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روحانی در مراسم روز ارتش:

در برابر تهدید ما هم تهدید می کنیم
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نماینده اول ایران در آسیا امروز راهی دوحه می شود تا بازی 
رفت خود با حریف سعودی را در این شهر برگزار کند. سپاهان 

که از شانس چندانی برای صعود به مرحله بعد لیگ...

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان بیشترین حجم امالک فاقد س��ند در کشور را 

دارد و در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی...

نوروز، بهار سینمای ایران است. استقبال خوب مردم 
از اکران فیلم هاي نوروزي چند سالي است که به یك 

اپیدمي تبدیل شده است...

حس��ن روحانی ریی��س جمهور 
کش��ورمان صبح دیروز در مراسم 
رژه نیروه��ای مس��لح ارتش طی 
س��خنانی اظه��ار داش��ت: ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران طبق 
فرم��ان امام راح��ل و وصیت امام 

راحل و تدبیر فرماندهی فرمانده 
معظم کل قوا ارتش��ی اس��ت که 
به کل ملت ایران تعل��ق دارد. نه 
ارتش جناحی و نه ارتش حزبی و 
نه ارتش این گروه و آن گروه است، 

ارتش جمهوری اسالمی ایران...

بهار در بهار سینماهای 
اصفهان

کاروان سپاهان امروز راهی 
دوحه می شود

اصفهان بیشترین حجم امالک 
فاقد سند کشور را دارد

وعده طیب نیا به سهامداران عدالت؛

برگه های سهام عدالت پول می شوند
3

4

اس��تاندار اصفه��ان ارت��ش جمه��وری اس��المی را 
منس��جم، کارآمد و دین م��دار و والیت پذیر توصیف 
کرد و گف��ت: دینداری و توکل ب��ه ذات الهی در کنار 
خودکفای��ی و علم از تفاوت های ارت��ش با ارتش های 
دیگر است. رس��ول زرگرپور در مراس��م گرامیداشت 
روز ارتش در اصفهان اظهار داش��ت: ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در طول س��ال های انق��الب و دفاع 
مق��دس س��ربلند و مقتدران��ه در راس��تای حف��ظ 
ارزش ه��ای نظام عم��ل ک��رد و ش��هادت طلبانه در 
 تمامی صحنه ه��ای دفاع از کش��ور ب��ه وظیفه خود 
جام��ه عم��ل پوش��اند. وی ب��ا اش��اره ب��ه از 
جان گذش��تگی های ارت��ش در طول هش��ت س��ال 
دفاع مق��دس همپای دیگ��ر نیروه��ای نظامی بیان 
داش��ت: دش��من زمانی که به کش��ور حمله کرد که 
ایران را ضعیف پنداش��ته بود و تصور مقاومت جانانه 
نیروهای مس��لح در برابر حمالت خود را نداشت، اما 
جان فشانی های دالورانه نیروهای مسلح ارتش، بسیج، 
سپاه در کنار نیروهای مردمی گمان غلط دشمنان را 
نابود کرد و دشمن نتوانس��ت حتی یك گام از درون 
مرزهای ایران را تصرف کند. استاندار اصفهان ارتش 

جمهوری اسالمی را منسجم، کارآمد...

معاون توس��عه مدیری��ت، منابع و امور اس��تان هاي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: 9 هزار واحد 
صنعتي راک��د در کش��ور در قالب صنای��ع کوچك، 
 متوسط و صنایعي که زیر ظرفیت اسمي خود فعالیت 
مي کنند، امسال با سیاست حمایتي و تدابیر اندیشیده 
شده، مجددا به چرخه تولید بازگردانده مي شود. علي 
یزداني در جلسه اي که در راستاي برنامه هاي ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي کارگروه اس��تاني و رونق 
در بنگاه هاي کوچك و متوس��ط صنعت��ي و معدني 
و طرح هاي نیمه تمام صنعتي اصفهان برگزار ش��د، 
از اختصاص هزار میلیارد تومان تس��هیالت براي این 
طرح در استان اصفهان خبر داد. وي افزود: در اصفهان 
همانند سایر استان ها واحدهاي تعطیل و با ظرفیت 

تولید کمتر وجود دارد و در برش استاني...

استاندار اصفهان:

ارتش ایران از پشتوانه عظیم 
دینی و مکتبی برخوردار است

بازگشت 9 هزار واحد صنعتي 
راکد کشور، به چرخه تولید

۵۰ میلیون سهامدار به سود می رسند
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روز گذشته رسما بخش هایی از سامانه موشکی اس ۳۰۰ 
 رونمایی شد، تکمیل اجرای قرارداد تحویل این سامانه 
به ایران، قدرت پدافندی کشورمان را به طرز چشمگیری 

افزایش خواهد داد.
س��ال 2۰۰7 میالدی بود که خبر امض��ای یک قرارداد 
نظامی میان ایران و روس��یه تبدیل به خبر اول بیش��تر 
رسانه های جهان شد: » ایران از روسیه سامانه موشکی 
اس۳۰۰ خرید. « جمهوری اس��المی ایران و ش��رکت 
»روس آبارون اکس��پورت« ش��رکت دولتی صادرات و 
واردات تس��لیحات و تجهیزات نظامی روس��یه در سال 
 2۰۰7 ق��راردادی را امض��ا کردن��د که ب��ه  موجب آن، 
این شرکت موظف شد 5 آتشبار S300 را به  ارزش حدود 
8۰۰ میلی��ون دالر به ایران تحویل ده��د. اما دیمیتری 
مدودف رییس جمهور وقت روسیه س��ه سال بعد و در 
س��ال 2۰1۰ میالدی با صدور فرمانی، تحویل س��امانه 
موشکی اس۳۰۰ به ایران را ممنوع کرد. » اس۳۰۰ « یک 
 سامانه موشکی سطح  به  هوای دوربرد با قابلیت استفاده 
در تمامی ارتفاع ها اس��ت. از این س��امانه به  عنوان نوع 
تکمیلی سامانه پدافندی اس2۰۰ یاد می شود که ایران 
با به کار گیری ت��وان داخلی، موفق به بهینه س��ازی آن 
نیز شده و اخیر سامانه موش��کی صیاد ۳ نیز جایگزین 
 موش��ک های اس 2۰۰ در س��امانه موش��کی ت��الش 
شده اس��ت.  اس۳۰۰ در حال حاضر یک خانواده است 
 و انواع مختلفی از این س��امانه ب��ا کاربردهای متفاوت 
در وزارت دفاع روس��یه تولید ش��ده اس��ت. هم اکنون 
اس۳۰۰ پی ام ی��و ) S-300PMU ( به عن��وان یک��ی از 
مرگبارترین و پیشرفته ترین سامانه های موشکی خانواده 
اس۳۰۰ اس��ت که قادر به کش��ف۳۰۰ هدف است. آن  
طور که روس ه��ا اعالم کرده اند، زمان آماده س��ازی این 
نوع از سامانه ها، حدود 5 دقیقه  است که این خود یکی از 
ویژگی های مهم سامانه موشکی اس۳۰۰ پی ام یو به شمار 
می رود. آن زمان، همزمان با لغو این قرارداد از سوی دولت 

روسیه، جمهوری اسالمی ایران نیز به دادگاه بین المللی 
در این  باره شکایت کرد و نهایتا دادگاه، رای خود را صادر و 
روسیه را محکوم کرد و مقرر شد که مسکو طبق قرارداد، 
خس��ارت لغو این قرارداد که چیزی در حدود 4 میلیارد 
دالر اعالم شده بود را به تهران بپردازد. اما چندی بعد و در 
سال 2۰1۳، روزنامه » کامرسانت « چاپ روسیه با انتشار 
خبری، اعالم کرد که والدیمیر پوتین رییس جمهوری 
روسیه در تاریخ 12 آگوس��ت به ایران سفر خواهد کرد 
تا با حس��ن روحانی رییس جمهور جدید ایران مذاکره 
کند. بنابر آنچه کامرس��انت آن زمان منتشر کرده بود، 
» پوتین در مذاکرات خود در تهران قصد دارد دو مسئله 
مهم برای روسیه را مورد بررسی قرار دهد که یکی از آنها 
فروش سامانه های موشکی »آنتی-25۰۰« به ایران در 
ازای سامانه موشکی » اس-۳۰۰ « است. « سامانه دفاع 
موشکی آنتی-25۰۰ نیز همانند اس۳۰۰، یک سامانه 
پدافندی قدرتمند اس��ت که می تواند به  طور همزمان 
24 هواپیما را در فاصله2۰۰ کیلومتری هدف قرار داده 
و یا با حمله 16 موش��ک بالس��تیک به صورت همزمان 
مقابله کند. اما ایران بالفاصله با این پیش��نهاد مخالفت 
کرد و خبرگزاری ریانووستی به نقل از سید محمودرضا 
سجادی سفیر وقت ایران در مسکو نوشت که وی ضمن 
رد پیشنهاد مس��کو برای تحویل سیستم دفاع موشکی 
جایگزین برای  اس-۳۰۰، تاکید کرده اس��ت: سیستم 
دفاع هوایی پیشنهادی از سوی روسیه قابلیت همگرایی 
با سیستم دفاعی ایران را ندارد. اما ماجرا ادامه داشت تا 
اینکه۳۰ دی ماه سال 9۳، در جریان سفر ارتشبد سرگئی 
شویگو وزیر دفاع روسیه به تهران، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح پس از دیدار وزرای دفاع دو کشور گزارش 
داد که » ایران و روسیه برای حل و فصل مشکل سامانه 
موشکی اس۳۰۰ به توافق رس��یده اند « و بالفاصله نیز، 
والدمیر پوتی��ن، رییس جمهوری روس��یه نیز با صدور 
فرمانی، رسما ممنوعیت تحویل سامانه موشکی اس۳۰۰ 

به ایران را لغو کرد، تا توافق وزرای دفاع ایران و روسیه در 
تهران، یک قدم دیگر به اجرایی ش��دن نزدیک تر شود. 
فرآیند خرید سامانه موشکی اس۳۰۰ از روسیه تا سال 
گذشته ادامه داشت تا اینکه ایران و روسیه یک قرارداد 
جدید برای خرید سامانه موشکی اس۳۰۰ توسط ایران 
امضا کردند، قراردادی که وزیر دفاع ایران درباره جزییات 
آن گفته بود که طبق ای��ن قرارداد، ایران ب��ه 4 گردان 
از س��امانه پدافندی اس۳۰۰ که به روزرس��انی شده اند، 
دست پیدا خواهد کرد. طبق استاندارد قراردادهای خرید 
اس۳۰۰ سری پی ام یو، هر گردان از این سامانه موشکی، 
از 4 آتشبار تشکیل می شود که هر آتشبار نیز از 4 پرتابگر 
موش��ک و رادارهای جانبی و خودروه��ای فرماندهی و 

پشتیبانی تشکیل می شود.
 باور 373 ایران در یک قدمی رونمایی

جمهوری اسالمی ایران در کنار تمام ماجراهای دریافت 
سامانه پدافندی اس۳۰۰، اما کار س��اخت یک سامانه 
پدافندی به نام باور۳7۳ ) اس۳۰۰ ایرانی ( را نیز همزمان 
با کارشکنی ها در تحویل نمونه روس��ی از مدت ها قبل 
آغاز کرده است. امروز، چند سال از آغاز کار تولید سامانه 
مشابه اس۳۰۰ گذشته اس��ت؛ امیر اسماعیلی، فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی ارتش ) 9 شهریور سال 92 ( درباره 
روند تولید س��امانه موش��کی باور، گفته بود: درباره باور 
 ۳7۳ باید باور داشته باشیم که به نقاط خوبی رسیده ایم. 
مهم ترین اصل این است که باور ۳7۳ به مرحله » باور « 
رسیده و مشکل فنی در این بخش نداریم. زیرسیستم های 
این س��امانه نهایی ش��ده و بخشی از تس��ت های فنی و 
تس��ت های عملیاتی هم صورت گرفته، اما بخش درون 

سیستمی آن امسال) سال92 ( انجام خواهد شد. 
 النچر 4 فروندی رونمایی شده از سامانه باور 373

اگر چه هنوز هیچ مس��ئولی درباره موش��ک ها، رادارها 
 و دیگ��ر س��امانه های باور ۳7۳ س��خنی نگفته اس��ت، 
اما در جریان رژه روز ارتش در 29 فروردین ماه سال 89، 
النچرهایی رونمایی شد که بسیار شبیه النچرهای سامانه 
 موشکی اس۳۰۰ بود و بس��یاری از کارشناسان نظامی، 
آن النچرها را همان النچرهای سامانه باور ۳7۳ نامیدند.

بعدها هم در جریان بازدید، علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع، 
شبکه خبر س��یما فیلمی از بازدید پخش کرد که در آن 

موشک و رادار سامانه باور ۳7۳ به نمایش گذاشته شد.
ذوالجناح؛ خودروی حامل النچرهای باور 373

حاال ایران، روز گذشته اولین محموله از سامانه موشکی 
اس۳۰۰ دریافت شده را رونمایی کرده و این به معنای آن 
است که نه تنها پدافند هوایی ایران قدرت قابل توجه تری 
در مقایسه با قبل خواهد داشت، بلکه این سامانه می تواند 
در ادامه روند تولید سامانه موشکی باور ۳7۳ ) اس ۳۰۰ 
ایران��ی ( که این روزه��ا مراحل پایان��ی کار خود را طی 
 می کند، سرعت بیشتری بخش��یده و این سامانه را نیز 

به استانداردهای نمونه اصلی ) روس ( نزدیک تر کند.

حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در تحلیل اظهارات 
چند روز گذش��ته رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: وقتی اظهارات آقای 
 س��یف را ش��نیدم در وهله اول جا خوردم. البت��ه منتقدی��ن از ماه ها قبل 
در همین راستا صحبت می کردند. ما از همان اول انتظار اتفاق خاصی را بعد 
از برجام نداشتیم، زیرا اروپا تا زمانی آمریکا اجازه نهایی را صادر نکند با ایران 

همکاری نخواهد کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: رفت و آمد هیئت های تجاری در ماه های اخیر نوعی 
سرگرمی به شمار می رفت، زیرا در حد امضای تفاهمنامه بود. مهم اجرا شدن 

این تفاهمنامه ها و تبدیل شدن آنها به قرارداد است.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: تفاهمنامه و رضایت طرفین برای امضای 
دو طرف مالک نیست، زیرا نمونه این اس��ناد در طول تاریخ به تعداد بسیار 
 زیادی امضا ش��ده ولی اجرا نش��ده اس��ت. منتقدین از چند ماه پیش این 
حرف ها را مطرح می کردند ولی متاسفانه دولتمردان مدام آنها را سرزنش 

کرده و متهم به سیاسی کاری می کردند.
معاون اس��بق بانک مرکزی گفت: ش��اید یکی از این اعضا رییس کل بانک 
مرکزی باشد که شایعه جا به جایی ایشان در اواخر سال گذشته هم خیلی 
 زیاد ش��نیده می شد. ش��اید آقای س��یف خواس��ته با وجود این فرضیه ها 
 در جای��ی مصاحبه کند که وس��عت جهانی پی��دا کند و همه رس��انه های 
بین المللی به آن اشاره کنند. در دو روز گذشته خبرگزاری خارجی نبود که 
این صحبت های آقای سیف را انعکاس نداده باشد و از این اظهار نظر متعجب 
نباشد. مستخدمین حس��ینی گفت: اگر قرار بود آقای سیف از برجام انتقاد 
کند می توانست آن را در فضای بسته تری مطرح کند و یا از فرصت جلسه با 
وزیر خزانه داری آمریکا استفاده کند. انعکاس گسترده صحبت های آقای 
 س��یف به بحث تغییرات در کابینه بر می گردد. با این فرضیه آقای س��یف 
می خواس��ت این را بیان کند تا پوشش��ی بر کارکردهای خودش قرار دهد 
که مثال او نیز اعتقاد دارد که با اج��رای برجام اتفاق خیلی مهمی در اقتصاد 

کشور نیفتاده است.
وی بی��ان کرد: مطرح ک��ردن عمومی انتقادات س��یف به برج��ام امتیازی 
برای دولت به حس��اب نمی آید. جز این که آقای سیف از قبل بداند که قرار 
 اس��ت تغییر کند و بعد اگر این تغییر انجام شد، ادعا کند به دلیل مواضعش 
در واشنگتن این تغییرات انجام شده است و یا اینکه خواسته به این صورت 

خودش را بیمه کند و به فعالیت هایش ادامه دهد.

به گزارش » انتخاب «، این نشریه آورده اس��ت: نیروهای عراقی و کرد حدود 
4۰ درص��د اراضی تحت کنترل داع��ش در عراق و نیروه��ای تحت حمایت 
 غرب بخش های قابل توجهی از مناطق در اختیار این گروه در سوریه را پس 
گرفته اند. اما این مهم، تاثیری در جلوگیری از گسترش داعش در اروپا، شمال 

آفریقا و افغانستان نداشته است.
حمالت داعش در بروکسل و استانبول و دیگر شهرها تاییدی است بر حرکت 
رو به گسترش این گروه تروریستی. در میان مقامات و کارشناسان آمریکایی 
حسی از احتیاط در اظهار نظر نسبت به توفیق در جنگ با داعش که احتماال 

سال ها ادامه خواهد داشت دیده می شود.
آنتونی بلینکن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، در گزارش��ی به قانونگذاران 
آمریکایی، گفت: » با وجود پیشرفت تالش های ما در شکست داعش در خط 
مقدم جبهه جنگ، ما می دانیم که برای اثرگذاری کامل نخس��ت باید مانع 
گسترش افراط گری خشونت آمیز ش��ویم. ما باید جذب نیرو، افراطی شدن، 
و بسیج مردم به ویژه جوانان برای درگیر شدن در فعالیت های تروریستی را 

متوقف کنیم. «
 آمریکا و ش��رکای اروپایی اش اینک باید پا به مرحله ای به مراتب دش��وارتر 
در مقابله با گروهی بگذارند که برای راه انداختن حمام خون در غرب به منابع 

به نسبت اندکی نیاز دارد.
جاناتان شنزر، تحلیلگر پیشین امور مالی در تروریسم در وزارت خزانه داری 
آمریکا، می گوید: » شکست حضور رسمی نظامی یک گروه تروریستی خطر 
 حمالت س��لول های مس��تقل کوچک در غرب را به ش��کلی جدی تخفیف 
نخواهد داد. « جاناتان شنزر که اینک در » بنیاد دفاع از دموکراسی ها « فعال 
اس��ت معتقد اس��ت حمله به غرب پول زیادی نمی خواهد، هزینه حمالت 
تروریستی به بروکس��ل ش��امل مواد و مکان الزم برای ساخت مواد انفجاری 
حدود1۰ تا 15 هزار دالر برآورد شده است: » می توان داعش را در مناطق تحت 
کنترلش شکست داد ولی خود داعش را نمی توانید شکست دهید. ایدئولوژی 

جهادی تغییر شکل داده و به حیاتش ادامه خواهد داد. «
هر چند بعضی مقامات س��عی کرده اند حمالت اخیر داعش در اروپا را نشانه 
ای از استیصال این گروه در نتیجه شکست های نظامی اخیرش تحلیل کنند، 
 اما گروه کثیری از مقامات و کارشناسان خشونت های اخیر را نشانه ای از این 
می دانند که داعش مشکلی نیست که به سرعت و به سادگی بتوان بر آن غلبه 
کرد. مقامات در اروپا و آمریکا اذعان دارند که داعش با غارت بانک ها در سوریه 
 و عراق حدود یک میلیارد دالر وجه نقد به دست آورده و ثروتمندترین گروه 

شبه نظامی تاریخ محسوب می شود.
 داعش گذش��ته از حمالت تروریس��تی اش در ترکیه و دیگر نقاط می تواند 
به حمالت قابل توجهی چون ربودن17۰ کارگر کارخانه سیمان در نزدیکی 
دمش��ق دس��ت بزند. هر چند حقوق جنگجویان در موص��ل و رقه، پایتخت 
 غیر رس��می داع��ش در عراق و س��وریه، به نص��ف تقلیل پیدا کرده اس��ت، 
اما مقامات آمریکایی می گوین��د داعش با اخاذی و گرفت��ن مالیات از مردم 
هزینه جنگجویانش را تامین می کند. مقامات آمریکایی معتقدند استراتژی 
دو لبه برای محدود کردن داعش در عراق و سوریه ضمن قطع منابع مالی اش 

موفقیت آمیز بوده است.

معاون سابق بانک مرکزی از اظهارات سیف درباره برجام پرده برداشت؛

سیف قرار بود برکنار شود؛
افشاگری کرد!

