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کاهش 15 درصدی هزینه حج عمره
صفحه سوم  اقتصاد

گروه جامعه: رییس س��ازمان حج و زیارت از افزایش 65 
درصدی ظرفیت اعزام به عمره مفرده خبر داد و گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام ش��ده، هزینه ح��ج عمره 15 درصد 
کاهش می یابد. سعید اوحدی در خصوص هزینه های عمره 
اظهار داشت: در عمره 93 � 92، قیمت های پرواز پنج درصد 
کاهش پیدا کرد و در س��ال ج��اری می توانیم 850 هزار نفر 
را ب��ه عمره اعزام کنیم. اوحدی بیان کرد: در عمره امس��ال 
شش گروه قیمتی بر اساس درجه بندی هتل ها تعیین شد که 
زائران در سه دوره نوروز، ماه های رجب، شعبان و رمضان و 
همچنین ایام عادی به عمره اعزام می شوند که این گروه ها 
ه��ر کدام هزینه متفاوتی دارند. به گفته وی، عمره امس��ال 
نسبت به س��ال قبل در مرحله اول که مربوط به گروه های 

عادی اس��ت، 15/6 درصد کاهش قیمت خواهد داش��ت و 
این در حالی اس��ت که در عمره 91 نسبت به سال 90، 36 
درصد با افزایش قیمت روبرو بوده ایم. رییس سازمان حج و 
زیارت با اشاره به اینکه هواپیمای سعودی قیمت های خود را 
کاهش نداد، گفت: این در حالی است که متاسفانه پیشنهاد 
35 دالر افزایش را داشته اند که تا به امروز توانسته ایم آنها را 
متقاعد کنیم افزایش نداشته باشیم. وی به حداقل و حداکثر 
هزینه های عمره نیز اشاره کرد و گفت: حداقل نرخ عمره یک 
میلیون و 700 هزار تومان و حداکثر دو میلیون و 800 هزار 
تومان است؛ این در حالی است که سال گذشته هزینه عمره 
حداقل دو میلیون و 157 هزار تومان و حداکثر سه میلیون و 

500 هزار تومان بوده است.

احتمال کاهش بیشتر
 نرخ ارز

اصفهان دوباره در باتالق آلودگی هوا فرو می رود

احتمال افزایش یک باره 
مزد 93 منتفی است

با توجه به توافقات انجام شده در ژنو بین ایران و گروه 
1+5 پتانسیل کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد، ولی اگر 
روند کاهشی آن در دولت مدیریت نشود شرایط اقتصادی 
در طوالنی  مدت به ش��کل فعلی خود بازگشته و شاهد 

افزایش تورم خواهیم بود...

گ�روه اقتصاد: به زودی کارفرمایان کمیته ای را برای 
تعیین دس��تمزد سال 93 کارگران تشکیل خواهند داد و 
نظرخواهی از بنگاه ها درباره چگونگی افزایش مزد جدید 
مش��موالن قان��ون کار در این بخش آغاز می ش��ود اما 

نمایندگان آنها می گویند دلیل شرایط ...

دول��ت حس��ن روحان��ی پیش از 
پایان ص��د روز اول آغ��از به کار 
خود موفق ش��د پی��روزی بزرگی 
در مذاک��رات هس��ته ای را به نام 
خود ثبت کند و به همین ترتیب 
این توافق نش��ان داد که انتصاب 
محمد جواد ظریف به وزارت امور 
خارجه دولت یازدهم درس��ت و حس��اب شده بود. ایران 
طبق این توافق نامه اراده خود را برای لغو برخی تحریم ها 
به وی��ژه تحریم های طال، صنایع پتروش��یمی، قطعات 
خ��ودرو و مواد غذای��ی و دارویی، تحمیل کرد و در برابر 
متعهد شد که به اقدامات شفاف سازانه درباره فعالیت های 
هسته ای تن دهد. بدون تردید این تفاهم بر اساس منطق 
موازنه امتیازها نوشته شده و از این جهت به معنای واقعی 
پیروزی دو س��ر برد برای طرفین ب��ود. اما با وجود همه 
خرسندی ها از دستیابی به تفاهم، بن بست یک دهه بحران 
هسته ای میان ایران و غرب را شکست و همچنین از این 
بابت که تفاهم مزبور به ناکام ماندن تالش های ضد ایرانی 
اعراب و اسرائیل منتهی شد، دشواری های آینده هوشیاری 
به مراتب بیشتری را می طلبد. این تفاهم نه پایان بحران 
بلکه آغ��ازی بر پایان آن اس��ت؛ مرحله ای ت��ازه از روند 
اعتمادسازی ایران و غرب که با انبوهی از مشکالت حل 
نش��ده طی این س��ال ها متوقف مانده بود. در این بین دو 
موضوع بسیار حایز اهمیت است: نخست آنکه مسئله اعتبار 
تضمین ها باید همچنان بر اساس فضای مثبت ایجاد شده 
از مفاد تعهدات طرفی��ن حمایت کند. ایران و غرب برای 
به ثمر نش��اندن عملی این تفاه��م از این پس ناگزیرند 
مبنای نگرش، رفتارها و تصمیمات خود را بر درجه ای 
از صداق��ت و اعتماد قرار دهند که پیش از این س��ابقه 
نداش��ته است. در این راه مواضع مقامات رسمی نسبت 
به روندها و رویدادها اهمیتی به مراتب بیش از گذشته 
دارد. زی��را هر کدام از طرفی��ن در معرض اتهام تقلب 
نسبت به تعهداتشان قرار خواهند گرفت و اینکه ممکن 
اس��ت برای کس��ب برتری از زیر بار حداقل بخشی از 
تعهداتش��ان شانه خالی کنند. چنین اتفاقی بدون تردید 
برای آینده گفتگوها و چشم انداز نهایی ویرانگر خواهد 
بود. نه تنها دولت ها بلکه گروه های سیاسی نیز در رابطه 
با دوران جدید مس��ئولیت سنگین تری خواهند داشت؛ 

هم در غرب و هم در ایران. 

یادداشت روز

چشم انداز روابط ایران و آمریکا 
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دیاکو حسینی

صنعتگرانوکارشناساناصفهانیازنتایجتوافقاتهستهایمیگویند

اکنون زمان سرمایه گذاری 
برای توسعه اقتصاد

 اصفهان است

ادامه در صفحه دوم 

صفحه دوم 

صفحه سوم 

صفحه چهارم 

صفحه سوم 

رییس جمهور در نشست خبری پس از توافق ایران و 5+1:

خوشحالم که موفقیت ژنو در نود و نهمین روز دولت
 به دست آمد

1- م��دت زم��ان برگ��زاری مس��ابقه از13آبان 
ماه)آغاز دهمین سال انتشار(تا 23آذرماه )انتشار 

دوهزارمین شماره روزنامه(خواهد بود.
2-این مسابقه به منظور انتخاب بهترین مطلب هر 
شماره روزنامه از نظر مخاطبان طراحی شده است.به 
همین منظور کد چاپ شده درکنار مطلب منتخب 
خود در هر شماره روزنامه را تا ساعت 24روز انتشار 

به شماره 30007446 پیامک کنید.
3- نتیجه مس��ابقه هر روز بر اساس قرعه کشی 
در نس��خه چاپ��ی دو روز بعد منتش��ر می ش��ود.
به عنوان نمونه نتیجه مس��ابقه ش��ماره 1976در 
شماره 1978منتشر خواهد شد،ارائه نسخه چاپی 

روزنامه در هنگام دریافت جایزه الزم است . 
4-  از هر شماره تلفن همراه در هر روز تنها یک 
پیامک قابل پذیرش خواهد بود و سایر پیامک ها 
به صورت اتوماتیک توسط سیستم در نظر گرفته 

نمی شود.
5- تمامی ش��رکت کنندگان عالوه بر مس��ابقه 
روزانه،در مس�ابقه ویژه شماره 2000 روزنامه 
که با جوایز وی��ژه و در روز 23آذر ماه برگزار 

می شود، شرکت داده خواهند شد.
6-برندگان الزم اس��ت حداکثر س��ه روز پس 
از اعالم شماره موبایل در روزنامه با در دست 
داشتن نس��خه مکتوب روزنامه جهت دریافت 

جایزه خود مراجعه نمایند.
تلفن پاسخگویی به برندگان 6293750 
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روز یادداشت  نگاه

چشم انداز روابط ایران و آمریکا 
پس از توافق ژنو3

دوم؛ فراز و فرودها بخشی از دوران تازه در روابط ایران و غرب 
است و الجرم نباید به محض مشاهده ناکامی های مقطعی طرفین 
نسبت به کلیت پروسه اعتمادسازی تردید به دل راه دهند. برای نمونه 
توافق سال 2006 میان واشنگتن و کره شمالی به دلیل عدم انجام 
تعهدات از سوی ایاالت متحده و بعدها تکرار عدم تعهد به مفاد موافقت 
نامه از سوی کره شمالی به فروپاشی روند اعتمادسازی میان طرفین 
منجر شد. ایران و کره شمالی شباهتی در ساختار و ریشه های بحران 
با یکدیگر ندارند و همینطور نگرش ایاالت متحده به کره شمالی و 
ایران نیز یکسره متفاوت است اما اشتباهات احتمالی می تواند نتیجه 
مشابهی بر روند اعتمادسازی داشته باشد. تفاهم انجام گرفته در ژنو در 
یک بازه زمانی 6 ماهه صورت پذیرفت بدین معنا که هیچ تضمینی 
در رسیدن به تفاهم بعدی که باید شامل برداشتن تمامی تحریم ها و 
جلب اعتماد کامل غرب به ماهیت برنامه های هسته ای ایران باشد، 
وجود ندارد. تنها می توانیم امیدوار باشیم که در شش ماه آینده ایران و 
غرب بتوانند با برداشتن گام های درست در مسیری درست به تقویت 
همکاری های بین المللی میان خود یاری برسانند. عالوه بر اقداماتی 
که طرفین باید طبق سند مشترک اعالم شده انجام دهند، ایران و 
آمریکا باید از انرژی مثبت حاصل از این تفاهم اولیه به منظور مدیریت 
مشکالت و اختالفات فی مابین در سایر زمینه های مورد اختالف 
بهره بگیرند. اجالس اخیر ژنو ثابت کرد که حتی ایران و ایاالت متحده 
نیز با وجود همه فشارهای وارده و همه بدبینی ها قادر به اتخاذ مواضع 
مشترک درباره اختالفاتشان هستند. بنابراین دلیلی ندارد که نتوانند سایر 
اختالفات را به همین ترتیب به مذاکره بگذارند. از سوی دیگر ایران و 
ایاالت متحده منافع مشترکی فراوانی با یکدیگر دارند که به آنها اجازه 
می دهد نسبت به بسترسازی برای همکاری های وسیع تر اقدام کنند. 
آنها در گذشته بارها ثابت کرده اند که درباره موضوعات دیگری مانند 
مبارزه با صدام حسین در عراق و همینطور طالبان در افغانستان قادرند 
موضعی مشترک اتخاذ کنند. به دنبال سرنگونی صدام حسین، تهران 
و واشنگتن منافع مشابهی در مبارزه با تروریزم و ناامنی در عراق که 
توسط سلفی ها و طرفداران القاعده انجام می گرفت، داشتند و در این 
راه همکاری هایی نیز میان دو کشور صورت گرفت. همچنین ایران 
همانند ایاالت متحده از سرنگون شدن طالبان در افغانستان خرسند 
بوده و هرگز خواستار بازگشت طالبان ضد شیعی به افغانستان نیست. 
به عالوه ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، واجد باالترین 
شاخص های دموکراسی است؛ همراه با یک طبقه متوسط تحصیل 
کرده، زنان و جوانانی مدرن که کشش و گرایش شگفت انگیزشان به 
قرائت های معتدل از اسالم سیاسی و عالقه و سازگاری حیرت آور آنان 
به ارزش های جامعه بشری در مجموع سبب شده کمترین شباهتی 
به اکثریت جوانان یمن، اردن، عربستان و مراکش که تعدادی از آنها 
در یک دهه گذشته در انفجارهای تروریستی مادرید، لندن و نیویورک 
دست داشته اند و تعداد قابل توجه دیگر از آنها در جبهه های سوریه، 
عراق و افغانستان سرگرم مبارزه با ایده هایی مانند دموکراسی، بازار آزاد 
و حقوق بشر هستند، نداشته باشند. ایران تنها کشور قدرتمند خلیج 
فارس اس��ت که می تواند ثبات کریدورهای انرژی و جریان مداوم 
صادارت نفت را در این منطقه تضمین کند. کشوری که همزمان 
درونش بازاری گسترده برای جذب سرمایه گذاران و کاالهای غربی 
را نیز گنجانده اس��ت. اگرچه ایران دارای یک حکومت تئوکراتیک 
با آرمان های ش��ریعت اس��الم اس��ت اما رقابت تاریخی و اجتناب 
ناپذیرش با قرائت وهابی از اسالم که سرمنشا تروریزم و خشونت 
در دهه گذشته بوده، تهران و واشنگتن را عماًل در یک جبهه قرار 
می دهد. به این ترتیب، به نظر می رسد که ایران و آمریکا در طوالنی 
مدت منافع همخوانی با یکدیگر دارند. هیچ کس بیشتر از عربستان 
سعودی و اسرائیل از تفاهم ژنو خشمگین نشدند. آیا این بدان معنا 
نیس��ت که این دشمنان قسم خورده ایران از نزدیکی میان ایران و 
ایاالت متحده واهمه دارند؟ خاندان سعودی بقای خود را مرهون ایران 
هراسی دهه های گذشته و دشمنی میان ایران و ایاالت متحده بوده 
و در مقابل ایاالت متحده ناگزیر به سازگاری با یکی از بدوی ترین 
حکومت های جهان و خطرناک ترین آنهاست که در یک دهه گذشته 
در ده ها عملیات تروریس��تی شرکت داشته و ش��هروندان خود را از 
ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم کرده است. تنها به یک دلیل و 
آن عبارت است از دشمنی با ایران و حفظ روزنه نجاتی برای حفظ 
جریان انرژی از خلیج فارس به دنیای غرب. اگر روابط ایران و ایاالت 
متحده رو به بهبودی حرکت کند ایاالت متحده با طیب خاطر بیشتری 
نسبت به انتقاد از ماهیت رژیم سعودی اقدام خواهد کرد. برای ایرانیان، 
گسترش ایدئولوژی وهابیت خطر به مراتب بزرگتری است تا ایاالت 
متحده. زیرا اوال برخالف ایاالت متحده که هزاران کیلومتر فاصله 
دارد، عربستان سعودی همسایه ماست. در ثانی عربستان سعودی 
مروج و نماینده یکی از خطرناک ترین ایدئولوژی های معاصر است 
که بطور مستقیم جامعه شیعه ایرانی را هدف گرفته است. به همان 
اندازه عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی نقش موثری در ترویج 
ایران هراس��ی در سال های اخیر داشته و دست کم پس از انتخاب 
حسن روحانی و گفتمان نوین ایران نشان داد که محدودیتی برای 
دیدگاه های ضد ایرانی خود قائل نیست. در این شرایط نزدیکی ایران 
و آمریکا این دو دشمن سرسخت ایرانیان را در رسیدن به اهداف شان 
عقیم خواهد گذاشت. آیا خواهیم توانست با فرصت پیش آمده آرایش 
تازه ای به رقابت های منطقه ای ببخشیم، بطوری که در این آرایش 
جدید ایران هراسی اسرائیل و عربستان سعودی به حاشیه رانده شده 

باشد؟ پاسخ به این پرسش به سخاوت 
فکری، سعه صدر و همچنین عمق 
درک استراتژیک دولت های ایران و 

آمریکا بستگی دارد.

مرور 19 دور مذاکره در 10 سال
از مذاکرات هسته ای سعدآباد تا مذاکرات هسته ای ژنو3 و به 
روایتی دیگر ژنو6 چیزی نزدیک به 10 سال راه است. در مذاکرات 
سعدآباد که مهر ماه سال 82 انجام شد ایران پروتکل الحاقی معاهده 
منع گسترش سالح های اتمی را اجرا و به صورت داوطلبانه گازدهی 
به سانتریفوژهای مرکز غنی سازی نطنز را با هدف اعتمادسازی 
معلق می کند. آلمان متعهد شد که مانع ارسال پرونده ایران به شورای 
امنیت شود و بریتانیا و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری و در صورت ارسال آن را 
وتو کنند. بروکسل و پاریس محل دو مذاکره دیگر در دوره روحانی 
بود، اسفند 82 خاویر سوالنا وارد عرصه مذاکرات شد، آبان 83 آخرین 
مقطع حضور روحانی در قامت مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران 

بود. غرب زیر تعهداتش زد.
فکپلمپ

پس از توافق نامه پاریس ایران با مشاهده عدم تعهد غرب در 
سال 84 اعالم کرد کرد تعلیق داوطلبانه غنی سازی به پایان رسیده 
 است و با فک پلمپ، فعالیت های UCF اصفهان را تحت نظارت 
آژانس ادامه می دهد. در فروردین سال 85 دانشمندان ایرانی موفق 
به تولید چرخه کامل سوخت هسته ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند 
و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. خردادماه سال 86 
علی الریجانی در مذاکراتی که با خاویر سوالنا مسئول وقت سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا داشت اعالم کرد که ایران ظرفیت اتمی خود 
را به دس��ت آورده و آماده  اس��ت تا با مذاکراتی سازنده، برای حل 
اختالفاتی که بر سر فعالیت اتمی خود با قدرت های جهان دارد به 
تفاهم و توافق برسد. کمتر از یک ماه بعد در لیسبون علی الریجانی 
و خاویر سوالنا بر سر تدوین یک مدالیته زمانبندی شده معین برای 
حل و فصل مسایل توافق کردند. اما با جابجایی که در راس تیم 
مذاکراتی ایران صورت گرفت این مدالیته به سرانجامی نرسید. ژنو 
1، 2 و 3 در دوره سعید جلیلی هم تکرار شد. سه دور مذاکره با خاویر 
سوالنا در ژنو بر روی بسته پیشنهادی کشورهای 1+5 برای ترغیب 
ایران به متوقف کردن غنی سازی اورانیوم بود. اعضای گروه 5+1 
اعالم کردند که اگر ایران پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی ندهد، 

چاره ای جز اعمال تحریم های بیشتر ندارند.
لبخندغربوپاسخایران

سعید جلیلی در اردیبهشت سال 91 در مجلس درباره مذاکرات 
ژنو2 که مهرماه سال 88 انجام شد می گوید: راکتور تهران به سوخت 
20 درصد نیاز داشت که این هم جزو مصارف صلح آمیز است. این 
هم مصداقی دیگر از استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای بود. آنجا ما 
یک بحثی را مطرح کردیم که اگر شما این سوخت را در اختیار ما 
نگذارید ما خودمان تولید می کنیم. من فراموش نمی کنم لبخندی که 
برخی از این اعضاء در آن جلسه زدند. معنی اش این بود که خوب 
بروید تهیه کنید اگر می توانید و این کار راحتی نیست و خوب درست 
هم بود. و مدتی بعد به همت دانش��مندان شهید هسته ای چون 
مسعود علیمحمدی، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن و 

مجید شهریاری ایران به تولید سوخت 20 درصد دست یافت.
ورودظریف

از آذرساله 89 و از مذاکرات ژنو 3، کاترین اشتون به مذاکرت 
پیوست. استانبول1 در بهمن سال 89 را غرب نا امید کننده ترین 
مذاکره می داند. اس��تانبول2، بغداد، مس��کو، آلماتی 1 و 2 محل 
مذاکرات بعدی بود. با انتخابات ایران و روی کارآمدن حسن روحانی 
کس��ی که 10 سال پیش تر سکان مذاکرات هسته ای را بر عهده 
داشت، پرونده هسته ای ایران به سمت گشایش رفت. در نیویورک 
محمد جواد ظریف وزیران خارجه 5 کشور را دور هم جمع کرد و 
اولین دور مذاکرات هسته ای در دوران ریاست جمهوری روحانی از 
آنجا آغاز شد. طرفین در همان نیویورک توافق کردند که مذاکرات را 
در یکی از شهرهای میزبان مقر سازمان ملل ادامه دهند و ژنو محل 
همیشگی مذاکرات شناخته شد. ژنو باز شاهد 3 دور مذاکره بود و 
این بار با ترکیب جدیدتر. محمد جواد ظریف و سیدعباس عراقچی 
مذاکرات را هدایت می کردند. دیدار 5 ساعته ظریف و کری و اشتون 
از مشخصات نشست ژنو 2 بود. فابیوس فرانسوی وارد مذاکرات 
شد و توافق را به تاخیر انداخت. ژنو 3 مباحث جدی تر پیش رفت. 
بعد از چهار روز مذاکره در ساعت پنج و نیم صبح به وقت تهران 
غرب به حق غنی سازی ایران اذعان کرد و در توافقنامه ژنو این 

موضوع ذکر شد.   
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گزارش خبری

گ�روه روی�داد: رییس جمهور با اش��اره به اینکه هر چه 
داریم از ایستادگی، وحدت، انسجام و حمایت بی دریغ مردم 
است، گفت: امروز نود و نهمین روز آغاز به کار دولت است و 
دولت افتخار می کند که قبل از پایان 100 روز این موفقیت 
را به دس��ت آورده و این راه و این مسیر با کمک شما ادامه 
خواهد یافت. حس��ن روحانی در نشست خبری صبح دیروز 
خود با بیان اینکه گزارش کوتاهی از تالش های پیگیر تیم 
دیپلماتیک و دوستانمان به عنوان تیم مذاکرات هسته ای ارائه 
خواهم داد، اظهار داشت: دستاورد این تالش ها جلوه بیشتر 
کرامت و بزرگی ملت ایران بود. وی با بیان اینکه ملت ایران 
همواره در طول تاریخ دارای عظمت و سربلندی هایی بوده 
که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، افزود: در این 
مذاکرات دنیا به این احس��اس رسید که تکریم ملت ایران 
پاسخ خواهد داد و تحریم نمی تواند کارساز باشد. رییس جمهور 
تاکید کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد فضای اعتماد بین 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهایی است که آنها عالقه مند 

به ارتباط دوستانه با این ملت بزرگ هستند.
شعاردولت،تعاملسازندهباجهاناست

رییس جمهور در ادامه این نشس��ت اظهار داشت: برای 
ایجاد اعتماد در سایه  تبلیغات ناصحیح، دشمنان چهره ای را 
ترسیم کرده بودند و در واقع می خواستند ایران هراسی را در ا 
فکار عمومی جا بیندازند. وی با بیان اینکه منطق و استدالل 
و مذاکرات منطقی تیم دیپلماتیک ایران در کنار صدها مذاکره  
سیاس��ی دیگر این فضا را به وجود آورد که مس��یر اعتماد 
کش��ورهای دیگر با ایران در مسیر درست خود قرار بگیرد، 
تاکید کرد: البته همانطور که بارها گفته شده اعتماد یک جاده  
دو طرفه اس��ت و ما هم باید نس��بت به دیگران و به ویژه 
کشورهای غربی بتوانیم به اعتماد برسیم. البته برای دستیابی 
به اعتماد کامل راه طوالنی در پیش است، اما قدم های اولیه 
در این زمینه برداشته شده است. رییس جمهور ضمن اینکه 

بحث بعدی را مساله تعامل با جهان عنوان کرد، گفت: شعار 
این دولت تعامل س��ازنده با جهان است که در سایه  اعتماد 
به وجود خواهد آمد و در این راس��تا قدم های اولیه برداشته 
ش��د. وی تصریح کرد: دولت از روز اول در کنار فعالیت های 
اقتصادی و سیاس��ی به معنای سیاست داخلی و فرهنگی و 
اجتماعی فعالیت سیاست خارجی خود را نیز آغاز کرد به ویژه 
از اوایل مهر ماه امسال سفر مقامات سیاسی ایران به بیشکک 
در شهریور و نیویورک در مهر ماه و شروع مذاکرات 1+5 با 
ایران در س��طح وزیران در قدم اول در نیویورک و قدم های 

بعدی در ژنو برداشته شد.
حقوقهستهایایرانبهرسمیتشناختهشد

رییس جمهور با بیان اینکه حاصل مذاکرات این اس��ت 
که 1+5 یا به نوعی دیگر قدرت های جهان حقوق هسته ای 
ایران را به رسمیت شناخته اند، گفت:  البته جمهوری اسالمی 

ای��ران این ح��ق را به طور ذات��ی دارد. معاهده NPT این 
حق را به همه کش��ورهای امضاکننده آن داده است. حسن 
روحانی اضافه کرد: اکنون بیش از 40 کشور در دنیا مشغول 
غنی سازی هستند و آژانس هم بر همین مبنا بر کشورهایی 
که سوخت هس��ته ای تولید می کنند، نظارت می کند. وی 
همچنین اظهار کرد: اذع��ان قدرت های بزرگ به این حق 
ایران )حقوق هس��ته ای( از دیدگاه سیاس��ی بسیار ارزشمند 
اس��ت. رییس جمهور در ادام��ه، دس��تاورد دوم مذاکرات را 
»کسب حق غنی سازی ایران در خاک خود« دانست و افزود: 
هر کس هر تفسیری بخواهد می تواند از این حق بکند. در 
متن توافقنامه به صراحت آمده اس��ت که ایران غنی سازی 
خود را انجام می دهد. روحانی اضافه کرد: من به ملت ایران 
اعالم می کنم که فعالیت غنی سازی ایران به صورت سابق 
ادامه پیدا می کند و نطنز، فردو، اراک، اصفهان و بندرعباس به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
ایرانبهدنبالسالحهستهاینیست

رییس جمه��ور در ادام��ه با بیان این ک��ه از طرف ایران 
اراده ای جدی برای شروع و ادامه مذاکرات وجود دارد، گفت: 
امیدواریم طرف مقابل نیز این اراده جدی و صادقانه را داشته 
باش��د. وقتی احترام و منافع متقابل باش��د و وقتی از موضع 
برابر با هم س��خن می گوییم چقدر خوب حرکت به سمت 
جلو خواهد بود. وی افزود: امیدواریم با همین اصول بتوانیم 
مذاکرات بعدی را با توافق کامل ادامه دهیم. روحانی با تاکید 
بر این که ملت ایران به دنبال سالح هسته ای نیست، گفت: 
بعد از مذاکرات جامع و توافق نهایی در یک سال دیگر کسی 
نیاید بگوید که ما مانع ش��دیم تا ایران به س��الح هسته ای 
دست یابد. این از آن جو ک های خنده دار تاریخی است. ایران 
هیچ گاه دنبال سالح هسته ای نبوده و این موضوع را فقط 
من نمی گویم. آژانس هر بار که آمد و بازرسی های گسترده 
انجام داد گفت که فعالیت های هسته ای ایران انحرافی پیدا 

نکرده است.
اکنوننوبتفعاالناقتصادیاست

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون نوبت فعاالن اقتصادی 
است، خطاب به فعاالن این عرصه تصریح کرد: ما مسیر 
را آماده و هموار کردیم؛ از امروز تالش و کوش��ش ش��ما 
آغاز می شود. رییس جمهور خطاب به مردم نیز گفت: من 
به مردم عرض می کنم که ما هرچه داریم از ایس��تادگی، 
وحدت و انسجام و حمایت بی دریغ شما داریم. روحانی در 
پایان با بیان اینکه حماس��ه 24 خرداد را مردم آفریدند که 
امروز این موفقیت یکی از ثمرات آن حماسه سیاسی است، 
خاطرنش��ان کرد: امروز نود و نهمین روز آغاز بکار دولت 
است و دولت افتخار می کند که قبل از پایان 100 روز این 
موفقیت را به دست آورده است. من امیدوارم این مسیر با 

کمک شما مردم ادامه یابد.   

رییس جمهور در نشست خبری پس از توافق ایران و 5+1:

خوشحالم که موفقیت ژنو در نود و نهمین روز دولت به دست آمد

گروه رویداد: در پی موفقیت به دست آمده در ژنو که منجر به توافق ایران و 5+1 
و آغاز روند کاهش تحریم ها علیه ایران شد، حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان 
در نامه ای به رهبر معظم انقالب، این موفقیت را به ایشان و مردم تبریک گفت. 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی هم در پاسخ، ضمن تقدیر و 
تشکر از هیأت مذاکره کننده کشورمان تأکید کردند: بی شک فضل الهی و دعا و 

پش��تیبانی ملت ایران عامل این موفقیت بوده و ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها 
همواره باید شاخص خّط مستقیم حرکت مسئوالن 
این بخش باش��د. در مت��ن نامه رییس جمهور آمده 
است: »فرزندان انقالبی شما توانستند در مذاکراتی 
دشوار و پیچیده، حقانیت ملت ایران در فعالیت های 
هس��ته ای را در صحنه بین المللی اثبات کنند و گام 
نخست را به گونه ای پیش برند که حقوق هسته ای 
و حق غنی سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت های 
جهانی � که س��ال ها سعی بر انکار آن داشتند � قرار 
گی��رد و راه برای گام های بلند بعدی در حراس��ت از 
پیش��رفت های فنی و اقتصادی کشور گشوده شود. 

توفیق در این مذاکرات نشان داد که می توان با رعایت همه اصول و خطوط قرمز 
نظام، با ارائه منطقی و مستدِل مواضع ملت ایران و اتمام حجت برای افکار عمومی 

جهان، قدرت های بزرگ را نیز به احترام به حقوق ملت ایران فراخواند و گام های 
بعدی را نیز در مسیر حل و فصل نهایی اختالفات با 
استحکام برداشت.« پس از نامه رییس جمهور، رهبر 
معظم انقالب نیز اینگونه پاسخ داده اند: »جناب آقای 
رییس جمهور؛ دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در 
خور تقدیر و تش��کر از هیأت مذاکرات هسته ای و 
دیگر دست اندرکاران است و می تواند پایه  اقدامات 
هوشمندانه  بعدی قرار گیرد. بی شک فضل الهی و 
دعا و پشتیبانی ملت ایران عامل این موفقیت بوده و 
در آینده نیز خواهد بود ان شاءا...؛ ایستادگی در برابر 
زیاده خواهی ها همواره باید ش��اخص خّط مستقیم 

حرکت مسئوالن این بخش باشد، و چنین خواهد بود ان شاء ا...؛ 
سّید علی خامنه ای.«   

اصفهان امروز: مهمترین خبر دو روز اخیر جهان، توافق هسته ای ایران و 1+5 در 
ژنو است. بررسی مفاد توافقنامه که توسط منابع غربی منتشر شده نشان می دهد که 

اگر بخواهیم توافق ژنو را در چند سطر خالصه کنیم، می توانیم چنین بگوییم:
الف:تعهداتایران

1.  توقف غنی س��ازی 20 درصد و خنثی کردن خطر ذخایر اورانیوم 20 درصد 

غنی شده پیشین، ضمن داشتن اجازه غنی سازی 5 درصدی؛ 2.  ادامه کار تأسیسات 
هس��ته ای در ایران بدون آنکه ایران توسعه جدیدی در آنها ایجاد کند؛ 3.  پذیرش 

بازرسی های بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته ای ایران.
ب:تعهدات5+1

1.  عدم اعمال تحریم جدید؛ 2. تعلیق برخی تحریم ها در زمینه  طال و فلزات 
گرانبها، خودروسازی ایران، صادرات پتروشمی ایران؛ 3.  صدور مجوز بازرسی ها و 
تعمیرات خطوط هوایی ایرانی به منظور ارتقای س��طح ایمنی پروازها؛ 4.  محدود 
نکردن سطح فروش نفت ایران از وضعیت کنونی؛ 5.  چهار میلیارد و 200 میلیون 
دالر از پول های مس��دود شده ایران در خارج کشور به ایران مسترد می شود و 15 
میلیارد دالر از درآمدهایش در طول این مدت به حس��اب های مسدود شده اش در 

خارج از کش��ور ریخته خواهد شد؛ 6.  چهارصد میلیون دالر به صورت کمک های 
تحصیلی دولتی از صندوق های ایرانی محدودی مس��تقیما به موسسات آموزشی 
شناخته شده در کشورهای ثالث انتقال می یابد تا هزینه های تحصیلی دانشجویان 
ایرانی تسویه شود؛ 7.  تعامالت انسان  دوستانه با ایران تسهیل می شود، تعامالت 
انسان دوستانه، تعامالت مربوط به غذا، کاالهای کشاورزی، دارو، درمان و ابزارآالت 

پزشکی است.
ج:آینده

قرار است این توافقنامه به مدت 6 ماه اجرا شود و بعد از آن، مذاکرات جامع برای 
ادامه مسیر و لغو بقیه تحریم ها ادامه یابد. کمیته مشترکی از ایران و 1+5 بر حسن 

اجرای توافق نظارت می کند.   

