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معاون اجرایی رییس جمهور: اهم خدمات ۱۰۰ روزه دولت به مردم گزارش می شود
گران ترین خودروهای 

وارداتی مشخص شدند 4
 بالتر آب پاکی

6 را روی دست ایران ریخت 2

 برنج کاری نقشی 
در خشکسالی زاینده رود ندارد 
 ادعای برخی اف��راد مبنی بر این که برنج کاری از دالیل اصلی خش��کی 
زاینده رود است به هیچ عنوان صحت ندارد. با توجه به این که برخی افراد 
مدعی این هس��تند که برنج کاری یکی از دالیل اصلی خشکسالی های 
زاینده رود است معتقدم خیر، این موضوع صحت ندارد چراکه آبی برای 

4کشت برنج در استان وجود ندارد. 

3

 قیمت  گوشت گوسفند
کیلویی 11 هزار تومان
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سجادی هم از مجلس 
رأی اعتماد نگرفت

 اقدام  وزارت بهداشت
 برای کاهش بار» افسردگی« 

مدیرکل دفتر س��امت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت 
بهداش��ت ارایه» خدمات پس از ترخی��ص و مبتنی بر 
جامعه«  را حلقه مفقوده در درمان بیماری های شدید 
روانپزشکی دانست و با اش��اره به اجرای آزمایشی این 
طرح، گس��ترش کش��وری آن را نیازمند تأمین اعتبار 
دانس��ت.دکتر احمد حاجبی ارایه» خدمات مبتنی بر 

جامعه« را حلقه ای گم شده در درمان...
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 تغییرات مدیریتی  در 
شهرداری اصفهان آغاز شد

در احکامی از سوی شهردار اصفهان، معاونین فرهنگی، 
اجتماع��ی و هماهنگ��ی ام��ور مناطق و س��ازمان ها، 
سرپرست روابط بین الملل، مش��اور عالی و ... منصوب 

شدند.
 س��قاییان نژاد در احکام��ی جداگان��ه علی قاس��م زاده 
را به س��مت مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری 
اصفه��ان، مه��دی جمالی ن��ژاد را ب��ه عنوان مش��اور 
عالی، رییس گروه مش��اوران، مع��اون هماهنگی امور 
 مناط��ق و س��ازمان ها و سرپرس��ت رواب��ط بین الملل 

شهرداری اصفهان معرفی  کرده است. 

  حرکت آرام تورم 
در سبد مصرف روستایی

س ایمنا[
]عک

بررس��ی تغییرات تورم در اق��ام کاالی مصرفی 
روستانش��ینان بیانگر نوس��انی مایم در س��بد 
مهرم��اه اس��ت.  ب��ه ط��وری ک��ه اولین رش��د 
0/2درصدی نرخ تورم رس��تایی از ابتدای سال 
تاکن��ون تأییدی بر ای��ن رون��د آرام خواهد بود. 
کاهش 10 درصدی تورم نقطه به نقطه از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون در حالی برای روس��تاییان 
رقم خورد که در تورم شهری حدود هفت درصد 
افزایش را در همین بازه زمانی تجربه کرده است.

اما در ش��رایطی که افزایش نرخ تورم روس��تایی 
در هر ماه هم��واره بین 0/7تا س��ه درصد متغیر 
بوده است در ماه قبل با رشد حدود 0/2درصدی 
 ک��م تری��ن افزای��ش را در هف��ت ماه گذش��ته 
پشت سر گذاش��ت. نرخ تورم شهری در مهر ماه 
برای سبد ش��هری و روس��تایی با رشد همسان 
0/2درص��دی به ترتیب ب��ه 36/2و42/5 درصد 
رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی درصد 
تغییرات قیمتی نس��بت به ماه مشابه سال قبل 

در ماه گذش��ته به 32/3در ش��هر ها و38/1 در 
روس��تاها کاهش یافت. در عین ح��ال تغییرات 
در بین کاالهای اصلی موجود در س��بد مصرفی 
روستایی نیز نس��بت به ماه قبل نشانه ایستادن 
و با کاهش مطلق تورم در تمامی کاال ها نیس��ت 
 بلکه حاکی از کاهش و افزایش های آرام و مایم 

قیمت ها نسبت به ماه های قیل است.
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

در حالی تورم گروه خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانیات در س��بد کاالی خانوارهای شهری در 
مهرماه 53/7 بود که برای خانوارهای روستایی با 
افزایش نسبت به ماه قبل از47/2 به47/5 درصد 

رسیده است.
خوراکی ها

نرخ تورم س��االنه این گروه در روس��تاها با رشد 
نسبت به ماه قبل به 45/5درصد در ماه گذشته 
رس��ید این در حالی اس��ت که تورم شهری آن 
حداقل هفت درصد بیشتر و 52 درصد بوده است.

مقایسه سبد کاالی روستایی و شهری 

عطش عشق
در روز هفتم محرم عبید اللهّ  ب��ن زیاد ضمن نامه ای به عمر 
بن سعد از وی خواست تا با سپاهیان خود بین امام حسین و 
یاران، و آب فرات فاصله ایجاد کرده و اجازه نوشیدن آب به 
آنها ندهد. عمر بن سعد نیز بدون فاصله عمرو بن حجاج را با 

500 سوار در کنار شریعه فرات مستقر کرد و مانع دسترسی 
امام حسین علیه السام و یارانش به آب شدند.  در این روز 
مردی به نام عبداللهّ  بن حصین ازدی � ک��ه از قبیله بجیله 
بود � فریاد برآورد: ای حس��ین! این آب را دیگر بسان رنگ 

آسمانی نخواهی دید! به خدا س��وگند که قطره ای از آن را 
نخواهی آش��امید، تا از عطش جان دهی!  امام علیه السام 
فرمودند: خدایا! او را از تش��نگی بکش و هرگز او را مشمول 

رحمت خود قرار نده. 
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ادامه در صفحه 4

اهتزاز بزرگ ترین پرچم 
متبرک جهان تشیع مزین 

به نام ساالر شهیدان
  مدی��ر عامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان 
 از اهتزاز ب��زرگ ترین پرچم تبرک ش��ده جهان تش��یع 
سه شنبه هفته جاری و درآستانه شب تاسوعای حسینی 
در اصفهان خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، محمدرضا نیلفروشان با 
بیان این مطلب گفت: این پرچم به مساحت 150 مترمربع 
به عنوان بزرگ ترین پرچم تبرک ش��ده جهان تشیع در 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسامی و در مراسمی تحت 

عنوان لبیک یا حسین)ع( به اهتزاز در می آید.
وی با اشاره به این که این پرچم بر میله ای به بلندای 40 متر 
در میدان بزرگمهر برافراشته می شود، افزود:این پرچم طی 
مراسم ویژه ای توسط علما،خانواده معزز شهدا، هیأت های 
مذهبی و مسئوالن شهری و استانی و مردم عزادار ساالر 
شهیدان برافراشته می شود. مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: پرچم دیگری نیز از سوی 
 علما و ش��هروندان منطقه 8 در این منطقه ب��ه اهتزاز در 
می آید. وی با بیان جزییات برگزاری این مراس��م گفت: 
 ابت��دا کلیه ارادتمن��دان به آس��تان مقدس اه��ل البیت 
علیهم السام در س��اعت 9 صبح روز سه شنبه در ورودی 
گلستان شهدا زیارت عاشورا را قرائت می کنند و پس از آن 
کاروان مشایعت کننده این پرچم متبرک در مسیر گلستان 

شهدا تا پل بزرگمهر با پای پیاده به عزاداری می پردازد.
وی با بیان ای��ن که مقصد این کاروان و مح��ل اهتزار این 
 پرچم می��دان بزرگمهر می باش��د اف��زود:در این مکان 
حجت االسام نیلی پور به سخنرانی می پردازند و پس از 
مداحی مداحان اهل البیت علیهما السام طی آیین ویژه 

این پرچم متبرک به اهتزار در می آید.
نیلفروشان با بیان این که دو پرچم سبز رنگ در حرم امام 
حسین)ع(، حرم امام علی)ع( در نجف، حرمین کاظمین 
و سامرا تبرک شده است، خاطرنش��ان کرد: این دو پرچم 
در حرم امام رضا)ع( نیزتبرک می شود و به مناسبت شب 

تاسوعای حسینی در اصفهان به اهتزاز در می آیند.
وی افزود:پیش بینی ش��ده برای مناس��بت های ویژه ای 
 از جمله نیمه ش��عبان، دهه فاطمیه، والدت و ش��هادت 
علی بن موسی الرضا علیه السام و س��ایر مناسبت های 
مذهبی پرچ��م هایی با ط��رح های متناس��ب، رنگ ها و 
موضوعات مختلف برافراش��ته ش��ود. نیلفروشان تأکید 
کرد: با توج��ه به این که حض��رت ابوالفض��ل)ع( علمدار 
و پرچ��م دار نهض��ت عاش��ورا بوده اس��ت، س��ه ش��نبه 
این پرچم ها به اهت��زاز در می آید. وی بیان داش��ت: یک 
طرف پرچم به نام اباعب��دالل حس��ین )ع( و طرف دیگر 
به نام حضرت عباس )ع( مزین ش��ده اس��ت. مدیرعامل 
س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری ادامه داد: این مراسم با 
مش��ارکت جمعی س��ازمان زیباس��ازی، روابط عمومی، 
 س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی و س��ایر مجموع��ه های 

شهرداری برگزار می شود.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد 

فوالد مبارکه اصفهان، صحنه بروز تالش هاي هدفمند
معاون اجرایی رییس جمهور

شاهد بهبود در فضای اقتصادی هستیم

 ساخت و اجـرای آسفالت پلیمری
 در دانشگاه آزاد خـوراسـگان

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان این که در فضای 
 اقتصادی شاهد بهبود هس��تیم، تصریح کرد: گزارش 
100 روزه درباره وضعیت کش��ور در زمان تحویل به 
دولت و اهم خدمات 100 روزه دولت روحانی به مردم 

ارایه خواهد شد.
محمد ش��ریعتمداری در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
اقتص��ادی خبرگ��زاری ف��ارس، در مورد ای��ن که آیا 
مذاکرات 1+5 و بحث رفع تحریم ه��ا، نمود عینی در 

اقتصاد کشور داشته  است؟
 اظهار داش��ت: مجموع��ه انتظارات مثب��ت در زمینه 
اقتصادی یکی از مهم ترین نظام  های انگیزش��ی برای 
تولید بیش تر و فعالیت، کار و سرمایه گذاری بیشتر در 

اقتصاد ایران است.
وی اف��زود: از زمانی که ما ی��ک روال منطق��ی را در 
مذاکرات 1+5 آغاز کردیم و آنها نیز تاش کردند با این 
روال منطقی همراهی کنند، در س��ایه این همراهی و 
تعامل، ممکن است به نتیجه نهایی مثبت هم نیانجامد، 
ولی باید مسیر منطقی را طی کنیم، کاما شاهد یک 
بهبود در س��طح تولید، س��رمایه گذاری، فعالیت های 

تجاری و اقتصادی در کشور هستیم.
وی ادامه داد: امید به آینده در حوزه س��رمایه گذاری 
و تولید، حفظ ش��ده و ت��اش می کنیم ک��ه با روش 
منطقی در حوزه سیاست خارجی هر روز به این امید 

اضافه کنیم.
مع��اون اجرای��ی ریی��س جمه��ور در م��ورد برنامه 

معیش��ت 100 روزه دول��ت و زم��ان ارای��ه آن نی��ز 
به ف��ارس گف��ت: ریی��س جمه��ور پس از گذش��ت 
100 روز، از روش های��ی ک��ه مصلح��ت بدان��د، 
گزارش��ی از عکس ب��رداری از وضعیت دول��ت و قوه 
 مجری��ه در زمان تحوی��ل را به م��ردم ارای��ه خواهد

 کرد.
وی تصریح کرد: اگر تقس��یم وظیفه ای صورت گیرد، 
مسئوالن دولتی، معاونین و وزرای دولت مسئول ارایه 

این گزارش هستند.
وی تأکید کرد: تاش می ش��ود در پایان 100 روز اهم 

خدمات دولت در این 100 روز نیز به مردم ارایه شود.
شریعتمداری در پاسخ به سؤال دیگر فارس که پرسید، 

 آیا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منحل شده است؟
 وی گف��ت: ای��ن س��تاد منح��ل نش��ده و همچن��ان 

وجود دارد.
وی در مورد روند فعالیت سازمان استاندارد نیز گفت: 
دس��تگاه مجری و تدوین کننده اس��تاندارد نمی تواند 

مجری استاندارد باشد.
وی تصری��ح کرد:حتما بای��د قانونگذار بین دس��تگاه 
تدوین کنن��ده اس��تاندارد، دس��تگاه کنترل کننده و 

دستگاه اجرایی تفاوت قائل شود.
شریعتمداری در پاسخ به سؤال دیگری در مورد این که 
آیا طرح جایگزین برای طرح شبنم و ایران کد تدوین 
شده است، نیز گفت: این موضوع در کمیته های مربوطه 

در دولت در حال بررسی است.

رییس دانش��گاه آزاد اس��امی اصفهان )خوراسگان( 
گفت: برای نخس��تین بار در ایران آسفالت پلیمری با 
ترکیب جدیدی طراحی شده که در یکی از خیابان های 

این دانشگاه اجرا  می شود.
احمد عل��ی فروغی اب��ری با اش��اره به این ک��ه برای 
نخس��تین بار در ایران آس��فالت پلیمری ب��ا ترکیب 
جدیدی در دانش��گاه آزاد واحد خوراس��گان طراحی 

ش��ده که در یکی از خیابان های این دانشگاه نیز اجرا 
می شود، اظهارداش��ت: این نوع آسفالت توسط احمد 
گلی عضو هیأت علمی گ��روه عمران و با ترکیب نوعی 
پلیمر کراتون طراحی و س��اخته ش��ده و با مشارکت 
و همکاری س��ازمان عم��ران ش��هرداری اصفهان، در 
پژوهش��کده بتن و راهس��ازی که به صورت مشترک 
 توسط این دانشگاه و شهرداری اصفهان تأسیس شده

 است.
وی ادام��ه داد: این آس��فالت با مش��ارکت و همکاری 
س��ازمان عمران ش��هرداری اصفهان، در پژوهشکده 
بتن و راهس��ازی � و به صورت مش��ترک توس��ط این 
دانش��گاه و ش��هرداری اصفهان تأس��یس شده است 
و ام��روز ب��ا حض��ور مس��ئوالن اس��تانی در خیابان 
250 متری مقاب��ل ت��االر همایش ه��ای بین المللی 
 امیرکبی��ر واح��د اصفهان)خوراس��گان( اج��را

 می شود.

دکتر محمدمسعود سمیعي نژاد مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در جمع معاونین 
و مدیران این شرکت با تأکید بر بومي سازي و استفاده از توان تولید کنندگان داخلي اظهار 
داشت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان با همکاري و همراهي کارکنان خود توانسته صحنه 

بروز تاش هاي هدفمند باشد.
 این ش��رکت امروز به عن��وان مادر صنایع و یک ش��رکت ملي باعث ش��ده ت��ا با تبیین 
بومي سازي و حمایت از تولید کنندگان داخلي زمینه اشتغال و بهبود روند توسعه صنایع 
را، به س��هم خود، رقم زند. مدیرعامل بزرگ ترین تولیدکننده فوالد خاورمیانه، کاهش 
هزینه ها و توجه به وضعیت اقتصادي موجود کشور را از مهم ترین دغدغه هاي مدیران و 
کارکنان این بنگاه اقتصادي برشمرد و افزود: فوالد مبارکه براساس تفکر سیستمي شکل 
گرفته و تمامي فعالیت هاي آن نیز بر این اصل استوار است. این مهم به یاري کارکنان آمده 
تا براي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده قدم بردارند و نقاط ضعف خود را شناسایي 
کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن در پي رفع آن برآیند. این در حالي است که در جایي که 
رکود بازار، گریبانگیر صنایع شده است خوشبختانه فوالد مبارکه توانسته است با همکاري 
همه کارکنان خود در بخش هاي تولیدي و ستادي و اس��تفاده از تفکر سیستمي از این 

مرحله نیز عبور نماید.
دکتر محمدمس��عود س��میعي نژاد در حض��ور اعض��اي کمیته راهبري ش��رکت فوالد 
مبارکه بخش بع��دي س��خنان خود را ب��ه لزوم هم��کاري هم��ه جانب��ه کارکنان در 
 ،ISO9001( ممیزي سیس��تم ه��اي یک پارچه مدیری��ت IMS طول انجام ممیزي
OHSAS18001،ISO14001، ایزو 10015( اختص��اص داد و تصریح کرد: حضور 
کارشناس��ان تیم ممیزي در طول مدت دو هفته اي انجام این ممیزي باعث مي ش��ود تا 
شرکت فوالدمبارکه بار دیگر حقانیت خود در پیشرو بودن را به اثبات برساند و این امکان 

ندارد مگر با همکاري و همفکري همه کارکنان ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان.   حضور 
کارشناس��ان تیم ممیزي IMS در فوالد مبارکه این امکان را به فوالدمبارکه مي دهد تا 
با توجه به روش ممیزي و دسته بندي، یافته ها مشاهدات و مغایرت ها را بررسي کرده و 
بهترین نتیجه را براي خود رقم بزند. ایشان در ادامه عملکرد 7 ماهه نواحي مختلف شرکت 
از ابتداي س��ال جاري تاکنون را مثبت ارزیابي کرد و گفت: لط��ف الهي و زحمات همه 
جانبه کارکنان نواحي و بخش هاي مختلف فوالدمبارکه بیانگر این نکته است که نه تنها 
توانستیم به اهداف ترسیم شده برسیم بلکه فراتر از برنامه نیز حرکت کنیم. البته حرکت 
فراتر از برنامه به این معنا نیست که همه توان خود را به تولید معطوف داریم چراکه انجام 
کار ایمن در فوالد مبارکه اصل و سرلوحه همه فعالیت هاست و مدیران و کارکنان باید به 
این مهم توجه ویژه داشته باشند که آموزش در زمینه ایمني یکي از سرلوحه هاي اقدامات 
فوالدمبارکه است و تبعیت از این مهم،  وظیفه همه ما مي باشد. مدیر عامل فوالد مبارکه 
راه اندازي فوالد هرمزگان به دست کارکنان شرکت فوالد مبارکه را باورملي خواند و افزود: 
کساني که در فوالد مبارکه حضور داشته و دارند، نقش به سزایي در پیشرفت صنعت فوالد 
منطقه و کشور ایفا نموده و مي نمایند. کارکنان فوالدمبارکه با باور و پتانسیل ملي که دارند 
توانس��ته اند در دوران جنگ تحمیلي این مجتمع عظیم را راه اندازي نموده و امروز نیز 
در شرایط جنگ اقتصادي، با هنرمندي هرچه بیشتر و نگاه ویژه اي که به تولید فوالد در 
کشور دارند، اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسامي را به منصه ظهور رسانند. مدیران 
و کارکنان فوالد مبارکه با برنامه ریزي صحیحي که انجام داده اند، توانس��تند راه اندازي 
فوالدمبارکه را به عنوان هنري ملي به ثبت برسانند. همه کارکنان و مدیران فوالد مبارکه 
با پرورش باورهاي خود و نگاهي مثبت به آینده در راه سازندگي کشور قدم برداشته اند و 

توانسته اند فوالد مبارکه را به صحنه تاش هاي هدفمند مبدل سازند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نظام صنفی کارهای 
کشاورزی شهرستان اردستان ) نوبت سوم ( 

هیئت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان اردستان

بدينوسيله به اطالع كليه بهره برداران بخش كشاورزی عضو نظام صنفی كارهای كشاورزی شهرستان 
اردستان می رساند جلس�ه مجمع عمومی عادی نظام صنفی كارهای كش�اورزی شهرستان اردستان 
در روز يكشنبه مورخ 92/8/26 س�اعت9 صبح در محل مديريت جهاد كشاورزی شهرستان اردستان 

تشكيل می گردد. 
 از كليه اعضا دعوت می ش�ود در تاريخ و س�اعت تعيين ش�ده در مح�ل مربوط حضور بهم رس�انيد .

دستور جلسه به شرح ذیل می باشد : 
1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره و بازرسان 

2- تصويب ترازنامه حساب سود وزيان 
3- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 

4- تعيين خط مشی آتی نظام صنفی  



چهره روزيادداشت

جلسه پورمحمدی با
 ريیس سازمان زندان ها

غالمحسین اسماعیلی  رییس  س��ازمان زندان ها در خصوص جلسات 
خود با وزیر دادگستری گفت: پس از تصدی حجت االسالم پورمحمدی 
در مقام وزارت، جلسات متعددی برگزار شد و ما در این جلسات مشکالت 

و تنگناهای موجود را تشریح و خواسته های خود را تقدیم ایشان کردیم.
وی با اشاره به کمبودها و نیازهای مالی شدید در سازمان زندان ها افزود: 
ما در جلسه ای که با وزیر دادگستری داشتیم پیرامون مسائل بهداشت، 
درمان و تغذیه زندانیان،  امور فرهنگی و اص��الح و تربیت آن ها و اجرای 

قانون انتقال زندان ها به خارج از شهرها با وزیر مذاکره کردیم.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ادامه تصریح 
کرد: همچنین در این جلس��ه در خصوص مشکالت زندان بان ها، تأمین 
نیروی انسانی و افزایش حقوق و مزایای زندان بان ها با توجه به سختی کار 
زندان بانی و اضافه کاری اجباری که در زندان ها ست مطالبی را ارایه دادیم.

عراقچی: نظرات ۱+۵ متفاوت است
سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان گفت: حضور 
وزرای خارجی بسیار مؤثر بود. تصمیم گرفته شد که در 20 و 21 نوامبر 
در ژنو به مذاکرات در سطح معاونین ادامه می دهیم و در صورت موفقیت 
مذاکرات در سطح وزرا ادامه می یابد. وی تأکید کرد: به نظر من مذاکرات 
بسیار مفید و سازنده ای داشتیم. تا حدی به توافق رسیدیم. طبیعی است 
کشورهایی که با ما مذاکره می کنند نظرات متفاوتی دارند. امیدواریم در 

20 نوامبر بتوانیم بقیه تفاوت ها را حل نماییم.
معاون وزیر خارجه کش��ورمان گف��ت:  در مذاکرات راجع ب��ه اقدامات 
اعتمادس��از ش��امل رفع تحریم ها و حق غنی س��ازی برای ایران سخن 

گفته شد.

ارزيابی روسیه از 
مذاکرات هسته ای ژنو

وزارت امور خارجه روس��یه دی��دار 3جانبه س��رگئی الوروف وزیر امور 
خارجه این کشور، محمدجواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست 
خارجی اتحادی��ه اروپ��ا و هماهنگ کنن��ده اقدامات گ��روه »1+5« را 
مذاکراتی سازنده و اصولی برای توس��عه رایزنی ها، به خصوص از لحاظ 
رسیدن به توافقات اولیه مش��خص بین طرفین، ارزیابی  کرده است.در 
بیانیه ای که در سایت رس��می این وزارتخانه منتشر ش��ده، آمده است: 
 وزرای خارج��ه ایران و روس��یه و خانم کاترین اش��تون ب��ه تبادل نظر

 در مورد روند مذاکرات جاری در ژنو پرداخته و مشکالت موجود در رابطه 
با موضع گیری های طرفین ش��رکت کننده در مذاکرات را مورد بررسی 
قرار دادند. طرفین بر لزوم ادامه رایزنی ها تا دستیابی به توافقی مورد قبول 
همه طرفین تأکید کرده و جو حاکم بر گفتگوها را مثبت ارزیابی نمودند.

