
نهالستان شهید جبل عاملیان تولید می شود که با مساحت ۳۰ هکتار قابلیت 
تولید س��الیانه دو میلیون نهال را دارد، اما به عل��ت محدودیت منابع آب و 
اعتبارات این میزان تولید به ۳۵۰ هزار اصله نهال رسیده است.رییس اداره 
جنگل کاری اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان هزینه 

تولید ساالنه این تعداد نهال را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کرد.

توزیع ۳۵۰ هزار اصله نهال 
در استان اصفهان

ب��ي مدی��ر کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت  مهن��دس ظهرا
 اصفه��ان در جری��ان بازدی��د از س��رمایه گ��ذاري ه��ا و

 طرح ه��اي جدی��د زیس��ت محیط��ي ف��والد مبارک��ه ضمن 
دیدار ب��ا دکتر س��بحاني مدی��ر عامل ف��والد مبارک��ه تصریح 
کرد: ف��والد مبارکه جزو ش��رکت هایي اس��ت که در راس��تاي 
 مس��ئولیت اجتماعي خود، س��رمایه گذاري عظیم��ي در حفظ 

محیط زیست انجام داده است.
ایشان افزود: فوالد مبارکه از گذشته جزو واحدهایي بوده که خود 
 را متعهد به رعایت الزامات زیس��ت محیطي دانس��ته و با اجراي 
 پروژه هاي زیس��ت محیطي در کنترل آالینده هاي هوا، تصفیه 
پساب ها و حتي انتقال پساب هاي شهري و تصفیه تکمیلي آنها 

اقدامات خوبي انجام داده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان توجه و تعهد این 
مجموعه به محیط زیس��ت را قابل تقدیر دانست و افزود: ماهیت 
کارخانجات فوالدسازي این است که آنها چنانچه الزامات مربوطه 
 را رعایت نکنند مي توانند آالینده باش��ند، اما به خوبي مش��اهد 
مي کنیم که اساسا شرکت فوالد مبارکه رعایت این استانداردها 
را جزیي از مسؤلیت هاي اجتماعي خود دیده و با سرمایه گذاري 

مناسب به آنها پایبند است.
 مهندس ظهرابي در ادامه با اش��اره به نقش��ه راهبردي سازمان 
محی��ط زیس��ت ب��راي صنای��ع و درجه��ت اه��داف زیس��ت 

محیط��ي، گف��ت: در ایج��اد صنای��ع م��ا ظرفی��ت ه��اي 
زیس��تي محیط��ي اس��تان را مخصوص��ا در ح��وزه زاین��ده 
 رود م��د نظ��ر داری��م بدی��ن منظ��ور در این خص��وص تالش

  م��ي کنیم فعالی��ت هاي مخ��رب متوقف ش��ود، ضم��ن اینکه 
تمرکز زدایي از صنعت در بخش مرکزي و ش��عاع ۵۰ کیلومتري 
اصفهان، ارتقای تکنولوژي و کاهش مصرف انرژي براي تولیدات، 
توسعه صنعت دانش بنیان و تبدیل اصفهان از یک شهر صنعتي 
به شهر فرا صنعتي و ارایه دهنده تکنولوژي جزو برنامه هایي است  

که درحال پیگیري است.
ایشان در پایان ضمن تشکر از مجموعه فوالد مبارکه و توجه این 
شرکت نسبت به محیط زیست و اجراي برنامه هاي گسترده اي 
که در بخش محیط زیست داشته اند، اظهار امیدواري کرد: نتایج 
مطلوب اجراي پروژه هاي زیس��ت محیط��ي را در فوالد مبارکه 

کماکان شاهد باشیم.
در جریان این دیدار دکتر س��بحاني مدیر عامل فوالد مبارکه به 
تبیین فعالیت هاي زیس��ت محیطي شرکت پرداخت و گفت: در 
فوالد مبارکه در کنار کار و تولید ، محیط زیست را به عنوان یک 

امانت مراقب هستیم و این تفکر نهادینه شده است.
مدیر عامل فوالد مبارکه  تصریح کرد: اگر به چشم انداز و اهداف 
شرکت نگاه کنیم یکي از آیتم هاي مهم ، توجه به بهبود مستمر 
محیط زیس��ت اس��ت و گواهینامه ها و جوایز جهاني که تاکنون 

دریافت ک��رده ایم خصوص��ا در جای��زه  EFQM  حاکي از این 
موضوع است که در این مسیر گام هاي خوبي در شرکت برداشته 
شده است زیرا در این موارد شرکت مي بایستي طبق مستندات 

جوابگوي استانداردهاي زیست محیطي باشد.
دکتر سبحاني افزود: با اجراي پروژه هاي زیست محیطي و صرف 
هزینه هاي زیاد در ش��رکت ،انتظار م��ی رود بین صنایعي که در 
این خصوص اقدام نکرده اند با شرکت هاي فعال در این زمینه از 
جمله فوالد مبارکه تفاوت باشد. ایش��ان با اشاره به نقص قوانین 
زیست محیطي گفت : اگر واحدي ازیک مجموعه بزرگ آالینده 
شناخته شود ، مي بایستي جریمه  زیست محیطي آن به صورت 
درصدي و نسبت به آن واحد وضع شود، ولي متأسفانه قانون فعلي 
از چنین ش��رایطي برخوردار نیست و در جلس��ه اي که با حضور 
رییس سازمان محیط زیست کشور داشتیم، ایشان نیز این نقص 
را عنوان کرده و دستور پیگیري نیز صادر کردند.ضمن اینکه در 
صورت آالینده بودن یک واحد، جریمه زیس��ت محیطي آن باید 

براي برطرف کردن آن مغایرت زیست محیطي صرف شود.
ایشان در پایان با اعالم آمادگي شرکت براي حضور کارشناسان 
اداره محیط زیس��ت در ش��رکت ف��والد مبارکه ، تأکی��د کرد: با 
 فعالی��ت ه��اي بهب��ود مس��تمر زیس��ت محیط��ي و تکمی��ل 
 پروژه هاي م��ورد نظ��ر در این رابط��ه هم��واره در جهت حفظ 

محیط زیست همچون گذشته تالش کرده ایم.

از دی��دگاه تخصص��ی یک��ی از کارکرده��ای اساس��ی 
روابط عمومی ه��ا مدیری��ت اف��کار عمومی اس��ت. مدیریت 
روابط عمومی به عنوان بخش��ی از مدیریت ارشد سازمان در 
تعیین برنامه های راهبردی س��ازمان به شمار می آید. با رشد 
و گسترش دموکراسی در جهان، افکار عمومی به عنوان یک 
ابزار نیرومند در راس جریانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
قرار دارد و با نیروی خود می تواند افراد را به اهدافش��ان یاری 
کند و یا بالعکس می تواند در فاصل��ه کوتاهی با ایجاد بحران 

روانی، آنها را با همه توان معنوی و مادی خود نابود سازد.
اهمیت شناخت افکار عمومی به این علت است که آگاهی از 
عقاید هرگروه به ما کمک می کند تا رفتار اجتماعی آن گروه را 
پیش بینی کنیم. در همین حال امروزه موضوع محیط زیست 
به یک دغدغه فراگیر عمومی تبدیل شده و در کمتر سطوح 
اجتماعی دیده شده که صحبتی از محیط زیست به میان نیاید 
که این نش��ان از درک مردم به وضعیت محیط زیست است؛ 
 ولی چگونه می توان افکار عمومی را نس��بت به واقعیت های 

محیط زیست سمت وسو داد؟
امروزه در قانون اساس��ی بیش از ۴۰ کش��ور جه��ان، آزادی 
اطالعات مورد تصریح قرار گرفت��ه و قوانین اجرایی این اصل 
نیز در قالب ه��ای قانون »دولت ش��فاف«، »قان��ون آزادی 
اطالعات«، »قانون رس��انه های همگانی«، »قانون جلس��ات 
علنی«، »قانون اس��رار دولتی« و »قانون آرشیوهای باز« به 
تصویب رس��یده اس��ت. آزادی اطالعات متضمن حق مردم 
نس��بت به آگاهی از آن چیزی اس��ت که دولت به نمایندگی 
از آنها انجام می دهد. این آزادی متضمن حق مش��ارکت در 
تصمیم گیری است. در یک جامعه مردم ساالر، کل حکومت 
و اطالعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم هستند 
. براین اساس اطالعات موجود دردستگاه ها به سازمان تعلق 
ندارد، بلکه ازآن مردم است و سازمان و روابط عمومی حرفه ای 
به نمایندگی از مردم از آن اطالعات نگهداری می کند و مردم 
مالک همان اطالعات هستند که باید دسترسی داشته باشند 

و از کم وکیف اداره آن مطلع شوند.
بدین ترتیب، شفاف س��ازی دولت ب��ه آزادی اطالعات پیوند 
می خورد و نخس��تین نتیجه ای��ن پیوند، تکلی��ف دولت به 
اطالع رسانی و حق مردم درکس��ب اطالع از دولت است. این 
نتیجه، خود مقدمه ای برای پاسخگویی دولت قرار می گیرد. به 
این معنا که مردم با توجه به چندوچون اطالعاتی که تحصیل 
می کنند، حق پرسش از دولت را می یابند و در مقابل، دولت 

نیز مکلف به ارایه پاسخ های متقاعد کننده به مردم می شود.
برای اینکه ش��هروندان بتوانند از حق خود بر محیط زیست 

سالم اس��تفاده کنند، اولین شرط، داش��تن اطالعات محیط 
زیستی است. درسال های اخیر، حق مردم بر اطالع یافتن در 
زمینه محیط زیست، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون 
اقتصادی س��ازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررس��ی قرار 

گرفته است که منجر به تصویب دو سند زیر شده است:
۱- اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵

۲- کنوانسیون بین المللی در مورد حق بر اطالعات و مشارکت 
عمومی در زمینه محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارک

 ای��ن دوس��ند ش��باهت قابل توجه��ی ب��ه یکدیگ��ر دارند. 
مهم ترین اص��ول راهبردی صوفی��ا در مورد اطالع رس��انی 
واکنش��ی را می توان به ترتیب ارایه کرد. اصل بر »دسترسی 
عموم به اطالعات« مربوط به محیط زیس��ت اس��ت مگر این 
تقاض��ای دریافت اطالعات به موارد اس��تثنا ش��ده در قانون 
مربوط باش��د. به موجب ماده ۲ این اصل، کلیه افراد حقیقی 
وحقوقی باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، 
محل اقامت و بدون آنکه موظف به اثبات داشتن نفع حقوقی 
باشند، آزادانه به اطالعات زیست محیطی که تقاضا کرده اند، 
دسترسی یابند. دولت ها نمی توانند با استناد به ملیت افراد، 
از ارایه اطالعات مربوط به مسایل محیط زیستی به متقاضیان 
استنکاف کنند. از اطالعات زیست محیطی که مقامات دولتی 
موظف به ارایه آنها هستند، به موجب ماده یک از همین اصل 
اطالعات زیست محیطی شامل کلیه اطالعات مربوط به این 
موارد اس��ت: »وضعیت آب، هوا، خاک، گیاهان، جانوران«، 
فعالیت های انسانی و همچنین کلیه فعالیت های مربوط به 
حمایت از محیط زیس��ت، از جمله تدابیر اداری و برنامه های 

مدیریت زیس��ت محیطی می تواند اثر منفی ب��ر این عناصر 
داشته باشد.در کنوانسیون دانمارک نیز بر دسترسی عمومی 
و تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ تصمیمات دولتی 
در حوزه محیط زیست تاکید شده اس��ت.این کنوانسیون به 
طور خالصه بر دو پایه اصلی استوار شده: ۱- دسترسی عموم 
به اطالعات محیط زیس��تی ۲- امکان مش��ارکت عمومی در 
اتخ��اذ تصمیمات مربوط ب��ه محیط زیس��ت. همچنین این 
کنوانسیون تاکید می کند که این حقوق بدون در نظر گرفتن 
رابطه ش��هروندی، تابعیت و یا محل اقامت برای عموم مردم 

تضمین می شود.
بنابراین »رسانه و روابط عمومی« دو واحد همگرا هستند که 
موفقیت یکی در گرو همکاری و ارتباط مناسب دیگری است. 
درواقع زمانی رسانه ها می توانند نقش شفاف سازی اطالعاتی 
و نقش نظارتی خود بر سازمانها را به منظور رصد حسن جریان 
امور و جلوگیری از قانون گریزی ها و خطاها را ایفا کنند، که 
روابط عمومی ها نقش رس��انه ها و مخاطبان را دردسترس��ی 
به اطالعات و اخبار واقعی و صحیح س��ازمان ها به رس��میت 
بشناس��ند.درحال حاضر هم نظام اطالع رس��انی و هم نظام 
روابط عمومی در کشور ما درگیر چالش ها و آسیب های زیادی 
است. یکی از مسایلی که سازمان حفاظت محیط زیست را به 
عنوان دستگاه مرجع محیط زیس��ت در کشور دچار مشکل 
ساخته، این اس��ت که »انتقاد را هجمه می پندارد« در حالی 
که در صورت »پذیرش همین انتقادها، تصمیم ها و عملکرد 
سازمان« در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار می گیرد و این 
درحالی است که بیان های انتقادی رسانه ها از ضرورت های 

کار رسانه اس��ت و پیامد اصالحی دارند و ازآنجایی که منافع 
رسانه های مختلف با هم متفاوت است، بدیهی است راه انتقال 

اطالعات به آنها نیز با هم فرق خواهد داشت.
در نتیجه روابط عمومی ها باید به انتقادها واکنش سریع نشان 
داده و نس��بت به تنویر افکار عمومی اقدام کنند؛ درحالی که 
اگر به آنها پاس��خ داده نش��ود افکار عمومی قضاوت درستی 

نخواهند داشت. 
صرفا روابط عمومی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نباید 
فعالیتش را صرفا محدود به اطالع رسانی کند و شفاف سازی 
حداکثری امور است که از سوی مسئوالن محیط زیست باید 

درک  شود.
تعیی��ن مخاطبان، چگونه بای��د گفت، چه وق��ت باید گفت، 
کجا بای��د گفت، چه کس��ی باید گف��ت و به چه کس��ی باید 
گفت جز محوری ترین فعالیت های اطالع رس��انی و ارتباطی 
روابط عمومی محس��وب می ش��ود. تخریب ه��ای روز افزون 
 زیس��ت محیطی، تغیی��رات اقلیم��ی، کاه��ش مناب��ع آبی،

 آلودگی های زیس��تی و برهم خوردن تعادل اکوسیستم  های 
طبیعی اگر چه ام��روزه به چالش جهانی تبدیل ش��ده، اما از 
طرفی نسخه ها و اقدام های انجام شده برای جلوگیری از دامنه 

گسترده این بحران تاکنون بی نتیجه مانده است. 
تعریف و تمجید ص��رف از فعالی��ت ها و مثب��ت جلوه دادن 
خدم��ات، ب��دون بی��ان کاس��تی ها و ضعف ه��ا می توان��د 
اعتم��اد رس��انه و در نتیجه اف��کار عموم��ی را به س��ازمان 
دچ��ار خدش��ه کند، ای��ن ام��ر موجب می ش��ود س��ازمان 
 حفاظ��ت محیط زیس��ت زی��ر س��وال رفت��ه و دی��دگاه و 

قضاوت های مخاطبان به آن نیز دچار تردید شود.
همچنین ارتباط با رس��انه ها باید یکس��ان و بدون تعصبات 
جناحی و شخصی باشد؛ چرا که در صورت جذب یک یا چند 
رسانه، سازمان فضایی بخش��ی از افکار عمومی را در اختیار 
خواهد گرفت و حذف دیگر رس��انه ها می تواند عدم همکاری 
مثبت آنان را با س��ازمان درپی داشته باش��د و در نهایت این 

ارتباط گزینشی، به ضرر آن سازمان خواهد بود.
نتیج��ه اینک��ه ،ن��گاه راهب��ردی ب��ه رواب��ط عمومی ه��ا 
درس��ازمان زمانی اتف��اق می افت��د که مدیران ومس��ئوالن 
آن نیاز ب��ه جذب مخاطبان را احس��اس کرده و ب��رای افکار 
عموم��ی اهمی��ت قائ��ل باش��ند و در همین راس��تا هدف 
از رابط��ه بی��ن رس��انه ها و رواب��ط عمومی ه��ا بای��د مبنی 
ب��ر مطالب��ات مردم��ی و اف��کار عمومی باش��د ک��ه در این 
 صورت رغب��ت و اعتماد م��ردم، هم »ب��ه رس��انه ها« و هم 
»به سازمان ها« گسترش یافته و جامعه را درمسیر پیشرفت 

وتعالی قرار  می دهد.

دستـرسی آزاد به جـریان اطالعـات، شرط بقـای محیط زیست

مدیرکل حفاظت محيط زیست استان اصفهان:

 فوالد مبارکه سرمایه گذاري عظيمي 
در حفظ محيط زیست انجام داده است
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بس��تان منش، دبیر جش��نواره کارآفرینان برتر 
در گفت و گو با ش��بکه خبر با اعالم اینکه امروز 
مراسم تقدیراز 14 کار آفرین برتر با حضور معاون 
اول رییس جمهور برگزار شد، گفت: دردهمین 
 جش��نواره تجلی��ل از کارآفرین��ان برتر، رش��د 
 8 تا10 درصدی ثبت نام کارآفرینان را نس��بت 

به جشنواره سال گذشته، شاهد بودیم.
وی با اش��اره به ایجاد س��امانه ویژه کار و تولید، 
افزود: این س��امانه که توس��ط معاونت اشتغال 
و کارآفرینی ایجاد ش��ده به منظورتهیه ش��بکه 
منسجم کارآفرینان اس��ت تا بتواند شبکه مدون 
و مناسبی برای ثبت اختراعات و اخذ تسهیالت 

توسط آنها باشد. 
همه کارآفرین��ان می توانند با ورود به س��امانه، 
مش��خصات خود را وارد کنند و  پس از بررسی و 
تایید عضویت شان، برحسب نوع خدمات و نوع 

اش��تغالزایی از تس��هیالت مالی و حمایت های 
ارتباطی خوب برخوردار شوند.

گفتنی است جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان 
برترمل��ی با حضور مع��اون اول ریی��س جمهور 
و وزی��ر کار برگ��زار و از کارآفرینان برترکش��ور 

دربخش های مختلف تقدیر شد.
درای��ن مراس��م از کارآفرینانی از اس��تان های 
کردس��تان، کرمان، گی��الن، فارس، لرس��تان، 
هرمزگان، خراسان شمالی و همچنین اصفهان، 
بوش��هر، مازن��دران، زنجان و خراس��ان جنوبی 

تقدیر شد.
عرصه فعالیت کارآفرینانی که امروز از آنها تقدیر 
ش��د، تولید پروفیل های UPVC، بهره برداری 
از منابع غنی سنگین، تولید تجهیزات پزشکی، 
توریس��ت درمانی، پرورش کروکودی��ل و تولید 

خوراک آماده طیور و آبزیان بود.

یک زوج جوان که امشب مراسم عروسی ش��ان برگزار می شود، 
کارت دعوت عروسی شان را مزین به تصاویر رهبرمعظم انقالب و 
شهیدان مدافع حرم » هادی ذوالفقاری « و » مصطفی صدرزاده« 

کرده اند. 
به گزارش دفاع پرس، تصویرباال کارت دعوت عروسی زوج جوانی 
را نشان می دهد که آغاز زندگی خود را با راه  شهدا پیوند زده اند.

همسر شهید مصطفی صدرزاده در خصوص این کارت عروسی 

 نوش��ت: » واقعا جای باریک ا... گفت��ن دارد، در هیاهوی خیلی 
از مدها، یک مد جدید بدجوری به دل آدم می نش��یند. با این که 
مطمئنم خیلی ها این زوج ان ش��ا ا... خوش��بخت را به خاطراین 
کارشان س��رزنش می کنند. یاد ش��هید ردانی پور افتادم، رفت 
 دع��وت نام��ه اش را انداخ��ت درچاه مس��جد جمک��ران و آقا و 
موالی مان حضرت صاحب الزمان عج ا... تعالی فرجه ش��ریف را 

به مراسم عروسیش دعوت کرد. تاریخ درحال تکرار هست...«

درخواست وزیر بهداشت از مجلس دهم:

برای رضای خدا » سیاست های کلی سالمت « را اجرا کنید

دبیرجشنواره کارآفرینان برترخبرداد:

ایجاد سامانه ویژه کار و تولید جهت ارائه تسهیالت به کارآفرینان

امشب؛ شهیدان ذوالفقاری و صدرزاده میهمانان عروسی عاشقانه

دیدگاه

کار آفرینی

 مدیر کل امور فنی بیمه ش��دگان س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت: 
فرزند خوان��ده )طفل تح��ت سرپرس��تی( در حکم فرزن��د حقیقی 
 اش��خاص تلقی و از تمامی حق��وق و مزایای قانونی بیم��ه برخوردار 

می شود.
 س��یروس نصی��ری مدی��ر کل ام��ور فن��ی بیم��ه ش��دگان؛ 
با اش��اره به اج��رای قان��ون حمای��ت از ک��ودکان و نوجوان��ان بی 
سرپرس��ت و ب��د سرپرس��ت اظه��ار داش��ت: ک��ودک ی��ا نوجوان 
تحت سرپرس��تی همانن��د افراد تحت تکفل بیمه ش��ده محس��وب 
می ش��وند و از زمان قرار سرپرس��تی آزمایش��ی، حکم سرپرس��تی 
دائم، ارائه درخواس��ت و ثب��ت آن در دبیر خانه ش��عبه )ب��ا رعایت 
س��ایر مق��ررات و ضوابط( م��ی توانن��د از تمام��ی مزای��ای قانونی 
 تبیین ش��ده در قانون تامین اجتماعی برای افراد تبعی بیمه ش��ده 

بهره مند شوند.
وی در خصوص م��دت تامین اعتب��ار دفاتر درمان��ی فرزندان تحت 
سرپرستی بیمه ش��دگانی که دارای قرار سرپرستی )حداکثر 6 ماه( 
هستند، افزود: مدت اعتبار دفاتر درمانی آن ها با رعایت سایر قوانین 
و مقررات، تا پایان مدت قرار مربوطه انجام می پذیرد، اما پس از انقضا 
مدت یاد شده، ارائه حکم سرپرس��تی دائم برای تداوم  بهره مندی از 

حمایت های قانونی الزامی است.
نصیری با بیان اینکه سرپرس��تی فرزند خوانده باید از س��وی دادگاه 
صالح و به حکم قطعی انجام شود، ادامه داد: در اجرای ماده )19( قانون 
مذکور، افراد تحت تکفل سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی 
محسوب شده و تا تعیین سرپرست جدید از سوی سازمان بهزیستی 
) موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی ( در صورت احراز شرایط، از تمامی 

مزایای قانونی برخوردار می شوند.
مدیر کل امور فنی بیمه ش��دگان س��ازمان تامی��ن اجتماعی تاکید 
کرد: از تاریخ تعیین سرپرس��ت جدید، پرداخت مس��تمری و سایر 
 مزای��ای متعلقه به واس��طه ف��وت سرپرس��ت قدی��م ، موضوعیت 

نخواهد داشت.
وی با اش��اره به مفاد تبصره ماده )6( آیین نامه اجرایی قانون تصریح 
کرد: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جزء عائله تحت تکفل بوده 
 و از زمان قرار سرپرس��تی آزمایش��ی از تمامی حمایت های مندرج 
در قانون تامین اجتماعی همانند س��ایر فرزندان، با رعایت مقررات و 

ضوابط بهره مند می شوند.
نصی��ری در خصوص مفاد م��اده )18( قان��ون، افزود: ص��دور حکم 
سرپرس��تی، مانع پرداخت مس��تمری که به موجب قانون به کودک 
یا نوجوان بی سرپرس��ت یا بدسرپرس��ت تعلق گرفته نخواهد ش��د 
و چنانچه در راس��تای قان��ون تامین اجتماعی، مس��تمری به فرزند 
خوانده )همانند مس��تمری بازمان��دگان به دلیل فوت پ��در و مادر 
 اصلی( تعلق گرفته باشد، صدور حکم سرپرس��تی منجر به قطع آن 

نخواهد شد.
مدیر کل امور فنی بیمه ش��دگان س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت: 
پرداخت مس��تمری متعلقه به فرزند خوانده، مانع��ی برای پرداخت 
حق اوالد یا عائله مندی )حسب مورد( که بر اساس مقررات جاری به 

سرپرست تعلق خواهد گرفت، نمی شود.

نصیری:

 فرزند خوانده ها 
زیر چتر بیمه می روند

خبر اخبار 

رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور گفت: در آستانه روز پرستار این نوید 
را می دهم که قرار است با حمایت شهرداری ها در سراسر کشور، پارک هایی 

تحت عنوان پارک سالمت یا پارک پرستار راه اندازی شود.
به گزارش دفاع پرس، محمد آدابی در س��خنرانی پی��ش از خطبه های نماز 
جمعه تهران ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز پرستار، اظهار داشت: 
سازمان نظام پرستاری کشور با بیش از120 هزار عضو موثرترین نهاد مردمی 
و عالی ترین مرجع کارشناسی در مسائل خرد و کالن مرتبط با پرستاری است. 
وی افزود: تعداد پرستار بر اساس اس��تاندارد باید 3 برابر پزشکان یا دو برابر 
تخت های بیمارستانی باشد در حالی که در ایران تعداد پرستاران 1/1 به ازای 

هر تخت بیمارستانی است.
آدابی با اشاره به پدیده سالمندی در کشور، گفت: امید به زندگی در جامعه 
بیشتر شده و این مسئله پدیده سالمندی را رقم زده که برای همین موضوع 

پرستاران تمام و کمال آماده خدمت به جامعه سالمند کشور هستند.
رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور از راه اندازی پارک هایی تحت عنوان 
پارک سالمت یا پارک پرستار خبر داد و گفت: در آستانه روز پرستار این نوید 
را می دهم که قرار است با حمایت شهرداری ها در سراسر کشور پارک هایی 

تحت عنوان پارک سالمت یا پارک پرستار راه اندازی شود.
وی ادامه داد: در این پارک ها فضای فیزیکی مناس��بی در اختیار پرستاران 
قرار می گیرد و آنها آموزش های الزم را در خصوص بیماری های واگیردار یا 
غیرواگیر و همچنین کنترل قند، فش��ار خون و پیشگیری از سل، هپاتیت و 

ایدز به شهروندان ارائه می دهند.
آدابی با بیان اینکه سالمت بدون توجه به پرستاری و پزشکی میسر نیست، 
گفت: قشر پزشکی و پرستاری باید دوش��ا دوش هم کار کنند و شکافی بین 
آنها نباشد؛ پزشک و پرس��تار هیچ برتری بر یکدیگر ندارند و بدون هم کامل 
نیستند. وی به طرح تحول نظام سالمت اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف 
 کاهش پرداخت از جیب مردم آغاز ش��د و طرح خوبی بود، اما انتقاداتی هم 

بر آن وارد است که در اینجا مجال صحبت در مورد آنها نیست.
رییس کل سازمان نظام پرستاری کش��ور در پایان صحبت های خود اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات، اجرای قانون ارتقای بهره وری، قانون مش��اغل 
سخت و زیان آور و اخذ مجوز استخدام رسمی پیمانی را از جمله مهم ترین 

مطالبات پرستاران عنوان کرد.

 رییس س��ازمان حج و زیارت گفت: همه فرزندان ش��هدای من��ا می توانند 
از سهمیه کنکور، مدارس و دبیرستان های شاهد، خدمات بیمه بنیاد شهید و 
همچنین معافیت از سربازی بهره مند شوند. به گزارش ایسنا،  سعید اوحدی 
رییس سازمان حج و زیارت از افزایش ظرفیت اعزام زائران به عتبات در نوروز 
خبرداد و اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شد و هیات ایرانی 
که به عراق رفت، قرار براین شد که ظرفیت اعزام زائران در نوروز برای سفر 
به عتبات، صددرصد افزایش پیدا کند؛ به طوری که در نوروز 9۵، 12۵ هزار 

زائر درقالب 1۵0 گروه به عتبات اعزام خواهند شد.
احتمال افزایش هزینه سفر به عتبات

رییس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه تالش می کنیم، هزینه سفر به 
عتبات در س��ال 9۵ افزایش پیدا نکند، افزود: در برخی از مواقع افزایش و یا 
کاهش قیمت این گونه س��فر ها در اختیار ما نیست؛ به طور مثال اگر قیمت 
بلیت هواپیما افزایش پیدا کند، ما نمی توانی��م این افزایش را اعمال نکنیم، 
 البته اگر هم افزایش قیمتی داش��ته باش��یم، افزایش ناچیزی خواهد بود. 

قیمت سفر به عتبات پنجشنبه هفته جاری اعالم می شود.
سفر به سوریه منوط به ارائه پیوست امنیتی است

وی همچنین درباره سفر به سوریه توضیح داد و گفت: براساس تفاهم نامه ای 
که با سوریه داشتیم، آن ها متعهد شدند؛ ظرف ش��ش ماه پیوست امنیتی 
 این س��فر را به ما ارائه دهند. هیات س��وری هفته گذش��ته به ای��ران آمد و 
 در خصوص موضوعات مختلف از جمله حمل و نقل زائران و مش��کالتی که 
 در خصوص عوارض فرودگاه و اقامت در سفرهای اخیر زائران وجود داشت، 
به تفاهم رسیدیم. اوحدی اضافه کرد: این هیات اعالم کرد که پیوست امنیتی 
این سفر توسط وزیر جهانگردی س��وریه به ایران داده خواهد شد و قرار بود 
در این هفته وی به ایران بیاید، اما موفق به س��فر نش��د و ما تا زمانی که این 
پیوست امنیتی را نداشته باشیم، سفر به سوریه آغاز نخواهد شد. همچنین 
پس از گرفتن پیوست امنیتی آن را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه 
 می دهیم. رییس س��ازمان حج و زیارت بیان کرد: قطعا سفر به سوریه قبل 
از عید انجام نخواهد شد و ما سعی خواهیم کرد ظرف یک ماه آینده دیداری 
با وزیر جهانگردی سوریه داشته باش��یم تا بتوانیم بعد از عید سفر به سوریه 

را آغاز کنیم.
ساماندهی قبور شهدای منا از سوي بنیاد شهید

اوحدی در ادامه به تفاهم نامه مشترک بعثه مقام معظم رهبری، بنیاد شهید 
و سازمان حج و زیارت اشاره کرد و گفت: امروز با امضای این تفاهم نامه تمامی 
جان باختگان حادثه منا شهید محسوب ش��دند و با توجه به اینکه بر روی 
 قبور این جان باختگان واژه شهید حک نشده؛ ساماندهی قبور این عزیزان 
در شهرستان ها و همچنین هزینه تعویض س��نگ قبر بر عهده بنیاد شهید 
اس��ت. بنابراین خانواده جان باختگان هیچ هزینه ای را نباید برای تعویض 
سنگ پرداخت کنند. وی ادامه داد: همچنین درهمین راستا همه فرزندان 
ش��هدای منا می توانند از س��همیه کنکور، مدارس و دبیرستان های شاهد، 

خدمات بیمه بنیاد شهید و همچنین معافیت از سربازی بهره مند شوند.

رییس کل سازمان نظام پرستاری کشورخبر داد: 
پارک های پرستار در سراسر کشور 

راه اندازی می شود
معافیت از سربازی و سهمیه کنکور 

برای فرزندان شهدای منا

برخی با درک و ش��عورترند و برخی نیز دائما به آدم برچس��ب » شهرستانی « 
می زنند...

دهاتی ها و شهرستانی ها را بیشتر بشناسید!
برخ���ی  طن���ز  چاش���نی  و  مج���ازی  ش���بکه  ه���ای  ج���وک   از 
رسانه ها گرفته تا دورهمی های فامیلی و دوستانه و یا حتی محل کار، همه یک 
چیز را نشانه گرفته اند؛ زیر سوال بردن شأن انسانی و اینکه اهل کدام دیار باشی.

* تمسخری که باب خنده شده است
همیش��ه در قالب طنز می خندیم و می خندیم و می خندیم، اما چه خوب می 
شد که لطیفه ها در عین شادی آور بودن، مفید باش��ند نه اینکه نشانه بروند به 
 سوی لهجه و قومیتی و به ناحق، صفت مذمومی را به آنان نسبت دهند. این گونه 
 جوک ها بیشتر یک ویژگی بد را در شهری برجس��ته می کنند و تا جایی پیش 
 می روند ک��ه برخی دیگر دوس��ت ندارن��د بگویند ک��ه اصلیت ش��ان به کجا 
می رسد. جوک هایی که می توانند به جای خصلت های منفی تنبلی، خساست، 
خودستایی، رشادت ها، دالوری ها و دیگر نکات برجسته و مثبت آن منطقه یا 

شهر را وصف کنند.
*همه جای ایران سرای من است

مشکل دقیقا همین جاست که بعضی از ما فراموش می کنیم که اهالی شهرهای 
دیگر کشورمان در کشاکش تاریخ و دفاع از مرزها و ارزش های مان به چه میزان 
حق بر گردن مان دارند و به جای گسترش عبارات تمسخر آمیز درباره یکدیگر 

می بایست در هر کجای زندگی مان قدردان هم باشیم.
هادی جعفر بای، محقق و آسیب شناس اجتماعی در این باره می گوید: ساختن 
جوک باید درست صورت گیرد تا جایی که به وحدت ملی و همبستگی اجتماعی 
آسیب وارد نکند و اتحاد و انسجام میان تمامی آحاد و قومیت ها را تضعیف نکند.

آذین 33 ساله، لهجه را جزو الینفک هر شهری می داند و می گوید: بیان لطیفه 
با لهجه زیباتر می شود اما نباید آن گویش و لهجه را به تمسخر گرفت چون آن 

لهجه جزو نمادها و مشخصه های بارز یک شهر است.
سودابه ۵6 ساله می گوید: نباید به هیچ قومیتی اهانت کرد اما متاسفانه امروزه 
این موضوع حتی در گف��ت و گوهای روزمره گروهی از جامع��ه، تبدیل به یک 

عادت شده است.
قاسم ۵6 ساله، با اش��اره به اینکه به هیچ وجه نباید لهجه ها را دست انداخت، 

هر ش��هری فرهنگ، لهجه و آداب و رسوم خودش را م��ی گوید: 

دارد گرچه گاهی اوقات پیش می آید که ممکن اس��ت برخی از ما، بدون غرض 
و به علت عادت و نهادینه کردن صفتی در ش��هری آن را بازگو کنیم که این نیز 

اشتباه بزرگی است.
* تفرقه افکنی رمز موفقیت دشمن 

دشمنان برای جدا کردن قومیت ها، بهانه ها و دالیل زیادی دارند و  شب و روز 
با تمام امکانات و نیروها درص��دد ایجاد اختالف در می��ان بخش های مختلف 

کشور هستند.
 به گفته جعفرب��ای، قطعا دش��منان م��ی توانن��د از اختالف بی��ن قومیت ها 
به��ره ب��رداری نامطلوب کنن��د و ب��ه وحدت مل��ی، تفاه��م و همبس��تگی، 
آس��یب زنن��د و ای��ن مس��اله در بلندم��دت همگرای��ی اجتماع��ی را 
ب��ه واگرای��ی اجتماع��ی تبدی��ل م��ی کن��د. م��ا ایران��ی هس��تیم و بای��د 
 دی��ن، فرهن��گ و ملی��ت را هوی��ت اصل��ی خ��ود قلم��داد کنی��م. م��ا 
زبان، تاریخ و دین مشترک داریم پس باید به مشترکات مان بیندیشیم و آن ها 

را پر رنگ و برجسته تر کنیم.
سام 23 ساله، اهل سیستان و بلوچستان است و می گوید: من 3 سالی است 
که به تهران آمده ام، س��طح فرهنگ در افراد متفاوت است. برخی با درک و 

شعورترند و برخی نیز دائما به آدم برچسب » شهرستانی « می زنند.
 * چ�را تمس�خر قومیت ها دس�ت به دس�ت می�ان برخ�ی جوانان 

می چرخد ؟
ب��ه  کار  ه��ا  موقعی��ت  و  ش��رایط  م��وارد  برخ��ی  در  متاس��فانه 
ک��رده  تحصی��ل  پس��ران  و  دخت��ران  ک��ه  رس��د  م��ی  جای��ی 
منتش��ر  را  های��ی  ج��وک  یکدیگ��ر  ن��دن  خندا ب��رای   نی��ز 
 می کنند که بیشتر جنبه انسانی را خدشه دار می کند و در برخی موقعیت ها

ریش����ه ها و اهلیت و شهر دوستان و همکالس��ی های یکدیگر را به سخره 
می گیرند.