نامه تقدیر رهبر انقالب از هیأت مذاکره کننده ایرانی

ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها 
شاخص حرکت مسئوالن باشد

خالصه ای مختصر و مفید
 از توافق ژنو

حدود هفت ساعت از توافق هسته ای ایران و 1+5 می گذرد و 
واکنش ها به این توافق همچنان ادامه دارد. سیاستمدارانی که در 
فضای مجازی فعالیت می کنند هم نسبت به این اتفاق واکنش 
نشان داده اند. به گزارش مهر، حسن روحانی و محمدجواد ظریف، 
اولین سیاستمدارانی بودند که واکنش های توییتری نشان دادند. 
روحانی در اولین پیام خود به زبان انگلیسی نوشت: »تبریک به 
همه ایرانیان برای شکست تحریم ها و پذیرش حق غنی سازی.« 
او در ادامه از صبری که مردم برای تحمل تحریم ها داش��تند، 
تشکر کرد. ظریف با انتشار یک جمله کوتاه نوشت: ما به یک 
توافق دست یافتیم و سید عباس عراقچی خبر توافق هسته ای 
را با پیام »ساعت سه صبح روز پنجم. دود سفید در مذاکرات!« 
منتش��ر کرد و بع��د از آن، در دو پیام جداگانه نوش��ت: »برنامه 
غني س��ازي ما به رسمیت شناخته شد. تقدیم به ملت سرفراز 
ایران به پاس 10 سال مقاومت و ایستادگي.« و »سالم بر روح 

دانشمندان شهید هسته اي.«
واکنشهایتوییتریبهتوافقایرانو5+1

در میان سیاس��تمداران خارجی اما مایکل مان، سخنگوی 
کاترین اشتون و ویلیام هگ وزیر امور خارجه انگلیس پیش قدم 
ش��دند تا درباره این توافق اظهار نظر کنند. مایکل مان تنها از 
رسیدن به توافق خبر داده اما ویلیام هیگ این توافق را شروعی 
برای مذاکرات بعدی با ایران و حل مشکالت از طریق دیپلماسی 
گفته اس��ت. این در حالی است که سیاستمدارانی مثل آلن ایر، 
لوران فابیوس، جان کری و بنیامین نتانیاهو که تا چند روز قبل 
پی در پی نسبت به اخبار مذاکرات واکنش نشان می دادند، تا این 
لحظه در فضای مجازی سکوت کرده و اظهار نظر را به گفتگو با 
رسانه ها محدود کرده اند. پیام توییتری اوباما اما رویکرد دو پهلویی 
دارد. او در حالی که مشخصاً به مذاکرات اشاره نکرده، از رفتن به 

خانه و شروع تعطیالت صحبت کرده است.   

اسراییل در نخس��تین واکنش رسمی خود به توافق اولیه 
ایران و قدرت های جهانی بر سر مساله هسته ای، این توافق را 

توافقی بد دانست که موجب تقویت ایران 
می ش��ود. به گزارش روزنامه آمریکایی 
یو.اس.ای ت��ودی، دفتر بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی بامداد 
دی��روز در واکنش به تواف��ق ژنو 3 بین 
ایران و گروه 1+5 اعالم کرد: این توافق 
تنها سرعت برنامه هسته ای ایران را کم 
می کند ولی  قابلیت ساخت سالح هسته 
ای ایران را از بین نمی برد. در این بیانیه 

آمده است: این توافقی بد است که آنچه ایران می خواسته به 
آن رس��یده و به ایران اجازه غنی س��ازی داده شده است. وزیر 

اقتصاد اسراییل نیز در واکنش به نتایج مذاکرات ژنو 3 گفت: 
ما از این توافق نگرانیم ولی کار دیگری از دستمان بر نمی آید. 
با این حال این وزیر اس��راییلی افزود که 
تل آویو ش��ش ماه فرصت دارد تا با ارایه 
هشدارهای الزم جلوی یک توافق نهایی 
به گفته او بد ب��ا ایران را بگیرد. اعضای 
گروه 1+5 و ای��ران توافق کرده اند طی 
شش ماه آینده گام هایی را به سمت حل 
و فصل نهایی مس��اله هس��ته ای ایران 
بردارند. این مقام اسراییلی افزود: ما االن 
شرایط آن کودکی را داریم که به پادشاه 
لخت در حالی که همه از لباس او تعریف می کردند گفت لباسی 

تنش نیست، این کاری است که ما باید انجام دهیم.   

نخستین واکنش اسراییل به توافق ژنو:واکنش های توییتری به توافق ایران و 5+1

یاد قصه پادشاه لخت افتادیم!

آگهی مفقودی
ب��رگ س��بز اتومبيل پ��ژو روآ بش��ماره 
انتظام��ي 994 د 35 ايران 23 بش��ماره 
ش��ماره  و  موت��ور11686006990 
شاسي  61330520 مفقود گرديده از 

درجه اعتبارساقط مي باشد

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع فوق که در تاریخ 92/9/16 
ساعت 14/30 در محل کارخانه واقع در کیلومتر 35 جاده اصفهان- شیراز تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه

1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره
 2- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی مربوط به سال 91
4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل و روزنامه
هیئتمدیرهشرکتآجرشمناکو5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آجر شمناکو )سهامی خاص( به شماره ثبت 2119

مجمع عمومی عادی انجمن فرهنگی روابط عمومی اسـتان اصفهان سـاعت 18 روز 
دوشنبه 18 آذر ماه 1392 در محل سالن اجتماعات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
به نشانی: اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، روبروی پارک اداری، پالک 171، با 
دستور جلسه زیر برگزار می شود. بدینوسیله از اعضای محترم پیوسته انجمن فرهنگی 

روابط عمومی استان اصفهان دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دسـتور جلسـه: 1- انتخاب هیات مدیره 2- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 3- استماع 
گـزارش بازرس 4- انتخاب بازرس اصلی و علـی البدل 5- تصویب صورت های مالی 

هیاتمدیرهانجمنفرهنگیروابطعمومیاستاناصفهانمنتهی به 1391/12/29

مجمع عمومی عادی انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان

آگهی مفقودی
ب��رگ س��بز و س��ند مالکي��ت س��مند )س��واری( ب��ه 
ش��ماره انتظام��ی 449و94- اي��ران 13 ب��ه ش��ماره 
شاس��ی  ش��ماره  و   14788005907 موت��ور 
NAACJ1JCXAF257167 مدل 1388 به نام علی 
مهرزاده فرزند حاجی بابا ش.ش 144 صادره از آبادان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادامه از صفحه اول

شماره پیامک
 ارسال کد 30007446
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اصفهان

خبرکوتاه

گزارش دوم

رییس مجمع امور صنفی اصفهان:
خبرهای خوب اقتصادی 

در راه است

سقوط 33 هزار تومانی نرخ سکه 
در اصفهان

رکود بازار مصنوعات فلزی 
در بازار اصفهان

پلمپ ۶ واحد تولیدی
 غیر استاندارد در اصفهان

گروه اقتصاد: به زودی کارفرمایان کمیته ای را برای 
تعیین دستمزد سال 93 کارگران تشکیل خواهند داد 
و نظرخواهی از بنگاه ها درباره چگونگی افزایش مزد 
جدید مشموالن قانون کار در این بخش آغاز می شود 
اما نمایندگان آنها می گویند دلیل شرایط نامناسب به 
وجود آمده در معیش��ت کارگران متوجه آنها نیست و 
قوانین کماکان داللی را در بازار تشویق می کند. تا سه 
ماه آینده حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و 
مشمول قانون کار برای سال 93 تعیین و به تصویب 
می رسد. پیش از آن، مذاکرات مقدماتی و گفتگوهای 
ج��دی بین مقامات کارگری، کارفرمای��ی و دولت در 
اینباره انجام خواهد شد. معموال کارگران تالش های 
جدی تری در زمینه مباحث دستمزدی انجام می دهند و 
جنب و جوش بیشتری از گروه های دولت و کارفرمایان 
از خود نشان می دهند. نمایندگان کارگران به زودی از 
طریق تشکیل کمیته های تعیین دستمزد سال آینده، 
بررسی های معیش��تی جدیدی را در زندگی کارگران 
انجام و نتایج بررسی های خود را به کانون های عالی 
کارگری کش��ور اعالم می کنند. مجموعه مباحث در 
ماه های آینده با آغاز به کار رس��می شورای عالی کار 
وارد فاز نهایی می شود و با حضور نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت در این نشست ها تصمیمات جدیدی 

پیرامون معیشت و دستمزد کارگران گرفته می شود.
کارفرمایانهمدستبهکارشدند

آخرین حداقل دستمزد تعیین شده به میزان 487 
هزار و 125 تومان مربوط به پایان سال گذشته است که 
در سال جاری از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول 
قانون کار کشور اجرا می شود. به عبارتی با تعیین کف 
487 هزارتومان��ی، هیچ کارفرمایی نمی تواند کمتر از 
مبلغ یادشده به عنوان دستمزد ماهیانه به نیروهای خود 
بپردازد و در صورت وجود داشتن پرداخت هایی کمتر 
از این مبلغ، طبق نظر قانون کار تخلفی در حال وقوع 
است. هرچند در بیش از یک دهه گذشته، مبالغ تعیین 
شده برای هر سال، افزایش جدیدی را در جمع دریافتی 
کارگران مدنظر قرار داده اما امکان ُپر کردن ش��کاف 
بین هزینه های واقعی و معیش��ت خانوار کارگری در 
23 سال گذش��ته که از تصویب قانون کار جدید می 
گذرد، تاکنون فراهم نشده است. در حال حاضر، با وجود 
اینکه بیش از نیمی از کل شاغالن کشور را مشموالن 
قانون کار و کارگران تشکیل می دهند، اما این گروه ها 
همواره از ارقام پایینی در دستمزدها بهره مند بوده اند و 
این موضوع با آغاز دهه 90 و اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، افزایش یکباره قیمت ها و خروج بازار و قیمت 
ها از کنترل دولت، بدتر نیز شده و قدرت خرید خانوار 

کارگری افت شدیدی را تجربه کرده است.
افتشدیدقدرتخریدکارگران

مقامات کارگری می گویند 487 هزار تومان در سال 
جاری به زحمت هزینه های 10 روز اول ماه کارگران 
را تامین می کند و پس از آن در 20 روز باقیمانده آنها 
دچار مشکالت فراوانی در تامین معیشت خود خواهند 
بود. از س��ویی، کارفرمایان م��ی گویند با وجود اینکه 
می دانند اغلب کارگران در وضعیت دستمزدی نامناسبی 
قرار دارند، اما توان آنها برای پرداخت های مناس��ب و 
افزایش یکباره دس��تمزدها، محدود است. کارفرمایان 
پس از فازاول هدفمندی یارانه ها و خلف وعده دولت 
سابق در پرداخت یارانه سهم تولید، به یکباره افزایش 
هزینه های صعودی را در قیمت تمام ش��ده تولیدات 
تجربه کردند و این مس��ئله حتی باعث افت ظرفیت 
تولید، از دس��ت دادن بازار رقابتی، ریزش نیروی کار و 
بدهکار شدن درصد قابل توجهی از کارفرمایان شده 
اس��ت. بر پایه این گزارش، کارفرمایان انگشت اتهام 
درباره وضعیت نامناسب معیشتی کارگران را به سمت 
دولت می گیرند و می گویند دولت ها در س��ال های 
گذشته نه تنها هیچ گاه به وظیفه خود به عنوان یکی از 
شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان در قبال بهبود 
معیش��ت کارگران انجام نداده اند، بلکه در مواردی نیز 
باعث اف��ت قدرت مانور کارفرمایان در مس��یر حفظ 
فرصت های ش��غلی و تالش برای مهار هزینه ها نیز 
شده اند. به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، نقش 
دولت در دو دوره گذش��ته در ش��ورای عالی کار تنها 
نمایش��ی و به منظور صدور دس��تور برای کارگران و 
کارفرمایان بوده اس��ت. دولت در س��ال های گذشته 
حتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز دخالت های 
مستقیمی داشته و تقریباً در تمامی موارد نظر دولت در 

اینباره به شورای عالی کار تحمیل شده است.
قانونمیگویددستمزدچگونه

تعیینشود
با وجود اینکه حس��ن روحانی، حل مسئله دستمزد 
کارگ��ران را اجرای دقیق ماده 41 قانون کار دانس��ته 
و تاکید داش��ته دولت متبوعش اجرای قانون را در این 
بخش دنبال خواهد کرد، اما با توجه به شرایط نامناسب 
کارفرمایان بعید به نر می رسد در تعیین حداقل دستمزد 
س��ال 93 نیز اتف��اق ویژه ای رخ دهد و احتم��االً روال 
افزایش سالیانه دستمزدها، مانند سال های اخیر دنبال 
خواهد ش��د مگر اینکه دولت بخواهد ب��رای اولین بار 
نقشی به عنوان کارفرمای بزرگ کشور و شریک اول 
کارگران و کارفرمایان در بازار کار، بپذیرد. اصغر آهنی ها 
ب��ا مهر با اعالم اینکه کارفرمایان هنوز مباحث مربوط 
به دستمزد سال 93 را آغاز نکرده اند گفت: با این حال، 
به زودی کمیته ای توسط کارفرمایان در زمینه بررسی 
مسائل دستمزد کارگران تشکیل خواهد شد. عضو هیأت 
مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران درباره در پیش بودن 
روند کاهش نرخ تورم و وجود برخی گزارش های بین 
المللی در این باره که به صورت مستقیم در تعیین حداقل 
دستمزد کارگران موثر است، اظهار داشت: امیدواریم افت 

نرخ تورم در کشور با رکورد در تولید همراه نباشد.   

احتمال افزایش یک باره مزد 93 
منتفی است

گزارش

ه��ر چن��د مذاکرات س��خت و 
نفس گی��ر ایران و کش��ورهای 
1+5 به لحاظ طبقه بندی جزو مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک 
دسته  بندی می شوند اما با حاصل شدن توافق در این زمینه، 
الزم اس��ت شرایط دیگرگونه ای برای اقتصاد کشور متصور 
ش��د. چه آنکه آنچه به عنوان تحریم، اقتصاد ایران را تحت 
تاثیر منفی خود قرار داد، در پی عدم توافق و بی حاصل بودن 
مذاکرات در س��ال های گذش��ته به وجود آمده بود و اکنون، 
توافقات ژنو می تواند گام بسیار بزرگی برای شکوفایی دوباره 
اقتصاد در ایران بردارد. آنگونه که در س��ند چهار صفحه ای 
توافقات ایران و کش��ورهای 1+5 اشاره شده، هیچ تحریمی 
افزایش نخواهد یافت. همچنین بر اساس این سند، تحریم 
نفتی ایران متوقف می ش��ود و سطح فروش نفت در سطح 
فعل��ی حف��ظ و درآمدهای نفت��ی آزاد خواهد ش��د. تحریم 
پتروشیمی نیز به طور کامل رفع و تحریم صنایع خودروسازی 
نیز برداشته می شود. به تبع این موضوع، اقتصاد اصفهان نیز 
از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تاثیر می پذیرد. اقتصادی که 
به اندازه ای به درجه بحران رس��یده که وزارت اقتصاد برای 
بررسی تبعات آن، کمیته ای ویژه تشکیل داده و به دنبال آن 
است تا جایگاه این استان مستعد را در شاخص های اقتصادی 
ارتقا دهد. بی راه نرفته ایم اگر عنوان کنیم اقتصاد اصفهان در 
سال های اخیر، بی مهری های زیادی را به خود دیده که البته 
بخشی از آنها مربوط به تحریم های خارجی است و مابقی این 
بی مهری ها را تحریم های داخلی تشکیل می دهند. اما اکنون 
که مذاکرات هسته ای ایران پس از 10 سال به نتیجه رسیده، 
چشم اندازهای ویژه ای برای اقتصاد اصفهان باز شده و شرایط 
به سمت تغییر پیش می رود. در این میان، فعاالن اقتصادی 
اصفهان نیز نظ��رات و دیدگاه های ویژه ای دارند. آنها اعتقاد 
دارند که زمان تالش برای پیش��رفت اقتصادی فرا رسیده و 

می توان  گام های ویژه ای در این مسیر برداشت.
گشایشاقتصادیباافزایشمراوداتتجاری

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی اصفهان 
در این زمینه معتقد است که توافق ایران با گروه 1+5 باعث 
گشایش در اقتصاد کشور و بازار می شود. مصطفی روناسی 

با اعتقاد بر اینکه صنعتگران کش��ور از عملکرد مس��ئوالن 
دولت یازدهم بس��یار استقبال می کنند و از این توافق بسیار 
خوشحال هستند، می گوید: »توسعه اقتصادی نیازمند روابط 
حسنه با تمام دنیاست و اکنون با این توافق واردات مواد اولیه 
و صادرات به س��هولت انجام می گیرد و گشایش��ی در بازار 

اقتصادی کشور ایجاد می شود.« این فعال حوزه اقتصاد با بیان 
اینکه تحریم ها برای کشور هزینه بر است و به اقتصاد کشور 
ضربه وارد می کند، ادامه می دهد: »اکنون با توافق ایران و ژنو 
به طور قطع بسیاری از تحریم ها برداشته می شود و منافع ملت 
ایران تامین خواهد شد.« رناسی می افزاید: »اکنون بسیاری 
از واحدهای صنعتی کش��ور به دلیل واردات مواد اولیه دچار 
مش��کالتی هستند و به طور قطع تمام واحدهای صنعتی با 
برداشته شدن تحریم ها فعالیت خود را افزایش خواهند داد.« او 
با تاکید بر اینکه گام های نخستین دولت یازدهم بسیار موفق و 
مهم بود، ابراز امیدواری می کند که گام های بعدی میان ایران 

و ژنو بر اساس فرآیند برد � برد باشد. 
اکنونزمانسرمایهگذاریاست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق 
بازرگانی کاشان نیز اعتقاد دارد که اکنون زمان سرمایه گذاری 
فرا رسیده است. رضا فرزانه می گوید: »موفقیت در مذاکرات 

هسته ای و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران، 
زمینه ورود س��رمایه های ایرانیان خارج از کشور را فراهم 
می کند.« او با تاکید بر اینکه توافق هسته ای ایران با 5+1 
تاثی��ر روانی مثبتی در آرامش و ثبات ب��ازار داخلی خواهد 
داش��ت، می افزاید: »اعتماد طرفین در مذاکرات و توافق بر 
سر مسائل سیاسی باعث افزایش تمایل ورود سرمایه های 
خارجی به کش��ور و رونق اقتصادی و اشتغالزایی می شود؛ 
عالوه بر اینکه تصمیم س��نجیده مدیران سیاس��ی کشور 
برای حل سوءتفاهم با کش��ورهای خارجی، زمینه اعتماد 
و اطمینان شرکت های بزرگ اقتصادی را برای حضور در 

بازارهای ایران فراهم می کند.« آنگونه که فرزانه می گوید، 
»با رون��ق گرفتن تبادالت خارج��ی، واحدهای تولیدی با 
حجم گس��ترده تقاضا مواجه می شوند و عالوه بر افزایش 
تولید ناخالص داخلی، اثرات مثبت آن را در اش��تغالزایی را 
نیز ش��اهد خواهیم بود.« به اعتقاد فرزانه، »بهبود شرایط 
صادرات، افزایش تبادالت بازرگانی، تس��هیل در انتقال ارز 
و ش��تاب در مبادالت مالی را می توان از نقاط مثبت توافق 
با کش��ورهای اقتصادی جهان برشمرد.« او ادامه می دهد: 
»برطرف شدن نگرانی و مشکالت سرمایه گذاران خارجی، 
فرصت رقابت و حضور گسترده ای را در بازار کشور فراهم 
می کند و در نهایت منجر به رش��د و شکوفایی اقتصادی و 

افزایش سطح کمی و کیفی محصوالت داخلی می شود.«
صنعتگرانقدراینشرایطتاریخیرابدانند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز از 
صنعتگران و سرمایه گذاران اصفهانی خواست قدر شرایطی که 
پس از توافقات ایران و آژانس ایجاد ش��ده است را بدانند. سید 
عبدالوهاب سهل آبادی می گوید: »صنعتگران قشری هستند که 
به خاطر توافق ایران و ژنو بیشترین بهره وری را خواهند داشت.« 
آنگونه که او می گوید، »صنعتگران به دلیل توافق ایران و ژنو به 
طور حتم سرعت بیشتری به کار و تولید خواهند داد و از سوی 
دیگر، با این توافق بسیاری از مشکالت صنعت مانند مسائل بانکی، 
سهولت در واردات و حمل و نقل و کشتیرانی حل می شود.« این 
فعال عرصه صنعت تاکید می کند: »روال موفقیت های کشور به 
خاطر پشتیبانی رهبر معظم انقالب و سیاست های مسئوالن دولت 
یازدهم هر روز در حال افزایش است.« رییس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران با بیان اینکه سیاست های دولت یازدهم ارتقای 
روابط بین الملل و مسائل خارجی کشور است، اضافه می کند: 
»صنعت، کار و تولید با ارتباطات بین المللی زنده است؛ از سوی 
دیگر، صنعتگران حامی و همراه دولت و نظام جمهوری اسالمی 
هستند و به رسالت خود برای افزایش تولید و اشتغال پایبند خواهند 

ب��ود.« او ابراز امی��دواری کرد که این 
توافق بزرگ باعث رشد فعالیت های 
صنعتگران و رشد و شکوفایی اقتصاد 

کشور شود.   

صنعتگرانوکارشناساناصفهانیازنتایجتوافقاتهستهایمیگویند

اکنون زمان سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد اصفهان است

رییس مجم��ع امور صنفی اس��تان اصفهان به 
آرام��ش حاکم بازار در یکصد روز اخیر اش��اره کرد و 
گفت: با توجه به شرایط کشور و پیروزی تیم مذاکره 
کننده هس��ته ای، خبرهای خوب اقتص��ادی در راه 
است. به گزارش ایرنا، عباسعلی بصیرت اظهار داشت: 
پیروزی تیم مذاکره کننده هس��ته ای با گروه 1+5 و 
لغ��و برخی تحریم ها، برای بازار اقتصادی ایران یک 
خبر بسیار خوب محسوب می شود. وی کاهش قیمت 
ها با یک شیب مالیم را برای بیشتر کاالهای موجود 
در بازار پیش بینی کرد و گفت: این توافقات بر قیمت 
بیشتر محصوالت اثر مستقیم دارد. رییس مجمع امور 
صنفی استان اصفهان تاکید کرد: دور کردن التهاب 
در بازار و نوسانات قیمتی کار آسانی در شرایط موجود 
نبود. وی عملکرد دولت روحانی و تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای ایران را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: 
این توافق یک توافق معقول ومنطقی است. بصیرت 
حف��ظ کرامت دولت و مردم ای��ران را در جریان این 
مذاکرات از دیگر دس��تاوردهای تیم هسته ای ایران 
عنوان ک��رد و افزود: رهنمودها و حمایت های مقام 
معظم رهبری در به نتیجه رسیدن این توافقات نقش 
تعیین کننده ای داش��ت. وی یکی از خواسته های 
م��ردم ایران را دوری از تن��دروی ها و پیش گرفتن 
یک رویه متعادل عنوان کرد و گفت: پیروزی هسته 
ای ایران نشان از هنر مدیریت سیاسی دولت روحانی 

و دیپلماسی قوی تیم مذاکره کننده است. 

دیروز و در بازار اصفهان نرخ هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی نسبت به روز شنبه 33 هزار تومان کاهش یافت. نرخ 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم، دیروز 
و در بازار اصفهان 850 هزار تومان، نیم سکه 448 هزار 
تومان، ربع سکه 263 هزار تومان و یک گرمی 174 هزار 
تومان قیمت گذاری شد. همچنین در بازار ارز نیز صرافان 
اصفهانی برای فروش هر دالر آزاد 2935 تومان و هر یورو 

3980 تومان قیمت گذاری کردند.

رییس اتحادیه مصنوعات فلزی اصفهان گفت: بازار 
مصنوعات فلزی با افزایش قیمت ها در اصفهان و کل 
کشور، در رکود به سر می برد. به گزارش تسنیم، هوشنگ 
شهابی به وضعیت بازار مصنوعات فلزی در اصفهان اشاره 
و اظه��ار کرد: افزایش قیمت و ورود داللی در بین توزیع 
فلزات، سبب افزایش قیمت و رکود بازار مصنوعات فلزی 
شده که مصرف کننده نیز از این افزایش قیمت رنج می برد. 
وی افزود: در حال حاضر نسبت به گذشته قیمت مصنوعات 
فلزی برای مصرف کننده ایستاده و افزایش نداشته اما با 
وجود قیمت باال، استفاده از مصنوعات در ساختمان سازی 
کاهش یافته و مردم مواد دیگری را در س��اخت و سازها 
استفاده می کنند. رییس اتحادیه مصنوعات فلزی اصفهان 
بیان کرد: افزایش قیمت در مصالح ساختمانی مانع ساخت 
مس��کن شده و به دنبال آن استفاده از مصنوعات فلزی 
نیز کاهش یافته و در بازار مسکن به یکدیگر مرتبط و در 
قیمت خانه اثر می گذارد. وی ارائه مصنوعات به قیمت 
پایین توسط فوالد نسبت به شرکت های تعاونی را در رکود 
مصنوعات موثر خواند و تصریح کرد: 76 شرکت تعاونی 
ارائه فلز در اصفهان وجود دارد که قیمت های آنها از عرصه 

فوالد قیمت باالیی بوده و سبب رکود می شود. 

یک واحد تولید بتن آماده و پنج واحد تولید آجر غیر 
استاندارد در اصفهان از سوی از سوی اداره کل استاندارد 
پلمپ شد. این واحدها به دلیل نداشتن پروانه استاندارد و 
عدم رعایت استانداردها پلمپ و به مراجع قضایی معرفی 
شدند. واحدهای تولیدی متخلف مذکور بدون اقدام به أخذ 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد و بدون توجه به تذکرات 
قبلی دریافت شده از سوی این اداره کل و نیز سازمان نظام 
مهندسی استان اصفهان، متاسفانه اقدام به فعالیت غیر 
قانونی شامل تولید انبوه و عرضه محصول غیر استاندارد 
خود کردند که با حضور کارشناس��ان و بازرسان اداره کل 
اس��تاندارد استان اصفهان در محل واحدهای تولیدی، از 
ادامه فعالیت آن واحدها جلوگیری به عمل آمده و خطوط 

تولید آنها نیز پلمپ شد.   

شماره تماس گروه اقتصاد

121 داخـلـــی   6293750
اقتصاد

هن��وز تصمیمی ب��رای حذف بنزین 
س��همیه ای اتخاذ نش��ده، لذا عرضه 
بنزی��ن 400 تومانی ادام��ه می یابد. 
موسی موسوی، نماینده مردم المرد 
در مجل��س ش��ورای اس��المی در 
خصوص انتشار اخباری مبنی بر خذف 
سهمیه بنزین به ایلنا گفت: تاکنون بحثی در خصوص حذف یا افزایش قیمت بنزین 
سهمیه ای در کمیسیون مطرح نشده اس��ت. این عضو کمیسیون انرژی افزود: در 
جلسه هفته گذشته کمیس��یون با وزیر نفت و معاونین در خصوص حذف سهمیه 
بنزین صحبتی به میان نیامد، لذا عرضه بنزین سهمیه ای به شیوه قبلی ادامه خواهد 
یافت. وی با بیان اینکه عرضه بنزین سهمیه ای با نرخ 400 تومان ادامه خواهد یافت، 
خاطرنشان کرد: چنانچه تصمیمی در خصوص حذف بنزین از سوی دولت اتخاذ شود 

کمیسیون در جریان قرار گرفته و موضوع را بررسی می کند.   

ش��رکت  عمومی  رواب��ط  مدی��ر 
ذوب آه��ن اصفه��ان گف��ت: در 
نخس��تین جلس��ه هی��أت مدیره 
اصفه��ان،  آه��ن  ذوب  جدی��د 
در  ش��رکت  ای��ن  مدیرعام��ل 
س��مت خود ابقا ش��د. محمدرضا 
کجباف اظهار داش��ت: در نخس��تین جلس��ه اعضای حقیق��ی هیأت مدیره 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان، اردش��یر س��عد محمدی به عن��وان مدیرعامل 
و س��ید محمدرض��ا آیت الهی به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب ش��دند. 
مدیر روابط عمومی ش��رکت ذوب آهن اصفهان افزود: در این جلس��ه س��ید 
محمدرضا آیت الهی، اردشیر سعد محمدی، محمود اسالمیان، محمدحسن 
فرج الهی و محمدیاس��ر طیب نیا به عنوان اعضای هیأت مدیره این شرکت 

انتخاب ش��دند. 

در ط��رح دانش��جوی رایت��ل وی��ژه 
دانش��جویان  الکام��پ،  نمایش��گاه 
می توانند با اس��تفاده از تخفیف ویژه 
نسبت به خرید سیم کارت های رایتل 
اقدام کنند. در طرح دانشجوی رایتل 
ویژه نمایشگاه الکامپ که به مناسبت 
فرا رس��یدن روز دانشجو ارائه شده، دانشجویان می توانند با استفاده از تخفیف ویژه 
نسبت به خرید سیم کارت های رایتل اقدام کنند و از فناوری نسل سوم تلفن همراه 
)3G( بهره مند ش��وند. بنا بر این خبر، دانش��جویان می توانند از روز سوم آذر ماه با 
مراجعه به وب سایت رسمی رایتل به آدرس www.rightel.ir نسبت به 
ثبت نام در طرح ویژه دانشجویان اقدام کنند. در این طرح که تا پایان روز سیزدهم 
آذرماه ادامه خواهد داشت سیم کارت های اعتباری و دیتا با 75 درصد تخفیف و سیم 

کارت دائمی رایتل با 50 درصد تخفیف ارائه می شود.   