 اخطار در مورد اليحه دولت
 در زمینه پست و مخابرات

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی پس بررس��ی الیحه اجازه تعیین و 
وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات را در 
دستور کار قرار دادند که در ادامه بررسی این الیحه احمد توکلی نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در اخطار قانون اساسی با استناد 
به اصل 44 قانون گفت: در این الیحه باید عبارتی اضافه شود و در صورت 
اضافه نشدن عبارت ردیف های مصوب در بودجه های ساالنه در خدمات 
زیربنایی با قانون اساسی مغایرت دارد.  وی ادامه داد: آقای رییس اگر این 
اخطار را وارد می دانید به رأی بگذارید تا تکلیف این عبارت مشخص شود. 
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی این اخطار قانون اساسی را 
وارد دانست و گفت: ما صددرصد منابع را در اختیار وزارتخانه می گذاریم 

و این اخطار وارد است و باید به رأی بگذاریم تا ابهامات برطرف شود.
پس از آن الریجانی این اخطار را به رأی گذاش��ت ک��ه از مجموع 214 
نماینده حاضر ب��ا 141 رأی موافق، 13 رأی مخال��ف و 18 رأی ممتنع 

نمایندگان مجلس نیز این اخطار را وارد دانستند.

نیازبه مجوز رهبری درصورت عدم 
اعتماد به وزير

محمد دهقان عضو هیأت رییسه مجلس در پاسخ به این سؤال که با توجه 
به پایان مهلت سرپرس��تی وزارت ورزش و امورجوانان در 24 آبان ماه و 
برگزاری جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی تکلیف این وزارتخانه در روز 
 شنبه 25 آبان ماه چیس��ت، گفت: به لحاظ قانونی سرپرست روز شنبه

 25 آبان ماه دیگر امکان هیچ اقدامی در این وزارتخانه را ندارد و امضاهای 
وی غیر قانونی می شود. وی ادامه داد: اما معاونان وی تا زمانی که از سمت 

خود عزل نشده اند، می توانند به وظایف قانونی خود ادامه دهند.
عضو هیأت رییسه مجلس خاطرنشان کرد: می توان به دیده اغماض به این 
یک روز نگاه کرد اما در صورتی که مجلس روز یک شنبه آینده نیز به وزیر 
پیشنهادی رأی اعتماد ندهد در آن زمان ادامه فعالیت سرپرست وزارت 

ورزش و امور جوانان نیازمند مجوز از سوی رهبر انقالب است.

نشس��ت وزیران خارجه ایران و 1+5 بعد از نشست داخلی وزیران 
خارجه 1+5 برگزار شد و قرار شد دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1، 

20 و 21 نوامبر )29 و 30 آبان( در ژنو برگزار شود.
پس از پایان این نشست دو طرف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
حضور یافتند؛ این برای اولین بار پس از بیش از شش سال است که 

ایران و 1+5 کنفرانس مشترک برگزار می کنند.
     ظريف: سه روز خیلی خوب و بسیارمثمر ثمر بود

محمد جواد ظریف وزیرخارجه کش��ورمان در این نشست خبری 
مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
 در پاسخ به این س��ؤال، آینده مذاکرات بین ایران و 1+5 را چگونه

 پیش بین��ی می کنید؟ اظهارداش��ت: ابتدا از خانم اش��تون بابت 
صحبت های مقدماتی ایشان تشکر می کنم و قدردان حضور همه 
شما هستم. وی افزود: شش کشور شاید تفاوت نظری داشته باشند 
اما همه با هم کار می کنیم و امید داری��م وقتی مجدد همدیگر را 

مالقات کنیم تا بتوانیم به یک توافق دست پیدا کنیم. 
وزیر امورخارجه ایران با بیان این که ما پیش��رفت هایی داشتیم و 
امید داریم کمی بیشتر پیشرفت داشته باشیم، تصریح کرد: ایران 
 می تواند به این مذاکرات امید داشته باش��د که یک توافق نهایی

 حاصل ش��ود. ظریف در پاس��خ به این س��ؤال، امروز در خصوص 
نقش فرانسه خیلی گفته شد آیا فرانس��ه موضع متفاوتی را اتخاذ 

کرده است؟ 

گفت: من با خانم اشتون موافق هس��تم و انتظار داریم که اعضای 
متفاوت گروه 1+5 دیدگاه خودشان را داش��ته باشند و من هم از 

تمامی آن ها برای آمدن به محل مذاکرات قدردان هستم. 
وزیر امورخارجه همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در 
این مذاکرات نتوانستید به یک توافق دست پیدا کنید و از موضع 
فرانسه نارحت هستید؟ و در 20 نوامبر چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ 
گفت: خیلی طبیعی است، وقتی که ما شروع می کنیم و به جزییات 

می پردازیم، واضح است که تفاوت هایی وجود خواهد داشت. 
ظریف افزود: من ناامید نشدم چرا که نشستی که ما در آن شرکت 
کردیم بیش از دو ساعت بود و االن هم از نیمه شب گذشته و جلسه 
خوبی بود. وی تصریح کرد: مهم اراده سیاس��ی و حسن نیت برای 
خاتمه دادن به این فاز و اجرای مرحله اول توافقاتی که در خصوص 
مسأله هسته ای حاصل خواهد ش��د و ما این اراده را داریم که در 

نشست بعدی گام های بعدی رو به جلو را برداریم. 
ظریف اظهارداشت: سه روز خیلی خوب و بس��یارمثمر ثمربود و 
من امیدوار هستم. وی ادامه داد: من خیلی خوشحال هستم البته 
ما تفاوت های خودمان را هنوز داریم و به همین خاطر هم در این 
مذاکره شرکت کردیم، اگر ما تفاوتی نداشتیم که تا ساعت یک صبح 

مذاکره نمی کردیم. 
     کاترين اشتون: مذاکرات سازنده بود

کاترین اشتون، نماینده 1+5 در گفتگوهای هسته یی با ایران نیز 

در این نشست ضمن اعالم زمان نشست بعدی در 20 آبان اظهار 
داشت: در جلسه طوالنی حضور داشتیم و سه روز درگیر مذاکرات 

سازنده بودیم و از حضور وزیران خارجه در این جا سپاسگذاریم.
اشتون در پاسخ به س��ؤالی گفت: همان طور که ظریف هم گفت 
درگیر مذاکرات س��خت بودیم و هدف مان این است که به نتیجه 

برسیم و به این محل برمی گردیم که به این مسأله بپردازیم.
وی در پاسخ به این پرسش که نقش فرانسه در این مذاکرات چگونه 
بود؟ گفت: فرانسه نقش مهمی را در 1+5 ایفا می کند و امروز هم 

همین طور بود؛ به همراه همکاران دیگر. 
     جان کری: مذاکرا ت جدی و سازنده و مبتنی بر احترام 

متقابل بود
در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز پس از پایان این 
نشست در سالن مجاور کنفرانس خبری اشتون و ظریف کنفرانس 

خبری برگزار کرد.
وی که پ��س از 3 روز مذاکرات ای��ران و 1+5 در جمع خبرنگاران 
حضور یافته بود اظهار داش��ت: بدون اغراق می گویم که پیشرفت 
قابل توجهی در حرکت به جلو داشتیم.  االن که ژنو را ترک می کنم 
سؤالی در ذهنم وجود ندارد. با حس��ن نیت می توانیم به موفقیت 

دست پیدا کنیم.
 او اظهارداش��ت: دیپلماس��ی به زمان نیاز دارد و طول می کشد تا 
اعتماد بین دو کش��وری که زمان های طوالنی اعتماد بین آن ها از 

بین رفته است احیا شود.
وزیر خارجه آمریکا با بیان این که ما به نگرانی های متحدان خود 
احترام می گذاریم گفت: مدت زمان زیادی اس��ت که بر روی این 
مسأله کار می کنیم و سعی می کنیم راهی مسالمت آمیز برای مسأله 

هسته یی ایران پیدا کنیم.
کری در پاسخ به سؤالی درباره اصرار س��نا برای وضع تحریم های 
جدید علیه ایران گفت: آمریکایی ها نباید اش��تباه کنند. هر روزی 
که تفاهم عقب می افتد ایران غنی سازی بیش تری انجام می دهد. 
پس باید اقداماتی انجام دهیم که رسیدن به یک تفاهم را نزدیک تر 
کنیم. وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: انجام ندادن یک تفاهم به معنای 
نداشتن تفاهم نیست. ما به این جا با زبان های مختلفی آمده ایم و 

این طبیعی است. باید با هم کار کنیم و این طبیعت مذاکره است.
وی در پاس��خ به س��ؤالی دیگر در مورد راکتور اراک گفت که باید 
نگرانی های ما در این زمینه رفع شود. از سوی دیگر عباس عراقچی 
معاون وزیر خارجه ایران با تأکید بر پیشرفت قابل مالحظه  در این 

دور از گفتگو ها ،گفت هنوز اختالف هایی باقی است.
وی  پس از کنفرانس خبری مش��ترک ظریف و اشتون، نشست را 

سازنده دانست.

پايان رايزنی های فشرده در ژنو؛ نشست بعدی 29 آبان

ايرانی ها امتیازی به ما امید برای حل توافق بر سر مسأله هسته ای ایران 
نمی دهند

س��رهنگ دوم رالف پترز، از مقام های اطالعاتی پیشین در 
پنتاگون در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود: بر اساس بحث 
های انجام شده در ژنو، عمال ایرانی ها هیچ امتیازی به ما نمی 
دهند. این نظامی پیشین به تلویزیون فاکس نیوز آمریکا که 
مواضع جمهوریخواهان افراطی را بازت��اب می دهد، گفت: 
س��خنان نتانیاهو درباره اش��تباه بودن توافق با ایران کامال 
درست است. بر اس��اس اطالعاتی که من دارم، ایرانی ها نه 
سانتریفوژی را نابود می کنند و نه هیچ فرایندی را به عقب باز 
خواهند گرداند. وی افزود: آن ها تنها یک وقفه کوتاه مدت در 
فعالیت های خود خواهند داشت و در مقابل ما تحریم های 

خود را به دست خودمان خراب خواهیم کرد.

ايران و غرب به دنبال حل 
اختالفات هستند

یک کارشناس خاورمیانه با اش��اره به خواست ایران و گروه 
1+5 برای حل اختالفاتشان، دستیابی دو طرف به توافق در 

مذاکرات هسته ای را دور از ذهن ندانست.
والتر پوش کارش��ناس آلمانی خاورمیانه در مورد مذاکرات 
هسته ای نمایندگان ایران و کش��ورهای 1+5 در ژنو گفت: 
هر دو طرف به دالیل مختلف به این نتیجه رس��یده اند که 

رویارویی بیش از این قابل ادامه دادن نیست. 
پوش در گفتگو با روزنامه فرایه پرس��ه ادامه تنش در روابط 
ایران و غرب را بی دلیل دانست و تأکید کرد از همین روست 

که تالش ها در راستای از میان برداشتن موانع است.
 وی اظهار داشت: آمریکایی ها تالش خود برای منزوی کردن 
ایران را متوقف کرده و مقامات این کشور را متقاعد کرده اند 
که به دنبال تغییر نظام نیستند. به گفته وی ایران نیز شروط 

خود را دارد و به راحتی حاضر به مصالحه نیست.

ترور نماينده پارلمان سوريه 
توسط »داعش«

گروه تروریستی موسوم به »داعش« )دولت اسالمی عراق و 
شام( یکی از نمایندگان پارلمان سوریه به نام »مجحم السهو« 

را در یکی از ایست ها در هنگام انتقالش به دمشق، ربودند.
بر اساس این گزارش، گردان »فاتح« وابسته به تیپ »النصر« 
در ارتش آزاد، این نماینده مجلس را در تاریخ 6 ژانویه 2013 

در مسیر دمشق – حسکة ربود و کشت.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 دولت 
کار تبلیغاتی انجام نمی دهد 

صادق / مشاور رسانه ای ریيس جمهور

در مجم��وع امیدواریم تالش  های م��ان صادقانه و خاضعانه بوده باش��د. 
در حال حاضر دوس��تان دولت در این مس��یر کار می کنند. به جای این 
که فقط بنش��ینیم و ببینیم که چه کس��انی را تخریب می کنند و هدف 
چیست و این جور حرف ها به کا رخود می پردازیم و بنای این را هم نداریم 
که قبل از ش��روع کاری یا به س��رانجام رساندن آن، مس��أله را تبلیغاتی 
کنیم.  آن هایی که در بیرون می نش��ینند و علیه نظام و کش��ور و مردم 
نقشه می کش��ند یا عده ای در 
داخل کشور بی توجهی کرده و 
به دولت حمله می کنند با همه 
این ها دولت تدبیر و امید تالش 
می کند مدبرانه و ب��ا طمأنینه 
از پی��چ و خم مش��کالت عبور 
کند. از خدا م��دد می خواهیم 
و به حمایت و پشتیبانی مردم 

امیدواریم.
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چهارمین پیشنهاد روحانی برای وزارت ورزش

روحانی طی نامه ای به علی الریجانی، محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیش��نهادی وزارت 
ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد. نامه معرفی رییس جمهور به رییس  مجلس شورای اسالمی درباره 

معرفی محمود گودرزی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس قرائت شد.

مقصد اولین سفر
 استانی مشخص شد

وزير علوم هفته آينده 
به مجلس می رود

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس  جمهور مبنی بر این که آیا کارویژه 
جدیدی برای س��فرهای اس��تانی تدارک دیده اید و اولین سفر استانی دولت 
یازدهم چه زمانی صورت خواهد گرفت، گفت: با اهتمامی که رییس جمهور به 
استان خراسان رضوی دارد، اولین سفر استانی دولت یازدهم به مشهدالرضا)ع( 

خواهد بود. وی گفت: در این سفر کلیه اعضای کابینه شرکت خواهند کرد.
معاون اجرایی رییس جمهور همچنین در خصوص زمان اولین س��فر استانی 
دولت یازدهم افزود: 2 هفته بعد از عاشورا، اولین سفر استانی صورت خواهد 

گرفت.
شریعتمداری درباره این که آیا در س��فرهای آتی کلیه اعضای کابینه حضور 
خواهند داشت یا نه، اظهار داشت: متناس��ب با موضوعات استانی، ترکیبی از 

هیأت وزیران در سفرهای استانی حضور خواهند داشت.

عبدالوحید فیاضی  نماینده مجلس درخصوص طرح سؤال از وزیر علوم گفت: 
طرح سؤال از وزیر علوم با امضا تعداد قابل توجهی از نمایندگان به هیأت رییسه 

مجلس تحویل داده شد.
وی ادامه داد: در مراحل بعد هیأت رییسه به کمیسیون آموزش ابالغ می کند و 
کمیسیون هم وزیرعلوم  را برای پاسخ به سؤال نمایندگان در جلسه کمیسیون 

فرا می خواند.
سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان از پاسخ 
وزیر علوم در خصوص سؤاالت مطرح شده قانع شوند تمام شده و دیگر مرحله 
بعدی نخواهد داشت در غیراین صورت درصحن علنی مجلس سؤاالت طراحان 
و پاسخ وزیرعلوم به رأی گذاشته می ش��ود در صورتی که رأی نیاورد مسأله 

استیضاح مطرح می شود.

مجلس شورای اس��المی در جلس��ه علنی خود به بررسی 
صالحیت وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارت ورزش 
و جوانان پرداخت که در پایان این جلسه و پس از رأی گیری 
از نمایندگان، نصراهلل سجادی موفق به کسب آرا الزم برای 

مدیریت این وزارتخانه نشد.
از مجم��وع 253 رأی نماین��دگان مجلس، س��جادی فقط 
124 رأی موافق گرفت، درحالیکه از مجموع آرای ماخوذه 
107 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع داشت. طبق اعالم علی 
الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی، س��جادی هم 

نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
س��جادی در حالی موفق به کس��ب رأی اعتماد از مجلس 
شورای اس��المی برای وزارت ورزش و جوانان نشد که پیش 
از این مسعود سلطانی فر و سیدرضا صالحی امیری به عنوان 
گزینه ه��ای پیش��نهادی دکتر حس��ن روحانی ب��رای این 
وزارتخانه به مجلس معرفی شده بودند، اما هیچ یک از آن ها 

هم موفق به کسب رأی اعتماد الزم نشده بودند.
سجادی بعد از انتخاب س��یدرضا صالحی امیری به عنوان 
وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان، از سوی وی به عنوان 
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه منصوب شد،  
اما بعد از این که صالحی امیری از کس��ب رأی اعتماد الزم 

بازماند، به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد.

محمدرضا عارف در دیدار با جبهه اصالح طلبان و با اشاره به 
گزارش عملکرد جبهه اصالح طلبان با قدردانی از تالش آنها  
در زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری ،اظهار داشت:در چند 
ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نگرانی های جدی 
درخصوص ادامه روند گذشته وجود داشت و این نگرانی در 
بین اصالح طلبان بیش تر بود ولی  با جهت گیری مثبت نظام 
و تالش اصالح طلبان باعث ش��د این نگرانی تداوم نداشته 
باشد و انتخاباتی برگزار شد که اصالح طلبان هم در مشارکت 
 73 درصدی م��ردم و هم در پیروزی دولت منتخب س��هم 
به سزایی داش��تند. عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
با بیان این ک��ه  نفس برگ��زاری انتخاباتی س��الم  برخی از 
مشکالت کشور را تقلیل داد،به رویکرد جدید غرب در قبال 
کشورمان اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من رویکرد جدیدغرب 
یک تاکتیک  است نه یک راهبرد . غرب همان غرب است و 
عملکردش در طول 30 سال گذشته هم مشخص است ولی 
در فضای ش��کل گرفته بعد از برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری غرب باالجبار باید به ما و حقوق به حق کشورمان 

احترام بگذارد.
وی با اش��اره ب��ه روند صع��ودی بحران ه��ای اجتماعی در 
کشور،گفت: مشکالت اجتماعی کم تر از مشکالت اقتصادی 

نیست.

ظریف پس از پایان مذاکرات ژنو در اولین پست فیس بوکی 
خود پیش از بازگشت به تهران نوشت:ساعت 7 و نیم صبح 
یکشنبه به وقت ژنو و 10 صبح به وقت ایران عزیز است. قرار 

است کم کم برای بازگشت به تهران به فرودگاه برویم. 
لذا ممکن است نتوانم این گزارش را در ژنو تمام کنم. در سه 
روز گذشته مذاکرات حساس و فشرده ای در ژنو داشتیم. از 
بعدازظهر جمعه که وزرای خارجه 1+5 یکی پس از دیگری 

به ژنو سرازیر شدند.
 علت آمدن وزرا، جدی ش��دن مذاکرات و تفاوت دیدگاه ها 
در داخل گروه 1+5 بود، به ویژه در میان اعضای غربی 5+1. 
برای همین هم آقای الورف، وزیر امور خارجه روسیه و قائم 
مقام وزیر امور خارجه چین خیلی دیرتر بعدازظهر ش��نبه 
 وارد شدند. بیشتر مذاکرات هم در داخل اعضای غربی 5+1 

بود.
 البته ما هم چند دور مذاکره طوالنی با وزرای مختلف داشتیم 
و نهایتا هم یک جلسه دو ساعته تا حدود ساعت 12 و نیم بعد 
از نیمه شب شنبه با همه وزرا. بحث ها طبیعتا جدی بود ولی 
فضای بحث بسیار محترمانه بود. امکان رسیدن به توافق با 
اکثر 1+5 وجود داشت ولی به هرحال نیاز بود که همه همراه 
باشند و از اظهارات علنی وزرا شنیده اید که یکی از هیأت ها 

قدری مشکل داشت.

دکتر روحانی  ب��ا بیان این که طرح پیش��نهادی جمهوری 
اسالمی ایران مبتنی بر 3 بخش است، گفت: این طرح مقدمه 
دارد که آن مقدمه اهداف را بیان می کند. قسمت پایانی دارد 
که ش��رایط ایران را بعد از این دوران گذار تبیین می کند و 
دوره وس��ط که این دوره چند مرحله خواهد داشت که فعال 
بحث مرحله اول و اجرا شدن آن است. وی ادامه داد : »ما به 
زبان و عمل به طرف های مذاکره کننده به صراحت گفتیم که 
به هیچ عنوان تهدید، تحریم، تحقیق و تبعیض جواب نخواهد 
داد. جمهوری اسالمی ایران در برابر تهدید هیچ قدرتی سر 
فرود نمی آورد و نیاورده. رییس جمهور با بیان این که ایران 
روی میز مذاکره اش عقالنیت، منطق، تدبیر را دارد و با همین 
اهرم در برابر دیگران حاضر می شود، خاطرنشان کرد: برای 
ما خط قرمزها قابل عبور نیست. حقوق ملت ایران خط قرمز 
ماست. منافع ملی خط قرمز ماس��ت و از جمله آن حقوق، 
حقوق هسته ای در چارچوب مقررات بین المللی و من جمله 

غنی سازی در خاک ایران است. 
وی با بیان این که اگر کلمه  هسته ای برای ایران به کار می رود، 
مقصود فناوری صلح آمیز هسته ای است، گفت: اگر در ایران 
کسی می گوید ما هسته ای هستیم مقصود بخش صلح آمیز 
فناوری هسته ای اس��ت. ما با این منطق و استدالل در ژنو و 

نیویورک ظاهر شدیم.

سیاست داخلی امور خارجهمجلس دولت

سجادی هم از مجلس 
رأی اعتماد نگرفت

رويکرد جديدغرب 
تاکتیک است نه راهبرد 

 يکی از کشورها 
همراهی نکرد 

 خط قرمزها 
قابل عبور نیست
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فرصت تشکیل پرونده گواهینامه 
ب ۱ فقط تا پايان سال جاری

رییس پلی��س راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان گف��ت: متقاضیان 
گواهینامه پ ۱ که برای آن ها کاردکس صادر ش��ده و در مراحل آزمون 
 هستند، فقط تا پایان سال فرصت دارند نس��بت به تکمیل پرونده خود

 اقدام کنند.
 سرهنگ حسین غالمی با اعالم این خبر اظهارداشت: مهلت قانونی این 
متقاضیان بعد از سال ۹۲ به پایان می رسد و کاردکس مربوطه آن ها باطل 
خواهد شد به همین جهت توصیه می کنیم که از فرصت باقی مانده نهایت 

استفاده را نمایند. 

 نقش خانواده در امر به معروف 
نبايد فراموش شود

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نقش خانواده در امر به معروف 
و نهی از منکر بسیار مهم است و بسیاری از منکرات با دخالت خانواده ها 
قابل حل است. احمد شریعتی در جلس��ه شورای شهر اصفهان پیرامون 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهارداش��ت: امر به معروف و نهی از 
منکر باید توام با محبت، حفظ کرامت انسانی مردم، رعایت جایگاه انسان و 
مهر همراه باشد. وی آموزش درست را امری مهم برای امر به معروف و نهی 
 از منکر دانست و گفت: نقش خانواده در امر به معروف بسیار مهم است،

 اما متأسفانه امروز شاهد هستیم این نقش مهم فراموش شده است.

 500 نفر عضو افتخاری
 انجمن آمايش سرزمین هستند

بازرس مؤسسه آمایش س��رزمین گفت: 500 نفر عضو افتخاری انجمن 
آمایش سرزمین هستند.

 به گزارش فارس، هادی ش��هپر در نخس��تین نشس��ت اعضای انجمن 
آمایش سرزمین با اش��اره به ثبت رس��می این انجمن آمایش سرزمین 
اشاره و اظهارداش��ت: پس از ثبت رسمی این مؤسسه، نخستین نشست 
انجمن آمایش س��رزمین با حضور اعضای هیأت مدیره و هیأت مؤسس 

این شرکت برگزار شد.

 توسعه آستان مقدس
 امامزاده شرودان تا ۷هزار مترمربع

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان گفت: مساحت آستان 
مقدس امامزاده شرودان به ۷هزار متر مربع می رسد.

به نقل از روابط عموم��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان، 
سیدحسن فاضلی اظهار داشت: با ایجاد فضای سبز در امامزاده شرودان، 
وسعت این آستان مقدس 500 مترمربع افزایش می یابد.  وی تصریح کرد: 
مساحت کل این آستان ۶500 مترمربع است که با انجام اقداماتی چون 
ایجاد فضای سبز در حدود 500 مترمربع مساحت این آستان، به هفت 

هزار متر مربع می رسد. 
سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان ادامه داد: این فضای 

سبز در محوطه آستان، روبه روی مهدیه واقع شده است. 