نیویورک تایمز:

 داعش شکست های سنگینی خورده 
اما چرا همچنان قدرت دارد؟

خبر

بین الملل

حسن روحانی رییس جمهور کش��ورمان صبح دیروز در مراسم رژه نیروهای 
مسلح ارتش طی سخنانی اظهار داشت: ارتش جمهوری اسالمی ایران طبق 
فرمان امام راحل و وصیت امام راحل و تدبیر فرماندهی فرمانده معظم کل قوا 
ارتشی است که به کل ملت ایران تعلق دارد. نه ارتش جناحی و نه ارتش حزبی 
و نه ارتش این گروه و آن گروه اس��ت، ارتش جمهوری اس��المی ایران ارتش 

اسالم، نظام اسالمی و کل ملت ایران است.
روحانی تصریح کرد: قدرت نرم مان و قدرت س��خت مان و قدرت سرد و گرم 
ما این ها همه در کنار هم هس��تند، اگر نیروهای مسلح برای آن است که اگر 
متجاوزی دست به س��وی منافع ملی ما دراز کرد آن دس��ت قطع شود و آن 
تجاوز دفع ش��ود. دیپلماس��ی ما هم در میدان مذاکره به دنبال حفظ حقوق 

ملت ایران است.
رییس جمهور تاکید کرد: آنکه می گوید ما قدرت سخت نیاز نداریم ساده لوح 
 است و آنکه می گوید قدرت نرم نیاز نداریم نگاهش کوته بینانه است، ما همه 
در کنار هم هستیم و در یک کشور زندگی می کنیم و داخل یک کشتی هستیم 
و یک نفر این کشتی را فرماندهی می کند و ما دارای رهبر واحد و دولت، قانون 
و ملت واحد هستیم و همه در کنار هم هستیم ولو اینکه سلیقه ما در گفتار و 

رفتار عین هم نباشد، اما قطعا اهداف ما یکی است.
روحانی ادامه داد: در آنجای که سران کشورهای اسالمی حضور داشتند گفتم 
آن روز که بغداد در برابر تروریست ها در حال خطر بود این جمهوری اسالمی 
ایران بود که به ندای ملت و دولت و ارتش عراق پاسخ مثبت داد و از دروازه های 
 بغداد و حرم های مطهر و عتبات دفاع و ایس��تادگی کرد، آن روز که دمش��ق 
در حال خطر بود این جمهوری اسالمی ایران و رزمندگان ما بودند که به ندای 
ملت و دولت سوریه پاس��خ مثبت دادند و با اعزام مستشاران از پایتخت این 

کشور و حرم های مطهر دفاع کردند.
رییس جمهور گفت: بنده همچنین در آنجا گفتم که اگر فردا پایتخت شماها 
هم توسط تروریسم و یا صهیونیسم در خطر قرار بگیرد، آن قدرتی که به شما 
پاسخ مثبت خواهد داد اگر ش��ما تقاضای کمک کنید، آن جمهوری اسالمی 

ایران است.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: البته ک��ه در برابر تهدی��د، ما هم تهدی��د می کنیم، 
البته که در برابر تجاوز ما دست تجاوز را قطع خواهیم کرد، اما منطق ما صلح و 
اخوت و برادری است به ویژه با همسایگان مان و جهان اسالم، از خداوند اقتدار 
بیشتر نیروهای مسلح مان، وحدت بیشتر نیروهای مسلح مان و سالمت و عزت 

بیشتر برای فرماندهی کل قوا را آرزو می کنیم.

روحانی در مراسم روز ارتش:

در برابر تهدید ما هم تهدید می کنیم

افزایش چشمگیر قدرت پدافندی ایران؛خبر

373 برابر اصل

آگهي  مناقصة عمومي   نوبت اول

2158 م الف  اداره امور پيمان ها و قراردادها
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1
خرید لوله های پلی اتیلن 

پروژه های انتقال آب  
شهرستان سمیرم

یک مرحله اي 

3022/000/000برآورد دستگاهاستانی-95/01

کارخانجات تولیدي داراي گواهي از 
موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتي 
و دارندگان  مجوز تولید  از معاونت آب 
وخاک  وصنایع وزارت جهاد کشاورزي

*

2
احداث کانال فرعی انتقال 
آب خرده مالکین روستای 

مهیار شهرستان شهرضا

یک مرحله اي 

95/02
ملي2/334/358/154

فهارست بهای 

واحد پایه 1395
60120/000/000

اشخاص حقیقی و حقوقي داراي حداقل 
پایه ورتبه موردنیاز در رشته آب  از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
*

3
طرح کانال انتقال آب روستای 

امین آباد شهرستان شهرضا

یک مرحله اي 

ملي95/033/699/261/798
فهارست بهای 

واحد پایه 1395
90185/000/000

اشخاص حقیقی و حقوقي داراي حداقل 
پایه ورتبه موردنیاز در رشته آب  از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
*

4
اجرای الینینگ کانال فرعی 

روستای چم شهرستان 
اصفهان

یک مرحله اي 

ملي95/044/459/274/200
فهارست بهای 

واحد پایه 1395
60223/000/000

اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه ورتبه 
موردنیاز در رشته آب  از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی
*

* ضمانت نامه بانکي یا واریز به حساب تملک دارائیهاي سرمایه اي ) سایر منابع به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزي شعبه جهاد کشاورزي بنام سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان
http://iets.mporg.ir 1- محل دریافت اسناد مناقصه : خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان ، دبیرخانة کمیسیون مناقصات ، اتاق 250  ویا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به نشاني

2- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي نوبت دوم تا پایان وقت اداري  به مدت سه روز .
3- مهلت تحویل اسناد : از تاریخ 95/2/5 تا پایان وقت اداري مورخ 95/2/15 و زمان بازگشایي طبق شرایط شرکت در مناقصه مي باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه : دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.

دستگاه مناقصه گزار : سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان

سیدحسین نقوی حس��ینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای 
اسالمی در حاشیه جلسه علنی صبح دیروز پارلمان در جمع خبرنگاران، 
 ضمن محکومیت قتل ستایش قریشی دختر ش��ش ساله افغانستانی 
در خیرآباد ورامین، گفت: این حادث��ه دل مردم ایران و علی الخصوص 
مردم ورامین را ب��ه درد آورد. وی ادامه داد: جمهوری اس��المی ایران 
مدت های مدید میزبان اتباع کش��ور دوس��ت و برادر افغانستان بوده و 
دولت و مردم ایران همواره در طی رنج هایی که بر ملت افغانس��تان روا 
داشته شد، در کنار آنها بودند و رنج های این ملت برای ما همچون رنج 

بر ملت خودمان است.
 نماینده م��ردم ورامین در مجلس ب��ا تاکید بر لزوم برخ��ورد قاطعانه 

با قاتل دختر شش ساله افغانستانی، گفت:  مجلس شورای اسالمی این 
 موضوع را پیگری خواهد کرد و طبق قوانین جمهوری اس��المی ایران 
با قاتل ستایش قریشی برخورد خواهیم کرد، چرا که برای دستگاه قضایی 
جمهوری اسالمی ایران تفاوتی بین قتل دختر ایرانی و افغانستانی وجود 
ندارد. به همین دلیل ما قاطعانه پیگیر این پرونده هستیم تا مسبب این 
قتل به سزای عمل ننگین خود برسد. نقوی حسینی در پایان تاکید کرد: 
در مورد این گونه حوادث کامال مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران 
موضوع را دنبال می کنیم و هیچ تفاوتی بین اتباع خارجی و اتباع ایرانی 
وجود ندارد و بنده به عن��وان نماینده مردم ورامی��ن حق و حقوق این 

خانواده را بدون تفاوت پیگیری می کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از مهم ترین زیان های فتنه 88 
این بود که می خواست با شورش خیابانی از انتقال نرم قدرت جلوگیری 
کند، اما سرمایه ما این اس��ت که اگر روزی نتیجه به نفع  ما نبود انتقال 

نرم قدرت از بین نرود.
غالمعلی حدادعادل مشاور عالی رهبر معظم انقالب در جمع مسئوالن 
بسیج دانشجویی سراسر کشور اظهارداش��ت: درباره انتخابات مجلس 
دهم اگر بخواهیم صحب��ت کنیم باید این انتخاب��ات را ادامه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری یازدهم عنوان کرد و تحلیل انتخابات مجلس دهم 
 در س��ه الیه گفتمانی، مدیریتی و تبلیغاتی بیان می شود. وی در ادامه 
با اش��اره به موضوع تحریم ه��ا، تصریح کرد: موضوع هس��ته ای از نظر 

بین المللی ای��ن ظرفیت تبلیغاتی را داش��ت که بگوین��د یک نظامی 
می خواهد بمب اتم بس��ازد و خوراک تبلیغاتی از این موضوع بس��ازند 
 و بر همین اس��اس تحریم های فلج کنن��ده علیه نظام اعم��ال کردند. 
وی تصریح کرد: در ابتدا یکی از پیش بینی های آنها این بود وقتی همه 
راه ها روی ملت ایران بسته شود فشار اقتصادی و گرسنگی این ملت را به 
ستوه آورده و مردم شورش می کنند و این می تواند مقدمه  یک حرکتی در 
برابر انقالب شود. حدادعادل تصریح کرد: در واقع به جای حرکت نظامی 
در برابر ایران، آشوب های اجتماعی به راه بیندازند؛ طراحی تحریم بعد از 
سال 88 هم بر همین اساس بود چرا که ابتدا تصور می کردند فتنه 88 آن 
چیزی است که می خواهند، اما اتفاقی که مدنظرشان بود در ایران نیفتاد.

نقوی حسینی :

مجلس پیگیر قتل دختر افغانستانی است
حدادعادل: 

انتخابات مجلس دهم ادامه انتخابات ریاست جمهوری بود



اخبار کوتاه

تعداد 165 واحد صنفی متخلف به دلیل نداش��تن پروانه کسب و عدم 
رعایت مقررات مربوطه توس��ط ماموران پلیس امنیت عمومی اس��تان 

شناسایی و پلمپ شدند.
غالمرضا شهریاری رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اظهار داشت: در راس��تای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف 
در شهر اصفهان به مدت یک هفته توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن 

عمومی پلیس امنیت عمومی این فرماندهی اجرا شد.
وی اظهار داشت: در این مدت یک هزار و610 واحد صنفی مورد بازدید 
قرار گرفتند که در این رابطه 165 واحد صنفی متخلف به علت نداشتن 
پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمپ و برای110 

واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمپ صادر شد.
غالمرضا شهریاری رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان 
با اعالم تداوم و تش��دید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی 
پلیس، از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 

موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی110 اطالع دهند.

رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان؛

پلمپ 165 واحد صنفی متخلف
در اصفهان

 اس��تاندار اصفه��ان ارت��ش جمهوری اس��المی را 
منس��جم، کارآمد و دین مدار و والیت پذیر توصیف 
کرد و گفت: دینداری و توکل به ذات الهی در کنار 
خودکفایی و علم از تفاوت های ارتش با ارتش های 

دیگر است.
رس��ول زرگرپ��ور در مراس��م گرامیداش��ت روز 
ارتش در اصفه��ان اظهار داش��ت: ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در طول س��ال های انقالب و دفاع 
مق��دس س��ربلند و مقتدران��ه در راس��تای حفظ 
ارزش ه��ای نظام عمل ک��رد و ش��هادت طلبانه در 
 تمامی صحنه های دفاع از کش��ور ب��ه وظیفه خود 

جامه عمل پوشاند.
وی با اشاره به از جان گذشتگی های ارتش در طول 
هش��ت س��ال دفاع مقدس همپای دیگر نیروهای 
نظامی بیان داشت: دشمن زمانی که به کشور حمله 
کرد که ایران را ضعیف پنداشته بود و تصور مقاومت 
جانان��ه نیروهای مس��لح در برابر حم��الت خود را 
نداشت، اما جان فشانی های دالورانه نیروهای مسلح 
ارتش، بسیج، سپاه در کنار نیروهای مردمی گمان 
غلط دشمنان را نابود کرد و دشمن نتوانست حتی 

یک گام از درون مرزهای ایران را تصرف کند.
اس��تاندار اصفه��ان ارت��ش جمهوری اس��المی را 
منس��جم، کارآمد و دین مدار و والیت پذیر توصیف 

کرد و بیان داش��ت: دینداری و ت��وکل به ذات یزال 
الهی در کنار خودکفایی و علم از تفاوت های برجسته 
ارتش جمهوری اس��المی ایران ب��ا ارتش های دنیا 
است. وی ادامه داد: امروز ارتش ما یک ارتش منظم، 
منس��جم و کارآمد اس��ت که از پش��توانه دین نیز 
 برخوردار اس��ت و همی��ن موجب تمای��ز ارتش ما 

با سایر ارتش های جهان شده است.
مدعیان حقوق بشر از کشتار مردم جهان 

ابایی ندارند
زرگرپور با اش��اره به اینکه مدعیان حقوق بش��ر و 
مبارزه با س��الح های کش��تار جمعی خود در حال 
قتل عام مس��تقیم و یا پیش��تیبانی از کشتار مردم 
مظلوم سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورهای منطقه 
هستند، بیان داشت: مستکبران تنها مدعی مبارزه 
با سالح کشتار جمعی هستند و تهمت  این ناروا را به 
دیگر کشورها روا می دارند، اما خود از کشتار مردم 
جهان ابایی ندارند. وی بیان داش��ت: قوای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران تنها نیروی مسلح جهان 
است که هم از نظر عقیدتی و هم قدرت علم و اندیشه 
در جهان بی بدیل است و از نظر خودکفایی و قدرت 
علمی در تولید  تجهیزات نظامی نیز کارآمدی و علم 

خود را به چشم جهانیان کشیده است.
همچنی��ن در بخ��ش رژه ی��گان ه��ای موت��وری 

و مکانی��زه روز ارت��ش در اصفه��ان، هویتزر 155 
میلی متری N45  با ب��رد۴0 کیلومت��ر از توپخانه 
متوسط ارتش، توپ1۳0 میلی متری کششی از نوع 
توپخانه متوسط ارتش با برد ۲۷ کیلومتر، خودروی 
»زوبین« مجهز توپ ۲۳ میلی متری که با مانور باال 
در انواع زمین های رزم که با قدرت تحرک سرعت 
باال بر علیه انواع اهداف هوایی با ارتفاع پس��ت وارد 
عمل می شود، موش��ک انداز کاتیوشا که با مسافت 
 ۲1 کیلومتر نیروی انس��انی و تجهیزات دش��من را 
در عمق خ��اک دش��من ناب��ود و در ه��ر۲0 ثانیه 
قادر به اجرای۴0  ش��لیک موشک اس��ت، سامانه 
موش��کی زمین به زمین تمام اتوماسیون فجر قادر 
به انهدام اهداف در عم��ق ۷5 کیلومتری در خاک 
دش��من با دقت باال، خودروی تاکتیکی فوق سبک 
 چهار در چهار رنج��ر؛ طراحی و س��اخت در مرکز 
بهینه سازی سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
نزاجا با قابلیت تحرک باال و انجام عملیات شناسایی 
و ایذای��ی، نفربرهای رزم��ی آب��ی - خاکی BTR؛ 
بازسازی در  مرکز بهینه س��ازی سازمان تحقیقات 
و جه��اد خودکفایی نزاج��ا و همچنین خودروهای 
پشتیبانی رزمی از جمله اتاق عمل سیار مربوط به 
بیمارستان منطقه ای 5۷۷ ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه اصفهان، از مقابل جایگاه رژه رفتند.
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خبر

مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان در نشس��ت اضطراری مدی��ران آبفا 
استان اصفهان پیرامون مقابله با خشکس��الی گفت: طبق بررسی های 
صورت گرفته احتمال وقوع ۲۴ نوع حادثه در استان اصفهان وجود دارد 
بنابراین دستگاه های مختلف باید پیش گیری و آمادگی مقابله با حوادث 

غیرمترقبه را داشته باشند.
 منصور شیش��ه فروش افزود: از ش��رکت آبفا اس��تان اصفه��ان انتظار 
می رود احتمال وقوع هر حادثه که مرتبط با این ش��رکت است را رصد 
کند و سناریوی مقابله با حوادث را نیز تدوین کنند تا تمهیدات الزم برای 

تامین پایدار آب شرب مردم درنظر گرفته شود.
 وی ب��ه برخی از تدابی��ری که منجر ب��ه اطمینان در تامین آب ش��رب 
می شود پرداخت و اظهار کرد : آبیاری فضای سبز باید جدا از منابع آب 
شرب باشد، چاه های اضطراری باید به جهت مقابله با خشکسالی در مدار 
قرار گیرد و اعتبارات الزم برای حفر این چاه ها باید درنظر گرفته شود. 
رفع حوادث لوله های1۴00 میلی متر در کمترین زمان ممکن صورت 

گیرد. ستاد بحران آبفا باید مجهز به مقابله با حوادث باشد.
مدیرک�ل مدیری�ت بح�ران اس��ت�ان تدابی�ر ش��رک�ت آبف�ا اس��ت�ان 
اصفه�ان را به منظور مقابله با بحران ها قابل قبول دانست و اظهار داشت: 
شرکت آبفا استان اصفهان در سال های اخیر در مقابله با بحران ها موفق 
عمل کرده اس��ت که می توان در این زمینه مقابله با سیالبی شدن آب 
زاینده رود، ورود گازوئی��ل به زاینده رود و کاهش تبعات خشکس��الی 

اشاره کرد.
منصور شیش��ه فروش همچنی�ن گف�ت: ه�م اکن�ون بای�د س��ناریوی 
چالش ها و راهک�اره�ای مقابل�ه با خشکس���الی در تم�ام ش��ه�رها و 
مناطق استان تهیه و تدوین ش��ود و پس از تدوین سناریو باید راههای 
مقابله با این پدیده مدنظر قرار گیرد هرچند که در سال های اخیر شرکت 
آبفا استان در طرح مدیریت فشار شبکه و مانیتورینگ بسیار موفق عمل 
کرد. مسلما با تدوین این سناریو می توان با هماهنگی فرمانداران و نیز با 
بهره گیری از ظرفیت دستگاه های مختلف آب شرب مردم پایدار تامین 

می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

سناریوی چالش ها و راهکارهای مقابله 
با خشکسالی تدوین شود

استاندار اصفهان:

ارتش ایران از پشتوانه عظیم دینی و مکتبی برخوردار است

به مناسبت والدت حضرت علی)ع( صورت می گیرد:

 فروش ویژه در بازارهای روز کوثر 
شهرداری اصفهان

معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان:

نقطه ثقل برنامه ها
» پل خواجو « است

مدیرعامل هالل احمر اصفهان:

 اصفهان میزبان آخرین کنسرت 
احسان خواجه امیری در نیمه اول سال

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
بیشترین حجم امالک فاقد سند در کشور را دارد و در اجرای قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و امالک فاقد س��ند ) با گذشت سه 
س��ال از عمر این قانون ( بالغ ۲0۲ هزار پرونده در اس��تان تشکیل 
شده است. علی بهبهانی با بیان اینکه ثبت اسناد با یک جهش کامال 
صحیح و ریشه دار از یک س��ازمان قدیمی به یک سازمان پیشرو 
 تبدیل شده اس��ت، اضافه کرد: بالغ بر 85 درصد کلیه خدماتی که 
 در مجموع فعالیت ه��ای ثبت ص��ورت می گیرد در ح��ال حاضر 
به صورت الکترونیکی است.  وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
تمام بایگانی ها از حالت سنتی خارج شده و پرونده ها به صورت یک 
آرشیو الکترونیکی نگه داری می ش��وند، ادامه داد: تا کنون دوازده 
میلیون برگ از پرونده های ثبتی شهر اصفهان آرشیو الکترونیکی 
شده اند.  وی تصریح کرد: آرش��یو پرونده ها مراحلی دارد که شامل 
مرتب س��ازی پرونده ها، ترمیم اوراق کهنه آن، اسکن کردن اوراق 
 و خالصه نویسی از آیتم های اصلی اس��ت به گونه ای که بدون نیاز 
به اصل پرونده الکترونیکی امکان بررسی و اقدام در واحد ثبتی برای 

متصدیان اقدام فراهم شود.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان با اشاره به اینکه پروژه 
آرشیو الکترونیکی استان اصفهان بعد از استان تهران مهم ترین و 
 باالترین رقم اعتباری را به خود اختصاص داده اس��ت، اضافه کرد: 
در حال حاضر در ثبت جنوب، غرب و بهارس��تان این امر به اتمام 

رسیده و در واحدهای مرکزی، ش��رق و شمال نیز در حال تکمیل 
است که پیش بینی می شود تا دو ماه آینده کل واحدهای ثبتی شهر 

اصفهان تمام شود. 
وی با اش��اره به حجم اعتباراتی که به اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان داده شده است، گفت: بعد از استان تهران مهم ترین اعتبارات 

به دلیل حج��م پرونده ها مربوط به اصفهان اس��ت. مدیر کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان به فعالیت های شاخص الکترونیکی 
در سال گذشته اش��اره کرد و افزود: سال گذشته کلنگ مرکز داده 
اداره کل به زمین خورد که یکي از مجهتزترین مراکز در کشور است 
 و قابلیت های فراوانی دارد و امید می رود در خردادماه س��ال جاری 

به بهره برداری برس��د. هم چنین راه ان��دازی مانیتورینگ جدید 
شبکه، خرید و تجهیزات آرشیو الکترونیکی مانند کانتینگ، تکمیل 
س��امانه گردش کار و پرونده با قابلیت کار در طرح پستی به نظام 
مهندس��ی در طرح تفکیک آپارتمان ها از دیگر فعالیت ها شاخص 

در سال گذشته است.
بهبهانی با اشاره به اینکه اولین استانی هستیم که به این شکل طرح 
پستی تقاضای صدور سند مالکیت را از طریق دفاتر اسناد رسمی 
 اجرایی کردی��م، گفت: ای��ن روش بدون نیاز مراجع��ه متقاضیان 
به واحدهای ثبتی است. وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر500 هزار سند 
 مالکیت با این روش در سال های 9۳ و 9۴ به دست مردم رساندیم. 
از جمله مزایای این طرح، این است که متقاضی یا انتقاد گیرنده هیچ 

نیازی به مراجعه واحدهای ثبتی برای اخذ سند مالکیت نیست.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه اگر 
بتوانیم در ادارات ثبت مراجعات مردم را کاهش دهیم و خدمات را 
غیر حضوری ارایه دهیم، گفت: در طی س��ال گذشته دو میلیون و 
پانصد سند مالکیت بدون مراجعه حضوری مردم انجام دادیم. در این 
روش هیچ مشکلی به وجود نیامد.  بهبهانی ادامه داد: هر بار مراجعه 
به ثبت یعنی دو سفر اما در طی سال گذش��ته دو میلیون و پانصد 
مراجعه حضوری را حذف کردیم و این به معنای حذف پنج میلیون 
سفر است.  وی با بیان اینکه مردم با پرداخت ۲8 هزار و500 تومان 
در سال گذش��ته حداقل10 بار مراجعه حضوری خود را مدیریت 

کردند، گفت: در صورتی که س��ند مالکیت تک برگی باشد نهایتا 
 طی 10 روز به دست مردم می رسد و در حال حاضر بیشتر سندها 

به صورت ۲۴ ساعته یا ۴8 یا ۷۲ ساعته صادر می شود.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک اس��تان اصفهان با بیان اینکه قبل از 
اجرای این طرح ماهانه 1۴ هزار سند مالکیت صادر می شد، ادامه داد: 
سالمت اداری، ارتقا بهره وری، حذف فضای واسطه گری و داللی، 
بضاعت مندی مردم و رضایتمندی آن ه��ا از جمله فواید این طرح 
است. بهبهانی با اش��اره به اینکه تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد 
رسمی به ثبت می رسد در سامانه ای به نام ثبت حامی معامالت در 
حال انجام است، افزود: از جمله مهم ترین اتفاق های دو سال گذشته 
راه اندازی این سامانه بود؛ سازمان اسناد به صورت آنالین بر تمامی 
اسناد ) اعم از وکالت، رهن، قطعی و متمم ... ( نظارت می کند. وی 
تصریح کرد: از جمله ویژگی های راه اندازی این سامانه یک پارچگی 
و تمرکز بر اطالعات مورد نیاز سازمان و دفاتر اسناد رسمی، سهولت 
در نسخه گزاری س��امانه به صورت مرکزی، ارتباط برخط با پایگاه 
اطالعات سردفتران به جهت استفاده از اطالعات به روز آنان و ارتباط 
برخط با اطالعات هویتی اشخاص حقیقی جهت کنترل صحت آنان 
است. وی با اشاره به راه اندازی به پد انگشتی که از جمله کارهایی که 
در سال جاری صورت گرفته است، افزود: کشور ساالنه باید میلیاردها 
 تومان س��رمایه گذاری کند تا نظارت دقیق تری داش��ته باش��د و 
این سامانه ها این امکان را ایجاد کرد تا نیازی به هیچ برگه ای نباشد.