حذف بنزین سهمیه ای
 کذب است

سعدمحمدی
 مدیرعامل ذوب آهن ماند

تخفیف دانشجویی رایتل
 برای الکامپ

با توجه به توافقات انجام شده در ژنو بین ایران و گروه 1+5 پتانسیل کاهش 
نرخ ارز در کش��ور وجود دارد، ولی اگر روند کاهش��ی آن در دولت مدیریت نشود 
شرایط اقتصادی در طوالنی  مدت به شکل فعلی خود بازگشته و شاهد افزایش تورم 
خواهیم بود. به گزارش ایسنا، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره  
توافقات حاصل ش��ده در ژنو با بیان این که توافقات دستاورد بسیار مهم و بزرگی 
برای دولت و کل کشور بوده است، اظهار داشت: روند تحریم ها که در چند سال 

اخیر شدت یافته بود معکوس شده و این موضوع می تواند نقطه  عطفی برای بهبود 
وضعیت باش��د. وی ادامه داد: به  طور قطع در کوتاه  مدت شاهد آثار این توافق در 
همه شئون از جمله نرخ تورم، کاهش عمق رکود، تعدیل نرخ ارز، افزایش صادرات 
نفت و فرآورده های نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی خواهیم بود. سلطانی در پاسخ 
به این سوال که آیا روند کاهشی تحریم ها تاثیری بر کاهش نرخ ارز دارد بیان کرد: 
روند عرضه و تقاضای ارز در آینده به نفع کاهش نرخ ارز حرکت می کند، زیرا در 
این روند عرضه بیشتر و تقاضا نسبت به آن کم تر می شود. وی با تاکید بر این که 
آزاد  کردن منابع ارزی ایران در سایر کشور ها فرصت های بیشتری را در اختیار دولت 
قرار می دهد، بیان کرد: همین موضوع نیز عاملی برای ایجاد روند کاهشی در نرخ 
ارز است. سلطانی تصریح کرد: توصیه من به دولت و بانک مرکزی کنترل نرخ ارز 

در شرایط روند کاهشی نرخ آن است، زیرا کاهش شدید نرخ ارز صادرات را دچار 
آس��یب های جدی خواهد کرد و دس��تاوردهای مثبت در بخش صادرات را خنثی 
می کند. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که پتانسیل کاهش نرخ ارز در 
کشور وجود دارد، گفت: اما این امید وجود دارد که دولت با تدبیر به مدیریت نرخ ارز 
در کشور بپردازد. سلطانی با تاکید بر این که تعدیل نرخ ارز باید در بازه طوالنی مدت 
انجام شود، خاطرنشان کرد: اصوال براساس نگاه بلند مدت به صادرات و تولید، نرخ 
ارز در بازه ی مشخص باید حفظ شود، زیرا در غیراین صورت رقابت پذیری تولید با 
سایر کشور ها کاهش می یابد و مجددا به واردات متکی می شویم. وی اظهار کرد: 
به گمان من در آینده ممکن است نرخ ارز کاهش یابد ولی اگر این روند مدیریت 

نشود مجددا شاهد تبعات منفی در تولید و صادرات خواهیم بود.   

گروه اقتصاد: بعد از انجام توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 در ژنو، قرار است بخشی 
از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود؛ دارایی های بلوکه شده ای که گفته می شود رقم 
آنها به بیش از 45 میلیارد دالر است. به گزارش مهر، سرانجام پس از مذاکرات فشرده، 
بامداد دیروز، ایران و گروه 1+5 بر سر مسائل هسته ای ایران به توافق رسیدند. حال به 
گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران قرار است که دارایی های بلوکه شده ایران 
در سایر کشورهای دنیا، آزاد شود؛ موضوعی که از سوی وزیر امور خارجه امریکا نیز مطرح 
شده است. در این میان، ارقام متفاوتی برای دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های 
خارج، مطرح می شود. برخی سخن از 45 میلیارد دالر به میان می آورند و برخی دیگر 
می گویند که ایران 60 میلیارد دالر پول بدون دسترسی در بانک های خارجی دارد. البته 
در این میان، رقم 50 میلیارد دالری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح می 
شود. کاظم جاللی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی رقم دارایی های 
بلوکه شده را 60 میلیارد دالر عنوان و اعالم کرده که تحریم های بین المللی، دسترسی 
به این منابع را محدود کرده اس��ت. به گفته وی، هم اکنون بیش از 60  میلیارد دالر 
سرمایه ایران در بانک های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد. این رقم در 
حالی عنوان می شود که علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی میزان دارایی 
های بلوکه شده ایران تنها در چین را 22 میلیارد دالر عنوان می کند. موضوعی که البته 
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می گوید که چین قرار 
است به ازای هر یک دالر آن، سه دالر تسهیالت فاینانسی به ایران بدهد.تا چند روز 

پیش از انجام توافق میان ایران و 1+5، یک مقام ارشد امریکا اعالم کرد که برای بازپس 
گرفتن 12 میلیارد دالر دارایی بلوکه شده ایران با کنگره رایزنی می کند. وی به روزنامه 
نیویورک تایمز گفته که طرحی برای آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران 
در امریکا ارائه شده است. به گفته این مقام امریکایی، در صورت اجرایی شدن این طرح، 
امریکا دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را به صورت قسطی به ایران پس 

می دهد تا به نوعی از پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک 
لغو تحریم های بین المللی جلوگیری کند. البته کنگره 
امریکا تاکید کرده چنین طرحی را تا زمان توقف کامل 
غنی سازی برنامه هسته ای ایران، رد می کند. در این 
میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی 
نیز گزارش داده که اگر دولت امریکا تصمیم بگیرد 
12 میلیارد دالر دارای��ی ایران در امریکا را از حالت 
مسدود شده خارج کند، اروپا نیز 35 میلیارد دالر دیگر 
را که گفته می شود حاصل اعمال تحریم های بانکی 
جمهوری اسالمی است، آزاد می کند و به این ترتیب 

ایران به حدود 50 میلیارد دالر دسترسی پیدا می کند. 12 میلیارد دارایی بلوکه شده ایران 
در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و اموال محمدرضا پهلوی 
و خانواده اش می شود که در پی حادثه 13 آبان 1358 از سوی ایاالت متحده مسدود و 
توقیف شد. در همین راستا هم پایگاه خبری دبکا گزارش داده که حتی پیش از برگزاری 
کنفرانس ژنو بین ایران و کشورهای عضو گروه 1+5، کاخ سفید در حال طراحی برنامه ای 
برای لغو تحریم ها از طریق آزاد کردن دارایی های مسدود شده ایران بود و به همین دلیل 
هیات امریکایی در مذاکرات ژنو برای نخستین  بار شامل آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل 
درآمدهای خارجی وزارت خزانه داری امریکا بوده است. در عین حال، جان کری، وزیر امور 
خارجه امریکا نیز از آزادسازی بخشی از 45 میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران خبر می دهد 
و می گوید: به ایران پیشنهاد کرده ایم در صورتی توافق هسته ای در گام نخست، بخش 

کوچکی از پول های بلوکه شده ایران در بانک های جهان، آزاد شود.
وی، رقم این پول های بلوکه شده ایران 45 میلیارد دالر اعالم کرده و می افزاید: 
در مرحله نخست، تحریم های اساسی علیه ایران لغو نمی شوند؛ 95 درصد تحریم 
ها علیه تهران باقی خواهند ماند. وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: قبل از اینکه تحریم ها 
به میزان زیادی بر ایران تاثیر بگذارد درآمد نفتی این کش��ور س��االنه 110 تا 120 
میلیارد دالر بود این رقم به دلیل تحریم ها به 40 تا 45 
میلیارد دالر در سال کاهش یافت. همچنین 45 میلیارد 
دالر از ایران به صورت پول بلوکه شده در بانک هایی 
در سراس��ر جهان وج��ود دارد. ایرانی ها به این پول ها 
دسترسی ندارند. موید همه این حرفها، بیانیه ای است 
که کاخ سفید ساعتی بعد از توافق هسته ای ایران با 
1+5 اعالم کرد و آن اینکه، به موجب توافق هسته ای 
حاصل ش��ده میان ایران و کشورهای 1+5، تهران به 
میلیاردها دالر پول نقد که حاصل از درآمد فروش نفت، 
محصوالت پتروشیمی و طال و دیگر فلزات گران بها 
است، دسترسی پیدا می کند. این بیانیه که در رویترز منتشر شده به این نکته نیز اذعان 
دارد که دسترس��ی بالقوه به یک میلیارد و 500 میلیون دالر پول که حاصل درآمد 
فروش طال و فلزات گران بها است، البته بخشی از این پول مربوط به محدودیت 
ها ایجاد شده در بخش خودرو ایران و همچنین صادرات محصوالت پتروشیی نیز 
می شود. در ادامه این بیانیه آمده است: به موجب این سند ایران می تواند صادرات 
نفت خود را در سطح کنونی ادامه دهد و به موجب توافق چهار میلیارد و 200 میلیون 
دالر از درآمد فروش نفت در اختیار ایران قرار می گیرد و البته این به شرطی است که 
تهران به تعهدات خود عمل کند. به هر حال باید منتظر بود و دید در روزهای آینده، آیا 
کشورهای عضو گروه 1+5 به تعهدات خود در قبال آزادسازی بخشی از دارایی های 

بلوکه شده ایران پایبند هستند یا خیر.   

احتمال کاهش بیشتر نرخ ارز

رقم دقیق دارایی های بلوکه شده ایران در خارج چقدر است؟

نجات اقتصاد ایران با آزادسازی 
اموال بلوکه شده

مسعود  ماهرانی

شماره پیامک
 ارسال کد 30007446

کد مطلب
8431

عبور شاخص بورس
 از کانال 80 هزار واحدی

شاخص کل بورس در آخرین دقایق ساعات کاری دیروز 
از عدد 80 هزار واحد عبور کرد. شاخص کل بورس با رشد 
چشمگیر 1147 واحدی و با بر جای گذاشتن رکوردی جدید، 
وارد کانال 80 هزار واحدی شد و ارزش کل بازار سرمایه نیز 
به 3914 هزار میلیارد ریال رسید. در پایان معامالت دیروز بازار 
سرمایه، 846 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 425 میلیارد 
تومان در 95 هزار نوبت معامالتی داد و س��تد شد و ارزش 
کل بازار سرمایه به 391 هزار میلیارد تومان رسید تا شاخص 
کل با رشد 1142 واحدی بر فراز قله 80 هزار و 22 واحدی 
خوش نشینی کند. تمامی شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز 
دیروز با رشد مواجه شدند و شاخص صنعت با 760 واحد، 
50 شرکت فعال تر با 63 واحد، آزادشناور با 1489 واحد، 30 
شرکت بزرگ با 57 واحد، بازار اول با 935 واحد و شاخص 

بازار دوم با 1764 واحد مثبت بودند.   
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گزارش خبری

اصفهان امروز: در حالی که معاون برنامه ریزی و اشتغال 
اس��تانداری اصفهان، اداره کل حفاظت محیط زیست این 
استان را مکلف کرده که در مدت 48 ساعت آینده گزارش 
جام��ع و کاملی از می��زان آالیندگی نیروگاه های ش��هید 
منتظری و اصفه��ان تدوین کند، گزارش های س��ازمان 
هواشناس��ی نشان می دهد که کالنش��هر اصفهان دوباره 
در باتالق آلودگی هوا فرو خواهد رفت. علیرضا همدانیان، 
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان در نشست 
کارگروه آمایش، توسعه پایدار و محیط زیست این استان 
با تاکید بر اینکه س��المتی مردم در همه موارد از اولویت 
برخوردار است، اظهار داشت: دست یابی به منافع اقتصادی 
که سالمت شهروندان را با تهدید مواجه کند، نمی پذیریم. 
وی رفع مساله س��وخت نیروگاه هاي اصفهان را ضروری 
دانس��ت و افزود: این نیروگاه ها اکنون از س��وخت مازوت 
که آلودگ��ی زیادی در هوا ایجاد می کن��د، بهره می برند. 
معاون برنامه ریزی و اش��تغال استانداری اصفهان با بیان 
اینک��ه وزارتخانه های نفت و نیرو باید مس��اله  س��وخت 
نیروگاه های شهید منتظری و اصفهان را رفع کنند، تاکید 
کرد: این وزارتخانه باید در اسرع وقت مصوبه دولت برای 
تغییر سوخت این دو نیروگاه از مازوت به گاز را اجرا کنند 
تا آالیندگ��ی هوای اصفهان کاهش یاب��د. وی اداره  کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان را مکلف کرد ظرف 
مدت 48 س��اعت آینده گزارش جام��ع و کاملی از میزان 
آالیندگی این دو نیروگاه، در اختیار مدیریت کالن استان 
و ریاست سازمان محیط زیست کشور قرار دهد. همدانیان 
در ادامه اظهار داش��ت: اگر برای بهسازی سوخت این دو 
نیروگاه اقدام موثری اجرایی نش��ود از راهکار قانونی برای 
توقف این آالیندگی استفاده می کنیم. وی ضمن برشمردن 

عوامل اصلی آلودگی هواي شهر اصفهان، خواستار اجرایی 
شدن دو مصوبه  دولت جهت گازسوز شدن نیروگاه شهید 

منتظری توسط وزارت نفت شد.
افزایشغلظتآالیندههاتاچهارشنبهادامهدارد

این در حالی است که بر اساس بررسی های شاخص کیفیت 
هوا و اعالم پرتال اداره کل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان 
کیفیت هوای کالن شهر اصفهان در شرایط ناسالم قرار دارد 
و طبق گفته کارشناسان هواشناسی این روند تا روز چهارشنبه 
ادامه خواهد داشت. لیال امینی، کارشناس پیش بینی هواشناسی 
اس��تان اصفهان در این ارتباط گفت: از امروز موجی پایدار وارد 
استان می شود که به همراه خود جوی پایدار را بر روی کالنشهر 

اصفهان ایجاد می کند و تا پایان رو چهارشنبه اگر اتفاق خاصی 
رخ ندهد حالت هوا پایدار خواهد بود و به طبع آن آالیندگی هوا 
افزایش می یابد. وی اظهار داشت: بر اساس نقشه های هواشناسی 
اصفهان، امروز هم همانند دیروز مه آلود خواهد بود و این کاهش 
دید نیز به دلیل س��رمای هوا و مه آلود بودن آس��مان اس��ت. 
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان افزود: طی 24 
ساعت جاری شهر اصفهان در سردترین ساعات به سه درجه 
باالی صفر و در گرم ترین ساعات به 13 درجه سانتیگراد می رسد. 
امینی گفت: سردترین نقطه استان نیز فریدونشهر با پنج درجه 
سانتی گراد زیر صفر و گرم ترین نقطه استان نیز آران و بیدگل با 

15 درجه سانتی گراد خواد بود.   

الزاممحیطزیستبهارائهگزارشمیزانآالیندگینیروگاههایاصفهان

اصفهان دوباره در باتالق آلودگی هوا فرو می رود

19 کتاب ویژه دفاع مقدس همزمان با هفته بسیج در اصفهان رونمایی شد. مسئول دفتر حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: هشت اثر از این آثار 
متعلق به ستاد کنگره سرداران و دو هزار و 500 شهید شهرستان نجف آباد و یک اثر دیگر نیز مربوط به 
خمینی شهر است. منوچهر معتمدی اظهار داشت: 10 اثر دیگر نیز مربوط به کل استان اصفهان است 
که به چاپ رسیده است. وی تصریح کرد: دو اثر مربوط به کودکان است و مابقی ویژه دانشجویان و 

موضوعات مرتبط با مباحث تحقیقاتی منتشر شده است. وی کتاب اوج مظلومیت و جبهه ذوالفقاریه را 
در ارتباط با جنایات گروهک های مختلف در استان کردستان علیه مردم و بسیجیان و پاسداران دانست و 
اضافه کرد: کتاب گفتار آسمانی نیز درخصوص سخنرانی منتشر نشده شهید خرازی به چاپ رسیده است. 
مسئول دفتر حفظ آثار دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان)عج( ادامه داد: این کتاب، دوران دفاع مقدس 
را برای نسل های مختلف انقالب به تصویر می کشد و می تواند عبرت آموز برای نسل جوان و نوجوان 
باشد. وی تاکید کرد: دفتر حفظ آثار این آمادگی را دارد تا 100 اثر مکتوب دفاع مقدس را در سال 93 از 
لحاظ مالی پشتیبانی و به چاپ رساند. وی از نویسندگان، جانبازان و آزادگان خواست تا در صورت تمایل 
به چاپ و انتشار خاطرات و آثار دفاع مقدس خود با مراجعه به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، 

معاونت فرهنگی بنیاد شهید و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی در این زمینه اقدام کنند.

19 کتاب دفاع مقدس
 در اصفهان رونمایی شد

اصفهان امروز: تالش��گران بخش آگلومراسیون ذوب آهن 
اصفهان موفق به ثبت دو رکورد تولیدي روزانه و ماهانه شدند. 
تورج نوابي، مدیر بخش آگلومراسیون شرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: در آبان ماه با تولید 335969  آگلومره ، رکورد ماهانه تولید 
این بخش که در بهمن ماه سال 90 به میزان 329650 ثبت شده 
بود، شکس��ته شد؛ ضمن اینکه در 28 آبان ماه نیز رکورد تولید 
روزانه آگلومره با میزان 14088 تن شکس��ته شد؛ رکورد قبلي 
در این زمینه 12700 تن در شهریورماه سال 90 ثبت شده بود. 
وي تصریح کرد: با افزایش تولید روزانه چدن به میزان 10000 
تن،  این بخش قادر به تولید 14000 تن آگلومره به طور روزانه 
است که البته توسط کارکنان شریف و زحمتکش آگلومراسیون 
در ماه جاري محقق ش��د. مدیر بخش آگلومراس��یون شرکت 
ذوب آهن اصفهان افزود: این قسمت تولیدي در سال هاي اخیر 
با اجراي طرح هاي توسعه و بهسازي و نوسازي زیست محیطي 
یکي از بخش هاي فعال و پیشرو در اجراي پروژه هاي شرکت 

بود که هم اکنون با فزایش ظرفیت تولید و موادرس��اني قادر به 
تامین کامل مواد اصلي مصرفي در کوره بلند و فوالدس��ازي و 
کارگاه هاي پخت آهک قدیم و جدید اس��ت. وي یادآور شد:  با 
الحاق کارگاه هاي تولید آهن اسفنجي و پخت آهک قدیم و جدید 
تنوع محصوالت تولیدي این بخش به آهن اسفنجي و آهک 
پخته و آگلومره افزایش یافته است. نوابي ابراز امیدواري کرد  تا 
پایان س��ال جاري با تکمیل مراحل راه اندازي کوره هاي جدید 
پخت آهک و اتمام تعمیرات اساسي واحد آهن اسفنجي )طرح 
قائم( شاهد رکوردهاي جدیدي در این مجتمع تولیدي باشیم. بر 
اساس این گزارش، آگلومراسیون یکي از خطوط پنج گانه تولیدي 
مجتمع ذوب آهن اصفهان است که وظیفه مهم تامین بارهاي 
آماده براي شارژ در کوره هاي بلند شرکت را بر عهده دارد. خطوط 
تولید آگلومره با ظرفیت 429 متر مربع در قالب سه آگلوماشین 
قدیم با ظرفیت هر کدام 75 مترمربع و یک آگلوماش��ین طرح 

جدید با ظرفیت 204 مترمربع در حال تولید است.   

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: با توجه به اینکه وی چت 
نرم افزار جعلی دارد، امکان هک نرم افزار وجود دارد. به گزارش 

فارس، س��تار خس��روی در مورد نرم افزار 
جدید وی چت wechat اظهار داشت:  
وی چت یک مسنجر محبوب بین کاربران 
ایرانی است که افراد می توانند به وسیله آن 
با دوس��تان خود ارتباط تلفنی، صوتی و یا 
تصویری ایجاد کنند. وی با بیان اینکه نرم افزار 
 )Application( کاربردی اپلیکیشن
وی چ��ت باید در گوش��ی دو طرف برقرار 

باشد، افزود: البته باید توجه داشت که امکان هک این نرم افزار 
گوش��ی وجود دارد. رییس پلی��س فتای اصفهان تصریح کرد: 
کاربران باید توجه داشته باشند که وی چت های جعلی نیز وجود 

دارد که امکان س��رقت از اطالعات آنها بیشتر است. وی ادامه 
داد: همچنین انتشار موارد ضد اخالقی یکی از آسیب هایی است 
که در وی چت های جعلی برای س��رقت از 
اطالعات وجود دارد. خسروی اضافه کرد: 
به کاربران توصیه می ش��ود در بار نخست 
برای ورود به وی چت گوشی را از اطالعات 
تخلیه کنی��د تا اگر صفحه وی چت جعلی 
نمایان شد، اطالعات شخصی فاش نشود. 
وی اضافه کرد: با توجه به سوءاستفاده هایی 
که از نرم افزار وی چت وج��ود دارد، انتظار 
می رود افراد اطالعات خصوصی، تصاویر و اطالعات خصوصی 
خود را که هویت اصلی آنها را نمایان می کند، داخل وی چت به 

نمایش نگذارند.   

اصفهان امروز: مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری گفت: به دنبال خشکسالی های اخیر و مشکالت 
زیست محیطی در شرق اصفهان، منطقه مراتع گاوخونی ورزنه 
به عنوان محل اجرای پروژه ترسیب کربن تعیین شد. عباس 
کارگ��ر در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری 
اصفهان افزود: پروژه ترسیب کربن یک پروژه موفق است که 
ب��ا عملیات هایی همانند نهال کاری و مقابله با بیابان زایی و 
ایجاد اشتغال مناسب با منطقه سعی دارد جوامع محلی را توانمند 

سازد. وی اضافه کرد: استان های خراسان شمالی، کرمان، البرز 
و تهران در س��الهای گذشته با همکاری سازمان عمران ملل 
متحد تجربه موفقی در تثبیت طبیعت و بیابان زدایی داشته اند 
و امروز درصدد هستیم با حمایت داخلی این پروژه در منطقه 
ورزنه اصفهان اجرا ش��ود. نماینده سازمان عمران ملل متحد 
)UNDP( نیز در این دیدار گفت: پروژه ترسیب کربن یک 
پروژه فراگیر است و بصورت یکپارچه و با مشارکت مردم اجرا 

خواهد شد. 

رکورد تولید در آگلومراسیون ذوب آهن 
شکسته شد

هشدار رییس پلیس فتای اصفهان

امکان هک نرم افزار وی چت وجود دارد

پروژه ترسیب کربن در شرق اصفهان اجرا می شود

اصفهان ام�روز: مدیر امور برق غرب شهرس��تان 
اصفه��ان از بهره برداری از 10 پروژه  برق رس��انی با 8 
میلیارد ریال اعتبار خبر داد. علیرضا فاتحی از جابجایی 
شبکه های 20 کیلوولت و فشار ضعیف خبر داد و اظهار 
داشت: تبدیل شبکه های هوایی به کابل های  زمینی، 
جمع آوری ترانس های هوایی و به روز رسانی تجهیزات 
فنی و مهندسی با نصب ترانس های کمپکت، تجهیز 
پس��ت های زمینی از جمله فعالیت های این امور بوده 
اس��ت. وی افزود: ایجاد توس��عه به هم��راه رعایت و 
حفاظت از محیط زیس��ت در پروژه ه��ای این امور با 
توجه به اینکه محدوده ی جغرافیایی آن ریه و تنفس 
اصفهان را در بر می گیرد از مهم ترین ش��اخصه هایی 
است که زیرساخت های برق رس��انی را تشکیل داده 
است. مدیر امور برق غرب شهرستان اصفهان تصریح 
کرد: برق رسانی مطمئن و پایدار، رفع حریم شبکه ها، 
کاهش خاموشی های ناخواسته، افزایش قابلیت مانور 
ش��بکه، تعادل بار فیدرها و افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه و برق رس��انی به متقاضیان جدید از مهم ترین 
اهداف اجرایی کردن این پروژه ها بوده اس��ت. وی با 
اشاره به متعادل سازی بار و بهینه سازی شبکه ها، بیان 
داشت: تنها در پروژه  بابوکان نزدیک به 1/5 کیلومتر 
شبکه بازسازی شد و همچنین طرح هایی که در خیابان 
امام خمینی، بابوکان طالقانی، خیابان های ش��هیدان 
منیرخانی، ردانی پ��ور، خیابان های باهنر، میرزا طاهر، 
آتشگاه و کهندژ فراهم شد، بیش از 5 هزار و 500 متر 
ش��بکه  فشار متوسط احداث و 1500 متر شبکه  فشار 
ضعیف پیاده سازی و در مدار قرار گرفت. بر اساس این 
گزارش، امور برق غرب دارای 99 هزار و 36 مشترک 
اس��ت که 79 هزار و 191 نف��ر در بخش خانگی، دو 
هزار و 197 نفر در بخش عمومی، 432 نفر در بخش 
کشاورزی، یک هزار و 89 نفر در بخش صنعتی و سایر 
مص��ارف 161 ه��زار و 32  مورد را به خود اختصاص 

داده است.   

بهره برداری از 10 پروژه  
برق رسانی در غرب اصفهان

اصفهان

َآگهی تأسیس شرکت سپاوه صنعت نقش جهان سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1392/8/19 تحت شماره 51248 و شناسه ملی 10260698708 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/8/19 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار اصفهان امروز آگهی می شود.  1- موضوع 
شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد- خرید و فروش- انواع سنگ 
های مصنوعی و طبیعی و انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی- خدمات پیمانکاری از قبیل لوله کشی صنعتی 
و نصب و اجرای انواع پروژه های صنعتی و نیز پروژه های صنعتی در زمینه مکانیک- برق- معماری و 
متالوژی- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- ترخیص کاال از گمرکات کشور- عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانک های دولتی و 
خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  3- مرکز اصلی شرکت:  
1-3- استان اصفهان- شهراصفهان – خیابان باغ دریاچه- بن بست فراز- ساختمان فراز3- کد پستی 
8176613113 تلفن: 03117766259   4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 53/56470/44 مورخ 1392/8/12 نزد بانک تجارت شعبه وحید پرداخت گردیده است و الباقی 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.   5- اولین مدیران شرکت:  1-5- آقای سید مهرداد حسینی به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای سید محمود حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  3-5- آقای 
سید داود حسینی به سمت عضو هیئت مدیره  4-5- آقای سید داود حسینی به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای یکی از 
اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است.  7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات 
مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل:  1-8- خانم مژگان سادات حسینی به عنوان بازرس اصلی  
2-8- خانم زهرا کریمیان کاکلکی به عنوان بازرس علی البدل   8805/م الف  رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری

َآگهی تأسیس شرکت طیف آسیا سپاهان سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1392/8/14 تحت شماره 51226 و شناسه ملی 10260698390 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/8/14 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار اصفهان امروز آگهی می شود.  1- موضوع 
شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد- انجام بررسی و اجرای 
خدمات مطالعات خدمات تحقیقاتی و مشاوره و برنامه ریزی و کنترل و ارائه خدمات و راه اندازی سیستم 
های برنامه ریزی شبکه ای در زمینه طرح ها و پروژه های فنی، عمرانی، کشاورزی ، مدیریتی، تهیه و اجرای 
طرح های افزایش بهره وری و بازده واحدهای فنی، عمرانی، کشاورزی، بررسی، خدمات مطالعات و پژوهش 
و تحقیقات در زمینه علوم مختلف، شرکت در مناقصه های داخلی و بین المللی، نصب و راه اندازی خطوط 
تولید ش��امل ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات مربوطه، نقشه برداری و نقشه کشی، طراحی و اجرای 
سیستم های مدیریت تولید، کنترل پروژه های انبار، تعمیر و نگه داری، تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی، 
همکاری و مشارکت با موسسات فنی و مهندسی خارجی در زمینه طراحی ، نظارت و مدیریت اجرای پروژه 
ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، طراحی، محاسبه، تهیه، ساخت و مونتاژ کلیه قطعات، خرید و 
فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و 
بانک های دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای شعب و نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی، سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی، پس از کسب مجوز از مراجع ذی 
صالح. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  3- مرکز اصلی شرکت:  1-3- استان اصفهان- 
شهراصفهان – خیابان رباط اول خیابان ساحل نرسیده به چهارراه شیرانی کد پستی 8139833361 تلفن 
03113313258 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 470 
مورخ 1392/8/6 نزد بانک سپه شعبه رباط اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد.   5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای عبدالرضا مقیمی اسفندآباد به سمت رئیس هیئت 
مدیره  2-5- خانم نجمه مقیمی اسفندآباد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  3-5- آقای عباس آقا مقیمی 
اسفندآباد به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای عباس آقامقیمی اسفندآباد به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر 
عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می 
باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمدعلی نیک پور رباط ترکی به عنوان بازرس اصلی 
2-8- آقای احمد کسائی به عنوان  ازرس علی البدل  8805/م الف  رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری

آگهی تأسیس شرکت مهندسی بهداشت محیط نگین اصفهان با مسئولیت محدود 
شرکت فوق در تاریخ 1392/8/20 تحت شماره 51259 و شناسه ملی 10260698805 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/8/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.  1- موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د: 1- مش��اوره و کنترل، بازرسی و نظارت، اجرا در امور 
بهسازی و بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، مراکز آموزشی 
و تربیتی، مراکز بهداشتی درمانی و مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی و بهداشت فردی افراد مرتبط با 
مراکز و اماکن مذکور 2- باال بردن سطح دانش تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده مواد غذایی برابر 
استانداردهای بهداشت محیط 3- فعالیت در حوزه مدیریت مواد زائد جامد و جمع آوری، جابجایی، ذخیره 
و پردازش مواد زائد جامد آلی و غیر آلی مراکز آموزشی و تربیتی و ادارات دولتی جهت تهیه کمپوست و ... 
4- مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت و بهره برداری شبکه های انتقال و توزیع و تصفیه خانه آب و شبکه های 
جمع آوری و تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی 5- مشاوره، طراحی، اجرا، بازرسی و نظارت کلر 
زنی چاه های آب خصوصی و عمومی 6- مشاوره در انتخاب گندزدا و اجرا و نظارت در گندزدایی مراکز تهیه، 
تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، مراکز آموزشی و تربیتی، مراکز بهداشتی درمانی 
و مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی7- مشاوره، طراحی، اجرا در امور استفاده از انرژی های نو یا تجدید 
پذیر و بهره برداری از آنها 8- ایجاد آزمایشگاه های آب و فاضالب به منظور انجام آزمایش های میکروبی، 
شیمیایی، فیزیکی و فیزیک و شیمیایی آب و فاضالب از طریق نمونه برداری به روش های علمی9- فعالیت 
در حوزه بهداشت مواد غذایی و ایجاد آزمایشگاه های مواد غذایی به منظور تشخیص قابل مصرف و مطابق 
استاندارد بودن مواد غذایی از طریق نمونه برداری  به روش های علمی 10- فعالیت در حوزه بهداشت و 

