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دچار جنون  تكنولوژى 
شده ايم؛ اما فيلتر 

راه حل نيست

پتانسيل ايران
 به روايت

 ماركو مولر

رونمايى از يك 
فاجعه  در خدمـات 

خـودرويى
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ــون همه  ــت: در وين پيرام ــه گف ــور خارج وزير ام
موضوعاتى كه مورد توجه رهبر انقالب درباره برجام 

بود بحث و تاكيد كرديم اقدامات الزم ...

ــان و خانواده  ــور بين الملل معاونت امور زن مديركل ام
رياست جمهورى اظهاركرد: نمى توان گفت در زمينه 

حضور بين المللى سمن هاى زنان با ... 

مديركل حفاظت از محيط زيست استان اصفهان، در 
جلسه كاهش آلودگى هوا و مقابله با پديده گردوغبار 

دراستاندارى اصفهان كه... 

رييس سنديكاى صاحبان صنايع داروهاى انسانى با 
بيان اين كه تغيير قيمت برخى اقالم دارويى زيان ده و 

سربه سر در كميسيون هاى مربوطه وزارت ...

پيرامون موضوعـات مدنظر 
رهبرى، در وين بحث شد

تالش دولت براى تسهيل
حضور سمن هاى زنان  در

عرصه بين الملل 

33 درصد استان اصفهان را
مناطق بيابانى تشكيل مى  دهد

افزايش قيمت بيش از 150 قلم 
دارو  تصميمى براى بركنارى اسـد 

وجود ندارد
حسين اميرعبداللهيان، معاون عربى- آفريقايى وزارت 
ــه در بيانيه 9 بندى  ــت: همانگونه ك امور خارجه گف

نشست صلح وين تاكيد شده تصميمى براى  ...
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آمريكا جرات حمله به ايران 
را ندارد

ــدرت نظامى  ــت اصفهان گفت: ق امام جمعه موق
ــه آمريكاجرات  ــت ك ــدازه اى باال اس ــران به ان اي
ــك گلوله به  ــد و اگر روزى ي ــه به ما را ندارن حمل
ــود، از آن پس اسراييل و  ــليك ش سوى ايران ش
عربستانى وجود نخواهد داشت.حجت االسالم سيد 
ــاى نماز جمعه  ــادى در خطبه ه مجتبى ميردام
ــهر اصفهان با قدردانى از عزاداران حسينى در  ش
ــت: اجر عزاداران  ــورا و بعد از آن اظهار داش عاش
ــام صادق (ع)  ــين(ع) طبق حديثى از ام امام حس
بهشت است. وى در ادامه افزود: از تاثيرات نهضت 
ــلمان در  ــن بود كه مردم مس ــينى در دنيا اي حس
ــوريه و يمن  ــورها مانند عراق، س ــيارى از كش بس
ــيده اند كه عاشورا يعنى هيهات  به اين نتيجه رس
ــه مكتب ما  ــد بداند ك ــام دنيا باي ــن الذله و تم م

مكتب ذلت نيست ...

ــتاوردهاى  ــا و دس ــى توانمندى ه ــه منظورمعرف ب
ــن  ــازى، پنجمي ــى وزارت راه و شهرس وزارت
ــف و  ــاى مختل ــش ه ــى بخ ــگاه تخصص نمايش
ــعار ارتقاء  ــا ش ــه ب ــن وزارتخان ــته اي ــع وابس صناي
خدمات ،كارآمدى براى رفاه شهروندان ، چهارشنبه 

ــارروز در مصالى  ــدت  چه ــم آبان ماه به م شش
ــه كار ــران آغاز ب ــى ته ــام خمين بزرگ ام

ــركت   كرد. به گزارش روابط عمومى ش
ــهر، در  ــد فوالدش ــهر جدي عمران ش

ــگاه،   ــن نمايش ــاح اي ــم افتت مراس
ــاى ه ــيون  كميس ــاى  روس
ــاى  ــران و اعض ــى ، عم  اجتماع
كميسيون امنيت ملى و وزير راه و 
ــازى حضور داشتند. در اين  شهرس

ــا تاكيد بر بهره ورى  آيين آخوندى ب
ــادى افزود:  ــام حوزه هاى اقتص در تم

ــوى زيادى  ــادى و معن ــرمايه هاى م س
ــث مهم اين  ــود دارد؛ اما بح در ايران وج

ــرمايه ها  ــت كه ما چقدر از اين س اس
استفاده كرده ايم و به كدام حرف ها 

جامه عمل پوشانده ايم.
ــردم  ــه داد:م ــدى ادام آخون
ــان بهتر مى دانند كه  خودش
ــت؛  چه اتفاقاتى رخ داده اس
به همين خاطر عالوه بر بحث 
شفافيت بايد به بهره ورى نيز 

توجه كنيم و از تمام ثروتى كه 
در اختيار داريم نهايت استفاده 

و خدمات رسانى به مردم را داشته 
ــازى با اشاره  ــيم.وزير راه و شهرس باش

ــى آزاد شهروندان  به تصويب قانون دسترس
ــهروندى، حقوق شهروندى و  به اطالعات مسائل ش
آزادى اطالعات را يادآور شد و گفت: تصويب قوانين 
شهروندى اگرچه بسيار مثبت است؛ اما بايد تحليل 
كنيم كه در عمل چه اتفاقى رخ داده است، بدين معنا 

كه بايد تمام فرآيند مديريت را از 
ــهروندان ارزيابى  چشمان ش

كنيم. تا زمانى كه از چشم 
ــت مدار به موضوع  سياس

ــم، نگاه  نگاه مى كني
ما از باال به پايين است. 

ــم نگاه پايين به  ما بايد بتواني
باال نيز داشته باشيم.وزير
را ه و شهرسازى گفت: 
اگر تمامى فرآيندها 
ــاى  را در حوزه ه

ــازى از  مختلف راه و شهرس
ــه اول ارزيابى كنيم آن  آخر ب

ــكل دارد. ــت كه مى فهميم كجاى كار مش وقت اس
ــرح تكريم ارباب رجوع  آخوندى با انتقاد از اجراى ط
ــه در ادارات رخ مى دهد گفت: اجراى طرح  و آنچه ك
ــان داده كه حوزه  ــون نش ــاب رجوع تاكن تكريم ارب
ــاله با حقوق  ــت مسووالن است و اين مس قدرت دس
شهروندى در تناقض است؛  به همين خاطر بايد تمام 
اطالعات توليد شده در وزارت راه وشهرسازى 
ــرد؛ زيرا متعلق  ــار مردم قرار گي در اختي
ــا توجه به  ــت: ب ــت.وى گف به آنهاس
ــاظ اجتماعى  ــه لح ــه ايران ب اينك
ــى دارد،  ــاى فراوان ــت ه گسس
ــى و در  ــه راحت ــوان ب ــى ت نم
ــى اطالعات  ــدت زمان كوتاه م
ــده را به صورت آنالين  توليد ش
ــرار داد؛ اما  ــردم ق ــار م در اختي
ــازى  ــالش وزارت راه و شهرس ت
ــتن تمامى  ــتا برداش ــن راس در اي
ــى آزاد همه مردم به  موانع و دسترس
ــت،  ــت. الزم به توضيح اس اطالعات اس
ــن ــازى از بزرگتري وزارت راه و شهرس
ــوب مى  ــه هاى دولت محس  وزارتخان
ــود كه از تجميع وزارتخانه هاى  ش
راه و مسكن تشكيل شده است و در 
ــكن و شهرسازى،  حوزه هاى مس
فرودگاه و هواپيمايى، كشتيرانى و 
بنادر، راه و پايانه مسافرى زمينى، 
ــهرى،  ــار برون ش ــن و قط راه آه
ــش و پايش راه و  تحقيقات و پژوه
ــى و زلزله نگارى،  مسكن،  هواشناس
مجرى ساختمان ها و تاسيسات دولتى 
و عمومى فعاليت دارد. گفتنى است شركت 
ــهر به عنوان نماينده  عمران شهر جديد فوالدش
ــهرهاى جديد اين استان  اصفهان به همراه ديگر ش
ــهروندان در اين  ــف كار آمد محور ى براى ش با تعري

نمايشگاه شركت كرده است.

در زمينه هتل دارى و گردشگرى؛

فنـالند خواستار همـكارى با اصفهـان شد

ابتكار در اصفهـان:

گاوخـونى  هـستيم پيگير احيـاى تاالب

پنجمين
 نمايشگاه توانمندى 

وزارت راه و شهرسازى 
آغاز به كار كرد
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رييس كميته دفاعى مجلس با اشاره به برگزارى اجالس وين 
براى حل بحران سوريه، گفت: ايران غير از موضوع هسته اى 

مذكره  اى با آمريكايى ها ندارد.
ــت وين و گمانه زنى هاى  اسماعيل كوثرى، با اشاره به نشس
ــران و آمريكا در موضوع  ــانه ها مبنى بر مذاكره اي برخى رس
سوريه، گفت: همانطور كه مقامات جمهورى اسالمى ايران 
ــته اى، به  ــران به غير از موضوع هس بارها اعالم كرده اند، اي
ــكا مذاكره اى نمى كند. هيچ وجه در موضوع ديگرى با آمري

ــانه هايى كه چنين مطالبى را مطرح و عنوان  وى افزود: رس
مى كنند كه ايران در حاشيه اجالس وين درباره حل بحران 
سوريه به طور دوجانبه مذاكره اى با مقامات آمريكايى داشته 
است، بايد گفت كه اينها چون خودشان را وابسته به بيگانگان 

مى دانند، چنين موضوعاتى را مطرح مى كنند.
ــر اينكه  ــا تاكيد ب ــت ملى مجلس ب ــيون امني عضو كميس
ــته اى به ــارج از چارچوب هس ــم مذاكره كننده ايران، خ تي

ــتقيمى ندارد،   هيچ وجه با آمريكا مذاكره و گفت وگوى مس

اظهار داشت: در موضوع سوريه، آمريكايى ها و هم پيمانانش 
ــوت نمى كردند،  ــران را دع ــته اي كه در اجالس هاى گذش
خودشان از طريق روسيه وارد و متوجه شدند كه بدون حضور 
ايران نمى توانند در سوريه به نتيجه برسند.كوثرى افزود: اين 
ــت كه ايران مذاكره در جمع و اجالس، در موضوع  طور نيس
ــوع در مذاكره  ــوريه را نپذيرد، اما به هيچ وجه اين موض س
مستقيم با آمريكا مطرح نشده است، بنابراين اينكه بعضى از 
رسانه هاى داخلى هم اين چنين مطرح مى كنند كه ايران و 
آمريكا مذاكره مستقيم درباره سوريه داشته اند، نشان دهنده 
ــه مى خواهند  ــه هميش ــت ك ــس بودن  آنها اس ضعيف النف
خودشان را تابع يك قدرت بزرگ و شيطان بدانند،بنابراين  
ــائل را مطرح مى كنند.وى در پايان خاطر نشان  اينگونه مس
كرد: امروز آمريكايى ها و همپيمانش براى حل بحران سوريه 
ــيده اند كه بدون حضور جمهورى اسالمى  به اين نتيجه رس
ايران نمى توانند بحران سوريه را حل و فصل كنند و به نقش 

بارز ايران براى حل اين موضوع پى برده اند.

ــلح آماده  ــه نيروهاى مس ــر اينك ــا تاكيد ب ــاع ب وزير دف
ــكا و رژيم  ــت آمري ــاى دول ــرارت ه ــخگويى به ش پاس
صهيونيستى بوده و خواهند بود، گفت: چهره جنايتكارانه، 
ــر همه ملت هاى  ــراييل و آمريكا ب آدمكش و متجاوز اس

جهان شناخته شده است.
ــتيبانى نيروهاى  ــين دهقان، وزير دفاع و پش  سردار حس
ــلح  در واكنش به اظهارات وزراى دفاع آمريكا و رژيم  مس
صهيونيستى طى سخنانى اظهار داشت: جمهورى اسالمى 
ــاس دكترين دفاعى خود و با توجه به الزامات  ايران، بر اس
دفاعى ناشى از تهديدات و براى حمايت از جريان مقاومت 
در تمامى زمينه ها بر توان دفاعى خود مى افزايد و همواره 
نيروهاى مسلح ما آماده پاسخگويى به شرارت هاى دولت 

آمريكا و رژيم صهيونيستى  بوده و خواهند بود.
وى افزود: به نظرم زمان بيان اينگونه اظهارات، در حاليكه 
ــار و نياز به  ــاخته گرفت ــائل خودس ــن دو رژيم در مس اي
ــته و ترجمان استيصال آن ها   كمك ديگران دارند،گذش

ــت و تنها مصرف تبليغاتى داخلى  فرافكنى عوامل شكس
ــت آقايان كتاب هاى خاطراتشان را از هم  دارد؛ خوب اس
ــايد فرصت زياد ديگرى اكنون شروع به نوشتن كنند، ش

 پيدا نكنند.
ــه، آدمكش و  ــره جنايتكاران ــاع تصريح كرد: چه وزير دف
متجاوز اسراييل و آمريكا بر همه ملت هاى جهان شناخته 
ــت و ملت ها اين دو رژيم را جنگ طلب، متجاوز،  شده اس
خون خوار و ضد حقوق بشر مى دانند، بنابراين نيازى نيست 
ــان اين معانى را اثبات  كه هر روز خودشان با زبان خودش
كنند.سردار دهقان گفت: البته حتى ملت هاى كوچك و 
بدون ابزار، تحقير و شكست را بر آمريكا، اسراييل و اذنابش 
تحميل كرده اند مثل سومالى، حزب اهللا لبنان و حماس در 
اراضى اشغالى؛ قاعدتاً ملت قدرتمند ايران با سابقه تمدن 
چندين برابر آمريكا و رژيم جعلى اسرائيل اين نوع سخنان 
را بيان ضعف و ناتوانى آن ها مى داند و در عين حال آماده 

است درسى فراموش نشدنى هم به متجاوزين بدهد.

 ايران آماده است تا درسى فراموش نشدنى به متجاوزان بدهدايران هيچ مذاكره مستقيمى با آمريكا، درباره سوريه نخواهد كرد

ــى وزارت امور  ــى- آفريقاي ــان، معاون عرب ــين اميرعبداللهي حس
ــت صلح وين  ــه در بيانيه 9 بندى نشس خارجه گفت: همانگونه ك
ــد رييس جمهورى  ــده تصميمى براى بركنارى بشار اس تاكيد ش
ــزارش ايرنا،  ــدارد. به گ ــود ن ــخص وج ــوريه در زمانبندى مش س
اميرعبداللهيان كه همراه هيات ايرانى در نشست صلح وين حضور 
ــكلى كه در اين نشست وجود  ــتين مش ــت افزود: نخس داشته اس
ــاره به  ــدگاه هاى طرفين بود.وى با اش ــت، فاصله زياد بين دي داش
ــا در بيانيه اى  ــركت كرده بودند ت ــت ش اينكه برخى در اين نشس
ــد  رييس  ــار اس ــده بش ــه طى جدول زمانبندى ش اعالم كنند ك
جمهورى سوريه چه زمانى از قدرت كناره گيرى كند، تصريح كرد : 
بعضى ها نيز به دنبال اين بودند كه با استفاده از فرصت اين جلسه، 
ــى خود را درموضوعات مختلف منطقه به ويژه  ديدگاه هاى سياس

موضوع سوريه پيش ببرند.
وى تاكيد كرد : اما براى جمهورى اسالمى ايران مهم بود كه راهبرد 

خود را در چنين فضاى متضادى درجلسه پيش ببرد.
امير عبداللهيان اظهار داشت: طرحى را آمريكايى ها ارائه كردند و 
روسيه نيز متقابال طرح مكتوبى را براى برون رفت سوريه از بحران 

سياسى مطرح كرده بود.
ــورمان افزود: كار ــى وزارت امور خارجه كش ــى آفريقاي معاون عرب
ــيار دشوار بود؛  ــورمان نيز در اين نشست بس  وزير امور خارجه كش
زيرا فضاى غالب در جلسه سمت و سويى را داشت كه ممكن بود با
ــيه و برخى كشورها در تعارض   نگاه ها و سياست هاى ايران، روس
ــدن  ــان اينكه يكى ازداليل طوالنى ش ــد. اميرعبداللهيان بابي باش
نشست، چالش هاى موجود و تفاوت ديدگاه ها بود، گفت : در پايان 
بيانيه اى 9 بندى مورد توافق شركت كنندگان در نشست صلح وين 
ــالمى ايران  ــه بندهاى اين بيانيه، جمهورى اس قرارگرفت و درهم

ــود را مطرح كند؛ البته برخى  تالش كرد ديدگاه هاى مورد نظر خ
شركت كنندگان ديدگاه هاى سازنده اى نداشتند و حتى در اصالح 

بيانيه نيز اين امر ديده مى شد.
معاون عربى آفريقايى وزارت امور خارجه افزود: دكتر ظريف تالش 
ــالمى در موضوع سوريه در  كرد چارچوب اصلى سياست ايران اس
خروجى بيانيه گنجانده شود و نكات مهمى كه در اين بيانيه آمده در 
مسائل اصولى همچون حاكميت، استقالل و تماميت ارضى و وحدت 

ملى سوريه تاكيد و تصريح شده است.
ــده كه  به گفته اميرعبداللهيان، در اين بيانيه همچنين يادآورى ش

هيچ كسى دنبال تجزيه كشور سوريه نيست.
وى ادامه داد: نكته دوم درباره سرنوشت بشار اسد بود و در طرح هاى 
پيشنهادى كه از سوى آمريكا مطرح مى شد جدول زمانبندى براى 
پروسه انتقال قدرت، پيش بينى شده بود كه با تالش دكتر ظريف 
در اين جلسه قرار بر اين شد كه اين جدول زمانبندى دربيانيه پايانى 
وجود نداشته باشد و درنهايت تصويب شد كه يكى از بندهاى بيانيه 
اين باشد كه مردم سوريه نسبت به سرنوشت خود تصميم بگيرند.
معاون عربى آفريقايى وزارت امور خارجه توضيح داد: موضوعى كه 
كمترين چالش را در نشست ياد شده داشت مبارزه با تروريست بود 
ــر اين بود كه از نگاه طرف هاى مختلف، گروه هاى  اما چالش بر س
ــتند.امير عبداللهيان  شناخته شده در سوريه چه طرف هايى هس
افزود: برخى روسيه را متهم مى كردند كه گروه هايى به جز داعش 
ــوريه هدف قرار مى دهد؛ موضوع مبارزه با  و جبهه النصره را در س
تروريست و پيگيرى روند سياسى از جمله موضوعاتى بود كه مورد 

توجه قرار گرفت.
وى ادامه داد: نقش سازمان ملل در اين ميان و در هر پروسه سياسى 
در سوريه براى ما بسيار حائز اهميت است و اين امر در شكل ظاهرى 

ــه و در پيگيرى برخى طرف ها به طور جدى مورد توجه قرار  جلس
نگرفته بود.

معاون وزير امور خارجه ادامه داد: در نشست صلح وين تصريح شد كه 
با پيشنهاد ايران و با تصحيح برخى بندها، هرگونه پروسه سياسى و 
آتش بس در سوريه در چارچوب تالش هاى سازمان ملل و با كمك 
و نظارت اين سازمان بين المللى انجام شود و درعين حال براى ادامه 
ــكيل و يا به همين نحو  ــاتى گروه هاى كوچكترى تش چنين جلس

جلسات برگزار شود توافقاتى نيز حاصل مى شود.
امير عبداللهيان درباره جلسه بعدى صلح سوريه در وين اظهار كرد: 
ــد؛  اما جزييات اين جلسه هنوز  قرار شده جلسه بعدى در وين باش
ــازمان ملل با توجه به نحوه  مشخص نيست. مقرر است نماينده س
ــورها در تماس و  ــى و بيانيه اعالم شده، با كش پيگيرى روند سياس
مشورت باشد. وى درباره ادامه حمله روسيه به تروريست ها در سوريه 
نيز گفت: بحث هايى درباره تداوم حمله روسيه به داعش در روسيه 
بحث هايى مطرح شد و برخى روس ها را متهم كردند كه اين اقدامات 
ــت اما در نهايت بر مبارزه با تروريسم براساس  خارج ازچارچوب اس
قطعنامه هاى سازمان ملل تاكيد و مقرر شد كشورها در امر مبارزه با 

تروريسم با جديت حمايت خود را از سوريه ادامه دهند.
ــار اسد از سوى  معاون وزير امور خارجه درباره تجهيز مخالفان بش
ــى همين  ــى از موضوعات چالش ــد: يك ــورها يادآور ش برخى كش
ــاله بود كه اوال ما مبارزه معتدل مسلحانه نداريم؛ مبارزه مسلح  مس
ــد يك آهن ربا  ــا دارد اما درعمل مانن به اصطالح معتدل نامى زيب
ــوند و با اين نگاه  ــتى مى ش اين گروه ها جذب گروه هاى تروريس
ــى فاصله  ــود و از راهكار سياس نظامى، وضعيت پيچيده تر مى ش

مى گيرد.
ــختى داشتيم و  ــه س امير عبداللهيان همچنين تاكيد كرد: جلس

پيچيدگى هاى فراوانى داشت و اين جلسه براى شروع گفت وگوى 
ــازنده مى تواند گام نخست باشد اما با توجه  چند جانبه، خوب و س
به اينكه برخى در اين جلسه ايده هايى كه دنبال مى كردند سازنده 
نبود در ادامه فكر مى كنم با سختى هاى بيشترى در نشست صلح 

سوريه همراه خواهيم بود.
وى تاكيد كرد: نفس اينكه همه بر ضرورت پيگيرى راه كار سياسى، 
ادامه گفت وگو ها، مبارزه با تروريست و اينكه مردم سوريه بتوانند 
ــازمان ملل نقش  ــان تصميم بگيرند و س نسبت به آينده كشورش
ــت و از اين منظر تصور  ــى ايفا كند اتفاق خوبى اس محورى و اساس
ــه موفقى بود و مى توانم بگويم كه با برخى كشورها  مى كنيم جلس
مواضعى نسبت به هم داشتيم؛ اما جمهورى اسالمى ايران با مواضعى 
منحصر به فرد توانست با گفت وگوى هاى وزير امور خارجه كشورمان 

مسير مطمئنى براى اين گفت وگو ها پايه ريزى كند.
ــور خارجه توضيح داد: طرفين حاضر  معاون عربى افريقايى وزير ام
در نشست صلح سوريه در وين نگاه خود را در بيانيه مطرح كردند و 
ــد و آنچه درباره بيانيه مورد توافق قرار  اين مساله درجلسه بحث ش
گرفت يك متن مكتوب و نوشته است اما طبيعى است كه هريك از 
وزرا خارج از جلسه مسائل مهمى از جمله بودن يا نبودن بشار اسد 

را بيان كنند.
ــك چارچوب مورد  ــت: اين بيانيه ي ــان در پايان گف امير عبداللهي
ــوده و طبيعى  ــت وگو هاى بعدى ب ــوان مبنا براى گف توافق به عن
ــان در اين جلسه تامين  ــانى كه فكر مى كنند نظرات ش است كس
ــه شده بودند  ــد و به خصوص افرادى كه با اين نيت وارد جلس نش
ــاق در اين  ــق كنند و اين اتف ــد از قدرت تواف ــاره خروج اس كه درب
ــرى را مطرح  ــاى ديگ ــدگاه ه ــت دي ــه رخ نداد ممكن اس جلس

كرده باشند.

صدا و سيما پاى خواننده لس آنجلسى را به تلويزيون باز كرد. به 
گزارش ايسكانيوز صدا و سيما براى اولين بار پس از انقالب پاى 
يك خواننده ايرانى مقيم آمريكا را به تلويزيون باز كرد. اخبار 
ــوارض 20 هزار تومانى  ــرى 19 در خبرى درباره ع بخش خب
ــن ، خواننده ايرانى مقيم آمريكا ، جاده چالوس آهنگى از معي
 پخش كرد. اين آهنگ، آهنگ «هوا ابرى و من با چشماى تر»، 
يكى از جديدترين آهنگ هاى معين است كه در بخش خبرى 

19 پخش شد.

ــرد كه يك خواننده رپ  يك مقام وزارت دفاع آمريكا اعالم ك
آلمانى كه به داعش پيوسته و باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا 
را تهديد كرده بود، در حمالت هوايى جنگنده هاى اين كشور در 
سوريه كشته شد. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، 
دنيس كاسپرت كه با نام هنرى « دسو داگ» در برلين خواننده 
ــد اين گروه ــتن به داعش يكى از اعضاى ارش رپ بود با پيوس
شده بود.اليسا اسميت، سخنگوى وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد: 
من مى توانم تاييد كنم كه او در حمالت هوايى در شانزدهم ماه 

اكتبر در شهر رقه كشته شد.

ــخنان  پيش از خطبه هاى  حسن رحيم پور ازغدى س
نماز جمعه اين هفته تهران، در آستانه سالروز 13 آبان 
را، به ماجراي دخالت هاي آمريكا در ايران اختصاص داد  
ــراغ هر كسى  و گفت: آمريكا پس از پيروزي انقالب س
كه فكر مى كرد مى تواند  از طريق او به انقالب نفوذ كند 
رفت و هدف آنها هم حذف امام خمينى(ره) و راه ايشان 
ــر كار آوردن افراد ميانه رو و  بود و راهبرد آنها هم بر س

متمايل به غرب بود. 
ــگاهيان،  ــكا در ميان مراجع قم، دانش وى افزود: آمري
تكنوكرات ها، اهالى رسانه ، توده اى ها و كمونيست ها، 
ــود. آنها از  ــرده ب ــان نفوذ ك ــا و جدايى طلب چريك ه
ــراغ آخوند، وزير،  هيچ كسى صرف نظر نكردند و به س
ــن فكر ، ليبرال ها و دولتى ها  وكيل و ضد آخوند و روش
رفتند. آنها حتى تا شوراى انقالب نفوذ كرده بودند و از 

محرمانه ترين اخبار آنها اطالع داشتند.
ــتند؛  ــس آدم داش ــوزه و مجل ــت و ح ــا در دول  آنه
ــن  همي ــد؟  ندارن آدم  االن  ــد  مى كني ــر  فك
ــالمى  اس ــورى  ــاى جمه نهاده ــه  هم در  االن 
ــتفاده  ــوى اس ــه نح ــى ب ــر كس ــد و از ه آدم دارن

مى كنند.

ــى  ــار روزانه بيش از 11مرگ بر اثر خودكش اگر چه آم
ــد، اما اخبار هر  ــى را متحير نمى كن در ايران ديگر كس
ــى كودكان، نونهاالن و نوجوانان، هنوز  روزه از خودكش
براى بسيارى باورناپذير است. در جديدترين خبر، يك 
پسربچه ده ساله در محله خليج فارس تهران خود را با 

روسرى و ميله بارفيكس حلق آويز كرد.
اين پسر بچه، كه دانش آموز كالس پنجم ابتدايى بوده 
به وسيله روسرى، خودش را از ميله بارفيكس، حلق آويز 

كرده است. 
ــتان ــروى انتظامى و بيمارس ــت، ني ــر اس الزم به ذك
 فياض بخش در حال بررسى علت دقيق و جزييات اين 

حادثه  هستند. 
ــاه 94،  ــن و در مهرم ــش از اي ــر»، پي به گزارش «نظ
ــهر تهران خبر داد  ــوراى ش ــور، عضو ش فاطمه دانش
ــداد 111 كودك در  ــا 1383 تع ــال 1381 ت كه از س
ــور در  ــد. دانش ــى كرده ان ــه خودكش ــدام ب ــران اق اي
ــن كودكان بين  ــه روزنامه «اعتماد» گفت اي اين باره ب
ــته اند و خودكشى آن ها  ــن داش ــت تا 13 سال س هش
ــت. او افزود: 59 نفر از  ــموميت بوده اس ــيوه مس به ش
ــر بوده اند.  ــودك نيز دخت ــر و 52 ك ــودكان پس اين ك
ــارى در مورد  ــن آم ــت كه چني ــتين بار اس اين نخس
ــود. بر پايه اين  ــى كودكان ايرانى اعالم مى ش خودكش
گزارش، اين آمار بر اساس پژوهش مؤسسه رحمان به

 دست آمده است.

ــور با بيان اينكه امنيت كشورهاى خاورميانه به ويژه  وزير كش
ــت، گفت: آمريكا نبايد در  عراق و سوريه با هم گره خورده اس
مسايل امنيتى منطقه دخالت كند. به گزارش ايرنا، عبدالرضا 
رحمانى فضلى در همايش گرامى داشت سالروز شهادت شهيد 
ــهداى دانش آموز در كرج با اشاره  محمدحسين فهميده و ش
ــايه گفت: امروز تحوالت  به وضعيت امنيتى كشورهاى همس
منطقه بيانگر آن است كه دشمنان به دنبال آسيب رساندن به 
انقالب اسالمى هستند.وى ادامه داد: برخى مى گويند امنيت 
سوريه به ايران ارتباطى ندارد و كشورما نبايد به سوريه كمك 
كند اما بايد اين مساله را در نظر داشت كه امنيت ايران اسالمى 
در سوريه و عراق تعريف مى شود.وزير كشور افزود: بايد از اين 
ــيد كه به آمريكا چه ربطى دارد كه از آن سر دنيا در  افراد پرس

منطقه دخالت مى كند؟

صداى خواننده مقيم آمريكا
 از خبر سيما

خواننده رپ آلمانى در سوريه 
كشته شد

آمريكا حتى در ميان مراجع
 هم نفوذ كرده بود

تراژدى خودكشى كودكان و 
نوجوان در ايران

امنيت ايران در سوريه و عراق 
تعريف مى شود

شنيده ها 

ابراز تعجب  و بى اطالعى پوتين، از تعداد كشته شدگان حادثه مناپيرامون موضوعات مدنظر رهبرى، در وين بحث شد
وزير امور خارجه گفت: در وين پيرامون همه موضوعاتى كه مورد 
توجه رهبر انقالب درباره برجام بود بحث و تاكيد كرديم اقدامات 
ــط آمريكايى ها صورت گيرد تا مقامات ايرانى مطمئن  الزم توس

شوند تحريم ها رفع شده است.
ــان اينكه درباره برجام    محمدجواد ظريف وزير امور خارجه با بي
با 1+5 و آمريكا مذاكراتى داشتيم گفت: آمريكايى ها بايد هرچه 
سريع تر تعهدات شان را راجع به برجام اجرا كنند و ما مى خواهيم 
ــدات در زمينه هاى مختلف  ــل كنيم كه اين تعه اطمينان حاص

برجام انجام مى شود. 
وى افزود: در همه موضوعاتى كه مورد توجه مقام معظم رهبرى 
ــه اقدامات الزم  ــث كرديم و ضرورت اينك درباره برجام بود، بح
توسط آمريكايى ها صورت گيرد كه مقامات ايرانى مطمئن شوند
ــاره به  ــت. وزير امور خارجه ايران با اش ــده اس  تحريم ها رفع ش
اينكه درباره نيروگاه اراك بحث هاى مفصلى انجام گرفت، گفت: 
پيشرفت بسيار خوبى داشتيم در مورد تعهدات قراردادى،  براى 
بازسازى اراك و همينطور اقدامات خوبى داشتيم كه آمريكا بايد 
به شركاى تجارى ايران تضمين بدهد كه مانع تجارت  آنها با ايران 
ــه برگزار كرديم و در اين جلسات  ــه جلس نشود.ظريف گفت: س
ــب  ــنگتن كس دربرخى موارد آنها(آمريكايى ها) رفتند و از واش
تكليف كردند و به ما پاسخ دادند.  وى با اشاره به اينكه در جلساتى 
كه همكاران ما درسطح تخصصى و كارشناسى داشتند بحث هاى 
ــد.وى تاكيد كرد: اميدواريم  مربوط به اجراى برجام پيگيرى ش
جلساتى كه در دو روز داشتيم به روند اجرايى شدن برجام كمك 
كند و بخصوص اينكه توجه كامل ورعايت دستورات مقام معظم 
رهبرى مبناى بحث هايى بود كه در اين  دور روز صورت گرفت.  
ــوريه جلسه طوالنى و  وزير امور خارجه در باره اينكه در مورد س
ــوريه بحث هاى بسيار صريحى  جدى بود، تصريح كرد: درباره س
ــركت كنندگان تالش داشتند كه بايد  ــد و گروهى از ش انجام ش

راجع به آقاى بشار اسد تصميم گيرى شود.
ظريف با اشاره به اينكه ما چند نكته را در اين جلسه تصحيح كرديم 
ــت، گفت: اول اينكه ما گفتيم كه  كه در بيانيه نهايى نيز آمده اس
طرف هاى موضوع سوريه مردم سوريه هستند و ما طرف و موضوع 
سوريه نيستيم، ما كسانى هستيم كه دراين جلسه جمع شده ايم 
براى اينكه كمك كنيم و تسهيل كنيم اجراى راه حل سياسى براى 

سوريه راوطرف دعواى سوريه مردم سوريه هستند.
ــم مقابله  وى گفت: دوم اينكه ما تاكيد كرديم كه بايد با تروريس
ــوريه ــوريه بايد مردم س ــاره آينده س ــوم اينكه درب ــود و س بش
 تصميم گيرى كنند و ما اينجا نيامده ايم كه تصميم بگيريم كه چه 

كسى مسووليت در سوريه داشته باشد و چه كسى نداشته باشد.
ــى هنوز هست و  وزير امور خارجه افزود: البته اختالف نظر اساس
يك گروهى در اين جمع از اول مبناى كار سياسى خود را برا آن 
گذاشتند كه اقاى اسد نبايد باشد و ما هم گفتيم كه اين تصميمى 

است كه بايد مردم سوريه بگيرند وبه ان تاكيد كرديم.
ــبتا معتدلى است  ظريف با تاكيد بر اينكه بيانيه نهايى، بيانيه نس
ــيار مهمى در  و آن ديدگاههاى افراطى را ندارد، گفت: نكات بس
بيانيه امده است  مثل اينكه هر راه حل سياسى بايد توسط مردم و 
گروه هاى سوريه گرفته شود و نهايتا اين مردم سوريه هستند كه 
در باره اينده خود تصميم مى گيرند.  ويزر امور خارجه با اشاره به 
اينكه بايد ديد كه آيا اراده سياسى براى پذيرفتن واقعيات منطقه 
ما وجود دارد يا نه،گفت: بايد همه همسايگان ما و همه بازيگران 
بين المللى اين باور را پيدا كنند كه داعش دشمن همه ما است، 
داعش يك اهرم بازى نيست،داعش يك خطر جدى و امنيتى براى 
همه ما است و همه كشورها بايد با ان برخورد جدى داشته باشند.

وى افزود: افراط و تروريسم خطرى است كه همه را تهديد ميكند 
ــه  و ما منتظريم تا واقع بينى را در روند تصميمات اعضاى جلس

ببينيم.

على الريجانى با حضور در منزل آيت اهللا مؤيدى قمى مفسر قرآن 
و استاد اخالق كه در فاجعه تاسف بار منا جان خود را از دست داده 
است، با خانواده ايشان ديدار كرد و درگذشت اين عالم برجسته را 
تسليت گفت. رييس مجلس شوراى اسالمى براى آن فقيه عاليقدر 

طلب مغفرت و رحمت و براى خانواده ايشان طلب صبر كرد.
ــاره به ابعاد فاجعه بزرگ منا، گفت:  الريجانى در اين ديدار با اش
ــت  ــور بود و براى تعيين سرنوش اين حادثه ضايعه اى براى كش
ــود. وى  ــتيم تا تعيين تكليف ش مفقودين در حال پيگيرى هس
افزود: سعودى ها تعدادى از جانباختگان منا را دفن كردند و براى 

شناسايى مفقودين، در حال انگشت نگارى هستيم.
رييس قوه مقننه با بيان اينكه عربستان در ايجاد اين حادثه، مقصر 
ــياربد عمل كرد، بيان داشت: بايد براى  ــت و بعد از آن نيز بس اس
ــير را طى كنيم تا به نتيجه برسيم. الريجانى  كشف حقيقت مس
در مورد وضعيت ركن آبادى سفير سابق ايران در لبنان نيز گفت: 
آقاى ركن آبادى را به بيمارستان منتقل كردند كه عربستان اين 

موضوع را رد كرد.
وى با تاكيد بر اينكه عربستان رفتارى غيرمعقول در موضوع حادثه 
ــت، اضافه كرد: دولت عربستان مى توانست اين حادثه را  منا داش
ــاماندهى كند كه در اين صورت تعداد جانباختگان  مديريت و س

بسيار كمتر مى شد.
رييس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: سعودى ها تا همين چند 
ــته ها را حدود 700 نفر اعالم مى كردند كه  روز پيش تعداد كش

معلوم شد بيش از 7 هزار نفر جان خود را از دست دادند.
ــابقه  ــطح دنيا، حادثه اين چنينى س ــد بر اينكه در س وى با تاكي
ــتان به دنبال سرپوش گذاشتن  نداشته است، اظهار كرد: عربس

بر اين فاجعه است.

ــاب، گفت: از  ــه حقيقت ي ــكيل كميت ــاره به تش الريجانى با اش
ــتيم و همچنين از طريق  طريق اين كميته در حال پيگيرى هس
بين المجالس كشورهاى اسالمى، سازمان ملل متحد و ... هم دنبال 

مى كنيم تا ابعاد حادثه مشخص شود.
رييس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه هنوز ابعاد اين فاجعه 
براى ديگر كشورها روشن نشده است، ادامه داد: وقتى موضوع و 
تعداد كشته ها را به پوتين رييس جمهور روسيه بيان كردم خيلى 

تعجب كرد و نمى دانست ابعاد اين فاجعه به اين بزرگى است.
ــالمى در اين ديدار با بيان اينكه فاجعه  رييس مجلس شوراى اس
ــنيديم كه ــت، گفت: ش ــتثنايى و عجيب  اس ــه اى اس منا حادث
1500 نفر از كشته ها مربوط به كشور عربستان است، اما تاكنون 

در دنيا به صورت رسمى تعداد كشته ها اعالم نشده است.
در اين ديدار خانواده آيت اهللا مؤيدى قمى،  به فعاليت ها و خدمات 
اجتماعى اين عالم ربانى اشاره و بيان كردند: ايشان در امور خيريه 
فعاليت زيادى داشت؛ به طورى كه اقدام به تاسيس موسسه اى در 
ــت در  اين زمينه كرد و حتى براى كودكان و فرزندان بى سرپرس
حاشيه شهر مشهد اقدام به تاسيس موسسه اى براى تحت پوشش 

گرفتن اين افراد كرد كه به تازگى از اين موضوع آگاه شديم.
درخواست نوجوان قمى از  الريجانى

 در حاشيه ديدار رييس مجلس شوراى اسالمى با خانواده آيت اهللا 
مؤيدى قمى و پس از خروج دكتر الريجانى از منزل اين عالم ربانى، 
نوجوانى خواستار صحبت با دكتر الريجانى شد كه با استقبال گرم 

رييس مجلس مواجه شد.
ــا الريجانى، نامه اى به رييس مجلس  اين نوجوان پس از گفتگو ب
ــا به كمك ــت كرد ت ــا كنند و درخواس ــان آن را امض داد تا ايش

 رييس مجلس بتواند با رهبر انقالب ديدار كند.

اميرعبداللهيان:

 تصميمى براى 
بركنارى اسد 
وجود ندارد
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همزمان با هفته پدافند غيرعامل، در شركت فوالد مباركه اصفهان 
ــالم؛ محور پايداري ملّي»  ــترده اي با شعار «جامعه س مانور گس
ــس پدافند غيرعامل  ــبحاني مديرعامل و ريي با حضور دكتر س
شركت فوالد مباركه اصفهان، محمد صفدريان مديركل پدافند 
غيرعامل استان، معاونين، مديران و كاركنان شركت فوالد مباركه 

برگزار شد.
همچنين در جريان برگزاري اين مانور دكتر سبحاني مدير عامل و 
رييس پدافند غير عامل شركت فوالد مباركه اظهار داشت: پدافند 
غير عامل تنها مختص زمان جنگ نيست از اين رو همواره براي 
هر نوع تهديدي بايد آمادگي الزم وجود داشته باشد به ويژه اينكه 
اين امر با هدف حفظ نيروي انساني و ماشين آالت و سرمايه هاي 
كارخانه مي باشد. بايد در نظر داشت دشمن هنگام برنامه ريزي 
ــود تهديد  براي هرگونه تهديد و در هر اقدام خود هزينه ها و س
مورد نظر را ارزيابي مي كند چنانچه هزينه از در آمد باالتر باشد از 
اقدامش منصرف مي شود. بنابر اين وقتي پدافند غيرعامل خوب 
ــگيرانه انجام گردد و در مورد اقدامات  عمل كند و اقدامات پيش

خصمانه به موقع عمل كند، براي دشمن ايجاد مانع مي نمايد.
فراموش نكنيم فوالد مباركه بزرگ ترين سرمايه ملّي در صنعت 

فوالد كشور و در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است.
ايشان در ادامه افزود: اين جاي بسي خرسندي است كه هرسال 
ــجم تري براي مواجهه با  در هفته پدافند غيرعامل به طور منس
ــمن خود را آماده مي كنيم و بهتر اين است كه اين  اقدامات دش
اقدامات و تدابير فقط به اين هفته محدود نشده و در طول سال 
ــكال مختلف آمادگي مجموعه را مورد بررسي و آزمايش  به اش
قرار داده و برنامه هاي بازآموزي را اجرا نمائيم. اين مهم است كه 
به خاطر داشته باشيم در فوالد مباركه حادثه هميشه در كمين 
است، بايد در مورد افراد و تجهيزات آمادگي وجود داشته باشد. 
در هر حادثه اي در اسرع وقت بايد اقدامات الزم را به عمل آورد و 
از وارد آمدن هرگونه ضرر و زيان به سيستم، تجهيزات و نيروي 

انساني جلوگيري كرد.
دكتر سبحاني با تأكيد بر اين كه هدف از پدافند غيرعامل حفظ 
ــاني شركت ــالمت نيروي انس ــرمايه و تجهيزات و حفظ س س
ــراي پدافند  ــا توجه به اج ــبختانه ب ــد ادامه داد: خوش  مي باش
غير عامل در سنوات اخير در فوالد مباركه زيرساخت هاي خوبي 
طراحي و برنامه ريزي شده است، تدابيري كه به ما نشان مي دهد 
در هنگام بروز هرگونه تهديد احتمالي بهترين عملكرد براي تك 

تك كاركنان كدام است.
اقدامات پدافند غير عامل فوالد مباركه مي تواند در سطح 

كشور الگو باشد
همچنين صفدريان مديركل پدافند غير عامل استان نيز ضمن 
ــوالد مباركه در انجام اين مانور  قدرداني از مديريت و كاركنان ف
گفت: پدافند غير عامل با هدف حفظ سرمايه، تجهيزات و استمرار 

فعاليت هاي توليدي در فوالد مباركه برگزار گرديد ضمن اينكه 
بايد اذعان داشت در سنوات گذشته هم فعاليت هاي بسيار خوبي 

در اين زمينه صورت گرفته است.
ــاره به نتايج اجراي پدافند غير عامل در كشور و به طور  وي با اش
مشخص در فوالد مباركه گفت: در اين شركت با وجود اينكه تمام 
ــكالت در زمينه مواد اوليه و فروش محصوالت،  تحريم ها و مش
كماكان ميزان توليد اين شركت حفظ و پروژه هاي توسعه در حال 
ــت كه اين ها همه در نتيجه اجراي پدافند غيرعامل در  انجام اس

تمامي سطوح اين شركت است.
ــن مطلب كه  ــا ذكر اي ــتان ب ــر عامل اس ــر كل پدافند غي مدي
فوالد مباركه افتخار استان و كشور است تصريح كرد: همانگونه كه 
مدير عامل فوالد مباركه نيز اشاره نمود وقتي در تهيه مواد اوليه 
از يك كانال احساس تهديد كرديم از كانال ديگر اقدام مي كنيم 
يا اگر از نظر تغذيه برق يا سوخت دچار مشكل شديم از راه هاي 
ديگر جايگزين مي نماييم. اين ها همه جزئي از تدابير كالن پدافند

ــوند.به خاطر داشته باشيم به   غير عامل هستند كه انجام مي ش
ــتيم كه با وجود نخبه گرايي كه  صورت مرتب مورد تهديد هس
ــيب را شاهد هستيم. به  مديران اين شركت دارند، كمترين آس
همين خاطر است كه از اقدامات پدافند غير عامل فوالد مباركه 

مي توان در سطح كشور نيز الگوبرداري نمود.
ــت: از مديريت فوالد مباركه تقاضا ــان در پايان اظهار داش ايش

ــند پدافند غيرعامل در سطح استان   مي شود در جهت تهيه س
ــت الگوبرداري در  ــم و تخصص خود در جه كمك كرده و از عل

صنعت كشور استفاده نمايند.
ــوالد مباركه:  ــه پدافند غيرعامل ف ــت و دبير كميت مدير حراس
درآينده، تهديدات بسيار جدي تر و متفاوت تراز گذشته و زمان 

ــا آمادگي كامل در بعد نظامي و  حال خواهند بود بنا براين بايد ب
غير نظامي و همچنين با تقويت پدافند غير عامل در سطح ملي و 
همچنين آمادگي دفاعي، نيروي انساني ومنابع و تأسيسات كشور 

را در مقابل خطرات تقويت كرد.
ــت در جريان برگزاري اين مانور گسترده  اين گزارش حاكي اس
ــت و دبير كميته پدافند غيرعامل  جهانگير وكيلي مدير حراس
ــه مجموعه اقدامات غير  ــز در اين رابطه گفت: ب فوالد مباركه ني
ــيب پذيري،  نظامي كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آس
تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت 
ــر طبيعي و همچنين  بحران در مقابل تهديدهاي طبيعي و غي
اقدامات نظامي دشمن در نظر گرفته مي شود، پدافند غير عامل 

گفته مي شود.
پدافند غير عامل بهترين راهكار افزايش آستانه مقاومت 

ملي در برابر تهديدهاست
ــايبري  ــزود: مهم ترين ويژگي هايي كه جنگ هاي س وكيلي اف
ــه اين قبيل  ــت ك ــاير جنگ ها متمايز مي نمايد اين اس را از س
جنگ ها نسبت به جنگ هاي نظامي و تسليحاتي با هزينه كمتري 
اداره مي شود، در اين قبيل جنگ ها محدوديت هاي سنتي كم 
ــك كمتري مواجه هستند، قدرت زيادي  رنگ مي شوند. با ريس
ــتراتژي هاي جديدي براي  ــات دارند؛ به اس در كنترل احساس
كاربرد هوشمندي نياز دارند، با مشكل ائتالف، تقويت و همكاري 
ــز همواره در معرض  ــه ائتالف كنندگان خود ني مواجه اند چراك
حمله قرار دارند. در عين حال سربازان و حمله كنندگان سايبري 
از ويژگي هاي خاصي برخوردارند از جمله اينكه با چابكي و سرعت 
عمل حمله مي كنند، حمله كنندگان از ديد هدف مخفي هستند 
ــا امكان تغيير  ــهولت حمله مي كنند، براي آنه به صراحت و س

ــت حجم عمليات وجود دارد؛ چندين تأثير از يك حمله به دس
 مي آيد.هدف را در موقعيت با كنش مواجه مي كند، رفتار هدف را 
مي تواند به شدت تغيير دهد و وجه ي حقوقي و قانوني عمل در 
اين شيوه بسيار مهم است. وي با اشاره به نقش پدافند غير عامل 
در حوزه فناوري و اطالعات گفت: در اينجا تأمين امنيت و حصول 
ــرار و اطالعات  ــي هاي غير مجازبه اس اطمينان از عدم دسترس
سازمان، ايمن سازي و حصول اطمينان از پايداري و خلل ناپذيري 
ــبكه هاي الكترونيكي، حفظ و تأمين آرامش  در فعاليت هاي ش
ــان و اعتماد آحاد  ــعه اطمين ــي و عمومي از طريق توس اجتماع
كاركنان؛ صحت و دوام كاركرد شبكه و سامانه هاي الكترونيكي؛ 
ــرويس و خدمات عمومي؛ تقويت ضريب امنيت و پايداري در  س
حوزه زيرساخت هاي كليدي؛ جلوگيري از هم افزايي بحران ها و 
اضافه شدن مشكالت در حوزه فناوري و اطالعات در يك بحران 

از اهميت زيادي برخوردار است.
وي از جنگ هاي سايبري بين روسيه و گرجستان، آمريكا و چين، 
ــيه به عنوان برخي نمونه هاي جنگ سايبري نام  استوني و روس
برد و گفت در بسياري از جنگ ها از جمله جنگ 33 روزه، عدم 
توجه كافي به تكنيك هاي دفاعي غير عامل و برتري حزب اله در 
نبردهاي اطالعاتي و به كارگيري تكنيك هاي پدافند غير عامل 
از سوي حزب اله نتايج جنگ را به نفع حزب اله و به گونه اي ديگر 

رقم زد و مهاجمان اسرائيلي ناكام ماندند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: درآينده، تهديدات بسيار جدي تر 
ــته و زمان حال خواهند بود بنا براين بايد با  و متفاوت تر از گذش
ــر نظامي و همچنين با تقويت  آمادگي كامل در بعد نظامي و غي
پدافند غير عامل در سطح ملي و همچنين آمادگي دفاعي، نيروي 
انساني ومنابع و تأسيسات كشور را در مقابل خطرات تقويت كرد.

