
بیس��ت و پنجمین نشس��ت فصلی کمیته روابط عموم��ی و امور 
بین الملل شهرداری های کالنشهرهای کشور با عنوان » ارتباطات و 

شهرگردی هنری« طی دو روز در اصفهان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، اين نشست 
در راس��تای همكاري بین مجموعه  روابط عمومی  شهرداري های 
کالنشهرهای کش��ور و برای کمك به ارتقاء، همكاري و هماهنگي 
 آنها برپا ش��د تا راهكارهای ارائه خدمات ش��هرداري ها به خصوص 
روابط عمومي ها که پیشاني و محلي برای معرفی خدمات شهرداری 

به مردم هستند، تشريح شود.
موضوع و عنوان اصلی اين نشست » ارتباطات و شهرگردی هنری« 

بود و در اين ارتباط سه کارگاه داخلي برگزار شد.
» کارگاه ديپلماسي شهري در حوزه بین الملل« ،» کارگاه برند شهري 
و تبلیغات محیطي در حوزه سازمان زيباسازی« عنوان  کارگاه های 
جانبی تخصصی با محوريت روابط عمومي زيباس��ازي ش��هري و 
»کارگاه ارتباطات و گردشگری در حوزه روابط عمومی« با محوريت 
اقتصاد شهری، تحول ش��هری، میراث فرهنگی و ظرفیت فرهنگي 
شهری سه کارگاه مهم در نشست بیست و پنجم روابط عمومی های 

کالنشهرهای کشور بود. 
 در اين هماي��ش عالوه بر مدي��ران روابط عمومی ش��هرداری های 
15 کالنشهر کشور، مديران امور بین الملل و سازمان های زيباسازی 
اين شهرها نیز حضور داشتند و در کمیته های اختصاصی مربوطه 

شرکت کردند.
استفاده روابط عمومی ها از ظرفیت رسانه های جدید در ارتقا 

دیپلماسی شهری 
ش��هردار اصفهان در آيین افتتاحیه نشست بیس��ت و پنجم روابط 
عمومی شهرداری های کالنشهرها حضور پیدا کرد و طی سخنانی 
گفت: هر يك از کالنشهرهای کش��ور برای ارتقا ديپلماسی شهری 
 فعالیت هايی را انجام می دهند که هم افزايی میان شهرها می تواند 

در توسعه و باال بردن قدرت نرم جمهوری اسالمی موفق باشد. 
دکتر مه��دی جمالی نژاد با اش��اره ب��ه اينكه کالنش��هرها در حال 
پوست اندازی هس��تند، اظهار کرد: در هزاره س��وم تعريف قدرت، 
تغییرات ساختاری داشته و قدرت نرم به عنوان مولفه اصلی قدرت 
 به حس��اب می آيد. وی ادامه داد: اگر ما به دنبال توس��عه هستیم، 
بايد از تمام ظرفیت ها به��ره گرفته و قدرت نرم خ��ود را در اداره و 

مديريت شهر به کار بگیريم.
ش��هردار اصفهان بیان کرد: روابط عمومی ها بايد ب��ا بهره گیری از 
ظرفیت رسانه های جديد، ديپلماسی شهری را ارتقاء داده و در ايجاد 

ارتباطات شهری و توسعه شهر خالق، فعال باشند. 
وی افزود: يك��ی از ظرفیت های مهم اين نشس��ت انتقال تجربیات 
مختلف ش��هرها در زمینه های گوناگون شهری اس��ت؛ متأسفانه 
ش��هرهای ايران در هر منطق��ه کار خاصی را در راس��تای ارتقای 
ديپلماسی ش��هری صورت می دهند و اين همايش بايد در راستای 

هم افزايی اين فعالیت ها کمك کند. 
 جمالی نژاد تأکید کرد: فعالیت همه کالنش��هرها بايد در راس��تای 
 ارتقاءقدرت نرم جمهوری اسالمی باش��د و از همه ظرفیت ها برای 

باال بردن ديپلماسی فرهنگی کشور استفاده شود.
وی تصريح کرد: تعاريف جديد قدرت و تغییر رويكرد آن به سمت 
قدرت های نرم و هوشمند معادالت جهانی را تغییر داده و از همین رو 
مقوله مشارکت و شفافیت را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

