
W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
No. 1691 September 29. 2015    16 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com سه شنبه  7 مهر  1394 | 15 ذی الحجه  1436   شمار ه  1691   / 16 صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

امام هادی ؛  
دهمین  ثمره باغ والیت

سحرگاه روز ۱۵ ذی الحجه هنگامی که خورشید اشعه تابناک 
خود را ب��ر روی زمین م��ی گس��ترد، مولود مس��عود خاندان 
 رس��الت حضرت امام علی النقی )ع( دیده بر جهان بازگشود؛ 
نوزادی که باعث سربلندی وافتخار اسالم شد وعمر خود را در راه 

اعتالی تعالیم ارزنده اسالم مصروف داشت و ...
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 س��فارت ش��یلی در تهران در آینده نزدی��ک بعد از
3۵ سال بار دیگر فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. 

محمدجواد ظریف، وزیر ...

وزی��ر بهداش��ت ب��ا اش��اره ب��ه بازگش��ت حجاج، 
 گف��ت: دس��تورات الزم ب��ه تمام��ی کاروان ه��ا، 

هیات های پزشکی و هواپیماهایی که به ...

کارولین کراسکری شرق ش��ناس و محقق دانشگاه 
یو ،  سی ال آمریکا است که تاکنون بیش از ۱۵ عنوان 

کتاب از نویسندگان ایرانی ...

بازگشایی سفارت شیلی 
در تهران بعد از 35 سال

آماده باش برای پیشگیری
 از ورود »کـرونا« به کشور

انگیزه یـک آمریکایی برای 
ترجمه کتاب های دفاع مقدس

سردار جزایری گفت قبل و بعد از توافق: 

رفتار خصمانه آمریکا  تغییری نکرده است
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12

استاندار اصفهان با بیان اینکه مسائل شهری و مدیریت 
آن همیشه همراه با مش��کالت و پیچیدگی هایی بوده 
است، اظهار داش��ت: با وجود همه مشکالتی که وجود 
دارد، نتایج اتفاقاتی که رخ می دهد، شیرین و دل چسب 
است. به گزارش ایمنا، رسول زرگر پور در نشستي که 
دکتر مهدي جمالي ن ژاد به همراه معاونان ش��هرداري 
اصفهان با وي داشتند با اشاره به اینکه تاکنون سه بار 
در مسائل مدیریت شهری ورود پیداکرده، گفت: یک بار 
برای انتخاب ش��هردار در ابتدای کار شهردار سابق، به 
شورا تأکید کردم که باید با یک منطق دیگر به مسائل 
نگاه کند؛ بار دیگر زمانی بود که اعضا به دنبال استیضاح 
ش��هردار بودند و با میانجیگری عن��وان کردم که حاال 
زمان خوبی برای این موضوع نیست و سومین بار نیز در 
اوایل سال 94 بود که به این نتیجه رسیدم که چاره ای 
جز استیضاح وجود نداشته و باید تکلیف کار مشخص 
شود، یعنی یا شهردار عوض ش��ود و یا شورا قانع شود. 
زرگرپور با تأکید بر اینکه ادامه تنش میان ش��هرداری 
و ش��ورا به نفع ش��هر نبود، تصریح کرد: وقتی ش��ورا 
 اعتقادی به گریز از استیضاح نداشت، شرایط به گونه ای 
رقم خورد که شهردار تغییر کند. وی با بیان اینکه بعد 
از استیضاح به دنبال این بودم که روند تغییرات سریع 
برگزار شود افزود: دو روز قبل از معارفه جمالی نژاد، من 

پیامی را به وی دادم و تأکید کردم  ...

پرفسور ریچارد اسکوفیه، استاد دانشگاه ورسای فرانسه 
تاکید کرد: الزم اس��ت تالش همه جانب��ه براي تامین 
جریان دائم��ی آب در رودخانه زاین��ده رود به عنوان 
 بخشی از هویت، تاریخ و عامل سرزندگی شهر اصفهان

 صورت گیرد. پرفس��ور ریچارد اس��کوفیه در دیدار با 
شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان حیرت انگیزترین 
شهر جهان و میدان امام )ره( افزون بر عجایب هفتگانه 
جهانی در دنیا بی نظیر و اعجاب برانگیز اس��ت، گفت: 
پیش��نهاداتي را براي رونق هر چه بیش��تر و توس��عه 
پایدار اصفهان دارم.رییس دانش��کده مردمی معماری 
ورس��ای فرانس��ه، گردش��گری را مهم تری��ن محور 
 قابل س��رمایه گذاری در توس��عه اصفهان دانس��ت و

 تصری��ح ک��رد: الزم اس��ت تقوی��م فرهنگ��ی 
 در جه��ت مدیری��ت رخداده��ا ب��رای اصفه��ان

 تهیه شود و طی آن تاریخ و رویدادهای ...

افرادی توانمند در عرصه های 
مدیریتی انتخاب شدند

جریـان آب در زاینـده رود 
دائمي شود
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آگـهی منـاقـصه 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی ذیل را به شرکتهای پیمانکاری تشخیص 
صالحیت شده به صورت 70%  تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده واگذار نماید:

1- موضوع پروژه: اجرای عملیات خاکی و محوطه سازی پارک محله دانش شهر جدید مجلسی 
2- برآورد تقریبی و هزینه انجام کار: 15/756/000/000 ریال براساس فهرست بهای راه و باند سال 94

3- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج در رشته راه و باند باشند
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به امور 
قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه صالحیت، رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت مربوطه 

با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا تاریخ 94/7/16 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاکتهای الک 

و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
6- نام و نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه - بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم - شرکت عمران مجلسی 

تلفن: 52472733-031 دورنگار: 52472214-031 صندوق پستی: 86316-11178 
 www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول

امور تدارکات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خودروهای وانت و سواری مستعمل و اسقاط 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پیشنهاددهندگان حقوقی و حقیقی می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 1394/07/07 تا تاریخ 1394/07/18 از 

طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا یکساعت قبل از برگزاری جلسه مزایده به آدرس: اصفهان - چهارباغ 

عباسی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تدارکات 

تحویل یا ارسال نمایند. پیشنهادات رسیده رأس س�اعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 94/07/19 با حضور 

اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

ش�رکت کنندگان در مزایده می توانند جهت بازدید از تاری�خ 1394/07/07 لغایت 1394/07/18 همه روزه 

به غیر از ایام تعطیل از س�اعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج در ماده 2 اس�ناد مزایده )محل استقرار( 

مراجعه نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.

  http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir :3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل 

شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه هزینه های سند نویسی، مالیات، عوارض و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد. 

*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

آگـهی مـزایده عمومی شمـاره  9491004 

رشد 36 درصدی گردشگری خارجی اصفهان
 در پنج ماهه نخست امسال؛

اصفهـان پیشانی 
گردشگری ایران است

م الف:18567



ــلح با بيان اينكه تغييرى در رفتار  معاون ستادكل نيروهاى مس
خصمانه آمريكا عليه جمهورى اسالمى ايران مشاهده نمى شود، 
ــان كرد: وضعيت با قبل از توافق تغييرى نكرده است و  خاطرنش
دشمنى راهبردى آمريكا عليه انقالب اسالمى همچنان ادامه دارد.
ــعود جزايرى ، در پاسخ به سؤالى  ــنيم، سردار مس به گزارش تس
درباره تحوالت به وجود آمده در زمينه تهديدها عليه كشورمان 
ــات آمريكايى، ما  ــا توجه به مواضع مقام ــس از برجام گفت: ب پ
ــبت به  ــور كمترين تغييرى را نس ــه اين كش ــار خصمان در رفت
ــالمى و كشورمان مشاهده نمى كنيم، زيرا آنها در اوج  انقالب اس
مذاكرات و حتى قبل و بعد از آن از گزينه نظامى روى ميز خود،
ــى ايجاد تغيير  ــكل ممكنى در پ ــت مى كنند و به هر ش  صحب
ــردار جزايرى، دليل ــتند .س ــت هاى ايران هس در رفتار و سياس
 عدم اقدام نظامى از سوى آمريكا عليه ايران را ناتوانى واشنگتن 
ــا قبل از ــت: از نظر ما وضعيت ب ــت و گف ــه دانس ــن زمين در اي
ــت و دشمنى راهبردى  ــته اى تغييرى پيدا نكرده اس  توافق هس

آمريكا عليه انقالب اسالمى، همچنان ادامه دارد.
ــاره به اهداف آمريكا از  ــلح با اش ــتادكل نيروهاى مس معاون س
ــته اى،  ــرد: مذاكرات و توافق هس ــته اى تصريح ك مذاكرات هس
برگى است كه آمريكايى ها از طريق آن خواستند تا روى منويات 
جمهورى اسالمى ايران تأثير بگذارند،كه اميدواريم با تمهيداتى 
كه در مقابل آن پيش بينى شده است، هرگز چنين اتفاقى نيفتد 
ــان را از اين طريق ــت هاى خودش ــا نتوانند سياس و آمريكايى ه

 عليه ايران، اعمال كنند.
سناريوهاى مختلف آمريكا را بررسى كرده ايم

ــردار جزايرى در پاسخ به ادعاى برخى از مراكز تصميم گيرى  س

آمريكا مبنى بر اينكه يكى از اهداف توافق هسته اى تغيير رفتار 
ــه و عرصه بين الملل  ــى و نظامى در منطق ــران از نظر سياس اي
ــناريوهاى مختلف آمريكا را مورد بررسى قرار  است، گفت: ما س
ــور از بيش از سه دهه پيش تاكنون، عليه ايران داده ايم. اين كش
ــتند  ــت و ما معتقديم كه اين آمريكايى ها هس  توطئه كرده اس
ــر ايجادكند؛ زيرا رفتار ايران  ــان تغيي كه بايد در منش و رفتارش
مبتنى بر مردم ساالرى دينى و عدالتخواهى براى همگان است و
 معتقد است كه جنگ و خونريزى راه حل مناسبى براى كشورها 

نيست و اختالفات بايد از طريق مذاكره برابر حل شود.
آمريكا به دنبال جاده يك طرفه است

اين فرمانده ارشد نظامى كشورمان درباره آينده نزاع و تقابل ايران 
ــت: آمريكايى ها به دنبال يك جاده يك طرفه  و آمريكا اظهار داش
ــان باشند. بديهى است كه  ــتند كه سكاندار آن فقط خودش هس
ايران چنين امرى را نپذيرفته و نخواهد پذيرفت؛ بنابراين منازعه 
ميان آمريكا و ايران تا زمان تغيير رويه آمريكايى ها ادامه خواهد 

داشت.
بازى خطرناك آمريكا در منطقه

ــازى خطرناكى را در  ــردار جزايرى تأكيد كرد: آمريكايى ها ب س
ــورهاى  منطقه پيگيرى مى كنند كه يكى از ابعاد آن تجزيه كش
اسالمى و به خصوص تجزيه بسيارى از كشورهاى منطقه است و 

اين را مى توان از البه الى راهبردهاى كالن آمريكايى ها فهميد.
ــت ها و  ــت كه سياس ــت: اين در حالى اس ــرى گف ــردار جزاي س
ــالمى ايران كامًال در مقابل اين حركت  راهبردهاى جمهورى اس
قرار دارد و تالش مى كند كشورهاى منطقه و كشورهاى اسالمى 
ــود، زيرا ما  ــند و تماميت ارضى آنها حفظ ش در صلح و صفا باش

ــور اسالمى و هر كشورى در منطقه  معتقديم قدرت يابى هر كش
ــت. اين دو سياست هرگز نمى توانند در  به نفع همه كشورها اس
ــير قرار بگيرند. اين كه آمريكا تغيير ادبيات و نه تغيير  يك مس
ــال تالش بيهوده براى  ــت علت آن بيش از سه س رويه داده اس
سرنگون كردن دولت بشار اسد مى باشد، و حاال كه بعد از بسيج 
كردن هزاران تروريست به بن بست و ناكامى رسيده، تالش مى 
ــردار  ــت هاى خودش را اعمال كند.س كند از طرق ديگر سياس
جزايرى خاطرنشان كرد: البته جمهورى اسالمى ايران تالش مى 
كند جلو اين جنگ و خون ريزى را تا جايى كه مى تواند بگيرد، 
ــردم و بعضى گروههاى به  ــام مذاكرات ميان دولت و م ــا انج و ب
اصطالح اپوزيسيون در سوريه به نوعى وفاق ملى دست پيدا كند.
آمريكا به دنبال اعمال سياست هاى خود در منطقه 

است
سردار جزايرى اظهار داشت: كشورهاى منطقه و آنهايى كه واقعا 
طالب صلح و آرامش هستند بايد توجه بيشترى به سياست هاى 
ــند. و دقت كنند كه  ــته باش دوگانه و چندگانه آمريكايى ها داش
در دام سناريوهاى آمريكايى قرار نگيرند. آمريكايى ها در شرايط 
امروز ممكن است كه صحبت از مذاكره داشته باشند، ولى بدون 
ــت هاى خودشان است،  ترديد در پس اين مذكره اعمال سياس
ــان  ــت ديرينه خودش البته كتمان هم نمى كنند و همان سياس

يعنى تغيير دولت قانونى سوريه را باز هم مطرح مى كنند.
ــوريه به بشاراسد و دولت فعلى سوريه در  وى افزود: آيا مردم س
يك انتخابات آزاد رأى ندادند، بنابراين به آمريكايى ها، فرانسوى 
ــوريه  ــت مردم س ها و ديگران چه ارتباطى دارد كه براى سرنوش
ــه همه مى بينند كه  ــت ك تصميم گيرى كنند. واقعيت اين اس
ــى مى كنند كه اين  ــاع عرب چه تالش هاي ــا و ارتج آمريكايى ه

درگيرى خونين همچنان خونين باقى بماند.
دليل كمك نظامى روسيه به سوريه

ــال تجهيزات و امكانات نظامى  ــردار جزايرى در خصوص ارس س
ــوريه گفت: روس ها به عيان مى بينند  ــيه به س ــوى روس از س
ــه كنند. و  ــوريه را تجزي ــالش مى كنند س ــه آمريكايى ها ت ك
ــترين امكانات نظامى توسط آمريكايى ها يا هم پيمانان آن  بيش
ــتان و تركيه و  ــورهاى منطقه مانند عربس چه اروپايى و چه كش
ــى امكانات نظامى را عليه  ــورهاى ديگر با حجم باالي خيلى كش
ــردار جزايرى اظهار داشت: در  مردم سوريه سرازير مى كنند.س
واقع روس ها تالش مى كنند اين عقب ماندگى خود در منطقه 
ــه موازنه اى اتفاق بيفتد كه اين  ــران كنند، و ما اميدواريم ك جب
موازنه بتواند ايجاد بازدارندگى بكند در ادامه هجمه اى كه آمريكا 

عليه سوريه دارد.
جنگ نيابتى عليه بشريت در يمن

سردار جزايرى درخصوص ادامه حمالت تجاوزكارانه عربستان به 
ــالمى در يمن يك اتفاق ميمون  يمن گفت: به دنبال بيدارى اس
رخ داد و آن قيام آحاد مختلف مردم عليه گذشته ى ناسازگار با 
فرهنگ و منش و در واقع آن روحيه آزادى طلبانه يمنى ها بود.
ــورهاى ديگر هم ــورى كه در كش ــفانه همانط ــزود: متاس وى اف

ــلطه و در راس آن آمريكايى ها اين  ــاهد بوديم رژيم هاى س  ش
پديده را برنتافتند و به شدت تالش كردند كه اين نقطه به اصطالح

ــفانه  ــد؛ بنابراين متاس ــه خفه كنن ــى را در نطف ــا بحران  آن ه

ــى كه  ــگ نيابت ــك جن ــع در ي ــه در واق ــم ك ــاهده كردي مش
عربستانى ها آن را به مرحله اجرا در آوردند جنايت عليه بشريت 
ــردار  ــاق افتاد و ماه ها از آن واقعه تلخ مى گذرد.س ــن اتف در يم
ــان كرد: مناسب است در اينجا اشاره كنيم به  جزايرى خاطرنش
اين چالش بزرگى كه ما در سازمان هاى به اصطالح حقوق بشر 
ــتيم؛ با سازمان ملل متحد، با شوراى امنيت، با  با آن مواجه هس
ساير مراكزى كه ادعاى حقوق بشرى دارند و كشورهاى اروپايى 
ــاده اشك تمساح مى ريزند.وى   كه گاهى براى مثال يك اتفاق س
تأكيد كرد: به نظر من در آينده تاريخ درباره جنايتى كه در يمن 
ــخن خواهد گفت، و خيلى از افراد و  اتفاق افتاده است بسيار س
كشورهايى كه همراهى كردند يا سكوت كردند در محكمه تاريخ 

به محاكمه كشيده خواهند شد.
مقاومت يمنى ها با دسـت هاى خالى در برابر ائتالف 

متجاوزان
ــردار جزايرى اظهار داشت: مردم يمن مردم مقاوم و پايدارى  س
هستند؛ بنابراين مى بينيم كه با دست خالى در مقابل ائتالفى كه 
نوشته يا نانوشته شكل گرفته است، مقاومت مى كنند. تجهيزات 
ــط عربستان عليه مردم بى پناه  فراوان آمريكايى و اروپايى توس
ــاس استنادات و شواهد  ــود، ولى بر اس يمن به كار گرفته مى ش
ميدانى و گزارشاتى كه واصل مى شود اين برخوردهاى خصمانه 

خللى در روحيه مردم ايجاد نكرده است.
راه حل فقط مذاكره يمنى - يمنى است

ــردار جزايرى تأكيدكرد: در مقابل، سعودى ها فكر مى كردند  س
به سرعت مى توانند مساله يمن را به نفع خودشان حل كنند و 
خاتمه دهند. اما ماه ها از اين جريان گذشته و نه تنها آن اتفاق 
رخ نداده است بلكه شاهد خساراتى در داخل عربستان به لحاظ 
اين جنگ و منازعه اى كه رخ داده هستيم. به نظر مى رسد كه 
ــتى توسط مردم  ــاله يمن بايس يمن راه حل نظامى ندارد و مس

خود يمن حل شود.
سردار جزايرى  خاطرنشان كرد: هر چه كه ساير كشورها در امور 
ــه خصوص كه دخالت به گونه اى  ــى يمن دخالت كنند ، ب داخل
ــت هاى خودشان را بر مردم يمن و بر  ــد كه بخواهند سياس باش
ــد در واقع به شعله ور  انقالب يمن تحميل كنند، به نظر مى رس
شدن آتشى كه در اين كشور ايجاد شده است، منجر مى شود. ما 
ــتى دنبال راه حل هاى مذاكره اى يمنى - يمنى باشيم كه بايس

 ان شاء اهللا اين مساله به سامان برسد.
تحول راهبردى در عرصه دفاعى

ــردار جزايرى با اشاره به رشادت هاى رزمندگان كشورمان در  س
ــگ تحميلى تأكيد كرد: از زمان پايان جنگ تحميلى  دوران جن
تاكنون تحوالت بسيار زيادى در عرصه هاى دفاعى در مجموعه 
ــه گونه اى كه  ــت، ب ــور به وجود آمده اس ــلح كش نيروهاى مس

وضعيت فعلى ما قابل مقايسه با گذشته نيست.
ــور، يك  ــردار جزايرى با تأكيد بر اينكه در عرصه دفاعى كش س
ــت تصريح كرد: اين تحول، به  تحول راهبردى به وجود آمده اس
ــم مى توانيم در مقابل هجمه  ــت كه اعالم كني ما توانى داده اس
ــرزمين و كشورمان بلكه حتى از  هر قدرتى نه تنها از انقالب، س
ــر جهان دفاع كنيم. ــاير مظلومان در سراس مقاومت منطقه و س
معاون ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به اينكه ايران با تهديد 

ــده در عرصه هاى مختلف مواجه است،  ــناخته ش ــمنان ش دش
ــورى زمينه هاى دفاع مؤثر را در خودش به  تأكيد كرد: هر كش
ــتيم كه  ــمنانى مواجه هس وجود مى آورد. ما از يك طرف با دش
كشور را با اقدام نظامى تهديد مى كنند. اين گفته تنها انديشكده 
ــتمداران در سايه اين كشورها نيست.  ها، اتاق هاى فكر يا سياس
ــط مقامات عالى امريكا و در  ــما بارها شاهد بوده ايد كه توس ش
رأس جمهور اين كشور، ايران به حمله نظامى تهديد شده است.

ايـران رژيـم صهيونيسـتى را حريفـى بـراى خود 
نمى داند

ــخ به سؤالى درباره احتمال واكنش هاى  سردار جزايرى در پاس
ــت در مانع تراشى بر  ــتى پس از شكس احمقانه رژيم صهيونيس
ــته اى گفت: شايد رژيم صهيونيستى حق داشته  سر توافق هس
ــت سنگين پياپى را  ــمگين باشد. زيرا آنها سه شكس باشد خش
ــان و مقاومت  ــان عليه حزب اهللا در لبن ــگ هاى اخيرش در جن
ــطين در غزه دارند. به نظر مى رسد هر اندازه كه اشغالگران  فلس
ــت بزنند زمينه هاى نابودى  ــتر اقدامات جنگ افروزانه دس بيش
ــان را فراهم مى كنند. ايران در  ــف بيش از پيش خودش و تضعي
گذشته هم اعالم كرده است رژيم غاصب صهيونيستى را حريفى 
ــز اين موضوع را  ــايد آمريكايى ها ني براى خودش نمى داند. ش
ــورمان، با اشاره  ــلح كش ــتاد كل نيروهاى مس بدانند. معاون س
ــتى  ــراى مقابله با تهديدات رژيم صهيونيس ــور ب به آمادگى كش
ــور،  ــات دفاعى و وضعيت نظامى كش ــبختانه امكان گفت: خوش
ــرائيلى ها دست به چنين  ــت اس ــت كه بعيد اس به گونه اى اس
ــرائيل عليه ايران با  ــليك اس حماقت بزرگى بزنند. زيرا اولين ش
نابودى كامل اين رژيم و رهايى سرزمين مقدس فلسطين مساوى 

خواهد بود.
ارتقاى همه جانبه توان دفاعى ايران

ــده درباره  ــرح ش ــاى مط ــوص بحثه ــرى در خص ــردار جزاي س
ــفانه ما  ــكى ايران بعد از توافق گفت: متاس توانمندى هاى موش
ــالمى را به  ــورت علنى جمهورى اس ــمنانى داريم كه به ص دش
ــان به ما حق مى دهند  ــدام نظامى تهديد مى كنند، و جهاني اق
ــه همواره براى ارتقاى توان دفاعى خود تالش كنيم.وى افزود:  ك
ــالمى ايران همه  ــبختانه ارتقاى توان دفاعى جمهورى اس خوش
جانبه است، و در همه عرصه ها تالش كرديم كه امكانات دفاعى 
بازدارندگى موثر را ايجاد كنيم. در عرصه مباحث موشكى هم در 

داخل كشور لحظه اى ترديد به خود راه نمى دهيم.
عرصه دفاع را از عرصه مذاكرات كامال جدا مى دانيم

ــت: اصوال عرصه دفاع و دفاع نظامى  ــردار جزايرى اظهار داش س
ــاير عرصه ها مى دانيم و لذا مباحث  را كامال جدا از مذاكرات س
ــت هاى ابالغى خودمان  ــق برنامه و سياس ــكى خود را طب موش

پيگيرى مى كنيم.
دستيابى به توانمندى هاى خوب در زمينه موشكى

ــردار جزايرى خاطرنشان كرد: اين خبر خوب را هم بدهم كه  س
ــبختانه در عرصه موشكى توانايى هاى خوبى را پيدا كرده  خوش
ــك ها از لحاظ برد،  ــم و بخصوص در زمينه ارتقاى فنى موش اي
ــوق العاده اى  ــر جنگى و توانمندى نقطه زنى جهش هاى ف س
ــش جوانان نخبه و  ــه درنتيجه ايمان انگيزه و دان ــته ايم، ك داش

دانشگاهى ما است كه دل در گرو انقالب و نظام دارند.
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ماهى گيرى رسايى از آب گل 
آلود وقايع حج

شنيده ها 

ــود به دولت روحانى  ــايى در پى انتقادات خ حميد رس
ــايت شخصى و صفحه اينستاگرام خود  امروز در وب س
ــووالن ايرانى از سوى  موضوع عدم صدور ويزا براى مس
مقامات سعودى را دستاويزى براى انتقاد مجدد از دولت 
ــايد اگر روزى كه به نماينده معرفى  ــت: ش كرد و نوش
شده دولت يازدهم براى سازمان ملل ويزا ندادند، دولت 
ــايد اگر روزى كه جان كرى  محترم كوتاه نمى آمد، ش
ــخن  ــتى يمن، تلفنى با آقاى ظريف س براى توقف كش
ــكن مى شنيد،  ــخ دندان ش گفت و نتيجه گرفت، پاس
ــى كشورمان  ــايد اگر... امروز اينگونه به هيات سياس ش
اهانت نمى شد و در حالى كه حجاج زيادى به شهادت 
ــداد كثيرى  ــادى مجروح و تع ــد و تعداد زي ــيده ان رس
ــده اند، اينگونه در برابر سعودى ها هم منفعل  مفقود ش
ــت نمى گرفتيم.  ــه چه كنم چه كنم دس نبوديم و كاس
آقاى روحانى، توقع اين بود كه براى التيام بخشيدن به 
ــت،  اضطراب و مصيبتى كه افكار عمومى درگير آن اس
سفرتان را نيمه تمام مى گذاشتيد؛ اما حاال كه مانديد، 
همه منتظرند بشنوند از تريبون سازمان ملل چگونه از 
ــيدگى به ميهمانان خانه خدا  ــعود در رس ناتوانى آل س
سخن خواهيد گفت، چگونه از حقوق ملت داغدار ايران 
ــكنى و  ــخ قاطعانه اى به كارش دفاع خواهيد كرد و پاس
ــد داد. اميدوارم همچون دو  ــعودى ها خواهي توهين س
ــته در برخورد با آل خبيث سعودى، دچار  ــال گذش س
ــده آيد، فرصت  ــيد. لطفا حاال كه مان ــت زبان نباش لكن
ــم هاى  ــازمان ملل را از بين نبريد و چش ــور در س حض
ــى عزتمندانه التيام  ــان ملت داغدار ايران را با نطق گري
ببخشيد. بى ترديد در اين صورت، نيمه تمام نگذاشتن 

چنين سفرى براى افكار عمومى قابل پذيرش است.

ــت:  ــتاگرام خود نوش ــك زاده در اينس ــدى كوچ مه
ــادو  ــى مجلس وزير ارش ــه غير علن ــروز در جلس ام
ــى از وضعيت  ــور وآقاى عبداللهيان گزارش وزير كش
ــد. دادن ــه  ارائ ــان  ومتوفي ــان  مصدوم و  ــان  حاجي
ــد؛  براى اينكه خداى   بر نگرانى هاى مان افزوده ش
نكرده جان وامنيت شان تهديد نشود طرح دوفوريتى 
ــورت دولت وهيات رييسه به تعويق انداختيم،  رابامش
ــده بود  ــش از 140 امضا براى آن جمع ش ــه بي البت
ــدگان آن را  ــم 90درصد نماين ــر ادامه مى دادي واگ

امضاء مى كردند. همه براى شان دعاكنيم.

روايت كوچك زاده از تعويق 
طرح دوفوريتى براى حج

سفارت شيلى در تهران در آينده نزديك بعد از 35 سال 
بار ديگر فعاليت خود را از سر خواهد گرفت.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان با همتاى 
ــيليايى خود در حاشيه اجالس سران سازمان ملل در  ش
ــتور كار توسعه پسا2015 در  نيويورك براى تعيين دس
ــازمان ملل متحد ديدار و گفت وگو كرد و اين دو  مقر س
مقام عاليرتبه در مورد بازگشايى سفارت شيلى در تهران 
و گسترش روابط دوجانبه در زمينه هاى مختلف از جمله 

بخش كشاورزى تبادل نظر كردند.
ــيلى تمايل دولت  ــات وزير امور خارجه ش ــن مالق در اي
ــه به تهران ــزام ديپلماتى عاليرتب ــش را براى اع متبوع

ــتاى ارتقاى روابط سياسى   به عنوان اولين قدم در راس
ــفير و  ــطح س ــالمى ايران به س ــيلى با جمهورى اس ش
بازگشايى سفارت اين كشور در تهران اعالم كرد كه مورد 
ــتقبال محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان  اس
ــال 1359 پس  ــاس اين گزارش در س قرار گرفت.بر اس
ــتو خوزه  ــورى «ژنرال آگوس ــدن ديكتات از روى كار آم
رامون پينوشه اوگارته» وزير امور خارجه وقت ايران طى 
ــتى به سفارت شيلى در تهران خواستار تعطيلى  يادداش
ــور قطع شد.در سال  ــد و ارتباط دو كش اين سفارت ش
ــه بركنار شد  71 پس از اينكه دولت ديكتاتورى پينوش
ــر »روى كار آمد  ــيو آيلوينب ــت جديدى «پاتريش و دول

ايران سفارت خود را بار ديگر در اين كشور باز كرد ولى 
ــائل از جمله مسائل  ــال 78 به دليل برخى از مس در س
ــال 86  ــد و در س ــفارت بار ديگر تعطيل ش مالى اين س
سفارت جمهورى اسالمى ايران مجدداً در شيلى فعاليت 
ــال ها سفارت شيلى در  خود را آغاز كرد. در طول اين س
تهران فعاليتى نداشته و اخيراً نيز نماينده دائم شيلى در 
سازمان ملل با عنوان سفير آكروديته عمل كرده و براى 
ــتوارنامه خود به تهران آمد. در اين مسير چند  تقديم اس
ماه پيش نيز نفر سوم وزارت امور خارجه اين كشور براى 

گفت وگو با مقامات ايرانى راهى تهران شد.
ــه ديدار روز  ــى معتقدند ك برخى از تحليل گران سياس
ــه اى براى  ــيلى مقدم ــه وزراى خارجه ايران و ش جمع
ــيلى در تهران است و اين  ــايى مجدد سفارت ش بازگش
پيش بينى از سوى برخى منابع معتبر مطرح شده است 
كه سفارت اين كشور در تهران در آينده نزديك فعاليت 
ــيارى از  ــود را آغاز خواهد كرد. بعد از توافق وين بس خ
ــورها تمايل خود را براى گسترش روابط سياسى و  كش
ــفر به ايران  ــادى با ايران افزايش داده و بعضاً با س اقتص
ــدار با مقامات عاليرتبه ايرانى تمايل خود را در اين  و دي
ــايد بتوان گفت كه يكى ديگر از  زمينه ابراز كرده اند و ش
ــفارت شيلى در تهران  ــايى مجدد س اثرات برجام بازگش

خواهد بود.

ــوراى راهبردى روابط خارجى تاكيدكرد: الزمه  رييس ش
ــار اسد و شكست  ــوريه ادامه حكومت بش ــاله س حل مس

نيروهاى تروريسم در اين كشور است.
ــردى روابط خارجى  ــوراى راهب كمال خرازى،  رييس ش
ــتى با حضور رييس مركز تحقيقات استراتژيك  در نشس
روسيه كه براى سفرى يك هفته اى به همراه همكارانش 
به تهران آمده است گفت: روسيه تاريخچه پرتحولى دارد 
ــيار  و امروز مى بينيم كه به رهبرى پوتين خودآگاهى بس
ــود؛ ــور ديده مى ش ــوى در حاكميت و رهبرى اين كش ق
ــيه به اين  ــردم امروز روس ــووالن و م ــكلى كه مس  به ش
ــر زياده خواهى هاى غرب  ــيدند كه بايد در براب نتيجه رس
ايستادگى كنند. وى گفت: در سفرى كه به روسيه داشتم 
ــيدند چگونه در برابر تحريم هاى آمريكا براى  از من پرس
ــال توانستيد مقاومت كنيد و حاال آن ها با  بيش از 30 س
ــان به خوبى آنچه  وجود تحريم هاى صورت گرفته عليه ش
ــاس مى كنند و البته  ــت را احس كه ايران لمس كرده اس
ــدا خواهند كرد. ــاى مقابله با آن را هم به خوبى پي راه ه
خرازى گفت: ايران و روسيه دو كشورى هستند كه منابع 
ــى در اختيار دارند. همچنين  ــانى خوب انرژى و منابع انس
ــتراك  ــه لحاظ اقتصادى، فرهنگى و تحقيقاتى نقاط اش ب
ــخ به سوال يكى از  فراوانى بين ما وجود دارد.وى در پاس
ــوريه  ــان روس مبنى بر اين كه آنچه در رابطه با س مهمان

اتفاق افتاده است را چگونه مى بينيد و فكر مى كنيد براى 
ــد به غير از  ــه كارهاى ديگرى باي ــوريه چ حل بحران س
ــود؟ گفت: متاسفانه  آن چه تاكنون صورت گرفته انجام ش
خون هاى بسيارى در سوريه ريخته شد كه ناشى از تهاجم 
غرب و وابستگان به آن ها در منطقه بود. ايران از ابتدا در 
رابطه با سوريه احساس وظيفه مى كرد تا در مقابل تهاجم 
نظامى و تروريسم ايستادگى شود. ما خوشحاليم كه امروز 
روسيه به اين آگاهى رسيده است كه بايد در مقابل تهديد 
ــم ايستادگى كرد و اهميت حل موضوع سوريه  و تروريس
را به خوبى مى داند.وى ادامه داد:  ما ضرب المثلى در زبان 
فارسى داريم كه مى گويد هر وقت ماهى را از آب بگيريد 
ــايد روسيه دير در بحث سوريه وارد شد اما  تازه است. ش
ــوش آمد مى گوييم و اميدواريم با  ــر حال ما به او خ در ه
هماهنگى كه ميان ايران و روسيه وجود دارد آن طور كه 
ــوريه، ايران و روسيه ايجاب مى كند بحران  منافع ملت س
ــود.خرازى گفت: الزمه حل بحران  سوريه حل و فصل ش
سوريه ادامه حكومت بشار اسد است و در مقابل شكست 
ــه حكومت فعلى در  ــم. ما خواهان ادام نيروهاى تروريس
ــتيم چرا كه نمونه ليبى نشان داد با بركنارى  سوريه هس
حكومت چه جنگ و كشتارى صورت مى گيرد. اميدواريم 
ــيه از سوريه مى كنند حكومت  با حمايتى كه ايران و روس

بشار اسد ادامه يابد و بتواند مشكالتش را حل كند.

در آينده نزديك انجام مى شود؛
بازگشايى سفارت شيلى در تهران بعد از 35 سال

خرازى: 

الزمه حل بحران سوريه، ادامه حكومت بشار اسد است

وزير امور خارجه كشورمان سياست هاى تند و افراط گرايانه 
ــت كنونى كانادا را در جامعه بين المللى موجب منزوى  دول
شدن اين كشور دانست و گفت: اين سياست ها به وجهه و 

اعتبار اين كشور آسيب زده است.
ــدادى از  ــش تع ــخ به پرس ــواد ظريف، در پاس ــد ج محم
ــهيل خدمات  ايرانيان مقيم آمريكا و كانادا در خصوص تس
ــولى براى هموطنان مقيم كانادا گفت: گسترش دايره  كنس
ــولى براى ايرانيان مقيم آمريكا  ــهيالت و خدمات كنس تس
ــت. وى افزود: ما حدود  ــادا از اولويت هاى مهم ما اس و كان
ــر حفاظت از منافع  ــت كه براى باز كردن دفت ــال اس دو س
ــود در كانادا در  ــولى به هموطنان خ ــه خدمات كنس و ارائ
ــور  ــت كنونى اين كش ــفانه دول ــتيم؛ اما متاس تالش هس
ــده است.وزير امور خارجه  همواره مانع ارائه اين خدمات ش
ــورمان همچنين گفت: واكنش جامعه فرهيخته ايرانى  كش
ــت هاى  ــادا به تضييقات ناموجه و سياس ــاران مقيم كان تب
ــت.وى ــى كانادا دور از انتظار نيس ــد ايرانى دولت كنون ض
 سياست هاى تند و افراط گرايانه دولت كنونى كانادا را در جامعه 

ــدن اين كشور دانست وگفت:  بين المللى موجب منزوى ش
اين سياست ها به وجهه و اعتبار اين كشور آسيب زده است.
ظريف ايرانيان را در جوامعى كه به آن مهاجرت كرده اند، از 
تحصيل كرده ترين، موفق ترين و قانونمندترين گروه هاى 
اجتماعى آن كشورها خواند و گفت: مهاجران ايرانى در ديگر 
ــتفاده از حقوق قانونى و نفوذ اجتماعى  جوامع همواره با اس
ــت ها و جريان هاى معتدل حمايت  و گروهى خود از سياس

مى كنند.

ــالمى  ــوراى اس ــى، رييس مجلس ش ــى الريجان  عل
ــده اى هم  ــند پيچي ــت و س ــت: برجام، مهم اس گف
ــكر  ــيون تش ــات كميس ــن از زحم ــت؛ بنابراي هس
ــا ــيون مهم و طاقت فرس ــم، چون كار كميس مى كن

 بود .
ــرات برجام  ــد مراقب مخاط ــت: باي ــار داش وى اظه
ــى در برجام وجود دارد  ــيم؛ همچنين لغزش هاي باش
ــت و اجازه ندهيم كه  ــه بايد اين لغزش ها را گرف ك
ــالمى شود  و  ــير و تعبيرى به ضرر جمهورى اس تفس
ــناد  يا در موضوع بازديدها، بايد امنيت اطالعات و اس

نظامى حفظ شود.
ــرد:  ــه ك ــالمى اضاف ــوراى اس ــس ش ــس مجل ريي
را  ــام  برج ــاس  اس ــران،  اي ــالمى  اس ــورى  جمه
ــات تهديدآميز  ــد و هر نوع ادبي ــكارى» مى دان «هم
ــم ه ــن  بنابراي ــم،  مى داني ــام  برج ــالف  خ ــر  ب را 

ــت ارائه  ــى كه قرار اس ــم در طرح ــزارش و ه  در گ

ــود، بايد اين دغدغه ها مدنظر قرار داده شود و لغو  ش
تحريم ها نيز از ديگر موضوعات مهم برجام است.

ــتيم، بلكه در  ــا در پايان راه نيس ــى گفت: م الريجان
ــد همه با دقت  ــتيم؛بنابراين باي ــداى يك راه هس ابت
ــاس اين  ــق كار را پيش ببريم. بر اس ــارت دقي و نظ
ــاى رييس مجلس،  ــزارش، پس از طرح ديدگاه ه گ
ــرات خود را مطرح  ــيون برجام نيز نظ اعضاى كميس

كردند.

 لغزش ها و مخاطرات برجام، بايد گرفته شودسياست هاى افراط گرايانه كانادا، موجب انزواى اين كشور شد

سردار جزايرى گفت قبل و بعد از توافق: 
رفتار خصمانه آمريكا  تغييرى نكرده است
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وزير سابق ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: شخصاً مخالفت وزارت 
ــى را تنگ نظرى مى بينم؛  زيرا  ارتباطات با اصالح تعرفه هاى مخابرات
اكنون با زيان ده شدن تمام مخابرات هاى استانى در حوزه تلفن ثابت، 
ــال پيش براى همه  ــاى تلفن ثابت از 12 س ناكارآمدى ثبات تعرفه ه

محرز شده است.
ــس  ــده مجل ــات و نماين ــابق ارتباط ــر س ــليمانى،  وزي ــد س  محم
ــاد از  نتق ــا ا ــكام 2015 ب ــگاه تل ــالمى در نمايش ــوراى اس ش
ــاى  ــرد درآمده ــه ك ــاره هزين ــات درب ــرد وزارت ارتباط عملك
ــا  پراتوره ــا ا ــه ب ــن وزارتخان ــاط اي ــن وزارت و ارتب كالن اي
ــون تومان براى  ــغ 400 ميلي ــال 93 مبل گفت: برخالف اينكه در س
توسعه ارتباطات در شهرهاى كوچك و روستاها درنظر گرفته شده بود
ــه عقب ماندگى وجود  ــاد و هنوز در اين زمين  اما اين مهم اتفاق نيفت

دارد.
وى همچنين يكى ديگر از اشكاالت عملكرد اين وزارتخانه را درگيرى 
ــت بايد با بخش خصوصى و  وزارت با اپراتورها عنوان كرد و گفت: دول
اپراتورها رابطه صميمى و هدايتى وجود داشته باشد؛ در حاليكه مانع 

ايجاد مى كند و دود اين رفتار د رچشم مردم مى رود.
ــرد: تالش ــه ك ــات اضاف ــاورى اطالع ــات و فن ــابق ارتباط ــر س وزي
ــود و با منابع مالى عظيمى كه امسال   مى كنيم كه اين مسايل حل ش
ــاى بلندى ــده گام ه ــار وزارتخانه قرار داده ش ــال آينده در اختي و س
ــود و مجلس نيز نقش نظارتى خود را دارد و نكات الزم را   برداشته ش

متذكر مى شود.
ــه تلفن ثابت  ــود ك ــليمانى با تاكيد بر اينكه به وضوح ديده مى ش س
ــتانى  ــركت هاى مخابرات اس ــت و همه ش ــان ده اس ــرخ فعلى زي با ن
ــت كه  ــت: منطقى اس ــده اند گف ــان ده ش ــن ثابت زي ــوزه تلف در ح
ــركت را پويا و زنده نگه   ــال پيش امروز نمى تواند يك ش تعرفه 12 س
ــخصا  ــرد: ش ــد ك ــالمى تاكي ــوراى اس ــس ش ــده مجل دارد.نماين
ــه  ــالح تعرف ــر اص ــت در براب ــاره مقاوم ــرى درب ــى تنگ نظ نوع
ــكل را ــته ايم اين مش ــون نيز نتوانس ــم كه تاكن ــن ثابت مى بيني تلف

 حل كنيم.
ــاد مانع و ــت و ايج ــات محور اس ــش ارتباطات خدم ــت: بخ وى گف
 متوقف كردن اين بخش نمى توان انتظار ارائه خدمات جديد را داشت 

و اين امر به صالح هيچ كس نيست.
ــده هيچ  وى تصريح كرد: با وضعيت فعلى كه براى تلفن ثابت ايجاد ش
ــركت جديدى وارد حوزه زيان ده تلفن ثابت نخواهد شد مگر اينكه  ش

عقلش مشكل داشته باشد.  
ــود گفت: اخيرا ــات بايد انجام ش ــليمانى با بيان اينكه اين اصالح س
 مجلس از وزارت ارتباطات ارايه گزارش عملكرد 93 و 94 را درخواست 
ــيدگى  ــن وزارتخانه طبق آمار رس ــت تا به نتايج عملكرد اي كرده اس

شود.