پس از گذشت 44 روز از انتصاب 
شهردار اصفهان

 تغییرات مديريتی 
در شهرداری اصفهان آغاز شد

در احکامی از س��وی ش��هردار اصفهان، معاونین فرهنگی، 
اجتماعی و هماهنگی امور مناطق و سازمان ها، سرپرست 

روابط بین الملل، مشاور عالی و ... منصوب شدند.
س��قاییان نژاد در احکام��ی جداگان��ه عل��ی قاس��م زاده 
را ب��ه س��مت مع��اون فرهنگ��ی اجتماع��ی ش��هرداری 
اصفه��ان، مه��دی جمالی ن��ژاد را ب��ه عن��وان مش��اور 
عال��ی، ریی��س گ��روه مش��اوران، مع��اون هماهنگ��ی 
 امور مناطق و س��ازمان ها و سرپرس��ت رواب��ط بین الملل 
ش��هرداری اصفهان معرفی  کرده اس��ت. همچنین احمد 
 س��لیمانی پور به س��مت مدیرعام��ل س��ازمان پارک ها و 
فضای س��بز ش��هرداری اصفهان و حبیب اهلل تحویل پور به 
عنوان مدیر بازرس��ی، ارزیاب��ی عملکرد و پاس��خگویی به 
شکایات شهرداری اصفهان معرفی ش��د. در این احکام که 
همزمان با دهمین سالگرد حضور س��قاییان نژاد به عنوان 
شهردار اصفهان اعالم ش��د، دو تن از معاونین معرفی  شده 
در گذشته نیز در همین مسئولیت مش��غول به خدمت در 
شهرداری اصفهان بودند. علی قاس��م زاده در آغاز کار سید 
مرتضی سقاییان نژاد به عنوان ش��هردار اصفهان به سمت 
مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
منصوب ش��د و پس از ایجاد معاونت فرهنگ��ی اجتماعی 
ترجیح داد ک��ه در این منصب نماند. جمالی ن��ژاد نیز قبل 
از حضور خود در کس��وت معاون عمرانی استاندار در زمان 
حضور علیرضا ذاکر در استانداری، به عنوان معاون هماهنگی 
امور مناطق شهرداری مشغول به کار بود، این در حالی است 
که حبیب اهلل تحویل پور نیز که کار خود در مجموعه مدیریت 
شهری اصفهان را از دبیرخانه ش��ورای شهر آغاز کرده بود، 
در دوره ای به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی و مدیرعامل 
سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری مشغول به کار بود و در 
سال های اخیر در حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 

حضور داشت. 
احمد س��لیمانی نیز به عنوان مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز اصفهان مش��غول به فعالیت شده است.گفتنی 
است؛ ش��هردار اصفهان در این احکام از خدمات روستازاده 
و اخوان ش��ریف و داریوش فتحی و رس��ول اخوان شریف 
در سمت مدیر بازرسی و رس��یدگی به شکایات شهرداری 

اصفهان نیز سپاسگزاری کرده است.
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گشتی در اخبار
توزیع کیسه های زباله میان تکایا و مساجد شهر

    مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان از توزیع مخازن و کیسه های زباله میان 
تکایا و مساجد شهر در ایام س��وگواري ماه محرم خبرداد. تیمورباجول با بیان این مطلب گفت: با 
توجه به افزایش استفاده از ظروف یکبار مصرف در دهه اول محرم کیسه هاي زباله توزیع مي شود. 

3

مدیرکل دفتر س��المت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت 
ارایه» خدمات پس از ترخیص و مبتنی بر جامعه«  را حلقه مفقوده 
در درمان بیماری های ش��دید روانپزش��کی دانس��ت و با اشاره به 
اجرای آزمایشی این طرح، گسترش کشوری آن را نیازمند تأمین 

اعتبار دانست.
دکتر احمد حاجبی ارایه» خدم��ات مبتنی بر جامعه« را حلقه ای 
گم شده در درمان بیماری های شدید روانپزشکی دانست و گفت: 
با توجه به اهمیت این مبحث تالش آن است که خدمات مبتنی بر 
جامعه را در بخش خدمات سالمت روان ، جاری کرده و این سیکل 
معیوب فعلی را اصالح کنیم. وی در این باره ادامه داد: بیماری های 
شدید روانپزشکی ذاتا عود کننده هستند، معموال به محض قطع 
درمان، مجددا عالیم در بیماران مبتال عود می کند و به دنبال عود 
مجدد بیماری، بیمار بینش بیمار بود نش را از دس��ت می دهد. به 
این ترتیب عمال چرخه معیوب��ی در درمان بیماری بوجود می آید 
طوری که بیمار با عود بیماری مواجه شده به بیمارستان مراجعه 
می کند و با بهبودی نسبی مرخص می ش��ود. فرد مربوطه پس از 
مدت کمی به دالیل مختلف پذیرشی نس��بت به درمان نداشته و 
بیماری مجددا عود می کند و به این ترتیب دوباره باید برای درمان 

به بیمارستان بازگردد.
حاجبی افزود: در ارایه خدمات به بیماران روانپزش��کی، بیشترین 
هزینه ها به ارایه خدمات بس��تری به بیماران روانپزش��کی شدید 

مربوط می شود. بر این اساس ارایه خدمات پس از ترخیص و مبتنی 
بر جامعه یعنی مراقبت های مستمر )continues care( برای 
این دسته از بیماران ضروری است. اجرای آزمایشی چنین طرحی 
خوش��بختانه نتایج خوبی نیز در پی داش��ته اس��ت، اما گسترش 
کش��وری آن بودجه قابل توجهی نیاز دارد. ارایه این مراقبت های 
مستمر می تواند میزان عود و بس��تری های مجدد بیماران روانی 
ش��دید را کاهش دهد. وی در عی��ن حال تأکید ک��رد: البته الزم 
است برای بیماری های روانپزشکی خفیف تر نیز مانند افسردگی 
و اضطراب، سیس��تم مقداری تقویت ش��ود. در این مقوله درمان 
مش��ارکتی ) collaborative care( الزم اس��ت. بیماری های 
خفیف تر روانپزشکی باید مراقبت های مش��ارکتی داشته باشند؛ 
چنین مراقبت هایی در تمام دنیا ارایه می شود. بیمار صرفا به پزشک 

مراجعه کند و درمان بگیرد، ضمانتی بر تداوم درمان وی نیست.
      طراحی »مراقبت مش�ارکتی« به منظ�ور کاهش بار 

بیماری های خفیف روانپزشکی
حاجبی به افس��ردگی ب��ه عنوان یک��ی از ش��ایع ترین اختالالت 
روانپزشکی اش��اره کرد و گفت: بر این اس��اس طراحی »مراقبت 
مش��ارکتی در بیماری افسردگی« را در دس��تور کار داریم. به این 
ترتیب پس از مراجعه بیمار به پزش��ک که عمده مراجعات هم به 
پزشک عمومی است، از طریق سیستم مش��ارکتی و مقداری هم 
مراقبت های فعال پ��س از ویزیت، در صورت لزوم تحت مش��اوره 

روانپزش��ک قرار می گیرد. مجموعه چنین اقداماتی به کاهش بار 
بیماری های خفیف روانپزشکی منجر خواهد شد.

وی در این باره افزود: با ارایه مراقبت های مشارکتی ارتباط خوبی 
میان سطح یک و دوم خدمات )روانپزشک( و ارتباط فعالی میان 
بیمار )از زمان انجام ویزیت( با تداوم خدمات بعدی اش، داشته و به 
این ترتیب بیمار پس از بهبودی نسبی، درمان را به تصور بهبودی 

کامل قطع نخواهد کرد.
      نحوه و شرايط بیمه بازنشستگی زنان خانه دار

معاون فن��ی و درآمد س��ازمان تأمی��ن اجتماعی ش��رایط بیمه 
بازنشستگی زنان خانه دار و انواع مدل های بیمه بازنشستگی این 
گروه را تشریح کرد. محمد حسن زدا با اشاره به این که زنان خانه دار 
می توانند در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی س��ه نرخ قرارداد منعقد کنند، اظهارداشت: این 
سه نرخ شامل بیمه بازنشس��تگی، بیمه بازنشستگی و فوت و نیز 
بیمه بازنشس��تگی، فوت و از کار افتادگی اس��ت. وی در مورد سه 
نرخ بیمه بازنشستگی زنان خانه دار، خاطرنشان کرد: در ارتباط با 
بیمه بازنشستگی هر فرد ماهانه حدود ۶0 هزار تومان حق بیمه،  
در مورد بیمه بازنشس��تگی و فوت هر فرد ماهیانه حدود ۷5 هزار 
تومان و در ارتباط با بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی هر فرد 
ماهیانه حدود ۹0 هزار تومان حق بیمه پرداخت می کند؛ همچنین 
در صورت استفاده از خدمات درمانی به ازا هر فرد از اعضای خانواده 

نیز سرانه درمان اخذ شده و خدمات درمانی به آنها ارایه می شود.
به گفته زدا، زنان خانه داری که کمتر از 45 سال سن دارند می توانند 
با عنوان »بیمه مشاغل آزاد« به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه 
کرده و با انعقاد قرارداد از ش��رایط بیمه بازنشستگی زنان خانه دار 
بهره مند شوند. وی در مورد این که آیا زنان خانه داری که بیش از 45 
سال سن دارند نیز می توانند از پوشش بیمه ای بازنشستگی زنان  
خانه دار بهره مند شوند؟ گفت: اگر زن خانه داری بیشتر از 45 سال 
سن داشت، به شرطی که دارای سوابق بیمه ای قبلی بود، می تواند 
تحت پوشش بیمه بازنشس��تگی زنان خانه دار قرار گیرد، به طور 
مثال زنی که سه سال در یک ش��رکت خصوصی بیمه بوده است، 
هم اکنون در سن 48 سالگی می تواند با سازمان تأمین اجتماعی 

قرارداد بیمه بازنشستگی منعقد کند. 
وی با بیان این که در زمان پرداخت مس��تمری بازنشس��تگی به 
زنان خانه دار باید دو ش��رط حداقل 30 سال س��ابقه و نیز حداقل 
پنجاه سال س��ن و یا 55 سال سن و ۲0 سال س��ابقه برقرار شود، 
اظهارداش��ت: این دو ش��رط برای دریافت مستمری بازنشستگی 
ضروری است و باید به صورت توأمان محقق شود تا زنان  خانه دار 

بتوانند از این قانون استفاده کنند.

ارايه» خدمات پس از ترخیص و مبتنی بر جامعه « حلقه گمشده 

اقدام  ویژه وزارت بهداشت برای کاهش بار» افسردگی« در کشور
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مرجع تقلید شیعیان در دیدار با شهردار، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اش��اره به این که 50 درصد فعالیت های شهرداری باید به مباحث 
فرهنگی اختصاص یابد، اظهار داشت: با پرداختن به مباحث فرهنگی شهر هم 
از نظر ظاهری آباد می شود هم از نظر باطنی؛ در واقع وقتی مسائل فرهنگی 

حل شود، خیلی از مباحث شهری خود به خود حل می شود.
  آی��ت اهلل م��کارم ش��یرازی در این دی��دار ضمن تس��لیت ایام س��وگواری

 اباعبداهلل حسین)ع( اظهار داش��ت: وقتی به اصفهان می آییم می بینیم که 
شهرداری اصفهان خیلی خوب کار کرده است، ای کاش همه جا همین طور 

فعالیت می کردند، شهرداری اصفهان واقعا نمونه است. 
این مرجع تقلید افزود:اسالم دین جامعی است و این جامعیت یکی از دالیل 
حقانیت این دین اس��ت. وی با بیان این که بارها علما درباره مباحث زیست 
محیطی صحبت کرده ان��د، تصریح کرد: منابع زیرزمین��ی، آب، جنگل تنها 
متعلق به ما نیست بلکه نسل های آینده نیز از این منابع حق دارند و اگر حتی 

من بیش از حق خود از این منابع استفاده کنم غاصب هستم. 
 آی��ت اهلل م��کارم ش��یرازی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در خص��وص 
الی��ه اوزون فت��وا داده ام، خاطرنش��ان ک��رد: اگرش��کاف الی��ه اوزون 
باع��ث ایج��اد بیم��اری ب��رای نس��ل ام��روز و آین��دگان ش��ود ش��رعا 
 جای��ز نیس��ت. وی ب��ا تأکی��د بر ای��ن ک��ه اس��الم هرگون��ه زی��اده روی

 و اسراف را جایز نمی داند، اظهار داشت:منابع زیرزمینی، روزمینی، فضا و هوا 
منابع محدودی هستند بنابراین باید به درس��تی مدیریت شود تا برای همه 

نسل ها قابل  استفاده باشد. 
 این مرجع تقلید در ادامه س��خنان خود با اش��اره به برخ��ی ذهنیت های بد

 در خص��وص فعالیت ه��ای ش��هرداری ادام��ه داد: وقتی ش��هرداری قصد 
اح��داث خیابانی را می نمای��د باید امالک در مس��یر این ط��رح را به قیمت 
 خریداری کن��د، چ��ون گاه��ی ذهنیت ه��ای ب��دی در بین م��ردم ایجاد

 می شود. آیت اهلل مکارم ش��یرازی افزود: وقتی خیابانی احداث می شود، بر 
قیمت امالک آن منطقه افزوده می شود بنابراین سهم شهرداری باید در این 
خصوص عادالنه پرداخت شود از این رو باید آموزش داده شود تا مسائل برای 

مردم تفهیم شود. 
 وی ب��ا بیان این که گاه��ی برخی از اف��راد از پرداخت مالی��ات گالیه دارند، 
گف��ت: افرادی ک��ه تجارت م��ی کنن��د بای��د بدانند که ب��ا هم��ه امکانات 
اجتماعی که برای آن ها فراهم بوده اس��ت توانسته اند س��ود کسب نمایند، 
 بنابراین بای��د ای��ن مه��م را پرداخت کنن��د اما مالی��ات هم بای��د عادالنه 
تعیین ش��ود.  ای��ن مرج��ع تقلید افزود:یک ش��هر آباد، ش��هری اس��ت که 
مسائل فرهنگی آن درست باش��د.  وی تصریح کرد: 50 درصد فعالیت های 
ش��هرداری باید برای احداث مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه ها، ورزشگاه، 
 حوزه های علمیه، حس��ینیه ه��ا و کلیه مراک��زی که به مباح��ث فرهنگی

 می پردازد، هزینه شود. 

حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی در ديدار با شهردار، ريیس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان:

مسائل فرهنگی حل شود، بسیاری از مشکالت شهری رفع می شود

ریی��س اداره اوقاف و امور خیریه س��میرم گفت: در 
راس��تای تبدیل بق��اع متبرکه به قط��ب فرهنگی 
»سوگواره بصیرت عاش��ورایی« در ۹ بقعه امامزاده 

شهرستان سمیرم برگزار می شود.
 علی مبشری در سمیرم با تس��لیت فرا رسیدن ماه 
محرم از اجرای طرح ها و برنامه ه��ای متنوع در این 
ماه خبر داد و اظهارداشت: اداره اوقاف و امور خیریه 
سمیرم در جهت شناس��اندن مکتب سرخ عاشورا و 
عمق بخشیدن به باورهای اقشار مختلف جامعه در 
خصوص اهداف واالی نهضت حسینی و جهت دهی 
به مراسم عزاداری برنامه های ویژه فرهنگی در بقاع 
متبرکه شهرستان اجرا می کند. وی افزود: در همین 

راستا طرح »س��وگواره بصیرت عاشورایی« با هدف 
گسترش و تعمیق بصیرت در جامعه و نیز به منظور 
اجرای هرچه بهت��ر نیات واقف��ان خیراندیش برای 

سومین س��ال پیاپی در ۹ بقعه امامزاده شهرستان 
سمیرم برگزار می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم بیان صحیح 
وقایع نهضت حسینی و روشنگری نسبت به خرافات 
و انحرافات و نیز تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی 
را از جمله اهداف اجرای این طرح دانست و ادامه داد: 
طرح سوگواره بصیرت عاشورایی ویژه ماه های محرم 
و صفر در امامزاده سلطان ابراهیم)ع( سمیرم، بی بی 
نازبانو شهر حنا، بی بی گل خاتون شهر کمه، معصومه 
خاتون شهر ونک، س��یدمحمدخفر، س��ید محمد 
کیفته، سیداحمد آب ملخ، امامزاده زیدبن علی)ع( و 

امامزاده پنج تن سمیرم اجرا می شود.

ريیس اداره اوقاف و امور خیريه سمیرم

برگزاری سوگواره »بصیرت عاشورايی « در بقاع متبرکه سمیرم
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چهره روزيادداشت

اجرای کلکتور انتقال فاضالب طرح 
مسکن مهر فوالدشهر 

عملیات کلکتور انتقال فاض��الب به منظور انتق��ال و دفع فاضالب 
واحدهای طرح مسکن مهر فوالدشهر به محل تصفیه خانه در حال 

اجراست.
به نق��ل از روابط عموم��ی آبفای فوالدش��هر در اجرای ای��ن پروژه 
لوله هایی ب��ه قط��ر 1200 و 1400 میلی متر از جن��س بتن مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد . این پروژه 10 ه��زار و 527 متری اعتباری 
بالغ بر 18 میلیارد ریال دربردارد. همچنین اجرای این عملیات هم 
اکنون به پیشرفت فیزیکی 78 درصدی رسیده است و انتظار می رود 
با تأمین اعتبارات الزم در آینده اي نزدیك شاهد بهره برداري از این 

پروژه باشیم .

 نصب ۱۳۰ انشعاب آب جديد
 در روستاهاي مبارکه

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: طی 
6 ماهه نخست سال جاري 1۳0 انش��عاب آب جدید در روستاهاي 

مبارکه نصب شده است.
علی محمدی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: 58 مورد انشعاب 
آب در سه ماهه نخست و در نیمه دوم امس��ال 72 مورد انشعاب در 
روس��تاهای مبارکه واگذار ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: طی ۳ ماهه 
نخست امسال 47 عدد و در نیمه دوم امس��ال نیز تاکنون 24 مورد 
کنتور خراب در این روستاها تعویض شده که این کار آثار چشمگیري 
در کاهش آب بدون در آمد داش��ته اس��ت. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی اس��تان اصفهان از 24۳ مورد تعمیرات و حوادث 
ش��بکه در نیمه نخس��ت امس��ال خبر داد و گفت: در روس��تاهای 
شهرستان مبارکه 8 مورد س��رویس کاري رفع عیوب تابلو برق نیز 

طي این مدت انجام شده است.

برداشت ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی 
بهاره در استان 

     کارشناس س��بزی و صیفی جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: 
کشاورزان اس��تان اصفهان از مجموع 12 هزار و 500 هکتار مزارع 

بهاره سیب زمینی، ۳00 هزار تن محصول برداشت کردند.
ابراهیمی با بیان این که ارگیا، مارپنا، سانته، س��اتینا از جمله ارقام 
اصلی این محصول اس��ت، افزود :شهرس��تان های فریدن، سمیرم، 
فریدونشهر، چادگان،خوانس��ار، گلپایگان و تیران و کرون از عمده 

تولیدکننده سیب زمینی هستند. 

تشريح جزئیات دو پرونده بزرگ 
قاچاق خودرو

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزئیاتی از دو پرونده 
مهم قاچاق خودرو را تشریح کرد.

حمید قناعتی با اشاره به ورود برخی خودروهای گران قیمت از جزیره 
ابوموسی گفت: دولت برای کمك به مردم ساکن ابوموسی مجوز وارد 
کردن یك دستگاه خودرو را به آن ها داد که در این زمینه حواله هایی 
صادر شد. وی با بیان این که برخی از افراد سودجو این حواله ها را با 
قیمت پایین خریداری کردند اظهارداشت: این افراد بعد از خرید این 
حواله ها با آن ها خودروهای لوک��س و گران قیمت را وارد کردند که 
خوشبختانه با پیگیری های این ستاد ترخیص این خودروها از گمرک 
متوقف شد. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: 
در این زمینه نیز پرونده ای برای رسیدگی در دستگاه قضایی تشکیل 
شده که در دست بررسی است. قناعتی با اشاره به دیگر پرونده ورود 
قاچاق خودرو اظهارداش��ت: در این زمینه یك پرونده مهم دیگر که 
خودرو از طریق گمرک چابهار وارد ش��ده نیز تشکیل شده و این دو 
پرونده مهم و بزرگ قاچاق خودرو با جدیت هر چه تمام در دس��ت 
بررس��ی اس��ت. وی گفت: جزئیات پرونده، نوع و تعداد خودروها و 

قیمت آن ها در آینده اطالع رسانی خواهد شد.

برنج های وارداتی از سالمت کامل 
برخوردار هستند

انجمن واردکنندگان برنج ایران اعالم ک��رد واردات هرگونه برنج از 
مبادی رسمی کشور تحت نظارت وزارت خانه ها ی صنعت و معدن 
و تجارت، بهداشت، جهاد کشاورزی وسازمان ملی استاندارد بوده و 
از نظر سالمت، کنترل های کمی و کیفی مطابق با استانداردهای روز 
جهانی صورت می پذیرد. بعد از انتشار اخباری مبنی بر آلوده بودن 
برنج های واردات��ی، اتحادیه واردکنندگان برن��ج در اطالعیه اعالم 
 کرد: این روزها به دلیل عدم آگاهی از فرایند واردات برنج به کشور، 
اظهار نظره��ای غیر کارشناس��ی و طرح مباحث غی��ر واقعی باعث 

تشویش اذهان عمومی می شود.

جزيیات فعالیت کمیته دستمزد 
کارگران

 کارگران ديگر به پس انداز
 فکر نمی کنند!

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 
تأمین معیش��ت کارگران را مهم تری��ن اولویت کمیته 
دس��تمزد اعالم کرد و گفت: در ش��رایط فعلی کارگران 
دیگر به دنبال پس انداز نیستند و تنها به گذران زندگی 

فکر می کنند.
هادی ابوی  اظهارداش��ت: در بحث تعیین دستمزد سال 
9۳ آنچه بیش از هرچیز مد نظر است معیشت کارگران 
و تأمین حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اس��ت. 
زیرا انصافا با حقوقی که برای سال 92 کارگران دیده شده 
کارگران نمی توانند خود و خانواده هایشان را اداره کنند 
و گزارش های واصله حاکی از آن اس��ت که در بسیاری 
از خانوارها زنان نیز دوشادوش مردان سر کار می روند و 
فرزندان از ادامه تحصیل باز مانده تا به معیشت خانواده 

کمك کنند.
 وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در فرهن��گ ایرانی م��ردان بار 
مسئولیت ها و هزینه های زندگی را بر دوش می گیرند، 
افزود: متأسفانه شرایط فعلی به گونه ای است که مردان 
دیگر به تنهایی از عه��ده اداره زندگی بر نمی آیند و زنان 

نیز در اشتغال به کار مشارکت می کنند.
به گفته ابوی کارگران تنها به دنبال گذارن زندگی و اداره 
امور معیشتی هستند و دیگر به پس انداز فکر نمی کنند.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور 
در ادامه به روند فعالیت کمیته دستمزد کانون اشاره کرد 
و گفت: کمیته دس��تمزد از ابتدای آبان فعال ش��ده و به 
تمام استان هایی که کانون در آن ها استقرار دارد اعالم 
کرده ایم که کارگروه های خود را تش��کیل بدهند و آمار 
وضعیت معیش��ت کارگران و نرخ ت��ورم را در هر منطقه 
بررسی و در قالب یك گزارش به کمیته کانون ارایه دهند.

