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نوبت دوم

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

ذوب آهن در ضيافت پنالتى ها فيناليست 
جام حذفى شد

ــر  ــروزى  براب ــا پي ــان ب ــن اصفه ــال ذوب آه ــم فوتب تي
ــدار فينال  ــه دي ــات پنالتى ب ــود در ضرب ــهرى خ همش
ــور صعود  ــاى كش ــگاه ه ــام حذفى باش ــاى ج رقابت ه
ــت هاى  ــه نهايى رقاب ــه نيم ــازى در مرحل ــن ب ــرد. اي ك
ــزار كردند.  ــهر برگ ــگاه فوالدش ــى در ورزش ــام حذف ج
ــاده بودند كه  ــا نيفت ــم در زمين ج ــوز بازيكنان دو تي هن

ــى تبريزى در  ــود. مرتض ــن دروازه حريف را گش ذوب آه
دقيقه دوم ديدار روى پاس كاوه رضايى با رحمان احمدى 
ــوپ را درون دروازه  ــد و با ضربه اى دقيق ت تك به تك ش
ــت گرفت ، ــازى را در دس ــم ب ــپاهان كم ك جاى داد. س

 اما رشيد مظاهرى با واكنش خوب خود دروازه ذوب آهن را 
بسته نگه داشت تا نيمه نخست ...

شـرط تحويـل خودروهـاى 
فروش رفته  با وام 25 ميليونى

معاون شركت خودروسازى سايپا با اعالم اينكه بخشنامه 
عدم تحويل خودروهاى امانى به مشتريان، ارتباطى با 

خودروهاى فروش رفته با ...
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نيروى هوايى تركيه روز سه شنبه 24 نوامبر ( 3 آذر) 
يك هواپيماى نظامى روسيه را درمجاورت مرز سوريه 

سرنگون كرد. يك مقام نظامى تركيه  ...

تفاهم نامه اعطاى رايگان بخشى از نمايشگاه دايتو چين 
به اصفهان و ترويج طب سوزنى چين در اصفهان ميان 

دو شهر خواهر خوانده اصفهان ...

معاون سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش 
به انتشار خبر آغاز روند تحويل سامانه دفاعى اس300 

به ايران، مخالفت خود را با اين مساله ...

ــود،  ــب «پلنگ كش» معرفى مى ش فردى كه با لق
ــودگى يك قالده پلنگ ايرانى را مقابل  در كمال آس

چشمان تماشاچيانش سالخى مى كند و اين ...

ناتو نشست فوق العاده 
برگزار مى كند 

طب سوزنى چين به اصفهـان 
مى آيد

مخالفـت آمريكا بـا تحويل 
سامانه  اس 300 به ايران

سالخى پلنگ ايـرانى 
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رهبر انقالب در ديدار رييس جمهورى عراق:

آمريكا اجازه صحبت درباره تجزيه عراق را ندارد 
بيگانه هـا در نصف جهــان

 200 هزار تبعه افغان در اصفهان آسيب هايى ازجمله 
تولد نوزادان بى هويت و برخى چالش هاى اجتماعى را 
ــووالن معتقدند خأل قانونى توان  ايجاد كرده اند و مس
ــال  ــت.حدود 40 س ــه با اين پديده را گرفته اس مقابل
پيش بود كه تغيير حكومت و دخالت هاى خارجى در 
افغانستان و ايجاد شرايط زندگى سخت در اين كشور 
ــاد بازار كار  ــويى رونق اقتصادى در ايران و ايج و از س
ــتان را براى تأمين امكانات و  مناسب، مردمان افغانس
زندگى در فضايى آرام به سمت ايران كشاند.كشاورزى 
ــغل افغان ها پس از مهاجرت  و دام پرورى نخستين ش
ــتاييان به دليل  ــيارى از روس به ايران بود چراكه بس
ــدن نفت و توسعه  رونق اقتصادى همزمان با گران ش
صنايع، زمين هاى كشاورزى خود را رها كرده و براى 
فعاليت در صنايع راهى شهرها شده بود.در اين ميان 
استان اصفهان به لحاظ زمين هاى كشاورزى و صنعت 
ــدازى كارخانه ذوب آهن،  و همچنين با توجه به راه ان
ــندگى و بافندگى  ــنگ برى ها و كارخانه هاى ريس س
ــرايط مطلوبى براى جذب نيروى كار داشت و اين  ش

شرايط زمينه را براى مهاجرت اكثريت ...



ــالمى ، ــت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اس حضرت آي
ــراق و  ــس جمهور ع ــوم ريي ــواد معص ــاى ف ــدار آق در دي
هيات همراه، عمق روابط دو كشور و دو ملت ايران و عراق را 
ريشه دار و تاريخى و فراتر از روابط كشورهاى همسايه و در 
يك منطقه دانستند و با تاكيد بر لزوم صيانت از وحدت ملى 
در عراق گفتند: ملت عراق، ملتى بزرگ و صاحب تاريخ كهنى 
ــيار مهم جوانان قدرتمند و هوشيار  است كه از ظرفيت بس
برخوردار است و بايد از اين ظرفيت در جهت رساندن عراق 

به جايگاه شايسته خود استفاده شود.
ايشان با اشاره به ارتباط برادرانه، صميمى و محبت آميز دو 
ــال جنگ تحميلى از سوى  ملت ايران و عراق با وجود 8 س
صدام با تحريك بيگانگان، آن را پديده اى عجيب خواندند و 
افزودند: راهپيمايى مراسم روز اربعين يك نمونه از اين ارتباط 
دوستانه است به گونه اى كه مردم عراق در پذيرايى از زائران 

ايرانى، از انفاق و محبت و ارادت چيزى كم نمى گذارند.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: مسووالن دو كشور ايران و 
عراق، بايد از اين فضا و فرصت براى منافع دو كشور بيشترين 

استفاده را بكنند.
ــندى از  ــار خرس ــا اظه ــه اى، ب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــوب بر  ــبتا خ ــراق و غلبه نس ــر در ع ــروى هاى اخي پيش
فتنه داعش، بر لزوم مراقبت از وحدت كنونى در عراق تاكيد 
كردند و افزودند: در ساختار تشكيالتى حكومت عراق، رييس 
ــت و مى تواند در كم  جمهور از جايگاه خاصى برخوردار اس
كردن اختالفات و افزايش وحدت، نقش آفرينى مؤثرى كند.

ايشان با اشاره به تالش برخى طرف هاى خارجى براى ايجاد 
اختالف در عراق، خاطرنشان كردند: مردم عراق اعم از شيعه 

ــت كه بدون هيچ مشكلى در  و سنى و كرد و عرب، قرنها اس
كنار يكديگر زندگى مى كنند اما متاسفانه برخى كشورهاى 
منطقه و همچنين بيگانگان به دنبال بزرگ نمايى اختالف ها 
هستند كه بايد در مقابل آن ايستاد و از هرگونه بهانه اى كه 

زمينه ساز بروز اختالفات مى شود، پرهيز كرد.
ــالمى، بروز اختالفات و كشيده شدن آن به  رهبر انقالب اس
صحنه عمومى عراق را زمينه ساز اظهارات مداخله جويانه 
ــتند و گفتند: نبايد فضا به گونه اى شود كه  بيگانگان دانس
امريكايى ها به خود جرات دهند تا به صورت علنى صحبت از 

تجزيه عراق بكنند.
ــد: چرا بايد  ــان كردن ــت اهللا خامنه اى خاطرنش حضرت آي
كشورى همچون عراق كه كشورى بزرگ، ثروتمند و صاحب 
تاريخ هزار ساله است، تجزيه و به مناطق كوچك تر تقسيم 

شود، تا همواره در معرض اختالف و نزاع قرار گيرد.
ــووالن عراقى، روابط خارجى با  ــان افزودند: قطعا مس ايش
ــورهاى ديگر از جمله امريكا را براساس مصالح و منافع  كش
مردم اين كشور تنظيم خواهند كرد اما نبايد به امريكايى ها 
اجازه داد كه عراق را همچون ملك شخصى خود تصور كنند 

و هر صحبتى را بيان و هر اقدامى را انجام دهند.
رهبر انقالب با تاكيد بر اينكه عراق امروز به واسطه ملت بزرگ 
خود و همچنين جوانان توانمند و هوشيار، با عراق گذشته 
ــون بيدار ــد: جوانان عراق اكن ــت، گفتن كامال متفاوت اس
ــرده اند و چنين  ــى خود پى ب ــده اند و به قدرت و تواناي  ش

جوانانى قطعا زير بار سلطه امريكا نخواهند رفت.
حضرت آيت اهللا خامنه اى نيروهاى داوطلب مردمى عراق 
ــدرت جوانان  ــارِز بيدارى و ق ــا داعش را مظهر ب در جنگ ب

عراقى خواندند و تاكيد كردند: بايد از ظرفيت و توانايى هاى 
جوانان عراق براى رساندن اين كشور به جايگاه شايسته خود 

بيش از پيش استفاده شود.
ايشان با تاكيد بر آمادگى همه جانبه جمهورى اسالمى ايران 
براى انتقال تجربيات و توانايى هاى علمى، فناورى، دفاعى 
ــود تا سطح  و خدماتى خود به عراق، افزودند: بايد تالش ش

همكارى هاى اقتصادى دو كشور ارتقاء بيشترى يابد.
در اين ديدار كه آقاى جهانگيرى معاون اول رييس جمهور 
ــس جمهور عراق  ــت آقاى فواد معصوم ريي نيز حضور داش
ــالمى  ــندى فراوان از ديدار با رهبر انقالب اس با ابراز خرس
ــت اهللا خامنه اى در ميان  به جايگاه و نفوذ كالم حضرت آي
مردم و مسووالن عراق به عنوان يك مجتهد و مرجع تقليد 
بزرگ، اشاره كرد و گفت: توصيه هاى جنابعالى درخصوص 
ــراق، قطعا تاثيرگذار  حفظ وحدت و پرهيز از اختالف در ع

خواهد بود.
ــالمى ايران  رييس جمهور عراق از كمك هاى جمهورى اس
به ويژه در شرايط بسيار  سخت حمله داعش تشكر و قدردانى 
ــتركات تاريخى، دينى و فرهنگى دو  ــاره به مش كرد و با اش
ملت ايران و عراق، گفت: ما خواستار گسترش بيش از پيش 
روابط دو كشور و استفاده از تجربيات و توانايى هاى ايران در 

زمينه هاى مختلف هستيم.
ــجام و  ــى عراق و انس ــوم، وضعيت عموم ــواد معص آقاى ف
ــته بهتر ارزيابى كرد و  ــبت به گذش هماهنگى درونى را نس
ــت آمده  افزود: در مقابله با داعش نيز توفيقات زيادى به دس
ــمرگان كرد ــش، نيروهاى داوطلب و پيش و هماهنگى ارت

 زمينه ساز ضربات سنگينى به داعش شده است.
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ــالم الغبان وزراى  عبدالرضا رحمانى فضلى و محمد س
ــتر  ــن تاكيد بر همكارى بيش ــور ايران و عراق ضم كش
جهت تسريع در صدور ويزا براى زائران اربعين، خواستار 
ــدارك قانونى به عراق  ــه زائران با م اهتمام بر ورود هم

شدند.
ــالم الغبان وزير  رحمانى فضلى وزير كشور با محمد س
ــور عراق تلفنى گفت و گو كرد كه طى آن، آخرين  كش
اقدامات مربوط به حضور سفر زائران ايران براى مراسم 

اربعين حسينى مورد بررسى قرار گرفت.
ــكر از  ــن گفت وگو ضمن تقدير و تش ــور در اي وزير كش
اقدامات دولت عراق به دليل همكارى ها و اقدامات انجام 
ــكوه تر مراسم اربعين،  ــده براى برگزارى هر چه باش ش
ــراى انجام كمك هاى  ــران آمادگى الزم ب اعالم كرد: اي

مورد نياز به دولت عراق را دارد.
ــت عراق جهت تعهدى  رحمانى فضلى همچنين از دول
ــته اند  ــت كامل زائرين ايرانى داش كه براى تامين امني
ــالمى  تقدير و تصريح كرد: در صورت نياز جمهورى اس
ايران آمادگى دارد تا در اين خصوص همكارى هاى الزم 

را انجام دهد.
وزير كشور تالش هاى كاركنان سفارت و نمايندگى هاى 
عراق در ايران را براى صدور وزير يادآورى كرد و خواستار 
ــن اربعين  ــيدن به صدور ويزا براى زائري ــرعت بخش س

حسينى شد.
ــز در اين  ــراق ني ــور ع ــالم الغبان وزير كش ــد س محم
گفت وگوى تلفنى ضمن تاكيد بر اهميت تسريع صدور 
رواديد براى زائران اربعين، اعالم كرد: به نمايندگى هاى 
ــده كه دفاتر را تعطيل  ــتور داده ش عراق در تهران دس
ــتور پيگيرى قرار  نكنند و اين مساله نيز مجددا در دس

خواهد گرفت.
ــزام منظم زائرين  ــت ايران براى اع وى از همكارى دول

ايرانى به عتبات عاليات تقدير كرد.
ــران و عراق بر  ــور اي در ادامه اين گفت وگو، وزراى كش
اهتمام بيشتر در راستاى اعزام قانونى زوار و جلوگيرى 
از تردد افراد فاقد مدارك قانونى از جمله گذرنامه و ويزا 

از مرزهاى دو كشور تاكيد كردند.
ــوى تلفنى ضرورت همكارى و  محور ديگر اين گفت وگ
مساعدت بيش از پيش مرزبانان عراقى در فرايند تردد 
ــراق در اين زمينه  ــور ع زائرين ايرانى بود كه وزير كش
ــه رحمانى فضلى  ــاعدت الزم را ب ــكارى و مس قول هم

داد.
ــه با توجه به  ــد ك در اين گفت و گو همچنين تاكيد ش
حجم درخواست ها و به منظور فراهم كردن زمينه سفر 
ــات عاليات، صدور ويزا تا  تدريجى زائرين ايرانى به عتب
روزهاى منتهى به 28 صفر ادامه يابد كه مورد موافقت 

طرف عراقى قرار گرفت.

تاكيد بر ورود قانونى 
زائرين اربعين به عراق

حجت االسالم حسن روحانى، در ديدار رييس جمهور بوليوى و 
نشست هيات هاى عالى رتبه دو كشور گفت: ما آماده ايم تجربيات 
و توانمندى هاى خود را در بخش هاى مختلف فنى، مهندسى و 

كشاورزى در اختيار بوليوى قرار دهيم. 
روحانى با بيان اين كه ايران و بوليوى همفكرى و همكارى هاى 
ــايل مربوط به حوزه نفت و گاز و انرژى با يكديگر  خوبى در مس
دارند، گفت: دو كشور مى توانند در راستاى منافع توليدكنندگان 
و خريداران انرژى همكارى  خوبى داشته و روابط خود را گسترش 

دهند.
وى با اشاره به ضرورت تكميل پروژه ها و اجراى تفاهم نامه هاى 
ــى  ــران و بوليوى اراده سياس ــت: اي ــور اظهار داش ميان دو كش
ــا از  ــه بخش ه ــط در هم ــعه رواب ــراى توس ــى را ب الزم و كاف
ــى و همكارى ها در  ــارى، فرهنگ ــادى، علمى، تج جمله اقتص
ــرمايه گذارى ــتى، درمانى و س ــات بهداش حوزه انرژى و خدم

 دارند.
روحانى تصريح كرد: مسووالن كميسيون مشترك دو كشور بايد 
موانع موجود در مسير توسعه همكارى ها و مناسبات را شناسايى 
ــا بتوانيم از فضاى روابط خوب  و در جهت رفع آنها تالش كنند ت
ــتاى گسترش همكارى ها و مناسبات  دو كشور به خوبى در راس

بهره مند شويم.
ــود به همكارى و  ــخنان خ رييس جمهور در بخش ديگرى از س
مشاركت دو كشور در مبارزه با تروريسم و يكجانبه گرايى اشاره 
ــورها در مجامع  كرد و افزود: معتقديم در جهان امروز همه كش
بين المللى داراى يك راى هستند و نبايد كشورى به خود اجازه 

ــه از ديدگاه  ــورها مداخله كند چرا ك ــا در امور ديگر كش دهد ت
ــورها حائز اهميت بوده و ــتقالل و حق حاكميت ملى كش ما اس
 اينكه كسانى بخواهند اين حق ملت ها را زير پا بگذارند غيرقابل 

قبول خواهد بود.

ــراق و  ــوريه، ع ــرد: معتقديم در س ــان ك ــر نش ــى خاط روحان
ــورها  ــود و كش ــا تروريزم مبارزه ش ــر بايد ب ــاط ديگ يمن و نق
ــورها را ندارند.  ــر كش ــى ديگ ــور داخل ــق دخالت در ام نيز ح
براى رفع معضالت، تالش ها بايد روى رسيدن به راه حل سياسى 

در راستاى خواست ملت ها متمركز شود.
رييس جمهور با بيان اين كه امروز همه كشورهاى جهان بايد در 
برابر گروه هاى تروريستى ايستادگى و مقاومت كنند، گفت: نبايد 
اجازه دهيم تا گروه هاى تروريستى اقدامات ضد انسانى خود را 
ــانى انجام داده و حقوق ملت ها از سوى قدرت هاى زورگو  به آس

تضييع شود.
ــت ضمن  ــور بوليوى نيز در اين نشس ــس رييس  جمه اوو مورال
ــوى براى  ــران از بولي ــالمى اي ــوت جمهورى اس ــر از دع تقدي
ــده گاز گفت:  ــورهاى صادركنن ــران كش حضور در اجالس س
ــيار حائز اهميت بوده و  ــورهاى عضو بس اين اجالس براى كش
ــت كامل صورت ــتگى و موفقي ــزارى آن در ايران با شايس برگ

 گرفت.
ــور و تأكيد بر  ــاره به روابط دوستانه دو كش وى همچنين با اش
ــبات با ايران، به  ــترش همه جانبه مناس ــعه و گس ضرورت توس
ــاره  ــان ايرانى در بوليوى اش اجراى طرح ها و پروژه هاى مهندس
ــطح همكارى ها و انتقال توانمندى ها و  كرد و خواستار ارتقاء س
ــران به بوليوى ــى در بخش هاى مختلف از اي تكنولوژى هاى فن

 شد.
ــالمى  ــا تجليل از مواضع جمهورى اس رييس جمهور بوليوى ب
ــم  ــان گفت: تروريس ــم در جه ــا تروريس ــه ب ــران در مقابل اي
ــورهاى  ــر كش ــواره گريبان گي ــا هم ــت ابرقدرت ه ــا حماي ب
ــورها  ــه كش ــد هم ــوده و باي ــم ب ــد امپرياليس ــتقل و ض مس
ــم همكارى  ــد بوده و با ه ــا اين معضل متح ــير مبارزه ب در مس

كنند.
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ــانى و امور بين الملل  ــاون پژوهش، اطالع رس على رضايى، مع
دبيرخانه مجمع با «سانتياگو ايرازابل مورائو» سفير برزيل در 

تهران، ديدار و گفت وگو كرد.
ــل دبيرخانه  ــانى و امور بين المل ــش، اطالع رس  معاون پژوه
ــگاه  ــاختار و جاي ــريح س ــا تش ــدار ب ــن دي ــع، در اي مجم
ــت گذارى اين  ــخيص مصلحت نظام و شان سياس مجمع تش
ــى از وظايف  ــت هاى كالن نظام يك ــت: تعيين سياس نهاد گف
ــالب، جهت گيرى  ــر معظم انق ــت كه با ابالغ رهب مجمع اس
ــازد. اين سياست ها  ــخص مى س ــير حركت نظام را مش و مس
ــوند و مجمع  ــى مى ش ــام اجراي ــف نظ ــط اركان مختل توس
ــت ها نظارت ــن اجراى اين سياس تشخيص مصلحت بر حس

 مى كند.
رضايى، با اشاره به اهميت اعزام هيات هاى كارشناسى ميان دو 
كشور گفت: توسعه روابط توسط نمايندگان دو كشور پيگيرى 
ــد و ما عالقمنديم برنامه ريزى هاى راهبردى براى  خواهد ش
ــتاوردهاى  ــاس دس اين نوع همكارى ها، صورت بگيرد و بر اس
ــترك طرح ريزى ــى مش ــاى اساس ــبات، برنامه ه ــن مناس اي

 شود.
ــاره به اهميت گسترش روابط  در اين ديدار سفير برزيل با اش
كشورش با دولت و ملت ايران گفت: براى ما خيلى اهميت دارد 
كه سطح روابط ايران و برزيل در سطحى باشد كه شايسته اين 

دو ملت است.
ــا و ارائه  ــاره به ظرفيت ه ــو» با اش ــانتياگو ايرازابل مورائ «س

ــورش در آمريكاى  ــاد برزيل و موقعيت كش آمارهايى از اقتص
ــادل كاال و خدمات  ــتيم كه تب التين گفت: ما در پى آن هس
ميان دو كشور را ارتقاى چشمگيرى بدهيم. البته هدف برزيل 
ــت بلكه ما به دنبال  ــتر با ايران نيس صرفا خريد و فروش بيش
پى ريزى ارتباطات مستحكم در منطقه خاورميانه و در جهان

 هستيم.

ــخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش  معاون س
ــار خبر آغاز روند تحويل سامانه دفاعى اس300  به انتش

به ايران، مخالفت خود را با اين مساله اعالم كرد.
ــخ به  ــود در پاس ــرى خ ــت خب ــارك تونر در نشس  م
ــرى در ديدار با  ــام معظم رهب ــوالى درباره بيانات مق س
ــكا به دنبال  ــيه مبنى بر اينكه آمري رييس جمهور روس

ــت، مدعى شد:  ــپس منطقه اس ــوريه و س تسلط بر س
ــوريه  ما براى يافتن يك راه حل صلح آميز به ويژه در س
تالش مى كنيم تا اين جنگ پايان يابد. ما پيش از اين نيز 

شاهد اين گونه اظهارات بوده ايم.
ــار برخى  ــت در واكنش به انتش تونر در ادامه اين نشس
خبرها مبنى بر آغاز روند تحويل سامانه دفاعى موشكى 
ــرفت هايى در اين زمينه  اس300 به ايران گفت: ما پيش
ــترى ندارم. تنها مى توانم  ديده ايم اما من اطالعات بيش
بگويم كه ما پيش از اين به طور شفاف مخالفت خود را با 
هرگونه فروش سامانه اس300 به ايران اعالم كرده ايم. 
ــن موضوع  ــه طور خصوصى اي ــور خارجه نيز ب وزير ام
ــرح  ــود مط ــاى روس خ ــرگئى الوروف همت ــا س را ب

كرده است.
ــوال ديگرى درباره برخى  ــخ به س وى همچنين در پاس
نگرانى ها نسبت به تاثير اجراى برجام بر معامالت تجارى 
شركت ها با ايران و تحريم هاى آنها به دليل اين معامالت، 
بيان كرد: سياست ما اين نيست كه بر سر راه فعاليت هاى 
اقتصادى قانونى بايستيم و ما برنامه جامع اقدام مشترك 
ــاله مى دانيم، كه در ازاى  ــعه اين مس را راهى براى توس
پايبندى كامل ايران به تعهدات هسته اى اش طبق برجام 

فعاليت هاى قانونى تجارى گسترش يابد.
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه روز دوشنبه در سفر 
ــرت آيت اهللا خامنه اى رهبر  يك روزه اش به ايران با حض
معظم انقالب و حسن روحانى رييس جمهور كشورمان 

ديدار و گفت وگو كرد.

مخالفت آمريكا
 با تحويل سامانه
 اس 300 به ايران

روحانى در نشست هيات هاى عالى رتبه ايران و بوليوى :

همه كشورهاى جهان بايد در برابر گروه هاى تروريستى 
ايستادگى كنند

ديدار سفير برزيل با معاون 
امور بين الملل دبيرخانه 

مجمع تشخيص مصلحت نظام

رهبر انقالب در ديدار رييس جمهورى عراق:

آمريكا اجازه صحبت درباره تجزيه عراق را ندارد 

رييس سازمان انرژى اتمى با بيان اينكه ايران به كلوپ فروشندگان 
ــت گفت: در روزهاى آينده  ــازى اورانيوم پيوس خدمات غنى س

خبرهاى خوب تبادل سوخت با روس ها را اعالم خواهيم كرد.
على اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى پس از پايان نشست 
خبرى مشترك روساى جمهور ايران و روسيه با بيان اينكه ايران 
به كلوپ فروشندگان خدمات غنى سازى اورانيوم پيوست، گفت: 
تعداد كشورهايى كه جزو فروشندگان خدمات غنى سازى هستند 

بسيار اندك است.
ــه روس ها  ــده ب ــازى ش وى افزود: حدود 9 تن اورانيوم غنى س
مى فروشيم، پول غنى شدن تبديل و ماده اوليه اش را مى گيريم 
ــى وارد مى كنيم كه رقم  و ما به ازاى آن 140 تن اورانيوم طبيع

بسيار بااليى است.
ــكرخدا پيش  ــن كار ش ــرژى اتمى گفت: اي ــازمان ان رييس س
مى رود توافقنامه آن هم امضا شد و قدم هاى الزم را در اين زمينه 

بر مى داريم.
ــالم كرد كه ــيه هم اع ــزارى روس ــد: خبرگ ــادآور ش صالحى ي
 والديمير پوتين دستورات الزم را در اين خصوص داده است. اين 
كار بسيار مهمى است كه با روس ها آغاز كرديم و در روزهاى آينده 
هم خبر خوب آن را در خصوص تبادل سوخت اعالم خواهيم كرد.
وى با بيان اينكه روس ها در طول مذاكرات همراهى، همكارى و 
حمايت خوبى داشتند، گفت: آنها همچنين متعهد شدند برخى 
اقدامات كه در برجام پيش بينى شده با كمك روس ها انجام دهيم 

كه از آن جمله مى توان به توليد ايزوتوپ هاى پايدار اشاره كرد.
رييس سازمان انرژى اتمى توضيح داد: ايزوتوپ هاى پايدار بسيار 

مهم هستند چرا كه نياز به سانتريفيوژهاى ويژه اى دارند.
ــران را با كمك  ــانتريفيوژهاى اي صالحى تاكيد كرد: ما همه س
روس ها به گونه اى ارتقا مى دهيم كه توانايى توليد ايزوتوپ هاى 

پايدار را داشته باشند و كار در اين باره ادامه دارد.
ــتيم  ــت: كار ديگرى كه با روس ها در صدد انجام آن هس وى گف
ــيار مهم است ساخت مجتمع هاى سوخت  و در نوع خود نيز بس
ــن را هم  ــه اميدواريم اي ــت ك ــهر اس ــى همچون بوش نيروگاه
درچارچوب برجام انجام دهيم تا ايران بتواند در آينده با ليسانس 

روسيه، سوخت هاى بوشهر را تامين كند.

ــنبه 24 نوامبر ( 3 آذر) يك هواپيماى  نيروى هوايى تركيه روز سه ش
نظامى روسيه را درمجاورت مرز سوريه سرنگون كرد.

ــى .ان.ان ترك و ان تى وى  يك مقام نظامى تركيه خبر شبكه هاى س
مبنى بر سرنگون كردن يك جنگنده روسيه از سوى نيروهاى هوايى اين 
كشور را تاييد كرد. اين دو شبكه تلويزيونى تصاوير سقوط اين هواپيما 
را در كوهستان هاى مجاور مرز تركيه پخش كرده و اعالم كردند كه دو 
خلبان اين هواپيما قبل از برخورد با زمين با چتر نجات بيرون پريده اند.
تركيه مدعى شده است كه اين هواپيماى نظامى روسى حريم هوايى 
ــرنگون كرده است.  ــور را نقض كرده و به همين دليل آن را س اين كش
ــوخو 24 كه از  ــت اين جنگنده از نوع س ــكو گفته اس با اين حال، مس
ــوريه پرواز مى كرده  ــده در حريم هوايى س سوى ترك ها سرنگون ش
ــد هوايى تركيه  ــوريه، هدف پدافن ــت؛ و بر فراز الذقيه در خاك س اس
قرار گرفته است. احمد داوود اوغلو نخست وزير تركيه با ژنرال هولوسى 
ــينيرلى اوغلو وزير  ــترك ارتش و فريدون س ــتاد مش آكار فرمانده س
ــركت كرد. در اين جلسه تصميم گرفته  خارجه كشور در جلسه اى ش
ــازمان ملل متحد و نيز ناتو كه تركيه عضو آن  شد كه اين مساله در س
است مطرح شود. به گزارش شبكه سى .ان.ان ترك، يكى از دوخلبان 
ــاى مجاور با  ــتان ه ــيان تركمن كه در كوهس ــوى شورش روس از س
ــد مى جنگند به  ــتان حاتاى در جنوب تركيه، عليه رژيم بشار اس اس
ــت. از آغاز عمليات نظامى روسيه در حمايت از  اسارت گرفته شده اس
ــيان اين كشور  ــوريه و عليه شورش ــد رييس جمهور س رژيم بشار اس
ــپتامبر  ــش در اواخر ماه س ــرى داع ــاى تكفي ــت ه به ويژه تروريس

سال جارى ميالدى، تنش ها ميان مسكو و آنكارا افزايش يافته اند.
در سوم اكتبر سال جارى ميالدى جنگنده هاى تركيه يك هواپيماى 
ــود و بر فراز  ــام داده ب ــات انج ــوريه عملي ــى را كه در س نظامى روس
ــينى كردند.  ــرد، مجبور به عقب نش ــى تركيه پرواز مى ك حريم هواي
در عين حال، در 16 اكتبر، ارتش تركيه يك هواپيماى بدون سرنشين 
( پهپاد) روسى را بر فراز خاك خود سرنگون كردند.تنش ميان روسيه و 
تركيه در روزهاى اخير رو به افزايش گذاشته است. تركيه مدعى است 
كه هواپيماهاى بمب افكن روسى روستاهاى اقليت ترك زبان سوريه 

را بمباران كرده اند. 
ــار كرد و  ــيه در آنكارا را احض ــفير روس ــته س تركيه روز جمعه گذش
ــاس  ــدار داد. براس در مورد عواقب وخيم اين عمليات نظامى به او هش
ــيان تركمن سورى اعالم كرد كه  آخرين گزارش ها، سخنگوى شورش
ــت به دليل جراحات زياد،  ــارت آنها اس ــده در اس خلبانى كه گفته ش
ــيان تركمن سورى در  جانش را از دست داده است.سخنگوى شورش
مورد سرنوشت دومين خلبان جنگنده بمب افكن سوخو 24 روسى كه 
از سوى تركيه ساقط شد هيچ سخنى نگفت. منابع بلندپايه در روسيه 
اظهار كردند: جنگنده روسى در كمين دو جنگنده تركيه قرار گرفت و 
ــد. همچنين يك فروند كشتى جنگى  با موشك هوا به هوا سرنگون ش
روسيه از تنگه داردانل در غرب تركيه عبور كرد و وارد درياى مديترانه 
شد.تركيه در پى سرنگون كردن جنگنده روسى، سفير روسيه در آنكارا 

را به وزارت امور خارجه احضار كرد.

صالحى :

ايران به كلوپ فروشندگان خدمات 
غنى سازى اورانيوم پيوست

در پى سرنگون شدن جنگنده روسى ؛
ناتو نشست فوق العاده 

برگزار مى كند
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كارشناسان مى گويند بخشى از عمليات مالى دولت 
ــود؛اين موضوع  در ايران به طور شفاف بيان نمى ش
ــال دولت هاى نهم و دهم  ــت س به خصوص در هش

نامشخص است.
ــه بانك ها و متقابال بدهى  حجم دقيق بدهى دولت ب
بانك ها به بانك مركزى هميشه معماى تحليل گران 
اقتصادى بوده كه نبض اقتصاد را با آن بسنجند؛برخى 
ــا را 150 هزار  ــه بانك ه ــا، بدهى دولت ب گزارش ه
ــى 80 و برخى 100 هزار ميليارد  ميليارد تومان برخ
تومان اعالم كرده اند.در عين حال براى بدهى بانك ها 
به بانك مركزى هم اعداد مختلفى اعالم مى شود.از 
85 هزار ميليارد تومانى كه بانك مركزى در گزارش 
خرداد ماه امسال آن را تاييد كرد تا اعدادى كه ظاهرا 
هر ماه برحجم آن افزوده مى شود و مشخص نيست كه 

باالخره كدام يك بدهكارند؛دولت يا بانك ها؟
ــى و نقدينگى در  افزايش درآمدهاى نفتى، پايه پول
سال هاى 84 تا 92 سبب شد تا سياست هاى انبساطى  
دولت به كاهش نرخ رشد اقتصادى و توليد ناخالص 
داخلى منجر شود.جديدترين گزارش موسسه آموزش 
ــت و برنامه ريزى كه چند روز پيش  و پژوهش مديري
ــان مى دهد كه در مدت هشت سال  منتشر شد،نش
دولت نهم و دهم، توليد صنعتى قدرت رقابت خود را 
با كاالهاى مشابه خارجى از دست داد.فشار تسهيالت 
تكليفى به بانك ها نيز موجب شد تا بانك ها در جذب 
منابع موفق نباشند، در نتيجه بخش بزرگى از توليد 
كشور درگير بحران شد كه اين بحران هنوز هم ادامه 
دارد.اقتصاددانان به اين اتفاق ها كه اقتصاد را در يك 
دور باطل گرفتار مى كند،بيمارى هلندى مى گويند.

ــاى نفتى گريبان  ــه دليل وفور درآمده بيمارى كه ب
اقتصاد را مى گيرد و سال ها طول مى كشد تا آثار آن 

از اقتصاد رفع شود.
رتبه شـفاف جهانى در گرو عمليات مالى 

شفاف
تازه ترين گزارش ساليانه سازمان شفافيت بين الملل 
كه در مورد فساد ادارى و دولتى در كشورهاى جهان 
منتشر مى شود،به تازگى خبر داد كه ايران با كسب 27 
امتياز در رده 136 جهانى قرار گرفته است.اين روند 
نويد  بهبود وضعيت اقتصادى را مى دهد.با اين حال 
هنوز بخش هاى زيادى از اقتصاد كشور وجود دارد كه 
نيازمند شفاف سازى است.يكى از مهم ترين آنها كه 
ــت كه  دولت  به پايه پولى دامن مى زند، تكاليفى اس
برعهده بانك هاى تجارى در سال هاى گذشته نهاده 
و هنوز هم ادامه دارد.ترديدى نيست كه يكى از عوامل 
ــد نقدينگى افزايش پايه پولى است كه پايه پولى  رش

منجر به تورم خواهد شد.
كارشناسان مى گويند بخشى از عمليات مالى دولت 
در ايران به طور شفاف بيان نمى شود.اين موضوع به 
خصوص در 8 سال دولت هاى نهم و دهم نامشخص 
ــت.دولت براى بانك هاى تجارى تكاليفى روشن  اس
كرده كه نتيجه آن سبب افزايش ميزان بدهى دولت  
به بانك ها شده است. اين اتفاق به خصوص با كاهش 
ــته و  ــال هاى گذش بودجه هاى عمرانى دولت در س
ــرح هاى عمرانى  گرايش دولت براى تامين مالى ط
نمود بيشترى پيدا كرده است.دولت هاى نهم و دهم 
ــاى تجارى را موظف به  محمود احمدى نژاد بانك ه
تامين مالى برخى فعاليت هاى يا طرح ها كرد كه سبب 

شد،بانك ها براى تامين اعتبار آن طرح ها يا از ذخيره 
قانونى خود استفاده كنند يا توان تسهيالت دهى خود 
ــكن مهر است؛  را صفر كنند.يكى از اين طرح ها مس
دولت دهم  بانك مسكن را ملزم كرد تا عمليات مورد 
نظر دولت براى تامين مالى اقشار خاص را بپردازد.در 
واقع  دولت اعطاى اين وام ها را با نرخ هاى ترجيحى 
به بانك ها اجبار كرد كه اين موضوع موجب افزايش 
بدهى بانك مسكن به بانك مركزى شد.نمونه ديگر 
اين طرح ها،وام هاى حمايت از صنايع  يا اقشار خاص 
بود كه دولت نهم و به خصوص دولت دهم، اعطاى آنها 

را با نرخ هاى ترجيحى به بانك ها اجبار كرد.
بدهى هاى دولت چگونه افزايش يافت

ــان مى گويند، در صورتى كه مابه التفاوت  كارشناس
ــهيالت توسط  نرخ بهره و نرخ بهره يارانه اى اين تس
دولت به بانك ها پرداخت نشود بدهى دولت به بانك 
ها افزايش مى يابد،اتفاقى كه در دولت دهم افتاد و در 
دولت يازدهم نيز به دليل كمبود منابع مالى ناشى از 
ــزان بدهى هاى  تحريم ها و كاهش درآمد دولت مي
ــن بدهى ها هم  ــش يافت. اي ــه بانك ها افزاي دولت ب
اكنون موجب تشديد تنگناى مالى بانك ها و در نتيجه 
ــده است و از اين  ــت از بانك مركزى  ش اضافه برداش
ــت. اگرچه  كانال افزايش پايه پولى افزايش يافته اس
ــفتگى در بازار پولى را  دولت يازدهم تالش كرده آش
ساماندهى كند، اما براساس گزارش موسسه آموزش 
و پژوهش مديريت و برنامه ريزى هم اكنون در كشور 
اين بخش از عمليات مالى دولت به صورت شفاف اعالم 
ــتاى ارائه آمار  نمى شود كه الزم است دولت در راس

شفاف اين دو بخش از عمليات مالى خود اقدام كند.

ــنامه عدم تحويل  ــايپا با اعالم اينكه بخش ــركت خودروسازى س معاون ش
ــروش رفته با وام  ــتريان، ارتباطى با خودروهاى ف خودروهاى امانى به مش
25 ميليون تومانى ندارد گفت كه فروش هاى انجام شده با اين تسهيالت نيز 
تا زمانى كه فاكتور نشود تحويل نخواهد شد و اين امر هم به تامين اعتبار از 

سوى بانك مركزى منوط است.
ــده به نمايندگى ها براى توقف تحويل  تقى زاده با اشاره به بخشنامه ابالغ ش
ــى،  خودروهاى بدون پالك و  خودروهاى امانى اظهار كرد: خودروهاى امان
بيمه هستند كه طبق بخشنامه راهور ناجا از تحويل آنها جهت جلوگيرى از 
انجام تخلف و يا تصادفات احتمالى معذوريم و در اين مورد الزام قانونى وجود 
دارد.وى با بيان اينكه اين بخشنامه مربوط به 10 سال پيش است كه دائم آن 

را براى يادآورى به نمايندگى ها تكرار مى كنيم افزود: برخى از نمايندگى ها 
به دليل عدم گنجايش پاركينك و يا آشنايى با مشترى خودروهاى امانى را 
تحويل مى دهند كه خالف قانون است. ولى با اين حال ابالغ اين بخشنامه 
ــاطى خودرو با وام 25 ميليون تومانى همزمان شده  كه با دوره فروش اقس

ارتباطى با آن ندارد.
تحويل خودروهاى فروش رفته با وام 25 ميليونى به شـرط تامين 

مالى
ــايپا به بيان توضيحاتى در مورد خودروهاى فرخته شده با  معاون فروش س
ــهيالت 25 ميليونى نيز پرداخت و گفت: اين خودروها هم تا زمانى كه  تس
فاكتور نشود قابل تحويل نيست كه فاكتور آن هم منوط به دريافت مبلغ آن 
يعنى تامين اعتبار از سوى بانك مركزى است. چراكه بايد ابتدا فاكتور، صدور 
ــود.وى در رابطه با زمان يك ماهه  ــند و پالك انجام بگيرد بعد تحويل ش س
تحويل خودروهاى فروش رفته با تسهيالت 25 ميليون تومانى نيز اين گونه 
توضيح داد كه زمانى كه پول كامل به حساب خودرو ساز وارد و تامين مالى 
بانك ها انجام شود از آن تاريخ يك ماه فرصت داريم كه خودرو را تحويل دهيم.

به گفته وى تمام توليدات از روز ثبت نام تا كنون براى تامين خودروى اين 
طرح انبار شده و به محض اينكه سيستم بانكى تامين مالى انجام دهد ظرف 

يك هفته تا 10 روز اول حدود 50 تا 60 درصد تعهدات انجام خواهد شد.
چگونگى تامين مالى فروش هاى مازاد

معاون فروش سايپا در مورد تعيين تكليف خودروهايى كه خودرو سازان تا 20 
هزار دستگاه باالتر از سقف تعيين شده بانك مركزى به فروش رسانده اند هم 
بيان كرد: هنوز سهميه بندى اينكه هر خودروساز مى تواند از اين تسهيالت 
استفاده كند مشخص نيست ولى به هر حال ما به قراردادى كه متقاضى در 
نمايندگى دارد متعهد هستيم و در نهايت يا از طريق تامين مالى بانك ها و يا 

از طريق خود شركت به تعهدات خود عمل مى كنيم.
ــى از خودروهاى ــف فروش نقدى برخ ــى هم درباره توق تقى زاده توضيح

 شركت هاى خودرسازى ارائه و عنوان كرد: با توجه به اينكه بايد ابتدا تعهدات 
قبلى خود به ويژه در مورد خودروهاى فروش رفته با تسهيالت 25 ميليون 
تومانى انجام و تا يك ماهه ديگر تحويل شود اولويت را براى تامين كاالى اين 
بخش ها قرار داده ايم. بنابراين درحال حاضر خودروهايى كه در انبار داريم 

ــرار داده و تا هنگامى كه  و توليدات يك ماه آينده را براى متقاضيان قبلى ق
فروش هاى انجام شده تحويل نشود هيچ تعهد جديدى ايجاد نخواهيم كرد.

ــران از پخت و  ــه نانوايان ته رييس اتحادي
ــينى  توزيع نان در ميان زائران اربعين حس
ــا يازدهم آذر  ــت: از پنجم ت ــر داد و گف خب
ــرص نان از  ــه 100 هزار ق ماه جارى روزان
طريق پروازهاى فرودگاه امام خمينى (ره) 
ــود تا در ميان  به مقصد نجف ارسال مى ش

ــود. زائران توزيع ش
قاسم زراعتكار با تكذيب اخبار منتشر شده 
ــد در نانوايى ها،  ــرف جوهر قن پيرامون مص
ــچ وجه جوهر قند  اظها كرد: نانوايان به هي
ــى  مصرف نمى كنند و تا كنون هيچ گزارش
مبنى بر استفاده از آن در نانوايى ها به دست 

ــت. ــيده اس اتحاديه نرس
وى ضمن اشاره به وجود 720 هزار نانوايى 
ــور گفت: ذائقه مردم همچنان  در سطح كش
ــتفاده از نان هاى سنتى است  ــمت اس به س
ــتند  ــودجو به دنبال آن هس ــده اى س اما ع
ــار اين مباحث من جمله مصرف  كه با انتش
ــل مردم را  ــى ها، تماي ــد در نانواي جوهرقن
ــنتى كمرنگ كنند تا نان  ــمت نان س به س

ــود. ــنتى ش صنعتى جايگزين نان س
رييس اتحاديه نانوايان تهران با بيان اينكه، 
ما جوهر قند را نجس مى دانيم، تصريح كرد: 

در صورتى كه هر نانوايى سنتى از جوهر قند 
استفاده كرده باشد، با برخورد قاطع اتحاديه 

ــد. مواجه خواهد ش
ــى مواد  ــا كه برخ ــت: از آنج ــكار گف زراعت
ــان هاى  ــد كپكى كه در ن ــده و ض نگهدارن
صنعتى استفاده مى شود، سرطان زاست ،به 
دليل خطرناك بودن آن بهتر است مسووالن 
ذيربط وزارت بهداشت درخصوص استفاده 
اين مواد در نان هاى صنعتى نظارت داشته 

ــد. باش
ــع نان در ميان  وى در ادامه از پخت و توزي
زائران اربعين حسينى خبر داد و اعالم كرد 
ــم آذر ماه جارى روزانه  كه از پنجم تا يازده
ــق پروازهاى  ــان از طري 100 هزار قرص ن
ــه مقصد نجف  فرودگاه امام خمينى (ره) ب
ارسال مى شود تا در ميان زائرانى كه پياده 
ــمت كربال حركت مى  ــوى نجف به س از س

ــود. كنند، توزيع ش
ــوى  ــن برنامه از س ــكار، اي ــه زراعت به گفت
كارخانه هاى آرد، اتحاديه نانوايان، اتحاديه 
ــنگك و فانترى برنامه ريزى شده و با  نان س
هماهنگى استاندارى و شركت غله منطقه يك 

ــت. در حال انجام اس

معاون وزير جهاد كشاورزى در امور دام از 
ــرغ و افت قيمت  كاهش تقاضاى خريد م
خبر داد و گفت: خميرمرغ بايد مانند بقيه 
ــتى دقيق مورد  ــورها با نظارت بهداش كش
ــداران و صنايع  ــتفاده قرار گيرد تا مرغ اس
ــتى بيش از اين آسيب  فرآورده هاى گوش

نبينند.
ــرد: خميرمرغ  ــار ك ــى اظه ــن ركن حس
ــورها قابليت استفاده دارد  مانند بقيه كش
ــذار نيز با  ــان دوره تخم گ و حتى مرغ پاي
ــاى دنيا مورد  ــر در همه ج قيمت پايين ت
ــران نيز  ــرد و در اي ــرار مى گي ــتفاده ق اس
استفاده اش در صنايع تبديلى مانند توليد 
فرآورده هاى گوشتى حرارت ديده مشكلى 

ندارد.
ــر توليد  ــتى ب ــارت بهداش ــزود: نظ وى اف
ــود، چراكه  انواع مواد غذايى بايد انجام ش
ــالمت غذايى اهميت بااليى  بهداشت و س
دارد. اما اين كه بخواهيم به اين دليل توليد 
ــرغ ممنوع  ــى را مانند خميرم ماده غذاي
ــت و مصاحبه هاى  ــى نيس ــم، منطق كني
ــيب  ــد را دچار آس ــه تولي ــووالنى ك مس
ــود،  ــان صنايع مى ش ــد و باعث زي مى كن

ــى حاصلى  ــان عموم ــويش اذه ــز تش ج
ــش قيمت  ــاره به كاه ــى با اش ندارد.ركن
ــرد: توليد  ــت مرغ در بازار تصريح ك گوش
ــت مرغ مانند ديگر بازه هاى زمانى،  گوش
فرآيند خطى خود را در شرايط عادى دارد 
ــت، اما  ــده اس و خللى در توليد ايجاد نش
ــرايط كنونى كمرنگ  ــش بازار در ش كش
ــد اين كاهش  ــت و به نظر مى رس شده اس
ــته ــان ماه صفر نيز ادامه داش تقاضا تا پاي

ــتا به  ــرد: در اين راس ــد. وى اضافه ك  باش
دليل برهم خوردن عرضه و تقاضا و كاهش 
ــرغ به زيان  ــت م غيرمنطقى قيمت گوش
ــتيبانى امور  ــركت پش توليد كنندگان، ش
ــته آغاز به خريد گوشت  دام از هفته گذش
ــت كه تاكنون حدود 2000  مرغ كرده اس
ــت.ركنى اعالم  ــده اس تن خريد انجام ش
ــت  ــتان ها آماده  خريد گوش كرد: همه اس
مرغ مازاد در بازار هستند و توليد كنندگان 
ــزان و در  ــكل هاى توليدى به هر مي و تش
هر استان كه بخواهند مى توانند محصول 
ــركت  مازاد خود را با قيمت منطقى به ش
ــل دهند و هيچ  ــتيبانى امور دام تحوي پش

محدوديتى در اين زمينه وجود ندارد.

