
تشخیص فرصتیكهتعطيليدولتآمريكابهايرانميدهد
بیماری های دهان 
با جویدن آدامس

بررسي چالش هاي اقتصادي-سیاسي آمریكا
جدیدترین تعرفه های تلفن ثابت 

اعالم شد 4 3
به مایلی کهن هم ۵ میلیارد 

بدهند،  قبول می کند 6
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 حل مشكل زاینده رود
نیازمند شفاف سازی 

مشکل کمبود منابع آب و خشکس��الی رودخانه زاینده رود از بزرگ ترین 
اولویت های پیش روی  است که باید مورد توجه مدیران جدید این استان قرار 
گیرد.  اصفهان پهناور با موقعیت استراتژیک با چالش ها و مسائل متعددی ، 
از جمله کمبود آب، مشکالت صنعت  و همچنین بیکاری  روبه روست،  از این 

3رو، مسئوالن جدید استان از جمله استاندار باید اولویت ها...
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افتتاحپروژههای
مديريتبحراندراصفهان
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بازماندن 7/4درصد دانش آموزان   
اصفهانی از تحصیل

اصفهان
به رنگ پروانه ها درآمد

 در ش��رایطی که دیروز بیس��ت و هفتمین جش��نواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رسما آغاز به 
کار کرد ش��هر اصفهان  به رنگ و بوی پروانه ها درآمده 
است. اصفهان به عنوان پایتخت  فرهنگی جهان اسالم 
ریش��ه ها و باورهای فرهنگی زبانزدی دارد که ش��اید 
آخرینش��ان جش��نواره فیلم کودک و نوجوان باش��د؛ 

جشنواره ای که به نام اصفهان سند خورده است. 
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سرداراحمدی مقدم اعالم کرد؛

مطالبه رهبر انقالب برای کاهش تخلفات مأموران ناجا
معیارهای انتصابات در استان

۵  اولویت استان اصفهان اعالم شد

مطالبه رهبر انقالب از نیروی انتظامی، تجهیز تمامی بازداش��تگاه ه��ای پلیس به دوربین، 
اخ��راج 900 پلیس متخلف در س��ال گذش��ته، برابری موافق��ان و مخالفان ط��رح امنیت 
 اخالقی و درخواست از وزیر کش��ور برای انجام وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهم ترین 

بخش های نشست خبری رییس پلیس کشور با خبرنگاران بود.
به گ��زارش خبرنگار مهر، س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم در حاش��یه دی��دار مردمی در 
 جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: نیروی انتظامی به وظایفش در ط��رح امنیت اخالقی ادامه

  می ده��د و آنچه در س��طح جامع��ه و برخوردهای پلیس دیده می ش��ود روکش اس��ت و 

ریشه ها بسیار بدتر است. بسیاری در الیه زیرین جامعه  به دنبال ترویج آسیب های اجتماعی، 
مش��روبات الکلی، مواد مخدر و شیطان پرستی هس��تند. اولویت اول پلیس در این طرح ها 
برخورد با شبکه های فساد است. وی افزود: خوش��حالیم که دولت آقای روحانی نیز اهتمام 
ویژه ای در این خصوص دارد. اگر در طرح عفاف و حجاب همه 25 دستگاه به وظیفه خود عمل 
کنند، برخورد خیابانی کاهش پیدا می کند. خوشبختانه اولین جلسه شورای اجتماعی کشور 
با حضور وزیر کشور برگزار شده است و امیدواریم مقدمات اجرای صحیح این طرح فراهم شود.

آماده ایم پرونده خاوری را به صورت مشترک با پلیس کانادا پیگیری کنیم
خبرنگاری از رییس پلیس کشور درمورد پرونده خاوری پرسید که وی در پاسخ گفت: سازمان 
اینترپل ضمانت اجرایی ندارد و تنها بستر همکاری پلیس ها را فراهم می کند. ما قانون استرداد 
مجرمین با کانادا را داریم، اما آنها در این رابطه همکاری نکردند. پلیس کانادا ابتدا مدعی بود 
که خاوری در آن کشور حضور ندارد که ما با ارسال مدارکی مکان او را در کانادا اعالم کردیم. 
امروز نیز اعالم آمادگی می کنیم که پرونده را به صورت مشترک با دولت کانادا پیگیری و به 

پایان برسانیم.

رسانه ای بودن تنها مالک انتخاب فرماندهان نیست
وی با بیان این که انتخاب فرماندهان بر اساس نظرسنجی نیست، تأکید کرد:  هر سال یک سفر 
استانی دارم که در آن عملکرد فرماندهان انتظامی استان ها را بررسی می کنم. انتصابات پلیس 
همانند دولت نیست و هیچ گاه تابع س��الیق گروهی و جناحی نخواهد بود. البته در نیروی 
انتظامی با استفاده از سامانه سامان عملکرد فرماندهان و سوابقشان ثبت می شود و این سامانه 

برای هر پست پیشنهادهایی را به ما با توجه به عملکرد فرد ارایه می کند.

اس��تاندار اصفهان گفت: ایجاد یک فضای همدلی میان مسئولین و مردم، رسیدگی به 
وضعیت محیط زیست و هوای اصفهان، رسیدگی به وضعیت آب اصفهان، مسأله تحول 
منطقه ای و رسیدگی به وضعیت ابر پروژه ها از اولویت هایی است که در استان اصفهان 

دنبال خواهم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور در نشست با اصحاب رسانه  ادامه داد: استانداری 
 وظیفه اجرایی  ن��دارد و تنها دارای یک وظیف��ه حمایتی از دس��تگاه ها دارد و باید هر 
دستگاه وظیفه اجرایی خودش را انجام و این گونه نیست که من کار دستگاه ها را انجام 
دهم. زرگرپور در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر استان هایی 
چون خراسان و فارس دارای یک روزنامه در گستره توزیع ملی و روزنامه ملی هستند، 
 این در حالی اس��ت که اصفه��ان با دارا بودن این همه پتانس��یل چنی��ن روزنامه ای را 

ندارد.
وی در ادامه با اش��اره به این که در تمام نقاط جهان اجالس بین المللی در ش��هرهای 
 تاریخی برگزاری می ش��ود بیان داش��ت: حال باید دی��د تا کنون چه تع��داد اجالس 
بین المللی در اصفهان برگزار ش��ده و اینها و نمونه های بس��یار دیگری وجود دارد که 
نشان می دهد اصفهان در تراز اول خودش نیست. استاندار اصفهان گفت: در یک برهه 
زمانی اصفهان در تراز اول بوده است و حتی زمانی وجود داشته است که 12وزیر دولت 

اصفهانی بوده اند و خود این موضوع مبین ظرفیت های باالی اصفهان است.

نزدیک به دو دهه است توسعه اصفهان در شأن مردم استان نبوده است
وی بیان داشت: نزدیک به دو دهه است که توسعه اصفهان در شأن مردم استان نبوده 
است و حتی این توسعه هم گام با دیگر استان های کشور نیز نبوده است و باید دید چرا 

این گونه می شود.
زرگرپور تصریح کرد: زمانی شهردار اصفهان به طور مثال کارهای خالقانه ای را در شهر 

انجام می داد و بسیاری از ایده ها از اصفهان بود.

اختالف سلیقه سیاسی امكان توسعه را از اصفهان گرفته است
استاندار اصفهان در ادامه س��خنان خود بیان داش��ت: من اعتقاد دارم اختالف سلیقه 

سیاسی باالترین عاملی است که باعث شده امکان توسعه از استان گرفته شود.
زرگرپور بیان داشت: این که گفته می شود پول نیست اشتباه است چون دولت تا دو سال 
دیگر پول ندارد و ما باید خودمان پول بیاوریم و اصفهان یک ظرفیت درونی دارد و باید 

به جای این که منتظر مسائل بیرونی باشیم از درون مسائل را حل کنیم.
استاندار اصفهان تأکید کرد: همکاری و تعامل با یکدیگر نیاز است و باید با قدرت تحمل 

یکدیگر را باال ببریم و فضای توسعه استان را باال ببریم.

مسأله هوای اصفهان مهم تر از آب است

وی ادامه داد: دومی��ن موضوعی ک��ه در اصفهان دنب��ال خواهم کرد مس��أله محیط 
زیس��ت اس��ت، چرا که وضعیت هوا مهم تر از آب اس��ت، چرا که تعداد روزهای آلوده 
 هوا در اصفهان حتی باالتر از تهران اس��ت که این موضوع از عوارض توس��عه صنعتی و 

بی تدبیری است.
زرگر پور ادامه داد: مس��أله آب اصفهان از دیگر موضوعاتی است که دنبال خواهم کرد 
و این موضوع را نمی توان یک ش��به حل کرد و در یک بازه زمانی میان مدت می توان 

این معضل را حل کرد.
استاندار اصفهان بیان داشت: سومین مس��أله ای که در اصفهان دنبال می کنم مسأله 
تحول منطقه ای است، چرا که از شعاع 50 کیلومتری اصفهان که فراتر می رویم شاهد 
مناطقی هس��تیم که دارای وضعیت ناراحت کننده ای اس��ت و در واق��ع این مناطق با 

بسیاری از مناطق محروم کشور فرقی ندارند.
زرگرپ��ور بیان داش��ت: این ع��دم تعادل منطق��ه ای باع��ث مهاجرت بی رویه ش��ده 
و یک س��ری از کولونی ه��ا ه��ا را در اطراف اصفه��ان ایجاد کرده اس��ت ک��ه در آنجا 
 مشکالت فرهنگی و سیاسی ایجاد می ش��ود که این مسأله از مس��أله آب اصفهان نیز

 مشکل تر است.
اس��تاندار اصفهان بیان داش��ت: وجود برخی از ابر پروژه ها در اصفه��ان که دیگر آثار 
باس��تانی است مس��أله دیگری اس��ت که باید دنبال ش��ود، چنانچه مصالی اصفهان، 
متروی اصفه��ان و ... را داریم، البته من هیچ وقت کس��ی را نقد نمی کن��م، ولی برای 
 اصفهان جایز اس��ت که یک پروژه 20 س��اله داش��ته باش��د و آیا واقعا ش��أن اصفهان 

این است.
وی ادامه داد: یکی از مش��کالت ابر پروژه ها این اس��ت که ما فکر می کنیم تنها دولت 
می تواند آن را انجام دهد، اما باید دانس��ت که واقعا اعتبارات قطره چکانی مش��کل را 

حل نمی کند.

مشكلی با نقد رسانه ها ندارم
اس��تاندار اصفهان در بخش دیگری از س��خنان خود بیان داشت: من مش��کلی با نقد 
رسانه ها ندارم، ولی مطبوعات و رسانه  باید با حمایت معقوالنه حمایت کنند و نقد آنها 

نیز منصفانه باشد.
وی با بیان این که وقت درگیری با جایی را ندارم تصریح کرد: باید تعاملی قوی  با ائمه 

جمعه و نمایندگان مجلس، مردم و اصحاب رسانه برقرار کنم.
زرگر پور در ادامه سخنان خود با اشاره به این که کال از شهردار اصفهان حمایت می کنم 

بیان داشت: البته باید به انتقادات هم پرداخت.
 اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: م��ن وظیف��ه دارم از همه نهادهای دولت��ی عمومی و 
غیر دولتی حمایت و مشکالت آنها را حل کنم و ش��هرداری نیز سالی سه هزار میلیارد 
تومان هزینه می کند که این رقم س��ه برابر بودجه عمرانی اس��تان اس��ت حال آن که 

انتقاداتی نیز وجود دارد.

اصل بر پایداری تمام نیروهایی است که کار می کنند
وی همچنین در خصوص انتصابات نیز بیان داشت: تمام نیروهایی که کار می کنند اصل 
بر پایداری آنان است مگر این که میانه رو نباش��ند و من هیچ انسان تندرویی را به کار 

نمی گیرم و باید افراد متخصص باشند.
رزگرپور سومین معیار اس��تفاده از نیروها را در تجربه کاری دانست و بیان داشت: اگر 
کسی نیز اهل تعامل نباشد به درد ما نمی خورد و کسانی که این چهار گزینه را دارند در 

دایره گزینشی ما قرار خواهند گرفت.
استاندار اصفهان با اشاره به این که در برخی از جلس��ات مطرح می شود که مدیران با 
اتوبوس می آیند و با اتوبوس می روند برای استفاده از نیروها بیان داشت: من با دوچرخه 
آمده ام و هیچ کس همراه من نبوده و مالک انتخاب و معیار من برای استفاده از نیروها 

همین چهار شرطی است که بیان کردم.
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قانون نظام صنفی از سوی 
رییس جمهور ابالغ شد

4     قانون اصالح قانون نظام صنفی کش��ور که در 
مجلس ش��ورای اس��المی تصویب و به تأیید شورای 
نگهبان رسیده است، از سوی رییس جمهور برای اجرا 

ابالغ شد.
 به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دولت، بر این اساس از 
تاریخ الزم االجرا ش��دن این قانون ن��ام »مجمع امور 
صنفی« به » اتاق اصناف شهرستان«، نام »مجمع امور 
صنفی مرکز استان « به » اتاق اصناف مرکز استان « 
و نام »شورای اصناف کشور« به »اتاق اصناف ایران « 

تغییر می یابد.

روز 16 مهر برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک نام دارد. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده است:  )کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی و 
محبت و تفاهم بزرگ شود (  با این شعار و  ارزشی که ما ایرانی ها به خانه وافراد خانواده قائلیم ارزش این عضو خانواده کامال مشخص می گردد و بایدبه 

این عضو توجه ویژه نمود. عضوی که اگر چه امروز کودک است و معصوم ، اما فردا بزرگ است ...

5اولويتاصفهاناعالمشد
معیارهای انتصابات در استان

 اجرای کنسرت 
برای یادبود استاد بنان

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش

عرضه بنزین در بورس 
امکان پذیر نیست

وزیر امور خارجه

بین نقد و تخریب  باید تفاوت 
قائل شد

کنس��رت گ��روه ره��اب ب��ا محتوای 
برگزیده ترین آثار اس��تاد غالمحسین 
بنان در اصفهان اجرا می ش��ود. پارسا 
حس��ن دخت در گفتگو با  ف��ارس در 

اصفهان در ارتباط با اجرای کنس��رت 
گروه رهاب اظهارداشت: این کنسرت با 
محتوای اجرای برگزیده ترین آثار استاد 

غالمحسین بنان ...

استاندار اصفهان گفت: ایجاد یک فضای همدلی میان مسئولین 
و مردم، رس��یدگی به وضعیت محیط زیست و هوای اصفهان، 
رس��یدگی به وضعیت آب اصفهان، مس��أله تحول منطقه ای و 
رس��یدگی به وضعیت ابر پروژه ها از اولویت هایی است که در 

استان اصفهان دنبال خواهم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رس��ول زرگرپور در نشست با اصحاب 
رسانه  ادامه داد: استانداری وظیفه اجرایی  ندارد و تنها دارای 

یک وظیفه حمایتی از دستگاه ها دارد و باید هر دستگاه وظیفه 
 اجرایی خودش را انجام و این گونه نیست که من کار دستگاه ها

 را انجام دهم.
زرگرپور در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال 
حاضر استان هایی چون خراسان و فارس دارای یک روزنامه در 

گستره توزیع ملی و روزنامه ملی هستند...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی  تجدید مناقصه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد انجام سرويس های اياب و ذهاب داخلی دانشجويان در سطح 
دانشگاه خود را از طريق برگزاری مناقصه واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت می شود جهت دريافت اطالعات 
حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتش�ار اين آگهی به دبير خانه كميسيون معامالت مراجعه و نسبت به 

دريافت اسنادمناقصه اقدام نمايند . 
شرايط مناقصه به شرح ذيل ميباشد 

1- سپرده ش�ركت در مناقصه به مبلغ 30000000 ريال ) سی ميليون ريال ( می باش�د كه می بايست به حساب 
سپرده ش�ماره 0216236554001 نزد بانک ملی ش�عبه د انش�گاه آزاد اس�المی نجف آباد واريز و يا در قالب 

ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد . 
2-هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.
4- جهت خريد اس�ناد مناقصه مبلغ 300000 ريال به حساب سپرده ش�ماره 0216236554001 نزد بانک ملی 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز   و اصل فيش را به دبير خانه كميسيون معامالت تحويل داده و اسناد 

مناقصه دريافت نمايد.
آدرس نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد - دبير خانه كميسيون معامالت .

Email:monaghese@iaun.ac.ir 2880 تلفن : 2291111-0331 داخلی

ادامه در همین صفحه



چهره روزيادداشت

 واكنش افخم 
به درگیري هاي اخیر مصر

سخنگوي وزارت امور خارجه با اظهار تأسف از درگیري هاي چند روز اخیر 
در مصر كه منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از مردم اين كشور شد، 
هرگونه اعمال خشونت را محكوم و طرفین را به خويشتنداري دعوت كرد.

مرضیه افخم ضرورت اتخاذ شیوه هاي مسالمت آمیز و مبتني بر گفتگو 
و تفاهم به منظور تحقق مطالب��ات مردم مصر را مورد تأكی��د قرار داد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه با تأكید بر لزوم حفظ روند مردم ساالري در 
مصر گفت: دشمنان مصر درصدد هستند بذر نا امني را در اين كشور ترويج 

نموده و و حدت و يكپارچگي ملت و كشور بزرگ مصر را مخدوش كنند.

 بخش خصوصی 
دركمیسیون تنظیم مقررات

برای نخستین بار و با دس��تور واعظی وزير ارتباطات و فناوری اطالعات، 
يک نماينده از بخش خصوصی در كمیس��یون تنظی��م مقررات حضور 
خواهد داش��ت. نصراهلل جهانگرد معاون وزير و ريیس س��ازمان فناوری 
اطالعات ايران در نشستی با اعضای نظام صنفی رايانه ای استان تهران، 
ضمن بیان اين مطلب اظهار داشت: اين برای نخستین بار است كه مقرر 
شده تا نماينده بخش خصوصی در باالترين سطح تصمیم گیری حضور 
داشته باشد. وی افزود: وزير ارتباطات با تسلط ويژه ای كه به امور اين حوزه 
دارد، توجه خاصی به بخش خصوصی داشته و از فعالیت های اين بخش 

حمايت می كند.

 منع قانونی فعالیت
 دانشگاه »ايرانیان«

غالمعلی نادری مدير كل دفتر آموزش های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی 
وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس در رابطه 
با مسائل مطرح شده درباره بررس��ی مجدد وضعیت دانشگاه ايرانیان در 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، گفت: دانش��گاه محمود احمدی نژاد كه 
با عنوان ايرانیان در بین مردم جا افتاده اس��ت، علیرغم گرفتن موافقت 
اولیه، هنوز موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم نشده است و برای 
رسیدن به اين مسأله بايد مشكالت وارد شده به اسا سنامه و مصوبه احداث 
دانشگاه را برطرف كند. وی افزود: يكی از مهم ترين ايرادات وارد شده به 
اين مؤسسه، اين است كه هنوز اسامی هیأت مؤسس دانشگاه به صورت 

رسمی به وزارت علوم ارسال نشده است.

حکم جديد میرزاده برای طه هاشمی
حجت االسالم سید طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد با حفظ سمت 
و با حكم حمید میرزاده سرپرست اين دانشگاه، جانشین ريیس شورای 
عالی ارتباطات و اطالع رسانی دانشگاه آزاد شد. میرزاده در بخشی از حكم 
انتصاب طه هاشمی آورده است: با توجه به سوابق رسانه ای جنابعالی، شما 
را به سمت جانشین ريیس شورای عالی ارتباطات و اطالع رسانی دانشگاه 
آزاد اس��المی منصوب می كنم.پیش از اين میرزاده با صدور حكمی، طه 

هاشمی را به سمت معاون فرهنگی دانشگاه آزاد منصوب كرده بود.

 ديپلماسی قوی خارجی    بدون 
قدرت درونی امکان پذير نیست

نماينده ولی فقیه در س��پاه گفت: قطعا اگر در داخل كش��ور استحكام و 
قدرت نداشته باشیم و همه نگاهمان به خارج از كشور باشد، در ديپلماسی 

خارجی نیز موفق نخواهیم بود.
حجت االسالم علی سعیدی حل مجموعه مشكالت با تكیه بر درون و حل 
مجموعه مش��كالت با تكیه بر بیرون را دو نظريه موجود و مطرح عنوان 
كرد و افزود: داليل كسانی كه می گويند حل مشكالت با تكیه بر بیرون 
قابل حل است، اين است كه اوال همه مشكالت به تحريم برمی گردد كه 
البته اين بیش��تر يک ادعاس��ت.  نماينده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان 
كرد: خستگی مردم از تحريم و عالقه برای برقراری ارتباط با كشور مادر 
تحريم كننده يعنی آمريكا از داليل معتق��دان رويكرد بیرونی برای حل 
مشكالت داخلی است كه اينها همان افرادی هستند كه گفته می شد روزی 

به نزد امام)ره( می رفتند و می گفتند ما از رفتن به جبهه خسته شديم.

 بررسی وضعیت خانه احزاب
در نشست شورای هماهنگی اصالحات

حس��ین كمالی ريیس دوره ای ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات در 
خصوص آخرين   جلسه اين شورا، گفت: در اين جلسه موضوعاتی همچون 
وضعیت فعلی و  آينده خانه احزاب، نحوه فعالیت احزاب در كشور با توجه 
به سیاس��ت های دولت يازدهم، انتصاب مديران در بخش های مختلف، 
حقوق شهروندی و رابطه احزاب با دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اين جلس��ه مقرر شد كمیته سیاسی شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات، مسائل و موضوعات مهم در جامعه را مورد بررسی و طی 
يک برنامه زمانبندی شده، آنها را به طور جداگانه مورد پیگیری قرار دهد.

