
 تشخیص افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد
 سرطان پوست
 با آزمایش خون

اختالف 20 درصدی تورم و نرخ سود همچنان ادامه دارد
ترکیب دارایی های ارزی  

کشور محرمانه است 4
سلیمانی  استاندار 

چهارمحال و بختیاری شد 7 2

 عزاداری امام حسین )ع( باید 
شعور آفرین باشد

امام جمعه اصفهان گفت: مراسم های عزاداری اباعبداله الحسین)ع( باید 
عالوه بر شور، شعورآفرین نیز باشد. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 
در آستانه ورود به ماه محرم در دیدار با هیأت امنا هیأت رزمندگان اسالم 
اصفهان با اش��اره به این موضوع که عزاداری امام حسین )ع( باید شعور 

1آفرین باشد، گفت: جلسات این هیأت در اصفهان نمونه است و...

5 4 3

دیدار با رییس جمهور ایران 
برایم افتخار است
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انتقاد از واگذاری 
شرکت مخابرات

 20 هزار تعزیه
 در اصفهان اجرا می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
در دهه نخست محرم، ۲۰ هزار تعزیه در استان اصفهان 
اجرا می ش��ود.  حجت الس��الم محمد قطبی با اشاره به 
گروه های ش��اخص تعزیه خوانی در اصفهان اظهار کرد: 
در خوانسار، برخوار، مبارکه و لنجان گروه های نمایشی 
قوی فعالیت دارند و در گروه تعزیه خوانی خوانس��ار به 

علت استفاده از چهره های کشوری و تعزیه خوانان ...
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روحانی با لهجه اصفهانی  
بر پرده سینما 

 فیلم س��ینمایی» آزادراه«  آخرین س��اخته سینمایی 
عباس رافعی که از هشتم آبان اکران خود را آغاز کرده با 
استقبال خوب تماشاگران و افزایش فروش روزانه مواجه 
شد. مخاطبانی که »آزادراه« را دیده اند در نظرات خود 
بازی حس��ن علیرضایی در نقش مجید که یک روحانی 
شیرین زبان اصفهانی است را بسیار پسندیده اند و می 
توان منتظر تثبیت یک نقش خوب و جذاب در سینمای 
ایران باشیم.»آزادراه« داستانی از سرگردانی یک طلبه 
جوان را به تصویر می کشد که در اثر اتفاقی بر دوراهی 

عشق و ایمان ...

راهکار جدید مقابله با 
زیرمیزی پزشکان اعالم شد

س مهر [
]عك

مدیرکل اعتباربخشی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت 
از اتمام مراحل مربوط به اعتباربخشی بیمارستان های 
سراس��ر کش��ور خبر داد و گفت: نتیجه اعتباربخش��ی 
بیمارس��تان ها حداقل تا یک هفته آینده مش��خص و 

اعالم خواهد شد.
دکتر س��ید س��جاد رضوی در گفتگو با ایس��نا، گفت: 
اعتباربخشی تمام بیمارس��تان های کشور انجام شده و 
اکنون در مرحله اس��تخراج اطالعات قرار دارد. وی در 
این باره ادامه داد: پس از مشخص شدن نتایج، اطالعات 
و مشکالت به بیمارستان های مربوطه اعالم می شود تا 
در جهت رفع مشکالت  احصا شده اقدام کنند. همچنین 
س��ازمان های بیمه گ��ر در جریان اطالع��ات حاصل از 
اعتباربخشی بیمارستان ها قرار خواهند گرفت. رضوی 
همچنین گف��ت: نتایج اعتباربخش��ی بیمارس��تان ها 
حداقل تا ی��ک هفته آینده مش��خص و پ��س از تأیید 
معاون درمان و ش��خص وزیر بهداشت به بیمارستان ها 
ابالغ خواهد ش��د ت��ا از وضعیت خود نس��بت به دیگر 

بیمارستان ها اطالع یابند. به گفته وی، پس از مشخص 
شدن نتایج اعتباربخشی، بیمارس��تان ها به پنج درجه 
شامل درجه یک، دو، سه، یک عالی و غیرقابل ارزشیابی 

درجه بندی خواهند شد.
رضوی در این باره افزود: ممکن است بیمارستان هایی 
وجود داش��ته باش��ند که درجه آن ها پایین تر از س��ه 
باش��د که در این ص��ورت غیرقابل ارزش��یابی خواهند 
بود. البته تعدادی از این بیمارس��تان ها وجود دارند. در 
مجموع حداقل تا یک هفته آینده نتیجه اعتباربخشی 
بیمارستان های سراس��ر کشور مشخص و اعالم خواهد 

شد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دریافت زیرمیزی 
توس��ط برخی پزش��کان، مردم را آزار می ده��د اما اگر 
تعرفه ها اصالح شود، پزش��کان ضوابط را رعایت کنند 
و نظارت ها به صورت مشارکتی با نظام پزشکی تقویت 

شود، مشکل زیرمیزی حل می شود.

بیمارستان های کشور درجه بندی می شوند

نان گران نمی شود
با تصویب دو برابر ش��دن اعتبار کاالهای اساسی در جلسه 
امروز هیأت دولت و با توجه به آنکه تنها گندم از یارانه دولتی 
استفاده می کند می توان نتیجه گرفت تسهیل مناسب برای 

واردات گندم و جلوگیری از افزایش قیمت نان تصمیم گیری 
شده اس��ت. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رییس 
جمهور و سخنگوی دولت یازدهم در حاشیه جلسه امروز 

هیأت دولت اظهارداش��ت: برای تثبی��ت قیمت کاالهای 
اساسی سقف بودجه عمومی...
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 روزانه 800 خودرو 
شماره گذاری می شود

تعیین تكلیف پرونده 
قیمت گذاری خودرو

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: روزانه 8۰۰ 
خودرو و ۲5۰ موتورس��یکلت در مراکز تعویض پالک 

اصفهان شماره گذاری می شوند.
سرهنگ حسین غالمی در جمع خبرنگاران اصفهانی، 
با بیان این که در تمام شهرس��تان های استان مراکز 
تعوی��ض پالک خودرو و موتورس��یکلت ایجاد ش��ده 
است، افزود: در شهر اصفهان به دلیل تراکم جمعیت 
و وس��عت جغرافیایی این شهرستان دو مرکز تعویض 

پالک خودرو و موتورسیکلت ایجاد شده است.
وی با اش��اره به این که راه اندازی مرک��ز دوم تعویض 
پالک در اصفهان بیش��تر به منظور خدمات رسانی به 
موتورسیکلت  ها بوده است، افزود: از آنجایی که تردد 
موتورسیکلت  ها در بزرگراه ها ممنوع است مرکز شماره 
یک تعویض پالک اصفهان فقط به خودروها خدمات 

رسانی می کند.
 ریی��س پلی��س راهور اس��تان اصفه��ان با اش��اره به 
شماره گذاری و تعویض پالک روزانه بین 7۰۰ تا 8۰۰ 
دستگاه خودرو و ۲۰۰ تا ۲5۰ دستگاه موتورسیکلت 
در اس��تان اصفهان ادامه داد: در شهرس��تان اصفهان 
خودروها و موتورس��یکلت ها با عمر هشت سال و در 
دیگر شهرستان های استان وس��ایل نقلیه با حداکثر 

عمر 1۰ سال شماره گذاری می شوند.

موض��وع قیمت گذاری خ��ودرو امروز ب��ا حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای رقابت مورد 
بررسی قرار می گیرد تا درنهایت پرونده قیمت گذاری 

خودرو مختومه اعالم شود.
 به گزارش مهر، در جلس��ه ش��ورای رقاب��ت موضوع

 قیمت گذاری خودرو با حضور محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمشید پژویان رییس 

شورای رقابت مورد بررسی قرار می گیرد. 
پیش از این اعالم ش��ده بود که ش��ورای رقابت امروز 
 میزب��ان وزی��ر صنعت اس��ت ت��ا در نهای��ت پرونده 

قیمت گذاری خودرو در این شورا بسته شود. 
موضوع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بر 
اساس ارز آزاد در جلس��ه هفته گذشته شورای رقابت 

نهایی نشد .
 تنها نظرات کارشناس��ی در این جلسه انجام شد و در 

واقع اعضا به توافق نرسیدند. 
امروز وزیر صنعت با حضور در جلس��ه شورای رقابت، 
نظرات خود را در مورد قیمت گذاری خودرو بر اساس 

اطالعات دریافتی از خودروسازان اعالم خواهد کرد.
با به نتیجه رس��یدن جلس��ه ام��روز، ش��ورای رقابت 
دس��تورالعمل نهایی قیمت گذاری خ��ودرو را اعالم 

خواهد کرد.

دکتر سعد محمدی در همایش مدیران پدافندغیرعامل استان اصفهان

باید توانمندی های خودمان رادر  شرایط سخت نشان دهیم
معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان خبر داد

راه اندازی گرم خانه بین راهی برای زنان معتاد

امام جمعه اصفهان :

عزاداری امام حسین )ع(  باید شعور آفرین باشد

معاون پیش��گیری بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: 
درصدد پیگیری راه اندازی خان��ه بین راهی برای زنان 
معتاد در اصفهان هس��تیم و پیگیری های الزم در این 

زمینه انجام می شود.
مرضیه فرشاد در گفتگو با فارس در پاسخ به این سؤال 
که آیا تأس��یس مراکز شلتر یا س��رپناه زنان معتاد در 
اصفهان ص��ورت گرفته اس��ت یا خیر، اظهارداش��ت: 
اصفهان یک ش��لتر ویژه مردان دارد که برای افرادی 
که راغب به درمان اعتیاد هستند، اما خانه ندارند و از 
گرم خانه استفاده می کنند، که در صورت تمایل همان 

جا درمان می شوند.
وی با بیان این که در اصفهان ش��لتر زنان معتاد وجود 
ندارد، افزود: در صورت��ی که زن��ان مراجعه کننده به 
کمپ های ترک اعتیاد که پس از دوره درمان در بحث 
پذیرش خانواده مش��کل پیدا می کنند، در این محل 

نگهداری می شوند.
معاون پیش��گیری بهزیستی اس��تان اصفهان با بیان 
این که در حال پیگیری خان��ه بین راهی برای زنان در 
اصفهان هستیم، تصریح کرد: این مرکز نقش شلتر را 
ندارد، اما سم زدایی معتادان در این مرکز انجام می شود 
و تا زمانی که این افراد بتوانن��د وارد زندگی اجتماعی 
شوند، مدتی در خانه بین راهی نگهدی می شوند تا به 

خانواده بازگردند.
وی ب��ا بیان ای��ن که در صورت��ی که خان��ه بین راهی 
برای زنان معتاد ساخته ش��ود، زنان کارتن خواب نیز 
می توانند در این مرکز به عنوان کمپ نگهداری زنان و 
معتادان زیر پوشش قرار بگیرند، ادامه داد: به صورتی 
که دیگر نیازی به ش��لتر نداریم، شلتر یا سر پناه مرکز 
اقامتی پاره وقت یا تمام وقت برای افراد آس��یب پذیر، 

متکدیان و بی سرپناهان است.
فرشاد تأکید کرد: مراکز شلتر نیز برای افراد معتاد این 
امکان را فراهم می کند که در یک پرسه درمانی از یک 

محیط امن استفاده کنند.
وی ب��ا تأکید ب��ر ای��ن ک��ه در صورتی که ش��خصی 
کارتن خواب و معتاد باشد، وارد مسیر درمان می شود و 
از شلتر استفاده می کند، افزود: همچنین این افراد وارد 
پرسه درمان شده و مدتی نیز به عنوان محل سکونت 

در این محل ساکن می شوند.
معاون پیشگیری بهزیستی اس��تان اصفهان در پاسخ 
به این س��ؤال که آیا افراد مبتال به ای��دز در این مرکز 
نگهداری می شوند، گفت: در صورتی که این افراد برای 
ترک اعتیاد مراجعه کنند، ب��رای حضور در این مرکز 
محدودیتی ندارند و این مراکز خدمات خود را همانند 

سایر افراد به بیماران ایذری ارایه می دهد.

ام��ام جمعه اصفه��ان گفت: مراس��م های ع��زاداری 
اباعبداله الحس��ین)ع( باید عالوه بر شور، شعورآفرین 

نیز باشد.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در آستانه ورود به 
ماه محرم در دیدار با هیأت امنا هیأت رزمندگان اسالم 
اصفهان با اشاره به این موضوع که عزاداری امام حسین 
)ع( باید ش��عور آفرین باشد، گفت: جلسات این هیأت 
در اصفهان نمونه است و به عنوان یک جلسه با اخالص 

برای مردم جا افتاده است.
وی بیان کرد: رزمندگان اس��الم باید با عملکرد مثبت 
خود الگوی مناسبی از عزاداری امام حسین)ع( را ارایه 

دهد و برای دیگر هیئات الگو باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر شور همراه با 
شعور در جلس��ات عزاداری اظهار داشت: برای تحقق 
این موضوع الزم است محوریت مراسم های عزاداری 
استفاده از سخنرانان خوب باشد و اال صرف سینه زنی، 
زنجیر زنی و مداحی نمی تواند مضامین عالی اس��الم 

را انتقال دهد.
 وی به ع��زاداری پر ش��ور مردم ع��راق اش��اره کرد و 
س��ال های دور آن را مص��داق عزاداری بدون ش��عور 
دانس��ت و افزود: مردم عراق مراس��م های عزاداری را 

خیلی بهتر از ما برگزار می کنندو ایستگاه صلواتی بر پا 
می کنند و حتی قمه می زنند.

 اما چون در مراسم های آنها منبری وجود ندارد، فلسفه 
قیام امام حسین )علیه السالم( را نفهمیدند و این شد 
که به دستور صدام در مقابل شیعیان و ولی فقیه زمان 

ایستادند و جنگیدند.
طباطبایی نژاد بیان کرد: زمان��ی ذکر ائمه معصومین 
)ع( و به ویژه امام حس��ین )ع( عبادت اس��ت که ذاکر 
به سیره و روش آن حضرت تأسی کند و جلسات امام 

حسین )علیه السالم( فکر دینی را گسترش دهد.
وی تأکید کرد: در هیئات مذهبی باید از کارهایی که 
باعث ایجاد دوئیت و تفرقه می شود پرهیز کرد و سعی 
شود تا با همدلی الگوهای مناسب عزاداری را در همه 

هیأت ها بسط و گسترش داد.
در ابتدای این دیدار آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی، 
به ارایه گزارش��ی از فعالیت های این هیأت پرداخت و 
گفت: استفاده از سخنرانان برجسته و متعدد کشوری و 
استانی، رعایت نظم در مراسم و اجرای برنامه،  استفاده 
از مداح��ان قوی و مداح��ی های پر محت��وا ، از جمله 
اصولی اس��ت که در برگزاری مراسم ها، توسط هیأت 

رزمندگان اسالم اصفهان مورد تأکید است.

دکتر اردشیر سعد محمدی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در همایش بزرگ مدیران ورابطین 
پدافند غیر عامل استان طی سخنانی گفت : یک از شاخص های پدافندغیر عامل مباحث 
اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیزدر فرمایشات ورهنمودهایشان نسبت به آن  تاکید 
زیادی داشتند. وی با اشاره به سیاست های استعماری کشورهای صنعتی گفت : مباحث 
اقتصادی یکی از راه های مهم تسلط بر جهان وتفکر انسانی است ونمونه های آن در گوشه 
وکنار جهان خصوصا در طول انقالب اس��المی  که بر علیه کشور ما اعمال شده را به خوبی 
مشاهده می کنیم . بنا براین تحریم های اقتصادی فعلی نیزیکی از ابزارهای هجوم دشمن 
می باشد که ما همه به عنوان سربازان آقا امام زمان )عج ( در خط اول جبهه صنعت باید با 
تعهد اخالقی وبا همت وعشق توانمندیهای اقتصادی وصنعتی خودمان را به نتیجه برسانیم .

وی تولید را یکی از س��اختارهای مهم اقتصادی در این زمینه ذکر کرد وگفت : همه ی ما 
وظیفه داریم در این رابطه درست عمل کنیم .

دکتر سعد محمدی ضمن تشریح موفقیت های اخیر ذوب آهن در عرصه های مختلف از 
جمله صادر کننده نمونه کشور ، اس��تاندارد برتر محصوالت ، رکوردهای تولیدی و روابط 
عمومی برتر ، گفت : در طی شش ماهه اول س��ال جاری بیش از ۲5۰ میلیارد تومان برای 

ذوب آهن سود ایجاد شده که با کسر مالیات ۲۰1 میلیارد سود خالص می باشد ومطمئنا در 
شش ماهه دوم وضعیت بهتر خواهد بود .

وی افزایش نرخ سود س��هام ذوب آهن در چهار ماه پیش ، از ۲84 تومان به 38۰ تومان در 
شرایط فعلی را یادآور شد و با اشاره به برخی مش��کالت موجود در فروش ورکود حاکم بر 
بازار گفت :باید همه بدانیم شرایط س��خت است ودر شرایط باید سخت توانمندیهای خود 
را نشان دهیم وی تصریح کرد : خوشبختانه پوالدمردان وسخت کوشان ذوب آهن در همه 
سطوح و رده ها ، نشان دادند که با عشق وهمدلی وهمت می توان برای رشد وشکوفایی این 
بخش مهم صنعت واقتصاد کشور تالش نمود واین خودحرکتی مهم در جهت پدافند غیر 

عامل به حساب می آید  .
دکتر س��عد محمدی در پایان از همت وتالش کلیه همکاران که در جهت رشد وشکوفایی 
 ذوب آهن تالش می کنند ، قدردان��ی نمود .همایش بزرگ پدافند غی��ر عامل به میزبانی

 ذوب آهن برگزار ش��د . همزمان با هفته پدافند غیر عامل وبه منظور اطالع رس��انی وارائه 
راهکارهای الزم ، همایش بزرگ پدافند غیر عامل استان اصفهان با حضور مسئولین ومدیران 

پدافند غیر عامل کشور واستان در تاالر آهن ذوب آهن برگزار شد .
در این همایش ضمن س��خنرانی دکتر س��عد محمدی مدیر عامل ذوب آهن در خصوص 
 اهمیت توجه به امور اقتصاد وحرکت جدی در جهت رشد واعتالی اقتصادی وصنعتی کشور 
  فرجی پور معاون فن آوری س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور نیز مطالبی را در ارتباط با 
حوزه های جدید تهدیدهای غیر عامل از جمله مفاهیم اساسی در پدافند غیر عامل ، تهدیدها 
وآس��یب پذیری های مربوطه وتالشهای دشمنان در جهت حمالت س��ایبری  وحمله به 

زیرساخت های اقتصادی وفرهنگی کشور مطرح کرد .
وی همچنین راههای جلوگیری از این تهدیدها وطرح ه��ا وبرنامه های الزم در این زمینه 
را تشریح کرد.صفدریان مدیر کل پدافند غیر عامل اس��تان اصفهان هدف از برگزاری این 
همایش را مصون سازی زیر ساخت های مختلف کشور در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی 
وغیره ... ذکر نمودواقدامات انجام ش��ده در مقابل جنگ نرم ، جنگ روانی وجنگ سایبری 

را تشریح کرد .
وی گفت : این حجمه وجنگ ، با تفکر بسیجی واراده موجود در کشور همانند گذشته شکست 

خواهد خورد اما با توجه به پیچیدگی های آن نباید از تهدیدهای جدید دشمن غافل شد .
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چهره روزيادداشت

 سپاه، ارتحال عسکراوالدی
 را تسلیت گفت

سپاه پاسللداران انقالب اسللالمی با صدور اطالعیه ای با تسلیت ارتحال 
حبیب اهلل عسکراوالدی، عملکرد جهادی و خدمات مؤمنانه و صادقانه آن 
مرحوم به انقالب و نظام اسالمی را ماندگار و الگویی برای همگان دانست. 
این اطالعیه با تجلیل از خدمات ارزنده و مخلصانه مرحوم عسکراوالدی در 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و خدمت بی ادعا به محرومین و نیازمندان 
جامعه افزوده است: مرحوم عسکراوالدی در تمامی عمر خود حتی برای 
لحظه ای از تالش و حمایت در راه دفاع از اسالم و صیانت از انقالب و نظام 
اسللالمی دریغ نکرد و مرور تاریخ انقالب اسللالمی حکایت از همراهی و 
نقش پذیری های مؤمنانه و تأثیرگذار آن فقید سللعید اسللت که در این 
میان ارادت مرجعیللت و روحانیت اصیل و تبعیللت وی از والیت فقیه از 

درخشندگی خاصی برخوردار است.

انتقاد نماينده ازحضورکمرنگ 
معاونان پارلمانی

محمد دامادی نماینللده مجلس  با انتقللاد از حضور کمرنللگ معاونان 
پارلمانی در مجلس گفت: معاونان پارلمانی باید با مجلس و نمایندگان 

در ارتباط باشند.
نماینده سللاری افللزود: معاونان پارلمانللی رییس جمهور در جلسللات 
 علنی مجلس بلله خوبی حاضر می شللوند، اما معاونللان پارلمانی برخی

 وزارتخانه ها حضور کمرنگی دارند و برخی هللم اصال در مجلس حاضر 
نمی شوند. وی با اشاره به این که نمایندگان برای دیدار و مکاتبه با معاونان 
پارلمانی به دنبال مطالبات شخصی خود نیستند، افزود: نمایندگان باید 
مطالبات مردمی را به واسطه معاونان پارلمانی به وزیر منتقل کنند، در 
برخی موارد الزم است که وزیر مربوطه نسبت به این مطالبات دستور دهد.

ممانعت ازورود۱۰گروهک تروريستی 
به کشور

سردار حسین ذوالفقاری  فرمانده مرزبانی اظهار داشت: پس از این حادثه 
مرزبانان از ورود 10گروهك تروریستي به داخل کشور جلوگیري کردند.

وی با تأکید بللر اجراي طرح جامع مرزباني، خواسللتار اختصاص بودجه 
مناسللب، احداث جاده و ایجاد ابنیه براي محافظت کامل از مرزها شللد 
و افزود: براي اجراي طللرح جامع مرزباني به 3 تا 4 هللزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز داریم.
فرمانده مرزبانی در مورد این که در حال حاضر مشکل مرزهاي کشور به 
خصوص در منطقه شرق چیسللت، گفت: مشکل مرزها مشکل تاریخي 
است که قبل از انقالب وجود داشللته و بعد از انقالب هم آن طور که باید 
مورد توجه نبوده اسللت. مرزها در حال حاضر دچار مشکالت ساختاري 
هستند و با توجه به وضعیت جغرافیایي، احداث جاده در نقاط مرزي اقدام 
اول ماسللت که در صورت فقدان جاده، نیروهاي مرزباني نمي توانند در 
محل مستقر شوند؛ عالوه بر آن امکانات دیگر نظیر آب، برق و... نیز الزمه 

زندگي و استقرار نیروها در مرزهاست.

 يقه سفیدها
 وزير را به مجلس کشاندند

وزیر دادگستری برای پاسخ به پرسش نمایندگان در خصوص تأخیر در 
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و اظهارات سراج درباره 10 یقه سفید 

در کمیسیون قضایی مجلس حاضر شد.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت: 
وزیر دادگستری دیروز برای پاسخ به پرسللش یکی از نمایندگان درباره 
علت طوالنی شللدن رسللیدگی به پرونده مهدی هاشمی در کمیسیون 
قضایی حاضر شد و با توضیحاتی حجت االسللالم پورمحمدی، نماینده 

سؤال کننده قانع شد.
وی افزود: چندی قبل رییس سازمان بازرسی درباره وجود 10 یقه سفید 
در کشللور گفته بود که دو تن از نمایندگان پرسش مشللترکی را در این 
خصوص از وزیر دادگستری مطرح کردند که وی برای پاسخ به آن فرصتی 

یك ماهه خواست.

