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نعل به نعل، تابع فرمايشات 
رهبرى هستيم

نعل به نعل، تابع فرمايشات 

رييس سازمان انرژى اتمى پيام 
رهبر معظم انقالب درباره برجام 
ــت و تاكيد  را حايز اهميت دانس
ــت هاى ــه و حماي ــرد: از نام ك
هميشگى ايشان تشكر مى كنيم

ــعى خواهيم كرد،كامال نعل  و س
ــان  ــات ايش به نعل تابع فرمايش
ــر صالحى در  ــيم. على اكب باش

احمد  ترحيم  ــم  مراس حاشيه 
ــه در فاجعه منا  فهيما ك
به رحمت ايزدى پيوست 

ــع  ــب را در جم ــن مطل اي
ــرد.وى  ــان ك ــگاران بي خبرن

ــه رهبر معظم  ــه داد: از نام ادام
انقالب درباره برجام و تاكيدات 

ايشان تشكر و قدردانى ...
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عضو كميسيون صنايع اتاق بازرگانى استان اصفهان 
ــتان اصفهان يك  ــود صنعتى بودن،  اس گفت: با وج

شركت قدرتمند و توانمند در عرصه نفت ... 

ــى ايران و  ــاله معامالت نفت ــف چهار س  پس از توق
فرانسه، با صدور يك محموله پتروشيمى، معامالت 

نفت و پتروشيمى تهران پاريس به طور رسمى ...

ــد هزينه هاى  ــالم كرده ان ــدگان كارگران، اع  نماين
معيشت يك خانوار چهار نفره در ماه، از سه ميليون 

تومان گذشته؛ در حالى كه متوسط ...

اسـتان اصفهـان، يك شـركت 
قدرتمند در عرصه نفت و گاز ندارد

صـادرات پتروشـيمى ايـران 
به فرانسه، آزاد شد

 بيكارى به روستاها هم رسيد
به زودى؛

تحقق وعده رييس جمهور براى ميراث فرهنگى نصف جهان
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 استاندار اصفهان با ابراز تاسف از تاخير 15 ساله احداث 
ــتان، بر  مجموعه فرهنگى و موزه دفاع مقدس اين اس
ضرورت تسريع در اجراى اين طرح تاكيد كرد.رسول 
ــى آخرين وضعيت پيشرفت  زرگرپور در جلسه بررس
طرح موزه دفاع مقدس گفت: اين موزه از مطالبه هاى 
ــتان شهيد پرور  ــى اس جدى مردم و از نيازهاى اساس
اصفهان است. وى اظهار كرد: جاى تاسف است كه اين 
استان با دارا بودن 10 درصد شهدا و بيش از 11 درصد 
ــالن اجتماعات در  جانبازان كشور از وجود داشتن س
گلستان شهدا، موزه دفاع مقدس و آسايشگاه استاندارد 
ــت.زرگرپور تصريح كرد: ــروم اس ــراى جانبازان مح ب
ــتان اصفهان ــده عالى مقام در اس بيش از 400 فرمان
 وجود دارد و در دوران دفاع مقدس نيز دو لشگر و پنج 
ــاى حق عليه باطل حضور  تيپ از اصفهان در جبهه ه
داشتند؛  اما بعد از دفاع مقدس آنچه در شان اين مردم 
شهيد پرور بود، انجام نشد.استاندار اصفهان يادآور شد: 
استان هايى كه در دوران دفاع مقدس به ميزان اصفهان 
ــال قبل، موزه دفاع  ــتند،  از چندين س مشاركت نداش
مقدس دارند؛ اما اصفهان همچنان درگير ساختمانى 
ــت.زرگرپور بااشاره به اينكه  براى احداث اين موزه اس
ــال  ــرح موزه دفاع مقدس از 15 س عمليات اجراى ط
ــت اين موزه كه  ــته آغاز شد، افزود: مرحله نخس گذش

در سه مرحله طراحى شده، در حال تكميل است و ... 

اكنون سوال اين است،  با توجه به جمعيت قابل توجه 
ــان امور در  ــورمان، متولي ــان و نوجوانان در كش جوان
ــت؟ ميزان  ــيده اس ــى انديش ــه تمهيدات اين باره چ
مشاركت دستگاه ها و مراكز ذى صالح در برنامه ريزى 
ــبكه هاى اجتماعى  ــازى هاى خاص ش ها و تصميم س
ــت؟ وضعيت موجود در شبكه هاى  چه اندازه بوده اس
ــترش دامنه دروغ  ــت. گس اجتماعى نگران كننده اس
ــبكه ها، واكنش برخى از گروه هاى  و شايعه در اين ش
ــت. بايد با پديده مذموم  فعال جامعه را برانگيخته اس
ــه و راهكار  ــايعه پردازى ها با برنام ــازى و ش دروغ س
ــد. بى تفاوتى نسبت به اين واقعيت  مشخص مواجه ش
نتايج تاسف بارى به همراه دارد. شبكه هاى اجتماعى 
امروزه به مهم ترين هدف و عامل اصلى حضور كاربران 
در دنياى مجازى تبديل شده اند و كارشناسان با توجه 

به گستردگى دامنه حضور كاربران در اين ...

زرگرپور،  بر تسريع در اجراى
موزه دفاع مقدس تاكيد كرد

شبكه هاى  اجتماعى
از «نماى نزديك» 
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دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهركرد در نظر دارد نسبت به اجراى پروژه زير از طريق 
مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد. بدين وسيله از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مى گردد جهت 
خريد اسناد مناقصه در ساعات ادارى از تاريخ چاپ آگهى روزنامه تا تاريخ 94/8/9 به گروه فنى و نظارت 
بر طرحهاى عمرانى دانشگاه علوم پزشكى واقع در شهركرد، بلوار آيت اله كاشانى، ستاد دانشگاه مراجعه 

نماييد. 
تكميل ساختمان مسكن متخصصين 8 واحدى رحمتيه شهركرد با برآورد هزينه 6/763/529/156 ريال 
با زيربناى 824/8 متر مربع به صورت متر مربع زير بنايى برابر نقشه ومشخصات مبلغ ضمانت نامه شركت 

در مناقصه برابر 100/000/000 ريال مى باشد. 
ــاب 2138501503003 نزد بانك رفاه  ــال به حس ــناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 300000 ري قيمت اس

شعبه علوم پزشكى شهركرد 
آخرين مهلت تحويل اسناد: پايان وقت ادارى 1394/8/24 

زمان گشايش پاكات: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1394/8/25 
ضمانت نامه شركت در مناقصه به دو صورت: 

الف- ضمانتنامه بانكى به نفع دانشگاه علوم پزشكى كه داراى حداقل بيست روز (به استثناى ايام تعطيل) 
اعتبار باشد. 

ب- چك تضمين شده بانكى در وجه دانشگاه علوم پزشكى شهركرد 
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد: 

1- اصل فيش واريزى                                  2- معرفى نامه معتبر براى دريافت كننده اسناد 
دانشگاه الزامى براى واگذارى كار به هر يك از پيشنهادها ندارد. 

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايى حداكثر 20 روز به استثناى ايام تعطيل خواهد بود. 
هزينه چاپ آگهى هر دو نوبت روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

حداقل رتبه مورد نياز: پايه 5 در رشته ابنيه و پايه 5 در رشته تاسيسات
 http://iets.mporg.ir ــانى ــه نش ــايت پايگاه ملى مناقصات ب ــتر به س ــب اطالعات بيش براى كس

مراجعه نماييد. 

آگهـى مناقصـه عمـومى يك مرحلـه اى

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان چهارمحال و بختيارى

نوبت دوم

صداي اصفهاني ها در زمينه آلودگي هوا  بايد بيشتر به گوش برسد؛

هـواي اصفهـان، بدتر از تهـران است
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نامزدهاى زن در انتخابات عربستان درصورت سخن گفتن 
با مردان جريمه مى شوند. «راى اليوم» نوشت در شرايطى 
كه نامزدهاى زن در انتخابات شهردارى هاى عربستان در 
ــخن گفتن با راى دهندگان مرد با جريمه مالى  صورت س
سنگين مواجه خواهند شد، چگونه مى توان تصور كرد كه 

اين زنان در انتخابات پيروز شوند؟

انتخابات به سبك عربستان 
سعودى!

شنيده ها 
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ــيامك انصارى در توييتر، درباره ترويج كانال هاى  س
ــتفاده از كانال هاى  ــه تازگى اس ــت: ب تلگرامى نوش
تلگرامى در جامعه رواج زيادى پيدا كرده و بسيارى 
ــره مى برند.البته بازيگر  ــى به ــيله ارتباط از اين وس
ــدن استفاده از  ــيه» به موضوع فراگير ش «در حاش
ــه طنز نگاه مى كند. او  ــاى تلگرامى از دريچ كانال ه
ــت: «اصغر  ــته اس درباره اين موضوع در توييتر نوش
ــم كانال تلگرام  ــوپرماركت محله ما ه آقا، مدير س
ــن بازيگر در يكى  ــرام ٌمده» اي ــال تلگ زده. االن كان
ــاره اى هم به  ــاى قديمى خود اش ــر از توييت ه ديگ
كوچ كاربران از نرم افزار وايبر به تلگرام دارد. انصارى 
ــناك شده، عين اين  توييت كرد:«وايبر خيلى ترس

خونه قديميا.»

ــن خمينى در خصوص درخواست برخى  سيد حس
ــور وى در انتخابات آتى  ــان براى حض از اصالح طلب
ــاء اهللا در وقت  ــس خبرگان رهبرى گفت: إن ش مجل

مناسب در اين مورد تصميم گيرى مى كنم.

ــاماندهى امور جوانان وزارت ورزش  معاون سابق س
ــكالت  ــبب مش ــت: طالق فقط به س ــان گف و جوان
ــراى نمونه ميزان طالق  ــادى رخ نمى دهد و ب اقتص
در شمال تهران،  حدود دو برابر جنوب تهران است 
و علل وقوع طال ق بايد به طور دقيق بررسى شود.

سيامك انصارى: 
اصغر آقا هم كانال زده است

پاسخ سيد حسن خمينى
 به كانديدا شدن

طالق در شمال تهران، 
دو برابر جنوب

ــر معظم انقالب  ــرژى اتمى پيام رهب ــازمان ان رييس س
درباره برجام را حايز اهميت دانست و تاكيد كرد: از نامه 
و حمايت هاى هميشگى ايشان تشكر مى كنيم و سعى 
ــان  ــات ايش خواهيم كرد،كامال نعل به نعل تابع فرمايش
باشيم. على اكبر صالحى در حاشيه مراسم ترحيم احمد 
ــت اين  ــا كه در فاجعه منا به رحمت ايزدى پيوس فهيم

مطلب را در جمع خبرنگاران بيان كرد.
وى ادامه داد: از نامه رهبر معظم انقالب درباره برجام و 

تاكيدات ايشان تشكر و قدردانى مى كنيم.
ــدى ج ــى  حام ــواره  هم ــالب  انق ــم  معظ ــر  رهب

ــد و نقش  ــورمان بودن ــح آميز كش ــاى صل ــت ه  فعالي
ــته  ــبرد فعاليت هاى هس ــان در پيش آفرينى هاى ايش
ــاختگى  ــيدن موضوع پرونده س ــرانجام رس ــه س اى و ب
ــته اى كه الحمداهللا به سرانجام رسيد حايز اهميت  هس

است.
ــازمان انرژى اتمى با تاكيد بر اينكه نامه رهبر  رييس س
ــم انقالب را نعل به نعل مورد توجه قرار خواهد داد  معظ
ــت: تمامى تالش مان را به كار مى گيريم كه خداى  گف
ــرف مقابل را در هيچ كدام از اقدامات  ناكرده،  فريب ط

پيش رو نخوريم.
ــم با دعاى خير رهبر معظم  صالحى ادامه داد: اميدواري
ــالب و حمايت هاى رييس جمهورى پيش رفته و به  انق

موفقيت هاى روزافزونى دست پيدا كنيم.
وى ادامه داد: اميدواريم سازمان انرژى اتمى ضمن حفظ 
ــته اى خويش بتواند فعاليت  ــاختار فعاليت هاى هس س
ــالمت، صنعت،  ــى همچون س ــش را در عرصه هاي هاي

كشاورزى و ايجاد نيروگاه هاى جديد گسترش دهد.

ــى ــه برخ ــه ب ــى در ادام ــرژى اتم ــازمان ان ــس س ريي
ــاخت  ــازمان در مورد ايجاد و س ــن س ــه هاى اي  برنام
ــرد و افزود:  ــاره ك ــتان و نيروگاه هاى جديد اش بيمارس
ــتان تخصصى  ــاى آتى كلنگ بيمارس ــزودى در ماه ه ب
ــن موضوع حائز  ــد كه اي ــز زده خواهد ش ــته اى ني هس

اهميت است.
ــاز جديدى در فعاليت  ــى با بيان اينكه ما وارد ف  صالح
ــده ايم، گفت: در اين فاز جديد مى  ــته اى ش هاى هس
ــتردگى فعاليت ها و شتاب گيرى آن  ــاهد گس توانيم ش
ــته ى باشيم؛ البته  بخصوص در ايجاد نيروگاه هاى هس
ــم در همين جهت براى  ــيرين ه ــه به توليد آب ش توج
مردم نواحى جنوب كشورمان حائز اهميت است.وى در 
ــخ به اين پرسش كه در خصوص تضمين هاى مورد  پاس
ــوط به برجام چه  ــم انقالب در نامه مرب ــر رهبر معظ نظ
برنامه اى داريد؟ گفت: همانطور كه اشاره كردم ما تمام 
ــتورات  تالش هاى خود را به كار خواهيم گرفت كه دس

معظم له را نعل به نعل رعايت كنيم.

ــاور امنيت ملى نخست وزيرانگليس  مارك ليل گراند، مش
ــين اميرعبداللهيان معاون عربى  در جريان ديدارش با حس
ــدن، ضمن  ــران در لن ــه اي ــور خارج ــاى وزارت ام و آفريق
ــت كمك براى حل مشكالت منطقه ، تصريح كرد  درخواس
كه تنها راه برون رفت از اين بحران ها راهكار سياسى است.

ــت وزير انگليس در  ــاور امنيت ملى نخس ــل گراند،  مش لي
ــندى از پيشرفت مراحل اجراى  اين ديدار ضمن إبراز خرس
ــاره به نقش مهم ايران در منطقه، از  ــته اى و اش توافق هس
ــتى در منطقه خاورميانه ابراز  تشديد فعاليت هاى تروريس
ــورى به اروپا را  ــى كرد . وى موج فزاينده آوارگان س نگران
ــت و خواستار  نتيجه ناامنى و بى ثباتى در خاورميانه دانس
همكارى بين كشورهاى تاثيرگذار در اين تحوالت و به ويژه 

ايران براى كنترل وضعيت بوجود آمده شد.
ــت وزير انگليس با تاكيد بر اينكه  مشاور امنيت ملى نخس
ــرايط  ــا راه حل براى برون رفت از ش ــى تنه راهكار سياس
ــت، خواستار تحرك بيشتر كشورهاى  كنونى در منطقه اس

موثر بر روند اين تحوالت شد.
ــات مورد عالقه  ــن ديدار درخصوص موضوع طرفين در اي
ــم رايزنى  ــرى و تروريس ــا افراطى گ ــارزه ب ــن و مب فيمابي

و گفت وگو كردند.
ــاره به اجراى  ــورمان نيز با اش معاون وزير امور خارجه كش
ــوى طرف هاى اين توافق، اظهاراميدوارى كرد  برجام از س
ــاس واقعيت ها و ظرفيت هاى موجود  در دوره جديد بر اس
ــه هاى مختلف  ــران و انگليس در زمين ــاهد همكارى اي ش

باشيم.
ــريع و پيچيده در  ــاره به تحوالت س ــان با اش اميرعبداللهي
ــوريه، ليبى و يمن، افزود:  منطقه و از جمله اوضاع عراق، س
ــه در اين  ــط بوده و آنچ ــه با هم مرتب ــوالت در منطق تح

ــورها مى گذرد از هم جدا نبوده و نبايد با ان گزينشى  كش
برخورد كرد.

ــران  ــه اي ــور خارج ــاى وزارت ام ــى و آفريق ــاون عرب مع
ــترك تحوالت منطقه اين  ــاخت: وجه مش ــان س خاطرنش
ــكالت  ــاى نظامى نه تنها مش ــون راهكاره ــت كه تاكن اس
ــاهد پيچيده تر  ــت؛ بلكه ش به وجود آمده را حل نكرده اس
ــترش افراطى گرى و تروريسم در منطقه ــدن آن و گس ش
ــات نظامى كه موجب  ــم. وى افزود: از جمله اقدام بوده اي
ــم و افراطى گرى فعاليت هاى گروه هاى  ــعه تروريس توس
مختلف تروريستى در منطقه شده است توسل به زور در يمن 

مى باشد.
حسين اميرعبداللهيان، معاون عربى و آفريقاى وزارت امور 
خارجه ايران به دعوت مقامات انگليسى و در پى سفر وزير 
ــامگاه دوشنبه وارد لندن شد.  خارجه انگليس به تهران، ش
ــفر دوروزه عالوه بر با مقامات وزارت خارجه  وى در اين س
انگليس و حضور در نشست شوراى اروپايى روابط خارجى ، 
با مقامات پارلمانى و برخى از مسئولين انگليسى نيز ديدار 

و گفت وگو خواهد داشت.

صالحى : 
نعل به نعل، تابع فرمايشات رهبرى هستيم

در ديدار با معاون وزارت امورخارجه كشورمان مطرح شد؛
ايران به حل مشكالت منطقه كمك كند

ــيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اينكه به اسب  عضو فراكس
ــوذ بدهيم گفت: ناظران بر اجراى  ترواى برجام نبايد اجازه نف

برجام، نبايد تنگه احد را به طمع غائم و واردات ترك كنند.
ــه در نامه  ــت: آنچ ــردم تهران گف ــده م ــال، نماين ــين ط حس
ــود  ــام وج ــوص برج ــرى در خص ــى رهب ــتور حاكميت و دس
ــالمى  اس ــورى  جمه ــادى  اعتم ــى  ب ــده  دهن ــان  نش دارد، 
ــرف هاى  ــه عنوان ط ــى ب ــاى اروپاي ــت ه ــكا و دول ــه آمري ب

مذاكره است.
نماينده مردم تهران تاكيد كرد: شايد در يك كالم بتوانيم نامه 
رهبرى را تعبير به سدى در برابر اسب ترواى برجام كنيم. بايد 
مراقبت كنيم، بر اساس فرمايش رهبرى كه سياست جمهورى 
ــالمى نه ظلم ديدن است نه ظلم كردن، اسب ترواى برجام  اس

نفوذى به جمهورى اسالمى پيدا نكند.
ــر رهب ــات  فرمايش ــت:  گف ــان  اصولگراي ــيون  فراكس ــو  عض
ــراى رصد برجام يادآور  ــم انقالب مبنى بر تعيين تيمى ب معظ

ــدا(ص) براى  ــول خ ــط رس تعيين تعدادى از تيراندازان توس
ــه تيراندازان ناظر بر  ــت، اگر مجموع حفاظت از تنگه احد اس
ــام توجه الزم را به تنگه احد كنند، قطعا مى توانند ضامن  برج

پيروزى و موفقيت ايران باشند.
وى تصريح كرد: اگر حافظان تنگه احد برجام، از نظارت دقيق 
ــيب جدى به انقالب  ــه بهانه واردات و غنائم غفلت كنند، آس ب

اسالمى وارد مى شود.
ــم رهبرى بيانگر  ــات مقام معظ ــال با تاكيد بر اينكه فرمايش ط
ــات رهبر معظم  ــت، گفت: فرمايش ــدت ملى در جامعه اس وح
ــان دهنده چالش ها و نقدها و تاييدهاى برجام در  انقالب، پاي

جامعه است.

آمريكا همچنان دشمن شماره يك باقى مانده است
ــه دولتمردان بايد  ــيون اصولگرايان ادامه داد: هم عضو فراكس
ــماره يك ما باقى  ــمن ش بدانند، آمريكا همچنان به عنوان دش
ــدم واردات كاالهاى  ــر معظم انقالب بر ع ــده و تاكيد رهب مان
ــام نبايد موجب قدرت  ــت كه برج ــى به خاطر اين اس آمريكاي
ــمن را دائم رصد كنيم تا از اين نقطه  ــود. بايد دش ــمن ش دش

نتواند به توفيقى دست يابد.
انعكاس دغدغه هاى گزارش كميسـيون ويژه برجام در 

فرمايشات رهبرى
عضو كميسيون اجتماعى گفت: تصويب طرح برجام ظرف 15 
دقيقه در مجلس، موجب دلخورى ها و نگرانى هاى نمايندگان 

شد، كه نكند دغدغه هاى گزارش كميسيون برجام و منتقدان 
ناديده قرار گرفته باشد، اما فرمايشات اخير رهبرى در نامه به 
ــاى نمايندگان در گزارش  ــان داد دغدغه ه رييس جمهور نش

كميسيون برجام مورد توجه ايشان قرار گرفته است.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: ما مفتخريم به داشتن رهبرى 
ــه نهادهاى تصريح شده در قانون را در جايگاه خود  كه هميش
ــتا رهبر معظم انقالب  ــى بيند. طال ادامه داد: در همين راس م
ــوص جايگاه قوه مقننه بر  ــا درك دغدغه نمايندگان در خص ب
اهميت مجلس و جايگاه آن در ميان ساير قوا صحه گذاشتند.

رهبرى دغدغه نمايندگان منتقد را مقدس دانستند
وى تصريح كرد: ايشان نه تنها نمايندگان دغدغه مند را كاسب 
ــه دغدغه آنها را قابل  ــواد نخواندند، بلك كاران تحريم و بى س
ــيون اصولگرايان  ــتند. عضو فراكس توجه، تاكيد و مقدس دانس
ــرى عالمانه،  ــه از خصوصيات يك رهب ــرد: اينها هم ــد ك تاكي

آگاهانه و بدون حب و بغض سياسى است.

حافظان برجام، تنگه احد را به طمع غنائم رها نكنند

روسيه و سوريه عمليات «فريب سيا» را تكرار كردندغافلگير شديم؛ آينده بشار اسد در سوريه تضمين شد

ــار خبر سفر بشار  ــتى با انتش ــبكه هاى تلويزيونى رژيم صهيونيس ش
ــد رييس جمهورى سوريه به مسكو و استقبال گرم روس ها از او،  اس
ــده اند، اعالم كردند كه  ــت ها غافلگير ش با تاكيد به اينكه صهيونيس
ــار اسد در سوريه  ــيه آينده بش والديمير پوتين رييس جمهورى روس

را تضمين كرد.
ــتى اخيرا  به گزارش ايرنا، مركز مطالعات امنيت ملى رژيم صهيونيس
درباره منافع راهبردى اين رِژيم در سوريه گزارشى ارائه و بر ضرورت 
ــاقط كردن بشار  ــراييل به توطئه هاى عربى و غربى براى س ورود اس
اسد رييس جمهورى سوريه تاكيد كرد.در اين گزارش ابراز اميدوارى 
ــيه در صدد حل و فصل بحران سوريه، بعداز ورود  ــده بود كه روس ش
ــوريه و تغيير موازنه  ــت ها در س نظامى به ميدان جنگ عليه تروريس
ــد؛ به طوريكه منافع رِژيم صهيونيستى تامين شود  قدرت در آن باش
وبشار اسد كنار برود و يك نظام معتدل به جاى نظام كنونى سر كار 

بيايد و قدرت ايران و حزب اهللا در سوريه تضعيف شود.
ــكو كه  ــه مس ــوريه ب ــورى س ــس جمه ــد ريي ــار اس ــفر بش ــا س ام
ــده» خواندند و به ويژه  ــا آن را « نادر و غافلگير كنن ــت ه صهيونيس
ــا والديمير پوتين  ــگام مالقات ب ــش» او هن ــان بخ ــد اطمين « لبخن
ــيه را پاسخى به درخواست هاى اسراييل براى  رييس جمهورى روس

توافق با روسيه به منظور سرنگونى بشار اسد توصيف كردند.
ــار اسد از پوتين  ــتى گفت: بش ــبكه دوم تلويزيون رژيم صهيونيس ش

ضمانت مصون بودن آينده اش در سوريه را دريافت كرد.
ــكو پايان  ــوريه به مس ــس جمهورى س ــفر ريي ــبكه افزود:س اين ش

ــد،  ــد ش ــار اس ــم بش ــبب لبخند و تبس ــا نتايج آن كه س ــت؛ ام ياف
ــوريه  ــدوارى به س ــا دلگرمى و امي ــكو ب ــه او از مس ــد ك موجب ش
ــفر را  ــتى هم اين س ــم تلويزيون رژيم صهيونيس ــبكه ده بازگردد.ش
ــتقبال  ــه اس ــام ب ــرورت اهتم ــر ض ــد و ب ــده» خوان « غافلگيركنن
ــبكه  ــد كرد.اين ش ــوريه تاكي ــس جمهورى س ــكو از ريي ــرم مس گ
ــى براى  ــام هاي ــكو پي ــد به مس ــفر اس ــت كه س ــتى گف صهيونيس
ــراى آمريكا  ــزرگ ب ــش ب ــك چال ــژه ي ــه وي ــت؛ ب ــمنانش داش دش
ــت كه والديمير پوتين،  از بشار  ــت.در گزارش اين شبكه آمده اس اس
ــاهان با گرمى و احترام استقبال كرد؛ تا به همه اين  اسد مانند پادش

پيام را بدهد كه بشار اسد رييس جمهورى قانونى سوريه است.
اين شبكه صهيونيستى تاكيد كرد: با سفر رييس جمهورى سوريه به 
مسكو، اكنون كامال مشخص شده است كه هدف از ورود مستقيم روسيه 
به جنگ عليه داعش در سوريه، تامين منافع روسيه و حفاظت از بشار 
اسد است.شبكه دهم تلويزيون رژيم صهيونيستى همچنين تصاويرى را

ــد « ايروس بى» ماهواره اين رژيم از پايگاه   پخش كرد كه مدعى ش
هوايى روسيه در فرودگاه نظامى حميميم نزديك شهر الذقيه گرفته 
ــت. اين تصاوير جنگنده ها و بالگردها و باندهاى فرود و پرواز آنها  اس

را نشان مى دهد.
ــواره  ــرد: ماه ــا ك ــتى ادع ــم صهيونيس ــون رژي ــبكه تلويزي ــن ش اي
ــته اى  ــت هاى هس ــرى فعالي ــش پيگي ــه ماموريت ــى ك ــروس ب اي
ــوريه را دنبال  ــيه در س ــون فعاليت هاى نظامى روس ــران بود اكن اي

مى كند.

ــوريه، كاخ كرملين با انتشار  ــت بشار اسد به س ــاعت پس از بازگش تنها چند س
ــه خبر داد كه محور آن ادامه  ــفر و مذاكرات انجام گرفت بيانيه كوتاهى از اين س
ــم و ادامه  ــا تروريس ــارزه ب ــوريه در مب ــيه و س ــى روس ــاى نظام ــكارى ه هم
ــط جنگنده هاى  ــژه داعش توس ــت ها به وي ــاران مواضع تروريس ــات بمب عملي
ــه ريزى  ــا بود.برنام ــت ه ــى عليه تروريس ــات زمين ــان با عملي ــى همزم روس
ــكو،  ــق تا مس ــزار كيلومترى از دمش ــد ه ــرواز چن ــن پ ــى تري ــام امنيت و انج
ــار اسد به  ــت بش ــور در كاخ كرملين و بازگش ــران دو كش ــرده س مذاكرات فش
ــى غرب ــازمان هاى جاسوس ــت، بى خبرى كامل س ــوريه در امني ــت س پايتخ

ــى، پرواز  ــا ماهواره هاى جاسوس ــوردارى از ده ه ــيا را با وجود برخ ــه ويژه س ب
ــان مى دهد.اطمينان  ــان خود در عراق و سوريه، نش ــبكه جاسوس پهپادها و ش
ــيه از به نتيجه رسيدن سفر بشار اسد و اعالم اين موضوع  رييس جمهورى روس
ــوريه به دعوت رسمى كرملين انجام  ــط پوتين كه سفر رييس جمهورى س توس
ــكو و تثبيت جهانى  ــت نيز، بيانگر عميق بودن همكارى دمشق و مس ــده اس ش
ــيه پس از موفقيت كامل در انجام  ــوريه است. روس موقعيت رييس جمهورى س
ــرت خبرى و ــى را در حي ــار خبرآن محافل سياس ــفر محرمانه، با انتش ــن س اي

سازمان هاى جاسوسى ضد سورى را نيز در شوك تجربه يك شكست ديگر فرو 
ــد در حالى با موفقيت انجام گرفت كه ــار اس برد. پنهان ماندن پرواز طوالنى بش

ــى ناتو، اصلى ترين تمركز كسب  ــى غربى و مراكز تجسس ماهواره هاى جاسوس
اطالعات خود را در چند سال گذشته بر منطقه خاورميانه و رصد اقدامات نظامى 
و اطالعاتى روسيه متمركز كرده اند.سازمان هاى جاسوسى غربى در حالى دومين 
ــدند كه 10 روز پيش رييس جمهورى  ــت خود را در اين باره متحمل ش شكس
ــته اند با جذب همكارى شركاى  ــور و سوريه توانس ــيه اعالم كرد، اين كش روس
منطقه اى خود، تمامى مراحل چند ماهه تدارك عمليات سنگين بمباران مواضع 

ــت ها ، به ويژه داعش رادر سوريه از جمله انتقال خلبانان و كارشناسان  تروريس
ــيا با موفقيت  ــازمان س نظامى و همچنين مهمات را بدون امكان اطالع يافتن س
عملى كنند.تاكيدپوتين مبنى بر موفقيت در فريب سازمان جاسوسى سيا نشان 
داد كه سازمان هاى اطالعاتى غربى نتوانسته اند تا زمان نخستين پرواز بمباران 
جنگنده هاى روسى، از برنامه ريزى آن آگاه شوند.وى گفته بود: عمليات بزرگى 
ــى انجام گرفت كه با  ــزات و مهمات از پايگاه هاى نظام ــل و انتقال تجهي در نق
ــترده و  ــت: با برنامه ريزى گس ــده پنهان ماند.پوتين اظهار داش تدابير اتخاذ ش
تمركز نيرو، انتقال تسليحات، عمليات تجسسى و همكارى ائتالف اطالعاتى ضد 
ــور ايران - عراق و سوريه، مبارزه جدى با داعش را  ــتى روسيه و سه كش تروريس
ــيديم.وى تصريح كرد: از مدت ها پيش  ــيار خوبى رس آغاز كرديم و به نتايج بس
ــه هاى مقدماتى تمركز  ــده بوديم و برنام ــوريه آماده ش براى آغاز عمليات در س
ــليحات در مكان ها و زمان هاى از قبل تعيين شده و اقدامات  نيرو و تجميع تس
ــى طوالنى و فضايى هم انجام گرفت كه همزمان اطالعات منابع مختلف  تجسس
مقايسه شد و همچنين با مشاركت سورى ها و طرف هاى ديگر منطقه (متحدين 
سوريه) مركز اطالع رسانى ضدتروريستى در بغداد آغاز به كار كرد. وى گفت: در 
ــت آمد و به اين  ــترى به دس نتيجه تبادل اطالعات با مركز بغداد، داده هاى بيش
ــيه ناگهانى و تصادفى نيست، بلكه  ــوريه و هوايى روس ترتيب، عمليات زمينى س
اجراى برنامه ها از پيش تعيين شده است.پوتين درباره دليل پنهان ماندن برنامه 
ــيه و سوريه براى همكارى نظامى ضد تروريستى و همچنين عمليات  ريزى روس
شليك فروند 26 موشك از درياى خزر به مواضع تروريست ها در سوريه از نگاه
سازمان هاى جاسوسى غرب و سيا، افزود: آنان كار خود را انجام مى دهند و سيا 
ــت؛ ولى نبايد از همه چيز اطالع داشته  هر چند يكى از بهترين ها در جهان اس

باشد و مورد شماتت واقع شود.
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ــت يازدهم  ــاه اجتماعى گفت: دول ــاون، كار و رف وزير تع
براى ساماندهى وضعيت كشور و دستيابى به توسعه، سه 
ــى، رفاهى و اقتصادى را همزمان  ــت مكمل سياس سياس

پيگيرى مى كند.
على ربيعى، در كارگروه اشتغال استان زنجان افزود: هنوز 
ابعاد گسترده شكسته شدن ديوارهاى تحريم براى مردم 

تشريح و بيان نشده است.
ــد: نتيجه مذاكرات فقط جلوگيرى از جنگ  وى يادآور ش
نبود، بلكه فرصتى براى نمايش ظرفيت گفتگوى ايرانى و 
ــتكبران جهانى در دنيا علم كردند؛  شكستن آنچه كه مس
ــت خارجى  ــار كرد: اين راهبرد در سياس بود. ربيعى اظه
ــر معظم انقالب  ــا رهنمودها و تاكيدهاى رهب همچنان ب
ــه توليد ملى و  ــت و در كنار آن توجه ب تداوم خواهد داش

اقتصاد مقاومتى مد نظر خواهد بود.
ــت  ــاه اجتماعى گفت: دولت سياس وزير تعاون، كار و رف
ــير براى  ــرار داد و در اين مس ــى عقالنى را مد نظر ق رفاه
ــكن و فقر تامين  ــى، فقر مس رفع فقر درمانى، فقر آموزش

اجتماعى برنامه ريزى كرده است.
ــن موضوعى  ــر درمانى مهمتري ــان كرد: فق وى خاطرنش
ــع آن و اجراى  ــت كه دولت به صورت جدى براى رف اس
ــى دكتر روحانى  ــعارهاى انتخابات بيمه همگانى كه از ش

بود، وارد شد.
ربيعى ادامه داد: از سوى ديگر، دولت رفع فقر غذايى را نيز 
ــوء تغذيه را شناسايى  پيگيرى و كودكان و زنان داراى س

كرد. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: دولت تامين مسكن 
ــد نظر دارد و بالفاصله پس از  حمايتى و اجتماعى را نيز م
ــراى جامعه هدف  ــه، عمليات اجرايى آن را ب تامين بودج

آغاز خواهد كرد.
ــت كه احداث و تامين  وى افزود: البته بايد به خاطر داش
ــان كميته  ــراى مددجوي ــكن حمايتى و اجتماعى ب مس
امداد و بهزيستى از گذشته آغاز شده است و همچنان نيز 

جريان دارد.
ــكن اجتماعى براى  ــداث اين مس ــد: اح ربيعى، يادآورش
ــالمندان از اولويت هاى كارى اين وزارتخانه محسوب  س

مى شود.
ــت: دولت حتى براى  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گف
ــواد يا  ــزى و تمام افراد بى س ــى نيز برنامه ري فقر آموزش
محروم از تحصيل را شناسايى كرد تا به اين طريق امكانات 
ــدن آنان را  ــواد ش ــاخت هاى مورد نياز براى با س و زيرس

فراهم كند.
ــت تا بيمه روستايى  وى تاكيد كرد كه دولت در تالش اس
ــتاييان بتوانند از  ــترش دهد تا روس و عشايرى را نيز گس

خدمات بازنشستگى و مستمرى بگيرى بهره مند شوند.
ــفانه عده اى پر سر و صدا كه زياد  ربيعى اظهار كرد: متاس
حرف مى زنند و بلندگوهاى بسيارى در اختيار دارند، در 
عرصه اقتصادى به دولت تاختند، در حالى كه بايد از آنان 

ــر فعاليت اقتصادى  ــد كه چگونه مى توانيد منك جويا ش
مثبت دولت يازدهم باشيد زمانى كه دولت، كشور را با 56 
ــرى، تورم نزديك به 40درصد و كاهش ميزان  درصد كس
ــتغال براى چهار ميليون و 500 هزار نفر آماده ورود به  اش

بازار كار، تحويل گرفت.
وى خاطرنشان كرد: در اين شرايط نخستين اولويت دولت 
ــت كه با  كنترل تورم بود، چرا كه دولت يازدهم معتقد اس

كنترل تورم مى توان به رونق اقتصادى دست يافت.
ربيعى، تاكيد كرد كنترل تورم يك برنامه غيرقابل برگشت 
ــت و در صورتى كه تورم كنترل نشود نمى توان انتظار  اس

رشد و رونق اقتصادى داشت.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: سال گذشته 735 
هزار دفترچه و بيمه شده اجتماعى در كشور به ثبت رسيد.

ــرايطى كه تمام تالش دولت براى  وى تصريح كرد: در ش
ساماندهى وضعيت و بهبود امور بود، ميزان صادرات و نرخ 

فروش نفت در جهان كاهش يافت و شوكى به كشور وارد 
ــرايط نمى شد به وضعيت  كرد.ربيعى ادامه داد: در اين ش
ــد و در  ــند جديدى طراحى مى ش قبل ادامه داد و بايد س
دستور كار قرار مى گرفت.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
ــكل گرفت ركود موقت بود  گفت: ركودى كه در كشور ش
ــت.وى افزود: در اين  و در زمره ركود مزمن قرار نمى گرف
فضاى جديد، مبارزه با قاچاق كاال و ساماندهى واردات در 

دستور كار قرار گرفته است.
ربيعى يادآورشد: واردات بى رويه و قاچاق كاال، بازار پارچه، 
پوشاك و كفش كشور را به شدت تحت تاثير قرار داد و تا 
ــى در تالش براى تغيير ذائقه  حدى پيش رفته بود كه حت

غذايى ايرانيان برآمده بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: از سوى ديگر براى 
رونق حوزه توليد، شناسايى مشكالت واحدهاى صنعتى 
تعطيل يا راكد و يا نيمه فعال در دستور كار قرار گرفت و در 

كنار آن موضوع تحريك بازار تقاضا نيز مد نظر بود.
وى اظهار كرد: براى تحريك تقاضا، به يك ميليون نفر وام 
ــود و با اين اقدام عالوه بر  خريد كاالى ايرانى اعطا مى ش
رونق بخشى به جريان خريد كاالى ايران، فرصتى نيز براى 

فعال تر شدن واحدهاى توليدى ايجاد مى شود.
ــگاه هاى  ــان كرد: براى اين كار با فروش ربيعى، خاطرنش
ــد كه  ــاى توليدى قراردادهايى منعقد ش بزرگ و واحده
بازار تقاضا بتواند كاالى ايرانى دلخواه خود را از اين طريق 

خريدارى كند.
ــكل گيرى كمپين  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به ش
نخريدن خودرو در كشور اشاره كرد و خودروسازان را داراى 
بيشترين سهم اشتغال در استان هاى تهران و البرز خواند.

وى با بيان اينكه حق مردم دسترسى به خودروى با كيفيت 
ــتار خوددارى از راه اندازى كمپين به بهانه  ــت، خواس اس

توليد با كيفيت شد.
ربيعى به ديگر اقدامات انجام شده براى حمايت از بخش 
ــود  ــرد و ادامه داد: كاهش نرخ س ــاره ك توليد داخلى اش
ــراى ايجاد  ــا بانك ها ب ــى و مذاكره ب ــعه مل صندوق توس
ــرمايه در گردش و رفع  ــاخت ها به منظور تامين س زيرس
ــدى از جمله اين ــاى تولي ــكل مالى صنايع و واحده مش

 اقدام ها محسوب مى شود.
ــرمايه در گردش  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، نبود س
ــى نداشتن به مواد  به علت نپرداختن تسهيالت، دسترس
اوليه به دليل وجود تحريم ها، وجود جنس انبارى، بدهى 
ــائل مديريتى  ــا، قديمى بودن تكنولوژى و مس به بانك ه
ــده صنايع و واحدهاى  را عمده مشكل هاى شناسايى ش

توليدى برشمرد.
وى به نادرست بودن نگرش مردم نسبت به اشتغال اشاره 
ــغل قبول  ــردم ايرانى كارى را به عنوان ش كرد و افزود: م

دارند كه استخدامى باشد.
ــغلى كه  ــوع 300 هزار ش ــه از مجم ــا بيان اينك ربيعى ب
ــد، 100 هزار نفر از پذيرش شغل  ــته ايجاد ش سال گذش
ــر باز زدند، علت اين موضوع را نگرش آنان  پيشنهادى س

نسبت به شغل و كالس كارى آن عنوان كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى بر لزوم انجام كار فرهنگى 
ــتغال تاكيد كرد و  ــبت به اش براى تغيير نگرش مردم نس
ــى، رسته هاى  ــتان به صورت آزمايش گفت: در هفت اس
شغلى شناسايى شده است و از اين پس بر اساس آن رسته 

ها اشتغالزايى خواهد شد.
ــتغالزايى «مشاغل  ــعار دولت در اش وى تاكيد كرد كه ش
ــردم بايد متوجه  ــت و م بزرگ در بنگاه هاى كوچك» اس
ــاغل بزرگ و كوچك مختلف براى  باشند كه كشور به مش
ــت و توانمندى هاى  ــرفت نياز دارد. ربيعى به ظرفي پيش
ــاره و بر لزوم توسعه صنايع  ــتان زنجان اش موجود در اس
ــدازى مراكز آموزش  ــاورزى و راه ان تبديلى در حوزه كش
ــارت آموزى  ــتاها براى مه ــيار در روس فنى وحرفه اى س

روستاييان، تاكيد كرد.

دولت يازدهم، دومين بار است كه وام مسكن را دستخوش تغييرات 
افزايشى قرار مى دهد و سياست خود را رشد قدرت خريد خانوارها 

معرفى مى كند.
ــان بر اين باورند كه افزايش قيمت وام مسكن دردى از  كارشناس
مشكل مسكن دوا نمى كند و دولت بدون در نظر گرفتن مطالعات 
ــازان هم معتقدند اگر وام  دقيق وام را زياد مى كند. برخى انبوه س

مسكن به توليدكننده برسد نتيجه مطلوب ترى خواهد داشت.
اما در نقطه مقابل اين موضوع، مسووالن دولتى مى گويند وام بايد به 
دست خريدار برسد. همچنين افزايش وام به منظور تحريك تقاضا 

بوده و موجب افزايش قيمت نمى شود.
برخى مسووالن دولتى، اين گونه بيان مى كنند كه طى سال هاى 
ــت آن در بازار  ــكن افزايش نيافت اما قيم 84 تا 92 قيمت وام مس
ــت و افراد بى خانه را در روياى خانه دار  ــمگيرى داش افزايش چش

شدن فرو برد.
وام، چرخ مسكن را نمى چرخاند

در همين حال، ايرج رهبر، رييس كانون سراسرى انبوه سازان گفت: 
گرچه سياست پرداخت اين وام از سوى مقام هاى دولتى و مسووالن 
براى تحريك بازار تعيين شده است اما واقعيت امر اين است كه اين 

سياست نمى تواند تغيير خاصى را در صنعت مسكن ايجاد كند.
وى افزود: اگر از تمام حاشيه هاى افزايش وام مسكن و تاثير آن در 
بازار مسكن بگذريم دو نكته اصلى بايد مدنظر قرار گيرد تا دريابيم 
ــكن  ــى تواند اتفاق خاصى را در صنعت مس آيا واقعا اين رويداد م

ــى كنيم  ــد؟ اول اين كه بايد بررس ايجاد كن
ــت تمايز آنچنانى با سياست هاى  اين سياس
ــته دارد يا خير؟  افزايش وام مسكن در گذش
ــته را داريم  چون تجربه تاثير وام هاى گذش

ــيم نه تكرار مكررات.  و بايد روبه پيشرفت باش
همچنين در ادامه بايد ببينيم آيا منابع نقدى 
ــازمان هاى مربوطه قرار  موجود در اختيار س
ــا و متقاضيان  ــخگوى نيازه گرفته و آيا پاس
ــخ اين پرسش ها  ــت يا خير؟ پاس موجود اس
ــش وام جديد را  ــوع افزاي مى تواند كل موض
ــخص كند، به عنوان مثال در مورد تعداد  مش
ــده محدوديت 84 هزار فقره  وام هاى اعطا ش

نمى تواند در بازار مسكن تاثيرگذار باشد.
براى توليـد انگيزه ايجاد كنيم هميشـه 

تقاضا وجود دارد
ــازان، تصريح  رييس كانون سراسرى انبوه س
كرد: شايد افزايش توان خريد متقاضيان يكى 
از بهترين راهكارها باشد اما الزم است در اين 
زمينه با ايجاد انگيزه براى توليد، زمينه رقابتى 
ــون هنگامى كه  ــدن بازار را ايجاد كنيم، چ ش

توليدكننده انگيزه توليد داشته باشد مى توانيم انتظار داشته باشيم، 
ــكن در وضعيت خوبى قرار گيرد نه اين كه بخواهيم با  صنعت مس

سياست هاى زودگذر آن را تحريك كنيم. چون به طور كلى تقاضا 
براى مسكن هميشه وجود داشته و متقاضيان واقعى براى تامين 
ــكن خود به بازار مراجعه مى كنند، بنابراين به جاى تمركز در  مس

ــاره ايجاد انگيزه  ــت درب ايجاد تقاضا بهتر اس
توليد فكر كنيم.

وى درباره آينده بازار مسكن، گفت: در شرايط 
فعلى نمى توان تحول خاصى را در بازار مسكن 
متصور شد اما با توجه به اين كه انباشت تقاضا به 
حداكثر خود رسيده و زمان ركود به سررسيده 
ــت، از اين رو، اين نگرانى باقى است كه اگر  اس
ــكن پايان  نتوانيم به روند ركود در صنعت مس
دهيم، ممكن است با جهش قيمتى در آينده 
ــويم، بنابراين مسووالن بايد  نزديك مواجه ش
روندى در پيش گيرند كه هرچه سريع تر رونق 
ــود و بازار در حال  در صنعت مسكن ايجاد ش

تعادلى خود قرار گيرد.
قصد دولت ،خانه دار كردن مردم است

ــى، معاون مدير كل  در همين حال بهروز ملك
ــكن وزارت راه و شهرسازى،  دفتر اقتصاد مس
ــت هاى دولت هاى گذشته  اظهار كرد: سياس
ــت درحالى كه به  ــغ وام نبوده اس افزايش مبل
ــكن  ــده مبلغ وام مس تازگى تصميم بر اين ش
ــدن  ــد و خانوار را در خانه دار ش اثربخش باش
همراهى كند. بنابراين الزم است كه افزايش ميزان وام را تجربه كنيم 
تا نسبت وام مسكن به قيمت از فاصله كنونى تغيير كند و اميدواريم 

كه اين روش ادامه يافته، تا فاصله ياد شده هرچه كمتر شود.
ــبت وام مسكن به قيمت مسكن بسيار  وى افزود: به بيان بهتر نس
ــت. به عنوان مثال يك واحد 75 مترى در تهران به طور  پايين اس
ــبت وام به  ميانگين 300 ميليون تومان قيمت دارد، بنابراين نس
ــرايط فعلى تازه 20 درصد است درحالى كه اين  قيمت حتى در ش

فاصله در كشورهاى توسعه يافته بسيار كمتر است.
ملكى تصريح كرد: در كشورهاى توسعه يافته متقاضى هنگامى كه 
تصميم به خريد مسكن مى گيرد با استفاده از وام هاى رهنى در اين 
زمينه گام برداشته و با استفاده از امتياز وام با درآمدهاى آينده خود 
مبلغ منزل مورد نظر را مى پردازد. اين درحالى است كه اين موضوع 
در كشورمان كامال متفاوت است و خانواده ها بايد راه دشوارترى را 

تا خانه دار شدن بپيمايند.
اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازى، با اشاره به تاثير افزايش 
ميزان وام مسكن در قيمت آن گفت: به طور كلى قيمت مسكن تابع 
موضوعات مختلف است كه يكى از كم تاثيرترين ها مربوط به وام 
است. مهم ترين موضوعى كه تعيين كننده قيمت مسكن در بازار 
ــت بلكه نقدينگى موجود بازار است  است مربوط به ميزان وام نيس
كه مى تواند تعيين كننده قيمت مسكن يا ديگر صنايع كشورمان 
ــرل اين نقدينگى  ــد. بنابراين دولت بايد برنامه اى براى كنت باش
ــد و از آنجا كه وام هرگز باعث ورود يكباره نقدينگى  ــته باش داش
ــود، نمى توان انتظار تورمى و افزايش قيمت از آن  به بازار نمى ش

داشته باشيم.

