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دهه اول محرم در 
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 امام خمینی)ره(

معاون اجرایی رییس جمهوری مأمور بررسی اجرای قطار شهری اصفهان :
رصد جدی

3 بیماری در کشور
تولید تخم مرغ در استان 

براساس نیاز بازار است 4 2

 یک میلیون دالر هم بدهند
در ذوب آهن نمی مانم

با توجه به کارنامه ام، بیش��تر از این آبرویم را به باد نمی دهم . من 
خیلی تالش کردم،  اما این تیم ایرادات اساسی دارد و نمی توانم 
بفهمم مشکل چه است،  اما خیلی از دور و بری ها علیه تیم هستند، 
برخی که تعداد آنها هم کم است همه کاری را برای خراب کردن 

6انجام می دهند چرا که با تیم مشکل داشتند. 
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 13 مدیر
 تسخیر کننده سفارت

 دولت توان پرداخت یارانه 
به کاالهای اساسی  را ندارد

در حال��ی که س��تاد تنظی��م ب��ازار اعالم کرده اس��ت 
قیمت گذاری کاالها به صورت دستوری انجام نمی شود، 
یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت اعتبار کافی 
برای پرداخت یارانه ها را هم ندارد چه برسد به پرداخت 
یارانه  واردات کاالهای اساس��ی و ب��ا اختصاص ارز آزاد 
به واردات کاالهای اساس��ی ش��اهد افزایش قیمت آنها 

خواهیم بود.
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 خط دوم  بی آر تی
  راه  ا ندازی  می شود 

مدیر اجرایی پ��روژه بی .آر. تی اصفهان گف��ت: راه اندازی 
خ��ط دوم بی  .آر. تی در دس��تور کار ش��هرداری اصفهان 
قرار دارد و ش��هرداری با فراهم س��ازی زیر س��اخت های 
نرم اف��زاری درصدد توس��عه خطوط بی.  آر.  تی در س��طح 
شهر اس��ت. علیرضا صلواتی در گفتگو با خبرنگار فارس 
در اصفهان با اش��اره ب��ه این ک��ه راه اندازی ش��ش خط 
بی . آر. ت��ی در ش��هر اصفهان در دس��تور کار ش��هرداری 
 ق��رار دارد، اظهارداش��ت: در ح��ال حاضر خط نخس��ت

 بی. آر. تی اصفهان ط��ی دو فاز اجرا ش��ده و روزانه تعداد 
بسیاری از شهروندان در این خط سرویس دهی می شوند.

ایران یکی از صادر کنندگان 
مهم گاز می شود

دبیرکل جدید مجم��ع کش��ورهای صادرکننده گاز 
)GECF( با اع��الم این که ایران تا دوس��ال دیگر به 
جرگه کشور های مهم صادر کننده گاز خواهد پیوست، 
مهم ترین بازارهای صادارت گاز ایران را مشخص کرد.

محمدحسین عادلی گفت: سخنرانی وزرای کشور های 
عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز نشان داد که 
آنها می خواهند به صورت یک س��ازمان عمل کنند، 
منافع اعضا مورد تأکید جدی قرار بگیرد و کاری کنند 

که بتوانند در بازار گاز جهانی تعیین کننده باشند.
وی تأکی��د ک��رد: ای��ران به دنب��ال این نیس��ت که 
قرار داد های تیپ برای همه کش��ور های عضو درست 
کند و یا به این سمت برود که بازار فروش گاز را متحد 
کند، به ای��ن معنی که همه تولی��دات را در یک هاب 
)مرکز( جمع و به فروش برساند. حتی اجرای چنین 
کاری در منطقه نیز در برنام��ه ی ایران قرار ندارد. در 
واقع ایران به دنبال آن است که هر کشور عضو این کار 

را برای خود انجام دهد.
عادلی با اش��اره به این ک��ه ش��اید مهم ترین چالش 

هماهنگ ش��دن مصرف کنن��ده و تولید کنن��ده گاز 
ب��ا یکدیگر باش��د، گف��ت: مهم ترین چال��ش ما این 
اس��ت که فضایی را ایجاد کنیم به جای تخاصم بین 
مصرف کننده و تولید کنن��ده فضای هماهنگی ایجاد 

شود که هر دو منتفع شوند.
دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادرکننده گاز ادامه 
داد: چون در مورد کاالی مهمی )گاز( بحث می کنیم 
که از مبانی اصلی توس��عه ی کشور هاست اگر به طور 
اش��تباه قیمت آن پایین تعیین ش��ود کشورها دچار 
مشکل خواهند شد؛ چرا که کش��ور ها ناچارند هم از 
نفت و هم از گاز اس��تفاده کنند پس براس��اس اصل 
جانش��ینی وقتی قیمت یک انرژی پایین اس��ت ولی 
همان حرارت را دارد بازار به س��مت ان��رژی ارزان تر 
می رود. این گونه کل ب��ازار به هم خواه��د ریخت به 
همین دلیل اس��ت که دو طرف باید با هم هماهنگ 
باشند و با گفتگوی دائم و ش��راکت به یک نقطه نظر 

واحد برسند.

دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادرکننده گاز: 

تدارک رسانه ملی برای  ایام محرم
س��ریال های» زمانی برای عاش��قی« به کارگردانی محمد 
حسین لطیفی و »خرده ستمگران « به کارگردانی مسعود 
شاه محمدی مجموعه های تلویزیونی هستند که مدیران 

سازمان صدا و س��یما برای این ماه تدارک دیده اند.هرساله 
همزمان با فرا رسیدن مناسبت های ملی و مذهبی، مدیران 
ارشد سازمان صدا و سیما برای تولید آثار قابل قبول و مطابق 

با سلیقه مخاطب ایرانی، از ماه ها قبل به تکاپو می افتند که 
اثری فاخر را روی آنتن رسانه ملی بفرستند.
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حادثه ای که قابل پیشگیری است

پایه های برق محل مناسبی برای نصب علم  و بیرق عزاداری نیست

وزیر نیرو مطرح کرد:

تأمین آب شرب استان به سختی انجام می شود

معاون اجرایی رییس جمهوری مأمور بررسی اجرای قطار شهری 

راه اندازی مترو   اولین کلید حل آلودگی هوای  اصفهان

مش��اور مدیر عامل ش��رکت توزی��ع برق اصفه��ان گفت: 
تأسیس��ات، پس��ت ها و ترانس��فورماتورها و پایه های برق 
محل مناسبی برای نصب پرچم ها، علم ها و بیرق های ویژه 
عزاداری نیس��ت و این کار خطر برق گرفتگی و آتش سوزی 

را تشدید می کند.
فضل اهلل وطن خواه با اشاره به این که در آستانه فرا رسیدن ماه 
محرم هستیم، به بیان نکات ایمنی در راستای ایام عزاداری 
محرم پرداخت و اظهارداشت: هر ساله با نزدیک شدن به ایام 
محرم هیأت های عزاداری ب��ه صورت خیمه های موقت برپا 
می ش��ود که در برخی از زمان ها ناخواسته مشکالتی برای 

خود و دیگران ایجاد می کنند.
وی با اشاره به این که ش��بکه های هوایی برق عایق نیستند 

و با نزدیک ش��دن به آنها احتمال خطر وج��ود دارد، افزود: 
برپا کنندگان خیمه هات عزاداری باید هنگام حمل  و نصب 
پرچم های ویژه عزاداری امام حسین)ع( شبکه های هوایی 
برق را مد نظر داش��ته باش��ند، چرا که خط��ر برق گرفتگی 

وجود دارد. 
مش��اور مدیر عامل ش��رکت توزیع برق اصفهان با اشاره به 
ضرورت دریافت انش��عاب برق در ایام مح��رم تصریح کرد: 
مسئوالن طی این مدت به صورت موقت و در طول ساعات 
اداری در امور های اجرایی آماده پاس��خگویی هس��تند که 
شهروندان می توانند با شماره تلفن 8121 همه روزه از ساعت 
هفت صبح تا 21 شب در تماس باشند. وطن خواه همچنین 
تأکید کرد: به هیچ عنوان خودس��رانه از شبکه یا منازل برق 

فرعی برای تأمین روش��نایی داخل محافل استفاده نشود، 
چرا که در اسرع وقت برق موقت در اختیار قرار می گیرد. وی 
درخواست کرد که هنگام تأمین لوازم گرمایشی داخل محافل 
از لوازم پر مصرف برقی اس��تفاده نشود. وی همچنین گفت: 
عزاداران هنگام حرکت دس��ته های عزاداری و هنگام حمل 
پرچم ها و عالمت های ویژه عزاداری به شبکه های هوایی که 
از عرض خیابان عبور کرده است، توجه کنند و حریم یا فاصله 
شبکه های برق برای پیشگیری از هرگونه برق گرفتگی که 
باید سه متر باشد را در نظر بگیرند. وی اظهارداشت: توصیه 
ما برای برپا کنندگان خمیه های عزاداری این است که برای 
تأمین برق داخل محافل عزاداری از متخصصان کار آزموده 

برق استفاده کنند.

وزیر نیرو گفت: در کش��ور انتقال حوضه به حوضه آبی صورت نم��ی گیرد مگر برای 
مصرف آب شرب؛ بنابراین انتقال آب از کارون به زاینده رود نیز تنها برای بخش شرب 
صورت می گیرد. به گزارش ایس��نا، حمید چیت چیان در نخس��تین نشس��ت خبری 
خود در جمع نمایندگان رس��انه ها گفت: ب��رای انتقال از حوضه ای ب��ه حوضه دیگر 
مقررات و اصول سختگیرانه ای گذاشته ش��ده که باید رعایت شود و غیر از نیاز شرب 
آب منتقل نخواهد شد. وزیر نیرو در ادامه همچنین در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر 
تصمیم وزارت نیرو در مورد انتقال آب از کارون به زاینده  رود با توجه به مخالفت ها و 
استقبال هایی که صورت می گیرد اظهارداشت:  دوستان در خوزستان حساسیت هایی 
و در اصفهان نگرانی هایی دارند؛ زاینده رود خشک شده و تأمین آب شرب اصفهان به 
سختی انجام می شود.چیت چیان با اش��اره به این که در اصفهان نیز از مردم خواسته 
شده تا در مصرف آب صرفه جویی کنند به مشکل کمبود منابع آب شرب اشاره کرد در 
حالی که اکنون فصل پاییز است و گفت: انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر مطلقا 

نخواهیم داشت مگر برای مصرف آب شرب.
 اگر از مردم خوزستان پرسیده شود که اجازه می دهید برای مردم یزد، کرمان و کاشان 
و ... که آب برای خوردن ندارند به میزان ش��رب آب کارون منتقل شود مطمئنم تمام 
مردم استان خوزستان و اس��تان چهارمحال و بختیاری اعالم می کنند حاضریم آب 

شرب مردم از کارون تأمین شود.

وی با اش��اره به این که تونل کوهرنگ 1 قبل از انقالب ساخته شده و تونل کوهرنگ 2 
پس از آن اجرا شده است افزود: تونل کوهرنگ 3 نیز در حال حاضر در حال اجراست و 
تمام آبی که از کارون به اصفهان یا فالت مرکزی یا به قم منتقل شده به یک میلیارد متر 
مکعب نیز نمی رسد، در حالی که کل آبی که در کارون جریان دارد بالغ بر 21 میلیارد 

متر مکعب است. بنابراین آب برداشتی کمتر از پنج درصد آب خوزستان می شود.
     تصویب مقررات سخت گیرانه انتقال آب در شورای عالی آب

وزیر نیرو با اشاره به این که در جلسات گذشته شورای عالی آب برای انتقال آب از یک 
حوضه به حوضه دیگر مقررات و اصول سخت گیرانه ای گذاشته شده است اظهارداشت:  
مقررات مصوبه باید رعایت ش��ود، نیازهای حوضه آب دهنده تأمین ش��ود و اقدامات 
الزم در حوضه آب گیرنده صورت گیرد.چیت چیان با تأکید بر این که اجازه انتقال آب 
حوضه به حوضه غیر از بخش شرب وجود ندارد گفت: برای انتقال آب حوضه ای تبعات 

زیست محیطی نیز در نظر گرفته می شود و تمام اصول رعایت خواهد شد.
وی تصریح کرد: اصولی که در انتقال آب رعایت می شوند نه تنها اصول درنظر گرفته 
شده در ایران بلکه اصولی هستند که در سازمان یونسکو مصوب شده و در چارچوب آن 
باید عمل شود،  بنابراین در صورت نیاز انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر وزارت 
نیرو مسأله را باید در شورای عالی آب مطرح کند تا پس از در نظر گرفتن ابعاد زیست 

محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... به تصویب برسد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اس��المی اعالم کرد: راه اندازی مترو اصفهان 
در دولت جدید با جدیت در حال پیگیری است و حتی معاون اجرایی رییس جمهوری 

مامور بررسی اجرای قطار شهری این کالن شهر شده است.
علی ایرانپور با اعالم این مطلب گفت: با توجه به این که مترو یکی از پروژه های اساسی 
و عام المنفعه برای مردم اصفهان است می تواند باعث کاهش میزان آالیندگی محیط 
زیست شود.  وی با اشاره به این که مترو اصفهان  از موضوعات اساسی استان به شمار 
می رود اذعان داشت: احداث مترو عالوه بر کاهش میزان آالینده ها در افزایش راندمان 

کار و کاهش اتالف وقت و زمان تاثیر به سزایی دارد. 
این نماین��ده مجلس با انتق��اد از این ک��ه دولت قبل ب��ه تعهدات��ش در زمینه مترو 

اصفهان عمل نکرد افزود: متأس��فانه پیگیری های الزم در این زمینه صورت نگرفت 
 لذا این طرح نس��بت به برنامه های زمانبندی قطار شهری ش��هرهای مشهد و تبریز 

عقب تر است. 
 وی به رس��یدگی رییس جمهور در خصوص موانع راه اندازی مت��رو اصفهان در طی 
هفته های اخیر اش��اره و تصریح کرد: طرح مترو اصفهان در دول��ت جدید با جدیت 
در حال پیگیری اس��ت و حتی معاون اجرایی رییس جمهوری مأمور بررسی اجرای 
قطار ش��هری این کالن شهر ش��ده اس��ت.  ایرانپور خاطر نش��ان کرد: مترو اصفهان 
 از طرح ه��ای اولوی��ت دار دول��ت اس��ت و پیگیره��ای الزم در این زمین��ه در حال

 انجام است. 
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چهره روزيادداشت

انتصابات فرجی دانا در وزارت علوم
رییس مرکز جذب اعضای هیأت علمی و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد 
و پاسخ گویی به شکایات وزارت علوم منصوب شدند.با احکام جداگانه ای 
از سوی رضا فرجی دانا  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمود صادقی به 
عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات 
و علی مقاری به عنوان رییس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم 
منصوب شدند.پیش از این  حاجی زاده سمت مدیرکل ارزیابی عملکرد و 
پاسخ گویی به شکایات و محمدرضا مردانی ریاست مرکز جذب اعضای 

هیأت علمی وزارت علوم را بر عهده داشتند.

مبنای مذاکره با 5+1
بروجردی نماینده مجلس با اش��اره به تحوالت سوریه، گفت: محاسبات 
اشتباه برخی از کشورهای منطقه، دخالت کش��ورهای بیگانه و اصرار بر 
حل نظامی بحران سوریه موجب بروز فجایع وخیم انسانی و تروریستی 
 در س��وریه ش��ده اس��ت. وی در ادامه از ارسال س��اح، آموزش نظامی 
تروریست ها و ورود و اعزام نیروهای تندرو به کشور سوریه به عنوان تبعات 
ناگوار دخالت بیگانگان در سوریه نام برد و اظهارداشت: گسترش تروریسم 
و تهدیدات امنیتی برای کشورهای منطقه و جهان از عوارض حاد دخالت 
در سوریه توس��ط قدرت های غربی و هم پیمانان منطقه ای شان است. 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
با اشاره به پرونده هسته ای کش��ورمان، گفت: به رسمیت شناختن حق 
ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مبنای واقعی مذاکره 

نمایندگان جمهوری اسامی ایران با گروه 1+5 خواهد بود.

امیرعبداللهیان عازم قاره سیاه شد
حس��ین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه قرار است در این سفر 
ضمن دیدار با همتایان خود با وزیران خارجه و رییس��ان جمهور این دو 
کشور آفریقایی دیدار کند. همچنین تشکیل کمیته مشترک سیاسی و 
اقتصادی در دو کشور کنگوی دموکراتیک به پایتختی کینشازا و کنگوی 

برازیلیا قرار است در این سفر مورد بررسی قرار گیرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز هفته گذش��ته در 
چارچوب گسترش و توسعه روابط ایران و آفریقا به آفریقای جنوبی سفر 
کرده بود در این س��فر یازدهمین اجاس کمیسیون همکاری مشترک 

اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی برگزار شد.

 حکم آزادی مديرمسئول
 روزنامه بهار صادر شد

همسر مدیر مسئول روزنامه بهار از صدور حکم آزادی سعید پورعزیزی 
از سوی ش��عبه چهار دادس��رای فرهنگ و رس��انه خبر داد. »معصومه 
شهریاری« افزود: حکم آزادی پورعزیزی با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون 
تومانی صادر شده است. به گفته همسر مدیر مسئول روزنامه بهار، حکم 
با پیک قضایی به دادسرای اوین ارسال شده و پورعزیزی عصر امروز آزاد 
خواهد شد. براساس این گزارش، پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار، 
11 آبان ماه جاری پس از احضار به شعبه چهار دادسرای فرهنگ و رسانه 

بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

آمريکا می خواهد شعار مرگ نشنود 
از سر راه پیشرفت ملت ايران کنار 

برود
محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم روز 
ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی در جمع خبرنگاران، در خصوص اهمیت 
روز 13 آبان، گفت: از یک س��و تأکید ملت ایران بر ارزش های انقاب و 
 حفظ شعائر تاریخی خود و  از سوی دیگر پیام اقتدار به مذاکره کنندگان، 
مهم ترین پیام 13 آبان امس��ال است تا هیچ کس��ی از مذاکرات ایران با 

قدرت های بین المللی سوءاستفاده نکند.
 رضایی همچنین با بیان این که اگر امریکایی ها می خواهند این ش��عار 
توسط ملت ایران سر داده نشود، راه ساده ای دارد، تأکید کرد : آنها باید از 
سر راه پیشرفت ملت ایران کنار بروند کارشکنی نکنند، به حقوق اساسی 
ملت ها احترام بگذارند، تحریم های اقتصادی را برداش��ته و دارایی های 

ایران را آزاد کنند.

مجیدوحمیدانصاری
 هم دانشگاه آزادی شدند

حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد با صدور احکام جداگانه ای رییس و 
اعضای شورای سیاست گذاری مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی)ره( 

و انقاب اسامی این دانشگاه را منصوب کرد.
براس��اس این گزارش، طبق این احکام جواد حقیری م��ددی به عنوان 
رییس مرکز فرهنگی دانش��گاهی امام خمینی)ره( و انقاب اس��امی و 
فاطمه طباطبایی، حجت االسام مجید انصاری، سید طه هاشمی، ابراهیم 
واشقانی فراهانی و حمید انصاری به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری 

این مرکز منصوب شدند.

از بین چهره ها و ش��خصیت های��ی که در ماجرای تس��خیر النه 
جاسوسی حضور داشتند، بسیاری راه جبهه را در پیش گرفتند و 
به شهادت رسیدند. برخی از آن ها هم راه سیاست در پیش گرفته 
و به مجلس راه یافتند. عده ای از آنها امروز در پست های مدیریتی 
کشور خدمت می کنند. معروف ترین چهره تسخیرکنندگان النه 
جاسوس��ی محمود احمدی نژاد است. س��ال 84 که او به ریاست 
جمهوری رسید بسیاری از رس��انه های غربی عکسی منتسب به 
او را منتشر کرده و نوش��تند که وی یکی از گروگان گیرهای النه 
جاسوس��ی بود. اما در واقع عکس منتشر ش��ده نه مربوط به او که 

تصویر  شهید حسین سیف بود.
سیدمحمد هاشمی اصفهانی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که 
بعدها با معصومه ابتکار ازدواج کرد و از مدیران نفتی شد در سال 90  
درباره نقش احمدی نژاد در تسخیر النه جاسوسی گفت که آقای 
محمود احمدی نژاد نماینده دانشگاه علم و صنعت بود. آنها معتقد 
بودند که تسخیر س��فارت امریکا در آن مقطع موضوعیت ندارد و 
مسأله ما امروز چپ ها هستند و باید حمله به منافع شوروی را در 
دستور کار قرار دهیم. حتی تهدید کرده بودند که ما به دولت موقت 
جریان را گزارش می دهیم، ولی کار آنقدر با سرعت و قدرت پیش 
رفت و مورد تأیید امام و قبول مردم قرار گرفت که دیگر از آن به بعد 

نتوانستند کاری بکنند.
معروف ترین این چهره ها که هم اکنون وزیر است حسین دهقان 
است. او به همراه بسیاری از دانش��جویان پیرو خط امام با توجه به 

آموزش هایی که دیده بودند به سپاه پیوست وی جانشین وزارت 
دفاع در دولت های هفتم و هشتم و معاون رییس جمهور و رییس 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم و مشاور 
رییس مجلس شورای اسامی بود. حسین دهقان مردادماه امسال 
از مجلس ش��ورای اس��امی برای وزارت دفاع دولت روحانی رأی 

اعتماد گرفت وهم اکنون وزیر دفاع دولت روحانی است.
رحمان دادمان هم باید در بین طیف دانش��جویان پیرو خط امام 
قرار داد ک��ه به وزارت رس��ید. دادمان هم پس از حادثه تس��خیر 
النه جاسوسی وارد سپاه ش��د و بعدها به عنوان اولین مدیرعامل 
شرکت شیات جمهوری اسامی منصوب شد. او در دی ماه سال 
79 با 223 رأی از مجلس به عنوان وزیر راه و ترابری انتخاب ش��د 
اما 6 ماه بعد و در اردیبهشت س��ال 80 در سانحه سقوط هواپیما 
جان خود را از دس��ت. حبیب اهلل بیطرف هم در دولت اصاحات 
وزارت گرفت. او وزیر نیروی دول��ت اول و دوم خاتمی بود. پس از 
 پیروزی روحانی در انتخابات نام بیطرف بار دیگر به عنوان یکی از 
گزینه های وزارت نیرو به میان آمد. رضا سیف الهی از سوی رهبر 
معظم انقاب در س��ال 71 به س��مت فرماندهی نیروی انتظامی 
منصوب ش��د. بعد از اتمام دوره فرماندهی اش در نیروی انتظامی 
به عنوان معاون هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مشغول فعالیت ش��د. معصومه ابتکار  یکی از چهره های معروف 
دانشجویان تخسیر کننده النه جاسوسی را باید در زمره کسانی قرار 
داد که به معاونت ریاست جمهوری رسیدند. او به خاطر تسلطش 

به زبان انگلیسی کار ترجمه و گفتگو با رسانه های خارجی را انجام 
داد. معصومه ابتکار همان چهره ای است که رسانه های خارجی از 
 او به عنوان خواهر مری یاد می کنند. او در دولت اصاحات معاون

 رییس جمهور شد و هم اکنون هم به عنوان رییس سازمان محیط 
زیست فعالیت می کند.

