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اصفهـان،  
ديگر آلـوده ترين شهـركشـور  نيسـت

ــهر  ــرد: ش ــالم ك ــان اع ــتاندار اصفه اس
ــهر  ــال 92 آلوده ترين ش اصفهان كه تا س
ــت تدبير  ــور بود به بركت تدابير دول كش
ــرح كاهش  ــق ط ــراى موف ــد و اج و امي
ــده  ــوا ، از اين عنوان خارج ش ــى ه آلودگ
ــول  ــهر نيست.رس ــوده ترين ش وديگرآل
ــكل از  ــا هياتى متش ــور درديدار ب زرگرپ

ــى هوا را  ــران وزرا ، كاهش آلودگ همس
ــردم اين  ــن مطالبات م از مهم تري
منطقه ذكر كرد و افزود : درنتيجه 

اجراى موفق اين طرح طى هفت 
ــته  بيش ازماه گذش
روز  يكصد 

از ...
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ــى هاى زرد رنگ اصفهان يكى از  مجهز شدن تاكس
راهكارها براى ترويج فرهنگ كتابخوانى است ...

ــدار برابر  ــان حاج صفى در دي ــود حضور احس با وج
تركمنستان بازوبند كاپيتانى تيم ملى در اين ...

 مدير كل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى گفت: 
سرمازدگى مهم ترين تهديد باغ هاى ...

«يار مهربان»،مسـافر ويژه 
تاكسى هاى اصفهان

بازوبند احسـان بر دسـتان 
اشكان 

سـرمازدگى مهم ترين تهديد 
باغ هاى  چهارمحال وبختيارى 

منتفى شدن عبور مترو از زير نقش جهان؛ 

نقـش جهـان نـفس كشيـد 
2
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على اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى در پاسخ به 
ــوالى درباره  آغاز اجراى برجام تصريح كرد: هم اكنون  س
برجام اجرا نشده است، اما شروع به اقداماتى براى رسيدن 
به روز اجرا را آغاز كرده ايم. من اين خبر را در ژاپن اعالم 
ــانتريفيوژها را آغاز  كردم. در نطنز مقدمات برچيدن س
ــانتريفيوژهايى كه كار  ــع آورى س كرديم. در واقع جم
نمى كنند آغاز شده است. 10 هزار سانتريفيوژ فعال داريم 
و 10 هزار سانتريفيوژ داريم كه نصب شده و فعال نيستند.

ــم رهبرى به  ــه مقام معظ ــت: در نامه اى ك صالحى گف
رييس جمهور ارسال شد دو مورد را مشخصا اعالم كردند 
ــورت نگيرد؛ يكى درباره  كه تا حصول تضمينات الزم ص
ــتوانه چاله رآكتور اراك و دومى تبادل سوخت بوده  اس
است.رييس سازمان انرژى اتمى تاكيد كرد: هيات نظارت 
بر برجام بايد رسما اعالم كند كه آيا بيانيه رييس جمهور 
آمريكا و اتحاديه اروپا مورد تاييد نظام هست يا خير. وى 
درباره برچيده شدن سانتريفيوژها گفت: زمانى كه رييس 
سازمان انرژى اتمى اعالم مى كند كه مقدمات برچيدن 
سانتريفيوژها در چارچوب برجام را آغاز كرده ايم اين بايد 
مبنايى باشد بر اعالم موثق بودن خبر اما برخى تشكيك 
كردند. ما هنوز به اراك و به بسيارى جاهاى ديگر دستى 
ــوان به صورت  ــانترفيوژها را نمى ت ــم. برچيدن س نزدي
لحظه اى انجام داد چون خيلى حساس بوده و در صورتى 

كه دقت الزم انجام نشود 20 تا 30 درصد آن از ...

ــد كه  ماجراى وام 25ميليونى خودرو به اينجا ختم ش
بانك مركزى به وزارت صنعت نامه نوشت،سقف فروش 
110 هزار خودرو است و نه بيشتر.رايزنى خودروسازان 
با بانك مركزى هم براى افزايش سقف فروش به جايى 
نرسيد و نهايتا خودروسازان توقف طرح را رسما اعالم 
كردند.طرح وام 25 ميليونى خودرو كه از 18 آبان ماه 
شروع شده بود، با گذشت شش روز و پس از نامه نگارى 
بانك مركزى با وزارت صنعت رسما به پايان رسيد.ختم 
ماجرا اين گونه رقم خورد كه در ششمين روز از اجراى 
ــازان تا بيش از 125 هزار نفر را  اين طرح كه خودروس
ــزى نامه اى خطاب به  ثبت نام كرده بودند، بانك مرك
وزارت صنعت منتشر و اعالم كرد، سقف فروش اقساطى 
ــون تومانى 110 هزار خودرويى  خودرو با وام 25 ميلي
است كه در انبار خودروسازان مانده و اين طرح شامل 
توليد آتى خودروسازان نمى شود.هر چند خودروسازان 

در ابتداى امر از اين نامه  ...

آغـاز مقدمــات برچيـدن 
سـانتريفيوژهـا در نـطنز

خودروسازان كوتاه
آمدند
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ــيون برجام در واكنش به تشكيل كميته  سخنگوى كميس
ــيون  ــيون امنيت ملى گفت: كميس رصد برجام در كميس
برجام در حال تدوين گزارش 1000 صفحه اى خود است 

و نظارت و رصد برجام نيز بر عهده اين كميسيون است.
سيد حسين نقوى حسينى، با انتقاد از تشكيل كميته رصد 
ــيون امنيت ملى گفت: كميسيون برجام  برجام در كميس
ــت و در حال تدوين گزارش نهايى 1000  هنوز پابر جاس
ــت و نظارت و رصد برجام نيز  صفحه اى خود از برجام اس

برعهده اين كميسيون است.
نماينده مردم ورامين در مجلس ادامه داد: مطابق آيين نامه 
مجلس مى تواند براى بررسى موضوعات خاص كميسيون 
ويژه تشكيل دهد و طبق قانون كميسيون ويژه تازمانى كه 
آن موضوع خاص در جريان است به كار خود ادامه مى دهد.

ــى  ــيون ويژه برجام گفت: براى بررس ــخنگوى كميس س
ــيون  ــخيص مجلس و راى نمايندگان كميس برجام به تش
ــى از توافق ايران  ويژه تشكيل شد و در مرحله اول گزارش
ــد و در صحن  و غرب براى ارائه به صحن مجلس تدوين ش

علنى مجلس قرائت شد اما گويا اين گزارش به ذائقه برخى 
دوستان خوش نيامد.

ــى  نقوى گفت: پس از قرائت گزارش اقدامات بعدى بررس
طرح برجام از كميسيون ويژه منحرف شد و در كميسيون 

امنيت ملى بررسى شد.
وى تاكيد كرد: تشكيل كميته برجام در كميسيون امنيت 
ــود كه گزارش  ــانى دنبال مى ش ــط همان كس ملى توس

كميسيون برجام به ذائقه آن ها خوش نيامد.
وى تاكيد كرد: كميسيون برجام منحل نشده است تازمانى 
ــور در حال بررسى  كه موضوعات مربوط به برجام در كش

است اين كميسيون نيز پابرجاست.

ــخ به  ــازمان انرژى اتمى در پاس على اكبر صالحى رييس س
سوالى درباره  آغاز اجراى برجام تصريح كرد: هم اكنون برجام 
ــروع به اقداماتى براى رسيدن به روز  ــت، اما ش اجرا نشده اس
ــر را در ژاپن اعالم كردم. در  اجرا را آغاز كرده ايم. من اين خب
نطنز مقدمات برچيدن سانتريفيوژها را آغاز كرديم. در واقع 
جمع آورى سانتريفيوژهايى كه كار نمى كنند آغاز شده است. 
10 هزار سانتريفيوژ فعال داريم و 10 هزار سانتريفيوژ داريم 

كه نصب شده و فعال نيستند.
ــرى به  ــام معظم رهب ــه مق ــه اى ك ــت: در نام ــى گف صالح
رييس جمهور ارسال شد دو مورد را مشخصا اعالم كردند كه تا 
حصول تضمينات الزم صورت نگيرد؛ يكى درباره استوانه چاله 

رآكتور اراك و دومى تبادل سوخت بوده است.
رييس سازمان انرژى اتمى تاكيد كرد: هيات نظارت بر برجام 
ــور آمريكا و  ــما اعالم كند كه آيا بيانيه رييس جمه بايد رس
اتحاديه اروپا مورد تاييد نظام هست يا خير. جلسه اول هيات 
نظارت تشكيل و در جلسه نخست همين موضوع مطرح شد 

كه آيا اعالميه ها مورد تاييد است يا خير.
30 درصد سانتريفيوژها در صورت برچيدن لحظه اى 

از بين مى روند
ــت: زمانى كه  ــانتريفيوژها گف ــدن س وى درباره برچيده ش
ــه مقدمات  ــالم مى كند ك ــرژى اتمى اع ــازمان ان رييس س
ــانتريفيوژها در چارچوب برجام را آغاز كرده ايم  برچيدن س
ــر اما برخى  ــالم موثق بودن خب ــد بر اع اين بايد مبنايى باش
ــكيك كردند. ما هنوز به اراك و به بسيارى جاهاى ديگر  تش
ــانترفيوژها را نمى توان به صورت  دستى نزديم. برچيدن س
لحظه اى انجام داد چون خيلى حساس بوده و در صورتى كه 
دقت الزم انجام نشود 20 تا 30 درصد آن از بين مى رود و بايد 
ــه فرصت اجراى برجام  به صورتى عمل كنيم كه زمانى كه ب
ــت ندهيم و طبق گفته وزارت اقتصاد  رسيديم زمان را از دس
ــتقيم از تحريم ها  روزى 150 ميليون دالر به صورت غير مس

ضرر مى كنيم.
ــازمان انرژى اتمى اظهار كرد: سانتريفيوژهايى كه  رييس س
در حال جمع  آورى هستيم اصال فعال نبوده و در حال توليد 
ــى بوده كه در دولت  اورانيوم نبوده و نصب آنها تصميم سياس
دهم اتخاذ شد و بازگرداندن آنها نيز حدود يكى و دوماه طول 
ــيب  ــد و در زمان جمع آورى آنها تعدادى از آنها آس مى كش
ــكل طراحى ذاتى دارند و مطلوب  ديدند. سانتريفيوژها مش
ــه زمانى آنها را  ــت ك ــكاالت آنها اين اس ما نبوده و يكى از اش
برداريد و بگذاريد تعداد زيادى از آنها از كار مى افتند. در فردو 
ــته تر عمل كنند و بر اساس برنامه اقدام  فعال گفتيم كه آهس
ــداده و  ــر ن ــا تذك ــه م ــى ب ــاال كس ــا ح ــم و ت ــى كني م
ــر را  ــت. تذك ــوده اس ــا ب ــه ه ــرات در روزنام ــن تذك اي
ــد  ــى توانن ــرى م ــم رهب ــام معظ ــا مق ــور ي ــس جمه ريي

ــى  ــه داليل ــا ب ــى بن ــده محترم ــد و اال نماين ــا بدهن ــه م ب
ــمى نمى توانند اين گونه اقدام كند و تذكر بايد به صورت رس

 باشد.
هيچ گونه جمع آورى سانتريفيوژ در فردو نداشته ايم

ــو با خبرگزارى كيودو  وى با بيان اينكه من در ژاپن در گفتگ
ــانتريفيوژها را اعالم كردم، توضيح داد:  مقدمات برچيدن س
ــايد آقاى عراقچى  ــوول اظهارات ديگران نيستم و ش من مس
از روند برچيدن سانتريفيوژها مطلع نبودند و شايد آن زمان 
ــده بود و آقاى شمخانى نيز اين  اطالع رسانه اى به ايشان نش
موضوع را تكذيب كردند. ما نزديك به دو هفته پيش اين روند 
را آغاز كرده و كماكان طبق دستور العمل در حال انجام هستيم 
و زمان بندى داشته و بر روى آنها كار و تجربه اندوخته شده تا 
حداقل آسيب ها به آنها برسد و اطمينان داشته باشيد طبق 
دستور العمل ابالغى توسط رئيس جمهور عمل مى شود و فقط 

سانتريفيوژ هاى غير فعال در حال جمع آورى هستند.
ــانتريفيوژ  صالحى با تاكيد بر اينكه در فردو حدود 2000 س
داريم كه حدود 1000 عدد از آنها باقى مى ماند گفت: در فردو 
هيچ گونه جمع آورى نداشته ايم، البته يكسرى اقدامات اوليه 
همه جا شروع كرده ايم. زمانى كه آژانس نظر خود را اعالم كرد، 
بعد از آن نظر و در صورتى كه مطلوب باشد اقدامات الزم را براى 

اقدامات بعدى انجام دهيم.

رييس سازمان انرژى اتمى اضافه كرد: زمانى كه 15 دسامبر 
ــروع به  آژانس نظر خود را داد و مطلوب ايران بود بعد از آن ش
جمع آورى سانتريفيوژها در فردو و نظنز خواهيم كرد. مطلوب 
ــدن آن از شوراى  ما بسته شدن پرونده پى ام دى و خارج ش
حكام است. مرجع ما هيات نظارت بر برجام است و پس از اعالم 

اين هيات اقدامات خود را انجام خواهيم داد.
ــده  صالحى تصريح كر: ما پذيرفتيم كه 9 تن اورانيوم غنى ش
ــده خود را رقيق كنيم يعنى برگردانيم به اورانيوم  ذخيره ش
طبيعى و يا آنكه آن را به خارج بفروشيم. طبق برجام بايد زمان 
اجراى برجام تكليف آن مشخص شود كه يا بايد رقيق شود كه 
ــود. اين  ما گفتيم اين كار را نمى كنيم چون بى معنى مى ش
همه سال آنها را غنى كرديم و االن آن را رقيق كنيم. ما گفتيم 
آن را مى فروشيم چراكه ما را وارد يك فضاى جديد و در زمره 
فروشندگان اورانيوم غنى شده مى كند؛ از جمله فروشندگان 
ــيه و يكى  ــده يكى اتحاديه اروپا، يكى روس اورانيوم غنى ش

آمريكا است.
رييس سازمان انرژى اتمى تاكيد كرد: ما اورانيوم غنى شده را 
مى فروشيم  كه يك ارزش دالرى دارد. ما پول اورانيومى كه 
ــده بر روى آن را  غنى كرديم، تبديل آن به گاز و كار انجام ش
همراه با پولش مى گيريم و به جاى آن اورانيوم طبيعى خواهيم 
گرفت. حدود 140 تن اورانيوم طبيعى وارد كشور مى كنيم. 

9 تن اورانيوم طبيعى معادل 140 تن نمى شود در واقع 9 تن 
معادل 90 تن مى شود و 50 تن به ازاى كار انجام شده دريافت 
ــز براى خود نگه  ــده را ني مى كنيم همچنين اورانيوم تهى ش
ــور  ــن اورانيوم را وارد كش ــالوه آن 140 ت ــم و به ع مى داري

مى كنيم.
سـند بازطراحى رآكتور اراك طى ايـن هفته يا هفته 

آينده به امضا خواهد رسيد.
وى درباره بازطراحى رآكتور اراك گفت: رهبرى فرمودند بايد 
يك سند رسمى داشته باشيم كه در آن تعهدات كشورها در 
خصوص بازطراحى رآكتور اراك روشن باشد. در اين راستا سه 
مرحله را طى كرديم كه يك مرحله رفتيم به چين و بعد به وين 
رفتيم كه اولين سند را داديم كه تحت عنوان بيانيه نيت ها بوده 
است و در شش بند تنظيم و كليات در آن مطرح شد. سپس 
سند دوم و سوم صادر شد كه سند سوم تفاهمنامه اوليه بوده 
كه ميان شش كشور بوده اما در عين حال اين تفاهمنامه را به 
رويت ما رساندند و ما نيز نظرات خود را داديم و آنها اصالح شد. 
بر روى اين سند در چين، وين و نيويورك كار شده و محتواى 
ــش كشور آن را امضا  آن مورد تاييد است و فقط مانده كه ش
كنند. اميدواريم كه در نشست وين اگر اكثر وزرا باشند آن را 
امضا كنند. اميدواريم كه طى اين هفته يا هفته آينده اين سند 

امضا شود و سند رسمى شود.
ــان بازطراحى رآكتور  صالحى اضافه كرد: در برجام مدت زم
اراك و برخى موضوعات ديگر مطرح شده و اميدواريم كه طى 

اين هفته يا هفته آينده به امضا برسد.
وى درباره بازرسى ها گفت: بازرسى ها از ايران موضوع خاصى 
نيست. در برجام بندى آمده كه هر كسى آن را يك جور توصيف 
ــخه خاصى  مى كند. موضوع و پرونده ايران يك موضوع و نس
است كه كشورها ديگر نبايد انتظار داشته باشند كه مطابق آن 

با آنها برخورد شود.
آمدن آمانو به پارچين بزرگ ترين دستاورد جمهورى 

اسالمى ايران است
وى آمدن آمانو به پارچين را بزرگ ترين دستاورد جمهورى 
ــالمى ايران توصيف كرد و اضافه كرد: اميدواريم كه از 15  اس
دسامبر عبور كرده و بيشتر وارد جزئيات شويم. نقشه راهى با 
آمانو امضا كرديم و محرمانه نگه داشتيم و بايد از آمانو به اين 
دليل تشكر كنيم. يك دانشمند ما هم در مقابل آنها قرار نگرفته 
شد و قرار است نمونه گيرى توسط ايران انجام شود. كل بازديد 
آمانو طبق گفته آقاى كمالوندى كامال تشريفاتى بوده است و 
اقاى آمانو هم خوشبختانه اعالم كردند كه چيز غير عادى در 
ــد. صالحى گفت: قرار شد كه قبل از 15  پارچين مشاهده نش
دسامبر با ما بنشينند و يافته هاى خود را با ما در ميان بگذارند. 
من هنوز  از محتواى گزارش آژانس در جريان نيستم و حدس 

مى زنم كه گزارش مثبتى باشد.

صالحى:
آغـاز مقدمـات برچيـدن سـانتريفيوژهـا در نـطنز

سخنگوى دولت گفت: رهبر انقالب در جلسه محدودى 
ــدند تا به فرهنگ و مسائل  ــتند، متذكر ش كه با ما داش
ــم  ــن اليحه بودجه 95 و برنامه شش اجتماعى در تدوي

توسعه توجه ويژه اى داشته باشيم.
 محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت، در همايش تجليل 
ــد،  ــاالر وحدت برگزار ش ــاب داران كه در ت از مقام كت
ــت كه تا پايان اين هفته همه  گفت: خبر خوش اين اس
ــال 95 داشتيم به فرجام  تالش هايى كه براى بودجه س
مى رسد و اليحه بودجه 95 را تا پايان هفته در سازمان 
ــال  مديريت و برنامه ريزى نهايى كرده تا به مجلس ارس

شود.
وى افزود: برجام در مرحله اجراست و اگر طرف مقابل از 

اين فرصت استفاده نكند زيان خواهد ديد.
ــازى را  ــرف غربى غنى س ــان كرد: ط نوبخت خاطرنش
ــوز در تحريم  ــرده، اما هن ــورمان قبول ك در داخل كش
ــروش نفت محروم  ــتيم و هنوز در دريافت منابع ف هس
ــه نحو مطلوب ــتيم، اما با وجود اين تنگناها بايد ب هس

عمل كنيم.
ــم انقالب در  ــخنگوى دولت تصريح كرد: رهبر معظ س
ــتند، به ما متذكر شدند  ــه محدودى كه با ما داش جلس
ــن اليحه  ــى در تدوي ــائل اجتماع ــه فرهنگ و مس تا ب
ــعه توجه ويژه اى داشته بودجه 95 و برنامه ششم توس

 باشيم.

على الريجانى رييس مجلس شوراى اسالمى،  با اشاره به 
بارندگى هاى اخير در كشور گفت: به دنبال بارندگى هاى 
اخير ما شاهد جارى شدن سيل در برخى از استان هاى 
ــيب هاى جانى و مالى ر ا به مردم  ــور بوديم كه آس كش

وارد كرد.
ــار مختلف مردم  وى افزود: ضمن ابراز همدردى با اقش
ــرعت عمل  ــتان ها از دولت مى خواهيم با س در اين اس
ــيل اقدام  ــيب ديدگان از س ــبت به رفع نيازهاى آس نس

كند.
رييس مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: كميسيون 
ــد  ــته باش عمران مجلس نيز پيگيرى هاى الزم را داش
ــيل  ــيب ديدگان س ــراى كمك به آس ــى كه ب اعتبارات
ــترى  ــرعت بيش ــده با س ــت تصويب ش ــر در دول اخي
ــيب ديدگان رفع  ــانى ها انجام شود تا آالم آس كمك رس

شود.
ــت اخوى جمشيد جعفرپور  الريجانى در پايان درگذش
ــين  ــتان و احمد نجابت اخوى حس نماينده مردم الرس
نجابت نماينده مردم تهران را به بازماندگان آنها تسليت 

گفت.

ــا يكديگر  ــگاه تهران ب ــش و دانش ــروى زمينى ارت ني
تفاهم نامه پژوهشى و علمى امضا كردند.

ــش  ــى در ارت ــرارگاه علم ــت ق ــتاى تقوي در راس
ــات  ــه منوي ــيدن ب ــق بخش ــور تحق ــه منظ و ب
ــاط  ــاره ارتب ــه اهللا) درب ــم رهبرى(حفظ ــام معظ مق
ــتفاده از  ــگاهى و اس ــى و دانش ــا مراكز علم نزديك ب
ــى، تفاهم نامه  ــى و خبره گراي ظرفيت هاى نخبه گراي
ــرتيپ احمدرضا  ــور س ــا حض ــى ب ــى و پژوهش علم
ــش و محمود  ــروى زمينى ارت ــتان فرمانده ني پوردس
ــران امضا  ــگاه ته ــس دانش ــادى ريي ــى احمدآب نيل

شد.
ــا  ــت: م ــم گف ــن مراس ــادى در اي ــى احمدآب نيل
ــاى مختلف داريم  ــى را با نهاده ــاى خوب تفاهم نامه  ه
ــا از ظرفيت هاى  ــته ايم ت ــاى موثرى را برداش و گام ه
دانشگاهى و علمى دو طرف قرارداد براى تحقق اهداف 
ــتفاده هاى شايسته اى  ــور اس ــى كش علمى و پژوهش

ببريم.
وى با اشاره به اين موضوع كه تفاهم نامه بين نهادها و 
ارگان ها يك موضوع جهانى است، اظهار داشت: همين 
ــا را در كنار هم قرار دهيم  كه بتوانيم نهادها و ارگان ه
ــى و علمى انجام دهيم يك روند  و فعاليت هاى پژوهش

جهانى را پيموده ايم.
امير پوردستان فرمانده نيروى زمينى ارتش نيز گفت: 
ــحاليم.  ــده، خوش ــن تفاهم نامه منعقد ش از اينكه اي
ــى در ارتش  ــيار خوب ــروى زمينى ظرفيت هاى بس ني
ــف مانند  ــا در بخش هاى مختل ــن ظرفيت ه دارد. اي
ــازى، مكانيك،  بالگردى، زرهى، كارخانه جات تانك س
ــد و ما مى توانيم  ــاير بخش ها مى باش پهپادى و نيز س
ــگاه تهران  ــجويان عزيزمان در دانش در خدمت دانش

باشيم.
ــده كه قابل  ــال منعقد ش اين تفاهم نامه به  مدت 5 س

تمديد و بازنگرى مى باشد.
ــخه متحدالشكل  اين تفاهم نامه در 7 ماده و در 2 نس
ــد تنظيم و به امضاى  كه هر كدام حكم واحدى را دارن
ــگاه تهران  فرمانده نيروى زمينى ارتش و رييس دانش

رسيده است.

جلسه دولت مردان و مسووالن 
با رهبر انقالب درباره مسائل 

فرهنگى و اجتماعى

دولت با سرعت به آسيب ديدگان 
سيل رسيدگى كند

« ارتش» و «دانشگاه تهران» 
تفاهم نامه همكارى امضا كردند

اخبار

نايب رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
ــاره به اينكه پذيرفتن راه حل سياسى در مورد بحران  اسالمى با اش
سوريه راهكار مناسبى است گفت: در عين حال انجام راهكار سياسى 
ــروط به رعايت پارادايم هاى حركت سياسى و منطبق با قواعد  مش
است. منصور حقيقت پور، ضمن ارزيابى مثبت از نتايج نشست وين 
درباره سوريه گفت: پذيرفتن راه حل سياسى در مورد بحران سوريه 

راهكار مناسبى است.
نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراى اسالمى در عين حال انجام 
راهكار سياسى را مشروط به رعايت پارادايم هاى حركت سياسى و 
منطبق با قواعد دانست و تاكيد كرد: در صورتى كه راهكار سياسى 
ــى نيز رعايت شود و آراى  پذيرفته شده است بايد قواعد دموكراس
ــار اسد  داخل صندوق ها مورد قبول قرار گيرد و در صورتى كه بش
راى بياورد مورد پذيرش قرار گيرد و از كانديدا شدن وى جلوگيرى 
نشود.اين نماينده مجلس نهم دستيابى به راه حل سياسى را معقول 
و منطقى دانست و گفت: مردم سوريه خودشان بايد سرنوشت شان 
ــور  را تعيين كنند و جامعه بين الملل نيز بايد به نظر مردم اين كش

احترام بگذارد.

نايب رييس كميسين امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
ــالمى ايران از گذشته نيز  ــان كرد: جمهورى اس اسالمى خاطر نش
بر حل بحران سوريه از طريق راهكار سياسى تاكيد كرده بود و بهترين 
ــور  ــى و حاكم بودن صندوق راى در اين كش راه را اجراى دموكراس
ــت و كس  ــت اراده تغيير حكومت با مردم اس مى داند و معتقد اس
ــان كرى با بيان  ــور را ندارد.ج ديگرى حق دخالت در امور آن كش
اين كه در نشست وين بر سر اين موضوع كه نمايندگان دولت سوريه 
و مخالفان بايد تا اول ژانويه مذاكراتى را انجام دهند توافق شده است، 
گفت كه قرار است تا شش ماه آينده دولتى موقت در سوريه تشكيل 
شود.وى افزود كه قرار است 18 ماه بعد هم انتخاباتى براى تشكيل 

دولت جديد برگزار شود.

نتايج مثبت نشست وين مشروط 
به رعايت قواعد دموكراسى

نظارت و رصد توافق ايران و غرب 
بر عهده كميسيون برجام است

 سفير اسبق ايران در واتيكان و رييس مركز بررسى هاى 
اسالمى حوزه علميه قم گفت: سخنان رهبر معظم انقالب 
ــراى همه افراد فصل الخطاب  و مراجع عظام تقليد بايد ب
ــووالن پرهيز ــالف افكنى و بدگويى به مس بوده و از اخت

 شود.
ــيد هادى خسروشاهى،  ــلمين س حجت االسالم والمس
خاطرنشان كرد: وقتى عده اى از دوستان در داخل كشور 
ــخنان رهبر معظم انقالب در مورد ديندارى و قابل  به س
اعتماد بودن دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده هسته اى 
و عنايت مراجع تقليد به اين افراد، توجه نمى كنند ما چه 

حرفى براى گفتن داريم.
ــاهى اظهار كرد: مدعيان واليتمدارى بايد كالم  خسروش
رهبر فرزانه انقالب اسالمى و مراجع تقليد را فصل الخطاب 

قرار داده و دست از تفرقه افكنى و سياه نمايى بردارند.
ــاط با برجام  ــد: رهبر معظم انقالب در ارتب وى يادآورش
تذكرهايى داده و شروطى را نيز طى نامه اى مطرح كردند 
ــت و  و دولت نيز براى اجراى آنها اعالم آمادگى كرده اس

اگر نياز باشد خود رهبر معظم انقالب تذكر مى دهند.
ــت اين افراد در  ــده اس ــنيده ش ــفانه ش وى گفت: متاس
ــووالن  ــتان ها عليه برخى مس ــاير اس نمازجمعه قم و س
ــرع و مصالح  بيانيه پخش مى كنند، اين كارها خالف ش

كشور است.
ــرايطى كه اوضاع جهان و منطقه به  وى ادامه داد: در ش
ــمت ناامنى پيش مى رود و جمهورى اسالمى ايران به  س
عنوان يك جزيره امن در اين دنياى پر از تالطم است چه 

لزومى دارد افرادى اقدام به تفرقه افكنى كنند.
ــن افراد به  ــان كرد: اي ــتاد حوزه علميه قم خاطرنش اس
بهانه هاى واهى به رييس جمهورى و هيات مذاكره كننده 
ــته اى حمله مى كنند، اگر آنها انتقادهايى دارند به  هس
طور منطقى بيان كنند ولى فحاشى در منطق اسالم جايى 
ندارد. وى يادآورشد: زمانى كه برخى اصحاب معاويه اقدام 
به ناسزاگويى به حضرت و يارانش كردند، برخى اصحاب 
نيز در مقابل قصد پاسخگويى به ياران معاويه را داشتند 
كه امام على (ع) مانع شدند و فرمودند: نبايد ناسزا بگوييد، 
شما حقايق را با دليل و منطق بيان كنيد و بگوييد كه شما 
ــتند و حرف منطقى تاثير خود را بر جاى  چه كسانى هس

خواهد گذاشت.
ــان برجام  ــم خطاب به مخالف ــتاد حوزه علميه ق اين اس
ــالب و مراجع  ــم انق ــخنان رهبر معظ ــه س گفت: اگر ب
ــخن  ــد، حداقل به اين س ــوش نمى دهي عظام تقليد گ
ــت از ناسزاگويى  حضرت امام على(ع) توجه كنيد و دس

برداريد.

ــا وزير امورخارجه   وزير امور خارجه در مورد ديدارش ب
آمريكا، گفت: براى اجراى تعهدات آمريكا در برجام نياز 
ــنويم تا اطمينان حاصل  بود توضيحات جان كرى را بش

كنيم نظرات مقام معظم رهبرى اجرايى شده است.
ــس از ديدار با  ــور خارجه پ ــف وزير ام محمدجواد ظري
ــالس بين المللى  ــيه اج همتاى آمريكايى خود در حاش
ــوريه گفت: اين ديدار براى اطمينان از  بررسى بحران س
اجرايى شدن نظرات مقام معظم رهبرى درباره تعهدات 

امريكا انجام شد.
ــوالى درباره جزييات ديدار سه ساعته  وى در پاسخ به س
ــكا درخصوص  ــه آمري ــا بيان اينك ــان كرى ب خود با ج
ــت كه در روز تصويب بايد انجام  برجام تعهداتى داده اس
ــا روز اجرا  ــن روز تصويب ت ــز بي ــى داد و تعهداتى ني م
ــد، گفت: دراين  ــت كه آنها را نيز بايد انجام بده داده اس
زمينه ها نياز بود توضيحات طرف آمريكايى را بشنويم تا 
اطمينان حاصل كنيم نظرات مقام معظم رهبرى اجرايى 

شده است.
ــورمان گفت: در اين ديدار عالوه بر  وزير امور خارجه كش
ــته  اينكه بحث هاى تخصصى و جدى درباره نحوه برداش
ــدن تحريم هاى امريكا  ــته ش ــدن تحريم ها و برداش ش
ــدن تعهدات درباره  ــتيم در زمينه نحوه عملياتى ش داش

اراك هم گفتگو كرديم.
ظريف همچنين از گفتگو با همتاى آمريكايى اش درباره 
ــيدن به روز اجراى(برجام)  پيشبرد كارها به منظور رس
ــر خارجه آمريكا يك بار ديگر  خبر داد و تصريح كرد: وزي
ــتور العمل  ــى طبق دس ــرف آمريكاي ــرد كه ط تاكيد ك
ــف اش عمل مى كند  ــور به وظاي رييس جمهور اين كش
ــتر باشد نيز آن را مطرح خواهد  و اگر الزم به توضيح بيش

كرد.
وزير امور خارجه افزود: وزير خارجه آمريكا در اين ديدار 
تاكيد كرد كه دستورالعمل هاى الزم را به نمايندگى هاى 
امريكا داده اند تا شركت ها را تشويق كنند كه نگران وضع 

قبل نباشند.
ــول و قرارهايى كه  ــزان ق ــد تا چه مي وى گفت: بايد دي
طرف آمريكايى داده است در جهت اجراى تعهدات شان 

خواهد بود.
ظريف در پاسخ به اين سوال كه آيا سند اجراى تعهدات 
براى باز طراحى راكتور اراك هفته آينده امضا خواهد شد؟ 
ــتر وزيران خارجه 1+5 سند بازطراحى  اظهار كرد: بيش
ــايد يك يا دو وزير آن را امضا  اراك را امضا كرده اند و ش
نكرده اند كه در يكى دو روز آينده آن را امضا مى كنند و 

سند قطعى خواهد شد.

رييس مركز بررسى هاى اسالمى:

بايد از اختالف افكنى و بدگويى به مسووالن پرهيز شود
ظريف در جمع خبرنگاران:

توضيح ظريف درباره ديداربا كرى
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ــه اينجا ختم  ــى خودرو ب ــراى وام 25ميليون ماج
ــت نامه  ــه وزارت صنع ــزى ب ــد كه بانك مرك ش
ــقف فروش 110 هزار خودرو است و نه  نوشت،س
ــازان با بانك مركزى هم  ــتر.رايزنى خودروس بيش
براى افزايش سقف فروش به جايى نرسيد و نهايتا 

خودروسازان توقف طرح را رسما اعالم كردند.
ــه از 18 آبان ماه  ــرح وام 25 ميليونى خودرو ك ط
ــش روز و پس از ــت ش ــده بود، با گذش شروع ش

ــما   نامه نگارى بانك مركزى با وزارت صنعت رس
به پايان رسيد.

ــمين  ــرا اين گونه رقم خورد كه در شش ختم ماج
روز از اجراى اين طرح كه خودروسازان تا بيش از 
125 هزار نفر را ثبت نام كرده بودند، بانك مركزى 
ــر و اعالم  ــاب به وزارت صنعت منتش نامه اى خط
ــا وام 25  ــاطى خودرو ب ــقف فروش اقس كرد، س
ــت كه در  ميليون تومانى 110 هزار خودرويى اس
ــازان مانده و اين طرح شامل توليد  انبار خودروس

آتى خودروسازان نمى شود.
ــازان در ابتداى امر از اين نامه و  هر چند خودروس
ــه ظاهر متعجب  ــقف 110 هزار خودرو ب اعالم س
ــده بودند و آن را خالف توافق  هاى قبلى اعالم  ش
كردند، ولى پس از جلسه مسووالن وزارت صنعت 
ــروش را متوقف  ــزى، پذيرفتند كه ف با بانك مرك

كنند.
ــك مركزى با  ــارات بان ــر كل اعتب همچنين مدي
ــقف فروش 110 هزار خودرو را 17  اعالم اينكه س
ــرح به اطالع  ــروع ط آبان يعنى يك روز قبل از ش
ــت: ما تعهدى  ــانده بوديم، گف وزارت صنعت رس
در فروش توليدات آتى شركت هاى خودروسازى

 نداريم.
اصغر ميرمحمد صادقى به ارائه توضيحاتى درباره 
اطالعيه بانك مركزى مبنى بر اعالم سقف فروش 
110 هزار خودرو در طرح وام 25 ميليون تومانى 
ــزى قرار بود  ــت: بانك مرك پرداخت و اظهار داش
ــا وام 25 ميليون  ــرح فروش خودرو ب از ابتداى ط
ــى فروش توليدات موجود  تومانى صرفا تامين مال

خودروسازان را تقبل كند. 
ــارت در تاريخ  ــت، معدن و تج وزير محترم صنع

ــده را به  ــودى خودروهاى انبار ش 94/7/22 موج
ــتگاه اعالم كردند و در جريان  ميزان 51 هزار دس
ــد اين تعداد به  مذاكرات بعدى در مجموع قرار ش

يكصد هزار دستگاه افزايش يابد.
ــك روز قبل از  ــه بانك مركزى ي وى با بيان اينك
اجراى طرح فروش خودرو با وام 25 ميليون تومانى 
ــقف اعتبارات خود را به سيستم  (17 آبان ماه) س
ــت آن را به مسووالن وزارت  بانكى و حتى رونوش
صنعت ابالغ كرده بود افزود: سه شنبه هفته گذشته 
افزايش آمار فروش باعث شد تا تذكرات الزم را به 
مسووالن وزارت صنعت بدهيم، حتى روز پنجشنبه 
كه مشاهده شد تحويل خودروها با تغييراتى همراه 
شده طى مكاتبه تلفنى و رسمى به وزارت صنعت و 
خودروسازان اعالم كرديم كه از هدف اصلى طرح 

فاصله گرفته ايم.
ــان  ــك مركزى خاطرنش ــارات بان مديركل اعتب
ــركت هاى خودروساز  ــلم است ش كرد: آنچه مس
عالوه بر فروش موجودى ها، شروع به پيش فروش 
ــه از ابتدا ــه به هيچ وج محصوالت آتى كردند ك

 مد نظر نبوده است.
ــه ادامه فروش  ميرمحمدصادقى افزود: با توجه ب
ــنبه  در نمايندگى هاى فروش در روزهاى چهارش
ــه مديران  ــنبه مراتب به صورت كتبى ب و پنجش
ــدن و تجارت اعالم  ذى ربط در وزارت صنعت ، مع

ــد ولى با كمال تعجب حتى روز جمعه را نيز به  ش
عنوان فروش فوق العاده در نظر گرفتند كه به هيچ 
ــق نمى كرد؛ البته در  وجه به قرارهاى قبلى تطبي
ــتگاه ديگر اضافه  مراحل بعدى تعداد 10 هزار دس
شد و در نهايت سقف كلى طرح به ميزان 110 هزار 
دستگاه از محل منابع تخصيص داده شده مى تواند 

تأمين مالى شود.
ــدور اطالعيه  ــرد: بانك مركزى با ص وى اضافه ك
ــت  ــت هاى خود نداده اس خود تغييرى در سياس
ــان ابتدا به  ــگ از هم ــورت هماهن ــا به ص بلكه م
ــقف اعتبارات  ــه بوديم كه س وزارت صنعت گفت
ــا تعهدى در  ــت و م اين طرح 110 هزار خورد اس
ــازى ــركت هاى خودروس فروش توليدات آتى ش

 نداريم.
مدير كل اعتبارات بانك مركزى اضافه كرد: در حال 
حاضر هرگونه مسووليت ثبت نام خارج از ظرفيت 
شركت هاى خودروساز متوجه وزارت صنعت است 
ــقف را يك روز قبل از اجراى طرح به  چرا كه ما س

وزارتخانه اعالم كرده ايم.
ــركل اعتبارات بانك مركزى،  پس از اظهارات مدي
ــال اطالعيه اى به  شركت ايران خودرو هم با ارس
ــركت، پايان فروش  ــاى اين ش تمام نمايندگى ه
ــرح وام 25 ميليون  محصوالت خود را در قالب ط

تومانى اعالم كرد.

ــتگاه دوربين كنترل  ــازى از نصب 600 دس وزير راه و شهرس
سرعت در جاده هاى كشور تا پايان سال جارى خبر داد و گفت:  تا 
ــال آينده تعداد دوربين هاى ثبت سرعت به 2200 دستگاه  دو س

افزايش مى يابد.
عباس آخوندى در مراسم يادمان قربانيان سوانح رانندكى اظهار 
كرد: هم در ايران در دنيا سوانح رانندگى مساله بسيار مهمى است، 
ــائل واقعى جامعه را بايد ديد و براى راه حل آنها از  اعتقاد دارم مس

خود جامعه كمك گرفت.
ــاله ادارى تبديل كنيم حتما  وى ادامه داد:  اگر هر مساله را به مس
در آن شسكت مى خوريم و موفق نمى شويم. شوربختانه به دليل 
هيجانات سياسى، معموال مسائلى در جامعه نشر پيدا مى كند كه 

در سياست ريشه داشته باشد.
وى تصريح كرد: اين كه جامعه در ظرف 30 سال گذشته جمعيت 
ــت، بنابراين شهرنشينى و  ــه برابر و خودروها 12 برابر شده اس س
زندگى مدرن و خودرو مساله واقعى اجتماعى است كه نمى توانيم 

از آن چشم پوشى كنيم.
ــندگان و... مى آيند خود  وى افزود: امروز وقتى هنرمندان، نويس
ــت  ــن كار مى كنند حس مى  كنم بذرهاى اوليه سياس را درگير اي

اجتماعى كردن نتيجه داده است.
ــرد افزايش ايمنى  ــووليت بزرگ ترين راهب وى گفت: حس مس

شهرى مطرح شده بحث بسيار بسيار مهمى است.
ــازى افزود: در جهت تنزل مخاطرات جاده بايد  وزير راه و شهرس
عمل كنيم، ضمن آن كه مديريت جاده ها را به شكل خيلى جدى 
بگيريم. بحث سيستم آى تى و دوربين ها در جاده ها مساله بسيار 

مهمى است.
ــتور  ــه برنامه نصب 1880 دوربين در دس آخوندى با بيان اين ك
ــال 600 دستگاه دوربين نصب  كار قرار دارد،  افزود: تا پايان امس
ــال آينده اين تعداد به 2200 دستگاه  مى شود و اميدوارم تا دو س

افزايش يابد.

ــرى بودجه   معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى از جبران كس
دولت با منابع حاصل از حذف يارانه نقدى سه ميليون ايرانى داراى 
ــون يارانه 15 درصد معترضان  تمكن مالى خبر داد و گفت: تاكن

حذف يارانه نقدى برگشته است.
ــه چند درصد  ــش كه ياران ــخ به اين پرس احمد ميدرى در پاس
معترضان حذف يارانه نقدى بازگشته است، گفت: تاكنون چيزى 
حدود 15 درصد افرادى كه اعتراض كرده بودند، برگشت خورده 
است.وى افزود: در همين حال، تاكنون يارانه نقدى نزديك به سه 
ميليون نفر (اقشار مرفه) قطع شده است.از معاون رفاه اجتماعى 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى سوال شد كه آيا تا پايان سال سه 
ميليون نفر ديگر از دريافت يارانه نقدى حذف مى شوند؟ كه وى در 
پاسخ گفت: اين موضوع در بودجه آمده و كار بسيار سختى است 
ولى به نحوى در حال اجراى اين تكليف هستيم كه حقوق افراد 
تضييع نشود.ميدرى در پاسخ به اين پرسش كه منابع آزاد شده از 
محل حذف يارانه نقدى سه ميليون ايرانى در كدام بخش ها هزينه 
خواهد شد؟ اظهار داشت: تاكنون منابع زيادى آزاد نشده ولى قرار 
بوده است اين منابع به كسرى بودجه دولت كمك كند.وى تصريح 
كرد: البته وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى پيشنهاد كرده است 
كه در مرحله اول بخشى از اين منابع به افراد معلول قطع نخاعى 
ــتند، اختصاص يابد.به گفته  كه تحت پوشش كميته امداد هس

معاون رفاه اجتماعى وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى، قانون گفته 
ــتمزد كه معادل 300 هزار تومان  است كه 40 درصد حداقل دس
مى شود، به اين گونه افراد پرداخت شود.همچنين اعتبار آزادشده 
از محل حذف يارانه نقدى سه ميليون ايرانى ماهانه 136 ميليارد 
و 500 تومان و در سال يكهزار و 638 ميليارد تومان مى شود.در 
همين حال، با حذف شش ميليون ايرانى از ليست يارانه بگيران 
تا پايان امسال، دولت درآمدى بالغ بر بيش از 273 ميليارد تومان 
به صورت ماهيانه و بيش از 3 هزار و 276 ميليارد تومان در سال 

كسب خواهد كرد.

جبران كسرى بودجه دولت با اعتبار حذف يارانه سه ميليون ايرانىنصب 600 دوربين براى ثبت سرعت هاى غيرمجاز

خبر خبر

با بومي سازي الكتروموتور 800 كيلو واتي كوره هاي پيش گرم واحد 
ــركت هاي ايتاليايي بودند، عالوه  51 نوردگرم كه سازنده اوليه آن ش
ــاخت اين نوع تجهيز حساس، 2 ميليارد ريال  بر كسب دانش فني س

صرفه جويي اقتصادي حاصل شد.
ــناس خريد قطعات يدكي فوالد مباركه اين  غالمعباس كريمي كارش
ــت خريد اين تجهيز كه در واحد51  خبر را داد و گفت: پيرو درخواس
فوالد مباركه به كار گرفته شده است در راستاي حمايت از توليد داخل 
ــتورالعمل هاي اقتصاد مقاومتي از سازندگان داخلي به  و اجراي دس
منظور همكاري و مشاركت در بومي سازي اين الكتروموتور استعالم به 
عمل آمد كه در نهايت مقرر گرديد كه از توليدات داخل كشور استفاده 
شود به همين منظور در پي اعالم آمادگي شركت جمكو ساخت اين 

تجهيز به اين شركت واگذار گرديد.
ــناس تعميرات كوره هاي پيش گرم  در همين رابطه ايوب زاده كارش
تصريح كرد: اين الكترو موتور در نهايت در تاريخ پنجم آبان با حضور 
ــامان آبيار در محل خود نصب و پس از  نمايندگان شركت جمكو و س
ــدازي و مورد بهره برداري  ــت هاي مربوطه با موفقيت راه ان انجام تس

قرار گرفت.
در ادامه اين گزارش ابراهيم ميرزائيان تكنسين قطعات يدكي واحد51 
نيز با اشاره به عملكرد اين الكترو موتور ابراز داشت: تجهيز فوق مربوط 
به سيستم هوايي احتراق كوره هاي پيشگرم 3 و 4مي باشد و به منظور 
تأمين هواي مورد نياز جهت تركيب با گاز طبيعي و احتراق در كوره ها 
از ونتيالتورهاي هواي فشرده استفاده گرديده كه قواي محركه هركدام 
از اين موتورها با توانkw 800 و تحت ولتاژ kw 6/6 تأمين مي شود.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر از نظر بهره برداري اين تجهيز از 
ــابه خارجي برخوردار است و حتي به  شرايط برابري با موتورهاي مش

نوعي شرايط بهتري را براي خط توليد فراهم نموده است.
ــاره به اين مطلب كه جهت نصب الكتروموتور  ابراهيم ميزائيان با اش
ــد، گفت: تعويض اين  مذكور در مجموع 240 نفر نيرو صرف كرده ان

تجهيز در توقف برنامه ريزي شده 12ساعته خط توليد انجام گرفت.