شهردار اصفهان بیان کرد: در يك ش��هر خالق، قدرت نرم مبتنی 
 بر خالقیت، حرف اول را می زند و برای همه دارای اهمیت اس��ت، 
در دنی��ای فعلی ق��درت اصل��ی در ايجاد ي��ك گردباد ب��زرگ با 

بهره گیری از حرکت يك پروانه معنا می پذيرد.
وی افزود: با توجه ب��ه تغییر نگاه مديريتی به دنی��ا و ايجاد تعاريف 
جديد در بیان قدرت، مديری به عنوان مدير موفق به حساب می آيد 
که خالقیت، نوآوری، دانايی و انديش��ه در سر لوحه فعالیت های او 
قرار داشته باشد و از همین رو در شهرها نیز مديری موفق است که 
با بهره گیری کلیه اين مباحث بتواند در راس��تای ايجاد ديپلماسی 

شهری و فعال گام بردارد.
فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات روابط عمومی ها

ريیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل ش��هرداری تهران 
نیز سخنران بعدی مراسم افتتاحیه بود و گفت: تمدن بزرگ ايرانی و 
اسالمی تجلی برندسازی است و بايد تپش معنايی شهرسازی ايرانی 

اسالمی را درک کنیم.
ش��هرام گیل آبادی با بی��ان اينكه اين نشس��ت فرصت��ی برای به 

اشتراک گذاش��تن تجربیات و داده ها است، اظهار کرد: اين نشست 
فرصت بسیار خوبی اس��ت برای ايجاد برند و ديپلماسی شهری که 

کالنشهرهای کشور از آن استفاده کنند.
گیل آبادی اضافه ک��رد: اهمیت به تپش درونی شهرس��ازی قديم 
 ايرانی و اس��المی يكی از موارد درون مايه ای است که ما می توانیم 

برای ساخت برند هويت ساز استفاده کنیم. 
وی در بخشی از صحبت های خود به معماری کلیسای وانك اصفهان 
اشاره کرد و افزود: کلیسای وانك اصفهان با وجود اينكه پر از نمادها 
و روايت های داستان مسیحیت اس��ت اما نتوانسته از اين ربوبیت و 

جلوه اسالم دور باشد و در طراحی خود متاثر از اسالم شده است.
ريیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل ش��هرداری نقش 

برندسازی ش��هری را در معارفه بهتر ش��هرها يك اصل عنوان کرد 
و افزود: شرط پشتیبان حرکت استان ها در اين عرصه مد نظر قرار 

دادن معیارهای فضای انسانی و سالمت است. 
کلی�د موفقی�ت رواب�ط عمومی ه�ا در انتق�ال تجربیات و 

هم افزایی است
مدير روابط عمومی ش��هرداری اصفهان نیز به عنوان میزبان اصلی 
نشست روابط عمومی های  کالنش��هرها اظهار کرد: روابط عمومی  
کالنشهرها بايد با انتقال تجربیات و هم افزايی در تحقق موفقیت و 

تبیین بهتر جايگاه روابط عمومی تالش کنند.
 هادی نباتی نژاد افزود: يكی از ايرادات جلسات گذشته اين بوده که 
در راس��تای تبیین وضعیت و جايگاه اي��ن همايش فعالیت خاصی 
 ص��ورت نگرفت��ه و از همی��ن رو بايد توجه داش��ت ک��ه موفقیت 

روابط عمومی ها در انتقال تجربیات و هم افزايی بیشتر است.

وی بیان کرد: بسیاری از مباحث مختلف در شهرها اجرا می شود که 
ظرفیت های خوبی برای ساير شهرها است، مباحثی مثل کمپین های 
مختلف در راستای مشكالت کالنشهرها از جمله اين ظرفیت های 

مهم است.
مدير روابط عمومی شهرداری اصفهان افزود: بايد میان کالنشهرهای 
مختلف فضای مشترکی ايجاد ش��ود تا همكاری روابط عمومی ها 

موجب هم افزايی بیشتر شود.
نباتی نژاد اضافه کرد: با توجه به تغییرات ساختاری در روند فعالیت 
روابط عمومی ها، بايد با بهره گیری از ابزارهای جديد، شیوه فعالیت 
را تغییر داد که از همین رو بايد در اين جلس��ات به اين ش��یوه های 

جديد پرداخت.  

