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هوا بس ناجوانمردانه دودی است؛

ریه اصفهـان در میـان
آتش و دود 
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مطالعات راه اندازی تراموا 
در حال انجام است

 سـوپـرجـام
 قبل از جـام

همکـاری کشورهای اسـالمی 
و آفـریقایی راه حـل مبارزه با 

افـراط گـرایی است
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اوراق تسهیالت مس��کن که مدت ها در محدوده 67 
 تا 69 هزار توم��ان معامله می ش��د، از ابتدای هفته 

روند صعودی خود را آغاز کرد و به باالی ...

اکوسیستم مرنجاب، کویر بکر آران و بیدگل، غریبانه 
در زیر و بم دس��ت و پنجه نرم کردن ب��ا نامهربانان 

محیط زیست امروز...

 D طبق یک مطالعه جدید، می��زان پایین ویتامین
در بدن می توان��د تاثیر منفی بر رون��د بیماری ایدز 

داشته باشد...

شرکت مخابرات استان اصفهان با کسب رتبه اول در 
ارائه خدمات اینترنت پرسرعت حائز دریافت تندیس 

دیموند ...

قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
باال رفت

طبیعت بکر مرنجاب زیرچرخ های 
»آف رود« سواران

 کمبود ویتامیـن D تاثیر منفی 
بر درمان HIV دارد 

دریافت تندیس دیموند توسـط 
شرکت مخابرات استان اصفهان 

12

قربان قلی بردی محمداف رییس جمهوری ترکمنستان، 
محمد بوهاری رییس جمهوری نیجریه،نیکالس مادورو 
رییس جمهوری ونزوئال ، با حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی دیدار کردند که مش��روح 
دیدارهای مق��ام معظم رهبری با رؤس��ای جمهور این 
سه کش��ور در ادامه می آید:حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار آقای »قربان قلی 
ب��ردی محم��د اف« رییس جمهوری ترکمنس��تان با 
 اشاره به روابط نزدیک و دوستانه ایران و ترکمنستان و

 ظرفیت های فراوان موجود برای توسعه همکاری های 
دو جانبه و مقابله با آتش افروزی ه��ا در منطقه، تاکید 
کردند: راه مقابله با جریان های تروریستی و خنثی کردن 
نفوذ آنها، مجال دادن به م��ردم در فعالیت های صحیح 
اسالمی و تقویت حرکت های فکرِی اسالمِی معتدل و 
عقالنی اس��ت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، 
دو ملت ایران و ترکمنستان را همسایگانی همچون دو 
 خویشاوند توصیف کردند و با تاکید بر ضرورت استفاده از 

ظرفیت های فراوان در جهت توسعه ...

یکس��اله 676 هزارنفر به لش��کر غیرفعاالن اقتصادی 
کشور افزوده شد و حاال 40/1 میلیون نفر از جمعیتی 
که در س��ن کار قرار دارند خانه نشین ش��ده اند؛با این 
 وجود 4/7 میلیون نفر با اینکه کار نمی کنند اما درآمد

 دارن��د. بررس��ی جدیدتری��ن آماره��ای ارائه ش��ده 
از س��وی مرکز آمار ای��ران درباره وضعی��ت غیرفعالی 
میلیون��ی جمعیت کش��ور نش��ان م��ی ده��د که در 
فاصله س��ال 9۲ تا 9۳ بر تعداد غیرفع��االن اقتصادی 
کش��ور )افرادی که در س��ن کار ق��رار دارن��د اما کار 
 نم��ی کنن��د(، 676 ه��زار و ۸۸۸ نف��ر افزوده ش��ده 
اس��ت.به عبارتی، روند غیرفعالی در میان خانوارهای 
ایرانی نه تنها در سال گذشته متوقف و یا کاهش نیافته، 
بلکه بر تعداد افراد خانه نش��ین نیز افزوده شده است.

دقیقا مشخص نیست چرا میلیون ها نفر از جمعیت در 
سن کار ایران )بین 10 تا 6۵ سال طبق استانداردهای 
آماری( تصمیم گرفته اند به جای ت��الش برای انجام 
فعالیت اقتصادی و کسب و کار در کنج خانه بنشینند. 

این مساله وقتی اهمیت بیشتری می یابد ...

تنها راه نجات کشورهـای مستقل، 
ایستادگی و تکیـه بر مردم 

سونامی خانه  نشینی
۴۰میلیون  ایرانی

آگـهی برگزاری مـناقصـه عمـومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

) ریال (

2/034/891/200102/000/000جاری ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضالب منطقه یک 9۴-3-291

10/931/032/570398/000/000جاری شبکه انتقال فاضالب خیابان حکیم فرزانه از مسیر پمپاژ خمینی شهر تا خیابان امام خمینی9۴-3-292
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نوبت اول 

                   رادیولوژی فک و صورت آرام 

  ارتودنسـی ثابـت و متحـرک، ایمپلنـت، عصـب کشـی،

  اطفال ترمیم و  خدمات تخصصی دیگر توسط متخصصین مجرب 

 طرف قرارداد با شرکت نفت، نیروهای مسلح، بانک ها و بیمه ها 

دندان  پزشکـی آرشـام 

  بهارستان، خیابان الفت، میدان بهار    36814848-38



ــتان، محمد بوهارى  ــداف رييس جمهورى تركمنس قربان قلى بردى محم
رييس جمهورى نيجريه،نيكالس مادورو رييس جمهورى ونزوئال ، با حضرت 
ــروح  ــالمى ديدار كردند كه مش ــر معظم انقالب اس ــت اهللا خامنه اى رهب آي
ديدارهاى مقام معظم رهبرى با رؤساى جمهور اين سه كشور در ادامه مى آيد:

رهبر انقالب در ديدار رييس جمهور تركمنستان:
ــالمى در ديدار  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه اى رهب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــتان با اشاره به  آقاى «قربان قلى بردى محمد اف» رييس جمهورى تركمنس
ــتان و ظرفيت هاى فراوان موجود  روابط نزديك و دوستانه ايران و تركمنس
براى توسعه همكارى هاى دو جانبه و مقابله با آتش افروزى ها در منطقه، تاكيد 
كردند: راه مقابله با جريان هاى تروريستى و خنثى كردن نفوذ آنها، مجال دادن 
به مردم در فعاليت هاى صحيح اسالمى و تقويت حركت هاى فكرِى اسالمِى 
معتدل و عقالنى است.حضرت آيت اهللا خامنه اى در اين ديدار، دو ملت ايران و 
تركمنستان را همسايگانى همچون دو خويشاوند توصيف كردند و با تاكيد بر 
ضرورت استفاده از ظرفيت هاى فراوان در جهت توسعه همكارى ها افزودند: 
الزم است كه با جديت در جهت اجراى توافقات صورت گرفته گام هاى موثر 
ــرفت همسايگان و  ــود. رهبر انقالب، امنيت، رفاه و پيش و عملى برداشته ش
ــالمى خواندند و گفتند: مرزهاى  ــالمى را به نفع جمهورى اس كشورهاى اس
ــتان مرزهاى صلح و آرامش و موجب آسايش خاطر طرفين  ايران و تركمنس
بوده و امكان استفاده از مسير ايران براى راهيابى به خليج فارس و درياى آزاد 
ــان با اشاره به امنيت ايران و  فرصت ارزشمندى براى تركمنستان است. ايش
تركمنستان در شرايط پر تنش منطقه، افزايش همكارى ها را براى استمرار 
ــان كردند: در تقابل با وحشى گرى  اين وضعيت ضرورى دانستند و خاطرنش
ــن داعش و گروه هاى تكفيرى نظير آن كه به نام اسالم اين  و تروريسم خش
جنايات را انجام مى دهند، بايد به مردم مجال فعاليت هاى اسالمى صحيح داده 
شود و بهترين راه خنثى كردن نفوذ اين جريان ها، تقويت حركت هاى فكرِى 

اسالمِى معتدل و عقالنى است.حضرت آيت اهللا خامنه اى جنايات وحشيانه 
ــوزاندن انسان ها را نشانه بيگانگى  جريان هاى تروريستى در سر بريدن و س
كامل اين جريان ها از اسالم خواندند و تاكيد كردند: اسالم، دين برادرى، محبت 

و خيرخواهى براى ديگران است و اين جنايات هيچ ربطى به اسالم ندارد.
در اين ديدار كه آقاى جهانگيرى معاون اول رييس جمهور نيز حضور داشت، 
ــتان با اظهار  ــردى محمداف» رييس جمهورى تركمنس آقاى «قربان قلى ب
خرسندى از سفر به تهران، ديدار با رهبر انقالب اسالمى را مايه افتخار دانست 
و افزود: ايران و تركمنستان همواره از روابط حسنه و تاريخى برخوردار بوده 
ــخن شما مبنى بر اينكه ايران و  و در غم و شادى يكديگر شريك هستند و س
ــايه بلكه دو خويشاوند هستند، موجب تشويق  تركمنستان نه فقط دو همس
ــت. رييس جمهورى تركمنستان  ــتان اس و دلگرمى دولت و ملت تركمنس
ــفرهاى قبلى خاطرنشان  با يادآورى توصيه هاى رهبر انقالب اسالمى در س
ــانى متفكر ارزش فراوانى براى  كرد: سخنان شما به عنوان رهبرى دانا و انس
ــيار خوبى به دنبال داشته است. ما دارد و عمل به توصيه هاى شما نتايج بس

ــعه روابط، به ويژه در بخش گاز،  وى با اشاره به ظرفيت هاى فراوان براى توس
حمل و نقل و راه سازى، گفت: پيشبرد پروژه هاى عمرانى و اقتصادى مشترك 
ــت.رييس جمهورى تركمنستان  ايران و تركمنستان به نفع كل منطقه اس
ــم، افزود: برخى از كشورها  ــابقه تاريخى و اهميت جاده ابريش با يادآورى س

عالقه مند هستند تا از طريق ايران و تركمنستان به دريا وصل شوند.
ــاره به  ــت و با اش ــه را نامطلوب دانس ــى منطق ــن اوضاع سياس وى همچني
ــتى داعش گفت: داعش و امثال آن بويى از اسالم  جنايت هاى گروه تروريس

نبرده اند و متاسفانه توسط برخى دولت ها تغذيه و حمايت مى شوند.
رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار رييس جمهورى ونزوئال:

ــالمى، در ديدار  همچنين حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اس
آقاى نيكالس مادورو  رييس جمهورى ونزوئال با تجليل از مقاومت و حركت 

ــتكبارى تاكيد كردند: امروز  ــت هاى اس الهام بخش ونزوئال در مقابل سياس
ــتكبارى همچون باليى بزرگ به جان بشريت افتاده و تنها  سياست هاى اس
راه پيشرفت و پيروزى كشورهاى مستقل، «ايستادگى» و «تكيه بر توده هاى 

مردم» در «جنگ اراده ها» است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، با اشاره به سياست هاى طمع ورزانه امريكا در منطقه 
امريكاى التين افزودند: امريكا اين منطقه را حياط خلوت خود مى دانست، اما 
ــت اين منطقه را به نقطه اى مستقل و با هويت  حركت بى بديل ونزوئال توانس
تبديل كند.رهبر انقالب هدف امريكا از فشار بر ونزوئال را نابود كردن مقاومت 
الهام بخش دولت و ملت ونزوئال خواندند و خاطرنشان كردند: جنگ هاى امروز 
ــتادگى و استحكام اراده ها و  دنيا در واقع «جنگ اراده ها» است و شما با ايس
استفاده از ظرفيت هاى فراوان كشورتان خواهيد توانست بر مشكالت پيروز 

شويد.
ــالمى در  ــوى موفق انقالب اس ــاره به الگ ــه اى با اش حضرت آيت اهللا خامن
ــى(ره)  ــام خمين ــوى، گفتند: ام ــلح پهل ــته و مس ــم وابس ــدازى رژي بران
با دست خالى اما با تكيه بر آحاد مردم و به صحنه آوردن آنها توانست حكومت 
ــتمرار موفقيت  ــاقط كند و راه پيروزى و اس مورد حمايت امريكا و اروپا را س
ــتيابى  ــان دس ــخه است.ايش ــتفاده از همين نس ــتقل، اس دولت هاى مس
ــاورى خيره كننده  ــرفت هاى علمى و فن ــالمى ايران به پيش جمهورى اس
ــمند  ــمنان را تجربه اى ارزش ــارها و تحريم هاى دش با وجود حجم انبوه فش
دانستند و افزودند: اين تجربه با اتكا به حضور و همراهى مردم به دست آمد و 
كليد حل مشكالت جلب عواطف و دل هاى مردم با انجام كار و خدمت صادقانه 
ــت.حضرت آيت اهللا خامنه اى همچنين بر افزايش سطح همكارى  به آنهاس
هاى دو جانبه ايران و ونزوئال تاكيد كردند و گفتند: ايران، پيشرفت و موفقيت 
ونزوئال را پيشرفت و موفقيت خود مى داند.در اين ديدار كه آقاى جهانگيرى 
ــكالس مادورو رييس  ــت، آقاى ني معاون اول رييس جمهور نيز حضور داش

جمهورى ونزوئال با اظهار خرسندى از مالقات مجدد با رهبر انقالب اسالمى، 
ايران را داراى هويت تاريخى خواند و گفت: ايران و ونزوئال دوستان حقيقى و 
برخوردار از روابط پايدار هستند. آقاى مادورو، با اشاره به احترام و عالقه فراوان 
هوگو چاوز رييس جمهور فقيد ونزوئال به ايران و رهبر انقالب اسالمى افزود: من 
نيز درس هاى زيادى از مالقات با شما آموخته ام و سخنان و توصيه هاى شما 
تاثير زيادى در من داشته است. رييس جمهورى ونزوئال با تاكيد بر ضرورت 
ايستادگى در دفاع از استقالل ملى، خاطرنشان كرد: امپرياليسم با ايجاد آشوب 
و هرج و مرج در جهان و تحقير هويت كشورها، به دنبال نابود كردن استقالل 
ملت هاست.آقاى مادورو با اشاره به آمادگى دولت و ملت ونزوئال براى مقابله با 
توطئه هاى آمريكا، گفت: همان طور كه جنابعالى تاكيد كرديد بايد با جنگ 

اراده ها و تكيه بر مردم، دشمنان را شكست دهيم.
ــورهاى صادركننده گاز و لزوم  رييس جمهورى ونزوئال اهميت اجالس كش
ــطح  ــزود: بايد براى افزايش س ــد و اف ــت اوپك را نيز يادآور ش بازيابى اهمي
همكارى هاى دو جانبه و اجراى پروژه هاى مشترك طرح ريزى جديدى انجام 
دهيم و همچون گذشته روابط خود را در باالترين سطوح حفظ كرده و ارتقا 

دهيم.
رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار رييس جمهورى نيجريه:

ــدار آقاى  ــالمى ،در دي ــر معظم انقالب اس ــت اهللا خامنه اى رهب حضرت آي
ــورهاى  محمد بوهارى رييس جمهورى نيجريه، افزايش همكارى هاى كش
اسالمى در دفاع از هويت اسالم و مسلمانان را يك ضرورت اساسى برشمردند 
ــتى  و تاكيد كردند: ائتالف هاى جهانى مدعى مبارزه با جريان هاى تروريس
ــا حمايت از  ــت پرده ايجاد ي ــتند، زيرا در پش به هيچ وجه قابل اعتماد نيس
ــوص امريكا  ــل مخرب به خص ــش همين عوام ــت هايى نظير داع تروريس

قرار دارند.
ــمنانى را كه  ــالم» و «دش ــمنان صريح اس حضرت آيت اهللا خامنه اى، «دش
ــتند و  ــمنى مى كنند»، دو لبه يك قيچى دانس ــالم دش ــالم با اس به نام اس
ــالمى در مقابل اين دشمنان خطرناك بايد با افزايش  افزودند: كشورهاى اس
همكارى ها از هويت و منافع خود حفاظت كنند.رهبر انقالب، اميد بستن به 
همكارى و كمك امريكا و غرب در مبارزه عليه جريان هاى تروريستى نظير 
ــاس اطالعات دقيق،  ــت خواندند و گفتند: بر اس داعش و بوكوحرام را نادرس
ــتقيم  ــورهاى مرتجع منطقه به طور مس در عراق، امريكايى ها و برخى كش
ــان افزايش ارتباطات  ــى دارند. ايش ــك مى كنند و نقش مخرب به داعش كم
ــدود كردن ارتباطات با ساير كشورهاى  كشورهاى اسالمى را به معناى مس
ــترده اى با همه  ــتند و افزودند: جمهورى اسالمى روابط گس اسالمى ندانس
كشورها به جز امريكا و رژيم صهيونيستى دارد اما معتقديم كشورهاى اسالمى 
بايد بسيار بيشتر به يكديگر نزديك شوند.حضرت آيت اهللا خامنه اى همچنين با 
اظهار خرسندى از انتخاب آقاى بوهارى به عنوان يك مسلمان معتقد به عنوان 
رييس جمهور كشور برجسته و مهم نيجريه، ظرفيت هاى تعامل و همكارى 
ميان دو كشور را فراوان خواندند و تاكيد كردند: اين ظرفيت ها بايد شناسايى 
ــوند و مورد تبادل قرار گيرند.در اين ديدار كه آقاى جهانگيرى معاون اول  ش
رييس جمهور نيز حضور داشت، آقاى محمد بوهارى رييس جمهورى نيجريه، 
روابط كشورش با جمهورى اسالمى ايران را ديرينه و مستحكم خواند و گفت: 
ــرفته و بزرگ و داراى ظرفيت هاى فراوان براى ارتباط و  ايران كشورى پيش
ــت.رييس جمهورى نيجريه با قدردانى از ايران به خاطر دعوت  همكارى اس
به اجالس كشورهاى صادركننده گاز، خاطرنشان كرد: امروز و در مالقات با 
ــدردان اين ديدار و راهنمايى ها  رهبر انقالب درس هاى زيادى فرا گرفتم و ق

هستم.

يادداشت
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ــن روحانى در ديدار  ــالم والمسلمين حس حجت االس
ــورى ونزوئال گفت:  ــادورو» رييس جمه « نيكالس م
ــت و متحد هستند كه  ــور دوس ايران و ونزوئال دو كش
ــرفت و رفاه بيشتر براى  ــمت پيش مسير خود را به س

ملت هاى شان ادامه مى دهند .
ــيون همكارى هاى مشترك  وى با بيان اين كه كميس
ــاتحريم، تالش  ــور بايد در دوره پس اقتصادى دو كش
ــت: تهران  ــود را مضاعف كند، اظهار داش و فعاليت خ
براى گسترش همكارى هاى علمى، دانشگاهى، تامين 
ــال و اجراى  ــارى و صنعتى ونزوئ ــاى تج نيازمندى ه
سريع تر توافقات و پروژه هاى مشترك دو كشور آمادگى 
كامل دارد.رييس  جمهورى در ادامه برگزارى اجالس 
ــران را يك  ــورهاى توليدكننده گاز در ته ــران كش س
ــدگان و مجموعه صنعت  قدرت نمايى براى توليدكنن
ــورهاى عضو اين  ــح كرد: كش ــا خواند و تصري گاز دني
مجمع گازى به دنبال توليد انرژى پاك و در عين حال 

حفاظت موثرتر از محيط زيست هستند.
ــاى  ــى از تالش ه ــا قدردان ــن ب ــى همچني روحان
ــوازن در وضعيت بازار  رييس جمهورى ونزوئال براى ت
توليد و عرضه نفت خاطرنشان ساخت: ايران و ونزوئال 
در موضوعات سياسى و مسايل منطقه اى، ديدگاه ها 
و نقطه نظرات نزديكى به يكديگر دارند ، هر دو كشور 
مخالف تجاوز به حقوق مردم فلسطين، اتمام تروريسم 
و درگيرى ها در عراق و سوريه و برقرارى امنيت در اين 
ــم هستند كه امروز  كشورها و مبارزه قاطع با تروريس

تبديل به مشكلى جهانى شده است.
ــورهاى  ــن هماهنگى كش ــورى همچني رييس  جمه
ــرژى را در جهت  ــده و صادركننده منابع ان توليدكنن
ــت.نيكالس مادورو  ــادل بازار ضرورى دانس ثبات و تع
رييس جمهورى ونزوئال نيز در اين ديدار با اشاره به اين 
ــور بر پايه اعتماد و اطمينان سياسى  كه روابط دو كش
ــت، گفت: ما در ونزوئال  ــده اس متقابل با يكديگر بنا ش
تجربه بسيار مطلوبى از همكارى با ايران در پروژه هاى 

مشترك داريم.
ــى براى  ــر روحان ــه دكت ــك ب ــن تبري ــادورو ضم م
ــازمان دهى و روند اجرايى مطلوب برگزارى اجالس  س
ــورهاى توليدكننده گاز در تهران،  ــران مجمع كش س
اظهار داشت: يقين دارم كه با مديريت تهران امور اين 
ــه پيش خواهد  ــيار خوب و قدرتمندانه ب مجموعه بس
رفت.وى با بيان اين كه بايد زمينه ها را براى بهره گيرى 
ــع تحريم ها عليه  ــرى از فرصت هاى پس از رف حداكث
ــم، تصريح كرد: مردم  ايران را از هم اكنون فراهم كني
ونزوئال به دولت و مردم ايران عالقمند هستند و ضرورى 
ــطح روابط و همكارى ها در  ــت در افقى بزرگ تر س اس

فضاى جديد تعميق و گسترش يابد.

روحانى در ديدار رييس جمهورى ونزوئال :
اجالس گازى تهران،

 نمادى از قدرت و اتحاد است

ــا گروه هايى  ــت: براى مقابله ب ــورمان گف وزير امور خارجه كش
ــتگى هرچه بيشتر و ارتقاى  همچون داعش و بوكوحرام همبس
ــالمى و آفريقايى راهگشاى اين  ــورهاى اس همكارى هاى كش

مشكالت است.
محمدجواد ظريف و «جفرى اونياما» وزراى امور خارجه جمهورى 
ــترش مناسبات و  ــالمى ايران و نيجريه، درباره راه هاى گس اس

همكارى هاى دوجانبه و منطقه اى بحث و تبادل نظر كردند.
ــور  ــاى بالفعل دو كش ــت ه ــه ظرفي ــاره بـ ــا اش ــف، بـ ظري
ــاى اقتصادى  ــبات دوجانبه در زمينه ه ــترش مناس براى گس
ــران و نيجريه در  ــار كرد: اي ــوم و تكنولوژى هاى نوين اظه و عل
ــى توانند  ــه و منطقه اى م ــاى دوجانب چهارچوب همكارى ه
ــود را  ــن آورى هاى خ ــى و ف ــادى و علم ــاى اقتص ظرفيت ه
ــند. وزير امور خارجه كشورمان با تبيين  روز به روز ارتقاء بخش
ــور گفت: تهران و ابوجا  زمينه هاى جديد همكارى هاى دو كش
ــاى اقتصادى  ــاى همكارى ه ــى در زمينه ه فرصت هاى خوب
ــاى جديد  ــادل تكنولوژى ه ــا تب ــان در ارتباط ب ــش بني و دان
ــق تبادل  ــركت هاى خصوصى دارند كه از طري ــيس ش و تاس
رايزنى مستمر مى توان پروژه هاى فن آورى بين دو كشور را در 
ــته و انرژى هاى جديد و در قالب هاى همكارى  زمينه الكتريس
ــق داد.وى افزود:  ــامل D8 تعمي ــالم ش منطقه اى و جهان اس
ــاره به بازارهاى خوبى كه فراروى دو كشور در سطوح چند  با اش
ــت، ما با نيجريه مى توانيم فرصت  جانبه و منطقه اى فراهم اس
ــازيم.  ــور فراهم س زيادى را براى بازرگانان و كارآفرينان دو كش
ــق برجام بر  ــه آثار تواف ــاره ب ــورمان با اش وزير امور خارجه كش

ــال جارى  ــايش هاى جديد پس از تحريم ها در دى ماه س گش
ــم انداز خوبى درمرحله پساتحريم در  ــان كرد: ما چش خاطرنش
ــرد و نيجريه  ــاهده خواهيم ك ــاى بانكى و تجارى مش زمينه ه

مى تواند مركزيت همكارى هاى منطقه در آفريقا را شكل دهد.

ــاى بوكوحرام  ــى از گروه ه ــه مخاطرات ناش ــاره ب ظريف با اش
ــزون  ــدات روزاف ــرد: تهدي ــح ك ــباب تصري ــش و الش و داع
ــروه هاى  ــكار غلط گ ــه در اف ــان ريش ــى در جه ــراط گراي اف
ــه مالى و فكرى اين  ــه واقعى به منابع تغذي تكفيرى و عدم توج

ــار منفى اعمال  ــاره به آث ــر امور خارجه با اش گروه ها دارد. وزي
ــالم تاكيد  ــره اس ــاختن چه ــى در مخدوش س ــى گراي افراط
ــمند  ــچ ارتباطى با تعاليم ارزش ــراط گرايى هي كرد: رويكرد اف
ــه هاى تكفيرى  ــيع ندارد بلكه گروه ها و فرق ــنن و تش اهل تس
ــراط گرايى  ــاى اف ــا رويكرده ــش و بوكوحرام ب ــون داع همچ
ــلمانان را  ــه وجهه واقعى مس ــوريه و عراق، مالى، نيجري در س
ــتگى  ــراى مقابله با آنان همبس ــيب قرار مى دهند و ب مورد آس
ــالمى و  ــورهاى اس ــتر و ارتقاى همكارى هاى كش هرچه بيش
ــور خارجه  ــت. وزير ام ــكالت اس ــاى اين مش آفريقايى راه گش
ــورى  ــالمى ايران را كش ــدار جمهورى اس ــن دي نيجريه در اي
ــتار تعميق  ــوع ارزيابى كرد و خواس بزرگ با ظرفيت هاى متن
ــد.جفرى اونياما،  ــور در تمامى سطوح ش همكارى هاى دو كش
ــور و  ــاره به روابط متين دو كش وزيـر امور خارجه نيجريه با اش
ــترش  ــه در زمينه گس ــس جمهورى نيجري ــت هاى ريي اولوي
ــره گيرى از  ــرژى و به ــور در زمينه ان ــاى دو كش ــكارى ه هم
ــن موضوع را در  ــوزه انرژى و فن آورى اي مزيت هاى فراروى ح
ــت و ما آمادگى داريم با  مقدمه برنامه هاى نيجريه قرار داده اس
ــايى كنيم.اونياما با  رايزنى با يكديگر امكانات جديدى را شناس
اشاره به آمادگى نيجريه براى توسعه مناسبات تجارى، فرهنگى 
ــالمى ايران اظهار داشت : ما اراده الزم براى  خود با جمهورى اس
گسترش همكاريهاى اقتصادى و فرهنگى با جمهورى اسالمى 
ــم و در چهارچوب موافقتنـامه ها و تفاهمنامه هاى  ايران را داري
بدست آمده، مى بايست زمينه هاى جديد و موانع موجود را براى 

تعميق مناسبات مرتفع سازيم.
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رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از آغاز روند 
نظارت بر برجام از فردا در اين كميسيون خبر داد.

عالءالدين بروجردى رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى، درباره نحوه عملكرد هيات نظارت بر اجراى 
برجام، گفت: در نشست قبلى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
ــيون، مسووليت رصد و  مجلس مصوب شد كه هيات رييسه كميس
ــد كه به همين دليل،  ــته باش نظارت بر اجراى برجام را برعهده داش
ــازوكارهاى اين حوزه برگزار مى شود كه  جلسه اى با هدف تعيين س
ــود كه اين  ــاس آن عمال كار نظارت بر برجام از فردا آغاز مى ش براس

موضوع توسط اعضا به هيات رييسه كميسيون سپرده شده است.
ــابق ايران در لبنان، گفت: آنقدر  وى درباره آخرين وضعيت سفير س
ــت كه اگر موضوعاتى مبنى بر پيدا شدن پيكر وى  اين خبر مهم اس
مطرح شود، سازمان حج به طور رسمى آن را اعالم مى كند؛ البته بنده 
هنوز خبر دقيقى مبنى بر پيدا شدن پيكر آقاى ركن آبادى دريافت 

نكرده ام.
ــدن  ــيون امنيت ملى مجلس درباره احتمال ربوده ش رييس كميس
ركن آبادى، تصريح كرد: با توجه به اينكه تعداد افراد دفن شده، معدود 
بوده، عربستانى ها مدعى هستند كه از همه آنها آزمايش « دى ان اى» 
گرفته اند و با توجه به اينكه خانواده ركن آبادى به عربستان رفته اند، 
تا زمانى كه آنها نتوانند اثبات كنند، فرضيه ربوده شدن وى همچنان 
قوى ترين فرضيه باقى مى ماند.بروجردى درباره سفر رييس جمهور 
ــالمى، اظهار  ــيه به تهران و ديدارش با رهبر معظم انقالب اس روس
داشت: به طور حتم هم برگزارى اجالس اوپك گازى و هم اين ديدار 

داراى اهميت است و از مدت ها پيش رهبران دو كشور تصميماتى را 
براى ايجاد فصل جديدى از روابط دوجانبه اتخاذ كرده اند.وى ادامه اد: 
خوشبختانه بسيارى از گره ها، نظير قرارداد اس 300 و همكارى هاى 
منطقه اى از جمله سوريه باز شده است كه اين موضوع بسيار تأثيرگذار 
بوده و وضعيت صحنه را به ميزان قابل مالحظه اى تغيير داده است، 
از اين رو به نظر بنده، منحنى روابط دوجانبه ايران با روسيه در مسير 

صعودى ادامه خواهد يافت.

فرمانده پدافند هوايى خاتم االنبيا گفت: تفاوت سياست 
ما با غربى ها در مبارزه با تروريسم اين است كه بر خالف 
ــليقه اى برخورد  ــم به صورت س دول غربى ما با تروريس
نمى كنيم وبه ريشه كنى هر نوع تروريسم فكر مى كنيم.

ــماعيلى فرمانده قرارگاه پدافند  ــرتيپ فرزاد اس امير س
ــى از  ــى بعض ــت: وقت ــا(ص) گف ــم االنبي ــى خات هواي
دول غربى از تروريسم حمايت مى كنند بايد بپذيرند كه 

ــت اين جنايات روزى براى آنها هم رخ دهد و  ممكن اس
ــم گريبان گير حمايت كنندگان آن شده امروز تروريس

 است. 
ــم االنبيا(ص)  ــى خات ــد هواي ــرارگاه پدافن ــده ق فرمان
ــتى فرانسه اظهار  ضمن محكوم كردن حوادث تروريس
ــتى فرانسه نسبت به مردم  داشت: ما از حوادث تروريس
ــبت به اقدامات  ــده ايم، همان گونه كه نس آن نگران ش
ــطين، عراق، يمن و لبنان  جنايت كارانه در سوريه، فلس

ناراحت هستيم.
ــارزه با  ــرد: دول غربى در مب ــماعيلى تاكيد ك امير اس
ــت يك بام و دو هوا را پيش گرفته اند و  تروريسم سياس
تروريسم را به خوب و بد تقسيم كرده اند و اگر تروريستى 
ــتاى منافع آنها عمل كند تروريست خوب است  در راس
ــمت خود آنها بگيرد و خالف منافع  و اگر اسلحه را به س
ــود.وى در  ــد ناميده مى ش ــت ب آنها عمل كند تروريس
ــالمى بيشترين سابقه  ادامه تصريح كرد: جمهورى اس
ــهداى ترور ما از جمله  را در تروريسم ستيزى دارد و ش
شهيد صياد شيرازى، شهيد مطهرى و شهداى هسته اى 
نمونه اى از اقدامات تروريستى در كشور ما است و تفاوت 
ــت ما در مبارزه با تروريسم اين است كه بر خالف  سياس
ــليقه اى برخورد  ــم به صورت س دول غربى ما با تروريس
نمى كنيم و در مبارزه با اعتقاد و مقاومت در صحنه حضور 

داريم و به ريشه كنى هر نوع تروريسم فكر مى كنيم.

امير اسماعيلى:
با تـروريسم برخورد 
سليقـه اى نمى كنيم

ظريف در ديدار وزيرخارجه نيجريه ؛
همكـارى كشورهاى اسـالمى و آفـريقايى

 راه حـل مبارزه با افـراط گـرايى است

رهبر انقالب در ديدار رؤساى جمهورى تركمنستان، ونزوئال و نيجريه:

تنها راه نجات كشورهـاى مستقل، 

ايستادگى و تكيـه بر مـردم 

عالء الدين بروجردى:

نظارت بر برجام، از امروز دركميسيون 
امنيت ملى مجلس آغاز مى شود
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ــد و  ــور افزوده ش ــكر غيرفعاالن اقتصادى كش ــاله 676 هزارنفر به لش يكس
ــين  ــن كار قرار دارند خانه نش ــون نفر از جمعيتى كه در س حاال 40/1 ميلي
ــد اما درآمد ــه كار نمى كنن ــون نفر با اينك ــده اند؛با اين وجود 4/7 ميلي ش

 دارند.
ــران درباره  ــوى مركز آمار اي ــده از س ــى جديدترين آمارهاى ارانه ش  بررس
ــه در فاصله  ــان مى دهد ك ــور نش وضعيت غيرفعالى ميليونى جمعيت كش
ــن  ــور (افرادى كه در س ــال 92 تا 93 بر تعداد غيرفعاالن اقتصادى كش س
ــده  ــزار و 888 نفر افزوده ش ــد)، 676 ه ــى كنن ــد اما كار نم كار قرار دارن

است.
به عبارتى، روند غيرفعالى در ميان خانوارهاى ايرانى نه تنها در سال گذشته 
متوقف و يا كاهش نيافته، بلكه بر تعداد افراد خانه نشين نيز افزوده شده است.

ــن كار  ــت در س ــر از جمعي ــا نف ــرا ميليون ه ــت چ ــخص نيس دقيقا مش
ــم  ــارى) تصمي ــتانداردهاى آم ــق اس ــال طب ــا 65 س ــن 10 ت ــران (بي اي
ــب و كار  ــت اقتصادى و كس ــام فعالي ــراى انج ــه جاى تالش ب گرفته اند ب
ــى يابد  ــترى م ــى اهميت بيش ــاله وقت ــينند. اين مس ــه بنش در كنج خان
ــكاران مرد  ــكر بي ــزار و 21 نفر از اين لش ــون و 993 ه ــه بدانيم 11 ميلي ك

هستند.

همچنين از كل جمعيت غيرفعاالن كشور كه 40 ميليون و 198 هزار و 222 
نفر هستند، 28 ميليون و 205 هزار و 198 نفر زن هستند.

شايد بتوان بخشى از غيرفعالى زنان را پذيرفت، اما اينكه بيش از 28 ميليون 
ــگاهى  زن ايرانى با وجود اينكه صدها هزار نفر از آنان داراى تحصيالت دانش

هستند، خانه نشين مى شوند جاى تامل و سوال دارد.
فقط 21 ميليون نفر كار مى كنند

ــزار و 690 نفر  ــون و 16 ه ــت از مجموع 64 ميلي ــاده تر بايد گف به بيان س
ــون و 304 هزار و  ــا 21 ميلي ــال 93، تنه ــن كار ايران در س جمعيت در س
ــتجوى  ــزار و 165 نفر نيز در جس ــون و 514 ه ــاغل و 2 ميلي ــر ش 303 نف
ــغ بر  ــد بال ــه عنوان ش ــه ك ــان گون ــت هم ــى جمعي ــتند و مابق كار هس
ــت اقتصادى در  ــه فعالي ــدون انجام هرگون ــر ب ــون و 100 هزارنف 40 ميلي
ــور ــان اقتصادى كش ــى در جري ــچ نقش ــد و هي ــى برن ــر م ــه س منازل ب

 ندارند.
ــور بايد خانه نشينى كنند و از  اينكه آيا واقعا 40 ميليون نفر از جمعيت كش
ــوالى است كه بايد  ــتغال 21 ميليون نفر ديگر روزگار بگذرانند، س طريق اش
ــى مقامات دولتى ــخن بگويند. با اين وجود، برخ ــان درباره آن س كارشناس

 مى گويند وضعيت فعاليت اقتصادى در بازار كار ايران نامناسب بوده و بايد تا 

سال 1400 دستكم تعداد شاغالن كشور به 35 ميليون نفر برسد.
ــور اين است كه بدانيم  ــاله با اهميت درباره غيرفعالى جمعيت كش يك مس
ــور كه بايد آنها را نه بيكار و نه شاغل دانست  تعداد غيرفعاالن اقتصادى كش
در سال 92 تعداد 39 ميليون و 521 هزار و 334 نفر بوده كه با افزايش 676 
ــال 93 رسيده هزار و 888 نفرى به 40 ميليون و 198 هزار و 222 نفر در س
ــور در فاصله  ــدگان كار كش ــاغالن و جوين ــداد ش ــت. با اين وجود، تع  اس
ــون و 834 هزار  ــته و از 23 ميلي ــر چندانى نداش ــال هاى 92 و 93 تغيي س
ــه ــش يافت ــر كاه ــزار و 468 نف ــون و 818 ه ــه 23 ميلي ــر ب و 551 نف

 است.
ــمرد كه در غيرفعال  مركز آمار ايران مى گويد 11 دليل مهم را مى توان برش

شدن 40 ميليون و 100 هزارنفر تاثيرگذار است.
ــى از غيرفعاالن بخواهند منتظر  يكى از اين داليل،  اين است كه شايد بخش
شروع براى كار جديد و آغاز به كار در آينده باشند و از اين رو در حال حاضر 

جزو جمعيت غيرفعال باشند.
ــند و  ــغل قبلى خود باش ــت به ش ــى در انتظار بازگش ــايد برخ همچنين ش
ــتخدامى ــالم نتايج آزمون اس ــا در انتظار اع ــخ كارفرما ي ــا در انتظار پاس ي

 باشند.
آيا از يافتن شغل دلسرد شده ايد؟

از سويى برخى شايد در انتظار به ثمر رسيدن اقدامات انجام شده  براى پيدا 
كردن كار باشند و يا اينكه برخى نيز از پيدا كردن كار دلسرد شده باشند و با 
ــتجوى كار منصرف شده باشند. برخى نيز ممكن  نااميدى ايجاد شده از جس
ــى از روش هاى  ــند و برخى هم آگاهى كاف ــت در انتظار فصل كارى باش اس

جستجوى كار نداشته باشند.
ــل يا آموزش،  ــتغال به تحصي ــمى موقت، باردارى، اش بيمارى، ناتوانى جس
ــام كار هم در  ــخصى يا خانوادگى و بى نياز بودن از انج ــووليت هاى ش مس
ــازى از كار بايد  ــاس بى ني ــت. تنها در مورد احس ــر گذار اس اين بخش تاثي
ــون و 748 هزار و  ــداد 4 ميلي ــال 93 تع ــان مى دهد در س گفت آمارها نش
ــد، درآمد  ــند و كارى انجام دهن ــته باش ــغلى داش 269 نفر بدون اينكه ش

داشته اند!
بيشترين تعداد افراد داراى درآمد غيرشاغل مربوط به استان هاى آذربايجان 
ــرقى با 209 هزار و 427 نفر، اصفهان با 317 هزار و 760 نفر، البرز 210  ش
هزار و 695 نفر، تهران 968 هزار و 420 نفر، خراسان رضوى 398 هزار و 299 
نفر، خوزستان 239 هزار و 562 نفر، فارس با 289 هزار و 774 نفر و كرمان با 

252 هزار و 698 نفر است.
در شهرها دلسرد شدن از يافتن كار در حال حاضر براى 522 هزار نفر پيش 
آمده و يك ميليون و 916 هزار نفر از 40 ميليون غيرفعال هم به دليل بيمارى، 

ناتوانى جسمى و باردارى نمى توانند فعاليت اقتصادى انجام دهند.
از سويى 20 ميليون و 164 هزار نفر نيز به دليل مسووليت هاى شخصى و يا 
خانوادگى كار نمى كنند و 3 ميليون و 78 هزارنفر هم عنوان كرده اند نيازى 
ــين دليل غيرفعالى خود را عنوان  به كار ندارند. 2 ميليون و 45 هزار شهرنش

نكرده اند.
ــور نيز مهم ترين داليل غيرفعالى جمعيت  همچنين در بخش روستايى كش
به بيمارى، ناتوانى جسمى موقت و باردارى براى 659 هزارنفر باز  مى گردد.

ــتاها اشتغال به تحصيل يا آموزش  2 ميليون و 903 هزارنفر از جمعيت روس
ــخصى يا خانوادگى  ــووليت هاى ش دارند و 5 ميليون و 569 هزارنفر نيز مس
دارند. 368 هزار روستايى هم مى گويند از انجام دادن كار بى نياز هستند و 

603 هزارنفر نيز دليل خود را اعالم نكردند.

ــكن كه مدت ها در محدوده 67 تا 69 هزار تومان معامله ــهيالت مس اوراق تس
 مى شد، از ابتداى هفته روند صعودى خود را آغاز كرد و به باالى 70 هزار تومان

 رسيد.
قيمت اوراق تسهيالت مسكن كه مدت  ها به دليل ركود حاكم در بخش مسكن 
و كاهش احتمالى نرخ سود سپرده بانكى روند نزولى به خود گرفته و تا محدوده
ــود را آغاز كرد و به  ــر ماه روند صعودى خ ــان افت كرده بود، از مه  61 هزار توم
ــار خبر افزايش وام مسكن به ــت. اما بعد از انتش محدوده 70 هزار تومان برگش

ــه » ها (اوراق  ــر خالف انتظار تغييرى در روند قيمت « تس  60 ميليون تومان، ب
تسهيالت مسكن) به وجود نيامد و برخى از سررسيدهاى اين اوراق با روند كاهشى 

مواجه شد و تا محدوده ى 67 هزار تومان افت كرد.
ــان علت اين رفتار را قوت گرفتن زمزمه هاى كاهش نرخ سود  برخى كارشناس
ــمى مصوبه افزايش وام مسكن از سوى  ــپرده بانكى در كنار ابالغ نشدن رس س

بانك مسكن و اعالم جزييات آن اعالم كردند، زيرا به گفته مسووالن فرابورس بايد 
سياست هاى جديد اين مصوبه رسما از سوى بانك مسكن اعالم شود تا تصميمات 
ــهيالت گرفته شده و در چارچوب اين مصوبه  الزم در خصوص شرايط اوراق تس

تغييرات الزم صورت گيرد.
ــكن،  ــقف وام مس ــول و اعتبار مبنى بر افزايش س ــوراى پ بنابراين با مصوبه ش
معامله گران در انتظار ابالغ رسمى اين بخشنامه به بانك مسكن و نحوه اجرايى 
شدن آن در فرابورس هستند و تا كنون هيچ ابالغيه اى از سوى بانك مسكن مبنى 
بر جزييات نحوه تخصيص تسهيالت 60 ميليون تومانى خريد از طريق اوراق و 

حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن به اين بازار اعالم نشده است.
اين در حالى است كه عليرغم  ابالغ نشدن مصوبه از سوى بانك مسكن، تحركاتى 
بر خالف هفته هاى گذشته در بازار اين اوراق مشاهده شده است؛ به طورى كه 
روند صعودى قيمت اين اوراق از ابتداى هفته آغاز شده و در حال حاضر قيمت اين 

اوراق به باالى 70 هزار تومان رسيده است.
بر اين اساس در هفته جارى بر خالف هفته گذشته قيمت اغلب تسه ها با افزايش 
مواجه شده و مورد توجه معامله گران قرار گرفته است؛ به طورى كه تسه مهر ماه 
ــيده  از محدوده 68 هزار تومان فاصله گرفته و به قيمت هاى 71 هزار تومان رس
است و تسه هاى ارديبهشت، مرداد و شهريور در قيمت هاى 70 تا 71 هزار تومان 

در حال داد و ستد است.
ــفند در قيمت هاى 70 هزار تومان در  ــه هاى مهر، آبان، دى و اس همچنين تس
حال معامله است؛ تسه فروردين ماه نيز به قيمت 72 هزار تومان رسيده و تسه 
ــت و خرداد نيز در قيمت هاى 71 هزار تومان معامله مى شود.در اين  ارديبهش
ميان تسه هاى تابستان 1393 همگى در محدوده 70 هزار تومان در حال معامله 

هستند.
ــتفاده از انواع تسهيالت  اوراق تسهيالت مسكن، اوراقى است كه متقاضيان اس
مسكن بايد در ازاى هر 500 هزار تومان، يك برگه حق تقدم تسهيالت مسكن 
ــكن ارائه كنند كه اين ميزان براى وام 45 ميليون  خريدارى كرده و به بانك مس
ــد از اعالم جزئيات  ــكن 90 ورقه بود اما با مصوبه جديد بايد ديد بع تومانى مس
وام جديد 60 ميليونى چه تغييرى در ساختار، تعداد و قيمت اين اوراق در آينده 

به وجود مى آيد.