محمدرضا خاتم��ی هم یکی از چهره های حاضر در تس��خیر النه 
جاسوسی بود که با آغاز انقاب فرهنگی به سپاه پاسداران پیوست. 
او د رعملیات بیت المقدس که منجر به آزادس��ازی خرمشهر شد 

حضور داشت و بعدها نایب رییس مجلس ششم شد. 
ابراهیم اصغ��رزاده هم یکی از 
چه��ره های معروف تس��خیر 
النه جاسوس��ی بود که بعدها 
به نمایندگی مجلس شورای 
اس��امی در دوره سوم رسید. 
او را با نقش��ی ک��ه در انحال 
ش��ورای اول ش��هر ته��ران 
داش��ت هم م��ی  شناس��ند. 
اصغ��ر زاده بع��د از ماج��رای 
انحال شورای شهر اول شهر 
تهران عما به حاش��یه رفت و 
کمتر خبری از او ب��ود تا آنکه 
12 آبان س��ال 1391 در یک 
مناظره تلویزیونی با حس��ین 
ش��ریعتمداری مدیر مسئول 
 روزنامه دوباره به حلقه مرکزی 

اصاح طلبان راه یافت. عباس عبدی هم یکی از چهره های حاضر 
در ماجرای تسخیر النه جاسوسی بود که به روزنامه نگاری و کارهای 
پژوهشی روی آورد. یکی از پرس��روصداترین ماجراهای او سفری 
بود که در سال 78 به پاریس داشت و با باری روزن آخرین وابسته 
فرهنگی س��فارت آمریکا در تهران دیدار کرد در آن زمان روزنامه 
لوموند از این واقعه به عنوان آشتی گروگان و گروگانگیر یاد کرد. 
حسین شیخ االس��ام هم مثل بسیاری از دانش��جویان پیرو خط 
امام به سپاه پیوس��ت. او بعدها به وزارت خارجه رفت و در دوران 
حافظ اس��د و اوایل دوران بشار اسد در سوریه س��فیر ایران بود. او 
هم اکنون مشاور بین الملل علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسامی اس��ت. افروز رجایی فر، رییس س��تاد پاسداشت شهدای 
نهضت جهانی اسام است.  وی هم چنین کارگردان مستند اعدام 
فرعون است. او از اعضای جمعیت دفاع از ملت فلسطین است و از 
فعاالن حوزه انتفاضه فلسطین محس��وب می شود.برخاف سایر 
دانشجویان پیرو خط امام، کمال تبریزی وارد عرصه هنر شد و از 
عرصه سیاست فاصله گرفت. کمال تبریزی فارغ التحصیل رشته 
سینما و تلویزیون از دانشگاه هنر است. او تا به حال در رشته های 
تدوین، تهیه و تولی��د، صحنه و لباس، فیلمب��رداری، فیلمنامه و 
کارگردانی فعالیت کرده است. لیلی با من است، همیشه پای یک 

زن در میان است و مارمولک از معروف ترین ساخته های اوست.

چه کسانی در تسخیر سفارت آمريکا نقش داشتند ؟ 

تاريخ جديد برگزاري 13 مدیر تسخیر کننده سفارت
کنفرانس »ژنو2«

منابع دیپلماتیک لبناني در مصاحبه با روزنامه الجمهوریه 
اظهار داشتند:تاریخ جدید براي برگزاري کنفرانس »ژنو2« 

نیمه اول ماه ژانویه سال 2014 تعیین شده است.
این منابع دیپلماتیک با بیان این که اخضر ابراهیمي فرستاده 
سازمان ملل واتحادیه عرب به س��وریه بر روي این تاریخ که 
تاکنون تصمیمي قاطع درخصوص آن گرفته نشده را ترجیح 
مي دهد افزودند:با این وجود انتظار مي رود این تاریخ زمان 
کافي را ب��راي بهبودي روابط آمریکا وعربس��تان و برقراري 
ارتباط هایي که روسیه با هیأت مخالفان سوري برقرار کند 
به این گروه ها اعطا کن��د. این منابع لبناني همچنین تأکید 
کردند:تمامي این اقدامات پیش از نشس��ت گروه موسوم به 
ائتاف ملي مخالفان سوري که در روزهاي نهم ودهم نوامبر 
برگزاري مي شود و قرار است در آن موضع خود را درخصوص 

مشارکت در کنفرانس» ژنو2« ابراز دارند،انجام خواهد شد.

 هشدار آشکار جان کری
 به ايران

وزیرخارج��ه آمریکا با تک��رار این ادع��ا که آمری��کا اجازه 
 دستیابی ایران به ساح هسته ای را نخواهد داد افزود: برای

 انعطاف پذیری در مذاکرات هس��ته ای کاخ سفید از کنگره 
خواس��ت تا وقفه ای در تصوی��ب تحریم ه��ای جدید علیه 
ایران اعم��ال کنند.به گزارش آسوش��یتدپرس؛ جان کری، 
وزیر خارجه آمریکا روز گذشته)یک ش��نبه 12 آبان(  برای 
اطمین��ان دادن به متح��دان عرب خود اعام ک��رد آمریکا 
اجازه نمی دهد به آنها حمله شود. کری در هشداری آشکار 
به ایران اعام کرد اجازه نمی دهد دوس��تان عربی اش مورد 

تهدید قرار گیرند.

 تظاهرات علوی های ترکیه
 در استانبول

هزاران نفر از علویان ترکیه دراستانبول با برگزاری تظاهرات 
خواستار حقوق برابر شهروندی شدند.هزاران نفر از علویان 
ترکیه  در استانبول با برگزاری تظاهرات، به رفتار غیرمنصفانه 
مقامات ترکیه با این اقلیت مذهبی در این کش��ور اعتراض 
کردند. ش��عار معترضان، داش��تن حقوق ش��هروندی برابر 
 بود. ش��مار زیادی از فعاالن سیاسی س��ازمان های علوی و

 اتحادیه های تجاری و کارگری حضور داشتند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

رهبری ما را دلگرم کردند
عراقچی /معاون وزیر امور خارجه 

صمیمانه از بیان��ات حکیمان��ه مقام معظ��م رهبری و پش��تیبانی که 
از دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور و تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته یی 
 داش��تند و دلگرم��ی و اعتم��اد ب��ه نفس��ی ک��ه به م��ا دادند تش��کر

 می کنم.
 امیدواریم این حمایت و ارشاد های ایشان همراه با پشتوانه عظیم مردمی 
بتواند ما را در مسیر درس��ت مذاکراتی هدایت کند.  ما هم بدبینی خود 
را نس��بت به آمریکا حفظ کرده ایم تیم مذاکره کننده ایران با مأموریت 
مشخصی مذاکره می کند و این مأموریت مورد تأیید مقام معظم رهبری 
اس��ت. عراقچی گف��ت: در هر 
مذاکره  هدف اصل��ی ما اثبات 
حقوق م��ان و تثبی��ت احترام 
طرف مقاب��ل به ای��ن حقوق 
اس��ت که ش��امل غنی سازی 
هم می شود.  بنابراین هرگونه 
راه حل��ی بای��د تضمین کننده 
حقوق هسته یی ایران از جمله 

حق غنی سازی باشد.
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تکذیب کمک به دانشگاه  احمدی نژاد

روابط عمومی دانش��گاه جامع بین المللی ایرانیان با صدور بیانیه ای انتش��ار برخی اخبار مبنی بر دیدار 
محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان با برخی از شخصیت های کشوری برای کمک به این 

دانشگاه را نادرست و کذب دانست.

 جزئیات ديدار قالیباف 
و احمدی نژاد

حراج امالك 
مه آفريد خسروی 

جزئیات دیدار محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق و محمدباقر قالیباف 
شهردار تهران اعام ش��د. یک منبع آگاه به فارس درباره این دیدار گفت: این 
دیدار در راستای گفتمان اصولگرایان بوده اس��ت. وی با بیان این که شهردار 
تهران با بسیاری از چهره های شاخص دیدار داشته است، گفت: این دیدارها 
ادامه دار خواهد بود. این مقام مطلع گفت: در این دیداراحمدی نژاد به خدمات 
 شهرداری تهران اشاره کرده و گفته که خدمات ارایه شده در گذشته بی سابقه

 بوده و در آینده نیز بعید است کسی بتواند این خدمات را ارایه کند.
این دیدار در ساختمان الدن تهران که دفتر رییس جمهور سابق است برگزار 
شد؛ البته شنیده شده در پایان این دیدار قالیباف از احمدی نژاد ر خواسته تا 
مشکات و موضوعات شهری را که مردم در مراجعات شخصی شان به وی اعام 
می کنند، به شهرداری ارجاع دهد تا در جهت رفع آن اقدامات الزم انجام شود.

ح��راج ام��اک و مس��تغات م��ه آفرید خس��روي مته��م ردی��ف اول 
 پرون��ده فس��اد ب��زرگ مال��ی در 25 اس��تان کش��ور در قال��ب مزایده 

آغازشد .
 بعد از اعام حکم نهایي متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردي سخنگوي 
دس��تگاه قضا اعام کرد که اجراي حکم اعدام مه آفرید خس��روي متهم 
 ردیف اول این پرون��ده منوط به اجراي س��ایر احکام در م��ورد این متهم

 است. 
به نوعي این متهم باید ابتدا رد مال کرده و بدهي بانک ها را پرداخت کند.

این در حالي است که بعد از شناسایي اموال و مستغات مه آفرید خسروي 
براي پرداخت بدهي هاي بانکي، وکیل قانوني این متهم با هماهنگي دستگاه 

قضایي تصمیم به فروش این اموال گرفته تا حکم رد مال را اجرا کنند.

وزیر امورخارجه با بیان این که انتقاد حق مردم است، گفت: 
با وجود انتقادات اعتقاد دارم تاکتیک و روش دیپلماسی ایران 

در مذاکرات هسته ای صحیح است.
محمدج��واد ظریف در گفتگو ب��ا خانه ملت، درب��اره تأثیر 
شعار مرگ برآمریکا بر نتایج مذاکرات ایران با اعضای 5+1 
گفت: مذاکرات ایران درباره مس��ائل هس��ته ای با مقامات 
آمریکا نیس��ت، بلکه مذاکرات برای حل موضوع هسته ای 
با کشورهای عضو 1+5 اس��ت. وی در پاس��خ به این سؤال 
که برخی نسبت به تاکتیک وس��بک وزارت امورخارجه در 
برخورد با کشورهای عضو 1+5 انتقاد دارند، افزود: انتقاد حق 
مردم و نمایندگان مجلس شورای اسامی است اما من اگر 
اعتقاد داش��تم که روش وزارت خارجه در سیاست خارجی 

صحیح نیست هرگز از این روش استفاده نمی کردم.
ظریف ادام��ه داد: آنچه هم اکن��ون در جامع��ه بین الملل 
مش��اهده می ش��ود، بی��ان کنن��ده ای��ن موضوع اس��ت 
که بدخواهان ای��ران منزوی ش��دند و بدون هی��چ تنازلی 
 جمهوری اسامی توانسته نقش خود را به صورت جدی تری

 در سطح بین المللی ایفا کند. وی تصریح کرد: قطعا اتفاقات 
اخیر و تغییر رویکرد غربی ها در قبال برنامه هسته ای ایران، 
معیار قضاوتی است که آیا سیاست وزارت امور خارجه- که در 

واقع سیاست نظام است- موفق بوده است یا خیر؟

روحانی که در جمع هیأت های شرکت کننده در پانزدهمین 
 اجاس وزرای مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز س��خن

 می گفت، اظهار داش��ت: در دنیای امروز ب��رای حرکت در 
حوزه جهانی، نیاز به تشکیات جمعی است و این تشکیات، 
یعنی مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، به دلیل اثرگذاری 
آن در بازار جهانی، در تصمیمات جهانی نیز می تواند نقش 
به سزایی داشته باش��د. رییس جمهور اظهار امیدواری کرد 
که ای��ران در دوران دبیرکلی خود، برای هماهنگی بیش��تر 
سیاست ها و اهدافی که این مجمع به دنبال آن است، نقش 
تأثیرگذاری داشته باشد. روحانی با بیان این که بی تردید در 
همه کش��ورهای صادرکننده گاز، هم منافع مشترک و هم 
رقابت وجود دارد، تأکید کرد: رقابت حق همه است، اما همه 
باید تاش کنیم رقابت سالم داشته باش��یم و این رقابت به 
منافع مشترک ما خدشه ای وارد نکند. وی افزود: ما معتقدیم 
منافع صادرکنندگان و مصرف کنندگان باید در کنار یکدیگر 
مورد توجه قرار گیرد و در جهان امروز بازی برد و باخت هیچ 
تأثیری ندارد و در عرصه اقتصادی نیز نمی تواند پایدار باشد. 
وی افزود: باید از این مجمع، برای ایجاد عدالت، همکاری و 
تعامل بهتر و بیشتر در سطح جهانی استفاده کنیم. ما باید به 
فکر منافع همه جهان و همه انسان ها باشیم و در کنار منافع 

خود، به فکر ضرر نکردن ملت های دیگر نیز باشیم.

به گزارش فارس مردم و جوانان فهیم و والیت مدار اصفهان 
همزمان با همه ملت ایران یکصدا شعار »مرک بر آمریکا« را 

در راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار سر دادند.
در این راهپیمایی مردم با مش��ت های گره کرده خود شعار 
»مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر استکبار« 
را سر دادند تا بار دیگر با حضور هوشمندانه خود در صحنه 
سیاسی اجتماعی سیلی محکمی به اس��تکبار جهانی و در 
رأس آن آمریکا بزنن��د. دانش آموز و دانش��جو در مدارس و 
دانشگاه های مختلف اصفهان با در دست داشتن پاکاردها 
و تابلوهایی که مزین بر »مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل« 
بود در راهپیمایی 13 آبان ش��رکت کرده و صحنه های زیبا 
و دشمن ش��کنی را خلق کردند. الزم به ذکر اس��ت در این 
راهپیمایی  مادران به همراه نونهاالن خود و مردم با اعضای 
خانواده در گلستان ش��هدا تجمع کرده بودند و با سر دادن 
شعار »ملت ما با تحریم هرگز نمیش��ه تسلیم« و »مرگ بر 
آمریکا« انزجار و برائت خود را از مشرکین و مستکبرین عالم 
اعام کردند.  مس��ئوالن دولتی، انتظامی، سپاهی و اعضای 
شورای شهر، برخی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
و هیأت های مذهبی از دیگر شرکت کنندگان در راهپیمایی 
13 آبان بودند ک��ه همصدا با ملت ایران انس��جام خود را به 
والیت فقیه و انزجار خود را از استکبار جهانی اعام داشته اند.

منصور حقیقت پ��ور نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��امی گفت: آمریکا 
هیچ گاه قابل اعتماد نیست. البته ما با این کشور دعوا نداریم.

نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی در ادامه تصریح کرد: 
ما در مجلس قانونی تصویب کردیم که آمریکایی ها باید بر 
اساس آن خس��ارت های وارد ش��ده به ایران را بدهند که ما 
نیز خواهان آن هس��تیم. وی ادامه داد: جنایات و خساراتی 
که آمریکایی ه��ا و متحدانش به ملت مس��لمان ایران وارد 
کرده اند، به این راحتی ها جبران نمی ش��ود. آنها باید به این 
نتیجه رسیده باشند که تنفر ملت ایران از آنها نه تنها کمتر 
نش��ده، بلکه بیشتر نیز ش��ده اس��ت. حقیقت پور در بخش 
دیگری از سخنانش به جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت 
با وزیر امور خارجه اشاره کرد و افزود: در این جلسه 2 تن از 
نمایندگان سؤالی در مورد برخورد جدی با دولت پاکستان 
در زمینه مبارزه این کشور با تروریسم مطرح کردند که آنها 

از پاسخ های آقای ظریف قانع نشدند.
نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی خاطره نش��ان کرد: بر 
همین اساس قرار ش��د س��ؤال از آقای ظریف در خصوص 
برخورد جدی با دولت پاکستان و این که چرا این وزارتخانه 
در رابطه با حوادث س��راوان تذکری به این کش��ور نداد، در 

صحن علنی مطرح شود.

مجلس راهپیماییامور خارجه مجلس

انتقاد ظريف از 
منتقدين تیم مذاکره کننده

بايد به فکر منافع همه 
جهان باشیم

 طنین شعار مرگ
 بر آمريکا در اصفهان پیچید

 طرح سؤال از ظريف
 به زودی در مجلس
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از بین چهره ها و 
 شخصیت هايی
 که در ماجرای 

تسخیر النه 
جاسوسی حضور 
داشتند، بسیاری 

راه جبهه را در 
 پیش گرفتند
 و به شهادت 

رسیدند. 
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 دمای هوای اصفهان
 تا چهار درجه کاهش می يابد

کارش��ناس پیش بین��ی اداره کل هواشناس��ی اصفه��ان گفت: در 
 24 س��اعت آینده کمینه دمای ش��هر اصفهان س��ه تا چهار درجه 
سانتیگراد کاهش می یابد. لیال امینی ایرنا افزود: بر این اساس حداقل 
 دمای ه��وای اصفهان یک درجه س��انتیگراد و حداکث��ر 17 درجه 

سانتیگراد خواهد بود.
وی گرم ترین نقطه استان در 24 ساعت آینده را کاشان با 20 درجه 
سانتیگراد و خنک ترین نقطه را داران و میمه سه درجه سانتیگراد 
زیر صفر بیان کرد.کارشناس پیش بینی هواشناسی اصفهان با اشاره 
به بارش باران در استان اظهارداشت: بیش��ترین میزان بارندگی در 
اردس��تان با 10/8 میلیمتر بود. وی افزود: در شهر اصفهان نیز یک 

میلیمتر بارندگی اندازه گیری شد.

 کاروان راهیان نور مانع تأثیر
 جنگ نرم دشمن است

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی شهرستان شهرضا گفت: کاروان 
راهیان نور از مهم ترین موانع تأثیر جنگ نرم دشمن بر جوانان ایران 
است.محمدقاس��می با بیان این که کاروان راهیان نور نقش مهمی 
 در ترویج فرهنگ دفاع مقدس دارد، اظهارداش��ت: س��ازمان بسیج 
دانش آموزی این شهرستان براساس همین دیدگاه 600 دانش آموز 

را در قالب 12 اتوبوس به مناطق جنگی اعزام کرد.
 وی همچنین به روز 13آبان اشاره کرد و گفت: چهار هزار دانش آموز 
دختر و پسر امروز در میدان شهید باهنر ش��هرضا با عنوان حماسه 

سازان 13 آبان حضور پیدا می کنند. 

 دولت به دنبال پوشش داروهای
گران قیمت

نایب رییس ش��ورای عالی نظام پزشکی با اش��اره به اقدامات وزارت 
بهداش��ت و وضعیت رو به بهبود بازار دارویی کش��ور گف��ت: بارها 
پیشنهاد کرده ایم سازمان غذا و دارو کمیته ویژه ای متشکل از چند 
وزارتخانه دخیل در امر تأمین دارو تشکیل دهد تا بتواند به استمرار 

سیاست های فعلی دست یابد.
دکتر محم��ود فاضل با بیان ای��ن که به نظر می رس��د وضعیت بازار 
دارویی کش��ور با توجه به رویکرد جدید وزارت بهداش��ت و سازمان 
غذا و دارو، رو به بهبود اس��ت، اظهارداشت: اما موضوعی که همیشه 
نگرانش بودیم این اس��ت که دارو کاالی یک بخشی نیست و باید از 

بخشی نگری به آن پرهیز شود.
وی ادام��ه داد: دارو کاالیی اس��ت که تهی��ه، تأمین و ت��دارک آن 
فرابخشی است. به عنوان مثال بانک مرکزی، گمرک، وزارت بهداشت 

و سازمان های بیمه گر باید با همکاری یکدیگر دارو را تأمین کنند.

 تهیه جهیزيه
 برای ۲۰ نوعروس شهرضايی

در یک اقدام ابتکاری به همت خیریه حضرت نرجس خاتون)س( و 
جمعی از خیران، جهیزیه 20 نوعروس بدسرپرست و بی سرپرست 

شهرضایی تحویل شد. 
فرماندار شهرس��تان شهرضا ش��امگاه یک ش��نبه در جشن بزرگ 
ازدواج نوعروس��ان خانواده خیری��ه حضرت نرج��س خاتون)س( 
 ک��ه توس��ط مرک��ز رس��یدگی ب��ه ام��ور زن��ان بدسرپرس��ت و 
ب��ی سرپرس��ت برگ��زار ش��د، اظهارداش��ت: کمک ه��ای نق��دی 
و غیرنق��دی خیران و م��ردم در مناس��بت های مختلف بسترس��از 
رش��د و هم راس��تای س��طح زندگی دهک های مختل��ف اجتماع و 
 همچنین کاهش ناهنجاری های جسمی و روحی را به همراه خواهد

 داشت.

بررسی 4 هزار و ۲۰۰ پرونده مالیاتی 
در هیأت های حل اختالف استان

رییس مجمع امور صنفی اس��تان اصفهان از بررس��ی بیش از چهار 
هزار و 200 پرونده مالیاتی در هیأت های حل اختالف مالیاتی استان 

اصفهان طی 6 ماهه نخست امسال خبر داد.
 سید عبدالوهاب سهل آبادی شامگاه یک شنبه در نشست مشترک 
نمایندگان دادگس��تری، س��ازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی در 
هیأت های حل اختالف مالیاتی اظهارداشت: در6  ماهه نخست امسال 
بیش از چهار هزار و 200 پرونده در هیأت های حل اختالف مالیاتی 
استان اصفهان بررس��ی ش��ده  که تنها هفت درصد از این پرونده ها 

سبب رفع تعرض مودیان مالیاتی شده است.