وزير سابق ارتباطات و فناورى اطالعات:
انتقاد از درگيرى وزارت ارتباطات 

با اپراتورها

ــفيدامضاء،  ــران مى گويند قراردادهاى س نمايندگان كارگ
ــوان يك  ــه عن ــل امضاء ب ــاختگى و جع ــناد س ــه اس تهي
ــران رواج دارد و 35 درصد كل  ــازار كار اي ــخ در ب واقعيت تل
ــكيل مى دهد.به  ــل اختالف تش ــا را در مراجع ح پرونده ه
ــازار كار ايران فعاليت  ــاغل در ب گزارش مهر، 22 ميليون ش
ــت. برخى ــر متفاوت اس ــرايط آنها با يكديگ ــد ولى ش دارن
ــيه امنى براى فعاليت يافته و به اصطالح در استخدام   حاش
دولت و يا زيرمجموعه هاى آن هستند؛  ولى بيشتر شاغالن در 
بخش خصوصى فعاليت دارند و شكل كار آنها و قراردادهاى 

شان به گونه ديگرى است.
طى دو دهه گذشته با از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضاى 
نيروى كار و افزايش بى شمار تعداد متقاضيان شغل، امنيت 
ــديدا افت كرده و ديگر كارگرى به صورت دائمى  ــغلى ش ش
ــود. استخدام به خاطره پيوسته و  در جايى استخدام نمى ش
ــتخدام و دعوت به همكارى منظور آگهى هاى رنگارنگ اس

 در جرايد كشور همان اشتغال با قرارداد موقت است.
در اين شرايط جوانان مجبور مى شوند با شرايط كارفرمايان 
ــته و حتى بدون قرارداد نيز فعاليت كنند؛  ولى  اشتغال داش
در بازار كار بمانند. چنين شرايطى كه امروز براى بخش قابل 
ــور وجود دارد به اين معنا است كه  توجهى از نيروى كار كش
شاغالن نمى توانند حتى براى آينده نزديك خود برنامه ريزى 
ــبت به آينده شغلى خود نگرانند و  داشته باشند، جوانان نس
ــايد هر لحظه شغل  مدام به اين موضوع فكر مى كنند كه ش

خود را از دست بدهند.
امنيت شغلى؛ اولويت فراموش شده بازاركار

ــت كه بر ميزان ــائلى اس ــان مى گويند اينها مس كارشناس
ــته و آن را به ــر گذاش ــروى كار در ايران تاثي ــره ورى ني  به
ــروز كارگران و  ــت. ام ــانده اس  پايين ترين حد ممكن رس
شاغالن بازار كار درگيرى هاى ذهنى فراوانى دارند و معموال 
ــا به وجود ــر و كارفرم ــازمانى بين كارگ ــاط و پيوند س ارتب

ــت كه اگر بروز هم نمى كند، در   نمى آيد. اينها واقعياتى اس
ــكل گيرى  فكر بازار كار وجود دارد و دليلى براى كتمان ش
ــه و كنار  كانون هاى تالش، ابتكار و خالقيت كارى در گوش
ــت. با اين وجود، بخش قابل توجهى از بازار كار يكديگر  نيس
ــتركى هم كه انجام را از خود نمى دانند و نسبت به كار مش

 مى شود چندان پايبندى وجود ندارد. بيشتر به اجبار و اينكه 
شاغل به شغل و كارفرما به كارگر نياز دارد تا كار هر دو پيش 
برود به همكارى ها نگاه مى شود و در چنين شرايطى ديگر 
جايى براى شكوفايى بهره ورى نيروى كار، ارتقاء سازمانى، 
بهبود وضعيت حقوق و دستمزد و در يك كلمه تالش براى 
تقويت ميزان توليد ناخالص داخلى كشور و توسعه اقتصادى 
وجود ندارد. كارشناسان روابط كار عقيده دارند بخش قابل 
توجهى از بازار كار ايران به صورتى است كه در آن حس بهره 
ــى وجود دارد و نگاه به كار و تالش بيشتر شكل اجبارى  كش

به خود مى گيرد.
امضاى برگه هاى سفيد براى فرار از بيكارى

ــروى كار  ــراى آموزش ني ــه اى ب ــان هزين اغلب كارفرماي
ــراى تحريك  ــچ تكنيكى هم ب ــى دهند و هي اختصاص نم
ــب ــان اغل ــود ندارند.كارفرماي ــروى كار خ ــره ورى ني به

ــده هاى آنها  ــايى نيروهاى خالق و دريافت اي  در پى شناس
ــتر تمايل دارند با نيروهايى معمولى سر و كار  نيستند و بيش
ــند كه صبح ها در محل كار خود حاضر و عصرها  داشته باش
به خانه بروند. اينها بر شكل گيرى 93 درصد كل قراردادهاى 
ــت چون  كار در ايران به صورت موقت و ناايمن تاثيرگذار اس
هم كارگر و هم كارفرما تنها مى خواهند بار خود را به مقصد 
ــان در بازار كارى كه كارفرماى  برسانند. به عقيده كارشناس
ــت بنگاه، باز  ــه فعاليت و تثبيت فعالي آن با وجود چند ده
ــه با نيروهاى كارى خود  هم به دنبال امضاى قرارداد يكماه
است، ديگر چيزى به عنوان امنيت شغلى معنا و مفهوم پيدا

ــى با صرف  ــه چگونه بنگاه ــت ك ــوال اين اس  نمى كند. س

ــود ولى به  ــدازى مى ش ــه راه ان ــان هزين ــا توم ميليارده
هزينه هاى اداره نيروى كار به عنوان يك هزينه مازاد و سربار 
ــت توليد بدون نيروى كار شكل  ــود؟ آيا قرار اس نگاه مى ش
ــروى كار خالق،  ــانى؟ آيا ني بگيرد و يا از طريق نيروى انس
كارآفرين، بهره ور و باانگيزه مى تواند بنگاه را پيشرفت دهد 
و يا نيروى بى انگيزه، مجبورى و بدون امنيت شغلى؟با اين 
ــور ــى از قراردادهاى كارى كش ــروز حجم انبوه اوصاف، ام

 به صورت كامال بى انصافانه امضا مى شود و كارفرما با وجدانى 
ــى كند كه برگه اى را  راحت نيروى متقاضى كار را مجبور م
سفيد امضا كرده و تكميل محتويات آن را در اختيار كارفرما 

قرار دهد.
تشكيل پرونده هاى جعل امضاء

دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور اظهارداشت: 
ــفيدامضاء، هيات هاى تشخيص و حل  درباره قراردادهاى س
ــكايت كارگر در مراجع قضايى وارد بررسى اختالف پس از ش

 مى شود و اسنادى كه در اين زمينه وجود دارد جمع آورى مى 
شود.پورموسى با تاكيد بر اينكه درباره جعل امضاء نيز پرونده 
ــه امضاهايى كه كارگران  هايى را داريم تصريح كرد: در زمين
مى گويند از آنها جعل شده بررسى هاى تخصصى صورت مى 
گيرد و معموال 10 درصد احتمال دارد كه ساختگى بودن آن 
مشخص شود.اين مقام مسوول كارگرى كشور درباره تاكيد 
وزير كار مبنى بر جرم بودن امضاى قراردادهاى سفيد در بازار 
ــيدگى هاى اينچنينى نيازمند ساز و كار  كار بيان داشت: رس
است و تنها مطرح كردن اينكه متخلفان جريمه مى شوند كافى 
نيست. كارفرمايان بايد موظف شوند كه حقوق كارگران را به 
يك حساب مشخصى واريز كنند.وى خاطرنشان كرد: امنيت 
شغلى كارگران مساله مهمى است كه امروز به مخاطره افتاده و 
در سطح پايينى قرار دارد. متاسفانه برخى كارفرمايان متخلف 
چنين شرايطى را به وجود آورده اند.  ضرورى است براى توقف 

قراردادهاى سفيدامضاء، تدابير اجرايى ترى انديشيده شود.
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ــتان  ــهرهاى سيس ــانى به ش وزير نفت از قرارداد گازرس
ــه عنوان يكى  ــه ارزش 1/8ميليارد دالر ب ــتان ب و بلوچس
ــاد كرد و گفت:  ــن قراردادهاى گازى ايران ي از بزرگ تري
مصرف سوخت مايع به زودى در تمامى نيروگاه ها متوقف

 مى شود.
 بيژن زنگنه در مراسم امضاى قرارداد گازرسانى به شهرهاى 
ــتان با بيان اينكه در حال حاضر  استان سيستان و بلوچس
ــش گاز  ــور تحت پوش 88 تا 89 درصد كل جمعيت كش
ــور چنين سطحى از طبيعى هستندگفت: در تاريخ كش

سرمايه گذارى به روستاها انجام نشده است.
ــتان  ــن طرح را بزرگ ترين طرح تاريخى اس وزير نفت، اي
ــت و با اعالم اينكه هيچ منعى  سيستان و بلوچستان دانس
از لحاظ كمبود سوخت در مسير توسعه اين استان وجود 
ــت تصريح كرد: همه افراد صاحب صالحيت  نخواهد داش
ــاى صنعتى ــراى اجراى طرح ه ــى توانند ب ــد م و توانمن

 سرمايه گذارى كنند و تعهد تامين سوخت مورد نياز آنها با 
وزارت نفت خواهد بود.

اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر لزوم اجرا و تكميل طرح 
ــهر، اظهار كرد: در اين راستا  ــيمى در ايرانش ايجاد پتروش
ــيمى به منظور توليد  بايد واحدهاى پايين دستى پتروش

محصوالت نهايى نيز ايجاد شود.
به گفته اين مقام مسوول، اگرچه هزينه داخلى گازرسانى 
ــر خانوار  ــان براى ه ــك ميليون توم ــازل حدود ي در من
پيش بينى شده ؛ ولى مجموع اين هزينه براى سه ميليون 
خانوار معادل حدود 3000 ميليارد تومان خواهد شد كه 
به صورت غير مستقيم به توسعه صنايع داخلى مى انجامد.

زنگنه با بيان اينكه اين پول براى خريد لوله و اقالن مورد 
نياز گازكشى در منازل، خريد بخارى و آبگرمكن گازى و 
وسايل مشابه خواهد شد كه هنگى داخلى سازى مى شوند، 
ــت: در اين بين تعداد زيادى شغل براى جوانان  اظهارداش
ايجاد خواهد شد و در نهايت منجر به فعال شدن صنعت در 

كشورمان مى شود.
وزير نفت با اشاره به طرح هاى زيادى كه از گذشته در حال 
انجام بوده ولى تكميل نشده بودند، اجراى طرح گازرسانى 
ــتان را يكى از طرح هاى بزرگ و با  ــتان و بلوچس به سيس
اهميت دانست و تاكيد كرد: سال گذشته 120 ميليون متر 
مكعب به ظرفيت پااليش گاز كشور اضافه شده و امسال هم 
باوجود محدوديت ها و مشكالت مالى كه داريم، بايد بتوانيم 
اين روند را ادامه دهيم تا پاسخگوى تقاضاهاى جديد گاز 

طبيعى باشيم.

ــانى به  به گزارش مهر، هزينه قرارداد اجراى پروژه گازرس
ــتان حدود 1/8 ميليارد دالر  شهرهاى سيستان و بلوچس
ــده كه با توجه به جايگزينى گاز با سوخت هاى  برآورد ش

مايع در مدت زمان سه سال قابل بازگشت است.
ــهرهاى زاهدان، زابل،  ــانى به ش اين پروژه با هدف گازرس
ــتان اجرا  ــن نيروگاه هاى اس ــار و همچني ــاش و چابه خ
ــرى به طول 907  ــود. هم اكنون خط هفتم سراس مى ش
ــهر با هزينه يك هزار و  كيلومتر از پارس جنوبى تا ايرانش

730 ميليارد تومان اجرا شده است.
ــوع 950 كيلومتر خط لوله و  با اجراى اين طرح، در مجم
ــهرهاى يادشده اجرا مى شود.  شبكه تغذيه و توزيع در ش
ــرمايه گذارى توسط بخش  اين پروژه به روش BOT و س

خصوصى در مدت زمان دو سال اجرا مى شود.
ــون 340 كيلومتر  ــانى به زاهدان هم اكن در پروژه گازرس
ــده و لوله هاى مورد نياز براى 52  ــازى انجام ش مسيرس
ــر نيز از آن  ــير نيز تهيه و 25 كيلومت كيلومتر از اين مس
ــود با گازرسانى  جوشكارى شده است. پيش بينى مى ش
ــاالنه 1.4 ميليارد ليتر  به نيروگاه هاى استان از مصرف س
گازوييل و 550 ميليون ليتر نفت كوره جلوگيرى مى شود.

ــگام منجر به عدم  ــان اينكه اقدام ديرهن ــاق بازرگانى تهران با بي رييس ات
ــا رييس جمهور در نيويورك  صدور ويزاى تجار ايرانى به منظور همراهى ب
ــركت هاى آمريكايى با مجوز مقامات ارشد  ــدگفت: آماده همكارى با ش ش

هستيم.
ــور در  ــخنان رييس جمه ــه س ــاره ب ــا اش ــارى، ب ــعود خوانس مس
ــراى حضور  ــى ب ــركت هاى آمريكاي ــوت از ش ــر دع ــى ب ــورك مبن نيوي
ــاده همكارى  ــش خصوصى آم ــادى و بخ ــاالن اقتص ــران، گفت: فع در اي
ــر  ــن ام ــا اي ــتند، ام ــى هس ــرمايه گذاران آمريكاي ــركت ها و س ــا ش ب

ــور ــد كش ــوى مقامات ارش ــكارى از س ــازه اين هم ــدور اج منوط به ص
ــزود:  ــران اف ــادن ته ــع و مع ــى و صناي ــاق بازرگان ــس ات ــت. ريي  اس
ــراى ب ــى  محدوديت و  ــده  ش ــل  ح ــى  سياس ــكل  مش ــه  چنانچ
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــران نباش ــاد اي ــور در اقتص ــت حض ــا جه ــى ه  آمريكاي
ــت كاالهاى  ــوژى و كيفي ــاظ تكنول ــى به لح ــركت هاى آمريكاي قطع ش
ــاد ايران ــى حاضر در اقتص ــركت هاى خارج ــاير ش خود قابل رقابت با س
ــتند. وى تصريح كرد: چنانچه محدوديت حضور آمريكايى ها در ايران   هس
برداشته شود، مى توان از امكانات و مزاياى سرمايه گذارى آمريكا بهره مند 
شد، اما الزم است نظام محدوديتى براى حضور اين شركت ها قائل نبوده و 

اجازه مبادالت تجارى با آنها را صادر كند.
ــركت هاى  ــاله پيش روى همكارى با ش ــارى گفت: مهم ترين مس خوانس
ــوى بزرگان  ــائل از س ــت كه به دليل برخى مس آمريكايى، محدوديتى اس
سياسى و اقتصادى كشور، پيش رو قرار گرفته است و اگر امكان وجود داشته 
ــوى فعاالن اقتصادى  ــد قطعا رغبت براى همكارى با آمريكايى ها از س باش
ــوال ديگر مبنى بر دليل عدم همراهى تجار و  وجود دارد. وى در پاسخ به س
فعاالن اقتصادى با رييس جمهور در سفر به نيويورك، گفت: قرار بود هياتى 
از فعاالن اقتصادى رييس جمهور را در سفر به نيويورك و به منظور شركت 
در اجالس ساالنه سازمان ملل همراهى كنند؛  اما به دليل اقدام ديرهنگام، 
ويزاى اين افراد دير صادر شد؛ در غير اينصورت حتما فعاالن اقتصادى هم 
ــيه اين اجالس به نفع اقتصاد ايران گام هاى جدى  ــتند در حاش مى توانس

بردارند.

آماده همكارى با شركت هاى آمريكايى هستيم

سبد اخبار

محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت ،
ــركت  ــران خودرو، به اين ش ــود نقدينگى اي ــوع كمب ــى موض به منظور بررس

خودروسازى رفتند. 
ــازان و در پى آن كمبود  ــكل ركود بازار خودرو و فروش توليدات خودروس مش
ــد تا امروز محمدباقر نوبخت  نقدينگى ايجاد شده براى اين شركت ها باعث ش
سخنگوى دولت و رييس سازمان مديريت به همراه محمدرضا نعمت زاده وزير 
ــوند و در جلسه اى با حضور نوروززاده  صنعت در كارخانه ايران خودرو حاضر ش
ــازى صنايع و يكه زارع مديرعامل ايران خودرو رييس سازمان گسترش و نوس

 به بررسى اين مساله بپردازند.
ــركت ايران خودرو تشكيل شده كه  جلسه نوبخت و نعمت زاده در حالى در ش
ــاز، برخى شركت هاى  ــكالت مالى در اين شركت خودروس به دليل برخى مش
قطعه ساز عنوان كرده اند كه ديگر حاضر به ارائه قطعات به اين شركت نيستند 
ــران خودرو وجود  ــال توقف توليد برخى محصوالت اي كه در اين صورت احتم
خواهد داشت. در اين برنامه نوبخت و نوروززاده عالوه بر بازديد از خطوط توليد 
ــه اى در مورد تأمين نقدينگى اين شركت خودروساز برگزار  ايران خودرو، جلس

شده است.

ــد  ــت احتمال كاهش پيش بينى رش ــاى جهانى به عل ــت در بازاره قيمت نف
اقتصادى از سوى صندوق بين المللى پول كاهش يافت و بشكه اى 48/31 دالر 
فروخته شد. مهم ترين علت اين كاهش قيمت اشاره تحليلگران به چشم انداز 
ــود صنعتى چين در ماه آگوست  ــد اقتصادى ضعيف عنوان شده است.س رش
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/8 درصد كاهش يافت؛ همچنين اين رقم 
براى بازه زمانى ژانويه تا آگوست با افت 1/9 درصدى مواجه شده است. صندوق 
بين المللى پول احتماال چشم انداز رشد اقتصادى جهانى خود را به علت ضعف 
ــكه نفت برنت 29 سنت  بازارهاى نوظهور اصالح و كاهش خواهد داد. هر بش
كاهش يافت و  48/31 دالر در هر بشكه فروخته شد. نفت خام آمريكا نيز 27 
سنت كاهش يافت و 45/43 دالر در هر بشكه معامله شد. قيمت نفت از پايان 

اگوست تاكنون بيش از 10 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
ــش فعاليت هاى حفارى در  ــنبه على رغم كاه كاهش قيمت نفت در روز دوش
ــت كه براى چهارمين هفته متوالى ادامه دارد و نشانه اى از  آمريكا رخ داده اس
تاثير قيمت پايين نفت بر توليدكنندگان نفت و گاز آمريكاست كه برنامه هاى 
حفارى خود را كاهش داده اند.بانك گلدمن زاكس اعالم كرد: «كاهش سريع 
سطح آب در چاه هاى تكميل نشده اى كه روى هم انباشته شده اند مى تواند به 

توليد بيشتر در اواخر امسال و در سال 2016 منجر شود.»
از طرفى تحليلگران معتقدند، آمار توليد نفت آمريكا احتماال عامل اصلى براى 
ــادالت تجارى چين در  ــه خواهد بود؛ همانطور كه مب قيمت نفت در اين هفت

آستانه تعطيالت 7 روزه روز ملى اين كشور كند است.

حضور معاون رييس جمهور
 و وزيرصنعت در ايران خودرو

چشم انداز ضعيف اقتصاد جهان 
قيمت نفت را كاهش داد

زنگنه خبر داد:

امضاى
 بزرگ ترين 

قرارداد
گازى ايران

امضاهاى چشم بسته 
زير اسناد ساختگى؛

رواج 
قراردادهاى 

جعلى
 بين شاغالن

اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئين نامه اجرائى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات نسبت به ارزيابى كيفى پيمانكاران واجد 
شرايط و داراى صالحيت جهت دعوت به مناقصات يك مرحله اى به شرح زير اقدام نمايد.

توضيح: داشــتن گواهى صالحيت ايمنى پيمانكارى از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى و مرتبط بودن موضوع فعاليت شــركت (مندرج در 
اساسنامه) با موضوع مناقصات فوق الزامى است.

3- مهلت و محل دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى: حداكثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 94/07/09 با در دست داشتن معرفى نامه 
كتبى به نشانى: اصفهان - جاده شيراز - بعد از ترمينال صفه - ايستگاه راه آهن - امور قراردادها 

4- مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 94/07/26 به نشانى: دبيرخانه امو ر ادارى.
5- هزينه اسناد : (200/000) ريال 

6- دريافت اسناد ارزيابى از طريق پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات HTTP :// IETS.MPOORG.IR و مراجعه حضورى 
7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهى به عهده برندگان مناقصات مى باشد.

* پس از انجام ارزيابى كيفى، از پيمانكاران داراى صالحيت كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت 
به عمل خواهد آمد.

آگهى دعوت به ارزيابى كيفى فراخوان نخست 

اداره كل راه آهن اصفهان 

شماره رديف
مناقصه

رتبه/پايهمدت اجرامحل اجراموضوع مناقصه

گواهى صالحيت پيمانكارى از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعىيكسالايستگاههاى اصفهان، سيستان و كاشانخدمات سوختگيرى ديزلها143/94/7

ايستگاههاى اصفهان، كاشان، سيستان و خدمات حمل و نقل مواد سوختى243/94/8
زرين شهر 

مجوز حمل مواد سوختى از شركت پخش فراورده هاى نفتىيكسال

م الف: 18461
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                دريچه

ــط  ــت از جنگل ها در تاريخ 94/3/24توس طرح حفاظت و صيان
ــده است و بررسى اين طرح  هيات رييسه مجلس اعالم وصول ش
ــتور كار عادى مجلس قرار گرفته است.  بدون قيد فوريت در دس
ــوراى  ــرح در صحن علنى مجلس ش ــورت تصويب اين ط در ص
ــالمى، هرگونه بهره بردارى از جنگل ها براى يك دوره تنفس  اس
ــيده نيست كه  ــد. بر هيچكس پوش ــاله ممنوع خواهد ش 10 س
ــش از آنكه تفكر  ــع و آبخيزدارى بي ــازمان جنگل ها، مرات در س
ــد، تفكر بهره بردارى و سود آورى از  ــته باش حفاظتى وجود داش
جنگل ها و مراتع كشور جارى است. در حال حاضر با بهره بردارى 
ــور جهت تامين چوب، صدور پروانه  ــمال كش از جنگل هاى ش
ــدم نظارت  ــت مراتع، ع ــن برابر ظرفي ــى چندي ــراى دام اهل چ
ــع و غيره،  ــى به مرات ــروج دام اهل ــر ورود و خ ــى و كنترل ب كاف
آسيب هاى بسيارى متوجه عرصه هاى طبيعى كشور شده است؛ 
ــازمان همچنان به دنبال بهره بردارى و كسب درآمد از  اما اين س

اندك باقيمانده طبيعت كشور است..
ــر و  ــات وحش جنگل بر اثر س ــترس در حي ــى و ايجاد اس نا امن
ــوب، ايجاد  ــزات قطع و انتقال چ ــران و تجهي صدا و تردد كارگ
ــى به اعماق جنگل ها، تخلفات  جاده هاى متعدد جهت دسترس
ــارت ضعيف و  ــايه نظ ــكاران و عوامل آنها در س ــترده پيمان گس
ــيب هايى است كه طرح هاى  ده ها مورد ديگر تنها بخشى از آس

مبتنى بر بهره بردارى بر پيكر جنگل هاى كشور وارد مى كند.
ــت،  زيس ــط  محي ــداران  طرف ــالش  ت ــا  ب ــه  ك ــال  ح

ــت و  ــازمان حفاظت محيط زيس ــرى هاى س پيگي
ــردم در ــادى از نمايندگان م ــداد زي ــى تع همراه
ــالمى طرح حفاظت و صيانت  ــوراى اس مجلس ش
ــه و با تصويب  ــتور كار قرار گرفت از جنگل ها در دس
ــاله  ــور براى دوره ده س ــگل هاى كش اين طرح جن
ــيد تا خود را كمى ترميم  نفس راحتى خواهند كش
و بازسازى كنند، فرياد بهره برداران در نكوهش اين 

طرح بلند شده و دائما به مخالفت با آن مى پردازند.
ــه، مدير گروه  ــار نظر در اين رابط در تازه ترين اظه
ــگاه علوم  ــكده منابع طبيعى دانش جنگلدارى دانش
ــت:  ــارى گفته اس ــع طبيعى س ــاورزى و مناب كش
«چنانچه توقف بهره بردارى از جنگل ها اجرايى شود 
مشكالتى گريبان گير جنگل هاى شمال خواهد شد».
ــاره وضعيت فعلى جنگل هاى  مجيد لطفعليان، درب
شمال ايران توضيح داد: جنگلدارى، مديريت جنگل 
ــك موضوع كامال  ــت گذارى بهره بردارى، ي و سياس
ــمال  ــت. اينكه جنگل هاى ش ــى تخصصى اس علم
ــت و ما هم طى  ــت بديهى اس ــكالتى اس داراى مش
سنوات گذشته به ريشه يابى و چاره جويى آن مشغول 

بوده ايم. 
ــم  ــص در عل ــراد غيرمتخص ــه اف ــزود: اينك وى اف
ــد، از نگاه  ــكار بپردازن ــه معرفى راه جنگل دارى ب
ــت؛ ما حق مى دهيم كه طرفداران  علمى مردود اس
محيط  زيست و دلسوزان جنگل فرياد برآورند كه حال 
جنگل خوب نيست، اما بى شك ارائه راه حل برعهده  
متخصصين جنگل است. در اين  بين راه حل هايى از 
ــتراحت   جمله توقف موقت بهره بردارى با عنوان اس
جنگل يا تنفس جنگل ها در يك دوره 10 ساله مطرح  
شده است. متاسفانه با وجود اينكه اساتيد دانشگاهى و 
تمامى اساتيد رشته هاى مديريت، سياست، اقتصاد و 
مهندسى و جنگلدارى اين ديدگاه را اشتباه مى دانند، 

اين طرح در حال اجرايى شدن است.
لطفعليان ادامه داد: با استفاده از علم جنگل شناسى، 
ــات بهره بردارى  ــد و با اقدام جنگل پرورش مى ياب
ــن چوب  ــگل و تامي ــع جن ــالى وض ــب اعت موج
ــدى  ــاله رون ــن مس ــود. اي ــازار مى ش ــاز ب موردني
ــدت  ــعه يافته به ش ــورهاى توس ــت كه در كش اس
ــق، محور اصلى  ــيارى مناط در جريان بوده و در بس

توسعه اقتصادى آن ها محسوب مى شود. امروز سخن ما اين است 
كه براى نجات جنگل ها الزم است طرح هاى جنگلدارى موجود 
ــتيبانى قرار گرفته و در يك  و مصوب سازمان مورد حمايت و پش
دوره گذار 3 تا 5 ساله اقدام به تجديدنظر و بروزرسانى آن ها منطبق 
ــت بدانيم  ــود. وى افزود: الزم اس با علم نوين جنگلدارى دنيا ش
افزايش جمعيت، وجود دام و دامدارى، استفاده نكردن از دانش روز 
و مالحظات سياسى و شخصى در تصميم گيرى ها، معلوم و قطعى 
ــتن  ــم طمع داش نبودن حدود اراضى ملى و فرصت طلبى و چش
ــان به جنگل ها  به منابع طبيعى، موارد عمده و اصلى آسيب رس
ــى در طرح هاى جنگلدارى  ــت و اينكه عمليات جنگل شناس اس
ــود، خطايى بزرگ  ــتند، متوقف ش كه خود حافظ جنگل ها هس

است.
ــاورزى و منابع طبيعى  مدير گروه جنگلدارى دانشگاه علوم كش
ــارى تصريح كرد: اتالف توليدات چوبى جنگل معادل 1500  س
ميليارد تومان در سال، ضرر و زيان مجريان طرح هاى جنگلدارى 
و به تبع آن كاهش حفاظت از جنگل، كاهش اشتغال مفيد جوامع 
ــگل از قبيل قاچاق چوب  ــام اعمال مضر به حال جن محلى و انج
ــهيل در  ــف روند احيايى جنگل ها، تس و تصاحب عرصه ها، توق
واگذارى عرصه هاى جنگلى و تغيير كاربرى توسط بهره برداران 
ــط  ــاز توس ــاخت و س ــادن، رانت خواران صاحب قدرت و س مع
ــت كه گريبانگير جنگل ها  ــاير ارگان ها از جمله مشكالتى اس س

مى شود.

عكس روز 

وحشت بهره برداران و مخالفت آنها با تصويب طرح حفاظت و صيانت از جنگل ها

حساسيت گونه هاى در معرض خطر همانند گوزن زرد ايرانى كه در سراشيبى تندى 
ــت كه تلفات حتى يك راس از آنها  ــوى انقراض قرار دارد، به اندازه اى زياد اس به س
بر اثر سهل انگارى قابل بخشش نيست. شهريور امسال خبر تلف شدن يك راس از 
گوزن هاى زرد ايرانى و جراحت احتمالى تعدادى ديگر حين انتقال از سايت تكثير 
ــادى را  ــرف و حديث هاى زي ــتان ح ــايت دز خوزس ــاه به س ــارت كرمانش در اس

به دنبال داشت.
ــان  ــى از كارشناس ــه جمع ــن زمين ــا در اي ــش ه ــر و واكن ــاب خب بازت
ــفانه جايگاه علمى و تخصصى  ــت را به اين باور رسانده است كه متاس محيط زيس
حفاظت از اين گونه منحصربه فرد هنوز آن طور كه شايسته است از جانب سازمان 
حفاظت محيط زيست جدى گرفته نمى شود. در ادامه مشروح نظر كارشناسان و 

استادان صاحب نظر در زمينه علوم و فنون جابه جايى حيات وحش را مى خوانيد.
ــى Dama dama mesopotamica زيرگونه  ــام علم ــا ن گوزن زرد ايرانى ب
ــتگاهى در منطقه  ــرات زيس ــت. ارزيابى تغيي ــران اس ــرد و بومى اي منحصربه ف

ــتگاه هاى مناسب  ــان مى دهد زيس ــن زيرگونه دز و كرخه نش براى اي
ــال،30 درصد  ــا در مدت 18 س ــدا در اين منطقه تنه ــش پيــ كاهـ
ــى و مجدد اين  ــى احتمال ــر نوع معرف ــه طبيعت كرده اند. ه ــه ب گون
د ايران بايد براساس الگوهايى باشد كه احتمال بقاى  ا ــر ف ا
ــى تكثير و  ــتم كنون ــد؛ وگرنه سيس را تضمين كن
معرفى از يك قفس به قفس ديگر يا ورود مجدد گونه 

ــال پيش با مشكل جدى  ــايتى كه كمتر از دو س به س
ــتى قرنطينه نشده،  انگل مياز مواجه بوده و هنوز به درس

بدون ترديد دورهاى باطلى است كه براى جمعيتى آسيب پذير 
ــى  ــه منطق ــچ وج ــه هي ــا 5000 راس) ب (1000 ت
ــيا،  ــور خوزه لوئيز فرناندس گارس ــد. پروفس به نظر نمى رس
ــكده  ــى از دانش متخصص ژنتيك و زادآورى حيوانات وحش

ــپانيا  ــتره مدورا اس ــگاه اكس ــكى دانش دامپزش
ــتره  ــگاه اكس در اين باره مى گويد: دانش

ــى آلمان  ــوزه تاريخ طبيع ــدورا و م م
ــان دادند  در تحقيقى مشترك نش
ــت ژنتيكى  ــه از اهمي اين زيرگون
ــابه  ــه گونه مش ــبت ب ــى نس باالي
ــت؛ اس ــوردار  برخ ــى  اروپاي

ــاى خالى مطالعات  با اين حال، ج
ــوس  ــك در ايران بسيارمحس ژنتي
ــى،  ــر حميدرضارضاي ــت. دكت اس

عضو هيات علمى گروه محيط زيست 
ــگاه گرگان و از مشاوران سازمان  دانش
ــت هم معتقد است تلفيق  محيط زيس

ــاى گوزن زرد  ــه جايى جمعيت ه و جاب
ــط سازمان  ايرانى كه در حال حاضر توس
ــت اجراست، اصولى  محيط زيست در دس
ــاز آن  دارد كه موثرترين فاكتور تصميم س

ــت. وى ضمن  سازگارى با زيستگاه اس
تاكيد بر ضرورت كنترل درون آميزى ها، 
ــى زادآورى در  ــالف زمان ــه اخت ب
ــاره مى كند،  زيستگاه هاى مختلف اش

و  توجه به آن را از ضروريات مى داند.
جابه جايى غيراصولى و غيرتخصصى

ــتى و حيات وحش سازمان حفاظت  ــت كه دفتر تنوع زيس خبرها حاكى از آن اس
ــايت هاى تكثير گوزن زرد  ــاماندهى به تعدادى از س محيط زيست در راستاى س
ــتند، بلكه حتى تجهيزات  ــتاندارد نيس ــش مورد كه ظاهرا نه تنها اس و به ويژه ش
ــود در اين  ــم دارد 55 راس گوزن موج ــد، تصمي ــار ندارن ــم در اختي ــى را ه كاف
ــتان و باغ شادى  ــايت دز در خوزس ــايت هاى مجهزتر ازجمله س ــايت را به س س
ــكلى  ــان مى دهد درهمان مرحله اول كار مش ــواهد نش در يزد منتقل كند، اما ش
ايجاد شده كه به تصور عده اى از متخصصان و كارشناسان بايد آن را جدى گرفت. 
تلف شدن يك مورد گوزن نر كرمانشاه از مجموع چهار گوزن انتقالى به خوزستان 
ــت، از منظر آمارى سوال  كه به معناى تلفات 25 درصدى در يك انتقال ساده اس
ــك دفتر حيات وحش در اين باره  ــى، دامپزش برانگيز است. دكتر محمود مرعش
ــتان  ــك اس ــه جايى با آقاى دكتر اكرامى، دامپزش ــووليت اين جاب مى گويد: مس

ــتيم.  ــوده و ما در مبدا حضور داش گوزن ها پس از به هوش آمدنمازندران ب
ــتان قرار  ــتان خوزس ــار نماينده اس ــرا جعبه در اختي ــد؛ اما ظاه گرفتن
ــده! مرعشى در جابه جايى نامناسب بوده وباعث تلف شدن  حيوان ش

ــان پاسخ به اين پرسش كه چرا جعبه  ــط ايش گوزن ها توس
ــده، توضيح داد:  ــى بررسى نش ــتان مدع ــده اس نماين

ــا همين  ــال نيز ب ــام داده بود قب جعبه انتقال را انج
ــده!  ــش نيام ــكلى پي و مش
ــه  ــخ ب ــن در پاس وى  همچني
ــل براى   ــا اين فص ــه آي ــش ك اين پرس
ــت  ــب اس ــوزن ها مناس ــه جايى گ جاب
ــب ترين فصل  ــى گويد: مناس يا خير، م
ــن فصل  ــى گوزن همي ــراى جابه جاي ب
ــت! دكتر على رونق،  اس

دامپزشك اداره كل محيط زيست استان خوزستان نيز آسيب جدى فيزيكى گوزن 
تلف شده شامل كوفتگى شديد پشت، آثار خون بر بدن وشكستگى دندان ها را تائيد 

كرده و مى گويد: دامپزشكى همراه گروه جابه جايى نبود.
موشكافى متخصصان از يك اتفاق به ظاهر ساده

نقد اول
ــص  متخص و  ــران  ته ــگاه  دانش ــتاديار  اس ــزاده،  علي ــين  افش ــر  دكت
ــر  ــاق اخي ــه اتف ــا در زمين ــتگاه ه ــت زيس ــش و مديري ــات وح ــوژى حي اكول
ــوزن زرد  ــروژه تكثير گ ــى پ ــت وقت ــخص نيس ــراى ما مش ــد: هنوز ب ــى گوي م
در زيستگاهى ديگر موفق بوده، چه اصرارى براى بازگشت به يك زيستگاه مشكوك 

وجود دارد.
ــوزن زرد را در  ــتر از 50 راس گ ــى بيش ــاز تلفات ــگل مي ــش ان ــال پي دو س
ــن زيرگونه  ــت بار ديگر اي ــازمان محيط زيس ــازى كرد و س ــتان زمينه س خوزس
ــطه درون آميزى از نظر ژنتيكى هم ضعيف شده به جايى آسيب پذير را كه به واس
ــت. طبيعى  ــترده دام در محيط اطراف باثبات نيس  مى برد كه به دليل حضور گس

ــت جابه جايى گونه اى چنين ارزشمند بايد  براساس اصول اس
واسطه ضعف خاص و علمى باشد، اما متاسفانه هنوز هم به 
دو تيم مجزا مديريت شاهد هستيم كار جابه جايى را 

ــدا انجام مى دهند؛ يعنى بيهوشى  را در مب
ــازى را  ــد تيم يك تيم و رهاس در مقص

ــه عهده  ديگرى ب
ــرد. اين كار  مى گي
ــكل تعريف  با پروت
ــن المللى  ــده بي ش
ــى  ــه جاي ــراى جاب ب
ــش همخوانى  ــات وح حي

ندارد.
ــر  ــالف نظ ــزاده برخ ــر علي دكت
ــات وحش  ــر حي ــك دفت دامپزش
ــمند  ــت، مديريت هوش ــد اس معتق
ــش در همه جا  ــى حيات وح و تخصص
ــوزن زرد تاكيد  ــورد گ ــژه در م ــه وي ب
ــدارد، وى افزود:  ــرف ن ــى ص ــر بيهوش ب
كارشناسان فرانسوى و آمريكايى بيهوشى 
ــى و متفاوت با  ــيار تخصص گوزن زرد را بس
ــم داران توصيف مى كنند. جابه جايى  ساير ُس
ــال 68 از  موفق و بدون تلفات 30 گوزن زرد در س
منطقه دشت ناز به اروميه را چگونه مى توان با انتقال 
ــد، آن هم در  ــال 94 و تلفات 25 درص چهار گوزن در س
ــتان كه شروع فصل  ــب يعنى اواخر تابس يك فصل نامناس
ــا از نظر رفتارى،  ــت و حيوان نه تنه جفتگيرى گوزن هاس
ــت  ــر فيزيولوژيكى آماده جابه جايى نيس ــى از نظ بلكه حت

مقايسه كرد.

نقد دوم
ــران و  ــگاه ته ــكى دانش ــل دامپزش ــارغ التحصي ــان، ف ــان معماري ــر ايم دكت
ــورهاى ناميبيا،  ــش از كش ــات وح ــاى حي ــازى و بيمارى ه ــيپ مقيدس فلوش
ــن  ــم تري ــرى مه ــووليت پذي ــى، مس ــد: در بيهوش ــى گوي ــپانيا م ــد و اس هلن
ــى  ــوول بيهوش ــك مس ــه چرا دامپزش ــت ك ــوال اينجاس ــت. س ــش كار اس بخ
در اين جابه جايى حضور نداشته، در حالى كه موظف بوده زمان رسيدن به مقصد و 

در تمام طول راه از گوزن ها مراقبت كند.
ــل گرماى هوا و هم  ــال،  هم به دلي جابه جايى گوزن زرد، آن هم در اين فصل از س
ــود. برخالف نظر  ــچ جاى دنيا توصيه نمى ش ــاز فصل توليد مثل در هي به علت آغ
مسوول دفتر حيات وحش كه مرگ اين حيوان را طبيعى اعالم كرد، علم دامپزشكى 
هيچ مرگى،آن هم مرگ گونه اى چنين ارزشمند ، را طبيعى نمى داند مگر آن كه 

علت مشخص شود.
ــت؟ به عنوان يك  ــد از ده روز اصال امكان پذير اس ــكافى اين حيوان بع آيا كالبدش
ــرح جابه جايى را  ــك حيات وحش، هزينه 90 ميليون تومانى كل اين ط دامپزش
ــد اين هزينه براى چه كارهايى  عجيب و قابل تامل مى دانم. بهتر بود اعالم مى ش
در نظر گرفته شده است. بيهوشى نشخواركنندگان مستلزم به كار بستن تركيبات 

دارويى خاصى است كه پايه آنها اتورفين است.
ــريع هم تاثير بگذارد.  ــت پذير باشد و س تركيب دارويى انتخابى بايد كامال برگش
ــى به روزترين  ــاند، اما حت ــت غذا را به حداقل برس در ضمن احتمال نفخ و برگش
داروهاى دنيا يا حتى مجهزترين وسايل حمل و نقل حيات وحش چنين هزينه اى را 

نمى طلبند.
نقد سوم

ــت دانشگاه گرگان و  دكتر حميدرضا رضايى، عضو هيات علمى گروه محيط زيس
ــت باور دارد چنين انتقال زمينى پرخطرى نه تنها  از مشاوران سازمان محيط زيس
ــده، بلكه حتى مديريت تخصصى نيز در مورد آن اعمال  در فصل مناسب انجام نش
نشده است: بهترين زمان جابه جايى آخر آبان و اوايل آذر است كه فصل توليدمثل 
گوزن زرد پايان يافته و بريدن شاخ هاى گوزن هيچ مشكلى از نظر توليدمثل براى 

جانور به وجود نمى آورد. 
ــاخ هاى باقيمانده به صورت طبيعى مى افتد و شاخ  در ضمن پس از دو ماه، پايه ش
ــپرى  ــد خواهد كرد و دوره ايمن باردارى هم براى ماده ها س جديد به جاى آن رش

شده است.
ــى و تخصصى  ــاس اصول علم ــد براس ــن كار باي ــت كه اي ــكل دقيقا اينجاس مش
ــاز فصل جفتگيرى ،  ــاخ خود را، آن هم در آغ ــود، زيرا گوزن زردى كه ش انجام ش
ــيار  ــدارد، بلكه حتى بس ــوان رقابت ن ــا در محيط جديد ت ــت داده، نه تنه از دس

آسيب پذير هم مى شود. 
ما با يك گونه عادى مواجه نيستيم؛ بلكه با يك گونه در خطر انقراض روبه رو هستيم 
كه تلف شدن يك راس آن هم بسيار مهم است. عالوه بر اهميت زيستى و اكولوژيكى 
ــوزن زرد ايرانى  ــراى نگهدارى و پرورش هر گ گوزن زرد ايرانى، فراموش نكنيم ب

ميليون ها تومان هزينه مى شود. 
ــك، فضاى اختصاصى و نگهبانى شبانه روزى  ــط دامپزش تغذيه، كنترل دائم توس
ــوان آن را  ــس چگونه مى ت ــت. پ ــالى چند ميليون تومان هزينه اس به معناى س
ــى ادارات كل  ــرد؟ برخ ــه ك ــى توجي ــى دانش ــگارى و ب ــهل ان ــك س ــا ي ب
ــون  ــد ميلي ــاالنه چندص ــوزن زرد س ــدارى از گ ــراى نگه ــت ب ــط زيس محي
ــا حتى  ــتر آن ه ــار جمعيتى بيش ــه آم ــد، در حالى ك ــى كنن ــه م ــان هزين توم
ــاس  ــر چه اس ــد ب ــد را باي ــات جدي ــن تلف ــون اي ــت. اكن ــم نيس ــى ه افزايش

توجيه كرد؟
شيشه عمر گوزن  زرد ايرانى دست كيست؟
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ــتان تهران از تشكيل  ــعبه ويژه تخلفات دارويى و بهداشتى تعزيرات اس رييس ش
پرونده براى برندهاى معروف توليد آبليمو و آب ميوه خبر داد.

مرتضى خدايى در حاشيه جلسه نظارت بر وضعيت آبميوه ها و آبليموها كه با حضور 
نمايندگانى از دانشگاه هاى علوم پزشكى و استاندارد استان تهران در محل تعزيرات 
حكومتى استان تهران برگزار شد گفت: اين جلسه به هدف رفع معضالتى در حوزه 
ــطح عرضه دارند، اما بهداشتى  ــتاندارد در س توليد آبليمو و آبميوه كه عالمت اس
نيستند برگزار شده است. وى ادامه داد: در سطح عرضه عمومى، كاالهايى به ويژه 
آبميوه و آبليموهايى عرضه مى شود كه به داليل متعددى از مواد شيميايى در آن 
ــتفاده مى كنند و به نام آبليمو و آبميوه طبيعى در اختيار مردم قرار مى دهند.  اس
خدايى با تخلف خواندن اين موضوع ادامه داد: رسيدگى به اين موارد جزو وظايف و 

در دستور كار تعزيرات حكومتى است.
رييس شعبه 54 تعزيرات حكومتى استان تهران با بيان اينكه در سال هاى گذشته 
ــده اند گفت:  ــد و برندهايى نيز محكوم ش ــكيل ش پرونده هايى بدين منظور تش
با وجود عرصه بسيار گسترده اين آبميوه ها و آبليموها در عرصه بازار، امروز احساس 
ــتا قرار شد در قالب  ــود و در همين راس ــد كه بايد با اين معضل برخورد ش مى ش
ــود كه به هر عنوان در ــركت هايى انجام ش ــترك نظارت بر ش ــت هاى مش گش
 برچسب ها و تبليغات شان اعالم مى كنند آنچه داخل ظرف آبليمو و آبميوه شان 

وجود دارد طبيعى است كه با آنها برخورد مى شود.
خدايى خاطرنشان كرد: براساس آمارها و پرونده هاى تشكيل شده در دانشگاه هاى 
علوم پزشكى و استاندارد، قريب به اتفاق برخى شركت هاى معروف بدون استفاده از 
ليمو كاالى خود را عرضه مى كنند و مى گويند اين آبليموها تحت عنوان كنستانتره 
ــده آن را كامال شيميايى  ــگاه ها با بررسى هاى انجام ش است در حالى كه آزمايش
ــيدگى به تخلفات دارويى و بهداشتى تعزيرات  ــعبه ويژه رس مى دانند. رييس ش
ــتان تهران گفت: دو پرونده در اين زمينه به نتيجه رسيد و راى صادر  حكومتى اس
ــت كه به يك سرى استعالماتى  ــركت ها هنوز باز اس شده است و پرونده بقيه ش

نياز دارد.
ــدن راى و تاييد آن در مرحله تجديدنظر،  وى اضافه كرد: بعد از صدور و قطعى ش

اسامى شركت ها اعالم خواهد شد.
ــتاندارد روى كاال ،  ــت اس ــود عالم ــى با وج ــركت هاي ــان اينكه ش خدايى با بي
تخلف مى كنند اظهار داشت: شركت هايى هستند كه عالمت استاندارد و آرم مجوز 
بهداشت روى كاالى خود دارند؛ اما خالف مجوزى كه گرفتند از اقالم غيرطبيعى در 

كاالهاى شان استفاده مى كنند. 
خدايى در مورد بازدارنده بودن يا نبودن آراى جرايم گفت: آراى تعزيرات حكومتى 
ــيارى از اين  ــود و در بس ــتى صادر مى ش ــاس قانون تعزيرات و امور بهداش براس
ــت نه جرم،  ــود؛ اما چون بحث تخلف مطرح اس ــازات ها بازدارنده ب پرونده ها مج
ــت تعطيلى محل و ضبط كاال به نفع دولت انجام مى شود.خدايى  در مرحله نخس
ــروش كاالهايى كه راى قطعى  تاكيد كرد: هيچ يك از مراكز عرضه مجددا حق ف
براى آنها صادر شده مانند آبليموى دستچين را ندارد و در صورت مشاهده برخورد 
ــش قيمت هاى  ــتان تهران درباره افزاي ــعبه 54 تعزيرات اس ــود.رييس ش مى ش
آبليمو از زمان سخت گيرى تعزيرات در رسيدگى به اين پرونده ها گفت: افزايش 
ــان دهند از  ــد كننده نش ــركت هاى تولي ــت تا اين ش ــا امرى عادى اس قيمت ه
ــدند نوك پيكان  ــتفاده مى كنند. وى ادامه داد: آنها متوجه ش ليموى طبيعى اس
ــان  ــت و از اين رو قيمت ها را افزايش مى دهند. خدايى خاطرنش تعزيرات كجاس
ــت كه به توليدكنندگان بگوييم وقتى در توليدات خود از  كرد: هدف مان اين اس
مواد شيميايى استفاده مى كنيد، اجازه نداريد اعالم كنيد كه آبليمو و آبميوه و يا

هر محصول ديگر، طبيعى است.