رييس سنديكاى صاحبان صنايع داروهاى انسانى با بيان 
اين كه تغيير قيمت برخى اقالم دارويى زيان ده و سربه سر 
ــيون هاى مربوطه وزارت بهداشت در حال انجام  در كميس
است، اعالم كرد: در نيمه دوم امسال، تاكنون قيمت بيش 

از 150 قلم دارو افزايش يافته است.
ــت  ــش ماهه نخس محمود نجفى عرب با بيان اين كه در ش
ــال هيچ گونه افزايش قيمتى در حوزه دارو نداشتيم،  امس
ــن موضوع اعتراض  اظهار كرد: البته توليد كنندگان به اي
دارند، چراكه همه تغيير قيمت ها از جمله افزايش دستمزد، 
خريد مواد اوليه و ساير هزينه ها در همان ابتداى سال اتفاق 

مى افتد.
وى افزود: به هرحال وزارت بهداشت در نيمه نخست سال 
ــداد و در حال حاضر تغيير قيمت  اجازه افزايش قيمت را ن
ــا داروهايى كه هزينه و قيمت  برخى از داروهاى زيان ده ي
ــيون هاى مربوطه در  فروش آنها سربه سر است در كميس

حال بررسى است.
ــع داروهاى  ــان صناي ــنديكاى صاحب ــه رييس س به گفت
انسانى تاكنون حدود 150 تا 200 قلم دارو افزايش قيمت 
ــته اند كه البته ميزان اين افزايش قيمت زياد نيست و  داش

حدود 15 تا 20 درصد بوده است.

احتمال توليد برخى داروهاى خاص در كشور و ورود 
توليد كنندگان بزرگ خارجى

نجفى عرب همچنين درباره  احتمال توليد برخى داروهاى 
ــور و ورود توليد كنندگان بزرگ خارجى به  خاص در كش
ــه داد: هنوز صحبت جدى  ــا لغو تحريم ها ادام اين حوزه ب
در اين زمينه با كمپانى هاى بزرگ توليد كننده دارو انجام 
نشده است اما اين موضوع در سنديكا به صورت علمى مورد 
ــت كه بتوانيم بهترين گايد الين ها را كه به نفع  بررسى اس

صنعت داروسازى كشور باشد تعريف كنيم.
ــت كه به  وى افزود: به طور طبيعى بهترين راهكار اين اس
گونه اى رفتار كنيم كه بيش از 120 كارخانه توليد كننده 
ــر واردات دچار  ــور با لغو تحريم ها تحت تاثي دارو در كش
آسيب  نشود. رييس سنديكاى صاحبان صنايع داروهاى 
انسانى با بيان اين كه به دنبال اين هستيم كه كارخانجات 
مشهور دنيا را با توليد كنندگان داخلى ارتباط دهيم، گفت: 
براين اساس مى توان در قالب پروژه هاى مشترك يا توليد 
داروهاى تحت ليسانس اين ارتباط را به خوبى برقرار كرد و 
از اين موضوع در جهت كم كردن واردات داروهاى انسانى 
كه ارزبرى بيشترى نسبت به توليدات دارويى دارد، حركت 

كرد تا تراز تجارى بخش دارويى مثبت شود.

نجفى عرب با تاكيد بر اين كه بايد با ديدگاه توسعه صادرات 
ــال حاضر در  ــه داد: در ح ــود، ادام به اين موضوع نگاه ش
ــا 70 درصد ظرفيت مازاد داريم  خطوط توليد حدود 60 ت
كه مى توانيم از اين ظرفيت براى توسعه صادرات استفاده 
كنيم، چرا كه در كنار ما كشورهايى قرار دارند كه از لحاظ 
سخت افزارى و نرم افزارى در حد ما نيستند و ما مى توانيم 

بازار هاى منطقه را در اختيار بگيريم.
ــى و آمريكايى نيز  ــورهاى اروپاي ــه كش وى با بيان اين ك
ــكارى كنند، اظهار  عالقه مندند در حوزه دارو با ايران هم
ــه اروپايى و آمريكايى  ــل از انقالب نيز 17 كارخان كرد: قب
توليد دارو در كشور فعال بودند كه پس از انقالب سهام اين 

شركت ها را خريديم.
ــانى  ــع داروهاى انس ــان صناي ــنديكاى صاحب رييس س
ــى دارند  ــا نگاه مثبت ــه بازار هاى م ــورها ب گفت: اين كش
ــوژى خأل جدى  ــوزه تكنول ــه اين كه ما در ح ــا توجه ب و ب
ــارد دالر دارو  ــك ميلي ــر حدود ي ــم و در حال حاض داري
ــت  ــم، جزو اهداف ماس ــور وارد مى كني ــال به كش در س
ــه اقتصادى  ــه صرف ــا را ك ــى از داروه ــم برخ ــه بتواني ك
ــد ــور تولي ــا در كش ــات دني ــك كارخانج ــا كم ــد ب دارن

كنيم.

ــران گفت:  ــتاندارد اي ــى كيفيت و اس ــركت بازرس معاون اجرايى ش
شركت هاى خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو 
تنها به شش درصد كسانى كه مشمول دريافت خسارت خواب خودرو 

بوده اند، اين خسارت را پرداخت كرده اند.
سعيد تاجيك اظهار كرد: طبق آيين نامه فعلى قانون حمايت از حقوق 
ــاى تحت گارانتى  ــودرو، در صورتى كه خودروه مصرف كنندگان خ
براى رفع عيب بيش از دو روز كارى يا مدت زمان استاندارد براى رفع 
ــاز يا  ــركت خودروس ــوند، ش ــودرو، در تعميرگاه متوقف ش عيب خ
ــمار جريمه خواب (توقف)  واردكننده خودرو ملزم به پرداخت روزش

خودرو در تعميرگاه به مالك آن است.
ــا هيچ يك از  ــون در اين زمينه، تقريب ــان اينكه  صراحت قان وى با بي
ــازان و واردكنندگان  ــروش خودروس ــركت هاى خدمات پس از ف ش
خودرو اين قانون را رعايت نمى كنند، خاطرنشان كرد: براساس ارزيابى 
ــش درصد و در  ــبك تنها به ش صورت گرفته، در حوزه خودروهاى س
حوزه خودروهاى سنگين تنها به چهار درصد مشموالن، اين خسارت 

پرداخت شده است.
معاون اجرايى شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران ادامه داد: اين 
ــت كه از هر 1000 نفرى كه مشمول دريافت خسارت  به اين معنا اس
ــبك تنها 60 نفر و در  ــد، در حوزه خودروهاى س خواب خودرو بوده ان
حوزه خودروهاى سنگين، 40 نفر از مشموالن اين خسارت را دريافت 

كرده اند.
ــت كه همين تعداد ناچيز خسارت  وى افزود: نكته قابل توجه اين اس
ــازان و واردكنندگان  ــده از سوى خودروس خواب خودرو پرداخت ش

ــته و براى  ــانى بوده كه از قانون آگاهى داش خودرو نيز مربوط به كس
دريافت خسارت خود شكايت كرده اند و شركت مربوطه از اين طريق 
ــت در حالى كه طبق قانون، شركت هاى  ملزم به پرداخت آن شده اس
ــودرو ملزم  ــازان و واردكنندگان خ ــروش خودروس خدمات پس از ف
هستند به طور خودكار به تمام مشموالن اين خسارت را پرداخت كنند.

ــوراى سياست گذارى  ــه ش تاجيك با بيان اينكه در جديدترين جلس
ــن زمينه دفتر  ــرد: در اي ــد، تصريح ك ــن موضوع مطرح ش خودرو اي
ــازان و  ــه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام خودروس نيرو محرك
ــارت خواب  ــودرو ابالغ كرده كه قانون پرداخت خس واردكنندگان خ

خودرو بايد تا پايان سال به طور كامل اجرايى شود.

ــان اينكه برآورد  ــيب زمينى با بي  رييس هيأت مديره انجمن ملى س
ــال حدود چهار ميليون و 500 هزارتن سيب زمينى در  مى شود امس
كشور توليد شود، گفت: افت قيمت اين محصول باعث شده كشاورزان 
زيان سنگينى را متحمل شوند. سيدرحيم نيازى با بيان اينكه قيمت 
سيب زمينى همچنان پايين است و توليد اين محصول براى كشاورزان 
ــفانه درحال حاضر قيمت فروش  اقتصادى نيست، اظهارداشت: متاس

سيب زمينى هزينه هاى توليد را براى كشاورزان جبران نمى كند.
ــت هركيلوگرم  ــيب زمينى، قيم ــأت مديره انجمن ملى س رييس هي
سيب زمينى را در ميادين ميوه و تره بار بين 300 تا 650 تومان عنوان 
كرد و گفت: قيمتى كه محصول از كشاورزان خريدارى مى شود حدود 

100 تومان از ارقام مذكور پايين تر است.
ــده توليد اين محصول بسته به ميزان  وى با بيان اينكه قيمت تمام ش
ــزود: ميزان توليد ــت، اف توليد در منطقه بين 700 تا 800 تومان اس

ــال جارى دقيقا مشخص نيست اما برآورد مى شود   سيب زمينى در س
ــد؛ ضمن اينكه سال قبل  تغييرى نسبت به سال گذشته نداشته باش
ــيب زمينى  حدود چهار ميليون و 500 تا 4 ميليون و 600 هزارتن س
در كشور توليد شد.وى با اشاره به محدوديت هاى صادراتى ايجاد شده 
ــوى دولت، گفت: اعمال تعرفه هاى  ــيب زمينى از س براى صادرات س
سنگين صادراتى به مدت چهار ماه، سبب كند شدن روند صادرات اين 

محصول در سال جارى شد و لطمه بزرگى به بازار زد.
ــدون هماهنگى با بخش  ــدام دولت ب ــاره به اينكه اين اق نيازى با اش
ــورد توجه  ــرايط توليد م ــرد: در اين ميان ش خصوصى بود، اضافه ك

مسووالن قرار نگرفت و افت قيمت باعث شد كشاورزان بيچاره شوند.

ــوول با بيان اينكه درحال حاضر تعرفه اعمال شده براى  اين مقام مس
صادرات لغو شده است، افزود: روند صادرات همچنان كند است چراكه 
ــادگى جبران پذير  ــن موضوع به س ــت مى رود، اي وقتى بازارى از دس

نيست.
وى با بيان اينكه رشد صادرات به تعديل قيمت محصول در بازار كمك 
خواهد كرد، اضافه كرد: براى بهبود روند صادرات نياز است كه دولت 

مشوق هاى صادراتى در اختيار صادركنندگان قرار دهد.
نيازى ادامه داد: سال قبل مقرر شد دولت به ازاى هركيلوگرم صادرات، 
ــفانه هنوز  ــردازد كه متاس ــوق به صادركنندگان بپ 150 تومان مش

مسووالن به اين تعهد خود در اين زمينه عمل نكرده اند.

كشاورزان زيان سنگينى متحمل شدندرونمايى از يك فاجعه در خدمات خودرويى

فوالدمباركه

با كاهش 50 درصدي خرابي چوك هاي پشتيبان نورد گرم و رسيدن به ميزان 
مصرف استانداد، 30 ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي حاصل شد.

ــمس مدير ناحيه نورد گرم فوالد مباركه داد و در خصوص  همچنين مهران ش
ــزات يكي از قطعات  ــتيبان نورد گرم گفت: اين تجهي عملكرد چوك هاي پش
حساس و پركار در نورد محسوب مي گردد كه سيستم روانكاري درون اين تجهيز 
ــد و يكي از قطعات حساس اين سيستم  از نوع Oil Film Bearing مي باش
ــش بابيت مي باشد و شركت هاي  روانكاري بوش هايي هستند كه داراي پوش

معدودي در دنيا قادر به ساخت اين قطعات حساس مي باشند .
ــزود: با توجه به  ــناس فرآيند توليد نورد گرم اف در همين رابطه نصيري كارش
ــته به داليل مختلف وجود داشته است  ــال هاي گذش مشكالتي كه در طي س
ــتاندارد بود به طوري كه در طي  ــيار بيشتر از اس تعداد مصرف اين بوش ها بس
يكسال تعداد زيادي از اين بوش ها مصرف شده كه با توجه به مقايسه با بهترين 
عملكرد رقبا، اين تعداد چند برابر بيشتر مي باشد . از اين رو به دليل هزينه بسيار 
باال براي تأمين و تعمير اين قطعات طي دستور مستقيم و نظارت مديريت نورد 
گرم تيم كاري متشكل از كارشناسان و تكنسين هاي نورد گرم با تخصص هاي 
مختلف تشكيل گرديد و طي يك فعاليت گروهي منسجم سه ماهه مشكالت 
ــي و رفع گرديد به نحوي كه هم اكنون تعداد خرابي اين بوش ها  بوش ها بررس
50 درصد كاهش يافته و طي فعاليت هاي آتي خرابي آنها به كمتر از 30 عدد در 
سال كاهش خواهد يافت، كه اين امر صرفه جويي مالي بالغ بر 30 ميليارد ريال 

در سال به همراه دارد . 

محسن زارع رييس واحد بسته بندي و بارگيري ناحيه نوردسرد اظهار داشت: در 
مهر ماه امسال ركورد جديد حمل ريلي محصوالت نورد سرد به ميزان 30 هزار و 
113 تن به ثبت رسيد كه نسبت به ركورد قبلي سه درصد رشد را نشان مي دهد .

ــه ميزان 29 هزار  ــال و ب وي با بيان اينكه ركورد قبلي اين واحد در مرداد امس
ــيده بود، افزود: حمل ريلي در جهان داراي مزاياي قابل  و 310 تن به ثبت رس
توجهي مي باشد كه همواره از ديد مشتريان محصوالت فوالدي و توليدكنندگان 

مورد توجه قرار گرفته است.
وي ضمانت بيشتر سالمت محصول تا رسيدن به دست مشتري، كاهش ميزان 
سوخت مصرفي براي حمل محصول، افزايش ايمني حمل و كاهش ترافيك و 
حوادث جادهاي را بخشي از مزاياي حمل ريلي نسبت به حمل جاده ها برشمرد.
ــوالت نورد  ــتريان حمل ريلي محص ــه عمده مش ــن زارع با بيان اين ك محس
ــت رونق به بازار، و ترغيب ــند، افزود: با بازگش ــازان مي باش ــرد، خودرو س س
ــد سفارشات ريلي  ــاهد روند رو به رش ــتريان به سفارشات حمل ريلي، ش مش
ــرد به صورت ريلي  ــتريان و به تبع آن بارگيري و ارسال محصوالت نوردس مش

خواهيم بود .

كاهش 50 درصدى مصرف چوك هاى 
پشتيبان نورد گرم 

رشد سه درصدى محصوالت ريلى 
در واحد بارگيرى ناحيه نورد سرد 

افزايش قيمت
 بيش از 150 قلم دارو

مديرعامل و رييس پدافند غيرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان:

پدافند غير عامل تنها مختص زمان جنگ نيست، بايد همواره آمادگي الزم وجود داشته باشد
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عكس روز 

عجيب ترين و خطرناك ترين حيوانات استراليا

بدون شك، بسيارى از مردم دوست دارند يك كوآال  و كانگورو  را از نزديك مشاهده كنند. اما تمام حيوانات نيز دوست داشتنى نيستند، 
ــلب كنند؛ اكنون در اين مقاله تصميم داريم تا به بررسى خطرناك ترين حيوانات  ــما س گاهى برخى از آ ن ها مى توانند زندگى را از ش

استراليا بپردازيم. 

بر خالف قاعده طبيعت، سير تكامل به صورت ديوانه وارى پيش مى رود. اولين 
بارى كه اروپايى ها موجودى به نام Platypus كه يك حيوان پستاندار آبزى 
است و منقارى پهن دارد را يافتند،  در ابتدا فكر نمى كردند كه اين يك حيوان 
ــد و يك نمونه از آن را براى آزمايش بيشتر به انگلستان فرستادند.  واقعى باش
دانشمندان بر اين باور هستند كه Platypus حيوانى است كه شايد تركيبى 

از موش و اردك باشد.
شايد بتوان گفت Platypus، يك تالش حيوانى است تا بتواند در آن واحد چند 
جانور باشد. اين حيوان، منقار و پاهاى پره دارى نظير اردك دارد و پوست صاف 
ــبيه به Mole (حيوانى پستاندار و كوچك، شبيه  و ابريشمى آن نيز بسيار ش
به موش) است. سوزش َسم آن نيز بسيارى را به ياد عقرب مى اندازد. اين سم قادر 
است درد بسيار زيادى را در انسان به وجود آورد و در مقابل مى   تواند جان يك 
ــگ را بگيرد. البته اين يكى از دو حيوان پستاندارى است كه تخم مى گذارد  س
و تخم هاى آن ها نيز سطحى صاف و چرم مانند دارند كه اين موضوع با دو غده 
ــازد، در تضاد است. اين موجود  ــت آ ن ها كه شير مى س قرار گرفته در زير پوس

مى  تواند همانند يك َسمور شنا كند. 

اين مارمولك آرام كه عالقه زيادى هم به خورشيد دارد، در استراليا به سادگى 
يافت مى شود. قسمت پشتى بدن اين مارمولك به صورت خال خال و برجسته 

است. 
ــره اى متفاوت به خود  ــريعا چه زمانى كه اتفاقى اين حيوان را تهديد كند، س
ــه نمايش مى گذارد. حضور يك زبان آبى در  مى گيرد و زبان آبى رنگ خود را ب
ــت كه براى  دهان صورتى رنگ اين حيوان، يك تضاد خوبى را ايجاد كرده اس

ترساندن موجود حمله كننده، بسيار مناسب است.
ــت به  ــريعا دس ــود را آزار دهند، س ــن موج ــز زياد اي ــان ها ني ــه اگر انس البت
ــريع  ــيار س ــرد و البته آثار آن نيز بس ــت وى را گاز مى گي ــود و دس كار مى ش

از بين مى رود.

ــتند. اين جانور كه از نوع  ــكونتگاه اصلى اين حيوان هس درختان، س
ــان و گاهى خال خال دارد و اغلب در  كيسه داران است بدنى درخش
زمين هاى پست و جنگل هاى بارانى گرمسيرى و مجاور مناطق مانگرو 

زندگى مى كند.
ــبانه از درختان توخالى مواد غذايى مورد نياز  اين جانور به صورت ش
خود را مى يابد و به زندگى ادامه مى دهد. ناگفته نماند كه اين حيوان 

دوست داشتنى Spotted Cuscus ناميده مى شود.
ــبيه به  ــه چهره اى ش ــده ك ــن حيوان باعث ش ــرد مانند اي بينى گ
ــد و بدن آن نيز حالتى خز مانند دارد كه قهوه اى  ميمون داشته باش
ــت آن ــز بر روى پوس ــفيدى ني ــت و بخش هاى س ــل به زرد اس ماي

ديده مى شود. 
دم اين جانور نيز در بخش داخلى خود شبيه به سوهان است و همين 
ــود كه اين حيوان بتواند به سادگى از شاخه هاى  موضوع باعث مى ش

درختان آويزان شود.

نوك اردكى 

سوسماِر زبان آبى

كوسكوس خالدار

نام خفاش Sugar Glider (بادپر شكرى)كه در واقع به معناى هواپيما است از 
عملكرد اين حيوان برگرفته شده، زيرا اين نوع از خفاش قادر است به صورت شبانه 
منطقه وسيعى را پرواز كند و حضور واژه Sugar يا همان شكر در نام اين حيوان 

نيز به عالقه غذايى آن باز مى گردد.
 اين نوع از خفاش غذاهاى شيرين، نظير شكر را بسيار دوست دارد و موجودات 
ــاش Sugar Glider اغلب  ــتند. خف كوچك نيز يكى ديگر از غذا هاى آن هس
ــت.  ــانتى متر طول دارد (از دماغ تا دم) و وزن آن نيز حدود 150 گرم اس 40 س
ــادگى قادر است از  اين حيوان از درخچه هاى اوكاليپتوس تغذيه مى كند و به س
درختى به درخت ديگر پرواز كند. ناگفته نماند كه اين خفاش مى تواند به طول 

100 متر پرواز كند.

 بادپر  شكرى

ــاهده يك عنكبوت  بدون شك كابوس بسيارى از مردم مش
ــت كه در خانه آن ها حضور دارد.  ــكى و مودار اس بزرگ، مش
عنكبوت Funnelweb حدود 4/5 سانتى متر طول دارد كه 
اغلب بر روى پاهاى پشتى خود مى نشيند و دندان هاى سمى 

خود را به رخ رقيبان مى كشد.
ــمى خود را به  ــت دندان هاى س اين نوع از عنكبوت قادر اس
ــتان نيز عبور كند. سم اين  حدى فشار دهد تا از ناخن انگش
موجود، Atraxtoxin نام دارد كه باعث ايجاد يك نوع حمله 
ــدار عصبى از طريق آن  عصبى در فرد مى شود و هزاران هش
ارسال مى شود. اين سم قادر است تنفس را نيز از قربانى سلب 
ــيب هايى در  كند و وى را به حالت ُكما ببرد. امكان ايجاد آس
 Funnelweb مغز نيز وجود دارد. ناگفته نمايند كه عنكبوت

مى تواند در مدت 15 دقيقه يك انسان را بكشد.

(Funnelweb ) عنكبوت

معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، ضمن اشاره 
به ضرورت اصالح مديريت حوزه آب، نسبت به قتل عام ماهى هاى زاينده رود 

در اثر بسته شدن ناگهانى آب انتقاد كرد.
ــاره به پروسه مديريت آب حوزه  معصومه ابتكار، در جمع خبرنگاران با اش
ــو و تغييرات  ــرد: منابع و نحوه مديريت آن ها از يك س زاينده رود اظهار ك
ــت آب حوزه هاى  ــژه اى در مديري ــكل وي ــه ش ــوى ديگر ب اقليمى از س
زيست محيطى از جمله زاينده رود تاثير مى گذارد.وى افزود: امروز كشور 
با كاهش بارندگى و در نتيجه تقليل روان آب ها مواجه شده، بنابراين نحوه 
مصرف و توزيع آب بر ميزان آب حوزه هاى مختلف زيستى تاثير مى گذارد. 
منابع آبى در سال هاى گذشته، اگرچه با گسترش زيادى همراه بوده است 
ــور نداشته است و چون حقابه هاى طبيعت  اما بهره ورى چندانى براى كش
ــده، مى توان گفت كه مديريت حوزه  در نقاط مختلف به خوبى رعايت نش
ــط شوراى  آب و برنامه ريزى هاى مرتبط با آن نيازمند اصالح دوباره توس
عالى آب است.رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مديريت منابع 
محدود آب در كشور بايد به گونه اى انجام گيرد كه كشاورزان به مديريت 
امور مرتبط با فعاليت هاى خود و شهرها به مديريت منابع آب در بخش هاى 

مختلف شرب و آبيارى فضاهاى شهرى بپردازند.
ــرايط فعلى مصرف آب در حوزه هاى آبى كشور  وى با ابراز نارضايتى از ش
ــعه بى رويه و  ــرايط فعلى پرت آب باال بوده و توس ــان كرد: در ش خاطرنش

كشت محصوالت پرآب نيز به اين مساله دامن زده است. بنابراين مسووالن 
ــت،  ــتگاه ها و نهادهاى مختلف بايد در كنار فعاالن حوزه محيط زيس دس

براى بهبود شرايط موجود تا رسيدن به نقطه مطلوب تالش كنند.
ابتكار، با انتقاد شديد نسبت به قتل عام ماهى ها در بستر زاينده رود در نتيجه 
بسته شدن ناگهانى آب تصريح كرد: اين كار اشتباهى است و چرا پيش از 
بسته شدن آب در بستر زاينده رود بخش تعيين شده اى از آب براى حيات 
ماهى ها ، ذخيره نشده است؟ با اين وجود سوال اساسى اين جا است كه چرا 
جريان آب زاينده رود بايد قطع باشد؟ اقتضاى رودخانه جارى ماندن آب و 
رسيدن آن به تاالب گاوخونى است. زيست بوم با ارزش منطقه براى حيات 
ــت، بنابراين پيش از آنكه به اين سوال پاسخ دهيم  خود به آب نيازمند اس
ــيد كه چرا آب زاينده رود قطع  ــده اند، بايد پرس كه چرا ماهى ها هالك ش
شده است؟ وى دليل اصلى عدم تحقق وعده رييس جمهور در مورد جارى 
ماندن آب در حوزه زاينده رود و به ويژه رودخانه را برداشت هاى غيرقانونى 
ــت رودخانه عنوان و اظهار كرد: مسووالن و تشكل هاى  از مسير و باالدس
ــتاها بايد در كنار يكديگر براى جارى  ــت محيطى و روس كشاورزى، زيس
ــدن دوباره آب درزاينده رود تالش كنند؛ چرا كه در حال حاضر حقوق  ش
ــت. اگرچه سياست گزارى هاى دولت در  عمومى مردم در حال تضييع اس
اجراى برنامه هاى منضبط در حوزه آب نيز مى تواند به كوتاه تر شدن پروسه 

جارى شدن آب در زاينده رود كمك كند. 

ــه  ــتان اصفهان، در جلس ــت اس مديركل حفاظت از محيط زيس
ــتاندارى  ــا پديده گردوغبار دراس ــوا و مقابله ب كاهش آلودگى ه
ــازمان حفاظت  ــكار، رييس س ــر ابت ــا حضور دكت اصفهان كه ب
ــا و فعاليت هاى  ــريح اقدام ه ــد، با تش ــت برگزار ش محيط زيس
ــوا در اصفهان افزود:  ــش آلودگى ه صورت گرفته در جهت كاه
اصفهان صنعتى ترين استان كشور است و 10هزار واحد صنعتى ، 
77 شهرك صنعتى ، بيش از 600 معدن، 200 واحد سنگ برى، 

2 هزار واحد طالسازى در اين استان وجود دارد.
ــاره به داليل كاهش كيفيت هواى  مهندس حميد ظهرابى، با اش
اصفهان گفت : يك ميليون خودرو و 500 هزار موتورسيكلت در 
اصفهان وجود دارد . وى، با بيان اينكه استان اصفهان اقليم كويرى 
دارد و در محاصره ارتفاعات قرار دارد افزود : در شرق اصفهان اقليم 

ويژه و كانون هاى بحران زيادى وجود دارد.
ــرل  ــع كنت ــه جام ــه برنام ــان اينك ــا بي ــى، ب ــدس ظهراب مهن
كيفى هوا، شهر اصفهان و شهرستان هاى اطراف را در بر مى گيرد، 
ــاحت استان  ــهرى و بيش از 8 درصد مس اظهار كرد: 40 نقطه ش

در اين برنامه قرار دارد.
ــتقرار  ــتان ها در اس ــاير شهرس ــه اصفهان با س وى با بيان اينك
صنايع فاصله زيادى دارد، افزود : 72 درصد جمعيت ما شهرى و

ــعاع 50 كيلومترى، قرار دارد و مجموعه   58 درصد صنعت در ش
شهرى را تحت فشار قرار داده است.

ــه جامع كنترل كيفى هواى  مهندس ظهرابى، گفت : هدف برنام
ــالم و افزايش  ــش پايدارى هوا،كاهش روزهاى ناس اصفهان، كاه

روزهاى سالم است.
ــتان اصفهان، همچنين در  مديركل حفاظت از محيط زيست اس
ــتان  ــه مقابله با پديده گردوغبار با بيان اينكه 33 درصد اس جلس
ــكيل مى دهد، گفت : شهر اصفهان  اصفهان را مناطق بيابانى تش
در محاصره كانون هاى گرد و غبارى قرار گرفته كه اين شرايط در 

آاليندگى هواى اصفهان، تاثير جدى دارد . 
ــر، گچ و  ــت آج ــدود 15 هزار هكتار برداش ــان اينكه ح وى با بي
ــزود : در كنار  ــده، اف ــاك منطقه ش ــايش خ خاك موجب فرس
ــت هاى بى رويه از معادن  ــترده، برداش فعاليت هاى صنعتى گس
تاثير جدى در افزايش گرد و غبار و كاهش كيفيت هواى اصفهان 

دارد.
ــع مقابله با  ــه جام ــه برنام ــاره به تهي ــى، با اش ــدس ظهراب مهن
ــاز و  ــان س گرد و غبار اظهار كرد : اين برنامه به فعاليت هاى انس
ــتا تهيه و تدوين  ــارت دارد و در اين راس فعاليت هاى طبيعى نظ

شده است.

خبرخبر

33 درصد استان اصفهان را مناطق بيابانى تشكيل مى دهدانتقاد ابتكار از قتل عام ماهى هاى زاينده رود 
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خبر

ــنهاد به سازمان هدفمندى  ــالمندان وزارت بهداشت از پيش رييس اداره س
يارانه ها جهت حمايت از سالمندان نيازمند خبر داد.

پريسا طاهرى ،  در رابطه با موضوع هدفمندى يارانه ها و مشكالت سالمندان 
اظهار داشت: وزارت بهداشت به سازمان هدفمندى يارانه ها پيشنهادى داشته 
ــرهاى در معرض خطر از جمله سالمندان نيازمند  كه افراد آسيب پذير و قش

مورد توجه قرار گيرند.
وى افزود: بخشى از سالمندان نيازمند شناسايى شده و تعدادى از آنها توسط 
كميته امداد و بهزيستى تحت پوشش قرار گرفتند ولى برخالف اين مساله تمام 

نيازهاى سالمندان به ويژه نيازهاى بهداشتى آنها برطرف نمى شود.
رييس اداره سالمندان وزارت بهداشت با بيان اينكه سالمندان نيازمند سقف 
ــت كه افزايش يابد، عنوان كرد: طبق اعالم بهزيستى و يا  يارانه آنها الزم اس
كميته امداد سالمندان نيازمند ماهانه 60 هزار تومان دريافت مى كنند كه اين 
ميزان نمى تواند همه مشكالت سالمندان نيازمند را رفع كند.طاهرى ادامه 
داد: خطر فقر براى تمام گروه هاى سنى تعريف شده ولى به نظرم خط فقر براى 
ــود چرا كه يك سالمند با بيمارى هاى  سالمندان بايد باالتر در نظر گرفته ش
مختلفى درگير بوده و بر اساس شدت بيمارى خط فقر براى آن متفاوت است.
وى با اشاره به اينكه عدالت در سالمت به اين مفهوم بوده كه هر كس بيشتر 
ــود گفت: در حال حاضر ارائه  نيازمند بوده بايد كمك هاى بيشترى به آن ش
خدمت و ويزيت توسط پزشكان مستقر در خانه هاى بهداشت رايگان انجام 
مى شود و در صورتيكه نياز به بسترى باشد نيز با اجراى طرح تحول پرداخت از 
جيب بيماران نسبت به قبل به شدت كاهش يافته است.رييس اداره سالمندان 
ــت هيچ بيمارى به  ــت عنوان كرد: در همه جاى دنيا قرار نيس وزارت بهداش
صورت مستقيم به متخصص مراجعه كند. بلكه همه از طريق پزشك خانواده 
غربالگرى مى شود و در صورتيكه نياز به درمان باشد بر اساس پروتكل درمان 
اين كار انجام مى شود.طاهرى با بيان اينكه اگر نياز باشد پزشك عمومى بيمار 
را به متخصص ارجاع مى دهد، افزود: در حال حاضر 4 مركز تخصصى بهداشت 
ــالمندان در پايتخت وجود دارد كه انتظار داريم با توجه به اينكه  و درمان س
سالمندى بحران پيش رو در ايران است اين مراكز سريع تر گسترش يابد و به 

موضوع سالمندى بيشتر توجه شود.
ــت در قالب طرح تحول ارائه  ــود در حوزه بهداش وى بيان كرد: تالش مى ش
ــود و بر اين اساس در تمام دانشگاه هاى علوم  خدمات به سالمندان بيشتر ش
پزشكى خدمات مختص سالمندان به آنها ارائه مى شود.رييس اداره سالمندان 
وزارت بهداشت گفت: در حوزه درمان هم با اجراى طرح تحول ميزان پرداختى 
از جيب مردم كاهش يافته و بر اساس اين برنامه ها اميدواريم بيمارستان هاى 
ــود و ارائه خدمات در منزل نيز تحت پوشش  تخصصى سالمندان بيشتر ش
بيمه قرار گيرد.طاهرى از بازبينى پكيج ارائه خدمات مراقبت هاى اقدام يافته 
ويژه پزشك و غيرپزشك براى سالمندان خبر داد و گفت: اين پكيج در حال 
حاضر به روز شده و در اختيار تمام پزشكان مربوطه قرار گرفته تا ارائه خدمات 
به سالمندان با سطح كيفى بيشتر انجام شود.وى افزود: پكيج ارائه خدمات 
مراقبت هاى اقدام يافته ويژه پزشك و غيرپزشك مشتمل بر 15 بيمارى بوده 
و برنامه به اين صورت است كه وقتى سالمندى وارد مراكز بهداشتى مى شود، 
ابتدا توسط مراقب سالمت مورد معاينه قرار گرفته و سپس مورد سوال هاى 
ــالمندان وزارت بهداشت گفت: بر  طراحى شده قرار مى گيرد.رييس اداره س
ــت در صورتيكه نياز باشد سالمند به  ــت موجود در مراكز بهداش اساس ليس
پزشك عمومى ارجاع و پس از غربالگرى بيمارى وى درمان الزم انجام مى شود 

و يا بر اساس نياز آن به متخصص مربوطه معرفى مى شود.

پيشنهاد وزارت بهداشت به سازمان 
هدفمندى يارانه ها

ــت كه اين روزها  ــدن؟ اين بحثى اس فيلتر شدن يا نش
ــنيده مى شود. عده اى  درباره ابزار ارتباطى «تلگرام» ش
ــف. برخى به  ــر مخال ــتند و عده اى ديگ ــق آن هس مواف
ــاره  ــبكه هاى اجتماعى دارد اش ــه چنين ش مضراتى ك
ــاله را  مى كنند و عده  ديگرى مى گويند نبايد صورت مس
ــازى جديد كه هر روز  ــا از اين فضاهاى مج پاك كرد. ام
نوع تازه اى از آنها وارد گوشى هاى همراه مى شود، چقدر 

بايد نگران بود؟
ــايند اين   بهترين راهكارهاى مقابله با پيامدهاى ناخوش
ــردن بهترين راه  ــت؟ فيلتر ك ــاى ارتباطى چيس فضاه
ــت؟ كوروش محمدى، رييس انجمن آسيب شناسى  اس
ــخ داده است كه در  ــوال ها پاس اجتماعى ايران به اين س

ادامه مى خوانيد:
مدتى اسـت كه بحث شـبكه هاى اجتماعى، 
تاثيرات مخرب و فيلتر كردن آنهـا دوباره مطرح 
شده اسـت. شـما فضاهاى مجازى و شـبكه هاى 

اجتماعى را، آسيب اجتماعى مى دانيد؟
ــبكه اجتماعى  ــان از ش ــد ببينيم تعريف م ــدا باي در ابت
ــت. افراد در يك جامعه مشترك اجتماعي، اهداف  چيس
مشترك دارند،  انسجام دارند و افكار و حركات و ايده هاى 
ــود. امروز مى بينيم كه  ــتا انجام مى ش شان در يك راس
ــك و بزرگ هم  ــبكه هاى مجازى، كه ديگر كوچ اين ش
نمى شناسند و هر سنى را شامل مى شوند، به اين شبكه ها 
ــى از اجتماعى بودن ندارند  ورود پيدا مى كنند؛ اما حس

چراكه اين فضاها همبستگى ايجاد نمى كنند. 
ما پيش از اين شبكه هاى اجتماعى داشتيم كه كامال افراد 
را در خود جذب مى كردند؛ بازار، مساجد، خانواده ها و ... 
اين فضاهاى اجتماعى جديد با آن شبكه هاى اجتماعى 
ــيارى داشت  ــتيم و كاركردهاى بس كه پيش از اين داش
تفاوت دارد، به تبادل اطالعات بسنده مى شود؛ بنابراين 
بهتر است اصال اين فضاها را شبكه هاى اجتماعى ندانيم. 
در اين فضاها، افراد همان تنهايى خودشان را دارند، تنها 
ــت كه با اينترنت به مجموعه اى از افراد  تفاوتش اين اس
ــتى هم نمى شناسند و  ــده اند كه آنها را به درس وصل ش
حس مشتركى بين شان وجود ندارد؛ كافى است اينترنت 

قطع شود تا دوباره همان افراد بمانند و تنهايى شان.
در اسـتفاده از ايـن شـبكه ها بـه مرحلـه 

نگران كننده اي رسيده ايم؟
ــتفاده از تكنولوژى  ــار نوعى جنون در اس به نظر من دچ
ــراد ديگر قرار مى دهد  ــا را در ارتباط با اف به ويژه آنچه م
ــون و اعتياد به  ــده ايم. در خانواده ها به وضوح اين جن ش
ــرش  ــود. هر كدام از افراد خانواده س موبايل ديده مى ش
ــى اش فرو برده و تنها در ظاهر كنار همديگر  را در گوش
ــاى  ــى و دورادور،  ج ــات غيرعاطف ــته اند. ارتباط نشس
ــتر اين  ارتباط هاى رودررو را گرفته و روز به روز هم بيش
ــت. در مهمانى ها و جمع هاى  اتفاق در حال رخ دادن اس
خانوادگى هم به وضوح اين مساله پيداست. چنين اتفاقى 
ــور ما مربوط نيست، در ساير جوامع هم  صرفا هم به كش

كم و بيش چنين اتفاقى افتاده است. با افزايش جمعيت، 
ــات در البالى چرخ هاى  راه هاى ارتباطى و دايره ارتباط
ــكل  ــكل پيدا كرده و از ش ــه تغيير ش ــت و مدرنيت صنع
سنتى فاصله گرفته است. تمام كشورها در جريان چنين 
ــى از اين واقعيت  ــرار گرفته اند و ما هم بخش تغييراتى ق

هستيم.
مى توان اين فضاهاى مجازى را حذف كرد؟

ــى هاى  ــه براى برنامه هاى جديد گوش با تمام معايبى ك
همراه برشمردم، موافق حذف آنها نيستم. به نظر من نه 
ــت زد.  مى توان و نه بايد به راه هايى مانند ممنوعيت دس
اينها وسايلى هستند كه بنا به نياز روز بشر ايجاد شده اند. 
مساله اين نيست كه آنها را حذف كنيم بلكه بايد ببينيم 
ــذف آنها تنها  ــتفاده كرد. با ح چطور مى توان از آنها اس
ــال ها پيش  ــاله را پاك مى كنيم. كارى كه س صورت مس
ــال ها پيش با ورود  هم انجام شد و نتيجه بخش نبود. س
ماهواره به كشورمان، ديديم كه راه حل سلبى ايجاد شد 
و قانون، استفاده از ماهواره را ممنوع كرد؛ اما آيا مردم از 
ــيدند؟ خير. با چنين تصميمى تنها  ــت كش ماهواره دس
اتفاقى كه افتاد اين بود كه مردم را به افرادى قانون گريز 

تبديل كرديم.
پس فيلتـر كـردن را يـك راه حـل منطقى   

نمى دانيد.
راه هايى مانند فيلتر كردن ساده ترين كار است و همانطور 
كه گفتم به اين منجر مى شود كه نوعى مقاومت در مردم 
ــود و افراد جامعه از روش هاى ديگر اين قانون را  ايجاد ش
پشت سر بگذارند. مگر درباره سايت هايى مانند فيس بوك 
چنين اتفاقى نيفتاد؟ چه كسى پشت فيلتر ماند؟ امروزه 
ــا اتفاقي كه با  ــكن كارى ندارد. تنه ــتفاده از فيلترش اس
فيلترينگ رخ مي دهد اين است كه با چنين راهكارهايى 

مردم خودشان را در مقابل مسووالن احساس مى كنند.
ابـراز نگرانى مى شـود كـه چنيـن فضاهاى 

ارتباطى باعث تهديد خانواده ها شده است.
اگر فكر كنيم با فيلتر كردن، افراد سرشان را از گوشى ها 
ــواده برمى گردند كامال  ــه جمع خان بيرون مى آورند و ب
ــدا مى كنند كه  ــتباهيم؛ چراكه راه جايگزينى پي در اش
تنهايى شان را با آن پر كنند مثال از بازى هاى كامپيوترى 
استفاده مى كنند كه به اينترنت هم نيازى نداشته باشد. 
اين كارها هيچ توفيرى به حال بنيان خانواده ندارد و آن 

را بهبود نمى دهد.
ــت كه ببينيم چه بر سر خانواده ها   مساله اصلى اينجاس
آمده كه افراد نمى توانند با همديگر معاشرت كنند، حرف 
ــالم و سازنده داشته  ــورت بگيرند و ارتباط س بزنند، مش
باشند، بايد ديد چرا زوجين در طول روز چند ساعت هم 
ــر در كار خودش  با همديگر حرف نمى زنند و هر كدام س

دارد. مگر همه اينها به شبكه هاي اجتماعي برمي گردد؟
محتواى نامناسـبى كه در بعضى از اين فضاها 

وجود دارد را چطور مي توان كنترل كرد؟
ــا امواج  ــرار داريم، ب ــانه اى ق ــر رقابت رس امروز در عص

ــى مانند اين ممنوعيت ها  نمى توان مبارزه كرد و اقدامات
باعث مى شود انحرافات به جاى كمتر شدن، بيشتر شود. 
ــتفاده  ــبكه هاى مجازى اس به جاى اين كه از ظرفيت ش
كنيم،  افراد را به آن سوى مرز فيلترينگ مى فرستيم و بعد 
دسترسى مان به آنها سخت مى شود. آنها را پشت ويترينى 
مى گذاريم و مدام از آنها دورتر مى شويم. اگر موارد مفيد و 
مبتنى بر ارزش هاى بومى و باورهاى خودمان با جذابيت 
زياد در دسترس استفاده كنندگان از فضاهاى مجازى قرار 
ــمت محتواى نادرست نخواهند  بگيرد، طبيعتا آنها به س
رفت. بايد به جاى اقدامات سلبى، اقدامات ايجابى انجام 
دهيم، اگر فضاهاى درست را در دسترس كاربران اينترنت 
ــب و مبتنى بر  ــا در جهت مناس ــم، از اين فض قرار دهي
ارزش ها بهره خواهند برد. ايجاد ممنوعيت و محدوديت، 
ــووالن از وظيفه ــردن مس ــى ك ــانه خال ــر و ... ش فيلت

 اصلى شان است.
مهمترين اقدام مسـووالن در ايـن زمينه چه 

بايد باشد؟
بايد به دنبال راهكارهايى باشيم كه جوابگو باشند نه اين 
ــت كارى  ــاده ترين راه را انتخاب كنيم. اگر قرار اس كه س

كنيم، بايد توليد محتوا كنيم. به تقويت بنيان هاى ارزشى 
ــان را درباره تهاجم به  ــم و از اين طريق نگرانى م بپردازي
ــاى اين كه از محتواى  ارزش هايمان برطرف كنيم. به ج
نادرست در اين فضاها نگران و عصبانى باشيم، محتواى 
ــا برنامه جذابى  ــانه ملى م ــت توليد كنيم. اگر رس درس
ــتفاده از ماهواره عالقه  ــد، مسلما مردم به اس داشته باش

نشان نمى دهند.
ــائل  ــور كه براى مس ــت همانط ــده من الزم اس  به عقي
ــائل  ــراى مس ــود، ب ــه مى ش ــى هزين ــى و نظام سياس
ــود. الزم است پدافند  فرهنگى و اجتماعى هم هزينه ش
ــتفاده از نظر كارشناسان،   فرهنگى داشته باشيم و با اس
ــم كه اين  ــر كارى كني ــراد صاحب نظ ــان و اف متخصص
ــان تبديل  ــبرد اهدافم ــيله اى براى پيش ــا به وس ابزاره
ــزارى براى  ــت كه از هر اب ــوند. دنيا به دنبال اين اس ش
ــتگى اجتماعى ــاس همبس ــت ملى و احس تعميق هوي
ــازد اما متاسفانه مسووالن   و ... براى خودش فرصت بس
ــاى اين كه  ــتگذارى مى كنند كه به ج ما طورى سياس
تهديدها را تبديل به فرصت كنند، فرصت ها را به تهديد

 تبديل مى كنند.

ــاور مديرعامل و مديركل امور استان هاى سازمان  مش
ــت حقوق ــه پرداخ ــان اينك ــى با بي ــن اجتماع تامي

ــتگان براساس حروف الفبا  مستمرى بگيران و بازنشس
ــكايت بود و به پراكندگى زمان پرداخت  مورد گله و ش
ــت،  ــاه اعتراضاتى وجود داش ــك م ــوق در طول ي حق
ــت متمركز حقوق  ــتا نظام پرداخ گفت: در همين راس
ــن اجتماعى  ــتگان تامي ــتمرى بگيران و بازنشس مس

طراحى و از آبان ماه اجرايى شد.
به گزارش ايسنا، رضا امينى درباره اجراى نظام پرداخت 
متمركز حقوق مستمرى بگيران و بازنشستگان تامين 
ــازمان ها همواره در  ــروزه س ــار كرد: ام اجتماعى اظه
ــدى مخاطبان و ــاه و رضايتمن ــا ميزان رف تالش اند ت

 ذى نفعان خود را از خدماتى ارائه شده ارتقا دهند.
وى افزود: اين موضوع يكى از ضرورتهاى بقا و ماندگارى 
ــازمان تامين اجتماعى نيز با درك  سازمان هاست. س
اين ضرورت ها همواره تالش كرده است تا با استفاده از 
امكانات و پتانسيل هاى پيش رو، بسترهاى جديد ارائه 

خدمات به مخاطبان خود را توسعه دهد.
ــى با بيان  ــازمان تامين اجتماع ــاور مديرعامل س مش

ــيوه  ــن مهم با انتخاب ش ــال اخير اي اينكه طى دو س
ــى رويكرد  ــر امور تخصص ــى و تمركز ب مديريت علم
ــاورى هاى نوين  ــتفاده ازفن ــازه اى از مديريت با اس ت
ــانى به آحاد  ــرد جديدى در خدمت رس به عنوان راهب
ــت  ــده اس ــازمان، محقق ش ذى نفعان و مخاطبين س
ــات كارفرمايان، بيمه  ــش مراجع گفت: تمركز بر كاه
ــعب از طريق ارائه  ــتمرى بگيران به ش ــدگان و مس ش
ــت از اين جمله ــتر اينترن خدمات غيرحضورى در بس

 است.
امينى ادامه داد: اين اقدام نه تنها موجب افزايش سطح 
رضايتمندى ذى نفعان شده بلكه آثار و فوايد بسيارى 

براى اقتصاد كشور به همراه داشته است.
ــرى از جمله  وى با بيان اينكه اجراى طرح هاى سراس
ــق بيمه و  ــت اينترنتى، پرداخت انواع ح ــال ليس ارس
ــت و ... آغازى بر  ــتر اينترن ابالغ اوراق مطالباتى در بس
راهبردهاى تخصصى سازمان در ارائه خدمات در بستر 
فناورى هاى روز آى تى است عنوان كرد: نظام پرداخت 
متمركز حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان 

نيز در راستاى راهبردهاى مذكور اجرا مى شود.