ــال هاى گذشته محصوالت  در حالى كه طى س
ــبزى و صيفى مانند هندوانه و سيب زمينى  س
ــدند و  ــوالت آب بر تلقى مى ش به عنوان محص
ــاى باز و  ــووالن بر كاهش توليد آن در فض مس
افزايش توليد ش در فضاى بسته (گلخانه) تاكيد 
ــى هاى جديد وزارت  مى كردند، براساس بررس
ــيب زمينى هم ديگر جزو  ــاورزى، س جهاد كش

محصوالت آب بر به شمار نمى رود.
ــيب زمينى به طور  ــر كيلوگرم س براى توليد ه
ــرف مى  ــر آب مص ــدود 860 ليت ــط ح متوس
ــزار و 800 تن ــادرات 391 ه ــود؛ يعنى ص ش

 سيب زمينى در سال گذشته براى كشور 336 
ــت  ــارد و 260 ميليون ليتر آب خورده اس ميلي
ــت كه بايد مراقب آن  و اين همان فاجعه اى اس
ــيم، چراكه اين همه آب مى توانست صرف  باش
ــتراتژيك و درآمدزا ترى  ــوالت اس توليد محص
شود كه آب كمترى مصرف مى كنند و صادرات 
هر كيلوگرم آنها چندين برابر بيشتر براى كشور 
ارزآور است. اما اين موضوع زمانى قابل توجه تر 
مى شود كه مدير كل دفتر سبزى و سيفى وزارت

ــاس  ــالم مى كند براس ــاورزى اع ــاد كش  جه
ــه در ــورت گرفت ــد ص ــى هاى جدي بررس

ــيب زمينى جزو  ــاورزى س ــاد كش  وزارت جه
محصوالت پرمصرف از نظر آبى به شمار نمى رود، 
چرا كه تقريبا از اين نظر ميزان مصرف آب براى 

توليد هر كيلو سيب زمينى متوسط است.
حسن خدنگى اظهار كرد: از سوى ديگر وزارت 

ــال گذشته اقدامات  جهاد كشاورزى طى دو س
مناسبى در راستاى كاهش مصرف آب در توليد 
ــت؛ ــيب زمينى انجام داده اس ــر كيلوگرم س ه

 به گونه اى كه طى اين بازه زمانى 19 هزار هكتار 
از اراضى كشت سيب زمينى به سيستم آبيارى 
تيپ و قطره اى مجهز شده اند كه مصرف آب را تا 

حدود بسيارى كاهش مى دهد.
ــيفى وزارت ــبزى و س ــر س ــر كل دفت مدي

ــاره به اين كه حدود 150   جهاد كشاورزى با اش
ــاورزى زيركشت  هزار هكتار از زمين هاى كش
سيب زمينى هستند در صددهستيم تا در سال 
آينده همه مزارع سيب زمينى مجهز به سيستم 
ــاس  ــوند و براين اس آبيارى قطره اى و تيپ ش
ــزو محصوالت  ــيب زمينى ج نمى توان گفت س
ــى هاى اخير  ــه در بررس ــت، البت پرمصرف اس
ــده وزارت جهاد كشاورزى هيچ يك از  انجام ش
محصوالت سبزى و صيفى از جمله سيب زمينى 
ــى پرمصرف  ــزان نياز آب ــه از نظر مي و هندوان
ــد كه نتايج  ــاب نمى آيند. حال بايد دي به حس
بررسى هاى وزارت جهاد كشاورزى در اين زمينه 
ــود و باالخره كدام محصوالت  كى منتشر مى ش
كشاورزى جزو محصوالت آب بر تلقى مى شوند 
و صادرات  شان از نظر سياست هاى كالنى مانند 
ــت.  ــعه پايدار و آب مجازى اقتصادى نيس توس
ــان هم اين  ــا كارشناس ــد ديد آي همچنين باي
ــس نتايج را  ــى را تاييد مى كنند يا برعك بررس

علمى و كارشناسى نمى دانند؟

درراستاى معوقات عقب مانده كارگران و 
كارمندان بعضى از شركت هاى پتروشيمى 
ــتان خوزستان بخش  دادگسترى كل اس
ــنامه اى صادر  بندر امام خمينى(ره) بخش
ــى را محكوم ــاى غيرقانون كرد و تجمع ه

 كرد.
ــرح زير ــع به ش ــن تجم ــل اي ــن كام  مت

ــت: «با توجه به تجمع هاى غيرقانونى   اس
بعضى از كارگران و كارمندان در بعضى از 
ــيمى الزم است جهت  شركت  هاى پتروش
ــرم موارد  ــرى از وقوع ج توجيه و جلوگي
ــود، در غير اين صورت وفق  ذيل رعايت ش
مقررات با مخاطبان برخورد قضايى خواهد

 شد.
ــه  ــر و رابط ــاى كارگ ــوق و مزاي  1ـ  حق
ــون مدون  ــق قان ــا طب ــر و كارفرم كارگ
ــت  ــده اس ــخص ش ــام قانون كار مش به ن
ــه  ــد مطالب ــوق باي ــون ف ــق قان و طب

گردد.
ــه حق  ــى ب ــه كارگران ــى ك 2ـ   در صورت
ــد مى توانند  ــود اعتراض دارن و حقوق خ
ــد و دادگاه نيز با  ــه كنن به دادگاه مراجع
ــود و در  ــد نم ــه خواه اداره كار مكاتب
ــق قانون  ــان طب ــه حقوق ايش صورتى ك
ــووالن مربوط  ــود مس ــت نمى ش پرداخ
ــه پرداخت  ــبت ب ــوند نس ــف مى ش موظ

ــررات اقدام ــق مق ــران وف ــوق كارگ حق
 نمايند.

ــركت هاى  3ـ   تجمع و اخالل در نظم ش
ــيمى خالف قانون و مقررات است  پتروش
ــى به عمل ــورد قضاي ــق قانون برخ و طب

ــود  ــرار مى ش ــددا  تك ــد، مج  مى آي
ــاى  ــوق و مزاي ــه حق ــه ب ــى ك كارگران
ــه ئ را ا ــا  ب ــد  دارن ــراض  اعت ــود  خ

 فيش ، مطالبات آنها پى گيرى خواهد شد، 
از اين تاريخ با هرگونه تجمع غيرقانونى و 
ــركت ها، برخورد خواهد اخالل در نظم ش

 شد.

ــش و پخش  ــى پاالي ــركت مل ــام ش ــم مق  قائ
ــازى  ــاره به بومى س ــاى نفتى با اش فرآورده ه
ــازى جهان،  ــت بنزين س پيچيده ترين كاتاليس
گفت: ايران به انحصار غول نفتى آمريكا در توليد 

اين محصول در بازار جهانى پايان داد.
ــراى  ــه ب ــان اينك ــا بي ــروانى ب ــاهرخ خس ش
ــت پااليش نفت  ــخ صنع ــتين بار در تاري نخس
ــه، متخصصان ايرانى به دانش  ايران و خاورميان
ــتراتژيك ترين كاتاليست توليد بنزين  فنى اس
ــاس هم اكنون  ــت يافتند، گفت: بر اين اس دس
ــت بنزين واحدهاى  دانش فنى توليد كاتاليس
ــگاه هاى نفت در داخل  ايزومريزاسيون پااليش

كشور به طور كامل بومى شده است.
ــش و پخش  ــى پاالي ــركت مل ــام ش ــم مق قائ
ــه همزمان با  ــا اعالم اينك فرآورده هاى نفتى ب
ــى و  ــركت هاى اروپاي ــا، ش ــش تحريم ه افزاي
ــاى  ــت واحده ــروش كاتاليس ــى،  ف آمريكاي
ــه  ــت ب ــگاه هاى نف ــيون پااليش ايزومريزاس
ــرد: اين  ــد، تصريح ك ــف كردن ــران را متوق اي
ــى توليد  ــاده افزودن ــن م ــت مهم تري كاتاليس
ــاى  ــاال در واحده ــتاندارد ب ــا اس ــن ب بنزي
ــور  ــگاه هاى نفت كش ــيون پااليش ايزومريزاس
ــوول با تاكيد بر اينكه براى است. اين مقام مس
  اولين باركاتاليست ايرانى واحد ايزومريزاسيون 
ــگاه  ــازى پااليش ــع جديد بنزين س در مجتم
ــتفاده قرار گرفته است،  نفت اصفهان مورد اس
ــگاهى از ظرفيت  ــد پااليش بيان كرد: اين واح

ــكه نفت خام برخوردار است كه با 27 هزار بش
 بهره بردارى از آن و استفاده از كاتاليست ايرانى، 
ــور حدود  ــد بنزين يورو چهار كش ظرفيت تولي

هفت ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
ــروانى با بيان اينكه تاكنون انحصار توليد  خس
كاتاليست واحدهاى ايزومريزاسيون در اختيار 
ــركت نفتى آمريكايى به نام يوآپى بوده  يك ش
ــت، تبيين كرد: با بومى سازى اين محصول  اس
امكان استفاده از آن در واحدهاى بنزين سازى و 
ايزومريزاسيون پااليشگاه هاى نفت شازند اراك، 
ــگاه ستاره  بندرعباس، اصفهان و حتى پااليش

خليج فارس وجود دارد.
ــاى  ــت واحده ــه كاتاليس ــالم اينك ــا اع وى ب
ــن  ــده تري ــى از پيچي ــيون يك ايزومريزاس
ــاى  طرح ه در  ــى  مصرف ــت هاى  كاتاليس
بنزين سازى جهان است، خاطرنشان كرد: ايران 
اولين كشور منطقه خاورميانه بوده كه به دانش 
فنى توليد و ساخت اين محصول پيچيده نفتى 

دست يافته است.
ــش و پخش  ــى پاالي ــركت مل ــام ش ــم مق قائ
ــتفاده از اين  ــه آزمايش و اس نفتى با بيان اينك
ــگاه نفت اصفهان  ــت يارانى در پااليش كاتاليس
ــرد: ــد ك ــت، تاكي ــوده اس ــز ب ــت آمي موفقي

 پيش بينى مى شود به زودى در اكثر واحدهاى 
ــگاه هاى نفت كشور اين  ــازى پااليش بنزين س
ــت ايرانى جايگزين نمونه هاى مشابه  كاتاليس

خارجى شود.

سيب زمينى هم از فهرست محصوالت آب بر حذف شد!

اخبار كوتاه

ــرف  ــه مص ــبت ب ــى نس ــركت بازرگان ــووالن ش ــه مس ــى ك درحال
ــا اذعان  ــان در برخى نانوايى ه ــت ن ــنده جوهرقند در پخ ماده كش
ــه نانوايان  ــس اتحادي ــد، ريي ــدار داده ان ــه آن هش ــبت ب كرده  و نس
ــى را درپخت نان  ــاده غيرقانون ــوع م ــر ن ــاده و ه ــتفاده از اين م اس

رد كرد.
ــى منطقه  ــات بازرگان ــركت غله و خدم ــته مدير عامل ش روز گذش
ــيرين از نانوايى ها  ــوش ش ــه ج ــه « گرچ ــور تصريح كرد ك دو كش
ــا بلنك  ــر قند ي ــام جوه ــه ن ــى ديگرى ب ــا افزودن ــده ام ــذف ش ح
ــمى  ــت كه با توجه به س ــده اس ــى از نانوايى ها جايگزين ش در بعض
ــاس  ــد در اين زمينه حس ــت باي ــن ماده، بهداش ــنده بودن اي و كش
ــوع را رد و تاكيد  ــن موض ــه نانوايان،اي ــس اتحادي ــا ريي ــد» ام باش
ــازمان  ــارت مى كند و س ــن زمينه نظ ــت در اي ــرد: وزارت بهداش ك
ــن موضوع صحه ــز بر اي ــتان تهران ني ــدن و تجارت اس صنعت، مع

 مى گذارد.
ــازمان  ــاف، س ــاق اصن ت ــان ا ــت: بازرس ــكار گف ــم زراعت قاس
ــان بازرس و  ــران  ته ــتان  اس ــارت  تج و  ــدن  مع ــت،  صنع

ــا انجام مى  ــت نانوايى ه ــر فعالي ــاى الزم را ب ــا نظارت ه  اتحاديه ه
ــرعت پيگيرى  ــوند به س ــى مرتكب ش ــا تخلف ــد و چناچه آنه دهن

مى شود.
وى اظهار كرد: در حال حاضر حدود 72 هزار نانوايى سنتى در سطح 
ــور فعاليت مى كنند كه 95 درصد نان مردم را تامين مى كنند و  كش
ــتان تهران نيز بيش از 9000 نانوايى فعال است و داراى مجوز  در اس

هستند.

ــور گفت: براى تمام مراكز صادراتى  ــكى كش رييس سازمان دامپزش
ــول« آى آر» صادر  ــالمت محص ــى كد تاييد س محصوالت خام دام

مى شود.
ــكى  ــازمان دامپزش ــزود :س ــر اف ــن خب ــالم اي ــا اع ــدى خلج ب مه
ــول يا  ــالمت محص ــد تاييد س ــمى، ك ــوان مرجع رس ــوربه عن كش
ــى ميزان  ــول پس از بررس ــالمت محص ــاس ميزان س آى آر را براس
ــادرات ، صادر ــه ص ــاالن عرص ــراى فع ــى ب ــاى داروي ــده ه باقيمان

 مى كند.
ــرل كيفى اقالم و  ــكى  گفت: به منظور كنت ــازمان دامپزش رييس س
مواد اوليه دارويى،  روند واردات توليد و مصرف در 160 شركت توليد 
ــده ، 5600 مركز ارائه  ــركت وارد كنن ــى دامى داخلى،300 ش داروي
خدمات بهداشتى و درمانى دامى و 1560 داروخانه،مديريت و نظارت

 مى شود.

در پخت نان به هيچ وجه از جوهرقند 
استفاده نمى شود

گوشت هاى صادراتى كد تاييد سالمت 
مى گيرند

قيمت اوراق تسهيالت مسكن باال رفت

4/7 ميليون نفر بيكارند،ولى درآمد دارند؛

سونامى خانه  نشينى 40ميليون  ايرانى

ايران به انحصار غول نفتى آمريكا پايان دادتجمع هاى حقوقى كارگران ممنوع شد
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عكس روز   (سهره جنگلى )

دريچه

تا مشخص شدن نتايج آزمايش ها؛
تكليف وضعيت ببر سيبرى در سال 95 

مشخص مى شود

ــتين مرحله خونگيرى ببر سيبرى براى مشخص شدن بيمارى  پس از گذشت پنج سال، نخس
ــد تا وضعيت اين ببر  ــط تصميم كميته فنى در تهران انجام ش مشمشه در اواخر آبان ماه توس

منحصر به فرد مشخص شود.
ــت كه  ــى از زيرگونه هايى اس ــيبرى (Panthera tigris altaica) يا ببرآمور، يك ــر س بب
در بخش هاى وسيعى از شرق و مركز آسيا و شرق روسيه مى زيست، اما امروزه تنها در منطقه 

حفاظت شده اى در شرق سيبرى زندگى مى كند.
ــان زنده ى جهان است كه ببر  ــيبرى بزرگ ترين زيرگونه ى ببر و بزرگ ترين گربه س  ببر س
منقرض شده مازندران (ببر خزر) نزديك ترين نوع ببربه آن بوده است. مطالعات ژنتيكى جديد 
ــوب كرد. در سال هاى اخير  نشان مى دهد كه اين دو ببر را حتى مى توان يك زيرگونه محس
ــور در دو مرحله نمونه گيرى، آلودگى ببر سيبرى به بيمارى مشمشه  سازمان دامپزشكى كش
ــازمان  ــد اما س را اعالم كرد و به همين دليل اين ببر در قرنطينه موقت در تهران نگهدارى ش
دامپزشكى معتقد بود كه اين قرنطينه براى حضور دائمى اين ببر مناسب نيست و بايد به مكان 

مناسبى منتقل شود.
ــيبرى براى  ــازى پيشنهاد داد ببر س ــكى با حذف گزينه معدوم س ــازمان دامپزش در واقع س
آزمايش هاى نهايى به جايگاه استاندارد و حفاظت شده دائمى مورد تاييد سازمان محيط زيست 
ــت، گزينه معدوم سازى را در صورت  ــفانه سازمان حفاظت محيط زيس منتقل شود، اما متاس

مثبت بودن نتيجه آزمايش هاى بيمارى مشمشه پيشنهاد داد.
اين درحاليست كه پيش از اين، سازمان حفاظت محيط زيست در صورتجلسه اى متعهد شده 
ــال به جايگاه دائمى مورد تاييد سازمان دامپزشكى و  بود ببر سيبرى تا پايان شهريورماه امس

وزارت بهداشت براى انجام آزمايش هاى نهايى مشمشه و تعيين تكليف نهايى منتقل شود.
ــيبرى در قرنطينه موقت  ــه ببر س ــال هايى ك ــت، در س طبق گفته برخى فعاالن محيط زيس
ــبى برخوردار نبود و اين گروه اميدوار بودند سازمان حفاظت  ــر مى بُرد از وضعيت مناس به س

دريچه

اكوسيستم مرنجاب، كوير بكر آران و بيدگل، غريبانه در زير و بم دست و پنجه 
ــت امروز، فاجعه اى زيست محيطى را در  نرم كردن با نامهربانان محيط زيس

انتظار نشسته است و با پديده اى به نام آف رود سواران مواجه شده است.
ــى  ــه اى از ورزش اتومبيلران ــازه وارد «آف رود» (-road�O) گون ورزش ت
ــا خودروهاى  ــن ت ــاى پايي ــا قيمت ه ــاى قديمى ب ــه از خودروه ــت ك اس
ــى بلند چند صد ميليونى در آن ديده مى شود و معموال اتومبيل هايى را  شاس
ــتيك هاى پهن  ــيل و موتورهاى پرقدرت و الس دربرمى گيرد كه دو ديفرانس

دارند .
ــاز و كارهاى قانونى و فرهنگى الزم براى چنين  ــورها هنوز س در بسيارى كش
ــز غافلند كه  ــدان به اين ورزش ني ــبه ورزش هايى وجود ندارد و عالقه من ش
ــتخوش چرخ هاى سنگين آف رود سواران  هر طبيعت و منطقه اى نبايد دس

شود.
كوير مرنجاب در شمال شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان با 850 متر 
ارتفاع از سطح آب هاى آزاد يكى از بكرترين و زيباترين كويرهاى ايران است 
كه از شمال به درياچه نمك، از غرب به كوير مسيله و درياچه حوض سلطان و 
حوض مره، از شرق به پارك ملى كوير و از جنوب هم به آران و بيدگل منتهى 

مى شود.
پوشش گياهى اين منطقه گز، تاغ، ارته، قيچ، اسكنبيل، دم گاوى و جانوران آن 
ــنى، بزمجه، الرستا، مارمولك، انواع مارها،  گرگ، گفتار، روباه، شغال، گربه ش

عقرب ها، تيهو، عقاب، هوبره و شاهين هستند.
ــراى مرنجاب از  ــتكن و كاروان س ــرگردان، چاه دس درياچه نمك، جزيره س
ديدنى هاى اين كوير زيبايند، اما جذاب تر از تمام اين ها كويرگردى است كه 

امروزه رنگ و بويى نامهربانانه به خود گرفته است.

ــده و اين  ــوردى در كوير آغاز ش ــا بيراهه ن ــدن هوا فصل آف رود ي با سردش
در حالى است كه رانندگى در كوير هيچ محدوديتى ندارد، بيشتر راننده ها هيچ 
ــردى ندارند، آنها تصور مى كنند  اطالعاتى از اصول اوليه آف رود و طبيعت گ
صرف برخوردارى از يك خودروى دو ديفرانسيل جواز هرنوع بى احتياطى در 
كوير پررمز و راز را براى آنها صادر مى كند، در حالى كه حتى از توان خودروى 
ــود و اطرافيان  ــى و مالى به خ ــارت جان ــد و بعضا باعث خس خود خبر ندارن

مى شوند.
يك دكتراى محيط زيست در اين زمينه اظهار داشت: ورود گروه هاى آف رود 
به عرصه هاى طبيعى منطقه مرنجاب كامال نادرست است زيرا براى طبيعت 
بسيار مخرب است و از جهات گوناگون به زيستگاه هاى اين منطقه آسيب هاى 

جدى وارد مى كند.
ــه اين منطقه  ــودروى آف رود ب ــزود: ورود همزمان ده ها خ ــى اف مريم نعيم
ــى  ــوران وحش ــت جان ــرس و وحش ــب ت ــى آن موج ــاى طبيع ــه ه و عرص
ــه خارج از  ــيارى از جانوران را ب ــتگاه، بس ــش امنيت زيس ــود و با كاه مى ش

زيستگاه هاى طبيعى و مناطق نا امن هدايت مى كند.
ــيرهاى  وى گفت: همچنين عبور خودروهاى آف رود از عوارض طبيعى و مس
نامتعارف مرنجاب موجب تخريب پوشش گياهى اين منطقه و نابودى بوته ها، 

درختچه ها و انواع گياهان مى شود.
ــن رمل ها و  ــدوده نوار باريكى بي ــش گياهى كه در مح به گفته وى اين پوش
ــت به نوعى رمل ها را محاصره كرده و جلوى پيشروى آنها به  درياچه نمك اس

سمت دشت و درياچه نمك را مى گيرد. 
ــيرهاى نامتعارف  ــاى آف رود از مس ــرد: هنگام عبور خودروه نعمتى بيان ك
ــا تخم يا جوجه  ــه هاى پرندگان كه درون آنه در طبيعت، تعداد زيادى از الن

ــتانداران كوچك، خزندگان، آبزيان و حشرات در زير  قرار دارد، بسيارى از پس
چرخ هاى اين اتومبيل ها له مى شوند و از بين مى روند.

وى ادامه داد: اگر روند رانندگى آف رود سواران در كوير مرنجاب ادامه داشته 
باشد، در آينده نزديك شاهد فاجعه محيط زيستى در اين منطقه خواهيم بود.

حميد سلمانيان، يكى از گردشگران مرنجاب است كه ازسرعت زياد و بى حد 
و مرز آف رودسواران در كوير مرنجاب گاليه كرده و مى گويد: ناگهان چندين 
ــود و بدون توجه به حضور  ــان پيدا مى ش ــروكله ش خودروى شاسى بلند س
گردشگران با ايجاد آلوگى صوتى و گرد و خاك، نفس كشيدن را براى ما دشوار 

مى كنند و آرامش و سكوت كوير را برهم مى زنند.
ــاره به اينكه بيشتر  ــگر نيز با اش ــت يك گروه گردش ــكرى، سرپرس على عس
هفته ها در اين منطقه حضور دارد گفت: پوشش گياهى اين منطقه نسبت به 
سال هاى گذشته كاهش قابل توجهى داشته و از سكوت و بى توجهى مسووالن 

مربوطه به شدت انتقاد دارم.
كارشناس منابع طبيعى هم اظهار داشت: آف رود سواران غير از نابودى پوشش 
ــخم خوردن پوشش سطحى خاك تپه هاى  گياهى مرتعى و جنگلى باعث ش
ماسه اى و در نتيجه به حركت در آمدن مجدد تپه هاى ماسه اى و فعال شدن 

آنها مى شوند.
ــا كوچك ترين  ــه اين روند ب ــزود: در صورت ادام ــى آرانى اف حميد گل آراي
ــايش بادى،  وزش باد در منطقه وگرد و غبار ضمن به وجود آمدن كانون فرس
ــات زيربنايى، اقتصادى و اجتماعى وارد  ــارات جبران ناپذيرى به تاسيس خس

خواهد شد.
ــتان  ــگرى شهرس ــتى و گردش ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــس اداره مي ريي
آران و بيدگل، آف رودسوارى را يك معضل بزرگ در منطقه مرنجاب برشمرد 
ــى نهادهاى مرتبط  ــل نياز به همكارى و هماهنگ و افزود: براى رفع اين معض
ــم كه اين مهم  ــت، منابع طبيعى و نيروى انتظامى داري از جمله محيط زيس

درحال انجام است.
ــزود: البته منطقه نمونه  ــاره به كمبود نيرو و اعتبارات اف جواد صديقيان با اش
گردشگرى مرنجاب به خاطر اهميت ويژه و ملى كه دارد، نياز به اعتبارات ملى 

و نگاه ويژه مسووالن ارشد استان و كشور دارد.
وى بيان كرد:در آينده با اجراى مصوبات كارگروه ويژه مرنجاب كه به رياست 
ــاهد افزايش امنيت و كاهش معضالت  استاندار اصفهان به تصويب رسيده، ش

اين چنينى خواهيم بود.
ــت آران و بيدگل هم گفت: پيگير طرح تحت پوشش  رييس اداره محيط زيس
ــت  قرار گرفتن نوار ريگ بلند در مناطق چهار گانه تحت حفاظت محيط زيس
كشور خواهيم بود و انتظار داريم هر چه سريع تر اين امكان فراهم شود تا ديگر 

شاهد تخريب محيط زيست اين منطقه نباشيم.
اللهيار دولت خواه گفت: البته با هماهنگى هايى كه با ساير نهادها صورت گرفته، 
ــروع شده و رفع اين معضل در  دايره نظارت و برخورد با چنين معضل هايى ش

اولويت برنامه هاى ما قرار دارد.
ــانى و  ــزوم اطالع رس ــدگل هم بر ل ــى آران و بي ــع طبيع ــس اداره مناب ريي
ــد كرد و افزود: پخش  ــازى در زمينه حفاظت از منابع طبيعى تاكي فرهنگ س
بروشور، كمك گرفتن از انجمن هاى مردم نهاد و همچنين هماهنگى نهادهاى 

ذى ربط در اين زمينه ضرورى است.
رضا شفيعى افزود: البته گشت هاى يگان ويژه منابع طبيعى در منطقه حضور 
دارند كه به علت گستردگى اين منطقه نياز به افزايش گشت و نظارت احساس 

مى شود، كه در صدد تحقق اين مهم و برخورد با اين معضل بزرگ هستيم.

وقتى صحبت از بارش و باران مى شود همه ما به خاطر زندگى در زمين 
به ياد فرود آمدن قطره هاى آب مى افتيم، اما در سياره  هاى ديگر اوضاع 

كامال متفاوت است.
ساالنه حدود 1000 تن الماس بر سطح زحل مى بارد. البته اين در حد 

يك تئورى است و از سوى محققان ناسا عنوان شده است. 
بر اساس يافته ها به احتمال زياد در سياره زحل، نپتون، مشترى و برخى 
ديگر از سيارات باران الماس مى بارد، اما شرايط زحل براى اين بارش ها 

از سايرين بهتر است.
در زهره بارش باران از جنس اسيدسولفوريك بسيار داغ را داريم. اتمسفر 
ــت، اما از آنجا كه سطح سياره  ــولفوريك اس زهره پر از ابرهاى اسيدس
ــيوس دارد،  ــدازه 894 درجه فارنهايت يا 480 درجه سلس دمايى به ان
اين قطره هاى باران اسيدى قبل از اين كه به گاز تبديل شوند، خود را به 

فاصله 15/5 مايلى سطح سياره مى رسانند.
ــترى است، باران هاى توفان زايى  بر روى تيتان كه بزرگ ترين قمر مش
ــن داراى چرخه آب  ــخ زده مى بارد. همان طور كه زمي از جنس متان ي
است، تيتان هم چرخه متان دارد و بارش متان در اين قمر فصلى  است. 
ــا بعد از آن تبخير  ــده درياچه ها را پر مى كند، درياچه ه متان باريده ش
ــكل ابرهايى از متان در مى آيد و همه چيز  مى شوند و بخار مجددا به ش

دوباره آغاز مى شود. 
از آنجا كه دماى سطح تيتان سرد و منفى 290 درجه فارنهايت يا منفى 
179 درجه سانتيگراد است، متان در اين سياره به حالت مايع در مى آيد. 

كوه هايى از يخ جامد نيز در اين قمر مشترى مشاهده مى شود.
عالوه بر اين ها، در مريخ پديده بارش يخ خشك، در مشترى بارش هليوم 
ــما وجود دارد، اما هنوز هم زمين تنها  ــيد بارش پالس مايع و در خورش

سياره باران هاى آبى است.

در سياره هاى ديگر جاى آب 
چه مى بارد؟

محيط زيست طبق تعهد خود اين ببر را به جايگاه دائمى در منطقه حفاظت شده «سمسكنده» 
مازندران منتقل كند تا ببر سيبرى در شرايط مناسب ترى به زندگى خود ادامه دهد.

در همين راستا سه محل باغ وحش باراجين قزوين، باشگل منطقه حفاظت شده قزوين و منطقه 
ــازمان حفاظت محيط زيست معرفى شد كه در  حفاظت شده سمسكنده مازندران از سوى س

نهايت سازمان دامپزشكى و وزارت بهداشت منطقه سمسكنده مازندران را تاييد كرد.
اما چندى پيش به دليل مخالفت مديركل اداره محيط زيست استان مازندران با ورود ببرسيبرى 
ــازمان  ــود انصراف داد و از س ــت از انجام تعهدات خ ــت مديريتش، محيط زيس در منطقه تح
دامپزشكى خواست با خونگيرى از ببر سيبرى در مكان فعلى موافقت كند كه در نهايت اين كار 

عملياتى شد.
ــكل از نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى،  در همين راستا، كميته فنى متش
ــكى دانشگاه تهران و  ــازمان حفاظت محيط زيست و دانشكده دامپزش سازمان دامپزشكى، س
باغ وحش تهران، مقدمات نخستين مرحله خونگيرى از اين ببر در خطر انقراض را فراهم كردند 

و مقرر شد براساس نتايج آزمايش ها، وضعيت زندگى ببر سيبرى مشخص شود.
ــه 21 روز، 90 روز و  ــد از اين حيوان در چهار مرحله به فاصل بنابرتصميم كميته فنى، مقرر ش
180 روز نمونه گيرى هايى انجام شود كه آخرين نوبت خونگيرى به 27 فروردين ماه سال 95 

موكول خواهد شد.
در هر نوبت خونگيرى، نمونه ها براى آزمايشگاه هاى مرجع ايران و آزمايشگاه هاى بين المللى 
همچون آلمان ارسال مى شود تا در پايان 180 روز، با بررسى نتايج آزمايش هاى به عمل آمده، 

نظر قطعى در مورد وضعيت سالمت ببر سيبرى اعالم شود.
كريم اميرى معاون بهداشت و مديريت بيمارى هاى دامى سازمان دامپزشكى كشور در اين رابطه 
گفت: سازمان دامپزشكى طبق نظر كميته فنى و تخصصى، عمليات نمونه گيرى از ببر سيبرى 

را به صورت شفاف انجام خواهد داد. 

طبيعت بكر مرنجاب  
زيرچرخ هاى «آف رود» سواران
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دريچه

 معاون رييس جمهورى و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، 
ــب استانداردهاى  گفت: 110 هزار خودروى جديد به دليل كس

يورو4 آلودگى خاصى ايجاد نمى كنند.
ــوع وام ــر با موض ــا خبرنگار مه ــكار در گفتگو ب ــه ابت معصوم

 25 ميليونى خودرو و تاثير آن در ترافيك و آلودگى هوا گفت: اين 
وام با هدف ايجاد رونق در حوزه خودرو داده شده است.

ــوراى اسالمى شهر  ــاره به انتقاد اقبال شاكرى عضو ش وى با اش
ــام خودروهاى  ــورا مبنى بر اينكه تم ــران در صحن علنى ش ته
ــهرها تردد مى كنند و موجب افزايش  ــده در كالنش فروخته ش
ــزى در اين خصوص  ــك مرك ــوند و تصميم بان ــى مى ش آلودگ
جامع نگر نبوده است، افزود: اگر خودروهايى كه توليد مى شود 
ــد، و آاليندگى بااليى داشته  استانداردهاى الزم را نداشته باش
ــال 91 تمامى  ــت، اما از ابتداى س ــند، اين ادعا درست اس باش
ــتاندارد يورو 4 و خودروهاى  خودروهاى ساخت داخل بايد اس

وارداتى استاندارد يورو 5 را اخذ كنند.
ــده  ــه عبارت ديگر همه خوردوهاى پالك ش ابتكار ادامه داد: ب

داخلى استاندارد يورو 4 را دارا هستند.
ــت هم به  ــازمان حفاظت محيط زيس ــن س وى گفت: همچني
ــى مى كند؛ اين  طور ادوارى از همه خطوط توليد خودرو بازرس
بازرسى ها در همه ابعاد اجراى استاندارد يورو4 است و هر كجا 
ــماره گيرى خودرو ممنوع  ــتاندارد الزم منطبق نباشد، ش با اس

مى شود.

ــزارش هاى  ــا توجه به گ ــورى ادامه داد: ب ــاون رييس جمه مع
ــى هاى مستمر، اطمينان ما  متعددى كه به ما مى رسد و بازرس

نسبت به استاندارد يورو 4 صد در صدى است.
وى افزود: بنزين هم هر سه ماه يك بار بازرسى مى شود و بنزين 

داخلى هم بايد استانداردهاى يورو 4 را دارا باشد.
ــه داد: در واقع  ــت ادام ــط زيس ــازمان حفاظت محي رييس س
ــتانداردهاى الزم،  ــر اس ــد ب ــتمر و تاكي ــاى مس ــى ه با بازرس
ــى را خواهند  ــل آاليندگ ــا حداق ــن خودروه ــت اي ــد گف باي

داشت.
ابتكار در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نيست دولت براى خروج 
ــد، گفت: اين  ــايل نقليه عمومى تمركز كن از ركود، بر روى وس
ــودى كه براى  ــرايط رك ــاله مغايرتى با هم ندارند. در ش دو مس
ــازان پيش آمده، به نظرم عدم تخصيص چنين وامى  خودروس

منطقى نبود.
وى ادامه داد: مهم اين است كه ما سه موضوع مهم نظارت، خروج 
خودروهاى فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومى را در كنار هم 
داشته باشيم.رييس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: نكته 
ــيار مهم همراهى دولت يازدهم و ورود جدى دولت در بحث  بس

محيط زيست است.
ــب هواى تهران گفت:  ابتكار در پايان با اشاره به وضعيت مناس
ــا و يورو 3 براى  ــتانداردهاى يورو 4 براى خودروه با اجراى اس
ــيكلت ها وضعيت هواى تهران نسبت به سال 91 تا 93  موتورس

بسيار بهتر شده است.

ــاز اجراى  ــن اجتماعى از آغ ــتگان تامي رييس كانون عالى بازنشس
ــش خبر داد و گفت:  ــتگان تحت پوش بيمه تكميلى جديد بازنشس
ــش تعرفه هاى درمانى صورت گرفته افزايش حق بيمه به دليل افزاي

 است.
ــتگان تامين  ــورد بيمه تكميلى جديد بازنشس على  اصغر بيات در م
اجتماعى، افزود: سال گذشته 23 هزار و 200 تومان مبلغ حق بيمه اى 
ــال به دليل افزايش  ــد و امس ــتگان دريافت مى ش بود كه از بازنشس
تعرفه هاى درمانى، اين مبلغ به 28 هزار و 200 تومان افزايش يافته
ــاره به اينكه در قرارداد جديد همان خدمات درمانى   است. وى با اش
سال گذشته تحت پوشش است، گفت: به موجب اين قرارداد سقف 
ــترى  ــال جراحى تخصصى و همچنين بس تعهدات بيمه براى اعم
ــترى و  ــاص 10 ميليون تومان و بس ــاران خ ــه خدمات به بيم و ارائ
جراحى هاى عمومى پنج ميليون تومان و خدمات پاراكلينيكى نيز 
از سه تا 5 ميليون تومان اختصاص يافته است. به گفته رييس كانون 
ــازمان تامين اجتماعى،  ــتمرى بگيران س ــتگان و مس عالى بازنشس
تمامى افرادى كه در آخرين ليست حق بيمه تكميلى آبان ماه بودند، 
ــد انصراف  ــتگانى كه قص ــد و بازنشس ــش قرار مى گيرن تحت پوش
ــه ماه  ــاه به مدت س ــفند م ــاه تا ابتداى اس ــداى آذرم ــد، از ابت دارن
ــن افرادى كه  ــود را اعالم كنند.  همچني فرصت دارند تا انصراف خ
ــد، مى توانند به  ــت اضافه كنن ــود را به ليس ــد فرزندان خ قصد دارن
ــور مراجعه كنند. بيات با اشاره  ــتگى در كل كش كانون هاى بازنشس
ــش بيمه تكميلى  ــر تحت پوش ــون و 500 هزار نف به اينكه 2 ميلي
ــه ماه از  ــه طى اين س ــتگانى ك ــت: بازنشس ــرار دارند، اظهار داش ق
ــاى مربوطه  ــند، با مراجعه به كانون ه ــتفاده نكرده باش خدمات اس
ــا بازگردانده  ــان به آنه ــده از حقوق ش ــر ش ــتان ها، مبلغ كس در اس
مى شود. وى با بيان اينكه تمام تالش ما رفاه حال بازنشستگان و كاهش 
مشكالت درمانى آنها است، تاكيد كرد: اميدواريم با تمديد قرارداد بيمه 
تكميلى، با توجه به هزينه هاى سنگين درمان، آرامش فكرى و روحى 
و همچنين روانى و جسمى شامل حال بازنشستگان تحت پوشش در 
ــال با تمديد قرارداد بيمه تكميلى  سال جارى شود. بيات گفت: امس
ــت كه اين افراد از خدمات تكميلى  بازنشستگان، پنجمين سالى اس

درمان بهره مند مى شوند.

ــنى بندپى، در مراسم امضاى  رييس سازمان بهزيستى،  انوشيروان محس
تفاهم نامه بين بهزيستى و سازمان بسيج مستعضفين درخصوص مهدهاى 
مسجد افزود: مجوز فعاليت مهدهاى مسجد را سازمان بهزيستى صادر مى 
ــهريه بر عهده خود مهدها خواهد بود و ما فقط سقف و  كند اما نحوه اخذ ش

كف ميزان شهريه ها را تعيين مى كنيم.
وى خاطرنشان كرد: هدف از امضاى اين تفاهم نامه ارتقاى كيفيت عملكرد 

مهدهاى مسجد، رعايت ضوابط نظارتى و استفاده از ظرفيت بسيج است.
وى ادامه داد: همكارى بهزيستى با سازمان بسيج مستضعفين در خصوص 
راه اندازى مهدهاى مسجد شرايطى را فراهم مى كند تا آينده سازان كشور 

از بنيه فرهنگى قوى برخوردار شوند.
وجود دو هزار و 500 مهد مسجد در كشور  

ــوراى عالى  ــيون بررسى هاى ويژه ش ــرى صادقى زاده رييس كميس كس
ــت هزار مهد كودك  ــم گفت: اكنون بيس انقالب فرهنگى نيز در اين مراس
تحت پوشش بهزيستى فعاليت دارند كه دو هزار و 500 مهد آن، مهد مسجد 

هستند و تصدى گرى آن بر عهده سازمان بسيج مستضعفين است.
وى ادامه داد: حدود هفتاد و دو هزار مسجد در كشور وجود دارد، بنابراين 

مهدهاى مسجد بيش از تعداد فعلى مى تواند گسترش پيدا كند.
وى خاطرنشان كرد: بعد از امضاى اين تفاهم نامه، سازمان بهزيستى عملكرد 
ــد و تربيت مربى، توليد  بسيج را در مهدهاى مسجد به رسميت مى شناس
ــى براى مهدهاى مسجد از سوى بهزيستى صورت  محتوا و نظارت و بازرس

خواهد گرفت.
ــجد  ــازمان در خصوص مهدهاى مس وى ادامه داد: اگر اختالفى بين دو س
ــوراى عالى انقالب  ــم و تربيت ش ــيون تعلي ــود آيد مرجع آن كميس به وج

فرهنگى است.

رييس سازمان نهضت سوادآموزى از پوشش 111 هزار نفر از والدين بيسواد 
دانش آموزان در سال جارى خبر داد و گفت: در مجموع حدود 200 هزار 
نفر ديگر از والدين باقى مانده اند كه اميدواريم امسال بخش قابل توجهى را 

تحت آموزش قرار دهيم و باسواد كنيم.
ــواد دانش آموزان را سال  على باقرزاده، با بيان اينكه آموزش والدين بيس
ــاله آغاز كرديم اظهار كرد: سال گذشته  گذشته در قالب يك برنامه  سه س

150 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.
وى ادامه داد: در سال جارى نيز 111 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و 

آموزش هاى با سوادى براى آنها آغاز شد.
ــوادآموزى با بيان اينكه امسال در طرح سنجش  رييس سازمان نهضت س
كالس اولى ها، 16 هزار نفر از والدين خود را فاقد سواد اعالم كردند گفت: 
ــر ديگر از  ــوع حدود 200 هزار نف ــاب اين 16 هزار نفر، در مجم با احتس
ــال بخش قابل توجهى را  والدين بيسواد باقى مانده اند كه اميدواريم امس

تحت آموزش قرار دهيم.
باقرزاده با اشاره به هفته گراميداشت سوادآموزى در اوايل دى ماه گفت: از 
جمله برنامه هاى مهمى كه براى اين هفته ترتيب داده شده است «كتابت 
قرآن كريم توسط سوادآموزان دوره انتقال» است. اميد است بتوانيم پنج 

نسخه از قرآن را به دست سوادآموزان دوره انتقال كتابت و صحافى كنيم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از 3 ساله شدن 
ــال آينده خبر داد و ميزان حضور دانش آموزان  ــتان ها از س هنرس

ــتان ها را 40 درصد عنوان كرد. ــتانى در هنرس دبيرس
ــطه وزارت آموزش و پرورش  على زرافشان معاون آموزش متوس
ــش كه «آيا هنرستان ها از سال آينده 3 ساله  در پاسخ به اين پرس
ــال تحصيلى آينده ورودى  ــت: بله، از س ــوند؟»، اظهار داش مى ش
ــى و حرفه اى و  ــته هاى نظرى، فن ــاخه ها و رش به پايه دهم در ش

ــود. ــد ب ــش خواه كاردان
ــد دانش آموزان  ــد درص ــش كه «چن ــه اين پرس ــخ ب وى در پاس
ــم به 50  ــا اين رق ــوند و آي ــتان ها مى ش ــتانى وارد هنرس دبيرس
ــت: اكنون حضور دانش آموزان در  ــد؟»، اظهار داش درصد مى رس

ــت. ــتان ها 40 درصد اس هنرس
ــرورش  ــوزش و پ ــطه وزارت آم ــوزش متوس ــاون آم مع
ــذارى در  ــك هدف گ ــعه ي ــم توس ــه پنج ــزود: در برنام ف ا
آموزش و پرورش انجام شد و خيز بلندى براى حضور دانش آموزان 
ــال ــد كه ظرف مدت زمان پنج س ــته ش ــتان ها برداش در هنرس

ــى و حرفه اى و  ــعه آموزش هاى فن ــرا توس ــر نبود زي  امكان پذي
ــت و تجهيز كارگاه ها و فضاى آموزشى هزينه  كاردانش گران اس

ــد.. ــب  مى كن ــادى طل زي
ــاره به  ــوزش و پرورش با اش ــطه وزارت آم معاون آموزش متوس
ــتان ها خاطرنشان  ــعه هنرس ــده براى توس هدف گذارى انجام ش
كرد: در گذشته هدف گذارى انجام شده، ارتقا از 35 درصد پوشش 
ــود كه 11 درصد  ــد در انتهاى برنامه ب ــه به 46 درص در اول برنام
افزايش را در پنج سال پيش بينى كرده بود يعنى 2/2 درصد در هر 

ــال، كه رقم قابل توجهى بود. س
ــات، تجهيز كارگاه ها  وى ادامه داد: با توجه به تأمين منابع، امكان
ــور دانش آموزان  ــگاه ها اكنون به حدود 40 درصد حض و آزمايش
ــط  ــم توس ــاخص هايى ه ــا ش ــيده ايم ام ــتان ها رس در هنرس
ــت كه در  ــيده اس ــوراى عالى آموزش و پرورش به تصويب رس ش
مجموع و در نقطه مطلوب مى گويد كه فنى و حرفه اى و كاردانش 
ــم يا هفتم  ــم انداز برنامه شش ــه 48/26 درصد در افق چش بايد ب

ــد.. ــعه  برس توس
ــود كه حضور  ــده ب ــان تصريح كرد: پيش از اين عنوان ش زرافش
ــتان ها بايد به 50 و يا 70 درصد برسد اما  دانش آموزان در هنرس
هيچ كدام از اين اهداف مصوب نيستند و مصوب آموزش و پرورش 
در برنامه پنجم 46 درصد است و هدف و شاخص مطلوب48/26 

ــت. درصد اس

تشريح قرارداد جديد بيمه تكميلى 
بازنشستگان تامين اجتماعى

افزايش تعداد مهدهاى كودك در 
مساجد با همكارى سازمان بسيج 

مستضعفين 

آموزش سوادآموزى والدين بيسواد 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :

دوره تحصيلى هنرستان ها
 «3 ساله» مى شود

معاون رييس جمهورى در امور زنان و خانواده گفت: 
بسيارى از دختران به دليل نبود فرصت هاى اشتغال 
ــان ادامه تحصيل است و ما بايد  تنها راه پيش روى ش
قدرت مواجهه با سرخوردگى ناشى از پاسخ ندادن به 

اين انتظار دختران را بيابيم.
دختران سرخورده شده اند

ــه به مهاجرت  ــهيندخت موالوردى افزود: با توج ش
مردان در روستاها، در ايران با پديده دختران بازمانده 
از ازدواج مواجه هستيم كه اين موضوع نيز بر مشكالت 
ــوى  ــد اين موضوع از س ــت و باي دختران افزوده اس

مسووالن ذيربط پيگيرى شود.
ــتايى كمتر  ــه ازدواج در مناطق روس وى با بيان اينك
ــترده به شهرها يك  ــت، افزود: مهاجرت گس شده اس
ــك معضلى وجود  ــت اما در ايران ي پديده جهانى اس
ــهرها ــه دنبال كار به ش ــردان ب ــران و م دارد كه پس

ــى گردند و  ــا ديگر برنم ــد و تقريبا اكثر آنه  مى آين
ــت هاى ازدواج، حتى  دختران نيز عالوه بر نبود فرص

فرصت اشتغال نيز ندارند.
وى تصريح كرد: البته پسرهايى كه براى كار و تحصيل 
به شهر مى روند، ديگر رغبتى براى حضور در روستاى 
محل زندگى خود ندارند و به همين منظور مذاكراتى 
با مسووالن كميته امداد امام خمينى (ره) داشته ايم 
ــكالت اين دختران بازمانده از  تا بتوانيم بخشى از مش

ازدواج را حل كنيم. 
موالوردى با بيان اينكه آمار دقيقى از دختران بازمانده 
از ازدواج در كشور نداريم، گفت: ما وظيفه داريم اين 

مسائل و معضالت را شناسايى كنيم و آنچه كه نيازمند 
اقدام فورى است را پيگيرى كنيم. 