ابوی ادامه داد: در آن دسته اس��تان ها و مناطقی هم که 
کانون های صنفی ایجاد نشده دفاتر منطقه ای راه اندازی 
و جایگزین کرده ایم که تش��کل ه��ای کارگری وضعیت 
معیشت کارگران را بررس��ی کرده و پس از رصد موارد، 
گزارش مربوط را به کانون ارسال خواهند کرد در نهایت 
کانون بر اساس تحلیل آماری و دسته بندی اولویت های 
هر منطقه، گزارش دستمزد را به شورای عالی کار انتقال 

خواهد داد.

 رکود کیفیت
 فرش ماشینی اصفهان 

 قیمت گوسفند زنده
 بدون تغییر می ماند

رییس اتحادیه فرش ماشینی، موکت و تزئینات ساختمان اصفهان گفت: وجود 
دستگاه های قدیمی و قیمت باالی ارز تولید فرش ماشینی باکیفیت را در اصفهان 
به رکود برده است.حبیب پوستین دوز اظهار داشت: در حال حاضر وارداتی در 
حوزه مواد اولیه فرش ماشینی  نداریم و تمام مواد اولیه تولید ایران است. وی با 
اشاره به این که مشکلی در حوزه تولیدات مواد اولیه نداریم، ادامه داد: هم اکنون 

مواد اولیه در کاشان، مرکزی ، مشهد و اصفهان تولید می شود.
رییس اتحادیه فرش ماشینی، موکت و تزئینات ساختمان اصفهان افزود: فرش 
ماشینی اصفهان امروز به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان صادر می شود 
چراکه این کشورها به دنبال فرش ارزان هستند. وی با بیان این که فروش فرش 
ماشینی در سطح بازار اصفهان کاهش چشمگیری یافته، گفت: با توجه به وضعیت 

اقتصادی و تورمی که وجود دارد افراد کم تری به خرید فرش روی می آورند.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: قیمت گوشت گوسفند در ماه محرم 
بدون تغییر 11 هزار تا 11 هزار و 500 تومان می ماند.

علی اصغر ملکی  با اشاره به دالیل ثابت ماندن قیمت گفت: کشتار گوساله در 
دهه اول ماه محرم با هدف ثابت نگه داشتن قیمت گوشت گوسفندی بیشتر 
شده اس��ت.رییس اتحادیه گوشت گوس��فندی تأکید کرد: قیمت گوسفند 
همچنان بدون تغییر بوده و حتی تاسوعا و عاشورا نیز افزایشی نخواهد داشت.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: با کاهش قیمت دالر که انگیزه 
قاچاقچیان را برای خروج دام از کش��ور کمتر کرده است، قیمت در داخل نیز 
ثابت بوده و افزایشی نداشته است. وی همچنین گفت: مکان های عرضه همانند 
عید قربان وجود ندارد و کسانی که گوسفند زنده به عنوان نذری می خواهند، از 

دامداری ها و چوب دارانی که کنار خیابان عرضه می کنند، تهیه کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صنعت، 
 معدن و تج��ارت باید دالیل قان��ع کننده ای ب��رای حذف 
ایران کد از سیستم توزیع و س��اماندهی کاال در کمیسیون 

صنایع و معادن به نمایندگان ارایه بدهد.
به گزارش مهر، حمیدرضا فوالدگر با اشاره به این که وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت اگر معتقد به حذف راه و روش��ی 
 قانونی اس��ت، بای��د دالیل منطقی خ��ود را بگوی��د افزود: 
ایران کد مورد وثوق دولت و مجلس جهت ساماندهی نظام 
توزیع از مبدأ تا مقصد است که در همه جای دنیا از آن بهره 
گرفته می شود، لذا اگر دولت قائل به حذف این روش است، 
باید در مورد این که چه معایبی باعث شده که این مزیت مورد 

نظر قرار نگیرد توضیح دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: حتی 
 اگر این طرح با اش��کاالتی روبرو اس��ت و یا حتی غلط اجرا 

می شود باید پرسید طرح جایگزین چیست؟
وی تأکید کرد: بنابراین دولتم��ردان باید بگویند دالیل لغو 
سیستم ایران کد چیست؟ آیا معایب آن بیش تر از مزایایش 
بوده؟ یا این که اگر ط��رح جایگزینی دارند چ��را تا االن در 
موردش اطالع رس��انی نکردند؟ در ش��رایط فعلی که بحث 
مبارزه با قاچاق یکی از اولویت هاست تشخیص حذف یك 

سیستم ضدقاچاق توجیه ندارد.

 قائ��م مق��ام وزی��ر نی��رو از س��رمایه گ��ذاری س��الیانه
 60 هزارمیلیارد ریال در بخ��ش آب خبر داد و گفت: دوران 
دوم ش��خص بودن بخش خصوصی در صنعت آب و برق به 
پایان رسیده است. به گزارش مهر، ستار محمودی در مراسم 
اختتامیه نمایشگاه آب و برق با بیان این که پایان یافتن دوره 
شخص دوم بودن بخش خصوصی و ورود این بخش به متن 
کارها، پیام این نمایشگاه بود گفت: برگزاری نمایشگاه می 
تواند حس رقابت، اشتغال زایی و فضای کسب و کار را تقویت 
کند. قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: بخش خصوصی نشان 
داد که می تواند در اجرای اصل 44 ظرفیت های بیش تری را 
بپذیرد. هم اکنون در هر سال به میزان 60 هزار میلیارد ریال 

در بخش آب سرمایه گذاری می شود.
محمودی ارزش صادرات برق را هم در هر س��ال 2 میلیارد 
دالر اعالم کرد و افزود: سالیانه ۳ میلیارد و 100 میلیون دالر 
تجهیزات و خدمات فنی و مهندس��ی صنعت آب و برق نیز 
به خارج کش��ور صورت می گیرد. وی ادامه داد: قیمت یك 
محصول 17 درصد بهای آن در بخش آب اس��ت و این رویه 
نادرستی است که باعث می شود چرخه تولید تضعیف شود. 
در برق نیز بعضا قیمت محصولی 25 درصد بهای آن است و 

در این بخش نیز با مسائلی روبرو هستیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: توزیع 
آب از سرچش��مه زاینده رود باید عادالنه باشد تا بخش های 

مختلف از این آب بهره مند شوند.
مجید منصوری بیدکانی در پاسخ به این سؤال که آیا صحبت 
برخی از افراد مبنی بر این که برنج کاری یکی از دالیل اصلی 
خشکی زاینده رود اس��ت، صحت دارد یا خیر، اظهارداشت: 
خیر، ای��ن موضوع صحت ن��دارد و چنی��ن صحبت هایی را 
تکذیب می کنم. وی با بیان این که کش��ت برنج در اس��تان 
اصفهان با مناطق دیگر دارای تفاوت هایی است، افزود: چرا 
که زمین های کشاورزی استان اصفهان مشرف به رودخانه 
است و شیب این زمین ها به کف رودخانه می خورد و آبی که 
در برنج کاری مصرف می شود، چندین مرتبه در گردش کاری 
می چرخد. نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی 
 با تأکید ب��ر این که زمین برنج کاری زمین ش��نی نیس��ت، 
تصریح کرد: برای کش��ت برنج نس��بت به سایر محصوالت 

کشاورزی مانند ذرت، آب کم تری مصرف می شود.
وی با اش��اره به این که در حال حاضر آب انتقال داده ش��ده 
به یزد برای بخش های ش��رب، صنعت و کشاورزی استفاده 
می شود، ادامه داد: در ابتدا مقرر ش��ده بود که این آب تنها 

برای شرب در استان یزد مصرف شود.

تنها خودروی فراری وارداتی به ایران در سال جاری لقب 
گران قیمت ترین خودروی وارداتی هفت ماهه امسال را 

نیز به خود اختصاص داد.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، برای��ن اس��اس خ��ودروی

 فراری 458 اسپایدر کروک دنده اتوماتیك دو در قرمز 
که به ارزش 204 هزار و 642 دالر در ش��هریور امس��ال 

وارد کشور شد.
گران قیمت ترین خودروی وارداتی در هفت ماه نخست 

سال جاری محسوب می شود.
رده ه��ای دوم و س��وم گران ترین خودروه��ای وارداتی 
هم به دو محصول بنز ش��امل مرس��دس SL500 مدل 
201۳ رنگ س��فید و مرس��دس S500 با حجم موتور 
5000 سی س��ی مدل 2012 اختص��اص یافت. ارزش 
گمرکی این دو خودرو بدون احتس��اب تعرفه و عوارض 
 به ترتیب 175 هزار و 4۳1 دالر و 175 هزار و 192 دالر

 است.
دو محص��ول دیگر بن��ز نیز رده ه��ای چه��ارم و پنجم 
گران ترین خودروهای وارداتی به ایران را در سال جاری 

تاکنون به دست  آوردند. 
ضمن این که محصوالتی از تویوتا، بی ام و و پورش��ه هم 

رده های بعدی این فهرست را به خود اختصاص دادند.

انرژی زاینده رودصنعت و تجارت خودرو

 واکنش  مجلس
 به حذف ايران کد

سرمايه گذاری 
6۰هزارمیلیارد ريالی در آب

توزيع آب از سرچشمه 
زاينده رود بايد عادالنه باشد

گران ترين خودروهای 
وارداتی مشخص شدند

اخبار کوتاه

نگاه

4
ترخیص کره با ارز 2477 تومانی

در هفت ماهه امسال بالغ بر 21 هزار تن کره به ارزش تقریبی 106 میلیون دالر وارد شد. تازه ترین 
آمار گمرک ایران حاکی از آن اس��ت که در هفت ماهه 1۳92 معادل 21/7هزار تن کره بسته بندی 

شده به صورت بسته های بیش از 500 گرمی به ارزش105/9 میلیون دالر وارد شد .
برنج کاری نقشی در خشکسالی 

زاينده رود ندارد 
عوض حیدر پور/ نماینده مردم در مجلس

 ادعای برخی افراد مبن��ی بر این که برنج کاری از دالیل اصلی خش��کی 
زاینده رود است به هیچ عنوان صحت ندارد. با توجه به این که برخی افراد 
مدعی این هس��تند که برنج کاری یکی از دالیل اصلی خشکسالی های 
زاینده رود است معتقدم خیر، این موضوع صحت ندارد چراکه آبی برای 
کشت برنج در اس��تان وجود ندارد. 2 دلیل اصلی برای خشکسالی های 
زاینده رود وجود داردطی سال های گذشته به دلیل تغییرات جوی و آب 
و هوایی، بارندگی ها در استان 
به میزان بسیاری کاهش یافته 
است.همچنین بخش بسیاری 
از آب که به رودخانه زاینده رود 
وارد می ش��د در حال حاضر از 
پشت سد به مقصد شهرکرد، 
چهارمحال و بختیاری، یزد و 
شهرستان کاشان انتقال داده 

می شود.
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ادامه از صفه يک
گروه 
اقتصاد 

 
نان و غالت

تورم این گروه در روس��تاها حداقل 11 
درصد کم تر از شهرهاست،  به گونه ای که افزایش سطح قیمت ها 
در غالت و نان در سبد روستایی با کاهش اندک ۳2/1و در سبد 

شهری 4۳/8درصد است.
  گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن

تورم گوشت س��فید و قرمز در روس��تا نیز 10 درصدی کم تر از 
شهری و با کاهش نسبت به ماه قبل حدود ۳5 است.

ماهی ها و صدف داران
17 درصد اختالف بین افزایش س��طح قیمت در گروه ماهی ها 
و صدف داران در شهر و روستاس��ت که این تفاوت بیانگر ارزانی 
حداقل 17 درصدی این گروه در روس��تاها نس��بت به ش��هرها 

خواهد بود.
 این در حالی اس��ت ک��ه تورم این گ��روه در مهرم��اه با کاهش 

47/9درصد بوده است.
 شیر، پنیر و تخم مرغ

با وجود فراوانی لبنیات در اغلب روس��تاها، تفاوت چندانی بین 
تورم گروه شیر، پنیر و تخم مرغ در روستا و شهر وجود نداشته و 
قیمت ها کاهش ساالنه 46/9درصدی در روستا و 48/6درصدی 

در شهرها برای اولین ماه پاییز رانشان می دهد.
روغن ها و چربی ها

رشد قیمت ها در این گروه حدود دو درصد در شهرها بیش تر از 
روستاهاست به طوری که روغن و چربی در سبد شهری 58/4 و 

در سبد روستایی تورم 56/1درصدی را نشان می دهد.
میوه و خشکبار

میوه و خشکبار در روستاها حدود سه درصد ارزان تر از شهرها 
است ، چرا که تورم این گروه در شهر 60/9و در روستا 6۳/2درصد 
اس��ت که هر دو مورد نس��بت به ماه قبل افزایش حداقل س��ه 

درصدی یافته اند.
سبزيجات و حبوبات

تورم در قیمت سبزیجات و حبوبات با 69/4درصد در روستاها 9 
درصدی کم تر از تورم 78/6درصدی شهری است.

 قند، شکر و شیرينی ها
تورم این گروه در روستاها ۳6/9و در شهرها حدود ۳8/4درصد 
اس��ت. که هر دو مورد بیانگر افزایش تورم در ماه گذشته در این 

بخش است.
چای، قهوه،کاکائو، نوشابه و آب میوه

تورم این قلم از کاالها در س��بد کاالی روستایی با کاهش اندک 
نسبت به شهربور ماه 80/9 درصد اعالم شده است.

دخانیات
ت��ورم دخانی��ات ک��ه در س��بد کاالی شهرنش��ینان در 
ماه گذش��ته ت��ا هفت درص��دی کاه��ش یافت��ه و ب��ه 54/6 
رس��یده بود در س��بد روس��تایی نیز با کاهش چه��ار درصدی 

 ب��ه114/9 رس��ید وهمچن��ان ص��در نش��ین بی��ش تری��ن
 افزایش قیمت است.

پوشاک و کفش
پوشاک و کفش در روستاها حداقل چهار درصد گران تر از شهر 

بوده و تورم آن به 5۳درصد می رسد.
  مسکن،آب، برق و سوخت

16 درصد تورم این گروه برای روس��تاییان اس��ت این در حالی 
است که ش��هری ها رش��د19/1درصدی را قیمت ها را در این 

بخش تحمل می کنند.
 مسکن

تورم در مسکن برای روستا نه تنها کم تر از شهر نیست بلکه در 
مهرماه س��ال جاری 1/7درصد از تورم مسکن شهری بیش تر و 

حدود 21/7بوده است.
 اجاره

18/۳درصد افزایش قیم��ت اجاره در روس��تا و 20/5تورم این 
بخش در شهر هاست.
  آب،برق و سوخت

تورم این گروه برای روستاییان پنچ درصدی کم تر از شهرنشینان 
اس��ت،  به طوری که به ترتیب7/7و 12 برای این دو بخش بوده 

است. که در روستاها 0/۳درصدی افزایش یافته است.
مبلمان و لوازم خانگی

سطح قیمت ها برای مبلمان و لوازم خانگی در روستاها نسبت به 
شهر ها کم تر است به طوری که تورم روستایی این گروه با وجود 

افزایش یك درصدی 58 و در شهرها59/۳ درصد است.
بهداشت و درمان

افزایش هزینه های درمانی در روستاها قابل تأمل تر بوده و تورم 
این گروه در مهرماه با افزایش کمی به ۳5/9روستا رسیده است 

این درحالی است که برای شهرنشینان ۳4/8بوده است.
حمل و نقل

هزینه های حمل ونقل روستایی با رشد دو درصدی نسبت به ماه 
قبل به ۳5/1درماه قبل رس��ید. این درحالی است که تورم این 
بخش در سبد کاالی ش��هری در ماه گذشته ۳9/5درصد بودکه 

در هر دو مورد افزایش مشاهده می شود.
 ارتباطات

تورم گروه ارتباطات در سبد روس��تایی نسبت به شهریور ماه به 
0/۳درصد افزایش یافت اما باز هم تفاوت حدود 1۳ درصدی در 
بخش روستایی و شهری برای این کاال مشهود است به طوری که 

تورم ارتباطات شهری 1۳/2درصد بوده است.
 تفريح و فرهنگ

تفریح و اس��تفاده از ابزارهای فرهنگی در ش��هریور در روستاها 
نسبت به شهرها گران تر شده است،  به گونه ای که تورم روستایی 

این کاال با افزایش اندک به 52/5و تورم شهری آن 50/2 است.
آموزش

تورم 11 درصدی در سبد کاالی شهری و 7/7درصدی در سبد 
روستایی در ماه گذشته برای آمورش به ثبت رسیده است.

مقايسه سبد کاالی روستايی و شهری 

 حرکت آرام تورم در سبد مصرف روستایی
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یادداشت

نشر

بازار موسیقی

هفت

دیدار پیرغالمان در باران 
مدير فرهنگسراي باران گفت: به بهانه عاشوراي حسيني  و براي مخاطبان عالقه مند روز دوازدهم محرم به 
بازديد از پيرمردهاي باالي90سال محالت اطراف فرهنگسرا خواهيم رفت و ضمن گفتگوي كوتاه با اين 

پير غالمان از زحمات آنها قدرداني خواهد شد. 

5

مطالعه در ایستگاه هشت
حسان زمانی در خصوص اجرای فاز چهارم 
طرح ايستگاه مطالعه اظهار داشت: در حال 
حاضر 21 ايستگاه مطالعه در استان فعاليت 
می كنند كه ب��ا اجرای فاز چه��ارم تعداد 
ايس��تگاه های مطالعه اس��تان به 29 باب 
افزايش پيدا می كند. وی افزود: بيمارستان 
اميرالمومنين و درمانگاه تخصصی تأمين 
اجتماعی در شهرضا، بيمارستان شهدای 
زرين شهر، بيمارستان امام حس��ين)ع( گلپايگان، بيمارستان گلديس و 
پايانه مسافربری شاهين شهر و بيمارستان شريعتی اصفهان مکان هايی 
هستند كه در هفته كتاب مجهز به ايستگاه مطالعه  می شوند. زمانی ادامه 
داد: هفت ايستگاه نيز در فاز پنجم راه اندازی می شود و تعداد ايستگاه های 
مطالعه استان به 36 باب می رسد.كارشناس ايستگاه مطالعه استان با اشاره 
به اين كه تا كنون 740 هزار كتاب ويژه ايستگاه مطالعه به اصفهان ارسال 
شده افزود: 90 هزار جلد كتاب از سری چهارم كتاب های ايستگاه مطالعه 
به استان ارسال ش��ده كه در هفته كتاب بين ايستگاه های فاز اول توزيع 

می شود.

»پاییز، پوستر، پندار«
»پاييز، پوستر، پندار« عنوان نمايشگاهی از 
آثار مهدی روشنايی است كه پانزدهم آبان 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان گشايش 
يافته است. در اين نمايشگاه 30 پوستر از 
اين هنرمند ج��وان اصفهانی ب��ه نمايش 
گذاشته شد. اين آثار منتخبی از پوستر های 
روشنايی طی سال های اخير است. شايان 
ذكر است، روشنايی متولد 13۵4 و دارای 
م��درک طراحی صنعتی اس��ت. وی عضو 
انجمن صنفی طراحان گرافيک ايران و از هنرمندان فعال در حوزه گرافيک 
 است. مهدی روش��نايی با شركت در نمايش��گاه ها و بينال های داخلی و 
بين المللی گرافيک كارنامه ای وزين داشته و موفقيت هايی كسب نموده 
است. وی در چهاردهمين جشن بزرگ خانه سينمای ايران در سال 13۸9 
موفق به كسب ديپلم بهترين پوستر شد، اين هنرمند همچنين لوح سپاس 
و جايزه ويژه برای طراحی جلد كتاب در همايش تجليل از خادمان فرهنگ 
مکتوب در سال 90 را نيز دريافت نموده است. اين نمايشگاه تا پايان آبان 

برای بازديد عالقه مندان در محل موزه هنرهای معاصر اصفهان برپاست.

»فیلم سازی در مسیر« تاالر هنر 
اولين دوره بلند مدت توليد كارگاهی فيلم 
مستند با عنوان »فيلم سازی در مسير« به 
همت تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی 
تفريحی شهرداری اصفهان برپاست.دبير 
برگزاری اي��ن كارگاه با بي��ان اين مطلب 
گفت: اين يک دوره ۸ ماه��ه بلند مدت با 
هدف توليد فيلم مستند در اصفهان است 
كه ش��ركت كنندگان در آن طی دوره به 
ساخت يک يا چند فيلم مستند می رسند. 
محمد معماريان ادامه داد: مديريت اين دوره را پيروز كالنتری بر عهده دارد 
و اساتيد مطرحی از سينمای مستند در آن حضور دارند. هر هفته يک استاد 
در كارگاه حضور می يابد و بچه ها می توانند از حضور و دانش او در پيشبرد 
فيلم هايشان استفاده كنند. او با بيان اين كه شركت كنندگان اين دوره 
آماتور نيستند و سطح متوس��طی دارند، گفت: افراد حاضر در اين دوره با 
سينمای مستند بيگانه نيستند و كسانی هستند كه آشنايی و فعاليتی در 
زمينه اين سينما داشته اند و قرار است دانش و تجربه بيشتری پيدا كنند. 
ش��ايان ذكر اس��ت؛ در پايان هر كارگاه به نمايش و نقد و بررسی فيلم با 
حضور اس��تاد مربوطه نيز پرداخته خواهد ش��د،در ضمن از پيش توليد 
 تا تولي��د، توليد و پس تولي��د دوره ه��ای مختلف اين كارگاه هس��تند. 

هر جمعه از 9 صبح تا 9 شب اين كارگاه در پارک الله بر گزار می شود.

آلبوم »آقا نیا« در بازار موسیقی 
»آقا نيا« نام آلبومی مناسبتی و عاشورايی با صدای محسن كيان است كه به 
علت بهره بردن از موسيقی و ترانه هايی متفاوت نسبت به آثاری از اين دست، 
خاص و متمايز اس��ت. اين آلبوم كه فضايی حماس��ی و عارفانه و اش��عاری با 
مضمون س��خنوری و بيانی تصويری دارد، ش��امل ده قطعه با نام های آقا نيا، 
ابتدای كربال، ماه بنی آدم، وداع آخر، محراب خون، سرفرازی، محرم، بركت، 

اقليت و ما همه مختاريم است .
 ش��ايا تجل��ی، عليرض��ا ق��زوه، س��يد محمد ج��واد ش��رافت، مجي��د تال 
 و محم��د س��هرابی س��رودن تران��ه ه��ای آن را ب��ر عه��ده داش��ته اند.

در اي��ن آلبوم ك��ه اكثر قطعات ب��ه صورت 
آگوس��تيک س��ازبندی و تنظيم ش��ده اند، 
نوازن��دگان به نام��ی همچون پي��ام طونی، 
ميثم مروس��تی و حمي��د رضاي��ی )ويلن، 
آلتو و اركس��تر زهی(، هاش��م ش��ريف زاده 
)تار(، محسن كيميايی )س��ه تار(، زنده ياد 
 پارس��ا احتش��امی و رامين علی پ��ور )نی(

 به هنرنمايی پرداخته اند.گفتنی اس��ت، در 
آلبوم »آقا نيا« حام��د جهانبخش به عنوان 
مشاور هنری و شايا تجلی در مقام مدير پروژه 
و مدير اجرايی با محس��ن كي��ان همکاری 

داشته اند.