مديركل ميوه هاى گرمسيرى و نيمه گرمسيرى معاونت باغبانى وزارت 
ــه ويژه پرتقال  ــاورزى با تاكيد بر اينكه انواع ميوه قاچاق ب جهاد كش
مصرى داراى باقيمانده سموم است، گفت: انتظار مى رود ستاد قاچاق 

كاال با ورود اين گونه ميوه ها برخورد كند.
ابوالقاسم حسن پور افزود: انتظار داريم دستگاه هاى نظارتى و اجرايى 
ــطح شهرها  ــور از خريد، توزيع و فروش ميوه هاى خارجى در س كش
ــوده به آفت مگس ــتر اين پرتقال ها آل نيز جلوگيرى كنند زيرا بيش

ــموم آنان بيش از حد مجاز  مديترانه اى هستند و ميزان باقيمانده س
است كه مى تواند بر سالمتى مصرف كنندگان تاثير نامطلوبى داشته 

باشد.
ــاق از جمله پرتقال مربوط به  وى تصريح كرد: بخش عمده ميوه قاچ
ــت كه به صورت غيررسمى از مبادى  حوزه مديترانه و كشور مصر اس

مرزى غرب كشور وارد مى شود.
وى خاطرنشان كرد: ما خواستارپيگيرى و برخورد با متخلفان از طريق 
ــتاندارى هاى استان هاى  ــتاد مبارزه با قاچاق كاال و اس مسووالن س

مرزى هستيم.
ــيرى با بيان اينكه ساالنه هفت ميليون تن  مديركل ميوه هاى گرمس
ــيرى حدود 46 درصد از توليد  ــيرى و نيمه گرمس ميوه هاى گرمس
ــور را به خود اختصاص مى دهد، افزود: از اين  محصوالت باغبانى كش
ــن مركبات، يك ميليون تن  ميزان حدود چهار ميليون و 700 هزارت

انار، يك ميليون تن خرما، و 80 هزارتن انجير است.
حسن پور وضعيت توليد ميوه هاى گرمسيرى كشور را مطلوب دانست 
و افزود: با توجه به ميزان توليد ميوه در كشور، نيازى به واردات يا ورود 

ميوه هاى قاچاق به كشور نيست.
قيمت پرتقال خريدارى از باغداران 1500 تومان

ــدگان نيز گفت:  ــن پور درباره قيمت خريد پرتقال از توليدكنن حس
امسال برآورد توليد مركبات كشور حدود چهار ميليون و 700 هزار تن 

است كه 2/5 ميليون تن آن به توليد پرتقال مربوط مى شود.
وى اضافه كرد: با توجه به وفور مركبات در كشور، قيمت پرتقال حدود 

1500 تومان از باغداران خريدراى مى شود.
وى ادامه داد: بنابراين با احتساب هزينه برداشت، درجه بندى واكس 
و ذخيره سازى و حمل و نقل بايد پرتقال ناول با قيمتى بين 2300 تا 
2500 تومان وارد بازار شود كه قيمت مناسبى براى توليدكنندگان و 

مصرف كنندگان است.
ــده به  وى تاكيد كرد: در صورتى كه قيمت پرتقال باالتر از نرخ يادش
بازار عرضه شود اجحاف به توليدكنندگان و مصرف كننده خواهد بود؛ 
ــن توليد و مصرف تعادل  ــى تواند تدوام يابد كه بي زيرا توليد زمانى م
ــود. مديركل ميوه هاى گرمسيرى خاطرنشان كرد: مركبات  برقرار ش
تقريبا در بيشتر استان هاى شمالى و جنوبى كشور توليد مى شود اما

ــتان هاى مازندران، فارس و جنوب كرمان بيشترين توليد پرتقال  اس
را دارند.

وزارت كشاورزى: 
پرتقال مصرى سمى است

مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى با تشريح 
آخرين وضعيت عرضه بنزين پس از حذف سهميه ها 
ــن 700 تومانى موجود  از اول آذر، گفت: ذخيره بنزي
ــازى  در كارت ها به كمترين ميزان خود پس از آزادس

قيمت ها رسيد.
ــن وضعيت عرضه  ــجادى درباره آخري ــيد ناصر س س
بنزين در جايگاه ها از ابتداى آذر ماه سال جارى، گفت: 
ــهميه  ــاس مصوبه هيات دولت اعتبار مصرف س براس
ــازى شده در كارت هاى  بنزين 700 تومانى ذخيره س
هوشمند سوخت از ابتداى آذر ماه سال جارى به پايان 

مى رسد.
مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
با اعالم اينكه عمال از ابتداى آذر ماه سال جارى بنزين 
ــى و با بهاى 1000 تومان  معمولى به صورت تك نرخ
ــوپر با قيمت 1200 تومان در جايگاه هاى  و بنزين س
كل كشور عرضه مى شود، افزود: بر اين اساس عرضه 
ــى در جايگاه ها    ــت 700 و 800 تومان ــا قيم بنزين ب

متوقف خواهد شد.

اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه با عرضه بنزين تك 
نرخى از ابتداى آذر ماه سال جارى، حذف كارت هاى 
ــتور كار قرار ندارد، اظهار  ــوخت در دس ــمند س هوش
ــابق مردم با استفاده از  ــت: از اين رو همچون س داش
ــى توانند  ــخصى و يا كارت جايگاهداران م كارت ش
ــوپر اقدام ــى و يا س ــد بنزين، معمول ــبت به خري نس

 كنند.
وى همچنين با رد حذف كارت هاى بنزين همزمان با 
ــهميه ها از ابتداى آذر ماه، بيان كرد: با توجه  حذف س
به اتمام سهميه بندى بنزين مردم كمتر انگيزه براى 
خريد بنزين با استفاده از كارت هاى شخصى را دارند و 
هم اكنون بخش عمده خريد بنزين با استفاده از كارت 

جايگاه داران انجام مى شود.
ــاه  ــداى آذر م ــه از ابت ــادآورى اينك ــا ي ــجادى ب س
ــع آورى كارت  ــه منظور جم ــه برنامه اى ب هيچ گون
ــوخت جايگاهداران نداريم، بيان كرد: با اين وجود  س
ــود كه براى خريد بنزين از  از مردم درخواست مى ش
ــتفاده كنند كه  ــمند سوخت شخصى اس كارت هوش

اين موضوع به جمع آورى اطالعات و مديريت بيشتر 
تامين و توزيع بنزين در كشور كمك خواهد كرد.

ــاى نفتى  ــى پخش فرآورده ه ــركت مل مديرعامل ش
ايران با بيان اينكه همزمان با عرضه تك نرخى بنزين 
در سراسر كشور هيچ گونه محدوديتى در استفاده از 
كارت جايگاهداران توسط مردم هم اعمال نشده است، 
ــت هاى  تاكيد كرد: عرضه كارتى بنزين يكى از سياس
كالن دولت و وزارت نفت بوده و با آزادسازى قيمت ها و 
عرضه تك نرخى خللى در اجراى اين سياست به وجود

 نمى آيد.
اين مقام مسوول در ادامه با تاكيد بر اينكه هم اكنون 
ــود در كارت ها به  ــى موج ــره بنزين 700 تومان ذخي
ــازى قيمت ها  ــس از آزادس ــود پ ــن ميزان خ كمتري
ــت: همزمان با اجراى طرح  ــت، اظهارداش رسيده اس
آزادسازى قيمت ها ذخيره بنزين 700 تومانى كارت ها 
ــيده  ــارد و 500 ميليون ليتر رس ــدود دو ميلي به ح

بود.
وى با بيان اينكه هم اكنون ذخيره بنزين 700 تومانى 

ــون ليتر كاهش يافته  كارت ها به كمتر از 400 ميلي
است، گفت: پيش بينى مى شود تا اول آذر ماه حدود 
ــهميه 700 تومانى مورد  ــن س 50 ميليون ليتر از اي

استفاده قرار بگيرد.
ــت  ــه در طول ماه هاى نخس ــالم اينك ــجادى با اع س
ــط روزانه  ــهميه بندى بنزين به طور متوس حذف س
ــت 700 تومانى  ــا 15 ميليون ليتر بنزين با قيم 14 ت
ــا اين  ــد، افزود: ب ــى ش ــدارى م ــا خري در جايگاه ه
ــه بنزين 700  ــزان فروش روزان وجود هم اكنون مي
ــيده ــر از 3/5 ميليون ليتر در روز رس تومانى به كمت

 است. 
مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
در پايان با يادآورى اينكه هم اكنون بخش عمده مردم 
از سهميه بنزين 700 تومانى خود استفاده كرده اند، 
ــان كرد: به نظر مى رسد ذخيره بنزين 700  خاطرنش
ــه كارت هاى  ــده مربوط ب ــود و باقيمان تومانى موج
ــتفاده  ــى و كارت هاى غير قابل اس خودروهاى دولت

بوده است.

بومى سازى الكتروموتور
 800 كيلو واتى كوره هاى پيش گرم

عرضه بنزين تك نرخى 
از ابتداى آذر ماه

                        بانك مركزى زير بار زور نرفت؛

خـودروسازان كـوتاه آمـدنـد
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ديدنى ها خبر

ــوع مهمى براى  ــا، به موض ــى در اين روزه تغييرات آب و هواي
بسيارى از جوامع و از جمله ايران بدل شده است. مخصوصا پس از 
ــتان و اوايل پاييز و  ــابقه در فاصله تابس باران هاى شديد كم س
سيل هاى متعددى كه در پى داشتند، ميزان تاثيرگذارى تغييرات 

آب و هوايى مهم شده است. 
دانشمندان معتقدند كه گرم شدن كره زمين از مدت ها پيش در 
جريان بوده است و علت افزايش دما به اندازه دو سوم يك درجه 
سانتى گراد از سال 1860 به بعد، افزايش گازهاى گلخانه اى است. 
ــى و مهندسى پژوهشگاه  ــتاد زلزله شناس دكتر مهدى زارع، اس
ــت تغيير  ــت نشس ــى ايران در نشس ــى زلزله شناس بين الملل
ــواى زمين و  ــرات در آب و ه ــاره تغيي ــران آب درب ــم و بح اقلي
ــر عواملى  ــن پديده تحت اث ــى از آن گفت: اي ــاى ناش پى آمده
ــيد و  ــدت تابش خورش مانند فرايندهاى ديناميكى زمين و ش
ــاى  گازه ــش  افزاي ــت  در جه ــان  انس ــاى  ه ــت  فعالي
ــان و ازن  ــيد كربن، مت ــار آب، دى اكس ــت. بخ ــه اى اس گلخان
ــه او گازهاى  ــتند. به گفت ــه اى هس ــن گازهاى گلخان موثرتري
ــت  ــده اس ــيد را كه بازتاب ش گلخانه اى در جو زمين نورخورش
ــن موضوع اثر  ــد: به اي ــن بازتاب مى كنن ــطح زمي مجددا به س
ــدن  ــوع از داليل گرم ش ــد. همين موض ــى گوين گلخانه اى م

جو زمين با جذب انرژى تابشى است.
ــه اى گفت: ــش گاز گلخان ــان در افزاي ــش انس ــاره نق زارع درب
 انسان ها با تخريب جنگل ها، از بين بردن مراتع، استفاده بيشتر از 
ــيلى به افزايش اثر گلخانه اى كمك مى كنند.  سوخت هاى فس
ــيد كربن،متان،  ــه اى دى اكس ــاى گلخان ــد گازه كاهش تولي
اكسيدنيتروژن (در پروتكل كيوتو در سال 2005) از مهم ترين 
نتايج و پيامدهاى گرم شدن زمين و تغيير اقليم در منطقه ما (ايران 

و كشورهاى خاورميانه و شرق مديترانه)، خشكسالى، از بين رفتن 
درياچه هاى داخلى(مانند درياچه اروميه و مهارلو) و كمبود آب 

(در بسيارى از مناطق تنش آبى) است.
كانون خشكسالى در سال هاى 2003 تا 2010

ــا براى منطقه  ــوى ناس ــر شده از س ــه هاى منتش ارزيابى نقش
ــاى 2003 تا 2010  ــال ه ــان مى دهد كه در س خاورميانه نش
منطقه اى بين عراق، سوريه و تركيه مهم ترين كانون خشكسالى 
در اين منطقه بوده است. استاد زلزله شناس درباره مهاجرت در 
اثر سوانح هم گفت: در سال 2014، حدود 19/3 ميليون نفر در 
اثر سوانح در دنيا جابه جا شده اند. به نظر مى رسد در داخل ايران 
در طى 10 سال از 1385-1394 حدود 12 ميليون نفر، (هر سال 
حدود 1/2 ميليون نفر) مهاجرت كرده اند. حدود 70 درصد از اين 
مهاجرت در ايران به سوى شهرها (به ويژه شهرهاى بزرگ) بوده 
است.  در شهر تهران سرعت رشد جمعيت يك درصد در سال، در 
حاشيه شرق و جنوب شرق تهران 2 درصد در سال، در جنوب و 
جنوب غرب تهران (جاده ساوه) 3 درصد در سال و در حاشيه غرب 

تهران 4درصد در سال است. 
ــى ها  ــش بارندگى در ايران گفت: بررس او همچنين درباره كاه
ــان  ــال هاى 1342 تا 1382 نش ــزان بارندگى در فاصله س از مي

مى دهد كه حدود نيم ميليمتر بارش ها كاهش يافته است. 
ــاس  ــور و بر اس ــى كش ــازمان هواشناس ــاس گزارش س بر اس
ــال هاى 1330 تا 1390، فقط در 3 استان گيالن،  ــنجش س س
ــاالنه باالتر از  چهارمحال بختيارى و مازندران ميزان بارندگى س
ــت. در عوض در 8 استان استان  ــال بوده اس 750 ميليمتر در س
ــان جنوبى، هرمزگان، كرمان  ــمنان، قم، اصفهان،خراس يزد، س
ــاليانه كمتر از 200 ميليمتر در  و سيستان بلوچستان بارش س

سال بوده است. 
درجه حرارت در تابستان 94

ارزيابى ميانگين متوسط دماى روزانه در سال هاى بين 1330 تا 
1390 حدود 2/5 تا 3 درجه افزايش دما در اين مدت براى بيشتر 
ايستگاه هاى هواشناسى ايران مشاهده شده است. بيشترين مقدار 
ــال هاى 1369 تا 1390 است. اين افزايش  افزايش مربوط به س
ــر در ساحل درياى  دماى متوسط ميانگين براى ايستگاه رامس
مازندران نيز ديده مى شود؛ از 15 به 18 درجه.  همچنين در شهر 
ــط از 10 به 13 درجه سانتيگراد  سردسير همدان نيز اين متوس

تغيير كرده است.  
ــد: در منطقه  ــم در خليج فارس مى گوي زارع درباره تغيير اقلي
خاورميانه در بازه زمانى 1950 تا 2015 حدود 3 درجه افزايش 
دما ثبت شده است.  مساله گرد و غبار و طوفان شن و آلودگى هوا 
ــكل اصلى در منطقه بين النهرين، عربستان، جنوب  امروزه مش
ــيه خليج فارس است. حداكثر  ــور هاى حاش و غرب ايران و كش
ــهر - در حاشيه شمال  ــتان 94 در ماهش درجه حرارت در تابس
غربى خليج فارس- به حدود 55 درجه و احساس گرما به حدود 
ــدن،  ــده با ادامه فرآيند گرم ش ــيد! پيش بينى ش 67 درجه رس
ــيد كه  ــدود 75 درجه خواهد رس ــاس دما در 2090 به ح احس

فراتر از حد تحمل انسان براى زندگى در اين منطقه خواهد بود.
ــر اقليم به اجبار  ــالي و تغيي جابه جايي جمعيت در اثر خشكس
ــد كه اوال  ــهرها ايجاد مى كن ــي در كالن ش اجتماعات جمعيت
ــي با تمركز  ــيب پذيرند و درثان ــيار آس در مقابل خطر زلزله بس
ــى يابد و  ــا افزايش م ــر آنه ــت در خط ــتر در آنها، جمعي بيش
ــهر ها اين گونه افزايش بنابراين ريسك زلزله در بيشتر كالن ش

 مي يابد.

ــتان فارس و شمال شهرستان  آبشارهاي قالت شيراز در اس
شيراز واقع است. قالت نام روستايى است كه در 36 كيلومترى 
شمال غرب شيراز و در منطقه اى با صفا وكوهپايه اى در كنار 
ــر سبز  ــمه اى زيبا و در انبوهى از درختان و باغ هاى س چش

قرار دارد. 
مردم اين روستا با زندگى نيمه سنتى به كشاورزى و دامدارى 
و باغدارى و بعضى ها به كسب و كار و حرفه گيوه بافى مشغول  
هستند.  گويش مردم اين روستا بازمانده فارسى ميانه جنوب 
ــتا بناهايى وجود دارد كه قابل ضبط  غربى است. در اين روس
و حفظ مى باشد از جمله كليساى روستا است كه اين كليسا 
ــيونرهاى مذهبى بين دو جنگ جهانى اول و دوم  توسط مس

ايجادشده كه ديوار خارجى آن در شرف تخريب است.
ــت كه  ــد اس ــم و جدي ــت قدي ــا دو باف ــتايى ب ــالت روس  ق
ــنتى و مدرن مشهود  ــبك معمارى س تفاوت هاى آنها در س
ــتانى) قدمتى بس طوالنى  است. بافت قديم (دهكده ى باس

دارد.معمارى آن منحصر به فرد است . 
ــالت و در زير بافت قديم  بافت جديد در كنار خيابان اصلى ق
ــده كه به صورت درازا و با پهناى نسبتا كم در كنار  ساخته ش
رودخانه اى بزرگ كه البته خشك است و در قسمت خاور آن 

قرار دارد ساخته شده  است. 
ــت كه  ــه هاى متعددى اس ــمت باختر بافت جديد تپ در س
ــود  ــورت پراكنده ديده مى ش ــا به ص ــازى در آن ه خانه س
(محله ى گل كروشك)؛ براى دسترسى به روستاى قالت بايد 
ــافتى در حدود 40 كيلومتر به سمت شهرستان  از شيراز مس
ياسوج حركت كرد.  اين روستا داراى 2 آبشار زيبا است كه در 

ارتفاعات شرقى بعد از باغات روستا قرار گرفته اند.

مديركل دفتر آموزش و مشاركت هاى مردمى سازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به نگاه دسته دومى حاكميت و برخى 
ــك دولت محيط  ــت گفت: ي ــه مقوله محيط زيس مديران ب
ــتى بايد اقتدار الزم از جمله حق وتو كردن را به سازمان  زيس

متولى محيط زيست بدهد.
محمد درويش، با بيان اينكه 197 سد در كشور وجود دارد كه 
گزارش ارزيابى ندارند، گفت: در اين شرايط اين سوال مطرح 
است كه چگونه سازمان مديريت به اين طرح ها رديف اعتبار 
اختصاص داده و چرا سازمان حفاظت محيط زيست نتوانسته 

بود نسبت به چنين طرح هايى اعالم جرم كند. 
ــازمان  ــه س ــى ب ــى و درون ــگاه بيرون ــه ن ــت ك ــن اس روش
ــيارى از مديران  ــون بس ــت، يعنى چ ــت دومى اس نگاه دس
ــا را جدى  ــاس مى كنند حاكميت آنه ــازمان احس درون س
ــود انرژى صرف  ــات حقانيت خ ــرد آنها هم براى اثب نمى گي

نمى كنند.
ــت محيط  ــه عنوان دول ــود را ب ــه وى دولتى كه خ ــه گفت ب
ــازمان متولى  ــتى اعالم مى كند بايد اقتدار الزم را به س زيس
ــت بدهد تا حق وتو كردن داشته باشد.  حفاظت محيط زيس
ــى به اين  ــون اساس ــل 50 قان ــازمان مطابق اص ــن س اگراي
ــه تخريب  ــعه اى منجر ب ــرح توس ــيد كه يك ط نتيجه رس
ــد، در صورت  ــت خواهد ش ــت محيط زيس ــل برگش غيرقاب
ــد بتواند طرح را  ــا آن طرح نيز باي موافقت 24 عضو كابينه ب

وتو كند.
مديركل دفتر آموزش و مشاركت هاى مردمى سازمان حفاظت 
محيط زيست با تاكيد بر اينكه سازمان محيط زيست حق وتو 
هيچ طرحى را ندارد، گفت: در طرح هايى چون آشوراده، سد 
شفارود و سد خرسان سازمان محيط زيست امكان وتو كردن 
نداشت. مديران اين سازمان هم از اعتراض كردن به طرح ها 
نگران اين مساله هستند كه مبادا با اعتراض و شكايت علنى 

بيش از اين، بودجه سازمان مورد خدشه قرار گيرد.
ــفند سال  درويش با بيان اينكه مقام معظم رهبرى در 17 اس
ــت تاكيد  ــودن و ملى بودن محيط زيس 93 بر غيرجناحى ب
داشتند گفت: برخى مديران محيط زيست از اعتماد به نفس و 
قدرت الزم برخوردار نيستند كه پاى نظرات كارشناسى خود 

بايستند و هزينه آن را پرداخت كنند.
ــازمان حفاظت محيط  وى با بيان اينكه در حال حاضر در س
ــگرى  ــق طرح گردش ــناس مواف ــك كارش ــت حتى ي زيس
ــدم موافقت  ــود ع ــت: اما با وج ــت گف ــوراده نيس انبوه آش
ــال وقوع  ــن اتفاق در ح ــازمان، اي ــان اين س همه كارشناس

است.

آبشار قالت دولت بايد حق وتو به سازمان 
محيط زيست بدهد

مديرعاملمهاجرت 12 ميليون ايرانى به دليل سوانح طبيعى

عكس روز 

دريچه

ــهر اصفهان كه تا اصفهـان،  ديگـر آلـوده ترين شهـر كشـور نيسـت ــتاندار اصفهان اعالم كرد: ش اس
سال 92 آلوده ترين شهر كشور بود به بركت تدابير 
ــق طرح كاهش  ــد و اجراى موف دولت تدبير و امي
ــده و ديگر  ــوان خارج ش ــوا ، از اين عن آلودگى ه

آلوده ترين شهر نيست.
ــكل  ــا هياتى متش ــدار ب ــور در دي ــول زرگرپ رس
ــوا را از مهم  ــش آلودگى ه ــران وزرا ، كاه از همس
ــر كرد  ــن منطقه ذك ــردم اي ــات م ــن مطالب تري
ــن طرح طى  ــراى موفق اي ــزود : درنتيجه اج و اف
ــد روز از هواى  ــش از يكص ــته بي ــاه گذش هفت م
ــالم تبديل  ــواى س ــان به ه ــهر اصفه ــالم ش ناس

شده است .
ــن مطالبه مردم و  ــه عنوان دومي زرگرپور آب را ب
ــت: با اجراى  ــمرد و گف معضل اصلى اصفهان برش
ــاى حوضه ى آبريز زاينده رود  طرح 9 ماده اى احي
ــال آب در رودخانه ى زاينده رود طى  پس چهار س
ــراى كامل  ــم با اج ــود و اميدواري ــارى ب 9 ماه ج
ــده آب در  ــال آين ــه س اين طرح در طول دو تا س
ــى جريان  ــورت دائم ــده رود به ص ــه زاين رودخان

داشته باشد.
ــتان اصفهان، گفت:  ــاره به معضالت اس وى با اش

ــان حدود ــتان اصفه ــكارى در اس ــورم و بي نرخ ت
 2 درصد باالتر از متوسط كشور است.

زرگرپور با بيان اينكه اصفهان صنعتى ترين استان 
ــت افزود: 10 درصد واحدهاى صنعتى  ــور اس كش
ــتان در تعطيلى مطلق و 40 درصد نيز با كمتر  اس
ــت مى كنند و  ــد از ظرفيت خود فعالي از 50 درص
ــكالت اقتصادى و  ــتان مش اصلى ترين معضل اس

بيكارى است.
وى به برنامه هاى استان در حوزه ى مبارزه با مواد 
مخدر اشاره كرد و افزود: اصفهان در تقاطع كريدور 
ــمال و جنوب قرار گرفته است و  شرق و غرب و ش
ــتان اهميت زيادى  مبارزه با مواد مخدر در اين اس

پيدا مى كند.
ــرخ ابتالى  ــان اينكه ن ــا بي ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــت،  ــتان باال اس ــواد مخدر در اين اس ــوان به م بان
اظهارداشت: اين امر يكى از دغدغه هاى ما به شمار

 مى رود.
ــتان متدين است  وى با بيان اينكه اصفهان يك اس
ــكل گرفته  ــتان ش ــيعه در اين اس افزود:تمدن ش
ــتان تشييع ــهيد در اين اس و در يك روز 370 ش

 شد.

ــد از  ــا 6 درص ــان تنه ــزود: اصفه ــور اف زرگرپ
ــهدا،  ــا 10 درصد ش ــور را دارد، ام ــت كش جمعي
ــور را در خود جاى داده  جانبازان و ايثارگران كش

است. 
ــى احزاب  ــاق سياس ــور وف ــن منش ــه تدوي وى ب
ــرد و افزود:  ــاره ك ــور اش ــار در كش ــراى اولين ب ب
ــاى  ــت ه ــل رقاب ــه قب ــتان از دو ده ــن اس در اي
ــده بود و  ــى تبديل ش ــى به تنازعات سياس سياس
ــتان نسبت به  اين يكى از داليل عقب ماندگى اس

دهه 60 است.
ــان از يك بلوغ  ــردم اصفه ــور اظهار كرد: م زرگرپ
سياسى بااليى برخوردار هستند و بايد اقدامات در 

شان اين مردم باشد.
ــان 600 خيريه ى  ــتاندار اصفهان افزود: اصفه اس
ــته هزار ميليارد  ــال هاى گذش فعال دارد كه در س

تومان هزينه كرده اند.
ــى رتبه  ــووالن عال ــران وزراء و مس ــات همس هي
ــت ها  ــت و  ظرفي ــى وضعي ــراى بررس ــت ب دول
ــد از  ــتان و بازدي ــوان اس ــاى بان ــت ه و فعالي
ــفر  ــتان اصفهان س ــا ى مردم نهاد به اس خيريه ه

كرده اند.
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ــت  ــاختمانى در ليس  با وجود اينكه 500 هزار كارگر س
انتظار بيمه قرار دارند، مرحله جديد بيمه 100 هزار نفر 
كليد خورد. داشتن كارت مهارت و پرداخت هزينه ماهيانه 
60 تا 70 هزارتومان از شروط تشكيل پرونده بيمه است.

بيشترين ميزان مرگ و مير نيروى كار در بخش ساختمان 
ــى از  اتفاق مى افتد و بيش از 40 درصد كل حوادث ناش
ــود. از  ــش منجر به فوت نيروى كار مى ش كار در اين بخ
سويى مرگ هر نيروى كار به معناى از بين رفتن 7 هزار 
ــت كه بارها از سوى  ــت؛ اينها آمارهايى اس روز كارى اس

مسووالن وزارت كار اعالم شده است.
با اين وجود، نه تنها اشتغال افراد در بخش ساختمان تابع 
ضوابط و استانداردهايى نبوده و نيست، بلكه در بسيارى 
از پروژه هاى ساختمانى نيز كمترين ميزان رعايت ايمنى 
محيط كار اعمال مى شود. معموال افراد مى توانند در اين 
بخش مشغول به كار شوند و كار در حوزه ساختمان سازى، 

نياز به هيچگونه پيش شرطى ندارد.
ــاغل نيازمند  ــيارى از مش ــران، ورود به بس ــا در اي اساس
استاندارد و گواهينامه نيست و افراد به آسانى مى توانند 
ــند. يك فرد امروز  در مشاغل مختلف در رفت و آمد باش
ــد، فردا نانوا، پس فردا كارگر  مى تواند راننده تاكسى باش
ــود و پس از آن هم به  ــپس مغازه دار ش ــاختمانى، س س

فعاليت در بازار ارز بپردازد!
كارگرانى كه خطر هميشه در كمين آنهاست

ــه افراد  ــت ك ــغلى اس ــته هاى ش ــى رش ــا در برخ تنه
ــوند چون نيازمند تخصص  نمى توانند به آسانى وارد ش
است. كارشناسان مى گويند براى افزايش كيفيت انجام 
كار، باال رفتن بهره ورى و انگيزه افراد در شغل و همچنين 
ــار تربيت نيروهاى ماهر  حمايت از اصناف مختلف در كن
الزم است باالخره يك روز در كشور اين اتفاق بيافتد كه 
ــانى از يك شغل به شغلى  افراد نتوانند و نخواهند به آس
ديگر بروند. احتماال اگر توان انجام مشاغلى مانند پزشكى، 
ــت در اين  ــى، خلبانى و مانند آن هم وجود داش مهندس
ــراد متخصص و غيرمتخصص  بخش ها نيز رفت و آمد اف
را شاهد بوديم. متاسفانه به داليلى كه ذكر شد، در ايران 
مشاغل، صنوف مختلف و رشته هاى شغلى مورد حمايت 
ــچ گونه پيش بينى  ــتند و در اين زمينه ها هي قانون نيس
حمايتى و تدوين استانداردهايى براى ورود و خروج افراد 

وجود ندارد.
ــا دائما  ــه در برخى حوزه ه ــت ك ــت مانند اين اس درس
انتقاداتى از ورود افراد غيرحرفه اى و با انگيزه هاى خاص 
ــينماگران از گروه هايى هستند كه  ــود. س شنيده مى ش
ــد و از ورود برخى گروه  ــه در اين باره دغدغه دارن هميش
ها به حرفه سينما انتقاد مى كنند؛ با اين حال نه تنها در 
اين بخش، بلكه در هيچ يك از بخش هاى ديگر اقتصادى 
كشور نيز هيچ گونه روال و استانداردى براى ورود و خروج 

نيروى كار وجود ندارد.
ــش بينى هايى را براى  تنها در برخى موارد قانونگذار پي
ــام مى دهد كه  ــاغالن و گروه ها انج حمايت از برخى ش
آنهم ممانعت از حضور و فعاليت افراد غيرحرفه اى در آن 
ــت بلكه مانند برنامه اى كه درباره كارگران  بخش ها نيس
ــات مانند بيمه  ــود، برخى اقدام ــاختمانى اجرا مى ش س

كارگران ساختمانى دنبال مى شود.
به داليلى كه عنوان شد فعاليت هاى ساختمانى در كشور 
ــروكار دارد و قانونگذاران تصميم گرفتند  با جان افراد س
ــد تا افراد  ــاغالن در اين بخش را بيمه كنن ــت كم ش دس
بتوانند تحت حمايت هاى قانونى قرار بگيرند. پيش از اين 
و در يكى دو سال گذشته، اگر كارگرى در بخش ساختمان 
ــد، حتى بيمه نداشت كه بتواند دست  دچار حادثه مى ش
كم از مزاياى آن استفاده كند و يا در زمان بيكارى از بيمه  

برخوردار شود.
100 هزارنفر در نوبت جديد دريافت بيمه

ــاداتى از اجراى مرحله جديد بيمه 100  ــيدهادى س س
ــاى مديرعامل  ــق گفته ه ــاختمانى طب ــزار كارگر س ه
تامين اجتماعى خبر داد و گفت: 3 مرحله بيمه كارگران 
ــال جارى در ماه هاى ارديبهشت، تير  ــاختمانى در س س
ــال  ــده و مجموعا 300 هزارنفر امس ــهريور انجام ش و ش
توانسته اند تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار بگيرند.

عضو هيات مديره كانون انجمن هاى عالى صنفى كارگران 
ايران اظهارداشت: در مجموع از ابتداى اجراى طرح بيمه 
ــاختمانى تاكنون بيش از يك ميليون و 100  كارگران س
هزارنفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند و عالوه بر اين، 
500 هزارنفر نيز در ليست انتظار دريافت بيمه قرار دارند.

ساداتى درباره حذف برخى افراد سودجو كه به نام كارگر 
ــتفاده كرده بودند،  ــاختمانى از مزاياى طرح بيمه اس س
خاطرنشان كرد: در مجموع بيمه 50 هزارنفر از اين افراد 

ــت. در مراحل جديد پذيرش متقاضيان،  ــده اس قطع ش
تالش مى شود تا از طريق كمك كانون هاى عالى كارگرى، 
ــاى بيمه اى كارگران  ــت ه از ورود اين گونه افراد به ليس

ساختمانى جلوگيرى شود.
اين مقام مسوول كارگرى كشور درباره تفاوت هاى بيمه 
ــاير گروه ها تاكيد كرد: تفاوتى  كارگران ساختمانى با س
ــتند كه  ــدارد و تنها در اين بخش، خود افراد هس وجود ن
بايد حق بيمه ماهيانه را بپردازند و از طريق كارفرما قابل 
انجام نيست،  همچنين داشتن كارت مهارت درجه يك، 
ــامل كارگران عادى، كمك استادكاران و  دو و سه كه ش
ــود بايد براى ورود به ليست متقاضى  استادكاران مى ش
بيمه كارگر ساختمانى ارائه شود. وى، دريافت حق بيمه 
ــوى تامين اجتماعى را براساس آخرين پايه حقوقى  از س
دانست و گفت: از آخرين پايه حقوقى افراد 7 درصد سهم 
كارگر ساختمانى و 20 درصد نيز سهم كارفرما است. البته 
تفاوت هايى نيز در حق بيمه هر يك از درجه بندى هاى 
مهارتى وجود دارد و افراد مى توانند درخواست پرداخت 
ــند كه در نهايت در حقوق  حق بيمه بيشترى داشته باش

بازنشستگى آنها تاثيرگذار است. 
ــاى صنفى  ــى انجمن ه ــره كانون عال ــات مدي عضو هي
ــت: در كل حق بيمه افراد بين  كارگران ايران اظهارداش
ــت،   ــا 70 هزارتومان در ماه متفاوت اس 62 هزارتومان ت
همچنين پرداخت حق بيمه مى تواند يكبار در سال انجام 

و يا ماهيانه دنبال شود.

خبر 

ــبكه هاى اجتماعى مختلف مثل  ــارد تصوير در ش روزانه حدود دو ميلي
ــود كه از بين آنها ميليون ها عكس،  فيسبوك و اينستاگرام آپلود مى ش

خودنگاره يا سلفى هستند.
ــش كه چرا مردم اين همه سلفى  به گزارش ايسنا،  در پاسخ به اين پرس
ــد، گروهى از  ــر مى كنن ــى منتش ــايت هاى اجتماع ــد و در س مى گيرن
ــتانى در دو مطالعه روى بيش از 1200 زن و  روانشناسان آلمانى و لهس
مرد به بررسى دقيق شخصيت افرادى پرداختند كه تصاوير سلفى خود 

را منتشر مى كنند.
ــا تعداد  ــد ت ــت ش ــه از حدود 750 زن و مرد درخواس در اولين مطالع
عكس هاى سلفى كه در ماه گذشته در شبكه هاى اجتماعى منتشر كرده  

بودند را اعالم كنند.
ــنامه  ــه پرسش ــن مطالعه س ــركت كنندگان در اي ــن، ش ــر اي عالوه ب
شخصيت شناسى را تكميل كردند. روانشناسان مشاهده كردند اين افراد 
350 عكس سلفى، بيش از 100 تصوير سلفى به همراه همسر يا نامزد و 

بيش از 200 عكس سلفى در كنار دوستان منتشر كرده  بودند.
همچنين در مقايسه انجام گرفته مشخص شد مردان تنها به طور متوسط 
در هر ماه 3/3 عكس سلفى از خود منتشر كرده اند در حالى كه اين رقم در 
زنان به طور متوسط 6/7 بوده است. همچنين تعداد تصاوير سلفى زنان 
با دوستان شان 6/1 بوده در حالى كه اين رقم در مردان با اختالف زياد و 

حدود 2/6 ثبت شده است.
ــت هاى شخصيت شناسى دريافتند  روانشناسان همچنين بر اساس تس
ــاظ «خودنمايى اجتماعى» و  ــه باالترين نمره را به لح مردان و زنانى ك
ــترين تعداد عكس هاى سلفى را نيز  ــب كرده اند، بيش برون گرايى كس
ــان دريافتند كه  ــن مطالعه روانشناس ــر كرده اند. همچنين در اي منتش
ــلفى و اعتماد به نفس وجود ندارد. عالوه  رابطه اى بين انتشار عكس  س
ــان دريافتند هم در مردان و و هم در زنان ويژگى هايى  بر اين روانشناس
چون «خودخواهى» يا «خود ناباورى» نقشى در كاهش يا افزايش انتشار 

عكس سلفى ندارد.
ــاس اطالعات خود افراد  ــلفى ها بر اس از آنجا كه اعالم مجموع تعداد س
ــه دوم از  ــام دادند. در مطالع ــه را انج ــان دومين مطالع بوده، متخصص
دانشجويان درخواست كردند تا تمامى سلفى هايى كه دوستان شان در 
صفحه اجتماعى فيسبوك منتشر كرده اند شمارش كنند. يافته هاى به 
ــت آمده حاكى از وجود ارتباط بين اعتماد به نفس و انتشار تصاوير  دس
سلفى ميان مردان بود. مردانى كه زياد به خودشان فكر مى كردند تمايل 
بيشترى به انتشار تصاوير سلفى داشتند اگرچه رابطه اى بين اعتماد به 
نفس و انتشار عكس سلفى همراه با دوستان، نامزد يا همسر مشاهده نشد.
روانشناسان همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا نتايج اين دو مطالعه 
متفاوت بوده، توجيه  كرده اند كه در اولين بررسى متخصصان، شبكه هاى 
اجتماعى مختلفى را مورد مطالعه قرار دادند در حالى كه در مطالعه دوم 

تنها فيسبوك به عنوان شبكه مدنظر انتخاب شد.
ــت آمده هنوز رابطه  ــكال ديلى، به رغم يافته هاى به دس به گزارش مدي
بين اعتماد به نفس و رسانه هاى اجتماعى آنالين به طور دقيق مشخص 

نيست.

روانشناسِى انتشار ميليون ها سلفى

بيمه 50 هزار نفر قطع شد؛

آغاز فاز جديد بيمه كارگران ساختمانى

خبر 

ــت ضمن ارائه توضيحاتى درباره گران شدن يكى از  قائم مقام وزير بهداش
ــمى از انجام مذاكراتى با سازمان تامين  داروهاى خوراكى بيماران تاالس
ــيد وزارت بهداشت  اجتماعى در اين زمينه خبر داد و گفت: ميزان سوبس

براى اين دارو و داروهاى مشابه به هيچ وجه تغييرى نكرده است.
ــه كاهش حمايت  ــان اينكه مذاكراتى در زمين دكتر ايرج حريرچى  با بي
ــازمان تامين  ــمى با س ــى از داروهاى خوراكى بيماران تاالس بيمه اى يك
ــازمان تامين اجتماعى قسمتى از پولى را كه  اجتماعى داشته ام، گفت: س
ــال گذشته  مردم پرداخت مى كردند، كه رقم چندان زيادى هم نبود، را س

تامين مى كرد.
ــال قيمت دارو هيچ تغييرى نكرده و  ــت كه امس وى افزود: بايد توجه داش
ميزان تعهد وزارت بهداشت هم كه قسمت عمده سوبسيد را براى اين دارو و 

داروهاى مشابه تامين مى كرد، به هيچ وجه تغيير نكرده است.
حريرچى در تشريح علت افزايش قيمت اين دارو گفت: اين موضوع ناشى از 
تغيير سياستى در سازمان تامين اجتماعى است. به اين صورت قسمتى از 

پول دارو را كه خودشان تامين مى كردند، حذف كردند.
ــاس نرخ تورم هم  ــت دارو در اين مثال حتى بر اس وى تاكيد كرد كه قيم
ــت هم در اين زمينه ثابت  افزايشى نداشته و قيمت و تعهد وزارت بهداش

مانده است. 
اما مردم فكر مى كنند كه وزارت بهداشت قيمت دارو را افزايش داده است؛ 
ــت و اختيارى در حوزه وزارت بهداشت براى حل  در حالى كه اينطور نيس
ــده را هم خود  ــت. بنابراين اميدواريم اين رقم حذف ش ــكل نيس اين مش
ــر مردم وارد  ــارى ب ــازمان تامين اجتماعى به نحوى تدبير كند كه فش س

نشود.

ــور از نام هاى نخست براى فرزندان  سخنگوى سازمان ثبت احوال كش
ايرانى در 6 ماهه امسال خبر داد.

 محمد ابراهيم طريقت در خصوص فراوانى نام گذارى فرزندان ايرانى در 
6 ماهه نخست امسال اظهار داشت: 10 نام اول براى پسران در 6 ماهه 
نخست امسال به ترتيب، اميرعلى، محمد، على، ابوالفضل، محمدطاها، 
ــد و محمدمهدى بوده ــين، اميرعباس، اميرمحم ــين، حس اميرحس

است.
ــت: فاطمه، زهرا،  وى درباره 8 نام فراوان براى دختران نيز اظهار داش
ــنا، زينب، ريحانه، فاطمه زهرا و باران، 8 نام نخست در نازنين زهرا، يس

 6 ماهه امسال براى فرزندان دختر ايرانى بوده است.
سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور درباره تغيير نام اظهار داشت: 12 

هزار نام و 32 هزار نام خانوادگى در 6 ماهه امسال تغيير يافته است.

ــاره به برپايى موكب هايى  در  مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان با اش
مسير استقبال زائرين كربالى معلى و نجف اشرف، گفت: موكب مستقر در مرز 
ــط اداره كل اوقاف و امورخيريه استان اصفهان  مهران واقع در استان ايالم، توس

برپا مى شود.
حجت االسالم والمسلمين رضا صادقى اظهار كرد:با توجه به منويات مقام معظم 
رهبرى و همچنين بيانات ايشان، در سال جارى، سازمان اوقاف و امورخيريه كشور 
ــاركت خّيرين و خودجوش مردمى،  در نظر دارد تا در اقدامى هماهنگ و با مش
موكب هايى را براى استقبال زائرين كربالى معلى و نجف اشرف در مسير برپا كند.
ــتا نيز قرار است دو هزار نفر از روحانيون با برپايى  وى تصريح كرد:در همين راس
خيمه هاى معرفت و پاسخگويى به مسائل شرعى از سراسر كشور در مسيرهاى 

حركت زائران مستقر شوند.
ــده است تا  ــتان اصفهان با بيان اينكه مقرر ش مديركل اوقاف و امور خيريه اس
ــان رضوى به خيمه هاى معرفِت مستقر در  ــتان تهران و خراس روحانيون از اس
كربالى معلى و نجف اشرف اعزام شوند، افزود: قرار است كه اين استان ها پذيرايى 

از زائران امام حسين(ع) در اين شهرها را نيز برعهده داشته باشند.
ــازمان اوقاف و امورخيريه كشور، اداره اوقاف و  صادقى تصريح كرد:همچنين س
امورخيريه استان اصفهان را به عنوان استان معّين براى استقرار در مرز مهران، 
واقع در استان ايالم مشخص كرده است؛ بنابراين اداره اوقاف و امورخيريه استان 
اصفهان با كمك خّيرين و متوليان موقوفات، تمام توان و قواى خود را براى ارائه 
هرچه بهتر خدمات به زائران به كار گرفته است تا بتواند اين فعاليت را به بهترين 

شكل ممكن انجام دهد.
ــتان ايالم،  ــا اداره كل اوقاف و امورخيريه اس ــاس ب وى اضافه كرد:برهمين اس
ــده كه موكب اداره كل اوقاف و  هماهنگى هاى الزم در حال انجام است و قرار ش
امورخيريه استان اصفهان در زمين يكى از موقوفات استان ايالم كه در نزديكى 

مرز مهران و در مسير حركت كاروان ها و زائران است، برپا شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان ابراز كرد:ارائه خدمات فرهنگى، توزيع 
بسته هاى فرهنگى بين زائران، پذيرايى و همچنين اطعام زائران حسينى از جمله 

اقداماتى است كه در اين موكب صورت مى گيرد.
صادقى خاطرنشان كرد:تمامى فعاليت هاى مذكور با هدف ارتقاء خدمات به زائران 
و همچنين اداى ِدين به حضرت اباعبدا... الحسين(ع) صورت مى گيرد؛ چراكه ما 

هرچه در اين راه كار انجام دهيم، همچنان كم است.
وى يادآور شد:از تمام عاشقان سيدالشهدا(ع) و خّيرين نيكوكار دعوت مى كنم 
تا در اين امر خداپسندانه با اداره كل اوقاف و امورخيريه استان اصفهان مشاركت 

داشته باشند.

پشت پرده گران شدن داروى 
بيماران تاالسمى

سخنگوى سازمان ثبت احوال خبر داد

نام هاى تركيبى در اولويت والدين

برپايى موكب توسط اداره 
كل اوقاف و امورخيريه استان اصفهان 

در مرز مهران

دريچه

ــران در خصوص  ــددكارى اجتماعى اي ــن م رييس انجم
ــت: محيط،  ــا قانون گف ــارض ب ــده و مع ــودكان بزه دي ك
ــى از عوامل تاثيرگذار در  جامعه، خانواده و خود فرد همگ
شكل گيرى بزه در كودكان كمتر از 18 سال اند به طورى كه 
حدود 90 درصد از كودكان كانون اصالح وتربيت، كودكان 

طالق هستند.
سيدحسن موسوى چلك درباره كودكان بزه ديده و معارض 
با قانون، اظهاركرد: چندى پيش كودكى 11 ساله با استفاده 
ــرى كودكى اقدام به  از چاقو اقدام به اخاذى و درخبر ديگ
خودكشى كرده، چند روز قبل دانش آموزى معلم اش را مورد 
ضرب و شتم قرار داده است و يا براى مثال محمد بيجه متهم 
اصلى جنايات پاكدشت كه كارگر كوره پزخانه اى در همان 
منطقه بود و به تجاوز و قتل بيش از 17 كودك و 3 بزرگسال 
اعتراف كرد؛ ماجراى قتل كودكان در اطراف تهران، به عنوان 
بزرگ ترين پرونده جنايى 71 سال اخير در ايران شناخته 
شد و به شدت افكار عمومى را در كشور تحت تأثير قرار داد 
كسى بود كه در كودكى مورد آزاد جنسى قرار گرفته بود و 

بعد خودش تبديل به آزارگر جنسى شد.
ــود از يك خانواده  ــب كودكى ب وى ادامه داد: يا خفاش ش
ــى تامين  ــواده تواناي ــون خان ــه چ ــت ك ــر پرجمعي فقي
ــتند، او را به خانواده ديگرى مى دهند و او  هزينه ها را نداش
فقط براى اينكه دوست داشت سوار دوچرخه شود، دوچرخه 
همسايه اش را مى دزدد و همان باعث مى شود كه به كانون 
ــون بيرون مى آيد  ــود؛ وقتى از كان اصالح و تربيت وارد ش
ــت و راهى جلوى پايش جز  ديوارى در جلويش وجود داش

خفاش شب بودن وجود نداشته است.
وى ادامه داد: براساس آمار جديد وزرات راه، محل سكونت 
ــت كه حداقل ها را  ــر در ايران به گونه اى اس 18 ميليون نف
ندارند؛ حدود 20 سال پيش مناطق بسيار كمى بودند كه 
ــتند، مناطقى مانند  حداقل ها را براى زندگى كردن نداش

دروازه غار و.... اما متاسفانه امروزه بيش از 1000 منطقه در 
ايران است كه حداقل هاى اوليه براى زندگى كردن را ندارند.

موسوى چلك تصريح كرد: يكى از اشكاالت كار ما در حوزه 
ــت كه كودكان معارض با قانون را مانند  اجتماعى اين اس
جزيره مى بينيم و فكر مى كنيم كه با جزيره اى كردن اين 
ــاله را حل كنيم. كودك معارض با  كودكان مى توانيم مس
ــيارى از اين كودكان  ــت. بس قانون، خودش هم قربانى اس

كودكى را تجربه نكردند.
ــار و امثال دروازه غار  وى ادامه داد: كودكى كه در دروازه غ
ــان بايد خالف كند تا  ــد، بچه اى كه در خياب زندگى مى كن
ــه زودتر خالفكار  ــت ك قدرت پيدا كند و قدرت در اين اس

حرفه اى شود؛ خود يك قربانى است.
رييس انجمن مددكاران اجتماعى ايران در ادامه اظهاركرد: 
در بسيارى از كشورهاى دنيا حكم هاى صادره براى كودكان 
معارض با قانون، به جاى آن كه كودكان را بفرستند به كانون 
ــتادن  اصالح و تربيت و زندان، با اتخاذ تصميمى براى فرس
ــى، يادگرفتن مهارت  كودك به انجام فعاليت هاى خدمات
ــه اى سعى در تغيير  فنى و حرفه اى و انجام كار در موسس

رفتارهاى چنين كودكانى دارند.
وى تصريح كرد: از يكم فرودين ماه امسال نيز آيين دادرسى 
كيفرى جديد در ايران اجرايى شد؛ در حال حاضر قوانين در 
ايران به اين سمت حركت مى كند كه بعد از مجازات كودك 
ــت و  معارض با قانون، ديگر آن كودك مجرم و بزهكار نيس

برايش سوءسابقه در نظرگرفته نخواهدشد.
ــاق خوبى كه كه  ــوى چلك همچنين عنوان كرد: اتف موس
درحال حاضر در تهران به صورت پايلوت برگزار مى شود، 
ــت كه مددكاران اجتماعى از رييس دادگسترى حكم  آنس
ــور پيدا كنند؛  ــه اى دو روز در دادگاه ها حض ــا هفت دارند ت
قاضى نيز مى تواند از نظر مددكاران در صدور حكم استفاده 

كند.