مدیرعام��ل س��ازمان میادین و س��اماندهی 
 مش��اغل ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: 
به مناسبت والدت حضرت علی)ع( طرح فروش 
ویژه در بازارهای روز کوثر از فردا اجرا می شود.

اصغر کش��اورز راد اظهار کرد: سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل ش��هری به عنوان متولی 
بازارهای روز کوثر به منظ��ور تامین مایحتاج 
عمومی و سبد کاالی خانوار تمهیدات ویژه ای 
را برای ارایه خدمات هر چه بهتر به شهروندان 

فراهم کرده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اق��الم مصرف��ی 
کوث��ر  روز  بازاره��ای  در  ش��هروندان 
ب��ه  درص��دی  ل��ی۳0  ا تخفی��ف10  ب��ا 
 ش��هروندان ارایه می ش��ود، اف��زود: همچنین 
 در ایام مختلف س��ال تخفیف های ویژه ای نیز 

در این بازارها در نظر گرفته می شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این 
راستا به مناس��بت والدت حضرت علی)ع( از 
فردا عالوه بر تخفیف های روزانه، طرح فروش 

ویژه در بازارهای روز کوثر اجرا می شود.
ش��هروندان می توانن��د نظ��رات، انتق��ادات و 
ش��کایت های خ��ود را از طریق س��امانه پیام 
کوتاه سازمان به شماره ۳0001۳9090 یا با 
 شماره تلفن های ۳۲۲08۴۷۲ و ۳۲۲۲55۳5 

به اطالع سازمان برسانند.

معاون فرهنگی- اجتماعي شهرداری اصفهان 
گفت: همزمان با هفته نکوداشت اصفهان 58 

عنوان برنامه در شهر برگزار می شود.
 علی قاس��م زاده اظهارکرد: امسال 58 عنوان 
برنامه در هفته نکوداشت اصفهان در نظرگرفته 

شده است.
وی با اشاره به اینکه نقطه ثقل برنامه های هفته 
نکوداش��ت اصفهان پل خواجو اس��ت، افزود: 
 ویژه برنامه مردمی جش��نی ب��ه رنگ اصفهان 
 از پنج��م ت��ا نه��م اردیبهش��ت م��اه در کنار 

پل خواجو برگزار می شود.
معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: پیش بینی می شود هر شب ۴ الی 
5 هزار نفر از شهروندان از برنامه های جشنی 

به رنگ اصفهان استفاده کنند.
قاس��م زاده خاطرنش��ان ک��رد: مراس��م 
 افتتاحی��ه هفته نکوداش��ت اصفهان امس��ال 
با حضور مدیران ش��هری و س��فرای شهرهای 
 خواهرخوان��ده ش��هر، پنجم اردیبهش��ت ماه 

در چهلستون برگزار می شود.

معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: برگزاری دومین جش��نواره عکس 
اصفهان با حضور عکاس��ان حرفه ای کش��ور، 
اجرای کنسرت موسیقی و برپایی نمایش های 
خیابان��ی از مه��م تری��ن برنامه ه��ای هفته 

نکوداشت اصفهان است.

مدی��ر ش��رکت آوای نوی��ن اصفه��ان گفت: 
 تمام بلیت ه��ای دو س��انس اجرای احس��ان 
خواجه امیری در دوم اردیبهشت سال جاری 
در اصفهان به فروش رس��یده و ب��ه دنبال این 
هستیم که او را برای شب تولد حضرت علی)ع( 

در اصفهان نیز به روی سن ببریم.
 محس��ن نویدپ��ور اظه��ار ک��رد: احس��ان 
خواجه امیری روز دوم اردیبهش��ت در س��الن 
نگین نقش جهان اصفهان به روی سن خواهد 
رفت. وی افزود: بلیت دو س��انس کنسرت این 
خواننده ظرف م��دت یک س��اعت به صورت 
الکترونیکی در هر دو سانس به فروش رسیده و 

استقبال از این کنسرت بسیار زیاد است.
 مدیر ش��رکت آوای نوین اصفه��ان ادامه داد: 
 ما به عن��وان مج��ری برگزاری این کنس��رت 
 ب��ه دنب��ال افزای��ش س��انس های کنس��رت 
خواجه امیری در اصفهان هستیم و سعی داریم 
 که او را برای ش��ب اول اردیبهش��ت مصادف 
با والدت حضرت علی)ع( نیز به اصفهان آورده 
تا دوس��انس نیز در این روز اجرا داشته باشد.

محس��ن نویدپور، مدی��ر ش��رکت آوای نوین 
اصفهان، در پای��ان تاکید کرد: این کنس��رت 
 آخری��ن کنس��رت احس��ان خواج��ه امیری 
در نیمه اول سال 95 در ایران خواهد بود و پس 
از ماه مبارک رمضان او تور کنسرت بین المللی 

خود را آغاز خواهد کرد.
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بهبهاني:

اصفهان بیشترین حجم امالک فاقد سند کشور را دارد

 مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری اصفهان گفت: 
در سال جاری۳۴0 پروژه با اعتبار ۲۴۴ میلیارد تومان در عرصه فضای 

سبز شهر اصفهان اجرا می شود.
احمد س��لیمانی پور افزود: با توجه به کمبود منابع آب، از مجموع۳۴0 
پروژه تعریف شده فضای سبز شهر اصفهان،1۳0 مورد آن به پروژه های 
تامین، انتقال و توزیع منابع آبی و مدیریت بهینه مصرف آب اختصاص 

پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: امسال۷0 پروژه بیشتر از سال گذشته برای شهر اصفهان 
تعریف شده اس��ت و به طور کلی هر کدام از مناطق 15 گانه شهرداری 

اصفهان 16 تا 1۷ پروژه کلیدی را در دست اقدام دارند.
وی تصریح کرد: در خصوص تملک زمین برای فضاهای س��بز ناقص یا 
احداث پارک های محلی نیز ۴۲ پروژه تملک و آزادس��ازی پیش بینی 

شده است.
مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه در بخش توس��عه فضای س��بز ۴9 پروژه تعریف ش��ده است، 
خاطرنشان کرد: به منظور ساماندهی فضای سبز مناطق نیز 99 پروژه 

در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

340 طرح سبز امسال در شهر اصفهان 
اجرا می شود



 خبر
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معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: درحال حاضر سد زاینده رود از لحاظ ذخیره آبی در وضعیت 

بحرانی قرار دارد و تنها 17 درصد ذخیره آبی دارد.
حمیدرضا تشبعی در بازدید از پروژه تصفیه خانه آب گلپایگان بیان 
کرد: هم اکنون این پروژه بیش از80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
به طوری که بخش اعظم قس��مت مکانیکی و الکترونیکی آن انجام 

شده است.
وی افزود: از آنجایی که ای��ن تصفیه خانه یکی از بزرگ ترین تصفیه 
خانه های اس��تان اصفهان محس��وب می ش��ود، اجرای کیفی این 
پروژه از اهمی��ت بس��زایی برخوردار اس��ت. این درحالیس��ت که 
 شهرس��تان گلپایگان از لحاظ کمی با مش��کل تامی��ن آب مواجه 

نیست.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
بیان کرد: اجرای تصفیه خانه آب گلپایگان به جهت برخورداری مردم 
از آب گوارا در دستور کار قرار گرفت هرچند که آب شرب این منطقه 
تا قبل از به بهره برداری رس��یدن فاز یک تصفیه خانه گلپایگان هم 
از نظر بهداشتی و سالمت هیچ گونه مش��کل نداشته فقط به لحاظ 
گوارایی و پایین تر شدن سختی آب پروژه تصفیه خانه آب گلپایگان 

اجرایی شد.
 وی همچنی��ن در بازدی��د از پ��روژه تصفی��ه خانه آب خوانس��ار از 
 بهره برداری فاز اول این پ��روژه در آینده نزدیک خب��ر داد و گفت: 
با به بهره ب��رداری ف��از اول تصفیه خانه آب خوانس��ار م��ردم این 
شهرستان دیگر با مش��کل کم آبی مواجه نیس��تند و آب شرب این 

منطقه به صورت پایدار تامین می شود.
تشیعی افزود: اجرای پروژه های تصفیه خانه آب گلپایگان و خوانسار 
بدون پیگیری و همکاری مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان 

اصفهان میسر نمی شد.
وی در ادامه وضعیت ذخیره س��د زاین��ده رود را بحران��ی خواند و 
 خاطرنشان کرد: درحال حاضر س��د زاینده رود از لحاظ ذخیره آبی 
 در وضعی��ت بحران��ی ق��رار دارد و تنه��ا 17 درص��د ذخی��ره آبی 

دارد.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
توصیه کرد: برای تامین آب ش��رب مردم این استان مدیریت فشار 
شبکه توزیع، استفاده از منابع کیفی تمام بخش ها اعم از خصوصی 
و دولتی و بهره گیری از تمام ظرفیت های آبی ش��رکت آبفا استان 
اصفهان اعمال شود و مهم تر از این موارد همراهی مردم در مصرف 
بهینه است تا مسئوالن امر موفق در تامین پایدار آب شرب در فصل 

گرم سال شوند.

معاون نظارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

ذخیره سد زاینده رود در وضعیت 
بحرانی قرار دارد

 پس از گذشت10 س��ال از واگذاری اولین سهام عدالت 
و انتظ��ار۵0 میلیون س��هامدار، ای��ن بار عل��ی طیب نیا 
 وزیر اقتص��اد، وعده تبدی��ل این نوع س��هام ب��ه پول را 
به س��هامداران عدالت داد. پس از گذش��ت10 س��ال از 
واگ��ذاری اولی��ن س��هام عدال��ت و انتظ��ار۵0 میلیون 
س��هامدار، این بار علی طی��ب نیا وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی به عن��وان متولی س��اماندهی و تعیی��ن تکلیف 
 س��هام عدالت، وع��ده تبدیل این نوع س��هام ب��ه پول را 

به سهامداران عدالت داده است.
برگه های سهام عدالت پول می شوند؟

طیب نی��ا چند روز پیش خط��اب به س��هامداران عدالت 
اعالم کرد ک��ه با تصوی��ب نهایي قانون مربوط به س��هام 
عدال��ت در مجل��س، ب��ه کس��اني ک��ه در ده��ک اول و 
 دوم درآم��دي ق��رار دارند و فقیر محس��وب مي ش��وند، 
دو میلیون تومان به ازاي هر برگه سهام عدالت و به کساني 
که در دهک هاي س��وم به بعد حضور دارند، یک میلیون 

تومان به ازاي هر برگه پرداخت خواهد شد.
وزیر اقتص��اد دولت روحان��ی در حالی این وع��ده را داد 
 که پی��ش از این مس��ئوالن س��ازمان خصوصی س��ازی 
گفته بودند که قیمت س��هام یک میلیون تومانی عدالت 
به دو میلیون توم��ان افزایش پیدا کرده، اما س��هامداران 
آن به دلی��ل بدهی ک��ه به دول��ت بابت دریافت س��هام 
یک میلیون تومانی ک��ه دریافت کرده ان��د، دارند، اجازه 
فروش س��هام خود را ندارند و باید از محل س��ود س��هام 
عدالت بدهی خود را به دولت تس��ویه کنند. وزیر اقتصاد 
ضمن اینکه نس��بت ب��ه س��هام عدالت انتق��ادات جدی 
 را مط��رح کرد، گف��ت: طرح س��اماندهي س��هام عدالت 

در دس��تور کار اس��ت ت��ا تکلیف دارن��دگان ای��ن اوراق 
 روش��ن ش��ود. س��هام عدالت به ش��یوه اي که اجرا شد، 
جز بي صاح��ب س��ازي بنگاه ه��اي اقتص��ادي ثمره اي 
 نداش��ت و ٦٢ بن��گاه اقتص��ادي ب��ي صاح��ب ش��دند، 
آیا س��هامداران عدال��ت در حال حاضر ام��کان مدیریت 

شرکت ها را دارند؟
طیب نیا با اشاره به مشکالتی که با واگذاری سهام عدالت 
بدون برنامه در سال های قبل ایجاد شده است، عنوان کرد: 
در یکي از استان ها٣0 درصد از س��هام شرکتي متعلق به 
یک شخص حقوقي است، نه مردم از منفعت آن برخوردار 

شدند، نه شرکت ها و نه دولت.
این وعده طیب نیا به دنبال تصویب الیحه » س��اماندهی 
س��هام عدالت موض��وع اصالح م��وادی از قان��ون اجرای 
 سیاس��ت های کل��ی اص��ل ) ۴۴ ( قان��ون اساس��ی « 
در جلس��ه هیئت دولت به ریاس��ت اس��حاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور در آخرین جلسات سال ۹۴ در 
اسفندماه گذشته بود. این الیحه با هدف انعطاف بیشتر در 
شناسایی مشموالن بهره مندی از سهام عدالت، کارآمدتر 
شدن شیوه مدیریت سهام، تس��ریع در آزادسازی سهام، 
تحقق گس��ترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات 

بازار سرمایه و منابع مشموالن تصویب شد.
 پرونده سهام عدالت بسته می شود

عبدا... پوری حس��ینی رییس س��ازمان خصوصی سازی 
و معاون طیب نی��ا هم در این ب��اره گفت: تا پایان س��ال 
 جاری س��هام عدالت تعیین تکلیف ش��ده و آزادس��ازی 

این نوع سهام مراحل نهایی خود را خواهد گذراند.
وی با اش��اره به اتم��ام برنام��ه واگذاری س��هام عدالت و 

بس��ته ش��دن پرونده آن تا پایان سال گذش��ته خبرداد 
و با بیان اینکه بر این اس��اس در س��ال ج��اری به اجرای 
مرحله آزادس��ازی س��هام عدالت خواهیم رسید، تصریح 
 کرد: بر این اس��اس قرار اس��ت ک��ه محاس��بات مربوط 
به میزان س��هام هر ی��ک از مش��موالن و ب��ه دنبال آن 
آزادس��ازی انجام ش��ود. معاون وزی��ر اقتص��اد از نهایی 
ش��دن پرونده آزادسازی س��هام عدالت در س��ال جاری 
 خبرداد و گفت: بنابراین دارندگان این نوع س��هام متوجه 
خواهند شد که دارایی های ش��ان از ناحیه سهام عدالت 
چه میزان اس��ت، البته این موضوع در سال ۹٦ مشخص 

می شود.
البته وعده آزادسازی سهام عدالت در سال های قبل هم 
بارها از سوی مسئوالن وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی 
سازی مطرح شده بود، به طوری که طیب نیا در سال ۹٣ 
هم از تشکیل کارگروه ویژه ای برای بررسی و کارشناسی 
آزادسازی سهام عدالت خبرداده و اعالم کرده بود که تالش 
می کنیم هرچه سریع تر مقدمات آزادسازی سهام عدالت 

را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره مندشود.
 آخرین وضعیت سهام عدالت

مسئوالن س��ازمان خصوصی قبال مطرح کرده بودند که 
در نیمه دوم س��ال ۹۵ برای مشموالن طرح سهام عدالت 
که نزدیک ب��ه۵0 میلیون نفر هس��تند، صورت حس��اب 
ارسال خواهد ش��د. در این صورت حس��اب به مشموالن 
 اعالم خواهد ش��د که در10 س��ال گذش��ته چ��ه میزان 
از سهام شان آزاد شده یا با پرداخت چه مبلغي مابقي سهام 

عدالت شان قابل آزاد سازي  است.
در ح��ال حاض��ر٦0 ش��رکت ب��ه  عن��وان ش��رکت هاي 
س��رمایه پذیر در س��بد س��هام عدالت حضور دارند که از 
این تعداد، ۵۵ شرکت سال مالي شان در ٢۹ اسفند ماه به 
پایان رسید و ۵ شرکت نیز تا خرداد یا شهریور سال جاری 

مجامع عمومي شان برگزار مي شود.
از می��ان کل مش��موالن دو ده��ک اول درآم��دي طبق 
قان��ون مش��مول۵0 درصد تخفی��ف در پرداخ��ت مبلغ 
س��هام عدالت خواهند ش��د و ب��ه بقیه مش��موالن ٦  ماه 
فرص��ت داده خواه��د ش��د ت��ا بقیه مبلغ س��هام ش��ان 
را پرداخت کنن��د. اگر هر ی��ک از مش��موالن در مهلت 
قانون��ي ٦ ماه��ه ای��ن پ��ول را پرداخ��ت کردن��د همه 
 سهامش آزاد مي ش��ود؛ در غیر این صورت سهام عدالت 
به اندازه اي که از محل س��ود س��االنه در10سال گذشته 
تسویه ش��ده، آزاد مي ش��ود. این فرآیند با درنظر گرفتن 
مهلت قانوني ٦ ماهه در اسفند سال ۹۵ به پایان مي رسد. 
به گفته مسئوالن سازمان خصوصی سازی، در این مرحله 
که تا فروردین ۹٦ به طول خواهد انجامید، به مش��موالن 
اعالم می شود که سهام چه شرکت هایی به آنها اختصاص 
پیدا کرده ی��ا اینکه چه می��زان از واحدهای یک صندوق 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس یا فرابورس به آنها 

اختصاص پیدا می کند.
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وعده طیب نیا به سهامداران عدالت ؛

برگههایسهامعدالتپولمیشوند
۵۰ میلیون سهامدار به سود می رسند

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ۹ هزار واحد صنعتي راکد در کش��ور در قالب صنایع کوچک، متوسط 
و صنایعي که زیر ظرفیت اس��مي خود فعالیت مي کنند، امس��ال با سیاست 
حمایتي و تدابیر اندیشیده شده، مجددا به چرخه تولید بازگردانده مي شود.

علي یزداني در جلسه اي که در راس��تاي برنامه هاي ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي کارگروه اس��تاني و رونق در بنگاه هاي کوچک و متوسط صنعتي و 
معدني و طرح هاي نیمه تمام صنعتي اصفهان برگزار شد، از اختصاص هزار 

میلیارد تومان تسهیالت براي این طرح در استان اصفهان خبر داد.
وي افزود: در اصفهان همانند سایر اس��تان ها واحدهاي تعطیل و با ظرفیت 
تولید کمتر وجود دارد و در برش اس��تاني براي این اس��تان با توجه به تعداد 

 صنایع کوچک و متوس��ط تعطیل یا فعالیت واحدهاي زیر ظرفیت اس��مي، 
یک هزار میلیارد تومان تسهیالت پیش بیني شده است.