ــان و خانواده با  ــورى در امور زن ــس جمه معاون ريي
ــايى ظرفيت  ــازى و شناس ــيت س بيان اينكه حساس
ــن معاونت  ــى از ديگر وظايف اي ــتگاه هاى اجراي دس
ــتركى  ــق برنامه هاى مش ــت ، افزود: از اين طري اس
ــعه نيروى  ــه امداد و معاونت توس مى توانيم با كميت
انسانى و مناطق محروم رياست جمهورى داشته باشيم 
تا مشكل اين افراد مورد ارزيابى قرار گيرد و پس از آن 

چاره انديشى شود. 
وى خاطرنشان كرد: وجود دختران بازمانده از ازدواج 
ــت كه رغبت يا گرايش به  ــور به اين معنا نيس در كش
ازدواج در آنها وجود ندارد بلكه بايد زيرساخت ها مثل 
اشتغال و مسكن جوانان فراهم شود، تا آنان نيز تن به 
ــور نيز به طور قطع از اين وضعيت  ازدواج دهند و كش

خارج خواهد شد. 
ــور از وضعيت  موالوردى ادامه داد: در صورتى كه كش
ــود، به مرور زمان بسيارى از  ركود اقتصادى خارج ش
مشكالت براى تامين زيرساخت هاى موردنياز ازدواج 

جوانان نيز حل مى شود. 
ــب جوانان به  ــج و ترغي ــانه ها در تروي وى تاثير رس
ــت و گفت: بايد  امر ازدواج را خيلى بسيار موثر دانس
ــتگاه هاى  ــوازات ايفاى نقش دس ــاخت ها به م زيرس

اجرايى در اين امر مهم فراهم شود. 
تنها راه پيـش روى دختران بـه دليل نبود   

فرصت شغلى ادامه تحصيل است 

ــان و خانواده  ــور زن ــورى در ام ــاون رييس جمه مع
ــرمايه گذارى هاى انجام شده در  گفت: با توجه به س
ــون دختران  ــوزش و تحصيل دختران، اكن زمينه آم
تحصيلكرده بسيارى آماده اشتغال و خدمت به جامعه 
هستند اما به دليل نبود فرصت هاى اشتغال تنها راه 
پيش روى آنها ادامه تحصيل است و ما بايد جوابگوى 
ــن انتظار  ــخ ندادن به اي ــى از پاس ــرخوردگى ناش س

باشيم. 
ــردگى در  ــاهد افس ــم اكنون ش ــرد: ه وى اظهار ك
دختران به علت هاى مختلف و مهم تر از همه بيكارى 
ــتيم كه موجب گرايش آنها به سوى اعتياد شده  هس

است. 
معاون رييس جمهورى در امور زنان و خانواده اضافه 
ــتايى اغلب تحصيلكرده هستند و  كرد: دختران روس
ــده اند  ــايى ش دختران بازمانده از تحصيل نيز شناس
ــتگاه هاى  ــل آنها از طريق دس و ما پيگير امر تحصي

مرتبط هستيم. 
ــووالن  ــتر مس وى ابراز اميدوارى كرد با حمايت بيش
ــا ايجاد  ــم ب ــر بتواني ــان ام ــور و متولي ــى كش اجراي
زيرساخت هاى مهم اقتصادى، زمينه ها را براى ازدواج 
ــكل  ــاهد معضل و مش جوانان فراهم كنيم تا ديگر ش

اساسى در حوزه ازدواج در كشور نباشيم. 
ــازمان ثبت احوال كشور، طى 6 ماهه  براساس آمار س
نخست امسال 368 هزار و 205 واقعه ازدواج در كشور 
به ثبت رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7 

درصد افزايش داشته است.

دريچه اخبار

ــاره به لزوم افزايش  ــناس امور زنان با اش يك كارش
ــت: معاونت  ــى زنان، گف ــور فرهنگ بودجه هاى ام
ــت جمهورى در دو سال اخير اقدام  امور زنان رياس
قابل قبولى در راستاى مقابله با هجمه هاى فرهنگى 

دشمن انجام نداده است.
ــال  ــت: بودجه هاى س ــرد گف ــينى مج اكرم حس
ــته امور زنان بايد امسال افزايش قابل توجهى  گذش
ــگ نرم و ــوص در حوزه جن ــد به خص ــته باش داش

ــان را تهديد  ــه خانواده ها و زن ــم فرهنگى ك  تهاج
مى كند بايد تقويت شده و مورد توجه قرار گيرد.

وى ادامه داد: اگر بخواهيم نگاهى به عملكرد معاونت 
ــته  ــال گذش ــت جمهورى در دو س امور زنان رياس
داشته باشيم بايد گفت عملكرد قابل توجهى وجود 
ــت و در مورد مقابله با جنگ نرم اقدام  ــته اس نداش
مشخصى را انجام نداده اند،  با توجه به اينكه بخش 
عمده اى از مسائل زنان ما فرهنگى و معنوى است و 
ــد در اين جنبه محقق نشود رشد اقتصادى  اگر رش

ــرب نيز  ــه مى تواند مخ ــت بلك ــا مفيد نيس نه تنه
باشد.

ــناس امور زنان تصريح كرد: بنابراين اين  اين كارش
موضوع بايد به عنوان يك سرفصل مهم مورد توجه 
ــد معنوى و فرهنگى  قرار گيرد و با لحاظ كردن رش
زنان برنامه ريزى شود و براى امور ديگر زنان اعم از 
ــت فكرى زنان  ــاى داخلى و خارجى، هداي برنامه ه

حتما بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــينى مجرد ادامه داد: همپاى رشد قارچ گونه  حس
ــواره در حال  ــمن كه هم ــمند دش و بى رويه هوش
ــمگيرى  ــت ما حركت چش برنامه ريزى عليه ما اس
ــاى دولتى  ــاير بخش ه ــور زنان و س ــت ام از معاون
ــه معروف و نهى  ــى از اين موارد امر ب نمى بينيم يك
ــت و يك  ــده اس ــت كه مظلوم واقع ش از منكر اس
ــووالن به  ــاز دارد كه مس ــم دولتى ني حركت عظي
ــاى الزم را ارائه ــد و به مردم آموزش ه ميدان بياين

 دهند.

ــناس امور زنان با انتقاد از بيان طرح هايى مانند  يك كارش
طرح ازدواج سبز گفت: ازدواج سبز هيچ دردى را از جوانان ما 
در حوزه ازدواج درمان نمى كند مسووالن لطف كنند قانون 
ــهيل ازدواج جوانان را مطالعه و عمل كنند تا بخشى از  تس

مشكالت جوانان حل شود.
عشرت شايق گفت: طرح هايى مانند ازدواج سبز را بايد ديد 
چه كسانى مطرح مى كنند زمانى يك تشكل مردم نهاد در 
حد خودش چند پيشنهاد ارائه مى دهد كه مى تواند براى 
ــد اما گاهى اين گونه پيشنهادها از جايى  ازدواج مثبت باش
مطرح مى شود كه براى يك حركت در امور جوانان رسالت 

و مسووليت بر عهده دارد.
ــاز آن از  ــت كه آغ ــه داد: خانواده نهاد مهمى اس وى ادام
ــرايط به درستى برنامه ريزى  ازدواج است و اگر از ابتدا ش
ــود، طرح هايى  ــود عوارض آن گريبانگير جامعه مى ش نش
ــنهادات دم دستى است كه هر  ــبز» پيش مانند «ازدواج س
ــى مى تواند آنها را توصيه كند، وزارت ورزش و جوانان  كس
با دادن اين گونه پيشنهادها نمى تواند از زير بار مسووليت 
ــانه خالى كند چراكه بيان اين مسائل گريز  اصلى خود ش

ــغول كردن افكار عمومى با موضوعاتى  از مسووليت و مش
است كه هيچ مشكلى از آنها حل نمى كند تا بعدها در آمار 
ــالم كنند ما به عنوان مثال 10  و ارقام گزارش هاى خود اع
طرح ارائه داديم اما اين طرح ها چيست يك طرح اين است 
كه مثال بوق نزنيم يا گل مصنوعى يا طبيعى بخريم، اينها 

كه طرح نيست.
ــناس امور زنان افزود: ما قانونى با عنوان «قانون  اين كارش
تسهيل ازدواج جوانان» داريم كه در مجلس هفتم به تصويب 
رسيد به نظر بنده الزم نيست مسووالن به دنبال طرح هاى 
ــود مشكالت  ــند اگر فقط آن قانون اجرايى ش جديد باش

زيادى حل مى شود.
وى اظهار داشت: با شرايطى كه در جامعه وجود دارد وقتى 
ــود و وام ازدواج بر زمين مى ماند  وام خودرو مطرح مى ش
ــود، براى  نبايد تعجب كرد كه چنين طرح هايى مطرح ش
ــاخت جامعه ما است در برخى  ــكيل خانواده كه زيرس تش
مسووالن اصال دغدغه اى وجود ندارد و در حوزه جنگ نرم 
كه دشمن مى خواهد فاتح قلوب فرزندان ما شود تمركز بر 

خانواده ها صورت گرفته است.

مسووالن به جاى طرح  ازدواج سبز 
لطفا قانون تسهيل ازدواج جوانان را مطالعه كنند

عملكرد ضعيف معاونت امور زنان دولت 
براى مقابله با هجمه فرهنگى

ابتكار در گفتگو با مهر؛

نگران آلودگى خودروهاى جديد نيستيم

معاون رييس جمهورى در امور زنان:

دختـــران
 سرخــورده 
شده انـــد
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ــيقى حامى ــروه موس ــياه» گ ــيد س ــروه «خورش ــت گ  سرپرس
 محيط زيست از انتشار تازه ترين قطعه موسيقايى اين مجموعه تا 

پايان اين هفته خبر داد.
ــيد سياه»  طاهرعلى رمضانى با اعالم اين خبر افزود: گروه «خورش
ــيج تك آهنگى را تا چند روز  بر اساس شعر «هست شب» نيما يوش
آينده منتشر خواهد كرد كه بعد از انتشار اين اثر، نماهنگ تصويرى 
ــود.اين نوازنده گيتارباس درباره روند توليد  ــر مى ش آن هم منتش
ــال 1392 ساختيم اما  اين تك آهنگ توضيح داد: اين آهنگ را س
تصميم گرفتيم آن را در آلبوم جديدمان كه اكنون در مراحل پايانى 
ضبط قطعات آن هستيم و سعى داريم آن را تا پايان سال 94 آماده 
ــياه» پاييز سال 1390  كنيم، بياوريم.گروه موسيقى «خورشيد س
تشكيل شد و به عنوان گروه حامى محيط زيست با آهنگ هايى در 
زمينه مشكالت محيط زيستى، خشونت عليه حيوانات و همچنين 
ــرد. اين گروه  ــكالت اجتماعى، آثار خود را به جامعه معرفى ك مش
تاكنون دو آلبوم «خرس سياه بلوچى» كه مربوط به خرس در حال 
ــت مى كند و «اشك  ــت كه در منطقه بلوچستان زيس انقراضى اس
ــيقى متن فيلم   ــر كرده است.ساخت و اجراى موس سياه» را منتش
ــاد نيز از ديگر  ــان بنى اعتم ــتند «همه درختان من» اثر رخش مس
ــت. ضمن اينكه جهانگير رها خواننده و  ــياه» اس آثار «خورشيد س
نوازنده گيتار آكوستيك، آرش اسالمى  گيتار الكتريك، طاهرعلى 
ــاى اين گروه ــز، اعض ــى فرهمند درام ــار باس  وعل رمضانى  گيت

 هستند.
ــهريورماه 1393 و همزمان  ــتم ش ــياه» بيس ــيد س گروه «خورش
ــان  ــه حيوانات، موفق به دريافت نش ــونت علي با روز مبارزه با خش
ــپيد، ويژه گروه هاى فعال در زمينه حمايت از حيوانات   خروس س
ــم دهمين دوره اعطاى جايزه ملى محيط  شد. امسال نيز در مراس
ــن روحانى رئيس جمهور و معصومه ابتكار  زيست كه با حضور حس
ــت برگزار شد، گروه موسيقى  رئيس سازمان حفاظت محيط زيس
«خورشيد سياه» به پاس تالش هايش در حوزه هاى محيط زيست و 
حمايت از حيوانات جايزه ملى محيط زيست را به خود اختصاص داد.

بازگشت «خورشـيد سياه» با 
شبـانه  هـاى نيما يوشـيج

ــهر قزوين كه بخشى از هويت   سقاخانه هاى دوران صفويه ش
تاريخى و فرهنگى است مورد بى توجهى قرار گرفته و چنانچه 

نسبت به بازسازى آنها اقدام نشود، تخريب خواهند شد.
ــهر قزوين به گونه اى طى  ــقاخانه هاى صفوى ش مجموعه س
ــده اند كه امروزه هيچ  ــتى محوش دهه هاى اخير از عرصه هس
ــمند تاريخى و هويتى جز  ــره اى از اين اماكن ارزش ياد و خاط
مخروبه هايى ناشناخته كه مأواى معتادان و كارتن خواب هاست 
ــقاخانه ها در  ــهر برجاى نمانده است.س در ذهن مردم اين ش
ــاختن تشنگان  ــيراب س ــته فراتر از كاركردى كه در س گذش
داشتند يكى از مهم ترين و زيباترين مؤلفه هاى هويتى، دينى 
ــيعه در ابعاد معمارى و نقاشى محسوب مى شدند.  و هنرى ش
ــانه هايى اختصاصى در متن شهرهاى شيعى  ــقاخانه ها نش س
بودند، از اين منظر اين اماكن موقر و على الظاهر خشتى و آهنى، 
دريايى از غنى ترين نمادهاى هنرى و هويتى مشرق زمين در 
شهرهاى شيعه نشين محسوب مى شدند كه در قرون متمادى 
همواره زبان گوياى دين و هويت مردم شهرهاى ايرانى از جمله 

قزوين هستند.
ــن ــميت يافت ــن روزگار رس ــاس از كهن تري ــن اس ــر اي ب
ــوى اول،  ــوى تا عصر پهل ــران عصر صف ــيعه در اي  مذهب ش
مجموعه اى از سقاخانه ها در شهر قزوين ساخته شد كه قدمت 
بيشتر آنها به عصر صفوى بازمى گشت اما امروزه اين سقاخانه 
ــتى محو شده اند كه هيچ اثرى از آن ها  به گونه اى از عرصه هس
برجاى نمانده است و عمال سقاخانه آستان امامزاده حسين(ع) 
و سقاخانه فجرى آب انبار حكيم تنها بازماندگان  نسل طاليى 

سقاخانه هاى قزوين هستند.
قزوين، شهر سقاخانه هاى فيروزه اى

ــتاد تاريخ اسالم دانشگاه تهران در  دكتر موسى يزدان پناه اس
مورد پيشينه سقاخانه هاى شهر قزوين به سفرنامه تيم گوردون 
اشاره مى كند كه در آن شرحى مختصر اما بسيار مهم در مورد 
سقاخانه هاى فيروزه اى شهر قزوين وجود دارد.وى مى گويد: 
150 سال پيش تيم گوردون سياح انگليسى در خاطرات خود 
ــقاخانه هاى فيروزه اى را توصيف مى كند كه در جاى جاى  س
شهر قزوين مشاهده كرده بود و قدمت برخى از اين سقاخانه ها 
ــان مى  كند،  ــد و خاطرنش ــبت مى ده ــه دوره صوفيه نس را ب
«امپراتور صفوى» شخصا دستور ساخت اين سقاخانه ها را در 

شهرهاى ايران ازجمله شهر قزوين صادر كرده بود.
يزدان پناه ادامه مى دهد: تيم گوردون به خوبى به كاركرد اين 
سقاخانه ها آشنايى داشت چنانكه آن ها را فراتر از ميدان هاى 
ــى مى داند  ــهرهاى اروپاي ــيك در ش آب و يا آبخورى هاى ش
ــانه ها و ارجاعاتى تاريخى به ــقاخانه ها، نش ــت س و معتقد اس
ــدس اين ارجاع  ــبب تق ــتند، از اين رو به س  واقعه كربال هس
ــرى درنهايت  ــت اين فرم و محتواى دينى ازنظر هن مى بايس

زيبايى و ظرافت ساخته مى شد.
تجمع كارتن خواب ها بر مخروبه سقاخانه هاى صفوى

گوردون اشاره اى ضمنى به محل برخى از سقاخانه هاى شهر 
ــى هاى  ــاره و نيز از بررس ــاس اين اش قزوين مى كند كه بر اس
ــفيدان محلى از  ــه ريش  س ــاى مختلفى ك ميدانى، روايت ه
پدران خود بازگو مى كنند و البته تاريخ شفاهى محالت قزوين 
مى توان دريافت كه جوار ضلع شمالى مقبره شهيد ثالث، نبش 
تقاطع شهيد انصارى و مولوى و قسمت ميانى خيابان مولوى 
ــكونى، روزگارى محل  جنوبى در جوار در ورودى خانه اى مس
قرار گرفتن سه باب از سقاخانه هاى بى بديل شهر قزوين بوده 

است.اما سؤال اينجاست كه امروز آن سقاخانه هاى فيروزه اى 
ــتند و آيا مى توان نسبت به  عصر صفويه در چه وضعيتى هس
احياى آن ها اميدوار بود؟ كه در كمال تعجب با متوجه شديم 
كه امروز هيچ اثرى از اين سه سقاخانه  ارزشمند در شهر قزوين 
ــس از تخريب  ــقاخانه  اول پ ــت. چنانكه س برجاى نمانده اس
ــقاخانه دوم نيز همين  ــدود شده است، س تعمدى با آجر مس
وضعيت را دارد و حتى به دليل فرورفتگى و حجره مانند بودن، 
ــقاخانه امروز اين مكان ها محلى براى آتش روشن  محل دو س
كردن دست  فروشان و معتادان در شب هاى سرد قزوين و حتى 
محل استراحت كارتن خواب هاست. از سويى نيز سقاخانه سوم 
ــانه هاى مختصر را ندارد چراكه با توسعه شهر  حتى همان نش
ــهيد ثالث در ميان خانه ها و  قزوين در جوار مسجد و مقبره ش

مغازه هاى مجاور، براى هميشه نابود شده است.
سقاخانه هاى باقيمانده در آستانه تخريب

ــگاه تهران معتقد است كه  يزدان پناه استاد تاريخ اسالم دانش
ــر همه آثار تاريخى ما سايه انداخته است و  سايه تخريب بر س
ــقاخانه هم از خطر  در اين  بين، در شهر قزوين همان چند س
تخريب ايمن نيستند.وى به اجراى غيراصولى طرح هاى توسعه 
امامزاده ها و بافت هاى سنتى اشاره مى كند و مى گويد: با اجراى 
ــين(ع) اين احتمال وجود دارد كه  طرح توسعه امامزاده حس

اولين قربانيان اين توسعه  سقاخانه  ها  باشند.
همچنين تخريب سقاخانه ها به داليل عمرانى، با اين توجيه كه 
مى توان آب سردكن هايى باكيفيت و آبى گواراتر جايگزين اين 

سقاخانه ها كرد با  سرعت بيش ترى انجام مى شود.
چه كسى سقاخانه هاى قزوين را نابود كرد

از سويى نيز متأسفانه اداره هاى بهداشت سقاخانه ها را به دليل 
ــتى بودن پلمب مى كنند كه اين كار مى تواند آثار  غيربهداش
ــن اماكن فرهنگى و  ــاختمان و ادامه حيات اي مخربى براى س

تاريخى داشته باشد.
شهردارى ها هم معموال بافت فرسوده و بافت تاريخى را با هم 

التقاط مى كنند چنانكه وجود هرگونه بافت تاريخى نشانه اى 
ــعه شهر است و بافت هاى  از عقب  ماندگى و مانعى در راه توس
فرسوده و حاشيه اى تا زمانى كه خود اين بافت ها تخريب نشود 
كماكان در شهر حضور فيزيكى خواهد داشت.جواد حضرتى ها 
ــريح علل و پيامدهاى تخريب سقاخانه ها و ساير اماكن  در تش
ــد: در دوره پهلوى به  ــهر قزوين مى گوي تاريخى و فرهنگى ش
ــيارى از اماكن درجه يك و فوق العاده  بهانه گسترش شهر بس
ــد چنا نكه ــه نابود ش ــمند تاريخى قزوين براى هميش ارزش
ــه هركدام از  ــد هتل ك ــاالر آينه و گران ــيد، ت  عمارت خورش
بناهاى تاريخى بسيار ارزشمند در گستره تمدن و هنر ايرانى 
ــراث فرهنگى،  ــدند.مديركل مي ــه نابود ش بودند براى هميش
ــتان قزوين ادامه مى دهد: اين  صنايع دستى و گردشگرى اس
ــوده بودن، نازيبايى،  اماكن ارزشمند به بهانه هايى چون فرس
توسعه شهر و حذف مظاهر كهنگى از كارنامه هويتى و فرهنگى 
ــه بناهاى بى هويت  ــدند و جاى خود را ب مردم قزوين پاك ش
ــن مى كردند و نه  ــه رفاه مردم را تأمي و بى اصالتى دادند كه ن

پشتوانه اى براى فرهنگ آن ها بودند.
ــا اگر اين اماكن به بهانه هاى واهى چون  وى مى افزايد: چه بس
ــد، امروز وضعيت  ــعه و مدرن سازى شهر تخريب نمى ش توس
ــوس و مثبت  ــهر قزوين تفاوت  محس گردشگرى و هويت ش
بسيارى را تجربه مى كرد اما متأسفانه اين اماكن تخريب شدند.
احياى سقاخانه ها و بافت هاى تاريخى، احياى فرهنگ 

و هويت
ــتناندارى قزوين بر احياى  منوچهر حبيبى معاون عمرانى اس
سقاخانه و ساير بافت هاى تاريخى قزوين تأكيد دارد و معتقد 
است احياى  بافت هاى قديمى و همه المان هاى تاريخى، دينى 
در اين بافت مى تواند چهره شهر را معنوى، زيبا و فرح بخش تر 

كند.
ــا احياى  بافت هاى  ــتاندارى قزوين گفت: ب معاون عمرانى اس
ــقاخانه هاى تاريخى و  تاريخى از جمله فرهنگ و معمارى س

ــمند خود را زنده  زيباى ايرانى، به نوعى فرهنگ و تاريخ ارزش
ــى همچنين  ــود را تقويت كنيم.حبيب ــا هويت خ مى كنيم ت
مى افزايد: گاهى زيرساخت هاى شهرى كافى نبوده درنتيجه 
هويت تاريخى و فرهنگى مورد بى توجهى قرارگرفته كه تخريب 
ــقاخانه ازجمله نمودهاى آن بوده  المان هاى تاريخى چون س
است كه دراين  بين بايد باتدبير و صرف هزينه هاى موردنياز در 
راستاى نوسازى و احياى  اين هويت تاريخى اقدام كنيم. وى 
مى گويد: با يك اقدام كم هزينه مى توان بسيارى از مؤلفه هاى 
ــيعى را زنده و از اين طريق  ــالمى و ش اصلى معمارى ناب اس
ــهر ايجاد كرد كه در قزوين به رغم  تأثير مثبت درخورى در ش
صدماتى كه به معمارى سنتى و شيعى شهر در دوره هاى پيش 
از انقالب وارد آمده، اما بستر اين كار به خوبى فراهم شده است 

و اميدواريم هر چه سريع تر شاهد تحقق آن باشيم.
آب سردكن هاى اسـتيل هرگز جايگزين  سقاخانه هاى 

فيروزه اى نخواهند شد
احياى معمارى اسالمى مطابق با اصول مذهب شيعه، احياى 
ــى، ايجاد جاذبه هاى  ــى، آهن كارى و طاق زن هنر ايرانى نقاش
ــگرى و از همه مهم تر دميدن روح نشاط و معنويت در  گردش
كالبد شهرى كه از افسردگى مفرط رنج مى برد دستاوردهاى 
ــهر قزوين ــقاخانه اى در ش ــارى س ــگ و معم ــاى فرهن احي
ــير هرگز نمى توان به آب سردكن هاى   است. البته در اين مس
ــد خاصيت ارجاع  ــت چرا كه نه واج ــتيل و حبابى دل بس اس
دهندگى و نشانه وارى سقاخانه ها به حادثه كربال هستند و نه 
ــد ازاين رو مى توان در  از روح معنويت و هنر ايرانى برخوردارن
ــتر مكتب سقاخانه هاى گامى مؤثر با استخراج و بررسى بيش
ــده  تخريب ش ــقاخانه  س ــاى  احي ــا  ب ــوى  عصرصف  
ــن  ــى ضم ــاى تاريخ ــان مكان ه ــكان در هم حتى االم
ــز خاطره اى  ــود ني ــه  مرور خ ــره اى تاريخى ب ــاى خاط احي
ــادگار ــه ي ــهر ب ــن ش ــده اي ــل آين ــراى نس ــى ب تاريخ

 بگذاريم.

خبر 

رييس بنياد سعدى ضمن تشريح فعاليت هاى اين بنياد در دوسال و نيم گذشته، 
به نمايندگان 26 موسسه فعال در گسترش زبان فارسى در جهان، گفت: گسترش 

زبان فارسى،  رابطه مستقيمى با اقتدار ملى ما دارد.
ــه هاى فعال در آموزش زبان فارسى در جهان با حضور  دومين گردهمايى موسس
ــعدى در  نمايندگان 26 نهاد داخلى و خارجى در اين زمينه و به ميزبانى بنياد س

تهران برگزار شد.
ــى با بيان اينكه  ــعدى در آغاز اين گردهماي غالمعلى حدادعادل، رييس بنياد س
كشورهاى جهان براى گسترش زبان خودشان فراتر از مرزهاى جغرافيايى، تالش 
گسترده اى مى كنند گفت: مسلم است كه گسترش زبان هر كشور در خارج از آن 

كشور، رابطه اى مستقيم و معنادار با اقتدار ملى آن كشور دارد.
وى افزود: زبان فارسى به داليل گوناگون همواره مطلوب غير ايرانيان بوده است. در 
دهه هاى گذشته تالش هاى زيادى براى آموزش و گسترش زبان فارسى در خارج 
ــال 1385 اين ايده مطرح شد كه يك موسسه و  از كشور انجام شده است. اما از س
سازمان مستقل همانند سازمان ها و نهادهاى ديگر كشورها، با هدف گسترش زبان 

فارسى در جهان تاسيس شود.
وى يادآور شد: ما تجربه حداقل 25 كشور را در زمينه گسترش زبان خودشان كه 
زير نظر باالترين مقام آن كشور اداره مى شود، گردآورى و بررسى كرديم و بر اين 
اساس، شوراى عالى انقالب فرهنگى، بنياد مستقلى را به نام بنياد سعدى تاسيس 

كرد كه در حال حاضر بيش از دو سال و نيم از شروع رسمى فعاليت آن مى گذرد.
به گفته رييس بنياد سعدى: اين بنياد در مدت اخير سعى كرده متناسب با وظيفه 
وسيع و مهمى كه بر عهده دارد، ساختار خودش را طراحى كند و گسترش كمى و 

كيفى داشته باشد.
از تخصص فارغ التحصيالن «آزفا» استفاده مى كنيم

وى كه در جمع نمايندگان 26 موسسه فعال در آموزش زبان فارسى در جهان سخن 
مى گفت، تاكيد كرد: شما مى دانيد كه امروزه آموزش هر زبانى به عنوان زبان دوم، 
يك دانش تخصصى محسوب مى شود و از اين جهت بنياد سعدى سعى مى كند با 
نگاه تخصصى به اين موضوع نگاه كند. البته خوشبختانه در كشور ما در دهه هاى 
اخير رشته آموزش زبان فارسى به غيرفارسى زبانان با عنوان «آزفا» در چند دانشگاه 
به وجود آمده و فارغ التحصيالن آن با درجه كارشناسى ارشد در اختيار ما هستند 
و تالش كرديم از تخصص آنها استفاده كنيم.حدادعادل اضافه كرد: يكى از كارهاى 
ــته ايم، تاليف كتاب هاى  ــت داريم و از آغاز به آن اهتمام داش اصلى كه ما در دس
متناسب با نياز فارسى آموزان خارجى است؛ مسلما وقتى صحبت از تاليف كتاب 
مى شود، منظور يك دوره كتاب نيست بلكه انواع مخاطب با انواع مهارت، نياز به اين 
ــتاوردهاى عملى و  كتاب ها دارند و بنابراين  بايد اين كتاب ها كامال مبتنى بر دس

آموزش زبان دوم تدوين شوند كه در اين باب، فعاليتى شروع شده است.
بنياد سعدى هنوز در فضاى مجازى فعال نيست

ــاى مجازى  ــى در فض ــراى آموزش زبان فارس ــعدى ب وى با بيان اينكه بنياد س
ــاز كرديم اما هنوز در  ــترده اى دارد، گفت: كارهايى را در اين رابطه آغ برنامه گس
ــال آينده  ــعدى نداريم، اما اميدواريم در س فضاى مجازى حضورى با نام بنياد س
ــات فعال در آموزش زبان فارسى  كه توفيق برگزارى سومين گردهمايى موسس
ــحال كننده به نتيجه رسيدن اين كار را اعالم كنيم. در جهان را داريم، خبر خوش
حدادعادل بر استفاده بنياد سعدى از تجارب موسسه جامعه المصطفى در زمينه 
آموزش مجازى تاكيد كرد و در ادامه با اشاره به تشكيل شوراهاى راهبردى براى
 تصميم گيرى اصولى در خصوص آموزش كارآمد زبان فارسى در هر نقطه از جهان 

در بنياد متبوعش اضافه كرد: ما معتقديم فعاليت ما در هر كشور بايد متناسب با 
موضوعات و واقعيت هاى همان كشور باشد بنابراين  با دعوت از 150 نفر از كسانى 
ــورهاى مختلف با آموزش زبان فارسى سروكار  ــته در كش ــال گذش كه در 30 س
داشتند، 12 شوراى راهبردى تشكيل داديم و با استفاده از تجربه اين افراد، نوعى 
سند فعاليت براى هر منطقه از جهان تدوين كرده ايم.رييس بنياد سعدى يكى ديگر 
از برنامه هاى اين بنياد را در بيش از 2 سال گذشته، تربيت معلم براى آموزش زبان 
فارسى به فارسى آموزان خارجى عنوان كرد و گفت: ما سعى مى كنيم مهارت هاى 
زبان آموزى را به معلمان بياموزيم و اميدواريم ظرف يكى دو سال آينده، لشكرى 
از كسانى را در اختيار داشته باشيم كه داراى چنين توانايى هايى باشند. در همين 

زمينه ما دوره هاى كوتاه مدتى را هم براى ايرانيان خارج از كشور برگزار كرده ايم.
برگزارى دوره هاى دانش افزايى براى فارسى آموزان خارجى

ــعدى برگزارى انواع دوره هاى  وى با بيان اينكه يكى ديگر از فعاليت هاى بنياد س
ــت، ضمن اشاره به چندين دوره اى  دانش افزايى براى فارسى آموزان خارجى اس
كه پيش از تاسيس بنياد سعدى و به همت دانشگاه بين المللى امام خمينى(ره) 
در قزوين برگزار شده است، گفت: امسال براى اولين بار در بنياد سعدى يك دوره 
ــگاه  ــور جهان به مدت يك ماه در دانش ــى آموز از 37 كش را با حضور 211 فارس
ــتى برگزار كرديم و اميدواريم با تغييرات مثبتى كه در برنامه ريزى  ــهيد بهش ش
ــده برگزار ــال آين ــرد، دوره بعدى را س ــورت مى گي ــى آن ص ــود كيف براى بهب

 كنيم.
ــى آموزان  ــك دوره براى فارس ــاه ي ــا تقريبا هر م ــن دوره مفصل م ــالوه بر اي  ع
ــت خود آنها، برگزار  ــعدى و يا به درخواس ــورهاى مختلف به دعوت بنياد س كش
مى كنيم.رييس  بنياد سعدى رويكرد فعاليت هاى اين بنياد را همكارى با تمامى 
موسسات و دستگاه هايى كه به نحوى در گسترش زبان فارسى در جهان نقش ايفا 
مى كنند، عنوان كرد و گفت: ما اصال  فكر رقابت با كسانى را كه در اين زمينه تالش 
مى كنند، در سر نداريم، از جمله تفاوت هاى گردهمايى موسسات فعال در زمينه 
گسترش زبان فارسى در جهان با دوره نخست، حضور بعضى از دوستان خارجى در 
آن است و ما از اين بابت خوشحاليم و اميدواريم سال آينده چه از بعد كمى و چه از 
حيث كيفى، گردهمايى سوم را به شكلى بهتر برگزار كنيم.وى در پايان گفت: يقين 
دارم اين تبادل نظر هم براى ما مفيد است و هم براى موسسات فعال در گسترش 

زبان فارسى در جهان و باعث همكارى و تشريك مساعى بيشتر مى شود.

حـدادعـادل در جمع فعاالن بنيـاد سعـدى:

گستـرش زبان فارسـى در جهان ، رابطـه مستقيمى با اقتـدار ملى كشور دارد
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ــيراز و مصوبه شوراى عالى  باالخره پيگيرى  فعاالن ميراث فرهنگى ش
ــمان كه با ساخت 4 طبقه  ــازى و معمارى جواب داد و هتل آس شهرس

اضافه ثبت جهانى محور زنديه را به خطر انداخته بود پلمب شد.
سرمايه گذارى اين هتل توسط يكى از هتلداران سرشناس شيراز انجام 
شد و بارها ساخت اين ساختمان 18 طبقه و بلند مورد انتقاد مسووالن 
ــتداران ميراث تاريخى در استان فارس  سازمان ميراث فرهنگى و دوس
ــده بود  ــه وجود 4 طبقه اضافه در اين هتل موجب ش قرار گرفت چرا ك
ــه خطر بيفتد ضمن اينكه  تا پرونده ثبت جهانى محور تاريخى زنديه ب
حريم منظرى ارگ كريمخانى را نيز از بين مى برد. اما سرمايه گذار در 
ماه هاى اخير بى توجه به اين انتقادها، سرعت ساخت و ساز را باال برده

 بود.
ــازى آمده بود كه « به منظور  ــوراى عالى معمارى و شهرس در مصوبه ش
ــيون  ــات بعدى مصوبه هفتم دى 84 كميس جلوگيرى از هر گونه تبع
ــت. بنابراين ضرورى است ضمن  ــيراز مالك عمل اس ــهر ش ماده 5 ش
تعديل ارتفاع هتل آسمان به ميزان 14 طبقه، نسبت به لغو مجوزهاى 
صادره مازاد اقدام شود و از ادامه فعاليت احداث و تكميل طبقات فوقانى 
ــازمان  پروژه ممانعت به عمل آيد.درنهايت ظرف دو ماه اخذ تاييديه س

ــرى ثبت جهانى  ــا رعايت حريم منظ ــى جهت انطباق ب ميراث فرهنگ
الزامى است.»

در 5 ماه اخير نه تنها اين مصوبه اجرا نشده بود بلكه مالك هتل حاضر به 
تعديل طبقات نبود حتى در نشستى به رييس سازمان ميراث فرهنگى، 

گفت كه آيا اجازه دارم از عملكرد سازمان ميراث فرهنگى انتقاد كنم؟
ــما چند بارى از من درخواست  مسعود سلطانى فر هم به او گفت كه ش
نابه جايى داشتيد و من نمى توانستم با آن موافقت كنم. مالك هتل نيز 
ــتم در 46 هزارمتربع،  گفت: در حضور همه اعالم مى كنم كه مى خواس
ــانتى متر آن، خالفى دارد  ــازم، در صورتى كه 20 س 22 طبقه هتل بس
ــذف كنى؛ اين هتل را با كيك  ولى به من گفته اند بايد چهار طبقه را ح
تولد اشتباه گرفته اند!مصيب اميرى، مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان فارس نيز گفته بود: هتل آسمان كه در حريم 
ــت، بعد از اتمام كار و در زمان ارگ كريمخان شيراز درحال احداث اس

ــن مجوز به اين  ــوز ميراث فرهنگى دارد كه اي  بهره بردارى نياز به مج
ــرايط كنونى تعلق نمى گيرد. همچنين ظرفيت ثبت جهانى هتل با ش

ــده بود كه به دليل ساخت غير مجاز اين هتل   مجموعه زنديه فراهم ش
نتوانستيم اين مجموعه را ثبت جهانى كنيم و اين اقدام به تاخير افتاد.

ــتان رمان «پدر آن  ــتان و فضاى داس ــت داس يداهللا صمدى معتقد اس
ديگرى» محصول زمان خود است و لزومى نداشت در اقتباس سينمايى، 

داستان را به دهه 90 نزديك كنيم.
يداهللا صمدى كارگردان فيلم سينمايى «پدر آن ديگرى» درباره شرايط 
ــرايط اكران در ذهن داشتم  اكران فيلمش گفت: هنوز به آنچه كه از ش
نرسيدم اگرچه بخشى از اين مساله به جشنواره سال گذشته برمى گردد 
ــن حق و مزدم را همان  اما نمى خواهم حرفى از آن روزها بزنم چون م

زمان و اين روزها كه فيلم روى پرده است از مردم گرفتم.
ــت و وقتى به  ــت مردم اس ــم معتقدم حق فيلم دس وى افزود: هنوز ه
سينماهاى مختلف مى روم و كنارشان مى نشينم واكنش شان به فيلم 

بازگوى همه چيز است.
ــت  ــى اس ــر از اتفاقات ــيرين ت ــم ش ــا براي ــل ه ــس العم ــن عك  اي
ــن  ــرار گرفت ــر ق ــت تاثي ــد. تح ــى افت ــا م ــنواره ه ــه در جش ك
ــن  خيلى اهميت ــدن فيلم مى آيند براى م خانواده هايى كه براى دي

 دارد.
ــود، بيان كرد:  اين كارگردان درباره عصر و زمانى كه قصه روايت مى ش
«پدر آن ديگرى» بر اساس رمانى به همين نام است كه سال 74 توسط 

ــم را خواندم  ــد. همان موقع من اين كتاب ــته ش پرينوش صنيعى نوش
ــه نظر اين قصه  ــم چون ب ــنده وفادار باش و تصميم گرفتم به قلم نويس
ــت از طرفى به نظرم قشنگ بود كه فيلم هم  محصول زمان خودش اس
ــد. آن روزگار قشنگى خود  حال و هواى همان دوران را به تصوير بكش
ــته اى  ــت و گاهى بايد به آن روزها نقبى زد.وى ادامه داد: گذش را داش
ــت به دور از ويژگى هايى بود كه امروز وجود كه خاستگاه اين رمان اس

 دارد.
ــه ديگرى رقم مى خورد.   مثال آن زمان موبايل نبود و چالش ها به گون
امروز با حضور تكنولوژى نويسندگان دست شان بسته است و اين باعث 
ــر بچه 6 ساله مى تواند با  مى شود زود به بن بست برسند. االن يك پس
ــرايط به روز كردن قصه اصال معنى يك موبايل پيام بفرستد. در اين ش

 نداشت.
ــوژى در عين حال كه در اغلب امور  اين كارگردان در پايان گفت: تكنول
راهگشا هست اما راه هاى زيادى را هم كور كرده يعنى در قصه نويسى 
ــدى تكنولوژى هيچ  ــاز. اين كارآم ــت گاهى چاره س گاهى مزاحم  اس
ــت و لزومى هم نديديم بخواهيم قصه اى به اين  تناسبى با قصه ما نداش

شيرينى را به روز كنيم.
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جستجـوى سقـاخـانه هـاى قزوين 
درمخروبـه  هـا؛

 نابودى بخشـى
 از 

هـويت تاريخـى

با اجـراى حكـم پلـمب طبقـات اضـافى؛
ديگـر خـطر «آسمـان»، ارگ كريمخـانى را تهـديد نمـى كند

يـداهللا صـمدى:
«پـدر آن ديگـرى» محصـول زمـان خـودش است
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آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال1394- 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

ــناد وماده  7/453 بموجب ماده 11- قانون ثبت اس
59- اصالحى آيين نامه مربوط به امالكى كه در سه 
ماهه دوم سال 1394 تقاضاى ثبت آنها پذيرفته شده 
وهمچنين شماره هاى از قلم افتاده ونيز آنچه طبق 
آراء هيات محترم نظارت ثبت،آگهى آنها بايد تجديد 
شود مربوط به بخش يك شهرضا را به شرح زير آگهى 

مى نمايد:
رديف الف)

ــتغالت  ــماره هاى فرعى ازيك اصلى ابنيه ومس ش
شهرضا

8387-غالمرضاشيرعلى فرزندمحمدعلى:ششدانگ 
ــه متروكه به  ــازه محل كوچ ــمتى ازيكباب مغ قس
ــمتى  ــه به انضمام قس ــاحت35/ 5 مترمربع ك مس
ازپالك1502جمعاتشكيل يكباب مغازه راداده است.

8402- سيدحسين شريفى فرزندسيدرضا:ششدانگ 
قسمتى ازيكقطعه زمين پى كنى شده محل كوچه 
ــه انضمام  ــاحت7/80مترمربع كه ب متروكه به مس
ششدانگ پالك3478جمعاتشكيل يك قطعه زمين 

پى كنى شده راداده است.
شماره هاى فرعى از2- اصلى فضل آباد

ــهرابى فرزندسهراب:ششدانگ  13772- محمدس
يكباب خانه به مساحت155/80مترمربع.

ــدانگ  ــورى فرزندكمر:شش 13963-  صديقه عاش
قطعه زمين محصوربه مساحت177/75مترمربع.