ــار كرد: در  ــددكاران اجتماعى ايران اظه رييس انجمن م
ماده 66 آيين دادرسى كيفرى جديد يك انقالبى در ايران 
ــازمان هاى غيردولتى  انجام شد، كه اذعان مى دارد كه س
ــتيم طرح  مى توانند طرح دعوا كنند؛ ما تا االن مى خواس
دعوا كنيم حتما مدعى العموم بايد طرح دعوا مى كرد يعنى 
دادستانى اما درحال حاضر سازمان هاى غيردولتى كه در 
اساسنامه شان كار در حوزه هاى مختلف از جمله كودكان 

باشد، مى توانند طرح دعوا كنند.
ــتم  ــبت به صدور حكمى كه سيس وى ادامه داد: يعنى نس
ــد و در فرآيند دادگاه  ــد اعتراض كنن قضايى صادر مى كن

حضور داشته باشند. اين اتفاق خيلى بزرگى است. 
موسوى چلك در ادامه گفت: متاسفانه نگاه امنيتى و نظامى 
نسبت به معضالت اجتماعى، خصوصا در حوزه كودكان و 
زنان، وجود دارد اما با اين حال بستر فعاليت اجتماعى وجود 
دارد و خصوصا در حوزه كودكان، NGOهاى بسيارى در 

حال فعاليت هستند.
وى با اشاره به قدمت وجود آسيب ها در دروازه غار، تاكيد 
ــارك و منطقه اى معضالت  ــفانه امروز در هر پ كرد : متاس

فراگير شده است.
چلك با اشاره به قوانين موجود دررابطه با حمايت از كودكان 
آسيب ديده نيز عنوان كرد: خوشبختانه امروزرسيدگى به 
ــتانى و شكايت  هرگونه كودك آزارى محدود به نظر دادس
مدعى العموم نيست، بلكه سازمان هايى مردم نهاد كه در 
ــنامه خود فعاليت براى كودكان را ذكر كرده باشند،  اساس
ــودك آزارى دارند، ضمن  ــبت به ك امكان طرح دعوى نس
ــد، معاون جرم  ــودك آزارى را گزارش نكن آنكه هركس ك

شناخته مى شود.
ــان افزايش آگاهى  ــددكاران ايران در پاي رييس انجمن م
ــع را از راهكارهاى جدى  ــى از مناب علمى، حقوقى و آگاه

كاهش آسيب در جامعه عنوان كرد.

ورود اتباع غيرقانونى به كشور از جمله مسائلى است كه مشكالت 
ــكالتى از قبيل امنيتى،  ــت. مش ــيارى را به وجود آورده اس بس
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رهاورد سفر مسافران غيرقانونى 

به ايران است كه جامعه را به سمت بى ثباتى مى كشاند.
 اتباعى كه با فرهنگ جامعه ايران آشنا نيستند و پس از ورود به 
ــتن درآمد و پول كافى ناهنجارى هاى  كشورمان به دليل نداش
بسيارى را پديد مى آورند، ناهنجارى هايى از قبيل تكدى گرى، 
ــگ ايرانى، دزدى، جنايت و برهم  رفتارهاى خارج از عرف فرهن
زدن امنيت اجتماعى شهروندان از جمله مصايب ورود غيرقانونى 
به ايران است. اتباع بيگانه غيرمجاز به دليل اينكه از سوى هيچ 
ــان حمايت نمى شوند براى  نهادى حتى سفارت خانه كشورش
ــكم خود و پس انداز كردن پول و فرستادن آن به  سير كردن ش
ــان تن به هر كارى مى دهند و در بيشتر موارد با  خانواده هايش
دستمزدى بسيار پايين تر مشغول به كار مى شوند و اين امر باعث 
مى شود كه كارگران مجاز و وطنى شغل خود را از دست بدهند و 
از كار بيكار شوند. بيكارى كارگران مجاز بر امنيت اجتماعى تاثير 
به سزايى دارد چون در زمان بيكارى يا مجبور مى شوند به اندازه 

ــتمزد بگيرند و يا به سوى شغل هاى  آن مهاجر غير قانونى دس
كاذب بروند و يا به سراغ دزدى و يا وارد خريد و فروش مواد مخدر 
كشانده مى شوند كه در روند مسالمت آميز جامعه مشكالت و 

معضالت فراوانى را ايجاد مى كنند.
در اين بين كارفرمايان متخلفى هم وجود دارند كه براى پرداخت 

حداقل دستمزد اتباع غيرمجاز را به كار مى گيرند.
سيدحميد طهائى استاندار البرز گفت: مشكل بيكارى تنها نبود 
ــاختن بسترها براى  ــغلى نيست، بلكه فراهم س فرصت هاى ش
ــت البته افزايش سطح توقع از داشتن  حضور اتباع غيرمجاز اس
برخى مشاغل و همچنين فقدان مهارت افراد جوياى كار موجب 

شده است تا شاهد افزايش آمار اتباع غيرمجاز خارجى باشيم.
ــر اغلب واحدهاى صنعتى، توليدى  وى ادامه داد: در حال حاض
ــود را از نيروهاى افغان و  ــاده كارگران صنعتى خ و خدماتى س
پاكستانى به كار مى گيرند ، در حالى كه عدم استقبال از نيروى 

كار ايرانى آمار بيكارى را افزايش مى دهد.
گفتنى است استاندار سيستان و بلوچستان در جلسه كارگروه 
ساماندهى اتباع بيگانه گفت: هجوم اتباع افغان به مرزهاى شرقى 

ــى از تهديدات و  ــدى داشته است كه ناش كشور روند رو به رش
ناامنى ها در چند ايالت افغانستان است .

هاشمى افزود: با گسترش دامنه تهديدات در افغانستان ، ساير 
استان هاى مرزى و يا حتى مركزى كشورمان از اين قضيه متاثر 
ــه و مديريت جمع  ــد پس بايد آمادگى براى مواجه خواهند ش

كثيرى از جمعيت مهاجرين را داشته باشيد .
ــازمان ملل و همچنين  ــان كرد : كميسارياى س وى خاطر نش
ــورد ادا كنند و  ــان را در اين م ــد سهم ش ــورهاى غربى باي كش
جمهورى اسالمى ايران نبايد تنها تبعات ناشى از اين تهديدات 

را بپردازد .
هاشمى بيان داشت: محدود سازى در حوزه استان براى مديريت 
ــت و تمركز و توان نيروى  ــرط عقل اس ورود مهاجرين افغان ش
انسانى و تجهيزات بايد براى جلوگيرى از ورود اين مهاجرين به 
ــد.الزم به ذكر است، استان هاى  نقاط شهرى و متن جامعه باش
مرزى و همچنين شهرهايى كه در جوار اين استان ها قرار گرفته 
ــر مجاز مى خورند  ــت، صدمات فراوانى را از اتباع بيگانه غي اس
ــهرهاى مرزى و شهرهاى  چرا كه اولين مقصد اين مهاجران ش

همجوار آن است و اولين اقدامات غيرقانونى خود در جهت يافتن 
پناهگاهى مناسب و زمينه سازى براى رفتن به شهرهاى ديگر 
آن هم به صورت مخفيانه مثل سوار شدن 20 نفر در يك خودروى 
سوارى و مخفى شدن در صندوق عقب و يا سپر ماشين از جمله 
ــن اتفاقات ناامن  ــتند. البته در كنار تمامى اي اقدامات آنان هس
شدن شهرها و افزايش يافتن قاچاق مواد مخدر و كاالهاى غير 

مجاز بخش ديگرى از زواياى حضور اتباع بيگانه غيرمجاز است.
 اتباع بيگانه غيرمجاز عالوه بر اينكه در نرخ دستمزدها تاثيرات 
مخربى مى گذراند، در نظام مالياتى هم تاثير گذار مى شوند چرا 
كه اين افراد در هر شغلى كه قرار بگيرند به دليل اين كه نام شان در 
هيچ كجا ثبت نمى شود هيچ گونه نظارتى بر وضعيت اقتصادى 
ــا نمى توان اخذ  ــود به همين خاطر مالياتى از آن ه آنها نمى ش

كرد.
اتباع غيرمجاز كه اكثر قريب به اتفاق آن ها در كشور خودشان به 
دليل فقر و عدم سيستم بهداشتى مناسب در مقابل بيمارى هاى 
واگيردار واكسينه نشده اند پس از ورود غيرقانونى به ايران منشاء 

انتقال انواع بيمارى ها هستند.

ضربه هايى كه كارگران داخلى از اتباع بيگانه مى خورند

18 ميليون نفر 
حداقل هاى زندگى ندارند
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 مدير نظام رده بندى سنى بنياد ملى بازى هاى رايانه اى از رده بندى سنى 
بازى هاى موبايل در اسرع وقت و پيش از انتشار بازى ها خبر داد.

رضا احمدى با بيان اين كه اسرا (ESRA) از سال گذشته اقدام به رده بندى 
ــت گفت: با توجه به فراگير بودن اين  بازى هاى رايانه اى موبايلى كرده اس
ــازمان  با فروشگاه هاى  گونه بازى  ها در بين اقشار مختلف جامعه، اين س
ــنى  ــان فراوانى دارند، در ارتباط با رده بندى س مجازى بازى كه مخاطب

بازى هاى موبايلى وارد مذاكره شد.   
ــن بنياد و  ــام گرفته فى مابي ــه تعامالت انج ــنى ب مدير نظام ره بندى س
فروشگاه هاى بازى هاى موبايلى اشاره كرد و گفت: رده بندى سنى بازى هاى 
موبايلى در سازمان اسرا و نمايش لوگوى رده بندى سنى هر يك از بازى ها 

توسط فروشگاه هاى فروش بازى هاى موبايلى به زودى اجرايى مى شود.
احمدى  يادآور شد: توليدكنندگان بازى هاى رايانه اى ايرانى پيش از ارسال 
درخواست براى عرضه بازى خود در اين فروشگاه ها، بايستى جهت دريافت 

رده بندى سنى بازى خود به سازمان اسرا مراجعه كنند.
ــنى بنياد ملى بازى هاى رايانه اى با تاكيد بر اينكه  مدير نظام رده بندى س
ــازمان قرار دارد،  ــنى بازى هاى ايرانى در اولويت كار اين س رده بندى س
ــريع ترين زمان ممكن ــاى ايرانى در س ــى اين گونه بازى ه گفت: بررس

 (حداكثر 2 روز) انجام و رده سنى آن ها مشخص مى شود.
ــى مى توانند همزمان با  ــزود: توليدكنندگان بازى هاى موبايل احمدى اف
ــنى بازى، براى دريافت  درخواست بررسى محتوا و دريافت رده بندى س

پروانه ساخت بازى از واحد نظارت بنياد نيز اقدام كنند.

موزه عروسك هاى نمايشى براى بهره بردارى در بهمن ماه آماده مى شود.
ــت گروه تئاتر عروسكى آران بيان كرد: طراحى  بهروز غريب پور، سرپرس
موزه ى عروسكى به تازگى ارائه شده و اميدوارم با قول مساعدى كه معاون 
ــت اين موزه در بهمن ماه  ــاد اسالمى داده اس هنرى وزير فرهنگ و ارش

بهره بردارى شود.
وى با اشاره به اينكه اين موزه ى عروسكى جنب تاالر فردوسى واقع است، 
گفت: اين محل به نوعى آرشيو تئاتر عروسكى آران هم محسوب مى شود و 
قرار است به عنوان اولين موزه ى عروسكى تخصصى در آسيا افتتاح شود.
غريب پور اظهار كرد: گروه تئاتر عروسكى آران 11 سال است كه در اين 
حوزه فعاليت مى كند و در حال حاضر گنجينه اى با بيش از 800 عروسك 
را در اختيار دارد كه به عنوان ميراث فرهنگى مملكت محسوب مى شود.
ــكى  ــعه فرهنگ تئاتر عروس او رونمايى از اين موزه را گام مهمى درتوس
كشور دانست و گفت: آثار اين مجموعه ارتباط مستقيمى با ادبيات دارد و 
عروسك هايى از خيام ، سعدى  و حافظ كه براى اپراهاى عروسكى اين شعرا 
ساخته شده اند در اين موزه نگهدارى خواهند شد.از مدتى قبل رپرتوآر 
اپراهاى عروسكى گروه تئاتر آران در بازه هاى زمانى مختلف شروع به كار 

كرده و تاكنون هفت هزار بليت براى اين برنامه ها فروخته شده است.

ــته آثار  ــراى معرفى و عرضه شايس ــگاه هاى فرهنگى ايران ب ــه نمايش موسس
ــندگان ايرانى، اقدام به تهيه بانك اطالعاتى از كتاب هاى ايرانى ترجمه  نويس

شده به زبان هاى غيرفارسى كرده است.
ــگاه هاى  ــه نمايش ــزارى مهر به نقل از روابط عمومى موسس به گزارش خبرگ
فرهنگى ايرن، بر اساس اعالم اين موسسه تمامى ناشران و يا مولفان مى توانند با 
شرايط زير اقدام به ثبت اطالعات كتاب هاى خود در اين بانك كنند. آثار ارسالى 
به تناسب، در نمايشگاه هاى معتبر بين المللى عرضه مى شود. آثار بايد توسط 
ــده و رويكرد فرامرزى و  ــى تأليف و به ديگر زبان ها ترجمه ش پديدآورنده ايران

قابليت ارائه در بازارهاى جهانى كتاب را داشته باشد.
ــه پايگاه  ــق مراجعه ب ــد از طري ــران مى توانن ــوان ناش ــن فراخ ــاس اي بر اس
 www.ic�.ir ــه آدرس ــگاه هاى فرهنگى ايران ب ــه نمايش اينترنتى موسس
ــت  ــخصات آن را بارگذارى كنند. بديهى اس ــاب و مش ــه و عناوين كت مراجع
ــد.  ــورد نياز خريدارى خواهد ش ــد، به تعداد م ــده پس از تأيي كه آثار ارائه ش
ــن آدرس ــى مى توانند با اي ــه پرسش ــتن هرگون ــورت داش ــان درص متقاضي

  international@tibf.ir مكاتبه كنند.
همچنين در خبرى ديگر از موسسه نمايشگاه هاى فرهنگى ايران، دويست و نود 
و دومين نمايشگاه كتاب استانى با حمايت معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى در استان گيالن برگزار مى شود.
يازدهمين نمايشگاه كتاب استان گيالن از تاريخ 25 آبان ماه تا اول آذر در محل 
دائمى نمايشگاه هاى بين المللى گيالن و با حضور 345 ناشر از سراسر كشور و 
ــود. تعداد كل  با ارائه 34 هزار عنوان كتاب در زمينه هاى مختلف برگزار مى ش
غرفه هاى در نظر گرفته شده براى اين نمايشگاه 210 غرفه و 25 ناشر از استان 

گيالن به صورت مستقيم در اين نمايشگاه شركت كرده اند.
ــتان گيالن با حضور حجت االسالم حشمتى  ــگاه كتاب اس يازدهمين نمايش
ــاه افتتاح  ــالمى 25 آبان م ــاد اس ــرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش معاون ق
ــر كتاب هاى خود را  ــود. در بخش فروش متمركز اين نمايشگاه 30 ناش مى ش
عرضه كرده اند. مبلغ 450 ميليون تومان بن يارانه اى خريد كتاب از طريق بانك 
ــگاه با جدول تخصيص يافته در ميان بازديدكنندگان  عامل مستقر در نمايش

توزيع مى شود.
ــل رونمايى كتاب،  ــگاه از قبي ــى در مدت 7 روز برپايى نمايش 19 برنامه جنب
نشست هاى تخصصى در حوزه جنگ نرم، فرهنگ، دفاع مقدس، فرق و مذاهب، 
خانواده و رونمايى كتاب در بخش جنبى نمايشگاه برگزار مى شود. يازدهمين 
نمايشگاه كتاب گيالن از تاريخ 25 آبان ماه از ساعت 10 تا 20 در محل دائمى 
ــت پذيراى عالقه مندان به كتاب و كتاب خوانى  نمايشگاه هاى بين المللى رش

است.

ــيا اقيانوسيه به ميزبانى  ــوراى صنايع دستى منطقه آس  نشست ساالنه ش
كشور مالزى برگزار و از ايران خواسته شد تا ميزبانى مجمع جهانى صنايع 

دستى را در سال 2016 را بپذيرد.
ــتى كشور به عنوان  فريدون ميرزالو مديركل حمايت از توليد صنايع دس
نماينده ايران در اين نشست ساالنه گفت: نشست امسال به ميزبانى كشور 
مالزى و با حمايت شركت ملى نفت و گاز اين كشور(پتروناس) برگزار شد 
ــت كه امروز كشورها براى  كه اين مساله خود بيانگر اهميت و توجهى اس

صنايع دستى قائل هستند.
ــن رويداد مورد گفتگو قرار  وى همچنين افزود: از جمله مباحثى كه در اي
گرفت بررسى وضعيت صنايع دستى در كشورهاى منطقه آسيا اقيانوسيه 
بود و همچنين اعضاى حاضر به تبادل نظر درباره تقسيم بندى موضوعى يا 

منطقه اى صنايع دستى در كشورهاى عضو پرداختند.
نماينده ايران در اين نشست با اشاره اهميت تدوين دايره المعارف صنايع 
دستى آسيا اقيانوسيه، بيان كرد: تدوين دايره المعارف صنايع دستى در اين 
منطقه موضوع بسيار با اهميت و حساسى است كه به عنوان يكى از اقدامات 
ضرورى در اين نشست طرح شد و بنابرا تصميم اعضا مقرر شد يك سايت 

جامع براى اين كار راه اندازى شود.
ميرزالو با تاكيد بر برگزارى نشست سال 2016 در ايران خاطرنشان كرد: 
با رايزنى هاى صورت گرفته از سوى معاونت صنايع دستى كشور پيش تر 
ــال 2016 انتخاب شده و با تاييد  تبريز به عنوان ميزبان اين نشست در س

دوباره اعضا پيشنهاداتى براى برگزارى باشكوه تر آن در ايران مطرح شد.
ــتى جايگاه ايران را در شوراى جهانى  مديركل حمايت از توليد صنايع دس
مهم ارزيابى كرد و گفت: با توجه به تقويت جايگاه ايران در ساختار شوراى 
ــيه در دولت يازدهم، در مالزى از ما تقاضا شد  جهانى منطقه آسيا اقيانوس
تا ايران ميزبانى مجمع جهانى صنايع دستى در سال 2016 را نيز بپذيرد. 
ــى ما در عرصه  ــران و افزايش قدرت رايزن ــى از اهميت اي اتفاقى كه حاك

بين المللى است.
ــران فرصت هاى زيادى  ــن رويدادهاى مهم در اي وى ادامه داد: برپايى اي
ــگرى در ايران فراهم مى آورد و بايد براى  ــتى و گردش را براى صنايع دس
بهره بردارى موثر از آن برنامه ريزى منسجم و مشخصى داشته باشيم تا از 
طريق اين رويدادها، صنايع دستى ايران را به دنيا بيشتر و بهتر معرفى كنيم. 
ــر خصوصى  ــراز اميدوارى درخصوص حضور اسپانس فريدون ميرزالو با اب
ــان كرد: همانطور كه  ــتى ايران بي براى برنامه هاى بين المللى صنايع دس
در ديگر كشورها همچون مالزى، شركت ها و موسسات متمول غير دولتى 
ــووليت هاى اجتماعى و فرهنگى خود به حمايت از صنايع  در راستاى مس
دستى مى پردازند، شركت هاى بزرگ خصوصى در عرصه نفت و گاز ايران 
ــدى در حمايت از صنايع  ــراه حضور پررنگ تر و ج و اپراتورهاى تلفن هم
دستى و برگزارى رويدادهاى بين المللى و جهانى آن در ايران داشته باشند.

بازى هاى موبايلى
 رده بندى سنى مى شوند

موزه عروسكى چه زمانى به 
بهره بردارى مى رسد؟

مالكان بناهاى تاريخى توانمند مى شوند

ــوز  ــه هن ــان اينك ــا بي ــرآن ب ــازمان دارالق ــس س ريي
ــت از  ــرده اس ــس نك ــى را لم ــه قرآن ــس بودج هيچ ك
ــت: آنقدر  ــاد كرد و گف ــتگاه هاى قرآنى انتق تعدد دس
ــر  ــى مدعى، كس ــتگاه هاى دولت ــه در دس ــن بودج اي
ــور ــه قرآنى كش ــه جامع ــچ مبلغى ب ــود كه هي مى ش

 نمى رسد.
  رييس سازمان دارالقرآن در نشست جامعه قرآنى استان 
ــوت قرآنى  ــاتيد پيشكس البرز، ضمن ياد و خاطره از اس
ــالمى و خصوصا شهداى  ــهيدان انقالب اس كشور و ش
ــور در  ــاره به عملكرد قرآنى كش قرآنى فاجعه منا، با اش
ــت:  ــالمى اظهار داش ــالب اس ــروزى انق ــه دهه پي س
ــران، فعاليت هاى  ــالمى اي ــروزى انقالب اس پس از پي
ــت كه اين  ــاده اس ــور اتفاق افت ــى در كش ــزرگ قرآن ب
ــالب، قابل قياس  ــبت دوران پيش از انق اقدامات به نس
ــن زمينه  ــه مطلوب در اي ــت؛ گرچه هنوز به نقط نيس
ــام مقدس  ــأن نظ ــيده ايم و با جايگاهى كه در ش نرس
ــود دارد،  ــت، فاصله زيادى وج ــالمى اس جمهورى اس
ــورت گرفته ــن حوزه نيز ص ــيارى در اي اما زحمات بس

 است.
نيروى انسـانى كارآمد مهم ترين عامل موفقيت 

هر فعاليتى است
ــن  ــد را مهم تري ــانى كارآم ــروى انس ــيخلو ني قره ش
ــزود: چنانچه  ــت و اف ــل موفقيت هر فعاليتى دانس عام
ــته باشد، ــوز و با انگيزه وجود داش نيروى كارآمد، دلس

 با حداقل امكانات، مى توان بيشترين خروجى را داشت، 
اما بدون نيروى انسانى مناسب و شايسته حتى با داشتن 
ــارات هم برآورده ــات نيز حداقل انتظ بيش ترين امكان

 نخواهد شد.
ــاى فعاليت هاى  ــل اينكه فض ــه 60 يكى از دالي  در ده
ــن تالش هاى  ــر متفاوت بود، همي ــا حال حاض قرآنى ب
ــبانه روز  ــود كه ش ــرادى ب ــع اف ــدون توق ــه و ب بى وقف
ــام وظيفه  ــرآن انج ــت ق ــود در خدم ــام وج ــا تم و ب
ــتاد  اربابى  ــون مرحوم اس ــى همچ ــد، بزرگان مى كردن
ــور  ــدن برنامه هاى قرآنى كش كه در رابطه با پررنگ ش
ــه قرآنى به  ــت؛ پس چنانچه جامع ــزايى داش نقش بس
ــام تالش و همت  ــور، تم عنوان اولين حلقه قرآنى كش
ــرج كنند،  ــوب خ ــه وضع مطل ــيدن ب ــود را در رس خ
در  ــود  موج ــع  ن موا و  ــكالت  مش از  ــيارى  بس
ــرف ــر ط ــال ب ــد متع ــف خداون ــه لط ــر راه ب س

 خواهد شد.
ساختار مشخصى براى فعاليت هاى قرآنى تعريف 

نشده است
ــه هنوز  ــاره به اينك ــرآن با اش ــازمان دارالق ــس س ريي
ــاى قرآنى  ــراى فعاليت ه ــاختار مدونى ب ــور س در كش
ــان كرد: فعاليت هاى  ــت، خاطر نش ــده اس تعريف نش
ــرده ــدا ك ــريفاتى پي ــت تش ــور، حال ــى در كش قرآن

 است در حالى كه بايد تمامى دستگاه ها نسبت به توسعه 
ــوز در نظامات  ــند، اما هن فعاليت هاى قرآنى فعال باش

ــته و  ــخصى نداش ادارى و حاكميتى، قرآن جايگاه مش
ساختار مشخصى براى فعاليت هاى قرآنى تعريف نشده

 است.
بودجه قرآنى آنقدر محدود اسـت كه اثرى از آن 

باقى نمى ماند
ــتگاه هاى  ــتت دس اين قارى قرآن با انتقاد از تعدد و تش
قرآنى كشور، به آسيب هاى موجود در اين بخش اشاره 
ــردم و بالتكليفى در اجراى  ــرگردانى م كرد و افزود: س
ــتگاه هاى  ــيب هاى تعدد دس ــاى قرآنى از آس برنامه ه
ــه براى  ــات و بودجه اى ك ــت؛ امكان ــور اس قرآنى كش
ــود، آنقدر خرد و تقسيم برنامه هاى قرآنى منظور مى ش

ــت،  ــال اس ــرى از آن نمى ماند. 4 س ــه اث ــود ك  مى ش
ــم درصدى  ــوان بودجه ني ــور به عن ــه اى در كش بودج
ــن  ــس اي ــوز هيچ ك ــود و هن ــع مى ش ــرآن توزي ق
ــدر  ــه آنق ــر اينك ــه خاط ــرده، ب ــس نك ــه را لم بودج
ــر  ــى مدعى، كس ــتگاه هاى دولت ــه در دس ــن بودج اي
ــور ــه قرآنى كش ــه جامع ــچ مبلغى ب ــود كه هي مى ش

 نمى رسد.
ــود در جامعه قرآنى  ــاى موج ــيخلو به ظرفيت ه قره ش
ــاى قرآنى بايد  ــاره و تصريح كرد: فعاليت ه ــور اش كش
ــت  ــرد و بهتر اس ــورت گي ــه قرآنى ص ــا اراده جامع ب
ــورد غفلت مانده  ــور كه م ــاى موجود كش به ظرفيت ه
ــال حاضر در  ــه، در ح ــود به طور نمون ــت، توجه ش اس
ــود دارد ــه وج ــزار مدرس ــدود 105 ه ــور ح كش

ــرآن  ــم ق ــك معل ــه ي ــر مدرس ــا ه ــر تنه ــه اگ  ك
ــغ  ــان، مبل ــدام از معلم ــر ك ــد و ه ــته باش داش
ــد، ــت كنن ــوق درياف ــان حق ــون توم ــك ميلي ي

ــبه، مبلغى معادل 100 ميليارد تومان   طبق اين محاس
ــال، صرف  در ماه و يك هزار  و 200 ميليارد تومان در س
ــال تحصيلى تا  ــود كه در طول 12 س ــى مى ش مدارس
مقطع ديپلم به صورت مشخص جلسات قرآن را برگزار 
ــرد داراى  ــم كه ف ــى آن را مى بيني ــد و خروج مى كنن
ــكل ــى و روانخوانى مش ــم از نظر روخوان ــدرك ديپل م

 دارد.
جامعه قرآنـى نيازهاى هاى خود را از مسـئوالن 

مطالبه كنند
ــكاالت موجود در حوزه قرآن را  ــيخلو يكى از اش قره ش
عدم توجه كافى فعاالن و دست اندركاران قرآنى دانست 
ــاز روز جامعه  ــرآن، ني ــزى باالتر از ق و گفت: هيچ چي
اسالمى نيست و يكى از داليل وجود اشكال و موانع در 
ــت. امورات قرآنى، بى توجهى فعاالن و جامعه قرآنى اس

ــاً نقدها و  ــان بعض ــوزه مداح ــه در ح ــور نمون ــه ط  ب
ــرح مى كنند ــائل كالن مط اعتراضاتى را حتى در مس

ــان  توجه  ــه مطالبات ش ــده تا ب ــبب ش  كه همين س
ــل كم توجهى به  ــود اما در جامعه قرآنى به لي كافى ش
ــر و ضعيف  ــن  موضوعات نيز كم اث ــف محوله، اي تكالي
ــبرد  ــد در پيش ــى باي ــه قرآن ــود.  جامع ــال مى ش دنب
ــه براى  ــند و نيازهايش را ن ــر باش ــات جدى ت موضوع
ــووالن، مطالبه ــالمى از مس خود بلكه براى جامعه اس

ــارى در اليحه  ــال ج  كنند.وى در اين رابطه افزود: س
ــارد تومان  ــا 200 ميلي ــد ت ــه مجلس مصوب ش بودج
ــتگاه هاى مجرى پرداخت براى انجام امور قرآنى به دس
ــت، ــده اس ــك ريال هم واريز نش ــود كه تاكنون ي  ش

ــازى  ــه طور نمونه در وزارت راه و شهرس  در حالى كه ب
تنها براى انعقاد يك قرارداد، 200 ميليون بودجه تعلق 
مى گيرد؛ پس اگر جامعه قرآنى از دستگاه ها و نهادهاى 
ــد و به اين  ــه را مطالبه كنن ــت اين بودج قرآنى وضعي
ــن كار صورت خواهد موضوع اهتمام ورزند، مطمئنا اي

 گرفت.
آموزش هاى قرآن مطابق نياز جامعه و از جامعيت 

برخوردار باشد
ــان اينكه  ــا بي ــم ب ــرآن الكري ــازمان دارالق ــس س ريي
ــد،  ــد از جامعيت برخوردار باش آموزش هاى قرآن باي
ــى دارد كه برخالف معناى  گفت: آموزش قرآن، تعريف
ــت. ــده اس ــى آن به اين موضوع تك بعدى نگاه ش اصل
ــوزش قرآن  ــات آم ــان پيامبر اكرم(ص)، جلس  در زم

ــى و  ــات روخوان ــر در جلس منحص
ــود، بلكه منظور از  روان خوانى نب

آن، آموزش هايى اعم از احكام، 
اخالق و اصول اعتقادات بود، 
بر اين اساس در كنار آموزش 
ــتى روح  قرائت و حفظ بايس
ــرآن به  ــفابخش ق ــات ش آي
ــل و مطالب  مخاطبان منتق
ــالمى  مطابق با نياز جامعه اس
ــاره به نظر  ارائه شود.وى با اش
ــبت به  ــرم(ص) نس پيامبر اك

ــتاد  ــخصيت اس جايگاه و ش
قرآن ابراز داشت: مربى و 

استاد قرآن بر اساس 
نظر پيامبر اكرم 

 ، ( ص )

ــير  ــت كه دين را مى فهمد. در مقدمه تفس ــى اس كس
ــنيم آيت اهللا جوادى آملى آمده، فراگيرى برخى از  تس
ــلمانان در زمان رسول اكرم(ص) به  سوره ها توسط مس
چند سال طول مى انجاميد و آنچه در كتاب، بيان شده 
براى سوره مباركه بقره 8 يا 9 سال به طول انجاميد، پس 
ــت آن ها فقط به ظاهر آيات توجه نمى كردند  معلوم اس
ــتند ــى توقف نداش ــى و روان خوان ــوزه روخوان و در ح
ــلط  ــوده و به اين موضوع تس ــه آنان عرب زبان ب  چراك
داشتند و در اين 9 سال، به مفاهيم قرآن مى پرداختند.

لزوم عزم جدى مردم در پيشـبرد اهداف قرآنى 
كشور

ــردم و جامعه  ــازمان دارالقرآن عزم جدى م رييس س
ــطح  ــاى س ــل ارتق ــن عام ــور را مهم تري ــى كش قرآن
ــريف  ــزود: در كتاب ش ــمرد و اف ــور برش ــى كش قرآن
ــن(ع)  ــر المومني ــى از امي ــى، حديث ــت نعمان غيب
ــتند  ــون بيان داش ــا اين مضم ــه حضرتش ب ــدم ك دي
ــوزش قرآن  ــه خيمه هاى آم ــد آمد ك كه روزى خواه
ــس چنانچه  ــد گرفت؛ پ ــت عجم ها قرار خواه به دس
ــدا توجه به حوزه  ــود بايد ابت اين امر بخواهد، محقق ش
ــم و فعاليت هاى  ــورمان آغاز كني ــرآن كريم را از كش ق
ــهيدان كه  ــاالر ش ــون ايام عزادارى س قرآنى را همچ
ــوند، ــيج مى ش ــردان بس ــورت خودگ ــه ص ــردم ب م
ــد  ــان همانن ــارك رمض ــاه مب ــم و در م ــام دهي  انج
ــرآن از  ــراى خدمت به ق ــات ب ــن اقدام ــام محرم اي اي
ــش گرفته  ــوش پي ــود ج ــه صورت خ ــوى مردم ب س
ــى را در  ــت هاى قرآن ــيخلو برگزارى نشس شود.قره ش
ــد كرد:  ــت و تاكي ــور موثر دانس ــى كش ــبرد قرآن پيش
ــتمر انجام  ــت هاى قرآنى به صورت ماهانه و مس نشس
شود تا عالوه بر ديد و بازديد جامعه قرآنى 
ــور از يكديگر، مسائل و موضوعات  كش
ــود. كالن نيز مطرح و تبادل نظر ش
ــاى قرآنى موجود  وى به ظرفيت ه
ــاره كرد و گفت:  در استان البرز اش
ــت مجاورت  ــتان البرز به جه اس
ــردم قرآن  ــت و حضور م با پايتخ
دوست، امام محترم جمعه قرآنى، 
ــوتان قرآنى،  ــاتيد و پيشكس اس
ــراى  ــيارى ب ــاى بس ظرفيت ه
ــه همراه  ــبرد اهداف قرآنى ب پيش

دارد.

قره شيخلو مطرح كرد:
گزارش بودجه قرآنى منتشر شود
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ــت  ــرخ بلي ــش ن ــت افزاي ــور عل ــى كش ــراث فرهنگ ــاون مي  مع
ــاى  ــتفاده از نيروه ــدم اس ــاره ع ــرد و درب ــريح ك ــا را تش ــوزه ه م
ــه طرح  ــور و ارائ ــارج از كش ــيا به خ ــال اش ــت در انتق ــگان حفاظ ي
ــى ــس توضيحات ــه مجل ــى ب ــاى تاريخ ــت ه ــت باف ــاى مرم احي

 داد.
ــگان حفاظت  ــتفاده از نيروهاى ي ــن طالبيان، درباره اس محمد حس
ــور هنگام  ــياى تاريخى به خارج از كش ميراث فرهنگى در انتقال اش
ــم  ــگاه هاى مختلف به خبرنگار مهر گفت: چون رس برگزارى نمايش
ــر زمانى كه   ــوند. مگ ــتاده ش ــت كه نيروهاى نظامى فرس بر اين نيس
ــيا بودند؟ ــرهاى نظامى هم همراه اش ــيا از ايتاليا به ايران آمد افس اش

ــران نيروى  ــه اي ــر ب ــورهاى ديگ ــت كش ــه هيچ وق ــدم ك ــن ندي  م
ــايد  ــتند. ش ــى بفرس ــار تاريخ ــا آث ــراه ب ــان را هم ــى ش نظام
ــر  ــون در ه ــتند چ ــى بفرس ــته نظام ــك وابس ــد ي ــر الزم باش اگ
ــود ــى وج ــته نظام ــك وابس ــى و ي ــته فرهنگ ــك وابس ــور ي كش

 دارد.
ــور و  ــت موزه هاى كش ــاره افزايش نرخ بلي ــن درب ــان همچني طالبي
ــراى افزايش قيمت  ــوزه ها ب ــت: درجه بندى م درجه بندى آنها گف
ــرى معيارها را در نظر گرفتيم مانند  بليت بر اين اساس بود كه يك س
ــتر از يك خانه موزه معمولى باشد. اينكه بليت يك سايت جهانى بيش

ــتر از موزه هاى  ــيد بيش ــد قيمت بليت تخت جمش  به طور حتم باي

ــترى مى گيرند. در آنجا  ــگران خدمات بيش ديگر باشد. چون گردش
ــايتى كه در اختيار گردشگران قرار  ــده و س مرمت بيشترى انجام ش
ــوزه، ميزان  ــت جهانى يك م ــت. وى افزود: ثب ــيع اس مى گيرد وس
ــده، ميزان خدمات و تقاضا از جمله مواردى  ــياى نمايش داده ش اش
ــت آنها تاثير ــراى افزايش قيم ــت كه روى درجه بندى موزه ها ب اس

 مى گذارد. 
ــت از ارائه  ــرح حماي ــور همچنين از ط ــراث فرهنگى كش معاون مي
ــر داد و  ــى به مجلس خب ــاى فرهنگى تاريخ ــت ه ــا و مرمت باف احي
ــالمى مورد بررسى قرار  ــوراى اس گفت: اين طرح اكنون در مجلس ش
ــن طرح از  ــد. در اي ــز درباره آن برگزار ش ــه ني گرفته و چندين جلس
ــد . ــاى تاريخى در بافت هاى فرهنگى حمايت خواهد ش مالكان بناه

ــهردارى و ميراث  ــد ش ــا مانن ــك از نهاده ــه هر ي ــن وظيف  همچني
ــر كدام از  ــه چگونه ه ــت. اينك ــده اس فرهنگى نيز در نظر گرفته ش
ــه چيزهايى ــامل چ ــات ش ــن خدم ــد و اي ــات بدهن ــا خدم نهاده

 شود.
ــعى در توانمند كردن مالكان دارد اما اگر جايى  وى گفت: اين طرح س
ــيدگى به عدم النفع آن نيز در نظر  حق مالك نيز ضايع شده باشد، رس
ــى مى خواهد  ــده كه اگر مالك ــود. در اين طرح اعالم ش گرفته مى ش
خانه اش را مرمت كند و در بافت تاريخى بماند، شهردارى از او ماليات و 

عوارض نگيرد و يا وسايل آسايش زندگى او را تامين كند.

تهيه كننده با سابقه تلويزيون گفت: مركز امور نمايشى سيما به تازگى 
ــت كه عمل به آنها كار  ــريال ها وضع كرده اس قوانينى براى توليد س

آسانى نيست.
 مهران مهام تهيه كننده سريال نوروزى «ويال» گفت: تاكنون نگارش 
پنج قسمت از سريال «ويال» به پايان رسيده است.وى ادامه داد:  مشكل 
كنونى ما اين است كه هنوز جلسه برآوردمان به نتيجه نرسيده است كه 

بر اساس آن بتوانيم قرارداد ببنديم.
اين تهيه كننده افزود:  به مركز هنرهاى نمايشى رفته بودم و به دوستان 
ــويم، به طور  نيز گفتم كه اگر از اول آذرماه وارد مرحله پيش توليد نش

قطع سريال به نوروز امسال نخواهد رسيد.
وى درباره قوانين جديد سريال سازى در تلويزيون نيز گفت:  به تازگى 
براى ساختن يك سريال مى گويند كه بايد همه قسمت هاى سريال به 

نگارش درآيد و پس از آن كار كليد بخورد.
مهام ادامه داد:  همه اين مسائل در شرايطى است كه من حدود 25 سال 
در تلويزيون اين كشور سريال ساخته ام و به عبارتى تربيت شده خوِد 
تلويزيون هستم، اما اكنون به ما مى گويند بايد به اين شكل عمل كنيد.

ــت:  ــم1 و 2»  بيان داش ــرهاى عظي ــريال «دردس ــده س ــه كنن تهي
ــت يا  ــت بوده اس ــابق بر اين درس هنوز اين را نمى دانم كه قوانين س
ــر راهمان قرار گرفته ــريال س ــاخت س قوانينى كه به تازگى براى س

 است؟! 

وى ادامه داد: به هر ترتيب براى هر تهيه كننده اى شرايط ايده آل براى 
ــت، اما با تجربه اى كه در  كليد خوردن پروژه،وجود فيلم نامه كامل اس
اين سال ها كسب كرده ام، مى گويم كه براى ساخت سريال نوروزى اين 

امكان وجود نخواهد داشت.
تهيه كننده سريال «روزاى بد بدر» درباره حضور سيامك انصارى در 
اين سريال نيز گفت: براى نقش اصلى سريال «ويال» با سيامك انصارى 
صحبت كرده بوديم،اما به اين دليل كه برآورد توليد نداشتيم، انصارى 
با فيلم سينمايى «دراكوال» رضا عطاران قرارداد بست و ديگر نمى تواند 

ما را در ويال همراهى كند.
مهام در پايان نيز بيان داشت:  تا پايان آبان ماه مهلت جلسه برآورد داريم 
كه اگر انجام شد، اول آذرماه پيش توليد را شروع مى كنيم و اگر هم كه 

نه سريال قطعا به نوروز امسال نخواهد رسيد.
ــندگان و همچنين كارگردانى اين اثر به عهده مرضيه   سرپرست نويس
برومند است و راضيه برومند و گيتى مرتضوى نيز او را در زمينه نگارش 

يارى مى كنند.
سريال «ويال» يك قصه جاده اى است، داستان درباره كارمندى است 
كه مى خواهد تعطيالت خود را در شمال كشور و در يك ويال بگذراند 
ــتان مى چرخد. از آنجايى كه اين كارمند  و همه اتفاقات حول اين داس
خودش وياليى ندارد يكى از چالش هاى داستان به پيدا كردن اين ويال 

باز مى گردد.

قوانين جديد تلويزيون براى سريال سازى
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ــت. ــده اس ــى آن به اين موضوع تك بعدى نگاه ش اصل
ــوزش قرآن  ــات آم ــان پيامبر اكرم(ص)، جلس  در زم

ــى و  ــات روخوان ــر در جلس منحص
ــود، بلكه منظور از  روان خوانى نب

آن، آموزش هايى اعم از احكام، 
اخالق و اصول اعتقادات بود، 
بر اين اساس در كنار آموزش 
ــتى روح  قرائت و حفظ بايس
ــرآن به  ــفابخش ق ــات ش آي
ــل و مطالب  مخاطبان منتق
ــالمى  مطابق با نياز جامعه اس
ــاره به نظر  ارائه شود.وى با اش
ــبت به  ــرم(ص) نس پيامبر اك

ــتاد  ــخصيت اس جايگاه و ش
قرآن ابراز داشت: مربى و 

استاد قرآن بر اساس 
نظر پيامبر اكرم 
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ــد كرد:  ــت و تاكي ــور موثر دانس ــى كش ــبرد قرآن پيش
ــتمر انجام  ــت هاى قرآنى به صورت ماهانه و مس نشس
شود تا عالوه بر ديد و بازديد جامعه قرآنى 
ــور از يكديگر، مسائل و موضوعات  كش
ــود. كالن نيز مطرح و تبادل نظر ش

ــاى قرآنى موجود  وى به ظرفيت ه
ــاره كرد و گفت:  در استان البرز اش
ــت مجاورت  ــتان البرز به جه اس
ــردم قرآن  ــت و حضور م با پايتخ
دوست، امام محترم جمعه قرآنى، 
ــوتان قرآنى،  ــاتيد و پيشكس اس
ــراى  ــيارى ب ــاى بس ظرفيت ه
ــه همراه  ــبرد اهداف قرآنى ب پيش

دارد.
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«قاسم سليمانى دشتكى» در شوراى ادارى استان 
اظهار كرد: مديران دستگاه هاى اجرايى بايد عملكرد 
ــووليت خود به صورت  خود را از ابتداى دولت و مس

شفاف براى مردم بازگو كنند.
رييس شوراى ادارى استان هم چنين گفت: به تازگى، 
ــرى مديران  ــتان، مورد بى مه ــات ادارى اس جلس
ــليمانى  ــتگاه هاى اجرايى قرار گرفته است.س دس
دشتكى افزود: بارها تذكر داده ام كه جلسات ادارى، 
عصرها تشكيل شوند تا بتوان در ساعت هاى ادارى به 
كار مردم رسيدگى كرد.وى تصريح كرد: مديران كل 
ــتگاه هاى اجرايى، بايد براى حضور نيافتن خود  دس
در جلسات، دليل موجه داشته باشند.رييس شوراى 
ادارى استان گفت: بارها اتفاق افتاده كه معاونان و يا 
ــتگاه هاى ادارى در جلسات حضور  كارشناسان دس
يافته و سپس مديركل مربوطه، مصوبه آن جلسه را 
قبول نكرده است.سليمانى دشتكى در بخش ديگرى 
از سخنان خود با اشاره به شرايط سخت مالى در سال 
ــرعت در  جارى ادامه داد: هم اكنون اعتبارات به س
حال ابالغ است.وى اظهار كرد: براى رسيدن سريع تر 

به توسعه همه جانبه و پوياى چهارمحال و بختيارى، 
همه مديران دستگاه هاى اجرايى، نمايندگان مردم 
ــرهاى مختلف  ــالمى و قش ــوراى اس در مجلس ش
ــيه  مردمى، با وحدت رويه و به دور از هرگونه حاش
ــخصى تالش هاى شبانه روزى  سياسى و سليقه ش
ــاره به نزديكى  و بى وقفه اى را انجام دادند.وى با اش
انتخابات در هفتم اسفندماه تصريح كرد: هيچ كدام 
از مديران دستگاه هاى اجرايى حق ندارند به عنوان 

مسوول دولتى فعاليت انتخاباتى داشته باشند.
ــارى  ــال و بختي ــوراى ادارى چهارمح ــس ش ريي
ــى هم چنين  ــتگاه هاى اجراي ــران دس گفت: مدي
ــا مردم  ــى خود ب ــاى عموم ــان مالقات ه بايد زم
ــالم و عدالت  ــى اع ــانه هاى گروه ــق رس را از طري
ــررات ادارى را رعايت ــى و مق ــول اخالق ادارى، اص
ــتگاه هاى  ــان كرد: مديران دس  كنند.وى خاطرنش
ــيله  ــد از خودروهاى دولتى به عنوان وس ادارى نباي
ــليمانى دشتكى افزود: از  شخصى استفاده كنند.س
ابتداى فعاليت دولت يازدهم تاكنون در حوزه هاى 
مختلف چهارمحال و بختيارى به ويژه در بخش هاى 

ــران، تأمين آب  ــرق، عم ــت، درمان، گاز، ب بهداش
آشاميدنى و كشاورزى، اقتصاد، فرهنگ، هنر و امور 
ــمگيرى رخ داده  اجتماعى و فرهنگى تحوالت چش
است.وى تصريح كرد: جذب مشاركت هاى مردمى 
به منظور اجراى شبكه هاى جمع آورى فاصالب در 10 
شهر چهارمحال و بختيارى، يكى از مهم ترين اقدامات 
ــوب مى شود. ــتان محس دولتمردان يازدهم در اس
استاندار چهارمحال و بختيارى افزود: شركت آب و 
فاضالب شهرى بايد ضمن آماده باش كامل، نسبت به 
چاره انديشى براى جلوگيرى از كدورت آب آشاميدنى 
ــهركرد در هنگام بارندگى اقدام كند.وى با اشاره  ش
ــينى يادآور شد: چهارمحال  به نزديكى اربعين حس
ــوراك 200 هزار زائر اين  و بختيارى براى تأمين خ
ــماره 285  ــم با 20 ميليارد ريال در موكب ش مراس
بين نجف و كربال، اعالم آمادگى كرده است.سليمانى 
دشتكى يادآور شد: همه زائران اربعين حسينى، بايد 
تا چهارم آذرماه، از طريق نام نويسى در ستاد مراسم 
اربعين حسينى و خروج از مرز چذابه، گذرنامه و ويزا 

داشته باشند.

خبر خبر

رييس اداره راه و شهرسازى شهرستان شهركرد ، از ايمن سازى پنج نقطه 
پرحادثه در جاده ارتباطى فرخ شهر به گردنه كت خبر داد و اظهار كرد: براى 
رفع اين نقاط پرحادثه 20 هزار متر مكعب عمليات خاكى انجام گرفته است.