افول قدرت آمريكا مس��أله مهمي اس��ت كه بايد آن را در ساختار 
نظام بین الملل م��ورد توجه قرار داد. البته اف��ول قدرت آمريكا به 
اين معنا نیس��ت كه آمريكا ديگر قدرتي ندارد و ابرقدرت نیست، 
 اما با توجه به فضاي كلي جهان به خوبي مي  توان مشاهد كرد كه

 ابرقدرت هاي ديگ��ري در جهان و قدرت ه��اي منطقه اي ظهور 
كرده اند كه اين مس��أله به ه  ژموني آمريكا در جهان لطمه جدي 

وارد مي سازد. 
قدرت هايي مثل چین و هند عموما در زمینه اقتصادي پیشرفت 
چشمگیري داشته اند و پیش بیني مي شود كه كشوري مانند چین 

در سال هاي آينده از لحاظ اقتصادي باالتر از آمريكا بايستد. 
از س��وي ديگر قدرت هاي منطقه اي مثل ايران نیز توانسته اند با 
چالش هايي كه در راه اهداف آمريكايي ها ايجاد می كنند، قدرت 
خود را به منصه ظهور درآورند. مسأله سوريه و عقب نشیني آمريكا 
از جنگ با اين كش��ور و همچنین عدم تف��وق در جنگ نیابتي در 
برابر ايران و روسیه و حزب اهلل لبنان به خوبي نشان دهنده ضعف 

آمريكاست.

چالش هاي اقتصادي ايران براي آمريکا
تعطیلي اخیر دولت آمريكا كه سه شنبه گذشته به دلیل تصويب 
نشدن اليحه بودجه دولت فدرال در كنگره آن كشور صورت گرفت 
نیز يكي ديگر از نشانه هاي تعضیف دولت آمريكاست. اخیرا جان 

كری وزير امور خارجه آمريكا در همین زمینه هشدار داده كه ادامه 
تعطیلی دولت باعث تضعیف جهانی اين كشور می شود.

كاخ سفید همچنین روز جمعه اعالم كرد، تعطیلی دولت آمريكا 
از اجرای تحريم ها علیه ايران و سوريه جلوگیری می كند كه دلیل 
آن، مرخصی كارمندان دفتر اجرای تحريم ها در وزارت خزانه داری 
آمريكاست. جی كارنی س��خنگوی كاخ سفید، با تأكید بر تأثیرات 
مخرب بن بست مالی تالش كرد تا بر جمهوری خواهان فشار آورد. 
وی گفت كه تعطیلی دولت، تعداد كارمن��دان دفتر كنترل اموال 
خارجی را كه به ط��ور عادی 175 نفر بوده ان��د، به 11 نفر كاهش 
داده است. شايد بتوان تعطیلي دولت آمريكا را پاسخي آمريكايي 
به سخنان باراك اوباما ريیس جمهور اين كش��ور قلمداد كرد كه 
چند روز پس از مكالمه تلفني با حس��ن روحاني بیان داش��ت كه 
اشتیاق ايران براي احیاي ارتباط في مابین نشان دهنده اثرگذاري 
تحريم هاست. اين اظهارنظرها در حالی مطرح می شود كه تعامل 
ديپلماتیک دولت اوباما با حسن روحانی ريیس جمهور ايران، آغاز 
شده و تمركز بر تحريم ها از سوی آمريكا براي امتیازگیري بیشتر از 
طرف مقابل افزايش يافته است. اين مسأله البته تحريم هاي آ ينده 
ايران را نیز مختل مي كند. سخنگوی كاخ سفید در همین زمینه 
تش��ريح مي كند: اين اداره وظايفی دارد، از جمله صدور فهرست 
تحريم ه��ای جديد علیه دولت هاي��ی مانند ايران و س��وريه و نیز 
سازمان های تروريستی، تكثیركنندگان تسلیحات كشتارجمعی، 

كارتل های مواد مخ��در و گروه ه��ای تبهكاری س��ازمان يافته و 
بین المللی. نكته ديگري كه مي توان در همین راستا بدان اشاره كرد 
نیاز اقتصادي دولت آمريكا به ايران است. در اين شكي نیست كه 
آمريكايي ها از نظر اقتصادي، نیازي به ايران ندارند، اما از سوي ديگر 
ايران مي تواند هزينه  آمريكايي ها را در خاورمیانه تا حدود بس��یار 

زيادي باال ببرد و همین موضوع 
روابط ايران و آمريكا را از لحاظ 
اقتصادي ب��راي آمريكايي ها 
توجیه مي كن��د. آمريكاي ها 
ام��روز ب��ه دنب��ال كاه��ش 
هزينه ه��اي خ��ود در مناطق 
مختلف جهان هستند و البته 
مي خواهند تف��وق و ه ژموني 
خود را در جه��ان حفظ كنند. 
وضع آمريكا در خاورمیانه نیز 
به همین منوال اس��ت. حضور 
پوتین به عنوان ريیس جمهور 
روس��یه و اه��داف جهاني وي 
براي روسیه و چشم طمع آن 
به كشورهاي اروپاي شرقي نیز 
به نگراني آمريكا دامن مي زند. 

آمريكا همواره براي اس��تیالي خود برجهان سعي كرده است كه 
سناريوهاي كالني را در مناطق مختلف جهان پیاده كند و از همین 
رو هزينه هنگفتي را در اين راه صرف می كند. از سوي ديگر اقتصاد 
آمريكا امروز مانند گذشته فربه نیست و نمي تواند اين سر بزرگ را 
تحمل كند و از اين منظر مشكالتي براي اين كشور در آينده قابل 
پیش بیني اس��ت. عدم اقدام نظامي آمريكا علیه سوريه نیز به نظر 
مي رسد كه بي ربط با اين جريان نباشد. بحث اصلي مناقشه ايران و 
آمريكا به ظاهر بحث هسته اي است. اما آمريكايي ها در اين زمینه 
به نتايج قابل تعملي دست يافته اند. آمريكايي ها به خوبي مي دانند 
كه در زمینه مسأله هسته اي ايران بايد ساده لوحی را كنار گذاشت. 
آنها مي دانند كه ايران به دانش زيربنايي هسته اي دست يافته و 
در اين زمینه به پرورش نیرو و متخصص مي پردازد. اكنون به هیچ 
وجه نمی توان اين فرآيند را معك��وس كرد و البته بايد گفت هرگز 
نمی ش��د آن را بازگرداند. از اين رو ايران بايد با رويكرد تعاملي به 
پاي میز مذاكره برود و در اين زمینه نبايد درباره اصل غني سازي 
صحبت شود، بلكه بايد گام هاي بعدي را در اين زمینه برداشت كه 
البته اين موضوع همواره مورد تأكید جواد ظريف وزير امور خارجه 

قرار گرفته است.

بررسي چالش هاي اقتصادي-سیاسي آمريکا

مسجداالقصی در خطر استفرصتیكهتعطيليدولتآمريكابهايرانميدهد
محمود عباس با بیان اين كه قدس و مس��جداالقصی در 
خطر است، گفت: فلسطین برای ادامه مقاومتش و ناكام 
گذاش��تن تالش ها جهت يهودی س��ازی قدس نیازمند 

حمايت كشورهای عربی و اسالمی است.
به گزارش روزنامه مصری الیوم الس��ابع، محمود عباس 
ريیس تش��كیالت خودگ��ردان تصريح ك��رد: با كمک  
كش��ورهای عربی و اس��المی و كش��ورهای آزاد جهان، 
جايگاه خود را در سازمان ملل افزايش داديم و در آينده 

نزديک كشورمان را تشكیل خواهیم داد.

ايران پیشنهاد جديد هسته ای 
ارايه كند

جان كری  وزي��ر امور خارج��ه اياالت متح��ده از ايران 
خواس��ت تا ب��ا پیش��نهادهای جدي��د وارد گفتگوهای 

هسته ای شود.
اين در حالی اس��ت كه ايران تأكید كرده اس��ت اكنون 
توپ در زمین كشورهای غربی است و آنها بايد بن بست 

موجود را بشكنند.
محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه كش��ورمان روز 
يک ش��نبه تأكید كرده بود كه پیشنهاد س��ابق1+5 به 
تیم مذاكره كننده ايرانی در آلماتی ديگر ارزشی ندارد. 
با اين ح��ال وزير امور خارجه آمري��كا در اندونزی اظهار 
داشت كه ايران هنوز به پیش��نهاد آلماتی به طور كامل 
پاسخ نداده است. جمهوری اس��المی ايران تأكید كرده 
كه بر س��ر غنی س��ازی اورانیوم مذاكره نمی كند و آن را 

حق خود می داند.

 برلوسکونی 
كارمند خدمات شهری می شود

نخست وزير پیشین ايتالیا به اتهام تخلف مالیاتی محكوم 
به يک سال فعالیت در بخش خدمات شهری شد.

به گزارش روزنامه انگلیس��ی  »ديلی می��ل«، بنابر اعالم 
»فرانسیس��كو كپ��ی« وكیل »س��یلويو برلوس��كونی« 
نخست وزير پیشین ايتالیا، وی بايد به جای حبس خانگی 
به مدت يک سال در خدمات شهری كار كند. كپی گفت: 
ما تا آخر هفته درخواستی رس��می خواهیم داد. اگر چه 
اين حكم غیرعادالنه است. تیم حقوقی برلوسكونی قرار 
است درخواست كند كه حیطه كاری برلوسكونی در شهر 

رم و نه در شهر میالن كه زادگاه وی است باشد.

اخبار كوتاه

اخبار بین الملل

 بین نقد و تخريب 
بايد تفاوت قائل شد

ظریف/ وزیر امور خارجه 

 در برخی رسانه ها و سايت ها، انتقادات شكل ديگری به خود می گیرند. 
فكر می كنم باي��د در اظهارنظرهای عمومی بین نق��د و تخريب تفاوت 

قائل شد. 
مخصوصا وقتی تخريب برخاس��ته از مالحظات جناحی باش��د و هدف 
آن )خواسته يا ناخواسته( نه يک شخص و گروه، بلكه سیاست خارجی 
كشور. فكر نمی كنم اگر در رسانه ها سیاست خارجی عزتمند كشور را 
واداده معرفی كنند، خدمتی به 
كشور يا نظام كرده اند. زمانی 
كه دنی��ا در برابر عظمت مردم 
ايران و منطق ق��وی و همراه با 
اعتماد به نف��س و خودباوری 
نمايندگان اين ملت در صحنه 
 جهان��ی ب��ا احت��رام برخورد 
می كند، چرا بايد اين سیاست 

خارجی را واداده معرفی كرد؟
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حكمرييسدفتررييسجمهوربراینيلی

 در حكمی از سوی محمد نهاونديان ريیس دفتر ريیس جمهور خطاب به  مسعود نیلی آمده  است: نظر به 
تعهد، سوابق علمی و پژوهشی ارزنده و توانايی های تخصصی جنابعالی، به موجب اين حكم به سمت ريیس 

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی  منصوب می شويد.

تعامل ديپلماتیک 
دولت اوباما با 

حسن روحانی 
ريیس جمهورايران، 

آغاز شده و تمركز 
بر تحريم ها از 

سوی آمريکا براي 
امتیازگیري بیشتر 

از طرف مقابل 
افزايش يافته است

گزينه های پیشنهادی  
رياست جهاد دانشگاهی

آمريکا مانع رابطه خوب 
ايران و اروپاست 

محمد حسین يادگاری درباره تغییرش در جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: حكم 
ريیس جهاد دانشگاهی سه ساله است و من از شهريور89 تا شهريور 92 اين 

سمت را بر عهده داشتم.
وی ادامه داد: هم اكنون بايد ريیس جديد با پیشنهاد اعضای هیأت امنا منصوب 
شود. ريیس جهاد دانشگاهی، خاطرنشان كرد: در میان افراد انتخاب شده برای 
رياست جهاد دانش��گاهی، من هم بار ديگر برنامه های خود را ارايه می دهم. 
به گفته يادگاری جلسه هیأت امنای جهاد دانش��گاهی برای انتخاب ريیس 
جديد چهارشنبه هفته جاری تشكیل می شود. افرادی از جمله محمد حسین 
يادگاری، حمید رضا طیبی، محمد حسین ايمانی خوشخو، علی منتظری و علی 

اكبر شمسیان به عنوان گزينه های رياست جهاد دانشگاهی مطرح شده اند.

الريجانی با بیان اين كه رويكرد جمهوری اسالمی پس از انقالب نسبت 
به كش��ورهای مختلف از جمله همسايگان، كش��ورهای غربی و اسالمی 
رويكردی مس��المت آمیز و دوستانه بوده اس��ت و ايران تنها رژيم جعلی 
صهیونیس��ت را به  رس��میت نمی شناسد، اظهار داش��ت: ما در سیاست 
خارج��ی علی االصول روابط دوس��تانه را تعريف می كنی��م، البته پس از 
انقالب، روابط با آمريكا به دلیل رفتار س��تیزه جويانه آنها و دخالت هايی 
كه در كشورمان كردند و خسارت های بسیاری را از جمله جنگ بر ايران 
تحمیل كردند، تیره شد. ريیس مجلس با بیان اين كه دخالت های آمريكا 
بر روابط ايران و اروپا تأثیر گذاشته است، گفت: در نیويورك بستر جديدی 

فراهم شد كه می توانیم روابط را در فضای جديدی شكل دهیم.

ريیس جمهور ب��ا بیان اين ك��ه جمهوری اس��المی ايران 
مصمم است، مس��أله هس��ته ای در زمان كوتاه حل شود، 
 گف��ت: اي��ران، داش��تن حق��وق هس��ته ای در چارچوب 
ان پی تی را حق مس��لم خود می داند و آمادگی دارد تا در 

چارچوب مذاكرات1+5 ابهامات را رفع كند.
ريیس جمهور در اين ديدار با اشاره به سوابق تاريخی روابط 
خوب دو كشور، ابراز امیدواری كرد: در دوران حضور سفیر 
جديد هلند در تهران، ملت ها و مس��ئوالن دو كشور شاهد 

تقويت هر چه بیشتر روابط دوجانبه باشند.
ريیس جمهور با بی��ان اين مطلب كه جمهوری اس��المی 
ايران مصمم است، مسأله هسته ای در زمان كوتاه حل شود، 
تصريح كرد: ايران، داشتن حقوق هس��ته ای در چارچوب 
ان پی تی را حق مس��لم خود می داند و آمادگی دارد تا در 

چارچوب مذاكرات 1+5 ابهامات را رفع كند.
وی همچنین با اشاره به مس��أله حقوق بشر و تحريم های 
اعمال شده علیه ايران، تأكید كرد: همه بايد دقت كنیم كه 
موضوع حقوق بشر يک مسأله سیاسی نشود و به اين نكته 
توجه داشته باشیم كه مسأله حقوق بشر در هیچ كشوری 
كامل نیس��ت و نواقصی دارد، البته بايد ضمن به رسمیت 
شناختن تفاوت های فرهنگی يكديگر، اصولی نظیر آزادی 

بیان و تبادل انديشه ها را مورد احترام قرار دهیم.

به دنبال اظهارات اخیر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
ايران مبنی بر اين كه طرح پیشنهادی1+5 »به تاريخ پیوسته 
اس��ت«، روزنامه الحیات به نقل از منابع ديپلماتیک نوشت 
كه1+5 به دنبال بسته ای است تا آن را در دور بعدی مذاكرات 

در ژنو كه اواسط ماه جاری برگزار می شود، مطرح كند.
اين روزنامه  چاپ لندن ادامه داد كه اين بسته شامل موافقت 
ايران با توقف غنی س��ازی20 درصد، بس��تن تأسیس��ات 
هس��ته ای فردو و تحويل ذخاير اورانیوم آن به يک كش��ور 
بزرگ هس��ته ای، در مقابل تجهیز آن به میله های سوخت 
غنی شده20 درصدی به منظور راه اندازی رآكتور تحقیقات 
پزش��كی تهران و امضای پروتكل الحاقی مربوط به معاهده 
منع تكثیر سالح هسته ای از سوی تهران است. در مقابل5+1 
متعهد می شود كه حق ايران را در غنی سازی كه بیش از پنج 
درصد نباش��د، آن هم تحت نظارت بین المللی، به رسمیت 
بشناسد و در جهت لغو تحريم های اقتصادی عمل كند تا به 
مرحله بازگرداندن پرونده هسته ای ايران از شورای امنیت به 
آژانس برسد. اين منابع ديپلماتیک بیان كردند، تماس هايی 
كه هیأت ايرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیويورك داش��ته اس��ت، بر چارچوب كلی مسائل 
موجود میان ايران و جامعه جهانی متمركز شد و قرار شد كه 
طی نشست ژنو، جزئیات اين مسائل مورد بررسی قرار گیرد.

سردار حس��ن كرمی فرمانده يگان ويژه نیروی انتظامی با 
بیان اين كه اين يگان در سراسر كشور واحدهای احتیاط 
را برای دفاع از مردم دارد، تأكید كرد: يگان ويژه به تبعیت 
از نیروی انتظامی با ابتكار و نوآوری و خالقیت به مس��ائل 
فكری توجه داش��ته و تحول را در دستور كارش قرار داده 
اس��ت. اين نیرو به جهت دفاع از مردم بايد همیشه آماده 

باشد.
 به گفته وی سعی شده است در يگان ويژه با آموزش های

به روز به سمت حرفه ای ش��دن از نظر جسمانی، علمی، 
بصیرتی و آمادگی عملیات پیش رويم. به گفته كرمی، طرح 
ويژه زمینه اش��راف اطالعاتی نیروهای يگان ويژه به انواع 
بحران ها در دس��تور كار قرار دارد. ضمن اين كه در حوزه 
تجهیزات نیز بیش��تر تجهیزاتمان پیشگیرانه، بازدارنده و 
تولید داخلی است و به زودی نیز در نمايشگاهی از تولیدات 
داخل رونمايی می شود. فرمانده يگان ويژه نیروی انتظامی 
با اش��اره به اين كه امروز آمادگی داري��م در زمان بحران 
توان خود را سه برابر افزايش دهیم، تصريح كرد: در زمان 
انتخابات 92در قالب قرارگاه ظفر اي��ن موضوع را تمرين 
كرديم و توانس��تیم در كمترين زمان توان عملیاتیمان را 
سه برابر افزايش دهیم و امروز يگان ويژه در حوزه اشراف 

اطالعاتی در باالترين سطح قرار دارد.

حجت االسالم حسین سبحانی نیا عضو هیأت ريیسه مجلس 
شورای اس��المی به زمان دقیق معرفی3 وزير باقیمانده از 
كابینه دولت اشاره كرد و گفت: با توجه به اين كه مجلس 
هفته آينده جلس��ه علنی ندارد و نمايندگان به حوزه های 
انتخابیه خود می روند، قاعدتا فرصتی برای معرفی وزرای 

دولت در اين هفته وجود ندارد.
وی ادامه داد: معاون پارلمانی ريیس جمهور اعالم كرده كه 
قرار است دولت 3 وزير پیشنهاد ی اش را پس از تعطیالت 
نمايندگان به مجلس معرفی كند، اما هنوز مشخص نیست 

كه در چه تاريخی اين كار انجام می شود.
عضو هیأت ريیس��ه مجلس تأكید كرد: با توجه به اين كه 
معاون پارلمانی ريیس جمهور گفته كه قرار اس��ت وزرای 
پیش��نهادی پس از سركش��ی نمايندگان ب��ه حوزه های 
انتخابیه به مجلس معرفی شوند، اما تاكنون در اين زمینه 
نامه نگاری و يا مكاتباتی بین هیأت ريیس��ه و دولت انجام 
نشده است. حجت االسالم سبحانی نیا در ادامه اظهار داشت: 
اولین جلس��ه علنی مجلس پس از سركشی نمايندگان به 
حوزه های انتخابیه در روز يک شنبه28 مهر برگزار می شود 
كه اگر وزرای پیش��نهادی دولت در اي��ن تاريخ به مجلس 
معرفی شوند، جلسه رأی اعتماد آنها در روز 5 آبان برگزار 

می شود.

انرژی هسته ای نیروی انتظامید ولت مجلس

 انرژی هسته ای 
حق مسلم ماست

 بسته جديد5+1
 در ژنو

اشراف اطالعاتی يگان  ويژه 
به انواع بحران ها 

اعالم زمان معرفی۳ وزير 
باقیمانده به مجلس
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تحصیل
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 نخستین عمل پیوند مغز استخوان
 با موفقیت انجام شد

این عمل روی پسر بچه ۱۲ساله مبتال به تومور مغزی بدخیم صورت 
گرفت.

     نخستین پیوند مغز اس��تخوان روی پس��ر بچه ۱۲ ساله مبتال به 
تومور مغزی بدخیم در بیمارستان سید الشهدای اصفهان با موفقیت 

انجام شد.
مس��ئول بخش اطفال بیمارستان س��ید الش��هدا با بیان اینکه این 
پیوند روی پس��ر بچه ۱۲ س��اله مبتال به تومور مغزی بدخیم انجام 
شد گفت : در این روش ابتدا س��لولهای بنیادی کودک قبل از انجام 
شیمی درمانی جداس��ازی ودردمای ۸۰- درجه نگهداری وسپس 
بعد از شیمی درمانی س��نگین در دومرحله سلولهای بنیادی به فرد 

تزریق شد. 
دکترمعافی ح��ال این بیمار را رضایت بخش اع��الم کرد و افزود: در 
روش اتولوگ پیوند که با روش��های قبلی متفاوت اس��ت دیگر نیاز 
نیست سلولهای بنیادی در دمای ۱۹۸- نگهداری ودرمدت ۴ هفته 

تزریق شود. 

ساماندهي برج كبوتر كوجان تا يك 
ماه آينده

     شهردار منطقه ۸ اصفهان گفت:  ساماندهي برج کبوتر کوجان تا 
یك ماه آینده به اتمام مي رسد.