نگین، 27 س��اله می گوید: در محل کار من، همه افراد، تحصیلکرده هستند 
 اما متاسفانه تا فردی اش��تباهی مرتکب می ش��ود و یا مطلبی را دیر متوجه 

 م�����ی ش����ود و ی����ا حت����ی عصبان����ی  
م��ی ش��ود بالفاصل��ه وی را ب��ه 
 قومیت��ی نس��بت م��ی دهند و  
می خندن��د و این مس��اله برای 
یک جمع تحصیل کرده که باید 
رفت��ارش ب��ا دیگ��ران متفاوت 

باشد، جای تاسف دارد.
*من و تو ایرانی هس�تیم 

فقط همین
 همواره بای��د بدانیم همین لرها، 
کرده��ا، اصفهانی ها، ت��رک ها، 
تهرانی ها، ش��مالی ها، جنوبی ها 
و ... بودن��د که برای دف��اع این مرز 
 و بوم از خود گذش��تند ت��ا من و تو 
نیک نام، سربلند و پرافتخار بمانیم. 
همین قومیت ه��ا بودند ک��ه دوباره 
ایران را س��اختند و پرچم��ش را با هم 
قدرتمندانه به اهتزار درآوردند. ما همه 

با هم ایرانی هستیم، فقط همین...

به من دهـاتی و شهرستـانی نگوییـد!!!

وزیر بهداش��ت از مجلس دهم خواس��ت که بدون تفسیرهای 
س��لیقه ای و تاثیر گرفت��ن از جریانات سیاس��ی و اجتماعی و 
 برای رض��ای خدا، سیاس��ت های کلی نظام س��المت، ابالغی 

مقام معظم رهبری را اجرا کنند.
دکتر سیدحسن هاشمی بزرگ ترین مشکل حال حاضر حوزه 
س��المت را نداش��تن منابع پایدار و دغدغه تامی��ن این منابع 
عنوان کرد و درب��اره انتظارات وزارت بهداش��ت از نمایندگان 
ملت در مجلس دهم، گفت: از مجلس آینده انتظار داریم منابع 
حوزه سالمت را به اما و اگر وصل نکنند و یک بار برای همیشه 
تصمیم بگیرند و موضوع سالمت مردم را حل کنند. وی افزود: 
همه منابعی که در این حوزه اس��ت باید تجمیع شود. یکی از 
بی عدالتی هایی که وجود دارد این است که گروه های مختلف 
اجتماعی که در حکومت هس��تند یعنی یا در دستگاه قضایی 
هستند یا در مجلس و دولت ، بهره مندی متفاوتی از سایر مردم 
دارند. هاشمی با بیان اینکه کارکنان وزارت بهداشت که متولی 
سالمت مردم اس��ت، از هیچ بیمه تکمیلی برخوردار نیستند، 
افزود: دلیل این کار این است که ما آن را قبول نداریم و معتقد 
هس��تیم اگر بیمه تکمیلی وجود دارد باید برای همه کارکنان 
دولت و ایرانیان باشد. وزیر بهداشت همچنین بر لزوم تجمیع 
اختیارات وزارت بهداشت تاکید کرد و ادامه داد: همچنین بخش 

 دیگری از منابع حوزه س��المت در وزارتخانه های دیگر است. 
بر همین اساس الزم است که اعتبارات حوزه سالمت و همچنین 

اختیارات وزارت بهداشت تجمیع شود.
وی افزود: آنچه انتظار داریم این اس��ت که بدون تفس��یرهای 
س��لیقه ای و تحت تاثیر قرار گرفت��ن از جریانات سیاس��ی و 
اجتماعی و برای رضای خدا، سیاس��ت های کلی نظام سالمت 
ابالغی مقام معظم رهبری را اجرا کنند؛ البته این سیاس��ت ها 
 را نیز تفس��یر ب��ه رای نکنن��د؛ چراک��ه مقام معظ��م رهبری 
در سیاس��ت های ابالغی س��المت فرمودند ک��ه منابع حوزه 
سالمت باید تجمیع و پایدار ش��ود. به این ترتیب این موضوع 
نیازمند تفسیر به رای نیس��ت. هاشمی تصریح کرد: سهم ما از 
بودجه عمومی کشور باید حداقل هشت درصد متوسط تولید 
ناخالص داخلی باشد. از نظر ساختاری هم گفتند که باید بیمه ها 
تجمیع شوند و حتما با محوریت وزارت بهداشت منابع را هزینه 
 کنند. خدمات ما هم باید در قالب بیمه ها خرید خدمت ش��ود. 
برای بخش خدمات پزشکی و بهداشتی هم نظام ارائه خدمات 

دولتی و هم خصوصی و غیردولتی پیش بینی شده است.
وزیر بهداش��ت گفت: امیدواریم مجلس آینده به این موضوع 
توجه کند. این بحث عین قانون است؛ وظیفه ای است که همه 

ما باید به آن پایبند باشیم.
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فراخوان

با دعوت عموم��ی از اندیش��مندان، فرهیختگان و نخب��گان جبهه فرهنگی 
 انق��اب، فراخ��وان پیوس��تن ب��ه باش��گاه نویس��ندگان س��ینما انق��اب 

منتشر شد.
س��تاد برگ��زاری س��ینما انق��اب درنظ��ردارد ب��ه منظورج��ذب 
اس��تعداد ه��ا و توانمن��دی ه��ای موج��ود درجبه��ه فرهنگ��ی انق��اب 
 آث��ار مرب��وط ب��ه ح��وزه س��ینما را دریاف��ت کن��د و دراختیارعم��وم 
 بگذارد.نق��د ه��ا و مطالب برگزی��ده درس��ایت س��ینما انقاب به نش��انی 

www.cinemaenghelab.ir قابل دسترس خواهد بود.
 همچنین به منظورآشنایی بیشترعاقه مندان به مبانی نظری جنبش فکری 
 هنری س��ینماانقاب جزوه س��ینما انقاب و رس��انه انقابی نیز برای عموم 
cinemaenghelab. عاقه مندان منشر شد که عموم می توانند از آدرس

pdf.93-ir/img/uploads/daftarche-masael اطاع��ات دریافت 
کنند.

CINEMAENGHELAB@GMAIL. ارس��ال از طری��ق رایانام��ه
TELEGRAM.ME/CE_ ارس��ال از طریق ش��بکه تلگ��رام /COM

ADMIN
پنجمی��ن دوره س��ینما انق��اب ب��ه دبی��ری روح اهلل رجب��ی ت��ا 27 
بهم��ن ماه ادام��ه خواه��د داش��ت و بااه��دای جای��زه س��ینمایی ققنوس 
ونی��ز ب��ا اه��دای جای��زه انجم��ن منتق��دان و نویس��ندگان س��ینمای 
 انق��اب ،س��ی ام بهم��ن درح��وزه هن��ری م��اه ب��ه کارخ��ود پای��ان 

خواهد داد.

در هش��تمین دوره جش��نواره مه��ر مح��رم 6336 قطع��ه عک��س 
دریافت��ی از 918 ع��کاس از 31 اس��تان کش��ور و 10 کش��ور ای��ران، 
ع��راق، لبن��ان، پاکس��تان، افغانس��تان،  هندوس��تان، ای��االت متحده 
آمری��کا، انگلس��تان، آلمان و آذربایجان از س��وی افش��ین ش��اهرودی، 
افش��ین بختی��ار، س��یدعباس میرهاش��می ، مجی��د ناگه��ی و داوود 
 یاراحم��دی، اعض��ای هیئ��ت داوران ای��ن جش��نواره م��ورد ارزیاب��ی 

قرار گرفت.
اختتامی��ه ای��ن جش��نواره در روز پنجش��نبه 15 بهمن 94 در س��الن 
فرهنگس��رای کومش ش��هر س��منان برگزار گردی��د و در آن احس��ان 
 جزینی از اصفهان موفق به کس��ب رتبه اول بخش تجربی این جشنواره 

شد.
گفتنی اس��ت؛ احس��ان جزینی فرزن��د ش��هید محمد جزین��ی متولد 
1363 و دارای م��درک کارشناس��ی منابع طبیعی اس��ت ک��ه فعالیت 
 حرف��ه ای در حوزه هنرعکاس��ی به م��دت 11 س��ال را در کارنامه خود 

دارد. 
وی همچنین موفق به کسب عنوان برگزیده درمسابقات بحران ملی آب 

و حمل و نقل جاده ای شده است.

دعوت عمومی برای پیوستن
 به باشگاه نویسندگان سینما انقالب

رتبه نخست جشنواره مهر محرم 
سهم عکاس اصفهانی شد

درخیاب��ان   1347 متول��د  انص��اری  س��یامک 
بهارش��یرازپایتخت اس��ت. در42س��الگی ازدواج کرده 
وهمسرش درمورد شخصیتش می گوید : » خود واقعی 
او با سیامک تلویزیون فرق آنچنانی ندارد. سیامک اصا 
تحت تاثیرش��هرت قرار نمی گیرد خ��ود واقعی اش هم 

همانی است که می بینید.«
انصاری قبل ازاینکه بازیگرشود با پدرش درکارفرش بوده 
وحاال که متاهل شده با همسرش درکارمعماری داخلی 

مشغول است.
 او درمورد درآمد بازیگری می گوید : اهل حساب و کتاب 
نیستم. من هنوز بعد از18س��ال کار کردن فکر نمی کنم 

بازیگری شغل من است.
 فکر می کنم خب یک کاری هست می روم بازی می کنم 
و برمی گردم. اعتقادی ندارم که بازیگری می تواند شغل 
کسی باشد. او عاشق پلی استیشن است وجالب اینکه با 
همسرش ساعت ها درخانه می نشینند وهریک جداگانه 

بازی می کنند.
س��یامک انصاری که فکر نم��ی کند کمی دی��رازدواج 
کرده ظاه��را حاال حاالها به پدرش��دن ه��م قصد ندارد 
فکرکند او دراین مورد به طنزمی گوید:» کاراکتر سیامک 
خیلی ب��ه کاراکت��ر پدرنزدی��ک نیس��ت.« کار درمورد 
فرش و گلی��م و تولیدات آن، همیش��ه م��ورد عاقه اش 
 بوده به قول خودش درحال حاضرهم ای��ن کار را دنبال 

می کند.
 خان��م طنازهادی��ان همسرس��یامک ب��ه بازیگ��ری 
 عاقه ای ندارد وترجیح می دهد همیشه روی سکو باشد 

تا روی پرده. 

»ماه پیشونی« قطعه جدید محسن چاوشی 
برای شهرزاد منتشرشد

تاالر افتخار

آلبوم

محسن چاوش��ی پس از انتش��ار قطعاتی چون »به 
رس��م یادگار«، »ش��هرزاد«، »کجای��ی«، »قاش«، 
»افس��ار«، »همخواب« و... برای س��ریال ش��هرزاد، 

جدیدترین اثر خود به نام »ماه پیش��ونی« را منتشر 
 کرد. آهنگس��ازی، تنظی��م، میکس و مس��ترینگ 
»ماه پیش��ونی« را خود محسن چاوش��ی انجام داده 
است و »محس��ن ابوالحسنی« در نخس��تین تجربه 
 همکاری خود با چاوشی، ترانه این اثر را سروده است. 
ع��ادل روح نواز نوازن��ده گیتار الکتری��ک این قطعه 
اس��ت و »احس��ان نی زن« نیز در »ماه پیش��ونی« 
 ویولون نواخته است.این قطعه همچون سایر قطعات 
محسن چاوشی برای سریال »شهرزاد«، در استودیو 
شخصی این خواننده تهیه و تولید شده است. محسن 

چاوش��ی در بخش هایی از دو قطعه که برای سریال 
ش��هرزاد تولید و منتشر کرده اس��ت، از حضور سینا 
سرلک به عنوان خواننده در کنارخود بهره جست که با 
استقبال دوستداران موسیقی و مخاطبان این سریال 
توام شد و همین استقبال باعث شد سینا سرلک نیز 
یک قطعه مستقل در این سریال بخواند. فعالیت های 
هنری این روزهای چاوشی تنها در حضور و خواندن 
در سریال شهرزاد خاصه نمی شود و این خواننده به 
شدت روی آلبوم جدید خود تمرکز کرده و در تاش 

است آن را به زودی روانه بازار موسیقی کشور کند.

خبر

 ب��ه گ��زارش ایمن��ا، این 
نمایش��گاه که بر اس��اس 
نمای��ش نام��ه های��ی از 
دو نمایش��نامه نوی��س 
ب��زرگ و برجس��ته در 
جهان،»هنریک ایبسن« 
آگوس��ت  یوه��ان   « و 
 اس��تریندبرگ «توس��ط 
» احمد پناه نجات«طراحی ش��ده، آیین افتتاحیه خود را از ساعت 
16 روز 29 بهمن ماه در خانه هنرمن��دان اصفهان برگزار می کند. 
همچنین کارگاه تحلیل متن و طراحی صحنه این نمایشگاه در روز 

11 اسفند ماه از ساعت 16 در این مکان برپا می شود.
 گفتنی اس��ت؛ هنر طراحی صحنه که نقش مهمی را در شکل دهی

 به فضای مورد نظر برای اجرای نمایش ایفا می کند، اشاره تیز بینانه 
 ای به واقعیت های بدون چ��ون و چرای زندگی ه��ر جامعه دارد و
  می تواند با هنرمن��دی و خاقیت طراح، تمام داس��تان نمایش را
  چه در س��ینما و تئاتر و چه در هر نمایش دیگ��ری، در صحنه های

  بی ش��مار و بدون ابراز کلمه و س��خنی و بدون ط��ول و تفصیلی با 
 وضوح تمام و تنها با یک نگاه درس��ت، ب��رای بیننده طرح و تعریف 

کند.

» جوانی ام در انقاب جا ماند «،  » خاطره جاریست « ، »با زبان خاموش « و 
» صد سالگی « از جمله این آثار است که دو فیلم نخست از ساعت 10 تا 12 

و دو فیلم دیگر از ساعت 15 تا 17 اکران می شود.
همچنین برگزاری نشست تخصصی پیرامون » مس��تند پرتره « با حضور 
فیلمس��از نیز از دیگر بخش های این نشس��ت اس��ت. منوچهر مشیری از 
مستندسازان برجسته و باسابقه در کشور اس��ت که تاکنون آثار متعددی 
را در حوزه سینمای مس��تند و به ویژه سینمای مس��تند پرتره کارگردانی 
 کرده است. درسال گذشته، به مناسبت هفتمین سالگرد درگذشت استاد 
دکتر سیدجعفر شهیدی و با همکاری مرکز گس��ترش سینمای مستند و 
تجربی و موزه تاریخ و مفاخر دانش��گاه تهران، از مس��تند » و من غواص و 
 دریا میکده« به کارگردانی منوچهر مشیری در باغ نگارستان رونمایی شد. 
عاقه مندان م��ی توانند جهت ثبت نام برای ش��رکت در این نشس��ت به 
نگارس��تان امام خمینی )ره( واق��ع در میدان فیض، جنب ات��اق بازرگانی 

مراجعه کنند.

به همت خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان؛

نخستین نمایشگاه طراحی صحنه 
در اصفهان برگزار می شود

در چهارمین نشست تخصصی سینمای مستند؛

آثار » منوچهر مشیری «  مرور می شود

سیامک انصاری:
اعتقادی ندارم که بازیگری می تواند شغل کسی باشد

» هفت ماهگی«  از بنیان لرزان خانواده می گوید
» نفس «  خانواده را ازچشمان یک دختربچه می بیند

با پایان یافتن س��ی وچهارمین دوره جش��نواره 
فیلم فجر ومعرفی برترین های این دوره، بازارنقل 
 وقول ه��ا ونقده��ای منصفانه ومخ��رب داغ داغ 
است. دراصفهان اکران فیلم های جشنواره ادامه 

دارد.ص��ف هایی ک��ه گاه برای دی��دن برخی از 
این فیلم ها پش��ت درمعدود سینماهای قدیمی 
شهرکش��یده می ش��ود نش��ان می ده��د مردم 
فرهنگ دوست این دیاربی توجه وبی عاقه به این 

هنرجذاب ودوست داش��تنی نیستند. در شماره 
گذش��ته دو فیلم مطرح جش��نواره را به اختصار 
معرفی کردیم و در ادامه گزارش نقدگونه کوتاهی 

از دوفیلم دیگرجشنواره امسال را  آورده ایم.

موسیقی فجر

ارکس��تر موس��یقی ایران به مدیریت هنری فرهاد فخرالدینی شنبه 
شب 24 بهمن ماه و در چهارمین روز برگزاری سی و یکمین جشنواره 
موسیقی فجر درحالی با رهبری ارکستر لوریس چکناواریان روی صحنه 
رفت که مخاطبان تاالر وحدت ش��اهد یکی از بهترین و پرانرژی ترین 

کنسرت های موسیقی طی هفته های گذشته بودند.
 با ش��روع اج��را و ورود اعضای ارکس��تر موس��یقی ملی ب��ه رهبری 
لوریس چکناواریان، در همان ابتدا س��وئیت »آرارات« از ساخته های 

چکناواریان به مخاطبان ارایه شد. 
چکناواریان بعد از خوانش س��ه باره یک قطعه رو به تماش��اگران کرد 
و درحالی که آنها را به صورت نمادین رهبری می کرد از تماش��اگران 
خواست درهرجای سالن که نشسته اند با این قطعه همراهی کنند. این 
اقدام به قدری با استقبال مخاطبان مواجه شد که تماشاگران ایستاده و با 
هیجانی زیاد دراجرای این قطعه گروه کر فیارمونیک ایران را همراهی 
کردند و این چنین بود که کنسرت ارکسترموسیقی ملی در چهارمین 

شب از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر به پایان رسید.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حسن ریاحی دبیر سی 
و یکمین جشنواره موسیقی فجر، فرهادفخرالدینی، محمود صاحی 
رییس سازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران، فریدون شهبازیان، 
علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، فرزاد طالبی سرپرست دفتر 
موس��یقی وزارت ارش��اد و حمیدرضا نوربخش مدیر س��ی و یکمین 

جشنواره موسیقی فجر از مهمانان ویژه این اجرای زنده بودند.
****

حضور دبیر جشنواره در روز چهارم
چهارمین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در حالی 
برگزار شد که دبیر این دوره از جشنواره بعد از سه روز غیبت در تاالرهای 

جشنواره حضور پیدا کرد.
تقدیر رهبر ارکستر روسی از آهنگساز ایرانی

ارکسترسمفونیک تهران به مدیریت هنری علی رهبری که این روزها با 
آغاز جشنواره موسیقی فجر وارد فاز تازه ای از حاشیه های همیشگی اش 
شده، در دومین اجرای خود که به رهبری ارکستر امیل تاباکوف هنرمند 
روسی برگزارشد، میزبان مخاطبان عاقه مند به موسیقی کاسیک بود.

دراین کنسرت که از تعداد تماشاگر کمتری نسبت به کنسرت ارکستر 
موسیقی ملی برخوردار بود، گروه قطعه محلی گرگانی به آهنگسازی 
محمد س��عید ش��ریفیان، قطعات »رومئو و ژولیت« اثر چایکوفسکی 
و »س��مفونی دنیای نو« اثر دورژاک را برای تماش��اگران در دو بخش 

اجرا شد.
امیل تاباکوف درپایان اجرای قطعات محلی به خواس��ته علی رهبری، 
محمد سعید شریفیان را روی صحنه دعوت کرد و از تماشاگران خواست 

تا وی را مکررا تشویق کنند.
کمانچه نوازان از اردشیر کامکار تجلیل کردند

گروه موسیقی کمانچه نوازان به سرپرستی نوید دهقان نیز درحاشیه 
کنس��رتی که در تاالر رودکی برگزار ش��د ضمن اجرای قطعاتی چون 
»تاسیان«، »تلخ چون باده«، »بی نش��ان«، »خاطره«، »بداهه نوازی 

کمانچه« از اردشیر کامکار نوازنده پیشکسوت کمانچه تقدیر کردند.

اجرای درخشان ارکستر ملی

بازیگران: حامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، هانیه توس��لی، احمد 
 مهران ف��ر، فرش��ته صدرعرفایی، بهناز جعف��ری، محمدرض��ا علیمردانی و 

رضا بهبودی
خالصه داستان:

»رعنا« در آس��تانه هفت ماهگی ق��رار دارد و ب��ا توجه به اینک��ه یک بار در 
این مرحله بچه اش س��قط شده اس��ت هم خودش و هم همسرش روز های 
پراسترسی را پشت سر می گذارند. پس از وقوع حوادثی، مهرداد رعنا را متقاعد 
می کند که این دو ماه آخر به شهرستان و نزد خانواده اش برود تا بیشتر از او 

مراقبت شود و این آغاز حوادثی برای آنهاست...
نقد فیلم:

در این فیلم بیش از سابقه فیلم های قبلی کارگردان، حضور تهیه کننده است 
که به عنوان تهیه کننده مولف خودنمایی می کند. منصور لش��کری قوچانی 
در فیلم هایش بنا بر پرداخت به مشکات اجتماعی و نمایش آنها برای انذار 
مخاطب را دارد، اما هنوز ب��ه فرمول کاملی برای کاس��تن از انبوه تلخی این 

مسئله دست نیافته است. چه آنکه حجم زیاد رابطه های پنهان و بدون تعهد 
 میان کاراکترهای فیل��م با اینکه موجب پیچیدگی قص��ه و افزایش جذابیت 

گره گشایی پایانی می شود، اما باز توی ذوق می زند.
هفت ماهگی نیز داستان اصلی خود را بر مدار خانواده پر جمعیتی بنا کرده که 
دوستان زیادی  در منزل آنها رفت و آمد دارند. جالب آنکه بیشترین صدمه نیز 

از ناحیه همین دوستان به خانواده وارد می شود.
 مس��ئله اصلی عروس خانواده )با بازی باران کوثری( است که در همسایگی 
خانواده ش��وهر خود )با بازی حامد بهداد( دوران بارداری را سپری می کند، 
 اما س��ختی های فراوانی دارد و از س��وی همس��رش نیز مورد حمایت کافی 
 قرا نمی گیرد. تا آنجا که مجبور می شود نزد خانواده مادر خود در مرزن آباد

 برود.  با رفتن اوست که دومینوی فس��اد حاکم بر روابط کاراکترها شروع به 
 افتادن می کند و تا پایان فیلم ادام��ه می یابد، اما عامل افتادن این دومینو نه 
بر اساس روابط بنا شده که بر اساس یک حادثه آن هم در حد زلزله شهر تهران 

است و همین فیلم را تا حدی دچار آسیب کرده است.
 فیلم ضمن پرداخت به مش��کات متعدد اجتماعی از خیانت، ش��ک، طاق، 
زن بارگی و حتی مشکات اقتصادی ریتم خوبی در روایت اتفاقات دارد و در 

هر قسمت اطاعات تازه ای برای تکمیل داستان ارایه می کند.
فیلمساز سعی کرده عاوه بر نمایش متنبه شدن انسان ها در طول فیلم موقع 

پایان بندی نیز روایت امیدوارانه ای نس��بت به کاراکتر اصلی فیلم و فرزند به 
جای مانده از مادر ارایه کند، اما با وجود مضمون مناس��ب، در عمل سکانس 
پایانی شبیه وصله ای است که برای فرار از پایان تلخ در انتها به فیلم چسباند 

باشند.

تهیه کنندگان: ابوذر پورمحمدي و محمدحسین قاسمي
بازیگران: مه��ران احمدی، پانت��ه آ پناهی ها، گاره عباس��ی، 
س��یامک صفری، ش��بنم مقدمی، س��اقی زینت��ی، محمدرضا 
 ش��یرخانلو، س��یده س��اره نورموس��وی، عل��ی خانبابای��ی و

 جمشید هاشم پور
خالصه داستان:

»نفس« روایتی است از زندگی چهار کودک با نام های بهار، نادر، 
کمال و مریم. کودکانی که به همراه پدرشان غفور )با بازی مهران 
احمدی( و مادربزرگ خود )با بازی پانته آ پناهی ها( در دهه 50 

خورشیدی زندگی  می کنند. 
دنیای این کودکان دنیایی است پر از رویاهای زیبای کودکانه که 

قرار است رنگ حقیقت به خود بگیرد، اما...

نقد فیلم:
نفس خاصه جذابی از س��بک زندگ��ی نیم��ه دوم دهه پنجاه 
خورش��یدی در ایران از زاویه یک دختر بچه باهوش شاگرد اول 
به اسم »بهار نوروزی« است که بیشترین تفریح او خواندن کتاب 
است. جغرافیای فیلم از کرج آن زمان و تهران تا یزد و اطراف آن 
گسترده اس��ت. نقش اول هم همان دخترک خردسال است که 
صدای او روی تصاویر یک روایت روان از زندگی او و خانواده اش 
را ساخته است. بازی متفاوت پانته آ پناهی در نقش مادر بزرگ 
بچه ها در این فیلم تحسین بر انگیز است. عاوه بر آن فیلم یک 
مهران احمدی دارد که یک پدر دوست داش��تنی را خلق کرده 
است. نرگس آبیار همچون آثار گذشته اش نگاه زنانه و ظرافت های 
پرداختی ذاتی خود را در فیلمسازی به رخ می کشد. جزییاتی که 
آبیار در فیلم به آنها می پردازد و حتی به نظر می رسد برایش مهم 
هستند دقیقا تفاوت او را با دیگر فیلمسازانی پر رنگ می کند که 
قصد پرداخت به مسئله سبک زندگی را دارند. آن هم سبک زندگی 
یک خانواده معمولی از متن مردم. مسئله وقتی دشوار تر می شود 

که بازه زمانی فیلم 4-5 س��ال منتهی به انقاب و اوایل جنگ را 
روایت می کند و آبیار از پس این دشوار بر آمده است.

 از بخش های جذاب فیلم قسمت های مربوط به پیروزی انقاب 
وبازگش��ت امام خمینی اس��ت که به خوبی از زاویه یک خانواده 
معمولی روستایی نمایش داده ش��ده است.استفاده از انیمیشن 
در این فیلم ع��اوه بر جذابی��ت، به درک ذه��ن کودکانه نقش 
 اول فیلم، کمک شایانی کرده، اما متاس��فانه فیلم با وجود تمام 
جذابیت های نوستالوژیکی که  گفته شد یک خط اصلی داستانی 
مش��خص که همه وقایع و مس��ایل را ب��ه هم پیوند بزن��د ندارد 
و صرفا مش��اهدات »بهار« اس��ت که متصل کنن��ده همه چیز 
اس��ت. به همین خاطر طوالنی بودن فیلم )بیش از 2 س��اعت( 
 قدری خسته کننده اس��ت و کوتاه تر ش��دن آن ضروری به نظر 
 می رس��د. برای همین اس��ت که می ت��وان برای ح��ذف روی 
بخش های متعددی دس��ت گذاش��ت بدون آنکه به س��اختار و 
جذابیت فیل��م زیانی برس��د و این یک ضعف بزرگ به حس��اب 

می آید.

فیلم هفت ماهگی
نویسنده و کارگردان: هاتف علیمردانی

فیلم  نفس
نویسنده و کارگردان: نرگس آبیار
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خبرخبر

استاندارچهارمحال و بختيارى گفت: تبليغات نامزدهاى انتخابات تخريبى 
ــد و نامزدها تالش كنند در برنامه هاى تبليغاتى، برنامه ها واقدامات  نباش
خود را براى مردم بيان كنند.قاسم سليمانى دشتكى با بيان اينكه تبليغات 
نامزدهاى انتخابات در استان چهارمحال و بختيارى تخريبى نباشد، اظهار 
داشت: با داوطلبان مجلس شوراى اسالمى در استان چهارمحال و بختيارى 
نشست هايى برگزار شده است و در اين نشست ها از داوطلبان خواسته شده 
كه در برنامه هاى تبليغاتى خود در زمان آغاز تبليغات خودشان را معرفى 

كنند و برنامه هاى كارى خود را به مردم ارايه كنند.
ــتاى  ــا در برنامه هاى تبليغاتى خود اقدامى در راس وى ادامه داد: نامزده
تخريب ديگر نامزدها انجام ندهند و تالش كنند كه برنامه ها واقدامات خود 

را براى مردم بيان كنند.
قاسم سليمانى دشتكى اظهار داشت: هم اكنون همدلى خوبى بين نامزدها 
ــت و اميدواريم كه حركت هاى نامزدها  ــده اس ــتان ايجاد ش در سطح اس
ــكالت و اختالفات جناحى و قومى دامن  تخريبى نباشد و نامزدها به مش
ــير غير قانونى عمل  نزنند. وى ادامه داد: با نامزدهاى انتخابات كه در مس
ــتاندارچهارمحال و بختيارى با اشاره به  كنند برخورد قانونى مى شود.اس
ــور مردم در انتخابات جايگاه ايران را در جهان و سطح  اينكه حضور پر ش
ــترده و پر شور مردم در  ــت: حضور گس بين الملل باال مى برد، اظهار داش
ــطح بين المل و امنيت داخلى  انتخابات براى افزايش جايگاه ايران در س
ضرورت دارد.قاسم سليمانى دشتكى افزود: تالش ما اين است كه انتخابات 
امسال مجلس شوراى اسالمى و خبرگان در اين استان سالم برگزار شود 
و صحت برگزارى انتخابات تضمين شده است و مردم به هر كسى كه راى 
ــود.وى عنوان كرد: ما اجازه نمى  بدهند همان نامزد نماينده مردم مى ش
ــليمانى  ــم س ــه اى در برگزارى انتخابات وارد شود.قاس دهيم هيچ خدش
دشتكى ادامه داد: به مديران و مسئوالن استان، ائمه جمعه و تريبون داران 
مكررا توصيه مى شود كه در مسير برگزارى انتخابات از امكانات دولتى به 
نفع نامزدها استفاده نكنند.وى يادآور شد: مسئوالنى كه از عوامل اجرايى 
ــراى برگزارى انتخابات  ــتند مى توانند در وقت غير ادارى ب انتخابات نيس

پر شور گام بردارند.

فرماندارشهرستان شهركرد از آغاز به كار هيئت بازرسى انتخابات در حوزه 
انتخابيه شهركرد، بن و سامان خبر داد.

حميد ملكپور دهكردى افزود: به منظور بازرسى از فعاليت هاى انتخاباتى، 
هيئت بازرسى در فرماندارى شهركرد مستقر شده و آماده دريافت گزارش از 

نحوه تبليغات و يا تخلفات احتمالى نامزدهاست.
ــوزه انتخابيه  ــات انتخاباتى در ح ــهروندان گزارش تخلف وى ادامه داد: ش
ــامان را مى توانند به صورت حضورى و يا با شماره تلفن  ــهركرد، بن و س ش
32253921 به بازرسان انتخابات ارايه كنند تا مورد بررسى و پيگيرى قرار 
گيرد. ملكپور دهكردى بى توجهى شهروندان به شايعات موجود در فضاى 
انتخاباتى را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: مردم به شايعات و مطالبى كه 
در فضاى مجازى و رسانه هاى غيررسمى در خصوص كناره گيرى و انصراف 

داوطلبان مطرح مى شود، توجه نكنند.
فرماندار شهرستان شهركرد افزود: عده اى با شايعه سازى در فضاى مجازى 
ــند و موضوعاتى نظير كناره گيرى و انصراف  به دنبال اهداف خاص مى باش
ــى توجهى به اين  ــت مردم با ب ــرح مى كنند كه ضرورى اس نامزدها را مط
شايعات اخبار موثق را از طريق اطالعيه ها و مصاحبه هاى رسمى مسئوالن 
انتخابات دريافت كنند.ملكپور دهكردى با تاكيد بر توجه نامزدها به رعايت 
قانون و اخالق انتخاباتى در تبليغات خود، اظهار كرد: نامزدهاى انتخاباتى از 
دامن زدن به اختالفات قومى و وعده و وعيد در خصوص تقسيمات كشورى 
ــت تا با رعايت اخالق  ــتادهاى تبليغاتى نامزدها خواس بپرهيزند.وى از س
انتخاباتى از به هم ريختن سيما و فضاى شهرى خوددارى و اقالم تبليغاتى 
خود را در تابلوى اعالنات و محل هايى كه از سوى شهردارى براى اين منظور 

اختصاص داده شده، استفاده كنند.
ــك نماينده و از  ــامان ي ــهركرد، بن و س به گزارش ايرنا از حوزه انتخابيه ش

چهارمحال و بختيارى چهار نماينده به مجلس شوراى اسالمى راه مى يابد.
در چهار حوزه انتخابيه استان چهارمحال وبختيارى 146 نامزد ثبت نام كرده 

بودند كه از اين تعداد تاكنون 73 داوطلب در گردونه رقابت حاضر هستند. 
همچنين در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى نيز از 16 داوطلب ثبت نامى 
ــه داوطلب در عرصه رقابت حضور دارند.دهمين دوره انتخابات مجلس  س
ــالمى و پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى هفتم  شوراى اس

اسفند امسال برگزار مى شود.