مقامات كشور سومالى از ربوده شدن يك كشتى ماهيگيرى ايرانى 
به دست دزدان دريايى خبر دادند.

به گفته مقام هاى كشور سومالى، دزدان دريايى فعال در اين كشور 
يك شناور ماهيگيرى ايرانى را با 15 سرنشين ربوده اند.

مدير بخش مقابله با دزدان دريايى پونتلند، ناحيه اى خودمختار در 
سومالى، اعالم كرد اين كشتى (يكشنبه اول آذر) در آب هاى ساحلى 

شهر «ايل» ربوده شد.
ــناورهاى  ــد ديرير گفت: «دزدان دريايى يكى از ش عبدالرزاق محم

ماهيگيرى ايران با 15 سرنشين را حوالى ايل ربودند.»
جان استيد، مدير بخش شرق آفريقاى گروه «اوشنز بيياند پايرسى،» 

نيز با تاييد اين خبر، اعالم كرد نام اين شناور «محمدى» بود.
دزدان دريايى در ماه مارس (فروردين) نيز دو كشتى ايرانى را ربوده 
ــت توانستند با  ــين يكى از كشتى ها در ماه آگوس بودند؛ 16 سرنش
باالكشيدن لنگر فرار كنند، اما كشتى دوم با 26 سرنشين همچنان 

در دست دزدان دريايى است.
به گفته استيد، دزدان دريايى هفته گذشته سه حمله ناموفق را عليه 

كشتى هاى ديگر انجام داده اند.
وى افزود: «اين امر نشان مى دهد سطح ماهيگيرى غيرقانونى خطر 

بازگشت دزدان دريايى سومالى را از هميشه بيشتر كرده است».
ــن نقطه جهان در  ــومالى در اقيانوس هند، خطرناك تري آب هاى س

مورد وقوع دزدى دريايى محسوب مى شود.
فعاليت هاى دزدان دريايى سومالى در 10 سال گذشته، ميلياردها 

دالر براى صنعت كشتيرانى جهان هزينه در پى داشته است.

رييس اتحاديه نانوايان تهران خبر داد؛
توزيع روزانه 100 هزار قرص نان براى زائران اربعين

خبر 

رييس سازمان ملى استاندارد ضمن تاكيد بر اينكه هيچ ارفاقى در زمينه 
استاندارد برخى خودروها مثل پرايد نشده است، دليل مخالفت اوليه را با 

يكى از مدل هاى بنز تشريح كرد.
نيره پيروزبخت با بيان اينكه براى واردات همه خودروها استاندارد رعايت 
شده است، اظهار كرد: هر خودرويى كه براى واردات، مورد توافق سازمان 
ملى استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت قرار گيرد، روى سايت سازمان هاى استاندارد و توسعه تجارت 

قرار مى دهيم و تمام واردات بايد طبق آن انجام شود.
ــور  ــاره به مخالفت اوليه با واردات يكى از مدل هاى بنز به كش وى با اش
ادامه داد: دليل مخالفت اوليه اين بوده كه قبال نمونه اى از اين خودرو به 
كشور وارد نشده است كه ما بتوانيم براساس آن تاييديه را صادر كنيم و 
قاعدتا چون استاندارد تاييد نكرده است، پليس هم اجازه شماره گذارى 

نمى دهد.
ــازمان استاندارد در  پيروزبخت در پاسخ به سوالى درباره اينكه چرا  س
ــت، گفت: اصال چنين  زمينه برخى خودروها مثل پرايد كوتاه آمده اس
چيزى نيست و تا زمانى كه خودرويى با استاندارد انطباق داشته باشد 
مشكلى نخواهد داشت؛ هرچند كه تاكنون استانداردهاى خودرو تغييرى 

نكرده است.
از سال آينده، استانداردهاى جديد براى خودرو اعمال مى شود

ــتاندارد با بيان اينكه در حال حاضر به دنبال  ــازمان ملى اس رييس س
ــتانداردهاى اتحاديه  ــا اس ــودرو ب ــتانداردهاى خ ــانى اس ــه روز رس ب
ــدوارى كرد تا  ــت، اظهار امي ــر كرده اس ــتيم كه اخيرا تغيي اروپا هس
ــازان  ــا هم اكنون به خودروس ــود، البته م ــال اين كار انجام ش پايان س
ــد ــه روز خواه ــودرو ب ــتانداردهاى خ ــه اس ــم ك ــالم كرده اي اع

 شد.
ــتاندارد با تاكيد بر اينكه هيچ ارفاقى با توجه به  رييس سازمان ملى اس
ــتانداردهاى فعلى به هيچ خودرويى نداشته ايم، گفت: تا پايان سال  اس
استانداردهاى خودرو به روز مى شود و از سال آينده خودروسازان ملزم 

به اجراى استانداردهاى جديد در خودروهاى خود هستند.

رييس سازمان ملى استاندارد:
هيچ ارفاقى به پرايد نداشته ايم

شرط تحويل خودروهاى فروش رفته 
با وام 25 ميليونى

مصرف خميرمرغ بايد آزاد 
شود

دزدان دريايى يك كشتى ايرانى
 را ربودند

خبر 

سخنگوى كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شوراى 
اسالمى ادعاى امحاى سيب زمينى سالم را تكذيب كرد.

محمدمهدى برومندى درباره دفن شدن مقادير زيادى سيب زمينى 
گفت: با توجه به مستندات موجود امحاى سيب زمينى هاى يادشده 
ــد شدن آن رخ  در تيرماه به علت كيفيت پايين اين محصول و فاس

داده است.
ــارگاد در مجلس شوراى  نماينده مردم مرودشت، ارسنجان و پاس
ــدام به خريد  ــم بازار اق ــت براى تنظي ــالمى، با بيان اينكه دول اس
سيب زمينى كرده بود، افزود: با توجه به نامناسب بودن انبار نگهدارى 
از سيب زمينى و تكنولوژى پايين مقدارى از اين محصول فاسد شده 
است.وى ادامه داد: متأسفانه همسو نبودن توليد با نياز كشور تاكنون 
ــمارى را به اقتصاد ما وارد كرده است.برومندى  خسارت هاى بى ش
ــادرات،  محصوالت  ــورت فراهم بودن زمينه ص با اعالم اينكه درص
كشاورزى امحاى محصوالت براى تنظيم بازار رخ نخواهد داد، تأكيد 
كرد: متأسفانه با فراهم نبودن زمينه صادرات سرنوشت سيب زمينى 

براى گوجه فرنگى و ساير محصوالت نيز تكرار شده است.
ــووالن بايد به دنبال  ــم افزود: مس ــده مردم در مجلس نه اين نماين

راهكارى براى رفع ريشه اى مشكالت كشاورزان باشند.
ــتان فارس  ــووالن اس ــا توجه به صالحديد مس ــا ابراز اينكه ب وى ب
ــش كميته  ــه خانوارهاى تحت پوش ــيب زمينى ب توزيع رايگان س
ــت، تصريح كرد: ادعاى امحاى  امداد و بهزيستى صورت گرفته اس
ــت.اين نماينده مجلس با اظهار  سيب زمينى سالم كذب محض اس
ــيب زمينى هاى مازاد به بازار برهم نزدن  اينكه علت عدم عرضه س
تنظيم بازار بوده است، تصريح كرد: درصورتى كه سيب زمينى هاى 
مازاد به بازار حتى با قيمت ارزان عرضه مى شد باز هم كشاورز متضرر 
اين موضوع بود.سخنگوى كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى 
مجلس شوراى اسالمى، يادآور شد: حمايت از كشاورز داخلى براى 

توليد محصول باكيفيت بايد با برنامه ريزى منسجم همراه باشد.

سيب زمينى ها اول فاسد شد، بعد 
چال شد

نتيجه 8 سال آشفتگى در بازار پولى؛

كدام بخش اقتصـاد

 بدهـكارتر است؛ 

دولـت يا بانك هـا؟
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عكس روز   (راسو )

دريچه

سالخى پلنگ ايرانى

دريچه

انسان تنها موجودى است كه براى بقا و راحت تر شدن زندگى اش از روز اول 
حضور در كره زمين شرايط را تغيير داده، اما هميشه شرايط فقط به علت راحت 
ــت نه بقا. اين كار عاقبت ناگوارى در راه دارد؛ براى مثال  بودن تغيير كرده اس
اگر افزايش دما به همين شكل ادامه يابد تا 55 سال ديگر خليج فارس مكانى 

براى زندگى نخواهد بود.
كره زمين در عمر 4/5 ميليارد ساله اش، بارها دچار تغييرات آب و هوايى شده 
ــيار ــت تا دوران هاى بس ــت؛ از دوران هايى كه تمام زمين را يخ گرفته اس اس

ــتند. اما آن تغييرات چه تفاوتى   گرم تر، اين تغييرات فقط داليل طبيعى داش
با تغييرات اكنون دارد؟!

دانشمندان مطمئن هستند كه تغييرات آب و هوايى و گرم شدن اكنون زمين 
ــن تغييرات ما  ــه كرد. دليل اصلى اي ــل طبيعى نمى توان توجي را با هيچ دلي
انسان ها هستيم كه با سوزاندن سوخت هاى فسيلى مانند زغال سنگ، نفت و 
گاز هاى طبيعى كربن دى اكسيد را به اتموسفر اضافه مى كنيم و منجر به گرم 

شدن زمين مى شويم.
به گزارش سى ان ان تغييرات طبيعى آب و هوايى با سرعت بسيار كمى انجام 
مى شود و به آدم ها زمان مى دهد خود را با شرايط آرام آرام وفق بدهند، ولى 
االن اين تغييرات به علت طبيعى نبودن با سرعت بسيار زيادى در حال انجام 

است. 
نتيجه اين گرم شدن زمين خشك تر شدن بعضى از مناطق و بر عكس مرطوب 
ــت كه باعث ايجاد خشكسالى، سيل و طوفان مى شود.  شدن مناطق ديگر اس
ــده و اين يكى از واضح ترين  در 2 دهه اخير آمار فاجعه هاى طبيعى 2 برابر ش

تاثيرات تغييرات آب و هوا است.
اين تغييرات آب و هوايى كه شايد بزرگ ترين مشكل بشر در قرن بيست و يكم 

باشد، آسيب هاى زيادى به محيط زيست و انسان ها خواهد زد.
بيش از 100 ميليون نفر فقير مى شوند

ــادى از تغييرات  ــون افراد زي ــرد: هم اكن ــى، اعالم ك بانك جهانى در گزارش
ــرعت روبه افزايش است و تا  ــدند، ولى تعداد آن ها به س آب و هوا دچار فقر ش

15 سال ديگر اين تعداد به بيش از 100 ميليون نفر خواهد رسيد.
ــزارش پيامى واضح را  ــت: اين گ ــى در اين رابطه گف رييس گروه بانك جهان
ــكلى ممكن نيست مگر اينكه تهديد  مى رساند كه تمام كردن فقر به هيچ ش

تغييرات آب و هوا را روى افراد فقير كاهش دهيم.
ــد يافت و  ــد افزايش خواه ــال 2040 ، 12 درص ــا تا س ــود غذا در آفريق كمب
ــه پيش بينى  ــيد. ب ــد خواهد رس ــه 70 درص ــر ب ــال ديگ ــن ميزان 75 س اي
بانك جهانى آمار كسانى كه روزى با كمتر از 1/9 دالر آمريكا زندگى مى كنند 
ــد جمعيت زمين خواهد  ــه 700 ميليون نفر يعنى 7/5 درص تا يك ماه ديگر ب

رسيد.
خليج فارس ديگر مكانى براى زندگى نخواهد بود !

ــديد كه در جهان هنوز  به گزارش گاردين؛ تا 55 سال ديگر امواج گرمايى ش
ــواحل جنوبى ايران ــت، وارد ابوظبى، دوبى، دوحه، قطر و س ــده اس ديده نش

ــان مى دهد جهان در آن روزها گرم ترين روزهايش   مى شود، اين تحقيق نش
را تجربه خواهد كرد.

2 محقق دانشگاه «ام آى تى» در اين رابطه گفته اند: نتيجه تحقيق ما گرم شدن 
عجيب منطقه اى است، اگر توليد كربن دى اكسيد قطع نشود احتماال سكونت 

در اين مناطق ممكن نخواهد بود.
ــرايط  ــق خليج فارس مى تواند مانند ش ــيارى از مناط آن ها گفتند آينده بس
ــانى در آن زندگى  ــچ انس ــد كه هي ــمال دور در آفريقا باش ــان ش كنونى بياب

ــر 45 درجه  ــال ديگ ــدود 50 س ــا ح ــات ت ــن تحقيق ــق اي ــد. طب نمى كن
ــد،  ــد ش ــه خواهن ــن منطق ــاى اي ــهر ه ــتان ش ــادى تابس ــاى ع دم
ــيد. در ــد رس ــه خواه ــه 60 درج ــت ب ــل كوي ــق مث ــى مناط ــاى بعض دم
ــا رطوبت ــه 46 درجه ب ــران ب ــر در اي ــدر ماهش ــاى بن ــال دم  تير ماه امس

 50 درصد رسيد.
از سال 2030 تا 2050، 5 ميليون نفر به علت تغييرات آب و هوايى مى 

ميرند
ــاالنه  ــال 2030 تا 2050 س ــت، از س ــى بهداش ــازمان جهان ــزارش س به گ
250 هزار نفر به علت بيمارى هاى ناشى از گرم شدن كره زمين مانند ماالريا

 مى ميرند. 38 هزار نفر علت قرار گرفتن در معرض گرما، 60 هزار نفر به علت 
ماالريا، 95 هزار نفر به علت سوء تغذيه كودكى و 48 هزار نفر به علت مشكالت 

معده.
ــال 2030 به 2 تا 4 ميليارد دالر  ضرر هاى مالى تغييرات آب و هوايى هم تا س

خواهد رسيد.
بوستون تا ميامى غرق مى شوند

ــدن يخ هاى قطبى تا يك قرن ديگر ارتفاع آب  با گرم شدن كره زمين و آب ش
دريا ها افزايش خواهد يافت.

اين افزايش ارتفاع آب ها از 10تا 91 سانتى متر خواهد بود، و اين باعث نابودى 
بسيارى از جزاير و شهر هاى ساحلى خواهد شد.

افزايش 91 سانتى مترى آب هاى دريا هر شهرى را در سواحل شرقى آمريكا 
از ميامى تا بوستون غرق مى كند. حدود 100 ميليون نفر در اطراف شهر هاى 
ــاحلى زندگى مى كنند . اين يعنى ده ها ميليون نفر بايد خانه شان را تغيير  س

دهند.
تا 35 سال ديگر يك چهارم گونه هاى حيوانى نابود خواهد شد !

ــش هاى گياهى را هم تغيير  به گزارش نيچر افزايش دما به جز آب و هوا، پوش
مى دهد. اين موضوع جانوران را مجبور مى كند تا مهاجرت كنند.

سرعت زياد تغييرات آب و هوايى از سرعت مهاجرت و يا وفق كردن گونه هاى 
حيوانى با محيط بيشتر است، كارشناسان پيش بينى مى كنند اگر افزايش دما 
ــدت ادامه پيدا كند يك چهارم گونه هاى جانورى كره زمين نابود  با همين ش

خواهند شد.
ــه علت  ــه ب ــود ك ــه اى ب ــن گون ــال 1999 اولي ــى در س ــن وزغ طالي آخري
ــخ ها،  ــدن ي ــت آب ش ــه عل ــايد ب ــد، ش ــود ش ــى ناب ــرات آب و هواي تغيي
ــال ديگر روى زمين ديده خرس هاى قطبى هم گونه اى باشند كه تا 100 س

ــمارى دارد، از تاثير داشتن آن   نشوند.تغييرات آب و هوايى آسيب هاى بى ش
ــال نا موفق  ــوريه تا تاثير آن روى كاهش زاد ولد.بعد از ده ها س روى جنگ س
بودن در جلوگيرى از تغييرات آب و هوا يكى دو هفته ديگر مسووالن بيش از
ــا ب ــه  ــم در رابط ــا ه ب ــس  پاري ــى در  ــور در كنفرانس 190 كش  

ــد كرد،  ــم مالقات خواهن ــت و يك ــان در قرن بيس ــاله جه  بزرگ ترين مس
ــف  ــاى مختل ــور ه ــتمداران كش ــط سياس ــط توس ــاله فق ــن مس ــا اي ام
ــد انجام  ــه باي ــان ج ــدان ش ــات فرزن ــراى نج ــردم ب ــود م ــى ش ــل نم ح

دهند؟!
ــتفاده  ــد با اس ــى توانن ــان ها م ــوا انس ــرات آب و ه ــايت تغيي ــه س به گفت
ــر روش ــر از آب، تغيي ــتفاده كمت ــرف، اس ــم مص ــاى ك ــپ ه از الم

ــتن گياه هايى  ــايلى مانند دوچرخه، كاش ــتفاده از وس ــان و اس  حمل ونقلش
ــه در آن نجات  ــان را از وقوع يك فاجع ــه آب كمترى نياز دارند جهان ش كه ب

دهند.

ــان مى دهد كه در 20 سال گذشته شمار  يك گزارش سازمان ملل متحد نش
حوادث طبيعى ويرانگر مرتبط با آب و هوا به صورت مداوم افزايش يافته است.
اين گزارش، نشان مى دهد كه 90 درصد بالياى طبيعى مانند طوفان، سيل و 

موج گرما به شرايط جوى غيرمتعارف مرتبط است.
در دهه گذشته بيش از 300 مورد بالياى طبيعى مرتبط با آب و هوا ثبت شده 
كه نسبت به دهه قبل 14 درصد افزايش داشته و نسبت به حوادث ثبت شده 

در دو دهه قبل از آن دو برابر شده است. 
ــت دقيقا چه مقدار از اين افزايش  ــخص نيس دانشمندان مى گويند كه مش
ــتر افراد معتقدند كه  ــى از تغييرات آب و هوا دانست اما بيش را مى توان ناش
ــته  ــدن كره زمين بالياى طبيعى مربوط به آب و هوا را به همراه داش گرم ش

است.
بر اساس اين گزارش طى 20 سال گذشته بر اثر بالياى طبيعى ناشى از آب و 
هوا بيش از 600 هزار نفر جان خود را از دست داده اند و زندگى بيش از چهار 

ميليارد نفر تحت تاثير قرار گرفته است.
ــدن  ــالم كرده كه جارى ش ــوانح اع ــازمان ملل در حوزه كاهش س دفتر س
ــال  ــوا را در 20 س ــه آب و ه ــوادث مربوط ب ــام ح ــد از تم ــيل 47 درص س
ــت تاثير آن  ــارد نفر تح ــش از 2/3 ميلي ــكيل مى دهد كه بي ــته تش گذش

قرار گرفته اند و اكثر آنها در آسيا زندگى مى كردند.
بر اثر اين حوادث 87 ميليون خانه آسيب ديده يا نابود شده كه شامل صدها 

هزار مدرسه، بيمارستان و ديگر تأسيسات مهم در سراسر جهان است.
به گفته دفتر سازمان ملل براى كاهش سوانح، خسارات ناشى از بالياى مربوط 
به آب و هوا حدود دو تريليون دالر را در سراسر جهان تشكيل داده است. اين 
ــتر در بخش كاهش خطر باليا به منظور  دفتر خواستار سرمايه گذارى بيش

حفاظت از جمعيت آسيب پذير شده است.
قرار است روز 30 نوامبر در پاريس نمايندگان بيش از 190 كشور جهان طرحى 
را براى كاهش توليد گازهاى گلخانه اى كه عامل اصلى افزايش دما در كره زمين 

دانسته مى شوند بررسى كنند.

سازمان ملل:

حوادث طبيعى مربوط به
 آب و هوا افزايش يافته است

فردى كه با لقب «پلنگ كش» معرفى مى شود، در كمال آسودگى 
ــمان تماشاچيانش سالخى  يك قالده پلنگ ايرانى را مقابل چش
ــى از طرف مسووالن  مى كند و اين روزها فيلم آن بى هيچ واكنش

ميان كاربران فضاى مجازى دست به دست مى شود.
 طى روزهاى اخير فيلمى در فضاى مجازى دست به دست مى شود 
كه در آن كشتار يكى ديگر از پلنگ هاى كم نظير ايرانى به تصوير 
كشيده شده و در كمال تعجب هيچ كدام از افرادى كه در تصوير 
ديده مى شوند، از بابت نشان دادن چهره يا مطرح شدن نام شان 
نگرانى ندارند و حتى اين موضوع هم موجب نشده مسووالن به اين 

اتفاق واكنش نشان دهند!
ــا كيفيت تلفن همراهى به  در اين فيلم كه با دوربين نه چندان ب
ثبت رسيده، سالخى و پوست كندن يك قالده پلنگ ايرانى براى 
تماشاچيان به مراسمى جذاب و شاد بدل شده است. سالخى كه 
ــه در خطر  ــن گون ــت اي ــدن پوس ــه كن ــوده ب ــرى آس با خاط
ــى دارد  ــاهدان باك ــمان ش ــه از چش ــت ن ــغول اس انقراض مش
ــى رخ نداده  ــى هرگز تخلف ــن فيلمبردار، گوي ــز دوربي و نه از لن
ــار متخلف ــى در انتظ ــرى و مجازات ــم، پيگي ــايد ه ــت. ش اس

نيست.
ــى بودن اين افراد  ــات گرفته از ناش البته اين موضوع احتماال نش
ــالخ،  ــود كه فرد س ــت، چراكه در فيلم به وضوح ديده مى ش اس
ــت كندن حيوان را ندارد و به گونه اى مشغول است  مهارت پوس
ــالم حيوان به دباغى برسد!  ــت پوست س كه نمى توان انتظار داش

ــى اين حيوان ارزشمند را كشته،  بماند كه معلوم نيست چه كس
چگونه اين اتفاق رخ داده و انگيزه شكارچيان از كشتن اين پلنگ

 درشت جثه چه بوده است.
بر اين اساس مى توان حدس زد كه پيگيرى اين افراد كار چندان 
ــراد حاضر در  ــد؛ به ويژه كه مى توان از گويش اف ــوارى نباش دش
ــق آن با ــيد و از تطبي ــى و موثر رس ــاى اساس ــرنخ ه فيلم به س

ــاه  ــى كوت ــورمان، دز زمان ــگ در كش ــاى پلن ــتگاه ه  زيس
«پژمان پلنگ كش» را شناسايى و بازداشت كرد.

ــت كه على تيمورى، مديركل دفتر شكار و صيد  اين در حالى اس
سازمان حفاظت محيط زيست كه تنها متولى مستقيم حفاظت از 
حيات وحش كشور به شمار مى رود، ضمن اظهار بى اطالعى از اين 
فيلم مى گويد: سرهنگ حميدرضا خيلدار، فرمانده يگان حفاظت 
ــيدگى به تخلفات زيست محيطى  ــوول رس ــت، مس محيط زيس

است. 
از ديگر سو، تالش ها براى كسب اطالع در اين خصوص از سرهنگ 
ــواالتى  ــى نمى برد تا اين فيلم به همراه س خيلدار هم راه به جاي
ــد، كماكان  ــده اى را درگير مى كن ــر بينن ــخ كه ذهن ه بى پاس
ــدت  ــود و ابهام آفرينى كند؛ ابهاماتى به ش ــت ش ــت به دس دس
ــت درازى به  ــده برخى در دس نگران كننده كه گويى موجب ش
ــت به هركارى بزنند؛  ــت جرى تر از قبل شده و دس محيط زيس
كارهايى آنقدر افتخار آفرين كه بايد در قاب تصوير و فيلم ثبتش 

كرد تا به يادگار بماند!

بزرگ ترين مساله قرن بيست و يكم؛ 

تغييرات آب و هوايى به سرعت در حال نابودى جهان است 
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دريچه

ــاره به اينكه يك ميليون و 200 هزار  رييس سازمان بهزيستى با اش
نفر تحت پوشش بهزيستى هستند ، گفت: 300 هزار نفر پشت نوبت 

دريافت خدمات از اين سازمان هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، دكتر انوشيروان محسنى بندپى در دومين 
ــت در منزل ،  ــه و مراقب ــى مبتنى بر جامع ــى توانبخش كنگره علم
ــتفاده بيشتر از  ــازى و ارتقاء دانش خانواده ها براى اس افزود: آگاه س
ــت كه بايد در اين خصوص  طرح توانبخشى مبتنى برجامعه نياز اس

تسهيلگران و جامعه ما را كمك كنند.
ــتى برنامه هاى زيادى در جهت مشاوره  به گفته وى، سازمان بهزيس
ازدواج، طالق، پيشگيرى از معلوليت ها، آگاه سازى خانواده ها دراين 
ــال آينده نيز اين برنامه ها توسعه  زمينه ها دارد كه قصد داريم در س

دهيم.
ــگيرى از  ــاى ما براى پيش ــى از برنامه ه ــنى بندپى گفت: يك محس
آسيب هاى اجتماعى و معلوليت ها اجبارى كردن آزمايشات ژنتيك 
ــنوايى و بينايى است كه اميدواريم در  پيش از ازدواج و غربالگرى ش

آينده اين امر محقق شود.
ــتى تاكيد كرد: قصد داريم با اجبارى كردن  ــازمان بهزيس رييس س
ــل از اينكه زوج آزمايش  ــان و غربالگرى ها كارى كنيم تا قب آزمايش
ژنتيك را انجام نداده اند نتوانند ازدواج كنند و تاقبل از اينكه كودك 
ــه وى تعلق نگيرد و  ــنامه ب ــنوايى را انجام نداده شناس غربالگرى ش
همچنين كودكى كه غربالگرى بينايى را انجام نداده در مدرسه ثبت 

نام نشود.

ــس مى تواند  ــول مى دهم پلي ــزرگ، گفت: ق ــده انتظامى تهران ب فرمان
ــواب را جمع آورى  ــادان كارتن خ ــش از 97 درصد معت ــك هفته بي در ي

كند.
سردار حسين ساجدى نيا در صحن علنى شوراى اسالمى شهر تهران گفت: 
معضل محله هرندى بيش از 14 سال است كه در وضعيت حاد وجود دارد 

و هر سال نيز شاهد وضعيت بدترى هستيم.
وى افزود: در 5 سال گذشته 23 مرحله طرح در هرندى و پارك هاى اطراف 
ــتگيرى و جمع آورى معتادان به  ــفانه بعد از دس آن انجام داديم، اما متاس
ــب، آنها بار ديگر به اين  ــتغال يا اسكان مناس دليل نبود ظرفيت براى اش

چرخه بازگشتند.
ــارك هاى نظير  ــاجدى نيا افزود: همچنين  محله هرندى و پ ــردار س س
ــاماندهى  ــت. ما براى س ــتانى اس آن بهترين پاتوق براى معتادان شهرس
ــكالتى مواجه ــه داليل فوق با مش ــرا كرديم اما ب ــرح هايى اج آنها نيز ط

 شديم.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ تاكيد كرد: االن هم اعالم آمادگى مى كنيم 
كه مشكلى براى اجراى طرح و جمع آورى معتادان نداريم و قول مى دهم 
پليس تهران يك هفته اى مى تواند بيش از 97 درصد معتادان كارتن خواب 

راجمع آورى كند.
ــطح  ــا 38 پاتوق در س ــدى گفت: م ــى معضل هرن ــاره به بزرگ وى با اش
ــوم هرندى  ــع كنيم دو س ــا را جم ــر همه آنه ــم كه اگ ــهر تهران داري ش
ــزاد  ــوق فرح ــن پات ــزرگ تري ــدى، ب ــد از هرن ــوند. بع ــى ش ــم نم ه

است.
ــد قابل قبولى  ــاجدى نيا اضافه كرد: ما در زمينه كشفيات رش ــردار س س
ــتگير  ــتيم و در حال حاضر روزانه 140 خرده فروش را در تهران دس داش

مى كنيم.
ــته  ــاه گذش ــدر در 8 م ــواد مخ ــن م ــف 12 ت ــه كش ــاره ب ــا اش وى ب
ــف  ــب تهران كش ــدر در قل ــواد مخ ــن م ــروز يك ت ــرد: پري ــح ك تصري

كرده ايم.

ــى موضوع  ــه ياب ــى و ريش ــم انقالب بررس ــر معظ ــتور رهب با دس
ــرار گرفته  ــتور كار نهادهاى نظام ق ــيب هاى اجتماعى در دس آس

است.
جلسه كارگروه بررسى راهكارهاى كنترل و كاهش طالق و افزايش 
ازدواج به رياست محمدرضا مخبر دزفولى دبير شوراى عالى انقالب 

فرهنگى برگزار شد.
ــتور رهبر معظم انقالب  ــه گفت: با دس مخبر دزفولى در اين جلس
بررسى و ريشه يابى موضوع «آسيب هاى اجتماعى» در دستور كار 
نهادهاى نظام قرار گرفته است.وى افزود: به همين منظور تاكنون 
ــووالن تشكيل شده است و  جلساتى با حضور سران قوا و ديگر مس
موضوع «آسيب هاى اجتماعى» به صورت ريشه اى در اين جلسات 

مورد مطالعه قرار گرفته است.
ــته  ــى ادامه داد: خانواده گسس ــوراى عالى انقالب فرهنگ دبير ش
ــت و هم خود  ــد اعتياد اس ــيب هاى اجتماعى مانن هم معلول آس
ــا محسوب   ــيب ها مانند كودكان خيابانى و فحش علت برخى از آس

مى شود.
ــركل دفتر  ــزارش مدي ــد از ارائه گ ــه و بع ــن جلس ــداى اي در ابت
ــاره وضعيت  ــور، درب ــازمان ثبت احوال كش اطالعات جمعيتى س
ــاى تهران،  ــتان ه ــيوع طالق، اس ــور از نظر ش ــتان هاى كش اس
ــاه،  ــوى، كرمانش ــان رض ــزى، خراس ــم، مرك ــالن، ق ــرز، گي الب
ــتان منتخب و حائز  ــه عنوان 10 اس ــدران و فارس ب اصفهان، مازن
ــالق انتخاب ــش ط ــرل و كاه ــه ملى كنت ــراى برنام ــرايط اج ش

 شدند. 
ــوان يكى  ــرى و حكميت به عن ــوع ميانجيگ ــن گزارش موض در اي
ــورد تاكيد قرار ــى خانواده، م ــه با طالق و فروپاش از راه هاى مقابل

 گرفت.

رييس سازمان بهزيستى:
300 هزار نفر پشت نوبت دريافت 

خدمات بهزيستى هستند

سردار ساجدى در صحن شورا:

پليس مى تواند يك هفته اى 
معتادان كارتن خواب را 

جمع آورى كند

«آسيب هاى اجتماعى»
 در دستور كار نهادهاى نظام

ــرف مخد  رها د  ر  ــاره مص ــه د  رب ــته و گريخت ــزارش هاي جس گ
د  انش آموزان زنگ خطري جد  ي براي آيند  ه فرزند  ان اين كشور 
به شمار مي رود   كه توجه بيشتر خانواد  ه ها و البته نظام آموزشي 
كشور را مي طلبد  . د  انش آموزان د  ر د  وران رشد   به د  نبال كنجكاوى 
ــد  د  ى د  ر زند  گى مواجه  ــائل متع ــخصى با مس و يافتن هويت ش
مى شوند   و ممكن است با انواع مختلف مواد   مخد  ر و روانگرد  ان ها 
ــود  . د  ر اين ميان، اگر  ــان به آن جلب ش ــد  ه و توجه ش روبه رو ش
برنامه هاى پيشگيرانه براى مقابله با گرايش به سمت مخد  رها د  ر 
ــد  ، ممكن است به سوى مصرف  د  انش آموزان وجود   ند  اشته باش

مواد   گرايش پيد  ا كنند  .
ــهر  ــمال ش ــتاني د  خترانه د  ر ش ــك ماد  ر از د  بيرس «اظهارات ي
ــه  ــت كه برخي از د  انش آموزان اين مد  رس تهران حاكي از آن اس
ــف» مصرف مي  ــتم مخد  رهايي چون «عل ــم و هش د  ر پايه هفت
ــي از كالس ها، معلم  ــاد  ر، د  ر يك ــاي اين م كنند  . طبق گفته ه
ــت  ــت د  انش آموزان اس ــري از زخم هايي كه روي د  س به يكس
ــود  . معلم د  رباره زخم ها از د  انش آموزان سوال  ــكوك مي ش مش
مي كند   كه د  ر نهايت او به اين موضوع پي مي برد   كه برخي از اين 
د  ختران مخد  ر مصرف مي كنند  . مربيان اين مد  رسه نيز موضوع 
ــته و  ــاي د  انش آموزان د  رميان گذاش پيش آمد  ه را با خانواد  ه ه
ــد   كه براي  ــه مي خواهن ــي د  يگر از اولياى مد  رس از آنها و گروه

د  انش آموزان شان تست اعتياد   بگيرند   و ...». اگر تا چند   د  هه قبل 
استعمال  مواد   مخد  ر تنها به  افراد   باالي  50 سال  ختم و با شنيد  ن 
ــته د  ر ذهن متصور مي شد  ، حاال  نام معتاد   فرد  ي پا به سن گذاش
سن  اعتياد   آنقد  ر پايين آمد  ه كه نه تنها به 20 سالگي كه به كمتر 
از آن، يعني نوجواني و 13، 14 سالگي  رسيد  ه  است . بنابراين بيراه 
ــيوع  مواد   مخد  ر د  ر جامعه به دنبال  نگفته ايم اگر اد  عا كنيم كه ش
ــد  ن  عد  ه اي  از افراد   به ويژه  جوانان  و نوجوانان  امروزه   آن  معتاد   ش
ــور  د  رآمد  ه  است .  به  صورت  يكي  از معضالت  نگران كنند  ه  د  ر كش
ــر اعتياد    ــد  ا د  رآمد  ن زنگ خط ــه از به ص ــال هايى ك د  ر همه س
بزرگساالن مى گذرد  ، اقد  اماتى براى د  رمان و پيشگيرى از اعتياد   
آنها د  ر كشور انجام شد  ه اما چند   سال است كه همين زنگ خطر 
ــوزان به صد  ا د  رآمد  ه و هنوز  براى كود  كان و نوجوانان و د  انش آم
سازمان هاى مسوول حوزه اعتياد   و مواد  مخد  ر د  چار سرد  رگمى 

د  راين باره اند  .
بازهم تكذيب آموزش و پرورش

ــوزان و چرايي آن از  ــوي د  انش آم موضوع مصرف مخد  رها از س
ــتلزم توجه جد  ي مسووالن  ــت موضوعاتي است كه مس آن د  س
ــت. البته باآنكه برخي گزارش هاي  آموزشي و البته خانواد  ه هاس
مرد  مي، حكايت از مصرف مواد   از سوي د  انش آموزان تهراني د  ارد  ، 
ــووالن آموزش و پرورش منكر بروز چنين اتفاقي هستند    اما مس

ــفند  يار چهاربند  ، مد  يركل آموزش  و با وجود   پاسخگو نبود  ن اس
ــت اعتياد   د  ر مد  ارس و مصرف  و پرورش تهران د  رباره صحت تس
مخد  رها از سوي برخي د  انش آموزان، سخنگوي آموزش و پرورش 
تهران مي گويد  :« طبق بررسي انجام شد  ه تاكنون مد  ير مد  رسه 
ــت اعتياد   د  انش آموزان ند  اشته  صحبتي با والد  ين د  ر زمينه تس
ــعود   ثقفي» با اشاره به اينكه  و چنين چيزي وجود   ند  ارد  !». «مس
گزارشى از اين مد  رسه د  رباره مصرف مخد  ر از سوي د  انش آموزان 
ــت» مي افزايد  : خانم مد  ير اين مد  رسه رسما گفت نه  نرسيد  ه اس
چنين چيزي د  اريم و نه تا حاال صحبت آن شد  ه است. شايد   مد  رسه 

را اشتباه گرفته ايد   بهتر است بررسي بيشتري كنيد  .»
وي تاكيد   كرد  : « روال مواجهه با موارد   اخالقي و مصرف مواد   مخد  ر 
د  ر د  انش آموزان تابع د  ستورالعملي د  ر آموزش و پرورش است كه 
هر گاه مسائل اخالقي يا مواد   مخد  ر د  ر ميان د  انش آموزان مشاهد  ه 
شود   بالفاصله تحت فرم محرمانه شماره 2 از طريق مد  ير مد  رسه 
به واحد   مشاوره منطقه اي آموزش و پرورشي كه مد  رسه د  ر آن قرار 
د  ارد  ، اعالم مي شود  . سپس مشاور منطقه بررسي هاي الزم را انجام 
ــائل بود  ند    مي د  هد   و با خانواد  ه د  انش آموزاني كه د  رگير اين مس
ــي كه بيش از  ــز د  انش آموزان ــود  . د  ر نهايت ني گفت و گو مي ش
ــاوره اي كه د  ر آموزش و پرورش د  اد  ه مي شود  ، نياز به كمك  مش
د  اشته باشند  ، به كلينيك ها و مراكز مجاز آموزش و پرورش ارجاع 

د  اد  ه مي شوند  .»
سخنگوي آموزش و پرورش تهران اد  امه د  اد  : اعتياد   د  اراي تعريف 
مشخصي است اما د  انش آموزي با اين تعريف مشخص وجود   ند  ارد  . 
وي د  رباره تعد  اد   د  انش آموزاني كه حتي يك بار مواد   مخد  ر مصرف 
كرد  ه اند   خاطرنشان كرد  : ما بررسي و ارزيايي عد  د  ي ند  اريم و اجازه 
هم ند  اريم مطرح كنيم. اما بحث اين است كه تعريف اعتياد   تعريف 
مشخصي است و بايد   فرد   به ميزان مشخصي مواد   مخد  ر را مصرف 
ــتفاد  ه كرد  ه ما به عنوان  كند   اما فرد  ي كه به صورت تفريحي اس
اعتياد   با او برخورد   نمي كنيم. اين مقام مسوول د  ر آموزش و پرورش 
تهران بار د  يگر تاكيد   كرد   كه «د  ر آموزش و پرورش شهر تهران ما با 
مقوله اى به نام اعتياد   به صورت نگران كنند  ه اي مواجه نيستيم.»

مصرف مواد   د  ر د  انش آموزان، واقعيتي انكار نشد  ني
تكذيب مصرف مواد   د  ر د  انش آموزان اما د  ر حالي صورت مي گيرد   
كه چند  ي قبل ، معاون كاهش تقاضاى ستاد   مبارزه با مواد   مخد  ربا 
اشاره به جمعيت 12 ميليون و 500 هزار نفرى د  انش آموزان گفته 
بود  : «چيزى حد  ود   يك د  رصد   د  انش آموزان د  ر عمر خود   حد  اقل 

يك بار مواد   مخد  ر مصرف كرد  ه اند  .»
پرويز افشار اظهارد  اشته بود  :«ما با جامعه د  انش آموزى د  و مشكل 
د  اريم؛ يكى ميزان شيوع مصرف مواد   د  ر ميان آنها و د  يگرى بحث 
برنامه هاى پيشگيرانه است.د  ر مورد   شيوع مصرف مواد   صحبت 
ــيوع مصرف مواد    ــيوع اعتياد   به اين معنى كه ش مى كنيم و نه ش
هم معتاد  ان را شامل مى شود   و هم كسانى كه تفننى مواد   مصرف 
مى كنند  .» افشار د  ر مورد   مواد   مخد  رى كه د  انش آموزان مصرف 
مى كنند  ، تصريح كرد  ه بود  : اگر موضوع شب هاى امتحان و مصرف 
ريتالين را فاكتور بگيريم، از اين تعد  اد   د  انش آموز0/9د  رصد   حد  اقل 
ــتازى،  ــيش مصرف كرد  ه اند  ، 1/1 د  رصد   قرص اكس يك بار حش
ــه  ــد   هروئين و0/4 د  رصد   شيش ــاك، 0/2د  رص ــد   تري 1/9 د  رص

مصرف كرد  ه اند  .وى با هشد  ار د  ر مورد   سن مصرف مواد   مخد  ر د  ر 
ــاس ترين سن د  ر د  انش آموزان  د  انش آموزان، 17 سالگى را حس
عنوان كرد  ه و مي گويد  : بيشتر د  انش آموزان د  ر اين سن مصرف 
مواد   را تجربه كرد  ه اند  . د  رست است كه اين مقد  ار د  انش  آموز معتاد   
ــتند   اما همين كه خطرپذيرى مصرف مواد   را د  ارند   موضوع  نيس
ــت. وى همچنين  ــاد  گى از آن گذش مهمى است كه نبايد   به س
ــگيرانه عنوان كرد  ه و  ــث برنامه هاى پيش نگرانى د  وم خود   را بح
گفته بود  : بيشترين بود  جه پيشگيرانه ستاد   مبارزه با مواد  مخد  ر 
به آموزش و پرورش اختصاص مى يابد   يعنى از 19 ميليارد   تومان 
بود  جه، 7 ميليارد   د  ر اختيار آموزش و پرورش قرار مى گيرد  . اين 
مقد  ار بود  جه با توجه به تعد  اد   د  انش آموزان ناچيز است و تنها به
 8 د  رصد   د  انش آموزان مى رسد   اما متاسفانه د  ستگاه ها از بود  جه 
ــتاد   مبارزه با مواد    خود   استفاد  ه نمى كنند   د  ر حالى كه مصوبه س
مخد  ر معين كرد  ه كه ستاد   20 د  رصد   بود  جه پيشگيرى را تأمين 

كند   و 80 د  رصد   د  يگر با خود   د  ستگاه هاست.
خطرات جبران ناپذير غفلت از مصرف مواد   د  ر د  انش آموزان
ــود  كان و نوجوانان،  ــان معتقد  ند   علت اصلي اعتياد   ك كارشناس
ــت و البته نبايد   از د  ر د  سترس بود  ن  فقر فرهنگي خانواد  ه آنهاس
مواد   نيز غافل شد  ، چرا كه د  ر كشورخانواد  ه هايي وجود   د  ارند   كه 
معتاد   نيستند   اما فرزند   آنها با د  سترسي آسان به مواد   و از طريق 
گروه همساالن، د  چار اعتياد   شد  ه است. د  سترسي به مواد   مخد  ر 
آنقد  ر سهل شد  ه است كه كود  كان و نوجوانان با تكد  ي گري، كار 
ــد   و فروش مواد   مي توانند    د  ر خيابان يا حتي ورود   به چرخه خري
مقد  ار مورد   نيازشان را تامين كنند  . البته اعتياد   كود  كان همچنان 
ــخص و جواب  ــت كه راهكار مش ــناخته اس آنقد  ر پيچيد  ه و ناش
مشخصي براي آن نيست. اما مشخص است كه كود  كان هم مانند   

بزرگساالن، د  ر معرض خطر انتقال بيماري قرار د  ارند  .
مشاركت خانواد  ه و مد  رسه

ــرف مخد  رها د  ر  ــاره مص ــه د  رب ــته و گريخت ــزارش هاي جس گ
د  انش آموزان زنگ خطري جد  ي براي آيند  ه فرزند  ان اين كشور 
به شمار مي رود   كه توجه بيشتر خانواد  ه ها و البته نظام آموزشي 
كشور را مي طلبد  . چنانچه د  انش آموزان د  ر د  وران رشد   به د  نبال 
كنجكاوى و يافتن هويت شخصى با مسائل متعد  د  ى د  ر زند  گى 
ــواد   مخد  ر و  ــت با انواع مختلف م ــوند   و ممكن اس مواجه مى ش
روانگرد  ان ها روبه رو شد  ه و توجه شان به آن جلب شود  . د  ر اين ميان، 
اگر برنامه هاى پيشگيرانه براى مقابله با گرايش به سمت مخد  رها 
د  ر د  انش آموزان وجود   ند  اشته باشد  ، ممكن است به سوى مصرف 
ــويي، صحبت د  ر مورد   مواد   مخد  ر و  مواد   گرايش پيد  ا كنند  . از س
ــنين كود  كى همراه با آموزش مهارت هاى  عوارض آن بايد   از س
زند  گى آغاز شود   و آموزش د  وست يابي د  انش آموزان به عنوان يكي 
از مهارت هاي اصولي د  ر زند  گي، از سوي خانواد  ه و مد  رسه مورد   
توجه قرار گيرد  . تجربه نشان د  اد  ه است كه معموال د  انش آموزاني 
كه به اعتياد   روي مي آورند  ، ابتد  ا د  وستان شان مواد   مخد  ر را به آنها 
تعارف كرد  ند   و اگر آموزش هاي الزم د  ر د  انش آموزان وجود   د  اشته 
ــد  ، مي تواند   آنها را از ورود   به چرخه اعتياد  ، مصون نگه د  ارد باش
ــور با تهد  يد   كمتري مواجه ــالمت آيند  ه كش    و به اين ترتيب س

 شود  .