ــه  ل فرزندا ــى  ئ ــره  ن ــام  بهن  -14177
ــم  ــاع وخان ــگ مش 2دان ــه  ــبت ب ــش نس بخ
ــبت  ــه نس ــهرضافرزندرحمت ال پريسانصيرپورش
ــازه به  ــدانگ يكباب مغ ــاع از:شش ــگ مش به4دان

مساحت60مترمربع.
ــبت  ــمعلى نس 14638- نادعلى چراغى فرزندقاس
ــاع وصغرى خانى فرزندمهراب نسبت  به4دانگ مش
ــاب خانه به  ــدانگ يكب ــاع از:شش ــگ مش به 2دان

مساحت193/50مترمربع.
14854- اكبرظهورى فردفرزندحبيب اله:ششدانگ 

قطعه زمين محصوربه مساحت173/22مترمربع.
14857- مجيدمنصف فرزنداحمدنسبت به يكدانگ 
ــبت به  ــاع ومرضيه حلوائى فرزندحبيب اله نس مش
پنجدانگ مشاع از:ششدانگ يكباب خانه مجزى شده 

از1303به مساحت227/20مترمربع.
ــه وفاطمه  ــاك فرزندفضل ال ــه ت ــى ال 14901- ول
ــدانگ  ــدى باالسويه:شش ــى فرزندمحمدمه رضائ
ــه  ــده از1120ب ــزى ش ــن محصورمج ــه زمي قطع

مساحت211/15مترمربع.
14902- صفرعلى ترابى فرزندغالمعلى:ششدانگ 
ــه  9300ب از ــذه  ش ــزى  مج ــه  خان ــاب  يكب

مساحت195/07مترمربع.
ــدى  ــاج محمدمه ــوم ح ــه مرح 14914- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
شهرضا:ششدانگ عرصه يكباب ساختمان كه اعيانى 
ــد مجزى شده از1244به  آن متعلق به غيرمى باش

مساحت210/75مترمربع. 
ــدى  ــاج محمدمه ــوم ح ــه مرح 14915- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
شهرضا:ششدانگ عرصه يكباب ساختمان كه اعيانى 
ــد مجزى شده از1244به  آن متعلق به غيرمى باش

مساحت213/30مترمربع. 
ــدى  ــاج محمدمه ــوم ح ــه مرح 14916- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
شهرضا:ششدانگ عرصه يكباب ساختمان كه اعيانى 
ــد مجزى شده از1244به  آن متعلق به غيرمى باش

مساحت275/50مترمربع. 
ــدى  ــاج محمدمه ــوم ح ــه مرح 14917- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
شهرضا:ششدانگ عرصه يكباب ساختمان كه اعيانى 
ــد مجزى شده از1244به  آن متعلق به غيرمى باش

مساحت135/80مترمربع. 
14918- موقوفه مرحوم حاج محمدمهدى براهيمى 
ــدانگ  بتصدى اداره اوقاف وامورخيريه شهرضا:شش
ــى آن متعلق به  ــاختمان كه اعيان عرصه يكباب س
ــد كه قبال1244باقيمانده بوده است به  غيرمى باش

مساحت136/40مترمربع. 
ــدانگ  14922- فاطمه دانشفرفرزندعوضعلى:شش
ــمتى  ــده از8107كه قبالقس يكباب خانه مجزى ش

از1396بوده است به مساحت165مترمربع.
شماره هاى فرعى از4- اصلى برزوك آباد

1307- سيدعليرضاموسوى فرزند سيد هدايت اله: 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت192/15مترمربع.
2662- محمدشايسته فرزندنوازاله نسبت به4دانگ 
ــليمانى ايمانلوفرزندعبداله نسبت  ــاع وزهراس مش
به2دانگ مشاع از:ششدانگ يكباب خانه مجزى شده 

از1959به مساحت116/70مترمربع.
2664- عليرضاقرمزى فرزندامراله:ششدانگ قطعه 
ــده از1027به  ــده مجزى ش زمين جاى پى كنى ش

مساحت283مترمربع.
شماره هاى فرعى از21- اصلى رشكنه

ــعلى نسبت  ــرويان فرزندشمس 2691- حسن خس
به4دانگ مشاع وعفت دهقان فرزندعبدالعلى نسبت 
به2دانگ مشاع از:ششدانگ يكباب خانه مجزى شده 

از170به مساحت148/70مترمربع.
ــدانگ  ــه فرزندمحمدقاسم:شش 2712- زهراگنج
ــه  448ب از ــده  ش ــزى  مج ــه  خان ــاب  يكب

مساحت108/75مترمربع.
شماره هاى فرعى از23- اصلى سودآباد

ــمى فرزندخسرو:تمامت225سهم  375- احمدقاس
مشاع از6000سهم ششدانگ قطعه ملك موضوع راى 
شماره1572-94/03/31هيئت قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
ــدانگ يكباب خانه دوطبقه درآمده  كه بصورت شش

وشماره2641جهت آن منظورگرديده است.
ــدان  ــى فرزن ــرادى قمبوان 2643- اكبرومنورعليم
فريدون باالسويه:ششدانگ يكباب خانه مجزى شده 

از903به مساحت95/60مترمربع.
شماره فرعى از50- اصلى اله آباد

ــى فرزنداكبر:تمامت دويست وسى  28- اصغرآقاس
ــاع  ــهم مش ــم س ــت ونودوشش دو- يكهزارودويس
ــدانگ موضوع راى شماره1572- از7/5سهم شش
94/03/31هيئت قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــاختمانهاى فاقدسندرسمى كه بصورت  اراضى وس
ششدانگ يكباب خانه درآمده وشماره2458جهت 

آن منظورگرديده است. 
شماره هاى فرعى از176- اصلى اسالم آباد

492- غريب غفارى فرزندغالم شاه:ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت254مترمربع.

ــى  قيس ــام  ام زاده  ــى  صغراتق  -907
ــه  ب ــه  خان ــاب  يكب ــدانگ  فرزندنصراله:شش

مساحت226/30مترمربع.
ــدانگ  981- منوچهراحمدى فرزندكاكاخان:شش
ــه  27ب از ــده  ش ــزى  مج ــه  خان ــاب  يكب

مساحت173/45مترمربع.
رديف ب)

ــم اظهارنامه  ــه درموعدمقررتنظي ــماره هائى ك ش
گرديده وآگهى نگرديده وازقلم افتاده است.

شماره فرعى از3- اصلى موغان
ــبت  ــتان اصفهان نس 1725- اداره كل بهدارى اس
ــرورش  ــوزش وپ ــاع واداره آم ــهم مش به4000س
ــهم مشاع  ــبت به2000س ــتان شهرضانس شهرس
ــهم مشاع  ــبت به5800س ــهردارى شهرضانس وش

از11800سهم:ششدانگ يكقطعه قبرستان.
رديف ج)

ــر  امالكى كه آگهى نوبتى آنها در موعد مقرر منتش
ــتباه موثرى كه در انتشار آنها رخ  ، ليكن بواسطه اش
ــرم نظارت يا  ــت و بموجب آراء هيئت محت داده اس
ــتند به اختيارات تفويضى هيئت  دستور ادارى مس
نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 387 مجموعه 
بخش نامه هاى ثبتى تا اول مهر سال 1365 منجر به 

تجديد آگهى شده اند:
شـماره هاى فرعى ازيك اصلى ابنيه ومستغالت 

شهرضا
ــول وعباسعلى شريفانى  365- محمدباقروعبدالرس
فرزندان محمدمهدى هركدام نسبت به يكسهم مشاع 
ــين بهارى فرزندعلى نسبت به دوسهم  ومحمدحس
ــوران طبيبيان  ــاع وپرويز ونصرت وبيگم آغاوت مش
فرزندان مهدى به قانون ارث نسبت به2/5 سهم مشاع 
از7/5سهم :ششدانگ يكباب كارخانه كاشى پزى كه 
بموجب راى شماره681-23/02/26هيئت نظارت 
ــالح گرديده اينك  ــماره پالك از363به 365اص ش

تجديدآگهى مى گردد.
ــان  آقاي ــت  تولي ــه  ب ــف  وق  -3738 /1
ــم  ــيخ عبدالرحي ــاج ش قديرمميزفرزندحيدروح

ــيخ محمدعلى  ــان فرزندعبدالكريم وحاج ش ملكي
ــى صدرى  ــمعيل ومصطف ــماعيل پورفرزنداس اس
ــه 36حبه مشاع  ــبت به س فرزندحاج خدابخش نس
ــبت  ــم نس ــان فرزندعبدالرحي ــودابه رحيمي وس
به28حبه مشاع وشهردارى شهرضانسبت به8حبه 
ــه  ــه ك ــاب خان ــدانگ يكب ــاع از72حبه:شش مش
ــام خانوادگى  ــه پالك اصلى ون درآگهى نوبتى اولي
ــده اينك  ــى نگردي ــه آگه ــت اولي ــان ثب متقاضي

تجديدآگهى مى گردد.
شماره فرعى از50- اصلى اله آباد

ــدان  ــدى ومحمدرضاحفارفرزن 211- محمدمه
ــهم  ــه يك دوم س ــبت ب ــه ترتيب نس حيدرعلى ب
ــاع والهه خدادادى  ــهم مش ــوم س ــاع ويك س مش
ــبت به يك ششم سهم  پورشهرضافرزندولى اله نس
ــدانگ قطعه ملك،كه نوع ملك  مشاع از5سهم:شش
ــتباهاقطعه زمين آگهى  ــه اش ــى نوبتى اولي درآگه
ــوق درآگهى  ــام خانوادگى نامبردگان ف گرديده ون
تجديدى اشتباهافخاروخدادادى قيدگرديده اينك 

تجديدآگهى مى گردد.
شماره فرعى از106- اصلى ارش آباد

ــيه  وقدس ــرام  واحت ــوك  لمل مهرا  -23
ــى  ــم وزهراهمگ ــروفاطمه بيگ ومهنازوفريباوافس
ــبت به  ــدام نس ــينعلى هرك ــدان حس گالبگيرفرزن
ــتثناءبهاءثمنيه  ــاع به اس پنج- سيزدهم سهم مش
عرصه واعيان واميرگالبگيرفرزندمحمدعلى نسبت 
ــهم مشاع به  ــهم ودوازده- سيزدهم س ــش س به ش
ــتثناءبهاءثمنيه عرصه واعيان وفرشته احتشامى  اس
ــه واعيان  ــه بهاءثمنيه عرص ــبت ب فرزندمحمدنس
10سهم مشاع وسيداحمدحجازى فرزندسيدفضل 
ــتثناءبهاءثمنيه  ــهم مشاع به اس اله نسبت به10س
ــون امينى  ــس خات ــاع ونرج ــهم مش ــى 5س اعيان
ــه  ــه بهاءثمني ــبت ب براهيم نس ــهرضافرزندا ش
اعيانى5سهم مشاع وغالمعلى عسگرى فرزندابراهيم 
ــتثناءبهاءثمنيه  ــه اس ــاع ب ــهم مش ــبت به2س نس
ــبت به  ــد صالحپورفرزندرمضان نس ــى وحمي اعيان
ــتثناءبهاءثمنيه اعيانى وراضيه  ــاع به اس 2سهم مش
ــه بهاءثمنيه  ــبت ب ــين نس محمدرجبى فرزندحس
ــدانگ قطعه  ــاع از24سهم:شش ــهم مش اعيانى4س
ــه وآگهى نوبتى اوليه  زمين مزروعى كه دراظهارنام
نام ونام خانوادگى متقاضى ثبت اشتباه قيدگرديده 
ــماره4549-28/04/05هيئت  ــب راى ش وبموج
ــه وتجديدآگهى  ــتوراصالح اظهارنام ــارت دس نظ

صادرگرديده،اينك تجديدآگهى مى گردد.
  به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسى نسبت 
ــن آگهى واخواهى  ــات مندرج در اي به امالك و رقب
ــار اولين نوبت آگهى  داشته باشد بايد از تاريخ انتش
نسبت به آنهائى كه تقاضاى ثبت شده به شرح رديف 
ــبت به آنهائى  هاى الف وب ظرف مدت 90 روز ونس
ــده  كه طبق آراء هيات نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش
ــت  ــرح رديف ج ظرف مدت 30 روز دادخواس به ش
ــه وطبق تبصره  ــن اداره ارائ ــود را به اي واخواهى خ
ــف پرونده هاى  ــون تعيين تكلي ــده قان 2 ماده واح
معترضى ثبت ،معترض مى بايست ظرف مدت 30 
روز از تاريخ تسليم اعتراض خود به اين اداره گواهى 
ــت رااز مراجع ذيصالح قضائى اخذ  تقديم دادخواس
وبه اين اداره تسليم نمايد درصورتى كه قبل از انتشار 
آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوا بايد گواهى 
دادگاه را مشعر بر جريان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه 
نمايد .اعتراضات ياگواهى طرح دعوا كه بعد از مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت اخير 
ــد.  ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش
ــون ثبت حقوق  ــاده 56 آيين نامه قان ضمنا طبق م
ــورت مجلس  ــع تعيين حدود درص ارتفاقى درموق
قيد وواخواهى صاحبان امالك ومجاورين نسبت به 
ــق ماده 20 قانون ثبت  حدود و حقوق ارتفاقى مطاب
ــن تكليف پرونده  وتبصره 2ماده واحده قانون تعيي
ــد.اين آگهى  هاى معترضى ثبت پذيرفته خواهد ش
نسبت به رديف هاى الف وب دردونوبت به فاصله 30 
روز ونسبت به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتشار 
نوبت اول در روز نامه زاينده رودچاپ اصفهان درج و 

منتشر مى گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/08/03
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/09/03

ــيد مهدى ميرمحمدى- رئيس اداره  م الف426  س
ثبت اسناد و امالك شهرضا

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1394 ثبت 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان

7/361  بند الف مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد 
ــن نامه آن امالك و  و امالك و ماده 59 اصالحى آيي
ــتان بخش 17 ثبت اصفهان كه  رقبات واقع در اردس
ــه ماهه دوم سال شده است و  تقاضاى ثبت آن در س
همچنين شماره هاى از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آرا 
هيات نظارت ثبت آگهى آنها بايد تجديد شود مربوط 

به بخش 17 را بشرح زير آگهى مى نمايد. 
ــخصات مالك و محل وقوع  ــماره پالك و مش الف ش
ــه مربوطه  ــه ماه ــه اظهارنامه آنها در س ــى ك امالك
ــى در رديف منظور  ــار آگه قبل تنظيم و جهت انتش
ــهر اردستان به  ــتان گرمسير- ش گرديده اند) دهس

شماره يك اصلى و فرعى زير: 
ــيد امير مصطفوى زاده اردستانى  1204 – آقاى س
فرزند على اكبر نوزده حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 

حبه 6 دانگ قطعه ملك. 
1992- خانم فخرى آقاشاهى فرزند عباس دو هفتم 

سهم مشاع از 21 سهم مشاع 6 دانگ يكبخانه
ب) امالكى كه آگهى نوبتى آن در وقت مقرر منتشر 
ــتباه موثرى كه در انتشار آنها رخ  الكن به واسطه اش
ــتور ادارى  ــب آرا هيات نظارت با دس داده و به موج
ــتند به اختيارات تفويضى هيات نظارت بندهاى  مس
ــنامه هاى ثبتى تا  385 و 386 و 387 مجموعه بخش

اول مهر ماه 1365 منجر به تجديد آگهى شده اند. 
شهر اردستان به شماره يك اصلى و فرعى هاى زير 

4335- آقاى عباسعلى ماليى اردستانى فرزند محمد 
ــه كه فعال قطعه  ــاع از 6 دانگ يكبابخان يكدانگ مش
زمين محصور مى باشد به مساحت 224/18 متر مربع 
ــاس ماليى آگهى  ــاى نوبتى قبلى عب كه در آگهى ه

شده است. 
ــتانه خانم  ــا- 111- اصلى مزرعه آس ــتان علي دهس
معصومه موذنى دمزآيادى فرزند اكبر 2 سهم مشاع از 
1728 سهم 6 دانگ مزرعه مرقوم موروثى مع الواسطه 
ــه در آگهى نوبتى  ــر موذنى دمزآبادى ك از طرف اكب

قبلى على اكبر بدون ساير مشخصات آگهى شده 
115- اصلى عليا مزرعه ويشه آقاى ناصر نبوى فرزند 
على 6 سهم مشاع از 432 سهم 6 دانگ مزرعه مرقوم 
انتقالى مع الواسطه از طرف خانم فرخ رحيمى فرزند 
ــن كه در آگهى هاى نوبتى قبلى حاجيه  ميرزا محس
ــده است به موجب  خانم صبيه ميرزا يحيى آگهى ش
ــى نسبت به  ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه كس
ــد  ــته باش امالك مندرج در اين آگهى واخواهى داش
ــار اولين نوبت نسبت به آنهائى كه  بايد از تاريخ انتش
ــرح رديف الف ظرف مدت 90  تقاضاى ثبت شده بش
ــق آراء هيات نظارت  ــبت به آنهائى كه طب روز و نس
ــرح رديف در مدت 30  ــده بش ثبت تجديد آگهى ش
ــت واخواهى خود را به اين اداره تسليم  روز دادخواس
ــون تعيين تكليف  ــاده واحده قان و طبقه تبصره 2 م
ــت معترض ظرف مدت يك  پرونده هاى معترضى ثب
ــتى با  ــليم اعتراض به اين اداره بايس ماه از تاريخ تس
ــالح قضائى گواهى  ــت مرجع ذيص تقديم دادخواس
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمائى 
و در صورتى كه قبل از انتشار اين آگهى دعوائى اقامه 
ــد طرف دعوى بايد گواهى دادگاه را مشعر  شده باش
ــليم نمايد.  ــرف مدت مرقوم تس بر جريان دعوى ظ
اعتراضات يا گواهى طرح دعوى كه بعد از انقضاء مدت 
مرقوم و اصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخير 

ماده 16 و تبصره17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ــون ثبت حقوق  ــاده 56 آئين نامه قان ــاً طبق م ضمن
ارتفاقى در موقع  تعيين حدود در صورت مجلس قيد 
و واخواهى صاحبان امالك و مجاورن نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضى 

ثبت پذيرفته خواهد شد. 
اين آگهى نسبت به رديف الف در دو نوبت به فاصله 30 
روز و نسبت به رديف ب فقط يك نوبت از تاريخ انتشار 
نوبت اول در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر مى شود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/3 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/9/3 

ــناد و  ــارى- رئيس ثبت اس ــف 770 خيراله عص م ال
امالك اردستان 
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آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1394 اداره 
ثبت اسناد و امالك نطنز

  7/479 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالك و ماده 59 اصالحــي آيين نامه مربوطه 
امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه دوم 
سال 1394 پذيرفته شده و امالكي كه در آگهي 
نوبتي قبلي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراى 
هيات محترم نظارت ثبت آگهى آنها بايد تجديد 
گردد مربوط به حوزه ثبتى نطنز  به شرح ذيل 

آگهي مي گردد:
بند الف:

اول)شماره هاى مربوط به بخش نه شامل شهر 
نطنز و قرا حومه

شماره فرعى از يك– اصلي اوره 
1981 – خانم حشــمت زرين فرد فرزند مراد 
ششــدانگ قطعه زميــن محصور بمســاحت 

409/65  متر مربع 
شماره فرعى از 53 – اصلي واقع در افوشته 

1347 – آقــاى خليل ســخنور فرزنــد عباس 
ششــدانگ قطعه زمين كه قبال كوچه متروكه 

بوده بمساحت 72/87  متر مربع 
شــماره هاى فرعى از 100 – اصلــي واقع در 

طامه 
1597 – آقــاى مجيــد رضايى طامــه فرزند 
مصطفى پنج ســهم مفروز طرف شمالى قطعه 
زمين نه قفيزى مشــهور پى گرده كه درآگهى 

هاى قيلى از قلم افتاده است 
2303 – آقاى محمدرضا تقى زاده طامه فرزند 
زينل ششدانگ اتاق مخروبه و فضاى جلوى آن 

بمساحت 197/20 متر مربع 
شماره فرعى از 118 – اصلي واقع در جاريان 

1059 – آقاى اســمعيل رحيمى نــادى فرزند 
محمود ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 245 

متر مربع 
شماره فرعى از 120 – اصلي واقع در خفر 

1360 – خانم معصومــه خدامى خفرى فرزند 
عباس 4/5 سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ قطعه 

زمين مزروعى بمساحت 838/50 مترمربع 
شماره فرعى از 127 – اصلي واقع در دستجرد 

1207 و 1208–  آقاى محمد خداداد فرزند رضا 
ششــدانگ يكدرب باغچه و حصــار مخروبه 

بمساحت 418 متر مربع
دوم )شــماره هاى مربوط به بخش 10 چيمه 

رود وبرزرود و قراء حومه
شماره فرعى از 15 – اصلي واقع در بيدهند 

2856 – آقاى قدرت اله آقامحمدي نظري فرزند 
حسن ششدانگ قطعه زمين محصور بمساحت 

189/85 متر مربع 
شماره فرعى از 25 – اصلي واقع در چيمه رود 
3324 – آقــاي ناصــر دادخواه چيمــه فرزند 
جعفر ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 1485/84 

مترمربع
شماره فرعى از 44 – اصلي واقع در ابيانه 

529 – آقاي ماشــااهللا اســحاقي ابيانه فرزند 
حسين ششــدانگ يكباب خانه در حال احداث 

بمساحت 201/10 مترمربع
شماره فرعى از 95 – اصلي واقع در شجاع آباد 
206 – خانم شهربانو شباني فرزند حسينعلي 

ششدانگ يكباب خانه بمساحت 174 مترمربع
شــماره هاي فرعى از 128 – اصلــي واقع در 

هنجن 
265– آقاى حســين احمديــان هنجنى فرزند 
علي آقا ششدانگ يكباب اتاق تحتاني و فوقاني 

بمساحت 21 متر مربع
461 – آقاي علي مقيمي هنجنــي فرزند محمد 
ششــدانگ يكباب خانــه بمســاحت 577/55 

مترمربع
2138 – آقاي زين العابدين علــي نقي هنجني 
فرزند علي ششــدانگ يكباب خانه بمســاحت 

169/50 مترمربع
شماره هاى فرعى از 149- اصلى واقع در طره

3138– آقــا كريــم كريمي طــره فرزند رضا 
ششدانگ يكباب خانه بمســاحت 218/55 متر 

مربع
3140 – آقاى عبــاس كامياب فرزند حســين 
ششدانگ يكباب خانه بمســاحت 147/70 متر 

مربع 
3141 – آقاى محمد علــي اكبر كامراني فرزند 

علي اكبر ششــدانگ يكباب خانــه و مغازه به 
مساحت 309/30 متر مربع

شماره هاى فرعى از 150- اصلى واقع در برز
460 – خانم شوكت برزرودي فرزند ميرزاآقا 
ششدانگ يكدرب باغچه بمساحت 118/30 متر 

مربع 
2659 – آقاي سيدحســين ميرزا باقري برزي 
فرزنــد ســيدمهدي ششــدانگ يكبــاب خانه 

بمساحت 272/70 مترمربع
چهــرزاد اصغــر  آقــاي   –  2670

 فرزند محمد ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 
215/75 مترمربع مفروز و مجزي شده از 151 

فرعي
ســوم )شــماره هاى مربوط به بخــش يازده 

طرقرود و قراء حومه 
شماره فرعى از يك– اصلي واقع در طار 

2877 – آقاى اميرحســين ذبيحى پور فرزند 
على ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 147/25 

متر مربع 
شماره فرعى از 37– اصلي واقع دركشه 

1004 –  خانم فاطمه رحيمى كشه فرزند عباس 
ششدانگ يكباب خانه بمســاحت 128/16 متر 

مربع 
شــماره فرعى از 39– اصلي واقــع در مزرعه 

اسفيجار كشه ،
56 – آقاى اكبر شكيبايى فرزند امير ششدانگ 
قطعه زمين محصور بمســاحت 907/38 متر 

مربع  
شماره هاى فرعى از  193- اصلي واقع در طرق 
2317 –  آقاى قدرت الــه زينالى گردابى فرزند 
ميرزا دو سهم مشــاع از يازده سهم ششدانگ 
قطعــه زمين مشــجر در بخش گــورى پايين  

بمساحت  321 مترمربع
4840 – خانم اقدس رشــيدى طرقــى فرزند 
حسن ششدانگ يكباب خانه بمساحت 66/07 

مترمربع
بند ب) امالكيكــه بموجب آراء هيــات نظارت 
و يا اختيارات تفويضى به روســا ادارات ثبت 
مى بايســت تجديد آگهى گردند به شــرح ذيل 

مى باشد :
شماره فرعى از  193- اصلي واقع در طرق 

2426 – آقــاى محمود جالليــان فرزند عباس 
ششــدانگ يكدرب بــاغ محصور و مشــجر 
بمســاحت 1180 مترمربع انتقالى از مهديقلى 
جالليان و صديقه اصغرى طرقى كه در آگهى 
نوبتى قبلى نام محل وقوع ملك اشــتباها مزده 

قيد گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد . 
 لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك 
چنانچه شخص يا اشــخاصى نسبت به امالك 
مندرج در بند الف اين آگهي اعتراض (واخواهى) 
داشته باشــند بايســتى از تاريخ اولين نوبت 
انتشــار آگهى ظرف مدت 90 روز و نسبت به 
امالك منــدرج در بند ب اين آگهــى نيز ظرف 
مدت يكماه دادخواســت اعتراض خود را كتبا 
به ايــن اداره تســليم نموده و رســيد دريافت 
نمايند و برابر قانون معترض بايستى از تاريخ 
تســليم اعتراض ظرف مدت يكماه مبادرت به 
تقديم دادخواســت به مرجع قضايى نموده و 
گواهى طرح دعوى اخذ و به اين اداره تســليم 
نمايند و چنانچــه قبل از تاريخ اولين انتشــار 
دعوايى اقامه شــده و در جريان باشــد وفق 
ماده17 بايد تصديق محكمه را مشعر بر جريان 
دعوى به اداره ثبت تســليم و اال حق او ساقط 
خواهد شد و اعتراضات يا گواهى طرح دعوى 
كه بعد از انقضــاء مدت مرقوم واصل شــود

 بال اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 
ذيل مــاده 17 قانــون ثبت رفتار خواهد شــد 
ضمنا طبق مــاده 56 آييــن نامه قانــون ثبت 
حقوق ارتفاقــي در موقع تحديد حــدود و در 
صورتمجلــس تحديد حدود قيــد و واخواهى 
نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد 
بود  اين آگهي در دو نوبت و به فاصله سى روز 
در روزنامه زاينده رود درج ومنتشــر خواهد 

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

م الف 220 عباســعلى عمرانــى-   رييس ثبت 
اسناد و امالك نطنز

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1394 - 
اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان قالى 

بخش 12 كاشان
7/516 بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك 
كشــور و ماده 59 - اصالحى و آيين نامه مربوط 
به امالكى كه در سه ماهه دوم سال 1394 تقاضاى 
ثبت آنها پذيرفته شده و نيز امالكى كه در آگهى هاى 
نوبتى قبلى از قلم افتاده ويــا آنچه طبق آراء هيات 
محترم نظــارت و اختيــارات تفويضى آگهى هاى 
نوبتى آن تجديد گرديده بشرح ذيل آگهى ميگردد :

(بند الف)
امالكى كه تقاضاى ثبت آنها پذيرفته شــده و مدت 
اعتراض نسبت به آنها از تاريخ اولين نوبت انتشار 

آگهى 90 روز ميباشد بدين شرح است :
 شماره هاى فرعى از پالك يك اصلى ابنيه وامالك 

جوشقان قالى
2816 فرعى آقاى محمــد اهللا وردى قهرود فرزند 
رمضانعلــى ششــدانگ قطعه زميــن مزروعى و 
مشجر واقع در جوشقان به مساحت 686/38 متر 

مربع .
3042 فرعى شهردارى جوشــقان قالى ششدانگ 
يكباب قبرستان و زمين بائره متصله واقع در جنب 
اراضى الستان جوشــقان به مساحت 70876/33 

متر مربع .
4154 فرعى شهردارى جوشــقان قالى ششدانگ 
قطعه زمين بائره محل گورستان قديمى مفروزى از 
شماره 3042 فرعى واقع در جنب اراضى و باغات 
الستان جوشقان به مساحت 3365/63 متر مربع .

 شماره هاى فرعى از پالك بيست ويك اصلى ابنيه 
و امالك كامو

165 فرعــى خانم حميده زين الدين فرزند حســن 
تمامى سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه 
و محوطه متصل به آن واقع در كامو به مســاحت 

116 متر مربع .
257 فرعى خانم زينب حســن بيكــى فرزند محمد 
على ششدانگ يكبابخانه واقع در كامو به مساحت 

96/90 متر مربع .
258 فرعى خانم زينب حسن بيكى فرزند محمد على 
ششدانگ يكباب انبارى واقع در كامو به مساحت 

16/80 متر مربع .

310 فرعى آقــاى احمد احســانى فرزند حســن 
ششــدانگ يكبابخانه واقع در كامو به مســاحت 

164/80 متر مربع .
579 فرعــى آقاى علــى اكبر خانــى فرزند عباس 
ششدانگ قلمســتان و طويله مخروبه متصل بهم 

واقع در كامو به مساحت 250/57 متر مربع .
  شماره هاى فرعى از پالك بيست و دو اصلى ابنيه 

و امالك چوقان
199 فرعى خانم زهرا عادلى فرزند اميد على تمامى 
سه سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ عمارت واقع 

در چوقان به مساحت 554/97 متر مربع .
248 فرعــى آقاى محمد على عادلــى و خانم زهرا 
عادلى فرزندان اميد على بترتيب نسبت به يكدانگ 
مشاع و سه چهارم دانگ مشــاع از ششدانگ باغ 

واقع در چوقان به مساحت 7993/75 متر مربع .
 شــماره هاى فرعى از پالك بيست و شش اصلى 

ابنيه وامالك مزرعه همواريه كامو
226 فرعى آقاى مرتضى عارضى فرزند محمد آقا 
اصالتا" و خانم راضيه صابــرى مقدم فرزند فتح 
اله قيومتا" از طرف فرزند صغيرش محمد حسين 
عارضى فرزند مصطفى بالمناصفه ششدانگ قطعه 
زمين محصور واقع در همواريه كامو به مساحت 

323/40 متر مربع .
264 فرعى خانم زهرا ابو ترابــى فرزند ميرزاآقا 
ششــدانگ قطعه زمين محصور واقع در همواريه 

كامو مفروزى از شماره 165 فرعى .
265 فرعى آقاى نورالدين موءمن فرزند على اصغر 
ششــدانگ قطعه زمين واقــع در همواريه كامو به 

مساحت 347/71 متر مربع .
266 فرعى آقاى باقر چوپانيان فرزند غالمرضا و 
خانم امه ليال رضا دوست فرزند رضا بالمناصفه 
ششــدانگ يكبابخانه واقع در همواريــه كامو به 

مساحت 365 متر مربع .
267 فرعى آقاى حسينعلى عقيلى فرزند على اكبر 
و خانم تــاج عقيلى فرزنــد محمد آقــا بالمناصفه 
ششــدانگ قطعه زمين واقــع در همواريه كامو به 

مساحت 500 متر مربع .
268 فرعى آقاى حسين صفرى فرزند محمد آقا و خانم 
مريم رزاقيان فرزند محمود بالمناصفه ششدانگ قطعه 

زمين به مساحت 231/87 متر مربع .

 شــماره هاى فرعى از پالك 38 - اصلــى ابنيه و 
امالك مزرعه كرسكان عليا كامو

108 فرعى آقايان حســين و رضا و محمد شهرت 
همگى محمد زاده فرزندان اسمعيل بترتيب نسبت 
به سه دانگ مشاع ويكدانگ و نيم مشاع و يكدانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعى واقع 
در مزرعه كرســكان عليا به مساحت 610/38 متر 

مربع .
 شــماره هاى فرعى از پالك 41- اصلــى ابنيه و 

امالك مزرعه الزق
223 فرعى آقاى غالمحسين چوپانيان فرزند حسن 
ششــدانگ يكدرب باغ موســتان و مشجر منضم 
به يكباب اطــاق زراعتى واقــع در مزرعه الزق به 

مساحت 2632 متر مربع
  شــماره هاى فرعى از پالك 60- اصلــى ابنيه و 

امالك مزرعه بيدآبيد كامو
2 فرعى خانم رقيه سلطان على پور فرزند غالمعلى 
و آقايان امراله و عبد اله ابوترابى فرزندان ســيف 
اله بترتيب نسبت به سه دانگ مشاع و يكدانگ ونيم 
مشاع و يكدانگ ونيم مشــاع از ششدانگ يكدرب 
باغ موســتان واقع در مزرعه بيدآبيد به مساحت 

2894/73 متر مربع .
 شــماره هاى فرعى از پــالك 66  - اصلى ابنيه و 

امالك مزرعه مزرائف بزرگ كامو
86 فرعى آقاى محســن رحمتــى كاموئى فرزند 
غالمحسين ششــدانگ يكدرب باغ واقع در مزرعه 
مزرائف بــزرگ كامو به مســاحت 1396/12 متر 

مربع .
 شــماره هاى فرعى از پالك 67 - اصلــى ابنيه و 

امالك مزرعه ارقش كامو
120 فرعــى خانم صفيــه رحمانى فرزنــد احمد 
ششــدانگ يكدرب باغ موســتان واقع در مزرعه 

ارقش كامو به مساحت 1233/18 متر مربع .
(بند ب)

امالكى كه آگهى هاى نوبتى آنهــا در موعد مقرر 
منتشر ليكن بواسطه اشتباه موءثرى كه در انتشار 
آنها رخ داده اســت و به موجب آراء هيات نظارت 
استان يا دستور ادارى مستند به اختيارات تفويض 
هيات نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 387 
مجموعه بخشــنامه هاى ثبتى تا اول مهرماه سال 

65 منجر به تجديد آگهى شده اند بدين شرح است :
 شماره هاى فرعى از پالك يك اصلى ابنيه و امالك 

جوشقان قالى
737 فرعى خانم فاطمه سلطان قمصرى فرزند غالمعلى 
و خانم رباب پژم فرزند محمد بترتيب نسبت به دو دانگ 
مشاع و چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه واقع 
در كوى ميانده جوشقان كه قبال" اشتباها" پالك 837 

فرعى آگهى گرديده است .
لذا بموجب مــاده 16 قانون ثبت اســناد و امالك 
چنانچه كســى بــه امالك منــدرج در ايــن آگهى 
اعتراض (واخواهى) داشته باشد نسبت به آنهايى 
كه تقاضاى ثبت پذيرفته شــده از تاريخ انتشــار 
اولين نوبت اين آگهى ظرف مدت 90 روز و نسبت 
به آنهايى كه طبق راءى هيات نظارت آگهى آنه بايد 
تجديد شود بشرح رديف (ب) از تاريخ اولين نوبت 
انتشــار اين آگهى ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهى خود را تســليم اين اداره نموده و رسيد 
دريافــت دارد ضمنا" معترض بايســتى از تاريخ 
تســليم اعتراض مدت يكمــاه مبادرت بــه تقديم 
دادخواست به مراجع قضايى نموده و گواهى طرح 
دعوا اخذ و به اين اداره تســليم نمايد . در صورتى 
كه قبل از انتشار اين آگهى دعوايى اقامه شده باشد 
طرف دعوا بايســتى گواهى دادگاه را مشــعر بر 
جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد . 
اعتراضات يا گواهى طرح دعوى كه بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنا" طبق ماده 56 - آيين نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقى در موقع تعيين حدود ودر صورت مجلس 
تحديد قيد و واخواهى صاحبان امالك و مجاورين 
نسبت به حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبلت 
و اصالحى آن پذيرفته خواهد شد . اين آگهى نسبت 
رديف (الف) ودر دو نوبــت وبه فاصله 30 روز از 
تاريخ اولين نوبت انتشار و نسبت به رديف (ب) فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر ميشود.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/8/3
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/9/3

م الف 21226 اداره ثبت اســناد و امالك جوشقان 
قالى بخش 12كاشان
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پيش نويس آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 
1394 اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

ــناد و  ــاده 11 قانون ثبت اس 7/395 به موجب م
امالك و ماده 59 اصالحى آئين نامه مربوط امالكى 
كه در سه ماهه دوم سال 1394 تقاضاى ثبت آنها 
ــت و همچنين شماره هاى از قلم  پذيرفته شده اس
افتاده و نيز آنچه طبق آرا هيات نظارت ثبت آگهى 
آنها بايد تحديد شود مربوط به حوزه ثبتى ميمه را 

به شرح ذيل آگهى مينمايد:
     شماره فرعى از شماره 11 اصلى واقع در وزوان 

2654 آقاى اكبر قيوميان فرزند على جان نسبت 
ــر قيوميان فرزند  ــاع و خانم جواه به يكدانگ مش
ــاع از ششدانگ  رمضانعلى نسبت به دو دانگ مش
يكبابخانه در كوى دهنو به مساحت 433/76 متر 

مربع
ــدا و مظهر و  ــماره 11 اصلى قنات وزوان كه مب ش
مقسم و گردش آن به شرح آگهى هاى نوبتى قبلى 

ميباشد:
ــهرت همگى  آقايان رمضانعلى و برات و ضرغام ش
ــويه مجارى المياه دو  وهاب فرزندان حسن باالس
سهم از جمله 1200 سهم ششدانگ قنات مذكور 
 شماره فرعى از شماره 17 اصلى واقع در قاسم آباد 
12 خانم زهره كريم فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع 
ــدانگ يكبابخانه در كوى قلعه به مساحت  از شش

264 متر مربع
ــماره 35 اصلى واقعات در    شماره هاى فرعى از ش

ازان 
ــعلى على اكبرى فرزند حسن و  1109 آقاى عباس
خانم فاطمه غازان فرزند حسين بالمناصفه مشاعا 
ششدانگ يكبابخانه در دشت خلونده به مساحت 

240/50 متر مربع 
ــن  ــعلى على اكبرى فرزند حس 1129 آقاى عباس
ــدانگ قطعه زمين مزروعى دشت خلونده به  شش

مساحت 246/85 متر مربع
ــنعلى  ــد حس ــاح فرزن ــى فت ــاى مرتض 3141 آق
ــدانگ قطعه زمين مزروعى دشت پشت خانه  شش

نصير به مساحت 376/44 متر مربع
4819 آقاى ذبيح اله جعفرى ازان فرزند اسماعيل 
ششدانگ قطعه زمين محصور در كوى باغ كهنه به 

مساحت 359/72 متر مربع
4999 آقاى ابوالفضل طهرى فرزند حاجى محمد 
ششدانگ قطعه زمين در بلوار امام رضا به مساحت 

900/68 متر مربع
5005 آقاى داود عبدلى فرزند حسنقلى ششدانگ 

قطعه زمين محصور به مساحت 40/84 متر مربع
ــد محمود  ــرى ازان فرزن ــم زهرا جعف 5008 خان
ــاحت  ــدانگ قطعه زمين غير محصور به مس شش

195/60 متر مربع
ــد قيصر  ــارى فرزن ــعلى جب ــاى عباس 5010 آق
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 113/07 متر مربع

شماره فرعى از شماره 78 اصلى واقع در لوشاب 
476 آقاى حسن زارعى فرزند رمضانعلى ششدانگ 

يكبابخانه به مساحت 811/75 مترمربع 
ــماره 88 اصلى واقعات در  شماره هاى فرعى از ش

الى بيد
ــدانگ  ــى فرزند اكبر شش ــم رويا كريم 407 خان

يكبابخانه به مساحت 426/65 متر مربع
408 آقاى آرش توكلى فرزند محمدعلى ششدانگ 
ــاحت  ــيح به مس ــوى ماهور مس ــه در ك يكبابخان

922/87 متر مربع
شماره فرعى از شماره 90 اصلى واقع در قلعه بلند 

الى بيد
ــى نقى  ــى فرزند عل ــود كريم ــاى محم 240 آق
ششدانگ يكبابخانه در كوى قلعه بلند به مساحت 

2700 متر مربع
ــماره 110 اصلى واقعات ــماره هاى فرعى از ش ش

 در موته

ــماعيل نيك بخت فرزند قدرت اله  269 آقاى اس
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 340/10 متر مربع
301 خانم نيره سقائيان فرزند نصرت اله ششدانگ 

يكبابخانه به مساحت 648/80 متر مربع
ــماعيل  344 آقاى قدرت اله نيك بخت فرزند اس
ششدانگ يكدرب باغ موستان به مساحت 1070 

متر مربع
ــناد و امالك  لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس
ــدرج در اين  ــبت به امالك من ــى نس چنانچه كس
ــته باشد نسبت به  آگهى اعتراض(واخواهى ) داش
ــده از تاريخ  ــاى ثبت پذيرفته ش آنهايى كه تقاض
ــار اولين نوبت اين آگهى ظرف مدت 90 روز  انتش
دادخواست واخواهى خود را تسليم اين اداره نموده 
و رسيد دريافت دارد ضمنا معترض بايستى از تاريخ 
تسليم اعتراض ظرف مدت يكماه مبادرت به تقديم 
دادخواست به مراجع قضايى نموده و گواهى طرح 
ــليم نمايد در صورتى  دعوى اخذ و به اين اداره تس
كه قبل از انتشار اين آگهى دعوايى اقامه شده باشد 
ــعر بر  ــتى گواهى دادگاه را مش طرف دعوى بايس
جريان طرح دعوى ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد 
ــه بعد از انقضا  اعتراضات يا گواهى طرح دعوى ك
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 
ــد  16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش
ــه قانون ثبت حقوق  ضمنا طبق ماده 56 آئين نام
ــدود و در صورتمجلس  ارتفاقى در موقع تعيين ح
ــى صاحبان امالك و  ــدود قيد و واخواه تحديد ح
مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 
قانون ثبت و اصالحى آن پذيرفته خواهد شد اين 
آگهى در دو نوبت و به فاصله 30 روز از تاريخ اولين 
ــار در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان  نوبت انتش

درج و منتشر ميشود.
تاريخ انتشار نوبت اول:يكشنبه 94/08/03 

تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 94/09/03
م الف 20655 رئيس ثبت ميمه- حسين نوروز

آگهى تحديد حدود عمومى اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرضا

ــى وبموجب  ــى قبل ــى نوبت ــرو آگه 8/773 پي
ــدود امالك  ــد ح ــت ،تحدي ــون ثب ماده14قان
ــك ودوثبتى  ــع دربخش ي ــتغالت زيرواق ومس

شهرضابه شرح ذيل انجام خواهد شد:
ــماره هاى فرعى ازيك اصلى ابنيه ومستغالت  ش

شهرضا
ــى  ــد محمدعل ــيرعلى فرزن 8387- غالمرضاش
ــل  ــازه مح ــاب مغ ــمتى ازيكب ــدانگ قس : شش
ــمتى  ــام قس ــه انضم ــه ب ــه ك ــه متروك كوچ
ازپالك1502جمعاتشكيل يكباب مغازه راداده 

است.
ــريفى فرزند سيدرضا:  ــين ش 8402- سيدحس
ــن پى كنى  ــمتى ازيكقطعه زمي ــدانگ قس شش
شده محل كوچه متروكه كه به انضمام ششدانگ 
ــكيل يك قطعه زمين پى  پالك3478جمعاتش

كنى شده راداده است.
شماره هاى فرعى از2- اصلى فضل آباد

ــين وغيره  ــته فرزندحس ــره خجس 4515- زه
:ششدانگ يكباب خانه.

13772- محمدسهرابى فرزندسهراب:ششدانگ 
يكباب خانه.

13963- صديقه عاشورى فرزندكمر:ششدانگ 
قطعه زمين محصور.

ــه  ــره فرزندال ــى وغي ــره ئ ــام ن 14177- بهن
بخش:ششدانگ يكباب مغازه.

14638- نادعلى چراغى وغيره فرزند قاسمعلى : 
ششدانگ يكباب خانه.

براى روزسه شنبه94/09/24
ــه:  ــب ال ــورى فردفرزندحبي 14854- اكبرظه

ششدانگ قطعه زمين محصور.
ــد احمد:  ــره فرزن ــف وغي 14857- مجيدمنص

ششدانگ يكباب خانه.
ــره فرزندفضل  ــاك وغي ــه ت ــى ال 14901- ول

اله:ششدانگ قطعه زمين محصور.
ــى:  ــد غالمعل ــى فرزن ــى تراب 14902- صفرعل

ششدانگ يكباب خانه.

ــاج محمدمهدى  ــه مرحوم ح 14914- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
ــدانگ عرصه يكباب ساختمان كه  شهرضا:شش

اعيانى آن متعلق به غيرمى باشد. 
ــاج محمدمهدى  ــه مرحوم ح 14915- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
ــدانگ عرصه يكباب ساختمان كه  شهرضا:شش

اعيانى آن متعلق به غيرمى باشد. 
ــاج محمدمهدى  ــه مرحوم ح 14916- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
ــدانگ عرصه يكباب ساختمان كه  شهرضا:شش

اعيانى آن متعلق به غيرمى باشد.
براى روزچهارشنبه94/09/25 

ــاج محمدمهدى  ــه مرحوم ح 14917- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
ــدانگ عرصه يكباب ساختمان كه  شهرضا:شش

اعيانى آن متعلق به غيرمى باشد. 
ــاج محمدمهدى  ــه مرحوم ح 14918- موقوف
ــه  ــاف وامورخيري ــدى اداره اوق ــى بتص براهيم
ــاب  يكب ــه  عرص ــدانگ  شهرضا:شش
ــر ــه غي ــق ب ــى آن متعل ــه اعيان ــاختمان ك س

مى باشدوقبال1244باقيمانده بوده است.
14922- فاطمه دانشفرفرزندعوضعلى:ششدانگ 
يكباب خانه مجزى شده از8107كه قبالقسمتى 

از1396بوده است.
شماره هاى فرعى از4- اصلى برزوك آباد

ــوى فرزندسيدهدايت  1307- سيدعليرضاموس
اله:ششدانگ يكباب خانه.