قاسم سليمانى دشتكى:

تبليغات نامزدهاى انتخابات 
تخريبى نباشد

هيئت  بازرسى انتخابات
 در فرماندارى شهركرد آغاز به كار كرد

ــال و بختيارى  ــتان چهارمح دبير حزب عدالت طلبان اس
گفت: اميدواريم كانديداهاى اصلح به مجلس راه پيدا كنند. 
ــهركرد، مراد كاظمى در  به گزارش خبرگزارى فارس از ش
ــت خبرى اعالم مواضع و برنامه هاى شوراى ائتالف  نشس
اصولگرايان چهارمحال و بختيارى، اظهار كرد: حزب مؤتلفه 

اسالمى در سال 42 در كشور تشكيل شد.
ــاله اين حزب در اين استان،  ــابقه 22 س وى با اشاره به س
ــتان هاى 9گانه  ــزب در شهرس ــان كرد: اين ح خاطرنش
ــتان هاى  چهارمحال و بختيارى عضويت دارد و در شهرس
ــان و لردگان داراى دفتر  شهركرد، كوهرنگ، اردل، فارس
ــتان اداره  ــا مديريت دفتر اس ــمى و بقيه مناطق نيز ب رس

مى شوند.
ــوراى مؤتلفه استان چهارمحال  اين مسئول تأكيد كرد: ش
و بختيارى 21 عضو و شوراى شهرستان ها 15 عضو دارند 
ــوراى مؤتلفه جوانان، شوراى مؤتلفه  و اين حزب شامل ش
بانوان كه 95 درصد فعاليت فرهنگى و تنها 5 درصد فعاليت 
سياسى انجام مى دهند، شوراى امر به معروف و نهى از منكر 
ــال رتبه اول را در كشور داشت، شوراى  كه به مدت يك س
انتخابات كه موقتا در زمان انتخابات تعطيل است، شوراى 

روحانيت و در نهايت كميته برنامه ريزى و اجرايى است.
كاظمى با بيان اينكه مسئوليت تشكيالت استان با دبير اين 
حزب است افزود: معاونت هاى سازماندهى اعضا، آموزش، 
برنامه ريزى، روابط عمومى و تبليغات، مالى، ادارى، سياسى 
از جمله معاونت هاى اين حزب و واحد جوانان و بانوان كه 
ــت، واحدهاى حزب  زيرمجموعه معاونت سازماندهى اس

مؤتلفه اسالمى هستند.
 نظرات و اعمال كانديداها با امضاى ميثاق نامه هم سو 

مى شود

ــالمى  ــاره به اينكه كانديداهاى حزب مؤتلفه اس وى با اش
ــه نظرات و  ــه تعهد مى كنند هم ــردن ميثاق نام با امضا ك
ــد، اظهار كرد: همه  ــان مطابق با ميثاق نامه باش كارهايش

اصولگرايان تعهد داده اند كه همدل و همزبان باشند.
دبير حزب عدالت طلبان چهارمحال و بختيارى با اشاره به 
اينكه كسانى كه ميثاق نامه را امضا كرده اند نبايد به صورت 
جدا كارى انجام دهند، ادامه داد: اگر بنا باشد كه فردى به 
ــتقل كارى انجام دهد بايد به درخواست و رأى  صورت مس

شورا باشد.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر همه كانديداها هم سو 
هستند و نيازى به رقابت فشرده نيست ،اما در صورتى كه 
ــهركرد تجميع  ــتان ش ــود روى يك نفر در شهرس الزم ش

مى كنيم تا رأى خودمان از بين نرود.
روح جبهه پايدارى تبيين مبانى سياسى، فرهنگى 

و اجتماعى دين مبين اسالم است
حجت االسالم عبدالرضا يزدانى عضو شوراى جبهه پايدارى 
ــاره به اينكه جبهه پايدارى با  چهارمحال و بختيارى با اش
هدف فعاليت هاى فرهنگىـ  اعتقادى تشكيل شده است، 
ــوراى  ــه همين دليل اين جبهه در رأس از ش اظهار كرد: ب

فقاهت حوزوى سود مى برد.
ــوراى جبهه پايدارى چهارمحال و بختيارى گفت:  عضو ش
ــدارد و عقيده اين  ــوى خاصى ن جبهه پايدارى رهبر معن
ــد و آن مقام  ــت كه رهبر ما يك نفر مى باش جبهه اين اس
ــدارى را تبيين  ــت. وى، روح جبهه پاي معظم رهبرى اس
مبانى سياسى، فرهنگى و اجتماعى دين مبين اسالم عنوان 
و ادامه داد: اميدواريم به جايى برسيم كه وقتى كانديدايى 
ــمت فرد اصلح  ــد مردم به صورت خودكار به س معرفى ش

دينى بروند.

يزدانى با اشاره به اينكه اين جبهه در زمان غير از انتخابات 
نيز فعاليت مى كند، تأكيد كرد: در چهارمحال و بختيارى 
جبهه پايدارى اسالمى به صورت شورايى است كه شوراى 
ــده و به صورت فعال در  اصلى دو سال است كه تشكيل ش

حال كار هستند.
ــال و بختيارى با  ــدارى چهارمح ــوراى جبهه پاي عضو ش
ــاره به اينكه در حال حاضر به ظاهر دو جبهه اصولگرا و  اش
اصالح طلب در كشور فعاليت مى كنند، تبيين كرد: اما در 

واقع يك حزب در كشور داريم و آن حزب خودى هاست.
وى با اشاره به اينكه قرار نيست هدفمان را با هر وسيله اى 
ــت: در چهارمحال و بختيارى  ــت آوريم، بيان داش به دس

كانديداهاى مستقل كمتر است.
 جامعه اسالمى مهندسين از سال 73 در چهارمحال 

و بختيارى آغاز به كار كرده است
همتيان طى اين جلسه پيرامون جامعه اسالمى مهندسين 
اظهار كرد: اين جامعه 25 سال است كه در كشور تشكيل 
شده، اما در چهارمحال و بختيارى از سال 73 تاكنون آغاز 

به كار كرده است.
ــين چهارمحال و  ــالمى مهندس ــوراى جامعه اس عضو ش
بختيارى به شوراى 12 نفره اين جامعه اشاره و خاطرنشان 
ــاير احزاب اصولگرا و  كرد: فعاليت در جهت همكارى با س
ــين سراسر اين استان از  ايجاد وفاق و همدلى بين مهندس

جمله اهداف اين جامعه است.
ــات عمومى براى مهندسان در همه  وى با بيان اينكه جلس
نقاط اين استان برگزار كرده ايم، اضافه كرد: 15 اسفندماه 
ــين  ــالمى مهندس ــوراى مركزى جامعه اس ــات ش انتخاب
ــتر در  ــا رويكرد فعاليت بيش ــارى را ب چهارمحال و بختي

جامعه داريم.

اخبار كوتاه

ــتان چهارمحال و بختيارى با اتاق  ــعه همكارى هاى بازرگانى اس راه هاى توس
ــرايط جديد پسا تحريم بررسى  بازرگانى مشترك عراق و جمهورى چك در ش
ــد. رييس اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كشاورزى چهارمحال و بختيارى در  ش
اين نشست بر همكارى گسترده در زمينه صادرات به كشورهاى اروپايى و عراق 

تاكيد كرد.
سيدمحمدرضا نبوى با تشريح ظرفيت هاى چهارمحال وبختيارى در زمينه توليد 
محصوالت مختلف اعم از كشاورزى، دامپرورى وصنايع دستى، تسهيل صادرات و 
حمايت از صادركنندگان محصوالت استان به كشورهاى منطقه را خواستارشد.

ــرمايه گذارى استان در زمينه  ــته هاى معرفى فرصت هاى س وى ادامه داد: بس
ــس از تكميل در  ــت و پ ــت تهيه اس ــاورزى در دس ــگرى، صنايع و كش گردش
ــوان باالى علمى ــرمايه گذاران خارجى قرار مى گيرد.نبوى با بيان ت اختيار س
ــاورزى، فنى، مهندسى  ــگاهى استان در رشته هاى كش  فارغ التحصيالن دانش
ــاور محور را  ــات دانش بنيان و فن ــراى صدور خدم ــتان ب و صنايع، آمادگى اس
ــت،  ــراق نيز دراين نشس ــترك جمهورى چك وع ــس اتاق مش اعالم كرد.ريي
چهارمحال و بختيارى را داراى قابليت هاى بى نظير براى سرمايه گذارى عنوان 
كرد.صالح جعفرالهاشمى گفت: كشورهاى اروپايى، جمهورى چك و عراق تمايل 
فراوان براى خريد و واردات كاالهاى ايرانى و سرمايه گذارى در مناطق مختلف 

از جمله استان چهارمحال وبختيارى دارند.
بنابر اين گزارش، در اين ديدار نمايندگان سازمان جهاد كشاورزى و صنعتگران 
ــى از قابليت هاى بخش مختلف اقتصادى استان  چهارمحال و بختيارى گزارش

ــت براى صادرات خوراك آبزيان، ماهى قزل آال، بادام و  ارايه كردند.در اين نشس
استفاده از توانمندى هاى صنعتى و كشاورزى استان با رييس اتاق مشترك عراق 
ــمى تجارى  ــد پس از حضور هيئت رس و چك توافقاتى صورت گرفت و مقرر ش
جمهورى چك و عراق در استان چهارمحال و بختيارى، قرارداد همكارى بسته 

شود.
استان چهارمحال وبختيارى رتبه اول توليد بادام كشور را دارد و در توليد برخى 
ــو و همچنين در زمينه  ــاورزى مانند گردو و هل ــوالت باغى و كش ديگر از محص
ــيمان، لوازم خانگى و لوازم برقى از ظرفيت هاى  توليدات برخى صنايع مانند س

قابل توجهى برخوردار است.

ــراد انقالبى و پيرو  ــال و بختيارى گفت: اف ــتان چهارمح نماينده ولى فقيه در اس
رهبرى از استان به مجلس خبرگان و شوراى اسالمى راه يابند و نبايد همه احزاب 

و جناح ها انقالبى قلمداد شوند.
حجت االسالم والمسلمين محمدعلى نكونام در نشست با ائمه جمعه استان با اشاره 
به در پيش بودن انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: 
ــخنان اخير با صراحت بر حمايت و تقويت جريان هاى  رهبر معظم انقالب در س
انقالبى در انتخابات پيش رو تأكيد كردند، اما متأسفانه برخى  از آقايان انقالبى گرى 
را به گونه اى كه به همه اشخاص، جناح ها، جريان ها و فعاالن داخل كشور قلمداد 
ــرايط حساس امروز كشور، نبايد سخنان  شود معنا كردند.وى با بيان اينكه در ش
مقام معظم رهبرى تحريف شود افزود: منظور رهبر معظم انقالب از افراد انقالبى 
درون نظام نيروهاى حزب اللهى، افراد فعال داراى  تفكر صحيح و خالص انقالبى 

و پيرو راه امام خمينى(ره) و انقالب است.
نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى شرايط امروز كشور و جامعه را 
شرايطى بسيار حساس و سرنوشت ساز عنوان و بيان كرد: دشمنان بيرونى ما بيش 
از گذشته و با تمام وجود و در لباس دوست سعى دارند به انقالب و نظام اسالمى 
ــوار و شناخت دوست از دشمن را  آسيب بزنند كه همين مسئله كار را بسيار دش

سخت كرده است.
نكونام با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان هوايى ارتش 
ــيارى و مراقبت نسبت به حيله و  جمهورى اسالمى و تأكيد ايشان بر لزوم هوش
نيرنگ دشمنان افزود: به يقين دشمنان در مقام آسيب رساندن به انقالب هستند 

ــت لبخندهاى آنها خنجرهاى زهرآگينى است كه مى خواهند به جان و  و در پش
قلب اين انقالب وارد كنند. وى تأكيدكرد: دشمن اصلى جمهورى اسالمى ايران 
آمريكاست و هر آنچه آسيب و توطئه افكنى عليه نظام و انقالب صورت مى گيرد از 

جانب آمريكا و صهيونيست ها و اتاق فكر آنهاست.
نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه چرخش و دگرگونى 
ــابقه در  ــئوالن و افراد تأثيرگذار و باس مواضع و ديدگاه هاى برخى از خواص، مس
انقالب از آفت هاى امروز جامعه است گفت: متأسفانه تغيير مواضع برخى از اين 
افراد به هيچ وجه با مواضع دوران انقالب آنها سازگار نيست و اين مسئله يك خطر 

جدى براى انقالب است.

افراد انقالبى و پيرو رهبرى از چهارمحال و بختيارى به مجلس راه يابندتوسعه همكارى بازرگانى با جمهورى چك وعراق بررسى شد

رييس دانشگاه علوم پزشكى خبر داد:

كمبود بيش از 1800 پرستار
در بيمارستان هاى استان

معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى:

رعايت عفاف و حجاب
 الزمه رشد همه جانبه جامعه است

رييس دانشگاه علوم پزشكى خدمات بهداشتى و درمانى چهارمحال و بختيارى گفت: بيمارستان هاى 
اين استان نيازمند يك هزار و 800 پرستار هستند.

ــتان نيازمند  ــتى و درمانى اين اس ــه دهنده خدمات بهداش ــم زاده اظهار كرد: مراكز اراي مرتضى هاش
به كارگيرى يك هزار و 800 نيروى پرستارى هستند. 

ــارى كمبود تخت در  ــتى و درمانى چهارمحال و بختي ــكى خدمات بهداش ــگاه علوم پزش رييس دانش
بيمارستان ها را از ديگر مشكالت بخش خدمات و درمان اين استان برشمرد.وى با اشاره به روز پرستار 
ــتان تجليل  ــتار برتر اين اس ــرت زينب(س) از 42 پرس ــت ميالد حض ادامه داد: همزمان با گراميداش
شد.هاشم زاده افزود: پرستارى يكى از سخت ترين مشاغل دنياست و صبر و بردبارى زيادى را مى طلبد.
ــيج  ــت رايگان به مناطق محروم خبر داد و گفت: طى دهه مبارك فجر تيم بس وى از ارايه خدمات ويزي
ــكى با حضور در مناطق محروم چهارمحال و بختيارى به افراد نيازمند خدمات بهداشتى و  جامعه پزش

درمانى ارايه كردند.
رييس دانشگاه علوم پزشكى خدمات بهداشتى و درمانى چهارمحال و بختيارى بيان داشت: ارتقاى سطح 
سالمت افراد مناطق محروم از اهداف برگزارى اين طرح در چهارمحال و بختيارى بوده است.وى با اشاره 
ــهركرد از سطح علمى و  ــطح كشور افزود: دانشگاه علوم پزشكى ش به رتبه برتر دانشگاه شهركرد در س

فرهنگى بااليى در كشور برخوردار  است.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: رعايت عفاف و حجاب الزمه  معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى اس
رشد همه جانبه جامعه است.

خدابخش مرادى در ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى چهارمحال و بختيارى اظهار 
كرد:  عفاف و حجاب نقش مهمى در پيشرفت همه جانبه جامعه دارد.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به ضرورت رعايت حجاب و  معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى اس
عفاف در جامعه عنوان كرد: حفظ عفاف و حجاب زمينه رشد متعالى جامعه را فراهم مى سازد.

وى با اشاره به اهميت برگزارى كارگاه هاى توجيهى و آموزشى ويژه كاركنان نهادهاى اجرايى افزود: بايد 
در راستاى رعايت حقوق شهروندى كارگاه هاى آموزشى برگزار شود.

مرادى با اشاره به اهميت رعايت حقوق شهروندى گردشگران تصريح كرد: حقوق شهروندى گردشگران 
يكى از اولويت هاى مهم است و مسئوالن بايد بدان توجه كنند.معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى استاندار 
چهارمحال و بختيارى ادامه داد: مسئوالن بايد براى برگزارى انتخابات سالم و جامع از هيچ تالشى دريغ 
نكنند.وى گفت: مردم شريف چهارمحال و بختيارى با حضور پرشور خود در راهپيمايى 22 بهمن مشتى 
محكم بر دهان استكبار جهانى زدند. مرادى عنوان كرد: ملت ايران با حضور در انتخابات هفتم اسفندماه 
حماسه اى عظيمى ديگر خلق خواهند كرد.وى افزود: تمهيدات الزم براى برگزارى انتخابات سالم، جامع 

و باشكوه در چهارمحال و بختيارى صورت گرفته است. 

سردار مرتضى قربانى:

جمهورى اسالمى مواضع مستحكم و منطقى 
قوى در مقابل استكبار جهانى دارد

سردار مرتضى قربانى در همايش ساالنه فرماندهان انتظامى استان چهارمحال وبختيارى در 
شهركرد گفت: اين منطق قوى، پايه هاى نظام اسالمى را مستحكم كرده و در مقابل پايه هاى 

حكومت هاى ديكتاتورى منطقه را به لرزه درآورده است. 
وى با بيان خاطراتى از دوران دفاع مقدس و امدادهاى غيبى گفت: امروز اتكا به خداوند متعال 
و واليت مدارى دراجراى مأموريت هايى كه برعهده نيروى انتظامى است، مى تواند در پيشبرد 

اهداف نظام مقدس اسالمى نقش بزرگى داشته باشد.
 استاندار چهارمحال وبختيارى نيز در اين همايش گفت: تعامل نيروى انتظامى استان با ديگر 

نهادهاى دست اندركار تامين امنيت در استان كم نظير است. 
ــال، برگزارى  ــفندماه امس ــتكى با تاكيد بر تامين امنيت انتخابات اس ــليمانى دش ــم س قاس
ــال هاى پس از انقالب را از شاخص هاى موفقيت نظام اسالمى دانست  انتخابات متعدد در س
ــته اى برخوردار ــن ويژگى برجس ــورهاى منطقه از چني ــدام از كش ــت: هيچ ك و اظهار داش

نيستند.
ــى از عمليات روانى و جنگ نرم دشمن در حوزه انتخابات   وى با تشريح برخى تهديدات ناش
ــاركت هاى مردمى و با تعامل  از نيروى انتظامى خواست با ادامه روند استفاده ازظرفيت مش

بزرگان، ريش سفيدان و افراد بانفوذ اين تهديدات را خنثى كنند.
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دبير حزب عدالت طلبان استان:

اميـدواريم كـانديداهاى اصلح به مجلـس راه پيـدا كنند
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چرااپلمحصوالتشرادرچینتولیدمیکند

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا شرکت اپل 
محصوالتش را در چین تولی��د می کند؟ احتماال 
بسیاری از شما تصور می کنید علت اینکه آیفون 
در آمریکا تولید نمی شود، قیمت پایین نیروی کار 
و ارزان تمام شدن هزینه تولید در چین است ولی 
راز اصلی تولید آیفون در چین فراتر از هزینه است.

 روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد اینکه 
چرا اپل محصوالتش را در آمریکا تولید نمی کند 
می نویسد: اس��تیو جابز در زمان حیاتش در مورد 
تولید آیف��ون در چین مورد س��وال ق��رار گرفت 
 که چرا اپل پ��س از س��ال2000 محصوالتش را 
در آمریکا تولید نمی کند؟ تا پیش از س��ال2000 
اپل محصوالت خود را در آمری��کا تولید می کرد 
ولی اکنون عمده گوش��ی های آیف��ون در چین 

تولید می شوند.
 در مهمانی که باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، 
استیو جابز و دیگر مدیران ارش��د سیلیکون ولی 
را برای ش��ام دعوت کرده بود، این سوال از استیو 
 جابز پرسیده ش��د که چرا اپل محصوالت خود را 

در ایاالت متحده تولید و مونتاژ نمی کند؟
 استیو جابز در پاس��خ به این س��وال گفت: علت 
تولید آیفون در چین، عالوه ب��ر ارزان بودن نیرو، 
 تخصص و اطالعات و کار خوب آنهاست. همچنین 

کارخانه های چین بسیار پیش��رفته و مجهزتر از 
کارخانه های آمریکا هستند.

 وی اف��زود: ما نیاز ب��ه8700 مهن��دس صنعتی 
برای کنترل200/000 کارگر خ��ط تولید داریم. 
برای یافت��ن8700 مهن��دس کاردان و ماهر در 
 آمری��کا ح��دودا باید 9 م��اه زمان ص��رف کنیم. 
ولی ب��رای یافتن این تعداد نی��روی متخصص در 

چین تنها دو هفته زمان نیاز است.
 در کنار این مزایا، س��رعت خطوط تولید و نیروها 
در چین فوق العاده زیاد اس��ت و همچنین نیروها 
با تخصص هایی که ما به آنها نیاز داریم در آمریکا 
زیاد نیس��تند. به طور کل��ی دلیل اصل��ی تولید 
محصوالت در چی��ن، نیروی ارزان نیس��ت بلکه 
وجود کارخانه های بسیار پیشرفته تر، تعداد زیاد 
نیروی متخصص در چین و س��رعت عمل باالی 
 نیروها اس��ت که م��ا را به تولی��د محصوالت مان 

در چین پایبند می کند.
 اینها دالیلی هس��تند که اپل چین را برای تولید 
محصوالتش بر م��ی گزیند. با این تفاس��یر نباید 
تصور کرد، هر محصولی که س��اخت چین اس��ت 

کیفیت پایینی دارد.
 ش��اید بارها در پش��ت محص��والت اپ��ل جمله 
 Designed by Apple in California,

assembled in China را مش��اهده ک��رده 
 اید و با خود گفته اید چ��را اپل محصوالت خود را 

در آمریکا تولید نمی کند.
  ش��روع این مس��ئله ب��ه زمان��ی بر میگ��ردد که 
 آیف��ون ه��ای 2G اولی��ه ب��ه راحت��ی خ��راش 
برمی داشت و اس��تیو جابز از این بابت نگران بود، 
چرا که در این آیفون ها به جای شیشه از پالستیک 
اس��تفاده می ش��د و به طور حتم مردم در جیب 
 خود اش��یای فلزی مانند کلید حمل می کنند که 
در نهایت باعث خراشیدگی صفحه نمایش آیفون 

می شد.
 س��ر انجام اپل که خواس��تار تعداد زیادی صفحه 
نمایش ب��رای آیف��ون 2G بود، س��اخت صفحه 
نمایش ه��ا را به چی��ن واگذار کرد ت��ا عرضه آنها 
عقب نیفتد. بعد از این س��فارش بالفاصله هشت 
هزار کارگر مشغول به کار شدند و طی 9۶ ساعت 
توانستند ۱0 هزار صفحه نمایش از جنس شیشه 
برای آیفون تولی��د کنند. مدیران اپ��ل که از این 
س��رعت و انعطاف پذیری کارگران چینی متحیر 
ش��ده بودند تصمیمات جدیدی راج��ع به تولید 
محصوالت خود گرفتند. اکنون شرکت فاکسکان 
و پگات��رون دو کارخان��ه مهم در چین اس��ت که 

محصوالت اپل را مونتاژ می کنند.

 محققان دانش��گاه علوم پزش��کی مشهد با پژوهش��گران مرکز 
تحقیقات پزشکی مشهد، نمونه های آزمایشگاهی رادیو دارویی 
را طراحی کرده اند ک��ه تصویر برداری از جریان خون انس��ان را 

امکان پذیر می کند.
در س��ال های اخیر، با توسعه  پزشکی هس��ته ای، بررسی نحوه  
عملکرد قلب، نقشه برداری از جریان خون و شناسایی خونریزی 
 دس��تگاه گوارش��ی از مهم ترین اهداف این علم نوین به ش��مار 

می آید.
 البته یکی از بزرگ تری��ن موانع در تصویرب��رداری جریان خون 
 در بدن انس��ان، نش��اندار کردن گلبول های قرمز خ��ون بیمار 
در محیط آزمایش��گاه در بخش پزش��کی هس��ته ای اس��ت که 
 ریسک انتقال عفونت را از طریق خون افزایش می دهد. بنابراین، 
نیاز مبرم به یک جایگزین مناسب و ایمن با ماندگاری باال جهت 

تصویربرداری از عروق بدن به شدت احساس می شود.
محمود رضا جعفری، یکی از محققان ای��ن طرح، گفت: هدف از 
این پژوهش طراحی رادیوداروی مناس��ب برای عکسبرداری از 
 جریان خون به کمک ترکیبات نانوس��اختار پلیمری بوده است. 

به ای��ن منظور نمون��ه هایی از ی��ک فرآورده  
پلیمری نانوساختار تهیه شده و پس از نشاندار 
شدن، با استفاده از روش های موجود، عملکرد 
آن برای عکس��برداری جری��ان خون در مدل 

حیوانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی در خصوص آزمون صورت گرفته در شرایط 
درون تن��ی روی نمونه  طراحی ش��ده عنوان 
کرد: در این پژوهش، پس از تهیه  نانولیپوزوم 
های پلی اتیلن گالیکول، این ترکیبات جهت 
 ردیاب��ی در جری��ان خون، نش��اندار ش��دند. 
نانولیپوزوم ها، پ��س از ورود ب��ه بدن، ضمن 
ارزیابی می��زان مان��دگاری و امکان انتش��ار 
مناس��ب در جری��ان خ��ون، م��ورد آزم��ون 

عکسبرداری جریان خون عروقی قرار گرفته اند.
جعفری اظهار داش��ت: طبق نتایج حاصل ش��ده 
به کمک رادیوداروی طراحی ش��ده در این طرح، 
امکان تولید نانولیپوزوم های مش��ابه سلول های 
خونی انسان وجود دارد. این نانولیپوزوم ها، توانایی 
همسان سازی عملکرد س��لول ها در عروق خونی 

جهت تصویربرداری از جریان خون را دارد.
 وی اف��زود: همچنی��ن ب��ا به��ره گی��ری از 
نانو لیپ��وزوم های طراحی ش��ده، بررس��ی دقیق 
 تر عملکرد دریچ��ه های قلبی و محاس��به میزان 

برون دهی قلب، میسر شده است.
جعفری به روش س��اخت و بررس��ی عملکرد این 
نانو داروی اش��اره کرد و افزود: در ابتدا نانولیپوزم 

های پلی اتیلن گالیکول حاوی گلوتاتیون به روش تبخیر حالل 
 و اکستروژن تهیه شده و ابعاد آن ها در بازه۵0 تا۱00 نانومتری، 
با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و دستگاه اندازه گیری سایز 

و بارسطحی تایید شده است.
وی اف��زود: نانولیپ��وزوم ها به کم��ک ترکیبات چربی دوس��ت 
99mTc-HMPAO نشاندار ش��د و پس از تغلیظ سازی به 
کمک دستگاه فیلتر سانتیریفیوژ، با تزریق وریدی به دم موش ها 
یا گوش خرگوش ها وارد شد و در مرحله آخر، با استفاده از دوربین 
گاما س��وفا با کولیماتور با انرژی پایین و رزولوش��ن باال، توسط 
متخصص پزشکی هس��ته ای، تصاویر جریان خون اطراف قلب، 
کبد، طحال، مثانه از نظر کیفی بررسی شده و جهت بررسی نیمه 
کمی با رسم ) ROI:  Regions Of  Interest ( صورت گرفت.

 به گفت��ه وی، از مزیت ه��ای ای��ن رادیوداروهای نانوس��اختار، 
 می توان به ایمنی و ماندگاری باال در بدن، در مقایس��ه با س��ایر 
روش های ممکن اش��اره کرد. این ترکیبات جهت تصویربرداری 
جریان خون بیمار در تصویر برداری های تشخیصی در پزشکی 

هسته ای کاربرد دارد.

 تولید نسل جدید ترانزیستورها 
با نانوسیم کواکسیال

با همکاری محققان ایرانی؛

طراحی نانوذراتی برای پاک سازی رگ ها 
اختراع اولین چمدان هوشمند جالب در دنیا 

به گزارش ایران ن��از این چمدان هوش��مند برای 
افرادی که عاش��ق س��فر هس��تند بهترین گزینه 

خواهد بود.
 آیا از جمع کردن چمدان چهار گوش خود خسته 
شده اید؟ نگران نباش��ید Neit چمدان جدیدی با 
قابلیت مسطح شدن و جمع شدن تولید کرده تا شما 

به راحتی آن را در هر مکانی قرار دهید.
 این چمدان هوش��مند را می توان به راحتی تا کرد 
 و در گنج��ه با قالب مخص��وص آویزان و ی��ا آن را 

در زیر تخت پنهان کرد. 
طراحی منحصر به فرد این چمدان هوشمند موجب 

دوام و سختی آن شده است. 

چرخ های این چم��دان دارای چرخش3۶0 درجه 
بوده تا حمل و نقل آن نیز آسان و راحت باشد.

ان��دازه آن از واژگون ش��دن به می��زان30 درصد 
جلوگیری ک��رده و همچنین وس��ایل درون آن تا 
70 درصد در جای خ��ود باقی می مانند. چرخ های 
این چمدان هوشمند به راحتی در مواقع ضروری 
جدا ش��ده و از دیگر ویژگی های منحص��ر به فرد 
 GPS آن اپلیکیش��ن گوشی هوش��مند و قابلیت
 آن اس��ت که از دزدیده و یا گم ش��دن پیشگیری 
می شود. همچنین چمدان مذکور دارای سیستم 
رزرو هتل، نقشه مسافرت و اطالعاتی از این قبیل 

است.

یک تیم تحقیق��ات بین المللی با اس��تفاده 
از ساختار هس��ته ای - پوس��ته ای از جنس 
سیلیکون و ژرمانیوم موفق به تولید قطعه ای 
ش��دند که س��رعت حرکت الکترون در آن 
باال ب��وده و می تواند به عنوان نس��ل جدید 

ترانزیستورها استفاده شود.
یک گ��روه تحقیقاتی از موسس��ه ملی علوم 
مواد ) NIMS ( ژاپن با همکاری محققانی 
از موسس��ه فناوری جرجیا موفق به ساخت 
نانوس��یم چن��د الیه ای ش��دند ک��ه دارای 
 هس��ته ای از جن��س ژرمانیوم و پوس��ته ای 
از جنس سیلیکون است. این ماده به منظور 
 س��اخت ترانزیس��تورهای س��ریع ساخته 

شده است.
عالوه ب��ر ای��ن، محقق��ان این پ��روژه الیه 
سیلیکونی و ژرمانیومی را که دارای ناخالصی 
اس��ت تغییر س��اختار داده اند ت��ا عملکرد 
سیس��تم بهبود پیدا کند. با این کار مشکل 
پ��راش الکترون ب��ه دلیل وج��ود ناخالصی 
رفع می شود نتایج این پروژه گامی به سوی 

ساخت ترانزیستورهای پرسرعت است.
در حال حاض��ر پیش��رفت های زیادی روی 

ترانزیس��تورهای اثر میدان اکس��ید فلزی 
MOSFETs ( انج��ام   نیمه ه��ادی ) 
 ش��ده اس��ت. با این حال این ترانزیستورها 
در حال رسیدن به محدوده نهایی رشد خود 
هستند و باید نس��ل جدیدی از این ادوات را 
تولید ک��رد. برای ای��ن کار محققان به جای 
تولید س��اختارهای دو بعدی، اقدام به ارائه 
راهبردی برای تولید ساختارهای سه بعدی 
کردند. اس��تفاده از نانوسیم های نیمه هادی 
به عنوان کانال، ایده اصلی این روش جدید 
است. مشکل اصلی در این ایده آن است که 
زمانی که از یک نانوس��یم با قطر کمتر از20 
 نانومتر اس��تفاده می ش��ود، وجود ناخالصی 
به ش��دت می توان��د روی پ��راش الکترون 
اثرگذار شود با این کار قدرت انتقال الکترون 

در نانوسیم کاهش پیدا می کند.
در این پروژه محققان موفق شدند نانوسیمی 
با ساختار هسته - پوسته ارائه کنند که دارای 
کانال انتقال الکترون با سرعت باالست. این 
گروه تحقیقاتی با تقویت س��اختار نانوسیم 
عالوه ب��ر کاهش پ��راش ناخواس��ته مقدار 

حاملین بار را نیز افزایش دادند.

امید فرخزاد و همکارانش از دانشگاه کلمبیا، 
نانوذرات��ی طراح��ی کردن��د ک��ه می تواند 
پالکت های رسوب کرده در رگ ها را از دیواره 

رگ بزداید. 
با این کار تصلب شرایین بهبود و خطر سکته 

در بیماران کاهش پیدا می کند.
محققان موفق به ساخت نانوذراتی شدند که 
قادر است پالکت های رسوب کرده در رگ ها 

را از بین ببرد. 
هرچند زدایش کلسترول در این پروژه تنها 
روی موش های آزمایش��گاهی انجام ش��ده، 
اما محققان نتایج آن را گامی دیگر به س��وی 

ساخت داروی ضدکلسترول می دانند.
در حالی که آزمایش ه��ای مختلفی در این 
ح��وزه انجام ش��ده اس��ت، محقق��ان روش 
جدیدی ب��رای یورش ب��ه کلس��ترول ارائه 
کردند. کلس��ترول موجب بروز س��کته های 
قلبی در بیماران می شود و ساالنه افراد زیادی 

را در سراسر جهان به کام مرگ می کشد.
 امید فرخزاد از محققان این پروژه می گوید: 
» این اولین باری است که از فناوری نانوذرات 
برای کاهش تصل��ب ش��رایین در حیوانات 

آزمایشگاهی استفاده می شود. سال ها تحقیق 
و هم��کاری با مراکز مختلف ب��رای ما امکان 
اس��تفاده از فن��اوری نانو برای حل مش��کل 
التهاب را فراهم کرده است. ما موفق به پایدار 
کردن پالکت ها در موارد حاد تصلب شرایین 

شدیم.«
محققان در ای��ن پژوه��ش نانوداروهایی را 
طراح��ی کردن��د ک��ه می توان��د ترکیبات 
ضدالتهاب را در محل مورد نظر رهاس��ازی 

کند. 
آنها این داروها را در محلی که پالکت ها جمع 

شده اند، رهاسازی کردند.
ای��ن گ��روه تحقیقات��ی روی موش ه��ای 
آزمایشگاهی این سیستم دارویی را آزمایش 
کردند و پس از ۵ هفته نتایج را با موش هایی 
که از ای��ن دارو اس��تفاده نکردند، مقایس��ه 
کردند. نتایج نشان داد که استفاده از این دارو 

موجب بهبود جدی در موش ها شده است.
هر چند نتایج نش��ان می دهد ک��ه موش ها 
درمان شده اند، اما محققان نمی دانند که این 
سیستم دارویی در بدن انسان چه نتایجی را 

به دنبال خواهد داشت.

توسط محققان ایرانی؛

تصویربرداری از جریان خون انسان با نانورادیوداروها میسر شد

خبرخبر

گلکسی S7 و گلکسی Edge S7 در رنگ های نقره ای،  مشکی و طالیی 
راهی بازار خواهند شد.

 ،Edge Galaxy S7 در جدیدترین تصاویر منتشر شده از گوش��ی
 این تلفن همراه هوش��مند در س��ه رنگ مش��کی، طالی��ی و نقره ای 

دیده می شود.
 Edge S7 تصاویر جدیدی از گوشی گلکسی @Evleaks به تازگی
منتش��ر کرده که این محصول را در سه رنگ نش��ان می دهند. در این 
تصاویر جلو و پشت گوش��ی به خوبی قابل مشاهده هستند و شباهت 

زیادی هم به گلکسی Edge S۶ دارند.
همچنین مش��خص ش��ده که سامس��ونگ قصد دارد گوشی گلکسی 
 S7 و گلکس��ی Edge S7 را در تاریخ 2۱ اس��فند ماه راهی بازار کند. 
به احتمال زیاد گلکس��ی Edge S7 با قیم��ت 799 دالر،۱00 دالر 

گران تر از مدل معمولی راهی بازار می شود.
تا این لحظه مش��خص ش��ده ک��ه پرچم دارهای جدید سامس��ونگ 
تفاوت های س��خت افزاری متعددی در مقایس��ه با مدل سال گذشته 

دارند. 
 از جمل��ه  ای��ن تغیی��رات می توان ب��ه ضد آب ب��ودن، پش��تیبانی از 
دو س��یم کارت، پش��تیبانی از کارت حافظه، دوربین بهت��ر و باتری با 

ظرفیت بیشتر اشاره کرد.
البته در گذشته هم تصاویری از مدل مش��کی و طالیی رنگ گلکسی 

S7 منتشر شده بود. 
شرکت سامسونگ قصد دارد پرچم دارهای جدید خودش را در تاریخ 
2 اس��فند ماه در نمایش��گاه MWC 20۱۶ معرفی کند. الزم به ذکر 
است دو شرکت ال جی و هواوی هم در این روز کنفرانس های خبری 

خودشان را برگزار خواهند کرد.

 ساعت هوشمند سامسونگ که صاحبش را از روی رگ هایش شناسایی می کند 
در آینده ساخته خواهد شد.

 سامس��ونگ نیز که توانس��ته در چند س��ال اخیر خود را به عن��وان طالیه دار 
فناوری های نوین معرفی کند همیش��ه پتنت های جالبی را ب��ه نام خود ثبت 
می کند، این بار شاهد اختراعی بودیم که اجازه می دهد ساعت هوشمند بعدی 

سامسونگ از روی رگ های کاربر هویت وی را شناسایی کند.
 هما ن گونه که اشاره شد، سامسونگ پتنتی را به نام خود ثبت کرده که به وسیله 
آن مالک ساعت هوشمند از طریق رگ هایش شناسایی شود. شناسایی هویت 
کاربر از طریق رگ ها ممکن اس��ت در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما جالب 
است بدانید این فرآیند چندان هم پیچیده نیس��ت و شباهت زیادی به فرآیند 
تشخیص کاربر توسط اسکن اثر انگشت دارد، در این فرآیند ابتدا رگ های کاربر 
توسط سنسور به خصوصی شناسایی شده و سپس برای دفعات بعدی هویت کاربر 
مشخص می شود. اسکن رگ های کاربر توسط فناوری شبیه به اسکن مادون قرمز 
صورت می گیرد، به این ترتیب با شیوه به خصوصی ترکیب قرار گرفتن رگ های 
کاربر شناسایی می شود. اسکن رگ های کاربر توس��ط فناوری شبیه به اسکن 
مادون قرمز صورت می گیرد. اگر از طرفداران فناوری  باشید و اخبار پتنت های 
ثبت شده توسط سامس��ونگ را دنبال می کنید بدون ش��ک به خاطر دارید که 
 پیش از این سامسونگ پتنتی را برای شناسایی کاربر توسط ضربان قلب به ثبت 
رسانده بود. این پتنت ها و ایده های مطرح شده بدون شک نوید جایگزین شدن 
راه های تشخیص هویت کاربر فعلی با شیوه های بیومتریک جدید را دارد، از طرف 
دیگر ابداع این راه ها باعث می شود س��ازندگان تجهیزات هوشمند برگ برنده 
بیشتری برای تبلیغ در خصوص محصوالت تراز اول خود داشته باشند، ذکر این 
نکته نیز الزم است که فناوری های پوشیدنی با توجه به اینکه در تماس بیشتری 
با بدن انسان هستند شرایط بهتری را برای تشخیص هویت کاربر ایجاد می کنند.