ــر افزايش  ــا اعالم خب ــور ب ــتاد ديه كش مديرعامل س
دو برابرى زندانيان نسوان جرايم غيرعمد در ماه شهريور 
ــته(مرداد)، از آمار 157 نفرى اين  ــبت به ماه گذش نس

محكومان خبر داد.
ــداهللا جواليى گفت: طبق آخرين آمار تا پايان  سيداس
مرداد ماه، محكومان زن زندان هاى كشور جمعيت 79 
نفرى را به خود اختصاص مى دادند؛ كه متاسفانه امروز 

اين آمار با رشد دو برابرى همراه است.
وى علت حبس 85 درصد اين بانوان را محكوميت هاى 
ــن زنان به دليل  ــزود: جمعى از اي مالى عنوان كرد و اف
ــرانجام و بسيارى ديگر به دليل  بلندپروازى هاى بى س
ــتى  ــى از سرپرس ــكالت خانوادگى و تعهدات ناش مش
ــوند كه  يك خانواده، مجبور به صدور چك هايى مى ش
ــى از پرداخت  ــرايط خاص بازار رقابت در ادامه بنا به ش

تعهدات ناتوان شده و به تبع آن راهى زندان مى شوند.
ــترين تعداد زندانيان  مديرعامل ستاد ديه كشور، بيش
ــت  ــتان مركزى دانس زن را با 20 محكوم مربوط به اس

ــتان هاى تهران و فارس  و تصريح كرد: در اين راستا اس
ــترين نسوان  با 18 زندانى و اصفهان با 16 مددجو بيش

غيرعمد را به خود اختصاص داده اند.
وى زندان هاى ايالم و چهارمحال وبختيارى را ميزبان 
ــتان هايى  فقط يك زندانى زن اعالم كرد و گفت: در اس
چون قزوين، كرمان و سيستان وبلوچستان خوشبختانه 
هيچ زندانى زن محكوم به جرايم مالى غيركالهبردارى 

نداريم.
ــن محكومان را  ــار اي ــده افزايش آم جواليى علت عم
عدم اعمال مقررات خاص بانكى در گرفتن دسته چك 
ــيارى افراد  ــه اينكه بس ــزود: با توجه ب مطرح كرد و اف
ــواده به راحتى  ــت خان از جمله جوانان و زنان سرپرس
ــق به دريافت  ــاب بانكى موف و صرفا بر مبناى يك حس
ــا عنايت  ــن خصوص ب ــوند، در اي ــته چك مى ش دس
ــت بانك ها ضمن  ــوء اين سياست الزم اس به عواقب س
ــه ميزان  ــا توجه ب ــررات محدودكننده و ب ــال مق اعم
موجودى و گردش مالى افراد، آن هم به صورت اعتبارى 

به متقاضيان دسته چك ارائه دهند.
ــاله  ــه ويژه هموطنان به مس ــه داد: البته توج وى ادام
ــانه ها  ــوى رس ــش از پيش از س ــز بايد بي ــت ني ضمان
ــروز غالب  ــرايط ام ــود، زيرا در ش ــريح و تبليغ ش تش
ــار اجتماعى از هزينه تولد كودك گرفته تا هزينه  اقش
ــان را با اتكا  تحصيل دانش آموزان و ازدواج فرزندان ش
ــازند،  ــى س ــق م ــى محق ــدد بانك ــاى متع ــه وام ه ب
ــن بانكى  ــذ تضامي ــر در اخ ــورد تجديدنظ ــن م در اي

بيش از پيش محسوس است.
ــال و  ــور گفت: در ابتداى س ــتاد ديه كش مديرعامل س
ــا حمايت  ــتاد مردمى ب ــن س ــبت روز زن اي ــه مناس ب
ــر از زندانيان زن  ــه آزادى 70 نف ــبت ب نيكوكاران نس
ــه اين آمار  ــور اقدام كرد ك ــود در زندان هاى كش موج
تقريبا شامل 90 درصد محكومان بود، اما متاسفانه در 
فاصله اى كوتاه به دليل عدم وجود برنامه اى مدون در 
ــته افراد به زندان ها به  بحث پيشگيرى از ورود ناخواس
خصوص در بحث نسوان جرايم غيرعمد، اين آمار مجدد 

با ورودى هاى جديد به وضع سابق خود بازگشت.
جواليى با بيان اينكه بيش از 60 درصد اين مددجويان 
را مادرانى تشكيل مى دهند كه صاحب يك تا دو فرزند 
هستند، خاطر نشان كرد: هرچند آزادى زنان سرپرست 
ــواره از اولويت هاى  ــرزمين هم خانوار و مادران اين س
ــت، اما توجه به وضعيت اين  اصلى ستادديه بوده و هس
ــرايط اين قبيل افراد در معرض  ــاماندهى ش افراد و س
ــاد مردمى نبوده و  تهديد فقط در حوزه وظايف اين نه
ــازى، يك اقدام  در زمينه آموزش عمومى و فرهنگ س

قاطع و همگانى مورد نياز است.
ــرب ترى  ــب آثار مخ ــان به مرات ــزود: حبس زن وى اف
ــته و  ــرد داش ــك م ــدن ي ــى ش ــه زندان ــبت ب نس
ــكالت روحى و روانى  اعالم گزارش هاى متعدد از مش
ــا به ناچار اوالد  ــته از زندانيان كه جمعى از آنه اين دس
ــت كرده و  ــدان تربي ــه نام زن ــم در مكانى ب خود را ه
ــيدگى مى كنند، خود دليلى  به امور معمول آن ها رس

متقن بر اين مطلب است.

رييس كميسيون قضايى وحقوقى مجلس با تاكيد بر اينكه قانون 
ــى هيچ نقصى ندارد، گفت:  فعلى مربوط به مجازات اسيدپاش

نمى توان براى مجازات اسيدپاشى، قانون مجزا نوشت.
ــازات  ــش مج ــزوم افزاي ــوص ل ــاهى، درخص ــار ملكش الهي
ــى يكى از جرائم خشن  ــى، گفت: اسيدپاش مقابله با اسيدپاش
ــردم و  ــار م ــه موردتنفر همه اقش ــت ك ــمئز كننده اس و مش
ــاى مختلفى مى توان  ــن با رويكرده جامعه قرار دارد، بنابراي
ــى كرد. نماينده مردم كوهدشت  مجازات اسيدپاشى را بررس
ــى را  ــالمى، افزود: اگر فردى اسيدپاش ــوراى اس درمجلس ش
ــت در جامعه انجام دهد، مشمول  با انگيزه ايجاد رعب و وحش
ــده كه  ــاره ش ــوان محاربه بوده و در محاربه به اين نكته اش عن
ــراى مردم  ــت ب ــلحه براى ايجاد رعب و وحش هرفردى از اس
استفاده كند بايد از مجازات اعدام براى اين شخص استفاده كرد. 
ــا انگيزه هاى  ــت كه فرد ب وى تاكيد كرد: اما گاهى ممكن اس
ــد، بنابراين براى  خاص ديگرى اقدام به اسيدپاشى كرده باش
ــنگينى مانند  ــازات هاى س ــخصى مج انگيزه هاى خاص ش

حبس و ديات در قانون پيش بينى شده است.

ــوان قصاص  ــرايط مى ت ــاهى با بيان اينكه در برخى ش ملكش
ــفانه گاهى  ــرد، افزود: متاس ــازات ديگرى ك ــل به مج را تبدي
ــم از بينايى يك فرد  ــى و يا جرم ديگرى چند ده با اسيدپاش
از بين مى رود كه شايد نتوان به همان اندازه فرد متهم را قصاص 
كرد، بنابراين مى توان دراين شرايط قصاص را تبديل به مجازات 
ديگرى كرد. اين نماينده مردم درمجلس نهم با تاكيد براينكه 
قصاص براى جرائم ديگرى نيز وجود دارد، گفت: درهرجرمى 
ــد، مى توان قصاص را  ــرايط قصاص وجود نداشته باش اگر ش

به مجازات ديگر تبديل كرد. 
ــه ركن انجام يك جرم، گفت: براى انجام يك  وى با اشاره به س
ــه ركن معنوى يعنى نيت، مادى و قانونى نياز است،  جرم به س
ــى  ــد اسيدپاش ــاص مانن ــرم خ ــك ج ــراى ي ــن رو ب از اي
ــف  ــى را تعري ــده خاص ــوان قاع ــر نمى ت ــرم ديگ ــر ج و ه
ــص  ــود نق ــاز و وج ــورت ني ــات در ص ــن قض ــرد؛ بنابراي ك
ــد،  ــالم كنن ــد اع ــوع را باي ــن موض ــازات اي ــن درمج قواني
هرچند كه قوانين فعلى درحوزه مقابله با اسيدپاشى هيچ نقصى 

ندارد.

ــت: داوطلبان  ــنجش گف ــازمان س ــاور عالى س مش
دوره هاى كارشناسى ارشد به منظور تكميل ظرفيت 
ــنبه 12 مهر تا پنج شنبه 16 مهر  مى توانند از يك ش
ــنجش مراجعه و حداكثر 20 كد  به سايت سازمان س

رشته محل را انتخاب كنند. 
ــازمان  ــت: اطالعيه س ــار داش ــين توكلى اظه حس
ــته  محل هاى جديد و تكميل  سنجش حاوى كد  رش
ــته محل  دوره هاى كارشناسى  ظرفيت برخى كدرش
ــگاه ها و موسسات  ــال 94 دانش ــته س ارشد ناپيوس
ــايت  ــنبه 6 مهر 94 روى س ــى از دوش ــوزش عال آم
 www.sanjesh.org ــانى سازمان سنجش به نش

قرار دارد.
ــون ورودى  ــى كه در آزم ــام داوطلبان وى افزود: تم
ــال 94  ــته س ــد ناپيوس ــى ارش دوره هاى كارشناس
ــه حاضر بودند، اعم از اينكه  ثبت نام كرده و در جلس
مجاز به انتخاب رشته بودند يا نه، مى توانند با مطالعه 

ــرايط الزم  ــتن ش ــه مربوطه، در صورت داش اطالعي
حداكثر 20 كد رشته محل را انتخاب كنند.

ــنجش گفت: داوطلبان از  ــازمان س ــاور عالى س مش
ــنبه 16 مهر 94،  ــت پنج  ش ــنبه 12 مهر لغاي  يك ش
ــنجش مراجعه و  ــازمان س ــايت س ــد به س مى توانن
ــته محل هاى انتخابى را در فرم انتخاب رشته  كد رش

اينترنتى ثبت كنند.
توكلى بيان كرد: داوطلبانى كه قبال در رديف پذيرفته 
ــز داوطلبانى  ــده نهايى قرار گرفته اند، البته به ج ش
ــيه  ــرايط خاص و بورس ــته هاى داراى ش كه در رش
پذيرفته شده اند، در صورت انتخاب رشته هاى جديد 

در اين مرحله، قبولى قبلى آن ها لغو مى شود.
ــى  ــته از داوطلبان ــرد: آن دس ــح ك وى تصري
ــرايط خاص يا  ــته محل هاى داراى ش كه در كد رش
ــده اند در اين مرحله حق انتخاب  بورسيه پذيرفته ش

رشته ندارند.

ــت دادن آزادى هاى فردى در ميان جوانان و غلبه مشكل هاى  ــت از دس گسترش تصور نادرس
ــت.  ــه در اولويت چندم زندگى آنان قرارگرفته اس ــبحى بدل كرده ك اقتصادى، ازدواج را به ش
ــنتى با كمك رسانه هاى  ــان افزايش ازدواج را در گروى آموزش و تقويت الگوهاى س كارشناس

ملى و جامعه مى دانند.
از ديرباز، بسترسازى و ساماندهى «ازدواج» به عنوان يك پديده ى اجتماعى، از مهم ترين وظايف 
ــاوندان  ــتقيم والدين و پرس و جوى اقوام و خويش ــمار مى رفت كه با دخالت مس خانواده به ش
تحقق پيدا مى كرد؛ اما اكنون، با تغيير شرايط فرهنگى و اجتماعى، اين قرارداد اجتماعى مهم 
ــنتى، مدرن (نوگرا)،  ــد تا آن جا كه شاهد انواع ازدواج س نيز دستخوش تحول هاى پايه يى ش
تلفيقى از اين دو و ازدواج هاى اينترنتى هستيم؛ اما در كنار دگرگونى هاى صورت گرفته در روند 
پديده ى ازدواج، شاهد تغيير چشمگيرى در وقوع اين امر اجتماعى هستيم و آن كمرنگ شدن 

ازدواج در ميان جوانان و افزايش سن متقاضيان ازدواج است.
كارشناسان اجتماعى بر اين باورند كه عوامل بيرونى همچون مشكل هاى اقتصادى، شرايط دشوار 
گذران زندگى و افزايش سطح انتظارها، ازدواج را به خرده فرهنگى بدل كرده كه در اولويت هاى 

بعدى زندگى جاى گرفته است.
تا آن جا كه بنا به گفته ى «محمد اسماعيل مطلق» مدير كل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، ازدواج اولويت هفتم جوانان قرار گرفته است.

ــرخ بارورى  ــتاى ارتقاى ن ــت در راس ــاى كلى جمعي ــت ه ــه در همايش تبيين سياس وى ك
مبتنى بر سالمت مادر و كودك در اروميه سخن مى گفت، افزود: در اين نظرسنجى كه از جوانان 
ــد كه پيش از ازدواج، اولويت هاى ديگرى مانند اشتغال  مجرد صورت گرفته است، مشخص ش
ــكيل خانواده است. در اين جا اين  و تحصيل قرار دارند كه نشانگر بى توجهى نسل جوان به تش
پرسش مطرح است كه آيا به درستى ازدواج بى هيچ دليلى به عنوان اولويت هاى دست چندم 
جوانان تلقى مى شود يا موانع و مشكل هاى درونى خانواده و بيرونى اجتماع، جوانان را به سمت 
ــب موقعيت هاى اجتماعى و شغلى مناسب و  و سويى كشانده كه پس از تحصيل، اشتغال،كس
غيره به مقوله ى تشكيل خانواده و ازدواج فكر كنند؟ موضوعى كه گروه پژوهش و تحليل خبرى 
ــان دادن به اين چالش،  ــب براى پاي ــدوكاو اين موضوع و ارايه ى راهكار مناس ايرنا به دنبال كن

به گفت و گو با جامعه شناسان و مشاوران خانواده پرداخت.

ازدواج اولويت نخست، اما گام آخر
جهيزيه و خانه ى تازه، هلهله ى ميهمانان و سرانجام شنيدن كلمه ى «بله» از زبان عروس خانم 
مدتى است كه بنا به داليل گوناگون كمتر ديده و شنيده مى شود و سن بله گفتن رو به افزايش 
ــت؛ تا آن جا كه بنا به گفته ى «على اكبر محزون» مديركل دفتر اطالعات آمار، جمعيت و  اس
مهاجرت سازمان ثبت احوال، افزايش سن ازدواج در مردان از 6/7 درصد در سال 1384 به8/8 
ــال 1384 به 11/2 ــيده و اين افزايش براى زنان از 6/3 درصد در س ــال 1393 رس درصد در س

 در سال 1393 افزايش پيدا كرده است.
ــان اجتماعى، عواملى همچون تحصيل، اشتغال و  ــيب شناس ــان و آس برخى از جامعه شناس
كسب منزلت اجتماعى را سه اولويت نخست جوانان امروزى عنوان مى كنند كه به دنبال كسب 
ــن ميان «طهورا نوروزى»  ــتر، ازدواج را در اولويت هاى بعدى قرار داده اند؛ اما در اي درآمد بيش
ــت: گاهى موضوعى به عنوان اولويت نخست برخى افراد  پژوهشگر و مشاور خانواده معتقد اس
ــتيابى آن  ــش زمينه هاى دس ــت كه پي ــوار اس ــتيابى به آن تا اندازه اى دش قرار دارد كه دس
ــيد آيا به واقع ازدواج، در اولويت هاى آخر جوانان  در اولويت قرار مى گيرند. در اين جا بايد پرس
قرار گرفته است يا بلكه اولويت نخست است، اما چون دستيابى به ازدواج در شرايط كنونى دشوار 

شده است، براى رسيدن به آن محورهاى ديگر در اولويت قرار مى گيرند.
نوروزى افزود: همان طور كه مى بينيم در شرايط كنونى براى رسيدن به امر ازدواج، داشتن شغلى 
با درآمد باال به عنوان يكى از پيش شرط هاى ازدواج مطرح مى شود؛ در نتيجه يافتن پاسخى براى 
چرايى فكر نكردن جوانان به ازدواج، قابل گفت و گو و پژوهش است و در اين مسير بيان اين مطلب 

كه اولويت هاى جوانان تغيير كرده، نادرست خواهد بود.
 بى ميلى اجبارى يا اجبار به بى ميلى

مصرف گرايى، تجمل گرايى، افزايش انتظارها و خواسته ها، گسترش تشريفات ازدواج و جهيزيه 
و بسيارى از موارد مادى و فرهنگى ديگر در كنار نبود اطمينان به آينده ى شغلى از جمله موانع و 

مشكل هاى زيادى است كه در امر كاهش ازدواج موثر است.
ــووليت  ــيارى از دختران تحصيلكرده هم عواملى مانند ترس از نبود تعهد و مس در برابر نيز بس
پذيرى مردان، بيكارى، اعتياد، درخواست جهيزيه هاى سنگين و دخالت هاى والدين را از عوامل 

بى ميلى به ازدواج عنوان مى كنند.

نوروزى، پژوهشگر و مشاور خانواده هم در پاسخ به چرايى كاهش ازدواج، شرايط بيرونى را متهم 
ــت؛  اصلى عنوان كرد و گفت: اين جمله كه جوانان به ازدواج فكر نمى كنند، قابل پذيرش نيس
ــرع و قانون  ــت كه مى خواهد در چارچوب ش چرا كه ازدواج يك نياز فطرى براى هر جوانى اس
ــاس تمايل بوده است و اكنون تمايلى  ــد. نمى توان گفت كه ازدواج در گذشته بر اس به آن برس
به اين امر نيست و رفتار و الگوى جوانان تغيير كرده است. نمى توان گفت به دليل اين كه جامعه 
ــت. در زمان كنونى هم تمايل  ــت، رفتار افراد هم تغيير كرده اس از شكل سنتى خارج شده اس
ــكيل خانواده وجود دارد؛ چرا كه در ذات بشر نهفته است. انسان نمى تواند به تمايل هاى  به تش
فطرى خود بى نياز باشد و به آن «نَه» بگويد؛ اما شرايط بيرونى، پاسخ گويى به اين نياز فطرى و 

غريزى را مستلزم زمان و موقيعت مناسب قرار داده است.
ــخت افزارى و نرم افزارى به مقوله ى ازدواج  ــاور خانواده، به طور كلى دو نگاه س از نگاه اين مش
وجود دارد كه از اقتصاد و تامين معيشت به عنوان عامل سخت افزارى ازدواج و از تغيير معيارهاى 
ــورى به عنوان عامل نرم افزارى مى توان  ازدواج و مباحث فرهنگى، خوى فردگرايى و تجردمح
نام برد. حال اين كه وزن كدام يك در كاهش آمار ازدواج و توسعه ى تجردگرايى سنگين تر است، 
ــوار شده و فشار اقتصادى  ــى خواهد بود. گروهى بر اين باورند كه گذران زندگى دش قابل بررس
ــكل گرفته  ــه خرده فرهنگ هاى ش ــت؛ اما با نگاهى ب ــردن جوانان اس عامل اصلى ازدواج نك
ــا و نگاه هاى  ــمى ه ــم و هم چش ــا درمى يابيم كه غلبه ى انتظارهاى نابجا، چش در خانواده ه
ــت. به گونه يى كه مى توان گفت در  ــتى ازدواج افزوده اس ــختى هاى معيش ظاهرگرايانه بر س
ــوار بود، اما فرهنگ حاكم قناعت گرايى و قناعت محورى  دوران گذشته نيز گذران زندگى دش

باعث مى شد تا افراد با اندكى اندوخته روزگار بگذرانند.
پررنگ شدن روحيه ى فردگرايى و بى رنگى اشتراك

رواج تصور نادرست به خطر افتادن استقالل شخصى دختر و پسر و محدود شدن و از دست دادن 
ــت كه در سال هاى گذشته  ــترك؛ از جمله خرده فرهنگ هايى اس آزادى عمل در زندگى مش

در ميان جوانان نفوذ كرده است.
ــت كه  ــى جوانان به امر ازدواج اس ــم يكى از داليل بى ميل ــش روحيه ى فردگرايى ه اين افزاي
«فخرالسادات محتشمى پور» فعال اجتماعى به آن اشاره كرد و گفت: اكنون در شرايطى زندگى 
ــترى پيدا كرده است و افراد  ــبت جمع گرايى ارزش بيش مى كنيم كه در دنيا، فردگرايى به نس
ــوربختانه  ــتند. ش ــر اجتماعى هس ــت بهت ــب موقعي ــرايط خود و كس ــت ش ــه دنبال تثبي ب
ــت و به اين امر دامن مى زند. به اين معنا  شيوه هاى تربيتى ما در خانواده ها نيز تغيير كرده اس
كه در يكى، دو دهه ى اخير توجه جدى به فرزندان بيشتر شده است و خانواده براى تامين شرايط 
ــذرد. به همان ميزان، زمانى كه فرزندان وارد  بهتر زندگى براى فرزندان، از همه چيز خود مى گ
زندگى مى شوند، از خودگذشتگى ندارند و سعى در ايجاد تعامل و تفاهم نمى كنند؛ در نتيجه 
ــواده را به ازدواج  ــرايطى نمى دهند و تجرد و گذران زندگى در كنار خان تن به ازدواج در هر ش

در شرايط دشوار، ترجيح مى دهند.
طهورا نوروزى هم در اين باره گفت: زمانى كه در خانواده هاى ايرانى، زن و مرد حوزه هاى فردگراى 
ــاب بانكى خودم» يا «ملك خودم»  پررنگى براى خود تعيين كنند و عبارت هايى مانند «حس
ــر و فردگرايى  ــرور كمرنگ ت ــراكت، همراهى و تعامل به م ــرد، موضوع ش ــت قرار گي در اولوي
برجسته تر خواهد شد. نخستين پايه هاى اين فردگرايى نيز از همان دوران كودكى در خانواده ها 
شكل مى گيرد؛ چرا كه از كودكى مى آموزيم اتاق خودم، كتاب خودم، لپ تاپ خودم. يعنى اين 
فردگرايى روز به روز در جامعه پررنگ شده و در نتيجه يكى از خروجى هاى فرهنگ فردگرايى، 
تجرد در جامعه و بى تمايلى به تقسيم منافع است. بنابراين هدف از ازدواج كه دركنار هم بودن و 

از بين بردن فردگرايى است به قهقرا مى رود.
همچنين برخى از صاحبنظران اين عرصه، افزايش آمار طالق و نبود الگوى مناسب براى ازدواج 

را از داليل عمده ى بى ميلى جوانان به ازدواج عنوان مى كنند.
ــاد وى، نمى توان  ــه اعتق ــت. ب ــمى پور از جمله ى اين صاحبنظران اس ــادات محتش فخرالس
ــكل هاى جدى وجود دارد و ممكن  ذات طالق را رد كرد. به طور معمول، در خانواده يى كه مش
است به بحران هاى خطرناك كشيده شود، بهترين انتخاب، جدايى است. بروز اين گونه مسايل، 
ــن معنا كه  ــه اي ــذارد؛ ب ــراى ازدواج مى گ ــان ب ــرى جوان ــم گي ــى در تصمي ــه ى منف نتيج
ــر به جدايى  ــه ازدواج منج ــرار مى گيرند ك ــر اين باور ق ــاهده ى افزايش آمار طالق، ب با مش
ــش  ــش ازدواج، كاه ــنتى افزاي ــاى س ــم؟ باوره ــرا ازدواج كني ــس چ ــد، پ ــد ش خواه
ــواده هاى  ــووالن و خان ــى مس ــته ى قلب ــامان خواس ــاى بس ــواده ه ــكيل خان ــالق و تش ط
ــى روبه رو  ــق آن ها با موانع ــل گوناگون تحق ــته به دالي ــال هاى گذش ــت؛ اما در س ايرانى اس

بوده است.

 پيامدهاى منفى تجردگرايى بر جامعه
ــالم، جامعه را به سطح قابل قبولى از بهبود  ازدواج، تشكيل خانواده و رشد و تربيت فرزندان س
ــى  ــاى فراوان ــيب ه ــمت آس ــه س ــه را ب ــش ازدواج جامع ــر، كاه ــاند و در براب ــد رس خواه
سوق خواهد داد. از نگاه «امان اهللا قرايى مقدم» آسيب شناس، ركورد اقتصادى، تشديد افسردگى، 
از بين رفتن توازن و تجانس زن و مرد در جامعه از پيامدهاى اصلى سست شدن گام هاى جوانان 

به سوى ازدواج است.
ــمردن پيامدهاى ناگوار كاهش ازدواج و افزايش  ــگاه، به برش ــتاد دانش اين جامعه شناس و اس
ــى از آن را در پنج جنبه مورد بررسى قرار داد  تجردگرايى در جامعه پرداخت و آسيب هاى ناش

كه از قرار زير است:
ــور از دل خانواده ها شكل مى گيرد و به اقتصاد  1- اقتصادى: مى توان گفت كه اقتصاد هر كش
جامعه وابسته است. حال با شكل گيرى و گسترش تجردگرايى پايه هاى اقتصادى جامعه دچار 
لغزش شده و به خطر مى افت؛ چرا كه شخص مجرد احساس مسووليتى در قبال رشد اقتصادى 
ــكيل خانواده مى دهد براى برطرف ساختن  خود و در نتيجه جامعه نمى بيند. اما فردى كه تش
نيازهاى امروز و فرداى خود و خانواده، دست به تالش هاى مستمرى در اين زمينه زده و سعى در 

افزايش رشد اقتصادى دارد.
ــاختار جمعيتى يا به عبارتى  2- جمعيتى: يكى ديگر از پيامدهاى كاهش ازدواج، تاثير آن بر س
ــم جامعه دچار  ــال كاهش مى يابد و ه ــروى كار و جمعيت فع ــت. در اثر آن، هم ني بارورى اس
سالخوردگى يا پيرى جمعيتى مى شود. افزون بر اين، كارايى و بازدهى پايين مى آيد، هزينه هاى 

باالى سالخوردگى بر دوش جامعه سنگينى مى كند و جامعه يى مصرف كننده شكل مى گيرد.
3- اجتماعى: از جنبه ى اجتماعى هم با پديده ى بى بند وبارى جنسى مواجه خواهيم بود.

4- روانى: از نظر روحى و روانى نيز جامعه دچار نوعى بيمارى مزمن غمناكى، افسردگى و تنهايى 
مى شود، چنان كه عنوان مى شود كه ايران و عراق غمناك ترين كشور دنيا هستند.

5- سياسى: كاهش ازدواج از جنبه ى سياسى آسيب زا است؛ چرا كه بيانگر اين است كه سياست 
ــتغال و فرهنگى ازدواج را فراهم كند. اينجا است كه  و حكومت نتوانسته امكانات اقتصادى، اش

جامعه شناسى مى گويد خانواده اصل است و در صورت وجود خانواده، دولت نيز وجود دارد.
راهكارهاى خروج از پديده ى تجردگرايى

ــواده باعث گرايش جوانان  ــف و نبود درك متقابل بين اعضاى خان تغيير تعامل ها، روابط ضعي
ــان با خانواده درمانى و ارايه ى الگوى  به زندگى مجردى شده است كه بنا به گفته ى كارشناس
ــب، مى توان بر كاركرد خانواده به عنوان واحدى متشكل از تك تك اعضا بهبود بخشيد و  مناس

از كمال گرايى مطلق كاست، و بر ميل به زندگى مشترك افزود.
از نگاه طهورا نوروزى، كانون خانواده و به خصوص پدر ومادر به عنوان نخستين افرادى كه فرزند 
با آنان سروكار دارد و نخستين بارقه هاى تربيتى را از آنان مى آموزد، در تشديد كمال گرايى مطلق 
نسل جوان نقش به سزايى ايفا مى كنند. والدين بر اساس عواطف خود، همواره فرزند خود را برتر 
از سايرين مى بينند به همين دليل در انتخاب مالك هاى ازدواج نيز سعى در برگزيدن بهترين 
دارند. همين امر باعث شكل گيرى كمال طلبى در فرزندان مى شود. ما نمى گوييم كه تحقيق 
نشود و شاخص ها ارزيابى نشود؛ اما ديگر آن درجه از كمال طلبى كه منجر به فردگرايى و مانع 
ــرعى هم از ديگر راهكارهاى پيشنهادى  ازدواج شود اشتباه است. توجه به الگوهاى ايمانى و ش
ــانى ايمان و عقيده،  ــك وجود تناسب مذهبى و توجه به يكس نوروزى است. به بيان وى، بى ش
ــالمت و موفقيت در ازدواج است و  مهم ترين عامل موثر بر گزينش همسر و تضمين كننده س
برخالف تحول هاى اجتماعى جديد و فردگرايى در روزگار ما، تاثير باورهاى مذهبى بر رفتار و 
گفتار زن و شوهر قابل توجه است. اما متاسفانه در جامعه ى كنونى، برابرى ها را در اقتصاد، پول، 
ــرايط اجتماعى ما با برنامه ريزى هاى نادرست  شهرت يا تحصيل مى بينيم و به همين دليل ش
مواجه شده است. از يك طرف دايره ى دختران تحصيلكرده گسترش يافته و از طرفى ديگر پسران 
به جاى تحصيل، جذب بازار كار شده در نتيجه آمار تحصيل آنان پايين آمده است كه با توجه به 
معيارهاى هم شان بودن و ساير معيارها، دختران مجرد تحصيلكرده تن به ازدواج با پسر تحصيل 
نكرده، نمى دهند. اما زمانى كه محور ايمان و اعتقادهاى مذهبى و معيارهايى كه در ايمان براى 
ــتغال و معيشت و طبقه ى اجتماعى را كمرنگ تر  يك زن مطرح است برجسته سازى شود، اش

شده و انعطاف پذيرى جاى آن را خواهد گرفت.
ــدن امر ازدواج هم از جمله موارد راهكارى است كه  ــان تر ش نقش دولت در فراهم كردن و آس
فخرالسادات محتشمى پور به آن اشاره مى كند و مى گويد: طبيعى است كه نخست بايد شرايط 
ازدواج فراهم شود و دولت به عنوان يكى از حاميان خانواده ها، اين امكان را فراهم كند تا جوانان 

در شرايط مطلوب ازدواج قرار بگيرند.

يك مقام در تعزيرات خبر داد:

تشكيل پرونده براى رسيدگى به برندهاى 
معروف آبليمو و آبميوه

مديرعامل ستاد ديه :

تعداد زندانيان زن جرايم غيرعمد دو برابر شد

رييس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس :

نمى توان براى اسيدپاشى، قانون مجزا نوشت
مشاور عالى سازمان سنجش خبر داد :

اطالعيه سازمان سنجش در خصوص رشته هاى جديد و 
تكميل ظرفيت دوره هاى كارشناسى ارشد

با حضور كارشناسان بررسى شد:

داليل 
كاهش
 تمايل 
جوانان

 به ازدواج
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ــت؛  اما متأسفانه اين تخيل جاى  تخيل در داستان نويسان ما كمرنگ نيس
نمايش پيدا نمى كند. نويسندگان ايرانى مى توانند آثار درخشانى توليد كنند 

اما نمى گذارند منتشر شود.
ــنده) در رابطه با داستان هاى آپارتمانى و فضاى آن ها  فرزانه كرم پور (نويس
گفت: يكى از مهم ترين فضاهايى كه امروز ما در آن ها ساكن هستيم فضاهاى 
آپارتمانى است. پس نمى توان گفت اين يك مد فرهنگى است. شايد آدم هايى 
كه زودتر از ما توانسته اند از اين فضاها تأثير بگيرند و در داستان هاى خود از 
چنين فضاهايى استفاده كنند.او ادامه داد: چيزى كه مى تواند داستان هاى 
آپارتمانى را به يك اثر هنرى تبديل كند، فرم و مضمون آن است. ما نمى توانيم 
ــتان ها را به صرف اينكه داراى فضاى آپارتمانى هستند رد كنيم؛  اين داس
مثل اين است كه بگوييم چون تقريباً همه ى جوامع با شهرنشينى درگير 
هستند نوشتن از فضاهاى روستايى را كنار بگذاريم. 70-60 آدم هايى كه 
ــهرها زندگى  مى كنند در آن فضاها فكر مى كنند، فعاليت  مى كنند و  در ش
مى نويسند. ممكن است برخى از داستان هايى هم كه در اين فضاها نوشته 
ــاره به اينكه نام دلنوشته ها  مى شود بسيار جذاب باشد.اين نويسنده با اش
ــت؛ بيان كرد: مطالبى كه به عنوان داستان هاى  را نمى توان داستان گذاش
آپارتمانى منتشر مى شود، ابتدا بايد منتقدان و داستان نويسان آن را بخوانند 
و تشخيص دهند كه آيا اين نوشته داستان هست يا نه. بعضى از اين ها تنها 
يك قطعه ى ادبى هستند كه به عنوان داستان منتشر شده، خوانده مى شود 

ــوند. اما آن نوشته اى كه داستان است؛ گاه  و با گذشت زمان فراموش مى ش
به دليل فرم خاص آن و گاه به دليل جذابيت مضمونى مشهور مى شود. اما 
ــته ها صدق نمى كند.كرم پور  ــاله در رابطه با قطعات ادبى و دلنوش اين مس
ــن آن ها هم جوانان ــندگان كه در بي افزود: در حال حاضر عده اى از نويس
ــال دار؛ گروه هايى تشكيل داده اند كه البى   حضور دارند و هم افراِد سن و س
ــد و به هم جايزه   ــر را حمايت و معرفى مى كنن ــن البى يكديگ دارند و با اي
مى دهند. او با اشاره به اينكه آنچه در هنر ماندى است خوِد هنر است؛ ادامه 
ــرگرمى منتشر مى شود، مدتى هست  داد: هرآنچه كه به صورت بازى و س
ــت كه سال هاى دراز  و سپس رو به فراموشى مى رود و آن هنر راستين اس

مى ماند. 
ــد و خود به  ــدى قرار نمى گيرن ــوا در رده ادبيات ج ــف و بى محت آثار ضعي
ــند تفاوت  ــن و صاحبنظر باش ــرادى كه اهل ف ــان مى روند. اف خود از مي
ــان براى فرهنگ و  ــانى كه دلش ــخيص مى دهند. كس اين دو را از هم تش
ــار كم مايه اى زودگذر  ــد، مى دانند كه چنين آث ادبيات اين مملكت مى تپ
ــنده رمان «نقطه  گريز» افزود: آنچه  ــتند و جاى نگرانى نيست.نويس هس
ــه مى زند و ادبيات  ــود و به آن ضرب ــى در رابطه با ادبيات مى  ش باعث نگران
ــود آثار نويسندگان  ــور است كه باعث مى ش را دچار ركود مى كند؛ سانس
ــود. اينكه اجازه داده نمى دهند  در خانه هايشان خاك بخورد و منتشر نش
ــود و آثار مورد نقد و بررسى قرار گيرند؛  درباره ادبيات راستين صحبت ش
ــاهنامه خوانى ــد مجالس ش ــازه نمى دهن ــد. اج ــات ضربه مى زن به ادبي
 داشته باشيم و صداوسيما به اين موضوع بى توجه است و اين جاى نگرانى 

دارد.

ــازمان  ــران و س ــينماى اي ــتقل س ــدگان مس ــن تهيه كنن انجم
ــم  ــور در مراس ــراى حض ــردم ب ــكاران و م ــينمايى از هم س
ــينما دعوت ــه س ــا در خان ــه من ــدگان فاجع ــا بازمان ــدردى ب هم

 كردند.
در نامه انجمن تهيه كنندگان مستقل سينماى ايران ضمن تسليت 
به مسلمانان جهان و بازماندگان اين فاجعه به خصوص خانواده هاى 
ــن تهيه كنندگان  ــه اعضاى انجم ــت: كلي هموطن ايرانى آمده اس
ــينماى شماره دو واقع در  مستقل سينماى ايران در تجمع خانه س
ــفيعى پالك 28 حضور خواهند يافت  خيابان وصال، نبش كوچه ش
ــلمانان جهان ــرى و به خصوص مس ــه جامعه بش تا اين فاجعه را ب

 تسليت بگويند.
ــكيل كميته اى  ــتار تش ــود خواس ــه خ ــان اطالعي ــن در پاي انجم
ــن فاجعه اى  ــروز چني ــل ب ــق پيرامون دالي ــراى تحقي ــى ب جهان

ــده  ــى ش ــن حوادث ــرار چني ــرى از تك ــراى جلوگي ــر ب و تدبي
است.

ــم  ــنبه دوم مهر در مراس ــى حادثه غم انگيز پنجش  همچنين در پ
ــينمايى در اطالعيه اى اعالم  ــازمان س «رمى جمرات» در «منا» س
ــلمان را در آتش  ــران در روزگارى كه جوانان مس ــينماى اي كرد: س
ــا ارائه  ــالم مى زنند، ب ــت به تحريف اس ــوزانند و دس جهالت مى س
ــاب محمدى بوده  ــالم ن ــواره همراه و تصويرگر اس آثار مختلف هم
ــعود،  ــورمان نيز اين روز ها كه بى كفايتى آل س ــينماگران كش و س
ــدن غمى بزرگ ــانده ش ــزرگ در ايام حج و نش موجب حادثه اى ب

 بر دل مسلمانان جهان شده، با گردهمايى در كنار يكديگر، همدردى 
ــن حادثه اعالم  ــان باخته اي ــواده داغ ديده حجاج ج خود را با خان

مى كنند.
در اين راستا مديران سازمان سينمايى و موسسات تابعه نيز همراه با 
جامعه اصناف سينماى ايران به منظور همدردى با قربانيان اين فاجعه 
دلخراش، دوشنبه ششم مهر در ساعت 18 در ساختمان وصال خانه 

سينما گرد هم مى آيند.
سازمان سينمايى همچنين از ديگر آحاد عرصه فرهنگ و هنر كشور 
ــيقى و... دعوت مى كند تا در  و فعاالن هنرهاى تجسمى، تئا تر، موس
ــود را با خانواده قربانيان  اين گردهمايى حضور يافته و همدردى خ

حادثه تلخ منا اعالم كنند.

ــناس و محقق دانشگاه يو ،   ــكرى شرق ش كارولين كراس
سى ال آمريكا است كه تاكنون بيش از 15 عنوان كتاب 
ــى ترجمه كرده  ــندگان ايرانى را به زبان انگليس از نويس
است . آخرين ترجمه او مجموعه داستان «احمد دهقان»

 در حوزه دفاع مقدس است.
ــه  ــا هم ــون «م ــى چ ــون كتاب هاي ــكرى تاكن كراس
ــان» از  ــر از جه ــزرگ ت ــى ب ــم» ، «قلب آفتابگرداني
ــه» و  ــا دموقراض ــى ي ــارى ، «دموكراس ــه نظرآه عرفان
ــيدمهدى  ــم زدن»  از س ــه ه ــم ب ــك چش «در ي
ــون رياحى،   ــو» از كتاي ــجاعى،  «ماهى قرمز كوچول ش
ــم زاده،  رحي ــان  پژم ــفندى» از  گوس ــواب  «خ
ــره»،   ــى ، «خم ــين يدالله ــق» از افش ــمار عش  «روزش
ــتيد» از  ــه نيس ــما كه غريب ــيرين» و «ش ــاى ش «مرب
ــاد»  از ــه رفته بر ب ــى ك ــنگ مرادى كرمانى ،«آه هوش
 سعيد رمضانى و .... را از فارسى به انگليسى برگردان كرده

 است.
ــت و هفتمين  ــه در بيس ــى زبان ك ــن مترجم انگليس اي
ــاب  ــى كت ــگاه بين الملل ــتمين نمايش ــت و هش و بيس
ــر فعاليت ــالوه ب ــت ، ع ــته اس ــز حضور داش تهران ني
ــترى  ــى ال آمريكا،  مترجم دادگس ــگاه يو ،  س  در دانش
در ــى  راديوي ــبكه هاى  ش از  ــى  يك ــده  گوين و 

 آمريكا است.
ــرتان  ــاب «من قاتل پس ــرا ً ترجمه كت ــكرى اخي كراس
ــان  ــد دهق ــتان هاى احم ــه داس ــتم»  مجموع هس
ــت،  اين  ــرده اس ــدس را ترجمه ك ــاع مق ــوزه دف در ح
ــاب فرانكفورت كه  ــگاه كت ــت در نمايش كتاب قرار اس
ــى ــود ، رونماي ــاح مى ش ــان افتت ــر در آلم 17 روز ديگ

 شود.
متن زير گفت وگويى است با اين مترجم.

 خانم كراسكرى شما اخيرا ً مجموعه داستان 
«من قاتل پسـرتان هسـتم»  از احمـد دهقان را 
ترجمه كرديـد،  اين كتاب مجموعه داسـتان هاى 
جنگ ايران است،  با اين تجربه اى كه كسب كرديد،  
موضوع دفاع مقدس و جنگ ايران و عراق را كه در 
ادبيـات فارسـى منعكس شـده چه انـدازه براى 

مخاطب انگليسى زبان جذاب مى دانيد؟
ــم، هر وقت ــى مى كن ــه من زندگ ــكا، جايى ك در آمري
ــى با مردم  ــى به انگليس ــورد ترجمه هايم از فارس  در م
صحبت مى كنم، مجذوب مى شوند. بيشتر مردم سواالت 

زيادى درباره ايران و ايرانيان دارند.
ــان  ــان ش ــانه هاى غربى نش  آنها مى دانند كه آنچه رس
ــت و عالقه بسيارى براى  مى دهند، تمامى حقيقت نيس
ــن دليل، ــران دارند. به همي ــتن درباره اي ــتر دانس بيش
 تالش مى كنم كتاب هايى از طيف متنوعى از موضوعات 
ــراى ترجمه ــندگان ايران ب ــن، از بهترين نويس و عناوي
ــش موثرى در  ــا كردن نق ــدف من ايف  انتخاب كنم. ه
ــنايى مجدد دنيا با ايران، مردم و فرهنگ فوق العاده  آش

آن است.
 نظرتـان دربـاره كتـاب «من قاتل پسـرتان 

هستم» چيست؟
ــق را پيدا كردم  ــه اين توفي ــحالم ك من بى نهايت خوش
ــم. من براى عنوان  كه كتابى از احمد دهقان ترجمه كن
 A Vital » من قاتل پسرتان هستم»، عنوان انگليسى»
Killing» را انتخاب كردم كه دو معنا را در بر مى گيرد: 
ــى بخش. اين  ــرورى و (در عين حال) زندگ يك قتل ض
ــتان هاى كوتاه، ترسيمى دردناك از تأثير  مجموعه داس
مصيبت بار جنگ بر يك كشور در كنار انسانيت مردمش 

است.
 ادبيـات جنگ ايـران چه تفـاوت و جذابيت 
جديدى براى شـما داشـت كه به سـراغ ترجمه 

نمونه اى از آن رفتيد؟

انگيزه شخصى من براى ترجمه ادبيات جنگ آن است كه 
دنيا بياد بياورد كه ايران كشورى با مردمى با شخصيت، 
ــراق تنها  ــت. جنگ ايران و ع ــق صلح اس نجيب و عاش
درگيرى مختصرى ميان دو كشور بى اهميت و يا حاصل 
ــاد بياورند  ــنى نبود. مردم بايد بي ــيعه و س اختالفات ش
ــل از دخالت  ــگ تحميلى حاص ــن جنگ، يك جن كه اي
قدرت هاى بزرگ جهانى در امور يك كشور مقتدر با هدف 
تسلط بر توازن قدرت در جهان بود. اين سياست همچنان 
ــال اثبات  ــودن آن در ح ــتباه ب ــا ادامه دارد و اش در دني
شدن است.در حالى كه كتاب «احمد دهقان» داستانى 
ــران بيان مى كند.  ــت كه حقيقت را در مورد مردم اي اس
ــان  ــردم را در زمان جنگ نش ــتان ها قدرت م اين داس
مى دهند. داستان هاى اين مجموعه جريان هاى بشرى 
را به نحوى تعريف مى كنند كه همه مردم بتوانند آنها را 

درك كنند.
 در ترجمه كتاب هاى ايرانى به زبان انگليسى 
از شـيوه اى خاص اسـتفاده مى كنيد؟ با توجه به 
اينكه شناخت شخص شما از فرهنگ ايران نيز از 
طريـق كتاب هايى كـه ترجمه مى كنيـد،  حاصل 

مى شود،  چگونه اقدام به ترجمه مى كنيد؟
ــاب آغاز مى كنم ،  ــا خواندن دقيق كت من كارم را ابتدا ب
ــت  ــد زير و بم كتاب را به دس چون معتقدم مترجم باي
ــد. در مواقعى كه  ــه كن ــد آن را ترجم ــا بتوان ــاورد ت بي
ــت و يا نمى توان معادل  ــازى امكان پذير نيس معادل س
مناسبى را پيدا كرد من ترجيح مى دهم با نويسنده كتاب 
ــن شود.  ارتباط بگيرم تا مطلب به طور دقيق برايم روش
ــى در زبان مقصد ــردن توضيحات آنگاه آن را با اضافه ك

 بيان مى كنم.

اجازه ى انتشار تخيل را نمى دهند

ــه نمايشگاه هاى فرهنگى ايران ،  اميرمسعود شهرام نيا مديرعامل موسس
ــورمان در شصت و هفتمين دوره  درباره آخرين اقدامات براى حضور كش
نمايشگاه كتاب فرانكفورت (22 تا 26 مهر 94) گفت: امسال براى دومين 
سال پياپى، ايران با برپايى غرفه ملى و با استفاده از توان بخش خصوصى 
و تشكل هاى مربوطه در نمايشگاه كتاب فرانكفورت حضور پيدا مى كند. 
غرفه اصلى ايران با 200 مترمربع در سال چهاِر صفر و غرفه بخش كودك 
ــالن كودك اين نمايشگاه  ــورمان هم با 40 مترمربع در س و نوجوان كش

برپا خواهد شد.
وى از مشاركت اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران براى عرضه كتاب هاى 
حوزه عمومى، ادبيات و ايرانشناسى، مجمع ناشران انقالب اسالمى براى 
ــران  ــالميى، انجمن ناش عرضه كتاب هاى حوزه دين، تاريخ و انقالب اس
دفاع مقدس براى عرضه كتاب هاى اين حوزه، انجمن ناشران دانشگاهى 
ــگاهى و انجمن زنان ناشر براى عرضه  براى عرضه كتاب هاى حوزه دانش
كتاب هاى اعضاى خود، در محل غرفه اصلى كشورمان در اين نمايشگاه 
خبر داد و گفت: مجموعاً حدود 500 عنوان كتاب در اين بخش از غرفه ملى 

كشورمان عرضه خواهد شد.
ــگاه هاى فرهنگى ايران فضايى هم در اختيار ــه نمايش مديرعامل موسس

 بيش از 10 ناشر قرار خواهد گرفت تا نسبت به عرضه آثار خود به صورت 
مستقل اقدام كنند، اسامى اين ناشران را به شرح زير اعالم كرد: انتشارات 
ــهرى، خانه هنرمندان، روايت فتح، باغ كتاب تهران، شبكه  كامل، همش
ــر  ــا، جهان يارانه كوثر، نش ــارات بارس ــفير اردهال، انتش مترجمين، س
بين المللى اسرا، انجمن زنان ناشر و پژوهشكده مطالعات فرهنگي اجتماعى

 وزارت علوم، تحقيقات و فناورى.
شهرام نيا در عين حال خالء آژانس هاى ادبى فعال ايران را در اين دوره از 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت يادآور شد و با اظهار تاسف از مشكالتى كه سر 
راه فعاليت اين آژانس ها قرار دارد، در عين حال از حضور آژانس ادبى غزال 
براى انجام مالقات با ناشران خارجى جه عقد قراردادهاى تجارى نشر ميان 
ناشران ايرانى و خارجى خبر داد و افزود: سامان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 
همانند نمايشگاه كتاب مسكو، طرح «گرنت» خود را در نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت هم به مرحله اجرا خواهد گذاشت كه اين كار، ترجمه آثار ايرانى 
را به زبان هاى خارجى و انتشار آنها را در كشور مقصد، سهل تر مى كند.وى 
همچنين درباره آخرين وضعيت اخذ ويزا از سوى مسافران اعزامى ايران به 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت، ضمن اشاره به اينكه فهرست اين افراد حدود 
200 نفر است، گفت: خوشبختانه مشكلى جدى در اين خصوص نداشته ايم 
و با توجه به هماهنگى هاى صورت گرفته با رايزن فرهنگى جديد ايران در 

آلمان، اميدواريم برخى مشكالت كوچك در اين رابطه هم برطرف شود.
به گفته مديرعامل موسسه نمايشگاه هاى فرهنگى، در نمايشگاه امسال 
ــكل هاى  ــى مديركل دفتر مجامع و تش ــورت، على فريدون كتاب فرانكف
ــالمى و همچنين  ــاد اس ــه نمايندگى از وزارت فرهنگ و ارش فرهنگى ب
ــگاه فرهنگ، هنر و  ــنده و رييس پژوهش محمدرضا جوادى يگانه نويس
ــوزه كودك  ــنده ح ــت نويس ارتباطات و همچنين مصطفى رحماندوس
ــن وزارتخانه، حضور ــى اي ــت معاونت فرهنگ ــوان، هر دو با حماي و نوج

 خواهند يافت.