 یزداني اظهار داش��ت: از ابتداي س��ال تاکنون با برگزاري جلس��ات متعدد و 
 با س��ازوکارهایي با دس��تور رییس جمه��وري در وزارتخانه ه��اي مختلف، 
بسته اي براي سال ۹۵ تهیه و به ستاد فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي کشور 

ارسال شد.
وي اضافه کرد: با این تدبیر پیش بیني مي ش��ود که تا پایان س��ال عالوه بر 
اشتغال معمولي که در روند فعالیت هاي جاري سازمان هاي تابع وزارتخانه 

انجام مي شود حدود1۹0 هزار اشتغال جدید ایجاد شود. 
 یزداني با بیان اینک��ه براي تحقق این امر 1٦ هزار میلیارد تومان تس��هیالت 

پیش بیني شده است، گفت: این تسهیالت با اعتبارسنجي از تولیدکنندگان و 
یارانه اي در نرخ سود تسهیالت و با حذف شرایط زائدي که مانع از اقدام الزم 
براي تحقق این برنامه است در چارچوب مصوبات س��تاد فرماندهي اقتصاد 

مقاومتي به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد.
وي اضافه کرد: ب��راي افزایش بهره وري نی��ز آموزش های��ي در حوزه هاي 
فناوري،کارآفریني و بازاریابي براي بیش از یک صد هزار نفر پیش بیني شده 
زیرا این موارد نیز از مشکالت واحدهاي کوچک و متوسط است و سهم استان 

اصفهان با توجه به تعداد واحدهاي داراي مشکل پیش بیني شده است.
معاون توس��عه مدیریت و منابع و امور اس��تان هاي وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت با بیان اینکه مس��ولیت س��تاد اقتصاد مقاومتي در س��طح استان ها 
 بر عهده استانداران اس��ت، گفت: امیدواریم اس��تان ها نیز براي تحقق شعار 

مقام معظم رهبري و سیاست هاي دولت تدبیر و امید موفق عمل کنند.
اس��تاندار اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: اس��تان اصفهان مشکالت 

خاص خ��ود را در زمین��ه صنای��ع کوچک و ش��هرك هاي صنعت��ي دارد و 
 امیدواریم که برنامه هاي این کارگروه گشایشي در حل مشکالت این واحدها 

داشته باشد.
رسول زرگرپور با اشاره به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدي،گفت: 
در مدت فعالیت این کارگروه800 پرونده بررسي و مشکالت بسیاري از آنها 

برطرف شد.
وي تصریح کرد: طرح هاي مورد نظر کارگروه اس��تاني رون��ق در بنگاه هاي 
کوچک و متوسط صنعتي و معدني باید قبل از اجرا آسیب شناسي و مشکالت 
آن بررسي و حل ش��ود زیرا کلید موفقیت این طرح برداشته شدن مشکالت 

بر سر راه آن است.
استاندار اصفهان، طرح رونق در صنایع کوچک و متوسط کشور را مهم ارزیابي 
کرد و گفت: تسهیالت خوبي به این طرح اختصاص پیدا کرده و اثرات آن در 
استان اصفهان که بیشترین واحدهاي صنعتي را دارد، مي تواند کارساز باشد.

خبر

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نرسیدن سطح دریافتی 
نیروی کار به میزان واقعی و ع��دم احیای ماده ۴1 قانون کار باعث 
ادامه روند » سرکوب دس��تمزدی « و حذف مزایای رفاهی نیروی 

کار شده است.
فرام��رز توفیق��ی ب��ا بی��ان اینک��ه فعالی��ت بخ��ش خصوصی و 
خصوصی سازی در کشور گس��ترش پیدا کرده ولی کماکان شاهد 
سرکوب دستمزد و نرساندن آن به سطح واقعی خود و عدم احیای 
 ماده ۴1 قانون کار هستیم، گفت: سرکوب دستمزد در این سال ها 
به حدی ب��ود ک��ه در مقابل جهش قیمت ه��ا در ف��از اول اجرای 
هدفمندی یارانه ه��ا، مزدبگیران را یا وادار ب��ه از جیب خوردن و 
تاراج اندك پس اندازشان برای روزهای مبادا یا راهی بانک ها برای 

استقراض کرد.
نماینده کارگران در ش��ورای عال��ی کار اظهارداش��ت: همچنین 
برخی برای پیدا کردن شغل دوم تالش کردند. قطع مزایای رفاهی 
)س��بدهای اهدایی مناس��بتی و...(، حقوق قانونی ) سرویس ایاب 
 و ذهاب، صبحانه، نهار، البس��ه، وس��ایل حفاظت فردی، معاینات 
دوره ای و... (، کاهش افزایش دس��تمزد، تعدیل نی��رو و ... در این 
 س��ال ها باعث ش��د تا ش��اهد س��قوط بیش از پیش قدرت خرید

جامعه کارگری به علت فاصله گرفتن دس��تمزد از س��طح واقعی 
خود باشیم.

توفیقی خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاض��ر که به س��بب رکود و 
تحریم ه��ا، س��المت بانک��ی به خط��ر افتاده و کش��ور ب��ه لحاظ 
 رکودی نیاز به توس��عه مالی جدی جهت خروج از رک��ود را دارد

  و ه��دف سیاس��تگذار حف��ظ اس��تمرار کاه��ش ت��ورم اس��ت، 
 چاره ای جز کاهش نرخ سود بانکی، حل و فصل بدهی های دولت، 
افزایش گردش نقدینگی در صنعت، ایج��اد قدرت خرید با اصالح 
 سطح دستمزدها، ایجاد شرایط س��هل برای دسترسی مزدبگیران

  به تولیدات داخل��ی و حل و فص��ل مطالبات غیرج��اری بانک ها 
نداریم.

وی افزود: در این راس��تا باید اصالحات س��اختاری نهادی شامل 
ارتقای شأن نظارتی بانک مرکزی، اصالح رابطه تعریف شده دولت 
و بانک ها و بانک مرکزی، نظام توثی��ق و اعمال عقود، پایش پول و 
گردش سرمایه، نظام ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی ناسالم، 

در راس امور اصالحی قرار بگیرند.
این مقام مسئول کارگری کش��ور تصریح کرد: در غیر این صورت، 
سال 1٣۹۵ س��الی خواهد بود که بانک ها برای حل معضل جریان 
 نقد خ��ود به بانک مرکزی متوس��ل ش��ده و به جه��ت جلوگیری 
 از ورشکس��تگی بانک ها و بروز بحران بانکی، بانک مرکزی مجبور 
به تامین مالی بانک ها خواهد ش��د و در نهایت اقتصاد کشور دچار 
تورم باال خواهد ش��د. این بار نیز برای کنترل سطح سود صاحبان 

سرمایه این طبقه مزدبگیر است که باید قربانی شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار؛

چرا مزایای رفاهی کارگران قطع شد؟

شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور )سهامی خاص( ثبت شده به 
شماره 2۰82 شماره شناسه ملی 1۰26۰21۰143

آگهیاستفادهازحقتقدمموضوعماده169الیحهاصالحیقانونتجارت

هیئت مدیره 
شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور )سهامی خاص( 

در راس��تای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1٣۹۴/1٢/٢7 مبنی بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 
1٦۹ اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردیده 
سرمایه شرکت از مبلغ ۵1/000/000 ریال تا مبلغ ۵/100/000/000 ریال از طریق واریز نقدی و از 
محل صدور سهام جدید افزایش یابد، لذا حساب سپرده 001-0۹8٦۴80٦-0۴٣-1۴٦1 عهده بانک 
انصار شعبه ثامن الحجج جهت واریز مبلغ ناشی از افزایش سرمایه اعالم گردید و هر یک از سهامداران 
که تمایل به حضوردر افزایش س��رمایه را دارند بایس��تی حداکثر ظرف م��دت ٦0 روز از تاریخ آگهی 
جهت خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش هر سهم ۹۹ سهم و هر یک به ارزش 
10/000 ریال اقدام نمایند و رس��ید مربوطه را تحویل هیئت مدیره دهند. الزم به ذکر است چنانچه 
در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نس��بت به خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه و استفاده از 
حق تقدم خویش اقدام ننمایند هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم های استفاده 
نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران یا طلبکاران که تمایل به خرید سهام دارند واگذار 
نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد. 

به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، هیچ کمبودی در بازار برنج وجود 
ندارد و وجود دالالن و به نوعی جوسازی عده ای سودجو، دلیل اصلی گرانی 
اخیر برنج شده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
باید در این زمینه پاسخگو باشد و این درحالی است که علیرغم پیگیری های 
 خبرنگار ایسنا، این سازمان همچنان، موضع س��کوت اختیار کرده است. 
در بازار شب عید برنج تنها محصول خوراکی بود که با نوسان قیمت مواجه 
شد و وزارت جهاد کش��اورزی نیز نس��بت به آن اعتراض داشت و به گفته 
معاون این وزارتخانه، دالالن عامل گرانی این محصول شده اند، چراکه هیچ 
کمبودی در بازار نداریم و قیمت منطقی هر کیلوگرم برنج باید نهایتا8000 
تومان باشد. در این زمینه رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز با انتقاد 
 از فعالیت س��ودجویان و دالالن برنج در بازار تاکید ک��رد: گرانی برنج که 
عده ای آن را به دلیل افزایش قیمت در ش��هرهای مص��رف کننده عنوان 
می کنند در واقع به دلیل افزایش قیمت آن در شهرهای تولیدکننده و وجود 

دالالن در این بخش است. محمدآقاطاهر اظهار کرد: افزایش قیمت برنج را 
قبول دارم؛ ولی این موضوع در شهرهای مصرف کننده اتفاق نیفتاده بلکه 
 مربوط به گران فروختن آن در شهرهای تولیدکننده است و کارخانه های

مربوطه در شهرهای تولیدکننده این محصول را گران می فروشند.
وی در عین حال بیان کرد:  در این میان فعالیت سودجویان نیز رونق گرفته 
 و ش��اهد تقلب در فروش برنج های ایرانی با کیفیت نیز هستیم؛ متاسفانه 
در برخی مواقع برنج های پاکستانی با برنج های مرغوب ایرانی ترکیب شده 

یا برنج های پاکستانی در کیسه های ایرانی جاسازی و فروخته می شود.
 رییس اتحادی��ه بنک��داران موادغذایی به مردم هش��دار داد ک��ه برنج را 
از واحدهای مجاز و دارای پروانه کسب خریداری کنند تا از با کیفیت بودن 
آن اطمینان حاصل کنند. وی همچنین درباره مهم ترین تخلفات واحدهای 
صنفی در چند ماه اخیر گفت: عدم صدور فاکتور و نداشتن برچسب قیمت 

از مهم ترین موارد تخلفی است که در ماه های گذشته گزارش شده است.

مدیر متالورژی و روش های تولید ش��رکت فوالد مبارک��ه گفت: تولید 
محصوالت ویژه شرکت فوالد مبارکه اصفهان٣0 درصد افزایش پیدا کرد.

غالمرضا جوانمردی اظهار داش��ت: محصوالت م��ورد مصرف در صنایع 
خودروسازی، مخازن تحت فشار، صنایع نفت و گاز، سازه های ساختمانی 

با استحکام باال و گرید کربن باال برای عملیات حرارتی از نمونه گریدهای 
تولیدی محصوالت ویژه است.

وی حدود۴0 درصد محصوالت صادراتی شرکت فوالدمبارکه اصفهان را 
محصول ویژه برشمرد و افزود: سال گذشته یک میلیون و700 هزار تن 
محصول ویژه در فوالد مبارکه تولید شد که این میزان٣0 درصد بیشتر 

از برنامه تولید محصوالت ویژه است.
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالدمبارکه اصفهان تصریح 
کرد: فوالد فوق کشش��ی IF با مقدار کربن کمتر از س��ه هزارم درصد، 
همچنین فوالدهای میکروآلیاژی با اس��تحکام متوسط تحت استاندارد 
پژو سیتروئن و فوالدهای میکروآلیاژی با استحکام باال و انعطاف پذیری 

باال در ساخت شاسی کشنده های سنگین و تریلرها کاربرد دارد.
وی بیان داشت: بازار هدف محصوالت ویژه کشورهای اروپایی است.

سکوت سازمان حمایت مصرف کنندگان در مقابل گرانی برنج

مدیر متالورژی و روش های تولید مطرح کرد:

افزایش 3۰ درصدی تولید محصوالت ویژه فوالد مبارکه

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت:

بازگشت 9 هزار واحد صنعتي راکد کشور، به چرخه تولید 
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مدير مسئول دنياي قلم، روند اجراي طرح هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در بخش اشتراك نشريات و خريد مجالت برگشتي را خوب و هماهنگ ارزيابي 

و خواستار تداوم اجراي اين دو طرح طي سال هاي آتي شد.
عذرا فراهاني، طرح خريد مجالت برگش��تي را ابتكار خ��وب وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اس��المي عنوان كرد كه اجراي آن از اواخر س��ال گذشته آغاز شده و 
 در نتيجه اجراي اين طرح، مازاد مجالت منتش��ر ش��ده به دست افرادي كه 
از شرايط و فرصت الزم براي مطالعه برخوردار هستند رسيده و مورد استفاده 
قرار مي گيرد. وي با اش��اره به اينكه جامعه هدف در اين طرح، مراكز عمومي 
هستند كه شايد از ش��رايط و بضاعت كافي براي خريد محصوالت فرهنگي و 
رسانه اي برخوردار نباشند، اظهار كرد: طرح خريد مجالت برگشتي از لحاظ 
اقتصادي براي ما به عنوان يك نش��ريه دار مس��تقل، منفعت مالي آن چناني 
ندارد، اما وقتي قرار است مازاد مجله به قيمت پاييني فروخته شده و به خمير 
كاغذ تبديل شود بهتر است كه از طريق مشاركت در اين طرح با قيمت باالتري 

به دست كساني بيافتد كه از آن استفاده مي كنند.
 به عقيده اي��ن فعال مطبوعاتي، در ش��رايط كنوني كه اقبال عمومي نس��بت 
 به مطبوعات بس��يار كم اس��ت و از طرف ديگر آگهي هاي تبليغاتي كمتري 
به نشريات كشور به ويژه در بخش ماهنامه ها مي رسد الزم است وزارت ارشاد 
با تدوين و اجراي چنين طرح هايي نش��ريات را مورد حمايت حداكثري خود 
قرار دهد. فراهاني در ادامه گفت: روند اجراي طرح هاي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي به خصوص در بخش اشتراك نشريات و خريد مجالت برگشتي بسيار 

خوب و از هماهنگي هاي الزم برخوردار بوده است.
 اين فعال رس��انه اي در عين حال ابراز اميدواري كرد ك��ه هزينه اين طرح ها 
از منابع مستقل تامين شود و دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونت 
مطبوعاتي را در تقويت اين طرح ها، ياري كند چ��را كه مديران مطبوعات به 
ويژه در بخش خصوصي روي يارانه و تامين بخش��ي از هزينه هاي خود از اين 
طريق حساب مي كنند و در صورتي كه پرداخت يارانه ها با مشكل مواجه شود 
توان و انگيزه خود را براي ادامه فعاليت از دست خواهند داد. طرح خريد مجالت 
برگشتي، از دي ماه 94 در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد كليد خورد و تا كنون 
بالغ بر250 هزار نسخه از نش��ريات عضو با اعتباري بالغ بر240 ميليون تومان 
خريداري و به صورت رايگان در اختيار مراكز عمومي - فرهنگي قرار گرفته است. 

تا پايان اسفند ماه 105 نشريه در اين طرح ثبت نام كرده اند.

خبر
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سینما

احسان محمدحسنی، تهيه كننده فيلم سينمايی باديگارد در مراسم 
گراميداشت شهيد مرتضی كه در تاالر ش��هيد رجايی قزوين برگزار 
ش��د، اظهار كرد: ش��هيد آوينی قفس وجود را شكس��تند و به پرواز 
درآمدند. وی با اشاره به دغدغه مندی شهيد آوينی گفت: آقا مرتضی 
اگر امروز بود نسبت به مدافعان حرم، اتفاقات سوريه و داعش بی تفاوت 
نبود، قطع  به يقين شهيد آوينی از كنار فقر و فساد داخل كشور ساده 
نمی گذشت همان طور كه مستند خان گزيده ها را به زيبايی روايت 
كرده بود. محمدحسنی افزود: آقا مرتضی اگر امروز بود به طور حتم 
در مسير پياده روی نجف تا كربال در اربعين حسينی حضور داشت و 

نسبت به آب و هوای فرهنگی كشور بی تفاوت نبود.
تهيه كننده فيلم س��ينمايی باديگارد تصريح ك��رد: اوضاع فرهنگی 
كش��ور خراب اس��ت و در اين بين هر كس��ی از خود س��لب اختيار 
 می كند، در واقع حوزه فرهنگ و هنر به حال خود رها ش��ده اس��ت؛ 
رهبر معظم انقالب مكررا تاكيد داشته اند كه بنده از وضعيت فرهنگی 
كشور راضی نيس��تم. وی ابراز كرد: ما در س��تاد و قرارگاه جنگ نرم 
باختيم و نبايد متكی به دس��تگاه های متولی اين امر باشيم، از زمان 
دولت آقای هاش��می، فرهنگ به حال خود رها شده است و در زمان 
آقای احمدی نژاد متاسفانه ضعيف ترين وزرا برای حوزه های فرهنگی 
 انتخاب ش��دند. در دولت آقای روحانی هم كه سه سال باارزش فقط 

به گدايی كردن از غرب و اروپايی ها صرف شد.

حضرت آيت اهلل جوادی آملی گفت: آموزه  های پيامبر مربوط به زبان 
مشترك همه افراد جهان است، فيلم محمد رسول اهلل)ص(، پاسخی 
محكم به ش��بهات و تحريفات مطرح شده توس��ط سلمان رشدی و 
امثال اوست چرا كه تنها ابزاری كه می تواند با زبان زنده، پاسخ سلمان 

رشدی ها را بدهد، همين هنر است.
اين مرجع تقليد در ديدار دكتر ايوبی معاونت سينمايی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به همراه جمعی از هنرمندان سينمايی كشور با تاكيد 
بر اين نكته كه هنر به ويژه س��ينما، بايد محل تجلی حق و حقيقت 
باشد؛ اظهار داشت: بايد توجه داش��ت كه سينما، يك رسانه مجازی 
نيس��ت؛ هرجا كه فكر و انديش��ه و هنر در جريان اس��ت فضا فضای 
حقيقت اس��ت بنابراين همه ما در فضای حقيقت زندگی می كنيم، 
كس��انی كه از برخی هنرها و رس��انه ها به » مجازی « ياد می كنند 
اگر راه انديشه را راه مستقيم می دانستند هرگز از اين فضا به فضای 
مجازی ياد نمی كردند. آيت اهلل جوادی آملی با بيان روايتی از رسول 
اكرم در خصوص اجازه ورود مسيحيان به مسجد جهت عبادت بيان 
داشت: برخی تنگ نظری ها در محدوده سينما كاری از پيش نمی برد، 
آن وسعت نظر پيامبر )ص( بود كه باعث ش��د مسيحيانی كه جهت 
عبادت با اجازه پيامبر وارد مسجد مدينه شدند پس از مدتی ناقوس 

خود را كنار گذاشته و به اسالم متمايل شوند.

س��االر عقيلی گفت: به زعم من اصفهان پايتخت فرهنگی ايران است و بهترين 
كنسرت هايم را در اصفهان اجرا كرده ام و اين به دليل انرژی و عالقه بيش از اندازه 

شما مردم اصفهان نسبت به موسيقی فاخر ايرانی است.
 س��االر عقيلی شنبه ش��ب در تاالر رودكی اصفهان و در ميان كنسرتش اظهار 
داش��ت: خوش��حالم كه در جمع مردم خون گرم و مهمان نواز اصفهان هستم و 
بسيار خوشحالم كه بار ديگر به خطه اصفهان و به اين شهر سفر و در جمع شما 

عزيزان كنسرت اجرا می كنم.
 وی اف��زود: به زع��م من اصفه��ان پايتخ��ت فرهنگی اي��ران اس��ت و بهترين 
كنسرت هايم را در اصفهان اجرا كرده ام و اين به دليل انرژی و عالقه بيش از اندازه 

شما مردم اصفهان نسبت به موسيقی فاخر ايرانی است.
هنرمند س��نتی ايران قبل از اجرای حانيه اذعان داش��ت: اين قطعه در همين 
چندين روز در اركس��تر ملی اصفهان تنظيم شده اس��ت كه برای اين كنسرت 
اجرا شود. وی ادامه داد: قطعه حانيه تيتراژ پايانی سريال حانيه است كه چندی 
 پيش در سيمای جمهوری اسالمی ايران پخش شد كه اين قطعه به آهنگ سازی 

فريد سعادت مند آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از س��تاد خبری بيس��ت و نهمين نمايش��گاه 
 بين المللی كتاب تهران، ثبت نام دانش��جويان برای دريافت يارانه خريد كتاب 
از ساعت ۸ صبح روز شنبه 2۸ فروردين ماه آغاز شد و با گذشت يك روز ۳1 هزار 
و ۶92 دانشجو از طريق مراجعه به سايت نمايشگاه و پرداخت وجه خود، ثبت نام 

قطعی خود را انجام دادند.
 بر اس��اس اين گ��زارش، ثبت ن��ام دانش��جويان تا پاي��ان روز چهارش��نبه اول 
ارديبهشت ماه ادامه خواهد داش��ت. بر اساس هماهنگی های انجام شده در اين 
دوره از نمايش��گاه در صورت تمايل، كارت مجازی خري��د كتاب به جای كارت 
 فيزيكی برای دانشجويان صادر خواهد شد و دانش��جويان می توانند با استفاده 

از اپليكيشن آسان پرداخت نسبت به پرداخت وجه خود اقدام كنند.
همچنين به منظور برقراری عدالت فرهنگی، س��هميه بندی يارانه خريد كتاب 
برای دانشجويان با توجه به ظرفيت های دانشجويی هر استان انجام شده است. 
 از اين رو، دانش��گاه هايی كه فهرس��ت دانش��جويان آن ها در س��ايت بارگذاری 
نشده است، می توانند هر چه سريع تر نسبت به ارسال ليست دانشجويان جهت 
 دريافت ياران��ه خريد كتاب در نمايش��گاه بين المللی كتاب ته��ران به معاونت 

امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام كنند.
در خبری ديگر از نمايش��گاه، مديركميت��ه اجرايی و رفاهی بيس��ت و نهمين 
 نمايش��گاه بين المللی كتاب تهران از آغاز عمليات غرف��ه بندی و نصب موكت 
در بخشی از سالن های مسقف و فضای باز نمايشگاه كتاب واقع در شهرآفتاب خبر 
داد. حسين صفری با اش��اره به تامين برق اصلی نمايشگاه كتاب در شهرآفتاب، 
ادامه داد: ش��هرداری تهران همچنان در حال انجام زيرس��اخت های نمايشگاه 
از جمله برق اصلی نمايش��گاه اس��ت كه اين موضوع بايد هر چه سريع تر نهايی 
ش��ود. اميدواريم در زمان باقی مانده ش��هرداری تهران بتواند نس��بت به ايجاد 

زيرساخت های الزم برای برگزاری نمايشگاه كتاب، اقدامات الزم را انجام دهد.