اخبار كوتاه

ــه:« پديده  ــا بيان اينك ــرورش تهران ب مديركل آموزش و پ
سوء تغذيه در كشورمان به دليل تغيير سبك زندگى حقيقت 
ــواده ها وهم به  ــام آورى را هم به خان دارد و هزينه هاى سرس
دولت تحميل مى كند.»از توزيع بسته هاى غذايى ميان 28 

هزار دانش آموز مناطق محروم و حاشيه اى تهران خبر داد.
ــارى درباره  ــه آيا آم ــخ به اينك ــفنديار چهاربند، در پاس اس
ــت  ــور در دس ــدارس كش ــوزان م ــش آم ــه دان ــوء تغذي س
ــوزان ما اضافه  ــد از دانش آم ــدود 36 درص داريد؛گفت:«ح
ــط و تغذيه  ــبك زندگى غل ــى از تاثير س ــد كه ناش وزن دارن
ــت.بايد تالش كنيم هم از طريق  ــت دانش آموزان اس نادرس
آموزش هايى كه به والدين در مدارس مى دهيم همچنين از 
ــانه ها و نهادها و سازمان هاى متولى سبك زندگى  طريق رس
ــه را اصالح كنيم تا اين  و به ويژه الگوى تغذيه اى افراد جامع
ــفانه پديده سوء  ــود.» وى تاكيد كرد:« متاس مشكل حل ش
تغذيه در كشورمان به دليل تغيير سبك زندگى حقيقت دارد و 
ــا وهم به  ــواده ه ــم به خان ــام آورى را ه ــاى سرس هزينه ه
ــوزش و پرورش  ــركل آم ــد.» مدي ــى كن ــت تحميل م دول
ــوزش و  ــاى آم ــه ه ــه برنام ــه اينك ــخ ب ــران، در پاس ته
ــان دانش  ــه در مي ــوء تغذي ــع معضل س ــراى رف ــرورش ب پ
ــت: ــت؛ گف ــاده چيس ــروم و دورافت ــق مح ــوزان مناط آم
ــيب پذيرى  ــه، كاهش آس « يكى از اهداف توزيع شيرمدرس

دانش آموزان و تامين امنيت غذايى كودكان بوده است.اقدام 
ديگرى كه امسال توانستيم انجام دهيم افزايش نوبت توزيع 
شير در مدارس مناطق محروم در مقايسه با ديگر مناطق است 
البته اين به معنى كاهش سهميه مناطق ديگر نيست بلكه از 
طريق تخصيص اعتبارات فوق العاده به برخى از مناطقى كه 
در حاشيه تهران هستند توجه بيشترى كرده ايم.» وى درادامه 
درباره ديگر اقدامات براى حل مشكل سوء تغذيه دانش آموزان 
مناطق محروم؛گفت:« انجمن هاى اوليا و مربيان با هماهنگى 
ــته هاى  ــمن هايى كه در آن نواحى فعاليت مى كنند بس س
ــش آموزان توزيع مى  غذايى را به عنون ميان وعده ميان دان
ــت. به جرات مى توانم بگويم  كنند كه حركت خوبى بوده اس
بالغ بر 28 هزار نفر از دانش آموزان مناطق محروم و در حاشيه 
تهران مشمول پوشش توزيع ميان وعده غذايى با هماهنگى 
سمن هاى فعال شده اند و با هماهنگى آموزش و پرورش اين 
خدمات ارائه مى شود.»وى در پاسخ به اينكه بسته هاى غذايى 
بيشتر در چه مقطع تحصيلى توزيع مى شود؛گفت:«اين كار 
عمدتا در مقطع ابتدايى دنبال مى شود چراكه دانش آموزان 
ــتند و چون در مرحله رشد  در اين مقطع آسيب پذيرتر هس
هستند به شدت در مقابل سوء تغذيه واكنش نشان مى دهند 
و اين مشكل درسنين باالتر مى تواند براى آنها آثار زيانبارى را 

به دنبال داشته باشد.»

عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور با بيان 
ــت  اينكه اتحاديه امكان و تعاونى ها مى توانند بازگش
ــران را تضمين كنند،  ــهيالت خريد كاالى كارگ تس
گفت: تشكل هاى كارگرى به دنبال راهكار مشخصى 
ــتند  ــت وام خريد كاال هس ــت بازپرداخ براى ضمان
ــتفاده  ــهيالت اس تا همه كارگران از مزاياى اين تس

كنند.
ابوالفضل پوروفايى اظهار كرد: دولت براى برون رفت از 
ركود اقتصادى، پرداخت وام 25 ميليون تومانى خريد 
خودرو و به تبع آن وام 10 ميليون تومانى خريد كاال را 
در دستور كار قرار داد كه اين وام براى كارمندان دولت 
ــد و در بحث اجراى آن  و بازنشستگان پيش بينى ش
جلساتى را با وزير كار داشتيم كه ايشان قول مساعد 
دادند كارگران هم مشمول استفاده از اين تسهيالت

 شوند.
وى ادامه داد: منتها مشكلى در بحث ضمانت هاى اين 
وام از سوى كارگران پيش آمده كه گروه هاى كارگرى 
در تالشند تا با ارائه راهكارهايى مناسب كارگران هم 

مشمول استفاده از اين تسهيالت  شوند.

ــتگان  ــرد: كارمندان و بازنشس ــى تصريح ك پوروفاي
ــتگان  ــت و بازنشس ــان تضمين اس دولت، حقوق ش
تامين اجتماعى نيز چون حقوق بگير تامين اجتماعى 
هستند مشكلى ندارند و مى توانند به راحتى با حقوق 
ــى كارگران به دليل  خود اين وام را تضمين كنند ول
مشكالتى كه بعضا در خصوص نداشتن فيش حقوقى يا 
رسمى نبودن و قراردادهاى كوتاه مدت دارند ضمانت 
ــوى آنها مورد ترديد  ــهيالت از س بازگردادن اين تس

است.
ــالمى  ــوراهاى اس ــه اين عضو كانون عالى ش به گفت
ــتقيم  ــور، تنها كارگرانى كه كارفرماى مس كار كش
ــاختمانى  ــا س ــى ي ــران فصل ــد كارگ ــد مانن ندارن
ــوند و  ــد كاال نمى ش ــتفاده از وام خري ــمول اس مش
ــق كارفرمايان  ــد از طري ــران مى توانن ــاير كارگ س
ــد و متعهد ــن تضمين را بدهن ــاى خود اي كارگاه ه

شوند.
به گفته وى، اتحاديه امكان وتعاونى ها هم مى توانند 
ــه كارگران  ــد كاال ب ــال خري ــت را در قب اين ضمان

 بدهند.

قول مساعد وزير كار براى پرداخت تسهيالت كاال به كارگران سوء تغذيه، هزينه هاى سرسام آورى به كشور تحميل مى كند

بازهم تكذيب آموزش و پرورش

از د  انش آموزان چشم برند  اريد  ؛
مصرف مخدر علف در دبيرستان دخترانه

ــتى گيالن با بيان اينكه هرگونه  معاون اجتماعى مديركل بهزيس
ــمى و اجتماعى او را به  آزار و آسيب به كودك حيات روانى، جس
ــد كودك آزارى ها در  ــت: حدود 78 درص مخاطره مى اندازد، گف

محيط خانواده صورت مى گيرد.
ــه  ــى در جامع ــل مهم ــودك آزارى را معض ــرى ك ــا جعف رض
ــودكان در  ــار آزار ك ــترين آم ــرد: بيش ــار ك ــت و اظه دانس
ــا  ــن 75 ت ــى بي ــن جهان ــور ميانگي ــه ط ــت و ب ــواده اس خان
ــورت ــواده ص ــط خان ــودك آزارى در محي ــد ك 78 درص

 مى گيرد.وى خط 123 را مربوط به اورژانس اجتماعى بهزيستى و 
خط 140 را نيز مشاوره و پيشگيرى عنوان كرد و افزود: اين خط ها 

به صورت 24 ساعته فعال است.
معاون اجتماعى مدير كل بهزيستى گيالن با بيان اينكه در نيمه 
ــال كودك آزارى 54 دختر و 47 پسر در گروه سنى  نخست امس
ــر دختر به بهزيستى استان گزارش  پنج تا 10 سال و بيشتر از قش

شده است، گفت: بيشترين آمار كودك آزارى در روستاهاست.
ــمى و  ــت بلكه آزار جس ــمى ندانس وى كودك آزارى را تنها جس
ــتر بر اثر غفلت و  ــت و تصريح كرد:كودك آزارى بيش روانى دانس
بى توجهى صورت مى گيرد. جعفرى همسرآزارى در خانواده را در 
كودك آزارى تاثيرگذار دانست و يادآور شد: ابتدا اعتياد و بعد ديگر 

موارد در كودك آزارى نقش دارند.
وى غفلت و بى توجهى را بيشترين آسيب به كودكان عنوان كرد 
ــكارى نيروى انتظامى  ــا كودك آزارى با هم و گفت: در مواجهه ب
نسبت به ساماندهى و جداسازى كودك از خانواده اقدام مى كنيم 

و والدين را به مراكز درمانى ارجاع مى دهيم.اين مسوول حمايت 
مالى و كمك هزينه تحصيلى، مسكن و تامين شغل براى والدين، 
را از ديگر خدمات براى خانواده كودك آزار ذكر كرد و يادآور شد: 
اگر والدين نياز به خدمات مشاوره داشته باشند به اين مركز ارجاع 
ــرايط را براى بازگشت كودك به خانواده فراهم داده مى  شوند و ش

 مى كنيم.
ــوه قضاييه ورود  ــوارد حاد كودك آزارى ق وى با بيان اينكه در م
مى كند، خاطرنشان كرد: پيشگيرى و بحث حساس سازى جامعه 

درباره كودك آزارى مهم است.
جعفرى با تاكيد بر اينكه پس از وقوع كودك آزارى مداخله كرده و 
كودك را از محيط ناامن جدا مى كنيم، اظهار كرد: درمان و بازتوانى 
خانواده ها از اقدام هاى بهزيستى است مگر اينكه قوه قضاييه حكم 
ــد اما هدف اصلى، مصالح كودك عدم صالحيت خانواده را مى ده

 است.
وى با بيان اينكه اورژانس اجتماعى مداخله فورى و به موقع انجام 
مى دهد، خاطرنشان كرد: در صورت اطالع هر گونه كودك آزارى 
ــه در بحران انجام ــتى، مداخل به 123 اورژانس اجتماعى بهزيس

 مى شود.
ــاره به اينكه  ــتى گيالن با اش ــى مدير كل بهزيس معاون اجتماع
ــمى و  ــات روانى و جس ــودك حي ــه ك ــيب ب ــه آزار و آس هرگون
ــد: اعمال  ــره مى اندازد، متذكر ش ــودك را به مخاط اجتماعى ك
ــه عوامل كودك آزارى  ــى، آزار عاطفى و روانى از جمل زور فيزيك

است.

معاون اجتماعى بهزيستى گيالن:

78 درصد كودك آزارى ها در محيط خانواده 
رخ مى دهد
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ــراى تلويزيون خبر ــد ب ــريال طنز جدي ــگارش يك س ــايار الوند از ن خش
ــرد: به تازگى  ــت» اعالم ك ــريال هاى «پايتخ ــنده مجموعه س  داد. نويس
ــمتى با موضوع طنز اجتماعى را به همراه  نگارش متن يك سريال 26 قس
محسن تنابنده شروع كرده ايم و تاكنون دو قسمت از كل قصه نوشته شده
ــريال را انجام مى دهد و من  ــت. آقاى تنابنده طراحى قصه هاى اين س  اس
ــاخت و  هم كار نگارش را انجام مى دهم اما از اينكه كار چه زمانى آماده س
پخش خواهد شد، اطالعى ندارم.وى گفت: خانم غفورى كه تهيه كنندگى 
اين سريال را برعهده دارد، اكنون در حال رايزنى با سازمان صداوسيماست 
ــخص نيست  تا بتواند قرارداد اين مجموعه را به زودى منعقد كند ولى مش
ــه زمانى به روى آنتن ببرد. كه تلويزيون قصد دارد اين مجموعه را براى چ
نويسنده سريال هاى «در حاشيه»، «قهوه تلخ»، «پاورچين» و ... بيان كرد: 
ــريال طنز انتخاب نكرده ايم. فعال در ابتداى راه هستيم و نامى براى اين س
ــت اين سريال طنز براى پخش  الوند در پايان در پاسخ به اينكه ممكن اس
ــود؟ اعالم كرد: قطعا كار به پخش نوروزى  ــال انتخاب ش در ايام نوروز امس
ــد، پس از ايام نوروز هم نمى دانم كه قرار است چطور پخش شود؛  نمى رس

چراكه تصميم با تلويزيون است.

رييس خانه مطبوعات ايالم گفت: براى خبرنگارانى كه در طول ايام اربعين 
قصد حضور و فعاليت رسانه اى در مهران را دارند، كارت تردد ويژه اعضاى 

ستاد اطالع رسانى اربعين صادر مى شود.
ــر مبناى مصوبه  ــتان ب ــد كرمى اظهار كرد: خانه مطبوعات اس عبدالحمي
ــت مديركل  ــتاد اربعين و درخواس ــانى س ــه دوم كميته اطالع رس جلس
ــيدگى و  ــوول  رس ــالم، مس ــتان اي ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــد در مهران به  ــه قصد دارن ــه خبرنگارانى ك ــده و هم پيگيرى اين امر ش
ــريع تر  ــه اربعين اقدام كنند هر چه س ــانى حماس وظيفه خطير اطالع رس
ــت خود را به ايميل  ــنلى، درخواس ــال فايل اسكن شده عكس پرس با ارس
khaneh.matboat. ــانى ــه نش ــتان ب ــات اس ــه مطبوع ــمى خان رس

ــدارك به  صورت كتبى  ــال و يا با ارائه اين م ilam@gmail.com  ارس
ــاركت هرچه بهتر  ــور و مش ــتان، زمينه حض ــه مطبوعات اس به دفترخان
ــى را فراهم ــوش و ارزش ــتان در اين حركت خودج ــانه اى اس جامعه رس

 آورند.
رييس خانه مطبوعات استان ايالم در ادامه با اشاره به  ضرورت داشتن كارت 
عضويت براى حضور در مهران و فعاليت رسانه اى، عنوان كرد: به دليل شرايط 
ــير ايالم مهران، همه  ــده مرز مهران و ترافيك انسانى مس خاص و اعالم ش
ــت اقدامات و پيش بينى هاى الزم  افراد شركت كننده در اين دوره الزم اس
را درخصوص وسايل سفر، مدت زمان سفر و مدارك سفر مدنظر قرار دهند.

طنز جديد تنابنده و الوند 
در راه است

قابل  توجه خبرنگارانى كه اربعين به 
مهران مى روند

يادش  به خير! صفحه ى گرامافون يك چيز ديگر بود. ياد 
ــت و رو كردن و جلو و عقب كردن نوار كاست هم به  پش
خير. راستش، زمان خيلى زيادى باقى نمانده تا بگوييم: 
ــه ى «يادش  به  ــى دى هم به خير». پروس «آخى! ياد س
خير» گفتن هاى ما هر روز سريع تر مى شود و كم كم نوبت 
خداحافظى با آلبوم هاى فيزيكى موسيقى و سالم به نشر 

ديجيتال مى رسد، درست مثل همه ى دنيا.
ــرفت تكنولوژى روى خيلى  چيزها تأثير مى گذارد،  پيش
مانند موسيقى يا در واقع شيوه ى تكثير آن كه بايد مثل 
چيزهاى ديگر مدرن شود. انتشار آلبوم موسيقى به طور 
ــرفته منسوخ  ــورهاى پيش فيزيكى تا حد زيادى در كش
شده است و ناشران بزرگ در دنيا تمركز خود را روى نشر 
ديجيتال قرار داده اند. آدم هاى امروزى ترجيح مى دهند 
ــى بروند و آلبوم  ــگاه هاى فرهنگ به جاى اينكه به فروش
ــاره به تبلت يا كامپيوترشان  موسيقى بخرند، با چند اش

موسيقى دلخواه خود را بشنوند.
خالصه اگر چند وقت ديگر به سوپرماركت محل تان رفتيد 
ــراغ جديدترين آلبوم خواننده ى مورد عالقه تان را  تا س
ــنده با تعجب نگاه تان كرد، شگفت زده  بگيريد، اما فروش
ــتگاه «دى وى دى »  ــويد، چون چيزى نمانده تا دس نش
ــك كاالى لوكس و عتيقه  منزل تان مثل «گرامافون» ي

شود.
ــرفته كجا هستند و ما  ــورهاى پيش اما در اين زمينه كش

كجاييم؟
ايده موسيقى اشتراكى و بازى كه «اپل» برنده آن 

است
اردوان جعفريان هم پيانيست و هم ناشر است. او درباره ى 
ــر ديجيتال  ــر ديجيتال معتقد است: نش ــابقه ى نش س
سابقه اى 10 تا 12 ساله در دنيا دارد. كمپانى هاى ماژور 
مثل «اپل» و «آمازون» فكر كردند، با توجه به هزينه هاى 
ــترس ترى ايجاد كنند و اين  نشر فيزيكى، حالت در دس
روش با توجه بر رشد تكنولوژى و زيرساخت هاى اينترنتى 
پايه گذارى شد.او ادامه داد: اين روند در ابتدا سهم بزرگى 
از بازار نداشت، اما در يك بازه ى 10 ساله به عنوان سبك 
ــكل بود كه  ــد و به اين ش فروش غالب در بازار مطرح ش
ــه به كارگزار،  ــود آثار ضمن پرداخت وج مخاطب با دانل
ــنيد. اين كار، سياست  موسيقى مورد عالقه اش را مى ش
ــت. در واقع عددى به عنوان  مشخصى براى خودش داش
ــد و اين روند به سرعت به دليل  مبلغ فروش ثابت مى ش
كم  شدن هزينه هاى خريدار به شدت پيشرفت كرد.مدير 
ــيقى معاصر» توضيح داد: پس  موسسه ى «پرديس موس
ــيقى اشتراكى در دنيا  از پا گرفتن اين روش، ايده ى موس

مطرح شد. 
ــكل بود كه يك بانك اطالعاتى شامل  روند كار به اين ش
قطعات موسيقى كه ناشران قانونى داشتند، مثال با حدود 
ــت با  ــد و مخاطب مى توانس 20 ميليون تراك ايجاد ش
پرداخت اشتراك در ماه كه مبلغى ناچيز هم بود، به اين 
ــى پيدا كند. اين ايده اى بود كه حتى نشر  منبع دسترس

ديجيتال سنتى را هم كنار زد.
ــنگينى در اين  ــرد: در حال حاضر رقابت س وى اظهار ك
عرصه به وجود آمده و شركت «اپل» با ايجاد «اپل موزيك» 
تا حد زيادى به ايده ى موسيقى اشتراكى رسيده است و 

با توجه به رسانه هايى كه اين شركت دارد، حتما برنده ى 
بازى خواهد شد.او با بيان اين كه روش هاى فروش در دنيا 
در حال تغيير است، گفت: هزينه هاى باالى توليد، دليل 
ــت. در واقع به دليل هزينه هاى چاپ،  اين تغيير روش اس
توليد، از بين بردن منابع طبيعى و بازيافت نشدن متريال 
شيميايى، روش انتشار فيزيكى موسيقى در حال از بين 

رفتن است.
ــيقى در تلفن هاى  ــاره به پخش موس اين هنرمند با اش
همراه به عنوان يكى از همين زيرساخت ها، بيان كرد: به 
همان اندازه اى كه روش هاى ديجيتالى در دنيا پيشرفت 
مى كنند، فروش فيزيكى نيز كاهش مى يابد. البته اين نكته 
را در نظر داشته باشيد كه فرهنگ سازى در اين كشورها 
انجام شده و نشر ديجيتال معنايش اين نيست كه مردم 
اروپا به صورت غيرقانونى موسيقى گوش مى دهند. مثال 
ــيقى فقط دو ميليارد و  در سال 2013 يك شركت موس
ــت كه اين سهم  200 ميليون دالر فروش ديجيتال داش

بسيار بزرگى است.
ــران ايرانى نسبت  او در پاسخ به اين پرسش كه چرا ناش
ــر ديجيتال حالت تدافعى دارند؟ اظهار كرد: دليل  به نش
اولش اين است كه در كشور ما در اين زمينه فرهنگ سازى 

نشده است. 
زيرساخت ديجيتال در كشور ما عمدا يا شايد هم از روى 
ــرعت  ــترش پيدا نكرده كه نمونه اش س بى اطالعى گس
ــر از اين داليل  ــت. يكى ديگ ــى به اينترنت اس دسترس
ــت  ــت؛ ايران عضو ناظر «وايپو» اس تضادهاى قانونى اس
ــان ايران و جهان، از  و به دليل تضاد قانونى كپى رايت مي
ناشران ايرانى هيچ گونه حمايتى نمى شود تا وقتى كارشان 
ــد، بتوانند جلوى آن را بگيرند.  به طور غيرقانونى كپى ش
ــت، زيرا درآمد  ــران از نشر ديجيتال كم اس استقبال ناش

ــدارد. تا زمانى كه عضوى از «وايپو»  زيادى در آن وجود ن
نيستيم اين فاصله ميان ما و جهان باقى مى ماند و دانلود 
غيرقانونى ادامه دارد.جعفريان در پاسخ به اين پرسش كه 
فكر مى كند ايران تا چند وقت ديگر بتواند به عرصه نشر 
ــود؟ گفت: اگر ايران همين امروز عضو  ديجيتال وارد ش
«وايپو» شود، پنج سال زمان مى خواهد تا اين قوانين در 
كشور اجرا شود. البته بحث فرهنگى هم دخيل است و بايد 

در اين زمينه كار شود.
تغيير حرفه اى ها در برابر يك رقيب ديجيتال

ــار  ــران آث ــع ناش ــره ى مجم ــات  مدي ــس هي ــا ريي ام
ــا دو  ــا تقريب ــاد دارد، ت ــاره اعتق ــنيدارى در اين ب ش
ــود  ــف مى ش ــى دى» متوق ــروش «س ــر ف ــال ديگ س
ــال ديجيت ــروش  ف ــه  ب ــد  مجبورن ــركت ها  ش و 

 رو آورند.بابك چمن آرا درباره ى شرايط اين روزهاى نشر 
ــختى داريم. فروش پايين است  ــرايط خيلى س گفت: ش
ــمت فروش ديجيتال مى رويم. بخشى  و به سرعت به س
ــينما و بخش ديگرى اش به كتاب شبيه  از موسيقى با س
ــيقى مثل كتاب، راحت دانلود مى شود، چون  است. موس
حجمش كم است، اما كتاب اين شانس را دارد كه بتواند 
در 300 نسخه چاپ شود و از طرفى به چاپ هاى پنجم و 
ششم هم برسد. البته اين در حالى است كه تيراژ كتاب تا 
چند سال پيش در كشور ما سه هزار نسخه بود.او همچنين 
اظهار كرد: در زمينه انتشار آلبوم موسيقى مجبوريم يك 
تا دو هزار نسخه از يك اثر توليد كنيم، زيرا اگر 500 نسخه 
ــود، بايد همان مقدار پول را بپردازيم. توليد  ــر ش منتش
ــيقى هزينه هاى زيادى دارد و  فيزيكى براى ناشران موس
بايد اين را در نظر داشته باشيم كه ما يك رقيب ديجيتال 
داريم. اين رقيب، اپليكشنها و تبلت هاى در دست مردم 
ــيقى از فيزيكى به  ــت.وى درباره ى روند فروش موس اس

ديجيتال، توضيح داد: فروش ديجيتال اين گونه نيست كه 
ديگر سى دى توليد نشود، زيرا موسيقى هايى هستند كه 
بايد آرشيو شوند يا در كلكسيون ها قرار گيرند. معنايش 
اين است كه اگر در سال 90 مثال 400 نسخه از يك آلبوم 
ــال 1396 ، 60  نسخه از آن منتشر  منتشر مى شد، در س
ــر ترجيح مى دهد به جاى اين كه  ــود. در واقع ناش مى ش
ــر كند، آنها را به  بخش عمده ى آثارش را فيزيكى منتش

سمت فروش ديجيتال سوق دهد.
او بيان كرد: همان طور كه گرامافون امروز در خانه ها يك 
ــت، مثال دو سال بعد دستگاه   كاالى قديمى و لوكس اس
ــود. مثال االن  ــس مى ش ــك كاالى لوك «دى وى دى» ي
لپ تاپ هاى جديد ديگر «درايو» ندارند، زيرا كمتر كسى 
ــتفاده مى كند. سى دى در حال  اين روزها از سى دى اس

تبديل شدن به عتيقه است.
ــه ميليون دستگاه   براى نمونه در سال 1950 ساالنه س
ــتگاه  ــه 300 دس ــد و االن ب ــد مى ش ــون تولي گراماف
ــش  روى ما ــت پي ــه، در واقع اين سرنوش ــش يافت كاه

 است.
چمن آرا درباره ى الگوهاى فروش موسيقى در دنيا اظهار 
ــى وجود دارد؛ يك هنرمند  كرد: در دنيا الگوهاى مختلف
ــد و در مدت  ــرتش را برگزار مى كن مطرح، اول تور كنس
ــد، چند قطعه را  برگزارى اين تور كه ماه ها طول مى كش
به صورت ديجيتال منتشر مى كند. در اين دوره، از فروش 

تك آهنگ هايش درآمد دارد.
ــد كه اين آلبوم  ــر مى كن  در پايان تور، آلبومش را منتش
ــتر و  ــى دى و صفحه  در كنار پوس ــت ، س به صورت كاس
تى شرت عرضه مى شود. در واقع، پكيج هاى مختلفى براى 

مخاطب در نظر گرفته مى شود.
ــروش ديجيتال و هم  ــان هم ف وى گفت: غربى ها آثارش
ــت، آلبوم موسيقى پنج  فروش فيزيكى دارد. ممكن اس
ــخه فروش كند، اما فروش ديجيتال آن 30  ميليون نس
ــپس همان هنرمند مدتى بعد از  ميليون نسخه باشد. س
ــر مى كند كه  ــرت «دى وى دى» اجرايش را منتش كنس
ــت. البته اين  ــتفاده ى كامل از يك اثر اس اين معناى اس
ــت كه مى تواند ساده تر هم  يك روند خيلى حرفه اى اس

باشد.
ــيد» ادامه داد: در ايران هم  ــارات «آوا خورش مدير انتش
ــه تك آهنگ  ــد، ياد مى گيرند ك ــدان كم كم دارن هنرمن
منتشر كنند. معموال خوانندگان پاپ در راستاى برگزارى 
ــان قطعاتى را در اينترنت منتشر مى كنند و  كنسرت ش
ــوان گفت كه  ــوى خود را تغيير داده اند. مى ت سمت وس
ــال ديگر به طور كامل به سمت  موسيقى پاپ تا چند س

فروش ديجيتال مى رود.
چمن آرا درباره ى دليل مقاومت ناشران ايرانى در عرصه ى 
فروش ديجيتال نيز اظهار كرد: روز اولى كه موبايل آمد، 
ــردم، به جز ــا االن 99/9 درصد م ــد ام خيلى ها نخريدن

 احمدرضا احمدى - شاعر - موبايل دارند. پس موبايل يك 
تهديد نبود، يك تغيير بود. وقتى در مقابل تغيير مقاومت 
مى كنيم، به يك تهديد و فاجعه تبديل مى شود. وقتى هم 
ــت كنار رفت، خيلى ها سى دى را نپذيرفتند  كه نوار كاس
و خودشان در نهايت حذف شدند، اما حرفه اى ها هميشه 

تغيير مى كنند.
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ــخصيت پردازى سريال هاى  ــهرزاد» ش ــتى بازيگر سريال «ش  ترانه عليدوس
تلويزيونى را مطابق با آنچه كه در جامعه وجود دارد، ندانست و بيان كرد كه بهتر 

است صداوسيما فاصله خود را با جامعه كمتر كند.
ترانه عليدوستى با اشاره به حضورش در سريال «شهرزاد» ساخته حسن فتحى 
ــبكه نمايش خانگى توزيع شده است و نقش  كه تاكنون پنج قسمت از آن در ش
مهمى كه در اين سريال دارد، گفت: سنت ها گاهى بى دليل است و زمان هايى 
بايد بتوان از اين سنت ها كه در گذشته وجود داشته است، عبور كرد، در اين ميان 
نقش آثار تصويرى مهم است و البته تاكنون فيلم و سريال هايى ساخته شده اند كه 
خواسته اند ُعرف هايى را كه گاهى بى دليل است به چالش بكشند ولى هنوز جاى 
شخصيت هايى كه بتوانند چنين كنش هايى داشته باشند در سينما و تلويزيون ما 
كمى خالى است.اين بازيگر درباره اينكه تا چه حد سريال هاى تلويزيون را تماشا 
مى كند، بيان كرد: سعى مى كنم هر سريالى كه اسم آن بر سر زبان هاست، ببينم.
ــرد: فكر مى كنم  ــن گونه بيان ك ــتى درباره كيفيت آثار تلويزيونى اي عليدوس
ــريال ها ديده نمى شود به  ــاله كه جزييات شخصيت ها در س بخشى از اين مس
ــا كارگردانان مربوط ــنده و ي ــت و به نويس دليل محدوديت هاى صداوسيماس
ــد آن زمان مى توان قضاوت  ــيما آزادانه تر باش ــود.اگر فضا در صداوس  نمى ش
ــخصيت پردازى ها را پر خواهند كرد.  كرد كه هنرمندان چگونه جاى خالى ش
ــيما  ــخصيت ها در توليدات صداوس ــخصيت پردازى بهترى از ش اميدوارم ش
ــود دارد و  ــيدن چهره مردان هم وج ــاله در به تصوير كش ــود. اين مس ديده ش

ــه كمتر كند.  ــيما كمى فاصله خود را با جامع ــت صداوس فكر مى كنم بهتر اس
ــن مجموعه و اينكه  ــهرزاد» در پايان درباره بازى خود در اي ــريال «ش بازيگر س
ــت و گاهى بازى  ــتفاده نكرده اس بعضى فكر مى كنند از همه ظرفيت خود اس
ــات من هنگام بازى در سريال  ــت، اظهار كرد: احساس ــته اس هايى خنثى داش
ــفم كه براى بعضى چنين برداشتى  «شهرزاد» بسيار درگير اين كار بود و متاس
ــن كار خنثى بوده  ــن در اي ــم كه بازى م ــت، من بعيد مى دان ــده اس حاصل ش

باشد.

ــالوه بر دارندگان  ــم تكريم چهره هاى قرآنى ع ــال در دهمين دوره مراس   امس
ــال  ــابقات بين المللى قرآن كريم س مدارك تخصصى حفظ و برترين هاى مس
ــوت قرآن كريم و 17 خانه قرآن شهرى و روستايى  جارى، از 27 استاد پيشكس
ــم تكريم چهره هاى قرآنى در سال هاى اخير كه  تجليل مى شود.  برپايى مراس
مسابقات «تسنيم» و «تالوت» نيز برگزار شد، هم زمان با اختتاميه اين مسابقات 
ــدن برنامه هاى قرآنى در ــال با توجه به لزوم فراگير ش برنامه ريزى شد اما امس
 طول سال، سازمان دارالقرآن تصميم گرفت مسابقات «تسنيم» درون دستگاهى 
ــم تكريم چهره هاى قرآنى را  و «تالوت» را با هم اواخر آذرماه در مشهد و مراس
ــال جارى هم زمان با دهه مبارك فجر برگزار  نيز به صورت مجزا در بهمن ماه س
ــى چهره هاى  ــم چهره هاى قرآن ــم تكري ــن دوره مراس ــال در دهمي كند.امس
ــتان هاى مختلف  ــوى اداره دارالقرآن در اس ــيارى براى انتخاب از س قرآنى بس
ــامى 27  ــاب چهره هاى قرآنى اس ــى و انتخ ــه ارزياب ــد كه در كميت معرفى ش
ــى ــم قطع ــن مراس ــل در اي ــراى تجلي ــورمان ب ــى كش ــاالن قرآن ــر از فع نف

 شد.
ــازمان  ــابقات س ــم و مس ــزارى مراس ــتاد برگ ــوول س ــف افراش» مس «يوس
ــزارى فارس  ــاى قرآنى خبرگ ــگار فعاليت  ه ــو با خبرن ــرآن در گفت وگ دارالق
ــوت  ــاى قرآنى از 27 فعال و پيشكس ــن دوره تكريم چهره ه ــال در دهمي امس
ــوت  ــر 27 پيشكس ــن دوره عالوه ب ــت: در اي ــود، گف ــل مى ش ــى تجلي قرآن

ــه عمل ــر ب ــتايى تقدي ــهرى و روس ــرآن ش ــه ق ــه و خان ــرآن از 17 مؤسس ق
 مى آيد. وى با بيان اينكه تعداد حافظان و دارندگان مدارك تخصصى حفظ قرآن 
ــت، افزود: هنوز اسامى افرادى كه مدارك تخصصى  كريم هنوز قطعى نشده اس
ــت كه پس از قطعى شدن تعداد و اسامى  حفظ مى گيرند در مرحله ارزيابى ا س

آنها   اعالم خواهد شد.
ــته از چهره هاى برتر  ــال همچون سال هاى گذش ــاره به اينكه امس افراش با اش
ــفانه ــان كرد: متأس ــود، خاطرنش ــابقات بين المللى قرآن هم تقدير مى ش مس

ــان  ــى آقاي ــارى يعن ــال ج ــرآن س ــى ق ــابقات بين الملل ــره مس  دو چه
ــه  ــراه س ــه هم ــش» ب ــن دان ــر» و «حس ــنى كارگ ــن حاجى حس «محس
ــدار  ــه دي ــا ب ــه من ــوم» در فاجع ــيح «باقرالعل ــروه تواش ــاى گ ــر از اعض نف
ــم تكريم  ــن مراس ــم دهمي ــعى داري ــاس س ــن اس ــر همي ــتافتند ب حق ش
ــزار ــزان برگ ــن عزي ــاى اي ــور خانواده ه ــا حض ــى را ب ــاى قرآن چهره ه

 كنيم.
ــم تكريم چهره هاى قرآنى از 54  ــته در نهمين دوره مراس همچنين سال گذش
ــدبابيان اينكه  از 22 نفر از اين افراد پيشكسوتان قرآنى،  چهره قرآنى تجليل ش
ــابقات بين المللى قرآن كريم، 9 نفر  ــوم مس پنج نفر حائزان رتبه هاى اول تا س
حائزان مدارك درجه 1 و 2 حفظ قرآن كريم، پنج خانه قرآن شهرى، پنج خانه 
قرآن روستايى، هفت مؤسسه قرآنى مردمى و يك اتحاديه قرآنى استانى بودند.
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خداحافظ سى دى هاى دوست داشتنى!

ترانه عليدوستى :
تلويزيون فاصله اش را با جامعه كم كند

دهمين دوره مراسم تكريم چهره هاى قرآنى
تجـليل از27 استـاد پيشكسـوت قـرآن

خبر  خبر 

حميد حسام مى گويد: بخش مالى جايزه جالل در اميد نويسندگان تاثيرى ندارد 
و شركت كنندگان نبايد فقط از دريچه يك عدد به جايزه نگاه كنند.

ــردار حميد حسام براى كتاب «آب هرگز  در هشتمين جايزه جالل آل احمد، س
نمى ميرد» (خاطرات حاج ميرزا محمد سلگى) برگزيده بخش مستندنگارى شد كه 
پس از دريافت جايزه اش گفت:  من اگر اين جا هستم به بركت پاهايى است كه افتاد. 
حاج ميرزا كه هزاران زخم نشمرده دارد دلش را آيينه كرد تا حضرت ابوالفضل(ع) 
را به همگان نشان دهد، مانند آيينه كوچكى كه به قدر توانش مى تواند نور خورشيد 
را انعكاس دهد. من تالش كردم در كتاب «آب هرگز نمى ميرد» سكوت بچه هاى 

جبهه را نشان دهم.
حميد حسام درباره جايزه جالل آل احمد گفت: من چون در جريان تمام هشت 
دوره جايزه جالل نيستم، نمى توانم در مورد آن نظر جامع و كاملى بدهم. نظر كامل 
به اشراف به موضوع نياز دارد.او دعوت به جايزه جالل را يك شا نس دا نست و اظهار 
كرد: جايزه جالل يك تراز باالى علمى است كه كارنامه يك ساله ادبيات داستانى 
را نشان مى دهد. براى نويسندگان خوب است كه يك نگاه فنى و عالمانه كارشان را 
رصد كند و كارشان در رقابت با ديگران گذاشته شود. به جز بخش مادى جايزه، نگاه 
كارشناسانه محل اقبال است.حسام ادامه داد: براى خود من حس خوبى است كه 
كارم در بخش مستندنگارى برگزيده شده است. جايزه جالل با توجه به شخصيت 
جالل يك جايزه داستان محور است و تمركزش بر ژانر داستان و گونه هاى آن است. 
من در جشنواره هاى دفاع مقدس جايزه دريافت كرده ام، اما وقتى كتاب در رقابت با 
ساير موضوعات قرار مى گيرد، بسيار قابل توجه است.برگزيده بخش مستندنگارى 
جايزه جالل درباره برگزارى اين جايزه اظهار كرد: درباره تركيب داورها بايد بگويم 
كه از سرآمدان شاخه ها بودند. با شناختى كه من از اين عزيزان دارم مى دانم كه 
جانب انصاف را رعايت كرده اند، به صداقت شان نيز ايمان دارم. همچنين مى توان 
ــد. به خاطر اين اتفاق جا دارد از  فهميد كه داوران به خوبى همه آثار را ديده بودن
برگزاركنندگان جايزه تشكر كنم.نويسنده كتاب «آب هرگز نمى ميرد» درباره كم 
ــكه به 30 سكه بيان كرد: درباره  شدن ناگهانى سكه هاى جايزه جالل از 110 س
بخش مالى بايد بگويم در اميد نويسندگان تاثيرى ندارد. البته كسى از كمك مالى 
قوى بدش نمى آيد. كسانى كه در وهله اول نگاه شان به پيدا كردن جايگاه و هويت 
خودشان در اين آوردگاه باشد، به اين مسائل نگاه نمى كنند. افراد مى توانند سرشان 
را باال بگيرند و بگويند ما هم توانستيم در جايزه جالل آل احمد جايگاهى داشته 
باشيم. اين چهره فعال حوزه ادبيات دفاع مقدس همچنين افزود: ميزان جايزه از 
سويى به برگزاركنندگان بازمى گردد. من خودم در كار اجرايى جوايز و جشنواره ها 
حضور داشته ام. گاهى مشكالت مالى مى تواند كار را تحت الشعاع قرار بدهد. در اين 
شرايط بايد شركت كنندگان جهت انصاف را داشته باشند و فقط از دريچه يك عدد 
به جايزه نگاه نكنند. در مورد كتاب «آب هرگز نمى ميرد» چون كتاب راوى داشت، 
جايزه به دو بخش تقسيم شد.اين نويسنده درباره تاثير جوايز ادبى بر توجه مردم به 
آثار برگزيده گفت: اين تاثير دو بخش دارد؛ يك بخش اين است كه با توجه رسانه ها 
ــود. ساحت دوم  ــتياق براى خواندن كار زياد مى ش مردم كتاب را مى بينند و اش
توجه و اطمينان ناشران است. در مورد خود من هنوز كتاب به چاپ دوم نرسيده 
ــال يكى از پرفروش ترين  ــت. «آب هرگز نمى ميرد» در نمايشگاه كتاب امس اس
كتاب ها بود، اما ناشر هنوز اطمينان نكرده كه چاپ دوم را آغاز كند. اين درحالى 
ــود، چيزى در بازار موجود ــت كه از چاپ اول كه شامل سه هزار نسخه مى ش اس

 نيست.

ــل را يكى از  ــور، آموزش از طريق موباي ــازمان فنى و حرفه اى كش  رييس س
شيوه هاى جديد آموزشى دانست و افزود: در اين راستا با برخى اپراتورهاى تلفن 

همراه،هماهنگى شده تا روستاييان هم بتوانند آموزش ببينند.
ــورو معاون وزير در نشست  كوروش پرند، رييس سازمان فنى و حرفه اى كش
معاونان صنايع دستى استان ها به لزوم توجه بر سه حوزه پيش از توليد، توليد و 
پس از توليد در صنايع دستى و هنرهاى سنتى اشاره و بيان كرد: سازمان فنى و 
حرفه اى، پس از جمع آورى سوابق در حوزه صنايع دستى، برنامه اى مدون كرده 
تا شاهد رشد آموزش در بخش صنايع دستى باشيم و عالوه بر اين، نياز سنجى، 
ــتانداردهاى آموزشى، جذب، تربيت و تامين مربى،  برنامه ريزى و بازنگرى اس

آماده سازى فضا  و امكانات آموزشى براى توسعه صنايع دستى اقدام كنيم.
 mobile training پرند تاكيد كرد: از جديدترين روش هاى آموزشى نوين
يا آموزش از طريق موبايل است كه زمينه هاى اجراى آن فراهم شده است. در 
اين راستا با برخى اپراتورهاى تلفن هاى همراه در كشور هماهنگى هايى صورت 
گرفته تا روستاييان عالقمند بتوانند بدون طى مسير و صرف وقت و هزينه از 

امكانات آموزشى بهره مند شوند.
رييس سازمان فنى- حرفه اى ادامه داد: درزمينه آموزش اين حوزه به سه دسته 
عمومى، فنى و تخصصى شغل، كسب و كار و كارآفرينى تقسيم شده است، كه 
بسيار مورد توجه قرار مى گيرد.در اين راستا سه مرحله پيش از توليد، توليد و 
پس از توليد به صورت زنجيره اى نگاه مى شود و در اين زمينه اتصال اين چرخه 
ــده و شرايط را براى توليد و  كارآفرينان، نخبگان و سرمايه گذاران وارد كار ش

عرضه بهتر صنايع دستى و ايجاد شغل براى هنرمندان فراهم كنند.
توليد، فروش و بازاريابى مثلث صنايع دستى را تشكيل مى دهند

بهمن نامورمطلق معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور نيز در اين نشست 
ــعه و حمايت و توجه ويژه به صنايع دستى گفت:  با اشاره به برنامه ششم توس
طى سال هاى اخير، به دليل تحريم هاى ناجوانمردانه، به برخى حوزه ها از جمله 
صنايع دستى آسيب وارد شده است و  اميد مى رود كه با حمايت از هنرمندان و 
فعاالن عرصه هنرهاى سنى، رونق اين بخش و سودآورى در آن را شاهد باشيم.
ــد 40 درصدى صادرات صنايع دستى گفت: ما در ارتباط با  وى با اشاره به رش
ديگر نهادها شاهد چنين رشدى نبوديم، اما در معاونت صنايع دستى با تكيه بر 

معيارهاى اساسى بر پايه صداقت به اين رشد و توسعه چشمگير دست يافتيم.
ــتى را راه اندازى انجمن  ــر از اقدامات حوزه صنايع دس نامورمطلق، يكى ديگ
صادركنندگان دانست و افزود: اميدواريم با رونق صادرات، به كمك هنرمندان 
ــتان ها مى خواهيم تا با  ــتا از معاونان صنايع دستى در اس بياييم و در اين راس
هنرمندان برجسته استان خود مذاكره كنند و از آنها بخواهند تا نگاه فرااستانى 

داشته باشند و به توليد محصوالنى سفارش پذير بپردازند.
ــه حوزه توليد، بازاريابى و  ــور با تاكيد بر اهميت س معاون صنايع دستى كش
فروش گفت: گاهى در برخى استان ها با توجه به شرايط خاص استان بر يكى از
 حوزه ها تاكيد بيشترى صورت مى گيرد. رابطه معاونت با استان ها، رابطه شبكه 
اى است نه هرمى به اين شكل كه هر استانى بايد براى خود بتواند برنامه ريزى 
كند و توليد  فكر داشته باشند چراكه ما با كمك استان ها مى توانيم در اجراى 

برنامه هاى پسا تحريم موفق عمل كنيم.
ــايه ــزود: بايد در س ــاتحريم اف ــت دوره پس ــر اهمي ــاره ب ــق با اش نامورمطل
 اقتصاد مقاومتى به اقتصاد دوره پساتحريم نگاه كنيم، اقتصاد مقاومتى سرلوحه 
اقتصاد پساتحريم است، خوشبختانه در سخنان مقام معظم رهبرى نيز به حوزه 
ــت.اگر بر اساس برنامه ها پيش  صنايع دستى توجه ويژه اى صورت گرفته اس

برويم دستيابى به اهداف و برنامه ها سخت نيست.

حميد حسام:

فقط از دريچه يك عدد  به جايزه جالل
نگاه نشود

رييس سازمان فنى- حرفه اى كشور:

آموزش صنايع دستى،  موبايلى 
مى شود
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خبر اخبار كوتاه 

ــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى گفت:  رييس ش
ــيجى موجب افزايش همدلى و همزبانى در جامعه  گسترش فرهنگ بس
ــيج همواره به عنوان يكى از بازوان توانمند انقالب اسالمى  مى شود و بس

مطرح است.
ــردان، دالوران عرصه   ــيج به همه غيورم على گرجى، با تبريك هفته بس
ايثار و خدمت و شهادت و جان  بركفان بسيجى گفت: بسيج به عنوان يك 
ــتاوردهاى آن هميشه در صف مقدم  ــت كه دس نيروى حافظ انقالب اس

حضور داشته است.
وى حركت در خط واليت را از ويژگى هاى بسيجيان برشمرد و تصريح كرد: 
بسيجيان بايد هم چون گذشته با پايبندى عملى به واليت مطلقه فقيه به 

حفظ وحدت و اتحاد و امنيت كشور كمك كنند.
گرجى با اشاره به اين كه بسيج از بدو تولد تاكنون خدمات بسيار زيادى را 
براى كشور انجام داده است، گفت: اين مجموعه عظيم بايد با ايجاد اميد و 
مبارزه با يأس و نااميدى، زمينه حضور مستمر و بانشاط جوانان و نوجوانان 

در جامعه را فراهم كند.
ــتان با ابراز اميدوارى از  ــالمى اس ــوراى هماهنگى تبليغات اس رييس ش
ــى بسيج در جامعه،  تأثيرات مهم برگزارى كارگاه هاى بصيرتى و آموزش
ــه تعبيرى جنگ  ــمن در فضاى مجازى و ب ــا توجه به هجمه دش افزود: ب
ــته است كه  ــنگين تر از گذش ــيج و بسيجيان، س ــالت امروز بس نرم، رس
ــيارى و تيزبينى در مقابل اين توطئه ها  الزم است بسيجيان بايد با هوش

بايستند.
ــد نظام  ــازوى توانمن ــوان ب ــواره به عن ــيج هم ــار كرد: بس گرجى اظه
ــبت هاى ايام اهللا انقالب اسالمى بوده  ــالمى و يار و ياور مراسم و مناس اس

است.
ــاز انقالب  ــيجيان در عرصه هاى مورد ني ــه بس ــور موثر و فعاالن وى حض
ــالمى را منجر به تغيير معادالت منطقه اى و موازنه نبرد به نفع جبهه  اس

ضد صهيونيستى و مقاومت ضدتروريسم دانست.

ــتان چهارمحال وبختيارى  ــاورزى اس ــازمان جهادكش مدير شيالت س
ــازى بچه ماهى در43مزرعه پرورش  گفت : طبق آمارگيرى از ذخيره س
درشهرستان كوهرنگ تعداد 8 ميليون وهفتصد وده هزار قطعه بچه ماهى 

ذخيره سازى شده است.
ــاره به اينكه،اين قطعه ماهى ها با وزن ميانگين مهندس منصورى، با اش

ــت افزود:پيش بينى  ــده اس ــازى ش ــرم دراين مزارع ذخيره س 10-5گ
مى شودتاپايان سال ازاين مزارع حدود 3995 تن ماهى بازارى برداشت 

شود.
ــده دراين مزارع به صورت مستقيم570  وى ،اظهاركرد:اشتغال ايجاد ش
نفر و غير مستقيم 1500نفر است كه ارزش ريالى اين ميزان ماهى حدود 

510ميليارد و935ميليون ريال است.