وزير تعاون:

دولت، سياست هاى رفاهى، اقتصادى 
و سياسى را همزمان پيگيرى مى كند

افزايش قيمت يا تحريك تقاضا

 پس از توقف چهار ساله معامالت نفتى ايران و فرانسه، با صدور يك محموله 
ــيمى تهران پاريس به طور رسمى از سر  پتروشيمى، معامالت نفت و پتروش

گرفته شده است. 
ــيمى ايران به فرانسه،  پس از حدود چهار سال توقف معامالت نفت و پتروش
محموله جديد محصوالت پتروشيمى ايران به طور رسمى به فرانسه صادر شده 
است.شركت ملى صنايع پتروشيمى با انتشار گزارش كوتاهى، اعالم كرد: برخى 
از محصوالت پتروشيمى و پليمرى مجتمع پتروشيمى بندر امام، شهريور ماه 

سال جارى به فرانسه صادر شده است.
ــيميايى اين مجتمع  ــوالت پتروش ــه، محموله هايى از محص ــار فرانس در كن
پتروشيمى به كشورهاى ديگر عضو اتحاديه اروپا همچون اسپانيا، بلژيك و هلند 
هم در سال جارى صادر شده است.با اين وجود شركت ملى صنايع پتروشيمى 
در گزارش خود ،جزئياتى از صادرات و نوع مواد پتروشيمى ارسال شده از سوى 

مجتمع پتروشيمى بندر امام به كشور فرانسه را اعالم نكرده است.
ــيميايى ايران،  ــزرگ ترين مجتمع پتروش ــيمى بندرامام به عنوان ب پتروش
شهريور ماه امسال در مجموع بيش از 451 هزار تن محصول توليد كرده كه از 
ــورهاى آسيايى و اروپايى  اين ميزان حدود 194 هزار تن از محصوالت به كش

عرضه شده است.
ــط  وزارت نفت، بهمن ماه 1390 به دنبال اعمال تحريم هاى غير قانونى توس
كشورهاى غربى عليه ايران، فروش و صادرات نفت خام به كشورهاى انگليس و 
فرانسه را متوقف كرده بود كه با صادرات محصوالت پتروشيمى پس از نزديك 

به چهار سال، معامالت نفتى و پتروشيمى ايران از سر گرفته شده است.
در همين حال، استفان ميشل، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاى توتال 

ــاره به آمادگى اين شركت  فرانسه، هفته جارى در كنفرانسى در تهران با اش
فرانسوى به منظور بازگشت صنعت نفت ايران، اعالم كرده است: توتال، آماده 
تامين فاينانس و تامين فناورى هاى مورد نياز صنعت نفت و گاز ايران است. از 
ــوى ديگر، احمد مهدوى دبيركل انجمن كارفرمايى پتروشيمى با اشاره به  س
آغاز مذاكرات با چند شركت توزيع كننده محصول پتروشيمى در اروپا، تاكيد 
كرده است: در صورت لغو تحريم ها، صادرات محصوالت پتروشيمى و پليمرى 
ــش از افزايش تحريم هاى بين المللى، 10 تا 14  به اروپا افزايش مى يابد. تا پي
درصد محصوالت پتروشيمى ايران به اروپا صادر مى شد و از اين محل ساالنه 2 

تا 2/5 ميليارد دالر درآمد داشت.

مديرعامل صندوق توسعه كارآفرينى، گفت: اين صندوق با اعطاى تسهيالت و 
رفع مشكل بازار، از كسب و كارهاى كوچك حمايت مى كند.

اصغر نوراله زاده در كارگروه اشتغال، افزود: صندوق كارآفرينى اميد با توجه به 
تغييراتى كه در راهبردهاى خود ايجاد و ازسوى ديگر مجوزى كه از بانك مركزى 
ــمت يك نهاد  ــى دريافت كرد، رويكرد خود را به س براى فعاليت در حوزه بانك

حمايتى در حوزه كسب و كارهاى كوچك تغيير داد.
وى، يادآور شد: با اين شيوه، اين سياست در صندوق توسعه كارآفرينى در پيش 

گرفته شد كه بتوان موثرتر از كسب و كارهاى كوچك حمايت كرد.
نوراهللا زاده، اظهاركرد: بنا شد از كسب و كارهاى كوچك اين صندوق، متوسط 
را شبكه بانكى و واحدهاى بزرگ را، هم صندوق توسعه ملى و هم بازار سرمايه 

پول، حمايت كنند.
مديرعامل صندوق توسعه كارآفرينى گفت: با اين اقدام صندوق درپى حمايت از 

واحدهاى كوچكى برآمد كه بازارمحور و براساس نياز بازار فعاليت كنند.
وى خاطرنشان كرد: در اين سياست از كسب و كارى حمايت مى شود كه توليد 

انبوه دارد، اما اندازه بنگاه كوچك است.
ــد با حضور ــك زنجيره تولي ــن طريق مى توان ي ــه داد: به اي نوراهللا زاده، ادام

بنگاه هاى توليدى كوچك شكل داد كه بتوانند براساس نياز شناسايى شده بازار 
اقالم مختلف را توليد كنند.

ــعه كارآفرينى، گفت: ركود اقتصادى بر روى كسب و  مديرعامل صندوق توس
كارهاى كوچك تاثير بيشترى برجا گذاشته است به خصوص بنگاه هايى كه تازه 

فعاليت خود را شروع كرده بودند.
وى افزود: يك رويكرد ديگر اين صندوق اين بود كه مزيت هاى رقابتى مناطق 
ــب و كارهاى كوچك راه اندازى و  ــاس آن بنگاه ها و كس شناسايى شود و براس

فعال شود.

نوراهللا زاده، يادآورشد: در صندوق توسعه كارآفرينى اعتبارهاى اشتغال در سال 
جارى و سال گذشته، 70 درصد افزايش يافت.

مديرعامل صندوق توسعه كارآفرينى گفت: ما فكر مى كنيم كه بتوان با توسعه 
اشتغال در بخش خدمات، كسب و كارهاى كوچك را راه اندازى كرد.

وى اظهار كرد: در صورتى كه نياز به حمايت مالى داشته باشند اين صندوق اين 
تسهيالت را فراهم مى كند اما تمام مسائل فقط حمايت مالى نيست و بسيارى 

از آنها نياز به بازار دارند.
نوراهللا زاده، با بيان اينكه اين صندوق براى يافتن بازار عرضه و فروش توليدهاى 
بنگاه هاى كوچك نيز وارد عمل مى شود، صندوق را آماده شناسايى مزيت هاى 

رقابتى مناطق مختلف و ارائه آن به بنگاه هاى كوچك ، اعالم كرد.

صندوق توسعه كارآفرينى از كسب و كارهاى كوچك حمايت مى كندصادرات پتروشيمى ايران به فرانسه آزاد شد

خبر

 نمايندگان كارگران، اعالم كرده اند هزينه هاى معيشت يك خانوار چهار 
ــته در حالى كه متوسط دريافتى  نفره در ماه از سه ميليون تومان گذش

1/1ميليون تومان است.
ــنهاد افزايش  نمايندگان كارگران اعالم كرده اند اگر دولت بنا دارد پيش
10 درصدى حقوق كارمندان در سال آينده را براى كارگران و مشموالن 
ــكاف هزينه و درآمد خانوار را بيشتر  قانون كار هم داشته باشد، تنها ش

خواهد كرد.
ــت و  ــازمان جهانى كار، اعالم كرده بيكارى جوانان رو به افزايش اس س
ــيده، همچنين درايران  تعداد كارجويان جوان به 73/3 ميليون نفر رس
صدها هزار جوان در انتظار شغل داريم و نرخ بيكارى آنها 2/5 برابر ساير 

گروه ها است.
كورش پرند؛ معاون وزير كار با اشاره به موضوع بازتواني معتادان بهبود 
يافته از طريق مهارت آموزي توأم با كارآفريني پرداخت، گفت: در طرح 
ــي مصرف مواد مخدر در سال 1390 در بين جمعيت  ملي شيوع شناس
64-15 ساله در كشور متأسفانه يك ميليون و 325 هزار معتاد داريم كه 

از اين تعداد 90/7 درصد مرد و 9/3درصد زن هستند.
كارگران مى گويند هزينه هاى ماهيانه خانوار باالى سه ميليون، متوسط 
ــت و اين مساله  درآمدها 1/1 ميليون و حداقل مزد 712 هزارتومان اس
ــتغال  ــدن افراد يا اش ــغله ش ــث رواج برخى پديده ها مانند چندش باع

خانوادگى شده است.
با وجود صورتجلسه افزايش 20 هزار تومانى حق مسكن امسال كارگران 
در دى ماه 93 و نامه وزير كار به معاون اول رييس جمهور براى تائيد آن، 
مقامات كارفرمايى مى گويند توافقى به اين شكل نبوده و افزايش در كل 

اعمال شده است.
ــراى راه اندازى  ــا اعالم برنامه ريزى ب ــوول در وزارت كار ب يك مقام مس
Job site براى ايجاد ارتباط بازاركار و دانشگاه ها، گفت: مراكز كاريابى، 

الكترونيك مى شوند.
مطالعات جديد نشان مى دهد ركورد بيكارى فارغ التحصيالن روستايى 
مربوط به رشته هاى حقوق، صنعت و فرآورى، محيط زيست، بازرگانى، 
علوم ادارى و مهندسى است و در اين رشته ها بيشترين مشكل ورود به 

بازار كار وجود دارد.

تصميمات جديد درباره تعيين مزد 95؛

 بيكارى به روستاها هم رسيد
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ــدن هوا  ــان مى دهد كه گرم ش ــگران نش نتايج مطالعات پژوهش
مى تواند ذوب شدن يخ هاى قطب جنوب را تشديد كند.

ــاى يخى  ــتند كه ورقه ه ــناور هس ــخ در مناطقى ش قالب هاى ي
ــدن اين تكه هاى يخى مستقيما  وجود دارند و شكستن يا ذوب ش
ــود. در واقع قالب هاى يخى باعث  باعث افزايش سطح دريا نمى ش
ــدن جريان يخ هاى يخچال هاى طبيعى و ورقه هاى يخى   ُكند ش
به سمت اقيانوس  مى شوند. اين يخ  ها در صورتى كه وارد اقيانوس 

شوند، ذوب شده و سطح دريا ها را افزايش مى دهند.
ــاره مى گويد:  ــت تيم تحقيق، در اين ب ــل»، سرپرس «لوك تروس
«نتايج مطالعات ما نشان مى دهد كه گرم شدن هوا مى تواند ذوب 
شدن يخ هاى قطب جنوب را تشديد كند. در حال حاضر اين شرايط 
ــابه قطب جنوب كه در چند دهه اخير افزايش  در مكان هايى مش

دما داشته اند و ورقه هاى يخى  آنها فرو ريخته ، مشاهده مى شود. 
ــت  ــان مى دهد كه ممكن اس ــى ما نش پيش بينى مدل هواشناس
ــدن در كل سواحل  ــطح مشابهى از ذوب ش در اواخر اين قرن، س
ــث نگرانى هايى در مورد پايدارى  قطب جنوب اتفاق بيفتد كه باع

يخ ها مى شود».
ــى چگونگى ذوب شدن يخ ها در طول زمان و  براى مطالعه و بررس
پيش بينى سرانجام ورقه هاى يخى ذوب شده سواحل قطب جنوب  
در آينده، پژوهشگران تصاوير ماهواره اى گرفته شده از ذوب شدن 
ــت آمده به كمك مدل هواشناسى  سطوح يخى و اطالعات به دس
ــار گازهاى گلخانه اى در  ــده را با دو سناريوى انتش شبيه سازى ش

مقادير متوسط و مقادير زياد تا سال 2100 تركيب كردند.
ــرى ذوب ورقه هاى يخى  ــات حاكى از افزايش دو براب نتايج مطالع
سطحى قطب جنوب تا سال 2050 بود. با اين حال بين سال هاى 
ــناريو  2050 تا 2100 مدل ها، اختالف معنى دارى بين اين دو س
ــاس اين مطالعات تحت سناريوى وجود ميزان  نشان دادند. بر اس
باالى گازهاى گلخانه اى، تا سال 2100 شدت ذوب شدن ورقه هاى 
يخى سطحى متناسب با شدت فروپاشى قالب هاى يخى در گذشته 
افزايش مى يابد و تحت سناريوى ميزان گازهاى گلخانه اى متوسط، 
ــبتا كمى پس از دوبرابر شدن تا  ذوب يخ هاى سطحى افزايش نس

سال 2050 خواهند داشت.
ــده در اين مطالعه به وضوح نشان مى دهد كه  اطالعات ارايه ش
ــت هاى آب و هوايى و در نتيجه خط سير انتشار گازهاى  سياس
گلخانه اى در قرن هاى آينده، بايد كنترل شديدى بر سرنوشت 
ذوب سطحى يخ هاى قطب جنوب داشته باشند و همچنين سهم 
غيرمستقيم آنها بر پايدارى و پتانسيل افزايش سطح درياها بايد 

در نظر گرفته شود.

ــيدى  ــياره هاى فراخورش ــكوپ فضايى كپلر كه به دنبال س تلس
ــاى عجيبى از  ــف كرده كه رفتار ه ــتاره اى كش مى گردد، اخيرا س
ــرفته بر مدار آن در  خود نشان مى دهد و ممكن است تمدنى پيش

گردش باشد.
ــه دور  ــه ب ــياره هايى ك ــن س ــراى يافت ــر ب ــكوپ كپل تلس
ــاخته  ــتند، س ــردش هس ــيد در گ ــر از خورش ــتاره هاى غي س

شده است. 
ــى انجام  ــت نورهاي ــراى اف ــت و جو ب ــا جس ــن كار را ب ــر اي كپل
ــتاره و سد نور آن  ــياره از جلوى س مى دهد كه در اثر عبور يك س

رخ مى دهد.
ــوند به معنى وجود يك   افت  نور هايى كه به طور مرتب تكرار مى ش

سياره خارج از منظومه ى شمسى ما هستند.
ــر نظر گرفته  ــتاره اى كه زي ــون هيچ يك از 150 هزار س  اما تا كن
ــتاره ى KIC 8462852 دچار افت نور  ــوند، به اندازه ى س مى ش

نشده اند.
ــد  ــا دو درص ــك ي ــث ي ــول باع ــور معم ــه  ط ــياره ب ــك س  ي
 8462852 KIC ــتاره  ى ــور س ــا ن ــود؛ ام ــور مى ش ــش ن كاه
ــن  ــر معي ــى و غي ــل تصادف ــا فواص ــد و ب ــزان 20 درص ــه مي ب

كاهش مى يابد. 
براساس گفته ى دكتر «استوارت كالرك» ستاره شناس، علت اين 

افت نورها يك سياره نيست. 
«تابتا بوياجييان»،يكى از دانشمندان دانشگاه ييل، داليل احتمالى 
ــيده كه منطقى ترين  ــى كرده و به اين نتيجه رس اين الگو را بررس
ــش نور اين  ــهاب ها باعث كاه ــت كه تعدادى از ش توضيح اين اس

ستاره مى شوند.
ــناريوهاى  ــط س ــق او فق ــه تحقي ــت ك ــه اس ــان، گفت بوياجيي
ــناريوهاى  ــا او س ــرار داده، ام ــى ق ــورد بررس ــى» را م «طبيع
ــده  ــن پدي ــى اي ــل احتمال ــوان دلي ــه عن ــم ب ــرى را ه ديگ

در نظر دارد. 
ــگاه پنسيلوانيا  ــان دانش ــون رايت»، يكى از ستاره شناس «جيس

توضيحات ديگرى را ارائه داده است.
ــازه ها علت وقوع  ــت حجم عظيمى از ابرس  او مى گويد ممكن اس
ــى بايد  ــودات فرازمين ــه موج ــد: «هميش ــده اى باش چنين پدي
ــا اين چيزى  ــر مى گيريم، ام ــند كه در نظ آخرين فرضيه اى باش
ــاختن آن  ــودات فرازمينى از عهده ى س ــت كه تمدنى از موج اس

برمى آيند».
ــور رايت، در حال حاضر با دكتر بوياجييان براى مطالعه و  پروفس

بررسى بيشتر اين ستاره همكارى مى كند. 
ــتاره، نشان گر  آنها مى خواهند ببينند كه آيا امواج راديويى اين س
فعاليت تكنولوژيكى هستند يا خير. نتايج تحقيق آنها احتماال سال 

آينده منتشر خواهد شد.

مطالعه جديد نشان مى دهد؛

تشديد روند ذوب شدن يخ هاى 
قطب جنوب تا سال 2050

تلسكوپ كپلر، بررسى مى كند

عكس روز 

ــناخته شده ترين  فالمينگوها يكى از ش
ــه دليل رنگ  ــد. آنها ب پرندگان جهانن

پرهاى شان مشهورند. 
ــه هاى كم عمق،  فالمينگوها در درياچ
ــرا و جزاير  ــاى جنگل هاى ح باتالق ه
شنى آفريقا، آسيا، اروپا و آمريكا زندگى 
ــب واقعيت هاى  مى كنند. در اين مطل
حيرت آور و جالبى درباره اين پرندگان 

بيان مى شود.
 واژه «فالمينگو» از واژه اسپانيايى و 
التين «فالمنكو» به معنى آتش گرفته 
ــن پر اين پرندگان  شده و به رنگ روش

اشاره دارد.
فالمينگوها پرندگانى آبى محسوب 
ــى  ــر ژنتيك ــا از نظ ــوند. آنه ــى ش م
ــى  ــاوند مرغاب ــن خويش ــك تري نزدي

شانه به سر (grebes) هستند.
ــه فالمينگو وجود  ــش گون فقط ش
دارد، اما آنها در سراسر جهان از كارائيب 
ــا آفريقا،  ــى گرفته ت ــكاى جنوب و آمري

خاورميانه و اروپا يافت مى شوند.
 طول بال فالمينگوها به يك تا 1/5 

متر مى رسد.
ــذا خوردن  ــا هنگام غ  فالمينگوه

نفس شان را نگه مى دارند.
ــه فالمينگوها مى خواهند   وقتى ك
استراحت كنند روى يك پا مى ايستند.

 فالمينگوها هنگام تغذيه منقارشان 
ــه  وارون روز  در  ــاعت  س ــد  چن را 
ــى توانند  ــد. بنابراين م ــى دارن ــه م نگ
ــنا در آب فيلتر  غذاى شان را هنگام ش

كنند.
 با اين كه فالمينگوها اغلب پرندگان 
آبى در نظر گرفته مى شوند، اما درواقع 
ــوى،  ــناگرانى ق ــدگان و ش ــرواز كنن پ
ــوب  ــنا مى كنند محس كه به ندرت ش

مى شوند.
ــا در گله  ــه فالمينگوه  هنگامى ك
پرواز مى كنند، اوج سرعت آنها مى تواند 

به 56 كيلومتر در ساعت برسد.
 منقار جوجه فالمينگوها كوچك و 
ــت، اما پس از چند ماه شكل  راست اس

منحنى مشخصى پيدا مى كند.
ــزرگ،  ب ــوى  فالمينگ  

ــه  گون ــن  تري ــزرگ  ب
ــت و قد  فالمينگو اس

ــود؛  ــه 1/5 متر بالغ ش ــد ب آن مى توان
ــه 3/5 كيلوگرم  ــا وزن آن حداكثر ب ام
مى رسد. قد كوچك ترين فالمينگو 90 

سانتى متر است.
در  ــا  فالمينگوه ــر  عم ــول  ط
حيات وحش 20-30 سال است، اما در 
ــتر هم ثبت  ــال و بيش ــارت تا 50 س اس

شده است.
 فالمينگوها پرندگان تك همسرى 
ــك تخم  ــال تنها ي ــتند، كه هر س هس

مى گذارند. در صورتى كه تخم از 
ــيب  ــرود و يا آس ــت ب دس

ــوال ــا معم ــد، آنه ببين
ــى  ــم جايگزينـــ تخ

نمى گذارند.
ــاى  ــه ه  جوج
ــا به رنگ  فالمينگوه

ــفيد  ــترى يا س خاكس
ــه سال به طول  متولد مى شوند و س
ــان  مى انجامد تا پرهاى تزيينى ش
ــى يا قرمز  به رنگ نارنجى، صورت

بالغ ها در آيد.
ــد  ــاى والـــ فالمينگوهـــ
جوجه هاى شان را در 5-12 روز 
ــه طور  ــروج از تخم ب ــس از خ پ

ــير تغذيه مى كنند.  انحصارى با ش
اين ماده كه پروتئين و چربى بااليى 

ــتانداران نيست؛  ــير پس دارد، مانند ش
ــيار عالى براى  ــاده مغذى بس اما يك م
تغذيه جوجه در حال رشد است. جوجه 
ــير  ــت ش ــراى درياف ــا ب فالمينگوه
ــل دهان  ــه داخ ــان را ب ــاى ش منقاره

والدين شان مى چسبانند.
ــا قرمز  ــى، نارنجى و ي رنگ صورت
ــه خاطر رنگدانه  پرهاى يك فالمينگو ب
كاروتنوئيد موجود در غذاى شان ايجاد 
مى شود. رژيم غذايى فالمينگوها حاوى 
ميگو، پالنكتون، جلبك و سخت پوستان 

است.
ــك  ــاى ي ــول پ  ط

ى  مينگو فال

ــانتى متر بالغ  بزرگسال به 75- 125س
مى شود كه طول آن بيش از تمام بدنش 

است.
ــده به عقب پاى يك   زانوى خم ش
فالمينگو،  در واقع مچ پاى پرنده است. 
ــى فالمينگو خيلى به بدنش  زانوى واقع
ــان پرهايش قابل  ــت و از مي نزديك اس

مشاهده نيست.
فالمينگوها 15تا30 درصد از روز را 
ــان  ــاى ش ــردن پره ــز ك ــرف تمي ص

مى كنند. 
ــده در غده  آنها روغن توليد ش
ــك  ــا كم ــان را ب ــژه ش وي
ــان روى پرها پخش  منقارش

مى كنند.
ــا، پرندگانى   فالمينگوه
اجتماعى هستند كه وقتى در 
گله هاى خيلى كوچك فعاليت 
ــان را خوب انجام نمى دهند.  ش
ــه معمولى از  ــك گل ــن ي بنابراي

ــد ده  چن
ــكيل  ــده تش پرن

شده است. گله هايى 
ــون  ــك ميلي ــاوى ي ح
فالمينگو و يا بيشتر نيز 

ثبت شده است.
ــوى آند،  فالمينگ
ــه گونه  ــتر از هم بيش

هاى فالمينگوى ديگر در معرض تهديد 
ــان مى دهد فقط  ــت و برآوردها نش اس
30/000 عدد از اين پرندگان در حيات 

وحش باقى مانده اند.
ــرعت  ــول مهاجرت، آنها با س در ط
ــاعت حركت  بيش از 60 كيلومتر در س
ــدازه بيش از  مى كنند و فاصله اى به ان
ــا  ــد ت ــى پيماين ــر را م 480 كيلومت

به زيستگاه جديدشان برسند.
ــراى  ــا ب ــن تهديده ــزرگ تري  ب
ــكارچيان و  ــامل ش ــا ش فالمينگوه
ــا  ــتـگاه هــ ــن زيس ــت رفتــ از دس

است. 
شكارچيان اين پرندگان را براى پرهاى 
ــكار  ــان به طور غير قانونى ش تزئينى ش

مى كنند. 
همچنين انسان ها فالمينگوها را شكار 
مى كنند تا تخم هاى شان را جمع آورى 
كنند و به عنوان غذا از آنها استفاده كنند 
و يا زبان شان را به عنوان گوشت مصرف 

كنند.
ــاخته  بچه فالمينگوها در النه س
ــرون  ــم بي ــده از ِگل از تخ ش

مى آيند.
هم پدر و هم مادر تخم 
را قبل از اين كه جوجه از 
ــرون بيايد گرم  آن بي

مى كنند. 

آبشارهاي شوشتر(سيكاها) در استان خوزستان واقع 
ــتر در دوران ساسانيان،  ــازه هاى آبى شوش ــت. س اس
ــوان محرك  ــروى آب به عن ــرى از ني ــت بهره گي جه
آسياب هاى صنعتى ساخته شده است. در اين مجموعه 
ــارها، كانال ها و  ــياب ها، آبش ــاختمان آس ــزرگ، س ب
ــيكا كه محلى جهت  تونل هاى عظيم هدايت آب و س

استراحت و تفريح است، قابل توجه و جالب هستند.
ــتر در جنوب پل بند گرگر و  محوطه آبشارهاي شوش
خيابان شريعتي واقع شده است. دقيقا مشخص نيست 
كه اين محوطه در چه زماني به وجود آمده، ولي شواهد 
ــان مي دهد كه احتماال در دوره ساساني،  موجود نش
ــاپور اول بنا شده است.  ــلطنت ش خصوصا در زمان س
ــتر، در زمان اردشير  ــته كتاب تذكره شوش طبق نوش
بابكان (بنيانگذار سلسله ساساني در سال 224ميالدي) 
به خاطر اينكه آب را به شرق و جنوب شوشتر رسانده و 
كشاورزي منطقه را رونق دهند، ساخت رود گرگرشروع 
و تا سلطنت شاپور،فرزند اردشير، ادامه يافت. بر روي 
اين نهر، پل بند گرگر ساخته شد، كه نه تنها از طغيان 
آب هاي اضافي جلوگيري مي كرد، بلكه شهر شوشتر را 
با شرق آن ( مسجد سليمان و اهواز) مرتبط مي ساخت؛ 
به طوري كه درگذشته نزديك اين پل بند، دروازه گرگر 
وجود داشت. درون محوطه آبشارها، حدود 40 آسياب 

ــمالي،  ــياب ها در بخش ش ــت كه اين آس وجود داش
شرقي و غربي قرار داشتند؛ از آسياب ها براي تهيه آرد 
ــد.به مرور زمان بر اثر حوادث طبيعي  استفاده مي ش
(سيل و زلزله) وعوامل انساني اكثر اين آسياب ها رو به 
تخريب نهادند؛ در حال حاضر آسياب رضا گالب توسط 
پايگاه ميراث فرهنگي سازه هاي آبي تاريخي شوشتر، 

مرمت و در حال فعاليت است.
در اين مجموعه بزرگ، ساختمان آسياب ها، آبشارها، 
كانال ها و تونل هاى عظيم هدايت آب و سيكا كه محلى 
ــت، قابل توجه و جالب  ــتراحت و تفريح اس جهت اس
ــمت انتهايى ضلع غربى اين مجموعه،  هستند. در قس
سيكا قرار دارد كه دسترسى به فضاى درون آن از طريق 
چند پله ميسر است. درون اين فضا يك حوض 8 ضلعى 
با كانال هاى كوچك به چشم مى خورد. آب اين حوض از 
طريق يك جوى كه از ديواره سيكا خارج مى شود تامين 
ــه درون رودخانه هدايت  و از طريق دو كانال كوچك ب
ــانى  ــود. اين مجموعه جزيى از كانال هاى آبرس مى ش
ــياب ها بوده كه بعدها در دوره قاجار و در زمان  به آس
حكومت محتشم (از حكام محلى) سدى در اين مكان 
زده شده و در اين مكان آب از يك قسمت داخل و وارد 
يك هشت ضلعى گود شده و سپس از اين هشت ضلعى 

وارد دوكانال و از آنجا وارد رودخانه مى شود.

ــده  ــيكا» نظرات متفاوتى ارايه ش در مورد معناى «س
ــيكا را نوعى مرغابى يا نوعى  است. لغت نامه دهخدا س
درخت و قومى از هندوان كه شعبه اى از آيين بودائيست 

معرفى مى كند.
ــتر در مسير  ــارهاى شوش ــياب ها و آبش مجموعه آس
ــاهكارهاى فنى و  ــود از ش ــر» كه خ ــه گرگ «رودخان
ــده است. رود گرگر  مهندسى اعصار كهن است، بنا ش
كامال به صورت دستكند است، و احداث آن را به اردشير 
بابكان، شاهنشاه ساسانى نسبت داده اند. در سفرنامه 
مادام ژان ديوالفوآ باستان شناس نامدار فرانسوى از اين 
محوطه به عنوان بزرگ ترين مجموعه صنعتى پيش از 
انقالب صنعتى ياد شده است. اين محوطه مجموعه اى 
از سد، تونل ها، كانال هاى فرعى و آسياب هاى آبى است 
ــى- اقتصادى بوده  كه به صورت يك مجموعه صنعت
ــازه هاى آبى شوشتر»  و جزيى از مجموعه بزرگ «س
است، كه در كتب تاريخى مكررا به آن اشاره شده است.
ــاس كار مجموعه به اين صورت است كه سد گرگر  اس
ــطح آب را براى  ــدود كرده و س مسير رودخانه را مس
آبگيرى سه تونل حفر شده در تخته سنگ باال مى آورد. 
تونل هاى سه گانه، آب را به مجموعه هدايت مى كنند 
ــوند كه پس از  و به كانال هاى متعددى تقسيم مى ش
ــارهايى  ــياب ها، آب به صورت آبش گرداندن چرخ آس

به محوطه اى حوضچه مانند سرازير مى شود.
ــياب ها و  ــيار بارز مجموعه آس يكى از ويژگى هاى بس
ــهر شوشتر  ــارها، مجاورت آن با بافت تاريخى ش آبش
است. اين محوطه عالوه بر استفاده هاى صنعتى، در ايام 
ــاكنين را  ــاز س ــورد ني ــز، آب م ــى ني ــم آب ك

تامين مى كرد. 
ــيار زيبا و منحصر به فرد بصرى نيز كه  يك ويژگى بس
ــوه اى خاص به آن  ــود دارد و جل در اين مجموعه وج
مى بخشد، اين است كه آب حاصل از پساب آسياب ها 
ــه محوطه اى  ــارهاى مصنوعى زيبا ب ــورت آبش به ص
ــم نواز و  ــه منظره اى چش ــد مى ريزد ك حوضچه مانن
ــر بيننده اى  به وجود  دل انگيز را در مقابل ديدگان ه
ــد كه محل  ــت بن ــن در محوطه پش مى آورد.همچني
ــوره»، «دهانه  ــه ك ــروف «س ــه تونل مع آبگيرى س
ــم انداز زيبايى به  ــت نيز، چش ــهر» و «بليتى» اس ش
ــه گانه در پشت «پل بند  چشم مى خورد. تونل هاى س
ــى از آب را براى به  گرگر»، وظيفه انتقال حجم معين
ــياب برعهده داشته اند.  حركت درآوردن پره هاى آس
مجموعه آسياب ها و آبشارهاى شوشتر با توجه به زمان 
ساخت از شاهكارهاى فنى و مهندسى در جهان است. 
ــم در جهان  ــى هم در ايران و ه ــاهكار مهندس اين ش

بى نظير است.

آبشارهاى شوشتر ( سيكاها )

ديدنى ها

بيان مى شود.
 واژه «فالمينگو» از واژه اسپانيايى و 
التين «فالمنكو» به معنى آتش گرفته 
ــن پر اين پرندگان  شده و به رنگ روش

اشاره دارد.
فالمينگوها پرندگانى آبى محسوب 
ــى  ــر ژنتيك ــا از نظ ــوند. آنه ــى ش م
ــى  ــاوند مرغاب ــن خويش ــك تري نزدي

شانه به سر (grebes) هستند.
ــه فالمينگو وجود  ــش گون فقط ش
دارد، اما آنها در سراسر جهان از كارائيب 
ــا آفريقا،  ــى گرفته ت ــكاى جنوب و آمري

خاورميانه و اروپا يافت مى شوند.
5 طول بال فالمينگوها به يك تا 5 طول بال فالمينگوها به يك تا 1/5

متر مى رسد.
ــذا خوردن  ــا هنگام غ  فالمينگوه

نفس شان را نگه مى دارند.
ــه فالمينگوها مى خواهند   وقتى ك
استراحت كنند روى يك پا مى ايستند.

 فالمينگوها هنگام تغذيه منقارشان 
ــه  وارون روز  در  ــاعت  س ــد  چن را 
ــى توانند  ــد. بنابراين م ــى دارن ــه م نگ
ــنا در آب فيلتر  غذاى شان را هنگام ش

 با اين كه فالمينگوها اغلب پرندگان 
آبى در نظر گرفته مى شوند، اما درواقع 
ــوى،  ــناگرانى ق ــدگان و ش ــرواز كنن پ
ــوب  ــنا مى كنند محس كه به ندرت ش

مى شوند.
ــا در گله  ــه فالمينگوه  هنگامى ك
پرواز مى كنند، اوج سرعت آنها مى تواند 

 كيلومتر در ساعت برسد.
 منقار جوجه فالمينگوها كوچك و 
ــت، اما پس از چند ماه شكل  راست اس

منحنى مشخصى پيدا مى كند.
ــزرگ،  ب ــوى  فالمينگ  

ــه  گون ــن  تري ــزرگ  ب
ــت و قد  فالمينگو اس

 فالمينگوها پرندگان تك همسرى 
ــك تخم  ــال تنها ي ــتند، كه هر س هس

مى گذارند. در صورتى كه تخم از 
ــيب  ــرود و يا آس ــت ب دس

ــوال ــا معم ــد، آنه ببين
ــى  ــم جايگزينـــ تخ

نمى گذارند.
ــاى  ــه ه  جوج
ــا به رنگ  فالمينگوه

ــفيد  ــترى يا س خاكس
ــه سال به طول  متولد مى شوند و س
ــان  مى انجامد تا پرهاى تزيينى ش
ــى يا قرمز  به رنگ نارنجى، صورت

بالغ ها در آيد.
ــد  ــاى والـــ فالمينگوهـــ
5جوجه هاى شان را در 5جوجه هاى شان را در 5-12 روز 
ــه طور  ــروج از تخم ب ــس از خ پ

ــير تغذيه مى كنند.  انحصارى با ش
اين ماده كه پروتئين و چربى بااليى 

ــتانداران نيست؛  ــير پس دارد، مانند ش
ــيار عالى براى  ــاده مغذى بس اما يك م
تغذيه جوجه در حال رشد است. جوجه 
ــير  ــت ش ــراى درياف ــا ب فالمينگوه
ــل دهان  ــه داخ ــان را ب ــاى ش منقاره

والدين شان مى چسبانند.
ــا قرمز  ــى، نارنجى و ي رنگ صورت
ــه خاطر رنگدانه  پرهاى يك فالمينگو ب
كاروتنوئيد موجود در غذاى شان ايجاد 
مى شود. رژيم غذايى فالمينگوها حاوى 
ميگو، پالنكتون، جلبك و سخت پوستان 

است.
ــك  ــاى ي ــول پ  ط

ى  مينگو فال

15فالمينگوها 15فالمينگوها 15تا30 درصد از روز را 
ــان  ــاى ش ــردن پره ــز ك ــرف تمي ص

مى كنند. 
ــده در غده  آنها روغن توليد ش
ــك  ــا كم ــان را ب ــژه ش وي
ــان روى پرها پخش  منقارش

مى كنند.
ــا، پرندگانى   فالمينگوه
اجتماعى هستند كه وقتى در 
گله هاى خيلى كوچك فعاليت 
ــان را خوب انجام نمى دهند.  ش
ــه معمولى از  ــك گل ــن ي بنابراي

ــد ده  چن
ــكيل  ــده تش پرن

شده است. گله هايى 
ــون  ــك ميلي ــاوى ي ح
فالمينگو و يا بيشتر نيز 

ثبت شده است.
ــوى آند،  فالمينگ
ــه گونه  ــتر از هم بيش

به زيستگاه جديدشان برسند.
ــراى  ــا ب ــن تهديده ــزرگ تري  ب
ــكارچيان و  ــامل ش ــا ش فالمينگوه
ــا  ــتـگاه هــ ــن زيس ــت رفتــ از دس

است. 
شكارچيان اين پرندگان را براى پرهاى 
ــكار  ــان به طور غير قانونى ش تزئينى ش

مى كنند. 
همچنين انسان ها فالمينگوها را شكار 
مى كنند تا تخم هاى شان را جمع آورى 
كنند و به عنوان غذا از آنها استفاده كنند 
و يا زبان شان را به عنوان گوشت مصرف 

كنند.
ــاخته  بچه فالمينگوها در النه س
ــرون  ــم بي ــده از ِگل از تخ ش

مى آيند.
هم پدر و هم مادر تخم 
را قبل از اين كه جوجه از 
ــرون بيايد گرم  آن بي

مى كنند. 

حقايقى خواندنى درباره فالمينگوها
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ــور از افزايش يارانه مراكز نگهدارى  ــتى كش رييس سازمان بهزيس
ــاى اجتماعى در ــيب ه ــالمندان خبر داد و گفت: آس معلوالن و س

 سال هاى اخير افزايش داشته است.
ــنى بندپى در بازديد از بيماران روانى مزمن سراى  انوشيروان محس
احسان افزود: قيمت تمام شده خدمات در مراكز نگهدارى معلوالن 
و سالمندان حدود يك ميليون و 300 هزار تومان است اين درحالى 
ــتى فقط 400 هزار تومان از آن به مراكز پرداخت  است كه بهزيس

مى كند.
وى به افزايش يارانه مراكز نگهدارى معلوالن و سالمندان از مهرماه 
ــوالن داراى خانواده از  ــالمندان و معل ــاره كرد و گفت: يارانه س اش
ــدارى معلوالن  ــزار تومان و يارانه نگه 400 هزار تومان به 520 ه
ــان افزايش يافته ــالمندان مجهول الهويه نيز به 600 هزار توم و س

 است.
ــود،  ــه افراد نيازمند پرداخت ش ــاره به اينكه يارانه بايد ب وى با اش
ــود  ــار جامعه پرداخت مى ش تاكيد كرد:يارانه اى كه به تمامى اقش
ــتگاه هاى حمايتى پرداخت  بايد به افراد نيازمند و مددجويان دس

شود.
رئيس سازمان بهزيستى تاكيد كرد: در برنامه هاى توسعه اقتصادى 
ــت و عدم توجه به  ــده اس به موضاعات اجتماعى توجه كمترى ش
ــتگاه هاى اجرايى براى  برنامه هاى اجتماعى قدرت چانه زنى با دس

حمايت گرى و مطالبه گرى را كم كرده است.
ــيب هاى اجتماعى و به ويژه معلوليت ها در  وى با اشاره به اينكه آس
سال هاى اخير بدليل تغيير جوامع و ساختارها افزايش يافته است 
ــى را در برنامه  ــوارد بايد برنامه هاى مدون گفت: براى كاهش اين م

ششم توسعه پيش بينى كنيم.
ــگيرى و بروز آسيب هاى اجتماعى و  به گفته بندپى، توجه به پيش
ــتاندارد و ترويج و تشويق  معلوليت ها، ارائه خدمات تخصصى و اس
ــازمان بهزيستى در  خيرين و خير جمعى از سياست هاى اصلى س

دولت يازدهم است.
وى گفت: قيمت تمام شده برخى از خدمات از جمله آب، برق، گاز 
و... مشخص شده است در حاليكه قيمت تمام شده سالمت جسمى 

و سالمت روانى هنوز مشخص نشده است.
وى با اشاره به اينكه بيش از 80 درصد از كودكان تحت طرح تنبلى 
چشم قرار گرفته اند، گفت: همچنين  در حال حاضر100 درصد از 
ــش طرح غربالگرى شنوايى قرار  ــال تحت پوش كودكان زير يك س

گرفته اند.
ــور در مورد قانون جامع حمايت از  ــتى كش رييس سازمان بهزيس
ــف حمايتى،  ــه به افراد مختل ــزود: در اين اليح حقوق معلوالن اف
ــت و با  ــده اس ــوالن توجه ش ــتغال معل ــتى، اش ــى، معيش درمان
ــته  ــت ازمعلوالن برداش ــون گام مهمى در حماي ــن قان تصويب اي

مى شود.
ــتى  ــت هاى بهزيس ــى از سياس ــه يك ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــتفاده از خير  ــازمان هاى غير دولتى و اس ــا NGOها و س تعامل ب
ــه رقيب ما  ــم مراكز خيري ــه مامعتقدي ــت گفت: چرا ك جمعى اس
ــوب  ــات محس ــه خدم ــده در ارائ ــك كنن ــه كم ــوده، بلك نب

مى شوند.

ــاره به اينكه روزانه 50  مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت با اش
كاروان زمينى و هوايى به عتبات عاليات اعزام مى شود، گفت: اعزام زائران 

در اربعين فقط با ويزا است وهفته آينده ثبت نام اصلى انجام مى شود.
محسن نظافتى گفت: در ايام عاشورا نيز همانند ساير روزهاى سال روزانه 50 
كاروان در حدود دو هزار تا دو هزار و 500 نفر زائر به صورت هوايى و زمينى 

به عتبات عاليات اعزام مى شوند.
ــى در اين روزها براى اعزام ها نداشته ايم  وى با تاكيد بر اينكه هيچ افزايش
گفت: به دليل شرايط كشور عراق از لحاظ اسكان و ارائه خدمات افزايشى در 
اعزام زائران ايجاد نشده است و براساس پيش ثبت نام و ثبت نام هايى كه از 

قبل صورت گرفته اعزام انجام مى شود.
مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت در مورد ثبت نام هاى آينده نيز 
گفت: از ابتداى آذر ماه تا اواخر اسفند ماه مرحله بعد ثبت نام و اعزام ها است 

كه تا هفته آينده تكليف پيش ثبت نام آن مشخص مى شود.
ــت: ــزام زائران در ايام اربعين نيز اظهار داش نظافتى همچنين در مورد اع
ــفتگى اعزام زائران در پياده روى  ــاماندهى و جلوگيرى از آش به منظور س
اربعين از مدتى قبل پيش ثبت نام زائران در سامانه سماح انجام شده است 
كه البته اين پيش ثبت نام براى اسكان و حمل و نقل و تغذيه زائران نيست.

به گفته وى بيش از 20 ميليون زائر در ايام اربعين به كربال مى روند به همين 
ــت در نظر گرفت و ارائه  ــراى تمامى آنها محلى براى اقام دليل نمى توان ب

خدمات در اين ايام به صورت مردمى انجام مى شود.
ــه اينكه پيش  ــاره ب ــازمان حج و زيارت با اش ــات عاليات س مدير كل عتب
ثبت نام ها فقط براى صدور ويزا و ساماندهى زمان اعزام زائران است، گفت: 
در حال حاضر در مرحله پيش ثبت نام هيچ هزينه اى از زائران دريافت نمى 
ــود و هزينه اى كه در آينده از آنها مى گيريم فقط براى ويزا، خروجى و  ش
ــت. نظافتى با تاكيد بر اينكه دولت عراق تا اين لحظه هزينه ويزا را  بيمه اس
همان 40 دالر اعالم كرده، افزود: مذاكره وزارت امور خارجه با دولت عراق 
ادامه دارد و تا اين لحظه آنها اعالم كردند كه اعزام ها در اربعين فقط با ويزا 

انجام خواهد شد.
وى گفت: تاكنون 350 هزار نفر در سامانه سماح پيش ثبت نام كرده اند كه 

ثبت نام اصلى از هفته آينده آغاز مى شود.

ــم ترين  ــى از مه ــت : يك ــت گف ــط زيس ــازمان محي ــس س ريي
ــده زنان ــال و تعيين كنن ــور فع ــدار حض ــعه پاي ــاى توس محوره

 است.
ــعه كشور با توجه به مسايل  معصومه ابتكار گفت :  برنامه هاى توس
ــه تبع آن  ــل يافته و ب ــج تكام ــران به تدري ــكالت جامعه اي و مش
ــت. اما بايد بر اين نكته  ــتاوردهايى را هم براى بانوان داشته اس دس
تاكيدكنم كه پيشرفت زنان ما به همت و پشتكار خود آنان بستگى 

تام داشته است. 
ــوزش و ورود به  ــد دختران و زنان در آم مثال بارز اين موضوع، رش
تحصيالت عاليه است كه بعضا حتى در مواجهه با محدوديت ها نيز 

دچار توقف يا كندى نشد. 
از سوى ديگر در نقد برنامه ها نبايد از نفوذ رويكرد سياستگذاران و 
ــف غافل بمانيم. در نبود تحزب و  تصميم گيران در دوره هاى مختل
تشكيالت، خرده فرهنگ ها و نگرش هاى غيرواقع بينانه مى تواند 
ــود و يا برنامه هاى خوب را با مانع  ــاز برنامه هاى ناقص ش زمينه س

مواجه سازد.
ابتكار با ابراز تاسف از عدم اجرايى شدن دقيق برنامه چهارم توسعه  
ــيب جدى به كشور دانست و تصريح  چنين رويكردى را موجب آس
ــعه اى  ــعه يكى از بهترين برنامه هاى توس كرد : برنامه چهارم توس
ــفانه نه فقط در حوزه زنان بلكه در ديگر حوزه  ــور بود كه متاس كش
ــرا در نيامد و به  ــت حدود 70 در صد آن به اج ها مانند محيط زيس
همين دليل روند توسعه پايدار را در واقع دچار وقفه و آسيب فراوان 

كرد. 
ــور فعال و تعيين  ــعه پايدار حض يكى از مهم ترين محورهاى توس
ــفانه به دليل رويكردهاى جارى پس از  كننده زنان است كه متاس

برنامه چهارم توسعه، دچار توقف شد.   
ــر دوره اى  ــه در ه ــه قانون برنام ــد توجه ب ــى تردي ــزود : ب  وى اف
ــد. اما  ــيار مفيد باش ــور بس ــل آن مى تواند براى كش و اجراى كام
ــراز و ــى در ف ــردى و جناح ــاى ف ــدگاه ه ــال دي ــفانه اعم متاس

 نشيب هاى سياسى كشور همواره مانع از اجراى برخى قوانين بوده 
است.

 رييس سازمان محيط زيست با تاكيد بر اينكه رويكرد برنامه چهارم 
نسبت به دختران و زنان مى تواند الگوى مناسبى براى تدوينگران 
برنامه ششم توسعه باشد گفت : اصالح نگرش و اعتقاد به اين اصل 
كليدى كه زنان اعضاى متفكر، فعال و تواناى جامعه انسانى هستند و 
تكيه بر دانش و تجربه بانوان مدير و متخصص ايرانى مى تواند برنامه 

ششم را به موفقيت برساند، بسيار مهم است. 
ــه در دين ما دارد. بنظرم برنامه  چنين نگرش و اعتقادى البته ريش
چهارم توسعه مى تواند به عالوه مقتضيات و آسيب شناسى مسايل 
دختران و بانوان كشور در دوران كنونى، الگوى خوبى براى تدوين 

برنامه ششم در حوزه زنان باشد.