کالنشهرها باید به سمت برندسازی حرکت کنند
معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران نیز سخنران 
ديگر اين مراسم بود و گفت: با توجه به اينكه در آستانه سال جديد 
قرار داريم لذا موضوع اين نشس��ت را همكاری و هم افزايی بیش��تر 
کالنشهرها جهت جذب گردشگران بنا نهاديم. آرش ظفری افزود: 
 کالنش��هرهای ما همانند ساير ش��هرهای کش��ورهای جهان بايد 
 به سمت و سوی برندس��ازی بروند و برای ش��هر خود يك تعريفی 
داشته باشند که معرف تمام خصوصیات آن شهر در يك کالم باشد.

معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات ش��هرداری تهران با اشاره به 
 دو نشست قبلی کالنشهرها در شهرهای شیراز و کرج گفت: نتايج 
دو نشست قبلی منجر به برخی از تغییر ساختارهايی در مجموعه 

روابط عمومی های دو کالنشهر شد. 
 وی در ادام��ه افزود: امس��ال در ش��ورای اس��المی ش��هر تهران، 

برای نخس��تین بار رديف بودجه ای برای روابط عمومی  شهرداری 
تهران و مناطق آن به تصويب رسید.

ظفری در پايان اضافه کرد: بايد از ظرفیت گردش��گری و ارتباطات 
برای رونق اقتصادی استفاده کنیم و امید داريم خروجی اين نشست 

در ارتقای مجموعه روابط عمومی شهرداری ها موثر باشد.
مهم ترین مصوبات نشست بیست و پنجم

سه کارگاه تخصصی اين نشست در دو نوبت برگزار شد و هرکدام از 
اين کارگاه ها مصوباتی داشت. 

در کارگروه مديران روابط عمومی کالنشهرهای کشور که با عنوان 
»کارگاه ارتباطات و گردشگری در حوزه روابط عمومی« برگزار شد، 
مقرر شد تا يك ساختار اطالع رس��انی و تبلیغات شهری مشترک 

بین کالنشهرها ايجاد شود. در کارگروه ديپلماسي شهري در حوزه 
بین الملل نیز از برقراری ديپلماسی شهری به عنوان يكی از هنرهای 

مهم ملت ها نه ابزاری برای دولت ها ياد شد.
همچنین در کارگاه » برند ش��هري و تبلیغ��ات محیطي در حوزه 
سازمان زيباسازی« عنوان شد که در بس��یاری از شهرهای کشور 
 برنامه ري��زی برای تعريف برند جديد برای کالنش��هرهای کش��ور 
در دستور کار قرار گرفته است. ظهر پنجشنبه نیز در آيین اختتامیه 
بیست و پنجمین نشس��ت کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 
ش��هرداری های کالنش��هرها، جمع بن��دی اين مصوب��ات قرائت 
 ش��د و به امضای تمامی مديران حاضر در اين نشس��ت رس��ید که 

بخشی از مهم ترين اين مصوبات در ادامه می آيد:
برگزاري نشست هاي کارگروه کالنشهرها به صورت منظم و فصلي 
از مصوبات اين نشست بود و مقرر ش��د نشست بعدي اين کارگروه 
در ارديبهشت 95 و به میزباني يكی از ش��هرهای ارومیه، مشهد يا 

تبريز برگزار شود.
بررس��ي و تجديد نظر در خصوص س��اختار کمیته روابط عمومي 
و امور بین الملل کالنش��هرها، بررس��ي ساختار تش��كیالتي امور 
 بین الملل جه��ت برق��راري وحدت روي��ه بین همه کالنش��هرها 
 در راستاي ارائه پیش��نهاد در نشس��ت بعدي از ديگر مصوبات اين