ضرورت احیای فرهنگ تالوت 
قرآن در شب عاشورا

امام حسين)ع( در زندگی خود و به ويژه در واقعه عاشورا به 
تالوت و عمل به دستورات قرآن تأكيد داشتند، به طوری كه 
قيام ايشان و يارانشان نيز برای زنده نگه  داشتن اسالم و قرآن 
بود، بنابراين بايد فرهنگ تالوت قرآن را در محرم و به ويژه 

شب عاشورا احيا كنيم.
 رضا نباتی )كارشناس تأليف كتاب های قرآن دوره ابتدايی 
دفت��ر برنامه ريزی و تألي��ف كتب درس��ی وزارت آموزش و 
پرورش(: امام حس��ين عليه الس��الم در واقع��ه عبرت آموز 
عاشورا چند جا قرآن تالوت كردند؛ يکی در شب عاشورا بود 
كه حضرت از عمرسعد برای تالوت قرآن و اقامه نماز مهلت 
گرفتند، بنابراين شايسته است كه اين رفتار امام حسين)ع( 
و يارانش، برای همه شيعيان به ويژه جوانان حسينی كشور 
ما تبديل به فرهنگ شود تا در شب عاشورا به تالوت بپردازند 
و مسئوالن هيأت ها، به اين مطلب به عنوان سنتی حسنه در 
جلسات و محافل خودشان توجه كنند و نيز پدران و مادران 

هم احيای اين شب را در جمع خانواده برپا دارند.
امام خمينی)ره( فرمودند: »ما هر چه داريم از محرم و صفر 
داريم«؛ اين سخن خيلی عظيم و سرنوشت سازی است كه 
بايد از آن پند گرفت. اميدوارم در اين زمينه اهل منبر و هنر، 
مسئوالن و مديران فرهنگی و قرآنی و همچنين جامعه قرآنی 
كشور اعم از ارگان ها و نهادهای دولتی و مردمی به درستی 
به وظيفه خود عمل كنند. قرآن خود اثبات كننده حقانيت 
و ضرورت وجود امام معصوم)ع( اس��ت. اگر باور داريم قرآن 
كريم از هر خطايی مصون است؛ اين سوال پيش می آيد كه 
چگونه ممکن است وظيفه تفسير و تبين اين كتاب بی خطا 
با انسان هايی باشد كه خود هر لحظه ممکن است دچار خطا 
و اشکال ش��وند؟ در اين هنگام ضرورت وجود معلم، مفسر 
و مبين معص��وم و بری از خطا مطرح می ش��ود و اين همان 
موضوع عصم��ت امام)ع( ب��ه عنوان مفس��ران واقعی قرآن 
اس��ت. قرآن، فرقان است، حس��ين)ع( نيز مصباح الهدی و 
جداكننده حق از باطل است؛ »إن الحسين مصباح الهدی و 
سفينة النجاة«، قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنان، وجود 
حسين)ع( نيز شفابخش امراض باطنی و تربتش شفادهنده  
امراض ظاهری اس��ت. قرآن، هميش��ه تاريخ تازه اس��ت و 
ج��اودان، ذكر اباعبداهلل و قيام عاش��ورا نيز جاودانه اس��ت؛ 
آن چنان كه بعد از 1400سال هنوز عاشورا، حرارت خود را 
دارد. قرآن كالم اهلل صامت است و حسين)ع( كالم اهلل ناطق؛ 
»بسم اهلل« صدر و شروع هر سوره  ای از قرآن است،حسين)ع( 

نيز سيد و ساالر شهيدان است.

 غالمرضا ي��اوری  در نشس��ت خبری 
بيست و يکمين دوره هفته كتاب اظهار 
داشت: امس��ال تاريخ برگ��زاری هفته 
كتاب به دليل مصادف ش��دن با م��اه محرم به 2۵ آب��ان ماه تا 
دوم  آذرماه  تغيير يافته اس��ت، اما  برنامه ه��ای اين هفته، قبل 
از آغاز هفته كتاب تا آخر آذرماه به ويژه در شهرستان ها به طول 

می انجامد.
وی افزود: امسال هفته كتاب در چهار رده برگزار می شود كه در 
رده كتابخانه ه��ا مهم ترين برنامه عضويت رايگان اس��ت، به اين 
منظور كه  هر كسی با كد ملی خود می تواند در كتابخانه ها عضو  

شود و به شبکه كل كتابخانه ها در كشور متصل شوند.
مدير كل كتابخانه های عمومی ادامه داد: هر عضو كتابخانه در هر 
جايی می تواند، از 3 هزار باب كتابخانه در كشور و 2۵0 كتابخانه 
در اس��تان و بيش از 3 ميليون كتاب اس��تفاده كن��د، همچنين 
از برنامه های جنب��ی همچ��ون برنامه های فرهن��گ و هنری و 

اينترنت بهره مند شود.
او تصريح كرد: سرانه استفاده از فضای مجازی  افزايش يافته است  
زيرا  مردم فضای مجازی را به روزنامه و مجالت ترجيح می دهند.

وی افزود: همچنين اعضای كتابخانه ها می توانند در بخش نمای 
نشريات از يک ميليون مقاله تا ۵0 درصد تخفيف استفاده كند، 
هزينه ثبت نام در كتابخانه ها در حال حاض��ر از 2 هزار تا ۵ هزار 

تومان است و مبلغ ۵00 تومان هزينه صدور كارت است.
ياوری در تبيين برنامه های هفته كت��اب گفت: تقدير از خانواده 
نمونه عضو كتابخانه  ها، تقدير از اعضای فعال كتابخانه ها، خيرين 
عرصه كتابخا نه ه��ا، اهداكنندگان كتاب، ي��اوران كتابخانه ها يا 
كتاب يار،  خردس��ال ترين و پيرترين عض��و كتابخانه، رتبه های 
برتر كنکور، بازنشس��تگان عضو كتابخانه، مؤلفان و نويسندگان 
و كسانی كه به عنوان عضو فعال و حرفه ای كشور هستند تقدير 
 می ش��وند. وی در بيان آمار اعض��ای كتابخانه ه��ا تصريح كرد:

 200 هزار عضو در كتابخانه ها وجود دارد كه 20 هزار نفر عضو در 
اصفهان قرار دارد. مدير كل كتابخانه های اصفهان، گفت: جلسات 
كتابخوانی، نقد و بررسی كتاب ها توسط اعضا، نشست های ويژه 
ادبی، عضوگيری شبکه كتابخانه های حرفه ای از برنامه های هفته 
كتاب است. وی گفت: همچنين كتابخا نه های الکترونيک كه به 
صورت رسمی فعال اس��ت، بخش��ی برای دانلود كتاب هايی كه 
حقوق ناشر و مؤلف آن خريداری شده اس��ت، در نظر گرفته كه 

اعضا می توانند به  دانلود اين آثار بپردازند.
ياوری ادامه داد: در مقطع شهرس��تان ها بين 100 تا 1۵0 نفر با 
عنوان همايش تجليل برترين ها نهض��ت مطالعه در هفته كتاب 
مورد تقدير قرار می گيرند، در ۵00 نفر در 3۵ بخش مورد تجليل 
قرار می گيرند، تجليل از كتابداران برت��ر و خبرنگاران فعال اين 

عرصه نيز از ساير برنامه های اين هفته است.

وی با اشاره به اين كه، هفته كتاب در س��ال جاری با شعار هفته 
كتاب آين��ه فرهنگ و فرزانگی برگزار می ش��ود گف��ت: به دليل 
تأكيدات مقام معظم رهبری ب��ر فرهنگ مطالعه و عدم رضايت 

ايشان  از جايگاه كتاب خوانی و 
مطالعه هفته كتاب با اين شعار 
برگ��زار می ش��ود و مهم ترين 
كاری كه نهاد كش��ور وظيفه 
آن را بر عهده دارد اين اس��ت 
كه فردی كه مطالعه نمی كند، 
وجود نداشته باشد.مدير كل 
كتابخانه ه��ای عمومی افزود: 
طبق مصوبه ش��ورای انقالب 
فرهنگ��ی 2۵ دس��تگاه در 
ترويج كت��اب و كتاب خوانی 
اين عضو هستند كه در سطح 
استان اصفهان  1۵00 نفر در 
قالب كميته نهض��ت مطالعه 
مفيد و انجمن كتابخانه های 
عموم��ی ب��ه لحاظ م��ادی و 
فکری كتابخانه ه��ا را ي��اری 

می دهند.
وی گفت:  نزديک ب��ه 7 ميليارد توم��ان بودجه ب��رای تجهيز و 
 ساخت در حوزه كتابخانه ها در اختيار داشته ايم و از خيرين نيز  

7۵ ميليارد تومان جذب سرمايه داشته ايم.
ي��اوری از س��اخت پ��روژه فرهنگ��ی و آموزش��ی در منطق��ه 
محروم »حصه« خبر داد و گفت: امس��ال ني��ز  انجمن خيرين 
كتابخانه س��از يک مجموعه فرهنگی آموزش در زمينی بيش از 

10 هزار مترمربع با نام امام رضا)ع( در منطقه حصه می سازند.
وی در پايان در بيان س��رانه مطالعه گفت: در س��ال ۸9 س��رانه 
مطالعه 64 دقيقه در اصفهان بوده  و  در س��ال 90 به 69 دقيقه 
رسيده است كه سرانه مطالعه اصفهان با وجود كاهش در كشور 
در اس��تان اصفهان افزايش داشته اس��ت. او تصريح كرد: تعداد 
ايس��تگاه های مطالعه اصفهان 20 مورد اس��ت كه تا پايان سال 
 به 30 عدد می رسد و افق ۵0 ايس��تگاه مطالعه را مد نظر داريم.

مدير كل كتابخان��ه های اس��تان اصفهان در پاي��ان اعالم كرد: 
 هم اكن��ون ايس��تگاه مطالع��ه در نجف آب��اد،  خمينی ش��هر،
 خوانس��ارو كاش��ان افتتاح ش��ده اس��ت و نکته مهم درباره اين

 ايستگاه های مطالعه اين است كه سير مطالعاتی مشخصی برای 
افراد جامعه در سنين مختلف ديده شده است.

برنامه های اداره کل کتابخانه های اصفهان به مناسبت هفته کتاب

هفته کتاب، آینه فرهنگ و فرزانگی
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مجتمع  مطبوعاتی 
استان؛ بدون استفاده 

 »تازه کار«
 به قلم یک اصفهانی

رييس كميسيون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اصفهان: متأسفانه با گذشت 
پنج ماه از افتتاح رسمي، مطبوعات اصفهان در محل س��ابق واقع در خيابان 
آمادگاه توزيع می شود و هنوز هيچ استفاده مش��خصی از آن نمی شود و چه 
بسا شائبه هاي ديگري را ايجاد كرده باشد. آذربايجانی افزود: از آن جا كه اين 
مجتمع می تواند به عنوان يک تجربه والگوی موفق در س��طح كشور توسط 
مديريت شهری اصفهان مورد استفاده ديگر كالن شهرها قرار گيرد ولی به هر 
دليل معطل مانده و هنوز در اختيار دوستان و همکاران حوزه رسانه ايی قرار 
نگرفته است و مکان توزيع مطبوعات هم كماكان از محل نامناسب انبار توزيع 
مطبوعات فعلی در خيابان آمادگاه انجام می پذيرد. وی تصريح كرد: الزم است 
در بهره برداری از  اين مجموعه  و سرمايه فرهنگی اقدامات الزم انجام گيردتا 

موانع برطرف گردد.

مجموعه داستان »تازه كار« نوشته عليرضا آدينه فر، نويسنده اصفهانی از سوی 
نشر نقش مانا منتشر شد.

اين مجموعه داس��تان، شامل هش��ت داس��تان با نام هايی چون مانند مرد 
 يعن��ی می برد، فل��ج، ت��ازه كار، جزييات يک اعت��راض و زن خالدار اس��ت. 

آدينه ف��ر درب��اره اي��ن كتاب گف��ت: موض��وع، فض��ا و نام ش��خصيت های 
داس��تانم تداعی گر مکان خاصی نيس��تند و س��عی داشتم داس��تان هايم را 
طوری بنويس��م ك��ه ب��رای همه انس��ان ها قاب��ل درک باش��ند. مث��ال نام 
ش��خصيت اصل��ی داس��تان )م��رد يعن��ی می ب��رد ( را خاب��ارت انتخ��اب 
 ك��ردم كه به نظ��رم در هي��چ كج��ای دني��ا چني��ن نام��ی وجود ن��دارد.

الزم به يادآوری است، مجموعه داس��تان »تازه كار« در 120 صفحه در قطع 
رقعی با شمارگان يک هزار جلد از سوی نشر نقش مانا منتشر شده است.

گروه فرهنگ - ج��الل الدين مش��مولی ، در توضيح هنر 
»خارج از مركز« اظهار داش��ت: هنر »خارج از مركز« يعنی 
هنری كه خارج از فعاليت های مرك��زی خاص، راه اندازی و 
انجام ش��ود و اصفهان در ميان ديگر استان های كشور، رتبه 
نخس��ت را دراين هنر دارد. وی افزود: استان های كردستان، 
اصفهان، هرمزگان و مازندران در زمينه» هنر خارج از مركز«، 
بس��يار متفاوت عمل كرده اند و همچنين در استان اصفهان، 

گالری متن و گروه ويدئوآرت در بحث هنر و نوآوری در ساير 
بخش های هنری، فعاليت بسيار خوبی دارند.

مشمولی با تأكيد بر اين كه گروه ويدئو آرت اصفهان، تنها گروه 
هنری موفق در كشور هستند و ديگر گروه ها فعاليتشان بسيار 
اندک است، اظهار داشت: گروه ويدئو آرت اصفهان نسبت به 
ساير گروه های هنری موجود در س��طح كشور، چند برتری 
دارد و نخس��ت آن كه گروه ويدئو آرت اصفه��ان، تنها گروه 

ويدئو آرت در كشور است.
وی تصريح كرد: دومي��ن برتری گروه ويدئ��و آرت اصفهان، 
فعاليت های گس��ترده آن ها، ارتباط و تعام��ل با گروه های 
هنری ايرانی و خارجی و حتی  فعاليت های بين المللی است 
و نيز سوم اين كه گروه ويدئو آرت اصفهان ويدئوهايی را آماده 
كرده و به فضاهای عمومی می برند و در واقع مخاطب آن ها 

عموم مردم و نه قشر خاصی از جامعه هنرمندان است.
 اين هنرمند نقاش نماياندن هنر به م��ردم در يک فضای باز 
و عمومی را نقطه ق��وت يک گروه هنرمند دانس��ت و در اين 
خصوص افزود: زمانی كه آثار هنری وارد نمايشگاه می شوند، 
مردم آشنايی زيادی با آن هنر پيدا نخواهند كرد به اين ترتيب 

مخاطب زيادی نخواهند داشت.

گروه فرهنگ - زه��ره عليجانی كه به تازگ��ی با همکاری 
تعدادی از هنرمندان تصوير س��از اصفهانی، اقدام به نوآوری 
 در هنر تصوير س��ازی كرده،اظهار داشت: بس��ياری از افراد، 
تصوير سازی را تنها در كتاب های كودک می دانند اما واقعيت 
اين هنر، از نوع ديگری است كه بايد به مردم شناسانده شود.

وی كه هدف از ايجاد خالقيت در هنر تصوير س��ازی را ايجاد 
ديد جديدی نس��بت به هنر تصوير سازی دانس��ت، افزود: با 

تلفيق تکنيک های مختلف و ايجاد سبک جديد در اين هنر به 
دنبال شناساندن هنر تصوير سازی به مردم هستيم.

 اي��ن هنرمن��د تصوير س��از اصفهان��ی با اش��اره ب��ه اين كه 
تصوير سازی از نقاشی هايی بوده كه انسان های اوليه بر روی 
ديوار غارها می نوشتند، بيان داش��ت: اكنون اين هنر، حالت 
پيشرفته تری را به خود گرفته و روی جنس های مختلف نيز 
انجام می شود. عليجانی ادامه داد: اين هنر در بين مردم بسيار 
مهجور مانده و اكنون به همراه هنرجويان تصوير ساز اصفهانی 
به دنبال آن هس��تيم تا هنر س��نتی را با مدرن تلفيق كرده و 
نوعی نوآوری در هنر تصوير سازی ايجاد كنيم. وی درخصوص 
نوع نوآوری در هنر تصوير س��ازی و خالقيتی ك��ه آن ها در 
موضوع و شکل هنر خود انتخاب كرده اند، گفت: با استفاده از 
تصاويری كه از بناها و معماری بناهای اصفهان و روستاهای 
اطراف اين شهر برداش��ته ايم، اقدام به ايجاد خالقيت در اين 
رش��ته هنری كرده ايم. اي��ن هنرمند تصوير س��از اصفهانی 
درباره داليل مهجور ماندن هنر تصوير سازی ادامه داد: هنر 
تصوير سازی، كمتر شناخته شده و بی توجهی هايی كه تعداد 
بسياری از هنرجويان اين رش��ته نسبت به هنر تصوير سازی 
نشان می دهند، بر ناشناخته ماندن اين هنر، دامن زده است.

رتبه نخست هنر»خارج از مرکز« متعلق به اصفهان خالقیت در تصویر سازی با استفاده از بناهای تاریخی 

تلویزیون

گروه فرهنگ 
و هنر

 امسال 
هفته کتاب 
در چهار رده

 برگزار می شود 
که در رده 

کتابخانه ها 
مهم ترین 

برنامه 
عضویت رایگان 

است

يک انيميشن ساز درباره ی محدوديت در ساخت انيميشن های دينی معتقد است: 
محدوديت ها هميش��ه وجود دارد و بايد بتوان از دل اين محدوديت ها يک داستان 
بيرون كشيد؛ مثل آقای ميرباقری كه »مختارنامه« را ساخت و از دل محدوديت های 

آن، داستان را بيرون كشيد.
عليرضا فرمانی - كارگردان انيميشن »خورشيد نينوا« و »مقتل خوانی« بيان كرد: 
محدوديت هايی كه در س��اخت انيميش��ن های دينی وجود دارد، شرعی و مذهبی 
است و هيچگاه نمی توان گفت كه با كنار گذاشتن آن ها می توان كار بهتری ساخت.

وی اف��زود:  حت��ی نمايش��نامه های كالس��يک اروپ��ا در ذك��ر داس��تان های 
مذهب��ی خ��ود محدودي��ت داش��تند و محدوديت ه��ای م��ا، محدوديت هاي��ی 
 نيس��ت ك��ه صداوس��يما ايج��اد ك��رده باش��د بلک��ه از ن��وع اعتق��ادی

 هستند.
اين كارگردان درباره ی نشان ندادن چهره ی ائمه در انيميشن ها نيز عنوان كرد: نشان 
ندادن چهره برای مردم و شيعيان ما يک قضيه پذيرفته شده است و من فکر نمی كنم 

برای ساخت انيميشن های مذهبی نيازی به ورود به خط قرمز ها باشد؛ ما حتی در 
تعزيه ها نيز چهره ائمه را نشان نمی دهيم.

فرمانی در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گار ايس��نا مبنی ب��ر اينکه چ��را در حوزه ی 
انيميشن های دينی نمونه ای مثال زدنی نظير »شب دهم« يا »مختارنامه« نداريم؟ 
گفت: انيميشن سازان به اندازه ی وسع و سرمايه گذاری های خود كار می كنند، من 
نيز در »مقتل خوانی«  توانس��تم با وجود محدوديت ها از دل آن ها داستان دربياوم؛ 
س��رمايه گذاری ای كه برای پروژه ِ مختار ش��ده هيچ وقت برای يک انيميشن نشده 

است.
او ادامه داد: مطمئنا سياس��ت گذاری ها و س��رمايه گذاری ها تأثي��ر دارند و اگر اين 

دو وجود داشته باشند می توان در حوزه انيميش��ن های دينی نيز نمونه مثال زدنی 
داشت، چون از نظر اجرايی مشکل نداريم و جوان های با استعداد، هنرمند و خالق، 

زياد داريم.
كارگردان »خورش��يد نينوا« و »مقتل خوانی« معتقد اس��ت؛ كار نيکو كردن از پر 
كردن است، ما بايد زياد بسازيم و اگر زياد بسازيم از دل شان يک كار مثال زدنی در 
می آيد؛ زمانی كه »مختارنامه« ساخته شد اگر به قبل از آن برگرديم می بينيم كه 
قبل از آن »واليت عشق«، »تنهاترين سردار«، »امام علی )ع(« و حتی »سفير« را 
در اوايل انقالب داشتيم، اگر »سفير« را با »مختارنامه« مقايسه كنيم به تفاوتشان 

از نظر كيفيتی  پی خواهيم برد.

او افزود: »مختارنام��ه« چرا »مختارنامه« می ش��ود؟ چون قب��ل از آن آثار زيادی 
از اين دس��ت موضوع تجربه شده اس��ت، در انيميش��ن نيز چنين اتفاقی می تواند 
 بيفتد و مطمئنا اگر تش��ويق وجود داش��ته باش��د می ت��وان آثار فاخر س��اخت و

 پيشرفت كرد.
فرمانی ادام��ه داد: ه��ر فيلمنامه ای خوب باش��د به آن س��رمايه تعل��ق می گيرد 
و س��اخته می ش��ود، در ح��ال حاضر م��ا مش��کل فيلمنام��ه داري��م و فيلمنامه 
مش��کلی اس��ت كه س��ينما و تلويزيون م��ا با آن دس��ت ب��ه گريبان اس��ت، بايد 
 فيلمنامه نويسان را حمايت كنند تا بتوانند با خيال راحت هم آموزش ببينند و هم 

بنويسند.
سينمايی »خورشيد نينوا« به كارگردانی و نويسندگی عليرضا فرمانی در دو قسمت 
روزهای پنج ش��نبه و جمعه 23 و 24 آبان ماه س��اعت 13 از ش��بکه ی پويا پخش 
 می شود، همچنين انيميشن »مقتل خوانی« در 20 قس��مت 10 دقيقه ای ساعت 

19 و 4۵ به روی آنتن پويا می رود.

گفتگو با سازنده انیمیشن های دینی:

سرمایه  ساخت »مختارنامه«  هیچ وقت برای یک انیمیشن صرف نشده است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

افضلی سرمربی جدید تیم زمزم 
اصفهان شد

حسین افضلی، سرمربی سابق تیم فوتسال فوالد ماهان به عنوان سرمربی 
جدید تیم فوتسال زمزم اصفهان انتخاب شد.

 مهدی محمدی، سرمربی تیم فوتسال زمزم اصفهان به دلیل نتایج ضعیف 
این تیم اصفهانی از سمت خود برکنار ش��د. پس از برکناری محمدی از 
سمت خود، باشگاه اصفهانی با حسین افضلی، سرمربی سابق فوالد ماهان 
اصفهان به توافق رس��یده و وی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. افضلی 
طی دو سال گذشته در تیمی سرمربیگری نکرده است، اما سابقه قهرمانی 

در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا با تیم فوالد ماهان اصفهان را دارد.
تیم فوتس��ال زمزم اصفهان با 4 امتیاز از 8 بازی در رده دوازدهم جدول 

رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.

اکرامی: هر بازیکنی دوست دارد 
بازی کند

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: از تیم گسترش فوالد پیشنهاد رسمی 
دارم ضمن این که تیم های صبای قم و استقالل خوزستان با من صحبت 

کردند.
مصطفی اکرامی در خصوص بازگشت به ترکیب اصلی ذوب آهن پس از 
هفته ها نیمکت نشینی اظهار داشت: آخرین بازی که برای ذوب آهن انجام 
داده بودم در هفته هفتم برابر نفت تهران بود و به صالحدید آقای بوناچیچ 
ایش��ان مرا در 8 هفته در لیگ بازی ندادند و در ب��ازی روز جمعه دوباره 
قسمت شد و برابر نفت تهران بازی کردم. وی در خصوص عملکردش در 
پیروزی برابر نفت تهران در جام حذفی بیان داشت: تمام تالشم را کردم 
که تیمم موفق شود و سعی کردم همه وظایفی که لوکا از من خواسته بود 
را به نحو احسن انجام دهم. مدافع ذوب آهن خاطرنشان کرد: ما به حق 
پیروز این دیدار شدیم. خیلی هوشمندانه و آگاهانه بازی کردیم و توانستیم 
نشان دهیم لیاقت ذوب آهن خیلی باالتر از این حرف هاست. امیدوارم در 

نیم فصل دوم به آن چیزی که لیاقتش را داریم برسیم. 