افزايش آسيب هاى اجتماعى 
در سال هاى اخير

اعـزام روزانـه 50 كـاروان 
به عتبـات  عاليات ، درمحـرم

حضور فعال زنان، يكى از مهم ترين 
محورهاى توسعه پايداراست

ــت قابل توجه  ــت،  با توجه به جمعي ــوال اين اس اكنون س
ــورمان، متوليان امور در اين باره  جوانان و نوجوانان در كش
چه تمهيداتى انديشيده است؟ ميزان مشاركت دستگاه ها و 
مراكز ذى صالح در برنامه ريزى ها و تصميم سازى هاى خاص 

شبكه هاى اجتماعى چه اندازه بوده است؟
وضعيت موجود در شبكه هاى اجتماعى نگران كننده است. 
گسترش دامنه دروغ و شايعه در اين شبكه ها واكنش برخى از 
گروه هاى فعال جامعه را برانگيخته است. بايد با پديده مذموم 
ــايعه پردازى ها با برنامه و راهكار مشخص  دروغ سازى و ش
مواجه شد. بى تفاوتى نسبت به اين واقعيت نتايج تاسف بارى 
به همراه دارد. شبكه هاى اجتماعى امروزه به مهم ترين هدف 
و عامل اصلى حضور كاربران در دنياى مجازى تبديل شده اند 
و كارشناسان با توجه به گستردگى دامنه حضور كاربران در 
اين شبكه ها،  اجراى پروژه نظرسنجى هاى متعدد با فاصله 
زمانى  مشخص را در دستور كار قرار داده اند و مراكز متعدد و 

متنوعى اين مهم را بر عهده گرفته اند. 
نتايج اين نظرسنجى ها از مناظر مختلف قابل تامل است و 
زمينه تئورى پردازى و برنامه ريزى ها را گسترش مى دهد. 
ــووليت توليد محتوا براى افكارعمومى  صدها اتاق فكر مس

جوامع هدف را برعهده دارند.
به رغم اين واقعيت ، متاسفانه در اين باره تحرك چندانى در 

ميان مراكز ذى صالح و متوليان امور ديده نمى شود.
ــان در امور  ــز متولى امر آن چن ــت كه مراك واقعيت اين اس
اجرايى خود غرق شده اند كه كمتر به اين نكته ريز و ظريف 

توجه نشان مى دهند.
مرور اجمالى نتايج  نظرسنجى ها بيانگر اين واقعيت است كه  
اوال  بيشترين آمار كاربران را گروه سنى جوان و نوجوان به 
خود اختصاص داده است و ثانيا گستردگى نفوذ هر يك از 
شبكه هاى اجتماعى در ميان افكارعمومى جوامع به صورت 
ــوال اين است با توجه به  روزمره افزايش مى يابد. اكنون س
جمعيت قابل توجه جوانان و نوجوانان در كشورمان، متوليان 

ــت؟ ميزان  ــيده اس ــور  در اين باره چه تمهيداتى انديش ام
ــتگاه ها و مراكز ذى صالح  در برنامه ريزى ها  مشاركت دس
و تصميم سازى هاى خاص شبكه هاى اجتماعى چه اندازه 
ــفانه تاكنون برنامه اى مشخص و مدون  ــت؟ متاس بوده اس
ــب با ذائقه جوانان  درباره چگونگى توليد محتوايى متناس
ــده است و گذشت زمان  و نوجوانان ايران اسالمى ارائه نش
اين گونه مى نماياند كه شايد اين گروه بزرگ از افكارعمومى 

كشورمان در اين ميدان رها شده اند!
ــنجى هاى اخير درباره وضعيت  نگاهى گذرا به نتايج نظرس
شبكه هاى اجتماعى، اهميت اين مهم را صد چندان مى سازد.

اين آمار تنها نمايى از وضعيت موجود شبكه هاى اجتماعى و 
حواشى آن را آشكار تر مى سازد.

ــر پركاربردترين ــنجى ها،  در حال حاض ــاس نظرس براس
ــى را ابزارهاى مخصوص ــتگاه هاى موبايل  نرم افزار در دس

 شبكه هاى اجتماعى تشكيل مى دهند؟ اين سئوال در حالى 
مطرح مى شود كه گفته مى شود وضعيت كنونى بازار خريد و 
فروش اين گوشى ها در ايران در مقايسه با كشورهاى منطقه 
و برخى از كشورهاى جهان از نظر تنوع گوشى، مسابقه در 

مدگرايى،  مصرف گرايى منحصر به فرد گزارش مى شود!
 Social Media Today از طرفى ، نتايج نظرسنجى مركز
ــاى روى تبليغات  ــان مى دهد كه 50  درصد كليك ه نش
ــتگاه هاى موبايلى به صورت  شبكه هاى اجتماعى در دس

تصادفى انجام مى شود.
پيش از اين در نوشتارى، كاربران شبكه هاى اجتماعى را در 
سه گروه خودخوانده، دعوت شده و شكار شده دسته بندى 
ــاره اى  ــت هر يك از گروه هاى مذكور اش كرديم و به وضعي
ــد.به عبارت ديگر،  بيش از نيمى از حاضران در  اجمالى ش
گروه هاى مختلف شبكه هاى اجتماعى را افراد «خودخوانده» 
ــايد  ــركنجكاوى و ش ــكيل مى دهند. افرادى كه از س تش
ــى وارد اين ــت به صورت تفنن ــذران اوقات فراغ به قصد گ

 +Google شبكه ها مى شوند!بيش از 500 ميليون نفر در 

عضو هستند و يك چهارم آنها كاربر فعال هستند.
 LinkedIn تاكنون بيش از 1.5 ميليون گروه كارى فعال در
ــبكه اجتماعى حدود 300  ــت. اين ش ــده اس راه اندازى ش
ميليون عضو فعال دارد.هم اكنون حدود 150 ميليون نفر 
از مردم جهان در شبكه اجتماعى اينستاگرام عضو هستند. 
تاكنون بيش از 16 ميليارد عكس در اينستاگرام به اشتراك 
ــتى چرا به اين ظرفيت هاى  ــت.به راس ــده اس گذاشته ش
ــت؟ اگرچه نظام سلطه در جريان  موجود توجهى نشده اس
ــروى انقالب و  ــكل گيرى نهضت امام خمينى(ره) و پي ش
ظهور نظام جمهورى اسالمى ايران همواره به لطايف الحيل 
متنوع درصدد تحريف توجه افكار عمومى جهانى به اين مهم 
ــبكه هاى اجتماعى و اين ظرفيت ها  شده است؛ اما ظهور ش
«فرصت» تازه اى را فراروى متوليان امور قرار داده تا با توجه 
به اشتياق و عالقه مندى افكارعمومى جهانى به دانستنى ها 
ــالمى را فراروى  ــالمى،«پيام» انقالب اس ــاره ايران اس درب

عالقه مندان قرار دهند.
نكته ديگر كه نبايد نسبت به آن به سادگى عبور كرد، نتايج 
ــت . اين نتايج  نيز نشان  ــنجى داخلى اس تازه ترين نظرس
مى دهد كه 87 درصد  جوانان تهرانى با گروه سنى  18 تا 29 
سال حداقل عضو يك گروه از شبكه هاى اجتماعى هستند. 
حال با توجه به محتواى موجود شبكه هاى اجتماعى و  تقالى 
نظام سلطه و عوامل آن براى «نفوذ فرهنگى» با سوء استفاده 
ــه و  ــه به توليد فكر و انديش ــبكه ها، ضرورت توج از اين ش
محتواى غنى ايرانى – اسالمى بيش از پيش اهميت مى يابد.
ــران كننده  ــبكه هاى اجتماعى نگ ــود در ش وضعيت موج

است.
 گسترش دامنه دروغ و شايعه در اين شبكه ها واكنش برخى 
ــت. بايد با پديده  از گروه هاى فعال جامعه را برانگيخته اس
ــايعه پردازى ها با برنامه و راهكار  ــازى و ش مذموم دروغ س
مشخص مواجه شد. بى تفاوتى نسبت به اين واقعيت نتايج 

تاسف بارى به همراه دارد.

ــالمت اجتماعى، روانى و اعتياد وزارت  مديركل دفتر س
بهداشت، آمار ابتال به اعتياد را يك ميليون و 350 هزار نفر 
در كشور عنوان كرد كه با مصرف كنندگان تفننى به دو 

ميليون نفر مى رسد.
احمد حاجبى، اظهار داشت: يكى از بزرگ ترين مشكالت 
ما پايين بودن سطح سالمت روان جامعه است كه به تبع 

آن مشكالت زيادى خواهيم داشت.
ــكالت  ــكالت،  توجيه عالئم ابتال به مش  يكى از اين مش
روانشناختى براى عدم مراجعه است و در صورت مراجعه 

برخى به دليل ترس از « انگ»، درمان را ادامه نمى دهند.
وى با بيان اينكه پذيرش ابتال به بيمارى جسمانى براى 
مردم آسان تر از ابتال به بيمارى روانى است، افزود: مردم 
ــى مى كنند،  ــود را در جمع معرف ــمانى خ بيمارى جس
ــى با انگ ــالالت روان ــفانه خفيف ترين اخت ــى متأس ول

 همراه است.
حاجبى گفت: در آمارى كه از مبتاليان به اختالالت روانى، 
به دست آمد،  مشخص شد كه رايج ترين علت عدم حضور 
براى تشخيص و درمان اين بود كه مردم فكر مى كردند، 

مشكل خودش برطرف مى شود.
ــاالى خدمات  ــه تعرفه ب ــوال ك ــخ به اين س وى در پاس
روانپزشكى و روانشناسى و داروها، منجر به عدم مراجعه 
ــان به اختالالت  ــط برخى مبتالي و در ادامه درمان، توس
ــود، اظهار داشت: باور  روانپزشكى و روانشناختى مى ش
ــتى درمورد كيفيت داروهاى ايرانى وجود دارد. از  نادرس
طرفى افراد مى توانند از سيستم هاى دولتى براى دريافت 

خدمات روانپزشكى استفاده كنند.
ــالمت اجتماعى، روانى و اعتياد وزارت  مديركل دفتر س
بهداشت، گفت: چرخه اى كه با قرار دادن روانشناس براى 
ــهرها تعريف كرده ايم، اگر در سطح  ــيه ش ساكنان حاش

كشور ادامه يابد، به تحولى بزرگ منجر مى شود.
حاجبى دسترسى به خدمات تخصصى در مراكز دولتى را 
كم عنوان كرد و در پاسخ به اين سوال كه وضعيت سالمت 
ــت، گفت: معموالً  ــبت به گذشته چگونه اس روان ما نس

مطالعات همه گيرشناسى بين 5 تا 7 سال زمان مى برد.
ــالمت اجتماعى، روانى و اعتياد وزارت  مديركل دفتر س
ــت، آمار ابتال به اعتياد را يك ميليون و 350 هزار  بهداش
نفر در كشور عنوان كرد كه با مصرف كنندگان تفننى به 2 

ميليون نفر مى رسد.
ــوال ديگرى درمورد ارائه خدمات  حاجبى در پاسخ به س
روانپزشكى و روانشناختى به دانش آموزان تصريح كرد: 
ــوزش و پرورش  ــات تخصصى به وزارت آم در ارائه خدم

آماده ايم. بايد آموزش مهارت هاى فرزندپرورى به والدين و 
مهارت هاى زندگى را به دانش آموزان جهت توانمندسازى 

آنها ارائه دهيم.
وى با بيان اينكه بيمارى هاى روانپزشكى، علت و معلول 
ــخيص درمورد  ــخصى ندارند، گفت: استاندارد تش مش
ــكى، مصاحبه بالينى روانپزشك و  بيمارى هاى روانپزش
روانشناخت است، ولى برخى فاكتور خطر مانند ژنتيك و 
محيط مى تواند شانس ابتال به بيمارى هاى روانپزشكى و 

روانشناختى را بيش تر كند.
ــالمت اجتماعى، روانى و اعتياد وزارت  مديركل دفتر س
ــتفاده از تكنولوژى مانند تلفن همراه را در  بهداشت، اس
ــته به مديريت تكنولوژى دانست و  ــالمت روان وابس س
تصريح كرد: امواج موبايل عالوه بر كودكان بر بزرگساالن 
ــد بايد مديريت استفاده از  نيز مؤثر است. به نظر مى رس
ابزارها و تكنولوژى كه به شرايط فرهنگى وابسته است را 
ايجاد كنيم. اكنون اعتياد به اينترنت در جهان، 6 درصد 

برآورد شده است.
ــد  ــده مى توان ــادى و خن ــرد: ش ــان ك وى خاطرنش
ــى  ــد، برنامه هاي ــر باش ــالمت روان مؤث ــاد س در ايج
ــت  ــراد مفيد و مثبت اس ــراى اف ــه» ب ــد «خندوان مانن
ــم  ــا فراه ــراى آنه ــادى را ب ــات ش ــد لحظ و مى توان
ــه مؤثر ــراد جامع ــالمت روان اف ــاد س ــه در ايج كند ك

 است.

ــكى حج و زيارت هالل احمر  معاون عتبات عاليات مركز پزش
ــور ارائه خدمات  ــكى جمعيت به منظ گفت: تيم 60 نفره پزش
درمانى به زائران در تاسوعا و عاشوراى حسينى (ع) عازم كربال 
ــده است تا چادرهاى  ــد. همچنين 25 تن دارو نيز ارسال ش ش

درمانى ايران در بين الحرمين برپا شود.
على حيدرى با بيان اين مطلب اظهار كرد: طبق روال سال هاى 
گذشته،  مركز پزشكى حج و زيارت جمعيت هالل احمر، عالوه 
بر ارائه خدمات در درمانگاه هاى اين جمعيت در كشور عراق، به 
 منظور ارائه خدمات درمانى به زائران اباعبداهللا الحسين(ع) در 

تاسوعا و عاشورا تيم 60 نفره پزشكى به عراق اعزام كرد.
ــك عمومى، جراح مغز و  وى اظهار داشت: اين تيم شامل پزش
اعصاب، متخصص قلب، زنان، اورتوپد، بيهوشى، گوش و حلق و 
بينى و داخلى، پرستار و امدادگر است كه خدمات درمانى را به 

زائران حسينى ارائه خواهند كرد.
ــكى حج و زيارت هالل احمر  معاون عتبات عاليات مركز پزش
گفت: با توجه به شرايط و پيش بينى  افزايش تعداد زائران، امسال 
حجم داروهاى ارسالى به 24 تن افزايش يافت، همچنين يك 
ــامل داروهاى يخچالى و لوازم پانسمان و  تُن داروى ضرورى ش
استريل فورى نيز امروز همراه با تيم پزشكى به كربال ارسال شد.

ــوان كرد: چادرهاى درمانى  به گزارش هالل احمر، حيدرى عن
ــاب قبله امام  ــن مقابل ب ــردا در بين الحرمي ــر از ف هالل احم
ــين(ع)، حرم حضرت عباس(ع) و خيابان جمهورى برپا و  حس
تا يك روز پس از عاشورا به مراجعه كنندگان خدماتى از قبيل 

ويزيت و داروى رايگان، سرم تراپى و پانسمان ارائه مى دهند.
به گفته معاون عتبات عاليات مركز پزشكى حج و زيارت هالل 
احمر تعداد چادرهاى درمانى در روز تاسوعا و عاشورا در نقاطى 
كه تمركز جمعيت بيشتر باشد به 6 چادر افزايش خواهد يافت.

مدير عامل سراى احسان، با اشاره به فقدان قانون سالمت 
روان گفت: برخالف  تالش هاى صورت گرفته در دولت هاى 
گذشته،  هيچگاه تصميم جدى براى اين موضوع در نظر 

گرفته نشده است.
ــازمان بهزيستى از  ميرطاهر موسوى در بازديد رييس س
سراى احسان افزود: رايزنى هايى را براى حقوق شهروندى 
ــم وزارت  ــته ايم كه اميدواري ــى مزمن داش بيماران روان
ــت و وزارت رفاه جا و فضايى را براى بيماران روانى  بهداش

ببينند.
وى با اشاره به آمار بيماران روانى در دنيا گفت: 35 درصد از 
جمعيت جهانى دچار بيمارى  روانى مزمن هستند كه البته 
اين آمار در كشور ما و با توجه به شرايط و مسائلى كه وجود 

داشته باالتر است.
ــت سراى احسان براى بازگشت  موسوى با اشاره به سياس
ــه دنبال  ــرد: ما ب ــه تصريح ك ــه جامع ــاران روانى ب بيم
ــى اين افراد در سراى احسان  ــازى و توانبخش توانمندس
ــارمان هاى دولتى و  ــت س ــتيم و اميدواريم با حماي هس

غيردولتى اينكار انجام بگيرد.
مدير عامل سراى احسان ادامه داد: بازگشت بيماران روانى 

ــك دوره درمانى كارى بوده كه  مزمن پس از طى كردن ي
دو سال پيش به واسطه سراى احسان انجام گرفته است و 
هم اكنون تعداد قابل توجهى از بيماران روانى مزمن پس 
ــازى به جامعه برگشتند و طبق  از توانبخشى و توانمندس
گزارشات تهيه شده هيچ مشكلى را در اين دو سال نداشتند. 
وى همچنين به ازدواج بيماران روانى اشاره كرد و گفت: دو 
نفر از اين افراد نيز با حمايت مجموعه سراى احسان ازدواج 

كرده آند و زندگى خوبى را دارند.
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بازگشت بيماران روانى پس از درمان به جامعهبرپايى چادرهاى درمانى ايران، در بين الحرمين
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جمعى از شاعران و اصحاب رسانه،  به منظور عيادت از استاد 

حميد سبزوارى «پدر شعر انقالب» به منزل او رفتند.
هر سوالى مى پرسيدند؛ مى گفت: پير شده ام ديگر و اين شعر 

را زمزمه مى كرد:
پيرى رسيد و فصل جوانى دگر گذشت

ديدى دال كه عمر چسان بى خبر گذشت
جمعى از شعرا و اهالى رسانه به ديدار حميد سبزوارى رفتند 
تا با پدر شعر انقالب ديدارى تازه كنند و به او بگويند دوستش 

دارند و فراموشش نمى كنند.
در اين ديدار، شعرايى چون عليرضا قزوه، حسين اسرافيلى، 

على داوودى، رضا اسماعيلى و هاشم كرونى حضور داشتند.
هماهنگى اين ديدار را رضا اسماعيلى انجام داده است؛ او در 
ابتداى اين ديدار مى گويد: دعا مى كنيم كه خدا لباس عافيت 
ــاند چون ايشان پدر شعر انقالب  به تن استاد سبزوارى بپوش

هستند.
ــماعيلى مى گويد: من كارى انجام  ــبزوارى در جواب اس س
نداده ام و حرف هاى شما را من باب دوستى مى پذيرم؛ از خدا 
ــه مى خواهم كه اين آب و خاك را حفظ كند و دوباره  هميش

شعرى را زمزمه مى كند:
به خود چو مى نگرم ، جز خطا نمى بينم

اسماعيلى مى گويد: استاد شما باعث افتخار ملت ايران هستيد 
و مردم هيچ وقت شما را فراموش نمى كنند.

ــبزوارى مى پرسد و او  ــالت س ــماعيلى در خصوص كس اس
ــت و كهولت سن و اين  مى گويد: مشكل اصلى من پيرى اس

شعر را زمزمه مى كند:
پيرى رسيد و قامت عمر جوان شكست         

ــنم باال است و همين خود باعث  من متولد 1304 هستم؛ س
بروز مشكالت مى شود.

ــتاد سبزوارى سن  جمع حاضر در اين ديدار، بعد از اينكه اس
ــرش صلواتى  ــالمتى و طول عم ــد؛ براى س خود را مى گوي

مى فرستند.
ــه جوانان اين  ــت ك ــبزوارى مى گويد: من آرزويم اين اس س

مملكت سربلند باشند و به آرزوهاى شان برسند.
ــت و  ــتان از من مى كنند لطف آنها اس اين تعاريفى كه دوس
شاعران برتر و بهتر از من هم هستند؛ در طول زندگى ام سعى 
كرده ام در راهى قدم بگذارم كه خدا راضى است و همين شايد 
باعث شد تا نظر خداوند بر اين بنده ناچيز بيافتد؛ چون قدمى 

كه در راه خدا برداشته شود خودش توفيقش را مى دهد.
سبزوارى از پرچمداران شعر انقالب است

اسماعيلى در ادامه حرف هاى استاد سبزوارى مى گويد: ايشان 
ــتند؛ جان گرفتن سرودهاى  از پرچمداران شعر انقالب هس

انقالبى به خاطر وجود ايشان است.
ــماعيلى را ادامه مى دهد و مى گويد: هيچ  اسرافيلى حرف اس
شاعرى نمى تواند در زمينه شعر انقالب حتى ادعاى نزديكى 

به ايشان را داشته باشد.
با شعر گفتن به انقالب خدمت كردم

سبزوارى در جواب مى گويد: بنده در آن زمان نياز ملت را ديدم 

كه به شعرهاى انقالبى نياز دارند؛ پس وظيفه ام به عنوان يك 
شاعر اين بود كه شعر بگويم و اينگونه به انقالبم خدمت كنم.

ــى مى كند تا كلمات را به ياد  در بين صحبت هايش مكث هاي
آورد؛ گاهى هم زمزمه مى كند: پير شده ام...

ــرافيلى صحبت را ادامه مى دهد و مى گويد: شما بيشتر از  اس
ظرفيت و توانايى هاى تان به اين انقالب كمك كرده ايد؛ من 
ــاگردى افتخار  ــما را كرده ام و هميشه به اين ش شاگردى ش
ــاگردان تان جارى است و اين  مى كنم؛ شعر شما در ذهن ش
كار باعث مى شود تا نسل هاى بعد هم شعر شما را درك كنند.

ــى از شعر معروف استاد حميد  رضا اسماعيلى در ادامه بخش
ــروده است را براى  ــبزوارى را كه براى مردم فلسطين س س

جمع خواند:
وقت است تا برگ سفر، بر باره بنديم 
دل بر عبور از سد خار و خاره بنديم 

از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم 
بانگ از جرس برخاست واىِ من خموشم 

دريادالن راه سفر در پيش دارند 
پا در ركابِ  راهوار خويش دارند 
گاه سفر را چاووشان فرياد كردند

منزل به منزل حال ره را ياد كردند
گاه سفر آمد، نه هنگام درنگ است 

چاووش مى گويد كه ما را وقت تنگ است
« اين بانگ آزادى كز خاوران خيزد» بايد سـرود 

ملى مى شد
عليرضا قزوه، شاعر بعدى است كه صحبت مى كند و مى گويد: 
استاد سبزوارى زحمت زيادى براى شعر انقالب كشيده اند؛ به 
نظر من شعر «اين بانگ آزادى كز خاوران خيزد» ايشان بايد 
به عنوان سرود ملى انتخاب مى شد. چون هم حماسى است و 

هم برآيند پيام انقالب را در اين شعر مى بينيم.
ــعر  ــن قصيده پرداز ش ــان بهتري ــه مى دهد: ايش قزوه ادام
ــان اين است كه ــتند و يك نكنه مهم در شعر ايش ايران هس

 شعرهاى شان مردمى است و در دل مردم جاى دارد.
سبزوارى حرف هاى قزوه را لطف مى داند و مى گويد:

به خود چو مى نگرم جز خطا نمى بينم
با دو ديده چرا پيش پا نمى بينم

ــده  الحمداهللا اين انقالب در روح و جان اين ملت نهادينه ش
است و اميدوارم تا خدا كمك كند و بتوانيم از نعمات و بركات 

اين انقالب بهره مند شويم.
سبزوارى در همه چيز ركورد زده اند

ــتاد در همه چيز  قزوه ، رو به جمع با زبانى طنز مى گويد: اس
ــن هم ركورد زده اند؛ جمع مى خندند و  ركورد زده اند؛  در س
قزوه با اشاره به همسر استاد سبزوارى مى گويد: از زحماتى كه 
حاج خانوم براى استاد مى كشد، نبايد بگذريم؛ ايشان زحمات 

زيادى براى استاد مى كشند.
ــال دبير رياضى بوده است از قزوه  همسر سبزوارى كه 30 س

تشكر مى كند و كنار استاد مى نشيند.
ــيد حسن حسينى نقل مى كند و  اسرافيلى خاطره اى را از س

ــت براى بنياد با ده شاعر مصاحبه  مى گويد: ايشان مى خواس
بگيرد و يادم مى آيد كه مى گفت اولين شاعر بايد استاد حميد 
سبزوارى باشد چون شعرهاى ايشان بسيار در انقالب ماندگار 

شده است.
ــبزوارى به  ــتاد س ــفرى كه با  اس قزوه هم خاطره اى را از س
ــه  ــد و هم ــف مى كن ــع تعري ــراى جم ــتند ب ــيراز داش ش
ــكان مى دهد  ــرش را ت ــبزوارى س ــتاد س ــد؛ اس مى خندن
ــره آن روز را ــه انگار خاط ــيند ك و لبخندى بر لبش مى نش

 به ياد مى آورد.
على داوودى ، شاعر بعدى است كه صحبت مى كند و مى گويد: 
ــتم استاد را  ــتم و توانس ــاكرم كه در اين جمع هس خدا را ش

مالقات كنم.
سـبزوارى از شـاعرانى نيسـت كه نان انقالب را 

بخورد و پاى آن نايستد
هاشم كرونى شاعر جوان اين جمع مى گويد: در دهه هفتاد كه 

كسى به شعر شهرستان ها توجهى نمى كرد، استاد سبزوارى 
با طيب خاطر دعوت ما را مى پذيرفتند و بايد از ايشان تشكر 
كرد كه جز شاعرانى نشدند كه نان انقالب را بخورند؛  اما پاى 

انقالب نايستند.
همه بعد از اين صحبت كرونى خدارا به خاطر وجود اين شاعر 

انقالبى شكر كردند و براى سالمتى اش دعا كردند.
عليرضا قزوه در اين ديدار از ساخت سرديس استاد سبزوارى 
ــمه اى  ــان مجس ــر داد و گفت: نمى دانم تا به حال از ايش خب
ساخته شده است يا نه؛  اما اين تصميم را داريم و به زودى آن 

را عملى مى كنيم.
ــبزوارى از همه حاضران در جمع تشكر كرد و  پسر استاد س
گفت: ممنونم كه براى ديدار پدر آمديد و اين ديدارها نشان 

مى دهد كه همه به يادشان هستند.
وى در ادامه از خانه استاد در سبزوار گفت كه به دست اوقاف 
سپرده شده بود و حاال مى خواهد به موزه و يك مركز فرهنگى 

براى شهدا تبديل شود؛ اما مشكالتى هم براى اين كار وجود 
دارد.

ــبزوارى از نامه خود به رهبر انقالب مى گويد و  پسر استاد س
ــرعت جواب نامه را داده اند و به مسووالن  اينكه ايشان به س
استان گفتند تا اين كار را پيگيرى كنند و تكليف اين موزه و 

مركز فرهنگى مشخص شود.
كم كم اين ديدار به لحظات پايانى مى رسد و قزوه به نمايندگى 
ــريف، رييس حوزه هنرى لوح تقدير و  ــن مومنى ش از محس
هديه اى و هديه اى نيز از سوى خبرگزارى فارس را به استاد 

سبزوارى تقديم مى كند.
همه براى خداحافظى به سمت استاد مى روند و عكس هاى 
ــعر  ــود و من هنوز به اين به حميد ش يادگارى گرفته مى ش
انقالب فكر مى كنم كه تمام مدت اين ديدار اين شعر را زمزمه 
مى كرد: به خود چو مى نگرم جز خطا نمى بينم/ با دو ديده چرا 

پيش پا نمى بينم.

ــماعيلى مى گويد: اغراق و غلو در مقام امام حسين (ع) خالف  رضا اس
ــاعر، درباره تاثير قيام كربال بر ادبيات  پيام قيام حسينى است.اين ش
ــعر و چه داستان قابل تامل  گفت: تاثير عاشورا در حوزه ادبيات چه ش
ــندگان بزرگ فارسى زبان در آثار خود  است، زيرا اكثر شاعران و نويس
بخشى را به ترسيم سيماى روشن حضرت اباعبداهللا (ع) و قيام حسينى 
اختصاص داده اند. شاعران مسلمان، شيعه و حتى اهل سنت ، اين كار را 

انجام مى دهند و تاكنون آثار قابل تاملى خلق شده است.
ــعر ــت ش ــنت اس ــاعر اهل س ــرد: موالنا كه ش ــان ك ــه بي او در ادام

ــت كرباليى» را درباره   «كجاييد اى شهيدان خدايى / بالجويان دش
واقعه كربال سروده است. او به اهل بيت (ع) و امام حسين (ع) توجه اى 
ويژه داشت. بسيارى از شاعران اهل تسنن به ايشان ارادت دارند و اين 
حادثه چنان تاثير عظيمى در جامعه گذاشته است كه زبان و ذهن اكثر 
ــق آثار مانا و فاخرى  ــه خودش معطوف كرده و باعث خل اهل ادب را ب

شده است.
ــتن از كربال اظهار كرد: در اين سال ها  اسماعيلى درباره ملزومات نوش
ــعرى را كه باز مى كنيم، معموال امكان  هر مجموعه داستان و دفتر ش
ندارد بخشى مربوط به كربال نداشته باشد. اكثر كتاب هاى نويسندگان 
ــته اند. قيام كربال سه بعد حماسه،  و شاعران به اين موضوع توجه داش
ــعى كنيم زمانى كه مى خواهيم درباره  ــوگ و پيام را دارد و بايد س س

حماسه حسينى قلم بزنيم به اين سه بعد توجه داشته باشيم.
ــالمى در مسير حق خواهى گام  او در ادامه بيان كرد: ما در جامعه اس
ــلمان هم نباشيم  ــتم تن نمى دهيم. اگر مس برمى داريم و به ظلم و س
بايد انسان آزاده اى باشيم، يعنى به كرامت انسانى و ارزش هاى واالى 
ــورايى تنها به يك  آن در زندگى خودمان توجه كنيم. اگر يك اثر عاش
ــه توجه كند به نتيجه نخواهد رسيد. گاهى شعر فقط  بعد اين حماس
ــد بيانگر اهداف قيام  ــوگ توجه مى كند و در اين حالت نمى توان به س
امام حسين (ع) باشد. چنين اثرى تنها يك شعر توصيفى و احساسى

 است.
ــان صرف  ــرد: يك اثر كه فقط پيام رس ــماعيلى همچنين اضافه ك اس
باشد، باز ناقص است. شعرى كه براى امام حسين (ع) سروده مى شود 
ــان اهل بيت (ع)،  ــه كربال باشد. ش بايد دربردارنده تمام ابعاد حماس
شخصيت و جايگاه واالى خاندان رسالت بايد در اين شعرها حفظ شود. 
ــتگارى و رشد جامعه  ــد و باعث بيدارى و رس شعر بايد عزت مدار باش

شود.
ــورايى را مخرب  ــعرهاى عاش ــاعر توجه صرف به سوگ در ش اين ش
ــروف و نهى از  ــه مع ــه بحث امر ب ــن بايد ب ــت و گفت: همچني دانس
ــود و  ــد توجه ش ــراى آن و اصالح گرى برپا ش ــام كربال ب منكر كه قي
ــاعر در سوى  ــى و اصالح گرى شود. اگر ش باعث حركت آگاهى بخش
ــاعر بايد  ــت. ش ــعر گويا و كامل نيس مخالف اين روش حركت كند ش
ــود و ادب و آداب عاشورايى را  ــان اهل بيت (ع) حفظ ش سعى كند ش

حفظ كند.
رضا اسماعيلى درباره تحريف چهره امام حسين (ع) اظهار كرد: در واقع 
ــاعر طورى صحبت كند كه وهن اهل بيت (ع) محسوب نشود.  بايد ش
ــيماى بزرگان را تحريف شده  گاهى اغراق و غلو در شعر عاشورايى س

ــاعران از امام حسين (ع) ارائه مى كنند  ارائه مى كند و چهره اى كه ش
ــيمايى كه در قرآن، معارف و كتاب هاى  ــت. س با واقعيت متفاوت اس
اسالمى آمده با چيزى كه شاعر در شعرش آورده فاصله دارد. اين اتفاق 

به خاطر غلو كردن شاعر است.
ــاعران از اهداف امام حسين (ع) بيان كرد:  او درباره انحراف برخى ش
غلو در شعر عاشورايى سه جلوه پيدا مى كند. زمانى كه ما مقام خدايى 
ــالت مى دهيم و خود را زينب اللهى يا  به امام حسين (ع) و خاندان رس
ــين اللهى معرفى مى كنيم، اين مقام با اهداف امام حسين (ع) در  حس
ــراى پيام «ال اله اال اهللا»  ــت. تمام انبيا (ع) و معصومين (ع) ب تضاد اس
ــير مخالفت  ــعر نبايد با اين مس ــد. پيام ش ــده و قيام كردن مبعوث ش
داشته باشد. انحراف ها با اهداف امام حسين (ع) سازگار نيست. يكى 
ديگر از اشتباه ها اين است كه گاهى ما مقام معصومين و ساير اديان را 

با معصومين خود در تقابل قرار مى دهيم.
ــاعر ادامه داد: مثال مى گوييم حضرت مريم (س) كنيز حضرت  اين ش
زينب (س) يا حضرت زهرا (س) است، يا حضرت موسى (ع) و حضرت 
ــالم (ص) معرفى مى كنيم. خود پيامبر و  عيسى (ع) را غالم پيامبر اس
خاندان رسالت با اين ادبيات مخالف بودند. ما نبايد براى ارتقاى شأن 
پيامبر خود ساير انبياى الهى را كوچك كنيم. اين كار با ذات پيام كربال 
ــت و نبايد به اين وادى ها بيفتيم، به عصبيت هاى دينى  هم خوان نيس
ــه دار كنيم. حفظ وحدت  ــالم را خدش دامن بزنيم و وحدت جهان اس
جهان اسالم يكى از مهم ترين كارهاست كه در شعر آيينى بايد به آن 

توجه شود.
او لحن ترحم آميز را دور از مقام امام حسين (ع) دانست و اظهار كرد: در 
بعضى از شعرها با عجز و البه گويى حرف مى زنيم و امام حسين (ع) را 
با ادبيات نامناسب خطاب مى كنيم و ايشان را به گونه اى صدا مى كنيم 
كه خواننده نسبت به اباعبداهللا (ع) احساس ترحم مى كند. اين كار با 
روح قيام حسينى همخوانى ندارد. نبايد با لهجه اى ترحم آميز كربال را 

به تصوير بكشيم. به نظر من اين كار وهن خاندان رسالت است.
رضا اسماعيلى درباره پرداختن به قيام حسينى بعد از پيروزى انقالب 
ــالمى اين توجه بيشتر شد؛  زيرا قيام  گفت: بعد از پيروزى انقالب اس
كربال عليه ظلم و ستم، زشتى و نامردى و نامردمى بوده است. پيام كربال 
ــت؛ به همين علت مورد  حق خواهى ، عدالت طلبى و آزادى خواهى اس
ــان هاى آزادى خواه از  توجه همه مردم جهان قرار مى گيرد و تمام انس
قيام كربال الهام مى گيرند و مبارزات آزادى خواه كربال را سرمشق خود 

قرار مى دهند.
ــت و ــورا را بر قيام هاى آزادى خواهانه جهان موثر دانس او واقعه عاش

ــت در  ــه از رهبران بزرگ جهان اس ــرد: مثال مهاتما گاندى ك  بيان ك
ــين (ع) با ادب ابراز ارادت  جنبش آزادى خواهى هند درباره امام حس

مى كند و مى گويد كه از امام حسين (ع) الهام گرفته است.
ــماعيلى گفت: بعد از پيروزى انقالب، اكثر شاعران به خاطر اين كه  اس
در مكتب اسالم و قرآن پرورش يافته اند و با جهان بينى اسالمى بزرگ 
ــى درباره ادبيات عاشورايى  ــعرها و آثار خود بخش شده اند؛ در اكثر ش
ــين (ع) و  ــداف و پيام امام حس ــاعران تبيين اه دارند. در آثار اين ش

يارانش وجود دارد.

نكاتى كه انحراف از عاشوراست
ــى رمان «مرد كتك خور» گفت: انگيزه كلى من از نويسنده  ــنده اتريش نويس
شدن اين بود كه خيلى كتاب خوانده بودم و به كتاب پناه آوردم تا در رستوران

 كار نكنم.
ــى ادبيات اتريش با محوريت نقد رمان «مرد كتك خور» نوشته  نشست بررس

كارين پشكا در مركز فرهنگى شهر كتاب برگزار شد.
على اصغر محمدخانى معاون فرهنگى شهر كتاب در ابتداى اين برنامه، ضمن 
بيان مقدماتى از مبحث آشنايى با ادبيات اتريش گفت: در برنامه هاى شهر كتاب، 
طى  پنج سال گذشته به ادبيات اتريش پرداخته ايم. رمان «مرد كتك خور» هم 
كه در اين جلسه بررسى مى شود، مربوط به اوضاع كشور اتريش،  بعد از دوران 
جنگ جهانى دوم است. نوين المبرت يكى از چهره هاى اتريشى حاضر در اين 
ــكا يك مهمان خانه دار بوده است. پشكا در يك شهر  برنامه گفت: پدر خانم پش
خيلى كوچك در اتريش متولد شده است و فضاى رمان «مرد كتك خور» او متاثر 
از همين شهر و مهمان خانه پدرش است. جنگ جهانى دوم هم تاثير زيادى بر 
فضاى اين رمان داشته است. ادامه اين برنامه به رمان خوانى كارين پشكا از بخش 
هايى از «مرد كتك خور» اختصاص داشت.بخش بعدى اين برنامه پرسش و پاسخ 
از اين نويسنده اتريشى بود كه پشكا در ابتداى اين بخش گفت: انگيزه كلى من 
از نويسنده شدن اين بود كه خيلى كتاب خوانده بودم و به كتاب پناه آوردم تا در 
رستوران كار نكنم. مناظرى كه در زندگى مى بينم، همه زيبا نيستند؛  ولى سعى 

مى كنم از كلمات استفاده كنم و همان ها را روى كاغذ بياورم.

اين داستان نويس گفت: در ميان نويسندگان اتريشى، آرتور شينتسلر، خيلى 
روى من تاثير گذاشت و 18 ساله بودم كه شروع به خواندن كردم. راستش آثار 
خيلى از نويسندگان را خواندم و خيلى از آن ها برايم مهم بودند. در مورد پاسخ 
سوال يكى از دوستان كه درباره تشخيص زنانه و مردانه بودن متن پرسيده، بايد 
ــر به متن ادبى مى زند، از خودم  بگويم وقتى مطلبى را مى خوانم، زمانى كه س
مى پرسم آن را يك مرد نوشته يا زن. در مورد ادبيات هم همين طور است و اين 
سوال را مى پرسم؛ ولى نمى توانم تشخيص بدهم كه داستان توسط زن يا مرد 
نوشته شده است. پشكا درباره انگيزه اش از داستان نويسى گفت: انگيزه، بايد از 
درون بيايد. در مورد اين كتاب، اشخاصى كه جنگ جهانى را ديده اند و كتاب را 
ــتند و پيام من را دريافت كردند. وقتى يك  خوانده اند، احساسى مشابه من داش
زخم وجود دارد، تا درباره اش حرف نزنى، التيام پيدا نمى كند. حس من درباره 
جنگ جهانى دوم هم همين است. در مورد رمان بعدى ام هم باز همين طور است 
و ديدن بازخورد خواننده ها، بسيار خوب است.وى در پاسخ به سوال ديگرى گفت: 
در اتريش دو دسته نويسنده داريم؛ آن هايى كه انگيزه اجتماعى دارند و آن هايى 
ــرايط اجتماعى در حال بدتر  كه انگيزه اى درونى دارند. در حال حاضر چون ش
شدن است، تعداد نويسندگانى كه با انگيزه طرح مسائل اجتماعى مى نويسند، 
ــندگان هم در اتريش وجود دارند  رو به افزايش است. البته نوع ديگرى از نويس
كه درباره مسائل روز مى نويسند؛ مثال شرايطى كه پناهندگان سورى اين روزها 

دارند.

در چنين روز مهمى تريبون يك جانبه و يك سويه اى در اختيار آقاى عراقچى، 
كه حقيقتا تبحر ويژه اى در ماموريت خود دارند، سپرده مى شود و هيچ وجدانى 

به خاطر اخالق به درد نمى آيد.
نامه مهم و تاريخى رهبر معظم انقالب اسالمى در رابطه با اجازه مشروط اجراى 
برجام به دولت، ظرايف و دقايق فراوانى دارد كه شايد بديهى ترين آنها، اين باشد 
كه از اعضاى هيات مذاكره كننده، منتقدان، رييس و اعضاى كمسيون برجام، 
رييس و نمايندگان مجلس، و اعضاى شوراى عالى امنيت ملى تشكر شده است. 
دقيقا در پاراگراف اول نامه، نقش و سهم هر يك از اين 5 طرف ماجرا نيز وصف 
شده است. با اين وجود شاهد بوديم كه سازمان صدا و سيما تقريبا در اولين اقدام 
رسانه اى خود پس از انتشار نامه رهبر معظم انقالب، در اقدامى عجيب، تريبونى 
ــد تيم مذاكره كننده قرار داد  يك طرفه در اختيار آقاى دكتر عراقچى عضو ارش
تا با همان «نگاه مثبت» كه در نامه به آن اشاره شده، شروط و الزامات مندرج در 
نامه رهبر انقالب را همان مفاد برجام معرفى كرده و پروژه اى را درباره نامه مهم 
رهبرى كليد بزند كه پيش از اين درباره برخى فرمايشات صريح و خطوط قرمز 
اعالنى اجرا شده بود. اظهارات عراقچى را در فرصتى مجزا و به تفصيل مورد نقد و 
بررسى قرار خواهيم داد؛ اما سوال اساسى در اين مقطع از سازمان صدا و سيماست 
ــه مورد تقدير رهبر انقالب قرار گرفتند،  كه چرا از همه اطراف ماجراى برجام ك

فقط به سراغ حاميان برجام آنهم به صورت يكجانبه رفت؟
ــطحى عالى  آيا انصاف نبود كه چنين برنامه اى درباره چنين نامه مهمى، در س
ــروط،  ــورد تقدير رهبر انقالب در نامه مجوز مش و با حضور اصلى ترين افراد م

برگزار مى شد؟
آيا قرار است سازمان صدا و سيما براى حاميان برجام و مروجان نقاط مثبت آن، 
ــى يك سويه از نامه مهم رهبر  شرايطى فراهم كند كه در اين مقطع نيز خوانش
ــروط و الزامات روشن نامه، به همان مسير سابق  انقالب ارائه كرده و برخالف ش

ذيل شعار «عمل به نامه» ادامه دهند؟
ــيون ويژه برجام به صدا و سيما دعوت شد  چگونه است كه وقتى رييس كميس
تا درباره روش اجرايى كميسيون با مردم سخن بگويد، فشار آوردند كه عضوى 
از اعضاى تيم مذاكره كننده (آقاى بعيدى نژاد) روى آنتن بيايند تا مبادا فضاى 
ــر روش اجرايى كميسيون  ــد؟ در صورتى كه بحث بر س برنامه يك سويه نباش
ــيون اجازه مناظره به اعضا نداده بود و اساسا بحث ارتباطى  بود، مصوبه كميس
ــردبير ــت. پيرو عدم حضور آقاى بعيدى نژاد در برنامه نيز آقاى س به تيم نداش
ــى از عضو تيم  ــه عذرخواه ــالق! اقدام ب ــه نام اخ ــوى ويژه خبرى ب گفت و گ
مذاكره كننده كرد. نگاه يك سويه و جهت دار سازمان صدا و سيما محدود به اين 
رفتار نشد و حتى پس از انتشار گزارش كميسيون برجام، برنامه اى به مسووالن 
ــى هاى خود را با مردم در ميان  ــد تا نتايج بررس كميسيون اختصاص داده نش
بگذارند. اما در چنين روز مهمى تريبون يك جانبه و يك سويه اى در اختيار آقاى 
عراقچى كه حقيقتا تبحر ويژه اى در ماموريت خود دارند، سپرده مى شود و هيچ 
ــتى مى توان اقدام مسووالن  وجدانى به خاطر اخالق به درد نمى آيد. آيا به راس
صدا و سيما در برنامه چهارشنبه شب گفت و گوى ويژه خبرى را مصداق عدالت 

و انصاف در برخورد با افكار عمومى دانست؟

نويسنده اتريشى در «شهركتاب»:

پناه آوردم به كتاب، تا در رستوران كار نكنم

از صداوسيما، اين  انتظار نمى رفت

ديدار شعرا با حميد سبزوارى «پدر شعر انقالب»؛

او از شـاعرانى نيست كه نـان انقـالب را بخورد 
و پـاى آن نـايستد
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1394 ثبت 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان

7/361  بند الف مس��تند به م��اده 12 قانون ثبت 
اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه آن 
امالک و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت 
اصفهان که تقاضای ثبت آن در س��ه ماهه دوم 
سال شده اس��ت و همچنین ش��ماره های از قلم 
افتاده و نیز آنچه طبق آرا هیات نظارت ثبت آگهی 
آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 را بشرح 

زیر آگهی می نماید. 
الف شماره پالک و مشخصات مالک و محل وقوع 
امالکی که اظهارنامه آنها در س��ه ماهه مربوطه 
قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور 
گردیده اند( دهستان گرمسیر- شهر اردستان به 

شماره یک اصلی و فرعی زیر: 
1204 – آقای سید امیر مصطفوی زاده اردستانی 
فرزند علی اکبر نوزده حبه و دو دهم حبه مشاع از 

72 حبه 6 دانگ قطعه ملک. 
1992- خانم فخری آقاش��اهی فرزند عباس دو 
هفتم سهم مشاع از 21 سهم مشاع 6 دانگ یکبخانه

ب( امالکی که آگه��ی نوبت��ی آن در وقت مقرر 
منتشر الکن به واس��طه اش��تباه موثری که در 
انتشار آنها رخ داده و به موجب آرا هیات نظارت 
با دستور اداری مس��تند به اختیارات تفویضی 
هیات نظارت بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 منجر به 

تجدید آگهی شده اند. 
شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی های 

زیر 
4335- آقای عباس��علی مالیی اردستانی فرزند 
محمد یکدانگ مش��اع از 6 دان��گ یکبابخانه که 
فعال قطعه زمین محصور می باش��د به مساحت 
224/18 متر مربع ک��ه در آگهی های نوبتی قبلی 

عباس مالیی آگهی شده است. 
دهس��تان علی��ا- 111- اصلی مزرعه آس��تانه 
خانم معصوم��ه موذنی دمزآی��ادی فرزند اکبر 
2 س��هم مش��اع از 1728 س��هم 6 دانگ مزرعه 
مرقوم موروثی مع الواسطه از طرف اکبر موذنی 
دمزآبادی که در آگهی نوبتی قبلی علی اکبر بدون 

سایر مشخصات آگهی شده 

115- اصل��ی علیا مزرعه ویش��ه آق��ای ناصر 
نبوی فرزند علی 6 س��هم مش��اع از 432 سهم 6 
دانگ مزرعه مرقوم انتقالی مع الواسطه از طرف 
خانم فرخ رحیم��ی فرزند میرزا محس��ن که در 
آگهی های نوبتی قبلی حاجیه خانم صبیه میرزا 
یحیی آگهی شده است به موجب ماده 16 قانون 
ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ 
انتشار اولین نوبت نسبت به آنهائی که تقاضای 
ثبت شده بش��رح ردیف الف ظرف مدت 90 روز 
و نس��بت به آنهائی که طب��ق آراء هیات نظارت 
ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف در مدت 30 
روز دادخواس��ت واخواهی خود را به این اداره 
تسلیم و طبقه تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نمائی و در صورتی که قبل از انتشار 
این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی 

باید گواهی دادگاه را مش��عر ب��ر جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تس��لیم نمای��د. اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
و اصل شود بال اثر اس��ت و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق م��اده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع  تعیین حدود در صورت مجلس 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورن نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نس��بت به ردی��ف ال��ف در دو نوبت 
 ب��ه فاصل��ه 30 روز و نس��بت ب��ه ردی��ف ب

 فقط یک نوبت از تاریخ انتش��ار نوب��ت اول در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/8/3 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/9/3 

م الف 770 خیراله عصاری- رئیس ثبت اسناد و 
امالک اردستان 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1394- اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا

7/453 بموج��ب م��اده 11- قانون ثبت اس��ناد 
وماده 59- اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی 
که در س��ه ماهه دوم س��ال 1394 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده وهمچنین ش��ماره های از قلم 
افتاده ونیز آنچه طب��ق آراء هیات محترم نظارت 
ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 

یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:
ردیف الف(

ش��ماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه ومستغالت 
شهرضا

8387-غالمرضاش��یرعلی فرزن��د محم��د علی 
:شش��دانگ قس��متی ازیکباب مغازه محل کوچه 
متروکه به مساحت35/ 5 مترمربع که به انضمام 
قسمتی ازپالک1502جمعاتش��کیل یکباب مغازه 

راداده است.
8402- سیدحس��ین ش��ریفی فرزن��د س��ید 
رضا:ششدانگ قس��متی ازیکقطعه زمین پی کنی 
شده محل کوچه متروکه به مساحت7/80مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک3478جمعاتشکیل 

یک قطعه زمین پی کنی شده راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

13772- محمدسهرابی فرزندسهراب:ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت155/80مترمربع.