ــتور كار اين اداره بود  عليرضا مالكى افزود: رفع پنج نقطه پرحادثه در دس
ــامل بغل برى، كوه برى،  كه با اجراى 20 هزار متر مكعب عمليات خاكى ش
ــانه و ايجاد ديد كافى و افزايش  خاكبردارى و خاكريزى به منظور ايجاد ش
ــازى محور شهركرد – سورشجان  در  ايمنى به انجام رسيد. وى از ايمن س
ــج دهانه پل با  ــن اداره با تعريض پن ــان كرد: اي گردنه خلك خبر داد و بي
ــش از 70 هزار متر  ــول 48 متر و با حجم خاكريزى بي لوله هاى فلزى با ط

مكعب اين محور اقدام كرده است.
رييس اداره راه و شهرسازى شهرستان شهركرد با اعالم جداسازى اين محور 
با نصب نيوجرسى به طول يك كيلومتر ادامه داد: اين پروژه با هدف ايمنى 
ــايل نقليه با هزينه اى بالغ بر يك ميليارد و 150 ميليون ريال  در تردد وس
انجام شده است. مالكى تصريح كرد: به منظور باال بردن آسفالت و جلوگيرى 
ــجان اداره راه و  ــهركرد به سورش ــطح رويه آسفالت محور ش از تخريب س
شهرسازى شهرستان شهركرد اقدام به پخش فوكسيل با هزينه اى بالغ بر 3 

ميليارد و 600 ميليون ريال كرده است.
رييس اداره راه و شهرسازى شهرستان شهركرد در خاتمه وجود جاده هاى 
ايمن را يكى از مهم ترين مولفه ها و زيرساخت هاى توسعه هر استان دانست 
ــى نواقص  ــتلزم كارشناس ــش تلفات و تصادفات جاده اى مس و گفت: كاه
ــتانى و ملى  فنى محورهاى ارتباطى و تالش براى تأمين اعتبار از منابع اس

است.

ــال  ــاى چهارمحال و بختيارى گفت: امس ــل و نقل و پايانه ه مديركل حم
ــارد و 700 ميليون ريال در محورهاى  11 دوربين نظارتى با هزينه 4 ميلي

مواصالتى استان نصب مى شود.
منوچهر سلمان زاده، در كارگروه حمل و نقل جاده اى استان با اشاره به نصب 
ــت: اين تعداد  ــتان اظهار داش 11 دوربين نظارتى در راه ها و جاده هاى اس
دوربين نظارتى و ثبت تخلف با اولويت تونل ها، پل ها و گردنه ها در محورهاى 
مواصالتى استان نصب و راه اندازى مى شود و در صورت تامين اعتبار تا پايان 

امسال تعداد دوربين هاى نظارتى استان به 19 عدد افزايش مى يابد.
وى با اشاره به اينكه 30 درصد سيمان كارخانه سيمان شهركرد، بدون بارنامه 
حمل مى شود، افزود: اين مساله منجر به اخالل در ايمنى و ترافيك استان 
مى شود در همين راستا به صورت حمل بار به صورت موقت به منظور استقرار 
شركت هاى حمل و نقل استان در محدوده كارخانه سيمان اختصاص يافته 
است، تا بارنامه همه كاميون ها داخل محوطه كارخانه نوشته شود و پس از 

آن كاميون از كارخانه خارج شود.
ــارى از توزيع ــال و بختي ــاى چهارمح ــل و پايانه  ه ــل و نق مديركل حم

ــاورزى خبر داد و گفت:  ــين آالت و ادوات كش ــبرنگ براى ماش 4 هزار ش
ــد،  ــرار دارن ــا ق ــيه راه ه ــه در حاش ــى ك ــازى مدارس ــراى ايمن س ب
ــه با نوارهاى شبرنگ براى ديده شدن در  يك هزار و 200 عدد كيف مدرس

تاريكى، تهيه و بين دانش آموزان اين مناطق توزيع شده است. 
ــى ويژه موتورسيكلت سواران با  ــاره به اينكه دوره آموزش سلمان زاده با اش
همكارى كارشناسان پليس راه استان برگزار مى شود، خاطرنشان كرد: به 
منظور افزايش ايمنى و كاهش تصادفات بين موتورسيكلت سواران، به طور 
متوسط هر ماه 100 كاله مخصوص بين موتورسيكلت سواران توزيع مى شود 
و امسال نيز براى خريد هزار كاله و 700 دستكش مخصوص موتورسوارى 

برنامه ريزى شده است.
ــان اعتبار براى  ــارد و 400 ميليون توم ــال يك ميلي وى تصريح كرد: امس
ــانى مجتمع هاى  ــاى ورودى و خروجى و تابلوهاى اطالع رس نصب رمپ ه

خدماتىـ  رفاهى استان، اختصاص يافته است.

رييس اداره راه و شهرسازى شهرستان شهركرد:
5 نقطه حادثه خيز جاده ارتباطى 

فرخ شهر به گردنه كت ايمن سازى شد

مديركل حمل و نقل استان اعالم كرد :
نصب 11 دوربين نظارتى 
در محورهاى مواصالتى 

تحديد حدودعمومى 
 8/506 آگهى تحديد حدود قســمتى از امالك زواره و ديگــر مزارع و قرا، 
وبلوك گرمسير و سفلى بخش 17 ثبت اصفهان بموجب ماده 14 قانون ثبت 

اسناد و امالك بشرح ذيل اعالم مى گردد.       
دهستان گرمسير :  شهر زواره 16  اصلى و فروعات زير : 

168-  خانــم زهرا اخترى زواره فرزند عبدالحســين و غيره :  ششــدانگ 
يكباب خانه 

182 – آقاى حسين صا نعى فرزند على وغيره  : ششدانگ يكباب خانه  
روز يكشنبه 1394/09/22 

1255 – آقاى على نقى زاده فرزند رضا وغيره  :  ششــدانگ يك قطعه ملك 
مزروعى 

1313 – آقاى على نقى زاده فرزند رضا وغيره  :  ششــدانگ يك قطعه ملك 
مزروعى 

 روز دوشنبه 1394/09/23 
1614 – خانم بتول شــاهمرادى فرزند حسن   :  ششــدانگ يك قطعه ملك 

مزروعى 
6270 – آقاى محمد ريحانيان زواره فرزند على:  ششدانگ جوى متروكه  

روز سه شنبه 1394/09/24 
6450-آقاى ماشااله صادقى حدادزواره فرزند غالمرضا وغيره ششدانگ 

قطعه زمين  
 6461  -  آقاى على جعفــرى فرزند مرحوم رضا:  ششــدانگ قطعه زمين 

مثنى شده  
 روزچهار شنبه 1394/09/25 

  6492 – آقاى سيد ولى اله مسعودى فر فرزند سيد احمد و غيره   : ششدانگ 
يك قطعه ملك مزروعى 

  روزپنجشنبه 1394/09/26     
 ر وستاى تلك آباد 44-اصلى وفرعى ذيل 

 1- ســيد حشــمت اله رحيمى فرزند عبدالرشيد وغيره ششــدانگ يكباب 
طاحونه 

  روزيكشنبه 1394/09/29     
 مزرعه چهارميل 47-اصلى وفرعى ذيل :

1- شركت كشاورزى فجر اصفهان سهامى خاص بشماره ثبت 90وشناسه 
ملى 10861853202 : ششــدانگ قطعه زمين مزروعى واقع در مستثنيات 

شمال مزرعه چهارميل 
روز دوشنبه 1394/09/30 

 دهستان سفلى زواره : قريه شهراب 28 اصلى و فروعات زير : 
388 – صفرعلى نظرى فرزند غالمرضا  : ششدانگ دكان وزمين متصله 
390-آقاى حسين عامرى شهرابى فرزند عباس ششدانگ  قطعه زمين     

 روز سه شنبه 1394/10/01                                    
 درروزهاى مقرر بترتيب از ســاعت 9 صبح شــروع و بعمــل خواهد لذا 
بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امــالك و مجاورين آنها اعالم مى 
شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر 
يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين تحديد حدود خواهد شدو اعتراض مجاورين و صاحبان امالك 
كه درموقع تحديدحدود حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف 
يكماه از تاريخ تســليم ا عتراض به اين اداره با يستى با تقديم داد خواست 
به مرجع ذيصالح قضايى گواهى تقديم داد خواســت را اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند.
  م الف : 799 تاريخ انتشار: 1394/08/25                                               

ذبيح ا له فدائى -رئيس اداره ثبت اسنادو امالك زواره 
مفادآرا

7/518 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

1- برابر راي شماره 139460302031000566-94/7/26 هيات  موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نايين تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حســن اصغري نائيني فرزند علي بشــماره شناسنامه 39 
صادره از نايين درششدانگ مفروزى  قطعه زمينى كه در آن احداث بنا شده 
به مساحت 69,70 مترمربع پالك قسمتى از 15 اصلي واقع در نايين بخش 1 
ثبت نايين خريداري از مالك رسمي وراث مرحوم على اصغرى نايينى محرز 
گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/8/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/8/25 
م الف 222 اباذر مهيمن  رييس ثبت نايين  

ابالغ وقت رسيدگى و ابالغ دادخواست و ضمايم
8/558 آقاى ساســان امينى باغبادرانى درخواستى به مبلغ 31/000/000 
ريال بطرفيت آقاى مهدى صفرى گلشن آبادى كه اعالم شده مجهول المكان 
است تقديم و به كالسه 308/94 در شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گرديده و به علت مشــخص نبــودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا وبنا به تقاضاى خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شــود در روز چهارشــنبه مورخ 94/10/2 ساعت 
2/30 بعداز ظهر در جلسه شورا حاضرودر همين خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد در غيراين صورت 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد 

نمود.م الف 904 شعبه دهم مجتمع شماره يك شهرستان لنجان
حصر وراثت

8/557 آقاى محمدرضا زاده سفيده داراى شناســنامه شماره 9 به شرح 
دادخواست به كالسة 417/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان بى بى رضازاده  بشناســنامه 
466 در تاريخ 1394/03/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: يك پســر به نام محمدرضا زاده 
سفيده به شماره شناسنامه 9 و يك دختر به نام صديقه رضازاده  سفيده به 
شماره شناسنامه 14 و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:801 شــعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف اردستان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/353  شــماره ابالغيــه: 9410103630102644 شــماره پرونــده: 
9409983630100178شــماره بايگانى: 940229 تاريخ تنظيم :94/7/23 

خواهان محمد حســين صالحــى نجف آبادى دادخواســتى بــه طرفيت 
خواندگان ايرج واقعى و ثنا واقعى و ياســمن واقعــى و اداره منابع طبيعى 
تيران به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان تيران و كرون نموده كه جهت رسيدگى به دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان تيران واقع در اصفهان شهرســتان تيران ارجاع و به كالسه 
9409983630100178 ثبت گرديده كه ارجاع به كارشناسى شده است و 
كارشناسى آن در تاريخ 94/09/25 ساعت 11 صبح مى باشد و كارشناس 
منتخب آقاى اســداله قصرى انتخاب شــده. به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خواندگان پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف 257 محمد شفيعى مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى تيران 
تحديد حدود اختصاصى

 شماره:1394/04/31675  نظر با اينكه ششدانگ يك درب باغ به پالك504  
فرعى ازشــماره 193- اصلى واقع در بخش 11 ثبت نطنز كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتى به نام محمود مال شــريفى فرزند حبيــب و غيره در جريان 
ثبت اســت و عمليات تحديد حــدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك 
بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحديد حــدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 1394/10/05 ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابنــد و اعتراضات مالكين يــا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ 

انتشار:01394/8/25 م الف: 249 رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
مفادآرا

8/516 آگهــي موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر تصرفات 
مالكانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك موردتقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند:
 1- برابر راي شماره 139460302013000591 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم اشرف محمودي فرزند رضا بشماره شناسنامه 39 صادره 
از فريدونشهر در يك باب خانه به مســاحت 99/90 مترمربع پالك 2541 
فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالكهاي 1و1249 فرعي از 
238و237 اصلي واقع در فريدونشــهر خريداري از مالك رســمي آقايان 

مرتضي قلي مقصودي و رحمان طهماسبي محرز گرديده است. 
2- برابر راي شماره 139460302013000606 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضي آقاي ســيدمهدي ميرشــاه كرمي فرزند ســيدمحمد بشــماره 
شناسنامه 479 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 221/20 
مترمربع پالك 452 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالكهاي 
2 فرعي از 231 اصلي واقع در فريدونشهر, وحدت آباد خريداري از مالك 

رسمي آقاي مجتبي موسوي محرز گرديده است.
 3- برابر راي شماره 139460302013000602 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حشمت اله هليلي فرزند حيدر بشماره شناسنامه 3 صادره 
از فريدونشهر در يك باب ساختمان آب معدني به مساحت 6000 مترمربع 
پالك 2 فرعي از 41 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 41 اصلي واقع در 
اراضي مزرعه باغ بابامير موگوئي فريدونشــهر (از پدرش حيدر هليلي به 

وي ارث رسيده است) محرز گرديده است.
 4- برابر راي شماره 139460302013000623 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي دولت جمهوري اســالمي ايــران به نمايندگــي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان در يك باب 
ساختمان به مساحت 2783/90 مترمربع پالك 2544 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهر 

خريداري از مالك رسمي شهرداري فريدونشهر محرز گرديده است. 
5- برابر راي شماره 139460302013000625 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رضااله دادي فرزند رمضانعلي بشــماره شناســنامه 875 
صادره از فريدونشــهر در يك بــاب خانه به مســاحت 179/70 مترمربع 
پالك 32 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 227 
اصلي واقع در روستان دهسور فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي 

عبدالرحيم نجفي محرز گرديده است. 
6- برابر راي شماره 139460302013000627 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سيدكريم ميرشــاه كرمي فرزند سيدمحمدصادق بشماره 
شناســنامه 1521 صادره از فريدونشــهر در يك باب خانه به مســاحت 
264/10 مترمربع پالك 453 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شــده از 
پالك 2 فرعي از 231 اصلي واقع در فريدونشــهر وحدت آباد خريداري از 

مالك رسمي آقاي سيدعلي موسوي آخوره سفالئي محرز گرديده است. 
7- برابر راي شماره 139460302013000632 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سيدعلي اميرشاه كرمي فرزند سيدحسين بشماره شناسنامه 
7 صادره از فريدونشــهر در يك باب خانه به مســاحت 216/70 مترمربع 
پالك 25 فرعي از 234 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 234 
اصلي واقع درروستاي بادجان فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي 
سيدحسين اميرشاهكرمي محرز گرديده اســت. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/25 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/9/10 محسن مقصودى رئيس اداره ثبت اسناد 
و امالك فريدونشهر. 

 مدير كل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى 
گفت: سرمازدگى مهم ترين تهديد باغ هاى چهارمحال و 
ــت كه اين امر بعضى اوقات موجب كاهش  بختيارى اس
ــود. ذبيح اهللا غريب، ــتان مى ش محصوالت باغى در اس
با اشاره به اينكه، سرمازدگى مهم ترين تهديد درباغ هاى 
ــت:  ــمار مى رود، اظهار داش چهارمحال وبختيارى به ش
ــارت هاى فراوانى به باغداران  ــرمازدگى خس هر سال س

ــتان چهارمحال و بختيارى وارد مى كند.وى عنوان  اس
ــرمازدگى باغات بادام، توليد اين  ــال در پى س كرد: امس
محصول كاهش پيدا كرده است.مدير كل جهاد كشاورزى 
ــرد: بايد زمينه  ــتان چهارمحال و بختيارى تاكيد ك اس
ــى  ــتان بررس مقابله با اين تهديد به صورت علمى در اس
ــاورزان آموزش  ــه با آن به كش ــود و راهكارهاى مقابل ش
ــه چهارمحال  ــاره به اينك ــود. وى در ادامه با اش داده ش
ــور را دارد،  ــت توليد بادام در كش و بختيارى رتبه نخس
ــترين بادام  ــال و بختيارى بيش ــت: چهارمح اظهار داش
ــت اين  ــرده و رتبه نخس ــد ك ــور را تولي ــدى كش تولي
ــود اختصاص داده  ــور به خ محصول باغدارى را در كش
ــت درختان بادام باالى  ــطح زير كش است.وى افزود: س

16 هزار هكتار در استان چهارمحال و بختيارى است.
زمينه ورود سـرمايه گذار به بخـش هاى مختلف 

كشاورزى استان فراهم شود

ــاورزى استان چهارمحال و بختيارى  مدير كل جهاد كش
ــتان در شهرستان  ــترين باغات بادام اس تاكيد كرد: بيش
ــطه وجود خاك مناسب و  ــده كه به واس سامان واقع ش
آب كافى، بيشترين بادام توليدى استان در اين شهرستان 
ــت: شرايط اقليمى استان  توليد مى شود. وى اظهار داش
چهارمحال و بختيارى مناسب براى پرورش درختان بادام 
است و بايد بيش از پيش به توسعه باغدارى به ويژه توليد 
بادام توجه كرد.مدير كل جهاد كشاورزى استان چهارمحال 
ــال و بختيارى به  ــادام چهارمح ــارى ادامه داد: ب و بختي
ــندى بااليى است كه  ــط كيفيت باال داراى بازار پس واس
بيشترين بادام توليدى اين استان صادر مى شود. ذبيح اهللا 
غريب در ادامه تاكيد كرد: استان چهارمحال و بختيارى 
ــاورزى دارد  ــوزه كش ــيارى در ح ــاى بس ــت ه ظرفي
ــرمايه گذارى  ــراى س ــرمايه ب ــه ورود س ــه بايد زمين ك

در بخش هاى مختلف آن فراهم شود.

سرماهاى صبحگاهى شهركرد، فرارسيد
چهارمحال و بختيارى به ويژه شهركرد در چند زمستان اخير فقط صبح هاى 
ــت و گاهى درجه دما در نيمروز به حدود 10 درجه باالى  سردى داشته اس
صفر مى رسد. هنوز مسووالن چهارمحال و بختيارى دليل قانع كننده اى 
نسبت به اين تغيير اقليمى ارائه نكرده اند، اما نظرات غير كارشناسانه گاهى 
ــت رودخانه كارون را دليلى براى اين تغيير اقليمى  احداث سد در باال دس
مى دانند. اما هرچه باشد اين روزها صبح شهركرد دماى زير صفر را تجربه 
مى كند و اين دما در ظهر به باالى صفر مى رسد و هوا كمى گرم مى شود.
ــى چهارمحال و بختيارى  ــاس اعالم روزانه سايت اداره كل هواشناس براس
دماى هواى شهركرد، ديروز به منفى هفت درجه زير صفر رسيده است. اين 
در حالى است كه آمار روزانه اين سايت بيانگر دماى هوا در نيمروز تا 16درجه 

باالى صفر است. 
ــال ها چهارمحال و بختيارى را با بحرانى كم آبى روبه رو  كم بارشى اين س

كرده است و تنها راه تامين ذخيره هاى آبى ، صرفه جويى عمومى است.
اكنون كم بارشى در چهارمحال و بختيارى بر روى رودخانه هاى زاينده رود 

در اصفهان و كارون در خوزستان تاثير گذاشته است.

مدير كل جهاد كشاورزى:

سرمازدگى مهم ترين
تهديد باغ هاى

 چهارمحال و بختيارى

قاسم سليمانى دشتكى :

مديران دستگاه هاى اجرايى، 

عملكرد خود را براى مردم بازگو كنند
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ــمند را قادر سازد تا با  ــاعت هاى هوش يك فناورى جديد مى تواند س
استفاده از قابليت رسانا بودن الكتريكى طبيعى بدن به طور خودكار 

هر چيزى كه كاربران لمس مى كنند را تشخيص دهد.
اين فناورى كه EM-Sense نام دارد توسط دانشگاه كارنگى ملون و 

مركز پژوهش ديزنى طراحى شده و توسعه يافته است.
اين دستگاه بر پايه اصوات الكترومغناطيسى متمايزى عمل مى كند 
كه از آن دستگاه ها ساطع مى شوند و به طور خودكار اشيا را شناسايى 

مى كند.
جيراد الپوت، دانشجوى دكترى در موسسه تعامل انسان و كامپيوتر 
كارنگى ملون اظهار كرد: اين دستگاه مى تواند يك ويژگى عالى براى 

ساعت هاى هوشمند باشد و آنها را بسيار دقيق تر از قبل كند.
ــمند مجهز به EM-Sense نسبت به حسگر هاى  يك ساعت هوش
ــنج يا مانيتور نبض، درك بسيار  ــتاب س رايج تلفن همراه، مانند ش

دقيق ترى از آنچه كه كاربر انجام مى دهد دارد.
ــمند با گوشى هاى هوشمند و يا  با ايجاد پيوند بين يك ساعت هوش
ــتگاه هاى تلفن همراه مى توان فرصت ها بيشترى به وجود  ديگر دس
ــمند محقق در موسسه تحقيقات ديزنى  آورد.آالنسون سمپل، دانش
ــامى كه  ــته از اجس ــناخت آن دس اظهار كرد: ما در حال حاضر با ش
ــتند قادر به بدست آوردن درك متنى  كاربران با آنها در ارتباط هس

بيشترى از فعاليت هاى آنها هستيم.
بدن انسان براى دستگاه EM-Sense مانند يك آنتن عمل مى كند. 
ــم، پرتو هاى الكترومغناطيسى  با تماس هر بخش از بدن با يك جس
متمايزى از طريق بدن به يك الكترود كه به مچ دست بسته مى شود، 

انتشار مى يابد.
ــپزخانه، ابزار برقى، ترازو هاى الكترونيكى و دستگيره هاى  لوازم آش
درب كه داراى قفل الكتريكى هستند در ميان مواردى قرار دارند كه 

قابل شناسايى و تشخيص هستند.
اين دستگاه حتى قادر است كه مدل هاى مختلف تلفن هاى همراه را 
از يكديگر تشخيص دهد. محققان اين فناورى را درسمپوزيوم ساالنه 
ــهر شارلوت كاروليناى  نرم افزار رابط كاربرى و فناورى 2015 در ش

شمالى مورد بحث و بررسى قرار دادند.

ــا و چالش ها» با همكاري  كنفرانس ملي «بازي هاي رايانه اي فرصت ه
مخابرات اصفهان برگزار مى شود.

ــن كنفرانس ملي  ــتان اصفهان اولي ــركت مخابرات اس با همكاري ش
ــا» اواخر بهمن ماه 1394 در  «بازي هاي رايانه اي فرصت ها و چالش ه

دانشگاه اصفهان برگزار مى شود.
به گزارش اداره روابط عمومى شركت مخابرات استان اصفهان، همزمان 
ــه اي   فرصت ها و  ــازي هاي رايان ــزاري اولين كنفرانس ملي «ب با  برگ
چالش ها» از تاريخ 28 الي 30 بهمن ماه 1394 در دانشگاه اصفهان با 
همكارى و مشاركت مخابرات استان،  «ولين دوره بازي هاي رايانه اي 
ــتان اصفهان» نيز به عنوان رويداد جانبي اين كنفرانس  دانشجويي اس

برگزار مى شود.
ــان اظهار  ــروش مخابرات اصفه ــاون بازاريابي و ف ــايخي مع ناصرمش
ــتان اصفهان  ــجويي اس ــت: اولين دوره بازي هاي رايانه اي دانش داش
ــي ديجيتال  ــاه 1394 در مجتمع فرهنگ ــن م ــت بهم از اول آذر لغاي
ــد.كنفرانس  ــتان اجرا خواهد ش ــاركت مخابرات اس فرشچيان با مش
ــه رويكرد فنى،  ــا و چالش ها» درس ــه اي   فرصت ه «بازي هاي رايان
ــت، هنر،  ــاد مختلف صنع ــى علمى ابع ــر به بررس ــانى و هن علوم انس
رسانه  نوين بازى هاى رايانه اى مى پردازد و با برگزارى رويدادهاى جانبى 
ــگاه  ــازى، نمايش ــى، رويداد بازى س متنوع از قبيل كارگاه هاى آموزش
ــه اى، محيطى براى  ــاى رايان ــى وليگ بازى ه ــاى رايانه اى مل بازى ه
ــوزه ى بازى هاى رايانه اى  ــى فعاالن مختلف ح گردهم آيى و هم انديش
ــانه ى نوين به مديران وسياست گذاران  و نمايش ظرفيت هاى اين رس
ــايان ذكر است آخرين مهلت  فرهنگى و اجتماعى را فراهم مى آورد.ش
ارسال مقاالت 15 آذر 1394 و آخرين مهلت ثبت نام در كنفرانس 10 
بهمن 1394 بوده و اطالعات تكميلى در وب سايت كنفرانس به نشانى
ui.ac.ir.http://cgco2016 قابل دسترسى است.همچنين مجتمع 
ــالمى استان  ــاد اس ــچيان (زير نظر اداره  فرهنگ و ارش ديجيتال فرش
ــگاه اصفهان، برگزارى ليگ بازى هاى  اصفهان) طى تفاهم نامه با دانش
ــى كنفرانس «بازى هاى رايانه اى؛  رايانه اى كه يكى از رويدادهاى جنب

فرصت ها و چالش ها»مى باشد را بر عهده گرفته است. 

شناسايى اجسام توسط ساعت هاى 
هوشمند با فناورى جديد

رونمايى از يك گجت جديد؛

تسهيل استفاده از اسمارت فون ها 
براى سالمندان

ــت علمى و فناورى  ــادى با حمايت معاون ــور و گيربكس توربين هاى ب  ژنرات
رياست جمهورى و توسط شركت هاى دانش بنيان داخلى در كشور ساخته 
شد.همچنين مواد اوليه پره هاى توريبن هاى باد كه تهيه آن از خارج از كشور 
با مشكالتى همراه بود نيز با حمايت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
ــط دانشگاه هاى كشور  ــتاد انرژى هاى تجديد پذير معاونت علمى توس و س

ساخت داخلى شد.
ــده با حمايت معاونت علمى  مزارع نيروگاه هاى بادى و توربين هاى توليد ش
ــركت توانير و سازمان سانا براى  و فناورى رياست جمهورى، وزارت نيرو، ش
ــور ايجاد  ــواد توربين در كش ــات و تجهيزات م ــكالت تحريم قطع رفع مش
ــتين مدار كنترل تحريك نيروگاه هاى آبى كوچك نيز به كمك  ــد. نخس ش
دانشگاه شريف ساخت داخل شده و در استان آذربايجان در يك تا دو نيروگاه 

آبى نصب شده و عملكرد خوبى نيز داشته است.
پيل سوختى 20 كيلو واتى در استان اصفهان به كمك معاونت علمى و سازمان 
انرژى هاى نو ايران، مركز جهاد دانشگاهى استان اصفهان وابسته به هوا فضا 
و با حمايت ستاد توسعه فناورى انرژيهاى تجديدپذير معاونت علمى ساخت 
داخل شد.ساخت پيل سوختى حاصل هماهنگى ميان معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى و بخش علمى كشور بوده كه موفقيت بسيار بزرگى به شمار 
مى آيد و براى نخستين بار كشور به عنوان سازنده داخلى بزرگ پيل سوختى 

به اين توانايى دست يافته است.

ــكوپ بزرگ ماژالنى به عنوان بزرگ ترين تلسكوپ جهان  ــاخت تلس س
هفته گذشته در شيلى آغاز شد.

ــرفته نورى در بين نسل جديد  گفته مى شود كه اين دستگاه هاى پيش
تلسكوپ هاى فوق حجيم پيشگام هستند.

ــه علوم  ــه الس كامپاناس موسس ــكوپ بزرگ ماژالنى در رصدخان تلس
ــاخته خواهد شد. عمليات  ــيلى س كارنگى واقع در صحراى آتاكاماى ش

ساخت وساز اين تلسكوپ تا اوايل سال 2021به طول مى انجامد.
ــول 2/5كيلومتر براى  ــدن اين پروژه، بايد راهى به ط براى عملياتى ش

رسيدن به قله هموار شود.
دانشمندان پروژه ساخت بزرگ ترين تلسكوپ جهان با اشاره به اين كه 
ــكوپ را با توجه به آسمان تيره و وضوح  آن ها محل مذكور استقرار تلس
نجومى بسيار عالى آن انتخاب كردند، افزودند كه صحرا يكى از مكان هاى 

پيشرو در جهان براى تحقيق در مورد فضا است.
اين تلسكوپ كه وزنى در حدود 1100 تن خواهد داشت، تصاويرى ارائه 
ــفاف تر و واضح تر از تصاويرى است كه توسط  خواهد داد كه 10برابر ش
تلسكوپ فضايى هابل توليد شده بود. با اين كار ستاره شناسان مى توانند 
اولين رويداد هاى نجومى مانند كهكشان هاى باستانى و بسيار دور را كه 
ــاهده و عالوه بر اين، سيارات مشابه  پس از انفجار بزرگ رخ داده اند، مش
ــمندان را براى ديدن فضا  ــف كنند.اين تالش علمى، دانش زمين را كش
ــاخت. در ساخت اين تلسكوپ از  در پرتو مادون قرمز توانمند خواهد س

فنر هاى مغناطيسى براى بهبود تصويربردارى استفاده مى شود.

ــكوپ بزرگ ماژالنى اظهار  پاتريك مك كارتى، رييس موقت پروژه تلس
كرد: ما مى خواهيم درك خود را از محتويات و چگونگى تكامل اين جهان 
ــم. مك كارتى افزود:  ــود را در اين جهان بيابي افزايش دهيم و جايگاه خ
هنگامى كه آينه هاى تلسكوپ با هم ادغام شوند، تلسكوپى با قطر 26 متر 
ــكيل خواهد داد. مقدار زيادى از كار مربوط به مرحله  و طول 22 متر تش
طراحى پروژه و توسعه آينه هاى غول پيكر خواهد بود كه در قلب تلسكوپ 
ــن المللى آمريكا،  ــى نتيجه تعامل بي ــكوپ بزرگ ماژالن قرار دارند.تلس
استراليا، كره جنوبى و برزيل خواهد بود. اين پروژه حداقل 500 ميليون 
دالر هزينه خواهد شد.توسعه اين پروژه در كنار توليد دو تلسكوپ عظيم 
ــكوپ  ــكوپ 30 مترى كاليفرنيا و ديگرى تلس ديگر كه يكى از آنها تلس

بسيار بزرگ اروپا است، انجام خواهد شد.

ــناس يك پرنده  ــنا مى بينيد، وقتى يك پرنده ش وقتى يك چهره آش
ــخيص مى دهد و يا  ــاخه يك درخت تش كمياب را بالفاصله روى ش
ــا ارزش ذوق زده  ــيك ب ــدن يك اتومبيل كالس ــك فرد از دي وقتى ي
ــناخت  ــن فرآيند ش ــر اي ــى از مغز درگي ــه كوچك ــود، ناحي مى ش

مى شود.
ــه اين ناحيه  ــان دريافته اند ك ــت كه عصب شناس بيش از دو دهه اس
ــود نقش  ــوم FFA ناميده مى ش ــه چهره ياب فوزيف از مغز كه ناحي
ــط افراد  ــيا توس ــايى چهره ها و اش مهمى در توانايى مغز براى شناس

دارد.
در  ــه  ك ــد  جدي ــه  مطالع ــك  ي ــج  نتاي ــى  تازگ ــه  ب ــا  م ا
ــان ــيده نش ــه چاپ رس ــه Cognitive Neuroscience ب مجل

ــز تاثير مهمى  ــس در ناحيه FFA ني ــت كورتك  مى دهد كه ضخام
ــز مى تواند ــش از مغ ــن بخ ــرى اي ــد دارد و اندازه گي ــن فرآين در اي
ــيا را پيش بينى ــراد و اش ــايى اف ــراى شناس ــرد ب ــك ف ــى ي  تواناي

كند.
ــت انجام  ــگاه واندربيل ــان دانش ــط محقق ــه توس ــه ك ــن مطالع اي
ــارت ديدن  ــز و مه ــاختار مغ ــان س ــه مي ــان مى دهد ك ــده نش ش
ــن  ــه اي ــد ك ــت مى كن ــود دارد و ثاب ــتقيم وج ــه اى مس رابط

بخش از  مغز هم به توانايى تشخيص چهره و هم اشيا مرتبط است.

ژنراتور و گيبركس توربين هاى بادى
 در كشور ساخته شد

ارتباط ضخامت ماده خاكسترى مغز ساخت بزرگ ترين تلسكوپ جهان آغاز شد
با توانايى تشخيص افراد

ــابقات  ــر در پنجمين دوره مس ــاى حاض ــت تيم ه رقاب
ــومين دوره مسابقات بين المللى  بين المللى رباتيك، س
ــر و اولين دوره  ــگاه اميركبي ــوش مصنوعى جام دانش ه
ــابقات آزاد فيراكاپ از امروز25 آبان ماه آغاز به كار  مس

مى كند.
ــنواره ــه فنى جش ــژاد، رييس كميت ــادق ن ــروش ص س

ــى اميركبير درباره   بين المللى رباتيك و هوش مصنوع
جزييات برگزارى اين رويداد علمى گفت: اين جشنواره 
ــگاه صنعتى  ــنبه 23 آبان ماه به ميزبانى دانش از روز ش
ــت آن به آماده  اميركبير آغاز به كار كرد كه دو روز نخس
سازى تيم ها اختصاص يافت و رقابت تيم هاى حاضر از 

امروز رسما آغاز خواهد شد.
ــدت دو روز ادامه  ــت ها به م ــان اينكه اين رقاب وى با بي
ــنواره در سه  ــت، افزود: برنامه هاى اين جش خواهد داش
بخش مسابقات رباتيك جام دانشگاه صنعتى اميركبير، 
مسابقات هوش مصنوعى و مسابقات آزاد فيراكاپ ايران 
ــان ماه ادامه  ــنبه 27 آب ــود و تا روز چهارش دنبال مى ش

خواهد داشت.
ــور در اين  ــاى متقاضى حض ــم ه ــار ثبت نام تي وى آم
ــرد و گفت:  ــابقات بين المللى را 332 تيم عنوان ك مس
ــه فنى،  ــى كميت ــش ثبت نام و بررس ــد از مرحله پي بع
ــت و نهايتا 90  صالحيت 155 تيم مورد تاييد قرار گرف
ــك ثبت نام قطعى  تيم براى حضور در رقابت هاى رباتي

كردند.
ــاى حاضر در  ــوع تيم ه ــژاد، از مجم ــادق ن به گفته ص
مسابقات بين المللى رباتيك اميركبير، 21 تيم در بخش 
ــجويى به مدت دو  دانش آموزى و 69 تيم در بخش دانش

روز با يكديگر رقابت مى كنند.
ــان كرد: رقابت هاى رباتيك جام اميركبير  وى خاطرنش
ــى و هوايى،  ــاى امدادگر واقعى زمين در 5 ليگ ربات ه
ــاب، ربات هاى  ــاى مين ي ــكى، ربات ه ربات هاى پزش
ــرويس گر، برگزار مى شود و  كارخانه اى و ربات هاى س
مسابقات آزاد فيراكاپ ايران نيز 5 ليگ تخصصى خواهد 

داشت.
ــد: رقابت هاى دانش آموزى نيز در  صادق نژاد يادآور ش
ــرفته، ربات هاى  ــيرياب پيش ــاى ربات هاى مس ليگ ه
فوتباليست انسان نماى دانش آموزى، ربات هاى انسان 
ــك و ربات هاى  ــوزى، خالقيت در رباتي نماى دانش آم

ترابرى تدارك يافته است. 
ــابقات هوش مصنوعى نيز  وى در معرفى ليگ هاى مس
ــخيص  ــت: تعداد 10 ليگ در زمينه هاى تش اظهار داش
وضعيت آب و هواى جاده ها، تشخيص و ردگيرى خودرو 
ــازى همزمان ربات  در بزرگراه ها، مكان يابى و نقشه س
خانگى با تصاوير سقفى، تشخيص تقلب در اسناد علمى 
ــى به انگليسى، تشخيص  فارسى، ترجمه ماشينى فارس
ــخيص  ــايى فرامين صوتى، تش چهره در تصاوير، شناس

ــمند  ــواره اى، تصحيح هوش ــر ماه ــا در تصاوي هواپيم
ــناد متنى فارسى در بخش  قرائت نماز و دسته بندى اس
ــده  ــابقات هوش مصنوعى اميركبير پيش بينى ش مس

است.
رييس كميته فنى جشنواره بين المللى رباتيك و هوش 
ــاى رباتيك،  ــزارى كارگاه ه ــر، برگ ــى اميركبي مصنوع
اتوماسيون و هوش مصنوعى را از ديگر برنامه هاى جنبى 

اين جشنواره برشمرد.
ــى رباتيك  ــاى آموزش ــزارى كارگاه ه ــخ برگ وى تاري
ــان ماه ذكر  ــاى 27 و 28 آب ــنواره را روزه ــن جش در اي
ــنواره،  ــه برگزارى برنامه هاى جش كرد و گفت: در ادام
ــات هاى  ــك در زمينه رب ــى رباتي ــاى تخصص كارگاه ه
ــه ابزار ــين، جعب ــى، بينايى ماش ــات خانگ ــده، رب پرن

ــى  ــك صنعت ــا)، رباتي ــان نم ــات انس « Drake » (رب
ــگاه صنعتى  ــك دانش ــن رباتي ــط انجم و« Git » توس
اميركبير و  با حضور استادان برجسته ايران و كانادا برگزار 
ــركت كنندگان اعطا  مى شود و گواهى نامه معتبر به ش

خواهد شد.
ــگاهى تخصصى  صادق نژاد همچنين از برگزارى نمايش
ــوش مصنوعى و  ــيون و ه ــك، اتوماس ــوزه رباتي در ح
ــابقات در محل  ــته به آن نيز همزمان با مس صنايع وابس
ــى اميركبير  ــگاه صنعت ــاى دانش ــگاه ه ــى نمايش دائم

خبر داد.
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ــى از مهم ترين  ــاورى نانو يك ــى دانيم فن همان طور كه م
دستاوردهاى علمى است و در حقيقت، هنر و علم دستكارى و 
بازچينى اتم ها براى ساخت مواد، ابزارها و سيستم هاى مفيد 
در مقياس يك ميليارديم متر است. فنارى نانو فناورى است 
كه بر پايه دستكارى تك تك اتم ها و مولكول ها استوار است 
ــاختارى پيچيده را با خصوصيات  بدين منظور كه بتوان س
اتمى توليد كرد.اين  فناورى در بخش هاى مختلف كاربرد 

دارد.
ــى توانند آن را تحمل  اكثرمردم ازعرق پا رنج مى برند ونم
كنند به طور طبيعى هرپا داراى 250 هزارغدد عرقى است 
ــرق در روز توليد كنند.  كه قادرند حدود 500 ميلى ليتر ع
ــيله نانوذرات بهبود يافته اند  جوراب هاى نانويى كه به وس
از رشد باكترى ها وقارچ ها جلوگيرى كرده وبدين وسيله از 
چرب شدن وبدبو شدن پا جلوگيرى مى كنند واز بسيارى 
از مشكالتى كه در زمينه ى بوى بد پا وجود دارد جلوگيرى 
مى كنند.در واقع اين جوراب ها حكم جادوگر رابراى پادارند!

 جوراب هاى نانويى  داراى خصوصيات زير است:
جلوگيرى از ايجاد بوى نا مطبوع

از بين برنده باكترى ها ، قارچ ها و عوامل بيمارى زاى پا
عدم استفاده از هر گونه مواد شيميايى و حساسيت زا

تضمين كننده سالمت و بهداشت عمومى پا، فناورى 
نانو،نانو تكنولوژى،مقاالت نانو

ــاد خاصيت  ــرفته در ايج ــتفاده از تكنولوژى پيش اس
آنتى ميكروبيال

عدم نياز به شستشو با مواد شوينده قوى
 حفظ خاصيت ضد باكترى تا آخرين لحظه استفاده

 بافته شده از نخ كتان با كيفيت باال
 حافظ طراوت بهداشتى و برقرارى تعادل حرارتى بين 

پا و محيط پيرامون در جريان فعاليت هاى ورزشى
ــبتا خشك و با طراوت بدون   نگهدار ى پا به صورت نس

ايجاد حساسيت
 جلوگيرى از ايجاد الكتريسيته ساكن

 بهبود قارچ بين انگشتى پا
كاربرد اين جوراب ها در محيط هاى ورزشى،بيمارستانى، 
ــغلى،همگانى ــافرتى،نظامى،تحصيلى ،كارى و ش مس

ــترى در  ــه در كاربرد بيش ــد. يكى از نانو ذراتى ك  مى باش
ــد كه به  ــى دارد، نانوذرات  نقره مى باش جوراب هاى نانوي
دليل خواص ضد باكترى و ضد قارچى كه دارد براى مصارف 
بهداشتى وپزشكى استفاده مى شود.در الياف اين جوراب ها 

از نانوذرات نقره استفاده مى كنند.
نانوذرات نقره در زمان تماس با باكترى و قارچ هاى منفى ، 
سوخت و ساز آنها را مختل مى كند و باعث مهار رشد سلولى 
ــود. نانوذرات نقره تنفس باكترى ها و قارچ هاى  آنها مى ش
منفى را سركوب مى كند و با تاثير گذارى مستقيم در غشاى 
ــد باكترى و قارچ مى شود. سلول ميكروبى باعث مهار رش

نانوذرات  نقره مى تواند در طيف وسيعى از محصوالت درمانى 
نيز مانند مرهم براى سوختگى و تاول نيز به كار گرفته شود.

ــتى   همچنين نانوذرات نقره مى تواند در محصوالت بهداش
ــترها ) و يا بصورت  ژل آبى براى نقاط آكنه  جراحى ( پالس
ــتى،  ــره اى و همچنين حوله هاى بهداش ــاى حف و زخم ه

شلوارهاى چسبان و جوراب استفاده شود.
خواص نانوذرات نقره :

ــريع 3- غير سمى4- غير  ــيار زياد2- تاثير س 1- تاثير بس
ــيت زا 6- قابليت تحمل   محرك براى بدن 5- غير حساس
ــت بودن  ــاد) 7- آب دوس ــدارى زي ــرايط مختلف (پاي ش

 8- سازگارى با محيط زيست 9- مقاوم در برابر حرارت
ــازگارى در  ــت و س ــش مقاوم ــاد و افزاي ــدم ايج 10- ع

ميكروارگانيسم
ــه الياف،  ــدن ب ــيلور، اضافه ش ــر قابليت هاى نانو س از ديگ
ــر دادن  ــگ و... ، بدون تغيي ــنگ، رن ــراميك، س پليمر، س

ــت. نانوذرات نقره در زمان تماس با باكترى  خواص ماده اس
ــاز آنها را مختل مى كند و  و قارچ هاى منفى ، سوخت و س
ــلولى آنها مى شود. نانوذرات نقره تنفس  باعث مهار رشد س
ــركوب مى كند و با تاثير  باكترى ها و قارچ هاى منفى را س
گذارى مستقيم در غشاى سلول ميكروبى باعث مهار رشد 

باكترى و قارچ مى شود.
كاربرد نانوذرات نقره

ــره در مقياس نانو  ــم ذرات يون نق ــه مى داني همان طور ك
ــواص ضد  ــان nano silver) خ ــا هم ــوذرات نقره ي (نان
ــه، خواص ضد  ــال دارند. البت ــده يا آنتى باكتري عفونى كنن
عفونى كنندگى نقره از گذشته نيز شناخته شده بود. مثال قرار 
ــر روى جراحات زخميان جنگ ها، يا  دادن ظروف نقره اى ب
نگهدارى شير و لبنيات در ظروف نقره اى از نمونه هاى خواص 
آنتى باكتريال نقره است كه در زمان هاى گذشته نيز شناخته 
ــدن ذرات يون نقره موجب افزايش  شده بود. اما كوچك ش
ــطح نقره، و بنابراين افزايش واكنش پذيرى آن مى شود.  س
ــش دادن الياف پارچه ها با نانوذرات نقره موجب ايجاد  پوش
خواص ضد عفونى كنندگى در پارچه ها مى شود. بدين ترتيب، 
باكترى ها و قارچ ها امكان رشد و تكثير نمى يابند. اين ويژگى، 
ــش هايى كه بيشتر در معرض عرق  در مورد لباس ها و پوش
كردن هستند، مانند جوراب و كفش، موجب مى شود كه اين 
لباس ها و پوشش ها، على رغم عرق كردن، بو نگيرند. توصيه 
ما به شما عزيزان اين است كه در موقع خريد اين جوراب ها 
دقت فراوانى داشته باشند وبا توجه به تبليغات فراوانى كه در 
اين زمينه انجام مى شود هر جورابى را به اسم جوراب نانويى 
ــيارى مدعى اند كه محصوالت  ــد. چون بس خريدارى نكني
شان نانويى است اما الزم است بدانيد كه اين ها محصوالت 
آماده اى هستند كه يك اليه نانو(مثال نانوذرات نقره) روى 
آن قرار مى گيرد و بعد از چندين بار شستشو خاصيت نانويى 

آن ها از بين مى رود و ممكن است منجر به  بيمارى شود.

در دانشگاه اميركبير؛

رقابت هاى بين المللى رباتيك و هوش مصنوعى
 از امروزآغاز مى شود

جـادوى جـوراب هاى نـانويى
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ــان با اشاره  ــهر كاش ــوراى اسالمى ش ــيون اقتصادى ش عضو كميس
ــذاران به خصوص  ــرمايه گ ــيل هاى بزرگ حضور س ــود پتانس به وج
ــهر، ايجاد  ــگرى در اين ش ــف خدماتى و گردش ــاى مختل در بخش ه
ــهردارى را  ــازوكارهاى فعلى موجود در ش ــكيالتى بزرگ تر از س تش
ــاركت هاى مردمى الزم  ــذب مش ــذارى و ج ــرمايه گ براى مبحث س

دانست.
ــراى جذب  ــوق ها ب ــزود: موضوع ايجاد مش ــرى اف جواد حاجى قدي
ــى داراى برنامه،  ــرمايه گذاران و فعاالن اقتصادى داخلى و خارج س
ــاالنه  ــده اى از بودجه س ــهم عم ــت كه س ــان داراى اهميت اس چن
ــاس اعتبارات  ــور بر اس ــهرهاى كش ــهردارى هاى برخى كالن ش ش
ــرمايه گذاران طراحى و تصويب سهم مشاركت بخش خصوصى و س

 مى شود.
ــته ها و  ــه مهم ترين داش ــگرى را از جمل ــود گردش ــتر موج وى، بس
دارائى هاى شهر كاشان در حوزه ورود سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادى 
براى ارائه طرح ها و برنامه هاى شان و در نتيجه توسعه اين شهر دانست 
و يادآور شد: اقليم كاشان كه هم زمان در شرق و شمال شرق خود داراى 
ــو و در غرب و  ــگران از يك س منطقه كويرى بكر و جذاب براى گردش
شمال غرب داراى آب و هواى ييالقى و كوهستانى و سرسبز است و در 
داخل شهر كاشان نيز بافت تاريخى ارزشمندى را شاهد هستيم همه و 
همه نشان دهنده پتانسيل بزرگى در حيطه ورود سرمايه گذاران براى 
ايجاد طرح ها و پروژه هاى رفاهى، خدماتى و گردشگرى است و اهميت 
ــهرى در  اين موضوع در جايى بروز و ظهور مى يابد كه بدانيم كمتر ش
ــگرى  ــيلى در بحث جاذبه هاى طبيعى گردش ــور از چنين پتانس كش

بهره مى برد.
ــراى ورود  ــه داد: ب ــان ادام ــهر كاش ــالمى ش ــوراى اس خزانه دار ش
ــتن برنامه هدفمند و  ــرمايه گذاران داخلى و خارجى نيازمند داش س
ــته اى كامل از طرح ها و پروژه هاى مورد نياز در كاشان  به عبارتى بس
ــتيم تا  ــگرى هس و همه بخش هاى عمرانى و خدماتى رفاهى و گردش
ــرمايه گذاران با علم به وجود  بدين ترتيب ديگر فعاالن اقتصادى و س
ــوقى براى حضور  ــان مش ــعه اى كاش برنامه و هدف در طرح هاى توس
ــوان به ورود  ــند و در غير اين صورت نمى ت ــته باش ــهر داش در اين ش

سرمايه گذار اميدوار بود.
ــاب موردى برخى  ــتاب زدگى و انتخ ــرى با بيان اينكه ش حاجى قدي
ــرمايه گذارى در كاشان است،  طرح ها و پروژه ها آفت بخش جذب س
ــيت اين بخش و چشم اندازى كه قرار  تصريح كرد: با توجه به حساس
است براى آينده شهر كاشان از قبل ورود سرمايه گذاران ترسيم شود 
ــق در مورد برخى  ــده و دقي ــاور و ارائه طرح هاى مطالعه ش وجود مش
پروژه هاى الزم و ضرورى و مورد نياز شهروندان از نكاتى است كه نبايد 

از نظر دور داشت.