 نشست بود.
ارسال اخبار مربوط به امور بین الملل کالنشهرها به امور بین الملل 
شهرداري تهران جهت درج در بخش امور ديپلماسي کالنشهرها، 
 تشكیل ش��وراي سیاس��ت گذاري س��ايت و نش��ريه کالنشهرها 
به عضويت اصفهان، رشت، تهران، مشهد و کرج، برگزاري نشست 
تخصصي مديران رواب��ط عمومي و امور بین الملل جهت نشس��ت 
کالنشهرهاي جهان به میزباني تهران و دعوت از مقامات بین المللي 
در جلسات کالنشهرها نیز بخش ديگر مصوبات بیست و پنجمین 
نشس��ت کارگروه روابط عمومي و امور بین الملل ش��هرداري هاي 

کالنشهرهاي کشور بود.
تب��ادل تبلیغات محیط��ي فرهنگي در کالنش��هرها ب��راي ايجاد 
 کمپین هاي اطالع رس��اني و تبلیغات محیطي و تب��ادل تجربیات 
در موضوع��ات مختلف، طراحي س��اختار ش��بكه اطالع رس��اني 
گردشگري کالنش��هرها با محوريت رش��ت و با همكاري اصفهان، 
 تبريز، کرمان و تهران و اعالم به دبیرخانه کالنش��هر ظرف 10 روز 
آينده جهت اجرايي شدن در سال 95 به صورت پايلوت نیز از ديگر 

مصوبات اين نشست بود.
برگزاري نشست مشترک شهرداران و مديران روابط عمومي و امور 
بین الملل کالنشهرها نیز از جمله مهم ترين مصوبات اين نشست بود.

بازدید از مجموعه رسانه ای شهرداری اصفهان
همچنین مديران روابط عمومی کالنش��هرهای کشور از مجموعه 
رسانه ای شهرداری اصفهان بازيد به عمل آوردند و از نزديك با فعالیت 
بخش های مختلف روابط عمومی ش��هرداری اصفهان شامل اداره 
ارتباطات رس��انه  ای، روزنامه اصفهان زيبا، مرکز ارتباطات مردمی 

137، استوديو صدای شهر و استوديو سیمای شهر آشنا شدند.
در پايان از میزبانی و پذيرايی خوب روابط عمومی شهرداری اصفهان 
در اين نشست تقدير و تشكر شد.گفتنی است تهران، اصفهان، مشهد، 
شیراز، رش��ت، کرج، اراک، قم، کرمانش��اه، همدان، تبريز، کرمان، 
زاهدان، اهواز و ارومیه، 15 کالنشهر کشور هستند که مديران روابط 
عمومی شهرداری های اين کالنشهرها به صورت فصلی هر بار در يكی 
از اين کالنشهرها نشست تخصصی برای همكاری و هماهنگی بیشتر 
برگزار می کنند و از تجارب موفق يكديگ��ر در بخش های مختلف 

روابط عمومی بهره می گیرند.

هم اندیشی بیست و پنجم با نگاه به » ارتباطات و شهرگردی هنری «
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استاندار اصفهان :

برنامه های فرهنگی در دستور كار 
اقلیت های دینی قرار گیرد
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گام های سریع در 
جاده آسیا

گردشگري در کالنشهرها 
با ایجاد ساختاری مدون و 

منسجم رونق می گیرد
تشریح  نتایج سفر هیئت 

پارلمانی ایران به عراق
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حسن طاهريان، در گفت و گو با روزنامه کره ای زبان 
»دونگ ها ايل بو« به تمايل شرکت های کره ای برای 

حضور در بازار ايران پس از لغو تحريم ها ...

بعد از 12 سال اکنون که مقاومت ملت ايران شرايط 
نوينی را برای جامعه فراهم کرده نبايد فراموش کنیم 

که موظفیم نگاه های ايران و...

مديرعام��ل اتحاديه ب��اغ داران مازن��دران از وجود 
مرکبات ترکیه ای در کشور انتقاد کرد و گفت: ورود 

بدون مجوز اين مرکبات به کشور امكان ندارد...

ريیس تبلیغات اس��المی شهرس��تان فارسان گفت: 
اجرای برنامه های دهه فجر را به نسل جوان بسپاريم.