احمدی: کار تماشاگران اشتباه بود
دروازه بان ملی پوش سپاهان گفت: کاری که تماشاگران در دیدار مقابل 

تایلند در بازی رفت انجام دادند، اشتباه بود.
 رحمان احمدی در خصوص دیدار مقابل تایلن��د گفت: هنوز کارمان را 
برای این مسابقه آغاز نکرده ایم و تازه به اردو آمده ایم و قرار است 4 صبح 
نیز به سمت کشور تایلند پرواز کنیم. وی در مورد این که عدم برگزاری 
دیدار تدارکاتی کافی برای تیم ملی مشکل ساز نمی شود، گفت:  درست 
می گویید و حاصل آن ناهماهنگی دیدار با تایلند می شود که همه آن را 
دیدند. امیدوارم این نقیصه در آینده رفع ش��ود هرچند که بازی مقابل 
تایلند و لبنان برای ما هم رسمی محسوب می شود و هم به نوعی دوستانه.

دروازه بان تیم ملی ایران در مورد تشویق دانیل داوری توسط تماشاگران 
در دیدار رفت مقابل تایلند گفت: این که پ��س از صعود به جام جهانی و 
بازگشت به ایران، یک بازیکن دیگر تشویق شود طبیعی بود با این حال 
تماش��اگران کار اش��تباهی کردند چون هر بازیکنی به تیم ملی می آید 
دوست دارد برای تیم ملی کشورش افتخار کسب کند و تیم ملی هم برای 

همه مردم است اما معتقدم هواداران کار درستی انجام ندادند.

میزبانی اصفهان در مسابقات 
ایروبیک ژیمناستیک کشور

نایب رییس هیأت ژیمناس��تیک اس��تان اصفهان گفت: مسابقات لیگ 
ایروبیک ژیمناس��تیک باش��گاه های کش��ور به میزبانی اصفهان برگزار 
می شود. الهام صانعی اظهارداش��ت: با تصمیم فدراسیون ژیمناستیک، 
قرار است مسابقات لیگ ایروبیک ژیمناستیک بانوان باشگاه های کشور 
در رده های س��نی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگس��االن به میزبانی 

استان اصفهان برگزار شود.
وی با بیان این ک��ه  این مس��ابقات از 28 آبان م��اه ت��ا اول آذر در خانه 
ژیمناستیک اصفهان به انجام می رس��د، تصریح کرد: در هر گروه سنی، 
ورزشکاران شرکت کننده در بخش های انفرادی، دو نفره، سه نفره و پنج 

نفره به رقابت خواهند پرداخت.

هنوز فوتبالی ها به اهمیت آمادگی 
جسمانی پی نبرده اند

محمد رسول نعمتی گفت: یک فوتبالیست باید بداند فقط مهارت فردی 
مهم نیست و اگر به آمادگی جسمانی اهمیت داده نشود آسیب دیدگی 
بازیکنان باال خواهد رفت. رییس آموزش هیأت همگانی استان در گفتگو 
با ایسنادر پاسخ به این پرسش که باشگاه های فوتبال ایران چقدر به بحث 
آمادگی جسمانی اهمیت می دهند؟ اظهارداشت: آمادگی جسمانی در 
تمام رش��ته ها اهمیت دارد و در فوتبال بیش��تر از بقیه رشته ها ارزش و 
اهمیتش باالست؛ تیم ها باید قبل از شروع لیگ 3 ماهی به صورت فشرده 
بدنسازی داشته باشند تا در طول سال بتوانند بدنشان را نگه دارند. وی 
افزود: در همین لیگ تیم استقالل با این همه ستاره یک تیم مصدوم دارد 
و این نشان دهنده بدنس��ازی ضعیف این تیم بوده است و متأسفانه اگر 
اهمیتی به این موضوع ندهند مشکالت زیادی گریبانشان را خواهد گرفت.

 بالتر آب پاکی
 را روی دست ایران ریخت

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال

جام جهانی 2022 فقط در کشور قطر برگزار می شود و به این ترتیب 
درخواست کشورهای دیگر از جمله ایران برای برگزاری مشترک این 
مسابقات مورد قبول قرار نمی گیرد. این اظهار نظر در حالی از سوی 
رئیس جهانی فوتبال صورت گرفت که قبل از این مس��ئوالن ایران 
اعالم آمادگی کرده بودند که برخی بازیهای جام جهانی به میزبانی 

ایران برگزار شود.
س��پ بالتر که پ��س از ایران 
راهی امارات و قطر ش��د، در 
یک نشس��ت خب��ری درباره 
حض��ورش در کش��ور قطر و 
اقدام��ات این کش��ور برای 
برگ��زاری مس��ابقات ج��ام 

جهانی 2022 صحبت کرد.

6
دومین كارگاه فنی كشتي از هفته آينده آغاز مي شود 

ن��ان و  دومی��ن کارگاه فن��ی مش��ترک اس��تعدادهای بالق��وه کش��تی آزاد در رده  جوا
 بزرگس��االن ي روزه��اي 25 ت��ا 30 آب��ان م��اه در خان��ه کش��تي ش��ماره 2 ته��ران برگ��زار
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آرش افشین 
خواستار جدایی شد

سپاهان خواهان جذب 
مهدی کریمیان شد

آرش افش��ین، مهاج��م تی��م س��پاهان ب��ا حض��ور در مح��ل 
 باش��گاه س��پاهان، خواس��تار جدای��ی از ای��ن باش��گاه اصفهان��ی

 شد.
 تمرینات سپاهان روزشنبه  تعطیل شد و در شرایطی که قرار بود افشین 
نیز برای استراحت به اهواز برود،اما در اصفهان ماند و به دفتر مدیرعامل 

باشگاه سپاهان رفت.
ای��ن بازیک��ن پ��س از حض��ور در باش��گاه اصفهان��ی خواس��تار صدور 
رضایتنامه اش شد، هرچند که مسئوالن باشگاه سپاهان با این درخواست 

وی مخالفت کردند.
محمد فرامرزی، سرپرست س��پاهان اظهار کرد: بحثی در مورد جدایی 
افشین از س��پاهان مطرح نبوده و باش��گاه ما رضایت نامه این بازیکن را 

صادر نخواهد کرد.

باش��گاه س��پاهان ب��رای ج��ذب مه��دی کریمی��ان هافب��ک تی��م 
 فوتب��ال تراکتورس��ازی نام��ه ای را ب��ه ای��ن باش��گاه تبری��زی ارس��ال

 کرد.
 به نقل از پایگاه خبری س��پاهان، در این نامه باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان 
خواستار جذب کریمیان شده و از باشگاه تراکتورسازی تبریز درخواست نموده 
تا در صورت صالحدید رضایتنامه این بازیکن را ب��رای حضور در تیم فوتبال 

فوالد مبارکه سپاهان صادر نماید.
گفتنی است مهدی کریمیان سابقه سه سال حضور در تیم فوتبال فوالد مبارکه 

سپاهان را در کارنامه خود دارد.
این بازیکن دو فصل پی��ش و به دالیل نامعلوم از تیم س��پاهان جدا ش��ده و 
 به تراکتورسازی تبریز پیوس��ت و حاال در آستانه بازگش��ت به تیم اصفهانی

 قرار دارد.

شکست اودینزه در خانه کاتانیا
رقابت های هفته دوازدهم س��ری آ، ایتالیا شنبه شب با 

برگزاری دو دیدار آغاز شد .
طی این دیدارها تیم ه��ای کاتانیا و اینتر مقابل حریفان 

خود به برتری دست یافتند.

بایرن مونیخ رکوردشکنی کرد
بایرن مونیخ با پیروزی مقابل آگس��بورگ در بوندس لیگا رکورد 
جدیدی از خود بر جای گذاشت. بایرن مونیخ شنبه شب موفق شد 
با نتیجه 3 بر صفر از سد آگسبورگ گذشته بایرن با این پیروزی 

رکورد شکست ناپذیری خود را به 37 بازی رساند.

تیم مارچلو لیپی قهرمان آسیا شد
 تیم فوتبال گوانگ جو چین با برتری مقابل اف.سی سئول کره 
جنوبی قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. دیدار برگشت فینال 
لیگ قهرمانان در کانتون چین برگزار شد که در نهایت دو تیم 

گوانگ جو و سئول به تساوی 1-1 دست یافتند.

فدراسیون جهانی والیبال

زرینی میدان دیده ترین، معروف تأثیرگذارترین و موسوی ستاره ایرانی

فدراس��یون جهانی والیبال در گزارش��ی از ملی پوش��ان ایران 
 در خص��وص تی��م مل��ی کش��ورمان توضیحاتی را منتش��ر

 کرده است.
فدراس��یون جهان��ی والیبال در کتاب��ی که به مناس��بت آغاز 
رقابت های جام قهرمانان قاره ها در ژاپن به چاپ رس��انده، این 
پیکارها را در دو بخش زنان و مردان به طور کامل کالبدشکافی 
کرده و توضیحات آماری و تحلیلی مفصلی از تیم های حاضر در 

جام قهرمانان ارایه کرده است.
بر اس��اس اطالعات موجود در فدراسیون جهانی حمزه زرینی 
با 190 بازی مل��ی، میدان دیده ترین و ب��ه نوعی باتجربه ترین 
بازیکن ایران محسوب می شود که در میان 10 بازیکن باتجربه 
جام قهرمانان رده هفتم را در اختیار داش��ته و در دوره گذشته 
این جام نیز به عنوان یک بازیکن مطمئن در زمین ایران عمل 
کرده است.  در رده سوم بهترین اس��پکرها و چهارم بازیکنان 

امتیازآور جام قهرمانان جای گرفته است.
در رده بن��دی باتجربه های ج��ام قهرمانان لمب��رن و پریدی 

آمریکایی با 286 و 249 بازی ملی اول و دوم هستند.
 س��اوانی؛ کاپیتان ایتالیا با 231 بازی ملی س��وم است. لی از 
آمریکا با 213 بازی ملی چهارم است. یامامورا؛ کاپیتان ژاپن با 

200 بازی ملی پنجم است.
 گرانکین و وربوف از روس��یه با 194 و 188 بازی ملی ششم و 

هشتم هستند.
 س��عید مع��روف و مه��دی مه��دوی؛ دو پاس��ور ای��ران 
 نی��ز ب��ا 181 و 160 ب��ازی مل��ی در رده ه��ای نه��م و دهم

 ایستاده اند.
فدراس��یون جهان��ی همچنی��ن از س��عید معروف ب��ه عنوان 
پاس��وری ک��ه کاپیت��ان و تأثیرگذارتری��ن بازیک��ن ای��ران 
اس��ت ن��ام ب��رده و برخ��ی از موفقیت ه��ای او را برش��مرده 
 ک��ه باع��ث ش��ده نقط��ه ات��کا ای��ران در ج��ام قهرمان��ان

 باشد.
به نوش��ته فدراس��یون جهانی کس��ب عنوان بهترین پاس��ور 
مس��ابقات انتخابی المپیک پکن و لن��دن )2008 - 2012(، 
ج��ام کنفدراس��یون آس��یا )2010(، قهرمانی مردان آس��یا 
)2013(، ارزش��مندترین بازیکن آس��یا )2013( و مدال های 
نقره م��ردان آس��یا )2009(، بازی ه��ای آس��یایی )2010( 

طالی م��ردان آس��یا )2013( از جمله موفقیت های س��عید 
 معروف اس��ت که از ارومیه؛ ش��هر عّش��اق والیبال سربرآورده

 است.
سید محمد موسوی عراقی انتخاب فدراسیون جهانی به عنوان 
ستاره تیم ملی ایران است که حاال سال هاست به عنوان یکی از 

بهترین مدافعین روی تور آسیا فعالیت می کند .
او  در مرحل��ه بی��ن ق��اره ای لیگ جهانی امس��ال نی��ز موفق 
 ش��د عن��وان بهتری��ن مدافع جه��ان را ب��ه خ��ود اختصاص

 دهد.
 فدراس��یون جهانی با اش��اره به این که در میان تعداد بس��یار 
زیاد اس��پکرهای قدرتی و قطر پاسورهای تمام کننده، معموال 
کم پیش می آید ک��ه مدافعین روی تور تیم ه��ا جایی در بین 
س��تارگان داشته باش��ند، می نویس��د س��ید محمد موسوی 
 و دیمیت��ری موزرس��کی )روس��یه( از ای��ن قاعده مس��تثنی

 هستند.
به نوشته فدراسیون جهانی موس��وی عالوه بر این که در دفاع 
روی تور هوش��یار عمل می کند، در مدیری��ت دفاع تیمی هم 

موفق است .
او بازیکن��ان کن��اری اش را ط��وری رهب��ری می کن��د ت��ا 
 تیم��ش بتوان��د از فاکتور دف��اع ب��ه امتیازهای ارزش��مندی 

دست یابد. 

فدراسیون
 جهانی همچنین 

از سعید معروف به 
عنوان 

پاسوری که 
کاپیتان و 

تأثیرگذارترین 
بازیکن ایران

 است
 نام برده 

مدافع سابق رئال مادرید 
گروه 
ورزش 

 
می گوید ب��رای او افتخار 
بزرگی است که تیم ملی 

کشورش به تهران بیاید و با ایران بازی کند.
میشل س��الگادو میهمان ویژه فدراسیون فوتبال 
اس��ت. به بهانه  س��ال ها حضور در رئال مادرید، 
پرافتخارتری��ن باش��گاه دنیا، س��فر ب��ه تهران،  
رودررویی با جواد نکونام و بازی دوستانه اسپانیا 
و ایران برای دقایقی رودرروی میش��ل س��الگادو 
نشس��تیم. او مثل تمام اس��پانیایی ها با حرارت 

زیادی به سؤاالت ما پاسخ می داد.
بازی  پرسپولیس - استقالل را می شود 
با بازی بزرگی مثل ال کالسیکو مقایسه 

کرد؟
در همه ج��ای دنی��ا بازی های حساس��ی تحت 

عنوان ال کالسیکو وجود دارد. در آرژانتین بازی 
ریورپالته و بوکاجونیورز را داریم و در هر کشوری 
چنین بازی هایی هست این بازی ها از نظر رقابت و 
شور و هیجان برای تماشاگران واقعا مهم هستند، 
آن ها در چنین بازی هایی دنیا را به دو قس��مت 

تقسیم می کنند.
 نظرتان در باره کی روش چیست؟

او مربی من بود و در رئال مادرید تنها یک س��ال 
هدایت ما را برعهده داش��ت. رابط��ه ام با او عالی 
اس��ت. کی روش عملکرد خیلی خوبی داش��ت. 
برکن��اری او کام��ال ناعادالن��ه ب��ود و ب��ه آنچه 
شایستگی اش را داشت در رئال مادرید نرسید. ما 
تا ماه مارس فکر می کردیم که در پایان فصل هر 
س��ه جام را می بریم ولی در جام حذفی در فینال 
مغلوب زاراگوس��ا ش��دیم و بعد از آن بود که در 

طول دو ماه همه جام ها را از دست دادیم. از نظر 
شخصی سال ویژه ای برای من محسوب می شد و 
از نظر فوتبالی هم سال بزرگی بود. اما کی روش 
در رئال بدش��انس بود و نتوانس��ت به جامی که 
شایستگی اش را داش��ت برسد و این فرصت را در 

اختیار او قرار نداند.
 دلی�ل ناکامی در فصلی ک�ه کی روش 

مربی رئال بود چه می دانید؟
صادقان��ه بگویم که باخت در فین��ال جام حذفی 
کلید ناکامی ما در آن فصل ب��ود. قبل از آن بازی 
در اللیگا با هفت امتیاز از والنسیا جلو بودیم و در 
لیگ قهرمانان اروپا هم خوب کار می کردیم ولی 
بعد از باخت در فینال جام حذف��ی از نظر روانی 
افت کردی��م و ضربه ش��دیدی خوردیم. در لیگ 
قهرمانان اروپا به موناکو باختیم و این از نظر روانی 

کار تیم را تمام کرد و در اللیگا هم نتوانس��تیم به 
موفقیت م��ان ادامه داهیم. افت م��ا افت فیزیکی 
نبود و کام��ال روانی ب��ود و در ط��ول چند هفته 

چندین جام را از دست دادیم.
 رئال دچار افت زیادی ش�ده اس�ت و 
فصل را با فرازونش�یب زیادی ش�روع 

کرده در این باره چه نظری دارید؟
بعد از س��ه س��ال حضور مورینیو حاال سرمربی 
جدیدی روی کار آمده و با آمدن آنچلوتی خیلی 
چیزها تغییر ک��رده. آنها در تابس��تان بازیکنان 
جدید و زیادی خریده اند که از آن جمله می توان 
از ایسکو، دیارا و کارواخال که ستاره های آینده دار 
اسپانیایی هستند و البته گرت بیل نام برد. رئال 
تابس��تان پر از خریدی داش��ت و چندین خرید 
گران قیمت را که بیل سرترین آنها بود، از همین 
رو س��رمربی تیم به زمان نیاز دارد. از سوی دیگر 
تنها تغییر بارسلونا خرید نیمار بود که به گروهی 
ملحق شد که چندین سال است در کنار هم کار 
می کنند. اما رئال امسال بازیکنان جدید زیادی 
دارد و با سیس��تم جدیدی ه��م کار می کند و از 
همین رو همه باید با هم تطبیق بیابند. این شروع 
بی ثبات هم به همین دلیل اس��ت و با گذش��ت 
زمان رئال خیلی بهتر می شود و حتی امسال هم 
می تواند قهرمان اسپانیا شود. نباید فراموش کرد 
که بارس��ا باید در مادرید بازی کند. هنوز تکلیف 
هیچ چیز روشن نشده و فاصله تنها 6 امتیاز است 
یعنی دو بازی و باید در نظر داش��ت که هنوز ماه 

دسامبر نشده. 
چرا به ایران س�فر کردید و نظرتان در 

مورد کشور ما...
س��ؤال خوبی پرس��یدید. از نظر تاریخ��ی ایران 
کش��ور باس��ابقه ای اس��ت. تمایل زیادی دارم تا 
پرس��پولیس را بشناس��م و با تاریخ ایران بیشتر 
آش��نا ش��وم. ایران در ح��ال بهب��ود اس��ت. از 
نظ��ر اقتص��ادی س��طح باالی��ی دارد. از س��وی 
 دیگر م��ن در خاورمیان��ه زندگی می کن��م و به

 این جا خیلی نزدیک هستم. مسئوالن فدراسیون 
ایران برخورد خیلی خوبی با من داشتند و من را 
دعوت کردند تا بیش تر از ایران شناخت پیدا کنم 
و بتوانیم فوتبال ایران و اس��پانیا را بیشتر به هم 
نزدیک کنیم. من کارلوس کی روش را دیدم ولی 

در آینده بیش تر همدیگر را خواهیم دید.
 نظرتان درم�ورد برگ�زاری یک بازی 
دوستانه میان تیم ملی ایران و اسپانیا 
یا رئ�ال مادری�د در ورزش�گاه آزادی 

چیست؟
برای من افتخار بزرگی اس��ت که رئال مادرید یا 
تیم ملی اسپانیا به ایران سفر کند . این را به خاطر 
عشق به فوتبال درایران می گویم. قطعا 100 هزار 
نفر در ورزشگاه آزادی دیوانه وار به تماشای بازی 
خواهند نشست. اگر بخواهم صادقانه بگویم، کار 
سختی خواهد بود ولی دست کم باید برای تحقق 
آن تالش کرد. بعید اس��ت که این اتفاق رخ دهد 
ولی باید واقع بین بود. چون تیم ملی اسپانیا برای 
برگزاری یک بازی دوستانه مبالغ هنگفتی را طلب 
می کند و این درخواست های مالی کار را سخت 
می کند. دراین میان کش��ورهای زیادی هستند 
که حاضرند چنین پولی را پرداخت کنند. ش��اید 
تالش برای یافتن یک اسپانسر مناسب، بهترین 
راه حل باش��د و به نظر من باید ب��رای تحقق این 

خواسته تالش کرد.
 با ش�نیدن عبارت »کله خ�وک« چه 
چیزی به ذهنتان می آید؟ چه کلمه ای 

سرزبانتان می آید؟
عجیب.خیلی عجیب ب��ود. دیدن یک کله خوک 
در ورزشگاه خیلی عجیب بود. البته در ورزشگاه 
همه چیز به داخل زمین پرتاب می کنند.. بطری و 
هرچیزی که فکرش را بکنید. بگذارید آن صحنه 
را برایتان توصیف کنم. من معموال پشت سرفیگو 
بازی می کردم. یک ضربه کرنر به نفع رئال قرار بود 
زده شود و قرار بود که کرنر را کوتاه ارسال کنیم. 
 آن بازی، اولین بازگش��ت فیگو ب��ود و هواداران

 می خواس��تند از اوانتقام گرفته و اذیتش کنند. 
بازی ممل��و از هیجان ب��ود... در آن لحظات یک 
بطری مش��روبات الکلی و یک چاقو هم به سمت 
زمین پرتاب ش��د...اما ناگهان دیدی��م که از آن 
سمت زمین و از روبرو ش��یی به سمت ما پرتاب 
شده...فیگو دید که یک کله خوک است و گفت:» 
نمی توانم باور کنم....پس بدنش کو؟« اما آن شیء 
یک کله خوک واقعی بود و مصنوعی نبود.. بعد از 

آن اتفاق در رختکن کلی به این اتفاق خندیدیم.
پرتاب کله خوک باعث نشد که تصویر 
ذهنی تان نس�بت به هواداران بارس�ا 

تغییر کند؟
نه.ببینی��د، خوبی رقاب��ت موجود می��ان رئال و 
بارسلونا این اس��ت که هیچ وقت شاهد خشونت 
نیستیم. یعنی خشونت واقعی نمی بینیم. این یک 
عشق و رقابت خیلی واقعی و عمیق و شاید حتی 
بتوان گفت سیاسی است که کش��ور را به دو نیم 

تقسیم می کند. 

بازی ایران  و اسپانیا بی نظیر خواهد بود

 سالگادو:دوست دارم پرسپولیس را ببینم
رئال پادشاه فوتبال اروپاست 



تعدادکتابخانه  های عمومی استان  
افزایش یافت

مدیرکل کتابخانه های عموم��ی چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد 
کتابخانه های اس��تان از 34 کتابخانه به 40 کتابخانه فعال افزایش 
یافته که در همه این کتابخانه ها نیروی کتابدار متخصص مش��غول 
به کار اس��ت. بهروز در دومین دوره آموزش��ی کتابداران با اشاره به 
فرارس��یدن هفته کت��اب و کتابخوانی گفت: فعالی��ت کتابداران در 

کتابخانه ها در جذب مخاطبین بسیار مهم و اساسی است.
وی افزود: بی ش��ک، دنیای کنونی، دنیای سازمان هاست و متولیان 
این سازمان ها، انسان ها هستند، انسان هایی که در کالبد سازمان روح 

می دمند، آن را به حرکت در می آورند و اداره می کنند.
مدیرکل کتابخانه ه��ای عمومی چهارمحال و بختی��اری ادامه داد: 
س��ازمان ها بدون وجود نیروی انس��انی فعال و پویا نه تنها مفهومی 

ندارند بلکه اداره آن نیز ممکن نخواهد بود.
وی تصریح کرد: حتی با وجود فناور شدن سازمان ها و تبدیل آن ها 
به توده ای از سخت افزار، نقش نیروی انسانی به عنوان عاملی حیاتی 
در بقای سازمان کامال مشهود است و این موضوع در کتابخانه ها نمود 
بیشتری می یابد. صادقی هدف از برگزاری دوره های آموزشی را به روز 
شدن دانش کتابداران عنوان کرد و افزود: تعداد کتابخانه های استان 
از 34 کتابخانه به 40 کتابخانه فعال افزای��ش یافته که در همه این 
کتابخانه ها نیروی کتابدار متخصص مشغول به کار است و آن ها باید 
بتوانند خالقیت و ابتکار عمل در سازمان را ارتقا بخشند و موفقیت 
و س��ربلندی س��ازمان را رقم بزنند. مدیرکل کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها، 
بهسازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش نیروی انسانی 
از اولویت های نهاد کتابخانه های عمومی استان بوده و این آموزش ها 

هم به صورت حضوری و غیرحضوری انجام خواهد شد.