13963-  صدیقه عاشوری فرزندکمر:ششدانگ 
قطعه زمین محصوربه مساحت177/75مترمربع.
فرزندال��ه  ئ��ی  ن��ره  بهن��ام   -14177
بخ��ش نس��بت ب��ه 2دان��گ مش��اع وخان��م 
پریسانصیرپورشهرضافرزندرحمت اله نسبت 
به4دانگ مش��اع از:شش��دانگ یکب��اب مغازه به 

مساحت60مترمربع.
14638- نادعلی چراغی فرزندقاس��معلی نسبت 
به4دانگ مش��اع وصغری خان��ی فرزندمهراب 
نسبت به 2دانگ مشاع از:ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت193/50مترمربع.
فردفرزندحبی��ب  اکبرظه��وری   -14854
محصورب��ه  زمی��ن  قطع��ه  اله:شش��دانگ 

مساحت173/22مترمربع.
14857- مجیدمنصف فرزنداحمدنسبت به یکدانگ 
مشاع ومرضیه حلوائی فرزندحبیب اله نسبت به 
پنجدانگ مشاع از:شش��دانگ یکباب خانه مجزی 

شده از1303به مساحت227/20مترمربع.
14901- ولی اله ت��اک فرزندفضل ال��ه وفاطمه 
رضائی فرزندمحمدمهدی باالسویه:شش��دانگ 
قطعه زمی��ن محصورمجزی ش��ده از1120به 

مساحت211/15مترمربع.
14902- صفرعلی ترابی فرزندغالمعلی:ششدانگ 
یکب��اب خان��ه مج��زی ش��ذه از9300ب��ه 

مساحت195/07مترمربع.
14914- موقوف��ه مرح��وم ح��اج محمدمهدی 
براهیم��ی بتص��دی اداره اوق��اف وامورخیریه 
شهرضا:شش��دانگ عرصه یکباب ساختمان که 
اعیانی آن متعلق به غیرمی باش��د مجزی ش��ده 

از1244به مساحت210/75مترمربع. 
14915- موقوف��ه مرح��وم ح��اج محمدمهدی 
براهیم��ی بتص��دی اداره اوق��اف وامورخیریه 
شهرضا:شش��دانگ عرصه یکباب ساختمان که 
اعیانی آن متعلق به غیرمی باش��د مجزی ش��ده 

از1244به مساحت213/30مترمربع. 

14916- موقوف��ه مرح��وم ح��اج محمدمهدی 
براهیم��ی بتص��دی اداره اوق��اف وامورخیریه 
شهرضا:شش��دانگ عرصه یکباب ساختمان که 
اعیانی آن متعلق به غیرمی باش��د مجزی ش��ده 

از1244به مساحت275/50مترمربع. 
14917- موقوف��ه مرح��وم ح��اج محمدمهدی 
براهیم��ی بتص��دی اداره اوق��اف وامورخیریه 
شهرضا:شش��دانگ عرصه یکباب ساختمان که 
اعیانی آن متعلق به غیرمی باش��د مجزی ش��ده 

از1244به مساحت135/80مترمربع. 
14918- موقوف��ه مرح��وم ح��اج محمدمهدی 
براهیم��ی بتص��دی اداره اوق��اف وامورخیریه 
شهرضا:شش��دانگ عرص��ه یکباب س��اختمان 
ک��ه اعیان��ی آن متعل��ق ب��ه غیرم��ی باش��د 
ک��ه قبال1244باقیمان��ده ب��وده اس��ت ب��ه 

مساحت136/40مترمربع. 
14922- فاطمه دانشفرفرزندعوضعلی:ششدانگ 
یکباب خانه مجزی ش��ده از8107که قبالقسمتی 

از1396بوده است به مساحت165مترمربع.
شماره های فرعی از4- اصلی برزوک آباد

ی  س�����و م���و ض��ا علیر س�����ید -1 3 0 7
فرزندس��یدهدایت اله:شش��دانگ یکباب خانه به 

مساحت192/15مترمربع.
2662- محمدشایس��ته فرزندنوازال��ه نس��بت 
به4دانگ مشاع وزهراسلیمانی ایمانلوفرزندعبداله 
از:شش��دانگ مش��اع  به2دان��گ   نس��بت 
 یکب��اب خان��ه مج��زی ش��ده از1959ب��ه 

مساحت116/70مترمربع.
2664- علیرضاقرمزی فرزندامراله:شش��دانگ 
قطعه زمین ج��ای پی کنی ش��ده مجزی ش��ده 

از1027به مساحت283مترمربع.
شماره های فرعی از21- اصلی رشکنه

2691- حسن خسرویان فرزندشمسعلی نسبت 
به4دانگ مشاع وعفت دهقان فرزندعبدالعلی نسبت 
به2دانگ مشاع از:شش��دانگ یکباب خانه مجزی 

شده از170به مساحت148/70مترمربع.
2712- زهراگنجه فرزندمحمدقاسم:شش��دانگ 
از448ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت108/75مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی سودآباد

375- احمدقاسمی فرزندخسرو:تمامت225سهم 
مشاع از6000سهم ششدانگ قطعه ملک موضوع 
رای شماره1572-94/03/31هیئت قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می که بصورت شش��دانگ یکباب 
خانه دوطبق��ه درآمده وش��ماره2641جهت آن 

منظورگردیده است.
2643- اکبرومنورعلیم��رادی قمبوانی فرزندان 
فریدون باالسویه:شش��دانگ یکباب خانه مجزی 

شده از903به مساحت95/60مترمربع.
شماره فرعی از50- اصلی اله آباد

28- اصغرآقاس��ی فرزنداکبر:تمامت دویس��ت 
وسی دو- یکهزارودویس��ت ونودوششم سهم 
مش��اع از7/5س��هم شش��دانگ موض��وع رای 
ش��ماره1572-94/03/31هیئت قان��ون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی که بصورت ششدانگ یکباب خانه 
درآمده وش��ماره2458جهت آن منظورگردیده 

است. 
شماره های فرعی از176- اصلی اسالم آباد

492- غریب غفاری فرزندغالم شاه:شش��دانگ 
یکباب خانه به مساحت254مترمربع.

قیس��ی  ام��ام  زاده  صغراتق��ی   -907
فرزندنصراله:شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه 

مساحت226/30مترمربع.
981- منوچهراحمدی فرزندکاکاخان:ششدانگ 
از27ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت173/45مترمربع.
ردیف ب(

ش��ماره هائی که درموعدمقررتنظیم اظهارنامه 
گردیده وآگهی نگردیده وازقلم افتاده است.

شماره فرعی از3- اصلی موغان
1725- اداره کل بهداری اس��تان اصفهان نسبت 
به4000سهم مش��اع واداره آموزش وپرورش 
به2000س��هم  شهرس��تان شهرضانس��بت 
 مش��اع وش��هرداری شهرضانس��بت به5800

سهم مش��اع از11800سهم:شش��دانگ یکقطعه 
قبرستان.
ردیف ج(

امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر 
، لیکن بواسطه اش��تباه موثری که در انتشار آنها 
رخ داده است و بموجب آراء هیئت محترم نظارت 
یا دس��تور اداری مس��تند به اختیارات تفویضی 
هیئت نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 
مجموعه بخش نامه های ثبتی تا اول مهر س��ال 

1365 منجر به تجدید آگهی شده اند:
ش��ماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه ومستغالت 

شهرضا
365- محمدباقروعبدالرس��ول وعباس��علی 
شریفانی فرزندان محمدمهدی هرکدام نسبت به 
یکسهم مشاع ومحمدحس��ین بهاری فرزندعلی 
نسبت به دوسهم مش��اع وپرویز ونصرت وبیگم 
آغاوتوران طبیبیان فرزندان مهدی به قانون ارث 
نسبت به2/5 سهم مش��اع از7/5سهم :ششدانگ 
یکب��اب کارخانه کاش��ی پزی ک��ه بموجب رای 
شماره681-23/02/26هیئت نظارت شماره پالک 
 از363به 365اصالح گردی��ده اینک تجدیدآگهی 

می گردد.
3738/1- وق��ف ب��ه تولی��ت آقای��ان قدی��ر 
ممیزفرزندحیدروح��اج ش��یخ عبدالرحی��م 
ملکیان فرزندعبدالکریم وحاج ش��یخ محمدعلی 
اسماعیل پورفرزنداس��معیل ومصطفی صدری 
فرزندحاج خدابخش نس��بت به سه 36حبه مشاع 
وس��ودابه رحیمی��ان فرزندعبدالرحیم نس��بت 
به28حبه مش��اع وش��هرداری شهرضانس��بت 
 به8حبه مشاع از72حبه:ششدانگ یکباب خانه که

 درآگهی نوبتی اولیه پالک اصلی ونام خانوادگی 
متقاضی��ان ثب��ت اولیه آگه��ی نگردی��ده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از50- اصلی اله آباد

211- محمدمه��دی ومحمدرضاحفارفرزن��دان 
حیدرعلی ب��ه ترتیب نس��بت به یک دوم س��هم 
مش��اع ویک سوم س��هم مش��اع والهه خدادادی 
پورش��هرضافرزندولی اله نس��بت به یک ششم 
سهم مشاع از5سهم:ششدانگ قطعه ملک،که نوع 
ملک درآگهی نوبتی اولیه اشتباهاقطعه زمین آگهی 
گردیده ونام خانوادگی نامبردگان فوق درآگهی 
تجدیدی اشتباهافخاروخدادادی قیدگردیده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از106- اصلی ارش آباد

وقدس��یه  واحت��رام  مهرالمل��وک   -23
ومهنازوفریباوافس��روفاطمه بیگم وزهراهمگی 
گالبگیرفرزندان حس��ینعلی هرکدام نس��بت به 
پنج- سیزدهم سهم مشاع به اس��تثناءبهاءثمنیه 
عرص��ه واعی��ان وامیرگالبگیرفرزندمحمدعلی 
نسبت به ش��ش سهم ودوازده- س��یزدهم سهم 
مشاع به استثناءبهاءثمنیه عرصه واعیان وفرشته 
احتشامی فرزندمحمدنسبت به بهاءثمنیه عرصه 
واعی��ان 10س��هم مش��اع وس��یداحمدحجازی 
فرزندس��یدفضل اله نسبت به10س��هم مشاع به 
اس��تثناءبهاءثمنیه اعیانی 5سهم مشاع ونرجس 
خاتون امینی ش��هرضافرزندابراهیم نس��بت به 
بهاءثمنی��ه اعیانی5س��هم مش��اع وغالمعل��ی 
عس��گری فرزندابراهی��م نس��بت به2س��هم 
مش��اع ب��ه اس��تثناءبهاءثمنیه اعیان��ی وحمید 
صالحپورفرزندرمضان نس��بت به 2سهم مشاع 
به استثناءبهاءثمنیه اعیانی وراضیه محمدرجبی 
فرزندحسین نس��بت به بهاءثمنیه اعیانی4سهم 
مشاع از24سهم:ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
که دراظهارنام��ه وآگهی نوبتی اولی��ه نام ونام 
خانوادگ��ی متقاضی ثب��ت اش��تباه قیدگردیده 
وبموج��ب رای ش��ماره4549-28/04/05هیئت 
نظارت دس��توراصالح اظهارنامه وتجدیدآگهی 

صادرگردیده،اینک تجدیدآگهی می گردد.
  ب��ه موجب م��اده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی 
نس��بت به امالک و رقبات مندرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی نس��بت به آنهائی ک��ه تقاضای ثبت 
ش��ده به ش��رح ردیف های الف وب ظرف مدت 
90 روز ونس��بت به آنهائی که طب��ق آراء هیات 
نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش��ده به شرح ردیف 
ج ظ��رف م��دت 30 روز دادخواس��ت واخواهی 
خود را به ای��ن اداره ارائه وطب��ق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت ،معترض می بایس��ت ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی 
تقدیم دادخواس��ت رااز مراجع ذیصالح قضائی 
اخذ وبه این اداره تس��لیم نمای��د درصورتی که 
قبل از انتش��ار آگهی دعوائی اقامه ش��ده باشد 
طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوا ظرف مدت مرقوم ارائ��ه نماید .اعتراضات 
یاگواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است ومطابق قس��مت اخیر ماده 16 
وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
درموقع تعیی��ن حدود درص��ورت مجلس قید 
وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نس��بت 
به حدود و حقوق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون 
 ثبت وتبصره 2ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف
 پرون��ده ه��ای معترض��ی ثب��ت پذیرفت��ه 
ب��ه نس��بت  آگه��ی  ش��د.این   خواه��د 
 ردیف های ال��ف وب دردونوبت ب��ه فاصله 30 
 روز ونس��بت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ

نام��ه  روز  در  اول  نوب��ت  انتش��ار    
 زاین��ده رودچ��اپ اصفه��ان درج و منتش��ر

 می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/09/03

م الف426  سید مهدی میرمحمدی- رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1394 
 اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

 قالی بخش 12 کاشان
7/516 بموج��ب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و 
امالک کش��ور و ماده 59 - اصالحی و آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 1394 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و نیز امالکی که در 
آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده ویا آنچه طبق 
آراء هیات محترم نظ��ارت و اختیارات تفویضی 
آگهی های نوبتی آن تجدید گردیده بش��رح ذیل 

آگهی میگردد :
)بند الف(

امالکی که تقاضای ثب��ت آنها پذیرفته ش��ده و 
مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت 

انتشار آگهی 90 روز میباشد بدین شرح است :
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه وامالک 

جوشقان قالی
2816 فرعی آقای محمد اهلل وردی قهرود فرزند 
رمضانعلی شش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعی و 
مشجر واقع در جوشقان به مس��احت 686/38 

متر مربع .
3042 فرعی شهرداری جوشقان قالی ششدانگ 
یکباب قبرس��تان و زمین بائ��ره متصله واقع در 
جنب اراضی الس��تان جوش��قان به مس��احت 

70876/33 متر مربع .
4154 فرعی شهرداری جوشقان قالی ششدانگ 
قطعه زمین بائره محل گورستان قدیمی مفروزی 
از ش��ماره 3042 فرعی واقع در جنب اراضی و 

باغات الستان جوشقان به مساحت 3365/63 
متر مربع .

 شماره های فرعی از پالک بیس��ت ویک اصلی 
ابنیه و امالک کامو

165 فرعی خانم حمیده زین الدین فرزند حس��ن 
تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه 
و محوطه متصل به آن واقع در کامو به مساحت 

116 متر مربع .
257 فرعی خانم زینب حس��ن بیکی فرزند محمد 
علی ششدانگ یکبابخانه واقع در کامو به مساحت 

96/90 متر مربع .
258 فرعی خانم زینب حس��ن بیکی فرزند محمد 
علی شش��دانگ یکباب انباری واق��ع در کامو به 

مساحت 16/80 متر مربع .
310 فرعی آقای احمد احس��انی فرزند حس��ن 

شش��دانگ یکبابخانه واقع در کامو به مس��احت 
164/80 متر مربع .

579 فرعی آق��ای علی اکبر خان��ی فرزند عباس 
ششدانگ قلمستان و طویله مخروبه متصل بهم 

واقع در کامو به مساحت 250/57 متر مربع .
 ش��ماره های فرعی از پالک بیس��ت و دو اصلی 

ابنیه و امالک چوقان
199 فرعی خانم زه��را عادلی فرزن��د امید علی 
تمامی سه سهم مش��اع از 24 س��هم ششدانگ 
عمارت واقع در چوقان به مساحت 554/97 متر 

مربع .
248 فرعی آقای محمد عل��ی عادلی و خانم زهرا 
عادلی فرزندان امید علی بترتیب نسبت به یکدانگ 
مشاع و س��ه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ باغ 

واقع در چوقان به مساحت 7993/75 متر مربع .
   ش��ماره ه��ای فرع��ی از پ��الک بیس��ت
  و ش��ش اصل��ی ابنی��ه وام��الک مزرع��ه 

همواریه کامو
226 فرعی آقای مرتضی عارضی فرزند محمد آقا 
اصالتا" و خانم راضیه صابری مقدم فرزند فتح 
اله قیومتا" از طرف فرزند صغیرش محمد حسین 
عارضی فرزند مصطفی بالمناصفه شش��دانگ 
قطعه زمین محصور واق��ع در همواریه کامو به 

مساحت 323/40 متر مربع .
264 فرعی خانم زهرا اب��و ترابی فرزند میرزاآقا 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در همواریه 

کامو مفروزی از شماره 165 فرعی .
265 فرعی آقای نورالدین موءم��ن فرزند علی 
اصغر شش��دانگ قطعه زمین واقع در همواریه 

کامو به مساحت 347/71 متر مربع .
266 فرعی آقای باقر چوپانیان فرزند غالمرضا و 
خانم امه لیال رضا دوست فرزند رضا بالمناصفه 
شش��دانگ یکبابخانه واق��ع در همواریه کامو به 

مساحت 365 متر مربع .
267 فرعی آقای حس��ینعلی عقیل��ی فرزند علی 

اکبر و خانم تاج عقیلی فرزند محمد آقا بالمناصفه 
شش��دانگ قطعه زمین واقع در همواریه کامو به 

مساحت 500 متر مربع .
268 فرعی آقای حسین صفری فرزند محمد آقا 
و خانم مریم رزاقیان فرزن��د محمود بالمناصفه 
ششدانگ قطعه زمین به مس��احت 231/87 متر 

مربع .
  ش��ماره های فرعی از پالک 38 - اصلی ابنیه و 

امالک مزرعه کرسکان علیا کامو
108 فرعی آقایان حسین و رضا و محمد شهرت 
همگی محمد زاده فرزندان اسمعیل بترتیب نسبت 
به سه دانگ مشاع ویکدانگ و نیم مشاع و یکدانگ 
و نیم مشاع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی 
واقع در مزرعه کرسکان علیا به مساحت 610/38 

متر مربع .
 ش��ماره های فرعی از پ��الک 41- اصلی ابنیه و 

امالک مزرعه الزق
223 فرع��ی آق��ای غالمحس��ین چوپانی��ان 
 فرزند حس��ن شش��دانگ یکدرب باغ موس��تان 
اط��اق یکب��اب  ب��ه  منض��م  مش��جر   و 
 زراعتی واقع در مزرعه الزق به مساحت 2632 

متر مربع
 ش��ماره های فرعی از پ��الک 60- اصلی ابنیه و 

امالک مزرعه بیدآبید کامو
2 فرع��ی خان��م رقیه س��لطان علی پ��ور فرزند 
غالمعل��ی و آقایان امرال��ه و عبد ال��ه ابوترابی 
فرزن��دان س��یف ال��ه بترتیب نس��بت به س��ه 
 دانگ مش��اع و یکدان��گ ونیم مش��اع و یکدانگ
 ونیم مش��اع از شش��دانگ یکدرب باغ موستان 
واقع در مزرعه بیدآبید به مساحت 2894/73 متر 

مربع .
 ش��ماره های فرعی از پالک 66  - اصلی ابنیه و 

امالک مزرعه مزرائف بزرگ کامو
86 فرعی آقای محس��ن رحمتی کاموئی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یکدرب باغ واقع در مزرعه 
مزرائف بزرگ کامو به مس��احت 1396/12 متر 

مربع .
 ش��ماره های فرعی از پالک 67 - اصلی ابنیه و 

امالک مزرعه ارقش کامو
120 فرع��ی خان��م صفی��ه رحمان��ی فرزن��د 
 احمد شش��دانگ یک��درب ب��اغ موس��تان واقع 
در مزرعه ارقش کامو به مساحت 1233/18 متر 

مربع .
)بند ب(

امالکی که آگهی ه��ای نوبتی آنها در موعد مقرر 
منتشر لیکن بواسطه اشتباه موءثری که در انتشار 
آنها رخ داده است و به موجب آراء هیات نظارت 
اس��تان یا دس��تور اداری مس��تند به اختیارات 
تفویض هیات نظارت موض��وع بندهای 385 و 
386 و 387 مجموعه بخش��نامه های ثبتی تا اول 
مهرماه س��ال 65 منجر به تجدید آگهی شده اند 

بدین شرح است :
 ش��ماره های فرعی از پالک یک اصل��ی ابنیه و 

امالک جوشقان قالی
737 فرعی خانم فاطمه س��لطان قمصری فرزند 
غالمعلی و خانم رباب پ��ژم فرزند محمد بترتیب 
نسبت به دو دانگ مش��اع و چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه واقع در کوی میانده جوشقان 
که قبال" اشتباها" پالک 837 فرعی آگهی گردیده 

است .
لذا بموج��ب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک 
چنانچه کس��ی به ام��الک من��درج در این آگهی 
اعتراض )واخواهی( داشته باشد نسبت به آنهایی 
که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ انتشار 
اولی��ن نوبت این آگه��ی ظرف م��دت 90 روز و 
نس��بت به آنهایی ک��ه طبق راءی هی��ات نظارت 
آگهی آنه باید تجدید شود بش��رح ردیف )ب( از 
تاریخ اولین نوبت انتش��ار این آگهی ظرف مدت 
30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را تس��لیم 
این اداره نموده و رس��ید دریافت دارد ضمنا" 
معترض بایس��تی از تاریخ تسلیم اعتراض مدت 
یکماه مب��ادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع 
قضایی نموده و گواهی ط��رح دعوا اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید . در صورتی که قبل از انتشار 
این آگهی دعوایی اقامه ش��ده باشد طرف دعوا 
بایس��تی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح 
دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات 
یا گواهی طرح دع��وی که بع��د از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر اس��ت و مطابق ماده 
16 و تبصره ماده 17 قان��ون ثبت رفتار خواهد 
شد . ضمنا" طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود ودر صورت 
مجلس تحدید قید و واخواه��ی صاحبان امالک 
و مجاورین نس��بت ب��ه حقوق ارتفاق��ی مطابق 
م��اده 20 قانون ثبل��ت و اصالح��ی آن پذیرفته 
خواهد شد . این آگهی نس��بت ردیف )الف( ودر 
 دو نوب��ت وب��ه فاصل��ه 30 روز از تاریخ اولین

 نوبت انتشار و نسبت به ردیف )ب( فقط یک نوبت 
 در روزنام��ه زاینده رود چ��اپ اصفهان درج و 

منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 94/8/3
تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/9/3

م الف 21226 اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان 
قالی بخش 12کاشان 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1394 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

  7/479 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک 
و ماده 59 اصالحي آیین نامه مربوطه امالکي که 
تقاضاي ثبت آنها در س��ه ماهه دوم سال 1394 
پذیرفته ش��ده و امالکي که در آگهي نوبتي قبلي 
از قلم افتاده و نیز آنچ��ه طبق آرای هیات محترم 
نظارت ثبت آگهی آنها بای��د تجدید گردد مربوط 

به حوزه ثبتی نطنز  به شرح ذیل آگهي مي گردد:
بند الف:

اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر 
نطنز و قرا حومه

شماره فرعی از یک– اصلي اوره 
1981 – خانم حش��مت زرین ف��رد فرزند مراد 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 409/65  

متر مربع 
شماره فرعی از 53 – اصلي واقع در افوشته 

1347 – آق��ای خلی��ل س��خنور فرزن��د عباس 
ششدانگ قطعه زمین که قبال کوچه متروکه بوده 

بمساحت 72/87  متر مربع 
شماره های فرعی از 100 – اصلي واقع در طامه 

1597 – آقای مجید رضایی طامه فرزند مصطفی 
پنج س��هم مفروز طرف ش��مالی قطعه زمین نه 
قفیزی مشهور پی گرده که درآگهی های قیلی از 

قلم افتاده است 
2303 – آقای محمدرضا تق��ی زاده طامه فرزند 
زینل ششدانگ اتاق مخروبه و فضای جلوی آن 

بمساحت 197/20 متر مربع 
شماره فرعی از 118 – اصلي واقع در جاریان 

1059 – آقای اسمعیل رحیمی نادی فرزند محمود 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 245 متر مربع 

شماره فرعی از 120 – اصلي واقع در خفر 
1360 – خان��م معصومه خدام��ی خفری فرزند 
عباس 4/5 سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 838/50 مترمربع 
شماره فرعی از 127 – اصلي واقع در دستجرد 

1207 و 1208–  آقای محمد خداداد فرزند رضا 
شش��دانگ یکدرب باغچ��ه و حص��ار مخروبه 

بمساحت 418 متر مربع
دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چیمه رود 

وبرزرود و قراء حومه
شماره فرعی از 15 – اصلي واقع در بیدهند 

2856 – آقای قدرت اله آقامحمدي نظري فرزند 
حسن ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

189/85 متر مربع 
شماره فرعی از 25 – اصلي واقع در چیمه رود 

3324 – آق��اي ناص��ر دادخ��واه چیم��ه فرزند 
جعفر ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1485/84 

مترمربع
شماره فرعی از 44 – اصلي واقع در ابیانه 

529 – آقاي ماشااهلل اسحاقي ابیانه فرزند حسین 
شش��دانگ یکباب خانه در حال احداث بمساحت 

201/10 مترمربع
شماره فرعی از 95 – اصلي واقع در شجاع آباد 

206 – خانم شهربانو ش��باني فرزند حسینعلي 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 174 مترمربع

شماره هاي فرعی از 128 – اصلي واقع در هنجن 
265– آقای حسین احمدیان هنجنی فرزند علي آقا 
ششدانگ یکباب اتاق تحتاني و فوقاني بمساحت 

21 متر مربع
461 – آقاي عل��ي مقیمي هنجن��ي فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 577/55 مترمربع

2138 – آقاي زین العابدین علي نقي هنجني فرزند 
علي شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 169/50 

مترمربع
شماره های فرعی از 149- اصلی واقع در طره

3138– آق��ا کری��م کریم��ي طره فرزن��د رضا 
 شش��دانگ یکب��اب خان��ه بمس��احت 218/55 

متر مربع
3140 – آق��ای عب��اس کامیاب فرزند حس��ین 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 147/70 متر مربع 
3141 – آقای محمد علي اکبر کامراني فرزند علي 

اکبر شش��دانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 
309/30 متر مربع

شماره های فرعی از 150- اصلی واقع در برز
460 – خانم ش��وکت برزرودي فرزند میرزاآقا 
شش��دانگ یکدرب باغچه بمساحت 118/30 متر 

مربع 
2659 – آقاي سیدحس��ین می��رزا باقري برزي 
فرزند سیدمهدي ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

272/70 مترمربع
2670 – آق��اي اصغ��ر چه��رزاد فرزن��د محمد 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 215/75 مترمربع 

مفروز و مجزي شده از 151 فرعي
سوم (شماره های مربوط به بخش یازده طرقرود 

و قراء حومه 
شماره فرعی از یک– اصلي واقع در طار 

2877 – آقای امیرحسین ذبیحی پور فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 147/25 متر مربع 

شماره فرعی از 37– اصلي واقع درکشه 
1004 –  خانم فاطمه رحیمی کش��ه فرزند عباس 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 128/16 متر مربع 
ش��ماره فرع��ی از 39– اصلي واق��ع در مزرعه 

اسفیجار کشه ،
56 – آقای اکبر ش��کیبایی فرزند امیر ششدانگ 
 قطع��ه زمی��ن محص��ور بمس��احت 907/38 

متر مربع  
شماره های فرعی از  193- اصلي واقع در طرق 

2317 –  آق��ای قدرت اله زینال��ی گردابی فرزند 
میرزا دو س��هم مشاع از یازده س��هم ششدانگ 
قطع��ه زمین مش��جر در بخ��ش گ��وری پایین  

بمساحت  321 مترمربع
4840 – خانم اقدس رشیدی طرقی فرزند حسن 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 66/07 مترمربع
بند ب( امالکیک��ه بموجب آراء هی��ات نظارت و 
یا اختیارات تفویضی به روس��ا ادارات ثبت می 
بایست تجدید آگهی گردند به شرح ذیل می باشد :

شماره فرعی از  193- اصلي واقع در طرق 

2426 – آق��ای محم��ود جاللی��ان فرزند عباس 
شش��دانگ یک��درب ب��اغ محصور و مش��جر 
 بمس��احت 1180 مترمربع انتقال��ی از مهدیقلی
  جاللی��ان و صدیق��ه اصغ��ری طرق��ی ک��ه
  در آگه��ی نوبت��ی قبلی ن��ام محل وق��وع ملک

 اشتباها مزده قید گردیده که بدین وسیله اصالح 
می گردد . 

 لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه ش��خص یا اشخاصی نس��بت به امالک 
مندرج در بند الف این آگهي اعتراض )واخواهی( 
داشته باشند بایستی از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگهی ظ��رف م��دت 90 روز و نس��بت به امالک 
مندرج در بند ب این آگه��ی نیز ظرف مدت یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خود را کتبا ب��ه این اداره 
تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند و برابر قانون 
معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف 
مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تس��لیم نمایند و چنانچه قبل از تاریخ اولین 
انتشار دعوایی اقامه شده و در جریان باشد وفق 
ماده17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر جریان 
دعوی به اداره ثبت تس��لیم و اال حق او س��اقط 
خواهد شد و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 
 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 
آیین نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاق��ي در موقع 
تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید 
 و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون
 ثبت خواهد بود  این آگهي در دو نوبت و به فاصله 
س��ی روز در روزنامه زاینده رود درج ومنتشر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 3 /1394/8
تاریخ انتشار نوبت دوم: 3 /1394/9

م الف 220 عباسعلی عمرانی-   رییس ثبت اسناد 
و امالک نطنز            



خبر 
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ــان، گفت: پيش بينى مى شود  مدير جهاد كشاورزى شهرستان كاش
ــتان كاشان برداشت و  امسال 200 كيلوگرم زعفران از مزارع شهرس

پس از فرآورى و بسته بندى به بازار  عرضه شود.
ــب و  ــرايط آب و هوايى مناس  مجيد كافى زاده، اظهار كرد: وجود ش
برخوردارى از آب قنوات با كيفيت بسيار خوب و خاك مرغوب موجب 
شده است در روستاها و مزارع كوهستانى شهرستان كاشان پرورش و 

توليد محصول زعفران انجام  شود.
ــت عالى، ــا كيفي ــوب و ب ــد محصول مرغ ــه تولي ــان اينك ــا بي وى ب
ــول ــن محص ــده اي ــاورزان توليدكنن ــراى كش ــبى ب ــازار مناس  ب

ــــاورزان  كش ــرد:  ك ــح  تصريــــ ــت،  اس آورده  ــد  پديــــ
ــاال  ب ــيار  بس ــرد  رويك ــتانى  كوهس ــق  مناط ــتاهاى  روس
ــران ــول زعف ــد محص ــت و تولي ــه كش ب ــبت  ــى نس و خوب

 دارند.
ــان ادامه داد: متوسط عملكرد  مدير جهاد كشاورزى شهرستان كاش

توليد محصول زعفران شهرستان در هر هكتار پنج كيلوگرم است.
به گفته كافى زاده، روستاى علوى در منطقه كوهستانى غرب شهرستان 
كاشان، با برخوردارى از آب قنوات و اراضى كشاورزى مرغوب و سازگار 
ــار از اراضى زير  ــت زعفران در حال حاضر داراى 20 هكت جهت كش
كشت اين محصول است و 30 خانوار بهره بردار كشاورز در اين زمينه

 فعاليت مى كنند.  
ــبت  ــاره به اينكه محصول زعفران، داراى نياز آبى كمتر نس وى با اش
ــان كرد: نياز آبى ــاير محصوالت زراعى منطقه است، خاطرنش به س

ــت و اين  ــال اس ــب در س ــر مكع ــزار و 500 مت ــار  3ه ــك هكت  ي
ــهريورماه ــول زعفران در اواخر ش ــت كه نياز آبى محص در حالى اس
 تا آبان بوده و در اين ماه ها باغات منطقه نياز به آبيارى كمترى دارند.

ــان ادامه داد: زمان برداشت  ــتان كاش ــاورزى شهرس مدير جهاد كش
محصول زعفران وقتى است كه كشاورزان عمليات كاشت و داشت و 
برداشت ساير محصوالت كشاورزى را انجام داده اند و به عبارتى زمان 
فراغت از ساير فعاليت هاى كشاورزى منطقه، زمان برداشت محصول 

زعفران فرا مى رسد.
ــتاى علوى در  ــت زعفران عالوه بر روس ــد: كش كافى زاده ،يادآور ش
روستاهاى مناطق كوهستانى شهرستان و در بخش هاى نياسر،قمصر 

و برزك نيز صورت مى گيرد.  
ــر  ــغ ب ــارى بال ــال ج ــود در س ــى مى ش ــرد: پيش بين ــان ك وى بي
ــان برداشت و پس از  200 كيلوگرم زعفران از مزارع شهرستان كاش

فرآورى و بسته بندى به بازار عرضه شود.
ــد: در سال هاى  ــتان كاشان متذكر ش مدير جهاد كشاورزى شهرس
ــتمر و كاهش آب دهى قنوات ــالى مس اخير به دليل بحران خشكس

ــادى خوب،  ــم و درآمد اقتص ــاز آبى ك ــتانى و ني  در مناطق كوهس
كشت و پرورش محصول زعفران رشد چشم گيرى داشته است.

ــه اى بين ــوازن منطق ــه ت ــچ گون ــت: هي ــان گف ــتاندار اصفه اس
 شهرستان هاى مختلف در اين استان وجود ندارد.

ــن ــه اى بي ــوازن منطق ــرارى ت ــزود: برق ــور اف ــول زرگرپ رس
ــتان از  ــتان هاى يك اس ــتان هاى مختلف و همچنين شهرس  اس

سياست هاى دولت تدبير و اميد است.
ــفر به شهرستان  ــال گذشته با س وى با بيان اينكه از حدود يك س
هاى مختلف مسايل و مشكالت آنها در شهرستان و يا دراستاندارى
 مورد بررسى قرار گرفت، تصريح كرد: محورهاى اصلى رشد،رونق 
و توسعه شهرستان در جلساتى با حضور مديران كل اجرايى استان 

ومديران شهرستان ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
زرگرپور با بيان اينكه در اين جلسات راهكارهايى براى حل مشكالت 
ارائه مى شود، افزود: فرمانداران موظف هستند مصوبات اين جلسات 

را پيگيرى كنند.
ــتاى بازديدى  ــه در راس ــتاندار اصفهان با بيان اينكه اين جلس اس
ــهرو ميمه  ــاهين ش ــتان ش كه حدود يك ماه و نيم قبل از شهرس
ــه در پنج محور  ــن جلس ــد، افزود:در اي ــت، برگزار ش صورت گرف
ــات  ــت و تاسيس ــاورزى، صنعت، محيط زيس ــوزه ى آب و كش ح

زيربنايى، موضوعات بررسى و تصميماتى اتخاذ شد.
ــهر گفت:  ــاهين ش ــكالت ش ــاره به مش ــان با اش ــتاندار اصفه اس
ــيار پايين و غيرقابل باور است  ــتان بس سرانه آموزشى اين شهرس
ــن كردن يكسرى از  ــد، با تبديل به احس ــه مقرر ش و در اين جلس
زمين هاى با كاربرى آموزشى، منابع مالى الزم فراهم شود و هرچه 

سريع تر مدارس از حالت دو شيفته خارج شود.
وى مسايل آب و فاضالب را از ديگر مشكالت اين شهرستان برشمرد 
ــتان مانند ميمه، وزوان، گز و  و افزود: برخى از شهرهاى اين شهرس
ــع آورى فاضالب و تصفيه برخوار و گرگاب، اجراى پروژه هاى جم
ــتا تصميمات خوبى ــت كه در اين راس ــريع اس  آن ها نيازمند تس
ــترى پيگيرى  ــرعت بيش ــروژه ها با س ــد و اجراى اين پ  اتخاذ ش

خواهد شد.
زرگرپور به ايجاد ورزشگاه جديد در شاهين شهر اشاره كرد و گفت: 
با توجه به فقر شديد ورزشى در منطقه ، تصميم گرفته شد كه عالوه 
ــگاه 15 هزار نفرى ديگرى نيز احداث  ــگاه موجود ،ورزش بر ورزش
ــايل مربوط به محيط زيست و مسايل زيربنايى  شود و در مورد مس
مسكن مهر از جمله ساخت مدرسه و واحدهاى تجارى تصميماتى 

اتخاذ شد.
وى با اشاره به مشكالت جاده علويجه، گفت:ترافيك فعلى اين جاده 
با طراحى هاى اوليه آن مغايرت دارد و در چند ماه گذشته حوادثى 

در اين محور اتفاق افتاده است.
ــتانداراصفهان با بيان اينكه به مدير كل راه و شهرسازى استان  اس
ــتان، تكميل ــازى اس ــده كه اولويت اول پروژه هاى راه س اعالم ش
 اين پروژه است، تصريح كرد: با راهكارهاى ارائه شده تا دهه ى فجر 
امسال 14 كيلومتر از اين جاده تكميل و بخش عمده اى از مشكالت 
ــز در اولويت ــر باقى مانده ني ــد و 25 كيلومت آن برطرف خواهد ش
 قرار گرفته و اعتباراتى در نظر گرفته شده كه پيگيرى خواهد شد.

وى گفت : با اجرايى شدن اين تصميمات و مصوبات، در محورهايى 
ــتان سرانه ى ــبت به متوسط اس ــاهين شهر نس كه شهرستان ش

 پايين ترى دارد، پيشرفت و تعادل برقرار خواهد شد.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان كاشان خبر داد:
توليد 200 كيلوگرم زغفران

 از مزارع كاشان

توازن منطقه اى بين شهرستان هاى 
اصفهان وجود ندارد

ــر  ــت: نظ ــان، گف ــتان اصفه ــاى اس ــركل كتابخانه ه مدي
ــتان را به  ــهرضا، اين شهرس ــتان ش ــووالن شهرس مثبت مس
ــى ــه كتاب خوان ــاخص در زمين ــتان هاى ش ــى از شهرس يك

 تبديل كرده است.
ــاى عمومى  ــن كتابخانه ه ــه انجم ــى، در جلس ــروز صادق به
ــتان را يكى از شهرستان هاى  ــهرضا، اين شهرس شهرستان ش
ــا  ــوردارى از كتابخانه ه ــه برخ ــتان در زمين ــژه اس وي
ــهرضا و  معرفى كرد و گفت: نظر ويژه اى از جانب فرماندارى ش

رييس انجمن كتابخانه هاى شهرضا در زمينه ارتقا ى سطح 
فرهنگى كتاب خوانى در اين شهرستان وجود دارد.

وى با اشاره به برگزارى نشست كتاب خوانى در 
سطح كشورى، استانى و شهرستانى، تصريح 

ــاخص ترين اين  كرد: يكى از بهترين و ش
ــتان شهرضا  ــت ها توسط شهرس نشس
ــت كه از تالش هاى  ــده اس برگزار ش
ــر  ــتان خب ــه شهرس كل مجموع
ــاى  ــركل كتابخانه ه مى دهد.مدي
ــح كرد:  ــان، تصري ــتان اصفه اس
ــت به صورت دنباله دار اين نشس
ــاهد افزايش   ادامه دارد و بايد ش
ــدارس  ــطح م ــژه در س آن به وي

ــتان  شهرس ــگاه هاى  دانش و 
ــاره به نقش مهم  ــيم.صادقى با اش باش

ــگ  ــج فرهن ــا در تروي خانواده ه
كتاب خوانى، گفت: تداوم 

ــهرضا  ــده در زمينه كتاب خوانى، ش ــات برنامه ريزى  ش اقدام
ــه كتاب خوانى  ــژه در زمين ــتان هاى وي ــى از شهرس را به يك
تبديل كرده است.وى يكى از مشكالت موجود در كتاب خانه هاى 
ــت و افزود: با واگذارى  مشاركتى را كمبود نيروى انسانى دانس
ــور مشكالت نيروى  اين كتابخانه ها به نهاد كتابخانه هاى كش
ــا از كتب  ــوردارى اين كتابخانه ه ــزات و برخ ــانى و تجهي انس
ــود. ــاد كتابخانه هاى عمومى، مرتفع مى ش جديد با كمك نه

ــدارس را يكى  ــتان اصفهان، م مديركل كتابــــخانه هاى اس
ــاى  ــن جايــــگاه ه از مــــهم تري

مهــــــم در زمينه ى كتاب خوانى دانست و تصريح كرد: يكى 
از پيشنهاد هاى خوبى كه به آموزش وپرورش داده  شده است، 
آشناسازى دانش آموزان، به ويژه در مقطع ابتدايى با كتابخانه ها، 
كتابدارى و كتاب خوانى در محيط كتابخانه در قالب اردوهاى 

درون شهرستانى است.
شـاهد تعطيلـى بسـيــــارى از كتابخانه هـاى

 شهرستان هستيم
ــز در اين گفت:  ــهرضا ني رييس نهاد كتابخانه هاى عمومى ش
شهرضا داراى چهار كتابخانه نهادى، هشت كتابخانه مشاركتى و 
چهاركتابخانه مستقل است كه متاسفانه شاهد تعطيلى بسيارى 
از كتابخانه هاى شهرستان هستيم.فاطمه پورخاقان،  با اشاره به 
ــان فرهنگ مكتوب در هفته   برگزارى همايش تجليل از خادم
ــاعدت هاى خيران در ماه هاى گذشته  كتاب خوانى، گفت: مس
ــتان زياد بوده  است كه از جمله  نسبت به كتابخانه هاى شهرس
مى توان به رنگ آميزى سالن مطالعه برادران، خريد ميز جلسات 

در كتابخانه عالمه طباطبايى شهرضا اشاره كرد.
ــهرضا به كتابخانه  ــاره به الحاق زمين شركت نفت ش وى با اش
ــاق اين زمين، كمبود هاى  عالمه طباطبايى، اظهار كرد: با الح
ــه  ــات كتابخان ــى مصوب ــرى مكان ــه پيگي ــود در زمين موج
ــام مى گيرد. ــترى انج ــرعت بيش ــا س ــتان ب مركزى شهرس
ــاره به جذب  ــهرضا با اش رييس نهاد كتابخانه هاى عمومى ش
ــده  ــك دارايى هاى در نظر گرفته  ش ــدى بودجه تمل 16 درص
ــهرضا، تصريح كرد: فرماندارى شهرضا  براى كتابخانه هاى ش
مبلغ 300 ميليون ريال از بودجه تملك دارايى شهرستان را به 
ــت كه مبالغ دريافت  شده صرف  كتابخانه ها اختصاص داده اس
ــمت هايى از كتابخانه عمومى عالمه طباطبايى ــازى قس بازس
 شده  است.پورخاقان، ادامه داد: كتاب خانه المهدى اسالم آباد 
شهرضا، با توافقى كه با روحانى و هيات امناى مسجد اين منطقه 
ــت در آينده به نهاد كتابخانه هاى شهرستان  صورت  گرفته  اس
منتقل مى شود.وى با اشاره به اهداى بالغ بر 3 هزار و 500 كتاب 
به نهاد كتابخانه هاى عمومى شهرستان، بيان كرد: اين  كتاب ها 
از طريق مبادالت به كتاب خانه هايى كه فاقد اين كتب ها بودند، 
ــد.رييس نهاد كتابخانه هاى عمومى شهرضا با اشاره به  اهدا ش
كتابت خطبه غدير در كتابخانه عمومى عالمه طباطبايى 
شهرضا در عيد غدير امسال، خاطر نشان كرد: برگزارى 
نشست كتاب خوانى در آغاز هفته دفاع مقدس با بازخورد 
ــتان و كشور روبه رو شد  بسيار مثبتى در شهرستان، اس

ــورى كه در دى ماه سال جارى  ــت كتاب خوانى كش و لذا نشس
برگزار خواهد شد به همين دليل به نهاد كتابخانه هاى عمومى 
ــاره به احداث كتابخانه در  شهرضا واگذار شد.پورخاقان، با اش
روستاهاى بيشتر از 1500 نفر جمعيت، گفت: پيگيرى راه اندازى 
كتابخانه در منطقه سروستان شهرضا انجام شده و مذاكرات اوليه 
با هيات امناى مسجد اين منطقه مبنى بر احداث كتابخانه در 
مجاورت مسجد ريحانه النبى اين منطقه انجام شده  است.وى 
ــجد ريحانه النبى در سال 92، گفت:  با اشاره به كلنگ زنى مس
ــجد با ديدى باز نسبت به افزايش فرهنگ  هيات امناى اين مس
كتابخوانى، نسبت به احداث اين كتابخانه در مجاورت مسجد 
ــهرضا، نظر مثبتى دارند.رييس نهاد كتابخانه هاى عمومى ش
ــتانداردهاى  ــاس اس ــه هاى اين كتابخانه بر اس  ادامه داد: نقش
ــايل مورد نظر براى احداث اين  ــت و مس روز طراحى شده  اس
كتابخانه بايد در نظر گرفته شود.پورخاقان با اشاره به پيگيرى 
ــهردارى به كتابخانه ها در  دريافت سهم نيم درصد از بودجه ش
ــارد و  ــغ 1 ميلي ــون از مبل ــرد: تاكن ــار ك ــال جارى، اظه س
ــا در بودجه  ــم درصد كتابخانه ه ــهم ني 800 ميليون ريالى س
ــهرضا 150 ميليون ريال دريافت شده  است.وى  شهردارى  ش
ــهردارى  ــال جارى مبلغ 70 ميليون ريال از ش ادامه داد: در س
ــهرضا دريافت كرده ايم، اما هزينه هاى جارى كتابخانه هاى  ش
ــال تاكنون 110 ميليون ريال بوده است.رييس  شهرضا در امس
ــاره به عدم دريافت  ــهرضا با اش نهاد كتابخانه هاى عمومى ش
سهم نيم درصدى از شهردارى منظريه، تصريح كرد: اين سهم
ــداث كتابخانه  ــا و در زمينه اح ــورت يك ج ــم درصد به ص  ني
ــد  ــتفاده خواهد ش ــت و اس ــه درياف ــهر منظري ــى ش عموم
ــهر  ــكالت مردم ش ــا احداث اين كتاب خانه مش و اميدواريم ب
ــى و مراجعت مكرر  ــه عموم ــتفاده از كتابخان ــه در اس منظري
ــود. ــهرضا رفع ش ــاى ش ــه كتابخانه ه ــهر ب ــن ش ــردم اي م
ــتاى قصرچم  ــاختمان كتابخانه روس ــزود: س ــان، اف پورخاق
ــا تجهيز  ــن كتابخانه ب ــت و اي ــيده  اس ــهرضا به اتمام رس ش
ــت  ــاده بهره بردارى اس ــورد نياز آم ــايل و تجهيزات م به وس
ــازى  ــانى و مرتفع س ــكل نيروى انس كه اميدواريم با رفع مش
ــيم. ــن كتابخانه باش ــاهد افتتاح اي ــرو، ش ــكل كمبود ني مش
ــه داد:  ــهرضا، ادام ــى ش ــه هاى عموم ــاد كتابخان ــس نه رئي
ــازى پيش روند و عالوه  ــمت كيفى س برنامه ريزى ها بايد به س
ــتفاده صحيح و حداكثرى از  ــاهد اس بر افزايش كتابخانه ها، ش

كتابخانه هاى موجود در شهرستان باشيم.