ــيج از 29 آبان تا 5 آذرماه به  ــتاوردهاى بس ــگاه دس  برپايى نمايش
مناسبت هفته بسيج در راستاى اقتصاد مقاومتى و اشتغال زايى در 

عرصه هاى مختلف برگزار مى شود.
عليرضا غيور در جلسه هماهنگى دستاوردهاى بسيج سازندگى، با 
اشاره به اينكه يكى از افتخارات نظام و كشور تشكيل بسيج بود كه 
ــد، اظهار داشت: اين تفكر و  بر اساس تشخيص امام راحل انجام ش
ــى در تاريخ انقالب و حفظ نظام  ــى ارزنده و اساس پيش بينى نقش
ــتاوردهاى مهمى كه اين نهاد  ــته كه اميدواريم با توجه به دس داش
ــالمى به همراه داشته است، بتوان خدمات  به پاخاسته با انقالب اس
مورد نياز مردم را از طريق اين نهاد به آنها ارائه كرد.معاون فرماندار 
ــه هايى با توجه به كار  گلپايگان با بيان اينكه برگزارى چنين برنام
ارزشمندى كه در بسيج سازندگى صورت مى گيرد، ذره اى كوچك 
ــود، تصريح كرد: اقدامات در خور  ــوب مى ش از اين اقدامات محس
توجهى كه به واسطه ظهور انقالب اسالمى با حركت پرشور بسيجيان 
در جاى جاى اين ميهن اسالمى در حال اجراست و بايدياد و خاطره 
ــتند تا اين پرچم را  ــيجيان دالورى كه از جان خود مايه گذاش بس

برافراشته نگه دارند، گرامى بداريم.
ــين فرماندهى ناحيه  ــاورى جانش ــرهنگ حميدرضا ي در ادامه س
ــپاه گلپايگان ضمن تقدير از تالش ها و اقدامات  مقاومت بسيج س
ــيج  ــتاى برنامه هاى بس ــگاران كه در راس ــانه و خبرن اصحاب رس
ــت: از تمامى دستگاه هاى ادارى و  همكارى داشته اند، اظهار داش
اجرايى شهرستان كه در زمينه برنامه هاى بسيج همواره همكارى 
داشته اند تا در حد توانايى شهرستانى موفق به ارائه برنامه هاى اين 
نهاد باشيم، تقدير كرده و اميدواريم با توجه به اينكه يكى از اهداف 
بسيج در بُعد سازندگى، بسيج سازندگى است، بتوانيم با برپايى اين 

نمايشگاه اقدامات بسيج را به مردم نشان دهيم.
ــيج از  ــتاوردهاى بس ــگاه دس ــزارى نمايش ــتاى برگ وى در راس
دستگاه هاى ذى ربط كه مى توانند نقش ارزنده اى در اين امر داشته 
باشند، خواستار همكارى شد و افزود: اين نمايشگاه در راستاى تاكيد 
رهبر معظم انقالب براى اجراى اقتصاد مقاومتى و اشتغال زايى برپا 
خواهد شد.جانشين فرماندهى ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان 
با اشاره به اينكه برپايى اين نمايشگاه مى تواند مردم و آحاد جامعه را 
با راه هاى مختلف اقتصاد مقاومتى آشنا كند، افزود: شناخت مردم 
از فعاليت هاى بسيج سازندگى در اين جنگ اقتصادى، اتكاى آنها به 

خود را افزايش مى دهد.
ــگاه دستاوردهاى بسيج  ــد: برپايى نمايش ياورى در پايان يادآور ش
ــبت هفته بسيج در محل سالن امور  از 29 آبان تا 5 آذرماه به مناس
تربيتى آموزش و پرورش گلپايگان با همكارى تمامى دستگاه هاى 

متولى و مديريت بسيج سازندگى برگزار شود.

به مناسبت هفته بسيج؛
نمايشگاه دستاوردهاى بسيج 

سازندگى در گلپايگان برپا مى شود

شتاب زدگى، آفت جذب سرمايه گذار 
در كاشان است

ظرفيت هاى تخصصى و تجربى  زاينده 
ــهردارى رود ــنل ش موجود در پرس

ــعه و  ــاى توس مى تواند راهگش
ــد. اين مطلب رامهندس رحيم  عمران شهرى باش
ــه شوراى ادارى  جافري  شهردار شهرضا در جلس
ــت : توان  ــوان كرده وگف ــهردارى عن كاركنان ش
پرسنل شهردارى شهرضا از لحاظ تخصص و تجربه 
بسيار باالست و با استفاده درست از اين تخصص ها

ــيل هاي  ــن ازپتانس ــو احس ــه نح ــوان ب ــى ت م
موجودبهترين استفاده رابه دست آوريم.

مهندس جافرى با تعريفى در مورد شهردارى ها به 
ــازمان هايى عمومى و غير دولتى ، كار در  عنوان س
شهردارى را يكى از مشكل ترين كارها دانست چرا 
كه در اين مجموعه دو نوع مديريت بايد توام با هم 
اعمال شود. يك مديريت به عنوان مديريت درآمد و 
ديگرى به عنوان مديريت هزينه  كه اين دو مديريت 
ــتاى تامين بيش از 135 وظيفه  توام با هم در راس
اصلى مى باشد كه قانون براى شهردارى ها تعريف 

و تكليف نموده است.
ــب رضايتمندي  ــاره به كس ــهردار شهرضا بااش ش
ــه اى كه اين  ــيدن به نقط ــهروندان گفت: رس ش
ــهروندان  ــد و رضايت ش ــده باش وظايف محقق ش
ــزى و هدف گذارى  حاصل آيد منوط به برنامه ري

مى باشد. 
ــهرى كه  وي درادامه اظهار اميدوارى نمود  در ش
ــرفت مى باشد و داراى  ــتعد رشد و پيش بسيار مس
ــيدن  ــتعدادهاى وااليى براى رس ــا و اس زمينه ه
ــكارى و  ــوان با هم ــد بت ــهر ايده آل مى باش به ش
ــتفاده از  ــهردارى و اس ــنل ش تالش مجدانه پرس

ــان  ظرفيت هاى تخصصى و تجربى موجود در ايش
ــد بتوان ــوان مى باش ــنى آنها ج ــه ميانگين س ك

ــت يافت  و كارهائى انجام  به افق هاى روشنى دس
ــمگير و قابل مالحظه و مايه سرافرازى  داد كه چش

باشد.
ــراى  ــى را ب ــه اساس ــرى دو وظيف ــدس جاف مهن
ــت: ابتدااداره امور  شهردارى ها قابل تعريف دانس
ــل زحمات  ــود  كه حاص ــهر و حفظ وضع موج ش
ــد و دوم شهرسازى  مديران قبلى در شهر مى باش
ــعه  ــمند و هدفمند توس ــه هوش ــاى ادام به معن
ــت و با محيط  ــهر كه قطعا با عمران متفاوت اس ش
ــت و در اصل يك تخصص بين  زيست متفاوت اس
ــهر به صورت  ــاختن ش ــته اى براى نيل به س رش
ــتدالل و قطعا دور از اعمال  منطقى و منطبق با اس

ساليق شخصى مى باشد.
ــراى  ــد ب ــا باي ــازى م ــود: در شهرس وي تاكيدنم
هركارمان استدالل داشته باشيم. چرا كه با توجه به 
ورود به فصل سرد سال ، زمانى براى از دست دادن و

هزينه اى براى آزمون و خطا نداريم و بر اين اساس 
از همه انتظار مى رود  از كارهاى عجوالنه بپرهيزيد  
ــه كه عقل و  ــاس آنچ ــهر بر اس و آينده آباد اين ش
ــى و مديريت  ــون حكم مى كند طراح منطق و قان

شود.
شهردارشهرضا در ادامه تعيين تكليف پروژه هاى 
نيمه تمام ، انضباط مالى ( حركت در مسير بودجه 
ــورا، صرفه جويى در هزينه هاى اضافى،  مصوب ش
تالش در جهت تحقق بودجه و برنامه ريزى وصول 
درآمدها ) وانضباط ادارى  را مورد تاكيد قرار داد و 
سرعت بخشى در انجام امور شهروندان و مراجعان 

ــد و گفت به اميد خداوند  شهردارى را خواستار ش
ــاى مختلف و تعيين  ــكيل كارگروه ه متعال با تش
ــير  ــن كارگروه ها حركت در مس ــى براى اي دبيران
مديريت شهرى را برمبناى مطالعه ، كاركارشناسانه 

و برنامه ريزى استوار خواهيم نمود.
ــهردار ناحيه دو در  ــه زينعلى ، ش در آغاز اين جلس
ــهردارى ابراز  ــى همكاران ش ــتاى هم انديش راس
اميدوارى كرد كه در طول دوران مديريت مهندس 
جافرى به عنوان شهردار جديد شاهد پيشرفت هاى 

خوبى در شهر در زمينه هاى مختلف باشيم.
ــندى  ــاكرم فرهمنديان با ابراز خرس ــه ش در ادام
ــه  ــهرضا ب ــرى در ش ــدس جاف ــور مهن از حض
ــرمايه هر  ــهرضا ، س ــهردار جديددر ش ــوان ش عن
ــرمايه انسانى  مجموعه اى را در باالترين درجه ، س
نام برد و گفت بحمداهللا شهردارى شهرضا از غناى 
ــاى كارآمد و جوان و  ــاظ وجود نيروه خوبى به لح

متخصص برخوردار است .
ــهر ابراز اميدوارى  ــالمى ش ــوراى اس اين عضو ش
ــوراى  ــهردارى و ش نمود كه با همكارى متقابل ش
ــنل خدوم شهردارى  ــهر و تالش پرس اسالمى ش
ــهر رقم زد و با  ــك دوران طاليى را براى ش بتوان ي
ــام و اجراى پروژه هاى  تكميل پروژه هاى نيمه تم
جديد يادگارى ماندگار از اين دوره شوراى شهر و 
حضور شهردار جديد براى شهروندان محترم به جا 
ــهرى  ــنعلى انصارى، معاون خدمات ش بماند.حس
شهردارى و غالمحسين رضائى، شهردار ناحيه يك 
نيز به عنوان دونفر از پرسنل شهردارى بودند كه در 
اين جلسه با بيان مطالبى در خصوص شهردارى به 

ايراد سخن پرداختند.

فقدان سند مالكيت
8/602 شماره: 1394/37/131138  خانم اشرف يدنگ زواره به استناد 
دو برگ استشهاديه محلى كه هويت و امضاى شهود رسمًا گواهى شده 
است  ومدعى است كه سند مالكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 159 
فرعى واقع در زواره شانزده اصلى گرمسير بخش هفده اصفهان كه در 
صفحه 324 دفتر82 امالك بنام قنبر شــفيعى ثبت و سند صادر و تسليم 
گرديده و نامبرده يكدانــگ و يك چهارم دانگ از ملــك مرقوم را به غير 
انتقال  نموده و همچنين طى ســند صداق شــماره 1345/11/22-1948 
دفتر 13 زواره به خانم اشرف يدنگ زواره  انتقال داده و به حكايت دفتر 
امالك معامله اى انجام نگرديده و در اثر ســهم انگارى مفقود شده است 
نظر به اينكه درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده، طبق ماده 
120 اصالحى آيين نامــه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس 
مدعى انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نسبت به آن يا 
وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالكيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
يا ارائه كننده مســترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر
 به متقاضى تسليم خواهد شد. م الف 802 ذبيح اله فدايى رئيس ثبت اسناد 

و امالك زواره
فقدان سند مالكيت

8/603 شــماره: 1394/37/130216  آقــاى جــواد حديــدى به موجب 
وكالتنامه شــماره 92728-1394/8/14 از طرف ورثه ســيد محمدعلى 
احتشامى باستناد دو برگ استشهاديه محلى كه هويت و امضاء مشهود 
رسما گواهى شده و مدعى است كه ســند مالكيت ششدانگ پالك 1364 
فرعى واقع در زواره شانزده اصلى گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه 
در صفحه 477 دفتر 85 امالك بنام ســيد محمد محيط طباطبايى ثبت و 
سند صادر و تسليم گرديده و طى سند انتقال شماره 1323/5/16-2354  
دفتر 50 تمامت مالكيت خويش را به سيد محمد على احتشامى فرزند حاج 
ســيد محمد انتقال قطعى داده و به حكايت دفتر امــالك معامله اى انجام 
نگرديده و در اثر اسباب كشى مفقود شده است نظر به اينكه درخواست 
صدور ســند مالكيت المثنى نموده، طبق مــاده 120 اصالحى آيين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله (غير از 
آنچه در اين آگهى ذكر شده) نســبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند يا ارائه كننده مســترد گردد:
 اگر ظرف مهلــت مقرر اعتراضى نرســد يا در صــورت اعتراض اصل 
ســند ارائه نشــود المثنــى ســند مالكيت مرقــوم صادر بــه متقاضى
 تسليم خواهد شــد. م الف 803 ذبيح اله فدايى رئيس ثبت اسناد و امالك 

زواره
ابالغ اجرائيه

8/600 شــماره پرونده: 139404002004000505/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9401230/2 شــماره ابالغيه: 139405102004003099 آگهى 
ابالغ اجرائيه پرونده كالســه: 9401230 بدينوســيله رضا و ســيما و 
حميدرضا همگى سبحانى دليگانى ورثه على سبحانى دليگانى بدهكاران 
پرونده كه برابر گزارش مامــور مربوطه در نشــانى اصفهان، خيابان 
مشتاق دوم، خيابان مهر، كوچه شهيد عليخانى، بلوار مهر، نبش ارمغان 

پالك 204 و 202 كدپســتى 8158966974 ابالغ واقعى بــه نامبردگان 
ميسر نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر سند رهنى شماره 151213 مورخ 
1391/12/26 تنظيمى در دفترخانه شماره يك اصفهان، بستانكار بانك 
صادرات ايران مبادرت به صدور اجرائيه كالسه 9401230 را نموده كه 
برابر آن مبلغ 1/900/000/000 ريال اصل طلب و مبلغ 1/609/898/630 
ريال اجور عقب افتاده سود و از تاريخ 1394/2/28 تا زمان وصول ذمه 
روزانه 2/03/137 ريال و حق الوكالــه به مبلغ 5/000/000 ريال بدهكار 
مى باشيد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شــما درج و 
منتشر و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب مى  
گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحى 
قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34  مكرر آن مصوب 29/11/86 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاى بستانكار پس از 
ارزيابى مورد وثيقه تماميت ششدانگ پالك 14916/112 واقع در اراضى 
سيف آباد بخش پنج ثبت اصفهان و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه 
از تاريخ قطعيت ارزيابى و با برگزارى مزايده نسبت به وصول مطالبات 
مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى مزايده آگهى ديگرى 
منتشر نخواهد شــد. م الف 23413 اســدى- رئيس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان 
ابالغ

8/559 شماره پرونده: 8804002127000053/1 شماره بايگانى پرونده: 
8800054 شماره آگهى ابالغيه:  139403802127000043 در موضوع 
پرونده اجرائى به شــماره بايگانى 8800054 له بانك صادرات شــعبه 
اصفهان و عليه ناصر همت بدينوسيله به ورثه مرحوم ناصر همت اعالم 
مى دارد مورث شما مبلغ نهصد و شصت و نه ميليون ريال از تسهيالت 
بانك صادرات اســتان اصفهان اســتفاده نموده كه در قبال استفاده از 
تسهيالت مذكور تمامت ششــدانگ قطعه زمين بانضمام جاده متروكه 
شــماره 313 فرعى واقع در زرهه 19 اصلى بخش يك ثبتى شهرضا كه 
بانضمام پالك هاى 5 و 2 و 3 و 300 جمعا تشكيل يك واحد گاودارى را مى 
دهد با كليه متعلقات و منضمات در آن اعم از چاه موتورى و ساختمانهاى 
موجود در آن و تمامى ماشــين آالت تاسيســات اعيانــى و تجهيزات و 
ملزومات در محل اجراى طرح با قيد به اينكه آنچه هم بعدا در محل اجراى 
طرح به وجود آيد و موجود گردد ملكى مورث شما به موجب سند رهنى 
55643 مورخ 1384/02/03 دفتر 17 اصفهان در رهن بانك مذكور قرار 
گرفته كه به علت عدم پرداخت بدهى و باســتناد ماده 34 اصالحى قانون 
ثبت بستانكار تقاضاى صدور اجرائيه توسط دفترخانه تنظيم كننده سند 
را نموده كه اجرائيه به مبلغ يك ميليــارد و چهارصد و پنج ميليون ريال 
تا تاريخ 1387/12/30 بابت اصل و اجــور عقب افتاده كه از اين تاريخ به 
بعد روزانه مبلغ پانصد و هفده هزار و ششــصد و هشتاد و پنج ريال به 
آن اضافه مى گردد صادر و به اين اجرا ارســال و پرونده تحت شماره 
بايگانى 8800054 تشكيل گرديد و اجرائيه از طريق انتشار در روزنامه 
به مورث شما ابالغ شده است. سپس بانك بستانكار درخواست ارزيابى 
مورد رهن نموده كه در تاريخ 1394/8/12 كارشناس رسمى دادگسترى 
در معيت مامور اجرا و با معرفى نماينده بانك به محل مورد رهن مراجعه و 
نسبت به ارزيابى اقدام كه تاكنون نظريه كارشناسى به اين اجرا ارائه نشده 
اســت. اين اطالعيه جهت اطالع به وراث مرحوم ناصر همت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد. مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شهرضا

 مزايده
8/341 شعبه اول اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده كالســه 3270/94و3271 ش ج/ اول له آقاى ســعيد مهرى عليه 
منصور كرمى فرزند على كرم بــه آدرس اصفهان، خ چهارباغ باال، كوى 
فرشاد، مسجد حاج صدرا، بن بست مسلم حسينى، پالك 25 بابت محكوم 
به و هزينه هاى اجرايى در پرونده كالسه 3270/94 به مبلغ 29/849/972 
ريال و در پرونده 3271/94 به مبلغ 52/222/583 ريال كه جمعًا به مبلغ 
83/932/555 مى باشد اموال توقيفى به شرح يك دستگاه خودرو پرايد 
نوك مدادى به شماره انتظامى 53- 736 ص 79 مدل سال 1385 به شماره 
شاسى 61412285907368 و شماره موتور M 13-1632051 مى باشد 
وضعيت اتومبيل در حال حاضر به علت توقف طوالنى در پاركينگ قابل 
روشن شده نبود ليكن موتور گيربكس، ديفرنسيل نسبتاً مرتب، بدنه داراى 
خشهاى محيطى و چراغهاى جلو شكسته، داشبورد و شيشه ها سالم و 
الستيكها حدودا 50� عاج و باطرى فرسوده است. تودوزى فرسوده است 
بيمه نامه رويت نگرديد. با توجه به وضعيت موجود و اوضاع فعلى بازار 
مبلغ 80/000/000 ريال هشــت ميليون تومان توسط كارشناس رسمى 
دادگسترى ارزيابى و اعالم مى گردد. كه مورد اعتراض هيچ يك از طرفين 
قرار نگرفته است. در نظر دارد جلســه مزايده ايى در مورخ 94/9/10 در 
ساعت10 تا 9 صبح در محل اجراى احكام واقع در خيابان شيخ صدوق 
شــمالى، چهارراه وكال برگزار مى گردد. طالبين شــركت در مزايده مى 
توانند با واريز ده درصد از مبلغ پايه به شماره حساب 2171350205001 
بانك ملى و ارائه آن فيش به اجراى احكام از اموال بازديد نمايند پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف 22300 اجراى احكام 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

7/517 شــماره آگهــى: 139403902004000187 شــماره پرونــده: 
139304002004000139 آگهــى مزايــده پرونــده اجرايى كالســه: 
9300599 شــش دانگ يك قطعه زمين پالك شماره 1992 فرعى مجزى 
شده از شماره 250 از 11 اصلى به مساحت 196 متر مربع واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان بــه آدرس، اصفهان، خيابان فروغــى، جنب بانك ملى، 
كوچه امير كبير، بن بست هالل پالك 11 كه ســند مالكيت آن در صفحه 
41 دفتر 945  امالك ذيل ثبت شماره 213887 ثبت و صادر شده است با 
حدود: شماال خط مستقيم مفروض است به قطعه پالك 1995 به طول 10 
متر شرقا خط مستقيم مفروض است به قطعه پالك 1993 به طول 20/5 
متر جنوبًا خط مستقيم مفروض است به كوچه 4 مترى به طول 9/15 متر 
غربا خط مستقيم مفروض اســت به قطعه 1991 به طول 20/60 متر كه 
طبق نظر كارشناس رسمى ملك مذكور شمالى و درب به حياط مى باشد 
و با قدمتى حدود 28 سال كه شامل يك زير زمين مسكونى و يك واحد در 
همكف مى باشد، نماى ســنگ و حياط موزاييك مى باشد، درب و پنجره 
ساختمان آلومينيومى مى باشد. واحد زير زمين داراى آشپزخانه اپن و 
هال و يك خواب و حمام و دستشويى مى باشد و ديوارها از گچ پوشيده 
شده و كف ساختمان موازييك و آشپزخانه و حمام و دستشويى كاشى 
و سراميك شده است راه ورودى از حياط و يك راهرو و مشترك نيز با 
طبقه همكف دارد كه نور واحد از حياط تامين مى گردد واحد همكف نيز 
ديوارها از گچ پوشيده شده و داراى هال و يك خواب و آشپزخانه غير اپن 
و كف موزاييك و يك تراس رو به حياط دارد. كل ساختمان با ديوار باربر 
و سقف از تيرآهن و آجر ساخته شده است. گرمايش ساختمان با بخارى 
گازى و سرمايش آن با كولر آبى و داراى اشــتراك تلفن و آب و برق و 

فاضالب و گاز مى باشــد و عرصه ملك در حال حاضر 196 متر مربع و 
پس از عقب نشــينى مصوب از ســمت كوچه چهار مترى برابر 177/13 
متر مربع مى باشد و اعيانى طبقه زير زمين 106 متر مربع و طبقه همكف 
119 متر مربع مى باشــد ملكى خانم زهره موالنا اصفهانى كه طبق سند 
رهنى شماره 3843-91/07/26 دفترخانه اسناد رسمى 254 اصفهان در 
رهن بانك ملت اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بانك ملك فوق فاقد 
بيمه مى باشد و از ســاعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 94/9/24 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 
3/920/000/000 ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعــم 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 فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنًا اين آگهى در يك نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/08/25 درج و منتشــر 
مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. 
توضيحًا جهت شــركت در جلســه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده 
طى فيش مخصوص اداره اجــرا به همراه تقاضاى كتبــى و ارائه كارت 
شناســايى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد 
را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:21133  اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان
مزايده

8/556شــماره نامــه : 9410113623300426 شــماره پرونــده : 
9209983623100380 شماره بايگانى شــعبه : 930071 اجراى احكام 
مدنى دادگســترى شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد 
اجراييه در پرونده كالسه 930071 مدنى كه به موجب آن ورثه مرحوم 
عباس يوسفى محكومند به پرداخت مهريه در حق خانم منيژه داودى نژاد 
و پرداخت مبلغ 21773249 ريال به عنــوان هزينه اجرا در حق صندوق 
دولت. با توجه به اينكه محكوم عليه طوعــًا در صدد اجراى مفاد اجراييه 
بر نيامده است فلذا ماترك متوفى به شرح ذيل از طريق مزايده به  فروش 
مى رساند : تمامى ششدانگ ملك واقع در مهاباد روستاى موغار كوچه 
شهيد حجازى منزل مرحوم عباس يوســفى پالك 273 فاقد سند رسمى 
كه به صورت قولنامه اى ميباشــد داراى مســاحت عرصه به مساحت 
326 متر مربع و اعيانــى 171/70 متر مربع در يك طبقه ارزيابى شــده 
توسط كارشــناس رســمى به مبلغ 862000000 ريال متقاضيان خريد 
مى توانند در روز مزايده در جلســه مزايده حضور يافتــه و تا پنج روز 
قبل از تاريخ مزايده ملكى را كه آگهى شــده مالحظه نمايند ملك فوق به 
شخصى واگذار ميشود كه باالترين پيشنهاد را ارايه نمايد. برنده مزايده 
بايد 10 درصد بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم 
نمايد و مابقى انرا ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در 
صورتى كه ما بقى بهاى اموال را نپردازد ســپرده او پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط مى گــردد. تاريخ مزايــده : 94/09/14 روز : 
شنبه ساعت 9 صبح  مكان مزايده : واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرستان اردستان م الف 800 مختاريان پور مدير اجراى احكام مدنى 

دادگسترى اردستان

ظرفيت هاى  تخصصى و تجربى 
موجود در پرسنل شهردارى

 مى تواند راهگشاى توسعه و 
عمران شهرى باشد
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طب سنتى

خبر

ــت كه درد در كف پا بر اثر ضربه يا فعاليت زياد اتفاق افتاده  ممكن اس
باشد، اما با تداوم درد در اين ناحيه به مدت شش هفته حتما به پزشك 

مراجعه كنيد.
ــا به ويژه در  ــاره دردهاى مختلف كف پ ــين فائزى پور،  درب دكتر حس
ــان آرتروز ــته درد صبحگاهى در كف پا را نش ــت: در گذش خانم ها گف

 مى دانستند، مگر اينكه خالف آن ثابت شود؛ اما به مرور مشخص شد كه 
كار كردن زياد، التهاب ميان كف پا را به دنبال دارد و گاهى شكستگى، 
ــث ايجاد درد  ــز مى تواند باع ــوردن و تصادف ني ــى، ضربه خ در رفتگ

شود.
داليل دردهاى كف پا

ــاس  ــا احس ــف پ ــى در ك ــر درد صبحگاه ــزود: اگ ــه اف وى در ادام
ــد؛ اما اگر  ــم باش ــارى رماتيس ــه اول مى تواند بيم ــود، در وهل مى ش
ــت كه به دليل  ــود ممكن اس ــگام راه رفتن اين درد ايجاد مى ش به هن
ــه پديده هاى  ــد،يا اينك ــنه باش ــار پاش ــارى خ ــه بيم ــدن ب مبتال ش
ــا موجب اين درد  ــام تاندون هاى كف پ التهابى در غالف عضالت و ني

شود. 
ارتباط درد در كف پا با كمر درد

ــراه با درد  ــار هم ــه اگر بيم ــاره به اينك ــص با اش ــك متخص اين پزش
ــان از  ــد نش ــته باش ــواب رفتگى داش ــدن و خ ــور ش ــاس مورم احس
ــاد درد در  ــل ايج ــزود: دالي ــت، اف ــر اس ــه كم ــكالت در ناحي مش
ــد  ــه عصبى باش ــل تحريك ريش ــه دلي ــا مى تواند ب ــوزك پ ناحيه ق
ــده تاندون ها  ــده كنن ــاده لغزن ــد م ــش از ح ــح بي ــت ترش ــه عل و ب
ــه  ــاز ب ــت ني ــن حال ــوال در اي ــه معم ــود ك ــل ش ــت تبدي ــه كيس ب
ــرد قابل قبول  ــت ظاهر آن براى ف ــود ندارد، اما ممكن اس جراحى وج

نباشد. 
ــار  ــرس در بيم ــارى نق ــابقه بيم ــر س ــرد: اگ ــد ك ــور، تاكي فائزى پ
ــيد  ــز داراى اس ــت قرم ــرف گوش ــل مص ــه دلي ــود دارد و ب وج
ــاب در  ــث الته ــد باع ــوع مى توان ــن موض ــت اي ــاال اس ــك ب اوري
ــرى  ــه درگي ــى ك ــته بيمارى هاي ــه سردس ــود ك ــل وى ش مفص
ــد» ــت روماتوئي ــد «آرتري ــاد مى كن ــل ايج ــادى در مفاص زي

 است.
ــاره به اينكه نقرس، تب مالت، بيمارى هاى  اين فوق تخصص زانو با اش
سيستمى، و لوپوس مى توانند باعث التهاب در مفاصل شوند، خاطرنشان 
كرد: بايد براى درمان دردهاى كف پا، بيمارى هاى زمينه اى وى بررسى 
شود كه اگر به عنوان مثال فرد بيمارى ديابت دارد اين بيمارى اصالح 

شود.
ــراى درمان اين  ــنه نيز بيان كرد: ب وى درباره درمان بيمارى خارپاش

بيمارى از يك ماده ژله اى در كف پا استفاده مى شود.
ــه كف و  ــوط ب ــاى مرب ــان بيمارى ه ــه داد: در درم ــور، ادام فائزى پ
ــن موضوع  ــه اى دارد اي ــارى زمين ــابقه بيم ــرد س ــر ف ــا اگ قوزك پ
ــرى  ــن آن جلوگي ــدت گرفت از ش ــا  ت ــود  ــى ش ــد بررس باي
ــاد ــت زي ــر فعالي ث ــر ا ــا ب ــه ي ــر ضرب ث ــر ا ــر درد ب ــود؛ اگ ش

ــرف  ــتراحت برط ــا اس ــت ب ــن اس ــد ممك ــاده باش فت ــاق ا تف  ا
ــش هفته فرد بايد به پزشك مراجعه  ــود، اما با تداوم درد به مدت ش ش

كند.

 محققان دانشگاه كينگز كالج لندن، دانشگاه يورك و امپريال كالج لندن 
يك ژن تنظيم كننده عملكرد عصب ها را شناسايى كرده اند كه مى تواند 

در درمان پاركينسون موثر باشد.
اين دستاورد با بررسى بيمارى پاركينسون در مگس هاى ميوه حاصل 
ــده به طور  ــارى تحليل برن ــان را در مورد اين بيم ــد كه درك انس ش

چشمگيرى افزايش مى دهد.
بيمارى پاركينسون يك بيمارى شايع است كه بيش از هفت ميليون نفر 

را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده  است.
 اين بيمارى باعث كاهش فزآينده عملكرد حركتى و همچنين اختالل 
ــود و درمان هاى كنونى به جاى درمان  روانى و مسائل شناختى مى ش

ريشه اى، تنها با عالئم اين بيمارى مقابله مى كنند.
ــود را  ــد، تحقيقات خ ــن رون ــر اي ــراى تغيي ــالش ب ــم، در ت ــن تي اي
ــن  ــن ژن اي ــش از اي ــد. پي ــز كردن ــوه متمرك ــس مي ــر روى مگ ب
ــر و قابليت  ــول عم ــورد افزايش ط ــق در م ــراى تحقي ــودات ب موج
ــده  ــتكارى ش ــرطانى دس ــلول هاى س ــايى س ــراى شناس ــا ب آن ه
ــون كمك گرفته  ــارى پاركينس ــارزه با بيم ــون از آن ها براى مب و اكن

شده است.
يافته هاى تازه محققان بر روى ژن هاى مگس ميوه مبتال به پاركينسون 
ــر  ــيگنالى را منتش ــيب ديده، س ــه ميتوكندرى هاى آس ــان داد ك نش
ــرده و  ــف ك ــى را متوق ــلول هاى عصب ــرد س ــه عملك ــد ك مى كنن
ــام HIFalpha تنظيم  ــه ن ــده ب ــناخته ش ــك ژن ش ــا ي ــود را ب خ

مى كنند.
ــپس دريافتند هنگامى كه ژن غير فعال بود، عملكرد  ــمندان س دانش
عصب ها كه به طور معمول توسط ميتوكندرى هاى آسيب ديده غيرفعال 
ــتر سلول هاى عصبى جلوگيرى  شده بود، بازيابى شده و از نقصان بيش

مى كرد. 
ــوه مبتال به  ــن ژن در مگس مي ــان غير فعال كردن اي همان اثر در زم
ــت اين روش  ــان مى دهد ممكن اس ــد كه نش ــندرم لى مشاهده ش س
ــد ــدد مفي ــى متع ــده عصب ــل برن ــاى تحلي ــان بيمارى ه در درم

 باشد.
ــود دارد، اين تحقيق  ــان نيز وج از آنجايى كه ژن HIFalpha در انس

مى تواند به درمان هاى جديد منجر شود.
دكتر جوزف بيتمن از دانشگاه كينگز كالج لندن اظهار كرد: مگس هاى 
ــان، به تدريج عملكرد حركتى  مبتال به بيمارى پاركينسون مانند انس
ــامل تاثير منفى بر توانايى آنها  خود را از دست مى دهند كه اين امر ش

براى باال رفتن است.
ــور  ــه ط ــاص ب ــك ژن خ ــردن ي ــال ك ــر فع ــه غي ــم ك ــا دريافتي  م
ــود آنها كمك  ــى و توانايى صع ــود عملكرد حركت ــمگيرى به بهب چش

مى كند.
محققان يافته هاى خود را درمجله مجموعه مقاالت آكادمى ملى علوم 

آمريكا منتشر كردند.

درد مداوم كف پا را جدى بگيريد

كشف راهى براى درمان 
بيمارى  پاركينسون

دريچه

ــدان) گاهى پيش  ــردن دن ــدان (پر ك ــد از ترميم دن بع
ــوند. درد چشمگير  ــاس مى ش مى آيد كه دندان ها حس
بعد از ترميم، البته شايع نيست؛ ولى روز اول ممكن است

ــود.  ــه ش ــرد تجرب ــط ف ــى از درد توس ــه هاي  درج
ــت چند روز  ــم دندان ممكن اس ــيت بعد از ترمي حساس
ــيت و  ــد. ادامه حساس ــته باش ــه ادامه داش تا چند هفت
آزاردهنده بودند آن بعد از سپرى شدن اين مدت، بيانگر 
ــترى مورد نياز است.  ــت كه مداخله درمانى بيش اين اس
اين مداخله مى تواند از تعويض ترميم با يك ترميم ديگر 
ــامل  ــى آن دندان را ش يا اجراى كف بندى تا عصب كش

شود.
انواع درد بعد از پر كردن دندان

ــت با يكى از انواع درد و  بعد از پر كردن دندان ممكن اس
حساسيت دندان هاى تان مواجه شويد:

درد حين جويدن: 
ــدن  ــدان و رفع ش ــردن دن ــد از پر ك ــه بع اگر بالفاصل
ــته باشد،  ــى، حس درد حين جويدن وجود داش بى حس
ــه اى تماس  ــا در نقط ــت ي ــاال پركردگى بلند اس احتم
ــك خود مراجعه كنيد  زودرس دارد و بايد به دندان پزش
ــد. در حالت هاى  ــالح كن ــى را تنظيم و اص ــا پركردگ ت
ــتخوان،  ــاب و آثار عفونت به اس ــت الته ديگر ممكن اس
ــراى جلوگيرى از  ــد و ب ــيده باش ــه دندان رس دور ريش
ــى ــت رفتن دندان، تنها راه چاره درمان عصب كش دس

 باشد.
درد و حساسيت به دنبال گرما و سرما: 

ــه  ــيت و درد ب ــى از حساس ــه هاي ــم درج ــد از ترمي بع
تحريك هاى حرارتى مثل بستنى سرد و چاى گرم طبيعى 
است. به شرطى كه بيش از چند ثانيه طول نكشد و خيلى 
ــتن عامل تحريك حرارتى  ــد. با برداش آزاردهنده نباش
(منبع گرما يا سرما) درد دندان بالفاصله برطرف مى شود 
اما اگر اين درد بعد از برداشتن عامل ايجاد درد، كماكان 
ادامه پيدا كند و ماهيت نبض دار، خود به خودى و حتى 
ــه (عصب كشى)  آزاردهنده پيدا كند، نياز به درمان ريش

را مطرح مى كند.
چقدر بايد صبر كنيم تـا درد بعد از پر كردن خوب 

شود؟
ــديد  ــردن بعد از 2 روز اول آنقدر ش اگر درد بعد از پر ك
ــت، اگر درد  ــرده اس ــما را مختل ك ــت كه زندگى ش اس
ــد از يكى دو روز  ــد و اگر بع ــبانه يا درد نبض دار داري ش
ــويد،  ــه مصرف دارو براى كنترل درد مى ش اول مجبور ب
ــن فرصت به  ــيد و در اولي ــار بكش ــت انتظ ــازى نيس ني
ــوارد را با او درميان  ــك مراجعه كرده و اين م دندان پزش

بگذاريد.
ــدان براى چند  ــيت جزئى بعد از پر كردن دن اما حساس
ــايد  ــت. ش ــه آينده طبيعى اس ــد هفت ــى چن روز و حت
ــاس  ــتنى و چاى احس ــما در خوردن آب خنك، بس ش
ــه اين مواد غذايى  ــت هميش ناراحتى كنيد اما قرار نيس
ــدرت مداراى  ــرف كنيد. ق ــه آينده مص را در چند هفت

ــت.  ــن كننده اى اس ــل تعيي ــورد، عام ــما در اين م ش
ــما تعيين مى كنيد كه دندان تان توسط  گاهى اوقات ش

دندان پزشك و اندودنتيست عصب كشى شود يا نشود!
ــتيم درد  از نظر اخالقى ما به عنوان درمانگر موظف هس
را براى شما برطرف كنيم ولو اينكه مجبور باشيم دندان 
ــى)  ــدن (بدون عصب كش ــد از پرش ــده اى را كه بع زن

حساسيت آن برطرف نمى شود، عصب كشى بكنيم.
چطور با اين درد كنار بياييم؟

ــد  ن ــايد بتوا ــه ش ــود دارد ك ــا وج ــى روش ه برخ
ــر كند.  ــما را كمت ــم دندان ش ــد از ترمي ــيت بع حساس
ــد روز اول  ــدان در چن ــدن درد دن ــش آم ــوارد پي در م
ــت. ــر اس ــددرد موث ــتفاده از داروى ض ــم، اس ترمي

ــش  ــراى كاه ــيت ب ــاى ضدحساس ــدان ه ــر دن  خمي
حساسيت اين دندان ها مطرح شده اند اما معلوم نيست 
ــدازه موفق  ــده تا چه ان ــدان هاى ترميم ش در موارد دن

هستند. 
ــيت  ــود كه حساس ــر بالطبع باعث مى ش تحريك كمت
ــا و  ــى ه ــرف خوراك ــم. از مص ــاس كني ــرى احس كمت
ــى گرم  ــرد و خيل ــى س ــاى خيل ــا با دم ــاميدنى ه آش
ــفت هم  ــاى خيلى س ــى ه ــد. خوراك ــوددارى كني خ
ــيت ايجاد كنند.  ــت حساس بر روى پركردگى ممكن اس
ــيت دندان  ــت زمان حساس ــه اگر گذش در نهايت اينك
ــود مراجعه  ــك خ ــما را برطرف نكرد، به دندان پزش ش

كنيد. 
دليل حساسـيت دندانـى بعـد از ترميـم دندان 

چيست؟
ــه هنگام  ــا اينك ــا توجه ب ــيدگى ب ــت پوس حين برداش
ــروق و  ــت و داراى ع ــده اس ــدان زن ــدان، دن ترميم دن
ــن  ــكال ممك ــيب مكاني ــت، آس ــپ اس ــاب در پال اعص
ــد.  ــده باش ــدان وارد ش ــده دن ــت زن ــه باف ــت ب اس
ــى تواند اين  ــه خوبى م ــت ب البته چون دندان زنده اس
ــت  ــن روند درس ــى همي ــد، ول ــى كن ــيب را خنث آس

ــان دارد. ــه زم ــم، نياز ب ــدن يك زخ ــد خوب ش مانن
ــيب  ــت آس ــن اس ــادرى ممك ــوارد ن  در م

ــد كه بافت زنده  به حدى باش
ــده  ــد از عه ــدان نتوان دن
ــد و درد  ــار آن بربياي مه
ــا اينكه  ــدا نكند ي التيام پي

ــش  ــه اى پي ــه گون ــرايط ب ش
ــت  ــانى خود را از دس ــدان خونرس برود كه دن

ــده و  ــام، عصبش عفونى ش بدهد و در اصطالح ع
بميرد!

ــتخوان دور   در اين صورت عفونت مى تواند به ناحيه اس
ريشه دندان در فك گسترش پيدا كند و حتى در صورتى 
ــد، دندان نياز به درمان  ــته باش كه عالمتى وجود نداش

ريشه دارد.
ــود  ــم، خ ــد از ترمي ــيت بع ــر حساس ــل ديگ دلي
ــن  ــود اي ــيله خ ــه وس ــك ب ــى و تحري ــواد پركردگ م

ــت. ــت آنهاس ــل نش ــه دلي ــيت ب ــواد و حساس م
ــه زودى برطرف  ــت و ب ــيت البته موقت اس  اين حساس
ــاى فلزى  ــود در ترميم ه ــره موج ــال نق ــود. مث مى ش
ــتفاده شده  ــيد اس ــى از اس ــيت ناش (آمالگام) و حساس
ــد  ــى توانن ــدان م ــگ دن ــاى همرن ــى ه در پركردگ
ــيت  ــام درمان، باعث حساس ــد از اتم ــور موقت بع به ط
ــاال برطرف  ــال ب ــا احتم ــرور ب ــه به م ــوند ك دندان ش

مى شوند.
ــانا بودن فلز  ــاى فلزى (آمالگام) به دليل رس در ترميم ه

طبيعى است كه سرعت پاسخ دندان به 
تغييرهاى حرارتى (سرما و گرما) 

ــاى عادى ــتر از دندان ه بيش
ــد. بعد از مدتى ممكن   باش

ــت با توجه به واكنش  اس
ــدان،  ــده دن ــت زن باف

و  درد  ــن  اي

حساسيت كمترشود. 
ــت ترميم،  ــى، نش ــص پركردگ ــدت نق ــى م در طوالن
ــيدگى از  ــدد پوس ــروع مج ــف و ش ــت ضعي بهداش
ــيتى  ــث درد حساس ــد باع ــى توان ــاى ترميم م ــه ه لب

دندان شود.
ــط  ــريع توس ــى س ــه درمان ــورت مداخل ــن ص در اي
ــرار دادن  ــردن پركردگى و ق ــك با عوض ك دندان پزش
ــما به عصب كشى  ترميم جديد مى تواند از نياز دندان ش
ــيدگى  ــرفت پوس ــد ولى در صورت پيش جلوگيرى كن
ــاز  ــپ) ني ــب (پال ــدن عص ــر ش و درگي
ــى)  ــه (عصب كش ــان ريش ــه درم ب
ــد  هي ا خو
داشت.

  

آناناس جزء ميوه هاى «خوش قيمت»، خوشمزه و سرشار 
از مواد مغذى است كه در هر حال بدن ما به آن نياز دارد.

ــى به نام  ــل و پاراگوئه حاوى آنزيم ــل برزي اين ميوه اه
بروملين و معجزه گر است.

ــروز، اضافه وزن، نفخ معده،  آناناس، مى توانيد دردها، آرت
ــاره كند.  ــن آنزيم چ ــره را با اي ــى و غي دردهاى گوارش

با ما باشيد تا بيشتر با اين ميوه خوشمزه آشنا شويد.
موارد منع مصرف :

دريافت آنزيم بروملين براى برخى افراد مضراست:
ــان باردار  ــرژى دارند، زن ــوه آناناس آل افرادى كه به مي
ــانى كه داروهاى  ــال، كس ــيرده، بچه هاى زير 6 س و ش
ضدانعقاد خون، آسپرين و داروهايى از اين دست مصرف 
مى كنند و كسانى كه مكمل هايى با خاصيت ضدانعقادى 

مانند جينك و امگا 3 ها را استفاده مى كنند.
ــود در آناناس  ــن موج ــند كه بروملي ــته باش  توجه داش
ــا مانند  ــى از آنتى بيوتيك ه ــذب برخ باعث افزايش ج
ــود. براى همين بهتر است قبل از  آموكسى سيلين مى ش

مصرف هم زمان با پزشك تان مشورت كنيد.
آناناس و عمل جراحى :

بروملين موجود در آناناس مى تواند التهاب را از بين ببرد 
ــود. محققان  ــا و كبودى موضعى ش و باعث رفع تورم ه
ــدند را مورد  ــع زايمان اپى زيوتومى ش 160 زنى كه موق
ــدت 3 روز بعد از  ــن خانم ها به م ــى قرار دادند. اي بررس
زايمان و هر روز 4 مرتبه به ميزان 40 ميلى گرم بروملين 

دريافتكردند. 
ــاهده كردند كه درد، تورم و التهاب در اين  محققان مش
خانم ها به ميزان 90 درصد كاهش يافته است. محققان 
ــد از جراحى دندان، بينى، پا يا  معتقدند كه اين آنزيم بع

جراحى آب مرواريد هم موثر است. 
ــا ميزان آن زياد  ــوه آناناس وجود دارد ام بروملين در مي

ــاقه اين ميوه قرار دارد كه  نيست. اين آنزيم بيشتر در س
از عصاره آن كپسول، كرم يا پانسمان هاى پزشكى تهيه 

مى كنند.
آناناس براى مقابله با سرطان :

ــه  ــد ك ــان مى ده ــدد نش ــاى متع ــج پژوهش ه نتاي
ــرطان مقابله مى كند.  ــود در آناناس با س بروملين موج
ــم به مدت  ــاد اين آنزي ــاس اين نتايج دريافت زي بر اس
ــرطانى  ــن تومورهاى س ــن رفت ــث از بي ــاه باع چند م
ــاد كرده ــوارض جانبى ايج ــت بدون اينكه ع ــده اس ش

 باشد. 
نتايج بررسى هاى آزمايشگاهى نشان مى دهد كه بروملين 
ــرطانى جلوگيرى كند.  ــد تومورهاى س مى تواند از رش
ــاس و دريافت آنزيم  ــرف آنان به عقيده متخصصان مص
ــراى مقابله با  ــان مكمل ب ــك درم ــن مى تواند ي بروملي

سرطان باشد.
يك ضد التهاب طبيعى :

ــاقه آناناس  ــزان زيادى در س ــه به مي آنزيم بروملين ك
وجود دارد يك ضدالتهاب طبيعى فوق العاده است. بدن 
ــذب و وارد خون كند.  به راحتى مى تواند اين آنزيم را ج
در اين صورت هم اين آنزيم باعث تنظيم فعل وانفعاالت 
ــث جلوگيرى از  ــود. در واقع باع ــيميايى بدن مى ش ش
ــم در  ــما ه ــود.حتما ش ــدن مى ش ــاب در ب ــروز الته ب
ــكايت  اطرافيان تان خيلى ها را مى بينيد كه از آرتروز ش

دارند. 
همان طور كه گفتيم آنزيم بروملين خاصيت ضدالتهابى 
دارد براى همين هم ورم را كمتر مى كند، گرما و قرمزى 
موضعى را كاهش داده و دردهاى ناشى از آرتروز و آرتريت 

را تسكين مى دهد.