طرح گردشگری مهتاب چغاخور 
تصویب شد

مع��اون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: طرح 
گردشگری مهتاب منطقه چغاخور به تصویب امور زیربنایی رسیده و 

مجوز ارزیابی زیست محیطی را در سال 91 گرفته است.
 به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، حمیدرضا 
فروزنده گفت: طرح گردشگری مهتاب چغاخور و طرح جامع تفصیلی 
شهر کیان در شورای برنامه ریزی و توس��عه چهارمحال و بختیاری 

بررسی و تصویب آن به نشست های آینده این شورا موکول شد.
وی تأکید کرد: ب��رای تهیه طرح جامع و تفصیلی ش��هر کیان 532 
میلیون ریال هزینه شد.معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری افزود: جمعیت کنونی ش��هر کیان 12 هزار و 20 نفر بوده 
که در افق 1404 براب��ر 15 هزار و 644 تن با نرخ رش��د 1/9درصد 
پیش بینی شده است. وی تصریح کرد: مساحت محدوده طرح پیشین 
مصوب شهر کیان، 230 هکتار، مساحت بافت فرسوده آن 72 هکتار 
بوده و در سال 1370 به شهر تبدیل شده و تاکنون دارای طرح هادی 
شهری مصوب بوده اس��ت. فروزنده گفت: طرح گردشگری مهتاب 
منطقه چغاخور هم به تصویب امور زیربنایی رسیده و مجوز ارزیابی 

زیست محیطی را در سال 91 گرفته است.

 عزاداری بدون شناخت امام
 عزاداری نیست

مس��ئول نمایندگ��ی ول��ی فقی��ه در س��پاه ناحیه بروج��ن گفت: 
عزاداران امام حس��ین)ع( باید در برپایی نم��از اول وقت دقت کنند 
و عزاداری های ما دارای محتوا باش��د، یعنی بفهمیم برای چه پرچم 
امام حسین)ع( را علم می کنیم. حجت االسالم علی دهقانی در جمع 
کارکنان این ناحیه به مناس��بت برگزاری مراس��م عزاداری سرور و 
ساالر ش��هیدان، اظهارداش��ت: عزاداری بی والیت و بدون شناخت 
امام عزاداری نیست. وی افزود: خدای تبارک و تعالی هدف خلقت را 
عبودیت خود قرار داده، اگر ما در مراسمی مثل عزاداری اباعبدهلل)ع( 
دور هم جمع می ش��ویم، هدف عبودیت و رس��یدن به ذات اقدس 
الهی اس��ت. دهقانی ادامه داد: عزاداری امام حسین)ع( و دیگر ائمه 
اطهار همه و همه برای رس��یدن به خدا و شناخت خداست، مقدمه 
آن هماین است که ائمه اطهار را بشناسیم چون همه این بزرگواران 
زمینه معرفت خدا را برای ما هموار می کنند. مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه ناحیه بروجن اظهار داشت: مقدمه عزاداری برای امام 
حسین)ع(، شناخت امام حسین)ع( است، امروز بعد از 1400 سال 
دشمنان ما می گویند اگر بخواهیم به اهدافمان برسیم، باید عاشورا 
را از شیعیان بگیریم و به خاطر این اس��ت که دین خدا به قیام امام 

حسین)ع( گره خورده است.

گشتی در اخبارگشتی 
پاییز بهترین فرصت برای سوزاندن بادام های آلوده است

مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پاییز فرصت مناسب 
برای جمع آوری و سوزاندن همگانی بادام های آلوده برای کاهش خسارت سال آینده به بادام است. 
برزگرگفت: زنبور مغزخوار بادام ساالنه خسارات بسیاری را بر باغات بادام این استان تحمیل می کند.
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  طرح بصیرت عاشورایی 
در 200 مسجد استان 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: 
طرح ملی سوگواره بصیرت عاش��ورایی در 27 امامزاده 
و 200 مسجد اس��تان همراه با اجرای مراسم سخنرانی 

و روضه خوانی و سینه زنی و زنجیرزنی برگزار می شود.
حجت االس��الم محم��د طباطبایی اظهارداش��ت: طرح 
بصیرت عاش��ورایی به منظور تقویت باوره��ای دینی و 

تبیین قیام عاشورا در میان مردم انجام می شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: تبیی��ن صحیح وقای��ع نهضت 
حس��ینی و روش��نگری نس��بت ب��ه رواج خراف��ات 
 و انحراف از فرهن��گ عاش��ورا در بقاع متبرکه اس��تان

 برگزار می شود.
وی برگ��زاری نمایش��گاه های فرهنگ��ی را از دیگر ویژه 

برنامه های دهه اول محرم برشمرد .
طباطبایی افزود: برپایی خیم��ه معرفت، اقامه نماز ظهر 
و عصر و حرکت هیئات مذهبی به طرف بقاع متبرکه از 

دیگر برنامه های پیش بینی شده در این راستاست.
طباطبایی از برپایی 20 نمایش��گاه پوستر عاشورایی در 

امامزادگان و مساجد این استان خبر داد .
وی اظهارداشت: تقویت دینداری، نهادینه شدن فرهنگ 
عاشورا و درس گرفتن از واقعه عظیم عاشورا از مهم ترین 

اهداف برگزاری این نمایشگاه ها در سطح استان است.
مدی��رکل اوقاف و ام��ور خیریه چهارمح��ال و بختیاری 
ادامه داد:  در ای��ن مجموعه نمایش��گاهی مطالبی چون 
دس��تاوردهای عاش��ورا، عاش��ورا صحنه عبرت، شعاع 
بصیرت، از جنس نور، پرتو عترت، رد پای گذش��ته، تیر 
ش��بهه، پای درس عاش��ورا، بصیرت لحظه ه��ا، وصیت 
عاشورایی، عاشورا پرگاری برای ترسیم عشق، ما و انقالب 

اسالمی به صورت تابلو قرار گرفته است.
وی با اشاره به دیگر برنامه های اوقاف در ایام شهادت امام 
حسین)ع(، گفت: طرح ملی سوگواره بصیرت عاشورایی 
در 27 امامزاده و 200 مس��جد اس��تان همراه با اجرای 
مراسم سخنرانی و روضه خوانی و سینه زنی و زنجیرزنی 

برگزار می شود.
طباطبایی با اش��اره به جایگاه عاشورا در فرهنگ شیعی 
گفت: نهضت عاشورا ضامن سالمت و صالبت دین مبین 

اسالم است .
وی تصریح کرد: اگر چه پیامبر عظیم الشان اسالم)ص( 
دین اسالم را تأسیس کرد ولی استمرار و بقای آن مدیون 

سیدالشهدا)ع( است.

خبر ویژه

غالب اشعاری که عزاداران شهرس��تان بن پس از تجمع در مقابل 
خانه سید می خوانند شامل؛ آقا سالم علیک، آقا تشنه لبان آمدیم، 

آقا سالم علیک، آقا از راه دور آمدیم، آقا سالم علیک است.
فرارسیدن محرم و عزاداری امام حسین)ع( نمایشگر عشق و ارادت 
به ساالر ش��هیدان است. مردم اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز 
همچون دیگر مناطق مختلف ایران در این ماه در قالب، هیأت های 
عزاداری، زنجیرزنی و سینه زنی یاد و خاطره امام حسین)ع( و یاران 

با وفایش را گرامی می دارند.

خیمه های امام حسین)ع( خیل عاشقانش را گردهم 
می آورد

پیرغالم 80 ساله وردنجانی در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، 
اظهار داشت: افتخار مداحی اهل بیت )ع( از 50 سال پیش تاکنون 

نصیبم شده است.
سید جواد موسوی از امام حسین)ع( به عنوان الگوی شهدای این 
مرز و بوم نام برد و گفت: تمامی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
با تأسی از قیام عاشورا و حق طلبی امام حسین)ع( راهی جبهه نبرد 
با دشمن شدند. وی ادامه داد: دو فرزند برومندم نیز که از غالمان و 
دوستداران امام حسین)ع( بودند نیز در این راه جان خود را تقدیم 
ابا عبداهلل )ع(کردند. موسوی با اشاره به راه اندازی هیأت عزاداری 
وردنجان، گفت: مردم وردنجان از گذش��ته ایام به ارادت ورزی به 
خاندان امام حس��ین)ع( شهره هس��تند، امروز نیز که وردنجان با 

افزایش جمعیت به شهر تبدیل شده است، این عشق و ادارات نیز 
بیش از پیش توسعه و گسترش یافته است.

وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر پنج دس��ته عزاداری در این 
شهر راه اندازی می شود.این پیرغالم با اشاره به رسوم عزاداری در 
وردنجان، گفت: علم کردن خیمه ها و آتش زدن آنها همزمان با روز 

عاشورا از مراسم شاخص وردنجان است.
وی ادامه داد: از ابتدای دهه محرم علم ها و خیمه های عزاداری امام 
حسین)ع( در این شهر برپا می ش��ود، به طوری که تا پایان محرم 

تعداد این خیمه ها به بیش از 50 خیمه می رسد.
موسوی افزود: پخت غذای نذری، حرکت کاروان اسرا در خیابان ها 

و برگزاری تعذیه از دیگر این رسوم به شمار می رود.

راه اندازی 15 دسته جات عزاداری در شهر لردگان
یکی از پیرغالمان شهرستان لردگان نیز در ادامه گفتگو با خبرنگار 
فارس در شهرکرد، اظهارداش��ت: در گذشته به واسطه حضور کم 
مداحان و روحانیون در این شهرستان مردم به صورت خودجوش 
مراسم عزاداری اباعبداهلل الحس��ین)ع( را اجرا می کردند.مسعود 
کریمی افزود: م��ردم با جمع آوری هیزم در یک دش��ت وس��یع 
آتشی بزرگ برپا کرده و دورتا دور آتش به زبان محلی به عزاداری 
می پرداختن��د. وی ادامه داد: پس از حض��ور روحانیون و مداحان 
عزاداری انسجام بیش��تری گرفت، به طوری که امروزه به صورت 
برپایی دس��ته جات و هیأت های عزاداری در شهرس��تان برگزار 

می شود.
کریمی با اشاره به فعالیت 15 دسته  عزاداری در شهر لردگان، گفت: 
در حال حاضر تعزیه خوانی در این شهر در حال منسوخ شدن است. 
وی ادامه داد: در گذشته شبیه خوانی امام حسین)ع(، دو طفالن 
مسلم، تعزیه حضرت قاسم در لردگان برگزار می شد ولی امروزه تنها 

به چند روستای لردگان محدود شده است.

آقا سالم علیک، آقا از راه دور آمدیم
یکی از اهالی شهرستان بن نیز با اش��اره به مراسم مردم این شهر 
در ایام محرم، گفت: پخت شیرینی مخصوص به اسم فتیر یکی از 

مشهورترین مراسم مردم این شهرستان است.
صفیه حیدری ادامه داد: پخت آش نذری به ویژه آش کشک، حلیم، 
پخت نان جو و نان فتیر، ذبح گوسفند و گاو از دیگر نذورات مردم 

این شهر به شمار می رود.
وی پخت غذای نذری به صورت دسته جمعی را از دیگر مراسم های 
مردم این ش��هر عنوان کرد و گفت: عده ای از مردم شهر به صورت 
دسته جمعی چندین دیگ بزرگ را بر روی اجاق های سنگی پخت 
می کنند، سپس از چند هیأت س��ینه زنی و دسته های زنجیرزنی 
دعوت کرد تا در محل مراسم عزاداری اباعبداهلل)ع( را برگزار و سپس 

آنها را اطعام دهند.
وی ادامه داد: ساخت علم های چند متری از دیگر رسوم مردم این 
شهر است که آنها را با پارچه های سبز و سیاه تزیین می کنند، مردم 
شهر به ویژه جوانان نیز که در دل شور و شوق حسینی دارند، صبح 
روز عاشورا با حضور در گرداب بن و اقامه نماز صبح، به عزاداری امام 
حسین)ع( می پردازند.حیدری افزود: س��پس سر علم ها را به آب 
زده آن را بر دست بلند کرده و آن را برای ادای احترام به سمت خانه 
سید که از بزرگان شهر است برده و شروع به نوحه خوانی می کنند.

وی گفت: غالب اش��عاری که این عزاداران پس از تجمع در مقابل 
خانه سید می خوانند شامل آقا سالم و علیک، آقا تشنه لبان آمدیم، 
آقا سالم علیک، آقا از راه دور آمدیم، آقا سالم علیک ...، پس از پایان 
مراسم نوحه خوانی این دسته عزاداری به سمت گلستان شهدای 

شهر حرکت می کنند.

کاروان اسرای کربال ش�هر کیان را غرق اشک و ماتم 
می کند

یکی از ساکنین شهر کیان نیز با اشاره به رسوم مردم این شهر در ایام 
محرم، گفت: مردم در روز عاشورا پس از اجرای تعذیه در دسته جات 
عزاداری که از مسجد جامع ش��هر آغاز می شود به سمت امام زاده 
سید عزیزاهلل حرکت می کنند و پس از ادای احترام به آستانه مقدس 
این امامزاده به سمت گلزار شهدای شهر رفته و به شهدای گرانقدر 

ادای احترام می کنند.
رس��تم علیدوس��تی ادامه داد: راه افتادن کاروان اس��رای کربال و 
برگزاری مراسم باشکوه شام غریبان از ماندگارترین مراسم مردم 
این شهر است، بسیاری از مردم اس��تان برای دیدن مراسم اسرای 

کربال به این شهر سفر می کنند.

آیین عزاداری ساالر شهیدان  در چهار و محال بختیاری 

آقا سالم علیک، آقا  از  راه دور آمدیم 
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رییس بنی��اد نخب��گان چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: »ط��رح مال��چ 
زیس��ت تخری��ب پذی��ر پلیم��ر-

س��لولزی نانوس��لوفید جایگزی��ن 
مالچ نفتی ب��رای تثبیت کانون های 
بحرانی بیابانی، ماس��ه ه��ای روان 
و ریزگرده��ا« به عنوان ط��رح ویژه 
کش��وری چهارمین جش��نواره علم 
تا عمل معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری منتخب ش��د. 
خداداد پیرعلی با اشاره به برگزاری 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی 
علم تا عم��ل، از تاریخ 11 تا 14 آبان خاطرنش��ان کرد: در این نمایش��گاه بیش از دو 
هزار طرح در س��امانه پذیرش طرح ه��ا دریافت و پ��س از س��ه دوره داوری 1104 
طرح و  820 ش��رکت در نمایش��گاه عرضه شد. وی خاطرنش��ان کرد: شرکت دانش 
بنیان فناوران اب��زار دقیق کوهرنگ ب��ا مدیر عامل��ی پروین ب��رادران قهفرخی با 8 
طرح تجاری ش��ده در این جش��نواره حضور فعال داش��ت.  به گفته وی، طرح »مالچ 
 زیست تخریب پذیر پلیمر-س��لولزی نانوس��لوفید جایگزین مالچ نفتی برای تثبیت 

کانون های بحرانی بیابانی، ماسه های روان و ریزگردها« به عنوان طرح ویژه کشوری 
منتخب شد و مورد تقدیر قرار گرفت. پیرعلی افزود: در این جشنواره دکترجهانگیری، 
وزیر جهاد کشاورزی دکتر حجتی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر قاضی 
هاشمی، رییس سازمان محیط زیست دکتر ابتکار، دکتر ستاری معاون علمی فناوری 
رییس جمهور، دکتر وطنی معاون علمی و پژوهشی معاونت فناوری ریاست جمهوری 
و جمعی از سفرای کش��ورهای خارجی از طرح در بخش طرح های ویژه کشوری در 
 نمایشگاه بازدید کردند و از نزدیک با مجری طرح، در مورد موفقیت های  محصول و 
پایلوت های میدانی آن گفتگو و ابراز حمایت و توجه ویژه به  این طرح کردند. پیرعلی 
خاطرنشان کرد: این محصول جدید در س��ال 1388 ثبت اختراع شده است و مورد 
حمایت س��ازمان مالکیت صنعت��ی قرار گرفته اس��ت و رتبه ویژه کش��وری چندین 
جشنواره پژوهشی و اختراعات معتبر کشور شده است. وی ادامه داد: پروین برادران 
قهفرخی در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی )GEM( 2012 که امس��ال منتشر 
شد به عنوان کارآفرین فناورانه منتخب و  به دنیا معرفی شده است. به گفته وی، مالچ 
زیست تخریب پذیر پلیمر-سلولزی نانوس��لوفید در منطقه ریگ بلند کاشان  تحت 
نظارت مرکز تحقیقات بیابان زدایی وزارت جهاد کش��اورزی  و نظارت علمی یکی از 
دانشگاه های معتبر کشور تحت پایش، نظارت و ارزیابی فنی در زمان پاشش و 3، 6، 
9 و 12 ماهه  قرار گرفت و با موفقیت اجرا و تأییدیه های فنی مکتوب را دریافت کرد. 
از پایلوت میدانی طرح در عرصه های بیابانی و ماس��ه های روان 4 س��ال می گذرد، 

طرح با همکاری مشترک سه اس��تان تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام 
شده اس��ت. وی با بیان این که این طرح تنها طرح موفق ارگانیک تثبیت کانون های 
بحرانی بیابانی اس��ت، گفت: این طرح که با نوآوری رادیکالی  و با استفاده از یک تیم 
تخصصی مهارتی مجرب طراحی و توسعه یافته است و به طور عملی در عرصه پاشیده 
شده است. مواد اولیه محصول 100درصد بومی و ارزان قیمت است و از مواد طبیعی 
 ساخته شده است. محصول در محل بیابان تولید می شود تا هزینه های حمل و نقل را 

حذف کند.
 وی با اش��اره به تفاوت محصول ب��ا ادعاهای مش��ابه، تصریح کرد: ادعاهای مش��ابه 
عمدت��ا در پایلوت های آزمایش��گاهی انجام ش��ده ان��د و هنوز در مرحل��ه پژوهش 
هس��تند. هیچ ی��ک دارای تأییدی��ه اجرا در س��طح عرص��ه را ندارن��د. حتی برخی 
از ادع��ا کنندگان س��عی ک��رده ان��د از م��واد اولی��ه ای ک��ه در مقاالت ارایه ش��ده 
توس��ط مجری طرح در کنفران��س ها اس��تفاده کنند، ام��ا به دلیل عدم تس��لط بر 
 عرص��ه بیابانی و عدم دسترس��ی به تی��م تخصصی موفقی��ت چندانی نداش��ته اند.

 وی اظهارداشت: محصول نانوسلوفید بی رنگ، بی بو، در دمای محیط پاشیده می شود 
و همزمان اقدام به کاشت گیاه می ش��ود، مالچ تولید شده مقاومت زیادی در برابر باد 
دارد به گونه ای که در منطقه »ریگ بلند« بادهای 90 کیلومتر بر ساعت و باالتر وزش 
دارد که پلیمر تولید شده مقاوم در برابر این بادها بوده است و در برابر بارش تند و نور 

خورشید از خود مقاومت نشان داده است. 

شرکت دانش بنیان فناوران کوهرنگ عنوان برتر را کسب کرد

تحدید حدود اختصاصی
274ش��ماره 103/92/1258/337  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه معروف یوسف و 
باغچه محقر جلو آن در کوی شهرینان بش��ماره پالک 959- فرعی ازشماره  33- اصلی واقع 
در نطنز جزء بخش 9 ح��وزه ثبتی نطنز بنام مریم طالبی فرزند علی در جریان ثبت می باش��د 
بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/11/5 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند 
ضمنا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 149مجتبی شادمان – رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

751چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمیني بائر پالک ش��ماره 916 / 50  واقع دراله آباد 
بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمرضاتاکي وغیره فرزند محمود 
درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدیدحدودمل��ک مرقوم درروز 16 / 
10 / 1392 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نماید ضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواجه باتعطیل��ی پیش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد0رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
مفاد آراء

760 آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره ثبت اسناد 
و. امالک اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 

در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن  و باستناد ماده 10 آئین نامه 

اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن واحد های 
ثبتی موظفند آراء صادره مرتبط به روس��تا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق 
و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی یا کثیر االنتشار منتشر نماید و 
اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی 
که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را بصورت مکتوب 
به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم نماید رس��یدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 

اسناد و امالک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهدشد .
فلذا آرای صادره هیات صدرالذکر مربوط به رقبات واقع در شهر اردستان به شماره پالک ثبتی یک 
اصلی گرمسیر و شهر مهاباد به شماره پالک ثبتی 51 اصلی گرمسیر فرعیهای آن به شرح زیر آگهی 

و معترضین میتوانند با رعایت مفاد ماده 10 فوق الذکر اقدام نمایند . 
1- رای شماره 40-92/7/28 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 
5909 بنام هادی ملکی فرزند سهراب و مهش��ید جعفری پور پیاز آبادی فرزند حسین هر کدام مالک 

سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 211/16 متر مربع – واقع در اردستان .
2- رای شماره 41-92/7/28 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 
5910 بنام مریم نیک فرد فرزند محمد و علی نیک پور فرزند سیف اله هر کدام مالک سه دانگ مشاع 

از ششدانگ به مساحت 140/90 متر مربع – واقع در اردستان .
3- رای شماره 42-92/7/28 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی 
فرعی 5046 بنام آقای هادی زائری امیرانی فرزند حس��ین و خانم مهناز عزیزی فرزند عباس 
هر کدام مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 219/10 متر مربع – واقع درکوی مون 

) شهر ک حافظ( اردستان .
4- رای شماره 43-92/7/28 شش��دانگ یکبابخانه احداثی بر روی قس��متی از عرصه پالک 
ثبتی فرع��ی 896 بنام آقای محمد علی موم��ن زاده فرزند مرتضی به مس��احت 184/75 متر 

مربع – واقع در اردستان .
5- رای شماره 44-92/7/28 ششدانگ یکباب اتاق احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی 

فرعی 6348 بنام آقای هوشنگ جاللی فرزند عبدالحسین  به مساحت 20/76 متر مربع – واقع 
در اردستان .

6- رای ش��ماره 45-92/7/28 شش��دانگ انباری و راه پله متصله احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 7341 بنام خس��رو عابدی فرزند یداله  به مساحت 16/11 متر مربع 

– واقع در اردستان .
7- رای شماره 46-92/7/28 شش��دانگ س��اختمان و قطعه زمین محصور احداثی بر روی 
قس��متی از عرصه پالک ثبتی فرعی 922 بنام آقای مهدی دیان فرزند مصطفی  به مس��احت 

394/61 متر مربع – واقع درکوی محال اردستان .
8- رای شماره 47-92/7/28 ششدانگ یکباب خانه احداثی  بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی 
فرعی 5909 بنام خانم معصومه باقری نیا فرزند حسن   به مساحت 208/77 متر مربع – واقع 

درکوی کبودان  اردستان .
9-رای شماره 48-92/7/28 شش��دانگ یکبابخانه احداثی  بر روی قس��متی از عرصه پالک 
ثبتی فرعی 6100 بنام آقای حس��ین ابراهیمی گونیانی فرزند حسن   به مساحت 202/24 متر 

مربع – واقع در اردستان .
10- رای شماره 49-92/7/28 شش��دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی 
فرعی 6189 بنام آقای مهدی جهرمیان فرزند رضا   به مس��احت 324/37 متر مربع – واقع در کوی 

مون اردستان .
11- رای شماره 50-92/7/28 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک 
ثبتی فرعی 20 بنام آقای محمود عسگری فرزند نوروز  به مس��احت164  متر مربع – واقع درکوی 

محال  اردستان .
12- رای شماره 52-92/7/28 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی قسمتی از پالک ثبتی 
فرعی 209 بنام داود جعفری همبری فرزند اسداله  به مساحت 300 متر مربع – واقع در کوی محال 

اردستان .
13- رای شماره 53-92/7/28 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی قسمتی از پالک ثبتی 
فرعی 209 بنام علی اکبر و علی اصغر هر دو نقیبیان اردستانی فرزندان جواد هر کدام مالک سه دانگ 

مشاع از ششدانگ   به مساحت 275 متر مربع – واقع در کوی محال اردستان .
14- رای شماره 54-92/7/28 شش��دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قس��متی از پالک ثبتی فرعی 
209 بنام محمد رضا بدیعی فرزند کیومرس به استثناء بهاء ثمینه اعیانی آن  به مساحت 268/78 متر 

مربع – واقع در کوی محال اردستان .
15- رای شماره 55-92/7/28 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی قسمتی از پالک ثبتی 
فرعی 209 بنام حسین علی حاجی آقاجانی فرزند ماشاء اله    به مس��احت 275 متر مربع – واقع در 

کوی محال اردستان .
16- رای شماره 56-92/7/28 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک ثبتی فرعی 209 
بنام فریده مختارزاده اردستانی فرزند علی  به مساحت 275 متر مربع – واقع در کوی محال اردستان .