ــد نوازاله:  ــره فرزن ــته وغي 2662- محمدشايس
ــده از1959به  ششدانگ يكباب خانه مجزى ش

مساحت116/70مترمربع.
ــدانگ  ــزى فرزندامراله:شش 2664- عليرضاقرم

قطعه زمين جاى پى كنى شده.
براى روزپنجشنبه94/09/26

شماره هاى فرعى از21- اصلى رشكنه
2691- حسن خسرويان وغيره فرزند شمسعلى: 

ششدانگ يكباب خانه.
2712- زهراگنجه فرزندمحمدقاسم:ششدانگ 

يكباب خانه.
شماره فرعى از23- اصلى سودآباد

ــى وغيره فرزند  ــرادى قمبوان 2643- اكبرعليم
فريدون:ششدانگ يكباب خانه.

شماره هاى فرعى از176- اصلى اسالم آباد
ــدانگ  492- غريب غفارى فرزندغالم شاه:شش

يكباب خانه.
ــى فرزند نصراله:  907- صغراتقى زاده امام قيس

ششدانگ يكباب خانه.
981- منوچهراحمدى فرزندكاكاخان:ششدانگ 

يكباب خانه.
براى روزشنبه94/09/28

ــح  ــاعت 8 صب ــب ازس ــه ترتي ــدود ب تحديدح
ــذا  ــد ،ل ــد ش ــام خواه ــروع وانج ــل ش درمح
ــه صاحبان ــت ب ــون ثب ــاده 14 قان ــب م بموج
ــه در ــود ك ــالم مى ش ــن اع ــالك ومجاوري  ام

ــم  حضوربه ــل  مقرردرمح ــاعت  روزوس
ــان  ازصاحب ــك  هري ــه  ،چنانچ ــانند  رس
ــع  ــى آنهادرموق ــده قانون ــا نماين ــالك ي ام
تحديدحدودحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون 
ــده ازطرف ــا حدوداظهارش ــك آنهاب ــت مل ثب

ــد،اعتراضات  ــن تحديدحدودخواهدش  مجاوري
ــع  ــه درموق ــالك ك ــان ام ــن وصاحب مجاوري
ــون ــق ماده20قان ــد مطاب ــوده ان مقررحاضرنب
ــد ــه تحدي ــم صورتجلس ــخ تنظي ــت ازتاري ثب

ــدوطبق  حدودفقط تا30روز پذيرفته خواهدش
ــن تكليف پرونده هاى  تبصره2 ماده واحده تعيي
ــت ظرف مدت  معترضى ثبت ،معترض مى بايس
يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض به اين اداره باتقديم 
ــع ذيصالح  ــراض خودبه مراج ــت اعت دادخواس
ــت رااخذ وبه اين  قضائى گواهى تقديم دادخواس
ــا چنانچه روزتحديدحدود  اداره ارائه نمايد ضمن
ــده اى مواجه گردد  ــى نش ــى پيش بين باتعطيل

عمليات تحديدحدود روزبعد انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار:94/09/03
سيدمهدى ميرمحمدى

ــنادوامالك  ــس اداره ثبت اس ــف 490 رئي م ال
شهرضا

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1394 ثبت 
اسناد وامالك زواره بخش 17 ثبت اصفهان

ــناد  ــب ماده 11 قانون ثبت اس 7/282 به موج
ــي آئين نامه مربوطه  وامالك و ماده 59  اصالح
ــال 1394  ــه دوم س ــه ماه ــي كه در س ، امالك
ــناد ــت اس ــا در اداره ثب ــت آنه ــاي ثب تقاض
 و امالك  زواره پذيرفته شده به شرح ذيل آگهي 

مي گردد:
دهستان گرمسير                                                                                

شهر زواره 16 اصلى و فروعات ذيل:
ــمته  167- خانم ها اقدس وحورا وعذرى وحش
وجميله شهرت همگى عظيميان زواره فرزندان 
ــاع از 72 حبه  ــه مش ــت هيجده حب على تمام
ــويه هر كدام سه حبه  ششدانگ يكبابخانه بالس
ــاع كه مساحت ششدانگ  وسه –پنجم حبه مش

455/20  متر مربع مى باشد.
ــين صانعى فرزند على وخانم  182- آقاى حس
ــا وزهرا گلى  ــى زواره فرزند رض ها طاهره مؤذن
زواره فرزند حسين ششدانگ يكبابخانه بالسويه 
ــاع كه مساحت ششدانگ  هركدام دودانگ مش

286/20 متر مربع مى باشد.
679-آقاى سيدجواد خدام حسينى زواره فرزند 
ــن تمامت هفت حبه مشاع از 72 حبه  سيدحس
ــدانگ  ــاحت شش ــدانگ يكبابخانه كه مس شش

300/50  متر مربع مى باشد.
6450-آقاى ماشاءاله صادقى حداد زواره فرزند 
ــن ومحمدعلى وعلى  ــان محس غالمرضا و آقاي
وسعيد وخانم ها فاطمه وبتول ومعصومه شهرت 
ــاءاله  ــداد زواره فرزندان ماش همگى صادقى ح
ــدانگ يكقطعه زمين به نسبتهاى ماشاءاله  شش
ــتادوپنج-هزارم حبه  هيجده حبه ويكصدوهش
ــعيد هر كدام  ــاع و محسن ومحمد على وس مش
هفت حبه وششصدوهشتادوهشت-هزارم حبه 
مشاع وعلى پانزده حبه وسيصدو هفتادوشش-
ــه ومعصومه  ــول وفاطم ــاع وبت هزارم حبه مش
هركدام پنج حبه ويكصدو بيست وپنج –هزارم 
حبه مشاع كه مساحت ششدانگ 2809/86 متر 

مربع مى باشد.
ــد رضا تمامت  ــاى على جعفرى فرزن 6461-آق
ــده بمساحت  ــدانگ قطعه زمين مثنى ش شش

312/56 متر مربع.
ــناد وامالك  لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس
ــي  و ماده 86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كس
نسبت به امالك مندرج در اين آگهي واخواهي 
ــد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار  ــته باش داش
ــت واخواهي  ــدت  90 روز دادخواس آگهي به م
ــليم نموده و طبق  ــه اين اداره تس خود را كتباً ب
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
ــرف مدت 30 روزاز تاريخ  هاي معترض ثبتى ظ
ــتي با تقديم   ــليم اعتراض به اين اداره بايس تس
ــالح قضائي گواهي  ــت به مرجع ذيص دادخواس
ــت را اخذ و به اين اداره تسليم  تقديم دادخواس
ــه پس از  ــي طرح دعوي ك ــد ، ضمناً گواه نماي
ــال اثر بوده  ــود ب ــاء مهلت قانوني واصل ش انقض
ــاده 16 و تبصره ذيل  ــمت اخير م و مطابق قس
ــد . ضمناً  ــت رفتار خواهد ش ماده 17 قانون ثب
ــت ، حقوق ارتفاقي  طبق ماده 56 آئين نامه ثب
ــدود و در صورتمجلس قيد و  در موقع تعيين ح
ــبت به  واخواهي صاحبان امالك و مجاورين نس
ــاده 20 قانون  حدود و حقوق ارتفاقي مطابق م
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هاي معترض ثبت پذيرفته خواهد شد . 
اين آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ 
انتشار اولين آگهي در روزنامه زاينده رود چاپ 

اصفهان درج و منتشر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 03 /  08  / 1394                                                                                 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 03/  09 / 1394                                                               
ــس اداره ثبت  ــه فدائى رئي م الف 767 ذبيح ال

اسناد وامالك زواره
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ــى پياده روى  ــن با كم ــك تحقيق جديد، افراد مس طبق يافته هاى ي
سريع تر يا چند گام بيشتر مى توانند باعث افزايش فوايد قدم زدن خود

 شوند.
ــاده روى نقش مهمى بر  ــرعت پي محققان در مطالعه خود دريافتند س

افزايش ميزان تاثير اين فعاليت بدنى دارد.
ــاعت  ــر در س ــدود 5 كيلومت ــر از ح ــريع ت ــه س ــنى ك ــراد مس  اف
ــرعت  ــانى كه با س ــر از كس ــد كمت ــد 50 درص ــاده روى مى كنن پي
ــاعت راه مى روند، مبتال به بيمارى قلبى آهسته تر از 3 كيلومتر در س

 مى شوند.
ــوك  ــت بل ــن هف ــور ميانگي ــه ط ــه ب ــه روزان ــانى ك ــالوه كس بع
ــوك يا  ــه پنج بل ــرادى ك ــه با اف ــد، در مقايس ــى كنن ــاده روى م پي
ــارى قلبى قرار  ــرض بيم ــد كمتر در مع ــى روند 47 درص كمتر راه م

دارند.
ــگاه پورتو  ــرا در دانش ــجوى دكت ــدا»، دانش ــورس ميران ــزا س «لوئي
ــد: «يافته هاى  ــن باره مى گوي ــت تيم تحقيق، در اي پرتقال و سرپرس
ــاده روى در  ــم نظير پي ــت بدنى مالي ــام فعالي ــان مى دهد انج ما نش
ــى مرتبط ــاى قلبى عروق ــروز بيمارى ه ــنين باال با كاهش خطر ب س

 است.»
در اين مطالعه، محققان به بررسى وضعيت 4207 مرد و زن مسنى كه از 
10 سال قبل در برنامه مطالعه سالمت قلب و عروق شركت كرده بودند، 
پرداختند. در هر سال ميانگين سرعت پياده روى و مسافت آن براى هر 
شركت كننده ارزيابى شده بود. بعد از آن فاكتورهاى پرخطر مرتبط با 

بيمارى قلبى در افراد 65 سال به باال بررسى شد.
ــالمت قلب  ــافت پياده روى با س ــرعت و طول مس به گفته محققان س
افراد سالمند مرتبط است. افراد مسن مى توانند با كمى تغيير در شيوه 
پياده روى خود و انجام پياده روى با سرعت كمى بيشتر از حالت عادى 
و يا با طى مسافتى بيشتر از حالت معمول، سالمت قلب خود را تضمين

 كنند.

ــن ويتامين D در بدن مى تواند  طبق يك مطالعه جديد، ميزان پايي
تاثير منفى بر روند بيمارى ايدز داشته باشد.

ويروس HIV به سيستم ايمنى بدن انسان حمله مى كند و درمان 
ــوم به ART مى تواند به توقف تكثير ويروسى و  ضدويروسى موس
 D ــتم ايمنى بدن كمك كند. كمبود ويتامين احياى عملكرد سيس

مى تواند موجب محدوديت كارآمدى درمان ART شود.
ــتم  ــروس ايدز غالبا با چالش كاهش عملكرد سيس افراد مبتال به وي
ــر طوالنى تر آنها  ــتند و درمان ART به عم ايمنى بدن مواجه هس

كمك مى كند.
محققان دانشگاه جورجيا آمريكا در مطالعه اخير خود دريافته اند كه 
افراد مبتال به عفونت HIV كه داراى ميزان كافى ويتامين D باشند 
در مقايسه با افرادى كه با كمبود ويتامين D مواجه هستند، عملكرد 

دستگاه ايمنى شان بيشتر و بهتر بهبود مى يابد.
ــار مبتال به HIV مثبت، افراد  در مطالعه 18 ماهه بر روى 398 بيم
 D ــزان ويتامين ــان HAART قرار گرفتند. مي روزانه تحت درم
ــاس ميزان پايه اندازه گيرى شد و تعداد سلول  خون افراد هم بر اس
T+CD4 ، كه مهم ترين شاخص البراتوارى عملكرد سيستم ايمنى 

است. هم در فواصل زمانى 3 ماه، 6 ماه، 12 ماه و 18 ماه برآورد شد.
سلول هاى T+CD4، از انواع سلول هاى T هستند كه به مبارزه با 
ــد ويتامين D به بهبود  پاتوژن ها كمك مى كنند. محققان دريافتن

سريع تر سلول هاى T+CD4 كمك مى كند.
ــازى  ــدند مكمل ويتامين D به بازس محققان اين مطالعه متوجه ش
عملكرد سيستم ايمنى بدن كمك كرده و در كارآمدى درمان فعلى 

HIV نقش دارد.
ــه افزايش  ــه ويروس HIV روب ــمار افراد مبتال ب در حال حاضر ش
ــر دنيا آلوده  ــت. طبق برآوردها حدود 37 ميليون نفر در سراس اس
ــى خود مطلع ــوز از آلودگ ــتند و 51 درصد هن به اين ويروس هس

 نيستند.

توصيه محققان؛

سالمندان با پياده روى سريع تر، 
قلب سالمى خواهند داشت

تحقيقات جديد نشان مى دهد؛

كمبود ويتامين D تاثير منفى بر 
درمان HIV دارد 

ــه آنفلوآنزا مبتال  ــى از افراد خانواده ب زمانى كه يك
ــروس در همه جا  ــاعت وي ــود، طى چند س مى ش
ــى از راهكارهاى  ــراى آگاه ــود. ب ــى ش ــش م پخ
ــن مطلب را  ــدن ويروس، اي جلوگيرى از پخش ش

بخوانيد.
آشپزخانه

ــتگيره هاى  ــتيد كه در يخچال، دس  آيا مى دانس
در، كليد برق و ... به راحتى توسط فرد بيمار آلوده 
مى شود؟ بدتر اين كه اين ويروس ها تا 3روز زنده 
ــتگيره ها و قسمت هايى  مى ماند. بنابراين اين دس
را كه اغلب توسط بيمار لمس مى شود، ضدعفونى 

كنيد.
اتاق خواب

ــزل داريد، به طور روزانه  هنگامى كه بيمارى در من
ــوييد. عالوه بر آن  ملحفه را با حرارت باالى آب بش
ــگيرى از  جدا كردن اتاق خواب مريض نيز در پيش

انتشار ويروس موثر است.
سرويس بهداشتى

هنگامى كه فرد بيمار از سرويس بهداشتى استفاده 
ــوييم، زيرا با  ــت آن را خوب بش مى كند، بهتر اس
ــيدن فالش، ويروس ها در هوا پخش مى شود  كش
ــتى مى نشيند و آن را  و روى لوازم و حوله هاى دس
ــتن درپوش سرويس هاى  آلوده مى كند. با گذاش

فرنگى مى توان مانع از پخش ويروس شد.
اتاق ناهارخورى

ــرماخورده يا مبتال به  زمانى كه در منزل، بيمار س
آنفلوآنزا داريد، آب زغال اخته بنوشيد.

 نتايج بررسى ها نشان مى دهد، افرادى كه به مدت 
ــال اخته مصرف  ــك ليوان آب زغ 10روز، روزى ي
مى كنند با تقويت سيستم ايمنى كمتر دچار عاليم 

ــوند. اين آب ميوه  سرماخوردگى و آنفلوآنزا مى ش
ــالمت قلب نيز  ــت كه براى س حاوى پلى فنولز اس

مفيد است.
ورودى در

ــت  ــك در ورودى مايع ضدعفونى كننده دس نزدي
ــان  قرار دهيد تا افراد به محض ورود به منزل يادش
ــان را ضدعفونى ــاى ش ــت ه ــه بايد دس بيفتد ك

 كنند. 
نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه بيش از 80درصد 
عفونت هاى شايع از طريق دست هاى آلوده پخش 
ــود. عالوه بر آن باز كردن پنجره ها نيز باعث  مى ش

تميز شدن هوا مى شود.
اتاق مهمان

ــده تميز  كنترل تلويزيون را با پارچه ضدعفونى ش
كنيد.

اتاق كار
شايد تعجب كنيد اما نتايج بررسى ها نشان مى دهد 
كه محل كار 400 برابر، باكترى بيشترى از سرويس 

بهداشتى دارد.
ــن و  ــار تلف ــك ب ــه اى ي ــل هفت ــن حداق  بنابراي

صفحه كليد را با ضدعفونى كننده تميز كنيد.
سينما

ــل  ــارى، قب ــه بيم ــال ب ــگيرى از ابت ــراى پيش ب
ــوييد، از  ــت ها را بش ــوردن ذرت بو داده دس از خ
ــرفه  ــند يا س ــه نظر مى رس ــار ب ــرادى كه بيم اف
ــود را روى زمين  مى كنند فاصله بگيريد، كيف خ

قرار ندهيد.
كتابخانه

ــى به نظر ــكان تميز و آرام ــه كتابخانه ها م اگرچ
ــت و در آن  ــته اس ــاى آن بس ــا فض ــد، ام  مى آي

رفت و آمدها زياد است. 
كتاب ها، قفسه ها و رايانه ها، به باكترى آلوده است. 
ــرماخوردگى  ــيوع بيمارى س بنابراين در زمان ش
ــزل ــه من ــاب را ب ــت، كت ــر اس ــزا، بهت و آنفلوآن

 ببريد.
چرخ دستى سوپرماركت ها

ــته هاى  ــى دهد، دس ــان م ــى ها نش نتايج بررس
ــگاهى 72درصد ذرات مدفوع  ــتى فروش چرخ دس
ــتى عمومى  ــاى بهداش ــرويس ه ــترى از س بيش
ــراه خود  ــده هم ــى كنن ــتمال ضدعفون دارد. دس
ــتفاده  ــتكش اس ــه از دس ــا اين ك ــل كنيد ي حم

كنيد.
اتاق هاى هتل

شايد فكر كنيد كه فقط در هتل هاى ارزان قيمت يا 
مسافرخانه ها امكان شيوع بيمارى سرماخوردگى 
ــتاره هم  ــل 5 س ــى يك هت ــا حت ــود دارد ام وج
ــد باكترى ــراى رش ــبى ب ــكان مناس ــى تواند م م

باشد.
رستوران ها

ــتوران، بهداشت رعايت  آيا هنگام تهيه غذا در رس
ــود و ...  ــته مى ش ــود؟ ظروف به خوبى شس مى ش
ــر تميز بودن  ــه مهم ديگ ــن موارد، نكت در كنار اي
ــتريان استفاده  ــتركى است كه براى مش لوازم مش
ــاش و ...  ــس، نمك پ ــه منو، س ــود از جمل مى ش
ــان مى دهد كه باكترى ها و  ــى ها نش نتايج بررس
ــاعت زنده ــد بيش از 18س ــا مى توانن ميكروب ه

 بمانند. 
ــتكش  ــت هنگام صرف غذا از دس البته نيازى نيس
ــت ها را  ــتفاده كنيد، فقط دس ــار مصرف اس يك ب

خوب بشوييد.

همه آنچه كه 
ممكن است 

ويروس آنفلوآنزا 
را به شما 
منتقل كند
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زبان خوراكى ها

مرطوب كردن يكى از اصول اساسى مراقبت از پوست است. كرم مرطوب 
كننده، رطوبت موجود در پوست را حفظ مى كند و باعث نرمى و انعطاف 
ــتفاده از كرم  ــتباهات در هنگام اس ــود.اما برخى اش پذيرى آن مى ش

مرطوب كننده رخ مى دهد كه بايد رفع شود.
 زمان نامناسب استفاده

ــت كه وقتى پوست كامال  يكى از اشتباهات رايج در اين زمينه اين اس
خشك است، از كرم مرطوب كننده استفاده مى شود.بايد كرم را پس از 
شستن دست و صورت و زمانى كه پوست هنوز كمى مرطوب است، روى 

دست و صورت بماليد تا رطوبت الزم پوست حفظ شود.
 صبر نكردن براى جذب كرم 

ــراى جذب آن صبر ــتفاده از مرطوب كننده، ب ــس از اس برخى افراد پ
ــت قرار مى دهند. اين كار   نمى كنند و اليه بعد (آرايشى) را روى پوس
ــت ايجاد مى كند. بنابراين بگذاريد ابتدا  ظاهر خشك و كدرى در پوس
ــپس كرم بعدى را بزنيد اما اگر  ــت شود، س مرطوب كننده جذب پوس

عجله داريد، با دستمال كاغذى كمى كرم را جذب كنيد.
 كشيدن پوست

ــت بمالند كه در پى آن  ــادت دارند كرم را محكم به پوس برخى افراد ع
پوست كشيده مى شود؛ اين عادت اشتباه به پوست آسيب مى رساند و 

باعث چين و چروك آن مى شود.
ــتفاده كنيد و ماساژ را با  ــتان اس ــتفاده از كرم از نوك انگش  هنگام اس
حركت گردشى انگشتان انجام دهيد. براى استفاده از كرم دور چشم، از 
انگشت حلقه استفاده كنيد زيرا ضعيف ترين انگشت است و نمى توان 
به وسيله آن فشار زيادى وارد كرد. از آن جا كه چين و چروك دور چشم 
ــان مى دهد، مرطوب كردن آن اهميت زيادى  اولين نشانه پيرى را نش

دارد.
 بى توجهى به ظاهر پوست گردن

ــت گردن هم اهميت خاص خودش را دارد.  ــتن پوس مرطوب نگه داش
ــينه را مرطوب كنيد تا مانع از افتادگى و چين و چروك آن  گردن و س

شود.
 چربى پوست و استفاده از مرطوب كننده

برخى از افرادى كه پوست چرب دارند، به اشتباه تصور مى كنند كه نبايد 
از كرم مرطوب كننده استفاده كنند. اما بايد دانست كه شستن صورت 
و مرطوب نكردن آن باعث مى شود پوست چربى بيش از حد توليد كند 
تا بتواند خشكى را جبران كند. بنابراين بعد از شستن، پوست را مرطوب 
ــت، مانع چرب شدن  كنيد. مرطوب كننده ژل مانند كه فاقد چربى اس

صورت مى شود.
 هرچه گران تر، بهتر

ــا را باور  ــا نبايد آنه ــود ام ــرم ها مى ش ــددى درباره ك ــات متع تبليغ
ــات الزم را انجام  ــه كنيد و تحقيق ــب كرم را مطالع كنيد. ابتدا برچس

دهيد. 
ــت خود را در نظر بگيريد.  محصوالت را با هم مقايسه كنيد و نوع پوس
ــت  ــيب ديدگى پوس با خريد يك مرطوب كننده ارزان مى توان از آس
ــت انتخاب كنيد يا اين كه از يك  ــگيرى كرد. كافى است كه درس پيش

متخصص پوست كمك بخواهيد.

اشتباهات رايج در استفاده از 
كرم هاى مرطوب كننده

دريچه

خرمالو يك ميوه خوش رنگ و زيباى پاييزى است .
ــده و سپس به كشورهاى  خرمالو احتماال بومى چين بوده وبعد وارد ژاپن ش

ديگر نيز وارد شده.
خرمالو ميوه ملى ژاپن است.

نام خرمالو تركيبى است از دو واژه خرما و آلو.
از لحاظ طعم دو نوع گس و غير گس دارد.

اين ميوه در جنگل هاى شمال ايران مى رويد.
چوب درخت خرمالو به نام آبنوس شناخته مى شود كه سنگين و محكم است.

خواص خرمالو:
ميوه خرمالو سرشار از ويتامين هاى آ – ب – ث است.

مواد معدنى آ ن شامل كلسيم – گوگرد – آهن – فسفر – منيزيم و پتاسيم 
است.

حاوى مقدار زيادى پكتين است كه فيبر محلول در آب است . بنابراين باعث 
كاهش چربى خون مى شود. بعضى از انواع آن تانن دارد.

تانن متراكم در ميوه خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى- عروقى، فشارخون باال، 
ديابت و .. را كاهش مى دهد.

ــت خرمالو حاوى فيتو شيميكالى  ــان مى دهد كه پوس مطالعات در ژاپن نش
است كه احتماال سلول را در برابر آسيب اكسيداتيو مربوط به پيرى محافظت 

مى كند.
ــت و با زغال اخته و توت فرنگى  ــيدان ميوه خرمالو باالس خاصيت آنتى اكس

قابل مقايسه است.
ديگر خواص خرمالو:

خرمالو پكتين دارد و هرچه بيشتر برسد پكتين آن كمتر مى شود.

ــيدهاى ماليك -تارتاريك و اسيد  خرمالو يك ميوه اسيدى است و داراى اس
سيتريك است.

اين اسيدها باعث جذب بهتر آهن و روى در بدن مى شود.
خرمالو رنگدانه پلى فنوليك دارد.

فوايد خرمالو:
خرمالو خواص و فوايد زيادى دارد.

از جمله باعث تسريع رشد كودكان مى شود.
براى زهكشى كبد و كليه مفيد است.

براى كم خونى مفيدست.
ــى مخصوصا در  ــى و درمان ــته آن كاربرد طب ــو و هس خرمال

طب چينى دارند.
مصرف خرمالو:

خرمالو بهترست با معده پر مصرف شود .
ــر بعد از غذا به هضم بهتر غذا نيز  خوردن خرمالو به عنوان دس

كمك مى كند.
زيرا اسيد معده را زيادتر كرده و به هضم غذا كمك مى كند.
ــن در مصرفش نبايد  ــادى دارد بنابراي ــرى زي خرمالو كال

زياده روى كرد.
طبع خرمالو گرم است بنابراين از اين لحاظ نيز بايد محتاط 

بود.
كاربرد:

بهترين راه مصرف آن خوردنش به صورت خام است.
ــاالدهاى ميوه-تارت و  ــوان آن را در ساالد-س همچنين مى ت

ــيرينى و كوكيز به كار برد. مربا و مارماالد و ترشى نيز مى توان از آن تهيه  ش
كرد.

به عنوان طعم دهنده ماست نيز به كار مى رود.
هم چنين خشك شده آن را در آجيل ها مى توان مصرف كرد.

اگر خرمالو نارس باشد پس از چيدن ، براى تسريع در 
ــيب درختى  ــيدن مى توان آنها را در كنار س رس

قرار داد.

ــند، اما  ــاى بيرون باش ــه اى از روح ما به دني ــت دريچ ــمان ما  ممكن اس چش
ــه اطالع ما و  ــالمت درونى بدن مان را ب ــد وضعيت اجمالى از س ناخن ها قادرن

پزشك مان برسانند.
علت تغيير شكل و رنگ ناخن ها

در واقع مشكالت قابل مشاهده بر روى ناخن ها مى توانند مشكالت بزرگى را در 
سالمتى به ما نشان دهند. دكتر جان آنتونى پزشك و متخصص پوست معتقد 
است كه هشت شكل و ظاهر غير متعارف ناخن ها مى توانند معرف هشت مشكل 

بزرگ در سالمتى باشند.
مشكل اول: ناخن هاى زرد

ــت ايجاد شوند. يكى به دليل  ناخن هاى زرد رنگ به سه دليل اصلى ممكن اس
ــن ناخن هاى زردترى دارند كه اين نشان از ضعف  كهولت سن، اصوال افراد مس
سلول هاى بدنى آنها است. دوم در اثر استفاد زياد از الك هاى شيميايى بر روى 
ناخن كه به تدريج باعث تغيير رنگ طبيعى ناخن ها مى شوند؛ و سوم استعمال 
ــمى موجود در دخانيات مى توانند  زياد دخانيات كه در واقع وجود تركيبات س

باعث تغيير رنگ ناخن ها به سمت زرد شوند.
مشكل دوم: ناخن هاى خشك، شاخى شده و شكننده

اين يك مشكل رايج در بين بسيارى از افراد مى باشد كه علل متعددى باعث آن 
ــتن زياد ظروف و كارهاى خانه بدون استفاده از  مى شود. شنا كردن زياد، شس
دستكش و يا زندگى در محيط هاى با رطوبت هواى پايين از جمله علل بروز اين 

عارضه مى باشند. اگرچه در برخى موارد شكننده بودن ناخن ها ناشى از مشكل 
كم كارى تيروئيد مى باشد. در برخى موارد مصرف مكمل غذايى بيوتين مى تواند 

خشكى و شكنندگى ناخن ها را مرتفع كند.
مشكل سوم: ناخن چماقى شكل

در اين حالت ناخن ها گرد و منحنى شكل مى شوند. برخى پزشكان معتقدند كه 
مشكالت كليوى علت بروز اين شكل ناخن ها مى باشند.

مشكل چهارم: لكه هاى سفيد بر روى ناخن
بيشتر مردم تصور مى كنند كه وجود لكه هاى سفيد بر روى ناخن نشانه كمبود 
مواد مغذى در بدن است، در حالى كه برخى پزشكان علت بروز آن را وجود زخم 

هاى ريز در بدن مى دانند.
مشكل پنجم: شكل گاز گرفته ناخن

خوردن ناخن يكى از علل بارز بروز اين شكل ناخن مى باشد. اما از ديدگاه پزشكى 
ــواس هاى فكرى و عملى عامل  وجود بيمارى ها و عارضه هاى روانى مانند وس

اصلى بروز اين حالت بر روى ناخن ها مى باشند. 
مشكل ششم: ناخن هاى قاشقى شكل

در اين عارضه ناخن ها بسيار نازك و شكلى همانند قاشق  دارند. بروز اين حالت 
در ناخن، نشانه كمبود شديد آهن در بدن است. به طورى كه سريعا بايد به پزشك 

مراجعه كرد و با توصيه پزشك از مكمل هاى مورد نياز آهن استفاده كرد.
مشكل هفتم: خلل و فرج بر روى ناخن

در اين حالت بر روى ناخن ها حفره ها و يا چاله هايى مشاهده مى شود. اين حالت 
در اثر نوعى از بيمارى به نام پسوريازيس (psoriasis) بروزمى كند.

مشكل هشتم: راه راه هاى سياه بر روى ناخن و يا رشد دردناك ناخن
اگر بر روى ناخن ها لكه هاى سياهى ايجاد شود و يا رشد آنها دردناك باشد، بايد 
ــك مراجعه كردد، چون اين عارضه مى تواند نشانه بيمارى به نام  سريعا به پزش
ــر عميق پوست) باشد كه سريعا بايد درمان  مالنوما (وجود تومور سياه رنگ قش

شود.

8 شكل و ظاهر غير متعارف ناخن ها، معرف 8 مشكل بزرگ در سالمتى

ــى مخصوصا در  ــى و درمان ــته آن كاربرد طب ــو و هس خرمال

ــر بعد از غذا به هضم بهتر غذا نيز  خوردن خرمالو به عنوان دس

زيرا اسيد معده را زيادتر كرده و به هضم غذا كمك مى كند.
ــن در مصرفش نبايد  ــادى دارد بنابراي ــرى زي خرمالو كال

به عنوان طعم دهنده ماست نيز به كار مى رود.

اگر خرمالو نارس باشد پس از چيدن ، براى تسريع در 
ــيب درختى  ــيدن مى توان آنها را در كنار س رس

قرار داد.

خواص اعجاب انگيز خرمالو
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گردشگرى

داستان تاريخى

ــاهكارهاى معمارى و مهندسى تاريخ ايران  سى و سه پل يكى از ش
ــت. ازآثار دوره سلطنت  و داراى طول 300متر و عرض 14 متر اس
ــردار او به نام  ــارت س ــه و نظ ــا هزين ــت، كه ب ــاه  عباس اول اس ش

اهللا  وردى خان در سال 1005هجرى بنا شد.
ــن آب ريزان يا  ــى از جمله جش ــن هاى بزرگ در دوره صفويه  جش
ــد.همچنين  ــل برگزارمى ش ــن پ ــار اي ــه در كن ــان ارامن آب پاش
ارامنه جلفا مراسم خاج شويان را در نزديكى اين پل انجام مى دادند. 
اين پل در ابتدا داراى چهل چشمه (دهانه) بوده كه از هر چشمه آب 
خارج مى شده است. پلى بسيار عريض و طويل و مرتفع، شالوده آن 
ــده و با آجر و گچ باال رفته و دو طرف پل  ــنگ و آهك ريخته ش با س
ــكوهى بوده است.  ــته و موقع طغيان رود تفرجگاه باش آن نرده داش
هفت دهانه اين پل گرفته شده و اكنون 33 دهانه دارد و از اين رو به 

پل 33 چشمه شهرت دارد.
ــى  ــاى متفاوت ــام ه ــا ن ــل را ب ــن پ ــف اي ــاى مختل ــان ه در زم
ــى ، پل اهللا ورديخان،پل جلفا،  مى خواندند از جمله : پل شاه عباس
ــمه.اين پل براى اتصال خيابان  پل چهل چشمه ،پل سى و سه چش
ــاغ هزارجريب  ــان چهارباغ باال و ب ــى به خياب چهار باغ كهنه عباس
ــن آب ريزگان  ــت. اين پل در جش ــده اس ــاخته ش و عباس آباد س
ــعراء و رجال و  ــزرگان و ش ــاه و ب ــاع ش ــل اجتم ــان مح و آب پاش
ــم  ــر پل مراس ــاه عباس بر س ــت. به فرمان ش ــاير مردم بوده اس س
گل ريزان صورت مى گرفت و گل هاى فراوان در راه شاه و همراهان 
او ريخته مى شد. در عيد نوروز هفت شبانه روز جشن و پايكوبى روى 
اين پل برگزار مى شد و مردم اصفهان اين پل را چراغانى مى كردند 

كه نماى بسيار زيبايى را به وجود مى آورده است.
ــت. ايوانچه  ها و  وضعيت اين پل با قديمش تفاوت زيادى نكرده اس
غرفه  هاى زيبا و متناسب طرفين پل كه جاى نشستن اهالى و عبور 

و مرور است، به همان حالت اوليه باقى مانده است. 
هم اكنون طول اين پل 295 متر و عرضش 75/13 متر است. در دوره 
صفويه ارامنه حق داشتند تا در ميدانى كه اول پل احداث شده بود 
جمع شوند و مال التجاره و صنايع خويش را با صنعتگران اصفهانى 

تبادل كنند و حق نداشتند از اين پل عبور كرده داخل شهر شوند.

ــكار بيرون  ــح، چنگيزخان مغول و درباريانش براى ش يك روز صب
رفتند. همراهانش تيرو كمان شان را برداشتند و چنگيزخان شاهين 

محبوبش را روى ساعدش نشاند.
ــت در  ــاهين از هر پيكانى دقيق تر و بهتر بود، چرا كه مى توانس  ش

آسمان باال برود و آنچه را ببيند كه انسان نمى ديد.
آن روز با وجود تمام شور و هيجان گروه، شكارى نكردند.

 چنگيزخان مايوس به اردو برگشت، اما براى آنكه ناكامى اش باعث 
تضعيف روحيه ى همراهانش نشود، از گروه جدا شد و تصميم گرفت 
تنها قدم بزند.بيشتر از حد در جنگل مانده بودند و نزديك بود خان 

از خستگى و تشنگى از پا در بيايد. 
گرماى تابستان تمام جويبارها را خشكانده بود و آبى پيدا نمى كرد، 

تا اينكه رگه ى آبى ديد كه از روى سنگى جارى بود.
ــت و جام نقره ى  ــش بر زمين گذاش ــاهين را از روى بازوي  خان ش

كوچكش را كه هميشه همراهش بود، برداشت.
ــيد، اما وقتى مى خواست آن  ــدن جام مدت زيادى طول كش  پرش
ــت او بيرون  ــاهين بال زد و جام را از دس را به لبش نزديك كند، ش
ــد، اما شاهين حيوان محبوبش  انداخت. چنگيز خان خشمگين ش

بود، شايد او هم تشنه اش بود. 
جام را برداشت، خاك را از آن زدود و دوباره پر كرد.اما جام تا نيمه پر 
نشده بود كه شاهين دوباره آن را پرت كرد و آبش را بيرون ريخت. 
چنگيزخان حيوانش را دوست داشت، اما مى دانست نبايد بگذارد 
كسى به هيچ شكلى به او بى احترامى كند، چرا كه اگر كسى از دور 
ــت كه فاتح كبير  ــربازانش مى گف اين صحنه را مى ديد، بعد به س

نمى تواند يك پرنده ى ساده را مهار كند.
اين بار شمشير از غالف بيرون كشيد، جام را برداشت و شروع كرد 

به پر كردن آن.
 يك چشمش را به آب دوخته بود و ديگرى را به شاهين. همين كه 
ــاهين دوباره بال زد و به  جام پر شد و مى خواست آن را بنوشد، ش

طرف او حمله آورد.
ــينه ى شاهين را شكافت.ولى   چنگيزخان با يك ضربه ى دقيق س
ــده بود. چنگيزخان كه مصمم بود به هر  ديگرجريان آب خشك ش
شكلى آب را بنوشد، از صخره باال رفت تا سرچشمه را پيدا كند. اما 
در كمال تعجب متوجه شد كه آن باال بركه ى آب كوچكى است و 

وسط آن، يكى از سمى ترين مارهاى منطقه مرده است.
 اگر از آب خورده بود، ديگر در ميان زندگان نبود. 

ــت.  ــاهين مرده اش را در آغوش گرفت و به اردوگاه برگش خان ش
ــازند و روى يكى از  ــمه ى زرينى از اين پرنده بس دستور داد مجس
ــت، حتى وقتى كارى مى كند كه  بال هايش حك كنند: يك دوس

دوست نداريد، هنوز دوست شماست.
و بر بال ديگرش نوشتند: هر عمل از روى خشم، محكوم به شكست 

است.

سى و سه پل اصفهان

داستان چنگيزخان مغول 
و شاهين پرنده

در چنين روزى

رحلت عالم مجاهد 
آيت اهللا « سيدمهدي روحاني» 

مرگ « ژرژ ِكْلمانسو»
سياست مدار  و نخست  وزير فرانسه 

تعطيلي مسجد جاويد تهران
توسط رژيم پهلوي

آيت اهللا سيد مهدي روحاني در سال 1303ش (1343ق) در قم به دنيا آمد. ايشان پس از 
دوران كودكي و نوجواني، در اوج استبداد رضا شاهي ، به فراگيري دانش ديني روي آورد 
و در محضر پدر دانشمندش، مقدمات را فرا گرفت. آيت اهللا روحاني در 19 سالگي جهت 
ادامه تحصيل علوم ديني راهي نجف شد و در طي حدود هشت سال، بخش عمده سطوح 
عاليه را فرا گرفت. آيت اهللا روحاني بيش از پنجاه سال به مباحثه فقه و حديث و تفسير 
با ديگر استادان، مشغول بود. وى، در كنار مطالعات رايج حوزه هاي علميه، به تحقيق در 
تفسير، حديث، تاريخ، كالم و مذاهب اسالمي پرداخت و يكي از صاحب نظران برجسته 
علوم اسالمي در حوزه علميه قم به شمار مي رفت. وي سالياني قبل از آغاز نهضت اسالمي 
به رهبري امام خميني(ره)، به همراه دوستان قديمي و هم فكر خويش، شالوده تاسيس 
ــين حوزه علميه قم را فراهم آورد و بعدها در تشكيالت ضدرژيم پهلوي  جامعه مدرس
ــاليان نهضت اسالمي ضد رژيم، ايشان نقش حساس و  به فعاليت پرداخت. در طول س
بنيادين خود را در اين راستا ايفا كرد و در گسترش پيام مرجعيت و روحانيت در گوشه 
و كنار كشور شركت مستقيم داشت كه نام روحاني در تمام اعالميه هاي ضدرژيم و از 
جمله اعالميه تاريخي خلع شاه از سلطنت ديده مي شود. ايشان پس از پيروزي انقالب 
ــالمي در جهت تقويت و حمايت از نظام، از هيچ كوششي فروگذار نكرد و سه بار به  اس
عنوان نماينده مردم قم و اراك در مجلس خبرگان حضور داشت. سرانجام اين يار وفادار 
امام و انقالب در سوم آذر 1379ش برابر با 26 شعبان 1421 ق در 76 سالگي به ديدار 
معبود شتافت و در كنار دوست ديرين خويش، آيت اهللا احمدي ميانجي در حرم حضرت 

معصومه(س)، به خاك سپرده شد.

ــپتامبر 1841م در فرانسه به  ــت مدار معروف فرانسوي، در 28 س ُژرژ ِكلْمانسو، سياس
دنيا آمد. وي از پانزده سالگي به عنوان خبرنگار جنگي راهي امريكا شد و در جنگ هاي 
انفصال و ضدبرده داري به خبرنگاري مشغول بود. كلمانسو همچنين از زمان دانشجويى، 
با جمهوري خواهان همكاري داشت و بر ضد حكومت ناپلئون سوم به مبارزه پرداخت. 
وي از سال 1876م عضو مجلس نمايندگان فرانسه شد و به سبب فصاحت و سخن وري 
تندي كه داشت به وزارت افكن، شهرت يافت. كلمانسو در سال 1902م، به سناتوري 
رسيد و از سال 1906م نيز به مدت سه سال به نخست وزيري فرانسه انتخاب شد. وي 
در اين دوره، دست به اقداماتي زد كه خاتمه دادن به اعتصاب كارگران معدن در فرانسه 
و جداسازي امور كليسا از دولت، از آن جمله است. بدين ترتيب بود كه از زمان وي، دين 
ــي نداشت. كلمانسو در سال  از سياست جدا شد و امور مذهبي ارتباطي با امور سياس
ــت وزيري رسيد و به همراه  1917م و در كشاكش جنگ جهاني اول، مجددا  به نخس
ديگر كشورهاي متفقين بر نيروهاي متحد پيروز شد. كلمانسو پس از جنگ، كنفرانس 
صلح ورساي را تشكيل داد و در مراسم قرارداد صلح، يكي از سه شخصيت اصلي و يكي 
ــنهاد تشكيل  از تنظيم كنندگان اين قرارداد بود. در جريان اين كنفرانس بود كه پيش
جامعه ملل، تحقق عملي يافت و زمينه براي ايجاد آن فراهم شد. كلمانسو در سال هاي 
پاياني عمر، از امور سياسي كناره گيري كرد و به سير و سفر و تأليف و نگارش مشغول شد. 
مهم ترين اثر وي « در غروب انديشه ام» نام دارد كه خطاْب گونه اي از يك فيلسوف پير به 
نسل جوان مي باشد. ژرژ كلمانسو كه به سبب دفاع از فرانسه به ببر فرانسه معروف شده 

بود سرانجام در 24 نوامبر 1929م در 88 سالگي درگذشت.

ــرف  ــرت امام خميني(ره) به نجف اش ــالياني از تبعيد حض در زماني كه س
ــه رژيم پهلوي را  ــور اجازه فعاليتي علي ــت و اختناق حاكم بر كش مي گذش
ــاخص و مبارز  ــي نمي داد، آيت اهللا دكتر محمد مفتح از روحانيان ش به كس
ــده در مجامع مذهبي و علمي، امامت  پيرو امام، عالوه بر فعاليت هاي پراكن
مسجد جاويد تهران را برعهده گرفت.وي اين مكان را به صورت محلي براي 
ل نيروهاي مسلمان و مبارز تبديل كرد و آن را به سنگري ديگر  تجمع و تشكُّ

در راه دفاع از ارزش هاي اسالمي و انقالبي قرار داد.
ــكيل داد و مبارزان  ــت را تش ــته مقاوم ــهيد مفتح يك هس دراين زمان، ش
ــهيد مرتضي مطهري و دكتر باهنر و... را براي  سرشناسي از قبيل آيت اهللا ش
ــجد جاويد دعوت مي كرد. در اين مسجد، جوانان مذهبي  سخنراني به مس
ــتفاده از محضر سخنرانان، از  ــگاهي، عالوه بر اس و نسل تحصيلكرده دانش
ــته هاي  ــاي گوناگون كه در رش ــار آن و نيز كالس ه ــه مجهز و پر ب كتابخان
ــالمي، تاريخ اديان و  ــد، اقتصاد اس ــير قرآن، نهج البالغه، اصول عقاي تفس
جامعه شناسي و... برگزار مى شد، بهره مي بردند. حضور شورانگيز و پرنشاط 
نسل جوان، سخنراني هاي روشنگرانه انقالبيون، فعاليت هاي وسيع ضد رژيم 
و انتشار اعالميه هاي گوناگون از اين مكان، بر رژيم طاغوت گران آمد و باعث 
شد تا سرانجام در سوم آذر 1353 ش، پس از سخنراني آيت اهللا خامنه اي در 
آن، مسجد جاويد با هجوم مزدوران ساواك تعطيل شود و امام جماعت آن، 

آيت اهللا شهيد مفتح، دستگير و زنداني شود.