ــوق ــت حق ــه پرداخ ــا ك ــه داد: از آنج ــى ادام امين
ــتگان براساس حروف الفبا  مستمرى بگيران و بازنشس
ــكايت بود و به پراكندگى زمان پرداخت  مورد گله و ش
حقوق در طول يك ماه اعتراضاتى وجود داشت، موضوع 
در دستور كار مجموعه مديريتى و كارشناسى سازمان 
ــازى بسترهاى  قرار گرفت كه نهايتاً منجر به آماده س

فنى، تخصصى و اجرايى از آبان ماه سال جارى شد.
ــن اجتماعى  ــازمان تامي ــتان هاى س مديركل امور اس
ــاره و  ــام پرداخت متمركز نيز اش به مزاياى اجراى نظ
عنوان كرد: يكپارچگى در پرداخت ها، برقرارى عدالت 
ــت حقوق خارج  ــان و عادالنه در پرداخ و رفتار همس
ــايى هم پوشانى ها،  ــف و شناس از اولويت الفبايى، كش
ــهولت در پرداخت و دريافت  مديريت بهينه وجوه، س
ــا و صيانت از منابع و منافع  حقوق، دقت در پرداخت ه
ــتگان سازمان از جمله اين  مستمرى بگيران و بازنشس
ــتند. پيش از اين اعتصامى، معاون فرهنگى  مزايا هس
ــه بود:  ــى گفت ــن اجتماع ــازمان تامي ــى س و اجتماع
ــامانه تلفن گوياى نداى تامين (1420)، به منظور س

 اطالع رسانى دقيق به بازنشستگان و مستمرى بگيران، 
برنامه زمان بندى پرداخت حقوق آنان را از طريق اين 

سامانه اعالم مى كند.
ــن اجتماعى  ــتمرى بگيران تامي ــتگان و مس بازنشس
ــى كنند،  ــاه دريافت م ــود را از بانك رف ــوق خ كه حق
ــتمرى  ــا وارد كردن تاريخ روز دريافت مس مى توانند ب
ــتمرى در  ــامانه، تاريخ دقيق واريز مس خود به اين س
ــارى را دريافت  ــال ج ــفند س ماه هاى آبان لغايت اس
ــتمرى بگيرانى كه  ــراى مس ــن برنامه تنها ب كنند. اي
ــود را از  ــا 19 هر ماه حقوق خ ــه زمانى پنج ت در فاصل
ــد، اجرايى ــت مى كرده ان ــران درياف ــاه كارگ بانك رف

ــت پايان ماه،  ــتمرى بگيرانى كه از 20 لغاي  است.مس
ــد، همچنان بدون  ــت مى كرده ان حقوق خود را درياف
ــان تاريخ، حقوق  ــه زمان بندى، در هم تغيير در برنام
خود را دريافت خواهند كرد. در طرح جديد پرداخت ها، 
ــن روز پرداخت حقوق در روزهاى  در صورت قرار گرفت
ــك روز قبل پرداخت  ــتگان ي تعطيل، حقوق بازنشس

خواهد شد.

حذف شرط پرداخت  حقوق مستمرى  بگيران و بازنشستگان طبق حروف الفبا

تفسير يك آسيب شناس از شيوع تلگرام: 

دچار جنون تكنولوژى شده ايم؛
 اما فيلتر راه حل نيست
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ــت جمهورى  ــل معاونت امور زنان و خانواده رياس مديركل امور بين المل
ــمن هاى زنان  اظهاركرد: نمى توان گفت در زمينه حضور بين المللى س
ــت يازدهم به  ــم؛ البته توجه دول ــاى خاصى مواجه بودي با محدوديت ه
حوزه بين الملل و اهتمام آن براى تسهيل روابط بين المللى بيشتر است.
ــركت در  ــزود: دعوتنامه هاى مختلف و متفاوتى براى ش ليال فالحتى اف
اجالس هاى بين المللى به دست ما مى رسد و از سمن ها نيز براى شركت در 
آن ها درخواست كرده ايم. دولت تالش مى كند حضور در عرصه بين الملل 
ــبت به ايران و اصالح پيش فرضهاى  را تسهيل كند. اين به تغيير نگاه نس
اشتباه برخى كشورها نسبت به موقعيت زنان داخل كشور كمك مى كند.
مديركل امور بين الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى در 
ادامه اظهاركرد: تجربه هاى كشورهاى مختلف در دنيا نشان مى دهد كه با 
توسعه يافتگى آن ها، حجم دولت كم مى شود. دولت ، تولى گرى و مداخله 
در همه موضوعات را كنار مى گذارد و كوچك مى شود. در اين شرايط نقش 
ــازمان هاى  ــازمان هاى غير دولتى افزايش مى يابد.وى با بيان اينكه س س
مردم نهاد در دو بخش عمل مى كنند، گفت: بخش زيادى از آنان وظايفى 
كه به دوش دولت بار شده است را بر عهده مى گيرند. به علت ايجاد فضاى 
رقابتى بين آنان، كيفيت ارايه خدمات افزايش مى يابد؛ اين كار در ايران در 
زمينه «آى تى» تجربه شده است و با غير دولتى شدن خدمات ارائه شده 
در حوزه تلفن همراه فضايى ايجاد شده كه شركت هاى بخش خصوصى با 

رقابت با هم خدمات بيشترى به مشتريان ارائه دهند.
ــى از جامعه مدنى را  ــازمان هاى مردم نهاد بخش مهم فالحتى افزود: س
ــكيل مى دهند. نقش مهم اين جامعه، واسطه گرى بين مردم و دولت  تش
ــى موضوعات را  ــت. وقتى دولت ها قصد مداخله و تولى گرى در برخ اس
ندارند، نقش هاى خود را به سمن ها واگذار مى كنند. از سوى ديگر سمن ها 
بهترين مكانيزم براى انتقال مطالبات مردم به دولت هستند. در بخش زنان 
نيز قطعا با توجه به حساسيت موضوعات، سمن ها مى توانند نقش مهمى 
را ايفا كنند.وى در ادامه گفت: در كشورهاى توسعه يافته نه تنها در حوزه 
ــودك و اقتصاد،  جوانان و  ــه موضوعاتى چون حقوق ك زنان بلكه در زمين
سياست، سمن ها توانسته اند تحوالت خيلى مهمى به وجود آورند. سمن ها 
با مكانيزم هاى كامال تعريف شده و در سطوح مختلف امكان فعاليت دارند.
اين جامعه شناس با اشاره به سمن هاى فعال در حوزه بين الملل اظهاركرد: 
آن ها مى توانند بر اساس حوزه فعاليت خود با متوليان خاص آن موضوع 
ارتباط بگيرند و فعاليت بين المللى داشته باشند. به عنوان نمونه انجمن 
حمايت از زنان و كودكان پناهنده در بخش هاى مختلف فعاليت مى كند 
البته تالش هاى اين سمن در زمينه آموزش كودكان افغان بيشتر به چشم 
مى آيد. اين سمن  هم برد ملى و هم برد بين المللى دارد. سازمانهاى مختلف 
ــكو با آن همكارى مى كنند و از تجارب اين انجمن  بين المللى حتى يونس
در زمينه ارائه كمك به كودكان افغان استفاده مى كنند. فالحتى در پايان 
گفت: برخى سمن ها نيز در حوزه زنان فعاليت مى كنند و ساالنه در بخش 
ــركت مى كنند و دستاوردهاى خود در  غير دولتى كميسيون مقام زن ش

حوزه زنان را به اطالع عموم مى رسانند.

تالش دولت براى تسهيل حضور 
سمن هاى زنان در عرصه بين الملل

رييس دبيرخانه شوراى ملى سالمندان، طالق، اعتياد و 
آسيب هاى نوپديد را به عنوان سه اولويت مهم برنام هى 

ششم توسعه مطرح كرد.
ــاى حوزه  ــوص اولويت ه ــده ، در خص ــد براتى س فري
ــعه، ــم توس ــى در برنامه ى شش ــيب هاى اجتماع آس

ــواده را در معرض  ــه خان ــيب هاى ك ــرد: آس  اظهار ك
ــواردى از جمله طالق،  ــد م ــرار مى دهند مانن خطر ق
ــيب هاى نوپديد و خشونت هاى  اعتياد و در نهايت آس
ــه  ــن برنام ــاى اي ــا در اولويت ه ــراى م ــى ب خانگ
ــا  ــه ب ــاى مقابل ــه داد: راهكاره ــرار دارد. وى ادام ق
ــم  ــه ى شش ــد در برنام ــى باي ــيب هاى اجتماع آس
ــواردى  ــال بايد به م ــور مث ــرد به ط ــرار گي مدنظر ق

ــالق ، فراهم  ــش ط ــش ازدواج و كاه ــه افزاي از جمل
ــه در طالق  ــان، مداخل ــكان ازدواج هاى آس كردن ام
ــالق ــن ط ــاوره در حي ــان مش ــردن زم ــپرى ك و س

است.
ــالمندان افزود:  ــى س ــوراى مل ــه ش ــس دبيرخان ريي
ــود متولى  ــيب ها بحث نب ــورد آس ــاله اصلى در م مس
ــال حاضر  ــت در ح ــوزه اس ــن ح ــراى اي ــخص ب مش
ــوه قضاييه  ــتگاه هايى مانند ق ــاى اجرايى و دس نهاده
ــه در اين  ــه صورت جداگان ــاير نهادهاى مرتبط ب و س
ــاز به يك  ــه ما ني ــد در صورتى ك ــدام مى كنن امور اق
ــا در عين حال  ــخص در اين حوزه داريم ام متولى مش
ــتگاه هاى مختلف استفاده  مى توان از تجربه و توان دس
كرد.وى گفت: در بحث تحكيم خانواده نيز نياز به متولى 
و هماهنگى در برنامه ريزى داريم ، در بحث آسيب هاى 
نوپديد به دليل روزآمد بودن و فراگيرى در سراسر دنيا 
ــيارى بيشترى عمل كنيم  و جامعه جهانى بايد با هوش
ــاورى روز را گرفت و  ــن ابزارها و فن نمى توان جلوى اي
ــط نياز به  ــا را رها كرد فق ــوى ديگر نمى توان آنه از س
ــانه اى و آموزش خانواده و جوانان و نوجوانان سواد رس

 داريم.

 منابع خبرى عربى اعالم كردند، شبكه هاى اجتماعى 
ــران در امارات  اينترنتى عامل 50 درصد متاركه همس
ــبكه خبرى العربيه دراين باره نوشت،  است.تارنماى ش
ــل مهمى در جدايى  ــات اجتماعى به عام امروزه صفح
ــورهاى عربى تبديل شده  همسران از يكديگر در كش
ــت. «يا من يا واتس آپ» ... اين سخنى بود كه يك  اس
ــرش گفت و پاسخ همسرش اين بود  زن جوان به همس
كه صفحه اجتماعى واتس آپ را به او ترجيح مى دهد.

آخرين آمار از موارد طالق در امارات نشان مى دهد كه 
ــور اخيرا به طور  ــران در اين كش طالق و جدايى همس
چشمگيرى افزايش يافته است.جديد ترين مورد طالق 
مربوط به زوجى است كه بعد از 10 سال از يكديگر جدا 

ــوارد طالق در  ــده اند.برپايه اين گزارش، افزايش م ش
امارات موجب شده است اداره ازدواج و راهنمايى خانواده 
ــى و تحقيق در باره علل آن برآيد.حوادث  در پى بررس
مشابه و چالش هايى كه جامعه عربى در زمينه طالق با 
آن روبه روست؛ جملگى پيامدهاى دعواى زن و شوهرها 

بر سر استفاده از صفحات اجتماعى است .
ــاره مى گويد  ــواده در اين ب ــاوران امور خان يكى از مش
ــرش خواسته بود برنامه  مثال در يك مورد مرد از همس
واتس آپ را بر روى تلفن همراهش نصب نكند اما چندى 
ــر داد و از اين برنامه در ارتباطات خود  بعد زن تغيير نظ

استفاده كرد.
ــمار اختالف ها  ــارات، ش ــاد خانواده در ام بخش ارش
ــال جارى بالغ بر پنج هزار مورد  ميان همسران را در س
برشمرده كه يك هزار مورد آن به طالق انجاميده است 
و به اين ترتيب 50 تا 60 درصد اين اختالفات به مساله 
ــتفاده از صفحات اجتماعى مربوط مى شود.با آنكه  اس
شبكه هاى اجتماعى مى توانند ابزار مفيدى باشند اما 
ــتى  ــى دانند كه چطور بايد از آن به درس اكثر افراد نم
ــاله مى تواند فناورى هاى  استفاده كرد كه همين مس

جديد را به ابزارى مخرب تبديل كند.

شبكه هاى اجتماعى 
عامل50درصد

 طالق هادرامارات

طالق، اعتياد و آسيب هاى 
نوپديد، سه اولويت مهم 

برنامه ى ششم توسعه
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ــندگان كودك و نوجوان،  در ديدار رييس هيات مديره انجمن نويس
ــوان و دبير كميته  ــنامه ادبيات كودك و نوج ــوول پژوهش مديرمس
ــر اورنسل تركيه، او به  فرهنگى و روابط بين الملل انجمن با مدير نش
ــاره كرد.بر اساس  استقبال خوانندگان ترك از كتاب هاى ايرانى اش
ــمينار ادبيات كودك و  ــيده، در روزهاى برگزارى دومين س خبر رس
نوجوان در تركيه، فريدون عموزاده خليلى ريس هيات مديره انجمن 
نويسندگان كودك و نوجوان به همراه دكتر مهدى حجوانى صاحب 
ــنامه ادبيات كودك و نوجوان و حسين  امتياز و مديرمسوول پژوهش
بكايى دبير كميته فرهنگى و روابط بين الملل در دفتر نشر اورنسل در 
استانبول حاضر شدند و با باريش توسون مدير اين نشر ديدار كردند. 
ــت،  ــعيد انصافى تصويرگر ايرانى نيز حضور داش در اين ديدار كه س
مدير نشر اورنسل گزارشى از ترجمه و نشر 30 عنوان كتاب تصويرى 
ــل كپى رايت آن ها را از نشر شباويز ايران كودك ايران كه نشر اورنس

 خريدارى كرده و پس از ترجمه به زبان تركى استانبولى منتشر كرده 
است، داد. 

بنا به گفته باريش توسون، استقبال خوانندگان ترك از آثار ايرانى قابل 
توجه بوده و بازار فروش اين كتاب ها رضايت بخش است.رييس هيات 
مديره انجمن نويسندگان كودك و نوجوان نيز ضمن اظهار رضايت 
از انتشار كتاب هاى كودك و نوجوان ايرانى در تركيه امكانات وسيع 
ارتباطى بين ادبيات كودك و نوجوان دو كشور ايران و تركيه را يادآور 
شد و اظهار اميدوارى كرد كه دو كشور هم فرهنگ و همسايه بتوانند 
ارتباط هاى فرهنگى گسترده ترى را در زمينه ادبيات كودك و نوجوان 

برقرار كنند.
در اين ديدار مهدى حجوانى سواالتى در زمينه تصويرگرى كتاب هاى 
كودك و نوجوان تركيه مطرح كرد و سعيد انصافى هنرمند ايرانى مقيم 
استانبول كه در زمينه برگزارى كارگاه هاى آموزش تصويرگرى كتاب 
با نشر اورنسل همكارى مى كند، درباره كيفيت چاپ كتاب و امكانات 
همكارى بين دو كشور در زمينه تصويرگرى كتاب كودك و نوجوان 
ــاس اين گزارش، پيش از اين تالش هايى  توضيحاتى ارائه كرد.بر اس
ــابقه اورنسل در تركيه و علمى  براى برقرارى ارتباط بين دو نشر باس
ــدار زمينه هاى اين  ــران انجام گرفته بود كه در اين دي فرهنگى در اي

ارتباط و امكانات تبادل كتاب و رايت،  بين اين دو بررسى شد.

جشنواره ملى كتاب خليج فارس، بعد از تنها دو دوره برگزارى در حالى متوقف 
شد كه به نظر مى رسد جشنواره فرهنگى هنرى خليج فارس هم كه مولود اين 

جشنواره بود، به محاق تعطيلى رفته است.
فراخوان اولين جشنواره ملى كتاب خليج فارس دى ماه 1389 با هدف معرفى 
ــندگان، مترجمان و مصححانى كه خالق آثارى با موضوع ــويق نويس و تش

 خليج فارس هستند، از سوى موسسه خانه كتاب اعالم و منتشر شد.
ــت 90 و همزمان با روز ملى خليج فارس  ــت كه 10 ارديبهش در دوره نخس
ــد، آثارى از زنده ياد نادر ابراهيمى، محمد ولى زاده،  در بندرعباس برگزار ش
سيدجعفر حميدى به عنوان برگزيده و يا شايسته تقدير معرفى شدند و مورد 
تقدير قرار گرفتند. قرار بود اين جشنواره هر دو سال يك بار در 10 ارديبهشت 
همزمان با روز ملى خليج فارس در بندرعباس برگزار شود كه در دوره نخست 
تمامى كتاب هاى منتشرشده تا سال 1389 مورد بررسى قرار گرفت. جشنواره 
ملى كتاب خليج فارس براى يك دوره ديگر هم تداوم پيدا كرد و ارديبهشت 
ــود خاتمه داد.اما با  ــدون معرفى حتى يك اثر برگزيده به كار خ 92 اين بار ب
ــتمل بر اجراى پاره اى  ايجاد جشنواره فرهنگى، هنرى خليج فارس كه مش
ــت، جشنواره  ــاره اس برنامه هاى فرهنگى و هنرى مرتبط با موضوع مورد اش
ــال هم خبرى از  ملى كتاب خليج فارس كامًال به محاق تعطيلى رفت و امس
برگزارى آن نيست.سميه قاصدى كه در دو دوره برگزارى جشنواره ملى كتاب 
خليج فارس به عنوان دبير اجرايى آن فعاليت كرده است، در اين رابطه  گفت: 
جشنواره ملى كتاب خليج فارس كه به همت خانه كتاب تاسيس شده بود، دو 
دوره بيشتر برگزار نشد و بعد از آن تصميم بر اين شد كه برگزارى جشنواره به 
استان هرمزگان واگذار شود.وى با بيان اينكه البته اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى هرمزگان به مناسبت 10 ارديبهشت روز ملى خليج فارس هر ساله 
برنامه هايى برگزار مى كند، در عين حال تاكيد كرد: اما اينكه تعدادى كتاب 
را با موضوع خليج فارس رصد و داورى كنند و در قالب يك جشنواره و برپايى 
مراسم اختتاميه، بهترين كتاب ها را در موضوعات اعالمى معرفى كنند، چنين 
نيست.قاصدى افزود: تصميمى براى احياى اين جشنواره در خانه كتاب گرفته 
نشده و فكر هم نمى كنم چنين تصميمى اتخاذ شود.در همين رابطه همايون 
اميرزاده كه دوره نخست جشنواره ملى كتاب خليج فارس در دوره فعاليت او به 
عنوان مديركل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شدگفت: غيرفعال شدن 
جشنواره سراسرى خليج فارس، بعد از كناره گيرى بنده نه تنها جشنواره ملى 
ــور را كه توسط ادارات كل  كتاب بلكه 30 جشنواره موضوعى در سراسر كش
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها و مشاركت برخى از سازمان ها انجام مى شد، 
به تعطيلى كشاند.وى، با انتقاد از سكوتى كه در اين رابطه از سوى مسووالن 
مربوطه و همچنين رسانه ها وجود داشته است، افزود: جشنواره هاى موسيقى 
حماسى خليج فارس در كرمان، پژوهش هاى علمى «گذشته، حال و آينده 
ــان  ــارى، طراحى و گرافيك در خراس ــارس» در چهارمحال و بختي خليج ف
جنوبى، شعر عربى و فارسى هنديجان در خوزستان، رسانه هاى برخط خليج 
فارس در تهران، بازى هاى رايانه اى خليج فارس بنياد ملى بازى هاى رايانه اى، 
پژوهش هاى زيست محيطى خليج فارس و جشنواره ملى عكس خليج فارس 
هرمزگان، جشنواره از كوير تا خليج فارس در يزد، جشنواره شعر آذرى خليج 
فارس در آذربايجان غربى، جشنواره شعرى كردى، جشنواره داستان كوتاه 
كهگيلويه و بويراحمد و ده ها فعاليت فرهنگى هنرى با موضوع خليج فارس از 

جمله اين جشنواره هاى تعطيل شده هستند.

يك مدرس ارتباطات درباره ى لزوم پرهيز از دروغ گويى و دروغ نويسى 
در خبر با هدف جلب اعتماد مخاطب و باال بردن اعتبار رسانه، با تاكيد 
بر اينكه در كار خبر بايد از سياست فاصله گرفت، بيان كرد: كمى زمان 
مى برد تا ما بتوانيم به سمتى برويم كه در كشورمان بحث واقع نويسى را 

بيشتر مورد توجه قرار بدهيم و از سياست فاصله بگيريم.
ــگاه  ــال همزمان با نمايش ــيرى در ادامه ى گفت: ما امس طهمورث ش
مطبوعات، انتخابات را هم پيش رو داريم كه خود به خود فضا را سياسى 
ــاى مطرح ما وجه  ــود كه روزنامه ه مى كند و اين مزيد بر علت مى ش
سياسى شان بر ساير وجوه غلبه كند؛ براين اساس وقتى بحث سياست 
در روزنامه نگارى مطرح مى شود، كاركرد حزبى پيدا مى كند و طبيعتا 
از رسالت هاى مدنظر خودشان كمى فاصله مى گيرند و به رسانه هايى 
ــرى نيازها مى توانند پاسخ دهند.وى  تبديل مى شوند كه فقط به يكس
ــى هم در چنين  ــان كرد: طبيعتا بحث واقع نويس همچنين خاطرنش
شرايطى در اخبار رسانه ها كمرنگ تر مى شود؛ چراكه وقتى ما به سياست 
نگاه كنيم خود به خود كار كمى سخت تر مى شود؛ بنابراين تصورم اين 
است كه زمان مى برد تا ما بتوانيم به سمتى برويم كه در كشورمان بحث 
واقع نويسى را بيشتر مورد توجه قرار دهيم و از سياست فاصله بگيريم 
ــى و صداقت در اخبار را نداشته  تا مشكالتى از قبيل عدم درست نويس

باشيم.
ــى ديگر از گفته هايش درباره ى لزوم راه اندازى  دكتر شيرى در بخش
موزه اى با عنوان «موزه مطبوعات» بيان كرد: تالطمى كه طى سال هاى 
گذشته بر بازار مطبوعات ايران حاكم بوده است، كار را كمى سخت تر 
ــته در حوزه مطبوعات دوران پر تالطم و با  مى كند؛ در دهه هاى گذش
فراز و نشيبى را داشته ايم و در حوزه نشر هم دوران كسادى را پشت سر 
گذاشته ايم. ضمن اينكه طى ساليان گذشته ما رسانه هايى را داشتيم كه 
از ليست رسانه هاى خبرى حذف و يا لغو امتياز شده اند؛ در اين شرايط، 
مطبوعات ما ظاهر خيلى مناسبى پيدا نمى كنند، بنابراين از آنجايى كه 
«موزه مطبوعات» قرار است بيانگر تاريخ كامل مطبوعات ايران باشد، 
بايد بتواند تمام تاريخ را حتى اين گسست ها و انقطاع ها را هم در بربگيرد. 
براى مثال موزه مطبوعات بايد بتواند نوسانات پيش آمده در حوزه نشر را 
هم پوشش دهد.او با بيان اينكه منظورم از دوره گسست؛ دوره اى است 
كه زمينه پيش آمده براى نشر مطبوعات به داليلى نظير مسائل مالى يا 
لغو امتياز كم فروغ شده است، ادامه داد: به عنوان مثال ما در سال 1376 
افزايش مطبوعات داشتيم ولى با توجه به اينكه در بخش مطبوعات مان 
ــت براى بحث موزه مطبوعات نقطه عطف  گسست نداشتيم، بهتر اس
تاريخى تعيين كنيم؛ چراكه كلمه موزه كلمه اى است كه نگاه تاريخى 
دارد به همين خاطر بحث موزه مطبوعات هم حتما اهميت پيدا مى كند 
كه شامل چه بخش هايى خواهد بود.اين استاد ارتباطات در پايان و در 
تكميل اين بحث اظهار كرد: حتى شيوه نگارش فارسى در مطبوعات هم 
از جمله مواردى است كه در موزه مطبوعات مى تواند به نمايش دربيايد 
و ماكت نسبتا جالبى از اين بخش ارائه شود، بنابراين موزه مطبوعات 
به شرطى كه واقعيت ها در آن منعكس شود و سليقه اى با آن برخورد 
نشود ، خوب است و اتفاق خوبى را رقم خواهد زد؛ اما اگر قرار است با آن 

گزينشى رفتار شود همان بهتر كه برگزار نشود.

در يك ديدار مطرح شد؛
استقبال خوانندگان ترك از كتاب هاى ايرانى

جشنواره ملى كتاب خليج فارس پس 
از دو دوره برگزارى ،تعطيل شد

چطور از دروغ نويسى و دروغ گويى
 در خبر فاصله بگيريم؟

تاكيد جنتى بر گردش آزاد اطالعات 
در كشور

ــنواره هاى فيلم ونيز و رم با تاكيد براينكه دو بخش ملى و بين الملل  مدير پيشين جش
جشنواره ى فيلم فجر بايد دوباره يكى شوند، اظهار كرد: ايران پتانسيل الزم براى اينكه 

سومين جشنواره ى بزرگ سينمايى دنيا برگزار كند را  دارست.
به گزارش ايسنا، ماركو مولر 62 ساله يكى از فعاالن مطرح سينماى دنياست كه سابقه ى 

مديريت و مشاوره ى جشنواره هاى سينمايى مطرح را دركارنامه ى كارى خود دارد.
ــده است،  ــى و مادرى برزيلى يونانى در رم متولد ش وى كه از پدرى ايتاليايى سوييس
تحصيالت خود را در رشته ى مطالعات آسيا و انسان شناسى گذرانده و مدرك دكترى را 
هم در چين گرفته است. او با عالقه اى كه به حوزه هاى مختلف در زمينه ى انسان شناسى 
و قوم شناسى دارد، به يك ماجراجوى تمام عيار مى ماند كه عالقه اش به سينما و نيز ديگر 
حوزه هاى هنرى او را به كشف تجربه هاى نو وامى دارد.مولر كه سال 2012 پس از 22 
سال غيبت به زادگاهش شهر رم بازگشت تا رياست جشنواره فيلم رم را برعهده بگيرد، 
پيش از آن، هشت سال مديريت جشنواره ى فيلم ونيز،  10 سال مديريت جشنواره ى 
لوكارنو و سه سال هم مديريت جشنواره ى رتردام را برعهده داشت و يكى از اعتبارات 
ويژه اش در لوكارنو كشف استعدادها و دعوت از كسانى بود كه هركدام امروز چهره اى 

مطرح در سينما هستند.
مولر در گفت و گويى با ايسنا، از جشنواره ى فيلم فجر،  سينماى ايران و ظرفيتى كه براى 
تبديل شدن به يك قطب بزرگ سينمايى دارد، سخن گفت.وى كه به چند زبان زنده ى 
دنيا از جمله انگليسى، ايتاليايى، فرانسوى،  اسپانيايى و چينى مسلط است و فارسى را هم 
تا حدود كمى مى تواند متوجه شود و كلماتى را بگويد، در ابتداى اين مصاحبه قبل از هر 
چيز درباره ى شروع كار خود در سينما بيان كرد: عالقه ى حرفه اى من به سينما زمانى 
آغاز شد كه دوره ى دكترى خود را در چين مى گذراندم و پس از آشنايى با سينماى اين 
كشور در فكر اين بودم كه سينماى چين را به غرب معرفى كنم و احساسم اين بودكه 
اين كار يك نياز فورى است. البته معتقد بودم اگر قرار باشد مثال در ايتاليا و سوييس اين 
سينما را معرفى كنم بايد فرهنگ آن را نيز بشناسم و براى اين هدف به چين سفر كردم، 
چرا كه به نظرم شما نمى توانيد مفهوم سينماى يك كشور غير غربى را درك كنيد، اگر 
تفاوت هاى آن را با كشورهاى ديگر نشناسيد و اين دقيقا همان چيزى است كه نسبت 

به سينماى ايران هم برايم پيش آمد.
فيلم هاى بيضايى و كيارستمى،  اولين ديدار با سينماى ايران

ماركو مولر گفت: اولين بارى كه در معرض تماشاى فيلم هاى ايرانى قرار گرفتم، سال 
1985 بود و هنوز آن را به خاطر دارم؛ مجموعه اى از فيلم هاى بيضايى و يك مستند از 
عباس (كيارستمى) را ديدم كه «اولى ها» نام داشت. در آن مقطع احساس كردم اين ها 
ــتند و از آنجا كه با فارابى هم همكارى داشتم  ــينماى ايران هس آثارى استثنايى از س
ه دنبال اين بودم كه به ايران بيايم تا فيلم هاى بيشترى را از اين كشور ببينم؛ فكر مى كنم 

از سال 1989 بود كه به ايران سفر و در جشنواره ى فجر شركت كردم.
ــفرى چند فيلم ديدم و فهميدم فيلم هاى ايرانى بزرگ تر از آن  وى افزود: يك بار در س
چيزى هستند كه اولين بار از ديدن آن ها درك كرده بودم، چون ايران يك كشور بزرگ 
ــينما در هر نقطه از آن ويژگى هاى خاص خود را دارد؛ مثال  با فرهنگى غنى است و س
فيلمى كه در شمال ساخته مى شود، با فيلمى كه در جنوب ساخته مى شود و نيز با آنچه 
در تهران توليد مى شود تفاوت دارد و هر كدام جذابيت هاى مخصوص خود را دارند. بعد 
ــات و پنل هاى بين المللى كه آن زمان (اواسط دهه 90 ميالدى)  از آن بود كه در جلس
در خانه سينما برگزار مى شد، شركت مى كردم و بابت آن هم خيلى خوشحال بودم كه 
مى توانم با فيلمسازان زيادى از ايران ارتباط داشته باشم. مولر اظهار كرد: وقتى سينماى 
ايران را كشف كردم مدير جشنواره ى «پزارو» بودم و بعد به يك قطب بزرگ در ايتاليا 
براى جذب و نمايش فيلم هاى ايرانى تبديل شدم. بعد از آن هم كه سفر به ايران را شروع 
ــتمى) را به اين شهر آوردم و  كردم، مدير جشنواره ى «رتردام» بودم و عباس (كيارس
هميشه يك رابطه ى خوب را با او حفظ كردم و وقتى مدير جشنواره ى لوكارنو شدم به 
نظرم رسيد يكى از بهترين راه ها براى بزرگداشت صدسالگى سينما در غرب اين است 

كه از يك كارگردان غيرغربى (شرقى) تجليل شود كه در همان جشنواره، كيارستمى 
براى اين اتفاق انتخاب شد، چون مى خواستم اثبات كنم تا چه حد افرادى مثل عباس 
ــتند. در آن زمان ما نه تنها تمام فيلم هاى او را نمايش  يك هنرمند واقعى و كامل هس
ــى ها و آثار هنرى دستى كه او ساخته بود را  داديم؛ بلكه نمايشگاهى از عكس ها، نقاش

هم به نمايش گذاشتيم.
فيلم هاى ايرانى در صدر جشنواره «لوكارنو»

ــم آثارى از  ــال بعد ه ــمى كه براى عباس گرفتيم،  س وى در ادامه گفت: بعد از مراس
فيلمسازان زن ايرانى را در برنامه ى جشنواره قرار داديم، چون مى خواستيم ثابت كنيم 
يك برند خاص سينماى زنانه در ايران زنده است و كار مى كند. نكته ى خوب آنچه در 
ــال در لوكارنو فيلمى ايرانى داشتيم كه يك جايزه   اين باره رخ داد هم اين بود كه هر س
برنده مى شد. حتى يادم مى آيد يك سال برنده ى سينماى ايران خيلى معروف نبود، اما 
در شرايطى كه چند فيلم مهم در جشنواره حضور داشتند، هيأت داوران جايزه ى خود 
را به «خمره» و «آبادانى ها» (از كيانوش عيارى) داد و اين طور بود كه معموال فيلم هاى 

ايرانى در صدر جشنواره مى ايستادند.
او تصريح كرد: اين يك موفقيت بزرگ بود كه جشنواره ى لوكارنو در اواسط دهه ى 90 
ميالدى به يك قطب بزرگ فيلم هاى ايرانى در اروپا تبديل شد.ماركو مولر با ابراز تمايل 
ــينما اضافه كرد:  من مدت ها از ايران دور  خود از سفر به ايران و همكارى در حوزه ى س
ــال 2002 بود. البته با ايرانى ها در  بوده ام و آخرين بارى كه به اين كشور سفر كردم س
تهيه كنندگى دو فيلم «تخته سياه» و «راى مخفى» هم همكارى كرده ام، ولى بعد از 
ــد، ديگر فرصت نكردم به ايران برگردم چون مدير  اينكه كارهاى اين دو فيلم تمام ش
جشنواره ى ونيز بودم. اما االن آماده هستم و در صورت نياز مى توانيد روى من حساب 

كنيد!
جاى خالى يك جشنواره ى هنر در تهران

ــيده كه سومين  ــرايط فعلى،  وقت آن رس مولر گفت: به اين ترتيب فكر مى كنم در ش
جشنواره ى مهم دنيا در آسيا ايجاد شود و خود را نشان دهد. تاكنون فكر مى كردم، چين 
مى توانست گزينه ى درستى براى اين كار باشد، اما متأسفانه در اين كشور چرخش ماجرا 
نسبت به ايران كندتر است؛ به همين دليل معتقدم نسل جديد در ايران و هند مى تواند 

بازفكرى در اين باره داشته باشد. االن اتفاقاتى كه در تهران در حوزه هاى سينما، موسيقى 
و هنرهاى تجسمى رخ مى دهد نشان مى دهد جاى اين هست كه يك جشنواره ى هنر 
در آنجا (تهران) به وجود آيد؛ چرا كه زمينه هاى آن وجود دارد.وى با تاكيد براينكه ديگر 
هيچ جشنواره اى را در چين قبول نمى كند، اضافه كرد: شرط مى بندم كه در سوئيس، 
جايى كه وسط همه چيز قرار دارد و مى تواند تعادل را حفظ كند يك جشنواره  درست 
كنم كه به نوعى دالل زبان هاى هنرى مختلف باشد؛ طورى كه همه بتوانند با هم ارتباط 
برقرار كنند. جشنواره اى ايجاد مى كنم كه نشان دهد همه ى هنرهاى ديگر به سينما 
ــت كه كمك مى كند ارتباط  ــينما اس نياز دارند تا يك قدم جلوتر بروند، چون فقط س
سريعى با يك جريان برقرار شود.مولر در بخش ديگرى از اين گفت و گو شرط الزم براى 
موفقيت سينماى ايران در اكران جهانى را حضور افرادى همچون بابك كريمى دانست 

تا به معرفى فيلم هاى ايرانى و برقرارى ارتباط موثر بپردازند.
جداسازى بخش ملى و بين المللى جشنواره فجر حيف است

وى همچنين در پاسخ به اينكه با توجه به قابليتى كه از ايران ديده و به آن اشاره كرد، آيا 
فكر مى كند سومين جشنوراره ى بزرگ دنيا با تمركز بر جشنواره ى فجر ايران مى تواند 
اتفاق بيفتد يا حتما بايد يك جشنواره ى جديد ايجاد شود؟ گفت: فكر مى كنم شما به يك 
جشنواره ى جديد نياز داريد؛  چون درباره ى جشنواره ى فجر نكته ى قابل تأمل زمان آن 
است كه با تعطيالت و جشنواره هاى ديگرى در دنيا همزمان است.وى درباره ى اينكه با 
توجه به جداسازى بخش هاى ملى و بين الملل جشنواره ى  فيلم فجر باز هم امكان تمركز 
بر فجر نيست؟ اظهار كرد: مطلع هستم كه بخش ملى جشنواره ى فيلم فجر از بخش 
بين المللى آن جدا شده است، ولى نكته اينجاست كه براى داشتن يك جشنواره ى بزرگ 
واقعى اين كافى نيست كه فقط يك ويترين وجود داشته باشد تا يكسرى فيلم نمايش 

داده شود، بلكه بايد راه هاى ديگرى را كشف كنيم تا مسيرى را نشان دهند.
ــى و بين المللى  ــت كه دو بخش مل ــن معتقدم خيلى مهم اس ــه داد: بنابراي مولر ادام
جشنواره ى فيلم فجر دوباره با هم يكى شوند، چون به خارجى هايى كه به بهانه ى بخش 
بين المللى در اين جشنواره شركت مى كنند اين امكان را مى دهد كه فيلم هاى جديد 
ــينماى ايران اين قدر زياد است كه حيف است بخش  ايران را كشف كنند. توليدات س

بين الملل را از بخش ملى،  با آثار غنى اى كه دارد، جدا كنيم.

ــالمى گفت: دستگاه هاى دولتى و خصوصى  وزير فرهنگ و ارشاد اس
ــى آزاد شهروندان به  ــال قانون انتشار دسترس موظف اند، در سه س

اطالعات را اجرا كنند.
ــگاه راه و  ــن نمايش ــد از پنجمي ــيه بازدي ــى در حاش ــى جنت عل
ــازى در  ــاس آخوندى وزير راه و شهرس ــازى كه به همراه عب شهرس
ــت: بر بحث  ــگاران گف ــد، در جمع خبرن ــام  ش ــالى تهران انج مص
ــات تاكيد ــه اطالع ــهروندان ب ــى آزاد ش ــانى و دسترس اطالع رس

 دارم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى بابيان اينكه قانون انتشار دسترسى آزاد 
شهروندان به اطالعات در سال 88 در مجلس شوراى اسالمى تصويب 
شد اما آيين نامه هاى اجرايى آن هنوز آماده نبود، افزود: سال گذشته 
ــون را در هيات دولت تصويب كرديم و  آيين نامه هاى اجرايى اين قان

كميسيون مربوطه آن نيز تشكيل شد.
ــتگاه ها و وزارتخانه ها و حتى بخش خصوصى  وى ادامه داد: همه دس
كه خدمات عمومى ارائه مى دهند، موظف اند در سه سال اين قانون 
ــايت هاى اطالع رسانى به  را با استفاده از انتشار اطالعات خود در س

مردم ارائه دهند.
جنتى با اعالم اينكه وزارت راه و شهرسازى از وزارتخانه هاى پيشتاز 

ــت، افزود: اين وزارتخانه عالوه بر دستاوردهايى كه  در اين حوزه اس
ــكن و حمل و نقل داشته، در حوزه انتشار اطالعات  در حوزه هاى مس
هم موفق عمل كرده است. آنچه از نظر ما مهم تلقى مى شود، رعايت 
حقوق شهروندى است كه با توجه به عالقه شخص دكتر آخوندى به 
اين موضوع، قانون دسترسى آزاد شهروندان به اطالعات به خوبى در 

وزارت راه و شهرسازى در حال اجرا است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تصريح كرد: در حال حاضر شهروندان 
ــامانه هاى  ــده اى از اين خدمات را از طريق س مى توانند بخش عم
ــد كه كار ــى دريافت كنن ــه هاى موبايل ــى اينترنتى و برنام ارتباط

 ارزنده اى است.

هوشنگ اعلم مى گويد: به اين دليل كه آثار ادبى و هنرى مورد نقد قرار نمى گيرد، 
هنرمندان نيز آثارشان را عرضه نمى كنند؛ به همين خاطر جامعه فرهنگى دچار 
ــت.او همچنين اظهار مى كند: جامعه ما به شدت مصرفى است  سكوت شده اس
ــه رابطى براى انتقال  ــد مردم در فضاى مجازى تنها ب و به همين خاطر 90 درص
ــريه ادبى «آزما» درباره وضعيت نشريات فرهنگى و  ــردبير نش تبديل شده اند.س
ادبى گفت: وضعيت نشريات فرهنگى و ادبى به طور كلى در اين چند سال نوسان 
ــت كه اين نمونه نشريات يك سرى  ــت. علت آن هم اين اس چندانى نداشته اس
ــت نشريات مورد عالقه  مخاطب خاص دارند كه آن ها هم به هر مصيبتى كه هس
ــريات ادبى و فرهنگى هيچ وقت شرايط  خود را پيدا مى كنند.او افزود: در واقع نش
ــت.او درباره داليل به  ــرايط براى آن ها بدتر شده اس خوبى نداشتند و االن نيز ش
ــرايط اقتصادى  و پايين آمدن قدرت خريد  يكى  وجود آمدن اين شرايط گفت: ش
از داليل مهم به وجود آمدن اين وضعيت است. چون در شرايطى كه قدرت خريد 
افراد محدود شده است آن ها بايد درآمدشان را صرف مسائل ديگرى كنند و چون 
خريد نشريات ادبى در اولويت نيست، نمى توانيم انتظار داشته باشيم كه در چنين 
وضعيتى آن ها نشريه ادبى بخرند و به اين واسطه شرايط خوبى براى اين نشريات 
ــده اند نشريات ادبى  ــائل ديگرى هم هست كه شايد باعث ش پديد آيد. البته مس
ــان مطلوب  نتوانند انتظار مخاطب را برآورده كنند و به همين خاطر وضعيت ش
نيست. اعلم همچنين به محدوديت هاى موجود در فضاى رسانه اى و فرهنگى اشاره 
كرد و توضيح داد: مثال نشريات ادبى لزوما نمى توانند نگاه بسته اى به موضوعات 

داشته باشند؛ براى آن كه ادبيات گستره وسيع و جهانى دارد و اگر شرايط مساعد 
باشد بايد خيلى از اسم ها و آثار در نشريات ما مطرح و نقد شوند، اما بنا به داليلى 
كه البته رسمى هم نيست و قانونى هم در اين زمينه وجود ندارد آثار برخى از افراد 
و برخى آثار امكان نقد و بحث در نشريات ادبى ما را پيدا نمى كند. اين مساله البته 
به مسائل سليقه اى و جناحى برمى گردد و ناشران ادبى هم بايد اين حساسيت ها 
را مورد توجه قرار دهند چون ممكن است آسيب هاى بيش ترى بخورند.وى گفت: 
در اين باره نمى خواهم از لفظ خودسانسورى استفاده كنم، بلكه ناشر نشريات ادبى 
يك سرى مالحظات را در نظر مى گيرد كه حساسيت برانگيز نباشد؛ به همين خاطر 
ــايد اين مالحظات در به وجود آمدن شرايط موجود بى تاثير نباشد.اعلم افزود:  ش
شبكه هاى مجازى و ماهواره اى و اينترنتى نيز به مقدار زيادى باعث شده كه رويكرد 
مخاطب به سمت رسانه هاى نوشتارى كمتر شود. ساده ترين دليل آن هم اين است 
كه مخاطب ديگر هزينه خريد يك نشريه را پرداخت نمى كند. اما همين موضوع 
باعث شده موقعيت نشريات فرهنگى و ادبى به مخاطره بيفتد. با اين حال وضعيت 
نشريات ادبى نسبت به ديگر نشريات خيلى وضعيت بدترى نيست، بلكه به نسبت 
برابر است. اما از يك سرى مشكالت بنيادى رنج مى برند كه همان كمبود مخاطب 
است و بخشى نيز به توسعه شبكه هاى مجازى مربوط مى شود.او در اين باره گفت: 
مردم ما اصوال عجول هستند و به همين خاطر مدام در شبكه هاى مجازى هستند 
ــان را صرف اين حضور مى كنند. به همين خاطر اگر امروز آمار  و بيش تر وقت ش
جديدى از ميزان مطالعه در بين مردم ما گرفته شود به نسبت دو سال پيش اين 
ــت. االن در همه جا مى بينيم كه آن ها با گوشى هاى  نسبت كاهش پيدا كرده اس
موبايل شان در حال بازى و سرگرمى هستند و 90 درصد هم مصرف كننده هستند. 
ــك كانال به كانال ديگر  بيش تر آن ها به رابطى براى انتقال بعضى از مطالب از ي
تبديل شده اند. اين يعنى اين كه همان مصرف گرايى كه در جامعه داريم در اين جا 

هم گريبان گيرمان شده است. 

جامعه فرهنگى ما دچار سكوت 
شده است

پتانسيل ايران
 به روايت 
ماركو مولر

خبر 
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خبر خبر

ــتان چهارمحال و بختيارى با حضور معاون وزير ارشاد   نمايشگاه كتاب اس
اسالمى گشايش يافت. 