تدارك گسترده ايران براى حضور 
در نمايشگاه كتاب فرانكفورت

ــالمى و رييس سازمان سينمايى گفت:  معاون وزيرفرهنگ وارشاد اس
تفكر ايرانى به دور از هر گونه كپى بردارى بهترين راهگشا براى سينماى 

ايران است.  حجت اهللا ايوبى افزود: به اين المپياد بسيار اميدوار هستم.
ــتند كه در نهايت پنج تا شش سال  وى اظهار كرد: برخى كشورها هس
سينماى فعال و مطرح دارند؛  اما در ايران اين اتفاق رخ نداده و سينماى 

آن سال ها ادامه داشته است.
وى با بيان اينكه سينماى ايران در جهان مطرح است افزود: اين اتفاق به 
دليل داشتن پشتوانه استوارى چون مردم ايران، تمدن چندهزار ساله و 

ادبيات غنى ايران است كه سينما را غنى كرده است.
رييس سازمان سينمايى با بيان اينكه هنرمندان بزرگ در فضاى ادبيات 
حافظ و سعدى رشد پيدا كرده اند بيان كرد: نوجوانانى كه مى خواهند 
وارد سينما شوند بايد تاريخ و ادبيات ايران را مطالعه و با آن آشتى كنند.

ــاير  ــينماى ايران به دليل غناى ادبى كه دارد با س وى با بيان اينكه س
سينماهاى جهان متفاوت است افزود: نوجوانان و جوانان ايرانى بسيار 

متفاوت، با هوش و با ذكاوت تر از ساير نوجوانان هستند.
اولين المپياد فيلمسازى و بيست و نهمين جشنواره بين المللى فيلم 

نوجوانان چهارم تا هشتم مهر ماه در همدان در حال برگزارى است.
ايوبى گفت: سينما گران زبان گوياى ملت ايران هستند زيرا زمانى كه 
ايران زبانى براى صحبت با ساير كشورها نداشت سينماگران توانستند 

پيام اين ملت را با زبان مهر و مهربانى به جهان تفهيم كنند.
حجت اهللا ايوبى افزود: با وجود اينكه بودجه سينمايى كشور نسبت به 
ــت اما با اين بودجه اندك ساالنه جوانان  ساير كشورها بسيار اندك اس

زيادى پاى كار سينمايى آمده و فيلم هاى جديدى را توليد مى كنند.
وى اظهار كرد: وجود تعداد باالى فيلم اولى در كشور اميد را براى ادامه 
ــا تالش اين جوانان، ــد.وى ادامه داد: هم اكنون ب راه پررنگ تر مى كن

ــنواره مطرح فيلمى را در جهان پيدا كرد كه توليدات   نمى توان جش
فرزندان ايران در بين آنها نباشد.

ــالمى بيان كرد: در سال هاى گذشته  ــاد اس معاون وزير فرهنگ وارش
مشكل اكران فيلم ها يكى از مهم ترين مشكالت سينماگران بود كه هم 
اكنون تا حدودى اين مشكل برطرف شده است.وى ادامه داد: ظرفيت 
اكران ساالنه كشور حدود 50 فيلم بود؛ اما با ورود گروه هنر و تجربه اين 
مشكل تا حدود زيادى رفع و هم اكنون ظرفيت اكران در كشور به حدود 
90 فيلم رسيده است.ايوبى از افزايش فروش بليط سينما تا 50 درصد در 
شش ماه اول سالجارى در كشور خبر داد و افزود: همچنين در اين مدت 
ــته است.وى تصريح كرد:  تعداد مخاطبان نيز 14 درصد افزايش داش
ميزان فروش بليط سال گذشته نسبت به سال 92، صد در صد افزايش 
ــينما يك آيين جمعى است گفت: داشته است.ايوبى با بيان اينكه س

 هم اكنون وجود زير ساخت ها در سينماها براى جذب مخاطب حرف 
اول را مى زند؛  چرا كه در گذشته مردم مجبور بودند كه براى تماشاى 
فيلم به سينما بروند اما هم اكنون افراد در هر جا كه اراده كنند مى توانند 
به فيلم هاى مختلف دسترسى داشته باشند.وى افزود: دولت تدبير و 
اميد اهتمام ويژه اى به راه اندازى ديجيتال در سينماهاى كشور دارد و 

هم اكنون اين تكنولوژى در سينماهاى كشور فراگير شده است.

تفكر ايرانى بهترين راهگشا
 براى سينماى كشور است

با انتشار پيام هاى جداگانه صورت گرفت؛

دعوت تهيه كنندگان و سازمان سينمايى 
براى همدردى با بازماندگان فاجعه منا

خبر 

ــنده و محقق تاريخ اسالم سفارش كرد  حجت االسالم مهدى پيشوايى،  نويس
ــوراپژوهى به صورت گروهى كتاب  تا نويسندگان و پژوهشگران در حوزه عاش
تاليف كنند. پيشوايى درباره كيفيت آثار پژوهشى در حوزه عاشورا گفت: تجربه
 ثابت كرده است كه كارهاى گروهى به صورت پخته تر و بهتر تاليف مى شود 
ــت. مدير پژوهش كتاب  ــتباه و يا با كمترين اشتباهات اس و معموال بدون اش
ــوان به كتاب هايى كه ــهدا(ع) افزود: در اين زمينه مى ت مقتل جامع سيدالش
ــنامه يا مقتل و مانند آن كه به صورت جمعى نوشته شده اشاره   در قالب دانش
كرد و معموال هر كدام از اين كتاب ها كه به صورت جمعى نوشته شده، بهتر از 
ــت كه به صورت فردى تاليف مى شود.وى از آن دسته از كارهاى پژوهشى اس
 به روز كردن مباحث تاريخى به ويژه تاريخ عاشورا سخن گفت و افزود: استفاده 
ــاير حوادث تاريخى همواره مورد بحث  بهتر و مناسب از تاريخ عاشورا مانند س
و بررسى انديشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است ولى نكته مهم آن است 
ــل جوان قابل  كه بايد اين گونه كتاب ها را به گونه اى تاليف كرد كه براى نس

استفاده باشد. 
پيشوايى استفاده از واژه خالء در حوزه عاشوراپژوهى را مناسب ندانست و گفت: 
ما نبايد بگوييم در حوزه عاشوراپژوهى خالء هايى وجود دارد بلكه بايد بگوييم 
در برخى حوزه ها مانند حوزه كودك و نوجوان كم كارى شده است.وى يكى از 
ويژگى هاى كتاب هاى عاشورايى را استقبال مردمى دانست و گفت: كسانى كه 
مى خواهند در زمينه عاشورا و امام حسين(ع) دست به قلم شوند، بايد افرادى 
ــند و معموال اينگونه كتاب ها  اهل فن و آگاه به مسائل مذهبى و تاريخى باش
ــود.اين پژوهشگر تاريخ شيعه  با استقبال بيشترى از سوى مردم روبرو مى ش
ــورا به عنوان يكى از اقدامات مهمى ياد كرد كه به  از برگزارى كتاب سال عاش
مرور مى تواند نقش مهمى را در ارتقاى سطح كيفى آثار عاشورايى داشته باشد.
نخستين دوره كتاب سال عاشورا كه به همت بنياد دعبل خزاعى و با همكارى 
ــنبه در مجموعه فرهنگى شهداى انقالب اسالمى  انتشارات خيمه روز سه ش
(سرچشمه) برگزار مى شود، با معرفى 20 اثر برگزيده در حوزه عاشوراپژوهى 

به كار خود پايان مى دهد.

نويسنده مذهبى: 
كتاب هاى عاشوراپژوهى

 به صورت گروهى تاليف شود

در گفت وگو با كارولين كراسكرى مطرح شد؛

انگيزه يك آمريكايى براى ترجمه كتاب هاى دفاع مقدس
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معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان چهارمحال 
ــال و بختيارى مورد توجه ــد محصوالت نمدى در چهارمح و بختيارى گفت: تولي

 قرار گرفته و هم اكنون در اين حوزه رقابت ايجاد شده است.
مهرداد رييسى با اشاره به اينكه توليد محصوالت نمدى در چهارمحال و بختيارى 
ــت و هم اكنون در اين حوزه بين توليد كنندگان رقابت  مورد توجه قرار گرفته اس
ايجاد شده است، اظهار داشت: توليد نمد جديد با رنگرزى هاى جديد و متنوع براى 

توليد صنايع دستى جديد در چهارمحال و بختيارى مورد توجه قرار گرفته است.
ــتى در حوزه توليد صنايع دستى  ــيارى از فعاالن عرصه صنايع دس وى افزود: بس
نمدى با رنگ آميزى هاى جديد وارد شده اند و محصوالت نمدى جديدى در استان
ــتى و  ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتى مي ــاون صنايع دس ــد. مع ــد كرده ان  تولي
ــون بين توليد  ــرد: هم اكن ــتان چهارمحال و بختيارى عنوان ك ــگرى اس گردش
ــث توليد  ــت بايد باع ــده و رقاب ــاد ش ــدى رقابت ايج ــوالت نم ــدگان محص كنن
ــرد. وى گفت: نمد يكى  محصوالت با كيفيت تر با رنگ آميزى مطلوب تر قرار گي
ــينه تاريخى در اين  ــت كه پيش ــتى چهارمحال و بختيارى اس از محصوالت دس
ــد: محصوالت نمدى چهارمحال و بختيارى استان دارد. مهرداد رييسى يادآور ش
ــكو را دريافت كنند. معاون صنايع  ــور و يونس ــان هاى ملى كش ــته اند نش  توانس
دستى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان چهارمحال و بختيارى
 بيان كرد: محصوالت نمدى چهارمحال و بختيارى هم اكنون به استان هاى مختلف 

كشور صادر مى شود و در فروشگاه هاى صنايع دستى به فروش مى رسد.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى گفت: آل سعود خيانت خود 
را در مراحل مختلف به جهان اسالم نشان داده و اين فاجعه عظيم چهره 

خبيث آل سعود را به جهان اسالم ثابت كرد.
حجت االسالم و المسلمين محمدعلى نكونام در جلسه شوراى ادارى 
استان با عرض تسليت به خانواده حادثه ديدگان فاجعه  منا اظهار داشت: 
اين مصيبت متعلق به همه جهان اسالم است و بايد اين واقعه را به تمام 
مسلمانان و شيعيانان جهان تسليت عرض كرد. وى با اشاره به اينكه در 
برخى از كشورهاى مسلمان چهره خبيث آل سعود حاكم است افزود: 
فاجعه منا بى  عدالتى و بى عرضگى آل سعود را در مديريت خانه خدا به 

رخ جهانيان كشيد.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه آل سعود خود 
را متولى و خادم الحرمين مى داند بيان كرد: آل سعود خادم نيست بلكه 

خائن است و خيانت خود را با اين فاجعه به جهان اسالم ثابت كرد.
وى با اشاره به اينكه مكه و مسجدالحرام متعلق به جهان اسالم بوده و 
اين يك امر واضح و روشن است، گفت:  مراسم حج چيزى است كه همه 
مسلمانان بايد به آن متعهد باشند. اميدواريم كه اين دو فاجعه بزرگ 
به بيدارى جهان اسالم كمك كند و جهان اسالم در راستاى افشا كردن 

چهره خبيث آل سعود بيش از پيش  تالش كنند.
نكونام همچنين با اشاره به برگزارى كنگره بزرگ 2400 شهيد استان، 
گفت: تشكيل كميته هاى تخصيصى با مشاركت سپاه قمربنى هاشم(ع) 
ــاهد حركات زيبا و اجراى برنامه هاى متنوعى در استان بوده ايم كه  ش
ــطح استان ايجاد كرده است. اين برنامه ها يك فضاى جهادى را در س

ــه جايگاه،  ــارى با بيان اينك ــه در چهارمحال و بختي نماينده ولى فقي
ــيوه اجراى برنامه ها بايد حال و هواى شهيد و شهادت محل اجرا و ش

ــان كرد: آثار و بركات برنامه هاى پيش بينى  ــد خاطر نش ــته باش  داش
ــده براى اين كنگره عظيم بايد در مركز استان، شهرستان ها و حتى  ش
ــود. نكونام گفت: هدف از برگزارى اين برنامه ها زنده  روستاها ديده ش
ــتان و رضايت خاطر آن ها در تمام  نگه داشتن ياد و خاطره شهداى اس

زواياى مختلف است.

معاون صنايع دستى چهارمحال و بختيارى:

رقابت در توليد محصوالت نمدى
 ايجاد شده است

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى:
فاجعه ِمنا چهره خيانت كار آل سعود را 

به جهان اسالم ثابت كرد

ــرد در ــدن هواى س ــم ش ــدن مراتع و حاك ــك ش خش
 چهارمحال و بختيارى صداى زنگ كوچ عشاير بختيارى 
را در كوهستان هاى زاگرس طنين انداز كرده و كوچ عشاير 

زيباترين جاذبه گردشگرى منطقه را رقم زده است.
ــارى  ــال و بختي ــتان چهارمح ــى در اس ــل بارندگ فص
ــاير بختيارى براى ــت و عش ــدن اس در حال نزديك ش
 كمتر شدن مشكالت سفر كوچ و دست پنجه نرم كردن با 
بارندگى هاى شديد در پاييز، كوچ را سريع تر آغاز كرده اند.
يكى از زيباترين جلوه هاى زندگى عشاير بختيارى هنگام 
ــيدن به مناطق  ــير طوالنى براى رس كوچ و پيمودن مس
ــفر كه همه ساله در  ــير در فصل سرماست. اين س گرمس
ــتان چهارمحال و بختيارى و  مناطق بختيارى نشين اس
ــود،  پس از پيمودن مسافتى  با سرد شدن هوا آغاز مى ش
كه چندين هفته به طول مى انجامد در مناطق گرمسيرى 

استان خوزستان به پايان مى رسد.
ــيارى از اين مناطق جاده هاى كوهستانى  هرچند در بس
جاى ايل راه ها را گرفته است؛  اما هنوز بسيارى از عشاير 
اين مناطق با پاى پياده و تحمل روزها رنج و مشقت و البته 
لذت بردن از همه زيبايى هاى كوچ، اين سفر خاطره انگيز 
را انجام مى دهند.هم اكنون سياه چادرهاى عشاير از روى 
دشت ها و كوهستان ها يكى پس از ديگرى جمع مى شود 
و بر روى چهار پايان گذاشته مى شود؛  دام ها ساماندهى 
ــوند.صداى  ــيركوچ قرار داده مى ش ــوند و در مس مى ش
زنگوله هاى دام ها كوهستان هاى منطقه را فراگرفته است 

و زيبايى خاصى به منطقه داده است.
ــش در توليد  ــالش و كوش ــاه ت ــش م ــاير پس از ش عش
ــت، كره و...  ــت، شير، ماس محصوالت دامى مانند گوش
تمام وسايل زندگى خود را بر روى چهار پايان قرار داده و 

مسير جنوب را در پيش گرفته اند.
عشاير بختيارى هرساله بيشتر در منطقه كوهرنگ استان 
چهارمحال و بختيارى به واسطه داشتن مراتع سرسبز و 

وجود آب كافى استقرار پيدا مى كنند.
ــگرى  ــى از زيباترين جاذبه هاى گردش ــاير يك كوچ عش
ــتر اين  ــت؛ دومرتبه در سال بيش ــور اس ــطح كش در س
ــود و زيبايى اين جاذبه در استان  زيبايى مشاهده نمى ش
چهارمحال و بختيارى در خصوص كوچ عشاير بختيارى 
كرد بيشترى دارد. مردمان ايل بختيارى داراى لباس هاى 
ــل را چندين  ــتند كه زيبايى كوچ اي رنگى و زيبايى هس

برابر مى كند.
ايل هاى بختيارى در حال كوچ به مناطق گرمسير 

جنوب هستند
ــتان كوهرنگ در گفتگو با مهر  ــدار مركزى شهرس بخش
اظهار داشت: كوچ عشاير بختيارى در شهرستان كوهرنگ 
آغازشده است و هم اكنون ايل هاى بختيارى در حال كوچ 

از اين منطقه به مناطق گرمسير جنوب هستند.
فرزاد محمد حسينى عنوان كرد: هم اكنون حدود 30 هزار 
ــاير بختيارى در بخش مركزى كوهرنگ استقرار  نفر عش
ــت و هم اكنون در  دارندكه كوچ اين عشاير آغازشده اس

حال كوچ به مناطق گرمسير استان خوزستان هستند.
ــاره به اينكه  ــدار مركزى شهرستان كوهرنگ با اش بخش
ــريع تر منطقه را ترك كنند و خود  ــاير بايد هرچه س عش
ــانند ادامه داد:  ــتان برس ــير خوزس ــه مناطق گرمس را ب
ــير حركت  ــت و وقوع بارندگى در مس بارندگى درراه اس
ــاير رقم  ــيارى را براى عش ــكالت بس كوچ مى تواند مش
ــاير يكى از زيباترين جلوه هاى  بزند. وى گفت:كوچ عش
ــاله در اين منطقه مشاهده  ــت كه هرس ــگرى اس گردش

ــاير  ــوچ عش ــوز در ك ــت: هن ــار داش ــود.وى اظه مى ش
ــيارى وجود دارد كه زيبايى حركت  رسم هاى محلى بس
ــى دهد و  ــاص م ــوه اى خ ــاير را جل ــوچ عش كاروان ك
ــت  ــگر و توريس ــن ظرفيت براى جذب گردش بايد از اي
ــتان كوهرنگ  ــدار مركزى شهرس ــتفاده شود.بخش اس
عنوان كرد: هم اكنون بهترين زمان براى مشاهده زيبايى 

كوچ عشاير بختيارى است.
تمهيدات ويژه براى امدادرسانى در مواقع بحرانى 

براى كوچ عشاير انديشيده شده است
ــتان  ــت هالل احمر اس ــات جمعي ــداد و نج ــاون ام مع
ــاير  ــاره به آغاز كوچ عش چهارمحال و بختيارى نيز با اش
ــدات الزم براى  ــال و بختيارى، گفت: تمهي در چهارمح
ــانى در مواقع بحرانى و خطرات احتمالى براى  امدادرس

كوچ عشاير انديشيده شده است. 
ــاى هالل احمر  ــرى گفت: تمام پايگاه ه برومند جهانگي
ــت و در آمادگى  ــاير تجهيز شده اس در مناطق كوچ عش
ــوع حوادث  ــگام وق ــانى در هن ــراى امدادرس ــل ب كام
ــداد و نجات  ــاون ام ــت. مع ــاير اس ــى براى عش احتمال
ــال و بختيارى  ــتان چهارمح ــر اس ــت هالل احم جمعي
ــيارى عضو  ــراد بس ــاير نيز اف ــان عش ــه داد: در مي ادام
ــاى امدادى  ــتند كه آموزش ه جمعيت هالل احمر هس
ــوادث احتمالى  ــوع ح ــگام وق ــد و در هن را فراگرفته ان
ــاير داشته باشند.  مى تواند نقش مهمى در كمك به عش
ــدن رودخانه ها  ــيالبى ش ــى و س ــه داد: بارندگ وى ادام
ــت كه هرساله كوچ عشاير  يكى از مهم ترين خطراتى اس
ــد  ــاير باي ــه عش ــد ك ــه مى كن ــكل مواج ــا مش را ب
ــارج  ــتان خ ــطح اس ــى از س ــاز بارندگ ــر از آغ زودت

شوند.
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چهارمحال و بختيارى 
ميزبان 8 ميليون گردشگر شد

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى چهارمحال و بختيارى گفت: 
اين استان در شش ماهه نخست امسال ميزبان هشت ميليون گردشگر بود.بهمن 
عسگرى، گردشگرى را صنعت سفيد عنوان كرد و افزود: در شش ماهه نخست امسال 
استان چهارمحال و بختيارى ميزبان هشت ميليون گردشگر داخلى و خارجى بود؛  
ــش ميليون نفر اعالم شده بود. وى افزود:  در حالى كه اين آمار در سال گذشته ش
استان چهارمحال و بختياري با دارا بودن بيش از 250 جاذبه شناخته شده طبيعت 
تاريخي و مذهبي از مهم ترين مناطق كشور براي جذب گردشگر به شمارمي رود.
عسگرى خاطرنشان كرد: برخوردارى اين استان از مواهب خدادادي، گردشگري 

طبيعي چهارمحال و بختيارى را از پتانسل بسيار بااليي برخوردار ساخته است.
به گفته وى، چهار فصل سال اكوتوريسم در استان چهارمحال و بختياري رونق دارد؛ 
چراكه جلوه هاي اكوتوريسم استان چهارمحال و بختياري از تنوع بسياري برخوردار 

بوده و مي تواند سهم بسزايي در رونق دادن به صنعت گردشگري ايفا كند.
وى اظهاركرد: صنعت گردشگرى به عنوان متنوع ترين و بزرگترين صنايع در جهان 
به عنوان مهم ترين منبع درآمد و ايجاد فرصت هاى شغلى براى بسيارى از كشورهاى 
دنيا است و به علت اهميتى كه از نظر اقتصادى، اجتماعى دارد روز به روز بيشتر مورد 
توجه قرار گرفته است. مديركل ميراث فرهنگى استان افزود: در همين راستا توسعه 
ــاخت هاى گردشگرى، با حمايت هاى  بخش گردشگرى اين استان و ايجاد زيرس

بخش خصوصى فعال شده و با جديت دنبال مى شود.

نواى كوچ عشاير بختيارى
 در كوه هاى زاگرس طنين انداخت
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ــيماى چهارمحال و بختيارى گفت: هم زمان با برگزارى كنگره  مديركل صدا و س
شهدا مستند «ناخوانده» و«ردپاى آب»و آلبوم صوتى«جنگ و تش» ويژه شهدا 
در استان رونمايى مى شود.مهرداد عظيمى  در جلسه شوراى ادارى استان با اشاره 
به اينكه صدا و سيما به عنوان كميته اطالع رسانى كنگره شهدا برگزيده شده است، 
اظهار داشت: صدا و سيما در سه  بخش صدا، سيما و خبر، اخبار و برنامه هاى كنگره 
بزرگ 2400 شهيد استان را در شبكه جهان بين و 12 شبكه استانى تهيه و پخش 

مى كند.
وى با اشاره به اينكه در حوزه صدا 3 نمايش 30 دقيقه اى با عنوان جرعه عاشقى، 70 
برنامه 5 دقيقه اى با عنوان نسيم بهشت، و برنامه راه  جاويد در راستاى استقبال از 

كنگره شهدا يك هفته در 15 دقيقه اجرا مى شود.
مديركل صدا و سيماى چهارمحال و بختيارى از راه اندازى راديو نمايشگاه خبر داد و 
بيان كرد: نمايشگاه راديو به منظور اطالع رسانى اخبار نمايشگاه ويژه كنگره بزرگ 
شهداى استان راه اندازى مى شود.عظيمى خاطر نشان كرد: ويژه برنامه هاى كنگره 

2400 شهيد استان به صورت زنده و مستقيم از 12 شبكه  استانى پخش مى شود.
ــيما گفت: ساخت مستند  ــاره به ويژه برنامه هاى توليد شده در حوزه س وى با اش
بيمارستان صحرايى، ساخت 10 مستند تلوزيونى از زندگى سرداران شهيد، مستند 
ــتند ناخوانده و ردپاى آب مستندهاى فاخرى  ــاخت 2 مس سالمى به بهشت و س
هستند كه رشادت هاى شهدا را معرفى مى كنند.مديركل صدا و سيماى چهارمحال 
و بختيارى تصريح كرد: آلبوم صوتى «جنگ و تش» كه از سوى سازمان صدا و سيما 

مورد تأييد قرار گرفته در كنگره بزرگ فرهنگى استان رونمايى مى شود.
عظيمى با اشاره به اينكه تمامى اخبار كنگره 2400 شهيد استان در فضاى مجازى 
ــود، ادامه داد: در فضاى مجازى يك صفحه ويژه اين كنگره در نظر  ــر مى ش منتش
گرفته شده است.وى گفت: هم زمان با برگزارى كنگره شهداى استان 24 برنامه 40 
دقيقه اى با عنوان طاليه داران به صورت زنده و مستقيم در نمايشگاه كنگره شهدا از 

ساعت 17:30 تا 18:10 در شبكه استانى جهانبين پخش مى شود.

رييس دانشگاه فرهنگيان چهارمحال و بختيارى گفت: 900 دانشجو در 
ــتان تحصيل مى كنند كه 170 نفر از  دانشگاه هاى پرديس فرهنگيان اس
آن ها ورودى سال جديد هستند. مسعود رحيمى اظهار داشت: از مجموع 
ــال جديد و 15 دانشجو در مقطع  900 دانشجو، 170 دانشجو ورودى س

كارشناسى ارشد در رشته ادبيات و علوم انسانى تحصيل مى كنند.
وى با اشاره به اينكه ميزان پذيرش دانشجو نسبت به سال گذشته افزايش 
ــنجى آموزش و  ــجو براساس نيازس ــت افزود: پذيرش دانش ــته اس نداش
ــگاه فرهنگيان ــت.رييس دانش ــگاه اس ــات رفاهى دانش پرورش و امكان

ــى از مهم ترين   چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه ارتقاء كيفيت آموزش
رسالت هاى دانشگاه فرهنگيان است، گفت: 60 درصد از اساتيد دانشگاه 

مدرك دكترا دارند. 
ــگاه فرهنگيان بيان كرد: جايگاه  رحيمى با اشاره به كمبود امكانات دانش
ــت كه معلم در آن جايگاه  معلم در جامعه بايد ارتقاء و جامعه اى سالم اس
ويژه اى داشته باشد.وى خاطرنشان كرد: دانشگاه فرهنگيان خود را دانشگاه 
ــتاى حفظ ــازى و آموزش دانش آموزان در راس ــبز ناميده و فرهنگ س س

 محيط زيست از اهداف اين دانشگاه است. 

ــگرى، برنامه  ــت روز جهانى گردش به مناسبت بزرگداش
ــازى رودخانه زاينده رود به همت اداره كل حفاظت  پاكس
ــارى، هيات  ــال و بختي ــتان چهارمح ــت اس محيط زيس
ــگاه قايق رانى آذران با حضور  ــتان و باش قايق رانى اين اس

مسووالن استانى و شهرستان سامان اجرا شد.
ــتر  ــى از رودخانه زاينده رود كه بيش در اين برنامه، بخش
مورد بازديد گردشگران قرار مى گيرد پاكسازى شد و افراد 
شركت كننده كه از گروه هاى سنى مختلف تشكيل شده 
ــاده، همچنين با  ــيه رودخانه را به صورت پي بودند، حاش

استفاده از قايق سطح رودخانه را پاكسازى كردند.
ــش ضمن  ــن هماي ــامان در اي ــتان س ــدار شهرس فرمان
ــار كرد:مهم ترين جاذبه  تبريك دهه امامت و واليت، اظه
ــرآمد همه امتيازهاى گردشگرى وجود  ــتان و س شهرس
ــته با به وجود آوردن فرصت ها،  زاينده رود است كه توانس
ــود. ــرح ش ــتان مط ــگرى اس ــب گردش ــوان قط ــه عن ب

ــازماندهى و  ــارى س ــال ج ــعيد صالحى افزود: در س  س
ــى زاينده رود صورت  ــگاه قايقران هماهنگى بر نظارت باش
ــطح  ــر و صدور 6 مجوز در س ــا آموزش 60 نف گرفت كه ب
شهرستان در راستاى درآمدزايى و كارهاى ورزشى اقدام 
ــگران زيادى در  ــد.وى خاطرنشان كرد: با وجود گردش ش
ــيه زاينده رود مى طلبد با همكارى ميراث فرهنگى  حاش
صنايع دستى و گردشگرى، ورزش و جوانان و هالل احمر 
ــوادث زاينده رود و  ــگيرى از ح آموزش در خصوص پيش

ــگران  ــتاى تامين امنيت براى گردش غريق نجات در راس
صورت گيرد.

ــد كرد و افزود:  ــت حفاظت از زاينده رود تاكي وى به اهمي
ــى رودخانه  ــوراى حفاظت كيف عملى كردن مصوبات ش
زاينده رود در راستاى تامين سالمت مردم ضرورى است، 
ــالمت، تفريح، تفرج  ــده رود تامين كننده س چنانچه زاين
ــت. در ادامه اين برنامه،  و منبع درآمد اقتصادى مردم اس
ــگرى  ــتى و گردش ــراث فرهنگى صنايع دس مديركل مي
ــا پنجم  ــت: همزمان ب ــز گف ــارى ني ــال و بختي چهارمح
ــازى طبيعت در  ــگرى، پاكس ــاه روز جهانى گردش مهرم
ــگرى، آب و حفاظت  ــيه زاينده رود با عنوان «گردش حاش
ــت» از جمله برنامه هاى اين همايش است. از محيط زيس
ــوادجانى افزود: به مناسبت روز جهانى  بهمن عسگرى س
ــگرى در استان،  ــگرى و نواخته شدن زنگ گردش گردش
ــگرى، هتل ها، بازديدها و  تخفيف در ارائه خدمات گردش
ــتاى معرفى مكان هاى گردشگرى استان  موزه ها در راس
ــگرى را صنعت سفيد عنوان  ــده است.وى گردش انجام ش
ــال جارى، استان  ــش ماهه نخست س كرد و گفت: در ش
چهارمحال و بختيارى ميزبان 8 ميليون گردشگر بوده است 
ــش ميليون نفر گردشگر  كه اين تعداد در سال گذشته ش
ــتان  ــات قايق رانى اس ــزارش فارس هي ــت. به گ بوده اس
چهارمحال و بختيارى برنامه هاى مستمر جهت پاكسازى 

هفتگى اين رودخانه در دستور كار خود قرارداده است.

ــم چهارمحال و بختيارى  ــپاه قمربنى هاش فرمانده س
ــا ورود رهبر معظم انقالب  گفت: 15 مهرماه همزمان ب
ــهدا در اين استان  به چهارمحال و بختيارى، كنگره ش

برگزار مى شود.
ــليمانى  ضمن گرامى داشت هفته  سردار رضا محمدس
دفاع مقدس اظهار كرد: برگزارى هفته دفاع مقدس در 
ــت يك تجاوز نيست؛  بلكه  31 شهريورماه، گرامى داش
ــت كه با دست خالى و  بزرگداشت حماسه مردانى اس
ــمن تا دندان مسلح با تمام  توكل به خدا در مقابل دش
ــان اينكه ما بايد حادثه  وجود مقاومت كردند.وى با بي
بزرگ جنگ را هم از نظر كيفى و هم از نظر كمى براى 
نسل جوان و فهيم جامعه و به صورت هنرمندانه تبيين 
ــام معظم رهبرى جنگ  كنيم ادامه داد: به فرموده مق
يك گنج است و ما بايد بتوانيم اين گنج را از دل جنگ 
ــان كرد: جنگ  ــتخراج كنيم.اين مسوول خاطرنش اس
ــد عامل باعث  ــت، اما چن ــه چيز خوبى نيس فى النفس

جاودانگى دفاع مقدس در ايران شده است.
ــط فقيه  ــردم، هدايت جنگ توس وى تكليف گرايى م
ــى آن در همه  ــاى واقع ــردم به معن ــادل، وحدت م ع
زمينه ها، خداگونگى ملت ايران، صبر و استقامت مردم، 
دشمن شناسى و بصيرت مردم و در نهايت تبلور عينى 
مديريت جهادى را از جمله اين عوامل دانست و افزود: 
براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته و تحت عنوان 
به استقبال كنگره بزرگ شهداى چهارمحال و بختيارى 

616 عنوان برنامه در سراسر استان برگزار خواهد شد.

محمدسليمانى مهم ترين برنامه هاى هفته دفاع مقدس 
ــدرت بازدارندگى  ــدار و ق ــان دهنده اوج اقت را كه نش
ــلح در مقابل  ــت رژه نيروهاى مس نيروهاى مسلح اس
ــه  ــن برنامه در روز س ــت و گفت: اي ــتاندارى دانس اس
ــالح ها و ادوات  ــهريورماه برگزار مى شود و در آن س ش

جديد وارد شده به ستاد نمايش داده خواهند شد.
ــوول به اعزام گروهان نمونه عشايرى با لباس  اين مس
ويژه به تهران اشاره و خاطرنشان كرد: برنامه ديگر هفته 
ــت و همچنين  ــدس نواختن زنگ مدارس اس دفاع مق
ــش گردان هاى  ــاه رزماي ــوم مهرم در تاريخ دوم و س
ــه جز  ــتان ب ــرا و... در اس ــر، الزه ــدس، كوث بيت المق

شهرستان شهركرد برگزار خواهد شد.
ــم چهارمحال و بختيارى  ــپاه قمربنى هاش فرمانده س
ــتان صحرايى در اردل در هفته دفاع  به افتتاح بيمارس
مقدس اشاره كرد و ادامه داد: غبارروبى و عطرافشانى 
مزار شهيدان و ديدار با خانواده شهدا از ديگر برنامه هاى 

اين هفته هستند.
ــم چهارمحال و بختيارى  ــپاه قمربنى هاش فرمانده س
ــه در كنگره  ــدن 105 جلد كتاب براى ارائ از آماده ش

شهدا خبر داد و تاكيد كرد: 20 جلد ديگر نيز زير چاپ 
است و پيش بينى مى شود در مجموع 150 جلد كتاب 
ــود. محمدسليمانى موضوع  براى ارائه كنگره آماده ش
ــهادت دانست و گفت: عالوه  اين كتاب ها را شهيد و ش
ــهدا و در قالب  بر اين براى جمع آورى آثار مربوط به ش
طرح نهضت جمع آورى اطالعات شهدا گروه هايى را به 
شهرستان ها اعزام كرده تا اين اسناد را جمع آورى كنند.

ــتاندار، شهرداران  اين مسوول با اشاره به همكارى اس
ــطح  ــهرها و... براى ايجاد نمادهايى از كنگره در س ش
شهرهاى استان خاطرنشان كرد: در شهركرد پنج نماد 
و در ساير شهرهاى استان يك نماد ساخته خواهد شد.

وى از انتخاب 20 موضوع در زمينه دفاع مقدس، شهيد 
و شهادت به منظور تهيه مقاله خبر داد و بيان داشت: در 
بحث فضاسازى شهر كميته اى تشكيل شده كه رئيس 
ــازى هاى شهرى و  ــهركرد بوده و فضاس آن شهردار ش
ورودى هاى شهر را برعهده دارد.محمدسليمانى از پخت 
نان سنتى كاكولى به نيت شهدا اشاره و ادامه داد: اين 
ــوغات و هم برندى به ميهمانان  نان ها هم به عنوان س

كنگره داده خواهد شد.

ــاره و تاكيد  ــره در هفت روز اش ــزارى كنگ وى به برگ
ــالروز ورود تاريخى ــا س ــاه همزمان ب كرد: 15 مهرم
ــتان و روز اول كنگره، روز  ــه اس  مقام معظم رهبرى ب
اجالسيه بوده كه سخنرانان اين مراسم رئيس مجلس 
ــكر جعفرى خواهند بود و در  شوراى اسالمى و سرلش
ــوول با بيان اينكه در  ــود. اين مس مصلى برگزار مى ش
ــگاه برگزار مى شود، افزود: يك  اين هفت روز دو نمايش
شب از شش شب ديگر كنگره مختص بانوان و سخنران 
ــنده كتاب «من زنده ام» اين برنامه معصومه آباد نويس

 است.

به مناسبت برگزارى كنگره 2400 شهيد؛

دو مستند و يك آلبوم صوتى 
در چهارمحال وبختيارى رونمايى مى شود 

900 دانشجو در دانشگاه فرهنگيان 
چهارمحال و بختيارى تحصيل مى كنند

همزمان با روز جهانى گردشگرى؛

قايق رانان چهارمحال و بختيارى 
زاينده رود را پاكسازى كردند

همزمان با سالروز سفر رهبرى به چهارمحال و بختيارى؛

كنگره شهداى چهارمحال و بختيارى برگزار مى  شود



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1691 | سه شنبه 7 مهر 1394 | 15ذى الحجه 1436 8

ــكده كشاورزى دانشگاه  ــى ماشين هاى كشاورزى دانش محققان مركز پژوهش
ــتگاه مولتى روتور، (پرنده هاى بدون  ــاخت دس ــهد موفق به س ــى مش فردوس
سرنشين عمودپرواز) جهت استفاده در مصارف خاص، فعاليت هاى پژوهشى 
ــا عرصه هاى مختلف علوم  ــارى و غيرتجارى و ي و تحقيقاتى در حوزه هاى تج
با امكان تصويربردارى هوايى شدند. امروزه پرنده هاى بدون سرنشين و ربات هاى 
عمود پرواز اين قابليت را پيدا كرده اند تا با هدايت و برنامه ريزى درست، مكمل 
ــادى، نظامى و  ــانى، تحقيقات علمى و بني ــيار خوبى در رابطه با امدادرس بس
تبليغاتى باشند. پرنده هاى بدون سرنشين در دنياى امروز به دسته هاى مختلفى 
تقسيم بندى مى شوند كه عمده آنها در زمينه تصويربردارى و اخذ اسناد آسمانى 

كاربرد دارد.
مركز پژوهشى ماشين هاى كشاورزى (مكانيك بيوسيستم) دانشگاه فردوسى 
ــين  ــتگاه پرنده عمود پرواز بدون سرنش ــتن يك دس ــهد با در اختيار داش مش
با قابليت هاى «قابليت حمل دو كيلوگرم بار (دوربين هاى مختلف تصويربردارى 
ــب براى انواع  ــور»، «داراى مانت مناس ــش موت مرئى يا غيرمرئى) به كمك ش
ــن از روى مانيتور زمينى و دريافت اطالعات در حين  دوربين ها و هدايت دوربي
ــط GPS در مسير رفت و برگشت،  پرواز»، «هدايت خودكار از روى نقشه توس
ــت دقيقه با  ــت پروازى بيس ــردارى»، «مداوم ــه خوانى و تصويرب توقف، نقش

باترى هاى موجود و قابليت افزايش تا چهل دقيقه»، «ارتفاع پروازى تا 100 متر 
و برد بيشينه 5 كيلومتر(متناسب با موقعيت منطقه پروازى)»، آماده همكارى 
ــام پروژه هاى  ــردارى هوايى يا انج ــترك در پروژه هاى تحقيقاتى تصويرب مش

اجرايى است.
ــگاهى مى توانند با هماهنگى با اين مركز  بر اساس اين گزارش، محققان دانش
ــتگاه در راستاى نتيجه بخشى به فعاليت هاى  پژوهشى از قابليت هاى اين دس

تحقيقاتى خود سود برند.

محققان امريكايى از توليد و عرضه گجت متفاوتى خبر داده اند كه مى تواند 
در مديريت و كنترل استرس به كاربرانش كمك كند.

ــان هاى عصر امروزى شده  ــترس تبديل به يكى از ياران هميشگى انس اس
ــن حس، به مصرف داروهاى آرامش بخش  تا جايى كه برخى براى غلبه بر اي
ــال هاى اخير  ــت كه فناورى در س روى مى آورند. اين موضوع در حالى اس
به كمك انسان ها شتافته تا زندگى بهترى را براى آنها رقم بزند.  گجت هاى 
بسيارى براى كنترل و مديريت استرس، توليد و روانه بازار فناورى شده اند 
ــور هدفون هاى  ــتبند و همين ط ــاعت، دس ــان آنها مى توان به س كه از مي
هوشمندى اشاره كرد، كه اين امكان را در اختيار كاربران شان قرار مى دهند. 
اكنون گجت جديد و متفاوتى با همين قابليت توليد و عرضه شده كه مى تواند 
ــد.  محققان امريكايى موفق به ساخت هدبند متفاوتى  سودمند و مفيد باش
ــده اند كه به كنترل امواج مغزى كاربر پرداخته و واكنش هاى متفاوتى را  ش
در برابر استرس وارد شده به شخص بروز مى دهد. اين هدبند مى تواند نقش 
ــترس ايفا كند. گجت جديد با  متفاوتى در مديريت و همين طور كنترل اس
ــت. از قابليت هاى اين هدبند مى توان به  نام Muse و به معناى «تفكر» اس
مجهز بودن به هفت حسگر EEG اشاره كرد، كه هر گونه فعاليت الكتريكى 
نامرتب در مغز را شناسايى و اطالعات را به نرم افزارى كه روى اسمارت فون ها 

نصب مى شود، ارسال مى كند.
ــمارت  ــود و بايد روى اس ــرم افزارى كه Calm ناميده مى ش اين گجت با ن
ــه كاربرانش اجازه  ــى كند و ب ــود، ارتباط برقرار م ــا تبلت ها نصب ش فون ي
ــزار از قابليت  ــرم اف ــدا كنند. اين ن ــود اطالع پي ــا از وضعيت خ مى دهد ت
ــت.  مخترعان اين گجت  نصب بر پلتفورم هاى اندرويد و iOS برخوردار اس
معتقدند استفاده طوالنى مدت از اين گجت مى تواند در آرامش و همين طور 

تمركز بيشتر كاربران نقش به سزايى را ايفا كند.