آلودگی هوا و مشاوره، نظارت ، بررسی و کنترل آالینده های هوا و ارائه راه حل کاهش آنها 11- تشخیص، 
مشاوره، بازرسی، نظارت و کنترل و مبارزه با سندرم ساختمان بیمار 12- فعالیت در حوزه بهداشت حرفه 
ای، مشاوره و شناسایی عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی محیط کار 13- انعقاد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه بکار گیری نیرو برابر ضوابط پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهراصفهان 
– ملک شهر- خیابان هفده شهریور- خیابان شهید صادقیان- کوی شکوفه 8- پالک 4- مجتمع ساتراپ 
واحد 7 کد پستی 8196664485 تلفن: 03114202845  4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می 
باشد.  5- اولین مدیران شرکت:  1-5- آقای غالمعلی میرزائی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم 
فرناز عمادی دهقی به سمت عضو هیئت مدیره  3-5- خانم فریبا میرزائی نیا به سمت عضو هیئت مدیره 
3-5- خانم فریبا میرزائی نیا به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.  6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است.  7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه  8805/م الف رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد 

ثبتی اصفهان – منصور آذری

آگهی تأسیس شرکت جزیره نوین سالمتی با مسئولیت محدود 
ش��رکت فوق در تاریخ 1392/8/19 تحت شماره 51253 و شناس��ه ملی 10260698750 در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1392/8/19 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.  1- موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد- بسته بندی و توزیع محصوالت سالمتی- ارگانیک و 
فراسودمند- خرید و فروش- تولید و توزیع- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی- پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح.  2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهراصفهان – خیابان شهید باهنر- کوچه 25 پالک 2 واحد 3 
کد پس��تی 8138785684 تلفن: 03113372476  4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.   
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای کورش خسروی به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردید.   2-5- آقای کیومرث خسروی )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به 
سمت مدیر عامل به مدت 1 سال انتخاب گردید.  6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

8805/م الف  رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری

آگهی تاسیس شرکت                           
خالصه شرکت نامه و اساسنامه شرکت کهکشان نورد سپاهان با مسئولیت محدود که در تاریخ 1392/8/21 
تحت ش��ماره )3557(و شناس��ه ملی )14003720630( در این دایره به ثبت رسیده برای اطالع عموم در 
روزنامه رس��می کش��ور و یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود .  1 � موضوع شرکت : ثبت 
موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د . صادرات و وادرات و خرید و فروش 
کاالهای مجاز و ساخت و تولید و مونتاژ و بازسازی و بهینه سازی و اتوماسیون و طراحی و تعمیرو نظارت و 
اجراو اخذ وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت و کلیه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی و مشارکت و سرمایه 
گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای خصوصی و دولتی � داخلی 
و خارجی و کلیه امور مربوط به صنعت و انواع آن از قبیل خودرو ، نفت ، گاز ، ماشین سازی و قطعه سازی ، 
کشاورزی ، برق و الکترنیک فوالو � پتروشیمی ، پس از کسب مجوز از مراجع ذی صالح  2 � مرکز اصلی 
شرکت : اصفهان نجف آباد خیابان مولوی شمالی خیابان پوررحیم کوی خلیلیان کوی خانیان پالک 33 کد 
پستی 8514817556   3 � سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال که تماما پرداخت و تحویل مدیر عامل 
شرکت گردید .  4 � مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . 5 � مدیران و صاحبان امضاء : خانم نفیسه 
چوپان نژاد نجف آبادی به شماره ملی 1091168822 و کد پستی 8514817556 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمد ترکی نجف آبادی به شماره ملی 1091084858 و کد پستی 8514817556 به سمت 
مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اسامی و میزان سهم سهامداران : 1 � آقای محمد حسن 
ترکی نجف آبادی دارای هشتصد هزار ریال سهم الشرکه   2 � خانم نفیسه چوپان نژاد نجف آبادی دارای 
دویست هزار ریال سهم الشرکه  امضاء ذیل ثبت در تاریخ 92/8/21 تکمیل گردید .  م/الف 1535  مسئول 

ثبت شرکت های نجف آباد � بهزاد کاظمی 

آگهی تأسیس شرکت پاک زیست پرتیکان سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1392/8/20 تحت شماره 51256 و شناسه ملی 10260698824 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/8/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار اصفهان امروز آگهی می شود.  1- موضوع شرکت: 
ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد- انجام امور خدماتی از قبیل طراحی- 
نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی- طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درختکاری- جدول 
بندی- آذین بندی میادین و خیابانها- جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و تر- مدیریت پسماندهای 
صنعتی خانگی- کش��اورزی و بیمارستانی و دفن زباله- بهره برداری از معادن- انجام کلیه فعالیت های 
بازرگانی از قبیل خرید و فروش- تولید- تهیه و توزیع- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- 
ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- مشارکت و س��رمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- اخذ 
وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف 
شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی 
و خصوصی داخلی و خارجی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح.  2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهراصفهان – اتوبان چمران- خیابان محمد 
طاهر- کوچه 22 بهمن – بن بست بنفشه – پالک 2 کد پستی 8193774544- تلفن: 03115578064 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3761/1 مورخ 1392/8/8 
نزد بانک صادرات شعبه خیابان کاوه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باشد.   5- اولین مدیران شرکت:  1-5- آقای سید جمال شاه والیتی به سمت رئیس هیئت مدیره 
2-5- خانم نسرین شاه والیتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3-5- خانم فهیمه شاه والیتی به سمت 
عضو هیئت مدیره 4-5- خانم فهیمه شاه والیتی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره 

منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می 
باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم شهین دخت انوری به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم 
سمیه مهدوی نیا به عنوان بازرس علی البدل  8805/م الف رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر 

تجاری اصفهان – منصور آذری

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون ششدانگ عمارت/ قطعه زمین مزروعی تحت پالک 284/266 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
که مطابق پرونده ثبتي بنام محمد مظاهری و غیره فرزند میرزا محمود مظاهری در جریان ثبت می 
باش��د و به علت اینکه تحدید حدود عمومی به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت با درخواست متقاضی در روز 92/10/22 یکشنبه ساعت 10 صبح تحدید حدود اختصاصی 
به عمل خواهد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد که در موعد مقرر 
در محل حضور یابند. ضمناً مطابق ماده )20 ق.ث و ماده 86 آ.ق.ث( اصالحی 1380/11/8 مجاوری 
که نس��بت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا 30 از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود، اعتراض کتبی را به ثبت محل تس��لیم و دادخواس��ت خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تقدیم نماید. تاریخ انتش��ار: 92/9/4  8828/م الف رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک 

شاهین شهر- حسین هادیزاده
آگهی احضار متهم                           

ش��ماره پرونده : 9209983733100295  دادگاه عمومی و انقالب شهرس��تان نجف آباد به موجب کیفر 
خواست در پرونده کالسه 9209983733100295 برای بی بی رشیدی به اتهام فروش مال غیر تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/12/10 ساعت 
10/30 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه شعبه 101 محاکم عمومی جزایی نجف آباد حاضر 
گردد . بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .  م/الف 1526 

منشی شعیه 101 دادگاه عمومی )جزایی(دادگستری نجف آباد 

آگهی احضار متهم
حس��ب محتویات پرونده 920937ک113 در اجرای مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری وقت 
رسیدگی تاریخ 92/10/3 ساعت 9 صبح به آقای 1- محمد باجول 2- سیدعلی اکبر محمودی 3- خانم لیال 
نوحه سرا 4- زهرا باقری 5- سهیال نوعی کردآبادی مجهول المکان ابالغ شود که در خصوص شکایت 
آقای مازیار یوسفی علیه شما دایر بر اعسار جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شما در دادگاه عمومی جزائی 
113 حاضر شوید بدیهی است پس از پایان مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد 
شد.  9108/م الف  مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان  محل حضور: اصفهان- شهر جدید 

بهارستان- خیابان الفت- جنب ساختمان عمران بهارستان

جلسه مزایده نوبت اول
اجرای احکام حقوقی ش��عبه 4 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان زرین شهر در نظر دارد در پرونده 
شماره 920102 اجرایی له خانم سودابه راسخ با وکالت آقای سعید حصیری علیه خانم ها 1- جهان 
اسماعیلی 2- عصمت نفر 3- سیف ا... نفر جلسه مزایده به تاریخ چهارشنبه 92/9/27 راس ساعت 10 
الی 11:30 صبح به منظور فروش ش��ش دانگ یک باب منزل مسکونی بدون سابقه ثبتی در تصرف 
محکوم علیهم واقع در خیابان ولیعصر کوچه حمام کوچه شهید عین الوند نبش کوچه شهید شاکری به 
حدودات اربعه شمااًل منزل خدامراد میرزاخانی جنوباً به شارع عام شرقاً منزل داود رحیمی غرباً شارع عام 
با عرصه حدود 159 مترمربع دارای دو طبقه به همراه یک اطاق در سر پله جمعاً به زیر بنای حدود 230 
مترمربع دیوارهای باربر آجری سقف ها تیر آهن و آجر فاقد نمای خارجی و با آجر زبره سطوح داخلی 
سفید کاری یک متر پایین دست سرامیک هر طبقه مشتمل بر اتاق نشیمن، هال، آشپزخانه، سرویس 
های بهداشتی، کابینت و آبگرمکن و اشتراکات آب و برق و گاز هر کدام یک انشعاب به ارزش شش 
دانگ 1/600/000/000 ریال و پرداخت وجه حاصل از فروش یک دانگ به محکوم له و مابقی بین 
طرفین به نسبت مالکیت ایشان در محل این اجرا برگزار نماید. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و 
هر کسی باالترین مبلغ را پیشنهاد و 10 درصد آنرا فی المجس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. 
طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از جلسه از ملک دیدن نموده و در جلسه شرکت نمایند. 674/م 

الف اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی لنجان

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شمال شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب 
ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1- رای شماره 139260302027014318 تاریخ 1392/8/28 رسول فخاران 
خوراسگانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 10720 صادره از خوراسگان به شماره ملی 1283809079 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6677 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 144/37 مترمربع خریداری طی سند رسمی.  2- رای شماره 139260302027014319 تاریخ 
1392/8/28 زهرا صابری خوراسگانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 14121 صادره از خوراسگان به شماره 
ملی 1283842866 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6677 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/37 مترمربع خریداری طی سند رسمی.  تاریخ انتشار نوبت اول: 
1392/9/4  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/9/20  9083/م الف  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال 

شرق اصفهان- علیرضا حیدری

آگهی مزایده
پرونده کالسه 920077 واحد اجرای احکام حقوقی به طرفیت روح ا... قربانی به موجب رای صادره از شعبه 
اول دادگاه عمومی بخش باغبهادران دستور فروش ملک از طریق واحد اجرای احکام به نفع خانم سمیه 

امینی صادر گردیده است که در این رابطه منزل مسکونی واقع در روستای جعفرآباد خیابان نماز جنب مدرسه 
راهنمایی فردوسی و پست بانک مورد ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت که طبق نظریه 
کارشناس محل مورد نظر دارای مشخصات ذیل می باشد: شش دانگ یک باب منزل مسکونی فاقد سند 
مالکیت رسمی که بر اساس قباله نامه مورخ 86/8/23 یک دانگ از منزل مسکونی فوق در مهریه خانم 
سمیه امینی قرار گرفته است با بررسی های صورت گرفته و مشخصات و حدود تعیین شده در قباله نامه 
خانم امینی مساحت عرصه ملک موصوف 540 مترمربع مساحت اعیانی در دو قسمت شامل قسمت اول به 
متراژ 110 مترمربع متشکل از دیوار آجری، سقف تیر چوبی و تخته، نمای داخلی گچ، کف به صورت سیمانی، 
درب های بیرون فلزی، دارای امکانات آب و برق و گاز و قسمت دوم به متراژ حدود 150 مترمربع متشکل 
از دیوار آجری سقف به صورت بتن آرمه، درب های داخل چوبی، درب و پنجره بیرون به صورت آلومینیومی، 
کف موزائیک، نمای داخل گچ دارای امکانات آب و برق و گاز و تلفن می باشد. لذا با عنایت به موقعیت ملک 
و کیفیت بنای احداثی و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی ارزش ریالی شش دانگ عرصه و اعیان 
ملک مذکور از قرار پانصد و هشتاد و هشت میلیون ریال )588/000/000( ریال برآورد و ارزیابی می گردد. 
بنابراین ارزش ریالی یک دانگ از شش دانگ ملک فوق معادل نود و هشت میلیون )98/000/000( ریال 
معادل نه میلیون و هشتصد هزار )9/800/000( تومان برآورد و ارزیابی می گردد. این اجرا در نظر دارد جهت 
فروش ملک مزبور جلسه مزایده ای به تاریخ 92/10/14 راس ساعت 9 لغایت 11 صبح در دفتر اجرای احکام 
دادگاه عمومی بخش باغبهادران برگزار نماید. طالبین خرید می توانند سه روز قبل از برگزاری مزایده در دفتر 
اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازدید از منزل مسکونی مذکور داده شود برنده مزایده شخص یا اشخاصی 
خواهند بود که باالترین قیمت پیشنهادی به همراه ده درصد از مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری 

واریز نمایند. 641/م الف  مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش باغبهادران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی                        
شماره ابالغیه : 9210103730202913   شماره پرونده : 9109983730200484  خواهان علیرضا سماخ 
دادخواستی به طرفیت خواندگان همدم مظفری وانانی و همایون احمدرضایی و بانک ملت اصفهان به 
خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع به کالسه 9109983730200484  ثبت گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 92/10/14ساعت 11 
تعیین گردیده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده همایون احمدرضائی و در خواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.   م/الف  1298  مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان نجف آباد

آگهی احضار متهم
حسب محتویات پرونده 891702ک113 در اجرای مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی کیفری وقت 
رسیدگی تاریخ 92/9/17 ساعت 9/30 صبح به آقای مهدی طاهری مجهول المکان ابالغ شود که در 
خصوص ش��کایت آقای اسماعیل بهرامی علیه شما دایر بر ضرب و جرح عمدی جهت دفاع در مورد 
اتهام وارده به ش��ما در دادگاه عمومی جزائی 113 حاضر ش��وید بدیهی است پس از پایان مدت مقرر 
و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد ش��د. 9107/م الف مدیر دفتر ش��عبه 113 دادگاه 
عمومی جزائی اصفهان  محل حضور: اصفهان- شهر جدید بهارستان- خیابان الفت- جنب ساختمان 

عمران بهارستان

آگهی احضار متهم
حس��ب محتویات پرونده 921051ک113 در اجرای مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری وقت 
رسیدگی تاریخ 92/10/4 ساعت 10/30 صبح به آقای غالمرضا حسین پور مجهول المکان ابالغ شود که 
در خصوص شکایت آقای سید مهدی خورشیدی علیه شما دایر بر ضرب و جرح عمدی جهت دفاع در مورد 
اتهام وارده به شما در دادگاه عمومی جزائی 113 حاضر شوید بدیهی است پس از پایان مدت مقرر و عدم 
حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.  9104/م الف  مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی 

اصفهان  محل حضور: اصفهان- شهر جدید بهارستان- خیابان الفت- جنب ساختمان عمران بهارستان

آگهی مزایده
ش��ماره: 9201913641400010 شماره پرونده: 9009983640300828  شماره بایگانی شعبه: 910009 
تاریخ تنظیم: 1392/8/25  زمان برگزاری مزایده: 1392/9/23 نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده 
: دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی زرین شهر اجرای احکام حقوقی شعبه سوم زرین شهر در نظر دارد 
در پرونده کالسه 910009 اجرایی حقوقی سوم له خانم شیبا چیدان فرزند محمد و علیه خانم پری وحیدی 
فرزند حمد و آقای مهدی احمدزاده فرزند راشد )اصالتاً از جانب خود و به والیت از میثم و فاطمه احمدزاده( 
جهت وصول مابقی مهریه روز ش��نبه مورخ 1392/9/23 از س��اعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده ای در 
محل این اجرا برگزار نماید. مال مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه خودروی پراید به شماره شهربانی 
529ی57- ایران 23 مدل 1387 درب صندوق عقب، گلگیر عقب راست، درب جلو و عقب راست، گلگیر 
جلو چپ، درب عقب چپ، نیاز به صافکاری و نقاشی دارد. استهالک الستیک ها 50 درصد می باشد که 
خودروی مذکور توس��ط کارشناس رسمی دادگستری به میزان 81/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
طالبین خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن 
نموده و در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کس باالترین قیمت را 
پیشنهاد و ده درصد آنرا فی المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود.  663/م الف  مسئول دفتر شعبه 

سوم اجرای حقوقی زرین شهر- نصوحی

آگهی احضار متهم
حس��ب محتویات پرونده 921046ک113 در اجرای مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری وقت 
رس��یدگی تاریخ 92/10/7 ساعت 10/30 صبح به آقای سیدرضا اردکانی مجهول المکان ابالغ شود که 
در خصوص شکایت آقای غالمحسین مدنیان علیه شما دایر بر شرکت در جعل و انتقال مال غیر جهت 
دفاع در مورد اتهام وارده به شما در دادگاه عمومی جزائی 113 حاضر شوید بدیهی است پس از پایان مدت 
مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.  9105/م الف  مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه 
عمومی جزائی اصفهان  محل حضور: اصفهان- ش��هر جدید بهارستان- خیابان الفت- جنب ساختمان 

عمران بهارستان
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   مجموعه ای از قصه های 
هندی - فارسی منتشر می شود

 از زمان شاعری
تا شاعر زمانه

میترا بیات از تصحیح کتاب »بهار دانش« نوشته عنایت ا... 
کنبوه الهوری، نویسنده پاکستانی، خبر داد. این نویسنده 
در گفتگو با ایسنا گفت: کنبوه الهوری از نویسندگان قرن 
یازدهم است که مجموعه ای از قصه های هندی - فارسی 
را جمع آوری و در نس��خه ای خطی گردآورده است. وی 
افزود: تصحیح این اثر هم اکنون مراحل پایانی خود را پشت 
سر می گذارد و من هنوز درباره ناشر آن تصمیم نگرفته ام. 
بیات همچنین گفت: کتاب »وقتی که حوا بهشت را جهنم 
کرد« دو س��ال و نیم اس��ت که در وزارت ارشاد در انتظار 
صدور مجوز نشر به سر می برد. وی اظهار داشت: درباره 
این کتاب هیچ جوابی به من داده نمی شود، نه از اصالحیه 
حرفی است و نه از رد آن. به هر حال من در نگارش این 
رمان از منابع و مآخذ زیادی استفاده کرده ام. از ویژگی های 
این رمان این اس��ت که از زاویه ی دید خود به هر یک از 
عناصر بهشتی درباره ی واقعه ای که منجر به رانده شدن 
آدم و حوا از بهشت شده است، پرداخته ام. میترا بیات پیشتر 
کتاب »من نوعروس��م، زیر درخت سرو« را از سوی نشر 

افراز در سال 90 منتشر کرده است.

قفسه

معتبرترین فستیوال های 
س��ینمایی دنی��ا، همواره 
بخش��ی را به فیلم کوتاه اختص��اص می دهند و 
بیشتر فیلمسازان بزرگ جهان کار خود را از فیلم 
کوت��اه آغاز کرده اند و پس از س��اخت فیلم های 
بلند برجسته، باز هم در این شکل از سینما فعالیت 
می  کنند. این ها همه حکایت از اهمیت و جذابیت فیلم 
کوتاه دارد. س��ینمای کوتاه که در اروپا و آمریکا 
سانس های متعددی از سینماهای این کشورها را 
به اکران این فیلم ها اختصاص می دهد در ایران، 
نه در س��ینماها جایی برای اک��ران دارد و نه در 
تلویزیون چندان به آن پرداخته می شود. فیلمسازان 
کوتاه ایرانی نیز که جمعیت قابل توجهی از آنها را 
جوانان تشکیل می دهند بی بهره از حمایت مادی و 
معنوی به ساخت فیلم پرداخته و همیشه چشمی به 

جشنواره های داخلی و خارجی دارند. 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان نیز امسال بخشی را به فیلم کوتاه ویژه 
فیلمسازان جوان اصفهانی اختصاص داد. در این 
خصوص، گفتگویی با محمد موال، مدرس، فیلمساز 
و تدوینگر که از داوران این بخش بود انجام دادیم. 
موال از مدرس��ین انجمن سینمای جوان اصفهان 
است، ساخت 7 فیلم کوتاه، همکاری در 25 پروژه 
حرفه ای فیلم کوتاه بیشتر به عنوان تدوین گر و 
کمتر به عن��وان تصویر بردار، تهیه کنندگی چند 
برنامه تلویزیونی و تدوین تعداد زیادی مس��تند 
تلویزیونی از جمله فعالیت های این سینماگر است.

آث�اری که در بخش فیلم کوتاه جش�نواره فیلم کودک و 
نوجوان امسال به نمایش در آمدند چطور بودند؟      

ما در حدود 11 اثر را در بخش فیلم های کوتاه اصفهان از منظر 
انجمن سینمای جوانان ایران مورد ارزیابی قرار دادیم. متاسفانه 
تمام این آثار از ضعف شدید در فیلمنامه برخوردار بودند، البته یکی 
دو اثر، ایده پردازی خوبی داشتند اما قالب آثار، فیلمنامه  های 
بسیار ضعیفی داشتند، ضمن اینکه کارگردانی های شان هم 
بس��یار سردستی و س��هل انگارانه بود. اما نکته امیدوارانه ای 
که وجود داشت این بود که تقریباً توجه بیشتری به مضمون 
کودک و نوجوان ش��ده بود. ظاه��راً توجه به این مضمون، در 
بخش فیلم های بلند نیز مشهود بود، گویا کم کم این مسئله که 

مضمون فیلم ها، کودک و نوجوان باشد دارد جا می افتد.
فیلمنامه به عنوان یکی از مهم ترین عناصر ساخت فیلم؛ 
چه کوتاه و چه بلند، همواره در س�ینمای ایران از ضعف 

برخوردار بوده است.  
ضعفی که من می گویم در فیلمنامه های بخش کوتاه جشنواره 

فیلم کودک و نوجوان وجود داشت سوای مساله ضعف فیلمنامه 
در سینمای ایران است، چون وقتی می گوییم مشکل سینمای 
ایران ضعف فیلمنامه اس��ت، یک فیلمنام��ه حداقل از یک 
اس��تانداردی برخوردار بوده که رفته و به فیلم بلند تبدیل شده 
اس��ت ولی این ضعفی که در فیلم های کوتاهی که ما آنها را 
داوری کردیم وجود داشت خیلی عقب تر از این حرف ها بود 
و متاسفانه در همه آثار مشهود بود چنانکه بعضی اوقات انگار 

فیلمساز موضوع را گم کرده بود.
این همه ضعف در فیلمنامه و کارگردانی در آثار فیلمسازان 

جوان اصفهانی از کجا ناشی می شود؟
به قول معروف، هنوز غوره نشده می خواهند َمویز بشوند! گویا 
فقط می خواهند برای حضور در جشنواره فیلم بسازند و گرفتن 
جایزه آن قدر مهم ش��ده که از خود فیلم ساختن هم پایش را 
فراتر گذاشته؛ در واقع فیلم ساختن و شرکت در جشنواره به هر 

قیمتی رایج شده است.
در اصفهان انجمن سینمای جوان، متولی فیلم کوتاه است. 
فکر نمی کنید که روند موجود در انجمن در اینکه بچه ها 
بیش از همه بخواهند جش�نواره ای کار کنند، تاثیر گذار 

است؟
بدون ش��ک تاثیر گذار است اما جش��نواره ای کار کردن چیز 
بدی نیست، بلکه خوب است و بحثی در آن نیست، چون فیلم 
کوتاه در حال حاضر جوالنگاهی به غیر از حضور در جشنواره 
ندارد، کجا می خواهد عرضه ش��ود؟ آیا می ش��ود به صورت 
سیمای خانگی ارائه شود؟ آیا جایی در تلویزیون کنونی دارد؟ 
ی��ک زمانی یک برنامه هایی بود مثل فیلم کوتاه اما در حال 
حاضر آن برنامه ها هم نیست، بنابراین تنها راهش حضور در 
جش��نواره  هاست. اما باید گفت حضور در جشنواره ها به چه 
قیمتی! ما معموالً یک فیلمی را می سازیم بعد از کلی تالش 
که فیلم ساخته شد بعد می بینیم که جشنواره متناسب با این 
فیلم کدام است و آن را ارسال می کنیم، یا به جشنواره راه پیدا 

می کند یا راه پیدا نمی کند، اگر راه پیدا کرد یا جایزه می گیرد 
یا نمی گیرد. اما حاال انگار این طور شده که دقیقاً نه تنها برای 
یک جشنواره فیلم می سازند بلکه از این جشنواره پول ساخت 
فیلم را هم می گیرند چنانکه در بخش فیلم کوتاه جش��نواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان امسال نیز بخش عمده ای از آثار، 
فیلم هایی بودند که با حمایت جشنواره ساخته شدند، اما حداقل 

این سفارش را به اهلش ندادند.
یک�ی از مهم ترین مالک ها در س�اخت فیلم کوتاه این 
است که سفارش پذیر نباشد. این سفارشی شدن لطمه 

بزرگی به سینمای کوتاه می زند. 
دقیقاً همین طور است. یعنی اگر فیلم کوتاه هم سفارشی شود دیگر 
وامصیبتا! البته من مخالف این نیستم که فیلم کوتاه مورد حمایت 
م��ادی قرار بگیرد ولی فکر می کنم که در حال حاضر، گرفتن 
آن جایزه واقعاً بیشتر اهمیت دارد. اگر فیلم ساختن مورد اهمیت 
بیشتری قرار می گرفت فیلمساز، حداقل سعی می کرد از یک 
فیلمنامه مناسب تر بهره بگیرد و دقت بیشتری را در کارگردانی به 
خرج دهد. در صورتی که االن همه چیز شده جشنواره! من ضعف 
فیلمنامه و سهل انگاری در ساخت را دو پدیده عمده فیلم های 

کوتاه امسال در بخش اصفهان جشنواره فیلم کودک می دانم.
در آن س�ال هایی که شما شروع کردید به فیلم ساختن 

وضعیت چطور بود؟
یادش بخیر! حدود 14 سال پیش که ما تازه وارد این فضا شده 
بودیم اصاًل این مسائل نبود، از خدایمان بود که در یک پروژه 
ساخت فیلم کوتاه وارد شویم، هیچ پولی برای دادن فیلمنامه و 
بازیگر وجود نداشت، اصاًل پولی رد و بدل نمی شد یک امکاناتی 
از یک دفتر انجمن سینمای جوان گرفته می شد، انجمن هم 
بر اس��اس شرط های مختلف این امکانات را در اختیار ما می 
گذاشت و بچه ها، همه واقعاً با عشق فیلم می ساختند. بعضی 
از دوستانی که آن سال ها با آنها کار می کردیم حاال از بزرگان 
سینما هستند. ولی حاال شرایط خیلی عوض شده، به هر حال 

در خانه همه ما یک استودیوی حرفه ای داریم منظورم همین 
دوربین های عکاس��ی حرفه ای و کامپیوتر است که با بودن 
آنها می شود فیلم ساخت. اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم در 
مورد ضعف فیلمنامه ها و اینکه چرا اهمیت کمتری به آن داده 
می  ش��ود یکی از دالیلش همین در دسترسی بودن امکانات 
برای همه است که برخی فکر می کنند به صرف داشتن دوربین 
حرفه ای می ش��ود فیلم ساخت، اما فیلمنامه مناسب هم نیاز 

مهمی است.
جش�نواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در دوره های 
پیش�ین، بخش فیلم کوتاه برای فیلمس�ازان اصفهانی 

نداشت، این موضوع چقدر اهمیت دارد؟
 بله در دوره های قبلی اصاًل فیلم کوتاهی وجود نداشت، همین 
هم جای شکر دارد که بچه های اصفهان یک کاری ساختند و 
به جشنواره فرستادند، اما باز هم تکرار می کنم که فیلم ساختن 
به چه قیمتی؟ واقعاً به قیمت ساخت یک اثر بد و آثاری که از 
نظر کیفیت چنگی به دل نمی زدند! اما به هر حال اینکه حاال 
کاری ساخته شده، ولو اینکه هفته ای دو تا کار هم در اصفهان 
ساخته شود که البته بیشتر ساخته می شود، قابل ستایش است 

ولی دوستان باید سعی کنند که کار خوب بسازند.
 انجمن سینمای جوان چه تاثیری در بهتر شدن کیفیت 
ساخت فیلم های کوتاه توسط فیلمسازان جوان اصفهان 

دارد؟
در ش��هری مثل اصفهان یا هر شهرستان دیگری، تنها ارگان 
سینمایی دولتی، انجمن سینمای جوان آن شهر است، به نظر من 
این انجمن اگر قدرتش از اداره ارشاد آن شهر بیشتر نباشد، قدرت 
کمتری ندارد چون ارگان بسیار مهمی است. ضمناً انجمن سینمای 
جوان باید بچه ها را درست هدایت کند و اگر حمایت درستی از 
بچه ها صورت بگیرد، می تواند آینده خوبی در فیلمسازی برای 
آنها رقم بزند. چنانکه بسیاری از بزرگان سینما در تمام ایران، کار 

خود را با انجمن سینمای جوان شروع کرده اند.
فعالیت انجمن س�ینمای ج�وان اصفه�ان و بچه های 

فیلمساز آن را چطور ارزیابی می کنید؟
م��ن این افتخار را پیدا کردم که از بدو ورودم به اصفهان در 
انجمن سینمای جوان اصفهان تدریس داشته باشم، پیش از 
این با هفت دفتر انجمن سینمای جوان در کشور همکاری 
داشته ام و فعالیت این انجمن را در این سال هایی که تجربه 
هم��کاری با آن را دارم خوب دی��ده ام. مدیران انجمن هم 
از نظر امکانات و هم از نظر سیس��تم آموزشی تا جایی که 
توانسته اند شرایط را فراهم کرده اند. بچه های اصفهان هم 

فوق العاده هستند؛ هم خیلی شور 
و نش��اط دارند و هم خیلی مستعد 
هستند، منتهی می گویم بستگی 

دارد چطور هدایت شوند.