ــاون پارلمانى  ــتان چهارمحال و بختيارى با حضور مع ــگاه كتاب اس نمايش
ــهركرد گشايش  ــگاه بين المللى ش ــالمى در محل نمايش ــاد اس وزير ارش

يافت.
معاون پارلمانى وزير ارشاد در آئين افتتاح اين نمايشگاه اظهار داشت: خريد 
كتاب در دستور كار وزارت ارشاد اسالمى است و استانها در اولويت خريد كتاب 
هستند. حسين نوش آبادى عنوان كرد: استان ها بايد خريد كتاب از انتشارات 

خود استان را در اولويت خريد خود قرار دارند.
ــگاه بزرگ كتاب استان چهارمحال و بختيارى يك  وى اظهار داشت: نمايش
نمايشگاه كتاب در حد ملى است كه 35 هزار عنوان كتاب در اين نمايشگاه در 

معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته است.
ــگاه كتاب با حضور ناشران مختلف كشور و  وى عنوان كرد: برگزارى نمايش
ــگاه كار بسيار بزرگى است كه  گردآورى 35 هزار عنوان كتاب در اين نمايش
جاى تقدير از مسووالن استان دارد.معاون پارلمانى وزير ارشاد اسالمى ادامه 
ــور نداريم و خبرنگاران و نويسندگان بايد  داد: ما هيچ ممنوع القلمى در كش

تكريم شوند و جايگاه آنها در سطح جامعه حفظ شود.
حضور 400 ناشر در نمايشگاه كتاب استان چهارمحال و بختيارى

ــتان چهارمحال و بختيارى در آئين  ــاد اسالمى اس مدير كل فرهنگ و ارش
افتتاح اين نمايشگاه گفت: 400 ناشر برجسته كشور در نمايشگاه كتاب بزرگ 

چهارمحال و بختيارى حضور دارند.
جواد كارگران عنوان كرد: برگزارى اين نمايشگاه با هدف در دسترس قراردادن 
كتاب هاى مورد نياز مردم با هزينه كمتر و ترويج فرهنگ كتابخوانى در جامعه 
ــت.وى ادامه داد: كتاب هاى اين نمايشگاه با تخفيف 30 درصدى توسط  اس

ناشران عرضه مى شود. 
ــتان چهارمحال و بختيارى يادآور  ــالمى اس ــاد اس مدير كل فرهنگ و ارش
ــت كه در استان  ــگاه بزرگ كتابى اس ــگاه دهمين نمايش ــد: اين نمايش ش
ــگاه ها  ــود، تاكيد كرد: مدارس و دانش چهارمحال و بختيارى برگزار مى ش
ــجو ها از اين نمايشگاه بزرگ  بايد زمينه را براى بازديد دانش آموزان و دانش

فراهم كنند.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد گفت: همگان 
از دولت مردان و اجرا كنندگان برجام اين مطالبه را داشته باشيم كه برجام بايد 
به صورت كامل اجرا شود چرا كه  اجرا شدن كامل برجام به طور قطع به نفع 

كشور است و آينده كشور را تضمين مى كند.
ــاى نماز جمعه  ــلمين محمدعلى نكونام در خطبه ه حجت االسالم والمس
شهركرد به مساله برجام و ضرورت و اهميت اين مساله براى امروز كشور اشاره 
كرد و گفت: ما امروز در شرايطى قرار گرفته ايم كه اگر برجام طبق آن 28 مورد 
ــوراى امنيت و در نهايت رهبر معظم  الزامى كه مجلس شوراى اسالمى و ش
انقالب به برجام افزودند، كامال عمل شود از بروز بسيارى از خسارت، در كشور 

جلوگيرى مى شود و قطعا به نفع كشور خواهد بود.
ــان كرد: اما اگر خدايى نخواسته  حجت االسالم والمسلمين نكونام خاطرنش
ــازى و  ــكال مختلف دچار توجيه س ــان و اجراكنندگان برجام، به اش مجري
ــا كنند و اين  ــند و تنها به آن چه كه در برجام آمده اكتف ــى باش بهانه تراش
ــم انقالب بيان كردند مورد بى  28 مورد الزام به ويژه مواردى كه رهبر معظ
ــارت هاى قابل توجهى مواجه  توجهى قرار بگيرد به طور قطع كشور با خس
خواهد شد. نماينده ولى فقيه در استان، آمريكا را  دشمنى سرسخت، حيله گر 
و مكار دانست و تصريح كرد: آمريكايى ها هر چه توانسته اند در برجام دست 
و پاى جمهورى اسالمى ايران را بسته اند و با بى اعتمادى تمام با ما برخورد 

كرده اند و برجام را به نفع خودشان مصادره كرده اند.
حجت االسالم والمسلمين نكونام در همين زمينه به چهار مورد از نمونه هاى 
ــدن آن به نفع  ــت و پاى ايران در برجام و مصادره ش ــدن دس بارز بسته ش
آمريكايى اشاره كرد و گفت:  اوالً جمهورى اسالمى ايران با اجراى برجام تعداد 

زيادى از سانتريفيوژهاى خود را تخريب و محدود مى كند.
ــهركرد در بيان دومين نكته افزود: ما با اجراى برجام  موظف  امام جمعه ش
هستيم اورانيوم غنى شده را كه به عنوان سرمايه ملى كشور محسوب مى شود 

از كشور خارج كنيم و اين خود مساله كوچكى نيست.
ــومين و چهارمين نكته درخصوص اجراى برجام  امام جمعه شهركرد به س
ــالمى ايران در اجراى برجام موظف است  ــاره كرد و گفت: جمهورى اس اش
كه مخزن آب سنگين اراك را كه سال ها براى ساخت آن تالش و به جاهاى 
بلند رسانده شد، اين مخزن را خارج و جاى آن را با سيمان پر كند؛ همچنين 
طبق برجام،  ايران طى سال هاى زيادى نمى تواند فعاليت  علمى و تخصصى 

هسته اى داشته باشيم.
ــه كليدى و مهم  ــس از بيان چهار نكت ــلمين نكونام پ حجت االسالم والمس
در خصوص برجام، به الزام رهبرى مبنى بر اعالم كتبى رييس جمهور آمريكا 
و اتّحاديه ى اروپا مبنى بر لغو تحريم ها اشاره كرد و گفت: همان گونه كه رهبر 
معظم انقالب فرمودند مذاكرات از سوى ايران اساساً با هدف لغو تحريم هاى 
ــت كه اين اقدامات كه خسارت هاى  ــت؛ پس اگر قرار اس صورت گرفته اس
ــط ايران عملياتى شود،  ــور مابه دنبال دارد توس عظيمى را براى ملت و كش
طرف مقابل يعنى آمريكايى ها نيز بايد متعهد شوند كه تحريم ها را به صورت 

كامل لغو مى كنند.

با حضور معاون وزير ارشاد؛
نمايشگاه كتاب

 چهارمحال و بختيارى گشايش يافت

امام جمعه شهركرد:

اجراى كامل برجام، آينده كشور را 
تضمين مى كند

ــهركرد در دانشكده فنى  ــتارتاپ ويكند ش ــتين اس نخس
مهندسى دانشگاه شهركرد به كار خود پايان داد.

مجيد ابن على در مراسم اختتاميه نخستين استارتاپ ويكند 
ــا هدف نوآورى، خالقيت، پرورش  اظهار كرد: اين رويداد ب
ايده ها، كار گروهى، كسب و كار، افزايش اعتماد به نفس، 

تجارت و در نهايت كارآفرينى برگزار شده است.
وى خاطرنشان كرد: اين رويداد از دو جنبه براى دانشكده 
فنى مهندسى حائز اهميت است كه در جنبه اول اهميت 
ــان داد و كار  انجمن هاى علمى را در يك جامعه علمى نش
گروهى و همكارى بين دانشجويان و اساتيد بيشتر از قبل 
ــى، مهم ترين  ــكده فنى مهندس اتفاق افتاد. رييس دانش
دستاورد رويداد استارتاپ را ايجاد روحيه كار تيمى در بين 
ــت. ابن على اين رويداد را بهترين نقطه  دانشجويان دانس
ــت و افزود: هر طرح منجر به  براى شروع ايده آفرينى دانس
كارآفرينى و كسب ثروت نمى شود ولى بايد بدانيم كه براى 
ايجاد كارآفرينى بايد اعتماد به نفس ارائه طرح و ايده هاى 
ــت در يك طرح از اين كار كنار  ــت و با شكس متفاوت داش
نرويم.وى بيان كرد: استارتاپ شهركرد به مدت سه روز به 
طول انجاميده است كه 42 ايده توسط 86 شركت كننده 
ارائه شد و 9 ايده برتر و محورى در تيم هاى جداگانه مورد 
ــى و داورى قرار گرفت و در نهايت سه ايده به عنوان  بررس

ايده هاى برتر انتخاب شد.

ــرد: در  ــح ك ــى تصري ــى مهندس ــكده فن ــس دانش ريي
ــه خوبى قابل  ــكارى ارگان ها ب ــن برنامه هم برگزارى اي
ــتاندارى، دانشگاه شهركرد،  ــاهده بود و با حمايت اس مش
ــگاهى،  ــم و فناورى، جهاددانش ــگان، پارك عل بنياد نخب
ــاق بازرگانى صنايع،  ــازمان صنعت، معدن و تجارت، ات س

ــى كاربردى،  ــگاه جامع علم ــاورزى، دانش ــادن و كش مع
ــتان،  ــگرى اس ــازمان ميراث فرهنگى و صنايع گردش س
ــتابدهى نوآورى و كانون  ــهركرد، مركز ش ــهردارى ش ش
ــهركرد انجام  ــتين بار در ش ــى ايران براى نخس كارآفرين

پذيرفته است.

حصر وراثت
8/166   آقاى محمد جعفر كريمى داراى شناســنامه شماره 100 به شرح 
دادخواست به كالســة 4106/94 ح 10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اصغر كريمى 
بشناســنامه 649 در تاريخ 94/4/27 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد جعفر كريمى 
100 فرزند 2- زهره كريمى 542 فرزند 3- پروين كريمى 1017 فرزند 4- 
فرشته كريمى 640 فرزند 5- عصمت خسرو 16610 همسر و  الغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 21328 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/167   آقاى على اصغر زهرى داراى شناســنامه شــماره 21 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4111/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان منور عظمتى بشناسنامه 
1286 در تاريخ 94/6/6 اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- على اكبر زهرى 1547 فرزند 
2- على اصغر زهرى 21 فرزند 3- حميدرضا زهرى 48 فرزند 4- محمد 
حسين زهرى 1699 فرزند 5- طاهره زهرى 6 فرزند 6- اعظم زهرى 3566 
فرزند 7- عباســعلى زهرى 11 همســر  و  الغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف 21327 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/168   خانم كبرى بهرامى باصرى داراى شناسنامه شماره 42 به شرح 
دادخواست به كالســة 4110/94 ح 10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان اصغر ايگدر 
باصرى بشناســنامه 35 در تاريــخ 94/6/9 اقامتگاه دائمــى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد ايگدر 
باصرى 1274103241 فرزند 2- على ايگدر باصرى 1275477951 فرزند 
3- حسين ايگدر باصرى 1276158610 فرزند 4- كبرى بهرامى باصرى 
42 همســر 5- بى بى جان قيدرلو 1 مادر 6- بهرامعلى ايگدر باصرى 85 
پدر  و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21326 رئيس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/169   آقاى محمود كوهى داراى شناســنامه شــماره 1485 به شــرح 
دادخواست به كالســة 4108/94 ح 10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على كوهى اصفهانى 
بشناسنامه 28689 در تاريخ 94/5/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- ابوالفضل كوهى 
اصفهانى 936 فرزند 2- محمود كوهى اصفهانــى 1485 فرزند 3- عزت 
كوهى اصفهانى 1017 فرزنــد 4- زهرا كوهى اصفهانــى 466 فرزند 5- 
زهره كوهى اصفهانى 482 فرزند 6- بتول كوهى اصفهانى 44335 فرزند 
7- فاطمه كوهى اصفهانى 1927 فرزند و  الغير. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى 

اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف 21325 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/172 خواهــان حميدرضا حمله دارى دادخواســتى به خواســته الزام 
خواندگان به جلب به طرفيت خواندگان 1- امير طراوت فرزند حســينعلى 
2- محمود جبارى فرزند مراد به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم ثالث 
شهرستان نجف آباد تســليم نموده كه پس از ارجاع به شماره 642-94 
ثبت گرديده و وقت دادرس به تاريخ 94/9/10 ساعت 10/30 تعيين گرديد 
عليهذا چون خوانده رديــف دوم مجهول المكان داراى آدرس و نشــانى 
معينى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محل 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد كه با نشر آگهى ظرف مدت يك 
ماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه دادرسى تعيين شده حضور يابد. يدبهى 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسيدگى نموده و تصميم 
شايسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
يك نوبت درج خواهد شد. م الف 3157 دفتر شعبه دوم مجتمع شماره يك 

شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسيدگى

8/204 در خصــوص پرونده كالســه94-1156 خواهان حميــد آزادنيا 
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال به طرفيت محمد على كمالى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/15 ساعت 10 صبح تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد، اول ارباب، روبروى مدرسه نيلى پور ساختمان صبا، پالك 
57، كد پستى 8165756441 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:21241 شعبه 45 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/205 در خصوص پرونده كالســه940822 خواهــان حميدرضا زائر 
پيشگاهى دادخواســتى مبنى بر مطالبه خســارت به طرفيت آقاى محمد 
كبوترى بادى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/15 
ســاعت 8 صبح تعيين گرديده اســت با توجــه به مجهول المــكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.

م الف:21262 شــعبه نهم حقوقى مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
8/206 در خصــوص پرونده كالســه94-762 خواهــان محمد رضايى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه ســفته به مبلغ 20/000/000 ريال و مطلق 
خسارات دادرسى به طرفيت على نوروزى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز سه شنبه مورخ 94/9/17 ســاعت 8/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 

شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21252 شــعبه 11 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/207 در خصــوص پرونده كالســه940738 خواهان اشــكان دهقانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه سفته به طرفيت ناصر شمس فالورجانى تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/9/17 ساعت 10 
صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:21264 شعبه 12 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/208 در خصــوص پرونده كالســه940739 خواهان اشــكان دهقانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه سفته به طرفيت ناصر شمس فالورجانى تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/9/17 ساعت 9/30 
صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:21263 شعبه 12 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/27 در خصــوص پرونده كالســه94-600 خواهان اكبــر ربيعى پور 
دادخواســتى مبنى برمطالبه وجه به طرفيت على مؤيد تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى روز دوشــنبه مورخ 94/9/16 ســاعت 4/30 تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين 
شــعبه واقع در خيابان ســجاد، اول ارباب، روبروى مدرســه نيلى پور 
ساختمان صبا، پالك 57، كد پســتى 8165756441 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.

م الف:20800 شعبه 22 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9410100350407166 ابالغيــه: شــماره   8 /209
پرونده:9409980350400147 شماره بايگانى شعبه:940157 خواهان 
پروانه رحيمى رحيم آباد و ســيد محمد حسن ابطحى نائينى دادخواستى 
به طرفيت خوانده/متهم سيد على اصغر ابطحى و محمد على كردگارى و 
باقر شفيعى و اداره ثبت امالك جنوب اصفهان بخش 5 و شهردارى منطقه 
6 اصفهان و ســيد محمد حســين ابطحى و مصطفى ترابى زيارتگاهى به 
خواســته اعتراض به عمليات ثبتى تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع 
و به كالســه 9409980350400147  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 

1394/09/16 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده سيد محمد حسين 
ابطحى پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:21367 شعبه چهارم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
احضار متهم

8/210 شــماره ابالغيــه: 9410100354803601 شــماره پرونــده: 
9409980359501066 شماره بايگانى شــعبه: 940823 محاكم كيفرى 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 
9409980359501066 براى مرتضى اكبرى به اتهام انتشــار اكاذيب از 
طريق رايانه و نشــر اكاذيب تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع 
به اين شعبه ارجاع وقت رسيدگى براى مورخه 1394/09/15 ساعت 9:00 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گرديد. بديهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
م الف 21360 مدير دفتر شــعبه 22 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (122 

جزايى سابق) 
احضار متهم

8/211 شــماره ابالغيــه: 9410100354803559 شــماره پرونــده: 
9409980365900266 شماره بايگانى شــعبه: 940808 محاكم كيفرى 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 
9409980365900266 براى داود مرى موگوئى به اتهام تهديد و توهين به 
اشخاص عادى و ايجاد پاتوق نامشروع و تخريب حسب شكايت خانم ليال 
شيرازى  تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع 
وقت رسيدگى براى مورخه 1394/09/15 ساعت 8:30 تعيين گرديده است. 
با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى بــه متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گرديد. بديهى است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف 21361 مدير دفتر 

شعبه 22 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (122 جزايى سابق) 
ابالغ

8/212 شــماره ابالغيــه: 9410100353003428 شــماره پرونــده: 
9409980359500130 شماره بايگانى شــعبه: 940813 شاكى محسن 
مير ترابى فرزند على شــكايتى بر عليه مسلم رفيعى فرزند عباس مبنى بر 
كالهبردارى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 104 جزايى ارجاع و به كالســه 940813 ك 104 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 94/9/16 ساعت 11 صبح تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن متشــاكى و به تجويز ماده 344 ق. آ. د. ك و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا متشاكى پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و وفق مقررات دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. م الف 21379 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان 

(104 جزايى سابق) 

ــتان  ــديد باران در اس بارش ش
ــال و بختيارى موجب  چهارمح
ــدن رودخانه هاى  ــيالبى ش س
چهارمحال و بختيارى شده است.

يك سامانه بارشى از روز پنج شنبه وارد استان چهارمحال 
و بختيارى شد كه بارش باران از روز جمعه در اين استان 
آغاز شد. شدت بارش باران در شامگاه جمعه بيشتر شد و 
موجب طغيان و سيالبى شدن رودخانه هاى اين استان 

شده است.
ــديد باران براى عشاير چهارمحال و  همچنين بارش ش
بختيارى مشكل ساز شد به طورى كه توسط نيروهاى 
امدادى جمعيت هالل احمر به پنج خانوار عشاير در اين 

استان امداد رسانى شد.
كوهرنگ بيشترين ميزان بارش را در چهارمحال و 

بختيارى به خود اختصاص داد
ــتان چهارمحال و بختيارى با  مدير كل هواشناسى اس
ــديد و رگبارى باران در سطح استان  ــاره به بارش ش اش
ــديد باران در  ــارى، گفت: بارش ش چهارمحال و بختي
بسيارى از مناطقى استان كه محل عبور رودخانه ها است 

موجب سيالبى شدن رودخانه ها شد.
ــاران در  ــترين ميزان بارش ب ــه افزود: بيش وى در ادام
ــارى با ميزان  ــتان كوهرنگ چهارمحال و بختي شهرس

66 ميليمتر طى 24 ساعت گذشته گزارش شده است.
ــهركرد نيز ميزان بارش  مهرداد قطره عنوان كرد: در ش

باران 33 ميليمترى گزارش شده است.
وى عنوان كرد: كمترين ميزان بارش باران در چهارمحال 
و بختيارى به سورشجان اين استان با ميزان 18 ميليمتر 
ــال بارش برف  ــوان كرد: احتم ــاص دارد.وى عن اختص
ــتان  ــى اس در ارتفاعات وجود دارد.مدير كل هواشناس
چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه احتمال وقوع رعد 
و برق در سطح استان وجود دارد، ادامه داد: كوهنوردان 

و عشاير وچوپانان از صعود به ارتفاعات پر هيز كنند.
امداد رسانى به پنج خانوار عشاير

ــتان  ــت هالل احمر اس ــات جمعي ــداد و نج معاون ام
ــديد  ــاره به اينكه بارش ش چهارمحال و بختيارى با اش
ــال و بختيارى  ــارى چهارمح ــاير بختي باران براى عش

طى 24 ساعت گذشته مشكل 
ساز شده است، اظهار داشت: به

ــتان  ــاير اس ــوار عش ــج خان  پن
ــديد باران و  ــال و بختيارى كه در پى بارش ش چهارمح
ــيالب زمين گير و دچار مشكل شده  ــدن س جارى ش
ــط نيروى هاى امدادى جمعيت هالل احمر  بودند توس
استان چهارمحال و بختيارى امداد رسانى شد. برومند 
جهانگيرى اظهار داشت: پتو، غذا، لوازم كمكى در اختيار 
اين پنج خانوار عشاير توسط نيروهاى امددى جمعيت 

هالل احمر گذاشته شد.
ــتان  ــت هالل احمر اس ــات جمعي ــداد و نج معاون ام
ــطح شهركرد  ــد: در س چهارمحال و بختيارى يادآورش
نيز در پى بارش شديد باران، دو خانه دچار آب گرفتگى 
شد كه نيروهاى امدادى هالل احمر استان با حضور در 
ــتگاه پمپاژ آب، آب اين  ــتفاده از دس اين خانه ها و با اس
خانه ها را تخليه كردند. برومند جهانگيرى در ادامه تاكيد 
ــارش احتمال طغيان كرد: با توجه به اينكه در هنگام ب

 رودخانه هاى چهارمحال و بختيارى وجود دارد بايد از 
تردد در كنار رودخانه ها هنگام بارش پرهيز كرد.

انتخاب سه ايده برتر در استارتاپ ويكند شهركرد
ــهركرد در دانشكده فنى  ــتارتاپ ويكند ش ــتين اس نخس

مجيد ابن على در مراسم اختتاميه نخستين استارتاپ ويكند 
ــا هدف نوآورى، خالقيت، پرورش  اظهار كرد: اين رويداد ب
ايده ها، كار گروهى، كسب و كار، افزايش اعتماد به نفس، 

وى خاطرنشان كرد: اين رويداد از دو جنبه براى دانشكده 
فنى مهندسى حائز اهميت است كه در جنبه اول اهميت 
ــان داد و كار  انجمن هاى علمى را در يك جامعه علمى نش
گروهى و همكارى بين دانشجويان و اساتيد بيشتر از قبل 
ــى، مهم ترين  ــكده فنى مهندس اتفاق افتاد. رييس دانش
دستاورد رويداد استارتاپ را ايجاد روحيه كار تيمى در بين 
ــت. ابن على اين رويداد را بهترين نقطه  دانشجويان دانس
ــت و افزود: هر طرح منجر به  براى شروع ايده آفرينى دانس
كارآفرينى و كسب ثروت نمى شود ولى بايد بدانيم كه براى 
ايجاد كارآفرينى بايد اعتماد به نفس ارائه طرح و ايده هاى 
ــت در يك طرح از اين كار كنار  ــت و با شكس متفاوت داش
ــرد: در نرويم.وى بيان كرد: استارتاپ شهركرد به مدت سه روز به  ــح ك ــى تصري ــى مهندس ــكده فن ــس دانش ــى كاربردى، ريي ــگاه جامع علم ــاورزى، دانش ــادن و كش مع

رودخانه هاى چهارمحال وبختيارى سيالبى شدند
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در قالب نمونه آزمايشگاهى؛

نانوفيلم اكسيد روى با دستگاه پالسماى كانونى ساخته شد
براى دريافت خدمات دولت الكترونيك؛

«كارت پوشه ملى ايرانيان» جايگزين ايميل مى شود
ــالمى واحد علوم و تحقيقات، به منظور ايجاد  ــگاه آزاد اس ــگران دانش  پژوهش
ــتفاده كرده اند كه در زمان اندك و در دماى  فيلم هاى نانوساختار از روشى اس

محيط قادر به توليد اين فيلم هاست.
ــته نانو ساختارها و  ــتاد ويژه توسعه فناورى نانو، در دهه هاى گذش به نقل از س
اليه هاى نازك اكسيد روى به دليل ويژگى هاى مناسب توجه زيادى را به خود 
ــتگاه هاى نورى با  ــيد روى يك گزينه  مطلوب براى دس معطوف كرده اند. اكس

طول موج كوتاه است.
ــاى مختلف همانند  ــيد روى در حوزه ه ــاختارهاى مبتنى بر اكس همچنين س
ــلول هاى خورشيدى نيز به كار  آشكارسازهاى «UV» حسگرها، فيلترها و س
مى روند. انواع زيادى از روش ها براى ساخت فيلم هاى نازك اكسيد روى استفاده 
شده است. از جمله  آن ها مى توان به رسوب ليزر پالسى، رسوب ليزر اتمى، رسوب 
بخار شيميايى و سل - ژل اشاره كرد. اين پژوهش ها به منظور بررسى اثر روش 
ــاختارى، ظاهرى، نورى و الكتريكى  ساخت و عوامل دخيل در آن بر خواص س
فيلم هاى نازك اكسيدروى انجام شده است. در اين تحقيق، تالش شده تا توليد 
فيلم  نازك اكسيد روى در دماى محيط، با استفاده از دستگاه پالسماى كانونى 

«Plasma Focus» مورد ارزيابى قرار گيرد.
ــين نژاد، مجرى طرح عنوان كرد: استفاده از دستگاه پالسماى  محمدتقى حس
ــه تازگى ــت كه ب ــى اس ــد اليه هاى نازك، روش ــى «PF» به منظور رش كانون

 مورد توجه محققان قرار گرفته است.
وى افزود: اين روش بر اساس كندوپاش نانوذرات روى «Zn» و برهمكنش هاى 
ــيژن حاصل از فروپاشى پالسماى داغ اكسيژن  شيميايى آن ها با يون هاى اكس

است كه در دستگاه پالسماى كانونى توليد مى شود.
ــد اليه هاى نازك  ــه فرد رش ــى از ويژگى هاى منحصر ب ــه يك وى با بيان اينك
ــده به منظور  ــماى كانونى، عدم نياز به گرم كنن ــتگاه پالس ــتفاده از دس با اس

ــد اليه با ضخامت دلخواه و  ــت، ادامه داد: همچنين رش گرم كردن زيراليه اس
ــوب  ــدك، از ديگر مزاياى اين روش محس ــبندگى قابل توجه در زمان ان چس
مى شود. در بسيارى از روش هاى ديگر اليه نشانى، اين امر جزو مشكالت فرايند 

رشد اليه محسوب مى شود.
به گفته وى، در اين تحقيق اليه هاى اكسيد روى با ضخامت هاى مختلف رشد 
ــرى، نورى و  ــاختارى، ظاه ــده اند و اثر تغييرات ضخامت بر خواص س داده ش

الكتريكى اين اليه ها بررسى شده است.
 XRD، SEM»حسين نژاد اظهار داشت: خواص ذكر شده به كمك روش هاى
و AFM » مورد ارزيابى قرار گرفتند. همچنين يكى از مهم ترين اهداف مجريان 
اين طرح، امكان سنجى رشد اليه هاى اكسيد روى با استفاده از اين روش بوده 

است. 
به گفته  وى، نتايج نشان داده كه با استفاده از اين روش مى توان اليه هاى نازك 
اكسيد روى را با ضخامت دلخواه بر روى سطح رشد داد. همچنين بررسى هاى 

ساختارى و ظاهرى نمونه ها نيز نشانگر كيفيت مطلوب آن ها بود.
وى با بيان اينكه چسبندگى بسيار باالى اليه ها به علت انرژى بسيار باالى يون ها 
در حين فرايند اليه نشانى رخ داده كه با تغيير در تعداد شات ها، خواص اليه ها 
متفاوت مى شود، افزود: اين در حالى است كه آزمون هاى مرتبط با خواص نورى 
و الكتريكى اليه نشان مى دهد كه با افزايش تعداد شات ها، رسانندگى الكتريكى 

و پهناى انرژى دستخوش تغييرات چشمگيرى مى شوند.
حسين نژاد خاطرنشان كرد: ازآنجا كه در اين روش ذرات يونى و اتمى با انرژى 
ــوان از آن براى برخى  ــطح زيراليه برخورد مى كنند، مى ت ــيار بااليى با س بس
محصوالت ميكروالكترونيك كه نيازمند كاشت يون با انرژى و عمق نفوذ بااليى 
هستند استفاده كرد. همچنين اين روش به دليل كندوپاش با حجم زياد و زمان 

بسيار اندك مى تواند به منظور رشد اليه هاى ضخيم نيز به كار رود.

ــى ايرانيان  ــه مل ــران از ارائه كارت پوش ــاورى اطالعات اي ــازمان فن  معاون س
(EBOX) براى دريافت خدمات دولت الكترونيك و ارتباط ايميلى خبر داد.

ــور و ايجاد  ــاى مختلف اجراى دولت الكترونيك در كش رضا باقرى  اصل  اليه ه
زيرساخت هاى تعاملى خدمات مبتنى بر اين طرح را تشريح كرد.

ــتگاه هاى اجرايى براى  ــات دس ــنامه خدم ــان اينكه هم اكنون شناس وى با بي
ــت، اضافه كرد: در اليه هاى مختلف، ارائه  الكترونيكى كردن در حال تدوين اس
سرويس هاى تعاملى در دستور كار قرار گرفته است به نحوى كه بتواند با تعامل 

دستگاه هاى اجرايى، ارائه خدمات به مردم در سطح باالترى انجام گيرد.
معاون دولت الكترونيك سازمان فناورى اطالعات از اتصال دستگاه هاى اجرايى 
ــوراى عالى فناورى  ــبكه ملى اطالعات با طرح و نقشه مصوب دولت و ش به ش
ــعه ــت: پيش از اين در ماده 46 قانون برنامه پنجم توس اطالعات خبر داد و گف

ــفانه اجرا نشد و نقشه ديگرى   اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته بود، اما متاس
ــوراى عالى فناورى  در اين زمينه پيش رفت، اما هم اكنون با مصوبه دولت و ش
ــبكه ملى اطالعات با طرح و نقشه جديد در  ــتگاه ها به ش اطالعات، اتصال دس

حال اجرا است.
ــت» به عنوان يكى  ــام «چارچوب تعامل پذيرى دول وى از اجراى پروژه اى با ن
ــتاى جمع آورى و  ــاى تعاملى خدمات دولت الكترونيك در راس ديگر از طرح ه
يكپارچه سازى اطالعات دستگاه ها خبر داد و گفت: با اجراى اين طرح، كيفيت 
ــتگاه هاى اجرايى  اطالعات در 12 پايگاه داده ملى ارتقا مى يابد و ديتاهاى دس
استانداردسازى مى شود. باقرى اصل با اشاره به راه اندازى پنجره واحد خدمات 
ــازمان از جمله گمرك، بيمه، كشاورزى، دارو و  دولت الكترونيك در چندين س
تجارت گفت: با ايجاد پنجره واحد، تعامل اطالعات دستگاه ها از طريق اين فرآيند 
ــتگاه به صورت  ــد و كاربران مى توانند از خدمات بين چند دس انجام خواهد ش

همزمان بهره ببرند و ديگر دچار پيچيدگى هاى دريافت خدمات نخواهند شد.

وى با اشاره به اجراى طرح دولت الكترونيك در اليه سرويس دهى گفت: با اجراى 
طرح سرويس باكس دولت (GSB) تبادل سرويس دستگاه ها از طريق اين طرح 

اجرا مى شود و در نهايت مردم مى توانند اين خدمات را دريافت كنند.
باقرى اصل گفت: هم اكنون در حال راه اندازى كارت پوشه ملى ايرانيان و پورتال 
ــتيم تا بتواند جايگزينى براى ارتباط ايميلى باشد. به اين  ملى دولت ايران هس
دليل كه مردم در حوزه خدمات با ايميل سر و كار ندارند و صندوق الكترونيكى 
ــده است تا كار خدمت رسانى  تحت عنوان كارت پوشه ملى ايرانيان طراحى ش

به مردم را با دولت انجام دهد.
ــات الكترونيكى دولت  ــنامه خدم وى تصريح كرد: اين پلتفرم به موازات شناس
ــازمانى ملى نيز از ديگر  ــت و معمارى چارچوب يكپارچه س در حال ايجاد اس

طرح هايى است كه مبتنى بر اين خدمات اجرايى خواهد شد.
ــك بازآفرينى  ــان اينكه دولت الكتروني ــازمان فناورى اطالعات با بي معاون س
ــت، اضافه كرد: هيچ وقت پروژه دولت  دولت در يك اقدام در حال پيشرفت اس
ــد. هيچ  ــه نمى يابد، تا زمانى كه دولت به بهره ورى كامل برس الكترونيك خاتم
دولتى در دنيا ادعاى بهره ورى كامل ندارد، پس دائما دولت الكترونيك در حال 
كار است. باقرى اصل، اجراى دولت الكترونيك را نيازمند پشتيبانى دولت از اين 
ــتگاه هاى اجرايى عنوان كرد و گفت: سرعت  ــوى دس پروژه و وحدت رويه از س
اجراى اين طرح در حال افزايش و هماهنگى بين دستگاه ها در حال رشد است و 
ما اميدواريم شرايطى فراهم شود كه از گذرگاه دولت، تمامى خدمات به صورت 

تعاملى و يكپارچه به مردم ارائه شود.
وى گفت: پس از اجراى اين طرح، طرح دولت موبايل نيز در اولويت قرار دارد اما 
بايد توجه داشت كه هيچ يك از اين اليه ها بدون اجراى اليه ديگرى قابل انجام 
ــت و بايد تعامل خدمات دولت الكترونيك با مشاركت تمامى دستگاه هاى  نيس

حاكميتى اجرايى شود.

خبر اخبار

معجزه ديگر در آيفون

برنامه اى براى ويرايش
 تصاوير و ساخت عكس نوشته

روبات هاى آينده از هم
ياد مى گيرند! وقتى آيفون خود را مى خريد، همه چيز خيلى سريع و با كيفيت است، اما 

همين كه چند ماه از استفاده آن مى گذرد، همه چيز كند و بدون استفاده 
مثل هميشه مى شود. آيا راهى هست تا بشود مجددا آن را سريع كرد؟حال 
ــما بگوييم.حتما بارها شما هم  با ما همراه باشيد تا يك راه حل خوب به ش
ــت بدانيد وجود اين  ــكل پر بودن آيفونتان مواجه شده ايد ، بهتر اس با مش
ــى از افزايش َكش (Cache) در پردازنده آيفون/آيپد شما مى  مشكل ناش
باشد. بدين منظور به دليل عدم وجود چنين سيستم جامعى توسط اپل، يا 
بايد از يك برنامه شخص ثالث استفاده كنيد يا با استفاده از روش هاى زير، 
دستگاه اپلى را سريع نمود. فايل هاى كش مى توانند در برنامه هاى آيفون، 
نظير سافارى كه براى سايت هاى مشاهده شده، و سرعت بخشى به تجربه 
مرور اينترنت مورد استفاده قرار مى گيرند، يافت شوند. البته با وجود صرفه 
ــط فايل هاى هم اكنون بارگزارى  جويى در بارگزارى سريع فايل ها (توس
شده)، اين مقدار فايل مى توانند حجم ذخيره سازى آيفون را كاهش دهند.  
البته كش فقط مختص بروز كردن اينترنت نيست؛ هنگامى كه يك اپ را 
دانلود مى كنيد، حجم ابتدايى آن فايل را مشاهده مى كنيد كه اين حجم به 
مرور زمان و استفاده از آن افزايش مى يابد. هر برنامه اى كه نصب مى كنيد 

اين پتانسيل را داراست.
ــك اپ عملكرد را  ــوال با تنها ي ــت بدانيد كه فايل هاى كش، معم  بد نيس
تحت تاثير قرار نمى دهند، زيرا طراحى شده تا يك برنامه را سرعت بخشى 

كند. البته شايد… زيرا گاهى نياز به پردازش و مديريت سيستم دارد. 

 اپليكيشن متفاوتى توليد شده كه نه تنها به ويرايش عكس مى پردازد بلكه 
قادر به ساخت عكس نوشته هايى نيز روى تصاوير است.

ــمارت فون هايى پيش ــمت توليد و عرضه اس كمپانى هاى فناورى به س
 مى روند كه تمامى نيازهاى كاربرانشان را پاسخگو باشند. اما از سوى ديگر، 
ــده اند تا با داشتن  نرم افزارهاى متنوع و متفاوتى نيز وارد بازار فناورى ش

امكانات جديد بتوانند نگاه هاى بيشترى را به خود جلب كنند.
ــتفاده از اپليكيشن هاى مخصوص ويرايش  كاربران اسمارت فون ها با اس
عكس مى توانند افكت يا حاالت مختلفى را به تصاوير اضافه يا حذف كنند.
 Font Candy اپليكيشن جديدى است كه به كاربرانش اجازه مى دهد 
قادر به نوشتن متن روى تصاوير خود باشند. در گذشته، كاربران براى اينكه 
ــته اى را روى تصويرى درج كنند، مجبور بودند از برنامه هايى مانند  نوش
ــاپ نيز پيچيدگى هاى خاص خود را  فتوشاپ استفاده كنند. برنامه فتوش
ــتن متن دلخواهشان روى تصاوير  داشت كه بسيارى از كاربران را از نوش
ــكان را به كاربرانش  ــيمان مى كند اما برنامه Font Candy اين ام پش
ــادگى قادر به ويرايش تصاوير خود  ــمارت فون ها و به س مى دهد تا در اس
باشند. از قابليت هاى اين برنامه مى توان به استفاده از فونت هاى متفاوت 
 Font Candy در رنگ هاى دلخواه اشاره كرد. از ديگر ويژگى هاى برنامه

بايد افزودن تصاوير متنوع يا افكت هاى مختلف را برشمرد.

ــرى و به  ــزى در يادگي ــى حيرت انگي ــل آتى روبات ها تواناي  نس
اشتراك گذارى آموخته هايشان خواهند داشت.

ــگ و تمدن  ــته فرهن ــتراك گذارى هس توانايى يادگيرى و به اش
ــن توانمندى  ــه هايى از اي ــمار مى آيد. اكنون گوش ــانى به ش انس
ــته شده است،  حيرت انگيز در دنياى روبات ها نيز به نمايش گذاش
ــگاه مى تواند از روباتى در دانشگاهى  جايى كه روباتى از يك دانش

ديگر بياموزد.
محققان دانشگاه كورنل بر اساس پلت فورم خاصى كه پيشتر ارائه 
ــوم به PR2 ساخته اند.  كرده بودند، نوعى روبات تحقيقاتى موس
اين روبات آموخته است كه يك سرى كارهاى ساده را انجام دهد، 
ــتن ليوان از روى ميز و قرار دادن آن بر روى در جايى  نظير برداش

ديگر.
صدها كيلومتر آن طرف تر و در دانشگاه براون آمريكا، نوع متفاوتى 
ــه آن Baxter گفته مى  ــه ب ــده ك ــاخته ش از روبات طراحى و س
ــتر آموخته دريافت كرده و  شود. اين روبات آنچه را كه PR2 پيش
مى آموزد كه آموخته هاى اين روبات را چگونه براى انجام كارهاى 

مشابه اما در شرايط متفاوت استفاده كند.
ــخص مى كند روبات ها  ــى است كه مش اين پروژه بخشى از تالش
ــيوه اى مناسب به اشتراك  ــان را به ش چگونه مى توانند اطالعاتش
بگذارند. در صورتى كه اين برنامه موفقيت آميز باشد نياز كمترى به 

برنامه ريزى دوباره روبات ها خواهد بود.
ــه در حين ــت ك ــكان آن را خواهند داش ــا ام ــن روبات ه همچني

روبه رويى با شرايط جديد خود را به درستى تطبيق دهند.
ــمندان بر اين باورند كه همزمان با پيشرفت دانش طراحى و  دانش
ساخت سيستم هاى روباتيكى، در آينده روبات هايى ساخته خواهد 
ــتراك  ــد كه مى آموزند و آموخته هاى خود را با يكديگر به اش ش

مى گذارند.

ــت  ــاورى معاونت علمى و فناورى رياس ــعه فن معاون توس
ــعه فناورى نرم هويت ساز  ــكيل ستاد توس جمهورى از تش

در دولت خبر داد.
ــنواره منطقه اى  ــومين جش ــى در اختتاميه س ــى وطن عل
ــتان هاى  ــى از اس ــور نخبگان ــا حض ــش دماوند كه ب روي
ــمنان، قزوين، مازندران در دانشگاه  ــتان، گيالن، س گلس
ــال حاضر ايران  ــد، گفت: در ح ــيروانى بابل برگزار ش نوش
ــت و  ــر هيدروكربنيك جهان را دارا اس ــن ذخاي بزرگ تري
ــى تكيه كند  ــادن زيرزمين ــاد بر مع ــورى كه در اقتص كش
ــه عقب مانده خواهد بود.وى افزود: هر كشورى كه  هميش
ــانى و مغزهاى خود تكيه كند در آينده رشد  به نيروى انس
ــعه فناورى  ــته و موفق خواهد بود. معاون توس خوبى داش
ــورى با تاكيد  ــت جمه معاونت علمى و فناورى نهاد رياس
ــرايط موجود و  ــراع بايد با رعايت ش ــه هر گونه اخت بر اينك
ــد، تصريح كرد: امروز  ــتى همراه باش ــائل محيط زيس مس
ــائل محيط  ــه علت مس ــون اصفهان ب ــتان هايى همچ اس
زيست و كمبود آب، تحمل اضافه شدن حتى يك كارخانه 
ــران و جهان  ــى از چالش هاى اي ــران آب يك را ندارد و بح
ــم انداز 1404بايد 50 درصد  ــت. وى ادامه داد: در چش اس
ــدات و محصوالت  ــل تولي ــور از مح ــد ناخالص كش درآم
ــده بايد  ــال آين ــم در 10 س ــد و اين رق ــان باش دانش بني

به 600 ميليارد دالر برسد كه رقم فعلى بسيار ناچيز است.
ــدن بازار  ــترده ش ــا انتقاد به واردات بى رويه و گس وطنى ب

ــگرى و  ــور به ويژه در اماكن گردش اجناس خارجى در كش
ــتان هاى  ــه و امامزادگان، اظهار كرد: چرا اس اماكن متبرك
دو طرف البرز در بازار مشهد و... سهمى ندارند در حالى كه 
ــتى و توليدات چينى در آن بازارها به وفور ديده  صنايع دس
ــته در سفر به روسيه  مى شود. وى با بيان اينكه سال گذش
شاهد عقد قرارداد هفت قلم داروى زيست فناورى از ايران 
به روسيه بودم، افزود: بايد به جوانان اعتماد كنيم و به آنها 
ــرمايه اصلى  ــانى ماهر س فرصت دهيم چرا كه نيروى انس

كشور هستند.
معاون توسعه فناورى معاونت علمى و فناورى نهاد رياست 
جمهورى خطاب به نخبگان و فناوران گفت: پرچمى كه در 
زمينه علم و فناورى به دست گرفته ايد بر زمين نگذاريد چرا 
كه رمز موفقيت كشور عبور از چالش ها و تهديدات در سايه 
ــت.وى با اشاره به اينكه  اقتصاد مقاومتى و دانش بنيان اس
دولت منابع خوبى را براى شركت هاى دانش بنيان اختصاص 
داده است، افزود: قانون حمايت از شركت هاى دانش بنيان 
از افتخارات مجلس شوراى اسالمى است و در دو سال اخير 
هزار و 800 ميليارد تومان به صندوق نوآورى تزريق شد و در 
سال آينده هزار ميليارد تومان به اين صندوق اضافه خواهد 
ــفانه تعداد شركت هاى  ــاره به اينكه متاس شد. وطنى با اش
ــيار اندك و در حدود 50 شركت  دانش بنيان مازندران بس
است، گفت: انتظار داشتيم مازندران با داشتن چهار ميليون 

جمعيت حدود هزار شركت دانش  بنيان داشته باشد.

ــعه فناورى هاى  ــتاد توس ــود 13 س ــه وج ــاره ب وى با اش
ــو  ــاورى نان ــه داد: در فن ــور، ادام ــردى در كش راهب
ــا  دني در  و  ــتيم  هس دارا  را  ــان  جه ــم  هفت ــام  مق
ــاب  ــع به حس ــى مرج ــه نوع ــاورى ب ــن فن ــران در اي اي
ــورى در  ــگان به صب ــا توصيه نخب ــوول ب مى آيد.اين مس
ــى نخبگان  ــد تعال ــتر براى رش ــعه علم، گفت: بس راه توس
ــار دارم فناوران  ــت و انتظ ــا اس ــور مهي و فناوران در كش
ــاى علم و  ــد و پارك ه ــه در قالب مراكز رش محصوالتى ك
ــازى پيگيرى  ــان تجارى س ــاد كرده اند تا پاي فناورى ايج

كنند.
ــگاه ها يكى  ــه دانش آموختگان دانش ــاره به اينك وى با اش
ــتند، ادامه داد: متاسفانه هنوز  ــور هس از سرمايه هاى كش
ــده و در اين راستا ستاد  ــانى وارد بازار فناورى نش علوم انس
ــكل گرفته ــاز در دولت ش ــرم هويت س ــعه فناورى ن توس

 است.
ــمند  وطنى به نخبگان توصيه كرد: از تجارب و دانش ارزش
اساتيد و از ظرفيت هاى قانونى حمايت از فناوران بهره ببريد 

و در اقتصاد كشور نقش آفرينى كنيد.
ــعه  ــد: نخبگان و فناورانى كه از صندوق توس وى يادآور ش
نوآورى و شكوفايى بهره گيرند تا 15 سال از پرداخت ماليات 
و حقوق گمرك معاف هستند و اميدواريم در آينده نزديك 
ــور براى  ــارج به داخل كش ــاهد مهاجرت معكوس از خ ش

اشتغال باشيم.

معاون توسعه فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى خبر داد؛

تشكيل ستاد توسعه فناورى نرم هويت ساز در دولت
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با انتقال دانش فنى توليد سه داروى مربوط به سرطان و پيوند عضو 
ــاهد توليد اين داروها در ايران و قطع  به داخل كشور، به زودى ش

شدن واردات آنها خواهيم بود.
ــازمان غذا  ــور و رييس س  همچنين پس از مذاكراتى كه وزير كش
ــت، پاى اين  ــام داده اس ــازان معتبر خارجى انج ــا داروس و دارو ب
داروسازان براى سرمايه گذارى در ايران باز شده است و در آخرين 
ــى از غول هاى  ــتالس به عنوان يك ــركت آس ــرمايه گذارى، ش س
ــازى دنيا كه پيش از اين محصوالتش به صورت وارداتى در  داروس
ــتفاده قرار مى گرفت، براى سرمايه گذارى و انتقال  ايران مورد اس

دانش فنى به ايران آمد.
اين شركت قصد توليد داروهايى در زمينه ارولوژى و پيوند عضو را 
ــركت داروسازى داخلى و  دارد و در اولين اقدام با همكارى يك ش
ــد دو داروى وزيكر و اومونيك  ايجاد يك خط توليد، اقدام به تولي

كرده است.
ــتالس؛ در  ــركت دارويى آس ــوس وبر مديرعامل ش به گفته مارك
ــورهاى جنوب صحراى آفريقا  ــمالى و كش خاورميانه، آفريقاى ش
توليد اين داروها در مرحله اول به صورت بسته بندى ثانويه خواهد 

بود و به زودى توليد به صورت بسته بندى اوليه نيز آغاز مى شود.

ــراف به عنوان  ــه داروى پروگ ــر اينكه ك ــن با تأكيد ب وى همچني
ــز در ايران  ــه در دنيا ني ــد كبد و كلي ــرف ترين داروى پيون پرمص
ــا انتقال  ــت كه ب ــت: پيش بينى ما اين اس ــد، گف توليد خواهد ش
ــال آينده صددرصد  دانش فنى، داروهاى وزيكر و امونيك تا دو س
ــط توليد  ــراف نياز به خ ــا داروى پروگ ــود، ام ــران توليد ش در اي
ــران راه اندازى  ــر در اي ــر چه زودت ــه اميدواريم ه خاصى دارد ك

شود.
ــركت گفت: ديگر داروهاى ما  وى در مورد محصوالت ديگر اين ش
ــخه عرضه  ــيده اند و به صورت تك نس در ايران هنوز به ثبت نرس
ــرطانى ــه بيماران س ــتر مربوط ب ــن داروها بيش ــوند كه اي مى ش

است.
ــتات  ــان هيپرپالزى خوش خيم پروس داروى اومنيك براى درم
استفاده مى شود و داروى وزيكر نيز براى درمان مثانه بيش فعال، اما 
در اين ميان، به جهت اينكه پيوند كليه و كبد با موفقيت انجام شود 
و سيستم ايمنى بدن انسان، كليه و كبد جديد را پس نزند، نياز به 
دارويى است تا اين عمل با موفقيت انجام شود كه اكنون صددرصد 
پيوند كبد دنيا و 90 درصد پيوند كليه نياز به داروى پروگراف دارد 
كه اين دارو با همكارى شركت آستالس در ايران به زودى به توليد 

صددرصد نيز خواهد رسيد.
ــازمان غذا و دارو در اين زمينه گفت:  عبداللهى يكى از مديران س
ــركت مهم و بين المللى به ايران  مهم تر از توليد دارو، آمدن يك ش
ــتمرار تأمين  ــت كه موجب انتقال دانش، توليد و همچنين اس اس

دارو مى شود.
ــورت پله پله و  ــاى دارويى به ص ــركت ه وى با بيان اينكه اين ش
ــوند، گفت: آنها خطوط توليدى كه در  مرحله اى وارد ايران مى ش
ايران وجود دارد را تست كرده و ابتدا به صورت بسته بندى و سپس 

توليد صددرصدى وارد ايران خواهند شد.
ــى كه امروز  ــاص گفت: داروهاي ــاره به نام داروى خ وى بدون اش
رونمايى شد، براى پيوند و سرطان كاربرد دارد، اما براى ما هركدام از 
داروهاى خارجى كه به توليد داخل مى رسد سه اهميت ويژه دارد، 
اولى، ارزبرى كشور كمتر مى شود و دوم، دانش فنى به داخل ايران 
انتقال مى يابد. همچنين در تأمين دارو نيز استمرار خواهيم داشت 

و با كمبود دارو مواجه نمى شويم.
عبداللهى تأكيد كرد: شرط ورود خارجى ها به ايران، انتقال دانش 
است و ما 18 ماه به اين شركت ها فرصت مى دهيم تا دانش خود را 

به داخل ايران منتقل كنند.