 به این ترتیب باید دید در آینده کدام یک از این فناوری های تش��خیص هویت 
کاربر در ساعت های هوشمند آینده مورد اس��تفاده قرار می گیرد و مهم تر از آن 
آیا این فناوری جدید سامسونگ خواهد توانست به اهرمی جهت فروش بیشتر 

ساعت های هوشمند آینده این شرکت تبدیل شود؟

تصاویر 
گلکسی Edge S7 لو رفت

 ساعت هوشمند سامسونگ 
که صاحبش را می شناسد
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اخبار اخبار كوتاه

مسئوالن اجرايى انتخابات
 مجرى قانون هستند

راه يابى 2 شاعر كاشانى به جشنواره 
سراسرى شعر انقالب 

معرفى اولين پرتال گردشگرى خوانسار

هر 150 هزار در بطرى، يك ويلچر

ــون و طالب  ــان در جمع روحاني ــه كاش امام جمع
شهرستان خمينى شهر با اشاره به شرايط و اخالق 
ــاى انتخاباتى از  ــرد: نامزده ــار ك ــى اظه انتخابات
سور دادن، پول دادن، باج دادن و رشوه دادن پرهيز 

كنند.
ــت: نامزدهاى  ــت اهللا عبدالنبى نمازى بيان داش آي
ــت خدا  ــز رضاي ــه ج ــى ب ــراى هدف ــى ب انتخابات
ــى از نامزدهاى  ــر نزنند، بعض ــهدا س به خانواده ش
انتخاباتى بعد از سال ها در انتخابات به فكر سركشى 
ــان  ــد. امام جمعه كاش ــهدا افتاده ان ــواده ش از خان
با بيان اينكه از روحانيون و عالمان و ائمه جماعات 
ــالق و آداب انتخاباتى  مى خواهم در باب رعايت اخ
ــغ و صحبت كنند،  ــاجد تبلي در بين مردم و در مس
ــهر  ــان و روحانيون هر ش ــت عالم ــت: الزم اس گف

نامزدهاى انتخاباتى شهر خود را ارشاد و راهنمايى 
اخالقى و اسالمى كنند.

آيت اهللا نمازى بيان داشت: اگر نامزدهاى انتخاباتى 
ــر و توانمندتر  ــخيص دهند رقباى خود اصلح ت تش
هستند، به نفع رقيب اصلح خود كناره گيرى كنند، 
حركت آن ها نشانه رعايت اخالق انتخاباتى و اسالمى 
است.  وى با تاكيد بر اينكه اخالق انتخاباتى توحيدى 
ــاى انتخاباتى با اخالق مدارى  حكم مى كند نامزده
بيشترى در كنار هم فعاليت كنند، گفت: در دوران 
ــدگان و فرماندهان جنگ  ــن رزمن دفاع مقدس بي
رقابت وجود نداشت، رفاقت و همدلى وجود داشت 

چون دشمن آن ها مشترك بود.
ــه تحقير و تضعيف  ــان با بيان اينك امام جمعه كاش
ــاى اخالقى  ــى از جمله آفت ه ــاى انتخابات نامزده

ــود، افزود: به نامزدهاى  ــوب مى ش انتخاباتى محس
ــتادهاى  ــود در قالب س ــنهاد مى ش انتخاباتى پيش
ــترك با ترويج اخالق  ــترك و فعاليت هاى مش مش

انتخاباتى در جامعه فعاليت كنند.
ــاى انتخاباتى  ــا بيان اينكه نامزده آيت اهللا نمازى ب
نبايد احساس رقابت به يكديگر داشته باشند، گفت: 
شركت و مشاركت در انتخابات يك عمليات سياسى 
در مقابل دشمن است، نامزدهاى انتخاباتى همگى 

در جبهه واحد نظام هستند.
ــاى انتخاباتى هدفى  ــر اينكه نامزده وى با تاكيد ب
ــت:  ــد، اظهار داش ــمن واحد دارن ــترك و دش مش
ــگاه رقابتى و اختالفى  نامزدهاى انتخاباتى نبايد ن
ــاركت  ــند، همچنين مش ــته باش ــر داش ــه ديگ ب
ــات  ــردم در انتخاب ــف م ــار مختل ــى اقش همگان
ــالب و نظام ــدارى  از انق ــق  پاس ــى از مصادي يك

 است. 
ــرايط كنونى كه  ــه داد: در ش ــازى ادام آيت اهللا نم
ــيب زدن و براندازى  ــه آس ــر ب ــمنان كم تمام دش
ــت.  ــته اند حفظ نظام از اوجب واجبات اس نظام بس
ــون انتخاباتى ــات، اخالق انتخابات و قان فقه انتخاب

سه ركن اصلى برگزارى انتخابات 94 هستند.
امام جمعه كاشان گفت: راى دادن براى همه كسانى 
كه واجد شرايط راى دادن هستند يك واجب عينى 
ــات بايد  ــت، روحانيون و ائمه جماع ــرعى اس و ش
ــوند كه حضور  ــردم متذكر ش ــاجد و بين م در مس

در انتخابات مجلس 94  يك واجب است.
وى در پايان با بيان اين كه وظيفه حضور و مشاركت 
ــت،  ــرايط اس در انتخابات بر دوش همه واجدين ش
تصريح كرد: حضور يك عده باعث ساقط شدن اين 
وظيفه از دوش ديگران نيست چرا كه از نگاه فقهى 
مشاركت بخشى از مردم براى حضور همه واجدين 
ــد و اين وظيفه  ــرايط راى دادن، كفايت نمى كن ش
ــرايط و از همه گروه هاى  بر دوش همه واجدين ش

سياسى و جناحى مختلف است.

ــت محيطى و  ــميرم درباره اين طرح زيس ــبز س ــئول انجمن پيام آوران س مس
ــامپو و ... از جمله موادى است  ــتيكى انواع نوشيدنى ها، ش خيرانه گفت: در پالس
ــا داراى ويژگى تعدد و  ــيار زيادى الزم دارند، ام كه براى بازيافت مدت زمان بس
كوچكى هستند، از اين رو انجمن در طرحى دوسويه يعنى هم در راستاى حفظ 
ــتار دريافت اين درها  ــت و هم در جهت كمك به امور خيريه خواس محيط زيس

شده است.
ــرى  و فروش آن، يك  ــا جمع آورى150 هزار در بط مهدى بهراميان ادامه داد: ب
ــود. اين ايده نزديك به يك سال  عدد ويلچر خريدارى و به نيازمندان اهدا مى ش
ــيراز  ــدد ويلچر در تهران و ش ــده و تاكنون نزديك به10 ع ــت كه اجرايى ش اس
به نيازمندان تحويل داده شده است. مسئول انجمن پيام آوران سبز سميرم گفت: 
ــپس با حضور  ــازى طبيعت و س ــال 1392 با برنامه هاى پاك س اين انجمن از س
ــى در مهدهاى كودك  و مدارس و  ــگاه ها و برگزارى برنامه هاى آموزش در نمايش
برگزارى جشنواره هاى و كارگاه هاى مرتبط با محيط زيست كار خود را آغاز كرد. 

ــات مجلس  ــوراى اجرايى انتخاب ــا ش ــه ب ــران و كرون در جلس ــدار تي فرمان
ــوراى اسالمى گفت:  ــالمى و مجلس خبرگان رهبرى و مجلس ش شوراى اس
مسئوالن اجرايى انتخابات نقش موثرى در برگزارى اين رويداد بزرگ دارند و 

بايد بر اساس قانون فعاليت كنند.
ــئوالن اجرايى انتخابات، مجرى قانون هستند و بايد  على رحمانى افزود: مس
ــون نبايد كوتاهى  ــير و اجراى قان دقيق اين قوانين را اجرا كنند و در اين مس
ــت: با توجه به اهميت و حساسيت آن  كنند. فرماندار تيران و كرون بيان داش
بايد مسئوالن اجرايى تالش كنند تا اينكه انتخابات سالم و با مديريت خوبى 
انجام شود. وى با اشاره به نقش انتخابات در عزت و افتخار كشور تصريح كرد: 
تالش براى حضور همگانى و شور انتخاباتى بايد توسط همه به ويژه مسئوالن 

اجرايى دنبال شود.

ــان و ابوزيدآباد آران و بيدگل در جمع برترين هاى شعر كهن  دو شاعر از كاش
جشنواره  شعر انقالب  اسالمى به مرحله نهايى جشنواره سراسرى شعر انقالب 
ــعر انقالب به همت حوزه هنرى انقالب اسالمى با  راه پيدا كردند. جشنواره ش
هدف ارتقاء دستاوردهاى شعر انقالب و كشف استعدادهاى برتر در اين زمينه، 

هر سال در دو قالب شعر نو و كهن برگزار مى شود.
ــانيت، وحدت امت اسالمى و معارف دين و بيدارى  شعر انقالب، عدالت و انس
ــعر انقالب معرفى شده است.  اسالمى به عنوان محورهاى امسال جشنواره ش
«ياسين نجارزاده» و « عليرضا رجبعلى زاده» دو شاعرى هستند كه از منطقه 
ــرى شعر انقالب  ــنواره سراس ــان و آران و بيدگل به مرحله نهايى جش كاش
ــنواره  ــال آثار اين جش ــاس اين گزارش، فراخوان ارس راه پيدا كردند. براس
در آذرماه سال جارى منتشر شد كه نزديك به 1000 اثر به دبيرخانه جشنواره 
ــعر انقالب 25 بهمن ماه  ــده بود. همچنين، افتتاحيه  جشنواره ش ــال ش ارس
در زاهدان و مراسم اختتاميه آن نيز، 26 بهمن ماه در تاالر سوره حوزه هنرى 

تهران برگزار شد.

ــاعه توريسم  ــانى و اش ــار با هدف اطالع رس ــگرى خوانس اولين پرتال گردش
ــارى راه اندازى  ــط مهدى حاجى زكى، جوان خوانس در فضاى مجازى توس

شده است.
ــار، معرفى ــرى تصاوير خوانس ــامل گال ــال از بخش هاى مختلف ش اين پرت
 اماكن تاريخى، تفريحى و گردشگرى خوانسار، آواها و نغمه هاى خوانسارى و 

بخش هاى متنوع ديگرى تشكيل شده است .
گفتنى است چنانچه مطلبى در جهت تكميل اطالعات سايت در اختيار داريد 
مى توانيد به اين آدرس n60safa@gmail.com ايميل كنيد تا به نام فرد 

ارسال كننده در پرتال گردشگرى خوانسار درج شود.

ــتم مخابراتى  رييس اداره مخابرات نطنز گفت: عمليات نصب و راه اندازى سيس
ــتركين محدوده  ــهرك وليعصر و برگردان موفقيت آميز تمام مش DLC در ش
ــرابان انجام و واگذارى اينترنت پرسرعت و تلفن ثابت آن  محله هاى اميريه و س

به روز انجام مى شود.
ــبت دهه مبارك فجر و ميالد عقيله بنى هاشم  ــى افزود: به مناس عباس فردوس
حضرت زينب (س)،  اينترنت پرسرعت 3G همراه اول در سايت منبع آب نطنز 
نصب و راه اندازى و فعال شد. رييس اداره مخابرات نطنز تصريح كرد: مشتركين 
ــتفاده  ــراه خود و امكان اس ــى هم ــازى و اعمال تنظيمات گوش جهت فعال س
ــايت همراه اول  از اينترنت نوترينو به دفاتر خدمات ارتباطى و همچنين وب س
ــان كرد: با نصب و  ــانى Www.Mci.Ir مراجعه كنند. وى همچنين بي به نش
راه اندازى ميكرو bts تلفن همراه در روستاى تكيه سادات، پوشش تلفن همراه 

اين روستا به  عنوان آخرين روستاى فاقد پوشش شهرستان نطنز برقرار شد.

مدير اداره آب و فاضالب شهرستان دهاقان از تكميل طرح آبرسانى به مسكن مهر 
شهر گلشن دهاقان خبرداد.

ــدم تخصيص  ــا توجه به ع ــان كرد: ب ــان اين مطلب بي ــمس بگى با بي  مهدى ش
ــر از80 ميليون ريال  ــا هزينه كمت ــر، اين طرح ب ــكن مه بودجه هاى عمرانى مس
ــه اينكه اين  ــاره ب ــت. وى با اش ــده اس ــارات جارى منطقه تامين اعتبار ش از اعتب
ــت: اين طرح با لوله آزبست قطر ــت، اظهار داش ــته آغاز شده اس طرح از ماه گذش
ــردارى منطقه ــاى بهره ب ــط نيروه ــك هزار متر توس ــى متر به طول ي 100 ميل
 اجرا شد. مدير آبفاى شهرستان دهاقان خاطرنشان كرد: با اجراى اين عمليات امكان 

نصب تعداد 96 انشعاب آب قطر 1/2 ميسر مى شود.

ــت: در پنجمين دوره  ــدار آران و بيدگل گف فرمان
انتخابات مجلس خبرگان رهبرى و دهمين دوره 
ــالمى از جمعيت ــوراى اس ــات مجلس ش انتخاب

ــزار نفر واجد  ــتان 75 ه 103 هزار نفرى شهرس
شرايط راى دادن هستند.

ــزود: در انتخابات هفتم  ــى نژاد اف ابوالفضل معين
ــال جارى يك هزار و750 راى اولى  اسفندماه س
ــت كه براى نخستين بار پاى  حضور خواهند داش

صندوق هاى راى حاضر مى شوند.

ــال ــراى برگزارى انتخابات امس وى اظهار كرد: ب
ــه از اين  ــده ك ــعبه اخذ راى پيش بينى ش 68 ش
ــامل  ــعبه مربوط به بخش مركزى ش تعداد 56 ش
شهرهاى آران و بيدگل، نوش آباد و سفيد شهر و 
روستاهاى اين بخش و مابقى شامل بخش كويرات 
ــتاى تابعه اين بخش ــهر ابوزيدآباد و 8 روس و ش

 است.
فرماندار شهرستان خاطر نشان كرد: براى برگزارى 
ــفندماه از 68 شعبه اخذ راى،  انتخابات هفتم اس

ــراى اخذ راى ــيار ب ــدوق به صورت س چهار صن
 افراد ناتوان و دور از مناطق ثابت اخذ راى در نظر 

گرفته شده است.
ــزارى انتخابات  ــح كرد: در برگ معينى نژاد تصري
مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى 
ــاى نظارت و  ــاى هيئت ه ــه عنوان اعض 11 نفر ب
اجرايى انتخابات كه شامل هشت نفر از معتمدين 
ــتند،  ــه نفر از اعضاى ادارى هس ــتان و س شهرس

انتخاب شده اند.

 3G راه اندازى اينترنت پرسرعت
در نطنز

تكميل طرح آبرسانى به مسكن مهر 
شهر گلشن دهاقان

فرماندار آران و بيدگل:

75 هزار نفر واجد شرايط راى دادن در آران و بيدگل هستند

آيت اهللا نمازى:

اخالق اسالمـى 
در تبليغـات 
 رعايت شـود
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مسئول كميته آمار و پردازش اطالعات ستاد هماهنگى خدمات سفر 
ــان گفت: نرم افزار متمركز اخذ آمار شهرستان كاشان  شهرستان كاش
ــامل مراكز اقامتى، ابنيه تاريخى، ورودى شهرها، حوادث و نظارت  ش

و بازرسى است.
ــش مراكز اقامتى  ــامانه در بخ ــدا...  زاده ادامه داد: اين س عليرضا عب
ــافرين داخلى و خارجى، ضريب اشغال اتاق ها، تعداد  شامل تعداد مس
ــافرين داخلى و خارجى، تعداد خروجى مسافرين داخلى  ورودى مس
ــز اقامتى ثبت  ــط مراك ــت كه به صورت روزانه توس و خارجى و... اس

مى شود.
دبير كميته گردشگرى الكترونيكى شهرستان كاشان با تاكيد بر اينكه 
آمارهاى گردشگرى در ايران عموما دقيق و كامل نيست و عدم تمركز 
اطالعات آمارى در بحث گردشگرى يكى از معضالت زيرساختى است، 
ــت پيدا كردن به  عنوان كرد: هدف از توليد و طراحى اين نرم افزار دس
آمار جامع و كامل گردشگرى در شهرستان كاشان است و اين مهم خود 
ــرى و برنامه ريزى دقيق در زمينه  مى تواند به مديران براى تصميم گي

گردشگرى كمك شايانى ارائه دهد.
اين نرم افزار به همت كميته آمار و پردازش اطالعات ستاد هماهنگى 
ــان و با حمايت شهردارى كاشان و واحد  خدمات سفر شهرستان كاش
گردشگرى اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى طراحى 

و توليد شده است.

آن سوى خبر

آمارهاى گردشگرى در ايران عموما 
دقيق و كامل نيست

افزايش 20 گيگابايتى پهناى باند گلپايگان تا اصفهان 
با راه اندازى شبكه مترواترنت

رييس اداره مخابرات گلپايگان گفت: امسال در راستاى 
ــتان، اقدامات  ــبكه مخابرات در سطح شهرس توسعه ش

مفيد و موثرى انجام شده است.
ــزار متر ــدود10 ه ــزود: اجراى ح ــفى اف ــدى يوس مه
ــى و20 هزار متر فيبر نورى در محدوده  كابل كشى مس
ــكن مهر  ــى (مس ــهيد رجاي ــيفى، ش ــهيد س مراكز ش

و شهرك الوند) و شهداى گوگد صورت گرفته است.
ــدازى  ــا راه ان ــال ب ــرد: امس ــان ك ــفى خاطرنش يوس
ــگان  ــن گلپاي ــد بي ــاى بان ــت، پهن ــبكه مترواترن ش
ــش  ــه افزاي ــر ثاني ــت ب ــه20 گيگاباي ــان  ب ــا اصفه ت

پيدا كرد.
ــكن مهر گلپايگان  ــفى با بيان اينكه طرح هاى مس يوس
ــت،  ــده اس ــورت كامل انجام ش ــهرك الوند به ص و ش
ــان تلفن ثابت و  ــه زودى تمامى متقاضي تصريح كرد: ب
ــخوان دولت  ADSL مى توانند با مراجعه به دفاتر پيش
ــبت به ثبت نام تلفن ثابت و در صورت نياز سرويس  نس
ــرعت) به صورت همزمان اقدام  ADSL (اينترنت پرس

كنند.
ــهر گوگد و بخشى از شهر  ــكن مهر ش وى گفت: در مس
گوگد طرح  توسعه تلفن ثابت و ADSL در دست اجرا 
است وليكن حدودى از آن نيز انجام شده است و مابقى 

نيز در دست اقدام قرار دارد.
ــدازى پورت هاى جديد  ــفى افزود: با تجهيز و راه ان يوس

ــد،  ــهداى گوگ ــيفى، ش ــهيد س ــز ش ADSL در مراك
ــرويس در آن مراكز  شهيد رجايى و گلشهر واگذارى س

به روز خواهد شد.
ــه  ــان اينك ــا بي ــگان ب ــرات گلپاي ــس اداره مخاب ريي
ــش تلفن همراه در شهرستان گلپايگان  در راستاى پوش
ــن همراه  ــش تلف ــده پوش ــاى انجام ش ــرى ه با پيگي
ــت بهبود  ــاد وضعي ــاس آب ــان و عب ــتاى وانش در روس
 3G ــايت ــت، تصريح كرد: با راه اندازى 12 س يافته اس
ــز  ــدوده مراك ــش 3G در مح ــال پوش ــان امس ــا پاي ت

شهيد سيفى و شهيد رجايى كامل خواهد شد.
ــب نفوذ  ــگان ضري ــهر گلپاي ــه در ش ــا بيان اينك وى ب
ــن همراه  ــب نفوذ تلف ــت 49/2 درصد و ضري تلفن ثاب
ــوذ  ــب نف ــرد: ضري ــح ك ــت، تصري ــد اس 75/2 درص
ــه از اى هر100 نفر ــداد تلفن در حال كار ب به معناى تع

 است.
ــترك  ــال حاضر11هزار مش ــفى اظهار كرد: در ح يوس
در شهر و روستاهاى گلپايگان از خدمات ADSL شركت 
مخابرات و حدود1500 مشترك از خدمات شركت هاى 

PAP استفاده مى كنند. 
ــتان  ــگان گفت: شهرس ــرات گلپاي ــس اداره مخاب ريي
ــترك تلفن ثابت  ــال حاضر42 هزار مش گلپايگان در ح
دارد كه متناسب با تقاضا خط تلفن ثابت آماده واگذارى 

به مشتركين است.

برگزارى نخستين دوره كالس داورى 
درجه 3 فوتسال آقايان در چادگان

اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان با همكارى هيئت هاى فوتبال و ورزش روستايى و بازى هاى بومى 
محلى استان اصفهان در نظر دارد اولين دوره كالس داورى درجه 3 فوتسال آقايان را زير نظر فدراسيون 

فوتبال جمهورى اسالمى ايران در اواخر فروردين ماه 95 در شهرستان چادگان برگزار كند.
ــاره به برگزارى اين دوره از كالس ها گفت:  ــتان چادگان با اش على صفرى، رييس هيئت فوتبال شهرس
نفرات شركت كننده، از چادگان و شهرستان هاى همجوار هستند كه انشا ا... بتوانيم با همكارى شهردارى 

چادگان براى اين عزيزان محل اسكان در ويالهاى مجتمع شهردارى در نظر بگيريم.
ــاى  ــى ه ــى هماهنگ ــه داد: ط وى ادام
ــط هيئت روستايى و بومى  صورت گرفته توس
ــيون فوتبال ــان و فدراس ــتان اصفه محلى اس
ــن دوره داورى  ــران، اي ــالمى اي جمهورى اس
ــح و بعداز ظهر  ــدت 4 روز در2 نوبت صب به م
ــن دوره از  ــود. وى افزود: تاريخ اي برگزار مى ش
ــود ولى اين افراد  كالس ها متعاقبا اعالم مى ش
پس از طى گذراندن ساعات الزم دوره داورى، 
آزمون كتبى و تست عملى و در صورت كسب 
ــال  ــوان داور درجه3 فوتس ــاز الزم به عن امتي

شناخته مى شوند.

افتتاح طرح 8 ميليارد ريالى 
در شهرك صنعتى رضوانشهر

پرداخت ماهانه 32 ميليارد ريال 
به مستمرى بگير تامين اجتماعى گلپايگان

ــهر و  ــير ش ــروژه ميدان كارگر كه در مس ــهر گفت: پ ــهرك صنعتى رضوانش ــت امناى ش رييس هيئ
ــئوالن و كارگران اين شهرك  ــهر قرار گرفته با حضور تعدادى از مس ــنگبرى رضوانش كارخانه هاى س

افتتاح شد.
ــهرك صنعتى مشغول به كار هستند،  ــين فرقانى افزود: به پاس قدردانى از 3 هزار كارگر كه در ش حس

اين ميدان با مصوبه هيئت مديره شهرك و شوراى شهر، ميدان كارگر نامگذارى شد. 
ــغ  ــرد: بال ــان ك ــر نش ــد، خاط ــاز ش ــل آغ ــال قب ــر س ــروژه از اواخ ــن پ ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب

ــدان و  ــن مي ــراى اي ــال ب ــارد ري ــر8 ميلي ب
ــركت  ــط ش ــد كه توس ــدرو هزينه ش باند كن
ــهردارى و  ــتان و ش ــهرك هاى صنعتى اس ش
هيئت امناى شهرك صنعتى رضوانشهر تامين 

شد.
ــاره به تاخير ايجاد شده  رييس هيئت امنا با اش
ــرد: مناقصات  ــن پروژه، تصريح ك در تكميل اي
ــود و پيمانكار اين  ــال برگزار مى ش در اوايل س
ــه از اوايل  ــدن در مناقص ميدان پس از برنده ش
ــرد و به اين دليل اين  مهر ماه كار خود را آغاز ك

پروژه ديرتر تكميل شد.

مدير اداره تامين اجتماعى گلپايگان گفت: سازمان تامين اجتماعى يك سازمان غيردولتى و داراى 
استقالل ادارى و مالى است. درآمد سازمان تامين اجتماعى از طريق بيمه شدگان و پرداخت حق 

بيمه از سوى كارفرما تامين مى شود.
مجتبى ياورى  خاطر نشان كرد: سازمان تامين اجتماعى با يك برنامه ريزى راهبردى و استراتژيك 

در يك اصل سه جانبه توانسته خدمات مطلوبى به بيمه شدگان ارائه دهد.
ــازمان در قالب بلندمدت و  ــان اينكه خدمات اين س ــن اجتماعى گلپايگان با بي مدير اداره تامي
كوتاه مدت است، تصريح كرد: بلندمدت مانند از كارافتادگى، بازنشستگى و بازماندگان فوت شده 
است و مقررى بيكارى، پروتز، غرامت، دستمزد، كمك باردارى و كمك هزينه ازدواج از خدمات 
كوتاه مدت است. ياورى با بيان اينكه با اجراى قانون جديد پرداخت حقوق به مستمرى بگيران 
تامين اجتماعى، سوم هر ماه پرداخت مى شود، بيان داشت: بيش از 2 هزار كارگاه فعال صنعتى و 

كشاورزى وجود دارد كه همه كارگران مشغول در اين كارگاه ها بيمه هستند.
وى با بيان اينكه اكنون 12 هزار و 123 نفر از مشمول بيمه اختيارى و يك هزار و 707 نفر مشمول 
بيمه حرف و مشاغل آزاد هستند، اظهار كرد: در حال حاضر 606  نفر مقررى بگير بيمه بيكارى 

در شهرستان هستند.
ــان كرد: 3هزار و 409  نفر از جمعيت شهرستان  مدير اداره تامين اجتماعى گلپايگان خاطر نش
ــتند كه ماهانه 32 ميليارد ريال به آن ها پرداخت  گلپايگان مستمرى بگير تأمين اجتماعى هس

مى شود.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1804  سه شنبه 27بهمن 1394  7 جمادی االول 1437

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1804|  February 16.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

10

زبان خوراکی ها

برخی از مواد غذایی هستند که ترکیب آنها با ماست سبب تغییراتی می شود 
که خوشایند نیست و باید از اضافه کردن چنین موادی که ترکیب ماست را به 
هم می زنند، جلوگیری کرد. برخی افراد ماست های طعم دار و ترکیب ماست و 
میوه را می پسندند و مصرف می کنند، اما گاهی اوقات اضافه کردن برخی مواد به 
ماست عالوه بر اینکه طعم مطلوب ماست را تغییر می دهد، فواید آن را کاهش 
می دهد و کالری آن را زیاد می کند. برخی از موادی که بســیاری از افراد برای 
خوش طعم کردن ماست به آن اضافه می کنند حاوی قند است و با آنکه حجم 
کمی دارد، اما پرکالری و انرژی زاست. در اینجا به مواد غذایی اشاره می کنیم که 

نباید هرگز آنها را با ماست ترکیب کرد:
عسل

عسل شیرین است و اضافه کردن آن به ماست عالوه بر آنکه ماست را شیرین 
می کند و کالری آن را باال می برد، باعث می شود که شما بیشتر ماست بخورید 

و پرخوری کنید.
میوههایخشکشده

با آنکه حجم و ظاهر میوه های خشک شده گول زننده و کوچک است، اما آنها 
حاوی قند و کالری باالیی هستند و با خوردن کمی از آنها فرد انرژی زیادی به 
دست می آورد و اضافه کردن آنها به ماست منجر به تجمع کالری و انرژی در 
بدن می شود که در نهایت منجر به چاقی و برخی بیماری های دیگر می گردد. در 
این مورد، میوه های تازه نسبت به میوه های خشک شده بیشتر توصیه می شوند.

مغزهاوآجیلها
مغر ها خود به تنهایی غذایی کامل به شمار می آیند که انرژی و کالری زیادی را 
وارد بدن می کنند، اما هنگامی که آنها را به ماست اضافه می کنید، بدون آنکه 
متوجه شوید حجم بســیار باالیی انرژی و کالری وارد بدن خود می کنید که 

سوخت و ساز بدن شما را با مشکل روبه رو می کند.
نارگیلرندهشده

نارگیل خود حاوی قند است و اضافه کردن آن به ماست شاید طعم خوبی دهد، 
اما موجب پرخوری و اضافه وزن شما می شود.

تخمکتان
تخم کتان حاوی فیبر و پروتئین است و مصرف زیاد آن باعث می شود بدن نتواند 
آن را به خوبی هضم کند و بیشتر مواد مفید موجود در آن بدون اینکه به بدن 
جذب شود دفع گردد. برخی افراد به این علت که دانه های تخم کتان ریز است، 

مقادیر زیادی از آن را به ماست اضافه می کنند که نادرست است.

هرگزاینموادرابهماست
اضافهنکنید

دریچه

نکته ها

با نگاهی ساده به اطرافیان و دوستانتان به طور قطع 
می توانید افرادی را بیابید که از چاقی و اضافه وزن رنج 
می برند و از این رو، به هر روشــی متوسل می شوند تا 
بتوانند به وزن و سایز ایده آل خود دست پیدا کنند. 
آنها معموال هر نوع رژیم غذایی که دوستان و خانواده 
توصیه کنند، می پذیرند و مدتی به آن سبک و سیاق 
پیش می روند و پس از مدتی، بدون موفقیت آن رژیم 

را رها کرده و سراغ رژیم دیگری می روند.
بررسی ها نشــان می دهد که زنان بیش از مردان به 
دنبــال رژیم های غذایی بوده و به طور متوســط 10 
درصد از آنها در طول ســال بیــش از 5 رژیم غذایی 
مختلف را امتحان می کنند، غافل از اینکه تغییر مداوم 
رژیم های غذایی مختلف نه تنها اثری در پی نخواهد 
داشت بلکه به ویرانی بدن و در نتیجه بر هم خوردن 
تعادل سوخت و ساز بدن منجر می شود. به عبارتی، 
زمانی که شخصی یک رژیم را کنار گذاشته و پس از 
مدتی رژیم غذایی دیگــری را دنبال می کند، بدن بار 
دیگر وزن از دست رفته را جبران می کند و این روند 

به طور مداوم تکرار می شود.
تفکرمثبتداشتهباشید

بیشــتر افراد تصور می کنند رژیم تنها به آن چیزی 

مربوط می شــود که می خوریم ولــی برخی عوامل و 
محرک های ذهنی قوی تر بوده و به موفقیت یا شکست 
رژیم غذایی کمک می کند. مطالعات اخیر حاکی از آن 
اســت که تفکر راجع به موضوع چاقی، نه تنها باعث 
الغر شدن فرد نمی شــود بلکه اضافه وزن او را نیز به 
دنبال دارد. در واقع، فکر کردن های مداوم به چاقی یا 
چاق شدن باعث می شود تا بدن هورمون هایی را ترشح 
کند که افزایش اشتها و در نتیجه کاهش متابولیسم 
یا سوخت و ســاز بدن را در بردارد. در حقیقت، تفکر 
مثبت در هنگام عمل به یک رژیم غذایی خاص شامل 

موفقیت در این روند است.
باموادقندیخداحافظیکنید

قند و مواد حاوی قند، یکی از عوامل اضافه وزن و چاقی 
به شــمار می روند، بنابراین افرادی که قصد کاهش 
وزن دارند، باید نهایت دقت را در انتخاب رژیم غذایی 
داشته باشــند. مواد قندی بســیاری در مواد غذایی 
نهفته اســت. به عنوان مثال، در ماست و برخی مواد 
لبنی تا حدی مواد قندی بــه کار رفته و همچنین در 

ماست های طعم دار ممکن است این قند مقدار کمی 
هم بیشتر باشد. این در حالی است که معموال از مواد 
لبنی به عنوان مواد غذایی سالم برای افرادی که قصد 

کاهش وزن دارند، نام برده می شود.
صبحانهراجدیبگیرید

برخی بر ایــن باورند، غذا خوردن تنهــا عامل چاقی 
و اضافه وزن اســت. در نتیجه برای رســیدن به وزن 
ایده آل به حذف وعده هــای غذایی خود می پردازند. 
محققان انگلیســی بر این باورند که صبحانه یکی از 
مهم ترین وعده هــای غذایی در طول روز به شــمار 
می رود و حذف آن می تواند باعث اضافه وزن شــود. 
وقتی وعده صبحانه در شــروع روز حذف می شــود، 
مغز انســان به دنبال غذاهای پرانــرژی برای جبران 
کسری انرژی است. از این رو، افراد در طول روز تمایل 
بیشتری به مصرف مواد غذایی پرانرژی از خود نشان 
می دهند که به جای کاهش وزن، اضافه وزن و چاقی 

بیشتر را به دنبال دارد.
نوشیدنیهایرژیمیرافراموشکنید

با پیدا شدن نوشابه های رژیمی، افرادی که از اضافه 
وزن رنج می بردند، می توانســتند به راحتی و بدون 
دغدغه ایــن نوشــیدنی ها را اســتفاده کنند و لذت 
ببرند. ولی مطالعات اخیر نشان می دهد که این قبیل 
نوشابه ها نسبت به نوشابه های معمولی احتمال اضافه 
وزن و چاقی را افزایش می دهــد و این به دلیل وجود 
شیرین کننده های مصنوعی از قبیل »آسپارتام« در 
این نوشیدنی های رژیمی اســت. این مواد مصنوعی 
باعث فعال شــدن هورمون های انسولین و لپتین در 
انســان می شــوند که نتیجه ای جز افزایش اشتهای 

شخص به مصرف مواد غذایی در برندارد.
ازورزشغافلنشوید

رژیم غذایی بدون فعالیت بدنی و ورزش معنایی ندارد 
و هرگز به طور کامل نمی تواند تأثیر مثبتی بر کاهش 
وزن افراد داشته باشد. در واقع، این دو باید همزمان با 
هم مورد استفاده قرار گیرند. تحقیقات نشان می دهد، 
روند کاهش وزن در افرادی که عــالوه بر رژیم های 
غذایی، ورزش را نیــز در برنامه روزانه یا هفتگی خود 
قرار می دهند، نسبت به افرادی که تنها با رژیم غذایی 
سعی در کاهش وزن دارند، موفق تر بوده و سریع تر به 

وزن ایده آل خود می رسند.

 با مصرف ســیر می توانید بدنتان را در برابر ســموم ایمــن کنید و باعث 
سم زدایی بدن خود شوید. توصیه می کنیم مصرف این سبزی را به تعویق 

نیاندازید و برای درمان انواع عفونت های ویروسی از آن استفاده کنید.
سیر آنتی بیوتیک طبیعی است و باکتری ، سرماخوردگی، آنفلوآنزا،    ویروس ، 

   انگل،    التهاب،    زگیل، قارچ ها و آفت را از بین می برد.
مواردیکهدرهنگاماستفادهازسیربایدبدانید

بویسیر
اگر هنگام خوردن سیر دهانتان بوی بد می دهد، تنها راهش این است که 
بدنتان را از شر سموم خالص کنید. سیر به همراه سم، تولید بوی بد می کند.