 فرهاد جلیل فر با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: س��اماندهی برج 
کبوتر کوجان تا یك ماه آینده به پایان مي رس��د این در حالی است 
که ساماندهی فضای س��بز اطراف آن تا پایان س��ال جاری به اتمام 

می رسد. 
وي با اش��اره به اجراي ده ها پروژه عمرانی در محله کوجان تا پایان 
س��ال جاري تصریح کرد: طی سال های گذش��ته اقدامات عمرانی 

زیادی در منطقه کوجان انجام شده و در حال اجراست.
وي افزود: ذکرخانه کوجان نیز در حال تکمیل است و تا سه ماه آینده 

تحویل داده می شود.

پاركینگ طبقاتی چمران در مراحل 
پايانی است

شهردار منطقه ۷ ش��هرداری اصفهان گفت: مراحل تکمیلی احداث 
پارکینگ طبقاتی چمران در حال انجام اس��ت. احمدرضا مصور در 
مورد پارکینگ طبقاتی چمران اظهارداش��ت: س��ایت اداری شهید 
چمران در ضلع شمال شرقی پل شهید چمران واقع شده که شامل 
نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان اصفهان، معاونت شهرس��ازی 
شهرداری اصفهان، س��ازمان طراحی ش��هرداری، معاونت ترافیك 
شهرداری اصفهان است.افراد بسیاری روزانه جهت انجام امور خود 
به این ادارات مراجعه می کنند و نبود پارکینگ مناس��ب به معضلی 
در این سایت تبدیل ش��ده بود که در این راس��تا تصمیم بر احداث 

پارکینگ طبقاتی معاونت ها شهرداری اصفهان شد.

بازماندن 7/4درصد 
دانش آموزان   اصفهانی از تحصیل

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در سال جاری۹۲/6درصد دانش آموزان 
اصفهانی تحصیل می کنن��د و ۷/۴درصد نیز از تحصیل 

بازمانده هستند.
 نجم��ه باج��الن مع��اون ابتدای��ی اداره کل آم��وزش 
 و پ��رورش اس��تان اصفه��ان در گفتگ��و ب��ا خبرنگار 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( - منطقه اصفهان، 
 در خص��وص ک��ودکان بازمان��ده از تحصی��ل اظه��ار 
داش��ت: ب��ه کودکانی ک��ه نتوانند در ش��ش س��الگی 
 وارد کالس اول دبس��تان ش��وند بازمان��ده از تحصیل 

می گویند.
وی با بیان این که اگ��ر کودکی در هفت س��الگی وارد 
کالس اول ابتدایی ش��ود، بازمانده از تحصیل محسوب 
می ش��ود، افزود: تمام تالش آم��وزش و پرورش جذب 
دانش آموز شش ساله است تا بتواند شعار ایرانی باسواد 

را تحقق بخشد.
معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
ادام��ه داد: ای��ن اداره کل تع��داد دانش آموزان ش��ش 
س��اله را از طریق ثبت احوال اس��تعالم می کند و با یك 
 ضریب مرگ و میر جمع می کند تا آمار ورودی های هر 
س��ال مش��خص ش��ود و هر کودکی که از این گروه به 
هر دلیلی نتواند وارد مدرس��ه ش��ود،  بازمانده محسوب 

می شود.
باجالن معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اش��اره به این که اس��تان اصفهان در اجالس 
کشوری گردهمایی معاونان ابتدایی رتبه دوم کشوری 
در جذب دانش آموزش شش ساله را به خود اختصاص 
داده اس��ت، تصریح ک��رد: ۹۲/6درص��د دانش آموزان 
اصفهانی تحصیل می کنن��د و ۷/۴درصد نیز بازمانده از 

تحصیل هستند.
وی تأکید کرد:  مشکالت خانوادگی،  مشکالت مربوط به 
اختالالت یادگیری و مهاجرت های ثبت نشده مخصوصا 
به شهر اصفهان از جمله عوامل مؤثر در بازماندن کودکان 

است.
معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
افزود: همه ارگان ها و نهادهای مرتبط با مردم باید تالش 
کنند تا حتی یك کودک شش ساله بازمانده از تحصیل 
در کش��ور وجود نداشته باش��د و بتوانیم گامی به سوی 

ایران بدون بی سواد برداریم.

اخبار كوتاه

حل مشکل زاينده رود نیازمند 
شفاف سازی 

مرتضی طالیی
نائب رییس شورای شهر تهران 

مشکل کمبود منابع آب و خشکس��الی رودخانه زاینده رود از بزرگترین 
اولویت های پیش روی  است که باید مورد توجه مدیران جدید این استان 
قرار گیرد.  اصفهان،  پهناور با موقعیت اس��تراتژیك با چالش ها و مسائل 
متعددی  ، از جمله کمبود آب ، مش��کالت صنع��ت  و همچنین بیکاری  
 روبروست  از این رو، مسئوالن جدید استان از جمله استاندار باید اولویت ها

 را به خوبی بس��نجند. مسئله 
زاین��ده رود ب��ا توجه ب��ه ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، 
امنیت��ی، زیس��ت محیط��ی و 
جغرافیایی که پیدا کرده، اولین 
اولویت حرک��ت و تالش همه 
مدی��ران، نمایندگان و س��ایر 
ارگان های تاثیرگذار در استان 

اصفهان است.
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چهره روز
حجاج اصفهانی مشکوک به بیماری خاصی در عربستان نیستند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: حجاج اصفهانی در عربستان در سالمت 
کامل به س��ر می برند و بیماری خاصی ندارند.  مؤمنی افزود: حجاج اصفهانی در عربستان 

در سالمت کامل هستند، مگر آنهایی که بر اثر کهولت سن بیماری خاصی داشته باشند.

3

گ�روه جامع�ه- روز 16 مهر برابر ب�ا 8 اكتب�ر روز جهانی 
كودک نام دارد.

در مقدمه كنوانسیون حقوق كودک آمده است :
)كودک بايد در فضايی سرش�ار از خوشبختی و محبت و 

تفاهم بزرگ شود (
با اين ش�عار و  ارزش�ی كه ما ايرانی ها ب�رای خانه وافراد 
خانواده قائلیم ارزش اين عضو خانواده كامال مشخص می 
گردد و بايدبه اين عضو، توجه ويژه نمود؛ عضوی كه اگر چه 
امروز كودک است و معصوم ،اما فردا بزرگ است ومسئول 
و خود تربیت كننده  نس�لی جديد؛ نس�لی كه روز به روز 

مسیرش عوض می شود.

     نیازهای كودک
رس��ول اکرم )ص( به همه انس��ان ها اعالم می کند، همان طور 
که پدران و مادران ، حقوقی بر فرزندان خود دارند و فرزندان در 
صورت ترک آن حقوق عاق می شوند، فرزندان نیز حقوقی بر پدر 
و مادر دارند که پدران و مادران در صورت رعایت نکردن آن عاق 
فرزندان می گردند. والدین مسئول تأمین تمام نیازهای کودک 

اعم از مادی و معنوی هستند.
امام صادق )ع( می فرمای��د : باید – خصوصا – هفت س��ال اول 

زندگی کودک آزادانه به بازی و جنبش های بدنی صرف شود.

درجامعه ما هستند اولیایی که به دلیل فقر مادی توان پرداخت 
هزینه تحصیل کودک خود را نداشته باشند وچشمان این کودکان 

فردای خود رامبهم می بینند.
در دنیا س��ازمان های مردم نهاد)س��من(فعالیت گسترده ای را 
برای حمایت از کودکان کار یا مورد ستم قرارگرفته که محروم از 
روزهای شاد و امن کودکانه خود هستند صورت داده و افراد خیر 
و دارا به این مؤسس��ه های موجه کمك نموده تا حمایت از این 

کودکان با استعداد میسر شود.
دراستان اصفهان هم اکنون شعبه ای از بنیاد کودک فعالیت می 
نماید، به همین منظور از زبان مدیر این مؤسس��ه نحوه خدمات 

دهی به کودکان را جویا شدیم که از نظرتان می گذرد.
نسرین انواری سرپرست بنیاد کودک اصفهان گفت: در دین مبین 
اسالم ودر روایات متعدد در زمینه حمایت از فرزندان نیازمند و 
بی سرپرست تأکید شده که این بنیاد هم در جهت رشد و تعالی 
علمی، اخالقی و اجتماعی این قش��ر نیازمند با شعار »با حمایت 
مستمر از یك دانش آموز مستعد، اما نیازمند، آینده او را متحول 

کنید«، فعالیت می نماید.
انواری اظهار داش��ت: اهداف مهم تاسیس مؤسسه خیریه کمك 
به ک��ودکان و نوجوانان مس��تعد نیازمند ب��رای ادامه تحصیل و 
نهایتا ایجاد زمینه تسهیالت و امکانات در جهت فراگیری  علم، 
شناسایی مشکالت فردی و خانوادگی مددجو و تالش برای رفع 

آن و کمك به ایجاد و راه انداری مراکز آموزش��ی و اطالع رسانی 
صحیح برای انتخاب ش��یوه صحی��ح زندگ��ی و تحصیل موفق 

مددجویان اشاره کرد.
سرپرس��ت بنیاد کودک اصفهان اف��زود: مؤسس��ه خیریه رفاه 
ک��ودک از س��ال ۱3۷۸ فعالی��ت خ��ود را در مرکز و در س��ال 
۱3۸6در اس��تان اصفهان آغ��از و به عنوان دارن��ده اولین مجوز 
فعالیت در س��طح کش��ور که هم��ان مجوز ملی اس��ت در قالب 
۲۰ شعبه در  ۲۴ استان و 5 دفتر در س��طح بین المللی فعالیت 
 دارد.که در این راس��تا تالش می ش��ود در بین دانش آموزان از 
 نیازمن��د پ��روری پرهی��ز وآنه��ا را در س��اختن آین��ده ای ب��ا 

چشم اندازهای روشن یاری نمایید.
     نحوه حمايت و پذيرش مددجويان

سرپرست بنیاد کودک استان اصفهان به نحوه حمایت و پذیرش 
مددجویان براساس آیین نامه مؤسسه خیریه رفاه کودک اشاره 
کرد و افزود: روش حمایت از افراد در بنیاد به این صورت اس��ت 
که کودکان و دانش آموزان مستعد تحصیل از طریق دفاتر بنیاد 
وسازمان هایی مانند سازمان بهزیستی آموزش وپرورش و سایر 
مؤسسات خیریه توس��ط مددکاران بنیاد شناسایی شده و پس 
از بررس��ی های الزم در زمینه دارا بودن شرایط و استانداردهای 
مؤسسه و جمع آوری مدارک و مستندات و با تشکیل پرونده به  
س��ایت بنیاد )www.childf.com( وارد تا ب��ه میزان نیازی 
که مددکار ب��ا توجه به ش��رایط زندگی و مقط��ع تحصیلی آنان 
برآورد نموده، برای مددجویان همیار جذب و کمك هزینه های 
تحصیلی به صورت ماهیانه به حساب مددجو یا قیم او واریز شود.

     فعالیت های فرهنگی،ورزشی،هنری و تفريحی
وی  در خصوص فعالیت های این بنیاد یاد آور شد: با سازماندهی 
و تشکیل کمیته فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی برنامه ها ی 
ش��ایان توجهی برای مددجویان بنیاد در تمام مقاطع تحصیلی 
شامل ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشجویان صورت گرفته 
تا به لطف اله��ی در برنامه های کوتاه م��دت و دراز مدت بتوانیم 
دراجرای برنامه های فرهنگی خاطرات بسیارخوب و تأثیر مثبتی 

در ذهن مددجویان عزیز داشته باشیم.
     گواهینامه ها و استانداردها

وی در رابط��ه ب��ا گواهینامه ه��ا و اس��تانداردهای بنیاد کودک 
گفت: بنیاد کودک ایران اولین مؤسس��ه خیریه ایرانی است که 
موفق به دریافت گواهی مجوز ملی از وزارت کش��ور ش��ده است 
 و در همی��ن رابط��ه در نتیجه عملکرد ش��فاف س��اختار یافته و 
برنامه ریزی ش��ده )ECOSOC(موفق به کس��ب عنوان مقام 

مشورتی این سازمان گردیده است.

به مناسبت 16مهر روز جهانی كودک

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است
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همزمان با هفته ايمنی در مقابل زلزله و باليای طبیعی

افتتاح پروژه های مديريت بحران در اصفهان
وزير سابق بهداشت و درمان و عضو پارلمان عراق؛

ارتباط استراتژيك دانشگاه پزشکی اصفهان با كربال

مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: 
همزمان با هفته ایمنی در مقابل زلزل��ه و بالیای طبیعی۱۰ 
پروژه در ح��وزه مدیریت بحران در اس��تان اصفهان افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار می گیرد. منصور شیشه فروش با اشاره به 
ضرورت استفاده از راهکار های الزم در مقابل حوادث و بالیای 
طبیعی اظهار داش��ت: مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان 
همواره در راستای ایمن سازی مناطق استان در مقابل زلزله 
و بالیای طبیعی اقدامات الزم را انجام می دهد. وی با اشاره به 

هفته ایمنی در مقابل زلزله و بالیای طبیعی  و ادامه داد: ۲۰ تا 
۲6 مهرماه در تقویم به نام هفته ایمنی در مقابل زلزله و بالیای 
طبیعی نامگذاری شده است و هر ساله برنامه های مختلفی در 

این هفته در استان اصفهان اجرا می شود.
وی۲۰ مهرماه را به عنوان روز جهانی ایمنی در مقابل زلزله و 
بالیای طبیعی دانست و تصریح کرد: در این هفته برنامه های 
مختلفی در ب��ه منظور فرهنگ س��ازی در زمین��ه ایمنی در 
مقابل زلزله و بالیای طبیعی در س��طح استان اجرا می شود. 
او به اجرای چندین پروژه مختلف در این هفته اش��اره کرد و 
افزود: همزمان با هفته ایمنی در مقابل زلزله و بالیای طبیعی 
۱۰ پروژه در حوزه مدیریت بحران در اس��تان اصفهان افتتاح 
و مورد بهره برداری قرار می گیرد. شیشه فروش با بیان این که 
همچنین اجرای مانور های گسترده اسکان اضطراری در استان 
از برنامه های اجرایی در این هفته محس��وب می شود، تأکید 
کرد: برگ��زاری همایش های بین الملل��ی و ارایه آموزش های 
تئوری، علم��ی و تخصصی به عموم م��ردم در زمینه مباحث 
مرتبط با ایمنی در مقابل زلزله و بالی��ای طبیعی نیز از دیگر 

برنامه های اجرایی در این هفته به شمار می رود.

وزیر سابق بهداشت و درمان و عضو پارلمان عراق گفت: با توجه به 
نزدیکی فرهنگی و مذهبی عراق و ایران و پیشرفت های پزشکی 
دانشگاه های علوم پزش��کی ایران، پیوند ما با این دانشگاه ها یك 
رابطه استراتژیك است. صالح الحسناوی در نشستی که با جمعی 
از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشت، اظهار داشت: 
بی شك کشورعراق و ایران از نظر فرهنگی و مذهبی بسیار نزدیك 
به هم هستند و می توان با پیدا کردن راه حل هایی نظیر برگزاری 
این گونه همایش ها در راس��تای ارتقای آموزش پزشکی و تبادل 

نظر در خصوص رفع درمان جوامع  قدم های مؤثری برداشت.
وی از ارای��ه مق��االت علمی - پزش��کی ک��ه در س��مینار علمی 
دانش��گاه های علوم پزش��کی کربال و اصفهان ارایه ش��ده، اظهار 
داش��ت: رابطه علمی بی��ن دانش��گاه های ع��راق و اصفهان یك 
رابطه اس��تراتژیك  اس��ت و امی��دوارم در آینده ای��ن همکاری 
ادامه داش��ته باش��د. رییس دانشگاه علوم پزش��کی کربال نیز در 
این نشس��ت گفت: به دنبال برگ��زاری موفقیت آمیز س��مینار 
علمی دانشگاه های علوم پزش��کی اصفهان و کربال، سعی داریم 
از طری��ق برگزاری ای��ن همایش ها جه��ت پیش��برد علمی دو 
دانش��گاه اس��تفاده کنیم. منیر حمید تولفیه خواس��تار تبادل 
اس��اتید بین دانش��گاه های کربال و اصفهان در ابعاد وسیع تر شد 
و اظهار داش��ت: با توجه به برگ��زاری موفقیت آمیز این همایش 
و مورد توجه قرار گرفت��ن حضار،  این برنامه می تواند س��رلوحه 
 دیگر ش��هرهای عراق ق��رار گیرد ت��ا از تجربیات این دانش��گاه 
بهره مند شود. وی با بیان این که دانشگاه های ایران زمینه مناسبی 
است که از نظر فرهنگ و مذهب دانشجویان عراقی می توانند در 
این حوزه آموزش ببینند، خاطرنشان کرد: من خواستار راه اندازی  
کارگروه مشترک برای ارتقای سطح علمی در دو دانشگاه هستم.

SMS

مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال كشور خبر داد:

میانگین سن ازدواج برای آقايان در كشور ۲7 و خانم ها ۲۲ سال است

مدیرکل دفتر آم��ار و اطالعات جمعیتی س��ازمان ثبت 
احوال کشور گفت: میانگین س��ن ازدواج در کشور برای 
آقایان۲۷/۴ س��ال و برای خانم ها ۲۲/۱سال است و این 

آمارها در نقاط شهری و روستایی کشور متفاوت است.
علی اکبر محزون درباره نرخ ازدواج در کشور اظهار داشت: 
مقوله ازدواج در کشور ما به نسبت جمعیت از میزان خوبی 

برخوردار است.
وی ادام��ه داد: ب��ر اس��اس گزارش های��ی که از س��وی 
سازمان های مختلف بین المللی در خصوص ثبت ازدواج 
و طالق منتشر شده است نرخ ازدواج در کشور ما به ازای 

هر هزار نفر در جمعیت نسبت به سایر کشورهای منطقه 
بهتر است.

محزون یادآور ش��د: نرخ ازدواج در کش��ور ۱۰/۹در هزار 
است که به طور متوسط به ازای هر هزار نفر ۱۱ نفر ازدواج 

می کنند.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال 
کشور بیان داشت: رتبه کش��ور ما در کشورهای منطقه و 
کشورهای در حال توس��عه در خصوص نرخ ازدواج بعد از 

کشور تاجیکستان دوم است.
وی افزود: نرخ ازدواج در کش��ورهای توسعه یافته زیر ۱۰ 
اس��ت و البته بس��تگی به نحوه ثبت ازدواج در کشورهای 

توسعه یافته نیز دارد.
محزون یادآور شد: میانگین س��ن ازدواج در کشور برای 
 آقای��ان۲۷/۴ س��ال و برای خانمها ۲۲/۱ س��ال اس��ت و 
 این آمارها در نقاط ش��هری و روس��تایی کش��ور متفاوت 

است.
مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال 
کشور اظهار داشت: میانگین سن ازدواج در نقاط شهری 
کمتر از میانگین روستایی است و در نقاط روستایی به دلیل 
حفظ آداب و سنت هایی که همیشه به استحکام خانواده و 

میانگین سن ازدواج کمك کرده است ازدواج هایی با سن 
مناسب تر انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد:  میانگین سن ازدواج در نقاط شهری 
برای آقایان ۲۷/۷سال و در روستاها ۲6/۲سال است.

محزون افزود: میانگین ازدواج برای خانم ها در نقاط شهری 
۲3/3سال و در نقاط روستایی۲۱/5 سال است.

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال 
کشور افزود: اس��تان هایی که میانگین س��ن ازدواج آنها 
بیشتر از میانگین کشوری است برای آقایان سمنان، البرز و 
تهران است و برای خانم ها به ترتیب تهران، البرز و سمنان 

برآورد شده است.
وی درباره استان هایی که میانگین س��ن ازدواج کمتر از 
میانگین کشوری است اظهار داشت: کمترین میانگین سن 
ازدواج برای آقایان در استان های سیستان و بلوچستان، 
 خراس��ان جنوبی و هرمزگان اس��ت و برای خان��م ها به 
ترتیب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی 

است.
محزون یادآور شد: در حال حاضر میانگین ازدواج در کشور 
ما به تأخیر افتاده است و برای آقایان و خانم ها ازدواج در 

سن باال افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
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چهره روزيادداشت

تعميرات فن هواي خنك كننده 
آگلوماشين4 ذوب آهن اصفهان

 مهندس رهنما مهندس ارش��د انرژيتيك مديريت آگلومراس��يون
ذوب آه��ن اصفه��ان از انج��ام تعميرات ف��ن هواي خن��ك كننده 
آگلوماش��ين4 دركوتاه تري��ن زمان ممك��ن خب��ر داد. وي در اين 
خصوص گفت: ظرفيت توليد آگلومره مورد نياز كوره بلند در كارگاه 
آگلوماشين 4 به تنهايي س��ه برابر بيشتراز آگلوماشين هاي قديمي 
اس��ت، به طوري كه اين آگلوماش��ين با 204 مترمربع سطح مفيد،  
توانايي توليد دوميليون و چهارصد هزارتن آگلومره مورد نياز كوره 
بلند را داراست واين امر  حساسيت نگهداري تجهيزات دراين كارگاه 

را  شاخص  نموده است.
مهندس رهنم��ا درادامه بيان داش��ت: تجهي��زات كولينگ ايرفن 
آگلوماش��ين 4 با ظرفيت 750/000 مترمكعب درس��اعت درواقع 
وظيفه خنك كردن آگلومره توليدي بادماي مناس��ب قبل از ارسال 
آن به كوره بلند را برعهده دارد. باتوج��ه به زمان محدود توقف خط 
توليد براي دمونتاژ روتور اين دمنده كه داراي740 دور دقيقه و بيش 
از 9400كيلوگرم وزن آن است با طراحي جديدي توسط نيروهاي 
متخصص ش��ركت براي اولين بار دمونتاژ موتور و دمونتاژ كوپلينگ 
وياتاقان بلبرينگ مورد نظر طي16 ساعت انجام پذيرفت واشكال آن 

رفع و مجددا وارد خط توليد شد.