 اجرای طرح پیشگیری
 از ايدز در زنان پر خطر

رییس مرکز توسعه سازمان بهزیستی گفت: 30 درصد 
افراد مبتال ب��ه ایدز از راه جنس��ی و 55 درص��د از این 
بیم��اران از طریق تزریق آل��وده به این بیم��اری مبتال 

شده اند.
حمیدرض��ازاده با بی��ان این مطل��ب افزود: بر اس��اس 
آماره��ای وزارت بهداش��ت بی��ش از 50 درص��د از 
مبتالیان ب��ه بیم��اری اچ آی وی مثب��ت از راه تزریق 
با س��رنگ آلوده مبتال ش��ده ان��د این در حالی اس��ت 
ک��ه در گذش��ته 90 درص��د آنه��ا از طری��ق تزری��ق 
به ای��ن بیم��اری گرفتار ش��ده بودند. وی ب��ه اقدامات 
پیش��گیرانه بهزیس��تی درب��اره جلوگی��ری از بیماری 
ایدز اش��اره کرد و گفت: در ح��ال حاض��ر برنامه های 
 زیادی برای پیش��گیری از این بیماری در کش��ور اجرا 
می ش��ود که ارایه س��وزن و س��رنگ یکی از مهم ترین 
اقداماتی است که ما انجام می دهیم. رییس مرکز توسعه 
س��ازمان بهزیس��تی از معرفی بیماران مبتال به ایدز به 
باشگاه های مثبت تحت پوش��ش این سازمان خبر داد 
و گفت: کلینی��ک هایی که ویژه این بیماران اس��ت و یا 
مراکز بیماری های رفتاری، افراد دارای اچ آی وی مثبت 
را برای دریافت مهارت و مش��اوره به باشگاه های مثبت 
معرفی می کنند. رضازاده از اجرای طرح پیش��گیری از 
ایدز در زنان پرخطر خب��ر داد و گفت: این طرح در حال 
حاضر در مرحله ارزیابی و اقدامات اولیه است و تا پایان 
سال به صورت آزمایش��ی اجرا می شود. وی تأکید کرد: 
پس از اجرای موفقیت آمیز آن به صورت گس��ترده در 
تمامی کش��ور اجرایی خواهد ش��د که البته در مرحله 
اول برای جامعه هدف و گروه هدف بهزیستی است.وی 
همچنین در مورد طرح پیش��گیری از ایدز در کودکان 
خیابانی نیز اظهار داشت: ارزیابی سریع این برنامه انجام 
شده و مرحله مداخله آن نیز طراحی شده و تا پایان سال 

جاری اجرای نهایی آن آغاز خواهد شد.
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گشتی در اخبار
لباس های پرزدار عامل آلرژی تنفسی 

عضو هیأت مدیره انجمن آس��م و آلرژی ایران گفت: در البالی پرزهای البس��ه، گرد و غبار جمع 
می شوند که حاوی حشرات ریزی به نام مایت هستند و می توانند موجب آلرژی تنفسی و آلرژی 

پوستی در افراد شوند و در ادامه به آسم، رینیت آلرژی و اگزما منجر شوند.

3

ادامه از صفحه يک- وی با بیان این که خط دوم بی . آر . تی اصفهان 
از میدان آزادی تا میدان جمهوری اس��المی ادامه دارد، ادامه داد: 
توسعه خطوط بی. آر. تی از نیاز های شهر اصفهان در راستای حرکت 
به سوی توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی موجود 

در سطح شهر است.
مدیر اجرایی پروژه بی. آر. تی اصفهان ب��ا تأکید بر این که با توجه 
به الحاق خوراسگان به ش��هر اصفهان مقرر شده است که از محور 
ارغوانیه تا میدان احمد آباد و از میدان احمد آباد تا پایان صمدیه به 
صورت خط شرقی و غربی یک خط بی. آر. تی در اصفهان راه اندازی 
شود، تصریح کرد: البته این خط به صورت جدید تر و متفاوت از خط 

نخست بی .آر. تی راه اندازی می شود.
وی با اش��اره به این که با توجه به این ک��ه در حال حاضر فرهنگ 
استفاده از خطوط بی. آر .تی در میان شهروندان نهادینه شده است، 
در راستای اجرای خطوط دیگر بی. آر. تی در سطح شهر با مشکالت 
کم تری مواجه هس��تیم، افزود: راه اندازی خ��ط دوم بی . آر . تی در 
دستور کار شهرداری اصفهان قرار دارد و شهرداری با فراهم سازی 
زیر س��اخت های نرم افزاری درصدد توس��عه خطوط بی . آر . تی در 

سطح شهر است.
صلواتی با بیان این که شهرداری برای توسعه این خطوط به میزان 
کم تری از زیر ساخت های سخت افزاری استفاده می کند و استفاده 
از زیر ساخت های نرم افزاری برای توسعه خطوط بی آر تی در دستور 

کار ش��هرداری قرار دارد، تأکید کرد: فراهم سازی زیر ساخت های 
مورد نی��از برای اجرای خ��ط دوم بی .آر. ت��ی از برنامه های اصلی 
شهرداری است. وی با تأکید بر این که افزایش عرض خیابان حکیم 
نظامی برای اجرای این خط از مهم ترین این برنامه هاست، افزود: 
ش��هرداری با سرپوش��یده کردن محل های دفع آب های سطحی 
در اطراف خیابان درصدد اضافه کردن دو تا س��ه متر به عرض این 

خیابان است.
مدیر اجرایی پروژه  با اش��اره به این که عملی��ات اجرایی افزایش 
عرض خیابان حکیم نظامی طی یک ماه آتی آغاز می شود، گفت: 
پس از پایان یافتن این اقدامات، عملیات اجرا و راه اندازی خط دوم 
پروژه بی .آر. تی اصفهان نیز آغاز می شود. وی با بیان این که خط 
سوم بی. آر.تی نیز از میدان احمد  آباد تا صمدیه راه اندازی می شود، 
اظهارداش��ت: با توجه به این که عرض بافت مرکزی شهر محدود 

است، این خط به صورت متفاوت تر از خط نخست اجرا می شود.
صلواتی ب��ا تأکید بر این که جذب مس��افر در این خ��ط به میزان 
بس��یاری افزایش پیدا می کند، تأکید کرد: ش��هرداری با استفاده 
از انج��ام اقدامات نرم افزاری خط س��وم بی .آر. ت��ی را در اصفهان 

راه اندازی می کند.
وی با اشاره به این که راه اندازی خط سوم بی. آر. تی سبب کاهش 
بار ترافیکی و کاهش آلودگی هوا در محدوده مرکزی شهر می شود، 
ادامه داد: همچنین با راه اندازی این خط، تردد خودرو های شخصی 

در این مسیر کاهش پیدا می کند.

    خدمت رسانی اتوبوسرانی اصفهان به بهارستان تا هفت 
ماه ديگر تمديد شد

فضل اهلل کفیل درکارگروه ترافیک شهرستان اصفهان اظهارداشت: 
بر اساس توافق قبلی قرار بود س��ازمان اتوبوسرانی اصفهان تا مهر 
امسال به شهر بهارستان خدمت رس��انی کند. وی افزود: شورای 
اسالمی شهر و شهردار بهارستان موظف هس��تند تا پایان خرداد 
 م��اه 93 اقداماتی ب��رای بهبود وضعی��ت حمل و نقل این ش��هر

 انجام دهند.
وی با بی��ان این که س��ازمان اتوبوس��رانی اصفهان در 10س��ال 
گذشته مس��ئولیت حمل و نقل مس��افران این ش��هر را برعهده 
 داش��ته اس��ت،گفت: اگ��ر مدیری��ت ش��هری بهارس��تان در

 سال های گذشته نسبت به پیگیري و  ایجاد سیستم حمل و نقل 
عمومی مس��تقل اقدام کرده بود، اکنون مشکل حمل و نقل ایمن 
شهروندان این منطقه برطرف شده بود. فرماندار اصفهان، اداره راه 
و شهرسازی این شهرس��تان را موظف کرد تا هزینه احداث جاده 
کندرو مختص حمل و نقل عمومی از پل راه آهن تا شهر بهارستان 
را بر آورد نموده و ظرف ده روز آینده ارایه نمایند. وی تصریح کرد: 
شهرداری بهارستان باید در تأمین هزینه های این پروژه به اداره راه 
و شهرسازی شهرستان کمک کند تا شاهد اجراي خط اختصاصي 

بهارستان تا محدوده شهر اصفهان باشیم.
 وی تأکید کرد: تعداد زیاد ایس��تگاه  بین راهی در مسیر اتوبوس 
های بین شهری اصفهان- بهارستان هم نیازمند ساماندهی است 
بنابراین اداره راه و شهرس��ازي با مشارکت دس��تگاه هاي ذیربط 
نسبت به تهیه طرحي در این خصوص اقدام و نتیجه در جلسه آینده 
شوراي حمل و نقل و ترافیک مطرح شود. فرماندار اصفهان تأکید 
کرد: مسئوالن حمل و نقل بهارس��تان موظف به پیگیری شبکه 
حمل و نقل مجزا ایمن و مطمئن برای شهروندان محترم این شهر 
هستند و نباید تصمیمات این کارگروه جایگزین وظیفه ذاتی آنها 
ش��ود. وی با بیان این که کارگروه ترافیک به واسطه مطرح بودن 
جان مردم متفاوت از سایر کارگروه هاست تأکید کرد: اعضای این 
کارگروه خود را مسئول حفظ جان و تأمین امنیت مردم در جاده ها 
بدانند بنابراین الزم است تمام تصمیمات مطابق با استانداردهای 
قابل قبول باش��د. فرماندار اصفهان با بیان این که دغدغه جدی ما 
در درجه اول حفظ س��المتی مردم است افزود: آسیب دیدن جان 
مردم قابل جبران نیس��ت و دنبال کردن راهکارهایي براي فرار از 
پاسخگویي با آموزه هاي دین ما  سازگار نیس��ت. وی گفت: اداره 
کل حمل و نقل پایانه های استان موظف است تا وظیفه ذاتی خود 
را درباره حمل و نقل مسافر بین شهری به نحو مطلوب پیگیري و 

برای آن برنامه ریزی نماید.
وی همچنین کمیته فنی فرمانداری را موظف کرد تا روند اجرای 
مصوبات  این کارگروه را بصورت ماهیانه پي گیري نماید.وی گفت: 
مصوبات این شورا برای تایید به شورای هماهنگی ترافیک استان 

ارسال می شود.

مدير اجرايی پروژه بی آر تی اصفهان: به زودی 

خط دوم  بی آر تی  راه  اندازی  می شود 
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آماده باش ايران علیه بیماری فلج اطفال

رصد جدی بیماری در کشور
مديرکل ثبت احوال استان اصفهان

  تولد 4556 نوزاد  در اصفهان

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت از آماده 
باش کشور علیه بیماری فلج اطفال به دنبال تأیید مواردی از این 
بیماری در سوریه و هشدار سازمان جهانی بهداشت در این باره خبر 
داد و گفت: هر تصمیمی که در اجالس کارشناسی سازمان جهانی 
بهداشت در این باره گرفته ش��ود، ایران نیز به صورت هماهنگ با 

دیگر کشورها انجام خواهد داد.
دکتر محمدمهدی گویا، درباره هش��دار سازمان جهانی بهداشت 

مبنی بر تأیید مواردی از فلج اطفال در سوریه و خطر گسترش این 
بیماری به سایر کشورهای منطقه به دلیل مسری بودن آن، گفت: 
این ویروس سه نوع دارد که هر سه نوع آن فلج اطفال ایجاد می کند. 
اما ویروس کنونی که سازمان جهانی بهداشت نسبت به آن هشدار 
داده مربوط به نوع یک این ویروس است. وی در این باره ادامه داد: 
مواردی که تاکنون از سوی س��ازمان جهانی بهداشت تأیید شده 
در یکی از اردوگاه های مرزی این کش��ور رخ داده بود. این موضوع 
بالفاصله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در اجالس اخیر سازمان 
جهانی بهداشت با حضور وزرای بهداشت کشورهای عضو منطقه 

مدیترانه شرقی در عمان مطرح شد.
به گفته رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
در اجالس اخیر مقرر شد که کشورها یک سری اقدامات هماهنگ 
را درباره این بیماری انج��ام دهند. عمده این اقدام��ات به برنامه 

واکسیناسیون بازمی گردد. 
بدیهی اس��ت کش��ورهایی که به منطقه ابتال نزدیک تر هس��تند 
،کارشان س��خت تر خواهد بود و شاید الزم باش��د تعداد زیادی از 
اطفال را حداقل در 2 نوبت علیه فلج اطفال واکسینه کنند. بی تردید 

این اقدام به صورت اضطراری انجام خواهد شد.

مدیرکل ثب��ت اح��وال اس��تان اصفهان ب��ا بیان ای��ن که به 
طور میانگی��ن در 6 ماه نخس��ت س��ال جاری در هر س��اعت 
9/32ن��وزاد در اصفهان متولد ش��ده اس��ت، گف��ت: طی این 
 م��دت، چه��ار ه��زار و 556 ن��وزاد در اصفه��ان متول��د

 شده اند.
تورج حاجی رحیمیان با اش��اره به آمار 6 ماه نخست والدت در 
اصفهان، اظهارداشت: طی 6 ماه گذشته در اصفهان، چهار هزار 

و 556 نفر متولد شده اند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه از تع��داد اع��الم ش��ده 36 ه��زار و 
469 نفر ش��هری و چه��ار ه��زار و 87 نفر روس��تایی بوده اند، 
ادام��ه داد: تع��داد والدت ه��ای پس��ران در ای��ن م��دت 6 
ماه، بیش��تر بوده اس��ت، به طوری ک��ه در اصفه��ان 20 هزار 
 و 821 ن��وزاد پس��ر و 19 ه��زار و 735 ن��وزاد دختر ب��ه دنیا 

آمده اند.
مدی��رکل ثبت اح��وال اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه این که 
 نس��بت جنس��ی پس��ران به دختران 105 به 100 نفر است،

 متذک��ر ش��د: ن��رخ ج��اری والدت در ای��ن م��دت 
16درص��د ب��وده اس��ت ک��ه  6 م��اه در اصفه��ان، 51/
 نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته 16/44ب��وده

 است.
حاجی رحیمی��ان در پایان اف��زود: به طور میانگی��ن در 6 ماه 
س��ال  جاری در ه��ر س��اعت 9/32ن��وزاد در اصفه��ان متولد 
ش��ده اس��ت که این میزان در ط��ول م��اه نزدیک 6 ه��زار و 
 712 نوزاد گزارش ش��ده که نسبت به سال گذش��ته افزایش

 یافته است.
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) سهامی خاص  به شماره ثبت 5824( 
بدينوسيله از سهامداران محترم  مهندسين مشاور بازرس�ی فنی ناظران ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 
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چهره روزيادداشت

 واردات ۲۱ هزار تن کره
 در ۷ ماهه سال جاری

     در سال جاری 2۱/7هزار تن کره وارد کشورمان شده است که ۱۹ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.به نقل از گمرک 
جمهوری اسالمی ایران ، در 7 ماه نخست سال جاری، 2۱/7هزار تن کره 
به صورت بسته های بیش از 500 گرم به ارزش ۱05/۹میلیون دالر وارد 
ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد به لحاظ وزن و 
ارزش ریالی کاهش یافته است. همچنین در مهر ماه، 3/۱هزار تن کره به 

ارزش ۱5/2میلیون دالر وارد کشور شده است. 

آبرساني 
به روستاهاي مبارکه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی اس��تان اصفهان گفت: پروژه 
آبرساني از محل تصفیه خانه بابا شیخ علي به روستاهاي شهرستان مبارکه 

در حال پیگیري است.
 علی محمدی با اشاره به این که مصوبه این پروژه آبرساني در دولت هشتم 
انجام شده است، اظهار داشت: پروژه آبرساني از محل تصفیه خانه بابا شیخ 
علي به روستاهاي شهرستان مبارکه با تأمین اعتبار مناسب به زودي به 
بهره برداري خواهد رسید. وی به اقدامات انجام شده در این پروژه اشاره 
کرد و گفت: مجتمع آبرساني کرکوند که خطوط انتقال و ساخت مخازن 
و ایس��تگاه هاي پمپاژ آن تکمیل و مورد بهره ب��رداري قرارگفته یکی از 

اقدامات انجام شده برای این پروژه است. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
مجتمع 22 روس��تاي فخر آباد این مجتمع در دو نقطه از خطوط انتقال 
آب آبگیري مي کند و هم اکنون روستاهاي مذکور به جز سه روستا از آب 

تصفیه خانه بابا شیخ علي استفاده مي کنند.

صادارت سنگ آهن استان
 از رتبه دهم به نخست رسید

مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا در سازمان توسعه تجارت 
ایران در اصفهان گفت: صادرات سنگ آهن از رتبه دهم در سال گذشته 
به رتبه نخست در امسال رسیده است. اس��دیان با بیان این که در نیمه 
نخست امسال با وجود کاهش صادرات، واردات نیز 25 درصد تنزل یافته، 
اظهار داشت: میزان صادرات و واردات در حال نزدیک شدن به هم است. 
وی رتبه کنونی کسب و کار کشورمان را در میان ۱۶۸ کشور در جایگاه 
۱52 اعالم کرد و افزود: وزیر صنعت، مع��دن و تجارت وعده داده که این 

رتبه به ۱00 برسد. 

 قیمت محصوالت هیوندای و کیا
 تا 50 میلیون تومان کاهش يافت

یک واردکننده خودرو گفت: نمایندگی های رسمی محصوالت هیوندای و 
کیا به دلیل شکست خوردن پروژه ایجاد انحصار در واردات خودرو، مجبور 

به کاهش تا 50 میلیون تومانی قیمت ها شدند.
 مصطف��ی ممقان��ی در گفتگو ب��ا خبرنگار خبرگ��زاری دانش��جویان 
ایران )ایس��نا(، اظهارداش��ت: تا هفته گذش��ته نمایندگی های رسمی 
خودروس��ازان خارجی در برابر کاهش قیمت خودروها در بازار مقاومت 
کرده و می خواس��تند از طریق ایجاد انحصار در واردات، از کاهش قیمت 

محصوالتشان خودداری کنند.
وی با بیان این که با این حال به نظر می رسد پروژه انحصاری شدن واردات 
خودرو شکست خورده است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب شرکت های 
اطلس خودرو و آسان موتور به عنوان واردکنندگان محصوالت هیوندای و 
کیا از هفته پیش مجبور شدند قیمت محصوالت خود را بین هشت تا 50 

میلیون تومان کاهش دهند.

تولید تخم مرغ در اصفهان براساس 
نیاز بازار است

مدیرعامل ش��رکت تعاونی تولید تخم مرغ اس��تان اصفهان گفت: تولید 
تخم مرغ در اصفهان براس��اس نیاز بازار است و هر زمان که متقاضیان به 
فروشگاه مراجعه کنند به راحتی می توانند به میزان نیاز بازار، تخم مرغ 

تأمین کنند.
 محمدرضا نقشینه با اشاره به وضعیت تولید تخم مرغ اظهارداشت: تولید 
تخم مرغ در استان اصفهان روند معمولی خود را دارد و کاهش یا افزایشی 

در تولید وجود ندارد. 
وی همچنین با اشاره به قیمت تخم مرغ ادامه داد: در حال حاضر قیمت 
تخم مرغ ثابت مانده است و بسته به سایز مرغ از سه هزار و 300  تا 3  هزار و 

700 تومان بوده و همچنان خبری از افزایش قیمت نیست. 
مدیرعامل ش��رکت تعاونی تولید تخم مرغ استان اصفهان با بیان این که 
افزایش قیمت تخم مرغ در دس��ت مرغداران نیست، تصریح کرد: میزان 
عرضه و تقاضا در بازار، قیمت را مشخص می کند و تاکنون نیز مرغداران 

تأثیری در افرایش یا کاهش قیمت تخم مرغ نداشته اند.

وضعیت بازار سهام خوب است 
دیدگاه مثبت وزیر اقتصاد به بازار سرمایه و عالقه مندی وی 
به توسعه نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی یک سرمایه بزرگ 
اس��ت و باید از نظر مثبت وزیر در جهت توسعه بازار سرمایه 

استفاده شود.
رشد شاخص بورس که طی سه ماه اخیر سرعت ویژه ای به 
خود گرفته است و رکوردهای بی سابقه ای را به ثبت رسانده 
است در شرایطی اتفاق افتاده که بازارهای موازی یعنی بازار 
طال و ارز در رکود مطلق به سر می برند. طی سه ماه گذشته 
با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، امید 
به بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافت ت��ا جایی که انتظار 
بازگشت اقتصاد به ریل اصلی و خروج آن از هیجانات کاذب، 
تقویت شد. از این رو داللی و س��وداگری در بازار ارز و سکه 
فروکش کرد. این موضوع قیمت دالر را از 3700 تومان به سه 
هزار تومان رسانده تا تقویت 20 درصدی ارزش پول ملی را 
تضمین کرده باشد. در مقابل بازارهای مولد نظیر بازار سرمایه 
به رشد خود سرعت داد تا سرمایه ها این بار در مسیر درست 
حرکت کنند. ای��ن انتقال نقدینگی س��رگردان از بازارهای 
واس��طه ای به بورس و تبدیل شدن آن به س��رمایه، خود به 
بازگش��ت اقتصاد به چارچوب های منطقی و حساب شده 
کمک کرده است. بازدهی مطلوب بازار سرمایه که از ابتدای 
سال تاکنون بیش از 70 درصد بوده است نشانه مثبتی برای 
سرمایه گذران خرد و کالن است تا با خروج دارایی های خود از 
بازارهای رایج چهاراه استانبول، آن را به سمت خیابان حافظ 
و بورس هدایت کنند تا هم س��ود مناسبی به دست بیاورند 
و هم اقتصاد کشور نقدینگی مناس��ب را در بخش تولید در 
اختیار بگیرد. اما آنچه این روزها بازار س��رمایه با آن مواجه 
است خیل عظیم سرمایه گذاران و سهامداران غیرحرفه ای 
است که منتظر عرضه سهام شرکت های جدید در این بازار 
بوده تا در شرایط مناسبی به این بازار ورود پیدا کنند، اما به 
نظر می رسد با واگذاری شرکت های صدر اصل 44، سازمان 

خصوصی سازی شرکت قابل پذیرش در بورس ندارد.
 در همی��ن زمین��ه پی��ش از ای��ن معاون س��ابق س��ازمان

 خصوصی س��ازی در مورد علت عرضه نکردن سهم توسط 
سازمان خصوصی سازی به ایس��نا گفت:سازمان خصوصی 
سازی برای واگذاری، ش��رکت قابل پذیرش در بورس ندارد 
و آنچه را که در چنته داش��ت عرضه کرد و در این ش��رایط 

نهادهای عمومی غیر دولتی باید به کمک بورس بیایند.
اما علی طیب نیا وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی  در گفتگو 
با ایس��نا با توجه به خوب بودن وضعیت بازار س��هام گفت: 
الحمداهلل وضعیت بازار سهام خیلی خوب است و عرضه سهام 

هم صورت می گیرد.

 سرمازدگی ۷ هزار
 هکتار از باغات سمیرم 

کمبود 
نیرو داريم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان س��میرم گفت: بیش از هفت هزار هکتار از 
 باغات و مزارع این شهرس��تان تحت تأثیر شدید س��رمازدگی های بهاره قرار

گرفتند.
همت علی انصاری با بیان این که به این مزارع بین 30 تا ۱00 درصد خسارت 
وارد شده است، اظهارداشت: سرمازدگی های بهاره امسال  بیش از 200 میلیارد 

تومان خسارت برجای گذاشته است .
وی افزود: سرمازدگی های بهاره  امسال سبب شد تا برداشت محصول سیب این 

شهرستان به نسبت سال گذشته 50 درصد کاهش پیدا کند.
انصاری  بیان کرد: با توجه به خس��ارات ش��دید باغداران براثر س��رمازدگی 
 بهاره، انتظار می رود مس��ئوالن بیمه در خصوص پرداخت غرامت حق بیمه 

خسارت دیدگان مساعدت و همکاری الزم را با کشاورزان داشته باشند.