 توصیه به زائران کربالی معلی
 در ايام محرم

مسعود اخوان مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت : با توجه 
به این که در ایام محرم و همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی 
تعداد  اعزام ها از سراسللر جهان به کربالی معلی افزایش پیدا می کند به 
زائرانی که در این مدت به کربال اعزام می شوند توصیه می شود تا قوانین 
کشور عراق را حتما رعایت کنند و در کالس های آموزشی که قبل از سفر 
در کاروان ها برگزار می شللود حتما حضور داشته باشند. وی تأکید کرد: 
با توجه به افزایش 50درصدی ظرفیت های اعللزام در این مدت، به تمام 
متقاضیانی که عالقه مند هستند درایام محرم به کربالی معلی سفر کنند 

توصیه می شود تنها در قالب کاروان های تحت مجاز اقدام به سفر کنند.

تذکر چند نفر از نمایندگان به رضا فرجی دانا وزیر علوم در مورد 
انتصاب میلی منفرد و جعفر توفیقللی در وزارتخانه متبوعش 
باعث شد تا طرح اسللتیضاح وی بسللیار زودتر از آنچه تصور 
می شد کلید بخورد. او که برای پاسخگویی به دلیل انتصاب ها 
و صحبت هایش درباره دانشجویان ستاره دار راهی کمیسیون 
آموزش مجلس شده بود، پاسخ هایی به اعضای این کمیسیون 
داد که باعث شد، پای وزیر اطالعات نیز به این ماجرا باز شود و 
سیدمحمود علوی نیز درباره استعالم هایی که از این وزارتخانه 
انجام شده است پاسخگوی نمایندگان باشد.عالوه بر این تذکر، 
برخی نمایندگان این موضوع را در نطق میان دستور خود نیز 
مورد توجه قرار داده و تأکید کردند که وزیر علوم در زمان رأی 
اعتماد و جلساتی که با کمیسللیون های مجلس داشته است، 
عنوان کرده از عناصری که در فتنه 88 فعال بوده اند استفاده 
نمی کند، اما خالف این موضوع عمل کرده و باید پاسللخگوی 

نمایندگان باشد. 
      دلخوری نمايندگان 

نارضایتی اعضای کمیسللیون آموزش و تحقیقات مجلس به 
این دلیل بیشتر از گذشته است که پیش از جلسه رأی اعتماد 
و در جلسه با اعضای این کمیسللیون وزیرعلوم این اطمینان 
را به نمایندگان دادند که در عللزل و نصب های خود از افرادی 
که شللائبه حضور آنها در فتنه وجود دارد، اسللتفاده نخواهد 

کرد. با این وجود جعفللر منفرد که به عنللوان وزیر به مجلس 
معرفی شللده بود و همچنین جعفر توفیقی کلله قبل از وزیر، 
سرپرستی این وزارتخانه را عهده دارد بود و شائبه حضور آنها 
در ماجرای سال88 وجود داشت، این روزها به عنوان معاون و 
مشاور در وزارتخانه علوم فعالیت می کنند. از این رو جمعی از 
نمایندگان استیضاح فرجی دانا وزیر علوم را در دستور کار قرار 
دادند. عباس مقتدایی عضو هیأت رئیسلله کمیسیون آموزش 
در این باره گفته: »عمده این تذکللر متوجه انتصابات توفیقی 
در وزارت علوم است، برخی اعضای کمیسیون آموزش به این 
موضوع معترض هستند زیرا در جلسه ای که قبل از رأی اعتماد 
با حضور وزیر پیشللنهادی تشکیل شللد فرجی دانا به اعضای 
کمیسللیون ها قول داد در عزل و نصب ها مالحظات مجلس را 

مدنظر داشته باشد.« 
      دل وزير قرص است! 

بعد از جلسه روز گذشته نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس 
دلخوری شللان از وزیر علوم نه تنها کم نشد بلکه پاسخ های او 
سللبب شللد که نمایندگان عنوان کنند که ممکن است بحث 
اسللتیضاح با قوت بیشللتری پیگیری شللود وحتی خبرهایی 
مبنی بر جمع آوری امضا بللرای طرح سللؤال از وزیر علوم در 
صحن علنی مجلس منتشر شد. قاسم جعفری عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات پس از نشست با وزیر علوم به تهران امروز 

گفت: »آن طور که فرجی دانا در کمیسللیون آموزش صحبت 
می کرد، معلوم شللد که او دل قرصی دارد، در حالی که گفته 
می شللد برای انتصابات اخیر در وزارتخانلله متبوعش، منتظر 
استعالم وزرات اطالعات نشده اسللت، اما فرجی دانا در جلسه 
به نماینللدگان گفته که بعللد از اسللتعالم از وزارت اطالعات 
انتصابللات را انجام داده اسللت و اگر وزارت اطالعللات در این 
زمینه مواردی به مجلس نداده است این مشکل مجلس است 
نه او.« جبار کوچکی نژاد هم در گفتگو با تهران امروز با اشاره 
به پاسخ هایی که وزیر به اعضای کمیسللیون داده سبب شده 
که اعضای کمیسللیون تصمیم بگیرندکه از وزیر اطالعات نیز 
در این باره سللؤال کنند می گوید: »اعضای کمیسیون درباره 
استیضاح هنوز به جمع بندی نرسیده اند و به همین دلیل قرار 
است که امروز صبح در کمیسیون جلسه دیگری برگزار شود تا 
نمایندگان درباره این موضوع تصمیم بگیرند اما نوع پاسللخ ها 
موجب شده که وزیر اطالعات نیز به کمیسیون دعوت شود تا 
ببینیم که وضعیت استعالم توفیقی و میلی منفرد چگونه است 
آیا به درستی استعالم انجام شده اسللت یا خیر؛ و این که نظر 
صریح این وزارتخانه نسبت به شبهات به وجود آمده در مورد 

این افراد چیست؟«
       خلف وعده و استیضاح در دستور! 

عالوه بر وزیر علوم که اسللتیضاحش به صورت جدی پیگیری 
می شللود وزرای دیگر دولت یازدهم همچللون وزیر صنعت و 
معدن، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر نفت و جهاد کشاورزی نیز 
در مرز سؤال و احتماال استیضاح نمایندگان قرار دارند. مطرح 
شللدن این بحث موافقان و مخالفانی دارد. موافقان استیضاح 
بر این عقیده هسللتند که وزرای دولت خلللف وعده کرده و به 
تعهداتی که در جلسه رأی اعتماد مطرح کردند پایبند نبودند 
و از این جهت بحث استیضاح آنها باید پیگیری شود. از سوی 
دیگر مخالفان اسللتیضاح نیز عقیده دارند کلله در ابتدای کار 
دولت نباید فضا را برای کار دولتمردان سللنگین و سخت کرد 
چرا که وزرا در ابتدای کار خود هسللتند و هنوز زود است که 
در این باره قضاوت کنیم. عیسی زاده در گفتگو با تهران امروز، 
خاطرنشان می کند: »دور نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد 
نمایندگان 17 روز بعد از روی کار آمدن وزیر او را برای پاسخ 
به مجلس دعوت کردند امللا اکنون به دلیل احتللرام دولت و 
رفاقت با وزرا این کار خیلی دیرتر اتفاق افتاده اسللت.« قاسم 
جعفری عضو کمیسیون آموزش نیز در این باره عنوان می کند: 
»به شخصه مخالف اسللتیضاح خصوصا به این زودی هستم و 

امیدوارم کار به استیضاح نکشد.« 

تذکر مجلس به وزير علوم

 ادعای راشاتودی درموردوزیر 10 روزه دولت روحانی استیضاح می شود؟
 ايران و اسرائیل

همزمان با قوت گرفتن امیدها برای به نتیجه رسللیدن 
مذاکرات هسللته ای ایران، یك شللبکه خبری روسللی 
مدعی حضور دیپلمات هایی از ایران، کشللورهای عرب 
حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیسللتی در یك نشست 

هسته ای در سوئیس شد.
راشاتودی با نقل این خبر به نقل از رویترز می نویسد : در 
نشسللتی که در تاریخ 21 و 22 اکتبر در روستایی به نام 
گلیون در سوئیس و در راستای طرح خاورمیانه عاری از 
سالح های هسته ای برگزار شد دیپلمات هایی از ایران، 

کشورهای عربی و اسرائیل حضور داشتند. 
بر اسللاس ادعای راشللا تودی، دیپلمات هایللی از 13 تا 
14 کشللور در این نشسللت حضور داشللتند و هر چند 
نمایندگانللی از ایللران و رژیللم صهیونیسللتی در آن 
 شللرکت کرده بودند، اما هیچ تماسللی بین آنهللا برقرار

 نشد.

 ضرورت حضور ايران
 در نشست ژنو 2

معللاون وزیللر امللور خارجلله روسللیه تأکیللد کللرد 
آمریللکا از نفللوذ کافی بللرای متحللد کللردن مخالفان 
 سللوری بللرای حضللور در نشسللت ژنللو 2 برخللوردار 

نیست. 
به گزارش روسللیا الیوم، گنادی گاتیلللوف معاون وزیر 
امور خارجه روسللیه در پایللان رایزنی های سلله جانبه 
میان روسللیه، آمریکا و سللازمان ملل متحللد در ژنو در 
گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نشست ژنو 2 احتماال 
اواخر سللال جاری میالدی برگزار خواهد شللد و این در 
 صورتی اسللت که درباره این زمان توافق وجود داشللته

 باشد. 
معاون وزیر امور خارجه روسللیه اظهار داشت: روسیه از 
موضع منفی آمریکا در قبال مشللارکت ایران در نشست 

ژنو 2 متأسف است. 
ما بار دیگر تالش کردیم آمریکایی ها را نسبت به ضرورت 
مشارکت ایران در ژنو 2 راضی کنیم چرا که ایران نقش 
مهمی را در حل بحران سللوریه ایفا می کند، لذا حضور 
ایران در این نشسللت ضروری اسللت و اخضر ابراهیمی 
نیز با این موضوع روسللیه در قبال مشارکت ایران در ژنو 

موافق است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 فعاالن سیاسی
 خارج شده برگردند

قشقاوی / معاون کنسولی و امورایرانیان 
وزارت خارجه

بخشی از نیامدن هموطنان  خارج نشین ما ناشی از القائات اپوزیسیون در 
خارج از کشور است. در ایران هم مطلقا ترسی بابت ورود ایرانیان مهاجربه 
کشور وجود ندارد. به عقیده من بسیاری از این ترس ها خودساخته است. 
این ترس هیچ ریشه ای ندارد؛ در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان 
ممنوع الورود نداریم. ما هیچ قیدی در دادن خدمات کنسللولی به فعاالن 
سیاسی که به هر دلیلی از کشور 
خارج شللدند نداریم می توانند 
وارد کشللور شللوند. امللا اگللر 
اقداماتی را انجام داده باشند که 
شاکی خصوصی داشته باشند 
هیچ فرقی برای قوه قضائیه بین 
ایرانی از خارج آمده یا ایرانی که 
در داخل کشللور جرمی انجام 

داده نیست. 
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2
رحمانی فضلی رییس شورای امنیت کشور شد

روحانی طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را به سمت ریاست شورای امنیت کشور منصوب 
کرد. در حکم او  آمده است : امید است آن شورا بتواند به عنوان بازوی توانمند شورای عالی امنیت ملی در 

جهت حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایفای نقش نماید.

نامه نمايندگان به روحانی 
درانتقاد به فرجی دانا

توافق اشتون و ظريف 
در مورد مکان مذاکرات

جمعی از نماینللدگان مجلس در حال تنظیم ناملله ای خطاب به رییس 
جمهور در خصوص انتقاد به عملکرد وزیر علوم هستند که این نامه را در 

حال حاضر بیش از 100 نفر از نمایندگان امضا کرده اند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اعتراض به عملکرد وزیر 
علوم تحقیقات و فناوری و انتصاباتی که وی در طول تصدی مسللئولیت 

خود انجام داده است، نامه ای را به رییس جمهور نوشتند.
تا کنون بیللش از 100 نماینده مجلللس این نامه را که در آن نسللبت به 
عملکرد فرجی دانا انتقاد شده است امضا کرده اند و قرار است نامه مذکور 

به رییس جمهور ارسال شود.
 50 نماینده مجلس نیز در جلسلله علنی روز چهارشنبه، به دلیل آن که 
نسبت به انتصابات وزیر علوم معترض هستند سؤال از وی را امضا کردند.

مذاکرات ایللران و 1+5 از این پس در یکللی از مقر های سللازمان ملل برگزار 
می شود.

یك عضو تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 با توجه به برگزاری دو دور مذاکره میان 
ایران و 1+5 در ژنو گفت: در مذاکرات میان وزیر خارجه ایران و خانم اشللتون 
در نیویورک توافق شللد که با توجه به عالقه دو طرف برای به نتیجه رساندن 
مذاکرات و نشان دادن جدیت طرف ها، موضوع »مکان« مذاکرات از بحث ها 

حذف شود و از این پس مذاکرات در مقرهای سازمان ملل برگزار شود.
وی گفت: با توجه به این که برگزاری مذاکرات در نیویورک و وین که مقرهای 
سازمان ملل در این شهرها نیز قرار دارد، حساسیت ها و محدودیت هایی به ویژه 
برای ایران در بر دارد، قرار شد تا ژنو )مقر سازمان ملل( محل مذاکرات ایران و 

1+5 باشد، مگر آن که دو طرف تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسالمی با انتقاد از 
واگذاری شللرکت مخابرات گفت: با جمعللی از نمایندگان 

واگذاری این شرکت ها را پیگیری می کنیم.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در جلسلله علنی پارلمان، در موافقت با کلیات الیحه اجازه 
تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه 
پسللت و مخابرات گفت: ما همچنان پیگیر بحث واگذاری 
مخابرات هستیم و به این مسأله همچنان منتقدیم؛ البته با 

جمعی از نمایندگان این موضوع را پیگیری می کنیم.
وی با بیان این که واگذاری شللرکت مخابرات باعث گرفته 
شللدن منبع درآمللد وزارت ارتباطات و فنللاوری اطالعات 
شد، خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث شد آنها از بودجه 
عمومی استفاده کنند که اسللتفاده از بودجه عمومی باعث 
پدید آمدن مشللکالت و در نهایت عدم پیشللرفت و توسعه 
زیرساخت ها شد. توکلی به بخشللی از جزئیات الیحه اجازه 
تعییللن و وصول حق امتیللاز فعالیت بخللش غیردولتی در 
زمینه پسللت و مخابرات اشللاره کرد و از لزوم توجه به ارتقا 

زیرساخت ها در این زمینه سخن گفت. 
وی مهم ترین عامللل افزایش بهره وری را توسللعه فناوری 
اطالعات دانسللت و افزود: با توسللعه فناوری اطالعات نرخ 

رشد باال می رود.

سخنگوی کمیسللیون امنیت ملی مجلس از بررسی ابعاد 
حادثه تروریستی دادستان زابل خبر داد و گفت: احتماال 

هیأتی از این کمیسیون به منطقه اعزام شود.
سید حسین نقوی حسللینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شللورای اسالمی با اشاره 
به حادثه ترور دادسللتان زابل، گفت: بررسی ابعاد حادثه 
ترور دادستان زابل به طور جدی در دستورکار کمیسیون 

امنیت ملی مجلس قرار گرفته است.
وی ضمللن محکوم کردن اقدام تروریسللتی اشللرار در به 
شهادت رسللاندن دادسللتان زابل، افزود: بررسللی ابعاد 
این حاثه در جلسه هفته آینده کمیسللیون مورد بررسی 
قرار می گیرد. سخنگوی کمیسللیون امنیت ملی مجلس 
از احتمال اعللزام هیأتی از کمیسللیون به زابللل خبر داد 
و خاطرنشللان کرد: بللا توجه بلله این که ایللن موضوع در 
دستورکار جدی کمیسیون قرار گرفته است، این احتمال 
وجود دارد که هیأتی از کمیسیون جهت بررسی دقیق تر 
ابعاد حادثه به منطقه اعزام شود که این مسأله نیز در جلسه 

روز یك شنبه آینده کمیسیون بررسی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، موسی نوری دادسللتان زابل به همراه 
راننده اش در سللاعت 8 صبح امروز مورد سللوء قصد قرار 

گرفت و به شهادت رسید.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی طی سخنانی 
با اشاره به درگذشت حبیب اهلل عسگراوالدی اظهار داشت: 
عسگراوالدی، حسینی زیسللت و در ایام عزای حسینی بار 
سفر به دیار باقی بربست. سال ها مبارزه با رژیم ستمشاهی و 
تحمل بیش از یك دهه زندان دژخیمان دیکتاتوری آمریکای 
از او استوانه ای در استواری و مبارزه و پایداری در مسیر حق 
ساخت و از اوایل پیروزی انقالب که تقریبا همزمان با آزادی 
او از زندان بود، زندگی خود را وقف حمایت از مستضعفان و 

یاری رساندن به مستمندان کرد.
الریجانی با بیان این که اقدامات سیاسللی عسللگراوالدی 
سللازمان یافته بود، تأکید کرد: هیچ رنگللی از گروه گرایی 
و وابسللتگی حزبی در وی دیده نمی شللد؛ عسللگراوالدی 
ضمن تشکیالتی بودن، رهیده از بازی های گروهی بود و با 
داشتن نگاهی متعالی به حرکت انقالب و آرمان های بزرگی 
که بر دوش انقالب تکاملی اسللالم قرار دارد، در فراسللوی 
درگیری هللای جناحی حرکت می کللرد لذا نللگاه مرحوم 
عسگراوالدی به مسللائل مختص انقالب، همیشه طبیبانه 
و از سللر حکمت انقالبی بود. الریجانی خاطرنشان کرد: در 
سیمای عسگراوالدی حق طلبی، شجاعت، گذشت و فضیلت 
موج می زد و به راستی او در راه انقالب حکیمی مجاهد بود و 

زندگی او یکسره داستان راستان انقالب بود.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با همتای فرانسوی خود 
دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به سللابقه دیرینه روابط مثبت 
و سللازنده ایران و فرانسلله ، مشللترکات فراوان دو کشور را 
یادآور شد و تصریح کرد : امیدواریم با اراده سیاسی دو طرف 
موانع بر سر راه روابط و همکاری های دو جانبه و چند جانبه 

برطرف شود.
 وی در ارتباط با مسللأله هسللته ای با اشللاره به گفتگوهای 
سللازنده ایران و 1+5 در نیویللورک ، ژنو و ویللن ، روند این 
مذاکرات را رو به جلو توصیف کللرد و ابراز امیدواری نمود با 
جدیت دو طرف در گفتگوهای آتی ایران و 1+5 در ژنو این 
روند ادامه یابد.  وزیر امورخارجه کشورمان در ارتباط با بحران 
سوریه ضمن رد دخالت خارجی و راه حل تحمیلی از خارج 
تصریح کرد : جمهوری اسالمی ایران از ابتدای این بحران بر 
ضرورت حل این مسأله از طریق گفتگوی سوری -سوری و 
راه حل سیاسی تأکید کرده و معتقد است که حل این بحران 

از طریق نظامی امکانپذیر نیست.
وی با تشریح تالش های جمهوری اسالمی ایران برای کمك 
به حل این مسأله ، آمادگی کشللورمان را برای استمرار این 
تالش  ها با هدف کمك به حل این بحران از طریق سیاسی 

مورد تأکید قرار داد. 

مجلس دولتمجلس دولت

انتقاد از واگذاری 
شرکت مخابرات

بررسی حادثه ترور 
دادستان زابل در مجلس

عسگراوالدی داستان 
راستان انقالب بود

 مذاکرات هسته ای ژنو 
رو به جلو است
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اعزام 40 مبلغ  به مناطق فاقد روحانی 
چادگان در محرم

امام جمعه شهرستان چادگان گفت: در دهه اول ماه محرم 40 مبلغ 
و روحانی به روستاها و ش��هرهای فاقد روحانی شهرستان چادگان 

اعزام خواهد شد.
حجت االس��ام ابوالفضل س��لیمانی در جلس��ه س��تاد احیا امر به 
مع��روف و نه��ی از منکر شهرس��تان چ��ادگان، ب��ا بی��ان این که 
فرهن��گ ایثار و ش��هادت اباعب��داهلل الحس��ین )ع( به عن��وان یک 
الگوی جهانی مطرح اس��ت، اظهار داش��ت: اعزام مبل��غ در مناطق 
 مختلف شهرس��تان چادگان در راس��تای ترویج این فرهنگ انجام 

می شود.

 صدور اخطار به ۶ شغل مزاحم
 در خیابان شهید اول

شهردار منطقه ۱0 اصفهان اظهار داش��ت: در حال حاضر ۶ پرونده 
برای مشاغل مزاحم خیابان شهید اول تشکیل شده و برای رفع آنها 

اخطار و اباغ گردیده است.
بهم��ن احمدی ب��ا بی��ان این مطل��ب گف��ت: خیابان ش��هید اول 
در ابتدا کارب��ری کارگاهی داش��ته اس��ت از این رو تع��داد زیادی 
 کارگاه بافندگ��ی و جوش��کاری در ای��ن مح��دوده فعالی��ت

 می کنند. 

 کمبود بودجه ساخت زندان جديد
 را متوقف کرده است

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: عدم پرداخت بودجه های 
ملی در نظر گرفته شده برای ساخت زندان جدید اصفهان پیشرفت 

این پروژه را متوقف کرده است.
رمض��ان امی��ری ب��ه آخری��ن وضعی��ت زن��دان جدی��د اصفهان 
اش��اره کرد و ادام��ه داد: ب��ا انتق��ال آب ب��ه محل س��اخت زندان 
 جدی��د ای��ن س��اختمان ت��ا 40 درص��د پیش��رفت فیزیک��ی

 داشته است.
وی ع��دم تأمین بودجه م��ورد نیاز ب��رای ادامه س��اخت این پروژه 
را بزرگ ترین مش��کل اجرای این پروژه دانس��ت و ادام��ه داد: تمام 
مراحل اج��رای این ط��رح از ابت��دا تا کن��ون با ص��رف هزینه  های 
استانی ساخته ش��ده و هنوز اعتبار ملی از سوی سازمان زندان های 
 کش��ور ب��رای س��اخت زن��دان جدی��د اصفه��ان پرداخت نش��ده

 است.

 سامانه پرداخت الکترونیکی 
در تاکسی های اصفهان

مدیر طرح سامانه هوش��مند تاکسی سازمان تاکس��یرانی اصفهان 
گفت: تاپایان امسال تمام تاکسی های موجود در سطح شهر به سامانه 

پرداخت الکترونیکی مجهز می شوند.
فرهاد گلی اظهارداش��ت: تا پایان امس��ال تمام تاکس��ی های فعال 
 در ناوگان تاکس��یرانی اصفهان به سامانه هوش��مند تاکسی مجهز 
م��ی ش��وند و ای��ن س��امانه تم��ام تاکس��ی های س��طح ش��هر از 
 جمل��ه تاکس��ی های گردش��ی، خط��ی و دربس��تی را پوش��ش

 می دهد.

 بهره برداری
 از فرهنگسراي بانوان فروغي 

شهردار منطقه ۸ از پیشرفت 90 درصدي فرهنگسراي بانوان فروغي 
 خبر داد و گفت: این فرهنگس��را ت��ا یک ماه آینده ب��ه بهره برداری 

می رسد.
فرهاد جلیل فر با اعام این مطلب اظهار داشت: فرهنگسرای بانوان 
فروغی در زمینی به مس��احت یک هزار و ۵00 مت��ر مربع در حال 
احداث می باش��د که هزینه ای بالغ بر ۷ میلیارد ریال در بر داش��ته 

است. 