گفتگو

پرس��ش های بنیادین همیشه 
مربوط به گذشته هنر و ادبیات نمی 
شود. گاه پرسش های اساسی درباره آینده مطرح می شود. 
گذشته از این که دانشمندان و پژوهشگران رشته  های 
مختلف علوم انسانی مانند فلسفه، انسان  شناسی، جامعه 
شناسی و .... به این پرسش ها می پردازند خود هنرمندان و 
ادیبان نیز پاسخ هایی از سر تامل و درد خواهند داشت. به 
برخی از پرسش ها دقت کنید: آیندگان ما امروز را چگونه 
خواهند دید و افق اندیشه نسل ما را تا کجا می دانند؟ زبان 
و ادبیات ما تا چه اندازه می تواند نشانگر هویت و حقیقت 
زندگی امروز ما باشد؟ در میان شاعران و نویسندگان این 
سال ها کدام یک توانستند شاعر زمانه خود باشند و سخن 
گویی نسلی باشند که از سویی میراث دار یکی از بزرگ 
ترین ادبیات های جهان اس��ت و از س��ویی دروازه های 

ترجمه مکاتب نقد ادبی بر روی خود را باز کرده است؟
هنرمن��دان هر دوره با خلق آثار، زمانه خویش را معنا 
می کنند- همانطور که شاهنامه فردوسی معناِی هنرِی 
اوضاع تاریخی، اجتماعی و سیاسِی زمانه اوست و تذکره 
عطار بازگو کننده عصر او- چگونه می توان آثار ادبِی معاصر 
را که معنای زمانه ای ست که به لحاظ زبانی و ایدئولوژیک 
به سرعت از پیشینه اش فاصله می گیرد، پِل پیوند گذشته 

و آینده کرد؟
بنا به باور زبانشناسان، تحوالت زبانی، فرع تحوالت 
اجتماعی و تاریخی است و جامعه ای که بیشتر در گیرودار 
تغییر و تحول است، از زبان و متون کهنش بیشتر فاصله 
می گیرد. ایران نیز به تبع برقراری رابطه تنگاتنگ با فرهنگ، 
ادبیات، خلق و خو و زندگی روزمره دیگر ملل، در نیم قرن 

اخیر دچار تحوالت بسیاری شده است.
ما چطور باید واس��طه پیوند این نسل با ادبیات کهن 
باشیم؟! نوجواِن امروز با زبانی سر و کار دارد که به سرعت 
به سوی سادگی پیش می رود. همانطور که نوجوان و جوان  
گذش��ته برای انتخاب واژه و پرورش روح و زبان به سراغ 
اشعار بزرگان می رفت یا از آثار هنری و موسیقی و آواز دوره 
خود استفاده می نمود، این نسل نیز به سراغ زندگِی روزمره 
و جریاناِت ادبِی رایج در زمانه اش می رود؛ به سراغ سریال 
های تلویزیونی، فضاهای مجازی، ترانه های روز، هنر پست 
مدرن و .... نوجوان امروز به سرعت از ادبیات کهن فارسی 
فاصله می گیرد. در دانشکده های ادبیات دو طیف در برابر 
هم قرار گرفته اند؛ از یکسو استادان دانشمندی که می کوشند 
تا از دانشجویانشان نسخه  پژوه و آرایه  شناس بسازند و از 
دیگرسو استادانی که نبض مطالعات فرهنگی روز را در 
دست دارند و جز اینکه عزم کرده اند تا خود را به قافله نقد و 
نظریه ادبی برسانند، سعی می کنند دانشجویان تازه  نفسشان 
را هم با خود همراه کنند. ولی حقیقت این است که در اغلب 
اوقات آن گروه اول در کنج کتابخانه هاشان مشغول خواندن 
متون و تصحیح نسخه های نویافته اند و آن گروه دوم در 
اتاق هاشان سرگرم بررسی و ترجمه نظریه های نو و تطبیق 

آن با متون کهن فارسی.
نخستین نسل از پژوهندگان دانشگاهی ادبیات در ایران 
به لحاظ ویژگی های علمی، فرسنگ ها با ادبیات پژوهان 
جوان امروز فاصله داش��ته اند. آنها غالباً به سائقه عالقه، 
اس��تعداد و هوششان وارد این حوزه شده  و به گواهی آثار 
و اخبارشان جز تسلط بر زبان فارسی و عربی و در حافظه 
داش��تِن بس��یاری از متون و تبحر در خواندن و شناختن 
نسخه های خطی و برخورداری از فصاحت و بالغت گفتاری 
و نوشتاری و دردمند ادبیات بودن، شعری هم می سروده اند 
و نثری ادبی هم می نوشته اند و بعضی حتی از موسیقی 
و دیگر هنرها نیز سررشته داشته اند. نسل تازه میان 
چهارراهی مردد مانده ک��ه از یک طرف انبوهی از 
متوِن کهن انتظارش را می کش��ند، یکس��و کوهی 
از پژوهش های پرمحتوا اما ناروش��مند پژوهشگران 
نسل اول برایش دست تکان می دهد، از یک سمت 
توده عظیم و رو به رشد نظریه ها و روش های جدید 
و جلو ه مطالعات تطبیقی و میان رش��ته ای هوش از 
سرش می برد و آن طرف دیگر چهارراه هم کودک 
مهج��وِر ادبی��ات معاصر دامنش را به س��مت خود 
می کش��د و از او همراهی می طلبد.در میان نس��ل 
جدی��د، آنها که خرده هوش و بختی داش��ته اند، بنا به 
راهنمایی استاد دانایی، با در نظر داشتِن همه این جوانب، 
سر یک رشته را گرفته اند و پیش می روند و بسیاری دیگر 
هم گویا قرار است تا پایان عمر در این چهارراه سرگردان 

بمانند؛ اما نگرانی دانشجوی رشته 
زبان و ادبیات فارسی محصول 
نگاه به گذشته نیست، بلکه نتیجه 

اندیشیدن به آینده است.

لیال شهبازیان

اعطای جایزه بین المللی 
روزنامه نگاری به »یوسا« 

انتشار دو گزیده از شعرهای 
سیروس نوذری 

اساطیر اسکاندیناوی
 به ایران می  آیند

»ماریو بارگاس یوس��ا«، نویس��نده پرویی برنده نوبل 
ادبیات جایزه جهانی روزنامه نگاری 2013 را از آن خود 
کرد. به گزارش ایس��نا، هیات داوران دوازدهمین دوره 
 ،»The World« جایزه بین المللی روزنامه نگاری
جایزه بخش بهترین ستون نویس مطبوعات را به »ماریو 
بارگاس یوسا«، رمان نویس سرشناس پرویی اعطا کرد. 
خالق »سور بُز« برای دفاع از ارزش های انسانی به ویژه 
آزادی این جایزه را به دس��ت آورد. یوسا که بیشتر به 
عنوان نویسنده داستان کوتاه و رمان شناخته می شود، 
در عرصه روزنامه نگاری و مقاله نویسی هم فعالیت های 
ش��ایانی دارد. امسال مدیران چهار روزنامه تأثیرگذار و 
صاحب نام جهان داوری جوایز روزنامه نگاری »جهان« 
را بر عهده داشتند. »آنتونی« و »جنیفر پرستون« که 
سردبیرهای دو روزنامه »اس��تارت آپ« و »نیویورک 
تایمز« هس��تند نی��ز در دوازدهمی��ن دوره این جوایز 

روزنامه نگاری شایسته دریافت جایزه شناخته شدند. 

سیروس نوذری با اشاره به انتشار دو گزیده از شعرهای 
خ��ود، از انتظار دیگر کتاب هایش برای چاپ گفت. این 
شاعردرباره انتشار دو گزیده از شعرهایش گفت: از میان 
پنج مجموعه شعر منتشرشده ام، 160 شعر کوتاه انتخاب 
کرده ام که قرار اس��ت در مجموع��ه ای به نام »بنفِش 
بنفش های جهان« در نش��ر فصل پنجم منتشر شود. 
وی افزود: همچنین رضا پرهیزگار از میان شعرهای من 
گزیده ای را انتخاب و ترجمه کرده که قرار است در حلقه 
نیلوفری نشر نوید شیراز به صورت دوزبانه منتشر شود و 
اکنون در حال حروف چینی است. به گزارش ایسنا، نوذری 
همچنین به انتظار طوالنی برخی کتاب هایش برای چاپ 
اشاره کرد و گفت: مجموعه ای از مقاالت را درباره شاهنامه 
فرودسی در نشر ققنوس دارم، همچنین کتاب »شناخت 
شعر بیژن جاللی« را در نشر نگاه و »شناخت شعر نصرت 
رحمانی« و کتاب »خاموش خوانی« )تفسیر هایکوهای 

ایرانی( را در نشر مروارید در انتظار چاپ دارم.

مجبوبه نجف خانی، مترجم از ترجمه »آبش��ار یخی« 
نوشته میتو جی کایبری خبر داد و افزود: در این داستان 
ک��ه جایزه ادگار آلن پو، آگاتا کریس��تی و پن را به خود 
اختصاص داده از اسطوره های اسکاندیناوی وام گرفته 
شده است. نجف خانی در گفتگو با مهر از ترجمه »آبشار 
یخی« خبر داد و گفت: »میتو جی کایبری«، نویسنده در 
این کتاب از اساطیر اسکاندیناوی وام گرفته و گذشته و 
حال را درهم آمیخته؛ او فضایی را تصویر کرده که یادآور 
دوره وایکینگ هاست و داستان های قرون وسطایی را 
به خاطر می آورد. ماجراها از زبان دختر نوجوانی روایت 
می شود و فضایی که او به تصویر می کشد، فضای بسته 
و غمگنانه ای است. به گفته مترجم »آبشار یخی«، این 
داس��تان، جوایز بس��یاری را از آن خود کرده که از آن 
جمله می  توان به جایزه »ادگار آلن پو« در س��ال 2012 
که به داس��تان های رازآمیز تعلق می گیرد، جایزه ادبی 
»پِن«، جایزه »آگاتا کریس��تی« و ... اش��اره کرد. این 
کتاب همچنین از س��وی کتابخانه عمومی نیویورک 
به عنوان یکی از 100 کتاب برتر انتخاب ش��ده است. 
نجف خانی در پاس��خ به این که چط��ور کتابی را برای 
ترجمه انتخاب کرده که فضای غمگنانه ای دارد، حال 
آن که او ترجیح می دهد داس��تان های طنزآمیز را برای 
نوجوان افسرده امروز به فارسی برگرداند، گفت: یکی 
از رسالت های مترجم، الگوسازی است. این داستان از 
تکنیک فوق العاده قوی و شخصیت پردازی های بسیار 
خوبی برخوردار است. من دلم نیامد »آبشار یخی« را با 
وجود فضای سنگینش ترجمه نکنم. این مترجم کودک 
و نوجوان، برگردان »آبشاریخی« را کار بسیار دشواری 
دانست و افزود: تاکنون یک سوم این کتاب را ترجمه 
کرده ام و عجله ای برای برگردان آن به فارس��ی ندارم. 
به این خاطر که دلم می خواهد حق نویسنده و داستانش 
را به خوبی ادا کنم. از سوی دیگر ما منابع بسیاری در 
زمینه اسطوره های یونانی، رومی و مصری داریم، اما در 
ارتباط با اساطیر اسکاندیناوی چنین امکانی وجود ندارد 
و این اسطوره ها تاثیر عجیب و غریبی بر ادبیات غرب 
گذاشته اند. به گفته نجف خانی در »آبشار یخی« از عنصر 

جادو هم استفاده شده است. 

یکی از اعضای گروه موس��یقی »ِس��ون« از آمادگی این 
گروه موس��یقی پاپ برای ورود به مرحله پیش تولید سومین 
آلبوم این گروه و همچنین برپایی کنسرت در کشورهای دیگر 
خبر داد. کیارش پوزش��ی در گفتگو با مهر گفت: بعد از دوره 

بسیار فش��رده ای که در برگزاری 
کنسرت های تهران، شهرستان ها 
و خارج از کشور داشتیم هم اکنون 
با توجه به ماه های محرم و صفر 
مشغول استراحت هستیم تا طی 
این م��دت ضمن بررس��ی نقاط 
ضعف و قوت کارهایمان در اجرای 
کنسرت، به فکر تولید آلبوم جدید 
هم باشیم. وی ادامه داد: با توجه به 
وسواس بسیار زیادی که گروه ما 
برای تولید و ساخت ملودی  کارها 

دارد از ای��ن جهت عجله ای برای تولید آلبوم جدید نداریم اما 
آنچه طی این روزها برای ما در ش��کل برنامه ریزی ش��ده ای 
قرار دارد ورود آرام آرام به مرحله پیش تولید سومین آلبوم گروه 
است که امیدوارم این بار هم مورد پسند مخاطبان قرار گیرد. 
این خواننده و آهنگساز در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشاره به برگزاری کنس��رت های گروه »سون« بعد از ایام 

عزاداری حضرت سیدا الشهدا )ع( گفت: برنامه های متعددی 
برای برگزاری کنس��رت در تهران، شهرس��تانها و تعدادی از 
کشورهای دیگر داریم اما به دلیل اینکه هنوز هیچکدام از آنها 
قطعی نیس��ت نمی توانم در مورد جزییات آن صحبت کنم. 
ام��ا فقط می دانم ب��ه این نکته 
اشاره کنم که اقدام ویزایی گروه 
ب��رای حضور در کنس��رت های 
کش��ورهای دیگر انجام گرفته 
و تا بیس��ت روز دیگر تعدادی از 
شهرهایی که قراراست در آنجا 
کنسرت برگزار کنیم مشخص 
می ش��ود. عضو گروه موسیقی 
س��ون« در پاس��خ به پرسشی 
مبن��ی بر دع��وت فدراس��یون 
فوتبال از این گروه برای ساخت 
چند قطعه موسیقایی درباره تیم ملی فوتبال تاکید کرد: هنوز 
هیچ پیشنهادی از فدراسیون فوتبال مبنی بر ساخت سرود جام 
جهانی فوتبال یا قطعه موس��یقایی درباره صعود ایران به جام 
جهانی دریافت نکردیم و تا آنجا که من می دانم در روزهای 
گذشته نیز دعوتی از ما برای حضور در تولید اینگونه آثار انجام 

نگرفته است.

فیلم »بازی های گرسنگی: آتش گرفتن« جمعه در اولین روز 
اکران در بازار آمریکای شمالی به یک موفقیت بزرگ دست پیدا 
کرد. به گزارش خبرآنالین، دنباله فیلم »بازی های گرسنگی« 
در اولی��ن روز نمایش 70/5 میلی��ون دالر فروخت که یکی از 

بهترین های فروش روز اول یک 
فیلم در تاریخ بازار ایاالت متحده 

و کانادا است.
»بازی های  م��ی رود  انتظار 
 The( »گرسنگی: آتش گرفتن
 Hunger Games:
ت��ا   )Catching Fire
پای��ان روز یکش��نبه که مبنای 
ف��روش آخ��ر هفته اس��ت، به 
رقمی ح��دود 150 میلیون دالر 
دست پیدا کند که آن هم یکی 

از بهترین های فروش افتتاحیه در ماه نوامبر خواهد بود. فروش 
روز اول دنباله »بازی های گرسنگی« در آمریکای شمالی شامل 
25/3 میلیون دالر فروش این فیلم در نمایش های پنجشنبه شب 
بود. اولین »بازی های گرسنگی« مارس 2012 در روز اول 67/3 
میلیون دالر به دست آورد. فروش هفته اول اکران فیلم رقمی 
حدود 152/5 میلیون دالر شد که ششمین افتتاحیه برتر تاریخ 

آمریکای ش��مالی بود.در بازار بین المللی داستان شکل دیگری 
است. »بازی های گرسنگی: آتش گرفتن« فعال در 65 بازار 64 

میلیون دالر فروخته که بیش از دو برابر فیلم اول است.
این فیلم را فرانس��یس الرنس کارگردانی کرده و جنیفر 
الرن��س، ج��اش هاچرس��ن، لیام 
کراویت��س،  لن��ی  هم��س ورث، 
الیزاب��ت بنکس، اس��تنلی توچی، 
دانلد س��اترلند، توبی جونز، وودی 
هارلسن، جنا مالونه، فیلیپ سیمور 
هافمن، آماندا پالمر، جفری رایت 
و... در آن بازی می کنند. کاتنیس 
اوردی��ن )الرنس( که اکنون دیگر 
مشهور اس��ت و پیتا مالرک پس 
از پی��روزی در هفت��اد و چهارمین 
دوره »بازی های گرس��نگی« که 
باعث ایجاد ش��ورش در مناطق پانم ش��ده، خود را رودرروی 
»کنگره« می بینند. تماشاگران در سینمااسکور به »بازی های 
گرسنگی: آتش گرفتن« درجه A داده اند. مجموعه »بازی های 
گرسنگی« بر مبنای سه گانه ادبی پرفروش سوزان کالینز ساخته 
شده است. الرنس پارسال برای فیلم »کتاب بارقه امید« برنده 

اسکار بهترین بازیگر زن شد.

آلبوم جدید گروه »ِسون« 
به بازار موسیقی می آید 

   فیلمی که 
در یک روز 70/5 میلیون دالر فروخت

رضا عطاران برای حضور دومین فیلم بلند س��ینمایی خود فرم سی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر را پر کرد. به گزارش مهر، تدوین این فیلم به تازگی 
توس��ط محمد توکلی به پایان رس��یده اس��ت و به زودی صداگذاری آغاز خواهد 
ش��د. این در حالی است که حمیدرضا صدری هم به تازگی کار ساخت موسیقی              

» رد کارپت« ر آغاز کرده است.

همچنین رضا عطاران فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را طی چند روز گذشته 
پر کرده است. »ردکارپت« دومین فیلم بلند سینمایی عطاران بعد از »خوابم می آد« 

است که تهیه کنندگی آن برعهده احمد احمدی است.
70 درصد فیلمبرداری »رد کارپت« در فرانسه و در حاشیه جشنواره فیلم کن 
انجام شده اس��ت. در »ردکارپت« رضا عطاران همچون فیلم اول خود به عنوان 
نق��ش اصلی در این فیلم بازی می کند اما نکت��ه جالب این فیلم حضور عطاران 
در جش��نواره کن 2013 اس��ت که محوریت اصلی فیلم است. وی بخش هایی از 
این فیلم را در همین جش��نواره و در کشور فرانسه ضبط کرد. در کنار عطاران در 
این فیلم بازیگران فرانس��وی و ایرانی به ایفای نقش می پردازند که از میان آنها 
می توان به سوس��ن پرور، مارک انصاری، امیر نوری، کریستین بی فورت، حسین 
سلیمانی،ماجین موسوی، جمال هاشمی،هانی صالحی، ماریلو مینگ النا،حسین 

یار یار،عبداهلل صالحی، راد پورجبار، اندی کروک،فرش��اد نجفی اسداللهی، محمد 
جواد علینقیان،عبدلیا صالح، امیر فالحت نژاد، ملیحه خس��روانی،مطهره کثیری و 
علی سرتیپی اشاره کرد. عوامل تولید »رد کارپت« عبارتند از نویسنده و کارگردان: 
رضا عطاران، مدیر فیلمبرداری: احمد احمدی، مدیران تولید: مارک انصاری، سعید 
دلیری، تدوین: محمد توکلی، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم،موس��یقی متن: 
حمید رضا صدری، گریم: محسن بابایی مدیر تهیه: کارال الرسون، حمید قلیچ خانی، 
صدابرداران همزمان: سعید احمدی، محسن پرهیزکاری، جهان آذری، دستیار تهیه: 
محمدرضا عرب، دس��تیارفیلمبردار بخش ایران: احسان رفیعی جم، وحید آجرلو، 
مش��اور رسانه ای: بیتا موسوی، اجرای صحنه: ماریلو مینگ النا، نور شمس، پیام 
عزیزخانی، تدارکات: مجتبی بویاچی،پشتیبانی فنی: سامان شعبانی، تجهیزات فنی: 

غیاثی و تهیه کننده: احمد احمدی.

 رضا عطاران هم با »رد کارپت« 
به جشنواره فجر می رود

محمدموال،مدرسسینماوفیلمساز:

ساخت فیلم کوتاه  برای جشنواره ها به چه قیمتی؟!

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که پرونده نشر »چشمه« در روزهای 
پایانی مسئولیت وی به لغو مجوز این ناشر هم نزدیک شده بود، اما این مسئله با تقارنی 
که با تغییر دولت پیدا کرد، منتفی شد. سیدمحمد حسینی، در گفتگو با مهر و در پاسخ 
به این پرسش که »چه پاسخی به انتقادهایی که از عملکرد شما در قبال ناشرانی که 

این روزها به ناشران تعلیقی موسوم شده اند و یکی از آنها هم نشر »چشمه« است، 
دارید؟« به دفاع از این عملکرد پرداخت و گفت: تا جایی که من می دانم آقای جنتی 
نگفته اند این روند غیرقانونی بوده است. حسینی گفت: این تصمیم در هیئت رسیدگی 
به تخلفات ناشران که در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مستقر 
است، گرفته شده بود و به هر حال بر اساس بررسی هایی که دوستان داشته اند، به 
بعضی ها تذکر دادند و از جمله نشر »چشمه« را هم تعلیق کردند.وی افزود: تعلیق 
نشر »چشمه« قطعی بود. یعنی خبر آن اعالم هم شد و همه هم این را می دانستند، 
ولی کتابفروشی آنها دایر بود و کارش را انجام می داد، چون اصاًل بحث ما کتابفروشی 
»چشمه« نبود، بلکه خود انتشارات بود. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: 

این اواخر که ما بودیم، حتی بحث لغو امتیاز نشر »چشمه« هم مطرح شده بود، ولی من 
دیگر یادم نیست در هیئت رسیدگی به تخلفات، چه تصمیمی در این باره گرفته شد. 
البته ممکن است در دوره جدید، تصمیمات دیگری درباره این ناشر گرفته شده باشد که 
من اطالع ندارم.حسینی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر علی جنتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در این خصوص گفت: ایشان اعالم کرده اند که دولت عوض شده و به 
هر حال سیاست ها و سالیق، عوض شده و در این باره تصمیم جدیدی گرفته اند. ما 
هم تا زمانی که مسئولیت داشتیم و بر اساس گزارش هایی که در آن دوره بود، تصمیم 
می گرفتیم و دوستانمان در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تصمیم می گرفتند و ما 

هم تصمیمشان را محترم شمردیم.

پرونده نشر »چشمه« 
تا لغو امتیاز پیش رفته بود

سعید بینا

   امین زندگانی با »تانگوی 
تخم مرغ داغ« به صحنه می رود

امین زندگانی با بازی در نمایش تانگوی تخم مرغ 
داغ نوش��ته اکبر رادی و کار هادی مرزبان به صحنه 
می رود. به گزارش ایس��نا، هادی مرزب��ان این روزها 
مش��غول تمرین و آماده س��ازی نمای��ش »تانگوی 
تخم مرغ داغ« برای شرکت در سی ودومین جشنواره 
تئاتر فجر اس��ت. تا کنون حضور بازیگرانی همچون 
امین زندگانی، فردوس کاویانی ، فرزانه کابلی ، پریسا 
مقتدی و مهدی عبادتی در این اثر نمایشی قطعی شده 
اس��ت و به زودی چند بازیگ��ر دیگر هم به این گروه 
می پیوندند. مرزبان پی��ش از این گفته بود »تانگوی 
تخم مرغ داغ« که یکی از دشوارترین نمایشنامه های 
اکبر رادی اس��ت،  به احتمال زیاد آخرین اثری از این 
نویسنده است که او کارگردانی می کند. در اجرای این 
اثر نمایشی آرش رادی پسر اکبر رادی به عنوان مشاور 
کارگردان ، هادی مرزبان را همراهی می کند. همچنین 
مهری آس��ایش ، روح اهلل کمانی  و مجید غفاری گروه 

کارگردانی را تشکیل می دهند. 

تئاتر
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خبرکوتاه روان

تامین 11 میلیون دوز واکسن
 فلج اطفال تا آخر سال

معرفی روش های نوین درمان 
سردردهای میگرنی

مدیرکل نظارت بر داروی س��ازمان غ��ذا و دارو از 
تامین 11 میلیون دوز واکسن خوراکی فلج اطفال برای 

جبران کمبود این واکسن در کشور خبر داد.
مهدی پیر صالحی در حاشیه چهاردهمین همایش 
مشورتی کش��ورهای در حال توسعه در مورد واکسن 
در هتل پارسیان آزادی در جمع خبرنگاران افزود: نیاز 
ساالنه کش��ور به واکسن فلج اطفال، 18 میلیون دوز 
واکس��ن است که متاسفانه به علت تاخیرهایی که در 
ورود این واکسن به کشور بوجود آمد شاهد کمبود آن 

در چند ماه گذشته بودیم.
وی افزود: برای جبران این کمبود س��فارش تولید 
و واردات 11 میلی��ون دوز واکس��ن فلج اطفال تا آخر 
س��ال داده شده است که 8 میلیون دوز آن به صورت 
وارداتی و 3 میلیون دوز دیگر آن از منابع تولید داخلی 

تامین می شود.
مدیرکل نظ��ارت بر داروی س��ازمان غذا و دارو 
تاکید ک��رد: 3 میلیون دوز از واکس��ن وارداتی فلج 
اطفال تا آخر هفته وارد کش��ور می ش��ود و از طریق 
معاونت های بهداشتی دانش��گاه های علوم پزشکی 
در شبکه بهداشتی کشور توزیع می شود. به گزارش 
مهر، پیرصالحی در مورد واکس��ن آنفلوانزا نیز گفت: 
در مقطعی ش��اهد تاخیر در واردات این واکس��ن به 
کشور بودیم و با توجه به افزایش نیاز بازار، کمبودها 
و مشکالتی بوجود آمد اما امسال یک میلیون و 800 
هزار دوز واکس��ن آنفلوآنزا وارد کشور شده است که 
بیش از سالهای گذش��ته است و اکنون التهاب بازار 
در مورد واکس��ن آنفلوانزا نیز از بین رفته است. وی 
ادامه داد: بهترین زمان مصرف واکس��ن آنفلوانزا از 
ابتدای مهر تا آخر آبان است ولی با توجه به تقاضای 
مردم، 200 هزار دوز واکسن آنفلوآنزای دیگر تا آخر 
آذر در داروخانه ها توزیع می شود که در مجموع تعداد 
کل واکس��ن های توزیع ش��ده طی امس��ال به یک 
میلی��ون و 800 ه��زار دوز می رس��د. پیرصالحی در 
مورد اجالس کش��ورهای در حال توسعه نیز گفت: 
با حضور نماینده های 9 کشور در حال توسعه شامل 
آفریقای جنوبی، مالزی، کوبا، اندونزی، هند، چین و 
نمایندگان وزارت بهداشت جهانی و همچنین نماینده 
کشور آمریکا به مدت 3 روز در هتل پارسیان آزادی 
برگزار می ش��ود و مسایل مربوط به تولید و صادرات 
واکسن در کشورهای در حال توسعه در این اجالس 

مورد بررسی قرار می گیرد.

یک فوق تخص��ص درد با بیان اینکه روش های 
نوین درمان سردردهای میگرنی در کلینیک های درد 
مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: روش درمانی تزریقی 
ویژه ای وجود دارد که از ش��دت و میزان دفعات حمله 

میگرنی می کاهد.
دکتر پوپک رحیم زاده با بیان اینکه کنترل درد به 
کاهش هزینه های درمان در کشور می انجامد، تصریح 
کرد: امروز روش های کنترل درد بسیار کارآمد هستند 
و می توانند با جلوگیری از مص��رف بی رویه داروهای 
مس��کن و کاهش اعمال جراحی تهاجمی عالوه بر 
اینکه هزینه های بس��یاری را از دوش سیس��تم های 
بیمه ای برمی دارند، به افزایش کیفیت زندگی بیماران 
نیز کمک کنند. به گزارش ایسنا، این فوق تخصص درد 
درباره سردردهای میگرنی و روش های درمان آن گفت: 
روش های خاصی برای کنترل سردردهای میگرنی وجود 
دارد. در صورتی که درد این بیماران از کنترل خارج شده 
و چندین بار در هفته به سراغ ش��ان می آید، روش های 
درمانی تزریقی ویژه ای در کلینیک های درد برای آن ها 
به کار بسته می شود که فاصله بین حمالت را طوالنی تر 
کرده و از ش��دت درد می کاهد.رحیم زاده افزود: به طور 
کلی برای درمان س��ردردهای مزمن، روش های تازه و 
موثری وارد ش��ده است که می تواند در بهبود وضعیت 
بیماران به میزان زیادی موثر واقع شود.وی مصرف بیش 
از اندازه داروهای مسکن را مشکل آفرین دانست و گفت: 
دردهایی که بیش از شش هفته و بیش از شش ماه به 
طول می انجامند، دردهای مزمنی هستند که باید به 

صورت جدی آنها را درمان کرد.

اصفه�ان امروز: کم ک��ردن وزن نقش مهمی در 
کنترل عالیم آرتروز زانو دارد.  یک متخصص ارتوپدی 
در گفتگو با اصفهان امروز ضمن بیان این مطلب گفت: 
در ی��ک راه رفتن معمولی 3 تا 5 برابر وزن به هر زانو 
وارد می ش��ود. پس با یک کاه��ش وزن 5 کیلوگرم 
حدود 20 کیلوگرم از وزن وارد ش��ده به هر زانو در راه 
رفتن کاسته می شودکه خود اثرات تسکینی بسیاری بر 
روی درد و عالئم آرتروز زانو دارد.  دکتر مویدفرتصریح 
کرد:ب��ا تقویت عضالت اطراف زانو فش��ارهای وارده 
ب��ر زانو کاهش می یابد که این موجب کاهش درد و 
ناراحتی زانو می ش��ود.  الزم به یادآوری است تقویت 
عضالت هم از طریق تمرینات ورزشی و هم از طریق 
فیزیوتراپی امکان پذیر است.  وی خاطرنشان کرد: یک 
روش س��اده و موثر  برای این کار آنس��ت که بر روی 
صندلی بنش��ینید به طوریکه پاها آویزان باش��د و هر 
کدام از پاها را به مدت 10 ثانیه به صورت کشیده نگه 
داریم. سپس پای مقابل را به همین طریق بکشید. این 
حرکت را 10 تا 20 مرتبه و 3 تا 4 بار در روز تکرار کنید 
که این موجب تقویت عضله چهارسر یا جلوی رانی می 
شود.  البته تمرینات مفصل دیگری را نیز می توان یاد 

گرفت و انجام داد.