مدیر کل استاندارد استان گفت: قرار بود نیروهای اس��تاندارد دو برابر شود و 
مصوبه استخدام ۹0نفر نیرو در اصفهان نیز به مسئوالن داده شده است، اما این 

مصوبه تاکنون توسط دولت و استانداری اجرا نشده است.
غالمحسین شفیعی اظهارداش��ت: مس��ئوالن برای فراخوان استخدام قول 
مس��اعد داده اند تا بتوان حداقل ماهی یک بار از واحدهای تولیدی بازرس��ی 
کرد. وی افزود: در صورتی که نیروهای استاندارد تأمین شوند هزار قلم کاالی 
مشمول استاندارد را می توان به پنج هزار و 500 قلم رساند. وی با اعالم این که 
شرکت های بازرسی به بخش خصوصی سپرده شده اند، ادامه داد: این شرکت 
ها که در اصفهان ۹شرکت هستند هر ماه یک بار موظف به بازرسی کارگاه ها 
وکارخانه ها هستند و عملکرد آنها نیز توسط این اداره کل بررسی و به تخلفات 

آنها رسیدگی می شود.

در حالی که ستاد تنظیم بازار اعالم کرده است قیمت گذاری 
کاالها به صورت دستوری انجام نمی ش��ود، یک عضو اتاق 
بازرگانی تهران گف��ت: دولت اعتبار کافی ب��رای پرداخت 
یارانه ه��ا را هم ندارد چه برس��د به پرداخ��ت یارانه  واردات 
کاالهای اساس��ی و با اختصاص ارز آزاد به واردات کاالهای 

اساسی شاهد افزایش قیمت آنها خواهیم بود.
بهرامی، رییس کمیس��یون تج��ارت ات��اق بازرگانی تهران 
درباره ی آزاد سازی قیمت گذاری کاالهای اساسی در ستاد 
تنظیم بازار با بیان این که براس��اس ماده ۱0۱ قانون برنامه 
پنجم توسعه دولت حق قیمت گذاری دستوری برای کاال و 
خدمات را ندارد، مگر آن دسته از کاالهایی که مابه التفاوت 
قیمت تمام شده و س��ود متعارف آنها به صورت یارانه ای به  
تولید کنندگان و وارد کنندگان پرداخت شود اظهارداشت: 
به دلیل تنگناه��ای اعتباری و مش��کالت بودجه ای، دولت 
توانایی و اعتب��ار کافی برای پرداخت یارانه ه��ا را ندارد، چه 
برسد به این که بخواهد یارانه ی کاالهای اساسی را پرداخت 
کند. وی تصریح کرد، کاالیی که با ارز مرجع ۱22۶ تومانی 
وارد می ش��ود، قاعدتا باید براس��اس همان نرخ به دس��ت 
مصرف کننده ی نهایی برسد، ولی قیمت این کاالها در نهایت 
براس��اس نرخی باالتر از ارز ۱22۶ تومانی به مصرف کننده  

نهایی رسیده است.

سیاس��ت های جدید دولت تدبیر و امید در خصوص تغییر 
قیمت خودرو، نه تنها گره از کار خودروسازان باز نکرد، بلکه 
بازار را باز هم در بالتکلیفی فرو برد.  سیاست های چند روز 
گذش��ته وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تغییر 
قیمت خودرو، بازار را باز هم با بالتکلیفی مواجه کرده است.
بالتکلیفی ای که کمتر نشانه ای از تدبیر در آن دیده می شود.

یک روز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم می کند که قیمت 
خودرو افزایش می یابد، همان روز دو خودروساز بزرگ هم 
در تأیید صحبت های وزیر، حتی درصد افزایش قیمت را هم 
اعالم می کنند. همان ش��ب، مجدد دو خودروساز از موضع 
خ��ود در درصدهای اعالم��ی برای افزای��ش قیمت خودرو 
عقب نش��ینی می کنند و درصدهای افزایشی خودروهای 
تولیدی خود را کاهش می دهند. این بار رییس شورای رقابت 
وارد عمل می شود و اعالم می کند که هیچ نهادی به جز این 
ش��ورا حق تغییر قیمت را ندارد و بنابرای��ن افزایش قیمت 
خودرو منتفی اس��ت. روز بعد مجدد انجمن  خودروسازان 
اعالم م��ی کند که قیمت خ��ودرو افزایش خواه��د یافت و 
گفته های شورای رقابت محلی از اعراب ندارد. چند روز بعد 
یک گروه خودروسازی با ارسال خبر و پیامکی اعالم می کند 

که قیمت محصوالتش تا پایان سال افزایش نخواهد یافت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان به دنبال تصویب اصالحات 
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

در مجلس است.
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان گویا به دنبال تصویب 
اصالحات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان در مجلس است که براساس آن، حوزه اختیارات 
خود را افزایش دهد و نظارت وزارت راه و شهرسازی را بر این 

سازمان کمتر می کند. 
در واقع، برپایه تغییراتی که سازمان نظام مهندسی در قانون 

ایجاد می کند.
 این س��ازمان می تواند در کمیس��یون های مختلف مانند 
کمیس��یون ماده ۱00 ش��هرداری تهران، کیسیون ماده 5 
شورای معماری و شهرسازی و در حوزه های مالیاتی حضور 
داشته باشد که به این وسیله اختیارات سازمان افزایش پیدا 

می کند.
  در اصالحیه قانون برخی اقدام��ات مانند تعیین صالحیت 
کاردان ها در هر استان و برگزاری آزمون مربوط به ساختمان 
 تنها از س��وی س��ازمان نظام مهندس��ی انجام م��ی گیرد 
که این می تواند در نهایت دیگر س��ازمان های مرتبط را به 

زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی تبدیل کند.

 نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: اگر قرار است طرحی 
جایگزین شبنم شود بهتر است چند ماهی روی آن کار شود، 
اما حذف کامل طرح ش��بنم باز بر گسترش کاالهای قاچاق 

دامن خواهد زد.
مجید منصوری بیدکانی در خصوص این که با وجود هزینه 
شدن بسیار اجرای طرح شبنم در دولت گذشته و نظر گرفتن 
جرائمی برای واردکنندگانی که این برچسب را نداشتند وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم اعتقادی بر این طرح 
ندارد، تأکید کرد: وجود این طرح ب��ا تمام نواقصش بهتر از 
نبود آن اس��ت و اگر بر حذف آن اصراری باشد باید طرحی 
بهتر و قوی تر جایگزین آن شود.  وی به جلسه رییس گمرک 
با برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد و بیان داشت: رییس 
گمرک در این نشست نگاهی به طرح جامع جهانی نظارت 
کاالها و اجناس از معدن تا دست مصرف کننده داشت، اما در 
شرایط حاضر وجود طرح شبنم بهتر از نبود آن است و بنده 

موافق توقف شبنم، بدون جایگزینی آن نیستم. 
وی در پاسخ به این که به اعتقاد برخی طرح شبنم برچسبی 
بر قانونی شدن کاالهای قاچاق است، اظهار داشت: طرح های 
جهانی قابلیت ردیابی کاال از معدن تا مصرف را به طور ۱00 
درصد دارد. طرح شبنم نیز در ابتدا برای پیشگیری از قاچاق 

کاال مطرح شد، اما در مجموع این فرایند کامل نبود. 

صنعت ساختمانبازار کاال

 دولت توان پرداخت يارانه 
به کاالهای اساسی  را ندارد 

 بالتکلیفی خودرو مجددا 
به بازار بازگشت

سازمان نظام مهندسی 
دنبال تغییر قانون است

 حذف طرح شبنم 
 وگسترش کاالهای قاچاق 

اخبار کوتاه

نگاه

4
قیمت محصوالت مان را در سطح فعلی حفظ می کنیم

گروه صنعتی ایران خودرو با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که قیمت محصوالت این ش��رکت تا پایان سال 
افزایش نخواهد داشت. هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو اعالم کرد،  این شرکت تمام تالش خود را به 
کار بسته تا در راستای سیاست های دولت و با افزایش تیراژ تولید و بهره وری قیمت محصوالت را حفظ کند.

مأموريت به چند تیم برای 
بررسی» مسکن اجتماعی«

عباس آخوندی/ وزیر راه و شهرسازی 
تیم هایی را مأمور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده 
از تجربیان جهانی این نوع مسکن س��ازی کرده ام. مس��أله مهم در طرح 
مسکن مهر مربوط به مکان یابی پروژه ها ست،   اگر انتخاب مکان اشتباه 
باشد هزینه ها و مش��کالت را افزایش می دهد . درباره ساخت »مسکن 
اجتماعی« پس از جنگ جهانی دوم توس��ط کشورهای اروپایی، اجرای 
این برنامه در برخی کشورها نظیر انگلیس پس از ۶0 سال هنوز تبعات 
اجتماع��ی به دنب��ال دارد.در 
واکنش به این موضوع که ۹ ماه 
پیش اعالم کردید» مس��کن 
اجتماع��ی « تبعات اجتماعی 
را ب��ه دنب��ال دارد. روش اجرا 
در انگلی��س باعث شکس��ت 
»مسکن اجتماعی« شد و در 
واقع مسکن دولتی یک برنامه 

شکست خورده است.
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دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF( با اعالم 
این که ایران تا دوسال دیگر به جرگه کشور های مهم صادر کننده 
گاز خواهد پیوس��ت، مهم تری��ن بازارهای ص��ادارت گاز ایران را 

مشخص کرد.
محمدحسین عادلی گفت: سخنرانی وزرای کشور های عضو مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز نشان داد که آنها می خواهند به صورت 
یک سازمان عمل کنند، منافع اعضا مورد تأکید جدی قرار بگیرد 

و کاری کنند که بتوانند در بازار گاز جهانی تعیین کننده باشند.
وی تأکید کرد: ایران به دنبال این نیست که قرار داد های تیپ برای 
همه کشور های عضو درست کند و یا به این س��مت برود که بازار 
فروش گاز را متحد کند، به این معن��ی که همه تولیدات را در یک 
هاب )مرکز( جمع و به فروش برساند. حتی اجرای چنین کاری در 
منطقه نیز در برنامه ی ایران قرار ندارد. در واقع ایران به دنبال آن 

است که هر کشور عضو این کار را برای خود انجام دهد.
عادلی با اش��اره به این که ش��اید مهم ترین چالش هماهنگ شدن 
مصرف کننده و تولید کننده گاز با یکدیگر باشد، گفت: مهم ترین 
چالش ما این اس��ت که فضایی را ایجاد کنیم به جای تخاصم بین 
مصرف کننده و تولید کننده فضای هماهنگی ایجاد شود که هر دو 

منتفع شوند.
دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادرکننده گاز ادامه داد: چون در 
مورد کاالی مهمی )گاز( بحث می کنیم که از مبانی اصلی توسعه ی 
کشور هاست اگر به طور اشتباه قیمت آن پایین تعیین شود کشورها 

دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که کشور ها ناچارند هم از نفت و هم 
از گاز استفاده کنند پس براساس اصل جانشینی وقتی قیمت یک 
انرژی پایین اس��ت ولی همان حرارت را دارد بازار به سمت انرژی 
ارزان تر می رود. این گونه کل بازار ب��ه هم خواهد ریخت به همین 
دلیل است که دو طرف باید با هم هماهنگ باشند و با گفتگوی دائم 

و شراکت به یک نقطه نظر واحد برسند.
عادلی در مورد جایگاه ایران در مجم��ع صادر کنندگان گاز گفت: 
براساس برخی برآورد ها ) آمار منتشر شده توسط شرکت بریتیش 
پترولیوم( ایران در حال حاضر از نظر ذخایر گاز جایگاه اول را دارد. 
در واقع جایگاه ایران جایگاه خاصی اس��ت به ای��ن دلیل که ایران 
جزو کش��ور های مبتکر این مجمع بود و هم این که از نظر ذخایر 
در جایگاه رفیع قرار دارد. وی افزود: البته هنوز صادرات ایران زیاد 
نیست، ولی با توجه به پروژه های در دست سرمایه گذاری ظرف دو 
سال آینده ایران به جرگه کشور های مهم صادر کننده گاز خواهد 
پیوست و قس��متی از بازار را خواهد گرفت. دبیرکل جدید مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز با اظهار این که در حال حاضر باالترین 
و مطمئن ترین بازار مصرف جنوب شرق آسیا محسوب می شود، 
گفت: البته اروپا هم بازار مصرف خوبی دارد ولی با توجه به بحران 
اقتصادی اخیر و نداش��تن منابع مالی کافی، مصرف گاز را به نفع 
زغال س��نگ کاهش داده اند و از آمریکا زغال سنگ وارد می کنند. 
البته استفاده از زغال س��نگ تبعات زیست محیطی هم برای اروپا 
خواهد داشت. عادلی با تأکید بر این که بازار اروپا بازار خوبی برای 

صادرات گاز اس��ت، گفت: االن بازار اروپا به عنوان یک بازار خیلی 
پررونق گاز محسوب نمی ش��ود. وی در مورد عملکرد وزارت نفت 
در برگزاری اجالس مجمع صادر کنندگان گاز گفت: وزارت نفت 
بس��یار موفق بود؛ چرا که وقتی بحث پیرام��ون انتخاب دبیر کل 
به پشت درهای بسته کش��ید و بحث  جدی ش��د، اداره ی چنین 
جلسه ای که نیازمند یک بینش قوی بود به خوبی صورت گرفت. 
البته تهیه کردن مقدمات برای ای��ن اجالس نیز مهم بود. مجموع 
اقدامات انجام گرفته نش��ان داد یک بینش ق��وی برای حضور در 
بازار انرژی جهان وجود دارد. وی انتخاب یک دبیر کل ایرانی را در 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز کامال طبیعی دانست و گفت: این 
یک موفقیت برای نظام است و حتما یک دیپلماسی انرژی پشت 
این موضوع بوده است. عادلی خاطر نشان کرد: تمام تالش خود را 
می کنم تا از تمام تجربه های گذش��ته چه در زمانی که در وزارت 
نفت حضور داشتم و چه در اقتصاد بودم استفاده کنم تا این مجمع 
را از وضعیت تأسیسی به یک وضعیت علمکردی برسانم. دبیرکل 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز افزود: مهم ترین اقدام در مجمع 
کشور های صادر کننده گاز ایجاد یک دیپلماسی عمومی مربوط به 
کشور های عضو است. دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز تبدیل GECF را به یک برند عضو برنامه های خود اعالم کرد 
و گفت: با محقق ش��دن این برنامه این مجمع اعتباری را هم بین 
اعضا و هم بین کشور های غیرعضو به دست خواهد آورد . البته این 
کار بدون کار کارشناسی و بدون تولید مطالب علمی که بتواند نظر 

متخصصان جهان را به خود جلب کند، میسر نیست.
وی با اظهار این که هم اکنون مرجع ما در بازار انرژی کش��ور های 
دیگر هس��تند، تأکید کرد: باید این مجمع را به یک مرجع تبدیل 
کنیم. یکی از اهداف ما این است که مدلی طراحی کنیم که همه 
آن را قبول داشته باشند و یا حداقل به آن استناد کنند. اگر بتوانیم 
یک چهره قوی، کارآمد، مطمئن و با انگی��زه از این دبیرخانه نزد 
کشور های مصرف کننده و صادر کننده ایجاد کنیم، موفق تر خواهیم 
بود. دبیرکل جدید مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز با تأکید بر 
این که باید س��ایر کش��ور های صادر کننده را نیز با خود هماهنگ 
کنیم، گفت: تعدادی کش��ور  جدید مانند موزامبیک در آفریقا به 
صادر کننده ی گاز تبدیل ش��ده اند، ما باید کاری کنیم که یا با ما 
هماهنگ شوند یا به ما بپیوندند، نه این که در رقابت با ما قرار گیرند.

وی ادامه داد: هنر ما در دبیرخانه این خواهد بود که تحوالت را رصد 
کنیم و کاری کنیم که تمام صادر کنندگان گاز منافع مشترک خود 
را درک و براس��اس آن عمل کنند. پس از این متوجه خواهیم شد 
که همه صادر کنندگان می خواهند به ما بپیوندند و با انگیزه عضو 

خواهند شد.

دبیرکل جديد مجمع کشورهای صادرکننده گاز: 

ایران یکی از صادر کنندگان مهم گاز می شود
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نشان افتخار دولت ژاپن به عباس کیارستمی 
عباس کیارستمی کارگردان ایرانی نشان افتخار »خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل « را به پاس 
خدمات ارزشمند و مساعدت در ایجاد تبادالت فرهنگی و تفاهم متقابل بین ایران و ژاپن، ارتقای سطح 

فیلم در ژاپن ، در سراسر دنیا از جمله ایران را  از طریق فعالیت های هنری دریافت کرد.

5

ادبیات پایداری ،پایدارترین ادبیات
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
اصفه��ان در کنگره سراس��ری ش��عر 
دانش��جویی بزم ازلی ادبیات پایداری 
گفت: ادبی��ات پای��داری ،پایدارترین 
ادبیات اس��ت. محمد قطب��ی در این 
گنگره سراسری  گفت: دلیل پایداری 
ادبیات پایداری این است که این ادبیات 
به یک ش��اخص معنوی پیوند خورده 
است. وی افزود: هنر زمانی ارزش پیدا می کند که بتواند با معنویت و دین 
پیوند پیدا کند و هرچه ب��ا مذهب و معنویت نزدیک تر باش��د پایدارتر و 
ماندگارتر خواهد بود. مدیر کل فرهنگ وارش��اد اسالمی استان اصفهان 
تصریح کرد: پایدارترین اش��عار در طول تاریخ در وصف س��ید و س��االر 
شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم ( و در وصف ارزش های 
دینی  و انسانی سروده شده است. وی خاطر نشان کرد: استان اصفهان یکی 
از استان هایی اس��ت که از دیرباز در حوزه ش��عر و ادب تبار بسیار خوبی 
داشته است .محمد قطبی با بیان این که  یکی از برجسته ترین ویژگی های 
ادبیات پایداری اجتماعی بودن آن است اظهارداشت: این ادبیات مفاهیم 
رابه هم گره می زند و مخاطب را به مفهوم بلندتری به نام ارزش، انسانیت، 

ایثار و شهادت گره می زند و اورا به مرتبه باالتری  می برد.

 فعالیت های دینی برای
 کودکان و نوجوانان 

مراکز 60 گانه کانون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان، با 
نزدیک ش��دن به مح��رم فعالیت های 
دین��ی مختلفی را ب��رای ک��ودکان و 
نوجوانان اج��را خواهند کرد. با نزدیک 
ش��دن ایام محرم و ع��زاداری حضرت 
سیدالشهدا)ع( مراکز فرهنگی هنری 
کان��ون اس��تان اصفهان برنامه های 
ان��د. دی��ده  ت��دارک  خ��ود  اعض��ای  ب��رای  را   گوناگون��ی 

روز شمار واقعه عاشورا، فضاس��ازی مناسب این ایام، قصه گویی مذهبی، 
شعرخوانی، نمایش فیلم های داستانی با موضوع امام حسین)ع(، برگزاری 
مراسم عزاداری، معرفی شخصیت اباعبداهلل و اصحاب وی خصوصا شهدای 
کودک ونوجوان کربال از موضوعاتی اس��ت که مراکز کانون با فرارسیدن 
محرم برای عاش��قان امام حس��ین)ع( به آن خواهند پرداخت. ش��ایان 
ذکراست؛ کانون پرورش فکری استان با بیش از 60 مرکز ثابت و سیار در 
سطح استان برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی مختلفی را در طول 

سال برای کودکان و نوجوانان عالقه مند برگزار می کند.

انیمیشن یا کاریکاتور
پیام پور فالح درخصوص شباهت های 
می��ان انیمیش��ن و کاریکات��ور اظهار 
داش��ت: یک هنرمند کاریکاتوریست 
برای بیان مقاصد خود از زبان سمبلیک 
اس��تفاده می کند، همچنین نش��انه و 
سمبل ، نمود بسیاری در هنر انیمیشن 
دارد. وی با تأکید بر این که انیمیشن به 
لحاظ ماهیت به هنر کاریکاتور بس��یار 
نزدیک است، افزود: می توان گفت که انیمشن به خصوص نوع کوتاه آن به 
نوعی روایتگری هنر کاریکاتور است، به عبارت دیگر انیمیشن های کوتاه 
در واقع کاریکاتوری است که به روایتگری درآمده است. مدیر دفتر طنز 
حوزه هنری ادامه داد: یک کاریکاتوریست، تصویر مفهوم مورد نظر خود را 
ترسیم می کند و یک انیمیشن ساز آن را به پای روایت می نشاند به همین 
منظور نشانه شناس��ی انیمیش��ن های کوتاه فاخر، کمک شایانی برای 
کاریکاتوریست ها محسوب می شود.وی بیان داشت: ، دوشنبه ها، کارگاه 

کاریکاتور حوزه هنری اصفهان با موضوعی مشخص، برگزار می شود.

»پل چوبی« 
در شبکه نمایش خانگی

نس��خه نمایش خانگی فیلم» پ��ل چوبی« س��اخته مهدی کرمپ��ور که به 
تازگی اکران آن به پایان رس��یده ، وارد ش��بکه نمایش خانگی  شد.در نسخه 

دی وی دی »پ��ل چوبی« یک فیلم 
پش��ت  صحنه و همچنی��ن گالری 
عکس نیز گنجانده شده است. این 
 فیلم آخری��ن س��اخته کرمپور، در

 س��ی امین جش��نواره بین المللی 
فیلم فجر به نمایش در آمد. دراین 
فیل��م به��رام رادان، مهناز افش��ار، 
هدیه تهرانی، مهران مدیری، آتیال 
پس��یانی، فره��اد اصالن��ی و برزو 
 ارجمند به ایفای نقش پرداخته اند.

»پل چوبی« معب��ری بود بر خندق 
ش��مالی ته��ران، مابی��ن پایتخت 
و یی��الق ش��میران، مح��ل اتصال 
تهران قدیم و تهران م��درن. نامی 
به جامانده در قلب شهری پرهیاهو 
 و محل رخ��داد عاش��قانه ای ناآرام.