با نزديك شدن به 28 صفر سالروز رحلت حضرت رسول اكرم (ص) و شهادت 
امام حسن مجتبى (ع) اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى چهارمحال و بختيارى، 
در محل استاندارى با حضور اعضاء ،جلسه ستاد دائمى بزرگداشت پيامبر اعظم 

(ص) را تشكيل داد
ــتاندار به  ــى و اجتماعى اس ــى امنيت ــاون سياس ــرادى» مع  «خدابخش م
ــاره كرد و از اعضا خواست  ــريح برخى برنامه ها ى ويژه اين مناسبت اش تش
ــتادى، برنامه هاى  ــترك و س ــر در برنامه هاى مش ــاركت موث كه ضمن مش
ــه اعالم  ــه دبيرخان ــى ب ــه آت ــخص در هفت ــب مش ــز در در قال ــودرا ني خ

كنند.
ــاد اسالمى چهارمحال و بختيارى  جواد كارگران مديركل اداره فرهنگ وارش
نيز در جلسه ستاد گراميداشت پيامبر اعظم(ص) گفت: پس از نامگذارى سال 
ــوى مقام معظم رهبرى، عالوه بر انجام  1385 به نام پيامبر اعظم(ص) از س
فعاليت هاى متنوع فرهنگى هنرى كه به نام پيامبر(ص) برگزار مى شد، طرح 
قرائت زيارت   حضرت رسول(ص) ازبعيد همه ساله در سراسر كشورو استان 

برگزار مى شود.
ــول اكرم(ص)  ــم 28 صفر همزمان با رحلت رس وى در ادامه افزود: اين مراس
ــاجد، مصلى ها، حسينه ها و تكاياى  و شهادت امام حسن مجتبى(ع) در مس

سراسر استان چهار محال و بختيارى برگزار مى شود.
ــالمى چهارمحال و بختيارى، با اشاره به  ــاد اس مديركل اداره فرهنگ وارش
ــتان تصريح كرد: همكارى و  مشاركت سازمان ها و دستگاه هاى مختلف اس
هميارى دستگاه هاى مختلف استان مى تواند در برپايى هرچه بهتر اين مهم 

كمك كند.
كارگران، ايجاد روحيه تحقيق و تدبر، آشنايى با ابعاد زندگى پيامبر اعظم(ص) 
ــم ع ــداف برگزارى اين مراس ــوى را از اه ــج فرهنگ ناب نب ــاعه و تروي و اش

نوان كرد.
ــرى متعددى،  ــى و هن ــى، فرهنگ ــاخص دين ــاى ش ــه ه ــت: برنام وى گف
ويژه بزرگداشت رحلت پيامبر اكرم(ص) در كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 

سراسر استان برگزار مى شود.
ــگان در  ــت: عضويت راي ــا گف ــاير برنامه ه ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب  وى در ادام
ــرت  ــالد حض ــا مي ــر (ص) ت ــت پيامب ــى از رحل ــاى عموم ــه ه كتابخان
رسول(ص)،مسابقه كتابخوانى بين كاركنان ،نمايشگاه آثار هنر هاى تجسمى 
استفاده از ظرفيت مطبوعات، برگزارى نشست هايى با علما و كارشناس مذهبى 
باتشريح و تبيين زيارت از بعيد در بخش برنامه هاى توليدى سيماى استان ار 

برنامه هاى فرهنگى ستاد پيامبر اعظم در استان است.
وى در ادامه ياد آور شد:كليه اعضا پيشنهادات و برنامه هاى ساليانه ويژه گرامى 
داشت پيامبر اعظم ( ص) خود را تهيه و به دبيرخانه ستاد جهت طرح در جلسه 
chb@farhang.gov. آتى به شماره فاكس 03833334888و يا ايميل

ir ارسال كنند .
گفتنى است اين جلسه كه به دبيرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان  
ــد، اعضايى چون سازمان بسيج  در محل سالن جلسات استاندارى برگزار ش
ــالمى، آموزش و پرورش، اوقاف و امور خيريه،  كارمندان ، ادارات تبليغات اس
ــاجد دانشگاه ها و ــيج، كانون هاى فرهنگى و هنرى مس نيروى مقاومت بس
ــتان و اداره كل  ــروى انتظامى اس ــالم ،حوزه هنرى ني هيات رزمندگان اس

كتابخانه هاى عمومى استان و ..حضور داشتند.

بسيج،  بازوى توانمند همه  عرصه هاى 
انقالب اسالمى

ذخيره سازى بچه ماهى 
در كوهرنگ

گراميداشت پيامبر اعظم(ص) 
در استاندارى برگزار شد

حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى با رونمايى از كتاب «خاطرات خيس » بخشى از يادها 
و خاطرات هشت سال دفاع مقدس را ورق زد.

ــوزه هنرى  ــگ و مطالعات پايدارى ح ــوى دفتر فرهن ــرات خيس» از س كتاب «خاط
چهارمحال و بختيارى منتشر شده است كه روايتگر بخشى از دالورى هاى مردم فرخشهر 

در هشت سال دفاع مقدس است كه خاطرات « عزت اهللا سميع» است.
ــا و مجلس حوزه  ــتان ه ــدارى اداره كل امور اس ــات پاي ــر فرهنگ و مطالع مدير دفت
ــب خاطرات رزمندگان  ــيجى را در قال هنرى گفت:بايد تالش كرد مفهوم فرهنگ بس

دفاع مقدس و شهيدان به نسل جوان معرفى كرد. 
ــهر  ــهر فرخش ــاب كه در ش ــن كت ــى از اي ــن رونماي ــور، در آيي ــمى پ ــد قاس محم
ــه جنگ  ــدگان جبه ــاى رزمن ــته ه ــرات و دل نوش ــط خاط ــد،افزود: فق ــزار ش برگ
ــز  ــهدا و رزمندگان،ني ــدران ش ــادارن و پ ــداكارى م ــه ف ــود بلك ــاب ش ــد كت نباي
ــس» ــرات خي ــاب «خاط ــاره كت ــد. وى درب ــندگان باش ــر نويس ــد نظ ــد م باي

حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى گفت: اين كتاب با نثرى روان و صادقانه نوشته شده 
است و تالش شده تمامى اتفاقات در طول دفاع مقدس را كه براى يك رزمنده بيسيمچى 

رخ داده به تصوير بكشد.
ــت و نخواسته براى جذب  ــده اس به گفته وى،در كتاب خاطرات خيس كمتر اغراق ش
مخاطب خود، داستان را عوض كند، چيزى كه متاسفانه دربرخى از كتاب هايى كه با اين 
موضوع توليد مى شود،كمتر ديده مى شود. رييس حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى 
نيز در اين نشست گفت: خاطرات خيس عنوان چهارمين كتاب حوزه هنرى استان است 

كه با موضوع دفاع مقدس و انقالب اسالمى منتشر مى شود.
حجت اهللا شيروانى افزود:كتاب خاطرات خيس،خاطرات رزمنده چهارمحال و بختيارى 
عزت اهللا سميع است كه از روزهاى آغازين جنگ تحميلى و دفاع مقدس در جبهه حضور 

داشته و در اغلب عمليات  هاى مهم به عنوان بى سيم چى حضور داشته است.
ــيجى و دفاع  ــاندن فرهنگ بس وى افزود :حوزه هنرى همه ظرفيت خود را براى شناس
ــته و تالش دارد با توليد آثارى اين چنينى در ديگر واحدهاى هنرى  مقدس به كار بس

تخصصى خود نيز اين فرهنگ را به نسل جوان معرفى كند.
ــنده اين كتاب نيز گفت:نام اين كتاب از اين رو خاطرات خيس  ــميع نويس عزت اهللا س
ــته هاى من در دوران دفاع مقدس و عمليات هاى  گذاشته شد كه چندين بار دل نوش
مختلف خيس شد و من با باسازى توانستم آنها را تا به امروز سالم نگه داشته و در قالب 

اين كتاب منتشر كنم . 
سميع افزود: در اين كتاب بيشتر به خاطراتى از عمليات هايى چون فتح المبين، رمضان، 
محرم، والفجر 4 و بدر اشاره شده كه تالشى براى رعايت سادگى و انتقال روايت  هايى بى  

تكلف از سال  هاى حماسه و شور بوده است.
ــتقل  ــين(ع) و تيپ مس ــرف، تيپ امام حس ــكرهاى نجف اش ــميع در لش عزت  اهللا س
قمر بنى هاشم(ع) هم رزم سرداران بزرگى چون شهيد سيد كمال فاضل و شهيد ايرج 
ــهر در 10كيلومترى مركز  ــتان بوده است.  شهر فرخش ــهيدان اس آقابزرگى و ديگر ش
ــت سال دفاع مقدس شهداى بزرگى را تقديم  چهارمحال و بختيارى قرار دارد و در هش

انقالب اسالمى كرده است.

ــزرگ  ــه گاودارى ب ــت: س ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح  اس
دو هزار و 500 راسى در چهارمحال و بختيارى احداث مى شود.

ــه گاودارى بزرگ دو هزار و  ــاره به اينكه س ــتكى ، با اش قاسم سليمانى دش
ــود، اظهار داشت: اين  ــى در چهارمحال و بختيارى احداث مى ش 500 راس
ــتان راه اندازى  ــى در اين اس ــى و دولت ــط بخش خصوص گاودارى ها توس

مى شود.
وى اظهار داشت: يكى از اين گاودارى ها توسط بنياد مستضعفان، يكى ديگر 
ــط بخش خصوصى با  ــومين گاودارى نيز توس ــط بخش خصوصى و س توس

بهره گيرى از مشاركت خارجى احداث مى شود.
استاندار چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: يكى از اين گاودارى ها در منطقه 
ــتگرد امامزاده چهارمحال و بختيارى احداث مى شود كه حدود يك ماه  دس
پيش كلنگ اين گاودارى بر زمين خورد و هم اكنون كار احداث اين گاودارى 

بزرگ آغاز شده است.

سليمانى دشتكى در ادامه خاطر نشان كرد: يكى از گاودارى هاى بزرگ ديگر 
استان در منطقه «بن» چهارمحال و بختيارى ساخته مى شود كه مكان آن 
مشخص شده است و به دنبال تخصيص آب از پروژه انتقال آب بن - بروجن 

براى اين پروژه هستيم.
ــعه  ــيار براى توس وى با بيان اينكه چهارمحال و بختيارى ظرفيت هاى بس
ــتان بهره  ــعه اس ــاورزى و دامدارى دارد و بايد از اين ظرفيت براى توس كش
گرفت، افزود: استان چهارمحال و بختيارى همسايه استان هاى بزرگ كشور 
از جمله اصفهان و خوزستان است كه بايد از اين ظرفيت براى توسعه استان 

استفاده شود.
ــخنان خود گفت: توليد  ــتاندار چهارمحال و بختيارى در بخش پايانى س اس
ــتان ها  ــدارى و فروش در بازار اين اس ــاورزى و دام محصوالت مختلف كش
مى تواند درآمد قابل توجهى را براى چهارمحال و بختيارى رقم بزند كه بايد 

از اين فرصت استفاده كرد.

استاندار چهارمهال بختيارى:

احداث
 سه گاودارى 
2500 راسى 

حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى خاطرات جبهه را ورق زد

ابالغ وقت رسيدگى
9/55  نظر بــه اينكه در پرونده  كالســه 940973  خواهان مجتبى كنعانى 
هرندى فرزند رمضان دادخواســتى مبنى بر مطالبه خســارت به طرفيت 
معصوم آقا محمد حسين تجريشــى فرزند محمد تقديم نموده است؛ وقت 
رسيدگى براى روز شــنبه مورخ 94/10/12 ســاعت 9/30 صبح تعيين 
گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين  شــعبه واقــع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 24221 شعبه نهم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/56  نظر به اينكه در پرونده  كالســه 940913  خواهان مهران آقابابائى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد رسول تيمورى جروكانى- 
محســن تيمورى جروكانى تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى براى مورخ 
94/10/12 ساعت 8 تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين  شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف 24208 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى

شــماره   9409970354801008 دادنامــه: شــماره   9 /4
پرونده:9409980359500117 شماره بايگانى شعبه: 940514 شاكى: 
آقاى صادق مارانــى فرزند بمانعلى به نشــانى شهرســتان اصفهان – 
خ.خرم – خ.شــهيدان غربى – ك39- پ217 متهم: آقاى محمود عرب به 
نشانى مجهول المكان اتهام: كالهبردارى برداشت از حساب گردشكار: 
دادگاه با بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده كفايت و ختم رسيدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح زير مبادرت به انشاء و 
صدور راى مينمايد. راى دادگاه:در خصــوص اتهام آقاى محمود عرب 
براتى داير بر كالهبردارى به مبلغ 35/900/000 ريال با توجه به شكايت 
آقاى صادق مارانى و گزارش واصله از مرجع انتظامى و پاسخ استعالم 
از بانك انصار و احراز اينكه متهم مبلغ مذكور را از حساب شاكى برداشت 
نموده و با مانور متقلبانه وى را فريب داده و متوارى شــدن متهم و عدم 
دفاع وى و كيفرخواست صادره از دادسرا و ساير قرائن و امارات دادگاه 
بزه انتسابى به متهم  را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده يك قانون 
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى متهم موصوف 
را به تحمل يك سال حبس و پرداخت 35/900/000 ريال جزاى نقدى به 
دولت و استرداد اين مبلغ در حق شاكى خصوصى محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همين دادگاه قابل واخواهى 

است.م الف:23036  شعبه 122 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
ابالغ راى

شــماره   9409970354801005 دادنامــه: شــماره   9 /3
پرونده:9109980364600872 شــماره بايگانى شعبه:940512 شاكى: 
آقاى مهدى مهره كش فرزند رضا به نشانى خ.مسجدسيد – كوى مسجد 
محمدى – بن.بســت فرخنده – منزل آخر متهم: آقــاى عليرضا امينى به 
نشانى مجهول المكان اتهام ها: 1- توهين به اشخاص عادى 2- مزاحمت 
تلفنى گردشــكار: دادگاه با بررســى مجموع اوراق و محتويات پرونده 
كفايت و ختم رسيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
زير مبادرت به انشــاء و صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى عليرضا امينى داير بر فحاشى و توهين نسبت به آقاى مهدى 

مهره كش با توجه به گذشت قطعى شاكى خصوصى و قابل گذشت بودن 
موضوع استنادا به مواد 100 تا 104 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 
92 و ماده 13 قانون آيين دادرســى كيفرى قرار موقوفى تعقيب متهم را 
صادر و اعالم مى نمايد و در خصوص اتهام نامبــرده داير بر مزاحمت 
تلفنى صرفنظر از گذشت شاكى خصوصى به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتى 
و استنادا به اصل 37 قانون اساسى و ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى 
راى بر برائت متهم صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ در محاكم تجديدنظر اصفهان قابل اعتراض است.م 

الف:23035 شعبه 122 دادگاه كيفرى 2 اصفهان
ابالغ راى

شــماره   9409976836700203 دادنامــه: شــماره   9 /2
پرونده:9309980352001587 شماره بايگانى شعبه:940070 خواهان: 
خانم طلعت بينازاده فرزند رضا به نشانى شهر بهارستان – خ.آزادى – 
خ.معراج – عسگرى6- پ98- بلوك226 خوانده: آقاى ايرج كماليان فرزند 
نجف به نشــانى بهارســتان – خ.الفت غربى – چهارراه ايثار – روبروى 
كاالى پزشكى محمد – سوپرى دريا خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم طلعت بينازاده فرزند 
رضا به طرفيت آقاى ايرج كماليان فرزند نجف به خواسته صدور اجازه 
طالق و احراز شــرايط اعمال وكالت به جهت تخلف خوانده از شــروط 
ضمن عقد با عنايت به جامع محتويات پرونده و مســتندات دادخواست 
از جمله ســند ازدواج شــماره 9799-1374/2/17 دفتر رسمى ازدواج 
شماره 15 برازجان و رونوشت شناسنامه خواهان بدوا رابطه زوجيت 
آنان به ســبب عقد نكاح دائم ثابت و محرز اســت و اينكه دادگاه و داورا 
زوجين در اجراى ماده 27 قانون حمايت خانواده سعى در ايجاد صلح و 
سازش نمودند وليكن موثر واقع نشد و زوجه اصرار بر متاركه به جهت 
تحقق شروط ضمن العقد و عسر و حرج دارد و بيان داشته است همسر 
وى مبتال به بيمارى اسكيزوفرنى و در مدت زندگى مشترك با وى سوء 
معاشــرت داشــته و مورد ضرب و جرح قرار مى داده تا اينكه در تاريخ 
1392/1/30 وى را بــا ايراد ضرب و جرح از منزل بيرون كرده اســت و 
خودش نيز به مكان نامعلومى رفته و او را رها كرده است و نفقه وى را هم 
تامين نكرده است و ادامه زندگى با وى قابل تحمل نمى باشد درخواست 
رسيدگى دارد دادگاه نيز با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان 
و گواهى گواهان و مدارك ارائه شــده شــامل تصوير گواهى پزشــكى 
قانونى و اينكه خوانده در پرونده 920730 اين دادگاه با تقديم دادخواست 
اعسار از پرداخت مهريه بيان نموده است كه سالهاست مبتال به بيمارى 
اســكيزوفرنى اســت و شــغل و درآمدى ندارد و  اينكه خوانده در محل 
اقامت قبلى و محل اقامتى كه خود در پرونــده هاى ديگر اعالم كرده بود 
شناسايى نشده است لذا به نظر دادگاه تحقق بند هشت شروط ضمن عقد 
و عسر و حرج براى خواهان محرز و دعوى وى ثابت و وارد مى باشد و 
با نظر موافق قاضى مشاور مستندا به ماده 1130 قانون مدنى خوانده را 
اجبار به مطلقه نمودن خواهان مى نمايد و در صورت عدم اقدام سر دفتر 
اجراى صيغه طالق به نمايندگى از اين دادگاه اجراى طالق خواهد نمود و 
همچنين به جهت تحقق شــروط ضمن عقد و بانظر موافق قاضى مشاور 
مستندا به ماده 1119 قانون مدنى و ماده 26و27و31و33 قانون حمايت 
خانواده حكم به احراز شــرايط اعمال وكالت صادر و اعالم مى شود و 
مدت اعتبار آن از تاريخ قطعيت شش ماه مى باشــد و زوجه مى تواند با 
مراجعه به يكى از دفاتر ثبت طالق به وكالت از طرف زوج با حق توكيل به 
غير و عنداالقتضاء بذل كل و يا قسمتى از مهريه و قبول بذل از طرف زوج 
با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نمايد و رعايت شــرايط موضوع مواد 
1134و1135و1136و1140و1141 قانــون مدنى به عهده مجرى صيغه 
طالق خواهد بود خواهان راجع به حقوق مالى خــود مهريه را جدا اقدام 
كرده است و مابقى مطالبات و حقوق در اين پرونده ادعايى ندارد مدخوله 

مى باشد زوجين داراى يك فرزند هستند كه بالغ مى باشد دادگاه راجع به 
وى مواجه با تكليف نمى باشد حسب االقرار جهيزيه اش در اختيار خودش 
مى باشد هنگام ثبت طالق ارائه گواهى پزشــك ذى صالح در خصوص 
وجود حمل يا عدم آن الزم است اين راى حضورى و ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين و پس از انقضاء مهلت واخواهى 
به مدت بيست روز هم قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان 

اصفهان مى باشد.م الف:22393 شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان
 حصر وراثت

9/11 خانم فرخنده غفورى كردآبادى داراى شناســنامه شماره 466 به 
شرح دادخواست به كالسة 4483/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسين غفورى 
كردآبادى بشناسنامه 40 در تاريخ 83/5/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- فرخنده 
غفورى كردآبــادى ش.ش 466 (فرزند) 2- فرزانه غفــورى كردآبادى 
ش.ش 227 (فرزند) 3- ثريا غفورى كردآبادى ش.ش 2 (فرزند) 4- سميرا 
غفورى كردآبادى ش.ش 34 (فرزند) 5- سمانه غفورى كردآبادى ش.ش 
281 (فرزند) 6- نرگس خاتون غفــورى كردآبادى ش.ش 8963 (فرزند) 
7- اصغر غفــورى كردآبادى ش.ش 1272180808 (فرزند) 8- حســن 
غفورى كردآبادى ش.ش 2176 (فرزنــد) 9- صديقه قربى جبلى ش.ش 
114 (همسر) 10- سميه غفورى كردآبادى ش.ش 3 (فرزند) 11- جميله 
كمالى جبلى ش.ش 1128 (مادر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23517 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/12 آقاى مســعود بدريان داراى شناســنامه شــماره 2117 به شرح 
دادخواست به كالسة 4479/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عرفان بدريان بشناسنامه 
1274701759 در تاريخ 94/6/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- منور عباسيان ش.ش 
43 (مادر) 2- مســعود بدريان ش.ش 2117 (پدر) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23518 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/13 آقاى محمدعلى ميرعســكرى داراى شناسنامه شماره 85 به شرح 
دادخواست به كالســة 4481/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ناهيد رضوانى 
بشناسنامه 43 در تاريخ 94/4/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سيد هوتن ميرعسكرى 
ش.ش 1562 (فرزند) 2- سيد محمدعلى ميرعسكرى ش.ش 85 (همسر) 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:23519 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

9/14 آقاى بهنام اسحقى ريزى داراى شناسنامه شماره 1270567551 به 
شرح دادخواست به كالسة 4501/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن اسحقى 
ريزى بشناسنامه 28 در تاريخ 94/7/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- طاهره كيقبادى 
نيــا ش.ش 423 (زوجه) 2- خديجــه اســحاقى ش.ش 699024 (مادر) 
3- رحمت ا... اســحقى ش.ش 5485 (پدر) 4- نسيم اسحقى ريزى ش.ش 
1271459779 (فرزند) 5- نوشين اســحقى ريزى ش.ش 3749 (فرزند) 
6-ندا اسحقى ريزى ش.ش 2985 (فرزند) 7- بهنام اسحقى ريزى ش.ش 
1270567551 (فرزند) 8- بهروز اسحقى ريزى ش.ش 21079 (فرزند) 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:23520 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

9/15 خانم پريوش آگهى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 630 به شرح 
دادخواست به كالسة 4506/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان توران دخت ذوالفقارى 
سيچانى بشناسنامه 182 در تاريخ 94/6/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- سياوش 
آگهى اصفهانى ش.ش 857 (فرزند) 2- كورش آگهى ش.ش 957 (فرزند) 
3- پرى وش آگهى اصفهانى ش.ش 630 (فرزند) 4- مهوش آگهى ش.ش 
908 (فرزند) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23521 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/16 خانم پريوش آگهى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 630 به شرح 
دادخواست به كالسة 4506/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قاسم آگهى اصفهانى 
بشناسنامه 42308 در تاريخ 85/5/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- كورش آگهى 
ش.ش 957 (فرزند) 2- ســياوش آگهى اصفهانــى ش.ش 857 (فرزند) 
3- پرى وش آگهى اصفهانى ش.ش 630 (فرزند) 4- مهوش آگهى ش.ش 
908 (فرزند) 5- توران دخت ذوالفقارى ســيچانى ش.ش 182 (همسر) 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد
 او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:23522 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

9/17 آقاى سيد كمال حســينى رنانى داراى شناســنامه شماره 1003 
به شرح دادخواســت به كالســة 4507/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد 
حسن حســينى بشناســنامه 119 در تاريخ 94/7/7 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سيد 
كمال حسينى رنانى ش.ش 1003 (فرزند) 2- مريم حسينى رنانى ش.ش 
555 (فرزند) 3- مهرى حســينى رنانى ش.ش 86 (فرزنــد) 4- مرضيه 
حســينى ش.ش 19408 (فرزند) 5- مينا سادات حســينى رنانى ش.ش 
2486 (فرزند) 6- محبوبه حسينى رنانى ش.ش 1130029808 (فرزند) 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد
 او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:23523 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
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ــورها  ــتگذاران علم و فناورى كش ــى براى سياس  برنامه آموزش
ــور و مديركل دفتر  ــاورى 29 كش ــووالن علم و فن با حضور مس
ــره جنوبى برگزار ــاورى وزارت علوم در ك برنامه ريزى و امور فن

 شد.
در اين جلسه پروفسور يونگا پارك رييس موسسه سياستگذارى 
و ارزيابى علم و فناورى كره جنوبى گفت: با برنامه ريزى 10 ساله 
ــيس موسسات  ــعه نوآورى در فناورى و نيز تأس و تمركز بر توس
حمايت كننده مالى متعدد و بر مبناى توسعه رقابتى، بخش زيادى 

از مسير فناورى در كره جنوبى طى شده است.
ــتگذارى و ارزيابى علم و  وى عنوان كرد: تأسيس موسسه سياس
فناورى كره جنوبى (KISTEP) وابسته به وزارت علوم، فناورى 
ــال 1999 به تحقق توسعه فناورى  اطالعات و برنامه ريزى در س

اين كشور كمك زيادى كرده است.
رييس موسسه سياستگذارى و ارزيابى علم و فناورى كره جنوبى 
افزود: پايه و اساس علوم و فناورى و نوآورى كشور كره جنوبى را 
ــكيل مى دهند و از برنامه هاى مهم  دانشگاه هاى اين كشور تش
ــوق هاى مختلف  ــگاه ها، ارائه مش ارتقاى بهره ورى در اين دانش
ــتعداد، دعوت از  ــوآوران، آموزش جوانان با اس براى محققان و ن
ــمندان خارجى و آموزش در دوره هاى مختلف سنى مردم  دانش

اين كشور است.
يونگا پارك گفت: بودجه تحقيق و توسعه بخش غيردولتى كشور 
كره از سال 1982 تا 2014 به ميزان 180 برابر افزايش يافته است 
ــور اول جهان از نظر نوآورى در  و كشور كره جنوبى جزء دو كش

فناورى است.

ــتفاده از آن مى توان كفش هاى  ــده كه با اس فناورى جديدى ابداع ش
ورزشى را مجهز به سيستم روشنايى كرد. 

ــت كه براى اين   Shoe Lights °270 Night Runner عنوانى اس
نوآورى انتخاب شده است تا دونده با نصب آن بر روى كفش ورزشى خود 

به راحتى در محيط هاى تاريك به فعاليت ورزشى خود ادامه دهد.
اين مجموعه كه شامل چراغ و گيره مى شود ضد آب بوده و به جهت آنكه 

وزن بسيار اندكى دارد تأثيرى بر عملكرد دونده نخواهد داشت.
ــت  ــاى LED اس ــراغ ه ــان چ ــه هم ــن مجموع ــى اي ــش اصل بخ
ــود.  ــش متصل مى ش ــوى كف ــه جل ــوص ب ــره مخص ــط گي كه توس
ــى دونده  ــير حركت ــى در مس ــل توجه ــنايى قاب ــا  روش اين چراغ ه
ــورت گرفته  ــاى  ص ــه در آزمايش ه ــورى ك ــه ط ــى كنند ب ايجاد م
ــيده  ــه ثبت رس ــا 270 درجه ب ــا ت ــراغ ه ــن چ ــنايى اي ــه روش زاوي
است.همچنين زائده اى كه در دل آن چراغ كوچك قرمزى تعبيه شده 
ــود تا دونده از آگاه بودن رانندگان  به قسمت پشت كفش متصل مى ش
خودروهايى كه شب هنگام به او نزديك مى شوند خيالى آسوده داشته 
ــد.يكى از ويژگى هاى اين فناورى، قابل تنظيم بودن چراغ هاى آن  باش
است به طورى كه كاربر مى تواند بر اساس عالقه خود زاويه تابش آنها را 
تنظيم كند.اين نوآورى در سايت جذب سرمايه Kickstarter با اقبال 
قابل توجهى روبرو شده و حاال به نظر مى رسد در آستانه توليد انبوه قرار 

داشته باشد.
ــتفاده از كابل هاى  ــا اس ــاى LED اين كفش كه ب ــنايى چراغ ه روش
مخصوص شارژ مى شوند تا عمق 30 مترى تاريكى و مواقع بارش باران 
ــن مجموعه امكان  ــارژ باترى ليتيوم يونى اي نفوذ مى كنند. با هر بار ش
استفاده از آن تا 8 ساعت وجود دارد. قيمت اين مجموعه در خريد آنالين 

نزديك به 60 دالر عنوان شده است.

ــاالنه بيش از 100 مدل از   معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: س
انواع تجهيزات مخابراتى، تحت آزمون كيفيت در آزمايشگاه  هاى مرتبط با 

اين امر، قرار مى گيرند.
ــاى موجود در  ــگاه ه ــارى در مورد كميت و كيفيت آزمايش محمد خوانس
ــگاه ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: در حال حاضر در پژوهشكده  پژوهش
ارتباطات - CT- اين پژوهشگاه 3 آزمايشگاه تاييد نمونه در حوزه تجهيزات 
راديويى، تجهيزات نورى و شبكه و 4 آزمايشگاه تحقيقاتى در حوزه فناورى 
اطالعات و ارتباطات فعاليت مى كنند.رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناورى 
اطالعات، با بيان اينكه ساالنه بيش از 100 مدل از انواع تجهيزات مخابراتى 
در آزمايشگاه هاى اين پژوهشگاه، تحت آزمون قرار مى گيرند ادامه داد: اين 
ــت ذى نفعانى چون سازمان تنظيم مقررات  آزمون هاى كيفيت به درخواس

و ارتباطات راديويى انجام مى شود و منطبق با استانداردهاى روز دنيا است.

وى با تاكيد بر ضرورت به روزرسانى اين آزمايشگاه ها گفت: با توجه به ارتقاء 
ــا له آزمايشگاه هاى حوزه  ــاس طرح 3 س مداوم فناورى هاى روز دنيا، براس
فناورى اطالعات و ارتباطات مصوب سال 93 شوراى معاونان وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات، با حمايت اين وزارتخانه، ايجاد يا ارتقاء 8 آزمايشگاه تا سال 
95 در دستور كار پژوهشگاه قرار دارد كه با اجراى كامل اين طرح توسعه اى، 

در حوزه فناورى اطالعات مطابق با استانداردهاى روز دنيا عمل مى كنيم.
ــال حاضر 5 ماژول  ــگاه امنيت نيز در ح ــارى تصريح كرد:  در پژوهش خوانس
 open - ــاز ــود و ابزارهاى منبع ب ــر تجهيزات موج ــگاهى مبتنى ب آزمايش
source - طراحى، ايجاد و در حال ارائه خدمت بوده و مطالعات طراحى براى 
آزمايشگاه هاى ديگر نيز در حال انجام است.وى بر يكپارچگى انجام فعاليت 
ــى تاكيد كرد و افزود:  انجام طرح هاى كالن در اين پژوهشگاه با  هاى پژوهش
حضور اعضاى هيات علمى كه از توانمندى هاى امور پژوهش، توسعه و نوآورى 
(R&D&I) برخوردارند مى تواند يكپارچگى فعاليت هاى پژوهشى دراين 
ــتفاده از  مركز را فراهم آورد.معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، به اس
متخصصان پژوهشگاه و همچنين اساتيد و متخصصان خارجى و ايرانى مقيم 
ــال جارى 36 عنوان  ــاره كرد و افزود: در 6 ماهه ابتداى س خارج از كشور اش
ــط متخصصين  ــد كه از اين تعداد 2 عنوان توس ــمينار برگزار ش كارگاه و س
ــور و بقيه  ــى مقيم خارج از كش ــط متخصصين ايران خارجى، 5 عنوان توس
ــت. با توجه به برنامه ريزى هاى  ــگران داخلى برگزار شده اس توسط پژوهش
انجام شده تا پايان سال جارى 30 عنوان كارگاه و سمينار تخصصى در برنامه 
ــت.وى درباره برنامه هاى آموزشى مبتنى  هاى آموزشى پيش بينى شده اس
ــگاه گفت: در 6 ماهه اول سال جارى 34 عنوان  بر طرح هاى مصوب پژوهش
دوره آموزشى تخصصى برگزار شد و با توجه به پروژه هاى پژوهشى پژوهشگاه 
فناورى اطالعات و ارتباطات و لزوم افزايش مهارت پژوهشگران، 20 عنوان دوره 

آموزشى پيش بينى و در اولويت برنامه هاى اين مركز است.

بررسى برنامه هاى آموزشى سياستگذاران 
علم و فناورى در كره جنوبى

كفشهاى تان را مجهز به سيستم 
روشنايى كنيد

معاون وزير ارتباطات؛
تاسيس 8 آزمايشگاه تا سال 95

 محققان در يك شركت دانش بنيان موفق به طراحى سامانه اى در 
راستاى جلوگيرى از نشت اطالعات سازمانى شدند.

محققان در شركت دانش بنيان «امن افزار گستر شريف » موفق 
به طراحى سامانه اى به نام (سامانه پارس رايت ) شدند كه فرآيند 
ــاس سياست هاى  ــت اطالعات سازمانى را براس پيشگيرى از نش
امنيتى پيشرفته و با تكيه بر مكانيزم هاى كنترلى يكپارچه از داده ها 

و دارايى هاى سازمان انجام مى دهد.
ــگ از داده ها در يك  ــامانه عمليات نظارت مداوم و بالدرن اين س

سازمان را به كار مى گيرد.
 هدف از توليد و ارائه نرم افزار پارس رايت، پيشگيرى از نشت عمدى 
يا سهوى داده هاى سازمانى، سرقت يا نشت دارايى هاى ديجيتالى 
ــتقل از نوع داده و مكان ذخيره سازى و زمان  يا غيرديجيتالى مس
دسترسى به آنها با بهره گيرى از تكنيك هاى پيشرفته و قدرتمند 

ــى به  ــت هاى حقوق دسترس ــگارى برمبناى كنترل سياس رمزن
داده هاى طبقه بندى شده است.

ــنجى، طراحى و توليد از  ــزار در تمامى مراحل امكان س اين نرم اف
پيشرفته ترين فناورى هاى روز دنيا بهره برده است.

ــامانه پارس رايت جلوگيرى از  ــازى س  رويكرد غالب در پياده س
آسيب هاى احتمالى از منظر بدافزاها و خرابكاران و مهاجمان در 

فضاى سايبرى كشور است.
ــامانه  بدين منظور تدابير امنيتى به صورتى همه جانبه در اين س
ــش نيازمندى امنيتى ارگان ها و  ــت تا ضمن پوش تعبيه شده اس
سازمان هاى دولتى و غيردولتى در حفاظت از دارايى هاى اطالعاتى 
ــع در اختيار مديران امنيت  ديجيتالى، راهكارى يكپارچه و جام

كشور قرار دهد.
رمزنگارى داده هاى حياتى سازمان، كنترل درگاه هاى سخت افزارى 

ــت هاى امنيتى جهت  ــات، اعمال سياس ورودى/خروجى اطالع
بهره بردارى از برنامه هاى كاربردى مجاز/غيرمجاز، تهيه فهرست 
دارايى هاى سازمان، مديريت اسناد كاغذى و نظارت بر امنيت آنها 
با استفاده از مكانيزم هاى Watermarking» »از ويژگى هاى 

اين سامانه به شمار مى روند.
 همچنين گزارش گيرى از فعاليت كاربران كه به خوبى فاكتورهاى 
امنيتى مدنظر مديران سازمان را براساس سطح امنيتى پياده سازى 
ــتر اطالعاتى مجموعه تحت مديريت، مستقر مى كند، از  و در بس

ديگر ويژگى اين سامانه است.
ــناد  ــگارى فايل ها و اس ــتفاده از رمزن ــامانه پارس رايت، با اس س
ــازمان را براى  ــازمان ها، امكان جلوگيرى از نشت اطالعات س س

كاربران فراهم مى سازد.
 اين سامانه با در نظر گرفتن راه هاى نشت اطالعات، راهكارى جامع 

براى حفاظت از داده هاى سازمانى ارائه مى دهد.
ــامانه بومى پيشرو در  ــامانه پارس رايت «س مزاياى استفاده از س
ــت داده ها»، «نبود محصول مشابه بومى  ــگيرى از نش حوزه پيش
ــك نرم افزار  ــى از نصب ي ــذف مخاطرات ناش و غير بومى»، «ح
ــريع  ــعه س امنيتى خارجى» و «انعطاف پذيرى باال و امكان توس

ــتيبانى از زبان هاى  ويژگى هاى امنيتى» هستند.همچنين «پش
ــاير ابزارهاى  ــى» و «عملكرد شفاف در كنار س فارسى و انگليس
امنيتى متداول» از مزيت هاى بهره گيرى از اين سامانه محسوب 
مى شوند.در طراحى و توليد اين نرم افزار تالش شده است تا اولويت 
اساسى سازمان هاى مبتنى بر IT كه همان حق مالكيت داده است 
از كاربر سلب شده و تماما در اختيار مالك دارايى ( سازمان) قرار 
ــى دقيقى جهت پايش داده ها  گيرد. همچنين فرآيندهاى كنترل

حتى در خارج از سازمان در اين نرم افزار تعبيه شده است.
انعطاف پذيرى و توسعه سفارشى قابليت هاى اساسى سامانه با در 
نظر گرفتن فرآيند توليد كامال بومى آن و بهره گيرى از متد طراحى 

ماژوالر، از ديگر ويژگى هاى بارز پارس رايت به شمار مى رود.
اين سامانه هم اكنون مراحل توليد و پايدار سازى خود را به صورت 
كامل پشت سر گذاشته و در چندين سازمان دولتى/غيردولتى در 

حال بهره بردارى است.
 نرم افزار پارس رايت مراحل اخذ گواهينامه هاى امنيتى از مراجع 
ذى صالح نظير افتاى دولت و مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك 
كشور را آغاز كرده و طى يك ماه آينده تأييديه هاى الزم را از اين 

مبادى نيز دريافت خواهد كرد.
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در يك شركت دانش بنيان؛

سامانه پيشگيرى از نشت اطالعات سازمانى طراحى شد

خبر خبر

استفاده از پيشرفت هاى فناورى 
نانو ايران در بوليوى

در دانشگاه تهران؛
ربات طوطى نما براى درمان اوتيسم 

ساخته شد
ــژه براى رفع  ــو ايران به وي ــرفت هاى فناورى نان ــتفاده از پيش اس
ــطحى، از محورهاى گفتگو با داويد  مشكالت آلودگى آب هاى س
چوكه اونكا وزير امور خارجه بوليوى با على مرتضى بى رنگ معاون 
ــت  ــل و تبادل فناورى معاونت علمى و فناورى رياس امور بين المل

جمهورى ايران بود .
ــت علمى و فناورى  ــل و تبادل فناورى معاون معاون امور بين المل
رياست جمهورى گفت: در اين ديدار كه با موضوع همكارى ايران 
ــركار دبير ستاد ويژه  ــد، سعيد س و بوليوى در حوزه نانو برگزار ش
ــفير ايران در بوليوى  توسعه فناورى نانو ايران و رضا طباطبايى س

حضور داشتند.
ــه به فعاليت  ــور بوليوى با توج ــرد: در حال حاضر كش وى بيان ك
ــور خارج ــادن اين كش ــاب هايى كه از مع ــود و نيز پس معادن خ
 مى شود، مشكالتى در زمينه آلودگى آب هاى سطحى پيدا كرده 

است.
ــاب معادن، فلزات سنگينى  ــطه پس بى رنگ افزود: اكنون به واس
ــاهده  ــطحى بوليوى مش ــوه در آب هاى س ــرب و جي از قبيل س
ــور ايجاد كرده ــكالتى را براى منابع آبى اين كش مى شود كه مش

 است.
ــذف فلزات  ــا براى ح ــن روش ه ــى از بهتري ــرد: يك وى اظهارك
ــت و خوشبختانه  ــتفاده از نانو فيلتراسيون اس ــنگين از آب، اس س
ــده  ــازى نيز ش ــود دارد و تجارى س ــران وج ــاورى در اي ــن فن اي

است.
ــن زمينه  ــخص در اي ــور مش ــه ط ــدار، ب ــن دي ــت: در اي وى گف
گفت وگوهايى صورت گرفت و طرف بوليويايى خواستار همكارى 

ايران در اين زمينه شد.
بى رنگ يادآور شد: همچنين در اين ديدار دبير ستاد ويژه توسعه 
ــى در خصوص توانمندى هاى ايران در  فناورى نانو ايران توضيحات
حوزه نانو ارائه كرد و مقرر شد، كشور بوليوى درخواست خود را به 
صورت رسمى به ايران اعالم كند كه بر اساس آن تيمى از ايران براى 
نمونه گيرى از آب هاى آن كشور اعزام و بر اساس نوع آلودگى آب 
ــان ايرانى طراحى و  ــط متخصص ها، مكانيزم هاى تصفيه آب توس

ساخته شود.
وى گفت: تجهيز پژوهش سراهاى دانش آموزى و مراكز دانشگاهى 
ــاى مذاكرات  ــران از ديگر محوره ــط فناورى نانو اي بوليوى توس

دوجانبه امروز بود. 
بوليوى يك كشور در حال توسعه با شاخص توسعه انسانى متوسط 
است كه در مركز آمريكاى جنوبى قرار دارد. اين كشور منابع غنى 
ــالم صادراتى آن  ــرات از جمله اق ــى دارد و قلع، طال و جواه طبيع

است.

محققان دانشگاه تهران براى نخستين بار در كشور ربات طوطى نما را براى 
معالجه اوتيسم ساختند.

هادى مرادى مجرى پروژه «طراحى و ساخت ربات طوطى نما براى تعامل با 
كودكان اوتيستيك جهت توانبخشى» بيان كرد: اين ربات كه به شكل طوطى 
ساخته شده است قابليت تشخيص رنگ، اشكال مشخص، صدا و اشخاص را 

دارد و قابل كنترل از راه دور است. 
وى عنوان كرد: تشخيص اوتيسم (درخودماندگى) در كودكان اغلب از طريق 
مصاحبه با والدين و ارزيابى كودك توسط متخصص انجام مى شود بنابراين 
ــم و كودكان عادى، با ربات  با توجه به تفاوت رفتار كودكان مبتال به اوتيس

طوطى نما مى توان به تشخيص آنها پرداخت.
ــم تست شده  ــخيص بيمارى اوتيس مرادى با بيان اينكه اين ربات براى تش
ــت، گفت: هم اكنون در  است و مقاله هاى مربوط به آن نيز منتشر شده اس
ــت اين ربات براى كمك به آموزش نوبت گيرى در كودكان مبتال  حال تس

به اوتيسم هستيم.
به گفته وى، در اين تحقيق، توانبخش ربات را به عنوان نفر دوم در تعامل در 
نظر گرفته و كودك بايد رعايت نوبت ربات را درست انجام دهد و انتظار مى رود 
كه نتايج استفاده از ربات طوطى نما در اين نوع توانبخشى تا دو ماه آينده به 
دست آيد.  يادگيرى اشياء براى كودكان مبتال به اوتيسم و تشخيص احساس 

از مواردى است كه در آينده قصد فعاليت بر روى آن را داريم.
عضو هيات علمى دانشگاه تهران اظهار كرد: طراحى اين ربات در سطح جهان 
ــكال متفاوت ديده مى شود اما  منحصر به فرد است البته نمونه هايى در اش
ربات طوطى نما براى تشخيص و درمان اوتيسم با حمايت ستاد توسعه علوم 
ــناختى معاونت علمى براى نخستين بار  طراحى و ساخته  و فناورى هاى ش

شده است.
ــم از  ــراى درمان كودكان مبتال به اوتيس ــرد: در حال حاضر ب وى تصريح ك
ربات هاى مختلفى همچون «نائو»، استفاده مى شود كه چند ده ميليون تومان 
قيمت دارند اما ربات طوطى نما قيمتى معادل 6 ميليون تومان دارد كه در 

صورت وجود سرمايه گذار، تجارى سازى آن آغار مى شود.
ــون براى  ــارف ديگر همچ ــراى مص ــوان ب ــات را مى ت ــزود: اين رب وى اف
ــرگرمى  ــح (edutainment) آموزش زبان و س ــن تفري ــوزش در عي آم

(Entertainment) نيز به كار برد.

 معاون علمى و فناورى رييس جمهورى گفت: جمهورى 
اسالمى ايران مى تواند به افغانستان در زمينه ايجاد پارك 
فناورى در كابل كمك كند و نحوه درآمدزايى از فناورى را 

به اساتيد افغانستانى آموزش دهد.
سورنا ستارى در ديدار با وزير تحصيالت عالى افغانستان 
اظهار كرد: ايران و افغانستان دو كشور هم جنس هستند 
و به دليل قرابت اين دو كشور با يكديگر و نزديك بودن 
ــته  ــد روابط نزديك ترى با يكديگر داش فرهنگ آنها باي

باشند.
ايجـاد خط اعتبـارى تجهيـز آزمايشـگاه ها در 

افغانستان
ــاره  ــت جمهورى با اش ــاورى رياس ــاون علمى و فن مع
ــور  ــتفاده كش ــرورت ايجاد خط اعتبارى براى اس به ض
ــرفت فناورى ايران، بيان كرد: ايران  ــتان از پيش افغانس
ــى و تحقيقاتى مانند حوزه تجهيزات  در حوزه هاى علم
آزمايشگاهى كه به توانمندى رسيده است، مى تواند يك 
ــور افغانستان  خط اعتبارى و تخفيفى ايجاد كند تا كش

بتواند از فناورى هاى به روز و با كيفيت باال، بهره ببرد.
ستارى افزود: به طور مثال در حال حاضر ايران در حوزه 
ــرفت هاى قابل توجهى  تجهيزات آزمايشگاهى به پيش
رسيده است كه اين محصوالت را مى تواند با قيمت پايين 
و كيفيت باال در اختيار ديگر كشورها قرار دهد. از اين رو 

به مسووالن و فناوران افغانستان هم پيشنهاد مى دهيم 
از اين دستاوردها استفاده كنند.

ــرفت ايران در حوزه نانو، گفت: ايران  وى با اشاره به پيش
ــوزه نانوتكنولوژى  ــيار زيادى در ح ــرفت هاى بس پيش
ــكل  دارد كه نمونه بارز آن در پارك فناورى پرديس ش
ــوزه از  ــاالن اين ح ــتاوردهاى فع ــت و دس ــه اس گرفت
ــگاه قابل مشاهده ــطح دانش آموزى تا پس از دانش س

 است.
پيشنهاد تاسيس پارك فناورى در كابل

ــا ارائه  ــت جمهورى ب ــاورى رياس ــى و فن ــاون علم مع
ــيس يك پارك فناورى در  پيشنهادى در خصوص تاس
ــتانى،  كابل، بيان كرد: در صورت موافقت طرف افغانس
جمهورى اسالمى ايران مى تواند به اين كشور در زمينه 
ــد و نحوه  ــاورى در كابل كمك كن ــك پارك فن ايجاد ي
ــاتيد افغانستانى آموزش  درآمدزايى از فناورى را به اس

دهد.
ــى از بارزترين ــجويان را يك ــاتيد و دانش وى تبادل اس

 نمونه هاى همكارى علمى بين كشورها دانست و گفت: 
ــتان مى توانند در زمينه تبادل دانشجو و  ايران و افغانس
استاد با يكديگر همكارى داشته باشند چراكه زيرساخت 
ارتباطات آكادميك بين كشورها، همين تبادالت است. 