مديركل كتابخانه هاى استان اصفهان؛ 

شهرضا، يكى از شهرستان هاى شاخص
در زمينه كتابخوانى است

ــان، اين شهرستان را  سرپرست فرماندارى ويژه كاش
ــومين منطقه بزرگ توليد فرش ماشينى در جهان  س

عنوان كرد.
ــنگين  ــاره به هزينه هاى س حميدرضا مومنيان با اش
ــتان، گفت:  كنترل اتباع بيگانه غيرمجاز براى شهرس
اشغال بخشى از فرصت هاى شغلى توسط اتباع بيگانه 
يكى از مشكالت موجود است كه ماهانه با بازديدهايى 
ــتگير ــاع غيرمجاز دس ــرد، اتب ــورت مى گي ــه ص ك

 و طرد مى شوند.
ــاع بيگانه را  ــه مركزى براى اتب وى، زندگى در منطق
جذاب خواند و تاكيد كرد: نيروى انتظامى در منطقه 

از نظر نيروى انسانى و تجهيزات در تنگنا قرار دارد.
ــان، در ادامه، اين  ــژه كاش ــت فرماندارى وي سرپرس
شهرستان را سومين منطقه بزرگ توليد فرش ماشينى 
در جهان عنوان كرد و تصريح كرد: 75 درصد از توليد، 

اشتغال و سرمايه گذارى در بخش فرش ماشينى كشور 
ــاره به نشست  ــان صورت مى گيرد.وى با اش در كاش
ــان و صاحب نظران  ــترك فرماندار، شهردار كاش مش
فرش ماشينى در نمايشگاه بين المللى فرش ماشينى 
ــود در اين  ــش از 70 درصد غرفه هاى موج افزود: بي
ــرمايه گذارى آنها  ــگاه از آن كاشانى ها و يا با س نمايش

ايجاد شد.
ــگاه فرش ماشينى در  به گفته وى، براى ايجاد نمايش
ــتيم كه اميدواريم  كاشان با مشكل مكان روبه رو هس
با تالش هايى كه صورت مى گيرد اين مشكل برطرف 
ــتان تحقق اين امر  ــم انداز اين شهرس شود و در چش

پيش بينى شده است.
ــط  ــا تاكيد بر لزوم اخذ مجوز فعاليت توس مومنيان، ب
هيات هاى مذهبى گفت: ذبح گوسفند در معابر عمومى 
ــت كه به دليل  ــالت فرهنگى موجود اس يكى از معض

وجود برخى بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان 
ــويى  ــت لذا بايد با هدايت آن از س موجب نگرانى اس
ــويى مباحث بهداشتى  مانع سوء استفاده شده و از س

آن رعايت شود.
ــته كاشان در ماه  وى با اشاره به شرايط ويژه و برجس
ــود حدود يك هزار هيات   محرم، افزود: با توجه به وج
مذهبى به صورت رسمى و غيررسمى در اين شهرستان 
سعى شده با جلوگيرى از وقوع برخى رفتارهاى ناپسند 
ــم محرم، عزادارى سنتى و خالص  و دور از شأن مراس
و مورد تأكيد مقام معظم رهبرى به طور مطلوب اجرا 

شود.
ــاره به تبعيت و اطاعت مردم كاشان از  مومنيان با اش
فرمايش مقام معظم رهبرى در زمينه پرهيز از قمه زنى، 
ــتان  ــى در ماه محرم در اين شهرس بيان كرد: قمه زن
ــته جايگزين  ــرد و اهداى خون توانس صورت نمى گي
مناسبى براى اين امر شود.وى با رد هرگونه ممنوعيت 
انتشار اخبار حوادث از سوى فرماندارى كاشان عنوان 
ــه و امنيتى در موضوعات  كرد: به غير از اخبار محرمان
قتل و غارت و مواد مخدر، هيچ گونه محدوديتى وجود 
ندارد و اگر كوتاهى در اين زمينه صورت گرفته از سوى 

مسووالن مربوطه انجام گرفته است.

ــه با  ــان، در ادام ــژه كاش ــدارى وي ــت فرمان سرپرس
ــدن به انتخابات مجلس شوراى  ــاره به نزديك ش اش
ــاس ابالغيه هاى  ــر اس ــان كرد: ب ــالمى خاطرنش اس
ــر بر  ــور،كميته هاى ناظ ــده از وزارت كش ــادر ش ص
ــتان تحت عنوان ستاد راهبردى  انتخابات در شهرس
ــووليت فرماندار تشكيل شده است. شهرستان به مس

ــان را  ــتاد انتخابات كاش ــاى س ــداد كميته ه وى تع
ــاس زمانبندى  ــر و تصريح كرد: بر اس 11 كميته ذك
ــت  ــات و ليس ــن مقدم ــه تدوي ــى در مرحل قانون
ــرر به  ــا در موعد مق ــتيم ت ــى هس ــاى اجراي هيات ه
ــود. ــررات اجرايى ش ــاس مق ــر اس ــوب ب ــو مطل نح
ــراى ــداران را ب ــژه فرمان ــات وي ــون انتخاب وى آزم

 نخستين بار در كشور را اقدامى بسيار ارزنده و جالب 
ــزء امن ترين مناطق  ــان ج ــد و عنوان كرد: كاش خوان
ــت و در همه دوره هاى انتخاباتى تاكنون  ــور اس كش
ــته ايم.وى تبليغات زودهنگام را  مشكل امنيتى نداش
از آسيب هاى انتخاباتى دانست و يادآور شد: بر اساس 
ــتان،  ــانى انتخابات شهرس اطالعات كميته اطالع رس
ــراى برخورد با  ــه نبوديم و ب ــا موردى مواج تاكنون ب
ــود دارد،  ــبكه هاى اجتماعى وج ــه در ش مواردى ك

آمادگى الزم را داريم.

فرماندار كاشان:
كاشان، سومين منطقه توليد فرش ماشينى در جهان است

ــب ــان، گفت: از فرصت مناس ــهد اردهال كاش  امام جمعه مش
 به وجود آمده و به تعبيرى پسابرجام، بايد در جذب گردشگران 
خارجى استفاده كرد و در اين راستا بايد زمينه اى ايجاد شود تا 

گردشگران خارجى در كشور ،حضور پيدا كنند.
ــليمانى اردهالى، اظهار  ــلمين مهدى س حجت االسالم و المس
كرد: در همايش هايى كه با محوريت گردشگرى در يك منطقه 
برگزار مى شود، بايد افراد بومى آن منطقه نيز حضور داشته باشند 
ــوند و از وظايف خود در برخورد  تا با مباحث گردشگرى آشنا ش
با گردشگران اطالعاتى را كسب كنند چراكه برخورد افراد يك 

مملكت با گردشگران داخلى و خارجى بسيار مهم و موثر است.
ــور، گردشگرى  وى با بيان اينكه با توجه به جاذبه هاى غنى كش
مى تواند يكى از جنبه هاى موثر در توسعه اقتصادى باشد، افزود: 
از يك طرف نمى توان درهاى مملكت را به روى گردشگران بست 
ــرمايه هاى خدادادى موجود در كشور و از طرف ديگر بايد از س
ــان ادامه  ــال كاش ــهد ارده ــه مش ــام جمع ــتفاده كرد.ام  اس
ــوع جهانى و  ــر يك موض ــن ملت هاى ديگ ــاهده اماك داد: مش
ــى االرض...»  ــيروا ف ــالم نيز با «س ــت و دين اس بين المللى اس
ــت. ــويق كرده اس ــق مختلف تش ــاهده مناط ــردم را به مش م
ــان كرد: گردشگر،  حجت االسالم سليمانى اردهالى، خاطرنش
ــت، اما ركن قبل از آن، اماكنى هستند  يك ركن گردشگرى اس
ــن بايد  ــت و اين دو رك ــده اس ــگران ايجاد ش ــراى گردش كه ب
ــر ميزبانى خوبى  ــان اينكه اگ ــند.وى با بي مكمل يكديگر باش

ــد، حيثيت مالى و اقتصادى جذب گردشگر  وجود نداشته باش
ــتا بايد فرهنگ  ــرد: در اين راس ــت خواهد رفت، اضافه ك از دس
برخورد با گردشگر ايجاد شود كه براى تحقق اين امر، برگزارى 
همايش هايى با محوريت گردشگرى مى تواند موثر واقع شود.امام 

ــان با تاكيد بر اينكه مردم ايران را در  جمعه مشهد اردهال كاش
سراسر دنيا به عنوان مردمى مهمان دوست مى شناسند، گفت: از 
فرصت مناسب به وجود آمده و به تعبيرى پسابرجام بايد در جذب 
ــتفاده كرد و در اين راستا بايد زمينه اى  گردشگران خارجى اس

ــور حضور پيدا كنند. ــود تا گردشگران خارجى در كش ايجاد ش
ــليمانى اردهالى تصريح كرد: قبال به خاطر  ــالم س حجت االس
تبليغات سوئى كه عليه ايران وجود داشت، گردشگران خارجى 
وحشت داشتند كه به ايران بيايند، اما حاال بيش از پيش تقاضاى 
ــور ــد. در موقعيت جديدى كه در كش ــران را دارن حضور در اي

 ايجاد شده، افراد بسيارى از كشورهاى مختلف عالقه دارند كه 
به ايران بيايند و اين موضوع وظيفه ما را دو چندان مى كند.وى با 
بيان اينكه جذب گردشگر و حضور گردشگران خارجى در كشور 
ــد، اظهار كرد: حضور  مى تواند يكى از راه هاى صدور انقالب باش
ــور، اين موضوع را روشن مى كند  ــگران خارجى در كش گردش
ــالمى ايران و نظام جمهورى اسالمى ايران غير از  كه انقالب اس
آن چيزى است كه عليه آن تبليغ شده است.امام جمعه مشهد 
اردهال كاشان، وجود آمادگى جمعى براى استقبال از توريسم 
ــت و اضافه كرد: گاهى براى  و توريسم مذهبى را ضرورى دانس
رساندن فرهنگ مان به كشورهاى ديگر، از وسايل ارتباط جمعى

ــت، اما حضور  ــان هزينه بردار اس ــتفاده مى كنيم كه برايم  اس
گردشگر خارجى در كشور هزينه چندانى براى ما ندارد چرا كه 
ــگر خارجى با هزينه خودش وارد كشور مى شود و بايد از  گردش
اين موضوع استفاده بهينه شود.حجت االسالم سليمانى اردهالى 
خاطرنشان كرد: در زمان حضور گردشگر خارجى در كشور بايد 
فرهنگ خودمان را تبليغ و ترويج كنيم و با اينكار مى توانيم منطق 

قرآنى جمهورى اسالمى را به دنيا صادر كنيم .

خبر
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لزوم استفاده از فرصت پسابرجام براى جذب گردشگر

رييس انجمن كتابخانه هاى شهرضا در زمينه ارتقا ى سطح 
فرهنگى كتاب خوانى در اين شهرستان وجود دارد.

وى با اشاره به برگزارى نشست كتاب خوانى در 
سطح كشورى، استانى و شهرستانى، تصريح 

ــاخص ترين اين  كرد: يكى از بهترين و ش
ــتان شهرضا  ــت ها توسط شهرس نشس
ــت كه از تالش هاى  ــده اس برگزار ش
ــر  ــتان خب ــه شهرس كل مجموع
ــاى  ــركل كتابخانه ه مى دهد.مدي
ــح كرد:  ــان، تصري ــتان اصفه اس
ــت به صورت دنباله دار اين نشس

ــاهد افزايش   ادامه دارد و بايد ش
ــدارس  ــطح م ــژه در س آن به وي

ــتان  شهرس ــگاه هاى  دانش و 
ــاره به نقش مهم  ــيم.صادقى با اش باش

ــگ  ــج فرهن ــا در تروي خانواده ه
كتاب خوانى، گفت: تداوم 

ــاى  ــن جايــــگاه ه شهرضا داراى چهار كتابخانه نهادى، هشت كتابخانه مشاركتى و از مــــهم تري
چهاركتابخانه مستقل است كه متاسفانه شاهد تعطيلى بسيارى 
از كتابخانه هاى شهرستان هستيم.فاطمه پورخاقان،  با اشاره به 
ــان فرهنگ مكتوب در هفته   برگزارى همايش تجليل از خادم
ــاعدت هاى خيران در ماه هاى گذشته  كتاب خوانى، گفت: مس
ــتان زياد بوده  است كه از جمله  نسبت به كتابخانه هاى شهرس
مى توان به رنگ آميزى سالن مطالعه برادران، خريد ميز جلسات 

در كتابخانه عالمه طباطبايى شهرضا اشاره كرد.
ــهرضا به كتابخانه  ــاره به الحاق زمين شركت نفت ش وى با اش
ــاق اين زمين، كمبود هاى  عالمه طباطبايى، اظهار كرد: با الح
ــه  ــات كتابخان ــى مصوب ــرى مكان ــه پيگي ــود در زمين موج
ــام مى گيرد. ــترى انج ــرعت بيش ــا س ــتان ب مركزى شهرس

ــاره به جذب  ــهرضا با اش رييس نهاد كتابخانه هاى عمومى ش
16

ــهرضا، تصريح كرد: فرماندارى شهرضا  براى كتابخانه هاى ش
مبلغ 

ــت كه مبالغ دريافت  شده صرف  كتابخانه ها اختصاص داده اس
ــمت هايى از كتابخانه عمومى عالمه طباطبايى ــازى قس بازس

 شده  است.پورخاقان، ادامه داد: كتاب خانه المهدى اسالم آباد 
شهرضا، با توافقى كه با روحانى و هيات امناى مسجد اين منطقه 
ــت در آينده به نهاد كتابخانه هاى شهرستان  صورت  گرفته  اس

منتقل مى شود.وى با اشاره به اهداى بالغ بر 
به نهاد كتابخانه هاى عمومى شهرستان، بيان كرد: اين  كتاب ها 
از طريق مبادالت به كتاب خانه هايى كه فاقد اين كتب ها بودند، 
ــد.رييس نهاد كتابخانه هاى عمومى شهرضا با اشاره به  اهدا ش

9
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طب سنتى

دريچه دريچه

ــته، باعث پوست پوست شدن  پوشيدن انواع كفش هاى روباز و جلو بس
ــود؛ اما اغلب ما، به پاهاى مان كمتر اهميت  ــنه و ... مى ش و ترك پاش

مى دهيم.
ــاى  ــت از پاه ــراى مراقب ــردى ب ــى كارب ــب توصيه هاي ــن مطل اي

شماست:
ــراف ناخن پا  ــت و اط ــان به پوس ــرم يا ژل هاى آبرس 1ـ زدن كمى ك
ــود. سعى كنيد اين كار را  باعث مى شود، خشكى اين ناحيه برطرف ش
هر شب قبل از خوابيدن يعنى درست وقتى كه پاهاى تان ديگر در تماس 
با زمين نيست، انجام دهيد. البته يك جايگزين مناسب به شما پيشنهاد 

مى كنيم؛ روغن كرچك كه حاوى ويتامينE است.
ــنا يا هر وقتى كه پاهاى تان خيس مى شود،  2ـ بعد از حمام كردن يا ش
ــك كنيد، چون مرطوب ماندن  فاصله بين انگشتان پاهاى تان را خش
ــد. ناخن هاى  ــدن به قارچ  را افزايش مى ده ــتان، خطر مبتال ش انگش
پاى تان را هم بايد به موقع بگيريد؛ مى توانيد اين كار را بعد از استحمام 

انجام دهيد كه ناخن ها خيلى سفت نيستند.
ــه  ــى ك ــن از محصوالت ــردن الك ناخ ــراى پاك ك ــت ب ــر اس 3ـ بهت
ــل فرمالدييد يا  ــيميايى اى مث ــواد ش ــكيل دهنده آنها م در مواد تش
ــتفاده كنيد؛ زيرا باعث خشكى ناخن پا ــتون وجود دارد، كمتر اس اس

 مى شود.
ــر اين اتفاق  ــود. اگ ــا، دچار عارضه  قارچ مى ش 4ـ گاهى ناخن هاى پ
ــان كنيد كه  ــاى را امتح ــت چ ــن درخ ــاد، روغ ــى افت ــر دليل ــه ه ب
ــن قارچ  ــه از بين رفت ــت و ب ــوى اس ــاده ضدعفونى كننده ق ــك م ي

كمك مى كند.
 يك يا دو بار در روز اين روغن را به ناخن پاهاى تان بزنيد. بهترين زمان 
ــت در نرم ترين حالت ممكن  ــت، كه پوس ــتحمام اس اين كار بعد از اس

است. 
ــد از  ــكننده اى دارد، باي ــت ش ــان حال ــاى ت ــر ناخن ه ــا اگ ضمن
ــا و  ــواع ماهى ه ن ــد (ا ــتفاده كني ــرب اس ــيدهاى چ ــع اس مناب
ــرص امگا3  ــان ق ــك ت ــر پزش ــا نظ ــد، ب ــت نداري ــى دوس ــر ماه اگ

بخوريد).

ــه در مجله  ــاده روى ك ــرات پي ــاره ى تاثي ــده درب ــج تحقيقات انجام ش نتاي
«سن و پيرى» منتشر شده است، نشان مى دهد، برنامه پياده روى شخصى كه 
ــت، ميزان توانايى حركتى  براى افراد سالمند و بدون فعاليت طراحى شده اس
ــا  ــادن آن ه ــال افت ــش احتم ــا در كاه ــد، ام ــى ده ــش م ــا را افزاي آن ه

نقش ندارد.
آسيب ديدگى هايى كه بر اثر افتادن ايجاد مى شوند، دليل مرگ و بسترى شدن 
افراد سالمند 65 سال به باال هستند. افتادن افراد سالمند كيفيت زندگى آن ها 

را كاهش مى دهد و باعث كمتر شدن اعتماد به نفس آن ها مى شود.
ــت؛ با اين حال  ــناخته شده اس ورزش يكى از راه هاى كاهش خطر افتادن، ش
تاثير پياده روى كه يكى از ورزش هاى متداول در ميان افراد سالمند است، كامال 

بر روى افتادن مشخص نيست.
ــالمند مورد بررسى  ــاعت پياده روى در افراد س در اين تحقيقات، تاثير 48 س
قرار گرفت. در اين مطالعات 386 فرد غير فعال كه باالى 65 سال سن داشتند 
ــتراليا بودند. اطالعاتى  ــيدنى اس ــى قرار گرفتند، اين افراد اهل س مورد بررس
ــا در 48 هفته  ــد. ميزان افتادن آن ه ــالمتى نيز به اين افراد داده ش درباره س
ــان داد كه تفاوت زيادى بين افتادن در گروهى  اندازه گيرى شد. بررسى ها نش
كه برنامه پياده روى انجام دادند با گروه افرادى كه برنامه ورزشى نداشتند نبود. 
ــى اين افراد افزايش  ــان داد كه ميزان توانايى حركت با اين حال آزمايش ها نش

يافته است.
شواهد نشان مى دهد كه سن نيز بر تاثيرات پياده روى تاثيرگذار است؛ افرادى 

كه باالى 75 سال سن دارند، بيشتر در معرض خطر افتادن هستند.
ــاده روى، تاثيرى بر  ــان مى دهد كه پي مدير اين تحقيقات مى گويد: نتايج نش
افتادن ندارد. پياده روى ورزشى مفيد براى افزايش فعاليت فيزيكى افراد سالمند 
و افزايش كيفيت زندگى آن هاست؛ اما اين ورزش تاثير دلخواه بر روى افتادن و 

افزايش تعادل در اين افراد ندارد.

ــگيرى از بو گرفتن دهان،  ــير براى پيش در مورد قورت دادن روزانه س
بايد بدانيد كه هضم سير درسته، كمى مشكل تر از سيرى است كه پيش 
از ورود به دستگاه گوارش، جويده مى شود؛ اما با اين كار هم،  بخشى از 

فوايد آن به بدن خواهد رسيد.
ــته و هم سير جويده شده،  نكته مهم اين است كه هم مصرف سير درس
باعث آزاد شدن مقدارى گاز (كه مربوط به تركيب هاى گوگردى موجود 

در سير است)،  در بدن مى شود.
ــير در معده، وارد مرى شود و بوى بد   اين گاز مى تواند پس از هضم س
ــت قورت دادن سير  ــد؛ بنابراين ممكن اس ــته باش دهان را در پى داش
ــن بو صددرصد  ــود، اما اي ــث تخفيف بوى نامطلوب آن بش تاحدى باع

از بين نخواهد رفت.
افت فشار خون با مصرف سير

ــود؛ اما زياده روى  ــارخون نمى ش ــير باعث افت فش مصرف متعادل س
ــما  ــار ش ــاز خواهد بود؛ بنابراين اگر افت فش ــكل س در مصرف آن مش
ــك تان  ــه غذايى تان را با پزش ــد برنام ــت، باي بيش از حد طبيعى اس
ــارخون خود  ــر تنظيم فش ــترى ب ــا بتوانيد كنترل بيش مرور كنيد، ت

داشته باشيد.
ــار  ــير، دچار افت فش ــار بهره مندى از فوايد س ــد در كن اگر مى خواهي
ــاده غذايى،  ــدود اين م ــرف متعادل و مح ــالوه بر مص ــويد، بايد ع نش
ــتر و حجم آنها  ــان را بيش ــاى غذايى ت ــا و ميان وعده ه ــداد وعده ه تع
ــى  ــاى اصل ــط در وعده ه ــير را فق ــپس س ــد و س ــر كني را كمت

بگنجانيد.
سير مى تواند به صورت پودر سير، سير تازه يا خشك در غذاهاى مختلف 
ــود؛ اما فراموش نكنيد مصرف متعادل، هميشه در دستور  ــتفاده ش اس

تغذيه شما قرار بگيرد.

چهار راه مراقبت از پا

سالخوردگان پياده روى كنند قورت دادن سير درسته 
فايده دارد يا نه؟

بهداشت فردى

ــران در اكثر  ــت و در اي ــيرين بيان، گياه بومى مناطق مديترانه اس ش
ــاله و داراى  ــيرين بيان گياهى است چند س نقاط كشور مى رويد. ش

ساقه اى به طول يك متر كه در نواحى معتدل تا ارتفاع دو متر مى رسد . 
ــت؛ ميوه آن محتوى 5 تا  گل هاى آن به رنگ بنفش ، سفيد و زرد اس

6 دانه است .
ــيرين بيان به طور خيلى عميق در زمين فرو مى رود. پوست  ريشه ش
ــه زرد رنگ بوده و طعم  ــت. مغز ريش ــير وسياه اس ريشه، قهوه اى س
ــپانيا  ــيرين بيان اس ــته به انواع مختلف تغيير مى كند؛ مثال ش آن بس
ــان، داراى طعم تلخ  ــيرين بيان يون ــم دارد، در حالى كه ش طعم مالي

است .
خواص دارويى:

شيرين بيان از منظر طب قديم ايران معتدل است.
ــف شده است  ــيرين بيان كه به تازگى  كش 1ـ مهم ترين خاصيت ش
ــان كننده زخم  ــود، درم ــتفاده مى ش ــان و اروپا و آمريكا اس و در آلم
ــيرين بيان  ــت؛ براى اين منظور شربت ش ــرطان معده اس معده و س
ــورى قبل از غذا به  ــق غذا خ را تهيه كرده و هر روز به مقدار يك قاش
ــخص معالجه  ــر اين عمل را تا 4 ماه تكرار كنيد، ش مريض بدهيد و اگ

خواهد شد .
2ـ براى تقويت عمومى بدن مفيد است.

3ـ خوردن آن از پيرى جلوگيرى مى كند.
4ـ براى نرم كردن سينه موثر است.

ــت را با چاى شيرين، بيان شستشو دهيد  5ـ زخم ها و تاول هاى پوس

تا زود خوب شود.
ــوط مى كنند كه  ــت و معموال آن را با گياهان ديگر مخل 6ـ ملين اس

انقباضات را كم مى كند.
7ـ مدر و عرق آور است.

ــيرين بيان را  ــه ش ــرف كردن زخم و التهاب دهان، ريش 8ـ براى برط
بمكيد.

9ـ سرفه را برطرف مى كند.
10ـ ورم معده را برطرف مى كند.

11ـ تنگى نفس را تسكين مى دهد.
12ـ براى درمان سوء هاضمه مفيد است.

13ـ براى از بين بردن نفخ شكم مفيد است.
ــردرد مى كند، براى اين منظور  ــم را تقويت كرده و رفع س 14ـ چش
ــتفاده كنيد : دوگرم ريشه شيرين بيان را پودر كرده و  از فرمول زير اس
ــكر و يك گرم رازيانه مخلوط كنيد، سپس آن را در آب  با يك گرم ش

خيس كرده و هر روز بخوريد.
15ـ براى درمان موخوره، چاى شيرين بيان را به سر بماليد.

16ـ براى رفع بوى بد زير بغل و پا از برگ هاى شيرين بيان پماد درست 
كرده و در اين قسمت ها بگذاريد.

ــراى الغرى موثر  ــيرين بيان را اگر قبل از غذا مصرف كنيد، ب 17ـ ش
است.

خواص شيرين بيان

ــابى فكر  اين روزها دغدغه  ى بخور، نخورها، حس
ــغول كرده است؛ مخصوصا اگر  مردم را به خود مش

اسم سرطان هم به ميان بيايد.
ــم، فكر  ــرطان نگيري ــم س ــكار كني ــه چ ــن ك اي
خيلى ها را به خود مشغول كرده است؛ زيرا هر روز 
از گوشه و كنار، گفته هايى مى شنويم كه مثال انجام 
فالن كار يا خوردن و نخوردن چيزى مى تواند ما را 
از سرطان هايى كه اين روزها خيلى ها را هم گرفتار 

خود كرده است، نجات دهد.
ــايع  ــرطان يكى از بيمارى هاى ش  از آنجايى كه س
ــه كام مرگ  ــت و روزانه هزاران نفر را ب قرن ما اس
ــتن دقيق اين گفته ها مى تواند  ــتد، دانس مى فرس
ــى دانند  ــد همه م ــد، هرچن ــيارى كن كمك بس
ــه ى قوى  ــتن روحي ــوان در صورت داش كه مى ت
سرطان را شكست داد، اما بهتر است عالج واقعه را 

قبل از وقوع انجام دهيم.
 محمدرضا قوام نصيرى، عضو كميته جامع مبارزه 
با سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى، 
ــه طور كلى  ــرطان مى گويد: ب ــورد ابتال به س در م
افرادى كه دستگاه ايمنى ضعيف ترى دارند بيشتر 
ــرطان قرار مى گيرند. بنابراين  در معرض ابتال به س
ــنى اطفال و سنين باالى 50  سرطان در دو رده س

سال بيشتر مشاهده مى شود. 
 استرس را از خود دور نگه داريد

 قوام نصيرى، با اشاره به اضطراب و استرس به عنوان 
ــرطان مى گويد: دورى  اولين و مهم ترين عامل س
ــترس كه يكى از عوامل شناخته شده در ابتال  از اس
ــت، بيمارى هاى  ــا از جمله دياب به اكثر بيمارى ه
ــت، به عنوان  ــاير ناخوشى ها اس قلبى عروقى و س

ــرطان  ــگيرى در ابتال به س ــن عامل پيش مهم تري
ــدر  ــى در ص ــه نوع ــت، و ب ــده اس ــناخته ش ش
ــت؛  ــرار گرفته اس ــگيرانه ق ــوارد پيش ــدول م ج
ــترس با تضعيف ايمنى بدن و فعاليت  زيرا غالبا اس
ــت. در واقع هرچه  ــراه اس ــز ابتدايى بدن هم مراك
استرس بيشتر باشد، كاهش فعاليت ايمنى بدن را 
ــت؛ بدين ترتيب استرس يك  به همراه خواهد داش

عامل بسيار مهم است كه نبايد از آن غافل شد.
 اضافه وزن را دست كم نگيريد

 قوام نصيرى، معتقد است: متناسب نگه داشتن وزن 
بدن يا همان كاهش ذخاير چربى بدن در جلوگيرى 
از ابتال به سرطان از اهميت بسيارى برخوردار است.

 تنبل ها به هوش 
ــتفاده از ورزش هاى  ــرد: اس وى در ادامه عنوان ك
ــن و موقعيت محل زندگى، مانند پياده  مناسب س
ــبب  ــاى هوازى(هر تمرينى كه س روى و ورزش ه
افزايش ضربان قلب براى مدت نسبتا طوالنى شود 
ورزش هوازى است، مانند ايروبيك) در اين امر موثر 
ــت مى تواند از  ــت. هم چنين انواع بازى و فعالي اس

سرطان هاى سنين پايين پيشگيرى كند.
 آلودگى هوا

عضو كميته جامع مبارزه با سرطان وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكى معتقد است: هواى آلوده 
و وجود سرب از ديگر عوامل شناخته شده در ابتال 
ــرب و  ــتند؛ به عبارت ديگر س ــرطان ها هس به س
ــش ناصحيح آن،  ــا پاالي ــوختن ناقص بنزين ي س
ــد، روى تمام  ــى كن ــاد آلودگ ــد ايج ــى توان كه م
ــت و  ــر گذار اس ــدن اث ــف ب ــتگاه هاى مختل دس
ــرطان  ــرطان به خصوص س ــروز س مى تواند در ب
ــته باشد.  ــتخوان نقش مهمى داش خون و مغز اس

عالوه بر اين حتى آلودگى هوا ممكن است، سرطان 
ريه را به همراه آورد.

 آيا شغل شما سرطان زاست؟
ــاغلى هستند  وى در اين خصوص اظهار كرد: مش
ــور اجتناب ناپذيرى  ــت افراد را به ط كه ممكى اس
ــه عبارت ديگر  ــرطان ها گرفتار كنند. ب به انواع س
ــتر  ــاغل بيش ــرطان ها در برخى مش ــى از س بعض
ــرادى كه در  ــال اف ــور مث ــوند. به ط ــده مى ش دي
ــتر در معرض ابتال  ــا كار مى كنند، بيش رنگرزى  ه
ــتند. هم چنين افرادى كه  ــرطان مثانه هس به س
ــرطان  ــروكار دارند، دچار س با براده هاى چوب  س
راه تنفسى فوقانى و سر و گردن، مخصوصا سينوس 
ــنگ كار  ــوند. افرادى كه در معادن ذغال س مى ش
مى كنند نيز، بيشتر در معرض ابتال به سرطان ريه 

هستند.
 مصرف برخـى داروها بدون تجويز پزشـك 

جدا ممنوع
ــوع اين گونه توضيح  قوام نصير، راجع به اين موض
ــل داروهاى  ــتفاده از برخى داروها مث مى دهد: اس
ــد خون و  ــاى كاهنده قن ــد داروه ــى مانن هورمون
پيشگيرى از باردارى و كورتون از جمله دگزامتازون 
ــرطان موثر  ــرفت و ابتال به س و بتامتازون در پيش

هستند.
 هميشه پاى دخانيات در ميان است

وى ضمن مضر خواندن انواع دخانيات گفت: مصرف 
ــرطان ريه ، مثانه و سرطان  سيگار درصد ابتال به س
ــمگيرى افزايش  ــينه در خانم ها را به طور چش س

مى دهد.
 از مصرف روغن چربى تا ابتال به سرطان

ــرى  ــا را در جلوگي ــز مغذى ه ــتفاده از ري وى،اس
ــدان ريز  ــت و بيان كرد: فق ــرطان موثر دانس از س
مغذى ها مانند ويتامين هاى A ( هويج، جگر، كره، 
ــفناج و...) ،ويتامينE(سويا، سيب زمينى،  كدو،اس
ــيم زيتون و ... )، مواد ارگانيك يا طبيعى ، سيليس

ــيب زميني، فلفل سبز، خيار  ــت س (جو خام، پوس
ــال ابتال را زياد  و جوانه حبوبات و ...) و روى، احتم
ــرطان هاى روده  ــرفت س كرده زمينه را براى پيش
ــتات و...،  ــتگاه گوارش ، پروس ــينه، دس بزرگ، س

فراهم مى كند. 
ــاال  ــرارت ب ــه در ح ــى ك وى افزود:روغن هاي
قرار مى گيرند، به علت ايجاد كربن هاى آروماتيك 
ــند. نيترات زياد سرطان  ــرطان زا باش مى توانند س

مرى و معده را افزايش مى دهد.
 چربى هاى اشباع را هم جدى بگيريد؛ زيرا اين مواد 
اگر همراه با گوشت قرمز مصرف شوند، سرطان روده 

بزرگ مى آورند.
ــمندان ،  ــه اى كه اغلب دانش ــن توصي  تكرارى تري
پزشكان و متخصصان آنكولوژى براى تمام رده هاى 
سنى در هرشرايط و با هر جنسيتى دارند، اين است 
ــبزيجات  كه غذاى كم چرب و كم نمك، ميوه و س
تازه ، امالح معدنى، ويتامين ها و ...، در جلوگيرى از 

ابتال به سرطان، نقش مهمى را ايفا مى كنند.

چه كنيم سرطان نگيريم؟

يك متخصص تغذيه گفت: ميزان آب كافى براى بدن، به عواملى مانند وضعيت 
سالمت فرد، شغل و شرايط آب و هوايى منطقه زندگى وى بستگى دارد.

ــدن اظهار كرد:  ــر در كم آبى ب ــاره به عوامل موث دكتر مجيد كارانديش با اش
هيچ سلول زنده اى بدون آب وجود ندارد و 
هيچ فرآيند حياتى، در بدن بدون 

وجود آب انجام نمى شود. 
ــر دليلى  ــر آب به ه اگ
ــى وارد  ــدازه كاف به ان
بدن نشود، يا به اندازه 
زيادى از بدن خارج 
شود، بدن دچار 

كم آبى خواهد شد.
وى افزود: يكى از مهم ترين راه هاى خروج آب از بدن، ادرار و مدفوع است. البته از 

راه تعريق، بازدم به وسيله شش ها و استفراغ نيز، آب بدن دفع مى شود.
كارانديش، در خصوص نشانه هاى كم آبى بدن عنوان كرد: خشكى، چسبناك 
شدن دهان و لب ها، فرورفتگى چشم ها، كاهش رطوبت بدن و همچنين كاهش 
ــار خون و تپش قلب  ــدن فرد، افت فش ــم و حجم ادرار، بى حال ش اشك چش
از نشانه هاى كم آبى بدن هستند. در صورت ادامه پيدا كردن اين عالئم، كم آبى 
مى تواند به شوك و حتى مرگ فرد منجر شود.اين متخصص تغذيه ادامه داد: 
تحمل بدن در برابر كم آبى، زياد نيست؛ اگر كسى غذا نخورد، تا چندين ماه هم 
مى تواند زنده بماند؛ ولى در صورت مصرف نكردن آب، ممكن است بدن بيش از 
2 يا 3 روز دوام نياورد.كارانديش، در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مى توانيم از 
وجود مقدار آب كافى در بدن اطمينان داشته باشيم، اظهار كرد: يكى از مهم ترين 
ــت  ــالم، حجم ادرار افراد اس موارد اطمينان از ميزان كافى آب در بدن افراد س
ــدازه كافى، آب و مايعات  ــد آيا به ان كه از طريق ميزان آن مى توان مطمئن ش
ــال با وزن متوسط، اگر حجم ادرار  ــت يا نه؟ براى افراد بزرگس مصرف شده اس
ــدازه كافى،  ــت كه فرد به ان ــد، به اين معنا اس ــتر باش دو ليتر يا بيش

آب مصرف كرده است.
وى گفت: منبع تامين آب بدن تنها مصرف آب آشاميدنى نيست 
ــبزيجات و ميوه ها مانند  ــواد غذايى، س ــتفاده از برخى م و با اس
هندوانه كه تقريبا 95 درصد آن را آب تشكيل مى دهد، مى توان 

آب مورد نياز بدن را تامين كرد.
ــز آب تركيبات ديگرى  كارانديش افزود: هنگام دفع آب بدن، به ج
به ويژه الكتروليت ها و امالح معدنى نيز از بدن دفع مى شوند؛ بنابراين دليل 
ــت و اختالل  عوارض عمومى كم آبى بدن مانند تپش قلب، صرفا كم آبى نيس

الكتروليت ها نيز در آن موثر است. اين متخصص تغذيه درباره ميزان الزم مصرف 
آب روزانه عنوان كرد: ميزان مصرف آب كافى براى مناطق و اقليم هاى مختلف، 
متفاوت است و نمى توان آن را براى همه به طور يكسان تجويز كرد. براى افرادى 
كه در مناطق گرم مانند خوزستان زندگى مى كنند، در بيشتر ماه هاى سال حتى 
در صورت عدم انجام كارهاى بدنى شديد، ممكن است مصرف 8 تا 10 ليوان آب 
كه به همه توصيه مى شود، كافى نباشد.كارانديش ادامه داد: بخش زيادى از انواع 
نوشيدنى هاى مصرفى، آب است؛ ولى بسيارى از اين نوشيدنى ها حاوى مواد مضر 
نيز هستند؛ بخش زيادى از انواع آب ميوه ها و نوشابه هاى صنعتى را آب تشكيل 

مى دهد، ولى به جز آن، حاوى مقدارى تركيبات ديگر مانند شكر نيز هستند.
ــاز بدن را بايد از  ــرد: بخش زيادى از آب مورد ني اين متخصص تغذيه عنوان ك
ــالم تامين كرد؛ ولى مى توان از نوشيدنى هاى  طريق مصرف آب آشاميدنى س
مفيد ديگر مانند دوغ نيز استفاده كرد. توصيه مى شود از مصرف انواع نوشابه ها 
ــود، زيرا تاثير مضرى بر ميزان  و ماءالشعيرها به ويژه در افراد ديابتى پرهيز ش

قند خون آنها خواهد داشت.
ــگام ورزش كردن، گفت: افرادى  كارانديش با تاكيد بر اهميت مصرف آب هن
ــند، و قبل، حين و بعد از  ــته باش كه ورزش مى كنند بايد همراه خود آب داش
ــت رفته بدن خود را جبران كنند. ورزشكارانى  ورزش آب بخورند تا آب از دس
كه به طور آماتور ورزش مى كنند، به هيچ عنوان نبايد منتظر احساس تشنگى 
ــوند و هنگام ورزش كردن بايد در فواصل 10 تا 15 دقيقه اى، 100 تا 200  ش

سى سى آب بنوشند.
ــدود 60 تا  ــى از وزن بدن و ح ــش از نيم ــط بي وى اضافه كرد: به طور متوس
ــنين پايين تر درصد بيشترى از وزن  ــكيل مى دهد. در س 70 درصد را آب تش
ــالمندى كمتر ــال هاى س ــد، كه اين ميزان در س ــكيل مى ده بدن را آب تش

خواهد شد.

هر روز چه قدر آب بخوريم؟

هيچ سلول زنده اى بدون آب وجود ندارد و 
هيچ فرآيند حياتى، در بدن بدون 

وجود آب انجام نمى شود. 
ــر دليلى  ــر آب به ه اگ
ــى وارد  ــدازه كاف به ان
بدن نشود، يا به اندازه 
زيادى از بدن خارج 
شود، بدن دچار 

از نشانه هاى كم آبى بدن هستند. در صورت ادامه پيدا كردن اين عالئم، كم آبى 
مى تواند به شوك و حتى مرگ فرد منجر شود.اين متخصص تغذيه ادامه داد: 
تحمل بدن در برابر كم آبى، زياد نيست؛ اگر كسى غذا نخورد، تا چندين ماه هم 
مى تواند زنده بماند؛ ولى در صورت مصرف نكردن آب، ممكن است بدن بيش از 
3 يا 3 يا 3 روز دوام نياورد.كارانديش، در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مى توانيم از  2
وجود مقدار آب كافى در بدن اطمينان داشته باشيم، اظهار كرد: يكى از مهم ترين 
ــت  ــالم، حجم ادرار افراد اس موارد اطمينان از ميزان كافى آب در بدن افراد س
ــدازه كافى، آب و مايعات  ــد آيا به ان كه از طريق ميزان آن مى توان مطمئن ش
ــال با وزن متوسط، اگر حجم ادرار  ــت يا نه؟ براى افراد بزرگس مصرف شده اس
ــدازه كافى،  ــت كه فرد به ان ــد، به اين معنا اس ــتر باش دو ليتر يا بيش

ــز آب تركيبات ديگرى  كارانديش افزود: هنگام دفع آب بدن، به ج
به ويژه الكتروليت ها و امالح معدنى نيز از بدن دفع مى شوند؛ بنابراين دليل 
ــت و اختالل  عوارض عمومى كم آبى بدن مانند تپش قلب، صرفا كم آبى نيس

زبان خوراكى ها
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سال 61 هـ ق، عصر روز دهم محرم، لشكر يزيد بعد از اينكه 
امام حسين (ع) را به شهادت رساندند، به دستور فرماندهان 
ــا و آزار و اذيت  ــش زدن خيمه ه ــت به غارت و آت خود دس
ــوى خيمه هاى حرم  خاندان نبوت زدند، آن نامردمان به س
ــتران را  ــه و ش ــين (ع) روى آوردند و اثاث و البس امام حس

به يغما بردند.
ــتند و  ــودكان، از خيمه ها بيرون آمده و مى گريس زنان و ك

در فراق حاميان و عزيزان خود شيون و زارى مى كردند.
بعد از اين، اهل بيت را با سر و پاى برهنه و لباس به يغما رفته 
به اسيرى گرفتند و آن بزرگواران به سپاه دشمن مى گفتند 
ــين(ع) بگذرانيد. چون اهل بيت(ع)،  كه ما را بر كشته حس
ــته ها افتاد، فرياد كشيدند و بر صورت خود  نگاه شان به كش
زدند.بعد از اين قضايا، عمر سعد ملعون در ميان يارانش جار 
ــب بر پشت و سينه ى حسين  كشيد: چه كسى است كه اس
ــين (ع)را با  ــدند و تن حس ــازد. ده كس داوطلب ش (ع) بت

سم اسبان لگدكوب كردند.
ــر مبارك امام حسين را با  عصر عاشورا بود كه عمر سعد، س
خولى بن يزيد اصبحى و حميد بن مسلم ازدى نزد عبيداله 
ــدان او را  ــرهاى ياران و خان ــتاد و س بن زياد به كوفه فرس

ــن و  ــن ذى الجوش ــمر ب ــى ش ــه همراه ــرده و ب ــع ك جم
ــته هاى  ــپس كش ــتاد. س ــه كوفه فرس ــعث ب قيس بن اش
ــر و  ــن كردند؛ ولى جنازه بى س ــان را پيدا كرده، دف خودش
ــين (ع) و يارانش  ــده امام حس زير پاى اسبان لگدكوب ش
ــال بود، تا اينكه  ــرم عريان در بيابان كرب تا روز دوازدهم مح
ــجاد (ع) ــى امام س ــه راهنماي ــد و ب ــط قبيله بنى اس توس

دفن شدند.
ــراى اهل بيت در يك خيمه  ــب يازدهم محرم را گويا اس ش
ــپرى كردند؛ در اين رابطه در مقاتل چيزى  ــوخته س نيم س
ــوان تصور كرد  ــده، ولى مى ت از احوال اهل بيت(ع) نقل نش
ــوز و از دست  ــختى را بعد از يك روز پر س ــب س كه چه ش
ــارت و سوختن خيمه ها و  دادن عزيزان و غارت اموال و اس

اهانت ها و... داشته اند.
ــتور كوچ از كربال به سوى  ــعد، در روز 11 محرم دس عمر س
ــتران  ــين(ع)را بر ش كوفه را مى دهد و زنان و حرم امام حس
ــوار كرده و اين ودايع نبوت را چون اسيران كفار  بى جهاز س
ــخت ترين مصائب كوچ مى دهند. در هنگام حركت از  در س
كربال عمر سعد، دستور داد، كه اسرا را از قتلگاه عبور دهند. 
ــم، لحظه اى را  ــز فراموش نمى كن قيس بن قره گويد: هرگ

ــالم اهللا عليها) را بر كشته بر خاك  كه زينب دختر فاطمه(س
افتاده برادرش حسين عبور دادند كه از سوز دل مى ناليد...، 
و امام سجاد(ع) مى فرمايد: ... من به شهدا نگريستم كه روى 
ــى آنها را دفن نكرده، سينه ام تنگ شد و  خاك افتاده و كس
به اندازه اى بر من سخت گذشت كه نزديك بود جانم بر آيد 
ــد، مرا دلدارى داد كه  و عمه ام زينب وقتى از حالم با خبر ش

بى تابى نكنم. 
ــد، يك  ــگاه مى آورن ــه قتل ــال را دوبار ب ــراى كرب ــا اس گوي
ــارت خيمه ها  ــد از غ ــورا بع ــر روز عاش ــان عص دفعه هم
ــم در روز يازدهم  ــار ه ــرا و يك ب ــت خود اس و به درخواس
ــتور عمر سعد و اين كار  محرم هنگام كوچ از كربال و به دس
عمر سعد شايد به خاطر اين بود كه مى خواست اهل بيت(ع) 
با ديدن جنازه هاى عريان و زير آفتاب مانده، شكنجه روحى 

ببينند.
بعد از اينكه روز يازدهم محرم، اسرا را از كربال به سوى كوفه، 
حركت دادند، به خاطر نزديكى اين دو به هم، روز 12 محرم 

اسرا وارد شهر كوفه شدند. 
ــت دروازه هاى كوفه و  ــرا در پش ــب دوازدهم را اس گويا ش
ــند؛ چراكه در اثر تبليغات  ــپرى كرده باش ــهر س بيرون ش
عبيداهللا بن زياد عليه امام حسين (ع) و خارجى معرفى كردن 
ــحال مى شوند  آن حضرت، مردم كوفه از اين پيروزى خوش
ــوند و  ــرا به كوچه ها و محله ها روانه مى ش و جهت ديدن اس

با ديدن اسرا شادى مى كنند.
و  (ع)  ــجاد  س ــام  ام ــه  ك ــى  خطابه هاي ــا  ب ــى  ول
ــالم اهللا عليها ، و سايراسرا ايراد مى كنند و  حضرت زينب،س
خودشان را به كوفيان و مردم مى شناسانند، و به حق بودن 
قيام امام حسين (ع) را بيان مى كنند، شادى كوفيان، به عزا 

تبديل مى شود. 
ــير  در طول مدتى كه در كوفه و در ميان مردم به عنوان اس
ــرا در  ــرها باالى نيزه بود و اس جنگى حركت مى كردند، س
كجاوه ها،جا داده شده بودند، و آنان كه خيال مى كردند اسرا 
از خارجيان هستند و بر خليفه يزيد عاصى شده اند، جسارت 
و اهانت مى كردند، عده اى هم از نسب اسرا سوال مى كردند. 
در چنين شرايطى اسرا وارد داراالماره مى شوند و در مجلس 
ــهادت امام  عبيداهللا بن زياد كه حاكم كوفه و باعث اصلى ش
ــوند؛ اين ملعون جلوى چشم  ــين (ع) بود حاضر مى ش حس
ــر مبارك مى زد و خود را  ــتى به س اسرا و مردم با چوب دس
پيروز ميدان قلمداد مى كرد و كشته شدن امام حسين  (ع) را 
خواست خدا قلمداد مى كرد؛ ولى با جواب هاى كه از جانب 
حضرت زينب و امام سجاد (ع) مى شنيد، بيشتر رسوا مى شد.