زمانی که ســموم از بین برود بوی بد هم از بین می رود. وقتی که آشپزی 
می کنید و از بوی سیر یا پیاز چشمانتان آب می افتد بسیار مفید است. در 

واقع این باعث از بین رفتن عفونت چشم و تمیز شدن آن می شود.
قبلازخوردنغذاسیررابرشدهید

دو جزء از سیر، ترکیبی مبتنی بر گوگرد به نام آلیسین و آنزیم آلیناز است 
که به طور جداگانه در سیر حفظ شده است. اما زمانی که سلول های سیر 
از هم جدا می شــوند، عناصر آزاد شــده، پس از تماس با همدیگر ترکیب 

قدرتمند جدیدی به نام آلیسین جدید ایجاد می کند.
 این ترکیب جدید که دارای بوی تند و ســوزاننده است از خواص زیادی 
برای ســالمتی برخوردار است. ســیر خرد شــده به صورت چرخ کرده، 
فشرده و غیره آلیســین بیشــتری تولید می کند. زمانی که سیر را برش 
 می دهید، چند دقیقه فرصت دهید تا فرآیند شــیمیایی تولید آلیســین 

صورت گیرد.

راه حل دیگر برای به حداکثر رساندن اثر ســیر، جویدن آن به مدت یک 
دقیقه است. در همان زمان داخل و بیرون دهان تنفس کنید. تا جایی که 

می توانید به جویدن ادامه داده و اجازه دهید هوا عبور کند.
چگونهپختوپزبرموادمغذیتاثیرمیگذارد

حرارت دادن ســیر قبل از اینکه زمان الزم داشته باشــد، آنزیم هایی که 
مسئول تشکیل آلیسین است را غیر فعال می کند.

قبل از حرارت دادن سیر باید مدت 5- 10 دقیقه صبر کنید. سیر با حرارت 
کم یا متوسط برای زمان کوتاه )تا 15 دقیقه( بدون از دست دادن آلیسین 

پخته می شود. این عمل نه تنها تضمینی برای تولید حداکثر آلیسین 
است، بلکه در مقابل حرارت ،مقاوم تر نیز می شود.

زمانپختوپزسیر:
5 تا 15 دقیقه – از دست دادن حداقل مواد مغذی

15 تا ۳0 دقیقه – از دســت دادن مقدار متوسط مواد 
مغذی

بیش از ۴5 دقیقه – از دست دادن مقدار قابل توجهی 
مواد مغذی

خاصیتسوزانندگیسیر
بله، سیر پوستتان را می   ســوزاند، پس از استفاده از سیر 

به صورت موضعی، مراقب باشــید که سیر را از روی پوست 
بردارید. تکه های سیر خام را روی پوستتان به مدت طوالنی 

نگذارید. هنگام برداشتن تکه های ســیر خام از روی پوست هر 
15 تا ۲0 دقیقه، بررسی کنید که آیا سوختگی روی پوستتان هست یا نه.

بیشتربدانیم

خاصیت اصلی انواع شیره 
و ارده، انــرژی زا بــودن 
آنهاســت و بــرای فصــل 
زمســتان که بدن به انرژی 
بیشــتری برای گرم کردن 
خود احتیاج دارد، بهترین 
غذا محسوب می شوند، اما 
حواستان باشد که هر دوی 
این مواد بــه غیر از انرژی زا 
بودن، درصد باالیی کالری 
هــم دارند و اگر شــما فرد 
کم تحرکــی هســتید که 
روزانه بیــش از ۲0دقیقه 

پیاده روی منظم ندارید یا ورزش نمی کنید، بدانید که با خوردن این دو ماده 
مغذی، حتما چاقی و عوارض آن انتظارتان را می کشد.

ارده و شیره هر دو گرم هستند و آب روی آتش برای خالص شدن از رطوبت  
و سردی  خوردن است. 

قند حلوا ارده و حلواشکری و شیره برای افراد دیابتی مضر است؛ گرچه شیره 
خرما به دلیل داشــتن مواد قندی کم ضرر )گلوکز و ساکاروز( ، برای بیماران 
دیابتی ضرر کمتری دارد ولی خوردن آن را به آنها توصیه نمی کنیم. به تازگی 
دو کارخانه به تولید حلوا ارده برای بیماران دیابتی پرداخته اند که در آن از قند 

مصنوعی و بی ضرر استفاده شده است.
کنجد که از مواد اصلی حلوا ارده است، منبع بسیار خوبی برای تامین کلسیم 

بدنتان است. همچنین مصرف آن کلسترول را کاهش می دهد.
از کنجد در درمان اختالالت کبد و کلیه اســتفاده می شــود و برای درمان 

استخوان درد و درد مفاصل هم مفید است.
به دلیل تحرک باالی کودکان، مصرف حلــوا ارده در وعده صبحانه، عالوه بر 

رساندن انرژی الزم به آنها، باعث تقویت حافظه شان هم می شود.
شیره انگور هم درست مانند خود انگور مقدار قابل توجهی ویتامین »آ«، »ب«و 

»ث« دارد و در ضمن ضدنفخ هم هست.
همچنین شیره انگور در بدن باعث دفع اوره و مقداری از اسیدهای غیرمفید 
بدن می شود و کارشناســان تغذیه آن را پاک کننده بقایای غذاها در روده و 

معده می دانند. 
البته شیره انگور محرک اعمال کبدی هم هســت و به خون سازی نیز کمک 

می کند.
شیره انگور و خرما،هر دو تسکین دهنده دردهای رماتیسم و امراض شریانی 

و وریدی هستند.
در ترکیب غذایی خرما، فسفر و آهن وجود دارد که مصرف شیره خرما در وعده 
صبحانه باعث فعال شدن ســلول های عصبی و در ضمن مانع ایجاد کم خونی 

در افراد می شود.
شــیره و ارده هر دو طبیعت گرم دارند و مصرف آن برای گرم مزاج ها موجب 
غلیظ شدن صفرایشان می شود و نتیجه آن، جوش زدن در صورت و بدنشان 

است که راه درمانش هم خوردن میوه های تازه با طبیعت سرد است.

باخواصشیرهواردهآشناشوید

5دستوربرایالغریبادوام

 از زمان های قدیم، عســل به عنوان یک غذا و دارو استفاده 
می شده که دارای ترکیبات گیاهی مفید بسیار باالیی است. 
عسل وقتی به جای شکر تصفیه شده، که دارای 100درصد 
کالری پوچ است مورد استفاده قرار گیرد بسیار سالم و مفید 
می شــود. در اینجا 10 خواص درمانی عسل که پشتیبانی 

علمی دارد بیان می شود.
1.عسلحاویبرخیازموادمغذی

عسل شیرین، مایع غلیظ ساخته شــده توسط زنبور عسل 
اســت. زنبورها در محیط خود ازدحام کرده و شهد غنی از 
شکر را از گل جمع آوری می کنند. سپس در داخل کندوی 
عســل، آنها بارها و بارها مصرف کرده، هضم کرده و شــهد 

استفراغ می کنند.
محصول نهایی عسل، یک مایع است که قرار است به عنوان 
مواد غذایی ذخیره شده مخصوص زنبور عسل عمل کند. بو، 
رنگ و طعم به انواع گل که زنبور مالقات می کند بســتگی 

دارد.
مواد مغذی1  قاشــق غذاخوری ) ۲1 گرم( عســل، حاوی 
6۴ کالری و 17  گرم قند از جملــه فروکتوز، گلوکز، مالتوز 
و ساکاروز است و عمال شــامل هیچ فیبر، چربی یا پروتئین 

نیست.
همچنین شامل مقادیر ) کمتر از 1درصد  RDA( از چندین 
ویتامین و مواد معدنی است، اما شما مجبور به خوردن مقدار 
پوند بیشتری از آن هستید تا نیاز روزانه شما را برآورده کند.

درخشش عسل به محتوای ترکیبات زیستی گیاهی فعال و 
آنتی اکسیدان هاست .

2.عسلباکیفیتباالسرشارازآنتیاکسیداناست
عسل با کیفیت باال شامل بسیاری از آنتی اکسیدان های مهم 
است. فنل، آنزیم ها و ترکیباتی مانند فالونوئیدها و اسیدهای 
آلی را دارا می باشد. دانشمندان معتقدند که این ترکیب از 

ترکیباتی است که به عسل قدرت آنتی اکسیدانی می دهد.
دو مطالعه نشــان داده که عســل گندم ســیاه حجم آنتی 
اکســیدان در خون را افزایش می دهد. آنتی اکسیدان ها با 
کاهش خطر ابتال به حمالت قلبی، ســکته و برخی از انواع 
سرطان در ارتباط هســتند.همچنین ممکن است سالمت 

چشم  را ترویج کنند.
3.عسلنسبتبهقند،برایمبتالیانبهدیابتضرر

کمتریدارد
عســل از یک طرف می تواند به برخی از عوامل خطر که در 
بیماران دیابتی شایع است کمک کند. به عنوان مثال، باعث 
کاهش کلسترول LDL، تری گلیسیرید و التهاب می شود  
و کلسترول  خوب HDL را باال می برد. با این حال، برخی 
از مطالعات نشــان داده که می تواند سطح قند خون را نه به 
اندازه شکر تصفیه شده، باال ببرد. بنابراین، در حالی که عسل 

ممکن است نسبت به شکر تصفیه شده برای بیماران دیابتی 
ضرر کمتری داشته باشد،چیزی است که بیماران دیابتی باید 
با احتیاط مصرف کنند. در واقع، افراد دیابتی بهتر است که 

مصرف تمام غذاهای پر کربوهیدرات را به حداقل برسانند.
4.عسلمیتواندبهپایینآوردنفشارخونکمک

کند
فشــار خون یک خطر مهم برای بیماری قلبی است و عسل 
ممکن است به کاهش آن کمک کند. دلیل این است که عسل 
حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی اســت که به اثرات کاهنده 
فشار خون مرتبط شــده اند. مطالعات انجام شده در هر دو 
موش و انسان کاهش متوسط در فشار خون با مصرف عسل 

را نشان داده است.
5.عسلبهبهبودکلسترولکمکمیکند

داشتن سطح کلسترول LDL باال یک عامل خطر مهم برای 
بیماری قلبی است. عسل نقش عمده ای در تصلب شرایین، 
)چربی در شریان( که می تواند به سکته قلبی و مغزی منجر 

شود ایفا می کند.
جالب توجه است، مطالعات نشــان داده  که عسل می تواند 
 LDL سطح کلسترول خود را بهبود بخشد. کلسترول تام و
را کاهش می دهد. در حالی که به طور قابل توجهی کلسترول 

خوب HDL را افزایش می دهد. به عنــوان مثال، در یک 
مطالعه در 55 بیمار، عسل با قند مقایسه شد و  نشان داد که 
سبب کاهش 5/8درصد در LDL  و افزایش ۳/۳ درصد در 
HDL و همچنین باعث از دست دادن وزن 1/۳درصد، در 

مقایسه با قند می شود.
6.عسلمیتواندتریگلیسیریدراپایینآورد

تری گلیسیرید خون باال یکی دیگر از عوامل خطر عمده برای 
بیماری قلبی است. همچنین نشانه های کلیدی مقاومت به 

انسولین، یک عامل هدایت به دیابت نوع ۲ است.
ســطح تری گلیســیرید در یک رژیم غذایی دارای قند و 
کربوهیدرات تصفیه شده تمایل به افزایش دارد. جالب توجه 
است، مطالعات متعدد مصرف عسل به طور منظم را با سطوح 
تری گلیســرید خون مرتبط دانسته اند به ویژه هنگامی که 
از آن به جای قند اســتفاده شــود. به عنوان مثال، در یک 
مطالعه مشخص شد که عسل در مقایسه با شکر سطح تری 

گلیسیرید را 11-19درصد پایین تر می آورد.
7.عسلبااثراتمفید،برسالمتقلبیمرتبطاست

 باز هم، عســل یک منبع غنــی از فنول و ســایر ترکیبات 
آنتی اکسیدانی است. بسیاری از اینها با کاهش خطر بیماری 
قلبی در ارتباط اســت. ممکن است به گشــاد شدن عروق 

قلب کمک کند و ســبب افزایش جریان خون به قلب شود 
 و همچنین ممکن اســت از تشــکیل لخته شدن خون که

  مــی توانــد بــه ســکته قلبــی و مغــزی منجر شــود 
جلوگیری کند.

عالوه بر این، یک مطالعه در موش نشــان داد که عسل قلب 
را از استرس اکسیداتیو  محافظت می کند، اما تاکنون هیچ 
مطالعه طوالنی مدت روی انســان در باره عسل و سالمت 

قلب وجود ندارد.
8.عسلسببرفعسوختگیوبهبودزخممیشود

از عسل برای بهبود زخم ها و سوختگی از مصر باستان روی 
پوست استفاده شده است و هنوز هم مورد استفاده است. در 
یک بررسی از سال ۲015، ۲6 مطالعه در عسل و مراقبت از 

زخم مورد بررسی قرار گرفت .
این بررسی ها نشان داد که عسل بیشتر در درمان سوختگی 
و زخم با ضخامت جزیی که بعد از عمل جراحی آلوده شده 
موثر است. همچنین یک درمان موثر برای زخم پای دیابتی، 
که دارای عوارض بسیار جدی و می تواند به قطع عضو منجر 

شود می باشد.
یک مطالعه ۴۳/۳درصد میزان موفقیت با عسل را در درمان 
زخم گزارش داده است. در مطالعه دیگری، پماد عسل 97 
درصد از بیماران دارای زخم دیابتی را درمان کرده اســت. 
محققان معتقدند که قدرت شفای عسل در اثر خواص ضد 
باکتری و اثرات ضــد التهابی و همچنیــن توانایی آن برای 
 تغذیه بافت های اطراف می باشد. عسل می تواند به درمان

 بیماری های پوستی دیگر، از جمله پسوریازیس، بواسیر و 
ضایعات تبخال کمک کند.

9.عسلبهسرکوبسرفهدرکودکانکمکمیکند
سرفه یک مشکل شایع در کودکان مبتال به عفونت تنفسی 
فوقانی است. می تواند روی خواب و کیفیت زندگی، برای 
هر دو کــودکان و والدین آنها تاثیر بگــذارد. با این حال، 
داروهای اصلی برای سرفه همیشه موثر نیست و می تواند 

اثرات جانبی داشته باشد.
جالــب توجــه اســت، عســل ممکــن اســت یــک 
انتخــاب بهتــر باشــد. یــک مطالعــه نشــان داد که 
عســل حتی بهتر از دو داروی ســرفه معمولــی کار می 
کنــد. مطالعــه دیگــری نشــان داد که عالیم ســرفه 
 و بهبود خــواب ،حتی بیشــتر از داروی ســرفه کاهش 
می یابد. با این وجود، به دلیل خطر بوتولیسم، هرگز نباید 

به کودکان زیر 1 سال سن داده شود.
10.عسلخوشمزهاست،اماکالریباالوشکردارد

عسل خوشمزه، و جایگزین سالم برای شکر تصفیه شده 
است. به دلیل برخی از مارک های با کیفیت پایین تر و با 
شربت تقلبی در انتخاب عسل با کیفیت باال مطمئن شوید.

با این حال، به خاطر داشته باشــید که عسل تنها باید در 
حد اعتدال مصرف شود زیرا دارای کالری باال و شکر است. 
عسل به سادگی یک شیرین کننده »کمتر بد«  نسبت به 

قند و شربت ذرت با فروکتوز باالست.

خـواص جادویی عسـل

خواصمعجزهآسایسیر؛
آنچهازخواصسیرنمیدانید!
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مفاد آرا
11/90 آگهی موض�وع ماده 3 آئی�ن نامه قانون هی�ات تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مس��تقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد 
در صورتی که افراد نس��بت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 

به مراجع قضایی تسلیم نمایند:
1 – رای شماره 139460302020000870 آقای حسن سجودی فرزند 
اسداله شناسنامه شماره 28 میمه و کد ملی 6229948869 در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 165.15 متر مربع قسمتی از پالک 1647 فرعی از 
26 اصلی واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی از مالک رسمی 

آقای اسداله سجودی فرزند جعفر
2- رای ش��ماره 139460302020000829 آقای حسنعلی خدابخشی 
فرزند موسی شناسنامه شماره 1811 میمه و کد ملی 6229792321 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 43.52 متر مربع پالک 1756 فرعی از 
26 اصلی واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای رضا مهدوی فرزند حسن
3 رای ش��ماره 139460302020000828 آقای حس��نعلی خدابخشی 
فرزند موسی شناسنامه شماره 1811 میمه و کد ملی 6229792321 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162.80  متر مربع پالک 1757 فرعی 
از 26 اصلی واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای رضا مهدوی فرزند حسن
4- رای ش��ماره 139460302020000830 آقای ابراهیم عابدی فرزند 
محمد جعفر شناس��نامه ش��ماره 45 میمه و کد ملی 6229939320 در 
ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت 1425 متر مربع پالک 1404 فرعی 
از 26 اصلی واقع در قریه ونداده به اس��تناد خری��داری عادی از مالک 

رسمی آقای ماشاء اله زندی فرزند سلیمانقلی
5- رای شماره 139460302020000817 خانم اقدس سجودی فرزند 
علی شناس��نامه ش��ماره 45 میمه و کد ملی 622996113 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 399.50 متر مربع قسمتی از 
پالک 1465 فرعی از 26 اصلی واقع در قریه ونداده به استناد خریداری 
عادی مع الواسطه از مالک رس��می آقای  مش��هدی عبدالکریم بزرگی 

فرزند آقاخان
6- رای شماره 139460302020000816 آقای باباطاهر بزرگی فرزند 
مشهدی عبدالکریم شناسنامه شماره 10 میمه و کد ملی 6229945355  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 399.50 متر مربع 
قسمتی از پالک 1465 فرعی از 26 اصلی واقع در قریه ونداده به استناد 
خریداری عادی مع الواسطه  از مالک رس��می آقای مشهدی عبدالکریم 

بزرگی فرزند آقاخان
7- رای شماره 139460302020000818 آقای باباطاهر بزرگی فرزند 
مشهدی عبدالکریم شناسنامه شماره 10 میمه و کد ملی 6229945355  
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 68.20  متر مربع قسمتی از پالک 
1465 فرعی از 26 اصلی واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی 
مع الواسطه  از مالک رس��می آقای مش��هدی عبدالکریم بزرگی فرزند 

آقاخان
8 – رای ش��ماره 139460302020000815 خانم فاطمه بزرگی فرزند 
مشهدی عبدالکریم شناسنامه شماره 26 میمه و کد ملی 6229938782   
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 478.50 متر مربع قسمتی از پالک 
1465 فرعی از 26 اصلی واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی 

مع الواسطه  از مالک رسمی آقای عبدالکریم بزرگی فرزند آقاخان
9 – رای ش��ماره 139460302020000825 آق��ای داود عبدلی فرزند 
رحمت اله شناس��نامه ش��ماره 28 میمه و کد مل��ی 6229893215 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107.67 متر مربع قسمتی از پالک 911 
فرعی از 35 اصلی واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
10 – رای ش��ماره 139460302020000824 آقای داود عبدلی فرزند 
رحمت اله شناس��نامه ش��ماره 28 میمه و کد مل��ی 6229893215 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84.26 متر مربع قسمتی از پالک 912 
فرعی از 35 اصلی واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
11 رای ش��ماره 139460302020000823 آق��ای داود عبدلی فرزند 
رحمت اله شناس��نامه ش��ماره 28 میمه و کد مل��ی 6229893215 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176.80 متر مربع قسمتی از پالک 910 
فرعی از 35 اصلی واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
12 – رای ش��ماره 139460302020000804 آق��ای محمدرضا راعی 
فرزند مرتضی شناسنامه شماره 2157 میمه و کد ملی 6229691590 
در ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 673 متر مربع شماره 357 فرعی از 
یک اصلی  واقع در میمه به استناد خریداری عادی مع الواسطه از مالک 

رسمی خانم سلطان گنجی فرزند زین العابدین
13 – رای شماره 139460302020000806 خانم ام البنین راعی فرزند 
مرتضی شناسنامه شماره 82 میمه و کد ملی 6229915065 در ششدانگ 
یکباب اطاق و زمین محصور متصله به آن به مساحت 211.60 متر مربع 
شماره 1901 فرعی از یک اصلی واقع در میمه به استناد خریداری عادی 

از مالک رسمی آقای محسن سلطونی فرزند منصور
14- رای شماره 139460302020000807 آقای حسنعلی نقیان فرزند 
شکراله شناسنامه شماره 81 میمه و کد ملی 6229843481 در ششدانگ 
یکباب انباری و زمین متصله به آن به مساحت 226 متر مربع قسمتی از 
پالک 5417 فرعی از یازده اصلی واقع در وزوان به استناد خردای عادی 

از مالک رسمی آقای رجبعلی حاتمی
 15 – رای ش��ماره 139460302020000809 آقای محمدعلی باصفا 
فرزند علی شناس��نامه ش��ماره 71 میمه و کد مل��ی 6229860473 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 322 متر مربع قسمتی از پالک 10364 
فرعی از یازده اصلی واقع در وزوان به اس��تناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده 
16 – رای ش��ماره 139460302020000820 آق��ای احمد آقا ش��فیع 
فرزند ماشاء اله شناسنامه شماره 35 میمه و کد ملی 6229805235 در 
ششدانگ دوباب اطاق و زمین محصور متصله به مساحت 495.70 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 3416 فرعی از یک اصلی واقع در میمه به 
استناد خریداری عادی از مالک رسمی احترام خانم صابری فرزند عبداله

17 – رای ش��ماره 139460302020000799 آقای عباس��علی طالئی 
فرزند  حسینعلی شناسنامه شماره 26 میمه و کد ملی 6229821788 در 
ششدانگ یکدرب باغ مزروعی مشجر به مساحت 667 متر مربع شماره 

5901 فرعی از ی��ک اصلی واقع در میمه به اس��تناد خریداری عادی مع 
الواسطه  از مالک رسمی خانم زینب منائی فرزند عبداله 

تاریخ انتشار نوبت اول یک شنبه  1394/11/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم سه  شنبه 1394/11/27 

م الف:31520 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه – حسین نوروز
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

ش��ماره   139403902127000030 آگه��ی: ش��ماره   11 /361
پرونده:139304002004000222 براس��اس پرون��ده های اجرایی به 
شماره بایگانی 9300043 الی 9300048 تمامی اصل و مازاد اعیانی ها 
و ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و مستحدثات و خالصه آنچه در 
زمین محل اجرای طرح ش��رکت تعاونی راک آذرسپاهان که به موجب 
 قرارداد واگذاری به ش��ماره 4571-09-و-ج م��ورخ 1385/09/07 که 
از طرف ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان اصفهان واگذار گردیده 
موجود می باشد و یا بعدا به وجود خواهد آمد موجب اسناد رهنی شماره 
1612 مورخ 1386/02/10 و 2247 مورخ 1386/07/07 و 2955 مورخ 
1386/11/28 و 31961 مورخ 1387/01/31 و 3423 مورخ 1387/04/01 
و 3316 مورخ 1393/04/08 دفتر اسناد رس��می شماره 163 اصفهان 
 از طرف ش��رکت مذکور در رهن بانک صادرات ش��عبه اصفهان قرار 
گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجراییه 
نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه موارد 
مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط 
مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رس��می دادگستری بدین شرح 
توصیف و ارزیابی گردی��د. محل مورد ارزیابی ی��ک کارخانه تولیدی 
)در حال حاضر غیرفعال( در زمینی به مس��احت 4000 مترمربع که با 
دیوارهای آجری و در فلزی محصور ش��ده و شامل الف: ساختمانهای 
اداری – نگهبانی – س��رویس بهداش��تی – آزمایش��گاه – سوله تولید 
و انبار همچنین محوطه آس��فالت ش��ده دارای ج��دول کاری و فضای 
 سبز و قسمتی نیز به صورت بایر اس��ت با قدمت حدود 7 سال به شرح

زیر می باشد. دیوارها در اضالع شمال و شرق آجری – با آجر 5 سانتی 
به صورت نما با س��نگ آزاره در پایین و با ارتفاعی حدود 2/30 متر که 
در قسمت شرق به صورت دو طرف نما بوده و با دو در فلزی به خیابان 
دهم محصور شده است. ساختمان اداری با مساحتی حدود 73 مترمربع 
)با احتس��اب پیش آمدگی ها( دارای دیوارهای آج��ری به صورت دو 
طرف نما – کف س��رامیک همراه با در و پنجره آهنی شیش��ه خور می 
باشد. نگهبانی با مس��احتی حدود 25 مترمربع )با احتساب پیش آمدگی 
ها( دارای دیوارهای آجری به صورت یک طرف نما – کف س��رامیک – 
همراه با در و پنجره آهنی شیشه خور می باشد و بدنه دیوارهای داخلی 
سفیدکاری می باشد. سرویس بهداشتی با مساحتی حدود 15 مترمربع 
)با احتساب پیش آمدگی ها( دارای س��قف تیرچه و بلوک – دیوارهای 
 آجری یک طرف نما – کف سرامیک – س��طوح دیوارهای داخلی کاشی

 تا باال همراه با در و پنجره آلومینیومی شیشه خور می باشد. آزمایشگاه 
با مساحتی حدود 21 مترمربع با اس��تفاده از مقاطع فلزی دارای سقف 
شیب دار با ورق – دیوارهای پیرامونی تا نیمه دارای نمای سرامیکی در 
دو طرف و نیمه باالئی آن در و پنجره آهنی شیشه خور – کف سرامیک 
به همراه سقف کاذب می باشد. س��وله تولید شامل یک سوله تک دهانه 
 با دهانه حدود 15 متر با قاب های فلزی که بال و جان آن از ورق بریده 
و ساخته شده اند به مساحت حدود 646 مترمربع و ابعاد 15/30*42/25 
)پش��ت تا پش��ت( دیوارهای پیرامونی آجر نما دو طرفه با سنگ آزاره 
در پایین – پنجره های آهنی شیش��ه خور در شمال و جنوب – در ریلی 
فلزی در شرق و غرب – سقف سوله با پوشش ورق و تور مرغی و پشم 
شیشه و کف سالن بتن به صورت لیس��ه ای می باشد انبار به مساحت 
حدود 207 مترمربع در خارج سوله سمت جنوب حدفاصل سوله و دیوار 
پیرامونی احداث شده به گونه ای که دیوار شمالی آن دیوار سوله و دیوار 
جنوبی آن آجری به ارتفاع حدود 3/5 متر با نمای پالستر سیمان تخته 
ماله ای – سقف شیبدار با مقاطع فلزی از ورق – ستون فلزی و درهای 
فلزی در سمت شرق و غرب و در دو قسمت می باشد. محوطه کارخانه 
 دارای فضای س��بز – آس��فالت – جدول بتنی و قس��متی بایر)خاکی(

 می باش��د. لذا اعیانی های فوق با توج��ه به موارد مش��روحه و با در 
نظر گرفتن مشخصات – ابعاد و مساحت س��الن تولید و ساختمانها و 
دیوارکش��ی اطراف زمین و محوطه و درهای فلزی ب��ا عنایت به قیمت 
روز – موقعیت زمانی و مکانی – قدمت بنا و کلیه موارد دخیل در موضوع 
به طور کلی برابر دو میلیارد و دویس��ت و هفتاد و نه میلیون و هفتصد 
و پنجاه هزار ریال می باشد.ب: ماشین آالت و تجهیزات موجود شامل: 
یک دستگاه تزریق پالس��تیک بدون پالک و مشخصات 2- یک دستگاه 
پرس روس��ی ضربه ای بدون پالک مشخصات 3- یک دستگاه رطوبت 
 گیر صنعتی 4- یک دستگاه تزریق پالس��تیک با شماره سریال 24953 
مارک اصالنیان 5- چهار دس��تگاه دریل س��تونی )مت��ه عمودی( 16 
میلیمتری 6- یک دس��تگاه تراش دس��ت ساز با س��ه نظام 150 و قطر 
کارگیر ح��دود 50 میلیمتر بدون پالک 7- یک دس��تگاه پرس ضربه ای 
مارک خاور بدون پالک مشخصات 8- یک دستگاه قالویز زن اتوماتیک 
مارک سهند تا قطر 12 میلیمتر 16 سرعته با توان0/55 کیلووات 9- یک 
 دستگاه آب سردکن 10- حدود دو تن تسمه فوالدی )شامل شش رول(

 11- یک دستگاه آمپرسنج جهت مش��خص کردن دما 12- یک دستگاه 
قالویز زن اتوماتیک مدل 4116 زد جی کیو با قطر 16 میلیمتر، 16 سرعته 
با توان 0/55 کیلووات 13- یک دستگاه گرمکن آزمایشگاهی 14- بیست 
مجموعه انواع قالب تزریق پالستیک 15- یک دستگاه جرثقیل دالی شکل 
1/5 تنی 16- یک دستگاه خشک کن سانتریفیوژ بدون پالک مشخصات 
17- یک دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی تک سیلندر مارک کدخدایی 
به صورت مس��تعمل 18- یک دس��تگاه جرثقی��ل دروازه ای متحرک 
 )بدون وینچ( 19- یک دس��تگاه اره آتش��ی س��اخت صنایع اورجینال

 20- کوره عملیات حرارتی گردش��ی 50 کیلویی با سیستم خنک کاری 
– وان چربی زدایی و آبکاری و متعلقات )بدون مشعل و موتور( 21- ده 
عدد کپسول آتش نشانی 22- دو دستگاه کامپیوتر – پرینتر – سه عدد 
میز چوبی اداری – کمد ام.دی.اف – میزهای آهن��ی کارگاهی – امتیاز 
جواز تاسیس به ش��ماره 104/50659/1326089 مورخ 1385/10/25 
و پروانه بهره برداری. جمعا به ارزش یک میلیارد و دویس��ت و نوزده 
میلیون ریال می باشد. ج: 1- اشتراک گاز با ظرفیت 65 مترمکعب با لوله 
کشی س��ایزهای مختلف – پنج دس��تگاه گرماتاب سقفی)تابشی( پنج 
دستگاه کولرآبی مستعمل 2- یک حلقه چاه دستی بدون مجوز همراه با 
الکتروپمپ و لوله کشی مخزن هوایی گالونیزه 1/6 مترمکعبی منصوبه 
در ارتفاع ش��ش متری با اس��تراکچر و متعلقات مربوطه 3- تاسیسات 
 برق ش��امل اش��تراک برق س��ه فاز با قدرت 150 کیلووات و تجهیزات

 مربوطه از قبیل ترانس هوایی – کت اوت – برقگیر – تابلوهای اصلی و 
فرعی – سیم کشی و کابل کشی و روش��نایی ها و کلیه ادوات الکتریکی 
 مستعمل جمعا به ارزش مبلغ ششصد و شصت میلیون ریال می باشد

 و قابل ذکر می باش��د عرصه ش��رکت م��ورد مزایده طبق ش��رایط و 
ضوابط شرکت ش��هرکهای صنعتی از طرف ش��رکت مذکور به برنده 
مزایده واگذار گردد و این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال عرصه مورد 
مزایده ندارد و طبق اعالم بس��تانکار مورد رهن تا تاریخ 1395/08/19 
بیمه می باشد که مبلغ هش��ت میلیون و هفده هزار و چهارصد و نود و 
هفت ریال هزینه آن توس��ط بانک پرداخت ش��د. در جلسه مزایده که از 
ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1395/02/06 در شعبه اجرای 
ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد از طریق مزایده به فروش میرسد 
 چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد

 از آن جلس��ه مزایده تش��کیل می گردد مزایده از جم��ع مبالغ ارزیابی 
مذکور بانضمام مبلغ هزینه بیمه نامه از مبل��غ چهار میلیارد و یکصد و 
شصت و شش میلیون و هفتصد و ش��صت و هفت هزار و چهارصد و 
 نود و هفت ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که 
خریدار باشد فروخته می ش��ود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه 
از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 25 جاده ش��هرضا اصفهان شهرک 
صنعتی رازی بلوار رازی خیابان دهم پالک 85 کدپستی 86391-11818 
بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اعم 
از حق مزایده و هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات 
دارایی و عوارض ش��هرداری و بدهی های مربوطه به حق انش��عاب و 
آبونمان – آب و برق و گاز و س��ایر هزینه های متعلق��ه بر عهده برنده 
مزایده می باش��د این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 
1394/11/27 چاپ و منتشر می شود. محمدمهدی یوسفیان – مسئول 

واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ 

11/410 نظر به اینکه آقای مهدی رئیس��ی به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی حسب شکایت شوکت قجاوند – محمد وفایی از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 941320 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 40 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف:32839 شعبه 40 دادسرای عمومی اصفهان
ابالغ 

11/411 نظر به اینکه آقای حمید هاش��م زاده به اته��ام توهین و تهدید 
حسب شکایت معصوم هاشم زاده و یاسر چراغی از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 941271د/40 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 40 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:32840 شعبه 40 دادسرای 

عمومی اصفهان
ابالغ 

11/412 نظر به اینکه آقای حس��ین توکلی – نس��رین انصاری به اتهام 
توهین حسب شکایت آقای امید حسینی فرزند سعید از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 941272 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 40 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف:32841 شعبه 40 دادسرای عمومی اصفهان
دادخواست تجدیدنظر 

11/413 دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی از دادنامه ش��ماره 54/49/94 
به طرفی��ت 1- بنیاد مس��تضعفان اصفه��ان 2- اداره کل منابع طبیعی 
3- پریچهر و علی محمد س��یف پور ب��ه این دفتر تقدیم که به ش��ماره 
16-94/10/6 تجدیدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خواندگان پریچهر و علی محمد سیف پور و تقاضای تجدیدنظرخواه و 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخوانده 
دعوت می گردد ظرف م��دت ده روز به دفت��ر دادگاه مراجعه و پس از 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر الیحه دفاعیه خود 
را جهت ارس��ال به مراجع تجدیدنظر تقدیم دادگاه نماید.م الف:32844 

دادگاه اصل 49 اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی 

11/414 کالس��ه پرونده:87/92د/اصل49 وقت حضور: یک هفته پس 
از انتش��ار در روزنامه خواه��ان: نریمان س��لیمانی – مرتضی مرادی 
خوانده: بنیاد مستضعفان – بانو اش��رف قهرمان خواسته: ابالغ نظریه 
کارشناسی وفق مواد 73و260 قانون آ.د.م خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اصل 49 اصفهان 
ارجاع گردیده و نظریه کارشناسی ارائه شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده بانو اشرف قهرمان به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73و260 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم نظریه کارشناس��ی نظریه و یا اعتراض خود را 
نسبت به نظریه کارشناسی با ذکر دالیل ارائه نماید.م الف:32846 دادگاه 

ویژه اصل 49 اصفهان 
ابالغ 

11/415 نظر به اینکه آقای علی امینی به اتهام تهدید حسب شکایت خانم 
فرخنده اسالمی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 941300 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مرات��ب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 40 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
 پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف:32838 شعبه 40 دادسرای عمومی اصفهان
ابالغ 

11/416 نظر به اینکه خانم مریم صالحی ابری فرزند س��ید مصطفی به 
اتهام فحاشی – ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب حسب شکایت خانم 
خدیجه علی بندری زاده فرزند عبداله از طرف این دادس��را در پرونده 
کالس��ه 940785 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 174 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 40 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف:32837 شعبه 40 دادسرای عمومی اصفهان
ابالغ 

11/417 نظر به اینکه آقای حس��ینعلی چهرازی فرزند علی اکبر به اتهام 
ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح نس��بت به فاطمه چهرازی – ترک انفاق 
و توهین و تهدید نسبت به شهناز چوپان حس��ب شکایت خانمها فاطمه 
چهرازی و شهناز چوپان از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 941294 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 40 دادیاری دادسرای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف:32836 شعبه 40 دادسرای عمومی اصفهان
احضار متهم

ش��ماره   9410110365100953 نام��ه: ش��ماره   11 /418
پرونده:9409980365101777 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941804 در 
پرونده کالس��ه 941804د32 آقای محمد کابلی فرزند رس��ول به اتهام 
مشارکت در حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع گزارش مامورین 
نیروی انتظامی تحت تعقیب می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک 
نوبت در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگه��ی می گردد 
تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه س��ی و دوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع ش��ماره دو اصفهان واقع در خیابان 
آتشگاه روبروی پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید در 
صورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتض��ی اتخاذ می گردد.