عملیات آسفالت بلوار ورودی برزک 
اجرايی شد 

 عملیات اجرایی آسفالت الین دوم بلوار وردی شهر برزک با هزینه ای
  بال��غ ب��ر ۶.000.000.000 ری��ال توس��ط ش��هرداری ب��رزک

 آغاز شد.
سرپرست ش��هرداری با بیان این مطلب گفت با توجه به حادثه ساز 
بودن بلوار ورودی شهر و بهس��ازی تنها مسیر ورودی و اهمیت زیبا 
سازی آن برای ش��هروندان از زمان تأسیس شهرداری تاکنون طرح 
احداث بلوار ورودی در دس��تور کار ش��هرداری و شوراهای اسامی 

شهر برزک بوده است.
حس��ین عب��دی گفت: ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت موض��وع ت��ا کنون 
بی��ش از ۱۱.000.000.000 ری��ال جه��ت آزادس��ازی و 
 زی��ر س��ازی بل��وار ورودی توس��ط ش��هرداری هزین��ه ش��ده

 است.
وی در ادامه ضمن عذرخواهی از ش��هروندان به دلیل طوالنی شدن 
عملیات اجرای آس��فالت بلوار گفت: بر اساس توافق های فی مابین 
فرمانداری و اداره راه و شهرس��ازی مقرر ش��د پس از پایان عملیات 
زیرسازی بلوار توس��ط ش��هرداری، اداره راه و شهرسازی نسبت به 

آسفالت بلوار اقدام نماید.
ول��ی متأس��فانه اداره راه و شهرس��ازی نس��بت به انج��ام تعهدات 
 خود کوتاهی کرده  و پروژه آس��فالت بلوار را به ص��ورت نیمه تمام 

رها کرد.
حسین عبدی در ادامه گفت: با توجه به خطر آفرینی عدم بازگشایی 
الین دوم بلوارورودی شهر و ورود فصل سرما و از بین رفتن زیرسازی 
انجام شده، بانظر مساعد شورای اس��امی شهر مقرر شد شهرداری 
رأسا نسبت به انجام آس��فات بلوار ورودی با هزینه های داخلی خود 

اقدام کند.
سرپرس��ت ش��هرداری در پایان با اش��اره به تحمل هزینه سنگین 
۶.000.000.000 ریال��ی آس��فالت بل��وار ورودی ضم��ن تش��کر 
از ش��ورای اس��امی ش��هر و نیروهای خ��دوم ش��هرداری که علی 
رغ��م کمبود اعتب��ار و تحمل فش��ار مال��ی زیاد همچن��ان دغدغه 
 خدمت رس��انی به ش��هروندان را س��رلوحه فعالیت های خود قرار

 داده اند گفت: امیدواریم با بازگش��ایی بلوار ورودی شهروندان طعم 
 خدمت رس��انی به مردم را با تردد ب��ی خطر در این بلوار مش��اهده 

کنند.

 ۲0 هزار تعزيه
 در اصفهان اجرا می شود

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسامی اس��تان اصفهان گفت: 
در دهه نخس��ت محرم، ۲0 هزار تعزیه در اس��تان اصفهان 

اجرا می شود.
 حجت السام محمد قطبی با اش��اره به گروه های شاخص 
تعزیه خوان��ی در اصفهان اظهار کرد: در خوانس��ار، برخوار، 
مبارکه و لنجان گروه های نمایشی قوی فعالیت دارند و در 
گروه تعزیه خوانی خوانسار به علت اس��تفاده از چهره های 
کشوری و تعزیه خوانان مطرح و اجرای آن در زمان دهه آخر 

ماه صفر از شهرت و استقبال خوبی برخوردار است.
وی افزود: در ح��ال حاضر بیش از 900 گروه نمایش��ی در 
استان ثبت و فعال هستند که اوج کار آنها در ۱۲ روز ابتدایی 
محرم و هر روز به طور میانگین ۲ گروه به اجرای این نمایش 

آیینی می پردازند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان بیان کرد: به 
طور متوسط در کل استان بیش از ۲0 هزار تعزیه به مناسبت 
ایام محرم در ده��ه اول برگزار می ش��ود و هر نمایش 300 
مخاطب و به طور میانگین در کل استان در حدود ۶ میلیون 

نفر گروه هدف و مخاطب مراسم تعزیه خوانی هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: این گروه های نمایش��ی در نیمی از 
شهرستان های اس��تان از جمله اصفهان، خوانسار، برخوار، 
مبارکه، لنجان، خمینی شهر، فاورجان و آران و بیدگل به 
اجرای این مراسم آیینی سنتی می پردازند و شهرستان هایی 
که فاقد گروه های تعزیه هس��تند، از گروه های دیگر دعوت 

می کنند که در این ایام به شهرشان سفر کنند.
حجت االس��ام قطبی تقویت و توسعه فرهنگ عزاداری در 
ابعاد مختلف آن و صیانت از آیین های عزاداری را از وظایف 
اصلی متولیان حوزه فرهنگ دانست و تصریح کرد: در عصری 
که نسل جوان با انواع پیام های رسانه ای از کانال های مرتبط 
مجازی، صوتی و تصویری مواجه اس��ت، حفظ ارزش های 

اصیل و اشاعه آن در میان نسل جدید ضروری است.
وی  با بیان این که تعزیه به عنوان شاهکار شفاهی ایران ثبت 
جهانی شده و به دلیل آیینی و هنری بودن آن به اداره ارشاد 
واگذار شده، خاطرنشان کرد: اداره ارشاد اصفهان بیشترین 
فعالیت خود را بر روی اجرای تعزیه در سطح استان تمرکز 
داده و البته در بحث فرهنگ س��ازی ایثار و شهادت و توجه 
به آیین ها جز مأموریت شورای فرهنگ عمومی بوده که در 
سطح استان به آن توجه شده، اما کلیات مراسم های عزاداری 
و ویژه ایام محرم با سازمان تبلیغات اسامی است که با این 

سازمان تعامل و همکاری الزم را داریم.
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گشتی در اخبار
محفل انس با قرآن كريم با حضور قاريان بين المللي

  به همت کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسامي دانشگاه آزاد اسامي خمیني شهر محفل انس 
با قرآن کریم جهت تکریم ممتازین ، حافظان و قاریان قرآن کریم در تاالر همایش هاي ش��هید 

آویني برگزار گردید . 
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مدیرکل اعتباربخشی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت از اتمام 
مراحل مربوط به اعتباربخشی بیمارستان های سراسر کشور خبر 
داد و گفت: نتیجه اعتباربخشی بیمارستان ها حداقل تا یک هفته 

آینده مشخص و اعام خواهد شد.
دکتر سید سجاد رضوی در گفتگو با ایس��نا، گفت: اعتباربخشی 
تمام بیمارستان های کشور انجام شده و اکنون در مرحله استخراج 
اطاعات قرار دارد. وی در این باره ادامه داد: پس از مشخص شدن 
نتایج، اطاعات و مش��کات ب��ه بیمارس��تان های مربوطه اعام 
می شود تا در جهت رفع مشکات  احصا شده اقدام کنند. همچنین 
س��ازمان های بیمه گر در جریان اطاعات حاصل از اعتباربخشی 
بیمارس��تان ها قرار خواهند گرفت. رضوی همچنین گفت: نتایج 
اعتباربخشی بیمارس��تان ها حداقل تا یک هفته آینده مشخص و 
پس از تأیید معاون درمان و شخص وزیر بهداشت به بیمارستان ها 
اباغ خواهد شد تا از وضعیت خود نس��بت به دیگر بیمارستان ها 
اطاع یابند. به گفته وی، پس از مشخص شدن نتایج اعتباربخشی، 
بیمارستان ها به پنج درجه شامل درجه یک، دو، سه، یک عالی و 

غیرقابل ارزشیابی درجه بندی خواهند شد.
رضوی در این باره افزود: ممکن است بیمارستان هایی وجود داشته 
باشند که درجه آن ها پایین تر از سه باشد که در این صورت غیرقابل 
ارزش��یابی خواهند بود. البته تعدادی از این بیمارس��تان ها وجود 
دارند. در مجموع حداقل تا یک هفته آینده نتیجه اعتباربخش��ی 

بیمارستان های سراسر کشور مشخص و اعام خواهد شد.
     راهکار جديد مقابله با زيرمیزی پزشکان اعالم شد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دریافت زیرمیزی توسط برخی 
پزشکان، مردم را آزار می دهد اما اگر تعرفه ها اصاح شود، پزشکان 
ضوابط را رعایت کنن��د و نظارت ها به صورت مش��ارکتی با نظام 

پزشکی تقویت شود، مشکل زیرمیزی حل می شود.
 محمد آقاجانی در مورد پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی، گفت: 
پدیده دریافت تعرفه غیر متعارف توسط برخی پزشکان مشکلی 

است که مردم ما را آزار می دهد.
وی ادامه داد: برای رفع مشکل زیرمیزی پزشکان که معلول است 
باید به علت های آن پرداخته شود. معاون درمان وزارت بهداشت 
گفت:  ناکافی بودن سهم سامت در بودجه های کشور و غیرواقعی 

بودن تعرفه های درمانی از علت های پیدایش این پدیده است.
آقاجانی افزود: اگر این مسیر اصاح شود، مشکات دریافت خارج 
از تعرفه حل می شود. البته برخی پزشکان نیز هستند که از ضوابط 
تبعی��ت نمی کنند که امیدواری��م با نظارت بیش��تر، عملکرد این 
پزش��کان نیز اصاح ش��ود. وی ادامه داد: حل بنیادی این مشکل 
از طریق تعامل مثبت وزارت بهداشت با س��ازمان نظام پزشکی و 
انجمن های تخصصی امکانپذیر است و در این زمینه باید نظارت  بر 

خدمات پزشکی علمی تر، جدی تر و کارآمدتر شود.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: درست است که واقعی 

شدن تعرفه  های درمانی راهکاری است که سال ها گفته  شده، اما 
برای حل مشکل زیرمیزی به دنبال نظارت های جدی تر هستیم. 
این پدیده یک معلول اس��ت و پرداختن صرفا به معلول، مشکل را 
اساس��ی حل نمی کند. آقاجانی گفت: بنابراین حل بنیادی پدیده 
زیرمیزی صرفا به معنی اصاح سیس��تم نظارتی و تقویت نظارت 
نیس��ت،  بلکه ما از هر دوس��و حرکت می کنیم، از یک طرف حل 
بنیادی این پدیده به معنای اصاح نظام تعرفه و از س��وی دیگر به 
معنی مشارکت سازمان نظام پزشکی و انجمن های تخصصی در 

نظارت بر اجرای تعرفه ها است.
وی افزود: برنامه های نظارتی جدیدی در دستور کار داریم که تعامل 
گسترده برای نظارت بهتر و استفاده از نقش سازمان نظام پزشکی 

برای اعمال این نظارت  ها از جمله این برنامه  هاست.
     کمبود داروهای بیهوشی رفع شد

رییس انجمن بیهوش��ی ایران از رفع مش��کات مربوط به کمبود 
داروهای بیهوشی در کشور خبر داد.

دکتر محمد مهدی قیامت درباره مشکاتی که پیش از این به دلیل 
کمبود داروهای بیهوشی بوجود آمده بود، گفت: به طور جدی به 
این مسأله رسیدگی و موضوع مربوط به کمبود داروهای بیهوشی 
حل ش��د. وی افزود: البته همچنان کمبودهای مقطعی ناش��ی از 
مش��کات مربوط به ترخیص داروها و حمل و نق��ل آن را داریم. 
امیدواریم این کمبودها نیز هر چه س��ریع تر با درایت مس��ئوالن 

وزارت بهداشت رفع شود.
     وضعیت بازار دارويی کشور هنوز راضی کننده نیست

این عضو هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در مقایسه بازار 
دارویی کشور نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته، گفت: هرچند 
وضعیت بازار دارویی کشور در مقایس��ه با نیمه دوم سال گذشته 

بسیار بهتر شده اما هنوز راضی کننده نیست.
وی در عین حال گفت: قیمت  داروها باالست و باید فکری به حال 

تعدیل قیمت دارو در کشور یا پوشش بیمه ای آن صورت گیرد.
     داليل اجرايی نشدن قوانین پرستاری

عضو شورای عالی نظام پرس��تاری، عدم اجرای قوانین مصوب در 
حوزه پرستاری را نش��انه بها ندادن به سیستم پرستاری در کشور 
 خوان��د و گفت: به رغم گذش��ت بیش از ۶ س��ال از تصویب قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرس��تاری، این قانون گرفت��ار پاس کاری 
بین نهادهای اجرایی شده اس��ت. کهزاد جوادی فر، کیفیت فعلی 
خدمات پرستاری را در حد قابل انتظار ندانست و گفت: دلیل عمده 
این مشکل را باید در بحث کمبود نیروی انسانی جستجو کرد،  زیرا 
تا زمانی که تخت های بیمارستانی بدون ماحظه جذب متناسب 
نیرو، افزایش یابد ،  خواه نا خواه شاهد افت کیفیت خدمات مراقبتی 

و پرستاری در سیستم خواهیم بود و از آن گریزی نیست.
وی نبود انگیزه کافی در سیستم پرس��تاری را دیگر عامل کاهش 
کیفیت خدمات پرستاری در کشور عنوان کرد و افزود: ضعف انگیزه 
خدمت در نیروهای پرستاری به عوامل مختلفی مربوط می شود 
که شاید بتوان، بها ندادن به خدمات پرستاری و نیروهای شاغل در 

این حرفه را مهم ترین عامل در این میان برشمرد.

با اعالم اتمام اعتباربخشی بیمارستان های سراسر کشور :

بيمارستان های كشور درجه بندی می شوند
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 نتايج
 آزمون دکتری 9۲ 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
در آینده ای نزدیک چهار بازار روز کوثر در سطح شهر اصفهان به بهره برداری 
می رسد و در اختیار شهروندان قرار می گیرد. سید رضا حکیم فعال با بیان این 
که کاال هایی که در بازار های روز کوثر عرضه می شود با بهترین کیفیت و قیمت 
مناسب است، اظهارداشت: در این بازار ها به منافع مشتری توجه ویژه شده و 
وجود بازار های روز سبب کاهش سفر های درون شهری و کاهش آلودگی هوا 
در سطح شهر می شود. وی ادامه داد: بازارهای روز کوثر به منظور تأمین سبد 
کاال های مورد نیاز خانوار در مناطق ش��هری اصفهان احداث می شود و ارایه 
اقام مصرفی ش��هروندان با ۱0 تا 30 درصد تخفیف در ای��ن بازارها صورت 
می  گیرد. وی تصریح کرد: بازار روز کوثر در بزرگ��راه چمران و بازار روز جنب 

پارک قلمستان تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

مشاور عالی سازمان سنجش از اعام اسامی چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل 
ظرفیت آزمون دکتری 9۲ از ساعت ۱۸ چهارشنبه خبر داد.

حس��ین توکلی با اشاره به اعام اس��امی معرفی ش��دگان چند برابر ظرفیت 
در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 9۲ از س��اعت ۱۸ ام��روز از طریق 
سایت س��ازمان س��نجش به نش��انی www.sanjesh.org، گفت: در این 
 مرحله اسامی بیش از ۷000 نفر برای انجام مرحله دوم تکمیل ظرفیت اعام 

می شود.
 وی افزود: داوطلبانی که در یک یا چند کد رشته محل تحصیلی )حداکثر پنج 
کد رشته محل تحصیلی( در کد رشته امتحانی ذیربط معرفی شده است، باید با 
توجه به نکات و برنامه زمانی که به همراه اسامی معرفی شدگان بر روی سایت 

قرار می گیرد برای مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه کنند. 

4 بازار کوثر در اصفهان 
به بهره برداری می رسد

SMS

رییس اداره تبلیغات اس��امی ش��هرضا گفت: عزاداری برای 
امام حس��ین)ع( اسباب مجد، ش��رف و عزت واقعی مسلمانان 

و شیعیان است و نباید این آرمان اصیل دچار انحراف شود.
 حجت االس��ام محمدحس��ن رهایی در حاش��یه گردهمایی 
هیأت ه��ای مذهبی ش��هرضا اظهارداش��ت: گردهمایی طبق 
س��ال های گذش��ته و همزمان با عزاداری سیدالش��هدا برای 
هیأت های مذهبی، مبلغان، روحانیون، مداحان و بانوان مبلغه 

برگزار شد.

وی با اش��اره به اهداف برگزاری این گردهمایی افزود: با هدف 
هماهنگی مراسم های عزاداری، تذکر دادن بعضی از آسیب هایی 
که ممکن است در عزاداری ها پیدا شود، ارتباط دادن هیأت های 
مذهبی با ادارات ذیربط مثل اداره بهداشت و درمان، اداره برق، 
اداره صنعت، معدن و تجارت و نی��روی انتظامی و هماهنگی با 

آنها برای بهتر برگزار شدن مراسم عزاداری برگزار شد.
رییس اداره تبلیغات اسامی شهرضا با اشاره به گردهمایی های 
انتخاب ش��ورای هیئات مذهبی و بانوان مبلغه و مداح تصریح 

کرد: به مناس��بت ایام محرم گردهمای��ی هیأت های مذهبی، 
سومین گردهمایی است که در این ایام برگزار می شود.

وی با بیان این که عزاداری برای امام حسین)ع( اسباب مجد، 
شرف و عزت واقعی مسلمانان و شیعیان است و نباید این آرمان 
اصیل دچار انحراف ش��ود، تصریح کرد: به واسطه نظارتی که 
روحانیت، س��ازمان تبلیغات اس��امی و مس��ئوالن در سطح 
شهرستان داشتند، از آس��یب هایی که گریبان گیر هیأت های 
مذهبی در بعضی از شهرستان هاست در شهرضا این آسیب ها 

و خرافه گویی ها را نداریم.
رهایی افزود: ش��هرضا دارای ۱۲0 هیأت مذهبی است که ۲۵ 
هیأت آن در منطق��ه مرکزی ش��هرضا در ایام ع��زاداری امام 

حسین)ع( سیار حرکت می کنند.
وی با اشاره به این که رس��انه ها نقش مؤثری در فرهنگ سازی 
برای ترویج فرهنگ عاشورایی دارند، خاطرنشان کرد: رسانه ها 
عزاداری های شهرس��تان را ب��ه بهترین نحو پوش��ش دهند و 

مجالس روضه و عزاداری را به اطاع به مردم برسانند.

یک کارش��ناس ارشد مش��اوره خانواده 
مراح��ل پیش��روی زوجی��ن به س��وی 
 طاق عاطفی را ش��امل انتقاد، سرزنش، 

جبهه گیری و سکوت عنوان کرد.
مهدی خان آبادی درب��اره علل پیدایش 
ط��اق عاطف��ی در رابط��ه زناش��ویی 
اظهارداش��ت: جان گاتمن و همکارانش 
تحقی��ق طولی بیس��ت س��اله و بس��یار 
س��ودمندی را بر روی زوج ها انجام دادند 
تا بتواند احتمال ط��اق را در آنها از روی 
سبک تعامل ش��ان با یکدیگر پیش بینی 
کنند. وی ادام��ه داد: جان گاتمن معتقد 
اس��ت: »زن و ش��وهرها باید سعی کنند 
زندگی خود را در مس��یر صحیحی قرار 
دهن��د، زیرا در محیط زندگی مش��ترک 
آنها، بین نیروهایی که زن و شوهر را کنار 
هم نگاه می دارن��د و نیروهایی که آنها را 
از یکدیگر جدا م��ی کنند، جدالی دائمی 
در جریان اس��ت و حتی زن و شوهرهای 
موفق هم باید مراقب عائم اولیه ای باشند 
 که خبر از افول زندگی زناش��ویی ش��ان

 می دهند«. وی بیان کرد: زن و شوهرها 
پیش از جدایی ه��ای تلخ خود، مس��یر 
جدایی و سقوط مشابهی را طی می کنند 
که این مس��یر ش��امل کاهش تعامات، 
هیجانات و نگرش هاست و باعث می شود 
زن و ش��وهر گام به گام به جدایی، طاق 
یا یک زندگی مشترک دردناک و توأم با 
تنهایی نزدیک تر شوند که رابطه این نوع 

زن و شوهرها مملو از منفی گرایی است.
یک کارش��ناس ارشد مش��اوره خانواده 
با بیان این ک��ه پیش بین��ی هیجانات و 
واکنش های مشکل س��از زوجین، نقش 
مهمی در اصاح مشکات آنها دارد، افزود: 
اگر زندگی زناش��ویی را به قلب تش��بیه 
کنیم، در تعیین عواملی که باعث حمله 
قلبی می ش��وند، اولین گام پیشگیری از 
حمله قلبی است. وی تصریح کرد: گروه 
 تحقیقاتی گاتمن مراحل��ی را در تعامل

 زوج ه��ای ناموف��ق کش��ف کرده اند که 
افزایش آنها، میزان احساس��ات منفی و 

تنش بین زوج ها را افزایش می دهد.

ريیس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا:

عزاداری امام حسین)ع( نبايد دچار انحراف شود

طالق های عاطفی زير يک سقف 
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چهره روزيادداشت

افزايش قیمت محصوالت کشاورزی 
با شعارهای دولت تناسبی ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: خبرها در رابطه 
با تخصیص نیافتن ارز مرجع به کاالهای اساس��ی صحیح نیست اما اگر 
افزایش قیمتی داشته باشیم، این موضوع با سیاست ها و شعار های دولت 

منطبق نیست.
علی ایرانپور در پیرامون صحبت های مطرح شده درباره تخصیص نیافتن 
ارز مرجع به کاالهای اساسی اظهارداشت: صحبت ها و خبرهای که در این 
مورد در رابطه با تخصیص نیافتن ارز مرجع به کاالهای اساسی بیان شده، 
جدی نیست چرا که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاشاهد افزایش قیمت ها 
هستیم و این موضوع در راستای سیاست ها و شعار دولت یازدهم نیست.

وی تصریح کرد: عدم برنامه ریزی مشخص در رسیدن به تولید نهاده های 
دامی منجر شده با مشکالت زیادی در بخش کشاورزی مواجه شویم و به 

اهداف مورد نظر در این بخش دست نیابیم.

تأمین آب شرب 12 روستاي چادگان 
از طريق آبرساني سیار

رییس اداره آب و فاضالب روستایي شهرستان چادگان گفت: شهرستان 
چادگان 63 روستا دارد که از این تعداد 57 روستا تحت پوشش شرکت آب 

و فاضالب روستایي این شهر قرار دارند.
مهدی زماني اظهار داشت: ساالنه حدود دو میلیارد و 500 میلیون ریال 
برای آبرساني سیار و اجاره یك حلقه چاه هزینه مي شود. وی بیان داشت: 
با تعویض شبکه آب روستاي اورگان به طول هفت کیلومتر و همچنین 
تعویض انشعابات به تعداد 180عدد در این روس��تا هدر رفت آب از 45 
درصد به زیر 15 درصد کاهش یافت. رییس اداره آب و فاضالب روستایي 
شهرستان چادگان در ادامه افزود: با تعویض شبکه به طول 13 کیلومتر 
در روستاهاي علي عرب و معروف آباد نیز از هدر رفت آب جلوگیري شد.

وي تصریح کرد: حدود پنج میلی��ارد و 500 میلیون ریال جهت تعویض 
شبکه و انش��عابات روس��تاهاي اورگان، علي عرب و معروف آباد هزینه 

شده است.