 خروج بيش از 19 هزار 
مرسوله پستی از استان

    مديركل پست استان اصفهان گفت: طی6 ماهه امسال،19هزار و 
29۳ مرسوله پستي از استان اصفهان خارج شده است.

سيد سعيد رجالی با اش��اره به فعاليت يك  هزار و67 واحد پستي در 
اصفهان، اظهار داشت: پوشش جمعيتي براي هر واحد پستي4 هزار 

و 452 نفر و پوشش مساحتي100 كيلومتر مربع است. 

 صرفه جويی مشتركان آب
و فاضالب روستايي در مصرف آب

     مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان گفت: 
214 هزار و ۸59 مش��ترك روس��تايي تحت پوش��ش اين شركت 

قراردارند كه 65 درصد آنها الگوي مصرف آب را رعايت مي كنند.
علی محمدی مص��رف زير 15متر مكعب در م��اه را به عنوان الگوي 
مصرف بهينه آب عن��وان كرد و اظهار داش��ت: 1۳9 ه��زار و 52۸ 

مشترك در محدوده مصرف مجاز قرار دارند.
وی تصريح كرد: مش��تركان باقيمانده كه ۳5 درصد تمام مشتركان 
را تش��كيل مي دهند، مصرف ماهيانه باالتر از الگوي مصرف دارند و 

بيشترين درصد آب توليدي را نيز اين گروه استفاده مي كنند. 

جديدترين تعرفه های تلفن ثابت 
اعالم شد

سری جديد قبض های تلفن ثابت در حالی صادر می شود كه باالخره 
پس از كش و قوس های فراوان، تعرفه اين بخش دس��تخوش تغيير 

شده و افزايش پيدا كرده است.
به گزارش ايس��نا، پيش از اين مظفر پوررنجبر مديرعامل ش��ركت 
مخابرات ايران از صدور س��ری جديد قبض های تلفن ثابت از  ديروز 
15 مهرماه خبر داده و گفته بود كه در اين قبض ها تعرفه هر دقيقه 

مكالمه با تلفن ثابت از7/44 ريال به 7/5۸ ريال خواهد رسيد.
البته پ��س از اين اظه��ارات مديرعامل ش��ركت مخاب��رات، وزارت 
ارتباطات افزايش اين تعرفه ها را غيرقانونی اعالم كرد، اما با اين وجود 
طی روزهای گذشته جمش��يد پژويان رييس شورای رقابت افزايش 
تعرفه های تلفن ثابت را قانونی دانسته و گفت: در دستورالعمل قبلی 
شورای رقابت مواردی پيش بينی شده بوده تا در صورت نياز مخابرات 
نرخ تماس های خود را افزايش دهد و اكنون اي��ن افزايش تعرفه ها 
قانونی بوده و شورای رقابت مانند گذشته تنها مرجع قيمت گذاری 

تعرفه تلفن ثابت به حساب می آيد.

 ساعت كار بدون حادثه 
در شركت پااليش نفت اصفهان

رييس ايمني ش��ركت پااليش نفت اصفهان گفت: شركت پااليش 
نفت اصفهان 4۸ ميليون نفر س��اعت كار بدون حادثه ناتوان كننده 

را سپري كرده است.
گودرز جوادي با بيان اين كه اميد اس��ت در س��ال حماسه سياسي 
و اقتصادي ب��ا رعايت بيش از پي��ش مقررات و دس��تورالعمل هاي 
 ايمني، همچنان شاهد اين روند موفقيت آميز باشيم، اظهار داشت: 
فعاليت های ايمنی اين شركت در۳ بخش آموزش و فرهنگ سازي 
در زمينه ايمني، اقدامات كنترلي و پيشگيري از حوادث و آمادگي و 

واكنش در شرايط اضطراري صورت می گيرد. 

 قانون نظام صنفی 
از سوی رييس جمهور ابالغ شد

قانون اصالح قانون نظام صنفی كشور كه در مجلس شورای 
اسالمی تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيده است، از 

سوی رييس جمهور برای اجرا ابالغ شد.
 به نقل از پايگاه اطالع رسانی دولت، بر اين اساس از تاريخ 
الزم االجرا ش��دن اين قانون نام »مجمع ام��ور صنفی« به 
» اتاق اصناف شهرس��تان«، نام »مجمع امور صنفی مركز 
اس��تان « به » اتاق اصناف مركز اس��تان « و نام »ش��ورای 

اصناف كشور« به »اتاق اصناف ايران « تغيير می يابد.
قانون اصالح قانون نظام صنفی كشور كه در مجلس شورای 
اسالمی تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيده است، از 

سوی رييس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.
همچنين بر اس��اس اصالحات تبصره ماده)2( اين قانون، 
صنوفی كه قانون خاص دارند از ش��مول اين قانون مستثنا 
هس��تند. قانون خاص قانونی اس��ت كه بر اساس آن نحوه 
صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهای ذيربط، 
نظارت، بازرسی و رس��يدگی به تخلفات افراد و واحدهای 
تحت پوش��ش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين 

می شود.
بر اساس اصالحات تبصره)2( ماده)۳( اين قانون، اماكنی 
كه واجد ش��رايط الزم جهت اس��تقرار چن��د واحد صنفی 
باش��ند، می توانند به عنوان محل ثابت كس��ب توسط يك 
يا چند فرد صنف��ی پس از اخذ پروانه كس��ب از اتحاديه يا 
اتحاديه های ذيربط مورد اس��تفاده قرار گي��رد. آيين نامه 
اجرايی اين تبصره به وس��يله دبيرخانه هيأت عالی نظارت 
با همكاری اتاق اصناف ايران و ني��روی انتظامی جمهوری 
 اس��المی ايران تهيه می ش��ود و ظرف س��ه م��اه از تاريخ 
الزم االجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن 

و تجارت می رسد.
بر اس��اس اصالحات م��اده)4(، صن��ف، عبارتس��ت از آن 
گروهی از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باش��د. 
صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو 
گروه توليدی � خدمات فنی و توزيعی � خدماتی تقس��يم 
می ش��وند. طبق اصالحات ماده)5( اين قان��ون و الحاق دو 
تبصره به آن، پروانه كسب، مجوزی است كه طبق مقررات 
اين قان��ون به منظور ش��روع و  ادامه كس��ب و كار يا حرفه 
به صورت موقت ي��ا دائم به فرد يا اف��راد صنفی برای محل 
مشخص يا وسيله كسب معين داده می شود. پروانه كسب 
موقت تنها برای يك بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه 

كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.

 افزايش توليد
 گوشت بلدرچين 

رونمايی از جديدترين 
خودروی اسپرت   هيوندای 

 مدير ام��ور طيور جهاد كش��اورزی اس��تان اصفه��ان گف��ت: از ابتداي 
امس��ال تاكنون حدود۳00 تن گوش��ت بلدرچين از واحدهاي پرورشی 
 در اس��تان اصفهان توليد ش��د. اي��ن مقدار گوش��ت بلدرچي��ن توليد 
شده  در اصفهان نس��بت به مدت مشابه گذش��ته14 درصد رشد داشته 

است.
علی اكبر نجفی با اشاره به اين كه تا پايان امسال720 تن گوشت بلدرچين 
در استان اصفهان توليد می شود، اظهار داشت: در استان اصفهان22 واحد 

پرورش بلدرچين فعاليت مي كند. 
وی نژادهای توليد و پرورش اين پرنده را از نوع ژاپنی برش��مرد و افزود: 
پارسال نيز حدود700 تن گوشت بلدرچين150 تا 250 گرمي در استان 

اصفهان توليد شد. 

     شركت هيوندای خودروی اسپرت زيبايی مركب از دو رنگ سياه و زرد 
به بازار عرضه كرده است.

 yellowcake night racer جديدترين اتومبيل اسپرت هيوندای با نام
در نمايشگاه SEMA رونمايی خواهد شد. 

يكی از جالب ترين ش��اخصه ه��ای ظاهری اين ماش��ين، رنگ خاص و 
سفارش��ی آن بوده كه با همكاری دو كمپانیegr و ppg طراحی ش��ده 

است.
 برای س��اخت هيوندای مورد بحث، ش��ركت های متع��ددی همكاری 
 كرده ان��د. اين خ��ودرو پيش��رانه1/6 ليت��ری دارد و  با مجه��ز بودن به 
ورودی های هوای aem  قدرت آن از 201 به 250  اس��ب بخار رسيده 

است. اين خودروی زيبا زرد و سياه است.

رييس واحد HSE ش��ركت گاز اس��تان اصفهان گفت: اگر 
در س��طح اس��تان حدود۳0هزار كيلومتر انشعاب هركدام 
به طول7 متر، نصب ش��ده باش��د در واقع۳0 ميليون نقطه 
و پتانس��يل خطر بالقوه در زي��ر زمين داريم. عس��گری با 
اش��اره به اقدامات واحد ايمنی ش��ركت گاز، اظهار داشت: 
يكي از شاخص هاي عملكرد اين ش��ركت انشعاب گذاري 
در س��طح اس��تان به ميزان دو برابر قطر كره زمين اس��ت.  
وی افزود: اگر در نظر بگيريم در س��طح اس��تان حدود۳0 
هزار كيلومتر انش��عاب هر كدام به طول 7 متر، نصب شده 
باش��د در واقع۳0 ميليون نقطه و پتانس��يل خطر بالقوه در 
زيرزمين داريم ك��ه تا زماني كه به درس��تي و به اندازه الزم 
مديريت و كنترل نش��وند به جاي خدمات رساني، هر كدام 
تهديدي بزرگ براي س��المت جامعه انساني محسوب مي 
ش��وند. رييس واحد HSE ش��ركت گاز اس��تان اصفهان 
با تأكي��د براهمي��ت ايمني در صنع��ت گاز، بيان داش��ت: 
 برخي بر اين تصورند كه انرژي گاز كمتر از س��اير انرژي ها

مخاطره آفرين اس��ت در صورتي كه اگر يكي از فاكتورهاي 
ايمني در انرژي گاز رعايت نش��ود مخاطرات بسياری را در 
اين حوزه شاهد خواهيم بود.  وی شركت گاز استان اصفهان 
را يكي از قديمي ترين شركت هاي گاز كشور با شبكه هاي 

قديمي۳0 تا 50 ساله عنوان كرد.

معاون بازرگانی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران 
عرضه بنزين در بورس انرژی را يك ايده آل دانس��ت و اعالم 
كرد: عرضه  بنزين در حال حاضر در بورس امكان پذير نيست.

عليرضا رجب پور درمورد اين كه مدير عامل ش��ركت بورس 
انرژی از عرض��ه ی بنزين در بورس خبر داده اس��ت، گفت: 
اين موضوع يك ايده آل اس��ت و در حال حاضر به هيچ وجه 
امكان پذير نيست. وی با اشاره به اين كه در حال حاضر فروش 
فرآورده های نفتی به جايگاه های عرضه ی سوخت به صورت 
اعتباری انجام می شود، گفت: جايگاه های سوخت عاملين 
توزيع محس��وب می ش��وند و طبق نياز خود خريد فرآورده 
نفتی را انجام می دهند. معاون بازرگانی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با يادآوری اين موضوع كه عرضه  كاال در 
بورس برای كشف قيمت انجام می شود، گفت: تعيين قيمت 
فرآورده های نفتی حاكميتی اس��ت و در سراس��ر كشور به 
صورت يكسان توزيع می ش��ود، ضمن آن كه توزيع آن نيز 

با برنامه است.
رجب پور افزود: البته اگر روزی شرايطی فراهم می شد تا انواع 
فرآورده های نفتی كه مازاد نياز داخلی است از طريق بورس 
عرضه شود، بسيار روش مناسبی برای صادرات فرآورده های 

نفتی توليد داخلی است.

رييس اتحاديه دفاتر فروش آه��ن اصفهان گفت: قيمت ها 
در بازار آهن كاهش داشته و بازار در وضع موجود در حالت 

ركود به سر می برد.
 اكبر شمشيری اظهار داشت: قيمت انواع محصوالت آهنی 
در چند روز اخير حدود 10 درصد نسبت به چند ماه گذشته 
كاهش داشته است. رييس اتحاديه دفاتر آهن اصفهان افزود: 
مشتريان آهن همگی دست نگه داشته اند و منتظر كاهش 
بيشتر قيمت ها هستند كه همين قضيه سبب ركود بازار نيز 
شده اس��ت. وی بيان كرد: هنگامی كه قيمت پايين می آيد 
مردم دس��ت نگه می دارند تا ش��ايد قيمت ه��ا پايين تر هم 
بيايد كه بازار آهن اين روزها با همين موضوع روبه رو است. 
شمشيری تصريح كرد: بازار در ركود به سر می برد و اميدواريم 
بازار از اين وضع خارج شود. وی تأكيد كرد: قيمت ها به قيمت 
دالر نيز بستگی دارد، برای نمونه اگر قيمت دالر افزايش يابد 
قيمت ها باال می رود و اگر قيمت دالر كاهش يابد قيمت آهن 
نيز كاهش می يابد. رييس اتحاديه دفاتر فروش آهن اصفهان 
افزود: سياست های دولت نيز در قيمت آهن بی تأثير نيست، 
چون می تواند س��بب تنظيم بازار  ش��ود. وی گفت: در حال 
حاضر همه نوع محصوالت آهنی در ب��ازار اصفهان موجود 

است و هيچ گونه كمبودی از اين نظر در بازار وجود ندارد.

رييس اتحاديه توليدكنندگان گوشت قرمز گفت: به دليل 
پايين بودن تعداد دامداری های گوس��فندی، سه چهارم از 

گوشت مورد نياز استان اصفهان وارد می شود.
اصغر پورباطنی در گفتگو با ف��ارس در اصفهان با بيان اين 
كه توليد گوشت قرمز در استان تغييری نكرده است، اظهار 
داش��ت: توليد گوش��ت قرمز در اس��تان اصفهان نسبت به 
قبل تغييری نكرده اس��ت، اما با افزايش اختصاص آذوقه به 
دامداران موجب پيشرفت روند توليد گوشت در دامداری ها 
شده اس��ت. وی ادامه داد: در حال حاضر قيمت گوشت بره 
درجه يك 25 هزار تومان است و با توجه به آغاز فصل سرد، 
انتظار افزايش قيمت گوش��ت را داريم، با توج��ه به اين كه 
قيمت گوشت فصلی است و به طور معمول در فصل زمستان 
و مناسبت های خاص قيمت باال می رود و در بهار با كاهش 
روبه رو هستيم. پورباطنی افزود: در استان اصفهان به غير از 
گوساله روزانه7 هزار دام كش��تار می شود كه مصرف روزانه 
در استان10 تن گوش��ت گوس��فند و نزديك به 4 هزار تن 
گوشت گوساله بوده و اين ميزان كشتار تنها يك چهارم نياز 
استان را رفع می كند. وی تصريح كرد: به دليل پايين بودن 
تعداد دامداری های گوسفندی در استان، گوشت مورد نياز 
از شهرستان های لرس��تان، چهارمحال و بختياری، شيراز و 

مشهد تأمين می شود.

بنزین آهنگاز واردات

اصفهان دارای30 ميليون 
پتانسيل خطر بالقوه

 عرضه بنزين در بورس
 امکان پذير نيست

 كاهش قيمت آهن
 سبب ركود بازار شد

 واردات سه چهارم گوشت 
مورد نياز استان 

اخبار كوتاه

اخبار ويژه 

4
واردات ۴ قلم اول کاالهای اساسی در نیمه نخست امسال

    گمرك جمهوري اسالمي ايران اعالم كرد: در6 ماهه اول سال جاري4 قلم اول واردات به كاالهاي 
اساسي اختصاص داشته است. برنج، كنجاله و ساير آخال هاي جامد از سويا، دانه ذرت دامي و گندم، 

4 قلم اول كاالهاي وارداتي محسوب مي شوند.
طرح های  زودبازده  عامل گسترش 

سياست های انبساطی پولی
وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی

 دانش جعفری 
 در تحوالت اخي��ر ارزی، بانك مرك��زی بايد ارزه��ای خانگی را با 
قيمت پايين خريداری می كرد. در دوره ای با افزايش قابل مالحظه 
درآمدهای نفتی، دولت برای اس��تفاده از اين مناب��ع اقدام به اتخاذ 
سياس��ت های انبس��اطی مالی كرد كه در نهايت منج��ر به اجرای 
سياست های انبساطی پولی شد. طرح های زودبازده به عنوان يكی از 
عوامل گسترش سياست های 
انبس��اطی پولی  است. اين 
طرح ها تنه��ا از طريق منابع 
بانك��ی تجهي��ز نمی ش��د، 
بلكه بخش مهم��ی از آن به 
وس��يله افزايش پايه پولی و 
استقراض بانك های تجاری 
از بانك مركزی تأمين مالی 

شد.
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نماينده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
نمايندگان اصفهان نس��بت به بحران زاين��ده رود بی تفاوت 

نبودند.
حميدرض��ا فوالدگر در بيس��ت و يكمين جلس��ه كميته آب 
اتاق اصفهان در پاس��خ به انتقادات برخی از اف��راد از عملكرد 
نمايندگان اصفه��ان پيرام��ون موضوع خش��كی زاينده رود 
گفت: نمايندگان با برگزاری نشست های متعدد با مسئولين 
تأثيرگذار پيگير مس��أله آب هس��تند  و رس��انه ای شدن اين 

جلسات به صالح نبود.
وی تصريح كرد: هر يك از نماين��دگان اصفهان در مجلس از 
طريق رايزنی ه��ای خود برای مقابله با كم آبی اس��تان تالش 

می كنند.
وی حض��ور ق��رارگاه خات��م االنبي��ا در پيمان��كاری ط��رح 
انتق��ال آب بهش��ت آب��اد را از ت��الش ه��ای نماين��دگان و 
مس��ئولين اس��تان برش��مرد و گفت: باالخره پس از چندين 
 س��ال رديف مطالعاتی برای اي��ن پروژه ردي��ف اجرايی تهيه

 شد. 
وی با اش��اره به حضور رس��ول زرگرپور در مقام اس��تانداری 
اصفهان گفت: معاون وزير بودن طی16 سال در وزارت خانه  از 
ويژگی های بارز ايشان است كه اميدواريم با استفاده از تجارب 
معاونت ايشان در وزارت نيرو شاهد برطرف شدن مسائل استان 

به ويژه مسأله آب  باشيم. 

 وی تصريح كرد: موضوع رژيم حقوق��ی رودخانه زاينده رود و 
حقابه داران  از مهم ترين موضوعاتی اس��ت كه  بايد نسبت به 
آن توجه داش��ت. همچنين مديريت يكپارچه آب، عدالت در 
تخصيص آب  در زمان ترسالی و خشكسالی از ديگر نكات قابل 

توجه در اين مسأله است .
مهدی بصيری مسئول كميته آب اتاق اصفهان در اين جلسه 
 گفت: ت��الش كميته اين بوده اس��ت ك��ه ب��ه دور از هر گونه 
هياهو نسبت به موضوع آب نگاه كارشناس��ی و علمی داشته 

باشد.
 وی خواس��تار بازدي��د مجم��ع نمايندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی اس��تان اصفه��ان از باالدس��ت رودخان��ه و پمپ��اژ 
ه��ای آب ش��د و گفت: بس��ياری از س��ازمان ه��ای دولتی و 
نمايندگان مجلس  و حت��ی  مردم نمی دانند چ��ه اتفاقی در 
 محيط زيس��ت اصفهان و اقتص��اد اين اس��تان  در حال وقوع

 است.
لطف اهلل ضيايی كارش��ناس آب منطقه ای اصفه��ان در اين 
جلسه به ادعای اعالم شده برخی از مسئولين مبنی بر كم آب 
بودن حوضه دو رودخانه كارون و دز گف��ت: زه آب200 هزار 
هكتار زمين خوزستان برابر4/5 ميليارد  متر مكعب است كه 
بدون استفاده به حوضچه های تبخيری عراق منتقل و از آنجا 
به خليج فارس ريخته ش��ود و  اين در حاليست كه كل حجم 
 حوضه رودخانه زاين��ده رود2/9 ميليارد مت��ر مكعب با كليه 

تونل هاست.
 وی افزود: بر اس��اس آم��ار وزارت ني��رو در س��ال منتهی  به 
۸9  ميانگي��ن 1۳ ميليارد متر مكعب از ايس��تگاه اهواز خارج 
ش��ده اس��ت دو ميليارد مصارف جن��وب اه��واز و ۳ ميليارد 
 مصارف زيس��ت محيطی اس��ت و ۸ ميليارد مت��ر مكعب آب 

مازاد به حوضچه مش��ترك 
 اي��ران  و عراق ريخته ش��ده

  است. 
 وی اف��زود: در قانون توزيع 
عادالنه آب آمده است كه در 
 شرايط خشكس��الی آب بايد

جيره بندی ش��ود و اين در 
حاليس��ت كه ب��اغ چند صد 
س��اله اصفه��ان بر اس��اس 
بی آبی بايد خش��ك ش��ود 
و ب��اغ های تازه ايجاد ش��ده 
باالدس��ت همواره غرق آب 

است . 
وی تصري��ح كرد: س��اخت 
ويالها در كنار زاينده رود در 
باالدس��ت روز به روز توسعه 
پيدا ك��رده اس��ت و اين در 

 حاليس��ت كه پايين دس��ت آبی برای دامداری و كش��اورزی 
ندارد. 