ــه يك روز  ــد از آنك ــه ابن زياد بع ــت ك در خبرها آمده اس
ــا  ــرها را در كوچه ه ــى) س ــه روايت ــا ب ــد روز بن ــا چن (ي
ــزد يزيد بن  ــام ن ــه گردانيد، آنها را به ش ــاى كوف و محله ه
ــتى  ــه سرپرس ــرا را ب ــد از آن اس ــتاد؛ و بع ــه فرس معاوي
«مخضر بن تعلبه عائذى» و «شمر بن ذى الجوشن»، به شام 

روانه كرد. 
عبيداهللا بن زياد، دستور داد كه امام سجاد را در غل و زنجير 
و سوار بر شتر بى جهاز، به سوى شام حركت دهند. اتفاقاتى 

كه بر اسرا از كوفه به سمت شام گذشت، در منابع ذكر نشده 
ــت؛ و تنها به برخى بى ادبى هاى حاملين سرهاى مبارك  اس

اشاره كرده اند.
نقل شده كه اهل بيت (ع) را سه روز پشت دروازه هاى دمشق 
ــن و  ــهر را آذين بندى و آماده براى جش ــتند، تا ش نگه داش
ــده كه روز اول صفر  ــتر منابع نقل ش ــادى كنند. در بيش ش
ــرا، وارد دمشق  ــين  (ع) را همراه كاروان اس ــر امام حس س

كردند.
ــن بود كه  ــاق افتاد، اي ــرا اتف ــى كه براى اس واقعه دلخراش
ــهر از  ــت آن بزرگواران، مبنى بر ورود به ش برخالف خواس
ــارك، والى  ــرهاى مب ــه طور جداگانه از س جاى خلوت و ب
ــرا و از دروازه اى  ــرها جلوى كاروان اس ــتور داد س شهر دس
ــوند؛  ــهر ش كه جمعيت انبوهى تجمع كرده بودند، وارد ش
ــر بودند، با  ــت ماجرا بى خب ــام كه از حقيق و مردم غافل ش
مشاهده كاروان، شادى و هلهله مى كردند و بر سرها اهانت 

مى  كردند. 
ــيار تلخ  ــين (ع) بس ــام حس ــام براى اهل بيت ام ــفر ش س
ــان  ــن ديار، براى ش ــارت در اي ــاى دوران اس و مصيبت ه
ازسخت ترين مصيبت ها بوده است. وقتى از امام سجاد  (ع) 
پرسيدند در سفر كربال، سخت ترين مصيبت هاى شما كجا 

بود، سه بار فرمودند: «الشام، الشام، الشام».
ــى كه به  ــد (ص) را در حال ــراى آل محم ــز اس ــام ني در ش
ــده بودند، به مجلس يزيد وارد كردند؛  ــته ش ــمان بس ريس
ــر امام  ــتادند، س ــال در پيش روى يزيد ايس وقتى بدان ح
ــوزناك ترين  ــد و اين صحنه از س را در برابر يزيد مى گذارن
ــرت زينب  ــجاد و حض ــت كه براى امام س صحنه هايى اس
ــام توهين  ــر ام ــه يزيد ملعون بر س ــاق مى افتد؛ چرا ك اتف
ــود را  ــعارى خ ــا قرائت اش ــد و ب ــماتت مى كن ــرده و ش ك
ــور مى دهد و  ــردم اجازه حض ــدان مى داند و به م پيروز مي
ــرا  ــم اس ــس به لب هاى مقدس امام جلوى چش در آن مجل

خيزران مى زند.
ــامى به خود اجازه  گويا در اين مجلس است كه يك مرد ش
ــين  ــى مى كند و دختر امام حس ــارت بزرگ مى دهد و جس
ــخ تند  به نام فاطمه را از يزيد به كنيزى مى خواهد؛ و با پاس
دختر امام و حضرت زينب روبرو مى شود؛ و بعد از گفتگويى 
ــب خطبه اى در  ــد، حضرت زين ــرت زينب و يزي ميان حض
ــال پليد  ــجاعانه به اعم ــراد مى كنند و ش ــد اي مجلس يزي
ــوا و خوار  ــاره مى كند و يزيد را در مجلس خود رس يزيد اش

مى كند.
ــام بودند، بنابر روايتى در يك خرابه،  اسرا در مدتى كه در ش

به صورت زندانى نگهدارى مى شدند.
در مقاتل آمده كه يزيد خطيبى خواست كه در اجتماع مردم 
ــد و به امام على  ــتاش كن صحبت كند و از يزيد و معاويه س
ــد و در رابطه با پيروزى  ــارت كن و فرزندان آن حضرت جس

ظاهرى يزيد، سخنرانى كند. 
ــرد و  ــرا ك ــد را اج ــر يزي ــخن، اوام ــراد س ــا اي ــب ب خطي
ــين (ع) پرداخت در اين حين امام سجاد(ع)  به ذم امام حس
ــن چوب ها روم  ــازه بده باالى اي فرمود: اى يزيد! به من اج

ــامى روى آن صحبت  ــب ش ــود كه خطي ــور ميزى ب (منظ
مى كرد) تا چند كلمه اى صحبت كنم كه موجب خشنودى 
خداوند و اجر و ثواب حضار باشد. يزيد نپذيرفت. ولى مردم 
ــام خطبه اى خواندند ــد، تا امام به منبر رفت؛ ام اصرار كردن
ــه اصل و  ــود را معرفى و ب ــدا، خ ــد و ثناى خ  و بعد از حم
نسب شان اشاره كردند؛ و در ادامه به ماجراى كربال و اسيرى 
خود اشاره فرمودند. در مجلس غوغايى بر پا شد و همه عليه 
يزيد همهمه مى كردند، يزيد از موذن خواست كه اذان بگويد. 
ــتفاده كرده و يزيد را  ولى امام از اين اذان هم عليه يزيد اس

رسوا كرد.
ــام اتفاق  ــراى اهل بيت در ش ــى كه براى اس از جمله وقايع
ــاله  ــه س ــى منابع وفات دختر س ــه گفته برخ ــاد، بنا ب افت

امام حسين  (ع) است . 
ــهادت پدران  ــت  (ع) ش ــده: اهل بي ــل بهايى نقل ش از كام
ــه آنها  ــتند؛ و ب ــان مى داش ــال پنه ــودكان خردس را از ك
ــفر كرده، تا اينكه شبى دخترى از  مى گفتند كه پدر شما س
امام حسين (ع) به نام رقيه از خواب بلند مى شود و بهانه بابا را 
مى گيرد و ضجه و ناله مى كند و همه اهل خرابه با اين كودك 
ــتى مى آورند؛  ــوند؛ تا اينكه سر امام را در طش همنوا مى ش
رقيه كوچك سر را به بالين گرفته و با آن سر درد دل مى كند؛ 
ــر به يك طرف افتاد و كودك هم  بعد از مدتى ديدند كه س
طرف ديگر، او را حركت دادند؛ ديدند كه جان به جان آفرين 

تسليم كرده است.
ــيله خطابه هاى حضرت زينب  بعد از اينكه مردم شام به وس
ــراى اهل بيت (ع) ــناخت كاملى از اس ــجاد (ع) ش و امام س
ــى و به جهت  ــكار عموم ــار اف ــدا كردند،يزيد تحت فش پي
ــجاد (ع) درخواست  جلوگيرى از رسوايى بيشتر، از امام س

كرد، سه پيشنهاد بدهند.
ــين را پس بدهيد،  ــجاد (ع) فرمودند، سر امام حس امام س
ــده را برگردانيد، و اسرا را در صورت  چيزهايى كه غارت ش

كشتن وى، با يك فرد امين به مدينه روانه كنيد.
ــام منصرف  ــتن ام ــداد و از كش ــس ن ــام را پ ــر ام يزيد س
ــدارى پول  ــين (ع) را با مق ــه امام حس ــد و پيراهن كهن ش

پس داد.
ــام،  ــراى اهل بيت در ش ــازه داد كه اس ــه، اج يزيد در ادام
ــهداى كربال عزادارى كنند. بعد از اينكه مدتى اسرا  براى ش
ــد و  ــاك ش ــردم بيمن ــد از م ــد، يزي ــم بودن ــام مقي در ش
ــته امير كوفه بود، خواست  ــير، كه در گذش از نعمان بن بش
فردى پارسا و امين را همراه اسرا كرده و آنها را بنا به خواست 

خودشان روانه مدينه كند. 
ــتم صفر  ــام به طرف مدينه در بيس ــرا از ش گويا خروج اس
ــت، يعنى مدت 20 روز از ورود به شام تا  ــال61 بوده اس س

خروج از آن طول كشيده است.
ــهداى كربال، راهى مدينه  اين كاروان بعد از زيارت قبور ش
ــدند و باالخره اين كاروان كه با برادران و اقوام خويش از  ش
مدينه خارج شده بوند، بدون برادر و خويشان و با رنج سفر و 
داغ شهداء و مصيبت هايى كه در طول اين مدت ديده بودند 

وارد مدينه شدند.وارد مدينه شدند.

دريچه

با مرگ محمدشاه قاجار، ميرزا محمدتقى خان فراهانى معروف به 
ــاندن ناصرالدين شاه  اميركبير، تالش زيادى براى به سلطنت رس

به عمل آورد و در نهايت با تدبير او، كار سلطنت، سامان يافت. 
از آن پس و همزمان با آغاز پادشاهى ناصرالدين شاه، اميركبير نيز 

به صدارت اعظمى دست يافت و به رتق و فتق امور همت ورزيد.
ــتقالل نظر و خدمات عمومى و به طور كلى، سياست داخلى و   اس
خارجى اميركبير كه در جهت منافع و مصالح كشور بود، در محيط 
ــتگان و حقوق بگيران  ــاهزادگان و وابس دربار و اجتماع رجال و ش

بيگانه، قابل قبول و مورد پسند نبود.
ــات اميركبير رنجيده بودند،  اين افراد بانفوذ و قدرتمند كه از اقدام
ــت به هر كارى زدند، ولى چون او  براى متوقف كردن اميركبير دس
ــتقل يافتند، اتهامات زيادى را به صورت شايعه  ــتقيم و مس را مس

به او وارد ساختند. 
ناصرالدين شاه در ابتدا به اين بدگويى ها توجهى نمى كرد، اما توطئه، 
گسترده بود و اصرار در ترساندن شاه، ادامه يافت. كم كم ناصرالدين 
ــت به امير سوءظن پيدا كرد و او  شاه كه هنوز بيست سال هم نداش
را از صدارت عزل كرد؛ اما در اين ميان بدگويى ديگران تا آنجا ادامه 
يافت كه شاه وحشت زده، با عزل امير از تمامى مقام ها، او را به كاشان 

تبعيد كرد.
ــد و سرانجام امير را  پس از مدتى فرمان قتل اميركبير نيز صادر ش
در بيستم دى ماه 1230 ش در حمام فين كاشان به قتل رساندند. 
اميركبير مردى كاردان، باهوش، وطن دوست و باكفايت بود. كه حتى 
ــمن به آن معترف بودند و به حسرت تاريخى ايرانيان  دوست و دش
تبديل شد؛ كه اگر اقدامات اميركبير به بار مى نشست و اسير دسيسه 

درباريان نمى شد، چه بسا ايرانى مقتدر تر داشتيم.
ــرد ديگر  ــواب بزرگ م ــا بعد ها در خ ــا رفت ت ــر خونين از دني امي

آيت اهللا محمدعلى اراكى قصه آخرتش را بازگو كند.
 آيت اهللا ، در خواب اميركبير را ديده است كه جايگاه رفيعى در عالم 

برزخ داشته است.
ــخ مى دهد: آنگاه كه رگ دو دستم  سبب آن را مى پرسد و امير پاس
را در حمام فين كاشان زدند؛ چون خون از بدنم مى رفت تشنگى بر 
من غلبه كرد، سر چرخاندم تا بگويم قدرى آبم دهيد؛ ناگهان به خود 

گفتم ميرزا تقى خان! دو تا رگ بريدند، اين همه تشنگى! 
ــر فاطمه؟ او كه از سر تا به پايش زخم شمشير و  پس چه كشيد پس

نيزه و تير بود! 
ــتن باز نكردم و اشك  از عطش حسين حيا كردم، لب به آب خواس
ــتم،  ــه صورت بر خاك گذاش ــد، آن لحظه ك در ديدگانم جمع ش
ــك  ــنگى ما ادب كردى و اش ــه ياد تش ــين آمد و گفت ب امام حس
ــد، تا در قيامت  ــيدى؛ اين هديه ما در برزخ باش ريختى و آب ننوش

جبران كنيم.
ــد،  ــيمان ش ــاه پش ــر، ناصرالدين ش ــرگ امي ــس از م ــه پ گرچ
اما اين امر سودى به حال خود و ملت نداشت و مرگ امير به فرصتى 
ــتر  ــت اندازى بيش ــتان براى دس ــدان و بيگانه پرس تازه براى فاس

به دارايى هاى كشور تبديل شد.

هديه امام حسين(ع) به اميركبير 
به روايت آيت اهللا اراكى

آغاز خطبه حضرت زينب  سالم اهللا عليه
پس از آنكه يزيد چوب به لب و دندان حسين عليه السالم زد 
ــت و اين خطبه  ــعار كفر آميزى خواند، زينب به پا خواس و اش

را ايراد فرمود: 
ــد جهانيان را  ــان. خداون ــنده و مهرب ــام خداوند بخش « به ن
ــالم و خاندان او درود  ــپاس مى گويم و بر پيامبر اس حمد و س
ــتم. خداوند متعال حقيقت را نيكو بازگو فرمود، آنجا  مى فرس
كه در قرآن بيان داشت: « كار كسانى كه زشتكارى و گناه انجام 
داده  اند، به جايى رسيد كه آيات خدا را دروغ شمردند و آنها را 

به مسخره گرفتند».
ــد! از  ــت. يزي ــت اس ــن حقيق ــت و عي ــدا راس آرى؛ كالم خ
ــه اى و ما را  ــگ گرفت ــا تن ــمان را بر م ــن و آس ــه زمي اين ك
ــانده اى،  ــهر كش ــهر و آن ش ــيران كافر به اين ش همانند اس
ــديم و تو  ــت ش ــوار و پس ــزد خدا خ ــه ما ن ــان كردى ك گم
ــام و باطل، باد  ــا اين تصور خ ــگاه او منزلت يافتى؟ ب در پيش
ــوت بار  ــز و نخ ــگاه غرورآمي ــا ن ــه اى و ب ــب انداخت به غبغ
به اطراف خود مى نگرى، در حالى كه شادمانى از اينكه دنيايت 
ــت و مقام و منصبى را كه حق ما  آباد شده و بر وفق مرادت اس
خاندان رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم است، در دست 
ــده، لحظه اى  گرفته اى. اگر چنين خيال باطلى در تو پيدا ش
بينديش! مگر تو فراموش كرده اى كالم خدا را كه مى فرمايد:
« آنان گمان نكنند كه مهلت يافتن خير و سعادت شان است. 
نه تنها به نفع شان نيست، بلكه براى آن است كه بر گناهان خود 

بيافزايند و براى آنان عذاب ذلت آميز ابدى در پيش است». 
اشاره به منزلت خاندان پيامبر

ــده! آيا عدالت اين است كه زنان و  اى فرزندان بردگان آزاد ش
كنيزان خود را در پشت پرده جاى دهى، ولى دختران پيامبر 
خدا را در ميان نامحرمان به اسارت بگيرى؟ زنان و كنيزان خود 
را پوشيده نگاه دارى، ولى خاندان رسالت را با دشمنان شان در 
شهرها و آبادى ها بگردانى تا باديه نشينان، خويشان و غريبه ها 
ــى از مردان  ــراف آنان را ببينند؛ در حالى كه كس و اراذل و اش
آنان همراه شان نيست و سرپرست و حمايت كننده اى ندارند؟ 
چگونه اميد خير مى توان داشت از فرزند كسى كه مى خواست 
با دهان خود جگر پاكان را ببلعد و گوشت و خون او از شهيدان 
اسالم روييده است؟ چگونه مى توان انتظار كوتاه آمدن از كسى 
داشت كه همواره با بغض و دشمنى و كينه و عداوت به خاندان 

ما نگريسته است؟ 
ــته اى و  يزيد! اين جنايات بزرگ را انجام داده اى، آنگاه نشس
ــود را بزرگ  ــا جنايات خ ــكار بدانى ي ــود را گناه بى آنكه خ
بشمارى، با خود ندا سر مى دهى كه اى كاش پدران من حضور 
داشتند و از سر شادمانى و سرور فرياد بر مى آوردند و مى گفتند: 
« اى يزيد! دست مريزاد»؟ اين جمله جسارت آميز را مى گويى، 
در حالى كه با چوب دستى بر دندان هاى مبارك سيد جوانان 

بهشتى مى كوبى؟ 
زهى بى شرمى و بى حيايى!  

ــت خود را  ــكافتى و دس ــته را ش تو بودى كه زخم هاى گذش
ــتارگان روى زمين از  ــته ساختى و س به خون آل پيامبر آغش
آل عبدالمطلب نسل جديد را خاموش نمودى و اكنون پدران 
ــتى) را ندا مى دهى و گمان دارى  خود (نسل شرك و بت پرس

كه با آنان سخن مى گويى. 
به زودى خودت به جمع آنان ملحق مى گردى و در آن جايگاه، 
عذابى ابدى در انتظار توست كه آرزو مى كنى اى كاش دستم  
شكسته و زبانم الل مى شد و هرگز چنين كارهاى ناشايستى 

را انجام نمى دادم. 

يزيد پاسخگو در محشر
ــمنان ما بگير و از آنان كه بر ما ظلم  پروردگارا! حق ما را از دش
ــانى كه خون ما و  ــام بكش و آتش غضب را بر كس كردند، انتق
حاميان ما را ريختند، فرو فرست. يزيد! بدان كه با اين جنايت 
ــكافتى و با اين عمل وحشيانه ات،  هولناك، پوست خود را ش

گوشت خود را پاره كردى. به زودى در عرصه محشر به محضر 
ــانده خواهى شد، در  رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله وسلم كش
ــووليت ريختن خون فرزندان او و  حالى كه بار سنگينى از مس
هتك حرمت خاندان و پاره هاى تنش را بر دوش دارى. آن روز 
ــت كه خداوند همه پراكنده ها را يك جا جمع  همان روزى اس

مى نمايد و حق هر حق دارى را به صاحبش باز مى گرداند. 
مقام بلند شهيد نزد خداوند

«گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شده اند، مردگانند؛ بلكه 
زنده اند و نزد پروردگار خود، روزى مى خورند». اى يزيد! براى 
ــمنت  تو همان بس كه خدا در كارت داورى كند و پيامبر دش

ــه زودى آنان كه تو را  ــد و جبرئيل نيز از او حمايت كند. ب باش
ــاندند و بر گرده مسلمانان  حمايت كردند و بر اين جايگاه نش
سوار نمودند، درخواهند يافت چه ستمگرى را انتخاب نمودند. 
ــما بدبخت تر و  ــه كداميك از ش به زودى درخواهيد يافت ك

پست تر از همگان هستيد. 
اى فرزند معاويه! اگرچه سختى ها و پيشامدها و فشار روزگار، 
ــرف بزنم،  ــدم با تو ح ــرايطى قرار داد كه مجبور ش مرا در ش
ــيار  ــر از آن مقام ظاهرى ات مى بينم و بس ــو را كوچك ت اما ت
ــرزنش نكنم در حالى كه  توبيخ و سرزنش مى كنم. چگونه س
ــتان، گريان و دل ها در فراق عزيزان،  ــم ها در فراق دوس چش

سوزان است. 
شكايت به پيشگاه خداوند

آه! چه شگفت انگيز است كه مردان بزرگ حزب خدا به دست 
شيطان كشته شوند! دستان جنايتكار شما، به خون ما خاندان 
پيامبر آغشته شده است و دهان تان از گوشت ما پر و ماالمال 
ــت كه آن بدن هاى پاك و  است. آرى! راستى جاى شرم نيس
پاكيزه روى زمين بمانند و گرگ هاى بيابان به سراغ آنها بروند 
ــت، بر اريكه ى قدرت تكيه زنى و به خود  و تو مغرور و سرمس

ببالى؟ 
اى پسر ابوسفيان! اگرچه تو امروز كشتار و اسارت ما را غنيمت 
ــه مجبور  ــد ك ــى بالى، طولى نمى كش ــمرده اى و به آن م ش
ــى. البته در روزى كه  مى گردى غرامت و تاوان آن را پس ده
هيچ نوع اندوخته نيك و مفيدى همراه نداشته باشى و مجبور 
ــى؛« و خداوند  ــزاى اعمال خود را بچش ــى به تنهايى س باش
ــتم نمى ورزد». ما از بيدادگرى هاى  هرگز به بندگان خود س
ــا پناهگاه و  ــم؛ و او تنه ــكايت مى بري ــگاه او ش ــه پيش ــو، ب ت

اميد ماست. 
ياد ائمه در دل ها باقى است

ــعى خود را به كار  يزيد! هر آنچه مى خواهى مكر و فريب و س
ــر به كارگيرى، باز هرگز  گير، ولى بدان كه هر چه تالش و مك
توان آن را ندارى كه ذكر خير ما را از يادها بيرون ببرى. هرگز 
ــازى  ــه وحى ما را نابود و ذكر ما را خاموش س قدرت ندارى ك
ــعى و تالش  ــوى. س ــد و ديرينه خود نايل ش و به آرزوى پلي
ــت را از دامنت  ــار اعمال ــت ننگ و ع ــز نخواهد توانس تو هرگ

پاك سازد. 
هرگز! هرگز! آگاه باش كه عقل تو بسيار ناتوان، و دوران زندگى 
و عيشت به سرعت از بين رفتنى و جمع تو رو به زوال و پريشانى 
ــد كه منادى حق فرياد بر مى آورد: ــت. روزى فرا مى رس اس

« لعنت خدا بر ستمكاران و بيدادگران باد!» 
اكنون من نيز حمد خدا را مى گويم كه سر آغاز زندگى دودمان 
ــاخت و پايان زندگى ما را با  ما را با سعادت و آمرزش قرين س

شهادت سرشار از رحمت به پايان برد. 
فضل براى شهداء

«از خداوند متعال مى خواهم ثواب و فضل خويش را بر شهيدان 
ــازد و امانت دارى  تكميل فرمايد و اجر و مزد آنان را افزون س
ــو قرار دهد؛  ــه ترتيب خوب و نيك ــينى ما را از آنان ب و جانش
ــا پناهگاه  ــت. او تنه ــان اس ــنده و مهرب ــد بخش زيرا خداون
ــع  ــل و مداف ــن وكي ــن و بهتري ــا و نيكوكارتري ــد م و امي

حق ماست». 

وقايع بعد از عاشورا،  با مستندات تاريخى

خطبه حضرت زينب در مجلس يزيد
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ــت: وعده ــور گف ــت و برنامه ريزى كش ــازمان مديري ــاور رييس س مش
ــت جمهورى در خصوص اختصاص 40 ميليارد تومان اعتباركه در   رياس
سفر رييس جمهور به ميراث فرهنگى اصفهان تصويب شد، عملى مى شود.

على اكبر حاج محمدى، در جريان بازديد از طرح هاى سفر رياست جمهورى 
ــتان اصفهان بيش  در ميدان امام افزود: نياز طرح هاى ميراث فرهنگى اس

ــول دادند، اختصاص پيدا  ــد و اعتبارى كه رييس جمهور ق از اين مى باش
خواهد كرد.وى با اشاره به سياست هاى برنامه ششم توسعه مبنى بر توسعه 
گردشگرى و حفظ آثار تاريخى گفت: 200 ميليارد ريال در سال 94 و 200 
ميليارد ريال درسال 95 براى مرمت، بازسازى و رسيدگى به بناهاى تاريخى 

استان اصفهان اختصاص خواهد يافت.
على كاميابى، معاون توسعه مديريت و منابع انسانى اداره كل ميراث فرهنگى 
استان اصفهان نيز در جريان اين بازديد، گفت: طرح هاى ميراث فرهنگى 
ــت.وى اظهاركرد: باتوجه به اينكه  كوچك اما بسيار حساس و زمان بر اس
بناها مربوط به دوره هاى مختلف تاريخى است، امكان دارد كه در جريان 
ــد و برخى از اين مطالعات بين شش  مرمت به مطالعات پژوهشى نياز باش
ــارات الزم به پروژه هاى  تا هفت ماه بطول مى انجامد.وى اختصاص اعتب
مرمتى براى مطالعات، تحقيق و عمليات اجرايى را ضرورى دانست و افزود: 

بهترين زمان براى اختصاص اعتبار به طرح ها فصل هاى گرم سال است كه 
متاسفانه اعتبارات مرمتى در فصل هاى سرد اختصاص مى يابد.وى خواستار 
اختصاص اعتبار در فصل هاى كارى شد و افزود: براى اجرايى شدن عمليات 
مرمتى و رسيدگى به بناها الزم است اعتبارات بموقع تخصيص يابد.شاكرى، 
ــازمان مديريت و برنامه  ــناس برنامه و بودجه ميراث فرهنگى در س كارش
ــتان اصفهان نيز گفت: اين بازديد در راستاى بررسى طرح هاى  ريزى اس
ــت جمهورى صورت پذيرفت.وى تصريح كرد: دراين بازديد  مصوب رياس
سه روزه مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از طرح هاى 
شهرستان هاى اصفهان از جمله خمينى شهر، خور و بيابانك و شهر اصفهان 
بازديد كرد.استان اصفهان داراى بيش از 22 هزار بنا و اثر تاريخى است كه 
ــورد آن از جمله ميدان امام،  يكهزار و 850 مورد آن به ثبت ملى و چهار م
كاخ چهلستون، باغ فين كاشان و مسجد جامع به ثبت جهانى رسيده است.

به زودى؛
تحقق وعده رييس جمهور

 براى ميراث فرهنگى نصف جهان

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه وضعيت 
ــت، گفت: آلودگي هواي  هواي اصفهان به مراتب بدتر از تهران اس
تهران در برخي روزها 32 درصد فراتر از حد مجاز بوده؛  اما در اصفهان 

46 درصد از حد مجاز فراتر است.
به گزارش ايمنا، دكتر وحيد حسيني  در نشست تخصصي حمل و 
نقل و ترافيك شهري با موضوع حمل و نقل،  در آلودگي هوا به مقايسه 
ــي عوامل كاربردي مقابله با فاجعه  آلودگي اصفهان و تهران و بررس
ــهر تهران در هر منطقه ايستگاه  آلودگي هوا پرداخت و گفت: در ش
پراكنده پايش هوا وجود دارد كه هر ساله به شهروندان اعالم مي كند 
كه چه تعداد روزناسالم، چه تعداد روز سالم و چه تعداد روز خطرناك 
ــپري كرده اند. وي افزود: در سال 93 وضعيت هوا كمي از سال  را س
92 بهتر بود؛ ولي همچنان تعداد روزهاي ناسالم در شهر تهران 116 
روز گزارش شده بود،كه واقعا امر نگران كننده  و آمار خطرناكي است.
مدير عامل سازمان كنترل ترافيك تهران با اشاره به اينكه آلودگي هوا 
چيزي نيست كه در يك ماه و يكسال حل شود، افزود: رفع آلودگي 
هوا برنامه دراز مدت مي خواهد؛ بنابراين ما در شهري مثل تهران با 
اين تعداد روزهاي ناسالم با يك فاجعه انساني مواجه هستيم و اين 
ــت و اگر اين اعداد در هر جاي دنيا بود، يك  اصال شوخي بردار نيس
ستاد بحران تشكيل مي شد و وضعيت شهر را در دست مي گرفت و 
شهر از حالت عادي خارج مي گرديد، اما ما سال هاست عادت كرديم 

و در اين هوا تنفس مي كنيم و فكر مي كنيم بايد همينطور باشد .
ــش ماهه اول سال 94  حسيني با اشاره به اينكه وضعيت هوا در ش
بهتر از شش ماهه دوم سال است، چرا كه در شش ماهه دوم انباشت
ــتيم، تصريح كرد: آمار وضعيت هوا در سال  آالينده ها را  شاهد هس
ــد كم نبوده؛  بلكه  ــان از تولي 94 خيلي بهتر از 92 بوده،  اما اين نش
تعداد روزهايي كه باد غالب از سمت غرب تهران آمده يا سرعت باد 
ــود.وي با بيان اينكه آالينده  يا باران باعث شده اوضاع كمي بهتر ش
خاص يعني منوكسيد كربن در 10 سال گذشته با يك  شيب معنا 
دار  به سمت پايين حركت كرده است، تاكيد كرد: برنامه هاي مبارزه 

با آلودگي هوا در دراز مدت جواب مي دهد.
ــازمان حفاظت از محيط زيست با مديريت   ــال 82 س وى گفت: س
خانم ابتكار، به همراه معاونت محيط زيست انساني محكم ايستادند 
و گفتند خودروساز بايد خوردرو را  از كاربراتوري به انژكتوري تغيير 
ــرب از بنزين حذف شد.حسيني  ــد و س دهد و اين كار اجباري ش
ــيد كربن  ــم كه آلودگي منوكس ــاره به اينكه اكنون مي بيني با اش
ــل افزايش غلظت منو  ــت، گفت: زماني به دلي درتهران جدي نيس
ــكته هاي قلبي و نارسايي هاي قلبي  كسيدكربن در هواي شهر س
ــر دارد اين اتفاق ــروزه اگ ــد، در حالي كه ام زيادي گزارش مي ش
ــت و منوكسيد كربن   مي افتد به دليل وجود آالينده هاي ديگر اس
ــكل امروز و ديروز اصفهان  نقش كمتري دارد .وي با بيان اينكه مش
ــزود: ذراتي كه ما  ــت، اف ذرات معلق كوچكتر از دو نيم ميكرون اس
ــت و طبيعت  ــي كنيم، بين 30 تا 40 نانو متر اس از احتراق توليد م
ــو هيات علمي  ــد ذره اي توليد كند .عض ــدوده نمي توان در اين مح
دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: آن چيزي كه ما از احتراق توليد 
مي كنيم، هرنوع ماده سمي كه فكر مي كنيد در آن هست؛ در حالي 
ــكل ساز  ــت كه مش كه ذرات گرد و خاك طبيعي عمدتا ذراتي اس
نيست؛ بنابراين بايد بين ذرات انسان ساز با ذرات طبيعت ساز تفاوت 

قائل شويم.حسيني خاطرنشان كرد: درست است اهواز وضعيت بدي 
دارد و مردم واقعا نمي توانند زندگي كنند و شايد اهواز به خاطر گرد 
وخاك و مشكالت ديد و تنفس خالي از سكنه شود؛ اما جنس ذراتي 
كه در اهواز وجود دارد با جنس ذراتي كه در اصفهان و ذرات تهران 
ــود  يك آناليز شيميايي  متفاوت است. وي ادامه داد: توصيه مي ش
جدي يك ساله از همه ذراتي كه در اصفهان وجود دارد انجام گيرد 
آن وقت تعجب خواهيد كرد از چيزهايي كه در ذرات معلق شهر وجود 
دارد كه به شدت با ذراتي كه در بيابان وجود دارد، متفاوت است.عضو 
هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: مردم سيستان دو 
ــت كه در گرد وخاك زندگي مي كنند؛ حتي خيلي از  هزار سال اس
ــته اند؛  اما آنجا  ــكل گرد و خاك داش شهرهاي كشور هميشه مش

نمي شنويم كه افراد سرطان مي گيرند يا مي ميرند .
ــر توليد مي كنيم كه  ــيني بيان كرد: ذراتي كه ما به عنوان بش حس
ــم تركيباتش و  ــت، ه ــاهاي آن اس ترافيك يكي از مهم ترين منش
ــت و هيچ راه مقابله با اين ذرات ريز و با اين  ــايز آن ناجور اس هم س
ــمي وجود ندارد.وي ادامه داد: وقتي فلزات  ــيميايي س تركيبات ش
ــنگين را در هوا پيدا مي كنيد، آنها جزء ذرات فلزات فوق العاده  س
سمي و مضر هستند. درست  است كه ما براي بقا به روي و مس نياز 
ــگاه  داريم ولي نبايد اين ها را تنفس كنيم .عضو هيات علمي دانش
صنعتي شريف با اشاره به اينكه انباشت آالينده ها در زمستان بيشتر
 مي شود و اين به خاطر وارونگي هواست، گفت: آلودگي هواي تهران 
در برخي روزها 32 درصد، فراتر از حد مجاز بوده است؛ اما اصفهان 46 

درصد از حد مجاز فراتر است. 
ــتر از ــه مراتب بيش ــا ب ــه تهراني ه ــه اينك ــاره ب ــيني با اش حس
ــزود: تهراني ها به  ــن زمينه  فعاليت مي كنند، اف  اصفهاني ها در اي
ــت  ــورا و هر جا كه دس ــماني چنگ مي زنند. مجلس ، ش هر ريس
ــن زمينه جذب  ــادي در اي ــته اند بودجه زي ــد و توانس ــان برس ش
ــتر در اين زمينه به گوش كنند؛  اما صداي مردم اصفهان بايد بيش
 برسد . وي تصريح كرد: امروز آنقدر سند و مستندات جمع آوري شده 
ــده علت اصلي آلودگي شهر تهران بي شك ترافيك  كه مشخص ش
است. اكنون آلودگي هاي خانگي دليل و علت اصلي آلودگي نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف خاطرنشان كرد: آالينده 
ــيار خطرناك «ازن» نيز با اينكه ترافيكي نيست؛ اما برگرفته از  بس

محصوالت ترافيكي است .
ــي آالينده NO2  نيز در مورد اصفهان  ــيني اظهار كرد: بررس حس
ــت، بلكه  ــت كه نه تنها از تهران باالتر اس ــيار نگران كننده اس بس
ــت . وي ادامه داد:  ــي گرفته اس ــهرهاي دنيا نيز پيش ــتر ش از بيش
ــان داده دود ديزل نرخ ابتالي به سرطان  مطالعات اخير در دنيا نش
ــه خطر دود  ــه اين امر رتب ــت ك ــا دو برابر افزايش داده اس ريه را ت
ــرار داده و آنرا 100 در صد ــت و راديو اكتيو ق ديزل را در كنار آزبس

ــتيد  ــد كرد: اگر مي دانس ــت.وي تاكي ــرطان زا عنوان كرده اس  س
ــت، هرگز خودتان و كودك تان را در  چقدر دود ديزل خطرناك اس
ــن آالينده ها به دليل  معرض دود ديزل قرار نمي داديد. تركيب اي
ــيار پايدار است و دفع نخواهد شد .وى ريز و پايدار بودن در بدن بس
ــرون را به عددي  ــزان ذرات معلق زير 2،5 ميك  اظهار كرد: اگر مي
نزديك به استانداردها بهداشت جهاني برسانيم، ساالنه 22 ماه عمر 
اصفهاني ها افزايش مي يابد.حسيني اذعان داشت: هر اصفهاني دو 

ــت ــال از عمرش را به خاطر ذرات معلق زير 2،5 ميكرون  از دس س
ــزود: نزديك به  ــت.وي اف ــكان دهنده اس ــد و اين خيلي ت  مي ده
ــت و سالمت در اروپا است  31،5ميليارد يورو درسال هزينه بهداش
ــر  كه بابت آلودگي هوا مي پردازد.وى با بيان اينكه ذرات معلق ازس
ــان را تحت تاثير منفي مي گذارند، تصريح كرد: درآلمان با  تا پا انس
تغيير خودروهاي بنزيني به ديزل،  با رشد سرطان ريه روبه رو شدند 
و اكنون اين ابتكار آلماني ها گريبان خودشان را گرفته است. حسيني 
ــادي يكي از100  ــاس تحقيقات خانم رويا كليش اظهار كرد: بر اس
دانشمند برتر دنيا كه اكنون در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فعال 
هستند، نشان مي دهد آلودگي هواي اصفهان بر روي جنين نيز تاثير 
گذار است . وي ادامه داد: آلودگي هوا هزينه دارد. در بارسلون كه به 
ــت،  هزينه آلودگي به ازاي هر شهروند  شدت پاك تر از اصفهان اس
1600يورو در سال است؛  اين در حالي است كه بارسلون يك سوم 
اصفهان هم آلوده نيست.حسينى اضافه كرد: محاسبه هزينه آلودگي 
به ازاي هر نفر در تهران بر اساس مطالعات 600 دالر در سال است كه 
معادل شش درصد توليد ناخالص ملي براي جمعيت هشت ميليوني 

تهران است .
ــكل ما اين است كه خرج آلودگي هوا را نمي  حسيني ادامه داد: مش
ــود و عمر كس ديگري كم  بينيم ، چون كسي ديگري بيمار مي ش
ــقوط كند يا اگر يك اتوبوس تصادف  ــود؛ اگر هواپيمايي س مي ش
ــه كارانه وزارت  ــال مطابق آمار محافظ كند همه مي فهمند . در س
ــتقيم به دليل آلودگي هوا جان  ــت 6000 نفر در تهران مس بهداش
ــار تصادفات ــتر از  آم ــيار بيش ــت مي دهند و اين بس خود را از دس

 جاده اي است و به مراتب بيشتر از سقوط هواپيماست .وي اضافه كرد: 
ــود ، اتوبوس را عوض  اگر تصادفي رخ دهد هواپيما خريداري مي ش
مي كنيم ، جاده مي كشيم ، پل مي زنيم، دوربين پليس مي خريم 
ــانحه  ــن  هزار نفر  كاري نمي كنيم؟ مگر اين س پس چرا در برابر اي
نيست ؟ دليل اين است كه اينها يكجا نمي ميرند بلكه در طول سال 
مي ميرند .عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: ما در 
ايران 8 كالنشهر داريم كه همگي دچار آلودگي هوا هستند، مشكل 
ما در تهران و اصفهان انباشت آالينده ها است . اگر اين كوه ها نبودند 
امكان داشت خدا كمك كند و باد انباشتگي را كم مي كرد .حسيني 
بيان كرد: بايد بررسي كنيم و ببينيم كه چه راه حل هايي وجود دارد 
و بقيه در شهرهاي ديگر دنيا چه كردند كه اكنون شهرهاي پاك تري 
دارند؟ آيا آنها كارهاي عجيب و غريبي كردند ؟ اصال اينگونه نيست 

بلكه آنها به فكر بوده اند.
ــال بحث جدي  اى  ــد كه 6هزار مرگ در س  آنها به اين فكر بوده ان
مي باشد.وى گفت: توسعه مترو گام خوبي در كاهش رفت و آمد در 
خيابان ها و در نتيجه كاهش آلودگي هاي رو زميني است؛ با ساخت 
ــعه راه ها و باز كردن گره ترافيكي نيز بخشي از  معابر، پل ها و توس
مشكالت حل مي شود .كنترل ماشين ها و بررسي معاينه فني نيز 
ــد .حسيني افزود: سوخت  خود به تنهايي مي تواند گام مهمي باش
ــاد و عوامل ديگر را در  ــتاندارد بد ، ترافيك زي ناجور، خودروي با اس
ــي يعني در ترافيك   ــه فرد در مركز آلودگ حالتي در نظر بگيريد ك
قرار دارد . حال اگر سرعت حركت ترافيك را هم در نظر بگيريم اثر 
ترافيك كند بر تاثير آلودگي بيشتر نمايان مي شود .وى تصريح كرد: 
تكنولوژي خودرو نيز نقش غير قابل انكاري بر آلودگي دارد، همچنين 

ــت  ــيكلت هاي كاربراتوري خود يكي از فاجعه هاي زيس موتور س
محيطي هستند .حسيني خاطرنشان كرد: هر موتور سي جي 125 
به تنهايي معادل سه خودرو پژو 405 آلودگي توليد مي كند كه اين 
عدد به نسبت 500 هزار دستگاه موتور سيكلت موجود در اصفهان 
يك عدد نگران كننده است .وي اظهار كرد: 900 هزار دستگاه سواري 
و وانت بار در شهر اصفهان تردد مي كنند كه 116 هزار دستگاه آنها 
فرسوده و باالي بيست سال عمر دارند و 75000 از  آنها حتي باالي 
ــنگين وجود دارد كه 70  ــتند و 17500 خودروي س 25 ساله هس
ــال عمر دارند كه اگر اين آمارها را كنار هم  درصد آنها باالي 20 س
ــته  ــيم بايد در اصفهان آلودگي داش بگذاريم، به اين نتيجه مي رس
ــيم .وى ادامه داد: درباره اصفهان مي گويند ذوب آهن صنعت باش
ــدون ذوب آهن باز هم  ــت؛ اما با اين آمار باال، ب  آلوده كننده اي اس

آلودگي منطقي است.
ــاي 125 داريم كه  ــازنده موتوره ــرد: 160 س ــيني اضافه ك حس
ــه مونتاژ  ــدام  ب ــرده و اق ــت را وارد ك ــي ارزان قيم ــات چين قطع
ــا آنقدر ارزان  ــد . قيمت اين موتوره موتورهاي كم قيمت مي كنن
ــان جريمه يا توقيف  است كه حتي گاهي افرادي كه موتورهاي ش
ــه نمي كنند و ترجيح  ــود.  براي گرفتن آنها به پليس مراجع مي ش
ــد ، ما از  ــطي خريداري كنن ــور نو به صورت قس مي دهند يك موت
ــت  ــم از طرف ديگر هزينه بهداش ــور ارزان مي خري يك طرف موت
ــدگان مجلس اصفهان  ــالمت مي دهيم .وي اضافه كرد: نماين و س
ــر 50 از وزير نفت ــزان گوگرد زي ــوخت با مي بايد براي اصفهان س

 درخواست كنند. حسيني بيان كرد: راه حل هاي بنيادي حل معضل 

ــامل توسعه حمل و نقل  آلودگي هاي توليد شده در اثر ترافيك ش
ــاله ترافيك از  ــان محور و جدا كردن مس عمومي ، حمل و نقل انس
آلودگي هواست . وي ادامه داد: راه حل هاي مهندسي نيز از جمله راه 
حل هاي مهم است. ما امروزه راه حل هاي مهندسي زيادي در دنيا 
داريم كه آزمايش خود را هم پس داده اند؛ اما متاسفانه در ايران بيشتر 
به صورت نمايش است و خودرو سازها به اين مسايل دقت نمي كنند. 
وى اضافه كرد: براي مثال يك راه حل ساده فيلتر دوده خودروهاي 
ديزل است كه بايد خريداري شده در اگزوز ماشين هاي ديزل نصب 

شود ، اكنون با نبود اين فيلتر مسير آلودگي بسيار ساده است.
ــيني گفت: براي خودروهاي بنزيني نصب كاتاليست بر روي  حس
ــدام به نصب آن  ــازها اق ــده كه اكنون خودرو س خودرو اجباري ش
مي كند؛  اما خود مردم با انگيزه باز شدن نفس خودرو آن را برمي دارند 
ــود اما نفس كودك شما  كه بايد به آنها گفت نفس خودرو باز مي ش
ــت برخي حركات نيز به دليل عدم  گرفته مي شود.وي افزود: شكس
توانايي رقابت است براي مثال جايگزيني موتور سيكلت هاي برقي با 
آلودگي صفر به دليل ارزان بودن موتورهاي ساخت چين با موفقيت 

صورت نگرفت.
وى ادامه داد: در ايران قوانين بسيار مترقي و كارآمدي براي مبارزه با 
آلودگي هاي ترافيكي وجود دارد كه روي زمين مانده اند؛ براي مثال 
يكي از قوانين بسيار خوب و مفيد پالك نكردن موتور سيكلت هاي 
كاربراتوري است. حسيني اضافه كرد: دسترسي به يك نتيجه خوب 
نيازمند تحقيقات صحيح و داشتن آمار هاي صحيح است كه اصفهان 

مي بايست به اين امر اهتمام بوزرد .

استان اصفهان، يك شركت قدرتمند
 در عرصه نفت و گاز ندارد

انتقاد به تعلل در حكم هاى تخريب و تغيير جايزه ملي براي پروژه بهسازى محله جلفا
كاربرى اراضى ملى در اصفهان

زرگرپور،  بر تسريع در اجراى
 موزه دفاع مقدس تاكيد كرد

ــتان اصفهان گفت: با وجود صنعتى  عضو كميسيون صنايع اتاق بازرگانى اس
ــد در عرصه نفت و گاز  ــركت قدرتمند و توانمن ــتان اصفهان يك ش بودن،  اس

وجود ندارد.
ــيون صنايع اتاق بازرگانى  محمد جعفر خوش خلق،  در دومين جلسه كميس
استان اصفهان اظهار داشت: اتاق بازرگانى استان اصفهان الزم است بر قانونمند 

شدن كنسرسيوم ها و اجراى قانون حداكثر ساخت متمركز شود.
ــيوم هاى صنعتى كه مى تواند بنگاه هاى كوچك و  ــت: كنسرس وى بيان داش
ــركت بزرگ پيمانكارى و توليدى قرار دهد، از نظر  متوسط را در قالب يك ش
ــيميايى و  ــت، گاز، صنايع ش ــوول كميته انرژى، نف ــكل دارد.مس قانونى مش
پتروشيمى كميسيون صنايع اتاق بازرگانى اصفهان نيز در اين جلسه گفت: در 
صنايع شيميايى و پتروشيمى، استان اصفهان مى تواند نقش موثرى در توليد و 
صادرات ايفا كند. رضا خياميان بهينه سازى مصرف انرژى را يكى از بخش هاى 
مغفول صنعت عنوان كرد و بيان داشت: وزارت نفت براى پروژه ذخيره انرژى و 
كاهش مصرف بودجه ويژه اى اختصاص داده است كه صنعتگران استان اصفهان 
مى توانند در اين زمينه فعاليت كنند.مسوول كميته انرژى، نفت، گاز، صنايع 
شيميايى و پتروشيمى كميسيون صنايع اتاق بازرگانى اصفهان اظهار داشت: 
در جنگ اقتصادى بايد اتخاذ سياست ها مبتنى بر شرايط جنگى باشد نه اينكه 
در شرايط آرامش مسووالن تصميم بگيرند و بخش خصوصى ملزم به اجرا باشد.

زمينه همكارى بين المللى بيش از سه هزار واحد توليدى ماشين آالت 
فراهم شود

مسوول كميته ساخت تجهيزات و ماشين سازى كميسيون صنايع اتاق بازرگانى 
ــتان اصفهان همان گونه در عرصه  استان اصفهان نيز در اين جلسه گفت: اس
فوالد 70 درصد توليدات كشور را به خود اختصاص داده است. در بخش ساخت 
تجهيزات و ماشين سازى نيز داراى توانمندى هاى گسترده اى است. سيد حسن 
موسوى افزود: بيش ازسه  هزار واحد توليدى به ساخت تجهيزات و ماشين آالت 
ــتى زمينه همكارى هاى بين المللى آنها با ساير  در استان فعال است كه بايس
ــاختمان و عمران كميسيون  شركت ها فراهم شود.مسوول كميته صنعت س
ــراى رونق در صنعت  ــه گفت: ب صنايع اتاق بازرگانى اصفهان نيز در اين جلس
ساختمان نياز به محرك هاى اقتصادى بلند مدت از سوى دولت و تنظيم رابطه 
عرضه و تقاضا داريم. ابوالفضل ابراهيمى كيا بيان داشت: ركود و رونق صنعت 

ساختمان در ايران يك چرخه پنج سال يكبار است.

مدير عامل سازمان نوسازى و بهسازى اصفهان گفت:تنديس تجربه برتر اولين 
جايزه ملى «جستار كيفيت در تجربه باز آفرينى شهرى» به حوزه نوسازى و 

بهسازى شهردارى اصفهان براى ارائه پروژه «بهسازى محله جلفا اهدا » شد.
 حسين جعفرى افزود: «جستاركيفيت درتجربه هاى بازآفرينى شهرى»باهدف 
نهادينه كردن مفهوم كيفيت درحيات مطلوب شهرى در كتابخانه ملى بر گزار 
ــد. وى افزود: ايجاد چرخش در زاويه نگاه به بافت هاى تاريخي، فرسوده،  ش
سكونت گاه هاى غيررسمى  و حاشيه اى شهرها و ترويج نگرش مثبت انديشانه 
نسبت به دارايى ها و منابع اين محدوده ها، توجه به نقاط قوت و فرصت هاى 
اين محله ها، افزايش حساسيت جامعه نسبت به كيفيت هاى مغفول مانده 
ــت. جعفرى كمك به نهادهاى ذى ربط براى شناسايى بهترين  اين محله اس
ــت  توانايي هاى اين محدوده درحوزه كالبدى ها، اجتماعى، اقتصادى و زيس
ــتفاده از اين توانايى ها را از ديگر اهداف اين  محيطى و برنامه ريزى براى اس
همايش دانست.مدير عامل سازمان نوسازى و بهسازى اصفهان تصريح كرد: 
در اين مراسم در بخش تجربه هاى برتر در زمينه بازآفرينى شهرى از مجموع 
130 پروژه رسيده به دبيرخانه جستارتعداد 14 تجربه بازآفرينى مورد تقدير

 قرار گرفت. وى افزود:در بخش تجربه هاى بر تر در زمينه باز آفرينى شهرى 
از مجموع 130 پروژه رسيده به دبير خانه جستار ،14 تجربه باز آفرينى مورد 

تقدير قرار گرفت.
ــامى گروه هاى برگزيده اين جايزه ملى در چهار حوزه  جعفرى بيان كرد: اس
ــدد از بناهاى  ــتفاده مج ــازى مجموعه بافت تاريخى » ،«مرمت و اس «نوس
ــازى عرصه هاى همگانى در بافت تاريخى»،«سامان دهى  تاريخى» ،«بهس
سكونت گاه هاى غير رسمى» از سوى هيات داوران اعالم شد.وى افزود: بهترين 
تجربه ها به فعاليت هاى اطالق مى شوند كه با ساختار مديريتى صحيح و ابتكار 
عمل توانسته اند با مشاركت حداكثرى و استفاده بهينه از منابع موجود در طرح 
به چهارچوب هاى توسعه پايدار وفادار باشند.جعفرى عنوان كرد: اين جايزه به 
عنوان نخستين جريان فرهنگى در حوزه باز آفرينى شهرى مطرح شده است 
و در ميان جوايز مشابه باالترين جايگاه را در سطح ملى خواهد داشت.به گفته 
وى، هيات داوران تنديس تجربه برتر در اولين جايزه ملى «جستار كيفيت در 
ــهرى»را در حوزه بهسازى عرصه همگانى در بافت  تجربه هاى باز آفرينى ش
ــهردار ى اصفهان براى ارائه پروژه  ــازمان نوسازى و بهسازى ش تاريخى به س

«بهسازى محله جلفا » اهدا كرد.