توليد سه داروى پيوند عضو و سرطان در كشور
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ــل ــه دلي ــه ب ــود در جامع ــكالت موج ــام مش  تم
زاينده 
رود ــلمين  ــالم و المس ــت. حجت االس عدم رعايت تقوا اس

سيف اهللا يعقوبى، نماينده مقام معظم رهبري وامام جمعه  
ــهرضا كه در فرماندارى اين شهرستان ــوراى اداري ش ــه ش شهرضادر جلس

 برگزار شد،با بيان اين مطلب گفت: زبان انسان ، قلم انسان ، كارانسان وانديشه 
ــاره به سخنان حضرت امام  انسان تقوي مي خواهد.امام جمعه شهرضا، بااش
حسين (ع) گفت: سرلوحه همه برنامه ها اگرتقوا باشد درجامعه با هيچ مشكلي 
مواجه  نمي شويم وي درادامه افزود: تمام مشكالت موجود در جامعه به دليل 

عدم رعايت تقوا است.
ــت  ــدآن جامعه ازگناه دوراس ــي تقوا درجامعه باش ــي تاكيدنمود: وقت يعقوب
ــزوم پرداختن  ــاره به ل ــت. وي درادامه با اش ــم داش ــالمي خواهي وجامعه س
ــالمت معنوى، تصريح كرد:  ــالمت روان و س ــم در كنار س ــالمت جس به س
ــالمتي را ــم صحت وس ــردن وه ــم گناه نك ــم تقواوه ــين (ع) ه ــام حس ام

ــاى مذهبى اين  ــات ه ــهرضاگفت: هي ــام جمعه ش ــد .ام ــه مي كردن توصي
ــرور شهيدان را  ــم عزادارى ساالر و س ــتان بدون هيچ انحرافى مراس شهرس
ــن گالبى،   ــه محس ــن جلس ــد. دراي ــزار كردن ــعورخوبى برگ ــور و ش ــا ش ب
ــتان وتاكيدبه  ــهردارجديداين شهرس ــاره به معرفي ش فرماندارشهرضابااش
ــهرداري رااتمام  ــهردارجديداولويت فعاليت هاي ش ــي باش همدلي وهمزبان
ــروژه روحيه مردم  ــت وگفت معطل ماندن يك پ پروژه هاي نيمه تمام دانس
ــاي عمراني به  ــه روندكاره ــدواري كردك ــد، وي اظهارامي ــل مي كن راكس
ــهل انگاري دركارهاباعث نشودصبرمردم  جامانده به سرعت به پيش رودوس
ــهردار جديد شهرضا در سخنانى  لبريزشود.درادامه جلسه رحيم جافرى، ش
ــش رضايت مندى  ــزايى در افزاي ــش بس ــهرى نق ــان اينكه مديريت ش با بي
ــهرضا  ــووليت پذيرى در ش ــك مس ــت: بى ش ــان داش ــهروندان دارد،بي ش
ــورومحل پرورش  ــاالي فرهنگي كش ــهرهاى باغناي ب ــى از ش به عنوان يك
شخصيت هاي بزرگ كشوربراى هر مديرى يك افتخار بزرگ محسوب مى شود 
ــتا تمامى توانايى خود را براى اينكه بتواندرضايت شهروندان را كه دراين راس

به دنبال داشته باشد به خواهم گرفت.وى بااشاره به تعامل خودباتمامي ادارات 
گفت: اينجانب دست نيازبه يك جهش فرهنگي وعمراني درازمي كنم واميدوارم 
اين دست نيازرابفشارند.وي درادامه افزود: بايد به اين موضوع مهم اذعان كنيم 
ــوراى چهارم ،براى تحقق اهداف وبرنامه هاى  كه با گذشت دوسال از عمر ش
ــاعه مديريت جهادى در حوزه مديريت شهرى  خرد وكالن بايد نسبت به  اش
اهتمام داشته باشيم.شهردار شهرضا با بيان اينكه پرهيز از ورود به مسايل قومى 
وقبيله اى  از مهم ترين رووس برنامه مديريتى وى به شمار مى رود،عنوان كرد:

ــه ماندگارى  ــووالن زمين ــام و تعامل مجموعه مس ــا اهتم ــار مى رود ب  انتظ
ــتاي حل  ــخ محقق ودرراس ــالمى دوره چهارم در تاري ــوراى اس خدمات ش
ــاره به وجود  ــهرضا با اش ــهردار ش ــكالت مردم اقدامات راانجام دهيم.ش مش
ــهر، اظهاركرد: ارتقاى سرانه فضاى سبز،  ــيار زياد در اين ش پتانسيل هاى بس
ــاب فاضالب اين شهرستان و  ــتفاده از پس ــازى فضاى عبور و مرور، اس بهس
ــت. ــهردارى در آينده اس ــرانه ورزش همگانى از جمله اقدامات ش افزايش س

ــتانداراصفهان حكم انتصاب رحيم  ــوي دكترزرگرپوراس درپايان جلسه ازس
جافري، شهردارجديدشهرضا قرائت و از زحمات محمد هويدا ،شهردار سابق و 

كيومرث زينلى، سرپرست شهردارى قدردانى شد.

ــت:  ــان گف ــه دهاق ــام جمع ــتان و ام ــه در شهرس ــى فقي ــده ول نماين
ــرت دارند  ــكا نف ــان از آمري ــردم جه ــران بلكه م ــردم اي ــه تنها م امروز ن
ــلمين ــالم و المس ــت االس ــت. حج ــده اس ــى ش ــرت جهان ــن نف و اي
ــان  ــه دهاق ــاز جمع ــاى نم ــه ه ــور، در خطب ــن پ ــين مؤم ــد حس  محم
ــكالت هم  ــه همه مش ــت و ريش ــه گرفتارى داريم از آمريكاس افزود: هر چ
ــاره به فرمايش  ــت.وى، با اش ــور ظالم اس ــردان بى كفايت آن كش از دولتم
ــروش از ــد و ف ــردن و خري ــرار ك ــه برق ــه رابط ــرى ك ــم رهب ــام معظ مق
ــن فرمايش  ــالف اي ــت: اگر خ ــان داش ــت، اذع ــا جايز نيس ــى ه  آمريكاي
ــه دهاقان،  ــاز جمع ــت.خطيب نم ــده اس ــم ش ــك به ظال ــود كم عمل ش
ــتيم و با  ــهدا هس ــران را مديون ش ــتوارى اي ــروز اين اس ــه ام با بيان اينك
ــهادت 65 دانش آموز  ــت: ش ــى اظهار داش ــخير النه جاسوس اشاره به تس
ــان در برابر ــت كه تا پاى ج ــل امروز اس ــى براى نس در همين زمينه درس
ــند. ــات رهبرى باش ــد و پيرو فرمايش ــتادگى كنن ــاى دينى ايس  ارزش ه
ــم  ــب عل ــه كس ــان را ب ــان و جوان ــور، نوجوان ــن پ ــالم مؤم ــت االس حج
ــه تاريخ  ــهيدان دانش آموز براى هميش ــد: راه ش ــويق كرد و يادآور ش تش
ــتوار تر بماند. ــما جوانان اس ــد اين راه با حضور ش ــت و باي ايران جاودان اس
ــان و  ــوزان، نوجوان ــش آم ــى را از دان ــاى علم ــت و ارتق ــاز اول وق وى، نم
ــورى در  ــب رتبه هاى برتر كش ــد و تصريح كرد: كس ــتار ش جوانان خواس
ــل همان  ــى اين را ثابت مى كند كه از نس زمينه هاى مختلف علمى، ورزش

دانش آموزان هستند اگر چه در سنگر جبهه ها حضور نداشتند.

ارتقاء 130 امتيازى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا

ــريح بخشى از  ــهرضا با تش ــالمى واحد ش ــگاه آزاد اس رييس دانش
ــجو در مقطع  ــتاى افزايش جذب دانش برنامه هاى اين واحد در راس
تحصيالت تكميلى گفت: جذب دانشجو در مقطع كارشناسى ارشد و 
دكترى به عنوان يكى از شاخصه هاى ارتقاء امتياز واحدها باعث ارتقاء 
ــد.دكتر على شريف زاده اظهار كرد: به  130 امتيازى اين دانشگاه ش
اتكاء ارزيابى هاى انجام شده در نحوه عملكرد واحدهاى دانشگاهى 
ــگاه آزاد اسالمى  ــوى مركز رتبه بندى و تعالى سازمانى، دانش از س
ــبت به سال  ــاخص تعيين شده نس ــهرضا در بيش از 10 ش واحد ش
گذشته افزايش امتياز داشته است.وى افزود: بخشى از شاخص هايى 
ــته شامل تعداد دانشجو در  كه ارتقاء امتياز اين واحد را به دنبال داش
مقاطع مختلف به ويژه تحصيالت تكميلى، تعداد اعضاء هيات علمى 
ــته هاى تحصيلى  ــيارى، تعداد رش ــتادى و دانش خصوصا مرتبه اس
ــگاه ها و مراكز و پروژه  ــرانه كتابخانه ها و آزمايش و  مواردى چون س
هاى تحقيقاتى و فضاهاى آموزشى بوده است.شريف زاده با اشاره به 
برنامه هاى جامع كوتاه مدت و بلند مدت واحد شهرضا در حوزه هاى 
آموزشى،  پژوهشى،  فرهنگى و عمرانى گفت: با كوشش و همت تمامى 
همكاران اين دانشگاه تالش مى كنيم امتياز  واحد شهرضا را در آينده 

نزديك به بيش از دو هزار افزايش دهيم.  

نفرت از آمريكا جهانى شده است شهردارجديدشهرضامعرفي شد

رييس اداره تبليغات اسالمى آران و بيدگل گفت: سياست هاى پدافند غيرعامل 
كشور به فرهنگ عمومى تبديل شود تا با همراهى جامعه و مردم با دولت به اهداف 

توسعه دست يابيم.
ــميع اهللا مردان گفت: پدافند غير عامل، دفاع غيرنظامى است   حجت االسالم س
ــاختارهاى الزم و سالم سازى  كه بدون به كارگيرى جنگ افزار و تنها با ايجاد س
ــمنان براى  ــى در مقابله با تهاجم دش ــى و فرهنگ فضاهاى اقتصادى، اجتماع
ــيب پذيرى در مقابل عمليات  ضربه زدن به يك سيستم و در نتيجه كاهش آس
ــود.وى افزود: پدافند غير عامل در واقع  ــمن  انجام مى ش خصمانه و مخرب دش
ــازى روانى جامعه براى ــازى فرهنگى براى مقابله با دشمن و آماده س بستر س

 ناكام سازى دشمن در تهاجم به كشور است.
ــرد:  ــان ك ــدگل، خاطرنش ــالمى آران و بي ــات اس ــس اداره تبليغ ريي
ــاز، دارا بودن منابع  ــالمى ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايى ممت جمهورى اس
ــتيز و ورود به عرصه هاى دانش و فناورى در  پر ارزش، نظام اسالمى استكبار س
ــاله به عنوان يكى از اركان اصلى ايجاد امنيت مورد توجه  سند چشم انداز 20 س
بوده است.وى، معادل فارسى كلمه پدافند غير عامل را «دفاع بدون سالح» ناميد 
و افزود: پدافند غير عامل، فرآيندى است كه نتيجه آن ايجاد مقاومت و افزايش 
اقتدار ملى است و مسووالن و حاكميت بايد در اجراى بدون نقص آن تالش كنند.

ــد پدافند غيرعامل،  ــازى مردم را در فراين ــالم مردان، نقش آگاه س حجت االس

ــت هاى پدافند غيرعامل كشور  مهم ارزيابى كرد و افزود: ضرورت دارد تا سياس
ــود و جامعه و مردم، دولت را در دستيابى به اهداف  به فرهنگ عمومى تبديل ش
توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى يارى كنند.وى خاطرنشان كرد: نقش مردم 
ــه عملياتى و اجرايى  ــاى اين كه خود آنها وارد مرحل در پدافند غيرعامل به معن
شوند نيست و آگاه سازى براى مردم در اين حد صورت مى گيرد كه بدانند كشور

 قادر است آنها را در مقابل تهاجم دشمن حفظ كند و بعد آنها را هدايت كند تا از 
ظرفيت هاى ايجاد شده استفاده كنند.رييس اداره تبليغات اسالمى آران و بيدگل 
اظهار داشت: آگاهى و آموزش عمومى سبب مى شود مردم در مقابل تهديدات و 
عمليات روانى دشمن هوشيارانه عمل كنند و تحمل ملى افزايش يابد و به دشمن 

امكان استفاده از فرصت جنگ نرم داده نشود.
ــكل اجتماعى كشور نام برد و  وى، از هيات هاي مذهبى به عنوان بزرگترين تش
افزود: هيات هاي مذهبى با ظرفيت باالى خود مى توانند به عنوان بازوى حاكميت 
در آگاه سازى وفرهنگ سازى پدافندغيرعامل نقش مؤثر و كليدى داشته باشند.

ــاى علميه و  ــات، حوزه ه ــا و مطبوع ــانه ه ــردان افزود: رس ــالم م حجت االس
دستگاه هاى فرهنگى كشور نيز مى توانند در آگاه سازى عمومى و تبيين اهداف 
ــد آثار فاخر تالش  ــرى ايفا كنند و هنرمندان با تولي پدافند غيرعامل نقش مؤث
دشمن را در جنگ نرم با استفاده از ابزارهاى فيلم، ماهواره و شبكه هاى مجازى 

خنثى كنند.

رييس اداره هواشناسى گلپايگان گفت: طى 24 ساعت گذشته 49/8ميلى متر 
ــامانه  ــينى، اظهار كرد: س ــيدمهدى حس ــت. س باران در گلپايگان باريده اس
ــاعت يك بامداد جمعه  ــنبه در گلپايگان آغاز و تا س بارش باران از روز پنجش
ادامه داشت. وى با بيان اينكه از روز پنجشنبه تاكنون به ميزان 49,8 ميلى متر 

ــاران پاييزى موجب  ــرد: بارش ب ــت، تصريح ك ــگان باريده اس باران در گلپاي
خوشحالى مردم و كشاورزان شده است و نويد سال پربارانى را مى دهد.رييس 
ــان كرد: بارش باران در سال زراعى جارى  اداره هواشناسى گلپايگان خاطر نش

( اول مهرماه تاكنون) 69/7  ميلى متر بوده است.
با توجه به وقوع سيل در برخى نقاط كشور و بنا بر گفته رييس مركز خشكسالى 
و مديريت بحران هواشناسى كشور اين افزايش بارش ها تنها در 8 استان و آن  
ــتان هاى آذربايجان غربى و آذربايجان شرقى و همچنين بخش هايى از  هم اس
ــامل مازندران، گلستان، خراسان شمالى، شمال  شمال و شمال شرق كشور ش
ــت. به عالوه مناطقى از كرمان حدود 10 تا  خراسان رضوى، شمال سمنان اس
20 درصد بارش بيشترى از بارش ميانگين دريافت خواهند كرد. به اين معنى 
كه تغييرات بارشى ال نينو در اصفهان رخ نداده و بارش اصفهان به صورت نرمال 

باقى خواهد ماند.

رييس اداره هواشناسى گلپايگان خبر داد؛

ثبت بارش 49/8 ميلى مترى طى
 24 ساعت گذشته در گلپايگان

خبر

ــان گفت:  ــجويى لنج ــيج دانش ــن مواضع بس ــوراى تبيي عضو ش
ــگاه ــدز» در دانش ــك دونال ــم م ــى «نفوذ با طع ــت سياس نشس
ــين صفارهرندى ــور محمدحس ــهر اصفهان با حض  امين فوالدش

ــور و  ــع زاده گفت: 13 آبان اوج ش ــد. مهدى رفي  برگزار خواهد ش
شعور يك ملت انقالبى است كه اهميت آن بيش از انقالب سال 57 
ــتيزى ملت ايران تبديل شده است.وى با  بوده و به نماد استكبارس
اشاره به اينكه استكبارستيزى از مهم ترين رسالت هاى تمام انبياء 
ــر آمريكاى  ــتكبار در عصر حاض ــام اس ــزود: نماد ت ــت، اف بوده اس
ــت. ــور اس ــن كش ــرو اي ــى و پي ــورهاى حام ــت كار و كش جناي

ــان در ادامه  ــجويى لنج ــيج دانش ــوراى تبيين مواضع بس عضو ش
ــتيزى  ــكا نماد استكبارس ــعار مرگ بر آمري ــان كرد: ش خاطر نش
ــرايطى اين مردم غيور حاضر  ــت كه در هر ش ملت بزرگ ايران اس
ــد.وى اظهار داشت: صحبت هاى  ــتن آن نخواهند ش به كنار گذاش
ــعار  ــورد ش ــل در م ــازمان مل ــكا در س ــور آمري ــس جمه ريي
ــت آمريكايى ها از  ــان دهنده وحش «مرگ بر آمريكا» در ايران نش
ــر آمريكا» در  ــعار «مرگ ب ــت. وى تحقق ش خروش ملت ايران اس
ــكالت داخلى كشور  ــاوى با رفع بخش عمده اى از مش عمل را مس
ــه از واردات كاالى خارجى و به  ــى ك ــرد: زمان ــت و تأكيد ك دانس
ــرف كاالى داخلى  ــود و به مص ــى جلوگيرى ش خصوص آمريكاي
ــى از آن اقتصاد  ــود، توليد داخل و به تأس ــتر اهميت داده ش بيش
ــتغال خواهد  ــب ايجاد اش ــرد و موج ــدا خواهد ك ــور رونق پي كش
ــگاه امين فوالدشهر ــجويى دانش ــوول پايگاه بسيج دانش شد.مس

ــت، چراكه  ــعار اس  عنوان كرد: امنيت ما نيز متأثر از تحقق اين ش
ــت كه به ملت ايران اعتماد به نفس مى دهد و  «مرگ بر آمريكا» اس
زمينه مقابله همه جانبه با هرگونه تعرض دشمنان را در مردم ايجاد 
ــت سياسى «نفوذ با طعم  مى كند.وى با تبيين هدف برگزارى نشس
مك دونالدز» يادآور شد: اين نشست در جهت فرمايشات مقام معظم 
رهبرى با هدف بررسى راهكارهاى مقابله با نفوذ استكبار در كشور، 
ــى در برابر پروژه نفوذ  ــجويان و آگاهى بخش پاسخ به سواالت دانش
همه جانبه كشورهاى مستكبر و به خصوص آمريكا و انگليس برگزار 
خواهد شد.نشست سياسى «نفوذ با طعم مك دونالدز» ساعت 10 
صبح امروز در دانشگاه امين فوالدشهر با حضور دكتر محمدحسين 
صفارهرندى و با همكارى مسووالن دانشگاه امين فوالدشهر برگزار 

خواهد شد.

نشست سياسى 
«نفوذ با طعم مك دونالدز» 
رييس اداره تبليغات اسالمى نطنز گفت: نيازمند در فوالدشهر برگزار مى شود

رصد و ديده بانى مستمر در حوزه اخالق و فرهنگ 
جامعه هستيم.

ــار، در  ــدى تب ــل مجي ــالم ابوالفض  حجت االس
ــگاه آزاد اسالمى  ــوراى دانش مراسم زيارت عاش
ــجويان اظهار كرد: در حادثه  نطنز در جمع دانش
ــين (ع) و يارانش با  ــام حس ــى ام كربال روياروي
ــا دو جماعت  ــى دو گروه ي ــپاه يزيد ،روياروي س
ــق در برابر جبهه  نبود بلكه تقابل كامل جبهه ح
ــه عزت طلبى در  ــود به عبارت ديگر جبه باطل ب
ــارت و ذلت  ــرار گرفت كه حق مقابل جبهه اى ق
انسان ها را خواستار بود.وى به تشريح ويژگى هاى 
ــام حضرت اباعبداهللا  جبهه حق به انگيزه هاى قي
ــين (ع) پرداخت و افزود: حركت اصالحى  الحس
امام واجد انگيزه هاى مختلف است حركتى كه در 
آن انگيزه هاى دينى، اخالقى، سياسى، اجتماعى 

و فرهنگى مشهود است.
ــز تصريح  ــالمى نطن ــات اس ــس اداره تبليغ ريي
ــزه در نهضت ــن انگي ــتين و مهم تري كرد: نخس

 امام حسين (ع)، انگيزه دينى بود زيرا درحالى كه 

ــته  ــر نگذش ــت پيامب ــال از بعث ــش از 70 س بي
ــى  ــتورات دين ــنت ها و دس ــيارى از س ــود بس ب
ــد جاى آن  ــنت هاى جدي ــده بود و س متروك ش
ــه خود به  ــه حضرت در نام ــه بود چنانك را گرفت
ــد و اظهار مى دارد شما را  ــران بصره مى نويس س
ــه بوته  ــّنت ب ــم زيرا س ــود مى خوان ــوى خ به س
فراموشى سپرده شده و بدعت زنده گرديده است.

مجيدى تبار افزود: يعنى قرار بوده همه بر اساس 
خط كش دين و فرستاده پروردگار حركت كنند 
اما گويا سنت ها و دستورات دينى مطابق اميال و 
خواسته هاى دنياپرستان تأويل و تفسير و به اجرا 
درآمده است تا جايى كه اصل دستور دينى دچار 

تحريف و بدعت شده است.
ــين (ع) را ــام حس ــزه ام ــن انگي وى دومي

ــت: مهم ترين  ــرد و گف ــى بيان ك ــزه سياس  انگي
ــه آن روز دنياى  ــت در جامع دليل انحراف و بدع
ــد و ظالم اموى بود آنان مروج و  اسالم، حاكم فاس
ــت بودند، آنان با بهره گيرى از  پرچم دار اين سياس
ــانه هاى آن روز در اين  تمام ابزارهاى قدرت و رس
مسير حركت مى كردند و بنابراين اصالح حقيقى 

ــالمى رخ مى داد  بايد در نظام حاكمان جامعه اس
ــت و هدايت جامعه را  ــت واليت و امام كه صالحي
ــان كرد: مسايل  ــتند.مجيدى تبار خاطرنش نداش
اخالقى، فرهنگى و اجتماعى كه بخش هاى ديگرى 
ــين (ع) است تابع دو  از انگيزه هاى قيام امام حس
ــال در جامعه آن  ــت امام به هرح انگيزه قبلى اس
ــنت اصيل  روز در دوران اموى در فضايى دور از س
اسالمى نفس كشيده اند و در حوزه اخالق، فرهنگ 
و اجتماع آلوده به انحرافات و بدعت ها شدند و بايد 
جامعه در اين حوزه ها مورد پااليش قرار مى گرفت 
ــداد تا زمانى كه همگان  و اين اتفاق و بيدارى رخ ن
شهادت بهترين و شايسته ترين بنده پروردگار را بر 
روى زمين مشاهده كردند. وى در بخشى ديگر از 
سخنان خود با فراخواندن دانشجويان به بصيرت 
ــا نيازمند رصد و ديده بانى  روزافزون تاكيد كرد: م
مستمر در حوزه اخالق، فرهنگ و جامعه هستيم 
ــاط، تحجر،  ــه دچار كج فهمى، التق تا مبادا جامع
غرب زدگى و انحرافاتى شود كه درمان آن از عهده 
همگان خارج شود و بهره مندى از سرمايه عاشورا 

مى تواند در اين زمينه يارى گر ما باشد.

ــه تهي از  ــدن  فري ــكى  دامپزش اداره  ــس  ريي
ــتان  ــتارگاه شهرس ــت در كش ــل زن گوش ــتگاه ليب  دس
ــتان فريدن از ــكى شهرس ــر داد.رييس اداره دامپزش خب

ــتى  ــراورده هاى گوش ــتگاه ليبل زن ف ــدازى دس  راه ان
ــي قصاب هاي  ــر داد و گفت تمام ــتان خب در اين شهرس
ــن مجموعه ــود را در اي ــتار خ ــتان بايد كش اين شهرس

 انجام دهند.
ــه دام را  ــر روي الش ــى، نصب ليبل ب ــماعيل كيماس اس
ــمرد و تصريح كرد:ليبل ــانه هاى سالمت برش يكي از نش
ــت كه مخدوش يا كپى ــبى بهداشتى اس  در واقع بر چس
ــام قصاب ــه همراه ن ــخ ذبح ب ــل و تاري ــود و مح  نمى ش
ــث كاهش ــل باع ــن عام ــه اي ــده ك ــر روى آن درج ش  ب

ــتى مى گردد.كيماسى، عالئمى مانند   تخلف هاى بهداش
اسهال، استفراغ، ناراحتى هاى گوارشى و مسموميت غذايى 
را نتيجه مصرف گوشت غيربهداشتى و ناسالم عنوان كرد و 
افزود: تاكنون به دنبال بازرسي هاي مستمر به عمل آمده 
ــده  ــفيد منقضى ش ــز و س ــت قرم ــرم گوش 195 كيلوگ
ــه تهيه  ــاره ب ــا اش ــت. وى ب ــده اس ــط ش ــف و ضب كش

ــتان پس از دوسال  ــت در شهرس ــتگاه ليبل زن گوش دس
پيگيرى بيان كرد:با قصابى هايى كه گوشت هاى آنها فاقد 

ليبل باشد برخورد خواهد شد.
ــتارگاه  ــكى فريدن تجهيز تنها كش ــس اداره دامپزش ريي
ــرد و  ــان ك ــود بي ــت اول كارى خ ــتان را اولوي شهرس
ــح دام تمام  ــي توانيم برانجام ذب ــن صورت م افزود: در اي

قصابى ها نظارت مستقيم داشته باشيم.
ــت  ــوم گوش ــه تامين يك س ــاره ب ــم چنين با اش وى ه
ــاخت: با  ــان س ــتاها خاطرنش ــتان در روس ــن شهرس اي
و  ــب  مناس ــه  نقلي ــيله  وس ــن  گرفت ــر  درنظ
ــع  ــكان توزي ــداران و دهياران،ام ــاعدت بخش مس
ــالم نيز در روستاها  ــتى  صد در صد س فرآورده هاى گوش
ــى با انتقاد از افرادي كه داخل  محقق خواهد شد.كيماس
ــح انجام  ــكي ذب ــبكه دامپزش ــا و بدون نظارت ش خانه ه
مي دهند، گفت:اكيپ هاى بازرسى در ماه محرم در راستاى 
معاينه بهداشتى و شرعى ذبح آمادگي كامل دارند و الزم 
است هيات  هاى مذهبى هم براى ذبح دام هاى نذرى خود 

به كشتارگاه مراجعه كنند.

ــتايى  روس ــالب  فاض و  آب  ــور  ام ــر  مدي
ــع  ــك دوم مجتم ــدازى چاه ن از راه ا ــان  كاش
ــن  ــع اي ب ــزه از توا ــب، دره و ج ــتاهاى خن روس
ــون ريال  ــر 300 ميلي ــارى بالغ ب ــتان با اعتب شهرس

خبر داد.
ــى از چاهك هاى  ــرد: يك ــورى، اظهار ك  عليرضا صب
ــته  ــتاى خنب، دره و جزه در گذش ــه روس مجتمع س
ــانى در  ــكل آبرس ــده ولى باز هم با مش راه اندازى ش
ــك دوم با  ــا اينكه چاه ــتاها مواجه بوديم ت اين روس
ــد  ــون ريال راه اندازى ش ــغ بر 300 ميلي اعتبارى بال
ــور كامل  ــتاها به ط ــانى به اين روس ــكل آبرس و مش

مرتفع شد.
ــروژه در قالب  ــر پنج پ ــال حاض ــه داد: درح وى ادام
مجتمع هاى روستايى آبفار شهرستان كاشان در دست 
ــتمر با مركز استان  ــت كه با پيگيرى هاى مس اجراس
اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 950 ميليون تومان براى 
ــتان كاشان مصوب شد  مجتمع هاى آبرسانى شهرس
ــغ 300 ميليون تومان آن تخصيص  كه تا به امروز مبل

پيدا كرده است.
ــاره ــا اش ــان ب ــتان كاش ــار شهرس ــور آبف مديرام

ــقان  ــانى آزران و وركان، جوش  به پنج مجتمع آبرس
ــب و دره و جزه،  ــان، خن ــرود و جوين ــترك، قه و اس
مشهد اردهال بيان كرد: پروژه هاى اين مجتمع ها فعال 
ــه بهره بردارى  ــت كه در صورت تخصيص اعتبار ب اس

مى رسد.
ــل اعتبارات  ــن از مح ــد: همچني ــورى يادآور ش صب
ــتان اصفهان اعتبارى بالغ بر ستاد مديريت بحران اس

ــانى  ــالى و آبرس ــراى خشكس ــان ب ــارد توم  5 ميلي
ــان از اين اعتبار  مصوب شد كه سهم شهرستان كاش

265 ميليون تومان است.
ــش ــت پوش ــتاى تح ــه 55 روس ــان اينك ــا بي وى ب

ــال  ــرار دارند، تأكيد كرد: در س ــان ق  امور آبفار كاش
ــتان به وسيله تانكر  ــتاى اين شهرس گذشته 28 روس
آبرسانى مى شد ولى پس از اجراى پروژه هاى آبرسانى 
در حال حاضر آبرسانى سيار به 15 روستاى شهرستان 

كاشان ادامه دارد.

چاهك دوم مجتمع روستايى در كاشان راه اندازى شدراه اندازى دستگاه ليبل زن فرآورده هاى گوشتى در فريدن
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رييس اداره تبليغات اسالمى آران و بيدگل عنوان كرد:

سياسـت هـاى  پدافند  غير عامل

 به فرهنگ  عمـومي  تبديل  شـود

رييس اداره تبليغات 
اسالمى نطنز تاكيد كرد

نيازمند رصد
 و ديده بانى مستمر 

در حوزه اخالق 
و فرهنگ جامعه 

هستيم
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زبان خوراكى ها

دريچه

ــيدنى ها در دوران باردارى، تاثير يكسانى ندارد. برخى از آنها  مصرف تمام نوش
خواص مفيدترى نسبت به بقيه دارند. در اين جا به چند نوشيدنى مفيد در دوران 

باردارى اشاره مى كنيم : 
1ـ آب

ــاردار  ــى هم كه ب ــيد. حتى وقت ــا آب بنوش ــد حتم ــدن، باي ــالم مان براى س
ــتر  ــا در دوران باردارى اين نياز بيش ــام دهيد. ام ــتيد بايد اين كار را انج نيس

مى شود. 
در واقع H2O براى سالمت سلول هاى خونى بسيار حياتى است.

2ـ ليموناد
ــيدن ليموناد  ــدن، نوش ــتن ب ــراى هيدراته نگه داش ــن راه ها ب ــى از بهتري يك

است. 
ــارى صبحگاهى  ــر ويار بيم ــن C بوده و اگ ــار از ويتامي ــيدنى سرش اين نوش
ــان  ــراى ت ــه ب ــن گزين ــاد بهتري ــد، ليمون ــال مى كن ــغ و بى ح ــما را دم ش

است.
3ـ آب نارگيل

اين هم يكى ديگر از گزينه ها براى جلوگيرى از كم آبى بدن است. 
ــزايى دارد.  ــه س ــر ب ــدن تاثي ــك ب ــن نم ــل و تامي ــل در تكمي آب نارگي
ــل  ــراغ آب نارگي ــه س ــا ب ــديد، حتم ــنه ش ــه تش ــدى ك ــه ى بع دفع

برويد.
4ـ آب ميوه ها

ــا آب ميوه ها هم  ــيار مفيدند، اما آي ــالمت ما بس مى دانيم كه ميوه ها براى س
همين طور هستند؟ 

ظاهرا خود ميوه ها گزينه ى بهترى هستند؛ اما آب ميوه ى تازه هم براى دوران 
باردارى گزينه اى عالى است. 

ــه آبميوه ى  ــه جاى آنك ــد، ب ــد آب ميوه طبيعى باش ــعى كني تا حد امكان س
بسته بندى يا سانديس بخريد.

5ـ شير و نوشيدنى هاى شيردار
يك ليوان شير در روز مى تواند به حفظ سالمتى شما كمك كند. 

ــيدن شير را  ــه عادت نوش ــعى كنيد هميش نه تنها در دوران باردارى، بلكه س
ــير مانند اسموتى ها و  ــاير محصوالت آميخته با ش حفظ كنيد. مى توانيد از س
ــير كه حاوى ميوه هاى مختلف و شير هستند هم استفاده  ميلك شيك هاى ش

كنيد. 
ــيم و ويتامين B12 بوده كه در دوران  ــار از كلس ــيدنى ها سرش تمام اين نوش

باردارى براى رشد نوزاد بسيار مفيدند.

ــگاه هاى هندوستان عرضه  ــت كه در اكثر فروش مريم گلى، گياهى اس
مى شود. اين گياه تاثير قابل توجهى بر تقويت حافظه در افراد مختلف 

دارد. 
ــدم يادآورى  ــت نمى دهد، بلكه ع ــچ گاه حافظه خود را از دس مغز، هي
خاطرات است كه باعث از دست رفتن حافظه مى شود؛ با اين حال، افراد 
ــب مانند مريم گلى، براى تقويت حافظه  مى توانند از مواد مغذى مناس

استفاده كنند.
ــزايى  ــت كه مريم گلى، نقش به س ــان داده اس مطالعات محققان، نش
ــيل  ــه پتانس ــيارى در زمين ــات بس ــه دارد. تحقيق ــت حافظ در تقوي
مريم گلى به عنوان درمان احتمالى آلزايمر يا زوال عقل، در دست انجام 

است.
ــگاه  MPRC) در دانش ــى ( ــان داروي ــات گياه ــز تحقيق مرك
ــر روى 44 جوان 18  ــر خود كه ب ــل، در يكى از مطالعات اخي نيوكاس
ــى در اين زمينه  ــج قابل توجه ــود، به نتاي ــاله انجام گرفته ب تا 37 س
ــول هاى روغنى  ــراد، كپس ــى از اين اف ــت. به گروه ــت يافته اس دس
ــط دارونما دريافت  ــروه ديگر فق ــد؛ در حالى كه گ مريم گلى داده ش

كرده بود. 
ــى دريافت  ــم گل ــول هاى روغنى مري ــه كپس ــرادى ك ــان، اف در پاي
ــترى را  ــات بيش ــتند و كلم ــرى داش ــه قوى ت ــد، حافظ ــرده بودن ك

به ياد مى آوردند.
ــتفاده  ــان آلزايمر مورد اس ــت حافظه و درم ــه براى تقوي داروهايى ك
قرار مى گيرند، اغلب عوارض جانبى دارند؛ اما به كارگيرى مريم گلى در 

آزمايش ها هيچ گونه عوارض جانبى نداشته است.
مصرف مريم گلى، به زنان باردار توصيه نمى شود. 

ــرماخوردگى،  ــه رفع س ــت حافظه، ب ــالوه  بر  تقوي برگ مريم گلى ع
برونشيت، احتقان، آسم و تب نيز كمك مى كند.

كپسول هاى روغنى مريم گلى، موثرترين داروى تقويت حافظه هستند؛ 
ــيد و يا از روغن آن  با اين حال، مى توانيد هر روز چاى مريم گلى بنوش

براى ماساژ پوست سر استفاده كنيد. 
ــه عنوان  ــوپ و پيتزا ب ــى در پخت س ــز از مريم گل ــراد ني برخى از اف

طعم دهنده غذايى، استفاده مى كنند.

مرتضى صفوى، متخصص تعذيه با اشاره به خواص درمانى جگر گفت: 
ــدن خود، مى توانند هفته اى 90 گرم  دانش آموزان براى تامين انرژى ب

جگر مصرف كنند. 
ــمار رفته  ــى از آهن به ش ــرغ يكى از منابع غن ــفند و م جگر گاو،  گوس
ــزود:  ــت. وى اف ــب اس ــرف آن مناس ــى مص ــع كم خون ــراى رف و ب
ــى خون و  ــكل چرب ــد، در صورتى كه مش ــى دارن ــرادى كه كم خون اف
ــار جگر  ــك يا دو ب ــند، مى  توانند هفته اى ي ــته باش ــترول نداش كلس

مصرف كنند.
 بيمارانى كه مبتال به كلسترول خون هستند، براى تامين آهن مورد نياز 
بدن خود، بايد از مواد غذايى جايگزين جگر همچون مغز پسته و بادام و 

نان هاى سبوس دار استفاده كنند.
 مصرف جگر براى كودكان زير يك سال به هيچ عنوان توصيه نمى شود؛
ــود،  تنها دو روز فرصت است كه آن را  از زمانى كه جگر تازه تهيه مى ش
ــتفاده كنيم، چرا كه بيش از اين مدت اين ماده غذايى خراب شده و  اس

ديگر مناسب مصرف نيست. 
ــود؛  ــزر نگه دارى ش ــرف نبايد در فري ــراى مص ــس از خريد ب جگر، پ
چرا كه خواص خود را از دست مى دهد. گوشت قرمز نيز در صورتى كه 
ــود، همچون تفاله بوده و هيچ خاصيتى  يك سال در فريزر نگه دارى ش

ندارد.
 مصرف جگر مرغ با جگر گاو و گوسفند تفاوتى ندارد

ــالح ديگرى همچون  ــى از آهن بوده حاوى ام جگر، عالوه بر اينكه غن
منيزيم،  كلسيم و فسفر است.

ــاز دارد، بنابراين روزى كه از جگر   بدن روزانه به 180 گرم پروتئين ني
ــود، تقريبا نيمى از پروتئين بدن  ــتفاده مى ش در وعده هاى غذايى اس

تامين شده و نيازى به مصرف بيشتر نيست.
ــكى بوده  ــورد تاييد دامپزش ــه كرد كه م ــد از مراكزى تهي جگر را باي
ــودن آن ــودن يا نب ــد ب ــوان به فاس ــر مى  ت ــوى جگ ــن از ب و همچني

پى برد.

نوشيدنى هايى كه زنان باردار 
بايد مصرف كنند

بين جگر گاو، گوسفند و مرغ تقويت حافظه با گياه مريم گلى
كدام بهتر است؟

بيشتر بدانيم

درمورد سركه و خواص درمانى آن چه مى دانيد؟ از سركه دريچه
در چه موارد درمانى مى توان استفاده كرد؟ درمان در منزل 
ــت ؟چه نوع داروهاى خانگى با سركه  ــركه چگونه اس با س

مى توان تهيه كرد؟
ــى توانيد ــركه، م ــنتى، عقيده دارند با س محققان طب س
ــودرد و تبخال و غيره  ــتگى و بى خوابى گرفته تا گل از خس
ــركه داشته  ــت در منزل س را برطرف كنيد؛ فقط كافى اس
ــكل ممكن  ــاده ترين ش ــيد و در موقع لزوم از آن به س باش
استفاده كنيد. سركه، بسيار ارزشمند است و توصيه مى شود 
ــبد خريدتان جاى ثابتى برايش داشته  ــه در س كه هميش
ــيارى از ناخوشى هاى روزمره  باشيد. چون شما را از شر بس

خالص مى كند. 
سركه براى مقابله با سرماخوردگى و خستگى

اين روزها كه هوا كم كم سرد شده و پاييز فرا رسيده است 
ــتگى نيز زياد شده است.  ــاس خس سرماخوردگى و احس
ــتگى روزهاى كوتاه رايج است. چون نور خورشيد كم  خس
ــود و خيلى از افراد دچار افسردگى فصلى مى شوند.  مى ش
ــورت لزوم  ــدم بزنيد و در ص ــت زير نور آفتاب ق كافى اس
ويتامين D مصرف كنيد؛ اما در اين بين مى توانيد به سركه 
ــيب نيز اعتماد كنيد. چون باعث دفع توكسين ها شده،  س
بدن را ضدعفونى و باكترى ها را از بين مى برد و همچنين 
ــتگى عضالت  ــتم ايمنى بدن و رفع خس به تقويت سيس

كمك مى كند.
روش مصرف

ــيب را در يك ليوان آب و  ــركه س 2 قاشق چاى خورى س
ــل مخلوط كنيد. به مدت 4 تا  ــق چاى خورى عس 2 قاش
ــتا اين مخلوط را ميل كنيد.  6 هفته صبح ها به صورت ناش
ــت و براى افرادى  ــد كه سركه، اسيدى اس حواس تان باش
ــى مانند زخم معده و ريفالكس  كه دچار مشكالت گوارش
ــود. اگر بعد از مصرف  ــتند، توصيه نمى ش اسيد معده هس
ــد، براى  ــوزش مى كني ــاس س ــركه در معده تان احس س
مصرف آن اصرار نكنيد. در هر حال نبايد در مصرف سركه 
ــاى دندان،  ــيب به مين ــاده روى كنيد، چون امكان آس زي

وجود دارد.
سركه براى مقابله با بى خوابى

شب به نيمه مى رسد و خواب به چشم هاى شما نمى آيد؟ 
ــدار درمان هاى طبيعى  ــتيد كه طرف اگر جزو افرادى هس
هستيد و به سراغ قرص خواب نمى رويد، مى توانيد سركه 
ــت به آشپزخانه برويد و يك  را نيز امتحان كنيد. كافى اس

نوشيدنى با سركه براى خود تهيه كنيد.
روش استفاده

ــيب و 2 قاشق چاى خورى  2 قاشق چاى خورى سركه س
ــد. زمانى كه  ــل كني ــوان آب ولرم ح ــل را در يك لي عس
بى خوابى به سرتان مى زند و يا قبل از خواب از اين نوشيدنى 
ميل كنيد. با اين حال اگر دچار مشكالت گوارشى هستيد 

نبايد سركه مصرف كنيد.
سركه براى متوقف كردن سكسكه

ــت كه وقت و بى وقت  سكسكه جزو آن دسته اتفاقاتى اس

سراغ هر كسى مى آيد و براى دقايقى كالفه مى كند؛ در اين 
صورت نيز مى توانيد به سركه اعتماد كنيد.

روش استفاده
ــيب را روى  ــق چايخورى سركه س ــت يك قاش كافى اس
يك حبه قند بچكانيد و آن را در دهان بگذاريد تا به تدريج 

آب شود. اين كار براى رفع سكسكه موثر است.
سركه براى مقابله با گلودرد

با شروع فصل سرما يكى از مشكالت رايجى كه براى همه 
ــيب به راحتى عالئم  پيش مى آيد گلودرد است. سركه س
اين مشكل را برطرف مى كند. چون يك ماده ى ضدباكترى 
ــك زيادى ــى بدن كم ــتم ايمن ــت و به تقويت سيس اس

 مى كند.
روش استفاده

يك قاشق چاى خورى سركه سيب را در يك ليوان آب ولرم 
مخلوط كرده و 2 تا 3 مرتبه در روز قرقره كنيد. 

ــاعت يك بار ــديد مى توانيد هر س ــودرد ش در صورت گل
ــيب،  ــركه س ــيدن تركيب س اين كار را انجام دهيد. نوش
ــتم ايمنى بدن شده و  ــل نيز باعث تقويت سيس آب و عس
ــادى زي ــك  كم ــودرد  گل ــدن  ش ــرف  برط ــه  ب

 مى كند.
سركه براى مقابله با آكنه

سركه يك ماده ى ضدعفونى كننده است و به از بين رفتن 
آكنه و جوش ها كمك زيادى مى كند.

روش استفاده
ــيون سركه اى  ــت به كار شويد و يك لوس كافى است دس
ــانى آب و  ــد. براى اين كار به ميزان يكس خانگى تهيه كني

ــيب نياز داريد. تركيب را با يك گلوله پنبه روى  سركه س
ــن كار را چند بار  جوش ها بزنيد. مى توانيد در طول روز اي

انجام دهيد.
سركه براى مقابله با تبخال

ــى صورت را  ــى، زيباي ــوده و براى مدت ــال دردناك ب تبخ
خدشه دار مى كند. يكى از درمان هاى قديمى و خانگى اين 

مشكل، استفاده از سركه سيب است.
روش استفاده

ــيب خالص آغشته كرده و  ــركه س يك گلوله پنبه را به س
روى تبخال قرار دهيد. مى توانيد به محض احساس اولين 
ــتفاده كنيد. اجازه دهيد پنبه  ــركه اس عالئم تبخال از س
به مدت چند ثانيه روى تبخال بماند. اين كار را چند مرتبه 
در روز انجام دهيد. حواس تان باشد كه در ابتدا كمى سوزش 

ايجاد مى كند.
سركه براى تسكين جاى نيش پشه

ــه ها  ــا پش ــن روزه ــك اي ــواى خن ــبختانه در ه خوش
ــا قربانى اين  ــال خيلى ه ــر ح ــوند، اما به ه ــر مى ش كمت
ــرعت  ــركه به س ــتند. س ــام هاى كوچك هس ــون آش خ
ــكين مى دهد.  ــه ها را تس ــده از نيش پش خارش ايجاد ش
ــى و ضدباكتريايى دارد.  ــواص ضدعفونى كنندگ چون خ
ــركه همچنين به التيام جاى زخم و جراحات نيز كمك  س

مى كند.
روش استفاده

يك گلوله پنبه را به سركه سيب آغشته كنيد و روى جاى 
ــما را از خارش و  ــه بگذاريد. همين كار ساده ش نيش پش

سوزش نجات مى دهد.

سركه در طب سنتى

خواص غذايى و  دارويى چغندر به قرار زير است:
1- طبيعت چغندر، گرم و تر است.

2- مصرف چغندر، بيماري جذام را از بين مي برد.
3- چغندر، عقل را زياد مي كند.

4- شير چغندر يكي از بهترين شيره هاي سبزي است كه 
به ساختن گلبول هاي قرمز خون كمك مي كند، خون را 
تصفيه كرده و جريان خون را بهبود مي بخشد. از اين رو 

مصرف چغندر به خانم ها بسيار توصيه مي شود.
ــر فراوان  ــتن فيب ــو به دليل داش ــدر قرمز يا لب 5- چغن
ــون را دارد و همچنين  ــي خ ــش چرب كه خاصيت كاه
ــبد غذايي بيماران قلبي و  اسيد فوليك، بهتر است در س

زنان باردار قرار بگيرد.
ــار ويتامين ث ــراوان آهن در كن 6- لبو داراي مقادير ف

و اسيد فوليك است كه از بروز كم خوني در افراد به ويژه 
دختران جوان ممانعت مي كند.

7- امالحي كه در شير چغندر وجود دارد، يك پاك كننده 
بسيار عالي براي كبد، كليه و كيسه صفرا است.

ــت و در رفع  ــرم كننده و ادرارآور اس 8- چغندر ملين، ن
يبوست نقش عمده اي را ايفا مي كند. همچنين اهميت 

به سزايي در دستگاه گوارش دارد.
9- درمان كننده التهاب مجاري ادرار است.

ــير و  ــاب مثانه، بواس ــان الته ــراي درم ــدر ب 10- چغن
ــيار مفيد است. اشتها را نيز زياد  بيماري هاي پوستي بس

مي كند.
11- چغندر مانند هويج داراي كاروتن است كه در معده 

تبديل به ويتامين A مي شود.
ــت؛  ــه مفيد اس ــوردن چغندر پخته، براي رعش 12- خ

خصوصا اگر برگ آن سرخ رنگ باشد.
13- برگ چغندر خام، ورم طحال را بهبود مي بخشد.

14- چغندر مخلوط با آب هويج، دفع كننده سنگ كيسه 
صفرا است.