وی خشكسالی در شرق  اصفهان را عامل كوچ  مردم به شهرها 
دانس��ت و گفت: اين كوچ باعث بر هم خورن تعادل شهر ها و 
وفور بيكاری در  سطح شهرها خواهد ش��د و تبعات سنگينی 

را ايجاد می كند.
وی با اشاره به كشاورزی چندين صد ساله اصفهان گفت:كدام 
منطقی اجازه می دهد كه باغداری كه چندين صد سال از باغ 
محصول به دس��ت می آيد را مجبور به از بي��ن بردن درختان 
كنيم و در باالدس��ت با برق يارانه ای، آب را به ارتفاع۸00 متر  
برای ايجاد درخت در كوهستان منتقل كنند و بعد از دو سال 

سرما بزند. 
 علی اصالنی معاون به��ره برداری و بهبود مديريت  ش��ركت 
آب منطق��ه ای  اصفه��ان در اي��ن جلس��ه گفت: ب��ه لحاظ 
علمی و منطقی و ش��رعی، آب ب��ه اصفهان تعل��ق می گيرد، 
 ول��ی برخ��ی از نماين��دگان اصفه��ان متوجه اي��ن موضوع

 نيستند.

در كميته آب اصفهان مطرح شد

نمایندگان نسبت به تشنگی زاینده رود بی تفاوت نبودند
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 بسياری از 
سازمان های 

دولتی و نمايندگان 
مجلس  و حتی  

 مردم نمی دانند 
چه اتفاقی در 
محيط زيست 

اصفهان و اقتصاد 
اين استان  در حال 

وقوع است



 نگاه نو 
به اندیشه عکاسان 

اجرای کنسرت برای یادبود استاد بنان در اصفهانحضور 40 کشور دنیا  نشانه اعتماد جهانی به امنیت ایران است

»تیغه« اصفهان
 در حضور بین المللی 

دبیر دومین جشنواره سراسری عکس بسیج گفت: در جشنواره امسال بنا 
داریم روح طراوت را در فضای جامعه عکاسی بگسترانیم.

مهدی سرتاج در این رابطه ادامه داد: نگاه نو به اندیشه عکاسان و فراهم 
کردن فرصتی برای احیا شدن و بروز خالقیت هنرمندان عکاس و فضای 
همدلی و همراهی، فصل نو در عرصه عکاسی است که بنا داریم در مسیر 
جشنواره به سمت آن حرکت کنیم و فضای جش��نواره را با نشاط کنیم. 
وی بیان داشت: این جشنواره بستری مناس��ب است تا با ایجاد ارتباط با 
هنرمندان عکاس  و آسیب شناسی فضای کاری آنها، زمینه را برای بروز 

خالقیت ها و ارتقای سطح هنرمندان عکاس فراهم آوریم.
شایان ذکر است آخرین مهلت ارسال آثار در دومین جشنواره سراسری 
شعر بسیج، 15 مهر و مراسم اختتامیه30مهر در اصفهان برگزار می گردد. 

اس��قف اعظم ارامنه اصفه��ان و جنوب ایران گف��ت: برگزاری 
جشنواره بیست و هفتم بیانگر توجه مس��ئوالن کشور ایران و 

به ویژه شهر اصفهان به سینمای این گروه سنی جامعه است.
به گزارش خبرگزاری مه��ر، بابکن چاریان در بازدید از س��تاد 
اجرایی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان با ابراز خرس��ندی از برگزاری این جشنواره در شهر 
اصفهان افزود: برگزاری جشنواره بیس��ت و هفتم بیانگر توجه 
مسئوالن کشور ایران و به ویژه ش��هر اصفهان به سینمای این 
گروه س��نی جامعه اس��ت. وی همچنین حضور نمایندگان و 
فیلمسازان کشورهای مختلف جهان در این جشنواره را مثبت 
ارزیابی کرد و ادام��ه داد:  برگزاری چنین جش��نواره بزرگی در 
اصفهان و حضور نمایندگان40 کشور دنیا نشانه اعتماد جهانی 

به امنیت موجود در کشور ایران است.
اس��قف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران با اش��اره به زندگی 
مسالمت آمیز اقلیت های مذهبی در ایران و به ویژه شهر اصفهان 
گفت: من وقتی به کشورهای مختلف سفرمی کنم همیشه به 
عنوان س��فیری از ایران از روابط خوب ادی��ان مختلف الهی در 
ای��ران صحبت می کنم و ای��ن مایه افتخار اس��ت که درچنین 
 کش��وری زندگی می کنم. وی ب��ا بیان این که ک��ودکان امروز 
آینده سازان فردای کشور ایران هستند، افزود: توجه به این قشر 
از جامعه آینده درخشانی را برای کشور رقم خواهد زد. بیست و 
هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
با گرامیداشت نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی کودکان دنیا از 

پانزدهم تا نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

کنس��رت گروه رهاب با محت��وای برگزیده ترین آثار اس��تاد 
غالمحسین بنان در اصفهان اجرا می شود. پارسا حسن دخت 
در گفتگو با  ف��ارس در اصفهان در ارتباط با اجرای کنس��رت 
گروه رهاب اظهارداش��ت: این کنس��رت با محت��وای اجرای 
برگزیده ترین آثار استاد غالمحسین بنان به سرپرستی سیامک 
بهبهانی که تنظیم کننده و نوازنده پیانو گروه نیز هستند، اجرا 
می شود. وی ادامه داد: پیش از این نیز در اصفهان کنسرت با 
محتوای آثار استاد بنان اجرا ش��ده است، اما بیشتر به صورت 
پراکنده و بیش��تر قطعاتی بوده اس��ت که مردم نسبت به آن 
آشنایی بیش��تری دارند. وی  افزود: تنظیم کننده و سازندگان 
این کنس��رت آقایان روح اهلل خالقی، حس��ین علی مالح، اکبر 

محسنی و پرویز یاحقی هستند.

وی درمورد برگزاری کنسرت خود در اصفهان بیان کرد: این 
کنسرت با محتوای اجرای قطعات اس��تاد بنان اجرا می شود. 
حس��ن دخت تصریح کرد: شعرها نیز توس��ط آقای نواب صفا، 
گل گالب و رهی معیری سروده شده است و سعی شده نخستین 
گروه در اصفهان باشیم که کنسرت بزرگی برای یادبود استاد 
بنان اجرا می کنیم که تعداد 8 قطعه از اشعار استاد بنان اجرا 

می شود.
 وی درمورد زمان و مکان اجرای این کنس��رت اظهار داشت: 
این کنس��رت در 18و19 مهرم��اه س��اعت20:30دقیقه در 
سینما فرهنگیان خیابان حافظ اجرا می شود. فروش بلیت این 
کنسرت  به صورت اینترنتی در سایت مؤسسه فرهنگی و هنری 

نوای مهر www.navayemehr.ir قرار دارد.

فیلم پویانمایی »تیغه« به تهیه کنندگی و کارگردانی حسن علیرضایی در 
بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره بین المللی کلرمونت فراند فرانسه 
حضور دارد. مجتبی امین روابط عمومی و دستیار کارگردان »تیغه« با اعالم 
این خبر افزود: تیغه سال گذشته در بخش مسابقه شانزدهمین جشنواره 
بین المللی زوم لهستان در شهر جلنیا با استقبال خوب مخاطبان به روی 
پرده رفت. امین خاطر نشان کرد: این فیلم در جشنواره مجازی صدا و سیما 
به عنوان فیلم برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت و با بیش از نه هزار بازدید در 

فضای مجازی، رکورد مخاطبان اینترنتی را شکست.
او افزود: »تیغه« داستانی از خطرات و مش��کالت زندگی شهری و جوامع 
صنعتی را به تصویر می کش��د و پیام آن مخاطبان بی��ن المللی را با خود 

همراه ساخته است.

یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی

هفت

 »تهران1500« تجدید تیراژ 
فیلم سینمایی »تهران1500« به تجدید تیراژ رسید. اس��تقبال مردمی از اولین انیمیشن 
سینمایی در سینمای خانگی موجب ش��د پیش بینی پخش کننده آن درمورد تیراژ اولیه 

درست از آب در نیاید و  مجبور به تولید تیراژ بیشتری از نسخه خانگی آن شود.
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»تندیس خیال« 
در موزه هنرهای معاصر

نمایشگاه عکس های اسماعیل کشتکار 
با عنوان »تندیس خیال« دوشنبه 15 
مهرم��اه در م��وزه هنره��ای معاص��ر 
اصفهان وابس��ته به سازمان فرهنگی- 
تفریحی ش��هرداری اصفهان گشایش 

یافت.
قطع��ه   40 نمایش��گاه، ای��ن  در 
۶0درصف��ر  ن��دازه  ا در  عک��س 
س��انتی متر با س��وژه طبیعت در گالری یک م��وزه هنرهای معاصر 
در مع��رض نمایش قرار گرفته اس��ت. ای��ن مجموعه ک��ه تازه ترین 
آثار اس��ماعیل کش��تکار را دربر می گیرد همراه با متنی نوش��تاری 
 برای ه��ر عکس ب��ا حمای��ت هی��أت کوهن��وردی اصفه��ان ارایه

 شده است.
گفتنی است اسماعیل کشتکار کوهنورد و عکاس پیشکسوت ایرانی 
اس��ت و پیش از این مجموع��ه  ای از عکس های طبیع��ت خود را با 
عنوان » از کرانه تا کوه« در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش 

گذاشته است.
  عالق��ه مندان جه��ت بازدی��د از ای��ن نمایش��گاه می توانن��د تا 5 
آبان ماه شنبه تا پنج شنبه از 9 تا 17:30 و جمعه ها از 15 تا17:30 
به موزه هنرهای معاصر واقع در خیابان استانداری روبه روی دانشگاه 

هنر مراجعه نمایند. 

شوکران 
مجموع��ه آث��ار کاریکاتوریس��ت ها و 
کارتونیس��ت های اصفهان ب��ا عنوان 

»شوکران« به چاپ رسید. 
»ش��وکران«  کاریکات��ور   کت��اب 
آث��ار  از  اس��ت  ای  مجموع��ه 
تولی��دی هنرمن��دان کارتونیس��ت 
وکاریکاتوریست اصفهان که به همت 
خانه کاریکاتور اصفه��ان گردآوری و 
منتشر شده است. این مجموعه براساس طرحی از محمدرضا رهبری، 
با محوریت تحوالت منطقه و جنبش بیداری خلق گردیده است و به 
موضوعاتی همچون   نظام های دیکتات��وری، جنبش های مردمی، 

کاریکاتور چهره دیکتاتوران معاصر و ... می پردازد.
کتاب »ش��وکران« ک��ه دربردارنده 73 اث��ر از 31 کاریکاتوریس��ت 
اس��ت در قط��ع خش��تی کوچ��ک ب��ا 84 صفح��ه توس��ط حوزه 
 هنری اصفه��ان و ب��ا هم��کاری انتش��ارات طراحان هن��ر به چاپ

 رسیده است. 
هنرمن��دان این مجموعه ش��امل حس��ین ابراهیمی، علی اس��دی،  
قباد امامی فرد، لی��ال امیراحمدی، لیال بذرافش��ان، حامد بذرافکن،  
س��عید بهداد، پی��ام پورف��الح،  مهدی تمی��زی، س��عید جانقربان، 
مجتبی حی��در پن��اه، احس��ان خردمن��د، محمدعلی خوش��کام، 
هاجر دهقانی��ان، جم��ال رحمتی،  رس��ول رنجبر،  ناهی��د زمانی، 
مصطفی س��تاریان، وحید ش��ریفی، زهره صادقیان، حسین صافی، 
 امیرمالک صالحی، مس��عود ضیایی زردخش��ویی،  مهرداد عباسی،

 دخش��ید قدرتی پور، ریحانه کریمیان، آیت ن��ادری، جواهر نادری، 
فاطمه ناصری نژاد، نگین نقیه، مهری یاوری  هستند.

عالقه من��دان جه��ت تهیه کتاب م��ی توانند ب��ه خان��ه کاریکاتور 
 ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان در خان��ه هنرمن��دان مراج��ع

 نمایند.

مالقات در آرته 
نمایشگاه آثار نقاشی احسان روح االمین 
با عن��وان »مالق��ات« درگال��ری آرته 
اصفهان گشایش یافته و تا 17 مهرماه 

ادامه می یابد.
احس��ان روح االمین در این باره گفت: 
در ای��ن نمایش��گاه آث��ار نقاش��ی من 
با تکنی��ک ترکیب مواد ب��ه نمایش در 
آمده اس��ت  و  عن��وان »مالق��ات« به 
نوعی اش��اره  دارد به رابطه س��رو و جبرئی��ل در داس��تان ها و رابطه 
تغزلی این مالق��ات. ای��ن هنرمند نق��اش در ادام��ه اف��زود: در این 
 خوانش، جبرئیل نمادی اس��ت از ناس��وت و س��رو نمادی از ملکوت

 است.
گفتنی است احسان روح االمین مدرس رشته گرافیک بوده و مدت 20 

سال است نقاشی را به طور حرفه ای دنبال می کند.
  وی همچنین فارغ التحصیل کارشناس��ی ارشد مرمت و هنر اسالمی

 است. 
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 17 مهرماه از ساعت 
1۶ تا 20 به به گالری آرته به نش��انی خیابان آپادانا ، کوچه 82، شهید 

موسی رضائی، بن بست دوم، سمت چپ مراجعه نمایند.

»لره سو« در بازار موسیقی 
ضبط آلبوم موسیقی »لره سو«  در اس��تودیو پژواك حوزه هنری به 

پایان رسید و این اثر هنری تا چند روز آینده منتشر می شود. 
»لره س��و« در زبان لری به معنای یاد لرستان اس��ت که این آلبوم با 
اش��عاری از جبار امیری و خوانندگی حش��مت رجب زاده به تولید 
رسیده است. این آلبوم موسیقی دارای 7 قطعه به نام های تش عشق، 
هوای لرس��و،  س��یل مس، چهار مضراب،  باران بهار،  راز نوشیا و بزم 
دوستی است که زیر نظر مجید فالح پور و مهدی اردستانی به پایان 
رسیده است. آهنگسازی آلبوم موسیقی »لره سو« را اعضای خانواده 

ملکی، متشکل از 9 نفر انجام داده اند 
که در آن از س��ازهای کمانچه، عود،  
تار، س��نتور، تنب��ک، دف و کمانچه 
آلتو استفاده ش��ده و این هنرمندان 
در بخش هایی از کار نی��ز به صورت 
 همخوان با یکدیگر همکاری کرده اند.

اردش��یر کامکار ب��ه عن��وان نوازنده 
میهمان در این آلبوم موسیقی حضور 
داش��ته و مس��عود ملکی سرپرست 
گروه، آهنگس��از و تنظیم اثر را انجام 

داده است.

نبود سرمایه انسانی 
گ�روه فرهن�گ -یک��ی از ظرفیت های افزای��ش قدرت 
رس��انه ای، س��رمایه انس��انی رس��انه های کنونی است که 
غول های رس��انه های جهان ب��رای حفظ ای��ن ظرفیت و 
جذب این ظرفی��ت موجود در دیگر رس��انه ها، هزینه های 
کالنی را متحمل می ش��وند، اما آیا اساس��ا چنین ظرفیتی 
در رسانه های داخلی پرورش داده شده و مورد بهره برداری 
قرار می گیرد و در مجموع اعتقادی در سطح رسانه  ملی به 
 عنوان مهم ترین و اثرگذارترین رس��انه داخلی وجود دارد؟

یکی از سه عامل کلیدی تولید که در تمامی نهادها از جمله 
نهادهای خبری به عنوان یک عامل بسیار اثرگذار در سطح 
کیفی و کمی تولید قابل ارزیابی است، سرمایه انسانی است.

 این س��رمایه لزوما با یک رزومه خاص به دس��ت نمی آید 
و به واقع تجرب��ه عملی و کارآم��د یک نیروی انس��انی در 
بس��یاری از اوقات به ویژه در حوزه رس��انه،  ب��ا هیچ دانش 
آکادمیک��ی قابل قی��اس نیس��ت و از این حی��ث تجربه و 
سرشناس��ی برای مخاطب عام و خاص یکی از ویژگی های 
برجس��ته نیروی انس��انی کارآمد در حوزه ه��ای مختلف 
اس��ت. با این اوص��اف نیروی انس��انی ک��ه از ظرفیت یک 
مجموعه و مشخصا یک مجموعه رس��انه ای به عنوان بستر 
کس��ب این »اعتبار« بهره برده، بخش��ی از سرمایه حاصله 
توسط آن رس��انه محس��وب می ش��ود که هرچه بر اعتبار 
این نیروی انسانی افزوده ش��ود و نزد مخاطب عام و خاص 
دارای ظرفیت توجه ویژه ای باش��د، در واقع اعتبار رس��انه 
افزایش می یابد و ب��ه تبع آن کمی��ت و کیفیت مخاطبان 
یک مجموعه رس��انه ای رو به فزونی می گذارد؛ رویکردی 
که ش��اید در کش��ورمان به ق��در کفایت م��ورد توجه قرار 
نمی گی��رد و کیفیت در حوزه رس��انه، کمتری��ن درجه از 
 اهمیت را در جذب یا حفظ یک تیم رس��انه ای ایفا می کند.

کمتری��ن توجه به س��رمایه انس��انی در داخل کش��ور نیز 
متوجه رسانه ملی است و س��ازمان صداوسیما بدون شک 
 بیش از هر رس��انه دیگری بسترس��از معرف��ی چهره های

 مختلف به وی��ژه در قالب مج��ری بوده و ای��ن مجریان را 
یک به یک از صحنه خارج ک��رده و به همین دلیل مجریان 
تلویزیون بی��ش از یک س��طح که ش��اید آن را »آس��تانه 
حذف« بتوان خواند، رش��د نکرده اند و به محض رس��یدن 
به یک س��طح مش��خص از مقبولیت و محبوبی��ت از روی 
آنت��ن جارو ش��ده اند؛ ب��ه عبارت س��اده تر، دقیق��ا وقتی 
مجری به برنام��ه وزن می ده��د و این ظرفی��ت را می یابد 
 که اس��مش به خودِی خود توان جذب مخاطب را داش��ته 
 باش��د و به تجرب��ه و پختگی الزم رس��یده، مج��ری حذف 

می شود.

 با شرایط این روزهای سینمای ایران، 
اغلب خانواده هاي ایراني با سالن هاي 
س��ینما قهر کرده اند و البت��ه این به 
معناي قهر با س��ینماي ایران نیس��ت و دیگر عالقه اي به دیدن 
فیلم در س��الن س��ینما ندارند، دلیل این اتف��اق یکي اقتصادي 
و دیگري ش��رایط نامطلوب حاکم بر این محیط اس��ت و در این 
شرایط اس��ت که ش��بکه نمایش خانگي اهمیت پیدا مي کند و 
از همین جاس��ت که خانواده ها ترجیح مي دهند در فضاي امن 
و راحت منزل فیلم ببینند و به جاي خرید بلیت براي چند نفر، 
هزینه یک بلیت را براي یک فیلم پرداخت کرده و به طور جمعي 
از آن لذت ببرند و دقیقا  از همین جاست که برخي سودجویان با 
وجود نظارت ها و ارزیابي ها، کیان خانواده ها را با آثاري سخیف 

دچار تزلزل مي کنند. 
ش��بکه نمایش خانگي به دو طریق آثار را ب��ه خانواده ها عرضه 
مي کند: نخس��ت آثاری که رن��گ پرده را دیده ان��د و اغلب کف 
اس��تانداردها در آنها رعایت ش��ده اس��ت و دوم آثاري که فقط 
ب��راي پخش در ش��بکه خانگي تولید مي ش��وند و قرار نیس��ت 
اکران عمومي ش��وند. ش��بکه نمایش خانگي در ایران مانند هر 
بخش دیگري درگیر برخي س��وداگري ها ش��ده است و برخي 
از مهم ترین نهادهای اجتماعي را دس��تمایه  سود شخصي قرار 
داده اند و فرهنگ عموم��ي خانواده ها را ه��دف گرفته اند. هنوز 

هس��تند آدم هاي فراواني که عالقه ای به س��ینمارفتن ندارند و 
اگربخواهندفیلم��ي راهم ببینندترجی��ح مي دهندآنرا ازطریق 
سینماي خانگي ببینندنه درسالن سینما، دیدن فیلم چه در خانه 
و چه در سالن سینما یک امر سلیقه اي براي گروهي از مخاطبان 
است که نمي شود خرده اي به این موضوع گرفت، اما بحث قابل 
توجه تري براي دیدن فیلم وجود دارد آن هم این است که شبکه 
نمایش خانگي با چه ممیزي و چطور به خود اجازه مي دهد تا هر 
فیلمي که تولید مي شود را براي فروش در اختیار مخاطب، چه 
در مغازه و چه در سوپری هاقراردهد. دیدن یک اثرسینمایي یا 
ویدئویي فرقي نمي کند، به هرحال شعورمخاطب قابل اهمیت 
اس��ت وموضوع این جاس��ت که در این ماه هاي اخیر که سینما 
دچار مش��کالت چالش��ي در اکران و دیگر اتفاقات بوده است، 
شبکه نمایش خانگي هم در س��کوت هر گونه فیلمي که تهی از 
موضوع،ساختار وارزش است را تاکنون تولید و عرضه کرده است. 
آیا مس��ئوالني که براي تولید فیلم هاي ویدئویي نمایش خانگي 
اهمیت زیادي قائل بودند به تأثیر بس��یار بد مخاطب سینما از 
طریق فروش این دسته از فیلم ها فکر کرده اند؟سطح و کیفیت 
این آثار به قدري پایین است که  اي کاش همان مبلغ، براي تولید 
یک اثر فاخر استفاده بهینه مي ش��د، اما متأسفانه تولید این آثار 
بي کیفیت، نتیجه اي جز عرضه آثار مضحکي با اس��امی عجیب 
و غریب نداش��ته اس��ت که باعث ش��ده بازاري که تحت عنوان 

 ش��بکه ویدئویي در حال ش��کل گیري بود را به نابودي بکشاند. 
بزرگ ترین اشتباه مسئولین وسازندگان اثر این است که تفاوت 
زیادي بین مخاطب سینما و مخاطبان شبکه نمایش خانگي قائل 
نیستند. یکي از اتفاق هایي که در سال هاي اخیر افتاد این بود که 
فیلم هایي که موفق به کسب مجوز اکران عمومي در سینماهاي 
کشور نشده بودند یا به هر دلیلي نتوانس��ته بودند فیلم هایشان 
را در س��ینما اکران کنند، آثارشان را در ش��بکه نمایش خانگي 
عرضه مي کردند، البته این مس��أله براي فیلمس��ازاني که مجوز 
اکران نداش��تند راضي کننده نبود، چون آنها زحمات بس��یاري 
براي ساخت فیلم هایشان کشیده بودند و منتظر بودند با اکران 
حاصل دسترنجشان رادرسینماهاي کشورببینند، امادر شرایطي 
که مي دیدندس��ال هایکي پس ازدیگري مي گ��ذردو خبري از 
مجوز اکران نیست، تصمیم مي گرفتند که فیلمشان را در شبکه 
نمایش خانگي عرضه کنند تا بتوانند از این طریق الاقل قسمتي 
از هزینه هاي فیلم را جبران کنند، اما شبکه نمایش خانگي براي 
فیلم هایي که در صورت اکران هم حتي نمي توانستند به اندازه 
هزینه هاي ت��دارکات فروش کنند، آنچنان ه��م نامطلوب نبود. 
تعداد فیلم هاي مجوز نگرفته در س��ال هاي اخیر هم که رکورد 
شکسته است و هر سال که مي گذرد بر تعداد این فیلم ها افزوده 
مي شود. پخش سریال های ش��بکه نمایش خانگی در رونق این 
ش��بکه بی تأثیر اس��ت زیرا پخش این س��ریال هاخیلی بی نظم 
و ترتیب اس��ت، مثال در یک بره��ه زمانی دو س��ریال همزمان 
 پخش می شد و به هم ضربه می زدند و تیراژ را پایین می آوردند. 
به طور کلي سریال هاي ویدئویي به رغم حجم گسترده تبلیغاتي 
که از حدود یک سال و نیم پیش شروع ش��ده است، نتوانستند 
نظر مخاطبان را جلب کرده و آنها را با خود همراه سازندش��اید 
دلیل عمده این ناکامي را بتوان در ناتمام ماندن این س��ریال ها 
 دانس��ت.با لحاظ چنین رویکردي، بي اعتماد شدن مخاطب به 
مجموعه ه��اي نمایش خانگ��ي دور از انتظ��ار و غیرقابل تصور 
نخواه��د بود. هن��وز ب��راي فعالی��ت در بخش ش��بکه نمایش 
خانگي س��ازوکارها مش��خص نیس��ت و مي توان گفت که این 
 ش��بکه در حال س��پری ک��ردن مراح��ل آزمون و خطاس��ت.