گردوی موجود در بازار قاچاق است
قاچاق کاال به بازار خوراکی ها هم رسید. سال گذشته پسته خبر ساز شد 

و امسال گردو.
گزارش ها نش��ان می دهد که تولید س��ال جاری گردو در کشور مناسب 
نبوده و این مسأله به همراه میزان درصد تعرفه گمرکی باعث شده تا پای 
گردوی قاچاق به بازار اصفهان باز شود. رییس اتحادیه خواروبار و آجیل 
فروش اصفهان گفت: تنها خوار و بار قاچاق در بازار اصفهان آجیل هاست 
که در این میان گردو و بادام زمینی بیشتر قاچاق می شود.مصطفی بحق 
با بیان این که اجناس قاچاق از نظر بهداشتی قابل اعتماد نیست به ایسنا 
اظهارداشت: در حال حاضر تنها 20درصد گردوی موجود در بازار، داخلی 

است و مابقی از طریق قاچاق تأمین می شود که کیفیت مناسبی ندارد.

کسب رتبه اول آب و فاضالب استان 
در فعالیت های آماری

 در س��ومین گردهمای��ی واحده��ای آم��ار و اطالع��ات ش��رکت های 
زیر مجموعه وزارت نیرو که در روز سه شنبه هفتم  آبان 1392 در محل 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران برگزار گردید، مسئولین محترم 
وزارت محترم نیرو،  ش��رکت مهندسی آبفای کش��ور و مرکز آمار ایران 
 عالوه بر تبیین سیاس��ت ها، اه��داف، فعالیت ها و تش��ریح برنامه های

 آماری، از واحدهای نمونه در مدیریت فعالیت های آماری زیر مجموعه 
وزارت قدردانی نمودند. در این گردهمایی شرکت آب و فاضالب شهری 
اس��تان اصفهان موفق به احراز رتبه اول در مدیریت فعالیت های آماری 
در بین کلیه شرکت های آب و فاضالب شهری کشور گردید و  لوح تقدیر 
از س��وی وزیر محترم نیرو و رییس مرکز آمار ای��ران و تندیس رتبه برتر 

این گردهمایی به شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اختصاص یافت.

نان گران نمی شود
با تصویب دو برابر شدن اعتبار کاالهای اساسی در جلسه امروز هیأت دولت 
و با توجه به آنکه تنها گندم از یارانه دولتی استفاده می کند می توان نتیجه 
گرفت تسهیل مناسب برای واردات گندم و جلوگیری از افزایش قیمت 
نان تصمیم گیری شده است. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رییس 
جمهور و سخنگوی دولت یازدهم در حاش��یه جلسه امروز هیأت دولت 
اظهارداشت: برای تثبیت قیمت کاالهای اساسی سقف بودجه عمومی 
برای تخصیص این کاالها دو برابر در نظر گرفته شده است، تا از افزایش 

قیمت آن جلوگیری شود.
به گزارش فارس، ای��ن اظهارنظر نوبخت مطمئنا به معنای آن نیس��ت 
که قیمت همه کاالهای اساس��ی ثابت می ماند، چرا ک��ه در حال حاضر 
تنها کاالیی که از محل بودجه یارانه دریافت می کند، گندم اس��ت، چرا 
که واردات گندم مابه التف��اوت ارز 1226 و 2477 را دریافت می کند، لذا 
می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اظهار نظر نوبخت فقط مربوط به 

واردات گندم است.

اجرای اصل 44 از برنامه های 
اصلی دولت است

رییس کمیس��یون ویژه اصل 44 قانون اساس��ی مجلس 
گفت: اجرای صحیح سیاست اصل 44 یکی از برنامه های 

اصلی دولت است.
 حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به این که یکی از برنامه های 
اصلی دولت اج��رای صحیح سیاس��ت اصل 44 اس��ت، 
اظهارداش��ت: اصالحاتی در قانون مص��وب الیحه اصالح 
بودجه امسال انجام شده است. وی افزود: براساس قانون 
سیاست های اصل 20/44درصد از فروش منابع نفت باید به 
حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که مجلس در قانون 
بودجه مصوب کرده بود که 26 درصد از محل فروش منابع 
نفتی به حساب صندوق واریز شود و به این دلیل دولت در 
الیحه اصالحیه درخواست کرده بود که 6 درصد مازاد از 
واریزی به صندوق برای طرح های تملك دارایی هزینه شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
عدم تصویب موارد الحاقی تصریح کرد: نمایندگان درصدد 
بودند که بودجه 92 با اصالحات اندک تصویب شده و دولت 
نیز در 15 آذر موظف است بودجه سال آینده را، ارایه بدهد 
و با تحقق این موضوع، زمان کافی برای بررسی این بودجه 
وجود دارد. وی ادامه داد: نمایندگان تش��خیص دادند که 
اگر بررس��ی الیحه اصالح بودجه هر چه سریع تر به اتمام 
نرسد، احتمال دارد که در چند هفته آینده با قانون بودجه 
سال آتی تداخل پیدا کند. فوالدگر با اشاره به موضوع حذف 
سه دهك باالی جامعه از دریافت یارانه نقدی تأکید کرد: 
پیشنهاد حذف 30 درصد افراد پر درآمد جامعه از دریافت 
یارانه نقدی از سوی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
مطرح شد، اما در جلس��ه تمام بند های الحاقی به الیحه 
بودجه امس��ال حذف ش��ده و با حذف این تبصره الحاقی 
دولت تا پایان امسال مکلف به حذف یارانه 30 درصد افراد 

یارانه بگیر گروه های درآمدی باالی جامعه نیست.
وی در توضی��ح دلیل این موضوع افزود: ب��ه دلیل این که 
دولت اطالعات و س��از و کار کامل برای انجام این پروسه 
را نداش��ت، نمایندگان ترجیح دادند که این موضوع را در 

الیحه بودجه امسال پیگیری کنند.
 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تبصره 
الحاقی که یکی از مهم ترین تبصره های الحاقی به الیحه 
اصالح قانون بودجه امسال کشور بود، پیشنهاد کرده بود 
که دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این 
قانون، یارانه حداقل 30 درصد از افراد یارانه بگیر گروه های 

درآمدی باال را حذف کند.

همايش آشنايی با 
الگوهای برندسازی

خريداران در جستجوی 
ماشین صفر کیلومتر

همایش آش��نایی با الگوهای کاربردی برندس��ازی در ایران با حضور جمعی 
از صاحب نظران و فعاالن حوزه برند و تبلیغ��ات 15 آبان ماه در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار می شود.
همایش آشنایی با الگوهای کاربردی برندس��ازی در ایران با حضور جمعی از 
صاحب نظران و فعاالن حوزه برند و تبلیغات در سالن همایش های بین  المللی 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق بازرگانی از اوایل امسال برنامه ای که جهت 
ارتقا سطح برندهای تجاری اصفهان طراحی کرده است  و این همایش بخشی 

از آن برنامه ها بوده که در غالب یك همایش آموزشی و کاربردی ارایه شد.
افراد شرکت کننده در این همایش با روش هایی که در کشور برای ارتقای برند 

استفاده می شوند آشنا شدند.

حرف های ضد و نقیض خودروسازان باعث شد تا حداقل بازار خودرو از رکود 
خارج شود و خریداران برای خرید هجوم آورند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان گفت: قیمت انواع خودرو در بازار 
اصفهان افزایش یافته است. مرتضی گل افش��ان با بیان این که ماشین صفر 
دربازار بسیار کم است به ایسنا اظهارداشت: قیمت محصوالت ایران خودرو پنج 
درصد و محصوالت سایپا10درصد افزایش داشته است. وی ادامه داد: خریدار 
در بازار وجود دارد، اما از ماشین صفر خبری نیست چرا که هر دو شرکت خودرو 
ساز تولید محصوالتش��ان را کاهش داده اند.بحق افزود: قیمت پراید صفر به 
17میلیون و500هزار تومان رسیده اس��ت. وی با بیان این که خرید و فروش 
مشین کار کرده بازار خوبی دارد گفت: هرچند که این ماشین ها خرید و فروش 

می شود اما تعداد انها نیز دربازار زیاد نیست.

رییس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اش��اره 
 به روان س��ازي فرآیندهای خدمت در بخ��ش حمل  و نقل 
جاده اي گفت: افزایش رضایتمن��دي خدمات گیرندگان و 
ایجاد انگیزه و فراهم آوردن شرایط الزم سرمایه گذاري جدید 
در میان سرمایه گذاران در حوزه حمل ونقل جاده اي از اهداف 

سازمان است.
داوود کش��اورزیان در نشس��ت یك روزه مدیران ستادي و 
اس��تاني س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با رویکرد 
تببین و تشریح برنامه هاي ادارات کل حمل ونقل و پایانه هاي 
اس��تان ها و راهکارهاي اجرایي اظهار داش��ت: با ش��ناخت 
صحیح از نیازها باید از تم��ام ظرفیت هاي حاکمیتي و غیر 
حاکمیتي براي افزایش سطح کمي و کیفي خدمات بخش 
حمل ونقل جاده اي و پاسخ به نیازهاي استفاده کنندگان توأم 
 با تکریم آحادجامعه مخاطب و واقعي ب��ه آنان بهره گرفته

 شود.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازي اف��زود: راهبرد س��ازمان در 
خدمت رس��اني به مردم بر پایه ساده س��ازي، روان س��ازي 
فرآیندهاي خدمت در بخش حمل  و نقل جاده اي، افزایش 
رضایتمندي خدمات گیرندگان و ایجادانگیزه و فراهم آوردن 
شرایط الزم سرمایه گذاري جدید در میان سرمایه گذاران در 

حوزه حمل ونقل جاده اي و راهداري است.

معاون وزیر نفت گفت: قیمت گاز صادراتی به پاکستان ثابت 
نیست و به همین دلیل می توان در خصوص قیمت صادرات 

گاز به این کشور با آنها مذاکره کرد.
 حمیدرضا عراقی با اشاره به صحبت های وزیر نفت پاکستان 
مبنی بر درخواست کاهش قیمت گاز صادراتی به پاکستان 
گفت: مذاکرات درخصوص صادرات گاز به پاکستان در اختیار 
وزیر نفت است. وی ادامه داد: صادرات گاز قرارداد است و ما 
نیز براس��اس قرارداد عمل خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران خاطرنش��ان کرد: در خص��وص بحث قیمت 
گاز صادراتی به پاکس��تان که این روزها مطرح می شود نیز 
باید گفت صادرات گاز قیمت ثاب��ت ندارد. معاون وزیر نفت 
 ادامه داد: براساس قراردادهایی که منعقد می شود دو طرف 
می توانند هر چند س��ال یك بار برسر قیمت صادرات گاز با 

یکدیگر مذاکره کرده و به جمع بندی برسند.
معاون وزیر نفت اظهار داش��ت: قیم��ت گاز صادراتی نیز به 
پاکس��تان از این حالت خارج نیس��ت بنابراین می توان در 

خصوص این قیمت نیز با طرف پاکستانی مذاکره کرد.
به گزارش فارس هفته گذشته به دلیل عملکرد ضعیف طرف 
پاکستانی در احداث خط لوله صادرات گاز در خاک کشورش 

وزیر نفت اعالم کرد به اجرای این قرارداد خوشبین نیست.

نرخ تورم مهرماه در روستاها به 42/5درصد رسید.
برپایه گزارش مرکز آمار ایران، ش��اخص کل بهای کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای روس��تایی کشور  طی مهر ماه 
گذشته عدد 816 را نش��ان می دهد که نسبت به ماه قبل از 
آن 1/7درصد افزایش یافته است. شاخص کل نسبت به ماه 

مشابه سال پیش نیز 38/6درصد افزایش داشته است.
درصد تغییرات شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای روستایی کشور  در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 
سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل 42/5درصد است. 
مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی را ماه گذشته 42/3درصد 
اعالم کرده بود. همچنین مطابق گ��زارش مرکز آمار ایران، 
شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات 
در روستاها طی مهر ماه به رقم 1132/7رسیده که نسبت به 
ماه قبل 2/3درصد افزایش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
45/5درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی 
به مهر ماه 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه 
به47/5 درصد بالغ شده است. در همین حال، شاخص قیمت 
گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات در روستاها طی مهر ماه 
گذشته به رقم573/8 رسیده که 0/9درصد نسبت به ماه قبل 

افزایش نشان می دهد. 

 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، آمار رده بندی 
کیفی سواری های تولید داخل در مهر امسال را منتشر 

کرد.
بر این اساس نیسان تیانا با 2/9 نمره منفی با کیفیت ترین 
سواری تولیدی در مهر ماه امسال بوده است.  پس از آن 
مگان با 19/3 نمره منفی در رتبه دوم رده بندی قرار دارد. 
رتبه س��وم نیز با 20/8 نمره منفی در اختیار پارس تندر 
است. تندر 90 تولیدی پارس خودرو با 21/3 نمره منفی 
در رتبه چهارم رده بندی ق��رار دارد. لیفان x60 با 52/5 
نمره منفی و س��مند با 57/1 نمره منف��ی در رتبه های 
پنجم و ششم سواری های تولیدی در مهرماه قرار دارند. 
رتبه هفتم نیز با 58/8 نمره منفی مشترکا در اختیار پژو 

405 تولیدی ایران خودرو و پژو پارس است. 
ام وی ام 530 نیز با 59 نمره منفی در رتبه هش��تم و پژو 
405 ایران خودرو خراس��ان با 59/4 نمره منفی در رتبه 
نهم رده بندی قرار دارند. رتبه دهم رده بندی نیز با 65/3 
نمره منفی در اختیار تیبا و رتبه یازدهم با 68 نمره منفی 

در اختیار ام وی ام x33 است. 
پراید 131 س��ایپا با 81/4 نمره منفی در رتبه دوازدهم 
و پراید 131 پارس خودرو با 81/6 نم��ره منفی در رتبه 

سیزدهم قرار دارد. 

گاز اقتصاد کالنراه و مسکن خودرو

شرايط جديد سرمايه گذاری 
در حمل و نقل جاده ای

احتمال مذاکره ايران و 
پاکستان برای قیمت گاز

 گرانی در روستاها
 از شهرها سبقت گرفت

کیفی ترين خودروهای 
ساخت داخل اعالم شد

اخبار کوتاه

نگاه

4
رفع مشکل کمبود آب با آگاه سازی مردم امکان پذیر است

حمید چیت چیان با اشاره به نشست مشترک با رییس رسانه ملی، با بیان این که وزارت نیرو 29 میلیون 
مشترک برق و 18 میلیون مشترک آب دارد، گفت: از آن جایی که خدمات آب و برق ارتباط گسترده ای با 

مردم دارد، موضوع مدیریت مصرف و اطالع مردم از اهمیت این دو خدمت نیاز است.
ترکیب دارايی های ارزی  کشور 

محرمانه است
غالمعلی کامیاب 

معاون ارزی بانک مرکزی
س��عی بر این اس��ت که دارایی ها را به ارز های جهان روا که دارای ثبات 

هستند، تبدیل کنیم. 
درباره نگرانی کاه��ش ارزش دارایی ه��ای ایران که ب��ه ارزهای محلی 
نگهداری می ش��د و همچنین اظهارات وزیر نفت مبنی بر این که ایران 
نمی تواند کل طل��ب نفتی خود از هن��د را صرفا با روپی��ه دریافت کند،  
باید گفت در مقایسه با س��ایر ارزها، حجم زیادی از دارایی های ایران به 
روپیه نگهداری نمی شود. در 
موقعیتی نیستیم که چگونگی 
ترکیب ارزی کش��ور را اعالم 
کنیم، این موضوع محرمانه و 
سری است و نمی توان درباره 
آن اظه��ار نظر کرد. س��عی بر 
این اس��ت که دارایی ه��ا را به 
ارز ه��ای جهان روا ک��ه دارای 

ثبات هستند تبدیل کنیم.
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در حالی که بنا بود روز سه شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار 
درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری شود اما رییس کل بانك 
مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد که 

برنامه ای برای تغییر این نرخ وجود ندارد.
به گزارش ایسنا جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز سه شنبه 
در حالی برگزار ش��د که خبری از بحث درباره نرخ سود نبود و 
تنها موضوعاتی چون تأمین مالی طرح مسکن مهر و آثار پولی 
و اقتصادی آن مطرح شد. تا یك روز پیش از این جلسه شنیده 
می شد که مهم ترین موضوع جلس��ه بررسی افزایش نرخ سود 
بانکی اس��ت، اما حضور وزیر اقتصاد در جم��ع خبرنگاران در 
صبح سه شنبه که اعالم کرد قرار نیست در این باب تصمیمی 
گرفته شود و نیز سخنان رییس کل بانك مرکزی در کمیسیون 
اقتصادی مجلس مه��ر تأییدی ب��ر پایان ماجرای نرخ س��ود 
دست کم تا آخر س��ال بود. اما اظهارنظر ولی اهلل سیف و دیگر 
مقامات اقتصادی در حالی مطرح می ش��ود که نرخ سود بانکی 
اکنون با نرخ تورم اختالفی 20 درصدی دارد و این امر باعث شده 
که مردم تمایلی به سپرده گذاری در بانك ها نداشته باشند. در 
این زمینه پیش از این سیف گفته بود،تعیین نرخ سود در دستور 
کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و  هر زمان که اعضای شورا قانع 
شوند و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود به نتیجه می رسیم، 
اما مس��لم این اس��ت که همت اصلی و تالش بانك مرکزی در 
راستای کاهش تورم اس��ت که در این مسیر کنترل نقدینگی 

و استفاده بهینه از نقدینگی موجود از بحث های اساسی است.
     طیب نیا: بانک ها در جذب سرمايه های مردم ناکام 

ماندند
در این راس��تا علی طیب نیا، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، نیز 
چندی پیش اعالم کرده بود: نبود تناسب بین نرخ سود سپرده 
و تورم باعث ش��ده بانك ها در جذب س��رمایه های مردم برای 

پس انداز ناکام بمانند.
وی با تأکید بر این که تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد 
بود، اعالم کرده که بانك های ما در ظاهر س��ود بس��یار باالیی 
می دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود باالی 20 درصد 
مشاهده نمی شود اما فرض کنید اگر فردی یك میلیون تومان 
در یك بانك پس انداز کند و پس از یك سال با سود 20 درصدی 
آنها را تحویل بگیرد، حدود 200 هزار توم��ان بر اندوخته اش 
افزوده ش��ده،  اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما 
در طول سال گذشته قطعا بیش از 30 درصد بوده و این به این 
معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانك نگه دارد 200 
هزار تومان سود کرده و 300 هزار تومان از قدرت خرید خود را 

از دست داده است.
طیب نیا با اشاره به این که برای ما آن چیزی که بر اساس عقود 
اسالمی تعیین می شود مبنای عمل اس��ت و تعیین دستوری 
در این باره خالف شرع اس��ت، ادامه داد: تعیین دستوری نرخ 
سود بخشی از این دخالت هاس��ت که بانك را با معذوریت ها و 

فشار های زیادی در گذشته روبه رو کرده است.
     پرويزيان: افزايش س�ود س�پرده ها و تسهیالت به 

تنهايی راهگشا نخواهد بود
کورش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار، نیز با بیان این  که 
نرخ تأمین مالی اهمیت باالیی دارد و در شرایطی که تولید توان 
پرداخت تأمین مالی و هزینه باال را ندارد افزایش سود سپرده ها 
و تسهیالت به تنهایی راهگشا نخواهد بود، معتقد است: درباره 
نرخ سود سپرده گذار و تسهیالت باید سیاست گذاری همزمان 
انجام شود به عبارت دیگر دولت می تواند با پرداخت یارانه های 
جبرانی برای بخش تولید، عدم افزایش قیمت حامل های انرژی 
و کاهش مالیات این بخ��ش و همچنین تعیین تعرفه کاالهای 
ورودی در این زمین��ه نقش ایفا کند و همچنی��ن باید فضایی 
برای خرید محص��والت تولیدکنندگان و ام��کان صادرات نیز 

فراهم شود.
 وی با بیان این که مجموعه این شرایط در کنار بهبود مناسبات 
بین المللی که شرایط را برای بخش تولید افزایش بهتر کرده، 
می تواند منجر به بهبود شرایط ش��ود، افزود: تعیین نرخ سود 
سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم نیز باید در شرایطی انجام 
شود که نرخ تورم متعادل باشد و در بازار نیز بین تولید و مصرف 

تعادل وجود داشته باشد .
     عادلی: بانک مرکزی نرخ سود را بازنگری کند

در این زمین��ه محمد حس��ین عادلی، رییس پیش��ین بانك 
مرکزی با بیان این که بانك مرکزی باید نرخ س��ود را بازنگری 
کند تا س��رمایه گذاری ها بر اس��اس آن خ��ود را تنظیم کنند 
و در نتیج��ه تولی��د راه بیفت��د، گف��ت: تعیین نرخ س��ود کار 
پیچیده اقتصادی و ریاضی اس��ت و به س��ادگی نمی توان در 
مورد می��زان آن اظه��ار نظر ک��رد و نیاز به بررس��ی های الزم 
دارد، اما منطق این اس��ت ک��ه بانك ها باید بتوانن��د از ارزش 
پول نگهداری کنن��د در غیر این صورت ب��ا چنین نرخ تورمی 
 افراد تمایلی به س��پرده گذاری در بانك ها نخواهند داش��ت و 
سرمایه گذاری در بازارهایی مانند ارز و سکه منطقی تر خواهد 
بود. وی در ادامه با اشاره به این که در چنین شرایطی نمی توان 
جلوی مردم را به دلیل این که تالش می کنند نتیجه زحماتشان 
را نگهداری و حفظ کنند گرفت، افزود: افرادی که در بازارهای 
ارز، سکه، طال و سایر کاالهای بادوام سرمایه گذاری می کنند 
به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند که بانك ها قادر به انجام 

آن نیستند.
عادلی تصریح کرد: افزایش نرخ س��ود س��پرده ها به معنای آن 
نیست که قرار است همیشه نرخ تورم 40 درصد باشد بلکه باید 
به دنبال کاهش آن بود که این امر از ب��اال به پایین امکان پذیر 
است و باید ابتدا بر آن مسلط شد و سپس به تدریج آن را کاهش 
داد. عکس این روند مؤثر نیس��ت یعنی نمی توان نرخ را پایین 
نگه داشت و انتظار داشت که تورم کاهش یابد. به عبارت دیگر 
با نرخ سود 20 درصد نمی توان تورم را پایین آورد. تجربه سی 
سال گذشته در کشور اشتباه بودن این کار را اثبات کرده است.

اختالف 20 درصدی تورم و نرخ سود همچنان ادامه دارد

افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد
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اتاق موسیقی

هفت

شاه ایران به روایت بن کينگزلي 
خبرها حکایت از سفر احتمالي بن کينگزلي بازیگر معروف و پرآوازه بریتانيایي به ایران دارد، وي قرار است 
در فيلمي نقش شاه ایران را بازي کند.گفتني است کينگزلي در فيلم دیگري زندگي نامه ابوعلي سينا را هم 

بازي کرده است. از دیگر فيلم هاي وي در باره ایران بازي در فيلم »خانه اي از شن و مه« بود.
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 »من منچستر یونایتد
 را دوست دارم«

کتاب» من منچستر یونایتد را دوست دارم« 
با حضور نویس��نده در کارگاه نقد داستان 
سياوش گلش��يري با همکاري شهر کتاب 
اصفه��ان، نقد و بررس��ی می ش��ود.»من 
منچستر یونایتد را دوست دارم«  اثر مهدي 
یزداني خرم ، روزنامه نگار ادبی و داس��تان 
نویس است. این کتاب در بهار ۹۱ در ۲۲۵ 
صفحه با تيراژ ۲۰۰۰ نس��خه توسط نشر 
چشمه منتشر و تا کنون به چاپ دوم رسيده است. یزدانی خرم جایزه ادبی 
»واو«  را برای نوشتن رمان »به گزارش اداره هواشناسی فردا این خورشيد 
لعنتی« را دریافت کرده است»من منچستر یونایتد را دوست دارم«  نيز 
دومين تجربه او در حيطه داستان نویس��ی است. کارگاه نقد داستان این 
هفته در رابطه با این کتاب و با حضور این نویسنده، علي توالیي و سياوش 
گلشيري به عنوان منتقدان ادبي در فروشگاه مرکزي مجتمع فرهنگي شهر 

کتاب اصفهان واقع در چهارباغ عباسي برگزار مي شود. 