كمك به گسـترش ارتباطات دو كشـور با تبادل 

فناورى 
بهزاد سلطانى، نايب رييس هيات امناى صندوق نوآورى 
و شكوفايى در ادامه اين نشست، مهم ترين اتفاق در حوزه 
ــور را تغيير جهت اقتصاد از سمت اقتصاد  اقتصادى كش
ــمت اقتصاد دانش بنيان دانست و گفت: اين  نفتى به س
تغيير جهت، باعث شكوفايى استعدادهاى كشورمان شده 
ــركت هاى دانش بنيان زيادى در اين زمينه شكل  و ش
گرفته اند. البته توليد ناخالص داخلى اين شركت ها زياد 

نيست اما قطعا جهش بزرگى خواهد داشت.
وى تصريح كرد: به هيات افغانى حاضر در ايران پيشنهاد 
ــتاوردها و شركت هاى موجود  مى كنيم كه حتما از دس
در پارك فناورى پرديس بازديد داشته باشند تا ببينند 
ــت از فناورى درآمدزايى  ــته اس كه ايران چگونه توانس
ــعه علم و فناورى حركت  ــمت توس ــد به س داشته باش

كند.
ــس هيات امناى  ــوى ديگر، نصرت اهللا ضرغام، ريي از س
ــور در  ــگران و فناوران كش ــدوق حمايت از پژوهش صن
ــران در حوزه  ــات اي ــت: انتقال تجربي ــت گف اين نشس
ــعه فناورى و علم به افغانستان، يكى از  پيشرفت و توس
ــت كه مى تواند به نزديكى و  مهم ترين مولفه هايى اس
گسترش همكارى ها و ارتباطات بين هر دو كشور كمك

 كند.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى :

ايران، نحوه درآمدزايى از فناورى را به افغان ها آموزش مى دهد
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ــت: توليدات صنايع لبنى،  رييس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپايگان گف
ــيمى گلپايگان از باكيفيت ترين محصوالت كشور بوده كه  پليمرى و پتروش

داراى نشان معتبر و برند كشورى است.
ــى نيمه فعال در  ــر 130 واحد صنعت ــفى اظهار كرد: در حال حاض على يوس

گلپايگان است كه از اين تعداد 6 واحد در حال تعطيلى هستند.
ــع لبنى با 60 درصد  ــتان مانند صناي وى با بيان اينكه صنايع تبديلى شهرس
ظرفيت توليد در حال فعاليت هستند، افزود: به طور متوسط  مابقى واحدهاى 
صنعتى شهرستان بين 20 تا 40 درصد ظرفيت خود در حال فعاليت اند، اما در 
حال حاضر وضعيت واحدهاى صنعتى شهرستان گلپايگان رو به بحران است.
ــا  ــت: ب ــان داش ــگان اذع ــارت گلپاي ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع ريي
ــتان  ــى شهرس ــاى صنعت ــول در واحده ــد محص ــه تولي ــه اينك ــه ب توج
ــود، اما  ــر توليد مى ش ــتان كمت ــهرهاى اس ــاير ش ــبت به س ــگان نس گلپاي
ــاى صنعتى  ــور در واحده ــن محصوالت كش ــن و مرغوب تري با كيفيت تري
ــى و توليدات  ــاى لبن ــه فرآورده ه ــا جايى ك ــود، ت ــگان توليد مى ش گلپاي
ــورى  ــر و برند كش ــان معتب ــگان داراى نش ــيمى گلپاي ــرى و پتروش پليم

هستند.
ــازى خودرو جزو صنعت برتر شهرستان  وى با بيان اينكه واحدهاى قطعه س
گلپايگان محسوب مى شوند، تصريح كرد: در شهرستان 20 واحد قطعه سازى 
خودرو فعاليت دارد و به دليل اينكه به صنايع باالدستى خود وابسته هستند، 
مشكالت صنعت خودرويى كشور به قطعه سازان گلپايگان نيز تسرى پيدا كرده 
ــانى در اين واحدها شده است كه  و همين موضوع موجب تعديل نيروى انس

بايد براى رفع مشكالت قطعه سازان خودروى گلپايگان چاره انديشيده شود.
ــت: معوقات بانكى و بدهى  رييس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپايگان گف
مالياتى، بيمه اى و بانكى از ديگر مشكالت صنعت قطعه سازان خودرو است كه 

در اين زمينه آسيبى جدى به صنعت وارد كرده است.
ــتى خود  ــه وقتى واحدهاى صنعتى از صنايع باال دس وى تصريح كرد: چگون
هيچ گونه مبلغى كه درصدى متعلق به دولت است دريافت نكرده اند، ماليات 

آن را به صرف فاكتور فروش روى آن پرداخت كنند.
يوسفى اذعان داشت: عدم نقدينگى و عدم سرمايه در گردش و موجودى باالى 
انبار در برخى واحدهاى صنعتى عامل اصلى مشكالت مالى واحدهاى صنعتى 
است به طورى كه بعضى مواقع با قطع گاز و برق در شركت هاى صنعتى مواجه 

شديم كه با درايت فرماندار گلپايگان برطرف شده است.
ــه صنعت  ــا بيان اينك ــارت گلپايگان ب ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع ريي
شهرستان گلپايگان به طور مستقيم زمينه اشتغال 5 هزار نفر را فراهم كرده 
است، تصريح كرد: از اين تعداد حدود 2 هزار و 500 نفر در واحد قطعه سازى 

خودرو مشغول فعاليت هستند.
وى تأكيد كرد: مسووالن امر نسبت به مشكالت قطعه سازان گلپايگان در زمينه 
فراهم كردن سرمايه در گردش و بازاريابى برون مرزى اهتمام بيشترى نشان 
دهند چرا كه رفع مشكالت قطعه سازان كمك به توسعه شهرستان مى كند و 

در نهايت از مهاجرت به مراكز استان ها جلوگيرى به عمل مى آورد.

ــات اعزامى از  ــر هي ــفر اخي ــت: در س ــف آباد گف ــام جمعه نج ام
ــعه همكارى هاى  ــتاى توس ــاد به عنوان اولين گام در راس نجف آب
ــهرى  ــهر عالوه بر پذيرش تمامى امور خدمات ش همه جانبه دو ش
ــكان و  ــتقرار اكيپى از پزش ــرف، اس خيابان امام على(ع) نجف اش
ــورد موافقت ــان كربال نيز م ــير راهي ــهر در مس امدادگران اين ش

 قرار گرفت.
ــناتى امام جمعه نجف آباد در جمع تعدادى  ــالم حس  حجت االس
ــت: اربعين اولين  ــهر بيان داش ــجد جامع اين ش از نمازگزاران مس
ــود و اميد ــهر خواهد ب ــل دو ش ــكارى متقاب ــدى براى هم گام ج
ــر خواندگى در اوايل  ــاى تفاهم نامه خواه  مى رود با توجه به امض
ــبات  ــترش بيش از پيش مناس ــاهد گس ــال جارى، در آينده ش س
ــن زمينه ــود در اي ــاى موج ــيل ه ــكوفايى پتانس ــادى و ش اقتص

 باشيم.
ــن  ــش از اي ــكارى را پي ــطحى از هم ــن س ــن چني وى همچني
ــت و  ــهد و تهران دانس ــون مش ــهرهايى همچ ــص كالن ش مخت
ــهر،  ــى و ارتباطات خاص اين دو ش ــابقه مذهب افزود: با توجه به س
ــزارى چنين  ــف در برگ ــكال مختل ــردم به اش ــن نيز م پيش از اي
برنامه اى مشاركت داشته اند ولى در سال جارى تالش خواهد شد
 با فراهم شدن بهتر اين بستر توسط دستگاه هاى اجرايى و دولتى، 
افتخارى ديگر براى مردم مومن و شهيد پرور اين ديار و مقدمه اى 
جهت گسترش همه جانبه همكارى هاى دو طرف در آينده به ثبت 

برسد.
ــدد نماينده  ــرات متع ــه مذاك ــاره ب ــف آباد با اش ــام جمعه نج ام
ــن عراقى  ــا فعالي ــاد ب ــارت نجف آب ــدن و تج ــت، مع ــاق صنع ات
ــاى اقتصادى و  ــان كرد: در اولين گام جدى همكارى ه خاطرنش
ــهر كه مى تواند به ديگر نقاط دو كشور نيز گسترش تجارى دو ش
ــيل هاى متعدد توليدى و صنعتى پيدا كند، عالوه بر معرفى پتانس
ــى نيز جهت ــراق، از زمين ــور ع ــاد جهت صادرات به كش  نجف آب
 آغاز مطالعات، طراحى و ساخت نمايشگاه دائمى توليدات صنعتى، 
ــرف ــف آباد در نجف اش ــاى علمى نج ــاورزى و توانمندى ه كش

 بازديد شد.
ــى  ــه تمام ــفر ك ــن س ــات اي ــر مصوب ــرد: از ديگ ــح ك وى تصري
ــى توان ــتند م ــان عراقى بر عهده داش ــاى آن را ميزبان ــه ه هزين
ــام ــه ن ــف ب ــهر نج ــن ش ــى از ميادي ــذارى يك ــام گ ــه ن  ب
ــدان طراحى  ــراى نامگذارى مي ــل وعده ما ب ــاد و در مقاب  نجف آب
ــاره كرد ــرف اش ــام نجف اش ــه ن ــهر ب ــرب ش ــده در ورودى غ ش
ــه  ــا ارائ ــرف، ب ــف اش ــع در نج ــدان واق ــوص مي ــه در خص ك
ــازى و  ــهردارى، كار بهس ــوى ش ــاى الزم از س ــى ه طراح
ــن اجرايى ــاى مردمى و خيري ــاركت ه ــازى آن از محل مش نوس

 خواهد شد.

رييس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپايگان:
محصوالت لبنى، پليمرى وپتروشيمى 

گلپايگان برند كشورى دارد

امام جمعه نجف آباد خبر داد:
ميزبانى نجف آباد از زائرين حسينى 

در نجف اشرف
ــگرى  ــتى و گردش مدير اداره ميراث فرهنگى صنايع دس
شهرضا گفت: توقف برخى رديف هاى بودجه اى سازمان 
ميراث فرهنگى در ساله اى قبل، مانع اجراى برخى وظايف 

اين سازمان در قبال ميراث ماندگار كشور شد.
محمد حسن شبانى در جلسه بررسى وضعيت و مشكالت 
صنايع دستى اين شهرستان اظهار كرد: وجود كاروانسراها، 
ــاجد، خانه ها و بازار تاريخى اين شهرستان وضعيت و  مس
موقعيت مناسبى براى توسعه صنعت توريست ايجاد كرده 
است.وى در ادامه نبود هتل استاندارد را يكى از معضالت 
حوزه گردشگرى شهرضا برشمرد و افزود: در حال حاضر 
ــوى يكى از سرمايه گذاران  درخواست تأسيس هتل از س
ــت حمايت هاى الزم  شهرستان مطرح شده  كه الزم اس
ــهرضا در  از وى به عمل آيد.مدير اداره ميراث فرهنگى ش
بخش ديگرى از سخنان خود از وجود 51 اثر تاريخى ثبت 
ملى در اين شهرستان خبر داد و گفت: در مجموع در سطح 
ــتان بين 200 تا 700 اثر ارزشمند تاريخى، شش  شهرس
ــته صنايع دستى فعال وجود  مجموعه طبيعى و 30 رش
دارد.شبانى اذعان كرد: توقف برخى رديف هاى بودجه اى 
سازمان ميراث فرهنگى در ساله اى قبل، مانع اجراى برخى 

وظايف اين سازمان در قبال ميراث ماندگار كشور شد.
ــتى را از  ــوزه آموزش صنايع دس ــوازى كارى در ح وى م
جمله مشكالت موجود در اين حوزه برشمرد و گفت: الزم 
ــكيل كميته اى فعاليت هاى آموزشى در حوزه  است با تش
صنايع دستى سازماندهى شود تا از اين طريق عالوه بر اراه 
آموزش هاى استاندارد، از هنرمندان نيز حمايت هاى الزم 

صورت گيرد.
لزوم تأسيس مركز پژوهش سـفال و سراميك در 

شهرضا
هم چنين رييس شوراى اسالمى شهرستان شهرضا گفت: 
ــت هاى جامع مديريت جهانگردى و  تدوين نشدن سياس
ــتان و همچنين نداشتن برنامه  توريست در سطح شهرس
ــاخت هاى موجود، موجب  ــتفاده از زير س جامع براى اس
ــردرگمى و عدم بهره بردارى صحيح از اين منابع شده  س

است.منصوره السادات صفوى اظهار كرد: حتماً الزم نيست 
در شهرضا هتل ساخته شود، خانه هاى سنتى شهرستان 
مى تواند مشكل ما در اين زمينه را رفع كند، اما آنچه بيش 
ــت هاى جامع و برنامه  از همه ضرورت دارد، تدوين سياس
ــت.وى با تأكيد بر لزوم  ــده در اين زمينه اس زمانبندى ش
تأسيس مركز پژوهش سفال و سراميك در شهرضا افزود: 
ــردارى از امكانات و ــاخت هاى موجود براى بهره ب زير س

 زير ساخت هاى شهرستان در حوزه سفال و سراميك فراهم 
شده است و تنها نياز به استفاده از آنها با برنامه ريزى جامع 
ــهرضا تأكيد  ــوراى اسالمى شهرستان ش است.رييس ش
ــتى اولويت شهرستان در زمينه  كرد: در حال حاضر بايس
ــتى ايجاد شهرك صنايع دستى در  حمايت از صنايع دس
كنار مجموعه پارك آبشار باشد.صفوى تصريح كرد: ايجاد 

ــرمايه گذارى حوزه صنايع دستى و گردشگرى  پكيج س
شهرضا با لحاظ نيازها و نقاط قوت و ضعف شهرستان جهت 
ــرمايه گذاران گام مؤثرى براى توسعه و ترويج  ارائه به س
ــتى است. ــم و همچنين رونق صنايع دس صنعت توريس

ــهر اصفهان  وى گفت: ظرفيت هتل ها و مراكز اقامتى ش
تا سال 2016 تكميل است و شهرستان شهرضا به لحاظ 
برخوردارى از امكانات و زير ساخت هاى موجود در حوزه 
فضاهاى تاريخى، مى تواند از اين موقعيت استفاده و اقدام 
به جذب توريست كند.رييس شوراى اسالمى شهرستان 
شهرضا اذعان كرد: در حال حاضر روند مهاجرت از روستا 
به شهر و خالى شدن روستاها از سكنه يك معضل است و 
ــت كه اين مناطق مى تواند پتانسيل هاى اين در حالى اس

 قابل توجهى براى رونق توريست و گردشگرى باشد.

نبود هتل استاندارد از معضالت حوزه گردشگرى شهرضا است

بيست ويكمين دوره مسابقات شفاهى قرآن وعترت در واحد مباركه
مرحله مقدماتى بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهى 
ــالمى با حضور استادان،  ــگاه آزاد اس قرآن و عترت دانش
ــالمى واحد  ــگاه آزاد اس ــان دانش ــجويان و كاركن دانش
ــد.به گزارش روابط عمومى  مباركه طى دو روز برگزار ش
ــون قرآن و  ــناس كان واحد مباركه،  منصور ديانى كارش
عترت ضمن اعالم اين خبر گفت :  در اين دوره ازمسابقات 
تعداد46 نفراز دانشگاهيان دربخش هاى مختلف مسابقه 
شامل: حفظ قرآن كريم،قرائت قرآن كريم (تحقيق)،قرائت 
قرآن كريم (ترتيل) واذان ويژه  خواهران و برادران با هم به 
رقابت پرداختند.وى با بيان اين كه اين مسابقات با استقبال 
خوب شركت كنندگان و عالقه مندان به قرآن كريم برگزار 
شد، افزود: مرحله مقدماتى بيست و يكمين دوره مسابقات 

ــفاهى قرآن و عترت با حضور 3 داور قرآنى شهرستان  ش
ــالن  ــرادران به طور مجزا در س ــش خواهران و ب در دو بخ

اجتماعات دانشگاه برگزار شد. مسوول كانون قرآن و عترت 
در ادامه افزود : اين مسابقات با هدف كشف استعدادهاى 
قرآنى از بين دانشگاهيان و ترويج و بسط و اشاعه فرهنگ 
اسالمى و قرآنى و آشنايى دانشگاهيان با روش هاى صحيح 
ــل هاى ديگر صورت  قرائت قرآن، حفظ و انتقال آن به نس
ــود . ديانى تصريح كرد : به منظور تشويق و  برگزار مى ش
ترغيب شركت كنندگان پيرو بخشنامه سازمان ، هدايايى 
براى برگزيدگان در نظر گرفته شده و در بخش دانشجويان 
نيز عالوه بر هداياى عمومى، چنانچه داوطلب در مسابقات 
شركت و حداقل 50 درصد امتياز را كسب كند بر اساس 
ــويقى در دروس  ــابقات از 2 نمره تش آيين نامه جامع مس

معارف برخوردار خواهد شد.

ابالغ
شــماره   9410100351108922 ابالغنامــه: شــماره   9 /44
پرونده:9309980351100430 شــماره بايگانى شــعبه:930505 ابالغ 
شونده حقيقى: حميدرضا كاظمى به نشانى شهرستان اصفهان – خ.جى 
– خ.همدانيان – جنب بازار كوثر5 – روبروى فلكه مغازه فرهاد ســماعى 
نژاد مدارك پيوست: در خصوص تجديدنظرخواهى آقاى مسلم صابرى به 
طرفيت شما نسبت به دادنامه شماره 409 صادره از اين شعبه به پيوست 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود 
مقتضى است حســب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امورمدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت 
اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با 
همين كيفيت به تجديندنظر ارسال مى گردد.م الف:24239 شعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
حصر وراثت

9/18 آقاى محسن پور مقدس داراى شناسنامه شماره 50647 به شرح 
دادخواست به كالســة 4496/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هادى پورمقدس 
بشناسنامه 1397 در تاريخ 94/3/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- انيس شاه زندى 
ش.ش 1217 (زوجــه) 2- مســعود پورمقــدس ش.ش 5242 (فرزند) 
3- فاطمه پورمقــدس ش.ش 5098 (فرزند) 4- زهــرا پورمقدس ش.ش 
40748 (فرزند) 5- محسن پور مقدس ش.ش 50647 (فرزند) 6- حسين 
پور مقدس ش.ش 44313 (فرزند) 7- حســن پــور مقدس ش.ش 1995 
(فرزند) 8- على پور مقدس ش.ش 37944 (فرزند) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23524 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/19 خانم بهناز بســحاق داراى شناســنامه شــماره 1104 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4492/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدحســن بسحاق 
بشناســنامه 3002 در تاريخ 94/7/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بهناز بسحاق 1104 
(فرزند) 2- بهراد سيحاق ش.ش 12419 (فرزند) 3- بهادر بسحاق ش.ش 
3281 (فرزند) 4- شهين عباسى ش.ش 3716 (همسر) 5- زهرا بسحاق 
ش.ش 1273095901 (فرزند) 6- نرگس بسحاق ش.ش 1273095103 
(فرزند) 7- مهدى بسحاق ش.ش 1274123224 (فرزند) والغير. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23525 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/20 آقــاى على رنجبرى داراى شناســنامه شــماره 2430 به شــرح 
دادخواست به كالســة 4489/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سعيد رنجبرى 
بشناســنامه 2839 در تاريخ 94/8/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهناز نجفى ش.ش 
270 (مادر) 2- على رنجبرى ش.ش 2430 (پــدر) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23526 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
9/21 آقــاى حســنعلى عابدى داراى شناســنامه شــماره 8 به شــرح 
دادخواست به كالســة 4490/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مسلم عابدى كچى 
بشناســنامه 85 در تاريخ 83/9/11 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى 
گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- فاطمه عابدى 
كچــى ش.ش 32 (زوجه) 2- رمضان عابدى كچــى ش.ش 1 (فرزند)3- 
حســينعلى عابدى كچى ش.ش 8 (فرزند) 4- سكينه عابدى كچى ش.ش 
438 (فرزند) 5- مريم عابدى كچى ش.ش 437 (فرزند) 6- جميله عابدى 
كچى ش.ش 414 (فرزنــد) 7- طاهره عابدى كچــى ش.ش 395 (فرزند) 
8- صديقه عابدى كچى ش.ش 3 (فرزند) 9- زهرا عابدى كچى ش.ش 3 
(فرزند) 10- رسول عابدى كچى ش.ش 4 (فرزند) والغير. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد
 تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفى نزد او باشــد
 از تاريخ نشــر آگهى ظــرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد واال گواهى
 صادر خواهد شد. م الف:23527 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

9/22 آقاى عباس خدائى على آبادى داراى شناســنامه شــماره 735 به 
شرح دادخواست به كالسة 4478/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسينعلى خدائى 
على آبادى بشناسنامه 5 در تاريخ 1394/7/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر 
و يك همسر دائمى به شرح زير:1- عباس خدائى على آبادى ش.ش 735 
(پسر) 2- محسن خدائى على آبادى ش.ش 807 (پسر) 3- مسلم خدائى 
على آبادى ش.ش 2219 (پسر) 4- زهرا خدائى على آبادى ش.ش 1475 
(دختر) 5- مهناز خدائى على آبــادى ش.ش 644 (دختر) 6- اكرم خدائى 
على آبادى ش.ش 524 (دختر) 7- محترم خدائى ش.ش 4 (همسر) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف:23528 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
9/23 آقاى عباس چاووشــى جارى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح 
دادخواست به كالسة 4484/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آمنه چاووشى جارى 
بشناسنامه 188 در تاريخ 94/8/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پدر و يك مادر به شرح 
زير:1- عباس چاووشى جارى ش.ش 2 (پدر) 2- معصومه زمانى جريان 
ش.ش 9 (مادر). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23529 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/24 خانــم خــورده چايچى داراى شناســنامه شــماره 11 به شــرح 
دادخواست به كالســة 4522/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان بهمن اخالقى 
عليان بشناسنامه 8 در تاريخ 94/6/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- راحله اخالقى عليان 
ش.ش 1222 (فرزند) 2- ســلماز اخالقى عليــان ش.ش 6271 (فرزند) 
3- الهه اخالقى عليان ش.ش 1014 (فرزند) 4- الهام اخالقى عليان ش.ش 
25738 (فرزند) 5- سارا اخالقى عليان ش.ش 1155 (فرزند) 6- خورده 

چايچى ش.ش 11 (همســر) والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23531 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/25 آقاى روح ا... اســكندرى داراى شناسنامه شــماره 553 به شرح 
دادخواست به كالســة 4524/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ظهراب اسكندرى 
سورشجانى بشناسنامه 29 در تاريخ 94/5/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- اســدا... 
اســكندرى سورشــجانى ش.ش 124 (فرزند) 2- ســيف ا... اسكندرى 
سورشجانى ش.ش 1 (فرزند) 3- يدا... اســكندرى سورشجانى ش.ش 
170 (فرزند) 4- روح ا... اسكندرى سورشجانى ش.ش 553 (فرزند) 5- 
عزيزا... اسكندرى سورشجانى ش.ش 3902 (فرزند) 6- فاطمه اسكندرى 
سورشجانى ش.ش 68 (فرزند) 7- سكينه اســدى امين آبادى ش.ش 2 
(همسر) والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23532 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/26 آقاى عبدا... احمدى داراى شناســنامه شماره40335504491   به 
شرح دادخواست به كالسة 4465/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هارون احمدى 
بشناسنامه 40347902412 در تاريخ 94/6/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بى بى قوطى 
ش.ش 40345700959 (مادر) 2- عبدا... احمدى ش.ش 40335504491 
(پدر) والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23533 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/27 آقاى عليرضا خادم زاده ســهى داراى شناســنامه شماره 951 به 
شرح دادخواست به كالسة 4532/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خانم جان شبانى 
بشناســنامه 1430 در تاريخ 94/6/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- عليرضا خادم 
زاده سهى ش.ش 951 (فرزند) 2- اميرحســين خادم زاده سهى ش.ش 
1840 (فرزنــد) 3- احمدرضا خــادم زاده ســهى ش.ش 1557 (فرزند) 
4- فاطمه خادم زاده ســهى ش.ش 2050 (فرزند) والغير. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد
 تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفى نزد او باشــد
 از تاريــخ نشــر آگهــى ظــرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد
 واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف23534 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/28 آقاى اسدا... غالمى دهنوى داراى شناســنامه شماره 54 به شرح 
دادخواست به كالســة 4533/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان محمد غالمى 
دهنوى بشناســنامه 545 در تاريخ 82/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- كبرى غالمى 

دهنوى ش.ش 1290010897 (فرزند) 2- خديجه غالمى دهنوى ش.ش 
39 (فرزند) 3- قربانعلى غالمى دهنوى ش.ش 2911 (فرزند) 4- ولى ا... 
غالمى دهنوى ش.ش 76 (فرزند) 5- اســدا... غالمــى دهنوى ش.ش 54 
(فرزند) 6- اصغر غالمى دهنوى ش.ش 115 (فرزند) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23535 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/29 آقاى سلمان پيوندى نسب داراى شناسنامه شماره 4698 به شرح 
دادخواست به كالسة 4534/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرتضى پيوندى نسب 
بشناســنامه 653 در تاريخ 94/2/5 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- ســعيد پيوندى 
نســب ش.ش 1227 (فرزند) 2- اميرحســين پيوندى نسب ش.ش 409 
(فرزند) 3- سلمان پيوندى نسب ش.ش 4698 (فرزند) 4- اعظم پيوندى 
نســب ش.ش 433 (فرزند) 5- طيبه رجامند ش.ش 252 (همسر) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:23536 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

9/30 خانم فاطمه ســخائى داراى شناســنامه شــماره 5226 به شرح 
دادخواست به كالســة 4525/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان زهرا محمدى 
بشناســنامه 179 در تاريخ 94/4/8 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- عليرضا سخائى 
ش.ش 144 (فرزند) 2- اميرحسن سخائى ش.ش 9148 (فرزند) 3- فاطمه 
ســخائى ش.ش 5226 (فرزند) 4- نــدا ســخائى ش.ش 3149 (فرزند)

 5- حســن ســخائى ش.ش 30 (همســر) والغيــر. اينــك بــا انجــام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفى نزد او باشــد
 از تاريــخ نشــر آگهــى ظــرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد
 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23537 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/31 آقاى حميد آقاخانى هارونى داراى شناسنامه شماره 72 به شرح 
دادخواست به كالســة 4539/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لهراسب آقاخانى 
هارونى بشناســنامه 8 در تاريخ 93/12/8 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- ماه بس 
آقاخانى هارونى ش.ش 1769 (زوجه) 2- زهرا آقاخانى هارونى ش.ش 
178 (فرزند) 3- كبرى آقاخانى هارونــى ش.ش 963 (فرزند) 4- حامد 
آقاخانى هارونــى ش.ش 10094 (فرزنــد) 5- جليــل آقاخانى هارونى 
ش.ش 3963 (فرزند) 6- يحيى آقاخانى هارونــى ش.ش 1169 (فرزند) 
7- مجيد آقاخانــى هارونــى ش.ش 1830 (فرزند) 8- خليــل آقاخانى 
هارونــى ش.ش 2076 (فرزنــد) 9- حميد آقاخانــى هارونى ش.ش 72 
(فرزند) والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23538 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
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يائسگى و افزايش وزن معموال در يك زمان و با هم رخ مى دهد  و اين 
ــرى عوامل نظير كاهش ميزان استروژن، كند شدن  به خاطر يك س
جريان متابوليسم و عوامل ديگر مربوط به شيوه ى زندگى مانند رژيم 

غذايى ناسالم و ورزش كم است.
ــج غذايى  ــتباهات راي ــرى اش ــك س ــه ي ــم ب ــا مى خواهي در اينج
ــاره  ــگى اش ــد از يائس ــش وزن در دوران بع ــا افزاي ــاط آن ب و ارتب

كنيم.
پرهيز از مصرف انواع قندها

تغييرات هورمونى مى تواند بر توانايى بدن جهت حفظ ميزان قند خون 
ــد، راهكارى كليدى  ــذارد، بنابراين كاهش ميزان مصرف قن تأثير بگ
ــت. البته بهتر است كه از راهكارهاى  براى كاهش وزن و حفظ آن اس
ــه حد تعادل  صفر يا صدى در مصرف قندها خوددارى كرده و هميش

را حفظ كنيد.
خوردن غذاى بدون چربى 

ــى دارند  ــى كم ــه چرب ــى ك ــا غذاهاي ــى ي ــدون چرب ــاى ب غذاه
ــر  ــگى مض ــد از يائس ــان در دوران بع ــراى زن ــل ب ــد دلي ــه چن ب

هستند. 
ــالمى  ــود نتوانيد چربى هاى س ــن گونه غذاها باعث مى ش خوردن اي
ــه آن نياز  ــارى ب ــارزه با بيم ــراى مب ــدن تان ب ــد كه ب مصرف كني

دارد.
ــى ندارند، ازجمله  ــاى زيادى كه چرب از طرف ديگر با خوردن غذاه
انواع ساالدها يا كره ى بادام زمينى، به همان ميزان كه چربى تان كم 
ــاله در روند كنترل وزن اصال  مى شود قندتان افزايش يافته و اين مس

نشانه ى خوبى نيست.
انجام برنامه هاى موثر در سنين 30 سالگى

ــيد تا در دوران بعد از يائسگى وزن كم كنيد، احتماال اگر  اگر در تالش
ــد انگيزه ى خود را از  ــد قبل براى تان كار نكن برنامه هاى تان به مانن

دست خواهيد داد. اما دليلى براى اين مساله وجود دارد. 
ــيار عادى  ــگى و بعد از آن بس ــمى در دوران يائس تغييرات متابوليس
ــى زنان در دوران  ــت و مى تواند به افزايش وزن بيانجامد، از طرف اس
ــان كمتر  ــان از دوران جوانى ش ــرك ش ــگى ميزان تح ــد از يائس بع

است. 
ــتيد، به كالرى كمترى  در نتيجه وقتى در دوران بعد از يائسگى هس

نسبت به دوران 30 تا 40 سالگى خود نياز داريد. 
هيدراته نگه نداشتن بدن

ــوان آب در روز بخوريد، پس بايد  ــت لي اگر فراموش كرده ايد كه هش
ــتر خواهد ــون تان از حد عادى بيش بدانيد كه ميزان قند و نمك خ

 بود. 
بسيارى از زنان به اين قضيه توجه نمى كنند كه هيدراته نگه داشتن 

بدن و متابوليسم ارتباط نزديكى با هم دارند.

اشتباهات شايع غذايى 
كه بعد از يائسگى انجام مى دهيد

ميوه ها و سبزيجات از مواد غذايى مهمى هستند كه در پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى 
ــار خون،كاهش خطر ابتال به انواع سرطان ها و جلوگيرى از ابتال به  و سكته،كنترل فش
انواع بيمارى هاى چشمى مانند آب سياه و ... موثرند. توصيه اخير كارشناسان تغذيه آن 
ــت آوردن حداكثر فايده، مصرف ميوه ها وسبزيجات را گسترش  است كه براى به دس
داده وتا جايى كه امكان دارد از تمامى ميوه ها و سبزيجات با رنگها و طعم هاى مختلف 
ــبب تقويت سالمت عمومى بدن شده و  استفاده كنيم. مصرف ميوه ها و سبزيجات، س
ــمندان با تحقيق  ــتند. دانش به طور طبيعى حاوى تركيبات مغذى و مفيد فراوانى هس
ــبزيجات، به رنگ آنها  ــود در ميوه ها و س ــو كميكال هاى موج بر روى تركيبات و فيت

پى برده اند.
ميوه ها و سبزيجات قرمز رنگ:تركيبات تغذيه اى آنها

ــيانين و ليكوپن ــام آنتوس ــى به ن ــاوى تركيبات ــز رنگ ح ــبزيجات قرم ميوه ها و س
(رنگدانه هاى طبيعى گياهى) هستندكه رنگ قرمز آنها در نتيجه همين تركيبات است. 
ــاوى تركيبات ضد پيرى و  مواد غذايى حاوى ليكوپن مانند گوجه فرنگى و هندوانه ح
هم چنين پيشگيرى كننده از سرطان مانند سرطان پروستات است. محصوالت حاصل 

از گوجه فرنگى پخته شده مانند رب گوجه فرنگى، سس گوجه فرنگى، آب گوجه فرنگى، 
سس كچاپ و سوپ گوجه فرنگى حاوى باالترين ميزان ليكوپن قابل جذب مى باشند 
كه سريعا توسط بدن جذب مى شوند. از آنجايى كه ليكوپن از تركيبات محلول در چربى 
مى باشد مصرف اين نوع مواد غذايى حاوى ليكوپن، همراه با كمى روغن به جذب بهتر 

آن كمك مى كند.
آنتوسيانين موجود در برخى ميوه ها مانند: توت فرنگى ، انگور قرمز، گيالس ، تمشك،و 
سيب قرمز يك آنتى اكسيدان قوى مى باشد كه از سلول ها در برابر هر آسيبى جلوگيرى 
مى كند. اين ميوه ها هم چنين خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى را كاهش داده و در كنترل 
فشار خون موثرند. تحقيقات اخير حاكى از آن است كه آنتوسيانين موجود در گيالس 
ــه التهابات آرتريتيك و افرادى كه  داراى خاصيت ضد التهابى بوده و براى افراد مبتال ب
ــاير مواد غذايى قرمز رنگ: گيالس، انگور قرمز،  ــت. س از نقرس رنج مى برند مفيد اس

گالبى قرمز، هندوانه، گريپ فروت، توت فرنگى و انار و تمشك.
ميوه ها و سبزيجات بنفش يا آبى: تركيبات تغذيه اى آنها

ميوه ها و سبزيجات بنفشـ  آبى رنگ حاوى تركيبات شيمياى هستند به نام آنتو سيانين

ــه) و تركيبات فنوليك ــور بى دان ــاى بنفش رنگ، و انگ ــك آبى ، انگور ه ( مانند تمش
(مانند بادمجان ، آلو، و انواع كشمش). تركيبات موجود در اين نوع ميوه ها و سبزيجات 
ــرطانى، قلبى،  ــرده و خطر ابتال به بيمارى هاى س ــيدانى قوى عمل ك مانند آنتى اكس
وآلزايمر را كاهش داده ، حتى مى توانند روند پيرى را به تاخير اندازند. محققان معتقدند 
مصرف بلوبرى (تمشك آبى) مى تواند عملكرد حافظه را به ويژه، تقويت كرده و با تقويت 
برقرارى ارتباط بين سلول هاى مغزى، روند پيرى آن را به تاخير اندازد. ساير مواد غذايى 
ــك،  اين نوع تركيبات: كلم قرمز، بلوبرى، بادمجان، انجير بنفش ، انگور بنفش، آلو خش

كشمش(مويز) و غيره.
ميوه ها و سبزيجات سبز رنگ: تركيبات تغذيه اى آنها

ــى از وجود رنگدانه هاى گياهى به نام  ــبز رنگ ناش ــبزيجات س رنگ سبز ميوه ها و س
«كلروفيل» است.

لوتئين و اگزانتين دو نوع كاروتنوئيد زرد رنگ هستند كه در گياهانى مانند: انواع لوبيا، 
ــبز تيره وجود دارند. اين تركيبات  اسفناج، و ساير سبزيجات داراى برگ هاى پهن و س
با عملكرد خود سبب تقويت سالمت بينايى و كاهش بيمارى هاى چشمى از جمله آب 
مرواريد و آب سياه مى شوند. « ايندولس» يك نوع فيتوكميكال است كه در كلم بروكلى، 
وكلم وجود داشته و مى تواند از بدن در برابر برخى بيمارى ها از جمله سرطان محافظت 
كند. سبزيجات داراى برگ هاى پهن وسبز تيره مانند اسفناج، كلم بروكلى از كالرى كمى 
برخوردار بوده ولى داراى مواد مغذى و فيبر فراوان بوده و منبع غنى از پتاسيم، منيزيم، 

و فوليت( نوعى ويتامين Bكه خطر سقط جنين را كاهش مى دهد) هستند.
ساير مواد غذايى حاوى اين نوع تركيبات : اسفناج، بروكلى،آووكادو، نخود سبز، لوبيا سبز، 

فلفل سبز، كلم سبز، خيار، كدو سبز،ومارچوبه.
ميوه هاو سبزيجات نارنجىـ   زردرنگ: تركيبات تغذيه اى آنها

ميوه هاو سبزيجات نارنجى/زرد رنگ حاوى بتاكاروتن، پتاسيم و ويتامينC مى باشند. 
ــزه وجود دارد يك  ــه، كدو تنبل، و خرب ــبزيجاتى مانند: هويج، انب بتاكاروتن كه در س
آنتى اكسيدان قوى بوده و نه تنها براى سالمت چشم مفيد مى باشد بلكه مى تواند پيرى 
سلول هاى مغزى (شناختى- ادراكى) را به تاخير انداخته و هم چنين از پوست در برابر 
اشعه هاى مضر خورشيد ، محافظت مى كند. از آن جايى كه بتاكاروتن در بدن تبديل 
ــيار ضرورى به نظر مى رسد زيرا  به ويتامين A مى شود بنابر اين وجود آن در بدن بس
ويتامين A مى تواند سبب افزايش و تقويت ديد چشم به ويژه در شب شده و هم چنين 

سبب تقويت سيستم ايمنى بدن مى شود.
ــتند و ويتامين C يك  ــن C هس ــى از ويتامي ــال منبع عال ــات مانند پرتق انواع مركب
ــتم ايمنى بدن، سبب محافظت از  ــيدان قوى بوده كه عالوه بر تقويت سيس آنتى اكس
ــده و هم چنين به ساخت مجدد كالژن در  قلب در برابر بيمارى هاى قلبى – عروقى ش
ــت كمك مى كند . ويتامينC هم چنين به جذب آهن در بدن كمك  بافت هاى پوس
ــگيرى از  ــيم بوده كه در پيش ــگ حاوى ماده معدنى پتاس مى كند . ميوه هاى زرد رن
ــاير مواد غذايى حاوى ويتامينC عبارتند از:  سكته و بيمارى هاى قلبى مفيد است. س
ــروت، ليمو ترش، هلو ،  ــيب زمينى، گريپ ف پرتقال، هويج، طالبى ، انبه، كدو تنبل، س

خربزه،وآناناس.
ميوه هاو سبزيجات سفيد رنگ: تركيبات تغذيه اى آنها

رنگ سفيد برخى ميوه ها و سبزيجات در اثر وجود تركيبات خاصى به نام « آنتواگزانتين» 
است كه خيلى شبيه به يك آنتى اكسيدان عمل مى كند. محصوالت سفيد رنگ مانند: 
سير و پياز حاوى ماده اى به نام « آليسين»، هستند كه دركاهش فشار خون و كلسترول 
موثرند. اين ماده هم چنين در كاهش خطر ابتال به سرطان پروستات موثر است. ميوه ها و 
سبزيجات سفيد رنگ هم چنين حاوى تركيبات مغذى هستند كه سبب تقويت سيستم 

ايمنى بدن مى شود و عالوه بر آن منبع غنى از ماده آلى پتاسيم هستند.
ساير مواد غذايى حاوى اين تركيبات عبارتند از : سير ، انواع پياز ( قرمز، سفيد)،موز، قارچ، 

سيب زمينى، وگل كلم.
نكته 

رژيم غذايى سالم و متعادل، رژيمى است كه شامل تمامى ميوه ها و سبزيجات از تمام 
رنگ ها باشد. رژيم غذايى كه در برگيرنده تمام مواد غذايى با تمامى رنگ هاى مختلف 
است، ضامن سالمت عمومى بدن بوده و مى تواند در پيشگرى از بيمارى هاى مختلف 

موثر باشد؛ بنابر اين سعى كنيد بشقاب غذايى شما، رنگين كمانى از رنگ ها باشد.

خواص ميوه ها و سبزيجات بر اساس رنگ آنها

ابالغ وقت رسيدگى
9/57  نظر به اينكه در پرونده  كالسه 94-1073  خواهان تعاونى اعتبارى ثامن 
االئمه  به نمايندگى آقايان محمدحســين نظيرى توكلى و مسعود مهردادى با 
وكالت حسين كبيرى برابر با وكالت فهيمه عصاچى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفيت رضا سرشوق- سعيد ســلطانى تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى 
براى روز يكشنبه مورخ 94/10/13 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين  شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغب شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف 24222 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/58  نظر به اينكه در پرونده  كالســه 940862  خواهان سيدمهدى رنجبران 
فرزند سيد اصغر دادخواستى مبنى بر الزام به سند انتقال سه خط تلفن به طرفيت 
جواد تورجى زاده فرزند حسين- حسين تورجى زاده- جهانگير منجزى فرزند 
حسن- على زرى باف زاده تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى براى روز يكشنبه 
مورخ 94/10/13 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين  شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 24218 شعبه 

9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9410106825305715 شــماره پرونــده:  ابالغيــه:  9 شــماره  /59
9409986825300357 شماره بايگانى شعبه: 940409 خواهان/ شاكى مهدى 
شاهى ســينى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم مصطفى طاعات و فريبا 
عبديزدان به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه و 
تامين خواسته و مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان، خيابان چهارباغ باال، خيابان نيكبخت، ساختمان دادگسترى 
كل استان اصفهان ارجاع و به كالسه 9409986825300357 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/10/14 و ساعت 8:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخهه دوم دادخواست و ضمائم را ديافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى حاضر گردد. م الف 22348 دادگاه حقوقى شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/61  نظر به اينكه در پرونده  كالسه 94-777  خواهان محمد شيرزاده طاقانكى 
با وكالت على شــيرزاده دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت سلمان 
سليمى- شهريار سنگرى تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى براى روز دوشنبه 
مورخ 94/10/14 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين  شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 22289 شعبه 

12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9410100350708115 شــماره پرونــده:  ابالغيــه:  9 شــماره  /60

9409980350700455 شماره بايگانى شعبه: 940522 خواهان زهره معينى 
موسى آبادى دادخواســتى به طرفيت خوانده احمد كاظمى و محمد تقى رباط 
ميلى و محمد فندرسكى و فرشته بلبل نواز به خواسته دستور موقت و مطالبه 
خسارت دادرسى و الزام به تنظيم سند رسمى ملك  تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خيابان چهارباغ باال، خيابان نيكبخت، 
ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به 
كالسه 9409980350700455 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/14 
و ساعت 10:00 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواســت خواهان و به تجويز مــاده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يــك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخهه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م الف 

22392 دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
فقدان سند مالكيت

9/62 شماره:1394/04/137017 نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين به شماره  پالك ثبتى شــماره 1324 فرعى از 33 اصلى واقع در بخش 9 
حوزه ثبتى نطنز ذيل ثبت 11715 در صفحه 220 دفتر امالك جلد 95 به نام منير 
عزيز گل ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس به موجب سند انتقال شماره: 
73750-1382/10/29 دفترخانه شماره 7 نطنز به آقاى مرتضى باغبادى فرزند 
محمد انتقال يافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت كتبى به شماره وارده: 
1394/08/03-94040952580273 به انضمام دو برگ استشهاديه محلى كه 
امضاء شهود آن ذيل شماره 5338-1394/06/01 به گواهى دفترخانه 13 نطنز 
رسيده است مدعى است كه سند مالكيت  آن به علت اسباب كشى مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى 
مى شود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند 
مسترد گرديد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالكيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند 
مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شــد.  م الف 265 عباسعلى عمرانى رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
فقدان سند مالكيت

9/63 شــماره:1394/04/137062 نظر به اينكه ســند مالكيت ششدانگ قطعه 
زمين مزروعى معروف درب اشكنده پالك ثبتى شماره 588 فرعى از 74 اصلى 
واقع دركوى ويشته جزء بخش 9 حوزه ثبتى نطنز ذيل ثبت 14299 در صفحه 
390 دفتر امالك جلد 116 به نام نيره بيگم طباطبائى فرزند سيد آقا تحت شماره 
چاپى مسلسل 916573 ثبت و صادر و تســليم گرديده است، سپس نامبرده با 
ارائه درخواست كتبى به شماره وارده 94040952311015-1394/02/15 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل شماره: 60351 الى 
60352-94/02/16 به گواهى دفترخانه 7 نطنز رسيده است مدعى است كه سند 
مالكيت آن به علت جابجائى مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثناى 
سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از 
تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گرديد بديهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد.  م الف 264 عباسعلى عمرانى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 

ابالغ راى
9/38 شــماره 94/5/31-809 به تاريخ 94/5/25 در وقت فوق العاده جلســه 
شــعبه يازدهم حقوق شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده 
ذيل تشكيل اســت و پرونده كالسه 94-522 تحت نظر اســت. قاضى شورا با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل اعالم مى دارد.  
خواهان: عبدالكريم ماندگار به نشانى كازرون، شهرك انتظام، خ شاهد كوچه2. 
خواندگان: 1- مســعود بنيانيان 2- محمدرحيم شاه منصورى هر دو مجهول 
المكان راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى عبدالكريم ماندگار فرزند 
على به طرفيت آقايان 1- مســعود بنيانيان 2- محمدرحيم شــاه منصورى به 
خواســته مطالبه به ميزان 20/000/000  ريال موجب يك فقره چك به شماره 
هاى 494443  به عهده بانك سپه به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در 
اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  
ثالث و اينكــه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ قانونى و نشــر آگهى در جلســه 
دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارســال ننموده و دليلى بر پرداخت 
دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه 
مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد 
باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  
احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خواندگان/ 
صدور آن از ناحيه شــركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و 
نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول 
اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال 
ذمه خواندگان تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دين 
و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراهاى حل اختالف مصوب 
1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى 
و مواد 249- 286- 310-  311-314 تجــارت و مواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خواندگان به نحو تضامنى را به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 170/000 ريال 
بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و  هزينه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند 
دعوى از تاريخ هاى سررســيد 83/1/5 تا زمان وصول بــر مبناى نرخ تورم 
اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى  شود در حق خواهان 
محكوم مى نمايــد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ 
انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى 
اصفهان مى  باشد. م الف22986 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

9/37  شــماره 94/7/28-1199 به تاريخ 94/7/21 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه يازدهم حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل 
تشكيل است و پرونده كالسه 94-935 تحت نظر است. قاضى شورا با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل اعالم مى دارد.  خواهان: 
مرتضى خورسندى به نشــانى اصفهان، خيابان كهندژ، كوچه 26 داخل كوچه 
سمت راست مغازه پنجم. خوانده: محسن حاج حيدرى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه يــك فقره چك راى قاضى شــورا در خصوص دعــوى آقاى مرتضى 
خورسندى فرزند باقر به طرفيت محسن حاج حيدرى فرزند بهرام به خواسته 
مطالبه وجه به ميزان 25/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شــماره هاى 
661883  به عهده بانك سپه به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در 
اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  

ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود 
به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعــوى مطروحه مصون از هر گونه 
تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن 
خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه 
شركت و امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت 
و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل 
سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  ســند/ اصول اسنادى/ تجارى 
فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا 
ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شــوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 
1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 
310-  311-314 تجارت و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ 
د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت 
قابل مطالبه خوانــده به نحو تضامنى را به پرداخت مبلغ بيســت و پنج ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى نشر آگهى و پرداخت مبلغ 170/000 ريال 
بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و  هزينه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند 
دعوى از تاريخ هاى سررســيد 93/9/10 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى  شود در حق خواهان 
محكوم مى نمايــد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ 
انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى 
اصفهان مى  باشد. م الف22987 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ

9/42 شــماره درخواســت : 9410460358900017 شــماره پرونــده : 
9409980358900472 شــماره بايگانى : 940523 نظر بــه اينكه در پرونده 
كالســه 940523 ب 10 حسب شكايت ســيد اكبر ســجاديان فدائى «ابراهيم 
گودرزى فرزند حسن» متهم است به سرقت تلفن همراه و از طرف اين بازپرسى 
تحت تعقيب مى باشد و ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ممكن نگرديده لذا بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهى در 
شعبه دهم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع در اصفهان – 
خيابان شــريعتى – مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت پاســخگويى به اتهام 
خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف 24242 شعبه دهم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
ابالغ

9/43 شــماره درخواســت : 9410460358900018 شــماره پرونــده : 
9409980358900214 شــماره بايگانى : 940243 نظر بــه اينكه در پرونده 
كالســه 940243 ب 10 حســب شــكايت محمدرضا نادر طهرانى «ليال شاه 
محمدى» متهم است به سرقت و از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب مى باشد و 
ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا بدين 
وسيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار آگهى در شعبه دهم بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع در اصفهان – خيابان شــريعتى – 
مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى به عمل
 خواهد آمد. م الف 24241 شــعبه دهم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان 
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دريچه

گردشگرى

ــد و در تمام آنها  ــته ان جنگ ها و نبردها در تمام تاريخ وجود داش
انسان هاى بى شمارى جان خودشان را از دست داده اند اما برخى 

از اين نبردها كشته هاى بسيارى داشته اند.
ــتند كه در آن افراد بسيار زيادى  جبهه هاى جنگ محل هايى هس
ــوند و جايى براى تفريح كردن نيست. در اين مطلب  كشته مى ش
ــن و خونين ترين  ــت به تعدادى از بزرگ تري نگاهى خواهيم داش

نبردهاى تاريخ:
جنگ هاى ناپلئون

ــن فرماندهان دنيا بود  ــتبدترين و خونخوارتري ناپلئون يكى از مس
ــادى انجام  ــيار زي ــال هاى حكومتش نبردهاى بس كه در طى س
ــاهى  ــدار حكومتى بعد از دوره پادش ــوان اولين زمام داد.  او به عن
فرانسه شناخته مى شد و در سال 1799 زمام حكومت را به دست 

گرفت. 
ــتن حكومتش انجام داد  ناپلئون در جنگ هايى كه براى نگه داش
نزديك به 5 ميليون نفر را قربانى كرد تا در آخرين نبردش در واترلو 
ــال هاى 1804 تا 1815 انجام شكست خورد. اين جنگ ها در س

 شد.
نبردهاى تيمور لنگ

ــت كه در طى فتوحات خود به كشور ما  تيمور يكى از حاكمانى اس
ــت. او  ــيارى را قتل عام كرده اس نيز حمله كرده و افراد بى گناه بس
ــت كه هنر را نيز بسيار دوست  ــنه قدرت بود و اين در حالى اس تش

داشت. 
ــياى مركزى حمله  ــورهاى آس در طى زندگى خودش بارها به كش
ــرد و همچنين برخى از  كرد و نزديك به 17 ميليون نفر را از بين ب
نسل ها را به كلى نابود كرد. او در بين سال هاى 1369 تا 1405 اين 

نبردها را انجام داد.
فتوحات چنگيزخان مغول

ــايد هيچ چيز به اندازه حمالت چنگيزخان به كشور ما دردناك  ش
ــار هنرى و  ــورهاى مختلف اث ــد فردى كه با ورودش به كش نباش

همچنين مردمان آن كشور را از بين مى برد. 
ــيارى انجام داد. خاندان او در بين  در ايران نيز نسل كشى هاى بس
ــيعى (20 درصد از كره  ــال هاى 1207 تا 1472 بر منطقه وس س
ــيار بزرگ  زمين) حكومت كردند. چنگيز براى فتح اين منطقه بس

نزديك به 45 ميليون نفر را نابود كرد.
جنگ جهانى دوم

ــخ نبوده ــى دوم در تاري ــگ جهان ــر از جن ــردى خونين ت هيچ نب
 است. 