ــتيار  ــوش مصنوعى به عنوان دس ــش رايانه و ه ــتفاده از دان اس
ــت كه از مدت ها پيش ذهن بسيارى  ــكان، از ايده هايى اس پزش
ــى پزشكى را به خود مشغول  از محققان حوزه رباتيك و مهندس
ــه طراحى و  ــت آمده در زمين ــت. موفقيت هاى به دس كرده اس
ــه تحقق چنين  ــت ك ــاخت ربات هاى جراح به اين معنى اس س
ــتفاده از ربات ها  ــار نخواهد بود. امروزه اس ايده هايى دور از انتظ
در حوزه هاى مختلف پزشكى، از ايجاد حفره هاى كوچك و بدون 
نياز به برش هاى عميق تا انجام عمل هاى جراحى پيچيده، امكان 
پذير شده است. اگرچه جراحى رباتيك موضوع جديدى است، اما 

در اين سال ها پيشرفت خوبى داشته است.
ــى  ــاى مهندس ــكده ه ــات دانش ــيارى از تحقيق ــن رو بس از اي
ــوع اختصاص  ــه اين موض ــگاه هاى معتبر دنيا ب ــكى دانش پزش
ــى موجب  ــگام جراح ــات ها، هن ــتفاده از رب ــت. اس ــه اس يافت
ــد.  ــى خواهد ش ــام جراح ــن انج ــراح حي ــت ج ــش دق افزاي
ــه جويى زمانى  ــى توانند در صرف ــات هاى جراح م همچنين رب
ــيار مهمى ــده نقش بس ــاى پيچي ــان جراحى ه ــش زم و كاه

 داشته باشند.
ــراى جراحى روى  ــترى برش هاى الزم را ب ربات ها با دقت بيش
بدن فرد ايجاد مى كنند و كاهش درد، خونريزى، احتمال ابتال به 
ــترى بيمار و تسريع روند درمان و  عفونت و كوتاه شدن مدت بس
بهبود، از مهم ترين مزيت هاى بهره گيرى از ربات ها براى انجام 

جراحى است.
ربات جراح داوينچى

ــات هاى دنيا  ــت برترين رب ــراح داوينچى در رتبه نخس ربات ج
ــيار كوچك و  ــى در ابعاد بس ــات، انجام جراح ــرار دارد. اين رب ق
ــد. اكنون  ــكان پذير مى كن ــى را ام ــيب احتمال با كمترين آس
ــام  ــى انج ــك داوينچ ــى رباتي ــامانه جراح ــش از 200 س بي
ــه قلب را  ــم دريچ ــد ترمي ــاس مانن ــيار حس جراحى هاى بس
ــن حوزه  ــا در اي ــات ه ــور رب ــد. بنابراين حض ــده دارن ــه عه ب
ــكى و مديريت سالمت  را مى توان انقالب بزرگى در عرصه پزش
ــت كه در بسيارى از  ــت. جراحى رباتيك از موضوعاتى اس دانس
ــت.  ــرار گرفته اس ــورد توجه ق ــا م ــر دني ــگاه هاى معتب دانش
ــه عقب  ــن قافل ــز از اي ــور ما ني ــاى كش ــگاه ه ــان دانش محقق
نمانده اند و طرح و تحقيقات مختلفى از سوى مراكز تحقيقاتى و 
ــده  ــرح ش ــور مط ــاى كش ــگاه ه ــاى دانش ــكده ه پژوهش
ــاورى هاى  ــى از فن ــوان يك ــه عن ــك ب ــى رباتي ــت. جراح اس
ــك  ــراح كم ــكان ج ــه پزش ــكى، ب ــوزه پزش ــور در ح نوظه
ــان  ــت و اطمين ــا دق ــف را ب ــاى مختل ــى ه ــد جراح ــى كن م
ــه تحقيق  ــرورت توجه ب ــا توجه به ض ــترى انجام دهند. ب بيش
ــال هاى  ــته اند در س ــان ايرانى نيز توانس ــن زمينه، محقق در اي
ــدا كنند.  ــت پي ــتاوردهاى مهمى در اين حوزه دس اخير به دس
ــه در  را ك ــتاوردها  ــن دس اي از  اى  ــه  نمون ــه  ادام در 
دانشگاه هاى تهران، صنعتى شريف، صنعتى اميركبير و دانشگاه 
ــت، مورد بررسى  ــده اس ــى مطرح ش خواجه نصير الدين طوس

قرار داده ايم.
سينا، رقيب داوينچى

گروهى از محققان دانشگاه علوم پزشكى تهران با همكارى محققان 

دانشگاه صنعتى شريف، موفق به طراحى و ساخت 
يك سيستم پيشرفته جراحى از راه دور شده اند 
ــينا نامگذارى شده است. اين  كه به نام ابوعلى س
ربات، انجام جراحى از دورترين نقاط دنيا و حتى 
ــكان پذير  ــا را ام ــوس پيم ــاى اقيان ــتى ه كش
مى كند. در اين روش، كنسول جراحى در اختيار 
جراح قرار دارد و ربات پس از دريافت حركت هاى 
دست جراح، اين حركات را روى بدن بيمار اجرا 
مى كند. همزمان تصاوير عمل جراحى براى جراح 
ارسال مى شود. ويژگى منحصر به فرد ربات سينا 
ــى داوينچى  ــه با رقيب آمريكايى يعن در مقايس
ــده به بدن بيمار را  ــت كه نيروى وارد ش اين اس
ــى  ــول جراح ــق كنس ــرى و از طري ــدازه گي ان
به دست جراح اعمال مى كند تا براى مثال جراح 
ــى  ــب بودن بخيه ها را بررس از اين طريق مناس
ــينا يك  ــده براى ربات س كند. قيمت برآورد ش
ــت. مراحل  ــابه آمريكايى اس ــه مش ــوم نمون س
ــن ربات  ــى و بالينى اي ــاى مقدمات ــش ه آزماي
ــه  ــود تا س ــيده و پيش بينى مى ش به پايان رس
ــود.  ــال آينده اين طرح به طور كامل اجرا ش س
ــه بافت  ــده ب ــيب وارد ش ــات ميزان آس اين رب
ــه بيمار  ــد و در نتيج ــى ده ــالم را كاهش م س
ــن دوره نقاهت  ــيب مى بيند. همچني كمتر آس
ــش  ــن روش كاه ــزى در اي ــزان خونري و مي

پيدا مى كند.
از جراحى تا توانبخشى به روش رباتيك

ــد محققان  ــتاوردهاى جدي ــر از دس يكى ديگ
ــك، طراحى  ــى رباتي ــوزه جراح ــور در ح كش
ــى از راه  ــراح و توانبخش ــات ج ــاخت رب و س
ــرل و  ــى كنت ــب علم ــاى قط ــط اعض دور توس
ــت. اين  ــگاه صنعتى امير كبير اس رباتيك دانش
ــرى نيروى  ــدازه گي ــر توانايى ان ــالوه ب ربات ع
اعمال شده بر بدن بيمار و امكان برقرارى ارتباط 
ــن جراحى و  ــت، از قابليت كنترل حي ــا اينترن ب
ــت.  ــد درمان برخوردار اس ــه بهبود رون در نتيج

ــه امكان  ــات مى توان ب ــرد اين رب ــاى منحصر به ف از ويژگى ه
ــاره كرد.  ــرم افزارهاى تلفن همراه اش ــات از طريق ن ارتباط با رب
ــات، انجام  ــن رب ــرد اي ــاى كارب ــن زمينه ه ــم تري ــى از مه يك
ــت.  ــكوپى اس ــد الپاروس ــى مانن ــم تهاجم ــاى ك ــى ه جراح
ــى اين ربات  ــتيابى به دانش فن ــان ايرانى موفق به دس متخصص
ــم،  ــد طراحى مكانيس ــى فرآين ــه دانش فن ــده اند و ب جراح ش
ــد. اين  ــت يافته ان ــات نيز دس ــزار اين رب ــخت افزار و نرم اف س
ــى از  ــر مطالعه ربات توانبخش ــان در طرحى ديگ گروه از محقق
ــال به علت شرايط جسمانى،  راه دور را آغاز كرده اند. افراد ميانس
ــت مواجه  ــا محدودي ــى ب ــز توانبخش ــه مراك ــراى مراجعه ب ب
ــى به  ــات توانبخش ــترين خدم ــه بيش ــى ك ــتند، در حال هس
ــى يك ربات  ــاص دارد. از اين رو طراح ــراد اختص اين گروه از اف

ــن گروه  ــات به اي ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــى از راه دور ب توانبخش
ــى مورد توجه ــه مراكز توانبخش ــدون نياز به مراجعه ب از افراد ب

 قرار گرفته است.
جراحى چشم به ربات ها واگذار مى شود

ــى در اقدامى  ــه نصيرالدين طوس ــگاه خواج ــجويان دانش دانش
ــده اند كه  ــاخت يك ربات كروى ش جديد موفق به طراحى و س
ــام جراحى هاى  ــت. انج ــم اس قادر به انجام عمل جراحى چش
ــت  ــتفاده از ابزار دقيقى اس ــتلزم اس ــمى كم تهاجمى مس چش
ــود و  ــم ش ــد بدون جابه جايى از يك نقطه وارد چش كه مى توان
ــمى  ــرم افزار يك مدل چش ــد. براى اين ن ــى را انجام ده جراح
ــتفاده از آن،  ــك متخصص با اس ــت كه پزش ــده اس طراحى ش
ــى كند.  ــى را مديريت م ــه اى جراح ــگر رايان ــق نمايش از طري
ــد و خطاهاى  ــش مى ياب ــت جراحى افزاي ــن ترتيب كيفي به اي

ــرد اين  ــد. عملك ــه حداقل مى رس ــن جراحى ب ــى حي احتمال
ــزارى را برمى دارد  ــت كه وقتى جراح اب ــكل اس ربات به اين ش
ــه ابزار  ــده ب ــاس و نيروى اعمال ش ــت مى گيرد، احس و در دس
ــى را ذخيره و  ــات اطالعات دريافت ــود. رب به ربات منتقل مى ش
ــن ربات براى  ــى را مديريت مى كند. اي ــراح از راه دور، جراح ج
ــى آب مرواريد  ــد جراح ــم، مانن ــش خارجى چش جراحى بخ
ــم، از  ــام جراحى هاى داخل چش ــم كاربرد دارد. براى انج چش
ــود كه بايد داخل چشم بيمار  ــتفاده مى ش ابزارهاى جديدى اس

شود.
ــك اين امكان را مى دهد  ــده به پزش سامانه رباتيك طراحى ش
ــترى انجام  ــرل ابزار جراحى، اين كار را با دقت بيش از طريق كنت
دهد. اين طرح مورد تائيد سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى 

قرار گرفته است.

در دانشگاه فردوسى؛

ساخت پرنده بدون سرنشين، با امكان تصويربردارى هوايى
فناورى براى آرامش؛

با اين «هد بند» استرس تان را كم كنيد
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اندرويد و iOS همواره در حال رقابت سالم با يكديگر هستند و اين رقابت 
ــال بهتر از گذشته عمل كنند و  ــت تا اين دو پلتفرم هر س باعث شده اس
ــنايى  ويژگى هاى بهترى را براى رقابت با يكديگر معرفى كنند. براى آش
ــت، با ما  ــون داده اس ــد به آيف ــى كه اندروي ــورد از درس هاي باهفت م

همراه باشيد.
ــتگاه هاى  ــل محبوب اين روزهاى دس ــتم عام اندرويد و iOS دو سيس
موبايل هستند و رقابت بين اين دو باعث بهبود و پيشرفت هر دو پلتفرم 
ــنايى با هفت موردى كه iOS از اندرويد به ارث  ــت. براى آش ــده اس ش

برده است با ما همراه باشيد.
1ـ مالتى تسكينگ

ــود كه كاربر براى جابه جايى  ــكينگ به فرآيندى گفته مى ش مالتى تس
ــته  ــذارى مجدد آن ها نداش ــه بارگ ــر نيازى ب ــن ها ديگ بين اپليكيش
ــيار عادى به نظر برسد  ــما بس ــايد امروزه اين قابليت براى ش ــد. ش باش
ــن قابليت  ــت. اي ــت بى بهره بوده اس ــن قابلي ــا از اي ولى iOS مدت ه
ــال 2010 براى كاربران آيفون در دسترس  تا زمان عرضه iOS 4 در س
نبود. سيستم عامل اندرويد از نسخه يك خود از مالتى تسكينگ پشتيبانى 
ــال را بدون اين قابليت سپرى كرد. امروزه  كرده است ولى آيفون، سه س
ــمند بسيار عادى شده  ديگر اين قابليت براى كاربران گوشى هاى هوش

است و هر دو  سيستم عامل به خوبى از آن بهره  مى برند.
2ـ صفحه نمايش بزرگ

وقتى براى اولين بار سامسونگ گلكسى، نوت خود را عرضه كرد بسيارى 
اين گوشى را به خاطر ابعادش به تمسخر مى گرفتند. اما هر سال شاهد 
ــكاف بين تبلت ها و  ــمند هستيم و ش ــدن گوشى هاى هوش بزرگ تر ش
ــود. اما اپل سال ها از  ــمند هر روز كمتر از قبل مى ش ــى هاى هوش گوش

صفحه نمايش 3/5 اينچى در گوشى هايش استفاده مى كرد.
ــچ افزايش  ــدازه صفحه نمايش را به 4 اين ــون 5 ان ــرانجام در آيف اپل س
ــل در آيفون 6  ــش را تغيير نداد. اپ ــن تغيير عرض صفحه نماي داد كه اي
ــاهد آيفون  ــه افزايش ابعاد صفحه نمايش گرفت و ما ش باز هم تصميم ب
4/7 اينچى بوديم. اپل در كنار آيفون 4/7 اينچى، يك فبلت 5/5 اينچى 
ــتفاده از صفحه نمايش كوچك براى يك بازه طوالنى  نيز عرضه كرد. اس
براى اپل به يك عادت تبديل شده بود، ولى امروز شاهد هستيم كه هر دو 

پلتفرم ابعاد مختلفى را براى كاربران فراهم كرده اند.
3ـ پنل تنظيمات

دسترسى سريع به تنظيمات گوشى تا زمان عرضه iOS 7 براى كاربران 
ــيد، حتما با اين ويژگى  آيفون غيرممكن بود. اگر يك كاربر اندرويد باش
از مدت ها قبل آشنايى داريد و براى شما دسترسى سريع به تنظيمات و 

تغيير در آن ها چيز جديدى نيست.
OTA 4ـ آپديت هاى

ــت كه  آپديت فريمور بدون نياز به اتصال گجت به كامپيوتر، قابليتى اس
ــترس بوده است. اما كاربران  از همان ابتدا براى كاربران اندرويد در دس
آيفون تا قبل از iOS 5 قادر به دريافت آپديت ها به صورت OTA نبودند. 
كاربران اندرويد براى دريافت آپديت مى توانند از دو راهكار اتصال گوشى 
اندرويدى به كامپيوتر و يا دريافت آپديت از طريق وايفاى استفاده كنند. 
ــن همراه خود  ــى مجبور به اتصال تلف ــه كاربران آيفون زمان تصور اينك
ــد،  ــق iTunes بوده ان ــت آن از طري ــورت USB و آپدي ــك پ ــه ي ب

كمى ديوانه كننده به نظر مى رسد.
5ـ اعالن هاى تعاملى

ــما قادر هستيد  براى مثال وقتى يك ايميل دريافت مى كنيد، امروزه ش

ــخ دهيد يا آن را  ــن پاس در هر دو پلتفورم به اين ايميل در نوتيفيكيش
بايگانى كنيد. به اين نوع از اعالن ها يا نوتيفيكيشن ها اصطالحا تعاملى 
گفته مى شود. اين نوع اعالن ها را ما در iOS 8 شاهد بوديم كه به كاربران 

ــن بدون باز  ــردن آن را مى داد. آيفون اجازه تعامل با اپليكيش ك
ــيد قطعا پيش  ــد باش ــر آندروي ز اگر كارب ا
ــتفاده  ــون از اين قابليت اس ــران آيف كارب

كرده ايد.
6ـ دوربين هاى مجهز به فالش

ــان آيفون 4 از فالش  آيفون هاى اپل تا زم
استفاده نمى كردند. استفاده نكردن از فالش 
ــيار ضعيف دوربين گوشى  باعث عملكرد بس
ــود و  ــته مى ش ــب و در محيط هاى بس در ش

ــتفاده نكردن از  ــال حاضر نيز اس در ح
ــى هاى هوشمند يك  آن براى گوش
ــود.  ــوب مى ش ــف بزرگ محس ضع
گوشى هاى اندرويدى مانند گوشى 
سامسونگ گلكسى (گوشى اندرويدى 

سامسونگ كه در سال 2009 ميالدى 
ــون از فالش  ــش از آيف ــد) پي عرضه ش

ــى هاى  ــتفاده مى كردند. امروزه گوش اس
ــود نيز از  ــراى دوربين جلوى خ پرچمدار ب

فالش استفاده مى كنند.
7ـ تغيير والپيپرها

اين قابليت يك قابليت نرم افزارى سطح باال نيست 

ــليقه  ــان روزهاى اول به راحتى و با توجه س و كاربران اندرويدى از هم
خود والپيپرها را تغيير مى دادند. چند سال قبل، استفاده از والپيپرهاى 

ــمار  ــيار جالبى به ش ــرك در اندرويد قابليت بس . متح فت مى ر
آيفون براى مدت سه سال (از عرضه نخستين آيفون) 

ــتفاده مى كرد و  ــياه اس فقط از پس زمينه س
ــه iOS 4 هنوز  ــاله تا زمان عرض اين مس

پابرجا بود.

خبر

چاپ گوش مصنوعى «ونگوگ» 
در يك نشست

ــن بدون باز  ــردن آن را مى داد. آيفون اجازه تعامل با اپليكيش ك
ــيد قطعا پيش  ــد باش ــر آندروي ز اگر كارب ا
ــتفاده  ــون از اين قابليت اس ــران آيف كارب

ـ دوربين هاى مجهز به فالش
ــان آيفون 4 از فالش  ــان آيفون 4آيفون هاى اپل تا زم 4آيفون هاى اپل تا زم

استفاده نمى كردند. استفاده نكردن از فالش 
ــيار ضعيف دوربين گوشى  باعث عملكرد بس
ــود و  ــته مى ش ــب و در محيط هاى بس در ش

ــتفاده نكردن از  ــال حاضر نيز اس در ح
ــى هاى هوشمند يك  آن براى گوش
ــود.  ــوب مى ش ــف بزرگ محس ضع
گوشى هاى اندرويدى مانند گوشى 
سامسونگ گلكسى (گوشى اندرويدى 

2009 ميالدى 
ــون از فالش  ــش از آيف ــد) پي عرضه ش

ــى هاى  ــتفاده مى كردند. امروزه گوش اس
ــود نيز از  ــراى دوربين جلوى خ پرچمدار ب

اين قابليت يك قابليت نرم افزارى سطح باال نيست 

آيفون براى مدت سه سال (از عرضه نخستين آيفون) 
ــتفاده مى كرد و  ــياه اس فقط از پس زمينه س

4 هنوز  iOS ــه ــاله تا زمان عرض ــه iOSاين مس ــاله تا زمان عرض iOSاين مس
پابرجا بود.

7 درسى كه اندرويد به 

آيفون آموخته است

ــتين بار از  ــراى نخس ــى «بيوبات» ب ــركت فيالدلفياي ــان ش محقق
ــان  ــه  بعدى بافت هاى بدن انس چاپگر جديد خود با قابليت چاپ س

در يك نشست خبرى رونمايى كردند.
ــان ونگوك،  ــت موفق به چاپ گوش مصنوعى ونس آنها در اين نشس

نقاش معروف شدند.
ــان  ــده اندام بدن انس ــد كنن ــن چاپگر تولي ــخه از اي ــتين نس نخس
ــهريور)  ــپتامبر (13 ش ــارم س ــه «BioBot1»، در چه ــوم ب موس
ــايت  ــر روى س ــروش ب ــراى ف ــزار دالر ب 10 ه ــغ  ــا مبل ب

قرار داده شده بود.
ــاير چاپگرهاى سه بعدى است؛  اين فناورى از نظر عملكرد شبيه س
ــبت به نمونه هاى موجود، استفاده از  اما وجه تمايز قابل توجه آن نس

سلول هاى انسانى مثل كالژن در جوهر زيستى آن است.
ــن چاپگر  ــى هاى فنى اي ــركت بيوبات در مورد ويژگ ــووالن ش مس
ــت كه  ــد به دو نازل مجهز اس ــه بعدى جدي اظهار كردند: چاپگر س
در آينده نزديك مى توان به كمك اين فناورى، اندام هاى پيچيده تر 

انسان را نيز توليد كرد.
ــوان رگ هاى خونى،  ــده نزديك مى ت ــان معتقدند كه در آين محقق
ــى  ــارف آزمايش ــراى مص ــان را ب ــت انس ــد و پوس ــاى كب بافت ه

توليد كرد.
ــرفت اين فناورى در آينده  مسووالن اين شركت اميدوارند تا با پيش
ــت پيوند اعضا را  ــراد در صف درياف ــدان دور، انتظار دردآور اف نه چن

پايان دهند.
ــركت افزودند: اگرچه هنوز  ــه ريزى هاى آينده ش آنها در مورد برنام
ــيارى تا توليد اندام زنده و قابل پيوند چاپ شده موجود است،  راه بس
اما ما اميدواريم در آينده نه چندان دور اولين نمونه از اندام قابل پيوند 
ــب مجوزهاى الزم از سازمان غذا و داروى آمريكا  انسان را پس از كس

توليد كنيم.

ــن گروه  ــات به اي ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــى از راه دور ب ــرد اين توانبخش ــد. عملك ــه حداقل مى رس ــن جراحى ب ــى حي احتمال

 ربات هاى
جراح



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج س��پاه گلپایگان گفت: 
کشور ما مس��تعدترین کش��ور برای اقتصاد مقاومتی 
است و می توانیم با همدلی و برنامه ریزی این امر مهم 
را در برابر اقتصاد عاریتی که خواس��ته دشمن است، 

محقق کنیم.
محمداس��ماعیل علیشاهی اظهار داش��ت: امسال به 
دلیل تقارن مبارک دهه والی��ت و هفته دفاع مقدس 
برنامه های ویژه این ایام از 31 شهریور آغاز می شود و 

تا 10 مهرماه ادامه می یابد.
وی افزود: امسال در حالی سی و پنجمین سالگرد دفاع 
مقدس را گرامی می داریم که در دوران بسیار حساسی 
قرار گرفته ایم و استکبار جهانی با تمام توان به میدان 
آمده تا استقالل و آزادی ملت ایران را بشکند و وحدت 
کلمه ای را که ملت ایران در طول س��ال ها این چنین 

باعزت و سربلند نگه داشته از بین ببرند.
فرمانده س��پاه گلپایگان با اش��اره به در پیش داشتن 
انتخابات مهم در س��ال جاری گفت: امروز استکبار از 
دو راه تحریم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین 
ایجاد اغتشاش بین ملت و کشاندن مردم به خیایان ها 
سعی دارد سدی مقابل حرکت شتابان انقالب اسالمی 
ایجاد کند؛ اما ما می توانیم با حضور در انتخاباتی پرشور 

وحدت و قدرت خود را به رخ جهانیان بکشیم.
وی با اش��اره به س��خنان اخیر رهبر معظ��م انقالب 
در جمع فرماندهان س��پاه و تاکید ایش��ان بر مسائل 
فرهنگی بیان کرد: دش��منان هدف��ی را که در جنگ 
تحمیلی و در حمایت از صدام نتوانستند محقق کنند 
امروز در صدد هستند تا با استفاده از جنگ اقتصادی و 
فرهنگی به آن برسند و ما می توانیم با وحدت کلمه با 

این اهداف استکباری مقابله کنیم.
علیشاهی تصریح کرد: ما باید از تمامیت انقالب دفاع 
کنیم، شعار »مرگ بر امریکا« و »مرگ بر اسرائیل«را 
همیش��ه بر زبان داش��ته باش��یم، نقش جنایتکارانه 
استکبار را در جنگ تحمیلی به خوبی تبیین و تشیع 
انگلیس��ی را به جامعه معرفی کنیم ت��ا اجازه ندهیم 
دش��من قدمی به اهداف خود در از بین بردن وحدت 

ما نزدیک شود.
فرمانده س��پاه گلپای��گان استکبارس��تیزی، دفاع از 
مظلومان، وحدت و اقتصاد مقاومتی را چهار گفتمان 

اصلی در هفته دفاع مقدس امسال معرفی کرد و اظهار 
داش��ت: کش��ورما به دلیل در اختیار داش��تن نیروی 
انسانی، دانش و فناوری، مواد اولیه، انرژی، بازار مصرف 
و سرمایه مستعدترین کش��ور برای اقتصاد مقاومتی 
است و می توانیم با همدلی و برنامه ریزی این امر مهم 

را در برابر اقتصاد عاریتی محقق کنیم.
وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود با اش��اره 
به اه��م برنامه ه��ای ویژه هفت��ه دفاع مق��دس بیان 
کرد: برگ��زاری رژه خودرویی در روز نخس��ت هفته 
 دفاع مقدس، برگ��زاری همایش بزرگداش��ت هفته

 دفاع مقدس با حضور امیر سالمی در روز یک مهرماه 
وعطرافش��انی و گل گذاری گلزار ش��هدای سه شهر و 
روستاهای شهرستان از مهم ترین ویژه برنامه های این 

هفته بوده است.

علیش��اهی تصریح کرد: برگ��زاری همای��ش بزرگ 
پیاده روی همزمان با سراسر اس��تان روز جمعه سوم 
مهر ماه و از امامزاده هفده تن تا گلزار شهدای گلپایگان 
از اه��م برنامه ه��ای این هفت��ه بوده که ب��ا همکاری 
دس��تگاه های مرتبط شهرستان به ش��کلی ویژه و با 

حضور چندهزار نفری مردم برگزار شده است.
فرمانده سپاه گلپایگان خاطرنشان کرد: نواختن زنگ 
مقاومت در مدارس همزمان با آغاز س��ال تحصیلی، 
افتتاح نمایش��گاه بزرگ دفاع مقدس در دانشگاه ها، 
مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس و دهه امامت 
و والیت، برگزاری یادواره های شهدا در نقاط مختلف 
شهرس��تان، افتتاح کانون بس��یج رس��انه و برگزاری 
مراسم جش��ن عید غدیر از دیگر برنامه های مهم این 

دهه محسوب می شود.
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پایگاه بسیج کمیته امداد تیران و کرون در جهت تقویت روحیه بسیجی 
کارکنان این نهاد افتتاح شد. علی طالبی رییس کمیته امداد شهرستان 
تیران و کرون در آیین افتتاحیه پایگاه بسیج در جمع مسووالن ادارات 
و مددجویان کمیته امداد شهرستان تیران و کرون به موضوع اقتصاد 
مقاومتی و روحیه مقاومت و جهادی در بین مردم اشاره کرد و اظهار 
داشت: روحیه بسیجی که با تاسی از امیرالمومنین)ع( باشد زمینه رشد 

اقتصادی، علمی، فرهنگی و عرصه های مختلف را فراهم می سازد.
وی افزود: روحیه جهادی و مقاومت در برابر مشکالت راهکار موفقیت 
در مسیر زندگی و اهداف نظام است و نیروهای دوران دفاع مقدس با 
چنین روحیه ای در برابر دشمنان ایستادند و پیروزی انقالب اسالمی 

را رقم زدند.
رییس کمیته امداد شهرس��تان تیران و کرون بیان داش��ت: اقتصاد 
مقاومتی از برنامه های اصلی اقتصادی کشور باید باشد تا اینکه با چنین 
برنامه ای اقتصاد کشور را رشد داد.وی با بیان خدمت به مردم توفیقی 
بزرگ برای کارمندان است، تصریح کرد: روحیه بسیجی باید در بین 
کارکنان دولت تقویت شود و باید به سمت خدمت به مردم بکارگیرد 

که افتتاح این پایگاه بسیج در این راستا انجام شده است.

مدیرجهاد کش��اوری گلپایگان گفت: حدود 400 هکتار ازمزارع یونجه و 
نباتات علوفه ای شهرستان در اثر باد و باران دچار آسیب شدند که حدود 

حدود دو میلیارد و 16 میلیون ریال خسارات برآورد شده است.
حیدرعلی گل محمدی ، با اشاره به خسارات وارده به محصوالت کشاورزی 
شهرستان اظهار داشت: در پی ریزش ش��دید باران و وزش باد شدید در 

روزهای پایانی تابستان به بسیاری از مزارع شهرستان خسارات وارد شد.
وی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده حدود 400 هکتار از مزارع یونجه 
و نباتات علوفه ای این شهرستان دچار آسیب شدند که خسارات وارده به این 

مزارع حدود  دو  میلیارد و 16 میلیون ریال برآورد شده است.
مدیر جهاد کشاوری گلپایگان گفت: در همین راستا و با توجه به نقش مهم 
پیش بینی های هواشناسی در امر کش��اورزی و تولید محصول و کاهش 
خسارات ناشی از عوامل نامطلوب محیطی بر روی تولیدات زراعی کارگاه 

آموزشی نقش هواشناسی در کشاورزی در شهرستان برگزار شد.
وی بیان داشت: در این جلس��ه که با حضور مدرسان استانی انجام گرفت 
مطالبی درباره پیش آگاهی های خشکسالی، سیل، تگرگ، سرما و یخبندان 

برای فعاالن بخش کشاورزی مطرح شد.
گل محمدی تصریح کرد: در این کارگاه در حضور تولیدکنندگان بخش 
کشاورزی و دامداری، نظام صنفی و خبرگان کشاورزی، مددکاران ترویجی 
و شرکت های خدمات مشاوره ای و ادارات تابعه در رابطه با ترویج هواشناسی 
کشاورزی و طرح تهک )توسعه هواشناسی کاربردی ( مطالبی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

ريیس کمیته امداد شهرستان تیران و کرون:

پايگاه بسیج کمیته امداد تیران و کرون 
افتتاح شد

مدير جهاد کشاورزی گلپايگان خبر داد:

 خسارت دو میلیارد ريالی باد و باران
مسوول کمیته پردازش آمار و اطالعات کاشان: به مزارع نباتات علوفه ای گلپايگان

امسال بیش از يک میلیون گردشگر از کاشان بازديد کردند
پیام تسلیت ريیس دانشگاه شهرضا

به مناسبت حادثه دلخراش مکه مکرمه
علیرضا عبداهلل زاده اظهار داش��ت: بی��ش  از یک میلیون 
 و 397 ه��زار گردش��گر در 6 ماه��ه نخس��ت امس��ال

) از اول فروردین تا 31 شهریور ماه( از آثار تاریخی  کاشان 
دیدن کردند.

وی افزود: کاش��ان دارای 10 هتل، چهار هت��ل آپارتمان، 
سه مهمانپذیر و شش  اقامتگاه سنتی است و در این مدت 
مش��خص ش��ده 61 هزار و 663 نفر در ای��ن مراکز اقامت 
داشته اند که از این تعداد 46هزار و 976 نفر مسافر داخلی 

و14 هزار  و 657گردشگر خارجی بوده اند.
مس��وول کمیته پردازش آم��ار و اطالعات کاش��ان گفت: 
بازدید از بناهای تاریخی کاشان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته حدود30 درصد رشد داش��ته است.وی بیان کرد: 
یک میلیون و 359 هزار و 363 گردشگر داخلی  و 38017 
نفر گردش��گر  خارجی از 76کش��ور از بناهای تاریخی این 

شهرستان بازدید کردند.
عبداهلل زاده با اش��اره به بازدید بالغ بر 1048026 میلیون 
نفر گردش��گر از باغ تاریخی فین در این مدت، افزود: خانه 
تاریخی طباطبائی ها با 99ه��زار و202  نفر،خانه تاریخی 
بروجردی ها ب��ا 82 ه��زار و 372 نفرگردش��گر داخلی و 

خارجی در شش ماه نخس��ت امسال، بیشترین آمار بازدید 
کنندگان را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطرنش��ان کرد: خانه تاریخی عباس��یان با 59548 
نفر، محوطه باستانی سیلک با 49969 نفر، حمام سلطان 
میراحمد با 47594نفر و موزه ملی کاشان با 10669 نفر از 
دیگر آثار تاریخی بود که در این ایام مورد بازدید گردشگران 

قرار گرفت.

 حمیدرضا کری��م زاده رییس دانش��گاه دولتي ش��هرضا در 
پی حادثه دلخراش مکه مکرمه و صح��رای منا که منجر به 
کشته شدن تعداد زیادی از مسلمانان جهان و به ویژه چهار 

نفر ازمردم شهرستان شهرضا شد پیام تسلیتی صادر کرد.
 در این پیام آمده است: متأسفانه در مراسم حج امسال شاهد 
اتفاقات ناگواری از جمله س��قوط جرثقیل و حادثه دلخراش 
صحرای منا در روز عید قربان بودیم که بر اثر آن جمع زیادی 
از هموطنان ایران��ی به ویژه چهار نفر از مردم ش��هرضا جان 
خود را از دس��ت دادند. دراین پی��ام وي تصریح نمود: حرم و 
ش��هری که بعد از بعثت پیامبر گرامی اسالم )ص( باید خانه 
امن الهی باش��د، امروز به دلیل مدیریت غلط حکام سعودی 
شاهد فجایعی همچون » صحرای منا« است. اتفاقات تأسف 
باری که در مناس��ک حج امس��ال در خانه خدا رخ داد نشانه 
کاملی از بی کفایتی حکام س��عودی در میزبانی مناسک حج 
ابراهیمی اس��ت. خبر در گذش��ت حجاج بیت اهلل الحرام در 
سرزمین منا، بسیار دردناک و غم انگیز است. درگذشت تعداد 
زیادی از مسلمانان، جهان اسالم را عزادار کرده و احرام سپید 

درگذشتگان، ایران اسالمی را نیز سیاه پوش کرده است.

رییس دانشگاه دولتي شهرضا با اندوه و تاس��ف فراوان، این 
فاجعه را به س��احت مقدس امام زمان عجل اهلل ، رهبر عزیز 
انقالب )مدظله العالی(، مراجع معظ��م تقلید، دولت تدبیر و 
امید و مردم شریف ایران به ویژه مردم والیتمدار شهرستان 
شهرضا و خانواده های داغدار تسلیت و از خداوند سبحان برای 
آسیب دیدگان شفای عاجل و بازماندگان حجاج قربانی شده 

صبری جمیل مسالت کرده است.

از گوشه کنار استان

سرپرس��ت فرمانداری کاش��ان با بیان اینکه مدرسه 
سازی واالترین جلوه باقیات و صالحات است، گفت: 
وجود مدرس��ه های با ش��کوه و متعدد خیرس��از در 
شهرستان کاشان نشان از آن دارد که خیرین نسبت 

به این موضوع توجه ویژه دارند.
حمیدرضا مومنیان در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز 
خاتم االنبیا اظهار کرد: فرهنگ و آموزش، پایه و بستر 
پیشرفت و توسعه جوامع اس��ت و مفتخریم در شهر 
و منطق��ه ای زندگی می کنیم ک��ه از حوزه های غنی 

فرهنگی و تمدنی است.
سرپرست فرمانداری کاشان افزود: یکی از ویژگی های 
این فرهنگ غنی، حضور و مشارکت مردم و خیرین در 
مناسبت های اجتماعی است که نقش فعال و اثرگذار 

آنان مشهود است.
وی، خیرین را از جمله سرمایه های اجتماعی جامعه 
ذکر کرد و گفت: ارزش سرمایه های اجتماعی بسیار 
باالتر و واالتر از منابع مالی اس��ت و باید گفت کاشان 
گنجینه فاخری از این س��رمایه مردم��ی و اجتماعی 

دارد.
مومنیان، معل��م و دانش آم��وز را دو رکن اساس��ی 

آموزش و پرورش ن��ام برد و 
تأکید کرد: روش��ن است که 
مس��یر پیش��رفت کش��ور به 
دس��ت دانش آموزانی است 
ک��ه اکنون در ای��ن کالس ها 
آموزش می بینند و شایس��ته 
است از ظرفیت دانش آموزان 
به عن��وان افرادی هوش��مند 
برای پیشبرد جامعه استفاده 

کنیم.
سرپرس��ت فرمان��داری ویژه 
کاش��ان اف��زود: آم��وزش و 
پ��رورش به عن��وان یک نهاد 
پای��ه و تخصص��ی در تربیت 
جامعه مطرح اس��ت و نقش 
معلم هدایت، آگهی بخش��ی 

و روشنگری است و این نقش 
از نصیح��ت ک��ردن ص��رف 

خارج شده است.
وی تصری��ح ک��رد: وج��ود 
فناوری های روز و تس��هیل 
و تسریع در ارتباطات باعث 
شده است امکانات بسیاری 
به صورت آنالی��ن در اختیار 
دانش آم��وزش ق��رار گیرد 
که الزم اس��ت از این قابلیت 
ب��رای کوت��اه ک��ردن زمان 
آم��وزش و رش��د و بالندگی 
روز افزون دانش آموزان بهره 
 برد و تهدیده��ا را به فرصت 

تبدیل کرد.
مومنی��ان تأکید ک��رد: اگر 

دانش آموز ایرانی در یک نظام آموزش��ی درس��ت و 
در یک محیط ب��ا ابزار مناس��ب و الزم آموزش ببنید 
نتایج آن ارزنده و در خور تأمل اس��ت و نقش معلم و 
مربی در این خصوص یک نقش محوری، کلیدی و با 

اهمیت است.
وی افزود: باید بپذیریم دانش آموزان در اس��تفاده از 
تکنولوژی ها جلوتر هستند. از این رو الزم است معلم 
دانش و سطح مطالعه خود را ارتقاء بخشیده و به روز 
کند. باید دانش خود را به سطحی برسانیم که استفاده 
صحی��ح از ابزارها را به دانش آم��وزان آموزش داده و 
البته بخش عمده ای از این مسئولیت بر دوش مدیران 

فرهنگی و سیاسی جامعه است.
سرپرست فرمانداری کاش��ان با تأکید بر عزم جدی 
فرمانداری کاش��ان در حمایت از آم��وزش و پرورش 
گفت: حمایت از آموزش و پرورش هم به عنوان یک 
وظیفه انس��انی و هم چنین حاکمیتی در دستور کار 
فرمانداری کاش��ان اس��ت و آمادگی داریم ظرفیت 
مجموعه سیاس��ی و مدیریتی ش��هر را ب��رای تحقق 
اهداف تعریف شده آموزش و پرورش در جهت تعالی 

و پیشرفت جامعه قرار دهیم.

مدرسه سازی واالترين جلوه باقیات و صالحات است

دشمنان می خواهند اقتصاد عاریتی را 
به ما تحمیل کنند

خبر 

کتاب اهل کاشانم که زندگی نامه سرلشگر شهید غالمرضا طرق است 
در یازده فصل به انضمام اسناد و تصاویر، همزمان با هفته دفاع مقدس 

رونمایی شد.
این کتاب که زندگی نامه سرلش��گر ش��هید غالمرضا طرق، یکی از 
فرماندهان ارتشی عضو لشکر 92 زرهی خوزستان است توسط محمد 

بداقی به زبانی ساده و خودمانی و به صورت رمان نوشته شده است.
محمد بداقی نویسنده کتاب » اهل کاشانم« گفت: این اثر در کتابخانه 

تخصصی آستان قدس رضوی قرار گرفته است.
وی افزود: در این کتاب بیشتر از فضای بعد از جنگ و از خاطرات دختر 
و همسر شهید طرق استفاده شده و صرفا در این کتاب به فضای جبهه 

و جنگ اکتفا نشده است.
به گفته بداقی زندگی دوران کودک��ی و نوجوانی و عضویت غالمرضا 
طرق در ارتش، حضور در جبهه های دفاع مقدس و شهادت او در این 

کتاب نیز به تصویر کشیده شده است.
وی با اش��اره به محدود بودن اطالعات مرتبط به این ش��هید گفت: 
ش��خصیت های نام برده ش��ده در کتاب »اهل کاش��انم« در مقاطع 
مختلف از زندگی غالمرضا طرق با ه��م پیوند می خورند و در ارتباط 
هستند، این اطالعات با تکیه بر گفته های اعضای خانواده و همرزمان 

او گردآوری شده است.
نویسنده کتاب اهل کاشانم با اشاره به اینکه پیکر شهید غالمرضا طرق 
هنوز پیدا نشده است گفت: شهید طرق، فرمانده یکی از گردان های 
لشکر 92 زرهی خوزستان و عضو گردان شهادت نیروی زمینی ارتش 
بوده است، این گردان به همت شهید صیادشیرازی در قرارگاه جنوب 
تشکیل شد.بداقی با اشاره به اینکه در گردآوری این کتاب از خاطرات 
خانواده شهید طرق بیشتر استفاده شده است. شهید غالمرضا طرق 
سال 1340 در کاشان به دنیا آمد و در سال 58 وارد دانشگاه افسری 
شد، با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به مناطق عملیاتی جنوب 
اعزام شد و سرانجام در روز21 بهمن ماه س��ال 1364 و در عملیات 

والفجر 8 به شهادت رسید. پیکر او تاکنون پیدا نشده است.
کتاب اهل کاشانم همزمان با هفته مقدس و س��الروز عملیات ثامن 
االئمه و شکست حصر آبادان با حضور نویسنده در مرکز آموزشی تکاور 

و واکنش سریع نزاجا سرلشکر شهید ابوالفضل شبان رونمایی شد.

کتاب اهل کاشانم رونمايی شد

خبر 

رییس اداره جهاد کش��اورزی نجف آباد گفت: با توجه به س��طح زیر کشت 185 
هکتاری زیتون در باغات شهرستان و متوسط عملکرد دو  و نیم تن در هکتاری آن، 

انتظار می رود در مجموع بیش از 462 تن زیتون برداشت شود.
مجتبی مطهری اظهار داشت: از دیگر محصوالتی که کاشت آن با توجه به شرایط 
آب و هوایی شهرستان مقرون به صرفه و امکان پذیر است می توان به ارزن اشاره 
کرد که در همین راستا تاکنون بیش از 25 هکتار از اراضی زراعی محدوده مرکزی 

نجف آباد به کشت این محصول اختصاص داده شده است.
وي ادامه داد: این محصول با توجه به داش��تن مقاومت نس��بتا باال به خش��کی و 
تنش های آبی و بهاره بودن می تواند به عنوان جایگزین مناسبی جهت کشت برنج، 
مورد توجه کشاورزان قرار گیرد تا پس از برداشت به صورت علوفه و دانه ای جهت 

مصرف خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد.
رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد با تاکید بر استفاده از روش های بیولوژیک 
به منظور کاهش میزان استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصوالت 
کشاورزی بیان داشت: با توجه به سطح زیر کشت باالی محصول انار در نجف  آباد، 
استفاده از زنبور تریکوگراما جهت مبارزه بیولوژیک با آفت کرم گلوگاه انار به صورت 
جدی در دستور کار قرار گرفته که در همین راستا طی سال جاری تاکنون در 10 
مرحله زنبور مذکور در مرحله تخم به صورت تریکو کارت در یک بازه زمانی هشت 

تا 10 روزه بین باغداران توزیع شده است.

فرماندار دهاقان:

تلفاتي از کاروان حجاج دهاقان و سمیرم 
تاکنون گزارش نشده است

فرماندار دهاقان گفت: تاکنون از کاروان حجاج دهاقان و سمیرم تلفاتي 
گزارش نشده است. علی اصغر قاسمیان در پي حوادث اخیر افزود: همه 
حوادث منا حاصل بی تدبیری آل سعود است که مدیریت خائنانه ای دارد. 
وی با اش��اره به اینکه از کاروان حجاج دهاقان و سمیرم تلفاتی گزارش 
نشده، اذعان داشت: ما با خانواده های مسلمانان که این مصیبت بزرگ را 
متحمل شده اند همدردی می کنیم و شریک غم هایشان هستیم. فرماندار 
شهرستان دهاقان با توجه به دستاوردهای انقالب اسالمی و هشت سال 
دفاع مقدس اظهار داش��ت: آنچه که در این انقالب اسالمی کشور ما به 
دست آورد گنجینه تمام نشدنی است و این ارمغان را مدیون رشادت های 
همرزمان و رزمندگان دفاع مقدس هستیم که تا پای جان در برابر دنیای 

استکبار ایستادند و یک وجب از خاک کشور را به بیگانگان نداده اند.
قاس��میان تکریم از یادگاران دفاع مقدس را وظیفه همگانی دانس��ت و 
اذعان داش��ت: ما امروزمان را مدیون دیروز رزمندگان ایرانی هستیم که 
با تمام وجود در برابر دنیای استکبار و کفر به سرکردگی آمریکا و دست 
نشاندهی صدام خائن خاک، دین، عقاید و مذهب ما را نشانه گرفته بودند. 
وی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس سند عزت آینده ما است که در تاریخ 
ماندگار شد و امرور عزت جمهوری اسالمی ایران و کشورهای مسلمان 

نتیجه بزرگی است.

ريیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد ؛

برداشت 462 تن زيتون از باغات نجف آباد



خبر

آلرژي هاى ناشى از گرده هاي درختان و گياهان در فصل هاى بهار، 
ــن ذرات مى توانند  ــتان و پاييز همواره در هوا پراكنده اند. اي تابس
به بينى، چشم، گوش و دهان فرد وارد شده و يك واكنش آلرژيكى 

شديد را به همراه داشته باشند.
ــل پاييز كدام  ــي يافتن از آلرژي فص اما بهترين داروها براي رهاي
ــو و آن  ــان همراه با باد به اين س ــت؟ از آنجايى كه گرده درخت اس
ــن روزها  ــد آزاردهنده تري ــادى مى توان ــو مى روند، روزهاى ب س

باشد.
ــدن از  ــيوه براي مبارزه با آلرژي پاييزي دور ش اگرچه بهترين ش
گرده ها و يا رعايت موارد بهداشتي مانند استفاده از ماسك مناسبى 
است، اما گاهي براي فرونشاندن اين حساسيت ها نياز به مصرف دارو 
است. اين در حالي است كه افراد قبل از مصرف هر گونه دارو بايد با 
پزشك خود مشورت كنند تا از عوارض جانبي اين داروها و انتخاب 

بهترين دارو مطمئن شوند.
ــيت را به  ــاي ضد حساس ــتروئيدى بيني، داروه ــپرى هاى اس اس
ــى بيني، خارش  ــكين گرفتگ ــرده و  براي تس درون بيني وارد ك
ــتفاده از  ــت اس ــه به كار مي رود. بهتر اس آبريزش بينى و يا عطس
ــروع فصل آلرژي آغاز شده و تا پايان فصل  اين اسپري ها قبل از ش
ادامه يابد. آنتى هيستامين ها،  داروهاي شيميايي هستند كه از بدن 
ــيت زا محافظت به عمل مي آورند. اين داروها  در برابر مواد حساس
ــت و روشي موثر براي  ــپري بيني موجود اس به صورت قرص و اس

آبريزش بيني، خارش و عطسه محسوب مي شود.
 Cetirizin،ــامل برخي از داروهاي ديگر براي مبارزه با آلرژي ش
Desloratadine،  Fexofenadine  و Loratadine  است.

ــث  ــت باع ــن اس ــا ممك ــن داروه ــي از اي ــت برخ ــي اس گفتن
ــه همراه  ــوارض جانبي ديگر ب ــود و يا ع ــواب آلودگي ش ايجاد خ
ــك  ــد با تجويز پزش ــتفاده از آنها باي ــد. بنابراين اس ــته باش داش

صورت گيرد.

داروهاي موثر براي درمان 
آلرژي فصل پاييـز

يادداشت
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بيشتر بدانيم

خبر

ــورمان  ــر موفقيت كش ــالم خب ــا اع ــران ب ــردرد اي ــر انجمن س دبي
در توليد داروى بيماران ميگرن و افراد مبتال به تشنج، گفت: بر اساس 
ــال به ميگرن  ــان و 6 درصد مردان مبت ــاى جهانى 18 درصد زن آماره

هستند.
ــت: به طور متوسط  ــان محمديانى نژاد، اظهارداش ــيد احس دكتر س

حدود 12درصد مردم ايران با ميگرن دست و پنجه نرم مى كنند.
ــتر از  ــدود 2/5 تا 3 برابر بيش ــيوع ميگرن در خانم ها ح وى افزود: ش
مردان است. حال آنكه تا قبل از بلوغ، ميگرن در پسران شيوع بيشترى 
نسبت به دختران دارد. اما بعد از آغاز تغييرات هورمونى در خانم ها اين 
ــتر  ــيوع آن در خانم ها بيش ــار ش ــن ب ــود و اي ــى ش ــر عكس م امر ب

مى شود.
ــه داد: ميگرن زمينه ژنتيكى  اين متخصص داخلى مغز و اعصاب ادام
دارد و هفتمين بيمارى ناتوان كننده خانم ها در دنيا محسوب مى شود.

ــراد  ــه اف ــت ك ــديدى اس ــردردهاى ش ــزء س ــارى ج ــن بيم اي
ــى دارد و   ــاز م ــى ب ــره زندگ ــاى روزم ــام كاره ــه انج را از ادام
ــان  ــا در محل كارش ــر آنه ــر موث ــور غي ــه حض ــر ب ــن منج همچني

مى شود.
ــش از يك بار دچار  ــرد: اگر فردى در هفته بي محمديانى نژاد اظهارك
حمالت ميگرن شود، توصيه ما اين است كه درمان نگهدارنده به مدت 
6 ماه تا يك سال دريافت كند. اما اگر فردى يك بار در هفته و يا كمتر 
ــكن به خوبى كنترل مى شود و فقط درمان  دچار آن شود و درد با مس
حمله ، با مسكن كفايت مى كند؛ حال در صورتى كه فردى به طور مكرر 
دچار حمالت ميگرن مى شود، به طورى كه مجبور به استفاده بيش از 
دو بار مسكن در هفته است، توصيه ما به جاى استفاده زياد از مسكن، 
مراجعه به پزشك و استفاده از درمان كنترل كننده و پيشگيرانه است. 
ــازى عبيدى در توليد داروى  ــركت داروس وى با اشاره به موفقيت ش
ــن خواهد بود، گفت:  ــتفاده ميليون ها هموط «دپاكين» كه مورد اس
با توليد اين دارو مى توان گفت كشور از واردات داروى مشابه خارجى 

بى نياز خواهد بود.
ــر اين  ــان كرد: اث ــاب خاطرنش ــز و اعص ــى مغ ــن متخصص داخل اي
ــود.  ــتفاده ش ــك بار در روز مى تواند اس ــت و ي دارو طوالنى مدت اس
ــيار پايين براى بيماران مبتال به ديابت نيز  ضمن اينكه در دوزهاى بس

موثر است.
ــود؛  ــنج تلقى مى ش به گفته وى، «دپاكين»، در اصل داروى ضد تش
اما در اغلب موارد دوزى از داروى دپاكين كه در درمان ميگرن استفاده 
مى شود خيلى كمتر از دوزى است كه براى درمان تشنج از آن استفاده 
ــازمان غذا  ــه مورد تاييد FDA س ــود. ضمن اينكه اين دارو ك مى ش
ــط اول براى كنترل  ــت، جزو درمان هاى موثر و خ و داروى امريكاس
ــت كه جايگاه ويژه اى در درمان  ــگيرانه ميگرنى اس درمان هاى پيش

بيماران دارد. 
ــن دارو  ــى اي ــه خارج ــرد: نمون ــان ك ــژاد خاطرنش ــى ن محمديان
ــت؛  ــى ايران موجود اس ــازار داروي ــت كه در ب ــال هاى طوالنى اس س
ــهولت   ــود و عالوه  بر س ــاخته مى ش ــور س اما به زودى در داخل كش
ــى توانند  ــش داده و بيماران م ــه دارو را نيز كاه ــى، هزين در دسترس
ــد داخل را  ــيار با كيفيت تولي ــه كمتر، داروى بس به راحتى و با هزين

استفاده كنند.