»شام غریبان « در مهرگان
نمایش��گاهی از آثار هنری با عنوان »شام 
غریبان« در ایام تاسوعا و عاشورا در گالری 
مهرگان اصفه��ان برپ��ا می ش��ود. مدیر 
نگارخانه مه��رگان گفت: همواره س��عی 
 کردیم مناس��بت های مختل��ف و مهم را

مد نظر داشته باشيم و مطابق با برنامه ها آن  
را اجرا کنيم. مشتاقيان افزود: این روزها نيز 
با فرا رس��يدن ایام محرم تصميم گرفتيم 
 نمایش��گاهی از آث��ار وی��ژه هنرمن��دان در ای��ن زمين��ه برپاکني��م. 
او ادامه داد: در این نمایش��گاه آثاری از هنرمن��دان در گونه های مختلف 
 هنری مانند نقاشی، تصویرگری، خطاطی و خوشنویسی ارایه می شود. 
مدیر گالری مهرگان با بيان این که این نمایشگاه در روزهای تاسوعا عاشورا 
برپا می شود؛ گفت: موضوع این نمایش��گاه محرم است و چه بهتر که در 
 روز های تاسوعا، عاشورا عالقه مندان بتوانند چنين فضایی را تجربه کنند. 
او افزود: این که مخاطب صرفا با یک نمایشگاه هنری روبه رو نشود و فضا و 
حال و هوای خاصی از محرم را در این نمایشگاه تجربه کند، اهميت خاصی 
برای ما دارد که با برپایی ویزه برنامه »شام غریبان« در حاشيه نمایشگاه در 
صدد به وجود آوردن آن هستيم. شایان ذکر است؛ هنرمندان عالقه مند تا 
۲۰ آبان  ماه فرصت دارند که آثار خود به محل این گالری واقع در خيابان 

باغ دریاچه، کوی مهرگان پالک ۸ ارسال نمایند.

رنگ طبیعت در کوثر
نمایشگاه آبرنگ پروین حشمت از ۲۵ تا 3۰ 
آبان ماه در گالری کوثر برگزار خواهد شد. 
پروی��ن حش��مت ، اظهارداش��ت: در این 
نمایشگاه حدود 3۵ اثر در قطع ۵۰ در 7۰ و 

3۵ در ۵۰ ارایه خواهد شد. 
وی در توضيح فض��ای نمایش��گاه گفت: 
س��بک این آثار، امپرسيونيس��م و رئال با 
موضوعات آزاد طبيعت، گل و ... خواهد بود. 
این هنرمند با بيان این که نقاشی را به صورت تجربی آموخته، افزود: آبرنگ 
را در ایران و ارمنستان آموزش دیده و تا به حال 3۱ نمایشگاه انفرادی در 

داخل و خارج از کشور داشته است.
 حشمت با اش��اره به این که بيش��تر آزادی رنگ را در آثارم نشان داده ام، 
خاطرنش��ان کرد: در لکه گذاری، ب��ا کوچک ترین لکه ه��ا می توان اثری 
خلق کرد و خواس��تم با ترکيب آب و رنگ شفافيت و رهایی را در آثارم به 

نمایش بگذارم. 
عالقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه از ۲۵ تا 3۰ آبان ماه به گالری 

کوثر واقع در ميدان نقش جهان، جنب عالی قاپو، مراجعه نمایند.

» عصر روز دهم« در بازار موسیقی 
پس از هشت س��ال پس از آلبوم »ماه غریب« و به مناسبت ماه محرم، آلبوم 

»عصر روز دهم « با صدای مهدی عبدلی منتشر  شد.
آهنگسازان این آلبوم هشت قطعه ای س��عيد عظيمی و علی قادری هستند. 
اش��عار نيز از س��روده های مرتضی اميری اسفندقه ، آس��يه رضائی ، حسين 
 زحمتکش و دیگر شاعران آیينی کشور است و دکلمه قطعات نيز با صدای صابر

 خراسانی است.
آلب��وم »عص��ر روز دهم« توس��ط ش��رکت فرهنگ��ی هنری ني��ال فرهنگ 
 و ب��ه تهي��ه کنندگ��ی عبدالرض��ا طف��اح و اميرحس��ين معي��ن به ب��ازار 

عرضه می شود. 
هشت سال قبل مهدی عبدلی نخستين آلبوم 
خود به نام »ماه غری��ب« و با مضمون واقعه 
عاش��ورا و عزاداری حضرت امام حسين)ع( 

را ارایه کرد.
 آن آلب��وم ب��ا اس��تقبال خوب��ی رو ب��ه رو 
ش��د و اش��عار و ملودی ه��ای آن ت��ا مدت 
 ه��ا در هي��أت ه��ای مذهب��ی ش��نيده

 می شد.
گفتنی است، مهدی عبدلی در این چند سال 
با انتشار چند تک قطعه و اجراهای زنده در 

عرصه موسيقی حضور داشت.

 گلوی» فرهنگ« 
در دستان سینما 

گروه فرهن�گ - فرهن��گ مجموعه ای اس��ت پيچيده  از 
دانش ها، باورها، هنرها، قوانين، اخالقيات، عادات و هرچه که 
فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرامی گيرد. فرهنگ به 
وسيله آموزش، به نسل بعدی منتقل می شود. از آن سو سينما 
یک نياز ملی است. یک دس��تاورد انسانی است که در رشد و 
بالندگی فرهنگ و تمدن یک جامعه می کوشد.کانونی است 

سازنده و به فراخور آرا و عقاید جمعی.
 سينما بی شک از اساسی ترین و مؤثرترین رسانه هایی است 
که در تدوام و گسترش و بقا فرهنگ و هنر واقعی یک جامعه 
حضوری فعال دارد. سينمای ایران اگرچه قصد دارد در این 
روند محکم قدم بردارد اما کليش��ه نگه داش��تن ساختارها 
 انتق��ال فرهنگ از راه س��ينما موجب ش��ده تا آنچ��ه برای 
فرهنگ سازی روی پرده می رود از نظر تماشاگر دنيای امروز 

کهنه و قدیمی باشد. 
فرهنگ در فيلم های ایرانی به دو شکل استفاده می شود ، از 
سویی این که تا نام فرهنگ می آید برخی دوستان کارگردان 
و فيلمنامه نویس چيزی را در فيلم خ��ود می گنجانند و نام 
فرهنگی را به آن اطالق می کنند که همين باعث می ش��ود 
وارد نيازهای سطحی مردم شوند و تماشاگر به آنها عالقه ای 
نشان ندهد. از سوی دیگر برخی کارگردانان به گونه ای عمل 
و از سوژه هایی استفاده می کنند که از افکار مردم جلوتر است 
و در این شرایط نيز مخاطب با آنها ارتباط برقرار نمی کند و 
همين می شود که سينمای ایران برای نشان دادن فرهنگ، 

مخاطب را از دست می دهد و نمی تواند موفق عمل کند.
انتقال فرهنگ از طریق س��ينما موضوع س��اده ای نيس��ت. 
س��ينمایی که قرار اس��ت انتقال فرهنگ را در جامعه مدرن 
امروز بردوش کشد باید ابزار آن را به درستی بشناسد و بداند 

چگونه باید از آن استفاده کند.
ما تبعات و روانشناسی تأثير در اینگونه سينما را مورد تجزیه 
و تحليل قرار نمی دهيم و ناخواسته بين الیه های گوناگون 
جامعه و خود دیوار می کش��يم و یک انگاره ذهنی کاذب در 
ذهن مخاطب شکل می دهيم. ما خوب و بد را حتی در سينما 

کليشه کرده ایم آنقدر که مخاطب آن را پس می زند.
سينما پایه گذار آمال و عواطف و احساسات و نيازهای رو به 
رشد بشر است. خود ساخته می ش��ود تا بسازد و به تعبيری 
هدف اساسی آن ساختن س��اختمان فکری و روحی انسان 
اس��ت و  هرچه قدر فرهنگ فناوری وتکنولوژی در جوامع، 
رشد و نمودداشته باشد به همان اندازه نيز فرهنگ سينما در 

رشد و نمود است.

 فيلم سينمایی» آزادراه«  آخرین ساخته 
سينمایی عباس رافعی که از هشتم آبان 
اکران خود را آغاز کرده با استقبال خوب 
تماش��اگران و افزایش فروش روزانه مواجه ش��د. مخاطبانی که 
»آزادراه« را دیده اند در نظرات خود بازی حس��ن عليرضایی در 
نقش مجيد که یک روحانی شيرین زبان اصفهانی است را بسيار 
پس��ندیده اند و می توان منتظر تثبيت یک نقش خوب و جذاب 

در سينمای ایران باشيم.
»آزادراه« داس��تانی از س��رگردانی یک طلبه جوان را به تصویر 
می کش��د که در اثر اتفاقی بر دوراهی عش��ق و ایمان سرگردان 
 می ش��ود، اتفاقی ک��ه او را مجبور ب��ه آغازی دوب��اره می کند، 
مه��دی پاکدل، بهن��وش طباطبای��ی، هومن س��يدی و حبيب 
اس��ماعيلی در کنار حس��ن عليرضایی از بازیگ��ران اصلی فيلم 

هستند.
حسن عليرضایی متولد دهم آبان سال ۵6 در شهر اصفهان است 
که فعاليت هنری خود را با ایفای نقش در فيلم سينمایی »زندانی 
7۰7 « ب��ه کارگردانی حبيب ا... بهمنی در س��ال 7۸ آغاز کرد و 
تاکنون در بيش از هفت��اد پروژه س��ينمایی و تلویزیونی نظير» 
مختارنامه«، »یوسف پيامبر )ع(« ،» آزادراه«،» فصل فراموشی 
فریبا« ، »در مسير زاینده رود«، »تيغه« ،» همبازی بد«، »خليج 
فارس«  و... به عنوان بازیگر، نویس��نده، تهيه کننده و کارگردان 

حضور مؤثری داشته است.
عليرضایی با توليد بيس��ت فيل��م داس��تانی و پویانمایی بيش از 
پنجاه رتبه داخلی و بين المللی برای اصفه��ان به ارمغان آورده 
است، به بهانه اکران فيلم سينمایی »آزادراه« و ایفای نقش مجيد 
در این اثر س��ينمایی مصاحبه ای با هنرمند جوان اصفهانی آن  

داریم،همراه ماباشيد.
»آزادراه« در چه سالی تولید شد؟

این فيلم اواخر سال ۸۹ در شهرهای تهران و قم به تهيه کنندگی 
و کارگردانی عباس رافعی توليد شد.

با این که حدود سه سال از زمان تولید فیلم گذشته 
آیا مخاطبان از آن استقبال کرده اند؟

خوشبختانه این فيلم داستانی دارد که به اصطالح تاریخ مصرف 
نداش��ته و اس��تقبال مخاطبان ازآن هم بس��يار خوب و اميدوار 
کننده اس��ت، مطمئن باش��يد» آزادراه« در ذه��ن مخاطبان به 

خوبی حک می شود.
در خبرها از این فیلم به عن�وان جنجالی ترین اثر 
عباس رافعی یاد می شود، ش�ما این خبر را قبول 

دارید؟
جنجال به معنی این که سوژه بسيار حساسی دارد که ساختن آن 
کار هر کارگردانی نيست و شهامت و جسارت باالیی می خواهد 

را قبول دارم.

منظورت�ان ورود ب�ه زندگ�ی روحانی�ت در قاب 
سینماست؟

دقيقا، ببينيد حقيقتی است که هميشه در فيلم ها و سریال های 
پيش از این  زندگی روحانيت به صورت کليش��ه ای ساخته شده 
و حتی بين بازیگران تيپ سازی شده ، اما» آزادراه« این تيپ را 
شکس��ته و صادقانه و با زبان امروز با مخاطبان سخن می گوید ، 
مخاطبانی که این فيلم را دیده اند به این موضوع اعتراف کرده اند 

که با دیدن آن بسيار غافلگير شده اند.
» مارمولک« هم در مورد روحانیت ساختار شکنی 

کرده بود؟
در فيلم» مارمولک« سارقی خود را به جای یک روحانی جا زده 
بود پس ما در اصل زندگ��ی یک روحانی غير واقع��ی را در فيلم 
ش��اهد بودیم اما در» آزادراه« روحانيت به معنی واقعی در فيلم 

دیده می شود.
لهجه اصفهانی» آزادراه « می تواند از ویژگی های 

اثر باشد؟
تا جایی که اطالع دارم برای اولين مرتبه اس��ت که دو روحانی با 
بازی بنده ومهدی پاکدل در نقش های مجيد و س��لمان با لهجه 
اصفهانی بر پرده سينما دیده می شوند و می تواند برای بينندگان 

جذاب باشد.
ش�ما پی�ش از آزادراه س�ابقه بازیگری ب�ا لهجه 

اصفهانی را داشتید؟
بله در فيلم »گران��از« به کارگردانی عباس رافع��ی، »ماه قرمز« 
س��عيد ابراهيمی فر و همچنين سریال »در مس��ير زاینده رود« 

حسن فتحی با لهجه شيرین اصفهانی بازی کرده ام.
گویا چندین همکاری با عباس رافعی داشته اید؟

کارکردن با عباس رافعی برای هر بازیگری افتخار است بنده هم 
از سال ۸7 تاکنون چهار فيلم با ایشان کارکرده ام که آخرین آنها 

»فصل فراموشی فریبا«  است.
از کارهای آینده خود بگویید؟

به تازگی تهيه و کارگردانی فيلم های» همبازی بد« و »قهرمان 
پوشالی« را به پایان برده ام و منتظر شروع جشنواره هایی هستم 

که آثارم در آنها حضور دارند.
به عنوان س�خن پایانی، چه صحبت�ی با مخاطبان 

سینما دارید؟ 
فيلم ه��ای خوش س��اخت و آبرومن��دی نظي��ر» آزادراه« حق 
شماس��ت که اميدوارم با دیدن آن هنرمندان را به ادامه راهشان 
تش��ویق کنيد، دوستتان دارم و س��المتی ش��ما بزرگواران را از 

خداوند مهربان خواستارم.

گفتگو با حسن علیرضایی به بهانه حضور در» آزادراه«

روحانی با لهجه اصفهانی  بر پرده سينما 
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 همایش ملی
 شهرسازی فرهنگ گرا 

 »پایان خدمت« 
دراصفهان 

همایش ملی شهرس��ازی فرهنگ گرا 4 اردیبهشت س��ال آینده دردانشگاه 
شيخ بهایی اصفهان برگزار می شود. از آنجا که کالن شهر اصفهان، به عنوان 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی مطرح شده، می تواند در این زمينه به 
صورت پيشرو عمل نماید. بدین منظور،گروه شهرسازی، دانشگاه شيخ بهایی 
در نظر دارد همایشی با عنوان »شهرس��ازی فرهنگ گرا« در اردیبهشت ماه 

۱3۹3 برگزار نماید. 
هدف این همایش، که ب��ا محورهای متعدد، جهت بررس��ی ارتباط فرهنگ 
با حمل و نقل ش��هری، کالبد، جغرافيا، منظر ش��هری و مدیریت شهری و ... 
 برگزار می گردد؛ پررنگ نمودن نقش فرهنگ در شهرس��ازی امروزی است.

برای ارس��ال مقال��ه به ای��ن همایش ملی ت��ا ۲۰ آذر ب��ه نش��انی اینترنتی 
ww.cupnc.shbu.ac.ir مراجعه کنند.

فيلمبرداری» پایان خدمت«  در خيابان های تهران ادامه دارد و سپس گروه 
برای ادامه کار به اصفهان می آیند.

س��عيد راد بازیگر اصلی این فيلم که در نقش یک س��روان ني��روی انتظامی 
ایفای نقش می کند، چند روزی اس��ت که مقابل دوربين نيست و استراحت 
می کن��د. در » پایان خدمت« ب��ه تهيه کنندگ��ی عليرضا جالل��ی و حميد 
آخوندی چون جمشيد مش��ایخی ، امير جدیدی ، هدی زین العابدین ، علی 
اوسيوند ،س��عيد داخ ، محمد فيلی ، رامين راستا ، حس��ين سليمانی ، فرهاد 
 بش��ارتی ، رامس��ين کبریتی و پيام احمدی نيا به ایفای نق��ش می پردازند.

»پایان خدمت« ماجرای سربازی است در روزهای پایانی خدمتش و مشکالتی 
که در جاده پيش رو دارد. او بر خالف دستور مافوقش عمل می کند. مافوقی که 

با او رابطه ای صميمی و پدرانه دارد.

گردهمای��ی هنرمندان تعزیه اس��تان 
اصفهان با حض��ور مدی��ر کل فرهنگ 
وارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان در 
مجتمع فرهنگی هنری صائب برگزار ش��د. مدیر کل فرهنگ 
وارشاد اس��المی اس��تان در این گردهمایی گفت:دربين انواع 

الگوها و مدل هایی که ایرانيان برای تعزیت به ساحت مقدس 
حضرت س��يد الش��هدا )عليه الس��الم (و حضرات معصومين 
)عليهم السالم (دارند تعزیه و شبيه خوانی یکی از الگوهای بارز 

، برجسته ، نمادین و ارزشمند است.
وی افزود:در تعزیه و ش��بيه خوانی فضا به صورت نمادین و به 

صورت نمایشی ، برای مخاطب عرضه می شود و اینجا مخاطب 
بهتر می تواند ارتباط برقرار کن��د و راحت تر می تواند وقایع را 

برای خود ترسيم کند. 
حجت االس��الم والمس��لمين محمد قطبی تصری��ح کرد:در 
تعزیه به لحاظ آن تجس��می ک��ه اتفاق می افت��د و به صورت 
 نمادین نمایش اج��را می ش��ود مخاطب فض��ارا کامال در ک

 می کند. 
وی خاطر نشان کرد:درتفسير شفاهی چه در قالب گفتار باشد 
و چه در قالب روضه باشد و چه در قالب مداحی و چه  درقالب 
روایتگری ک��ه آن یکی از قالب ه��ای عزاداری اس��ت ، تا یک 
محدوده مخاطب می تواند در ذهن��ش آن صحنه را نگه دارد و 
بعد از خاطرش می رود بنابراین یادس��پاری مخاطب در تعزیه 
 به مراتب بي��ش از مداحی و روضه خوانی و تفس��ير ش��فاهی

 است. 
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان اظهار داشت 
:تعزیه ب��ه دليل این که تجس��م واقعيت اس��ت و واقعيت را به 
نمایش م��ی گذارد و از ح��وزه بصر و رویت اس��تفاده  می کند 
ماندگاری و یادس��پاری طوالنی تری دارد. وی افزود:وظيفه ما 
صيانت از عزاداری است چه در قالب مداحی و سينه زنی و چه 
در قالب تعزیه که عالوه برعزاداری یک هنر است و یک نمایشی 

است که ترکيبی از هنرهای مختلف است .
حجت االسالم والمسلمين قطبی گفت: ابعاد  هنری متعددی 

در تعزیه وجود دارد و این ها باید صيانت ش��ود ، باید مدیریت 
شود تا به  نسل های آینده نيز منتقل شود.

وی در ادامه گفت:رش��ته ش��بيه خوانی و هنر نمایش آیينی 
در مرکز آموزش علمی کارب��ردی فرهنگ وهنراصفهان  برای 
 کس��انی که هن��ر تعزی��ه را م��ی آموزن��د در آین��ده نزدیک

 راه اندازی  می شود.
همچنين حجت الس��الم والمس��لمين احمد س��الک، ریيس 
کميسيون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی  نتوانست در این 
نشس��ت حضور یابد و به صورت تلفنی خطاب ب��ه هنرمندان 
تعزیه استان اصفهان گفت: قراربود درجمع شما عزیزان حاضر 
شوم و از نزدیک باهم از وضعيت تعزیه استان اصفهان صحبت 
 کنيم اما به دلي��ل فعاليت های کميس��يون فرهنگی مجلس 
ش��ورای اس��المی این امر ميس��ر نش��د و ازراه دور به ش��ما 
پيشکس��وتان حرکت عاش��ورای حضرت امام حس��ين )عليه 

السالم ( عرض ارادت می نمایم .
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی  با تأکيد بر 
اهميت دادن به نماز و نگرش حضرت امام حسين )عليه السالم 
( به نماز تصریح کرد: اصل دین نماز و نماز اول وقت است و ماهم 

باید در این زمينه از امام حسين )ع( پيروی نمایيم .
حجت اال س��الم والمسلمين سالک خاطر نش��ان کرد: همه ما 
بایدمحبت و عالقه و خوف از خدا  وپيروی از والیت را از حضرت 

ابوالفضل العباس )عيله السالم ( بياموزیم .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تعزیه تجسم واقعیت است

تعزیه به دلیل این 
که تجسم واقعیت 

است و واقعیت را به 
نمایش می گذارد و 

از حوزه بصر و رویت 
استفاده

 می کند ماندگاری و 
یادسپاری

 طوالنی تری دارد

 گروه
 فرهنگ

گروه
فرهنگ

مراسم تعزیه خوانی

س :مهر [
]عک



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

خواسته نایب رییس بانوان 
فدراسیون فوتبال از رییس فیفا

نایب رییس بانوان فدراسیون فوتبال با برشمردن خواسته های کمیته 
بانوان از رییس فیفا گفت: امیدوارم س��پ بالت��ر این بار با اختصاص 
اعتبار پروژه گل، زمینه ساخت کمپ فوتبال زنان ایران را فراهم کند.

فری��ده ش��جاعی ، در خص��وص حض��ور س��پ بالت��ر در ای��ران و 
درخواست های کمیته بانوان فدراسیون فوتبال از رییس فیفا اظهار 
داشت: چهار سال پیش فیفا اعتباری را در قالب پروژه گل در اختیار 

فدراسیون فوتبال قرار داد تا کمپی برای بانوان ایران ساخته شود.
 با این ح��ال اعتبار این پ��روژه به س��اخت یک کلینیک پزش��کی 

اختصاص یافت.
وی افزود: ایران تاکنون چهار بار از این پروژه های اعتباری استفاده 

کرده است. 
ما این بار از سپ بالتر می خواهیم تا پروژه بعدی گل را برای ساخت 

کمپ بانوان اختصاص دهد. 
زمین این کمپ هم داخل آکادمی و کمپ فوتبال اس��ت و امیدوارم 

بتوانیم به این هدف برسیم.

تنور کشتی دوباره داغ می شود
 فصل جدی��د رقابت های لیگ برتر کش��تی آزاد جمعه ب��ا برگزاری

 4 دیدار در شهرهای مختلف آغاز می شود.
 بعد از رقابت های قهرمانی جهان که با قهرمانی تیم ایران در کشتی 
آزاد همراه بود، چند ماهی تب و تاب جامعه کشتی خوابیده بود و از 
کشتی خبری نبود، اما تنور کشتی از جمعه با شروع لیگ برتر دوباره 

داغ می شود. 
یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر کش��تی آزاد از ساعت 17 روز 
جمعه 17 آبان ماه با حضور 8 تیم و برگزاری 4 دیدار در ش��هرهای 

سبزوار، مشهد، بابل و ساری آغاز می شود.
از مهم تری��ن دیدارهای هفته نخس��ت می توان به دیدار حس��اس 
تیم های مدعی در گروه اول بین تیم های مؤسس��ه مالی و اعتباری 
ثامن الحجج )ع( س��بزوار و اس��تیل آذین ایرانیان به میزبانی ثامن 

اشاره کرد.