ش��رایطي به وجود آمده که سریال س��ازي را در شبکه نمایش 
خانگي دچار جوانمرگي کرده است، چون سریال سازي در شبکه 
نمایش خانگي هنوز تعریف درست خود را پیدا نکرده و هرکس 

براساس سلیقه اش به سمت آن مي رود.
ودر پایان باید گفت که ش��بکه نمایش خانگي در حال حاضر 
 شناس��نامه ندارد و وقتي هم چیزي هویت نداش��ته باش��د،

 مي توان گفت تعریفي ندارد.

از سریال های ناتمام تا خرید در فروشگاه ها 

چالش های شبکه سینمای خانگی
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گروه فرهنگ- اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم، 
ریش��ه ها و باورهای فرهنگی زبانزدی دارد که ش��اید آخرینشان، 

جشنواره فیلم کودك و نوجوان باشد؛ جشنواره ای که به نام اصفهان 
س��ند خورده و اگر گاهی تغییر مکان می دهد، مثل کبوتر جلد، به 
کنار زاینده رود برمی گردد. به همین دلیل برگزاری جش��نواره در 
اصفهان و برای اصفهانی ها نه تنها تکراری نشده بلکه هر سال، همه 
در تکاپو هستند تا بهتر از پارسال باش��ند و این دغدغه و تالش در 
مردم اصفهان هم دیده می شود. بیست وهفتمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان درحال برگزاری است واین روزها نصف جهان 
پذیرای کودکان ایران است. جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
یک رخداد سینمایی بین المللی اس��ت، ولی مثل جشنواره فجر، 
مسابقه سینمای ایران مهم ترین بخش رقابتی اش محسوب می شود؛  

جایی که کارنامه یک ساله فیلم های کودك محک زده می شود.
رقابت 15فیلم برای پروانه زرین

بخش مسابقه ملی سینمای ایران امسال با حضور15فیلم برگزارشده 
اس��ت، به این ترتیب ب��ا نظر هی��أت انتخ��اب و داوری این بخش 
فیلم های»9و20دقیق��ه در بوش��هر « )محم��د امی��ن همدانی(، 

»آفتاب مهتاب زمین« )علی قوی تن(، »افسانه سرزمین گوهران« 
)مجید شاکری(، »او خوب س��نگ می زند« )سیدهادی محقق(،  
»بچگیتو فراموش نک��ن« )جالل فاطمی(، »تابس��تان طوالنی« 
)علی خزائی فر(، »تنهای تنهای تنها« )احس��ان عبدی پور(،  »دل 
بی قرار« )قربان محمدپور(،  »دوباره پرواز خواهی کرد« )هوشنگ 
درویش پور(، ساکن خانه چوبی« )حس��ینعلی لیالستانی(، »سفر 
زمان« )امیرش��هاب رضوی��ان(، »عملیات مهدک��ودك« )فرزاد 
اژدری(،  »فصل بلوغ« )رهبر قنبری(، »گنجش��کک اشی مشی« 
)غالمرضا رمضانی، مسعود کرامتی، وحید نیکخواه آزاد( و »ماهی 
کویر« )محمدقربان کریمی(  فیلم هایی هستند که امسال در بخش 
مسابقه س��ینمای ایران جش��نواره کودکان و نوجوانان روی پرده 
سینماهای اصفهان رفته اند. تعدادی از فیلم های حاضر در بخش 
مسابقه س��ال گذش��ته در جش��نواره فجر به نمایش درآمده اند. 
فیلم هایی چون »دل بی قرار«، » آفتاب مهتاب زمین«، »تابستان 
طوالنی«،  »او خوب سنگ می زند«، »ساکن خانه چوبی« و »تنهای 
تنهای تنها« ک��ه این آخری جزء فیلم های مطرح جش��نواره فجر 
نیز بود. کنجکاوی برانگیزترین فیلم های مس��ابقه سینمای ایران 
نیز »بچگیتو فراموش نکن« و »گنجش��کک اشی مشی« هستند. 
»عملیات مهدکودك« نیز از معدود فیلم های مسابقه است که به 
قصد برقراری ارتباط گسترده با مخاطب کودك ساخته شده است.

اعالم اسامی فیلم های مسابقه بین الملل
اس��امی 11 فیلم خارجی و 3 فیلم ایرانی بخش مسابقه بین الملل 
جشنواره نیز اعالم ش��د. 14فیلم س��ینمایی که امسال در بخش 
مسابقه بین الملل جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند عبارتند 
از: »اسکیل و ترینیداد« ساخته استفان آپلگرن از سوئد،  »او خوب 
سنگ می    زند« ساخته سیدهادی محقق از ایران، »اوشین« ساخته 
شین توگاشی از ژاپن،  »ببرهای کوچک« ساخته چوان ژیائوهونگ 
از چین، »پسر ماهواره ای« ساخته کاتریونا مک کنزی از استرالیا، 

»پسر مرموز« ساخته دراژن زارکوویچ از کرواسی،
» تنهای تنهای تنها« ساخته احسان عبدی پور از ایران، »خانه ای با 
برجک« ساخته ایوا نیمان از اوکراین، »سس کچاپ پتی« ساخته 
تینا وان ترابن از آلم��ان، »کالرا و راز خرس ها« س��اخته توبیاس 
اینیخن از سوئیس و آلمان، »کودك خشمگین« ساخته لی هوانگ 
از چین، »گنجشکک اشی مشی« ساخته غالمرضا رمضانی، مسعود 
کرامتی، وحید نیکخ��واه آزاد از ایران، »ماجراه��ای دینگ لیائو« 
ساخته چان جینگ از چین )خارج از مس��ابقه( و »یوکو« ساخته 

فرانسیسکا بوخ از آلمان و اتریش.
  بیس��ت و هفتمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان 
 و نوجوان��ان با گرامیداش��ت نام پیامب��ر اکرم)ص( پدر آس��مانی 

کودکان دنیا از 15تا 19مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.

نصف جهان، میزبان فیلم های کودک و نوجوان 

رقابت 15فیلم برای پروانه زرین 

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سپاهانی ها دست به کار شدند
باشگاه سپاهان به احتمال فراوان در آینده ای نزدیک اقدام به جذب 

یک بازیکن خارجی خواهد کرد.
مش��کل اصلی س��پاهان در بازی های امسال نداش��تن یک هافبک 
بازیس��از اس��ت. در ابتدای فصل همه تصور می کردند که سپاهان با 
مجتبی جباری و محرم نویدکیا یک فصل رؤیایی داشته باشد، ولی 
کاپیتان سپاهان به یکباره مصدوم شد و جباری هم بعد از چند هفته 
تصمیم به ترک اصفهان گرفت. حاال زردپوش��ان از نداشتن هافبک 
بازیس��از رنج می برند و در صدد جذب بازیکن هستند. آخرین اخبار 
حاکی از آن اس��ت که کرانچار از باشگاه س��پاهان درخواست کرده 
تا ش��رایط را برای جذب یک هافبک خارجی فراهم کند تا مش��کل 
بازیسازی سپاهان برطرف شود. قرار است سپاهانی ها تا چند هفته 

آینده اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهند.

 نشست هيأت اجرایي
 کميته ملي المپيك امروز برگزار شد

به گزارش ایرنا، نشست هیأت اجرایي کمیته ملي المپیک در راستاي 
تداوم نشس��ت اعضاي هیأت اجرایي کمیته ملي المپیک به صورت 
مستمر وهر سه شنبه برگزار مي ش��ود و موضوعات روز درآن، مورد 

بحث و بررسي قرار مي گیرد.
باتوجه به نامه هفته گذشته مس��ئوالن جهاني ورزش که نسخه اي 
ازآن بر روي پایگاه اطالع رساني رسمي وزارت ورزش وجوانان قرار 
گرفت، دال بر بالمانع بودن برگ��زاري انتخابات کمیته ملي المپیک 
ایران، این  نشس��ت اهمیت ویژه اي یافته اس��ت. بهرام افش��ارزاده 
دبیرکل کمیته ملي المپیک نیز در مواجهه با خبرنگاراني که او را از 
جریان انتشار این نامه با خبر کرده بودند، اعالم کرد: در این نشست 
این موضوع در دس��تور کار اعضا ق��رار ندارد و طبق روال گذش��ته، 
دبیرکل کمیته ملي المپیک گزارشي از عملکرد ایران در بازي هاي 
همبستگي کشورهاي اسالمي ارایه خواهد کرد. گفته شده است که 
اعضاي هیأت اجرایي کمیته ملي المپیک در جلس��ه اي مشترک با 
سرپرست وزارت ورزش و جوانان در خصوص زمان برگزاري انتخابات 

تصمیم گیري خواهند کرد.

 احضار نایب قهرمان ليگ سه گانه
به کميته انضباطي

ملي پوش سابق ورزش سه گانه و نایب قهرمان مرحله نخست لیگ سه 
گانه باش��گاه هاي ایران در س��ال جاري به دلیل انجام مصاحبه انتقادي 
پس از برگزاري این رقابت ها به کمیته انضباطي فدراس��یون ورزش سه 

گانه احضار شد.
بهزاد نوبري اظهار داش��ت: پس از این که مقام دوم مرحله نخست لیگ 
ورزش سه گانه را کسب کردم، به همراه نفرات اول وسوم رقابت ها درپاسخ 
به پرس��ش خبرنگار یکي از رس��انه ها، مطالبي را در خصوص وضعیت 
نامطلوب رقابت ها و ضعف مدیریتي در فدراس��یون بی��ان کردیم. وي 
افزود:این اظهارات انتقادي، همان موقع به گوش مس��ئوالن فدراسیون 
رس��ید و یکي از این مس��ئوالن ما را تهدید به محرومیت کرد. وي ادامه 
داد:مسئوالن فدراسیون وزش سه گانه اکنون با ارسال نامه اي اعالم کرده 

اند که باید روز۲۳مهرماه در کمیته انضباطي حاضر شوم!

مسئوالن بين کشتی فرنگی و آزاد 
تبعيض قائل نشوند

نفر پنجم مسابقات جهانی کشتی فرنگی مجارستان در وزن۹۶ کیلوگرم 
گفت: از این که در مسابقات جهانی مدال نگرفتم چندان ناراحت نیستم و 

در آینده همه چیز را جبران می کنم.
مهدی علیاری در پاسخ به این س��ؤال که آیا از کسب عنوان پنجمی در 
مسابقات جام جهانی راضی هستی و به آن قناعت می کنی، اظهار داشت: 
من در مسابقات جهانی و در سطح بین المللی تجربه زیادی نداشتم و این 
اولین حضور من در این گونه مسابقات بود. از س��وی دیگر در مسابقات 
جهانی، قرعه من بسیار س��خت بود. در مجموع از این که مدال نگرفتم 

چندان ناراحت نیستم، اگر چه حق من بود تا روی سکو بروم.

ایراني هاي امارات براي خلق حماسه 
دست به دست هم دادند

 سفیر ایران در امارات گفت: در طول مس��ابقات والیبال قهرماني آسیا، 
ایرانیان س��اکن امارات براي خلق یک حماسه فرهنگي- ورزشي دست 

به دست هم دادند.
محمدرضا فیاضي پس از کسب مقام نخس��ت تیم ملي والیبال ایران در 
رقابت هاي قهرماني آسیا اظهار داشت: خیلي خوشحالم که قطار پیروزي 
هاي ورزشکاران ایراني به خصوص ورزش والیبال در این مسابقات بازهم 
به سر منزل مقصود رسید و به مقام قهرماني آسیا رسیدیم. وي خاطرنشان 
کرد: ایرانیان ساکن امارات با ش��ادي و شعف وصف ناشدني در طول این 
مسابقات از تیم ملي کشورمان حمایت کردند. مسئولین ورزش امارات مي 
گفتند تا کنون سالن حمدان چنین تعداد تماشاگري به خود ندیده بود و 
معتقد بودند این تماشاگران سرمایه بي بدیلي براي ورزش ایران هستند.

به مایلی کهن هم ۵ ميليارد 
بدهند،  قبول می کند

خداداد عزیزی / بازیکن پیشین تیم ملی

اگر مایلی کهن هم پیش��نهاد ۵ میلیاردی داشت، آن را می پذیرفت. چرا 
اختالف های دایی و مایلی کهن پایانی ندارد زیاد به من مربوط نمی شود 
و نمی توانم اظهارنظر خاصی داش��ته باش��م، ولی جرقه این آتش قبل از 
 بازی پرسپولیس و صبا زده ش��د و خاموش کردن آن کار سختی به نظر

مایلی که��ن   می رس��د. 
حرف هایی زد که علی دایی 
جوابش را داد و مایلی کهن 
دوباره مصاحبه کرد و جواب 
دایی را داد. فکر می کنم این 
بحث ه��ا به ص��الح فوتبال 
نیس��ت، ولی از طرفی افراد 
باید از خودشان دفاع کنند. 

منافی: هيچ کس حرف های 
مایلی کهن را نمی پسندد

مربی پرس��پولیس با دفاع از علی دایی در بحث با سرمربی 
صب��ای ق��م گف��ت: هیچ ک��س حرف ه��ای مایلی کهن را 

نمی پسندد.
جواد مناف��ی در گفتگو ب��ا خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایس��نا(، درباره ارزیابی خود از عملکرد 
پرس��پولیس بعد از گذش��ت1۲هفته از لی��گ برتر اظهار 
داشت: ما یک دوره خوب بدنسازی را قبل از فصل پشت سر 
گذاشتیم و بر اساس آن باید نتیجه می گرفتیم. به هر حال 
توقع هواداران هم از پرسپولیس باالست و فکر می کنم نتایج 
بدی تا این نقطه از فصل نگرفته ایم. به نظرم با این روند در 

بازی های برگشت می توانیم بهتر از این نتیجه بگیریم.
منافی در ادامه گفتگویش با ایس��نا درباره درگیری لفظی 
دایی و مایلی کهن در جریان بازی دو تیم گفت: روی نیمکت 
بودم، اما خودمان هم نفهمیدیم علت آن حرکت مایلی کهن 
چه بود ک��ه ناگه��ان از روی نیمکت بلند ش��د و اعتراض 
کرد. فک��ر می کنم علت ای��ن کار مایلی کهن ای��ن بود که 
بازی1۵دقیقه دست ما بود و برای این که جو بازی و داوری 
را عوض کند، این کار را کرد. قبل از این حرکت مایلی کهن 
همه چیز در دست ما بود. او گفته بود که دایی می خواهد جو 
را متشنج کند، اما برعکس، ایشان بود که با آن حرکت خود 
باعث شد سوت های داور به سود صبا و فضا هم متشنج شود.

مربی پرس��پولیس درباره اظهارات مایلی کهن درباره دایی 
بعد از بازی گفت: واقعا نمی دانم ای��ن حرف ها چه معنایی 
دارد. آقای مایلی که��ن خودش را پرسپولیس��ی  می داند، 
اما این صحبت ها قدیمی ش��ده است. هیچ کس حرف های 
مایلی کهن را نمی پس��ندد. ب��ه قول دای��ی او نباید در این 
مسائل دخالت کند. همه ش��خصیت مایلی کهن و دایی را 
می شناسند. منافی درباره صحبت های مایلی کهن مبنی بر 
این که قرارداد دایی و دستیارانش برای یک فصل۵ میلیارد 
و صد میلیون اس��ت، گفت: اصال چنین چیزی نیست. این 
مسائل خنده دار است. متأسفانه ایشان ندانسته مسائلی را 
مطرح و بدون اطالع صحب��ت می کنند. این رقم ها را هم از 
خودش درآورده اس��ت. اصال مگر بقیه می دانند که ایشان 

در ۲/۵ سالی که در سایپا بوده، چقدر پول گرفته است؟
مربی پرسپولیس درباره آینده این تیم در لیگ گفت: فعال 
سعی می کنیم تمرکز خود را روی سه بازی آینده بگذاریم تا 
امتیاز های خانگی را به طور کامل به دست بیاوریم. بازیکنان 
خیلی خوبی داریم و فعال صحبتی برای جذب بازیکن جدید 

در تیم انجام نشده است.

زاویه

6
اختالف اسکی ما با دنیا خیلی زیاد است

دومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی اسکی آلپاین با انجام تست آمادگی جسمانی در آکادمی ملی 
المپیک و پارالمپیک به پایان رسید. به گزارش مهر، این اردوها در دو مرحله۲1 روزه انجام شد که مرحله 

اول آن در ارتفاعات شمشک دیزین و مرحله دوم در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک دنبال شد.

س��ایت فدراس��یون جهانی والیبال پس از قهرمانی ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا به بررسی قهرمانی شاگردان والسکو 

پرداخت.
به گزارش خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایس��نا(، تیم ملی 
والیبال ایران موفق ش��د با یک نمایش زیبا، کره جنوبی را در 
فینال رقابت های قهرمانی آس��یا س��ه بر صفر شکست دهد و 

به قهرمانی برسد.
س��ایت فدراس��یون جهانی والیبال پس از قهرمانی ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا در گزارشی به بررسی قهرمانی ایران 

در این بازی ها پرداخت که در زیر می خوانید:
» نزدیک به پنج هزار نفر در ورزشگاه حمدان، محل بازی ایران 
و کره در دبی حاضر بودند تا با تش��ویق های خ��ود، ایران را به 

پیروزی برسانند. 
تیم ملی والیبال ایران موفق ش��د در این بازی در سه ست و با 
نتایج ۲۵ بر 1۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر 1۹ تیم جوان کره جنوبی را 
شکست دهد و به دومین قهرمانی پیاپی خود در این رقابت ها 

دست یابد.
ایران عالوه بر این قهرمانی جواز حضور در مسابقات قهرمانی 

جهان در سال ۲01۳ ژاپن را به دست آورد.
خولیو والسکو س��رمربی تیم ملی والیبال ایران یک روز پیش 
از پیروزی ایران بر کره و قهرمانی در هفدهمین دوره قهرمانی 

آس��یا ، گفته بود »نمی خواهیم با حرف، نشان دهیم که کدام 
تیم، تیم برتری اس��ت. بازی با کره جنوبی، بازی سختی برای 
ما چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ فیزیک��ی خواهد بود. آنها 
مانند ما جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورده اند، 
به همین خاطر آنها قطعا در بین چهار تیم برتر قاره و 1۵ تیم 

برتر جهان قرار دارند. «
ایران بازی را در ست نخست برابر کره خیلی خوب شروع کرد 
و توانست در پایان وقت استراحت اول، با نتیجه  هشت بر شش 
به پیروزی برس��د. ایران در نهایت با بازی برتر خود توانس��ت 
این بازی را با نتیجه  ۲۵ بر 1۹ به س��ود خود به پایان برس��اند 
 تا اولین ست بازی را با پیروزی پشت س��ر بگذارد. کره ای ها با 
س��رعت و مهارت بازی خودشان را مثل همیش��ه داشتند، اما 
دفاع های روی تور خوب تیم ایران باعث شد تا کره ای ها ناکام 

باشند.
حمزه زرینی در س��ت دوم موفق شد با یک س��رویس بسیار 
محکم و دقیق ایران را جلو بیندازد. سرویس های این بازیکن 
باعث ش��د تا دریافت کننده کره ای به دردسر بیفتد. هواداران 
حاضر در ورزشگاه در این س��ت به خوبی تیم ایران را تشویق 
کردند و ایران موفق شد در نهایت با نتیجه  ۲۵ بر۲۲ این ست را 

با پیروزی پشت سر بگذارد.
 تیم کره ای ق��ادر نبود ک��ه کار خود را در دور اول مس��ابقات 

برابر ایران تکرار کند. آنها حتی نتوانس��تند یک س��ت از تیم 
ایران بگیرند.