ــت كه يكى از پادشاهان بزرگ براى جاودانه  در افسانه هاى شرقى قديم آمده اس
ــازد كه در دنيا  ــاهى خود تصميم گرفت كه قصرى باشكوه بس كردن نام و پادش
ــكوه و بزرگى و عظمت، ستونى نداشته  بى نظير باشد و تاالر اصلى آن در عين ش

باشد .
اما پس از سال ها و كار وتالش و محاسبه ، كسى از عهده ساخت سقف تاالر اصلى 
بر نيامد و معماران مدعى زيادى بر سر اين كار جان خود را از دست دادند، تا اينكه 
ــرده و خشمگين ساخت و دست آخر معلوم شد  ناكامى پادشاه او را به شدت افس
ــنمار وجود دارد كه اين كار از عهده او  ــانه اى به نام س كه معمار زبر دست و افس

بر مى آيد.
باالخره او را يافتند و كار را به او سپردند  و او طرحى نو در انداخت و كاخ افسانه اى 
خورنق را تا زير سقف باال برد و اعجاب و تحسين همگان را برانگيخت؛ اما درست 
ــيد  سنمار ناپديد شد و كار اتمام قصر خورنق  وقتى كه ديواره ها به زير سقف رس

نيمه كار ماند .
مدت ها در پى او گشتند، ولى اثرى از او نجستند و پادشاه خشمگين و ناكام دستور 
دستگيرى و محاكمه و مرگ او را صادر كرد تا پس از هفت سال  دوباره سر و كله 

سنمار پيدا شد .
او كه با پاى خودآمده بود دست بسته و در غل و زنجير به حضور پادشاه آورده شد 
ــنمار درخواست كرد قبل از مرگ به  و شاه دستور داد او را به قتل برسانند؛ اما س
حرف هاى او گوش كنند و توضيح داد كه علت ناكامى معماران قبلى در برافراشتن 
ــار ديواره ها و عوارض  سقف تاالر بى ستون اين بوده است كه زمين به دليل فش
طبيعى نشست مى كند و اگر پس از باال رفتن ديواره بالفاصله سقف ساخته شود 
ــقف نيز ترك خورده و فرو مى ريزد و قصر جاودانه  به دليل نشست زمين، بعدا س

نخواهد شد.
ــود تا زمين و ديواره ها نهايت افت و  ــپرى ش ــال س پس الزم بود مدت هفت س

ــقف كه موعدش همين حاال است  نشست خود را داشته باشند، تا هنگام ساخت س
ــكلى پيش نيايد و اگر من در همان موقع اين موضوع را به شما مى گفتم حمل  مش
ــاكام، به  كام مرگ  ــت ديگر معماران ن بر ناتوانى من مى كرديد و من نيز به سرنوش

مى رفتم .
پادشاه و وزيران به هوش و ذكاوت او آفرين گفتند و ادامه كار را با پاداش بزرگ ترى به 

او سپردند و سنمار ظرف يك سال قصر خورنق را اتمام و آماده افتتاح كرد .
مراسم باشكوهى براى افتتاح قصر در نظر گرفته شد و شخصيت هاى بزرگ سياسى آن 
عصر و سرزمين هاى همسايه نيز به جشن دعوت شدند و سنمار با شور و اشتياق فراون 
تاالرها و سرسراها واطاق ها و راهروها و طبقات و پلكان ها و ايوان ها و چشم اندازهاى 
زيبا و اسرارآميز قصر را به پادشاه و هيات همراه نشان مى داد و دست آخر پادشاه را به 
يك اطاق كوچك مخفى برد و رازى را با در ميان گذاشت و به ديوارى اشاره كرد و تكه  
اجرى را نشان داد و گفت : كل بناى اين قصر به اين يك آجر متكى است كه اگر آن را 
از جاى خود در آورى كل قصر به تدريج و آرامى ظرف مدت يك ساعت فرو مى ريزد 
و اين كار براى اين كردم كه اگر يك روز كشورت به دست بيگانگان افتاد، نتوانند اين 
قصر افسانه اى را تملك كنند. شاه خيلى خيلى خوشحال شد و از سر شگفتى سنمار  
را به خاطر هنر و هوش و درايتش تحسين كرد و به او وعده پاداشى بزرگ داد و گفت 

اين راز را باكسى در ميان نگذار.
ــنمار معمار را بدهد . او را با تشريفات تمام  تا اينكه در روز موعود قرار شد پاداش س
به باالترين ايوان قصر بردند و در برابر چشم تماشا گران دستور داد به پايين پرتابش 

كنند تا بميرد.
سنمار در آخرين لحظات حيات خود به چشمان پادشاه نگاه كرد و با زبان بى زبانى 

پرسيد چرا ؟
و پادشاه گفت براى اينكه جز من كسى راز جاودانگى و فناى قصر نداند و با اين جمله او 

را به پايين پرتاب كرده  و راز را براى هميشه از همه مخفى نگاه داشت!

ــاره كهن،  ــد و مردم ق ــيا بودن ــيزدهم قدرت برتر آس ــده س ــول ها در اوايل س ارتش مغ
از شنيدن نام آنها بر خود مى لرزيدند. آنها به رهبرى چنگيز خان از سرزمين خود در شمال 
شرق آسيا به حركت در آمدند و همه كشورهاى سر راه شان را نابود كردند ، شهرهايى كه 
مقاومت كردند ، هم در نهايت تسخير و مردم شان قتل عام شدند. آنها از چين و عراق تا كوه 

هاى قفقاز را زير هجوم وحشيانه خود گرفتند و در هر ميدانى كه جنگيدند، پيروز شدند.
تسليحات جنگى مغول

ــه اين  ــتند. از جمل ــه داش ــم تكي ــالح مه ــان بر چند س ــاى ش ــا در جنگ ه مغول ه
ــت تير يا گلوله سنگينى را تا  ــالح ها، كمان هاى كوتاه و بلند مركب بود كه مى توانس س
مسافت 300 متر پرتاب كند. نوك آهنى تير ها طورى شكل داده شده بود كه گوشت تن 

دشمن را سوراخ يا پاره كند. 
ــدازى كنند.آنها به  ــا تيران ــه جهت ه ــد كه در هم ــوزش ديده بودن ــربازان مغول آم س
ــتند يا از زير  ــان محفوظ مى داش ــر اسبان ش ــت س جلو يا عقب، در حالى كه خود را پش
ــرعت تمام تير  ــان، و حتى هنگام تاخت و تاز در برابر دشمن با س ــب هاى ش ــكم اس ش
ــى كوتاه  ــيرهاى آهن ــى و شمش ــاى جنگ ــا همچنين تبره ــول ه ــد. مغ مى انداختن
ــالح،  ــت. اين س ــهرت داش ــير هاللى ش خميده اى با خود حمل مى كردند كه به شمش
ــان  ــن عالى بود. نيزه هاى ش ــاى تن به ت ــه رو در نبرد ه ــقه كردن جنگنده روب براى ش
ميله هايى بلند بود با نوك هاى تراش داده شده كه براى حمله يا پرتاب به سوى گروهى از 

سربازان دشمن استفاده مى شد. 
مغول ها براى محافظت خود كاله خود هاى فلزى يا چرمى بر سر مى گذاشتند، گردن را 
با چرم مى پوشاندند و زرهى از چرم سخت بر تن مى كردند كه گاهى نيز با پوششى از فلز 
ــم خام فشرده تهيه مى شد كه  كارايى اش را باالتر مى بردند. جامه هاى زير آنان از ابريش
همچون پوششى تن آنان را از وارد آمدن نوك تيرها و ايجاد عفونت حفظ مى كرد.سربازان 
مغول همچنين، سپرهاى گرد كوچكى همراه داشتند كه اسكلت آن از چوب درخت بيد 
ــالح ها براى جنگيدن در گروه هاى  ساخته مى شد و پوششى از چرم خام داشت. اين س

كوچك در برابر سواران سبك اسلحه دشمن عالى بود.
ارتش مغول ها

ــت بگيرند و  ــير در دس ــان و شمش ــتند كم ــى كه مى توانس ــردان مغول از وقت همه م
ــتفاده  ــول ها مهارت هايى در اس ــد . اگرچه مغ ــمار مى رفتن بجنگند، عضو ارتش به ش
ــواره،  ــپاهى س ــت آوردند، همچنان س ــگ و گلوله اندازى به دس ــى جن از آالت مكانيك
ــر هم  ــت س ــب ها پش ــتند روزها و ش ــى ماندند. آنان مى توانس ــام باق ــدون پياده نظ ب
ــد. آنان  ــم تر بجنگن ــد و از همه مه ــكار كنن ــر ببرند، بخورند، ش ــب به س ــت اس بر پش
ــه ويژه با  ــا آنان ب ــى جنگيدند. ام ــير م ــزه، گرز، تبر و شمش ــجاعانه با ني ــى وقفه و ش ب
ــى آمدند.  ــمار م ــه گر به ش ــل و جنگاورانى حيل ــى قاب ــان، تيراندازان ــاى ش ــان ه كم
ــا نمى كردند.  ــدان جنگ را هرگز ره ــيد، مي ــه پرچم فرمانده عقب نمى كش تا زمانى ك
اگر شكست مى خوردند، تقاضاى ترحم نداشتند و چون پيروز مى شدند، عطوفتى نشان 
ــتراتژى جنگى چنگيزخان، توان حركت هاى برق آسا در فواصل  ــاس اس نمى دادند. اس
دوردست بود. مردان او مى توانستند روزى 80 تا 100 مايل سوارى كنند و چون مغول ها 
ــيار سريع تر از ارتش هاى معمولى  پياده نظام نداشتند، واحدهاى شان مى توانستند بس

حركت و دشمن را غافلگير كنند.
مغول هاى چادر نشين

ــن  ــيار خش ــه زندگى در آب و هواى بس ــت بودند كه ب ــينانى پرطاق مغول ها صحرانش
ــاى جنگى و  ــر، نيزه و تبره ــه كارگيرى تي ــربازان با مهارت در ب ــتند.اين س عادت داش
ــف روحيه  ــراى تضعي ــاى جنگى ب ــه ه ــى و حيل ــل پيش بين ــاى غير قاب ــك ه تاكتي
ــى براى  ــر زمين ــاى زي ــل ه ــق و تون ــان از منجني ــى جنگيدند.آن ــان م ــمنان ش دش
ــدن اخبار تهاجمات  ــتفاده مى كردند. با پخش ش ــاختن محكم ترين باروها اس ويران س
ــود،  ــش از آنكه جنگى آغاز ش ــا پي ــى گريختند ي ــيا، ارتش ها م ــر آس مغول در سراس
ــرى چنگيزخان،  ــا رهب ــتند. ب ــى گذاش ــن م ــود را روى زمي ــلحه خ ــى اس ــه راحت ب
ــه صنعت يا  ــچ گون ــر، بدون هي ــيار فقي ــى پراكنده و بس ــود را از جماعت ــا خ مغول ه
ــمالى،  ــد. آنها چين ش ــدل كردن ــردم روى زمين ب ــن م ــناك تري ــاورزى، به ترس كش
آسياى مركزى، بغداد و امير نشين هاى روسيه را فتح كردند و حتى پس از مرگ چنگيزخان 

به وحشى گرى شان ادامه دادند.
آنها بعد از چنگيز دسته جمعى به لهستان هجوم بردند و سپس تا مجارستان پيش رفتند و 

در آنجا سپاهيان شاه بالى چهارم را در هم شكستند. آنها بعد از عقب راندن اين شاه تا كرانه 
هاى درياى آدرياتيك، حركت خود را به سوى دروازه هاى وين، پايتخت خاندان پادشاهى 

هاپسبورگ، ادامه دادند.
تاتارها 

ــت؛ مغول ها، تاتارها  ــده اس ــيارى به قوم چنگيز داده ش ــده هاى ميانه نام هاى بس از س
ــمار  ــرقى به ش ــتان ش ــده دوازدهم، تاتارها قبيله نيرومندى در مغولس و تارتارها. در س
ــتند. آنان متحد سلسله  ــتپ ها و صحراهاى شمال چين تسلط داش مى رفتند كه بر اس
ــتپ  ــل قدرتمند ديگر اس ــد و رقيب قباي ــن بودن ــرزمين چي ــمال س چين، واقع در ش
ــوب  ــز قبيله چنگيزخان محس ــان ها و ني ــرات ها، نايم ــت ها، اونگي كرائيت ها، مركي
مى شدند. چنگيزخان تاتارها را پيش از پذيرفته شدنش از سوى همه قبايل استپ به عنوان 

فرمانرواى جهانى آنها مغلوب و نابود كرد.
مغول ها در دين

ــاج و خراج  ــرد و دربار مغول از ب ــيس ك ــان امپراتورى بزرگى را تاس وقتى كه چنگيزخ
ــوده  ــرزمين هاى گش ــون خود را بر پيروانش و س ــد. چنگيزخان اراده و قان ثروتمند ش
ــلمانان،  ــامح مذهبى به مس ــود را تحميل نكرد. اين تس ــده تحميل كرد؛ اما دين خ ش
ــر  ــتان و سراس ــى اجازه داد تا در مغولس ــتان محل ــيحيان، بوداييان و طبيعت پرس مس
ــر گروهى  ــى كنند. ه ــرى مذهبى زندگ ــچ درگي ــدون هي ــورى مغول ب ــرو امپرات قلم
ــم  ــا آيين ها و مراس ــتند در آنج ــان مى توانس ــتند و پيروان ش ــود را داش ــگاه خ عبادت
ــى را در ميان  ــه چندان راه ــا دين هاى بيگان ــه جاى آورند. ام ــدون مزاحمت ب خود را ب
خانواده هاى مغول باز نكردند؛ چنگيز خان اگرچه در مورد دين هاى وارداتى تسامح نشان 
ــدس بيگانه آزادى كامل داد، از آنان  مى داد؛ اما آنها را نمى پذيرفت و با آنكه به مردان مق
پيروى نمى كرد. مغول ها تنگرى، الهه آسمان را مى پرستيدند و از آموزش هاى شمن هاى 
ــنتى خود پيروى مى كردند. آنها به چنگيزخان به چشم يك شمن بزرگ، مردى كه از  س
سوى آسمان با يك تقدير خوب تقديس شده است و اختيار فرمانروايى بر مردم خود را دارد، 

مى نگريستند و بى چون و چرا دستورات او را مى پذيرفتند.
زندگى مغول ها

ــا آخرين  ــى كردند. آنه ــوب و نمد زندگى م ــاخته از چ ــه هاى گرد س مغول ها در كلب
ــا و ديگر  ــا و ژرمن ه ــلت ه ــالف هون ها، س ــا بر خ ــان بودند. ام ــزرگ جه مهاجران ب
ــه در يك مكان  ــز به خاطر اينك ــرت كردند، هرگ ــروه هاى بزرگ مهاج اقوامى كه در گ
ــتند.  ــنتى و روش زندگى خود برنداش ــت از خلق و خوى س ــوند دس ــتقر ش جديد مس
ــاى جامع، برج يا  ــهرى از آن خود بنا نكردند و هيچ بناى تاريخى، كليس مغول ها هيچ  ش
ديواربلندى نساختند. حتى قراقورم، پايتخت امپراتورى، در سده پانزدهم به دست چينى 
ها ويران شد. فقط ساخته هاى دستى و نوشته هايى از آنها باقى ماند كه بعد از انقراض شان 
در معابد بودايى محافظت مى شدند. ولى آنها هم در زمانى كه اتحاد شوروى و جمهورى 
خلق چين در سده بيستم بر اساس فلسفه ماركسيستى بر ضد هر شكلى از دين سازمان 
يافته مبارزه كردند، در معبدها از بين رفتند. بوديسم هم مانند همه اديان ديگر مورد حمله 
قرار گرفت. معابد همه ويران، و راهبان آنها كشته يا زندانى شدند و دارايى ارزشمند شان 
ــتر به حوزه ادبيات تعلق دارند.  به تاراج رفت.در نتيجه آثار باقيمانده از زمان چنگيز بيش
ــده اند، حفظ شده  ــت آيندگان نوشته ش زندگى چنگيزخان در دو كتاب مهم كه به دس
ــت: كه يكى از آنها « آلتان دبتر» (احتماال به معناى دفتر طاليى) شرحى از خانواده و  اس

تبار چنگيزخان بود.
ميخوارگى مغول ها

ــد از چنگيزخان  ــيارى از فرمانروايان مغول را بع ــيدن، مدت عمر بس زياده روى در نوش
ــت.  ــوارى درگذش ــراب خ ــراط در ش ــان در 1241 از اف ــر چنگيزخ ــرد. پس ــاه ك كوت
گيوك خان، خان بزرگ بعدى، تنها دو سال از 1246 تا 1248 فرمان راند. ايلخانان هم مانند 
ــتند. توغان تيمور، پرسن و سال  بازماندگان قوبيالى خان در چين عمرهاى كوتاهى داش
ترين ايشان، تنها تا 50 سالگى زيست. ميخوارگى نقشى كليدى در انحطاط امپراتورى مغول 
داشت: «رواج مى خوارگى در ميان مردان مغول كه از جانب زنان شان به خاطر نوشيدن 
سنگين تحسين مى شدند، موجب آسيب به بارورى و همچنين كوتاهى عمر ايشان شد.» و 

اين روند به طور فزاينده به بن بست نظامى و فروپاشى سياسى انجاميد. 

 قصر پادشاه 

مرورى بر گذشته مغول ها
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ــه اول در ارائه  ــب رتب ــا كس ــتان اصفهان ب ــركت مخابرات اس ش
ــس ديموند در  ــت تندي ــرعت حائز درياف ــت پرس خدمات اينترن
ــتانى بخش توليد و توزيع گروه فناورى اطالعات تك محصولى اس

 شد.
ــتان اصفهان،  ــركت مخابرات اس به گزارش اداره روابط عمومى ش
هشتمين جشنواره و كنفرانس مديريت نظام توزيع و پخش كشور، 
با اهداى تنديس ديموند (نام قديم قله دماوند) به سازمان هاى برتر 
اول و دوم آذر94 در سالن اصلى مركز همايش هاى بين المللى برج 

ميالد برگزار شد.
مهدى آقاجانى دبيركل جشنواره و كنفرانس توزيع و پخش كشور 
ــى بيش از 3520 محصول و با توجه به  ــت: پس از بررس اظهار داش
18 شاخص پخش در 31 شهر مركز استان در شش ماهه دوم سال 
1393 و مصوبه جلسه 12616-94 كميته اجرايى تنديس ديموند 

اهدا شد.
ــب رتبه اول استانى  ــتان اصفهان به دليل كس شركت مخابرات اس
ــات -اينترنت-  ــوالت فناورى اطالع در توليد و پخش گروه محص
ــوس 94  را دريافت  ــك لوت ــد ت ــس ديمون ــى، تندي تك محصول

كرد.
ــتان در اين خصوص اظهار  حسين كشايى مديرعامل مخابرات اس
ــتان اصفهان ارتقاى كمى و كيفى  ــركت مخابرات اس ــت: ش داش
ــرويس ها و خدمات خود را مطابق با آخرين متدها و روش هاى  س
ــازمان دهى كرده و به  علمى و اصولى و در قالب مدل هاى تعالى س

اجرا مى گذارد.
وى افزود: حضور در فرآيند ارزشمند مديريت نظام توزيع و پخش 
ــركت در همين  ــاى اين ش ــى از رويكرده ــد) يك (تنديس ديمون

راستاست.
ــنجش  ــى براى س ــد به عنوان روش ــت تنديس ديمون گفتنى اس
عملكرد مديريت توزيع و پخش سازمان ها بوده و اهدافى همچون

 رفع خالء نبود ارزيابى در زمينه توزيع و پخش، به اشتراك گذارى 
ــازمان هاى برتر و افزايش رضايتمندى جامعه را  ــتاوردهاى س دس

دنبال مى كند.
ــازمان ها،  ــوى س ارتقاى اهميت توزيع و پخش و توجه به آن از س
ــازمان ها، تامين  ــووالن و جامعه، تقويت رقابت پذيرى بين س مس
ــازار، برنامه ريزى و  ــناخت از ب بخش كوچكى از هزينه ها، ايجاد ش
مديريت بهتر براى سازمان ها و توجه بيشتر به شاخص هاى توزيع 
ــنواره و كنفرانس و اهداى  متوازن از ديگر اهداف برگزارى اين جش

تنديس ديموند است.

موفقيتى ديگر براى مخابرات رقم خورد؛ 
دريافت تنديس ديموند توسط شركت 

مخابرات استان اصفهان

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

همه ساله با شروع فصل سرما پارك طبيعى ناژوان به عنوان 
ريه شهر اصفهان با تهديد جدى هيوالى آتش روبه رواست.

ــده رود چنان  ــدن زاين ــا با زنده ش ــا اصفهانى ه اين روزه
ذوق زده شده اند كه تا پاسى از شب گذشته از اين رودخانه 
دل نمى كنند و محله ناژوان نيز يكى از محل هاى است كه 
ــهروندان زيادى است؛ گويى  ــبانه هاى ش هر روز شاهد ش
ــاهد باز و بسته شدن گاه و بى  اصفهانى ها كه اين روزها ش
ــتند،باز هم نگران از خشك شدن گاه دريچه هاى سد هس
 مجدد زاينده رودشان ،به دنبال تاريخ نه چندان كهن زندگى 
خود در البالى درختان سر به فلك كشيده اين بيشه تاريخى 
ــى كه اين روزها در كنار اين  مى گردند، اما صحنه دلخراش
ذوق زدگى شهروندان وجود دارد تهديد غول آتش در پارك 

طبيعى ناژوان به عنوان ريه نصف جهان است.
ــك در كنار  ــعله اى كوچ ــر خانواده اى ش هرچند به ظاه
ــن كرده تا لحظات گرم زندگى خود را به  رودخانه اى روش
ــعله كوچك مى تواند  ــر كند، اما اين ش گرماى آتش گرم ت
ــهرى كه اين روزها اميد نيم بندش  فاجعه اى باشد براى ش
تنها به همين ريه نيم بندى است كه هر از چندى اكسيژنى 

به رگ هاى نحيف و بيمار شهر تزريق مى كند.
ــع طبيعي،  ــظ و احياي مناب ــاس ماده 45 قانون حف بر اس

ــاى طبيعى كه بدون اخذ  آتش زدن در جنگل ها و پارك ه
ــد كامال ممنوع  اجازه و نظارت دقيق ماموران مربوطه باش
است، در صورت بي مباالتي يا ايجاد حريق در اين مكان ها 
فرد مرتكب در مراجع قضايي به حبس از دو ماه تا يك سال 

محكوم خواهد شد.
به استناد اصل ماده 46 قانون حفظ و احياي منابع طبيعي 
هر فردي كه مبادرت به روشن كردن آتش در تنه درختان 

كند، به زندان از سه ماه تا مدت يك سال محكوم خواهد شد 
و براي صدمه زدن به يك اصله درخت جنگلي كه در جريان 
ــت جريمه نقدي  ــه به پرداخ ــن آتش از بين رفت برافروخت
محكوم مى شود؛در ماده 47 قانون مذكور نيز آمده كه اگر 
فردى در سطوح جنگل و مرتع به صورت عمد آتش سوزي 
به وجود آورد، شعب دادگاه مجرم را به زندان از سه ماه تا 10 

سال محكوم خواهد كرد.
ــهروندان با اين  ــوال مطرح است كه چرا ش حال باز اين س
ــه برپا كردن  ــنگين اقدام ب ــى و جرايم س ــواد قانون همه م
ــه اى از اين ــد و هيچ ترس و واهم آتش در ناژوان مى كنن

محكوميت ها ندارند؟
آتش زدن در ناژوان، تهديدى جدى است

ــى باالى  ــده كه كس ــا عادت ش ــراى خيلى ه ــه اين ب البت
ــرى را دور و بر خود  ــه ناظ ــان تذكر دهد و زمانى ك سرش
ــش زدن در  ــاى دلبخواهانه حتى آت ــه كاره ــى بينند ب نم
ــز همواره  ــهرى ني ــووالن ش دل طبيعت نيز بپردازند. مس
ــدار  ــد جدى مى دانند و هش ــش زدن در ناژوان را تهدي آت
ــارك طبيعى  ــش در پ ــر پايى آت ــه هرگونه ب مى دهند ك
ــارك طبيعى  ــت،زيرا در صورتى كه پ ــوع اس ــاژوان ممن ن
ــران ناپذيرى به  ــارات جب ــود خس ــاژوان دچار حريق ش ن

ــت  ــود،بنابراين الزم اس ــى ش ــهر وارد م ــش از ش اين بخ
ــد و از بروز  ــت هاى ويژه از اين معضل جلوگيرى كنن گش

خسارات مالى و جانى پيشگيرى نمايند.
ــاژوان امكانات و  ــى ن ــارك طبيع ــالف اينكه در پ اما برخ
ــده و اين مبلمان  تجهيزات ايمنى براى طبخ غذا فراهم ش
ــخگوى مراجعه كنندگان به اين  شهرى در طول هفته پاس
ــى اقدام به ــده اى در اوج بى خيال ــت اما بازهم ع پارك اس

 روشن كردن آتش مى كنند .
ــا تاكيد بر حفظ  ــاماندهى مجموعه ناژوان ب مدير طرح س
ــت و پارك جنگلي ناژوان مى گويد: ناژوان ريه اصفهان اس

ــيژن خالصى كه از 1200 هكتار فضاى سبز و درخت   اكس
ناژوان به شهر اصفهان تزريق مى شود ، امتيازى بزرگ براى 
ــهروندان نبايد با  ــود ؛بنابراين ش اين شهر محسوب مى ش
روشن كردن آتش و ايجادآلودگى غير از آسيب زدن به اين 

پارك طبيعى زيبا، ديگر نقاط شهر را نيز آلوده كنند.
حسن شفيعى تصريح مى كند: دود ناشى از آتش، شهروندان 
ــكونت گاه هاى اطراف اين منطقه گردشگرى  ساكن در س
همچون باغ فردوس، قائميه، آتشگاه، نصرآباد و محله هاى 

همجوار را دچار آسيب هاى تنفسى مى كند.
وى اظهار مى دارد: در روزهاى تعطيل و در زمان هاى پيك،  
ــهروندان از پارك قابل توجه است به طورى كه  استفاده ش
براى نظارت و جلوگيرى از روشن كردن آتش نياز به تعداد 
نيروهايى برابر با تعداد درختان داريم كه اين مهم از بضاعت 

شهردارى خارج است و غير منطقى مى باشد.
ــانى و  ــه ناژوان اطالع رس ــاماندهى مجموع مدير طرح س
ــازى جلوگيرى از  ــاى فيزيكى را براى فرهنگ س نظارت ه
ــوان كرده و ادامه  ــن كردن آتش در اين پارك مهم عن روش
ــهروندان در اين خصوص همكارى  ــت ش مى دهد:الزم اس
ــبى وجود داشته  كنند؛البته تاكنون اين تعامل به طور نس
ــال  به گونه اى كه هيچ حادثه و حريقى در طى اين چند س
ــراى جلوگيرى از بروز  ــته ايم و نكات الزم ب در ناژوان نداش

هر حادثه احتمالى به شهروندان اطالع رسانى شده است.
وى هشدار مى دهد:روشن كردن آتش عرصه محيط زيست 
ــن مي برد،از ــارك طبيعي و جنگلي را از بي و نظافت اين پ

ــترى در اين باره انجام شود تا  اين رو بايد فرهنگسازى بيش
شهروندان به اهميت موضوع پى ببرند.

ــهروندان نبايد اجازه  ــت كه ش به هرحال نكته مهم اين اس
دهند ريه نصف جهان طعمه زبانه هاي اين مهمان ناخوانده 
ــود و آتش، حيات همه درختان، حتي انسان هاي حاضر  ش
ــهروندانى كه اقدام به برپايى آتش  در آن را تهديد كند. ش
ــاس مسووليت كنند و  در ناژوان مى كنند اگر قدرى احس
ــى كه خود برپا كرده اند  هنگام ترك اين پارك حداقل آتش
را خاموش كنند تا درختان ريه اين شهر را به ورطه نابودى 
نمى كشانند و به عبارتى ريه اصفهان را در ميان دود و آتش 

نمى سوزانند.

آيت اهللا طباطبايى نژاد:

اداره كل ارشاد اصفهان به هر كتابى اجازه چاپ ندهد
مركز مطالعات راهبردى بسيج رسانه در اصفهان 

افتتاح مى شود
اتباع خارجى داراى كارت مجاز اصفهان

 بيمه سالمت مى شوند
امام جمعه اصفهان با بيان اينكه نمى توان به 
هر كتابى اجازه چاپ داد، گفت: براى محققان 
ــى  ايرادى ندارد كه به همه كتاب ها دسترس
ــند، اما نمى توان هر  كتابى را در  داشته باش

اختيار عموم قرار داد.
ــم  ــف طباطبايى نژاد در مراس آيت اهللا يوس
ــداران و ترويج فرهنگ  ــام كتاب تقدير از مق
ــالم  ــت: از منظر اس كتاب خوانى اظهار داش
ــا آنجا كه  ــت ت ــتن ارزش اس خواندن و نوش
ــم ياد  ــه آن قس ــرآن كريم ب ــد در ق خداون
ــان ها براى تاييد  ــم هاى ما انس مى كند. قس
ــان از  ــم خداوند نش ــت، اما قس حرفمان اس

اهميت آنچه به آن قسم ياد شده دارد.
ــوره نازل  ــتين س وى افزود: پرداختن نخس
ــده به موضوع خواندن و نوشتن، آموختن  ش
به عنوان فديه آزادى اسرا و همچنين مهريه 
ــوره از قرآن در صدر  قرارداد آموختن يك س
اسالم، ديگر مصداق هاى مهم شمردن مقوله 

خواندن و نوشتن است.
ــل انتقال  ــان كتاب را عام امام جمعه اصفه
ــت و بيان  ــتگان به آيندگان دانس علم گذش
ــا را از بين  ــام كتاب ه ــرد: االن هم اگر تم ك

ــل كه  ببرند چيزى از علم نمى ماند و يك نس
بگذرد خبرى از تاريخ و سرنوشت گذشتگان 

وجود ندارد.
ــمانى  ــاره به جنبه روحانى و جس وى با اش
ــان تصريح كرد: هر 2 بُعد انسان نيازمند  انس
خوراك است، بينى و دهان راه رسيدن غذاى 
ــير ورود تغذيه  ــم و گوش مس جسم و چش

جان است.
ــژاد گفت:  براى محققان  آيت اهللا طباطبايى ن
ــى  ايرادى ندارد كه به همه كتاب ها دسترس
ــند اما نمى توان هر كتابى را در  ــته باش داش

اختيار عموم قرار داد.
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: بايد عده اى 
نظارت كنند و توجه داشته باشند كتاب هاى 
نادرست حذف شود و كتاب داران، كتاب هاى 

خوب را در معرض ديد قرار دهند.
وى تشويق جوانان به مطالعه را خواستار شد و 
تصريح كرد: كتاب هاى غيرمفيد و رمان هايى 
با الفاظ زياد و محتواى كم كه فقط سبب تلف 
شدن وقت مى شود را انتشاراتى ها نبايد چاپ 
كنند، مسووالن فرهنگ و ارشاد نبايد مجوز 

بدهند و كتاب داران توزيع نكنند.

رييس سازمان بسيج رسانه استان اصفهان 
ــيج  از افتتاح مركز مطالعات راهبردى بس
رسانه در اصفهان به مناسبت هفته بسيج 

خبر داد.
ــيج  ــاره برنامه هاى بس ــرى درب رضا صف
ــيج  ــتان اصفهان در هفته بس ــانه اس رس
ــيج بهترين زمان  اظهار داشت: هفته بس
ــر در  ــتاوردهاى اين قش براى تبيين دس
ــت و برهمين اساس  37 سال گذشته اس
ــتان اصفهان نيز  سازمان بسيج رسانه اس
براى معرفى توانمندى هاى خود در عرصه 
ــانه اقدام به برگزارى برنامه هايى ويژه  رس

مى كند.
ــات راهبردى  ــاح مركز مطالع وى از افتت
ــرد: اين  ــانه خبر داد و بيان ك ــيج رس بس
ــى و  ــدف رفع نيازهاى پژوهش مركز با ه
ــت  ــانه اى و دس توانمندكردن جريان رس
ــراى مطالعه  ــاى روز ب ــه روش ه يافتن ب
ــه اى  ــى و ريش ــات اساس در موضوع
جريان هاى رسانه اى فعاليت خود را آغاز

 مى كند.
رييس سازمان بسيج رسانه استان اصفهان 

ــانه اى  با بيان اينكه برگزارى رزمايش رس
ــيج  ــازمان بس از مهم ترين برنامه هاى س
رسانه استان اصفهان در هفته بسيج است، 
ــا هدف تبيين جايگاه و  گفت: اين برنامه ب
دستاوردهاى بسيج در عرصه رسانه برگزار 

مى شود.
ــانه ها  ــه اينكه رس ــا توجه ب وى افزود: ب
ــود را در عرصه  ــاى خ ــد توانمندى ه باي
ــدرت و صالبت  ــش ق ــرم و نماي جنگ ن
ــالمى به اثبات برسانند؛ در  جمهورى اس
ــته منتشر شد از  فراخوانى كه هفته گذش
ــتان اصفهان خواستيم  اصحاب رسانه اس
تا توليدات خود را در اين هفته به معرفى 
جايگاه بسيج و دستاوردهاى آن اختصاص

 دهند.
ــزارى اردوى  ــه برگ ــاره ب ــا اش صفرى ب
ــبت هفته بسيج گفت:  رسانه اى به مناس
ــانه از  اين اردو با هدف بازديد اصحاب رس
طرح هاى اقتصاد مقاومتى و براى نمايش 
توانمندى هاى بسيج در محروميت زدايى 
ــازى جامعه از نظر اقتصادى  و توانمندس

صورت مى گيرد.

ــاع و مهاجرين خارجى   مديركل امور اتب
ــه و عراقى  ــتاندارى گفت: اتباع افاغن اس
ــتان اصفهان كه داراى كارت آزمايش  اس
معتبر هستند مى توانند از خدمات درمانى 

بيمه سالمت استفاده كنند.
ــاره به پيگيرى هاى  مهدى سليمانى با اش
ــاع خارجه  ــده در حوزه بيمه اتب انجام ش
ــا توجه  ــت: ب ــتان اصفهان اظهار داش اس
ــترك وزارتخانه هاى  ــه مش ــه تفاهم نام ب
ــكى و  ــان و آموزش پزش ــت، درم بهداش
ــكان  ــى ام ــاه اجتماع ــاون، كار و رف تع
بهره  مندى اتباع افغانستانى و عراقى داراى 
ــالمت  ــش يا هويت از بيمه س كارت آماي

فراهم شده است.
ــات  ــه خدم ــوه ارائ ــوص نح وى در خص
بيمه اى به اتباع خارجى ابراز داشت: اتباع 
ــش معتبر  ــتانى داراى كارت آماي افغانس
مى توانند براى اطالع از جزئيات و ثبت نام 
ــتغال اتباع  ــت، اقامت و اش به دفاتر كفال
ــد و اتباع  ــه مراجعه كنن خارجى مربوط
ــخوان خدمات  ــه دفاتر پيش عراقى نيز ب

ــالمت  دولت ارائه دهنده خدمات بيمه س
كه نشانى آنها در سايت اداره كل امور اتباع 
و مهاجرين خارجى استاندارى درج شده 

است، مراجعه كنند.
ــتاندارى  مديركل اتباع و امور خارجه اس
اصفهان با بيان اينكه هزينه هاى بسترى در 
بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه هاى 
علوم پزشكى از مهر ماه مشمول اين بيمه 
شده اند، ادامه داد: مدت اجراى اين طرح 
ــش ماه پيش بينى شده  در حال حاضر ش
است و بيمه  شدگان از پرداخت 90 درصد 
هزينه بسترى و 70 درصد هزينه بسترى 

موقت معاف مى شوند.
وى با بيان اينكه اتباع عراقى نيز به دفاتر 
ــه دهنده  ــات دولت ارائ ــخوان خدم پيش
ــانى آنها در  خدمات بيمه سالمت كه نش
ــاع و مهاجرين  ــايت اداره كل امور اتب س
خارجى استاندارى درج شده است مراجعه 
ــن مهلت ثبت نام  كنند، اضافه كرد: آخري
ــال  ــرح 25 دى ماه س ــاع براى اين ط اتب

جارى است.

هوا بس ناجوانمردانه دودى است؛

ريه اصفهان در ميان آتش و دود

شهردار اصفهان؛

مطالعات راه اندازى تراموا در حال انجام است
استاندار اصفهان؛

برنامه هاى اقتصاد مقاومتى با برنامه ششم مطابقت داده شود
ــد برنامه هاى  ــران باي ــه مدي ــد بر اينك ــان با تاكي ــتاندار اصفه اس
ــت:  ــد، گف ــذ كنن ــتى اخ ــاد باالدس ــى را از نه ــاد مقاومت اقتص
ــرش  ــه ب ــا تهي ــود و ب ــازى ش ــد بومى س ــا باي ــن برنامه ه ي ا
ــت داده  ــعه مطابق ــم توس ــه شش ــا برنام ــا ب ــتانى در كميته ه اس

شود.
ــه ستاد راهبرى و مديريت اقتصاد  رسول زرگرپور در نخستين جلس
ــه برنامه اقتصاد  ــت: مقام معظم رهبرى بر اينك مقاومتى اظهار داش

مقاومتى نبايد مجزاى از برنامه ششم توسعه باشد، تاكيد داشته اند.
ــتين بار در شهريور سال  وى افزود: واژه اقتصاد مقاومتى براى نخس
ــد كه با هدف مقاوم شدن اقتصاد  89 توسط رهبر انقالب مطرح ش
ــتفاده از امكانات و ظرفيت هاى بالقوه  ــيب ها با اس ملى در مقابل آس
ــب با رويكرد جهادى عملى  ــور به نحو شايسته و مناس و بالفعل كش

شود.

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتى مديريت مصرف و 
حمايت از توليد داخلى است، بيان كرد: مردمى كردن اقتصاد، كاهش 
ــان از الزامات اين نوع  ــتگى به نفت و توجه به صنايع دانش بني وابس

اقتصاد به شمار مى رود.
وى با بيان اينكه اقتصاد مقاومتى، كاهش آسيب پذيرى هم در برابر 
ضعف هاى درونى و هم تهديدهاى بيرونى است، تصريح كرد: در اين 
راستا بسيج سازندگى به اقصى نقاط استان عزيمت و بسترهاى كار 
ــردم، طرح ها را انتخاب  ــى و با توجه به نيازهاى م و فعاليت را بررس

مى كند كه اين قابل تقدير است.
زرگرپور با تاكيد بر اينكه مديران بايد برنامه هاى اقتصاد مقاومتى را 
از نهاد باالدستى اخذ كنند، گفت: اين برنامه ها بايد بومى سازى شود 
ــم توسعه مطابقت  ــتانى در كميته ها با برنامه شش و با تهيه برش اس

داده شود.

ــاره به اينكه مطالعات راه اندازى تراموا در دست انجام  شهردار اصفهان با اش
است، اظهار كرد: به دنبال برگزارى جلسات متعدد، مشكل پروژه تراموا در 
حال رفع شدن است و در آينده اى نزديك قطار شهرى وارد خيابان هاى شهر 

اصفهان مى شود.
مهدى جمالى نژاد با بيان اين خبر گفت: مطالعات اوليه تراموا انجام شده و به 
دليل مزيت هايى همچون ارزان و سريع تر بودن، مى تواند جايگزين خوبى 
براى آن دسته از خيابان هايى كه امكان احداث خطوط BRT را ندارند، باشد.

وى با اشاره به اينكه هزينه احداث تراموا بسيار كمتر از مترو  است، افزود: به 
نظر مى رسد اين وسيله حمل ونقل، به دليل ويژگى هاى خاصى كه دارد از 

سوى مردم با استقبال بيشترى روبه رو شود.
شهردار اصفهان با بيان اينكه پس از راه اندازى مترو، پروژه ترامواى اصفهان 
هم آغاز مى شود،  تصريح كرد: مطالعات راه اندازى تراموا از ميدان استقالل 

تا ميدان جمهورى و از ميدان جمهورى تا ميدان آزادى در حال انجام است.

ــل ونقل عمومى  ــتم هاى رايج حم ــد كرد:تراموا از سيس جمالى نژاد تاكي
شهرهاى كوچك و متوسط محسوب مى شود كه در مسير خود مسافران را در 

ايستگاه هاى مشخص سوار و پياده مى كند.

بايد اميدوار باشـيم آتش روشن 
كردن شهروندان در ناژوان حادثه 
اى ناگوار را رقـم نزند؛ چرا كه اين 
نگرانى وجـود دارد كه درصورت 
ايجـاد حريـق در اين پـارك آيا 
فـداكارى هماننـد خواجـوى ها 
هسـتند كـه از تبديـل شـدن 
يـك جرقه بـه هيواليـى از آتش 

جلوگيرى كند.
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ــت  از دس ــن  بازيك رود  ــى  م ــر  ــه جلوت ــر چ ه ــتقالل  اس  
ــم  ه ــم  تي ــن  ي ا ــان  بازيكن ــى  ي جدا ــل  دلي و  ــد  مى ده
ــل  ــه دلي ــا ب ــردن ه ــر ك ــه قه ــت بلك ــرمربى نيس ــته س خواس

بى انضباطى مالى است.
ــت و به نظر  ــه پايين اس ــى رو ب ــتقالل مظلوم ــش قدرتمندى اس فل
از  ــر  بدت ــازى  بـــــــ ــر  ه در  ــا   آنــــــه ــد  رس ــى  م
در  ــد  ني مى تـــــوا را  ــن  ي ا و  ــوند  مى ش ــل  قبــــ ــازى  ب
سلول هاى سازنده اين تيم احساس كنيد.شايد در ابتداى فصل و اندكى 
پس از آن مى توانستيد لمس كنيد كه اين تيم توان قهرمانى دارد اما 
امروز ديگر نمى توانيد اين قدرت را احساس كنيد هرچند كه اين تيم 

صدرنشين جدول رده بندى باشد. اما دليل اين اتفاق چيست؟
ــتقالل همان خروج كرارى است كه  مهم ترين دليل احساس افت اس
مظلومى روى ماندن او اصرار دارد و مى خواهد او  را در استقالل نگه دارد 

اما ريوالدو را هم فراموش نكنيد.
ــت مى تواند براى يك مربى كابوس باشد  خروج دو بازيكن در يك پس
ــت. نكته اما اينجاست كه خود مظلومى  و البته براى مظلومى هم هس
ــته و هرگز نمى خواسته ريوالدو  در رفت و آمدهاى اخير تاثيرى نداش
ــس، مظلومى ــد. اتفاقا برعك ــته باش را بدهد كه برود يا كرار را نداش
ــدو  ــورد ريوال ــد و در م ــظ كن ــرار را حف ــا ك ــيد ت ــا كوش ــاه  ه  م
ــت  باب ــى روش  نبود.ك ــى  ي جدا ــه  ب ــى  راض ــال  اص ــم  ه
ــاد فري ــكالى  اش ــن  كمتري و  ــى  نظم ــى  ب ــن  تري ــك  كوچ
ــى ميكرش را  ــزرگ و البته پل ــى دو بازيكن ب ــى آورد اما مظلوم  بر م
ــير  مس ــا  دقيق ــا  ت ــرده  ك ــكوت  س و  ــد  ن ا ــه  گرفت
ــه  ك ــح  توضي ــن  اي ــا  ب ــرود  ب را  ــوس  معك
كى روش هر روز قدرتمند تر مى شود و  مظلومى هر روز ضعيف تر چرا 
كه در عرض 10 هفته دو بازيكنش را به دليل بى پولى يا عقد قرارداد به 
صورت اشتباه از او گرفته اند.كرار اگرچه زياد قهر مى كند و كال چندان 
منضبط و متعهد نيست اما واقعيت اين است كه به دليل بد قولى هاى 
ــت كه مدام قهر كرده و تنها سه هفته  ــتقالل اس مسووالن باشگاه اس
براى مظلومى به ميدان رفته و حاال در آستانه جدايى قرار گرفته است.
ــود او  ــى نب ــوارد فن ــا م ــى ي ــش مظلوم ــم موضوع ــدو ه ريوال
ــى  ــراض مال ــا اعت ــت و  ي ــكل داش ــراردادش مش ــوع ق ــا ن ــم ب ه
ــكل  ــا مظلومى  مش ــد او ب ــى نمى كن ــا فرق ــه بود ام ــت. هر چ داش
ــط  ــى روش بود بازيكن وس ــر مظلومى ،ك ــت.در هر صورت اگ نداش
مسابقات از او جدا نمى شد چرا كه فشار وى به باشگاه آنقدر زياد بود كه 
باشگاه امكان نداشت كارى كند كه بازيكنش معترض شود و برود چون 

در آن صورت كى روش زمين و زمان را به هم مى دوخت.