تکواندو نیاز به تغییر دارد
مدیر فنی تیم  های ملی تکوان��دو و یک��ی از کاندیداهای حضور در 
انتخابات ریاست این فدراس��یون گفت: تکواندو ایران در چند سال 
اخیر پیش��رفت های خوبی داش��ته ولی می توانیم با تغییر در برخی 

زمینه ها عملکرد مناسب تری داشته باشیم.
هادی س��اعی در خصوص ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست 
فدراسیون تکواندو ضمن بیان مطلب فوق گفت: سال هاست که در 
تکواندو فعالیت دارم و احس��اس کردم اکنون می توانم به جامعه ای 
که  خ��ود را عضو کوچک��ی از آن می دانم، در قس��متی دیگر کمک 
کنم، به همین دلیل برای حضور در انتخابات ریاس��ت فدراس��یون 

ثبت نام کردم.

 میلوتینویچ: در آسیا 
هواداران مربی می شوند

بورا میلوتینوی��چ در همایش عل��م و فوتبال گفت: در آس��یا مردم 
احساساتی هستند و وقتی یک تیم می بازد خودشان مربی می شوند.

دومین همایش بین المللی علم و فوتبال در سالن همایش های صدا 
و سیما برگزار شد.

بورا میلوتینویچ در این همایش گفت:  اگر من را فدراس��یون هر روز 
دعوت کند به اینجا می آیم و صحبت های��م را انجام می دهم چرا که 

عاشق فوتبال هستم.
وی در پاس��خ به س��ؤال محمد پنجعلی در مورد این ک��ه فوتبال به 
بازیکن تکنیکی نیاز دارد و اگر رضا قوچان نژاد در ایران نبود اکنون 
ما به جام جهانی نمی رفتیم، عنوان کرد: یک تیم ملی برای رسیدن 
به کار خوب تاکتیکی شرایط سختی را باید تحمل کند. یک بازیکن 
در بین سنین 7 تا 12 سالگی کار تاکتیکی را یاد می گیرد و آن موقع 
می توانیم به او بگوییم چطور حرکت کند. وقتی بچه هس��تیم ابتدا 
حرف آب را یاد می گیریم و وقتی حرفه ای می ش��ویم به دانش��گاه 
می رویم. امروز مشکل این است که مردم فراموش می کنند چه چیزی 

را باید به جوانان یاد بدهند.
میلوتینویچ افزود: ما و تیم م��ان خیلی عالی تمرین می کنیم اما باید 
ببینیم آیا بازیکنان کارهای پایه ای را بلد هس��تند اگر آنان این توان 
را داشته باشند کار خیلی آسان می شود.  اکنون در رده زیر 17 سال 
می بینیم مکزیک ایتالیا را 2 بر صفر و آرژانتین را نیز شکست می دهد 
مربی آنها در س��ال 97 در تیم ملی مکزیک بازیکن من بود و از این 
مسأله خیلی خوشحال شدم. برای من مهم است که سؤاالت حاضران 
را جواب بدهم اما من نیز یک س��ؤال دارم و می خواهم به یک نکته 
اشاره کنم که از همه چیز مهم تر است به نظر شما چه چیزی از همه 
مهم تر است؟ در طول 90 دقیقه چه عملی از همه مهم تر است؟ من 
به شما می گویم چه چیزی از همه مهم تر است مهم ترین عمل کار 
بعدی است که می خواهید انجام دهید اتفاقی که االن می افتد مهم 

نیست و آن چیزی که به آن فکر می کنید اهمیت دارد.

 قهرما نی 
را در اصفهان نگه می داریم

رضالک/سرمربیتیمگیتیپسند
ما به گونه ای کار می کنیم که قهرمانی را در اصفهان نگه داشته و این تیم 
را به قهرمانی برسانیم.   درباره  بازی مقابل فرش آرای مشهد و پیروزی در 
این بازی معتقدم  این مس��ابقه، بازی خوبی بود زیرا دو تیم خوب کشور 

مقابل هم بازی می کردند و هر دو تیم نیز برای پیروزی به میدان رفتند.
بار فنی بازی بس��یار باال بود و هم تیم ما و هم تیم حریف از تاکتیک های 
جدید اس��تفاده می کرد، تیم ما از تاکتیک هایی که در اردوی ازبکستان 
تمرین کرده بود، استفاده کرد و توانست به این وسیله پیروز میدان شود.

تاکتیک پاورپلی تاکتیکی است 
که همه تیم ها از آن اس��تفاده 

می کنند .
حتی تیم مش��هد در این بازی  

از آن استفاده کرد اما تاکتیکی 
که ما روز سه ش��نبه اس��تفاده 
کردی��م ی��ک روش متف��اوت 

د رایران است.

6
تیم فوتبال بانوان استقالل منحل شد

تیم فوتبال بانوان استقالل از حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر کناره گیری کرد.  از مدت ها پیش بودن یا 
نبودن استقالل در لیگ برتر فوتبال بانوان مطرح بود و این تیم با وجود مشکالت مالی در مسابقاتش حضور 
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 مرتضایی: 
نیاز به برد  داریم

سپ بالتر:

دیدار با رییس جمهور ایران برایم افتخار است
تیم هندبال بانوان ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- شهرداری سنندج، جمعه ساعت ۱۰

دیدار مجدد گل 
محمدی با اصفهانی ها 

سرمربی تیم فوتسال فرش آرای مش��هد گفت: اگرچه گیتی پسند مقابل 
فرش آرا مقتدرانه بازی کرد اما داوری نیز در این بازی تأثیرگذار بود.

 مجید مرتضایی بعد از شکست تیمش مقابل گیتی پسند اصفهان در جمع 
خبرنگاران اظهارداشت: این دیدار بازی سختی بود زیرا گیتی پسند تیم 
خوبی بوده و شاکله تیم ملی را دارد بنابراین بازی کردن با این تیم دشوار 
بود.وی افزود: بازیکنان ما در این مسابقه تالش خودشان را کردند و داوری 
هم می توانست در صحنه هایی تصمیم دیگری بگیرد  زیرا اخراج بازیکن 
ما در روند مسابقه تأثیر گذار بود، اما در هر صورت من به تیم گیتی پسند

 تبریک می گویم.مرتضای��ی پیرامون بازی هفته آینده ف��رش آرا با ملی 
حفاری اهواز خاطر نشان کرد: همه بازی ها برای ما سخت است و ما نیاز به 
برد در آن داریم، تیم حفاری تیم خوبی است اما ما هم برای جبران نتیجه 

امروز نیاز به برد داریم.

رییس فدراسیون جهانی فوتبال که چهارشنبه به منظور مالقات 
با مسئوالن فوتبال و مقامات ایران وارد تهران شد با ابراز خرسندی 
از دیدار و گفتگو با رییس جمهوری ایران گفت: خوش��حالم پس 
از دو سال که قول داده بودم سرانجام در تهران حضور دارم و این 

دومین حضورم در ایران است.
س��پ بالتر در حالی وارد ایران ش��د که علی کفاش��یان رییس، 
مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، علی دایی، مهدی 
مهدوی کیا، جواد نکونام و همچنین ماجد رییس توسعه منطقه ای 
فوتبال آس��یا و دیوید بورخا رییس توس��عه فوتبال آس��یا برای 

استقبال از رییس فیفا در فرودگاه حاضر بودند.
هواپیمای بالتر 4:50 بامداد وارد ایران شد و مراسم استقبال در 

پاویون دولت فرودگاه مهرآباد انجام شد و طی آن بالتر گفتگوی 
کوتاهی با علی کفاش��یان، مهد محمدنبی، عل��ی دایی، مهدی 

مهدوی کیا و جواد نکونام انجام داد.
 در ابتدا علی کفاش��یان اقدام به معرفی هیأت ایرانی کرد و بالتر 
گفت که همه حاض��ران را می شناس��م. بالتر حض��ور تیم ملی 
فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل را بار دیگر به کفاشیان 
و محمدنبی تبریک گفت و هچنین عملکرد تیم فوتبال نوجوانان 
ایران در جام جهانی نوجوانان را مورد ستایش قرار داد و دلیل عدم 
صعود ایران به مرحله بعدی جام جهانی نوجوانان امارات را انسجام 
زیاد تیم نیجریه دانست. بالتر از علی دایی در خصوص شرایط تیم 
ملی فوتبال و روند آماده سازی  اش برای جام جهانی سؤال کرد که 
علی دایی گفت شرایط بد نیس��ت اما تیم برای حضور قدرتمند 
نیاز به کار بیش��تری دارد. برنامه امروز رییس فدراسیون جهانی 
فوتبال دیدار با رییس جمهور، حضور در مراسم افتتاحیه دومین 
کنگره بین المللی همایش علم و فوتبال و حضور در ضیافت شام 
فدراسیون فوتبال خواهد بود.رییس فیفا همچنین قبل از ورود به 
ایران در گفتگو با سایت رسمی فیفا در مورد این سفر گفت: مردم 
ایران از این که تیم ملی کشورش��ان به جام جهانی 2014 برزیل 
صعود کرده بسیار خوشحالند. این موفقیت شور و هیجان زیادی 
در این کشور به راه انداخته است. افتخار این را خواهم داشت که با 
حسن روحانی رییس جمهور ایران مالقاتی داشته باشم و در مورد 

آینده فوتبال ایران با او گفتگو کنم.

     

تیم هندبال بانوان ذوب آهن اصفهان در هفته پایانی نیم فصل 
نخس��ت لیگ برتر میزبان ش��هرداری س��نندج خواهد بود. 
نهمین دوره لیگ برتر بانوان در حالی روز جمعه 17 آبان ماه 
با انجام ۳ مسابقه به پایان نیم فصل اول خود خواهد رسید که 
تکلیف قهرمان نیم فصل نخست تقریبا مشخص شده و دیدار 
این هفته تیم های ذوب آهن اصفهان و شهرداری سنندج به 
میزبانی تیم اصفهانی تکلیف تیم دوم و نایب قهرمان نیم فصل 

را معین می کند. 
پیروزی بانوان ذوب آه��ن این تیم را ب��ه رده دوم می برد و از 
سویی دیگر کسب تساوی و یا برد برای بانوان سنندجی باعث 
می ش��ود رتبه دومی این تیم در پایان نیم فصل تثبیت شود. 

البته اگر ثامن الحجج س��بزوار در بازی مقابل شهید چمران 
الرستان مغلوب شود تمامی این معادالت به هم می ریزد که 

کمی بعید به نظر می رسد. 
در بازی های هفته پنجم که با گرامیداشت یاد و خاطره شهیده 
مطهره مریم فرهانیان همراه خواهد بود، در طرقبه تیم های 
شرکت بام ایران و ثامن الحجج تهران به مصاف هم می روند. 
تیم تهرانی سرمست از پیروزی پرگل هفته قبل مقابل شهید 
چمران الرستان به دنبال پیروزی دوم خود می باشد تا حداقل 

در نیم فصل رتبه چهارمی را از دست ندهد. 
این تیم با 92 گل زده دومین خ��ط حمله برتر لیگ را پس از 
شهرداری س��نندج در اختیار دارد. از سوی دیگر شرکت بام 
ایران هم هفته قبل دس��ت به کاری بزرگ زده و در اصفهان 
تیم ذوب آهن را متوقف کرد و نخس��تین امتیاز لیگ برتری 

خود را بدست آورد. 
در دیگر مسابقه این هفته نیز، تیم های شهید چمران الرستان 
و ثامن الحجج سبزوار به میزبانی نماینده الرستان رودرروی 

هم قرار می گیرند. 
برنامه هفته پنجم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است: 

جمعه 17 آبان ماه، ساعت 10 صبح 
* ذوب آهن اصفهان - شهرداری سنندج 
* شرکت بام ایران - ثامن الحجج تهران 

* شهید چمران الرستان - ثامن الحجج سبزوار 

تیم های ذوب آهن و نفت تهران روز جمعه در مرحله یک هش��تم نهایی جام 
حذفی به مصاف یکدیگر می روند.تیم های فوتبال ذوب آهن و نفت تهران در 
چارچوب رقابت های مرحله یک هش��تم نهایی جام حذفی فوتبال عصر روز 

جمعه از ساعت 15 در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
رقابت های جام حذفی تنها رقابتی است که ذوب آهن در این فصل به قهرمانی 
در آن امید دارد و چه بس��ا آن ها بتوانن��د با موفقیت در این ج��ام ناکامی در 

مسابقات لیگ برتر را فراموش کنند. 
در جام حذفی یک تیم می تواند با 5 بازی به لیگ قهرمانان آس��یا صعود کند 
و البته این برای ذوب آهنی که دوبار س��ابقه قهرمانی در این رقابت ها را دارد 

بیگانه نیست. 
نکته جالب اینجاست که این دو تیم تهرانی و اصفهانی در حالی به مصاف هم 

می روند که روز یک شنبه نیز برابر رقیب همشهری تیم مقابل قرار گرفته اند.

قهرمانی تبریز دردوچرخه سواری اندونزی
ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی فدراس��یون دوچرخ��ه س��واری، 
تی��م پتروش��یمی تبری��ز و پورس��یدی رکاب��زن ای��ن تی��م 
 قهرمان ت��ور بین الملل��ی دوچرخه س��واری اندون��زی در بخش 

جاده شدند.

وبرا: چهره واقعی ویکتوریا دیده شد
به باور مربی ویکتوریا پلژن چه��ره واقعی تیمش همانی 
است که در دیدار برگشت لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایرن 
دیده شد.  پس از بازی پاول وبرا به خبرنگاران گفت: خیلی 

خوشحالم که چهره واقعی تیم، امشب دیده شد.

کفش های جواد نکونام را دزد برد
وقتی جواد نکونام راهی رختکن ش��د تا برای تمرین کردن با سایر 
بازیکنان آماده شود متوجه شد که استوک هایش به سرقت رفته، 
این اتفاق باعث شد تا اوعالوه بر ناراحتی به خاطر کفش هایش،دیروز  

هم تمرین نکند و فقط نظاره گر تمرین آبی ها باشد.

فص��ل جدی��د رقابت های لی��گ برتر بس��کتبال از 
امروزاس��تارت می خورد تا 12 تی��م حاضر که به هر 
طریقی خود را آماده حض��ور در رقابت ها کردند، به 

مصاف هم بروند.
مهرام، پتروشیمی بندرامام، فوالد ماهان، ذوب آهن 
اصفهان، دانشگاه آزاد، صنایع پتروشیمی، همیاری 
زنجان، استقالل زرین قشم، نیروی زمینی تهران، افرا 
خلیج فارس، شهرداری گرگان و هفت الماس قزوین 

12 تیم حاضر در این رقابت ها هستند.
ابتدا قرار بود مسابقات با حضور 10 تیم برگزار شود، 
اما با اعالم حضور ذوب آهن و فراهم شدن شرایط برای 
ادامه تیم داری این تعداد به 12 افزایش یافت. البته 
در این میان »ب.آ« شیراز هم سازش را برای حضور 
در لیگ کوک کرده ب��ود که در نهای��ت با مخالفت 
مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ نتوانستند جایی 

در لیگ امسال داشته باشند.
نکته مهم در لیگ امسال تشکیل سازمان لیگ است 
که خواس��ته تمامی تیم ها بود و قرار اس��ت برنامه 

مسابقات در این سازمان طراحی شود. 
در زیر نگاهی به شرایط تیم ها می اندازیم:

     پتروشیمی
پتروشیمی، قهرمان فصل گذشته با تقویت تیم فصل 
گذشته خود و جذب مهدی کامرانی، گارد رأس تیم 
ملی و ارسالن کاظمی از فیالدلفیا امسال هم مدعی 

اول قهرمانی است.
این تیم امسال هم با هدایت مهران حاتمی در لیگ 
حضور خواهد داش��ت و تماشاگران ماهشهری امید 
زیادی به قهرمانی دوباره تیم ش��ان دارند. شاگردان 
مهران حاتمی با حضور در اردوی ترکیه تنها تیمی 

بودند که اردوی خارجی پیش فصل برگزار کردند.
     مهرام

نماینده ته��ران در لی��گ برتر و قهرم��ان پنج دوره 
لیگ برتر بس��کتبال با ش��رایطی متفاوت وارد لیگ 
می ش��ود. آنها در این فصل مه��دی کامرانی و صمد 
نیکخواه بهرامی را در ترکیب خود ندارند و آن طور که 
شنیده می شود باید بازیکنان سرباز خود یعنی امیر 

صدیقی را به نیروی زمینی بدهند.
مصطفی هاشمی، س��رمربی مهرام پس از یک فصل 
دوری بار دیگ��ر هدایت این تی��م را برعهده خواهد 
داشت. موس��ی نبی پور، س��عید داورپناه و احتماال 
اوشین ساهاکیان سهمیه های ملی این تیم محسوب 
می شوند. البته صحبت های زیادی در مورد از دست 
دادن بازیکنانی چون امیر صدیقی به دلیل مشکالت 
س��ربازی هم به گوش می رس��د. این تی��م به گفته 
مسئوالنش تا نیم فصل نخست بازیکنی خارجی به 
خدمت نخواهد گرفت و آن طور که گفته می ش��ود 
صمد نیکخواه بهرامی هم در مرحله پلی آف به جمع 

شاگردان مصطفی هاشمی اضافه می شود.
     فوالدماهان

ماهانی ها در ابتدای حضور خود در بسکتبال با توپی 
پر آمدند و میلیاردی هزینه کردند، اما در ادامه کار با 
توجه به مشکالتی که برایشان پیش آمد در این فصل 
حتی زمزمه هایی مبنی بر انصراف آنها به گوش  رسید 
و این احتمال همچنان وجود دارد. این تیم در فصل 

جاری با از دس��ت دادن بازیکنان ملی پوش از جمله 
اوشین ساهاکیان شرایط چندان مساعدی در لیگ 
نخواهد داشت. حضور بازیکن خارجی هم برای این 
تیم منتفی به نظر می رسد. جواد داوری تنها سهمیه 

ملی این تیم به حساب می آید.
بازی های این تیم در هفته نخست لغو شده است تا در 

صورت رفع مشکالتش دوباره باز گردد.
     شهرداری گرگان

گرگانی ها را باید یک��ی از منظم ترین تیم های لیگ 
دانس��ت. این تیم در این فصل هم با اس��داهلل کبیر 
در لیگ حضور خواهد داش��ت. آنه��ا خیلی زودتر از 
س��ایر تیم ها تمرینات خود را آغاز کرده اند و هومن 
رضایی و مجید قاس��م زاده را بای��د بازیکنان مطرح 

این تیم دانست.
     دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد با حفظ بازیکنان ملی پوش و جذب دو 
بازیکن با تجربه یعنی ک��رم احمدیان و پویا تاجیک 
یکی از مدعیان محسوب می ش��ود. مهران شاهین 
طبع فصل گذشته با بازیکنان جوان نتیجه خوبی در 
دانشگاه آزاد گرفت. این تیم در این فصل قصد دارد در 

سالن خود یعنی حکیمیه مقابل حریفان بازی کند.
     صنایع پتروشیمی

ماهشهری ها پس از حرف و حدیث فراوان این فصل 
هم حضور خود را اعالم کردند و ب��ا علی توفیق کار 
خواهند کرد. محمد کنه س��احل عاج��ی که فصل 
گذشته در ماهان بازی می کرد، یار خارجی این تیم 
محسوب می شود و سهمیه های ملی این تیم هنوز 

مشخص نشده اند.
     نیروی زمینی

نیروی زمینی با داش��تن بازیکنان س��رباز در لیگ 
شرکت می کند و حق جذب بازیکن خارجی هم ندارد. 
نیکو رفتار، سرمربی این تیم با داشتنم بازیکنان جوان 
به دنبال نتیجه خوب در لیگ است. مسئوالن نیروی 
زمینی هم به دنبال این هس��تند که بازیکنان سرباز 
س��ایر تیم ها را هم به خدمت بگیرند که البته در این 

مورد مشکالتی هم وجود دارد.
     هفت الماس قزوین

محمدرضا اس��المی پس از ع��دم تی��م داری بندر 
کنگی ها در لیگ برت��ر هدایت هفت الماس یا همان 
تکماش سابق را برعهده گرفت و اکثر شاگردان خود 
در این تیم را هم به قزوین برد. این تیم بدون داشتن 
بازیکن ملی وارد مس��ابقات می شود و آن طور که به 
نظر می رسد جذب بازیکن خارجی هم در دستور کار 

آنها قرار ندارد.
     همیاری زنجان

زنجان��ی ها پ��س از فصل ناموفقی که پش��ت س��ر 
گذاشتند و قصد تیمداری دوباره نداشتند سرانجام 
پ��س از هماهنگی های هی��أت این ش��هر با کمک 
اس��تانداری وارد لیگ برتر شدند. عباس آقاکوچکی 
تیمی نس��بتا بومی را با جذب دو بازیکن ملی پوش 
یعنی سامان ویس��ی و بنی کوچویی برای مسابقات 
آماده کرده اس��ت و ب��ه گفته خ��ودش از زمانی که 
هدایت این تیم را برعهده گرفته تنها وقت تیم جمع 

کردن را داشته است.
     ذوب آهن اصفهان

ذوبی ها پس از یک فصل دوری بار دیگر با مساعدت 
س��عید آذری، مدیرعام��ل این تیم وارد بس��کتبال 
شدند. فرزاد کوهیان سرمربی این تیم با جمع کردن 
بازیکنانی که بیرون مانده بودند تیمی نس��بتا خوب 
را آماده کرد و روزبه ارغوان هم را به عنوان س��همیه 
ملی به خدمت گرفت. این تیم هم به دلیل حل نشدن 
مشکالتش با اعالم فدراسیون بازی هفته نخستش 

مقابل پتروشیمی بندرامام لغو شده است.
     استقالل زرین قشم

استقاللی ها در این فصل با هدایت یک مربی خارجی 
در لیگ حضور خواهند داشت. بوبان میتف که مربی 
سابق تیم ملی ایران بود به قشم رفته و نخستین بار 

در لیگ ایران کار خواهد کرد.
استقالل بدون داش��تن بازیکن ملی و جذب یک یار 
خارجی دومین حضور خود در لیگ برتر را استارت 

می زند.
     افرا خلیج فارس

افرا هم نخس��تین حضور خود در لیگ برتر را تجربه 
خواهد کرد. این تیم با بازیکنان��ی نه چندان مطرح 
و جذب یک یار خارجی و مربی بدنس��از اسپانیایی 
به دنبال نشان دادن خود است. حسن نگهداری که 
تیمش را قهرمان جام حذفی تهران کرده است امید 

زیادی دارد در لیگ برتر هم موفق عمل کند.
     جدایی سه بازیکن سهمیه ملی از لیگ برتر

در سال جاری س��ه بازیکن ملی ایران لژیونر شدند و 
این فصل دیگر در لیگ برتر به میدان نخواهند رفت. 
صمد نیکخواه بهرامی، اصغر کاردوست و یونس الله 
زاده سه بازیکنی هستند که فصل گذشته در مهرام، 
ماهان و صنایع پتروشیمی بازی می کردند و امسال 
به ترتیب در لیگ های چین، کویت و دی لیگ آمریکا 

حضور یافته اند.
در این میان جدایی صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان 
تیم ملی بس��کتبال را باید مهم تری��ن جدایی لیگ 
نامید. البته او چهار س��ال قبل نیز در لیگ فرانس��ه 

بازی می کرد.