آرتروز بيمارى بسيار شايعى است كه در تمام مناطق جغرافيايى ديده مى شود. 
ــايع ترين  ــت براي هر يك از مفاصل اتفاق بيفتد، اما ش اين بيماري ممكن اس

مفاصل درگير شامل مفاصل دست، پا، زانو، ران و ستون فقرات است.
ــال، 1 نفر به بيماري آرتروز مبتال است و  در كشور آمريكا از هر 5 فرد زير 65 س
22/7 ميليون نفر با محدوديت فعاليت هاي روزانه مواجه هستند؛ با اين وجود 
ــت كه  ــه درماني براي آن وجود ندارد؛ اين در حالي اس در حال حاضر هيچگون
بررسي هاي جديد محققان آمريكايي و كانادايي نشان مي دهد عالئم بيماري هاي 

آرتروز و روماتيسم با انجام منظم ورزش يوگا بهبود مي يابد. 
ــاره مي گويد: ــز در اين ب ــكي جانز هاپكين ــكده پزش ــوزان بارتلت از دانش س
«ورزش يوگا به تازگي به يك روش درماني مكمل براي بهبود بيماري ها تبديل 
شده است، به گونه اي كه امروزه از هر 10 فرد آمريكايي، يك نفر  در كالس هاي 
ــالمت و تناسب اندام خود را حفظ كند». يوگا شركت مي كند تا با اين شيوه س
ــت كه شامل تركيبى از تمرينات  به گفته محققان، يوگا، ورزش ذهن و بدن اس
ــت. اين ورزش  ــن و تمدد اعصاب اس ــي، ورزش هاي كششي، مديتيش تنفس
ــيار ديگري  ــه كاهش اضطراب افراد كمك مي كند، مزاياي بس عالوه بر اينكه ب

براي سالمت افراد دارد.
بررسي هاي صورت گرفته در سال گذشته نشان مي دهد كه انجام ورزش روزانه 
ــتون فقرات  ــش موثري در اصالح انحراف س ــراي مدت تنها 90 ثانيه نق يوگا ب
ــوگا را در بهبود كيفيت زندگي مبتاليان  دارد. همچنين تحقيقات ديگر تاثير ي
ــگيري از بيماري ها به  ــان مي دهد. مركز كنترل و پيش ــينه نش به سرطان س
ــه را براي انجام  ــه 75 دقيقه درهفت ــت ك افراد مبتال به آتروز توصيه كرده اس
ــط  ــديد و يا 150 دقيقه در هفته را به انجام فعاليت هاي متوس ورزش هاي ش
ــدود 90 درصد از  ــتند كه ح ــد. اما محققان مدعي هس هوازي اختصاص دهن
ــه ها عمل  ــل به اين توصي ــكي مفاص ــروز به دليل درد و خش مبتاليان به آرت

نمي كنند.
ــان مي دهد كه يوگا، بهترين شيوه براي درمان  ــي هاي جديد نش نتيجه بررس
ــازي را با هم  ــت، زيرا فعاليت هاي بدني و تكنيك هاي آرام س اين بيماري اس

تركيب كرده  و محدوديت هاي افراد را نيز مورد توجه قرار مي دهد.

ابتالى 12 درصد ايرانى ها به ميگرن

يوگا؛ بهترين شيوه براي 
درمان آرتـروز

دريچه

زبان خوراكى ها
ــامپوى سبوس برنج و يا  حتما تا به حال در هنگام خريد، به انواع ش
ــتند،  ــبوس برنج هس ــاره س ــاوى عص ــه ح ــتى ك ــاى پوس كرم ه
ــبوس برنج چه تاثيرى بر پوست و موى  برخورد كرده ايد، اما واقعا س
شما دارد؟ ابتدا بايد بدانيم عصاره سبوس برنج چگونه تهيه مى شود 

و حاوى چه تركيباتى است.
تركيبات سبوس برنج

از سبوس برنج به كمك حالل ها، روغنى به دست مى آيد كه به روغن 
ــت. ليپاز فعال موجود در سبوس برنج باعث  سبوس برنج موسوم اس

افزايش درصد اسيدهاى چرب آزاد در اين تركيب مى شود.
ــيدهاى چرب اشباع شده  ــبوس برنج از 15- 20 درصد اس روغن س
ــباع نشده تشكيل شده است؛  و 80 تا 85 درصد اسيدهاى چرب اش
ــتيك،  ــيد ميريس ــد اس ــوان 1-4 درص ــى ت ــن جمله م ــه از اي ك
ــتئاريك،  ــيد اس ــيد پالميتيك، 1-3 درصد اس 12- 18 درصد اس
40- 45 درصد اسيد لينولئيك، به مقدار 1 درصد اسيد لينولنيك و 
2 تا 0/4 درصد اسيد پالميتولئيك را نام برد روغن سبوس برنج طاليى 
رنگ است؛ اما به سختى مى تواند به رنگ سفيد و روشن نيز گرايش 
پيدا كند، همچنين اين روغن تحت تاثير گرما تا حرارت 160 درجه 

نيز فاسد نمى شود. 
ــر را حفظ  ــت و موى س ــا رطوبت پوس ــبوس برنج نه تنه روغن س

 E و B ــاى ــن ه ــاد ويتامي ــزان زي ــيله مي ــه وس ــه ب ــد، بلك مى كن
ــردن ليپاز  ــس از غيرفعال ك ــن روغن پ ــود. اي ــر نيز مى ش باعث تقويت موى س

ــتى  ــى وبهداش ــرآورده هاى آرايش ــامپو و ف ــه صابون، ش ــود در آن در تهي موج
مورد استفاده قرار مى گيرد.

ــكيل يك اليه بر روى پوست بعد از شستشو،  عصاره سبوس برنج با تش
ــيله ازپوست  ــت جلوگيرى كرده و به اين وس ــدن پوس ــك ش از خش
ــت از ديگر  ــردن پوس ــردن و صاف ك ــن ك ــى كند. روش محافظت م
ــتى جهت  ــرم هاى پوس ــاخت ك ــت. براى س ــن روغن اس ــواص اي خ
ــنه پا،  ــر آرنج، زانوها، پاش ــت و ترك خوردگى س ــكى پوس رفع خش
ــبوس برنج  ــى س ــاره طبيع ــدن، از عص ــر ب ــاط ديگ ــا و نق ــت ه دس
ــيد فيتيك، تركيب ديگرى است كه در سبوس  ــتفاده مى كنند. اس اس
ــبوس برنج،  ــيد فيتيك موجود در س ــود؛ اس انواع غالت يافت مى ش
ــت را تحريك كرده و باعث به هم پيوستگى و  ــلول هاى پوس ــد س رش

سالمت پوست مى شود.
روغن سبوس برنج نه تنها با مرطوب نگه داشتن پوست باعث نرمى آن 
مى شود، بلكه با رطوبت دهى به پوست از ترك خوردن آن نيز جلوگيرى 
ــت،  ــطح پوس ــيژن فعال از س ــن با پاك كردن اكس مى كند. همچني
از تشكيل پراكسيد چربى كه باعث چروك شدن و پيرى زودرس پوست 
مى شود جلوگيرى مى كند. اينوزيتول از ديگر تركيبات موجود در اين 
روغن است كه رشد و بازسازى سلول هاى پوست را سرعت مى بخشد. 
ــبوس برنج است كه با جذب  هوريزن اويل نيز از تركيبات موجود در س
ــرى مى كند،  ــت جلوگي ــيد از پيرى پوس ــعه ماوراءبنفش خورش اش
اين تركيب از طريق افزايش ترشحات پوستى، سلول هاى مرده پوست 
ــورت ماليم  ــه بردارى را به ص ــرد و در حقيقت عمل الي ــن مى ب را از بي

انجام مى دهد.

ــت حجاج،  ــه بازگش ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش وزي
ــا،  ــى كاروان ه ــه تمام ــتورات الزم ب ــت: دس گف
هيات هاى پزشكى و هواپيماهايى كه به مقصد ايران 

پرواز دارند، داده شده است.
ــيه مراسم آغاز  ــمى در حاش ــيد حسن هاش دكتر س
ــكى  ــگاه علوم پزش ــى جديد در دانش ــال تحصيل س
ــت:  ــتى در جمع خبرنگاران اظهار داش ــهيد بهش ش
ــود را در خصوص  ــاى خ ــت برنامه ه وزارت بهداش
ــرده و  ــخص ك ــال مش ــال كام ــج امس ــوادث ح ح
ــى خوبى  ــز هماهنگ ــر ني ــاى ديگ ــا وزارتخانه ه ب

ايجادشده است.
ــازى در خصوص  وى تصريح كرد: وزارت راه و شهرس
ــاد و مجروحان و همچنين وزارت كشور  انتقال اجس
ــر ويژه اى  ــام داده و تدابي ــات خوبى را انج نيز اقدام
ــازمان  ــت و س ــد و وزارت بهداش ــه ان در نظر گرفت
ــداى بروز  ــه از ابت ــه ك ــان گون ــر، هم ــالل احم ه
ــراى حضور  ــاج بوده اند ب ــوادث در كنار حج اين ح
ــان و نيز  ــتان، انتقال مصدومان و مجروح در عربس
ــى الزم را  ــورها آمادگ ــاير كش ــاج س كمك به حج

دارند.
ــاج،  حج ورود  ــا  ب ــزود:  ف ا ــت  بهداش ــر  وزي
ــود و ــاز مى ش ــز آغ ــان ني ــال مجروح ــد انتق رون

ــى الزم  ــز آمادگ ــور ني ــاى كش ــتان ه در بيمارس
ــود  ــان وج ــه درم ــاران و ادام ــرش بيم ــراى پذي ب

دارد.
ــمى در خصوص ويروس خطرناكى كه چندين  هاش
ــتان قربانى مى گيرد، گفت:  ــت در عربس ــال اس س
ــا، هيات هاى  ــى كاروان ه ــتورات الزم به تمام دس
پزشكى و هواپيماهايى كه به مقصد ايران پرواز دارند، 
ــور كه هواپيماهاى  ــده و در 19 ورودى كش داده ش
ــش بينى  ــز مراكزى پي ــوند ني ــاج وارد مى ش حج
ــكلى از نظر ورود اين ويروس به كشور  ــده تا مش ش

وجود نداشته باشد.
ــايعه  ــوال كه ش ــخ به اين س ــت در پاس وزير بهداش
ــان در  ــاى كارشناس ــق ادعاه ــت كه طب ــده اس ش
ــيارى از حجاج بر اثر  ــتان و در ايران بس كشور عربس
ــايعه زياد است  ــيانول فوت كرده اند گفت: ش گاز س
ــرايط در مكه و منا  ــال 66 را داريم و ش و ما تجربه س
ــى از بى تدبيرى  به گونه اى است كه اين حادثه ناش
ــايد  ــود و ش اتفاق افتاده و الزم بود كه پيش بينى ش
ــرى از بروز اين حوادث،  راحت ترين راه براى جلوگي
ــور عربستان و تالش  پذيرش مسووليت از سوى كش
ــاج  ــى حج ــاى روح ــى ه ــع ناراحت ــت رف در جه

بود.
ــت تا تمام جوانب حادثه  هاشمى ادامه داد: الزم اس
ــه در منا  ــانى ك ــود و كس ــى ش ــه دقت بررس منا ب
ــورت  ــه در ص ــد ك ــى دانن ــد، م ــته ان ــور داش حض
ــه  ــن حادث ــت اي ــام جمعي ــرى و ازدح ــى تدبي ب

روى داده است.
ــايد  ــووليت ش ــت: پذيرش مس ــت گف وزير بهداش
ــور و  ــه كش ــود ك ــوردى ب ــن م ــش تري ــام بخ التي
ــتند انجام دهند و مقام  مسووالن سعودى مى توانس
معظم رهبرى نيز در اين خصوص فرمودند كه انصاف 
داشته باشيد و با انصاف مسووليت خود را بپذيريد و 

عذرخواهى كنيد.   
ــاى ايران  ــتان ه ــوص وضعيت بيمارس وى در خص
ــن  اي ــت  وضعي ــت:  گف ــتان  عربس ــور  كش در 
ــت و طبق گزارشى كه به  ــتان ها مناسب اس بيمارس
من رسيده، اكثر مصدومانى كه بسترى شده اند قابل 
ترخيص هستند و برخى از آنان توانسته اند اعمال حج 
را انجام دهند و بنا است كه مجروحان هر چه سريع تر 

ترخيص و يا به ايران منتقل شوند.
ــتان ها  ــرد: بيمارس ــان ك ــت خاطر نش وزير بهداش
ــاج در آن  ــاى حج ــه هواپيماه ــزى ك در 19 مرك
ــتند؛  ــاش كامل هس ــاده ب ــد، در آم ــى آي ــرود م ف
ــور  ــز در كش ــا ني ــكل وب ــال مش ــن ح در عي
ــه زائران  ــا ب ــت ت ــه الزم اس ــود دارد ك ــراق وج ع
ــتورات  ــه به دس ــم ك ــه كن ــات توصي ــات عالي عتب
ــكى توجه ويژه  روساى كاروان ها و هيات هاى پزش
داشته باشند؛ ضمن اينكه دانشگاه هاى علوم پزشكى 
ــرار دارند و  ــت آماده باش ق در مرز عراق نيز در حال
ــى در جهت كلر زنى  ــه كمك هاى خوب در اين زمين
ــت عراق  ــه وزارت بهداش ــگيرانه ب ــات پيش و اقدام

شده است.

ــه از ويروس  ــت ك ــروس، خانواده بزرگى از ويروس ها اس كرونا وي
سرماخوردگى معمولى تا عامل بيمارى سارس را شامل مى شود.

ــاله  ــپتامبر 2012 در مردى 60 س ــارى در س ــورد بيم ــن م اولي
ــار انجاميد.  ــد كه به مرگ بيم ــف ش ــعودى كش ــتان س در عربس
ــود و دومين مورد  ــفر كرده ب اين مرد چند روز قبل از آن به دبى س
ــاله در قطر كه او نيز در گذشت. يك گونه شديدتر  در مردى 49 س
ــى شده باشد در سال  اين ويروس كه تصور مى شود از خفاش ناش
ــارس را موجب شد، كه حدود 800 نفر را  2002 اپيدمى جهانى س

به كام مرگ كشاند.
ــال 1960 كشف شده است  ــى اولين بار در س اين خانواده ويروس
ــان  ــرماخوردگى در انس كه موجب بروز بيمارى هايى از خانواده س
ــود و از ويژگى آنها زوائد تاج مانند بر روى سطوح  و حيوانات مى ش

ديواره ويروس ها است.
ــرفه، تنگى  ــب، س ــوان به ت ــارى مى ت ــن بيم ــم اصلى اي از عالي
ــن بيمار  ــرد. همچني ــاره ك ــى اش ــكالت حاد تنفس ــس و مش نف
ممكن است سرفه هاى چند روزه ظاهرا بدون دليل نيز داشته باشد. 
در موارد حاد مشكالت گوارشى نظير اسهال، نارسايى حاد تنفسى، 
ــايى كليه نيز گزارش شده است كه  اختالالت انعقادى خون و نارس

اين مورد مى تواند بيمار را به همودياليز نيازمند كند.
ــت،  ــال اين بيمارى كامل نيس ــات در مورد نحوه انتق هنوز اطالع
اما روش هاى انتقال بيمارى از انسان به انسان شبيه بيمارى آنفلوانزا 
ــت؛ با اين حال احتمال انتقال بيمارى  از طريق سرفه و عطسه اس
ــان  ــان به انس ــيار محدود بوده و موارد انتقال انس در فضاى باز بس

ــت كه افراد به مدت طوالنى در فضاى بسته  در مواردى رخ داده اس
ــتان ها  ــرادى كه در بيمارس ــار بوده اند؛ مانند اف ــرد بيم در كنار ف

با بيماران در ارتباط هستند. 
ــار از طريق  ــتين ب ــن بيمارى نخس ــت كه اي ــخص نيس هنوز مش
ــطوح آلوده  ــت يا از طريق س ــده اس ــان منتقل ش جانوران به انس

به ويروس.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با توجه به بازگشت حجاج 
از عربستان، به هموطنان توصيه كرد كه موارد زير را براى پيشگيرى 

از گسترش احتمالى ويروس در نظر داشته باشند:
 از روبوسى، دست دادن و در آغوش گرفتن افراد داراى عاليم 

بيمارى تنفسى خوددارى كنيد.
ــتر  ــت خام ش ــتى و تماس با خون و گوش  از ذبح غيربهداش

پرهيز كنيد.
ــتر  ــتوريزه ش ــاير لبنيات غير پاس ــير، دوغ و س  از مصرف ش

خوددارى كنيد.
ــا 14 روز پس از  ــهال ت ــى يا اس  در صورت بروز عاليم تنفس
ــواحل خليج فارس حتما  ــورهاى س ــفر حج يا كش بازگشت از س
ــك معالج  ــا پزش ــى ي ــتى درمان ــز بهداش ــن مرك ــه نزديك تري ب

مراجعه كنيد.
 هنگام سرفه وعطسه با دستمال يا قسمت باالى آستين دهان 

و بينى خود را بپوشانيد.
ــح و مكرر  ــورت صحي ــه ص ــون ب ــا آب و صاب ــت ها را ب  دس

بشوييد.
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 سبوس برنـج؛ دوست پـوست و مـو

وزير بهداشت تاكيد كرد :

آماده باش براى پيشگيرى از 
ورود «كـرونا» به كشور

6 توصيه مهم براى پيشگيرى 
از ابتال به «كـرونا»
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داستان تاريخى

شخصى شعبده باز و بى نظير از هند آمده بود و متوكل كه خود فردى بازيگر 
ــى، حضرت هادى را شرمنده كند.  و عياش بود، تصميم گرفت تا در مجلس
ــعبده باز گفت: «اگر على بن محمد را خجل كنى، هزار دينار  پس به آن ش
پاداش خواهى گرفت». شعبده باز گفت: «دستور بده نان نازك و سبك بپزند 

و آن ها را بر سر سفره بچينند و جاى مرا در كنار على بن محمد، قرار ده».
ــمت چپ حضرت هادى پشتى  ــفره آماده شد و در س به دستور متوكل س
قرار داده شده بود كه بر آن تصوير شيرى بود و آن دلقك نيز در كنار سفره 

و نزد اين پشتى نشست.
ــان نان پريد؛  ــفره بردند تا نانى بردارند، ناگه ــت به س حضرت هادى دس
ــان دوم بردند،  ــمت ن ــت به س ــيد، دس ــت حضرت هادى به نان نرس دس
ــت حضرت هادى نرسيد و صداى قهقهه  آن نيز پريد و نان سوم هم به دس

جمع حاضر برخاست.
ــاره  ــتى زده و به آن تصوير اش ــت مبارك خود را بر پش حضرت هادى دس
ــد و دلقك را  ــيرى پري ــر» آن تصوير همانند ش ــرده و گفتند:«او را بگي ك
ــه متحير  ــران از اين واقع ــت. همه حاض ــاى خود برگش ــد و باز بر ج بلعي

شدند. 
ــين و  ــت؛ متوكل التماس كرد كه بنش حضرت هادى از جاى خود بر خاس

آن مرد را بر گردان.
ــر او را نخواهى ديد،  ــود: به خدا ديگ ــالم فرم حضرت امام هادى عليه الس
ــلط  ــمنان خدا را بر اولياء خدا مس آيا تا به اين حد جرات يافته اى كه دش

گردانى؟!
ــچ گاه  ــاز، هي ــعبده ب ــد و آن ش ــرون آم ــه  بي ــادى از خان ــرت ه حض

ديده نشد.

عاقبت مسلط كردن دشمان خدا 
بـر اوليـاءاهللا
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گردشگرى

ــكوه ترين و زيباترين  ــه آقابزرگ يكى از باش بناى مسجد و مدرس
ــمار مى آيد. اين بنا در خيابان  ــاجد دوره قاجار در ايران به ش مس
فاضل نراقى كاشان واقع شده است. ساختمان اين مدرسه با سرمايه 
حاج محمد تقى خانبان طى سال هاى 1250تا1260 هجرى قمرى 
ــتفاده نماز جماعت و درس و بحث داماد خود، مال مهدى  جهت اس
نراقى دوم، ملقب به آقابزرگ بنا شده و به اين نام معروف شده است.
ــت.  ــعبان بوده اس ــتاد حاج ش ــخصى به نام اس ــن بنا ش معمار اي
ــن گنبدهاى  ــزو بزرگ تري ــه گنبد، كه ج ــا از جمل تمامى اين بن
ــده و تزئينات به كار رفته در اين بنا  ــاخته ش آجرى است با آجر س
ــى كارى، آجركاريكتيبه هاى نفيس گچى و  ــت از: كاش عبارت اس
كاشى، مقرنس كارى، خطاطى ثلث و نستعليق و نقاشى، كه نقاشى 
ــتاد محمد باقر قمصرى صورت گرفته است.  اين مدرسه توسط اس
كتيبه هاى خطوط مسجد توسط اساتيد برجسته خوشنويس كاشان 
نوشته شده است. اين مسجد داراى سردر زيبايى است كه سقف آن با 
مقرنس هاى معلق گچى و نقاشى تزئين يافته و ديوارهاى جلوخان 
از كتيبه باالى سردر تا كف تختگاه هاى طرفين درگاه با كاشى هاى 
ــت. هيات اصلى بنا و گنبد و بارگاه  ــده اس خشتى الوان پوشيده ش
ــه  ــاختمان و طرح عالى و نقش ــطه عظمت س ــكوه آن به واس با ش
ــون معمارى اصيل ايرانى كه در آن  بى نظير به خصوص دقايق و فن
ــالمى  ــى اس ــم ايران ــاى مه ــى از بناه ــده، يك ــرده ش ــه كار ب ب
به شمار مى رود. پس از ورود به محوطه مدرسه، دو صحن فوقانى و 
تحتانى و حجره هاى محل سكونت طالب و گنبد آجرى با شكوه و 
ــالوه بر اين  ــى كند. ع ــود نمايى م ــته هاى دو طرف آن خ گلدس
ــت  ــتان ديگرى در پش ــار بزرگ، شبس ــوت، آب انب دو حياط خل
ــجدى كه در جنب گنبد واقع است و محراب  گنبد، ساختمان مس
ــه در حقيقت  ــد ك ــب گنب ــتان جن ــع در شبس ــى كارى واق كاش
ــرى، كتيبه  ــى كارى، گچب ــاى كاش ــت از هنره مجموعه اى اس
ــى، از جمله متعلقات اين بناى عظيم  نويسى، مقرنس كارى ونقاش

است. 
ــه داراى  ــت ك ــاجدى اس ــزرگ از نظر پالن جزو مس ــجد آقاب مس
سه شبستان مى باشد و نكته مهم و قابل توجه در اين محل تلفيق 
ــده و تزئينات  ــت. تمامى بنا با آجر ساخته ش مسجد و مدرسه اس

به كار رفته در آن جذابيت خاصى به اين بنا بخشيده است.

مسجد و مدرسه آقابزرگ

ــراى اولين بار با  ــتف كلمب ب ــتى كريس هنگامى كه اروپايى ها با كش
ــدند، با مشكالت متعددى  كمك دو دريانورد عرب وارد قاره آمريكا ش
روبه رو شدند. بر خالف ادعاهاى اروپايى ها قبل از آنها دريانوردان ايرانى 
و چينى و اعراب بارها وارد اين قاره شده بودند. در اين هنگام بود كه مردم 
سرخپوست بومى با نهايت گشاده دستى از تازه واردها استقبال كردند،
و به كمك آنها شتافتند و مواد غذايى و آب به آنها رساندند و بنا به اعتراف 
خود كلمب اگر كمك سرخپوست ها نبود وى و همراهانش بعد از ورود 

به آمريكا كشته شده بودند.
مردم سرخپوست آمريكا برخالف ادعاهاى بى اساس هاليود به هيچ وجه 
تا زمانى كه تازه واردين اقدام به قتل عام آن ها نكرده بودند، با مساله اى 
به نام خشونت آشنايى نداشتند و حتى براى روح ماهى ها و حيواناتى كه 

صيد و شكار مى كردند، دعا مى كردند.
نتيجه كمك سرخپوست ها به شخص كلمب صرف نظر از كشتارهاى 
ــترده اى كه بعدها مهاجرين از آنها انجام داده بودند، كامال نتيجه  گس
برعكس داشت؛كلمب در سفر اول 10 الى 15 سرخپوست و در سفردوم 
ــارات گرفت و با خود به اروپا برد ، كه نصف  1600 سرخپوست را به اس

آن ها به دليل مشكالت سفر به دريا در راه تلف شدند.

ــته اند، و بارها  اروپايى ها و جهان غرب عالقه ويژه اى به برده دارى داش
ــورهاى ضعيفى مانند هند و كشورهاى  با نيروهاى نظامى خود به كش
ــرده هجوم  ــود تجارت ب ــارت پر س ــتيابى به تج ــى براى دس آفريقاي
ــتين بار با اين اقوام تازه آشنا شدند  مى بردند، و هنگامى كه براى نخس
ــه آنها با  ــا ب ــت ه ــوازى سرخپوس ــك و مهمان ن ــالف كم ــز برخ ني
ــروز آمريكا نيز  ــتان ام ــد. اجداد رنگين پوس ــگاه مى كردن ديد برده ن
ــارت و بردگى  ــى ها به اس ــط غرب ــت كه توس متعلق به برده هايى اس
ــام لينكن به آزادى  ــط آبراه ــده اند و بعد از لغو برده دارى توس برده ش

دست يافتند.
ــت ها  ــه همانند رنگين پوس ــت ها به دليل اينك ــتر سرخپوس اما بيش
ــر مصادره  ــا در براب ــد، و بعده ــه اى نبودن ــرون به صرف برده هاى مق
ــد قتل عام  ــتادگى كردن ــر غربى ها ايس ــان در براب ــرزمين هاى ش س
ــده قاره آمريكا را  ــدند و حتى ارقام تعداد سرخپوستان قتل عام ش ش
ــر مى كنند، ــادل 80 ميليون نفر ذك ــه رقمى مع در طول چند قرن ب
ــيار بزرگى است، در زمانى كه شايد  كه عالوه بر اينكه امروز نيز رقم بس
ايران جمعيت تقريبا معادل 20 ميليون نفر داشت، رقم بسيار بزرگ و 

قابل توجهى بود.

در چنين روزى 

رحلت زعيم حوزه علميه اصفهان 
آيت اهللا محمد حسن صافي اصفهاني 

(1374 ش)

واگذاري قيموميت سرزمين هاي عربي 
خاورميانه به انگلستان و فرانسه 

(1921م)

امضاي قرارداد تقسيم لهستان
 در جريان جنگ جهاني دوم 

(1939م)
آيت اهللا محمد حسن صافي اصفهاني در سال 1298ش (1338ق) در اصفهان 

زاده شد.
ــتن تحصيالت جديد، به فراگيري دانش هاي  ــر گذاش ــت س وي پس از پش
ــرف  ــت در اصفهان و قم، به نجف اش ــي اقام ــي روي آورد و پس از مدت دين
ــتادان نامداري همچون  ــي در نجف در محضر اس عزيمت كرد. آيت اهللا صاف
شيخ محمد علي كاظميني، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محسن حكيم و 
سيد ابوالقاسم خويي استفاده هاي وافر برد و در مدت اقامت 27 ساله در نجف، 
ــاخت. ايشان در 50 سالگي  مباني فقهي، فلسفي و اخالقي خود را استوار س
ــت و به تدريس، امامت جماعت، پرورش شاگردان و ارشاد  به اصفهان بازگش

مردم پرداخت.
 آيت اهللا صافي بعدها رياست حوزه علميه اصفهان را به عهده گرفت و منشاء 
خدماتي شد. اين فقيه بزرگوار تاليفات متعددي به نگارش درآورد كه تطبيق 
بين اقتصاد اسالمي و اقتصاد سوسياليسم و كاپيتاليسم و نيز تقريرات دروس 
فقه و اصول از آن جمله اند. ايشان همچنين بر فقه، اصول، كالم، تاريخ، تفسير، 
ــرانجام در هفتم مهر  ــفه و اقتصاد چيرگي تام داشت. اين عالم رباني س فلس
ــش سالگي بدرود  ــوم جمادي االول 1416 ق در هفتاد و ش 1374 برابر با س
حيات گفت و پس از تشييعي باشكوه، در كنار مرقد عالمه مجلسي به خاك 

سپرده شد.

ــيم  ــي اول و پس از آن، در مورد تقس ــان جنگ جهان ــس و لندن در جري پاري
ــد و تصميم جامعه ملل  ــيده بودن ــوري عثماني ميان خود به توافق رس امپرات
ــيم جنبه قانوني  ــت، در واقع به اين تقس ــه 1921م براي قيمومي در 24 ژوئي
ــيون دائمي قيموميت به عنوان يكي از اركان جامعه  مي داد. هم چنين كميس
ــت قيموميت و  ــرزمين هاي تح ــاالنه س ــه گزارش هاي س ــيدگي ب ملل، رس
ــت، گرچه اين وظيفه نيز به صورت صحيح  ــورا را برعهده داش اعالم نظر به ش
ــورا بودند،  ــيون برگزيده ش انجام نمي گرفت. از طرف ديگر اعضاي اين كميس
ــاس  نه نمايندگان دول تحت قيموميت. بنابراين مصوبات آن ها معموال بر اس
ــن طرح هايى كه  ــي از اولي ــت. يك ــزرگ انجام مي گرف ــت هاي دول ب خواس
ــد، طرح قيموميت مناطقي در افريقا و اقيانوس آرام بود؛ در اين زمينه ارائه ش

ــورهاي خاورميانه، اتخاذ تصميم چندين بار به تعويق افتاد و  اما در مورد كش
سرانجام طرح هاي مربوط به اين كشورها در 29 سپتامبر 1923 قوت اجرايى 
ــرزمين هاي لبنان و سوريه تحت  ــاس تصميم كميسيون، س پيدا كرد. بر اس
ــطين و ماوراي اردن تحت سيطره  قيموميت فرانسه قرار گرفت، و عراق، فلس
ــرزمين هاي اسالمي به فرانسه و  انگلستان درآمد. اگرچه سپردن حاكميت س
انگليس، خشم مردم مسلمان منطقه را برانگيخت، اما اين دو كشور، سلطه خود 
را بر سوريه، لبنان، عراق، و اردن تحكيم بخشيدند و به ويژه انگليس، زمينه الزم 

براي تشكيل دولت نامشروع صهيونيستي در فلسطين را فراهم كرد.

ــتان و آغاز جنگ جهاني دوم، برخالف مقاومت  با حمله قواي آلمان به لهس
مردم ورشو پايتخت لهستان، اين كشور در روز 27 سپتامبر تسليم شد و نبرد 

لهستان در روز 28 سپتامبر به پايان رسيد. 
ــداد  ــته و تع ــتاني كش ــزار لهس ــي صد ه ــش از س ــگ، بي ــن جن در اي
ــپتامبر  ــال، در روز 29 س ــا اين ح ــدند. ب ــري مجروح و مفقود ش زياد ديگ
ــرارداد جديدي  ــن نبرد، ق ــوان فاتحان اي ــوروي به عن 1939م، آلمان و ش
ــمي  ــن خود جنبه رس ــتان بي ــيم لهس ــد و به تقس ــا كردن ــكو امض در مس

دادند. 
به موجب اين قرارداد، سهم عمده اي از لهستان، يعني يك صد و بيست هزار 
كيلومتر مربع از اراضي شرقي اين كشور به شوروي تعلق گرفت؛ و نزديك به 
ــرزمين هاي غربي آن نيز ضميمه  يك صد و چهارده هزار كيلومتر مربع از س

آلمان شد.
ــتان در واقع در  ــيم لهس ــاد قرارداد جديد و تقس ــت كه انعق الزم به ذكر اس
ــر اوت 1939م ميان  ــل از آن در اواخ ــه قب ــه پنج هفت ــي توافقاتي بود ك پ
ــد كرده  ــور آن را تايي ــران دو كش ــد و س ــت آم ــه دس ــوروي ب آلمان و ش

بودند. 
ــال هاي جنگ جهاني دوم، صحنه نبردهاي متعددي شد تا  اين نواحي در س

اين كه پس از جنگ، استقالل خود را باز يافت.

ــام پدر :محمد؛  ــن؛ ن نام : على؛ لقب : هادى نقى؛ كنيه : ابوالحس
ــه  ــخ والدت : 15 ذى الحج ــه؛ تاري ــمانه مغربي ــادر: س ــام م ن
ــدت امامت :  ــل والدت : مدينه طيبه؛ م ــال 212 هجرى؛ مح س
ــاه رجب  ــهادت : 3 م ــال؛ تاريخ ش ــال؛ مدت عمر :42 س 33 س
ــام قاتل :  ــر آلود؛ ن ــهادت: طعام زه ــال 254 هجرى؛ علت ش س

متوكل عباسى؛ محل دفن : سامراء.
ميالد فرخنده 

ــعه  ــيد اش ــه خورش ــى ك ــه هنگام ــحرگاه روز 15 ذى الحج س
ــترد، مولود مسعود خاندان  تابناك خود را بر روى زمين مى گس
ــود؛  ــى (ع) ديده بر جهان بازگش ــالت حضرت امام على النق رس
ــد وعمر خود را در  ــربلندى وافتخار اسالم ش نوزادى كه باعث س
ــبرد  ــت و در پيش ــالم مصروف داش راه اعتالى تعاليم ارزنده اس
هدف هاى الهى از هيچ كوشش وفعاليت ومجاهده مضايقه نكرد . 
ــى همانند  ــاى عباس ــات خلف ــن دوران اختالف ــره تري او در تي
ــالم پرداخت  ــترش آئين اس ــعه وگس ــوارش، به توس پدر بزرگ
ــات  ــوادث وآف ــد ح ــالمى را از گزن ــم اس ــت تعالي و اصال

محفوظ داشت . 
ــب  ــه در مكت ــى ك ــى از آن هنگام ــان دوران نوجوان او از هم
ــه راهنمايى و  ــم ومعرفت مى آموخت ب پدر بزرگوارش درس عل
ــاد مردم مى پرداخت ودر مكتب عالى دانش و فضيلت خود ،  ارش
ــدان نبوت را  ــدان و ارادت ورزان خان ــه من ــى از عالق ــروه هاي گ
ــرف  ــت وش ــش وفضيل ــود در دان ــر خ ــد. او در عص ــى پروران م
ــت  ــا نداش ــر وهمت ــالمى، نظي ــاى اس ــدت ه ــانى و مجاه انس
ــودش  ــمع وج ــرد ش ــه گ ــون پروان ــدان همچ وعالقمن
ــت او  ــش وفضيل ــم ودان ــن عل ــتند و از خرم ــى گش م

بهره ها مى بردند .
سال والدت

ــال عصمت و طهارت و  دهمين ثمره باغ واليت و دوازدهمين نه
نخستين فرزند برومند پيشواى نهم در سال 212 هجرى در يكى 
ــهر نورانى پيامبر بزرگوار اسالم در محلى كه  از محالت مدينه، ش
ــوم به « صريا» بود، ديده بر جهان گشود؛ و به زيباترين نامى  موس
ــابقه ديرين وخوش خاطره اى داشت  ــالت س كه در خاندان رس
ــى » ــام « عل ــراى وى ن ــدش ب ــدر ارجمن ــد ؛ پ ــده ش نامي

 را برگزيد .
ــالم و احياى  ــا موريت دفاع از اس ــه همانند جد بزرگوارش م او ك
حقوق مسلمانان را از جانب پروردگار عالم به عهده داشت، همان 
ــن  ــرد و به ابوالحس ــتن انتخاب ك ــدش را بر خويش ــه ى ج كني

موسوم شد .
ــان ترين عنوان وشهرت او و ديگر پيشوايان  لقب ابن رضا، درخش
معصوم بعدى بود كه آن روزها همچون ستاره درخشان در ميان 
ــيد؛ از ديگر القاب آن  ــارك وى مى درخش ده ها القاب ديگر بر ت
حضرت مى توان هادى ، ناصح ، عالم ، فقيه ، امين ، عسگرى ، دليل، 
فاتح ، نقى و مرتضى اشاره كرد؛ چنانچه امروز بيشتر دوستداران 
و شيعيان او را با لقب مشهور « هادى » مى شناسند . آن حضرت 
تحت تربيت هاى الهى ومعنوى پدر ، هفت سال و اندى زندگى كرد 
و بعد از وفات پدر، درخشان ترين وشامخ ترين چهره ى اسالم بود 
ــالم را با دانش و بينش خود  كه مشكالت فقهى وعلمى جهان اس

حل وفصل مى كرد .

مادر
ــمندى بود  مادر عزيز ومهربانش ، بانوى با فضيلت وتقوى و دانش
ــوزى كه يكى از بانوان صالح ودرستكار  در نهايت فداكارى ودلس
ــد؛ به حدى كه خود  ــوب مى ش ــته ى روزگار خود محس شايس
ــنا  ــى فرمايد :« مادرم عارف وآش ــاره ى او چنين م امام (ع) درب
به مقام امامت و واليت بود . او با عنايت و لطف پروردگار اهل رحمت 
وبهشت است. هرگز فريب شيطان و مكر و كيد تجاوزكار و ستمگر 
ــادر انبياء و مردان  ــه ومقام كمتر از م را به خود نديد و از نظر رتب
ــمانه » معروف  ــته ى الهى نبود …» . نام گرامى وى « س شايس
ــاهزادگان  ــل مقربيه » از ش ــه « ام الفض ــيده وصاحب كني به س
ــلمانان در آمده بود وبه عنوان  ــارت لشكر مس رومى بود كه به اس
ــرد؛   ــدا ك ــام را پي ــرى ام ــد و افتخارهمس ــد » آزاد ش « ام ول
ــرى و از مدافعان  ــام واليت كب ــنايان حقيقى به مق او يكى از آش

سرسخت زعامت وخالفت الهى بود .
تعيين امامت آن حضرت

ــت؛  ــد ديگرى نداش ــى فرزن ــى و موس ــز عل ــم ج ــواى نه پيش
ــوى وپرهيزكارى  ــى در دانش وتق ــا كه ميان على وموس و از آنج
ــمان فاصله  ــدم و از زمين تا آس ــا ع ــوى از وجود ت و فضايل معن
ــبهه پديد نمى آمد كه او  ــت، براى هيچ انسانى اين ش وجود داش
ــوص كه بارها  ــود؛ به خص ــوايى رقيب امام هادى (ع) ش در پيش
ــواد (ع) تصريحا ــدر عاليقدرش امام ج حضرت هادى از طرف پ

به امامت تعيين شده بود .
در مرگ پدر 

ــار يتيمى  ــته بود كه غب ــريفش نگذش ــال از عمر ش ــت س هش
ــال 220 هجرى در آخر ماه ذيقعده  ــت؛ در س بر چهره اش نشس

ــه نمونه بارز  ــت داد ؛ پدرى ك ــوان خود را از دس پدر بزرگوار وج
ــتم و ــجاعت و مظهر مبارزه با ظلم وس ــوى، فضيلت، ش علم ، تق

پناه درماندگان وبيچارگان بود .
مدت عمر وزندگى اش از نظر زمان بسيار محدود بود؛ چون فقط 
25 سال در اين جهان زندگى كرد، كه هفت سال وچند ماه آن در 
دوران پدر؛ و  هفده سال بعدى از وى دوران امامت وپيشوايى او بود؛ 
سپس دوران حكومت معتصم را ديد كه در اوايل حكومت او بود كه 
امام جواد در بغداد به  شهادت رسيد و در كنار قبر جد بزرگوارش 
امام موسى بن جعفر (ع) مدفون شد وامروز به نام كاظمين معروف 

ومشهور است .
سال هاى امامت

ــتند تا اينكه متوكل در سال  امام هادى (ع) در مدينه اقامت داش
ــيد. چنانكه در تواريخ مذكور است متوكل  232 ق به خالفت رس
به حضرت امير (ع) و اهل بيت كينه شديدى داشت و كسانى كه 
ــتند و  ــهرت داش دور و بر او بودند به بغض و عداوت با آل على ش
ــمى معروف به  ــن داود هاش ــن محمد ب ــا عبد اهللا ب از جمله آنه

«ابن اترجه» بود.
ــرد و  ــوت ك ــداد دع ــه بغ ــافرت ب ــت مس ــام جه ــوكل از ام مت
ــه آن حضرت را  ــن كار كرد، هرثم ــه را مامور اي يحيى بن هرثم
در سال 233 ق به سامرا برد؛ رفتار متوكل با  امام به ظاهر محترمانه 
بود ولى پيوسته او را تحت نظر داشت و گاهى به حبس، توقيف و يا 

جستجوى منزل آن حضرت امر مى كرد .
صورت و سيرت حضرت امام هادى  (ع )

ــاه بود.  ــد و نه كوت ــم (ع ) داراى قامتى نه بلن ــام ده ــرت ام حض
ــفيد بود. چشمانش فراخ  ــرخ و س گونه هايش اندكى برآمده و س

ــيار  ــش بس ــود. امام هادى (ع ) بذل و بخش ــاده ب و ابروانش گش
مى كرد. امام آن چنان شكوه و هيبتى داشت كه وقتى بر متوكل 
ــش بى درنگ  ــد، او و درباريان ــى وارد مى ش ــار عباس خليفه جب
به پاس خاطر وى و احترامش برمى خاستند. خلفايى كه در زمان 
ــتعين، معتز،  امام (ع ) بودند : معتصم، واثق، متوكل، منتصر، مس
همه به جهت شيفتگى نسبت به قدرت ظاهرى و دنياى فريبنده 
ــمنى ديرينه  ــرت هادى دش ــوى و امام همام حض ــدان عل با خان
ــى كردند؛ ولى  ــود را ظاهر م ــمنى  خ ــتند و كم و بيش دش داش
ــام  ــش ام ــد و دان ــب زه ــنديده و مرات ــال پس ــه خص ــه، ب هم
ــلط وى  ــتند، و اين فضيلت ها و قدرت هاى علمى و تس اقرار داش
ــوده و مانند نياكان  ــالمى به تجربه، آزم ــائل فقهى و اس را بر مس
بزرگوارش (ع ) در مجالس مناظره و احتجاج، وسعت دانش وى را 

ديده بودند. 
ــته به نماز و طاعت و تالوت قرآن و راز و  شب هاى  امام (ع ) پيوس
ــت. لباس وى جبه اى  بود خشن كه بر تن  نياز با معبود مى گذش
ــرد. هر غمگينى  ــيد و زير پاى خود حصيرى پهن مى ك مى پوش
ــد. همه او را دوست داشتند.  ــاد مى ش كه بر وى نظر مى كرد ش
هميشه بر لبانش تبسم بود، با اين حال هيبتش در دل هاى مردم 

بسيار بود.
شهادت امام هادى  (ع )

امام دهم، حضرت هادى (ع ) در سال 254هجرى  به وسيله زهر به 
شهادت رسيد؛ در سامرا در خانه اى  كه تنها فرزندش امام حسن 
ــى امام دهم را مسموم كرد.  عسكرى بر بالين او بود. معتمد عباس
از اين سال امام حسن عسكرى پيشواى  حق شد و بار تعهد امامت 

را بر دوش گرفت.

امام هادى ؛
دهمين  ثمره باغ واليت

برده هايى كه كريستف كلمب با خود به اروپا برد



خبر 

پرفس��ور ریچ��ارد اس��کوفيه، اس��تاد دانش��گاه ورس��ای فرانس��ه تاكي��د ك��رد: 
الزم اس��ت تالش هم��ه جانب��ه ب��راي تامي��ن جری��ان دائم��ی آب در رودخانه 
 زاینده رود به عنوان بخش��ی از هوی��ت، تاریخ و عامل س��رزندگی ش��هر اصفهان

 صورت گيرد. پرفس��ور ریچارد اسکوفيه در دیدار با ش��هردار اصفهان با بيان اینکه 
اصفهان حيرت انگيزترین ش��هر جهان و ميدان امام )ره( افزون بر عجایب هفتگانه 
جهانی در دنيا بی نظير و اعجاب برانگيز است، گفت: پيشنهاداتي را براي رونق هر چه 
بيشتر و توسعه پایدار اصفهان دارم.ریيس دانشکده مردمی معماری ورسای فرانسه، 
 گردش��گری را مهم ترین محور قابل سرمایه گذاری در توس��عه اصفهان دانست و
  تصریح كرد: الزم اس��ت تقویم فرهنگی در جهت مدیریت رخدادها برای اصفهان

 تهيه شود و طی آن تاریخ و رویدادهای تاثير گذار و رویایی اصفهان در زمينه های 
ادبی، معماری و ...، از اعماق تاریخ اس��تخراج گردد و با برنامه ریزی فس��تيوال ها، 
یادمان ها و غيره برگزار شود.تا برای جذب هر چه بيشتر گردشگر داخلی و خارجی 
استفاده شود. اسکوفيه با اشاره به دریافت جایزه معماران برتر فرانسه در سال 1991  
اذعان داشت: رودخانه زاینده  رود  از اهميت ویژه اي برخوردار است لذا باید تالش 
همه جانبه براي تامين جریان دائمی آب در آن به عنوان بخش��ی از هویت، تاریخ و 
عامل سرزندگی شهر اصفهان صورت گيرد.وي توجه به كف رودخانه  و ایجادفضاهای 
شهری در كنار آن  ساماندهی بيشتر عبور و مرور و پياده راه ها و مسيرهای دوچرخه 
در ایجاد فضاهای دلپذیر ش��هری، به ویژه  در حاش��يه  زاینده رود را مهم  خواند و  
پيشنهاد داد: با دعوت از معماران و شهرسازان برتر جهان در تعامل با اساتيد معماری 
و شهرس��ازی آش��نا به مکتب اصفهان، برنامه ریزی توسعه و س��بک  شهرسازی و 
معماری مناسب شهر اصفهان در قرن 21 تدوین گردد. اسکوفيه در پاسخ به سوال 
شهردار اصفهان، برترین نماد)برند( شهر اصفهان از نظر خود را سرزندگی دانست و 

برلزوم حفظ و ارتقاء آن تاكيد كرد.

استاد دانشگاه ورسای فرانسه در ديدار با شهردار اصفهان:
جريان آب در زاينده رود دائمي شود
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مدیركل ميراث فرهنگی اصفهان گفت: ایران تنها مقصد 
امن در خاورميانه برای گردشگران فرهنگی است و در این 
ميان اصفهان به عنوان پيشانی گردشگری ایران نيازمند 

توجه ملی است.
به گزارش مهر، فری��دون الهياری در مراس��م ویژه روز 
 جهانی جهانگ��ردی در اصفه��ان اظهار داش��ت: آنچه

 مسلم است این اس��ت كه  در فرهنگ و معارف دینی ما 
گردشگری جایگاه مهمی در رشد و اعتالی انسان دارد.