 استقالل و پرسپوليس در امر گلزنى تفاوت ويژه اى با يكديگر دارند. در 
جمع آبى پوشان تقريبا نيمى از بازيكنان گلزنى كرده اند اما پرسپوليس 
ــت تا  ــارها روى مهدى طارمى اس ــاوت دارد و همه فش ماجرايى متف

گلزنى كند.
مى توان به سادگى نوشت: «پرسپوليس يك على دايى الزم دارد، يك 
ــت هجده قدم هم بوى گل بدهد نه يك  فرشاد پيوس كه حتى از پش
ــت و طارمى را  ــه را درآورد». مى توان اين را نوش طارمى كه فرياد هم

زير كوهى از فشار قرارداد.
ــفر دور دنيا گفت  ــتگى طارمى از س مى توان حتى مثل برانكو از خس
ــرون آورد اما واقعيت  ــار بي ــپوليس را مثال از زير فش و ماهى ليز پرس
ــت كه طارمى هفت گل تاكنون براى  ــت، بلكه واقعيت آنس اين نيس
پرسپوليس زده و در صدر جدول رده بندى گلزنان ليگ ايستاده است.
ــپوليس است»، طارمى  ــت: «طارمى على دايى پرس در واقع بايد نوش
ــت كه كريم باقرى  ــت، پرسش اين اس ــاد پيوس پرسپوليس اس فرش
ــپوليس  ــتيلى و عبدى و مهدوى كياى پرس و كرمانى و محرمى و اس
ــپوليس كمك كند و بخشى از وظايف گلزنى  كيست كه به دايى پرس

را بر دوش بگيرد؟
ــون  تاكنـ ــى  مظلـــومـ ــز  پرويـــــ ــتـــــــــقالل  دراس
ــار  ــط  ب ــه فق ــپوليس هم ــا در پرس ــد. ام ن ــر گل زده ا 10 نف
او  ــگار  ن ا و  ــد  ن ا ــه  انداخت ــى  طارم دوش  روى  را  ــى  گلزن
ــت كل تيم توپ را به او برسانند.  اين  ــت كه قرار اس معجزه گرى اس
همه در حالى است كه چنين روشى اوال تاكتيك محدودى است كه با 
قفل شدن طارمى كل تيم را از گلزنى دور مى كند و ثانيا آنكه فشار را 

روى شانه هاى طارمى باال مى برد.
ــتون، خالقى فر، احمد زاده،  با اين حال بايد از عليپور، عاليشاه، بنگس
ــت كه چرا  در گلزنى پرسپوليسى كه به اندازه  نورالهى  و بقيه هم نوش
انگشتان دو دست مى تواند موقعيت خلق كند، همكارى كافى ندارند؟ 
و چرا بايد همه خواسته هاى يك تيم از يك بازيكن در راس تيم باشد؟ 
ــت كه  از برانكو هم بايد در موردش پرسيد كه چرا  ــى اس اين پرسش
پرسپوليس او ديجيتالى بازى مى كند اما مونولوگ توقع گلزنى دارد؟

برانكو بايد زودتر مى فهميد
برانكو اگر بر اين باور است كه طارمى روى چمن مصنوعى خسته بوده 
و بعد از مسابقه در اين مورد حرف مى زند، بهتر بود مثل پرويز مظلومى 
كه خسرو حيدرى و البته ميثم مجيدى را اصال به اهواز نبرد، طارمى 
را به ميدان نمى فرستاد يا اينكه بعد از گل اول او را تعويض مى كرد نه 
ــار روى او را نگه دارد.خسته بودن و عدم تمركز  اينكه تا دقيقه 90 فش
طارمى را آمار گل نزدن هاى او در پايان مسابقه نشان مى داد و نيازى 

به موشكافى نداشت. 
در واقع از برانكو اين توقع مى رود كه قبل از ديگران متوجه خستگى 
و عدم تمركز طارمى شود و در كنار طارمى بازيكنان ديگرى هم براى

باز شدن گره ها داشته باشد.

سرخابى ها

اتفاقاتى كه استقالل و مظلومى را 
ضعيف مى كند

تفاوت هاى گلزنى 
در استقالل و پرسپوليس

ــران در دوران فعاليتش در اين  ــرمربى تيم ملى فوتبال اي  س
تيم دروازه بانانى را دعوت كرد تا شايد بتوانند براى چند سال 
ــر انتخاب هاى او  ــت كنند اما اكث ــس تورى محافظ از اين قف

دوام الزم را نداشتند.
ــراى دعوت از  ــارها ب ــان  فش ــى روش  در مي ــى كه ك درحال
مهدى رحمتى نياز به نمايش خوبى از دروازه بان هاى تيم ملى 
دارد، اين اتفاق به صورت معكوس رخ داده و دروازه بان هاى تيم 

ملى ايران پى در پى اشتباه مى كنند.
از رحمتى تا رحمان

در ميانه راه رقابت هاى مقدماتى جام جهانى، وقتى كى روش 
رحمتى را كنار گذاشت، رحمان  احمدى چنان قفلى بر دروازه 
ــدند كه  ــئول زد كه برخى  بر اين باور ش تيم ملى ايران  در س
ــود در آن هفت دقيقه  رحمان از رحمتى بهتر بوده و اگر او نب

پايانى بازى كره جنوبى حتما قفل دروازه ايران را باز مى كرد.
ــه رحمان  احمدى و البته يكى دو اشتباهى كه  همان حماس
رحمتى در بازى هاى قبلى داشت، موجب شد تا مدت ها كسى 
ــد و هيچكس حتى به رحمتى  با كى روش كارى نداشته باش

فكر هم نكند.
دانيال داورى

ــتان دروازه بان ها  ــى روش و داس ــا ماجراى ك با اين وجود ام
ــوم كى روش ــه دليلى نامعل ــد چون ب به همين جا ختم نش
ــت و از  ــار گذاش ــم ملى كن ــم از تي ــدى را ه ــان احم  رحم
ــتفاده كرد. دانيال اما به هيچ وجه انتظارات  دانيال داورى اس

ــه در ايران و چه در  ــتباه مى كرد چ را برآورده نكرد او مدام اش
ــه حذف او از ــان دورگه منجر ب ــتباهات اين دروازه ب اروپا.اش

ــد، تا پس از آن حقيقى دروازه بان تيم ملى   تيم ملى ايران ش
ايران شود.

حقيقى
اين انتخاب كى روش بيشتر از انتخاب هاى قبلى دوام آورد. با 
اين حال حقيقى هرگز در حد و اندازه هاى يك منجى نبود، او 
ــد. ــتباه كرد اما هرگز هم منجى نش كمتر از دانيال داورى اش

حقيقى در استراليا و در مسابقه پنالتى ها تا توانست گل دريافت 
كرد و حتى يكى از توپ ها را هم نتوانست مهار كند، اگرچه در 
ضيافت پنالتى ها كسى دروازه بان را مقصر اصلى نمى داند اما 
حقيقى حتى يك توپ را هم در جهت درست نرفت تا اميدى 
به خلق حماسه وجود نداشته باشد.پس از دو اشتباه پى درپى 
توسط حقيقى در ديدارهاى ژاپن و تركمنستان و نهايتا عدم 
صدور ويزا براى گوام، بيرانوند درون قفس تورى تيم ملى ايران 
در جزيره اسرار آميز ايستاد تا تغييرات در درون دروازه ايران 
بر خالف قانون ننوشته اى كه مى گويد كمترين تغيير بايد در 

درون دروازه باشد، همچنان ادامه پيدا كند.
بيرانوند

بيرانوند را شايد از منظر اصولى بدترين انتخاب  كى روش بايد 
دانست چرا كه اين دروازه بان در تيم خودش هم دوام نياورده و 
نظم نداشته است. او حتى در اردوى تيم ملى هم با سوشا مكانى 
ــخت گيرى هاى  ــت  تا كارشناسان با وجود س درگيرى داش

كى روش از اين انتخاب و انتخاب سوشا مكانى به عنوان يكى از
ــه اينجا بود  ــب كنند.نكت ــى، تعج ــاى تيم مل  دروازه بان ه
ــد و بيرانوند  ــط از آب درآم ــاب كى روش هم غل كه اين انتخ
ــيده بود ــه پايان رس ــاى كى روش ب ــه تعويض ه درحالى ك
ــد آنهم در لحظه اى كه هيچ اتفاق خاصى قرار نبود   اخراج ش

ــت مى كرديم.در واقع  ــا يك گل از گوام درياف رخ دهد و نهايت
ــت ها خوب بازيكن  بايد گفت كى روش هر چقدر در ديگر پس
انتخاب مى كند، در بحث انتخاب دروازه بان ناتوان نشان داده 
و تقريبا همه انتخاب هايش غلط بوده و با آنها كه اندكى بهتر از 

ديگر دروازه بان ها بوده اند نيز به مشكل برخورد كرده است.

ــتناكى كه داد، هواداران يونايتد را به ــوتى هاى وحش ــرخ با س ــياطين س همسر مهاجم جوان ش
 خشم آورد و شوهرش را در وضعيت بسيار بدى قرار داده است.منچستر يونايتد در 
هفته سيزدهم رقابت هاى ليگ برتر انگليس پيروزى ارزشمندى به دست آورد و 
موفق شد كه در ورزشگاه خانگى واتفورد با نتيجه 2 بر يك به پيروزى برسد.همسر 
آنتونى مارسيال، مهاجم شياطين سرخ، او را در شرايط بسيار بدى قرار داده است. او 
قبل از ديدار يونايتد برابر واتفورد در صفحه اينستاگرام خود براى همسرش آروزى 
موفقيت در اين ديدار كرد، اين درحالى بود كه اين ستاره جوان فرانسوى نتوانست 
به خاطر آسيب ديدگى تيمش را همراهى كند.بدتر اينكه همسر مارسيال عكس 
ــر كرد كه اين باعث شد تا بسيار او  ورزشگاه امارات را به جاى اولدترافورد منتش
ــرايط بدى قرار بگيرد. البته او خيلى سريع به  را مسخره كنند و همسرش در ش
سوتى وحشتناكش پى برد و آن عكس را حذف كرد.مارسيال در فصل جابه جايى 
تابستانى با 36 ميليون پوند به شياطين سرخ پيوست. اين بازيكن جوان فرانسوى 

خيلى سريع در تيم جديدش جا افتاد و بازى هاى درخشانى را به نمايش گذاشته است. 

ــازمان در هفته بسيج را  ــتان اصفهان برنامه هاى اين س ــيج ورزشكاران اس رييس سازمان بس
ــازمان در هفته بسيج ــدى در مورد برنامه هاى اين س ــريح كرد. مهدى اس تش

ــتقبال از مدال آوران تيم ملى ووشو بود كه روز   اظهار داشت: اولين برنامه ما اس
ــد. همچنين عليرضا نصرآزادانى، شهربانو منصوريان و  جمعه گذشته برگزار ش
محسن احمدى مدال آوران بسيجى تيم هاى ملى تكواندو و ووشو هم در برنامه 
چهارباغ حضور خواهند يافت.اسدى با اشاره به برنامه اين سازمان براى سركشى 
به دو خانواده شهيد ورزشكار ادامه داد: سازمان بسيج ورزشكاران استان اصفهان 
ــور شناخته شد كه به همين منظور توسط  امسال به عنوان برترين سازمان كش
سردار نقدى، رييس سازمان بسيج مستضعفين كشور از مديركل ورزش و جوانان 
استان تجليل به عمل آمد.رييس سازمان بسيج ورزشكاران استان بيان داشت: در 
اين هفته كليه مسابقات ليگ برتر و مسابقات استانى با گراميداشت هفته بسيج 
برگزار خواهند شد و در بين دو نيمه دربى فوتبال اصفهان در جام حذفى نيز، از 

سه خانواده شهيد مدافع حرم تجليل خواهيم كرد.

سـوتى وحشتناك همـسر مـارسيال از خانواده شهداى مدافع حرم در دربى اصفهان تجليل مى شود

براى تعيين اولين فيناليست جام حذفى 
ــپاهان امروز در ورزشگاه  ذوب آهن و س
ــهر به مصاف هم مى روند تا پاى  فوالدش

ــخص  اصفهانى فينال مش
شود.

 سه ماه و نيم پس از رويارويى ذوب آهن 
ــاى ابتدايى  ــپاهان در هفته ه و س
ــروز براى  ــم ام ــن دو تي ــگ اي لي

ــن فصل به  ــن مرتبه در اي دومي
مصاف هم مى روند البته نه در 

ــت ليگ كه در نيمه نهايى جام حذفى. قالب ديدار برگش
اولين شهرآورد اصفهان در فصل جارى با برترى طاليى ها 
به پايان رسيد تا دومين برد پياپى سپاهان در ليگ پانزدهم 
ــد. با اينكه  مترادف با دومين باخت متوالى ذوب آهن باش
ــان بودند كه با  در آن مسابقه اين طاليى پوش
دشت هر سه امتياز بازى لبخندزنان زمينه 
ــابقه را ترك كردند اما در فاصله اين دو  مس
شهرآورد زندگى بيشتر باب ميل شاگردان 
ــت.ذوب آهن  ــدى بوده اس يحيى گل محم
ــت را نديد تا  ــز ديگر رنگ باخ پس از آن هرگ
شكست برابر همشهرى به نوعى براى اين تيم 
ــد. اوضاع البته تا مدتى  خوش يمن بوده باش
پس از برد در شهرآورد بر وفق مراد طاليى ها 
ــپاهان وارد بحرانى  هم بود اما پس از آن س
ــت و حتى منجر به  ــد كه تا همين اواخر هم ادامه داش ش
تغييرات در كادر فنى شد.ذوب آهن و سپاهان در حالى در 
نيمه نهايى با هم مالقات مى كنند كه هر دو تيم از يك مسير 
جنجالى به اين مرحله رسيده اند. ذوب آهن پس از شكست 
ــهرآورد در هفته دوم ليگ برتر طى دو ديدار متوالى  در ش
هر دو تيم پرطرفدار پايتخت را در ورزشگاه آزادى شكست 
ــتقالل كه بدون كوچك ترين  داد. برخالف برد مقابل اس
ــت آمد، پيروزى برابر پرسپوليس با  حرف و حديثى به دس
چاشنى اشتباهات داورى رقم خورد. دو ماه و نيم پس از آن 
بازى جنجالى، ذوب آهن و پرسپوليس در يك چهارم نهايى 

جام حذفى و اين بار در ورزشگاه فوالدشهر به هم رسيدند 
و از بخت بد اشتباهات داورى در اين مسابقه هم به نفع تيم 
اصفهانى بود تا صعود ذوب آهن به نيمه نهايى تحت تاثير 
جنجال هاى پس از مسابقه قرار گرفته و شيرينى برد اندكى 

به كام سبزپوشان تلخ شود.
ــدى جواز حضور  ــاگردان گل محم يك روز پس از آنكه ش
ــهرى هم براى  در نيمه نهايى را گرفتند طاليى هاى همش
ــدن يك پاى ديگر آن بازى به مصاف راه آهن  مشخص ش
رفتند. اين مسابقه هرچند برخالف بازى يك روز قبل از آن 
با حرف و حديث خاصى همراه نبود اما از اين نظر يك مسابقه 
كامال ويژه به حساب مى آمد كه در آن كاپيتان سپاهان با 
حفظ سمت ماموريت داشت تا تيم اصفهانى را تنها چهار روز 
پس از كناره گيرى حسين فركى به نيمه نهايى جام حذفى 
برساند. محرم نويدكيا كه البته در اين راه از مجيد بصيرت و 
قاسم زاغى نژاد نيز كمك گرفت در كسوت سرمربى موقت 
ــد تا اين ماموريت را با موفقيت به پايان  سپاهان موفق ش
ــهرآورد اصفهان در اين مرحله از رساند و به اين ترتيب ش

 جام حذفى شكل بگيرد.از آنجا كه ذوب آهن قهرمان دوره 
قبلى جام حذفى و سپاهان مدافع عنوان قهرمانى ليگ برتر 
ــوپرجام را دارد. سوپرجامى كه است اين مسابقه حكم س

ــال شكسته شده و پيش   قرار بود طلسم آن باالخره امس
ــود اما به بهانه  از آغاز فصل بين دو تيم اصفهانى برگزار ش

عجيب و غريب رويارويى دو تيم در هفته دوم منتفى شد.
ــرايط به گونه اى رقم خورد كه ذوب آهن و  با اين وجود، ش
سپاهان در جام حذفى به هم برسند و همان طور كه تا قبل 
از لغو بازى سوپرجام قرار بر آن بود دو تيم اصفهانى به جاى 
ــه مرتبه در طول اين فصل با هم ديدار كرده و در  دو بار س
مسابقه اى با هم دست و پنجه نرم كنند كه پيروزى در آن 
مترادف است با راه يابى به فينال و هرچه نزديك تر شدن به 

يكى از جام هاى اين فصل.

ــرباز كرد او را به  ــرمربى تيم ملى فوتبال ايران با حمايتى كه از يك س  س
جام ملت هاى آسيا برد اما اين بازيكن فعال قصد بازگشت ندارد و كسى هم 

سراغ مقصران اين اتفاق ناخوشايند را نمى گيرد.
ــايد برترين مربى  ــت و ش كارلوس كى روش از نظر كارنامه فوق العاده اس
ــالق چندان صحيح  ــت كه تاكنون به ايران آمده، اما او در موضوع اخ اس
ــرمربى تيم ملى را قضاوت  ــد خودش بايد س عمل نكرده و به نظر مى رس
ــره بدهد.برخى موارد در مصاحبه ها  كند و به الفاظى كه به كار مى برد نم
ــاره كرد  به جاى خود، ابتدا بايد به پايبندى به اصول اخالقى در عمل اش
ــيد كه آيا  كى روش در تيم ملى پايبندى هاى اصول گرايانه داشته  و پرس
است؟ در ماجراى پوالدى كى روش اصول، قوانين و اخالق را زير پا گذاشت 
ــران خوردند.پوالدى برخالف  و البته چوبش را هم خودش و هم مردم اي
ــربازى اش به تيم ملى  ــن كردن تكليف س تمامى مردان ايران بدون روش
ــات و همراهى كرد تا وى به عنوان  ــد و كى روش هم با او مماش دعوت ش
ــه در نهايت همين  ــرباز فرارى به ميليون ها جوان ايرانى بخندد و البت س
پايبند نبودن به اصول و قوانين كشور موجب شكست تيم ملى در مسابقات 
ــد.صرف نظر از مصاحبه هاى مختلف عليه ترابيان  جام ملت هاى آسيا ش
ــور همين مصاحبه آخر در مورد  و مربيان مختلف ليگ و وزير ورزش كش
رحمتى كه چالش شخصيت رحمتى را به دنبال داشت هم ابهاماتى دارد كه 
قابل بحث است، يا حتى كلمه «ناپديد شويى» كه ابهام داشت و كى روش 

آن را به اسدى منتسب كرد.

ــهميه المپيك در آخرين  ــيدن به س مه لقا جام بزرگ مى گويد براى رس
ميدان باقى مانده، تيم تفنگ به تمرين با فشنگ نياز دارد.

ــابقات ــدن تاريخ مس ــخص ش ــران در خصوص مش ــوش تفنگ اي ملى پ
ــدن توزيع سهميه  ــهميه المپيك اظهار كرد: بعد از منتفى ش ــب س  كس
ــهميه به بهمن ماه موكول ــابقات كسب س در كويت، زمان برگزارى مس

ــت. دو ماه باقى مانده، فرصت خوبى براى تمرين است. اردوهاى   شده اس
تيم تفنگ از هفته آينده شروع مى شود كه البته من ديرتر به اردوها ملحق 
مى شوم.وى ادامه داد: در بخش بادى به اندازه كافى تمرين داشته ايم و با 

يك ماه تمرين هم آماده مى شويم. 
ــط احمدى و خدمتى كسب شده و  دو سهميه در تفنگ بادى بانوان توس
بايد براى كسب سهميه در تفنگ سه وضعيت تالش كنيم. در حال حاضر 
ــنگ مواجه  به اردوى خفيف نياز داريم. اما در بخش خفيف با كمبود فش
ــهميه اردويى در خارج از كشور  ــتيم و اميدوارم تا مسابقات كسب س هس
داشته باشيم تا بتوانيم فشنگ الزم را تهيه كنيم. تمرين خشك فايده اى 
ندارد. رقباى ما روزانه نزديك به 200 فشنگ شليك مى كنند در حالى كه 

ما نزديك به مسابقات با فشنگ تمرين مى كنيم.
ــتن ركورد برون مرزى تفنگ سه وضعيت در  جام بزرگ با اشاره به شكس
كويت گفت: تنها 10 روز با فشنگ تمرين كرديم. من به حدى از آمادگى 
ــه وضعيت را بشكنم و به فينال  رسيدم كه توانستم ركورد برون مرزى س

راه پيدا كنم. 

ــه هماهنگى دربى اصفهان در مرحله نيمه نهايى جام حذفى فوتبال  جلس
كشور در فرماندارى لنجان برگزار شد.

ــوب مرحله  ــان در چارچ ــپاهان اصفه ــن و س ــاى ذوب آه ــدار تيم ه  دي
ــوم آذرماه از ساعت  ــور روز سه شنبه س نيمه نهايى جام حذفى فوتبال كش
ــهر برگزار مى شود. ــگاه فوالدش 14:30 به ميزبانى تيم ذوب آهن در ورزش
عليرضا جهانشاهى، دبير هيات فوتبال استان اصفهان با بيان اينكه تدابير الزم 
براى برگزارى هرچه بهتر اين مسابقه از سوى هيات فوتبال درنظر گرفته شده 
است، گفت: جلسه هماهنگى اين ديدار پيش از ظهر امروز با حضور معاون 
فرماندارى لنجان، نمايندگان باشگاه ذوب آهن و سپاهان، يگان ويژه انتظامى 
استان اصفهان و نيروى انتظامى شهرستان لنجان، در محل فرماندارى لنجان 
برگزار شد.وى با اشاره به مصوبات اين جلسه گفت:درب ورزشگاه فوالدشهر 
جهت ورود تماشاگران دو تيم با هماهنگى يگان ويژه انتظامى استان اصفهان 
ــود و عوامل اجرايى هيات فوتبال استان اصفهان نيز  از ساعت 12 باز مى ش
ــگاه فوالدشهر  ــاعت 11 در ورزش به منظور ايجاد هماهنگى هاى الزم از س
حاضر مى شوند.دبير هيات فوتبال استان اصفهان ادامه داد: طبق هماهنگى 
ــدار درنظر گرفته  ــراى فروش در اين دي ــداد 8 هزار بليط ب انجام گرفته تع
ــهم ــن و 4 هزار بليط س ــهم تيم ذوب آه ــت كه 4 هزار بليط س ــده اس ش

 تيم سپاهان خواهد بود. جهانشاهى با بيان اين مطلب عنوان كرد: جايگاه هاى 
ــهر در اين بازى به هواداران تيم سپاهان و  1، 2، 17 و 18 ورزشگاه فوالدش

ساير سكوها به هواداران تيم ذوب آهن اختصاص داده شده است.

اشتباهى كه كى روش در 
موردپوالدى كرد

مه لقا جام بزرگ: 
براى المپيكى شدن، فشنگ مى خواهيم

درهاى ورزشگاه فوالدشهر از ساعت 12
به روى تماشاچيان گشوده مى شود

براى تعيين اولين فيناليست جام حذفى 
ــپاهان امروز در ورزشگاه  ذوب آهن و س
ــهر به مصاف هم مى روند تا پاى  فوالدش

ــخص  اصفهانى فينال مش
شود.

 سه ماه و نيم پس از رويارويى ذوب آهن 
ــاى ابتدايى  ــپاهان در هفته ه و س
ــروز براى  ــم ام ــن دو تي ــگ اي لي

ــن فصل به  ــن مرتبه در اي دومي
مصاف هم مى روند البته نه در 

ــت ليگ كه در نيمه نهايى جام حذفى. قالب ديدار برگش
اولين شهرآورد اصفهان در فصل جارى با برترى طاليى ها 
به پايان رسيد تا دومين برد پياپى سپاهان در ليگ پانزدهم 
ــد. با اينكه  مترادف با دومين باخت متوالى ذوب آهن باش
ــان بودند كه با  در آن مسابقه اين طاليى پوش
دشت هر سه امتياز بازى لبخندزنان زمينه 
ــابقه را ترك كردند اما در فاصله اين دو  مس
شهرآورد زندگى بيشتر باب ميل شاگردان 
ــت.ذوب آهن  ــدى بوده اس يحيى گل محم
ــت را نديد تا  ــز ديگر رنگ باخ پس از آن هرگ
شكست برابر همشهرى به نوعى براى اين تيم 
ــد. اوضاع البته تا مدتى  خوش يمن بوده باش
پس از برد در شهرآورد بر وفق مراد طاليى ها 
ــپاهان وارد بحرانى  هم بود اما پس از آن س
ــت و حتى منجر به  ــد كه تا همين اواخر هم ادامه داش ش
تغييرات در كادر فنى شد.ذوب آهن و سپاهان در حالى در 
نيمه نهايى با هم مالقات مى كنند كه هر دو تيم از يك مسير 
جنجالى به اين مرحله رسيده اند. ذوب آهن پس از شكست 
ــهرآورد در هفته دوم ليگ برتر طى دو ديدار متوالى  در ش
هر دو تيم پرطرفدار پايتخت را در ورزشگاه آزادى شكست 
ــتقالل كه بدون كوچك ترين  داد. برخالف برد مقابل اس
ــت آمد، پيروزى برابر پرسپوليس با  حرف و حديثى به دس
چاشنى اشتباهات داورى رقم خورد. دو ماه و نيم پس از آن 
بازى جنجالى، ذوب آهن و پرسپوليس در يك چهارم نهايى 

مرحله نيمه نهايى جام حذفى؛

                         سـوپـرجـام قبل از جـام

ماجراى كى روش و 
انتخاب دروازه بان هايش؛

قفس تـورى
 كه ثبـات ندارد!
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بازى هاى محلىراز موفقيت

ــكار زندگى  كليد موفقيت در زندگى، آگاه بودن از زواياى پنهان و آش
است كه در طول روز گاهى از آنها چشم پوشى مى كنيم. 

ــده و باز نمى شود،  ــفت ش ــما (از نوع لوال دار) س - اگر پنجره منزل ش
هيچ گاه مستقيما به چهارچوب پنجره ضربه نزنيد، بلكه يك قطعه تخته 
صاف روى قابى كه لوال دارد بگذاريد، با يك چكش روى اين قطعه ضربه 
بزنيد تا پنجره آزاد شود. اين كار از آسيب ديدن رنگ پنجره جلوگيرى 

خواهد كرد.
ــت و نهايتا رابطه شما را چگونه  - بايد ببينيد عاقبت هر رفتارى چيس
ــما انجام  ــكل كارى براى ش مى كند؟ لجبازى جز پيچيده كردن مش

نمى دهد!
ــتين و مهم ترين گام به سوى برخورد  - برخورد صحيح با همسر، نخس
صحيح با خانواده اوست. سعى كنيد پيوند ميان او و خانواده اش را درك 
ــد خانواده  ــد. يادتان باش كنيد و از او بخواهيد در اين پيوند پايدار باش

همسرتان براى او مانند خانواده شما براى خودتان است.
- برخى روانشناسان توصيه مى كنند. زمان مى تواند بهترين دوست و 
دشمن شما باشد در صورتى كه شما هم مادر هستيد و هم يك زن شاغل 

بهتر است از زمان بيشترين بهره را ببريد.
 به عنوان مثال مى توانيد در روز جمعه چندين مدل غذا بپزيد و سپس 
ــپزى كنيد و از  ــيد آش آنها را فريزر كنيد تا در طول هفته مجبور نباش

همان غذا استفاده كنيد.
ــتن به غريبه ها و مردم كوچه و بازار نيست،  - ادب، فقط احترام گذاش
ــت كه به آدم هاى تكرارى پيرامونش، لبخند بزند و  ــى اس مؤدب كس

احترام بگذارد!
ــت كه مى توان از دنيا گرفت، پس هميشه  ــاد بودن تنها انتقامى اس ش

شاد باش.
ــه چيز به يك آدم بزرگ بياموزد : 1- شاد  يك بچه همواره مى تواند س
بودن بدون دليل 2- دائم به كارى مشغول بودن 3- تقاضا كردن آنچه 

با تمام وجود مى خواهد.
ــانى نيست. مخصوصا هنگام خواب و  مبارزه با احساسات منفى كار آس

استراحت بيشتر به ذهن انسان هجوم مى آورند. 
ــود دارد،  ــاله اى وج ــعى كنيد اگر مس ــى خواهيد بخوابيد س وقتى م
ــت، از دل يكديگر در ــى اى هس ــد و اگر ناراحت آن را حل و فصل كني

آوريد.

ــرش كه در زندان بود نوشت: پسرم  روزي پيرمردي نامه اي به پس
ــتي و من هم  ــخم بزنم، چون تو نيس ــال نمي توانم زمين را ش امس
ــدر، حتي فكر  ــت: پ ــر در جواب نامه پدر نوش توانش را ندارم. پس
شخم زدن زمين را هم نكن چون من پول هايي كه دزديده ام را آنجا 
ــر را خوانده بودند، تمام زمين را  دفن كرده ام. پليس ها كه نامه پس
كندند اما چيزي پيدا نكردند. پسر نامه ديگري براي پدرش نوشت 
و گفت: پدرجان، اين تنها كاري بود كه توانستم برايت انجام دهم، 

زمينت آماده است.

نگاه ها همه بر روى پرده سينما بود..
اكران فيلم شروع شد، شروع فيلم، تصويرى از سقف يك اتاق بود.

دو دقيقه بعد همچنان سقف اتاق…سه،چهار، پنج……..،
هشت دقيقه اول فيلم فقط سقف اتاق! صداى همه در آمد...

اغلب حاضران سينما را ترك كردند!
ــاز قطع نخاع  ــد پايين و به جانب ــن حركت كرد و آم ناگهان دوربي
خوابيده روى تخت رسيد. در آخر زيرنويس شد؛ اين تنها 8 دقيقه از 

زندگى اين جانباز بود…!!!

شعر  حكايت 

خاك عاشقى مى داند، گريه مى كند، رنج مى كشد
و صبر مى كند، سر به آستان مرگ مى گذارد، بر شانه هايش گريه مى كند
اما نمى ميرد، خاك عاشقى صبور است، بر برگ هاى پاييز بوسه مى زند

تقدير جهان را عوض مى كند، جوانه ها را بيدار، و درخت ها را خواب مى كند
اما خود، هرگز نمى خوابد، خاك عاشقى صبور است، كه سال ها و سال ها

براى آسمان صبر مى كند،و من، همانم، كه از خاك آمده ام
چون خاك عاشقم، و چون خاك، روزى، صبورى را هم خواهم آموخت

آيينه پرسيد كه چرا دير كرده است
نكند دل ديگري او را اسير كرده است
خنديدم و گفتم او فقط اسير من است
تنها دقايقي چند تأخير كرده است

گفتم امروز هوا سرد بوده است
شايد موعد قرار تغيير كرده است
خنديد به سادگيم آيينه و گفت

احساس پاك تو را زنجير كرده است
گفتم از عشق من چنين سخن مگوي
گفت خوابي، سال ها دير كرده است
در آيينه به خود نگاه مي كنمـ  آه!
عشق تو عجيب مرا پير كرده است
راست گفت آيينه كه منتظر نباش
او براي هميشه دير كرده است.

كاريكاتور

جواب سودوكو  شماره 1737سودوكو  شماره 1738

جواب معما 1736 معما 1737
  با آل على هر كه در افتاد ، ور افتاد .

 با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت !
 با اين ريش مى خواهى برى تجريش ؟

 با پا راه برى كفش پاره ميشه، با سر كاله !
 با خوردن سيرشدى با ليسيدن نميشى !

باد آورده را باد مى برد !
 با دست پس ميزنه، با پا پيش مى كشه !

 بادنجان بم آفت ندارد !
 بارون آمد، ترك ها بهم رفت !

 بار كج به منزل نمى رسد !
 با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هيچ كدام 

با هرهيچ كدام هر دو !

بازى اشكنك داره ، سر شكستنك داره !
 بازى بازى، با ريش بابا هم بازى !

 با سيلى صورت خودشو سرخ نگه مى داره !
 با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

با گرگ دنبه مى خوره، با چوپان گريه مى كنه !
 باالباالها جاش نيست، پايين پايين ها راش نيست !

 باالتو ديديم ، پايينتم ديديم !
با مردم زمانه سالمى و والسالم .

تا گفته اى غالم توام، مى فروشنت !
  با نردبان به آسمون نمى شه رفت !

 با همين پرو پاچين، مى خواهى برى چين و ماچين؟
 بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد !

ــى نى.نونو.دختر پنجم  ــر دارد.نانا.ننه.ن - پدر مارى پنج دخت
چه نام دارد؟

- همه جاى زمين ترتيب زمانى هست.اما جايى هست كه اين 
ترتيب زمانى نيست مثال ديروزهميشه قبل از امروز است ولى 

در اين مكان امروز قبل از ديروز است.آنجا كجاست؟

ــرم نهرى خنك و دخترم  ــتند، پس - مادرم ابر و پدرم باد هس
ــترم رنگين كمان و محل  ــت. بس ــرزمينى حاصل خيز اس س
ــان ها مى شوم.  ــت.گاهى باعث آزار انس استراحتم زمين اس

من چيستم؟

ــد. اگر در جمع كردن  چهارهزارو ص
به پنج هزار رسيديد دوباره با ماشين 

حساب جمع بزنيد.
پسربچه مورد نظرپسر پليس بود.

معما ايستگاه ضرب المثل
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ضرب المثل ها

داستان

شهريار كوچولو خميازه كشيد. از اين كه تماشاى آفتاب 
غروب از كيسه اش رفته بود تاسف مى خورد. از آن گذشته 

دلش هم كمى گرفته بود. اين بود كه به پادشاه گفت:
– من ديگر اين جا كارى ندارم. مى خواهم بروم.

شاه كه دلش براى داشتن يك رعيت غنج مى زد گفت:
– نرو! نرو! وزيرت مى كنيم.

– وزيِر چى؟
– وزيِر دادگسترى!

– آخر اين جا كسى نيست كه محاكمه بشود.

ــاه به اش جواب داد: – خب، پس خودت را محاكمه  پادش
ــت. محاكمه كردن خود از  كن. اين كار مشكل تر هم هس
محاكمه كردن ديگران خيلى مشكل تر است. اگر توانستى 
در مورد خودت قضاوت درستى بكنى معلوم مى شود يك 

فرزانه ى تمام عيارى.
ــهريار كوچولو گفت: – من هر جا باشم مى توانم خودم  ش
را محاكمه كنم، چه احتياجى است اين جا بمانم؟ پادشاه 
ــك جايى تو اخترك  ــوم! هوم! فكر مى كنيم ي گفت: – ه
ــب ها مى شنويم.  ــت. صدايش را ش ما يك موش پير هس
ــى و گاه گاهى هم به اعدام  مى توانى او را به محاكمه بكش
ــه عدالت تو  ــن صورت زندگى او ب محكومش كنى. در اي
ــتگى پيدا مى كند. گيرم تو هر دفعه عفوش مى كنى  بس
ــيش. آخر يكى بيشتر  ــته باش ــه زير چاق داش تا هميش

نيست كه.
ــم  ــهريار كوچولو جواب داد: – من از حكم اعدام خوش ش

نمى آيد. فكر مى كنم ديگر بايد بروم.
پادشاه گفت: – نه!

ــهريار كوچولو كه آماده ى حركت شده بود و ضمنا  اما ش
ــباب ناراحتى سلطان پير  هم هيچ دلش نمى خواست اس

بشود گفت:
ــود  ــان دقيقا اجرا بش ــر اعلى حضرت مايلند اوامرش – اگ
مى توانند فرمان خردمندانه اى در مورد بنده صادر بفرمايند. 
مثًال مى توانند به بنده امر كنند ظرف يك دقيقه راه بيفتم. 

تصور مى كنم زمينه اش هم آماده باشد..
چون پادشاه جوابى نداد شهريار كوچولو اول دو دل ماند اما 

بعد آهى كشيد و به راه افتاد.
آن وقت پادشاه با شتاب فرياد زد: – تو را سفير فرموديم!

ــو دلش  ــه مى رفت ت ــور ك ــو همان ط ــهريار كوچول ش
ــتى چه قدر  ــتى راس ــن آدم بزرگ ها راس ــت: اي مى گف

عجيبند!

پيرمرد و شخم زدن زمين

هشت دقيقه

خاك 

تاخير

بازى محلى اَنَبرُسك

ِكالوِروان 

تله پاتى با سكه 

ــود و اغلب به  ــرادى برگزار مى ش ــى يا انف ــازى به صورت تيم اين ب
صورت انفرادى برگزار مى شود، در اين بازى بازيكنان چوب هايى را 
ــود. سپس در يك مكان  مى تراشيدند به طورى كه نوك آنها تيز ش
مناسب كه خاك مرطوبى داشته باشد يا نمناك بوده باشد به طورى 
ــيدن روى زمين  كه اين چوب ها، درون اين خاك فرو رود (با آب پاش
نيز مى توان اين شرايط را فراهم كرد) بازى را انجام مى دهند.در اين 
ــه زمين مى زنند به اين  بازى، افراد به صورت نوبتى، چوب خود را ب
ــت خود را باال آورده و چوب  صورت كه چوب را در دست گرفته، دس
ــپس  ــه صورتى كه چوب درون زمين فرو رود، س را پرت مى كنند ب
ــن صورت به زمين ــان بعدى، چوب خود را به همي بازيكن يا بازيكن
مى زنند و هدف آنها اين است كه چوب يا چوب هايى كه درون زمين 

هستند را با چوبى كه خود به زمين مى زنند، از زمين بَكنند.
ــود به زمين به  ــى كرد، يعنى با زدن چوب خ و اگر بازيكنى چنين م
طورى كه چوب او به درون زمين فرو برود و چوب يا چوب هاى ديگر 
ــن بيندازد، صاحب  ــان را از درون زمين در بياورد و روى زمي بازيكن
ــد و بازيكنى كه چوبش  ــه زمين افتاده مى ش آن چوب يا چوبهاى ب
ــط چوب بازيكن ديگر مى افتاد بايد چوب خود را به آن بازيكن  توس

مى داد.

ــده وسپس روى  ــته مساوى تقسيم ش  در اين بازى بازيكنان به دوس
ــخص مى كنند و يك گروه به  ــب مش ــعاع مناس زمين دايره اى به ش
ــت وپا قرار مى گيرند وهر  قيد قرعه در درون دايره به حالت چهار دس
ــتى بدون آنكه ضربه ى  كدام كالهى به سردارند و دسته ى دوم بايس
ــند يكى از كاله ها را برداشته وبه سرعت  پاى تيم مقابل را خورده باش
ــخص شده برسانند و در  به نقطه اى كه در فاصله ى دورتر از قبل مش
ــتى سعى كنند آنها را حين فرار صاحبان ُكال (تيم درون دايره ) بايس

 بگيرند.

چند نفر از دوستان خود را دور يك ميز بنشانيد و چهار سكه هم شكل 
را در چهار گوشه يك كاله قرار دهيد .

ــما يكى از سكه ها را  ــپس به يكى از حضار بگوييد كه در غياب ش س
برداشته و تاريخ آن را به خاطر بسپارد. سپس به دست ساير دوستان 
ــا كنند و در كاله بگذارند. پس از  بدهد تا آنها نيز تاريخ سكه را تماش

چند لحظه سكه مورد نظر را حدس مى زنيد.
راز: با پشت دست سكه ها را لمس و هركدام را كه گرم تر بود به عنوان 

سكه انتخابى معرفى كنيد.

شازده كوچولو 
( ادامه قسمت نهم)

ــه زده بودند.  جمعيت زيادى دور حضرت على(ع) حلق
مردى وارد مسجد شد و در فرصتى مناسب پرسيد:

 - يا على! سؤالى دارم. علم بهتر است يا ثروت؟
 على(ع) در پاسخ گفت: علم بهتر است؛ زيرا علم ميراث 
ــت و مال و ثروت ميراث قارون و فرعون و هامان  انبياس

و شداد.
ــؤال خود را گرفته بود، سكوت كرد. در   مرد كه پاسخ س
همين هنگام مرد ديگرى وارد مسجد شد و همان طور كه 

ايستاده بود بالفاصله پرسيد:
 - اباالحسن! سؤالى دارم، مى توانم بپرسم؟ امام در پاسخ 
ــتاده بود  آن مرد گفت: بپرس! مرد كه آخر جمعيت ايس

پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟
ــت؛ زيرا علم تو را   حضرت على (ع) فرمود: علم بهتر اس
حفظ مى كند، ولى مال و ثروت را تو مجبورى حفظ كنى.
ــؤالش قانع شده بود، همان  جا كه   نفر دوم كه از پاسخ س

ايستاده بود نشست.
ــد، او نيز همان سؤال   در همين حال سومين نفر وارد ش
ــخش فرمود: علم بهتر است؛  را تكرار كرد، و امام در پاس
زيرا براى شخص عالم دوستان بسيارى است، ولى براى 

ثروتمند دشمنان بسيار!
ــه چهارمين  ــيده بود ك ــخن امام به پايان نرس  هنوز س
ــتانش  ــد. او در حالى كه كنار دوس ــجد ش نفر وارد مس

مى نشست، عصاى خود را جلو گذاشت و پرسيد:
 - يا على! علم بهتر است يا ثروت؟

 حضرت  على (ع) در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر 
ــت؛ زيرا اگر از مال انفاق كنى كم مى شود؛ ولى اگر از  اس
ــران بياموزى بر آن افزوده  علم انفاق كنى و آن را به ديگ

مى شود.
 نوبت پنجمين نفر بود. او كه مدتى قبل وارد مسجد شده 
بود و كنار ستون مسجد منتظر ايستاده بود، با تمام شدن 
سخن امام همان سؤال را تكرار كرد. حضرت  على (ع) در 
ــت؛ زيرا مردم شخص  پاسخ به او فرمودند: علم بهتر اس

پولدار و ثروتمند را بخيل مى دانند، ولى از عالم و دانشمند 
به بزرگى و عظمت ياد مى كنند.

 با ورود ششمين نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب 
ــان جمعيت گفت: حتما اين  او را نگاه  كردند. يكى از مي
ــت يا ثروت! كسانى  هم مى خواهد بداند كه علم بهتر اس
ــنيده بودند، پوزخندى زدند. مرد، آخر  كه صدايش را ش
جمعيت كنار دوستانش نشست و با صداى بلندى شروع 

به سخن كرد:
 - يا على! علم بهتر است يا ثروت؟

ــت؛  ــرد و گفت: علم بهتر اس  امام نگاهى به جمعيت ك
ــت مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتى از  زيرا ممكن اس

دستبرد به علم وجود ندارد. مرد ساكت شد.
 همهمه اى در ميان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا 
ــند؟ نگاه متعجب مردم گاهى  همه يك سؤال را مى پرس

به حضرت  على (ع) و گاهى به تازه واردها دوخته مى شد.
 در همين هنگام هفتمين نفر كه كمى پيش از تمام شدن 
سخنان حضرت  على (ع) وارد مسجد شده بود و در ميان 

جمعيت نشسته بود، پرسيد:

 - يا اباالحسن! علم بهتر است يا ثروت؟
ــه مرور زمان  ــت؛ زيرا مال ب  امام فرمودند: علم بهتر اس
كهنه مى شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسيده 

نخواهد شد.
 سكوت، مجلس را فراگرفته بود، كسى چيزى نمى گفت. 
ــده بودند كه…  ــخ  هاى امام شگفت زده ش همه از پاس
ــد و در ميان بهت و حيرت  نهمين نفر هم وارد مسجد ش

مردم پرسيد:
 يا على! علم بهتر است يا ثروت؟

 امام در حالى كه تبسمى بر لب داشت، فرمود: علم بهتر 
است؛ زيرا مال و ثروت انسان را سنگدل مى كند، اما علم 

موجب نورانى شدن قلب انسان مى شود.
 نگاه هاى متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، 
انگار كه انتظار دهمين نفر را مى كشيدند. در همين حال 
مردى كه دست كودكى در دستش بود، وارد مسجد شد. 
او در آخر مجلس نشست و مشتى خرما در دامن كودك 
ريخت و به روبه رو چشم دوخت. مردم كه فكر نمى كردند 
ديگر كسى چيزى بپرسد، سرهاى شان را برگرداندند، كه 

در اين هنگام مرد پرسيد:
 - يا اباالحسن! علم بهتر است يا ثروت؟

 با شنيدن صداى حضرت على (ع) مردم به خود آمدند:
ــت؛ زيرا ثروتمندان تكبر دارند، تا آنجا كه   علم بهتر اس
ــان علم همواره  ــى مى كنند، اما صاحب گاه ادعاى خداي
فروتن و متواضع اند.  فرياد هياهو و شادى و تحسين مردم 
ــؤال كنندگان، آرام و بى صدا از  مجلس را پر كرده بود. س
ميان جمعيت برخاستند. هنگامى كه آنان مسجد را ترك 
ــنيدند كه مى گفت: اگر تمام  مى كردند، صداى امام را ش
مردم دنيا همين يك سؤال را از من مى پرسيدند، به هر 

كدام پاسخ متفاوتى مى دادم.
ــت كه گروهى با قصد و نيت اين افراد را   * البته نقل اس
اجير كرده بودند و به نزد حضرت موال مى فرستادند تا او 

را به زعم خود در نزد مردم خوار كنند.