آناناس و الغرى :
ــنيده يا خوانده ايد كه آناناس يك ميوه  حتما شما هم ش
الغركننده است. مى شود گفت كه بروملين موجود در اين 
ميوه باعث تخريب فيبرهاى كالژن مى شود كه سلول هاى 
ــراى همين هم آب  ــود ذخيره مى كنند. ب چربى را در خ

جمع شده در سطح سلوليت ها را از بين مى برد. 
ــت. اما با اين حال نمى شود  در واقع ضداحتباس آب اس
گفت كه آناناس باعث الغرى مى شود و معجزه مى كند. 
ــت كه بروملين مى تواند به كاهش وزن و رفع  درست اس
ــت كه تصور كنيد با  ــلوليت كمك كند اما اشتباه اس س
خوردن فقط آناناس مشكل سلوليت و اضافه  وزن تان به 

طور كامل حل مى شود.
آناناس و هضم غذا :

نفخ معده، دردهاى شكمى، اسپاسم و گرفتگى عضالت 
ــكالت را تجربه كرده ايم. آناناس  و غيره. همه ما اين مش
براى هضم غذا مناسب است. اين ميوه اشتها برانگيز بوده 
و براى افرادى كه با هضم غذا مشكل دارند بسيار مناسب 
است. آناناس رسيده، اسيد معده و نفخ را كاهش مى دهد.

آناناس و درمان سينوزيت :
ــحات  ــت كه ترش ــود در آناناس قادر اس ــن موج بروملي
ــيت را روان كرده و باعث دفع  بينى، سينوزيت يا برونش
ــان مى دهد افرادى كه  ــود. نتايج پژوهش ها نش آن ها ش
ــد 83 درصد  ــن دريافت كرده ان ــدت 6 روز بروملي به م
راحت تر توانسته اند از شر التهاب هاى موجود در مجارى 

تنفسى شان خالص شود.
آناناس و التيام زخم ها

بروملين موجود در آناناس باعث التيام زخم ها مى شودزيرا 
ــن ترتيب باعث  ــد و به اي ــتر مى كن جريان خون را بيش
ــريع تر به زخم ها برسد. پس  ــود كه مواد مغذى س مى ش

زمانى كه جراحتى برداشتيد حتما آناناس ميل كنيد.

تا به حال ديده ايد كه برخى افراد هنگام وارد شدن به خانه 
دوستان و آشنايان، جوراب خود را درآورده و در كفش خود 
جاسازى مى كنند و جوراب ديگرى به پا كرده و وارد منزل 
ــوند؟ اين افراد اگر چنين كارهايى نكنند، به محض  مى ش
ورود به مكانى بسته، با عكس العمل هايى ناخوشايند مواجه 

مى شوند، چون پاى شان بوى بدى مى دهد.
همه ما به نوعى با اين پديده آشنا هستيم. به يقين در اطراف 
شما هم كسانى هستند كه از بوى نامطلوب پاى آنها شكايت 
داشته باشيد.  داشتن پايى بد بو براى هيچ كس خوشايند 
نيست، اما كمتر براى رفع اين مشكل اقدام مى كنيم. برخى 
ــگيرى يا كنترل  ــا قابل پيش ــور مى كنند بوى بد پ هم تص
نيست. نكات ساده اى وجود دارند كه با رعايت آنها مى توانيم 

تا حد زيادى از اين مشكل در امان بمانيم.

ــت كنيم، چون پاى بد بو،  پس بايد كمى به اين موضوع دق
ــكل را دارد و هم براى اطرافيان  هم براى كسى كه اين مش
ــايند و گاهى حتى باعث خجالت و از دست  او بسيار ناخوش

دادن اعتماد به نفس مى شود.
چرا پا بو مى گيرد؟

ــاى ما چنين بوى نامطلوبى را  اما چرا اين اتفاق مى افتد و پ
ــتين دليلى كه موجب بروز  در محيط پخش مى كند. نخس
چنين مشكلى مى شود، عرق كردن پاهاست. پاها قسمتى 

از بدن ما هستند كه بسيار عرق مى كنند.
ــر حال بوى  ــردن پا، به ه ــيدن كفش و عرق ك بر اثر پوش

نامساعدى ايجاد مى شود.
بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه پاى همه افراد عرق 
مى كند كه بخشى از آن توسط كفش جذب مى شود. پس از 

پايان يك روز كارى شما كفش خود را درآورده و در كمد يا 
جاكفشى تاريك قرار مى دهيد.

در اين حالت شرايط مناسبى براى عمل باكترى ها و قارچ ها 
ــت. وقتى روز بعد كفش هايى با آن شرايط را  ايجاد شده اس

مى پوشيد،  باعث بوى بد پاى شما مى شوند.
ــب و تميز  ــاوت، مناس ــاى متف ــتفاده از كفش ه ــس اس پ

نگه داشتن آنها نيز مهم و موثر خواهد بود.
شيوه پيشگيرى

اولين و ساده ترين شيوه براى جلوگيرى از بوى بد پا، تعويض 
و شستشوى منظم جوراب هاست. در ضمن اجازه دهيد كه 
ــتفاده خشك شوند. در  كفش ها پس از دفعات مختلف اس
ــاى متوالى يك كفش  ــت كه روزه حقيقت منظور اين اس
را نپوشيد. هر روز وقتى به خانه مى آييد، پاى خود را با آب 

ولرم و صابون بشوييد و پس از شستشو، پاها را كامال خشك 
كنيد. هنگام شستن تمام قسمت هاى پا و ميان انگشتان را 
نيز بشوييد. همچنين به خاطر داشته باشيد كه از پوشيدن 
جوراب هاى نايلونى اجتناب كنيد. جوراب هاى ديگر را هم 
ــوييد.با انتخاب كفش هاى  به طور مرتب عوض كنيد و بش

مناسب در هر فصل، پاى شما كمتر عرق مى كند.
بهترين پيشنهاد دهنده براى نوع كفش، خود شما هستيد 
ــى با اين حالت سازگارتر  كه به تجربه دريافته ايد چه كفش
ــى انتخاب كنيد  ــت؛ ولى در هر صورت بهتر است كفش اس
ــتفاده از كرم ها و پودرهاى  كه به پا اجازه تنفس بدهد. اس
ــعى كنيد اگر در طول روز  ضدبوى پا نيز مناسب است. س
ــد، 2يا 3 مرتبه از اين داروها  كفش خود را از پا در نمى آوري

استفاده كنيد.

آنزيم بروملين و آناناس

پيشگيرى از بوى بد پا

ــر كند.  ــما را كمت ــم دندان ش ــد از ترمي ــيت بع حساس
ــد روز اول  ــدان در چن ــدن درد دن ــش آم ــوارد پي در م
ــت. ــر اس ــددرد موث ــتفاده از داروى ض ــم، اس ترمي

ــش  ــراى كاه ــيت ب ــاى ضدحساس ــدان ه ــر دن  خمي
حساسيت اين دندان ها مطرح شده اند اما معلوم نيست 
ــدازه موفق  ــده تا چه ان ــدان هاى ترميم ش در موارد دن

ــيت  ــود كه حساس ــر بالطبع باعث مى ش تحريك كمت
ــا و  ــى ه ــرف خوراك ــم. از مص ــاس كني ــرى احس كمت
ــى گرم  ــرد و خيل ــى س ــاى خيل ــا با دم ــاميدنى ه آش
ــفت هم  ــاى خيلى س ــى ه ــد. خوراك ــوددارى كني خ
ــيت ايجاد كنند.  ــت حساس بر روى پركردگى ممكن اس
ــيت دندان  ــت زمان حساس ــه اگر گذش در نهايت اينك
ــود مراجعه  ــك خ ــما را برطرف نكرد، به دندان پزش ش

دليل حساسـيت دندانـى بعـد از ترميـم دندان 

ــه هنگام  ــا اينك ــا توجه ب ــيدگى ب ــت پوس حين برداش
ــروق و  ــت و داراى ع ــده اس ــدان زن ــدان، دن ترميم دن
ــن  ــكال ممك ــيب مكاني ــت، آس ــپ اس ــاب در پال اعص
ــد.  ــده باش ــدان وارد ش ــده دن ــت زن ــه باف ــت ب اس
ــى تواند اين  ــه خوبى م ــت ب البته چون دندان زنده اس
ــت  ــن روند درس ــى همي ــد، ول ــى كن ــيب را خنث آس

ــان دارد. ــه زم ــم، نياز ب ــدن يك زخ ــد خوب ش مانن
ــيب  ــت آس ــن اس ــادرى ممك ــوارد ن  در م

ــد كه بافت زنده  به حدى باش

ــش  ــه اى پي ــه گون ــرايط ب ش
ــت  ــانى خود را از دس ــدان خونرس برود كه دن

ــده و  ــام، عصبش عفونى ش بدهد و در اصطالح ع

ــتخوان دور   در اين صورت عفونت مى تواند به ناحيه اس
ريشه دندان در فك گسترش پيدا كند و حتى در صورتى 
ــد، دندان نياز به درمان  ــته باش كه عالمتى وجود نداش

ــود  ــم، خ ــد از ترمي ــيت بع ــر حساس ــل ديگ دلي

طبيعى است كه سرعت پاسخ دندان به 
تغييرهاى حرارتى (سرما و گرما) 

ــاى عادى ــتر از دندان ه بيش
ــد. بعد از مدتى ممكن   باش

ــت با توجه به واكنش  اس
ــدان،  ــده دن ــت زن باف

و  درد  ــن  اي

ــاز  ــپ) ني ــب (پال ــدن عص ــر ش و درگي
ــى)  ــه (عصب كش ــان ريش ــه درم ب
ــد  هي ا خو
داشت.

  

دليـل درد  فـرداى  دنـدانپزشكى چيست؟
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گردشگرى

دريچه دريچه

بناى معروف به آتشكده در حدود 100 مترى روستاى پيرچم، روى تپه اى 
بزرگ؛ مشرف بر رود خانه قزل اوزن قرار دارد. 

ــتانى احتماال  ــت، گورس بخش هاى زيادى از تپه اى كه بنا در آن واقع اس
ــت. تپه از جنوب به رودخانه قزل اوزن منتهى  از دوران متاخر اسالمى اس
ــت و از غرب به  ــرق با خانه هاى روستا همجوار اس مى شود. از شمال و ش
ــا دقيقا در  ــردد. بن ــيه آن محدود مى گ ــاى حاش ــتزار ه رود خانه و كش
ــاختمان مربع  منتهى اليه جنوب تپه قرار دارد. بناى پيرچم از دو بخش س
شكل گنبد دار و سازه اى تقريبا چليپايى در شمال آن تشكيل شده است. 
ــكلى است كه با مصالح الشه و قلوه  بناى اصلى، ساختمان كوچك مربع ش

سنگ و مالط آهك ساخته شده است. 
ــمال و از طريق درگاه كوچكى با طاق قوسى است. دروسط  ورودى بنا از ش
ديوار جنوبى داخل بنا، محرابى با طاق قوسى تعبيه شده است. باالى بناى 
ــطح است.  ــمت فوقانى آن تقريبا مس چهارگوش گنبدى قرار دارد كه قس
ــكل  احتماال گنبد بصورت نيم دايره اى بوده كه در جريان مرمت به اين ش
باز سازى شده است. گنبد با استفاده از چهار فيلپوش بر روى فضاى چهار 
گوش قرار گرفته است. حد فاصل فيلپوش ها در هر ضلع طاق نماهاى مثلثى 
كوچكى تعبيه شده است. يك پنجره كوچك مستطيلى در بخش جنوبى 
گنبد وجود دارد كه نور داخل بنا از طريق آن تامين مى شود. بخش الحاقى 
شمال بنا شامل يك فضاى چليپايى و دو فضاى الحاقى كوچك ديگر است. 
اين قسمت نيز با الشه سنگ و آهك ساخته شده و در ساليان اخير مرمت 
ــقف بوده است. در مركز  ــت. احتماال اين بخش نيز در گذشته مس شده اس
اين فضا بر اثر كاوش غير مجاز و در عمق 20 سانتى متر ى از سطح بقاياى 
يك كف گچى آشكار شده است. با توجه به وجود قطعات آجر دراطراف بنا 
احتماال بخش هايى از بنا از آجر ساخته شده بود كه در جريان مرمت كامال 
ــكده اى از دوران پيش از  از بين رفته است. هرچند مردم محلى بنا را آتش
اسالم مى دانند. اما با توجه به شواهد و مدارك موجود احتماال بنا آرامگاهى 
از دوران ميانى اسالم است. اين بنا در فهرست آثار ملى كشور با نام آتشكده 

پيرچم به ثبت رسيده است.
يافته هاي سطحي: با توجه به دخل و تصرفات سال هاى اخير به جز قطعات 
شكسته آجر و الشه سنگ و مالط خشك شده چيز ديگرى در پيرامون بنا 

ديده نمى شود. 
ــكل و نقشه بنا كه قابل  ــواهد موجود و ش دوره هاي فرهنگي: با توجه به ش
مقايسه با بنا هاى دوره ميانى اسالم است، احتماال بناى پيرچم آرامگاهى از 
دوران ميانى اسالم در كنار گورستانى از همين دوره و دوره متاخر اسالمى 

است.

ــه طيبه  ــورى در كلم ــن و عالمه ن ــف اليقي ــى در كش عالمه حل
ــخصى به نام  ــاده نقل مى كنند ش ــه در بغداد اتفاق افت حكايتى ك
ــال (در ميان مى رفت) به زيارت بيت اهللا  عبداهللا بن مبارك يك س
ــال در اين امر مشغول  حج مى كرد و طواف مى كرد و مدت پنج س

بود.
ــت در بعضى از  ــرون رف ــت بي ــت مامون يك وق ــان حكوم در زم
ــت  ــد مثقال طال با خود برداش ــال ها كه نوبت حج او بود، پانص س

و متوجه بازار شد كه تدارك سفر حج بكند.
ــد كه مرغ  ــود، علويه اى را دي ــر راه او ب ــه اى كه بر س پس در خراب
ــاك مى كند.  ــد و آن را پ ــاى او را مى كن ــته و پره ــرده را برداش م
عبداهللا بن مبارك به نزد او آمد وگفت: مگر نمى دانى خوردن ميته 

حرام است؟
زن علويه گفت: از حال من سوال مكن و مرا به حال خود بگذار و از 

پى كار خود برو.
ــيد؛  ــن رس ــر م ــه خاط ــزى ب ــخن او چي ــت: از س ــد اهللا گف عب
ــه من زنى  ــت: اى عبداهللا بدان ك ــا اينكه گف ــدم ت جوياى حال ش
ــوهرم از دنيا رفته؛  ــم دارم ش ــتم فرزندان يتي ــيده و علويه هس س
ــت من و  ــه دس ــزى خوردنى ب ــه چي ــت ك ــارم اس ــن روز چه اي
ــيد اين مرغ ميته  ــت و چون كار به اضطرار رس بچه هايم نيامده اس
ــت  ــر از اين مرغ مرده چيزى به دس ــت و من به غي بر ما حالل اس
ــراى بچه هايم  ــاك كنم ب ــم آن را پ ــده؛ اكنون مى خواه من نيام

ببرم.
عبد اهللا گفت: چون اين حكايت را شنيدم از اين علويه با خود گفتم 
ــادات  واى بر تو اى عبد اهللا كدام عمل بهتر از رعايت اين علويه و س

خواهد بود.
 پس آن علويه را گفتم دامنت را باز كن پانصد مثقال طال كه داشتم 
ــال مكه نرفتم و به منزل خود  همه را در دامن علويه ريختم و آن س

مراجعت كردم.
ــان رفتم  ــتقبال ايش ــن به اس ــت كردند م ــاج مراجع ــون حج  چ
ــج  ــد ح ــم خداون ــيدم مى گفت ــاج مى رس ــس از حج ــر ك ــه ه ب
ــا را   ــن دع ــن همي ــه م ــز ب ــدم او ني ــد، دي ــول فرماي ــو را قب ت

مى كند.
ــه فالن محل با ما چنين و  و مى گويد: اى عبد اهللا آيا خاطر دارى ك
ــيار به من همين را مى گفتند، من تعجب  چنان گفتى و مردم بس

كردم كه امسال به حج نرفتم.
شب در عالم رويا ديدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را كه فرمود: 

اى عبداهللا، عجب مدار.
ــن از خداوند  ــيدى، م ــه و فرزندانش رس ــاد علوي  چون تو به فري
ــتد تا براى  ــى به صورت تو بفرس ــت كردم كه ملك متعال درخواس
ــن و مى خواهى  ــن مى خواهى حج بك ــاال  بعد از اي تو حج كند، ح

مكن .

ــت  ــت ولى در راه برگش ــاء از كربال و نجف برمى گش ــى از علم  يك
ــر چه او و  ــده و ه ــاه و همدان گرفتار دزدان ش در اطراف كرمانش

رفقايش داشتند، همه را سارقين غارت نمودند.
ــالها با زحمت و مشقت  آن عالم مى گويد : من كتابى داشتم كه س
ــته بودم و چون خيلى مورد عالقه ام بود در سفر و  زيادى آن را نوش
ــده نيز به سرقت رفت، به  حضر با من همراه بود، اتفاقاً كتاب ياد ش
ــارقين گفتم من كتابى در ميان اموالم داشتم كه  ناچار به يكى از س
شما آن را به غارت برده ايد و اگر ممكن است آن را به من برگردانيد 

زيرا بدرد شما نمى خورد
آن شخص گفت: ما بدون اجازه رييس نمى توانيم كتاب شما را پس 

بدهيم و اصًال حق نداريم دست به اموال بزنيم
لذا من به همراهى آن دزد به نزد رئيسشان رفتيم، وقتى وارد شديم 
ديدم كه رييس دزدها نماز مى خواند. موقعى كه از نماز فارغ شد آن 

دزد به رييس خود گفت:
ــى خواهد و ما بدون  ــن اموال دارد و آن را م اين عالم يك كتابى بي

اجازه ى شما نخواستيم بدهيم
من به رئيس دزدها گفتم: اگر شما رييس راهزنان هستيد، پس اين 

نماز خواندن چرا؟ نماز كجا؟ دزدى كجا؟ 
ــتم ولى چيزى كه  ــت كه من رئيس راهزنان هس گفت:  درست اس
هست، انسان نبايد رابطه ى خود را با خدا به كلّى قطع كند و از خدا 
تماماً روى گردان شود، بلكه بايد يك راه آشتى را باقى گذارد. حاال 

كه شما عالميد به احترام شما اموال را برمى گردانيم 
ــحال با اموالمان به  ــتور داد همين كار را كردند و ما هم خوش و دس

راهمان ادامه داديم.
ــتم، روزى در حرم  ــف برگش ــال و نج ــه كرب ــه ب ــس از مدتى ك پ
امام حسين (ع) همان مرد را ديدم كه با حال خضوع و خشوع گريه 

و دعا مى كرد. وقتى كه مرا ديد شناخت و گفت:مرا مى شناسى؟
گفتم: آرى!

گفت: چون نماز را ترك نكردم و رابطه ام با خدا ادامه داشت، خدا هم 
توفيق توبه داده و از دزدى دست برداشتم و هر چه از اموال مردم نزد 
من بود، به صاحبان شان برگرداندم و هر كه را نمى شناختم از طرف 

آنها صدقه دادم و اكنون توفيق توبه و زيارت پيدا كرده ام.

آتشكده پيرچم

پول حج مستحبى 
براى فقــرا 

راهزن نماز خوان

در چنين روزى

ــيعيان جعفر بن محمد صادقـ  عليه السالمـ   ششمين امام ش
است كه بنا به نقل برخى منابع، در سال 80 هجرى و به نقل منابع 

ديگر، در سال 83 هجرى ديده به دنيا گشودند.
ــم بن محمد بن ابى بكر است.  مادر آن حضرت، فروه دختر قاس

ــوال سال 148 در  ــت امام، به اتفاق مورخان، در ماه ش در گذش
ــى بوده و در برخى از كتاب ها گفته  دوران خالفت منصور عباس
ــت. تكيه اصلى شيعه،  ــده كه روز آن، 25 ماه شوال بوده اس ش
از نظر فكرى و عقيدتى، بر امام صادق (ع) بوده و بخش بزرگى از 
احاديث و علوم اهل بيت(ع)  توسط اين امام گسترش يافته است. 
امام صادق (ع) حد فاصل فرقه هايى قرار گرفته بود كه در شيعه 
به وجود آمد و وظيفه مهم حفظ و صيانت شيعه از انحرافات را در 
راس برنامه خود قرار داد و آن را از تأثيرپذيرى در برابر انحرافات 
موجود عصر خود، كه خلوص فكرى و عقيدتى و استقالل مكتبى 

آن را به طور مداوم مورد تهديد قرار مى داد، باز داشت.
رواياتى كه در باب امامت امام صادق (ع) نقل شده، در بسيارى 
ــه «كافى»  ــيعه از جمل ــى و كتاب هاى تاريخ ش از جوامع رواي
(كتاب الحجه) «كشف الغمه فى معرفه االئمه» «اثبات الوصيه» 

و «ارشاد» مفيد و «اثباه الهداه» وارد شده است.
امام باقر (ع )، در مدينه زندگى مى كرد. اما امام صادق (ع) از آنجا 
كه بيشتر شيعيان آن حضرت در عراق بودند و يا به داليل ديگر، 
ــت. در دوران امام ششم، امويان  ــر برده اس مدتى در عراق به س
سقوط كردند و حكومت به دست بنى عباس افتاد. آن حضرت 
ــاير امامانـ   ــبت به س پس از آن كه طوالنى ترين مدت راـ  نس
در ارشاد مردم سپرى كرد، در سال 148 رحلت كرده و شيعيان 

را در غم سنگين و هميشگى ناشى از فقدان خود باقى گذاشت.
درباره شهادت امام صادق روايتى از منابع اهل سنت نقل شده اما 

ابو زهره آن را نادرست شمرده و براى اثبات نظر خود به تمجيد 
ــفش از رحلت آن حضرت منصور از امام صادق(ع) و اظهار تاس

ـ  كه يعقوبى آن را روايت كردهـ  استناد جسته است.
او همچنين اين اقدام از طرف منصور را، مخالف روش او در تحكيم 
پايه هاى خالفتش مى داند. ولى بايد گفت، هيچ كدام از اين دو 
ــت؛  ــهادت آن حضرت نيس امر، نص تاريخى و دليل بر عدم ش
ــف منصور به عنوان يك خليفهـ  كه نمى خواهد  زيرا اظهار تاس
به ظاهر بپذيرد، امام صادق (ع) به دستور وى به شهادت رسيده 
ــابه آن درباره مامون نسبت به  ـ امرى كامال طبيعى است و مش
ــالطين و قتل هاى  امام رضا (ع) نيز وجود دارد و اصوال درباره س
سياسى كه به دستور آنان صورت مى گيرد، اين رويه امرى عادى 
است. همچنين حركت منصور و كشتن شمار زيادى از علويان 
و دشمنى صريح او با آنان كه بدون وقفه ادامه داشت با استظهار 

ابوزهره از رفتار منصور، منافات دارد.
به عكس، فرض كشته شدن امام صادقـ  عليه السالمـ  به دستور 
منصور، مطابق روش حكومتى او بوده، چنانكه رويه معمول او در 
ــمنانش نيز همين بوده است، گرچه اقدامات اين  برخورد با دش
ــال محرمانه انجام مى گرفته تا او  چنينى وى، در پس پرده و كام
از عوارض جانبى آن در امان باشد. بنابراين اگر گزارشى تاريخى 
ــدن آن حضرت به دست منصور وجود داشته  درباره مسموم ش
ــت تا انكار آن به دليل اظهار  باشد، زمينه پذيرش آن بيشتر اس

تاسف منصور!

ــرفراز در چنين روزى از  با تشييع پيكر مطهر 370 شهيد س
ــى، «روز حماسه و ايثار اصفهان»  سال 1361 هجرى شمس
رقم خورد. با فرارسيدن محرم الحرام 1361ش، گردان هاى 
ــين (ع) در مناطق عملياتى جبهه هاى نبرد  عزادار امام حس
ــينه زنى در خطوط جنگى و يگان ها به راه  ــته هاى س با دس
 افتادند و خاطرات جنگ هاى صدر اسالم را متجلى ساختند. 
آواى سوگوارى مناجات براى سرور و ساالر شهيدان همه جا 

به گوش مى رسيد. 
ــدگان ايرانى در ماه  ــت حمله رزمن نيروهاى عراقى از وحش
ــر  ــتور فرماندهان خود در آمادگى كامل به س محرم، به دس
ــپاه و  ــكر از س مى بردند. در پاييز 1361ش، چند تيپ و لش
ارتش از جمله لشكر امام حسين (ع) اصفهان ماموريت يافتند 
تا در منطقه عملياتى «موسيان» براى انجام عمليات محرم 
ــاعت 22:08  ــوند. عمليات، سرانجام در س سازمان دهى ش
دهم آبان 1361ش با رمز «يا زينب (س)» در منطقه عملياتى 
ــرهانى، زبيدات، جنوب شرقى دهلران در غرب  موسيان و ش
ــازى ارتفاعات حمرين در  عين خوش با اهدافى نظير آزادس
جنوب دهلران و دسترسى به امكانات نفتى داخل خاك عراق 

و شهرك زبيدات آغاز گرديد.
ــد و الحاق   تا نزديك صبح، بيش تر اهداف عمليات تامين  ش
نيرو ها با موفقيت صورت گرفت، ولى در منطقه چپ درگيرى، 
بر اثر بارندگى و طغيان آب، شكاف ايجاد  شد و تالش صورت 
گرفت تا دشمن نتواند از آن نقطه استفاده كند. با روشن شدن 
هوا، هواپيماهاى عراقى با تمام امكانات اقدام به حمله كرده و 
با ريختن بمب و راكت تالش كردند مانع ادامه عمليات شوند 
ــالمى ايران  كه در همين حين، نيروى هوايى جمهورى اس
ــبى به نيروى هوايى رژيم  نيز وارد معركه شده و پاسخ مناس
بعثى داد. عمليات تا چهار روز ادامه پيدا كرد و با خارج كردن 
جاده دهلران - عين خوش به طول 100 كيلومتر از زير ديد و 
تير دشمن، تامين امنيت شهرهاى «موسيان»، «دهلران» و 
پادگان «عين خوش»، «دشت اژيه» و دهكده هاى اطراف آن 
و آزادسازى كوه هاى آزادسازى منابع نفتى موسيان، بيات و 
حوضچه هاى نفتى زبيدات، تلمبه خانه و 70 قطعه چاه، تامين 
قسمتى از مرز به طول 50 كيلومتر و اسارت 3400 عراقى با 
موفقيت پايان يافت. در جريان اين عمليات، بيش از سيصد تن 
از جوانان رشيد اصفهان به درجه رفيع شهادت رسيدند. چند 
روز بعد - در تاريخ بيست و پنجم آبان ماه سال 1361 هجرى 
شمسى - ميدان امام (ره)، ميعادگاه 370 شهيد جان بركف 
ــربلند ديار نصف جهان، پيكرهاى  سپاه اسالم  شد و مردم س
چاك چاك عزيزانشان را بر شانه هاى داغدار خويش تشييع 
كردند. آن روز به واسطه اين همه شهيد، در گلستان شهداى 
ــهدا، فضاى كافى وجود نداشت،  اصفهان براى دفن همه ش
پس جلسه اى با حضور هيات اجرايى، رياست دادگاه انقالب و 
هيات امناى گلستان شهدا برگزار شد و طى آن، مقرر گرديد 
با مذاكره صاحبان منازلى كه در جنوب مقبره «يوشع نبى» 
ــكونى متعلق به بنياد  ــت، آنان به يك مجتمع مس قرار داش
ــكن و هتل كوثر - كه در اختيار بنياد شهيد بود - انتقال  مس

داده شوند.

ــازندگى،  ــا كمك جهاد س ــب منازل ب ــال و تخري  كار انتق
ــهداى  ــهردارى و مردم صورت گرفت و 330 قبر براى ش ش
عمليات محرم آماده گرديد... اما رويداد ديگرى در بعدازظهر   
همان روز، اصفهانى ها را در تاريخ حماسه و ايثار ايران زمين 
جاودانه تر كرد.   همان مردمى كه صبح، جوانان گلگون كفن 
ــر بدرقه گر  ــد، بعدازظه ــپرده بودن ــه خاك س خويش را ب
ــوى جبهه هاى حق عليه  خيل عظيمى از جوانان خود به س
باطل شدند تا خاطره عمليات غرورآفرين را از نو زنده سازند. 
ــتگى ها بود كه اصفهان و  آرى! به واسطه همين ازخودگذش

اصفهانى ها در تاريخ پرافتخار ايران و انقالب اسالمى 
ماندگار ساخت.

ــهر  ــد روز پيش فقط در ش  «همين چن
ــييع  ــدود 370 نفر را تش اصفهان ح

كردند، مع ذلك همين شهيدداده ها 
ــت خود  ــا به خدم و داغ ديده ه
ــه مى دهند...»  ــالم ادام به اس
ــى  ــوده به يادماندن ــن فرم اي
بنيان گذار جمهورى اسالمى 
ــداد تاريخى  ــران، به رخ اي
بيست و پنجم آبان ماه سال 
ــى  1361 هجرى شمس

ه  ر ـــا ش ا
ــه  ك دارد 

ــوان  ــت عن تح
ــه و ايثار  «روز حماس

اصفهان» نام گذارى شده 
است. امام (ره) در همين 
رابطه، فرمودند: «در كجاى 
ــد جايى را  ــا مى تواني دني
ــتان اصفهان  ــد اس مانن
پيدا كنيد...» مقام معظم 
ــز در آن ايام  ــرى ني رهب
طى مصاحبه اى در وصف 
اصفهان، چنين فرمودند: 
ــنيدم در اصفهان  «من ش
ــر از بچه هاى يك  هفت نف
ــده اند و  ــهيد ش ــادر ش م

او گريه نمى كند، آيا 

چه كسى توانسته است به او بگويد كه تو كه هفت فرزند و سه 
ــده اند، بعد از اين ها خانه ات را هم بفروش،  دامادت شهيد ش
برو پشت جبهه ها هم با جانت و هم با پولت كار كن، اصال كدام 
كالم و كدام درسى قادر است چنين روحيه اى را در يك انسان 
ايجاد كند و بنابراين اين ها كار هيچ كسى نيست، بلكه فضاى 
كار انقالب و فضاى انقالبى است كه مى تواند چنين معجزه اى 

داشته باشد.» ــوى جبهه هاى حق عليه  خيل عظيمى از جوانان خود به س
باطل شدند تا خاطره عمليات غرورآفرين را از نو زنده سازند. 
ــتگى ها بود كه اصفهان و  آرى! به واسطه همين ازخودگذش

اصفهانى ها در تاريخ پرافتخار ايران و انقالب اسالمى 
ماندگار ساخت.

ــهر  ــد روز پيش فقط در ش  «همين چن
ــييع  ــدود 370 نفر را تش اصفهان ح

كردند، مع ذلك همين شهيدداده ها 
ــت خود  ــا به خدم و داغ ديده ه
ــه مى دهند...»  ــالم ادام به اس
ــى  ــوده به يادماندن ــن فرم اي
بنيان گذار جمهورى اسالمى 
ــداد تاريخى  ــران، به رخ اي
بيست و پنجم آبان ماه سال 
ــى  1361 هجرى شمس

ه  ر ـــا ش ا
ــه  ك دارد 

ــوان  ــت عن تح
ــه و ايثار  «روز حماس

اصفهان» نام گذارى شده 
است. امام (ره) در همين 
رابطه، فرمودند: «در كجاى 
ــد جايى را  ــا مى تواني دني
ــتان اصفهان  ــد اس مانن
پيدا كنيد...» مقام معظم 
ــز در آن ايام  ــرى ني رهب
طى مصاحبه اى در وصف 
اصفهان، چنين فرمودند: 
ــنيدم در اصفهان  «من ش
ــر از بچه هاى يك  هفت نف
ــده اند و  ــهيد ش ــادر ش م

او گريه نمى كند، آيا 

داشته باشد.»

امامى كه از دوران گذر خالفت امويان 
به عباسيان بهره فرهنگى برد

روز حماسه و ايثار مردم اصفهان

درگذشت «ستارخان» مبارز آزادي خواه نهضت مشروطه، 
معروف به « سردارملي»  

رحلت فيلسوف شهير و نويسنده توانا، 
عالمه «محمدتقي جعفري»  

ستارخان معروف به سردار ملي در حدود سال 1245ش در 
ــتارخان در ابتدا به صورت  قره باغ آذربايجان به دنيا آمد. س
ــس از آغاز نهضت  ــي مي كرد، اما پ جواني عيارمنش زندگ
مشروطه، در صف مجاهدان قرار گرفت و رشادت هاي فراواني 
از خود نشان داد. قتل برادر و ظلم و ستم ماموران حكومتي 
ــتر اجتماعي، سياسي و  ــو و بس به او و خانواده اش از يك س
اقتصادي تبريز آن دوران از سوي ديگر سبب شد تا با آشكار 
شدن فعاليت هاي مشروطه خواهي، روحيه سركش و معترض 
ستارخان به مشروطه خواهي تمايل پيدا كند. پس از به توپ 
بستن مجلس توسط محمدعلي شاه قاجار، مجاهدان تبريز 
با اين عمل به شدت مخالفت كرده و در برابر دولت مركزي قد 
علم كردند. در اين ميان، داستان هاي بسياري از رشادت ها و 
مجاهدت هاي ستارخان در اين دوران ذكر كرده اند. سرانجام 
قواي دولتي، تبريز را به محاصره درآورده و نبرد سختي روي 
داد. مرحله دوم درگيري، نبرد مشروطه خواهان و نيروهاي 
روس بود كه به كمك قواي دولتي آمده بودند. در نهايت، پس 
ــخير كرده و  از ماه ها محاصره، نيروهاي مهاجم، تبريز را تس
ــروطه طلبان راهي تهران شده و آن جا را فتح  از آن پس، مش

ــه تهران و  ــتارخان و مجاهدان تبريزي ب ــا ورود س كردند. ب
استقرار دوباره مشروطه، مخالفان سردار ملي سعي مي كردند 
به هر نحو ممكن او را از گردونه خارج سازند. از اين رو، قصد 
ــتند كه تبعيض دولت در خلع  خلع سالح مجاهدان را داش
سالح بختياري ها، باعث شد كه اين امر صورت نگيرد. در اين 
ميان، تالش ستارخان براي جلوگيري از وقوع تشنج بي نتيجه 
ماند و سرانجام نيروهاي دولتي، مجاهدان را در پارك اتابك 
ــش  ــته درگرفت كه كوش ــره كردند. جنگي ناخواس محاص
ــران مجاهدان براي ختم آن ناكام ماند و شمار بسياري از  س

مجاهدان در جريان آن به خاك و خون كشيده شدند. 
باالخره سردار هم تن به مقابله داد و هدف گلوله قرار گرفت 
ــن درگيري،  ــد. پس از اي ــدت مجروح ش و از ناحيه پا به ش
ــد و دولت مشروطه حتي با  ستارخان مدت ها خانه نشين ش
ــت به تبريز مخالفت كرد. سردار  درخواست وي براي بازگش
ملي سرانجام پس از دوره طوالني بيماري در بيست و پنجم 
ــت سالگي چشم از جهان فرو  آبان 1293 ش در چهل و هش
ــم در ري به خاك  ــت و در جوار حرم حضرت عبدالعظي بس

سپرده شد.

عالمه محمدتقي جعفري در سال 1304 ش (1344ق) در 
تبريز به دنيا آمد و پس از گذراندن دوران ابتدايي، براي ادامه 
ــپس به نجف رفت و در  ــد. ايشان س تحصيل راهي تهران ش
مدت هفده سال اقامت در حوزه علميه نجف اشرف از محضر 
فقيهان، فيلسوفان و استادان نامداري كسب فيض كرد. عالمه 
ــي علمي و معنوي نائل  جعفري پس از مدتي به مقامات عال
شد و از آن پس به تدريس علوم ديني و تاليف كتب پرداخت. 
ايشان در سال 1337 ش به ايران بازگشت و ضمن تدريس 
و تحقيق در حوزه هاي علميه مشهد و تهران، با دانشگاهيان 
ارتباط برقرار كرد و در دانشگاه ها به ايراد سخنراني و تبيين 
ــالمي پرداخت. عالمه جعفري ضمن شركت در  معارف اس
ــدد بين المللي،  ــا و كنفرانس هاي متع كنگره ها، همايش ه
ــته علمي جهان مكاتبه،  با بسياري از شخصيت هاي برجس
ــتاد  ــت. از ويژگي هاي مهم اس مصاحبه و ارتباط علمي داش
جعفري اتصال ميان حوزه و دانشگاه و علوم جديد و قديم بود. 
وي از ضرورت هاي زمان و نيازهاي فكري و فرهنگي دنياي 
معاصر به خوبي آگاهي داشت و با توجه به همين نياز، آثاري 

از خود به جاي گذاشت كه بسيار ارزشمند و گران بهاست. 

عالمه جعفري با اشراف به فقه، فلسفه، هنر و زيبايي شناسي 
در اسالم و نيم قرن فعاليت علمي و پژوهشي، بيش از يكصد 
جلد كتاب و رساله تحرير كرد كه شرح و تفسير نهج البالغه 
در 27 جلد، كشف االبيات مثنوي معنوي در 4 جلد و تفسير 
و نقد و تحليل مثنوي در 15 جلد و... از جمله آثار اين عالمه 
ــتاد محمدتقي جعفري، همچنين هفتاد  ــت. اس بزرگوار اس
ــخصيت هاي متفكر بين المللي  ــه بحث و گفتگو با ش جلس
ــل، پروفسور عبدالسالم،  همچون برنارد آرتور، برتراند راس
روژه گارودي و پروفسور ُرِزنتال داشته است. ايشان با التفات 
و عالقه ويژه اش نسبت به هنر و ادبيات، بيش از يكصد هزار 
ــي و عربي و نيز بخش هايي از ادبيات غرب را  بيت شعر فارس
ــخنراني ها، مقاالت و كتاب هاي  در سينه محفوظ داشت. س
ــه در زمينه زيبايي و هنر، هنوز يكي  متعدد اين محقق فرزان
ــفه و حكمت  ــاره هنر از ديدگاه فلس از مهم ترين منابع درب
ــرانجام در 25  ــت. عالمه محمدتقي جعفري س اسالمي اس
آبان 1377 ش برابر با شب مبعث سال 1419 ق در يكي از 
ــتان هاي لندن دار فاني را وداع گفت و بنا به وصيت  بيمارس

معظم له، در مشهد مقدس به خاك سپرده شد.
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هم اكنون سرانه آب تجديدپذير 
زاينده 
براى هر نفر زير هزار مترمكعب رود

است و بيش از 570 شهر كشور 
ــورى كه در حال  در مرحله تنش آبى قرارداد به ط
حاضر شهرهاى كرمان، اصفهان و يزد در بخش آب 

شرب در تنگنا به سر مى برند. 
ــتان اصفهان در همايش  مديرعامل شركت آبفا اس
ــت چالش ها و  ــه آب در صنع ــرف بهين ــى مص مل
ــاب هاى شهرى  ــتفاده از پس راهكارها پيرامون اس
ــر مهم ترين راهكار  ــت: در حال حاض در صنايع گف
برون رفت از مرحله تنش آبى اعمال مديريت مصرف 
آب است كه در اين زمينه مى توان با بازچرخانى آب 
و استفاده از پساب به منابع پايدار آب دست يافت. 
ــاب در  بخش  ــتفاده از پس همچنين مى توان با اس
ــى از تبعات بحران كم  صنعت به ميزان قابل توجه

آبى كاست .
ــراى اولين بار  ــم امينى اعالم كرد: ب مهندس هاش
ــث 19 مقررات  ــاس بح ــان براس ــتان اصفه دراس
ــركت آب و فاضالب استان  ساختمان مقرر شد ش
ــى از  ــازمان نظام مهندس ــم نامه اى با س طى تفاه
ــكونى در بخش هاى  آب خاكسترى واحدهاى مس

مختلف استفاده كند. 
ــاب پرداخت و  ــتفاده از پس ــت هاى اس وى به مزي
اعالم كرد: استفاده از آب هاى زيرزمينى و با توجه 
ــالى پايدار  ــوع پديده خشكس ــر اقليم و وق به تغيي
ــد مدت از  ــتفاده بلن ــتند و نمى توان براى اس نيس
ــويى اولويت  اين نوع منابع برنامه ريزى كرد و از س
ــپس  بهره بردارى از اين نوع منابع با بخش آب و س
ساير بخش هاى ديگر همچون صنعت و كشاورزى

  است.
ــتفاده از آب هاى زيرزمينى نامناسب   همچنين اس
ــور پايدارى مناسبى دارد ولى  مانند آب هاى لب ش
جهت شيرين سازى هزينه بر است و نيز انتقال آب 
دريا هم به جهت شيرين سازى هزينه هاى سنگينى 
را رقم مى زند در حالى كه مى توان از حجم پساب 
ــى از نياز آبى در بخش هاى  موجود در كشور بخش
ــاورزى غيرمثمرثمر  مختلف همچون صنعت و كش

را تامين كرد .
ــان به حجم  ــتان اصفه ــركت آبفا اس مديرعامل ش

تقاضا براى استفاده از پساب اشاره كرد و اعالم كرد: 
5 سال گذشته شهردارى اصفهان تمايل زيادى براى 
استفاده از پساب در بخش فضاى سبز نداشت اما هم 

اكنون اين نياز را احساس مى كند.
ــاب در استان  مهندس امينى به حجم توليدى پس
ــال حاضر ضريب  ــت و گفت: در ح اصفهان پرداخ
ــبكه  ــتان اصفهان از ش ــردم در اس ــوردارى م برخ
ــاب قابل توجهى  ــت كه پس فاضالب 65 درصد اس
توليد مى شود بنابراين پساب منبع مهم و پايدارى 
ــه رغم عدم  ــت كه مى توان ب براى تمام فصول اس
جارى بودن زاينده رود نياز آبى متقاضيان را برطرف 

كند .
ــاخت: 23 تصفيه خانه فاضالب  وى خاطرنشان س
ــردارى قرار دارد  ــتان اصفهان در مدار بهره ب در اس
كه 5 تصفيه خانه به صورت لجن فعال، 11 تصفيه 
ــى و 7 تصفيه خانه  ــون هواده خانه به صورت الگ
ــغول به فعاليت هستند  به شكل بركه تثبيت، مش
ــاب  ــه ها حدود 5 هزار ليتر پس كه اين تصفيه خان
ــم 1239 ليتر به  ــن رق ــه از اي ــى كنند ك توليد م
ــبز و مابقى به رودخانه  صنعت 1113 به فضاى س

ــرازير  ــده رود جهت احياى تاالب گاوخونى س زاين
ــت كه هم اكنون 500 ليتر  مى شود. اين درحاليس
ــد صنعتى به منظور  ــرب به يك واح بر ثانيه آب ش
ــرق تخصيص داده  توليد 300 الى 400 مگا وات ب
ــرايط بحران آبى اين مساله  مى شود كه در اين ش

توجيه پذير نيست .
ــتان اصفهان به انعقاد  ــركت آبفا اس مديرعامل ش
قرارداد ميان شركت آبفا و فوالد مباركه اشاره كرد 
ــاس قرارداد بيع متقابل  و خاطرنشان ساخت: براس
ــاب  ــان و فوالد مباركه پس ــتان اصفه ميان آبفا اس
ــر ثانيه  ــتان كه معادل 450 ليتر ب ــهر در اس 7 ش
مى شود در ازاى اجراى شبكه فاضالب در آن منطقه 
به فوالد مباركه تخصيص مى يابد همچنين احداث 
نيروگاه زواره ، اجراى شبكه فاضالب سده لنجان و 
شهرهاى تابعه ، احداث شبكه فاضالب تيران به اين 
ــتور كار قرار گرفت كه اين امر نه تنها  روش در دس
كاهش آالينده زيست محيطى در منطقه را به دنبال 
ــوب  دارد بلكه منبع پايدارى هم براى صنايع محس
مى شود . بدين ترتيب مى توان گفت استان اصفهان 

پيشرو در كشور در استفاده از پساب است .

همت على  خوراسگان را شهر آفتاب درخشان ناميده اند. اين شهر 
ــرقى اين كالن شهر نادرى پيوسته به اصفهان، در بخش ش

ــهر  ــالى از الحاق اين ش ــد س ــت چن ــه اس قرارگرفت
پرجمعيت به اصفهان نمى گذرد.

ــهر همين بس كه درتاريخ گفته اند مركز طلوع  ــميه اين ش  در وجه تس
خور يعنى خورشيد است. تاريخچه اين شهر به سلمان بر مى گردد .زيرا 
كه درتاريخ اسالم سلمان متولد منطقه جى  است .اين مرد بزرگ در اثر 
ــالم آگاه مى شود. اين جذبه ظهور،  الهامى از خداوند به ظهور پيامبر اس
اورا به مدينه (يثرب) دعوت مى كند.تا در كنار پيامبر اسالم سهم بزرگى 

درراه گسترش توحيد به كشورش ايران، تعلق بگيرد.
ــت  ــى اس ــى و فرهنگ ــهر مذهب ــك ش ــگان ي ــت خوراس ــى اس گفتن
ــهروندان  ــهرت دارد. ش ــينى ش ــاجد و هيات هاى حس ــه شهرمس كه ب
ــه ازآن جمله  ــتند ك ــون هس ــاى گوناگ ــه ه ــگان داراى حرف خوراس

ــمار  ــه ش ــردم آن ب ــاغل م ــن مش ــده تري ــاورزى ازعم ــت وكش صنع
ــت كه سه محله  ــهر ازقديم داراى محله هاى مختلف اس مى آيد. اين ش
بزرگ ان عليا، وسطى وسفلى بيشتر معروف هستند درميان هركدام ازاين 
ــاجد و امام زاده هايى وجود دارد منطقه عليا شامل خيابان  محل ها  مس
ــجد بزرگى بنام مسجد على وامامزاده  مسجد على وحومه آن است و مس
اسحاق وتعدادى ديگرمسجد درآن قرار دارد.الزم است قبل از اشاره درباره 
سه مسجد مهم اين شهر، مختصرى درمورد اهميت اين بناهاى مذهبى 

در اسالم تعريفى داشته باشيم .
ــت كه در صدر اسالم و به هنگام هجرت  مسجد ازنخستين نهادهايى اس
رسول اكرم ازمكه به مدينه شكل گرفت ، نقش افرينى مساجد در عرصه 
ــت همچنان كه اين بناهاى  ــعه فرهنگ و تمدن  اس اسالمى، سبب توس
ــن (ع)كاربردى فراتر از  ــول و ائمه معصومي مذهبى درزمان حضرت رس
ــجد اين رسالت را  ــت امروز هم مس ــم عبادى داشته اس برگزارى مراس
همچنان به دوش مى كشد .درايران زمان انقالب و بعد از آن مساجد مكان 

تصميم گيرى و عبادت پيروان اسالم بوده است .
ــر جهان را گرد هم مى آورد . ــلمانان سراس ــاجد هم اكنون مس  اين مس

عظيم ترين آن مسجد پيامبر در مدينه امروز  و دركشورهاى جهان است 
كه عالوه بر گسترش دين اسالم معمارى مساجد نيز پيشرفت كرده است. 