 به آینده خانه سینما 
خوش بین هستم 

بازیگ��ر س��ینما و تلویزیون گفت: ب��ه آینده خانه س��ینما 
خوشبین هستیم، زیرا برای نجات س��ینما از ورشکستگی 
وارد عمل شده اس��ت.  محمد حاتمی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: تاکن��ون با آقای امید نیاز فعالیتی نداش��ته ام و 
حض��ور در تله فیلم ماه مینا نخس��تین تجربه همکاری من 
با وی اس��ت.وی افزود: ب��ازی در فیلم ماه مین��ا را به دلیل 
فیلم نامه خوب آن پذیرفتم و نق��ش متفاوتی را نیز در این 
فیلم تجربه می کنم.بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: 
کارگردان های باتجربه برای تمام افراد جذاب هس��تند، اما 
تجربه دلیل بر خوب بودن نیست و من کار اولی ها را بیشتر 
می پسندم، زیرا با انگیزه و شور و هیجان درصدد ساخت  کار 
متفاوتی هستند.وی ادامه داد: سال های پیش یک فیلم در 
اصفهان کار کردم و بازی در کنار هنرمندان اصفهانی خوب 
بوده است، اما باید بیشتر روی اشل بازیگری کار شود که این 
هنرمندان به تجربه بیشتری برسند، تا کار هماهنگ باشد.

حاتمی تاکید کرد: در ماه مینا نقش یک کارگر ساختمانی 
را دارم که در گذشته نقاش بوده است، ورشکست می شود 
و مسائل مالی فش��ار بس��یاری روی او می آورد و به همین 
دلیل مانند بسیاری از هموطنان برای زندگی خود فعالیت 

بسیاری می کند و از قشر پایین جامعه است.
وی اضافه ک��رد: تنها یک نق��ش منفی در فیل��م دلنوازان 

داشته ام و پس از آن دیگر نقش منفی نداشته ام.
این بازیگر سینما در ادامه به راه اندازی مجدد خانه سینما و 
تشکیل جلسات میان اعضای شورای خانه سینما در زمینه 
پیش بینی روند فعالیت های این مرکز در آینده اش��اره کرد 
و گفت: با آمدن حجت اهلل ایوبی امید است که اتفاق خوبی 
برای س��ینما صورت گیرد، زیرا وی زیر مجموعه مدیریتی 

خوبی انتخاب می کند.
وی اظهار کرد: خانه س��ینما دوباره راه اندازی شد تا سینما 
را از قهقرا نج��ات دهد، س��ینمایی که مردم ب��ا آن کاری 
نداشتند به همین دلیل ورشکس��ته شده بود،  فکر می کنم 
اتفاقات خوبی در آینده رخ دهد، زیرا ما ایرانی ها انسان های 
خوشبینی هستیم. حاتمی ادامه داد: آدم ها اگر سرجای خود 
بنش��ینند، اتفاقات خوبی رخ می دهد.وی تصریح کرد: در 
حال حاضر در حال بازی در فیلمی به کارگردانی راما قویدل 
هستم که پس از این تله باید به آن فیلم ملحق شوم و  پس 
از آن در فیلم  واژگونه  بازی می کنم.این بازیگر و کارگردان 
سینما افزود: امیدوارم بتوانم در آینده فیلم خودم را که با نام 

بچه های تهران است، کلید بزنم.

س��ریال های» زمانی برای عاش��قی« به 
کارگردانی محمد حسین لطیفی و »خرده 
س��تمگران « به کارگردانی مس��عود شاه 
محمدی مجموعه های تلویزیونی هستند که مدیران سازمان صدا 

و سیما برای این ماه تدارک دیده اند.
هرساله همزمان با فرا رسیدن مناسبت های ملی و مذهبی، مدیران 
ارشد سازمان صدا و س��یما برای تولید آثار قابل قبول و مطابق با 
سلیقه مخاطب ایرانی، از ماه ها قبل به تکاپو می افتند که اثری فاخر 
را روی آنتن رسانه ملی بفرستند. ماه مبارک رمضان، محرم و صفر، 
عید نوروز، شب یلدا، آغاز پاییز و...مهم ترین مقاطع زمانی هستند 
که دست اندرکاران و کارشناسان صدا و س��یما از ماه ها قبل برای 
تولید برنامه و مجموعه نمایشی های مناسب برنامه ریزی می کنند.

پخش سریال های ماه محرم از دهه دوم ماه آغاز شد تا مردمی که 
برای عزاداری به تکایا و مساجد مراجعه می کنند، هم بتوانند این 
سریال ها را به تماشا بنشینند. یکی از سریال های ماندگاری که به 
مناسبت ماه محرم ساخته شد،» شب دهم« حسن فتحی بود که به 

عنوان یک اثر جاودانه در صدا و سیما ماندگار شد.
با گذشت سالیان طوالنی از پخش این س��ریال هنوز وقتی که به 
بهانه های مختلف از شبکه های متعدد تماشا، نمایش، آی فیلم و 
... روی آنتن می رود مخاطبان خاص خود را دارد و عده کثیری از 
مردم را پای تلویزیون می کشاند. دلیل موفیقت این مجموعه به غیر 

از کارگردانی و متن ، چیزی نیست به جز محتوا و مضمون و حرف 
تازه ای که در زمان خودش برای گفتن داشت.یکی از سریال های 
مناسبتی امسال به دلیل فرا رسیدن ایام عزاداری ساالر شهیدان، 
مجموعه » زمانی برای عاشقی« است که پیش تولید این سریال بعد 
از ماه مبارک رمضان آغاز شد. کارگردانی این مجموعه تلویزیونی 
بر عهده محمد حسین لطیفی است. کارگردانی که همزمان با ماه 
رمضان »دودکش« را برای شبکه اول س��یما ساخت و روی آنتن 
فرستاد. لطیفی از آن دسته از کارگردانانی است که تلویزیون را به 
خوبی می شناسد و با سریال های» صاحب دالن«، »قلب یخی«،» 
کت جادوی«، »همسایه ها «و »سفر سبز«در نزد مخاطبان خود 

شناخته شده است.
 لطیف��ی ای��ن بار ب��ه س��بک خ��ودش می خواه��د قص��ه ای را 
 متناس��ب با حال و هوای ماه مح��رم و ایام ع��زاداری روایت کند.

فیلمنامه »زمانی برای عاش��قی« که نگارش آن توسط علی اکبر 
محلوجیان انجام ش��ده روایت گر حاج مرتضی )فرهاد قائمیان(، 
بازاری خوشنام و اهل خداس��ت که یک اتفاق ناخواسته زندگی او 
را از این رو به آن رو می  کند. او تصمیم می گیرد به حال و هوایی که 

سال ها از آن غفلت کرده، باز گردد…
 ای��ن مجموع��ه تلویزیون��ی در۱0 قس��مت ۴۵ دقیق��ه ای 
 ب��رای پخ��ش در ده��ه اول مح��رم در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
فرهاد قائمی��ان، علیرضا اوس��یوند، نص��رت میرعظیمی، کاظم 

هژیرآزاد، احم��د عالمه دهر، امین ایمان��ی، ابوالفضل همراه، امیر 
کاظمی، زهرا س��عیدی، لیال بلوکات، نفیسه روشن، سعیده عرب 
بازیگرانی هستند که جلوی دوربین محمد حسین لطیفی رفته اند.

شبکه اول سیما نیز برای ماه محرم امسال سریالی را در نظر نگرفته 
 است و به بخش مجموعه نمایش��ی» بچه های نس��بتاً بد« ادامه 

می  ده��د.  کارگردانی این 
س��ریال بر عهده سیروس 
مقدم اس��ت که پخش این 
س��ریال از مدتی پیش آغاز 

شده است.
می��الد کی م��رام، حمی��د 
گودرزی، یوسف تیموری، 
عل��ی طباطبایی، اش��کان 
خطیبی، سینا رازانی، مجید 
مشیری، شهرزاد کمال زاده، 
مهران��ه مهین ترابی، پرویز 
پورحسینی، محمد مطیع، 
آیدا فقیه زاده و… از جمله 
بازیگ��ران ای��ن مجموع��ه 

تلویزیونی هستند.
در ماه محرم امسال شبکه 
سوم سیما میزبانی »خرده 
ستمگران«اس��ت. سریالی 
که ب��ا کارگردانی مس��عود 

شاه محمدی روی آنتن فرس��تاده می شود و س��اختار اپیزودیک 
دارد. این سریال محصول سال ۱۳۸۷ است که پس از ۵ سال پخش 
می ش��ود و حضور زنده یاد احمد آقالو در این سریال آن را دیدنی 

خواهد کرد.
در هر قسمت داستان مجزایی اتفاق می افتد و در این سریال تالش 
شده به موضوعاتی به ظاهر بی اهمیت پرداخته شود که مردم معموال 
به آنها توجه نمی کنند. مضمون قصه درباره خرده ستم هایی است 
که انسان های در روابط اجتماعی در حق یکدیگر مرتکب می شوند.

زنده یاد احمد  آقالو ، احمد ساعتچیان، بهار کاتوزی، بهناز جعفری ، 
الیکا عبدالرزاقی ، رامین ناصر نصیر ، مس��عود سخایی، امیر آقایی ، 
حمیدرضا آذرنگ ، مجتبی رس��تگار و فالمک جنی��دی از جمله 

بازیگرانی هستند که در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند.
باید منتظر بود و دید که اس��تقبال مخاطبان از رس��انه ملی برای 
ماه محرم امسال چگونه خواهد بود و چه تعداد از مخاطبان با این 

مجموعه های نمایشی همراه می شوند.

» زمانی برای عاشقی « و» خرده  ستمگران « روی آنتن می رود

تدارک رسانه ملی برای محرم 
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 سفر به 
»شهر موش ها« 

 پرونده »آرگو« 
بسته شد 

موشوندها یا همان عالقه مندانی که با ثبت نام در سایت موشنا شهروند» شهر 
موش ها« شده اند، برای حضور در پشت صحنه فیلم» شهر موش ها« قرعه کشی 
می شوند. منیژه حکمت تهیه کننده این  فیلم سینمایی با بیان این مطلب که 
عالقه مندان به حضور در پش��ت صحنه این فیلم می توانند با ورود به س��ایت 
موشنا و پر کردن فرم عضو باشگاه این فیلم و به اصطالحی »موشوند« شوند، 
گفت: طی چند روز آینده بین تمام کسانی که موش��وند شده اند قرعه کشی 
می شود تا از بین آنها برای حضور در پشت صحنه» شهر موش ها « دعوت به 
عمل آید. وی ادمه داد: براس��اس برنامه ریزی انجام شده قرار است موشوندها 
در گروه های پنج نفره برای حضور در پشت صحنه این فیلم سینمایی انتخاب 
ش��وند و عالقه مندان هنوز می توانند با ثبت نام در سایت موشنا از این فرصت 

استفاده کنند.

وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی ط��رح ش��کایت از فیل��م »آرگ��و«را با 
وجود این که در دولت گذش��ته وکیل فرانس��وی برای آن مش��خص ش��د، 
فاق��د ارزش ب��رای پیگی��ری دانس��ت.علی جنت��ی در حاش��یه مراس��م 
امض��ا یادداش��ت تفاه��م هم��کاری ب��ا وزی��ر اوق��اف س��وریه در جم��ع 
 خبرن��گاران افزود: ط��رح ش��کایت از فیلم »آرگ��و« ارزش پیگی��ری ندارد.

»آرگو« فیلمی به کارگردانی بن افلک اس��ت، که به ماجرای فرار 6 دیپلمات 
آمریکایی از محل تسخیر شده سفارت آمریکا در تهران می پردازد. این فیلم در 
هشتادو پنجمین دوره مراسم اسکار، موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم سال 
شد.گفتنی است،پیش از این رییس سازمان سینمایي شیوه طرح شکایت از 
فیلم »آرگو« را در شأن نظام جمهوري اسالمي ندانست و گفت:هیچ مبلغي به 

وکیل این پرونده پرداخت نمي شود .

مرمت گنبد مسجد امام

س :ایمنا [
]عک

گروه فرهنگ - اصفهان میزبان هفتمین کنگره شعر و نخستین 
کنگره خانگی خوشنویسی و عکس خواهد بود.

این کنگره که با موضوعات»امام سجاد)ع(«،»عطش و عاشورا« 
و »آزاد عاشورایی« در بخش ش��عر و عکس و با موضوع »عبارات 
زیارت ناحیه مقدس��ه« در بخش خوشنویس��ی به فراخوان آثار 
تولی��دی هنرمندان و ش��اعران اقدام نموده اس��ت،در گس��تره 
 کش��وری و ب��دون محدودی��ت س��نی برگ��زار خواه��د ش��د.

محمدعل��ی کاروان دبی��ر خان��ه کنگ��ره خانگ��ی ش��عرگفت: 
م��ا ای��ن حرک��ت را از دو س��ال پی��ش ب��ه پیش��نهاد مهدی 
رحیمی یکی از ش��عرای آیینی س��رای دلیجان آغ��از کردیم و 
در ط��ی ای��ن دوس��ال در ش��هرهای مختلف��ی چ��ون تهران، 
 گرگان،ق��م و دلیجان ب��ه برگ��زاری ای��ن کنگ��ره پرداختیم. 
وی درب��اره علت انتخ��اب لف��ظ خانگ��ی درادامه ن��ام کنگره 
گف��ت: لف��ظ خانگ��ی گوی��ای مردم��ی ب��ودن س��اختار این 
 کنگ��ره و ع��دم وابس��تگی ب��ه ه��ر س��ازمان و ارگانی اس��ت. 
کاروان ساختار کنگره خانگی را مبنی بر ارادت وعشق به اهل بیت 

)علیهم السالم( معرفی کرد.
 وی گفت: گاهی ش��اهد آن هس��تیم که تعیین جوایز مادی در 
جشنواره ها مسبب ایجاد فضایی خاص در میان شرکت کنندگان 

در جشنواره می شود. 
ما ب��ه پیش��نهاد رحیم��ی اه��دای جای��زه را از برنام��ه حذف 
کردی��م ت��ا هدفم��ان از برگ��زاری وش��رکت در ای��ن کنگ��ره 
 صرف��ا عش��ق وادارت ب��ه اه��ل بیت)علیهم الس��الم( باش��د. 
وی درباره اضافه ش��دن مقوله خوشنویس��ی و عکس به کنگره 
 ش��عر گفت: در برنامه های قبلی فقط به ش��عر م��ی پرداختیم.

 اما این بار خوشنویسی وعکس را هم در برنامه  گنجانده ایم.

گروه فرهنگ -  عباس ش��اهزیدی؛ متخلص به خروش با بیان 
این که شعر آیینی حوزه وسیعی از آیین ها را شامل می شود گفت: 
ما باید در حوزه ش��عر آیینی مرزها را دقیق تر مشخص کنیم و از 
عناوین مناسب تری برای جشنواره ها و کنگره هایمان استفاده 
کنیم، زیرا شعر آیینی فراتر از دین و تشیع قدم برمی دارد و آیین ها 

و مناسک مختلفی از جمله آیین نوروز را شامل می شود .
شاهزیدی با بیان این که جشنواره ها و کنگره های آیینی به معنای 

کامل موفق نبوده اند؛ تصریح کرد: آنچه که باید در این برنامه ها 
مورد توجه شاعر قرار بگیرد این است که شعر باید موضع مذهبی 
داشته باشد نه موضوع مذهبی. متأسفانه شعرا با این کنگره ها و 
جشنواره ها موضوعی برخورد می کنند و شعر را به سمت کلیشه 

حرکت می دهند.
وی با بیان این که تا زمانی که شاعر آیینی به باور نرسد به باروری 
هم نخواهد رسید؛ اظهارداشت: بعضی ها اعتقادات آنچنانی ندارند 
ولی به خاطر نفس کنگره ها در آنها شرکت می کنند.خروش بر 
لزوم توجه به ارزش هنری آثار آیینی تأکید کرد و گفت: موضوع 
مهمی که در شعر آیینی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که 
هیچگاه نباید شاعر ساحت هنر را نادیده بگیرد. متأسفانه در خیلی 
جاها س��احت هنر نادیده گرفته می ش��ود. وی از عدم خروجی 
مناسب در بس��یاری از کنگره ها انتقاد کرد و گفت: از هر کنگره 
الگوهایی باید بیرون بیاید اما این گونه نیست و بسیاری از کنگره ها 
خروجی ندارد. وقتی از بین سه هزارشرکت کننده سه نفر به عنوان 
نفرات برگزیده انتخاب می شوند انتظار می رود این سه نفر الگو و 
سرآمد شرکت کنندگان این کنگره باشند،  اما متأسفانه این گونه 
نیست و در بسیاری از کنگره هایی که به عنوان داور حضور داشتم 

نفرات اول و دوم تعیین نکردم.

در اصفهان بر پا می شود 

نخستین کنگره خانگی خوشنویسی و عکس 
خروش در شعر آیینی 

شعر باید موضع مذهبی داشته باشد نه موضوع مذهبی 

گروه 
فرهنگ 

 ماه مبارک رمضان، 
محرم و صفر، عید 

نوروز، شب یلدا، آغاز 
پاییز و...مهم ترین 

مقاطع زمانی هستند 
که دست اندرکاران 
و کارشناسان صدا 

و سیما از ماه ها قبل 
برای تولید برنامه و 

مجموعه نمایشی های 
مناسب برنامه ریزی 

می کنند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اخالق پسند: گارسن نشده ام
پینگ پنگ باز المپیک��ی ایران در المپیک 2004 آتن با رد ش��ایعه 
گارسن شدنش در یکی از رستوران های عراق، می گوید عکس های 
منتشر شده از او، عکس هایی شخصی است که جنبه تفریحی دارد.

محمدرضا اخالق پسند درباره انتش��ار خبری به همراه عکس هایی 
از او در برخی س��ایت ها مبنی بر این که او در اعت��راض به عملکرد 
فدراسیون در یکی از رستوران های عراق گارسن شده است، گفت: 
 چنین چیزی صحت ندارد و من در ایران هس��تم و گارسن نشده ام.

پینگ پنگ باز المپیکی ایران که چندی اس��ت به خاطر انتقاداتش 
مورد بی مهری فدراس��یون قرار گرفت��ه و به اردوی تی��م ملی هم 
دعوت نشده اس��ت، درباره این که چگونه این عکس ها در سایت ها 
 منتشر شده اس��ت؟ گفت: این عکس ها ابتدا در قسمت طنز یکی از

 س��ایت های پینگ پنگی منتش��ر ش��ده بود، اما نمی دانم چرا این 
موضوع از سوی برخی از رسانه ها به این شکل مطرح شده است.

 برای نقد در حوزه ورزش باید 
سواد ورزشی داشت

مس��ئول تربیت بدنی س��پاه صاحب الزمان )ع��ج( اصفهان گفت: 
نقد در حوزه ورزش بایستی بر مبنای س��واد ورزشی باشد و اخالق 
محوری در آن رعایت شود.علی قاسمی افزود: نقد برگرفته از دانش 
 و تجربیات انسان هایی اس��ت که در حوزه تخصصی خاصی فعالیت 
می کنند. وی با بیان این که براس��اس ایده آل های حوزه ورزش، با 
رخداد انحراف هایی در این عرصه، افراد به گونه های مختلف به انتقاد 
می پردازند تصری��ح کرد: این منتقدان باید کول��ه باری از تجربیات 
و دان��ش تخصصی ورزش را دارا باش��ند. این کارش��ناس ورزش��ی 
اظهارداشت: متأسفانه به دلیل وجود فضای نامساعد در ورزش کشور 
همه افراد در عرصه نقد وارد می شوند که این موضوع به پیکره ورزش 

کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد. 

 کبدی کاران نیازمند دعای خیر
 مردم هستند

 مجید بهرامی در خصوص وضعیت کبدی کاران ایرانی گفت: بچه ها
 اکنون در اردوه��ای تدارکاتی که از 6 آبان آغاز ش��ده و تا 16 ادامه 
می یابد، حضور دارند و در حال آماده س��ازی تمری��ن برای حضور 
در مس��ابقات جهانی هستند. سرمربی تیم س��رکل کبدی  گفت:ما 
مسابقات جهانی کبدی را پیش رو داریم که این بار بازی ها در یکی 
از ایاالت هند برگزارخواهد ش��د و عالوه برکشور عزیزمان ایران تیم 
هایی  از کشورهای انگلیس ، هند، پاکستان، کانادا، امریکا، آرژانتین ، 
کنیا،کره و دانمارک حضور خواهند داشت که در مقابل هم به رقابت 
 می پردازند .وی همچنین افزود: ایران تا کنون توانسته عناوین مهم و

 افتخار آمیزی راکسب کند به همین دلیل اعضای تیم در تالش اند 
تا این مقام را حفظ کنند. بچه ه��ا به خوبی تمرین کرده واز آمادگی 
باالیی برخوردارند و امیدواریم با دعای خیر مردم بتوانند به درجات 

باالیی از موفقیت برسند.

جایگاه کنونی در شأن ذوب آهن 
نیست

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: به نظر من جایگاه کنونی 
ذوب آهن اصاًل در ش��أن این تیم نیس��ت و بازیکنان مقصر شکست 
مقابل راه آهن هستند.محمد صلصالی بعد از شکست ذوب آهن مقابل 
راه آهن تهران در جمع خبرنگاران رس��انه های گروهی با بیان اینکه 
ذوب آهن بازی خوبی از خود ارائه کرد، اظهار داشت: ما در هر دو نیمه 
و هم نیمه اول و دوم موقعیت های خوبی داشتیم اما از موقعیت های 

خود استفاده نکردیم و نتوانستیم بیشتر از دو گل به ثمر برسانیم.
وی افزود: به هر حال در بازی راه آهن فوتبال آن رویش را به ما نشان 
دادزیرا اگرچه ما در این بازی خوب فوتب��ال کردیم و بازی خوبی از 
خود به نمایش گذاش��تیم اما مس��ابقه را باختیم و نتوانستیم امتیاز 
بگیریم. آهن بیان داشت: اشتباه و سهل انگاری کردیم اما قبول کنید 
که مشکالت زیادی داشتیم و در این مدت با مشکالت بسیاری دست 

و پنجه نرم می کردیم.

 جواهری: عده ای ورزش
 را تخریب می کنند

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: علی رغم ضعف های 
زیر ساختی در ورزش کشورمان جوانان این استان یکی از سکوهای 
قهرمانی را به خود اختصاص می دهند.، محمدرضا محمد جواهری 
در آیین افتتاح سونا و جکوزی استخر ش��اهد گلپایگان اظهار کرد:  
استان اصفهان از نظر سرانه ورزش��ی برای هر نفر در کشور رتبه 26 
را دارد که این جایگاه اصال در شان مردم این استان نمی باشد. مدیر 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: عناوین قهرمانی استان در 
رشته های مختلف ورزشی گواه این امر است که اگر به وی اضافه کرد: 
با تمام فشارهای موجود متاسفانه عده ای ورزش را تخریب می کنند 

و چوب الی چرخ هم می گذارند.