م الف:32835 شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان)مجتمع2(

احضار متهم
11/419 ش��ماره نام��ه:9410110365100949 ش��ماره پرون��ده:9

409980365101747و9409980365101748 ش��ماره بایگان��ی 
شعبه:941773و941774 در پرونده کالسه های 941773و941774د32 
آقای نورپادشاه تاجیک فرزند محمدباقر به اتهام تهدید و فحاشی و افتراء 
موضوع شکایت خانمها زهرا ایوبی و کریمه ایوبی تحت تعقیب می باشد 
با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سی 
و دوم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع شماره دو اصفهان 
واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ 
می گردد.م الف:32834 ش��عبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع2(
احضار متهم

ش��ماره   9410110365100951 نام��ه: ش��ماره   11 /420
پرونده:9409980365101749 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941775 در 
پرونده کالس��ه 941775د32 آقای محمد فروتن فرزند نصراله به اتهام 
تخریب و فحاش��ی و تهدید و افتراء و مزاحمت موضوع ش��کایت آقای 
س��ید خدارحم هاش��م زاده تحت تعقیب می باش��د با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می 
گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سی و دوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع ش��ماره دو اصفهان واقع در خیابان 
آتشگاه روبروی پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید در 
صورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتض��ی اتخاذ می گردد.

م الف:32833 شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان)مجتمع2(

احضار
11/421 ش��ماره:94/5752/140401/154ک15 چون آقای س��ید علی 
حسنیان فرزند سیداسدا... ش��کایتی علیه آقای رسول پورحیدر فرزند 
حس��ین مبنی بر خیانت در امان��ت و فروش مال غیر مط��رح نموده که 
پرونده به کالسه فوق این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمان 
مجهول المکان می باشند حس��ب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می 
ش��ود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس 
از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند 
در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود.

م الف:32832 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
)ناحیه4کهندژ(

احضار
11/422 شماره:94/5688/140400/120ک28 چون آقای محمد صادقی 
فرزند عباس ش��کایتی علیه آقای محمدرضا کرمی ورنخواستی فرزند 
غالمرضا مبنی بر خیانت در امانت در خصوص خودروی زانتیا مطرح 
نموده که پرونده به کالسه فوق این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه 
متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس 
از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند 
در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود.

م الف:32831 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
)ناحیه4کهندژ(

احضار 
9410460359500113 ش��ماره  11 ش��ماره درخواس��ت: /424
پرونده:9109980359501363 شماره بایگانی شعبه:911375 نظر به 
اینکه متهم محمد احمدی فرزند محمود از طرف این دادس��را در پرونده 
911375ب16 به اتهام تحصیل مال از طریق نامش��روع حسب شکایت 
اکبر عباس زاده فرزند یوس��ف تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:32821 
شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع2(



خبرخبر

سفیر کشور مکزیک در ایران گفت: با هدف توجه به افزایش روابط بین 
کشورهای ایران و مکزیک، فعالیت های فرهنگی و هنری مکزیک در 

شهر اصفهان گسترش می یابد.
اولیسس کانچوال در مراسم افتتاح نمایش��گاه پرتو افشانی یا انعکاس 
نور، نمایشگاه آثار یکی از هنرمندان مکزیکی در کشور ایران با اشاره 
به حضورش در این نمایش��گاه و افتتاح آن در ش��هر تاریخی اصفهان 
اظهار داش��ت: برای من باع��ث خوش��حالی و مباهات اس��ت که بار 
دیگر به ش��هر کهن اصفهان بازگش��ته ام زیرا خیابان ها، ساختمان ها 
 و آثار تاریخی این ش��هر، از غنای فراوان فرهنگی و هنری آن س��خن 

می گوید.
وی با بیان اینکه به دنبال شکل گیری گفت وگوی سفارت مکزیک با 
مقامات اصفهان به منظور همکاری در زمینه فرهنگی هستم، تصریح 
کرد: بدون شک برگزاری این نمایش��گاه، نخستین فعالیت از سلسله 
فعالیت های هنری شهر ما در شهر اصفهان خواهد بود و به همین دلیل 

از مدیران اصفهان در این زمینه تشکر می کنم.
سفیر کشور مکزیک در ایران با بیان اینکه این نمایشگاه یکی از بهترین 
آثار مکزیک را به نمایش می گذارد، تصریح کرد: در س��فارت مکزیک 
نه تنها آثار یکی از بهتری��ن نمایندگان هنرهای معاص��ر مکزیکی را 
برگزیده، بلکه خواسته اس��ت تا این نمایشگاه سیار برای نخستین بار 

در ایران، برپا شود.
وی ادامه داد: نمایش��گاه انعکاس یا زمان نور متعلق به استاد گابریال 
رودریگز، ش��امل آثاری اس��ت بس��یار خیال انگیز از نوع هنر-ش��یئ 
 که ب��ه منظ��ور گرامیداش��ت و تبلی��غ س��ال بین المللی ن��ور تهیه

 شده است.
کانچوال افزود: به ابتکار کش��ور مکزیک و با حمایت 35 کشور دیگر، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را برای نامگذاری سال 
2015 به عنوان چارچوبی برای یادآوری اهمی��ت تور و فناوری های 
 آن در حل و فصل چالش ها و مشکالت در زمینه های مختلف تصویب 

کرد.
وی درب��اره جزییات برگ��زاری نمایش��گاه خاطرنش��ان ک��رد: این 
نمایش��گاه از 15 قطعه تش��کیل ش��ده که همگی آنها معنا و مفهوم 
خاصی دارن��د و در مجموع، منکعس کننده توانایی فراوان تجس��می 
 نمایش��گاه بوده و مفهوم��ی از نمای فک��ری و نورافش��انی معنوی را 

عرضه می کند.
سفیر کشور مکزیک در ایران به ارتباط بین مردم دو کشور اشاره کرد 
و افزود: مکزیک و ایران مردمانی با ریش��ه های که��ن و فرهنگ های 
هزاران ساله هستند و چنین ملت هایی باید گرد هم آیند تا با یکدیگر 
گفت وگو کرده و یکدیگر را بیشتر بشناس��ند تا غنای میراث یکدیگر 

را ارج بدارند.

معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان گفت: از ابتدای سالجاری تا 
25 بهمن ماه بیش از 5 میلیون و 150 هزار مترمربع پروانه ساختمانی صادر 

شده است.
سید جمال الدین صمصام شریعت اظهارکرد: به دنبال خدمات رسانی و ارایه 
تسهیالت ویژه به شهروندان، تخفیف 35درصدی تراکم ساختمانی از سوی 
مدیریت شهری اصفهان به مردم اهدا ش��ده است که این تسهیالت می تواند 

تاثیر خوبی در ساخت و سازها داشته باشد.
 وی افزود: متقاضی��ان صدور پروانه س��اختمانی به ش��رط پرداخت نقدی تا 

20 اسفندماه می توانند از تخفیف 35 درصدی بهره مند شوند.
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اصفه��ان با بیان اینک��ه این طرح 
مشمول تمام ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری می شود، تصریح کرد: 
اگر پرداخت به صورت تقسیط باش��د بر اس��اس جدولی که در شورای شهر 
 به تصویب رسیده ش��هروندان می توانند به نس��بت وجه نقدی که پرداخت 

می کنند از تخفیف برخوردار شوند.
صمصام شریعت تاکیدکرد: خوشبختانه اس��تقبال خوبی از سوی شهروندان 
از این طرح به عمل آمده به طوری که آمار صدور پروانه س��اختمانی افزایش 

یافته است.
معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنش��ان کرد: از ابتدای 
س��الجاری تا 25 بهمن ماه بیش از 5 میلی��ون و 150 ه��زار مترمربع پروانه 

ساختمانی صادر شده است.
صمصام ش��ریعت با اش��اره به اینکه تخفیف 35درصدی فرصت خوبی برای 
افرادی است که قصد ساخت و س��از دارند، اظهارکرد: شهرداری تصمیمی به 
افزایش قیمت صدور پروانه ساختمانی در سال آینده ندارد، اما در سال آینده 
احتمال افزایش خدمات مهندس��ی، بیمه س��اختمانی، قیمت منطقه بندی 

وجود دارد.
وی ادامه داد: ب��ا توجه به اینکه قرار اس��ت س��ال آینده مالی��ات بر عملکرد 
سازندگان ساختمان در صدور پروانه ساختمانی لحاظ شود پیشنهاد می شود 

شهروندان در فرصت باقیمانده از این طرح استفاده کنند.

سفیر کشور مکزیک در ایران:

فعالیت های فرهنگی و هنری مکزیک 
در شهر اصفهان گسترش می یابد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ؛

 تخفیف 35 درصدی، قفل 
ساخت و ساز در شهر را گشود

اس��تاندار اصفهان گفت: این اس��تان رتبه دوم کشور 
را از نظر تع��داد نامزدهای انتخابات مجلس ش��ورای 

اسالمی دارد.
رس��ول زرگرپور در مصاحبه با ش��بکه خبر گفت:این 
اس��تان حدود پنج میلیون نفر جمعی��ت دارد و از این 
تعداد حدود س��ه میلیون و 800 هزار نفر حائز شرایط 

رای دادن هستند.
به گفته وی ، از این تعداد 202 هزار نفر رای اولی هستند 

که امیدواریم با مشارکت باال در انتخابات حضور یابند.
وی گفت: یکهزار و 25 نفر برای انتخابات مجلس شورای 
 اس��المی در اس��تان ثبت نام کردند و تع��دادی هم از

 حوزه های دیگ��ر به این اس��تان آمدند ک��ه از جمع 
داوطلبان 83 نفر انصراف دادند،صالحیت 483 نفر رد 
و صالحیت 459 نفر تایید شد و بر همین اساس برای 
احراز هر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسالمی در 

این استان 23 نفر رقابت می کنند.
زرگرپور با بیان اینکه در اس��تان 15 ح��وزه انتخاباتی 
اصلی و 35 حوزه انتخاباتی فرعی وج��ود دارد، گفت: 
استان اصفهان دارای پنج نماینده در مجلس خبرگان 
رهبری و 20 نماینده در مجلس شورای اسالمی است 
که یک نفر از آنها نماینده اقلیت ه��ای مذهبی ارامنه 

است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس 
خبرگان در شروع کار 61 نفر ثبت نام کرده بودند، گفت: 

از این تعداد صالحیت 40 نفر از آنها تایید نش��د، هفت 
نفر انصراف دادند و صالحیت 13 نفر برای ش��رکت در 

انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شد.
وی یادآور ش��د: برای هر کرس��ی مجلس خبرگان در 
 اس��تان حدود س��ه نفر حضور دارن��د و اصفهان جزو

 اس��تان هایی اس��ت که تعداد قابل توجهی نامزد در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارد.

استاندار اصفهان همچین از آمادگی کامل این استان 
برای برگزاری انتخاباتی باش��کوه و با نش��اط خبر داد 
و گفت: ما ب��ه عنوان مجریان آماده ای��م تا انتخاباتی با 

سالمت و در امنیت کامل برگزار کنیم.
وی یادآور شد: اصفهان یک استان فرهنگی، انقالبی و 
دارای مردمی متدین و پیرو رهبری و انقالب است که 
همواره نیز در میدان های مختلف حضور گس��ترده و 

فعال داشته است.
زرگرپور با اشاره به فرهنگ سیاسی باالی مردم اصفهان 
گفت: این موضوع سبب شده اس��ت تا مردم این خطه 
جایگاه انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
و دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی را به خوبی 

درک کنند.
اس��تاندار اصفهان ی��ادآور ش��د: تبلیغ��ات انتخاباتی 
نامزدهای مجلس، از 29 بهمن شروع می شود و تا پنج 

اسفند ادامه خواهد داشت. 
وی همچنین با اشاره به وضعیت جریانات سیاسی در 

اصفهان گفت: جریانات سیاسی استان با توجه به تدوین 
منشور وفاق استانی، آماده برگزاری انتخابات هستند 
 و برای نهایی کردن لیس��ت انتخاباتی خ��ود در حال 
تصمیم گیری می باشند و آنها نیز با شور و نشاط کامل 

در انتخابات شرکت خواهند کرد.
اس��تاندار اصفه��ان با بی��ان اینکه در 20 شهرس��تان 
از 24 شهرس��تان اس��تان، تنوع سیاس��ی خوبی بین 
 نامزدهای شرکت در انتخابات وجود دارد، افزود: در این

 شهرس��تان ها همه گرایش های سیاسی می توانند با 
هم رقابت کنند که چند شهرستان از تنوع قابل قبول 
برخوردار نیس��تند، اما با این وجود نیز نسبت به دیگر 

استان ها وضعیت بهتری داریم.
زرگرپور اظهار داش��ت: در مجموع 70 هزار نفر نیرو و 
15 هزار از نیروهای انتظامی درگیر مسائل انتخابات در 

استان اصفهان خواهند بود .
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در دوره قبل میزان 
مشارکت مردم اس��تان در انتخابات حدود 61 درصد 
 بود ولی با توجه به تنوع سیاس��ی و ش��رایط موجود و

 برنامه ری��زی صورت گرفته آرزو می کنیم که ش��اهد 
مشارکت بیش از 70 درصدی مردم استان در انتخابات 
باشیم.انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
و پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان رهب��ری به صورت 
همزمان روز جمعه هفتم اسفند در سراسر کشور برگزار 

می شود.
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محمد مهدی طباطبایی نژاد،  سال 1349 در تهران به دنیا آمد. 
مریم 
یاوری

بیش از 20 سال اس��ت که در عرصه های مختلف فرهنگی و 
هنری کشور فعالیت می کند و در کارنامه کاری اش مدیر طرح 
و برنامه شبکه اول س��یما، مدیر گروه فرهنگ و تاریخ و هنر شبکه اول سیما، عضو 
شورای پروانه ساخت اداره کل نظارت و ارزش��یابی، عضو شورای فیلم نامه و برآورد 
موسسه رسانه ای تصویری، عضو هیئت داوران جشنواره شهید آوینی است و در حال 
حاضر مدیریت مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی را بر عهده دارد.  طباطبایی نژاد که در حال حاضر به عنوان داور پنجمین 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با این جشنواره در ارتباط است، عالوه بر 
 فعالیت ه��ای گس��ترده اجرایی تهی��ه کنندگی مجموع��ه مس��تندآخرین پرواز، 
تهیه کنندگی مس��تند س��ینمایی حقیقت گمش��ده، نویس��نده، محقق و مجری 
مجموعه های تلویزیونی خیمه خورشید، آل یاسین، تنفس صبح عمیق را برعهده 
داشته است.از این رو خبرنگار ستاد خبری پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
این بار به سراغ استاد محمد مهدی طباطبایی نژاد، تهیه کننده با سابقه کشورمان 
رفته و برای ساعتی با این هنرمند به گفت وگو نشسته که متن آن در ذیل آمده است:

ضمن تشکر از همراهی شما در پنجمین جش�نواره فیلم کوتاه حسنات، 
بفرمایید با توجه به اینکه ش�ما دارای س�مت مدیریتی در وزارت ارش�اد 
هستید در حمایت از یک جش�نواره مردم نهاد که حسنات نمونه بارزی از 

آن است چه اقداماتی می توان انجام داد؟
طبیعتا دعوت به نیکوکاری پسندیده ترین  کاری است که می تواند از هرکس ظاهر 
شود کسانی که  در حوزه فیلمسازی، مستند، انیمیش��ن، و غیره فعالیت می کنند 
واجد ابزاری هستند که دارای تاثیرگذاری است؛ وقتی در کنار این ابزارها فیلمسازان  

فرصت هایی را فراهم می کنند که مخاطبان را به کار خیر دعوت کنند و به نوعی در 
مسائل اجتماعی آنان را شریک می کنند بسیار خوب  است  و توفیقی برای فیلمسازان 
است که در این راه حرکت کنند ، چه کاری نیکوتر از این که اثری بتواند در افراد ایجاد 
انگیزه کند. عالوه بر ثواب و پاداشی که برای فرد ثبت می شود عاملی برای حرکت و 

خرد جمعی است . 
به نظرشما مسئوالن و متولیان فرهنگ در کشورتوانسته اند برنامه ریزی 
درستی در ایجاد فرهنگسازی از طریق هنر به خصوص هنر سینما داشته 

باشند؟
 طبیعی اس��ت تالش برای توس��عه احس��ان و نیکوکاری اجتماع��ی و تالش های 
انسان مدارانه  در جامعه ازاهمیت بسزایی برخوردار است  و آنهایی که وسع و توانایی 
دارند که در این زمینه فعالیت کنند باید تالش های مضاعف تر و س��نگین تر را برای 
انجام کارهای نیک انجام دهند ؛ این وظیفه  از فیلمس��از تا مدیر ارشدی که دارای 
سمت است شامل می ش��ود ،اما در این میان وظیفه مدیران فراگیرتراست آنان باید 
برای ترویج  موارد احسان در جامعه فعالیت کنند همچنین به مقوالتی که دچار آسیب 
است رسیدگی کنند و نگذارند که در این میان خللی وارد شود .زمانی که نیکوکاری 
ترویج می شود بسیاری از زشتی ها و کاس��تی ها از بین می رود . در یک جامعه زنده، 
پویا خوبی ها به چشم می آید و ترغیب می شود و درمقابل هر چقدر کسری ها بیشتر 
باشد جامعه  برای زندگی نامناسب می شود .اگربخواهیم جامعه ای سالم  و امید بخش 
داشته باشیم  باید همه تالش کنیم در راستای توسعه راستی ها و خوبی ها و ترویج 

نیکوکاری ها گام برداریم و بدی ها را در جامعه کمتر کنیم. در این زمینه باید تاکید 
کنم کسی که دارای مسئولیت باالتری در اجتماع است و به عنوان یک مدیر فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و یا حتی اقتصادی مش��غول فعالیت است  وظیفه ای فوق العاده 
مهم و سنگین دارد که از پایین ترین سطح تا باالترین سطح  جامعه را برای کمک به 
همنوع  برای عاطفه و مهربانی، دستگیری، رشد عاطفه و اخالق تحت پوشش قرار 
دهد و بارزترین نمونه های مکارم االخالق  که مهم ترین آن همین نیکوکاری است 

را ترویج دهد.
به اعتقاد شما حس�نات دارای چه مصداق هایی اس�ت، می توانید در این 

زمینه نکاتی را بیان کنید؟
 همان طور که می دانیم از دیر باز و قدیم االیام در کشور ما بحث پرداختن به حسنات 
مطرح بوده است، به عنوان مثال نمونه ای از آن بحث وقف و امور خیریه است که در آن 
زمان ها حتی زنان از مهریه شان هم برای انجام کارهای خیر استفاده می کردند و کمک 

به همنوع از هر قالبی  شروع می شد و در آن محدویت زمان و مکان وجود نداشت.
همه مردم در کوچه و ب��ازار و محل زندگی خود منش��ا اثر بودند و ام��روز ه نیز این 
مصداق های خیر  عالوه بر کارکردهای قبلی خود به صورت نیمه س��ازمان یافته در 
قالب خیریه ها و موسسات عام المنفعه نمود پیدا کرده است، اما نباید ذهن مخاطبان 
را تنها به این مسئله معطوف کرد که موارد احسان  تنها از طریق این موارد خواهد بود .
امروزه شاهد هستیم که جنگ های بسیاری درحال وقوع است به نظرشما 
 آیا فرهنگ ش�هادت و دف�اع از کش�ور نیز مقوله احس�ان وحس�نات را 

در برمی گیرد؟
به نظرمن بارزترین و باالترین مصداق احسان و نیکوکاری در جامعه ایثار و شهادت 
اس��ت و ش��کوهمندترین نمونه ای که ازآن می توان مثال زد ش��هدا هستند ؛ آنان 
که از همه وجود ش��ان می گذرند و ب��رای همنوعان خود ترویج امنیت و آس��ایش 
می دهند؛ش��هدا باالترین کس��انی اند که باید برای احس��ان و نیک��وکاری ازآن ها 
 تقدیر کرد.با شهادت و گذشتن ازجان انس��ان هایی که به ما آرامش و امنیت هدیه

 می دهند؛باید ازآنها در باالترین مراتب قدردانی کنیم.
 به نظرم اگردست اندرکاران این جشنواره فیلم ها و یا تیزرهایی را از شهدای مدافع 
حرم و یا شهدای دفاع مقدس با رویکرد احس��ان و نیکوکاری و ازخود گذشتگی به 
نمایش بگذارند برای جامعه هدف و مخاطبان این جشنواره  بسیار ارزشمند خواهد 

بود.
در پای�ان ضمن تش�کر و قدردان�ی از اینکه ب�رای مصاحبه ب�ا دبیرخانه 
جشنواره حس�نات وقت خود را اختصاص دادید؛اگر پیام و یا توصیه ای به 

دست اندرکاران جشنواره حسنات دارید بفرمایید؟
 بسیار قدردان آنهایی هستم که باعث و بانی برگزاری چنین جشنواره با ارزشی در 
اصفهان شدند و چنین حرکت شایسته ای را برای جلب آحاد مردم به سنت هایی که 

آهسته رو به فراموشی می رود اختصاص داده اند.
مطمئنا چنین حرکتی برای آنان باقی��ات و صالحات خواهد بود؛ عوامل این حرکت 
جمعی گسترده که بحمداهلل موجی را درکشور به وجود آورده اند می توانند منشا اثر 
بوده و این حرکت های جمعی انسانی را ازبعد ملی نیز فراتر برده و بعد بین المللی را نیز 
برای جشنواره خود تعریف کنند. در این صورت می توان ازخرد و خیرهای جمعی 

گسترده تری بهره برد و ثمرات بیشتری را برای جامعه فراهم کرد.

دادستان عمومي و انقالب اصفهان:

قانون فصل الخطاب تبلیغات،
 در انتخابات است

رییس اداره عمران و بهسازی استان:

نوسازی بافت فرسوده در اصفهان 
مردم محور است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

 تأمین اسکان نوروزی روزانه
 180 هزار مسافر در اصفهان

دادس��تان عموم��ي و انق��الب 
اصفهان تاکید کرد: انتظار مي رود 
کاندیداه��ا و س��تادهاي آنه��ا، 
همچنان بر اساس موارد مصرحه 
در قان��ون و محدودیت ه��اي آن 

اقدام به تبلیغات کنند.
 حس��ن رحیمي ب��ا بی��ان اینکه 
خوش��بختانه تاکنون هیچگونه 
تخلف یا وق��وع ج��رم انتخاباتي 
محسوس��ي در س��طح اس��تان 
گزارش نشده اس��ت، گفت: تنها 
در برخي حوزه ه��اي انتخاباتي، 
تبلیغات زودهنگام گزارش شده 
ک��ه اقدام��ات الزم در راس��تاي 

پیشگیري، صورت گرفته است.
وی با اشاره به نزدیکی زمان ش��روع تبلیغات انتخاباتي، افزود: با خروج از مرحله ممنوعیت 
تبلیغات، در آستانه ورود به مرحله شروع آن هستیم و انتظار مي رود کاندیداها و ستادهاي 
آنان، همچنان بر اساس موارد مصرحه در قانون و محدودیت هاي آن اقدام به تبلیغات کنند.

دادستان عمومي و انقالب اصفهان گفت: ان شا ءاهلل هفتم اسفندماه، شاهد برگزاري انتخاباتي 
پرشور، با حضور حداکثري مردم و به دور از هرگونه تخلف خواهیم بود.

 ریی��س اداره عمران و بهس��ازی اصفه��ان گفت: 
اصل بح��ث ساخت وس��از در بافت های فرس��وده 
 مردم محور اس��ت و ما س��اماندهی آن را به عهده 

می گیریم.
منصور فخ��اران اظهار داش��ت: متقاضی��ان برای 
تمامی ساخت  و س��ازهایی که در محدوده مصوب 
بافت ه��ای فرس��وده اس��ت و در ش��ورای عال��ی 
معم��اری و شهرس��ازی تصویب ش��ده می توانند 
ب��ه اداره عم��ران و بهس��ازی اصفه��ان مراجع��ه 
 و از وام ارزان قیم��ت 14 درص��دی اس��تفاده 

کنند.
وی با تاکید بر م��ردم محور بودن نوس��ازی ها در 
بافت های فرسوده از پرداخت وام ارزان قیمت 14 
درصدی به متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده 
اصفهان خب��ر داد و اعالم کرد: مردم ب��ا مراجعه و 
گرفتن پروانه از ش��هرداری ها در امر ساخت وساز 

مشارکت می کنند.
رییس اداره عمران و بهس��ازی اصفه��ان با تاکید 
برمردم محور بودن این نوسازی ها در بافت فرسوده 
تصریح کرد: اصل بحث ساخت و ساز در بافت های 

فرسوده مردم محور اس��ت و ما ساماندهی آن را به 
عهده  می گیریم.  وی به آغاز پرداخت تس��هیالت 
ارزان قیمت برای نوس��ازی بافت فرسوده اصفهان 
خب��ر داد و اع��الم کرد: اس��تان اصفه��ان نزدیک 
دو هزار واحد مس��کونی س��همیه دارد ک��ه باید تا 
پایان اسفند این س��همیه که از سوی شرکت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی در اختیار ما قرار گرفته 
را جذب کنی��م بنابراین متقاضیانی ک��ه تمایل به 
نوس��ازی منازل خود در بافت های فرسوده دارند، 
 می توانند بازسازی از طریق این تسهیالت را شروع 

کنند.
فخ��اران با بیان اینکه مبلغ تس��هیالت س��اخت و 
احی��ای بافت های فرس��وده با توجه ب��ه جمعیت 
شهرها متفاوت اس��ت، ادامه داد: این تسهیالت در 
سه سقف قابل پرداخت اس��ت که در کالن شهرها 
50 میلیون تومان، در مراکز اس��تان  و ش��هرهایی 
با جمعیت ب��االی 200 هزار نف��ر وام 40 میلیونی 
و ش��هرهای زیر 200 هزار نفر نیز تس��هیالت 30 
میلیون تومانی خواهد بود و این تسهیالت حداکثر 

80 درصد هزینه ساخت را پوشش می دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: برای هرشب از 
تعطیالت نوروز سال آینده امکان اسکان 180 هزار نفر در اصفهان تامین شده است.

فریدون اللهیاری با اش��اره به باز ش��دن آب رودخانه زاینده رود تا 20 اسفندماه سال جاری 
اظهار کرد: رودخانه زاینده رود یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهر اصفهان است 
و با توجه به نزدیکی ایام نوروز بهتر بود که محدوده زمانی باز بودن آب این رودخانه تا بعد از 

عید نوروز نیز ادامه داشت.
وی در ادامه افزود: ب��ا توجه به محدودیت هایی که در منابع آبی وجود دارد آزادس��ازی آب 
زاینده رود بیشتر با هدف تامین آب مناطق کشاورزی ش��رق اصفهان است اما امیدواریم با 
بارش هایی که اتفاق می افتد بتوانیم زاینده رود را در روزهای نوروز نیز پرآب ببینیم تا زیبایی 

شهر اصفهان حفظ شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان اضافه کرد: برای 
تعطیالت نوروز در اصفهان دغدغه جذب گردشگر نداریم؛ چراکه حضور گردشگران بسیار 
بیشتر از ظرفیت این ش��هر است، اما نیازمند مدیریت خدمات رس��انی به مسافران نوروزی 
هس��تیم؛ همان طور که می دانید ستاد سفر اس��تان اصفهان به صورت مداوم تشکیل شده 
و دس��تگاه های مختلف به صورت هماهنگ راه حل هایی را برای خدمت رسانی هر چه بهتر 

پیدا می کنند.
وی تصریح کرد: س��ال آینده امکان اس��کان 180 هزار نفر در اصفهان تامین شده است که 
باید با رفع محدودیت های جاده ای، امدادی و... زمینه هرچه بهتر برای مسافران نوروزی در 

تسهیالت و مصوبات سفرهای نوروزی فراهم آید.
 اس��تان اصفهان دارای بی��ش از 22 ه��زار جاذبه تاریخی و فرهنگی ارزش��مند اس��ت که

 یک هزار و 765 اثر تاریخی آن به ثبت ملی رسیده است.

طباطبایی نژاد: 

باید در همه سطوح کارکردهای احسان و نیکوکاری مورد تشویق قرار گیرد   

در بین استان های کشور در مجلس شورای اسالمی؛

اصفهان رتبه دوم از نظر
  تعداد نامزدهای

 انتخاباتی 
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پست اینستاگرامی بختیار رحمانی، بازیکن سرباز تیم تراکتورسازی تبریز 
را مشاهده می کنید.

لنز دوربین

بختیار و ماجرای جالب عقاب

 سپاهان طی س��ال های گذشته همواره باش��گاه موفقی بوده و باتوجه 
به چند روز مانده تا بازی های جام باشگاه های آسیا این تیم نباید قافیه 

را ببازد و وارد حواشی شود.
 رقابت ه��ای هفت��ه بیس��ت  و یک لی��گ برت��ر فوتبال روز پنج ش��نبه 
 به انجام می رس��د و تیم س��پاهان باید با سفر به تبریز، مهیای دیدار با 

تیم تراکتورسازی شود.
تیم س��پاهان پس از تحمل دوشکس��ت متوالی، نیاز مبرمی به کسب 
پیروزی مقابل تراکتورس��ازی دارد تا از این شرایط بحرانی خارج شود 
اما با این  حال عصر یکش��نبه خبر رسید که بازیکنان این تیم اعتصاب 

کرده و در تمرین شرکت نکرده اند.
بازیکنان س��پاهان نس��بت به پرداخت ش��دن مطالبات خود معترض 
هس��تند و در مجامع رسانه ای ش��ایع شده که باشگاه از محرم نویدکیا 
درخواس��ت کرده با بازیکنان صحبت کرده و آن ها را از ادامه اعتصاب 

منصرف کند.
زردهای اصفهانی ش��رایط بسیار بدی را در لیگ برتر تجربه می کنند و 
باید به  زودی مهیای حضور در لیگ قهرمانان آسیا نیز شوند و ضروری 
اس��ت که مدیریت باشگاه س��پاهان، برای رفع این مشکالت وارد عمل 
ش��ود اما از س��وی دیگر نیز انتظار می رود بازیکن��ان این تیم مراعات 
وضعیت باشگاه را بکنند زیرا رفتارهایی نظیر اعتصاب کردن نتیجه ای 

به  جز وارد شدن بحران به این تیم را ندارد.
باشگاه س��پاهان طی سال های گذش��ته همواره باشگاه خوش حسابی 
در قبال پرداخت قرارداد بازیکنان به  حس��اب می آمده است و معموال 
بهترین ش��رایط پرداختی را برای بازیکنان فراهم کرده است، از این  رو 
انتظار زیادی نیس��ت که بازیکنان نیز مراعات تمام خوش حسابی های 
س��پاهان را بکنند زیرا به  هرحال مش��کالت اقتص��ادی محدود به این 
تیم تنها نیس��ت و اکثریت تیم های لیگ برت��ری را در برگرفته، حتی 
در برخی از تیم ها میزان پرداختی حتی به نس��بت س��پاهان نیز کمتر 

بوده است.
تیم س��پاهان پ��س از حذف از جام حذفی، تنها راه کس��ب س��همیه 
آس��یایی را در لیگ برتر می بیند، اما با توجه به موقعیت فعلی این تیم 
که آمار چهارده هفته بدون برد را پش��ت س��ر گذاشته است، در حال 
حاضر ورود این تیم به جرگه مدعیان، امر دش��واری است و رفتارهایی 
مش��ابه اعتص��اب و ممانعت از حضور در تمرینات، موجب می ش��ود تا 
این تیم در مقام مدافع عنوان قهرمانی، با خطر س��قوط نکردن از لیگ 

دست  به  گریبان شود.

س��ه تساوی متوالی و از دس��ت دادن رتبه سومی پس از مدت ها برای 
تیم ذوب آهن که به  عنوان مدعی قهرمانی به تعطیالت نیم فصل رفت، 

نتیجه رضایت بخشی محسوب نمی شود.
 زمانی که تعطیالت نیم فصل فرا رسید، ذوب آهن با رتبه سومی جدول 
رده بن��دی به تعطیالت رفت و با توجه به تجربه لیگ چهاردهم و روند 
صع��ودی این تیم در دور دوم رقابت های لیگ، امیدواری زیادی وجود 
داش��ت که ذوبی ها با تکرار روند س��ال گذش��ته، به مدعی شماره یک 

قهرمانی تبدیل شوند.
 ش��اگردان یحیی گل محم��دی در تعطیالت نیم فص��ل و پس  از اینکه 
به دلیل مشکالت مالی با لغو اردوی ترکیه مواجه شدند، در جام شهدا 
نیز به رتبه چهارمی دس��ت پیدا کردند که البته با توجه به دوس��تانه 
بودن این تورنمنت نگران کننده نبود، اما این تیم از س��ه دیدار گذشته 
خود در لیگ برتر س��ه تساوی کس��ب کرده که همین کسب حداقلی 

امتیاز نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
با توجه به ش��رایط لیگ امس��ال که یک تیم مدع��ی تمام عیار وجود 
 نداش��ت، ذوب آهن ب��ا وجود امتیازاتی ک��ه در هفته های ابتدایی لیگ 
از دس��ت داد، شانس رسیدن به قهرمانی را داشت، به ویژه اگر عملکرد 
لیگ چهاردهم و کس��ب حداکثری امتیازات در نیم فصل دوم را تکرار  
می کرد. ذوب آهن در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال فرصت خوبی برای 
کسب سه امتیاز بازی به دست آورده بود و تا دقیقه 92 بازی نیز برنده 
این دیدار تلقی می شد که به زور اشتباهی در خط دفاعی، این موقعیت 

را از تیم اصفهانی گرفت.
ذوبی ه��ا در حال حاضر با تیم صدرنش��ین لیگ یعنی اس��تقالل تنها  
چهار امتیاز فاصله  دارند که به س��ادگی قابل جبران اس��ت به ش��رطی  
که این تیم به امتیاز از دس��ت دادن به منوال س��ه هفته سپری شده 
 عادت نکند. این تیم اصفهانی که پس از چند فصل دوری آماده حضور 
 در لی��گ قهرمانان آس��یا می ش��ود، پ��س از حضور در ای��ن رقابت ها، 
به معضل فش��ردگی مسابقات و باال رفتن احتمال مصدومیت بازیکنان 
 نیز مواجه می ش��ود که کارش را ب��رای نتیجه گیری در لیگ در قیاس 
 ب��ا تیم های��ی ک��ه در رقابت های آس��یایی حض��ور ندارند، س��خت تر 
خواهد کرد اما با ش��ناختی که از گل محمدی داریم، می توانیم امیدوار 

باشیم که تیم وی به همان تحولی که مدنظر است، دست پیدا کند.