17- رای شماره 51-92/7/28 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک ثبتی فرعی 1312 
بنام مهدی کمرانیان زاده فرزند محمد   به مساحت 178/80 متر مربع – واقع در مهاباد. م الف 319

خیر اله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
آگهي فقدان سند مالكیت

761 نظر به اینکه آقاي حمیدکیاني فرزند موس��ي باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت شش��دانگ یکباب خانه 
ش��ماره 866 / 100 واقع درفیض آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که در صفحه 344 دفتر338 
ذیل ثبت 54111 سندصادروسپس بموجب سندشماره 83117 – 25 / 5 / 79 دفتر4 شهرضا 
به علیرضاجعفري انتقال وسپس ازطرف نامبرده بموجب س��ند 95545 – 13 / 6 / 81 دفتر4 
شهرضابه یداله علي محمدیان انتقال وبموجب سند 118518 – 19 / 4 / 86 دفترچهار شهرضابه 
علي نصیري انتقال وازطرف نامبرده بموجب س��ند 42083 - 1 / 2 / 90 دفتر 145 شهرضا به 
حمیدکیاني انتقال که بموجب سند 5321 – 7 / 12 / 90 دفتر292 شهرضادررهن بانک مسکن 
شعبه مرکزي ش��هرضابوده اینک نامبرده درخواست س��ندالمثني ازپالک فوق رانموده که 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه 
آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گرددمیر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا
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پيامبر اکرم )ص( :
 ش��هادت حس��ین س��ام اهلل علی��ه آتش��ى در دل مؤمن��ان 

درانداخته است كه هرگز سرد نخواهد شد .

 راه هایی برای ماندگار کردن 
بوی عطر

به طور حتم این راز به یک عطر گران قیمت محدود نمی ش��ود چون در 
میان این افراد خوشبو هستند. کسانی  که چندان به دنبال خرید عطرهای 
گران قیمت نیستند و از طرف دیگر افرادی هم فقط عطرهای گران قیمت 
می خرند ولی هرگز چنین خوشبو نیستند؛ هر چند نمی توان تأثیر نوع 
عطر را هم در این ماندگاری انکار کرد البته نوع خوب عطر لزوما به معنای 
گران بودن آن نیس��ت اما جدا از نوع عطر روش هایی هم وجود دارد که 
می تواند مان��دگاری و پایداری عطر را افزایش ده��د و نگذارد که رایحه 

مطبوع شما به زودی و در عرض چند ساعت از بین برود.
پوست باید تميز باشد

پوست سالم، رمز استفاده موفق از محصوالت آرایشی و زیبایی است. ابتدا 
مطمئن شوید پوست شما پیش از اس��تفاده از عطر کامال شسته و تمیز 
است و هیچ بوی نامطبوعی نمی دهد تا بوی عطر تحت الشعاع قرار بگیرد. 
همچنین قبل از استفاده از عطر مطمئن شوید که خراش و زخم روبازی 
روی پوست خود ندارید چون ترکیب عطر با مایعات بدن باعث ایجاد بوی 

نامطبوع می شود.
عطر، بوی بدن را نمی پوشاند

توجه داشته  باشید که عطر برای پوشاندن بوی بدن طراحی نشده  است 
بلکه نقش آن بیشتر خوشبو کردن است، بنابراین اگر بدن شما به واسطه 
عرق کردن بوی تندی می گیرد با عطر نمی توانید آن را بپوشانید چون 
بوی بدن شما بر عطر غلبه می کند. بهترین کار این است که با ضد تعریق 
و بوبرهایی که برای همین منظور طراحی شده اند بوی بدن خود را بگیرید 
و بعد با عطر بدن را خوشبو کنید. البته دقت کنید که عطر را در جایی که 
ماده بوبر یا ضدعرق استفاده کرده اید، به کار نبرید. برای ضدعرق ها بهتر 

است رایحه های مالیم را انتخاب کنید که بوی عطر شما را نمی پوشاند.
آیا طریقه استفاده درست از عطر را می دانيد؟

عطر را روی قس��مت های نبض دار بدن اسپری کنید، آن هم نه از فاصله 
خیلی نزدیک. عطری که از فاصله نزدیک اس��پری شود روی یک نقطه 
جمع می ش��ود و احتمال این که بوی آن به تلخی بزند، زیاد می ش��ود. 
دستتان را در فاصله 10 تا 15 سانتی متری این نقاط نبض دار بگیرید و 
به آرامی عطر را اس��پری کنید. در مورد مچ دستان یک نکته را به خاطر 
داشته باشید؛ بعد از استفاده از عطر، مچ ها را به هم نسایید، این کار باعث 
خراب شدن بوی عطرتان می شود. بعضی ها عطر را تنها روی گردنشان 
اسپری می کنند اما فقط به گردن اکتفا نکنید چون بخش زیادی از بوی 
عطرتان رو به باال خواهد رفت و کمرنگ می شود. مچ دست ها برای تکمیل 

این پروژه عالی است!
عطر را روی نبض بزنيد

افراد نمی دانند که عطر را به کجای پوس��ت خودش��ان بزنند. عطر باید 
به نقاطی که دارای نبض است زده ش��ود. در حقیقت نقاط دارای نبض، 
نقاطی هس��تند که فاصله رگ ها از سطح پوس��ت به کمترین حد خود 
می رسد و در همین نقاط، رگ های خونی حرارت بیشتری از خودشان 
می دهند که به  صورت یک پمپ کوچک عطر عمل می کند و بوی عطر 
هم بهتر متصاعد می شود. نقاط دارای نبض عبارتند از مچ دست، پشت 
گوش، پشت زانوی پا و پش��ت آرنج دست و قسمت پایین گلو. در ضمن 
برای این که بوی عطر دوام بیش��تری داشته باش��د، روی مچ های پا نیز 
 می توانید عطر بزنید که جریان متصاعد ش��دن عط��ر را از پایین به باال 

امکان پذیر می سازد.
وازلين مولکول های عطر را به دام می اندازد

اگر پوست خیلی خشکی دارید یا اگر می خواهید تا حد ممکن ماندگاری 
عطرتان را باال ببرید، می توانید از وازلین استفاده کنید. کافی است یک 
الیه خیلی نازک از وازلین را روی نقاطی بمالید که می خواهید عطر بزنید 
یعنی روی نبض ها و بعد عطر بزنید. با این کار مولکول های عطر به جای 
این که جذب پوست شوند در میان الیه نازک وازلین گیر کرده و در نتیجه 

بوی بیشتری از خود متصاعد می کنند.
بوی یک نوع عطر در افراد مختلف متفاوت است

ترکیب شیمیایی بدن، رژیم غذایی و سن اشخاص بر عطری که به پوست 
زده می شود تأثیر می گذارد. در ضمن عطر دارای بسیاری از روغن های 
اسانس دار است. بعضی روغن های اسانس دار تأثیر متفاوتی روی پوست 
اشخاص می گذارند و احتمال دارد که برخی از آنها جذب پوست شوند. 
همین مسأله باعث می شود تا بویی از پوس��ت متصاعد و در نتیجه بوی 

عطر نیز متفاوت شود.
عطر روی پوست باشد یا روی لباس؟

یادتان باش��د که عطر را پیش از پوش��یدن لباس به خود بزنید.  اگر چه 
ممکن است قسمت های اصلی که یادآور ش��دیم با لباس پوشیده شود 
اما هنگامی که عطر را مستقیما روی پوست خود بزنید، عطر ماندگاری 
بیش��تری نس��بت به زمانی که روی لب��اس خود بزنید خواهد داش��ت 
چون بیش��تر عطرها برای به  کار بردن روی پوس��ت طراحی شده اند و 
نکته مهم این اس��ت که نوع پوس��ت روی رایحه منعکس شده از عطر 
 تأثیر دارد. به عبارت دیگر برای هر پوس��تی باید عطر مناس��ب خودش

 را انتخاب کرد.
 تفاوت پوست های مختلف عمدتا در میزان چربی، رنگ پوست و اسیدیته 
آنهاست. مثال پوست را بر اساس میزان چربی به چهار نوع چرب، خشک، 
نرمال و ترکیبی تقسیم بندی می کنند. پوست های چرب عطر را بهتر و 
مدت زمان زیادتری در خود نگه می دارند. همچنین می توان گفت افرادی 
که پوست روشن و بلوند دارند بهتر اس��ت از رایحه گل استفاده کنند و 

پوست گندمی ها از رایحه های مشرق زمینی.

 تبدیل آی فون
 به  حرارت سنج

یک شرکت س��ازنده تجهیزات فناوری سالمتی اپلیکیشن 
جدید حرارت س��نج را برای آی فون طراحی کرده اس��ت 
که والدی��ن نگ��ران را از حرارت ب��دن فرزندش��ان مطلع 
 کرده و آنها را با ارایه فهرس��تی از عالیم بیماری راهنمایی 

می کند.
  ای��ن فن��اوری از حرارت س��نج اس��تفاده می کن��د که به 
آی فون وصل می ش��ود و از طریق آن دمای ب��دن را اندازه 
گرفته وپس از اندازه گیری اطالعات مربوط به حرارت روی 
صفحه تلفن هوش��مند کنار جدولی از نشانه های احتمالی 

برای تشخیص علت ظاهر می شود.
این اپلیکیش��ن حرارت سنج همچنین س��وابق مشکالت 
سالمتی را حفظ کرده و براس��اس تخمین ها از پیش بینی 
بیماری، زمان تقریبی بهبودی و میزان مس��ری بودن آن را 
نیز ارایه می کند. کاربرانی که نزدیک به هم زندگی می کنند 
با استفاده از گزینه مکان یاب آی فون که در این اپلیکیشن 
قابل استفاده است، می توانند عالیم بیماری خود را با یکدیگر 
مقایس��ه کرده تا دریابند که در نزدیک��ی آن ها چه اتفاقی 
درحال رخ دادن است و آیا همه آن ها به یک بیماری با عالیم 

مشترک دچار شده اند یا خیر.

موزه ها دارای رده بندی های مختلف و متفاوتی هستند 
به گونه ای که بازدید از آن ها راحت تر و هدفمند ش��ود. 
شما ممکن است سکه را بسیار دوست داشته باشید و به 
همین علت به موزه مخصوص آن می روید اما اگر از جامعه 
گذش��ته اطالع بخواهید به موزه مردم شناسی خواهید 
رفت. در می��ان موزه ها برخی نیز به ترس��یدن و اتفاقات 

ترسناک گذشته مربوط می شود.
موزه موميایی – مکزیک

یکی از ترسناک ترین موزه های دنیا که افراد زیادی نیز از 
آن بازدید می کنند موزه مومیایی مکزیک است. این موزه 
از 111 بدن مومیایی شده اس��تفاده می کند که در سال 
1833 و در منطقه خاصی از مکزیک مومیایی ش��ده اند. 
این بدن ها بعد از گذشت 100 سال بار دیگر از دل زمین 
خارج شده اند و حاال تبدیل به موزه شده اند. این مومیایی 
که روزی انسان های واقعی بوده اند حاال به آثار باستانی 
تبدیل ش��ده و البته چهره های ترسناکی نیز دارند. یکی 
از نکات جالب ای��ن موزه وجود کوچ��ک ترین مومیایی 

دنیاست که مربوط به یک جنین 8 ماهه می شود.
موزه دوپوترن – فرانسه

یکی از موزه های بس��یار عجیب و البته غی��ر عادی دنیا 
 دوپوترن فرانس��ه اس��ت. این م��وزه برای جم��ع آوری

 انسان های عجیب یا بیماری های نادر بازشده است. یک 
دکتر فرانسوی در سال 1835 برای اولین بار دست به این 
کار زد و حاال این مجموعه شامل 6 هزار جنس مختلف و 
البته ترسناک است. در این موزه شما می توانید بچه های 
کوچکی را ببینید که دچار مشکالت خاصی بوده اند و حاال 
درون شیش��ه های مخصوص نگه داری می شوند. تمام 
چیزهایی که در این موزه وجود دارد واقعی اس��ت و هیچ 

اندام یا بچه مصنوعی در آن وجود ندارد.
موزه مرگ – کاليفرنيا

این موزه به جنایاتی مربوط می ش��ود که در طول تاریخ 
آمریکا انجام شده اس��ت. در این موزه می توانید تصاویر 
دلخراش��ی را از س��انحه های رانندگی گرفته تا حوادثی 
مانند کشتار قاتالن سریالی مشاهده کنید. در این موزه 
که ممنوعیت سنی 18 سال برای آن گذاشته شده است 
تصاویر کامال وحشتناک و البته واقعی هستند به طوری 
که تا به حال بیش از 50 نفر از این موزه به صورت بیهوش 
خارج ش��ده اند. در این موزه همچنین وس��یله هایی که 
به کمک آن ها انس��ان های زیادی کشته ش��ده اند نیز 

وجود دارد.
موزه جمجمه – ایتاليا

موزه باورنکردن��ی جمجمه در ایتالیا کل��ه بیش از 400 
انسان را در خود نگه داری می کند. این موزه برای اولین بار 
در سال 1898 ساخته شد و بنیانگذار آن نیز یک دانشمند 
جنایتکار به نام سزار لومبروسو بود. او تمامی اسکلت های 
افرادی که زیر دستش جان می دادند را جمع می کرد و 
بعدها آن را تبدیل به موزه ای در خانه شخصی خود کرد. 
او حتی در کلکسیون خود مغز یا اندام های خاصی از بدن 
را نیز نگه داری می کرد و همچنین چند اسکلت کامل نیز 

در مجموعه عجیب او وجود دارد.
موزه انگل ها – ژاپن

تمام موزه های دنیا از جمجمه و استخوان یا عکس های 
جنایت پر نش��ده اس��ت و برخی از موزه های ترس��ناک 
نیز دارای موارد خاصی هس��تند که ش��ما را از همه چیز 
بیزار می کنند. موزه انگل ها در ژاپ��ن که به عنوان یکی 
از منزجرکننده ترین موزه های دنیا ش��ناخته می شود 
تمامی انگل های موجود در دنیا از هوا تا غذاها را به نمایش 
گذاشته اس��ت. برخی از انگل ها واقعی و البته برخی که 
بسیار ریز هستند به صورت بزرگ نمایی شده در این موزه 
قرار گرفته اند. بیش از 45 هزار گونه مختلف از انگل ها را 
می توان در این موزه پیدا کرد. از آن جایی که بسیاری از 
این انگل ها ممکن است غذای هر روزه انسان باشد حتما 

شما هم از اطراف خود بیشتر خواهید ترسید.

ترسناک ترین 
موزه های جهان 
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محققان دانشگاه ساس��کس همچنین مدعی ا ند اثرات زیانبار 
عزای مرگ همنوع به ویژه والدین دهه ها با فیل ها می ماند. 

 دانش��مندان دریافتند فیل های افریقایی که در ده های 1970 
و 1980 در پارک ملی کروگر یتیم ش��ده بودن��د، هنوز هم از 
استرس تروماتیک ناشی از این واقعه رنج می برند.  این حیوانات 
احساساتی مشابه استرس پس��اتروماتیکی که انسان ها تجربه 
می کنند، را دارا بودند.  این مطالعه جوام��ع  فیل هایی را که به 
پارک ملی پیالنس��برگ در افریقای جنوبی منتقل شده بودند، 
با گله ای که در پارک ملی آمبوزلی کنیا س��اکن بودند، مقایسه 
کردند.  فیل های یتیم پیالنس��برگ دارای مشکالت اجتماعی 
از همان آغاز ورودشان بودند و دانشمندان دریافتند که جامعه 
فیل های یتیم نوعا از لحاظ اجتماعی به دو شیوه دارای نارسایی 
بودند.  این دو ش��یوه عبارت اند از ترومای اولیه و از دست دادن 

فرصت هایی برای تعامل با مدل های قدیمی تر. 
 این پژوهش نشان می دهد افزایش قابل توجه آزار و اذیت انسانی 
نه تنها فقط یک موضوع عادی نیست، بلکه می تواند دارای اثرات 

عمیق بر روی زیست پذیری و نقش پذیری جوامع آزاردیده در 
سطحی عمیق تر شود. 

 پروفسور کارن مک کامب و دکتر ش��انون از دانشگاه ساسکس 
صداهای فیل های آش��نا و غیر آش��نا را ب��رای گله های فیل ها 
نواختن��د و عکس العمل های آن ها را مقایس��ه کردن��د.  آن ها 

دریافتن��د فیل ه��ای آمبوزلی ص��دای ناآش��نا را ش��نیدند و 
حالت تدافعی دس��ته جمعی به خود گرفتند، در حالی که گله 

پیالنسبرگ دارای الگوی پاسخ نبودند. 
 این مطالعه نشان می دهد در حالی که فیل ها در دنیای وحش 
به ظاهر بهب��ود می یابن��د و گروه های کامال با ثباتی را ش��کل 
می دهند، توانایی های مهم تصمیم گی��ری آن ها که بر جوانب 
کلیدی رفتار اجتماعی ش��ان تأثیر می گذارد، در دراز مدت به 

طور جدی آسیب می بیند. 
 گزارش های پیش��ین مدعی بودند تعدادی از فیل های نر یتیم 
و جوان رفتار فوق خش��ن از خود نش��ان دادند و در تالش برای 

جفت گیری خشونت آمیز و حمله به کرگدن ها بودند. 
 نتایج تحقیقاتی از این دست مفاهیم مهمی را برای مدیریت این 

حیوانات در دنیای وحش و اسارت آن ها به دنبال دارد. 
 این یافته ه��ا همچنی��ن دارای مضامینی حیاتی ب��رای دیگر 
گونه ه��ای از لح��اظ اجتماع��ی و ش��ناختی پیش��رفته مانند 

پریمات ها، نهنگ ها و دلفین هاست.

عزاداری جالب فيل های یتيم 

اگر عاش��ق ش��کالت هس��تید با خواندن این خبر حس��ابی ش��گفت زده خواهید ش��د.: 
ش��کالت تأثیر زیادی در زیباتر ش��دن موه��ا دارد و به گفته متخصصان ش��کالت حاوی 
 رنگدانه هایی حاوی مالنین اس��ت که ب��ه موها رنگ می دهد و باعث خوش رنگ ش��دن

 موها می شود.
 بررس��ی ها نش��ان می دهد، افرادی که روزانه یک تکه ش��کالت می خورند 4 تا 5 س��ال

 دیرتر از همسن و ساالن سفیدی موها را تجربه می کنند.
گفتنی اس��ت، ترکیبات فالنوئید به ویژه در ش��کالت های تلخ و کم شیرین چربی اضافی 
 موها را از بین برده و از ریزش موها جلوگیری می کند و ب��ه آن ها طراوات و براقی خاصی

 می بخشد.
طب سنتی هم همیشه مصرف شامپوهایی مثل سیر، فلفل و مالیدن روغن های تند مثل 

روغن فلفل به مو را توصیه می کند.
مطالعات نشان می دهند مصرف این میان وعده همراه با چای اشتباه بزرگی است که باعث 
می ش��ود افراد تنها اضافه وزن پیدا کنند و با این کار موهایشان مش��کی و به حالت اولیه 

تبدیل نمی شود.

تحقیقات اخیر متخصصان دانشگاه هاروارد نش��ان می دهد که عامل اصلی بروز بیماری 
آرتروز، افزایش یک نوع باکتری در روده است.

محققان پس از بررسی دقیق پروتئین DNA مدفوع چند بیمار مبتال به آرتروز و مقایسه 
آن با نمونه افراد سالم دریافتند که میزان یک نوع باکتری به نام Prevotella copri در 
بیماران مبتال به آرتروز مزمن بیشتر است. در بدن انسان هزاران میلیارد باکتری وجود دارد 
که س��المتی بدن را تنظیم می کنند. فعالیت های ضروری بدن بر عهده باکتری هاست.

تحقیقات انجام شده بر روی جوندگان به وضوح نشان می دهد که میکروب های موجود در 
 روده، نقش مهمی در بروز بیماری های سیستمیک اتوایمنی دارند.البته تمام باکتری  ها

مضر نیستند و برخی از آنان مسئول هضم و گوارش غذا هس��تند.آرتریت روماتویید یک 
بیماری خود ایمنی اس��ت که به بافت مفصل حمله می کند و باعث س��فت شدن و تورم 
دردناک آن می شود؛ البته عوامل ژنتیکی و محیطی نیز در بروز آرتروز نقش دارند. نتیجه 
 P. آزمایش ها در بیمارانی که تحت درمان هس��تند نش��ان می دهد که جمعیت باکتری
copri در آنان کاهش یافته اس��ت.محققان بر این باروند که کنت��رل باکتری های روده، 

بهترین روش درمان بیماری آرتروز است.

عامل آرتروز کشف شدجادویی ترین راه عليه موهای سفيد

عکس نوشت

واکنش یک کودک به پرواز 
دسته جمعی کبوترها در 
ميدانی در مالدیو

اگر موت��وروال محصولی ش��بیه به ط��رح آنچه که ب��ه تازگی 
درخواس��ت ثبت اختراع آن را ارایه کرده، بسازد در آن صورت 
هرگز از دستگاه های بلوتوث داخل گوش استفاده نخواهیم کرد، 
بلکه یک خالکوبی الکترونیک روی گردن جایگزین آن می شود.

دستگاهی که توسط دپارتمان توسعه و تحقیق شرکت موتوروال 
ارایه شده دارای شباهت های زیادی به حسگر پزشکی است که 
در سال 2011 معرفی شد. این حس��گر نیز یک مدار برچسبی 

به نازکی کاغذ بود که به طور مستقیم روی پوست انسان نصب
 می ش��د. درخواس��ت اختراع ثبت ش��ده موتوروال ب��ه عنوان 
میکروفن، گیرنده بی سیم، تأمین انرژی و کنترل کننده انرژی 
توصیف شده است. سیگنال های این خالکوبی از طریق فناوری 

زمانی فعال می شود که کاربر بخواهد، برای مثال وقتی یک تماس NFC به تلفن هوش��مند منتقل می ش��ود. این میکروفن تنها 

برقرار می ش��ود، این میکروفن نیز فعال خواهد ش��د. براساس 
طرح موتوروال این خالکوبی صداهای ناخواس��ته را تش��خیص 
داده و مسدود می کند و شاید بتوان در آینده از آن به عنوان یک 
دستگاه دروغ سنج نیز استفاده کرد. هنوز توضیحی در این رابطه 
ارایه نشده است که چرا کاربر باید یک خالکوبی روی گردن خود 
بگذارد، اما به نظر می رس��د که این فن��اوری روزی برای نیروی 
پلیس کارآمد باشد و یا نیروی پلیس از ساخت این محصول ابراز 
رضایت کند. موتوروال که از س��ال 2011 توسط شرکت گوگل 
خریداری شده است، اخیرا روی گجت های پوشیدنی به سبک 
خالکوبی کار می کند. اوایل س��ال جاری نیز رییس بخش پروژه 
ویژه این شرکت قرصی را نمایش داد که می تواند جایگزین کلمه 

عبور باشد و هویت افراد را احراز کند.

خالکوبی ميکروفون روی گردن

اخبار ویژه
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