ــتان  ــروز تركيبى از تكنيك هاى مدرن و معمارى باس مى توان گفت ام
ــجد على يكى ازاين بناهاى تاريخى  به زيبايى مساجد افزوده است .مس
ــيه خيابانى درمحله عليا قرار دارد كه شهرتش را از نام  است كه در حاش
اين مسجد گرفته است .جناب امينايى از اعضاى هيات امناوبزرگان اين 
مسجد، قدمت اين بناى زيبا را باالى 300سال مى دانند و اظهار مى دارند 
ــان به حوض  ــه وقبل از آن برمى گردد .ايش اين معمارى به تاريخ صفوي
ــگران از آب آن به عنوان تبرك   آبى اشاره كردند كه مردم مومن وگردش

استفاده مى كنند.
اذان مغرب مردم ازكوچك وبزرگ چنان هجوم مى آورند براى برگزارى 
ــده درحياط مسجد مملو  نماز وعزادارى ماه محرم كه چادرهاى تهيه ش
از جمعيت مى شود. اين مسجد با ارتفاعى بلند وگنبدش منحصر به فرد 
است و كتيبه اى حاوى تاريخچه آن  درسمت راست درب ورودى در نوع 

خود بى نظير است. 
ــا هم متصل  ــتون هاى عمودى و چوب هاى افقى ب ــجد با س داخل مس
ــت ،فضاى درون طورى طراحى  ــكل زيبايى را ايجاد كرده اس شده  وش
ــده كه هواى بيرون رابه داخل هدايت مى كند وهواى مطبوع را براى  ش
نمازگزاران به وجود مى آورد.يكى ديگر ازمساجد معروف وبسيار قديمى 
ــت مسجد سلمان  ــگان كه درمحله ميانى يا محله اباذر اس شهر خوراس

ــد واعضاى هيات  ــجد به گفته يكى از مديران عالقه من نام دارد اين مس
ــت، آقاى شريفيان مرد  امنا ى آن مسجد لب جوب خوانده مى شده اس
بسيار معنوى درمورد اداره اين مسجد مى گويند كه درميان تعداد مساجد 
اين محل مسجد سلمان (فارسى )از همه قديمى تر است وازجهت اداره 
خود كفاست و ازطريق موقوفاتى كه واقف آن درنظر گرفته اداره مى شود 

.اين مسجد پايگاه هيات متوسلين حضرت  زهرا (ع) است.
سومين مسجد باقدمت باال كه درمحله سفلى ودرهمسايگى بارگاه بسيار 
ديدنى و پر جاذبه امامزاده ابوالعباس محمد(ع) شهر خوراسگان قرار دارد 
مسجد القائم است وآقاى اكبرى متولى دلسوز وازاعضاى هيات امناى اين 
مسجد عنوان كردند تاريخ اين مسجد به سال هاى قبل از 1106قمرى بر 
مى گردد كه سنگ نوشته داخل اين مسجد گوياى آن است طبق اظهارات 
ــجد تا ارغوانيه بيابان بود و بازارچه، حمام،  ــرقى اين مس ايشان جانب ش
ــه گانه درحاشيه همين مسجد  داروخانه ومحل طبابت اين محله هاى س

مستقر بوده است. 
ــجد مركز ازدحام نمازگزاران نوجوان وجوانان  شايان ذكر است اين مس
ــيج رجايى كه حدود 82تن  ــت زيرا پايگا ه بس درنماز مغرب  وعشاء اس
ازشهدا را تقديم انقالب اسالمى ايران ودفاع مقدس كرده در اين منطقه 

است.         

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

منتفى شدن عبور مترو از زير نقش جهان؛ 

نقش جهـان نفس كشيد
«يار مهربان»،

 مسافر ويژه تاكسى هاى اصفهان

ــتى استان اصفهان در  مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دس
خصوص عبور مترو از زير ميدان نقش جهان، گفت: عبور مترو از زير ميدان 
ــط دو متروى  ــت. فريدون الهيارى در خصوص خ نقش جهان منتفى اس
ــرد: عبور مترو از زير  اصفهان و عبور آن از زير ميدان نقش جهان، اظهار ك
ــير جايگزينى به شوراى فنى ميراث  ميدان نقش جهان منتفى است و مس
فرهنگى اصفهان پيشنهاد شده كه توسط اين شورا نيز مورد تاييد قرار گرفته 
ــنهادى پس از تاييد شوراى فنى ميراث در  است.وى ادامه داد: مسير پيش
استان اصفهان براى اظهار نظر نهايى به معاونت ميراث فرهنگى كشور ارسال 
شده است و شوراى فنى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

در خصوص آن اظهار نظر خواهد كرد.
مديركل ميراث فرهنگى، 

ــع  ــگرى و صناي گردش
دستى استان اصفهان 
ــير  ــزود: در واقع مس اف
جايگزينى براى خط دو 
متروى اصفهان در نظر 
گرفته شده و اين مسير 
ــرار گرفته  در اولويت ق
است كه با مطرح شدن 
اين موضع عبور مترو از 
زير ميدان نقش جهان 

منتفى خواهد بود.

خبر 

مدير كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان اصفهان گفت: 
مراكز فرهنگى هنرى كانون استان از 24 لغايت 30 آبان ماه با برنامه هاى 

متنوع با موضوع كتاب، ميزبان كودكان و نوجوانان، است.
ــتان را در هفته كتاب و  ــگرى فر برنامه هاى كانون اس ــيد حامد عس س
كتابخوانى اعالم و اظهار كرد: اهداف برگزارى برنامه هاى كانون در هفته 
كتاب توسعه و تعميق فرهنگ كتابخوانى در خانواده و مدارس، باالبردن 
سطح آگاهى والدين و مربيان در مورد شيوه هاى مطالعه، تقويت انگيزه 
ــا خانواده ها و اولياى  ــى و برقرارى تعامل فرهنگى ب مطالعه و كتابخوان
ــز كانون بيش از 10  ــرد.وى افزود: هم اكنون در مراك تربيتى عنوان ك
فعاليت با محوريت كتاب برگزار مى شود و امسال تمامى مراكز 60 گانه 
ــتان اصفهان اين فعاليت ها را به صورت ويژه انجام مى دهند  كانون اس
مراكز فرهنگى هنرى كانون استان از 24 لغايت 30 آبان ماه با برنامه هاى 

متنوع با موضوع كتاب، ميزبان كودكان و نوجوانان، است.
عسگرى فر با اشاره به برگزارى جشن كتاب در مراكز با حضور كودكان و 
نوجوانان ادامه داد: در اين ايام مربيان كانون با حضور در مدارس استان 
ــون از اعضاى برگزيده كتابخوان  ضمن معرفى فعاليت هاى متنوع كان
ــوان مراكز نيز با حضور در  تقدير مى  كند اعضاى نوجوان فعال كتابخ
مدارس كتاب هاى مورد عالقه خود را به نوجوانان جهت مطالعه معرفى 
ــتان  ــرورش فكرى كودكان و نوجوانان اس مى كنند.مديركل كانون پ
ــن كتاب با حضور اعضا  اصفهان افزود: در روز 24 آبان ماه مراسم جش
در مجتمع فرهنگى هنرى كانون برگزار خواهد شد و همچنين روز 27 
آبان نشست كتابخوانى ويژه مربيان كانون و با حضور اساتيد دانشگاه با 
موضوع شيوه هاى ترغيب كودكان به مطالعه نيز برگزار مى شود و شماره 
نهم فصلنامه چارباغ كانون نيز به موضوع كتاب اختصاص يافته است.

وى با اشاره به وجود بيش از هفتصد و هفتاد هزار كتاب در مراكز كانون 
استان ادامه داد: صد هزار عضو مراكز 60 گانه كانون اصفهان در تمامى 
ايام سال از كتابخانه هاى مراكز كانون سطح استان استفاده مى كنند و 
مربيان نيز با بهره مندى از برنامه هاى متنوع فرهنگى، هنرى و ادبى اين 

اعضا را هرچه بيشتر با فرهنگ كتابخوانى و مطالعه آشنا مى سازند.

جشن كتاب در كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان

مجهز شدن تاكسى هاى زرد رنگ اصفهان يكى از راهكارها براى ترويج 
فرهنگ كتابخوانى است كه براى اجراى اين طرح الزم است مسووالن 
فرهنگى اصفهان همت كنند و ترويج اين فرهنگ با ارزش را در دستور 

كار قرار دهند.
ــه خاصى از جامعه  ــايد تنها طبق كتاب يار مهربانى كه اين روزها ش
ــتى كه گنجينه اى از علم، دانش، زندگى و  ــند، دوس خواهان آن باش
راهنما را در صفحات خود جاى داده است كه اين دوست و يار مهربان 
حاصل انديشه و تفكر انسان هايى است كه به قول قديمى ها دود چراغ 

خوردند و به جهان پيرامون خود نگاه ژرف تر و متفاوت ترى دارند.
فرقى نمى كند كه كتاب را از چه زاويه اى بررسى كنيم، مهم اين است 
كه كتاب هاى ارزشمند به دست انسان هاى وارسته اى تأليف شده اند 
كه جز روشنى چيز ديگرى براى يك جستجوگر حقيقت ندارد اما چه 
ــان مى دهد كه سرانه مطالعه هر ايرانى  اندوه بار است وقتى آمارها نش
روزانه هفت دقيقه است كه اين آمار براى كشورى با تمدن و فرهنگ 

ايرانى زيبنده نيست.
ــگاه  كتاب  ــه يازدهمين دوره نمايش ــن افتتاحي چندى پيش در آيي
اصفهان رسول زرگرپور، استاندار اصفهان درباره كاهش سرانه كتاب 
ــى هاى اصفهان با بيان اينكه كاهش كتاب فروشى ها در  و كتاب فروش
ــت، گفت: تعداد  اصفهان يكى از بزرگ ترين دغدغه هاى فرهنگى اس
كتاب فروشى ها بر اساس آمار، نصف پيتزافروشى ها است و اين آمار در 
پايتخت فرهنگ و هنر كه با توجه به تعداد حوزه هاى علميه و قدمت 
هزارساله آن ها، تمدن شيعه در آن شكل گرفته است قابل قبول نيست.

ــماره 36 و  ــنامه ش ــد حيدر دارنده شناس ــتگارفر فرزن ــى آقاى تقى رس ــه پرونده اتهام نظر به اينك
ــام از قبيل غيبت  ــار بداليل مندرج در برگ ابالغ اته ــماره ملى 1229678174 صادره از خوانس ش
ــيدگى  ــات ادارى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در حال رس ــه و ... در هيات بدوى تخلف غير موج
مى باشد، با توجه به اينكه مشاراليه در حال حاضر مجهول المكان مى باشد، به استناد ماده 73 آيين 

دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد. 
ــاعت8 صبح تا 14 ايام هفته به جز ايام  ــر آگهى از س نامبرده مى تواند ظرف مدت 30 روز از تاريخ نش
ــاون، كار و رفاه  ــت ماه، اداره كل تع ــانى اصفهان، ابتداى بلوار آئينه خانه، نبش بن بس تعطيل به نش
اجتماعى استان اصفهان، اتاق 116 مراجعه نموده و ضمن اعالم نشانى محل اقامت خود در مقام دفاع 
از اتهام وارده دفاعيات خود را اعالم نمايد. بديهى است در غير اين صورت هيات غياباً به تخلف مذكور 

رسيدگى و حسب قوانين و مقررات به اصدار راى اقدام مى نمايد. 

آگهـى ابـالغ اتهـام

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 

م الف:23568

خبر 

ــهر اصفهان گفت: بر اساس مصوبه شوراى   سخنگوى شوراى اسالمى ش
ــرت هاى موسيقى سنتى به صورت  اسالمى شهر اصفهان برگزارى كنس
كامل از پرداخت ماليات معاف شدند.ندا واشيانى پور با توضيح بخشى از 
اتفاقات يكصد و دهمين جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار 
داشت: رونمايى از تمبر 25 آبان روز حماسه و ايثار اصفهان از جمله اتفاقات 
اين جلسه علنى بود.وى در ادامه با اشاره به در پيش رو بودن هفته كتاب، 
كتابخوانى و كتابدارى اظهار داشت: در اين راستا ضرورى است كه اقدامات 
ــخنگوى  ــوزه ترويج فرهنگ كتابخوانى انجام شود.س تاثيرگذارى در ح
شوراى اسالمى شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اينكه شهردارى اصفهان 
ــتور كار دارد، افزود: برگزارى  براى اين ايام برنامه هاى متنوعى را در دس
ــى و همايش تجليل  ــنواره توليد كتاب هاى صوت ــم اختتاميه جش مراس
ــهر اصفهان، اختتاميه چند صفحه سالمتى و برگزارى  از كتاب داران ش
ــهر از جمله اقدامات انجام شده است. نمايشگاه هاى متعدد در سطح ش
ــيون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى  وى در ادامه با اشاره به مصوبه كميس
ــهر اصفهان در خصوص برگزارى كنسرت هاى غير  ــالمى ش شوراى اس
سنتى و ملى در يكصد و دهمين جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
ــهردار اختيار دارد مسووالن برگزارى  ابراز داشت: بر اساس اين مصوبه ش
ــرت ها را از پرداخت 60 درصد عوارض معاف كنند.واشيانى پور  اين كنس
اضافه كرد: همچنين در اين مصوبه برگزارى كنسرت هاى موسيقى سنتى 
به صورت كامل از پرداخت ماليات معاف شدند.وى در ادامه در خصوص 
ديگر مصوبات يكصد و دهمين جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
ابراز داشت: در اين جلسه علنى اليحه اهداى 200 ميليون تومان از سوى 
شهردارى براى ساخت و تجهيز اسكان سراى همراه بيماران به بيمارستان 
ــد كه مصوبه شوراى اسالمى شهر را  سوانح امام موسى كاظم (ع) ارائه ش
دريافت كرد.سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان همچنين در خصوص 
ــريع در روند  ــهر براى و تس ارائه اليحه دو فوريتى دريافت وام از بانك ش
احداث پروژه روگذر ميدان 25 آبان، ساماندهى ورودى خيابان شهرك ولى 
عصر و زيرسازى و آسفالت معابر منطقه هفت افزود: اين اليحه با مبلغ 30 

ميليارد تسهيالت بانكى با راى اكثريت اعضا به تصويب رسيد.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان:
برگزارى كنسرت موسيقى سنتى

 از پرداخت عوارض معاف شد

آفتاب درخشان    

مديرعامل شركت آبفاى اصفهان در همايش ملى مصرف بهينه آب اعالم كرد :

كـاهش تبعات بحران كم آبى با استفاده از پسـاب



برانكو ايوانكوويچ قصد دارد در نيم فصل دوم تيمش را تقويت كند و به 
حد مطلوب و دلخواه خود برساند.

ــتم 4-4-2  ــداى فصل جارى با رويكرد به سيس ايوانكوويچ كه در ابت
ــواداران و  ــانه ها، ه ــوك در خط حمله رس ــتفاده از دو مهاجم ن و اس
حريفانش را متعجب كرد حاال قصد دارد تغييراتى بزرگ در خط دفاع و 
ــكل و شمايل پرسپوليس را  خط ميانى اش اجرا كند. تغييراتى كه ش

نسبت به بازى هاى اخير عوض خواهد كرد.
استفاده از سه مدافع مركزى

برانكو بعد از ده نفره شدن مقابل ذوب آهن چيزى حدود50 دقيقه با سه 
مدافع مركزى بازى كرد به طورى كه ماريچ در كنار نورمحمدى و بنگر 
ــيار خوبى هم داشت. ظاهرا برانكو مى خواهد  قرار گرفت و عملكرد بس
ــبيه به يوونتوس و تيم هايى كه 3-5-2  در بازى هاى نيم فصل دوم ش
ــت كه  ــد و اصال به خاطر همين اس ــد تيمش را ارنج كن بازى مى كنن
به شدت عالقه دارد هر طور شده شجاع خليل زاده را به چنگ آورد. در 
ــريع و دو استاپر قلدر مى خواهد و  اين صورت او يك مدافع پوششى س
ــجاع را براى قلب دفاع و بنگر و نورمحمدى را براى مدافع  احتماال ش
ــتاپر كه توپ هاى اول را خوب دفع مى كنند، نياز  ياركوب يا همان اس
دارد. هر چند اگر در جذب خليل زاده ناكام بماند – كه احتمالش بسيار 

است – احتماال اين پروژه به كلى منتفى خواهد شد.
با يك هافبك دفاعى و يك مدافع كنارى

ــك دفاعى ــا يك هافب ــر دارد تنها ب ــو در نظ ــتم برانك ــن سيس در اي
ــت سخت تر  بازى كند كه در اين صورت رقابت براى بازيكنان اين پس
خواهد شد چرا كه از بين نوراللهى، كفشگرى و كاميابى نيا تنها يك نفر 
ــان كنارى تنها يكى در تركيب بايد بازى كند. همچنين از بين مدافع

 قرار خواهد گرفت كه با توجه به توان باالى رضاييان در فاز تهاجمى و 
اينكه او هر چه به دروازه رقيب نزديك تر باشد خطرناك تر است، انصارى 
ــتم پرسپوليس يك هافبك  از تركيب خارج خواهد شد. در اين سيس
راست و يك هافبك چپ خواهد داشت كه شايد رضاييان و احمدزاده 
باشند. همچنين جلوتر از تنها هافبك دفاعى تيم دو هافبك با قابليت 
بازى سازى و گلزنى حضور خواهند داشت و بدين ترتيب مثلث ميانى 
سرخ ها يك راس عقب خواهد داشت. به نظر مى رسد در صورت جذب 

نورى، او در كنار مسلمان بتواند اين نقش را بازى كند.
Killer از كجا بياوريم؟

همان طور كه در مصاحبه هاى قبلى اش نيز بارها اعالم كرده بود تيمش 
از گلزنى مادرزاد محروم است و اين مساله باعث مى شود تا مهاجمان 

فعلى سرخ ها فرصت هاى زيادى را در طول بازى ها از دست دهند.
برانكو ايوانكوويچ با انتقاد از بى دقتى هاى مهاجمانش اعالم كرده بود 
ــتند براى رفع اين نقيصه حمالت بيش ترى در طول  آنها مجبور هس
بازى انجام دهند و شانس هاى بيش ترى را ايجاد كنند تا در نهايت به 
ــت يابند و در اظهارنظرى جالب گفته بود:  ــان دس نتيجه مورد نظرش
ــت كه در خط حمله احتياج به يك قاتل داريم تا از  «آناليز من اين اس
تك موقعيت ها گل بسازد. اتفاقى كه اگر مى افتاد دربى و بازى ذوب به 

سود ما به اتمام مى رسيد.»
ــت كه مهدى طارمى بهترين گلزن ليگ و پرسپوليس  جالب اينجاس
ــش گل زده هم مهاجم تمام كننده و قاطعى در نواختن  كه تا اينجا ش

ضربات آخر نيست و به عنوان قاتل نمى توان روى او حساب كرد.
ــتم تازه  ــپوليس در سيس ــرا زوج اصلى خط حمله پرس در ظاهر ماج
برانكو هم طارمى – عاليشاه خواهند بود و بنگستون به همراه عليپور 
بايد در حين بازى منتظر حضور در ميدان باشند اما برانكو دنبال يك 
ــدن به نيم فصل  تمام كننده تمام عيار مى گردد. اكنون و با نزديك ش
ــت  و نقل و انتقاالت او به دنبال گزينه مورد نظر خود در خط حمله اس
تا فرصت هاى تيمش بيش از اين هدر نرود و در كسب امتيازات مورد 
نياز كمك اين تيم باشد؛ البته با چنين خصوصياتى هيچ مهاجمى در 
ــايد برانكو مجبور شود براى يافتن  فوتبال ايران پيدا نخواهد شد و ش

چنين مهاجمى دنبال گزينه هاى خارجى برود.
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سرخابى ها

تغييرات بزرگ برانكو

مربى تيم ملى واليبال ايران معتقد است  با توجه به انتخاب سيچلو به 
عنوان مربى، لوزانو به نيمكت تيم ملى نزديك تر شد.

ــرمربى تيم ملى واليبال ايران از بين  رضا تندروان، در مورد انتخاب س
آناستازى و لوزانو اظهار داشت: هر دو گزينه رزومه خيلى خوبى دارند 
اما برخى مسايل وجود دارد كه بدون شك از چشم مسووالن فدراسيون 
ــت كه بايد ببينيم كدام گزينه  ــت. موضوع اين اس هم دور نمانده اس

مى تواند راحت تر با سيچلو كار كند.
وى ادامه داد: بدون شك در مدت يك ماه كه تيم ملى زمان دارد تا خود 
را براى حضور در مسابقات انتخابى المپيك آماده كند هيچ كدام از اين 
ــايد به تيم ايران  ــد از نظر فنى آن طور كه بايد و ش دو مربى نمى توانن

كمك كنند و در اين مدت فقط مى توانند نظم را به تيم برگردانند. 
مربى تيم ملى واليبال ايران با بيان اينكه من احساس مى كنم لوزانو به 
نيمكت ايران نزديك تر است خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه سيچلو 
به عنوان مربى انتخاب شده است به نظر مى رسد كه شانس لوزانو براى 
حضور در نيمكت ايران بيش تر باشد چرا كه وى هموطن سيچلو است 

و ارتباط خوبى با اين مربى دارد. 
ــيار بزرگى محسوب مى شود و  تندروان گفت: آناستازى هم مربى بس
بار فنى بااليى دارد، اما ما بايد ببينيم كدام يك از آنها تعامل بهترى با 
سيچلو دارد. من فكر مى كنم اگر سيچلو نبود شايد انتخاب آناستازى 

درست تر بود. 

ــور در كالس هاى بازآموزى  ــران به خاطر عدم حض  دو داور فوتبال اي
ــدند.فريدون اصفهانيان، رييس  ــر منع ش فيفا از قضاوت در ليگ برت
ــى داوران و اينكه ــزارى كالس هاى آموزش كميته داوران درباره برگ

ــبى برگزار شده است، اظهار كرد: به هر   اين كالس ها در زمان نامناس
حال ليگ ما تعطيل بود و هدف ما اين بود كه اين كالس ها برگزار شود.

ــبى  ــرم در زمان مناس ــه نظ ــود و ب ــار ب ــى داوران پرب كالس آموزش
ــوال كه چند داور در اين كالس   ــخ به اين س ــد.وى در پاس برگزار ش
شركت نكردند، گفت: چون نمى توانستيم از همه داوران ليگ برترى در 
اين كالس ها استفاده كنيم و فيفا هم چنين اجازه اى به ما نمى داد.وى 
با اشاره به غيبت حق وردى و حاجى پور در اين دوره از كالس، تاكيد 
كرد: حق وردى گواهى آورد كه نمى تواند در كالس شركت كند. حاجى 
پور هم روز قبل از تست، دچار كشيدگى عضله شد.«چرا سيف اللهى با 
وجود ارائه گواهى بايد در تست آمادگى جسمانى شركت مى كرد ولى 
حق وردى مشكلى براى غيبت در تست نداشت؟» اصفهانيان در پاسخ 
به اين سوال گفت: سيف اللهى گواهى خود را به مدير كالس داده بود. 
به هر حال هر كسى در تست شركت نكند، نمى توانيم از او در ليگ برتر 
استفاده كنيم. به همين خاطر سيف اللهى و حق وردى هم نمى توانند 

فعال در ليگ برتر قضاوت كنند.

لوزانو به نيمكت تيم واليبال ايران نزديك تر شد 
به خاطر غيبت در تست آمادگى جسمانى؛

دو داور قضاوت در ليگ برتر فوتبال 
ــيما به خاطر را از دست دادند ــاد از صداوس ــران با انتق ــال اي كاپيتان تيم ملى فوتس

ــال مى گويد رسانه ملى در چند سال  پخش نكردن مسابقه هاى فوتس
اخير ورزش فوتسال را منزوى كرده است.

ــرد: روز بازى  ــازى گرندپرى، اظهارك ــاورز درباره فينال ب محمد كش
ــال اين كشور را  ــد كه تيم ملى فوتس ــت روزى باش با برزيل مى توانس
شكست دهيم ولى متاسفانه شانس با ما يار نبود عالوه بر اين تيم برزيل 
ــت و با حمايت تماشاگران و  ــاگر در سالن داش 7 الى 8 هزار نفر تماش
تجربه اى كه داشت توانست روى تيم ما فشار بياورد و گل هايى به ثمر 
ــاند ولى در ادامه ما نبض بازى را به دست گرفتيم و كامال به بازى  برس
مسلط بوديم و سه تا از گل ها را جبران كرديم ولى وقت بازى تمام شد 

و نتوانستيم برنده ميدان باشيم.
او ادامه داد: 5 بازى اى كه در گرند پرى داشتيم بازى هاى خوبى بودند 
مخصوصا اينكه اين بازى ها قبل از بازى هاى آسيايى انجام شد و توانست 
يك آمادگى را به تيم بدهد. ما در نيمه دوم بازى با برزيل بسيار به بازى 

مسلط بوديم و همه بچه ها بسيار خوب و جسورانه بازى كردند.
ــدن بازى هاى تيم ملى فوتسال ايران از رسانه ملى  او درباره پخش نش
اظهار كرد: متاسفانه صداوسيما رويه خوبى نسبت به فوتسال ندارد و 
در چند سال اخير اين ورزش را منزوى كرده است. حاال اينكه هيچ يك 
از بازى هاى گرندپرى را پخش نكرد يك طرف، ولى خيلى حيف شد كه 

فينال بازى ها را پخش نكردند.

صداوسيما فوتسال را منزوى كرده است

ــا از وقفه هاى  ــاى مربيان تيم ه ــگ برتر گفت: گاليه ه   رييس سازمان لي
مسابقات ليگ برتر به حق است.

ــا تركمنستان همانطورى كه كارلوس  مهدى تاج، افزود: تيم ملى در بازى ب
ــت و باعث  كى روش گفت فوتبالى با كالس بين المللى را به نمايش گذاش
ــن آن لذت ببرند  ــد همه  مردم ،اهالى فوتبال و فوتبال دوستان از ديد ش
ــار كنند. ــا بازيكنانى جوان افتخ ــى، آن هم ب ــيوه بازى تيم مل و به اين ش

ــگاه هاى ما به خاطر  ــاد: اگرچه در اين فصل باش اين مقام مسوول ادامه د
برنامه هاى بازى هاى تيم ملى و تيم اميد از وقفه هاى زياد ليگ گاليه هاى 
به حقى دارند اما وقتى مربيان باشگاهى ثمره دسترنج خود را در تيم ملى 
مى بينند قطعا تحمل اين سختى ها براى شان آسان تر خواهد بود. تاج بيان 
ــى خود را به داليلى از  كرد: تيم ملى ايران با وجود اينكه چند بازيكن  اصل

جمله مصدوميت در اختيار نداشت اما به بازيكنان جوان و آماده ليگ اعتماد كرد و كى روش 
هم پاسخ خوبى از اين اعتماد گرفت.

ــاوت عادالنه در ميادين بين المللى   داور بين المللى كشورمان به پاس 20 سال قض
ــان روز سوم  ــى دريافت كرد.در پاي ــاوران فدراسيون جهان سوت طاليى از كميته د
ــس آلمانى كميته  ــه قهرمانى جهانى «رولند» ريي ــوره رقابت هاى كارات از نهمين د
ــد على مردانى اهداء كرد.  داوران فدراسيون جهانى سوت طاليى WKF را به محم
اين جايزه به داورانى كه در طول سال ها قضاوت در ميادين مهم جهانى قضاوت كم 
اشتباه و عادالنه اى داشته اند اهداء مى شود. مردانى كه پيش از اين سوت نقره اى از
ــه ايرانى  ــاور كارات ــوان اولين د ــه بود به عن ــى دريافت كرد ــاوران جهان  كميته د
ــاوت عادالنه  ــل قض ــى سمب ــوت طالي ــد. س ــزه ش ــت اين جاي ــه درياف ــق ب موف
ــران كه  ــه كاراته اي ــاور باسابق ــى د ــد مردان ــى است.محم ــون جهان ــر فدراسي د
ــن افتخار  ــوص گفت: اي ــت، در اين خص ــرى فدراسيون  اس ــون سرپرست دبي اكن
ــاوري كاراته ايران همواره  ــت و اميدوارم كه سطح د ــران اس ــه اي از آن كارات
كم نظير و در سطوح كيفي نيز به پيشرفت هاي قابل تحسين دست پيدا كند و اين خواسته برخاسته 

از توان في نفسه كاراته ايران است و به هيچ عنوان دور از دسترس نيست.

كى روش از دسترنج مربيان ليگ استفاده كرد سوت طاليى فدراسيون جهانى كاراته به داور ايرانى اهدا شد

ــت، وحشتى كه گاهى  ورزش بارها، ترس را به خود ديده اس
ــرى را در بر مى گيرد و گاهى اوقات  يك گروه يا جمعيت كثي

مرگ را بر جاى مى گذارد.
جمعه شب، پاريس شب وحشتناكى را سپرى كرد و در چند 
ــد و تيراندازى و  ــه بمب گذارى ش ــه از پايتخت فرانس منطق
گروگانگيرى روى داد، اما يكى از انفجارها حين برگزارى ديدار 
دوستانه تيم هاى فرانسه و آلمان در استوديو دو فرانس شنيده 
شد. اين موضوع موجب وحشت تماشاگران و بازيكنان شد و 
در پايان همه به وسط زمين آمدند و پس از برقرارى امنيت، 

پليس آنان را از ورزشگاه خارج كرد.
اما اين تنها شب وحشتناك در ورزش جهان نبوده است. 

ــورى ايرلند حين  ــش جمه ــال 1996، ارت ــن س در 15 ژوئ
ــك كاميون  ــس در اروپا ي ــى انگلي ــن قهرمان برگزارى جش
ــر  ــتر منفج ــهر منچس ــز ش ــره در مرك ــواد منفج ــر از م پ
ــدار خالى  ــل هش ــل به دلي ــه آن مح ــود اين ك ــرد با وج ك
ــن  ــدند.در حين جش ــى ش ــا 206 نفر زخم ــود ام ــده ب ش
ــال 1996 در پارك  ــه س ــك در 27 ژوئي ــاى المپي بازى ه
ــب يك زن  ــل انفجار بم ــكا، به دلي ــى آتالنتيك آمري قديم
ــف به دليل  ــدند. اريك رودول ــته و 111 نفر زخمى ش كش
ــال 2002،  ــد.يك مى س ــتى اش دستگير ش عمل تروريس
ــل از برگزارى ــاعت قب ــه س ــهر مادريد، س ــى ش در نزديك

ــلونا و  ــاى بارس ــن تيم ه ــگ قهرمانان بي ــى لي ــه نهاي  نيم
ــار منجر  ــد. اين انفج ــين منفجر ش ــد يك ماش رئال مادري
ــد. ــى ش ــارت هاى مال ــر و خس ــدن 17 نف ــى ش ــه زخم ب

ــاورت هتلى كه  ــتى در مج 8 مى 2002، يك حمله تروريس
ــتان بود  ــت نيوزلند در كراچى پاكس مهمان تيم ملى كريك
اتفاق افتاد و 14 نفر كشته شدند. تيم نيوزلند اين مسابقه ها 

را ترك كرد.
ــر  ــالوه ب ــتى ع ــى تروريس ــال 2006، گروه ــى س در م

ــتند،  ــدو عراق را كش ــاى تيم تكوان ــر از اعض دزدى، 13 نف
ــاد آ ن ها يك ماه بعد  ــفر كرد اجس تيم ملى عراق به اردن س
ــس عراقى  ــاه مربى تيم تني ــن در اين م ــد. همچني پيدا ش
ــط گروه  ــا ديويس توس ــن كوپ ــيد و دو بازيك ــل رس به قت
ــورد حمله  ــلوارك م ــيدن ش ــه دليل پوش ــنى ب افراطى س
ــر از اعضاى ــلح 30 نف ــد. در ژوييه يك گروه مس قرار گرفتن
ــان آنان  ــه در مي ــد ك ــراق را دزديدن ــك ع ــه المپي  كميت

ــه هنوز ــت ك ــس كميته حضور داش ــامره ،ريي ــده س احم
ــتى  ــروه تروريس ــال 2008، گ ــت.در س ــده اس ــدا نش  پي
ــرد و موجب  ــروى ك ــى داكار پيش ــل رال ــه مح ــده ب القاع
ــه تغيير محل  ــازمان تصميم ب ــد س ــابقه ها ش ــو اين مس لغ
ــابقه هاى رالى در ــرد. مس ــى ك ــزارى اين رويداد ورزش برگ
ــال 2008،  ــل س ــد.6 آوري ــزار ش ــى برگ ــكاى جنوب آمري
ــعه  ــان وزير راه و توس ــدند كه در ميان آن ــته ش 14 نفر كش

ــگ تاميلى ها در  ــه خاطر جن ــريالنكا نيز بود. اين بمب ب س
ــد كه 90 نفر  ــرى كلومبو منفجر ش كامپاها، در 25 كيلومت
ــنتى  ــم س ــركت در مراس را نيز زخمى كرد. وزير به دليل ش
ــريالنكا است، از خانه  ــى از جشن سال نو س ماراتن كه بخش
ــتى  ــارس 2009 يك گروه تروريس ــده بود.در 3 م خارج ش
ــه كاروان  ــتى و خمپاره ب ــك دس ــگ، نارنج ــلح به تفن مس
ــريالنكا در الهور پاكستان حمله كردند،  تيم ملى كريكت س
ــاده مى كردند. هفت  ــا ميزبان آم ــود را براى ديدار ب آن ها خ
ــتر آن ها پليس هاى محافظ تيم  ــدند كه بيش ــته ش نفر كش
ــريالنكا  نيز ــريالنكا بودند و هفت نفر از بازيكنان س ملى س

مجروح شدند.
ــازى واليبال در  ــال 2010، 90 نفر حين ب ــك ژانويه س در ي
ــدند. اين بمب در وسيله اى جاسازى شده  پاكستان كشته ش

بود و در جريان مسابقه منجفر شد.
ــال توگو مورد  ــال 2010 تيم ملى فوتب ــتم ژانويه س در هش
ــم قصد  ــت. اين تي ــرار گرف ــيان آنگواليى ق ــه شورش حمل
ــركت كند.  ــاى جنوبى ش ــاى آفريق ــت در جام ملت ه داش
ــس مطبوعات  ــتياران مربى و ريي ــن حمله يكى از دس در اي
ــال 2010،  ــدند.در 14 مى س ــته ش ــو كش ــى توگ تيم مل
ــه انتحارى به  ــش از صد نفر در يك حمل 25 نفر مردند و بي
ورزشگاه فوتبال در تل آفر در شمال عراق مجروح شدند. فرد 
تروريست با يك ماشين پر از مواد منفجره ورزشگاه را از هم 
ــال 2013، در حمله انتحارى در شمال  پاشاند.13 مارس س
افغانستان 6 نفر كشته و 6 نفر زخمى شدند. اين اتفاق حين 
ــى كه نوعى بازى ملى در اين كشور  برگزارى مسابقه بزكش
است، روى داد.آخرين اتفاق در 15 آوريل سال 2013 روى 
ــتون جان 3 نفر را گرفت و  داد. 2 انفجار در خط ماراتن بوس
ــاگر را زخمى كرد. دو تروريست شناخته شدند و  ده ها تماش

يكى از آنان در جريان دستگيرى كشته شد.

ــدار برابر  ــى در دي ــان حاج صف ــود حضور احس با وج
تركمنستان بازوبند كاپيتانى تيم ملى در اين مسابقه 
ــه بيش از  ــيد ك به بازيكنى رس
ــم تر  ــازى ملى ك 50 ب
ــين  ــك پيش از هافب

سپاهان دارد.
ــه  بـــــــــــــ

 احسان حاج صفى 
ــت و  ــه در بيس ك
پنج سالگى بيش 
از 70 بازى ملى در 
كارنامه دارد به چشم 
ــده  ــان آين كاپيت
ــگاه  ــى ن ــم مل تي
مى شود زيرا تنها 
ملى پوشانى كه 

به نسبت اين بازيكن تجربه ملى بيش ترى دارند كسانى 
ــال از او بزرگ تر بوده و از  هستند كه چندين و چند س
آنجا كه در سال هاى پايانى فوتبال خود به سر مى برند 

به مرور به سن بازنشستگى نزديك مى شوند.
آندرانيك تيموريان و سيدجالل حسينى كاپيتان هاى 
ــه سال  ــتند و به فرض كه تا س اول و دوم تيم ملى هس
ــت كه  ــه اى ادامه دهند بعيد اس ديگر به فوتبال حرف
ــيه ديگر جايى در تيم ملى  مصادف با جام جهانى روس
ــند. آن زمان آندو 35 و سيدجالل 36 ساله  داشته باش
خواهند بود و با روند جوانگرايى كه كارلوس كى روش 
طى يك سال اخير و پس از جام ملت هاى آسيا در پيش 
ــه در صورت صعود  ــخت بتوان تصور كرد ك گرفته س
ايران به جام جهانى اين دو بازيكن همچنان در معيت 

تيم ملى باشند.
صرف نظر از آنكه ايران به جام جهانى برود يا نه و آندو 
ــيدجالل تا چه زمان ملى پوش بمانند حاج صفى  و س
ــنى هفت،  ــا توجه به اختالف س را ب

هشت ساله اى كه با اين دو بازيكن باتجربه دارد بايد از 
ــاب آورد به  همين حاال كاپيتان آينده تيم ملى به حس
ــپاهان از معدود بازيكنان  خصوص كه هافبك سابق س
ــت كه معموال نوسان زيادى ندارد و از  فوتبال ايران اس
آنجا كه در سال هاى گذشته كيفيت خود را با كم ترين 
نوسان حفظ نموده مى توان پيش بينى كرد كه در آينده 
نيز به همين روند ادامه داده و اگر اتفاق عجيب و غريبى 

نيفتد دير يا زود كاپيتان تيم ملى شود.
ــرايط ويژه اى پيش آمد تا  ــتان ش در بازى با تركمنس
ــيدن بازوبند به حاج صفى كه البته پيش تر  توفيق رس
ــن بازيكن جوان ــده يك بار ديگر به اي هم نصيب او ش

دست دهد. سيدجالل حسينى در آستانه اين مسابقه 
ــد و آندرانيك تيموريان هم به ناچار به قطر  مصدوم ش
ــور ويزاى گوآم  ــكا در اين كش ــفارت آمري رفت تا از س

بگيرد.
ــدام غافلگيركننده  ــى روش در يك اق  با اين وجود، ك
ــا وجود حضور  ــپرد تا ب ــكان دژاگه س بازوبند را به اش

ــرى كاپيتان تيم ملى  حاج صفى در زمين بازيكن ديگ
شود. اين اتفاق در حالى افتاد كه اشكان 50 بازى ملى 
كمتر از احسان در كارنامه دارد و چهار سال هم ديرتر از 

او به تيم ملى ايران ملحق شده است.
ــى روش از ــك به ك ــيار نزدي ــانه هاى بس ــى از رس يك
ــم ملى خبر  ــرمربى تي ــت پرده تصميم عجيب س پش
ــراى حمايت  ــرد پرتغالى ب ــده كه م ــى ش داده و مدع
ــى را بابت  ــاى اخير انتقادهاي ــى كه در ماه ه از بازيكن
عملكردش متوجه خود مى ديده اقدام به دادن بازوبند 
ــت. اين توجيه اما خيلى پذيرفتنى  به دژاگه كرده اس
به نظر نمى رسد و معلوم نيست چرا بايد براى حمايت 
از يك بازيكن حقوق يك بازيكن ديگر را تضييع كرد. با 
اين حال، از آنجا كه انتخاب كاپيتان در حيطه اختيارات 
ــت چاره اى وجود ندارد جز اينكه تصميم  سرمربى اس
كى روش را پذيرفت و آن را هم به حساب يكى ديگر از 
ــت كه ظاهرا تمامى  بى سليقگى هاى پرشمار او گذاش

هم ندارند.

ناكام ابتداى ليگ، زوج آندو در تيم ملى 
هافبك 26 ساله پرسپوليس در دومين بازى ملى خود اين شانس را دارد 

كه به تركيب ثابت تيم ملى راه پيدا كند.
ــم نفت تهران به  ــداى ليگ برتر پانزدهم از تي كمال كاميابى نيا، در ابت
ــت.وى در هفته هاى ابتدايى ليگ عملكرد ضعيفى  ــپوليس پيوس پرس
ــپوليس به  ــت پرس ــه در روز شكس ــاس گل عجيبى ك ــت و با پ داش
ــت. ــرار گرف ــادات ق ــديد انتق ــار ش ــر فش ــپاهان داد، زي ــم س مهاج

ــن بازيكنان  ــى 81 يكى از بهتري ــان در درب ــك دفاعى سرخ پوش هافب
ــن نيز  ــل ذوب آه ــام حذفى مقاب ــازى ج ــت و در ب ــب گرف زمين لق
ــازه مى داد  ــرك دروازه اج ــر تي ــت و اگ ــاده اى داش ــرد فوق الع عملك
ــش  ــه ثمر برساند.درخش ــا از راه دور ب ــيار زيب ــت گلى بس مى توانس
ــور در ــى روش از وى براى حض ــوس ك ــد كارل ــث ش ــا باع كاميابى ني

 اردوى تيم ملى دعوت كند. هافبك پرسپوليس در 9 دقيقه پايانى ديدار 
ــازى ملى خود را  ــتان فرصت حضور در زمين و ثبت اولين ب با تركمنس
پيدا كرد.وى با ملى پوشان راهى گوام شده و حاال شانس اين را دارد كه به 
تركيب اصلى سرمربى پرتغالى راه پيدا كند. سعيد عزت اللهى به دليل عدم 
صدور ويزا از سفر به اين كشور جنوب شرقى آسيا بازماند و اميد ابراهيمى 

نيز به دليل دو كارته بودن از حضور در اين ديدار محروم است.

خلعتبرى در اصفهان مى ماند
ــم براى  ــى اين تي ــك تكنيك ــپاهان به هافب ــگاه س ــووالن باش مس
ــى وى در نيم فصل  ــا از جداي ــاعد دادند ت ــكالتش قول مس حل مش
ــپاهان اصفهان پس از انتخاب ــگاه س جلوگيرى كنند.مسووالن باش

 ايگور استيماچ كروات به عنوان سرمربى جديدشان به دنبال كم كردن 
حواشى اطراف تيم هستند تا زردپوشان دوباره به آرامش برسند.

در چند روز اخير اخبار و شايعاتى درباره اختالف برخى بازيكنان پس 
ــانه ها از تمايل  ــنيده مى شد و برخى رس ــين فركى ش از جدايى حس
محمدرضا خلعتبرى به جدايى از سپاهان به خاطر كناره گيرى فركى 

خبر مى دادند.
ــپوليس و استقالل پيشنهاد دارد  عنوان شده بود كه خلعتبرى از پرس
كه البته پيشنهاد آبى ها تاييد شد اما سپاهانى ها سريعا با اين بازيكن 
ــه او براى حل  ــاعد ب ــرده و با دادن قول هاى مس ــه اى برگزار ك جلس
ــان را از جدايى در نيم فصل  ــكالت احتمالى، بازيكن تاثيرگذارش مش

منصرف كرده اند.