ــاى تخريب  ــل در حكم ه ــبت به تعل ــتان اصفهان نس ــى اس ــركل بازرس مدي
ــدت ــتان اصفهان به ش ــى از نقاط اس ــى در برخ ــى مل ــر كاربرى اراض و تغيي

 انتقاد كرد.
ــانى و  ــرد: خدمت رس ــادى، اظهار ك ــول محمودآب ــيد رس ــالم س حجت االس
ــالمى است. ــته هاى  اصلى يك نظام اس ــخ گو بودن به ارباب رجوع از هس پاس
ــخگويى يكى  ــانى و پاس ــردم از اين نوع خدمت رس ــن رضايت مندى م در ضم
ــمار مى آيد. ــالمى برآمده از دل مردم به ش ــنجش يك نظام اس از معيارهاى س
ــه فرزندش  ــاب نهج البالغه ب ــى از امام على (ع)  در كت ــاره به سفارش وى با اش
ــه مى فرمايند «رضايت مندى  ــن مجتبى (ع) در باب حكومت دارى ك امام حس
ــزود: در نظام  ــت»، اف ــم مردم اس ــى در گرو تكري ــر حكومت صددرصدى از ه
ــتند تكريم  ــام مردم هس ــتيبان اصلى نظ ــالمى كه پش ــدس جمهورى اس مق
ــود.مديركل بازرسى  ــوب مى ش ــووالن از اعم واجبات محس ــط مس آن ها توس
ــام مقدس  ــم خورده نظ ــمنان قس ــتان اصفهان در ادامه به تالش هاى دش اس
ــاد مردم ــتگى بين آح ــه و چنددس ــاد تفرق ــراى ايج ــالمى ب ــورى اس جمه
اشاره اى كرد و گفت: تالش هاى شبانه روزى نيروهاى مردمى مانند بسيج، سپاه و 
سربازان گمنام امام زمان (عج) فعاليت هاى دشمنان را براى ايجاد تفرقه بين مردم 

به خوبى رصد كرده و در نطفه خفه كرده اند.
وى سازمان بازرسى را يك سازمان فرا نظارتى تعريف كرد و يادآور شد: حيطه و 
وظايف سازمان بازرسى نظارت بر كليه نهادهاى وابسته و زيرمجموعه دولت است. 
محمودآبادى متذكر شد: ادارات، نهادها و سازمان هاى دولتى موظف و مكلف اند 
تمامى مناقصات و مزايده ها به اطالع سازمان بازرسى برسانند، در غير اين صورت 
به شدت با آن ها برخورد خواهد شد.وى شجاعت و صداقت كالم و رفتار را يك اصل 
اصلى و اساسى براى يك مدير برشمرد و ادامه داد: مديران تمامى نهادهاى دولتى 
استان اصفهان را به خود مراقبتى و رعايت تقوا در عمل و گفتار سفارش مى كنم.
مديركل بازرسى استان اصفهان با تأكيد بر اينكه كارمندان موظف اند هر سندى را 
كه بازرسان سازمان بازرسى به استثناى (اسناد سرى و فوق سرى) از آن ها بخواهند 
بايد تحويل مأمورين امر دهند، اظهار كرد: تعلل در دستور فوق توسط كارمندان 
ذى ربط نهادهاى دولتى مجازات مختلفى براى فرد خاطى در پى خواهد داشت.
ــبت به تعلل در حكم هاى تخريب و تغيير كاربرى ها و  اين مسوول در پايان نس
به طوركلى تخريب اراضى ملى در برخى از نقاط استان اصفهان به شدت انتقاد كرد.

ــاله احداث مجموعه فرهنگى و ــف از تاخير 15 س ــتاندار اصفهان با ابراز تاس  اس
 موزه دفاع مقدس اين استان، بر ضرورت تسريع در اجراى اين طرح تاكيد كرد.

رسول زرگرپور در جلسه بررسى آخرين وضعيت پيشرفت طرح موزه دفاع مقدس 
گفت: اين موزه از مطالبه هاى جدى مردم و از نيازهاى اساسى استان شهيد پرور 
اصفهان است. وى اظهار كرد: جاى تاسف است كه اين استان با دارا بودن 10 درصد 
ــتن سالن اجتماعات در  ــهدا و بيش از 11 درصد جانبازان كشور از وجود داش ش
گلستان شهدا، موزه دفاع مقدس و آسايشگاه استاندارد براى جانبازان محروم است.
ــتان اصفهان ــى مقام در اس ــش از 400 فرمانده عال ــرد: بي ــور تصريح ك زرگرپ
ــپ از اصفهان در  ــگر و پنج تي ــدس نيز دو لش ــود دارد و در دوران دفاع مق  وج
جبهه هاى حق عليه باطل حضور داشتند؛  اما بعد از دفاع مقدس آنچه در شان اين 

مردم شهيد پرور بود، انجام نشد.
استاندار اصفهان يادآور شد: استان هايى كه در دوران دفاع مقدس به ميزان اصفهان 
ــال قبل، موزه دفاع مقدس دارند؛ اما اصفهان  ــتند،  از چندين س مشاركت نداش

همچنان درگير ساختمانى براى احداث اين موزه است.
زرگرپور بااشاره به اينكه عمليات اجراى طرح موزه دفاع مقدس از 15 سال گذشته 
ــت اين موزه كه در سه مرحله طراحى شده، در حال  آغاز شد، افزود: مرحله نخس

تكميل است و به بيش از 200 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
وى با اشاره به كمك 60 ميلياردى برخى از شركت هاى بزرگ استان و شهردارى 
اصفهان براى تكميل مرحله نخست اين موزه، تصريح كرد: با تغيير و تحول ايجاد 
شده در شهردارى و سازمان مديريت، برنامه ها براساس پيش بينى ها انجام نشد.

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه براى تكميل مرحله نخست اين موزه بارديگر از 
شركت هاى بزرگ اصفهان همانند فوالد مباركه، ذوب آهن و اتاق بازرگانى دعوت 
ــهردارى اصفهان از 60 ميليارد ريال به  شد، افزود: كمك مالى اين شركت ها و ش

100 ميليارد ريال افزايش يافت.
زرگرپور با بيان اينكه مديريت استان در صدد بود كه تا پايان امسال مرحله اول اين 
مجموعه را به اتمام برساند، افزود: زمان بهره بردارى از اين مرحله به تاخير افتاد 
و به احتمال قوى، اواسط سال آينده افتتاح خواهد شد.استاندار اصفهان متفاوت 
بودن طراحى اين موزه نسبت به ديگر موزه ها را از نقاط مثبت آن دانست و افزود: از 

پيشرفته ترين فناورى هاى نور و صدا در اين موزه استفاده شده است.

صداي اصفهاني ها در زمينه آلودگي هوا
 بايد بيشتر به گوش برسد؛

وضعيت هواي اصفهـان 
بدتر از تهـران است



ــارى  ج ــل  فص در  ــلونا  بارس و  ــد  مادري ــال  رئ ــال  فوتب ــم  تي دو 
ــال  كام و  ــن  مطمئ ــرد  عملك ــا  اروپ ــان  قهرمان ــگ  لي و  ــگا  اللي

قابل قبولى نداشته اند.
ــد به ميزان  ــه ميان مى آيد باي ــخن ب ــلونا س ــى از مادريد يا بارس وقت
ــه عنوان  ــت، ب ــود دارد، توجه داش ــم وج ــن دو تي ــه از اي ــى ك توقع
ــت از مرحله گروهى ــلونا در دور رف ــر صفر بارس ــال پيروزى دو ب مث

ــه طى آن  ــت ك ــى نيس ــا اتفاق خيلى با ارزش ــان اروپ ــگ قهرمان لي
ــان را  ــاى تيمش ــى ه ــكالت و ناكام ــه مش ــلونا هم ــواداران بارس ه
ــدول الليگا  ــوم ج ــان در رتبه س ــد و به اين كه تيمش ــوش كنن فرام
ــلونا بايد  ــند، بارس حضور دارد دل ببندند و منتظر روزهاى خوب باش
هميشه در روزهاى خوب قدم بزند و در شأن اين باشگاه نيست كه وارد 

بحران شود!
ــا توجه به  ــت و ب ــدان هم دور از انتظار نيس ــى البته چن ــن توقع چني
عملكرد بارسلونا در چند سال گذشته شايد حتى بديهى و منطقى هم 

به نظر برسد.
ــو و داخل اردوگاه رئال مادريد  ــبيه همين وضعيت را در قلب برنابئ ش
ــدن دو يا ــت با مصدوم ش ــه قرار نيس ــى كنيد، جايى ك ــاهده م مش
ــتاره ــان بايد آنقدر س ــن كهكش ــرود، اي ــم از بين ب ــتاره، تي ــه س  س
ــتاره جاى خالى براى ــد كه از فرط ستاره و ترافيك ابرس ــته باش  داش

 نام هاى بزرگ دنياى فوتبال نباشد. 
ــك  ي ــى  يعن ــد  مادري ــى  درب در  ــاوى  تس ــرايطى  ش ــن  چني در 
ــوب بودن  ــت تلويزيونى از خ ــا ژس ــه ب ــس ك ــل بنيت ــه و رافائ فاجع
ــد  ــى دان ــم م ــودش ه ــد، خ ــى زن ــف دم م ــه حري ــاوى در خان تس
ــذاب و ــال مادريد ج ــواداران رئ ــراى ه ــال ب ــوع اص ــن موض ــه اي ك

قابل قبول نيست.
ــلونا يا رئال مادريد باشكوه  ــتى چرا در اين فصل خبرى از بارس به راس
ــخ به اين سوال و در اولين مورد به  ــال هاى گذشته نيست؟ در پاس س
ــكالت ناشى از فيفا اشاره مى كنند، بازى هاى ملى، مصدوميت ها،  مش
ــتانى و پرونده هاى قطورى  ــى از نقل و انتقاالت تابس ــكالت ناش مش
ــيا  ــلونا و والنس ــگاه هايى چون بارس ــه به نام فرار مالياتى عليه باش ك

تشكيل شده است.
ــايد ناعادالنه فيفا  ــارهاى ش ــلونا از فش ــهم بارس در اين ميان البته س
خيلى بيشتر از رئال مادريد بوده است، بسيارى از هواداران رئال مادريد 
هم بر اين باورند كه سخت گيرى ها عليه بارسلونا واقعا مشكوك بوده 
ــلونا به شك و ترديدها  ــت و ادامه اين رفتار خصمانه عليه بارس و هس

اضافه كرده است.
ــان غيربومى،  ــلونا در عقد قرارداد با نوجوان ــت كه بارس ــخص اس مش
ــت  ــته اس ــا را زير پا گذاش ــب آن، يوف ــا و متعاق ــج فيف ــن راي قواني
ــلونا  ــت بارس ــا الاقل پس از درخواس ــيد كه يوف ــه نظر مى رس ــا ب ام
ــى براى  ــش تاريخ ــد نظر، يك بخش ــى و تجدي ــام خواه ــت فرج تح
ــوده ــف ب ــى يونيس ــت صميم ــال دوس ــاليان س ــه س ــگاهى ك باش

درنظربگيرد.
ــازه بازى ندارند  ــل آرداى ترك تبار، اج ــلونا مث خريدهاى خوب بارس
ــه كرده  ــس انريكه هم اضاف ــرهاى لوئي ــه دردس ــوع ب ــن موض و همي
ــودش را ــكالت خاص خ ــد نيز مش ــال رئال مادري ــم فوتب ــت، تي اس

ــوى بازيكنانى چون  ــى از س ــاى پياپ ــت ه ــت، مصدومي ــته اس  داش
ــچ و په په، تصادفى نبوده  ــدو، بيل، بنزما، مودريچ، واران، كواچي رونال
ــه اى را  ــتباه و غير حرف ــيار پراش ــازى بس ــم، فصل بند س ــن تي و اي

تجربه كرده است.
ــتانى  تابس ــور  ت ــه  ك ــد  باورن ــن  اي ــر  ب ــپانيايى  اس ــاى  ه ــانه  رس
ــر دو تيم ــد به ه ــال مادري ــلونا و رئ ــم بارس ــى دو تي ــال تبليغات كام

ــتانى  ــگاه در جريان اردوى تابس ــت و اين دو باش  لطمه جدى زده اس
ــوان هديه ــى را به عن ــتگى و مصدوميت و بى خواب ــا خس ــود تنه خ

به ارمغان آورده اند.
ــلونا و بارس ــم  تي ــينى دو  باالنش ــاهد  ــه ش ــن ك اي ــا  ب ــگا  در اللي

ــكوه  باش ــش  نماي از  ــرى  خبــــ ــتيم،  هس ــد  مادري ــال  رئـــ
ــپانيا اس در  ــــــــگاهى  باش ــال  فوتب ــنگين  س ــه  وزن دو  ــن  ايــ

 نيست .
 در ليگ قهرمانان اروپا هم مدعيان رسيدن به جمع چهار تيم برتر فوتبال دنيا 
آنقدر زيادند كه احتمال حضور اين دو تيم بحران زده اسپانيايى روز به روز 

كم مى شود.
ــيارى از هواداران دو تيم بزرگ بارسلونا و رئال مادريد دل به فصل  بس
ــته اند، شايد پيش از پايان اين نيم فصل،  نقل و انتقاالت زمستانى بس
ــالت آور ــى بتواند تا حدودى، جور اين الليگاى كس ــيكو درب ال كالس
ــولگرانا و بالگرانا ــاى آس ــون تازه در رگ ه ــا تزريق خ ــد؛ ام  را بكش

 ضرورى به نظر مى رسد.
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سيرى در دنياى ورزش

چرا دو غول بزرگ فوتبال جهان،
 شكوه گذشته را ندارند؟

ــوگوارى ــپوليس  در ايام س ــال پرس ــع تيم فوتب ــن بنگر، مداف محس
ــات عزادارى ــپزخانه هي ــالم) در آش ــين (عليه الس ــا عبداهللا الحس  اب

 امام حسين (عليه السالم) حاضر شد و براى مردم غذا كشيد.

لنز دوربين

خدمت كردن بنگر، به عزاداران
 امام حسين (عليه السالم)

به نظر مى رسد مناقشــه بر سر حــــق پخش تلويزيونى 
ــو اهالى فوتبال  در فوتبال ايران پايانى ندارد. از يك س
ــوى  ــان مى دانند و از س دريافت اين پول را حق خودش
ــكالت مالى  ــيما، به ويژه حاال كه با مش ــر صداوس ديگ
ــت چندان رغبتى به پرداخت اين  دست به گريبان اس
ــت ادامه يافته و ــدارد. اين جدل كه سال هاس هزينه ن
 شكل فرسايشى به خودش گرفته، حتى سال گذشته 
ــابقات ليگ برتر باشگاه هاى  ــد دو هفته از مس باعث ش
ــاق به اين مهمى  ــور روى آنتن نرود، اما حتى اتف كش
ــه نكرد. در همين راستا طى  هم كمكى به رفع مناقش
ــورد احتمال فروش  ــى در م ــاى اخير زمزمه هاي روزه
ــتقيم حق پخش به مردم به گوش مى رسد؛ به اين  مس
ــى نپردازد،  ــون از جيب خودش پول ــب كه تلويزي ترتي
ــدن تصاوير  بلكه تنها ترتيبى بدهد كه با كدگزارى ش
ــته از بينندگانى كه وجه مورد  مسابقات، صرفا آن دس
ــاى بازى ها را  ــد امكان تماش ــر را پرداخت مى كنن نظ
داشته باشند. اينكه پياده شدن اين طرح چقدر مى تواند 
ــت. در عين حال؛ اما  ــد، هنوز مشخص نيس جدى باش
ــتى با انبوهى از  ــد اجراى چنين سياس به نظر مى رس

مشكالت در ايران مواجه شود.
هزينه هاى فنى براى تلويزيون

ــر  بخش بزرگى از درگيرى ها در حوزه حق پخش بر س
ــت كه تلويزيون بودجه كافى ندارد و نمى تواند  اين اس
ــرايط بعيد است پيشنهاد  اين پول را بپردازد. در اين ش

ــكل اصلى  ــابقات فوتبال، بتواند مش كارتى كردن مس
ــه آبونمان ــتركانى ك ــد مش ــل كند. اگر قرار باش را ح

ــابقات  ــت مى كنند صرفا از طريق اينترنت مس  پرداخ
ــه از اين طرح  ــتقبال جامع ــد، قطعا اس ــال كنن را دنب

ــود؛ چه اينكه  ــن خواهد ب ــطح ممك در پايين ترين س
ــكالتى مثل سرعت اندك اينترنت و يا ضريب نفوذ  مش
متفاوت آن در نقاط مختلف كشور كار را براى مخاطبان 

دشوار مى كند. 

چشم پوشى از درآمد آگهى؟
ــابقات فوتبال در  ــش مس ــى كردن پخ ــراى كارت ماج
ــر را هم به  ــزرگ ديگ ــيار ب ــوال بس ــران اما يك س اي
ــى رخ بدهد،  ــر چنين اتفاق ــى آورد؛ اينكه اگ ــود م وج
ــيما  ــا براى صداوس ــى از آگهى ه ــف درآمد ناش تكلي

چه خواهد شد؟ 
ــه مى دانيم كه پخش پيام هاى بازرگانى قبل، حين  هم
ــابقات فوتبال در ايران، يك منبع هنگفت  و بعد از مس
ــود كه تحت هيچ  ــوب مى ش ثروت براى جام جم محس

شرايطى قابل چشم پوشى نيست. 
ــدن  ــت كه با كدگزارى ش ــرايط طبيعى اس در اين ش
ــيار  ــكان جذب آگهى تا حد بس ــى تصاوير، ام احتمال
ــد رفت. وقتى صاحبان كاال بدانند  زيادى از بين خواه
مسابقه اى كه بابتش قرار است با تعرفه بسيار باال آگهى 
ــدارد،  ــرى ن ــش سراس ــال پخ ــد اص ــفارش بدهن س
ــوند و به  ــرد ش ــت كه تا حدود زيادى دلس بديهى اس

راه هاى ديگرى براى تبليغات رو بياورند. 
از سوى ديگر مشتركين تلويزيونى هم آبونمان پرداخت 
ــد كه آگهى ببينند. آنها انتظار دارند اگر پولى  نمى كنن
مى دهند صرفا در راستاى دريافت تصاوير پاك و تميز 
تلويزيونى باشد. حاال بايد ديد صداوسيما پيش از ارايه 
ــران، به اين بخش از  ــنهاد كدگزارى تصاوير در اي پيش

ماجرا هم فكر كرده يا نه؟

آيا حاضريد براى ديدن ليگ ايران پول بدهيد؟

ــن را به  دليل   ــگاه ذوب آه ــيون فوتبال، باش ــه انضباطى فدراس كميت
ــاگران اين تيم در جريان ديدار تيم هاى ذوب آهن  و  ــى تماش فحاش

سايپا به پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم كرد.
ــم دهنوى، بازيكن تيم صباى قم كه در  هم چنين اين كميته، ابوالقاس
جريان رقابت تيم هاى پرسپوليس تهران و صباى قم مرتكب تخلفاتى 
مبنى بر اهانت به بازيكن تيم مقابل و درگيرى شده بود را به پرداخت 

جريمه نقدى محكوم كرد.
ــاده 65 آيين نامه انضباطى به ــن كميته ، دهنوى را طبق بند 9 م  اي

ــابقات ليگ برتر و  ــه محروميت از همراهى تيم خود در مس  يك جلس
پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم كرد.

ــه دليل تحريك  ــپوليس نيز ب ــا نورمحمدى، بازيكن تيم پرس عليرض
ــب، طبق  ــتفاده از الفاظ نامناس ــونت با اس ــاد درگيرى و خش ــه ايج ب
ــد. ــى تيم خود محروم ش ــه از همراه ــك جلس ــاده 65،  ي ــد 9 م بن

ــدى پرداخت كند. با  ــد 100 ميليون ريال جريمه نق ــن بازيكن باي  اي
ــه نقدى، قابل  ــى محروميت وى قطعى و جريم ــالم كميته انضباط اع

تجديدنظر است.
ــل اهانت  ــز به دلي ــا قم ني ــى تيم صب ــى، مرب ــد داي ــن محم همچني
ــدى پرداخت كند.  ــال جريمه نق ــد 20 ميليون ري ــازى باي ــه داور ب ب
ــه انضباطى  ــوى كميت ــا توبيخ كتبى از س ــن مربى ب ــن اينكه اي ضم

مواجه شد.

ــلح در واكنش  ــتاد كل نيروهاى مس ــانى س ــين اداره منابع انس جانش
ــكاران متخلف در ــرى ورزش ــه كارگي ــر ورزش درباره ب ــه نامه وزي ب
ــكاران متخلف ــك از ورزش ــچ ي ــرد كه هي ــى تاكيد ك ــاى مل  تيم ه

 اجازه حضور در تيم ملى را نداشته؛ اما درباره ديگر ورزشكاران سرباز، 
ــد. سردار موسى كمالى، در اين باره  همكارى هاى الزم انجام خواهد ش
گفت: چندى پيش نامه اى از سوى وزير ورزش و جوانان، رسانه اى شد 
ــاس آن از ستاد كل نيروهاى مسلح خواسته شده بود تا اجازه  كه براس
ــربازى خود تخلف كرده بودند، در  ــكارانى كه در روند س حضور ورزش

تيم هاى ملى داده شود.
ــتاد كل ــتور رييس س ــا دس ــت ب ــه اين درخواس ــان اينك ــا بي وى ب

ــا  آنج در  و  ــاع  ارج ــى  تخصص ــه  كميت ــه  ب ــلح  مس ــاى  نيروه  
مورد بررسى قرار گرفت، خاطرنشان كرد: در نهايت با توجه به تصميم 
ــل افكار عمومى با بازى اين افراد در  ــن كميته و همچنين عدم تماي اي
ــف تا پايان دوران  ــكاران متخل ــد كه ورزش تيم ملى، تصميم بر اين ش

سربازى خود اجازه بازى در تيم هاى ملى را نداشته باشند.
جانشين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح، با بيان اينكه اين 
ــت و در مورد كليه ورزشكارانى كه در روند سربازى  تصميم قطعى اس
ــد، صدق مى كند،  ــه كرده بودن ــود تخلف يا اقدام به جعل و دسيس خ
اظهار كرد: در اين بين نيز فرقى بين فوتباليست ها يا ديگر ورزشكاران 

وجود ندارد.

ــرو حيدرى، مدافع راست استقالل كه در بازى اين تيم با  استقالل  خس
خوزستان به خاطر مصدوميت بيرون ماند، بعد از بازى گفت: تيم شان با 
اين وضعيت قهرمان نمى شود. خسرو گفت: «بايد واقعيت ها را ببينيم. 
ما بايد جورى بازى كنيم كه نشان دهيم در قد وقواره قهرمانى هستيم. 

بايد نشان دهيم كه شخصيت قهرمانى داريم.» 
ــاوى براى هر تيمى ممكن  ــه مساوى استقالل گفت: «مس او درباره س
است پيش بيايد. ما بايد بهتر از اين بازى كنيم كه بتوانيم قهرمان شويم. 
ــاوى مى شود. ما بايد  ــت كه 10 موقعيت داريد و بازى مس موقعى هس

بهتر بازى كنيم.» 
ــتقالل بازى  ــوال كه عده اى معتقدند اس ــخ به اين س ــرو در پاس خس
ــفت تر خورده، جواب داد: ــخت نبوده و تازه به صخره هاى س هايش س
 «نه من اعتقادى ندارم. اصال اينطور نيست كه ما به بازى هاى سخت يا 
آسان خورده ايم؟ مگر راه آهن حريف سختى بود؟ همه فكر مى كردند 
ــاره مصدوميتش هم توضيح  ــاوى كرديم.» او درب ــا مى بريم ولى مس م
ــه 90 از تركيب  ــتم. دقيق ــى در عضله پايم داش ــى كوچك داد: «گرفتگ

بيرون آمدم. 
ــب ــرف زدم و از تركيــ ــى ح ــز مظلـــوم ــا پروي ــن ب در رختــــك
 بيرون رفتم. چون دو بازى مهم جلوى سپاهان و پرسپوليس داريم، ترسيديم 
كه مصدوميتم تشديد شود به خاطر همين بازى نكردم. در ديدار راه آهن دچار

 گرفتگى عضله شدم.»

اهانت تماشاگران، 50 ميليون
 براى ذوب آهن آب خورد

ورزشكاران متخلف، تا پايان سربازى
 اجازه حضور در تيم هاى ملى را ندارند

راهكار خسرو حيدرى براى قهرمان شدن 
استقالل

ــكاران پول پارو مى كنند»  اين گزاره معروف كه «ورزش
ــار عمومى و ...  ــى، انظ ــاى خانوادگ ــا در جمع ه را باره
ــنيده ايم. البته اين جمله بيشتر درباره فوتباليست ها  ش
ــته هاى  ــى از رش ــه در خيل ــى رود،  درحالى ك ــه كار م ب
ــدى ندارند  ــهور، درآمد ب ــكاران مش ــز ورزش ــر ني ديگ
ــود ــه اى ورزش خ ــول دوران حرف ــد در ط و مى توانن

 آينده شان را بسازند.
ــكار در  ــد هر ورزش ــزان درآم ــان قطعا مي ــن مي در اي
وهله اول به كيفيت فنى او بستگى دارد؛ اما رشته اى كه 
ــت. در اين  در آن فعاليت مى كند نيز قطعا تاثيرگذار اس
گزارش سعى كرده ايم به صورت تقريبى ميزان قرارداد 
ورزشكاران را انعكاس دهيم تا مشخص شود چه كسانى 

بيشتر و چه كسانى كمتر از حد خود درآمد دارند.
حساب فوتبال جداست

ــر ميزان درآمد بازيكنان فوتبال  تقريبا در يك دهه اخي
ــدى افزايش يافت و  ــكل تصاع در ليگ برتر ايران به ش
چند سالى مى شود كه صحبت از قراردادهاى ميلياردى 

ــده است. حتى  ــت ها كامال عادى ش كار فوتباليس
ــيده  ــار قرارداد بازيكنان هم رس به انتش

و بـــه اذعان مسووالن، قراردادهاى 
باالى 2 ميليارد نيز در 
ــته  بس ايران  فوتبال 
با اين كه  شده است. 

هم  ــگاه ها  باش برخى 
ــور دارند  ــگ حض در لي

ــاى نجومى  ــه قرارداده ك
ــا اكثر  ــد؛ ام ــا نمى كنن امض

ــت هاى مطرح ديگر به  فوتباليس
زير يك ميليارد راضى نمى شوند. 

اين اتفاق به خاطر سوا بودن حساب 
ــاير رشته هاست كه  فوتبال از س

ــتقبال مردم و  ــا اس همواره ب
رسانه ها همراه بوده است.

واليبال و بسكتبال، سايه به سايه فوتبال
ــت كه  ــم هس ــالى ه ــه س ــكتبال و دو - س ــدا بس ابت
ــرارداد به فوتبال ــان را از نظر مبلغ ق واليبالى ها خودش
ــش تيم ملى واليبال در  ــك كرده اند. بعد از درخش  نزدي
سال هاى اخير سرمايه گذارى بيشترى از سوى باشگاه ها 
ــان نيز ــده و توقع ملى پوش ــته انجام ش در ليگ اين رش
ــگ پيش روى  ــنيده ها در لي ــت. طبق ش ــاال رفته اس  ب
ــه دو  ميليارد نيز ــاى نزديك ب ــى قرارداده واليبال حت
ــكتبال ايران بعد از چند  ــده است. از طرفى بس  امضا ش
ــك 2008  ــور در المپي ــيا و حض ــى در آس دوره قهرمان
ــرمايه گذارى عظيم  پكن با افزايش ميزان قراردادها و س
ــد.در واقع چند سالى مى شود كه  چند باشگاه مواجه ش
قراردادهاى چند صد ميليونى در بسكتبال مساله عجيبى 
نيست. در اين ميان به نظر مى رسد هندبال مظلوم واقع 
شده چون ثامن الحجج كه در چند  سال اخير بيش ترين 
ميزان پرداختى را به بازيكنان داشت، سقف قرارداد خود 
را 150 ميليون تعريف كرده بود؛ اما در باشگاه هاى ديگر 
حتى ميزان قراردادها به 10 ميليون نيز مى رسد. فوتسال 
ــرايطى  ــم نبايد فراموش كنيم كه ش را ه
ــكتبال دارد و  ــابه بس مش
تك ستاره ها در ليگ 

اين رشته قراردادهاى چند صد ميليونى امضا مى كنند.
رزمى كاران به 100 ميليون هم نمى رسند

ــن بين المللى براى  ــته هاى رزمى كه اكثرا در ميادي رش
ــه اى  ــگ حرف ــد، از لي ــى كردن ــورمان افتخارآفرين كش
در ــا  قرارداده ــزان  مي ــن  باالتري ــد.  نمى برن ــود  س
ــته هاى رزمى مختص به تكواندو است. ملى پوشان   رش
ــان ــگ به خودش ــم در لي ــى ه ــه خيل ــته ك ــن رش اي
ــارزه  مب ــه  س  - دو  ــا  نهايت و  ــد  نمى دهن ــت  زحم  
ــان را ــاى 40،  50 ميليونى كارش ــد با قرارداده مى كنن

ــو در رده بعدى قرار دارد؛ با حضور   دنبال مى كنند. ووش
چند اسپانسر خوب در ليگ اين رشته، ميزان قراردادها 
ــت.كاراته و جودو نيز  ــيده اس ــون رس ــه 30،  40  ميلي ب
ــا  ت ــان  ملى پوش ــراى  ب ــان  قراردادش ــقف  س
ــك نكته  ــه نبايد از ي ــت. البت ــان اس ــون توم 30 ميلي
ــكاران ملى با  ــته هاى رزمى ورزش ــويم؛  در رش غافل ش
حضور در مسابقات جايزه بزرگ مى توانند به جايزه هاى 
چند هزار دالرى هم برسند. مثال در تكواندو كه بيشتر از 
ــته ها حضور در چنين مسابقاتى مرسوم است،   ساير رش
ــان در صورت قهرمانى مى توانند تا 5 هزار دالر  ملى پوش

جايزه دريافت كنند.
كشتى و وزنه بردارى در يك سطح

ــوان مدال آورترين  ــتى و وزنه بردارى به عن با اين كه كش
ــيايى  ــاى آس ــك و بازى ه ــران در المپي ــته هاى اي رش
ــتاره هاى ــرارداد تك س ــطح ق ــتند؛ اما س ــرح هس مط
ــا 200 ميليون تومان  ــز نهايتا 100 ت ــران ني  ورزش اي
ــرارداد  ــال ق ــليمى امس ــت. به عنوان مثال بهداد س اس
150 ميليونى با ياسين پيشروى قم امضا كرده است. در 
ــتقبال نه چندان زياد ملى پوشان  كشتى نيز با وجود اس
ــد. اين مبالغ  ــه 100  ميليون مى رس ــقف قراردادها ب س
ــت و آنها  ــكاران در ليگ اس فقط مربوط به حضور ورزش
با مدال آورى در عرصه هاى بين المللى نيز پاداش هايى از 

سوى ارگان هاى مختلف دريافت مى كنند.
تفاوت هايى با آن سوى مرزها

ــاالى قرارداد  ــه ورزش از ميزان ب ــتر عالقه مندان ب بيش
ــت  ــت ها در تمام دنيا خبر دارند؛ اما جالب اس فوتباليس
ــام كمى به  ــى ديگر نيز ارق ــته هاى تيم ــد در رش بداني
 NBA ــكاران خارجى پرداخت نمى شود. مثال در ورزش
ــقف 20  ميليون دالر هم پول مى گيرند  ــتاره ها تا س س
ــج ميليون يورو  ــكتبال اروپا به پن ــه اين مبلغ در بس ك
ــد. درواقع در تمام دنيا اين اختالف ميان فوتبال  مى رس

ــته ها از نظر ميزان قرارداد وجود دارد و يك  ــاير رش و س
ــال در هيچ كدام از  ــا اين ح ــت. ب ــده اس موضوع حل ش
رشته ها نمى توان ميزان قراردادهاى بازيكنان خارجى را 
ــه كرد. به همين دليل هم هست  ــور مقايس با داخل كش
ــكاران  ــاهد حضور ورزش ــته هاى مختلف ش ــه در رش ك

 در ليگ هاى خارجى حتى عربى هستيم.
ورزشكاران انفرادى رانت بيشترى دارند

ــگاه پيكان  ــابق باش ــران صاحب پناه، مديرعامل س كام
ــتقالل درباره  ــگاه اس ــابق باش ــس هيات مديره س و ريي
ــكاران مختلف  ــزان درآمد ورزش ــى كه در مي تفاوت هاي
ــه  ــت، س ــخص اس ــود دارد، گفت: «چيزى كه مش وج
ــان را از ساير  ــته فوتبال، واليبال و بسكتبال خودش رش
ــدا كرده اند و حاال  ــزان قراردادها ج ــته ها از نظر مي رش
ــطح آنها دانست. نكته  ــايد فوتسال را نيز بتوان در س ش
ــى در رشته هاى  ــبت معكوس ــت كه نس جالب اينجاس
ــته هاى  ــكارانى كه در رش ــود دارد. ورزش ــرادى وج انف
ــترى را تحمل  ــار بيش انفرادى فعاليت مى كنند، هم فش
ــد. اين يك قانون  ــد و هم پول كمترى مى گيرن مى كنن
ــت؛ اما بايد مسايل ديگرى را  ــته در تمام دنيا اس نانوش
ــر گرفت.»وى همچنين مى افزايد: «حتى مى توان  در نظ
ــرادى هم كمتر  ــته هاى انف ــت عمر قهرمانى در رش گف
ــايد صرفا اين  ــود دارد كه ش ــى وج ــت اما رانت هاي اس
ــد. همين حاال ــتفاده كنن ــكاران بتوانند از آن اس ورزش

ــاعى و جديدى  ــازاده،  دبير، س ــهر، رض ــوراى ش  در ش
ــته هاى انفرادى بوده اند. درواقع  ــابق رش ــتاره هاى س س
ــته هاى انفرادى به صورت غيرمستقيم هم  قهرمانان رش
درآمد كسب مى كنند و از موقعيت اجتماعى بهترى هم 

برخوردار مى شوند.»
حرفه اى نيستيم

ــكاران در رشته هاى  ــه ميزان درآمد ورزش شايد مقايس
ــد  ــار خيلى صحيح نباش ــر و معي ــك مت ــف با ي مختل
ــر گرفت تا  ــادى را در نظ ــاخصه هاى زي ــون بايد ش چ
ــد از دوره قهرمانى خود ــكار را قبل و بع وضع آن ورزش

ــت در  ــخص اس  ارزيابى كرد. با اين حال چيزى كه مش
ــته ها مبلغ قراردادها بى رويه باال رفته و  ــرى از رش يكس
ــته هاى ديگر نيز باشگاه ها حتى حاضر نيستند به  در رش
قهرمانان المپيك و جهان بيشتر از 100 ميليون پرداخت 
ــكارى  كنند. البته اگر ورزش ما حرفه اى بود و هر ورزش
مى توانست با اسپانسرهاى شخصى قرارداد ببندد، شايد 

هيچ وقت چنين گاليه هايى هم مطرح نبود.

ــده است. حتى  ــت ها كامال عادى ش كار فوتباليس
ــيده  ــار قرارداد بازيكنان هم رس به انتش

و بـــه اذعان مسووالن، قراردادهاى 
باالى 2 ميليارد نيز در 
ــته  بس ايران  فوتبال 
با اين كه  شده است. 

هم  ــگاه ها  باش برخى 
ــور دارند  ــگ حض در لي

ــاى نجومى  ــه قرارداده ك
ــا اكثر  ــد؛ ام ــا نمى كنن امض

ــت هاى مطرح ديگر به  فوتباليس
زير يك ميليارد راضى نمى شوند. 

اين اتفاق به خاطر سوا بودن حساب 
ــاير رشته هاست كه  فوتبال از س

ــتقبال مردم و  ــا اس همواره ب
رسانه ها همراه بوده است.

را  ميليون تعريف كرده بود؛ اما در باشگاه هاى ديگر 
حتى ميزان قراردادها به 10 ميليون نيز مى رسد. فوتسال 
ــرايطى  ــم نبايد فراموش كنيم كه ش را ه
ــكتبال دارد و  ــابه بس مش
تك ستاره ها در ليگ 

ــته ها حضور در چنين مسابقاتى مرسوم است،   ساير رش
ــان در صورت قهرمانى مى توانند تا  ملى پوش

جايزه دريافت كنند.
كشتى و وزنه بردارى در يك سطح

ــوان مدال آورترين  ــتى و وزنه بردارى به عن با اين كه كش
ــيايى  ــاى آس ــك و بازى ه ــران در المپي ــته هاى اي رش
ــتاره هاى ــرارداد تك س ــطح ق ــتند؛ اما س ــرح هس مط

ــا  ــز نهايتا 100 ت ــران ني  ورزش اي
ــرارداد  ــال ق ــليمى امس ــت. به عنوان مثال بهداد س اس
150 ميليونى با ياسين پيشروى قم امضا كرده است. در 
ــتقبال نه چندان زياد ملى پوشان  كشتى نيز با وجود اس
ــد. اين مبالغ  ــه 100  ميليون مى رس ــقف قراردادها ب س
ــت و آنها  ــكاران در ليگ اس فقط مربوط به حضور ورزش
با مدال آورى در عرصه هاى بين المللى نيز پاداش هايى از 

سوى ارگان هاى مختلف دريافت مى كنند.
تفاوت هايى با آن سوى مرزها

ــاالى قرارداد  ــه ورزش از ميزان ب ــتر عالقه مندان ب بيش
ــت  ــت ها در تمام دنيا خبر دارند؛ اما جالب اس فوتباليس
ــام كمى به  ــى ديگر نيز ارق ــته هاى تيم ــد در رش بداني

ــكاران خارجى پرداخت نمى شود. مثال در  ورزش
ــقف 20  ميليون دالر هم پول مى گيرند  ــتاره ها تا س س
ــج ميليون يورو  ــكتبال اروپا به پن ــه اين مبلغ در بس ك
ــد. درواقع در تمام دنيا اين اختالف ميان فوتبال  مى رس

درآمد ورزشكاران در رشته هاى 
غيرفوتبالى چقدر است؟
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

پیش نویس آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
1394 اداره ثبت اسناد و امالک میمه

7/395 ب��ه موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و 
امالک و م��اده 59 اصالحی آئی��ن نامه مربوط 
امالکی که در سه ماهه دوم سال 1394 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شده اس��ت و همچنین شماره 
های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرا هیات نظارت 
ثبت آگهی آنها باید تحدید شود مربوط به حوزه 

ثبتی میمه را به شرح ذیل آگهی مینماید:
     ش��ماره فرعی از ش��ماره 11 اصلی واقع در 

وزوان 
2654 آقای اکبر قیومیان فرزند علی جان نسبت 
به یکدانگ مش��اع و خانم جواهر قیومیان فرزند 
رمضانعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه در کوی دهنو به مساحت 433/76 متر 

مربع
ش��ماره 11 اصلی قنات وزوان که مبدا و مظهر 
و مقس��م و گردش آن به شرح آگهی های نوبتی 

قبلی میباشد:
آقای��ان رمضانعلی و برات و ضرغام ش��هرت 
همگی وهاب فرزندان حس��ن باالسویه مجاری 
المیاه دو س��هم از جمله 1200 س��هم ششدانگ 

قنات مذکور 
 شماره فرعی از شماره 17 اصلی واقع در قاسم 

آباد 
12 خانم زهره کریم فرزند غالمرضا س��ه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه در کوی قلعه به 

مساحت 264 متر مربع

  شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 
در ازان 

1109 آقای عباس��علی علی اکبری فرزند حسن 
و خانم فاطمه غازان فرزند حس��ین بالمناصفه 
مشاعا ششدانگ یکبابخانه در دشت خلونده به 

مساحت 240/50 متر مربع 
1129 آقای عباس��علی علی اکبری فرزند حسن 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت خلونده به 

مساحت 246/85 متر مربع
3141 آق��ای مرتض��ی فت��اح فرزند حس��نعلی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت پشت خانه 

نصیر به مساحت 376/44 متر مربع
4819 آقای ذبیح اله جعفری ازان فرزند اسماعیل 
ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باغ کهنه 

به مساحت 359/72 متر مربع
4999 آقای ابوالفضل طهری فرزند حاجی محمد 
شش��دانگ قطعه زمی��ن در بلوار ام��ام رضا به 

مساحت 900/68 متر مربع
5005 آقای داود عبدلی فرزند حسنقلی ششدانگ 
قطعه زمین محصور به مساحت 40/84 متر مربع
5008 خان��م زهرا جعف��ری ازان فرزند محمود 
شش��دانگ قطعه زمین غیر محصور به مساحت 

195/60 متر مربع
5010 آق��ای عباس��علی جباری فرزن��د قیصر 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 113/07 متر 

مربع
شماره فرعی از شماره 78 اصلی واقع در لوشاب 
476 آقای حس��ن زارع��ی فرزن��د رمضانعلی 

شش��دانگ یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 811/75 
مترمربع 

شماره های فرعی از ش��ماره 88 اصلی واقعات 
در الی بید

407 خانم روی��ا کریمی فرزند اکبر شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 426/65 متر مربع

408 آق��ای آرش توکل��ی فرزن��د محمدعل��ی 
شش��دانگ یکبابخانه در کوی ماهور مس��یح به 

مساحت 922/87 متر مربع
شماره فرعی از ش��ماره 90 اصلی واقع در قلعه 

بلند الی بید
240 آق��ای محم��ود کریم��ی فرزند عل��ی نقی 
ششدانگ یکبابخانه در کوی قلعه بلند به مساحت 

2700 متر مربع
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات 

در موته
269 آقای اس��ماعیل نیک بخت فرزند قدرت اله 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 340/10 متر 

مربع
301 خانم نی��ره س��قائیان فرزند نص��رت اله 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 648/80 متر 

مربع
344 آقای قدرت اله نیک بخت فرزند اس��ماعیل 
ششدانگ یکدرب باغ موستان به مساحت 1070 

متر مربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض)واخواهی ( داش��ته باشد نسبت 

به آنهایی ک��ه تقاض��ای ثبت پذیرفته ش��ده از 
تاریخ انتش��ار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 
90 روز دادخواس��ت واخواهی خود را تس��لیم 
این اداره نموده و رس��ید دریاف��ت دارد ضمنا 
معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف 
مدت یکم��اه مبادرت ب��ه تقدیم دادخواس��ت به 
مراج��ع قضایی نم��وده و گواهی ط��رح دعوی 
اخذ و ب��ه این اداره تس��لیم نمای��د در صورتی 
که قبل از انتش��ار این آگهی دعوایی اقامه شده 
باش��د طرف دعوی بایس��تی گواهی دادگاه را 
مشعر بر جریان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم 
تس��لیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقض��ا مدت مرقوم واصل ش��ود بال 
اثر اس��ت و مطابق ماده 16 و تبص��ره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمن��ا طبق ماده 
 56 آئین نام��ه قانون ثب��ت حق��وق ارتفاقی در 
موق��ع تعیی��ن ح��دود و در صورتمجل��س 
تحدی��د ح��دود قی��د و واخواه��ی صاحب��ان 
ام��الک و مجاورین نس��بت به حق��وق ارتفاقی 
مطاب��ق م��اده 20 قان��ون ثب��ت و اصالح��ی 
 آن پذیرفت��ه خواه��د ش��د ای��ن آگه��ی در دو
 نوب��ت و ب��ه فاصل��ه 30 روز از تاری��خ 
روزنام��ه  در  انتش��ار  نوب��ت  اولی��ن 
و درج  اصفه��ان  چ��اپ  رود   زاین��ده 

 منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 94/08/03 

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 94/09/03
م الف 20655 رئیس ثبت میمه- حسین نوروز

 آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1394 
 ثبت اسناد وامالک زواره

 بخش 17 ثبت اصفهان
7/282 ب��ه موجب م��اده 11 قانون ثبت اس��ناد 
وامالک و م��اده 59  اصالحي آئین نامه مربوطه 
 ، امالک��ي که در س��ه ماه��ه دوم س��ال 1394 
تقاض��اي ثب��ت آنه��ا در اداره ثب��ت اس��ناد و 
 ام��الک  زواره پذیرفته ش��ده و همچنین امالکي
 ک��ه طب��ق آراء هیئ��ت محت��رم نظ��ارت ثبت ، 
آگهي آنها باید تجدید گردد به ش��رح ذیل آگهي 

مي گردد:
الف ( امالکي که اظهارنامه آنها در سه ماهه دوم 
سال 1394 تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف 

منظور گردیده است :
 دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
167- خانم ها اقدس وحورا وعذری وحش��مته 
وجمیله شهرت همگی عظیمیان زواره فرزندان 
علی تمامت هیجده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه بالسویه هر کدام سه حبه وسه –پنجم 
حبه مشاع که مساحت شش��دانگ 455/20  متر 

مربع می باشد.
182- آقای حس��ین صانعی فرزند علی وخانم 
ها طاهره مؤذنی زواره فرزند رضا وزهرا گلی 

زواره فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه بالسویه 
هرکدام دودانگ مش��اع که مس��احت ششدانگ 

286/20 متر مربع می باشد.
حس��ینی خ��دام  س��یدجواد   679-آق��ای 
  زواره فرزن��د سیدحس��ن تمام��ت هف��ت
 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ یکبابخانه که 

مساحت ششدانگ 300/50  متر مربع می باشد.
6450-آقای ماشاءاله صادقی حداد زواره فرزند 
غالمرض��ا و آقایان محس��ن ومحمدعلی وعلی 
وسعید وخانم ها فاطمه وبتول ومعصومه شهرت 
همگی صادقی حداد زواره فرزندان ماش��اءاله 
شش��دانگ یکقطعه زمین به نسبتهای ماشاءاله 

هیجده حبه ویکصدوهش��تادوپنج-هزارم حبه 
مشاع و محس��ن ومحمد علی وس��عید هر کدام 
هفت حبه وششصدوهشتادوهشت-هزارم حبه 
 مشاع وعلی پانزده حبه وسیصدو هفتادوشش-
هزارم حبه مش��اع وبتول وفاطم��ه ومعصومه 
 هرکدام پنج حبه ویکصدو بیس��ت وپنج –هزارم 
حبه مشاع که مساحت ششدانگ 2809/86 متر 

مربع می باشد.
6461-آقای علی جعفری فرزن��د رضا تمامت 
شش��دانگ قطعه زمین مثنی ش��ده بمس��احت 

312/56 متر مربع.
ب( امالکي ک��ه آگهي نوبتي آنه��ا در وقت مقرر 

منتش��ر و لکن بواس��طه اش��تباه مؤثري که در 
انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هیأت محترم 
نظارت یا دس��تور اداري مس��تند به اختیارات 
تفویض��ي هی��أت نظ��ارت موض��وع بندهاي 
 385 و 386 و 387 مجموع��ه بخش��نامه ه��اي
 ثبتي تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهي شده 