علم بهتر است يا ثروت 
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حصر وراثت
8/779 آقاى محمد شياســى داراى شناســنامه شــماره 34 به شرح 
دادخواست به كالسة 231/94ش.ح از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان حبيبه بيگم 
رضوى ارانى بشناســنامه 212 در تاريــخ 1374/1/7 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- محمد شياسى ش.ش 34، 2- منوچهر شياسى ارانى ش.ش 823 
به عنوان فرزندان ذكور متوفى 3- فاطمه شياسى ش.ش 10، 4- طيبه 
شياسى ارانى ش.ش 26، 5- ربابه شياسى ش.ش 11 به عنوان فرزندان 
اناث متوفى و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف:268 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف تيران 
ابالغ راى

9/7 كالســه پرونده اصلى: 391/94 شــماره دادنامه:94/7/29-725 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى منصور بابائى شــاهدانى به نشــانى اصفهان – ملك شــهر – 
خ.بهارستان شــرقى – كوى ســعدى – كوچه فرهنگ – مجتمع پاييز 
– طبقه 5 وكيل خواهان: 1- آقاى پيــام عزيزيان 2- خانم مريم پديدار 
هر دو به نشانى اصفهان – خ.نيكبخت – مقابل دادگسترى – ساختمان 
ماكان5- طبقه3- واحد12 خوانده: آقاى رحمان احمدى جان كندى به 
نشانى مجهول المكان خواســته: مطالبه به تاريخ 94/7/18 شعبه 23 
شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده كالسه 391/94 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقــاى منصور بابائى 
شــاهدانى با وكالت 1- پيام عزيزيان 2- مريم پديدار به طرفيت آقاى 
رحمان احمدى جان كندى به خواسته مطالبه مبلغ 43/000/000 ريال 
موضوع يك فقره چك به شماره 653172 مورخ 1392/10/3 به انضمام 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و 
بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در استقرار دين و اشتغال ذمه خواهان در مطالبه 
وجه چك را دارد و نظر به اينكه خوانده عليرغم ابالغ وفق ماده 73 در 
جلسه رســيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل موجه و مدرك موثر 
قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش ابراز 
و اقامه ننموده شــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده 
و مســتندا به مواد  198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و ســه ميليون ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 290/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى 
و خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (92/10/3) تا زمان وصول 
براساس آخرين شاخص بانك مركزى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب 
و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و 
پس از انقضــاى مهلت مذكور ظرف 20 روز قابــل تجديدنظر خواهى 
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:22976 شعبه 23 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

9/8 شماره دادنامه : 1189-94/7/28 به تاريخ 94/7/20 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشــكيل است و پرونده كالســه 94-936 تحت نظر 
است. قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح ذيل اعالم ميدارد. خواهان: مرتضى خيرخواه نشانى: خيابان 
اشرفى اصفهانى – كوچه 26- داخل كوچه – سمت راست – مغازه پنجم 
خوانده: رمضان قديرى به نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مرتضى خيرخواه فرزند 
اســماعيل به طرفيت رمضان قديرى فرزند عباس به خواسته مطالبه 
وجه به ميــزان 18/000/000 ريــال موجب يك فقره چك به شــماره 
101641 عهده بانك ملى به انضمام خسارت دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه 
به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ  قانونى 
در جلسه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيهاى ارسال ننموده و 
دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه 
ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مستندات 
ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و 
با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان 
در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه 
شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر 
امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول 
اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين 
و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختالف مصــوب 1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  314-311 
تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون 
خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ هجده ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ريال بابت خسارات دادرسى 
(هزينههاى دادرســى و ورودى دادخواســت و اوراق دادخواست و 
تصديق منضمات به دادخواست و  حق الوكاله وكيل/وكالى انتخابى 
و پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجه ســند/  وجوه اسناد/  تجارى 
مستند دعوى از تاريخ هاى سررســيد (94/3/15) تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين 
مى شود در حق خواهان محكوم مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين 
شورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى اصفهان مى باشد. 
م الف22985 دفتر شــعبه 11 حقوقى مجتمع شــماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى

9/9 شماره دادنامه : 1106-94/7/14 به تاريخ 94/6/14 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشــكيل است و پرونده كالســه 94-415 تحت نظر 
است. قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح ذيل اعالم ميدارد. خواهان: رسول نيلوفرى نشانى: دهاقان 
– خيابان قائم – خيابان امام خمينى – كوچه هشــتم – درب سبزرنگ 
وكيل: الهه صانعى و ثمين ســالم هر دو به نشــانى اصفهان – سه راه 
سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 

خواندگان: 1- حميدرضا كيانى هرچگانى به نشــانى مجهول المكان 
2- فاطمه جمالى به نشانى اصفهان – خيابان مهرآباد- تابلو شماره5- 
فرعى اول- سمت چپ – بن بست اول – سمت راست – پالك13 – درب 
چوبى – منزل صابرى خواسته: مطالبه وجه چك به مبلغ 20/000/000 
ريال حق الوكاله وكيل – خسارت دادرسى و تاخير تاديه و هزينه نشر 
آگهى. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى رسول نيلوفرى 
فرزند مصطفى بــا وكالت خانمهــا صانعى و ثمين ســالم به طرفيت 
حميدرضا كيانــى هرچگانى و فاطمه جمالى به خواســته مطالبه وجه 
چك به ميــزان 20/000/000 ريــال موجب يك فقره چك به شــماره 
183044 عهده بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم 
توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده 
اوليه به شخص يا اشــخاص  ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ  
قانونى ماده 73 ق.ا.د.م و ماده 70 ق.ا.د.م در جلســه دادرسى حضور 
نيافته و اليحه دفاعيهاى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء 
ذمه خود به نحــوى  از انحاء قانونى ارائه ننمــوده و دعوى مطروحه 
مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار 
و ترديد باقى ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم 
پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهــان در دعوى مطروحه و  
صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از 
ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد 
و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و در 
حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل سند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق 
االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده 
تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها 
به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراهاى حل اختالف مصوب 
1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 
قانون مدنــى و مــواد 249- 286- 310-  311-314 تجــارت و مواد 
194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون 
استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل 
مطالبه خواندگان به صورت تضامنى را به پرداخت مبلغ بيست ميليون 
ريال 20/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ يكصد و 
شصت هزار ريال 160/000 ريال بابت خسارات دادرسى (هزينههاى 
دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات 
به دادخواست و  حق الوكاله وكيل /وكالى انتخابى و هزينه نشر آگهى 
و پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجه ســند/  وجوه اسناد/  تجارى 
مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد (89/12/29) تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين 
مى شود در حق خواهان محكوم مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين 
شورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى اصفهان مى باشد. 
م الف23003 دفتر شــعبه 14 حقوقى مجتمع شــماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

8/682 شماره: 1394/04/133127-1394/8/25 چون تمامى ششدانگ 
يكدرب باغ معروف كوچه خالى پالك 168 فرعى از شماره 147-اصلى 
واقع در مزده بخش 11 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام 
محمود قلعه نائبى فرزند ا...يار در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد 
حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در مورخ 1394/10/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز 
و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/09/03 م الف:258 

عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى

8/687 شماره:1394/04/134065-1394/8/26 چون تمامى ششدانگ 
يكباب خانه پالك شــماره 1171 الى 1174 فرعى واقع در باغســتان 
پايين طرق بخش 11 ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام 
رضا فوالدى طرقى فرزند حبيب در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در مورخ 1394/09/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجــب اين آگهى به كليه مجاورين اخطــار مى گردد كه در 
روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات
 مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس 

تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار:1394/09/03 م الف:259 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك نطنز
ابالغ اخطاريه ماده101

8/775 شــماره پرونده:9204002127000041/1 شــماره بايگانى 
پرونده:9200041 شــماره آگهى ابالغيه:139403802127000044 
آگهى ابــالغ اخطاريه ماده 101 آييــن نامه اجرا بدينوســيله به آقاى 
حســنعلى خراجى فرزند مصطفى به شماره شناســنامه 2 صادره از 
شــهرضا و شــماره ملى 1199527823 متولد 1335 كه طبق آدرس 
متن سند ساكن: شهرضا – روستاى منوچهر آباد – منزل شخصى و 
طبق تقاضانامه صدور اجراييه ساكن: اصفهان – خيابان هزارجريب 
– كوى آزادگان – پالك53 كه برابر اعالم اداره اجراى اســناد رسمى 
اصفهان امكان ابالغ واقعى در آدرس تقاضانامه به شما وجود نداشته 
است ابالغ مى شود در موضوع پرونده هاى اجرايى به شماره بايگانى 
9200041و9200043الى9200046و9200093 له بانك كشــاورزى 
شعبه شهرضا و عليه شما بدينوسيله به شــما ابالغ مى گردد تمامت 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 76/297 واقع در مهيار بخش يك ثبتى 
شهرضا و اعيانى ها و مستحدثات و تجهيزات و تاسيسات و چاه آب 
توسط كارشناسان رسمى دادگسترى كال به مبلغ سى و شش ميليارد 
و هشــتصد و چهارميليون و نهصد هزار ريال ارزيابى شــده اســت 
لذا چنانچه به مبلــغ ارزيابى معترض مى باشــيد اعتراض كتبى خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشــار آگهى به ضميمه فيش بانكى 
دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ چهل ميليون ريال به واحد اجراى 
اسناد رسمى واقع در اداره ثبت اسناد شهرضا تسليم نماييد ضمنا به 
اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش دستمزد كارشناس تجديدنظر 
باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. اين آگهى يك نوبت در روزنامه زاينده 
رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر مى گردد. يوسفيان 

– مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا  
اجراييه

شــماره   139404902004004122 نامــه: شــماره   8 /776
بايگانــى  شــماره   139404002004000292 /1 پرونــده:

شــعبه:9400668/2 آگهى ابالغ اجراييه پرونده كالســه:9400668 
بدينوسيله به خانمها زهرا نهنگى و عصمت نهنگى بدهكاران پرونده كه 
برابر گزارش مامور مربوطه به نشانى اصفهان – خيابان مبارزان – 
بعد از چهارراه پنجم – پالك29 كه برابر گزارش مامور مربوطه مورد 
شناسايى واقع نشده ابالغ مى گردد كه برابر سند رهنى شماره 132385 
مورخ 1390/02/18 تنظيمى در دفترخانه شماره 75 اصفهان بستانكار 
بانك ملى شــعبه نورباران مبادرت به صدور اجراييه كالسه فوق را 
نموده كه برابر آن مبلغ 300/000/000 ريــال بابت اصل طلب و مبلغ 
8/000/000 ريال بابت جريمه تاخير و جريمه تاخير روزانه به ازاى هر 
سه هزار ريال مبلغ 2/88 ريال از تاريخ صدور اجراييه تا زمان وصول 
مطالبات به آن اضافه مى گردد بدهكار مى باشيد لذا طبق ماده 18 آيين 
نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده 
رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى 
در روزنامه اجراييه ابالغ شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت 
ده روز مقرر در قانون اصالح مــاده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 
1351 و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننماييد بنا به تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى تمامى 
مورد وثيقه تمامت ششــدانگ قطعه زمين پالك شماره 15201/631 
اصلى جدا شده از 270 فرعى واقع در ساســان بخش 5 ثبت اصفهان
 و قطعيــت آن حداكثر ظرف مــدت دو ماه از تاريــخ قطعيت ارزيابى 
و بــا برگــزارى مزايــده نســبت بــه وصــول مطالبــات مرتهن و 
حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر 
نخواهد شد.م الف:24169 اســدى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان 
اجراييه

8/777 شــماره پرونده:139404002004000322/1 شماره بايگانى 
پرونده:9400710/2 شماره ابالغيه:139405102004003057 آگهى 
ابالغ اجراييه پرونده كالســه:9400710 بدينوســيله به خانمها زهرا 
نهنگى و عصمت نهنگى بدهــكاران پرونده كه برابــر گزارش مامور 
مربوطه به نشــانى اصفهان – خيابان مبارزان – خيابان بى ســيم – 
كوچه19(بلوار سينا) – بن بست شــهيد رجائيان – پالك65 جديد كه 
ابالغ واقعى ميسر نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر رسند رهنى شماره 
132159 مورخ 1389/12/1و 132160 مــورخ 1389/12/1 تنظيمى 
در دفترخانه شماره 75 اصفهان بســتانكار بانك ملى شعبه نورباران 
مبادرت به صدور اجراييه كالســه فــوق را نموده كــه برابر آن مبلغ 
1/700/000/000 ريال بابت اصل طلب و مبلــغ 240/000/000 ريال 
بابت جريمه تاخير و جريمه تاخير روزانه به ازاى هر ســه هزار ريال 
مبلغ 2/88 ريال از تاريخ صدور اجراييــه تا زمان وصول مطالبات به 
آن اضافه مى گردد بدهكار مى باشيد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجراى 
مفاد اسناد رســمى مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان جهت اطالع شــما درج و منتشــر و پس از انتشــار آگهى در 
روزنامه اجراييه 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 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننماييد بنا به تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى تمامى مورد 
وثيقه تمامت ششدانگ قطعه زمين پالك شــماره 15201/631 اصلى 
جدا شده از 270 فرعى واقع در ساسان بخش 5 ثبت اصفهان و قطعيت 
آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريــخ قطعيت ارزيابى و با برگزارى 
مزايده نســبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد 
شد و جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.م الف:24168 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
ابالغ راى

9/6 كالسه پرونده اصلى: 94-427 شــماره دادنامه:94/6/31-619 
تاريخ:94/6/17 مرجع رسيدگى كننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهانها: آقايان 1- ارشاد الياسيان 2- امين حسين الياسيان 
هر دو به نشــانى اصفهان – خ.اســتاندارى – ك.شــهيد عقيلى – پ5 
خوانده: خانم ليال مظاهرى تهرانى به نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال خســارت افت ناشــى از تصادف به 
انضمام هزينه دادرســى گردشــكار: به تاريخ 94/6/17 شعبه 23 با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقايان 1- ارشاد الياسيان 2- امين حسين الياسيان به طرفيت خانم ليال 
مظاهرى تهرانى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال خسارت 
افت ناشى از تصادف به انضمام هزينه دادرسى با عنايت به اظهارات 
خواهان رديف اول در جلسه رسيدگى و كروكى و گزارش پليس راهور 
و نظريه كارشناسى رسمى دادگسترى كه مصون از اعتراض خواهان 
دعوى مى باشــد و احراز مالكيت خواهان رديــف اول و نظر به اينكه 
خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رسيدگى حضور نيافته شورا 
خواسته خواهان رديف اول را ثابت تشــخيص داده و مستندا به مواد 
198و515و519 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1و2 قانون مسئوليت 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 295/000 ريال بابت هزنيه هاى دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (94/5/5) تا زمان 
وصول در حق خواهان رديف اول صادر و نســبت به خوانده رديف 
دوم به دليل عدم احراز مالكيت مســتندا به بند 10 ماده 84 قانون آيين 
دادرســى مدنى حكم به رد دعوا صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
غيابى است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواست در اين 
شــعبه و پس از مهلت 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:22975 شــعبه 23 حقوقى 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

9/5 كالسه پرونده:457/94 شــماره دادنامه:1316-94/7/30 مرجع 
رسيدگى: شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- حامد 
كارآموز 2- حجت كارآموز 3- هادى كارآموز 4- حسام كارآموز 5- 
حديث كارآموز 6- طاهره عامرى همگى به نشانى اصفهان – خ.پروين 
– خ.سپيده كاشانى – بن بســت ثارا... – پ289 وكيل: 1- مهدى پناهى 
2- مسعود عمرانى هر دو به نشانى اصفهان – خ.نيكبخت – روبروى 
دادگســترى – ســاختمان ديبا – طبقه ســوم – واحــد5 خواندگان: 
1- سلطان محمد غريب دوركى 2- اســدا... گوهرى اناركى 3- فضل 
ا... جوانمرد هر سه به نشــانى مجهول المكان خواسته: الزام به انتقال 
رســمى ششــدانگ پالك 202 محله 6 از شــماره 2187 اصلى بخش 
6 اصفهان به انضمام مطلق خســارات دادرســى و حق الوكاله وكيل. 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى حامد كارآموز و حجت كارآموز و 
هادى كارآموز و حســام كارآموز و حديث كارآموز و طاهره عامرى 
به طرفيت ســلطان محمد غريب دوركى و اســدا... گوهرى اناركى و 
فضل ا... جوانمرد به خواســته الزام به انتقال رســمى ششدانگ پالك 

202 محله 6 از شــماره اصلى بخش 6 اصفهان واقــع در محله فدك6 
شــهر جديد بهارســتان با وكالت مهدى پناهى و مســعود عمرانى با 
توجه به محتويات پرونــده و عدم حضور خواندگان على رغم نشــر 
آگهى مورخ 94/6/10 جهت اخذ توضيــح و دفاع از خويش و با عنايت 
به اظهارات وكيل خواهان در اليحه شماره 1041 مورخ 94/7/13 و با 
توجه به اســتعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
(94420251400252) و بنابر گواهى حصــر وراثت كه ضم پرونده 
مى باشد و با عنايت به وكالتنامه شماره 33423 مورخ 74/6/16 دفتر 
اسناد رسمى شماره 17 اصفهان كه اختيار انتقال قطعى پالك مذكور 
به آقاى مرحوم حسين كارآموز (پدر وراث) واگذار نموده شده است 
و با اســتناد به مواد 219و220و222 قانون مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده رديف اول به انتقال رســمى ششــدانگ پالك 202 محله 6 از 
شماره 2187 اصلى بخش 6 اصفهان واقع در محله فدك 6 شهر جديد 
بهارستان و پرداخت مبلغ 330/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبــق تعرفه قانونى در حق خواهــان صادر و اعالم مى 
گردد نســبت به خواندگان رديف دوم و ســوم با توجه به اينكه سند 
ملك به نام ايشان نمى باشد و با استناد به مواد 84و197 آ.د.م و 1257 
قانون مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى

 و ظــرف مهلــت 20 روز از تاريــخ ابــالغ قابــل واخواهــى 
در اين شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:22964 شعبه 32 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ راى

شــماره   9409970352200740 دادنامــه: شــماره   9 /1
پرونده:9309980352201623 شــماره بايگانى:931848 خواهان: 
خانم ساناز حيدرى سورشــجانى فرزند هوشنگ با وكالت آقاى سيد 
رضا پور موسوى فرزند سيد مجتبى به نشانى اصفهان – خ.چهارباغ 
عباسى – اول ســيد عليخان – جنب مسجدالهادى – طبقه اول خوانده: 
آقاى سروش محمودى به نشانى فعال مجهول المكان خواسته: طالق 
به درخواست زوجه دادگاه پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده 
ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم ساناز حيدرى فرزند هوشــنگ با وكالت آقاى ســيد رضا پور 
موسوى به طرفيت همسرش آقاى سروش محمودى فرزند هوشنگ 
به خواســته گواهى عدم امكان ســازش با توجه به متن دادخواست 
تقديمى و فتوكپى مصدق مدارك اســتنادى و اينكه مساعى دادگاه و 
داوران منتخب در ايجاد صلح و سازش بين طرفين موثر واقع نشده و 
گواهى پزشكى قانونى به شــماره 1150503-94/2/20 حاكى از عدم 
وجود حمل اســت و اينكه خوانده با وصف ابالغهاى مكرر جهت دفاع 
از خود اقدامى ننموده و ساير محتويات پرونده خواسته خواهان حمل 
بر صحت تلقى شده و مقرون به واقع و تخلف خوانده از شرايط ضمن 
العقد مندرج در سند رسمى ازدواج شماره 3481-86/10/6 دفترخانه 
75 اصفهان كه طرفين با علم و اطالع ذيل آنها را امضاء نموده اند به نظر 
دادگاه محرز و مسلم اســت كه مستندا به مواد 1102-و1119و1120 
تبصره مــاده 1131و1139و1143 بند ســوم 1145و1146 از قانون 
مدنى و مواد 20و24و26و34 از قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و 
مواد 198و199و303و305و306 از قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 
1379 و بندهاى 1و2و8و12 از بند ب شروط ضمن العقد مندرج در سند 
رسمى ازدواج فوق الذكر گواهى عدم امكان سازش بين طرفين صادر 
و اعالم مى گردد لذا خواهان مى تواند به يكى از دفاتر رســمى طالق 
مراجعه و پس از بذل قســمتى از مهريه اش اصالتا و بذل آن از طرف 
شوهرش وكالتا خود را با حق توكيل غير مطلقه به طالق خلع نوبت اول 
بنمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين محكمه مى باشــد.م الف:22395 شعبه 22 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان 
مزايده(نوبت دوم)

اجراى احكام شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده كالســه شــماره 940009 له آقــاى محمدرضا 
باقرى و عليه فتانه مهدى پور فرزند مهدى مبنى بر فروش ســه دانگ 
از شش دانگ يك باب منزل مسكونى به شــماره پالك ثبتى بخش 14 
اصفهان به نشــانى اصفهان – كندروى خيابان خرم – خيام – كوچه 
79 – پالك21- كدپســتى 818384569 جلســه مزايده اى در تاريخ 
94/9/18 ســاعت 9/5 صبح الى 10 صبح در اجراى احكام شــعبه 28 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت – 200 
متر بعد از ساختمان مركزى – مجتمع اجراى هاى حقوقى اصفهان – 
طبقه2 برگزار نمايد طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك 
به آدرس صدرالذكر بازديد نمايند و كسانى حق شركت در مزايده را 
دارند كه 10� مبلغ كارشناسى را نقدا همراه داشــته باشند مزايده از 
مبلغ كارشناسى شــروع و برنده فرد يا افرادى مى باشند كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد دهند. اوصاف ملك براســاس نظر كارشناس: واقع 
در بخش چهارده ثبت اصفهان به مساحت عرصه طبق برگه عوارض 
شهردارى حدود دويست و هشــتاد و هفت مترمربع و در حد دوطبقه 
ساخت با مشخصات ســاختمانى: ديوارهاى آجرى – پوشش سقف 
تيرچه و بلوك – مصالح ســطوح رويه: كف سراميك فرش – ديوارها 
اندود گچ و نقاشــى – دربهاى داخلى چوبى – پنجره ها آلومينيوم – 
آشپزخانه كاشى و ســراميك در بدنه و كف با كابينت فلزى – داراى 
انشــعابات آب و فاضالب – برق – گاز با مســاحت اعيانى كل حدود 
ســيصد و ده مترمربع مى باشــد با عنايت به مطالب صدراالشــاره 
متراژ عرصــه و اعيــان – موقعيت – امكانــات – انشــعابات – نوع 
كاربرى(مسكونى) – قدمت ساخت و بررســى جميع جهات موثر در 
قضيه (باالخص عرضه و تقاضا) و بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال 
– ارزش نرخ پايه ششدانگ پالك مذكور با مشخصات فوق جمعا مبلغ 
6/720/000/000 ريال معادل ششصد و هفتاد و دو ميليون تومان كه
 به نســبت 3 دانگ مشــاع مورد نظــر مبلــغ 3/360/000/000 ريال
 معادل ســيصدو ســى و شــش ميليون تومان تعيين گرديده اســت

 ضمنا ميزان محكوم به و حق االجراى دولتى 299/638/059 ريال مى 
باشــد.م الف:24257 اجراى احكام شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/670 در خصوص پرونده كالسه 94-1207خواهان خرداد بهارى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت عليرضــا درويش زوردكانى 
تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/1 ساعت 8/30 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در 
جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود.م الف:22995 شــعبه هفتم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان 



امام محمد باقر عليه السالم: 
هر چيزى قفلى دارد و قفــل ايمان مدارا كردن 

و نرمى است.
-1

18

-4
16

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1738 .November24 ،2015
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
سه شنبه  /3آذر1394 /12صفر 1437

 شماره 1738 / 16صفحه | قيمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى ، اقتصادى و ورزشى 

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

 

آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

ــد 225 گرم،  ــودر قن ــن  225 گرم، پ ــا مارگاري ــره ي مـواد الزم :  ك
ــره، ــد قط ــل چن ــانس واني ــدد، اس ــده  دو ع ــرغ زده ش ــم م تخ
آرد سفيد 450 گرم، مربا يا مارماالد توت فرنگى يا زردآلو به ميزان كافى.
طرزتهيه : آرد را در ظرف گودى الك كنيد و كره و پودر قند را در ظرفى 

ديگر با هم مخلوط كرده، به صورت كرم درآوريد. تخم مرغ را به مخلوط 
ــپس وانيل را اضافه كنيد. آرد را هم به اين  كره و پودر قند بيفزاييد و س

مخلوط بيفزاييد و آن را به صورت خمير نرمى درآوريد.
 خمير را روى سطحى كه كمى آرد روى آن پاشيده ايد، قرار داده و خوب 
ورز دهيد. خمير را با وردنه به قطر حدود 3 ميلى متر باز كنيد و به صورت 
دايره هاى كوچك و يا هر قالب دلخواه ديگرى قالب بزنيد. در صورتى كه 
از قالب گرد استفاده مى كنيد، جزئيات  يك صورتك را با ايجاد دو دايره 
خالى به جاى چشم ها و يك شكاف به عنوان دهان صورتك روى نيمى 

از دايره ها اجرا كنيد.
ــينى فرى كه از قبل با كاغذ روغنى پوشانده ايد،   بيسكويت ها را در س
بچينيد و به مدت 15 دقيقه يا تا زمانى كه طاليى شوند، در فر با درجه 
ــت  قرار دهيد.  ــانتى گراد يا 375 درجه فارنهاي حرارت 190 درجه س
ــكويت ها سرد شوند  ــينى را از فر خارج كرده، بگذاريد بيس ــپس س س
ــينى خارج كرده و روى شبكه سيمى كامال  سپس  بيسكويت ها را از س

سرد كنيد.
ــكويت هاى ساده  ــكويت ها روى بيس ــدن كامل بيس ــرد ش  پس از س
ــكويت با طرح صورتك را روى آن قرار  كمى مارماالد بماليد و يك بيس
ــكويت ها را مى توانيد انواع مارماالد از قبيل مارماالد  دهيد.  روى  بيس
تمشك، پرتقال و يا شكالت بريزيد. همچنين با انواع قالب ها مى توانيد 

بيسكويت هايى با طرح هاى متنوع و مختلف درست كنيد.

ــتورانى جنگلى و هنرى را  رسـتوران كلبه اى:يك گروه طراح بريتانيايى رس
ــتقل طراحى شده و هر فرد براى صرف  تهيه كرده اند كه به شكل كلبه هاى مس
ــتوران زيبا  ــاى مى گيرد. اين رس ــه مانند ها ج ــود در يكى از اين كلب غذاى خ

”e Pale Blue Door�“ نام دارد و در برلين است.

رستورانى با نور مادون قرمز:رستوران عجيب بعدى در هاليوود قرار دارد و در 
آن نور مادون قرمز به كار برده شده است. همچنين گارسون هاى اين رستوران 

نابينا هستند.
رستوران بيس بال-  دوستان:كارمندان اين رستوران با لباس ورزشى در حال 
مشاهده مسابقات بيس بال در اوكلند هستند و اين رستوران مخصوص طرفداران 

بيس بال است. اين رستوران در توكيو واقع است.
ــده  ــتان واقع ش ــمال انگلس ــتوران كه در ش رسـتوران عكـس ها:اين رس
عكس هاى همه افراد مشهورى را كه در افتتاح هتل 4 ستاره بيتلز حضور داشتند 

را به ديوار آويخته است. اين رستوران نيز وابسته به همين هتل است.
رستوران بيمارستانى:پيشخدمت اين رستوران با پوشيدن لباس پرستارى در 
حال ريختن قطره اى مثل ويتامين در ظرف غذاى مشتريانش است. اين رستوران 

در تايپه واقع شده است.
ــتوران خود را به شكل بازيگر  ــخدمت اين رس رستوران خون آشام ها:پيش
ــام در آورده و به ظاهر براى  ــى Petrica Moraru در نقش خون آش رومانياي
ــت  ــتوران دراكوال بوده و در بخارس ــرو مى كند. نام اين رس ــتريان خون س مش

واقع است.
ــگاه  ــك» در تفريح ــه گنجش ــتوران «الن رسـتوران النـه گنجشك:رس
ــتوران هاى حال حاضر  ــور تايلند، يكى از زيباترين رس «سونيفا كرى» در كش
جهان به شمار مى رود. اين را گردشگرانى كه به اين رستوران رفته و در آنجا غذا 
ــتوران، در ابتكار عملى جالب، هر يك از ميزهاى  خورده اند، مى گويند. اين رس
نهارخورى خود را بر روى ارتفاع و محلى كه شبيه به النه گنجشك است و در وسط 
درختان قرار دارد، ساخته است. در واقع مشتريان در دل درختان و در ارتفاعاتى 
ــود، به خوردن غذاى خود ــوى ديگر آن نمايى زيبا از دريا ديده مى ش كه در س

 مى پردازند.

ــت  اهللا العظمى  ــار آي ــى» از مجموعه آث ــاى اخالق ــفارش ه ــاب «س كت
صالحى مازندرانى(ره) را دفتر نشر معارف چاپ و روانه بازار نشر كرد.

ــادق اميرى آرا  ــى و محمدص ــت محمدعلى صالح ــه به هم اين كتاب ك
ــرح احاديث ــى و ش ــات اخالق ــده اى از بيان ــت گزي ــده اس ــن ش تدوي
ــاى خارج فقه و اصول  ــى مازندرانى(ره) در ابتداى درس ه آيت  اهللا صالح
ــــــت  اس  1380 ــا  تــــــــ  1367 ــاى  هـــــــــ ــــال  س
ــده  ش ــم  تنظي و  ــن  تدوي ــى  خاص ذوق  و  ــليقه  س ــه  بـــ ــه  ك
ــرح احاديث درباره عناوين و موضوعات زير است:  ــفارش ها و ش است.س
ــبه نفس، اصالح نفس، زهد،  ــايان، خودسازى، محاس تقوى، اوصاف پارس
زاهد، خوف از خدا، معصيت نكردن خدا، ثمره اطاعت خدا، ذكر خدا، قلب 
حرم خدا، بهترين قلب، دستگيره هاى ايمان، عبادت خاص، اخالص، علم 
و جهل، شيوه علم آموزى، فقيه و فقاهت، منشاء اصالح امت، عاقل، دعوت 
با عمل، سخن سنجى، تاثير سخنران بر مخاطب، حسن خلق، همنشين،
ــناخت، گنج هاى بهشتى،  ــالمت نفس، ارزش ش  اهميت نيت، اهميت س
ــرت با مردم،  ــالمتى و فراغت، كيفيت معاش آداب روزه دارى، اهميت س
فتنه، دنياطلبى، حرص، غضب، زبان، ريشه هاى هالكت، واعظ بى عمل، 
ــجام امت اسالمى، رفتار  ــت طلبى، وحدت كلمه، انس خودخواهى، رياس
شيعه، مقام حضرت زهرا(س)، حضرت زينب(س) و حضرت معصومه(س)، 

مظلوميت ائمه معصومين(ع)، عصر ظهور و امام عصر(عج).
ــته حوزه علميه قم و از  ــاتيد برجس آيت  اهللا صالحى مازندرانى(ره)، از اس
علماى مبارز نهضت امام خمينى(ره) بود كه رهبر معظم انقالب در پيامى 
به مناسبت درگذشت شان، ايشان را از «ذخاير حوزه علميه» و «حاميان و 

مدافعان صادق و صميمى انقالب» برشمرد.
ــه انقالبى چون  ــن فقي ــرى از اي ــار ديگ ــه زودى آث ــر معارف ب دفتر نش
«مبانى واليت فقيه»، «بحثى درباره معاد: تفسير آياتى از سوره قيامت»،
ــر» و  ــى مازندرانى به روايت همس ــمع: آيت اهللا صالح «پروانه اى گرد ش

«ذخيره حوزه: يادنامه آيت اهللا صالحى مازندرانى» را منتشر خواهد كرد.
ــى، دورنگ،  ــى» در 160 صفحه، قطع رقع ــفارش هاى اخالق كتاب «س
ــخه و قيمت 6500 تومان در دسترس عالقه مندان  شمارگان 1000 نس

قرار گرفته است.

بيسكويت مربايى

عجيـب ترين رستـوران هاى 
جـهان !

«سفــــارش هـاى اخـــــالقى 
آيت اهللا صالحى مازندرانى(ره)»

خانه دارى
ــبزيجات اهميت زيادى دارد. در اين مقاله چند  ــوى ميوه ها و س خريد و شستش

ترفند مناسب به اين منظور ارائه مى دهيم. 
 در خريد ميوه و سبزيجات دقت كنيد:

اولين گام موثر براى استفاده بهينه از ميوه و سبزيجات، دقت در انتخاب و خريد 
آنهاست. بسيارى از ميوه ها حتى پس از چيده شدن نيز به روند «رسيدن» ادامه 
ــيار حائز اهميت  ــوب در زمان خريد بس ــاب ميوه ى خ مى دهند. بنابراين انتخ
ــد مصرف كنيد،  ــد روز بعد از خري ــت. اگر تصميم داريد ميوه ها را ظرف چن اس
ــبز يا ــرف روزهاى بعدى، ميوه هاى س ــيده را انتخاب و براى مص ميوه هاى رس

ــعى كنيد تا جايى كه امكان دارد، ميوه و سبزيجات  كال تر را خريدارى كنيد.س
ــبزيجات را همان موقع كه  را تازه به تازه خريدارى و مصرف كنيد. بهتر است س

خريده ايد مصرف كنيد؛ در اين صورت ويتامين بيشترى دريافت مى كنيد.
 در شستشوى ميوه و سبزيجات دقت كنيد: 

يكى ديگر از مراحل نگهدارى ميوه و سبزيجات و حفظ ويتامين آنها شستشوى 
ــيب ديده يا خراب ميوه يا سبزيجات را  خوب و دقيق است.تمام قسمت هاى آس
ــوند.تمام ميوه و  ــرعت تكثير مى ش جدا كنيد؛ زيرا باكترى هادر اين نواحى به س
ــوييد. اين كار براى از بين بردن  سبزيجات را پيش از خوردن يا پخت به دقت بش
باكترى هايى است كه امكان دارد روى سطح پوست ميوه ها (مثال طالبى) وجود 
ــمت هاى خوردنى آن را آلوده كنند.  ميوه و  ــد و پس از برش ميوه قس داشته باش
سبزيجات را داخل تشت آب سرد نريزيد؛ بهتر است آن ها را با آب شير شستشو 
دهيد. خيساندن طوالنى مدت ميوه و سبزيجات در آب باعث مى شود ويتامين هاى 

B و C و همچنين برخى از مواد معدنى آن ها از بين برود.  اگر قصد داريد سبزيجات 
ــت قبل از مصرف، آن ها شستشو دهيد. ميوه و  را به صورت خام ميل كنيد، درس
سبزيجات را قبل از شستشو خرد نكنيد؛ چون موقع خرد كردن، آنزيم هايى فعال 

مى شود كه باعث كاهش ميزان ويتامين هاى ميوه ها و سبزيجات مى شود.

چگونگى خريد و شستشوى
 ميوه و سبزيجات

 خوانندگى
دوره طاليى: سال هاى ميانى دهه 80

مهندس راه و ساختمان
دوره طاليى: دهه 80

فوتباليست ها ،دوره طاليى: از اواسط دهه 80 تاكنون

ــتر در انحصار  ــد از جنگ بيش ــاى بع ــال ه ــران در دوره پس از انقالب تا س ــيقى اي موس
موسيقى سنتى يا حماسى بود. با ورود به دهه هفتاد كم كم موسيقى پاپ هم در داخل كشور 
مورد استقبال قرار گرفت. استقبالى كه تا دهه هشتاد چندان هم پرشور نبود. در اواخر دهه 
70 و آغاز دهه 80 با گشايش فضاى هنرى و فرهنگى كشور، خوانندگان پاپ جاى پاى خود 
را محكم تر كردند و همزمان با استقبال خوبى از طرف مخاطبان رو به رو شدند. اين موضوع 
ــدت گرفت. در اين دوره زمانى، تعداد مجوزهايى كه براى اجراى  در اواسط دهه هشتاد ش
كنسرت يا توزيع كار يك خواننده صادر مى شد، افزايش قابل توجهى يافت. در همين دوره 
زمانى، شبكه هاى ماهواره اى كه به پخش آثار هنرمندان داخلى مى پرداختند هم بيشتر 
ــترش كاربرد اينترنت با افزايش تعداد سايت هايى همراه شد كه  شدند.از طرف ديگر گس
ــث محبوبيت بيش از  ــه مى كردند. اين دو اتفاق باع ترانه هاى خوانندگان داخلى را عرض
ــد و راه آنان را براى برگزارى كنسرت هاى پرجمعيت و فروش  پيش خوانندگان داخلى ش
ــرت ها ديگر به تهران يا چند شهر محدود  ــيقى هموار كرد. كنس راحت تر CDهاى موس
ــرت هايى از خوانندگان محبوب برگزار مى شد.  ــهرها كنس ــيارى از ش نمى شدند. در بس
تعداد كنسرت ها باال رفت و بليت ها گران شد.در اين دوره حتى ديگر الزم نبود دوستداران 
موسيقى براى خريد يك سى دى به فروشگاه مخصوصى سر بزنند. آنها توانستند به راحتى 
موسيقى مورد نيازشان را از كتاب فروشى ها، لوازم التحريرى ها و حتى از سوپرماركت ها 
تهيه كنند. هرچند كسى نمى داند درآمد دقيق خوانندگان در اين زمان چقدر بوده اما آنچه 
معلوم است اينكه مجموع اين عوامل باعث شد تا در اين دوره زمانى خوانندگان به خصوص 
در حوزه موسيقى پاپ محبوب تر از قبل باشند و در ادامه درآمد بيشترى هم كسب كردند.

وضعيت كنونى: با آغاز دهه نود ديگر اوضاع مثل قبل نبود. در اين دوره با مشكالتى كه براى 
برگزارى كنسرت ها در برخى شهرها پيش آمد، تعداد كنسرت ها هم كمتر شد و متعاقب 

آن درآمد خوانندگان هم نسبت به قبل كمتر شده است.

ــت.  ــده پديده جديدى نيس ــكن ايران ش ــازار مس ــا گريبانگير ب ــن روزه ركودى كه اي
ــاز دهه 80  ــم اما با آغ ــرايطى بودي ــاهد چنين ش ــاى 76 تا 80 هم ش ــال ه قبال بين س
ــاهد افزايش 50درصدى  ــال پياپى ش ــت. در نيمه اول اين دهه دو س ناگهان ورق برگش
ــودار  ــب در نم ــش عجي ــك جه ــاى 86 و 87 ي ــال ه ــم و در س ــكن بودي ــت مس قيم
ــكن ــهيالت خريد مس ــروش و تس ــم ف ــش تراك ــاد. افزاي ــاق افت ــكن اتف ــت مس قيم
ــود احمدى نژاد هم  ــاروى كار آمدن دولت محم مهم ترين عوامل رونق اين بخش بود. ب
ــن بازار تزريق  ــيدند كه 50 هزار ميليارد تومان را به اي ــكن مهر از راه رس طرح هاى مس
ــى از افزايش نجومى  ــال هاى 84 تا 90بخش عمده اى از درآمد دولت كه ناش كرد.در س
ــن اينكه بانك ها و  ــد. ضم قيمت نفت بود، معطوف به طرح هاى بلندپروازانه عمرانى ش
ــاز هجوم بردند. از سوى ديگر چون  ــمت ساخت و س هلدينگ هاى بزرگ اقتصادى به س
ــناخته مى شود  ــك ترين بازار براى سرمايه گذارى ش ــكن مطمئن ترين و كم ريس مس
بخشى از سرمايه هاى سرگردان جامعه هم به اين سمت هدايت شد. اين سلسله اتفاقات 
ــد. در آن سال ها خيلى از  ــغل هاى مرتبط با مسكن ش در نهايت موجب رونق گرفتن ش
ــب و كار مصالح فروشان سكه شد و ــته، بار خود را بستند. كس مهندسين عمران كاركش
 بنگاه هاى معامالت امالك وقت سرخاراندن نداشتند و البته آهن فروشان عزيز كه وقت 

نداشتند به سفارشات جواب بدهند.
ــى گويند  ــت. م ــرو رفته اس ــواب طوالنى ف ــه يك خ ــكن ب وضعيت فعلـى: بازار مس
20 ميليارد دالر خانه خالى داريم و روايتى ديگر از 200 هزار ميليارد تومان حرف زده است. 
100 ميليون مترمربع! بنابراين اميدى نيست به اين زودى ها هم تغييرى در اين وضعيت 
ــاختمان  ــته هاى مرتبط با س ــرايط، صف عظيم فارغ التحصيالن رش رخ بدهد. در اين ش
ــاوران امالك به نوبت تغيير كاربرى مى دهند و وضعيت  ــده اند. مش ــكل مواجه ش با مش

مصالح فروشان هم تعريفى ندارد.

ورزش محبوب فوتبال هميشه براى فوتباليست ها هم شهرت 
ــته و هم ثروت. چه در سال 51 كه على پروين  به همراه داش
آن پيكان جوانان آلبالويى رنگ معروف را به عنوان مرد سال 
فوتبال هديه گرفت و چه حاال كه هركدام از فوتباليست هاى 
ــر تمرين مى روند. با اين  ليگ برترى با پورشه و مازراتى س
ــال هاى ميانى دهه 80 بود كه ناگهان پول هاى حال در س

 بى حساب و كتاب وارد فوتبال ايرانى شد. قهرمانى سپاهان در 
دومين ليگ برتر، راه را براى سرمايه گذارى تيم هاى صنعتى 
در فوتبال هموار كرد. در آن مقطع گفته شد تيم هاى دولتى 
ــارات خود را به ورزش  مجازند بين نيم تا يك درصد از اعتب
ــد دنيا به كام  ــاص دهند. با اين قوانين جدي قهرمانى اختص
فوتباليست ها شد. تيم هايى مثل فوالد، ذوب آهن و مس و 
سپاهان آنقدر پول هاى كالنى به فوتباليست ها مى دادند كه 
خيلى ها قيد لژيونر شدن را زدند. تا قبل از آن اگر فوتباليستى 
مى خواست مال و ثروتى به هم بزند بايد به اروپا مى رفت يا 
در كشورهاى حاشيه خليج فارس پا به توپ مى شد. اين روند 
ادامه داشت تا اينكه قراردادهاى ميلياردى در فوتبال ايران 

ــيون براى جلوگيرى از اين روند، مبلغى را به عنوان سقف قرارداد گذاشتند. اين سقف قرارداد را  عادى شد. مسووالن فدراس
ــه اين صورت كه عمال به معيارى براى كف قراردادها  نه تنها هيچ كس رعايت نمى كرد بلكه كاركرد معكوس هم پيدا كرد. ب
ــال رقم هاى 400-300 ميليون از باشگاه ها طلب  ــت هاى خيلى معمولى و كم سن و س تبديل شد. از آن به بعد فوتباليس

مى كردند كه از كل درآمد يك سال پزشكان متخصص با چندين سال تحصيل و تجربه بيشتر است.
وضعيت فعلى: در سال هاى اخير با شدت گرفتن تحريم ها و كاهش بودجه هاى دولتى اندكى سختگيرى ها در پرداخت به 
فوتباليست ها بيشتر شده اما هم چنان قراردادهاى ميلياردى در ليگ برتر كم نيستند. همين امسال كه ريزقراردادها منتشر 
ــپاهان و تراكتورسازى بيش از يك ميليارد و 300 ميليون  شد، رسانه ها نوشتند عبداهللا كرمى و حمزه يونس از تيم هاى س

تومان پول گرفتند. 

6 دوره طاليى براى 6 شغل در ايران(1)
ــغل براى  ــاى مهم در انتخاب ش ــوال يكى از پارامتره ــخ به اين س ــت؟ پاس ــغل در ايران چيس پردرآمدترين ش
جمعيت جوان ايران است. واقعيت اين است در هر دوره زمانى براى اين سوال يك جواب متفاوت وجود دارد. اگرچه 
در سال هاى اخير شرايط خاص اقتصادى و ركود تورمى، درآمد اكثر مشاغل را دچار يك افت كشدار كرده است، 
ــان مى دهد مشاغل مختلف هر كدام يك دوره طاليى  اما بررسى شرايط اقتصادى ايران در دوره هاى مختلف نش
ــب و كار ساختمان سازى  ــاهى فوتباليست ها وخوانندگان است، گاهى كس را تجربه كرده اند. گاهى دوره پادش
ــى تركتازى مى كردند. در اين گزارش دوران اوج شش شغل  ــود و حتى در مقطعى راننده هاى تاكس سكه مى ش
مختلف را بررسى كرديم. روزهايى كه چرخ روزگار به دلخواه صاحبان اين مشاغل مى چرخيد و البد امروز در حسرت 

آن روزهاى از دست رفته، مانده اند.
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