ــك خصوصا در فصل  15- خوردن چغندر، در هواي خش
ــت و به همه، خصوصا افراد پير بسيار  زمستان موثرتر اس

توصيه مي شود.
ــانده برگ چغندر، شوره و  ــر با جوش 16- شستشوي س

چربي مو را از بين مي برد و ضد شپش است.
17- قرار دادن دست و پاي ترك خورده در آب گرم شده 

برگ چغندر، موجب بر طرف شدن عارضه مي شود.
18- ضماد برگ چغندر با عسل جهت رفع طاسي و زگيل 
ــود براي روياندن  ــت و چنانچه با حنا مصرف ش موثر اس

مجدد مو و نكويي آن تاثيربه سزايي خواهد داشت.
ــرس  ــل و نق ــراي درد مفاص ــدر ب ــرف چغن 19- مص

مفيداست، چون مقدار زيادي آنتي اكسيدان دارد.
ــمان زخم و درمان  20- در استعمال خارجي براي پانس

تاول استفاده مي شود.
21- شربت چغندر، بهترين نوشابه و تقويت كننده بدن  

ــت (براي تهيه شربت چغندر،   و دافع سموم بدن  اس
ــدد چغندر  ــا چهار ع ــه ت ــوه گيري، آب س با آبمي

ــوان آب مخلوط ــد و آن را با يك لي خام را بگيري
 كنيد).
تذكر:

روي  ــاده  زي  -1
آن  ــرف  مص در 

ــده مضر  ــراي مع ب
ــت و همچنين موجب  اس

دل پيچه مي شود. 
ــاب از اين  براي اجتن
مساله چغندر را همراه 

عدس بپزيد.
ــن  پخت ــراي  ب  -2
ــروف  ــدر از ظ چغن
آلومينيومي استفاده 

نكنيد.

نكته ها

كوچولوى تان را از شير گرفته ايد؟ نگران اين هستيد 
ــورد و چه غذاهايى  ــى را مى تواند بخ كه چه غذاهاي
ــاى مختلف  ــايد آنقدر نقل قول ه ــى تواند؟ ش را نم
ــر نگران  ــديد، اما ديگ ــنيده ايد كه كامال گيج ش ش
نباشيد، ما ليستى از غذاهايى كه نبايد به كودك خود 

بدهيد را تهيه كرده ايم.
ــير  ــر مى توانيد به كودك خود غير از ش معموال بعد از پنج ماهگى، ديگ
ــروع  ــاى متنوعى وجود دارد كه مى توانيد با آنها ش غذا نيز بدهيد. غذاه

كنيد، و البته غذاهايى هم هست كه بايد از آنها بپرهيزيد. 
ما 10 مورد از مواد غذايى كه نبايد استفاده كنيد را معرفى مى كنيم.

1- سفيده تخم مرغ
سفيده تخم مرغ، يكى از منابع غنى پروتئين است و مزاياى فراوانى دارد، 
اما براى كودكانى كه كمتر از يك سال دارند، ممكن است خطرناك باشد. 
باكترى هاى موجود در سفيده تخم مرغ ممكن است باعث ناراحتى معده 

و تحريك ديگر مشكالت در كودك شود.
2- كره بادام زمينى

ــت؛ با اين حال  ــيم، پروتئين و فيبر اس ــار از پتاس كره بادام زمينى سرش
ــكالت دهان و دندان براى  ــبندگى آن مى تواند باعث رسوبات و مش چس

كودك شود.
3- سبزيجات خام

ــتفاده از آنها مانع بروز  ــتند و اس ــبزيجات، منبع غنى مواد مغذى هس س
بسيارى از بيمارى هاى مزمن مى شود؛ با اين حال، سبزيجاتى مانند هويج، 

مى توانند باعث خفگى كودك شوند، و بايد از آنها پرهيز كرد.
4- آجيل هاى كامل

ــار از فيبر، ويتامين E، و ال-آرژينين هستند؛ با اين حال  آجيل ها سرش
اندازه آجيل ها مى تواند باعث انسداد مرى، و در نهايت خفگى كودك شود. 

پس از دادن آجيل هاى كامل به كودك خوددارى كنيد.
5- غذاهاى كنسرو شده

ــد، اما براى كودك بسيار  خوردن غذاهاى كنسرو شده، شايد راحت باش
ــم يا ديگر  ــت كودك دچار عفونت بوتوليس ــت. ممكن اس خطرناك اس

باكترى ها شود.
6- ماهى

ماهى براى پوست، قلب، و موى يك فرد بالغ مفيد است؛ با اين حال، ماهى 
ــود. غذاهاى  ــث تحريك آلرژى و آثار منفى روى كودكان ش مى تواند باع
ــيار  ــالمت كودك بس ــوه دارند نيز، براى س ــه مقدار بااليى جي درياى ك

خطرناك هستند.
7- عسل

ــيرين كننده هاى  ــناخته شده ترين ش ــل، يكى از قديمى ترين و ش عس
طبيعى است. مهم نيست تا چه حد به خواص درمانى عسل معتقد هستيد، 

ــل حاوى  ــت. عس اين غذا براى كودك خطرناك اس
اسپور و ديگر مواردى است كه مى تواند باعث ايجاد 

عفونت در كودك شود.
8- آبميوه

ــت،  ــالمتى اس ــت براى س ــار از مزي ــوه، سرش آبمي
و مزه اش نيز عالى است. با اين حال آبميوه به خصوص 
ــت كه سيستم  ــده اش حاوى مواد نگه دارنده اى اس ــته بندى ش نوع بس
گوارش كودك قادر به هضم آنها نيست. پس به كودك خود آبميوه ندهيد، 
و قبل از وارد كردن آبميوه طبيعى به برنامه غذايى كودك، حتما با پزشك 

هماهنگ كنيد.
9- شير كامل

ــكلى ندارد چون خود  ــكل طبيعى كودك با خوردن شير هيچ مش به ش
شيرخوار است؛ اما شير گاو با آن همه پروتئين و مواد معدنى كه دارد براى 

كودكان زير 12 ماه مناسب نيست.
10- ميوه هاى خانواده مركبات

ــتند و حاوى  ــالم هس ــد پرتقال، ليمو و ديگر مركبات س ميوه هايى مانن
ــتند؛ با اين وجود،  ــيم، و پتاسيم هس مواد مغذى مانند ويتامين C، كلس
اين ميوه ها بسيار اسيدى هستند و مى توانند منجر به انواع مشكالت معده 
ــعى كنيد از دادن مركبات  براى بچه شوند. پس تا يك سالگى كودك س
ــپاريد اصول غذا دادن به كودك را رعايت  به او پرهيز كنيد. به خاطر بس
ــروع كنيد و كم كم انواع ديگر غذا را  ــده ش كنيد. ابتدا با غذاهاى پوره ش

به برنامه غذايى او بياوريد.

10 غذايى كه نبايد به كودك خود بدهيد

خواص غذايي – دارويي چغندر

ــمان زخم و درمان  - در استعمال خارجي براي پانس
تاول استفاده مي شود.

- شربت چغندر، بهترين نوشابه و تقويت كننده بدن  
ــت (براي تهيه شربت چغندر،   و دافع سموم بدن  اس

ــدد چغندر  ــا چهار ع ــه ت ــوه گيري، آب س با آبمي
ــوان آب مخلوط ــد و آن را با يك لي خام را بگيري

ــده مضر  ــراي مع ب
ــت و همچنين موجب  اس

ــاب از اين  براي اجتن
مساله چغندر را همراه 

ــن  پخت ــراي  ب  -
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ــمارى  آبان روز از آبان ماه، برابر با دهم آبان ماه در گاهش
ايرانى است.

 اينك آب ها را مى ستاييم ...
ـُنش  آب هاى فروچكيده و گردآمده و روان شده و خوب ك

اهورايى را ....
ــت  ــت در گراميداش ــنى اس ــگان» جش ــن آبان «جش
ستاره ى روان (سياره) درخشان «اَنَهيَته ، آناهيد (زهره)» 
و رود پهناور و خروشان « اردوى ، آمو (آمودريا)»، و بعدها 

ايزدبانوى بزرگ «آب»ها در ايران.
 Ardavi – Sura Anāhita «ــوره اَناهيتا «اَردوى س
ــت كه نقش  ــته اى اس ــيار برجس ايزد بانويى ايرانى بس
ــينه ى ستايش و  مهمى در آيين هاى ايرانى دارد و پيش
ــت اين ايزدبانو در فرهنگ ايرانى، به دوره هاى  بزرگداش

پيش از زرتشتى در تاريخ ايران مى رسد.
ــت»  ــه نام « آبان يش ــتا ب ــى در كتاب اوس بخش بزرگ
ــتانى ترين يشت ها است  ــت پنجم) كه يكى از باس (يش
ــت، او زنى  ــاص دارد؛ در اين يش ــن ايزدبانو اختص به اي
ــره، با اندامى  ــت جوان، خوش اندام، بلندباال، زيباچه اس
ــته، به جواهر آراسته،  برازنده، كمربند تنگ بر ميان بس
با طوقى زرين بر گردن، گوشوارى چهارگوش در گوش، 
تاجى بر سر، كفشهايى درخشان در پا، با باالپوشى زرين 
ــگ آبى. اَناهيد گردونه اى دارد  ــت س و پرچينى از پوس
ــب هاى گردونه ى او ابر، باران،  ــب سفيد، اس با چهار اس

برف و تگرگ هستند.
او در بلندترين طبقه آسمان جاى گزيده است و بر كرانه 
ــته، با سد پنجره درخشان و  هر درياچه اى، خانه اى آراس
هزار ستون خوش تراش دارد. او از فراز ابرهاى آسمان، به 
ــرگ را فرو مى باراند.  فرمان اهورامزدا، باران و برف و تگ
ــده و  ــار رودها برپا مى ش ــا، معموال در كن معابد آناهيت
ــامى دختر و بى بى مشهور  زيارتگاه هايى كه امروزه با اس
هستند و معموال در كنار آنها آبى جارى است، مى توانند 

بقاياى معابد آناهيتا باشند. 
ــق و زيبايى  آناهيتا همتاى ايرانى «آفروديت»، الهه عش

در يونان و «ايشتر»، الهه بابلى، به شمار مى رود.
واژه «آب» كه جمع آن «آبان» است، در اوستا و پهلوى 
ــى  ــه» Apa و در فارس ــكريت «آپ «آپ» و در سانس

هخامنشى «آپى» است.
ــيج هاى اصلى ديگر  اين آخشيج (عنصر) همانند آخش
ــتان  چون آتش و خاك و هوا در آيين هاى ايرانيان باس
مقدس و آلودن آن گناهى بس بزرگ است. براى هريك 
ــپندى (فرشته) ويژه نامگذارى  از چهار آخشيج، امشاس

شده است. 
ــوى، ايرانيان  ــى پهل ــتا و نامه هاى دين ــى اوس به گواه
آخشيج هاى چهارگانه را كه پايه نخستين زندگى است، 

مى ستودند.
ــيان به ويژه زنان در كنار دريا  ــن آبانگان، پارس در جش
ــى كنند. ايرانيان  ــته آب را نيايش م يا رودخانه ها، فرش

ــمردند و هيچگاه آن  ــدس) مى ش كهن آب را پاك (مق
ــه گانه اش  ــى را كه اوصاف س ــى كردند و آب را آلوده نم
ــاميدن و  ــد، براى آش ــزه) دگرگون مى ش (رنگ، بو، م

شستشو به كار نمى بردند.
«استرابون» جغرافيدان يونانى نيز مى آورد:

ايرانيان در آب روان، خود را شستشو نمى دهند و در آن 
الشه، مردار و آنچه كه نا پاك است، نمى اندازند....

ــان بيرونى  ــى «آثارالباقيه» ابوريح ــردان فارس در برگ
مى خوانيم:

ــى دانند  ــت و آن را عيد م ــاه اس ــان روز، دهم آبان م آب
كه به جهت همراه بودن دو نام، آبانگان مى گويند. 

ــله  ــب از سلس ــر طهماس ــن روز زو Zoo، پس در اي
ــه كندن  ــيد. وى مردم را ب ــاهى رس ــداديان به ش پيش
قنات ها و نهرها و بازسازى آنها فرمان داد، در اين روز به 
ــيد كه فريدون ، بيوراسب  كشورهاى هفت گانه خبر رس
(ضحاك — آژى دهاك) را اسير كرده، خود به پادشاهى 
ــت كه خانه و زندگى  ــيده و به مردم، دستور داده اس رس

خود را دارا شوند....
ــال  ــت س ــت كه پس از هش در روايت ديگرى آمده اس
خشكسالى در ماه آبان، باران آغاز به باريدن كرد و از آن 

زمان جشن آبانگان پديد آمد. 
ــن ها  ــاير جش ــن روز همانند س ــز در اي ــتيان ني زرتش
ــس از آن براى  ــى روند و پ ــكده ها) م به آدريان ها (آتش
ــار جوى ها و  ــا، به كن ــته آب ه ــت مقام فرش گراميداش
ــتاى آبزور  ــدن اوس ــا خوان ــا رفته و ب ــا و قنات ه نهره
ــتا كه به آب و آبان تعلق دارد) كه توسط  (بخشى از اوس
ــتايش كرده و  ــزدا را س ــود، اهورام موبد خوانده مى ش
درخواست فراوانى آب و نگهدارى آن را كرده و پس از آن 

به شادى مى پردازند.
ــن روز  ــر در اي ــد: اگ ــى گوين ــت كه م ــب اينجاس جال
ــه و  ــق گرفت ــردان تعل ــه م ــگان ب ــارد، آبان ــاران بب ب
ــپارند و اگر  ــه آب مى س ــان خويش را ب مردان تن و ج
ــى  ــان آبتن ــت و زن ــان اس ــگان زن ــارد، آبان ــى نب باران

مى كنند.

دريچه

گردشگرى داستان تاريخى

ــيد . از آن  ــول اكرم رس مردى از باديه به مدينه آمد و به حضور رس
ــه او فرمود : ــول اكرم ب ــدى و نصيحتى تقاضا كرد. رس حضرت  پن
«خشم مگير» و بيش  از اين چيزى نفرمود.آن مرد به قبيله خويش 
ــت. اتفاقا وقتى كه به ميان قبيله خود رسيد، اطالع يافت كه  برگش
ــده، از اين قرار كه  جوانان قوم او  در نبودن او حادثه مهمى پيش آم
ــا نيز معامله  به مثل  ــتبردى به مال قبيله اى ديگر زده اند، و آنه دس
كرده اند، و تدريجا كار به جاهاى باريك رسيده ، و دو قبيله در مقابل 
يكديگر صف آرايى كرده اند، و آماده جنگ و كارزارند. شنيدن اين  
خبر هيجان آور، خشم او را برانگيخت . فورا سالح خويش را خواست 
و پوشيد و به صف قوم خود ملحق و آماده همكارى شد. در اين بين ، 
گذشته به فكرش افتاد، به يادش آمد كه به مدينه رفته و چه چيزها

ــول خدا(ص)، پندى تقاضا   ديده و شنيده، به يادش آمد كه از رس
كرده  است ، و آن حضرت به او فرموده، جلو خشم خود را بگيرد. 

ــه چه موجبى  ــدم، و ب ــه چرا من تهييج ش ــه فرو رفت ك در انديش
ــتن و كشته شدن  ــيدم ، و اكنون خود را مهياى كش من سالح پوش
ــمناك شده ام ؟با خود  كرده ام؟ چرا بى جهت من برافروخته و خش
ــه كار بندم.  ــه آن جمله  كوتاه را ب ــت ك فكر كرد، االن وقت آن اس
ــتيزه  جلو آمد و زعماى صف مخالف را پيش خواند و گفت :«اين س
ــت ؟ اگر منظور غرامت آن تجاوز است كه جوانان نادان  براى  چيس
ــخصى خودم اداكنم؛ علت ندارد  ما كرده اند، من  حاضرم از مال ش
ــان  يكديگر بيفتيم و خون يكديگر را  كه ما براى همچو چيزى به ج
بريزيم». طرف مقابل كه سخنان عاقالنه و مقرون به گذشت اين مرد 
را شنيدند، غيرت و مردانگى شان تحريك شد و گفتند :« ما هم از تو 
كمتر نيستيم. حاال كه چنين است ما از اصل ادعاى خود صرف  نظر 

مى كنيم».هر دو صف به ميان قبيله خود بازگشتند.

ــين (ع) ، لقبش«باقر» است.  امام باقر(ع)، محمد بن على بن الحس
ــوم» مى گفتند،  ــر العل ــه آن حضرت «باق ــكافنده. ب باقر يعنى ش
ــخريه و  ــيحى ، به صورت س ــكافنده دانش ها. مردى مس يعنى  ش
ــتهزاء، كلمه «باقر » را تصحيف  كرد به كلمه«بقر»(يعنى گاو)؛  اس
ــو گاوى؛ امام بدون آنكه از  به آن حضرت گفت :«انت بقر»، يعنى ت
ــان بدهد و اظهار عصبانيت كند، با كمال سادگى  خود ناراحتى نش
گفت : «نه ، من بقر نيستم من باقرم». مسيحى :«تو پسر زنى هستى 

كه آشپز بود» . 
- «شغلش اين بود، عار و ننگى محسوب نمى شود». 

-«مادرت سياه و بى شرم و بد زبان بود».
ــبت ها كه به مادرم مى دهى راست است، خداوند او  - « اگر اين نس
ــت، از گناه تو بگذرد  ــرزد و از گناهش بگذرد؛ و اگر دروغ اس را بيام
ــم ، از مردى كه  ــن همه حل ــاهده اي ــتى». مش كه دروغ  و افترا بس
ــالم را  ــات آزار يك  مرد خارج از دين اس قادر بود همه گونه موجب
ــيحى ايجاد  ــه انقالبى در روحيه مرد مس فراهم آورد، كافى بود ك
ــيحى، بعدا مسلمان  ــالم بكشاند . مرد مس شود، و او را به سوى اس

شد.

ــارى و تاريخى  ــاهكارهاى معم ــجد جامع كبير يزد، يكى از ش مس
ــمار مى رود و به جرات مى توان گفت داراى بلندترين  جهان به ش

مناره هاى جهان است. 
بناى اين مسجد با عظمت، قرن هاست كه از فراسوى تاريخ تمدن 
ــب تاريخى يزد  ــه در كت ــد؛ به نحوى ك ــرزمين مى درخش اين س
ــانى  ساس ــگاه  آتش ــاى  ج ــر  ب را  ــجد  است:«مس ــده  آم
ــط عالء الدوله گرشاسب، نهاده  ــنگ بناى آن توس ساخته اند و س

شده است». 
ــتور  ــرى قمرى و به دس ــم هج ــجد جامع قديم در قرن شش مس
ــد و بناى  ــاخته ش ــب از نوادگان «عالء الدوله كالنجار» س گرشاس
ــد قاضى»  ــن الدين محم ــيد رك ــجد كنونى از آثار «س اصلى مس

است.
ــوك به بيش از  ــى آن از كف تا ن ــجد كه ارتفاع تقريب دو مناره مس
52 متر مى رسد، داراى قطرى در حدود هشت متر است كه در دوره 
ــت؛ اما در سال 1313 هجرى شمسى  صفوى به بنا افزوده شده اس

فرو ريخت و دوباره تجديد بنا شد.
ــى كارى منحصر به فردى حتى  ــاره ها و اينكه كاش  بلنداى اين من
در اوج مناره ها انجام شده، تعجب همگان را بر مى انگيزد؛ زيرا اين 
مناره ها هرچه به سمت باال رفته، باريك تر شده و تنها يكى از آنها 
داراى پلكان است؛ از اينرو ظرافت كاشى كارى در اين ارتفاع به واقع 

قابل تحسين است.

در زمان حضرت موسى عليه السالم در بنى اسرائيل به جهت نيامدن 
باران، قحطى شد.

مردم خدمت حضرت موسىعليه السالم، رسيدند و گفتند: براى ما 
نماز استسقاء (نماز باران) بخوان. 

ــت كه با قوم خود براى دعاى  حضرت موسى عليه السالم، برخواس
ــه دعا كردند،  ــزار نفر بودند؛ هرچ ــتر از هفتاد ه باران بروند و بيش

باران نيامد.
ــالم عرض كرد: خدايا چرا باران نمى آيد،  حضرت موسى عليه الس

مگر قدر و منزلت من نزد تو از بين رفته؟
ــما يك نفر است كه چهل سال مرا  خطاب رسيد: نه، ليكن ميان ش
ــود تا باران رحمتم  معصيت مى كند؛ به او بگو از جمعيت خارج ش

را نازل كنم.
ــت،  ــالم عرض كرد: الهى صداى من ضعيف اس ــى عليه الس موس

چگونه به هفتاد هزار جمعيت برسد؟
ــه مردم  ــو را ب ــداى ت ــو، من ص ــو بگ ــى ت ــد: اى موس خطاب ش

مى رسانم.
ــال  ــى كه چهل س ــى به صداى بلند صدا زد: اى كس حضرت موس
ــرون رو  ــا برخيز و بي ــى از ميان م ــى كن ــت معصيت خدا را م اس
ــاران رحمتش را  ــو، ب ــدى ت ــومى و ب ــت ش ــه جه ــه خداوند ب ك

از ما قطع كرده است.
ــت، نگاهى به اطراف كرد، ديد كسى بيرون  آن مرد عاصى برخواس
ــت چه كنم  ــرود، با خود گف ــد بيرون ب ــد خودش باي نرفت. فهمي
ــى بينند  ــردم مرا م ــه م ــردم بروم ك ــان م ــزم و از مي ــر برخي اگ
ــدا باران  ــروم كه خ ــر ن ــوم؛ و اگ ــوا مى ش ــند و رس ــى شناس و م

نمى دهد.
 همانجا نشست و از روى حقيقت توبه كرد و از كرده خود پشيمان 

شد. 
ناگهان ابرها آمده و به هم متصل شدند و چنان بارانى آمد كه همه 

سيراب شدند.
ــرون نرفت،  ــا بي ــه از ميان م ــى ك ــرد: الهى كس ــى عرض ك موس

چگونه شد كه باران آمد؟
ــى  ــبب آن كس ــه س ــاران دادم، ب ــما ب ــه ش ــد: ب ــاب ش خط
ــرون  ــما بي ــان ش ــم از مي ــردم و گفت ــع ك ــما را من ــه ش ك

برود.
ــده را به من  ــن بن ــا! اي ــرد: خداي ــالم، عرض ك ــى عليه الس موس

بنما.
ــت  ــرا معصي ــه م ــى ك ــى، آن وقت ــد: اى موس ــاب ش خط
ــوا  ــرده او را رس ــه توبه ك ــال ك ــردم، ح ــوايش نك ــرد، رس مى ك

كنم؟ 
ــى دارم،  ــمن م ــخن چينان» را دش ــا، من «نمامين» و «س حاش

خود «نمامى» كنم؟

مردى كه اندرز خواست 

امام باقر (ع) و مرد مسيحى 

بلندترين مناره هاى جهان به خاطر توبه گناهكار،
 باران فرستادم 

  در چنين روزى

اعالم بي  طرفي ايران 
در جريان جنگ جهاني اول 

(1293 ش)

شهادت اولين شهيد محراب 
توسط گروه فرقان 

(1358ش)

آغاز عمليات 
متوسط محرم 

(1361 ش)
ــتوفي الممالك،  ــن خان مس ــداري كابينه ميرزا حس ــم در دوره زمام از حوادث مه
صدر اعظم احمد شاه قاجار، آغاز جنگ جهاني اول بود. گسترش جنگ بر وضع داخلي 
ــتراتژيك و سياسي خاصي  ــورهاي جهان، به ويژه ايران كه از موقعيت اس همه كش
ــتوفي الممالك كه هجده روز پس  برخوردار بود، تاثير گذاشت. از اين رو، دولت مس
ــده بود، پس از تصويب مجلس شوراي ملي،  ــروع جنگ جهاني اول، تشكيل ش از ش
براي صيانت مملكت از هر گونه حادثه اي، بي طرفي ايران در جنگ جهاني اول را در 
دهم آبان 1293 ش اعالم كرد. وي طي بخشنامه اي از تمام ماموران دولت خواست 
ــالف بي طرفي انجام ندهند؛ الزمه حفظ  كه فرمان را به مورد اجرا گذارند و كاري خ
بي طرفي ايران، اين بود كه وضع يكساني نسبت به متفقين و متحدين وجود داشته 
باشد و نمايندگان كشورهاي در حال جنگ، در ايران اقدامي عليه هم صورت ندهند، 
ــفته داخلي ايران  ــي حاكمان، اوضاع آش ــد. در اين ميان ضعف سياس اما چنين نش
ــد تا بي طرفي  ــورهاي درگير جنگ، موجب ش ــعه طلبي كش و جنگ افروزي و توس
ايران نقض شود. به همين سبب، نيروهاي انگلستان، روسيه و عثماني با لشكركشي 
ــياري به كشور و مردم  ــيعي را اشغال و خسارت هاي بس به ايران، سرزمين هاي وس
ــگ جهاني تبديل  ــال به يكي از جبهه هاي جن ــد. در اين اوضاع، ايران عم وارد كردن
ــمتي ديگر تحت سلطه عثماني  شد. قسمتي از مملكت را روس ها اشغال كرده، قس
قرار داشت و بخشي ديگر نيز به تصرف انگليس درآمده بود. همچنين چندي بعد نيز 
قواي آلمان وارد ايران شدند. حاصل اين تجاوزات، قحطي و قتل و غارت مردم ايران 

بود، كه آثار زيان باري بر كشور نهاد.

آيت اهللا سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي در سال 1292ش در تبريز ديده به جهان 
گشود.تحصيالت مقدماتي علوم ديني را در زادگاهش فراگرفت و در 25 سالگي راهي 
ــد و از درس آيات عظام  ــد. وي،پس از مدتي راهي نجف اشرف ش حوزه علميه قم ش
ــال 1341 ش،  ــروع نهضت اسالمي در س ــتفاده هاي شاياني برد. با ش آن زمان، اس
مبارزات ايشان عليه رژيم پهلوي اوج گرفت و در اين راه سختي هاي زندان، شكنجه و 
تبعيد را به جان خريد. به ابتكار اين مجاهد نستوه و ديگر ياران انقالب بود كه مراسم 
چهلم شهداي قيام 19 دي 1356 قم، در 29 بهمن آن سال در تبريز برگزار شد؛ كه 

در آن حماسه اي جاودان در تاريخ انقالب اسالمي به ثبت رسيد. 
ــالمي از سوي امام خميني(ره)  آيت اهللا قاضي طباطبايي، پس از پيروزي انقالب اس
به عنوان نماينده تمام االختيار و امام جمعه تبريز منصوب و در آن خطه مشغول به 
ــي و اجتماعي به امور  ــترگ عالوه بر فعاليت هاي سياس خدمت شد. اين مجاهد س
ــت خويش بيش از  ــاليان عمر پر برك ــت و در طول س علمي نيز اهتمام ويژه اي داش

چهل اثر ارزنده از خود به يادگار گذاشت. 
آيت اهللا سيد محمدعلي قاضي طباطبايي، در دهم آبان 1358، مصادف با عيد سعيد 
ــرا تهديد به قتل مي كنند.  ــرده و در خطبه نماز گفت: «م قربان، نماز عيد را اقامه ك

من از شهادت نمي ترسم و آماده ام و از خدا مي خواهم». 
ــه منزل،  ــاء و در راه مراجعت ب ــرب و عش ــاز مغ ــان روز بعد از نم ــرانجام در هم س
ــالگي به لقاي معبود  ــط منافقي از گروهك فرقان به شهادت رسيد و در 65 س توس

شتافت.

ــمن بعثي پي برده بود كه ايران تالش  بعد از عمليات رمضان در 23 تيرماه 1361، دش
ــهر بصره نزديك كند تا در موقع لزوم، گلوگاه عراق  دارد كه هر چه بيشتر خود را به ش
ــارد. بدين منظور، صدام تمامي امكانات اقتصادي و نظامي خود را  را از اين نقطه بفش
ــران برخالف نفوذ موفق  ــاع كند. زماني كه اي ــاس دف به كار گرفت تا از اين نقطه حس
ــراق و حاميان آن ها با  ــت، اقدام به تثبيت مواضع كرد، ع به خاك عراق و بنا به مصلح
راه انداختن تبليغات وسيع، اعالم كردند كه ايران ديگر قادر نيست حمله اي صورت دهد. 
به دنبال آن از ايران خواسته شد كه از حمله به عراق صرف نظر كرده و با پذيرفتن حالت 
ــع بين المللي، حل كند كه در جواب به اين  نه جنگ و نه صلح، جنگ را از طريق مجام
موهومات، تصميم به اجراي عمليات محرم گرفته شد. با فرا رسيدن ماه پيروزي خون بر 
شمشير، شوري در جبهه ها در گرفت و نيروهاي عراقي از وحشت حمله رزمندگان در 
ماه محرم، در آمادگي كامل به سر مي بردند. عراق، براي جلوگيري از عمليات احتمالي، 
طي پيامي از ايران خواست به خاطر ماه حرام، از جنگ خودداري شود، غافل از اين كه 
ــوب مي شود، حمله سراسري اش  خودش در ماه ذي حجه كه از ماه هاي حرام محس

را آغاز كرده بود. 
سرانجام لحظه موعود فرا رسيد و عمليات محرم با رمز يا زينب(س) از تاريخ دهم آبان 61 
در منطقه دهلران و عين خوش به وسعت 300 كيلومتر مربع، توسط نيروهاي مشترك 
ارتش و سپاه با هدف آزاد سازي ارتفاعات جنوب دهلران، خارج كردن شهرهاي موسيان 
و دهلران از زير آتش توپخانه و تهديد و دسترسي به امكانات داخل خاك عراق، آغاز شد 

و تا 20 آبان، طي سه مرحله ادامه يافت.

ــوال كه عامل شكست ايران  ــخ به اين س ــليمان نورى تاريخ پژوه، در پاس رضا س
ــت، اظهار داشت:  علت اصلى  ــاه قاجار از روسيه، چه بوده اس در دوره فتحعلى ش
ــا بى كفايتى  ــت روس، قطع ــله قاجار با دول ــت ايران در جنگ هاى سلس شكس

فتحعلى شاه قاجار بوده است.
ــبت به  ــله قاجار، نس ــس سلس ــاره به اينكه آغامحمدخان قاجار موس وى با اش
فتحعلى شاه قاجار از توانايى و كفايت بيشترى برخوردار بود،گفت: فتحعلى شاه 
ــخصى بود و همچنين  ــتر به آنكه به فكر منافع ملى باشد، به فكر منافع ش بيش
ــاوران او نيز از اين قاعده مستثنى  شخصى دهن بين و خرافاتى بوده است و مش

نبودند.
ــش تاريخ، از عباس ميرزا به نيكى ياد كرده است،  گفت:   وى در پاسخ به اين پرس
عباس ميرزا در بين شاهان بى كفايت قاجار آدم قابل بحث ترى بود؛ اما قابل مقايسه 

با اميركبير و يا شاهان با كفايت نيست.
ــيار  اين تاريخ پژوه، ادامه داد: عباس ميرزا چون  حس مى كرد ايران از عثمانى بس

عقب افتاده است، نياز به اصالحات را در كشور حس كرده بود.
وى افزود: بحث اينكه اقدامات اصالحى عباس ميرزا درست بوده است يا اشتباه، 
بحث ديگرى است، چون عباس ميرزا به طور كامل ضعف دولت قاجار را نپذيرفته 
بود، و اگر مى پذيرفت، باتوجه به اينكه اقبال عمومى نسبت به پادشاهى او در جامعه 
وجود داشت، فتحعلى شاه را حذف و خود به جاى او بر مسند پادشاهى مى نشست.

سليمان نورى، با اشاره به جنگ دوره دوم در زمان فتحعلى شاه گفت: جنگ دوم 
ايران و روس كه موجب عقد قرارداد تركمنچاى شد، به علت شور مردمى و همراهى 

ــبت به  ــله قاجار، نس ــس سلس ــاره به اينكه آغامحمدخان قاجار موس وى با اش
فتحعلى شاه قاجار از توانايى و كفايت بيشترى برخوردار بود،گفت: فتحعلى شاه 
ــخصى بود و همچنين  ــتر به آنكه به فكر منافع ملى باشد، به فكر منافع ش بيش
ــاوران او نيز از اين قاعده مستثنى  شخصى دهن بين و خرافاتى بوده است و مش

ــش تاريخ، از عباس ميرزا به نيكى ياد كرده است،  گفت:   وى در پاسخ به اين پرس
عباس ميرزا در بين شاهان بى كفايت قاجار آدم قابل بحث ترى بود؛ اما قابل مقايسه 

ــيار  اين تاريخ پژوه، ادامه داد: عباس ميرزا چون  حس مى كرد ايران از عثمانى بس

وى افزود: بحث اينكه اقدامات اصالحى عباس ميرزا درست بوده است يا اشتباه، 
بحث ديگرى است، چون عباس ميرزا به طور كامل ضعف دولت قاجار را نپذيرفته 
بود، و اگر مى پذيرفت، باتوجه به اينكه اقبال عمومى نسبت به پادشاهى او در جامعه 
وجود داشت، فتحعلى شاه را حذف و خود به جاى او بر مسند پادشاهى مى نشست.

سليمان نورى، با اشاره به جنگ دوره دوم در زمان فتحعلى شاه گفت: جنگ دوم 
ايران و روس كه موجب عقد قرارداد تركمنچاى شد، به علت شور مردمى و همراهى 

جشن آبانگان

علما آغاز شد؛ اما به جاى اينكه فتحعلى شاه از اين شور نهايت استفاده را ببرد فتحعلى شاه ؛ خرافاتى و دهن بين 
به سركوب اين شور پرداخت تا اينكه علما و مردم نااميد شدند و دست عباس 

ميرزا را خالى گذاشتند.
وى، بيان كرد، اگر عباس ميرزا و فتحعليشاه به صورت عاقالنه رفتار مى كردند، 

سرزمين هاى كمترى را از دست مى دادند و آنگونه شكست نمى خوردند.
ــاهان ويژگى هاى گوناگون دارد،  اين مورخ با بيان اينكه كفايت در مورد پادش
گفت: برخى  از مورخان تعدد زوجات را دليل بى كفايتى اين شاه قاجار مى دانند؛ 
ــوم بود، تنها نادرشاه افشار و  ــاهان ايران مرس اما تعدد زوجات در ميان پادش
لطفعلى خان زند از اين قاعده مستثنى بودند،  نادرشاه به اين دليل زنان كمترى 
ــوار بود تا در يك مكان استقرار  اختيار كرد كه مرد جنگ بود و بيشتر زين س

داشته باشد؛ لطفعلى خان زند نيز مرد فرار بود.
ــاه قاجار را  ــه براى  اينكه اين پادش ــه تعدد زوجات تنها گزين وى با بيان اينك
بى كفايت بخوانيم، نبود،گفت: او آدم خرافاتى و بسيار دهن بين بود؛ و همچنين 
نمايندگانى را براى قرارداد به روس اعزام كرده بود كه به جاى اينكه به فكر منافع 

ملى باشند، به فكر منافع دولت بودند.
ــرارداد از  ــتن ق ــان بس ــرزا، در زم ــاس مي ــه داد: عب ــورى، ادام ــليمان ن  س
ــادر بود  ــاه ق ــه اينكه فتحعليش ــم ب ــت؛ و با عل ــت هايى داش ــاه درخواس ش
ــت  ــاد به خرافات از اجابت درخواس ــت هاى او را اجابت كند، با اعتق درخواس

خوددارى  كرد.
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ــران به ــدرت نظامى اي ــان گفت: ق ــه موقت اصفه امام جمع
 اندازه اى باال است كه آمريكاجرات حمله به ما را ندارند و اگر 
روزى يك گلوله به سوى ايران شليك شود، از آن پس اسراييل 
ــتانى وجود نخواهد داشت.حجت االسالم سيد مجتبى  و عربس
ميردامادى در خطبه هاى نماز جمعه شهر اصفهان با قدردانى 
ــورا و بعد از آن اظهار داشت: اجر  ــينى در عاش از عزاداران حس
عزاداران امام حسين(ع) طبق حديثى از امام صادق (ع) بهشت 

است.
ــينى در دنيا اين بود  وى در ادامه افزود: از تاثيرات نهضت حس
كه مردم مسلمان در بسيارى از كشورها مانند عراق، سوريه و 
يمن به اين نتيجه رسيده اند كه عاشورا يعنى هيهات من الذله 

و تمام دنيا بايد بداند كه مكتب ما مكتب ذلت نيست.
وى ادامه داد: تشكيالت امام حسين(ع) در همه ابعاد اخالقى، 
سياسى و اعتقادى براى ما مانند كالس درس است. ميردامادى 
ــره امام  ــن(ع) يا مذاك ــى صلح امام حس ــت: به گمان برخ گف
ــت براى ما تا با دشمنان  ــعد، حجتى اس ــين(ع) با عمرس حس
ــت كه نه امام  ــاله توجه داش ــره كنيم اما بايد به اين مس مذاك
ــت صلح را قبول كرد و نه امام حسين(ع)  ــن(ع) درخواس حس
ــمن داد كه اين واقعيات به معناى  ــليم در برابر دش تن به تس
ــتكبران است.وى با اشاره  عدم تسليم در برابر زورگويان و مس
به اينكه اسالم دين مسالمت است و نه تسليم، تصريح داشت: 
ــووالن از نيرنگ دشمن در نامه رهبر معظم  برحذر داشتن مس
ــووالن هم بايد  ــيار بارز بود و مس انقالب به رييس جمهور بس
ــمنان و  ــذر برجام نبايد دش ــند،كه از رهگ ــته باش توجه داش

كالهبرداران بين المللى در كشور راهى براى نفوذ پيدا كنند.
ــجويان و ــه دانش ــا بيان اينك ــت اصفهان ب ــه موق ــام جمع ام
ــد محكمى در برابر بيگانگان تشكيل داده اند   دانش آموزان س
ــند، اظهار داشت: روز 13  و مسووالن بايد قدرشناس آنها باش
ــت جوانانى از همين  آبانماه روز تسخير النه جاسوسى به دس
ــى آمريكا  ــخير النه جاسوس ــت.وى بيان داشت: تس نسل اس
ــان آنها از هر  ــد از اين جري ــه امريكا زد و بع ضربه محكمى ب
ــيله اى براى آزادى گروگان ها مى خواستند استفاده كنند  وس
كه در آخرين اقدامشان هواپيماهاى آنها پيش از ورود نظامى و 

ايجاد كودتا در ايران، زمين گير شد.
ــز خوانى  ــا رج ــن روزه ــه اينكه اي ــاره ب ــا اش ــادى ب ميردام
ــعور  ــزود: آمريكا اين ش ــت، اف ــده اس ــاره آغاز ش امريكا دوب
ــه آنها خطاب  ــووالن نظامى ما ب ــم را ندارد كه وقتى مس و فه
ــت، گزينه ما  ــز اس ــما روى مي ــه نظامى ش ــد اگر گزين كردن
ــى ايران به ــدرت نظام ــرار دارد.وى اضافه كرد: ق ــز ق زير مي
ــا را ندارند و اگر  ــت كه آنها جرات حمله به م  اندازه اى باال اس
روزى يك گلوله به سوى ايران شليك شود از آن پس اسراييل 

و عربستانى وجود نخواهد داشت.

امام جمعه موقت اصفهان:
آمريكا جرات حمله به ايران را ندارد

ــت حفاظ ــازمان  س ــت:  گف ــور  رييس جمه ــاون  مع
ــاالب گاوخونى  ــاط با حق آبه ت ــت در ارتب  محيط  زيس
ــم حق آبه  ــت و اميدواري ــدى اس ــال پيگيرى ج در ح

زيست محيطى آن تامين  شود.
ــت: پارك  ــه ابتكار اظهار داش ــزارش مهر، معصوم به گ
ــمندترين ايستگاه هاى طبيعت  ملى كاله قاضى از ارزش
ــزارش پايش  ــد از اين پارك گ ــت و در بازدي ايران اس
ــزود: به   ــت كردم.وى اف ــارك را درياف ــمند اين پ هوش
ــى با 16  ــارك ملى كالقاض ــاى پ ــام بخش ه زودى تم
ــكل هوشمند از سوى سازمان  دوربين 360 درجه به ش
حفاظت محيط  زيست مورد پايش قرار مى گيرد و براى

ــتم هاى ارتباطى  ــتين بار در كشور با كمك سيس  نخس
ــات رخ داده در اين  ــرفته اخبار تخلف ــمند و پيش هوش
ــه الگويى  ــود ك ــط محيط بانان رصد مى ش ــارك توس پ
ــان اينكه  ــت.وى با بي ــور اس براى ديگر پارك هاى كش
ــه به ارزش هاى  ــده با توج مديريت مناطق حفاظت ش
ــت، ابراز داشت:  زيست محيطى از وظايف حاكميت اس
ــن جاذبه هاى  ــا ارزش تري ــره ب ــع ملى در زم اين مناب
ــاس  ــورمان نيز قرار دارند و بر اين اس ــگرى كش گردش
ــتگاه هاى طبيعت ايران  طرح هاى مطالعاتى درباره ايس
ــته تر  ــازى پايش و مديريت شايس داريم كه هوشمندس

اين مناطق مدنظر قرار گرفته است.
پرداخـت سـه هـزار امتيـاز سـختى كار به 

محيط بانان در استان اصفهان
ــه  ــت س ــر پرداخ ــوب ديگ ــر خ ــه داد: خب وى ادام
ــتان  ــه محيط بانان در اس ــختى كار ب ــاز س ــزار امتي ه
ــات مهم  ــتاوردهاى و مصوب ــه از دس ــت ك اصفهان اس
ــدار خود با  ــه دي ــاره ب ــرار دارد. ابتكار با اش ــت ق دول
ــتان ــان اس ــط  بان ــت محيطى و محي ــكل هاى زيس تش

ــه نكات خوبى در ارتباط با  ــت: در اين جلس اظهار داش
ــفره هاى آب زيرزمينى، احياى تاالب  ــى س تعادل بخش
ــت محيطى زاينده رود و تاالب و  گاوخونى و حقابه زيس
ــتى در استان مطرح شد.وى توجه به مسايل تنوع زيس

ــى هوا و  ــود در كارگروه آلودگ ــور خ ــاره به حض  با اش
ــت  ــا گرد و غبار تاكيد كرد: در هفت ماهه نخس مقابله ب
سال جارى تعداد روزهاى سالم سه برابر سال 92 بوده 
ــاهد بوده ايم  ــمگير كيفيت هوا را ش است و بهبود چش
ــى و همكارى و  ــيار در حد مل ــل زحمات بس كه حاص
ــش ميان بخش هاى مختلف  هماهنگى مبتنى بر پژوه

اجرايى كشور و دستگاه هاى مختلف استان است.
اصفهانى هـا مطالبه گـرى در زمينـه كاهش 

آلودگى هوا را ادامه دهند
ــهروندان اصفهانى اكنون از هواى  ابتكار ابراز داشت: ش
ــال ها آلودگى،  ــد و پس از س ــالم ترى تنفس مى كنن س
ــئله آرامش خاطر  ــن مس ــبت به اي ــان نس مردم اصفه
ــتيابى به همه  ــاى دس ــن به معن ــدا كرده اند؛ اما اي پي
ــت و از مردم مى خواهيم  ــتاوردهاى مدنظر ما نيس دس

ــش آلودگى و  ــا كاه ــاط ب ــود در ارتب ــرى خ مطالبه گ
ــكار با بيان اينكه  ــش كيفيت هوا را ادامه دهند.ابت افزاي
ــه صحبت هايى نيز در ارتباط با كمبودها و  در اين جلس
ــى داشتيم، تصريح  محدوديت هاى هماهنگى بين بخش
ــاله گرد و غبار موضوع ديگرى بود كه در اين  كرد: مس
ــه مطرح و برنامه تدوين شده براى مقابله با گرد و  جلس

غبار ارائه شد.
ــار  ــرد و غب ــم گ ــاى مه ــه كانون ه ــان اينك ــا بي وى ب
ــتا  ــت، گفت: در اين راس ــده اس ــايى ش ــتان شناس اس
ــن اعتبارات  ــده و با تامي برنامه ريزى هايى نيز انجام ش

اجرايى مى شود.
ــا بيان اينكه   ــت ب ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
ــود،  ــاى گردوغبار نهال كارى مى ش ــى از كانون ه بخش
ــراى كاهش  ــن برنامه ها ب ــه اي ــت: در ادام اظهار داش
ــظ مراتع و منابع  ــاى گردوغبار، حف مخاطرات كانون ه
ــت. ــايش خاك از ضروريات اس آبى و جلوگيرى از فرس

وى در ارتباط با برنامه هاى سازمان براى بهبود وضعيت 
تاالب گاوخونى گفت: سازمان حفاظت محيط زيست در 
ــت و در برنامه  ــال پيگيرى جدى اس اين ارتباط در ح
ــازمان نيز تاثير احياى  ــطح س مقابله با گردوغبار در س
ــتور كار قرار گرفته  ــاله در دس تاالب و اهميت اين مس

است.
حق آبه زيست محيطى تاالب تامين مى شود

ــى  ــوراى عال ــات ش ــاس مصوب ــر اس ــزود: ب ــكار اف ابت
ــز  آبري ــه  حوض ــروه  كارگ در  ــى   هماهنگ و  آب 
ــاالب ت ــى  محيط ــت  زيس ــه  حق آب ــده رود  زاين

 تامين مى شود.
ــت: البته بايد دقت كنيم  معاون رييس جمهور ابراز داش
ــت و تغيير اقليم موجب  كه منابع آبى ما نيز محدود اس
ــاس  ــده و بر اين اس ــش از حد اين منابع ش كاهش بي
ــمرده  ــت امرى ضرورى و قطعى برش اصالح الگوى كش
ــارى، كاهش  ــود.وى ادامه داد: اصالح الگوى آبي مى ش
برداشت از سفره هاى آب زيرزمينى و روان آبها و افزايش 
بهره ورى از طريق تغيير ايجاد مديريت پايدار كشاورزى 
ــرايط كنونى به اندازه اى ضرورى است كه بايد به  در ش
واقع انقالبى در بخش كشاورزى در تمامى نقاط كشور 

از شمال تا جنوب و شرق تا غرب رخ دهد.
ابتكار گفت: با توجه به شرايط جدى كاهش سفره هاى 
ــور همچنين اصالح الگوى دامدارى و الگوهاى  آب كش

ــتفاده و  ــت چمن و حتى ميزان اس ــهرى مانند كاش ش
ــهردارى ها از آب به شكل بازچرخانى بايد  بهره مندى ش
اصالح شود چراكه اكنون در شرايطى قرار داريم كه آب 
تصفيه شده فاضالب نيز بايد براى صنعت و فضاى سبز 

مورد استفاده قرار گيرد.
 بهينه سـازى مصـرف آب صنايع يـك الزام 

قطعى براى كشور است
ــازى مصرف آب صنايع  ــاره به اينكه بهينه س وى با اش
ــت: اين  ــت، ابراز داش ــور اس يك الزام قطعى براى كش
ــت  ــا آينده و سرنوش ــرف آب ب ــازى هاى مص بهينه س
ــد بدانيم اگر  ــور جامعه و اقتصاد ارتباط دارد و باي كش
ــود بايد  مى خواهيم طبيعت، آب، خاك و هوا حفظ ش
ــعه پايدار مديريت شود. منابع آبى و خاكى با نگاه توس

ابتكار در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اينكه 
ــت محيطى خود را  واحدهاى توليدى بايد وضعيت زيس
ــاس مصوبه جديد دولت  ارتقا دهند، بيان داشت: بر اس
ــت  ــراى ارتقاى وضعيت زيس ــاى توليدى ب اگر واحده
ــى منجر به اختراع داشته باشند دولت  محيطى پژوهش

50 درصد هزينه هاى آنها را مى پردازد.
ــرف آب و برق در  ــازى مص ــرد: بهينه س ــد ك وى تاكي
بخش هاى صنعت هاى و توليدى و افزايش بهره ورى در 

منابع  ضرورى است.
صنـدوق محيط  زيسـت از واحدهاى صنعتى 

براى ارتقاى فناورى هاى سبز حمايت مى كند
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در بخش ديگرى 
ــت  ــدوق ملى محيط زيس ــخنان خود درباره صن از س
ــت از واحدهاى صنعتى  ايران گفت: اين صندوق حماي
ــده دارد تا در  ــبز را برعه ــراى ارتقاى  فناورى هاى س ب
ــتاى ايجاد فناورى ها و توليداتى كه نيازمند بهبود  راس
ــرايط براى حفاظت از محيط زيست هستند، كمك  ش

ــنهاد ايجاد  ــان اينكه امروز پيش ــد.وى با بي كننده باش
ــازمان حفاظت  ــى ميان س ــت محيط مركز پايش زيس
ــهردارى اصفهان مطرح شده است، محيط زيست و ش

ــووليت سياست گذارى مركز و نظارت   تصريح كرد: مس
ــورى و مديريت  ــت و راه ــده محيط زيس بر آن بر عه
ــهردارى خواهد بود.ابتكار در ارتباط  اجرايى برعهده ش
با توريسم شكار نيز ابراز داشت: سال گذشته براى شكار 
ــد؛ بلكه مجوز  حيوانات چهارپا مجوز و حكمى صادر نش
ــكار تعدادى گراز به عنوان حيوان موذى براى  براى ش
دفع زيان مردم و كشاورزان مطرح شد كه به آن مجوز 

شكار اطالق نمى شود.
ــكار  ــز مجوزى براى ش ــال ني ــرد: تا امس وى اضافه ك
ــت و سياست اصلى ما حمايت  حيوانات صادر نشده اس
ازتنوع زيستى كشور است. معاون رييس جمهور با بيان 
ــى در حال فعاليت  ــه قرق هاى اختصاص اينكه در زمين
ــت در آينده  ــاس ممكن اس ــتيم، گفت: بر اين اس هس
ــكار ــتى مجوز ش در كنار مبحث محافظت از تنوع زيس

ــاى مختلف را نيز  ــات گونه ه ــاس افزايش حيوان  بر اس
داشته باشيم.