وی افزود: سير آفاق و انفس در فرهنگ ما هميشه همراه 
هم بوده است و این مساله نشان می دهد كه هدف از سفر 
تنها بازدید از مکان های تازه نيست؛  بلکه اعتالی روحانی 

و معنوی انسان نيز می تواند در سفر رخ دهد.
 مدیركل ميراث فرهنگی اس��تان اصفهان با بيان اینکه

 در سفرنامه های بسياری از مس��افران رشد مذهبی در 
كنار پيمودن مسير سفر مطرح می شود تاكيد كرد: نقطه 
آغاز نگاه به حوزه گردش��گری باید از مبناهای فرهنگی 
 و دینی ما آغاز ش��ود و در ادامه با حفظ ای��ن جایگاه به 
چش��م اندازهای مهمی كه در دنيای م��درن می تواند 

داشته باشد گسترش پيدا كند.
جايگاه گردشگری در اقتصاد جهانی

وی با بي��ان اینکه امروزه گردش��گری جای��گاه مهمی 
در اقتصاد جهان دارد و جزو س��ه صنع��ت مهم دنيا در 
 كنار نفت و خودرو س��ازی قرار گرفته است بيان داشت:

 نکته مهم دیگر اینکه امروز صنعت گردشگری در توزیع 
بين المللی خود در دنيا تاحدودی تغيير اساس��ی یافته 
است. الهياری تصریح كرد: در دهه های ميانی قرن 2۰ 
 ميالدی حدود 1۵ كش��ور در دنيا صنعت گردشگری را 
در قبضه خود داشتند و مقصد عمده گردشگران جهانی 

بودند.
وی ادام��ه داد: این در حالی اس��ت كه امروز س��هم این 
كشورها در گردشگری دنيا به كمتر از ۵۰ درصد رسيده 
است و این نشان می دهد كه بس��ياری از كشورهای در 
حال توسعه در حوزه گردش��گری آنچنان حركت و كار 
 كرده اند كه بيش از نيمی از مقاصد گردش��گری دنيا را 

به خود اختصاص داده اند.
مدیركل مي��راث فرهنگی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
 اینکه در كشور ما گردشگری جایگاه بسيار مهمی دارد،

 تاكيد كرد: ایران از نظر جاذبه های فرهنگی و تاریخی در 
جهان جزو رتبه های نخست دنيا است و از نظر طبيعی 
هم دارای تنوع  ویژه در حوزه های اقليمی و جغرافيایی 

بوده و بسيار پرجاذبه است.
س�یمای فرهنگ�ی و قومیت�ی اي�ران از

 فرصت های حوزه گردشگری است
وی با بيان اینکه س��يمای فرهنگی و قوميتی ایران نيز 
بس��يار متنوع اس��ت، گفت: حضور این اق��وام فرصتی 
 بی بدی��ل در حوزه گردش��گری اس��ت كه زمين��ه ارائه 

جاذبه های گردشگری متنوعی را فراهم می كند.

 الهياری با بيان اینک��ه ما باید از این امکانات در س��طح
 بين المللی اس��تفاده ویژه كنيم، ابراز داشت: در فرصت 
تاریخی ارزشمندی قرار داریم كه تالش ها و سياست های 
دستگاه دیپلماسی خارجی ما امکان تعامالت جهانی را 

گسترش و فرصت ویژه ای ایجاد كرده است.
وی اضافه كرد: از س��ویی ایران در منطق��ه خاورميانه و 
شمال آفریقا كه بسياری از كشورهای و تمدن های بزرگ 
تاریخی در آن مستقر هستند تنها منطقه امن گردشگری 
به شمار می آید و از ميان تمام تمدن های عظيم فرهنگی 
مانند مصر و عراق و سوریه تنها  كشور ایران، امنيتی مثال 
زدنی دارد كه فرصت خوبی برای حوزه گردشگری است.

مدیركل ميراث فرهنگی استان اصفهان تاكيد كرد: گرچه 
از ناامنی دیگر مناطق خوشحال نيستيم اما واقعيت این 
است كه تنها مقصد امن در خاورميانه برای گردشگرانی 
 هس��تيم كه ب��ا انگيزه فرهنگی به س��مت ای��ن منطقه 

حركت می كنند و باید از این فرصت استفاده كنيم.
اصفهان پیشانی گردشگری ايران است

وی اضافه كرد: در این ميان اصفهان پيشانی گردشگری 

ایران اس��ت و ویترین جاذبه های فرهنگ��ی، تاریخی و 
گردشگری كشور عزیز ایران است و بر این اساس رسالت 

بزرگی در این استان برعهده داریم.
الهياری گفت: هيات ه��ای مختلف خارج��ی كه برای 
برنامه های مش��خص دیپلماتي��ک به ای��ران می آیند 
 همگی اصفهان را ب��ه عنوان یکی از مقاصد س��فر خود

 انتخاب كرده اند و این نشان می دهد این شهر مهم ترین 
مزیت بين المللی كشور ایران در حوزه گردشگری و در 

صحنه جهانی است كه به توجه ویژه ملی نياز دارد.
رشد ۳۶ درصدی گردشگری خارجی اصفهان 

در ۵ ماهه نخست امسال
وی با بيان اینک��ه برنامه های مختلفی در اس��تان كليد 
خورده است و گردشگری خارجی ما در سال های اخير 
رشد قابل توجهی داشته است، اضافه كرد: در ۵ ماهه اول 
امسال ۳۶ درصد رشد گردشگری خارجی نسبت به سال 
9۳ داش��تيم و مهر و آبان نيز قله اس��تقبال گردشگران 

خارجی است.
مدیركل ميراث فرهنگی استان اصفهان این آمار را نشانه 

حركت به سمت رشد معقول و منطقی برشمرد و گفت: 
باید خود را برای موج گسترده گردشگری آماده كنيم.

وی افزود: تاسيسات گردشگری ش��رایط مطلوبی را در 
وضع موجود دارد اما برای آینده اصال مناس��ب نيست و 
با توجه به اینکه هتل های ۴ و ۵ س��تاره ما برای ماه های 
آینده رزرو هستند، باید خودمان را برای شرایط پذیرش 

گردشگران بيشتری آماده كنيم.
الهياری اظهار داش��ت: هم اكنون ۳۴ هت��ل جدید در  
اصفهان احداث و 1۶ هتل با ۵۰ درصد پيشرفت فيزیکی 

داریم اما باید این ظرفيت افزایش پيدا كند.
 گفتنی اس��ت در این مراس��م كه اس��تاندار و شهردار 
اصفهان، مدیر كل ارش��اد اس��تان اصفه��ان، مدیركل 
مي��راث فرهنگ��ی و جمع��ی از مس��ووالن اس��تانی 
حضور داش��تند برای نخس��تين بار ش��ركت تسکو به 
عنوان نخس��تين ش��ركت كرایه خودرو ب��دون راننده 
ب��رای گردش��گری در ای��ران و دیگر كش��ورها معرفی 
 و از نهاده��ای فع��ال در حوزه گردش��گری ني��ز تقدیر 

شد.
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استاندار اصفهان با بيان اینکه مس��ائل شهری و مدیریت 
آن هميشه همراه با مشکالت و پيچيدگی هایی بوده است، 
اظهار داشت: با وجود همه مشکالتی كه وجود دارد، نتایج 

اتفاقاتی كه رخ می دهد، شيرین و دل چسب است.
به گزارش ایمنا، رس��ول زرگر پور در نشس��تي كه دكتر 
مهدي جمالي ن ژاد به همراه معاونان ش��هرداري اصفهان 
با وي داشتند با اش��اره به اینکه تاكنون سه بار در مسائل 
مدیریت شهری ورود پيداكرده، گفت: یک بار برای انتخاب 
شهردار در ابتدای كار شهردار سابق، به شورا تأكيد كردم 
كه باید با یک منطق دیگر به مس��ائل نگاه كند؛ بار دیگر 
زمانی بود كه اعضا به دنبال اس��تيضاح شهردار بودند و با 
ميانجيگری عنوان كردم كه حاال زم��ان خوبی برای این 
موضوع نيست و سومين بار نيز در اوایل سال 9۴ بود كه به 
این نتيجه رسيدم كه چاره ای جز استيضاح وجود نداشته 
و باید تکليف كار مشخص ش��ود، یعنی یا شهردار عوض 
شود و یا شورا قانع ش��ود. زرگرپور با تأكيد بر اینکه ادامه 
تنش ميان شهرداری و شورا به نفع شهر نبود، تصریح كرد: 
وقتی ش��ورا اعتقادی به گریز از استيضاح نداشت، شرایط 
به گونه ای رقم خورد كه ش��هردار تغيير كن��د. وی با بيان 
اینکه بعد از استيضاح به دنبال این بودم كه روند تغييرات 
س��ریع برگزار ش��ود افزود: دو روز قبل از معارفه جمالی 
نژاد، من پيامی را به وی دادم و تأكيد كردم كه استانداری 

حمایت كامل را از شما انجام می دهد.
زرگرپور ادامه داد: البته این رویکرد اس��تانداری است كه 
از تيم مدیریت ش��هری، یعنی هم ش��هرداری و هم شورا 

حمایت كافی و كامل را انجام می دهد.
اس��تاندار اصفهان در ادامه س��خنان خود بيان داش��ت: 
خوش��بختانه در انتخ��اب معاون��ان و بدن��ه ش��هرداری 
فراجناحی و مس��تقل عمل ش��ده و اف��راد توانمندی در 

عرصه های مختلف مدیریتی انتخاب شده اند.
زرگرپور با بيان اینکه هم افزایی شورای شهر و شهرداری 
یک فرصت خوب برای پيش��رفت است گفت: هم افزایی و 

وحدت ميان شهرداری و ش��ورای شهر یک فرصت خوب 
و مناس��ب بوده كه باید حداكثر اس��تفاده را از آن داشت 
تا بت��وان فعاليت های خوبی را در س��طح ش��هر رقم زد و 

پيشرفت مناسبی را حاصل كرد.
وی پيرامون انتخاب شهردار اصفهان به عنوان مدیر بحران 
شهر اصفهان خاطرنشان كرد: باید در آینده جایگاه شهردار 
اصفهان به عنوان مدیر بحران ش��هر اصفهان تقویت شده 
و برای مسووالن سایر دس��تگاه ها وظایف و اختيارات وی 

مشخص شود.
زرگرپور ادامه داد: كليه اختيارات اس��تاندار در مدیریت 
بحران بر عهده ش��هردار قرار خواهد گرفت و وی می تواند 
در محدوده جغرافيایی اصفهان در این زمينه فعاليت كند.

وی با بيان اینکه فعاليت های شهرداری در حوزه فرهنگ 
قابل توجه است، تأكيد داشت: فعاليت های خوبی در زمينه 
فرهنگ صورت گرفته كه البته باید تعامالت بيش��تری با 
دس��تگاه های مربوطه صورت گي��رد و به نوعی جزیره ای 
عمل نشود.استانداری به صورت كامل با مدیریت شهری 
همکاری می كند از جمله س��خنانی كه مع��اون عمرانی 
اس��تاندار در این جلس��ه مطرح كرد، ض��رورت توجه به 
مسائل زیرساختی حمل ونقل و اثر آن بر كاهش آلودگی 

شهر اصفهان بود.
محمدعلی طرفه با اش��اره به اهميت حمایت و پشتيبانی 
اس��تانداری از مدیریت شهری اظهار داش��ت: استانداری 
 به صورت كامل و در كلي��ه زمينه ها با مدیریت ش��هری

 همکاری كرده و فعاليت های خوب��ی در این زمينه انجام 
داده است. معاون عمرانی اس��تانداری بيان داشت: مساله 
حمل نقل در كنار سایر مس��ائل، یکی از موضوعات مهم 
شهر بش��مار می رود كه باید در راستای س��اماندهی آن 
فعاليت هایی صورت پذیرد همچنين در كنار آن مس��ئله 
بازنگری و به روزرسانی طرح جامع شهری نيز موردتوجه 
قرار گيرد. وی ادامه داد: مترو نيز در كنار سایر طرح های 
حمل ونقل��ی، فعاليت خوبی بش��مار می رود ك��ه اجرایی 

شدنش به شهر كمک خواهد كرد.
شهرداری خاکريز اول کسب رضايت مردم است

 دكتر مهدي جمالي نژاد نيزدر ای��ن دیدارگفت: با تغيير 
و تحوالتی ك��ه در عرصه های مختلف مثل نيرو انس��انی 
و رویک��رد مدیریتی صورت گرفته، ش��رایط ب��رای ایجاد 
تغييرات در شهر فراهم شده است. شهردار اصفهان گفت: 
شهرداری خاكریز اول در كسب رضایتمندی مردم بوده و 
باید سعی شود برنامه ها در راستای این هدف اجرایی شود.
 وي ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه دو م��اه از قب��ول س��مت

 خدمتگذاری اش به مردم در شهرداری اصفهان می گذرد، 
اظهار داش��ت: تغيير و تحوالت بس��ياری ص��ورت گرفته 
و این تغييرات س��عی شده به نوعی باش��د كه بتوان از آن 
دفاع كرد و در نهایت این تغييرات نتيجه خوبی به همراه 

داشته باشد.
 ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه سعی ش��ده بهترین 
 گزینه ها ب��رای خدم��ت در ش��هرداری انتخاب ش��وند،

 تصریح كرد: بيشتر معاونان حال حاضر شهرداری رقبای 
دیروز من برای تصدی پست شهردار هستند و از همين رو 
است كه هركدام با تمام همت به صحنه آمده اند تا بتوانند 
رضایت كامل شهروندان را كسب كرده و با دلسوزی برای 

مردم، شرایط خوبی را رقم بزنند.
وی افزود: تيم مدیریتی شهر، در این چند ماه اثبات كرده 
كه اختالف و جدایی در آن معنایی نداشته و همه در كنار 

هم مثل یک خانواده همدل و همزبان فعاليت می كنند.

عضو كميته س��نگ های تزیينی اتاق 
بازرگان��ی اصفهان گفت: ب��اال بودن 
قيمت تمام شده معادن،  بزرگ ترین 
معضل صادرات س��نگ های تزیينی 

است.
سيف اهلل آراسته در كميته سنگ های 
تزیينی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: حل 
مش��کالت معادن زمان بر است و نياز 

به استراتژی و زمانبندی خاص دارد.
 وی بي��ان داش��ت: كميته ه��ا بای��د

 وس��عت یابن��د و ب��ا جم��ع آوری و 

گردآوری اطالع��ات مربوط به معادن 
می توانيم فایل اطالعاتی كاملی داشته 
باشيم و در اختيار جامعه معدنی قرار 

دهيم.
عضو كميته س��نگ های تزیينی اتاق 
بازرگانی اصفهان اع��الم كرد: باید در 
استان، ش��اخص تعيين كننده برای 
اس��تانداردهای این صنعت مشخص 
ش��ود تا افرادی كه تمایل به توليد یا 
تغيير خط توليد خود دارند بتوانند از 

آن استفاده كنند.
وی اضاف��ه ك��رد: بخش س��نگ های 

تزیينی اس��تان نيازمن��د آموزش در 
تمامی زمينه ها اس��ت و دراین راستا 
بای��د از وجود مدیران ج��وان صنعت 

سنگ در این زمينه استفاده شود.
حسين ترابی ، عضو كميته كانی های 
فلزی و صنایع وابسته ذیل كميسيون 
معادن اتاق بازگانی اس��تان اصفهان 
نيز به چن��د م��ورد از موانعی كه یک 
معدنکار با آن مواجه اس��ت، اش��اره 
كرد و گفت: افزایش حق��وق دولتی، 
جلوگي��ری از صدور بی روی��ه پروانه 
كش��ف،جلوگيری از س��وداگری در 

گرفتن پروانه و مخالفت روس��تایيان 
اطراف معادن از چال��ش های بخش 

معادن استان است.
وی خواس��تار تهي��ه بس��ته ه��ای 
پيش��نهادی با قيمت ه��ای مختلف 
برای سرمایه گذاران خارجی در بخش 
معادن استان اصفهان شد و ادامه داد:  
این كميته ش��رایط حاك��م بر جامعه 
معدنی را تنها با دریافت نظرات افراد 
برجس��ته كميته در راس��تای اصالح 
قانون معادن و با تس��هيل گری اتاق 

بازرگانی می تواند تغيير دهد.

ریيس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی باید زمينه اطمينان 
فعاالن اقتصادی در هيئت های حل اختالف را فراهم كنند.

عبدالوهاب سهل آبادی در كميته مالياتی اتاق بازرگانی استان اصفهان اظهار داشت: بهترین 
كارشناسان مالی استان به عنوان نماینده اتاق در هيات  های حل اختالف مالياتی انتخاب 
شدند.  وی با انتقاد از افزایش سهم مالياتی استان در سال 9۴ گفت: در آخرین جلسه مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواستار كاهش سهم مالياتی شدیم 

چراكه ميزان تعيين شده خارج از توان استان است و باید تعدیل شود.
وی از تهيه پيشنهادات كميته مالياتی اتاق اصفهان نسبت به الیحه قانون ماليات بر ارزش 
افزوده خبر داد و گفت: دیدگاه بخش خصوصی نسبت به نحوه اجرای ماليات بر ارزش افزوده 

و همچنين پيشنهادات كاربردی به دولت و مجلس تقدیم می شود.
ریيس اتاق بازرگانی استان اصفهان از برگزاری همایش آموزشی قانون ماليات ها برای فعاالن 
اقتصادی خبر داد و گفت: اعضای اتاق باید از بخش نامه و آیين نامه های ماليات عملکرد و 
ارزش افزوده اطالع كامل داشته باشند و در این راس��تا اتاق دوره های آموزشی متناسب را 
برگزار می كند.نایب ریيس اتاق اصفهان نيز در این جلسه اظهار داشت: مهم ترین فعاليتی كه 
اتاق بازرگانی برای اعضای خود می تواند انجام بدهد دفاع از حقوق حقه آنها در هيات های حل 
اختالف مالياتی است. مصطفی رناسی، رسالت نمایندگان اتاق در هيات های حل اختالف 
مالياتی را مهم ارزیابی كرد و گفت: نقش اتاق به عنوان مشاوره سه قوه در قانون آمده است 

ولی در هيات های حل اختالف مالياتی می تواند از حقوق آنها دفاع كند.
وی خواستار استفاده از كارشناسان دادگستری یا حسابرسان خبره برای بررسی پرونده های 
حاضر در هيات های حل اختالف شد و گفت: حضور این كارشناسان در صدور قرارها می تواند 

پرونده ها را در فضایی كامال بی طرفانه مورد بازبينی قرار دهد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به دفع الوقت كردن كميسيون ماده ۵ در بررسی 
پرونده ناژوان گفت: این در حالی اس��ت كه هر چه  زودتر باید مالکيت مردم در این بخش 
به رسميت شناخته شود. عليرضا نصر اصفهانی در خصوص آخرین وضعيت رسيدگی به 
وضعيت تعيين مالکيت باغات ناژوان اظهار داشت: در این راستا باید یادآور شوم كه شهرداری 
و كميته ویژه ناژوان اقدامات الزم را انجام داده و گزارشات خود را به كميسيون ماده ۵ ارجاع 
داده اند. وی با بيان اینکه مشاور مخصوص پروژه ناژوان نيز انتخاب شده است، افزود: این در 
حالی است كه كميسيون ماده ۵ هنوز نسبت به بررسی این پرونده برای انجام فعاليت های 
بعدی اقدامی انجام نداده است. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان كه معتقد است كميسيون 
ماده ۵ نسبت به بررسی پرونده باغات ناژوان دفع الوقت را در دستور كار دارد، ادامه داد: این 
در حالی است كه مسووالن امر باید پاسخگوی مطالبات روزمره مردم باشند و در حال حاضر 
جوابی قانع كننده برای پاسخگویی به مردم ندارند.وی با تاكيد بر اینکه مالکيت مردم در 
ناژوان باید به صورت عملی مشخص شود، ابراز داشت: متاسفانه ما فرزندی به نام فضای سبز 
داریم كه در حال حاضر برایمان حکم چماغ را دارد و در این صورت باید توجه داشته باشيم 
كه اگر به مالکيت مردم توجهی نشود حمایت های مردمی را در حفظ سرانه سبز موجود در 
این بخش از دست خواهيم داد.نصر اصفهانی با اشاره به اینکه فضای سبز محدوده ناژوان 
یک هزار و 2۰۰ هکتار است و شهرداری توان خرید و نگهداری آن را ندارد، اضافه كرد: در این 
راستا ضروری است كه هرچه زودتر مالکيت مردم تعيين تکليف شود تا هر مالک بتواند با 

حصاركشی مناسب نسبت به حفظ فضای سبز موجود اقدامات الزم را داشته باشد.

 واسطه های کم تجربه، بازار صادرات
 مواد معدنی را آشفته کرده اند

 نایب ریيس كميسيون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: آشفتگی بازار صادرات 
موادمعدنی به دليل واسطه های كم تجربه، نياز به آسيب شناسی بيشتری دارد.

 ابوالقاسم سرتيپی در نخستين جلسه كميته » بازاریابی، توسعه صادرات و امورحقوقی«  
اظهار داشت: داش��تن تکنولوژی روز دنيا و همچنين واحد تحقيق و توسعه R&D و 
كنترل كيفی فعال برای معادن و واحدهای معدنی استان اصفهان امری ضروری است. وی 
اعالم كرد: معادن برای حضور فعال در عرصه رقابت همتایان خارجی باید در بخش های 
تحقيق و توسعه هزینه كنند.نایب ریيس كميسيون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان 
خواستار استانداردسازی معادن استان ش��د و گفت: اگر كارخانه ها توانستند به سطح 
استاندارد برسند می توانند وارد بازارهای هدف شوند.وی با اشاره به اینکه در بخش معادن 
باید ارتباط مستقيم بين معادن و خریداران خارجی بدون واسطه برقرار كنيم، افزود: 
درجه بندی و برچسب صادراتی، ارتقای تشکل های اقتصادی معدنی در بحث صادراتی، 
معرفی بازارهای هدف مثل آسيای جنوب شرقی، جریان یافتن پول الکترونيکی، تجارت 
الکترونيکی در معادن از موضوعات قابل طرح در این كميته است.سرتيپی گفت: هنوز 
در خيلی از معادن حتی متر دیجيتال وجود ندارد چه برسد به استاندارد سازی و تنها 
آموزش می تواند در این راستا بسيار كارگشا باشد.ی اظهار داشت: قيمت های ما برای 
رقابت در بازار جهانی صادرات باالست یا باید در داخل كشور و یا در كشور مقصد انبار 

داشته باشيم و بفروشيم.
نایب ریيس كميسيون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان خواستار شناسایی بازارهای 
هدف صادراتی شد و گفت: حداقل ۳۰ سنگبری در اس��تان است كه می توانند توليد 
صادراتی داشته باشند و با شناس��ایی بازارهای های هدف سایر سنگ بری ها می توان 
محصول را حتی به صورت امانی در اختيار آنها قرار دهند تا بتوان شاهد رشد صادرات بود.

ريیس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

زمینه اطمینان فعاالن تجاری درهیات های 
حل اختالف اصفهان فراهم شود

مالکیت مردم در منطقه ناژوان معلوم شود

استاندار اصفهان:

افرادی توانمند در عرصه های مديريتی انتخاب شدند

عضو کمیته سنگ های تزيینی اتاق 
بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

 باالبودن قیمت 
تمام شده معادن، معضل 
بزرگ صادرات سنگ های 

تزيینی

رشد ۳۶ درصدی گردشگری خارجی 
اصفهان در پنج ماهه نخست امسال؛

اصفهان 
پیشانی 

گردشگری 
ایران است



فـرشته
 نـاجی

 کفـاشیان 

گالیه شدید 
داور بین المللی  

فوتبال ایران

دختران فوتسالیست ایران رییس همیشه خنده روی فدراسیون فوتبال را با قهرمانی 
 خود در آسیا شادمان کردند.برای علی کفاشیان و همکارانش اولویت اول و آخر در

 فدراس��یون فوتب��ال، تیم ملی مردان بزرگ س��ال بوده و هس��ت. آنها هیچ 
 ابای��ی از علن��ی ک��ردن این موض��وع ندارند که برای آنها س��ایر تی��م ها از 
 تیم های پایه فوتبال گرفته تا تیم های فوتس��ال و فوتبال س��احلی زیر سایه

 تیِم کارلوس کی روش هستند. هرچه نباشد رفتن به جام جهانی فوتبال کلی 
اعتبار و البته پول نصیب فدراس��یون  می کند و عجیب نیس��ت که هم و غم 
اصلی، دغدغه های مرد پرتغالی و شاگردانش باشد. درست در همان روزهایی 
که تمرکز فدراسیون بیش از همیشه روی تیم ملی فوتبال مردان و آماده سازی 
 آن برای جام جهانی س��ه سال بعد بود تیم فوتسال بانوان ایران با هنرنمایی

 فرش��ته کریمی و دوس��تان بر بام آسیا ایس��تاد تا تیمی که در داخل کشور 
هم کس��ی خیلی به آن محل نمی گذاش��ت تیتر یک قاره کهن شود.دختران 
فوتسالیس��ت؛ اما با قهرمانی در آس��یا علی کفاش��یان را از ته دل خوشحال 

کردند تا لبخند این بار به شکلی متفاوت و واقعی تر به لب او بیاید.

محسن ترکی، داور بین المللی فوتبال کشورمان می گوید حسین زرگر 
ح��ق خداحافظی از فوتب��ال را ندارد بلکه او باید بایس��تد و بجنگد تا 
 فوتب��ال بیش از این توس��ط »چس��بیده ها ب��ه فوتبال« نابود نش��ود.

محس��ن ترکی بار دیگر در دفاع از خانواده داوری س��خن گفت. او که 
 به ش��دت از تصمی��م زرگر برای جدایی از فوتبال دلخور اس��ت گفت: 
»من به این دوس��ت جوان و خوبم، حس��ین زرگر، می گویم االن وقت 
خالی کردن میدان نیس��ت. اتفاقا حاالست که باید بایستیم و خودمان 
 را اثبات کنیم. ما خانواده فوتبال هستیم، نه چهار نفری که بدون هیچ
  سابقه ای آمدند و اختیار فوتبال افتاده دست شان تا هر روز بیشتر از دیروز

  ناب��ودش کنند.«ای��ن داور بین الملل��ی فوتب��ال اف��زود: یک��ی مثل 
محسن ترکی که از 9 سالگی در این فوتبال خاک خورده دلش بیشتر 
برای فوتبال کشورش می سوزد یا این آقایانی که اصال نمی دانند فوتبال 
چه چیزی است؟ حاال هم می بینید که با تصمیم هایشان چه بالیی سر 

فوتبال مان آمده است. 

وزنه بردار المپیکی ایران گفت: پس از این که متوجه ش��دم من را 
بازنشس��ته اعالم کردند ، دیدم اگر انگیزه ام را از دس��ت بدهم آن 

کسی که این کار را کرده خوشحال تر می شود.
 س��هراب م��رادی ، درب��اره ش��رایط تمرین��ی اش پ��س از اینک��ه 
 متوج��ه ش��د احتم��ال دارد حضور در مس��ابقه های جهان��ی را از 
دس��ت بدهد، بیان کرد: اگر بگویم این مساله بر رویم تاثیر نداشته 
دروغ گفته ام؛ اما بعد از چند روز کار خودم را انجام دادم و می دانم 
که توکلی و مرادی قضیه را پیگیری و درس��تش می کنند. انگیزه ام 
کم نش��ده و همچنان مانند قب��ل تمرین می کنم. هنوز هم به طور 
قطع��ی نگفتند که نمی توانم در مس��ابقه ها ش��رکت کنم بنابراین 
 امیدوار هستم و علی مرادی نیز پیگیر است و تالش خود را می کند. 
ام��ا  ریخت��م؛  به��م  خیل��ی  روح��ی  لح��اظ  از   البت��ه 
حس��ین توکلی با من صحبت کرد و خودم هم دیدم انگیزه ام را از 
دست بدهم چیزی درست نمی شود و فقط آن کسی که این کار را 

کرده خوشحال تر می شود.
وی ادام��ه داد: م��ا از داخ��ل مش��کل داری��م و بر خ��الف چیزی 
 ک��ه می گوین��د از بیرون هیچ مش��کلی نیس��ت بلک��ه خیلی هم 
می کن��د  ادع��ا  ک��ه  کس��ی  ام��ا  دارن��د؛  م��ان   دوس��ت 
وزنه ب��رداری  از  ه��م  خ��ودش  و  اس��ت  ای��ران  ورزش  حام��ی 
ب��ه هم��ه ج��ا رس��یده اردوی تی��م مل��ی را ب��ه ه��م می ری��زد 
اس��ت.  ب��وده  کار  ای��ن  پش��ت  نیت��ی  نیس��ت چ��ه  معل��وم   و 
در کل ای��ن ک��ه مهره ه��ای وزنه ب��رداری را بس��وزانند و این کار 
 توس��ط اف��راد داخلی اس��ت نه بیرون��ی، یک مقدار اذی��ت کننده

 است.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا او با رضازاده مشکل شخصی 
داشته است یا خیر، تصریح کرد: خیر، من اصال رضازاده را دو سالی 
است ندیده ام.همچنین کورش باقری را. نمی دانم اصال عمدی بوده 
یا س��هوی؛ اما هر چیزی که است از بیرون به این ماجرا می خندند 
و ذهنیت بدی هم ایجاد می ش��ود. اگر فدراس��یون مش��کل داشت 
 می گفتند حقش اس��ت؛ اما رییس و دبیر فدراس��یون و س��رمربی

 تی��م ملی همه طبق قاعده کارش��ان را انج��ام می دهند و تخلفی 
نیس��ت؛ ام��ا برخی ه��ا دارند کارش��ان را خ��راب می کنن��د و زیر 
 س��وال می برند. ح��اال من نه؛ اما برای یک ورزش��کار دیگر هم این

  اتف��اق بیفتد حداقلش این اس��ت که به کس��ب س��همیه المپیک 
ضربه می زد.

وی در پ��اخ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه تاکنون تماس��ی با 
رضازاده و باقری داش��ته اس��ت، گفت: خیر، تم��اس بگیرم به نظر 
شما جواب من را می دهند؟ ملی پوش دسته 94 کیلوگرم ایران در 
 پای��ان بیان کرد: من تمرین زیادی کردم و کم کاری نداش��تم که

 افسوس بخورم. امیدوارم هم هستم.
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سیری در دنیای ورزش 

انگیزه ام را از دست بدهم، 
برخی  خوشحال تر می شوند

محم��د بنا درحالی پ��س از حدود یک س��ال و نیم به 
عنوان س��کان دار تیم ملی کش��تی فرنگی معرفی شد 
 ک��ه نمایندگان ای��ران باید کمتر از یک س��ال دیگر در

 بزرگ ترین آوردگاه ورزشی جهان به میدان بروند.
 محم��د بن��ا روز گذش��ته پ��س از مذاک��رات مثبت با

 رس��ول خ��ادم، رییس فدراس��یون کش��تی تصمیم به 
بازگش��ت گرفت و بالفاصله اعالم کرد نخستین اردوی 
 هماهنگ��ی فرنگ��ی کاران نی��ز بای��د از روز ۱۲ مهرماه

 آغ��از ش��ود.پس از این اتفاق مثبت در کش��تی فرنگی 
 ای��ران می ش��د ب��ه راحتی ح��دس زد که تی��م قبلی 
مل��ی  تی��م  فن��ی  کادر  ب��ه  دوب��اره  بن��ا   محم��د 
 دعوت ش��وند و دوباره ش��اهد حض��ور مربیانی همچون 
 رسول جزینی، محمدعلی چمیانی، برادران اسفندیاری فر، 
فرهاد اس��ماعیل نژاد، به��روز حضرتی پور و سرپرس��ت 
 همیش��گی تی��م مل��ی در زم��ان محم��د بن��ا، یعنی 
حس��ام الدین جعفری باش��یم. البته هنوز حکمی برای 

قرار ای��ن مربیان صادر نش��ده و 
 اس��ت نفرات پیشنهادی 

از محمد  پس  بنا 

بررسی شورای فنی به کادر فنی تیم ملی اضافه شوند.
از س��ویی دیگر هنوز جزییات زیادی از مذاکرات خادم 
 و بنا منتش��ر نش��ده و هیچک��س نمی دان��د اختیارات 
س��رمربی جدید تیم ملی کش��تی فرنگی تا چه میزان 
تعریف شده، ولی مطمئنا اختیارات بنا تا اندازه ای بوده 
ک��ه وی با رضایت کامل این مس��وولیت را قبول کرده، 
چراکه علیرضا رضایی، س��خنگوی فدراس��یون کشتی 
معتقد است بنا با برگزاری رقابت های انتخابی در تمامی 

اوزان به جز وزن حمید سوریان موافقت کرده است.
آنچه مس��لم اس��ت محمد بنا همان طور ک��ه در اظهار 
نظ��ر کوتاه و مختصر خ��ود بعد از قبول س��رمربیگری 
تیم مل��ی به اطرافیانش اعالم ک��رد: مهم ترین هدفش 
موفقیت و بازگش��ت کشتی ایران به جایگاه قابل قبولی 
در المپیک ۲۰۱۶ برزیل است و باید قهرمانان باتجربه و 
نامدار خود را هر چه زودتر از نظر روحی و روانی مهیای 
 حض��ور در میادین بزرگ کند.به ه��ر حال فصل جدید

 کشتی فرنگی ایران با رفتن حسن بابک و احد پازاج 
از راس ام��ور و حض��و ر محمد بنا و همکارانش 
از روز گذش��ته آغاز شده و باید منتظر ماند و 
دید که آیا وضعیت ناامیدکننده فرنگی کاران 
در رقابت ه��ای جهانی آمریکا 
نزدیک  ای  آینده  در 
خواهد  بهب��ود 
یافت یا خیر؟

باشگاه سیاه جامگان برای انتخاب سرمربی جدید خود با 
یک معادله دو مجهولی مواجه شده است. قلعه نویی و 
کاظمی گزینه های این باشگاه هستند و جالب اینکه هر 

سه طرف در انتظار پاسخ دیگری مانده اند!
باشگاه س��یاه جامگان مش��هد بعد از شکست خانگی 
 در هفت��ه هفت��م رقاب��ت ه��ای لی��گ برت��ر فوتبال

 تصمی��م نهایی خود را ب��رای انتخاب یک س��رمربی 
جدی��د اتخ��اذ ک��رد و البت��ه ای��ن تصمی��م را هم به 
 ط��ور علنی اع��الم کرد تا چی��زی در این ب��اره پنهان 

نمانده باشد.
امی��ر قلعه نوی��ی و فره��اد کاظم��ی دو گزین��ه مورد 
نظ��ر باش��گاه س��یاه جامگان هس��تند و خیل��ی زود 
 ه��م مذاکرات ب��ا آنها انج��ام گرفت. نماینده باش��گاه 
س��یاه جامگان در تهران با قلعه نویی تش��کیل جلس��ه 
داد و نظ��رات وی را جویا ش��د ک��ه قلعه نویی در تنها 
نشس��ت خود با نماینده تیم مش��هدی ش��رایطش را 
عنوان کرد.س��رمربی پیش��ین آبی های پایتخت بدون 
اینک��ه وارد بحث ه��ای فنی ش��ود مبلغ درخواس��تی 
اش را مطرح کرد که ش��وک به نماینده باش��گاه سیاه 
جامگان بود. به گفته یکی از نزدیکان باش��گاه مشهدی 
 قلعه نویی برای ادامه فصل یک و نیم میلیارد تومان را 
خواس��تار شد و گفته اس��ت در صورتی که با این مبلغ 
موافق هس��تید درباره ش��رایط فنی جلس��ات دیگر را 

برگزار خواهیم کرد.
در نشس��ت یاد ش��ده البته قلعه نویی ای��ن نکته را هم 
متذکر ش��د که دو دس��تیار با خود به مش��هد می برد 
و باش��گاه باید با آنها مذاکرات جداگانه داش��ته باش��د 

و ب��ه تواف��ق برس��د.بعد از ای��ن مذاکرات مس��ووالن 
باش��گاه سیاه جامگان که پیش��نهاد نجومی قلعه نویی 
را در ت��وان خود نمی دیدند س��قف مبلغی که در توان 
 پرداخت آنهاس��ت را به قلع��ه نویی اط��الع داده اند و

 قرار شد تا وی پاسخ نهایی را به باشگاه سیاه جامگان 
اعالم کند.از س��ویی دیگ��ر مذاکره ب��ا فرهاد کاظمی 
 نی��ز انجام گرف��ت و خیل��ی زود طرفین ب��ه یکدیگر

 چراغ سبز نشان دادند. جالب تر اینکه حتی در مذاکرات 
بین س��یاه جامگان و کاظمی حرفی از پیش��نهادهای 

مالی طرفین مطرح نشده است.
 ای��ن معادل��ه اکن��ون تا جای��ی پیش رفته اس��ت که 
باش��گاه س��یاه جام��گان منتظ��ر پاس��خ قلعه نوی��ی 
 اس��ت و فره��اد کاظمی هم در انتظار پاس��خ باش��گاه

 س��یاه جام��گان ب��ه س��ر می ب��رد. البت��ه ک��ه در 
کام��ال  اح��وال  و  اوض��اع   ای��ن 
کفه ترازو به سمت کاظمی سنگین 
تر است مگر اینکه قلعه نویی به 
یکباره تغییر موضع دهد و با 
پیش��نهاد تازه سیاه جامگان 

موافقت کند.

کدام اختیارات بنا را 
راضی به بازگشت کرد  پیشنهاد 1/5 میلیاردی قلعه نویی 

به سیاه جامگان

آگـهی برگزاری مناقصه عمومی 

آگـهی برگزاری مناقصه عمومی 
با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصه  شماره  مناقصه 

2/849/392/000143/000/000جاریخدمات مشترکین منطقه برخوار94-3-229

2/118/493/244106/000/000جاریمدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین منطقه سمیرم94-3-230

2/049/111/290103/000/000جاریعملیات بهره برداری شبکه فاضالب منطقه مبارکه 94-3-231

محل تامین موضوع مناقصه  شماره  مناقصه 
مبلغ تضمین ) ریال (برآورد)ریال(اعتبار

94-3-221
بهره برداری، اپراتوری و سرویس و نگهداری و انجام تعمیرات به موقع ایستگاه های پمپاژ و مخازن آب 

1/487/608/06474/400/000جاریو ساختمان های اداری و نگهبانی در ولیعصر، بختیاردشت، قائمیه و سپاهان شهر

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/7/18 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1394/7/19

                        www.abfaesfahan.ir  :دریافت اسناد : سایت  اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات : www.iets.mporg.ir                                                                                                                                                                                       نام روزنامه : زاینده رود

 شماره تلفن  گویا:  5- 36680030-031       داخلی 388                                                                                                                                                                                                         تاریخ انتشار :94/07/07                    
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                        www.abfaesfahan.ir  :دریافت اسناد : سایت  اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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نوبت  اول 

نوبت  دوم 

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
6/129 براب��ر آراء صادره هی��أت موضوع تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی ش��ماره1925هیأت : آقای سید عقیل س��جادی   فرزند س��یدعلی   شماره 
شناسنامه116- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت105مترمربع شماره پالک355 فرعی 
از شماره 318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
2-رأی شماره2965هیأت : خانم  طاهره ارباب نوش آبادی    فرزند غالمعلی شماره 
شناسنامه176 و آقای ذبیح اله ناموری فرزند هدایت اله شناسنامه شماره 8 بالمناصفه 
- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت218.55مترمربع شماره پالک356 فرعی ازشماره 
318 فرعی از  پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
3- رأی ش��ماره3263هیأت : آقای غالمحس��ین نجف��ی نوش آب��ادی  فرزند احمد  
شناسنامه شماره 20- ششدانگ  یکبابخانه مساحت127.75شماره به پالک357 فرعی 
ازشماره 318 فرعی از  پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
4-رأی ش��ماره3291هیأت : آقای غالمعل��ی کاروان نوش آب��ادی  فرزند علی اکبر 
شناسنامه شماره 162- شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت158.65شماره پالک358 
فرعی ازشماره 318 فرعی از  پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
5-رأی شماره8520هیأت : آقای جواد میرزا پور نوش آبادی    فرزند رضا    شماره 
شناسنامه158- ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت221.5مترمربع شماره پالک359 
فرعی از شماره 318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
6- رأی شماره8529هیأت : آقای مهدی راحمی   فرزند علی   شماره شناسنامه5764- 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت231مترمربع شماره پالک360  فرعی از شماره 318 
فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آب��اد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
7- رأی ش��ماره8548هیأت : آقایمحمود غفور زاده نوش آب��ادی فرزندرحمت اله    
شماره شناس��نامه98وخانم لیال پنبه نوش آبادی فرزند اس��داله شناسنامه شماره 
629بالمناصفه - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت220.5مترمربع شماره پالک361 
فرعی از شماره 318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
8- رأی شماره8512هیأت : آقای س��ید مهدی مرکبی نوش آبادی     فرزند سیدعلی 
اکبر    شماره شناسنامه150- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت130مترمربع شماره 
پالک362فرعی از شماره 318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 

2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
9- رأی شماره11474 هیأت : آقای عبدالصمد جندقیان  فرزندمحمد شماره شناسنامه 
111، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118.5مترمربع شماره پالک11 فرعی مجزا از 
1و2وقس��متی از 3فرعی از پالک 16اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمدجندقیان
10- رأی ش��ماره1147 هیأت : خانم طاهره رس��ولی بیدگلی  فرزندجعفر ش��ماره 
شناسنامه 286 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 150.5مترمربع شماره پالک10 
فرعی مجزا از شماره5و4وقسمتی از مشاعات پالک 18اصلی واقع دراماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه کبری صباغیان 
11- رأی شماره1955 هیأت : خانم  اعظم رس��ول زاده بیدگلی  فرزندعبداله  شماره 
شناسنامه 8606 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت122.9 مترمربع شماره پالک 12 
فرعی مجزا از شماره 2و3و5و6و8و10الی 13 فرعی وقسمتی از مشاعات  از پالک87 

اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
12- رأی شماره1986 هیأت : آقای صمد رس��ول زاده بیدگلی  فرزندعبداله  شماره 
شناسنامه 316 ،شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت137.95 مترمربع شماره پالک 13 
فرعی مجزا از ش��ماره 2الی 6و8و10الی 13 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 87 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
13-رأی ش��ماره 2990 هیأت : آقای مهدی نوروز پور مق��دم بیدگلی  فرزندلطفعلی  
ش��ماره شناس��نامه  256 و خانم مریم رمضانی بیدگل��ی  فرزندخیراله  ش��ماره 
شناسنامه474  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116.5مترمربع شماره 
پالک 3 فرعی مجزا از شماره 1فرعی و116اصلی  از پالک 116اصلی واقع دراماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از خانم فاطمه سرمدی بیدگلی 
14- رأی ش��ماره2940 هی��أت : آقای امی��ر بیابان��ی بیدگلی  فرزندعلی  ش��ماره 
شناس��نامه211 و خانم الهه عباس پ��ور مقدم بیدگل��ی  فرزند محمدعلی ش��ماره 
شناسنامه418  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 89.31 مترمربع شماره 
پالک 28فرعی مجزا از شماره قسمتی از مشاعات  از پالک 139 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
15- رأی ش��ماره2951 هیأت : آقای عباس رحیم بیدگلی فرزند رحمت اله  ش��ماره 
شناس��نامه13 و خانم فاطمه مقری بیدگلی  فرزندنصراله ش��ماره شناسنامه 203  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140.16مترمربع شماره پالک 17 فرعی 

از پالک 246اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
16- رأی ش��ماره8553 هیأت : آقای علی رحیمی  فرزند رحیم ش��ماره شناسنامه 
24و خانم معصومه حسین زاده  فرزندحسن  شماره شناسنامه 7286  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 115.6مترمربع ش��ماره پالک 22 فرعی مجزا از 
شماره6 فرعی از پالک 254 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ابوالقاسم شعوری 
17- رأی شماره 3292هیأت : خانم آغا بیگم پردل فرزندسیدعلی  شماره شناسنامه 
96،  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195.22 مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از 
شماره 10 وقسمتی از مشاعات از پالک258 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از قدمعلی قربانعلی زاده
18- رأی شماره 8565هیأت : آقای محمدرضا  قربانعلی زاده فرزندقدمعلی  شماره 
شناسنامه 148،  شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 163.56مترمربع شماره پالک 
12فرعی مجزا از شماره 9 وقسمتی از مش��اعات از پالک258 اصلی واقع دراماکن  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قدمعلی قربانعلی زاده 
19- رأی ش��ماره 8566هیأت : آقای مهدی   قربانعلی زاده فرزندقدمعلی  ش��ماره 
شناسنامه 71،  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 98.28مترمربع شماره پالک 13فرعی 
مجزا  از قسمتی از مشاعات پالک258 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از قدمعلی قربانعلی زاده 
20- رأی ش��ماره 2037هیأت : خانم  فاطمه ش��اه میرزائی بیدگلی فرزندرحمت اله  
شماره شناسنامه 52 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت90.83 مترمربع شماره پالک 
3 فرعی از پالک459 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
21- رأی شماره2025هیأت : آقای ابوالفضل میرزائی دامغانی  فرزند مهدی  شماره 
شناسنامه 652و خانم زهره شعوری بیدگلی  فرزندابوالفضل  شماره شناسنامه 1588 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت138.24مترمربع شماره پالک4فرعی 

از پالک459 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
22- رأی ش��ماره 2943 هیأت : آقای حس��ن حمزه ئی بیدگلی فرزند احمد  شماره 
شناس��نامه8886 و خانم ناهید سلطانی بیدگلی فرزندعلی ش��ماره شناسنامه 383 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.6مترمربع شماره پالک5 فرعی 

از پالک459 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
23- رأی شماره2995 هیأت : آقای مرتضی خزیری بیدکلی  فرزندرحمت اله  شماره 
شناسنامه 311، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت165 مترمربع شماره پالک 15فرعی 
مجزا از شماره 7و8وقسمتی از مش��اعات  از پالک 553 اصلی واقع در اماکن بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابراهیم خلفی
24- رأی ش��ماره 3286هیأت : خانم  ام البنین قربانعلی زاده  بیدگلی فرزندقدمعلی  