یک روان شناس کودک گفت: زمانی کم رویی 
برای کودک مش��کل محسوب می ش��ود که او در 
اثر کم روی��ی در برآوردن نیازها و رفع مس��ایل و 

مشکالت خود ناتوان شود.
علی راکی با بیان این که 80 درصد شکایت های 
والدی��ن در خص��وص کم رویی ک��ودکان صحیح 
نیس��ت، تصریح کرد: در برخی موارد والدین گمان 
می کنند اگر فرزندشان برخالف میل آن ها با افراد و 

یا گروه خاصی ارتباط برقرار نکند، کم رو است.
وی با بیان این که در تیپ ش��خصیتی در زمینه 
ارتباطات، دو گروه درون گرا و برون گرا وجود دارد، 
افزود: اولین نکته ای که در کم رویی کودکان باید به 
آن توجه کرد این است که در بیشتر موارد والدین به 

اشتباه فکر می کنند که کودکانی کم رو دارند.
این روان ش��ناس کودک با بیان این که در علم 
روان شناس��ی هیچ یک از تیپ ه��ای برون گرا و 
درون گرا مشکلی ندارند، تصریح کرد: هر دو تیپ 
شخصیتی درون گرا و برون گرا افراد سالمی هستند 
و در کودکان نیز این دو تیپ وجود دارد، اما والدین 
همیش��ه می خواهند کودکانی برون گرا، پرحرف با 
ارتباطات اجتماعی باال داش��ته باش��ند و به همین 
دلیل کودک را برای برقراری ارتباط بیش��تر تحت 

فشار قرار می دهند.
برطرف شدن کم رویی کودک با افزایش سن

راک��ی با بیان این که گاهی ک��م رویی بیش از 
اندازه می تواند یکی از نش��انه های افسردگی باشد، 
گف��ت: زمانی ک��م رویی ب��رای کودک مش��کل 
محسوب می شود که او در اثر کم رویی در برآوردن 

نیازها و رفع مسایل و مشکالت خود ناتوان شود.
 به گزارش ایس��نا، وی با بیان این که در بیشتر 
موارد با افزایش سن کودک مسئله خجالتی بودن و 
کم رویی او برطرف می ش��ود، اضافه کرد: در زمان 
کودکی والدین نباید برای برقراری ارتباط، کودک 
را بیش از حد تحت فش��ار ق��رار دهند زیرا این امر 
ممکن است که خجالتی بودن کودک را به مشکلی 
بزرگ تر تبدیل کند. این روان ش��ناس در خصوص 
نقش ژنتیک در کم رویی کودکان، گفت: مطالعات 
نشان می دهد ژنتیک بر درون گرایی افراد تاثیر دارد 
ام��ا در حالت بیمارگونه کم روی��ی و درون گرایی، 
ژنتیک نقشی ندارد زیرا رفتار والدین بیشترین نقش 
در بروز این مشکل دارد. راکی افزود: گاهی والدین 
برای اینکه کودک برچس��ب خوب و سالم بودن به 
خ��ود گیرد او را تهدید می کنن��د و حتی در برآورده 
کردن نیازها با کودک به ش��دت برخورد می کنند و 

او را تحت فشار قرار می دهند.
توقعاتکودکان

وی ادامه داد: گاهی کودکان توقع دارند والدین 
خواسته های نامعقول و اشتباه آنان را بپذیرند و حتی 
در ای��ن زمان نیز والدین نباید با فش��ار و تهدید با 
کودک برخورد کنند زیرا احتم��ال دارد افرادی که 
در س��ن کودکی با تهدید و دعوا مواجه بوده اند در 
بزرگ سالی کم رو شوند و یا حالت های بیمار گونه 

انزوا طلبی اجتماعی داشته باشند.
این روان شناس کودک ادامه داد: وقتی والدین 
در دوران کودکی به درس��تی و با یک ارتباط سالم 
خواسته ها و نیازهای کودکان را برطرف نکنند، این 
مشکل در دوران بزرگ سالی به ویژه در دختران با 

افسردگی بروز می کند.
درمانکمرویی

راکی افزود: والدین ب��رای درمان کم رویی و یا 
درون گرایی نباید به هیچ عنوان بدون مش��ورت با 
روان پزش��ک به کودک دارو دهند، زیرا افراد درون 
گ��را و حتی ک��م رو نیاز به درم��ان دارویی ندارند، 
بلکه درمان های روان شناسی برای آن ها مناسب تر 

است.
وی ب��ا بیان این که اگر ک��م رویی تبدیل به 
افس��ردگی ش��ود در این صورت این بیماری در 
کودکان و بزرگ س��االن به ش��کل های مختلف 
ایجاد مش��کل می کند، تصریح کرد: این بیماری 
در بزرگ س��االن موجب می ش��ود با مرور زمان 
حالت ه��ا و رفتارهای خ��ود را از دیگران مخفی 
می کنن��د ام��ا در ک��ودکان این رفتارها بس��یار 

خودنمای��ی می کن��د.
این روان ش��ناس کودک با بیان این که والدین 
نبای��د برای برق��راری ارتباط��ات اجتماعی کودک 
ب��ا دیگران، او را س��رزنش یا تهدید کنن��د، افزود: 
الزم اس��ت والدین فرصت های ابراز وجود را برای 
فرزندان خود به وجود آورند، او را وارد گفت وگوهای 
خانوادگی کنند و به ک��ودک خود اجازه اظهار نظر 
دهند. راکی با بی��ان این که والدین باید کودکان را 
تشویق به ایجاد ارتباط با همساالن و هم کالسی 
خود کنند، ادامه داد: معموال والدین به این علت که 
فرزندشان دچار مشکل نش��ود او را از دیگران دور 
نگه می دارند در حالی که این مس��ئله دو مش��کل 

اساسی برای کودک ایجاد می کند.
وی اضاف��ه ک��رد: دور نگه داش��تن کودک 
از هم س��ن س��االنش در برخی کودکان ایجاد 
خودش��یفتگی در مهمتر از دیگران بودن ایجاد 
می کن��د و در برخ��ی دیگر موج��ب کمرویی و 
انزوای اجتماع��ی در ارتباطات به ویژه با جنس 

مخالف می ش��ود.
این روانش��ناس تاکید کرد: والدی��ن باید اجازه 
برقراری ارتباط سالم با دوستان و هم سن و ساالن 
را تحت نظارت خان��واده به کودک بدهند و از این 
طریق توانایی نداش��تن کودک در برقراری ارتباط 

اجتماعی را برطرف کنند.

چگونه فشارهای وارده بر زانو را 
کاهش دهیم؟

80درصد شکایت های والدین از 
کم رویی کودکان نادرست است
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یک متخصص پوست، مو و زیبایی گفت: دالیل عصبی، 
اس��ترس، بی خوابی و کم خوابی عامل اصلی بروز آلوپسی یا 
ریزش موی منطقه ای در افراد است.دکتر خلیل صداقت پیشه 
گفت: آلوپسی به ریزش قسمتی یا تمامی موهای در نقطه ای 
از بدن اطالق می شود و شایع ترین نوع آن ریزش موهای سر 

بوده ولی در قس��مت های 
مختلف بدن نی��ز می تواند 
ایجاد ش��ود. وی با اش��اره 
به این که ش��مار زیادی از 
بزرگس��االن و جوان��ان به 
میزان قابل توجهی عالئمی 
شبیه به نازک شدن تارهای 
مو ی��ا ریزش موی کامل را 
در منطقه رس��تنگاه مو در 
باالی پیشانی و یا باالی سر 

تجربه می کنند، گفت: آلوپسی در پسر بچه ها و در زنان مسن 
بیش از سایر گروه ها مشاهده می شود.

وی در رابطه با نشانه های این بیماری عنوان کرد: از جمله 
تفاوت های آلوپس��ی و سایر عارضه های مشابه این است که 

پوست منطقه ای که دچار ریزش شده کامال سالم است.

صداقت پیش��ه در رابطه با درم��ان این بیماری گفت: این 
عارضه با تجوی��ز داروهای محرک، آمپول ه��ای کورتون دار 
و گروه های��ی از داروی های موضعی درمان خواهند ش��د. به 
گزارش ایسنا، وی تشریح کرد: رایج ترین روش درمان، تزریق 
کورتیزون به قس��مت های بدون موی پوس��ت است. تزریق 
باید توسط یک متخصص 
پوست که از یک سوزن ریز 
استفاده می کند و به صورت 
ماهی یک بار در پوس��ت و 
اطراف ناحیه بدون مو انجام 
ش��ود. در این درمان از زیاد 
توخالی  ناحیه های  ش��دن 
جلوگی��ری می کند و اثرات 
جانبی کمی حاصل می شود. 
این متخصص زیبایی با بیان 
این که این عارضه کامال برگش��ت پذیر است، تصریح کرد: 
تمامی افرادی که به این بیماری دچار می ش��وند، مدت کمی 
پس از شروع درمان، بهبود پیدا می کنند و حتی در بسیاری از 
افراد نیز حتی بدون اقدام به درمان ش��اهد رویش مجدد موی 

مناطق آسیب دیده هستند.

استرس و اختالالت خواب عامل بروز آلوپسی

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در تشریح آخرین 
وضعیت داروهایی که تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته اند، 
گفت: تاکنون 170 قلم داروی گرانقیمت بیماران صعب العالج 
مشمول حمایت دولت قرار گرفته است. رسول دیناروند گفت: 
توزیع دارو هنوز در داروخانه ها عادالنه نیست و سهم مهمی 

از داروهای تخصصی و داروهای 
بیم��اران خ��اص و صعب العالج 
در داروخانه ه��ای ب��زرگ دولتی 
یا س��ازمان های عموم��ی توزیع 

می شود.
وی ادام��ه داد: عل��ت ای��ن 
مسئله این اس��ت که این داروها 
از یارانه ه��ای س��نگین دولت��ی 
برخوردارند و بای��د نظارت جدی 
برای جلوگی��ری از قاچ��اق آنها 
صورت بگیرد تا مطمئن باشیم این 
داروهای گرانقیمت واقعا به دست 

بیماران برسد.
رییس سازمان غذا و دارو گفت: 
اگر همه این داروها مشمول بیمه 

قرار بگیرند و با قیمت واقعی عرضه شود، نگرانی از خروج 
آنها به بازار قاچاق کمتر می شود و امکان توزیع عادالنه آنها 
فراهم می شود. دیناروند در مورد قاچاق دارو گفت: قاچاق دارو 
دو بخش دارد، یک بخش خروج داروهای ایرانی از کش��ور 
اس��ت که در مورد داروهای یارانه ای با وجود تمام نظارتها 

هنوز نتوانسته ایم خروج آنها را از کشور به صفر برسانیم.
وی ادام��ه داد: بخش دیگری از خروج دارو از کش��ور 
مرب��وط به داروه��ای تولید داخل بدون یارانه اس��ت که با 
توجه به واقعی بودن قیمت آنها خیلی نگران خروج آنها از 
کشور نیست.دیناروند اضافه کرد: نگرانی اصلی ما در مورد 

داروهایی است که به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور 
می شوند و معموال تقلبی هستند. نگرانی ما این نیست که 
این داروها هزینه گمرکی نداده است، بلکه اکثر این داروها 
مانند داروی قاچاق اوکس��ی الیت که متاسفانه به صورت 
قاچاق وارد کش��ور شد و داروی بسیار خطرناکی بود و البته 
قبل از کار دستگاه های بین المللی 

در مورد آن هشدار داده بودند.
رییس س��ازمان غ��ذا و دارو 
در مورد فهرس��ت داروهای مورد 
حمایت دولت، گفت:  خوشبختانه 
ش��رکت های بیم��ه قیمت های 
رس��می دارو را پذیرفته ان��د و این 
قیمت ها را در مورد داروی خارجی 
تا ح��دود دو برابر قیمت داروهای 
س��ال گذش��ته ب��وده و در مورد 
داروهای تولی��د داخل 50 درصد 
افزای��ش قیمت داش��ته ایم مورد 
پذیرش بیمه ها قرار گرفته اند. به 
گزارش مه��ر، وی گفت : عالوه 
ب��ر آن تاکنون 170 قل��م داروی 
گرانقیمت بیماران صعب العالج طی دو فهرس��ت مشمول 
حمایت دولت قرار گرفت و فهرست سوم آن که شامل 30 
قلم داروی دیگر می شود نیز طی آبان به بیمه ها ارسال شده 
است که امیدواریم این فهرست داروهای حمایتی نیز بزودی 
عملیاتی ش��ود. دیناروند گفت: از مجم��وع 1800 میلیارد 
تومان اعتبار حمایتی دولت برای بازگشت قیمت داروهای 
بیماری های صعب العالج به قیمت سال گذشته 900 میلیارد 
تومان آن تاکنون تخفیف یافته که از این مقدار 700 میلیارد 
تومان آن در اختیار بیمه ها قرار گرفته و 200 میلیارد تومان 

آن از طریق سازمان غذا و دارو توزیع شده است. 

یک متخصص ارتوپدی معتقد است دردهای ناشی از 
صفحات رشد را نباید با سایر دردهایی که منشا بیماری های 
خطرناک هستند اشتباه گرفت. دکتر مهدی خزایی گفت: 
درد ناشی از صفحات رشد به دلیل حساس و فعال شدن این 
صفحات در سن رشد و تحریک پذیری بیشتر آنها در این 
سن ایجاد می شود. وی ادامه داد: این درد در پسر بچه های 

فعال بیشتر دیده می شود 
و سن بروز آنها بیشتر در 
محدوده 9 تا 12 سالگی 

است.
به گفته این پزشک 
متخصص، ای��ن دردها 
اکثرا ش��بانه هس��تند و 
اندام ه��ای تحتان��ی که 
بر  بیشتر  فشار فیزیکی 
آنها وارد اس��ت از جمله 

پاها را بیش��تر درگی��ر می کنند.خزایی ی��ادآوری کرد: درد 
ناش��ی از صفحات رشد می تواند در یک پا و یا در هر دو پا 
ایجاد شود. وی با تاکید بر اینکه نباید این دردها را با سایر 
دردهایی که ناش��ی از بیماری های خطرناک است اشتباه 

گرفت، خاطرنش��ان کرد: بسیاری از سرطان ها، اختالالت 
صفحات رشد، عفونت ها و غیره نیز ممکن است زمینه ساز 

بروز درد شود.
این متخصص ارتوپدی تصریح کرد: خانواده ها باید در 
صورت مش��اهده هرگونه درد در فرزندان خود به پزش��ک 
متخصص مراجعه کنند و چنانچه نتایج آزمایشات و عکس 
نش��ان داد که مش��کل 
خاص��ی وجود ن��دارد و 
فرد سالم است می توان 
درد را ناشی از صفحات 
رشد دانست.  به گزارش 
ایسنا، خزایی با اشاره به 
از  اینکه دردهای ناشی 
صفحات رش��د معموال 
س��بک است و اختاللی 
ایجاد  فرد  زندگی  برای 
نمی کند، یادآوری کرد: این دردها با عالئم دیگری همراه 
نیس��تند. وی اظهارداش��ت: درد ناش��ی از صفحات رشد 
ممکن اس��ت مدتی همراه فرد نباشد، اما با فعالیت شدید 

دوباره بازگردد.

تشریح پوشش بیمه ای داروهای گرانقیمت

دردهای استخوانی و عضالنی فرزندان 
 را جدی بگیرید

یک متخصص جراحی فک و صورت و زیبایی گفت: 
بعضی از اعم��ال جراحی ، خصوصا اعمال جراحی زیبایی 
به دلیل اینکه بر روی هم تاثیر مستقیم دارند و حتی تغییر 
مختص��ر در نتیجه یک جراحی نتیجه عمل دوم را کامال 
عوض می کند. دکتر محمدحسن سمندری افزود: ابتدا باید 
یک عمل را انجام داد و دوران بهبودی را طی کند سپس 
عمل بعدی انجام ش��ود. بنابراین حت��ی در صورت وجود 
محدودیت یا خواست بیمار این عمل ها نباید همزمان انجام 
شوند و با تاخیر حداقل 4 الی 6 ماه از یکدیگر انجام شوند. 

به گزارش پزشک آنالین،
 وی تصریح کرد:مهمترین و شایع ترین اعمال جراحی 

که بهتر است جداگانه انجام شوند به این شرح است:
1/ عمل جراحی هردو فک و عمل بینی: با توجه 
به اینکه عمل جراحی هردو فک نسبت ها و زوایای صورت 
را تغییر میدهد، ابتدا عمل دو فک و سپس بینی انجام شود

2/ عمل جراحی فک باالو عمل بینی: چون بینی 
روی فک باال مس��تقر است و با تغییر محل و تغییر حالت 
فک باال فرم بینی  نیز عوض می شود.)بطوریکه در صورت 

عمل فک باال اینطور بنظر میرسد که بینی هم عمل شده 
است(. ابتدا باید عمل فک باال و سپس با بررسی مجدد فرم 
و اندازه بینی در صورتی که الزم تشخیص داده شود عمل 

بینی انجام شود
3/ کاش�ت انواع پروتزهای صورت وتزریق 
چربی: اصوال بجای کاشت پروتز )گونه ،چانه ،فک پایین( 
عمل جراحی و جابجائی اس��تخوان مربوط نتیجه بهتری 
دارد و معموال در این افراد چون عالوه بر اس��تخوان بافت 
نرم نیز دچار کمبود است ،بازسازی بافت نرم نیز باید انجام 
شود. ولی جابجائی بافت سخت )چه با پروتز و چه جابجائی 
استخوان( چون بر حالت و وضعیت بافت نرم تاثیر می گذارد 

این جراحی نیز باید بطور جداگانه انجام شود
4/ جراح�ی های بافت س�خت )اس�تخوان( 
و انواع لیفتینگ: همان گونه که درمورد قبلی اشاره شد 
چون جراحی بافت سخت )جراحی دوفک، جراحی یک فک، 
جراحی گونه و چانه و....( باعث تغییر حالت بافت نرم می شود. 
لذا در صورت نیاز به انجام این نوع جراحی ها باید ابتدا جراحی 
بافت سخت و سپس جراحی بافت نرم)لیفتینگ( انجام شود.

 جراحی های زیبایی  
که نمی توان همزمان انجام داد

کلینیک

حسین دلش��اد، دبیر علمی چهارمین کنگره پیشگیری و 
درمان چاقی ایران در نشست خبری چهارمین کنگره پیشگیری 
و درمان چاقی ایران گفت: چاقی معضل امروز جوامع صنعتی 
است و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 500 میلیون نفر در 
دنیا اضافه وزن دارند یا چاق هستند و در کنار اینها 360 تا 400 

میلیون نفر هم دیابت دارند 
که تا س��ال 2030 این آمار 
به 550 میلیون نفر می رسد 
و می ت��وان گفت که چاقی 
و دیابت اپیدم��ی دوقلوی 
ق��رن 21 هس��تند. رییس 
مرکز تحقیقات پیشگیری 
و درمان چاقی پژوهشکده 
غدد درون ریز و متابولیسم 
تصریح کرد: شیوع چاقی در 
کشورهای در حال توسعه و 

از جمله ایران روز به افزایش است که به همین دلیل به همت 
دکتر عزیزی انجمن علمی چاقی تشکیل شد که از اهداف و 
سیاست های آن تدوین راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز 
چاق��ی با انجام پژوهش های مختلف و ارس��ال آن به وزارت 

بهداشت و افراد مسئول است.
دلشاد به سیاست های انجمن علمی چاقی اشاره داشت و 
گفت: برگزاری کنگره های پیشگیری و درمان چاقی از جمله 

اهداف انجمن اس��ت که بر پایه آن چهارمین کنگره از 13 تا 
15 آذرماه در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برگزار خواهد شد که به طور کلی می توان گفت ما هر 

دو سال یک بار کنگره برگزار می کنیم. به گزارش فارس،
دبیر علمی چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران 
ب��ه اهداف کنگ��ره چهارم 
اشاره داش��ت و گفت: آشنا 
نمودن هم��کاران جوان با 
تازه های علم��ی در زمینه 
پیش��گیری و درمان چاقی 
از جمله این اهداف اس��ت. 
وی ادامه داد: مباحث علوم 
پایه، تغذی��ه، فعالیت بدنی، 
اعم��ال جراحی مختلف در 
درمان چاقی، درمان دارویی، 
مؤلفه های  چاقی،  عوارض 
اجتماعی ارتباط با چاقی و سیاس��ت گذاری در سطح کالن از 
جمله محورهای چهارمین کنگره پیش گیری و درمان چاقی 
است.  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
به برنامه های کنگره اش��اره داشت و افزود: پنل اصالح شیوه 
زندگی در پیش��گیری از بروز چاقی یکی از این پنل هاس��ت 
همچنین در ارتباط با جراحی که برای درمان بیماران بس��یار 

چاق کاربرد دارد نیز پنل دیگری طراحی کرده ایم.

آزمایش ها و مطالعات پزش��کی نشان می هد که مصرف 
نوش��ابه های انرژی زا برای داش��تن احس��اس شادابی و 
افزای��ش انرژی بدن نه تنها برای س��المتی مضر اس��ت 
بلکه می تواند حتی در برخی موارد مرگبار باش��د.بنابراین 
متخصصان تغذیه و سالمت همواره تاکید دارند که باید به 
شیوه های طبیعی سطح انرژی بدن را افزایش داد. سایت 
اینترنت��ی ارگانی��ک در مقاله جدید در این رابطه منتش��ر 
کرد که اس��تفاده از روش های طبیعی جایگزین، انرژی و 
شادابی را به شیوه ای سالم تر و البته آسان افزایش می دهد 

و برخی از این روش های 
موثر عبارتند از:

ب�ه  دادن  گ�وش   
موسیقی: فقط یک ساعت 
گوش دادن به موس��یقی در 
روز در کاهش خستگی موثر 

است
 مصرف مواد خوراکی 
ح�اوی آه�ن: مص��رف 
خوراکی هایی غن��ی از آهن 

همچون اسفناج و کلم پیچ، غالت، گوشت ماهی، گوشت قرمز 
و پنیر سویا انسان را سرحال می سازد

 مثبت فکر کردن: زمانی که بخش عمده ای از افکار منفی 
باشند انرژی کاهش می یابد

  ق�رار گرفتن در معرض نور خورش�ید: تماس با نور 
خورش��ید به مدت 20 دقیقه در روز در افزایش سطح انرژی بدن 

نقش موثری دارد
 صاف نشستن: قرار دادن بدن در وضعیت نامناسب جسمی، 

موجب سخت شدن ماهیچه ها و تضعیف انرژی می شود
 نوشیدن آب: نوشیدن آب سالم از روش های افزایش انرژی 

است
  خوردن صبحانه: مص��رف وعده غذایی صبحانه از افت 

انسولین جلوگیری می کند و در نتیجه به افزایش انرژی می انجامد
 انج�ام دادن کار خوب برای دیگ�ران: این کار باعث 

می شود تا احساس شادی در فرد افزایش یابد و بدن انرژی مثبت 
دریافت کند

  خندیدن: با خندیدن می توانید استرس را کاهش دهید، ایمنی 
بدنتان را افزایش دهید و احساس پرانرژی بودن داشته باشید

 تماشای گل طبیعی: بررسی محققان دانشکده پزشکی 
هاروارد نشان می دهد افرادی که هنگام صبح به گل های طبیعی 

نگاه می کنند در تمام روز از انرژی بیشتری برخوردارند
 دوش گرفتن با آب س�رد: پس از اتمام استحمام با آب 

خنک دوش بگیرید
فهرس�ت  تهی�ه   
شکرگذاری: روزانه یک یا 
دو دقیقه را به نوشتن اموری 
که در ش��ما احساس سپاس 
و قدردان��ی ایج��اد کرده اند، 
اختص��اص دهی��د. این کار 
موجب نگاه مثبت و کاهش 

استرس می شود
  برعک�س ک�ردن 
اخم ابروها: با خم شدن 
کامل به س��مت جلو و لمس کردن انگشت شست پاهایتان 
کمک کنید تا جریان خون در سر افزایش یابد. این کار انرژی 

بدن را بیشتر می کند
 تحریک احساسات با بوی گل »سوسنبر« یا یاس: 

هر دوی این اسانس ها انسان را پرانرژی می کنند.
  نفس عمیق کشیدن: با این کار اکسیژن را به خون برسانید 

تا احساس انرژی بیشتری داشته باشید
  ورزش کردن: انجام فعالیت های ورزشی در خارج از منزل 

فرد را سرحال و پرانرژی می سازد
  رن�گ آمیزی مناس�ب برای فض�ای زندگی: 
رنگ های زرد، نارنجی یا بنفش روش��ن، احس��اس فرد را 
خ��وب می کنن��د و رنگ آمیزی دیواره��ای محیط زندگی 
یا پوش��یدن لباس هایی ب��ا این رنگ ها برای ش��ادابی و 

سرزندگی موثر است

چاقی و دیابت
 اپیدمی دوقلوی قرن 21

چگونه شاد و پرانرژی شویم؟
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خبرکوتاه خبرکوتاه

خوشحالی »ونگر« از برتری 
آرسنال برابر »ساوتهمپتون«

سرمربي آرس��نال تاکید کرد 
خ��ود  ش��انس هاي  از  تیم��ش 
استفاده اي نکرده و با سود بردن از 
اشتباه هاي حریف به برتري دست 

یافته است.آرسنال در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس 
در ورزش��گاه امارات با نتیجه دو بر صفر ساوتهمپتون را 
شکست داد تا همچنان صدرنشین لیگ باقي بماند.اولیویه 
ژیرو 22 و 86 )پنالتي( هر دو گل توپچي ها را وارد دروازه 
حریف کرد. آرس��نال در حال حاضر 28 امتیازي است و 
اختالف خود با تیم دوم جدول را به چهار رس��انده است. 
س��اوتهمپتون هم با وجود این شکست و با توجه به 22 
امتیازي که پیش از رویارویي با آرسنال جمع آوري کرده 
بود خود را در رده چهارم حفظ کرد.آرس��ن ونگر در مورد 
این دیدار و نمایش بسیار خوب ساوتهمپتون گفت: خیلي 
خوشحالم زیرا مقابل یک تیم بسیار خوب به برتري رسیدم. 
آنها نشان دادند که چطور تا اینجاي فصل چنین نتیجه هاي 
خوبي گرفته اند. ما نتوانستیم از شانس هاي خودمان استفاده 
کنیم اما به خوبي از اشتباه هاي آنها سود بردیم. این یک 
پیروزي خوب مقابل یک تیم بسیار جان سخت بود. آنها 
خیلي خوب از حمله هاي ما جلوگیري مي کردند.ونگر در 
ادامه نیز اظهار داشت: ژیرو عملکردي بسیار عالي داشت. 
شاید این دیدار را به خاطر اعتماد به نفس باالي او با سه 
امتیاز پشت سر گذاش��تیم. اکنون متوجه مي شویم که 
چطور ساوتهمپتون موفق شد لیورپول را شکست داده و 
منچستریونایتد را متوقف کند. این پیروزي موجب شد باز 

هم ما در صدر باقي بمانیم.

آبیاتي: 
میالن می تواند

 به صدر نزدیک شود
کریس��تین آبیاتي دروازه بان 
باتجربه میالن معتقد اس��ت که 
تیم��ش با وج��ود ش��روع ناامید 
کننده در رقابت هاي این فصل 

س��ري آ مي تواند ورق را برگردانده و به صدر جدول 
نزدیک شود.شاگردان ماسیمیلیانو الگري از 13 بازي 
خود در رقابت هاي این فصل س��ري آ تنها 14 امتیاز 
کسب کرده اند و در رده یازدهم جدول جاي گرفته اند. 
دراین میان آبیاتي براین باور است که با وجود فاصله 
فراوان تیمش با رم صدرنشین ، میالن مي تواند با ارائه 
نمایش هاي قابل قبول این فاصله زیاد را جبران کرده 
و به روزهاي اوجش بازگردد.آبیاتي گفت:» دقیقا مثل 
پارسال ما باید شرایطمان در جدول را بهبود ببخشیم. 
حیف که رقابتهاي این فصل را بد شروع کردیم ولي 
االن باید عملکرد بهتري داشته باشیم و پیشرفت کنیم. 
ما باید در بازیهاي بعدي به پیروزي برسیم.«آبیاتي از 
هم تیمي هایش خواسته تا با روحیه و انگیزه باالیي به 
تالش ادامه داده و یادآوري کرده که اگر بازیکنان تیم 
تالش کنند، روسونري مي تواند فصل را در رده سوم 
ج��دول به پایان ببرد:» فاصله ما تا صدر جدول خیلي 
زیاد است ولي اگر هوشیار باشیم، مي توانیم خودمان 

را به رده سوم جدول برسانیم.«

گواردیوال: 
بهترین تیم ضدحمله اي جهان 

را بردیم
شنبه شب گذش��ته در هفته 
سیزدهم بوندس لیگا »باوارایي ها« 
موفق شدند سه بر صفر در ورزشگاه 
زیگنال ایدوناپارک بر میزبان خود 

»بورس��یادورتموند« غلبه کنند.پپ گواردیوال در این باره 
اظهار داشت: از این نتیجه راضي هستیم زیرا مقابل بهترین 
تیم جهان که در ضد حمله فوق العاده است، برنده شدیم.
وي ادام��ه داد: در 15 دقیقه نخس��ت خیلي خوب بازي 
کردیم اما در 30 دقیقه پایاني نیمه اول خوب نبودیم.مربي 
اسپانیایي اسبق بارسا که امسال هدایت سرخ پوشان را بر 
عه��ده گرفته، ادامه داد: در نیمه دوم با وجود تیاگو، ماریو 
گوتسه،  توني کروس و فیلیپ الم دوباره اوج گرفته و بهتر 
بازي کردیم.در این دیدار گوتسه، روبن و مولر هر سه گل 

تیم تحت امر گواردیوال را به ثمر رساندند.

مربی تیم کبدی بانوان اصفهان ، پیرامون شرایط 
تیمش اظهار کرد: اول باید از باش��گاه ماهان تش��کر 
ویژه ای کنم، چرا که سال گذشته در شرایطی استثنایی 
در حالی که  بودجه شان را بسته بودند قبول کردند که 
ما را حمایت کنند.زهرا حسینی  با بیان اینکه در ماهان 
از هر لحاظی در شرایط خوبی بودیم، ادامه داد: امسال 
مشکالت مالی گریبانگیر همه شد و باشگاه نتوانست در 
یک سری از رشته ها تیم داری کند از همین رو سهمیه 
به اصفهان واگذار شد و امسال نیز صالحی مدیرعامل 
باش��گاه ریف در یک همکاری س��ه جانبه با هیئت و 
اداره کل کم��ک هزینه ای را به تیم م��ا خواهند داد.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته دو قهرمانی 
در لیگ برتر را به دست آوردیم، تصریح کرد: ما سراغ 
سپاهان هم رفتیم، ولی این باشگاه گفت که سال بعد 
در کبدی تیم داری خواهد کرد و ما نمی توانس��تیم به 
امید سپاهان بنشینیم چرا که اگر امسال در مسابقات 
شرکت نمی کردیم سهمیه اصفهان می سوخت و بعد از 
آن با مدیرعامل ریف صحبت کردیم و اگر سال بعد باز 
هم ریف قبول کند ما با حمایت این باشگاه به میدان 
خواهیم رفت.این مربی با بیان اینکه تمرینات مان را 
یک ماه است که شروع کرده ایم، ادامه داد: سه بازیکن 
غیر بومی ملی پوش مان از تیم جدا شده اند و تیم ما نیز 
تمریناتش را دیر شروع کرد، ولی به هرحال تالش مان 

را برای رفتن روی سکو می کنیم.

حمایت باشگاه »ریف «
 از کبدی بانوان اصفهان 

نخستین روز این هفته برای ورزش ایران بسیار 
شیرین از آب درآمد. در دونقطه از قاره پهناور آسیا 
دو تیم ورزشی ایران افتخار آفرین شدند و شور دوباره های به جامعه بخشیدند. نخستین 
افتخار آفرینی ، برتری تاریخی والیبال ایران برابر آمریکا بود که در اولین ساعت صبح 
شنبه  بدست آمد تا همچون فوتبال، والیبال ایران هم تاریخ ساز شود. اما دومین موفقیت 
را فوتبالیست های ساحلی در کنار سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس رقم زدند و با 
برتری چهار بر سه برابر روسیه ، قهرمانی مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره ای را 
برای مردم ایران به ارمغان آوردند.این قهرمانی که در کشور امارات حاصل شد با برتری 
برابر قدرت های این رشته ورزشی همچون برزیل ،روسیه ،ایتالیا حاصل شد.گو این که 

کشور میزبان به گونه ای برنامه ریزی کرده بود تا خود به فینال این مسابقات برسد و بر 
همین اساس برزیل،ایران ، ایتالیا و روسیه را در یک گروه قرار داده بود.اما فوتبالیست های 
ساحلی ایران بدون واهمه از نام حریفان در عین شایستگی موفق به شکست هر سه 
قدرت فوتبال ساحلی جهان شدند ، هر چند هر سه پیروزی در ضربات پنالتی بدست آمد.

در نیمه نهایی اماراتی ها برابر قدرت ایران زانو زدند تا نوبت به شکست روسیه در فینال 
این رقابت ها برسد. 