ساالر عقیلی در اصفهان:

اصفهان پایتخت فرهنگی ایران است 

تنها در یک روز صورت گرفت؛

ثبت نام قطعی بیش از ۳۱ هزار دانشجو 
برای دریافت یارانه خرید کتاب

تهیه کننده بادیگارد؛

اوضاع فرهنگی کشور خراب است

آیت اهلل جوادی آملی:

برخی تنگ نظری ها در محدوده 
سینما کاری از پیش نمی برد 

وقتی در آشپزخانه » شایعه « تفت می دهند؛

پلیس فتا حواسش به همه چیز هست؟!
فضای مجازی و تخريب چهره بعضی هنرمندان چاشنی غذای بد طعم شايعاتی 
است كه اين روزها در آشپزخانه گروه ها و كانال های متفرقه تفت داده شده و 

دست به دست می شود.
چهره های موجه و آرام سينما و تئاتر ايران گاهی مورد هجوم بعضی بداخالقان 

فضاهای مجازی قرار می گيرند تا خالف آن چيزی كه هست را نشان دهند.
روز سه شنبه گذش��ته ش��ايعه ای مبنی بر خود انتخابی اعضای هيئت مديره 
خانه تئاتر ايران به بنياد ملی نخبگان به عنوان نخبگان حوزه تئاتر منتشر شد.

شايعه ای كه خيلی زود فضای مجازی را پر كرد و در گروه ها و كانال های متفرقه 
خبری دست به دست شد.

ايرج راد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ضمن 
 رد كردن اين ش��ايعه گفت: مدتی است شايعاتی توس��ط گروه و افراد خاصی 
در شبكه های مجازی منتشر می شود كه در تالش برای تخريب چهره تئاتر و 
اينجانب و بهزاد فراهانی است. وی در ادامه افزود: به هيچ وجه چنين تصميمی 
صورت نگرفته است؛ چرا بايد خودم را برای معرفی به بنياد ملی نخبگان معرفی 

كنم و چرا چنين شايعاتی را برايم درست می كنند.
اين اولين بار نيست كه بعضی گروه ها و كانال های متفرقه برای عضوگيری يا 

تبليغات مد نظرشان، به هر طريقی اقدام به عضو گيری می كنند.
هفته گذش��ته نيز ش��ايعه ای با عنوان به سرقت رفتن جس��د مرحوم مرتضی 
پاشايی در شبكه های مجازی دست به دست شد كه با پيگيری خبرنگار باشگاه 

خبرنگاران جوان، از مسئوالن بهشت زهرا )س( تهران اين خبر تكذيب شد.
عالوه بر انتش��ار اخبار كذب در رس��انه های مجازی، بعضی كانال ها و گروه ها 

 تبليغ��ات متفاوتی انج��ام می دهند. تبليغات��ی كه ترغيب كنن��ده افراد برای 
ثبت نام در كالس های رقص است. بعضی از اين كانال ها برای مجالس مختلف 
رقاص خانم يا آقا می فرستند و بعضی ها هم برگزاری مجالس مختلط را تبليغ 
می كنند. راهی آسان و بدون هزينه و تبليغات و انتش��ار اخبار به هر طريقی، 

دستپخت اين روزهای شبكه های مجازی است.
 با توج��ه به اينكه نظ��ارت كافی بر روی بس��ياری از اخبار و ش��ايعات صورت 
نمی گيرد، بهترين راه برای اعتماد به صحت و س��قم اخبار، كانال های رسمی 

است كه توسط خبرگزاری های رسمی ايجاد شده است.
 به نظر می رس��د فعاليت های پليس فتا در اين فضا چندان چش��مگير نبوده و 

جای خالی نظارت در بعضی كانال های خبری خالی است.

مهم ترين خبرهای زندگی شخصی سينماگران اعم از ازدواج و طالق، 
كناره گيری از عرصه س��ينما به داليل ش��خصی و ... است و مهم ترين 

بخش از زندگی هنری آنها طرز پوشش، دستمزد و ... خواهد بود.
دستمزد بازيگران سينما هم يكی از چالش برانگيزترين موضوعاتی است 
كه در سينمای ايران هميشه محل بحث بوده و مالك تعيين دقيق آن 
مبهم باقی مانده و عالمت س��وال را در بين مخاطبان، اهالی رس��انه و 

منتقدان باقی گذاشته است.
برخی بازيگران اصطالحا هن��ری، بعضی ها تجاری و تعدادی تلفيقی از 
اين دو يعنی هنری- تجاری تلقی می شوند كه كيفيت بازی در افزايش 
دستمزد، در هر سه دسته مشترك اس��ت. البته اين كيفيت بايد به دل 

مخاطبان اصلی ) مردم ( بنشيند تا سطح آنها مشخص شود.
در اين راس��تا فيلم های كم��دی با توجه ب��ه توليد كم، س��هم بااليی 
در ج��ذب مخاطب دارند و در ح��ال حاضر رضا عط��اران در بين ديگر 
 بازيگران يكه تازی می كن��د و نزديك به يك دهه اكث��ر فيلم هايی كه 
او در آنها نقش آفرينی می كند، به فروش بااليی می رسد و به نوعی او را به 
پول سازترين بازيگر سينمای ايران تبديل كرده است. حتی اين بازيگر 
 در مواقعی هم با حضور در فيلم های غيرتجاری نيز موفق بوده اس��ت. 
اين موفقيت در افزايش دستمزد وی به طور قطع تاثير مثبت می گذارد 
و كمتر كسی به مبلغ دريافتی اين بازيگر اعتراضی دارد و آن هم به دليل 
سودآوری و نقش موثر وی در رونق گيشه سينماست. شهاب حسينی، 

فرهاد اصالنی، حامد بهداد، به��رام رادان، مهران مديری، رضا كيانيان، 
نيكی كريمی، حمي��د فرخ نژاد، امي��ن حيايی، مهناز افش��ار، هنگامه 
قاضيانی، مريال زارعی، باران كوثری، ترانه عليدوستی، مصطفی زمانی و 
الناز شاكردوست از دسته بازيگران مطرح سينمای ما هستند كه معموال 
به عنوان بازيگران اصلی و تاثيرگذار در يك اثر انتخاب می شوند، اما فارغ 
از كيفيت بايد ديد كه كداميك از اين ستاره ها می تواند بازگشت سرمايه 

را برای تهيه كننده و سرمايه گذار اثر تضمين كند.
 همان ط��ور كه عنوان ش��د، بيش��تر تهيه كننده ها و س��رمايه گذاران 
به داليلی كه عنوان ش��د با كمال ميل حاضرند به بازيگری چون رضا 
عطاران، دس��تمزدهای500 ميليونی كه عطاران جديدا آن را تكذيب 

كرده، بدهند.
اينكه مش��خص نيس��ت تا چه حد دس��تمزدهايی كه گاه��ی از زبان 
سينماگران و اهالی رسانه به گوش می رسد، صحت دارد، به خاطر نبود 
قانونی مشخص است و چرايی اينكه قانون مشخصی مانند كشورهای 
صاحب صنعت س��ينما در خصوص دس��تمزد بازيگران و دادن ماليات 

طبق آن در كشور ما وجود ندارد، به مقامات مسئول ربط پيدا می كند.
 ازطرفی اگر برخی از بازيگ��ران مانند عطاران500 ميليون دس��تمزد 
می گيرند بايد به آنها حق داد؛ چون گيشه را تس��خير كرده و به رونق 
س��ينما كمك می كنن��د. در اين ميان چه كس��ی جوابگ��وی عملكرد 

بازيگرانی است كه با دريافت دستمزد باال سوددهی هم ندارند؟!

ن��وروز، به��ار س��ينمای ايران اس��ت. 
 اس��تقبال خ��وب م��ردم از اك��ران 
فيلم هاي نوروزي چند س��الي است كه 
به يك اپيدمي تبديل ش��ده اس��ت و به همي��ن علت نيز 
فيلمسازان ايرانی عالقه مند هستند تا از حداكثر ظرفيت 
خود براي اكران فيلم ش��ان در اين زمان اس��تفاده كنند. 
امس��ال اما يك اتفاق ب��ی نظير برای س��ينمای ايران رخ 
داده و آن هم ركورد بی سابقه استقبال از فيلم های اكران 
نوروز اس��ت. اكرانی كه همچنان ادامه دارد و حتی اهالی 
س��ينما را نيز متعجب كرده است. اين استقبال به موازات 
 پايتخت، در ساير استان ها و از جمله اصفهان نيز جريان 
داشته اس��ت و س��بب ش��ده تا از ابتدای نوروز تا كنون، 
صف های گس��ترده ای از مردم  را مقابل سينماهای شهر 
 مش��اهده كنيم. مردمی كه برای تماش��ای فيلم هايی كه 
در ژانرهای مختلف ساخته ش��ده و بر روی پرده هستند، 
صف كشيده اند. از اين دس��ت اتفاقات در اصفهان كمتر 
 دي��ده بودي��م. در ش��هری كه پايتخ��ت فرهن��گ و هنر 
ايران زمين اس��ت، اما تا پي��ش از اين به نظر می رس��يد 
مردمان اين ش��هر فرهنگی، برای خري��د پيتزا و همبرگر 
دس��ت به نقدتر از خريد كت��اب يا بليت فيلم هس��تند و 
حتی در ايام برگزاری جش��نواره های فيلم فجر نيز شاهد 
اس��تقبال پررنگ م��ردم اصفهان از فيلم های جش��نواره 

نبوديم و اين امر، سبب نااميدی سينماداران شده بود. 
امسال اما ورق برگشته است. طی چندماه گذشته، اتفاقات 
خوب و مثبتی در حوزه فرهنگ در استان شاهد بوده ايم. 
قطعا قرارگرفتن يك روحانی روشنفكر عالقه مند به حوزه 
س��ينما در راس اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
در اين زمينه بی تاثير نبوده است. از سوی ديگر واگذاری 
سينماها به حوزه هنری، اتفاق خوب ديگری بود كه رخ داد 

تا دست مسئوالن حوزه هنری برای 
تغيير و تحوالت بازتر باش��د. اولين 
اقدام نيز بازگشايی سينما فلسطين 
و تالش برای س��اخت پرديس های 
س��ينمايی و بازگشايی سينما ايران 
 بوده اس��ت. ب��ه طوركلی ب��ه نظر 
می رس��د افق فرهنگی در اصفهان، 
افق روش��نی اس��ت و حداقل اهالی 
 س��ينما و عام��ه م��ردم را دوب��اره 
ب��ا س��ينماهای اين ش��هر آش��تی 
داده است. از س��ال گذشته كه رضا 
 دهقانی، دبير جش��نواره فيلم فجر 
در اصفهان از اس��تقبال چش��مگير 
مردم اصفهان از فيلم های جشنواره 
خبر داد و اين اس��تقبال را بس��يار 
پررن��گ تر از س��ال های گذش��ته 

توصيف كرد، می شد اميدوار بود كه اين استقبال در اكران 
عمومی فيلم ها نيز ادامه داشته باشد. همين طور هم شد 
و در پايان تعطيالت ن��وروزی، حس��ينعلی آقاييان زاده، 

معاون هنری سينمايی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان خبر از رش��د 7 برابری فروش نوروزی سينماهای 
 اس��تان اصفهان در ايام نوروز داد كه ركورد فوق العاده ای

  ب��رای س��ينماهای اصفه��ان 
به شمار می رفت. آقاييان با اشاره 
به فروش فيلم ه��ای اكران نوروز 
س��ال 95 گفت: » س��ينماهای 
اس��تان اصفهان با اكران مناسب 
فيلم ها و اقبال خوب مردم سالی 
پررون��ق را در ن��وروز 95 تجربه 
كردند. فيلم های » من سالوادور 
نيس��تم «، » باديگارد « و » ابد و 
يك روز « توانستند رتبه های اول 
تا س��وم را در اكران های نوروزی 
استان اصفهان به خود اختصاص 

دهند. «
آقاييان در خصوص ميزان فروش 
 س��ينماهای اس��تان اصفه��ان 
در اي��ام ن��وروز گف��ت: » ميزان 
فروش سينماهای استان اصفهان در ايام نوروز بالغ بر 500 
ميليون تومان شد كه اين رقم نس��بت به مدت مشابه در 

سال 94 رشد 7 برابری را نشان می دهد. « 

نمی توان بهس��ازی و نوسازی س��ينماها و البته جذابيت 
فيلم های اكران ش��ده در نوروز را در باالرفتن آمار فروش 
 فيلم ه��ا و اقبال اصفهانی ها نس��بت به اكران س��ينماها 
در بهار بی تاثير دانس��ت. اقبالی كه البته در سراسر كشور 
شكل گرفت و بهار سينمای ايران را در اوج نااميدی رقم زد. 
سينماي هاي ايران با نمايش دو فيلم كمدي در كنار چهار 
اثر اجتماعي، اكران خود را در نوروز آغاز كرد، اما اتفاقي كه 
در نوروز امسال افتاد و شايد كمتر كسي چنين پيش بيني 
مي كرد، فروش چندميلياردی فيلم ها و افزايش 4 برابري 
مخاطبان سينما نسبت به همين زمان در سال گذشته بود.

 آنچ��ه در ادام��ه اي��ن گ��زارش مي آي��د م��روري كوتاه 
 ب��ر فيلم ه��ای روی پرده اس��ت ك��ه ف��روش ميلياردی 

داشته اند.
ابد و یک روز

فيلم سينمايي » ابد و يك روز « كه در جشنواره فيلم فجر 
94 به عنوان يك پديده مطرح شد، در نوروز امسال روي 
پرده سينماها جا خوش كرد. اين فيلم با 2۸ روز نمايش در 
74 سالن سينما هفته گذشته ۶۶۶ ميليون تومان فروش 
داش��ته و در مجموع تا به امروز ف��روش ۳ ميليارد و 700 

ميليون توماني را تجربه كرده است.
 بادیگارد

تازه ترين س��اخته كارگردان نام آشناي س��ينماي ايران 

 از ديگر فيلم هاي اك��ران نوروزي اس��ت. حاتمي كيا كه 
با بايگاردش در كس��ب جوايز جش��نواره س��ي و چهارم 
فيلم فجر توفي��ق چنداني پيدا نكرد؛ اما در گيش��ه موفق 
ظاهر شده اس��ت. اين فيلم با 2۸ روز نمايش در 97 سالن 
 سينما هفته گذشته فروش ۶99 ميليوني را تجربه كرد و 
 در مجم��وع با فروش ۳ ميلي��ارد و9۸0 ميلي��ون توماني 

فاصله اي تا تجربه 4 ميليارد ندارد.
 من سالوادور نیستم

 » من س��الوادور نيستم « س��اخته منوچهر هادي با بازي 
رضا عطاران فيلمي با موضوع كمدي است كه از5 اسفند 
 نمايش خود را در س��ينماهاي سراسر كش��ور آغاز كرد و 
 به عنوان نخس��تين فيلم اكران نوروزي ش��ناخته ش��د. 
اين فيلم كه بدون ش��ك پديده فروش س��ينما در س��ال 
 95 ايران خواهد ش��د، همچن��ان با اس��تقبال مخاطبان 
رو به رو اس��ت. اين فيلم با در اختيار داش��تن 151 سالن 
س��ينما در طول 49 روز اكران فروش10 ميليارد و500 
ميليون توماني داشته است. ديگر فيلم طنز در حال اكران 
اين روز هاي س��ينما » پنجاه كيلو آلبالو « اس��ت كه در 
گروه سينمايي كوروش نمايش داده شده است. اين فيلم 
در طول 2۸ روز نمايش در ۸4 س��الن هفته گذشته 971 
ميليون تومان فروش داشته است و در كل فروش 5 ميليارد 

و۶00 ميليون توماني تجربه كرده است.

دستمزدهای میلیونی؛ 

از حدس و گمان تا واقعیت!

فعال رسانه ای:

طرح هاي حمایتي اشتراك و خرید 
مجالت برگشتي تداوم داشته باشد

اخبار

به بهانه استقبال اصفهانی ها از اکران نوروزی سینماهای استان؛

بهار در بهار سینماهای اصفهان

نمی توان بهس�ازی و نوسازی 
 س�ینماها و البت�ه جذابی�ت 
فیلم های اکران شده در نوروز 
 را در باالرفت�ن آم�ار ف�روش 
فیلم ه�ا و اقب�ال اصفهانی ها 
 نس�بت ب�ه اک�ران س�ینماها 
در بهار بی تاثیر دانست. اقبالی 
که البته در سراسر کشور شکل 
 گرفت و به�ار س�ینمای ایران 

را در اوج ناامیدی رقم زد

سمیه
 پارسادوست
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حامد حدادی در مورد قهرمانی تیم بسکتبال پتروشیمی در لیگ برتر بسکتبال 
گفت: به نظرم فینال خوبی برگزار شد، اما اگر بخواهیم با سال گذشته مقایسه 
کنیم چندان مناس��ب نبود. نفت آبادان هم بازیکنان خوبی داش��ت که خیلی 
خوب هم جنگیدند، اما نیمکت آنها اگر قوی تر بود می توانستند نتیجه بهتری 
بگیرند. به نظرم س��رمربی آبادان دس��تش باز بود می توانس��ت بازی قشنگ تر 
باش��د. بهترین بازیکن پس��ت 5 آس��یا عنوان ک��رد: اگر فین��ال بین یک تیم 
خوزس��تانی و یک تیم از اس��تان دیگر بود به نظرم بهتر می ش��د چون در این 
ص��ورت همه خوزس��تان برای قهرمانی آن تیم حمایت می کردند. خوش��حالم 
 که توانس��تم با یک تیمی از اس��تان خودم به قهرمانی برس��م و ه��واداران با 
لهجه خوزس��تانی تشویق می کردند. فکر می کنم مقام دوم هم برای آبادانی ها 
 خ��وب بود. حدادی در خص��وص اینکه کدام قهرمانی برای��ش بهتر بود گفت: 
با توجه به اینکه س��ال گذش��ته قدرت تیم ها برابر بود مسابقات تا آخرین روز 
برگزار ش��د و حتی قهرمان تا ثانیه های پایانی مشخص نبود. این موضوع برای 

خود من هم لذت بخش بود. البته قهرمانی امسال هم برایم خوب بود.
وی با اش��اره به قهرمانی اش در لیگ چین عنوان کرد: حقیقت این اس��ت که 
 کس��ی فکر نمی کرد تیم س��یچوآن پس از سه س��ال حضورش در لیگ چین 
به مقام قهرمانی برسد. البته در دو سال قبلی حتی به پلی آف هم نرسیده بود.

وی ادامه داد: آنها س��ال گذش��ته با اولین کسی که قرارداد بستند من بودم و 
حتی به آنها مشورت دادم که چه بازیکنانی را جذب کنند که خوشبختانه آنها 

هم گوش کردند و این مشورت نتیجه داد.

وقتی کی روش بازی دوس��تانه میان تیم ملی و اس��ترالیا را ترتیب می دهد 
یعنی می خواهد در تیم ملی بماند.

کی روش هم در پایان جلس��ه با اعضای هیئت رییس��ه فدراسیون فوتبال و 
هم در روزهای اخیر به دفعات صحبت های انتقاد آمیزی را علیه ش��رایط و 
 امکان��ات فوتبال ایران مطرح کرده، اما این به معنی ترک تیم ملی نیس��ت. 
او قلب��ا عالقه مند اس��ت در تیم ملی بماند وقتی ک��ه تالش می کند بازی 

دوستانه بین ایران و استرالیا ترتیب دهد.
پی��ش تر هم ق��رار بود دو تیم با هم ب��ازی بکنند، ام��ا از آنجایی که قرعه 
 کش��ی دور نهایی مراحه مقدماتی جام جهانی مش��خص نبود نه اس��ترالیا 
 عالقه مند به برگزاری این بازی بود و نه کی روش. هر چند می گویند سرمربی 
تیم ملی این بازی را لغو کرده و حتی موجبات ناراحتی رییس فدراس��یون 

فوتبال استرالیا را فراهم کرده است!
 ت��الش های کی روش برای ترتیب دادن بازی بین ش��اگردانش و اس��ترالیا 
به واضح نش��ان می دهد کی روش دوس��تدار تیم مل��ی و حضور در تهران 
 اس��ت، اما از سویی می کوشد ش��رایط و امکانات تیم ملی را بهبود ببخشد 
تا او و شاگردانش در مسیر، دغدغه ای جز موفقیت تیم ملی نداشته باشند.

در خصوص زمان برگزاری دیدار ایران و اس��ترالیا خبر تازه ای منتشر نشده 
 و گوی��ی این فق��ط یک توافق اولیه بی��ن مربیان دو تیم بوده اس��ت! قطعا 
 ک��ی روش در روزه��ای آین��ده از فدراس��یون فوتب��ال خواه��د خواس��ت 
در این زمینه نامه نگاری های الزم با فدراسیون فوتبال استرالیا انجام شود.