ــد. اين  ــدن بيش از 56 ميليون نفر ش ــته ش نبردى كه باعث كش
ــد با حمله آلمان  ــال هاى 1939 تا 1945 انجام ش نبرد كه در س
ــروزى را آغاز  ــگ اف ــر آتش اين جن ــد و هيتل ــتان آغاز ش به لهس

كرد.
در اين جنگ افراد بسيار زيادى مجروح شدند به گونه اى حتى اين 
روزها نيز اثرات مخرب آن نبرد در برخى از مناطق محروم كشورهاى 
ــود. جنگ جهانى دوم به عنوان خونين ترين  مختلف ديده مى ش

جنگ دنيا شناخته مى شود.

كاروانسراى ُهَجيب در 48 كيلومترى جاده بوئين زهرا به ساوه در 
شمال غرب روستاى هجيب قرار دارد. 

ــع چهار ضلع  ــت و در تقاط ــكل اس ــرا مربع ش طرح كلى كاروانس
ــنگ  ــتون از س ــورت نيم س ــدور به ص ــاى م ــى آن برج ه خارج
ــام باالتر ــطح ب ــه ارتفاع آنها نيم متر از س ــود ك و آجر ديده مى ش

 است.
ــرار دارد. داخل  ــى آن ق ــع جنوب ــرا در ضل ــه كاروانس  راه ورود ب
طاق نماهاى ورودى با قوس جناغى پوشش شده و رسمى بندى با 

آجركارى به رنگ اُخرايى دارد.
 هشتى ورودى داراى فضايى وسيع است و در دو سوى آن اتاق هايى 
ــت بام راه ــا راه پله اى به پش ــان درنظر گرفته اند كه ب براى نگهبان

 دارد.
ــت ضلعى ساخته شده  ــكل هش در مركز حياط بنايى آجرى به ش
ــكيل  ــا قوس جناغى باز تش ــى متصل به هم ب ــه از دو چهارطاق ك
ــده و گنبدى با آجركارى زيبا دارد. اين بنا عالوه بر اينكه نقش  ش
ــتفاده بوده  ــويخانه نيز مورد اس ــته، به عنوان رختش سرداب داش

است.
ــع و  ــدود 5850 مترمرب ــاحتى ح ــا مس ــب ب ــراى هجي كاروانس
36 حجره يكى از زيباترين كاروانسراهاى ايران به شمار مى آيد كه 
در زمان صفويه توسط زينب بيگم؛ مادر شاه عباس اول با هزينه اى 

معادل 4 هزار تومان ساخته شده است.
ــه دو باغ، دو  ــاى الحاقى آن از جمل ــرا به همراه بناه  اين كاروانس
ــى از كامل ترين و بهترين  ــك جويبار، يك آب انبار، يك گرمابه و ي

كاروانسراهاى كشور بودهاست.

نگاهى بر جنگ هاى خونين تاريخ

كاروانسراى ُهَجيب

در چنين روزى

رحلت آيت  اهللا «سيداحمد فقيه امامي» 
عالم برجسته اصفهان 

درگذشت وكيل الرعايا 
موسس و فرمانرواي سلسله ي زنديه 

درگذشت «جبار باغچه  بان» 
باني مدارس استثنايي در ايران

آيت اهللا سيداحمد فقيه امامي اصفهاني در سال 1312ش در اصفهان به دنيا آمد. وي پس 
از اتمام مقدمات در زادگاه خود راهي قم شد و از حضرات آيات سيد محمد باقر سلطاني 
طباطبايي، سيد حسين بروجردي، امام خميني(ره) و عالمه طباطبايي بهره جست. 
ــالياني طوالني به پرورش  ــپس در اصفهان به تدريس روي آورد و س آيت اهللاَّ امامي س
ــيس كتابخانه عظيم  ــت. از جمله خدمات ايشان تأس طالب علوم ديني همت گماش
الزهرا(س) در اصفهان با 
بيش از 60 هزار جلد كتاب 
مي باشد. همچنين آيات 
معجزه آساي قرآن، بشر 
و رسالت او، چرا جمهوري 
ــالمي و روش رهبران  اس
ــه  ــا، از جمل ــي م انقالب
ــت.  ــان اس تاليفات ايش
ــرانجام  اين عالم رباني س
در 4 آذر 1372ش در 
60 سالگي دارفاني را وداع 
ــييعي  گفت و پس از تش
ــكوه، در اصفهان به  با ش

خاك سپرده شد.

كريم خان زند، موسس خاندان پادشاهي زند، در 1119 ق در نزديكي مالير به دنيا آمد. 
ــان را به دره ي َگز كوچ داد  نادرشاه افشار براي تضعيف خاندان زند و قبايل آن ها، ايش
و برخي از آن ها از جمله كريم خان را به خدمت سپاه خود درآورد. كريم خان رشادت 
فراواني در جنگ ها از خود نشان داد و در جنگ هند، مورد توجه نادر قرارگرفت. كار كريم 
خان كم كم باال گرفت و قصد برگرداندن خاندان افشاريه را داشت. اين كار مدتي به طول 

ــاي  ــد و جنگ ه نيانجامي
ــددي روي داد كه با  متع
ــه پايان  ــروزي كريم ب پي
ــيد. وي در 1163ق  رس
ــدرت تكيه زد و  به تخت ق
خود را وكيل الرعايا ناميد. 
ــادگي  ــان به س كريم خ
زندگي مي كرد و به امنيت 
مردم و علم و دانش اهميت 
ــرانجام در  مي داد. وي س
74 سالگي درگذشت و در 
شيراز به خاك سپرده شد. 
مسجد، بازار و حمام وكيل 
از جمله آثار دوره ي اوست.

جبار باغچه بان در سال 1264 ش در قفقاز به دنيا آمد و پس از اتمام تحصيالت، 
ــد. تدريس او، باعث شكفتن  ــه در ايروان به تدريس مشغول ش در يك مدرس
ــراوان و برنامه هاي  ــد و پس از مدتي با تجارب ف ــتعدادهاي نهفته اش ش اس
ــال 1303 شمسي اولين كودكستان ايراني را به نام  خوب به ايران آمد و در س
ــال سه كودك ناشنوا نيز  «باغچه اطفال» در تبريز تاسيس كرد. در همان س
ــه ثبت نام كردند و اين آغازي بود براي تالش باغچه بان تا بتواند  در اين مدرس
ــخن گفتن را به اين كودكان بياموزد. او براي تعليم خواندن و نوشتن براي  س
كودكان و نوسوادان، روش تعليم الفبا را كه امروزه در سراسر كشور رايج است 
ــه كودكان ناشنوا را در سال 1312 در  به وجود آورد. او همچنين اولين مدرس
تهران تاسيس كرد. جبار باغچه بان براي هموار كردن راه زبان آموزي كودكان 
ناشنوا راهي را انتخاب كرد كه در سراسر جهان با نام الفباي گوياي باغچه بان 
ــت. باتالش اين مبتكر پرتالش  به عنوان مترقي ترين روش شناخته شده اس
ــتند با دنياي اطراف خود و انسان هاي ديگر  بود كه ناشنوايان كشور نيز توانس
تماس برقرار كنند. همچنين اختراع تلفني براي استفاده كر و الل ها و تاسيس 
مكتب نسوان براي آموزش دختران نيز از ديگر ابتكارات اوست.وي همچنين در 
سال 1322 جمعيت حمايت از كودكان كروالل را تأسيس كرد و كتاب هايي از 
قبيل اسرار تعليم و تربيت، الفباي آسان، برنامه كار آموزگار، زندگاني كودكان 
و رباعيات باغچه بان را به نگارش درآورد. سرانجام وي در 4 آذر سال 1345ش 

در 81 سالگي در تهران دار فاني را وداع گفت.

ــهر  ــر، پدر عّمار، اهل يمن بود. همراه دو برادرش به مكه آمدند و مقيم آن ش ياس
شدند. ياسر سال ها بعد با سمّيه ازدواج كرد و عّمار، ثمره اين ازدواج بود.

ــگامان پذيرش اسالم بودند و در آن  پس از بعثت پيامبر خد، ياسر و سمّيه از پيش
دوران سخت در مكه، شديدترين شكنجه ها را به خاطر توحيد و مسلمانى تحمل 

كردند و سرانجام زير شكنجه هاى طاقت فرساى مشركان قريش شهيد شدند.
ــهيد، با قلبى ماالمال از عشق به اسالم و حضرت  عمار، فرزند جوان اين دو قهرمان ش
محمد(ص) آن دوران سخت را پشت سر گذاشت و همراه اولين گروه از مسلمانان كه به 
سرپرستى جعفر بن ابى طالب به حبشه هجرت كردند، به آن ديار رفت و پس از هجرت 
رسول خدا(ص) به مدينه، به آن حضرت پيوست و همه توان خود را در خدمت به اسالم 
ــد(ص) درباره او فرمود:  ــالم به كار گرفت. حضرت محم و قرآن و در ركاب پيامبر اس
سراپاى عمار را ايمان پر كرده، و ايمان با گوشت و خونش آميخته است.ستايش هاى 
فراوان پيامبر خدا از عمار ياسر، از او چهره اى دوست داشتنى، الگوى ايمان، اسوه حق 
و تجّسم ارزش هاى قرآنى ساخته است و اين سخن آن حضرت كه: عمار، يكى از چهار 

نفرى است كه بهشت، مشتاق آنان است،يكى از اين گونه سخنان ستايش آميز است.
عمار ياسر، به عنوان سربازى شجاع و با ايمان در ركاب پيامبر خدا(ص) حضور داشت 
ــتين خويش را نشان مى داد.  ــانى خود ايمان راس و در جنگ هاى متعدد، با جان فش
ــمن،  ــه براى جلوگيرى از نفوذ دش ــر خندق پيرامون مدين در جنگ خندق، در حف

از فعال ترين نيروهاى مسلمان بود كه مورد ستايش پيامبر نيز قرار گرفت.
پس از رحلت پيامبر، عمار همچنان در راه دفاع از حق و واليت و اهل بيت، استوار ماند 
و دچار انحرافات سياسى يا دنياطلبى هاى شيطانى و جاه طلبى نگشت و چون شاهد 
ــول خدا درباره اهل بيت و اميرالمومنين ــدن توصيه هاى روشن رس ناديده گرفته ش
ــالم) بود، در راه دين و حمايت از على(عليه السالم) مصّمم تر شد و هرگز از  (عليه الس

آن جدا نشد.
وى از افراد گروه (ُشرطه الخميس) در زمان على(عليه السالم) بود؛ يعنى آنان كه براى 

ــرط و  فداكارى در راه دين و حمايت از رهبرى امام و اطاعت از همه فرمان هاى او، ش
پيمان جان با آن حضرت بسته بودند. پيامبر(ص) و على(عليه السالم) هم به آنان وعده 

بهشت داده بود.
عمار همان گونه كه در طول حيات پيامبر خد، مؤمنى جان بر كف و مدافع اسالم بود، 
در دوران امامت على(عليه السالم) نيز شيعه اى مخلص و استوار بود و در ركاب وى با 
متجاوزان و پيمان شكنان جنگيد. وى در زمان خليفه دوم، مدتى امارت و واليت كوفه 
را عهده دار بود و در زماِن مسووليتش در اين شهر، همچنان روحيه تواضع و اخالص و 
ساده زيستى را حفظ كرد و كوشيد تا از عدل و حق فاصله نگيرد. همين شيوه بر عده اى 
سنگين آمد و زمينه بركنارى او را فراهم آوردند. پس از آن وى دوباره به مدينه برگشت 

و در كنار على(عليه السالم) ماند و از دانش و كماالت او بهره گرفت.
عمار ياسر، در سنگر نهى از منكر، تالشى چشمگير داشت و در دوره خليفه سوم نسبت 
به سوءاستفاده هاى وابستگان خليفه از بيت المال انتقاد و اعتراض مى كرد و به خاطر 
ــم دولتمردان قرار گرفت و آزارش دادند، چون حريف زبان  همين رفتارش مورد خش

صريح و حق گو و انتقادگر وى از انحرافات و خطاها نبودند.
ــت و از آن جدا  ــود: عمار با حق اس ــدا(ص) فرموده ب ــول خ عمار، معيار حق بود. رس
نمى شود. از اين رو در بروز فتنه ها وقتى كار بر مردم مشتبه مى شد، نگاه مى كردند عمار 
در كدام طرف است، همان جبهه را جبهه حق مى دانستند. در نبرد صّفين نيز، وجود 
عمار در ميان لشكريان اميرالمؤمنين(عليه السالم) دليلى بود بر اينكه اين سو حق، و 

جبهه مقابل، باطل و ستمگر است.
عمار در دوران خالفت على(عليه السالم) سالخورده بود، اما جواندل، با نشاط و پر تالش 

ــد. پس از  ــت علوى، رئيس نيروهاى انتظامى در مدينه ش بود. وى در دوران حكوم
فتنه گرى هاى معاويه در شام و پيمان شكنى طلحه و زبير و بروز زمينه هاى جنگ 
جمل و صفين، وى به همراهى امام حسن مجتبى(عليه السالم) مأمور تجهيز نيرو 
از شهر كوفه شدند. در نبرد صفين، حماسه آفرينى هاى عمار در دفاع از جبهه حق و 
رسوا كردن نيروهاى باطل بسيار چشمگير بود. او در ميدان نبرد، خطبه هاى شورانگيز 
مى خواند و رزمندگان را به پيكار بى امان با متجاوزان و پيمان شكنان دعوت مى كرد. 
خطابه هاى روشنگر او، به سپاه حق بصيرت بيشترى مى داد. وقتى چشم او به پرچم 
عمروعاص افتاد، گفت: به خدا قسم، ما با اين پرچم تاكنون سه بار جنگيده ايم و اينان 

در اين جنگ هم هدايت شده نيستند و در همان كفر سابق به سر مى برند.
در گرماگرم نبرد صفين، عمار ياسر، شهادت طلبانه و با اشتياق به ميدان رفت، در حالى 

كه چنين رجز مى خواند:
امروز، دوستان ر، محمد و حزب او را ديدار مى كنم.
و پس از نبردى دالورانه سرانجام به شهادت رسيد.

شهادت عمار ياسر، گرچه در حضرت امير و يارانش شديدا اثر گذاشت و آنان را غمگين 
ساخت، ولى در تزلزل روحيه سپاه شام و رسوا كردن معاويه هم بسيار مؤثر بود. چون 

رسول خدا(ص) بارها درباره او فرموده بود: گروه ستمكار و اهل بغى، او را مى كشند.
ــام اند كه به فرمان معاويه به جنگ با على ــپاه ش ــد كه اين گروه، همان س و ثابت ش

(عليه السالم) آمده اند.
عمار ياسر، اين شيرمرد شجاع، در 94سالگى به آستان پروردگارش عروج كرد و خطى 

از حماسه و ايمان و واليت را براى هميشه، پيش روى رهروان حق باز كرد.
سخن معاويه درباره او، به عنوان اعتراف دشمن، جايگاه واالى او را نشان مى دهد. روزى 
كه مالك اشتر با دسيسه معاويه در راه عزيمت به مصر شهيد شد،معاويه پس از شنيدن 
اين خبر گفت: على بن ابى طالب دو دست داشت: يكى از آنها در جنگ صفين بريده شد 

و آن عمار ياسر بود؛ دست ديگرش امروز جدا گرديد و آن مالك اشتر بود.

 حضرت ادريس نبى(عليه السالم) فرزند حضرت يارد (عليه السالم) و از نوادگان حضرت 
ــد ، و يكى از اجداد  ــطه به حضرت آدم(عليه السالم) مى  رس شيث پيامبر و با پنج واس
حضرت نوح(عليه السالم) است . بيشتر مورخان مدت عمر او را قبل از به آسمان رفتن 
يا بنابر قولى وفاتش ، 365 سال گفته اند . بنابر روايات چهار نفر از انبياء هم چنان زنده 
هستند كه دو نفر از آنان يعنى حضرت خضر(عليه السالم) و حضرت الياس(عليه السالم) 
ــالم) و  ــان جناب حضرت ادريس(عليه الس بر روى زمين زندگى مى كنند و دو نفرش

حضرت عيسى(عليه السالم) در آسمان اند .
حضرت ادريس نبى(عليه السالم) در قرآن كريم

ــالم) است.  از جمله پيامبرانى كه نام وى در قرآن كريم آمده حضرت ادريس (عليه الس
ــاف صديق ، نبّى،  ــالم) دو بار در قرآن آمده  و با اوص نام حضرت ادريس نبى(عليه الس

صابر و صالح از او تكريم شده است .
ــام عبرى همان  ــود : «أُخُنوخ» ، ن ــالم(ص) فرم ــل از پيامبر اس ــادق(ع) به نق امام ص
ــت كه در تورات آمده ، و به يونانى ؛ ُهرُمس حكيم،  ــالم) اس حضرت ادريس (عليه الس
ــب حضرت ادريس  ــده است . نس ــه ، ارميس و طرميس نامگذارى ش ُهرُمس هرامس

(عليه السالم) با پنج واسطه به حضرت آدم(عليه السالم) مى رسد.
ــته اند ،  ــهر بابِل دانس ــالم) را ش برخى محل تولد و زندگانى حضرت ادريس (عليه الس
ــت . اما درباره محل زندگى وى ،  و مورخانى ديگر گفته اند : او در مصر به دنيا آمده اس
بنابر روايتى ، او نزديك كوفه در مكان فعلى مسجد َسهله مى  زيست . در منابع مسلمانان 
(كه ظاهرا بر گرفته از تورات است) دو ديدگاه پيرامون عمر حضرت ادريس (عليه السالم) 
ــمان  وجود دارد : ديدگاه اول اينكه ؛ وى وفات كرده ، اما ديدگاه دوم مى گويد او به آس
ــال زندگى كرده است ،  ــت. در اين  كه قبل از فوت يا رفتن به آسمان ، چند س رفته اس

اختالف نظر وجود دارد . بيشتر مورخان مدت عمر او را 365 سال گفته اند .

صفات و ويژگى هاى حضرت ادريس نبى(عليه السالم) 
ــخن مى گفتند كه عبارتند از : آدم ،  او يكى از پنج پيامبرى است كه به زبان سريانى س
ــالم) بعد از حضرت آدم(ع)،  شيث ، ادريس ، نوح و ابراهيم . حضرت ادريس (عليه الس
اولين پيامبر مرسل  و اولين كسى بود كه در ميان نسل حضرت آدم(ع) داراى مقام نبّوت 
شد . اولين كسى بود كه با قلم ، خط نوشت . اولين كسى بود كه هنر خياطى مى دانست 
و در هنگام خياطى ذكر تسبيح ، تهليل ، تكبير و الاله االاهللا را بر زبان جارى مى ساخت، 
ــان ، مردم براى  ــيوه دوختن لباس را به ديگران آموخت در حالى كه قبل از ايش وى ش

پوشش بدن خود از پوست حيوانات استفاده مى كردند . او اولين كسى بود كه علم 
ستاره  شنايى ، علم حساب و نجوم و هيات را مى دانست .او نخستين كسى بود كه اسلحه 

به دست گرفت و با كفار پيكار كرد . 
ــنت) ؛ ــحاق كعب بن ماتع الحميرى االحبار (از راويان اهل س مطابق روايتى از ابو اس
چهار نفر از انبياى الهى هم چنان زنده هستند كه دو نفر از آنان يعنى حضرت خضر(ع) و 
حضرت الياس(ع) بر روى زمين زندگى مى كنند و دو نفرشان جناب حضرت ادريس(ع) 

و حضرت عيسى(ع) در آسمان اند .
مقام حضرت ادريس نبى(عليه السالم)

در قرآن كريم مى خوانيم : «َو َرَفْعناُه َمكاناً َعلِيًّا» ؛ و ما او را به مقام وااليى رسانديم .
ــت. بعضى گفتند : مراد باال  در بين مفسران اختالف زيادى در معناى اين آيه شده اس
بردن شان و مقام است ، و بعضى گفته اند : او را به آسمان اول برده اند ، و برخى قائل اند : 
او را به آسمان چهارم ، يا آسمان ششم برده اند ؛ و بعضى گفتند : او را به بهشت برده اند 
ــت . در روايتى آمده است كه پيامبر اسالم(ص) فرمود :  و اين قول نزديك تر به واقع اس
در شب معراج ، مردى را در آسمان چهارم ديدم ، از جبرئيل پرسيدم : اين مرد كيست؟ 
ــت .  ــت كه خداوند او را به مقام ارجمندى باال آورده اس جبرئيل گفت : اين ادريس اس

ــالم كردم و براى او طلب آمرزش كردم ، او نيز بر من سالم كرد و برايم  به ادريس(ع) س
ــالم)  به يكى از  ــرت ادريس(عليه الس ــاره كيفيت صعود حض طلب آمرزش كرد . درب
آسمان هاى هفتگانه و نيز قبض روح او و يا زنده بودن او تا ظهور امام مهدى (عج) و مبارزه 
ادريس با طاغوت زمانش ، روايات و اخبارى در كتب روايى و تفسيرى و تاريخى وارد شده 

است كه  به جهت ضعف سندى و يا محتوايى نمى توان به آنها استناد كرد .
صحف حضرت ادريس نبى(عليه السالم)

ــالم) ــريعت و آيين حضرت آدم(عليه الس ــالم) به همان ش حضرت ادريس(عليه الس
دعوت مى كرد و 30 يا 50 ُصُحف (صفحه) بر او نازل شد .

از مواعظ حضرت ادريس نبى(عليه السالم)
سيدبن طاووس(ره) به نقل از ُصُحف حضرت ادريس(عليه السالم) مى نويسد :

اى انسان ! گويى مرگ به سراغت آمده ، ناله ات بلند شده ، عرق پيشانيت سرازير گشته ، 
لبهايت جمع شده ، زبانت از حركت ايستاده ، آب دهانت خشك گشته ، سياهى چشمت 
به سفيدى دگرگون شده ، بدنت به لرزه در آمده و با سختى ها و تلخى هاى مرگ دست به 
گريبان شده  اى . سپس روح از كالبدت خارج شده و در برابر اهل خانه  ات جسد بدبويى 
شده  اى و مايه عبرت ديگران . بنابر اين هم اكنون به خودت پند بده و درباره  ى مرگ و 
ــراغت مى  آيد و هر عمرى گرچه طوالنى  حقيقت آن عبرت بگير ، كه خواه ناخواه به س

باشد به زودى به دست فنا سپرده مى  شود . 
ــبت به حوادث هولناك و پُر وحشت  اى انسان ! بدان كه مرگ با آن همه دشوارى، نس
قيامت آسان تر است ، متوجه باش كه ايستادن در دادگاه عدل الهى براى حساب  رسى 
ــت كه نيرومندترين نيرومندان نيز از  ــخت و طاقت  فرسا اس و جزاى اعمال آن قدر س

شنيدن احوال آن ناتوانند . 
اى انسان ها ! بدانيد و باور كنيد كه تقوا و پرهيزگارى ، حكمتى بزرگ و نعمتى عظيم، 
ــعادت و كليد درهاى خير و فهم و عقل است ؛ زيرا خداوند  و عامل كشش به نيكى و س
هنگامى كه بنده اى را دوست بدارد ، عقل را به او مى  بخشد . بسيارى از اوقات خود را به 
راز و نياز و دعا با خدا بپردازيد و با يكتاپرستى ، تعاون و همكارى در راه خدا كنيد ، كه اگر 
خداوند همدلى و همكارى شما را بنگرد ، خواسته  هاى تان را بر آورده مى كند و شما را 
به آرزوهاى تان مى  رساند و از عطاياى بى منتهايش بهره  مندتان مى  سازد . هنگامى كه 
روزه گرفتيد ، نفوس خود را از هر گونه ناخالصى پاك كنيد و با قلب هاى صاف و خالص 
ــائبه براى خدا روزه بگيريد ، زيرا خداوند به زودى بر دل هاى ناخالص و تيره را  و بى ش
قفل مى زند . در وقت روزه گرفتن و خوددارى از غذا و آب ، اعضاء و جوارح خود را نيز از 
گناهان كنترل كنيد . هنگامى كه به سجده افتاديد و سينه ى خود را در سجده بر زمين 
ــمنى و  نهاديد ، هر گونه افكار دنيا و انحرافات و نيرنگ و فكر خوردن غذاى حرام و دش

كينه را از خود دور سازيد و از همه ناصافى  ها خود را برهانيد . 
ــاص داد و آن ها در  ــران و اوليايش را به تاييد روح القدس اختص خداوند متعال ، پيامب
ــدند و از فيض حكمت بهره مند گشتند ،  پرتو همين موهبت بر اسرار و نهان ها آگاه ش
ــتند ، به طورى كه عظمت خداوند آن چنان در  از گمراهى  ها رهيده و به هدايت  پيوس
دل هاى شان آشيانه گرفت كه او را وجود مطلق و محيط بر همه چيز دريافتند و هرگز 

نمى  توان به ُكنه ذاتش معرفت يافت ....
داستانى عبرت انگيز حضرت ادريس نبى(عليه السالم)

آورده اند : قوم حضرت ادريس (عليه السالم) بر او خيلى جفا كرد ، تا اينكه خدا خطاب 
به ادريس فرمود اينان قدر پيامبر وحجت من را نمى دانند، بنابراين تصميم گرفته ام ، 
ــالم)  ــاله حضرت ادريس (عليه الس ــه غيبت چهل س ــان بگيرم و اين گون تو را از ايش

آغاز شد و قوم او دچار عذاب الهى شدند.
چنان گرسنگى آنان را فرا گرفت كه سنگ بر شكم شان مى بستند ، پس از چهل سال 
ــدند و خطاب به مردم گفتند : ادريس از ميان ما رفت  فقهايى در ميان ايشان ظاهر ش
ــت؟ فقط يك جمله   ــا چه مى خواس ــت ، مگر ادريس از م ولى خداى ادريس كه هس

« در محضر خدا معصيت نكنيد» .

داستان عّمار ياسر
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ــال 2017 ميالدى، به عنوان پايتخت گردشگرى  نصف جهان در س
جهان اسالم معرفى مى شود؛ با اين انتخاب، پايتخت فرهنگ و تمدن 
ايران اسالمى محور گردشگرى دنياى اسالم خواهد بود كه پيش بينى 
مى شود جهانگردان زيادى را به خود جذب كند؛ بنابراين بايد تكاپويى 
ــكان و احداث هتل هايى در شان اين القاب صورت گيرد كه  براى اس

آبروى اصفهان را بخرد.
ــهر گنبدهاى ــان و ش ــوان نصف جه ــاز تحت عن ــان از ديرب اصفه

ــگر مواجه بوده اما يكى از   فيروزه اى با پديده اى به نام جذب گردش
موضوعات اصلى براى گردشگران اسكان و وجود هتل كافى است  كه 
در صورت كمبود اين مهم ضربه اى جبران ناپذير به صنعت گردشگرى 
ــال آينده يعنى در  ــود به طورى كه اگر تا دو س اين شهر  وارد مى ش
ــان اين شهر و داراى  سال 2017 ميالدى مراكز اقامتى در خور و ش
ستاره هاى معتبر بين المللى نباشد به طور حتم  اين عنوان زير سوال 
ــت كه اصفهان با بيش از دو هزار اثر تاريخى  مى برد. واقعيت اين اس
ــده اما هنوز مراكز اقامتى مناسب داراى هتل هاى معتبر  شناخته ش
ندارد. نصف جهان فقط يك هتل پنج ستاره و 4 هتل چهار ستاره دارد 
كه در مجموع داراى  حدود 600 اتاق است.استاندار اصفهان با اشاره به 
سه برابر شدن تعداد گردشگران خارجى طى دو سال گذشته مى گويد: 
ــال با برنامه ريزى ها و اقداماتى كه صورت گرفته تعداد  طى اين دو س
تخت هاى هتل هاى استان 40 درصد افزايش يافته است ولى همچنان 
نيازمند احداث و تجهيز هتل در اصفهان هستيم.رسول زرگرپور مى 
ــتان از 12 هزار و 500 به  ــاى اقامتى در اين اس افزايد: تعداد تخت ه
16 هزار تخت، افزايش يافته كه عده اى از فعاالن صنعت گردشگرى 
اصفهان اين تعداد تخت را براى پنج سال آينده مى دانند.وى با اشاره 
ــتان، ادامه مى دهد: با بهره بردارى از  به احداث 35 هتل ديگر در اس
ــه 22 هزار تخت  ــت هاى اقامتى در اصفهان ب اين هتل ها تعداد تخ
ــگرى استان همچنان  افزايش مى يابد و اما عده اى از فعاالن گردش
اين تعداد تخت اقامتى براى استان اصفهان را ناكافى مى دانند.استان 
ــه از اين تعداد 57  ــت ك اصفهان داراى 90 هتل و 65 مهمانپذير اس
هتل و 30 مهمانپذير در شهر اصفهان قرار دارد. چنين آمارى نشان 
مى دهد وضعيت اقامتى هتل هاى اصفهان براى گردشگران از جمله 
توريست ها مناسب نيست. يك سال اخير مسووالن استانى با تصويب 
قوانين و ايجاد تسهيالت در صدد رفع مشكل برآمده اند، ولى به گفته 
كارشناسان اين اقدامات كافى نيست، چرا كه سال گذشته حدود 250 

هزار گردشگر خارجى وارد اصفهان شدند.
به گفته شهردار اصفهان هتل ها و مهمانسراها درحد و شان اين شهر 
ــازى را درشهر اصفهان مى طلبد.  نيستند، نهضتى در حوزه هتل س
مهدى جمالى نژاد به وضع هتل ها و مهمانسراها دراصفهان اشاره  مى 
كند و مى افزايد: متاسفانه هتل ها و مهمانسراهاى  شهراصفهان درحد 

وشان اين شهرنيستند.

اصفهان 2017 ، پايتخت گردشگرى جهان اسالم؛
خريد و فروش آبروى شـهر فيروزه اى 

در هتل هاى بى ستاره

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

 200 هزار تبعه افغان در اصفهان آسيب هايى ازجمله تولد 
ــاى اجتماعى را ايجاد  نوزادان بى هويت و برخى چالش ه
كرده اند و مسووالن معتقدند خأل قانونى توان مقابله با اين 

پديده را گرفته است.
حدود 40 سال پيش بود كه تغيير حكومت و دخالت هاى 
خارجى در افغانستان و ايجاد شرايط زندگى سخت در اين 
كشور و از سويى رونق اقتصادى در ايران و ايجاد بازار كار 
مناسب، مردمان افغانستان را براى تأمين امكانات و زندگى 

در فضايى آرام به سمت ايران كشاند.
ــغل افغان ها پس از  ــاورزى و دام پرورى نخستين ش كش
مهاجرت به ايران بود چراكه بسيارى از روستاييان به دليل 
رونق اقتصادى همزمان با گران شدن نفت و توسعه صنايع، 
ــاورزى خود را رها كرده و براى فعاليت در  زمين هاى كش
صنايع راهى شهرها شده بود.در اين ميان استان اصفهان به 
لحاظ زمين هاى كشاورزى و صنعت و همچنين با توجه به 
راه اندازى كارخانه ذوب آهن، سنگ برى ها و كارخانه هاى 
ريسندگى و بافندگى شرايط مطلوبى براى جذب نيروى كار 
داشت و اين شرايط زمينه را براى مهاجرت اكثريت افغان ها 

به اين استان فراهم ساخت.
امروز كه بيش از چهار دهه از حضورشان در ايران مى گذرد 
از كنار هر ساختمان نيمه تمام و كارگاهى كه عبور مى كنيم 

لهجه غريب شان به گوش مى رسد.
450 هزار تبعه افغان در اسـتان اصفهان وجود 

دارد
ــان رضوى  ــس از تهران و خراس ــان اصفهان پ در اين مي
ــت كه بر اساس آمار  ــتان ميزبان افغان ها اس سومين اس
ارائه شده از سوى استاندار اصفهان بيش از 450 هزار تبعه 
افغان در اين استان وجود دارد كه از اين تعداد 250 هزار 
اتباع بيگانه مجاز و 200 هزار اتباع بيگانه غيرمجاز هستند.

رسول زرگرپور به خارج كردن روزانه 500 نفر تبعه افغانى 
ــاره مى كند و مى گويد: اين  غيرمجاز از استان اصفهان اش
افراد پس از جمع آورى توسط نيروى انتظامى به مرزهاى 

كشور براى خروج فرستاده مى شوند.
وى در ادامه به شناور بودن تردد هاى غيرمجاز در مرز ايران 
و افغانستان اشاره مى كند و مى افزايد: متأسفانه ورودى مرز 
ايران و افغانستان به صورت كامل پوشش داده نمى شود و 

ازاين رو آمار اين اتباع بيگانه در كشور به صورت شناور است.
آمارهـاى ضدونقيـض از تعـداد تبعـه افغان 

اصفهان
اما مهدى سليمانى، مديركل اتباع و امور خارجه استاندارى 
اصفهان آمارى متناقض با آمار ارائه شده از سوى استاندار 
ــتان اصفهان  اصفهان در خصوص تعداد تبعه افغان در اس
اشاره مى كند و مى گويد: مجموع تبعه هاى افغان ها و عراقى 
در استان اصفهان 270 هزار نفر است كه بيش از 170 هزار 
نفر از اين تبعه ها داراى مجوز اقامت و مابقى بدون مجوز در 

استان زندگى مى كنند.
وى كه معتقد است ساماندهى اتباع بيگانه در استان ها با 
ــود، اضافه مى كند:  تبعيت از تصميمات ملى انجام مى ش
افرادى كه به صورت مجاز وارد كشور شده  اند و داراى كارت 
ــبت به تمديد كارت  ــتند به صورت ساليانه نس اقامت  هس

اقامت خود اقدام مى كنند.
سليمانى، نيروى انتظامى را مجرى برخورد و جمع آورى 
ــد و دراين باره اضافه مى كند:  اتباع بيگانه غيرمجاز مى دان
جمع آورى افغان هاى غيرمجاز وظيفه ذاتى نيروى انتظامى 
ــتا اقداماتى با توجه به امكانات  است و تاكنون در اين راس

موجود انجام شده است.
90 درصـد تبعه هاى غيرمجـاز اصفهان جديد 

هستند
مديركل اتباع و امور خارجه استاندارى اصفهان همچنين 
ــه غيرمجاز  ــد از اتباع خارج ــا 10 درص ــت تنه به بازگش
ــتان پس از اعزام به مرزها اشاره و  ــده به اس جمع آورى ش
ــداد تبعه هاى  ــاد برخى از افراد تع اضافه مى كند: به اعتق
ــورد و جمع آورى ها همچنان روبه  غيرمجاز برخالف برخ
ــش از 90 درصد اين تبعه ها  ــت و بايد گفت بي افزايش اس
ــتر اتباع افغانى  ــتند.وى كه معتقد است بيش جديد هس
ــهر اصفهان و در محالتى  ــيه هاى ش داراى مجوز در حاش
ــهر و ...  ــگاه، زينبيه، خمينى ش ــيروان، آتش ازجمله انوش
ــكونت دارند، مى افزايد: افغان هاى غيرمجاز نيز بيشتر  س
ــتان و به دوراز مركز سكونت  ــيه اى اس در شهرهاى حاش
دارند.سليمانى در ادامه از وضعيت نامناسب ازدواج اتباع 
بيگانه با زنان و مردان ايرانى خبر مى دهد و اضافه مى كند: 
ازدواج اتباع ايرانى و خارجى نيازمند ضوابط قانونى است 

ــراد جامعه از  ــفانه به دليل بى اطالعى برخى اف كه متأس
ــكالتى را در خصوص تولد نوزادان  اين ضوابط، امروز مش

بى هويت ايجاد كرده است.
خأل قانونى بـراى هويت بخشـى بـه كودكان 

حاصل ازدواج با بيگانگان
ــراى صدور كارت  ــأل قانونى موجود ب وى همچنين به خ
ــاع بيگانه  ــل از ازدواج اتب ــايى براى نوزادان حاص شناس
غيرمجاز با والدين ايرانى اشاره و ابراز مى كند: در اين زمينه 
در استان اصفهان مشكالت عمده اى راداريم و شرايط در 
حال تبديل شدن به بحران پيش مى رود كه در اين راستا 
ورود نيروهاى امنيتى و نظارتى بايد جدى تر صورت گيرد.

مديركل اتباع و امور خارجه استاندارى اصفهان همچنين 
با اشاره به تشكيل كارگروه اتباع بيگانه و كارگروه امنيتى 
ــتاندارى اصفهان اضافه مى كند:  اتباع بيگانه هرماه در اس
ــكارى خوبى  ــوول هم ــتگاه هاى مس ــن زمينه دس در اي
ــته اند و اقدامات خوبى طى دو سال گذشته صورت  را داش

گرفته است.
ــى اجتماعى ايران كه معتقد  رييس انجمن آسيب شناس
است امروزه مهاجرپذيرى چهره اى سياسى و دموكراتيك 
ــيارى از  ــه مى كند: امروزه بس ــت، اضاف به خود گرفته اس
كشورها با بهره گيرى سياسى از پذيرش مهاجران به گونه اى 
خود را حامى حقوق بشر مى دانند و اين در حالى است كه 
ــاى اين افراد خود اين  يكى از اصلى ترين عوامل آوارگى ه

كشورها هستند.

مهاجـران غيرمجاز افغـان ا بـزار ارزان قيمت 
كارفرمايان

ــرداران اصلى افغان هاى غيرمجاز  وى كارفرمايان را بهره ب
ــد: كارفرمايان از  ــه مى كن ــد و اضاف ــان مى دان در اصفه
ــزار ارزان قيمت براى  مهاجران غيرمجاز افغان به عنوان اب
كارهاى شان استفاده مى كنند چراكه با كمترين حقوق و 
مزايا بيشترين بازدهى را دارند.وى همچنين به آسيب هاى 
ــه جامعه  ــاى غيرمجاز به بدن ــوى اين تبعه ه وارده از س
ــخن به ميان مى آورد و ادامه مى دهد: برخى تخلفات و  س
ناهنجارى صورت گرفته از سوى برخى از تبعه هاى افغانى 
در كشور ديد عموم جامعه را نسبت به اين افراد در جامعه 
منفى ساخته و اين امر باعث شده است كه در ذهن بسيارى 
از مردم جامعه كلمه افغانى مترادف با آسيب و ناهنجارى 
ــتا نبايد از اين  ــود.وى اضافه مى كند: در اين راس تعبيه ش
امر غافل باشيم كه بسيارى از تبعه هاى افغانى در ايران از 
جايگاه اجتماعى، فرهنگى و دينى بااليى برخوردار هستند.
رييس انجمن آسيب شناسى اجتماعى ايران اضافه مى كند: 
ــورى  مردم ايران نمى توانند بدون گذرنامه وارد هيچ كش
شوند و ازاين رو در صورت انجام چنين كارى به شش سال 
ــوند و اين در حالى است كه در كشور  زندان محكوم مى ش
ايران بسيارى از تبعه هاى غيرمجاز شاغل هستند، ازدواج 
ــوند و براى نمونه مجازات  مى كنند و صاحب فرزند مى ش
ــووالن افغانستان و  قاچاقچيان افغان در ايران واكنش مس

مردم اين كشور را در مقابل ايران به همراه داشت.

به مناسبت روز بسيج اتفاق مى افتد؛
گردهمايى بسيجيان اصفهان در ميدان امام على(ع)

طب سوزنى چين به اصفهـان مى آيد
ــگاه دايتو چين به اصفهان  تفاهم نامه اعطاى رايگان بخشى از نمايش
ــهر خواهر خوانده  ــوزنى چين در اصفهان ميان دو ش و ترويج طب س

اصفهان و شيان چين  امضا شد. 
شهردار اصفهان در نشستى با نايب  رييس كميته شهردارى شهر شيان 
ــده، گفت: امروز در راستاى  چين با اشاره به تفاهم نامه هى منعقد ش
تقويت كمربند اقتصادى راه ابريشم كه بودجه اى بالغ بر 40ميليارد دالر 

از دولت چين دريافت كرده است، دو تفاهم نامه با اين شهر امضا شد.
ــينه تاريخى و فرهنگى اصفهان اظهار كرد: شهر  ــاره به پيش وى با اش
ــال 1989 است كه در حوزه  شيان اولين خواهرخوانده اصفهان از س
ــت. مهدى  ــازنده با ايران كرده اس ــروع به تعامل س ــى ش دييپلماس
جمالى نژاد با اشاره به تكنيك جديد گردشگرى به عنوان گردشگرى 
ــه چينى ها  ــت ك ــن تفاهم نامه قرار بر اين اس ــالمت گفت: طى اي س
طب سنتى و سوزنى شان را به اصفهان بياورند و در مقابل طب سنتى 
ــن اقدامات متقابل  ــهردار اصفهان افزود: اي ايرانى را به چين ببرند.ش
شامل تبادل اساتيد، تبادل پزشك، برگزارى كارگاه هاى مرتبط و اعزام

ــهر از مزيت هاى  ــر دو ش ــود تا ه ــجو به چين مى ش  تيم هاى دانش
گردشگرى سالمت و طب سنتى بهره مند شوند.وى با اشاره به پيشينه 
پر فراز و نشيب اصفهان گفت: اصفهان يكى از كالن شهرهاى افسانه اى 
ايران است كه افتخارات متعدد و غرورآفرينى را در كارنامه خود به ثبت 
ــور بوده و در تونل زمان  رسانده است. اصفهان چهار بار پايتخت كش
آن آثار بسيار ارزشمندى به جا مانده است.شهردار اصفهان ادامه داد: 
اصفهان يك كلكسيون واال از فرهنگ و تمدن است كه سفرنامه نويسان 
بسيارى در مدح آن قلم زده اند و مردم هنرمند، خالق و توانمند آن را 
ستايش كرده اند و هميشه حتى تهديدها و ناهنجارى هاى تحميل شده 
را به فرصت تبديل كرده اند.جمالى نژاد گفت: در حال حاضر اصفهان 

سومين كالن شهر كشور و يكى از 107 شهر استان است كه به لحاظ 
ــرايط جغرافيايى و موقعيت سوق الجيشى در شرايط خاصى به سر  ش
مى برد كه همين امر آن را تبديل به يك شهر جهانى و مطرح در سطح 
ــال  2006 به عنوان  ــزود: اصفهان از س ــت.وى اف بين الملل كرده اس
ــالم انتخاب شده است. همچنين در سال  پايتخت فرهنگى جهان اس
جارى ثبت جهانى اش را به عنوان شهر صنايع دستى جشن گرفت و در 
سال آينده نيز پايتخت گردشگرى جهان اسالم خواهد شد.وى با اشاره 
به تعامالت و روابط خوبى كه ميان اصفهان و شيان در حال شكل گيرى 
است، گفت: بسيارى از پروژه هاى اصفهان و چين به صورت متقابل و 
هماهنگ رشد مى كنند به عنوان نمونه مى توان از دو پروژه قطار شهرى 
اصفهان و يا شهربازى بزرگ اين شهر  نام برد و اميدواريم اين دو پروژه 

هم باعث پيشرفت هرچه بيشتر اصفهان شود.