عمرکوتاهفوتبالساحلیدرایران
عمر رشته فوتبال ساحلی در ورزش ایران به بیش از هفت یا هشت سال نمی رسد.

رشته ای نوپا که با توجه به سواحل وسیع دریایی که کشورمان دارد می توانست بسیار پر 
رونق شود. البته بعد از حضور این رشته ورزشی ، فوتبال ساحلی تنها محدود به بازی در 
سواحل شمالی و جنوبی کشور نماند و استانهای دیگر در مرکز کشور همچون اصفهان و 
یزد نیز به این ورزش نوپا روی خوش نشان دادند. در ترکیب همین تیم ملی که قهرمان 
جام بین قاره ای شد دو بازیکن اصفهانی ) البته هر دو اهل شهرستان تیران از توابع نجف 
آباد هستند(حضور داشتند. علی نادری به عنوان کاپیتان و امیر حسین اکبری به عنوان 

بازیکن، چند سالی است به همراه تیم ملی در مسابقات آسیایی و جهانی می درخشند.
لیگیحرفهایبااستانهایساحلیوغیرساحلی

در مورد فوتبال س��احلی کش��ور این موضوع نظر ه��ا را به خود معطوف 

کرده که ورزش فوتبال س��احلی در ایران با وج��ود نوپا بودن صاحب لیگی 
حرفه ای اس��ت و چند استان س��احلی و غیر ساحلی در این لیگ تیم دارند. 
تیران و مبارکه از اس��تان اصفهان، ملوان انزلی از اس��تان گیالن،یک تیم از 
استان س��منان،یک تیم آبادانی از استان خوزستان، یک تیم از استان یزد و 
همچنین یک تیم از اس��تان هرمزگان در لیگ برتر فوتبال س��احلی حضور 
دارند. همچنین فوتبال ساحلی در بخش جوانان صاحب لیگ بوده و در این 

رده سنی مسابقاتی برگزار می شود.
تاثیرغیرقابلانکاریکمربیبرزیلی

»مارکو اوکتاویو« برزیلی از دو سال پیش رهبری تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
را بر عهده گرفت و تاثیر غیر قابل انکاری بر این ورزش نوظهور گذاشت.قهرمانی 
در آسیا، رسیدن به جمع هشت تیم برتر دنیا در مسابقات جام جهانی که اخیرا در 
کشور تاهیتی برگزار شد و قهرمانی مسابقات جام بین قاره ای تمام افتخاراتی بود که 
فوتبال ساحلی ایران با اوکتاویو تجربه کرد.بنابراین باید اعتراف کرد همچون والیبال 

، فوتبال و حتی بسکتبال که با مربیان خارجی تیم های 
دیگری شدند ، فوتبال ساحلی هم به یمن حضور سرمربی 
برزیلی اش قله ها را درنوردید و به جایی رسید که پیش از 

آن رویایی به نظر می رسید. 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن از پیوستن به این تیم احساس خوبي دارد و تمام تالش 
خود را براي موفقیت این تیم به کار مي گیرد.محمد رضا خانزاده ، اظهارکرد: از اینکه 
به تیم خوب ذوب آهن پیوسته ام شادمان هستم و در این دو جلسه تمریني که با این 
تیم داشته ام واقعا فضاي صمیمانه اي بین بازیکنان وجود دارد و من احساس راحتي 
خاصي مي کنم. امیدوارم بتوانم در خط دفاع به تیم ذوب کمک کنم.وي در پاسخ به این 
پرسش که آیا دوست صمیمي در ذوب آهن دارید یا خیر؟ گفت: به هر حال زماني که در 

تیم ملي امید بازي مي کردم چند بازیکن فعلي ذوب آهن از قبیل سینا عشوري، مرتضي 
تبریزي و اکب��ر ایماني در تیم ملي بودند و به 
همین دلیل با این بازیکنان صمیمي هستم، هر 
چند با تمام بازیکنان ذوب آهن احساس راحتي 
مي کنم.مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه 
این تیم نباید در این جایگاه قرار داش��ته باشد، 
افزود: ذوب آهن تیم بزرگي است که از بازیکنان 
خوبي سود مي برد و من اعتقاد دارم که در نیم 
فصل اول این تیم دچار بدشانسي شده است و 
نیاید در رده 13 جدول قرار داشته باشد. با تالش 
بازیکنان باید بتوانیم جایگاه خود را ارتقا دهیم و 
به باالي جدول صعود کنیم.خانزاده در خصوص 

بوناچیچ تصریح کرد: در گذشته با این مربي کار نکرده ام، اما مي دانم که از دانش باالیي 

برخوردار است و از نظر اخالقي هم مربي خوبي است. امیدوارم بتوانم جواب اعتماد او 
را با بازي هاي درخشان بدهم.وي در خصوص 
دعوت نشدن خود به تیم ملي خاطرنشان کرد: 
به هر حال این نظر کارلوس کي روش است 
و من به آن احترام مي گذارم. در گذش��ته به 
طور مرتب به تیم ملي دعوت مي شدم، اما در 
دو نوبت اخیر دعوت نشدم که امیدوارم بتوانم 
با ارائه بازي ه��اي خوب باز هم به تیم ملي 
ایران دعوت ش��وم. موفقیت تیم ملي از هر 
چیز دیگري مهمتر است.یکي از مشکالت 
تی��م فوتب��ال ذوب آهن در نی��م فصل اول 
ضعف در دفاع وسط بود که با جذب محمد رضا 

خانزاده، بوناچیچ امید زیادي دارد که این مشکل مرتفع شود.

نگاهی به  قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در جام بین قاره ای

باز هم پای یک خارجی 
در میان است

محمد رضا خانزاده:

با تمام بازیکنان ذوب آهن 
احساس راحتي مي کنم

نیم فصل اول تمام شده و چند 
روزی تا اس��تارت نیم فصل 
بیشتر نمانده. به ش��هادت آنچه در نیم فصل اول دیدیم، 
می توان به س��راغ انتخاب 10 خرید برتر لیگ س��یزدهم 
رفت. امثال امید عالیشاه، علی حمودی، باقر صادقی، محمد 
حیدری، سعید دقیقی، علی قربانی، میالد میداودی و چند 

نفر دیگر هم می توانستند وارد این فهرست شوند.
پیامصادقیانازذوبآهنبهپرسپولیس

 ب��ی تردید باید او را به عن��وان موتور محرکه تیم دایی 
انتخ��اب کنیم. صادقیان در بهتری��ن روزهای فوتبالی اش 
حضور دارد و با تکنیک نابش می تواند از هر مدافعی بگذرد. 
مانور او روی گلی که پرس��پولیس به فجر زد هنوز در یادها 
مانده. او پشت محوطه جریمه خودی توپ را گرفت و با انجام 
یک س��ری حرکت مورب خودش را از مدافعان گذراند و در 

پشت محوطه جریمه حریف پاس نهایی را داد.
کریمانصاریفردازپرسپولیسبه

تراکتورسازی
ستاره سایپا و یکی از امیدهای اصلی فوتبال ایران در پرسپولیس 
تا یک قدمی نابودی کامل رفت ولی انتقال به تراکتورسازی، او 
را احیا کرد. انصاری فرد در تبریز همان مهاجم بی قراری شد که 
در سایپا دیده بودیم. هفت گل زده  و تنها هت تریک نیم فصل 
اول به نامش ثبت شده. پیشرفتش به قدری بوده که کی روش 

را مجاب کند او را دوباره به تیم ملی بخواند.
رسولنویدکیاازصنعتنفتبهنفت

در فوتبال��ی که همه محرم نویدکیا و مجتبی جباری را 
به عنوان تنها بازیسازان قابلش می شناسند، رسول نویدکیا 
دس��ت کمی از ای��ن دو نفر ندارد و در ه��ر تیمی که بوده، 
توانسته این موضوع را ثابت کند. نویدکیا به نسبت دو نفر 
دیگ��ر، قدرت تمام کنندگی باالت��ری هم دارد و البته می 
تواند با توپ مسافت های طوالنی را هم طی کند. نمایش او 

در نفت خیلی از تیم های لیگ را به صرافت خریدش انداخته 
ولی گل محمدی حاضر نشده او را به هیچ تیمی بدهد.
علیکریمیازپرسپولیسبهتراکتورسازی

لیدر بودن خصوصیتی اس��ت که در تعداد بسیار کمی از 
بازیکنان فوتبال ایران دیده می شود و در این میان، کریمی 
در صدر قرار دارد. شماره هشت در تراکتورسازی خوب بازی 
کرده و بخصوص دو نمایشش مقابل سپاهان و ذوب آهن 
در اصفهان ستودنی بود. بعد از مصدومیت هم، کریمی خیلی 
زود به اوج رس��ید و با دادن پاس های قطری گلسازی کرد. 
تراکتورس��ازی بدون او و تا دقیقه 80 دو گل به اس��تقالل 
صنعتی زده بود و ب��ا او در 10 دقیقه، دو گل دیگر. کریمی 

معمار اصلی گلی بود که وارد دروازه استقالل شد.
شجاعخلیلزادهازمسبهسپاهان

او را باید در حال حاضر بهترین مدافع فوتبال ایران لقب 
داد در کنار جالل حس��ینی. خلیل زاده به قدری توانا بود که 
مس حاضر شود یک میلیارد برای بازگرداندنش بپردازد و آن 
قدر ارزش داشت که سپاهان قید این همه پول را بزند. خلیل 
زاده خوب سر می زند، روی  زمین و در استارت ها به کمتر 
مهاجمی باج می دهد و از خش��ونت نرمالی برای ترساندن 

بازیکنان حریف برخوردار است.
آندرانیکتیموریانازالخریطیاتبهاستقالل

 واقعی��ت این اس��ت ک��ه در فوتبال ای��ران هافبکی به 
سختکوشی و جنگندگی او دیده نمی شود. توانایی بدنی آندو به 
حدی است که بتواند همه عرض زمین را پوشش دهد ضمن 
اینکه در استقالل، او توانایی هایش در ارسال ها و حرکت روی 
خطوط طولی را هم نش��ان مان داده. یکی از تاثیرات اصلی 
تیموریان فضایی است که جنگندگی او برای نکونام ایجاد می 

کند و اجازه داده کاپیتان، کاندیدای مرد سال آسیا هم بشود.
رحماناحمدیازسایپابهسپاهان

 سالهاس��ت در هر تیمی که عضویت دارد، می درخشد 

و این درخش��ش به حدی ب��وده که ک��ی روش را وادار به 
سپردن کلید دروازه تیم ملی به او بکند. هیچ دروازه بانی به 
اندازه احمدی در این فصل واکنش های فوق العاده نداشته 
بخصوص مهار ضربه کاظمیان از درون محوطه جریمه. البته 
دو عکس العمل او در بازی را کره جنوبی را باید در میان 10 

واکنش برتر تاریخ فوتبال ایران قرار داد.
امیرحسینفشنگچیازپرسپولیسبهملوان

مدتی طول کش��ید تا در ملوان جا بیافتد ولی ورود او به 
ترکیب اصلی مصادف شد با استارت رویایی انزلی چی ها در 
لیگ برتر و روند برد پشت برد. فشنگ چی در چند هفته ای 
که برای ملوان بازی کرده، س��ه پاس گل داده و سه پنالتی 

هم گرفته است.
ایمانمبعلیازپیکانبهاستقاللخوزستان

تکنسین همیشگی فوتبال ایران یک انتخاب اشتباه در 

لیگ دوازدهم داش��ت. او اس��تقالل را ترک کرد چون می 
ترسید بازی نکند و به پیکان رفت. و این انتقالی بود از تیمی 
که قهرمان شد به تیمی که سقوط کرد. بازگشت به خوزستان 
اما برای مبعلی خوب بود. او در استقالل صنعتی درخشید و 

پاس های گل و ضربات ایستگاهی اش را به رخ کشید.
رضاعنایتیازمسبهصبا

همه امید صبا در این فصل، رضا عنایتی است. مهاجمی 
ک��ه با وجود خراب کردن س��ه ضربه پنالتی یکی از آقای 
گله��ای نیم فصل اول بوده و برای مایلی کهن یک همه 
کاره مح��ض درون زمین. عنایتی به قدری در صبا خوب 

کار کرده که در نیم فصل، چند تیم 
متمول خواهانش باشند و حتی مس 
پیشنهادی 1/5 میلیادری برای یک 

فصل و نیم به او بدهد.

تحلیل

10خرید برتر لیگ سیزدهم به شهادت نیم فصل اول

این ستاره های درخشان

امیر حسین احتشامی

علیرضا خطیبی
رئیس هیئت هندبال استان اصفهان گفت: بحثی برای 
انحالل تیم هندبال مس پ��ارس وجود ندارد و به دنبال 
پیدا کردن اسپانسر تازه ای برای این تیم هستیم.فرامرز 
می آبادی اظهار داشت: طی روزهای گذشته بازیکنان و 
کادر فنی تیم مس پارس بارها در هیئت هندبال استان 
اصفهان حضور پی��دا کرده و خواس��تار برطرف کردن 
مشکالت این تیم شده اند.وی با بیان اینکه انحالل این 
تیم غیر ممکن است، تصریح کرد: به جای اینکه به دنبال 
انحالل تیم باشیم، باید برای مشکل به وجود آمده دنبال 
راه حل بگردیم تا یکی از سهمیه های لیگ برتری اصفهان 
از دست نرود.رئیس هیئت هندبال استان ادامه داد: در تفاهم 
نامه ای که با شرکت مس پارس منعقد شده، عنوان شده 
تا زمانی که مس پارس هزینه های تیم را پرداخت کند، 
اسپانسر تیم است و در غیر این صورت حقی نسبت به تیم 
ندارد.این مسئول افزود: در حال حاضر خبری از مدیرعامل 
مس پارس و سرپرست تیم نیست و به نظر نمی رسد این 
شرکت بتواند اسپانسری این تیم را بر عهده داشته باشد از 

این رو به دنبال جذب اسپانسر دیگری هستیم.

انحالل تیم هندبال مس پارس 
غیر ممکن است

اردوی تدارکاتی تیم س��پاهان از تیم های حاضر در 
لیگ برتر فوتبال کشور در جزیره کیش آغاز شد. این تیم 
که شمار بازیکنان و کادر فنی آن در سفر به کیش بیش 
از 30 نفر است، به منظور آمادگی بیشتر در آستانه رقابت 
های نیم فصل دوم لیگ برتر به کیش سفر کرده است.

جلسات تمرینی نخستین روز حضور تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر شنبه در ورزشگاه 
المپیک کیش برگزار شد.شاگردان کرانچار پنجشنبه هفتم 
آذر از کیش عازم اهواز می شوند تا در نخستین هفته دور 
برگشت رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور با فوالد 
خوزستان و شاگردان فرکی دیدار کنند.پیش از این و در 
یک هفته گذشته تیم های فوالد خوزستان و صبای قم 
از تیم های حاضر در لیگ برتر اردوی آمادگی خود را در 
جزیره کیش برپا کرده بودند.حضور این دو تیم لیگ برتری 
در کیش با بارش بی سابقه باران همراه بود؛ به گونه ای که 
مسابقه دوستانه صبای قم و فوالد خوزستان در دقیقه 20 
به دلیل شدت گرفتن باران و وزش باد متوقف شد.تمرینات 
سپاهان در حالی برگزار شد که با خروج سامانه بارش از 
آسمان کیش که با بارش بی سابقه باران در 30 سال اخیر 
همراه بود، آب و هوا و فضای س��بز این جزیره طراوت و 

سرزندگی خاصی یافته است. 

اردوی تدارکاتی سپاهان 
در کیش آغاز شد
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جدول و سرگرمى شماره 1364

جدول و سرگرمى شماره 1365
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جدول و سرگرمى شماره 1367
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سؤاالت افقي:
1- مبارك و فرخنده - بلبل  2- صد متر مربع - پوشاننده 3- جوانمرد - مايوس - 
عكس پرسنلي 4- ساحل دريا - خارج - باب روز 5- مخترع ديگ بخار - درخت 
ــفيده تخم مرغ 7- نقالي  ــردن 6- واحد تنيس - ماه - س ــي - دومين مهره گ جنگل
- بازديد سپاه 8- بيماري كم خوني - حرف آخر - عدد خيطي - الهه ماه سومريان 
ــت - درون 11- سيخ  ــنج 10- كهبد - زردش هم ميوه اس 9- باال پوش بلند - دماس
آهني - خبر گزاري اتريش - جايز 12- بي پرده - جزيره تفريحي ايتاال - دندانپزشك 
13- آخرين ملكه مصر - محل اقامت - از رودهاي مهم ايران 14- درس نوشتني - 

ترنجبين 15- طنز تصويري - قرار دادن

سؤاالت عمودي:
ــاخه اي از جانوران دريايي - شور 2- ابزار - ويتامين جدول  3- اوالد پيامبر  1- ش
ــبك هاي  ــران - ضعيف و رنجور 4- مرطوب - از س ــم اي ــاي مه (ص) - از روده
ــعري - مستعمره 5- گله - زود و فوري - دندان تيز حيوانات 6- تكرار - ضربه  ش
روحي - دويار هم قد 7- ضال - پايتخت واتيكان 8- غرش شير - حرف ندا - رود 
فرانسه - زبان مردم كشور افغانستان 9- ثانويه - تصديق فارسي  10- خاك صنعتي 
- خويشاوندي - طياره 11- رتبه بندي كاراته - ميل ناگهاني - درس خوانده قديمي 
12- جنگ و جدال - باالپوش خانم ها - ابر سطح زمين 13- واحد درسي - واحد 
ــيته 14- پايتخت ايتاليا - مخزن جوهر پرينتر ليزري  پول الجزاير - هادي الكتريس

15- ملوان و كشتيبان - از اثرهاي معروف اعالن خان افصح زاده

سؤاالت افقي:
1- اصطالحي در ورزش كشتي - از شهرهاي سمنان 2- لباس كهنه - شاعر بزرگ يوناني 
- بلندترين نقطه 3- سنگ طلق - لقب ابوكر - ماه كامل 4- آخرين توان - وزغ - حرف 
نگفتني - نژاد اروپايي 5- عدد منفي - خاندان - اصنام - دور دهان 6- از انواع خط - هنر 
كنده كاري - جكوزي 7- گدا - همسر پيامبر - پرنمك 8- زمان بين دو پيامبر - يكي 
از آالت موسيقي - شاخه ميان تهي 9- خرس تركي - بازيگر فيلمهاي خنده دار - ولي 
10- حيوان سر بريده - حكايتگر - انگور 11- تارهاي نخ دوات - قوه رشد و نمو 12- نخ 
بافتني - باب روز - دورويي - زندگي كن! 13- ديوار نازك خشتي - پايتخت يوگسالوي - 
نوشته ساده 14- ترس - چهره خود را در آن مي بينيم - بلدرچين 15- فيلمي با بازي قريبان 

و عنايت بخشي - خوي و خلق آدمي

سؤاالت عمودي:
1- سپاسگزار - واحد فروش گردو - كوچك 2- سرود و نغمه - اهمال - كاغذ كپي 
3- ابزار احتياطي - سوراخهاي النه زنبور - آماده و فراهم 4- از شهرهاي آذربايجان شرقي 
- عالمت مصدر جعلي - تك خوان - شيره خرما 5- معاون هيتلر - صابون خياطي - نادر 
6- آحاد - چاپلوسي - شهر خروس جنگي 7- روغن فروش - تبسم - تمامي و جملگي 
8- نهال نازك - چاره انديشي - پرنده اي با پاهاي بلند 9- باختر - كشور فالسفه - تهم 
10- خريد وفروش - بازرگان - آشنا به كار 11- صومعه نشين - كار بي اساس و نسنجيده 
- پسوند شباهت 12- بخار دهان - هر يك از آالت موسيقي - ضمير خارجي - از گلهاي 
خوشبو 13- واحد پول بالروس - ماده سيب زميني - گل جوي آب 14- محكمه بدون 

قاضي - مخترع پيل يرقي - آرايش و زيور 15- حوله - سال 366 روزه

سؤاالت افقي:
1- واحد طول موج - وسيله عكاسي 2- درنگ كردن - فدراسيون شنا - پرنده شكاري 
3- جوانمردي - بند وكمان - ماه كامل 4- بله التين - عقب و پشت سر - بخار دهان 
ــير 5- صد متر مربع - درخت جدول - پيمان ناقال 6- جان كندن - گل  ــرد س - س
خشك - نخستين سلسله چين باستان 7- پيوسته شده - از شهرهاي خوزستان - مخفيانه 
8- پيكر و جسم - عضو دونده - صدمه و آسيب - خر ماده 9- مادر آذري - از شهرهاي 
آذربايجان غربي - ناموس 10- تباه شدن - نهال نازك - از شهرهاي بوشهر 11- تلقين 
كننده - درخت انار 12- ابابيل - سفيد تركي - هر يك از آالت موسيقي - حرارت بدن 
13- پرچم و بيرق - چشمه اي در بهشت - اصنام 14- خريد وفروش - سالك - تيره 

15- راه ميان بر - محصول آتش - آسمان - خرم

سؤاالت عمودي:
1- وطن - متحير و سرگشته - اصطالحي در ورزش كشتي 2- بيباك - ارض - از عالئم 
نگارشي 3- حيوان مفيد - گوشه نشيني براي عبادت - پرنده آش سرد كن 4- از آالت 
موسيقي - روغن مار - طرف و جهت - موسيقي مرثيه 5- چاي انگليسي - همه - مكار 
و حيله گر 6- سياستمدار آمريكايي - ستر - لقب اروپايي 7- پايبندي در دوستي - تازه 
داماد - ريگ نرم 8- رشته باريك زير پرچم - انس - سنگريزه - جزيره نزديك تركيه 
9- مخفي و نهفته - دسته پيستون - امروز تازي 10- رتبه بندي كاراته - قنداق - فيلسوف 
نامي انگليس 11- از آالت موسيقي - زندانيان 12- افشرده گوجه - ذره باردار - مايع 
حيات - آبگوشت سبزي 13- از شهرهاي مازندران - پهن كردن - ديوار بلند 14- خدا 
و پروردگار - حكايتگر - آخر چيزي 15- بندگي - اشاره به نزديك - باران تند و 

شديد

سؤاالت افقي:
ــب و تجارت 2- شكستن - امي - تكيه  3- نام قديم شهر  ــود از كس 1- بد بيني - س
سبزوار - غواص - گاو سرخ 4- از شهرهاي تهران - شكل و صورت چيزي - به جا 
آوردن - دزد 5- از حروف يوناني - مايع حيات - نخود ولوبيا 6- كلبه تركمني - مخترع 
واكسن آبله 7- آمريكايي را گويند - غرش شير - پاك از گناه 8- واحد طول انگليسي 
- به پايان رساندن - خداي خورشيد 9- الفت - قادر - از ظروف آشپزخانه 10- كلمه 
شگفتي - انبوهي جمعيت - هنر انگليسي 11- فراموشكار - رانندگي در زبان بيگانه 
ــار - كلمه احترام براي مردان - شامل همه مي شود 13- حيران و  12- گور - رخس
ــنا 14- سيالب - آزار رساندن - روانداز خواب 15-  سرگردان - اسم - فدراسيون ش

سنگريزه - مكر و فريب - كالم پرسش - ملح

سؤاالت عمودي:
1- استوار و ثابت - گل نوميدي - كشيش 2- حرف دهان كجي - شرح و تفسير - با 
دليل و برهان 3- تنها - نوعي پيچ گوشتي - رفوزگي 4- از شيرينيها - چوب خوشبو - 
معاون هيتلر - فام 5- حرف نگفتني - صدمه و آسيب - زنبور عسل 6- راديكال، ليبرال 
- دارايي 7- علت و جهت - شامه نواز - سالمه 8- گل دندان نشين - حريص - دارفاني 
9- انتفاع - از اسماء حسني به معناي يكتا - آينده 10- محتاط و عاقبت نگر - آهسته 
11- جوانمرد - درخت - از هفت سين نوروزي 12- موسيقي مرثيه - مراسم و آيين 
ها - حرف ندا - پيدا كردن 13- پسوند شباهت - كشتي جنگي تندرو - امروز تازي 
14- هراس - از اثرهاي معروف دكتر علي شريعتي - نفس خسته 15- خوشنويس - 

وقت و هنگام - چپاول

سؤاالت افقي:
ــات اهلي - وعظ و  ــدن 2- از حيوان ــليم ش 1- ناي گلو - كنايه از تس
ــه گر - چارقد 4- دنبره -  ــخنراني 3- خزنده گزنده - مكار و حيل س
ــر - مزه ناگوار 6- سنگريزه  ــانه - س ــتات - پاره كردن 5- نش ترموس
- ضال - فيلمي ساخته بهمن فرمان آرا 7- از شهرهاي خراسان - جاي 
وزيدن باد 8- آهسته - دل آزار كهنه - از شهرهاي كرمان - نقشه كش 
9- جايز - تركيب سيمان با پنبه نسوز 10- فيلمي از عباس رافعي - ديوار 
نازك خشتي - جام معروف 11- اسب چاپار - نوعي مارك خودروي 
كره اي - منزلت 12- شبكه اينترنت - نمايشنامه راديويي - رهبر 13- 
ــيب آذري است و نيز  ــان بودن - پرگار - از حروف يوناني 14- س انس

فيلمي از اكبر صادقي - پهلوان 15- ورزش دو نفره - شادابي
سؤاالت عمودي:

ــهروردي - دلجويي 2- آه سوزناك - ناپسند  1- از اثرهاي معروف س
ــرار  ــرخ - اس ــياه 4- گل س 3- عظمت و قدرت الهي - چپاول - بنوس
آميز - كشيده 5- شك و ترديد - بيسواد - خرما 6- كسي را به كاري 
گماشتن - خاطر و انديشه - مايع حيات 7- دست ماليدن - راد 8- بيم 
و ترس - دوش و كتف - حرف آخر - گردنبند 9- ماه نهم ميالدي - 
حرارت 10- حرف درد - غربال - قمر مصنوعي 11- عيد ماه رمضان 
- ناپخته - عصب 12- رنگ سيلي - اجرت ماهانه - زمين تركي 13- 
گزيدن مار - كوچه اي كه آخرش بسته باشد - پر شدن معده 14- رده 

ودسته - پر دلي 15- آتش برافروخته - پيش نماز مسجد

سؤاالت افقي:
1- ميوه شبيه ازگيل - حكيم و دانشمند 2- مشهور و معروف - جايگاه 
زور - محصول آتش 3- جواني - بانوي مجرد - دورويي 4- خاندان - زرد 
انگليسي - حرف آخر - تاكسي دريايي 5- ويتامين جدول - دست ماليدن 
- قد زناشوئي - شامل همه مي شود 6- سيالب - غير ثابت - لباس بي آستر 
7- انديشه و فكر - برابر - مار بزرگ 8- برخاستن - تورم قيمتها - زمان 
محدود 9- درخت آزاد - راهنمايي - اصنام 10- بي آبرو - مسيحي - آماس 
ــخنوران - ملوان و كشتيبان 12- فرشتگان - حرارت بدن - خالي  11- س
- پراكندگي 13- خداي بابلي - قسمتي از معده گوسفند - بشارت 14- از 

كوه هاي مهم كشور - نماينده - سوق 15- خوش اسم - تيم فوتبال آلماني
سؤاالت عمودي:

1- اثر - سوگند - ضمير جمع 2- از شهرهاي سيستان و بلوچستان - قمارباز 
- ارتفاع و درازي 3- ليكن - از شهرهاي كرمانشاه - ريسمان آويزان كننده 
ميوه به سقف 4- دانه سحر آميز - مادر عرب - از حروف يوناني - لحظه 
كوتاه 5- ذهب - كليد موسيقي - تنوره 6- ثانوي - آب گل - امروز تازي7- 
چغندر پخته - شهر گدايان - رود مرزي 8- آجر لعابدار ساده - پيامبري - 
خورجين 9- ضرر - كارورز پزشكي - زردش هم ميوه است 10- رستگاري 
- ميوه پرزدار - پارچه براق 11- پرده دري - الك پشت - صنم 12- حرف 
آخر انگليسي - ميز قرآن خواني - شيره خرما - دستگاه مولد نيرو 13- قلعه 
و حصار - اوضاع جوي يك منطقه - سنگيني 14- همنشين زن - سنگين - 

كاله بردار 15- ضربه مشت - توانا و داراي قدرت

سؤاالت افقي:
1- خطاي رانينگ در بسكتبال - شاگردانه 2- قوش - ستبر - نا  3- قانون 
مغولي - سنگ معدني - خداي شبان يونان باستان  4- دوستي و عالقه - تب - 
يك عاميانه - جد مادري حضرت سليمان 5- عيد ويتنامي ها - تكيه - عضو 
پيچ در پيچ شكم 6- آواز - امكان پذير - ناچار و ناگزير  7- آشوب - شرح 
و بيان - راه آذري 8- از شهرهاي كرمانشاه - خرس آسماني - اثر پا - كاهگل  
9- گاز بيهوشي - براندازي حكومت - زبان مردم كشور تونس 10- واحد 
امواج - فدراسيون قايقراني - خداي بابلي 11- انف - نام قديم كاشمر 12- از 
آالت موسيقي - دويار هم قد - نارو - آتمسفر زمين 13- درس خوانده قديمي 
ــاره به نزديك - هديه فرستادن - تن 15- باد  - غواص - بلند مرتبه 14- اش

سرد - جهش به جلو - پايه كارمند - خرس تركي
سؤاالت عمودي:

1- پول چين - تميز - نا پيدا 2- خوابيدن - از دنيا رفتن - استاني در كشورمان 
ــرس 3- از رودهاي مهم ايران - فيلمي از كيومرث  ــوم به عروس زاگ موس
پوراحمد - زبان مردم كشور تايلند 4- بي شرمي - عدد منفي - سود حرام 
- چانه 5- شلوار جين - ابر سطح زمين - شيره گون 6- هم داستان مجنون 
- فيلمي از تهمينه ميالني - پرنده شكاري 7- صدا زدن - خودخواه و مغرور 
- تصديق آلماني 8- زبان مردم كشور گرجستان - طاقچه قديمي - حرارت 
و گرمي - دوستداران 9- بعل - انتقال بيماري - درخت جنگلي 10- واحد 
طول - سرپرست - مرز كشورها 11- از صفات باريتعالي - شيدا 12- طايفه 
ــد(ص) - صد متر مربع - حواري  ــرب ايران - جد مادري حضرت محم غ
خائن 13- واحد شدت جريان اللكتريكي - زمان پيشين - زود و فوري 14- 
ــنگين - پوشاك چهار پايان 15- آخرين توان - دام - انديشه  حوادث - س

شيطاني

سؤاالت افقي:
1- ايده آليسم - ضرر و زيان 2- آيين - هرچيز عزيز و بي مثل - شيره خرما 
3- خراب و ويران - ورم بناگوش - شكستن 4- واحد تنيس - سرب - پيشنهاد 
- بيماري كودكانه 5- انبار كشتي - مادر عرب - سپاس 6- شهر نيروگاه - از 
اثرهاي معروف قائم مقام فراهاني 7- كاخي در پاريس فرانسه - غم واندوه - يار 
رامين 8- از حروف يوناني - عبرت - واحد پول سوئد 9- كمانگير باستاني - 
كسي كه اهل و عيال دارد - عاجز و درمانده 10- زمينه - رشته سوپ - پايبندي 
در دوستي 11- موش خرما - از شهرهاي ايالم 12- بطن - تخم مرغ در زبان 
بيگانه - ريخت و شكل - شامه نواز 13- كلوپ - واحد فشار الكتريكي - 
مسافر 14- چاه آب - درس نوشتني - جشن و مهماني 15- عالم قبل - طبل 

بزرگ - رب النوع زمين - به رو خوابيده
سؤاالت عمودي:

ــبد بزرگ ميوه -  1- مخترع برق - ميوه نارس - زمان خواب 2- صنم - س
مدرسه بزرگساالن 3- شبانگاه - جوجه تيغي - شيوه و روش 4- كيسه - پسوند 
شباهت - تلخ عرب - مدور 5- الفباي موسيقي - مرغ ميرود - مقابل 6- از 
درختان بومي استراليا - قسمتي از خانه 7- از انواع مدل ماشين - ضمير جمع - 
ناشايست 8- گل سرخ نقاشي - دسي - كنج و زاويه 9- بيماري خفقان - زمين 
دور از آب - شهر خروس جنگي 10- مستشرق - نوبت كاري 11- مراسم و 
آيين ها - معدن - كريستال 12- از نهاد برآيد - غذاي تزريقي - ويتامين جدول 
- گالبي 13- از رودهاي مهم ايران - ماده اي شيميايي كه از غدد داخلي درون 
خون مترشح ميشود - بهشت شداد 14- مسخره كردن - عزيز مصر - ميوه نيكو 

15- شكاف و رخنه - نام امام دوم (ع) - تجربه
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Daily Sudoku: Tue 31-Jan-2012
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9 3
5 6 8
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hardDaily Sudoku: Tue 31-Jan-2012
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6 8 2 3 5 4 1 9 7
5 1 4 9 6 7 2 8 3
7 9 3 8 1 2 5 4 6
2 7 6 1 8 5 4 3 9
9 4 8 7 2 3 6 5 1
1 3 5 6 4 9 8 7 2
3 2 1 4 7 8 9 6 5
8 6 9 5 3 1 7 2 4
4 5 7 2 9 6 3 1 8
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Daily Sudoku: Mon 23-Jan-2012
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hardDaily Sudoku: Mon 23-Jan-2012
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3 6 1 8 5 9 7 4 2

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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hardDaily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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Daily Sudoku: Tue 31-Jan-2012
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Daily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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hardDaily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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Daily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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hardDaily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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Daily Sudoku: Wed 8-Feb-2012
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hardDaily Sudoku: Wed 8-Feb-2012
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Daily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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hardDaily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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ابری

امام سجاد )ع( : هيچ كردارى جز با نيت 
پذيرفته نيست

ـ  اگر حضورتان در رسانه های  َسویّا رضایی 
اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک معضل شده 
است، گوگل با ثبت اختراعش ممکن است به شما 
کمک کند.این غول جستجو نرم افزاری ثبت کرده است که به شما 

می آموزد چگونه به ش��بکه های اجتماعی 
واکنش نش��ان دهید .این نرم افزار از پاسخ 
های معمول شما برای  به روز رسانی صفحه 
و ارسال پیام به دوستانتان استفاده می کند.