سپاهان نباید قافیه را ببازد 

این ذوب آهن می تواند قهرمان شود؟

سیری در دنیای ورزش

آیا نفرات برتر ر قا بت های انتخابی در رشته های ریکرو و کامپوند داخل سالن 
و خارج از س��الن در ترکی��ب تیم اعزامی به ر قا بت ه��ای قهرمانی جهان در 
 آنکارا ترکیه و مرحله اول کاپ آس��یا در تایلند دعوت خواهند ش��د یا خیر؟

این پرسش��ی بود که محمد علی ش��جاعی در پاسخ به آن تاکید کرد: اساس 
و مبنای برگزاری ر قا بت های انتخابی این است که ما به کمانداران ملی پوش 
همواره این مساله را گوشزد می کنیم که جای آنها در تیم  ملی تثبیت شده 
 نیس��ت و گارانتی تیم  ملی نیستند. ما س��عی کردیم هر شش ماه یا یک بار 
در طول سال ر قا بت های انتخابی ریکرو و کامپوند را برگزار کنیم تا بهترین ها 
را شناس��ایی و به تیم  ملی دعوت کنی��م. در حقیقت برای ورود به تیم  ملی 
هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر کسی که بتواند شایستگی و توانمندی خود 
را در ر قا بت های انتخابی ثابت کند، اجازه ورود به تیم  ملی را خواهد داشت.

 وی تاکید کرد از زمانی که ریاس��ت فدراس��یون را برعهده گرفتم سیاس��تم 
بر این اس��اس بود تا با برگ��زاری ر قا بت های انتخابی ح��ق هیچ کمانداری 
 ضایع نش��ود و اگر ورزش��کاری بتواند بهترین رکورد را بزند بدون داش��تن 
هی��چ گون��ه ضابطه و رابطه ای وارد تیم  ملی ش��ود. حتی در خصوص نفرات 
اعزامی به مس��ابقات داخل سالن قهرمانی جهان در آنکارا و مرحله اول کاپ 
آسیا در تایلند هنوز جایگاه هیچ کمانداری برای شرکت در این دو تورنمنت 
مش��خص نیست و اگر در ر قا بت های انتخابی بجنورد نفراتی شناسایی شوند 
که باالترین رکورد را نسبت به ملی پوشان حاضر در اردوهای تیم  ملی بزنند، 

قطعا آنها جایگزین کمانداران حاضر در اردوهای تیم  ملی خواهند شد.

هشدار رییس یک فدراسیون
 به ملی پوشان

کاپیتان پیش��ین تی��م ملی فوتس��ال ای��ران درباره 
 عملکرد تیم ملی فوتس��ال ای��ران در مرحله گروهی 
جام ملت های آس��یا گف��ت: تیم مل��ی خیلی خوب 
 مس��ابقات را ش��روع ک��رد و در ای��ن مرحل��ه آم��ار 
فوق العاده ای داش��ت. هرچند س��ه تیم اردن، چین 
 و ع��راق برای م��ا حری��ف تدارکات��ی بودند ت��ا ما را 
به اهداف مان برس��انند. به نظرم کادر فنی هم خوب 
 کار کرده و دس��تش را برای حریفان رو نکرده اس��ت.

وحید شمسایی افزود: تیم ملی طبق برنامه کادر فنی 
زیاد تغییر تاکتیک می دهد تا برنامه هایش رو نش��ود. 
 ضمن اینکه پرس ایران روی حریفانش وحش��تناک 
بوده اس��ت و اجازه ن��داده بازیکنان تیم ه��ای مقابل 

سرشان را باال بیاورند!
کاپیتان پیشین تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: ما در 
مرحله بعدی مقابل قرقیزس��تان هم مشکلی نداریم. 

 به نظرم بازی اصلی از نیمه نهایی ش��روع می ش��ود. 
هر بازی در جام ملت های آسیا شرایط خاص خودش 
را دارد. البت��ه بازیکنان ایران دنبال ب��ازی با تیم های 
 بزرگ هستند و این را در 9 بازی تدارکاتی قبل از شروع 
 جام ملت ها نش��ان دادن��د. وی در خص��وص اینکه 
گفته بود به خاطر حرف و حدیث ها می ترس��د برای 
گرفتن جایزه اش به تاشکند ازبکستان سفر کند، گفت: 
روز اول مسابقات جام ملت ها به اهدای جوایز اختصاص 
 داش��ت که من نرفت��م. حاال ت��ا فینال زم��ان زیادی 
باقی مانده است. واقعیت این است که دوست دارم از 
تیم ملی کشورم حمایت کنم و نمی خواهم آرامش آن 
به هم بخورد. شمس��ایی در ادامه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر وضعیتش برای سال آینده و مذاکره با باشگاه 
تاسیس��ات دریایی تاکید کرد: من ب��ا آقای حالجی 
مدیرعامل باش��گاه صحبت کردم ولی تا چیزی روی 

کاغذ نوشته نشود، حرف زدن اهمیتی ندارد. من فعال 
بازیکن - مربی آزاد هستم.

وی در خصوص اینکه آیا شرط خاصی برای تاسیسات 
گذاشته اس��ت، گفت: ما هنوز س��ر جزییات صحبت 
نکرده ایم. صحبت های اولیه انجام ش��ده است. یکی، 
دو تیم دیگر هم با من صحبت کرده اند و برای همین 
فعال چیزی مشخص نیست. س��رمربی فصل گذشته 
تاسیس��ات درباره وضعیت بهبودی پایش یادآور شد: 
چند روزی است که فیزیوتراپی را شروع کرده ام و هر 
روز وزنه می زنم. فکر می کنم با این شرایط یک هفته 
دیگر بتوانم دویدن را شروع کنم. شمسایی همچنین 
در خصوص لغو کالس های مربیگری سطح سه آسیا 
که قرار بود اس��فندماه در ایران برگزار ش��ود، گفت: 
امیدوارم این کالس زودتر برگزار شود چرا که برگزاری 

آن کمک می کند تا مربیان از نظر دانش به روز شوند.
شمسایی: 

ت
سال فوق العاده اس

آمار تیم ملی فوت

بازی های گزینشی المپیک با تجربه جهانی

از ش��ب قرعه کشی بازی ها و روشن ش��دن تکلیف تیم ملی 
بسکتبال که در کدام شهر و کش��ور و با چه تیم هایی بازی 
دارد این پرسش سر زبان هاس��ت که آیا تیم ملی بسکتبال 
می تواند از این رقابت ها که بازی های ساده ای نیست، بلیت 
ریودوژانیرو را در جیب بگذارد؟ المپیک کجاست؟ تورین چه 
خبر است و تیم ملی بسکتبال شش ماه دیگر در همین روزها 

به دنبال چیست؟

برای ما که عادت کرده ایم در پی مراس��م قرعه کشی، گروه 
مرگ را معرفی کنیم هم گروهی با یونان و مکزیک در وهله 
 نخس��ت و در صورت راهیابی تیم ملی ب��ه نیمه نهایی بازی 
با ایتالیا یا کرواس��ی بهانه خوبی اس��ت تا گ��روه بازی های 

تورین، مصداق گروه مرگ پیدا کند، اما چرا مرگ؟
تیم ملی بسکتبال 14 تیر س��ال آینده نخستین بازی خود 
را برابر یونان برگزار می کند که در افتخارات این تیم حضور 

 در المپیک، موفقیت در رقابت های جهانی و چند قهرمانی 
در اروپا دیده می شود. 15 تیر، تیم ملی با مکزیک بازی دارد 
که مانند ایران از آخرین دوره قهرمانی این تیم س��ه س��ال 
گذشته است؛ یعنی همان سالی که ایران در جام ملت های 
 آس��یا با ج��ام قهرمان��ی از فیلیپین بازگش��ت، مکزیکی ها 

جام قهرمانی بازی های 2013 آمریکا را در آغوش گرفتند.
از نکات جالب در رقابت های گزینش��ی و رویارویی ایران و 
مکزیک این که هر دو تیم روی کاغ��ذ به برد مقابل یکدیگر 
 امیدوارن��د. مکزیکی ه��ا ب��ه س��خت کوش��ی و هماهنگی 
 در کنار ستاره ای که در ترکیب رئال مادرید دارند، می بالند و 
 تیم ای��ران ب��ه انگی��زه بازیکنان��ش می نگرد ک��ه همواره 
در دیدارهای بزرگ ج��واب داده و با هنرنمای��ی بازیکنان 

باتجربه و جوان همراه است.
بازی با فرانسه در رقابت های جهانی 2014 اسپانیا سرفصل 
 بس��کتبال ای��ران در عرص��ه رقابت های بین المللی اس��ت 
هر چند در این سطح، بازی های دیگری از تیم ملی ندیدیم، 
اما الگوب��رداری منطبق با واقع بینی از هم��ان دقایق خوب 
ایس��تادگی برابر فرانس��ه قهرم��ان 2013 اروپ��ا می تواند 

دستاوردهای ارزشمندی داشته باشد.
تیم ملی بس��کتبال باره��ا در رویارویی با رقب��ای اروپایی 
کالس متفاوتی از بس��کتبال را به نمایش گذاشت؛ هر چند 
برنامه ریزی در این س��طح از رقابت ها ثبات کافی نداش��ت، 
اما توانایی های فردی بازیکنان م��ا در خیلی از بازی ها پهلو 
به پهلوی رقبای اروپایی زد. س��ال 2007 وقتی تیم ملی با 

قهرمانی در آسیا و داش��تن س��همیه المپیک 2008 پکن 
 در راه آماده سازی این رقابت ها بود، پیروزی بر صربستان و 
تیم ایتالیا و بازی های خوب با رقبای تورنمنت های تدارکاتی 

دیگر را هرگز نباید فراموش کرد.
بازی ه��ای المپی��ک و ایس��تادگی براب��ر آرژانتی��ن ی��ا 
بازی های جهانی ترکیه با این که نخس��تین تجربه جهانی 
 ملی پوش��ان و رویارویی با تیم آمریکا ش��کل گرفت، بدون 
صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق بازی های نس��بتا خوبی 
از تیم ملی دیده بودیم. تیم ملی بس��کتبال در رویدادهای 
جهانی، تیم ملی در رقابت های آسیایی نیست. آنجا بازیکنان 
ملی پوش ما دو برابر بیش��تر از آس��یا می دوند و س��خت تر 
می جنگن��د. انگیزه ه��ای درون��ی بازیکنان ما چن��د برابر 
انگیزه هایی است که در آس��یا دیده می شود روی این اصل 
باید تیم ملی را در رقابت های گزینشی المپیک تیمی بنامیم 
و تیمی بدانیم که اصولش بر پایه کالس جهانی بس��کتبال 
 استوار اس��ت و برای دیده ش��دن و برگزیده ش��دن خود تا 

سر حد جان مبارزه می کند. 
 دربازی ه��ای گزینش��ی المپی��ک، تخیل��ی و رویاپردازانه 
 در پ��ی نتای��ج نیس��تیم، ام��ا از طرف��ی ب��ه توانایی های 
بازیکنان مان با اس��تانداردهای بین المللی ک��ه دارند، باور 
داریم. بازی با تیم های مهم بس��کتبال جهان آنها را دوباره 
به همان روزهای خوب بازی تدارکات��ی پیش از المپیک و 
بازی های جهانی ترکیه بازمی گرداند، به همان تیمی که باید 
باشند؛ به همان تیم با مختصات بازی با قهرمان 2013 اروپا.

رییس فدراسیون تکواندو در حاش��یه برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون تکواندو 
ضمن اش��اره به برنامه های فدراس��یون در راس��تای آماده سازی تیم جهت حضور 
در المپی��ک ریو، در مورد انتصاب کادر فنی مجزا برای رقابت های قهرمانی آس��یا 
فیلیپین اظهار داش��ت: با توجه به ش��رایط خاص المپیک و اردوهای تیم و اینکه 
المپیکی های ما باید به صورت متمرکز تمرینات ویژه آماده س��ازی را دنبال کنند، 
تصمیم گرفتیم کادر فنی مس��تقلی را برای هدایت تی��م در رقابت های قهرمانی 
 آس��یا منصوب کنیم. به ای��ن ترتیب مربیان تیم المپیکی قطعا تمرکز بیش��تری 
بر روی تمرینات تیم اعزامی به برزیل خواهند داش��ت. محمد پوالدگر ادامه داد: 
برای رقابت های قهرمانی آسیا هم تصمیم گرفتیم بچه های المپیکی اعزام نشوند 
تا خدای ناکرده با مش��کالتی مثل آس��یب دیدگی و این قبیل مش��کالت روبه رو 
نشویم. به امید خدا بعد از رقابت های جام باشگاه های آسیا، کادر فنی تیم اعزامی 
به مسابقات قهرمانی آسیا را هم معرفی می کنیم. در مورد بخش بانوان هم همین 
موضوع باعث ش��د تا مهرو کمرانی را به عنوان س��رمربی تیم ملی بانوان انتخاب 
کنیم. به هر ترتیب دو فرصت کسب سهمیه برای بخش بانوان داریم و باید تمرکز 

تیم المپیکی مان در این بخش هم بر روی کسب سهمیه باشد.
رییس فدراس��یون تکواندو تصریح ک��رد: کمرانی از جمله مربیان خوب تکواندوی 
بانوان اس��ت و در زمان حض��ور او در تیم ملی نونهاالن، ای��ن تیم دو دوره پیاپی 
قهرمانی جهان را به دس��ت آورد. این تیم یک دوره هم با اقتدار قهرمان آسیا شد 
که نش��ان دهنده این اس��ت که کمرانی توانسته شایستگی های فنی خود را اثبات 
کند. من بارها گفته ام نس��ل طالیی تکواندوی بانوان در راه اس��ت و امیدوارم در 
س��ال های آینده شاهد درخشش ملی پوشان مان در این بخش هم باشیم. در حال 
حاضر بسیاری از نوجوانان دختر وارد اردو شده اند و عملکرد خوبی هم داشته اند.

پوالدگ��ر در م��ورد برنامه ه��ای تدارکاتی که ب��رای ملی پوش��ان المپیکی تدوین 
ش��ده، گفت: دو تورنمنت را تا پیش از این رقابت ه��ا برای تیم در نظر گرفته ایم. 
نمی خواهیم نفرات مان از میدان دور باشند و باید تالش کنیم در شرایط مسابقه 
باشند. ما نیاز به امتیاز نداریم و تنها به دنبال حفظ آمادگی نفرات هستیم. در حال 
حاضر هم در کنار کارهای روحی، روانی، فرهنگی و برنامه های این چنینی، اردوها 
را به ص��ورت متمرکز و هدفمند پیگیری می کنیم. تورنمنت هلند و آلمان را برای 
تیم با تشخیص کادر فنی در نظر گرفته ایم که یکی از این سفرها در سال جاری 

و دیگری در سال آینده انجام خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه لیگ به هفته های پایانی نزدیک می ش��ود و مس��ابقات 
حس��اس تر می شود و احتمال آس��یب دیدگی باال می رود، کادر فنی تشخیص داد 
ک��ه حضور در تورنمنت ها بیش��تر به تیم کمک می کند. ب��ه همین دلیل ترجیح 
دادیم نفرات در لیگ، مسابقه ندهند. تیم های لیگ سرمایه گذاری کرده اند و حق 
دارند که بخواهند از نفرات ش��ان به بهترین نحو اس��تفاده کنند. به همین دلیل 

نمی توانیم در میان مسابقات بگوییم که از بازیکنان ملی پوش شان استفاده نکنند. 
هیچ تیمی راضی نمی ش��ود در شرایط حساس از بازیکنان خوبش استفاده نکند. 
 احتمال آس��یب دیدگی همیش��ه و در هر مس��ابقه ای وجود دارد، اما در هر حال 
در لیگ با توجه به حساسیت مسابقات، این احتمال باالتر می رود. از همه مهم تر 
این است که کادر فنی این طور تصمیم گرفته است. مشکلی که برای بهنام اسبقی 

در جام باشگاه ها پیش آمد را نباید فراموش کنیم و نکرده ایم. 

پوالدگر:

 نسل طــالیی تکوانـدو بانـوان در راه است

متقاضیان شرکت در استعالم می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پیشتیانی 
دانشگاه به آدرس/ www.afa.mui.ac.ir/khadamatمراجعه و یا با شماره تلفن های 

زیر تماس حاصل فرمایند.
تلفن امور قراردادهای بیمارستان گلدیس شاهین شهر: 5-45260801-031 داخلی 207

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی:031-37924006

آگهی استعالم خرید و راه اندازی یک دستگاه هواساز هایژنیک 
بیمارستان گلدیس شاهین شهر 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

م الف:23378
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ارباب زمستانپیش از چوب غش و ریسه می رود 

داستان  

زنگ تفریح  رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟

شعرضرب المثل

2 7 5 3 8 1 4 9 6 
6 1 3 7 9 4 5 2 8 
8 9 4 5 6 2 3 1 7 

3 5 9 4 7 6 1 8 2 
4 6 2 8 1 5 9 7 3 
7 8 1 2 3 9 6 4 5 

1 3 8 9 5 7 2 6 4 
9 2 7 6 4 3 8 5 1 
5 4 6 1 2 8 7 3 9 

 

سودوکو

8  1 6    4  
    5 3 7   
7   2 4 1   8 

    7 6  9 2 
1 6      8 7 
4 7   9 1    
9   7 3 4   5 

  4 5 8     
 2    9 8  4 

 

18
04 

اره
شم

کو 
دو

سو

18
03

ره 
ما

و ش
دوک

سو
ب 

جوا

موفقیت

داستان کوتاهحکایت ها

استری و ش��تری با هم دوس��ت بودند، 
روزی استر به شتر گفت: ای رفیق! من 
 در هر فراز و نش��یبی و یا در راه هموار و 
در راه خش��ک یا تر همیش��ه به زمین 
می افتم ولی تو ب��ه راحتی می روی و به 

زمین نمی خوری. 
علت این امر چیست؟ 

 بگو چه بای��د کرد. درس��ت راه رفتن را 
به من هم یاد بده.

ش��تر گفت: دو علت در این کار هست: 

اول اینکه چشم من از چشم تو دوربین تر 
اس��ت و دوم اینکه من قدم بلندتر است 
و از بلن��دی نگاه می کنم، وقتی بر س��ر 
کوه بلند می رسم از بلندی همه راه ها و 

گردنه ها را با هوشمندی می نگرم. 
 م��ن ازس��ر بین��ش گام بر م��ی دارم و 
به همین دلی��ل نمی افت��م و به راحتی 
راه را طی می کن��م. تو فقط تا دو س��ه 
قدم پیش پای خود را می بینی و در راه 

دوربین و دور اندیش نیستی.

در سال های دور پادشاه دانایی یک تخته 
سنگ بزرگ را در وس��ط جاده قرار داد 
و برای اینکه عکس العم��ل رهگذران را 

ببیند خودش را در جایی مخفی کرد.
 بعضی از بازرگان��ان و ندیمان ثروتمند 
 پادش��اه بی تفاوت از کنار تخته س��نگ 
 م��ی گذش��تند بس��یاری ه��م غرولند 
می کردند که این چه ش��هری است که 
 نظم ن��دارد حاکم این ش��هر عجب مرد 
بی عرضه ای اس��ت. این داس��تان ادامه 

داش��ت ت��ا اینک��ه نزدیک غ��روب یک 
روستایی که پشتش بار میوه بود نزدیک 
سنگ ش��د و با هر زحمتی که بود تخته 
سنگ را از وس��ط جاده برداشت و آن را 
کنار جاده قرار داد. ناگهان کیسه ای دید 
که زیر تخته س��نگ قرار داده شده بود 
کیسه را باز کرد داخل آن سکه های طال 
و یک نامه پیدا کرد. در نامه نوشته بود : 
هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای 

تغییر زندگی انسان باشد.

چند تا گربه با هم زندگی می کردند که:
گربه خاکستری گفت: من می خواهم از درخت باال بروم 

و یک پرنده شکار کنم.
گربه قهوه ای همان طور که سرش را می خاراند، گفت: 
 از کج��ا بفهمیم روی درخ��ت پرنده ای هس��ت یا نه؟
گربه نارنجی گفت: اول از همه باید از درخت باال برویم.

سه گربه به سمت جنگل رفتند و کنار یک درخت بزرگ 
بلوط ایستادند.

 گربه خاکس��تری گفت: ای��ن که خیلی بزرگ اس��ت، 
من نمی توانم از آن باال بروم.

گربه قهوه ای گفت: خاکستری راست می گوید. ممکن 
است20 تا گنجشک روی درخت باشد ولی ما هیچ وقت 

نمی توانیم باالی درختی به این بزرگی برویم.
 نارنجی به ی��ک درخت کوچک تر اش��اره کرد و گفت: 

این یکی چطوره؟
قهوه ای گفت: من فکر کنم می توان��م باالی این یکی 
بروم. هر سه گربه به سمت درخت دویدند و خاکستری 
اول از همه باال رفت. قهوه ای هم پشت سرش می رفت. 
خاکستری روی یک شاخه رفت. هر چه اون بیشتر جلو 
می رفت شاخه خم تر می شد. وقتی قهوه ای هم پایش 
را روی همان شاخه گذاشت شاخه به زمین نزدیک تر 

شد. خاکستری گفت: من می توانم گل ها را بگیرم.
 قهوه ای هم روی شاخه وارونه شد و دمش به چمن های 

روی زمین می خورد. نارنجی که هن��وز باالی درخت 
نیامده بود، گف��ت: این درخت خیلی کوچک اس��ت. 
هیچ پرنده ای النه اش را روی این درخت نمی س��ازد، 
بهتراست برگردیم.گربه خاکستری خودش را ول کرد 
و با سر روی گل ها افتاد.گربه قهوه ای هم خودش را رها 

کرد و با دمش روی چمن ها افتاد.
نارنجی گفت: فکر کن��م امروز روز خوبی برای ش��کار 

گنجشک نیست. بهتر است برویم و ماهی  بگیریم.
 آن ها به س��مت رودخانه رفتند و چند ماهی گرفتند. 
آن ها زیر ش��اخه های همان درخت بلوط نشس��تند و 
 ش��روع به خوردن ماهی ها کردند. چند پرنده ش��روع 
به آواز خوان��دن کردند ولی گربه ه��ا توجهی به آن ها 

نکردند و خاکستری گفت: دفعه بعد.

  روزی ب��ود و روزگاری. در آن روزگار دو نف��ر مثل س��گ و گربه ب��ه جان هم 
افتاده بودند و با هم دعوا می کردند. هیچ کس نمی دانست آنها سر چه موضوعی 
با هم دعوا می کنند. تا اینکه یک نفر از آنها دیگ��ری را زخمی کرد. مردم، مرد 
زورمند را دستگیر کردند تا پیش قاضی ببرند و مرد کتک خورده را آرام کرده 

و صورتش را با دستمالی بستند. مردم ، مرد زورمند را کشان کشان می بردند.
 وقتی عصبانیت او فروکش کرد مرد با خود گفت: دیدی چه بالیی س��رخودم 
آوردم. او طلبش را از من می خواست. حرف بدی که نمی زند!!! یکی از ماموران 
 گفت: وقتی جناب قاضی به حسابت رسید آن وقت آدم می شوی. مامورها او را 
به حضور قاضی بردند. قاضی پرسید : چه شده؟ مرد زورمند شروع به گریه و زاری 
کرد. بعد هم با ناله گفت جناب قاضی من بی گناهم. زن و دو تا بچه دارم آبرو دارم 
به من رحم کنید. بعد هم برای اینکه دل قاضی را به رحم آورد با ناله و زاری ادامه 

داد. پایم درد می کند، دستم درد می کند.
  قاضی فریاد زد: )س��اکت(. بعد لبخندی زد و گفت: من که قصد نداشتم تو را 
به زندان بیاندازم و یا کتک��ت بزنم. من هنوز نمی دانم که ت��و را به چه اتهامی 
 اینجا آورده اند؟ اما تو با این داد و بی داد و آه و ناله ات به من ثابت کردی که هم 

گناه کاری و هم باید شالق بخوری و به زندان بروی.
 از آن به بعد درباره کسی که بخواهد با مظلوم نمایی و گریه و زاری گناهش را 

بپوشاند می گویند: )پیش از چوب غش و ریسه رفته است(

رویش رابه پلیس همراهش کردوگفت : یلدیرین، صاحب این سگ را شناسایی 
کن،یه استشهاد هم تهیه کن. بعدش هم س��گ را بی درنگ باید سربه نیس 

کنی. احتماال ممکنه هارباشه... می خوام ببینم صاحب این سگ کیه؟
صدایی ازمیان جمعیت گفت: گمانم مال ژنرال ژیگالف باشه.

 ژنرال ژیگالف! اوهوم. یلدیرین، بیاکمک کن من پالتوم را دربیارم...
اوف، چقدرهوا گرمه! حتما بارون میگیره. روی��ش رابه خروکین کرد وگفت: 
چیزی روکه میخوام بدونم اینه که چطورشد سگه تورو گازگرفت؟ چطورشد 
انگشتت را گازگرفت؟ کی باور میکنه س��گی به این ریزه میزه ای انگشت تو 
آدمی به این قدوهیکل را گاز بگیره! من ش��ما آدم هارو میشناسم! یه مشت 

آشغالین!
قربان، این بابا بخاطر خندوندن مردم دماغ این س��گ را با س��یگار روشنش 
س��وزوند، اون هم گازش گرفت، نفهم که نیس! این خروکین همیشه دنبال 

شر درست کردنه قربان!
بی چشم ورو، چراداری دروغ میگی؟ این پرت وپالها چیه ازخودت درمیاری؟ 
جناب سروان آدم باشعوری هستن، خودشون می دونن کی دروغ میگه کی 
راست. اگه دروغ گفته باش��م حاضرم درحضور قاضی محاکمه بشم! اونه که 
تصمیم میگیره. این روزها دادگاه همه روبه یه چش��م نگاه میکنه. اصال، اگه 

بخوای بدونی، برادر خود من تو نیروی انتظامی یه...
جروبحث نکنین!

پلیس با لحن مطمئنی گفت: خیر، این س��گ جناب ژنرال نیس��ت. ژنرال یه 
همچین سگی نداره. سگ های ایشون همه از نژاد تازی اند.

مطمئنی؟
کامال مطمئنم، قربان.

راس��ت می گی. س��گ های ژنرال گرون قیمت اند، اصیل ان��د. اما این یکی، 
نگاهش کنین، س��گ زشت وکثیفی هس��ت! اصال کی خوش��ش می یاد یه 
همچین سگی داشته باشه؟ اگه لنگه این سگ تو مسکو یا پترزبورگ پیدابشه، 
می دونید چه بالیی سرش می یارند؟ مردم، بدون اعتنا به قانون، تویه چشم 
به هم زدن نیس��ت ونابودش می کنن. خروکین، توخس��ارت بهت واردشده، 
ولش نکن. باید بری صاحب س��گ را هرکی که هست ادبش کنی! وقتش هم 

همین االنه...!
پلیس، که گویی بلند بلند فکرمی کرد، گفت: نکنه راستی راستی سگ جناب 
ژنرال باش��ه! به قیافه ش که نمیاد، اما انگار همین دیروز بود یه س��گ شبیه 

همین توحیاط خونه شون دیدم!
یک نفراز البه الی جمعیت گفت: من مطمئنم که این سگ ژنراله.

                                                                                                                                                    ادامه دارد...

راز و رمز شیرین زندگی کردن خیلی سخت نیست، فقط می بایست بدانیم 
چگونه زندگی کنیم. آری مش��کالت و ناکامی های مسیر زندگی، مواد خام 
شکالت زندگی هستند. زندگی ما همواره با مشکالت و سختی ها معنا پیدا 
می کند و ما آمده ایم تا مس��ائل زندگی را حل کنیم و لذت حل مس��ائل و 

مشکالت را بچشیم. 
از مشکالت و رنج های زندگی نهراسیم و با اقتدار در میدان زندگی وارد شویم 
و این گونه از مشکالت و ناکامی های مسیر بهترین » شکالت « زندگی مان 

را تهیه کنیم و از طعم آن لذت ببریم. 
برای تهیه » شکالت « زندگی می باید به نکات مهم و دستورالعمل ذیل دقیقا 

توجه داشت تا طعم » شکالت « زندگی، دلچسب همه اطرافیان مان باشد.
باور کنیم که بهترین تهیه کننده ایم 

انسان هایی که فعالیت و امورش��ان را با نگرش و باورهای بسیار مثبت آغاز 
می کنند، دستاوردهای مثبتی به دست می آورند. آنها چون اعتقاد دارند که 

موفق می شوند، پس قطعا به پیروزی می رسند.
انس��ان های برنده ابتدا در ذهن خود برنده می ش��وند و سپس این پیروزی 
 و موفقیت را در صحنه زندگی نمایان می س��ازند. برندگان همیش��ه مثبت 
می اندیشند و از نامالیمات مسیر هراس��ی ندارند و با اعتقادی راسخ نگاهی 
متعالی به اطراف خود دارند. آری برای خلق یک زندگی عالی و مطلوب  باید 
باور داشته باشیم که توانایی آفریدن زیباترین زندگی را داریم، سپس با این 

باور زیبا شیرین ترین لحظات را برای خود و اطرافیان مهیا سازیم. 
از کاه کوه نسازیم 

برای تهیه شکالت زندگی باید تجربه کس��ب کنیم. بنابراین اگر عزم مان را 
جزم کرده ایم تا زندگی شیرینی را رقم زنیم می بایست از اشتباهات گذشته 

 اندوهگین نباش��یم و ناکامی های گذش��ته را در ذهن مان م��رور نکرده و 
بی جهت از کاه کوه نسازیم.

انس��ان های موفق فقط از گذش��ته درس می گیرند و در زمان حال زندگی 
می کنند و همواره آینده ای زیبا را در ذهن ش��ان ترسیم می کنند. راز شاد 
زیستن، صبر و شکیبایی اس��ت. برای لذت بردن از زندگی می بایست برای 
اتفاقاتی که هنوز رخ نداده اس��ت، نگران نباش��یم. دیل کارنگی، روانشناس 
بزرگ می گوی��د:» 98درصد نگران��ی های مردم برای چیزهایی اس��ت که 
 هنوز اتفاق نیفتاده اس��ت.« پس بیاییم با توکل به خ��دای مهربان در فراز و 
 نش��یب های زندگی با صبر و حوصله به انتظار زیباترین و خوش��مزه ترین 
لحظه های ناب زندگی باشیم و از اکنون لذت ببریم و از گذشته عبرت بگیریم 

و آینده ای زیبا را تصور کنیم.

زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را
ولیکن پوست خواهد کند ما یک ال قبایان را

ره ماتم سرای ما ندنم از که می پرسد
زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را
به دوش از برف باالپوش خز ارباب می آید
که لرزاند تن عریان بی برگ و نوایان را

به کاخ ظلم باران هم که آید سر فرود آرد
ولیکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان را
طبیب بی مروت کی به بالین فقیر آید

که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را
به تلخی جان سپردن در صفای اشک خود بهتر
که حاجت بردن ای آزاده مرد این بی صفایان را

به هر کس مشکلی بردیم و از کس مشکلی نگشود
کجا بستند یا رب دست آن مشکل گشایان را

نقاب آشنا بستند کز بیگانگان رستیم
چو بازی ختم شد بیگانه دیدیم آشنایان را

به هر فرمان آتش عالمی در خاک و خون غلطید
خدا ویران گذارد کاخ این فرمانروایان را
به کام محتکر روزی مردم دیدم وگفتم

که روزی سفره خواهد شد شکم این اژدهایان را
به عزت چون نبخشیدی به ذلت می ستانندت

چرا عاقل نیندیشد هم از آغاز پایان را
حریفی با تمسخر گفت زاری شهریارا بس
که می گیرند در شهر و دیار ما گدایان را

راز و رمز شیرین زندگی  هزار رنگ

عدد40 در نگاه اول یک عدد کامال س��اده مانند تمامی 
اعداد دیگر است، اما این عدد رازهایی را یدک می کشد 

که در نوع خود جالب است.
تا عدد40 بشمارید اما از آن رد نشوید. کمی به این عدد 
 فکر کنید؛ چه چی��زی به یادتان می آی��د؟ قصد داریم 
در ادامه حقایقی را از عدد40 برای شما بازگو کنیم که 

احتماال برای تان جذاب باشد.
 منفی40 درجه یا » چهل درج��ه زیر صفر « تنها 
 دمایی اس��ت که هم در سلس��یوس و هم در فارنهایت 

با هم برابر است.
عدد40 تنها عددی در زبان انگلیسی است که اگر 
آن را به حروف )Forty( بنویسید، تمام حروفش از نظر 

ترتیب الفبای انگلیسی پشت سر هم قرار می گیرد.
9 ماه بارداری را فراموش کنید! یک دوره بارداری 

معمولی به طور معمول40 هفته زمان می طلبد.
 زمان��ی که غ��ده  خیارکی  ی��ا هم��ان طاعون  در 

قرون وسطی در اروپا شیوع پیدا کرد، کشتی ها به مدت 
40 روز در کنار بنادر می ماندند و هیچ مس��افری اجازه 
خروج نداشت. واژه » قرنطینه « از گویش ونتیان زبان 
 ایتالیای����ی گرفت����ه ش����ده و ب����ه معن����ای 

» quaranta giorni « یا » چهل روز « است.
در تخته بازی مونوپولی،40 فض��ای خالی وجود 
دارد. این تخته می گوید که زندگی نوعی بازی است و 
بازیکنان این بازی از ش��انس برابر )40 ش��انس ( برای 

رفتن به زندان و یا پیروز شدن در بازی دارند.
عبارت تحت اللفظی » چهل چشمک « نیز در زبان 
انگلیسی اصطالحی است به معنای یک چرت کامل و 
دلچسب. دکتر ویلیام کیتچاینر در کتاب راهنمای خود 
در سال 1812 میالدی به این موضوع اشاره کرده بود 
که یک چرت روزان��ه کامل به طول40 ب��ار پلک زدن 

است.
ادامه دارد...

دیگران ما را چه جور می بینند 
ش��وپنهاور می نویس��د؛ بیش از نیم��ی از نگرانی ها و 
دلواپسی های ما، از توجه مان نسبت به عقیده دیگران 

ناشی می شود... 
باید این خ��ار را از تن خود در آوری��م. لزوم حفظ ظاهر 
پس��ندیده آنق��در قوی اس��ت ک��ه بعض��ی زندانی ها 
موقع رفت��ن برای اج��رای اعدام خود بی��ش از همه به 
لباس و حرکات و اط��وار خود فکر می کنن��د.  عقیده 
 دیگران، پنداری است که شاید هر دم تغییر کند. پس 
در این صورت م��ا نمی توانی��م هر آن در ح��ال تغییر 
باشیم. عقاید به رشته ای آویخته است و ما را نسبت به 
 آنچه دیگران فکر می کنند و یا تصور می کنیم که فکر 
می کنند، به بردگی می کش��اند. چون هرگز نخواهیم 

دانست که دیگران واقعا چه فکری می کنند. 
فرق آرامش و آسایش چیست؟

 آرامش از درون انس��ان می جوش��د و زمان��ی به وجود 

 می آی��د که ایمان��ی از جن��س آس��مانی در دل پدید 
آمده باشد؛

اما آسایش ابزارگراست و در سیطره کمیت قرار دارد...
مردم ممکنه خیلی در آسایش باشند، اما معدود افرادی 

هستند که در آرامش زندگی میکنند.
آس��ایش یعنی راحتی در زندگی که با امکانات و ثروت 
 خوب و زیاد به دس��ت می آید. هرچی دلشان بخواهد 

می خرند. هر کجا خواستند میروند و...
آرامش رو آنهایی دارند که از درون س��الم و س��المتند. 
 ش��اید فقیر و بی چیز باشند، اما دلش��ان خوش است. 

به آنچه دارند راضیند...
چه خوب میشد که ما در عین آرامش، آسایشم داشتیم 

و در عین آسایش، آرامش هم همرامان بود!
اما این نامساوی رو به خاطر بسپرید که:

آرامش= آسایش
همیشه آرامش مهم تر از آسایش است...

زیبا و خواندنی
 روزهای س��خت دوام نم��ی آورند، اما انس��ان های 

سخت چرا. 
 نگذارید افکار از ذهن تان فرار کنند آنها را روی کاغذ 
بیاورید، هر روز ایده های خوب بی ش��ماری به دنیا می 
 آیند ولی تنها به این دلیل که روی کاغذ آورده نمی شوند 

به سرعت می میرند. 
زندگی را دمی ارزش غم خوردن نیست.