رد ادعـاى ديپلمـه بـودن يكـى از كاركنان 
محيط زيست

ــى ايجاد شده  ــوالى مبنى بر حواش ــخ به س وى در پاس
ــدرك ديپلم يكى  ــاط م ــت در ارتب ــراى محيط زيس ب
ــت:  ــت، اظهار داش ــازمان محيط  زيس ــان س از كاركن
ــى حفاظت محيط   ــوراى عال ــرد در دبيرخانه ش اين ف
ــابقه كار هم تراز با مدرك  زيست فعاليت و 18 سال س
ــز فردى  ــود ني ــه كارى خ ــى دارد و در زمين كارشناس
ــكل  ــت؛ نمى دانم مش ــيار پرتجربه و موفق بوده اس بس
ــه مدعى ــم اينگون ــاره اين خان ــه درب ــت ك كار كجاس

 شده اند.

ــش آلودگى و  ــا كاه ــاط ب ــود در ارتب ــرى خ مطالبه گ

ــفير فنالند در ايران گفت: با توجه به توريستى بودن  س
شهر اصفهان، فنالند مى تواند در بخش مديريت توريسم 
ــهر داشته باشد. و هتل دارى همكارى نزديكى با اين ش

ماتى آنتونن، معاون وزير امور خارجه فنالند در نشست 
بررسى فرصت هاى تجارى و سرمايه گذارى در اصفهان، 

رابطه دو كشور فنالند و ايران را ديرينه دانست و گفت: 
ــاى اقتصادى،  ــاى اخير به دليل تحريم ه در مهروموم ه
ــش  ــادى كاه ــاى اقتص ــور در بخش ه ــط دو كش رواب

محسوسى پيدا كرد.
ــته اى   ــه افزود: پس از امضاى توافق نامه هس وى در ادام
ايران با كشورهاى 1+5، فرصت خوبى براى بازگشت به 

روابط گذشته و توسعه روابط اقتصادى است.
ــان كرد: ــد خاطر نش ــور خارجه فنالن ــر ام معاون وزي

75 درصد سرزمين فنالند را جنگل پوشانده و اين كشور 
ــتاوردهاى  ــاورزى و انرژى هاى پاك دس ــه كش در زمين
ــه انرژى هاى  ــد در زمين ــت و مى توان ــته اس نوينى داش
ــتخراج  ــل آب، توليد صنايع غذايى، اس پاك، حل معض

ــوان منبع انرژى با  ــماندها و زباله هاى جامد به عن از پس
اصفهان همكارى نزديكى داشته باشد.وى در اين نشست 
ــتان اصفهان با 5 ميليون نفر جمعيت و  با بيان اينكه اس
3،1 ميليون نيروى كار، نقش مؤثرى در روابط اقتصادى 
ــت: استان اصفهان در  بين المللى ايران دارد، اظهار داش
ــم از ريلى و هوايى نيازمند  بخش حمل و نقل عمومى اع
جذب سرمايه گذار است و فنالند مى تواند در اين زمينه 
ــتار  ــم على جبارى، خواس ــش مهمى را ايفا كند. قاس نق
ــان در زمينه  ــا اصفه ــگاه هاى فنالند ب ــكارى دانش هم
ــيوه هاى نوين مديريت بهره ورى در بنگاه هاى  انتقال ش
ــى بين  ــرد: همكارى آموزش ــد و تصريح ك اقتصادى ش
دانشگاه هاى فنالند و اصفهان مى توانديكى از زمينه هاى 

ــرمايه گذارى  ــترك باشد. وى س مهم همكارى هاى مش
ــان را بهترين و  ــتان اصفه ــگرى اس ــت گردش در صنع
ــان كرد:  ــرمايه گذارى عنوان كرد و بي ــن س پربازده تري
استان اصفهان نياز به سرمايه گذارى در بخش هتلينگ 
ــگرى دارد.جبارى خواستار  و بخش هاى مختلف گردش
ــينكى شد و گفت:  راه اندازى خط هوايى اصفهان - هلس
ــط تجارى و  ــعه رواب ــروازى مى تواند به توس اين خط پ
اقتصادى دو كشور منجر شود. سفير فنالند در ايران نيز 
ــتى بودن  ــت تاكيد كرد: با توجه به توريس در اين نشس
شهر اصفهان، فنالند مى تواند در بخش مديريت توريسم 
ــهر داشته باشد. و هتل دارى همكارى نزديكى با اين ش

ــگاه هاى فنالند آماده  هرى كمراينن، با بيان اينكه دانش

ــته  ــى براى حضور در رش ــجويان اصفهان پذيرش دانش
ــورى با  ــرد: فنالند كش ــل دارند، عنوان ك ــت هت مديري
جمعيت پنج  ميليون  نفرى و داراى دولتى قدرتمند است 
و مى تواند كشورى سودمند براى همكارى با ايران به ويژه 
اصفهان باشد.سفير فنالند در ايران گفت: اين كشور در 
ــت  ــمت هاى مختلف مانند محافظت از محيط زيس قس
ــد در اختيار  ــت كه مى توان ــارب ارزنده اى اس داراى تج
استان اصفهان قرار بدهد.وى اضافه كرد: در آذرماه هيات 
ــركت هاى  يك صد نفرى تجار، بازرگانان و نمايندگان ش
ــگاه تهران به  ــركت در نمايش مختلف فنالندى براى ش
ــبى براى برقرارى  ــفر مى كنند و موقعيت مناس ايران س

ارتباط با فعاالن اقتصادى استان اصفهان است.

توسعه زيرساخت هاى گردشگرى
 اصفهان، در نيمه دوم سال 94

دشمن را به جاى مرزها،استقبال بازار سرمايه، از افزايش سرمايه شركت فوالد مباركه اصفهان 
 در سواحل مديترانه زمين گير مى كنيم

ــگرى استان  ــتى و گردش معاون اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــعه  ــتان از توس ــگرى اس ــت فعاالن عرصه گردش اصفهان در نشس

زيرساخت هاى گردشگرى اصفهان در نيمه دوم سال 94 خبر داد.
ــتان در طى  ــگرى اس ــه گردش ــاالن عرص ــنيم، فع ــزارش تس به گ
ــتان در  ــگرى اس ــعه گردش ــت هايى متعدد، راهكارهاى توس نشس

سال1394 را بررسى كردند.
ــتى و  ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــگرى اداره كل مي ــاون گردش مع
ــعه زيرساخت هاى  ــتان اصفهان در اين جلسه از توس گردشگرى اس

گردشگرى اصفهان در نيمه دوم سال 1394 خبر داد.
ــن يار محمديان اظهار داشت: در هفته جارى در بيش از چهار  محس
ــتان در نهادهاى مختلف كه در امر  ــگرى اس نشست، فعاالن گردش
ــتان مؤثر هستند، در زمينه توسعه گردشگرى  توسعه گردشگرى اس
ــى و ارائه تسهيالت  ــگرى مذهبى، گردشگرى ورزش سالمت، گردش

بانكى در نيمه دوم سال 1394 به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
ــور هيات مديره انجمن  ــه با حض ــات مختلفى ك وى افزود: در جلس
ــگرى ورزشى كشور،  ــافرتى، رييس انجمن گردش دفاتر خدمات مس
ــتان هاى غيردولتى  ــس بخش بيمارس ــاون بانك كارآفرين و ريي مع
ــالمى  ــتان و همچنين اعضاى كانون اتومبيل رانى جمهورى اس اس
ــهيالت بانكى به  ــاى تس ــر اعط ــهيل در ام ــد، تس ــران برگزار ش اي
ــه تصويب  ــال 94 ب ــتان تا پايان س ــگرى اس ــاالن عرصه گردش فع

رسيد.
ــتى و  ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــگرى اداره كل مي ــاون گردش مع
 v.i.p ــتان اصفهان بيان كرد: هم چنين توسعه بخش گردشگرى اس
ــعه گردشگرى  ــتان در راستاى توس ــتان هاى خصوصى اس بيمارس
ــتان هاى بخش دولتى استان در اين  ــالمت و هماهنگى با بيمارس س
ــگرى  ــى به فعاالن عرصه گردش ــهيالت ويژه بانك ــتا و ارائه تس راس

مذهبى تا پايان سال 94 به تصويب رسيد.
وى افزود: ايجاد كارگروه مشترك و دائم با محوريت اداره كل ميراث 
ــتاى توسعه گردشگرى  ــتان  در راس فرهنگى و ورزش و جوانان اس

ورزشى در دستور كار قرار گرفت.

ــركت گفت: پس از اينكه  ــين نادري ، معاون اقتصادي و مالي ش اميرحس
افزايش سرمايه فوالد مباركه در مجمع فوق العاده شركت درتاريخ بيستم 
ــان به اتفاق آراء  ــد و به رقم 7500 ميليارد توم مهر ماه به ميزان50 درص
سهامداران تصويب و فوالد مباركه به بزرگ ترين شركت بورس اوراق بهادار 
ــبقت را از ديگر بزرگان بازار سرمايه  به لحاظ سرمايه تبديل شد، گوي س
همچون بانك صادرات ، مخابرات، ملي مس و هلدينگ خليج فارس ربود. 
اين در حالي اتفاق افتاد كه بازار سرمايه نيز از اين افزايش سرمايه استقبال 

كرد.
ــال 93 و  ــاخص بورس طي س ــديد ش ــرد: برخالف  افت ش وي تأكيد ك
ــي،  ــركت هاي بورس ــال94 و به دنبال آن افت ارزش بازار ش نيمه اول س
فوالد مباركه با توجه به سه مرحله افزايش سرمايه متوالي همچنان جايگاه 

مناسبي در ميان شركت هاي بورسي دارد. 
ــه ميزان ــركت ب ــرمايه ش ــش س ــرمايه از افزاي ــازار س ــتقبال ب وى اس

ــه كرد: قيمت هر  ــيار مثبت و حائز اهميت خواند و اضاف 50 درصد را بس
ــرمايه 5000 ميليارد  ــركت قبل از تاريخ مجمع فوق العاده با س سهم ش
ــركت به رقم  ــب ارزش بازار ش ــن ترتي ــال بود كه بدي ــان، 1162 ري توم
ــايي  ــا توجه به بازگش ــي گرديد، ليكن ب ــان بالغ م ــارد توم 5810 ميلي
ــرمايه  ــقف 1107 ريال با س ــهام تا س نماد در تاريخ 94/8/6 و معامله س
ــه 8300 ميليارد  ــركت ب ــازار ش ــان، ارزش ب ــد 7500 ميلياردتوم جدي
ــرمايه،  ــب اين افزايش س ــب با تصوي ــت . بدين ترتي ــان افزايش ياف توم
ــركت افزوده  ــادل 42 درصد به ارزش بازار ش ــارد تومان مع 2،490 ميلي

شد.
ــهام تصريح كرد: بخش ــل افت قيمت س ــاره به دالي نادري در ادامه با اش

 عمده اي از نوسانات قيمت سهام ناشي از عوامل بيروني كل بازار سرمايه 
ــات ــد اقتصادي نش ــي ونرخ رش ــون ركود اقتصادي، عوامل سياس همچ

 مي گيرد؛ به گونه اي كه شاخص كل بازار سرمايه در بيشترين ميزان خود 
در تاريخ 92/10/15 به رقم 89،500 واحد رسيد ليكن در پي عوامل كالن 
اقتصادي و سياسي حاكم بر كشور به رقم 62،923 در حال حاضر كاهش 
ــي از افت قيمت  ــد و بالتبع بخش يافت كه افتي معادل 42 درصد مي باش
سهام فوالد مباركه نيز تحت تأثير ركود حاكم بر بازار سرمايه رخ داده است.

معاون اقتصادي و مالي فوالد مباركه در ادامه به پتانسيل هاي بالقوه رشد 

سودآوري شركت اشاره كرد و افزود: ارزش واقعي فوالد مباركه بسيار بيشتر 
از ارزش بازار فعلي سهام شركت است؛ به گونه اي كه برخالف افت شديد 
قيمت سهام شركت هاي معدني و فوالدي طي ماه هاي اخير، ارزش خالص 
دارايي هاي هر سهم فوالد هرمزگان(NAV) بالغ بر250 تومان و ارزش 
خالص آن شركت 3750 ميليارد تومان مي باشد كه با احتساب ارزش بازار 
ساير سهام هاي موجود در سبد سرمايه گذاري هاي فوالد مباركه، ارزش 
سبد سرمايه گذاري ها بالغ بر 5860 ميليارد تومان مي گردد كه با تقسيم 
اين عدد بر تعداد سهام جديد شركت ارزش سرمايه گذاريهاي فوالد مباركه 
ــهم آن حدود 80 تومان مي گردد كه اين رقم صرف نظر از  به ازاي هر س
ساير دارايي هاي شركت نظير تجهيزات ، ماشين آالت ، زمين و ساختمان ، 

دارايي هاي جاري و حق امتيازهاي شركت مي باشد.
وي با اشاره به رقم سرمايه گذاري انجام شده در طرح هاي توسعه شركت 
به ميزان2500 ميليارد تومان ابراز اميدواري كردند كه با به بهره برداري 
رسيدن اين طرح ها جهشي قابل توجه در سودآوري و ارزش سهام شركت 

رخ دهد.
در همين رابطه مرتضي شباني، رييس امور سهام و مجامع شركت ، با بيان 
ــرمايه افزود: اين افزايش سرمايه از دو محل سود  جزييات اين افزايش س
انباشته و آورده نقدي و مطالبات صورت گرفت. بدين صورت كه از 2500 
ميليارد تومان مبلغ افزايش سرمايه ، مبلغ 500 ميليارد تومان از محل سود 
انباشته يا سهام جايزه و مابقي به ميزان 2000 ميليارد تومان از محل آورده 
نقدي و مطالبات مي باشد. به اين ترتيب با اين مصوبه، سرمايه شركت از 
5000 ميليارد تومان به 7500 ميليارد تومان به ميزان 50 درصد افزايش 
ــر از محل آورده  ــته و 40 درصد ديگ يافت كه10 درصد آن از محل انباش

نقدي و مطالبات است .
ــنگان ذكر كردو افزود: اين  وي هدف اصلي اين افزايش را طرح توسعه س
طرح از دو واحد توليد كنسانتره و توليد گندله هر كدام به ظرفيت 5 ميليون 
تن تشكيل شده كه واحد گندله سازي تاكنون70 درصد و واحد كنسانتره 
15درصدپيشرفت فيزيكي داشته و پيش بيني مي شود از اواسط سال95 
ــازي به بهره برداري  ــازي و ابتداي 96 واحد كنسانتره س واحد گندله س
برسد. مرتضي شباني در پايان از چاپ و توزيع فرم حق تقدم سهامداران تا

 10 روز آينده خبر داد.

ــتان اصفهان گفت: جمهورى اسالمى  ــپاه صاحب الزمان (عج) اس فرمانده س
ــتكبار به جاى جنگ در مرزها، درسواحل  امروز براى خنثى كردن توطئه اس
مديترانه دشمن را زمين گير مى كند.سردارغالمرضا سليمانى درمراسم يادبود 
ــمس آباد اصفهان گفت: از  شهيد حميدرضا دايى تقى از مدافعان حرم در ش
ــه دنبال تجاوز و جنگ  ــالمى، ملت ايران هيچگاه ب ابتداى پيروزى انقالب اس
ــمن نيز برنامه ريزى نداشت و در  نبود و حتى براى توطئه ها و تجاوزهاى دش
همه آنها غافلگير شد. وى اظهار كرد: البته مردم ما برابر اين تجاوزايستادگى و 
دفاع كرد و وعده الهى نيز محقق شد و ملت ايران توطئه هاى استكبار را يكى 
ــت دادند.وى افزود: در هر توطئه اى كه دشمن شكست  پس از ديگرى شكس
خورد يك گام به عقب تر رانده شد و ملت ايران پيشروى كرد.وى اظهار كرد: 
ــران تحميل كرد وملت ايران  ــلطه با تحريم صدام، جنگ را بر ملت اي نظام س
ــيارى از نقاط براى ادب كردن  با فتح خرمشهر، دشمن را بيرون راند و در بس
ــليمانى افزود: الگو گيرى شيعيان لبنان از  دشمن، او را تعقيب كرد.سردار س
ــتى وارد شود و  ــد، ضربات مهلكى بر رژيم صهيونيس انقالب ايران موجب ش
ــتكبار براى  ــان فرار كند.وى ادامه داد: در مرحله بعد اس از مناطق جنوب لبن
ــالمى، عراق را اشغال كرد تا براى تضعيف  نزديك شدن به مرزهاى ايران اس
ــود ولى اين بار نيز دشمن نتوانست از  ايران اسالمى به مرزهاى ما نزديك ش
برترى نظامى، برترى سياسى را به دست آورد.وى گفت: آمريكايى ها به گفته 
ــه هزار ميليارد و به گفته كارشناسان بيش از هشت هزار  خودشان بيش از س
ميليارد دالر در عراق هزينه كردند؛ ولى نتيجه اين لشكر كشى به سود انقالب 
ــالمى ايران در جريان  ــد.وى به شكست آمريكا از انقالب اس اسالمى ايران ش
ــمن براى برون رفت از اين معضل و  ــاره كرد و گفت: دش بيدارى اسالمى اش
ــليمانى خاطر نشان كرد:  ــت در عراق داعش را به وجود آورد.سردار س شكس
وى با اشاره به اينكه بغداد و سوريه در معرض سقوط قرار گرفته بودند، افزود: 
ــاكت باشد و براى  ــالمى ايران نمى توانست س در چنين حالتى جمهورى اس
ــيعيان سوريه و عراق به صورت  دفاع از حريم اهل بيت (ع)، مردم مظلوم و ش
ــارى در اين مناطق حضور پيدا كرد.فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج)  مستش
ــوريه در سه  ــالمى ايران در عراق و س ــارى جمهورى اس گفت: حضور مستش
ــت و در همين مراحل نيز بسيارى از  سطح راهبردى، تاكتيكى و عملياتى اس

نيروهاى ما به فيض شهادت نائل شدند.

در زمينه هتل دارى و گردشگرى؛

فنـالند خواستار همكارى
 با اصفهان شد

ابتكار در اصفهان:

پيگـير احياى تـاالب 
گاوخـونى هستيم



ــرمربى تيم ملى، يك بار ديگر پاسخ گفته هاى عليرضا اسدى را داد  س
و دعواى ميان اين دو همچنان ادامه دارد.

ــدى، ــا اس ــاى عليرض ــرف ه ــه ح ــر ب ــار ديگ ــروش، ب ــوس ك كارل
ــازى دربى،  ــدى بعد از ب ــخ داد. اس ــيون فوتبال پاس ــركل فدراس  دبي
درحالى كه از عصبانيت، صدايش را باال برده بود، خطاب به خبرنگاران 
مى گفت: «او اسم مرا در برنامه 90 برده است . حاال من بروم در هيات 
ــيون فوتبالم .  ــخش را بدهم؟ من نفر دوم اجرايى فدراس ــه پاس رييس

او اگر خيلى مربى است، كار مربيگرى اش را درست انجام بدهد.»
ــرمربى تيم  ــد تا كارلوس كروش، س ــبب ش اين گفته هاى دبيركل س
ــدى به خبرآنالين پاسخ دهد:  ملى در واكنش به گفته هاى جديد اس
ــمت  ــانه اى اش، مرا به س ــرار دارد با بازى رس ــان همچنان اص «ايش
ــى  ــت كه با او در محيطى كارشناس ــد. اما ترجيحم اين اس خود بكش
ــخن بگويم.  ــتند، س ــورمان هس ــووالن فوتبال كش ــه داورانش مس ك
ــه ــه هيات رييس ــى كنم در جلس ــاره تكرار م ــل دوب ــه همين دلي ب

به انتظارشان هستم.» 
ــمش  ــت چون كارلوس كروش اس ــدى معتقد اس ــاره اينكه اس او درب
ــره بايد در  ــن مناظ ــان آورده، اي ــه زب ــى 90 ب ــه تلويزيون را در برنام
ــان با  ــه 90 انجام بگيرد، گفت: «من نمى خواهم وارد بازى ايش برنام
ــتم اسمى از كسى ببرم. اگر  ــانه ها بشوم.  آن شب هم نمى خواس رس
ــب ناچار شدم اسم آقاى دبيركل را به زبان بياورم، به اين دليل  آن ش
ــفانه در برنامه 90 بود كه بايد از حق و حقيقت دفاع مى كردم. متاس

ــه هايم،  ــن در گفت ــدف م ــى كرد ه ــور گمان م ــى پ ــاى فردوس آق
ــاف زير پا  ــذارم كه انص ــتم بگ ــت؛ اما نمى توانس ــاس ترابيان اس عب
ــود. اسم ايشان را گفتم چون همه  ــته شود يا حقيقت كتمان ش گذاش
ــد از  پرونده هايى كه اخيرا از تيم ملى به كميته اخالق ارجاع داده ش

طريق دبيركل فدراسيون صورت گرفته بود.» 
ــاره تاكيد كرد بهترين مكان  ــوس كروش با گفتن اين جمله، دوب كارل
ــيون فوتبال و در  ــاختمان فدراس براى مناظره درباره اختالفات، در س
جلسه اى است كه همه تصميم گيران فدراسيون حضور داشته باشند: 
«من منتظرم تا در محكمه اى كه داورانش مسووالن ارشد فدراسيون 
ــتند،  ــيون هس ــخص رييس فدراس ــه و ش ــى اعضاى هيات رييس يعن

حرف هاى مان را رودررو بزنيم. »
ــا امروز تحت  ــان ت ــى در پايان گفت:«ايش ــى تيم مل ــرمربى پرتغال س
ــيده كه اين بازى ها  حمايت پدرخوانده اش بوده؛ اما حاال زمانش رس
به پايان برسند. ايشان اگر تمايل به صحبت درباره هر موضوعى دارند، 
ــال و مقابل اعضاى  ــيون فوتب ــاختمان فدراس بهترين مكان برايش س

هيات رييسه و رييس فدراسيون است.»
شايعه روز؛ اسكوچيچ و فركى جاى همديگر را مى گيرند

ــد منتظرماند و واكنش  ــت؛ اما باي ــه اين اتفاق كمى عجيب اس اگرچ
باشگاه ها را ديد.فوالد خوزستان در هفته دهم با قربانى كردن گوسفند 
ــران زده رفت. اين بازى كه در  ــياه جامگان بح و نذر و نياز به مصاف س
ــوازى براى برد بود كه در  ــد تنها اميد قرمزهاى اه اهواز برگزار مى ش
ــت با  ــتان توانس دقيقه 90 باالخره اين اتفاق رقم خورد و فوالد خوزس

گل ماتياس چاگو به پيروزى برسد.
فرداى آن روز هم عليرضا اژدرى زاده مديرعامل باشگاه فوالد خوزستان 
ــيد، ظاهرا با خود آش و حليم به  ــحال به نظر مى رس كه خيلى خوش
ــنى براى ــن كوچكى بگيرد. جش ــرد تا با كاركنان آنجا جش ــگاه ب باش

ــن  ــرف صبحانه.جالب اينكه هنوز از اين برد و جش ــن برد و به ص اولي
ــود كه خبرهاى عجيبى به  ــته ب كوچك مديرعامل فوالد چيزى نگذش

گوش رسيد. 
خبر پيشنهاد سپاهان به دراگان اسكوچيچ!

ــان تيم دهان به دهان مى چرخيد؛ اما باور آن  ــن خبر در بين بازيكن اي
ــخت بود و خيلى ها فكر مى كنند اطرافيان اسكوچيچ به خاطر  كمى س
اينكه اين مربى در ميان هواداران اهوازى محبوبيت كسب كند، بعد از 
ــتان اين شايعه را راه انداختند تا مورد حمايت  اولين برد فوالد خوزس
قرار بگيرد و در ادامه بتواند با آرامش بيش ترى كار خود را دنبال كند.

به هر حال خبر براى همه عجيب بود.
 چرا كه در طرف ديگر، بارها ديديم كه اصغر باقريان مديرعامل سپاهان 
اصفهان با صراحت و قاطعيت تمام از حسين فركى سرمربى تيمش حمايت 
كرده و گفته كه تصميمى براى تغيير كادر فنى ندارد اما چرا اين شايعه 
ــت. هر چند كه ظاهرا هواداران اهوازى را  به راه افتاده كمى عجيب اس
ــكوچيچ به  ــور مى كنند اگر دراگان اس ــحال كرده چون آنها تص خوش
ــود، احتمال دارد فركى به  ــين فركى ش ــين حس اصفهان برود و جانش
ــاله يعنى  اهواز برگردد و با فوالدى ها كارش را دنبال كند كه اين مس

بازگشت فوالد به روزهاى خوبش.
ــد منتظرماند و واكنش  ــت اما باي ــن اتفاق كمى عجيب اس ــه اي اگرچ
ــكوچيچ آن هم در اين  ــگاه ها را ديد. آيا خبر مذاكره با دراگان اس باش
ــت است يا نه؟ و اگر درست است  ــتان، درس دوره بحرانى فوالد خوزس

معاوضه اى در كار خواهد بود يا نه؟
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سيرى در دنياى ورزش

وقتش رسيده اين بازى به پايان برسد

ــهرآورد تهران تبديل  ــدوراس با گلزنى در ش ــم تيم ملى هن مهاج
ــت ــد و تيمش را از شكس ــاس ش ــومين گلزن اين بازى حس به س
ــدوراس كه در ــتون، مهاجم تيم ملى هن ــرى بنگس ــات داد.ج  نج

ــت  ــن تيم به ميدان رفته اس ــدن نيز براى اي ــك 2012 لن  المپي
ــى را براى  ــد و گل حساس ــه 95 تاثيرگذار باش ــت در دقيق توانس
تيمش به ثمر برساند.اين سايت هندوراسى درباره گلزنى بنگستون 
ــت  ــت: جرى در دقيقه 95 وقتى همه چيز براى تيمش از دس نوش
ــت توانست گل تساوى را  ــى اميدى به نتيجه نداش رفته بود و كس
ــراى دومين هفته  ــاند تا ب ــاند و تيمش را به گل برس ــه ثمر برس ب
ــپوليس گلزنى كرده باشد و در مجموع در اين تيم  پياپى براى پرس
ــتقالل جلو افتاد ولى در ادامه  ــه گله شود.در اين ديدار ابتدا اس س
ــت گرفت و در دقيقه آخر وقتى  ــپوليس ابتكار عمل را در دس پرس
ــيد بدون معطلى و درنگ آن را وارد دروازه  ــتون رس توپ به بنگس

استقالل كرد. 
ــازى هندوراس براى بازى برابر  ــتون همچنين به منطور دو ب بنگس
كانادا و مكزيك به اردوى تيم ملى كشورش دعوت شد تا دو اتفاق 

مهم براى او در بعدازظهر پاييزى رخ دهد.
ــد (3 گل)،  ــوره و ايمون زاي ــى ترائ ــتون اكنون بعد از عيس بنگس
ــه همگى از ــت ك ــهرآورد تهران اس ــى ش ــزن خارج ــومين گل س

 تيم سرخپوش پايتخت بودند.

ــان داد.  ــگاه آزادى، خودى نش ــابق تيم ملى دوباره در ورزش ــان س دروازه ب
ــازى ايران مقابل  ــى بود.رحمتى كه بعد از ب ــيدمهدى رحمت جمعه، روز س
ــتان در تصميمى عجوالنه از تيم ملى خداحافظى كرد و پس از آن با  ازبكس
ــرمربى تيم ملى، پروژه بازگشت خود به جمع  مصاحبه اى عجوالنه عليه س
ــات تلخ دوباره در  ــال بعد از آن اتفاق ــان را كامال نابود كرد، دو س ملى پوش
فوتبال ايران نام خود را سر زبان ها انداخته است. روند رو به رشد رحمتى كه

ــم  ــن تي ــتقالل از اي ــى اس ــا كادرفن ــالف ب ــى اخت ــته در پ ــال گذش  س
ــان مقابل پديده آغاز شد؛  ــابقه آبى پوش ــد و به پيكان رفت، از مس جدا ش
ــيو  ــورده از فاصله 40 مترى چند س ــيد با وجود گل خ ــابقه اى كه س مس
ــت. رحمتى سپس در بازى مقابل استقالل خوزستان  فوق العاده در آن داش
ــتاره بى چون و چراى تيمش  ــت و جمعه در دربى س نيز نمايش خوبى داش
ــود. او كه در ابتداى فصل به نظر اعتماد به نفس خود را  ــه كل بازى ب و البت
از دست داده بود، حاال دوباره در شرايط عالى به حراست از دروازه استقالل 
مشغول است و نقش مهمى در صدرنشينى تيم پرويز مظلومى دارد. او جمعه

ــه اول بارها  ــيو عالى در نيم ــه جز دو س ــر كار كرد و ب ــتباه و موث ــم اش ك
ــپوليس را در راه رسيدن به دروازه استقالل ناكام گذاشت.  حمله وران پرس
ــاره متولد  ــازى دوب ــن ب ــش در اي ــا درخش ــم ملى ب ــابق تي ــر س ــن گل اي
ــرمربى  ــه كنندگان به س ــود توصي ــه باعث مى ش ــت. اتفاقى ك ــده اس ش
ــت به كار  ــان دوباره دس ــع ملى پوش ــت او به جم ــى براى بازگش ــم مل تي

بشوند.

ــا در تصميم عجيب  ــع، اين روزه ــوش دوى 100 متر با مان ــوى ملى پ بان
ــى، قهرمان  ــاز كمپان ــن مى كند. الن ــه تمري ــه و هفتگان ــاده پنجگان در م
ــق هم ظاهر ــاده خيلى موف ــور كه در اين م ــا مانع كش ــر ب دوى 100 مت
ــار انتظ از  دور  و  ــب  عجي ــى  تصميم در  ــا  روزه ــن  اي ــت  اس ــده  ش  
ــرعتى  ــن مى كند.وى كه در دوهاى س ــه و هفتگانه تمري ــاده پنجگان  در م
ــد كار را در  ــت در ماده پنجگانه باي ــى دارد براى فعالي ــرد قابل قبول عملك
ــد و  ــد زمانبر باش ــاع از نو آغاز كند. فعاليتى كه به نظر مى رس ــرش ارتف پ
ــپيده توكلى در  ــم با س ــى وى كه قبال ه ــى اختصاص ــت مرب ــوم نيس معل
ــت و برخالف همه  ــره جنوبى حضور داش ــيايى اينچئون ك ــازى هاى آس ب
ــن تغيير رويه  ــه توجيهى اي ــد با چ ــه اى هم حاصل نش ــا نتيج ــالش ه ت
ــى با اختالف  ــپيده توكل ــال حاضر س ــت. در ح ــى داده اس را در كار كمپان
ــت. ــى بانوان ايران اس ــه و هفتگانه دووميدان ــواد پنجگان ــان م ــاد قهرم زي
ــما  ــوال كه ش ــخ به اين س ــپهرزاد، قهرمان دهگانه ايران در پاس ــادى س ه
ــاظ فنى چطور ــى را از لح ــته چنين تصميم ــان اين رش ــه عنوان قهرم ب
ــى مى كنيد گفت: بايد ببينيد هدف خانم كمپانى از اين تصميم چه   ارزياب

بوده است. 
ــيار سخت و دشوارى را انتخاب كرده  ولى در مجموع به نظر من وى راه بس
ــال در آنها كار  ــواد فعاليت كند كه تا به ح ــرا كه بايد در برخى م ــت چ اس

نكرده است. 

تمجيد سايت هندوراسى از سومين
 گلزن خارجى شهرآورد تهران

رحمتى به فوتبال ايـران
 بـازگشت

تصميم عجيب بانوى ملى پوش 
دووميدانى

ــى 2014 براى  ــل از جام جهان ــاه قب ــه چند م ــروژه اى ك پ
ــد، حاال در سطح وسيع ترى  حمايت از تيم ملى راه اندازى ش
ــود تا حدى كه استقالل و پرسپوليس نيز به  پيگيرى مى ش
ــراى گذراندن  ــت مى آيد، ب ــودى كه از اين طريق به دس س

حيات خود چشم دوخته اند.
ــگاه هاى هوادارى فوتبال است كه اين روزها  صحبت از باش
ــايد خيلى از مردم را درگير خودش كرده؛ اما نكته اى كه  ش
ــكل كمك هواداران از اين طريق  وجود دارد، مبهم بودن ش
ــت. در  ــيون هاى مورد عالقه خود اس ــگاه ها و فدراس به باش
ــى چگونگى فعاليت دست اندركاران اين پروژه  ادامه به بررس

پرداخته ايم.
استارت با تيم ملى

ــار در ايران  ــى 2014 بود كه براى اولين ب ــل از جام جهان قب
ــه وجود آمد. از  ــگاه هوادارى تيم  ملى ب پروژه اى به نام باش
ــگاه، حمايت مادى و  ــان ابتدا هدف از راه اندازى اين باش هم
ــران در عرصه هاى بين المللى  ــوى از تيم  ملى فوتبال اي معن
ــركت فناپ به عنوان كنسرسيوم حمايت از  ــد و ش عنوان ش
ــيون فوتبال اقدام به راه اندازى  ــاركت فدراس تيم ملى با مش
اين باشگاه هوادارى كرد.ماجرا از اين قرار است كه با ارسال
ــماره اى مشخص، هر هوادار تيم ملى روزانه  يك پيامك به ش
ــابش كم شده و در عوض خدماتى  مبلغ 120 تومان از حس
ــت مى كند. ارايه  ــگاه هوادارى تيم  ملى درياف ــوى باش ازس
تخفيف در بهاى بليت مسابقات تيم  ملى، ارايه تخفيف خريد 
ــوت از اعضا براى  ــگاه تيم  ملى، دع ــالم هوادارى از فروش اق
ــان،  ــركت در گردهمايى هاى تيم  ملى با حضور ملى پوش ش
ــى هاى در نظر گرفته شده، ارائه كارت  ــركت در قرعه كش ش
هوادارى مجازى و ارائه خدمات تشويقى به اعضاى باشگاه، از 
جمله خدماتى است كه باشگاه هوادارى تيم  ملى ادعا كرده 

به اعضاى خود ارائه مى دهد.
ورود سرخابى ها و بلندقامتان

بعد از گذشت بيش از يك  سال از راه اندازى باشگاه هوادارى 
ــپس استقالل كار  ــپوليس و س ــگاه پرس تيم  ملى، ابتدا باش
ــوح مهر (كه  ــركت اپراتورى ل ــود در فصل جارى را با ش خ
ــت) آغاز كردند.  ــور همراه اول اس ــاى اپرات از زيرمجموعه ه
ــگاه ارايه مى شود، شبيه  خدماتى كه به هواداران اين دو باش
ــت؛ اما هزينه عضويت  ــگاه هوادارى تيم  ملى اس همان باش
ــت. اگر  ــرخابى 200 تومان اس ــگاه هاى هوادارى س در باش
ــال برتر را در هنگام  ــاى اخير يك بار برنامه فوتب در هفته ه
ــيد، حسينى  ــا كرده باش برگزارى بازى هاى ليگ برتر تماش
مجرى غيرورزشى اين برنامه را مى بينيد كه بارها از هواداران 
ــتقالل و  ــگاه هوادارى تيم هاى اس دعوت مى كند تا در باش
ــپوليس عضو شوند. پيش از اين هم در هنگام برگزارى  پرس
ــكتبال در ماه هاى اخير  بازى هاى تيم هاى ملى واليبال و بس
ــال اين طرح فراگير تا همين  ــاهد چنين اتفاقى بوديم. فع ش
ــته هاى ديگر نيز  ــد پيش رفته و بايد ديد در آينده به رش ح

وارد مى شود يا خير.
نحوه كسب درآمد

ــگاه ها، پيامكى  ــا باش ــاى ملى و ي ــوادار تيم ه ــى هر ه وقت
ــد، روزانه  ــال مى كنن ــر ارس ــورد نظ ــامانه هاى م ــه س را ب
ــاب آنها كسر مى شود. البته اين  120 يا 200 تومان از حس
ــقف 5  هزار  ــواداران حتى تا س ــغ عضويت به دلخواه ه مبل

تومان روزانه نيز امكان افزايش دارد كه در آن صورت امتياز 
ــد و خدمات  ــش پيدا مى كن ــى افزاي ــرد در قرعه كش هر ف
ــود. اين مبالغ اما چگونه  ــترى نيز به هوادار ارائه مى ش بيش
تقسيم مى شود و چگونه به فدراسيون ها و باشگاه ها مى رسد؟ 
ــوم  ــبكه س ــا رضايى، يكى از تهيه كننده هاى ش محمودرض
سيما كه با باشگاه هوادارى استقالل و پرسپوليس همكارى 
ــيما در اين ماجرا  ــد: «صداوس ــد، دراين باره مى گوي مى كن
ــه موردنظر براى  ــدارد. فقط تهيه كننده برنام ــى ن هيچ نقش
دقايقى از برنامه اش كه صرف باشگاه هاى هوادارى مى شود، 
ــن اپراتورهاى  ــد. همچني ــى را دريافت مى كن ــايد مبلغ ش
ــود را با  ــال مى ش ــراه صرفا مبلغ پيامكى كه ارس تلفن هم
ــود به جيب  ــتر اين س ــت مى كنند. بيش ــرخ عادى درياف ن
ــى از آن نيز به  ــى رود و بخش ــيون ها م ــگاه ها و فدراس باش

شركت هايى مى رسد كه اين پروژه را اجرا مى كنند.»
درآمدهاى شگفت انگيز

به گفته مسووالن باشگاه هوادارى تيم ملى اعضاى اين باشگاه 
ــواداران هر يك  ــند و از طرفى ه به يك ميليون نفر مى رس
ــپوليس نيز تا دو ميليون نفر  ــگاه هاى استقالل و پرس از باش
ــوند. البته به دليل امكان انصراف آسان از  تخمين زده مى ش
اين باشگاه ها و پذيرش اعضاى جديد، هيچ وقت تعداد اعضاى 
ــال اگر تعداد  ــت. با اين ح ــگاه هاى هوادارى ثابت نيس باش
ــر در نظر بگيريم و اين  ــواداران تيم ملى را يك ميليون نف ه
ــداد را در مبلغ روزانه 120 تومان ضرب كنيم، به مبلغى  تع
حدود 3  ميليارد و 600  ميليون به صورت ماهيانه مى رسيم 
ــت. حتى اگر 600  ميليون نيز از  كه عددى شگفت انگيز اس
ــال پيامك اخبار تيم ملى به هواداران در  اين مبلغ براى ارس
ــود، باز هم 3  ميليارد باقى مى ماند و جمع اين  ماه صرف ش
ــد. حاال اين كه از اين  ــال، 36  ميليارد خواهد ش مبالغ در  س

ــركت اسپانسر  ــيون و چقدر به ش 3  ميليارد چقدر به فدراس
ــد، جاى سوال دارد. در باشگاه ها نيز با در نظر گرفتن  مى رس
ــه 200 تومانى به مبلغ  ــا هزينه روزان ــك  ميليون هوادار ب ي
ــا 2 ميليون هوادار  ــيم. اين مبلغ ب ــارد در ماه مى رس 6  ميلي
ــد كه در  سال رقمى  مى تواند به 12  ميليارد در ماه هم برس

شگفت انگيز را نشان مى دهد.
ادعاهاى متفاوت درباره مبالغ ميلياردى

ــرارداد  ــركت فناپ در ق ــده ش ــور، نماين ــان مظفرى پ احس
ــيون از طرح  ــد فدراس ــاره ميزان درآم ــيون، درب ــا فدراس ب
ــرارداد فقط  ــركت ما در اين ق ــهم ش ــور مى گويد: «س مذك
ــركت  ــت. ما يك ش ــت و اصال باال نيس در حد كارگزارى اس
ــدف ما كمك به تيم ملى  ــتيم اما با اين حال ه تجارى هس
ــيون مى شود.  ــتر درآمد حاصله نصيب فدراس ــت و بيش اس
ما كم ترين سهم را براى خودمان قائل هستيم.»عباس ترابيان،
 دبير كميته بازاريابى فدراسيون فوتبال اما نظر ديگرى دارد. 
ــت خود را در اين بخش ــال 93 فعالي او مى گويد: «ما در  س
ــركت  ــال اول نيز از نحوه همكارى با ش  آغاز كرديم و در  س
ــال دوم نيز ادامه  فناپ راضى بوديم. به همين دليل براى  س
ــن قرارداد كامال  ــيون نيز در اي ــم كه  درصد فدراس كار دادي

مشخص است. 
ــيون را حداقل  ــاليانه فدراس ــد س ــان درآم ــا در قراردادم م
ــال اول اين مبلغ  7 ميليارد تومان در نظر گرفتيم كه در  س
ــيد. با اين حال، اين كه بگويند بيشتر  به 10  ميليارد هم رس
درآمدها به فدراسيون مى رسد، اشتباه است چون قطعا مبالغ 

بيشترى از اين طرح به دست مى آورند.»
امكان كالهبردارى نيست

ــگاه  ــاپ در بخش باش ــده فن ــور، نماين ــان مظفرى پ احس
ــتفاده از هواداران  ــا رد هرگونه سوءاس ــواداران تيم ملى ب ه
ــركت در  ــال، توضيحاتى را ارائه مى كند: «فقط چند ش فوتب

ــروژه اى را دارند و به همين  ــراى چنين پ ــران توانايى اج اي
ــتند. در پيام هايى كه براى  دليل به شدت تحت نظارت هس
هواداران از لحظه عضويت ارسال مى شود، تمام شرايط براى 
ــده و هواداران هر لحظه اى كه بخواهند،  آنها توضيح داده ش
ــد. در واقع امكان  ــود انصراف دهن ــد از عضويت خ مى توانن
ــت و به همين  ــتفاده و كالهبردارى نيس ــه سوءاس هيچ گون
ــى يك مورد هم بابت  ــال حت دليل در مدت بيش از يك  س

شكايت نداشتيم. 
سعى مى كنيم به تمام خدماتى كه به هواداران تعهد داديم، 
ــزارى همايش ها به  ــايد در بخش برگ عمل كنيم و فقط ش
دليل محدوديت ها كمى دستمان بسته باشد كه البته نمونه 

بارز آن مراسم بدرقه تيم  ملى به جام جهانى بود.»
مثبت يا منفى؟

ــگاه ها و ــه باش ــواداران ب ــوى ه ــك از س ــه كم ــا ارائ قطع
ــامانه هاى هوادارى بسيار شكيل تر   تيم هاى ملى از طريق س
ــاب به هواداران است كه چندى پيش  ــماره حس از اعالم ش
ــوى باشگاه پرسپوليس انجام شد. طبق ادعاى طاهرى،  از س
سرپرست باشگاه پرسپوليس ماهيانه 2 و نيم ميليارد تومان 
ــگاه واريز مى شود كه در اين صورت  از اين طريق به اين باش
ــرخابى ها نيز اميدوار بود.  مى توان به حل مشكالت مالى س
اين وجه مثبت ماجراست اما برخى ابهامات در نحوه تقسيم 
ــت.  ــواداران، نگران كننده اس ــه از عضويت ه ــد حاصل درآم
ــبت به اين كه  ــد دوره عضويت هواداران نس ــر بعد از چن اگ
ــرفت باشگاه محبوب شان يا  مبلغ پرداختى آنها در راه پيش
تيم ملى هزينه مى شود، بى اعتماد شوند، شايد اصل ماجرا كه 

يك نگاه حرفه اى پشت آن است هم زير سوال برود. 
با اين حال بايد اميدوار بود كه مثل نقل  و انتقال بازيكن در 
ــود حاصله از باشگاه هاى هوادارى به  فوتبال، نقل  و انتقال س

دست واسطه ها سپرده نشود.

ــى ايران كه هنوز  بانوى المپيكى دووميدان
ــى دارد گفت: اگر حمايت  وضعيت بالتكليف

ــوم در المپيك ريو شركت نمى كنم چون  نش
نمى خواهم شرمنده مردم ايران باشم.

ــيايى  ــان بازى هاى آس ــى، نايب قهرم ــال رجب لي
ــهميه المپيك ريو  ــون كره جنوبى و دارنده س اينچئ

ــالش كند بلكه  ــكار نبايد ت ــت: در ورزش تنها ورزش گف
ــد بايد برنامه  ــراى يك هدف واح ــه اى از نهادها ب مجموع

ــند. ولى من اين روزها با مشكالت خودم تنها  ــته باش ريزى داش
مانده ام و حمايت نمى شوم.وى با اشاره به برنامه اى كه به فدراسيون

ــن در اين مدت  ــت عنوان كرد: م ــخ آن اس ــه كرده و هنوز منتظر پاس ارائ
ــته ام و سعى كردم از شرايط آمادگى  ــازى و آمادگى جسمانى داش تمرينات بدنس

ــوم ولى هنوز با برنامه اردوهايم موافقت نشده است. چند روز قبل با رييس فدراسيون  دور نش
ــددا بازگو كردم. در اين ــش نيز ارائه كرده بودم مج ــن برنامه اى را كه چند ماه پي ــتيم و م ــه اى داش جلس

 يك سال يك ريال هم براى اردوهايم پول نگرفته ام. براى هزينه تغذيه و مكمل ها تنها يك ميليون تومان 
ــود نيست. ــهميه المپيك داده مى ش دريافت كرده ام و خبرى هم از حقوقى كه گفته بودند به دارندگان س

ــابقات مختلف شركت پيدا  ــتند و در اردو و مس ــدت در حال تمرين هس رجبى ادامه داد: حريفان من به ش
ــتم.اگر حمايت  ــاه مانده تا المپيك هنوز به دنبال تاييد برنامه هايم هس ــد. ولى من در فاصله 9 م ــى كنن م
نشوم در المپيك شركت نمى كنم چون نمى خواهم شرمنده مردم شوم. من پاسخگوى مردم ايران و پرچم 

جمهورى اسالمى ايران هستم و اگر آماده نشوم در اين رقابت ها شركت نمى كنم.