است : 
 دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:
6492- آق����ای س��یدولی ال��ه مس��عودی 
ف��ر فرزن�����د س��یداحمد س����ه دان�����گ 
 مش����اع از شش�����دانگ یکقطع��ه مل�����ک
 مزروعی که قباًل تحت پالک 1646 آگهی تجدیدی 

منتشر شده بود.
لذا بموج��ب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد وامالک 
و م��اده 86 آئین نامه قانون ثبت چنانچه کس��ي 
نس��بت به امالک مندرج در این آگهي واخواهي 
داش��ته باش��د باید از تاریخ اولین نوبت انتشار 
 آگهي نس��بت به امالکي ک��ه در ردی��ف )الف(
 مي باش��د به مدت  90 روز و نس��بت به ردیف 
)ب( ب��ه م��دت 30 روز دادخواس��ت واخواهي 
 خ��ود را کتب��ًا ب��ه ای��ن اداره تس��لیم نم��وده 
 و طب��ق تبص��ره 2 م��اده واح��ده قان��ون

 تعیی��ن تکلی��ف پرونده ه��اي معت��رض ثبتی 

 ظرف م��دت 30 روزاز تاریخ تس��لیم اعتراض
 به این اداره بایس��تي با تقدیم  دادخواس��ت به 
مرجع ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ، ضمنًا گواهي 
طرح دع��وي که پ��س از انقضاء مهل��ت قانوني 
واصل ش��ود ب��ال اثر ب��وده و مطابق قس��مت 
اخیر م��اده 16 و تبصره 17 قان��ون ثبت رفتار 
خواهد ش��د . ضمنًا طبق م��اده 56 آئی��ن نامه 
ثبت ، حق��وق ارتفاقي در موق��ع تعیین حدود و 
در صورتمجل��س قی��د و واخواه��ي صاحبان 
ام��الک و مجاورین نس��بت به ح��دود و حقوق 
ارتفاقي مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت و تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده هاي 
معترض ثبت پذیرفت��ه خواهد ش��د . این آگهي 
 نس��بت به ام��الک ردی��ف )ال��ف( در دو نوبت
  ب��ه فاصل��ه 30 روز از تاری��خ انتش��ار اولین 
 آگهي و نس��بت به ردیف )ب( فق��ط یک نوبت
در روزنام��ه زاینده رود چ��اپ اصفهان درج و 

منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :  03 /  08  / 1394                                                                                                                                       

تاریخ انتشار نوبت دوم : 03/  09 / 1394 
م الف 767 

 ذبی��ح ال��ه فدائ��ی- رئی��س اداره ثبت اس��ناد 
وامالک زواره

اخطار اجرایی
7/491 شماره کالسه 93-1492 به موجب رای شماره 93/11/28-2016 
حوزه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه اسماعیل فاضلی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته ش��ماره 487801 -93/9/5 بابت اصل 
خواسته و مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )93/9/5( لغایت 
تاریخ وصول در حق خواهان مرتضی حاتمی به نشانی اصفهان، خ حسین 
آباد، بن بس��ت ش مهدی پالک 925  صادر و اعالم م��ی نماید و هزینه نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

 اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که
 خود را ق��ادر به اج��رای مف��اد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهل��ت مزبور 
 صورت جامع دارائی خود رابه قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد 
صریح��ًا اعالم نمای��د. م الف 20782 دفتر ش��عبه 12 مجتمع ش��ماره دو 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/490 شماره کالس��ه 93-1933 به موجب رای ش��ماره 94/3/20-345 
حوزه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه نادراله مرادی قش��قایی فرزند قربانعلی مجهول المکان 
محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو 
به شماره انتظامی 84 551ج61 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی که در حق محکوم له عباس 
شیرانی فرزند سیف اله به نشانی خیابان رباط، مقابل دارائی، مشاور امالک 
عادل صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 20776 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 
دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
7/489 شماره کالسه 93-894 به موجب رای شماره 334-94/3/23 حوزه 
23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه سکینه عقدکی فرزند یوس��ف مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون و شش��صد هزار ریال و بابت سه فقره چک به 
شماره های 983028-89/6/25 بانک ملی 472950-90/6/26 بانک سپه و 
چک 472943-89/5/30 بانک س��په به انضمام مبلغ چهارصد ریال هزینه 
دادرسی و خس��ارات تاخیر تادیه از سر رس��ید چک ها در حق محکوم له 
امیر حسین توش��قانیان فرزند حسن ش��غل آزاد به نش��انی اصفهان پل 
س��رهنگ کوچه ش��هید حمیدرضا صادقیان پالک 314. ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
 است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت
  محکوم ب��ه بدهد ی��ا مال��ی معرف��ی کند ک��ه اج��رای حکم و اس��تیفاء
  محک��وم ب��ه از آن میس��ر باش��د و در صورت��ی ک��ه خ��ود را ق��ادر
  به اج��رای مف��اد اجرائی��ه ندان��د باید ظ��رف مهل��ت مزب��ور صورت
 جامع دارائ��ی خ��ود رابه قس��مت اجرا تس��لیم کن��د و اگر مال��ی ندارد

 صریحًا اعالم نمای��د. م الف 20774 دفتر ش��عبه 23 مجتمع ش��ماره یک 
شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
7/488 شماره کالسه 93-1518 به موجب رای شماره 93/11/30-1977 
حوزه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه اسماعیل فاضلی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانون��ی و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه ازتاری��خ تقدیم دادخواس��ت 93/9/11 
لغایت زمان اجرای حکم در حق محک��وم له مرتضی حاتمی فرزند حاتم به 
نشانی اصفهان خیابان حسین آباد، بن بست ش��هید نظری و پرداخت نیم 
عش��ر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
 اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود

 را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهل��ت مزبور صورت 
 جامع دارائ��ی خ��ود رابه قس��مت اجرا تس��لیم کن��د و اگر مال��ی ندارد

 صریحًا اعالم نمای��د. م الف 20804 دفتر ش��عبه 33 مجتمع ش��ماره دو 
شهرستان اصفهان 

اجرائیه
7/499 ش��ماره اجرایی��ه: 9310420351200388 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351200392 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 930399 بموج��ب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9309970351201086  محکوم علیه مجتبی قنبری به نشانی اصفهان میدان 
امام حسین مقابل مسجد باب الرحمه داخل کوچه اداره حقوقی شهرداری 
محکوم است به مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 6/070/000 
ریال بابت خسارات دادرسی هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 
)93/3/27( تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان عاصفه دیانی 
دردشتی به نشانی اصفهان خانه اصفهان میدان گلها خ سپاه خ میخک فرعی 
3 پ 42 و نیم عش��ر اجرایی به مبلغ 10/000/000 ری��ال در حق صندوق 
دولت محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرف��ی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-

عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
 قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و

 همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:20847 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان 

اجرائیه
7/498 ش��ماره اجرایی��ه: 9410420350300266 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350300652 شماره بایگانی شعبه: 930652 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9410090350301930 و شماره دادنامه 
9409970350300323 مربوطه محکوم علیه علیرضا فروغی ابری فرزند 
رمضان مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت دویست و چهل میلیون 
تومان بابت اصل خواس��ته، خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید تا 
زمان وصول که بر مبنای تغییر ش��اخص اعالمی بانک مرکزی محاس��به 
خواهد گردید و کلس��ه خسارت دادرس��ی از جمله هزینه دادرسی در حق 
محکوم له مصطفی مکاری خوراسگانی فرزند علیرضا به نشانی اصفهان، 
خ جی، خ ش��هروند، کوی ش علیرضا هرندی زاده، پ 51 و پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت ضمنًا 
با توجه به پذیرش اعسار محکوم له هزینه دادرسی به مبلغ 72/000/000 
ازمحکوم به کس��ر و به حس��اب خزانه عمومی واریز می گ��ردد. محکوم 
علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده 
روز مف��اد آنرا به موقع اج��را گذارد.2-ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرف��ی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-

عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
 همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائید.م الف:20851 شعبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 



15 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره1712 | يكشنبه 3 آبان 1394 |11 محرم 1437

اجرائيه
7/485 شــماره اجراييه: 9410423623100127 شــماره پرونده: 
9109983623100607 شــماره بايگانى شــعبه: 910959 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9410093623100455 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9209973623100505  ضمن فســخ 
قرارداد شماره 49449 مورخ 1384/05/30 محكوم عليه احمد يعقوبى 
اردستان روســتاى ماربين محكوم است به اســترداد زمين واگذار 
شــده و مبلغ 194/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق خواهان 
بنياد مسكن انقالب اسالمى اردستان به نشانى اردستان بنياد مسكن 
انقالب اسالمى اردســتان و پرداخت مبلغ 3100000 ريال به عنوان 
نيم عشر هزينه اجرا در حق صندوق دولت محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيــد بنحوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 
اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين 
دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:778 

شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان اردستان
اجرائيه

7/484 شــماره اجراييه: 9410423623100128 شــماره پرونده: 
9109983623100602 شــماره بايگانى شــعبه: 910954 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9410093623100460 و 
شماره دادنامه مربوطه 9209973623100839  محكوم عليه حسين 
رضا روزبهانى فرزند محمد به نشانى اردســتان روستاى ماربين 
محكوم است به تحويل و استرداد قطعه زمين موضوع قرارداد شماره 
49460 مورخ 1384/5/30 و پرداخــت مبلغ 316000 ريال به عنوان 
هزينه دادرسى در حق خواهان بنياد مسكن انقالب اسالمى اردستان 
به نشانى اردستان بنياد مسكن انقالب اسالمى اردستان و پرداخت 
مبلغ 3100000 ريال به عنوان نيم عشر هزينه اجرا در حق صندوق 
دولت محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ 
اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفى نكنيــد يا صورت خالف واقــع از دارايى خود 
بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر 
موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون 
اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 
1377 توجــه نمائيد.م الف:777 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان اردستان
اجرائيه

7/483 شــماره اجراييه: 9410423623100126 شــماره پرونده: 
9109983623100605 شــماره بايگانى شــعبه: 910957 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9410093623100457 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9209973623100503  ضمن فســخ 
قرارداد شــماره 49463-84/05/30  محكوم عليه عليرضا دهقانى 
فرزند حسين به نشانى اردستان روســتاى ماربين محكوم است به 
استرداد ملك مربوطه و نيز پرداخت مبلغ 194/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى در حق محكوم له بنياد مســكن انقالب اسالمى اردستان به 
نشانى اردستان بنياد مسكن انقالب اسالمى اردستان و پرداخت مبلغ 
3100000 ريال به عنوان نيم عشر هزينه اجرا در حق صندوق دولت 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و 
پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بــر موارد باال كه 
قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام 
مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه 
نمائيد.م الف:776 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى 

شهرستان اردستان
حصر وراثت

7/481 خانم كبرى يزدانى اســفيدواجانى داراى شماره شناسنامه 
6969 به شرح دادخواست به كالسه 199/94 شــعبه اول حقوقى و 
حبسى شوراى حل اختالف تيران از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس يزدانى 
اسفيدواجانى به شناســنامه 1946 در تاريخ 1390/06/14 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1ـ ابراهيم يزدانى اســفيدواجانى ش.ش 24075. 2- على 
يزدانى اســفيدواجانى ش.ش 6 به عنوان فرزنــدان ذكور متوفى 3- 
كبرى يزدانى اســفيدواجانى ش.ش 6969. 4- طاهره يزدانى ش.ش 
55 به عنوان فرزندان اناث متوفى و به غيراز نامبردگان متوفى وارث 
ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف264 شعبه اول حقوقى و 

حبسى شوراى حل اختالف تيران
حصر وراثت

7/482 خانم كبرى يزدانى اســفيدواجانى داراى شماره شناسنامه 
6969 به شرح دادخواست به كالسه 198/94 شــعبه اول حقوقى و 
حبسى شوراى حل اختالف تيران از اين شــورا درخواست گواهى 

حصروراثــت نموده و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان فاطمه 
مختارى به شناســنامه 27 در تاريــخ 1387/08/16 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1ـ ابراهيم يزدانى اســفيدواجانى ش.ش 24075. 2- على يزدانى 
اســفيدواجانى ش.ش 6 به عنوان فرزندان ذكــور متوفى 3- كبرى 
يزدانى اســفيدواجانى ش.ش 6969. 4- طاهره يزدانى ش.ش 55 به 
عنوان فرزندان اناث متوفى 5- عباس يزدانى اســفيدواجانى ش.ش 
1946 به عنوان همســر متوفى و به غيراز نامبــردگان متوفى وارث 
ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف265 شعبه اول حقوقى و 

حبسى شوراى حل اختالف تيران
ابالغ وقت رسيدگى

7/514 آقاى بابك خسروى دادخواســتى به مبلغ سى و پنج ميليون 
ريال به طرفيت خانم ســتاره محمدى هارونى كه اعالم شده مجهول 
المكان است تقديم و به كالسه 555-94 در شعبه نهم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبــت گرديده و به علت مشــخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز شنبه مورخ 94/9/14 ساعت 4/30 در جلسه شورا حاضر و در 
همين خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد در غير اين صورت وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غيابًا رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف 814 دفتر 

شعبه نهم شوراى حل اختالف لنجان
اجرائيه

7/515 شــماره اجراييه: 9410423640700123 شــماره پرونده: 
9309983640700473 شــماره بايگانى شــعبه: 930484 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9309973640701722  محكوم عليهــم متضامنا 1- حجت طغيانى 
ريزى فرزند حسين مجهول المكان 2- محســن اسالمى پور فرزند 
بختيار مجهول المكان 3- قربان كرمى ورنامخواســتى فرزند بنده 
على مجهول المكان 4- مسعود اســالمى پور فرزند بختيار مجهول 
المكان محكوم هســتند به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال و مبلغ 
4/310/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق خواهان پست بانك 
اســتان اصفهان با مديريت بهزاد اميريان به نشانى اصفهان خيابان 
محتشم كاشانى نبش بن بســت كيوان اجراى احكام مكلف است به 
محاسبه خسارات تاخير تاديه از تاريخ 93/4/5 تا زمان اجراى حكم 
وفق شاخص اعالمى از ســوى بانك مركزى و وصول از خواندگان 
و ايصال در حق خواهان و نيز محاســبه نيم عشــر دولتى و اخذ از 
خوانده و واريز به حســاب صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بــر موارد باال كه 
قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام 
مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه 
نمائيد.م الف:812 شعبه 4 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان لنجان 

(زرين شهر)
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

7/131 شــماره آگهى: 139403902004000160 شــماره پرونده: 
139404002004000175 آگهــى مزايده پرونده اجرايى كالســه 
9400418 شــش دانگ عرصه و اعيان يك باب دفتر كار پالك ثبتى 
شماره 189/323 مفروز و مجزى شده از شماره 48 فرعى به مساحت 
272/18 متر مربع واقع در ســمت شــمالى طبقه پنجم كه 4/46 متر 
مربع آن و 2/72 متر مربع آن پيشرفتگى در فضاى خيابان مى باشد 
بانضمام ششدانگ پاركينگ شماره 24 فرعى و 25 فرعى به مساحت 
12/5 متر مربع واقع در سمت جنوب شرقى زير زمين اول و قدرالسهم 
از عرصه و ساير مشــاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس 
اصفهان، خيابان توحيد شــمالى، مجتمع ســليمان، طبقه پنجم واحد 
شمالى كه سند مالكيت آن در صفحه 169 دفتر 1381 امالك ذيل ثبت 
شماره 257915 با شــماره چاپى 649082 ب/91 ثبت و صادر شده 
است با حدود دفتر كار شماال اول ديواريست به فضاى خيابان دوم 
و ديواريست به فضاى پالك 189/37 سوم در سه قسمت كه قسمت 
اول شرقى و قسمت سوم غربى اســت ديوار و پنجره اى به نورگير 
سوم ديواريست به فضاى پالك 189/37 شــرقا اول ديواريست به 
ديوار پالك 189/35 دوم در دو قســمت كه قسمت اول جنوبى است 
ديوار و پنجره اى به نورگير جنوبا اول ديوار اشــتراكى با دفتر كار 
مجاور دوم در سه قسمت كه قسمت اول غربى و قسمت سوم شرقى 
و قوسى شكل مى باشــد درب و ديواريست به راه پله و آسانسور و 
راهرو و سوم ديوار اشــتراكى با دفتر كار مجاور غربا در 5 قسمت 
كه قسمت دوم شمالى و قســمت چهارم جنوبى است ديوار و پنجره 
اى به فضاى خيابان حدود پاركينگ شــماره24  تفكيكى: شماال خط 
مفروض مستقيم به محوطه پاركينگ به محوطه پاركينگ شرقا خط 
مفروض مستقيم به محوطه پاركينگ جنوبا خط مفروض مستقيم با 
پاركينگ شــماره 25 غربا خط مفروض مستقيم به محوطه پاركينگ 
حدود پاركينگ شماره 25 تفكيكى: شــماال خط مفروض مستقيم با 
پاركينگ شماره24 شرقا خط مفروض مستقيم به محوطه پاركينگ 
جنوبا خط مفروض مســتقيم به محوطه پاركينگ غربا خط مفروض 
مستقيم به محوطه پاركينگ كه طبق نظر كارشناسان رسمى پالك فوق 
به صورت يك دفتر كار به مساحت اعيانى  به ميزان 272/18 متر مربع 
و دو واحد پاركينگ در طبقه اول زير زمين به مساحت 25 متر مربع 
داراى نماى خارجى، كف سراميك 60*60 بدنه سالن و اطاقها تركيب 
پوشش چوبى (ديوار كوب) كاغذ ديوارى و رنگ، ديوارهاى جدا كننده 
اطاقها و سالن از قاب چوبى بانضمام شيشه، پنجره هاى آلومينيوم 
دو جداره، دربهاى ورودى چوبى، ســقف از نوع كاذب، با تايل گچى 
آشپزخانه با كابينت ام، دى، اف، بدنه و كف سرويس بهداشتى از نوع 
كاشى و سراميك و داراى سيستم گرمايش و سرمايش از نوع چيلر 
به همراه انشعابات آب، برق، گاز و تلفن مى باشد. ملكى آقاى مصطفى 
صيادى شــهركى كه طبق ســند رهنى شــماره 93/10/7-10424 
دفترخانه 258 اصفهان در رهن آقاى احمدرضا هزبى واقع مى باشد 

و سند رهنى فوق فاقد بيمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روى 
سه شنبه مورخ 94/9/3 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خيابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول خيابان الهور به مزايده 
گذارده مى شود. مزايده از مبلغ پايه 27/354/090/000 ريال شروع 
و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزينه هاى فــوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مســترد مى گردد ضمنًا اين آگهــى در يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/08/03 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده بــه روز بعد موكول مى 
گردد. توضيحا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه 
مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه 
كارت شناسايى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ 
خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نمايد. م الف 18574 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان 
مزايده

7/177 شــماره آگهى: 139403902004000167شــماره پرونده: 
9204002004000267آگهــى مزايــده پرونــده شــماره بايگانى: 
9200712 1ـ ششدانگ يك دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به 
مســاحت 75/57 متر مربع كه مقدار 4/41 مترمربع آن پيشــرفتگى 
است قطعه اول تفكيكى بشماره 4497/325 (چهار هزار و چهارصد 
و نود و هفت/ سيصد و بيســت و پنج) مفروز و مجزى شده از پالك 
320 (سيصد و دو) فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 5 اصفهان- 
خيابان كشاورز- بعد از سه راه ســيمين- كوچه قزلباش- پالك 11 
طبقه اول با قدرالسهم از عرصه مشــاعى مذكور و مشاعات كه سند 
مالكيت آن در صفحه 47 دفتر 1164 به نام خانم زهرا وحيددستجردى 
فرزند تقى ثبت و صادر شــده و طبــق نامــه 103/92/4588/35 – 
92/7/11 حدود اربعه عبارتست از : شماال: اول ديواريست به فضاى 
كوچه دوم ديوار به ديوار پالك 14 فرعى ســوم در ســه قسمت كه 
اول شرقى و سوم غربى اســت ديوار و درب است به راه پله چهارم 
ديوار به ديوار پالك 14 فرعى شــرقا: ديواريست به فضاى پالك ده 
فرعى جنوبا : اول ديــوار به ديوار پالك 15 فرعى دوم ديواريســت 
به فضاى كوچه غربا: ديوار و پنجره اســت به فضاى كوچه حقوق 
ارتفاقى طبق قانون تملك آپارتمانهاســت. كه طبق نظر كارشــناس 
رسمى دادگسترى پالك فوق يك آپارتمان مسكونى در طبقه اول يك 
مجتمع تجارى مسكونى چهار طبقه سه واحدى، داراى اسكلت ديوار 
باربر آجرى، ستون فلزى و سقف تيرآهن و طاق ضربى، ديوارهاى 
داخلى ســفيد كارى و رنگ و نقاشــى، كف موزائيك فرش، دربهاى 
داخلى چوبى، پنجره ها آلومينيوم، آشــپزخانه و سرويس بهداشتى 
كاشى و ســراميك ، كابينت فلزى و نماى خارجى به صورت آجرنما 
كارتنى سه سانتى و بدون آسانسور مى باشد داراى انشعابات آب 
و گاز مشــترك و كنتور برق اختصاصى مى باشد. مبلغ پايه مزايده 
1/356/840/000 ريال ( يك ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون 
و هشــتصد و چهل هزار ريال) مى باشد. 2- ششــدانگ يك دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه دوم به مســاحت 75/38 متر مربع قطعه دوم 
تفكيكى شماره 327(سيصد و بيســت و هفت فرعى) از 4497 (چهار 
هزار و چهارصد و نود و هفت) اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
302 (سيصد و دو) فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 5 اصفهان 
به آدرس اصفهان – خيابان كشاورز- بعد از سه راه سيمين- كوچه 
قزلباش- پالك 11 طبقه دوم، با قدرالسهم از عرصه مشاعى مذكور 
و مشاعات كه سند مالكيت آن در صفحه 421 دفتر 1206 به نام خانم 
زهرا وحيد دســتجردى فرزند تقى ثبت و صادر شــده و طبق نامه 
103/92/4588/35-92/7/11 حدود اربعه عبارتست از: شماال: اول 
ديواريست به فضاى كوچه دوم ديوار به ديوار پالك 14 فرعى سوم 
در سه قسمت كه اول شرقى و ســوم غربى است ديوار و درب است 
به راه پله چهارم ديوار به ديوار پالك 14 فرعى شــرقا : ديواريست 
به فضاى پالك ده فرعى جنوبا : اول ديــوار به ديوار پالك 15 فرعى 
دوم ديواريست به فضاى كوچه غربا: ديوار و پنجره است به فضاى 
كوچه حقوق ارتفاقى طبق تملك آپارتمانهاست. كه طبق نظر كارشناس 
رسمى دادگســترى پالك فوق يك واحد آپارتمان مسكونى در طبقه 
دوم يك مجتمع تجارى مسكونى چهار طبقه سه واحدى، داراى اسكلت 
ديوار باربر آجرى، ســتون فلزى و ســقف تيرآهن و طاق ضربى، 
ديوارهاى داخلى ســفيد كارى و رنگ و نقاشى، كف موزاييك فرش 
، دربهاى داخلى چوبى، پنجره ها آلومينيوم، آشــپزخانه و سرويس 
بهداشتى كاشــى و ســراميك، كابينت فلزى نماى خارجى بصورت 
آجرنما كارتنى سه سانتى و بدون آسانسور مى باشد داراى انشعاب 
آب و گاز مشترك و كنتور برق اختصاصى مى باشد. مبلغ پايه مزايده 
1/356/840/000 ريال(يك ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون 
و هشــتصد و چهل هزار ريال) مى باشــد. طبق ســند رهنى شماره 
69983-86/11/1 و 77482- 89/5/10 و 80181- 90/4/6 دفتــر 
اسناد رسمى شماره 25 اصفهان در رهن بانك ملت اصفهان واقع مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 94/9/3 در اداره اجراى 
اسناد رســمى اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى -  چهار 
راه اول ســمت چپ به مزايده گذاره مى شــود . مزايده از مبالغ پايه 
فوق شروع و به هركس كه خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى 
نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب ، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس 
از مزايده درصورت وجود مــازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنا اين آگهى 
در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/8/3 درج 
و منتشر مى گردد و درصورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول 
مى گردد. توضيحا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از 
پايه مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و 
ارايى كارت شناسايى معتبر الزاميســت ضمنا برنده مزايده بايد كل 
مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نمايد. م/الف 19338 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان 
اخطار اجرايى

7/487 شماره كالسه 93-449 به موجب راى شماره 93/9/29-705 
حوزه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است. محكوم عليه اصغر ســرجوقيان مجهول المكان محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 2/200/000 دو ميليون و دويست هزار ريال 

به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصد و هفتاد هزار ريال به عنوان 
خسارت دادرسى و هزينه نشــر آگهى و تاخير از تاريخ 92/2/15 و 
نيم عشر در حق خواهان محمد فرهمند به نشــانى اصفهان خ ابوذر 
كوچه شــاهزاده ابراهيم پ 67. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفــاد آن را به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد

 اجرائيــه نداند بايــد ظرف مهلــت مزبور صــورت جامــع دارائى 
خــود رابه قســمت اجرا تســليم كنــد و اگر مالــى نــدارد صريحًا 
اعــالم نمايــد. م الــف 20802 دفتر شــعبه 22 مجتمع شــماره يك 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

7/492 شماره كالسه 94-405 به موجب راى شماره 92/5/24-854 
حوزه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت. محكوم عليه رحمت اله معينى مجهــول المكان محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 20/000/000 بابت اصل خواسته 540/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و نشــر آگهى و خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررسيد چك هاى موصوف 701208-78/6/22 و 701211-
77/4/29 به انضمام نيم عشــر دولتى در حق محكوم له على مرادى 
فرزند حسنقلى شغل آزاد به نشــانى اصفهان، خيابان مشتاق دوم، 
بلوار الله ، كوچه عليخانى، كوچه مريم، پ 27 . ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائى خود 
رابه قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحًا اعالم نمايد. 

م الف 20790 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره يك شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

7/493 شــماره كالســه 93-1917 به موجب راى شــماره 2255-
93/12/21 حوزه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه محمد شيشه گر مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000  ريال بابت اصل خواسته 
و يكصد و هشتاد هزار ريال هزينه دادرسى 80/000 ريال هزينه نشر 
آگهى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/11/7 
لغايت وصول با احتساب نيم عشر اجرايى در حق محكوم له محسن 
تيمورى به نشانى خ جابر انصارى، خ ابونعيم جنوبى، ك28، پ312. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهــد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائى خود رابه قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى 
ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 20797دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 

دو شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

7/494 شماره كالسه 94-60 به موجب راى شماره 94/2/31-370 
حوزه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است. محكوم عليه كيوان قائدامينى به نشانى اصفهان خ فيض، 
حوزه علميه ركن الملك محكوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ريال بابت اصل خواسته (چك شماره 006573 مورخ 93/11/25) و 
پرداخت مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايــت اجراى حكم با احتســاب نيم 
عشــر دولتى در حق محكوم له مهدى ابراهيمى به نشانى اصفهان، 
شهرك صنعتى امير كبير، خ صنعت يك، پ 75. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفــاد اجرائيه نداند بايد ظــرف مهلت مزبور صــورت جامع دارائى 
خــود رابــه قســمت اجــرا تســليم كنــد و اگــر مالــى نــدارد 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 20773 دفتر شعبه 32 مجتمع شماره يك 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

7/495 شماره كالسه 94-35 به موجب راى شماره 94/4/31-253 
حوزه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت. محكوم عليه اميد شــفيعى نيك آبــادى مجهول المكان 
محكوم اســت به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند 
رسمى يك دستگاه موتور سيكلت صدف به شماره انتظامى 3157-63 
اصفهان به نام خواهان و همچنين پرداخت مبلغ 242/000 ريال بابت 
هزينه هاى دادرسى و نشر آگهى در حق خواهان عليرضا گندم كاران 
به نشــانى خ كاوه، فالطورى، چهارراه اشراق، ســمت چپ، مجتمع 
مسكونى سرو يك طبقه پنجم، پ 34 و پرداخت نيم عشر اجرايى در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائى خود رابه قســمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالى ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 20721 دفتر شعبه 16 مجتمع 

شماره دو شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

7/496 شماره كالسه 94-27 به موجب راى شماره 94/3/30-493 
حوزه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است. محكوم عليه گل محمد صفرى فرزند خان محمد مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 230/000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ سررســيد چك موصوف 90/3/10 لغايت زمان وصول در 
حق محكوم له مسعود زاده گان فرزند محمود به نشانى خمينى شهر، 
خ مدنــى غربى، چهارراه كشــاورزى، كوچه فتــح 9، پ 27 و همراه 
با نيم عشــر دولتى . ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظــرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن
 ميســر باشــد و در صورتــى كه خــود را قــادر به اجــراى مفاد

 اجرائيــه نداند بايــد ظرف مهلــت مزبور صــورت جامــع دارائى 
خــود رابه قســمت اجرا تســليم كنــد و اگر مالــى نــدارد صريحًا 
اعــالم نمايــد. م الــف 20799 دفتر شــعبه 13 مجتمع شــماره يك 

شهرستان اصفهان 
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ــتى ــارى، ليس ــى معم ــاى اينترنت ــگاه ه ــى از پاي يك
ــرده ــــر كــ ــان را منتش ــاى جهـ ــاجـد زيبـ از مس

 است.
 در اين مطلب نگاهى به ده مسجد زيباى جهان در اين ليست 

خواهيم داشت.
1. مسجد الحرام، مكه، عربستان سعودى

ــدر  ــه در ص ــر قبل ــراى تغيي ــد از ماج ــجد الحرام بع مس
ــهر  ــجد در ش ــد. اين مس ــلمانان ش ــالم، قبله گاه مس اس
ــر  ــرار دارد. بناب ــعودى ق ــتان س ــور عربس ــه ،كش مك
ــه  ــده اى ك ــود زن ــان و موج ــر انس ــالم ه ــاى اس آموزه ه
ــانده  ــيب رس ــت و نبايد به او آس ــن اس ــود، ايم وارد آن ش
ــت  ــه بيت الحرام اين اس ــذارى كعبه ب ــل نام گ ــود.  دلي ش
ــكان مقدس حرام  ــه اين م ــركان را ب كه خداوند ورود مش
ــرآن و روايات  ــى از ق ــر آيات ــت. بناب ــوع فرموده  اس و ممن
ــن بنا و ــتين و مقدس تري ــيعه، خانه كعبه نخس امامان ش
ــده ــاخته ش ــه بر روى زمين س ــت ك ــجدى اس  اولين مس

 است.
2. مسجد آزادى عشق آباد، تركمنستان

اين مسجد بزرگ و مدرن، توسط دولت قطر بنا شده و داراى 
ــى و در يكى از بهترين نقاط  كليه امكانات فرهنگى و تبليغ

عشق آباد قرار دارد.

3. مسجد الصالح، صنعا، يمن

ــن يم ــت  پايتخ ــا  صنع ــى  جنوب ــع  ضل در  ــجد  مس ــن  اي
ــن معاصر، ــالمى يم ــاى معمارى اس ــن بن ــرار دارد و  بزرگتري  ق
ــمار مى آيد. اين بناى عظيم كه از لحاظ معمارى و مهندسى  به ش
منحصر به فرد است، مسجد جامع الصالح نام دارد كه از بزرگ ترين 
ــمار مى آيد. اين  بناهاى اسالمى در كشورهاى عربى اسالمى به ش
مسجد به دستور رييس جمهور سابق يمن على عبداهللا صالح در طول 
ــال با هزينه بالغ بر يكصد ميليون دالر ساخته شده است.  هشت س
مساحت مسجد 224 هزار و 821 متر مربع است و گنجايش جمعيت 
ــا داراى 6 مناره  ــجد جامع صالح صنع 45 هزار نمازگزار را دارد. مس
است كه ارتفاع چهار مناره آن 100 متر و ارتفاع دو مناره ديگر 80 متر 
است و از بلندترين مناره ها در منطقه خاورميانه محسوب مى شود. 

4. مسجد الرحمن، حلب، سوريه

ــن بزرگ و  ــوريه با گنبد رنگي ــجد الرحمن در حلب س مس
ــگ زده  ــور جن ــجد اين كش ــن مس ــاره زيباتري ــش من ش

محسوب مى شود.

5. مسجد ملى ابوجا، نيجريه

مسجد ملى ابوجا با گنبد طاليى كه از پوشش آلومينيومى و 
طال كارى در برخى قسمت ها به ويژه در گنبد مركزى است 

در سال 1984 بنا شده است.
ــوب  ــا نيز محس ــجد آفريق ــن مس ــجد، زيباتري ــن مس  اي
مى شود.اين مجموعه شامل محل برگزارى نماز و كتابخانه 

و سالن كنفرانس و فضاى آموزشى است.
6. مسجد جامع سلطان قابوس،  عمان

مسجد جامع سلطان قابوس، يكى از مسجدهاى اصلى و مهم 
سلطنت عمان است. فرش مسجد جامع سلطان قابوس در 
شهر مسقط به سفارش سلطان قابوس اثر هنرمندان ايرانى
ــر مربع ــدود 5 هزار مت ــه در ح ــت.  طرح اين فرش ك  اس

 مساحت دارد و از اتصال 48 قطعه كوچك و بزرگ به يكديگر 

ــجد شيخ لطف اهللا اصفهان  تشكيل شده، از نقشه گنبد مس
و تركيب طرح افشان شاه عباسى و ساير نگاره هاى تزيينى 

ايرانى و اسالمى، الهام گرفته  است.

7. مسجد بزرگ جنه، مالى

مسجد جامع در شهر جنه مالى، در غرب آفريقا با 100 متر 
ــتى جهان لقب  طول و 40 متر عرض، بزرگترين بناى خش

گرفته است.  
معمارى اين مسجد و ديگر بناهاى خشتى شهر را هنرمندان 
و صنعت كارانى متبحر از نسل هاى مختلف بر عهده داشتند 
ــل آب باران نفوذ  ــاختند كه در مقاب و آنها را به نحوى مى س

ناپذير باشند.  
8. مسجد نگارا ،كوآالالمپور، مالزى

ــور از معروف ترين  ــجد ملى كوآالالمپ ــجد نگارا يا مس مس
ــجد  ــت.اين مس ــگرى كوآالالمپور اس ــاى گردش جاذبه ه
ــت كه در نوع خود بى نظير داراى گنبدى به شكل تاره اس

ــورت  ص ــه  ب ــجد  مس ــن  اي ــقف  س ــت.  اس  
ــاى مالزى  ــداد ايالت ه ــانه تع ــه نش ــر، ب ــتاره اى 18 پ س

ساخته شد.

9. مسجد جميرا، دوبى
ــجد با يك گنبد به ارتفاع 16 متر، و دو مناره مرتفع  اين مس
ــيار مجلل، نمونه اى  ــى 40 متر، و منبرى بس به طول تقريب
ــازى اين مسجد از  از معمارى نوين اسالمى است. در نماس
ــتفاده  ــنگ هاى ممتاز به رنگ كرمى مايل به صورتى اس س

ــجد به عنوان يكى از نمادهاى  ــت. تصوير اين مس شده اس
ــده ــى چاپ ش ــكناس هاى 500 درهم ــر روى اس ــهر ب ش

 است.
10. مسجد قل شريف، روسيه

مسجد قل شريف، بزرگ ترين مسجد روسيه، در شهر قازان 
تاتارستان قرار دارد.

ــث ظرافت، زيبايى و  ــجد با كتابخانه غنى خود باع  اين مس
ــوزش مذهبى،  ــاى قازان و مركز آم تزيين پايتخت خان ه
گسترش علوم در قسمت مركزى روسيه در سده 16 ميالدى

 بود.
ــيد  ــن امام جماعت خود «س ــجد به افتخار آخري  اين مس

ــى، عالم،  ــناس مذهب ــال سرش ــى از رج ــريف» يك قل ش
ــهر قازان ــت مدار و از فرماندهان دفاعى ش ــاعر و سياس ش

 تغيير نام داد.

آشپزى

گياهان آپارتمانى

خانه دارى

معرفى كتاب

ــكى يكى از غذاهاى محبوب سراسر دنياست كه  چيكن كِيف يا كِيفس
ــتوران هاى مطرح ــى دارد و در بسيارى از رس اصالت اوكراينى – روس

 بين المللى سرو مى شود. 
ــرو مى شود،  ــكى يا مرغ كِيفى به روش هاى مختلفى تهيه و س كِيفس
ــى كه در اين بخش قرار داديم يكى از رايج ترين و آسان ترين اما روش

 روش هاست كه در اكثر رستوران ها كاربرد دارد.
ــده  ــير رنده ش ــده 60 گرم،س ــرم ش مـواد الزم كيفسـكى :كره ن
ــاطورى ــبزيجات معطر س ــق غذاخورى،س ــو دو قاش يك حبه،آبليم

ــتخوان چهار عدد، هر كدام  ــينه مرغ بدون اس  سه قاشق غذاخورى،س
حدود 200 گرم،روغن آفتابگردان 6 قاشق غذاخورى،نمك و فلفل سياه
ــك كنيد و به آن   ــينه مرغ را شسته، خش طرز تهيه كيفسـكى : س
ــمت  ــك چاقوى كوچك و تيز از قس ــيد. به كمك ي نمك و فلفل بپاش
ــكاف كوچك ولى عميق ايجاد كنيدو چاقو را داخل  باالى سينه مرغ ش
ــينه، فضا باز شود.بقيه مواد را  ــكاف بچرخانيد تا در قسمت ميانى س ش
ــپس آن را داخل  ــيد، س با هم مخلوط كرده و كمى نمك و فلفل بپاش
ــود. كره را  ــفت ش ــرار داده و در فريزر بگذاريد تا س ــه فريز ق يك كيس
ــدام را داخل  ــر ك ــرده و ه ــيم ك ــاوى تقس ــمت مس ــار قس ــه چه ب
ــكاف را ــدان ورودى ش ــالل دن ــا خ ــته و ب ــا گذاش ــينه ه يكى از س

 ببنديد.
 روغن را در يك تابه ترجيحا شيار دار روى شعله متوسط داغ كرده و هر 

طرف سينه را حدود 6-7 دقيقه سرخ كنيد.
ــت، براى  ــرغ ضخيم تر اس ــينه م ــن كه بخش بااليى س  با توجه به اي
سرخ كردن آن قسمت، زمان بيشترى بگذاريد تا كامال مغز پخت شود.
ــد تا مرغ ــه صبر كني ــرده و چند دقيق ــه خارج ك ــى را از تاب مرغ كِيف

 استراحت كند، سپس آن را برش زده و سرو كنيد.

ــاى كوتاه   ــاقه ه ــق و  س ــاى ابل ــرگ ه ــا ب ــت ب ــى اس ــيار زيباي ــاه بس گي
ــكل و خم شده به طرف پايين با  و برگ هاى بيرون آمده از غالف ، نيزه اى ش
طول 12 تا 15 سانتيمتر (كه گاه تا 20 سانتيمتر نيز مى رسند)؛ مقاومت خوبى 

در برابر سايه و خشكى دارد.

ــزى دارد كه برخى  ــى در هند و مال ــل گونه گياه علف آگلونما، در حدود چه
ــى در گلخانه ها  ــه عنوان گياه زينت ــتن برگ هاى ابلق ب از آنها به خاطر داش

نگهدارى مى شوند.
ــطح  ــانتيمتر در س ــن 20تا 40 س ــا بي ــب گونه تقريب ــاه برحس ــاع گي ارتف
ــبز  ــاط و يا لكه هاى س ــاه  داراى نق ــن گي ــر مى كند، اي ــود تغيي فوقانى خ
ــود و ــكار مى ش ــتان آش ــفيد و در تابس ــاى اين گياه س ــوده و گل ه تيره  ب

 ميوه هاى آن قرمز رنگ مى باشد
ــا  ــت و تقريب ــزار اس ــتقيم بي ــاب مس ــاج دارد، از آفت ــى احتي ــور كاف ــه ن ب
ــد، ــته باش ــى داش ــور طبيع ــدارى ن ــه مق ــان ك ــاى آپارتم ــه ج در هم

دوام مى آورد .
در زمستان بايد در داخل خانه نگهدارى شود؛ حداقل دماى قابل تحمل براى
ــد گياه ــتان كه رش ــت . در زمس ــانتيگراد اس  اين گياه تا 15 - 10 درجه س
ــاه در ــدارى گي ــل داد و از نگه ــد آب آن را تقلي ــود باي ــى ش ــر م  كندت

 نزديكى شوفاژ يا بخارى خوددارى نمود.
ــود؛ زيرا  ــك ش ــاك گلدان خش ــطح خ ــن دو آبيارى س ــازه دهيد در بي اج
ــاج چندانى  ــود. آگلونما تروبى احتي ــيدگى گياه مى ش آب زياد، باعث پوس
ــار نياز به كود  ــتان هر دو هفته يك ب ــنايى ندارد. در بهار و تابس به نور و روش
ــبتا مرطوب نگه داشته شود. ــطح خاك نيز بايد هميشه نس محلول دارد. س

ــتند و بهتر است در  ــكى هوا حساس هس ــبت به خش برگ هاى آگلونما نس
ــپرى (ريز) ــا با آب اس ــطح برگ ه ــك هر روز س ــان هاى گرم و خش آپارتم

 مرطوب شود.
ــا قابليت ــاك باغچه) ب ــه ، پيت، خ ــى (خاكبرگ، ماس مخلوط خاك گلدان

ــيدى را  ــرگ و اس ــى از خاكب ــاك غن ــى خ ــور كل ــه ط ــوب و   ب ــوذ خ  نف
مى پسندد.

ــكالت زيادى را حل كند. نه تنها استفاده از نمك  مقدار كمى نمك مى تواند مش
آسان است بلكه ارزان تر از پاك كننده هاى ديگر مى باشد.

ــاى زياد قرار دهيد.  تميز كردن ذرات چسـبيده به اتو: اتوى خود را روى دم
مقدارى نمك روى يك كاغذ مومى بپاشيد. اتو را روى كاغذ بكشيد. مى بينيد نمك 

باعث پاك شدن ذرات چسبيده به اتو مى شود.
ــوى آن ها از روى  ــردن لكه هاى كپك و ب  كپك هـا را پاك كنيد: براى از بين ب
لباس يا حوله ها خميرى از نمك و آب ليمو تهيه كنيد. خمير را روى لكه بماليد، 
سپس بگذاريد خشك شود ( بهتر است در نور آفتاب خشك شود )لباس ها را در 

دماى مناسب در ماشين لباسشويى بشوييد.
كاربرد نمك در نظافت: اگر ديديد مايع ماشين ظرف شويى شما تمام شده و براى 
ــتفاده از نمك، جوش شيرين و صابون هاى  تهيه ى آن مشكل داريد خودتان با اس
ــوينده، براى خود مايع مخصوص ماشين بسازيد. اين محلول براى شما  عادى ش

بسيار موثر خواهد بود.
 تميز كردن اسفنج پر از جرم: يك ظرف را با دو پيمانه آب و يك چهارم پيمانه 
نمك پركنيد. اسفنج چرب و سياه خود را تمام شب در اين محلول بگذاريد. صبح 

روز بعد مشاهده خواهيد كرد كه همه ى جرم ها از اسفنج پاك شده است.
تميز كردن روغن سوخته در قابلمه: روى روغن چسبيده را با نمك پر كنيد. 
ــپس كمى آب اضافه كرده و ده دقيقه صبر كنيد. اين محلول روغن را در خود  س

حل كرده و به شما اجازه مى دهد به راحتى آن را تميز كنيد.
ــن را در  ــد تخته ى خردك ــما نباي  تميز كـردن تخته بـرش آشپزخانه:ش

ــويى بگذاريد؛ اما مى توانيد آن ها را با آب گرم، نمك و آب ليمو  ــين ظرف ش ماش
ضدعفونى كنيد.

 تميز كردن تخم مرغ شكسـته: نياز به يك تپه دستمال كاغذى نداريد. روى 
تخم مرغ ها نمك بريزيد و 10 تا 15 دقيقه صبر كنيد. نمك باعث مى شود ماده ى 

چسبنده ى تخم مرغ سفت شود و حاال تميز كردن آن راحت است.

ــه ى  ــول» و ترجم ــس ك ــته ى «كري ــى» نوش ــاى ارتباط ــارت ه مه
ــود بهب در  ــردى  كارب و  ــد  مفي ــى  كتاب ــين»  ياس آل  ــا  «محمدرض

 مهارت هاى ارتباطى است.امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه ناگزيراز ارتباط 
ــت،  اين كه هيچ كس قادرنيست  ــتيم. و آنچه مسلم اس و برخورد با ديگران هس
ــي خود را برطرف  ــاعدت و ارتباط با ديگران ، نيازهاي معمول بدون كمك ومس
ــه بايد  ــت كه چگون ــود اين اس ــرح مي ش ــا مط ــوالي كه اينج ــازد. حال س س
ــور بايد با  ــن منظ ــم، و به اي ــرار كني ــد برق ــر و مفي ــران ارتباطى موث ــا ديگ ب

روش هاى ارتباط صحيح آشنا باشيم. 
ــود در  ــبب بهب ــى، س ــاى ارتباط ــك ه ــرى تكني ــه كار گي ــع ب در واق
ــاب ــردد.و كت ــى گ ــى و... م ــط خانوادگ ــب و كار ، رواب ــت كس وضعي

ــب  ــه در كس ــارى را ك ــاى رفت ــك ه ــى» تكني ــاى ارتباط ــارت ه « مه
ــتفاده از حكايت ها  ــا اس ــه اى روان و ب ــت به گون ــيار موثر اس موفقيت تان بس
ــما ــاده و قابل درك به ش ــى و جديدترين تحقيقات ،با زبانى س ،ماجراهاى واقع

نشان مى دهد.
اين كتاب در 19 فصل تدوين شده كه عبارت اند از :

ــردار»، ك و  ــار  رفت ى  ــمه  موفقيت»،عقايد:«سرچش ى  ــره  «زنجي
ــت»،  ــر موفقي ــز ب ــرد»، «تمرك ــى ك ــان را درو خواه ــكارى هم ــه ب «آنچ
ــراد  ــى اف ــاى ذهن ــوب ه ــت»، «چارچ ــالى موفقي ــه حداع ــتيابى ب «دس
ــن  ــم ذه ــان جس ــق زب ــه از طري ــم»، «چگون ــان جس ــرل زب ــق»، «كنت موف
ــويم»،  ــوج و صميمى ش ــم م ــا ديگران ه ــه ب ــم»، «چگون ــران را بخواني ديگ
ــده  ــاب ش ــنجيده و حس ــه س ــردن» ، «چگون ــوش ك ــت گ ــن درس «ف
ــد»،  ــخن بگويي ــودش س ــان خ ــه زب ــى ب ــا هركس ــم»، ، «ب ــخن بگويي س
ــرروى افكارتان  ــان» ، «ب ــردم جه ــه براى م ــت كنيد ن ــراى خودتان صحب «ب
ــد  ــت داري ــزى را دوس ــه چي ــد چ ــى گويي ــى م ــد» ، «وقت ــرپوش نگذاري س

ــكايت  ــورد كنيم»،«ش ــق برخ ــراد بدقل ــا اف ــه ب ــرا»، «چگون ــد چ بگويي
ــل ــل و فص ــايل را ح ــه مس ــد» ، «چگون ــل كني ــده تبدي ــرگ برن ــه ب را ب
ــارات هامون در ــاپ از كتاب «مهارت هاى ارتباطى» را  انتش  كنيم»پنجمين چ

 قطع رقعى،  منتشر كرده است.

طرز تهيه كيفسكى ، 
غذايى محبوب در سراسر دنيا

آگلونما

8 مشكل در خانه ى شما كه 
با نمك حل مى شود

«مهارت هاى ارتباطى»

زيباترين مساجد جهان
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