 یک میلیون دالر هم بدهند
در ذوب آهن نمی مانم

بوناچیچ  سرمربی ذوب آهن پس از استعفا

با توجه به کارنامه ام، بیشتر از این آبرویم را به باد نمی دهم . من خیلی 
تالش کردم،  اما ای��ن تیم ایرادات اساس��ی دارد و نمی توانم بفهمم 
مشکل چه است،  اما خیلی از دور و بری ها علیه تیم هستند، برخی 
که تعداد آنها هم کم اس��ت همه کاری را برای خ��راب کردن انجام 
می دهند چرا که با تیم مش��کل داش��تند. آقای آذری در این مدت 
ارتب��اط خوبی با ما داش��ته، 
ما ش��رمنده او ش��دیم و اگر 
یک میلی��ون دالر هم به من 
بدهند، دیگر دوس��ت ندارم 
در این تیم کار کن��م. با این 
بازیکنان نمی توانم کار کنم 
بنابراین از ش��ما خداحافظی 

می کنم.

تعریق و میزان آب آشامیدنی 
مورد نیاز بدن ورزشکار

مص��رف می��زان کاف��ی آب در هن��گام ورزش بس��یار 
حائ��ز اهمیت اس��ت و کم آبی یک��ی از خطراتی اس��ت که 
ورزش��کاران را تهدید می کن��د. کم آبی ب��دن باعث ایجاد 
خس��تگی و گرمازدگی و در نهایت باع��ث کاهش عملکرد 
و افزایش خط��ر بیماری قلبی می ش��ود و حتی از دس��ت 
 دادن مقدار خیلی کمی از آب ب��دن )یک درصد وزن بدن (

 می تواند عملکرد ورزش��کار را تا حد زی��ادی با افت مواجه 
کند. وقتی ورزش��کار عرق م��ی کند، ابت��دا آب موجود در 
 خ��ون او و س��پس آب خ��ارج س��لولی کاه��ش م��ی یابد

 این کمبود آب باعث افت عملک��رد بدن و در نهایت موجب 
 کاهش حج��م خون م��ی ش��ود. در این مواقع بدن س��عی 
می کند که از عضالت فعال و ارگان های حیاتی حمایت کند 

در نتیجه ضربان قلب افزایش می یابد.
     کم آبی و آسیب دیدگی

 همچنی��ن ک��م آب��ی م��ی توان��د باع��ث: افزای��ش خطر
آسیب دیدگی،و افزایش خطربیماری ناش��ی ازگرما شود. 
سردرد،خستگی، ضعف،گرفتگی عضالت، گیجی، عصبانیت 
از عالیم هشدار دهنده کم آبی در بدن ورزشکاران هستند.که 
اگر این عالیم ادامه پیدا کند یا باعث ایجاد برافروختگی، سرد 
شدن غیر طبیعی، تهوع، استفراغ و ازدست دهی هوشیاری 
ش��ود باعث ایجاد خطر جدی شوک گرمایی خواهد شد که 
این موقعیت خطرناک اس��ت و فرد به درمان فوری توسط 

پزشکی نیاز دارد.
     مصرف مایعات در مسابقات 

ورزش��کاری که بداند چه اندازه عرق کرده اس��ت می داند 
که به چه اندازه مایعات نیاز دارد. بهترین راه محاس��به آب 
از دس��ت رفته این اس��ت که میزان کاه��ش وزن در طول 
تمرین به ع��الوه می��زان مایع��ات مصرف ش��ده در طول 
تمرین مساوی اس��ت با مقدار مایعاتی که بایستی بنوشید. 
به عن��وان مثال، اگ��ر ورزش��کاری در ط��ول ورزش حدود 
 700 گ��رم ازوزن خودرا ازدس��ت دهد و 350 س��ی س��ی 
مایعات بنوشد، باید تقریبا به ازای هر ساعت یک لیتر مایعات 
درطول تمرین مصرف کند. یعنی درواقع هر 15 دقیقه 300 
سی سی مایعات بنوش��د. ورزش��کاران می توانند از طریق 
بررسی رنگ ادرار میزان آب بدن خود را بررسی کنند. ادرار 
فردی که مایعات کافی نوشیده اس��ت لیمویی و فردی که 
بدنش کم آب است به رنگ تیره است. با دقت به موارد ذکر 
شده و رعایت آن می توان خطر کم آبی را در بدن به هنگام 

ورزش کاهش داد.

تندرستی

6
جابر روزبهانی در تیم منتخب بسکتبال آسیا حضور یافت

تیم بسکتبال منتخب آسیا با حضور جابر روزبهانی بسکتبالیست ماهان به عنوان تنها بازیکن ایرانی این 
تیم بر تیم پیشکسوتان NBA غلبه کرد.  مجموعه ورزشی بوکیت جلیل مالزی شب گذشته میزبان 

دیدار دوستانه ای میان منتخبان آسیا و تیمی متشکل از پیشکسوتان NBA بود.

اولین توپ فوتبال در سال 1930 
 پیمان
میالدی درپی برگ��زاری اولین  فتاحی سیاهمزگی

مس��ابقات ج��ام جهان��ی که در 
اروگوئه انجام می شد، ساخته شد.بدون شک فوتبال با داشتن 
صدها میلیون هوادار، پرطرفدارترین رشته ورزشی است. این 
ورزش با تغییرات و پیشرفت های چشمگیری که در چند دهه 
اخیر مواجه بوده است، نه تنها در زمینه ورزش بلکه در صنعت 
و تجارت نیز جایگاه خاصی پیدا کرده است و توانسته انگیزه ای 
برای کسب و کار تولیدکنندگان بزرگ شود. توپ از اصلی ترین 

عناصر فوتبال است. 
اووه زیلر یکی از اس��طوره های آلمانی فوتب��ال می گوید: راز 
فوتبال در توپ آن اس��ت که ممکن اس��ت برخ��ی از فوتبال 
دوس��تان با او مخال��ف و یا موافق باش��ند. در این گ��زارش با 
سرگذشت و نحوه س��اخت اولین توپ های فوتبال تا به امروز 
آشنا خواهیم شد. در س��ال 1862 میالدی یک مرد انگلیسی 
بنام آقای لین��دان پس از آن که خانم لین��دان بر اثر بادکردن 
بیش از اندازه کیسه مثانه خوک به بیماری ریوی دچار گشت، 
موفق به ساخت اولین توپ الس��تیکی قابل ارتجاع شد. ظهور 
این توپ ها باعث ایجاد یک ش��کلی در اندازه توپ ها شد و از 
طرفی کیسه الستیکی باعث محکم و گرد شدن توپ گردید. 
در سال 1872 میالدی انجمن انگلیسی فوتبال به طور رسمی 

در کتاب قانون خود اعالم نمود که توپ می بایست به صورت 
کروی بوده و محیط آن 27 تا 28 اینچ باشد. توپ فوتبال توپی 
اس��ت که برای انجام انواع مختلف بازی فوتبال از آن استفاده 

می شود. 
براساس قانون شماره 2 توپ بازی باید کروی شکل، پر از هوا 
و با محیط 68 تا 70 س��انتی متر، با فش��ار هوای 8 تا 12 پوند 
در اینچ مربع، وزن 410 تا 450 گرم و پوشیده از چرم یا مواد 
مناسب دیگر باش��د. این نوع توپ، توپ اس��تاندارد و یا توپ 
شماره 5 نیز نامیده می شود. در مسابقات ویژه گروه های سنی 
و مسابقات داخل س��الن از توپ های کوچک تر و سبک تری 
استفاده می ش��ود. برای مثال توپ ش��ماره 4 توپ استاندارد 
برای بازی فوتسال است. شرکت تولیدکننده کاالهای ورزشی 
آدیداس از جام جهانی 1970 مکزیک تاکنون مسئولیت تولید 
توپ رسمی این رقابت ها را برعهده داشته است، اما شاید خیلی 
از هواداران فوتبال ندانند که این توپ چگونه تولید می شود. 
در اولین فینال جام جهانی در س��ال 1930 به خاطر اصرار دو 
تیم فینالیست به استفاده از توپ های مخصوص تیم خود، از دو 
توپ مختلف در هر دو نیمه استفاده شد. اما از آن به بعد کشور 

میزبان اجازه یافت که توپ مسابقات را تأمین کند. 
در آن زمان توپ ها عمدتا از 12 تکه س��اخته می ش��دند، اما 
در جام جهانی 1954 از یک ت��وپ 18 تکه ای در بازی فینال 

استفاده شد و از آن به بعد تا سال 1966 میالدی انواع توپ ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. 

به تدریج و با توجه به پیشرفت سریع فوتبال در چند دهه بعد، 
کارشناسان تالش های مستمری را برای تولید توپ بی نقص 

انجام دادن��د. توپ جابوالنی 
یازدهمی��ن ت��وپ تولیدی 
آدیداس برای ج��ام جهانی 
بوده و هری��ک از رنگ های 
یازده گان��ه روی آن نماینده 
یکی از بازیکنان تیم اس��ت. 
طراحی این ت��وپ 2 عنصر 
مهم مردم آفریقای جنوبی را 
می ستاید: تنوع و هارمونی 
جابوالنی مزایای بس��یاری 
داش��ت. این ت��وپ فقط از 
هش��ت تکه س��اخته شده و 
روی آن ش��یارهای بافت��ی 
نعلی ش��کلی حس می شود 
که باالترین می��زان کنترل 
را در هر شرایطی به بازیکن 

می دهد. در حالی که هن��وز تا آغاز رقابت ه��ای جام جهانی 
2014 زمان زیادی باقی است ولی روز به روز جزئیات بیشتری 
در مورد این رقابت جهانی مشخص می شود. مسئوالن برگزاری 
این تورنمنت جهانی تصمیم گرفتند تا برای انتخاب نام توپ 

این مسابقات یک نظرسنجی را به راه بیندازد. 
کمپانی آدیداس با طرح یک نظرس��نجی که در وب س��ایت 
گلوبوسپورتر به راه انداخته بود از فوتبال دوستان خواست تا نام 
توپ فوتبال جام جهانی 2014 از میان گزینه های بوسسانودا، 
برازوکا و کارونا والسکا انتخاب شود.  نام هایی که بیش از سایر 
نام ها، بیانگر ویژگی های برزیل و آمریکای جنوبی اس��ت. این 
اولین بار اس��ت که کمپانی آلمانی آدیداس ب��ه هواداران این 
اجازه را داده تا در انتخاب نام توپ فوتبال نقش داشته باشند.   
توپ  جام جهانی 2010 آفریقا جنوبی یا همان جابوالنی بود 
که به ش��دت مورد انتقاد بود نه فقط به خاطر اسمش بلکه به 

خاطر ویژگی ها و تأثیراتی که در زمین چمن داشت.  
 نام توپ جام جهانی 2014 پس از رأی گیری انتخاب ش��د و 
بیش از 70 درص��د، نام برازوکا را برگزیدن��د.  فیفا اعالم کرده 
اس��ت که کلمه »برازوکار« نماد احس��اس، غرور و حسن نیت 

است و رویکرد برزیل نسبت به فوتبال را نشان می دهد. 

گزارشی از اولین توپ فوتبال ساخته شده تا نام توپ فوتبال جام جهانی 2014

اولین تا آخرین توپ فوتبال
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لیگ برتر واترپلو 29 
آبان ماه آغاز می شود

آذری: از عملکردم 
راضی نیستم 

رییس سازمان لیگ واترپلو از آغاز فصل جدید رقابت های این رشته از 29 آبان 
ماه خبر داد. قرار است مسابقات امسال با حضور 6 تیم نفت و گاز امیدیه، نفت 
و گاز گچساران، دانشگاه آزاد، چوکا )گیالن(، شهید شهبازی زنجان و یک تیم 
از استان اصفهان برگزار شود. به نقل از سایت فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، 
محمد هادی بیک در مورد تاریخ برگزاری رقابت های لیگ برتر واترپلو گفت: 
18 آبان ماه قرعه کش��ی نهایی را انجام می دهیم و اگر همه چیز طبق برنامه 
کمیته فنی پیش برود 29 آبان ماه رقابت های لیگ برتر واترپلو با حضور تیم های 
نفت و گاز امیدیه، نفت و گاز گچس��اران، دانشگاه آزاد، چوکا )گیالن(، شهید 
شهبازی زنجان و یک تیم از استان اصفهان آغاز می شود. وی تصریح کرد: لیگ 
واترپلوی امسال را با حضور شش تیم برگزار می کنیم و این در حالی است که 
فوالد ماهان و هم چنین تیم نیک بسپار یزد از شرکت در لیگ انصراف داده اند 

اما تیم دانشگاه آزاد پس از سه سال وقفه در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن می گوید از عملکردش در مدتی که مدیریت این 
باشگاه را پذیرفته راضی نیست. سعید آذری، درباره استعفای لوکا بوناچیچ از 
سرمربیگری ذوب آهن که )یکشنبه گذشته ( در نشست خبری پس از دیدار 
این تیم برابر راه آهن اعالم شد، اظهارداشت: بوناچیچ مقابل دوربین رسانه ها 
استعفا داده و این استعفا محسوب نمی ش��ود. او مگر مقابل رسانه ها قرارداد 
بسته که مقابل آنها استعفا دهد؟ بوناچیچ مقابل دوربین ها گفت به بن بست 
رس��یده و اگر یک میلیون دالر هم به او بدهند در ذوب آهن نمی ماند. او اگر 
می خواهد استعفا دهد باید رسما و به صورت کتبی به باشگاه ارایه دهد تا آن 

را بررسی کنیم.
 آذری همچنین در پاسخ به این س��ؤال که موضوع باشگاه ذوب آهن در قبال 
استعفای بوناچیچ چیست، گفت: قاعدتا اگر این استعفا رسما صورت بگیرد در 

هیأت مدیره باشگاه آن را بررسی می کنیم.

قرار نیست در تمام بازي ها برنده باشیم  
در پی نخس��تین تس��اوی تیم فوتب��ال آ اس رم ایتالیا در 
رقابت های این فصل س��ری آ، رودی گارسیا مربی این تیم 

گفت: رم نمی تواند برنده تمام بازی ها باشد.
وی گفت: همیشه هم نمی توانیم برنده تمام بازی ها باشیم. 

مسی: 100 درصد آماده نیستم
لیونل مس��ی مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا از آماده 
نبودنش خبر داد. مس��ی چند وقت اخی��ر درگیر مصدومیت 
بوده اما هم اکنون به میادین بازگشته است اما وي گفت: من 

هنوز آمادگي100 درصد نرسیده ام .

توخل: دنبال امتیاز بودیم اما بی امتیاز شدیم
س��رمربی تیم فوتبال ماینس پ��س از باخت در آگس��بورگ گفت:  
می خواس��تیم امتیاز بگیریم اما بی امتیاز ش��دیم. توماس توخل در 
آخرین پیکار هفته یازدهم بوندس لیگا مربی بدشانس نام گرفت. تیم 

او 2 بر یک مغلوب آگسبورگ شد.

هفته پانزدهم،  باز هم ناکامی اصفهانی ها  

 هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور برای تیم 
 گروه

های اصفهانی س��پاهان و ذوب آه��ن به پایان  ورزش  
رسید و همچنان آنها در بحران به سر می برند.

در روزی که استقالل با تک گل آرش برهانی سایپا را شکست داد 
سپاهان به تساوی مقابل تیم نفت تهران رضایت داد و ذوب آهن که 
تا دقیقه 80 دو بر صفر از راه آهن پیش بود با نتیجه 2 بر 3 نتیجه را 

به شاگردان ابراهیم زاده واگذار نمود.
پنج ب��ازی از دیداره��ای هفته پانزدهم ب��ه همراه دی��دار معوقه 
هفته یازدهم میان اس��تقالل و سایپا در ش��هرهای کرج،کرمان، 
انزلی،اصفهان،تهران و اهواز در روز یک شنبه و سرانجام استقالل 

توانست با پیروزی برابر سایپا از بحران خارج شد.
عالوه بر این دیدارها پرس��پولیس چهارش��نبه در ته��ران میزبان 
استقالل خوزستان است و سرانجام روز جمعه استقالل در تبریز به 
مصاف تراکتورسازی می رود و صبا میهمان سایپا در کرج خواهد 

بود تا پرونده نیم فصل اول لیگ برتر بسته شود.
استقالل تهران در حالی در کرج به مصاف سایپا رفت که هنوز شوک 
خداحافظی مجیدی روی این تیم س��ایه افکنده و از طرفی در این 
هفته اخباری مبنی بر جدایی آندو و ساموئل هم شنیده شد. با این 
حال استقالل در یک بازی سرد و کسل کننده سرانجام توانست با 
تک گل آرش برهانی که بعد از مدت ها در ترکیب اصلی قرار گرفته 

بود برابر س��ایپای البرز به برتری دس��ت یابد و چشم به بازی های 
بعدی داشته باشد. اس��تقالل همچنان از امید قهرمانی نیم فصل 
برخوردار است و چش��م به بازی دیگر تیم ها از جمله پرسپولیس 

خواهد داشت.
دیگر بازی مصاف تیم ه��ای مس کرمان و داماش بود،ش��اگردان 
مظلومی پس از تس��اوی خارج از خانه مقابل استقالل در این بازی 

هم به تساوی مشابه یک بر یک دست یافتند.
لوسیانو ادینهو و علیرضا نظیف کار گل زن های این بازی بودند و داور 

در دقیقه 92 آرمان شهداد نژاد از مس را اخراج کرد.
یاران مظلومی با این تساوی و تنها با نه امتیاز در قعر جدول لیگ برتر 

در نیم فصل جای گرفتند.
ذوب آهن تهران می رفت از بحران خارج ش��ود که گرفتار طوفان 
راه آهن تهران ش��د و منصور ابراهی��م زاده در ده دقیقه پایانی تیم 
سابقش را شکس��ت داد. یاران بوناچیچ در نیمه نخست با گل های 
مرتضی تبریزی و مهدی رجب زاده که از روی نقطه پنالتی به ثمر 
رسیده بود از حریف خود پیش افتاد تا میزبان پیروز این دیدار باشد. 
اما در نیمه دوم ورق برگشت و یاران ابراهیم زاده در کمتر از ده دقیقه 
سه گل به ثمر رساندند تا بعد از پنج گلی که هفته گذشته این تیم 
دریافت کرد در این هفته هم س��ه گل از حریف خود دریافت کرده 
باش��د. رضا خالقی فر در دقیقه 84 آتش توپخانه راه آهن را روشن 
کرد و چهار دقیقه بعد این فرزاد آشوبی بود که از روی نقطه پنالتی 
دومین گل تیمش را به ثمر رساند و بازی را به تساوی کشاند و این 
رامین رضاییان بود که در دقیقه 93 بازی گل پیروزی بخش تیمش 
را در خانه حریف به ثمر رس��اند. داور این بازی عالوه ر گرفتن یک 
پنالتی روز پرکاری را در پیش داشت که ثبت پنج کارت زرد و یک 
قرمز از جمله آنها بود. سینا عش��وری از ذوب آهن در دقیقه 74 از 

بازی اخراج شد و در مقابل سامان آقا زمانی، رامین رضاییان، پیروز 
قربانی، ابراهیم کریمی و بهنام برزای پنج بازیکن اخطاری راه آهن 
در این دیدار بودند. یکی دیگ��ر از دیدارهای پر برخورد و صد البته 
جذاب بین تیم های نفت تهران و سپاهان بود. جایی که تیم نه نفره 

سپاهان در دقایق پایانی برابر میزبان خود به تساوی دست یافت.
نیمه نخست بازی با پیروزی دو بر صفر نفت تهران به پایان رسید. 
این علیرضا عزتی  و حس��ین ابراهیمی در دقایق 12 و 26 نفت را 
پیش انداختند. اما توپخانه سپاهان از دقیقه 80 به کار افتاد جایی 
که ابتدا امید ابراهیمی یکی از گل های خورده ش��ده را پاسخ داد و 
سپس احسان حاج صفی در دقیقه 88 بازی را به تساوی کشاند. داور 
در این بازی شش کارت زرد از جیب خود خارج کرد که همه سهم 
بازیکنان سپاهان بود و در این میان اروین بولکو و علی حمودی با 
دریافت دو کارت از بازی اخراج ش��دند و تا سپاهان بازی را نه نفره 

به پایان برساند.
در انزلی ملوانی ها با سه گل ، زردهای شیراز را شکست دادند تا تک 

گل تیم ده نفره یاوری هم دردی را دوا نکند.
احمد آهی،سیدجالل رافخایی و محسن یوسفی سه گل ملوان را 
در این بازی به ثمر رساندند. اخراج مهرزاد معدنچی و گرفتن یک 
پنالتی به س��ود ملوان از دیگر نکات این بازی در نیمه نخست بود.

حمید جوکار تک گل فجر را در دقیقه نود به ثمر رساند.
فوالد خوزستان یکی از تیم هایی که در کورس قهرمانی نیم قصل 
قرار دارد به مصاف گسترش فوالد تبریز رفت و در پایان به تساوی 
یک بر یک دس��ت یافت. آخرین بازی هفته پانزده��م در امروز دو 
دقیقه طوفانی داش��ت. جایی که لئوناردو چ��اوز در دقیقه 60 گل 
فوالد را به ثمر رس��اند و یک دقیقه بعد احم��د امیرکامدار دروازه 

فوالد را باز کرد.

 استقالل تهران
 در حالی
 در کرج

 به مصاف سایپا 
رفت که 

هنوز شوک 
خداحافظی 

مجیدی 
روی این تیم سایه 

افکنده

کلمه
 »برازوکار«

 نماد
 احساس،

 غرور و
 حسن نیت است 

و رویکرد
 برزیل نسبت به 
فوتبال را نشان 

می دهد. 



 ۴۲۰۰ تولید تن دانه مالت 
در چهارمحال و بختیاری 

رییس سازمان صنعت، معدت و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای امس��ال تاکنون ۴ هزار و ۲۰۰ تن دانه مالت در استان تولید شده 
است. رحمان کرمی اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون ۴ هزار و ۲۰۰ 
تن دانه مالت روش��ن از تنها کارخانه تولید مالت کشور که در این استان 

مستقر بوده، تولید شده است.

 افتتاح نمایشگاه کتب دانشگاهی 
در دانشگاه شهرکرد

مدیر فعالیت های دینی، هنری و ادبی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
واحد چهارمح��ال و بختی��اری از افتتاح نمایش��گاه کتب دانش��گاهی 
در دانش��گاه ش��هرکرد خب��ر داد. س��یروس رضای��ی اظهارداش��ت: 
نمایش��گاه کت��اب ه��ای دانش��گاهی ب��ه هم��ت معاون��ت فرهنگی 
جهاد دانش��گاهی واحد اس��تان و با ه��دف خدمات رس��انی فرهنگی، 
علمی به دانش��جویان برپا ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به عرضه بیش از 
 5۰۰ عنوان کت��اب در این نمایش��گاه، خاطرنش��ان ک��رد: کتاب های

  موج��ود در نمایش��گاه در زمین��ه ه��ای عل��وم انس��انی، عل��وم پایه، 
 فنی- مهندس��ی، کش��اورزی و دامپزش��کی ب��ه دانش��گاهیان عرضه 
می شوند. رضایی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتب دانشگاهی از 1۲ تا 19 
آبان ماه در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد برای بازدید دانشجویان 

برپاست.