ــم تر  ــازى ملى ك 50 ب
ــين  ــك پيش از هافب

سپاهان دارد.
ــه  بـــــــــــــ

 احسان حاج صفى 
ــت و  ــه در بيس ك
پنج سالگى بيش 
از 70 بازى ملى در 
كارنامه دارد به چشم 
ــده  ــان آين كاپيت
ــگاه  ــى ن ــم مل تي
مى شود زيرا تنها 
ملى پوشانى كه 

به مرور به سن بازنشستگى نزديك مى شوند.
آندرانيك تيموريان و سيدجالل حسينى كاپيتان هاى 
ــه سال  ــتند و به فرض كه تا س اول و دوم تيم ملى هس
ــت كه  ــه اى ادامه دهند بعيد اس ديگر به فوتبال حرف
ــيه ديگر جايى در تيم ملى  مصادف با جام جهانى روس

ــند. آن زمان آندو  داشته باش
خواهند بود و با روند جوانگرايى كه كارلوس كى روش 
طى يك سال اخير و پس از جام ملت هاى آسيا در پيش 
ــه در صورت صعود  ــخت بتوان تصور كرد ك گرفته س
ايران به جام جهانى اين دو بازيكن همچنان در معيت 

تيم ملى باشند.
صرف نظر از آنكه ايران به جام جهانى برود يا نه و آندو 
ــيدجالل تا چه زمان ملى پوش بمانند حاج صفى  و س
ــنى هفت،  ــا توجه به اختالف س را ب

كج سليقگى هاى ناتمام كى روش؛

                                                                                بازوبند احسـان بر دستان اشكـان

مرورى بر اتفاقات تلخ حاشيه ورزش جهان؛

زمانى كه وحشت ورزش را فرا مى گيرد
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مفادآرا
8/146 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون 
تعيـين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هيئت موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى 
شهرســتان لنجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاى زاينده رود و اصفهــان امروز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشند ، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مرجع صالح قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالكيت صادر 

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

شده از مالك رسمى محمد اسماعيل سماعى .
2 - راى شــماره 139460302015000723 مــورخ 94/03/26  
باقر ســماعى باغبادرانى فرزند محمد اسماعيل نســبت به  4 دانگ
 مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه بــه مســاحت 343/55 مترمربع
 پالك 127 فرعــى از 131 - اصلى  واقع در باغبــادران بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى محمد اسماعيل 

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

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

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

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

رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شماره 139460302015000801 مورخ 94/03/30  حميد 
رضا سلطانى كله مســلمانى فرزند عبداله نسبت به  ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 218/47 مترمربع مفروزى از پالك 348 - اصلى  
واقع در كله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى لطفعلى سلطانى كله مسلمانى .
8 - راى شــماره 139460302015000804 مورخ 94/03/30  زهرا 
ســليميان ريزى فرزند احمد نســبت به  2 دانگ مشــاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 97/06 مترمربع مفروزى از پالك 106/5 -
 اصلــى  واقــع در حيــدر آبــاد كمــال آباد زريــن شــهر بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى فرج اله 

رمضانى .
9 - راى شــماره 139460302015000805 مورخ 94/03/30  رضا 
اســماعيلى فرزند شــكراله نســبت به  4 دانگ مشــاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 97/06 مترمربع مفروزى از پالك 106/5 - 
اصلــى  واقــع در حيدر آبــاد كمال آباد زرين شــهر بخــش 9 ثبت 
اصفهــان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رســمى فــرج اله 

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

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

ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شــماره 139460302015000842 مــورخ 94/03/31  
مرتضى مومنى بهجت آبادى فرزند عبدالخالق نســبت به  ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 124/87 مترمربع مفروزى از پالك 373 - 
اصلى  واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

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

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

محمد قاسمى .
15 - راى شــماره 139460302015001465 مــورخ 94/04/25  
ســيامك امينى چرمهينى فرزند اميرآقا نســبت به  ششدانگ دوباب 
مغــازه و زمين محصــور متصله بــه مســاحت 213/20 مترمربع 
مفروزى از پالك 366/54 واقع در چرمهيــن بخش 10 ثبت اصفهان
 مع الواســطه خريــدارى شــده از مالك رســمى على اكبــر امينى

 چرمهينى .
مــورخ   139460302015001466 شــماره  راى   -  16

94/04/25  اردشــير امينــى چرمهينــى فرزند هاشــم نســبت به 
 ششدانگ يكباب ساختمان (تجارى – مسكونى) به مساحت 124/28 
مترمربع مفروزى از پــالك 366/54 واقع در چرمهين بخش 10 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى على اكبر امينى 

چرمهينى .
17 - راى شــماره 139460302015001471 مــورخ 94/04/25  
قربانعلى سليميان فرزند محمد نسبت به  ششــدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 174/86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

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

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

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

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

رسمى ابوالفتح قهرمان .
22 - راى شماره 139460302015001620 مورخ 94/04/30  سعيد 
موسوى ريزى فرزند جالل نسبت به  ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 98/35 مترمربع مفــروزى از پالك 106 - 
اصلى  واقع در كمال آباد زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى يداله لكهاى ريزى .
23 - راى شماره 139460302015001621 مورخ 94/04/30  مريم 
امينى خشوئى فرزند محمد نسبت به  ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 98/35 مترمربع مفــروزى از پالك 106 - 
اصلى  واقع در كمال آباد زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

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

رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شماره 139460302015001628 مورخ 94/04/30  محمد 
عرب زاده چمگردانى فرزند حسين على نســبت به  ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 354/39 مترمربع مفروزى از پالك 103/263  واقع 
در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى نادعلى و خدارحم فرزندان كريم .
26 - راى شماره 139460302015001692 مورخ 94/04/31  على 
يار جعفريان چرمهينى فرزند خدارحم نسبت ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 409/85 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى  واقع در 
نصيرآباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى حسن امينى چرمهينى .
27 - راى شــماره 139460302015002212 مــورخ 94/05/27  
عبدالعلى اميدى بهجت آبادى فرزند مرحوم رحيم نسبت به  ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 342/68 مترمربع مفروزى از پالك 373 - 
اصلى  واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان كه شخص متقاضى 

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

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

اصغر و كرم رنجبر .
30 - راى شماره 139460302015002215 مورخ 94/05/27  محمد 
ناصر حاجــى پور فرزند محمد نصير نســبت به  ششــدانگ يكباب 
ساختمان به مســاحت 1493/78 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

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

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

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

رسمى محمد تقى و محمد على و ابراهيم محمدى .
34 - راى شــماره 139460302015002230 مــورخ 94/05/28  
زهرا صادقى ريزى فرزند كرم نســبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 119/78 مترمربع مفروزى از پالك 106 -
 اصلى  واقــع در كمــال آباد زرين شــهر بخــش 9 ثبــت اصفهان
 مــع الواســطه خريــدارى شــده از مالــك رســمى عبــاس

 يادگارى ريزى .
35 - راى شماره 139460302015002231 مورخ 94/05/28  روح 
اله يادگارى فرزند محمد نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 

خانه به مســاحت 119/78 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى  
واقــع در كمال آباد زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خريدارى شده از مالك رسمى عباس يادگارى ريزى .
36 - راى شــماره 139460302015002252 مــورخ 94/05/31  
سرور اســكندرى دورباطى فرزند مرتضى ششــدانگ يكباب خانه
 بــه مســاحت 585/72 مترمربــع مفــروزى از پــالك 321 - 
اصلــى  واقــع در دوربــاط بخــش 9 ثبت اصفهــان مع الواســطه
 خريدارى شده از مالك رسمى عبدالحسين و جهان سلطان اسكندرى 

دورباطى .
37 - راى شــماره 139460302015002254 مــورخ 94/05/31  
رضوان شهريارى فرزند حسين نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 116/75 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

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

رسمى ابوالفتح قهرمان .
39 - راى شماره 139460302015002257 مورخ 94/05/31  على 
نظر عابدى فرزند ستار نســبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
148/63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
40 - راى شماره 139460302015002350 مورخ 94/06/15  محمد 
قاصد فرزند مهرداد نســبت به  ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
546/68 مترمربع مفروزى از پــالك 379- اصلى واقع در نصيرآباد 
چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى عوضعلى نجفيان .
41 - راى شــماره 139460302015002397 مــورخ 94/06/22  
عليرضا طغيانى ريزى فرزند ابراهيم نســبت به  ششــدانگ يكباب 
ســاختمان به مســاحت 216/52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شماره 139460302015002421 مورخ 94/06/24  مريم 
جعفرى ريزى فرزند محمود نســبت به  ششــدانگ يكبــاب خانه به 
مســاحت 219/72 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

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

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
44 - راى شــماره 139460302015002423 مــورخ 94/06/24  
ام البنيــن عبــاس زاده ريــزى فرزنــد احمــد نســبت بــه 2 دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه بــه مســاحت 138/04 مترمربع
 مفــروزى از پــالك 107 - اصلــى  واقــع در زريــن شــهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
45 - راى شماره 139460302015002424 مورخ 94/06/24  حميد 
صالحى فرزند رضا قلى نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 149/16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  
واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

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

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شــماره 139460302015002426 مــورخ 94/06/24  
ســيف اله عســكرى خشــوئى فرزند على نســبت به 3 دانگ مشاع 
از ششــدانگ يكباب خانه بــه مســاحت 215/02 مترمربع مفروزى
 از پــالك 262 - اصلــى  واقــع در قريــه خشــوييه بخــش 9 ثبت
 اصفهان مع الواسطه خريدارى شــده از مالك رسمى على عسگرى 

خشوئى .
48 - راى شــماره 139460302015002427 مــورخ 94/06/24  
هادى عسكرى خشــوئى فرزند سيف اله نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 215/02 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى  واقع در قريه خشوييه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريدارى شده از مالك رسمى على عسگرى خشوئى .
49 - راى شماره 139460302015002436 مورخ 94/06/25  زرى 
اســماعيلى دورباطى فرزند محمد كاظم نسبت به  1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 324/90 مترمربع مفروزى از پالك 
321 - اصلى  واقــع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

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

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

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

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

رسمى ابوالفتح قهرمان .
54 - راى شــماره 139460302015002445 مــورخ 94/06/25  
خديجه باغبانى فرزند رمضان نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به 

مســاحت 122/76 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
55 - راى شماره 139460302015002446 مورخ 94/06/25  حبيب 
اله ديانتى فرزند رضا نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
272/40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
56 - راى شــماره 139460302015002534 مــورخ 94/06/28  
عبدالرســول خــوروش فرزند صادق نســبت به 2 دانگ مشــاع از 
ششدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 412/80 مترمربع مفروزى 
از پالك 325 - اصلى  واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى خداداد محمدى چم آسمانى .

57 - راى شماره 139460302015002533 مورخ 94/06/28  ايران 
مهديان ريزى فرزند رمضان نســبت به ششــدانگ يكبــاب خانه به 
مســاحت 115/21 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

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

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

خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
60 - راى شــماره 139460302015002541 مورخ 94/06/28  فرج 
اله جهاندار فرزند عبداله نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
600/81 مترمربع مفروزى از پــالك 320 - اصلى واقع در ملك آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان كه شخص متقاضى مالك رسمى مى باشد .
61 - راى شــماره 139460302015002543 مــورخ 94/06/28  
رجبعلى صالحى ريــزى فرزند لطيف نســبت به 4 دانگ مشــاع از 
ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 18/11 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

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

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

رسمى ابوالفتح قهرمان .
64 - راى شماره 139460302015002549 مورخ 94/06/28  بتول 
سليميان ريزى فرزند احمد رضا نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 219/40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
65 - راى شماره 139460302015002550 مورخ 94/06/28  محمد 
طغيانى ريزى فرزند عباسعلى نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 219/40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
66 - راى شــماره 139460302015002552 مــورخ 94/06/28  
صغرى ســليميان ريزى فرزند نصراله نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 100/81 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
67 - راى شماره 139460302015002553 مورخ 94/06/28  احمد 
ســلمانيان ريزى فرزند يداله نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ 
يكباب ســاختمان به مســاحت 100/81 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

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

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

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

از مالك رسمى عوضعلى نجفيان چرمهينى .
71 - راى شــماره 139460302015002558 مــورخ 94/06/29  
قربانعلى رنجبر كاهريزى فرزند رمضان نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 526/47 مترمربع مفروزى از پالك 1963 - اصلى  
واقع در سيبه ســلمانى كاهريز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه كه 

شخص متقاضى مالك رسمى مى باشد .
72 - راى شماره 139460302015002560 مورخ 94/06/29  عباس 
رســتم پور فرزند اكبر نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
150/36 مترمربع مفروزى از پالك 6 فرعى از 103 - اصلى  واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى خدارحم چمگردانى اصفهانى .
73 - راى شماره 139460302015002562 مورخ 94/06/29  احمد 
عزيزى ملك آبادى فرزند ناد على نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 239/17 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى  واقع در 
ملك آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شده از مالك 

رسمى امير قلى جهاندار .
ادامه در صفحه 15
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خبر

ــران تماس گرفت و گفت  متهم كه نيما نام دارد روز حادثه با پليس ته
ــت. با تماس نيما بود كه مأموران  ــانده اس ــرش را به قتل رس كه همس
ــف  ــد ريحانه را هم كش ــدند و جس ــن مرد حاضر ش پليس در خانه اي

كردند.
ــال قبل بود كه با ريحانه ازدواج كردم  نيما در شرح ماجرا گفت: چند س
ــرم مدتى بعد از وصلت  ــازگارى هاى همس و يك بچه هم داشتيم. ناس
ــودم از بچه مراقبت  ــد به طورى كه او را طالق دادم اما خ ــروع ش ما ش

مى كردم.
ــت خانواده اش  ــا با مخالف ــه برگردد، ام ــى اصرار كردم ك  بعد از جداي
ــر دومم  ــى ديگر ازدواج كردم. همس ــدم. بعد هم ناگزير با زن مواجه ش
ــتيم اما عالقه من به ريحانه بيشتر  ــكلى با هم نداش زن خوبى بود و مش

بود. 
ــى برگردد اما  ــد به زندگ ــد كه ريحانه بخواه ــبب ش همين موضوع س
ــر دومم را طالق دهم. به خاطر عالقه اى كه به  شرط گذاشت كه همس
ــواده ريحانه بار ديگر  ــرط او را پذيرفتم. هر چند خان ــتم ش ريحانه داش
ــه زندگى خودم  ــورت او را ب ــا به هر ص ــتند، ام بناى مخالفت را گذاش

بازگرداندم.
متهم ادامه داد چهار ماه از زندگى تازه مان گذشته بود كه بار ديگر بناى 
ــت. احتمال مى دادم او روابط پنهانى دارد و اين خيال  ناسازگارى گذاش
ــندى نداشتم. چند روز  من را آزار مى داد. از طرفى براى اثبات حرفم س
قبل از حادثه پيشنهاد دادم به خاطر تعطيالت پيش رو به مسافرت برويم. 
گفتم كه براى روحيه بچه مان اين سفر الزم است، اما مخالفت كرد و گفت 
مى خواهد همراه يكى از دوستانش به سفر برود. اين موضوع خيلى زود 

به مشاجره ما منجر شد و چند روز هم ادامه داشت.
ريحانه مى گفت به من ربطى ندارد كه مى خواهد همراه چه كسى به سفر 
ــود.  وقتى اين حرف ها را مى زد،  برود و اگر الزم بداند دوباره جدا مى ش

حالم بد شد. دخترم به مدرسه رفته بود و هر دو تنها بوديم.
چاقو را برداشتم و بدون اينكه حرفى بزنم چند ضربه به او زدم كه كشته 
ــد. بعد هم با پليس تماس گرفتم.  مادر مقتول حرف هاى دامادش را  ش
ــت و دخترش را كتك  ــود كه بهانه مى گرف انكار كرد و گفت اين نيما ب
ــت قصاص داد و گفت: هشت سال قبل  مى زد. او براى اين مرد درخواس
ــت. دو ماه بعد  وقتى با دخترم ازدواج كرد، فكر كرديم كه مرد آرامى اس
ــان داد و شروع به كتك زدن ريحانه  از وصلت بود كه روى خودش را نش
كرد. او معتقد بود كه دخترم آن گونه كه نيما مى خواهد بايد رفتار كند 
ــته باشدو سرانجام هم دخترم را به قتل  و از خودش هيچ اختيارى نداش

رساند.
بعد از كامل شدن تحقيقات، بازپرس نيما را به اتهام قتل مجرم شناخت 
و كيفرخواست عليه اين مرد صادر شد و پرونده براى رسيدگى روى ميز 
ــماره يك استان تهران قرار  ــعبه دوم دادگاه كيفرى ش هيات قضايى ش

گرفت. نيما به زودى پاى ميز محاكمه حاضر مى شود.

ــايى و  ــدران از شناس ــاى مازن ــس فت رييس پلي
ــردارى پيامكى و  ــتگيرى اعضاى باند كالهب دس

كشف بيش از 25 فقره كالهبردارى خبر داد.
سرهنگ حسن محمدنژاد با اعالم اين خبر اظهار 
داشت: در پى مراجعه فردى به پليس فتاى استان، 
ــابقه  مبنى بر اينكه افرادى به بهانه اين كه در مس
ــال برنده  ــغ 15 ميليون ري ــراه اول مبل طرح هم
ــتگاه خودپرداز  ــده ايد، مالباخته را به پاى دس ش
ــانده و از وى 150 ميليون ريال كالهبردارى  كش
كردند موضوع در دستور كار كارشناسان و مأموران 

پليس فتا قرار گرفت.
ــى در اقدامى  ــان اينترنت ــح كرد: متهم وى تصري
مشابه، اقدام به كالهبردارى 400 ميليون ريالى از 

يك شهروند ديگر نيز كردند.
سرهنگ محمدنژاد افزود: پس از شناسايى متهم 
ــس فتا با  ــان پلي ــوران و كارآگاه ــران، مأم در ته
ــى و در عملياتى هماهنگ،  هماهنگى مقام قضاي

متهم را دستگير كردند.
رييس پليس فتاى استان مازندران افزود: متهم در 
تحقيقات فنى و پليسى به بزه انتسابى با همكارى 

يكى از همدستانش اعتراف كرد.
ــوران با  ــن ارتباط مام ــان اينكه در همي وى با بي
ــايى برخى متهمان ديگر اين پرونده بيش  شناس

ــف و ضبط  از 25 فقره كالهبردارى پيامكى را كش
ــن پرونده در  ــان اي ــرد: متهم ــد، تصريح ك كردن
چندين مرحله عمليات در استان تهران شناسايى 

و دستگير شدند.
رييس پليس فتاى مازندران اظهار داشت: سركرده 
ــران بود كه به يكى  اصلى  اين پرونده فردى در ته
ــتان هاى جنوبى كشور متوارى  از روستاها در اس
ــى در مخفيگاهش  ــده بود و با هماهنگى قضاي ش

دستگير شد.
سرهنگ محمدنژاد با هشدار به شهروندان عنوان 
داشت: ارسال يك پيامك دليل بر برنده شدن شما 
ــتنده پيامك نشان  ــت و اصرار فرس در طرح نيس

دهنده كالهبردارى است.
ــاب تان  وى افزود: براى واريز نمودن وجه به حس
ــتگاه  ــما در پاى دس به هر دليلى نياز به حضور ش

خود پرداز نيست.
رييس پليس فتا مازندران به شهروندان خاطرنشان 
ــدن در  ــال يك پيامك دليل بر برنده ش كرد: ارس
ــد همراه اول  ــى نظير طرح هزاران لبخن طرح هاي
ــيد كه رمز دوم كارت،  ــته باش ــت؛ دقت داش نيس
ــى بانك نياز به  خصوصى بوده و هيچ مرجعى حت
رمز دوم كارت شما ندارد؛ همچنين به پيامك ها و 

تماس هاى مشكوك تلفنى پاسخ ندهيد.

درخواست قصاص مادر زن 
براى داماد بدبين 

74 - راى شــماره 139460302015002563 مورخ 94/06/29  على 
نور زاده فرزند احمد نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر به 
مساحت 1801/98 مترمربع پالك 158/137  واقع در قريه همام بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شــده از مالك رسمى ابراهيم 

صفوى همامى .
75 - راى شــماره 139460302015002564 مــورخ 94/06/29  
عباسقلى ايزدى ريزى فرزند حســين نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 185/49 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
76 - راى شماره 139460302015002566 مورخ 94/06/29  حسين 
بيگى ريزى فرزند حبيب اله نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
230/86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
77 - راى شــماره 139460302015002576 مــورخ 94/06/29  
بانك توسعه تعاون اســتان اصفهان به شناسه ملى 10104021538 
نسبت به ششــدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 174/50 مترمربع

 مفــروزى از پــالك 107 - اصلــى  واقــع در زريــن شــهر بخش 
9 ثبــت اصفهــان مع الواســطه خريــدارى شــده از مالك رســمى

 ابوالفتح قهرمان .
78 - راى شماره 139460302015002577 مورخ 94/06/30  محمد 
على سبكتكين ريزى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 180/98 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
79 - راى شماره 139460302015002579 مورخ 94/06/30  مجيد 
رفيعى آشــيانى فرزند فيض اله نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به 
مساحت 50/01 مترمربع مفروزى از پالك 53 - اصلى  واقع در قريه 
اشيان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى 

عبدالوهاب رفيعى اشيانى .
80 - راى شماره 139460302015002580 مورخ 94/06/30  عباس 
كريمى بهجت آبادى فرزند حسينعلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 288/55 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى  واقع در 
بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى حسينعلى كريمى .
81 - راى شــماره 139460302015002581 مــورخ 94/06/30  
ابوطالب بابائى چرمهينى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 566/67 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى  واقع در 
نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى عيدى محمدى .
82 - راى شماره 139460302015002582 مورخ 94/06/30  پيمان 
طغيانى فرزند ابراهيم نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
205/04 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
83 - راى شماره 139460302015002583 مورخ 94/06/30  اصغر 
سليميان ريزى فرزند احمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 

165/61 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
84 - راى شــماره 139460302015002584 مورخ 94/06/30  على 
نصيرى ريزى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
150 مترمربع مفــروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
85 - راى شماره 139460302015002585 مورخ 94/06/30  بهمن 
طغيانى ريزى فرزند كريم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
71/74 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
86 - راى شــماره 139460302015002589 مورخ 94/06/31  امير 
عبدالهى ريزى فرزند حبيب اله نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب مغازه به مســاحت 24/01 مترمربع مفــروزى از پالك 107 - 
اصلى  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
87 - راى شماره 139460302015002590 مورخ 94/06/31  زهره 
يزدى ريزى فرزند على نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب 
مغازه به مســاحت 24/01 مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى  
واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
88 - راى شماره 139460302015002592 مورخ 94/06/31  سادات 
حسينى ريزى فرزند سيد مرتضى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 142/34 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
89 - راى شماره 139460302015002593 مورخ 94/06/31  محترم 
جهاندار ملك آبادى فرزند على كرم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 330/76 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملك 
آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى 

على كرم جهاندار ملك آبادى .
90 - راى شــماره 139460302015002594 مــورخ 94/06/31  
عبدالغفــار جعفريــان چرمهينــى فرزنــد محمــد نســبت بــه 
ششــدانگ يكباب خانه بــه مســاحت 381/22 مترمربــع مفروزى
 از پــالك 379 - اصلــى  واقــع در نصيــر آبــاد چرمهيــن
 بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شده از مالك رسمى 

حيدر على اميرى .
91 - راى شــماره 139460302015002595 مــورخ 94/06/31  
قربانعلى جوشن چرمهينى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 167/19 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى  واقع در 
نصير آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى على اكبر امينى .
92 - راى شماره 139460302015002596 مورخ 94/06/31  محمود 
قربانى فرزند جواد نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 236/81 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شــده از مالك رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
93 - راى شماره 139460302015002903 مورخ 94/07/29  سكينه 
حيدرى ريزى فرزند قاسم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
196/52 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى  واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى قاسم 

حيدرى ريزى .
94 - راى شــماره 139460302015002904 مــورخ 94/07/29  
وجيهه سليميان ريزى فرزند ولى اله نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مســاحت 93/69 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى حسين رمضانى ريزى .
95 - راى شــماره 139460302015002905 مورخ 94/07/29  گل 
محمد ابن على فرزند على اصغر نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 1608/88 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى  واقع در 
نصير آباد بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى عوضعلى نجفيان چرمهينى .
96 - راى شــماره 139460302015002906 مــورخ 94/07/29 
 بنفشــه قربانــى چــم كهريــزى فرزنــد عباســقلى نســبت بــه 
ششــدانگ يكباب خانه بــه مســاحت 112/92 مترمربــع مفروزى 
از پــالك 290 - اصلــى  واقــع در قريــه چــم كهريز بخــش 9 ثبت

 اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى امير قربانى چم 
كهريزى .

97 - راى شــماره 139460302015002908 مــورخ 94/07/29  
مرتضى فرهمند دهقانپور ورنامخواســتى فرزند حجت اله نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 158/22 مترمربع 
مفروزى از پــالك 107 - اصلى  واقــع در زرين شــهر بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .

98 - راى شماره 139460302015002909 مورخ 94/07/29  سعيد 
سليميان ريزى فرزند حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 158/22 مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى  
واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
99 - راى شماره 139460302015002910 مورخ 94/07/29  خدايار 
اسكندرى دورباطى فرزند نظر على نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 385/39 مترمربع مفروزى از پالك 321 - اصلى  واقع در 
باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى نظر على اسكندرى دورباطى .
100 - راى شــماره 139460302015002915 مــورخ 94/07/29  
عبدالمجيد صمدى كله مســيحى فرزند مرتضى نســبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 287/28 مترمربع مفــروزى از پالك 351 - 
اصلى  واقع در كله مسيح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى 

شده از مالك رسمى مرتضى صمدى .
101 - راى شــماره 139460302015002916 مــورخ 94/07/29  
حسن قدمى دمابى فرزند سوار على نســبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 159/80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
102 - راى شماره 139460302015002918 مورخ 94/07/29  رضا 

اله يارى صادق آبادى فرزند اميرقلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 205/40 مترمربع مفروزى از پالك 260 - اصلى  واقع در 
صادق آباد بخش 9 ثبت اصفهان كه شــخص متقاضى مالك رسمى 

مى باشد .
103 - راى شــماره 139460302015002921 مــورخ 94/07/29  
مهدى ســليميان ريزى فرزند ابراهيم نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 199/67 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
104 - راى شماره 139460302015002928 مورخ 94/07/30  فاطمه 
بيگى فرزند مهدى نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 1615/55 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شــهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شــده از مالك رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
105 - راى شــماره 139460302015002933 مــورخ 94/07/30  
حســينعلى غالم زاده ريزى فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ يكباب 
مغازه به مســاحت 55/66 مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى  
واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
106 - راى شماره 139460302015002958 مورخ 94/08/03  عفت 
كريمى درچه فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
150/98 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
107 - راى شماره 139460302015002962 مورخ 94/08/04  فاطمه 
بيگم صديقى قلعه قاسمى فرزند سيد اسداله نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 124/54 مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى  
واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده 

از مالك رسمى ابوالفتح قهرمان .
108 - راى شماره 139460302015002964 مورخ 94/08/04  محمد 
جمالى گله فرزند جانعلى نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 
53/81 مترمربع مفروزى از پالك 237 فرعى از 103 - اصلى  واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريدارى شده از مالك 

رسمى منور حسين زاده چمگردانى و غيره .
109 - راى شــماره 139460302015002965 مــورخ 94/08/04 
 محمــد جمالــى گلــه فرزنــد جانعلــى نســبت بــه ششــدانگ

 يكباب خانه به مســاحت 202/38 مترمربع مفــروزى از پالك 237 
فرعــى از 103 - اصلــى  واقع در چمگــردان بخش 9 ثبــت اصفهان
 مع الواســطه خريدارى شــده از مالك رســمى منور حســين زاده 

چمگردانى و غيره .
110 – راى شــماره 139460302015002963 مــورخ 94/08/04  
مهين سليميان ريزى فرزند على اكبر نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مســاحت 95/18 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى  واقع در 
زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريدارى شده از مالك 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
 تاريخ انتشار نوبت اول :  روز يكشنبه   مورخ 94/08/10
تاريخ انتشار نوبت دوم : روز دوشنبه  مورخ 94/08/25
محمد رضا رئيسى زاد رئيس ثبت اسناد و امالك لنجان

كشف 25 فقره كالهبردارى پيامكى در مازندران؛

«شما برنده شده ايد» كالهبردارى بود

رييس پليس آگاهي 
ــي انتظامي  فرمانده
ــتان قم با اشاره به  اس
ــايي و توقيف  شناس
ــودرو  خ ــه  محمول
ــاق از  BMW قاچ
يك دستگاه تريلر در 
ــتان، ارزش 6  اين اس
خودروي كشف شده 
ــال  ــارد ري را 24ميلي

ــرهنگ احمدكرمي گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز  برشمرد. س
ــلفچگان به يك دستگاه  ــتان قم حين گشت زني در محور س پليس آگاهي اس
ــدند.به گفته رييس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي  خودرو تريلر مشكوك ش
قم، تريلر مذكور حامل 6 دستگاه خودرو BMW بود كه در ادامه با استعالم از 
سامانه گمرك و مغايرت اسناد و مدارك گمركي خودروها، قاچاق خودروهاي

BMW  محرز و در اين خصوص پرونده تشكيل شد.
كرمي گفت: نهايتا با دستگيري راننده،  پرونده جهت سير مراحل قانوني به اداره 

كل تعزيرات حكومتي استان ارسال شد.

ــي  ــده انتظام فرمان
شهرستان مرودشت 
ــارس از رد  ــتان ف اس
ــون  ــوه 25 ميلي رش
ريالي توسط ماموران 
ــناس آن  ــه ش وظيف
شهرستان در اجراي 
ــاء امنيت  ــرح ارتق ط
ــر داد.  اجتماعي، خب
سرهنگ دالور القاصي 

گفت: ماموران انتظامي شهرستان مرودشت در اجراي طرح پاكسازي نقاط آلوده 
ــتان، مقدار50 گرم هروئين، 202 گرم ترياك، 215 گرم  و جرم خيز اين شهرس
ــيره ترياك، 380 عدد قرص  سوخته ترياك، 130 گرم تفاله ترياك، 16 گرم ش
اعتيادآور كشف كردند.وي ادامه داد: در اين رابطه هفت نفر دستگير و يك دستگاه 
خودرو پرايد و يك دستگاه موتورسيكلت توقيف شد.فرمانده انتظامي شهرستان 
مرودشت گفت: يكي از متهمان دستگير شده جهت رهايي از چنگال قانون مبلغ 
25 ميليون ريال به عنوان رشوه  به ماموران پيشنهاد دادكه ماموران وظيفه شناس 

ضمن رد رشوه، موضوع را جهت انعكاس به مقام قضائي صورتجلسه كردند.

رد رشوه توسط ماموران وظيفه شناسكشف 6 دستگاه خودرو قاچاق در قم

پليس شهرستان تربت جام خراسان رضوي در بازرسي از يك دستگاه 
تريلي 110كيلوگرم ترياك كشف كرد.

سرهنگ عليرضا خالقي جانشين انتظامي شهرستان تربت جام گفت: 
شب گذشته ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي مستقر 
ــهيد عزتي هنگام كنترل خودروهاي عبوري  ــي ش ــتگاه بازرس در ايس
ــين  ــتگاه تريلي با دو نفر سرنش ــام- فريمان به يك دس محور تربت ج
ــتگاه منتقل  ــي بيشتر به داخل ايس ــده و آن را براي بررس مشكوك ش

كردند.
ــودرو ، 110 كيلوگرم ترياك  ــي دقيق خ وي افزود:ماموران در بازرس
ــف  ــده بود كش ــازي ش ــورت ماهرانه اي در بدنه خودرو جاس كه به ص

كردند.
سرهنگ خالقي با اشاره به توقيف خودرو تريلي خاطر نشان كرد: راننده 
و سرنشين خودرو پس از بازجويي هاي به عمل آمده با تشكيل پرونده 

راهي دادسرا شدند.
جانشين انتظامي شهرستان تربت جام در پايان از شهروندان خواست 
در صورت اطالع از فعاليت باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر مراتب را از 
طريق تلفن 110 به پليس گزارش دهند تا در كمترين زمان نسبت به 

دستگيري سوداگران مرگ اقدام شود.

كشف 110كيلو ترياك از يك دستگاه تريلي



امام باقر عليه السالم:
كار خيــر و صدقــه، فقــر را مــى  بَرند، بــر عمر 
مى  افزايند و هفتاد مرگ بــد را از صاحب خود

 دور مى  كنند.
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مواد الزم براى تهيه بيسكويت وانيلى: 
ــل ــا1/2 پيمانه،واني ــرم ي ــز 110 گ ــه ري ــكر دان ــرم 125 گرم،ش ــره ن ك
 مايع 1 قاشق چايخورى ،شير 60 ميلى ليتر يا 1/4 پيمانه،آرد سفيد 150 گرم 

يا 1 پيمانه،آرد سلف ريزينگ 110 گرم يا 3/4 پيمانه.

 طرز تهيه بيسكويت وانيلى: 
فر را با درجه حرارت 180 درجه سانتيگراد يا 350 درجه فارنهايت روشن كنيد.

كف دو عدد سينى فر كاغذ مخصوص شيرينى پزى قرار دهيد.
با همزن الكتريكى كره  را كه قبال در دماى محيط بوده و نرم شده به همراه شكر 
به مدت 2-3 دقيقه هم بزنيد  تامواد رنگ روشن كرمى پيدا كند و بعد وانيل را 
ــير را و هم بزنيد تا مواد مخلوط بشود.آرد ساده و آرد سلف  اضافه كنيد و بعد ش
ــا دور كند همزن،  ــد و به مخلوط كره اضافه كنيد و ب ريزينگ را با هم الك كني

مواد را مخلوط كنيد.
ــايد به نظر برسد كه  نياز به آرد اضافى دارد ولى  مواد كه مخلوط شد  در ابتدا ش
ــده را يك جا جمع كنيد مى بينيد كه  ــك يا قاشق مواد مخلوط ش وقتى با ليس
خميرخوبى درست شده است.به اندازه يك قاشق غذاخورى از مخلوط درست 
ــانتيمتر از هم كف سينى  شده را برداريد و در دست گرد كنيد و به فاصله 5 س

فر بچينيد. 
ــد از پيمانه هاى  ــدازه در بيايد مى تواني ــكويت ها يك ان براى اينكه تمام بيس
ــان  ــد و هر بار به اندازه يكس ــتيكى مخصوص اندازه گيرى كمك بگيري پالس
ــد و بعد با  ــار بدهي ــده فش ــت روى خمير گردش از مخلوط را برداريد.با انگش
ــد به مدت ــكويت ها باي ــكويت بزنيد.بيس ــدرى روى بيس ــگال طرح ضرب چن
 15 تا 18 دقيقه تا زمانى كه طاليى رنگ شود  در فر بماند. و بعد از آماده شدن 
ــينى بماند و بعد روى سينى منتقل كنيد تا  به مدت3 دقيقه بگذاريد داخل س

خنك شود.

ــيارى از  ــد دارد و از بس ــانتى متر ق ــط 55 س ــاله فق ــر 2 س اين دخت
اسبا ب بازى هاى خود كوچك تر است.

ــتاهاى انگلستان زندگى مى كند  اين كودك كوچك كه در يكى از روس
مبتال به نوع بسيار نادرى از بيمارى كوتولگى است كه فقط 100 نفر در 

سراسر جهان به آن دچار هستند.
قد او در اين سن فقط نصف اندازه طبيعى است و پزشكان به خانواده او 
گفته اند كه شايد اين كودك ديگر هرگز بيش  از اين رشد نكند.زندگى 
ــتند هم شده است و قرار است در  شارلوت حتى موضوع يك برنامه مس
ــگفت انگيز به نمايش دربيايد.پدر و مادر اين كودك در  برنامه مردم ش
زمان تولد فرزندشان متوجه هيچ چيز غير عادى نشدند و فكر مى كردند 

كودك آن ها مانند بقيه بچه ها زندگى خواهد كرد.
ــيار كوچك  ــتيم كه او بس ــت: ما فقط مى دانس ــادر او در اين باره گف م
ــك هاى كوچك ــبيه لباس هاى عروس ــت. لباس هاى او بيش تر ش اس

 بود. 
ــارلوت دچار شرايط  ــكان به ما اعالم كردند كه ش اما بعد از مدتى پزش
بسيار جدى شده است كه هنوز دليل آن مشخص نيست.بعدها پزشكان 
ــارلوت دچار يك بيمارى ژنتيكى نادر است. به همين  متوجه شدند ش
دليل او نمى توانست غذا بخورد و آن را هضم كند و پزشكان مجبور شدند 

از طريق يك لوله شكمى شير را وارد بدن او كنند.
مادر او در ادامه گفت: چند سال گذشته بسيار براى ما سخت بوده است. 
ــدن به يك مشكل نياز به  ــه ماه يك بار به دليل دچار ش شارلوت هر س
درمان پيدا مى كرد. اما از آن مهم تر شيوه برخورد ديگران با ما بود. زمانى 
كه ديگران به ما خيره مى شوند من بسيار ناراحت مى شوم. به جاى آن 
ــكل شارلوت از  من ترجيح مى دادم مردم پيش ما بيايند و در مورد مش

ما سوال بپرسند.
شارلوت در حال حاضر قادر است چهار دست و پا روى زمين راه برود. و 
تا زمانى كه يك عمل جراحى روى تاندون هاى آشيل او صورت نگيرد، 

او قادر به راه رفتن نخواهد بود.

ــاعر، دانشمند و  ــير نوايى، ش ــوره مهر، ديوان اميرعلى ش ــارات س انتش
سياستمدار برجسته روزگار فرمانروايى تيموريان و معاصر سلطان حسين 

بايقرا به كوشش سيدعباس رستاخيز را منتشر مى كند.
ــى  ــير بن غياث الدين كيچكنه بخش ــير نوايى، نام او على ش اميرعلى ش
ــت. او از نامدارترين  ــن» اس ــه «نظام الدي ــادر و ملقب ب يا كيچكينه به
ــتمداران و فرهنگمردان روزگار فرمانروايى تيموريان در ايران به  سياس
شمار مى آيد.او مردى نيكوصفت و دانشمند و شاعر بوده اشعار بسيارى 
ــهور به  ــى دارد به همين جهت مش ــى جغتاي ــى و ترك به دو زبان فارس
ــعار تركى «نوائى» و در اشعار فارسى  «ذواللسانين» بود. تخلص او در اش
«فانى» است. برخى پژوهشگران، به پديد آوردن آثارى به زبان هاى پشتو 
و عربى توسط او نيز اشاره داشته اند، با وجود اين، مداركى كه بتوان دعاوى 

اين چنينى را با استناد به آن ها تأييد كرد تا به امروز يافت نشده است.
وى در سال 844 ه . ق. در هرات متولد شد و تحصيالت اوليه خود را نزد 
پدرش كيچكينه بخشى -كه از جمله امراى دربار تيموريان بود - كسب 
كرد و سپس براى ادامه تحصيل به سمرقند رفت. على شير در خردسالى با 
سلطان حسين ميرزا هم درس و هم مدرسه بود. نوائى از آن پس به منظور 
تحصيل معارف و كماالت، خراسان و سمرقند و بسيارى از شهرهاى ديگر 
را سياحت كرد و در آن ميان گرفتار فقر و فاقه اى سخت شد. با به سلطنت 
ــتى ديرينه  ــين ميرزا امير على شير به حكم دوس ــلطان حس رسيدن س
ــتقبال قرار گرفت. آنچه  ــوى وى مورد اس به نزد او رفت و به گرمى از س
روشن است آن است كه  او در اين هنگام از جمله توانمندترين چهره هاى 
سياسى دربار به شما مى آمده است. از جمله مقام ها و مناصبى كه از سوى 
ــير واگذار گرديد مى توان به تصدى  سلطان حسين ميرزا به امير على ش
ــترآباد  مقام مهردارى، امارت ديوان اعلى، حكومت هرات و حكومت اس

اشاره داشت. با وجود اين، گفتنى است اميرعلى شير بيشتر مايل بود تنها 
ــبب به تقريب از پذيرش مناصب  ــلطان باشد و بدين س نديم و مشاور س
ــرانجام به سال 906 در شهر هرات  سياسى گريزان بود. امير على شير س

 درگذشت.

بيسكويت وانيلى

ديوان اميرعلى شير نوايى كوچك ترين دختر جهان

خانه دارى
ــه هاى تميز و براق عالى است.   پنجره هاى تميز : آرد ذرت براى داشتن شيش
ــه هاى كثيف و چرب را  ــتمال مرطوب بزنيد و شيش مقدارى آرد ذرت را به دس

تميز كنيد.
 تميز كردن لكه روغن از روى فرش و موكت : مقدارى آرد ذرت بر روى جايى 

كه روغن ريخته است بريزيد و 20 دقيقه صبر كنيد سپس جاروبرقى بكشيد.
ــتفاده  ــش اس ــوان پولي ــه عن ــن آرد ب  پوليـش ماشـين و مبـل : از اي
ــتمال  ــا دس ــد و ب ــل بريزي ــا مب ــين ي ــدارى از آن را روى ماش ــد؛ مق كني

تميز كنيد.
پوليش نقره : در صورت از بين رفتن جالى نقره ، خميرى با آرد ذرت و آب تهيه 
ــپس آن را پاك كنيد و با  كنيد و روى آن بماليد و بگذاريد خمير خشك شود س

پارچه برق بيندازيد.
ــخت با ريختن كمى آرد ذرت  باز كردن گره كور : باز كردن گره هاى كهنه و س

روى آن آسان مى شود.
 تسكين آفتاب سوختگى ، گزش حشرات و گياهان سمى : خميرى از آب 
ــمت مورد نظر بگذاريد و پس از خشك شدن با  و آرد ذرت تهيه كنيد و روى قس

آب ولرم بشوييد.
از بين بردن بوى كفش : هيچ چيز بدتر از بوى كفش نيست ، با پاشيدن مقدارى 

آرد ذرت داخل كفش و جوراب اين بو را از بين ببريد.
ــورى آرد ذرت را با  ــق غذاخ ــراى آهار زدن پرده يا پارچه يك قاش  اتو كردن : ب
يك ليوان آب مخلوط كنيد و خوب هم بزنيد سپس داخل بطرى اسپرى بريزيد 

و استفاده كنيد.
ــد و آن را  ــت كني ــرد و آرد ذرت خمير درس   تميز كـردن لكه خون :با آب س
ــپس آرد ذرت را  ــود س ــك ش ــد و بگذاريد پارچه در آفتاب خش روى لكه بمالي
ــن مراحل را  ــدن كامل اي ــه تا محو ش ــورت ماندن جاى لك ــد، در ص دور بريزي

تكرار كنيد.

كاربردهاى آرد ذرت در خانه دارى

زيباترين آرامگاه هاى تاريخى ايران 

از سرزمين پهناور و كهن ديار ايران، افراد بزرگ و نام دارى برخاسته اند كه نام شان نه فقط در تاريخ ايران بلكه در صحيفه تاريخ جهان 
ثبت و ضبط شده است. آرامگاه هاى بسيارى از آنان شناخته شده نيست يا در كمال گمنامى باقى مانده است. 

ــاخته شده اند، زيرا اين بزرگان تا حدود بعضى آرامگاه ها نيز مانند آرامگاه ابن سينا، خيام، عطار، باباطاهر و حافظ در دوران جديد س
ــتند و اين وظيفه ايرانيان معاصر بود كه با ساختن آرامگاه هاى باشكوه، به  70 سال پيش آرامگاه هايى درخور شأن و مقام خود نداش
مقام بلند آنان در تاريخ و فرهنگ ايران زمين، اداى احترام كنند.  در كنار اين دسته، آرامگاه هاى ديگرى هستند كه در زمان حيات يا 
ــده اند. اين آرامگاه هامعموال به شاهان و مردان اهل دنيا تعلق دارند كه خود يا اعقاب شان  اندكى پس از مرگ صاحبان شان ساخته ش

گمان مى بردند، خانه آخرت شان نيز بايد هم چون كاخ هاى دنيوى شان زيبا و سترگ باشد. 
ــتر به عنوان اماكن گردشگرى مورد  برخالف آرامگاه هاى اهل فضل و دانش كه همواره زيارتگاه مردم بوده اند، اين نوع آرامگاه ها بيش
توجه قرار دارند و واقعيت هم اين است كه بعضى از آنها از نظر هنرى و معمارى جزو مهم ترين مواريث فرهنگى ايران و جهان هستند. 
در اين مطلب سراغ شمارى از آرامگاه هاى تاريخى ايران رفته ايم كه بعضى شان بسيار معروف و تعدادى شان كمابيش گمنام هستند.

ــت كه نياز به معرفى داشته باشد اما مى توان  كورش و آرامگاه او در پاسارگاد معروف تر از آنى اس
درباره ويژگى هاى معمارى و پيشينه تاريخى آرامگاه او – كه در فهرست ميراث فرهنگى جهان 

ثبت شده است- به اجمال حرف زد.
 پاسارگاد به معناى اردوگاه پارسيان است و خيلى از مورخان معتقدند، اينجا همان جايى است كه 
كورش در نبردى  سرنوشت ساز، آخرين شاه دولت ماد را شكست داد و امپراتورى هخامنشى را 

بنيان نهاد. او اين نقطه را به عنوان پايتخت خود برگزيد و كاخ هايش را در آن بنا كرد.
 البته پس از درگذشت كورش و جانشينش(كمبوجيه)پايتخت هخامنشيان به شوش و همدان و 
تخت جمشيد منتقل شد اما پاسارگاد كه آرامگاه كورش را دربرگرفته بود، اهميت آيينى پيدا كرد 

و همواره مورد احترام شاهان هخامنشى بود.
امروزه آرامگاه كورش ميان زمينى وسيع و مسطح قرار گرفته اما در زمان خود، باغ هاى بزرگى آن 
ــنگ هاى بزرگ آهكى ساخته شده، بيش از 11 متر را فراگرفته بودند. اين آرامگاه كه از تخته س
ــمت اول مركب از يك سكوى پلكانى با شش  ــكيل شده است. قس  بلندا دارد و از دو قسمت تش
ــنگى و شيروانى مانند  ــمت دوم اتاق مقبره كورش است كه با سقفى س رديف سنگ است و قس
ــت. بنابراين، كورش قطعا درون خاك دفن نشده بود و  ــتوار شده اس روى اين سكوى پلكانى اس
چون پيكر او را چند متر باالتر از سطح زمين قرار داده بودند، عده اى اين طور نتيجه گرفته اند كه 
كورش همچون زرتشتيان به تقدس عناصر چهارگانه آب و باد و خاك و آتش اعتقاد داشته است 
و پيكرش را مانند زرتشتيان بيرون از خاك در معرض هوا قرار داده اند تا در گذر زمان تجزيه شود.  
ــكندر مقدونى كه مامور فتح پاسارگاد و دسترسى به خزانه هاى  البته بعدها يكى از سرداران اس
آن شده بود، نقل كرده كه تابوت طاليى و پيكر موميايى شده كورش را به چشم خود ديده است. 
ــت و اتاق آرامگاه او مملو از جواهرات و ديگر ــال از مرگ كورش مى گذش در اين زمان، 200 س
ــكندر به غارت رفتند. گفته مى شود كه  ــياى گرانبها بود كه گويا همگى توسط سپاهيان اس  اش
اسكندر از اين عمل آنان رنجيد و دستور مرمت آرامگاه را صادر كرد؛ دستورى كه البته هيچ گاه 

اجرا نشد.  

ــاخته ــيد در پاى آن س ــر – كه تخت جمش ــه روى كوه مه روب
ــين» قرار دارد كه آرامگاه   شده است – كوهى به نام «كوه حس
ــى  ــاهان هخامنش يا بهتر بگوييم گور دخمه هاى چهار تن از ش
ــد از: داريوش  ــت. اين چهار تن عبارتن را در خود جاى داده اس
ــير اول و داريوش دوم. اين چهار آرامگاه  اول، خشايارشاه، اردش
ــياى صغير  ــرى و معمارى مصر و آس ــاى هن تحت تاثير الگوه
ــدود21 متر  ــه ح ــا ك ــى آنه ــكل بيرون ــده اند.ش ــاخته ش س
ــوه  ــاى ك ــت و در دل صخره ه ــر اس ــن باالت ــطح زمي از س
ــت.  ــب بزرگ اس ــك صلي ــكل ي ــده، به ش ــين كنده ش حس
ــرار دارد  ــگاه ق ــب، ورودى آرام ــن صلي ــى اي ــور عرض در مح
ــتون هاى تخت جمشيد ــبيه س ــتون زيبا ش كه با چهار نيم س

 تزيين شده است.  در باالى محور طولى يا عمودى نيز، حجارى ها 
و نقوش جالب توجهى خودنمايى مى كنند. در اينجا پادشاهى را 
به حالت ايستاده مى بينيم كه در دست چپ كمان دارد و دست 

راست خود را به نشانه سوگند يا سپاسگزارى باال برده است.
 او روى تختى ايستاده كه 28ملت تحت فرمان هخامنشيان آن 
ــتان خود حمل مى كنند.شاه روبه روى آتشدان  را روى سر و دس
ــعله هاى آتش از آن زبانه مى كشد و  مقدس ايستاده است  كه ش
باالى سر او نماد فروهر كه نماد فره ايزدى و اقبال شاهانه است به 
چشم مى خورد. در دو سوى تختى كه پادشاه بر آن ايستاده است، 

سربازان گارد جاويدان و درباريان ايستاده اند. فضاى پايين محور 
عمودى آرامگاه ها خالى است و اين سبك و سياق و نقوش با اندكى 

تفاوت در هر چهار آرامگاه نقش رستم ديده مى شوند.
ــرار دادن تابوت  ــرار دارد كه مكان ق درون آرامگاه ها حفره اى ق
پادشاه بوده است، اين تابوت را از سنگ تراشيده اند و نكته جالب 
ــه آرامگاه  ــت كه آرامگاه داريوش اول برخالف س توجه اين اس
ــانى  ــه دقيقا نمى دانيم به چه كس ــن تابوت دارد ك ديگر چندي

تعلق داشته است؟

ــاالر تاريخ ايران پس از اسالم و يكى از  خواجه نظام الملك طوسى، بزرگ ترين ديوان س
دانشمندان سده پنجم هجرى قمرى است. 

ــر اين  ــياى مركزى به ايران يورش آوردند و سراس ــلجوقى از آس هنگامى كه تركان س
سرزمين پهناور را تحت سلطه خود گرفتند، خواجه نظام الملك به دستگاه ديوانى آنان 
پيوست و وزارت «ملكشاه سلجوقى» را برعهده گرفت و دولت سلجوقيان را به اوج قدرت 

رساند. 
ــان گذار  ــه» و از آن مهم تر بني ــت نام ــنده كتاب «سياس ــك نويس خواجه نظام المل
ــد  ــران مانن ــخ اي ــزرگان تاري ــيارى از ب ــه بس ــت ك ــه اس ــروف نظامي ــدارس مع م
ــا درس  ــد ي ــا در آن درس مى داده ان ــيرازى ي ــعدى ش ــى و س ــد غزال ــام احم ام

مى خوانده اند.
ــد و مدتى پس  ــر ش ــالف نظ ــار اخت ــلجوقى دچ ــاه س ــا ملكش ــر ب ــر عم او در اواخ
ــان  ــيله فدايي ــه وس ــد، ب ــار ش ــمى  از وزارت بركن ــورت غــيررس ــه ص ــه ب از آنك
ــلجوقيان ) به خاك  ــت س ــان ( پايتخ ــهر اصفه ــيد و در ش ــل رس ــماعيلى به قت اس

سپرده شد.
ــكل از يك حياط و ايوان  اكنون در محله احمدآباد شهر اصفهان، مقبره كوچكى متش
ــر او كه رقيب  ــلجوقى و همس ــاه س ــه پيكر خواجه نظام الملك و ملكش وجود دارد ك
ــاهزادگان سلجوقى در آن به خاك سرسخت خواجه بود و جمعى ديگر از شاهان و ش

سپرده شده اند.
 اينجا بازمانده يك محوطه بسيار بزرگ بوده كه فقط همين مقدارش باقى مانده و از زرق 

و برق ظاهرى هم خالى است. 
ــيارگران قيمت هستند. متاسفانه در  با اين حال، سنگ مزارهاى موجود در مقبره بس
ساليان نسبتا دور، سنگ قبر خواجه نظام الملك مورد سرقت قرار گرفت و سنگ كنونى، 

بدلى از سنگ اصلى است.

پاسارگاد،آرامگاه كورش كبير اصفهان،آرامگاه خواجه نظام الملك

نقش رستم،آرامگاه داريوش و اعقاب او
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