حجت االسالم و المسلمین سید محمد میربد در...

كارآفرینان برای حضور در 
بازار ایران شتاب كنند

 گردشگری اصفهان
 پس از برجام

 فروش مركبات تركیه ای 
در ایران!

اجرای برنامه های دهه فجر 
را به نسل جوان بسپاریم
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ريیس جمهور با اش��اره به اهمیت و جايگاه برجس��ته 
توس��عه روابط دو کش��ور بزرگ ايران و فرانسه گفت: 
تهران و پاريس می توانن��د در پرتو رواب��ط دو جانبه، 
مس��ايل منطقه ای و بین المللی، اقدام��ات بزرگی را 
به نفع مناف��ع دو ملت و صل��ح و ثبات انج��ام دهند.  
حس��ن روحانی در ادامه س��فر به فرانس��ه و در ديدار 
» ژرار الرش��ه« ريیس مجلس س��نای اين کش��ور، با 
تاکید ب��ر ضرورت اس��تفاده از فرصت پ��س از برجام، 
گفت: در س��ال ه��ای تحري��م ظالمانه و نادرس��ت، 
دو ملت ايران و فرانس��ه متضرر ش��دند و ام��روز بايد 
با ت��الش و برق��راری روابط گس��ترده و نزديك، عقب 
ماندگی های گذش��ته را جبران کنیم. روحانی توافق 
هس��ته ای را اتفاقی بسیار مهم و کم س��ابقه در تاريخ 
سیاس��ی جهان توصیف کرد و گفت: برج��ام بار ديگر 
نق��ش قدرتمند ديپلماس��ی و مذاکره را م��ورد تاکید 
قرار دادو ب��ا اتخاذ چنی��ن رويكردی می توان س��اير 
 مس��ايل و موضوعات مهم منطقه ای و بی��ن المللی را 

حل و فصل کرد...

 وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: تروريس��م و
 افراطی گری با آموزه های هیچ دين و آيینی سازگاری 
ندارد و از منظر همه اديان توحیدی نكوهیده اس��ت. 
علی جنتی طی س��خنانی درهفتمی��ن همايش بین 
المللی اديان توحیدی دراصفه��ان، از اينكه در برخی 
کشورهای همجوار به بهانه برتری های دينی و مذهبی 
آتش تروريس��م، افراطی گری و اختالفات فرقه ای هر 
روز باالتر می رود ابراز تاسف کرد و خواستار توقف اين 
 تحرکات ش��د.  وی افزود: خبر تعرض تروريست های

 تكفیری ب��ه ايزدی ها درع��راق يكی ازجمل��ه اخبار 
 ناگوارسال های اخیر بود ونشان داد که تروريست های

تكفیری به هیچ قاعده و مذهب��ی اعتقاد ندارند و گرنه 
هیچ آيین توحیدی قتل ع��ام يا تعرض به هم نوع را به 
هیچ بهانه ای جاي��ز نمی داند . وزير فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی از رهبران اديان خواس��ت تا ب��ا فراخواندن 
پیروان خود ب��ه متون اصیل دينی و توج��ه دادن آنها 
 به خردورزی و احترام ب��ه باورهای ديگ��ران؛ رفتار و 

برداشت های ناصحیح افراط گرايان ...

 زیان دو ملت از تحریم باید
  در دوران پساتحریم 

جبران شود

تروریس�م و افراطی گری از 
منظر همه ادیان توحیدی امری 

نکوهیده است
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دلسوزی های اشتباه شهروندان دامنه تکدی گری را 
گسترش می دهد؛

لطفا به متکدیان كمک نکنید!
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رييس جمهور با اشاره به اهميت و جايگاه برجسته 
ــه  ــور بزرگ ايران و فرانس ــعه روابط دو كش توس
گفت: تهران و پاريس مى توانند در پرتو روابط دو 
ــايل منطقه اى و بين المللى، اقدامات  جانبه، مس
ــت و صلح و ثبات  ــع منافع دو مل بزرگى را به نف