 اجرای طرح اطعام حسینی
 برای نیازمندان شهرکرد

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرس��تان ش��هرکرد گفت: تمهیدات 
الزم ب��رای اجرای ط��رح اطعام حس��ینی همزمان با ماه مح��رم در این 
نهاد، اندیش��یده ش��ده اس��ت. نجفعلی حیدری اظهارداش��ت: در سال 
گذش��ته مردم خیر این شهرس��تان بیش از 78۰ میلیون ریال نذورات 
 خود را به کمیته امداد اهدا کردند. وی افزود: امس��ال هم این نهاد آماده 
جمع آوری کمک های خیران برای برگزاری طرح های اطعام حس��ینی 
و اطعام نیازمندان است.حیدری با اشاره به دیگر برنامه های این نهاد در 
ماه محرم، گفت: برپایی زیارت عاشورا با حضور کارمندان، خانواده های 
تحت حمایت و اعضای کانون های ام��داد از دیگر برنامه های این نهاد در 

ماه محرم است.

 توزیع ۲7۰ تن بذر ضدعفونی
 بین کشاورزان 

مدیر ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی اس��تان ازتوزیع ۲7۰تن بذر 
ضدعفونی و بوجاری ش��ده جو، بین کش��اورزان و بهره برداران اس��تان 
خبرداد.مرادی اظهار داشت: ۲9۰ تن جو از مزارع تحت کنترل تحقیقات 
کشاورزی تهیه  و پس از بوجاری و ضدعفونی ۲7۰ تن استحصال شد که 
درحال حاضر بذور به انبارهای عاملین فروش درسطح استان حمل شده 

و آماده توزیع است.

یادداشت

??????

اخبار کوتاه 
افزایش ۱۴ درصدی صدقات جمع آوری شده 

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بخ�تیاری گفت: امسال 
میزان صدقات جمع آوری شده در استان 1۴ درصد افزایش داشته است. محسن سلیمی اظهارداشت: 

هم اکنون 1۴۰ هزار خانوار در استان مشترک صندوق صدقات هستند.
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تجمع عاشوراییان استكبار 
ستیز در چهارمحال و بختیاری 
تبلیغ��ات اس��امی  ریی��س ش��ورای هماهنگ��ی 

 چهارمحال و بختیاری از تجمع عاش��وراییان اس��تکبار 
ستیز در استان به مناسب 13 آبان خبر داد.

 علی گرجی اظهارداشت : همزمان با سراسر کشور مردم 
والیت مدار و غیور استان در تجمعی با عنوان عاشوراییان 
استکبار ستیز، دش��منی دیرینه خود با استکبار جهانی 
را به همگان نش��ان  دادند و در مقابل زیاده خواهی آنها 

می ایستند.
وی با گرامیداش��ت روز تسخیرالنه جاسوس��ی آمریکا 
توس��ط دانش��جویان تبیین خط و مش��ی حضرت امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری در مبارزه با اس��تبداد 
و استکبار و مقابله با رفتارهای اس��تکباری آمریکا و هم 
 پیمانانش را از مه��م ترین اهداف برگزاری این مراس��م

 برشمرد.
گرجی بصیرت افزایی و ترویج فرهنگ استکبار ستیزی 
و آش��نا کردن نس��ل ج��وان با توطئ��ه های اس��تکبار 
جهانی و افزای��ش مش��ارکت و همبس��تگی در دفاع از 
آرم��ان های انق��اب و ارزش ه��ای نظام اس��امی را از 
 دیگر اهداف برگزاری مراس��م ی��وم اهلل 13 آبان عنوان

 کرد.
وی ایجاد ش��ور انقابی را از دیگر اهداف مراسم 13 آبان 
دانس��ت و تصریح کرد: ایجاد ش��ور انقابی در بین قشر 
جوان و نوجوان و آشنا کردن آنها با آرمان ها نظام و انقاب 
در راستای ایس��تادگی و مقابله با زیاده خواهی استکبار 
جهانی و افشای ماهیت آتش افروزی او در منظقه از دیگر 

اهداف ستاد 13 آبان محسوب می شود.
وی با اش��اره به این که 13 کمیته در اس��تان مسئولیت 
برگزاری مراس��م 13 آبان را بر عهده دارند؛ س��تاد های 
دانشجویی، دانش آموزی، روحانیون، پشتیبانی، فرهنگی 
 و هن��ری، امنی��ت و ترافیک، اط��اع رس��انی، جوانان، 
فضا سازی و امور شهرس��تانی را از جمله این کمیته ها 

دانست.
وی با تأکید ب��ر لزوم برگ��زاری هر چه با ش��کوه تر این 
مراس��م در اس��تان، خاطرنش��ان ک��رد: اکنون کش��ور 
و نظ��ام در وضعی��ت حس��اس و وی��ژه ای ق��رار گرفته 
و برگزاری هر چه با ش��کوه ت��ر راهپیمای��ی 13 آبان و 
تبیین هر چه بهتر نقش اس��تکباری آمری��کا در منطقه 
 تأثیر به س��زایی در بیداری کش��ورهای اسامی خواهد

 داشت.

مدیر اجرایی هیأت رزمندگان اس��ام چهارمح��ال و بختیاری از 
برگزاری مراسم دهه اول محرم با همکاری هیأت های ثاراهلل سپاه، 
هیأت رزمندگان اس��ام و دفتر امام جمعه در مصای بزرگ امام 

خمینی)ره( شهرکرد خبر داد.
 حمیدرضا توس��لی  در جمع خبرنگاران با اع��ام این خبر گفت: 
مراسم سوگواری خامس آل عبا حضرت امام حسین )ع( همزمان 
با حلول ماه محرم از ساعت 6:3۰ صبح تا 8:3۰ با سخنرانی دکتر 
فرزانه، امام جمعه موقت مش��هد مقدس در مص��ای بزرگ امام 
خمینی)ره( شهرکرد برگزار می شود. وی افزود: این مراسم معنوی 
با قرائت زیارت پرفیض عاش��ورا آغاز، با س��خنرانی دکتر فرزانه و 
نوحه خوانی و مدیحه سرایی مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت 
و طهارت )ع( ادامه می یابد. مدیر اجرایی هیأت رزمندگان اسام  
چهارمحال و بختیاری گفت: در پایان مراسم از عزاداران حسینی، با 
توزیع صبحانه نذری پذیرایی به عمل می آید.توسلی اظهار داشت: 
نظیر این مراسم به همت هیأت ثاراهلل سپاه بروجن هر شب از اول 
دهه محرم تا مراسم شام غریبان در خیمه گاه ثاراهلل این شهر، برگزار 
می شود که دکتر فرزانه سخنران این مراسم نیز می باشد. به گزارش 
خبرگزاری فارس، مراسم سوگواری حضرت امام حسین )ع( و یاران 
باوفایش با همکاری هیأت های ثاراهلل سپاه و رزمندگان اسام در 

شهرهای سراسر این استان برگزار می شود. 
برنامه هاي دهه ي اول محرم در دانشگاه شهرکرد اعالم شد

 برنامه هاي دانشگاه شهرکرد در ایام سوگواري سید الشهدا در دهه  

اول محرم اعام شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد،  با 
فرا رسیدن محرم و ایام سوگواري اباعبداهلل الحسین)ع( و شهداي 
کربا ویژه برنامه ي اس��تقبال از این ماه با حضور حجت االس��ام 
جعفري مس��ئول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 
شهرکرد و  جمعي از دانشگاهیان شامگاه شنبه 11 آبان 9۲ در سالن 
فارابي   این دانشگاه برگزار شد. دکتر جعفري در این نشست ضمن 
تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و تشکر از حضور  دانشجویان در این 
نشست گفت: امام حسین)ع( تنها امامي است که انبیای قبل از او از 
آدم تا خاتم بر او گریستند  نماز مسافر در حرم ایشان  تمام است و در 

تربتش شفا و دعا در ریز گنبد ایشان مستجاب است.
وی با اشاره به والیت معنوي، والیت سیاسي و والیت تکویني ائمه  
اطهار گفت: ایشان واسطه  فیض و رحمت الهي بر بندگان هستند؛ 
لذا درک و مشاهده ي مودت و یاري ائمه )ع( در زندگي افراد مستلزم 
بصیرت است. وي خاطر نش��ان کرد زنده نگه داشتن یاد و خاطره  
سیدالش��هدا و پیمودن راه این امام مظلوم فریضه اي واجب است.

شایان ذکر است قرائت زیارت عاش��وراي امام حسین )ع( در ایام 
 دهه اول محرم توسط اس��اتید، کارکنان و دانشجویان قبل از آغاز

 فعالیت هاي روزانه، مجل��س روضه خواني پ��س از اقامه ي نماز 
جماعت ظهر و عصر و مجالس سخنراني و س��ینه زني  هر شب با 
حضور دانشگاهیان در مسجد امام علي )ع( دانشگاه از برنامه هاي 
پیش بیني شده در دانشگاه ش��هرکرد براي سوگواري دهه ي اول 

محرم است.

داشتن نگاه عاطفی و غفلت از عبرت های عاشورا از 
آسیب های عزاداری هاست

استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد بر احساسی و عاطفی نگری نسبت 
به عاشورا و محرم خاطرنشان کرد: مردم دنیا وبه ویِژه مسلمانان به 
واقعه عاشورا به عنوان یک حادثه احساسی و عاطفی نگاه می کنند 
و از درس ها و عبرت های این واقعه غافل شده اند و این یک آسیب 
بزرگ در عزاداری ها اس��ت.  حس��ن عرفان، در گردهمایی هیأت 
های مذهبی و مداحان شهرستان ش��هرکرد، محرم و صفر را یک 
دانشگاه بزرگ انسان ساز دانست و اظهارداشت: عاشورا و محرم یک 
دانشگاه عظیم انسان ساز و افتخار و سرمایه بزرگ تمام مسلمانان 
 جهان اس��ت که به واس��طه آن می ت��وان دنیا از جه��ل و ظلمت

 نجات داد.
وی ارتباط با دانشگاه محرم را موجب رشد و کمال انسانی عنوان و 
تصریح کرد: ارتباط با دانشگاه محرم و صفر و بهره گیری از دریای 
خروشان محبت و فضائل امام حس��ین)ع( رشد و کمال انسانی را 
در پی خواهد داش��ت که نتیجه غفلت از آن نابودی و جهنم ابدی 
است. عرفان با بیان این که جهان از دانشگاه امام حسین)ع( غافل 
شده، محرم و صفر را یک دانشگاه انسان ساز توصیف و تصریح کرد: 
متأسفانه بهره گیری و استفاده ما از این ماه تنها در مسائل عاطفی و 
شور عزاداری خاصه شده و عاشورا و راه امام حسین)ع( در زندگی 
ما هیچ ارزش و جایگاه عملی پیدا نکرده است. وی با اشاره به این 
که دانشگاه امام حسین)ع( زمینه ساز نجات دنیا از جهل و ظلمت 
است، تصریح کرد: واقعه عظیم عاشورا یک درس بزرگ و کارخانه  
انسان ساز برای تمام جهان است که هر کس وارد این دانشگاه شود 

به طور قطع به کمال و ارتقا خواهد رسید.
حجت االسام عرفان با انتقاد بر احساسی و عاطفی نگری نسبت 
به عاشورا و محرم خاطرنشان کرد: مردم دنیا وبه ویِژه مسلمانان به 
 واقعه عاشورا به عنوان یک حادثه احساسی و عاطفی نگاه می کنند

 و از درس ها و عبرت های این واقعه غافل شده اند و این یک آسیب 
بزرگ در عزاداری هاست. وی ارتباط علمی و عملی با واقعه عاشورا 
را تحول آفرین دانس��ت و اظهارداش��ت: ارتباط علمی و عملی با 
مکتب امام حسین)ع( موجب شناخت و کسب معرفت نسبت به 
آن حضرت و واقعه عاشورا خواهد شد که به طور قطع در بستر این 

دو ارتباط تحول و ارتقا و کمال انسانی رقم خواهد خورد.
وی با تأکید بر ضرورت تبین زوای��ای و علل وقوع این واقعه بزرگ 
برای آحاد جامعه تصریح کرد: شبکه های ماهواره ای و سایت های 
اینترنتی درحال شبهه افکنی و القای شبهات در اذهان مردم و به 
ویژه جوانان هس��تند که می طلبد در محافل عزاداری شبهات و 

القائات غلط پاسخ روشن و مبین داده شود.

مدیر اجرایی هیأت رزمندگان اسالم چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

برگزاری مراسم دهه اول محرم در مصالی امام خمینی)ره( 
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مفاد آراء )تعیین وضعیت() نوبت دوم ( 

656 شماره 103/92/1152/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء صادره 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بیدگل  و  آران  واحدثبتی  در  مستقر 
به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  امالک مورد  و  متقاضیان  لذا مشخصات  گردیده است 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .   

1- رای شماره 730 هیات : آقای مهدی ناصری بیدگلی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
صدیقیان  انیسه  خانم  و   6199655656 ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   2
بیدگلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 288 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 
6199651588 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 134/60 متر مربع 
پالک 1491 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 

 86 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  عنایتی  آقای حجت   : هیات   598 شماره  رای   -2
بیدگلی فرزند  به شماره ملی 6199726571 و خانم محبوبه کیانی  از کاشان  صادره 
 6199956877 ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره  شناسنامه1020  بشماره  غالمرضا 
)بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/75 متر مربع پالک 1492 
فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 

3- رای شماره 600 هیات : آقای سید رضا سعید زاده بیدگلی فرزند آقا حسن بشماره 
شناسنامه 229 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199379160 )نسبت به 4 دانگ 
(و خانم زهرا کاظمی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 59 صادره از آران و بیدگل 
به شماره ملی 6199439279 )نسبت به 2 دانگ ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
241/60 متر مربع پالک 1493 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  عباس   آقا  فرزند  بیدگلی  احمدی  مهدی  آقای   : هیات   515 شماره  رای   -4
شناسنامه 256 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199728270 و خانم فاطمه بابازاده  
ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   2148 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی 
6199968141 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/15 متر مربع 

3 پالک 1494 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 
حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  عباس   فرزند  بیدگلی  زاده   حاجی  غالم  آقای   : هیات   602 شماره  رای   -5
شناسنامه 77 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199444167) نسبت به 4 دانگ ( 
و خانم مرضیه حاجی زاده بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 85 صادره از آران 
و بیدگل به شماره ملی 6199474600 )نسبت به 2 دانگ  ( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 188 متر مربع پالک 4 فرعی از 1 فرعی مفروز و مجزی شده از 294  اصلی 

واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  فرزند حسین   آرانی   نورانیان  معصومه  خانم   : هیات   587 رای شماره   -6
شناسنامه 7135 صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199111338 در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 224/50 متر مربع پالک 7355 فرعی از 1189فرعی مفروز و 

مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  عباس   فرزند  آرانی  خواه  زراعت  اصغر  آقای   : هیات   385 شماره  رای   -7
شناسنامه 381 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199917928 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 172متر مربع پالک 1914 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  اکبر   علی  فرزند  آرانی   هارونی  رضا  آقای   : هیات   719 شماره  رای   -8
از کاشان  به شماره ملی 6199569199 و خانم جمیله خرم  شناسنامه 288 صادره 
ملی  شماره  به  کاشان  از  10117صادره  شناسنامه   بشماره  رضا  فرزند  آبادی  
6199141131 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132/60 متر مربع 
پالک 1913فرعی از 35 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند  خانی   اله  عزت  آقای   : هیات   718 شماره  رای   -9
162 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199585771 و خانم طیبه رامی   فرزند دخیل 
عباس بشماره شناسنامه  422صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 6199679105 
)بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 159 متر مربع پالک 1136 فرعی  
از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
10- رای شماره 596 هیات : آقای مجید دربانی آرانی  فرزند حسین   بشماره شناسنامه 
249 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199721187 و خانم معصومه علی حاجی آرانی   
فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه  930 صادره از کاشان به شماره ملی 6199923413 
)بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 160 متر مربع پالک 1135فرعی 
از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  محمد   آقا  فرزند  آرانی   بزرگی  آقای حسین   : هیات   727 رای شماره   -11
شناسنامه 11180 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199151771 در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 215/50 متر مربع پالک 1134فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

12- رای شماره 715 هیات : آقای حسن چشمه خاورفرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 
460 صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199511131 و خانم زهرا تلک آبادی 
آرانی   فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  25 صادره از آران و بید گل  به شماره 
ملی 6199547438 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 236/13 متر 
مربع پالک 1133فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

13- رای شماره 589 هیات : آقای رضا دارچینی آرانی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
94 صادره از آران و بید گل   به شماره ملی 6199424964 در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 321 متر مربع پالک 1137فرعی از 371 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 

اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  اله    قدرت  فرزند  نژاد  صمیمی  حسین  آقای   : هیات   710 شماره  رای   -14
شناسنامه 2909 صادره از کاشان   به شماره ملی 6199943171 و خانم الهه قدیمی 
حمزه قاسم  فرزند ابراهیم    بشماره شناسنامه  - صادره از آران و بید گل  به شماره 
ملی 6190023215 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149 متر مربع 
پالک 901فرعی از 323 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی واقع دروشاد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  اسمعیل    فرزند  نژاد  صمیمی  اله  قدرت  آقای   : هیات   709 شماره  15-رای 
و   6199464958 ملی  شماره  به  گل    بید  و  آران  از  صادره   258 شناسنامه 
شناسنامه   بشماره  یحیی      سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  خانم  طاهره  خانم 
در   ) )بالمناصفه   6199497899 ملی  شماره  به  گل   بید  و  آران  از  صادره   483
 323 از  900فرعی  پالک  مربع  متر   209 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
ثبتی  حوزه   3 بخش  دروشاد   واقع  اصلی   2645 از  شده  مجزی  و  مفروز   فرعی 

آران و بیدگل 
شناسنامه  محمدبشماره  فرزند  بیدی  گل  حسین  آقای   : هیات   713 شماره  رای   -16
فاطمه دهقانی  به شماره ملی 6199428072 و خانم  بیدگل    آران و  از  85 صادره 

آرانی فرزند محمد    بشماره شناسنامه  191 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 
6199487710 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 243/45 متر مربع 
پالک 251 فرعی از 15 فرعی مفروز و مجزی شده از 1965 اصلی واقع در اماکن   بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  آقا  فرزند  گلی   بید  عصاری  تقی  آقای   : هیات   708 شماره  رای   -17
زهرا  خانم  و   6199492031 ملی  شماره  به  کاشان     از  صادره   166 شناسنامه 
به  کاشان   از  صادره   200 شناسنامه   بشماره  محمد     علی  فرزند  عبداللهی  
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   ) )بالمناصفه   6199513932 ملی  شماره 
مجزی  و  مفروز  فرعی  104و557  از  فرعی   4524 پالک  مربع  متر   122/50
ثبتی حوزه   3 بخش  آران     دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از   شده 

 آران و بیدگل 

18- رای شماره 176 هیات : خانم سکینه سادات موسوی حسنارودی فرزند امیربشماره 
شناسنامه 5 صادره از کاشان    به شماره ملی 1263017908 در شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت 110/50 متر مربع پالک 4525 فرعی از 66و65 فرعی مجزی شده از 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران    بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

19- رای شماره 728 هیات : آقای علی بخشی آرانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 274 
صادره از آران و بیدگل   به شماره ملی 6199647483 و خانم زهرا بوجاری فرزند عباس    
بشماره شناسنامه  288 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199677765 )بالمناصفه ( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 119/25 متر مربع پالک 4526 فرعی از 213 فرعی 
 مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران    بخش 3 حوزه ثبتی

 آران و بیدگل 
بشماره  احمد  فرزند  آرانی   آور  آب  ابوالفضل  آقای   : هیات   601 شماره  رای   -20
شناسنامه 329 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199550471 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 216/20 متر مربع پالک 1140 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

21- رای شماره 377 هیات : آقای سید مهدی سیدی بیدگلی   فرزند سید هالل بشماره 
شناسنامه 50879 صادره از کاشان    به شماره ملی 1260498816 در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 132/25 متر مربع پالک 1495 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 

اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

22- رای شماره 167 هیات : آقای مرتضی شوریان بیدگلی   فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه 97 صادره از بیدگل    به شماره ملی 6199664401 در شش دانگ قسمتی از 
یک باب خانه به مساحت 21/20 متر مربع پالک 1496 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 

اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

23- رای شماره 599 هیات : آقای سید مهدی لحمی بیدگلی   فرزند سید عباس بشماره 
شناسنامه 9697 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199259297 در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 87/72 متر مربع پالک 1497 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 

اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند حسین بشماره  آرانی   داروغه گی  آقای حسین   : هیات  رای شماره 711   -24
خانم  و   6199719840 ملی  شماره  به  بیدگل     و  آران  از  صادره   115 شناسنامه 
زینب کاسنی فروش آرانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 1143 صادره از کاشان 
( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  بالمنصافه   ( به شماره ملی 6199925531 
103/10 متر مربع پالک 1916 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
25-رای شماره 726 هیات : آقای احسان مالئی  آرانی  فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
85 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199592751 و خانم طیبه قاسمی تبار  فرزند 
 (  6199137566 ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   9760 شناسنامه  بشماره  علی 
متر مربع پالک 1917  به مساحت 128/30  باب خانه  دانگ یک  ( در شش  بالمناصفه 
ثبتی  آباد  بخش 3 حوزه  از 2638 اصلی واقع در احمد  فرعی مفروز و مجزی شده 

آران و بیدگل 

26- رای شماره 712 هیات : آقای سلمان میزانی  فرزند علی محمد  بشماره شناسنامه 655 
صادره از آران و بیدگل     به شماره ملی 6199713362 و خانم محبوبه شبانی زاده آرانی   
فرزند علی بشماره شناسنامه 965 صادره از کاشان به شماره ملی 6199923766 ) بالمناصفه 
( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 184/45 متر مربع پالک 1918 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

27- رای شماره 595 هیات : آقای علی صقائی   فرزند مسلم  بشماره شناسنامه 4 صادره از 
کاشان    به شماره ملی 6199557387 و خانم اعظم ناصری آرانی  فرزند رمضانعلی بشماره 
شناسنامه 493 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 6199542061 ) بالمناصفه ( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 150متر مربع پالک 1919 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 

اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

: آقای جواد نوزریان آرانی   فرزند محمود بشماره شناسنامه  28-رای شماره 732 هیات 

283 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199640470 و خانم لعیا صالح نیا   فرزند نعمت اله  
بشماره شناسنامه 11177 صادره از کاشان به شماره ملی 6199151747 ) بالمناصفه 
( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 190/05 متر مربع پالک 1139 فرعی از 235 
فرعی و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
بیدگلی   فرزند محمود بشماره  لقبی  : آقای محمد رضا  29- رای شماره 731 هیات 
خانم  و  ملی 6199617495  به شماره  گل      بید  و  آران  از  101 صادره  شناسنامه 

پروین اکبر زاده   فرزند علی بشماره شناسنامه 9060 صادره از کاشان به شماره ملی 
6199130545 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 138متر مربع پالک 
1138 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت   

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

30- رای شماره 520 هیات : آقای علی اصغر سمساری بیدگلی   فرزند حسن  بشماره 
شناسنامه 17078 صادره از قم    به شماره ملی 0382099990 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 100/02 متر مربع پالک 4523 فرعی از 421 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2840 اصلی واقع دربخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  محمد  فرزند  آرانی   انتهائی   اکبر  علی  آقای   : هیات   605 شماره  رای   -31
خانم  و   6199097351 ملی  شماره  به  گل      بید  و  آران  از  صادره   - شناسنامه 
فاطمه سرکار فرزند علی   بشماره شناسنامه 10 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 
6199405056 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 134/45 متر مربع پالک 
705 فرعی از 5 فرعی مفروز و مجزی شده از 2643 اصلی واقع در صالح آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 

ایمانی  آرانی  فرزند علی بشماره شناسنامه 24  : آقای ناصر  32- رای شماره 519 هیات 
صادره از آران و بید گل     به شماره ملی 6199385470 و خانم علیا سقازاده آرانی فرزند 
شکر اله   بشماره شناسنامه 7607 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 6199116046 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 338/30 متر مربع پالک 1912 فرعی 
از 35 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 

33-رای شماره 586 هیات : مرتضی دالور  آرانی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 63 صادره 
از آران     به شماره ملی 6199745507 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 113/75 متر 
مربع پالک 1921 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
: آقای اصغر خدمتکار  آرانی  فرزند حسن بشماره شناسنامه  34-رای شماره 354 هیات 
بیکی  آقا  انسی  و خانم  ملی 6199133943  به شماره  گل      بید  و  آران  از   9401 صادره 
آرانی فرزند رمضان علی    بشماره شناسنامه 115 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 
6199629396 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 161/90 متر مربع پالک 
1141 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
35- رای شماره 585 هیات : آقای محمد دالور  آرانی  فرزند مسلم  بشماره شناسنامه 

433 صادره از آران و بید گل     به شماره ملی 619490134 نسبت به 4 دانگ مشاع 
و خانم زهرا نقلی آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 32 صادره از آران و بید گل  
به شماره ملی 6199493389 نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 247/09 متر مربع پالک 1920 فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آبادبخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشارنوبت اول 92/7/28 تاریخ انتشار نوبت دوم 92/8/14 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بید گل

فقدان سند مالکیت 
و  هویت  که  محلی  استشهادیه  یکبرگ  باستناد  محمد  فرزند  جمشید  نوروز  علی  آقای   752
امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ زمین پالک شماره 
4535/23- واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در صفحه 460 دفتر 100 امالک ذیل ثبت 13850 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده وبموجب سند انتقال اجرایی شماره 110850-88/8/27 دفتر 
چون    . است  رفته  بین  از  احتیاطی  بی  اثر  در  و  شده  قطعی  انتقال  او  به  اصفهان   9 خانه 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را  نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف 8326 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام صادق )ع( :
 هر ق��در ايمان مردي زيادتر باش��د، دوس��تي او نس��بت به 

همسرش بيشتر است.