همچنین این نرم افزار فعالیت شما در شبکه 
های اجتماعی را تحلیل می کند و پیام هایی 
که پاسخ بیشتری را می خواهد را برای شما 

عالمت می زند.
درسهایزندگی

مهندس نرم افزار گوگل “آشیش بهاتیا “ گفت: محبوبیت و استفاده از شبکه 
های اجتماعی و دیگر انواع ارتباطات الکترونیکی به طور چشمگیری در 
سال های اخیر افزایش یافته است. “وی ادامه داد: “ اغلب برای کاربران 
دشوار است  که به تمام پیام هایشان جواب دهند. “بهاتیا در تالشی برای 
کمک به مردم، سیستم پیچیده ای طراحی کرد که اطالعاتی در مورد 
تمام شبکه های مختلف اجتماعی که فرد در آنها عضو است جمع می 

کند. این لیست از اطالعات، شامل عکس العمل هایی است که کاربر 
در مقابل پیام ها، نوتیفیکیشن ها، تغییر وضعیت، فیلم ها، تصاویر و لینک 
های ارسال شده انجام می دهد.این سیستم پاسخ های بدست آمده را 
تجزیه و تحلیل می کند و در نهایت شروع به ساخت پیشنهادات خود که 
به طور ایده آل، باید غیر قابل تشخیص 
از عمل فرد باشد، می کند.همچنین این 
سیستم پیشنهادی که باید به اندازه کافی  
ب��رای مقابله با بس��یاری از رویدادهای 
مختلف انعطاف پذیر باشد دارد. به عنوان 
مثال، پاس��خ های پیشنهادی در پاسخ 
به اتفاقات شبکه های اجتماعی حرفه 
ای باید رسمی تر از کسانی باشد که به 
عنوان دوست یا خانواده با آنها در ارتباط 
هستند.به جای نوشتن هر پاسخ به صورت جداگانه و یا کلیک کردن 
دکمه به “ Like” و یا پیام ها، این نرم افزار را پاسخ پیشنهادی مبنی بر 

اینکه شخص موافق است مطلبی ارسال کند ارائه 
می دهد.اختراع با وجود پیچیدگی بالقوه و نمونه 
های تولید شده نشان می دهد که هنوز نیاز به 

پاالیش دارد .

عم��ود پرواز ب��دون سرنش��ین طیف ن��گار وی��ژه تحقیقات 
کش��اورزی در مؤسس��ه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

طراحی و ساخته شد.
به گزارش ایسنا، سامانه عمود پرواز طراحی شده شامل دو بخش 

اصلی هوایی و زمینی است. بخش 
هوایی شامل اجزای مکانیکی پرواز، 
بوردهای پایش و کنترل، سیس��تم 
 ،)GPS( جهان��ی  موقعیت یاب��ی 
دوربین، س��امانه تثبی��ت دوربین و 
باتری لیتیومی قابل ش��ارژ اس��ت.

بخش زمینی نیز شامل رادیو کنترل 
هشت فرکانسه، ایس��تگاه گیرنده 
زمینی، سامانه پایش وضعیت پرواز 
و رایانه پرواز همراه با نرم افزار پایش 
و کنترل است. اجزا مکانیکی پرواز 

شامل پایه و بدنه و 12 موتور و ملخ است.برای کنترل جداگانه هر 
یک از موتورها از یک سیستم کنترل سرعت مجزا استفاده شده 
است.سامانه به گونه ای طراحی شده که در صورت از کار افتادن 
یک موتور و یا شکس��تن ملخ ها، ربات پرنده بتواند تعادل خود را 
حفظ و نقص حاصله را جبران کند. از جمله زیربخش های پایش 
و کنترل، س��امانه اندازه گیری AHRS با سه عدد ژیروسکوپ، 
سه حسگر شتاب سنج، سه عدد مغناطیس سنج، بارومتر، حسگر 

ولتاژ، حس��گرجریان و کنترلر PID هس��تند. تمامی داده های 
به دس��ت آمده توسط حس��گرها و داده های مربوط به وضعیت 
بات��ری،  مصرف توان و ... نیز در این س��امانه اندازه گیری و ثبت 
می شود.سامانه تثبیت دوربین جهت کاهش اثرات منفی ناشی از 
حرکات عمود پرواز با قابلیت جبران 
 Roll و Pitch حرکات مح��وری
با اس��تفاده از دو س��ر و موتور تعبیه 
ش��ده است. این س��امانه به گونه ای 
طراحی ش��ده که امکان تغییر زاویه 
دوربی��ن )زوای��ای صف��ر، 45 و 90 
درج��ه( و کنترل جهت ده��ی آن در 
حین پرواز از ایستگاه گیرنده زمینی 
وجود دارد. ارتباط بخش های هوایی 
و زمینی سامانه عمود پرواز به صورت 
تله متری با برد یک کیلومتر اس��ت. 
اطالعات و تصاویر ضمن ارس��ال در وسیله پرنده ثبت و پس از 
پایان پرواز قابل بازیابی است. همچنین امکان ایجاد تغییرات از 
رایانه زمینی در رایانه پرواز به صورت بی سیم وجود دارد. نرم افزار 
طراحی شده برای ایستگاه کنترل زمینی قادر به پایش پارامترهای 
اندازه گیری شده و رس��م گراف بوده و امکان اتصال به سیستم 
تله مت��ری با قابلیت ارس��ال و دریاف��ت داده و همچنین نمایش 
موقعیت تصویربرداری بر روی نقشه های Google را دارد.    

نتایج تحقیقات جدید نش��ان می دهد، موش ها برای جفت یابی 
و حفاظت از زیس��تگاه آواز می خوانند.به گزارش ایسنا، اگر یک 
موش واقعاً قادر به آواز خواندن باش��د، این آواز با چه هدفی سر 
داده می ش��ود؟ تحقیقات نشان می دهد که آوازخوانی به معنای 
تمای��ل برای جفت گیری یا اعالم هش��دار به موش دیگر برای 

خروج از قلمروی وی اس��ت.
در کوه ه��ای کاس��تاریکا دو 
گونه موش ساکن هستند که 
به دلیل برخورداری از توانایی 
آنچه آوازخوانی نامیده می شود، 
در سال های اخیر مورد توجه 
دانشمندان قرار گرفته اند.»برت 
پاش« از زیس��ت شناس��ان 
دانشگاه تگزاس بیش از سه 
سال برای شکار، ضبط صدا 
و آزادس��ازی صده��ا موش 
آوازخوان زم��ان صرف کرد 
ت��ا معنای واقعی ای��ن آوازها 

را دریابد.نتایج نخس��تین مطالعه که سال قبل منتشر شد نشان 
می دهد، موش های نر از اصوات باال استفاده می کنند که برای 

گوش انسان قابل شنیدن نیست.
چراموشآوازمیخواند؟

ملودی آواز موش های نر برای موش های ماده بسیار شیرین و 
دلپذیر است؛ اما آوازخوانی برای جلب توجه جنس مخالف تنها در 
موش ها دیده نمی شود و پرندگان و والها نیز برای جفت گیری به 

آواز متوسل می شوند.
»پاش« در دور جدید مطالعات خود بر روی موش های آوازخوان 
کاستاریکا و پاناما دریافته است که کاربرد آوازخوانی در این حیوانات 

تنها به جفت گیری خالصه نشده و موش ها از این شیوه برای دور 
کردن موش های مهاجم از قلمرو خود استفاده می کنند.

دو گونه موش های آوازخ��وان Alston و Chiriqui دارای 
رژیم غذایی مشابه بوده و تمایل به زندگی در جنگل دارند؛ گونه 
اول کوچکتر و ترس��وتر از گونه دوم اس��ت و هر دو گونه دهان 
خود را ب��رای آوازخوانی 15 بار در 
ثانیه باز می کنند. بیشتر پرندگان 
آوازخوان با توانایی آوازخوانی بدنیا 
نمی آیند، بلکه به م��رور یاد می 
گیرند که چگونه آواز بخوانند، زیرا 
آوازخوانی نیازمند توانایی شنیدن 
صدای دیگران با بازخورد شنوایی 
است.اگر موش ها توانایی شنیدن 
صدای دیگران را نداش��ته باشند، 
نمی توانند آوازخوانی را یاد بگیرند. 
نتایج تحقیقات ص��ورت گرفته 
توسط مؤسسه پزش��کی هوارد 
هیوز، دانش��گاه دوک و دانشگاه 
تولن که در مجله PLos One منتش��ر شده نشان می دهد، 
موش های نر از دیگر گونه های آوازخوان در مواجه با جنس ماده 

در یک اتاق، خود را ستارگان اپرا می دیدند.
اما این حیوانات به مرور ش��نوایی خود را از دس��ت داده و قادر به 
ش��نیدن بازخورد شنوایی نبودند و ملودی آنها به مرور به جیغ و 
فریاد بلند تبدیل شد.بنابراین موش ها نیز از توانایی یادگیری آواز 
مانند پرندگان برخودار بوده و این کار با دو هدف جلب توجه جنس 
ماده و دور کردن مهاجمان انجام می شود.نتایج مطالعه صورت 
 American گرفته توسط محققان دانشگاه تگزاس در مجله

Naturalist منتشر شده است.    

زمانی که فردی منزلش را جارو می کند، احتماالً غبارهای فضایی را 
می روبد.به گزارش ایسنا، این غبار، همان غباری است که زمانی بخشی 

از سیارک ها و دنباله دارها بوده است.
می توان این غبار را در نور ضعیف پیش از طلوع آفتاب و پس از غروب 
آن مشاهده کرد.هر سال حدود 40 هزار تن غبار فضایی به زمین می رسد 
و در حالی که در مورد این واقعیت تردیدی وجود ندارد، منشا غبار هنوز 
مورد بحث است.بخش اعظم آن مارپیچ هایی از ابر غباری بین سیاره ای 
است و این ابر، نواری متشکل از غبار است که در شکلی دیسک مانند 

حول خورشید بسط می یابد. اما این غبار دقیقًا 
از کجا نشات می گیرد؟

مطالعات اخیر نش��ان می دهد کمتر از 10 
درصد این غبار از سیارک ها می آید، اما بخش 
بسیار بزرگ تری از آن از دنباله دارهای خانواده 
مشتری ناشی می شود.این دنباله دارها که از 
یخ و غبار تشکیل شده اند، در اطراف خورشید 

و نزدیک مشتری مدارگردی می کنند.
آن ها به احتمال قوی و به دلیل برخوردهایی 
با دیگ��ر دنباله داره��ای واق��ع در کمربند 

کویپر)کمربند بزرگ آن س��وی نپتون(، وارد بخش درونی تر منظومه 
شمسی می شوند.زمانی که غبار فضایی به زمین می رسد، بسته به اندازه 
و فراوانی اش، می تواند بارانی از شهاب  را تولید کند.در واقع، بارش های 
شهابی ساالنه برساووشی و بارش اسدی توسط زمین و در مواجهه این 
سیاره با پسماند غبار به جامانده از دنباله دارهای Swift-Tuttle و 

Tempel-Tuttle تولید می شود.
غبار دنباله دار در سرعت های باال و گاه بیش از 150 هزار کیلومتر در 
ساعت سیر می کند.این سرعت توسط جو زمین کند می شود، اما فشار 
ایجادشده بر روی قطعات بزرگ تر به اندازه ای است که موجب سوختن 

غبار در جرقه ای از نور می شود.ذرات کوچک تر ذرات خوشبختی هستند، 
زیرا می توانند هنگام ورود به جو زمین، با تغییر ناگهانی فشار در فضا 
 ER2 برخورد کرده و به س��طح برسند.ناسا معموالً از هواپیمای ویژه
برای پرواز در ارتفاعات استراتوس��فری برای جمع آوری غبار فضایی 
استفاده می کند.زمانی که این سامانه در ارتفاع کروز واقع در استراتوسفر 
قرار می گیرد، خلبان تعدادی از غالف های حاوی پدهای چسبناک را باز 

می کند. این پدها قطعاتی از غبار فضایی را جمع آوری می کنند.
ناس��ا از یک آزمایشگاه بی نهایت پاک جهت گزینش غبار فضایی از 
جمع آوری کننده ها برای محققان استفاده 
می کند.تحقیق جدید بر اساس این ذرات 
غبار انجام ش��ده و ذرات بهترین فرصت 
را برای مطالعه نمونه های بدست آمده از 

دنباله دارها در اختیار می گذارند.
دنباله دارها حاوی غبار اولیه ای هستند که 
منظومه شمسی را ش��کل داده و چون 
آن ها برای بخش اعظمی از عمرش��ان 
از خورشید دور بوده اند، مانند یک فریزر 
عمیق و نگه دارنده غباری عمل می کنند 
که میلیاردها سال قدمت دارند.با مطالعه این غبار می توان به عقب و 
آغاز منظومه شمسی سفر کرد تا درک بهتری از ترکیب تمامی اشیا 
از قبیل ماده ارگانیک و آب بدست آورد.در تحقیق جدید دانشمندان 
اش��کال مختلف عناصر هیدروژن، کربن، نیتروژن و اکسیژن ذا در 
نمونه های غباری دنباله دار که توسط ناسا جمع آوری شده بود، ارزیابی 
کردند.رابطه بین این عناصر مختلف اطالعاتی را در خصوص مکان 
شکل گیری دنباله دارها در مقایسه با مکان خورشید در اختیار می گذارد.
این نمونه ها همچنین اطالعاتی در مورد نوع حیاتی که دنباله دارها 

داشته اند، ارائه می دهد.    

هر وسیله ای قابلیت آن را دارد تا با کمی خالقیت از پوسته خشک و بی روح خود خارج شده 
و با هنر ترکیب شود تا از این راه ارزشی دو چندان پیدا کند همچنین روح خاصی در آن دمیده 
شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، “دیوید فراست” هنرمندی است که از کودکی کار نقاشی 
خود را آغاز کرده است. او ابتدا جوهر را وسیله اصلی کار انتخاب کرد ولی پس از مدتی کار با 
میخ و چکش را آغاز کرد.این هنرمند هدفش از این کار را زیبا جلوه دادن وسیله ای که به آن 
بی اعتنا هستیم اعالم کرده است. او برای روح دادن به میخ تا به حال نقاشی های متفاوتی را 
به کمک این وسیله خلق کرده است.این هنرمند تا به امروز توانسته است جوایزی بسیاری را از 
جشنواره های هنرهای تجسمی دریافت کند. هر نقاشی کوچک از 5 هزار میخ و بزرگترین آن ها از 30 هزار میخ درست شده است. زمان 

الزم برای کشیدن یکی از این نقاشی ها بیش از یک ماه است.   

آس��مان محلی است که اجرام می توانند برای خود هنرنمایی کنند 
و حتی برخی از آن ها مش��غول به رکوردزنی می شوند تا جایی که 
نام آن ها وارد کتاب رکوردهای گینس می شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران،  پدیده های آسمانی دارای شگفتی هایی هستند که در 

ادامه با برخی از آن ها آش��نای خواهید 
شد. این لیست به اجرام رکوردشکن در 

آسمان اشاره می کند.
سریعترینمدار

مدارهایی که سیارات یا ستاره ها طبق 
آن به دور یکدیگر حرکت می کنند یکی 
از زیبایی هایی است که در آسمان وجود 
دارد. م��دار کره زمین به دور خورش��ید 
برای کامل شدن نیاز به 365 روز وقت 
دارد اما سریع ترین مدار در دنیا متعلق 
 HMCancri به ستاره هایی به نام
است. این ستاره ا با سرعت باورنکردنی 

1.8 میلیون کیلومتر بر ساعت به دور یکدیگر می گردند و تنها 6 دقیقه 
طول می کشد تا یک دور کامل به دور یکدیگر بزنند. این مدار میلیون 

ها سال نوری با زمین فاصله دارد.
سریعترینسنگآسمانی

آن دس��ته از افرادی که در تاریخ 22 آوریل س��ال 2012 در منطقه 
کالیفرنیا بودند توانستند س��ریع ترین جرم آسمانی را که تا به حال 
س��رعتش ثبت شده است با چشم مشاهده کنند. تا به حال شهاب 
سنگ های بسیاری وارد جو زمین شده است ولی این شهاب سنگ 
که به سرعت باورنکردنی 103هزار کیلومتر بر ساعت به سمت زمین 
می آمد بسیار متفاوت بود. این سنگ آسمانی در میانه راه آتش گرفته 

و به صورت یک گوی آتش به زمین بخورد کرد.

سردترینستارهآسمان
در سال 2009 منجمان توانستند به اطالعات بسیار جالبی در مورد یک 
 WISE1828 ستاره قهوه ای دست پیدا کنند. این ستاره که به نام
شناخته می شود سردترین ستاره آسمان است زیرا دمایی برابر با 25 
درجه سانتی گراد دارد این درحالی است 
که بسیاری از ستاره های آسمانی دمای 
باالیی 100 درجه دارند. منجمان این 
س��تاره را مرده می نامند ولی یکی از 

پدیده های آسمان به شمار می آید.
قدیمیترینجرمآسمانی

شاید سن تمامی این آسمانی که می 
شناس��یم به 13.7 بیلیون سال پیش 
برگردد ولی کمتر شی را می توان پیدا 
ک��رد که در تمام این مدت بتواند زنده 
مانده و عمر داشته باشد. ستاره ای بنام 
HE 1523 یکی از ستاره هایی است 
که به عنوان قدیمی ترین ش��ی آسمان شناخته می شود. سن این 
ستاره 13.2 بیلیون سال اعالم شده است و تا به حال نزدیک ترین 
سنی که به این ستاره وجود دارد مربوط به سنگی است که 750 هزار 

سال سن دارد.
قویترینمغناطیسآسمان

یکی از ستاره های آسمان که در سال 2009 برای نخستین بار توسط 
اروپایی ها کش��ف شد دارای قدرت مغناطیسی است که تا به حال 
هیچگاه دیده نشده است. این ستاره که قطری 20 کیلومتری دارد 
به قدری مغناطیس��ی است اگر کمی به کره ما نزدیک تر بود نمی 
گذاشت هیچ وسیله ای روی زمین حرکت کند. البته خوشبختانه این 

ستاره 6500 سال نوری با ما فاصل دارد.    

 
از گوشه و کنار دنیا

ربات جدید گوگل

گوگل به جای کاربر در شبکه های اجتماعی 
پیام می فرستد

در کشور

عمود پرواز بدون سرنشین طیف نگار 
تحقیقات کشاورزی ساخته شد

موش ها برای حفاظت از زیستگاهشان 
آواز می خوانند

غبارهای خانگی از سیاره مشتری آمده اند

خلق نقاشی از جنس چکش و میخ 

 جرم های رکوردشکن آسمانی

سیارکی نام نابغه ادبی جهان را 
از آن خود کرد

مزرعه برنج 
روی پشت بام چینی 

آکورد 2014 هوندا
جایزه اتومبیل سبز را گرفت

سیگار های الکتریکی
 به اندازه سیگار های واقعی 

مضر هستند

قدیمی ترین تقویم 
جیبی جهان در صربستان 

کشف شد

یک منجم آماتور ایتالیایی، نام »توماس پینچون«، 
نابغ��ه ادبی جهان و رمان نویس امریکایی را برای 
سیارک کشف شده توسط خود، برگزید.به گزارش 
ایسنا، در 20 ماه نوامبر، 40 سیاره کوچک نام های 
جدیدی به خود گرفتند و بسیاری از این اجرام به 
پاس قدردانی از دانشمندانی مانند »جفری ریچ جی 
آر« یا کاشف آنها نامگذاری شدند.در این میان، یک 
منجم آماتور از ایتالیا به نام »ارنستو گایدو« سیارکی 
را که پیش تر UH7 2005( 152319( نام داشت، 
پینچون نام گذاش��ت.وی این عم��ل را با هدف 
قدردانی از این رمان نویس امریکایی مشهور و به 
خاطر سبک پیچیده، متراکم و استثنایی اش صورت 
داده است.فرایند نامگذاری سیارک های کوچک از 
قبیل سیارک پینچون کاماًل طوالنی است. سیارک 

پینچون در سال 2005 کشف شد.
این فرایند با تأیید کشف سیارک شروع می شود و 
از کاشف آن برای پیشنهاد دادن یک اسم دعوت 
به عمل می آید.اسامی پیشنهاد شده سپس توسط 
گروه CSBN )گروه مسئول نامگذاری سیارک ها 
و دنباله داره��ا( و ب��ا اس��تفاده از مجموع��ه ای از 
دستورالعمل های مستقیم به داوری گذاشته می شود. 

پس از پذیرش اسم، این نام رسمیت می یابد.    

چینی ها چند سالی است که استفاده های عجیبی 
از پشت بام خانه هایشان می کنند و در این سال 
سه مورد بسیار عجیب وجود داشته است. از معبد 
روی پش��ت بام تا ویالی سنگی نمونه هایی از 
عجیب ترین پشت بام ها بوده است.به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، بعد از دو مورد عجیب قبلی 
حاال نوبت به پیرمردی رس��یده اس��ت که سال 
هاست روی پش��ت بام خانه در حال کشاورزی 
کردن و برداش��ت برنج اس��ت. “پنگ کویگن” 
مردی است که در ارتفاع 20 متری از سطح زمین 
در حال کشاورزی است.این مزرعه اصاًل شوخی 
نیست و شاید کوچک باشد اما تنها راه کسب در 
آمد این پیرمرد همین زمین کش��اورزی عجیب 
است. او این روزها برنج در زمین خود کاشته است 
اما تا به حال توانسته 400 کیلوگرم هندوانه، 200 
کیلو گندم از این زمین برداش��ت کند.این زمین 
120 متر مربعی تبدیل به یک مزرعه تمام عیار 
شده اس��ت و حتی بسیاری از همسایه ها نیز از 
زمی��ن این پیرمرد خری��داری می کنند. او قصد 
دارد امسال برنج یک سال خانواده خود به همراه 
کمک خرجی برای زندگی را از این زمین برداشت 
کند. در حالی که بسیاری از ساخت و سازها روی 
پشت بام در چین ممنوع است اما همسایه های 
این مرد او را دوس��ت دارند و حتی در برداش��ت 

کمکش می کنند.
   

نمایش��گاه اتومبیل لس آنجلس، جایزه اتومبیل 
س��بز س��ال را به مدل آکورد 2014 از ش��رکت 
هون��دا اهدا کرد.ب��ه گزارش مه��ر، ران کوکان 
 cars of سردبیر مجله اتومبیل سبز و سایت
change گفت: این اتومبیل با داشتن انتخاب 
های هیبرید، الکتریک��ی و احتراق درونی دقیقًا 
همان اتومبیلی است که مشتریان امروز به دنبال 
آن هستند. تمام این گزینه ها امسال در کنار هم 
در آکورد جدید ارائه شده است تا بتواند عملکرد 
زیست محیطی این اتومبیل را به سطح جدیدی 
منتق��ل کند.مایک آکاواتی مع��اون اول بخش 
اتومبیل هوندا امریکا اظهار داشت: رانندگی با این 
اتومبیل هم لذت بخش است و هم میزان بهره 
وری س��وخت آن در باالترین حد خود قرار دارد.
این دومین بار در س��ه سال اخیر است که هوندا 
جایزه اتومبیل سبز سال را به خود اختصاص داده 
 Civic Natural Gas اس��ت2012 
ش��رکت هوندا این جایزه را طی دو سال گذشته 
به خود اختصاص داده بود.امسال 5 مدل خودرو 
برای دریافت جایزه اتومبیل سبز سال نامزد شده 
 ،328d بی ام دابلیو ،TDI A6 بودند. آئ��ودی
م��زدا 3، تویوتا کروال و هوندا آکورد که در س��ه 
نسخه گازی، هیبریدی و برقی عرضه شده نامزد 
دریافت جایزه اتومبیل س��بز سال بودند.در تغییر 
رویکردی نسبت به س��ال های گذشته، امسال 
هیچ اتومبیل الکتریکی نامزد نشد. سال گذشته 
سه اتومبیل هیبرید و سال پیش از آن دو اتومبیل 

الکتریکی و یک هیبرید نامزد شده بودند.   

در  آری�ن پورقدی�ری - 
ابتدا سیگار های الکتریکی 
بس��یار مورد استقبال قرار 
گرفتند چرا که چنین تصور می ش��د که دود 
ناشی از این سیگار ها در دود واقعی نیست و 

فقط بخار است.
به گ��زارش فاکس نیوز، ام��روزه کارخانه های 
تولید سیگار الکتریکی س��االنه سود زیادی به 
جی��ب می زنند چ��را که مردم اس��تفاده از این 
س��یگار ها را راهی برای ترک س��یگار واقعی 
می دانند و از آنجا که این س��یگار ها دود ندارد 
در محل هائی که سیگار کشیدن ممنوع است 
استفاده از آنها ممنوع نیست.اما آیا این سیگار ها 
بی ضرر هس��تند؟ بنا به نظر پزشکان تاثیرات 
مخرب س��یگار های الکتریکی کمتر از سیگار 
واقعی نیست.این س��یگار ها که با باطری کار 
می کنند به این گونه هس��تند که با هر پک به 
س��یگار مقادیری نیکوتین مایع در آن بخار می 
ش��ود و نیکوتین مایع وارد ریه فرد شده و بخار 
آب بی بو وارد محیط می ش��ود.در ابتدا سیگار 
های الکتریکی به عنوان ابزای وارد بازار شدند 
که شعار رها کردن افراد از شر اعتیاد به سیگار 
را می دادند اما اینک این سیگار ها با رایحه ها 
و اس��انس های مختلف خود تبدیل به ماده ای 
اعتیاد آور و خطرناک در میان مردم شده است.

س��یگار های الکتریکی به 
دلیل نیکوتینی که در خود 
دارند باعث اعتیاد می شوند.

 

محقق��ان موفق به کش��ف قدیمی ترین تقویم 
جهان در صربس��تان ش��دند.به گزارش ایسنا، 
باستان شناس��ان قدم��ت این تقوی��م را حدود 
هشت هزار س��ال پیش برآورد کرده اند.سیستم 
مزبور از دندان خرس وحش��ی س��اخته شده و 
28 دندانه های مثلثی مینیاتوری و حکاکی شده 
ب��ر روی آن از چرخ��ه 28 روزه ماه و همچنین 
چهار فاز آن حکایت دارند.گفته می ش��ود، بشر 
باس��تان از این اب��زار برای شناس��ایی بهترین 
زم��ان کاش��ت و برداش��ت محص��والت بهره 
برده اس��ت.این تقویم در ناحیه ای نزدیک شهر 
واق��ع   Smederevska Palanka
در ش��رق صربستان به دس��ت آمد و پروفسور 
میلوراد اس��توجیک از مؤسس��ه باستان شناسی 
بلگراد، کاشف آن گزارش شده است.این منطقه 
یکی از جالب ترین اماکن باستان شناس��ی اروپا 
از عصر نوس��نگی به شمار می آید و شش هزار 
س��ال پیش مرکز دینی بوده است.اس��تجویک 
معتقد اس��ت به جز کش��اورزان ک��ه از تقویم 
ب��رای محص��والت اس��تفاده می کردن��د، این 
س��امانه برای برنامه ریزی ه��ای خانوادگی نیز 
کاربرد داشته اس��ت.تقویم های ماهی از زمان 
پارینه س��نگی و نوس��نگی ب��ه کار  رفته اند اما 
تاکنون باستان شناسان چنین نمونه ای را در این 

منطقه از صربستان نیافته بودند.    

شماره تماس گروه چهلستون
132 داخـلـــی   6293750
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حجتا...کارگران-شهردارورئیسهیات
عالیسرمایهگذاریشهرداریرضوانشهر

آگهی مناقصه

ش��هرداری رضوانش��هر باستناد مصوبه 45 ش��ورای محترم اسالمی شهر 
رضوانشهر و صورتجلس��ه هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد نسبت 
به انبوه سازی تعداد 36 پالک از امالک شهرداری از طریق انتخاب سرمایه 

شهرداری
رضوانشهر

نوبت دوم

گذار و مش��ارکت کننده از بین سرمایه گذاران، شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط 
اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط 
مناقصه و اخذ اوراق و واریز سپرده، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1392/9/14 
به واحد مالی این ش��هرداری مراجعه نمایند. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار 

است و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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