 ورزش ای��ران تا به امروز که کمت��ر از چهارماه به آغاز بازی های ۲۰۱۶ المپیک 
در ریودوژانیرو باقی مانده صاحب۴۰ سهمیه حضور در این بازی ها شده است؛ 

این تعداد سهمیه در۱۰ فدراسیون به دست آمده است.
میادین کس��ب س��همیه المپیک ۲۰۱۶ از س��ال ۲۰۱۴ آغاز ش��د و احس��ان 
روزبهانی اولین ورزش��کاری بود که موفق ش��د از حضور در مرحله یک چهارم 
نهای��ی لیگ نیمه حرف��ه ای ۲۰۱۴ بوکس جهان با وج��ود مصدومیت صاحب 
 س��همیه بازی های المپیک آتی ش��ود. آخرین سهمیه هم شامگاه شنبه توسط 
محم��ود صمیمی، پرتابگر دیس��ک تیم مل��ی دوومیدانی ایران به دس��ت آمد. 
صمیمی در رقابت های سومباتلی مجارستان با ثبت رکورد ۶5 متر مجوز حضور 
در رقاب��ت های المپیک ۲۰۱۶ ریو را کس��ب کرد. البت��ه پیش از صمیمی که 
هفتمین س��همیه دوومیدانی را به دس��ت آورد، تنیس روی میز برای اولین بار 
در طول تاریخ توس��ط ندا شهسواری و برادران عالمیان صاحب سهمیه المپیک 
 ش��د. در مجموع اینکه تا به امروز ورزش ایران در۱۰ فدراس��یون و ۱۱ رش��ته 
) با جدا کردن کش��تی فرنگی و آزاد ( صاحب س��همیه المپیک ش��ده اس��ت 
 ک��ه در ای��ن میان دوومیدان��ی و وزنه برداری به ترتیب با ۷ و 5 س��همیه باالتر 
از دیگر رشته ها قرار دادند. ورزش ایران در المپیک لندن با 5۴ صاحب سهمیه 
شرکت کرد. با این حساب ۱۴ سهمیه دیگر الزم است تا دستیابی به این رکورد؛ 
مس��ئوالن ورزش به خصوص کمیته ملی المپیک امید زیادی دارند با المپیکی 
شدن والیبال و احتساب ۱۲ سهمیه از این رشته، کاروان المپیکی کشورمان گام 

بلندی برای نزدیک شدن به تعداد سهمیه های المپیک ۲۰۱۲ بردارد.

حدادی: 
قهرمانی سال گذشته بیشتر چسبید

ایران – استرالیا، 
کی روش می خواهد بماند

ایران، تا کنون چند سهمیه المپیک 
گرفته است؟

پاداش فدراسیون تنیس روی میز 
برای تاریخ سازان

 مجیدی و منصوریان
 کابوس سرمربی آبی پوشان!

 چالش فدراسیون دوومیدانی 
و اردوی طوالنی مدت لیال رجبی 

سیری دردنیای ورزش

کیان��وش رس��تمی اصلی ترین ش��انس م��دال وزنه برداری 
 در المپی��ک ریو اس��ت. مهم ترین مس��ئله ای ک��ه در مورد

ای��ن وزنه بردار وجود دارد این اس��ت که او با برنامه های خود 
تمری��ن می کند و حتی با تغیی��ر در کادر فنی تیم ملی نیز 
همچنان با برنامه تمرینی خود پیش می رود. نکته قابل توجه 
در این موضوع این اس��ت که آیا رس��تمی عواقب این کار را 
پذیرفته و اگر نتواند در المپیک به نتیجه دلخواه برسد، تمام 
انتقاداتی را که ممکن اس��ت به س��ویش روانه شود به جان 

می خرد یا خیر؟
در ادامه، گفت وگوی ایسنا با رستمی را می خوانید:

 بعد از تعطیالت نوروزی تمرین ها را س�نگین تر دنبال 
می کنید؟

 ب��ا توجه به اینکه تعطیالت نوروزی را داش��تیم، تمرین ها را 
به تازگی ش��روع کردم بنابراین هنوز آن چنان جدی نشده. 
 فکر می کنم ت��ا۲۰ روز دیگر جدی تر ش��ود و برای المپیک 

با برنامه حرفه ای تر جلو برویم تا بهترین نتیجه را بگیریم.
 هنوز با برنامه های خود تمرین می کنید؟

بله، با برنامه های خودم تمرین می کنم.
سرمربی جدید تیم ملی با این موضوع مشکلی ندارد؟

س��عی می کنم تمام کارهایم را با رییس فدراسیون هماهنگ 
کن��م تا بتوانم بهترین نتیجه را بگیرم. با رییس فدراس��یون 
 در م��ورد هم��ه چی��ز صحب��ت ک��رده ام و او نی��ز موافقت 
 کرده اس��ت. فدراس��یون در این س��ه، چهار ماه باقی مانده 
تا المپیک برنامه ریزی خوبی برای ما داشته تا خدایی نکرده 

دچار آسیب دیدگی نشویم.
 کیانوش رس�تمی عواقب اینکه خودش تمرین کند را 
پذیرفت�ه و اگر نتیجه ای که می خواهد به دس�ت نیاید 

نگران حرف و حدیث های بعد آن نیست؟
کامال مطمئنم خیلی از افراد منتظر هس��تند به موقعش این 
حرف ه��ا را بزنند، اما من تمام تالش��م را می کنم که بهترین 
وضعیت را داش��ته باشم و مردم را شاد کنم و پرچم ایران را 
به اهتزاز درآورم. من این تمرین ها را 5 سال است که انجام 
می دهم خیلی مواقع مربی جلوگیری کرده و نگذاشته کاری 

که می خواستم را انجام دهم، مواقعی که رنگ مدال من تغییر 
کرد، به این علت بوده اس��ت. در غیر این صورت باید اتفاقات 

خیلی بهتری می افتاد.
م��ن هر س��اله در مس��ابقه ها ش��رکت می کنم و یک س��ال 
 خوب و یک س��ال نتیجه  دلخواه نمی گیرم. گاهی در تعامل 
 با مربیان برای من مش��کل به وجود آوردند. من خواس��ته ام 
در هر ش��رایطی کار کنم، اما برخی افراد س��عی کردند روی 
افکار ذهنی من کار کنند و ذهن من را به هم بریزند تا نتوانم 

به نتیجه دلخواه برسم.

 پس کامال عواقب آن را پذیرفته اید؟
رییس فدراس��یون در اطالع اس��ت. او خیلی بیش��تر از من 
حواس��ش به فدراسیون است تا اتفاقی نیفتد. من نیز با تمام 
وجود کارم را به نحو احسن انجام می دهم تا اتفاقی رخ ندهد 
که خودم و مردم را ناراحت کنم. برای من مهم ترین مس��ئله 
این اس��ت که بهترین نتیجه را در المپیک بگیرم و برای آن 

نیز تالش می کنم.
 چند ماه پیش تمایل داش�تید به خارج از کشور بروید 

هنوز هم به اردوی برون مرزی فکر می کنید؟

در ح��ال حاضر فکر نمی کنم. خیلی مس��ائل برای ما عملی 
 نش��د. فدراس��یون نیز صالح دید که این اتف��اق نیفتد بهتر

  اس��ت م��ن نیز به نظر آقای م��رادی احترام گذاش��تم. او را 
به عنوان پدر این رش��ته ورزشی قبول داریم سعی می کنیم 
تابع دس��توراتش باش��یم و جلو برویم. از آنجا که مدت زمان 
زیادی تا المپیک باق��ی نمانده زیاد تغییر مکان ندهیم بهتر 
اس��ت و تاثیری هم بر روی پیشرفت ورزشکار ندارد. به نظرم 

تهران بهترین مکان تمرینی برای من است.
 دو رقیب روس ش�ما به طور مداوم از تمرین های خود 
در صفحات اجتماعی فیلم می گذارند. چرا ش�ما چراغ 

خاموش حرکت می کنید؟
اگر فیلم خاصی الزم باشد می گذارم. این که بخواهیم با فیلم 
برای کس��ی خط و نش��ان بکشیم درس��ت نیست. هر کسی 
بیش��تر تالش کند و با دقت کار را جل��و ببرد نتیجه بهتری 

می گیرد. فیلم به کسی کمک نکرده و نخواهد کرد.
البت��ه م��ن از وضعیت رقبایم با خبر هس��تم چ��ون با آن ها 
 در ارتباطم و دوس��تان من هس��تند. تمرین ه��ای خود را به 
نحو احس��ن انجام می دهند زیرا درصدد هس��تند تا بهترین 
نتیجه را بگیرند. مسابقه های دسته 85 کیلوگرم نیز همیشه 
س��خت تر اس��ت زیرا 5-۶ نفر رقابت نزدیک��ی را با یکدیگر 

خواهند داشت.
 اکنون که از وضعیت رقبا مطلع هستید کار برای شما 

سخت تر شده یا تفاوتی ندارد؟
من به ای��ن چیزها فکر نمی کنم. مهم ترین موضوع برای من 
این اس��ت که تمرین هایم را خوب انجام و رکوردهایم را ارتقا 
دهم. همیش��ه هم رکوردهایم از نفر اول دنیا بیشتر بوده، اما 
بعضی اوقات پاره ای از مس��ائل نگذاش��ته ب��ه آن چیزی که 
می خواهم برس��م. امیدوارم این المپی��ک اتفاقات بهتری رخ 

دهد.
 رکوردزنی را از چه زمانی شروع می کنید؟

ب��ه مرور زمان. فعال یک مق��دار زمان باید جلو برود. من قلبا 
دوست دارم در المپیک رکوردشکنی کنم و ان شاا... این اتفاق 

بیفتد.

مسئوالن باشگاه سپاهان در اقدامی عجیب به جای برخورد 
با بازیکنان خاطی تیم ش��ان، موجب ترفیع او در باش��گاه 
ش��ده اند و این نمونه بارز بر اثبات بازیکن س��االری در این 

باشگاه است.
ضعیف تری��ن تیم فوتبال ای��ران در فصل ج��اری با توجه 
به پتانس��یل موجود، س��پاهان اصفهان بود. س��پاهانی که 
 هن��وز باور قرار گرفتنش در ج��اگاه یازدهم لیگ برتر برای 
فوتبال دوس��تان س��خت اس��ت. حتی هواداران استقالل، 
 پرس��پولیس و تراکتورس��ازی ه��م جای خالی س��پاهان 

در کورس قهرمانی را احساس می کنند.
همه جای خالی این تیم در باالی جدول را حس می کنند، 
ام��ا ام��ان از خودی ها که نمی گذارن��د آب خوش از گلوی 
 س��پاهان پایین ب��رود. همان افرادی که س��رمربی قهرمان 
تیم ش��ان را قبل از نیم فصل مقابل ه��واداران قرار دادند و 

اجازه ندادند کارش را ادامه دهد.

مح��رم نویدکی��ا را بای��د با 
س��ابقه ترین بازیکن سپاهان 
بدانی��م و احترام او برای همه 
بازیکنان و ه��واداران واجب 
است، اما در هیچ کجای دنیا 

بازیکن��ان با س��ابقه تیم اجازه 
دخالت در مس��ائل فنی را ندارند و 

اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، باشگاه با این 
بازیک��ن هر چند با تجربه برخورد می کند. 
بازیکنان��ی مانن��د پائولو مالدین��ی، رایان 
 گیگز و فرانچس��کو توتی که نماد وفاداری 
به باش��گاه های خود در جهان هستند هم 
هی��چ گاه به خ��ود اجازه دخال��ت در کار 

سرمربی را نمی دهند.
 حت��ی باش��گاه رم ایتالی��ا در مقطع��ی از 

فصل جاری به دلیل مشکالت به وجود آمده میان سرمربی 
و کاپیتان تیم ش��ان، قصد کنار گذاشتن کاپیتانی را 
 داش��تند که در بدترین ش��رایط تیمش هیچ گاه 

به هواداران پشت نکرد و در این تیم ماند.
اما کاپیتان س��پاهان در آخرین مورد درگیری 
با س��رمربی تیم��ش عنوان کرده ب��ود که تیم 
ش��رایط بدی دارد و سرمربی تیم نباید بخندد 
و تنها دغدغه اش این تیم است. البته سرمربی 
کروات س��پاهان در نشست خبری گفت که 
عده ای قصد تخریب او را داشتند و اسب 
ه��م نمی تواند مثل او این همه 

سختی را تحمل کند!
مش��کالت  وقت��ی 
خود  اوج  ب��ه 

رسید 

باش��گاه در اقدامی رونالدینیویی و در حالی که همه انتظار 
برخورد با بازیکن خاطی سپاهان را داشتند، موجب ترفیع 
 کاپیتان تیم ش��ان شدند و از این پس محرم نویدکیا عضو 
کمیت��ه فنی س��پاهان خواهد ب��ود و راحت تر از گذش��ته 
می تواند در مس��ائل این چنینی دخالت کند. با این فرمول 
می توان نتیجه گرفت که بی انضباطی در س��پاهان مساوی 

است با ارتقا رتبه!
 البت��ه نکته مجه��ول در اظه��ارات نویدکیا این اس��ت که 
او در ابتدای فصل هم با حس��ین فرکی مش��کل داش��ت. 
فرکی س��پاهان را قهرمان کرده ب��ود و تیمش هم تا هفته 
 یازدهم در رتبه پنجم قرار داشت و باالتر از تراکتورسازی و 
نفت تهرانی بود که این روزها برای کس��ب س��همیه تالش 

می کنند.
مجه��ول از این نظر که معلوم نیس��ت آیا مش��کل ابتدای 
فصلش با فرکی هم به خاطر تیم بوده یا مس��ائل شخصی 
چرا که این تیم با حضور فرکی و بازگشت دو بازیکن برزیلی 
و تقویت تیم می توانس��ت پیشرفت کند و همان موقع هم 
 نتایج ب��دی نگرفته بود. این س��پاهان اف��رادی می خواهد 
در حد نام س��پاهان نه کسانی که موجب کوچک شدن 

این تیم در فوتبال ایران شوند.

فدراسیون تنیس روی میز پس از کسب س��همیه توسط سه ملی پوش 
کشورمان به آنها پاداش هزار دالری پرداخت کرد.

تنیس روی میز کشورمان در مس��ابقات انتخابی المپیک در هنگ کنگ 
موفق به کسب سه سهمیه توسط نیما و نوشاد عالمیان و ندا شهسواری 
ش��د که این اتفاق ب��رای اولین ب��ار در تاریخ این رش��ته در ای��ران بود. 
پس از این موفقیت فدراس��یون تنی��س روی میز پ��اداش هزار دالری 
 را به ملی پوش��ان پرداخت کرد. در دوره گذش��ته تنها نوشاد عالمیان و 

ندا شهسواری موفق به کسب سهمیه شده بودند.

جلسه هیئت مدیره استقالل امروز با حضور سرمربی آبی پوشان برگزار می شود.
مقداد نجف نژاد، رییس هیئت مدیره اس��تقالل اعالم کرد جلسه هیئت مدیره 

استقالل امروز ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد. 
محور اصل��ی این جلس��ه در خصوص نتیجه اس��تقالل در درب��ی خواهد بود. 
همچنین قرار است پرویز مظلومی، سرمربی استقالل نیز در این جلسه حضور 
پیدا کند و توضیحات خود را به عنوان نفر اول کادر فنی به اعضای هیئت مدیره 
اعالم کند. پیش از این شنیده ش��ده بود که با توجه به نتیجه دربی و شکست 
 استقالل هواداران خواهان اس��تعفای مظلومی و حضور مجیدی و منصوریان 

به عنوان سرمربی در استقالل شده اند.

ملی پوش المپیکی پرتاب وزنه بانوان باز هم مثل گذشته در نظر دارد قبل 
از آغاز بازی های المپیک به کش��ور مادری اش بالروس برگردد و اردوی 

تدارکاتی را در این کشور برگزار کند.
لیال رجب��ی تنها بان��وی دوومیدان��ی کار المپیکی ای��ران از همان ابتدا 
که موفق به کس��ب س��همیه پرتاب وزنه المپیک ش��د تصمیم داش��ت 
 قبل از آغاز بازی ه��ا اردویی را در ب��الروس برگزار کند. بع��د از انتخاب 
مجید کیهانی به عنوان رییس فدراسیون دوومیدانی، رجبی برنامه هایش 
را به این فدراس��یون ارایه کرد، اما بعد از مدتی اخت��الف نظر میان او و 
فدراسیون ش��کل گرفت. این اختالف نظر تا حدی بود که رجبی تهدید 
کرد دیگر در المپیک شرکت نکند و به نوعی قهر کرد. او اعالم کرد فقط 
برای عالقه خود تمرین می کند. این موضوع و اختالف نظر، با پادرمیانی 
رباب شهریان، معاون بانوان وزیر ورزش حل شد و او به تمرین های خود 
 بازگش��ت. معاون وزیر به او قول داد ک��ه تا آغاز المپی��ک امکانات الزم 
در اختیارش قرار بگیرد و با همین وعده رجبی ب��ار دیگر تمرین هایش 
را برای حضور در المپیک آغاز کرد. البته به نظر می رسد تصمیم رجبی 
خیلی جدی نبود و او تالش کرد با تهدید خود مس��ئوالن فدراسیون را 
 مجبور کند که به ش��رایطش رس��یدگی کنند. به هر صورت��ی که بود او 
به تمرین ها بازگشت، اما در رقابت های داخل سالن قهرمانی آسیا با رکورد 
ضعیف ۱۶/۰۲ در جایگاه چهارم قرار گرفت و از رسیدن به مدال بازماند.

 او قبل از بازی های آس��یایی اینچئون در اردوی بالروس حضور داش��ت 
و به نظر می رس��د تمایلی به ش��رکت در هیچ اردویی به غیر از بالروس 
ندارد. این بار هم قبل از حضور در المپیک، رجبی می خواهد به زادگاهش 

بالروس بازگردد و آنجا تمرین کند.
قبل از پایان س��ال 9۴ پیمان رجبی مربی و همس��ر او درخواس��تش را 
 برای برگزاری اردو در بالروس اعالم کرد و فدراسیون هم این موضوع را 
پذیرفته است تا دیگر مشکلی از بابت حضور او در المپیک به وجود نیاید.
 در حال حاضر هم فدراس��یون دوومیدانی درخواس��ت برگزاری اردوی

 لیال رجبی در بالروس را به شورای برون مرزی داده و منتظر پاسخ این 
شورا است. 

رجبی درخواست داده که تا آغاز بازی های المپیک در این کشور تمرین 
 کند، اما هنوز درباره این موضوع بررس��ی الزم ص��ورت نگرفته و ابتدا او 
به این کشور سفر می کند و بعد در این باره تصمیم گیری می شود. اما نکته 
اینجاست که آیا امکانات تمرینی مناس��ب در بالروس که زادگاه رجبی 

است، مهیاست؟
در واقع فدراسیون دوومیدانی باید به اردوهای خارج از کشور ملی پوشان 
نظارت بیشتری داشته باشد و وقتی قرار است فدراسیون هزینه کند، یک 
ورزش��کار نباید با تهدید و قهر کردن حرفش را به کرسی بنشاند و برای 

مسئوالن تعیین تکلیف کند.
 باید دید تا آغ��از المپیک داس��تان برنامه های لیال رجبی و فدراس��یون 

به کجا می رسد؟

نماینده اول ایران در آسیا امروز راهی دوحه می شود تا بازی 
رفت خود با حریف سعودی را در این شهر برگزار کند.

سپاهان که از شانس چندانی برای صعود به مرحله بعد لیگ 
قهرمانان آسیا برخوردار نیست امروزراهی دوحه قطر می شود 

تا بازی رفت خود با االتحاد را در ورزشگاه الغرافه برگزار کند.
 با توجه به تنش های به وجود آمده میان دو کش��ور ایران و 
عربستان سرانجام کنفدارسیون فوتبال آسیا زیر بار برگزاری 
 بازی های نمایندگان دو کش��ور در زمین ب��ی طرف رفت تا 
 دیدار رف��ت دو تیم به ج��ای ج��ده در دوحه برگزار ش��ود 
 از همین رو سپاهانی ها امروز راهی قطر می شوند تا هم از نظر

 آب و هوایی با شرایط فعلی آشنا ش��وند هم اینکه دو جلسه 
تمرین در این شهر برگزار کنند.

 شاگردان اس��تیماچ که تا به اینجای مس��ابقات با یک برد و 
سه شکست در انتهای جدول جا خوش کرده اند تنها امیدشان 
 به دو برد براب��ر االتحاد و رق��م خوردن نتایج مد نظرش��ان 
 در دیگر بازی این گروه است بلکه به صورت معجزه وار راهی 

مرحله بعد شوند.

کاروان سپاهان امروز راهی دوحه می شود

هافبک اس��تقاللی تیم س��ایپا با انتش��ار پیامی هم ناراحتی اش از باخت 
آبی پوش��ان را ابراز کرده و هم به پرسپولیسی ها بابت بردشان در دربی 8۲ 

تبریک گفته است.
میالد میداوودی، هافبک سابق تیم استقالل در صفحه اجتماعی اش نوشت: 
» هیش��کی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم 
 و دلزده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، اگرچه هیچ کس نیومد، س��ری 
به تنهاییت نزد، ام��ا تو کوه درد ب��اش، طاقت بیار و مرد باش، اس��تقالل 
دوستت دارم... و جا داره به دوس��تای پرسپولیسیم و پرسپولیسي های که 
 توی فالوورهام هس��تن تبریک بگم، حقش��ون برد بود... در آخر بگم لطفا 

به هم احترام بذاریم، مرسی. «

لنز دوربین

استقالل را دوست دارم
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 فصل 9۶-95، ش��انزدهمین دوره لیگ برت��ر خواهد بود که 
از ششم مرداد آغاز می شود. 

برنامه فصل آتی به دو شکل تنظیم ش��ده و حتی در اختیار 
باش��گاه ها قرار گرفته است که باش��گاه ها با پلن B موافقت 

کرده اند.
 فص��ل جدید ب��ازی ها ع��الوه بر تعطی��الت نی��م فصل در 
چهار مقطع به دلیل برگزاری بازی های تیم ملی در دور نهایی 
 مرحله مقدماتی جام جهانی با تعطیلی مواجه خواهد ش��د.

 ۲9 هفته در پل��نA  از3۰ هفت��ه در روزهای پنج ش��نبه و  
جمعه برگزار می شود، اما در پلن B که مورد تایید باشگاه ها 
قرار گرفته است ۲۷ هفته از3۰ هفته در روزهای پنج شنبه و 

جمعه برگزار می شود.
 جالب توجه اینکه س��ازمان لیگ برتر در بهمن و اسفند 9۴ 

با باشگاه ها مکاتبه کرده و نظرات مکتوب باشگاه ها را برای 
برگزاری هر چه بهتر بازی ها گرفته است.