 عجیب ترین مراسم مذهبی
 در دنیا 

مذهب و دی��ن در میان تمامی م��ردم دنیا وج��ود دارد ولی دین های 
متفرقه هر کدام آیین خاصی دارند که برخی از آن ها بس��یار خشن یا 

عجیب هستند.
در دنیا افرادی هس��تند که دین های متفرقه دارند و این ادیان نه تنها 
الهی نیستند بلکه رسومات بسیار عجیب و خشنی هم دارند که بیشنر 
شبیه اعمال انس��ان های دیوانه می ماند. خش��ن ترین و عجیب ترین 

رسومات برخی از دین ها را باهم مرور میکنیم. 
سانتی 

 یکی از عجیب ترین مراسم هایی که در هند قدیم انجام می شد، مراسم 
مذهبی سانتی است. این مراس��م دینی عجیب بدین صورت است که 
وقتی مردی جانش را ازدس��ت می دهد، همس��ر او نیز باید خود را در 

مراسم خاکسپاری شوهرش به آتش کشیده و بسوزاند. 
 این مراسم در بخش هایی از هند هنوز هم دیده می شود. این درحالی 

است که این مراسم توسط جامعه جهانی محکوم شده است. 
روز مردگان 

 در مکزیک مراسمی عجیب هرساله در روز اول ماه نوامبر انجام میشود 
که به جشن مردگان معروف شده اس��ت. در این مراسم استخوان ها از 
قبر خارج شده و تمیز می شوند. در این روز که مردم قصد دارند به روح  
مردگان نزدیک تر شوند بچه ها حق خروج از خانه را ندارند زیرا دیدن 
استخوان های افراد فامیل چندان جالب نیست. این مراسم همیشه با 
جشن و پایکوبی همراه است و غذاهای خوشمزه برای شادی روح ارواح 

به مردم داده میشود. 
ماتایوساس 

 یکی از مراسم های بس��یار عجیب مذهبی هر س��اله در گینه نو انجام 
می ش��ود. در این مراسم که ماتایوس��اس نام دارد تنها پسرهای جوان 
شرکت می کنند و هدف آن ها تبدیل ش��دن به مردان واقعی است. در 
این مراسم ابتدا جوان ها باید چندبار باال آورده تا شکمشان تمیز شود 
س��پس بعد از انجام چند حرکت مختلف باید زبانشان را سوراخ کنند و 

مرد واقعی شوند. 
پرش مرگ 

 وانوتو جزیره ای محروم و دورافتاده در آفریقاست که مراسم مذهبی و 
خطرناک آن ها به یک جاذبه توریستی تبدیل شده است. در این مراسم 
مردان ب��رای افزایش س��امتی و همچنین پربارتر ش��دن محصوالت 
 کش��اورزی از باالی س��کویی چوبی و در حالی که یک طناب از جنس

 شاخ و برگ به پای خود بسته اند به پایین می پرند. هر چه پرش بلندتر 
باشد محصوالت پربارترخواهند بود! البته هرساله افرادی هم جانشان را 

از دست می دهند زیرا هیچ ایمنی در این پرش ها وجود ندارد. 
قربانی انسانی 

 با قوم آزتک که داستان های زیادی در مورد آن ها گفته می شود حتما 
آشنا هستید، اما شاید با یکی از مراس��م های بسیار عجیب آن ها آشنا 
نباشید. در مراس��م قربانی انس��ان آزتک ها بهترین راه تشکر از خدا را 
ریختن خون می دانس��تند.  از این رو اس��یرهای جنگی را به باالترین 
بخش معبد میبردند و رو به آس��مان از گلو تا شکم او را پاره می کردند 

سپس قلب فرد بیچاره را به خدا اهدا میکردند. 
پرش از روی بچه 

 اسپانیایی ها که مراسم های عجیبشان س��ر به فلک می کشد در یک 
حرکت مذهبی بچه های تازه متولد ش��ده را روی زمین می خوابانند و 
یک نف��ر از روی آن ها می پرند. فردی که از روی بچ��ه ها می پرد نماد 
شیطان است و به گفته اس��پانیایی ها این حرکت باعث پاکی بچه ها از 

گناهان می شود ولی به هر حال احتمال مرگشان نیز بسیار زیاد است.

جوان ترین مسافر قطب جنوب
قطب جنوب منطقه ای است که حتی آمدن نامش هم می تواند باعث 
سرد شدن بدن شود و کمتر کسی می تواند به آن سفر کند زیرا سفر 
به قطب جنوب از کوهنوردی در کوه های بلند هم سخت تر است و 
نیاز به بدنی آماده دارد. تا به حال انسان هایی بوده اند که با استفاده 
از وسایل خاص یا در شرایطی مناسب راهی قطب جنوب شده اند و 
توانسته اند خودشان را دقیقا به میان این قطب که بخش انتهایی کره 
زمین هم می شود برسند.لویس کارک جوان 15 ساله ای است که 
به تازگی تصمیم گرفته تا راهی س��فری بسیار سخت به میان قطب 
جنوب شود. این جوان قصد دارد تا تمام مسیر را با اسکی طی کند و از 
این رو می تواند رکورد جوان ترین اسکی باز مسافر قطب جنوب را به 
نام خود ثبت کند. این نوجوان انگلیسی باید سفر خود را طی 60 روز 
به پایان برس��اند و این درحالی است که در برخی قسمت های قطب 
دما ممکن است تا 40- سانتی گراد نیز برسد. این نکته را نیز باید در 
نظر داشت که او باید مسیری 1180 کیلومتری را با اسکی طی کند.

این نوجوان قصد دارد رکوردی که در سال 2005 توسط یک دختر 
18 ساله کانادایی ثبت شده است را بشکند. در مورد سامت و پیشینه 
ورزش��ی او باید اش��اره کنیم این نوجوان از جمله ش��ناگران کانال 

انگلیس بوده است و در آن زمان تنها 12 سال داشته است.

نسخه جادویی 
سرماخوردگی!

آبریزش بینی، عطس��ه، گلو درد و س��رفه این روزها ش��ما 
 و اطرافیانتان را درگی��ر خودش کرده اس��ت و با عائم آن

 می فهمید سرماخورده اید.
س��وپ م��رغ ب��ه دلی��ل افزای��ش ترش��ح بزاق،گل��ودرد 
را کاه��ش م��ی ده��د و آبری��زش بین��ی را دف��ع م��ی 
کند.  بررس��ی ها نش��ان می دهند ادویه کاری در س��وپ 
مرغ باعث می ش��ود از ش��ر س��رماخوردگی راحت شوید 
 و مرغ الته��اب و درد گل��و را کاهش می دهد.  بررس��ی ها

 نش��ان می دهن��د اگ��ر در روزه��ای اول س��رماخوردگی 
 روزی 2 بار س��وپ م��رغ بخوری��د در ع��رض 2 روز خوب 

خواهید شد. 
 وقتی حرف از س��رماخوردگی می ش��ود تقریبا همه افراد 
مصرف ویتامین c را در درمان مؤثر می دانند اما این ویتامین 
تنها در پیشگیری از بیماری سرماخوردگی مؤثر است و تأثیر 

چندانی روی روند سرماخوردگی ندارد.

پیری می تواند باعث بدچهره ش��دن پوست و چروک 
افتادن روی آن ش��ود. از آنجایی که باید از پیرش��دن 
پوس��تتان به روش ه��ای مختلف جلوگی��ری کنید 
 بایدراهکاره��ا را مطالع��ه ک��رده و از آنها اس��تفاده 

کنید.
استفاده از کرم و ماسک های مختلف از راه هایی است 
که این روزها بسیاری برای تمیز نگه داشتن پوستشان 
استفاده می کنند. این افراد سعی می کنند با استفاده 
از مواد شیمیایی پوست خود را ش��اداب و جوان نگه 
دارند در حالی که به راحت��ی می توانیم با راهکارهای 
ساده و غیر ش��یمیایی پوس��ت خود را برای همیشه 

شاداب نگه داریم.
مراقب��ت از پوس��ت دس��ت خیل��ی راح��ت اس��ت 
و هزینه زی��ادی ه��م نمی خواهد و تنها ب��ه مقداری 
 ش��کر قهوه ای، عص��اره نیش��کر و جوز هن��دی نیاز

 دارید. 
این مواد را با هم مخلوط کنی��د. داخل ظرف دیگری 
یک لیوان شیر گرم و سه تا پنج قطره افشره خوراکی 
دارچین بریزید. ابتدا س��ه دقیقه دس��ت ها را داخل 
ش��یر ولرم قرار دهید س��پس ترکیب آماده ش��ده را 
به آرامی روی پوس��ت بمالی��د تا تمام پوس��ت های 
م��رده و کثیفی ه��ا از بین ب��رود. توجه کنی��د بعد از 
 این کار، ک��رم مرطوب کننده و ضدآفت��اب فراموش

 نشود.
روغن گل گاو زبان سرش��ار از امگا 6 است که غشای 
سلول های پوس��ت را تغذیه می کند، به همین دلیل 
نیز برای درمان پوس��ت های خش��ک و پیشگیری از 
پیری زودرس بافت های پوستی مؤثر است و می تواند 

لکه های قهوه ای را از بین ببرد.
 یکی دیگر از روش ه��ای مقابله با لکه ه��ای قهوه ای 
استفاده از سیب زمینی است. به یک عدد سیب زمینی 
پخته نیاز دارید. سیب زمینی را له کرده و با یک قاشق 
غذاخوری روغن بادام شیرین یا روغن زیتون مخلوط 
کنید. ترکیب را روی دس��ت ها بگذاری��د و بعد از 15 
دقیقه شست وش��و دهید. هفته ای یک بار این کار را 

انجام دهید.
 مواد دیگری که برای جوان سازی دست ها و استحکام 
ناخن ها الزم دارید، س��یب زمینی و روغن آفتابگردان 
اس��ت. س��یب زمینی را رنده کنید و آب آن را بگیرید 
سپس دو قاشق غذاخوری روغن آفتابگردان را به آن 
اضافه کرده و هم بزنید. دس��ت هایتان را ده دقیقه در 
این ترکیب قرار دهید س��پس با آب ولرم شست وشو 

دهید.
 دلیل اصلی شکستن ناخن ها خشکی آنهاست. برای 
پیشگیری از این مسأله ناخن ها را مرطوب نگهدارید. 
برای این کار به انتهای ناخن ها ک��رم مرطوب کننده 
بزنید و ماساژ دهید. با این کار عاوه بر تحریک جریان 
خون باع��ث تغذیه و افزای��ش مقاومت آنه��ا در برابر 

آسیب های خارجی شده اید.
ه��ر چ��ه بیش��تر دس��ت ها را بش��ویید بیش��تر به 
ناخن ه��ا آس��یب می زنید زی��را آب، ناخن ه��ا را نرم 
می کند و در نتیجه باعث ش��کنندگی آنها می ش��ود. 
دس��ت هایتان را ب��ا صابون ه��ای مایم بش��ویید و 
 هنگام شست وش��وی ظروف از دس��تکش اس��تفاده

 کنید.
 برای پیشگیری از پیدایش قارچ های ناخن، دست ها 
و پاه��ا را بع��د از شست وش��و با دقت خش��ک کنید. 
رطوبت زمینه س��از رشد قارچ هاس��ت. ناخن  پا نباید 
از گوشت انگش��ت بلندتر باش��د زیرا به محل تجمع 
میکروب ها بدل می شود. کرم های موضعی یا الک های 
مخصوص، قارچ های تازه رشد را درمان می کنند، اما 
 در صورت پیش��رفته بودن بیماری بای��د دارو مصرف

 کنید.
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شرکت الکهید مارتین تا چند سال آینده هواپیمای مافوق صوت 
جدید و با قابلیت سرعت شش برابر صوت را عرضه می کند.

زمانی که »پرنده سیاه SR-71« در سال 1998 بازنشسته شد، 
نه تنها یکی از پیش��رفته ترین هواپیماها بلکه یکی از زیباترین 

سامانه های هوانوردی تا آن زمان به شمار می آمد.
هم اکن��ون تجهی��زات Skunk Works متعل��ق به الکهید 
مارتین از نسل بعدی این پرنده س��یاه به نام SR-72 رونمایی 

کرده است.
با اس��تفاده از طراحی موتور مافوق صوت جدید که توربین ها و 
 72-SR رمجت ها را ترکیب می کند، این شرکت اعام کرده که
بدون سرنش��ین با سرعت کروز ش��ش ماخ، دو برابر سریع تر از 

نسل ماقبل خود است.
پرنده س��یاه SR-71 یکی از بهترین هواپیماهای تاریخ بود و 
اوایل دهه 1960 و طی جنگ س��رد، توس��ط الکهید مارتین و 

در تجهیزات سری آن به نام Skunk Works ساخته شد.
این سامانه از س��ال 1966 تا س��ال 1998 پرواز کرد و پوشش 

سایه رنگ آن بدنه تیتانیومی بی سابقه اش را می پوشاند.

تکنولوژی مزبور به عنوان پلت فرمی طراحی ش��د که قادر بود 
پنج هزار و 400 کیلومتر را با سرعت های مافوق صوت ثابت و در 
ارتفاع 24 هزار متری طی کند.پرنده سیاه می توانست با سرعت 

و در ارتفاع باال پرواز کند و از موشک های دشمن بگریزد.
فناوری موردبحث طی س��ال ها پیش��رفت کرد، زی��را گرمای 
تولیدش��ده در پرواز به ان��دازه ای زیاد بود که بدن��ه تیتانیومی 

آن ح��رارت داده می ش��د.پرنده SR-71 همچنی��ن به خاطر 
رکوردزنی هایش شهره خاص و عام بود و سریع ترین هواپیمای 
سرنش��ین دار عملیاتی بود که با پرواز ثابت ب��ه ارتفاع 25 هزار 
و 929 متری می رس��ید و هن��وز هم این رکورد س��رعت را در 

اختیار دارد.
در تاریخ یکم س��پتامبر س��ال 1976، یک فروند پرنده س��یاه 
SR-71 متعلق به نیروی هوایی امریکا ظرف یک ساعت و 54 
دقیقه و 56/4ثانیه با سرعت اوج حدود 3/2ماخ از نیویورک به 
لندن سفر کرد و تا به امروز هیچ هواپیمایی با این عملکرد رقابت 
نکرده است. این پرنده س��یاه رکوردهای دیگری از خود به جا 
گذاشت و پس از جنگ سرد، بسیاری از نمونه های آن به موزه ها 

منتقل شدند، زیرا برنامه استفاده از آن ها به پایان رسیده بود.
س��ال 1990 و زمانی که SR-71 به مؤسس��ه اسمیتسونیان 
تحویل داده شد، چهار رکورد سرعت را با پرواز از لس آنجلس به 
اوهایو به نام خود ثبت کرده بود.گفته می شود، یک هواپیمای 
نمایشی SR-72 تا سال 2018 پرواز می کند و نمونه عملیاتی 

آن نیز در سال 2030 اوج می گیرد.

اوج گیری هواپیمایی با شش برابر سرعت صوت در آینده

یافته های جدید دانش��مندان نش��ان می دهد قرار دادن موبایل در کنار بالش��ت عوارض 
زیادی برای بدن دارد.

هر چه مدت زمان صحبت کردن با موبایل بیشتر باش��د عوارض بیشتری برای مغز و بدن 
ایجاد می کند و باعث کاهش میزان حافظه و فراموشی شما می شود. 

بررسی ها نشان می دهند زمانی که از موبایل استفاده نمی کنید آن را در جیب خود قرار 
ندهید و به دور گردنتان نیندازید.  گفتنی اس��ت عوارض موبایل در حالت خاموش کمتر 
است اما اگر باتری آن در آورده ش��ود تقریبا بی عارضه می شود پزشکان توصیه می کنند 
بهتر است برای بیدار شدن از »زنگ موبایل«  استفاده نکنید و آن را از خود دور نگه دارید. 
بیدار شدن با موبایل باعث افزایش نبض و ضربان قلبی می شود و باعث مي شود تا  کارایی 
الزم را در طول روز نداشته باش��ید. نتایج مطالعات همچنین نشان می دهند افرادی که با 
زنگ موبایل از خواب بیدار می شوند در طول روز احساس کسالت و خستگی بیشتری دارند 

و دچار سردرد و گاهی میگرن های عصبی خواهند شد. 
پزش��کان به افرادی که صبح ها سخت از خواب بیدار می ش��وند توصیه می کنند حتما از 

ساعت برای تنظیم ساعت خواب خود استفاده کنند.

شرکت اپل نقص موجود در تعدادی از گوشی های آیفون 5 اس را تأیید کرد. نقص فنی در 
برخی از گوشی های آیفون 5 اس باعث کاهش زمان فعال بودن باتری و صرف زمان بیشتر 
برای شارژ آن می شود. شرکت اپل با تأیید مشکل باتری آیفون 5 اس اعام کرد برنامه ای 

را برای تعویض این گوشی های معیوب در نظر گرفته است.
تراسا بروور، سخنگوی اپل گفت: ما اخیرا به یک مش��کل در این گوشی ها پی برده ایم که 
در تعداد بسیار محدودی از آیفون های 5 اس وجود دارد و باعث طوالنی  شدن زمان شارژ 

باطری و کاهش مدت زمان فعال بودن آن می شود.
وی افزود: ما در حال تماس با مشتریان و تعویض این گوشی ها هستیم.

شرکت اپل به این مسأله که چه تعداد از این  گوشی ها معیوب هستند اشاره نکرد اما گمان 
می رود که تعداد آنها به چند هزار دستگاه برسد. اپل در هفته اول عرضه  آیفون 5 اس و 5 

سی، 9 میلیون دستگاه از این گوشی ها را به فروش رساند.
شرکت اپل هم چنین به این موضوع که این مشکل را چگونه حل خواهد کرد اشاره نکرد. 
باتری آیفون 5 اس برای 10 س��اعت مکالمه و 250 ساعت حالت اس��تندبای شاررژ نگه 

می دارد.

مشكل بزرگ آیفون چیست؟با »زنگ موبایل« بیدار نشوید!

عکس نوشت

 مسابقه ساالنه
 ریش و سبیل در آلمان

کس��انی که رژیم غذایی خاصی را به ویژه برای الغر ش��دن 
پیگیری می کنند همیشه در موقع انتخاب غذاها مشکات 
خاصی پیدا می کنند. قرار است حاال به زودی دستگاهی به 
بازار بیاید که مشکات این افراد را در یک چشم به هم زدن 

بر طرف خواهد کرد.
فهمیدن میزان کالُری غذاها برای کس��انی که رژیم غذایی 
خاصی دارند از نان ش��ب هم واجب تر است! به همین خاطر 
کارشناس��ان تغذیه بعد از کلی حس��اب و کتاب برای افراد 
مختلف رژیم های غذایی مختلفی را آماده می کنند. حاال اما 
دستگاهی طراحی شده که می تواند در یک چشم به هم زدن 
با اس��کن غذا، کالُری آن  را اعام کند و حتی بگوید که مواد 

حساسیت زا در آن وجود دارد یا نه.

این دس��تگاه به گفته طراحانش در واقع یک طیف سنج است  
که لیزر تابیده شده به مواد غذایی را پس از انعکاس با الگوریتم 
خاص خود پردازش می کند. این دس��تگاه ب��رای اعام نتایج 
خود اطاعات را به گوش��ی تلفن همراه شما می فرستند و در 
 آنجا نرم افزار این دس��تگاه داده های دریافتی را تجزیه تحلیل 

می کند. 
ب��رای هر غ��ذا معموال ای��ن روند چن��د دقیقه بیش��تر طول 
نمی کش��د اما برای میوه ها و غذاهای با رن��گ تیره باید کمی 
بیشتر معطل ش��وید. این دس��تگاه مراحل آزمایشی خود را 
پش��ت س��ر گذاش��ته و احتماال  به زودی رژیمی  ها خواهند 
 توانس��ت آن را ب��ا زدن ب��ه جاکلیدی ش��ان همیش��ه همراه

 داشته باشند.

رژیمی هادیوانه  این دستگاه می شوند

اخبار ویژه


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