ــهردارى اصفهان از اجتماع بزرگ  فرمانده پايگاه مقاومت بسيج ش
ــنبه هفته جارى در ميدان  بسيجيان اين كالن شهر در روز پنج ش

امام على (ع) خبرداد.
محمدعلى احمدى فرا رسيدن هفته مقدس بسيج را تبريك گفت و 
اظهار كرد:به منظور گراميداشت هفته بسيج اجتماع بزرگ بسيجيان 

صبح پنج شنبه در ميدان امام على (ع) برگزار خواهد شد.
وى با اشاره به ديگر برنامه هاى هفته بسيج افزود: همچنين همايش 
ــهردارى چهارشنبه  ــووالن پايگاه هاى بسيج ش فرمانده هان و مس
ــود.فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهردارى  بعدازظهر برگزار مى ش
اصفهان هفته بسيج را يادآور فداكارى ها و ايثارگرى هاى دانست و 
ادامه داد: به مناسبت اين هفته سه پايگاه بسيج در مناطق شهردارى 
اصفهان افتتاح خواهد شد.احمدى، ديدار شهردار اصفهان و مديران 
ــيج عنوان  ــهدا را از ديگر برنامه هاى هفته بس مناطق با خانواده ش
كرد و گفت: غبارروبى گلستان شهدا نيز پنج شنبه بعدازظهر انجام 
ــگاه هفته بسيج در خصوص اقتصاد  مى شود.وى اضافه كرد:نمايش

مقاومتى در سطح شهردارى هاى مناطق برگزار مى شود.

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهردارى اصفهان بيان كرد: همچنين 
به مناسبت هفته بسيج و اربعين حسينى 50 دستگاه اتوبوس براى 
ــرزى اعزام  ــينى به مناطق م ــرويس دهى به زائران اربعين حس س

مى شوند.

ــماره 94/669/ش مورخ 1394/8/3  ــاس مصوبه ش ــهردارى درچه در نظر دارد براس ش
نسبت به واگذارى يك قطعه زمين به مساحت حدود 300 مترمربع جهت استقرار اغذيه 
فروشى و چايخانه در زمين پارك كوهستانى كوه سفيد به صورت اجاره بهاء به مبلغ پايه
1/000/000 ريال ماهانه واگذار نمايد لذا از متقاضيان درخواست مى گردد جهت دريافت 

اسناد مزايده تا مورخ 1394/9/14 به شهردارى درچه مراجعه نمايند.

 آگهـى مـزايده

على اكبر محمودى - شهردار درچه

 نوبت دوم

   آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 94/15/ن          نوبت اول 

روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى استان اصفهان 

اداره كل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهان در نظر دارد پـروژه هاى زيـر را از طريق مناقصه عمومـى واگذار نمايد، 
بدينوسيله از شـركتهاى داراى صالحيت و رتبه بندى با رعايت ظرفيت كارى دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد 

تا تاريخ 94/9/6 به پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات كشور به نشانى http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.
1-عمليات عمرانى احداث تقاطع غير همسطح گلشن از توابع شهرستان دهاقان 
2- عمليات عمرانى احداث تقاطع غير همسطح پوده از توابع شهرستان شهرضا 

3- عمليات عمرانى احداث تقاطع غير همسطح هاردنگ واقع در شهرستان رزين شهر 
4- عمليات عمرانى تقاطع غير همسطح كاريز واقع در محور ورنامخواست – سفيد دشت 

5- عمليات عمرانى احداث تقاطع غير همسطح دهسرخ از توابع شهرستان مباركه 
6- عمليات عمرانى احداث تقاطع غير همسطح چرمهين زمان آباد از توابع شهرستان زرين شهر 

7- تكميل تقاطع هاى غير همسطح حاجت آقا و اليبيد از توابع شهرستان لنجان 
8- آسفالت راه روستايى هونجان گرموك (سه راهى زر چشمه) از توابع شهرستان شهرضا 

مهلت تحويل پيشنهادات تا تاريخ 1394/9/16          گشايش پيشنهادات ساعت 9 صبح 1394/9/17
م الف: 24531 نشانى: اصفهان – خيابان سعادت آباد       تلفن:031-36681068

تولد آسيب هـا در دامن  200 هـزار بى هـويت 

بيگانه هـا در نصف جهـان
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ــال قهرمانى  ــت هاى فوتب ــت وهفتمين دوره رقاب بيس اصغر
ــارم مهرماهقلندرى ــه از روزچه ــان، ك ــتان اصفه كارگران اس

ــده بود عصرروزيكشنبه اول آذرماه با   سال جارى آغازش
ديدار تيم هاى فوالد مباركه وقند اصفهان و قهرمانى تيم فوالدمباركه به 

كار خود پايان داد.
ــم از ــتان 12 تي ــران اس ــال كارگ ــابقات فوتب ــن دوره از مس دراي
ــگاه، فوالد مباركه،  ــركت هاوكارخانجات صنعتى  پلى اكريل، پااليش ش
ــد، وتيم هاى  ــكيل دادن ــف را تش ــه گروه ال ــا، قند اصفهان ك آبفا، هس
ــروگاه  نيــــــــــ ــان،  اصفه ــيــــــمان  س ــن،  آهـــــ ذوب 
ــوالد، ــوكا ف ــرانى،باما وت تــــــــــــــــوبوس ــان، ا ــرق اصفه ب
ــوب ابراهيم عابدى  ــتى خ ــتند كه به سرپرس ــروه ب حضورداش 6تيم گ
ــماره 2كارگران اصفهان  ــگاه ش ــاى خودرا  در زمين چمن ورزش ديداره
(ورزشگاه قدس) به صورت دوره اى برگزاركردند كه درنهايت از هرگروه 

4تيم برتر به مرحله بعد صعود كرد.
ــتافتند كه در  ــه مصاف هم ش ــم به صورت حذ فى ب در اين مرحله،8 تي
ــى اكريل در  ــوالد مباركه و پل ــوالد، قند اصفهان ،ف ــه 4 تيم توكاف خاتم
نيمه نهايى، بازى هاى ضربدرى را برگزاركردند كه دو تيم قند اصفهان و 
فوالد مباركه باغلبه برحريفان به فينال راه يافتند و تيم هاى توكافوالد و
ــدند كه اين بازى با  ــومى باهم روبه روش ــب مقام س پلى اكريل براى كس
ــد تا جايگاه سومى را به  ــود تيم پلى اكريل تمام ش برترى 3بر صفربه س
ــت ها به عنوان  ــوكا تيم چهارم اين دوره رقاب خود اختصاص دهد، تيم ت
ــد،اما ديدار پايانى كه با  بااخالق ترين تيم به دريافت كاپ اخالق نائل ش
ــتان،  حضورغالمعلى قادرى، مديركل اداره تعاون، كارورفاه اجتماعى اس
ــت هيات ورييس اداره امورورزش كارگران استان   جواد شيرانى سرپرس
وجمعى از پيش كسوتان ورزش به ويژه فوتبال برگزارشد، از فراز ونشيب 
ــتباه داورى همراه بود كه خطاى پنالتى  فراوانى برخورداربود وبا چند اش
ــد كه با دخالت به موقع ــان محسوب مى ش دقايق پايانى عمده ترين ش
ــابقات و پير زحمتكش فوتبال كه ازتجربه   ابراهيم عابدى، سرپرست مس
ــى تيم قند اصفهان  ــت غائله اعتراض كادرفن ودرايت خوبى بهره مند اس
ــى 1ــ1 به  ــايى دروقت قانون ــد واين بازى جذاب وتماش ختم به خيرش
ــابقات ــيد تا ضربات پنالتى تعيين كننده قهرمان اين دوره مس پايان رس

 باشد.
ــد تا ضربه اول شاگردان  در ضربات پنالتى شانس با تيم فوالدى ها يارش
ــه راهى  ــار دروازه فوالدمبارك ــالف از كن ــى اخت ــن رحيمى با كم حس
ــت و توانمند فوالد  ــد قام ــم دروازه بان بلن ــه دوم را ه ــود و ضرب اوت ش
ــه برنده  ـــ2 فوالدمبارك ــى 4ـ ــت درضربات پنالت ــا درنهاي ــع كند ت دف
ــام قهرمانى  ــد وفاتح ج ــروزى برس ــه 5بر3به پي ــود ودركل با نتيج ش

شود.
ــاون، كارورفاه اجتماعى و ــم اختتاميه ابتدا باحضورمديركل تع درمراس
رييس اداره امور ورزش كارگران استان ازپيشكسوتان ورزش و رسانه مانند 
عباس بهروان، حسين چرخابى، اصغر قلندرى ، كريم قنبرى، اصغر نوحى، 
حسن عليخانى وحميد وزير زاده تجليل به عمل آمد وسپس طى مراسم
ــى ــكام قهرمان ــدال واح ــر كاپ، م ــاى برت ــم ه ــه تي ــكوهى ب ــا ش  ب

 اهداء شد.
درحاشيه: براى قضاوت بازى هاى اين دوره رقابت ها از 20داوروكمك داور 
جوان استفاده شده بودكه روى هم رفته قضاوت ها عادالنه وقابل قبول بود.
ــابقات  ــت وهفتمين دوره از مس ــامى تيم فوالد مباركه قهرمان بيس اس
ــتان اصفهان عبارتند از: رضا رجبى، مهدى  قهرمانى فوتبال كارگران اس
ــى، احمدزمانى،عبدا...نجفى، ــى نجاتى، محمد رمضان ابراهيمى، مصطف
ــتاردهنوى، ــى باقرى،مهردادسلحشور،س ــك زاده،عل ــدى مل مه
ــور،  ــد احمدپ ــماعيل زاده، احم ــد اس ــوى، محم ــماعيل موس  اس
ــى،  عطاي ــى  مصطف ــمى،  قاس ــعيد  كريمى،س ــدى  مه
ــت  ــجادخواجوى، مربى، ابراهيم رضوى وسرپرس محمدمهديخوانى،س

تيم، اكبر صادقى.
ــوراز تيم  ــرداد سلحش ــود كه مه ــده 108 گل ب ــاى زده ش تعدادگل ه
ــد وبه دريافت كاپ  ــه عنوان فنى ترين بازيكن انتخاب ش فوالد مباركه  ب

نايل گرديد.
ايمان باقرى با زدن 17گل به عنوان آقاى گل شناخته شد.

ــالق ترين مربى و ــى اكريل به عنوان با اخ غالمرضا نظرى، مربى تيم پل
ــن كمالى از تيم قند اصفهان نيز  اصغر حسومى ازتيم توكا فوالد و محس
ــدندواز آنها تقدير وتجليل به عنوان با اخالق ترين سرپرست شناخته ش

 به عمل آمد.
ــران نه تنها  ــى اداره امور ورزش كارگ ــى، مديرروابط عموم مهدى ناظم
ــع وجذاب  ــس از صحنه هاى بدي ــه درگرفتن عك ــانى ك دركار خبر رس
ــگاران  ــه دراختيارخبرن ــاى برترك ــم ه ــا و تيــــــ ــازى ه بـــــ
ــام ــنــــگ تم ــد س ــرارداده ش ــا ق ــانه ه ــس رس ــى نوي ورزش

 گذاشت .

سيرى در دنياى ورزش

قهرمانى فوالد مباركه به لطف 
ــهرى ضربات پنالتى! ــن اصفهان با پيروزى برابر همش تيم فوتبال ذوب آه

خود در ضربات پنالتى به ديدار فينال رقابت هاى جام حذفى 
باشگاه هاى كشور صعود كرد. اين بازى در مرحله نيمه نهايى 
رقابت هاى جام حذفى در ورزشگاه فوالدشهر برگزار كردند. 

ــاده بودند كه  ــا نيفت ــم در زمين ج ــان دو تي ــوز بازيكن هن
ذوب آهن دروازه حريف را گشود. مرتضى تبريزى در دقيقه 
دوم ديدار روى پاس كاوه رضايى با رحمان احمدى تك به تك 
شد و با ضربه اى دقيق توپ را درون دروازه جاى داد. سپاهان 
كم كم بازى را در دست گرفت ، اما رشيد مظاهرى با واكنش 
خوب خود دروازه ذوب آهن را بسته نگه داشت تا نيمه نخست 

ــاگردان گل محمدى  ــود ش با همان تك گل زودهنگام به س
به پايان برسد. نيمه دوم را تيم سپاهان تهاجمى شروع كرد؛ 
ــاند. وريا غفورى  ــه ثمر رس ــاوى را ب و در دقيقه 52 گل مس
ــت در آمد و از  ــت روى پاس خلعتبرى به حرك در جناح راس
حدادى فر عبور كرد تا از زاويه بسته توپ خود را درون دروازه 
ــاند. بعد از چندين  حريف جاى دهد و كار را به تساوى بكش
ــت توپ و ايجاد چند موقعيت حساس، دو تيم  رفت و برگش
در ميانه ميدان بازى را پى گرفتند. در دقيقه 85 بازى ميالد 
ــپاهان با دريافت دومين كارت زرد از  ــرلك بازيكن تيم س س
ــد. بازى در وقت معمول با تساوى  ــن تركى اخراج ش محس

دو تيم به پايان رسيد.
در وقت اضافه نخست، اتفاق ويژه، فرصتى بود كه شريفى درون 
محوطه جريمه ذوب آهن از دست داد. در وقت دوم اضافه ذوب 
آهن گل دوم خود را به ثمر رساند. سيدعلى حسينى در دقيقه 

ــپاهان جاى  ــرى زيبا توپ را درون دروازه س 109 با ضربه س
ــت. سپاهان در  ــحالى ذوبى ها دوام چندانى نداش داد. خوش
يك يورش همه جانبه در دقيقه 113 دروازه ذوب آهن را باز 
كرد. ابتدا ضربه عقيلى را مدافعان حريف بازگرداندند، اما در 
شلوغى محوطه جريمه وريا غفورى با شوتى محكم توپ را از 
ميان انبوه مدافعان ذوب آهن درون دروازه مظاهرى جاى داد 
تا كار به تساوى كشيده شود. در انتها سرنوشت اين ديدار مهيج 
ــد. در ضربات پنالتى نيز مهدى  به ضربات پنالتى كشيده ش
ــرد. ضربه  ــراى ذوب آهن گل ك ــى اول را ب رجب زاده پنالت
ــر دروازه زد. ضربه دوم  ــه تي ــپاهان را هادى عقيلى ب اول س
ذوب آهن را كاوه رضايى به زيبايى گل كرد. وريا غفورى دومين 
ضربه سپاهان را تبديل به گل كرد. مسعود حسن زاده سومين 
گل را براى ذوب آهن به ثمر رساند. سومين ضربه سپاهان را 
محمدعلى كريمى زد كه دروازه بان ذوب آهن توپ او را مهار 

كرد. ضربه چهارم ذوب آهن را حسينى تبديل به گل كرد تا در 
نهايت اين تيم 6 بر 3 برنده بازى شود.

ذوب آهن در ضيافت پنالتى ها 
فيناليست جام حذفى شد

ــه مصاحبه هاى  ــاره ب ــيون فوتبال با اش  رييس فدراس
ــم ملى گفت:  ــرمربى تي ــى كهن درباره س محمد مايل
ــوس كى روش  ــوز عليه كارل ــفم كه مى بينم هن متاس

مصاحبه مى شود.
ــوس كى روش و  ــارى كارل ــيان درباره بيم على كفاش
ــه،  ــار كرد: س ــاره اظه ــن ب ــف در اي ــايعات مختل ش
ــت و  ــكى داش ــش كى روش پرونده پزش چهار ماه پي
ــش و  ــراى آزمـــــــاي ــار بـــ ــى دو ب يكـــــــ
ــى را هـــم انجام  ــت و عمـــــل هاي ــه رف معــــالج
ــت  ــت. با عمل هايى كه داش داد. پرونده او پيش ما اس
خوشبختانه چيز خطرناكى مشاهده نشد ولى چون وى 
زياد عصبانى مى شود، يك مقدار اين كسالت را دارد. با 

اين حال هيچ سرطانى در كار نيست.
وى درباره گاليه كى روش از امكانات تيم ملى و زمين 
ــايلى كه  كمپ و لباس بازيكنان تاكيد كرد: يكى از مس
ــا او مذاكره كرديم، همين  از ابتداى حضور كى روش ب
ــت كارم هر روز  ــى گفت با اين  وضعي بود. كى روش م
ــى كه به ــود. وى گفت يكى از داليل ــخت تر مى ش س
ــتن چمن مناسب است. ما  سفر خارجى مى روم نداش
ــكل داريم و زيرسازى آن خراب  براى زمين چمن مش

است.
رييس فدراسيون در پاسخ به اين سوال كه هزينه اصالح 
زمين چمن و زيرسازى مجدد آن چقدر مى شود، گفت: 

ــفانه ما  چمن هاى ما 5 تا 6 ميليارد هزينه دارد. متاس
ــه ما يعنى 40 درصد  اين پول را نداريم. حداكثر بودج
ــن توانمندى  ــود. براى همي آن هزينه تيم ملى مى ش
كار ساخت و ساز نداريم. البته االن در حال ساخت يك 
مركز پزشكى هستيم و نصراهللا سجادى و مناف هاشمى

 قول هاى خوبى دادند.
ــعى كرديم  ــتيد س ــما شاهد هس ــد: ش وى يادآور ش
ــا  ــيم و تنه ــته باش ــيكى داش ــدرن و ش ــى م آكادم
ــى كه  ــول هاي ــا ق ــت. ب ــن چمن اس ــا زمي ــراد م اي
ــكالت  ــد، مش ــمى داده ان ــاف هاش ــجادى و من س

حل مى شود.
ــه هاى تند  ــيون فوتبال درباره مصاحب رييس فدراس
محمد مايلى كهن عليه كى روش يادآور شد: كى روش 
هم اين گاليه ها را داشت و از او خواستيم مصاحبه نكند. 
كى روش همان اول گفت كه مدير فنى تيم اميد عليه 
ــد حتى براى  من مصاحبه مى كند. كى روش حاضر ش
بازى هاى قطر به تيم اميد كمك كند و به آن سر بزند. 

كى روش مى گويد من به بازيكنان جوان فضا دادم 
تا تيم اميد از آنها استفاده كند.

ــم  ــاز ه ــم ب ــى بين ــه م ــفم ك ــزود: متاس وى اف
ــود. كاشانى چندين  مصاحبه هاى بى مورد مى ش
بار تذكرداده است. دوباره با حبيب كاشانى صحبت 
ــه اى  ــددا در اين باره جلس ــد مج ــردم و قرار ش ك

داشته باشيم.
ــيان ادامه داد: ما از كى روش يك تيم ملى قوى  كفاش
ــه زمانى بوده كه با  مى خواهيم نه در ايران بودن را. چ
ــان مرحله مقدماتى، تقريبا به  يك تيم جوان قبل از پاي

مرحله نهايى صعود كنيم؟ من چند سال است در 
فدراسيون هستم.

ــال هاى گذشته   باور كنيد تا همين س
هيچ كشورى نمى آمد با ما بازى كند. 
ــازى با ما  ــورها براى ب االن همه كش
ــد از جمله  ــى كرده ان اعالم آمادگ
ــياتيم اول  مقدونيه و نروژ.ما در آس
هستيم و رنكينگ خودمان را ثابت 
ــورهاى  ــم. االن همه ش ــرده اي ك
ــازى  ــا ب ــا م ــد ب ــيايى حاضرن آس

ــوم  ــد. وزن فوتبال ما با يك س كنن

ــت. وى با بيان  ــده اس ــورها قوى ش ــاير كش بودجه س
ــر لباس  ــا اسپانس ــل مذاكره ب ــن مراح ــه آخري اينك
ــد كرد: ــت، تاكي ــدن اس ــال طى ش ــى در ح تيم مل
ــدارد ولى  ــرارداد ن ــا ق ــوز با م ــى هن ــين پيروان  افش
ــر و زود  ــم؛ دي ــرارداد را مى بندي ق
ــوز س و  ــوخت  س ــى  ول دارد 

 ندارد.
ــيون فوتبال  ــس فدراس ريي
ــزارى  برگ از  ــن  همچني
ــك  ــادى در ي ــع ع مجم
ماه آينده و مجمع انتخاباتى 
ــاى  ــى از روزهـــ در يكـــ
ــفند  ــم يا نوزدهم اس هجده
ــت :كى روش  ــر داد  و گف خب
ــردد و ــه بر مى گ ــر ژانوي اواخ
ــد را در قطر از  ــاى امي ــازى ه  ب

نزديك تماشا مى كند.

ــابقات جهانى وزنه بردارى را  ــهراب مرادى كه اجازه حضور در مس س
ــى و ركوردهاى خود را به  ــالن تمرين جورج براون آمادگ ندارد، در س

نمايش گذاشت.
سهراب مرادى بدون شك چهره ناكام حاضر در مسابقات جهانى است 
زيرا با وجود رسيدن به ركوردهاى خوب در دسته 94 كيلوگرم اجازه 

حضور در مسابقات جهانى آمريكا را ندارد.
ــر مى برد در  ــتون به س مرادى كه اكنون به همراه تيم ملى در هيوس
ــت و در  ــه نمايش گذاش ــود را ب ــاالى خ ــن، آمادگى ب ــالن تمري س
يك ضرب، وزنه 185 كيلوگرم را باالى سر برد. اين ركورد سه كيلوگرم 
ــت كه آكاكيوس  از ركورد يك ضرب جهان (188 كيلوگرم) كمتر اس

كاكياشويلى در مسابقات جهانى 1999 يونان آن را به ثبت رساند.
سهراب مرادى به علت اعالم بازنشسته بودن تا نهم خرداد ماه سال 95 
از حضور در مسابقات محروم است و او عالوه بر از دست دادن مسابقات 

جهانى، در آستانه از دست دادن المپيك نيز قرار دارد .
يك سايت خارجى با گذاشتن فيلم وزنه زدن سهراب مرادى در مورد 
ــهراب مرادى به راحتى در يك ضرب  اين وزنه بردار ايرانى نوشت: س

وزنه 185 كيلوگرم را باالى سر برد.
ــابقات آمريكا شركت كند اما او  متاسفانه به او اجازه داده نشد در مس
تصميم گرفت با تيم به آمريكا سفر كند و به دنيا نشان داد كه توانايى 

بلند كردن چه وزنه هايى را دارد.

سهراب مرادى آمادگى اش را به رخ كشيد

ــتقالل در چارچوب  ــت تهران و اس ديدار نف
جام حذفى درحالى برگزار مى شود كه پرويز 

ــتقالل  ــرمربى اس مظلومى تاكنون در قامت س
برابر نفت تهران شكست نخورده است.

ــى رقابت  ــارم نهاي ــه يك چه ــوب مرحل در چارچ
ــروز دو تيم نفت  ــران ام ــى فوتبال اي هاى جام حذف

ــد. نفتى ها  ــتقالل به مصاف يكديگر مى رون تهران و اس
ــاى ليگ برتر  ــان در اين فصل از رقابت ه با هدايت منصوري

ــتند به شكل خوب  ــتند اما آرام آرام توانس ــروع موفقى نداش ش
سال گذشته خود نزديك شوند و االن در شرايط نسبتا خوبى قرار دارند. 

عليرضا منصوريان شايد در اين ديدار ايمان مبعلى را در اختيار داشته باشد. 
اين هافبك طراح از ابتداى فصل به دليل مصدوميت نتوانسته به تيمش كمك كند 

ــنبه در تمرينات گروهى نفت تهران هم  ــده و از روز دوش ولى اخيرا در تمرينات نفت حاضر ش
شركت كرده است.در سوى ديگر اين ميدان استقالل در اوج آمادگى و وضعيت مناسب فنى قرار دارد. آبى هاى 
پايتخت چند هفته پياپى است كه در صدر جدول رقابت هاى ليگ برتر قرار دارند و به جز محمدرضا خرسندنيا 
كليه بازيكنان شان را براى مصاف با نفت تهران در اختيار دارند.استقالل با هدايت پرويز مظلومى 5 بار به مصاف 
نفت تهران رفته كه 4 پيروزى و يك تساوى حاصل كار او بوده و به اين ترتيب شايد بتوان گفت كه كفه ترازو در 
اين ديدار به سمت استقالل بيشتر سنگينى مى كند هرچند كه اين تنها يك احتمال است. عليرضا منصوريان 
حداقل فصل گذشته به خوبى نشان داد كه راه شكست استقالل را بلد است. او در فصل گذشته موفق شد در دو 

ديدار رفت و برگشت استقالل را شكست دهد.

ــث ناراحتى ــتقالل نه تنها باع اخراج از اس
 كرار جاسم نشده بلكه او را هم خوشحال كرده 
ــته رسيده است.  و انگار به هدفى كه مى خواس
ــت كه كرار اين روز ها در  يك سايت عراقى نوش

عراق در حال خوش گذرانى است.
ــيه هاى زيادى كه درست كرد  كرار جاسم بعد از حاش
ــتقالل به پايان راه رسيده است، با  ــد با اس به نظر مى رس
اين حال هنوز وضعيت او با اين تيم ايرانى در هاله اى از ابهام 
است، چرا كه در بعضى از مصاحبه هاى خود تاكيد كرده كه هنوز 
ــت و از طرف ديگر هم بعضى از آبى پوشان هم  ــتقالل اس بازيكن اس

بى تمايل به بازگشت اين هافبك جنجالى عراقى نيستند.
ــدن از باشگاه استقالل باعث نشده كه او  كرار االن در عراق به سر مى برد و اخراج ش
ناراحت شود و يا براى بازگشت به آبى پوشان تهرانى خود را به آب و آتش بزند. او حتى حاضر 
نشده در اين مدتى كه از استقالل رفته به ايران برگردد و از خود دفاع كند.نه تنها اخراج از استقالل اين هافبك 
جنجالى عراقى را ناراحت نكرده بلكه به نظر مى رسد كه او را بسيار خوشحال هم كرده است و انگار به هدفى كه 
مى خواسته رسيده است.سايت المدى عراق درباره حال و هواى اين روز هاى كرار نوشت: كرار جاسم، ستاره عراقى 
كه در باشگاه استقالل بازى مى كند اين روز ها در يكى از هتل هاى گران قيمت در عراق به سر مى برد و در حال 

مذاكره با چند باشگاه بغدادى و كردستانى است اما او رقم هاى بسيار بااليى را پيشنهاد مى دهد.
ــنهاد مالى اين هافبك  ــران اين باشگاه عراقى پيش ــتريان جدى كرار بود اما س باشگاه پليس عراق يكى از مش

ملى پوش را بسيار باال دانستند و در نهايت هم حاضر نشدند كه او را جذب كنند.

نفت يا اسـتقالل؛ كدام 
يك  به تراكتورمى رسند؟

كرار در عراق چه
 مى كند؟

ــدى رحمتى ــا فرزند مه ــش به تفريح ب ــتقالل در تمرين تيم مدافع اس
ــماره يك آبى ها پرداخت. حنيف عمران زاده در توضيح اين عكس  گلر ش

نوشت: «من و عطا رحمتى عقاب كوچيكه».

لنز دوربين

عكسى از حنيف و عقاب كوچك در 
تمرين استقالل

مركز پزشكى هستيم و نصراهللا سجادى و مناف هاشمى

ــعى كرديم  ــتيد س ــما شاهد هس ــد: ش وى يادآور ش
ــا  ــيم و تنه ــته باش ــيكى داش ــدرن و ش ــى م آكادم
ــى كه  ــول هاي ــا ق ــت. ب ــن چمن اس ــا زمي ــراد م اي
ــكالت  ــد، مش ــمى داده ان ــاف هاش ــجادى و من س

ــه هاى تند  ــيون فوتبال درباره مصاحب رييس فدراس
محمد مايلى كهن عليه كى روش يادآور شد: كى روش 
هم اين گاليه ها را داشت و از او خواستيم مصاحبه نكند. 
كى روش همان اول گفت كه مدير فنى تيم اميد عليه 
ــد حتى براى  من مصاحبه مى كند. كى روش حاضر ش
بازى هاى قطر به تيم اميد كمك كند و به آن سر بزند. 

كى روش مى گويد من به بازيكنان جوان فضا دادم 

ــم  ــاز ه ــم ب ــى بين ــه م ــفم ك ــزود: متاس وى اف
ــود. كاشانى چندين  مصاحبه هاى بى مورد مى ش
بار تذكرداده است. دوباره با حبيب كاشانى صحبت 
ــه اى  ــددا در اين باره جلس ــد مج ــردم و قرار ش ك

مرحله نهايى صعود كنيم؟ من چند سال است در 
فدراسيون هستم.

ــال هاى گذشته   باور كنيد تا همين س
هيچ كشورى نمى آمد با ما بازى كند. 
ــازى با ما  ــورها براى ب االن همه كش
ــد از جمله  ــى كرده ان اعالم آمادگ
ــياتيم اول  مقدونيه و نروژ.ما در آس
هستيم و رنكينگ خودمان را ثابت 
ــورهاى  ــم. االن همه ش ــرده اي ك
ــازى  ــا ب ــا م ــد ب ــيايى حاضرن آس

ــوم  ــد. وزن فوتبال ما با يك س كنن

ــر و زود  ــم؛ دي ــرارداد را مى بندي ق
ــوز س و  ــوخت  س ــى  ول دارد 

 ندارد.
ــيون فوتبال  ــس فدراس ريي
ــزارى  برگ از  ــن  همچني
ــك  ــادى در ي ــع ع مجم
ماه آينده و مجمع انتخاباتى 
ــاى  ــى از روزهـــ در يكـــ
ــفند  ــم يا نوزدهم اس هجده
ــت :كى روش  ــر داد  و گف خب
ــردد و ــه بر مى گ ــر ژانوي اواخ

ــد را در قطر از  ــاى امي ــازى ه  ب
نزديك تماشا مى كند.

على كفاشيان:

كى روش به تيم امـيد كمك مى كند

آگهـى مناقصه عمومى يك مرحله اى احداث سـاختمان 
مركز سـالمت جامعه شـهرك سيمرغ وابسـته به شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان برخوار به صورت سرجمع 

متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند جهت 
ــب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم  كس
 www.mui.ac.ir پزشكى اصفهان به آدرس
يا سايت مديريت خدمات پشتيبانى دانشگاه به 
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat آدرس 
ــن 031-37924006  ــماره تلف مراجعه و يا با ش
ــاس حاصل  ــات تم ــيون مناقص ــد كميس واح

فرمايند. 

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد و راه اندازى 
دو دستگاه آسانسـور مراكز آموزشى درمانى نور و

 حضـرت علـى اصغـر (ع)

ــركت در مناقصه مى توانند جهت  متقاضيان ش
ــب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم  كس
 www.mui.ac.ir پزشكى اصفهان به آدرس
يا سايت مديريت خدمات پشتيبانى دانشگاه به 
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat آدرس 
ــن 031-37924006  ــماره تلف مراجعه و يا با ش
ــاس حاصل  ــات تم ــيون مناقص ــد كميس واح

فرمايند. 

آگهـى مناقصه عمـومى  آگهـى مناقصه عمـومى 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
درمانى استان اصفهان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
درمانى استان اصفهان

م الف:  24520 م الف:  24521
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بازى هاى محلىراز موفقيت

ــت كه فرزندان تان هيچ گاه اشتباه نكنند،   آيا موفق بودن به اين معناس
هميشه ساكت و مودب باشند يا مخالفتى با شما نداشته باشند؟ قبل از 
ــق مى دانند آموختن نظم، انضباط و هر چيز بايد بدانيد كه والدين موف

ــى  ــت يك فرايند آموزش ــه براى تربيت فرزندان الزم اس  هر چيزى ك
است، نه مجازات. آنها مى دانند كه رفتار و احساسات شان روى رفتار و 

احساسات فرزندان شان تأثير مى گذارد. 
توجه و انرژى خود را معطوف به رفتار فرزندان خود مى كنند و به جاى 
ــان عزت نفس مى دهند.  كنترل، به همكارى نظر دارند. به فرزندان ش
ــادى مى آموزند و  ــود مطالب زي ــق از فرزندان خ به عالوه والدين موف
فرصت هايى را در اختيار فرزندان شان قرار مى دهند تا خود آنها به اين 

نتيجه برسند كه چگونه بايد رفتار كنند. 
ــتند، پيگيرند و هنگام بروز  ــه حرف مى زنند جدى هس آنها درباره آنچ
ــكل، آرامش خود را حفظ مى كنند. آنها مجازات مى كنند  مساله و مش
ــت ندارند و در مقابل از رفتار خوب  اما در اين مجازات قصد تالفى و اذي
ــر، والدين موفق  ــان قدردانى مى كنند و از همه اينها مهم ت فرزندان ش

آمادگى تغيير را دارند.
در واقع اگر براى تربيت فرزندان خود راه هاى مختلف را امتحان كرده ايد 
ــاس رضايت و موفقيت نمى كنيد، بهترين كار اين است كه  اما باز احس

خود را براى تغيير آماده كنيد.
ــازه مى دهيد كه با  ــر داريد به خودتان اج  اگر بپذيريد كه نياز به تغيي
راه هاى جديد آشنا شويد و قطعا يكى از آنها مى تواند شما را به موفقيت 

برساند.
ــم از پدر و مادر خود آموخته ايم و  اغلب ما آنچه از نقش والدين مى داني
معموال همان گونه كه پدر و مادرمان با ما رفتار كرده اند با فرزندان مان 
ــيارى موارد طبق حدس و گمان هاى خود عمل  رفتار مى كنيم. در بس
مى كنيم كه البته گاه موفق و گاه نيز با مشكل مواجه مى شويم اما بهتر 

نيست براى اينكه كمتر دچار خطا شويم بيشتر بياموزيم؟ 
ــدازه كافى  ــتباه گمان مى كنند كه اگر به ان ــيارى از والدين به اش بس
ــند، آنها كمتر دچار خطا مى شوند و  فرزندان شان را دوست داشته باش
ــيار، الزم و ضرورى است  بهتر رفتار مى كنند. البته عشق و محبت بس
ــدن از تربيت صحيح كافى  اما به هيچ وجه نمى تواند براى برخوردار ش
باشد.                                                                                                                          ادامه دارد...

دختر كوچكى با معلمش درباره نهنگ ها بحث مى كرد.
معلم گفت: از نظر فيزيكى غيرممكن است كه نهنگ بتواند يك آدم 
را ببلعد، زيرا با وجود اين كه پستاندار عظيم الجثه اى است، اّما حلق 

بسيار كوچكى دارد.
دختر كوچك پرسيد: پس چطور حضرت يونس به وسيله يك نهنگ 

بلعيده شد؟
ــگ نمى تواند آدم را  ــده بود تكرار كرد كه نهن معلم كه عصبانى ش

ببلعد. اين از نظر فيزيكى غيرممكن است.
ــرت يونس ــم از حض ــت رفت ــت: وقتى به بهش ــر كوچك گف دخت

 مى پرسم.
معلم گفت: اگر حضرت يونس به جهنم رفته بود چى؟

دختر كوچك گفت: آن وقت شما ازاو بپرسيد.

مگسى بر پِركاهى نشست كه آن پركاه بر ادرار خرى روان بود. 
ــى گفت: من علم  ــتى مى راند و م مگس مغرورانه بر ادرار خر كش
ــيار تفكر  ــده ام. در اين كار بس ــى خوان ــتى ران ــوردى و كش دريان

كرده ام.
ــتى را و مرا كه چگونه كشتى مى رانم. او   ببينيد اين دريا و اين كش
ــتى مى راند آن ادرار، درياى ــر دريا كش در ذهن كوچك خود بر س

بى ساحل به نظرش مى آمد و آن برگ كاه كشتى بزرگ، زيرا آگاهى 
و بينش او اندك بود.

 جهان هر كس به اندازه ذهن و بينش اوست. آدِم مغرور و كج انديش 
مانند اين مگس است.

 و ذهنش به اندازه درك ادرار االغ و برگ كاه.

شعر  حكايت 

كفش هايى كه يادگار سال هاى نوجوانى ام بودند.
دلم نمى آمد دورشان بيندازم. هنوز همان ها را مى پوشيدم.

اما كفش ها تنگ بودند و پايم را مى زدند.
قدم از قدم اگر بر مى داشتم زخمى تازه نصيبم مى شد.
سعى مى كردم كمتر راه بروم زيرا كه رفتن دردناك بود.

مى نشستم و زانوهايم را بغل مى گرفتم
و مى گفتم: چقدر همه چيز دردناك است.
چرا خانه ام كوچك است و شهرم و دنيايم...

مى نشستم و مى گفتم: زندگيم بوى ماللت مى دهد و تكرار.
مى نشستم و مى گفتم: خوشبختى تنها يك دروغ قديمى است.

مى نشستم و به خاطر تنگى كفشهايم جايى نمى رفتم.
قدم از قدم بر نمى داشتم... مى گفتم و مى گفتم...

پارسايى از كنارم رد شد.
عجب! پارسا پا برهنه بود و كفشى بر پا نداشت.

مرا كه ديد لبخندى زد و گفت: خوشبختى دروغ نيست،
اما شايد تو خوشبخت نشوى زيرا خوشبختى خطر كردن است،

و زيباترين خطر... از دست دادن.
تا تو به اين كفش هاى تنگ آويخته اى...

برايت دنيا كوچك است و زندگى مالل آور.
جرات كن و كفش تازه به پا كن. شجاع باش و باور كن كه بزرگ تر شده اى.

رو به پارسا كردم، پوزخندى زدم و گفتم:
اگر راست مى گويى، پس خودت چرا كفش تازه به پا نمى كنى تا پا برهنه 

نباشى؟
پارسا فروتنانه خنديد و پاسخ داد: من مسافرم و تاوان هر سفرم كفشى بود

كه هر بار كه از سفر برگشتم تنگ شده بود
پس هر بار، دانستم كه قدرى بزرگتر شده ام

هزاران جاده را پيمودم و هزارها پاى افزار را دور انداختم
تا فهميدم بزرگ شدن بهايى دارد كه بايد آن را پرداخت

حاال ديگر هيچ كفشى اندازه ى من نيست
وسعت زندگى هركس به اندازه ى وسعت انديشه ى اوست.

كاريكاتور (آزادى رسانه ها)

جواب سودوكو  شماره 1738سودوكو  شماره 1739

جواب معما 1738 معما 1739
عبارت مثلى باال به عقيده استاد محمد على 
ــگ لغات عاميانه  جمال زاده در كتاب فرهن
ــت موجب مرافعه  يعنى: امرى كه ممكن اس
ــانى كردن و آن را مورد  ــود الپوش و نزاع ش
توجيه و تأويل قرار دادن، رفع و رجوع كردن، 
سروته كارى را به هم آوردن و ظاهر قضايا را 

به نحوى درست كردن است. 
ــتمالى  ــدا، از ماس ــه دهخ ــه عالم ــه گفت ب
ــاض و ــه و اغم ــم مداهن ــى و مفاهي معان

ــه  ــائلى ك ــن مس ــده گرفت ــره ندي  باالخ

ــز افاده  ــالف گردد ني ــم يا اخت موجب خش
مى شود.

ــب و تحقيق در  ــه تعقي ــده را ب ــه نگارن آنچ
ــه تاريخى اين ضرب المثل  پيدا كردن ريش
ــت يعنى اين ماده  واداشت وجود كلمه ماس
خوراكى لبنياتى در آن، و ارتباط آن با مداهنه 
ــردن امور مورد  ــع و رجوع ك و اغماض و رف
ــبختانه پس از  ــت كه خوش اختالف بوده اس
ــال ها پرس و جو و تحقيق و جويندگى و  س

يابندگى رسيد.

ــى هر دو عاشق زنى به نام  دكتر و راننده اتوبوس
سارا هستند.راننده مجبوربود به مدت يك هفته 
ــل از رفتن هفت  ــفر كارى برود. راننده قب به س

سيب به سارا داد.چرا؟

مزرعه دارى هفده گوسفند دارد.همه به غير از 
ــفندان مردند. چند گوسفند زنده  نه تاى گوس

مانده؟

-  جواب در خود سوال گفته شده 
ــس دختر پنجم  ــدر مارى . پ كه پ

مارى است.
-  ديكشنرى.

-  باران

معما ايستگاه ضرب المثل
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ماستمالى كردن

داستان

معلم و دختر كوچولو

كشتى رانى مگس

دلبسته كفش هايم بودم

بادام بازى 
ــرگرمى  ــن ايجاد س ــه ضم ــران ك ــاى قديمى اي ــازى ه ــى از ب يك
ــاد مى كند بادام  ــرعت،دقت،تعادل و زيركى افراد بازيكن را هم زي س

بازى است .
در  بازى محلى بادام بازى تعداد افراد از دو تا هشت نفراست در قالب دو 

تيم با هم رقابت مى كنند.
ــادام تقريبا  ــت عدد ب ــازى تعداد صدو بيس ــازى محلى بادام ب براى ب

يك شكل و سالم الزم است.
نفرات به دو دسته تقسيم و افراد هر تيم در كنار همديگر به شكل دايره 

وار مى نشينند.
اين بازى محلى به دو گونه، بسته به تمايل افراد شروع مى شود:

1-فرد مورد اعتمادى يك مشت بادام به طور اتفاقى بر مى دارد و از دو 
تيم مى خواهد كه جفت يا فرد(تاق) بودن بادام ها را حدس بزنند و اغاز 

كننده بازى بادام مشخص شود.
ــت مى ريزند .به هوا پرتاب  2-افراد هر تيم تعدادى بادام را در يك دس
مى كنند و پشت دست را زير بادام ها مى گيرند .هر تعداد بادام كه روى 
پشت دست ايستاد بار نام دارد.با شمارش تعداد بارها آغاز كننده بازى 

بادام زمينى مشخص مى شود.
ــت مى  ــت كه بادام را در يك دس ــادام  به اين طريق اس بازى محلى ب
ــت را پشت و رو كرده  ريزند.انها را به هوا پرتاب مى كنند و سريع دس
ــداد بادام كه  ــت فرود ايد .هر تع ــت دس به طورى كه بادامها روى پش
ــت دوباره  ــتاد را بايد به هوا پرتاب و با كف دس ــت ايس ــت دس در پش

گرفت.
 در اين بازى محلى،  قانونى وجود دارد كه بستگى به قرار بين بازيكنان 

دارد و آن اينكه:
اگر توافق شود بازيگر مى تواند تعدادى بار را از پشت دست با تكان دادن 
آن بريزد.يا ممكن است طبق توافق اين كار ممنوع شود و با ريزش بادام 

از پشت دست شخص بسوزد.
همچنين قانون ديگرى هست كه وقتى بادام هايى كه در پشت دست 
هست را به هوا پرتاب مى كنى نبايد عددى از آن روى زمين بيفتد چون 

باعث سوختن و از دست دادن دور بازى نفر مى شود.
مرحله بعد اين بازى قديمى ايرانى بايد دانه دانه يا در جاهايى دوتا يا سه 
تا بادام را به باال پرتاب و تعدادى بادام را از روى زمين با همان دست جمع 
كرد و بادام پرت شده به باال را گرفت. در حين بازى اگر بادامى سقوط 

كند فرد آن دور بازى را واگذار كرده .
قانونى ديگر در اين بازى قديمى هست كه توافقى است و آن اينكه اگر 
در حين جمع اورى بادام از روى زمين در حين بازى بادام هاى ريخته 
روى زمين نبايد بر اثر برخورد خواسته يا ناخواسته دست تكان بخورد .

ــه هيچ بادامى روى  ــى ادامه مى يابد تا اينك انقدر دور اين بازى قديم
زمين نماند .افراد تيم بادام ها را شمارش مى كنند و هر كدام شمارش 

بادام شان به صد و بيست برسد برنده اين دور هستند.
ــتر ادامه  ــا ده دور يا بيش ــى ت ــادام زمين ــازى محلى ب ــر توافق ب بنا ب
ــروع كننده مجدد  ــخص شودو برنده، ش مى يابد.تا برنده مجموع مش

بازى است.

روزى تصميم گرفتم كه ديگر همه چيز را رها كنم. شغلم 
 را، دوستانم را، زندگى ام را! 

ــار با خدا  صحبت كنم.  به جنگلى رفتم تا براى آخرين ب
ــراى ادامه زندگى  ــى  توانى دليلى ب به خدا گفتم: آيا م

برايم بياورى؟ 
و جواب  او مرا شگفت زده كرد. 

او گفت: آيا درخت سرخس و بامبو را مى بينى؟ 
پاسخ دادم: بلى. 

فرمود:  هنگامى كه درخت بامبو و سرخس را آفريدم، به 
خوبى از آنها مراقبت كردم. به آنها نور  و غذاى كافى دادم. 
ــرخس سر از خاك برآورد و تمام  دير زمانى نپاييد كه س
ــا از بامبو خبرى نبود. من از او قطع  زمين را فرا  گرفت ام
اميد نكردم. در دومين سال سرخس ها بيشتر  رشد كردند 

و زيبايى خيره كننده اى به زمين بخشيدند اما همچنان 
از بامبوها خبرى نبود.  من بامبوها را رها نكردم.

ــوم و چهارم نيز بامبوها رشد نكردند.  ــال هاى س  در س
ــال پنجم جوانه  اما من  باز از آنها قطع اميد نكردم. در س
ــرخس  ــه با س ــد. در  مقايس كوچكى از بامبو نمايان ش
كوچك و كوتاه بود اما با گذشت 6 ماه ارتفاع آن به بيش 
از 100 فوت  رسيد. 5 سال طول كشيده بود تا ريشه  هاى 
ــوند. ريشه هايى  كه بامبو را  بامبو به اندازه كافى قوى ش
قوى مى  ساختند و آنچه را براى زندگى به آن نياز داشت 

را فراهم مى  كرد. 
ــى در تمامى اين  ــا مى  دان ــه فرمود: آي  خداوند در ادام
سال ها كه تو درگير مبارزه با  سختى ها و مشكالت بودى 
در حقيقت ريشه هايت را مستحكم مى  ساختى. من در 

تمامى اين مدت  تو را رها نكردم همان گونه كه بامبوها 
را رها نكردم.

 هرگز خودت را با ديگران  مقايسه نكن. بامبو و سرخس 
ــى جنگل كمك  ــر دو به زيباي ــاه متفاوتند اما ه دو گي
ــيد تو نيز رشد مى    مى كنند.  زمان تو نيز فرا خواهد رس

كنى و قد مى كشى!
 از او پرسيدم: من  چقدر قد مى  كشم.

 در پاسخ از من پرسيد: بامبو چقدر رشد مى كند؟ 
جواب دادم: هر  چقدر كه بتواند. 

ــى، هر اندازه كه  ــد كنى و قد بكش  گفت: تو نيز بايد رش
 بتوانى... 

ــكلى سر راهم نبود، پيام داستان: اگر يك روز هيچ مش
 مى فهمم كه راه را اشتباه رفته ام …

راز موفقيت در تربيت فرزندان

اخترك دوم مسكن آدم خود پسندى بود. 
خود پسند چشمش كه به شهريار كوچولو افتاد از همان 
دور داد زد: – به به! اين هم يك ستايشگر كه دارد مى آيد 

مرا ببيند!
ــت  ــران فقط يك مش ــندها ديگ ــراى خودپس ــر ب آخ

ستايش گرند.
ــالم! چه كاله عجيب غريبى  شهريار كوچولو گفت: – س

سرتان گذاشته ايد!
خود پسند جواب داد: – مال اظهار تشكر است. منظورم 

ــگرهايم بلند مى شود.  موقعى است كه هلهله ى ستايش
گيرم متاسفانه تنابنده اى گذارش به اين طرف ها نمى افتد.