هم اکنون زمان بندی بازی ها و هم چنین هفته ها و روزهای 
برگزاری مسابقات مشخص است.

لیگ برتر از 6 مرداد استارت می خورد

فرمول جدید سپاهان؛
 بی انضباطی برابر با ترفیع رتبه
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اخبار کوتاه

نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، 
با اشاره به نقش واالی شهید و شهادت، تاکید کرد: راه شهدا، نباید کمرنگ 
ش��ود. حجت االس��ام محمدعلی نکونام به همراه مدیرکل بنیاد شهید و 
امورایثارگران استان از خانواده شهیدان اعتدالپور و یک جانباز مدافع حرم 
 در ش��هرکرد دیدار کرد. امام جمعه ش��هرکرد در این دیدارها گفت: شهدا 
از سوی خداوند دعوت ش��ده اند و وقتی دعوت می ش��وند دیگر آرام و قرار 
ندارند و برای رسیدن به آن لحظه شماری می کنند. وی افزود: شهدا رفتند 
و به درجات واالیی که باید می رسیدند، رس��یدند؛ اما امروز تمام هم و غم 
 ما این اس��ت که مبادا، راه شهدا کمرنگ بش��ود. نکونام با اش��اره به اینکه 
راه شهدا نباید مخدوش شود، خاطر نشان کرد: دعای پدران و مادران شهدا، 
برای بقای راه شهدا بسیار موثر و ارزش��مند است و مسئوالن بدانند هر چه 
دارند از برکت این شهداس��ت. شهیدان جمش��ید، محمدعلي و علي اصغر 
 اعتدالپور در عملیات خیبر س��ال 62 با هم حضور داش��تند که برادرش��ان 
 علي اصغ��ر در ای��ن عملیات به فیض ش��هادت رس��ید، همچنین ش��هید 
 جمش��ید اعتدالپور هم��راه برادرش محمدعل��ي در عملی��ات غرورآفرین 
 کرب��اي 5 ش��رکت ک��رد و در تاری��خ 65/10/21 به فاصله چند س��اعت 

از یک دیگر به شهادت رسیدند.

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه120 شرکت 
دانش بنیان در پارک علم و فناوری اس��تان جذب و پذیرش شده اند، گفت: 
500 نفر در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان با تحصیات فوق دیپلم، 

لیسانس، فوق لیسانس و دکترا مشغول به کار شده اند.
اسماعیل پیرعلی در شورای اداری اس��تان اظهار داشت: سال گذشته 15 
میلیارد ریال تسهیات با کارمزد چهار درصد به50 شرکت  مستقر در پارک 
علم و فناوری اس��تان اعطا ش��د. وی با بیان اینکه120 شرکت دانش بنیان 
 در پارک علم و فناوری اس��تان جذب و پذیرش ش��ده اند، اف��زود:500 نفر 
در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان با تحصیات فوق دیپلم، لیسانس، 

فوق لیسانس و دکترا مشغول به کار شده اند.
 پیرعلی با بیان اینک��ه پارک علم و فن��اوری یکی از ارکان توس��عه اقتصاد 
دانش مح��ور در کش��ور اس��ت، تصری��ح ک��رد: اس��تفاده از ظرفیت ها و 
پتانس��یل های بومی، اس��تفاده از توان فک��ری افراد خاق و ب��ه کارگیری 
منابع و سرمایه گذاری، تولید و اش��تغال و ایجاد شرکت های دانش بنیان از 
 اهداف تشکیل پارک های علم و فناوری اس��ت. رییس پارک علم و فناوری 
 چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته250 ه��زار دالر 
 از محصوالت تولیدی در پارک به عراق صادر ش��د، بیان کرد: سال گذشته 
یک هزار و400 نفر س��اعت دوره آموزش��ی مختلف مانند آش��نایی با ثبت 

شرکت و آشنایی با امور مالیاتی در پارک علم و فناوری برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

راه شهدا، نباید کمرنگ شود

رییس پارک علم و فناوری خبر داد:

فعالیت 500 نفر در مراکز رشد 
چهارمحال و بختیاری

خبر

  بارش برف و ب��اران در چهارمح��ال و بختیاری جدا 
از غافلگیر کردن مسافران، روستاییان و عشایر، موجب 
ایجاد خس��ارت به فضای سبزی ش��هری شد که در 
شهرکرد بیش از یک هزار و500 درخت شکسته شد.

ورود س��امانه بارش��ی به غرب و جنوب غربی کشور 
 و وق��وع بارش ه��ای رگب��اری در اکثر اس��تان های 
این منطقه خسارت های جانی و مالی فراوانی بر جای 

گذاشت.
در استان چهارمحال و بختیاری بارش ها نیز موجب 
ایجاد خسارت های بس��یاری در روستاها و شهرهای 
استان و موجب تداخل در زندگی مردم شد. در استان 
چهارمحال و بختی��اری جدا از بارش ه��ای رگباری 
باران، برف نی��ز بارید که همین ام��ر موجب افزایش 
خس��ارت ها به وی��ژه در باغات میوه و فضای س��بزی 

شهری شده است.
بسیاری از درختان س��طح شهرهای استان و باغ های 
میوه شکس��ته ش��ده اس��ت و باغ��داران به واس��طه 
بارش های برف متحمل خسارت های فراوانی شده اند.

در شهرکرد به واس��طه بارش برف10 س��انتیمتری 
خسارت های بسیاری به درختان این شهر واردشده و 

اکثر درختان این شهر شکسته است.
بارش برف در شهرکرد به یک هزار و 500 درخت 

خسارت وارد کرد

 شهردار ش��هرکرد در این خصوص گفت: بارش برف 
در ش��هرکرد به یک هزار و500 درخت خسارت وارد 

کرد.
 ن��ورا... غامی��ان اظه��ار داش��ت: میزان خس��ارت 
برآورد شده به درختان ش��هرکرد حدود یک میلیارد 

تومان است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در فصل بهار هستیم و 
درختان دارای برگ هستند، ادامه داد: نشستن برف 
بر روی برگ درختان موجب سنگینی و شکسته شدن 

شاخه های بیشتر درختان شهرکرد شده است.
درختان شکسته شده در شهرکرد

ش��هردار ش��هرکرد گف��ت: نیروه��ای خدمات��ی 
 شهرداری ش��هرکرد از هنگام شکسته شدن درختان 
با ماشین آالت س��نگین وارد شهر شدند و شاخه های 
 شکس��ته ش��ده را درختان از خیابان ها و پیاده روها 

جمع آوری کردند.
جدا از ایجاد خس��ارت بارش ها به حوزه کشاورزی و 
فضای سبز شهری، بارش، مش��کات بسیاری برای 
مسافران و گردشگران و عش��ایر در استان ایجاد کرد 
به طوری ک��ه نیروهای امدادی جمعی��ت هال احمر 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری روزها و ش��ب های 

پرکاری برای امدادرسانی به عشایر طی کردند.
 نیروهای امدادی هال احم��ر چهارمحال و بختیاری 

از تاریخ 26 فروردین ماه تا 2۸ فروردین ماه به ۹۷6 نفر 
امدادرسانی کرده اند.

معاون ام��داد و نج��ات جمعیت ه��ال احمر گفت: 
بارش ه��ا موجب ایج��اد مش��کات بس��یاری برای 
مسافران و گردشگران، روس��تاییان و عشایر شد که 
 نیروهای ام��دادی هال احمر از زم��ان آغاز بارش ها 
در س��طح اس��تان تاکن��ون ب��ه بی��ش از ۹۷6 نف��ر 

امدادرسانی کردند.
برومند جهانگیری عنوان کرد: بیشترین مشکل در پی 
بارش برای عشایر ایجادشده بود که نیروهای امدادی 
هال احمر در شهرستان های کوهرنگ، کیار و اردل به 

عشایر امدادرسانی کردند.
معاون ام��داد و نج��ات جمعیت هال احمر اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار داش��ت:20 گروه 
 عملیاتی از نیروهای امدادی با20 دستگاه آمبوالنس  
ط��ی روزه��ای گذش��ته در امدادرس��انی فعالی��ت 

می کردند.
 وی عن��وان ک��رد:100 نی��روی ام��داد هال احمر 
در شهرستان های مختلف استان وظیفه امدادرسانی 

را بر عهده داشتند.
معاون ام��داد و نج��ات جمعیت هال احمر اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری تاکی��د ک��رد: همچنی��ن 
بیس��کویت، پتو، آب معدنی، چادر و... نی��ز بین افراد 
گرفتار در برف و باران در این مدت توس��ط نیروهای 

امدادی هال احمر توزیع شد.
 تلــف شــدن دام هــای یکــی از اهالـی 

چهارمحال و بختیاری
مدیر کل ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری 
نیز اظهار داش��ت: بارش های برف و ب��اران چندروزه 
چهارمحال و بختیاری موجب خسارت در حوزه های 
مخلف شهری، جاده ای و بخش کشاورزی شده است.

ستارفرهادی عنوان کرد: میزان خسارت ها در حوزه 
کشاورزی به واسطه از بین رفتن درختان باغات بسیار 

زیاد است.
وی تاکید ک��رد: هنوز آمار دقیق میزان خس��ارت ها 

برآورد نشده است و به زودی اطاع رسانی می شود.
وی در ادام��ه از تل��ف ش��دن دام های یک��ی اهالی 
چهارمحال و بختیاری در منطقه چالش��تر شهرکرد، 
خبر داد و گف��ت: تع��دادی از دام های ای��ن دامدار 
 شامل بز و گوسفند به واس��طه تخریب سرپناه دام ها 

به واسطه بارش برف تلف شدند.
بارش برف و باران به حوزه کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری خسارت باالیی وارد کرده است که هم اکنون 
با یک نگاه به باغ های سطح استان و مشاهده شکسته 
 ش��دن درختان دارای شکوفه، خس��ارت ها مشاهده 
می شود که این مهم نشان از کاهش تولید محصوالت 

باغی در سطح استان در سال جاری دارد.

قاسم سلیمانی دش��تکی درش��ورای اداری چهارمحال و بختیاری 
 با اش��اره به اینکه ایجاد اش��تغال از اه��داف اصلی در س��ال جاری 
در چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت های و 

پتانسیل های استان برای توسعه اشتغال استفاده شود.
وی افزود: باید تاش ش��ود که موانع س��د راه واحده��ای تولیدی 
برداشته ش��ود تا این واحد ها بتوانند با ظرفیت کامل خود فعالیت 

کنند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: با تمام ظرفیت کار 
کردن واحدهای تولیدی اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد 
می شود. وی اظهار داش��ت: دولت به دنبال رونق گرفتن بازار است 
که این مهم نقش مهمی در افزایش تولید واحد های تولیدی و ایجاد 

اشتغال دارد. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام نیز یکی 
از اهداف اصلی در چهارمحال و بختیاری اس��ت، ادامه داد: اولویت 
اتمام پروژه های نیمه تمام با پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی 

بیشتری دارند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به انتخابات هفتم اسفند 
 ماه مجلس شورای اسامی، اظهار داشت: انتخابات هفتم اسفند ماه

در چهارمحال و بختیاری به نحو احس��ن برگزار ش��د و این دوره از 
انتخابات از بهترین انتخابات هایی بوده اس��ت ک��ه در طول تاریخ 

انقاب اسامی در این استان برگزار شده است.
قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: انتخابات مرحله دوم مجلس 
شورای اسامی در دو حوزه انتخابیه برگزار می شود که باید زمینه 

برای حضور پر شور مردم در این دو حوزه انتخابیه فراهم شود.
توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری از اهداف 

اصلی است
 رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز 
 در این نشس��ت اظه��ار داش��ت: اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
ظرفیت های توسعه ای بس��یار زیادی دارد که این ظرفیت ها باید 

مورد توجه توسعه قرار بگیرند.
 اس��ماعیل عام��ری گلس��تان گف��ت: توس��عه بخش کش��اورزی 
در چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی است که این مهم می تواند 

اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد کند. 
 وی عنوان ک��رد: توجه ب��ه تولید نق��ش مهمی در ایجاد اش��تغال 
در سطح استان دارد و تولید همیش��ه برای تدوام اشتغال باید مورد 

توجه مسئوالن باشد.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی چهارمح��ال و بختیاری 
 تاکید کرد: باید تاش کرد در مس��یر اقتصاد مقاومتی حرکت کرد 

و همه تاش کنند که سرعت توسعه استان شتاب بگیرد.

در چهارمحال و بختیاری؛

 ایجاد اشتغال از اهداف اصلی 
سال جاری است
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در پی بارش برف؛

درختان شهرکرد شکستند
خسارت به ۱500 درخت

تحدید حدود اختصاصی
1/130 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی مشهور 19 
قفیزی دشت سراستخر  ش��ماره 3952 فرعی از شماره 35 اصلی واقع 
دازان جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام غالمعلی جعفری 
ازان فرزندمرتضی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا 
متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 
قانون ثبت و ب��ر طبق تقاضای نامبرده یا نامب��ردگان تحدید حدود ملک 
مرقوم دررودو  ش��نبه مورخه 1395/02/20 س��اعت 9 صبح در محل 
ش��روع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرون��ده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و 

به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار :دو شنبه 1395/01/30

حسین نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه
حصروراثت

1/132 آقای س��عید اکبری دارای شناس��نامه ش��ماره 2527 به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواست به شماره 10/95 
تقدیم این دادگاه نموده چنین اش��عار داشته است که ش��ادروان اله یار 
جوزی به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 94/10/9 در اقامتگاه  دائمی خود 
در گذش��ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از1- عذرا مرواریدی فرزند 
علی اکبر ش.ش 2 نسبت زوجه. 2- حسین جوزی فرزند اله یار ش.ش 2 
نسبت فرزند 3- طوبی جوزی فرزند اله یار ش.ش 2 نسبت فرزند 4- گلرخ 
جوزی فرزند اله یار ش.ش 2 نسبت فرزند 5- فاطمه جوزی فرزند اله یار 
ش.ش 350 نسبت فرزند 6- اشرف جوزی فرزند اله یار ش.ش 1 نسبت 
فرزند 7- اقدس جوزی فرزند اله یار ش.ش 5 نس��بت فرزند 8- محترم 
جوزی فرزند اله یار ش.ش 7 نس��بت فرزند 9- فرخ جوزی فرزند اله یار 
ش.ش 4 نسبت فرزند 10- رمضان جوزی فرزند اله یار ش.ش 10 نسبت 
فرزند پس از تشریفات قانونی و انتشار س��ه نوبت آگهی در روزنامه و 
عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصبت نامه سری یا حسب 
گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش��ماره 
8737 س��رانجام در تاریخ 95/1/17 وقت فوق العاده شعبه اول شورای 

حل اختالف زواره بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل و پس از مالحظه 
پرونده گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده 
در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن را پس از پرداخت و انجام 
حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد. م الف 7 شعبه اول شورای حل 

اختالف زواره 
اخطار اجرایی

1/133 شماره: 961/93 به موجب رای شماره 41 تاریخ 94/1/31 حوزه 
24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مرضیه کیانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به  پرداخت مبلغ سی و 
هشت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته بانضمام هزینه دادرسی و نیز 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/11/14 در حق 
محکوم له آقای مهدی صادق زاده به نشانی اصفهان، خ 22 بهمن مجتمع 
اداری غدیر موسسه اعتباری آرمان . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:839 ش��عبه 24 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

1/134 ش��ماره: 941625 ش14 ب��ه موجب رای ش��ماره 1834 تاریخ 
94/11/5 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه عباس حصیری ریزی شغل آزاد مجهول المکان  
محکوم است به  پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره های 952697 به عهده بانک ملی و مبلغ یکصد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 94/6/31 تا تاریخ اجرای حکم در 
حق محکوم له آقای ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب شغل آزاد به نشانی 
اصفهان، بازار ، باغ قلندرها، جنب سرای ستوده پخش آسیا و نیم عشر 
حق االجرا . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
نماید.م الف:844 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
1/135 ش��ماره941622 به موجب رای ش��ماره 1792 تاریخ 94/10/3 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه داوود شیاسی شغل آزاد مجهول المکان  محکوم است به  سه 
میلیون ریال اصل خواسته و سیصد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/27 تا تاریخ اج��رای حکم و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی به انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم 
له مهرداد کریمی فرزند محمدعلی ش��غل آزاد به نشانی اصفهان خ کاوه 
ابتدای خ آزادی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید
.م الف:845 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
1/136 ش��ماره: 2099/93 به موجب رای ش��ماره 559 تاریخ 94/4/6 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سعید بوسعیدی آشترجانی مجهول المکان  محکوم است به  
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و صد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/6/10 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له آقای مهدی رجبی به نشانی اصفهان 
خ سجاد، خ شهید خلیلی  با وکالت غالمرضا اکبری به نشانی: اصفهان خ 
شریعتی نرسیده به خ حکیم نظامی ساختمان آریا طبقه سوم به انضمام 
نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
نماید.م الف:849 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
1/137 ش��ماره: 558/94 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 1317 تاری��خ 
94/7/28حوزه 45 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه رضا نواب دانشمند مجهول المکان  محکوم است 
به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 23/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 84/7/10 و 84/6/10 
و 84/4/25 و 84/2/10 لغایت تاریخ وص��ول در حق محکوم له امیرضا 
اعرابی ب��ا وکالت آقای غالمرضا اکبری به نش��انی اصفهان ش��ریعتی 
نرسیده به خ حکیم نظامی ساختمان آریا طبقه سوم به انضمام نیم عشر 
دولتی. م��اده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.
م الف:850 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
1/138 ش��ماره: 940897 ش7 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 1820 تاریخ 
94/10/27 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه هادی صادقی حسن آبادی مجهول المکان  محکوم 
است به  پرداخت س��ی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
یکصد و هشتاد هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید 94/5/15 تا زمان 
اجرای حکم در حق محکوم له محسن کریمی فرزند محمد علی به نشانی 
خ کاوه، ابتدای خ آزادی شرکت ماکان طرح س��پنتا و پرداخت نیم عشر 
حق اجرا . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.م الف:854 شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان 

مع��اون اتحادی��ه انجمن ه��ای اس��امی دانش آم��وزان 
چهارمحال و بختیاری گفت: پیش بینی می ش��ود امس��ال 
۷00 دانش آموز از مدارس استان در مراسم معنوی اعتکاف 

شرکت کنند.
روح ا... ش��هبازی در دی��دار با مدیرکل تبلیغات اس��امی 
 اس��تان اظهار داش��ت: مانعی برای حض��ور دانش آموزان 
در مراسم اعتکاف روز شنبه چهارم اردیبهشت وجود ندارد 
و این موضوع به مناطق 1۷گانه آموزش و پرورش در استان 

اعام شده است. وی افزود: در راستای حضور دانش آموزان 
بی بضاعت در مراس��م اعت��کاف آموزش و پ��رورش از این 

دانش آموزان حمایت می کند.
 مع��اون اتحادی��ه انجمن ه��ای اس��امی دانش آم��وزان 
چهارمح��ال و بختیاری با بیان اینکه تعلی��م و تربیت ویژه 
آم��وزش و پرورش نیس��ت، بیان ک��رد: تمام دس��تگاه ها 
 و خانواده ه��ا بای��د در تربی��ت دانش آم��وزان مش��ارکت 

داشته باشند.

 ش��هبازی با بیان اینکه س��ال گذش��ته1۸00 دانش آموز 
در مراس��م اعتکاف ش��رکت کردن��د، خاطرنش��ان کرد: 
پیش بینی می شود۷00 نفر دانش آموز امسال در شهرکرد 
معتکف ش��وند. وی با بی��ان اینکه اعت��کاف فرصتی برای 
افزایش بصی��رت دانش آموزان اس��ت، گف��ت: در صورت 
 حمایت م��ادی، زمین��ه حض��ور دانش آموزان بیش��تری 

در مراسم اعتکاف فراهم می شود.
 مدی��رکل تبلیغ��ات اس��امی چهارمح��ال و بختی��اری 

در این دیدار با اش��اره به اینکه زمینه حضور هر چه بیشتر 
دانش آموزان در مراس��م اعتکاف فراهم شود، تصریح کرد: 
همان طور که دش��من برای نس��ل جوان ما برنامه ریزی و 
حمله می کند ما هم باید برای مصون ماندن جوانان برنامه 
داشته باشیم. حجت االسام سید جعفر مرتضوی ادامه داد: 
امسال با توجه به اینکه دو روز تعطیلی را در پیش رو داریم 
 فرصت مناس��بی برای حضور دانش آموزان اس��ت که باید 
از این فرصت اس��تفاده کنیم. مرتضوی گف��ت: باید زمینه 
حضور هر چه بیشتر دانش آموزان را در این مراسم معنوی 
فراهم کنیم. وی ب��ا تاکید برکیفی بودن مراس��م اعتکاف 
افزود: عاوه بر برنامه های جمعی در اعتکاف باید به خلوت 

معتکفین که فلسفه اعتکاف است توجه ویژه کرد.