ــران براى  ــى بانوان اي ــى قايقران ــاى مل تيم ه
ــهميه المپيك ريو، سه رقابت مهم را  كسب س
ــا كار براى  ــه در تمامى آنه ــد ك ــش رو دارن پي
ــت.رقابت هاى  ــوار اس ــل دش ــه برزي ــيدن ب رس
ــران در  ــراى قايقرانى اي ــهميه المپيك ب ــب س كس
اندونزى و با رقابت تيم ملى آب هاى آرام در مسابقه هاى 
ــابقه هاى آب هاى آرام  ــاز مى شود.مس ــيا آغ قهرمانى آس
ــيا 13 آبان در اندونزى آغاز مى شود كه آخرين  قهرمانى آس
شانس آسيايى ها براى كسب سهميه المپيك در اندونزى است و 
قايق هاى نخست اين رقابت ها به ريو مى روند.در مسابقه هاى قهرمانى 
جهان نيز سهميه المپيك توزيع مى شد؛ اما حضور قايقرانان معتبر مانع از 
كسب سهميه بانوان ايران شد.با توجه به اينكه كشورهاى قدرتمند آسيا به مانند 
چين در مسابقه هاى جهانى سهميه گرفته اند به همين دليل قايقرانان تيم ملى بانوان براى 
ــهميه شانس زيادى در اندونزى دارند.هديه كاظمى و آرزو حكيمى با توجه به اينكه در حال  ــب س كس
حاضر در اردوى برون مرزى حضور دارند، مى توانند نمايندگان ايران در ريو باشند، هرچند كه حكيمى از ناحيه كتف 
ــده؛ اما نايب رييس بانوان فدراسيون مصدوميت آرزو حكيمى را جدى نمى داند و  ــكل دارد و اين باعث نگرانى ش مش
ــت.به گفته نايب رييس بانوان فدراسيون قبل از آغاز رقابت هاى  ــت كه حكيمى در اندونزى حاضر اس تاكيد كرده اس
قهرمانى آسيا بين حكيمى و كاظمى تست انتخابى گرفته مى شود.ارديبهشت 95 نيز آخرين شانس تيم ملى روئينگ 
براى حضور در المپيك ريو است. مسابقه هاى كسب سهميه المپيك ارديبهشت در كشور كره جنوبى برگزار مى شود 
ــود.قايق تك نفره و دونفره سبك وزن، جزو شانس هاى  ــب سهميه در آسيا انجام مى ش و اين رقابت ها تنها براى كس

تيم ملى روئينگ بانوان براى كسب سهميه المپيك هستند.

اگرحمايت نشوم، در
المپيك شركت نمى كنم

بانوان قايقران ايران چگونه 
به المپيك مى رسند

درآمـد فوتبال 

از هـوادارِى پيامكى 

چقـدر است؟

محسن بنگر، كه پس از دربى پايتخت از حمايت هواداران پرسپوليس 
تشكر كرده بود، در دومين پست اينستاگرامش  بعد از دربى خطاب 
ــم كه همچين ــت :«داداش افتخار مى كن ــى نوش به مهدى رحمت

ــود. كاش امروز  ــتى و خواهى ب ــه بهترين هس  برادرى دارم. هميش
رو فرم نبودى. هميشه موفق باشى.»

لنز دوربين

پيام ويژه محسن بنگر به رحمتى
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8/146 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون تعيـين تكليــف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
زاينده رود و اصفهان امروز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضايى 
تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض ، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
1 – راى شماره 139460302015000722 مورخ 94/03/26  كفايت انورى باغبادرانى 
فرزند غفار نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 343/55 مترمربع 
پالك 127 فرعى از 131 - اصلى  واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى محمد اسماعيل سماعى .
2 - راى شماره 139460302015000723 مورخ 94/03/26  باقر سماعى باغبادرانى 
فرزند محمد اســماعيل نســبت به  4 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
343/55 مترمربع پالك 127 فرعــى از 131 - اصلى  واقع در باغبــادران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى محمد اسماعيل سماعى .
3 - راى شماره 139460302015000724 مورخ 94/03/26  محسن تركى باغبادرانى 
فرزند على نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 298/59 مترمربع 
پالك 127 فرعى از 131 - اصلى  واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 
خريدارى شده از مالك رسمى محمد على و محمد اســماعيل و تقى فرزندان عوضعلى 

و خدامراد بهادرانى .
4 - راى شــماره 139460302015000725 مورخ 94/03/26  علــى تركى باغبادرانى 
فرزند تقى نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 298/59 مترمربع 
پالك 127 فرعى از 131 - اصلى  واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 
خريدارى شده از مالك رسمى محمد على و محمد اســماعيل و تقى فرزندان عوضعلى 

و خدامراد بهادرانى .
5 - راى شــماره 139460302015000793 مورخ 94/03/30  علمــدار كريميان ركن 
آبادى فرزند خدايار نســبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 268/58 مترمربع 
مفروزى از پالك 111 - اصلى  واقع در حاجى آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى على شفايى زاده ريزى .
6 - راى شماره 139460302015000794 مورخ 94/03/30  احمد رضا سبحانى ريزى 
فرزند على نسبت به  ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 307/26 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شــماره 139460302015000801 مورخ 94/03/30  حميد رضا سلطانى كله 
مسلمانى فرزند عبداله نسبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 218/47 مترمربع 
مفروزى از پالك 348 - اصلى  واقع در كله مســلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى لطفعلى سلطانى كله مسلمانى .
8 - راى شــماره 139460302015000804 مورخ 94/03/30  زهرا ســليميان ريزى 
فرزند احمد نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 97/06 مترمربع 
مفروزى از پالك 106/5 - اصلى  واقع در حيدر آباد كمال آباد زرين شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى فرج اله رمضانى .
9 - راى شــماره 139460302015000805 مورخ 94/03/30  رضا اسماعيلى فرزند 
شكراله نسبت به  4 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 97/06 مترمربع 
مفروزى از پالك 106/5 - اصلى  واقع در حيدر آباد كمال آباد زرين شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى فرج اله رمضانى .
10 - راى شــماره 139460302015000813 مورخ 94/03/31  رمضانعلى سليميان 
ريزى فرزند غفار نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 391/73 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شــماره 139460302015000830 مــورخ 94/03/31  محمد مهديان ريزى 
فرزند نعمت اله نسبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 297 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شماره 139460302015000842 مورخ 94/03/31  مرتضى مومنى بهجت 
آبادى فرزند عبدالخالق نسبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 124/87 مترمربع 
مفروزى از پالك 373 - اصلى  واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى عبدالغفار مومنى .
13 - راى شماره 139460302015000843 مورخ 94/03/31  سيف اله كريمى بهجت 
آبادى فرزند قنبرعلى نســبت به  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 347/96 مترمربع 
مفروزى از پالك 373 - اصلى  واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى قنبرعلى كريمى .
14 - راى شــماره 139460302015000844 مورخ 94/03/31  عليداد قاسمى فرزند 
حاجى محمد نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 402/54 مترمربع مفروزى از 
پالك 373 - اصلى  واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى محمد قاسمى .
15 - راى شماره 139460302015001465 مورخ 94/04/25  سيامك امينى چرمهينى 
فرزند اميرآقا نسبت به  ششــدانگ دوباب مغازه و زمين محصور متصله به مساحت 
213/20 مترمربع مفروزى از پالك 366/54 واقع در چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى على اكبر امينى چرمهينى .
16 - راى شماره 139460302015001466 مورخ 94/04/25  اردشير امينى چرمهينى 
فرزند هاشم نسبت به  ششــدانگ يكباب ساختمان (تجارى – مســكونى) به مساحت 
124/28 مترمربع مفروزى از پالك 366/54 واقع در چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى على اكبر امينى چرمهينى .
17 - راى شماره 139460302015001471 مورخ 94/04/25  قربانعلى سليميان فرزند 
محمد نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 174/86 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شــماره 139460302015001509 مورخ 94/04/29  محمــد جعفر باقرى 
باباشيخعلى فرزند اميرقلى نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 299/12 مترمربع 
مفروزى از پالك 1943 - اصلى  واقع در باباشيخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى اميرقلى باقرى .
19 - راى شــماره 139460302015001523 مــورخ 94/04/29  مهدى حســين زاده 
بيســتگانى فرزند احمد نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 231/06 مترمربع 
مفروزى از پالك 338 - اصلى  واقع در بيســتگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى عزيزاله على بابايى بيستگانى .
20 - راى شــماره 139460302015001531 مورخ 94/04/29  حســين باقرى ريزى 
فرزند على نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 186/85 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
21 - راى شماره 139460302015001619 مورخ 94/04/30  سعيد ملكى ريزى فرزند 
محمد باقر نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 152/35 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
22 - راى شــماره 139460302015001620 مورخ 94/04/30  سعيد موسوى ريزى 
فرزند جالل نســبت به  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 98/35 
مترمربع مفروزى از پــالك 106 - اصلى  واقع در كمال آباد زرين شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى يداله لكهاى ريزى .
23 - راى شــماره 139460302015001621 مورخ 94/04/30  مريم امينى خشــوئى 
فرزند محمد نســبت به  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 98/35 
مترمربع مفروزى از پــالك 106 - اصلى  واقع در كمال آباد زرين شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى يداله لكهاى ريزى .
24 - راى شماره 139460302015001626 مورخ 94/04/30  محمد رضا اشرفى ريزى 
فرزند عباس نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 303/81 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شــماره 139460302015001628 مــورخ 94/04/30  محمــد عــرب زاده 
چمگردانى فرزند حســين على نســبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 354/39 
مترمربع مفروزى از پالك 103/263  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى نادعلى و خدارحم فرزندان كريم .
26 - راى شــماره 139460302015001692 مــورخ 94/04/31  على يــار جعفريان 
چرمهينى فرزند خدارحم نسبت ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 409/85 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى  واقع در نصيرآبــاد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى حسن امينى چرمهينى .
27 - راى شماره 139460302015002212 مورخ 94/05/27  عبدالعلى اميدى بهجت 
آبادى فرزند مرحوم رحيم نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 342/68 مترمربع 
مفروزى از پالك 373 - اصلــى  واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان كه شــخص 

متقاضى مالك رسمى مى باشد .
28 - راى شــماره 139460302015002213 مورخ 94/05/27  تقى رنجبر كاهريزى 
فرزند امامقلى نسبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 815/74 مترمربع مفروزى 
از پالك 372/6  واقع در كاريز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى على اصغر و كرم رنجبر .
29 - راى شــماره 139460302015002214 مورخ 94/05/27  تقى رنجبر كاهريزى 
فرزند امامقلى نسبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 292/37 مترمربع مفروزى 
از پالك 372/6  واقع در كاريز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى على اصغر و كرم رنجبر .
30 - راى شماره 139460302015002215 مورخ 94/05/27  محمد ناصر حاجى پور 
فرزند محمد نصير نسبت به  ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 1493/78 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شــماره 139460302015002216 مورخ 94/05/27  مرتضى عباسى قلعه 
قاســمى فرزند محمد نسبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 313/04 مترمربع 
مفروزى از پالك 121/39  واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى محمد حسن شرافت .
32 - راى شماره 139460302015002217 مورخ 94/05/27  كرامت محمدى خشوئى 
فرزند شكراله نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 287/96 مترمربع مفروزى از 
پالك 262 - اصلى  واقع در قريه خشــوئيه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى شكراله محمدى خشوئى .
33 - راى شماره 139460302015002218 مورخ 94/05/27  سيف اله سليمانى فرزند 
ابراهيم نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 638/28 مترمربع مفروزى از پالك 
375 - اصلى  واقع در گنج آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى 

شده از مالك رسمى محمد تقى و محمد على و ابراهيم محمدى .
34 - راى شــماره 139460302015002230 مــورخ 94/05/28  زهرا صادقى ريزى 
فرزند كرم نسبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 119/78 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى  واقع در كمال آباد زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى عباس يادگارى ريزى .
35 - راى شماره 139460302015002231 مورخ 94/05/28  روح اله يادگارى فرزند 
محمد نسبت به  2 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 119/78 مترمربع 
مفروزى از پالك 106 - اصلى  واقع در كمال آباد زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى عباس يادگارى ريزى .
36 - راى شــماره 139460302015002252 مورخ 94/05/31  ســرور اســكندرى 
دورباطى فرزند مرتضى ششدانگ يكباب خانه به مساحت 585/72 مترمربع مفروزى 
از پالك 321 - اصلى  واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى عبدالحسين و جهان سلطان اسكندرى دورباطى .
37 - راى شماره 139460302015002254 مورخ 94/05/31  رضوان شهريارى فرزند 
حسين نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 116/75 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
38 - راى شــماره 139460302015002255 مورخ 94/05/31  صغرى شريفى ريزى 
فرزند محمد نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 144/56 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
39 - راى شــماره 139460302015002257 مورخ 94/05/31  على نظر عابدى فرزند 
ستار نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 148/63 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
40 - راى شــماره 139460302015002350 مورخ 94/06/15  محمــد قاصد فرزند 
مهرداد نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 546/68 مترمربع مفروزى از پالك 
379- اصلى واقع در نصيرآباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى عوضعلى نجفيان .
41 - راى شماره 139460302015002397 مورخ 94/06/22  عليرضا طغيانى ريزى 
فرزند ابراهيم نسبت به  ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 216/52 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شــماره 139460302015002421 مــورخ 94/06/24  مريم جعفرى ريزى 
فرزند محمود نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 219/72 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
43 - راى شــماره 139460302015002422 مورخ 94/06/24  مهدى صفائيان ريزى 
فرزند احمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 138/04 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
44 - راى شــماره 139460302015002423 مــورخ 94/06/24  ام البنين عباس زاده 
ريزى فرزند احمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 138/04 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
45 - راى شــماره 139460302015002424 مــورخ 94/06/24  حميد صالحى فرزند 
رضا قلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 149/16 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
46 - راى شــماره 139460302015002425 مورخ 94/06/24  محمد صالحى فرزند 
رضا قلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 149/16 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شــماره 139460302015002426 مورخ 94/06/24  ســيف اله عســكرى 
خشوئى فرزند على نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 215/02 
مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى  واقع در قريه خشوييه بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى على عسگرى خشوئى .
48 - راى شماره 139460302015002427 مورخ 94/06/24  هادى عسكرى خشوئى 
فرزند سيف اله نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 215/02 
مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى  واقع در قريه خشوييه بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى على عسگرى خشوئى .
49 - راى شماره 139460302015002436 مورخ 94/06/25  زرى اسماعيلى دورباطى 
فرزند محمد كاظم نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 324/90 
مترمربع مفــروزى از پالك 321 - اصلــى  واقع در دورباط بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى عوضعلى اسماعيلى دورباطى .
50 - راى شــماره 139460302015002441 مورخ 94/06/25  على دهقانى چرمهينى 
فرزند عبدالحسين نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 751/50 مترمربع مفروزى 
از پالك 379 - اصلى  واقع در نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى عوضعلى نجفيان چرمهينى .
51 - راى شــماره 139460302015002442 مورخ 94/06/25  على امينى نوگورانى 
فرزند اكبر نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 234/73 مترمربع مفروزى از 
پالك 329 - اصلى  واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى حسين ظهيرى نوگورانى .
52 - راى شــماره 139460302015002443 مــورخ 94/06/25  كــورش صادقيان 
خشوئى فرزند ميرزا قلى نسبت به ششــدانگ يكباب خانه و باغچه متصله به مساحت 
782/23 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى  واقع در قريه خشــوييه بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى برات شريفى .
53 - راى شــماره 139460302015002444 مــورخ 94/06/25  احمد بك زاده ريزى 
فرزند على محمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 156/33 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
54 - راى شــماره 139460302015002445 مورخ 94/06/25  خديجه باغبانى فرزند 

رمضان نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 122/76 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
55 - راى شماره 139460302015002446 مورخ 94/06/25  حبيب اله ديانتى فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 272/40 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
56 - راى شــماره 139460302015002534 مورخ 94/06/28  عبدالرسول خوروش 
فرزند صادق نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 412/80 
مترمربع مفروزى از پالك 325 - اصلى  واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى خداداد محمدى چم آسمانى .
57 - راى شــماره 139460302015002533 مورخ 94/06/28  ايــران مهديان ريزى 
فرزند رمضان نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 115/21 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
58 - راى شــماره 139460302015002536 مورخ 94/06/28  ســيد كريم حســينى 
نوگورانى فرزند سيد بركات نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 
25/90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
59 - راى شــماره 139460302015002538 مورخ 94/06/28  سيد روح اله حسينى 
نوگورانى فرزند سيد كريم نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 
25/90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
60 - راى شــماره 139460302015002541 مورخ 94/06/28  فرج اله جهاندار فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 600/81 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملك آباد بخش 9 ثبت اصفهان كه شخص متقاضى مالك رسمى 

مى باشد .
61 - راى شماره 139460302015002543 مورخ 94/06/28  رجبعلى صالحى ريزى 
فرزند لطيف نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 18/11 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
62 - راى شماره 139460302015002544 مورخ 94/06/28  شهربانو بهرامى ريزى 
فرزند حسن نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 18/11 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
63 - راى شماره 139460302015002548 مورخ 94/06/28  سيد محمد هاشمى ريزى 
فرزند سيد اكبر نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 80/13 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
64 - راى شــماره 139460302015002549 مورخ 94/06/28  بتول سليميان ريزى 
فرزند احمد رضا نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 219/40 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
65 - راى شــماره 139460302015002550 مــورخ 94/06/28  محمد طغيانى ريزى 
فرزند عباسعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 219/40 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
66 - راى شماره 139460302015002552 مورخ 94/06/28  صغرى سليميان ريزى 
فرزند نصراله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 100/81 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
67 - راى شــماره 139460302015002553 مورخ 94/06/28  احمد سلمانيان ريزى 
فرزند يداله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 100/81 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
68 - راى شماره 139460302015002554 مورخ 94/06/28  محمد ذوالفقارى ريزى 
فرزند حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 217/07 مترمربع مفروزى از 
پالك 106/5 اصلى  واقع در كمال آباد زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى فرج اله رمضانى .
69 - راى شماره 139460302015002556 مورخ 94/06/29  بنفشه قاسمى چرمهينى 
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 1106/10 مترمربع مفروزى 
از پالك 379 - اصلى  واقع در نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى حسن امينى چرمهينى .
70 - راى شماره 139460302015002557 مورخ 94/06/29  صغرى اميرى چرمهينى 
فرزند رستم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 190/98 مترمربع مفروزى از 
پالك 379 - اصلى  واقــع در نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى عوضعلى نجفيان چرمهينى .
71 - راى شــماره 139460302015002558 مــورخ 94/06/29  قربانعلــى رنجبــر 
كاهريزى فرزند رمضان نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 526/47 مترمربع 
مفروزى از پالك 1963 - اصلى  واقع در سيبه سلمانى كاهريز بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه كه شخص متقاضى مالك رسمى مى باشد .
72 - راى شماره 139460302015002560 مورخ 94/06/29  عباس رستم پور فرزند 
اكبر نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 150/36 مترمربع مفروزى از پالك 6 
فرعى از 103 - اصلى  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى 

شده از مالك رسمى خدارحم چمگردانى اصفهانى .
73 - راى شماره 139460302015002562 مورخ 94/06/29  احمد عزيزى ملك آبادى 
فرزند ناد على نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 239/17 مترمربع مفروزى از 
پالك 320 - اصلى  واقع در ملك آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى امير قلى جهاندار .
74 - راى شــماره 139460302015002563 مورخ 94/06/29  علــى نور زاده فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مســاحت 1801/98 مترمربع پالك 
158/137  واقع در قريه همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابراهيم صفوى همامى .
75 - راى شــماره 139460302015002564 مورخ 94/06/29  عباسقلى ايزدى ريزى 
فرزند حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 185/49 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
76 - راى شماره 139460302015002566 مورخ 94/06/29  حسين بيگى ريزى فرزند 
حبيب اله نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230/86 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
77 - راى شــماره 139460302015002576 مورخ 94/06/29  بانك توســعه تعاون 
استان اصفهان به شناسه ملى 10104021538 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به 
مساحت 174/50 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
78 - راى شــماره 139460302015002577 مورخ 94/06/30  محمد على ســبكتكين 
ريزى فرزند محمد على نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 180/98 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
79 - راى شــماره 139460302015002579 مورخ 94/06/30  مجيد رفيعى آشيانى 
فرزند فيض اله نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 50/01 مترمربع مفروزى از 
پالك 53 - اصلى  واقع در قريه اشيان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى عبدالوهاب رفيعى اشيانى .
80 - راى شــماره 139460302015002580 مــورخ 94/06/30  عباس كريمى بهجت 
آبادى فرزند حسينعلى نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 288/55 مترمربع 
مفروزى از پالك 373 - اصلى  واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى حسينعلى كريمى .
81 - راى شماره 139460302015002581 مورخ 94/06/30  ابوطالب بابائى چرمهينى 
فرزند محمد نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 566/67 مترمربع مفروزى از 
پالك 379 - اصلى  واقــع در نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى عيدى محمدى .
82 - راى شــماره 139460302015002582 مــورخ 94/06/30  پيمان طغيانى فرزند 
ابراهيم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 205/04 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
83 - راى شــماره 139460302015002583 مورخ 94/06/30  اصغر سليميان ريزى 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 165/61 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
84 - راى شــماره 139460302015002584 مــورخ 94/06/30  على نصيرى ريزى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
85 - راى شــماره 139460302015002585 مــورخ 94/06/30  بهمن طغيانى ريزى 
فرزند كريم نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 71/74 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
86 - راى شماره 139460302015002589 مورخ 94/06/31  امير عبدالهى ريزى فرزند 
حبيب اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 24/01 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
87 - راى شــماره 139460302015002590 مــورخ 94/06/31  زهــره يزدى ريزى 
فرزند على نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 24/01 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
88 - راى شــماره 139460302015002592 مورخ 94/06/31  سادات حسينى ريزى 
فرزند ســيد مرتضى نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 142/34 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
89 - راى شــماره 139460302015002593 مورخ 94/06/31  محترم جهاندار ملك 
آبادى فرزند على كرم نســبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 330/76 مترمربع 
مفروزى از پالك 320 - اصلى واقــع در ملك آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى على كرم جهاندار ملك آبادى .
90 - راى شــماره 139460302015002594 مــورخ 94/06/31  عبدالغفار جعفريان 
چرمهينى فرزند محمد نســبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 381/22 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى  واقع در نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى حيدر على اميرى .
91 - راى شــماره 139460302015002595 مــورخ 94/06/31  قربانعلى جوشــن 
چرمهينى فرزند محمد نســبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 167/19 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى  واقع در نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى على اكبر امينى .
92 - راى شــماره 139460302015002596 مورخ 94/06/31  محمود قربانى فرزند 
جواد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 236/81 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
93 - راى شــماره 139460302015002903 مورخ 94/07/29  سكينه حيدرى ريزى 
فرزند قاسم نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 196/52 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى قاسم حيدرى ريزى .
94 - راى شماره 139460302015002904 مورخ 94/07/29  وجيهه سليميان ريزى 
فرزند ولى اله نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 93/69 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى حسين رمضانى ريزى .
95 - راى شماره 139460302015002905 مورخ 94/07/29  گل محمد ابن على فرزند 
على اصغر نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 1608/88 مترمربع مفروزى از 
پالك 379 - اصلى  واقع در نصير آباد بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى عوضعلى نجفيان چرمهينى .
96 - راى شــماره 139460302015002906 مــورخ 94/07/29  بنفشــه قربانى چم 
كهريزى فرزند عباسقلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 112/92 مترمربع 
مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قريه چم كهريز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى امير قربانى چم كهريزى .
97 - راى شــماره 139460302015002908 مــورخ 94/07/29  مرتضــى فرهمنــد 
دهقانپور ورنامخواستى فرزند حجت اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 158/22 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
98 - راى شــماره 139460302015002909 مورخ 94/07/29  سعيد سليميان ريزى 
فرزند حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 158/22 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
99 - راى شــماره 139460302015002910 مــورخ 94/07/29  خدايار اســكندرى 
دورباطى فرزند نظر على نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 385/39 مترمربع 
مفروزى از پالك 321 - اصلى  واقع در باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى نظر على اسكندرى دورباطى .
100 - راى شماره 139460302015002915 مورخ 94/07/29  عبدالمجيد صمدى كله 
مسيحى فرزند مرتضى نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 287/28 مترمربع 
مفروزى از پالك 351 - اصلى  واقع در كله مســيح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى مرتضى صمدى .
101 - راى شــماره 139460302015002916 مورخ 94/07/29  حســن قدمى دمابى 
فرزند سوار على نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 159/80 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
102 - راى شماره 139460302015002918 مورخ 94/07/29  رضا اله يارى صادق 
آبادى فرزند اميرقلى نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 205/40 مترمربع 
مفروزى از پــالك 260 - اصلى  واقع در صادق آباد بخش 9 ثبت اصفهان كه شــخص 

متقاضى مالك رسمى مى باشد .
103 - راى شماره 139460302015002921 مورخ 94/07/29  مهدى سليميان ريزى 
فرزند ابراهيم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 199/67 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
104 - راى شــماره 139460302015002928 مــورخ 94/07/30  فاطمه بيگى فرزند 
مهدى نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 1615/55 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از 

مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
105 - راى شــماره 139460302015002933 مورخ 94/07/30  حسينعلى غالم زاده 
ريزى فرزند رجبعلى نسبت به ششــدانگ يكباب مغازه به مســاحت 55/66 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
106 - راى شــماره 139460302015002958 مــورخ 94/08/03  عفت كريمى درچه 
فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150/98 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
107 - راى شماره 139460302015002962 مورخ 94/08/04  فاطمه بيگم صديقى قلعه 
قاسمى فرزند سيد اسداله نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 124/54 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
108 - راى شــماره 139460302015002964 مــورخ 94/08/04  محمــد جمالى گله 
فرزند جانعلى نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 53/81 مترمربع مفروزى از 
پالك 237 فرعى از 103 - اصلى  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى منور حسين زاده چمگردانى و غيره .
109 - راى شــماره 139460302015002965 مــورخ 94/08/04  محمــد جمالى گله 
فرزند جانعلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 202/38 مترمربع مفروزى از 
پالك 237 فرعى از 103 - اصلى  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى منور حسين زاده چمگردانى و غيره .
110 – راى شماره 139460302015002963 مورخ 94/08/04  مهين سليميان ريزى 
فرزند على اكبر نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 95/18 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 
از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان . تاريخ انتشار نوبت اول :  روز يكشنبه   مورخ 94/08/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : روز دوشنبه  مورخ 94/08/25
محمد رضا رئيسى زاد رئيس ثبت اسناد و امالك لنجان
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خبر كوتاه

زوج متقلب كه با پرداخت سه ميليون دالر اسكناس و 60 كيلو شمش طالي 
ــط پليس اصفهان دستگير  ــتند توس تقلبي قصد پرداخت بدهي خود را داش
ــتي فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در  ــن ياردوس شدند.  سرهنگ حس
تشريح اين خبر اظهار داشت: در پي تماس تلفني يكي از شهروندان با مركز 
فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وجود يك زن و مرد كالهبردار در منزلش 

بالفاصله ماموران براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند.
وي ادامه داد: ماموران پس از حضور در محل متوجه شدند زن ومرد شيادي در 
ازاي بدهي خود 60 كيلو شمش طال و سه ميليون دالر اسكناس تقلبي را به 
شاكي تحويل داده اند كه وي با اطالع از تقلبي بودن آنها بالفاصله موضوع را به 
پليس اطالع داد. رييس پليس مركز استان اصفهان تصريح كرد: ماموران پس 
ــتگير كردند كه متهمان پس از تشكيل  از بررسي موضوع، زوج متقلب را دس

پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.
ــهروندان توصيه كرد: در معامالت خود از اعتماد به  سرهنگ ياردوستي به ش
افراد ناشناس و شياد امتناع كرده و موارد مشكوك را از طريق شماره تفلن 110 

با پليس در ميان بگذارند.

فردي كه با شيوه اي خاص اقدام به سرقت باطري و ضبط خودروهاي پارك 
شده در كوچه هاي خلوت مي كرد توسط پليس اصفهان دستگير شد.

 سرهنگ ستار خسروي  رييس پليس آگاهي استان اصفهان با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: در پي وقوع سرقت هاي متعدد در جنوب شهر اصفهان و اعالم 
ــيدگي به اين موضوع در دستور كار پليس  شكايت شهروندان به پليس، رس

آگاهي استان اصفهان قرار گرفت.
اين مقام مسوول عنوان داشت: تيم ويژه اي از كارآگاهان مجرب پليس آگاهي 

پس از انجام تحقيقات موفق شدند سارق را شناسايي و دستگير كنند .
وي ادامه داد: متهم در بازجويي هاي پليسي  به 30 فقره سرقت داخل خودرو در 
شهر اصفهان اقرار كرد كه پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد. 
سرهنگ خسروي درباره شيوه سرقت، گفت: متهم، خودروهاي فاقد دزدگير 
و تجهيزات ايمني را شناسايي و سپس با وسايل مخصوص اقدام به باز كردن 

درب خودرو وسرقت وسايل داخل آن مي كرد.
رييس پليس آگاهي اصفهان به شهروندان توصيه كرد: در صورتي كه خودروى 
ــوئيچ را  خود را در پاركينگ داراي نگهبان پارك مي كنيد، در صورت لزوم س
تنها به نگهبان تحويل دهيد؛ عالوه بر قفل و زنجير كردن خودرو، از قفل بودن 

درب ها و باال بودن شيشه ها مطمئن شويد.
ــهروندان پس از پارك خودرو، بر روي  سرهنگ خسروي در خاتمه گفت: ش
ــتفاده و از رها كردن  چرخ هاي آن از پيچ هاي قفل دار و محافظت كننده اس

وسائل خود بر روي صندلي ها و درون داشبورد خودرو خودداري كنيد.

در اصفهان؛

پرداخت بدهي با سه ميليون دالر و 
60 كيلو شمش طالي تقلبي

30 فقره سرقت در پرونده سارق 
حرفه اي داخل خودرو

مفادآرا
7/518 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 139460302031000566-94/7/26 هيــات  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك نايين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن اصغري نائيني فرزند 
علي بشماره شناسنامه 39 صادره از نايين درششدانگ مفروزى  قطعه زمينى كه در آن 
احداث بنا شده به مساحت 69,70 مترمربع پالك قسمتى از 15 اصلي واقع در نايين بخش 
1 ثبت نايين خريداري از مالك رسمي وراث مرحوم على اصغرى نايينى محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/8/10        تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/8/25

اباذر مهيمن  رييس ثبت نايين 
 تحديد حدود اختصاصى

8/113 شــماره: 120946 /1394/04 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب اطاق و 
محوطه كوچك جلوى آن پالك شــماره 405 فرعى از شماره 76- اصلى واقع در ريسه 
جزء بخش 9 حوزه ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى حسن امينى فرزند 
احمد آقا در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز شنبه مورخ 94/9/7 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:94/8/10 

م الف: 226 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
حصر وراثت

8/147   آقاى محمد رضا يزدان پناه داراى شناســنامه شــماره 8  به شرح دادخواست 
به كالسة 4004/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان عبدالكريم يزدان پناه بشناســنامه 105 در تاريخ 86/8/28 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- غالمرضا يزدان پناه 5 فرزند 2- محمدرضا يزدان پناه 8 فرزند 3- مهرى بختيار 
دشــتلوئى 218 فرزند 4- اشــرف يزدان پناه 4 فرزند 5- طاهره مرادى قهدريجانى 68 
همسر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

20687 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/148   خانم پروين سادات حسينى  داراى شناسنامه شماره 32053 به شرح دادخواست 
به كالسة 4005/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان سيد احمد سادات حســينى خواجوئى بشناسنامه 4037 در 
تاريخ 94/5/15 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- سيد محمد سادات حســينى 52714 فرزند 2- پرى سادات حسينى 
خواجوئى 32052 فرزند 3- پروين سادات حســينى خواجوئى 32053 فرزند 4- ملك 
پزشك زاده 22514 همسر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 20686 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/149   آقاى اميد حاجى هاشمى داراى شناسنامه شــماره 1542 به شرح دادخواست 
به كالسة 3993/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان محمد قاســم حاجى هاشمى بشناســنامه 2904 در تاريخ 
94/6/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:1- اميد حاجى هاشمى 1542 فرزند 2- ايمان حاجى هاشمى 427 فرزند 3- آرزو 
حاجى هاشــمى 1406 فرزند 4- آزاده حاجى هاشــمى 10578 فرزند 5- ايران حاجى 
هاشمى 31 همسر  و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف 20685 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/151   خانم فرشته ســعيدى داراى شناسنامه شــماره 1074 به شرح دادخواست به 
كالســة 3994/94 ح 10 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان سيد عزت اله سعيدى ســعيدآبادى بشناسنامه 97 در تاريخ 
94/4/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- فرشيد سعيدى سعيد آبادى 555 فرزند 2- فريبرز سعيدى سعيد آبادى 356 
فرزند 3- فيروز سعيدى ســعيد آبادى 246 فرزند 4- فريد سعيدى سعيد آبادى 1860 
فرزند 5- فرشته ســعيدى ســعيد آبادى 1074 فرزند 6- عزت صالحى 1068 همسر و  
الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 20683 

رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/152   آقاى محمد فتحى (ذى نفع) داراى شناسنامه شماره 23884 به شرح دادخواست 
به كالسة 3962/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان زبيده پژوهنده بشناسنامه 646 در تاريخ 84/2/24 اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- طيبه 
صالح اصفهانى 26693 فرزند و  الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف 21341 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/153   خانم فاطمه ابوطالبى داراى شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به كالسة 
4080/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان فرامرز باقرى خولنجانى بشناســنامه 1463 در تاريخ 93/6/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- فاطمه 
ابوطالبى آدرگانى 35 مادر  و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 21342 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/154   خانم قمر احمدى ونهرى داراى شناســنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به 
كالســة 4084/94 ح 10 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عباسقلى احمدى ونهرى بشناسنامه 241 در تاريخ 94/3/20 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
عبدالصمد احمدى ونهرى 4 فرزند 2- سعيد احمدى ونهرى 16 فرزند 3- مسعود احمدى 
44002 فرزند 4- قمر احمدى ونهرى 4 همسر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف 21340 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/155   آقاى محســن ابوالقاســمى داراى شناسنامه شــماره 1080031928 به شرح 
دادخواست به كالســة 4083/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهدى ابوالقاسمى بشناسنامه 559 در تاريخ 
94/2/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- محســن ابوالقاســمى 1080031928 فرزند 2- امير حســين ابوالقاسمى 
1080281185 فرزند 3- زهرا ابوالقاســمى 0250341891 فرزند 4- اكرم حبيب اللهى 
نجف آبادى 415 همسر 5- طلعت خانم ايزدى 61 مادر  و  الغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و 

يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 21339 رئيس شــعبه 10 شوراى حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/156   آقاى مجيد اسمعيل خانيان داراى شناســنامه شماره 492 به شرح دادخواست 
به كالسة 4092/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان ملك خانم چلوئى بشناســنامه 19342 در تاريخ 94/6/15 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
مسعود اسمعيل خانيان 381 فرزند 2- محمود اســمعيل خانيان 1156 فرزند 3- مجيد 
اسمعيل خانيان 492 فرزند 4- سعيد اســمعيل خانيان 957 فرزند 5- مصطفى اسمعيل 
خانيان 352 فرزند 6- محمد اســمعيل خانيان 564 فرزند 7- زهرا اسمعيل خانيان 494 
فرزند 8- مهرى اسمعيل خانيان 606 فرزند 9- نفيسه اسمعيل خانيان 652 فرزند و  الغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21338 رئيس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/157   آقاى احمدرضا فرجادپور داراى شناسنامه شماره 1286 به شرح دادخواست 
به كالسة 4093/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عفت عديلى  بشناسنامه 98 در تاريخ 94/5/17 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- احمدرضا 
فرجادپور 1286 فرزند 2- منصور فرجادپور 430 فرزند 3- عذرا كاروماســه 26207 
فرزند 4- اصغر فرجادپور 4852/1 همســر و  الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف 21337 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/158   خانم زيور ملك پور داراى شناسنامه شماره 1232 به شرح دادخواست به كالسة 
4087/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان شاهى ملك پور  بشناســنامه 1233 در تاريخ 94/7/5 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زيور ملك پور 1232 
خواهر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

21336 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/159   آقاى اصغر قربانى داراى شناسنامه شماره 8765 به شرح دادخواست به كالسة 
4090/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان يداله قربانى بشناســنامه 5721 در تاريخ 93/10/13 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اصغر قربانى 8765 
فرزند 2- رضا قربانى 7869 فرزند 3- صديقه قربانى 7870 فرزند 4- زهرا قربانى 319 
فرزند 5- اشــرف قربانى 8763 فرزند 6- بتول قربانى 490 فرزند 7- معصومه محمد 
حسنى خوراسگانى 1 همسر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 21335 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/160   آقاى مهدى مزروعى داراى شناســنامه شــماره 4457 به شرح دادخواست به 
كالســة 4096/94 ح 10 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان فاطمه مزروعى بشناســنامه 2 در تاريخ 92/11/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ابراهيم 
مزروعى سبدانى 163 فرزند 2- رضا مزروعى سبدانى 2261 فرزند 3- مهدى مزروعى 
سبدانى 4457 فرزند 4- اصغر مزروعى سبدانى 2074 فرزند 5- ربابه مزروعى سبدانى 
1527 فرزند 6- طاهره مزروعى سبدانى 2024 فرزند 7- طيبه مزروعى سبدانى 12213 
فرزند  و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى 

مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

21334 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/161   آقاى مهدى مزروعى سبدانى داراى شناسنامه شماره 4457 به شرح دادخواست 
به كالسة 4095/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان غالمعباس مزروعى بشناســنامه 515 در تاريخ 69/4/28 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
ابراهيم مزروعى سبدانى 163 فرزند 2- رضا مزروعى سبدانى 2261 فرزند 3- مهدى 
مزروعى ســبدانى 4457 4- ربابه مزروعى ســبدانى 1527 فرزند 5- طاهره مزروعى 
سبدانى 2024 فرزند 6- طيبه مزروعى سبدانى 12213 فرزند 7- فاطمه مزروعى سبدانى 
2 همسر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

21333 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/162   شيرين جان اسكندرى كركى داراى شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست 
به كالسة 4099/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان گشتاسب صفرى بشناسنامه 366 در تاريخ 93/11/12 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شيرين 
جان اسكندرى كركى 21 مادر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 21332 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/163   آقاى عليرضا عمرانى داراى شناســنامه شــماره 14000 به شرح دادخواست 
به كالسة 4101/94 ح 10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان غالمحســين عمرانى دهاقانــى بشناســنامه 83در تاريخ 
94/3/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- محمدحسن عمرانى 3309 فرزند 2- عليرضا عمرانى 14000 فرزند 3- مريم 
بيگم نصر اصفهانى 27 همسر 4- ابوالقاســم عمرانى دهاقانى 3847 پدر و  الغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21331 رئيس شعبه 10 

شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/164   خانم شهناز خوندابى داراى شناسنامه شــماره 2107 به شرح دادخواست به 
كالســة 4105/94 ح 10 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مهدى سليمانى مشهدى بشناسنامه 18495 در تاريخ 94/7/11 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- شهناز خوندابى 2107 مادر و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را دريك نوبــت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد 
واال گواهــى صــادر خواهــد شــد. م الــف 21330 رئيــس شــعبه 10 شــوراى

 حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/165   خانم شهناز خوندابى داراى شناسنامه شــماره 2107 به شرح دادخواست به 
كالســة 4104/94 ح 10 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان احمد سليمانى  بشناسنامه 5647 در تاريخ 94/7/11 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهناز 
خوندابى 2107 مــادر و  الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور 
را دريك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى
 نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهى ظــرف يــك ماه بــه شــورا تقديم

 دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21329 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف 
اصفهان

ــرقت كيف دختر جوان ، او را  دزدان كيف قاپ پس از س
به طرز دلخراشى به قتل رساندند. تحقيقات جنايى براى 

دستگيرى دزدان پرايدسوار آغاز شده است.
هنگامى كه كه فرياد «دزد، دزد» دختر جوانى در بلوار 

آيت اهللا كاشانى سكوت خيابان را شكست. 
عابران دختر جوانى را ديدند كه به در يك خودروى پرايد 

آويزان بود و از مردم كمك مى خواست. 
پرايد با سرعت بااليى حركت مى كرد و دختر جوان پس 
ــت داد و زمين از طى حدود 300 متر تعادلش را از دس

 افتاد. 
ــاهدان ماجرا بى درنگ در تماس با پليس و اورژانس  ش
ــان نيز باالى سر دختر  درخواست كمك كرده و خودش
جوان كه به علت اصابت سرش با زمين بيهوش شده بود 

رفته تا جان او را نجات دهند.
ــرگ دختر جوان  ــران اورژانس، آنها م با حضور امدادگ
ــه تيم جنايى و حضور  را تائيد كردند. با اعالم موضوع ب
ــك جنايى علت مرگ را اصابت ضربه  آنها در محل پزش
ــر و مرگ مغزى اعالم كرد. با مشخص شدن علت  به س
مرگ تحقيقات براى شناسايى هويت دختر جوان آغاز 

شد.
يكى از شاهدان ماجرا به پليس گفت: دقايقى قبل پس 
ــر جوان از  ــه، همزمان با دخت ــد دارو از داروخان از خري

داروخانه خارج شدم. 

ــرد جوانى پياده به  او چند مترى از من جلوتر بود كه م
سمت او دويد و با قاپيدن كيف دختر جوان فرار كرد. او 
چند مترى پياده به دنبالش دويد كه مرد كيف قاپ سوار 

خودروى پرايد نقره اى شد تا فرار كند. 
ــاند  در همين زمان دختر جوان خودش را به خودرو رس
و از سمت در راننده براى پس گرفتن كيف آويزان شد. 
راننده در حالى كه دختر جوان به در آويزان بود، سرعتش 
را افزايش داد كه چند صد متر آن طرف تر دختر جوان 
مقاومتش را از دست داد و با جدول كنار خيابان برخورد 

كرد.
با اظهارات مرد شاهد، هويت مقتول 22 ساله به نام مريال 
شناسايى و تحقيقات از خانواده اش آغاز شد. پدر مريال 
در تحقيقات به كارآگاهان پليس آگاهى گفت: دخترم با 
خودروى پژو 206 خود براى خريد دارو به داروخانه اى 
حوالى ميدان صادقيه رفته بود كه ساعتى بعد ما متوجه 

قتل او شديم.
ــت كه فكر  ــول در كيفش داش ــه ميليون تومان پ  او س
ــدن اين پول به دنبال سارق  ــرقت نش مى كنم براى س

رفته است.
ــى به  ــس آگاه ــل پلي ــان اداره قت ــى از كارآگاه تيم
ــراى  ــان را ب ــى تحقيقاتش ــرس جناي ــتور بازپ دس
ــاز  ــوار آغ ــد س ــل پراي ــتگيرى قات ــايى و دس شناس

كرده اند.

قتل دلخراش دختر جوان توسط 
دزدان كيف قاپ

به گفته سخنگوى سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
ــى و  ــن حادثه را عوامل پليس راه بررس احمر، علت اي

اعالم خواهند كرد.
ــازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر  سخنگوى س
ــنگين و  ــه خودروى س ــادف زنجيره اى ميان س از تص
ــتان اصفهان  ــبك با يكديگر در اس ــه خودروى س س

خبر داد.
ــيدمصطفى مرتضوى، در اين باره گفت: در ساعت   س
ــه تصادف  ــورد حادث ــب يك م ــنبه ش 22:40 پنج ش
ــات گزارش  ــز اطالعات امداد و نج زنجيره اى به مرك
ــل حادثه واقع در  ــد كه در پى آن امدادگران به مح ش
پنج كيلومترى ميمه در محور تهران اصفهان در استان 

اصفهان اعزام شدند.
 مرتضوى ادامه داد: پس از حضور امدادگران در محل 
ــتگاه اتوبوس،  ــد كه تصادف ميان يك دس مشاهده ش
يك دستگاه تريلر، يك دستگاه كاميونت و سه دستگاه 
خودروى سوارى شامل بنز تك، سمند و MVM رخ 

داده است.

 مرتضوى با بيان اينكه در اين حادثه در مجموع به 35 
نفر امدادرسانى شد گفت: 18 تن در اين حادثه مصدوم 
شدند كه 13 نفرشان به مراكز درمانى انتقال داده شده 

و پنج نفرشان نيز به شكل سرپايى درمان شدند.
ــازمان امداد و نجات جمعيت  ــخنگوى س  به گفته س
هالل احمر، علت اين حادثه را عوامل پليس راه بررسى 

و اعالم خواهند كرد.

ــى، امنيتى و اجتماعى استاندار كرمان گفت: در  معاون سياس
24 ساعت گذشته يكهزار و 325 كيلوگرم مرفين در اين استان 

كشف شده است.
 حميد ذكاء اسدى در نشست شوراى پيشگيرى از وقوع جرم 
ــتان كرمان با حضور محمدباقر الفت معاون  ــترى اس دادگس
رييس قوه قضائيه بدون اشاره به جزئيات اين كشفيات افزود: در
ــدر در نزديكى  ــواد مخ ــته حدود دو تن م ــاعت گذش  48 س
كرمان كشف شده است.وى خاطرنشان كرد: 60 تا 70 درصد 
مواد مخدر كه وارد كشور مى شود از استان كرمان عبور مى كند 
و تعداد شهداى استان در اين زمينه، نشان دهنده عزم جدى 
اين استان در مقابله با اين پديده است. وى همدلى و همزبانى 
ــتان كرمان را يكى از بزرگ ترين  بين اعضاى تصميم گير اس
ــت و گفت: شوراى تامين بشدت  مزيت هاى اين استان دانس
ــود با وجود اين  ــى دارند و اگر اين همدلى نب همدلى و همراه
مشكالت و مسائل طبيعى و فقر موجود نمى توانستيم به اين 

آرامش مورد هدف دست يابيم.
ــوارى و  ــا زمين خ ــه ب ــان در مقابل ــتان كرم ــزود: اس وى اف
حاشيه نشينى پيشقدم بوده است و زمانى اين طرح در استان 

ــور اين موضوع جا نيفتاده  كرمان اجرايى شد كه هنوز در كش
ــان مى لرزيد. وى قوانين را يكى از  بود و خيلى ها دست و دلش
ابزارهاى مهم در حوزه پيشگيرى دانست و افزود: متاسفانه در 
زمينه ورود اتباع بيگانه و قاچاق و جابه جايى اين افراد در كشور 
ــب با آنها را نداريم. وى تصريح  قوانين الزم براى برخورد مناس
ــان نيز كمبودهاى قانونى وجود  كرد: در حوزه اموال قاچاقچي

دارد كه اين خالء ها بايد برطرف شود.
 معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار كرمان گفت: الزم 
است پيگيرى هاى الزم صورت گيرد تا بخشى از درآمد حاصل 
از فروش اموال توقيفى قاچاقچيان به استان برگردد. وى تصريح 
كرد: وضعيت زندان ها در استان كرمان نگران كننده است و اين 
امر زمينه اصالح و تربيت مددجويان را با مشكل مواجه كرده 
است.ذكاءاسدى گفت: بسيارى از اتباع بيگانه زودتر از ماموران 
ما از مرزها به استان بر مى گردند كه به دليل وجود خالءهاى 

قانونى در اين حوزه هاست.
وى همچنين با اشاره به در پيش بودن انتخابات اسفندماه افزود: 
اميدواريم با همكارى دستگاه قضايى در اجراى ماموريت خود و 

صيانت از راى مردم به عنوان حق الناس موفق شويم.

كشف يكهزار و 325 كيلوگرم مرفين در استان كرمانچندين مصدوم درتصادف زنجيره اى  محور تهران- اصفهان



امام صادق عليه السالم :
 تكب��ر، اين اس��ت ك��ه م��ردم را تحقي��ر كنى 

و حق را خوار شمارى.
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