آرزویم این است:  آنقدر بخندی که ندانی غم چیست... 
  بهتری��ن جفت دردنی��ا، لبخن��د و گریه هس��تند؛
 که هیچ وقت دریک زمان یکدیگر رامالقات نمی کنند،
اما اگرمالقات کنند، بهترین لحظه زندگي ماخواهد بود.

  خدایا...
ما برای داشتن دست های ت���و ریس��مان نبسته ایم، 
»دل بسته ایم« همین که حال دل مان خوب باشد، برای 

مان کافی است.
 هنگامی که همه در جستجوی طال بودند...

یک نفر با فروش بیل میلیونر شد، اما هیچ کس طال پیدا 
نکرد. متفاوت اندیشیدن راهکار موفقیت است.

  هر کس گمشده ای دارد و خدا گمشده ای داشت .
 هر کس��ی دو تاس��ت و خدا یکی ب��ود و یک��ی چگونه 
می توانست باشد؟ هر کسی به اندازه ای که احساسش 
می کنند، هست و خدا کسی که احساسش کند، نداشت؛ 
برای همین انسان را را آفرید. سعی نکنید موفق شوید، 
بلکه تالش کنید ارزشمند تر شوید. وقت خود را به تالش 
برای موفق شدن صرف نکنید، وقت خود را صرف ایجاد 

ارزش کنید.
این طور موفقیت را جذب می کنید.

 اس��تعدادها و موهبت هایی که دارید را کشف کنید، 
 بیاموزی��د چگونه آن اس��تعدادها و موهبت های الهی را 

در راهی استفاده کنید که برای دیگران مفید باشد.
  راه حل موفقیت این است که : اشتیاق شما به پیروزی،

بیشتر از ترس شما از شکست باشد....

گربه های نادانشانسی برای دگرگون کردن زندگی » استر و اشتر «

کاریکاتور ) بدون شرح (
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اخبار کوتاه

بر اثر واژگون ش��دن يك دستگاه سواري س��مند در جاده سلطان 
 نصير شهرستان نايين سرنشين آن جان خود را از دست داد و راننده 

به شدت مجروح شد.
رييس مرکز اطالع رساني پليس استان اصفهان اظهار کرد: ماموران 
پليس راه اصفهان- نائين از واژگون شدن يك دستگاه سواري سمند 
در جاده سلطان نصير اين شهرستان مطلع و بالفاصله به محل وقوع 

حادثه اعزام شدند.
سرهنگ غالمرضا شهرياري افزود: متاسفانه در اين حادثه، سرنشين 
25 ساله خودرو جان خود را از دست داد و راننده 23 ساله به شدت 
مجروح و به بيمارستان منتقل ش��د. وی تصريح کرد: کارشناسان 
 پليس راه، عل��ت وقوع اين حادث��ه را تخطي از س��رعت مطمئنه و 

عدم توانايي راننده در کنترل وسيله نقليه اعالم کردند.
رييس مرکز اطالع رساني پليس استان اصفهان در پايان از رانندگان 
خواست با رعايت سرعت مطمئنه رانندگي کنند و از عجله و شتاب 

در رانندگي بپرهيزند تا شاهد بروز اين گونه حوادث نباشيم.

پزش��کی قانون��ی مازندران از مرگ يك پس��ربچه س��ه س��اله به خاطر 
آزار و اذي��ت به دس��ت م��ادرش خب��ر داد. رواب��ط عموم��ی اداره کل 
پزش��کی قانونی مازندران در گزارش��ی اعالم کرد: محمدحس��ين س��ه 
 س��اله که برای مداوا در بيمارس��تان بوعلی س��ينای س��اری بس��تری 
ش��ده بود، بر اث��ر جراحت وارده به س��رش در گذش��ت. بر اس��اس اين 
گزارش، جسد پس��ر خردس��ال برای تش��خيص علت مرگ به پزشکی 
قانونی شهرس��تان س��اری انتق��ال پيدا کرد ک��ه پس از بررس��ی های 
پزش��کی، علت م��رگ ضرب��ه مغزی و ع��وارض ناش��ی از آن ب��ه دليل 
 اصابت جسم سخت به سر تش��خيص داده شد. پزش��کی قانونی آثاری 
از سوختگی، کبودی و قرمزی را هم بر روی بدن اين کودک خردسال ثبت 
 کرده است. پرونده کودک آزاری مادر سنگدل ساری بر اساس اين گزارش 
در دستگاه قضايی در حال پيگيری است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی 
 مازندران، در10ماه امس��ال30 مورد کودک آزاری در اين اس��تان ثبت 

شده است که قربانيان 22 مورد پسر و بقيه دختر بودند.

پسری در هواخواهی از مادرش مردی را در کرمان کشت و به پايتخت 
گريخت تا اينکه پس از 5 ماه دستگير شد.

وقتی جسد مردی در برابر بيمارستان ش��هر عنبرآباد پيدا شد تحت 
پيگيری ويژه قرار گرفت.

ماموران، جس��د را داخل خودروی نقره ای رنگی ديدند و تجسس ها 
نشان داد وی مردی به نام صفا 35 ساله بوده و قاتل با شليك به قلبش 

دست به اين جنايت زده است.
 آشنايان صفا خيلی زود نزد پليس فاش کردند که پسری به نام محمود 

پيکر نيمه جان قربانی را به بيمارستان رسانده است.
 ب��ا گذش��ت 5 م��اه از جناي��ت مس��لحانه و در حالی ک��ه تحقيقات 
 برای شناس��ايی و دس��تگيری پس��ر 25 س��اله به عن��وان مظنون 
 اصل��ی جنايت ادامه داش��ت، مام��وران پليس تهران متوجه ش��دند 
 محمود پ��س از فرار به ته��ران آمده و زندگ��ی مخفيان��ه ای را آغاز 

کرده است. 
در ادامه با شناس��ايی مخفيگاه اين مرد، او در حوال��ی خيابان خيام 

دستگير شد.
محمود در دادسرای امور جنايی تهران به قتل صفا اعتراف کرد و گفت: 
يك س��ال پيش پدرم به خاطر تصادف رانندگی بدون گواهينامه که 
منجر به مرگ بود به زندان افتاد. صفا از دوستان پدرم بود که در اين 
مدت به خانه ما رفت و آمد داشت. روز حادثه مادرم با من تماس گرفت 

و گفت: مزاحم وی شده است.
بالفاصله من به خانه رفتم و متوجه شدم خودروی صفا جلوی در پارک 
است. وقتی از پش��ت پنجره داخل خانه را ديدم مرد شيطان صفت با 
مادرم گالويز شده بود و در حال ضرب و شتم مادرم بود، من نيز کنترلم 
را از دست دادم و با ورود به خانه تفنگ شکاری که متعلق به برادرم بود 
را برداشته و با صفا درگير شدم. پس��ر جوان اضافه کرد: صفا با ديدن 
تفنگ ترسيد و به سمتم آمد تا آن را از من بگيرد، اما نمی دانم چگونه 

يك تير شليك شد و به قلب او خورد. 
 بعد از اينکه مقتول روی زمي��ن افتاد او را س��وار خودرويش کردم و 
به جلوی بيمارستان رساندم، بعد هم از ترس دستگيری به تهران فرار 
کرده و با اجاره خانه ای در محله خيام زندگی مخفيانه ام را آغاز کردم 

تا اينکه سرانجام دستگير شدم.

 واژگوني سمند  
جوان 25 ساله را به کام مرگ کشید

مرگ پسر بچه 3 ساله براثر کودک آزاری

 قتل مردی که 
قصد تعرض به مادرقاتل را داشت

اعضاي باند س��ارقان حرف��ه اي که اقدام به س��رقت 
خودروهاي لوکس و مدل باال از اس��تان هاي تهران، 
البرز و اصفهان کرده بودند در عمليات ويژه کارآگاهان 

پليس آگاهي استان اصفهان دستگير شدند.
س��رهنگ س��تار خس��روي اظهار ک��رد: کارآگاهان 
پلي��س آگاهی اصفهان از س��ه ماه پي��ش در جريان 
شکايت هايي مبني بر س��رقت خودروهاي لوکس و 
مدل باال در ش��هرهاي اصفهان، کرج و تهران با شيوه 
و شگردهاي مشابه قرار گرفتند و پس از آن، گزارشی 
از سرقت هاي مسلحانه از خريداران اين نوع خودروها 

در شهر شيراز دريافت کردند.
وی افزود: بالفاصل��ه تيمي تخصص��ي از کارآگاهان 
خب��ره و زبده پليس، تش��کيل و تحقيقات وس��يعي 
در اين زمينه انجام ش��د و مشخص ش��د که تمامي 
سرقت ها با شيوه طعمه قرار دادن زنان که از اعضاي 

اين باند بودند، شکل مي گرفت.
رييس پلي��س آگاه��ي فرماندهي انتظامي اس��تان 
اصفهان تصريح کرد: در اين نوع سرقت ها، خانم هاي 
بد پوشش، در مقابل خودروهاي مدل باال می ايستادند 
و پس از طرح دوس��تی با رانندگان، س��وار بر خودرو 
مي ش��دند، اما به محض اينکه راننده ب��ه قصد انجام 
کاري از خودروي خود پياده می ش��د، همدستان زن 
که او را تعقيب کرده بودند، به سرعت، اقدام به سرقت 

خودرو مي کردند.
خس��روی خاطرنش��ان کرد: متهمان پس از سرقت، 

خودرو را به شيراز منتقل کرده و با اجاره کردن دفتر 
کار اقدام به تبلي��غ فروش خودروه��اي مدل باال در 
 س��ايت ديوار و قس��مت آگهي روزنامه ها مي کردند،

اما وقتي متقاضي با ش��ماره تلفن ارائه شده در آگهي 
تماس مي گرفت از او مي خواستند که با چك رمزدار 

به دفتر کار آنها مراجعه کند.
وي افزود: پس از مراجعه متقاضيان به دفتر، متهمان 
با تهديد سالح کمري دست و پاي آنها را بسته و پس 
از ضرب و جرح و تزريق آمپول بي حس��ي به دست و 
گردن شان اموال آنها را به سرقت برده و سريعا به يکي 
از صرافي ها مراجعه و چك رمزدار را به پول نقد تبديل 

کرده و متواري مي شدند.
رييس پلي��س آگاه��ي فرماندهي انتظامي اس��تان 
اصفهان اظهار کرد: با توجه ب��ه اهميت اين پرونده و 
خطرناک بودن نوع سرقت هايي که توسط اعضاي باند 
انجام می شد و همچنين بي هويت بودن شماره تماس 
ذکر ش��ده در تبليغات فروش خودروه��ا، تحقيقات 
پلي��س در نهايت دق��ت و ظرافت براي دس��تگيري 
اعضای باند ادامه پيدا کرد و سرانجام در دو عمليات 
 همزمان و مش��ترک در اصفهان و ش��يراز، دو متهم 

مرد و سه زن اين باند شناسايي و دستگير شدند.
خسروی تصريح کرد: با دس��تگيري اعضاي اين باند، 
همدست ديگر آنها نيز در شهرستان کرج در حالي که 
آماده خروج از کشور بود، دستگير و به پليس آگاهي 

استان اصفهان منتقل شد.

وی خاطرنش��ان ک��رد: از متهم��ان، چهار دس��تگاه 
 خودروي لوک��س و مدل باال به هم��راه30 هزار دالر 
 وج��ه نقد ک��ه در آخرين عم��ل مجرمانه به دس��ت 
آورده بودن��د، اس��پري دف��اع ش��خصي، م��دارک 
خودروهاي مسروقه و مدارک جعلي که براي فروش 

خودرو از آنها استفاده مي کردند، کشف شد.
رييس پلي��س آگاه��ي فرماندهي انتظامي اس��تان 
 اصفه��ان افزود: متهم��ان همگي از افراد س��ابقه دار 
در ارتکاب س��رقت به عنف هس��تند و ن��وع ارتکاب 
جرايم و آثار جراحات وارده بر بدن ش��کات نشان از 
خش��ن بودن آنها دارد که در اين خصوص تحقيقات 
وسيعي در حال انجام است تا ابعاد بيشتري از فعاليت 

تبهکاري اين باند روشن شود.
خسروی با هشدار به مردم در خصوص انجام هرگونه 
معامله اي اظهار ک��رد: توصيه پليس ب��ه هموطنان 
 اين اس��ت که براي خريد خودرو به آگهي درج شده 
در سايت ها و روزنامه ها اطمينان نکنند و حتما خودرو 
را در بنگاه هاي مجاز و قانوني معامله کرده و از رفتن 
به محل هايي که فروشندگان براي نشان دادن خودرو 

قرار مي گذارند، خودداري کنند.
 وی ادام��ه داد: حتم��ا فروش��نده را به مح��ل بنگاه 
هدايت کرده و معامله خود را در آنجا انجام دهيد و در 
صورت مشاهده رفتار مشکوک در هر مرحله از معامله، 
حتما موضوع را از طريق ش��ماره تلفن110 با پليس 

در ميان بگذاريد.

خبر رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان اصفهان:

تله سیاه ٣ زن برای مردان هوسران

 احضار 
11/425 نظر به اینکه آقای مهرعلی عباس��ی فرزند قرب��ان به اتهام 
تحصیل مال از طریق نامش��روع و غصب عنوان از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 941297 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردید. 

م الف:32820 شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

9410100350310910 ش��ماره  11 ش��ماره ابالغی��ه: /426
پرون��ده:9309980350300151 ش��ماره بایگانی ش��عبه:930151 
تجدیدنظرخواه آقای مجید سعیدی به طرفیت تجدیدنظرخوانده سید 
اصغر منانی نسبت به دادنامه ش��ماره 9409970350301399 این 
دادگاه تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 94104800350300257 
ثبت گردیده و ب��ه علت مجهول الم��کان ب��ودن تجدیدنظرخوانده به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و با دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده موصوف ظرف ده 
روز پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
را دریافت و در وقت مقرر قانونی چنانچه پاس��خی دارید کتبا به این 
دادگاه اعالم نماید.م الف:32874 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ 

11/427 ش��ماره ابالغنام��ه:9410100350110803 ش��ماره 
پرونده:9209980350100435 شماره بایگانی شعبه920435 ابالغ 
شونده حقیقی: ش��رکت تدبیر س��ازه پایدار به مدیریت احسان پگاه 
نشانی مجهول المکان مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظرخواهی 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان به طرفیت شما 
نسبت به دادنامه شماره 9409970350101356 صادره از این شعبه 
به پیوست نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به 
شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از رویت اخطاریه به ای��ن دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.

م الف:32871 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تجدیدنظرخواهی 

9410100350513396 ش��ماره  11 ش��ماره ابالغی��ه: /428
پرونده:9409980350500426 ش��ماره بایگانی شعبه:940471 در 
خصوص تجدیدنظرخواهی حس��ن فاتحی به طرفیت ش��ما هوشنگ 
فالحتیان نسبت به دادنامه ش��ماره 9409970350501185 صادره 
از شعبه 5 دادگاه حقوقی در پرونده 940471ح5 تجدیدنظرخواهی به 
شما هوشنگ فالحتیان ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 346 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم 

نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر 
ارسال می گردد.م الف:32904 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجراییه
11/429 شماره پرونده:139404002003000958/1 شماره بایگانی 
پرونده:9402026/1 ش��ماره ابالغی��ه:139403802003000107 
آگهی ابالغ اجراییه کالسه:139404002003000958/1 بدینوسیله 
به آقای نوید مؤذن چهارس��وقی فرزند احمد به ش��ماره شناسنامه 
20755 به نشانی اصفهان – خیابان میر – کوچه کازرونی – کدپستی 
8165311111 بدهکار پرونده کالسه 139404002003000958/1 که 
برابر گزارش اداره پست اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد 
که برابر چک ش��ماره 804/598097-94/10/9 عهده بانک صادرات 
شعبه میدان امام اصفهان بین شما و فیروزه محمدی سیاه بومی مبلغ 
40/000/000 ریال بدهکار می باش��ید که بر اث��ر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجراییه صادر و به کالس��ه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رس��می به شما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد. م الف:32917 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 
ابالغ اجراییه

11/430 شماره پرونده:139404002003000907/1 شماره بایگانی 
پرونده:9401886/1 ش��ماره ابالغی��ه:139403802003000090 
آگهی ابالغ اجراییه کالسه:9401886 بدینوس��یله به بهرامعلی بیات 
فرزند رضا به شماره شناسنامه 3357 به نشانی اصفهان – خیابان 
قائمیه – جنب بانک صادرات کدپستی8178733894 بدهکار پرونده 
کالس��ه 139404002003000907/1 که برابر گزارش داره پس��ت 
اصفهان ش��ناخته نگردی��ده ابالغ می گ��ردد که برابر چک ش��ماره 
1399/949363/56-94/9/9 عهده بانک ملت شعبه میدان انقالب بین 
شما و عباس مظاهری مبلغ 50/000/000 ریال بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده 
پس از تش��ریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
محسوب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی 
طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. م الف:32916 رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ نظر کارشناسی 

11/431 ش��ماره:98/94 ریاست محترم ش��عبه دوم دادگاه حقوقی 
اصفهان احتراما عطف به پرونده کالسه 931448ح/2 موضوع دعوی 
خانم زهره اصطهباناتی با وکالت آقای س��ید علیرضا موس��وی به 
طرفیت آقای س��ید کریم جزایری فارس��انی مبنی بر الزام خوانده به 
انتقال رسمی ششدانگ یکباب منزل مسکونی به پالک ثبتی 11/1950 
بخش 14 ثبت اصفهان باستحضار می رساند. با مراجعه به دفتر آن 

دادگاه محترم و مطالعه پرونده مطروح��ه از موضوع پرونده و قرار 
صادره مطلع پس از آن ب��ا اخذ گواهی به اداره ثبت اس��ناد و امالک 
اصفهان مراجعه سوابق مربوطه بررسی سپس در وقت تعیین شده 
در جلس��ه آن دادگاه محترم حاضر وکیل خواهان حضور داش��ت 
ولی خوانده حضور نداش��ت باتفاق خواهان به مح��ل مورد معرفی 
واقع در اصفهان – خیابان مسجدس��ید – خیابان 5رمضان – کوچه 
بهار)ش��ماره23( – مقابل پارک فردوس – کوچ��ه فروردین – پالک 
ش��هرداری 7 و کدپس��تی 8137888431 مراجعه از محل بازدید و 
معاینه به عمل آمد که مراتب به ش��رح زیر گزارش می گردد. جریان 
ثبتی: ششدانگ پالک ثبتی 1950 فرعی مجزی شده از 1631 فرعی که 
آن هم از شماره 142 فرعی از 11 اصلی مجزی گردیده دارای سابقه 
ثبت و س��ند مالکیت می باشد سند مالکیت شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 110 مترمربع تحت پالک ثبتی مذکور در صفحه 461 دفتر 
354 به نام آقای مهدی حس��ینی خوراسگانی بوده که به موجب سند 
انتقال ش��ماره 80854-88/9/25 دفترخانه 8 اصفهان به آقای سید 
کریم جزایری فارسانی منتقل شده است حدود ششدانگ چنین تعریف 
شده است: شماال به طول 6/60 متر به دیوار اشتراکی با زمین شماره 
204/1 ش��رقا به طول 18/10 متر دیواریس��ت به دیوار خانه 1631 
جنوبا به طول 5/40 متر درب و دیواریست به راهرو 3 متری غربا به 
طول 18/75 متر دیواریست به دیوار خانه 1630. وضعیت فعلی محل 
مورد معرفی: مح��ل مورد معرفی در روز بازدی��د به صورت یکباب 
خانه مشاهده گردید که قسمتی از جنوب آن در گذر قرارگرفته است. 
نظریه کارشناس��ی: 1- ملک مورد معرفی با قولنامه استنادی تطبیق 
می نماید. 2- با توجه به نامه اداره ثبت و برابر سوابق مربوطه نقل و 
انتقال ملک مذکور منع قانونی ندارد.م الف:32885 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

11/432 آقای بهنام فرهمند بشناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 570/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان بهرام فرهمند کاهریزی بشناسنامه 
10 در تاریخ 1394/08/26 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهرام فرهمند فرزند 
بهرام ش.ش 142 ت.ت 1349 صادره از لنجان )پسر متوفی( 2- کیوان 
فرهمند کاهریزی فرزند بهرام ش.ش 17 ت.ت 1349 صادره از لنجان 
)پس��ر متوفی( 3- بهنام فرهمند فرزند به��رام ش.ش 4 ت.ت 1351 
صادره از لنجان )پس��ر متوفی( 4- آرش فرهمند فرزند بهرام ش.ش 
4682 ت.ت 1354 صادره از لنجان )پس��ر متوفی( 5- فرهاد فرهمند 
کاهریزی فرزند بهرام ش.ش 1064 ت.ت 1359 صادره از لنجان )پسر 
متوفی( 6- ف��رزاد فرهمند کاهریز فرزند به��رام ش.ش11394 ت.ت 
1360 صادره از لنجان )پسر متوفی( 7- محمد فرهمند کاهریز فرزند 
بهرام ش.ش 14952 ت.ت 1366 صادره از اصفهان )پس��ر متوفی( 
8- مه لقا فرهمند کاهریزی فرزند بهرام ش.ش 4 ت.ت 1348 صادره 
از لنجان )دخت��ر متوفی( 9- ناهی��د فرهمند کاهری��زی فرزند بهرام 
ش.ش 1 ت.ت 1352 صادره از لنجان )دختر متوفی( 10- رقیه فرهمند 
کاهریزی فرزند عزیزقلی ش.ش 5 ت.ت 1326 صادره از لنجان )همسر 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:1233 شعبه پانزدهم حقوقی 
شورای حل اختالف لنجان 

مفقودی 
11/433 اینجانب علی اکبر زائری کدملی/شناس��ه ملی 883228-1-

118 دارن��ده پروانه واح��د پرواربندی به ظرفیت 50 نفر به ش��ماره 
59496/530 مورخ 83/12/19 ضمن اعالم مفقود شدن آن بدینوسیله 

ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور را اعالم می نمایم. م الف:919
مزایده 

11/434 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان 
در نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالس��ه 68/94 مدنی 
ش.که به موجب آن آقای کاظم داوری فرزند حس��ن محکوم است به 
پرداخت مبلغ 38531800 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و هزینه کارشناسی در حق محکوم له آقای ولی اله فدایی فرزند 
محمد و پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق 
صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا در صدد اجرای مفاد 
اجراییه برنیامده فلذا خودرو توقیفی را به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش می رساند: یک دستگاه وانت نیس��ان آبی رنگ مدل 1386 
به شماره انتظامی 23ایران728ق28 به ش��ماره شاسی 136740 و 
شماره موتور 425016 با وضعیت ظاهری اطاق و اطاق بار و شاسی 
و سایر قسمتهای بدنه مناسب ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی 
به مبلغ 140/000/000 توقیفی در پارکینگ س��ایپا. متقاضیان خرید 
می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز 
قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهی ش��ده مالحظه نمایند مال فوق 
به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده 
مزایده باید کل بهای مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده:94/12/19 ساعت 09:00صبح. مکان 
مزایده: واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اردستان.م 
الف:918 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان

حصر وراثت
11/437 آقای ابراهیم تیموری دارای شناس��نامه شماره 25 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 645/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان تیم��ور تیموری 
بشناسنامه 949 در تاریخ 93/3/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عبداله تیموری 
ش.ش 13 ت.ت 1345)فرزند پسر( 2- حسین تیموری ش.ش 2 ت.ت 
1348)فرزند پس��ر( 3- محمد تیموری ش.ش 13 ت.ت 1350)فرزند 
پس��ر( 4- ابراهیم تیموری ش.ش 25 ت.ت 1360)فرزند پس��ر( 5- 
محمود تیموری ش.ش 1 ت.ت 1366 )فرزند پسر( 6- احمد تیموری 
ش.ش 1080093184 ت.ت 1369 )فرزند پس��ر( 7- صدیقه تیموری 
ش.ش 22 ت.ت 1342 )فرزند دختر( 8- مرضیه تیموری ش.ش 289 
ت.ت 1356 )فرزند دخت��ر( 9- بتول تیم��وری ش.ش 4 ت.ت 1353 
)فرزند دختر( 10- مهری تیموری ش.ش 14 ت.ت 1358 )فرزند دختر( 
11- لیال تیموری ش.ش 50 ت.ت 1363 )فرزند دختر( 12- ربابه محبی 
ش.ش 2 ت.ت 1327 )همسر(والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:349 

شورای حل اختالف بخش کرون



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله:
در كار خير، خود را به زحم��ت اندازيد و در اين 
راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، زيرا طبيعت 

انسان به بدى تمايل دارد.

14
-3

13
-2

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1804.February 16 .2016
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
سه شنبه  / 27 بهمن   1394 /7جمادی االول 1437

 شماره 1804 / 16صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

  شاید سرما خورده باشید، شاید هم آلرژی فصلی داشته باشید و عطسه کنید، 
به هرحال فرقی نمی کند، عطس��ه می تواند رازهای زیادی از شخصیت شما را 

برمال کند. محققان تحقیقات بسیار گسترده ای بر روی این موضوع داشته اند.
فرقی نمی کند که دچار آلرژی بهاره شده باشید یا سرماخوردگی شما را دچار 
خود کرده باشد. عطسه به هر دلیلی که س��راغ تان بیاید، می تواند بدون اجازه 
شما، شخصیت تان را آشکار کند. روانشناس ها سال هاست که برای رمزگشایی 
 عطسه افراد پژوهش می کنند و نتایج چند بررسی آنها، ثابت کرده، عطسه های

به ظاهر بی معنا، تمام آنچه در خود پنهان کرده ایم را بیرون می ریزند. محققان 
 می گوین��د، همین واکنش طبیعی س��اده، نش��ان می دهد ما ب��ا دیگران چه 
 تفاوت هایی داریم و زیر و بم های ش��خصیت مان را آش��کار می کند. پس اگر 

می خواهید کمی مرموز بمانید و به آس��انی کش��ف نشوید، 
عطسه های تان را حبس کنید.

عطسه؛ ارث پدری
 ش������اید حت�����ی ب��رای 

 ن�زدی����ک ت��رین
 اطرافی��ان ت��ان، 
ش���یوه عطس��ه 
ک����ردن ش��ما 
عجی��ب ب��ه نظر 

برس��د؛ اما 

 محققان می گویند، شما به هر شکلی که عطس��ه کنید، باز هم مقصر نیستید. 
از نظر آنها، ژن ها در انتقال یک شیوه عطسه کردن به شما نقش دارند.

پژوهش های آنها نشان می دهد، عطسه کردن هم مثل خیلی از رفتارهای دیگر، 
به شما ارث می رسد و دانستن همین واقعیت کافی اس��ت تا باور کنید عطسه 
 ها، بهتر از شناسنامه ش��ما می توانند در معرفی کردن تان نقش داشته باشند؛ 
زیرا بسیاری از ویژگی های شخصیتی هم از طریق ژن ها به شما منتقل می شود.

بمب عطسه ای؛ نشانه یک کالمى
اگر با صدای بلند عطس��ه می کنید و نمی خواهید درون تان آشکار شود، بهتر 
اس��ت جلوی افرادی که با آنها رودربایس��تی دارید، مانع عطس��ه تان ش��وید، 
 چراکه بررس��ی ها ثابت کرده عطس��ه های بلند، مخص��وص آدم های مقتدر و 

سلطه جوست.
 البته نگران نباشید، زیرا چنین عطس��ه ای می تواند خصوصیات مثبت شما را 
آشکار کند و به دیگران نشان دهد که شما در تصمیم گیری های بحرانی خوب 

و سریع عمل می کنید.
 محققان می گویند، کسانی که عطسه شان مثل یک بمب منفجر 
می ش��ود، آدم ه��ای قاطعی هس��تند ک��ه می توانن��د نقش 
ی��ک رهب��������ر خ��وب و ی��ک مدیر 
 موف��ق را ب��ازی کنن��د. 
نتای������ج پژوه����ش 
 دیگ��ری ه����م  ثاب��ت 
م��ی کن���د، اف�����رادی 
عطس��ه  بلن��د  ص��دای  ب��ا   ک��ه 
کنن����د م���ی                    

 دوس��ت دارن��د در گ��روه های 
دوس���تانه و ک���اری 
نقش رهبر را 
ب��ازی کنند 
و همچ��ون 
ی��������ک 
مدیرتوان��ا و 
یک رییس ب��ا نفوذ، 
 قدرت اداره دیگران را 

دارند.
اعتق����اد  ب�����ه   
پژوهشگران اگر کاری 

 به این گونه افراد س��پرده ش��ود، ب��ا تمرکز و تعه��دی که به خ��رج می دهند، 
به خوبی از پس آن برمی آیند.

درستکارهای تر و تميز
 رعایت کردن اصول نظافت، تنها آداب دانی ش��ما را نش��ان نمی دهد. محققان

 می گویند، کسانی که هنگام عطسه کردن، دستمال جلوی دهان و بینی شان 
می گیرند، خصوصی��ات بهتری دارند که می تواند دیگران را به س��مت ش��ان 
 جذب کند. از نظر آنها اگر شما چنین رفتاری را داشته باشید، به دیگران نشان 
 می دهید انس��انی شایس��ته و قاب��ل اعتمادی��د. از نظ��ر پژوهش��گران فنون 
عطسه خوانی، می گویند چنین فردی، نه تنها با ادب است و قانون های معاشرت 

را خوب می داند، بلکه با دقت، درستکار و بسیار منطقی هم هست.
بررس��ی های دیگر هم ثابت کرده کس��انی که هنگام عطس��ه ک��ردن جلوی 
 دهان خود را می گیرند، بسیار موقر و متعادل هس��تند و دوست دارند دیگران 

در موردشان تصور خوبی داشته باشند. 
آنها قب��ل از انج��ام ه��ر کاری و گرفتن هر تصمیمی حس��ابی فک��ر می کنند 
و هم��ه جنبه ه��ای موض��وع را می س��نجند ت��ا مب��ادا راه را بیهوده اش��تباه 
بروند یا دل کس��ی را بش��کنند. چنین اف��رادی از عهده اداره ی��ک زندگی به 
خوبی برم��ی آیند، زی��را حس��ابگر و دقیق هس��تند و بس��یاری از موضوعاتی 
 که از دی��د آدم ه��ای دیگ��ر پنهان م��ی ماند را م��ی بینن��د و به آنه��ا توجه 

می کنند.
عطسه زشت؛ مخصوص افراد جالب

اگر عطسه ای زشت و نتراش��یده دارید، نگران نباش��ید. حتی این عطسه های 
نابهنجار هم می توانند به دیگران بگویند که خصوصی��ات ویژه و قابل توجهی 
 دارید. پژوهش��گران معتقدند، کسانی که با صدای بس��یار بلند و خشن عطسه 
 می کنن��د و به جای ی��ک مرحله، چند بار عطس��ه ش��ان را تکرار م��ی کنند، 
 افراد مشتاقی هس��تند که در کنارش��ان حس��ابی خوش می گذرد. مطالعات 
نشان می دهد این افراد ویژگی های خوب اجتماعی بسیاری دارند و توانایی ایجاد 
انگیزه در دیگران و تاثیر گذاشتن بر نظرات شان را دارند. شاید چنین عطسه ای 
برای مخاطبان شما عجیب به نظر برسد، اما می تواند رازهای شنیدنی شخصیت 

شما را هم به گوش آنها برساند.
از نظر پژوهشگران، آدم هایی که به این شکل عطسه می کنند، برون گرا هستند 
 و دوس��تان زیادی دارند. این افراد هرگز تنها نمی مانند، زیرا به خاطر س��ابقه 
 خوب ش��ان، همیش��ه آدم هایی به آنها وفادار می مانند و در لحظات س��خت 
 به دادشان می رس��ند. بررس��ی ها ثابت کرده، نباید این افراد را به بی کالسی و

 بی ادبی متهم کنیم، زیرا این شیوه عطسه کردن، چندان به خواسته آنها بستگی 
ندارد و این عطسه های بلند تا حدودی ناخودآگاه بیرون می پرند.

تک عطسه ای های مهربان
اگر فقط یک عطسه می کنید، خوشحال باشید و بدون ترس در مقابل دیگران 
 عطسه کنید. بررسی ها نش��ان می دهد، افرادی که فقط یک عطسه می کنند 
آدم های خوب و مهربانی هس��تند که به راحتی با دیگران کن��ار می آیند. اگر 
خواس��تگار ش��ما فوت و فن عطس��ه خوانی را بداند، با دیدن تک عطسه های 
شما، می فهمد که فردی خون گرم، مفید و حامی دیگران هستید و می توانید 
 در جریان زندگی مش��ترک، برایش نقش همس��ری مهربان و ف��داکار را بازی 

کنید.
  اگر یک فرد قدرت طلب به خواس��تگاری ش��مایی که آرام و بی صدا عطس��ه 
 می کنید بیاید، احتماال هر ش��رطی را از طرف ش��ما می پذیرد و از دست تان

  نمی دهد، زیرا بررس��ی های دیگر هم ثابت کرده اند کس��انی که مالیم عطسه 
می کنند، ش��خ��صیتی آرام دارند و به اطرافیان ش��ان وفادار می مانند. از نظر 
 پژوهشگران این افراد، شخصیتی وابس��ته دارند و اگر به کسی دلبسته باشند، 

هر سختی ای را به خاطر او تحمل می کنند.
عطسه ناگهانى نشانه زرنگى

عطس��ه بعضی از افراد آداب و رس��وم خاصی دارد و چند ثانی��ه ای مقدماتش 
 طول می کشد، اما بعضی عطسه های دیگر، خیلی سریع و بدون مقدمه بیرون 
می پرد. پژوهشگران معتقدند، کسانی که ناگهانی و خیلی زود عطسه می کنند، 
آدم های تند و تیزی هستند. اگر خواستگار شما بتواند عطسه تان را معنا کند، 
ممکن است بیشتر از شما حساب ببرد، زیرا پژوهشگران می گویند، کسانی که 
به این شکل عطسه می کنند، نکته سنج و تیزبین هستند و نمی توان به سادگی 

موضوعات را از آنها پنهان کرد.
پس اگر می خواهید گربه را دم حجله بکشید و به او نشان دهید نمی تواند شما 
 را فریب دهد، مقابلش تند و بی مقدمه عطس��ه کنید. پژوهش��گران معتقدند، 
این افراد در مواق��ع بحرانی به بهترین ش��کل ممکن عمل م��ی کنند و از پس 

مشکالت برمی آیند.
 این افراد آدم شناس های خوبی هستند و معموال در کمترین فرصت، می توانند 
 موقعیت ها را ارزیابی کنند و بدانند که فرد مقابل ش��ان چند مرد حالج است. 
اگر عطسه شما ناگهانی باشد، بعید نیست بتواند عنان زندگی را خودتان به دست 
بگیرید و در صورت ازدواج با مردی س��ازگار، مهم ترین تصمیم ها به خواس��ته 

شما گرفته شود.
خانم ها مرموزترند

درحالی که عطسه کردن می تواند خصوصیات کلی شما را فاش کند، اما محققان 
 معتقدند خانم ها با این فاش کننده راز مش��کل دارند. بررس��ی های آنها نشان 
 می دهد،۳۰ درصد خانم ها ترجیح می دهند، جلوی عطس��ه شان را بگیرند و 
در مقابل دیگران، مانع از بیرون پریدن عطسه شوند. البته خاموش کردن عطسه، 
کار چندان دشواری هم نیست. تنها کافی اس��ت چند لحظه انگشت تان را زیر 
بینی تان بگیرید. این کار در بیشتر مواقع، ش��ما را به نتیجه ای که می خواهید 

می رساند.
ارتباط عطسه با رازهای شخصیت افراد
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