شماره شناسنامه 123،  ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت100.65 مترمربع شماره 
پالک15 فرعی مجزا از شماره 3و4 وقسمتی از مشاعات از پالک721 اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه قرمزی بیدگلی 
25- رأی شماره 2109هیأت : آقای سیدهادی سیدی بیدگلی  فرزند سیدرضا شماره 
شناس��نامه 536و خانم الهه س��نبکی بیدگلی  فرزندابوالفضل  ش��ماره شناسنامه 
2178)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت106.56 مترمربع شماره پالک29 
فرعی مجزا ازقسمتی از مشاعات از پالک 726اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از سید جالل وسید جواد جوادی 
26- رأی ش��ماره1283هیأت : خانم  زهراخان��ی بیدگلی  فرزند علیرضا  ش��ماره 
شناسنامه6190017630 و آقای  سیدعلی حسینی بیدگلی فرزند عباس آقا  شماره 
شناسنامه1158  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 142.2مترمربع شماره 
پالک5فرعی مجزا از شماره4 فرعی از پالک728اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سیدمهدی حسینی بیدگلی 
27- رأی ش��ماره1280هیأت : خانم  عف��ت اکبری وش   فرزند  رحمت اله   ش��ماره 
شناس��نامه172 و آقای  س��یدمهدی حس��ینی بیدگل��ی فرزند عباس آقا  ش��ماره 
شناسنامه134 بترتیب نسبت به 2دانگ مشاع و 4 دانگ مشاع  ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 136.58مترمربع شماره پالک شماره4 فرعی از پالک728اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
28- رأی ش��ماره 8505هیأت :  آقای س��یدحمید رضا کاظمی بیدگلی  فرزندعباس  
شماره شناسنامه 509  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 47.18 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 880 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29- رأی ش��ماره 1907 هیأت : خانم  مهین صباغی بیدگلی  فرزندعبداله  ش��ماره 
شناسنامه 165، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 238.7 مترمربع شماره پالک10 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و3فرعی وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 898اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
30- رأی ش��ماره 3330هیأت : آقای ابوالفضل  بنازاده بیدگلی  فرزند عباس شماره 
شناس��نامه 7647وخانم زهرا ارباب پور بیدگلی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
124بالمناصفه ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124.5مترمربع شماره پالک 5فرعی 
از پالک1046 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ضمناحق سکنی 

مادام العمر خانم زهرا دلوسی متعلق به وی میباشد  مالکیت مشاعی 
31- رأی ش��ماره 3270 هیأت : آقای زهرا متولی  بیدگلی  فرزند عباس��علی  شماره 
شناسنامه 2386، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 83.5مترمربع  شماره پالک 6فرعی 
از پالک1046 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل.    ابتیاعی از 

مهدی بنا زاده بیدگلی      
32- رأی ش��ماره 3270 هیأت : آقای مه��دی بنازاده بیدگلی  فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 284 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102.5مترمربع شماره پالک 7فرعی 
از پالک1046 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ضمناحق سکنی 

مادام العمر خانم زهرا دلوسی متعلق به وی میباشد  مالکیت مشاعی 
33- رأی شماره 1131 هیأت : آقای محمد ش��یخی بیدگلی  فرزندآقا حسین  شماره 
شناسنامه142 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 203.78 مترمربع شماره پالک 4 
فرعی مجزا از ش��ماره1 فرعی از پالک 1068 اصلی وپالک شماره1 فرعی از پالک 
1069 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابراهیم پنجی 
34- رأی ش��ماره 1891هیأت : زهرا ومنیره و اش��رف  وعباس و نصرت اله همگی 
قربانی فرزندان محمد جواد  به ترتیب شناسنامه  شماره های 12026و8738و413 
و224و303ورثه خانم مهری خانم سبحانی آرانی  کمافرض اله بطورقهری  ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت330.52 مترمربع ش��ماره پالک 6 فرعیمفروز ومجزی شده از 
1و2و4و5فرعی وقسمتی از مش��اعات  از پالک 1209 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علیا قربانی 
35- رأی ش��ماره8532 هیأت : خانم  مریم علی حاجی آرانی   فرزندعباس  ش��ماره 
شناس��نامه 8130، شش��دانگ  یکباب مغ��ازه وانب��اری متصل به آن به مس��احت 
102.25مترمربع ش��ماره پالک16 فرعی مجزا از 4فرعی  از پالک 1270اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از خانم سلطان شبانی زاده  
36- رأی شماره 1940هیأت : آقای علبرضا محتاجی نوش آبادی فرزند مسلم شماره 
شناسنامه 2321 - ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت107.75 مترمربع شماره پالک 
3737فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از یداله بامداد
37- رأی ش��ماره 3327هیأت : آقای مهدی نزادی نوش آبادی  فرزندغالمحس��ین  
شماره شناسنامه 3، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت133.5 مترمربع شماره پالک 
3747فرعی مجزا از شماره 96 وقسمتی از مشاعات 2360فرعی از پالک40  اصلی 

واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ملک شاد خسته بند 
38- رأی ش��ماره 8518هیأت : آقای علی افتخاری نوش آبادیفرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 912 و آقای دخیل افتخاری فرزند علی شماره شناسنامه 100 )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 217 مترمربع ش��ماره پالک 1748 فرعی مجزا از 
شماره107 فرعی از پالک 41اصلی واقع درحسن آباد  نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
39-رأی شماره1966هیأت : آقای احمد چوپان زاده نوش آبادی فرزندعباس شماره 
شناسنامه17 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت205.5مترمربع شماره پالک 39 
فرعی از پالک42 اصلی واقع در نور آب��اد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عباس  رضائی 
40- رأی ش��ماره1920 هی��أت : آقای  حس��ین  وجهی ن��وش آب��ادی فرزند علی  
ش��ماره شناس��نامه28 و خانم زهرا عموئی  فرزند علی اصغر  ش��ماره شناسنامه 
195)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 160.8مترمربع شماره پالک38 
فرعی از پالک 42 اصلی واقع درنور آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از علی اکبر  روشنی 
41-رأی شماره 5336 هیأت : آقای یاس��ر پهلوانی نوش آبادی  فرزندامراله شماره 
شناسنامه 168 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.8 مترمربع شماره پالک 41فرعی 

از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 
42- رأی شماره3338 هیأت : آقای سیدتقی سید زاده نوش آبادی فرزندسید عبداله  
شماره شناسنامه4710 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 
501 فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
43- رأی ش��ماره 3337هیأت : آقای علی بهروزی نوش آب��ادی  فرزندعلی اصغر  
شماره شناسنامه 2 ، شش��دانگ  یکباب کارگاه جوشکاری  به مساحت 54 مترمربع 
شماره پالک 502 فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
44- رأی ش��ماره 3336 هیأت : آقای احمد س��لطانی نوش آبادی  فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 19 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 180مترمربع شماره پالک 
503 فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
45- رأی شماره 1939 هیأت : خانم عذری محرابی  نوش آبادی فرزندمحمد  شماره 
شناسنامه 194، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت168.5 مترمربع شماره پالک 495 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
46-رأی شماره ...... هیأت : آقای غالمرضا هادیان نوش آبادی  فرزندعباس  شماره 
شناسنامه 90 -ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 157مترمربع شماره پالک 493فرعی 
از پالک 43 اصلی واق��ع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
47- رأی شماره 1936 هیأت : آقای امراله هادیان نوش آبادی  فرزندعباس  شماره 
شناسنامه571 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.80 مترمربع شماره پالک 494 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
48-رأی شماره1928 هیأت : آقای مصطفی هادیان فرزند .نعمت اله شماره شناسنامه 
1943 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت157.5 مترمربع شماره پالک 492فرعی از 
پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
49- رأی شماره .2858هیأت : آقای غالمعلی  چاووش��ی نوش آبادی فرزند امراله 
ش��ماره شناس��نامه 110 و خانم فاطمه جوکار نوش آبادی  فرزند حس��ن شماره 

شناسنامه 1250046505 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع 
شماره پالک 498فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
50- رأی ش��ماره 3020 هی��أت : آق��ای داود اختیاری فرزندعباس��علی ش��ماره 
شناسنامه5665   ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 172.5مترمربع شماره پالک 
497    فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
51- رأی ش��ماره3019 هی��أت : آق��ای محمدش��کرائیان  فرزن��د امراله  ش��ماره 
شناسنامه5283 - شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت170 مترمربع شماره پالک496 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از امراله شکرائیان 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1394/6/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/7/7

  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
اجراییه

7/23 شماره اجراییه: 9410420361700242 شماره پرونده: 9409980361700105 
شماره بایگانی ش��عبه:940119  بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  
9410090361702083 و ش��ماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970361700494 
محکوم علیه  منوچهر بخشی سراوانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
)140/000/000( ریال بابت اصل خواسته )وجه چک شماره 94/2/15-23508138( 
و نیز مبلغ )4/975/000 ریال( به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید لغایت هنگام پرداخت بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان صغری راه خدای بدرانی فرزند امیر به نش��انی اصفهان، خ 
دقیقی، ک حجت اله رحیمی، بن مصطفی، پ 55 و نیز پرداخت حق االجرای دولتی به 
مبلغ )7/248/750( ریال در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد 
به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نح��وه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آب��ان 1377 توجه نمائید.

م الف:17682 مدیر دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
7/40 ، خواهان مرضیه حیدری دادخواستی به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال به طرفیت خوانده مهدی صباغی فرزند رجبعلی به ش��ورای حل 
اختالف شعبه  شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 547/94  
ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/8/9 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس  و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان 
به دستور ش��ورا برابر  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار  در یکی از 
روزنامه های رسمی کثیراالنتشار  محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می  گردد 
که با نشر آگهی ظرف مدت یک  ماه به دبیرخانه ش��ورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  اقدام نماید و  در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد. بدیهی ا ست در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایس��ته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. ش��ماره م/الف: 2825 شعبه دوم مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/41 آقای محمد رضا غیور دارای شناسنامه ش��ماره 763 به شرح دادخواست به 
کالسه 554/94 ح ش از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده  که ش��ادروان  جعفر قلی غیور نجف آبادی به شناسنامه 10 در  تاریخ 
94/5/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- محبوبه غیور نجف آبادی به شماره شناسنامه 265  ،  2- الهام غیور نجف 
آبادی به شماره شناسنامه 614، 3- الهه غیور نجف آبادی به شماره شناسنامه 906، 
4- اشرف غیور نجف آبادی به شماره شناسنامه  144 ، 5- محمد رضا غیور نجف 
آبادی به شماره شناس��نامه 763 )فرزندان متوفی(  6- نصرت غیور نجف آبادی به 
شماره شناسنامه 772  )همسر متوفی( متوفی به جز  نام بردگان  ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره م/الف: 

2837 ، رئیس شعبه  چهاردهم شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ رای

7  ، ش��ماره دادنام��ه: 9409973730100619،  ش��ماره  پرون��ده:  /42
9409983730100317، ش��ماره بایگانی ش��عبه:  940288، خواهان: آقای مسعود 
ش��کوه  فرزند یداله با وکالت آقای محمد لطفی جالل آبادی فرزند فتح اله به نشانی 
اصفهان – نجف آباد – نجف آباد خ امام خمینی – بعد از  چهار راه شهرداری – نبش 
کوچه شهامت – ط فوقانی؛ خوانده: آقای سعید هنرمند فرزند یوسف  علی به نشانی 
مجهول المکان،  خواسته: مطالبه وجه چک،  دادگاه با اعالم ختم رسیدگی مبادرت به 
صدور را ی می نماید. رای دادگاه:  درخصوص دادخواس��ت تقدیمی خواهان  آقای 
محمد لطفی به  وکالت از  آقای مس��عود شکوه  به طرفیت خوانده آقای سعید هنرمند  
به خواسته مطالبه  مبلغ 330/000/000 ریال وجه چک شماره 904486 -  93/12/25  
عهده بانک صادرات ش��عبه 15  خرداد نجف آباد  و به انضمام خسارات دادرسی از 
توجه به  اظهارات وکیل خواهان در دادخواست  تقدیمی و ارائه تصویر مصدق چک 
فوق الذکر و گواهی عدم پرداخت آن به تاریخ 93/12/25  و نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعی  به عمل نیاورده است با احراز مدیونیت خوانده 
مستنداً به مواد 198 و 515  و 519 و 522  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب  در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و سی میلیون  
ریال بابت اصل خواسته و  9/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکیل  
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/25 تا زمان وصول  براساس  نرخ شاخص 
تورم صادر و اعالم می  نماید رای صادره  غیابی ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ 
ابالغ قابل  واخواهی در این شعبه می باشد  پس از  آن ظرف مدت مشابه  قابل تجدید 
نظر  خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. شماره م/الف:  2824 دادرس 

شعبه اول دادگاه حقوقی نجف آباد
حصر وراثت

7/43 آقای رش��ید ناصری دارای شناسنامه ش��ماره 3371 به شرح دادخواست به 
کالسه 555/94 ح ش از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده  که شادروان  مراد ناصری پبدنی به شناسنامه 293 در  تاریخ94/6/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- محبوبه ناصری پبدنی به شماره شناسنامه 1080260366  ،  2- جمشید ناصری 
پبدنی به شماره شناسنامه 9434، 3- رشید ناصری پبدنی به شماره شناسنامه 3371، 
4- مهربانو ناصری پبدنی به شماره شناس��نامه  3104 ، )فرزندان متوفی(  5- هما 
مرادی کزی به شماره شناسنامه 130  )همسر متوفی( 6- ماه بی بی ابدالی پبدنی به 
شماره شناسنامه 189 )مادر متوفی(   متوفی به جز  نام بردگان  ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره م/الف: 

2842 ، رئیس شعبه 14 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/44 ، آقای محمد جواد جوزقیان دارای شناسنامه شماره 969 به شرح دادخواست 
به کالسه 556/94 ح ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده  که ش��ادروان  طیبه محمدی نجف آبادی به شناسنامه 409 در  تاریخ 

93/10/26 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته  ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  1- اعظم جوزقیان نجف آبادی به شماره شناسنامه 30451  ،  2- 
زهره جوزقیان  نجف آبادی به شماره شناسنامه 296، 3- مهری جوزقیان نجف آبادی 
به شماره شناسنامه 596، 4- محمد جواد جوزقیان نجف آبادی به شماره شناسنامه  
969 ، )فرزندان متوفی(  5- حسین جوزقیان نجف آبادی به شماره شناسنامه 32132  
6- مرضیه جوزقیان نجف آبادی به شماره شناسنامه 31679 )فرزندان متوفی( 7-  
اسداله جوزقیان نجف آبادی به شماره شناسنامه 979  )همسر متوفی(   متوفی به جز  
نام بردگان  ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره م/الف: 2843 ، رئیس شعبه 14 مجتمع شماره یک حقوقی نجف آباد

حصر وراثت
7/45 ، آقای محمد ر ضا صالحی دارای شناسنامه شماره 228 به شرح دادخواست به 
کالسه 557/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده  که شادروان  احمد صالحی نجف آبادی به شناسنامه 644 در  تاریخ 94/02/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:  1- حسین صالحی نجف آبادی به شماره شناس��نامه 1444  ،  2- علی صالحی 
نجف آبادی به شماره شناس��نامه 378، 3- ابراهیم صالحی نجف آبادی به شماره 
شناسنامه 688، 4- محمدرضا  صالحی نجف آبادی به شماره شناسنامه  228 ، 5- 
طاهره صالحی نجف آبادی به شماره شناسنامه 764،   6- طیبه صالحی نجف آبادی 
به شماره شناسنامه 1831  7-  زهرا صالحی نجف آبادی به شماره شناسنامه 718   
)فرزندان متوفی(  8- صدیقه نادری نجف آبادی ش.ش  472 )همسر متوفی(  متوفی 
به جز  نام بردگان  ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره م/الف: 2858 ، رئیس شعبه 14 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/46 ، خانم صدیقه  مردانی دارای شناسنامه ش��ماره 116 به شرح دادخواست به 
کالسه 565/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده  که شادروان  عذرا باستانی  نجف آبادی به شناسنامه 289 در  تاریخ 94/3/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- صدیقه مردانی نجف آبادی به شماره شناسنامه 116  )فرزند متوفی(  ،  2- یداله 
مردانی نجف آبادی به ش��ماره شناسنامه 132 )همس��ر متوفی(، متوفی به جز  نام 
بردگان  ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره م/الف: 2871 ، رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

7/47 ، آقای رضا ابراهیم دارای شناسنامه شماره 339 به شرح دادخواست به کالسه 
561/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  
که شادروان  احمد ابراهیم نجف آبادی به شناس��نامه 8365 در  تاریخ 1394/5/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- ناصر ابراهیم نجف آبادی به شماره شناسنامه 48 ،  2- رضا ابراهیم نجف آبادی 
به شماره شناسنامه 339   ، 3- محسن ابراهیم  نجف آبادی به شماره شناسنامه 396 
، 4- مصطفی ابراهیم نجف آبادی به شماره شناس��نامه 48، 5-  زهرا ابراهیم نجف 
آبادی به شماره شناسنامه 698   )فرزندان متوفی( 6- صدیقه  روح اله نجف آبادی به 
شماره شناسنامه 578 )همسر متوفی(  متوفی به جز  نام بردگان  ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره م/الف: 

2861 ، رئیس شعبه 14 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نجف آباد 
مزایده

7/48 ،  در  پرونده اجرایی کالسه 889  ح  4 دادنامه ش��ماره 845 مورخ  88/11/27 
صادره ا ز شعبه 4 حقوقی نجف آباد  حسب دادخواست آقای  امین ا... یزدانی و خانم 
شهناز نوریان به طرفیت آقایان و  خانم ها عفت، احترام، شایسته، طاهره، طیبه، حسین، 
فرشاد، فرش��ید، الهام، علیرضا،  شهین دخت، مهناز، ش��هریار، اسفندیار،  رضوان،  
لیال همگی یزدانی  و هما صادقی و توران حمله داری حکم  فروش  شش دانگ  پالک 
ثبتی110  واقع در قطعه یک نجف آباد بخش  11 ثبت اصفهان صادر و طبق ارزیابی  
صورت گرفته  توس��ط آقای محمد علی  معین کارشناس رس��می دادگستری پالک 
موصوف واقع در خیابان  ش��ریعتی بعد از  خیابان سعدی کدپستی 8593733841  
به مبل��غ 16/600/000/000 ریال ارزیابی ش��ده که با توجه ب��ه  مراتب فوق و عدم 
اعتراض اصحاب دعوی  نس��بت به نظر کارشناس��ی پالک  فوق از طریق مزایده در 
تاریخ  94/7/21 راس  ساعت 10 صبح در دفتر ش��عبه  4 حقوقی  دادگستری نجف 
آباد  به  فروش می رسد. برنده مزایده شخصی است که  قیمت کارشناسی  باالترین 
قیمت را پیشنهاد نموده و بایس��تی 10 درصد   آن ر ا فی المجلس به حساب  سپرده 
2171290354001 بانک ملی  واریز و چنان چه ظرف مهلت مقرر نس��بت به  واریز 
مابقی اقدام ننماید مبلغ سپرده  به کسر هزینه  اجرا به نفع دولت  ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار خواهد شد.  متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روز قبل ا ز تاریخ 
مزایده  از  ملک مورد نظر بازدید  به  عمل آوردند. شماره م/الف:  2835 اجرای احکام 

شعبه چهارم حقوقی نجف آباد
فقدان سند مالکیت

7/29  خانم زینب مرتض��وی  احدی از ورثه نزه��ت عالم زاده به اس��تناد دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسما گواهی شده و مدعی است  که سند  
مالکیت  6 سهم مشاع از 1200 سهم شش��دانگ پالک 37 اصلی گرمسیر بخش هفده  
ثبت اصفهان که در صفحه  517 دفتر 148  امالک به نام نزهت عالم  زاده فرزند  سید 
حسن ثبت  و  سند صادر و تس��لیم گردیده  و به  حکایت دفتر امالک معامله ای انجام 
نگردیده  و در اثر سهل انگاری مفقود  شده است نظر به ا ینکه در خواست صدور سند 
مالکیت المثنی  نموده، طبق ماده  120  اصالحی آیین نامه قانون  ثبت مراتب آگهی می 
شود  که هر کسی مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده(  نسبت به 
آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد  از تاریخ انتشار این  آگهی  تا مدت  10  
روز به  این اداره مراجعه  و اعترااض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله  تسلیم نماید تا مراتب  صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا  در صورت اعتراض  اصل  سند مالکیت با سند  
معامله ارائه  نشود، المثنی  سند مالکیت  مرقوم صادر  و به  متقاضی  تسلیم خواهد شد. 

شماره م/الف: 740  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
فقدان سندمالکیت

7/28   شماره صادره: 1394/37/101557 ، سید علی  مرتضوی  به ا ستناد دو برگ 
استشهاد یه  محلی  که هویت  و  امضاء  مشهود و رسمًا گواهی شده و مدعی است  که  
سند مالکیت بیست  و دو  س��هم  و یک دوم سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ پالک  
37 اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان  که در صفحه  62  دفتر 102  امالک به  نام 
سید حسین مرتضوی سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده، مقداری  از مالکیت 
خویش را به غیر و به موجب سند انتقال  شماره 1200-1377/07/10 دفتر 49 تمامت 
شش سهم  و یک دوم سهم مش��اع از مالکیت خویش را به علی مرتضوی فرزند سید 
حسین انتقال نموده همچنین تمامت پنج سهم مش��اع از  1200 سهم ششدانگ  پالک 
37 اصلی گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 514 دفتر  148 امالک به نام 
یوسف مرتضوی  سابقه ثبت و سند مالکیت داشته  که نامبرده ذیل سند رسمی شماره 
13818 الی  13822 – 1365/03/21 دفتر  13 تمامت  پنج س��هم را به علی مرتضوی  
فرزند سید حسین  انتقال نموده و به  حکایت دفتر امالک معامله ا ی انجام نگردیده و 
در ا ثر سهل انگاری  مفقود شده است در نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی  نموده،  طبق ماده  160 اصالحی  آیین نامه قانون  ثبت مراتب  آگهی می شود  
که هر کسی مدعی انجام معامله )غیر از آنچه  در  این  آگهی ذکر شده(  نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از  تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود ر ا کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده  مسترد  گردد. اگر  ظرف 
مهلت مقرر  اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره 

م/الف: 739 رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک زواره
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ابالغ رای
7/32 ش��ماره دادنام��ه: 9409973730400457 ش��ماره پرون��ده: 
9309983730401094 شماره بایگانی شعبه: 931114 خواهان  ها: 1- آقای 
ناصر فخری نجف آبادی فرزند س��ید ابوالفضل 2- خان��م زهرا بیگم فخری 
نجف آبادی فرزند س��ید ابوالفضل 3- آقای مهدی مرتضوی پور فرزند سید 
ابوالفضل با وکالت آقای علی مومن فرزند عبداالمیر به نشانی اصفهان، خ شهید 
صدوقی، چهارراه نیکبخت نبش کوچه 38 شهید احمدی، ساختمان آال، طبقه دوم. 
خواندگان: 1- آقای حسن رضا محمد باقری فرزند علیمراد 2- آقای مرتضی 
محسنی فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان 3- شکوفه السادات فخری 
فرزند مجتبی 4- خانم اطهر السادات فخری فرزند مجتبی 5- خانم اعظم فخری 
فرزند مجتبی همگی به نشانی شهرستان نجف آباد خ یزدانمهر جنوبی کوی 
تختی پ 13 کد پ8517665431 . 6- آقای سعادت فخری فرزند مجتبی به نشانی 
شهرستان نجف آباد خ امام جنب مسجد چهارسوق اغذیه سرای سعادت کد پ 
8514614935 . خواس��ته: اثبات مالکیت )مالی( دادگاه با اعالم ختم رسیدگی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان ناصر 
فخری، مهدی مرتضوی پور و خانم زهرا فخری ب��ا وکالت آقای علی مومن 
بطرفیت آقایان و خانم ها شکوفه سادات، اطهرالسادات، اعظم و سعادت فخری، 
مرتضی محسنی و حسن رضا محمد باقری بخواسته احراز مالکیت نسبت به 
یک قطعه ملک به مساحت حدود پانصد متر مربع واقع در گلدشت صرف نظر از 
ماهیت دعوی چون خواهان مدعی است مورث ایشان )سید ابوالفضل( مبادرت 
به خرید ملک از آقایان خاکی نموده لیکن فروشندگان مذکور در دعوی دخالت 
داده نشده لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست با استناد به ماده 2 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد این رای ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مستقر در مرکز استان است. م 

الف2869 رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی نجف آباد
ابالغ

7/33 ش��ماره ابالغی��ه: 9410103730403264 ش��ماره پرون��ده: 
9309983230401094 شماره بایگانی شعبه: 931114 در خصوص تجدید 
نظر خواهی آقای ناصر فخری و غیره بطرفیت مرتضی محسنی فرزند محمد 
و حسن رضا محمد باقری فرزند علیمراد فعال مجهول المکان نسبت به دادنامه 
شماره 940457 صادره از این شعبه مراتب یک نوبت در یکی از جراید منتشر 
می گردد تا نامبردگان ظرف 10 روز پس از نشر ضمن مراجعه به شعبه و تحویل 
نسخه ثانی و ضمائم تجدید نظر نسبت به تبادل لوایح اقدام نمایند و اال پرونده 
با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف 2870 دفتر شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد 
ابالغ رای

7/34 ش��ماره دادنام��ه: 9409973730400623 ش��ماره پرون��ده: 
9409983730400303 شماره بایگانی شعبه: 940305 خواهان: آقای سلطان 
محمد الهیاری فرزند ابراهیم با وکالت آقای سید حسین شریعتی نجف آبادی 
فرزند سید عطااله به نشانی نجف آباد خیابان قدس مرکزی جنب دفتر هواپیمایی 
ساختمان زبان کوشش واحد سوم کدپس��تی 8517616777 . خوانده: آقای 
عبدالرضا نظریان فرزند حسن به نشانی مجهول المکان . خ شریعتی بن بست 
گلها مجتمع مسکونی اسپادانا 7 شرقی. خواسته مطالبه وجه چک داگاه با اعالم 
ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای سلطان محمد اله یاری با وکالت آقای سید حسین شریعتی به طرفیت آقای 
عبدالرضا نظریان بخواسته مطالبه دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 998586 عهده بانک ملی به انضمام خسارات وارده نظر به اینکه وجود 
چک در ید دارنده اشتغال ذمه صادر کننده نسبت به دارنده داللت داشته و خوانده 
دفاعی مطرح ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین  دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و با استناد به مواد 522 و 515 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 314 و 249 قانون تجارت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به 

عنوان اصل خواسته و 6/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارات  تاخیر از سررس��ید تا پرداخت در حق خواهان 
محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر مستقر در مرکز استان اس��ت. م الف 2866 رئیس شعبه 4 دادگاه 

عمومی نجف آباد 
ابالغ رای

7/36 به تاریخ 94/6/16 در وقت فوق العاده تشکیل پرونده کالسه 189/94 تحت 
نظر امضاء کننده ذیل قاضی شورای حل اختالف گلدشت با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای قدرت اله 
براتی فرزند حسین بطرفیت آقای حجت اله گلروخ فرزند سید حاجی خواسته 
مطالبه وجه دو فقره سفته به ش��ماره های 0400011 به مبلغ ده میلیون ریال 
شماره 0484006 به مبلغ بیست میلیون ریال، جمعاً به مبلغ سی میلیون ریال 
بانضمام خسارت هزینه تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، با توجه به محتویات و 
رونوشت سفته ها که ذیل آنرا خوانده امضاء نموده، نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاع و انکاری 
ننموده است. لذا شورا مس��تنداً به مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 307، 309، 310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت به مبلغ سی 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقویم دادخواست 1394/5/5 لغایت اجرای کامل 
دادنامه در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد می باشد. 

م الف 2852 قاضی شورای حل اختالف گلدشت 
ابالغ رای

7/37 به تاریخ 94/6/16 در وقت فوق العاده تشکیل پرونده کالسه 187/94 تحت 
نظر امضاء کننده ذیل قاضی شورای حل اختالف گلدشت با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای قدرت اله 
براتی فرزند حسین به طرفیت آقای حجت اله گلروخ فرزند سید حاجی خواسته 
مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره ی 0203961 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بانضمام خسارت هزینه تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، با توجه به محتویات و 
رونوشت سفته که ذیل آنرا خوانده امضاء نموده، نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاع و انکاری 
ننموده است. لذا شورا مستندا به مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 307، 309، 310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقویم دادخواست 1394/5/5 لغایت اجرای کامل دادنامه در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد می باشد. م الف 

2853 قاضی شورای حل اختالف گلدشت
مزایده

ش��ماره   9410113730600634 نام��ه:  ش��ماره   7/38
پرونده:9409983730200115 شماره بایگانی شعبه: 940092 نظر به اینکه 
حسب محتویات پرونده کالسه فوق در خصوص دعوی خانم راضیه چرغان 
به طرفیت آقای مجید محزونی طی دادنامه 94099730730200170 دستور 
فروش شش دانگ پالک ثبتی 1487/1154 با مشخصات ذیل و قیمت کارشناسی 
400/000/000 ریال )چهل میلیون تومان( و تقسیم وجه حاصل از فروش بین 

مالکین صادر گردیده است لذا پس از طی مراحل اجرایی وفق ماده 114 قانون 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده عمومی در روز دوشنبه مورخ 1394/7/20 
از ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان نجف آباد به فروش می 
رسد. جلسه مزایده در همین محل واقع در طبقه دوم ساختمان دادگستری نجف 
آباد )اتاق 217( برگزار و قیمت پایه از بهای کارشناس��ی شروع و به کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد برنده مزایده مکلف است 10 
درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و 
مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و در صورتی که در موعد مقرر 
بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید می گردد. متقاضیان شرکت در این مزایده در صورت تمایل 
می توانند در مدت 5 روز قبل موعد مزایده جهت مالحظه مال و کسب اطالعات به 
این اجرا مراجعه نمایند. مشخصات: شش دانگ یک باب خانه واقع در امیرآباد به 
پالک ثبتی فوق و شماره ثبت 151474 قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
به نشانی خیابان شهید مطهری- کوچه سینا، بن بست دوم جنوبی، پالک 52، 
کدپستی 8516655551 دارای عرصه به میزان 116/5 متر مربع و 196 متر مربع 
اعیانی با سقف آهن و آجر و نمای داخلی گچ و کف موزاییک و دربهای فلزی 
و دارای انشعابات آب و برق و گاز. م الف 2838 اجرای احکام مدنی شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد 
ابالغ رای

7/39 کالسه پرونده: 205/94 شماره دادنامه: 487 مرجع رسیدگی: شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدی نوراله نشانی نجف آباد، 
خ منتظری شمالی، ک ش فقهی کدپستی: 16855-85147  وکیل: مولود نصرتی 
به نشانی نجف آباد، چهارراه فردوسی، جنب بانک سپه، مجتمع ارژنگ، طبقه 
سوم. خواندگان: 1- علی محمد رحیمی مجهول المکان 2- محمود رجائی نجف 
آباد، خ منتظری جنوبی، بعد از کلینیک نبی اکرم، لحاف دوزی رجائی خواسته: 
مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان آقای مهدی نوراله با وکالت خانم مولود نصرتی به 
طرفیت خواندگان 1- علی محمد رحیمی 2- محمود رجائی بخواسته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان وجه یک فقره چک به 
شماره 953420 مورخ 85/11/15 عهده بانک ملت اردستان به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید لغایت زمان اجرای حکم و جبران خسارات 
دادرسی و حق الوکاله ولیکن نظربه اینکه خوانده ردیف اول اقدام به صدور یک 
فقره چک به مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان نموده و خوانده ردیف دوم ظهر 
چک را به عنوان ضامن امضاء نموده که در سررسید به علت کسر موجودی، 
گواهی عدم پرداخت، ضامن گردیده و خواندگان علی رغم نشر آگهی و ابالغ 
قانونی در جلسه حاضر نشده و دفاعی ننموده اند، و با توجه به اصل سند در 
ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه وی داشته، و نظر به اینکه وکیل خواهان در 
جلسه اول رسیدگی، خواسته را به میزان پانصد و پنجاه هزار تومان افزایش 
داده، لذا مستنداً به مواد 198، 502، 515، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی به میزان 190/000 ریال خسارت تاخیر تادیه از 
زمان صدور چک  الی اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد و رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی نجف آباد می باش��د. م الف 2840 قاضی شورای حل اختالف 

شعبه دوم حوزه قضایی نجف آباد 
اجرایيه

7/26 ش��ماره اجرایی��ه: 9410420361700257ش��ماره پرون��ده: 

9409980361700107شماره بایگانی شعبه:940121  بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره 9410090361702109و شماره دادنامه غیابی 
مربوطه 9409970361700501محکوم علیه حسن رفیعیان اصفهانی فرزند 
مهدی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ )60/000/000( ریال بابت 
اصل خواسته )وجه یک فقره چک به شماره 771650-81/02/01( و نیز مبلغ 
2/745/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررس��ید لغایت هنگام پرداخت بر اساس شاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی در حق خواهان سید محمدرضا بدری فر فرزند سید علی به نشانی 
اصفهان خیابان سروش، کوی 24 پالک 5  و نیز پرداخت حق االجرای دولتی 
به مبلغ )3/137/250( ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:17685 مدیر دفتر 

دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه

7/25 ش��ماره اجرایی��ه: 9410420361700247 ش��ماره پرون��ده: 
9309980361701146 شماره بایگانی شعبه:931175  بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره  9410090361702091 و شماره دادنامه غیابی 
مربوطه 9409970361700394محکوم علیه اکبر رجاء فرزند عباس مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ )347/000/000( ریال بابت اصل خواسته 
)سه فقره حواله به ش��ماره های 983694- 92/9/20 = 123/500/000 ریال* 
 153/000/000 =92/10/15-983695 * 71/000/000=93/6/23-983700
ریال( و نیز مبلغ 3/375/000 ریال به عنوان خس��ارات دادرسی طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید هر یک لغایت هنگام پرداخت بر اساس 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محمدرضا آقائی پور 
فرزند محمد به نشانی اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور جنب تاالر رودکی کافی 
نت رودکی و نیز پرداخت حق االجرای دولتی به مبلغ )17/518/750( ریال در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:17683 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

خبر

 با اعترافات زن جوان، پنج هم دس��ت او نیز شناس��ایی و دستگیر شده و به 
آدم ربایی اعتراف کردند.

زن جوان که با اجیر کردن سه آدم ربا، نقشه ربودن و سرقت 900 میلیونی 
از پس��رخاله اش را اجرا کرده بود، دستگیر ش��د. یک ماه قبل پسری جوان 
هراس��ان با مراجعه به دادس��رای امور جنایی، در ش��کایتی از ربوده شدن 
خود توسط افراد ناشناس خبر داد. پسر 34 س��اله در شکایتش گفت: من 
مهندسم و در کار ساخت و ساز ساختمان هستم. خانه ام هم در محله نیاوران 
است. روز گذشته با خودروی شاس��ی بلند خود در حال خروج از پارکینگ 
خانه بودم که دو مرد ناشناس سوار خودرو شدند. آنها سالحی را روی سرم 
گذاشتند. همچنین آمپولی را روی رگ گردنم قرار داده و ادعا کردند حاوی 
 ویروس ایدز اس��ت و اگر با آنها هم��کاری نکنم، مرا به ای��ن ویروس آلوده 
می کنند. به همین خاطر مجبور ش��دم با آنها همکاری کنم. مردان خشن 
به زور مدارک و کلی��د خانه ام را گرفتند و بعد از پنج س��اعت چرخاندن در 
خیابان مرا رها کردند. وقتی از دست مردان آدم ربا رها شدم، به خانه ام رفتم 
 و متوجه شدم سارقان حدود 900 میلیون تومان پول و طال از خانه ام سرقت 
کرده ان��د. با اظه��ارات مرد س��اختمان س��از، تحقیقات برای شناس��ایی 
متهم��ان آغاز ش��د ت��ا این ک��ه م��رد ج��وان ب��ار دیگر ب��ا مراجع��ه به 
بازپ��رس پرون��ده، دخترخال��ه اش را به عن��وان عامل اصل��ی آدم ربایی و 
س��رقت معرفی ک��رد. مرد ج��وان مدعی ش��د دخترخال��ه ام فریال وضع 
مالی خوب��ی ن��دارد و قبل از س��رقت با اص��رار اعض��ای خان��واده ام را به 
 ش��مال فرس��تاد. به همین خاطر فکر می کن��م او عامل اصل��ی آدم ربایی

 باشد. با شناسایی و دستگیری فریال، او در بازجویی ها به ربودن پسرخاله اش 
و سرقت از خانه او اعتراف کرد و گفت: همراه همسر و پسردایی ام نقشه سرقت 
را کش��یدیم و خانواده او را همراه خانواده ام به شمال فرستادم. می دانستم 
 او وضع خوبی دارد، به همین دلیل س��ه آدم ربا را اجیر کردم و نقش��ه ام را 
 اجرا کردم. بعد از س��رقت هم با صحنه سازی قصد داش��تم خود را بی گناه

 نشان دهم. با اعترافات زن جوان، پنج همدست او نیز شناسایی و دستگیر 
 ش��ده و به آدم ربایی اعتراف کردند. ب��ا اعترافات عامل اصل��ی آدم ربایی و

 هم دستانش با دستور آرش سیفی، بازپرس ش��عبه چهارم دادسرای امور 
جنایی متهمان بازداشت و تحقیقات برای شناسایی و کشف اموال سرقتی 

آغاز شد.

سرقت از فامیل پول دار با تهدید
 آمپول ایدز

حاجیه خانم ام ابراهیم هنگامی که در میان جمعیت 
گرفتار شده در فاجعه منا مرگ خود را نزدیک دید، پس 
از تقالی زیاد کودک خردس��ال اش را از باالی دیواره 
یکی از خیمه ها به سوی حاجیان ناشناس انداخت تا 

جان او را نجات دهد.
سایت سعودی سبق به نقل از یکی از حاجیان مصری 
 حاض��ر در یکی از خیم��ه های خیاب��ان العرب، محل 
فاجعه منا، نوش��ت: هنگامی که ازدح��ام جمعیت در 
خیابان العرب، شدت گرفت عرصه بر افرادی که از قبل 
 در آنجا حضور داش��تند به قدری تنگ ش��د که کسی 
نمی توانس��ت حتی یک گام ب��ردارد. ناگهان در میان 
جمعیت یک خانم را دیدم که کودک خردسال اش را در 
آغوش داشت و یارای نفس کشیدن نداشت. او با دست 
به اطراف اش��اره می کرد، اما به خاطر انبوه جمعیت و 
وجود دیواره های خیمه کس��ی نمی توانست خودش 
 را به او برس��اند.وی افزود: نگاهم معطوف به این خانم

 ش��ده بود که تقال می کرد کودکش را از باالی دیواره 
خیمه به داخل بیاندازد. او سرانجام موفق به این کار شد 
و از من خواست در صورت مرگش از کودک وی مراقبت 
کنم.این حاجی مص��ری ادامه داد: دیگ��ر مادر کوک 
را ندیدم و توان خروج از خیمه برای جس��تجوی او را 
نداشتم. صبح روز بعد فردی آمد و مدعی شد که عموی 
کودک است. هنگامی که کودک او را مشاهده کرد به 
آغوش��ش رفت و رفتارهای کودک به گونه ای بود که 
ادعای فرد مزبور را ثابت می کرد. آن فرد مژده داد که 
مادر کودک اکنون در بیمارستان است و شماره خیمه 
را در آن شرایط به خاطر س��پرده بود و خودش عموی 

کودک را برای گرفتن کودک به آنجا فرستاده است.

سرهنگ عرفانی از شهروندان خواست به منظور پیشگیری 
از برخی جرائم در فضای مجازی، مانند انتشار عکس در این 
فضا از ذخیره عکس و تصاویر خانوادگی روی گوشی موبایل 
خودداری کنند.پلیس فتای خراس��ان رضوی عامل انتش��ار 

مطالب کذب در شبکه اجتماعی تلگرام را دستگیر کرد. 
رییس پلیس فض��ای تولید و تب��ادل اطالع��ات فرماندهی 
انتظامی اس��تان خراس��ان رضوی، با اعالم ای��ن خبر گفت: 
در پی ش��کایت یک��ی از ش��هروندان مبن��ی ب��ر اینکه فرد 
ناشناس��ی با ایج��اد پروفایلی در ش��بکه اجتماع��ی تلگرام 
و درج تصاوی��ر ش��خصی و خانوادگ��ی وی موج��ب هتک 
 حیثیت و آبروریزی او شده اس��ت، بررسی موضوع آغاز شد.

س��رهنگ »س��ید محس��ن عرفانی« افزود: کارشناس��ان 
پلیس فتا ب��ا جس��ت وجو در فضای س��ایبری و جمع آوری 
 ادله جرم، عامل راه ان��دازی پروفایل مذکور را شناس��ایی و 
دس��تگیر کردن��د. مته��م ک��ه هم��کار ش��اکی ب��ود و به 
دلی��ل اخت��الف بی��ن آنه��ا اق��دام ب��ه انج��ام ای��ن عمل 
مجرمانه ک��رده ب��ود، در مواجهه ب��ا مدارک و مس��تندات 

 پلی��س به جرم��ش اق��رار ک��رد و هم��راه پرون��ده تحویل 
مراج��ع قضائ��ی ش��د. س��رهنگ عرفان��ی از ش��هروندان 
 خواس��ت ب��ه منظ��ور پیش��گیری از برخ��ی جرائ��م در

 فضای مجازی، مانند انتشار عکس در این فضا از ذخیره عکس 
و تصاویر خانوادگی روی گوشی موبایل خودداری کنند. 

وی به تمام��ی افرادی که به هر نحو اق��دام به هتک حیثیت 
دیگ��ران در محیط مج��ازی می کنند، هش��دار داد و گفت: 
براساس قانون جرائم رایانه ای، هرکس به وسیله سامانه های 
 رایانه ای و فضای مجازی، موجبات هتک حیثیت شهروندان را

 فراهم کند، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس و جزای نقدی 
محکوم می شود.

مهر مادری،کودک 
 خردسال را در

 فاجعه منا نجات داد

 انتقام گیری تلگرامی
 از همکار صمیمی

فروش  پراید  در ازای 600  هزار تومان!
اعضاي باند، خودروه��اي زیر مدل 85 را ب��راي اوراق کردن به 
مالخران مي فروختند و تالش پلیس براي دستگیري دیگر عوامل 

مرتبط با این باند با صدور دستور قضایي همچنان ادامه دارد.
 کارآگاه��ان پلی��س آگاه��ي خراس��ان رض��وي در حال��ي با 
یک عملیات نفوذي موفق شدند باند س��رقت پرایدهاي سفید 
معروف به باند »ش��اهین« را متالش��ي کنند که دزدان معتاد 
 و س��ابقه دار هر پراید مس��روقه را بین 200 تا 600 هزار تومان

 مي فروختند!
 رییس پلی��س آگاهي خراس��ان رضوي با تش��ریح این پرونده 
گف��ت: کارآگاه��ان اداره مبارزه با س��رقت هن��گام رصدهاي 
 پلیس��ي ب��راي ردیاب��ي جرای��م از طری��ق مناب��ع مختلف به 
س��رنخ های��ي دس��ت یافتن��د که نش��ان م��ي داد تع��دادي 
از معتادان س��ابقه دار با تش��کیل باند معروف به »ش��اهین« و 
بنا ب��ه تقاض��اي مالخ��ران خودروه��اي پراید م��دل پایین را 
س��رقت مي کنن��د. س��رهنگ کارآگاه حس��ین بیدمش��کي 
اف��زود: بالفاصله عملی��ات نفوذي پلیس��ي در این بان��د آغاز و 
 کارآگاه��ان در پوش��ش »مالخ��ر« موف��ق ش��دند س��رکرده 
 21 س��اله ای��ن بان��د را ک��ه مع��روف ب��ه ش��اهین اس��ت

 شناسایي کنند. وي افزود: هنگامي که کارآگاهان براي واریز مبلغ 
خرید خودرو پاي دس��تگاه عابر بانک قرار گذاشتند »شاهین« 
نیز با پراید س��فید رنگ به محل قرار آم��د و در حلقه محاصره 

کارآگاهان گرفتار ش��د. این مقام ارش��د انتظامي تصریح کرد: 
با دستگیري متهم مشخص ش��د که وي س��اعاتي قبل از قرار 
صوري پراید س��فیدرنگ را از بولوار فرهنگ مش��هد س��رقت 
 کرده اس��ت. وي اضافه کرد: متهم که به شیش��ه اعتیاد دارد در
  بازجوی��ي ها ه��م دس��ت س��ابقه دار دیگ��ر خ��ود را نیز در

 حالي ل��و داد که کارآگاه��ان مخفی��گاه او را در منطقه طرقبه 
زیرنظر گرفته بودن��د بنابراین پ��س از جم��ع آوري اطالعات 
تکمیلي، با قراره��اي ص��وري وارد مخفیگاه متهم 38 س��اله 
ش��دند. وي گفت: هنوز کارآگاه��ان در ح��ال صحبت تلفني 
و چانه زني بر س��ر مبل��غ خرید پرای��د بودند ک��ه متهم دیگر 
 پرونده نیز با پراید س��فید رن��گ دیگري وارد مخفیگاه ش��د و 
حلقه هاي قانون بر دس��تانش گره خورد. سرهنگ بیدمشکي 
 با اش��اره به این که مالخ��ران خودروه��اي پراید س��فید را به

  مبل��غ 200 ت��ا 600 هزار توم��ان از اعض��اي بان��د خریداري 
مي کردند، افزود: عضو کریستالي باند نیز اعتراف کرد که پراید 
 مذکور را س��اعتي قبل از بولوار فارغ التحصیالن مشهد سرقت

خراس��ان  آگاه��ي  پلی��س  ریی��س  اس��ت.  ک��رده 
خودروه��اي  بان��د  اعض��اي  داد:  ادام��ه  رض��وي 
 زی��ر م��دل 85 را ب��راي اوراق ک��ردن ب��ه مالخ��ران 
مي فروختند و تالش پلیس براي دستگیري دیگر عوامل مرتبط 

با این باند با صدور دستور قضایي همچنان ادامه دارد.



امام هادي)علیه السالم( فرمودند:
 علم و دان��ش بهتري��ن يادبود ب��راي انتقال به 
ديگران اس��ت، ادب زيباترين نيكي ها است و 
فكر و انديشه آئينه صاف و تزيين كننده اعمال 

و برنامه ها است.

8
27

4
26

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1691.September29 .2015
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
سه شنبه 7 مهر1394 |15 ذی الحجه 1436

شماره1691 / 16صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
 نشانی : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 

چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