آغاز فصل جدید لیگ برتر ازامروز 

چراغ بسکتبال دوباره سو می گیرد



 سلیمانی
 استاندار چهارمحال و بختیاری شد

 با تصوی��ب هی��أت دولت قاس��م س��لیمانی به عن��وان اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

 جلیل صابری اظهارداشت: با تصویب هیأت دولت قاسم سلیمانی به 
عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

وی با بیان این که 10 گزینه از سوی نمایندگان مجلس این استان 
به هیأت دولت معرفی شد، گفت: در نهایت پنج گزینه نصراهلل ترابی، 
قاسم س��لیمانی، منصور میرزاکوچکی، عبدالقاس��م کریمی و سید 
قباد مرتضوی توسط هیأت دولت تأیید و س��وابق آنها مورد بررسی 

قرار گرفت. 
صابری با اشاره به سوابق کاری سلیمانی، افزود: معاونت برنامه ریزی 
استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی استان 
اصفهان، مدیرکل تعاون استان اصفهان، مدیرکل تعاون چهارمحال 

و بختیاری از سوابق کاری ایشان است.

 7 اکیپ بر مراکز تهیه و توزیع غذا 
نظارت می کنند

کارش��ناس مس��ئول واحد بهداش��ت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری گفت: مراکز تهی��ه و توزیع و فروش مواد غذایی و 
اماکن عمومی توس��ط هفت اکیپ دو نفره از بازرسان بهداشتی، نظارت  
و بازدید می کنند. راشد جزایری در نشست کمیته بهداشت این استان، 
اظهارداش��ت: با توجه به در پیش بودن ماه های مح��رم و صفر و اهمیت 
سالمت عزاداران حسینی به ویژه افرادی که از نذورات استفاده می کنند، 
مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی توسط هفت اکیپ 
دو نفره از بازرسین بهداشتی، نظارت  و بازدید می کنند. وی افزود: هر گونه 
بی توجهی به رعایت نکات بهداش��تی در تهیه و توزیع نذورات می توان 
بس��تر انتقال بیماری های منتقل��ه از آب و غذا و مش��کالت جدی برای 
سالمت مردم و عزاداران باشد.جزایری بر ضرورت نکات بهداشتی تأکید 
کرد و گفت: برهمین اساس تمامی دست اندرکاران هیأت های مذهبی، 
متصدیان مساجد و تکایا و متولیان تهیه و توزیع غذا باید نکات ایمنی الزم 
را رعایت کنند.کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز 
بهداشت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیشگیری از شیوع بیماری ها، 
جلوگیری از جاری شدن خون در معابر، استفاده از ظروف یکبار مصرف با 

پایه گیاهی از نکاتی است که باید رعایت شود.
وی خاطرنش��ان کرد: م��ردم می توانند ش��کایات خود را مط��رح تا به 

شکایاتشان در اسرع وقت رسیدگی شود.

 برگزار ی نشست های تخصصی نماز 
در استان

دبیر س��تاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از برگزاری نشس��ت های 
تخصصی نماز در این استان خبر داد.

 محمد کریمی در حاشیه برگزاری طرح یاوران نماز درشهرستان بروجن 
اظهارداشت: افزایش مستمر آگاهی مردم نس��بت به آثار، آداب و احکام 
نماز و نقش و مسئولیت های خود، اقدام با شکوه نمازهای جمعه و جماعت 
در جامعه، درونی ش��دن امر دعوت و تبلیغ نم��از در آحاد جامعه به ویژه 
نسل جدید و کاهش مس��تمر عوامل تضییع کننده نماز جامعه از اهداف 

این طرح است.
وی، تش��کیل هس��ته های مردمی برای اجرای این طرح را یک ضرورت 
برشمرد و افزود: این هسته ها در شهرها و محالت به صورت 90 نشست 
تخصصی برای جوانان و 90 نشست تخصصی برای خانواده ها انجام می 
شود و حضور همه آحاد جامعه در این نشست ها را از مزایای این طرح است.

کریمی، ارتقای فعالیت های مربوط به نماز را از اهداف اساسی ستاد اقامه 
دانست و گفت: ادارات و دستگاه های اجرایی نقش مهمی در فراگیر شدن 

فرهنگ نماز در جامعه دارند.
دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح یاوران 
نماز در شهرستان بروجن، خاطر نشان کرد: این طرح با هدف بهره گیری 
از نیروه��ای مردمی در راس��تای ترویج فرهنگ نم��از در جامعه برگزار 
می شود.کریمی درباره دیگر اقدامات نشست های تخصصی نماز در سال 
جاری، اظهارداشت: با توجه به جایگاه مقدس نهاد خانواده، در نظر داریم 
که سلسله نشس��ت های نماز را برای خانواده ها ترتیب دهیم تا مفاهیم 
اندیشه ای نماز در میان خانواده ها توس��عه یابد. وی خاطرنشان کرد: در 
این نشست ها مسائل و مباحث مربوط به موضوع نماز، از جمله انتظارات 
فردی، اجتماعی و راهکارهای عملی گسترش فرهنگ نماز در بین نسل 
امروز توسط اساتید و ش��رکت کنندگان در تعاملی دو سویه از نظرات و 

پیشنهادات مورد بررسی و بحث قرار می  گیرد.

فارسان میزبان جشنواره تئاتر 
ققنوس شد

 مع��اون فرهنگ��ی و هن��ری اداره کل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
چهارمحال و بختیاری گفت: فارس��ان همزمان با آذرماه امسال میزبان 
جشنواره تئاتر ققنوس است. بهمن اکبریان اظهارداشت: مرحله خوانش 
و داوری آثار منتخب جشنواره تئاتر ققنوس در مرحله نهایی آغاز شده و 
نتیجه آن در اختتامیه این جشنواره اعالم می شود. وی افزود: جشنواره  
نمایشنامه نویسی می تواند فرصت مناس��بی برای هنرمندان این عرصه 
باشد تا با رقابت با یکدیگر در تولید آثار فاخر و ارزشی گام مهمی بردارند. 
اکبریان به تش��ریح اهداف این جش��نواره پرداخت و تصری��ح کرد: این 
جشنواره با توجه به نیاز موجود در حوزه نویسندگی برای تئاتر و با هدف 

کشف و پرورش استعدادهای نو شکل گرفت .

اخبار کوتاهیادداشت
اهدای اعضای دختر ۱۲ ساله لردگانی به ۳ بیمار 

هماهنگ کننده تیم اهدا عضو چهارمحال و بختیاری گفت: با اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی سه 
بیمار نیازمند پیوند امید به زندگی پیدا کردند. سیاح اظهارداشت: عمل جداسازی اعضای بیمار، 

هایده الیقی سیزدهم آبان ماه امسال در بیمارستان کاشانی شهرکرد انجام شد.
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نماینده مردم شهرکرد در مجلس:

افزایش وام مسکن سبب رونق 
بازار ساخت وساز می شود

نماینده مردم شهرکرد، بن و س��امان در مجلس شورای 
اس��المی با بیان این ک��ه با افزای��ش وام مس��کن، بازار 
ساخت وس��از رونق می گیرد، گفت: رونق مسکن سبب 

پویایی صنعت و افزایش اشتغال می شود.
 سعید زمانیان ، اظهارداشت: تأمین زمین ساخت توسط 
ش��رکت های تعاونی یا ش��رکت های انبوه س��از در کنار 

افزایش تولید مسکن سبب رونق ساخت وساز می شود.
وی افزود: با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد 
کارگران ساختمانی و عوارض ش��هرداری و دارایی، وام 

مسکن نیز باید افزایش یابد.
زمانیان تصریح کرد: وام مسکن نباید صرفا به افراد خاصی 
که از روابط خوب��ی با مدیران بانک ها بهره مند هس��تند 

پرداخت شود.
 باید ش��رایطی ب��ه وجود آی��د تا هم��ه انبوه س��ازان و 
تعاونی های مسکن س��از نی��ز بتوانند از این تس��هیالت 

استفاده کنند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که با افزایش وام مس��کن، بازار ساخت وس��از رونق 
می گیرد، گفت: رونق مس��کن س��بب پویایی صنعت و 

افزایش اشتغال می شود.
زمانیان خاطرنشان کرد: رونق ساخت وساز مسکن سبب 

هدایت نقدینگی کشور به این بازار می شود.
وی افزود: رونق بخش مسکن اشتغال زا و محرک بهبود 
وضعیت در س��ایر صنایع از جمله ف��والد، آهن، مصالح 
س��اختمانی، معادن ش��ن و ماسه و س��نگ های معدنی 

می شود.
زمانی��ان اظهارداش��ت: همزمان با افزایش وام س��اخت 
مس��کن باید نظارت شود تا این تس��هیالت فقط در این 

بخش هزینه شود.

خبر ویژه

نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري گفت: محرم تنها 10 
روز، یک ماه و دو ماه نیس��ت بلکه محرم یک هستي ابدي و راهي 
همیشگي است.حجت االسالم و المس��لمین محمد علي نکونام، 
در مراسم اهتزاز پرچم امام حسین)ع( در اس��تانداري با اشاره به 
شاخصه امام  حسین)ع( افزود: آن حضرت کشتي نجات بشریت، و 
ملجادرماندگان است. وي امام حسین)ع( را چراغ راه تاریخ بشریت 
و امیدبخش دل ها دانست و تصریح کرد: ایشان حقیقتي است که 
خدا آفریده تا نه تنها اس��الم و مکتب اهل بیت)ع( تدوام یابد بلکه 

بشریت براي همیشه تاریخ چراغ هدایت داشته باشد.
حجت االسالم نکونام محرم را چراغي فروزان و همیشگی برشمرد 
و خاطرنشان کرد: محرم تنها 10 روز، یک ماه و دو ماه نیست بلکه 

محرم یک هستي ابدي و راهي همیشگي است.
به گفته وي، امام حسین)ع( زمینه ساز ماندگاری وحي و 124 هزار 

پیامبر و حجت حضرت حق روي زمین شده است.
وي بر افراش��تن پرچم امام حسین)ع( در اس��تانداري را تجدید 
عهد و پیمان حضرت سیدالش��هدا دانس��ت و تصری��ح کرد: این 
پرچم نمادي از آن بزرگوار اس��ت ت��ا با ماندن در زی��ر این پرچم 
بکوش��یم راه امام حس��ین)ع( را ادامه دهیم و از اهل بیت ایشان 
ج��دا نش��ویم؛ همچنین باید دانس��ت ک��ه تنها رمز رس��تگاري 
حرکت در مس��یر حس��ین)ع( اس��ت.حجت االس��الم نکونام به 
ش��عار یاحس��ین اش��اره کرد و گفت: این تنها یک ش��عار نیست 
بلکه شعور با یاد حس��ین زیستن اس��ت ، بنابراین باید همیشه با 

 بینش حسیني  قدم برداش��ت و راه امام حس��ین)ع( را ادامه داد.

یاران امام حسین )ع( ضعیف نبودند
 فرمان��دار شهرس��تان س��امان گفت: درمراس��م ع��زاداری های

 امام حسین ) ع( در سطح شهرستان باید فرهنگ ایثار و شهادت 
ترویج شود. اسفندیار قربانی در گردهمایی مسئولین هیأت های 
مذهبی شهرستان سامان با بیان این که در عزداری های امام حسین 
)ع( در سطح شهرس��تان باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به 
خصوص در بین قشر نوجوان و جوان نهادینه شود، اظهار داشت: 
برای حفظ ارزش ها و امر به معروف و نهی از منکر همه ما وظیفه 

داریم برای زنده نگهداشتن این موارد تالش و کوشش نماییم.
 قربانی ب��ا بیان این ک��ه در برخی مراس��مات تعزیه نق��ش یاران

 امام حسین )ع( ضعیف به نمایش گذاشته می شود، بیان داشت: 
یاران امام حسین )ع( در زمان خود مظلوم بودند اما ضعیف نبودند.

وی با اشاره بر این که کشور های بیگانه قبل و بعد از انقالب تالش  
بسیاری برای از میان برداشتن این نظام داشتند که موفق نشدند و 
نخواهند شد، بیان داشت:  کشور های استکبار ستیز به دنبال این 
هستند که مردم ملت ایران دست از ایده، فرهنگ و مذهب بردارند 
و اعتقادت این مردم روبه زوال باشد که این امر محقق نخواهد شد. 
قربانی با تاکید بر تهاجمات فرهنگی کشور های استکبار ستیز در 
کشور، عنوان کرد: باید درنسل سوم و چهارم جامعه مصون سازی 
صورت گیرد و اقامه نماز در بین این قشر از جامعه ترویج داده شود.

وی با بیان این که دشمن از انجام برنامه های عزداری و راه اندازی 
هیأت مذهبی ناراحت اس��ت و همیش��ه به دنبال ایجاد مشکل و 
خرابکاری در این محافل است، تصریح کرد: مردم و مسئولین باید 

هوشیار باشند.
اسفندیار قربانی با بیان این که این شهرستان با توجه به این که در 
کنار رودخانه زاینده رود واقع شده است با مشکل کم آبی روبه رو 
است، اذعان داشت: در این مدت به دنبال برگزاری جلسه ای برای 
موضوع تونل گالب با مسئولین استانی و کشور هستیم که تا کنون 
صورت نگرفته است. وی گفت: باید در مورد اجرای و انتقال آب از 
طریق تونل گالب شفاف سازی صورت گیرد و پنهان گری در این 
مورد وجود نداشته باش��د. قربانی با بیان این که در راستای مازاد 
بودن آب در این اس��تان هیچ مخالفتی با انتقال آب زاینده رود با 
استان همجوار را نداریم، عنوان کرد: استان همجوار با انتقال آب 
نباید خسارت به این شهرستان و اس��تان چهار محال و بختیاری 

وارد نمایید.

همای�ش ش�یرخوارگان حس�ینی در ش�هر نقن�ه 
برگزار می شود

مس��ئول هیأت مذهبی محبان مهدی)عج( شهر نقنه از برگزاری 
هفتمی��ن همایش ش��یرخوارگان حس��ینی همزمان با سراس��ر 
کش��ور در این ش��هر خبر داد. محس��ن ورپش��تی اظهارداشت: 
همایش شیرخوارگان حس��ینی برای هفتمین س��ال متوالی در 
ش��هر نقنه همزمان با سراسر کش��ور برگزار می ش��ود. وی افزود: 
این همایش در راس��تای تجلیل از مقام واالی طفل ش��ش ماهه 
حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( و تجدید پیمان با اهل بیت عصمت  
و  طهارت)ع( برگزار می شود. ورپشتی تصریح کرد: تفاوت برگزاری 
این همایش نسبت به سال های گذشته در انسجام و گستردگی این 
برنامه بوده که برنامه ریزی های مدونی برای برگزاری این مراس��م 

معنوی تدارک دیده شده است. 
وی خاطرنشان کرد: همایش شیرخوارگان حسینی با مداحی امیر 
 حقیقت و محسن حیدری در نخس��تین جمعه  ماه محرم ساعت

 9 و 30 دقیقه صبح در محل حس��ینیه کاروان سیدالشهدا شهر 
نقنه برگزار می شود.

ورپش��تی افزود: همایش شیرخوارگان حس��ینی با هدف تکریم 
حماسه شیرخواره شهید حریم اهل بیت)ع( به عنوان بزرگترین 
سند مظلومیت امام حسین)ع( و به نمایش گذاشتن ابعاد عاطفی، 
حماسی و عقالنی قیام حسینی برای انتقال اصل پیام عاشوراست 
که  هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم در سراسر کشور برگزار 

می شود.

نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري:

محرم نه یک ماه ، بلكه راهي همیشگي است
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 کاشت کرفس
 در بازفت

معاون فرماندار شهرستان اردل گفت: مهم ترین مشکل آب شرب شهر سرخون 
نبود منبع برداشت آب در این شهر است. کورش سبزواری در نشست کارگروه 
امنیت و سالمت غذایی این شهرستان، اظهارداشت: مهم ترین مشکل آب شرب 
شهر سرخون طی کارشناسایی های انجام گرفته نبود هیچ منبع برداشت آب 
اس��ت. وی افزود: با توجه به بارندگی های خوب سال گذشته به علت نشست 
چشمه ها و خشک سالی چند س��ال اخیر تعدادی از روستاهای شهرستان به 
صورت سیار و نوبت بندی آبرسانی می شوند. سبزواری در ادامه نبود سیستم 
فاضالب را از مش��کالت بهداشتی شهر اردل برش��مرد و گفت: فرسوده بودن 
سیستم آبرسانی و نبود مجتمع های دامداری  از دیگر این مشکالت به شمار 

می رود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
عملیات کاشت کرفس با مشارکت علی محمد محمدی در نشست با مرتعداران 
این استان، اظهارداشت: عملیات کاشت کرفس با مشارکت مرتعداران در سطح 

60 هکتار در مراتع منطقه بازفت در دست اجراست.
وی افزود: کاش��ت کرفس کوهی در سرگله بازفت با مش��ارکت مرتعداران و 
توزیع بذر توسط اداره کل در دست اجراست.محمدی ادامه داد: این برنامه با 
مشارکت سه گروه از فامیل های مختلف در قالب شرکت های تعاونی در بازفت 
اجرا می شود.وی اهداف اجرای این طرح را احیا گونه در حال انقراض کرفس 
کوهی، ارتقای سطح معیشتی مرتعداران با کاشت این گیاه و در مرحله بعدی 

حفاظت خاک دانست.

 سرخون منبع
 برداشت آب ندارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري 
از پذیرفته شدن 20 تاجر ایراني براي اعزام به سلیمانیه- اربیل 

عراق خبر داد.

 

رحم��ان کرم��ی اظهارداش��ت: این تج��ار در زمین��ه صنایع 
شیمیایي، دارویي، مواد معدني، فلزات و قطعات یدکي، قطعات 
الکترونیک��ي و مکانیکي، مصالح س��اختماني، م��واد غذایي و 

پوشاک بازاریابي و با بازرگانان آن کش��ور رایزني و تبادل نظر 
مي کنند.

وی اش��اره کرد: این هیأت از اس��تان هاي مختلف با مدیریت 
چهارمحال و بختیاري به عراق سفر مي کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري 
افزود: تجار پذیرفته ش��ده براي س��فر با هیأت تجاري ایران از 
اس��تان هاي تهران، مرکزي، اصفهان و چهارمحال و بختیاري 

هستند.
به گفته وی،  این هیأت تجاري متش��کل از ب��ازرگان و مدیران 
بخ��ش خصوصي، تعاون��ي و تولیدي به مدت چه��ار روز براي 
مبادالت تجاري با تجار، مقامات اقتصادي و تجاري سلیمانیه و 

اربیل رایزني مي کنند.
کرمی خاطرنش��ان کرد: دیدار با س��فیر و رایزن��ان، بازدید از 
مراکز تجاري و تولیدي، نشست با رؤساي اتاق بازرگاني کشور 
س��لیمانیه و اربیل، تبادل نظ��ر و انعق��اد قراردادهاي تجاري، 
نشست با مقامات سفارت جمهوري اسالمي ایران در سلیمانیه، 

دیدار با صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان عراق از 
برنامه هاي این سفر چهار روزه است .

وی افزود: بازرگانان مي توانند براي مبادالت کاالهاي تولیدي یا 
تبادل نظر و بازارهاي جدید صادراتي رایزني کنند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهارداشت: به 
منظور بس��ط و گس��ترش روابط تجاري و اقتصادي جمهوري 
اسالمي ایران و اس��تان هاي شمالي کش��ور عراق، این هیأت 
تجاري و بازاریابي از 29 آبانماه تا سوم آذرماه در عراق خواهد 

بود.
کرمي اف��زود: پس از اتمام س��فر در صورت تأمی��ن اعتبار 12 
میلیون ریال کمک هزینه و یارانه س��فر به مشارکت کنندگان 

پرداخت مي شود.
کرمی یادآور شد، در نیمه دوم امسال سه هیأت تجاري از ایران 

به کشورهاي هند، عمان و عراق اعزام مي شوند.
وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاري متولي اعزام هیأت هاي 

تجاري ایران به دو کشور هندوستان و عراق است.

با مدیریت چهارمحال و بختیاري صورت می گیرد؛

اعزام 20 تاجر ایراني به سلیمانیه - اربیل عراق 

مدیران بخش 
خصوصي، تعاوني 
و تولیدي به مدت 

چهار روز براي 
مبادالت تجاري 
با تجار، مقامات 

سلیمانیه و اربیل 
رایزني مي کنند.
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تاسیس 
آزمون  سپهر  مشاور  مهندسین  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2063ث/92   : شماره   764
صدرا  سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/7/20 تحت شماره 51043 و شناسه ملی 
ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/7/20 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260696350
دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – انجام کلیه امور مربوط به آزمایشهای 
ژئوتکنیک – بتن مصالح – جوش و سازه ای و تاسیسات و برقی در ساخت و ساز طراحی 
و اجرای کلیه سازه های فلزی و بتنی – خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی  در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح–2- مدت شرکت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خیابان شیخ صدوق جنوبی خیابان پرواز نبش کوچه بهمن پالک 65 کد پستی 8169858751 
تلفن 09133690998 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 
باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی  نام می  با  تعداد یکصد سهم  ریالی که 
گواهی بانکی شماره 53/6990/051 مورخ 1392/4/2 نزد بانک تجارت شعبه شهرک صنعتی 
به  کرکوند  رفیعی  مهدی  آقای  مدیران شرکت5-1-  اولین    -5  . است  گردیده  پرداخت  جی 
مدیره    هیئت  رئیس  نائب  به سمت  رزازی    اسمعیل  آقای   -5-2 مدیره  هئیت  رئیس  سمت 
3-5- آقای مهدی رزازی   به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای مهدی رزازی    به سمت 

مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد آورشرکت با امضای رئیس هیئت مدیره  وبا مهر شرکت معتبر میباشد. 7- اختیارات 
بازرس اصلی و علی  باشد  8-  مدیره می  هئیت  مدیر عامل مجری مصوبات   : مدیر عامل 
به  محمدی  امیر  آقای   -8-2 اصلی  بازرس  عنوان  به  احمدیان   مهشید  خانم   -8-1  : البدل 
البدل  م الف 7793/5رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری   عنوان بازرس علی 

اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی

750 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ زمین مزروعی مشهور بیست جریبی تقریبی در 
مزرعه مشهور چاله خره به شماره 9 فرعی واقع در کامو پالک 33- اصلی بخش 12 کاشان 
که طبق پرونده ثبتی  بنام خانمها فرح و مهوش و فاطمه ارباب فرزندان ابراهیم خلیل خان و 
غیره در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت 
تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر 
1392/9/6 در ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس 
تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  لذا طبق  پذیرفته خواهد شد  تا 30 روز  تحدیدی 
پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی
به  تقریبی  جریبی   28 مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  چون   749

کاشان   12 بخش  اصلی   -30 پالک  کامو  بلور  چاله  مزرعه  در  واقع  فرعی   45 شماره 

خلیل  ابراهیم  فرزندان  ارباب  فاطمه  و  ومهوش  فرح  خانمها  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

به  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  بعلت  است،  ثبت  جریان  در  غیره  و  خان 

ملک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت   دستور 
انجام  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  در   1392/9/6 تاریخ  در  مرقوم 

به  حدود  تحدید  عملیات  تعطیلی  روز  با  مصادف  صورت  در  و  شد  خواهد 
و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا   .   . شد  خواهد  موکول  بعد   روز 
حاضر محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  شود  می  اخطار   مجاورین 

 شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
 معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم

اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست   
امالک  و  اسناد  و  ثبت  کفیل   – زرگری  مظفر  نماید.  تسلیم  اداره  این  به   و 

جوشقان 

تغییرات 
و   72 ثبت  شماره  به   ) خاص  سهامی   (  - فردین  نظم  سامان  شرکت  تغییرات  آگهی   748
شناسه ملی 10103179260 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده 

و هیات مدیره و مجمع فوق العاده مورخ 1392/8/5 تغییراتی در شرکت مذکور صورت گرفت 

امیدی  به تصویب رسید  خانم زینب  نامه و صورتحساب سود و زیان سال 1389  تراز   :
بیدگلی بشماره ملی 6199728173 و کد پستی 874164933 آقای سید مهدی امامی زواره 
بشماره  احتشامی  مرتضی  و سید  پستی 8714836916  کد  و  ملی 1189515751  بشماره  
برای  مدیره  هیات  اعضای  بسمت   8441835741 شماره  پستی  کد  و   1189572923 ملی 
مدت دو سال انتخاب گردیدند و خانم زینب امیدی بید گلی بسمت رئیس هیات مدیره سید 
مهدی امامی زواره بسمت نائب رئیس هیات مدیره و سید مرتضی احتشامی زواره بسمت 
مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . سید اکبر سیدی طبائی زواره بشماره ملی 
ابوطالبی  بازرس اصلی و سید محمد میر  1189564629 و کد پستی 8441835741 بسمت 
زواره بشماره ملی 1189568187 و کد پستی 8441835741 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید 
.آدرس شرکت از زواره خیابان امام خمینی کوی مدرس پالک 31 کد پستی 8441756991 
امام خمینی جنب مسجد جامع پالک 197 کد پستی 8441835741  به آدرس زواره خیابان 
 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید . . م الف 316 ذبیح اله فدایی رئیس ثبت اسناد و 

امالک زواره  
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام علي )ع( :
 هيچ فقيرى در دنيا گرسنگى نمى كشد مگر اين كه ثروتمندى 
حق او را نداده باش��د و خداوند از اغني��ا در اين باره خواهد 

پرسيد.