تیم ملی والیبال ای��ران در این مس��ابقات تنها یک س��ت به 
حریفان داد که آن هم در بازی با کره جنوبی بود. کره ای ها در 
ست سوم نیز با نتیجه  ۲۵ بر 1۹ شکست خوردند تا ایران بتواند 

برای دومین بار پیاپی به قهرمانی در آسیا دست یابد.
 خولیو والس��کو س��رمربی پ��ر افتخ��ار آرژانتین��ی تیم ملی 
ایران پ��س از قهرمانی، گفت: » قهرمان��ی دوره قبل در تهران 
 ش��یرین بود، ام��ا قهرمانی خارج از کش��ور برای م��ا اهمیت 
بس��یار زیادی داش��ت. این قهرمان��ی در قلب هم��ه ما جای 
 دارد. بازیکنان م��ا در این دیدار بهترین نمای��ش خود را ارایه 

کردند.«
پارک کی وون سرمربی تیم ملی والیبال کره که در این دیدار با 
ویلچر در کنار زمین حضور داشت، جئون کوان گین را به دلیل 

مصدومیت در بازی قبل در اختیار نداشت.
پیش از این مسابقه نیز چین موفق ش��د برابر ژاپن به پیروزی 

برسد و به مقام سوم مسابقات دست یابد.
     رده بندی نهایی واليبال قهرمانی آسيا

1- ایران                                                                      ۲- کره جنوبی
۳- چین                                                                      4- ژاپن

۵- استرالیا                                                                ۶- تایلند
7- هند                                                                        8- لبنان

۹- چین تایپه                                                      10- قزاقستان
11- قطر                                                                 1۲- بحرین
1۳- عراق                                                               14- امارات

1۵ – سریالنکا                                                    1۶- ازبکستان
17- کویت                                                            18- میانمار

1۹- عمان                                                           ۲0 – افغانستان
۲1 – عربستان سعودی

پس از پای��ان این مس��ابقات مس��ئوالن برگ��زاری رقابت ها 
بهترین ها را انتخاب کردند که تیم ملی ایران بیشترین نماینده 

را داشت.
بهترین امتیاز آور: ژئونگ وی جون )چین(

بهترین اسپکر: امیر غفور )ایران(
بهترین دفاع روی تور:  سید محمد موسوی )ایران(

بهترین سرویس زن : ژئونگ وی جون )چین(
بهترین لیبرو: فرهاد ظریف )ایران(

بهترین پاسور: سعید معروف )ایران(
ارزشمندترین بازیکن: سعید معروف )ایران(

پيروزی تيم واليبال مقابل کره

گزارش FIVB از ایستادن ایران بر بام والیبال آسیا

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1149 |سه شنبه 16 مهر  1392 | 2  ذی الحجه  1434

 ریيس فيفا ۱۵ آبان
 به ایران می آید

حضورمجتبي جباري 
در اردوي تيم ملي 

علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال گفت: س��پ بالتر رییس فدراسیون 
بین المللی فوتبال که قرار است در روز17آبان در فینال جام جهانی نوجوانان 
در امارات حضور داشته باش��د، روز1۵آبان حدود ساعت ۲ یا ۳ بعد از ظهر به 
ایران می آید و در س��اعت 17 همان روز کنگره علم فوتبال با حضور ایش��ان 

برگزار می شود.
وی افزود: همچنین فردای آن روز بالتر و هیأت همراه ایشان احتماال دیداری 
با ریاست محترم جمهور خواهند داش��ت. همچنین فستیوالی از نونهاالن در 
سراسر کشور برگزار می ش��ود که اختتامیه آن در آکادمی فوتبال است و قرار 
است بالتر بازدیدی نیز از این فستیوال داشته باشد. امیدواریم که حضور ایشان 

مثمر ثمر باشد و برنامه داریم که در این مدت از ایشان امکاناتی را نیز بگیریم.

میالن ماچاال س��رمربي تیم فوتبال االهلي قطرپس ازیک جلس��ه طوالني با 
مجتبي جباري که به تازگي به این تیم پیوسته، با حضور او در اردوي تیم ملي 

فوتبال ایران موافت کرد.
به گزارش ایرنا، سایت الدوري والکاس قطر نوشت: ماچاال در این نشست تالش 
داشت تا جباري را از پیوستن به تیم ملي ایران منصرف کند و درتمرینات تیم 
االهلي در دوحه بماند، اما جباري زیر بار خواس��ته این مربي نرفت و با اصرار، 
ماچاال را ناچار به پذیرفتن خواسته اش کرد. این مربي همچنین عنوان کرده 
که بیم آن دارد که جباري در این بین دچارخستگي مفرط شود به ویژه این که 
وي پس از پایان مسابقه ایران وتایلند به تیم االهلي ملحق مي شود و این تیم 
دور بعد بازي حساسي با تیم ام صالل در هفته پنجم لیگ ستارگان قطر دارد.

گل فنی و زیبای سردار آزمون 
س��ردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال روبین کازان موفق شد 
با فراری دیدنی، گل چهارم تیمش را مقابل آنژی به ثمر برساند. 
دراین دیدار روبین کازان در ورزشگاه خانگی خود میزبان آنژی 

ماخاچ کاال بود و با نتیجه پرگل پنج بر یک به برتری رسید.

اینتراخت بسيار قوی است
تیم نورنبرگ در دیدار فرایبورگ به نتیجه ای بهتر از تساوی یک 
بر یک مقابل اینتراخت دس��ت نیافت. سرمربی این تیم گفت: 
باید در نظر گرفت مقابل تیمی بس��یار قوی به اسم اینتراخت 

قرار گرفتیم.

شکست ميالن مقابل یوونتوس
شب گذشته مس��ابقه حس��اس یوونتوس - میالن در 
ورزش��گاه خانگی یوونتوس برگزار ش��د. این دیدار با 
نتیجه سه بر دو به سود یوونتوس به پایان رسید تا این 
تیم 1۹ امتیازی شود و جایگاه سوم جدول را حفظ کند.
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محمدرضا محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان 
اظهار داش��ت: برگزاری مس��ابقات فوتبال در ورزشگاه نقش 
جهان مستلزم این است که استانداری و ش��ورای  تأمین به 
این نتیجه برسند که با ش��رایط کارگاهی ورزش��گاه، اجازه 
بدهند ما تمهیدات الزم را برای برگزاری حداقل مس��ابقات 
داخلی بیندیشیم. وی ادامه داد: بنده در اینجا باید از زرگرپور 
استاندار تشکر کنم که در مراسم معارفه خود تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان را یکی از ۵ اولویت کاریش��ان دانس��ت و ممنون 
هس��تم از این که این بزرگوار، پیرو صحبت هایش پیرامون 
نقش جهان، نامه ای برای صالحی سرپرس��ت محترم وزارت 
ورزش و جوانان ارسال نموده و خواستار تخصیص اعتبارات و 
پیگیری وی نسبت به تکمیل این پروژه ملی شدند. مدیرکل 

ورزش و جوان��ان اصفهان تصریح کرد: زمانی که مس��ئوالن 
استانی و کش��وری نگاه ویژه ای به ورزش��گاه نقش جهان ما 
 و همکارانمان همچون گذش��ته تم��ام توان خ��ود را به کار

خواهیم بس��ت تا بیش از این ش��رمنده مردم خوب اصفهان 
نباش��یم، چراک��ه تکمی��ل پروژه نق��ش جهان حق مس��لم 
آنهاس��ت و امیدوارم پ��س از چندین س��ال یک ورزش��گاه 
آبرومندانه ای در حاش��یه ش��هرمان به بهره برداری برسد تا 
ش��اهد اتفاقات ناگواری که در مس��یر اصفهان- فوالدش��هر 
افت��اده اس��ت نباش��یم. وی به۲۶مهرم��اه روز تربیت بدنی 
اش��اره کرد و افزود:پیش��اپیش روز تربیت بدن��ی را به مردم 
خوب ایران به ویژه مردم ش��هیدپرور و غیور استان اصفهان 
تبریک می گویم وامیدوارم مردم اس��تان اصفه��ان در کنار 
م��ا در روز۲۶ مهرماه به فعالی��ت ورزش��ی بپردازند، چراکه 
به دنبال این هس��تیم که جامعه ای س��الم و پوی��ا با ورزش 
داشته باش��یم و شعاری که امس��ال در بلندای وزارت ورزش 
 و جوانان با این عن��وان )ایرانی ب��ا ورزش و جوانی با ارزش(

می درخش��د را رق��م بزنیم هرچن��د ورزش��کاران اصفهانی 
 علیرغم همه محدویت ها در زیرساخت ها در اکثر رشته های

ورزشی صاحب مقام در مس��ابقات ملی و بین المللی هستند 
و در کنار این افتخارآفرینی ورزش به سبد خانواده ها سرازیر 

شود.
 وی ب��ا تبریک ازدواج آس��مانی حضرت عل��ی)ع( و حضرت 
 فاطمه)س( گفت: در هفته این ازدواج آس��مانی برنامه هایی

را پیش بینی کردیم.

کارخانه:
  واليبال ایران یك سر و گردن باالتر از آسياست

نقش جهان یکی از ۵ اولویت کاری استاندار است

می خواهيم مسابقات داخلی را در نقش جهان برگزار کنيم

مربی لیگ برت��ری والیبال ایران معتقد اس��ت، ایران در جام 
ملت های آسیا از لحاظ تکنیک و تاکتیک، یک سر و گردن از 

سایر تیم ها باالتر بود.
مصطفی کارخانه درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در جام 
ملت های آسیا، اظهار داشت: ما پیش از این همیشه حسرت 
این را داشتیم که یک گیم از چین، ژاپن و کره جنوبی بگیریم، 
اما در حال حاضر رکورد می زنیم و با واگذاری یک ست قهرمان 
می ش��ویم که این افتخار و عزتی برای والیبال ایران است. در 
واقع ایران از این دوره از جام ملت های آسیا از لحاظ تکنیک و 

تاکتیک یک سر و گردن باالتر از سایر تیم ها بود.
وی ادامه داد: ای��ن موضوع که ما در پوئن۲4س��رویس های 
آنچنانی می زنیم و از تیم هایی که از لحاظ ساعد و توپ گیری 

از ما سر بودند در شرایط سخت از آنها ساعدهای یک ضرب و 
پوئن های یک ضرب می گیریم، درواقع نشان می دهد، باورهای 
تیمی ما باال رفته و در برابر کارهای سخت خودمان را مقاوم 
 کرده ایم که این مقاومت باعث شده از آسیا فراتر برویم و خود 
را جهانی ببینیم. همچنین این افتخاری برای ما محس��وب 
می ش��ود که در جام جهانی با قهرمان ه��ای قاره ها به رقابت 
بپردازیم و پیش��رفت هایی که والیبال ایران داش��ته را به رخ 

جهانیان بکشانیم.
کارخانه با اش��اره به بازی ایران برابر ک��ره جنوبی، بیان کرد: 
شناختی که پارک از والیبال ایران داشت نیز نتوانست کاری 
کند، چرا که ظرفیت و ت��وان بازیکنان ما آنق��در باال بود که 
اجازه نداد آنها کاری انجام دهند. در واق��ع ایران برابر کره با 
برنامه بازی کرد. وی درباره لزوم استفاده از بازیکنان اصلی در 
جام ملت های آسیا، گفت: از آنجا که ما به قهرمانی آسیا نیاز 
داشتیم، جای ریسک کردن کم بود. با این حال کادر فنی در 

یک بازی از نفرات ذخیره استفاده کرد.
کارخانه با اشاره به حضور ایران در جام جهانی والیبال، تصریح 
کرد: در جام جهانی باید قوی تر و کم اشتباه تر برابر تیم های 
خوب دنیا قرار بگیریم و در واقع باید ضریب اش��تباهاتمان را 
پایین بیاوریم و هماهنگی الزم میان بازیکنان ایجاد شود. در 
حال حاضر تیم ب��ا توجه به بازی هایی ک��ه در لیگ جهانی و 
جام ملت های آسیا انجام داد نیاز به ریکاوری دارد. همچنین 
بازیکنان در قالب تیم های باشگاهی خود قرار گیرند تا کم کم 

خود را برای حضور در جام جهانی آماده کنند.
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 مفاد آرا نوبت دوم 
443 شماره 92/1039/57/ 103آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 
آراء صادره  هیات  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  تکلیف  تعیین 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ادا ره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند 
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد 
محل  تسلیم و پس از اخذ رسید خود را ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   13926030201300958 شماره  رای  برابر   -1
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
از  به شماره شناسنامه 325 صادره  فرزند محمد  گوئی  مو  مرادی  فرهاد  آقای 
فریدونشهر به شماره ملی 1129455122 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی 
در  واقع  مربع  متر   86/15 مساحت  به  اصلی   237 از  فرعی   143 پالک  از  شده 
محمد  آقای  از  الواسطه  مع  عادی  اصفهان خریداری  ثبت   13 بخش  فریدونشهر 

حسین عارفی فرزند جعفر محرز شده است 
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000966 شماره  رای  برابر   -2
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای علی حسین جمالی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 35 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129588671 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی 
شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی به مساحت 68/05 متر مربع واقع در وحدت 
آقای  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد 

حیاتقلی حسینی آخوره محرز شده است 
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000967 شماره  رای  برابر   -3
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای علی حسین جمالی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 35 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129588671 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی 
شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 189/81 متر مربع واقع دروحدت 
آباد  فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه از آقای حاج 

رضا روستایی فرزند محمد ابراهیم محرز شده است
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000971 شماره  رای  برابر   -4
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای ایرج باتوانی فرزندقلی به شماره شناسنامه 150 صادره از فریدونشهر به 
شماره ملی 1129588671 در ششدانگ یکباب مغازه مفروز و مجزی شده از پالک 
334 فرعی از 237 اصلی به مساحت 27/87 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان خریداری از مالکین رسمی از آقای نجفقلی شمسی و خانم اکرم 

رضائی محرز شده است
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000962 شماره  رای  برابر   -5
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای محمد علی رحیمی فرزند مختار به شماره شناسنامه 13 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129743667 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی 
در  واقع  مربع  متر   98/75 مساحت  به  اصلی   237 از  فرعی   242 پالک  از  شده 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از ورثه مختار رحیمی فرزند 

زین العابدین محرز شده است
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000973 شماره  رای  6-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
از  صادره   94 شناسنامه  شماره  به  حسین  علی  فرزند  رحیمی  رضا  علی  آقای 
فریدونشهر به شماره ملی 1129546454 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی 
واقع در  متر مربع  به مساحت 112/50  از 237 اصلی  فرعی  از پالک 242  شده 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از ورثه زین العابدین رحیمی 

فرزند صفر محرز شده است
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000963 شماره  رای  برابر   -7
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای حسین جمالی فرزند عبدالحسین  به شماره شناسنامه 50 صادره 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129603059 در ششدانگ یکباب خانه مفروز و 
مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 200 متر مربع واقع در 
از  الواسطه  مع  عادی  اصفهان خریداری  ثبت   13 فریدونشهر بخش  آباد  وحدت 

آقای سید رضا موسوی فرزند سید یاسین محرز شده است
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000964 شماره  رای  برابر   -8
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
اله عابدی فرزند پرویز  به شماره شناسنامه 26 صادره  متقاضی آقای نصرت 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129591662 در ششدانگ یکباب خانه مفروز و 
مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 206/90 متر مربع واقع 
در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه از 

خانم زهرا موسوی فرزند سید اسماعیل محرز شده است
موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000965 شماره  رای  برابر   -9
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
از  صادره   39 شناسنامه  شماره  به  خونعلی   فرزند  دویستی  جان  صنم  خانم 
و  مفروز  مغازه   یکباب  در ششدانگ  ملی 1129523489  به شماره  فریدونشهر 
مجزی شده از پالک 230 فرعی از 237 اصلی به مساحت 34/25 متر مربع واقع 
در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری  از مالکین رسمی ورثه آقای لطف 

اله طهماسبی فر محرز شده است
10- برابر رای شماره 139260302013000968 مورخ 92/5/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
معارض  بال  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در 
متقاضی آقای محمد حبیبی فرزند علی اکبر  به شماره شناسنامه 43 صادره 

مغازه   یکباب  ششدانگ  در   1129588750 ملی  شماره  به  فریدونشهر  از 
مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی به مساحت 50 متر مربع 
واقع دروحدت آباد  فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از 

آقای صفر علی رضائی فرزند اسد اله محرز شده است
هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000976 شماره  رای  برابر   -11
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای محمد کاظمی فرزند محمد عبداله به شماره شناسنامه 
53 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129591931 در ششدانگ یکباب 
خانه  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 231 اصلی به مساحت 134/70 
متر مربع واقع دروحدت آباد  فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 
عادی مع الواسطه از آقایان علی اکبر و براتعلی هر دو گودرزی فرزندان اسد 

اله محرز شده است
12-برابر رای شماره 139260302013000977 مورخ 92/5/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای محمد رضا اصالنی فرزند میرزا محمد به شماره شناسنامه 73 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129589749 در ششدانگ یکباب مغازه   مفروز و 
مجزی شده از پالک 1237 فرعی از 237 اصلی به مساحت 14/06 متر مربع واقع 

در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای عباسعلی توازهی 
فرزند محمد رضا محرز شده است

موضوع  هیات   92/5/21 مورخ   139260302013001026 رای شماره  13-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض آقای 
مالک اسپنانی آخوره سفالئی فرزند فتحعلی به شماره شناسنامه 1746 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1128906724 در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 
168/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 231 اصلی واقع در 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای احمد اسپنانی محرز 

گردیده است
14- برابر رای شماره 139260302013001025 مورخ 92/5/21 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
از  صادره   69 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  فرزند  شفیعی  غالمحسین  آقای 
فریدونشهر به شماره ملی 1129483207 در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 
در  237واقع  از  فرعی   177 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر   111/09
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری ازمالک رسمی ورثه آقای ابوالقاسم 

شفیعی محرز گردیده است. 
15- برابر رای شماره 139260302013001024 مورخ 92/5/21 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض آقای 
 109 شناسنامه  شماره  به  محمد  علی  فرزند  سفالئی  آخوره  گودرزی  محسن 
صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129636496 در ششدانگ یکباب خانه   به 
مساحت 149/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 76 فرعی از 230  اصلی 
آقای علی  ازمالک رسمی  ثبت اصفهان خریداری  واقع در فریدونشهر بخش 13 

محمد گودرزی آخوره سفالئی محرز گردیده است.
16- برابر رای شماره 139260302013001023 مورخ 92/5/21 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای  امامقلی صفری فرزند برزو به شماره شناسنامه 41 صادره از فریدونشهر 
به شماره ملی 1129559661 در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 390متر مربع 
فریدونشهر  در  واقع  237اصلی  از  فرعی   246/1 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز 
آخوره  جانی  محمد  ملک  آقای  ازمالک رسمی  اصفهان خریداری  ثبت   13 بخش 

علیائی محرز گردیده است.
17- برابر رای شماره 139260302013001022 هئیت مورخ 92/5/21 موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
از  امامقلی صفری فرزند برزو به شماره شناسنامه 41 صادره  متقاضی آقای  
فریدونشهر به شماره ملی 1129559661 در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 
144/65 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 246/1 فرعی از 237اصلی واقع 
در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری ازمالک رسمی آقای ملک محمد 

جانی آخوره علیائی محرز گردیده است.
18- برابر رای شماره 139260302013001009 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض  متقاضی 
 13 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزندحیدر  سفالئی  آخوره  اکبری  مراد  اله  آقای 
مشاع  دانگ   سه  در   1129690776 ملی  شماره  به  فریدونشهر  از  صادره 
ازششدانگ یکباب خانه   به مساحت 261.20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 
فرعی از 231  اصلی واقع  در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 

از  آقای داریوش اکبری  محرز گردیده است.
19- برابر رای شماره 139260302013001008 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  
از  به شماره شناسنامه 134 صادره  قلی   امیر  فرزند  نژاد  لک  خانم جمیله سر 
فریدونشهر به شماره ملی 1129560597 در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
خانه   به مساحت 261.20 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 

از آقای  231اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 
داریوش اکبری محرز گردیده است.