معاون اتحادیه انجمن های اسالمی مطرح کرد:

حضور ۷00 دانش آموز از مدارس چهارمحال و بختیاری در مراسم اعتکاف



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام جواد عليه  السالم :
 س��ه خصلت جل��ب محب��ت م��ي كن��د: انصاف 
 در معاش��رت با م��ردم، همدردي در مش��كالت 

آن ها، همراه و همدم شدن با معنويات.
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آیا برای ورود ب��ه یک جمع جدید، قلب ت��ان تندتر می زند 
 و احس��اس می کنید راحت نیس��تید و گونه های تان قرمز 
می شود. این مسائل را در دید و بازدید نوروزی بیشتر حس 
 کرده اید و ممکن اس��ت تصمیم جدیدی گرفته باشید که 
در سال آینده دیگر خجالتی نباشید و بتوانید با اطرافیان تان 

ارتباط برقرار کنید. اما راهکار این مسئله چیست؟
 خجالت��ی بودن ی��ا همان چیزی که باعث می ش��ود ش��ما 
در ارتباط برقرار کردن با دیگران راحت نباش��ید، تنها یک 
احساس است؛ احساسی که تنها در درون شما وجود دارد و 
فقط خود شما آن را می فهمید. برخی مردم خجالتی بودن را 
با ترس از اجتماع یا بیماری فوبیا یکی می دانند، در حالی که 
این دو با هم فرق می کند؛  در بیماری ترس از اجتماع، فرد 
نس��بت به تمام فعالیت های اجتماعی دچار ترس و نگرانی 
می شود، در صورتی که فرد خجالتی تنها در شرایطی خاص، 

نگرانی و اضطراب را تجربه می کند.
در کودکی شما چه گذشته است؟ 

با رش��د کودک و بیش��تر ش��دن تجربه ه��ا و فعالیت های 
اجتماعی، فرد در برخی ش��رایط خ��اص در مواجهه با افراد 
 غریبه یا وارد ش��دن به محیطی ناآش��نا، خجالت را تجربه 
می کند. هر خانواده ای براس��اس فرهنگ، مهارت و سطح 

دان��ش و آگاهی های خ��ود درب��اره تربیت 
 ک��ودک، با ای��ن وضعی��ت برخورد 

می کند. چگونگ��ی این برخورد 
در از بی��ن رفت��ن ی��ا مان��دگار 
ش��دن این حس، تاثی��ر زیادی 
خواهد داشت. تمسخر، تحقیر یا 

شماتت کردن کودک در شرایطی 
 که نس��بت به یک وضعیت خ��اص خجوالنه رفتار

 می کند، باعث می شود احس��اس خجالت به عنوان یک 
صفت دائمی او باقی بماند.

تحقيقات چه می گویند؟
تحقیقات نشان می دهد اکثر افراد در موقعیت های مختلف، 
کمی خجالتی می ش��وند. مثال 75 درص��د از مردم، هنگام 
مواجهه با یک جمع غریبه و مقتدر که ملزم به پاس��خگویی 
 به س��واالت آنها نیز باش��ند، احس��اس خجالت می کنند.

 70 درصد از افراد هن��گام حضور در جمع بزرگ��ی از افراد 
غریبه، خجالت��ی برخورد می کنن��د. 64 درص��د افراد نیز 
هنگامی که با جنس مخالف روبه رو یا هم صحبت می شوند، 
 دچار احساس خجالت می ش��وند. همچنین حس خجالت 
در 58 درصد از افرادی که با جمعی دارای موقعیت اجتماعی 
 یا تحصیالت باالت��ر مواجه می ش��وند، به وج��ود می آید. 

می بینید؟ اگر ش��ما هم خجالتی هس��تید، امیدوار باشید! 
چندان تنها نیستند.

نشانه های خجالتی ها
افراد خجالتی نشانه هایی دارند که می توان آنها را در چند 
گروه تقس��یم بندی کرد؛ برخی روان تنی هس��تند، برخی 
روان حرکتی و برخی نشانه ها نیز در سبک زندگی آنهاست 
و بالفاصله نمی توان آنها را تش��خیص داد؛ مگ��ر با زیر نظر 
گرفتن رفتارها و عادات ف��رد. افزایش ضربان قلب، س��رخ 
ش��دن صورت، اختالل در تنفس، تن��ش عضالنی، لرزیدن 
 صدا یا تغیی��ر در تن آن، لرزیدن دس��ت ها، پاه��ا و لب ها، 
 عرق کردن ش��دید. همچنین فرار کردن از جمع غریبه ها، 
ک��م حرف ب��ودن، عب��وس ب��ودن و کمت��ر لبخن��د زدن، 
ع��دم برق��راری ارتب��اط بص��ری مس��تمر و طبیع��ی 
ب��ا دیگ��ران، ع��دم برخ��ورداری از رواب��ط دوس��تانه، 
ش��خصیتی انفعال��ی داش��تن، بی��زاری از دع��وت کردن 
 و دع��وت ش��دن ب��ه مهمان��ی ه��ا و مجال��س، تمای��ل 
 به سر و کار داشتن بیش��تر با کتاب و اش��یا و لوازم مختلف 
 به ج��ای آدم ه��ا، ش��نونده ب��ودن ص��رف، تایی��د کردن

هر چی��زی بدون بح��ث و جدل در م��ورد آن، 

 ترس از مخالفت با نظرات دیگران یا بیان نقطه نظرات خود، 
ترس دائمی از مورد تمسخر قرار گرفتن.

کم رویی معموال با نگرانی های اجتماعی همگام است. اما چه 
کنیم تا با به کار بردن این روش ها بتوانیم بر آن غلبه کنیم.

کم رویی خود را بشناسيد
سعی کنید نوع خجالتی بودن خود را تشخیص دهید و تاثیر 
آن را در زندگی تان مش��خص کنید. محرک هایی که باعث 
می شوند این احساس را داشته باشید، بشناسید. بدانید که 
دنیا در حال تماشا کردن شما نیست. مردم آنقدر پر مشغله 

هستند که فرصت زیادی برای این کارها ندارند.
توانایی خود را بشناسيد

همه ما قدرت ه��ا و توانایی های خاص خودم��ان را داریم. 
اگر همه مثل هم بودیم، دنیا دیگر جذابیتی نداش��ت و همه 
چیز تکراری می ش��د. چیزی را بیابید ک��ه در آن مهارت و 
 توانایی بیش��تری دارید و روی آن متمرکز شوید. با تکیه بر 
توانایی های منحصر به فردتان عزت نفس بیش��تری برای 
خود ایجاد کنید. قدرت های خاص تان به شما مزیت های 

ویژه ای می دهند.
  

خجالت��ی  ف��رد 
تنها در ش��رایطی خاص، 
 نگرانی و اضطراب را تجربه 

می کند
 ی�اد بگيری�د که 
خ�ود را دوس�ت 

داشته باشيد
تحس��ین و تقدیر 
کردن خودتان را 

تمرین کنید. برای خودتان یک نامه محبت آمیز بنویس��ید 
کارهایی انجام دهید که دوس��ت دارید. زمانی را به شناخت 

خودتان اختصاص دهید.
کسب آگاهی

درخصوص کاری که می خواهید انجام دهید اطالعات جمع 
کنید و بعد از این که کامال مطمئن ش��دید چه می خواهید، 
 دست به کار شوید و هرگز به انتظار ش��هامت روبه رو شدن 
با ترس های تان ننشینید، زیرا این موضوع دستاویزی برای 

حرکت نکردن می شود.
مشاهده کنيد و بياموزید

همیشه می توان با مش��اهده رفتار و عملکرد دیگران نکاتی 
آموخت. شما می توانید با این روش، طرز برخورد با دیگران را 
بیاموزید و آن را تقلید کنید و آنگاه از آموخته های دیگرتان 
به آن افزوده و به تدریج از زندان کم رویی بیرون بیایید. وقتی 
تنها هستید آموخته های تان را تمرین کنید. مثال فرض کنید 
در جمعی حاضر شده اید سپس با آنها ارتباط چشمی ) البته 
نه خیره شدن ( برقرار س��اخته و حرف های تان را با آرامش 
بزنید. این روش کمک می کند در ش��رایط واقعی از روبه رو 
شدن با افراد واهمه ای نداشته باشید. می توانید مقابل آینه 

نشسته و تمرین های تان را انجام دهید.
از شخصيت فعلی تان دور شوید

افراد خجالتی معموال شهامت انجام دادن کارهای غیرمعمول 
را ندارند، بنابراین سعی کنید دست به این نوع کارها بزنید. 
مثال در خیابان مدام از افراد مختلف زمان را بپرسید یا وارد 
مغازه ای ش��ده و قیمت اجناس مختلف را بپرس��ید و الزاما 
خرید نکنید. این روش باعث می شود به مرور کمتر خجالت 
بکشید. در ابتدا ممکن اس��ت نتوانید این تمرین را به خوبی 
انجام دهید، اما خودتان را مجبور کنی��د و ترس و واهمه را 

کنار بگذارید تا نتیجه اش را ببینید.
آرامش ناشی از اعتماد به نفس

مه��ارت های��ی را که در گذش��ته آموخت��ه اید ی��ا در حال 
 یادگیری هستید، در اولین فرصت به کار ببندید. با این روش 
می توانید خود را فردی الیق بدانید و به واس��طه نداش��تن 
اطمینان از خود دچار ترس های اجتماعی نشوید و باور کنید 
که توانا هستید. چنین اعتقادی شما را از گرداب خجالت و 
کم رویی رها کرده و می توانید در جم��ع دیگران به راحتی 

ابراز وجود کنید.
نگرانی ها و دلهره ها را از خود بيرون کنيد

ت��رس و نگرانی به طرز طاقت فرس��ایی ش��ما را در تصمیم 
 مثبتی ک��ه گرفته اید، مای��وس می کنند. یک��ی از بهترین 
راه ها برای غلبه بر دلهره و ترس، عمیق نفس کشیدن است. 
چش��مان خود را ببندید و نفس عمیق بکش��ید. روی نفس 
 های خود متمرکز شوید و به آرامی دم و بازدم را انجام دهید. 
یک شیوه دیگر، تمرین یوگا است. نفس های خود را بشمارید 

تا وقتی که احساس راحتی بیشتر کنید.
به خودتان انرژی مثبت بدهيد

کلمات، قدرت و نیرویی ب��اور نکردنی دارند. همه چیزهایی 
 را که ب��ه طور مک��رر برای خ��ود تک��رار می کنی��د، ذهن

ناخودآگاه تان می شنود و همان گونه عمل می کند. اگر مرتبا 
با خودتان تکرار کنید که ناتوان و بی عرضه یا بسیار خجالتی 
هستید، بیشتر به سمت این خصوصیات سوق پیدا می کنید.

رد شدن را بپذیرید
این را بپذیرید که ممکن اس��ت ش��ما نیز پذیرفته نش��وید. 
در چنین مواقعی بهتر اس��ت س��ریع جبهه گی��ری نکنید. 
 همه ما انس��ان ها گاهی اوقات از طرف برخی افراد پذیرفته 
 نمی ش��ویم. ای��ن حقیقت بخش��ی از زندگی اس��ت. اینکه 

به هنگام رد شدن، چه واکنشی نشان می دهیم، مهم است.
سه سوال از خود بپرسيد

هنگام قرار گرفت��ن در موقعی��ت های اجتماعی که ش��ما 
 را عصبی م��ی کنن��د، از خودتان بپرس��ید: آی��ا من نفس 
می کشم؟ آیا من احساس راحتی می کنم؟ آیا من به خوبی 

راه می روم؟
موفقيت ها و پيروزی های خود را ثبت کنيد

 از این ب��ه بع��د، موفقیت های بیش��تری خواهید داش��ت؛ 
 پس بهتر اس��ت آنه��ا را ثبت کنید. ش��ما ب��ه درک بهتری 
 از خودتان و بینش بیش��تری نس��بت به حقایق دست پیدا

می کنید؛ حقایق پنهان در اجتماع که گاه هیچ کس به آنها 
توجه نمی کند. پیروزی های خود را ثبت و آنها را به ش��کل 
یک دفتر از وقایع مهم زندگی گردآوری کنید. این کار باعث 
می ش��ود اعتماد به نفس تان نیز افزایش پی��دا کند و توجه 
خود را بیشتر روی چیزهایی که به نفع شما هستند، متمرکز 

کنید؛ نه آن چیزهایی که آزارتان می دهند.

معرفی کتاب

کتاب » خانه ماتریونا « به همراه خرده ریزها نوشته » الکساندر سالژنیتسین « 
را انتشارات ماهی با ترجمه » عبدالرضا ناطقی « برای دومین بار منتشر کرد.

» الکساندر سالژنیتسین « نویسنده روسی و جایزه نوبل ادبیات در کارنامه دارد 
در کتاب حاضر روایتی از زندگی پیرزنی به نام » ماتریونا « که انس��انی اس��ت 
پاک نهاد، بخش��نده، مهربان و نوع دوس��ت را از زبان یک زندانی سابق اردوگاه 
 کار اجباری که پس از آزادی برای تدریس ریاضی به روستایی دورافتاده رفته و 

در کلبه  او اقامت گزیده، بیان می کند.
گفتنی است که این کتاب همچنین بخش��ی با عنوان » خرده ریزها « دارد که 
 شامل نوشته های ادبی بس��یار کوتاهی اس��ت که از مجموعه  دوم خرده ریزها 
که سالژنیتسین در سال های دهه  ۹0 و پس از بازگشت از مهاجرت آن را تحریر 

کرده، انتخاب و ترجمه شده  است.
 در قسمتی از کتاب » خانه ماتریونا « می خوانیم:

» خان��ه ماتریونا در هم��ان نزدیکی بود. خان��ه ای بود با چه��ار پنجره کوچک 
 روی دیواری س��رد و بی روح  و نه چندان زیبا و س��قفی  چوبی و ش��یب دار از 

دو طرف و پنجره تزیین شده اتاق زیر شیروانی.
این خانه نسبتا مرتفع و با هجده ردیف الوار ساخته شده بود ولی تخته های سقف 
پوسیده بود و الوارهای دیوار و در،که زمانی مستحکم بوده اند، به رنگ خاکستری 

درآمده  و پوک شده بود...
این خانه سال ها پیش قرص و محکم، برای خانواده ای بزرگ ساخته شده بود 

ولی حال، زن تنهای شصت ساله ای در آن زندگی می کرد...

در قس��مت ورودی کلبه پارچه ای کهنه و تیره رنگ، از آن هایی که در زندگی 
کارگری فوق العاده ارزشمند است، کف کلبه را پوشانده بود... «

کتاب حاضر را انتشارات ماهی در قطع جیبی و با قیمت پنج هزار و پانصد تومان 
چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

 » خانه 
ماتریونا « 

گوناگون 

راهکاری تازه برای کسانی که می خواهند رژیم داشته باشند و از طرفی 
به کیک و شیرینی هم عالقه دارند، پیدا شده است.

کسانی که رژیم می گیرند، بیش��ترین غذایی که می خورند به محدوده 
 س��االدها می رس��د، اما آن ها هم دل شان کیک و ش��یرینی می خواهد، 

از آن شیرینی های خوشرنگ با مدل های عجیب و هیجان انگیز! حاال اگر 
به جای خامه و شیرینی از مواد ساالد در کیک استفاده کنیم، شاید این 

امکان را به همین افراد بدهیم که تصور کیک خوردن را داشته باشند.
میتسوکی موریاسو که کافه ای در ژاپن دارد، ثابت کرده که ظاهر ساالدها 
 می تواند از طعم ش��ان هم بهتر باش��د و این فضا را به وجود آورده است. 
او یک س��ال قبل با اس��تفاده از موادی که در س��االدها کارب��رد دارند، 
کیک هایی با ظاهرهای هیجان انگیز درس��ت کرده بود. او در این مدت 
توانست عالقه مندانی را پیدا کند و حاال کافه ای را تاسیس کند که تنها 

کیک ها و شیرینی هایی به این شکل تولید می کند.
ظرف کیک ها ش��امل الیه های رنگارنگی از س��بزیجات، س��ویا، توفو، 
پنیرهای س��بزیجات و نان های ساندویچی اس��ت که با رنگ بندی های 
مختلف کنار هم قرار گرفته اند، در نتیجه یک کیک س��االدی به دست 

می آید که به اندازه مشخصی هم فیبر دارد.
این کیک ها را در کافه » س��بزیجات « که از 5 آوریل کار خودش را آغاز 
 کرده، می توان پیدا کرد، به جز کیک های س��االدی ب��رای میان وعده، 
این کافه برنامه هایی برای ش��ام هم دارد و می توان ی��ک تکه نان بدون 

گلوتن را که شبیه کیک چای است به همراه چای گیاهی سفارش داد.
این کافه برای فصل ه��ای مختلف منوه��ای متفاوتی دارد و توانس��ته 
مشتریان زیادی را هم به خودش جلب کند، حاال در این اوضاع چه کسی 

است که نخواهد کیکی را که هم زیباست و هم سالم نخورد؟

توليد کيک های سبزیجات 
برای افراد چاق

محققان اس��ترالیایی ی��ک روش کارآم��د کم هزینه ب��رای پرورش 
 نانوس��اختارهایی ب��ر روی پوش��اک ایج��اد کرده اند ک��ه می تواند 
ماده آلی را در مواجهه با نور تجزیه کند. دانشمندان موسسه فناوری 
س��لطنتی ملبورن راه را به سوی پوشاک تقویت ش��ده با فناوری نانو 
هموار کرده اند که خود را در زیر نور چراغ یا خورشید به طور خودکار 
 از لک��ه و کثیفی پاک می کند. فرآیند توس��عه یافته توس��ط این تیم 
 از کاربرده��ای زی��ادی ب��رای صنای��ع مبتن��ی ب��ر کاتالی��ز مانند 
مواد ش��یمیایی، مواد دارویی و محصوالت طبیع��ی برخوردار بوده و 
می تواند به آس��انی تا س��طوح صنعتی افزایش پیدا کند. محققان از 
نانوس��ازه های مبتنی بر مس و نقره استفاده کرده اند که قابلیت آن ها 
در جذب نور خورشید شناخته شده است. زمانی که این نانوساختارها 
در معرض نور ق��رار می گیرند، انرژی افزایش��ی دریافت می کنند که 
»الکترون های داغ« را تولید می کنند. این الکترون های داغ یک موج از 
انرژی آزاد می کنند که نانوسازه ها را قادر به تجزیه ماده آلی می سازند.

 انس��ان ها ب��رای داش��تن عملک��ردی خ��وب در ط��ول روز نیاز 
به خواب کاف��ی دارند. کمب��ود خ��واب معموال ب��ر فعالیت های 
روزان��ه فرد تاثی��ر زیانب��اری دارد. محقق��ان دانش��گاه ادینبرگ 
انگلس��تان در ای��ن مطالع��ه، فعالیت هر س��لول انس��انی جمع 
 آوری ش��ده را اندازه گیری کردن��د. آنها دریافتند س��طح منیزیم 
 در طول مدت چرخه ۲4 س��اعته خ��واب و بیداری، ب��اال و پایین 
می شود. در کل طول روز، میزان منیزیم موجود در سلول ها رابطه 
 مس��تقیمی با نحوه پیروی فرد از چرخه خواب و چگونگی و زمان 
کالری س��وزی فرد دارد. همچنین س��طح منیزیم بر متابولیس��م 
 بدن ه��م تاثی��ر دارد: هرچقدر س��طح متابولیس��م باالتر باش��د، 
سلول ها بهتر از چرخه طبیعی خواب پیروی می کنند و در نتیجه 
 بهتر قادر به ف��رآوری انرژی هس��تند. میانگی��ن منیزیم مصرفی 
هر فرد در روز باید بین۳00 تا400 میلی گرم باشد که معموال در 
بادام، دانه کنجد، دانه آفتابگردان، موز و شکالت تلخ پیدا می شود.

ستاره شناسان انگلیسی یک کهکش��ان کوتوله فوق العاده درخشان 
کشف کرده اند که در کهکشان راه شیری در حال چرخش است.

این کهکشان کوتوله که Crater ۲ نامیده مي شود در فاصله حدود 
۳80 هزار سال نوري از زمین قرار دارد. محققان دانشگاه کمبریج این 
کشف قابل توجه را از تجزیه و تحلیل تصاویر گرفته شده از تلسکوپ 

VLT در کوه هاي بلند شمال شیلي به دست آورده اند.
 با وجود اینکه کهکشان Crater ۲ با چشم غیر مسلح دیده نمي شود،
 اما کهکش��ان بزرگي اس��ت به طوري که چهارمین کهکشان بزرگ

 راه شیري محسوب مي شود؛ کهکشان راه شیري بیش از۳0 کهکشان 
کوچک دارد که به دور آن مي چرخند.

ستاره هاي کهکش��ان Crater ۲ از زمین قابل مشاهده هستند، اما 
این کهکشان در کل بسیار دور است و در شب قابل مشاهده نیست.

کهکشان Crater ۲ تقریبا از تمامي کهکشان هاي در حال چرخشي 
که در دهه گذشته کشف شده اند، درخشان تر است.

 گردش در زیرآب خواس��ته بس��یاری از دوس��تداران طبیعت است. 
ش��رکت هلندی  U-Boat Worx جدیدترین زیردریایی پیشرفته 
توریس��تی با قابلیت ورود به اعماق باالی1000 متر را به بازار عرضه 
کرده است. زیردریایی توریستی Cruise Sub قادر به حمل پنج تا ۹ 
توریست تا عمق حداکثر1140 متری سطح اقیانوس است. زیردریایی 
Cruise Sub تنه��ا نمون��ه موجود در جهان اس��ت که مش��اهده و 
جستجوی ایمن در اعماق اقیانوس را با کاربری غیرعلمی امکان پذیر 
 U-Boat Worx ساخته است. مهم ترین ویژگی زیردریایی توریستی
پنجره های کروی بزرگ و بس��یار مقاوم از جنس آکریلیک اس��ت که 
میدان دید پانارومایی را برای توریست ها مهیا می کند. همچنین برای 
افزایش میدان دید توریست ها واحد کنترل زیردریایی به قسمت میانی 
منتقل شده و صندلی های قابل چرخش در اطراف آن نصب شده است. 
شرکت سازنده برای جلب رضایت کامل توریست ها در بخش داخلی 
زیردریایی از تزئینات گران قیمتی مثل صندلی های چرمی، سیستم 

پیشرفته صوتی و تهویه مطبوع هوشمند استفاده کرده است.

پوشاک کثیف خود را با نور خورشید تمیز کنید گردش در عمق 1000 متریکشف یک کهکشان پرنور جدید تاثیر منیزیم در تنظیم چرخه خواب و بیداری

میانبرهای ساده برای غلبه بر کمرویی
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