 با  استرس مثبت سالم تر 
زندگی کنید

پژوهش های یک گروه پزش��کی آلمانی نش��ان می دهد که برنامه های 
فشرده ی دیدار دوستان، ورزش و تفریح، تنیدگی مثبت ایجاد می کند 
و در نتیجه سیستم دفاعی بدن را برای مقابله با بیماری های گوناگون 

مجهز تر می سازد.
مبارزه با پیری و داش��تن عمر طوالنی، رویایی است که امروزه به ویژه 
تحت تأثیر مد و تبلیغات دس��ت یافتنی به نظر می رسد. در بسیاری از 
فرهنگ ها، جوانی ابدی ستایش می شود و هر نسل، زودتر از نسل پیش 

می کوشد از سرعت روند طبیعی پیر شدن بکاهد. 
بر اس��اس نتایج پژوهش��گران، ولی فرآین��د زوال بدن انس��ان، جدا از 
تغییرات بیرونی و درونی ای که بشر در آن ایجاد می کند، از ۳۰ سالگی 

آغاز می شود.
به نظر کریس��تف انگلرت، پژوهشگر آلمانی بررس��ی روند پیری، بدن 
انسان بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی، فرآیند بازتولید و ترمیم سلول های دفاعی 
را به تدریج ب��ه پایان می برد و در نتیجه، احتم��ال ابتال به بیماری های 

گوناگون از جمله سرطان )۵ درصد( افزایش می یابد. 
نتایج تازه ترین پژوهش ها نشان می دهند، یک سوم افرادی که به سن 
۹۵ سالگی رسیده اند، از بیماری آلزایمر که نوعی اختالل در عمل کرد 

مغزی است، رنج می برند.
 بیمار آلزایمری به تدریج توانایی های ذهنی خود را از دست می دهد و 
به اختالل حافظه دچار می شود.پژوهشگر روند پیری: این که می گویند 
انسان در سنین باال، از نظر جس��می و روحی توانایی انجام فعالیت های 

ورزشی و هنری را ندارد، دروغ محض و پیشداوری جامعه است. 
پژوهش��گر روند پیری: این که می گویند انسان در س��نین باال، از نظر 
جس��می و روحی توانایی انجام فعالیت های ورزش��ی و هنری را ندارد، 

دروغ محض و پیشداوری جامعه است.

ژن، عامل اصلی
کریستف انگلرت معتقد است که ژن ها، به ویژه در تسریع یا کند شدن 
روند طبیعی زوال بدن انسان، و حفظ سالمتی نقشی تعیین کننده بازی 
می کنند. او می گوید: »به نظر من ژن های انسان بر روند پیرشدن، تأثیر 
۱۰۰ درصد دارند. یعنی این ژن ها هس��تند که تعیی��ن می کنند، فرد 
می تواند تا چند سال عمر کند. مثال شخصی می تواند بر حسب ظرفیت 
ژن هایش ۱۲۰ سال زندگی کند. این که آیا او واقعا ۱۲۰ سال عمر کند، 
از جمله بستگی به شیوه ی زندگی و تغذیه ی او دارد. معلوم است که اگر 
این فرد، یک سیگاری قهار باشد، احتماال این اندازه عمر نخواهد کرد. یا 
کسانی هستند که از نظر ژنتیک در ۴۵ سالگی سرطان روده می گیرند. 
این افراد اگر همه جور رژیمی را رعایت کنند که سرطان نگیرند، باز هم 
ممکن نخواهد بود. با وجود ای��ن، می توانم بگویم که وضعیت ژنتیک و 

شیوه ی زندگی فرد، از عوامل مهم زندگی سالم است.«

تغذیه، عاملی دیگر
بر اساس نتایج پژوهش هایی که از ۱۵۰ سال پیش آغاز شده، هر سال، 
سه ماه به طول عمر کسانی که در کشورهای صنعتی زندگی می کنند، 
افزوده می شود. دلیل این امر، امکان تغذیه ی مناسب  و دسترسی به مواد 
غذایی مختلف در این جوامع اس��ت. به گفته ی کریستف انگلرت، این 
روند ولی در سال های اخیر در آمریکا، سیری منفی را آغاز کرده است. او 

دلیل این امر را اضافه وزن و چاقی بیش از حد مردم این کشور می داند.
نتایج پژوهش های کریستف انگلرت و گروه تحقیقاتی او نشان می دهند 
که طول عمر یک فرد معمولی در حال حاضر می تواند تا ۱۲۰ سال هم 
برس��د. انگلرت می  گوید: »البته به نظر نمی رس��د که بشر تا ۱۰۰ سال 

آینده بتواند تا ۱۵۰ سال عمر کند.«
در این میان زنان به طور متوس��ط، ۶ س��ال بیش��تر از م��ردان زندگی 
می کنند. به گفته ی کریستف انگلرت، باز هم ژن ها و تولید هورمون ها، 

دلیل اصلی افزایش طول عمر زنان هستند.
کارهای خوش آیند، دیدار کسانی که دوست داریم، ورزش و تفریح به 
افزایش طول عمر کمک می کند کارهای خوش آیند، دیدار کسانی که 

دوست داریم، ورزش و تفریح به افزایش طول عمر کمک می کند

تنیدگی، عامل منفی و مثبت
یکی از عواملی ک��ه بر کاهش طول عم��ر افراد در جوام��ع غربی تأثیر 
می گذارد، استرس و فشار عصبی زیاد است. پیامدهای منفی بر جسم 
و روان انسان در اثر تنیدگی یا اس��ترس، با آزمایش های بسیاری ثابت 
شده اس��ت. کریس��تف انگلرت، با این حال معتقد اس��ت که تنیدگی 
مثبت، بر عکس به افزایش طول عمر کمک می کند. به نظر او کارهای 
خوش آیندی که فرد در عرض روز انجام می دهد، مثل دیدار دوس��تان 
و ورزش و تفریح، اس��ترس مثبت ایجاد می کند. او می گوید: »اگر شما 
مگس یا موش را زیر فشار قرار دهید، می بینید که بیشتر عمر می کند. 
حتی اگر هر روز مقدار کمی سم به بدن آن ها وارد کنید، نتیجه همان 
است. یعنی سیستم دفاعی بدن آن ها به کار می افتد و در اثر تداوم این 

فعالیت، عادت می کند با عوامل خارجی بهتر و سریع تر مقابله کند.«
این پژوهشگر کارآمد، همچنین معتقد است که پیر شدن و پیر بودن، 
برای لذت بردن از زندگی و طی عمر با رضایت و سالمت، نقش چندان 
مهمی بازی نمی کند:  »این که می گویند انس��ان در س��نین باال، از نظر 
جس��می و روحی توانایی انجام فعالیت های ورزش��ی و هنری را ندارد، 
دروغ محض است. انسان تنها باید اهداف تازه ای برای خود تعیین کند 

و بکوشد به آن ها برسد.«

به رغم همه مشکالتی که مایکروسافت طی این ماه ها
 و سال ها با آن ها دس��ت و پنجه نرم می کند، درآمد 
 فصل��ی اش، روزه��ای بهت��ری را برای این ش��رکت

 ریش��ه دار نوی��د م��ی دهد. طب��ق گ��زارش فصلی 
مایکروس��افت، درآم��د ۱8/۵۳میلی��ارد دالری این 
شرکت با س��ود خالص عملیاتی ۶/۳۳میلیارد دالری 
همراه بوده و تحلیلگران، آمار و ارق��ام مربوط به این 
 گزارش را ب��رای این ش��رکت بس��یار امیدوارکننده 

می دانند.
مایکروس��افت همیشه ش��رکتی در حال گذار بوده و 
همواره درحرکت رو به جلوی خ��ود با صفی طوالنی 
از منتقدان و مخالفان مواجه می ش��ده. ش��اید واقعا 

مایکروسافت مستحق این نقدهای تند باشد.
 سیاس��ت های انحصارگرایانه این غول نرم افزاری در 
طول سال های متمادی بر کسی پوشیده نیست. هیچ 
یک از ما محص��والت گه گاه بی کیفی��ت و باگ های 
فراوان سیس��تم های عامل ویندوز، ب��ه خصوص در 
سال گذشته، را فراموش نکرده ایم. شاید ظهور رقبای 
سرسختی چون اپل و گوگل هم زاییده همین عملکرد 

مایکروسافت است.
بسیاری بر این عقیده اند که شرکت هایی نظیر اپل و 
گوگل نسبت به مایکروسافت موفقیت گسترده تری 
کسب کرده اند. شاید گزارش فصلی این دو شرکت و 
آمار و ارقام آن ها هم تا حدی نظر آن ها را تأیید کند، 
اما این بدان معنی نیس��ت که مایکروس��افت از گود 
خارج شده؛ مایکروسافت هنوز هم بزرگ ترین تولید 
کننده نرم افزار در جهان است و در گزارشات فصلی آن 
می توان دید که این شرکت هر سه ماه، میلیاردها دالر 
سود می کند. مایکروسافت مانند یک ماشین بزرگ و 
قدرتمند و سودده است که قصد ترک میدان را ندارد.

اما دلیل بقای مایکروسافت و تداوم موفقیت های آن 
چیست؟ با یک مثال این مسأله را باز خواهیم کرد. دو 
مرد جوان را تصور کنید. یکی باهوش، بذله گو، و گاه 
خطرناک که همه را به سمت خود جذب کرده و شیفته 
خود می کند، آن یکی هم یک بچه مثبت کسالت آور، 
طوری که خیلی ها را از خود می راند، ولی در عین حال 
شخصیتی قوی و قابل اعتماد دارد. مایکروسافت بدون 

شک شبیه جوان دوم است.
مایکروس��افت مانند س��ابق، دیگ��ر هیج��ان انگیز 
 نیست. ش��اید خبرهای مربوط به مایکروسافت برای 
عده ای بس��یار کس��الت آور شده باش��د، مانند خبر 
تکراری کاهش فروش پی سی ها در سطح جهان. اما 
این جا یک نکته طالیی وجود دارد؛ مایکروسافت در 
حال حاضر به یک بخش الینفک و زیرساختی شرکت، 
و کس��ب و کارهای دیگر تبدیل ش��ده. نرم افزارها و 
دیتابیس هایی که بر روی ماش��ین ه��ای مختلف در 
سراسر دنیا در حال اجرا شدن هستند، بخشی از این 
میراث مایکروسافت به حساب می آیند. مایکروسافت 
بیش از پیش در حال تبدیل ش��دن به ش��رکت فعال 
در عرصه زیرساخت است، چیزی ش��بیه آی بی اِم و 

جنرال الکتریک.
واقعیت این اس��ت ک��ه همی��ن کس��الت آور بودن 
مایکروس��افت علت موفقیتش ب��وده و این ویژگی به 
همراه یک س��ری خصایص دیگر، تبدیل به بخش��ی 
از شخصیت این شرکت شده. بس��یاری از شرکت ها 
و کس��ب و کارهایی که به دنبال یک شراکت مطمئن 
و پایدار هستند، به سراغ مایکروسافت می روند، زیرا 
این مایکروسافت است که برای شان امنیت به ارمغان 
می آورد. شاید زمان آن فرا رسیده که به جای در نظر 
گرفتن مایکروس��افت به عنوان یک ش��رکت فناوری 
مصرفی، آن را به دید یک ش��رکت کسل کننده فعال 
در زمینه زیرساخت بنگریم، درست همانند آی بی اِم 
و جنرال الکتریک. شرکت هایی که ماندگاری شان به 

خاطر جنس کارشان تضمین شده است.

به همسایه باید 
توجه داشت

مرحوم س��یدجواد عامل��ی صاح��ب مفتاح الکرامه از 
شاگردان عالمه سیدمهدی بحرالعلوم)ره( بود.

شبی موقع صرف شام، عالمه  بحرالعلوم )ره(، سید را 
به منزل خویش احضار کرد و وقتی ش��اگرد به منزل 
استاد  رسید، دید استاد کنار سفره نشسته و دست به 
غذا نمی زند. عالمه بحرالعلوم با خشم شاگرد را مورد 
عتاب قرار داده و فرمود: سیدجواد! از خدا نمی ترسی، 
از خدا شرم نداری؟شاگرد که متحیر مانده بود، تقصیر 
خود را از اس��تاد جویا شد؟ ظاهرا س��یدجواد عاملی، 
همسایه ای داش��ت که هفت ش��بانه روز چیزی برای 
خوردن نداش��ته اند و خرما از بقال قرض  کرده بودند 
و روز هفتم دیگر بقال به او قرض نداده و او ش��رمنده 
شده بود. شاگرد اظهار بی اطالعی کرد! عالمه او را مورد 
توبیخ قرار داد که: »همه  داد و فریاد های من برای این 
است که چرا اطالع نداشتی؟ وگرنه، اگر باخبر بودی و 
کمک نمی کردی، مسلمان نبودی و یهودی بودی«. 
سپس س��ینی غذای بزرگی را که آماده کرده بود، با 
مقداری پول به شاگرد داد، تا به همسایه اش برساند.«

راز ماندگاری مایکروسافت 
در چیست؟
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محققان م��ی گویند ی��ک آزمایش خون س��اده م��ی تواند به 
تش��خیص گسترش س��رطان پوس��ت به دیگر بافت های بدن 

کمک کند.
تشخیص سرطان پوس��ت مالنوما دشوار اس��ت و زمانی تحت 

درمان قرار می گیرد که در بدن گسترش یافته باشد.
پژوهش��گران دانش��گاه دوندی می گویند اندازه گیری سطوح 
ژنی موسوم به TFP۱۲ در DNA خون می تواند به تشخیص 

گسترش این سرطان در بدن کمک کند.
 پژوهش��گران تحقیق��ات س��رطان می گوین��د ای��ن یافته ها

 می تواند به تشخیص سریع تر و درمان های نوین برای سرطان 
منجر شود.

دکتر تیم کروک مجری این تحقیقات و مشاور سرطان شناسی 
 در دانش��گاه دوندی می گوید تش��خیص س��رطان مالنوما که 
مهلک ترین سرطان پوست است زمانی آغاز می شود که بیماری 

به سطح پیشرفته گسترش در بدن رسیده است.
به گفته وی با استفاده از آزمایش خون، یک شیوه ساده و دقیق 

از کشف چگونگی پیشرفت سرطان به دس��ت می آید و نشانه 
هشداری اولیه از این که آیا سرطان روند گسترش خود را آغاز 

کرده یا خیر فراهم می شود.
این ش��یوه می تواند به پزش��کان و بیماران اطالعات به موقع و 

مهمی را ارایه بدهد.

کروک می گوید: شواهد نشان می دهد درمان بیماری در مراحل 
اولیه آن بسیار مفید تر واقع می ش��ود؛ اگر بتوان سرطان را در 
اوایل روند گسترش خود در بدن شناسایی کرد می توان به طور 

چشمگیری شانس درمان بیماری را افزایش داد.
پروفسور شارلوت پروبی متخصص پوست دانشگاه دوندی می 
 ،DNA گوید: با استفاده از آزمایش خون برای ارزیابی وضعیت
شیوه ساده ای برای یادگیری چیزهای بیشتری در مورد چیزی 

که در زیر پوست روی می دهد ارایه می کنیم.
به گفته وی ظاهرا روشن و خاموش ش��دن یک سری ژن های 
خاص، زمان ، مکان و چرایی گس��ترش مالنوم��ا را تحت تأثیر 
قرار می دهد.پروفس��ور پروبی می گوید گام بعدی ساخت یک 
پانل مشابه نشانگرهای زیستی است که می تواند به تشخیص 
بیمارانی که به درمان بیش��تر برای درمان مالنومای خود نیاز 

دارند کمک کند.
نتایج این تحقیقات در کنفرانس موسسه تحقیقات ملی سرطان 

عرضه شده است.

تشخیص سرطان پوست با آزمایش خون

شرکت الکترونیکی شارپ ژاپن یک تخته آشپزخانه تولید کرده است که عالوه بر کاربرد 
اصلی یک گجت آنالین اس��ت که به عنوان یک تبلت، ترازو و دفترچه آش��پزی نیز ایفای 

نقش می کند.
تخته آشپزخانه ش��ارپ که تحت عنوان  چاپ س��یک )Chop-Syc( عرضه شده دارای 
قابلیت اتصال اینترنتی و س��ایر مقوله های تعاملی است که کاربر عالوه بر خرد کردن غذا 

روی آن می تواند فعالیت های دیگری را نیز انجام دهد.
این تخته آشپزخانه می تواند از طریق یک ارتباط وای فای به اینترنت وصل شده و شبیه 

یک تبلت عمل کند.
 کاربر روی این تبلت می تواند غذای خود را خرد کند بدون این که نگران صدمه زدن به آن 
باش��د چرا که جنس صفحه نمایش آن از نوع شیشه مقاوم سخت ساخته شده اما از سوی 

دیگر این صفحه حساس به صورت لمسی عرضه شده است.
چاپ سیک دارای مرورگر خاص خود است، می توان از آن به عنوان ترازو، ماشین حساب 
و دفترچه آشپزی اس��تفاده کرد و با اس��تفاده از مرورگر آن خریدهای روزانه را به صورت 

آنالین انجام داد.
آیان تامپسون رییس آزمایشگاه های شارپ در اروپا اظهار داشت که این تخته آشپزخانه 

می تواند با ارائه دستورات غذایی آنالین مشکل جهانی چاقی را نیز حل کند.
عرضه این محصول توسط شرکت شارپ پرسش های بسیاری را از سوی کاربران اینترنتی 
به همراه داشته است که در آن میان می توان به این مسأله مهم اشاره کرد که آیا این تخته 
قابل شستشو است و آیا شیش��ه آن به قدری مقاوم است که روی آن بتوان گوشت یخ زده 
خرد کرد و مسأله مهم تر این که علت عرضه این محصول چیست ؟کاربر می تواند هنگام 
آشپزی تبلت خود را به آشپزخانه بیاورد و نیازی نیست که روی آن مواد غذایی را خرد کند.

استفاده از فناوری)HUD ) Head-up display این روزها دیگر در ماشین گران قیمت 
رایج شده است اما یک اپلیکیشن موبایل این امکان را به شما می دهد به صورت مجانی از 

همین مسأله استفاده کنید.
 در ماش��ین های جدید نمایش اطالعات مس��یر روی شیش��ه راننده کم ک��م دارد عادی

 می شود.  HUD فناوری است  که اطالعات را برای کاربر خود بدون این که نیاز به تغییر 
مسیر نگاه داشته باشد نمایش می دهد. به عنوان نمونه شرکت های خودروسازی مانند ب ام و 
در برخی خودرهای خود از این فناوری برای آن که بر روی شیش��ه خودرو اطالعات الزم 
مانند وضعیت جاده،س��رعت،آب و هوا و... برای راننده بدون تغییر مسیر نگاه او به نمایش 

درآید استفاده کرده است.
 گ��ران قیمت ب��ودن این فن��اوری ام��ا باعث ش��ده ت��ا اس��تفاده از آن به ماش��ین های 
بس��یار گران قیمت محدود ش��ود. اکنون اما یک ش��رکت روس��ی نرم اف��زار موبایلی را 
 طراحی ک��رده که ای��ن کار را ب��ه ص��ورت تقریبی ب��رای راننده ه��ای هم��ه خودروها 

انجام می دهد.
 با نصب این نرم افزار به نام Hudway ش��ما می توانید مقصد خود را بر روی نقشه معین 
کنید تا مسیرتان مشخص شود. بعد از مشخص شدن مس��یر کافی است که گوشی تلفن 
همراه تان را روی داش��بورد قرار دهید تا به جای نگاه کردن ب��ه موبایل و حواس پرتی این 
نرم افزار تصویر مسیر حرکت را روی شیشه جلوی ماشین مانند یک پروژکتور منعکس کند.

 فناوری HUD  به خاطر نیاز نداش��تن ب��ه تغییر جهت دید،امنی��ت در هنگام رانندگی 
را  افزایش می دهن��د. با وجود آن ه��ا دیگر راننده نی��ازی به نگاه کردن مک��رر به صفحه 
 نمایش های کوچک برای کس��ب اطالعات را ندارد و می تواند تمام حواس��ش به مس��یر 

جاده باشد.

بااین نرم افزارماشین تان رامیلیاردی کنیدروی تبلت گوشت خرد کنید ! 

عکس نوشت

مانور هوایی در روز ارتش 
ایتالیا در رم

بیماری» آلزایمر« و »پارکینس��ون« به کمک لیزر و تحریک 
رس��انی خاص که ترکیبی فوق العاده ایجاد کردند درمان و به 

میزان زیادی بهبود بخشیده شد.
پژوهش��گران موفق به درمان آلزایمر و پارکینسون به کمک 

لیزر شدند.
محققان دانش��گاه چالمرز س��وئد با کمک تکنولوژی جدید 

 اقدام ب��ه درمان بیماری پارکینس��ون ب��ا تابش ن��ور لیزر به
 ژن های مورد نظر را شناسایی کردند که نتایج بسیار مطلوبی 

را به همراه داشته است.  
ای��ن روش جدی��د ک��ه انقالب��ی در زمین��ه پزش��کی ب��ه 
ش��مار می رود رویک��ردی کام��ال نوین ب��وده که ب��ا حذف 
 و اص��الح پروتئی��ن خ��اص ب��ه درم��ان ای��ن بیم��اری

 نایل شدند.
 رف��ع برخ��ی کاس��تی ها و ایج��اد پیونده��ای جدی��د ک��ه
  در اث��ر تاب��ش لی��زر رخ داده خود نوع��ی تح��ول در درمان

 این دو بیماری بوده که شگفتی تمام دانشمندان را در برداشته 
 و حذف داروهای شیمیایی و نداشتن عوارض جانبی بی نظیر

 می باشد.

درمان »آلزیمر« و »پارکینسون« با  لیزر

اخبار ویژه
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