شهريار كوچولو كه چيزى حاليش نشده بود گفت:
– چى؟

خودپسند گفت: – دست هايت را بزن به هم ديگر.
شهريار كوچولو دست زد و خودپسند كالهش را برداشت 

و متواضعانه از او تشكر كرد.
ــهريار كوچولو با خودش گفت: «ديدِن اين ،تفريحش  ش
ــاره بنا كرد  ــت». و دوب خيلى بيش تر از ديدِن پادشاه اس
ــتن كاله بنا كرد تشكر  ــت زدن و خودپسند با برداش دس

كردن.
ــه از اين بازى  ــهريار كوچولو ك ــج دقيقه اى ش پس از پن
يك نواخت خسته شده بود پرسيد: – چه كار بايد كرد كه 

كاله از سرت بيفتد؟
ــنيد. آخر آنها جز ستايش  ــند حرفش را نش اما خودپس

خودشان چيزى را نمى شنوند.
ــتى راستى به من با  از شهريار كوچولو پرسيد: – تو راس

چشم ستايش و تحسين نگاه مى كنى؟
– ستايش و تحسين يعنى چه؟

ــن و  ــن خوش قيافه تري ــه م ــن ك ــول اي ــى قب – يعن
ــن و باهوش ترين مرد  ــن و ثروت مندتري خوش پوش تري

اين اختركم.
– آخر روى اين اخترك كه فقط خودتى و كالهت.

– با وجود اين ستايشم كن. اين لطف را در حق من بكن.
ــانه اى باال انداخت و گفت:  ــهريار كوچولو، نيم چه ش ش
ــِى اين برايت  ــا آخر واقعا چ ــت كردم. ام – خب، ستايش

جالب است؟
ــهريار كوچولو به راه افتاد و همان طور كه مى رفت تو  ش
دلش مى گفت: – اين آدم بزرگ ها راستى راستى چه قدر 

عجيبند!

شازده كوچولو 
( قسمت دهم)

بامبو و سـرخس 



ــت بازي كلش اقدام به  فردي كه با ترفند خريد اكان
ــط  ــرداري از كاربران اين بازي مي كرد توس كالهب
ــايي و  ــتان اصفهان شناس ماموران پليس فتاي اس

دستگير شد.
ــس پليس  ــيد مصطفي مرتضوي ريي ــرهنگ س س
ــات فرماندهي انتظامي  فضاي توليد و تبادل اطالع
استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري 
پليس گفت :در پي شكايت تعدادي از كاربران بازي 
كلش مبني بر اينكه فردي آنها را فريب داده و عالوه 
ــا از جمله ــات ايميل آنه ــت آوردن اطالع بر به دس
ــت  ــا كالهبرداري كرده اس ــورد از آنه آي دي پس
ــتور كار كارآگاهان اين  رسيدگي به موضوع در دس

پليس قرار گرفت .
وي افزود:افراد شاكي مدعي بودند با فردي آشنا مي 
شوند كه براي خريد اكانت بازي آنها پيشنهاد بااليي 
را ارائه كرده ،بنابراين فريب خورده و اطالعات ايميل 

خود را در اختيار وي قرار دادند.
ــع آوري  ــت:با جم ــوول عنوان داش ــام مس اين مق
اطالعات و تحقيقات صورت گرفته در فضاي مجازي 

نهايتاً متهم شناسايي و دستگير شد.
رييس پليس فتاي اصفهان خاطر نشان كرد:كاربران 
ــه ارزش مادي و  ــري خود را ك نبايد اطالعات كارب

معنوي براي آنها دارد در اختيار ديگران قرار دهند .
ــش را يكي  ــرهنگ مرتضوي بازي كل همچنين س

ــت آوردن  ــرداران براي به دس از ترفندهاي كالهب
اطالعات شخصي كاربران برشمرد و افزود: اين بازي 
كه در آن اهداف ضد ديني و ضد اسالمي نهفته است 
به شدت اعتيادآور بوده و آسيب هاي روحي و رواني 

زيادي به كاربران وارد مي كند.
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــاق كاال و ارز پليس آگاهي اصفهان يك  با تالش كارآگاهان اداره مبارزه با قاچ
محموله بزرگ دارو هاي غير مجاز و تقلبي قاچاق به ارزش يك ميليارد و 300 

ميليون ريال كشف شد.
سرهنگ ستار خسروي رييس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: در پي كسب 
ــه غير قانوني داروهاي  ــه فردي در اصفهان اقدام به عرض خبري مبني بر اينك
ــيدگي به موضوع در  ــاق در بازار مي كند، رس غير مجاز و تقلبي خارجي قاچ
دستور كار كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي قرار گرفت.

ــي هاي الزم طي  ــان پس از انجام تحقيقات و بررس وي تصريح كرد: كارآگاه
هماهنگي با مقام قضائي از انبار كاالهاي قاچاق بازرسي كردند.

ــان ، 920 هزار و  ــت: در اين عمليات كارآگاه ــوول عنوان داش اين مقام مس
ــي سي شربت خارجي  241عدد كپسول خارجي ، 192عدد شيشه ،250س
قاچاق و يك دستگاه تاريخ زن جهت حك بر روي قوطي داروها كشف كردند.

سرهنگ خسروي ازرش اين محموله را يك ميليارد و 300 ميليون ريال اعالم 
كرد و اظهار داشت : در اين زمينه يك نفر دستگير شد كه پس از تشكيل پرونده 

جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شد.
رييس پليس آگاهي اصفهان در پايان خاطر نشان كرد: داروهاي قاچاق در زمره 
ــند و پليس مصمم به مقابله جدي با  خطرناك ترين نوع كاالي قاچاق مي باش

اين نوع دارو ها است .

ــر جوانى كه در يك درگيرى مرگبار عموى خود را كشته بود، از  حكم قصاص پس
سوى ديوان عالى كشور تاييد شد.

ــال 91 ماموران پليس نازى آباد در جريان وقوع يك قتل قرار  ــم دى ماه س شش
ــد و با حضور در محل  ــتور كار خود قرار دادن گرفتند و بالفاصله موضوع را در دس
حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند.با حضور ماموران مشخص شد، يك مرد 
50 ساله به همراه پسر جوان و همسرش با ضربات چاقو به شدت مصدوم شده كه 
مرد ميانسال به خاطر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و مادر و پسر 
نيز به بيمارستان منتقل شدند بنابراين تحقيقات در اين رابطه آغاز شد و در ادامه 
كارآگاهان دريافتند كه اين مقتول از سوى برادرزاده اش به قتل رسيده است كه 
بالفاصله متهم دستگير شد و تحت بازجويى قرار گرفت.وى در بازجويى ها با اعتراف 
به قتل عمويش به ماموران گفت: بعد از فوت پدربزرگم خانواده ما و خانواده عمويم 
در آپارتمان پدربزرگم زندگى مى كرديم. چند وقتى مى شد كه من قصد داشتم 
پاركينگ خانه پدربزرگم را به يك باشگاه بدنسازى تبديل كنم اما عمويم مخالفت 
كرد و تمام وسايل باشگاه را كه خريده بودم شكست. براى همين از او كينه به دل 
ــتم انتقام بگيرم.وى افزود:روز حادثه پسرعمويم را در راهرو  گرفتم و دوست داش
ديدم و سر همين موضوع با او درگير شدم. بعد از آن عمويم و زن عمويم هم وارد 
دعوا شدند و دخالت كردند. همان لحظه پسرعمويم چاقويى از جيبش درآورد و 

مى خواست به من حمله كند. من هم چاقويم را برداشتم و هر سه نفر آنها را زدم.
ــعبه 71 دادگاه كيفرى استان  با اعتراف اين پسر پرونده وى براى رسيدگى به ش
تهران فرستاده شد. متهم در اين شعبه محاكمه و به درخواست اولياى دم به قصاص 

محكوم شد.

ــتان اصفهان  رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي اس
اعالم كرد: فردي كه در فضاي مجازي اقدام به هتك حيثيت يك دختر جوان كرده 

بود توسط كارآگاهان پليس فتاي اصفهان شناسايي و دستگير شد.
 هتك حيثيت دختر جوان به دنبال اختالف خانوادگى

ــكايت دختري جوان مبني ــيد مصطفي مرتضوي گفت: در پي ش ــرهنگ س س
ــايت هاي اينترنتي اقدام به درج شماره تلفن   بر اينكه فرد يا افرادي در يكي از س
ــي در كنار آن كرده اند،  ــخصات وي به همراه درج مطالب غيراخالق همراه و مش

بررسي موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس فتا قرار گرفت.
ــي هاي تخصصي در فضاي سايبر توسط كارشناسان  وي افزود: سرانجام با بررس

پليس، متهم شناسايي و دستگير شد .
ــه با مدارك و  ــتان اصفهان اظهار كرد: متهم هنگامي ك رييس پليس فتاى  اس
مستندات پليس روبه رو شد صراحتا به بزه انتسابي اقرار و انگيزه خود را اختالفات 

خانوادگي عنوان كرد.
مرتضوى تصريح كرد: در اين زمينه پرونده تشكيل و متهم براى سير مراحل قانوني 

به مراجع قضايي تحويل داده شد.
ــك حيثيت در محيط  ــرادي كه به هر نحو اقدام به هت وى در پايان به تمامي اف
مجازي مي كنند هشدار داد و اعالم كرد: بر اساس ماده 18 قانون جرائم رايانه اي 
ــامانه هاي رايانه اي و فضاي مجازي موجبات هتك حيثيت  هر كس به وسيله س
ــهروندان را فراهم كند افزون بر اعاده حيثيت به حبس و جزاي نقدي محكوم  ش

مي شود.

فرمانده انتظامي استان اصفهان اعالم كرد: سردسته فراري باند سارقان مسلح بانك 
كشاورزى شهرستان نجف آباد و عامل به شهادت رساندن يكي از ماموران انتظامي 

پس از 11 سال در يك انبار علوفه دستگير شد.
سردار عبدالرضا آقاخاني گفت: كارآگاهان پليس آگاهي استان اصفهان در ادامه 
ــلح بانك كشاورزي  ــتگيري سردسته باند سارقان مس تحقيقات خود براي دس
نجف آباد كه در سال 1383 پس از درگيري و به شهادت رساندن يكي از ماموران 
متواري شده بود سرانجام پس از 11 سال توانستند محل زندگي اين متهم را در 
استان قم شناسايي كنند.وي با بيان اينكه متهم در اين سال ها با اسامي و عناوين 
ــت: كارآگاهان پليس  ــتان هاي مختلف زندگي مي كرد،اظهار داش جعلي در اس
اصفهان با اخذ نيابت قضائي به استان محل زندگى وى رفته و در يك عمليات ويژه 
و غافلگيرانه او را در يك انبار علوفه دستگير كردند.فرمانده انتظامي استان اصفهان 
تصريح كرد:متهم دستگير شده در سال 1383 با همدستي دو نفر اقدام به سرقت 
ــاورزي كرده بود كه هنگام فرار با ماموران درگير و باعث به  مسلحانه از بانك كش
شهادت رسيدن يكي از آنها شد.آقاخانى خاطرنشان كرد: سردسته اين باند كه از 
صحنه متواري شده بود پس از 11 سال توسط كارآگاهان به دام افتاد.وى با بيان 
اينكه پرونده جرايم خاص تا زماني كه تكميل نشوند مختومه نخواهند شد گفت: 
پيگيري پرونده ها، مجرمان و متهمان فرارى و تحت تعقيب در دستور كار ويژه 

پليس است و سرانجام آنان دستگير و تحويل قانون خواهند شد.

يك ميليارد و 300 ميليون ريال 
داروي قاچاق كشف شد

قاتل به زودى اعدام مى شود؛
قتل عمو به خاطر باشگاه بدنسازى

رييس پليس فتا استان اصفهان خبر داد:

هتك حيثيت دختر جوان به دنبال 
اختالف خانوادگى

پس از 11 سال؛
سردسته باند سارقان مسلح بانك كشاورزي 

نجف آباد دستگير شد

حصر وراثت
9/32 آقاى ولى ا... عادلى امين آبادى داراى شناســنامه شماره 3295 به 
شرح دادخواست به كالسة 4554/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كاظم عادلى امين 
آبادى بشناســنامه 134 در تاريخ 87/11/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد عادلى 
امين آبادى ش.ش 193 (فرزند) 2- مرتضى عادلى ش.ش 2840 (فرزند) 
3- ولى ا... عادلى امين آبادى ش.ش 3295 (فرزند) 4- حيدر عادلى امين 
آبــادى ش.ش 192 (فرزند) 5- صغــرا عادلى امين آبــادى ش.ش 135 
(فرزند) 6- پروين عادلى امين آبــادى ش.ش 5 (فرزند) 7- زهره عادلى 
امين آبادى ش.ش 3523 (فرزند) 8- عصمــت عادلى امين آبادى ش.ش 
3860 (فرزند) 9- فاطمه يادگارى دهنوى ش.ش 2330 (همســر) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى
 مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى
 صادر خواهد شد. م الف:23539 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

9/33 خانم طيبه ســلطانيان داراى شناســنامه شــماره 763 به شــرح 
دادخواســت به كالســة 4535/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ناصر سلطانيان 
بشناســنامه 86 در تاريخ 94/7/19 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- طيبه ســلطانيان 
ش.ش 763 (فرزند) 2- حسن سلطانيان ش.ش 39 (فرزند) 3- حميدرضا 
سلطانيان ش.ش 537 (فرزند) 4- حجت ا... سلطانيان ش.ش 1169 (فرزند) 
5- عبدا... سلطانيان ش.ش 2435 (فرزند) 6- محمدرضا سلطانيان ش.ش 
1270025821 (فرزند) 7- مريم سلطانيان ش.ش 138 (فرزند) 8- محسن 
ســلطانيان ش.ش 4245 (فرزند)  9- حكيمه خاتون ميركاظمى ش.ش 93 
(همسر) والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23540 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/34 آقاى محســن اخباريه داراى شناســنامه شــماره 763 به شــرح 
دادخواســت به كالســة 4531/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه اعتماديان 
بشناسنامه 496 در تاريخ 90/3/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد اخباريه ش.ش 112 
(فرزند) 2- محسن اخباريه ش.ش 763 (فرزند) 3- نصرت اخباريه ش.ش 
48494 (فرزند) 4- زهره اخباريه ش.ش 101 (فرزند) 5- مرضيه اخباريه 
ش.ش 590 (فرزند) 6- محبوبه اخباريــه ش.ش 1436 (فرزند) 7- احمد 
اخباريه ش.ش 25365 (همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23541 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/35 آقاى عبدالرســول نصراصفهانى داراى شناســنامه شماره 33 به 
شرح دادخواست به كالسة 4541/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مريم نصراصفهانى 
بشناســنامه 1274452147 در تاريخ 94/2/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عفت مطيعى 
ش.ش 1898 (مــادر) 2- عبدالرســول نصراصفهانــى ش.ش 33 (پدر) 

والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:23542 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ راى

9/36 كالســه پرونده:94-893 شــماره دادنامه:1128-94/7/29 تاريخ 
رسيدگى:94/7/27 مرجع رسيدگى: شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: مرتضى دارابى به نشــانى ملك شــهر – خ.بهاران – بن بســت 
شــكوفه – انتهاى بن بست – درب ســبزرنگ خوانده: مهرداد كرامتى به 
نشــانى مجهول المكان خواســته: تقاضاى صدور حكم مبنــى بر الزام 
خوانده به حضــور در دفترخانه و تنظيم ســند و انتقال قطعى ســند يك 
دستگاه ماكسيما به شــماره انتظامى 758/77ط31 با احتساب خسارات 
قانونى و هزينه دادرســى به ميزان 50/000/000 ريال گردشكار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى 
و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى مرتضى دارابى به طرفيت مهرداد كرامتى به خواسته تقاضاى 
صدور حكم مبنى بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اســناد رسمى 
و انتقال قطعى سند يك دستگاه ماكسيما به شماره انتظامى 758/77ط31 
به انضمام خسارات قانونى و هزينه دادرسى مقوم به پنجاه ميليون ريال 
با توجه به شرح دادخواست و با توجه به قولنامه عادى ابرازى از سوى 
خواهان كه امضا خوانده و خواهان نيز در ذيل آن وجود دارد و اظهارات 
خواهان در جلســه رســيدگى مبنى بر اينكه از تاريخ خريــد خودرو در 
تصرف اينجانب مى باشد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسيدگى در جلسه شــورا حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز به شورا 
ارائه ننموده است لذا شورا به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنى و 
مواد 198و519 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال ســند يك دستگاه خودروى 
ماكسيما به شماره انتظامى 758/77ط31 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
يكصد و شــصت هزار ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ ششصد هزار 
ريال بابت هزينه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد.م الف:22989 شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان
اخطاريه

9/45  شــماره پرونده 94-1034 آقاى محســن مروى اصفهانى فرزند 
رمضان مجهول المكان محل حضور شــعبه 4 شوراى حل اختالف واقع 
در خ ارباب وقت حضور يك هفته پس از رويت ابالغ ســاعت ادارى علت 
حضور جهت رويت نظريه كارشناســى به شــعبه مراجعه تــا چنانچه 
اعتراضى داريد كتبا اعالم نمائيد. م الف 24206 دفتر شعبه چهارم مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/46 شــماره ابالغيــه: 9410100350509727 شــماره پرونــده: 
9409980350500106 شماره بايگانى شعبه: 940125 خواهان/ شاكى 
على مختاريان دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم يوسف زيركى فرد 
به خواســته اســترداد الشــه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان، خيابان چهارباغ بــاال، خيابان 
نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه يك اتاق شماره 
105 ارجاع و به كالســه 9409980350500106 ثبــت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/10/02 و ساعت 8/30 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده يوسف زيركى فرد و درخواست خواهان/ شاكى و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 

امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخهه دوم دادخواست 
و ضمائم را ديافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.

 م الف 24256 دادگاه حقوقى شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
9/47 شــماره ابالغيــه: 9410100350509728 شــماره پرونــده: 
9409980350500093 شماره بايگانى شعبه: 940112 خواهان/ شاكى 
على مختاريان دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم يوسف زيركى فرد به 
خواســته مطالبه وجه بابت انجام تعهد طراحى دكوراسيون تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 5 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان، خيابان 
چهارباغ باال، خيابان نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، 
طبقه يك اتاق شماره 105 ارجاع و به كالسه 9409980350500093 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/07 و ساعت 9:00 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده يوســف زيركى فرد و درخواســت 
خواهان/ شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخهه 
دوم دادخواســت و ضمائم را ديافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف 24255 دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/48 شــماره ابالغيــه: 9410100354804098 شــماره پرونــده: 
9309980362101047 شماره بايگانى شــعبه: 940179 محاكم كيفرى 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 
9309980362101047 براى رضا بهرمند به اتهام ايراد صدمه بدنى غير 
عمدى حسب شكايت غالمرضا رحيمى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخهه 1394/10/07 
ساعت 9:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترســى به متهم و در اجراى مقــررات مــواد 115 و 180 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفــرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 
به عمل خواهد آمد. م الف 24236 مدير دفتر شــعبه 22 دادگاه كيفرى دو 

شهر اصفهان (122 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

9/49  نظر به اينكه در پرونده  كالســه 94-370  خواهــان زهرا بابايى با 
وكالت فهيمه عصاچى دادخواســتى مبنى بر الزام بــه طرفيت على رضا 
بابايى تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/7 ساعت 4/5 
عصر تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين  شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغب شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 24225 شعبه 

29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
 ابالغ وقت رسيدگى

9/50  نظر به اينكه در پرونده  كالســه 94-708  خواهان هاشم على نقى 
امين آبادى دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال به طرفيت صليح السادات 
امين جواهرى تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى براى روز دوشنبه مورخ 
94/10/7 ســاعت 3/30  عصر تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول 

المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين  شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغب شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 24258 شــعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/51 در خصوص پرونده كالســه 1266/94 خواهــان پوريا رمضانى 
دادخواستى مبنى بر اســترداد چك به طرفيت يونس شاطرى پور تقديم 
نموده است. وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/6 ســاعت 9/30 تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد، اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 
اول شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى 
و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود م الف 24211 مدير شعبه 32 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/52 در خصوص پرونده كالسه 1323/94 خواهان محمد مهدى ايرجى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت اصغر محمد بيكى نيا تقديم نموده 
اســت. وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/9 ســاعت 8/30 صبح تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد، اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 
اول شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى 
و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود م الف 24209 مدير شعبه 45 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/53  نظر به اينكه در پرونده  كالسه 94-1091  خواهان محمد جبار زارع 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت شهال اله ياى و مجيد اله يارى تقديم 
نموده است؛ وقت رسيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 94/10/9 ساعت 11 
صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين  شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 24227 شعبه 5 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/54  نظر به اينكه در پرونده  كالسه 94-1093  خواهان محمد جبارزارع 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت شــهال اله يارى – مجيد اله يارى 
تقديم نموده است؛ وقت رســيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 94/10/9 
ساعت 10/5 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابــر ماده 73 قانون آيين دادرســى 
مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســيدگى به اين  
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شــود. م الف 24228 شعبه 5 شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان

كالهبرداري با خريد بازي كلش

ــف 215 كيلو و 700 گرم ترياك در سه  فرمانده انتظامي استان فارس از كش
عمليات پليسي طي 24 ساعت گذشته در اين استان خبر داد.

سردار احمدعلي گودرزي گفت: ماموران انتظامي شهرستان الرستان استان 
ــت زني و كنترل جاده هاي اصلي و فرعي اين شهرستان، به  فارس هنگام گش
ــتگاه   پژو 405 كه در جاده خاكي اطراف شهرستان در حال حركت  يك دس

بود مشكوك شدند.
ــتند  راننده  وي ادامه داد: زماني كه ماموران قصد متوقف كردن خودرو را داش
بدون توجه به دستور ايست ماموران اقدام به فرار كرد كه پس ازطى  مسافتي 
ــي از خودرو 197  ــتگير و در بازرس تعقيب و گريز، خودرو متوقف، راننده دس

كيلوگرم ترياك كشف شد.
ــري ماموران انتظامي  ــتان فارس افزود: در عمليات ديگ فرمانده انتظامي اس
ــي شهيد جنتي فر هنگام  شهرستان خرمبيد استان فارس در ايست و بازرس
كنترل خودرو هاي عبوري به يك دستگاه اتوبوس مظنون،  آن خودرو را متوقف 
و در بازرسي از يك عدد ساك مسافرتي مسافران اتوبوس، 9 كيلو و 800 گرم 

ترياك كشف كردند.
ــتقر در  ــوران مس ــز مام ــتان داراب ني ــت: در شهرس ــودرزي گف گ
ــو  ــد 8 كيل ــتگاه  پراي ــك دس ــي از ي ــه دربازرس ــي قالتوي ــتگاه بازرس ايس
ــده بود ــازي ش ــه اي در خودرو جاس ــه طرز ماهران ــرم ترياك كه ب و 900گ

 كشف كردند.

ــرد: در پي اجراي طرح  ــتان اصفهان اعالم ك رييس پليس امنيت عمومي اس
نظارت و كنترل بر اصناف توسط ماموران پليس امنيت عمومي استان اصفهان، 

35 واحد صنفي پوشاك متخلف شناسايي و پلمپ شدند.
سرهنگ اكبر عاصمي گفت: در راستاي ارتقاى امنيت اجتماعي و ساماندهي 
ــاك به مدت سه روز توسط  ــاماندهي واحدهاي صنفي پوش صنوف، طرح س
ــطح استان اصفهان  ماموران اداره نظارت بر اماكن پليس امنيت عمومي در س

اجرا شد.
ــبت به  وي اظهار كرد: در اين زمينه از 6 هزار و 364 واحد صنفي بازديد و نس

توجيه، ارشاد و آگاه سازي متصديان واحدها در محل اقدام شد.
رييس پليس امنيت عمومي استان اصفهان از پلمپ 35 واحد صنفي متخلف 
به علت نداشتن پروانه كسب و رعايت نكردن قوانين و مقررات مربوطه در اين 
ــداد 124 واحد صنفي ديگر نيز اخطاريه پلمپ  مدت خبر داد و گفت: براي تع
صادر شد كه در صورت اجرا نكردن قوانين و مقررات ابالغي برابر قانون با آنها 

برخورد مي شود.
عاصمي خاطرنشان كرد: در اين راستا تعداد 59 مانكن نامتعارف،  224 دست 
البسه با مدل هاي نامتعارف، 629 قطعه عكس غير مجاز و دو جلد ژورنال حاوي 

تصاوير غير مجاز كشف شد.
ــديد اين گونه برنامه ها و اقدامات كنترلي و نظارتي  وى با اشاره به تداوم و تش
ــاهده هرگونه تخلف در  ــت، در صورت مش پليس، از عموم شهروندان خواس
ــه اطالع پليس ــماره تلفن 110 ب ــوع را از طريق ش ــاي صنفي، موض واحده

 برسانند.

واحد صنفي پوشاك متخلف در 
اصفهان پلمپ شد

توقيف محموله 215 كيلويي ترياك 
توسط پليس فارس



امام على عليه السالم :
حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى كه 

چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.
7

2

16
1

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1739 .November25 ،2015
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
چهارشنبه  /4آذر1394 /13صفر 1437

 شماره 1739 / 16صفحه | قيمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى ، اقتصادى و ورزشى 

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

 

آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

مواد الزم : آرد 1 و 1/2پيمانه،پودر كاكائو 2 و 1/2 ق غ،نشاسته ذرت 1 ق چ،
ــكر 1 پيمانه،سركه  بيكينگ پودر 3/4 ق چ،نمك 1/4 ق چ،كره  1/2پيمانه،ش
ــگ خوراكى قرمز ــفيد 1 ق چ،تخم مرغ 1 عدد،وانيل مايع 1 و 1/2ق چ،رن س

1 و1/2 ق چ،چيپس شكالت سفيد 3/4 پيمانه.

طرز تهيه: فر را روى درجه حرارت 375 درجه فارنهايت قرار دهيد.در ظرفى
ــامل آرد، بيكينگ پودر، نمك، كاكائو و نشاسته ذرت را با هم  ــك ش  مواد خش
مخلوط كرده و الك كنيد و كنار بگذاريد.در كاسه اى كره نرم شده و شكر را به 
همراه سركه با سر پدال همزن به مدت 4 دقيقه بزنيد تا كمرنگ و پفى شود.بعد 

تخم مرغ را به همراه رنگ و وانيل اضافه كنيد.
سرعت همزن را كم كنيد و كم كم مواد خشك را اضافه كنيد و در آخر نيمى از 
شكالت چيپسى را اضافه كنيد و مابقى را نگهداريد كه بعد از اينكه داخل سينى 

فر را  چيديد روى شيرينى اضافه كنيد.
ــق مخصوص بستنى كه حجم ــينى فر كاغذ روغنى بگذاريد و با قاش داخل س
 1 ق غ دارد از مايه شيرينى برداريد و داخل سينى قرار دهيد و بين شيرينى ها

 5 سانتيمتر فاصله بگذاريد  زيرا حين پخت شيرينى پهن تر مى شوند.
 شيرينى به مدت 11-9 دقيقه در فر پخته مى شود. بعد از اينكه شيرينى را از
ــت  نيمه ديگر شكالت چيپسى را   فر در آورديد مى توانيد تا شيرينى نرم هس
ــيرينى ها را داخل سينى فر  داخل كوكى فرو كنيد يا اينكه قبل از پخت كه ش

مى گذاريد شكالت ها را داخل آن فرو كنيد.
ــفت و خشك مى شود و زمانى   اگربيشتر از اين مدت  در فر بماند شيرينى س
كه شيرينى را از فر بيرون مى آوريدبه نظر مى رسد در حال وا رفتن  است ولى 
ــينى تا 5 دقيقه بماند كه در  نگران نباشيد شيرينى پخته را بگذاريد داخل س
اين زمان خنك شده و حاال مى توانيد بيسكويت ها بر روى رك سيمى منتقل

 كنيد.

زمين نما : بزرگ ترين پروژه علمى روى زمين است. اين رصدخانه علوم زمينى 
از بيش از 9/8 ميليون مترمربع داده جمع آورى مى كند. از سال 2003 تاكنون، 
ــات را جمع آورى كرده اند كه  ــزار اين پروژه 67 ترابايت اطالع بيش از 4000 اب
ــت. هر 6 تا 8  معادل يك چهارم اطالعات موجود در كتابخانه كنگره آمريكا اس

هفته، به اين حجم عظيم از اطالعات 1 ترابايت داده اضافه مى شود.
ــواع مختلفى از  ــده ان ــه دربرگيرن ــان از زمين نما ك ــودمندى علمى:محقق س
ــاختار زمين شناسى  ــى تمام حقايق مربوط به س آزمايش ها است، براى بررس
ــكا و پورتوريكو،  ــاره آمري ــر ق ــتفاده مى كنند. در سراس ــمالى اس آمريكاى ش
ــن را كه  ــطح زمي ــكل هاى س ــى.اس دائمى تغييرش ــتگاه جى.پ 1100 ايس
ــى مى كنند.  ــت ردياب ــى زير آنها اس ــات تكتونيك ــى از جابه جايى صفح ناش
ــن آندره در كاليفرنيا، كوچك ترين  ــل فعال س ــگرهاى لرزه اى مجاور گس حس
ــاى صخره اى  ــان، نمونه ه ــه صورت هم زم ــت مى كنند. ب ــاى آن را ثب تكان ه
ــل  ــر از اعماق اين گس ــق 3/5 كيلومت ــه عم ــل ب ــتفاده از يك دري ــا اس كه ب
ــن صخره ها را كه  ــاى وارد بر اي ــوند، تنش ها و كرنش ه ــيده مى ش بيرون كش
ــه ايجاد  ــر در حين زلزل ــل به روى يكديگ ــدن دو لبه گس ــاييده ش هنگام س
ــى  ــروه كوچك ــاله، گ ــك دوره 10 س ــى ي ــد. در ط ــكار مى كن ــود آش مى ش
ــل حمل از  ــه اى قاب ــيار، آراي ــت بس ــروژه با زحم ــن پ ــدك اي ــان ان از كاركن
ــتفاده از بيل مكانيكى در سراسر آمريكا جابه جا كرده اند.  400 لرزه نگار را با اس
ــرقى آمريكا  ــواحل ش ــال آينده به س ــتگاه لرزه نگارى در س زمانى كه اين ايس
ــع آورى  ــا 2000 نقطه را جم ــه تقريب ــاى مربوط ب ــروه داده ه ــد، اين گ برس

كرده اند.
ــه توضيح  ــد ب ــا مى توان ــروژه زمين نم ــاى پ ــه، اندازه گيرى ه ــم رفت روى ه
ــرزه و فوران هاى  ــد زمين ل ــى مانن ــت پرده حوادث زمين شناس نيروهاى پش
ــود. تاكنون  ــانى كمك كند و منجر به پيش بينى بهتر اين پديده ها ش آتشفش
ــن آندره  ــل س ــان داده اند كه صخره هاى گس ــده نش ــاى جمع آورى ش داده ه
ــوده ماگما  ــا اينكه ت ــتند، و ي ــطحى منطقه هس ــاى س ــر از صخره ه ضعيف ت
ــه تاكنون ــت ك ــر از آن چيزى اس ــيار بزرگ ت ــتون بس ــان يلواس زير آتشفش

 تخمين زده شده است.

كتاب «همسر خاموش» نوشته ى«اى. اس.اى. هريسون» را نشر آموت 
با ترجمه ى «مريم مفتاحى» منتشركرده است.

ــت كه  ــوهرى به نام «تاد» و «جودى» اس كتاب حاضر روايت زن و ش
سال هاى زيادى عاشقانه در كنار هم زندگى كرده اند، اما به مرور زمان، 
ــه اى رقم مى خورد كه تغيير بزرگى  روند زندگى و يكنواختى آن به گون
ــود. مرد در عين حال كه به همسرش عشق  در روابط شان ايجاد مى ش
ــقانه اى با يك دختر جوان پيدا مى كند و دوگانگى  مى ورزد، روابط عاش

و تناقضاتى در خود مى بيند. در نهايت، كار او به جايى مى كشد كه ...
ــال  ــى در س ــر كاناداي ــنده و درمانگ ــون» نويس «اى. اس. اى. هريس
ــار تنها رمانش  ــش از انتش ــد و در آپريل 2013، پي ــه دنيا آم 1948 ب
ــت و فرصت نيافت  ــرطان از دنيا رف ــارى س ــر خاموش» با بيم «همس
ــون پس از  ــان اى. اس. اى. هريس ــد. رم ــاهد موفقيت كتابش باش ش
ــت ساخت  ــار در زمره ى پرفروش ها قرار گرفت و فيلم آن دردس انتش
ــكارگرفته ى استراليايى  ــت كه نيكول كيدمن بازيگر معروف و اس اس
ــرمايه گذار آن نيز ــه س ــازى مى كند، بلك ــم را ب ــا نقش زن فيل نه تنه

 است.
اس. جى . واتسون نويسنده ى رمان «پيش از آنكه بخوابم» از رمان هاى 
ــينه ام  پرفروش نيويورك تايمز، درباره اين رمان مى گويد: «نفس در س
حبس بود، بى صبرانه جلو مى رفتم تا ببينم داستان به كجا مى انجامد.»

ــن  تري ــروش  پرف ــت  فهرس در  ــت  هاس ــاه  م ــان  رم ــن  اي
ــرار ــز ق ــاندي تايم ــازون و س ــز و آم ــورك تايم ــاي نيوي ه

 دارد.
ــن  ــال 2013 زمانى كه رمان پرفروش اى. اس. اى هريس كيدمن از س
ــر خاموش» بازى كند. او خود  ــت در فيلم «همس منتشر شد، قرار اس

يكى از تهيه كنندگان پروژه است.
رمان «همسر خاموش» نوشته ى «اى. اس. اى. هريسون» با ترجمه ى

 «مريم مفتاحى» در 352 صفحه و به قيمت 18500 تومان توسط «نشر 
آموت» منتشرشده است.

طـرز تهيـه بيسـكويت مخملى با 
شكالت چيپسى سفيد

عجيب ترين 
پروژه هاى علمى جهان ! 

«همســـر 
خامــوش»

خانه دارى
ــى، هويج،  ــيب زمين ــفتى دارند، از قبيل س ــت س ــبزيجاتى كه پوس ميوه و س
ــر آب به مدت  ــوه و زي ــيله برس مي ــزه و ... را به وس ــروت، طالبى، خرب گريپ ف
20 ثانيه شستشو دهيد. توصيه مى كنيم هر از گاهى برس را در ماشين ظرف شويى 
ــت نرم و نازك دارند و يا با دست بشوييد تا كامال تميز باشد.  ميوه هايى كه پوس

(مثل توت فرنگى و تمشك) را به مدت 1 دقيقه در داخل تشت آب خيس كنيد 
و سپس به مدت حدود 20 ثانيه آب بكشيد.  براى شستشوى ميوه و سبزيجاتى 
ــوينده استفاده نكنيد؛ زيرا ممكن است  كه پوست شان خوردنى است، از مواد ش
مواد روى آن به دقت شسته نشود. البته مى توانيد از كمى مايع ظرف شويى براى 
شستشوى پوست ضخيم ميوه هايى كه موقع مصرف، پوست شان كنده مى شود، 
استفاده كنيد؛ اما توجه داشته باشيد كه ميوه را به دقت با آب شستشو داده و آب 
بكشيد.اگر قصد داريد سبزيجات را به صورت خام ميل كنيد، درست قبل از مصرف، 
آن ها شستشو دهيد. ميوه و سبزيجات را قبل از شستشو خرد نكنيد؛ چون موقع 
خردكردن، آنزيم هايى فعال مى شود كه باعث كاهش ميزان ويتامين هاى ميوه ها

و سبزيجات مى شود براى پاك كردن «موم» يا همان ماده روغنى كه روى سطح 
پوست ميوه هايى از قبيل خيار و سيب را مى پوشاند، آن ها را با آب گرم بشوييد. اين 
ماده روغنى خوردنى است؛ اما اگر تمايل داريد آن را از سطح پوست ميوه پاك كنيد 
يا نگرانيد باكترى ها را جذب خود كرده باشد، مى توانيد ميوه را با آب ولرم بشوييد.

 موقع شستشوى سيب، دم يا چوب آن را به دقت بشوييد. به شستشوى دم سيب 
دقت زيادى بكنيد، زيرا بيش ترين آلودگى ها در اين نقطه تجمع مى كنند.

هميشه ميوه و سبزيجات تازه اى كه در مغازه ها شستشو داده مى شوند را نيز در 

منزل بشوييد. مصرف سبزيجات از پيش شسته شده، مثل كاهو، خيلى راحت تر 
ــى از دستمالى شدن ميوه و  ــت؛ با وجود اين براى زدودن هر نوع آلودگى ناش اس
ــوييد. در واقع بايد بين راحتى و ايمنى يكى را  سبزيجات بايد آن ها را با دقت بش
ــته را با آب شير  ــت كه مواد غذايى از پيش شس انتخاب كنيد. بهترين راه اين اس

شستشو دهيد.

چگونگى خريد و شستشوى
 ميوه و سبزيجات(2)

راننده تاكسى
دوره طاليى: اوايل دهه 70

توسعه دهندگان وب و برنامه نويسان
دوره طاليى: دهه 90

ــتن  ــه هنوز تب داش ــن ده ــود. در اي ــاوت ب ــروز خيلى متف ــا ام ــهرها ب ــاد چهره ش ــه هفت ده
ــى بودند هم به  ــه راننده تاكس ــانى ك ــده بود. تعداد كس ــخصى آنقدرها فراگير نش خودروى ش
ــى خانواده هايى كه داراى اتومبيل شخصى  ــال هاى اوايل دهه 70 شمس اندازه حاال نبود. در س
ــواده براى  ــد. باقى اعضاى خان ــواده اكتفا مى كردن ــراى كل خان ــتن يك خودرو ب بودند، به داش
ــده بود و نه  ــه هنوز نه خصوصى ش ــى بود يا اتوبوس هايى ك ــان تاكس عبور و مرور يا انتخاب ش
ــا دليل خوبى بود  ــى هم هنوز خبرى بود. همين ه ــتند. از خط ويژه و بى آر ت امكانات خوبى داش
ــر هم از راه ــود و دير به دي ــريع تر ب ــى را انتخاب كنند كه راحت تر و س ــترى تاكس تا افراد بيش
ــال 58  ــن طرح كه از س ــك بود. اي ــرح و ترافي ــاله ط ــل ديگر در پايتخت مس ــيد. دلي  نمى رس
ــى به بخشى از  ــترى يافته بود، دسترس ــترش بيش ــال هاى بعد گس ــروع به كار كرده و در س ش
ــراى عبور از  ــتند گاهى ب ــه اتومبيل هم داش ــهروندانى ك ــهر را محدود كرد. ش خيابان هاى ش
ــه آن روزها اغلب  ــى ك ــى هاي ــتفاده كنند. تاكس ــى اس ــدند از تاكس اين مناطق مجبور مى ش
ــتند. مجموع اين عوامل باعث  ــكلى بابت طرح ترافيك نداش پيكان هاى نارنجى رنگ بودند و مش
ــى ها گاهى درآمدى تا چهار برابر بيشتر از يك كارمند داشته  شده بود تا در اين دهه راننده تاكس

باشند.
ــه راحتى و  ــن ب ــود و بنزي ــاال نب ــل ح ــم مث ــا ه ــين ه ــوخت ماش ــاع س ــه اوض ــى ك از آنجاي
ــادى رانندگان  ــاع اقتص ــى گرفت. اوض ــترس قرار م ــپ بنزين ها در دس ــت ارزان در پم با قيم
ــر ــيار بهت ــتند، بس ــا داش ــن روزه ــه از اي ــبت ب ــرى نس ــى كمت ــداد خيل ــه تع ــى ك تاكس
 بود. سال هاى دهه هفتاد سال هايى طاليى از نظر درآمد براى راننده تاكسى ها بود. سال هايى كه 

به نظر نمى آيد دوباره تكرار شود.
ــنگين حاال  ــك هاى س ــت وجود ترافي ــزرگ به عل ــهرهاى ب وضعيـت فعلـى: رانندگى در ش
ــش تعداد ــى و افزاي ــودرو از طرف ــن و قطعات خ ــت بنزي ــده. با باالرفتن قيم ــخت ش خيلى س
 اتوبوس هاى باكيفيت تر، خطوط بى آر تى و مترو و تب داشتن خودروى شخصى از طرف ديگر، در 
ــبت به گذشته برخوردارند. درآمدى  سال هاى اخير راننده تاكسى ها از درآمد خيلى كمترى نس

كه بيشترشان از آن ناراضى اند.

ــرى برخوردار  ــتر و باالت ــان از درآمد بيش ــدگان وب و برنامه نويس ــعه دهن ــه نود توس با آغاز ده
ــترش  ــا و گس ــاد از آنه ــتقبال زي ــازار و اس ــه ب ــمند ب ــاى هوش ــى ه ــدند. ورود گوش ش
ــاغل و  ــن نوع مش ــتقبال از اي ــل اس ــن دالي ــده تري ــوان عم ــى ت ــت را م ــوذ اينترن ــب نف ضري
ــور بنا به آخرين آمار 40 ميليون كاربر گوشى  ــت. حاال ديگر در كل كش پر درآمد بودن شان دانس
هوشمند وجود دارد. كاربرانى كه بيشترشان روز به روز توقع بيشترى از گوشى هاى هوشمندشان 
ــران اينترنت  ــى و خريد آنالين ميان كارب ــگاه هاى اينترنت ــتقبال از فروش دارند. از طرفى هم اس
ــدگان وب  ــعه دهن ــان و توس ــتند كه تنها برنامه نويس ــا توقعاتى هس ــت. اينه افزايش يافته اس
ــاغل را با  ــن مش ــتقبال از اي ــش اس ــورد افزاي ــان در م ــواالت م ــرآورده كنند. س ــد ب مى توانن
ــش درآمد  ــورد علت افزاي ــايى در م ــعه دهنده وب مطرح كرديم. پارس ــايى، توس ــعيد پارس س
برنامه نويسان و گسترش دهندگان وب اين طور مى گويد:« با گسترش گوشى هاى هوشمند و نياز به

 برنامه نويسى و توسعه وب، شركت ها در گرفتن نيروهاى جديد دست شان بازتر شده و تعداد پروژه 
ــت اما تفاوتى در حقوق ثابت كسانى كه در شركت ها  هاى مربوط به طراحى وب افزايش يافته اس
مشغولند ديده نمى شود. پروژه هايى كه شركت ها مى گيرند 30 درصد بيشتر شده و اين موضوع 

حقوق بيشترى را نصيب شاغالن مى كند.»
ــح مى دهد: ــن طور توضي ــان را اي ــدگان وب و برنامه نويس ــعه دهن ــد توس ــاوت بين درآم او تف

ــبت  ــايت نس ــروژه و طراحى يك س ــد. از كل يك پ ــترى دارن ــدگان درآمد بيش ــعه دهن  «توس
ــان كار ديزاين را هم  ــعه دهنده وب بيشتر است. چون خودش 75 درصد به 25 درصد درآمد توس
ــور توضيح مى دهد:  ــايى اين ط ــخت افزار و نرم افزار هم پارس انجام مى دهند.» در مورد حوزه س
ــاله امنيت بيشتر  ــده. دليل اين مس ــتر ش ــبت به قبل خيلى بيش «در اين حوزه هم درآمدها نس
ــترى صورت مى گيرد و همين باعث رقابت بيشتر بين  ــرمايه گذارى بيش ــت؛ س در اين حوزه اس

شركت ها مى شود. شركت ها براى جذب نيروى خوب حقوق خوبى هم مى دهند.
وضعيت فعلى: وضعيت فعلى اين شغل از نظر درآمد خوب است. در آينده هم به نظر اين وضعيت 

ادامه داشته و آينده خوبى را  براى شاغالن در اين حوزه مى توان پيش بينى كرد.

6 دوره طاليى براى 6 شغل در ايران(2)
ــغل براى  ــاى مهم در انتخاب ش ــوال يكى از پارامتره ــخ به اين س ــت؟ پاس ــغل در ايران چيس پردرآمدترين ش
جمعيت جوان ايران است. واقعيت اين است در هر دوره زمانى براى اين سوال يك جواب متفاوت وجود دارد. اگرچه 
در سال هاى اخير شرايط خاص اقتصادى و ركود تورمى، درآمد اكثر مشاغل را دچار يك افت كشدار كرده است، 
ــان مى دهد مشاغل مختلف هر كدام يك دوره طاليى  اما بررسى شرايط اقتصادى ايران در دوره هاى مختلف نش
ــب و كار ساختمان سازى  ــاهى فوتباليست ها وخوانندگان است، گاهى كس را تجربه كرده اند. گاهى دوره پادش
ــى تركتازى مى كردند. در اين گزارش دوران اوج شش شغل  ــود و حتى در مقطعى راننده هاى تاكس سكه مى ش
مختلف را بررسى كرديم. روزهايى كه چرخ روزگار به دلخواه صاحبان اين مشاغل مى چرخيد و البد امروز در حسرت 

آن روزهاى از دست رفته، مانده اند.

ــتند و مى توانند در روز چندين ميليون تومان  ــك ها داراى درآمد نجومى و فرازمينى هس تصور عموم مردم بر اين است كه پزش
ــت، مى گويند آواز دهل شنيدن از دور خوش است و  درآمدداشته باشند. اين در حالى است كه صداى گاليه پزشكان هم بلند اس
ــد دوران طاليى پزشكان در دهه هاى 60 و 70  بسيارى از پزشكان در تنگناى مالى به سر مى برند. اما آن طور كه به نظر مى رس
است. زمانى كه ديگر ايران در حال سرپا شدن است و از دوران انقالب و جنگ فاصله مى گيرد. مردم به سالمت شان بيشتر توجه 
ــكان سرى در ميان سرها ــكان مى روند. در اين دوران است كه بعضى پزش نشان مى دهند و به همين دليل بيشتر به سراغ پزش
 پيدا مى كنند و برخى از آن ها هنوز هم با وجود كهولت سن مشغول به كارند. چنين پيش زمينه اى از گذشته موجب شده هم چنان 

مردم بر اين باور باشند كه پزشكان درآمدشان ميلياردى است در صورتى كه پزشكان، اين باور را كامال غلط مى دانند.
ــكى درباره وضعيت فعلى پزشكان مى گويد: «در حال حاضر  وضعيت فعلى: داريوش طاهرخانى، عضو شوراى عالى نظام پزش
برخالف آن چيزى كه در رسانه ها عنوان مى شود آحاد جامعه پزشكى از درآمد بااليى برخوردار نيستند. به طورى كه حتى برخى 
پزشكان عمومى براى امرار معاش شان مجبورند در چند شيفت كارى فعاليت داشته باشند. در صورتى كه قاعده كار يك پزشك آن 

است كه بتواند در يك شيفت به رفاه اجتماعى برسد. 

پزشـك،دوره طـاليى
 دهـه 60 تا 70
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