20- برابر رای شماره 139260302013001007 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای حمزه عشوری فرزند علیقلی به شماره شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر 
به شماره ملی 1129619141 در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 201.6 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 12فرعی از 231واقع در فریدونشهر بخش 13 

ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای براتعلی سپیانی  محرز گردیده است.
21- برابر رای شماره 139260302013001006 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
معارض  بال  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 

متقاضی آقای امان اله گودرزی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 53 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129576140 در ششدانگ یکباب مغازه    به مساحت 
در  واقع  231اصلی  از  2فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   100.80
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی ازورثه براتعلی گودرزی محرز 

گردیده است.
22- برابر رای شماره 139260302013001005 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  
از  صادره   48 شناسنامه  شماره  به  حیاتقلی  فرزند  حسینی  علی  محمد  آقای 
فریدونشهر به شماره ملی 1129551962 در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 
208.38متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 12فرعی از 231اصلی واقع در 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی ازآقای علی روستائی محرز 

گردیده است.
23- برابر رای شماره 139260302013001002 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی  آقای محمد حسن علی فرزند شکر اله به شماره شناسنامه 40 صادره 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129673596 در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 
349.30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی  از 234واقع درروستای 
اسماعیل  ازسید  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  بادجان 

موسوی محرز گردیده است.
24- برابر رای شماره 139260302013001001 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
 12 شناسنامه  شماره  به  غالمحسن  فرزند  رهروی  رضا  محمد  آقای  متقاضی  
صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129778657 در ششدانگ یکباب خانه   به 
مساحت.300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی  از 22  اصلی واقع 
در شهر برف انبار ) محله خمسلو(  فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی ازآقای محمد حسن یبلوئی محرز گردیده است.
موضوع  هیات   92/5/20 مورخ   139260302013001000 رای شماره  25-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض  
متقاضی آقای محمد نامداری فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 54 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129614727 در ششدانگ یکباب خانه   به 179.90متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی  از 231 اصلی واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی ازآقای علی اکبر نامداری محرز گردیده 

است.
26- برابر رای شماره 139260302013000994 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی  آقای عبدالعلی زمانی فرزند صفر علی به شماره شناسنامه 36 صادره 
به  خانه    یکباب  ششدانگ  در   1129588688 ملی  شماره  به  فریدونشهر  از 
مساحت297.25متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی  از 231 اصلی  
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی ازآقای سید مجتبی 

امیر شاه کرمی  محرز گردیده است.
27- برابر رای شماره 139260302013000999 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای محمد احمد خسروی بادجانی فرزند قلی به شماره شناسنامه 1665 صادره 
به  خانه    یکباب  ششدانگ  در   1128905957 ملی  شماره  به  فریدونشهر  از 
واقع  از 231  فرعی    2 از پالک  مفروز و مجزی شده  مترمربع  مساحت163.20 
در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی ازآقای عباسعلی عسکری 

محرزگردیده است.
28- برابر رای شماره 139260302013000997 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  
آقای احمد زمانی فرزند رضا  به شماره شناسنامه 287 صادره از فریدونشهر به 
شماره ملی 1128911310 درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه   به 428.80 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی  از 231 اصلی واقع در فریدونشهر 

بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی ازآقای رضا زمانی محرز  گردیده است.
29- برابر رای شماره 139260302013000996 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  
فریدونشهر  از  265 صادره  شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  زمانی  علی  آقای 
به  خانه    یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  درسه   1128911000 ملی  شماره  به 
از 231اصلی  از پالک 3 فرعی   مساحت42.880 مترمربع مفروز و مجزی شده 
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی ازآقای رضا زمانی 

محرز  گردیده است.
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000995 شماره  رای  برابر   -30
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای  رحیم عشوری فرزند حسن به شماره شناسنامه 
63 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129576248 در ششدانگ یکباب 
خانه   به مساحت151.50متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی  
ثبت اصفهان خریداری عادی  از 231 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 

ازآقای امان اله عشوری محرز  گردیده است.
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000993 شماره  رای  برابر   -31
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای عبدالعلی زمانی فرزند صفر علی به شماره شناسنامه 
36 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129588688 در ششدانگ یکباب 
خانه   به مساحت173.50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی  
ثبت اصفهان خریداری عادی  از 231 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 

ازآقای نصرت اله عابدی محرز  گردیده است.
هیات   92/2/3 مورخ   139260302013000277 شماره  رای  برابر   -32
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بال معارض متقاضی  آقای سعید گوگونانی فرزند پرویز به شماره 
شناسنامه 1648 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1128905787 درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروز شده از پالک 154 فرعی از 237 
ثبت   13 بخش  فریدونشهر  در  واقع  مربع  متر  مساحت418.03  به  اصلی   
خانم  و  گوگونانی  رسول  محمد  ورثه  رسمی  ازمالکین  خریداری  اصفهان 
) که در آگهی قبلی منتشر شده  جواهر گوگونانی آخوره محرز شده است 
در روزنامه زاینده رود نام خانوادگی متقاضی اشتباها گوگوگانی درج شده 

است .(
هیات   92/2/4 مورخ   139260302013000286 شماره  رای  برابر   -33
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای مختار گوگونانی فرزند علی به شماره شناسنامه 
3067 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1128860661 در ششدانگ یکباب 
خانه مفروز و مجزی شده از پالک 59 فرعی ار 237 اصلی   به مساحت69.84 
متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از ورثه 
آقای احمد رفیعی آخوره فرزند علی اکبر محرز شده است  ) که در آگهی 
اشتباها  متقاضی  خانوادگی  نام  رود  زاینده  روزنامه  در  شده  منتشر  قبلی 

گوگوگانی درج شده است .(
هیات   92/4/19 مورخ   139260302013000773 شماره  رای  برابر   -34
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای منصور زمانی فرزند مصطفی  به شماره 
در   1128903601 ملی  شماره  به  فریدونشهر  از  صادره   1435 شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 231 اصلی   
به مساحت351.88 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت 
اصفهان خریداری عادی ازآقای حسنعلی اکبری فرزند سیف اله محرز شده 
اشتباها  متقاضی  نام  فردا  نسل  در  منتشر شده  قبلی  آگهی  در  که   ( است  
منصو درج شده است .( بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه  92/7/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 92/7/16
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 

آگهي مخدوش بودن سند مالكيت
637نظر به اینکه خانم افسانه فاني فرزنداسداله باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده وباارائه سندمالکیت مخدوش اولیه 
درخواست سندمالکیت المثني نسبت به پالک 9273 / 2 واقع دربخش یک ثبتي 
شهرضانموده که سندمالکیت دودانگ ذیل ثبت 51482 صفحه 46 دفتر 326 
بنام گلي رضایي صادروبموجب سندرسمي 158735 – 1 / 4 / 1383 دفتر3 
سندمالکیت  درخواست  نامبرده  که  گردیده  انتقال  فاني  افسانه  شهرضابه 
اصالحي  نامه  120آئین  ماده   5 تبصره  دراجراي  لذا  است  نموده  المثني 
به مخدوش  آگهي مي شود که هر کس نسبت  نوبت  ثبت مراتب یک  قانون 
زهراستاري  ازطرف  صدورالمثني  الذکرودرخواست  فوق  سندمالکیت  شدن 
بابوکاني اعتراضي دارد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي اعتراض خودرابه ثبت محل ارائه نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
مالکیت  طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد شد.در  نرسد سند 
صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو نسخه تنظیم ویک 
نسخه آن به متقاضي تسلیم خواهدشد      میر محمدي - رئیس ثبت اسناد 

وامالک شهرضا

حصر وراثت 

شرح  به   6 شماره  شناسنامه  دارای  اردستانی   سالک  مهدی  آقای   634
این شورا درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 434/92/ش 1  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله سالک اردستانی 
بشناسنامه 6303 در تاریخ 1391/12/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی سالک اردستانی 
ش ش 6 ت ت 1331/1/1 صادره از اردستان فرزند 2- منیژه سالک اردستانی 
ش ش 116 ت ت 1333/10/4 صادره از اردستان فرزند  3- مژگان سالک 
اردستانی ش ش 65 ت ت 47/4/23 صادره از اردستان فرزند  4- محبوبه 

سالک اردستانی ش ش 8 ت ت 37/1/2 صادره از اردستان فرزند  5- مهر 
فرزند   اردستان  از  49/6/1 صادره  ت  ت   96 اردستانی ش ش  سالک  آسا 
6- صفیه خیر خواهی  ش ش 57 ت ت 15/1/1 صادره از اردستان همسر  
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
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حصر وراثت 
633 آقای محمد حسین عرب سرخی میشابی  دارای شناسنامه شماره یک 
به شرح دادخواست به کالسه 444/92/ش 1 از این شورا درخواست گواهی 
فریبا عرب سرخی  داده که شادروان  نموده و چنین توضیح  حصر وراثت 
دائمی  اقامتگاه   1392/6/20 تاریخ  در   002-012944-0 بشناسنامه  میشابی 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
متوفی  پدر   51/6/27 ت  یک ت  میشابی ش ش  عرب سرخی  محمد حسین 
2-اعظم جهان نر ش ش 1365 ت ت 55/3/9 مادر متوفی   و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر 
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حصر وراثت 

به   4 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی   ملک  عجقی  صالح  محمد  آقای   636
گواهی  درخواست  این شورا  از   1 430/92/ش  کالسه  به  دادخواست  شرح 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی صالح عجقی ملک 
آبادی  بشناسنامه 167 در تاریخ 91/9/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقدس صالح عجقی 
ملک آبادی ش ش 2 ت ت 1334 فرزند 2-  طیبه صالح عجقی ملک آبادی 
ش ش 7 ت ت 1342 فرزند3- گلی  صالح عجقی ملک آبادی ش ش 3 ت ت 
1324 فرزند4- رضا صالح عجقی ملک آبادی ش ش 13 ت ت 1336 فرزند 
5-  محمد  صالح عجقی ملک آبادی ش ش 4 ت ت 1331 فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 
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  اصالحی تاسيس 

کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت  اصالحی  92/3694/33/وآگهی  635شماره 
و   845 ثبت  شماره  به  اردستان  ستان  شهر  سازی  شهر  و  راه  اداره 
 1392/6/10-2620 شماره  نامه  به  مستند   -14003474695 ملی  شناسه 
تعاونی  فعالیت  مدت  اردستان  اجتماعی شهر ستان  ورفاه  کار  تعاون  اداره 
می  سال   5 مدت  به  آن  اساسنامه   6 ماده  مطابق  ثبت  تاریخ  از  الذکر  فوق 
نامه  که مطابق  تعاونی مذکور  تاسیس شرکت  آگهی   2 بند  این  بنابر  باشد. 
تاریخ  از  را  شرکت  مدت  اردستان  تعاون  اداره   1392/2/15-634 شماره 
میشود  آگهی  و  اصالح  فوق  به شرح  بود  کرده  قید  نامحدود  مدت  به  ثبت 
منتشر  رود  زاینده  روزنامه  و  کشور  رسمی  روزنامه  در  اصالحیه  این   .
امالک اسنادو  ثبت  رئیس  عصاری  اله  خیر   275 الف  م   . شد   خواهد 

 اردستان 

تغييرات 

تغییرات شرکت رایان پژوهان ژرف  : 2651/ت 92/103 آگهی  624 شماره 
اند یشان سهامی خاص به شماره ثبت 43562 وشناسه ملی 10260613783 
مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عنوان  به  نیا  احدی  بهرام  آقای   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/6/10
بازرس اصلی ، آقای احمد محمدی  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می 
باشند : آقای سید امید رفیعی و خانم مینا حجت پناه و خانم مریم حجت پناه 
تا تاریخ 1394/6/10-4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 
: آقای سید امید رفیعی به سمت رئیس هئیت مدیره و خانم مینا حجت پناه به 
سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم مریم حجت پناه به سمت عضو هئیت 
مدیره و خانم مریم حجت پناه به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت  معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باشد. در تاریخ 1392/6/27 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 

641 شماره : 103/1932ث/92 آگهی تاسیس شرکت بازرگانی سامان تجارت 
شماره  تحت   1392/7/4 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با  مهتاب  
50932 و شناسه ملی 10260695057 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/7/4 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن 
 . می شود  آگهی  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر  به شرح 
1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذو صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد- تولیدو توزیع صنایع دستی و خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات 
در  خصوصی  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت  و  کشور  سراسر 
صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
اول  پالک  راهنمایی  بست  بن  کوچه شهید شهبازی  تهران  دروازه  اصفهان 
سرمایه   -4  ،03113365331 تلفن   8137954581 پستی  کد  اول     طبقه 
مدیران شرکت5-1-  اولین    -5 . باشد  ریال می  مبلغ 10000000   : شرکت 
خانم مهناز السادات منصوری نژاد به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
محمد  سید  آقای   -5-3 مدیره    هیئت  عضو  سمت  به  خدائی   محمد  سید 
دارندگان  گردیدند.6-  نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  خدائی 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
واحد موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رئیس   – آذری   7075/2 الف   م 

ثبتی اصفهان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

شماره  پالک  قفیزی   6 مشجر  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید   چون 
6/264  واقع درسرافارس بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام 
به علت عدم  است  ثبت  اله درجریان  فرزند سیف  بهرامیان  احمدرضا  آقاي 
اخیرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی 
 6 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15
لذابه موجب  / 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0   9 /
درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی  این 
مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  حضوریابند0  مقرردرمحل 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته 
های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه 
پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه 
ثبت  خواهدشد0رئیس  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی 

اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی
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نيست

نجات یافتگان باورنکردنی
 نجات پیدا کردن از یک حادثه بسیار مرگبار را می توان شانس و حکمت 
الهی بیان کرد زیرا شانس زنده ماندن در برخی از حوادث صفر است.  در 
طول تاریخ افرادی بوده اند که با وجود حوادث وحشتناک و مرگباری که 

برایشان رخ داده است باز هم زنده مانده اند. 
 سقوط از ارتفاع 10 کيلومتری 

 »وس��نا ولویک « مهماندار جایگزینی بود که برای یکی از مس��افرت ها 
به سمت دانمارک انتخاب ش��د.  این مهماندار صربستانی در طول پرواز 
در حال کمک کردن به مس��افرین بود که ناگهان هواپیما منفجر ش��ده 
و همه از آن به بیرون پرت ش��دند. این مهماندار نیز در حال س��قوط بود 
که با کمال خوش شانس��ی به نقطه ای نه چندان س��خت برخورد کرد 
 و زن��ده ماند.  این خان��م بیش از 6 ماه در بیمارس��تان ب��ود و عمل های

 جراحی بسیاری برای زنده ماندنش انجام شد. اکنون به خاطر سقوط از 
ارتفاع 10 کیلومتری و زنده ماندن بدون داش��تن چتر رکورد دار گینس 

شده است. 
 72 روز در کوه 

 در آخرین روز از ماه اکتبر سال 1972 پروازی از سمت اروگوئه به سمت 
شیلی در حرکت بود که بر اثر مشکالت به وجود آمده در هواپیما وشرایط 
سخت جوی سقوط کرد. در این س��قوط 12 نفر همان ابتدا جانشان را از 
دست دادند و باقی که نجات پیدا کرده بودند توانایی ادامه زندگی را نداشتند 
زیرا آب و غذا به مقدار کافی در آن نقطه وجود نداشت.  زندگی در سرمای30 
درجه پایین صفر کوه های آندس باعث ش��د تا بازمان��دگان نیز به مرور 
جانشان را از دس��ت بدهند. زندگی برای این افراد به حدی سخت بود که 
آن ها مجبور به خوردن دوستان خود شدند. پس از 72 روز کاوش باالخره 
گروه های امدادی توانستند این گروه را پیدا کنند و به خانه شان بازگردانند. 

 نصف شدن با قطار 
 »تورمن دانکن « یک س��وزن بان س��اده ریل های قطار است که پس از 
یک حادثه شهرتی جهانی پیدا کرد.  این س��وزن بان در حال کار بر روی 
ریل های قطار بود که ناگهان بر اثر یک اشتباه روی ریل قطار افتاد و ترنی 
که روی ریل در حال حرکت بود نتوانس��ت به موقع ترم��ز کند و از روی 
»ترومن« رد شد. این حادثه باعث شد تا او دو نیم شود و هر دوپا به همراه 
یک کلیه اش را از دست بدهد. نکته جالب این است که او پس از حادثه با 
اس��تفاده از تلفن همراهش به اورژانس زنگ زد و 45 دقیقه نیز در همان 
حالت دوام آورد. این مرد پس از انجام 23 جراحی مختلف حاال یک زندگی 

ساده و معمولی را شروع کرده است. 

پوکی استخوان هیچ گونه عالمتی ندارد اما تشخیص 
به موق��ع آن از طریق س��نجش تراکم اس��تخوان، در 

جلوگیری از پیشرقت آن بسیار تأثیر گذار است.
بس��یاری از متخصص��ان معتقدند که داش��تن تغذیه 
مناسب،  فعالیت های ورزش��ی و جلوگیری از مصرف 
دارو آن هم به شکل خودس��رانه از بروز این بیماری در 

سنین میانسالی جلوگیری می کند.
پوکی استخوان یا همان استئوپروز بیماری خاموشی 
است که معموال زمانی که مبتالیان در اثر یک اتفاق یا 
حادثه دچار شکستگی استخوان می شوند،  از بیماری 
خود اطالع می یابند بر این اساس متخصصان به افراد 
باالی 45 تا 50 سال توصیه می کنند که هرچند وقت 

یک بار آزمایش سنجش تراکم استخوان انجام دهند.
کارشناس بهداشت خانواده ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرستان اسالمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت:  از مهم ترین عوامل غیرقابل کنترل در افزایش 
خطر ابتال به پوکی اس��تخوان می توان به افزایش سن 
 در مردان و زنان، جنسیت مؤنث و کمبود هورمون های

 زنانه پس از یائسگی که باعث کاهش حجم مواد معدنی 
در استخوان می شود اشاره کرد.

حمیرا پشتکوهی، کاهش سطح تستوسترون )هورمون 
مردانه(  را نیز عاملی دانست که منجر به پوکی استخوان 

می شود.
وی گفت:  این در حالیست که پوکی استخوان در همه 
نژادهای بشری رخ می دهد که اروپایی ها و آسیایی ها 

در ابتال به پوکی استخوان مستعدتر هستند.
این کارشناس عنوان کرد: ابتال زنان به پوکی استخوان 
چهار برابر مردان اس��ت و پس از دهه چهارم عمر بروز 
می یابد، تغذیه سالم، پرهیز از مصرف بی رویه داروها 
و خودداری از مصرف دخانیات در کنار تغذیه مناسب 
و جذب پروتئین های الزم برای بدن، نیم ساعت پیاده 

روی روزانه از بروز پوکی استخوان جلوگیری می کند.
این بیماری بیشتر در زنان بعد از یائسگی و افراد مسن 
ایجاد می ش��ود، البته افراد در هر س��نی که باشند در 
صورتی که تغذیه مناسب نداش��ته باشند و پروتیئن و 
کلسیم الزم را دریافت نکنند به پوکی استخوان دچار 

می شوند.

پوکی استخوان
730 بيماری خاموش 
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سالمت

مهرزاد دانش

خواندنی

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

نش��انى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

پژوهشگران ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان دستگاهی 
برای شناس��ایی مواد عرضه کردند که ضمن تشخیص مواد 
مخدر و ش��یمیایی از آن می توان در تشخیص بیماری های 

دهانی و سرطان استفاده کرد.
حامد بهرامی- مج��ری طرح در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر نام 
این دس��تگاه را IO Mass ذکر کرد و گفت: این دستگاه با 
یونیزه کردن مواد قادر به شناسایی آنها در سه حالت جامد، 

مایع و گاز است.
وی با اش��اره به نحوه عملکرد این دس��تگاه اظهار داش��ت: 
دستگاه ساخته شده دارای یک منبع یونیزاسیون اولیه است 
که پس از آنکه هر یک از حالت ماده وارد آن شود در صورتی 
که گاز باشد اقدام به اجرای فرآیندهای دیگر می کند ولی اگر 
مایع یا جامد باش��د در دمای 200 تا 250 درجه سانتیگراد 
به ف��رم گاز در م��ی آورد.  وی عم��ل تبخیر را ب��رای انجام 
فرآیند یونیزاسیون دانست و ادامه داد: پس از انجام فرآیند 
یونیزاس��یون، یون ها وارد مسیر دستگاه می شوند که شامل 
لوله ای حاوی فشار اتمسفر و جریان گاز ازت است که خالف 

جهت حرکت یون ها وارد دستگاه شده اند.
بهرامی با تاکید بر آنکه مواد یونیزه ش��ده به س��مت بخش 
آش��کار س��از دس��تگاه که دارای بار مخالف اس��ت، جذب 
می ش��وند، ادامه داد: به دلیل فش��ار گاز، یون ها بر اس��اس 
اندازه از هم تفکیک می ش��وند و بر اثر برخورد هر یک از این 
یون ها با بخش آشکار ساز دستگاه، از طریق نرم افزاری خاص 
گرافی تولید خواهد شد که به کاربر در تشخیص مواد کمک 

می کند. وی تش��خیص غلظت مواد را از دیگ��ر قابلیت این 
دستگاه نام برد و ادامه داد: این دستگاه تنها برای شناسایی و 

تشخیص مواد خالص کاربرد دارد.
مجری طرح با بیان اینکه این دستگاه در صنایع داروسازی 
برای شناس��ایی مواد کاربرد دارد، نشان کرد: از این دستگاه 
در بخش مبارزه با مواد مخدر برای شناس��ایی مواد مخدر و 
در صنایع دفاعی برای شناسایی مواد شیمیایی به کار برده 

می شود.
بهرامی با تاکید ب��ر اینکه این دس��تگاه همچنین در حوزه 
پزشکی کاربرد دارد، یادآور ش��د: این دستگاه عالوه بر آنکه 
برای شناسایی سرطان ها اس��تفاده می شود، از آن می توان 

برای تشخیص بیماری های دهان نیز به کاربرد.
وی در خص��وص نح��وه کارب��رد آن در زمین��ه تش��خیص 
بیماری های ده��ان توضیح داد: از طریق تس��ت تنفس و یا 
جویدن آدامس  این تشخیص میسر خواهد شد به این ترتیب 
که در هنگام جویدن آدامس بزاق به آن متصل می شود و از 

این طریق باکتری های آن مشخص می شود.

تشخيص بيماری های دهان با جویدن آدامس

عکس نوشت

 فستيوال پرتاب گوجه 
در چانگشا چين
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