انجام دهند.
 حسن روحانى در ادامه سفر به فرانسه و در ديدار 
« ژرار الرشه» رييس مجلس سناى اين كشور، با 
تاكيد بر ضرورت استفاده از فرصت پس از برجام، 
ــال هاى تحريم ظالمانه و نادرست،  گفت: در س
ــدند و امروز  ــه متضرر ش ــت ايران و فرانس دو مل
بايد با تالش و برقرارى روابط گسترده و نزديك،

 عقب ماندگى هاى گذشته را جبران كنيم.
ــته اى را اتفاقى بسيار مهم و  روحانى توافق هس
ــان توصيف  ــى جه ــابقه در تاريخ سياس ــم س ك
ــش قدرتمند  ــار ديگر نق ــت: برجام ب كرد و گف
ــرار داد و با  ــى و مذاكره را مورد تاكيد ق ديپلماس
ــايل  ــاير مس اتخاذ چنين رويكردى مى توان س
ــن المللى را  ــه اى و بي ــات مهم منطق و موضوع

حل و فصل كرد.
ــور  ــاره به همكارى دو كش روحانى در ادامه با اش
ــه اى و بين المللى  ــايل مهم منطق در زمينه مس
ــم را مورد تاكيد  همكارى براى مبارزه با تروريس
ــت: امروز كه شرايط بسيار  قرار داد و اظهار داش
ــى در منطقه به وجود  ــه لحاظ نا امن خطرناكى ب
ــتى بسيار جنايتكارى  آمده و گروه هاى تروريس
ــئوليت بزرگ تاريخى داريم  ايجاد شده اند؛ مس
ــك و همگانى اين تهديد  تا با همكارى هاى نزدي

مشترك بشرى را برطرف كنيم.
رييس جمهور با اظهار تاسف از اقدام تروريستى 
ــن اقدام  ــان كرد: اي ــس، خاطرنش اخير در پاري
ــم ويروس و  ــان داد كه تروريس ــتى نش تروريس
ــد همه مناطق  ــت كه مى توان خطرى فراگير اس
جهان از جمله شهرهاى بزرگ اروپايى را تهديد 

كند.
ــدى با  ــراى مبارزه ج ــرد: ب ــى تصريح ك روحان
تروريسم ضرورت دارد از ايجاد شكاف هاى جديد 
ــت خارجى  ــود و سياس در منطقه جلوگيرى ش
جمهورى اسالمى ايران پيگيرى چنين رويكردى

 است.
ــى در برخى  ــاره به بى ثبات  رييس جمهور با اش

كشورهاى منطقه خاطرنشان كرد: فائق آمدن بر 
بى ثباتى هاى موجود راه حل نظامى نداشته، بلكه 
اين گونه مشكالت بايد از طريق سياسى و مذاكره 

حل و فصل شود.
ــريع تر  ــد بر لزوم توافق س وى همچنين با تاكي
گروه هاى مختلف لبنانى درباره رياست جمهورى 
ــك كنيم  ــرد: بايد كم ــح ك ــور، تصري ــن كش اي
ــور همه ــن كش ــى اي ــاى قانون ــوب ه در چارچ

ــوص  ــر در خص ــريع ت ــه س ــر چ ــا ه ــروه ه  گ
ــكيل دولتى  ــورى و تش ــس جمه ــاب ريي انتخ
ــرفت به توافق ــاد ثبات و پيش قدرتمندتر و ايج

 برسند.
ــمند پارلمان هاى  روحانى با اشاره به نقش ارزش
ايران و فرانسه در تحكيم روابط دو دولت، گفت: 
ــترش همكارى هاى  دولت ايران از تقويت و گس

پارلمان هاى دو كشور حمايت مى كند.
ــناى فرانسه نيز  « ژرار الرشه» رييس مجلس س
ــحالى از ديدار روحانى،  در اين ديدار با ابراز خوش
اراده فرانسه را براى تقويت و برقرارى روابط همه 
جانبه با ايران مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: 

ــنى پيش روى روابط دو كشور  ــم انداز روش چش
وجود دارد.

ــه با تجليل از نقش  ــناى فرانس رييس مجلس س
ــتيابى  ــورمان در دس موثر رييس جمهورى كش
ــته  ــرد: با برداش ــته اى تصريح ك ــه توافق هس ب
ــبى براى  ــيار مناس ــدن تحريم ها، فضاى بس ش
ــس در بخش هاى  ــران، پاري ــعه روابط ته توس
ــه مصمم است از  ــده و فرانس گوناگون ايجاد ش
ــته اى در راستاى  ــرايط كنونى به نحو شايس ش

منافع دو ملت استفاده كند.
ــه اضافه كرد: پايان تحريم ها، موقعيت  ژرار الرش
ــور ــريع روابط دو كش ــراى بهبود س ــبى ب مناس

ــال  ــفر كام ــن س ــات اي ــه توافق ــا ب ــت و م  اس
ــد  ــه آن متعه ــبت ب ــوده و نس ــن ب ــوش بي خ

هستيم.
رييس مجلس سناى فرانسه با تاكيد بر ضرورت 
ــم  ــاركت همگانى براى مبارزه عليه تروريس مش
ــازنده ايران در  گفت: فرانسه به نقش آفرينى س
ــايل منطقه و مبارزه با تروريسم  حل و فصل مس

اعتماد دارد.

روحانى در ديدار رييس مجلس سناى فرانسه:

زيان دو ملت از تحريم بايد در دوران پساتحريم 
جبران شود

ــبكه سى ان ان گفت : ــخنگوى دولت در مصاحبه با ش محمد باقر نوبخت س
ــاس كاهش قيمت نفت تصميم نمى گيريم؛ توليد نفت را به 5 ميليون  بر اس

بشكه در روز مى رسانيم.
ــبكه تلويزيونى  ــالمى ايران در گفت وگو با ش سخنگوى دولت جمهورى اس
سى ان ان گفت: هيچ محدوديتى براى سرمايه گذارى و فعاليت شركت هاى 
آمريكايى در ايران وجود ندارد، اما دولت ايران حق انتخاب را براى پذيرفتن از 

بين شركت هاى اروپايى و آمريكايى محفوظ نگه مى دارد.
ــاره به اينكه موقعيت كنونى ايران بسيار  به گزارش سى ان ان ، نوبخت با اش
خوب است، افزود يكى از نقاط قوت ايران ، دارا بودن سرمايه انسانى نيرومند 
شامل نيروهاى جوان و بسيار تحصيل كرده است كه در رشد اقتصادى بسيار 

تاثير گذار خواهد بود. 
ــت نفت در  ــديد قيم ــالف كاهش ش ــر خ ــت تاكيد كرد ب ــخنگوى دول س
ــه طور قابل مالحظه اى  بازارهاى جهانى ، ايران تصميم دارد توليد خود را ب

افزايش دهد.
ــرى نمى كنيم. اگر  ــاس كاهش قيمت نفت تصميم گي وى گفت: قطعا بر اس
ــورها بايد توليد خود را افزايش دهند. اين  ــد كش عرضه نفت در بازار كم باش
درحالى بود كه ما تحريم بوديم.  آنان اكنون بايد عرضه نفت را كاهش دهند 
و به ايران اجازه بدهند سهم خود را از بازار داشته باشد. به علت هاى متفاوت 
اميدوار هستم و پيش بينى مى كنم قيمت نفت به زودى به ميزان واقع بينانه 

نزديك شود.
نوبخت در پاسخ به اين پرسش كه صادرات ايران در پنج سال آينده چه ميزان 
ــكه در روز  ــم توليد ايران را به پنج ميليون بش خواهد بود گفت: در نظر داري
برسانيم. البته ظرفيت توليد ما بسيار بيشتر از اين است. در سال آينده روزانه 
ــكه توليد نفت خواهيم داشت. روزانه  يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار بش
چهارصد هزار بشكه هم ميعانات گازى توليد خواهيم كرد. در نتيجه كل توليد 

ما دو ميليون و دويست و پنجاه هزار بشكه در هر روز خواهد بود.
ــى ان ان درباره تاثير برداشته شدن تحريم  سخنگوى دولت درمصاحبه با س
ــن 900 هزار تا يك ميليون  ها بر زندگى مردم افزود: به راحتى مى توانيم بي
ــم. اين رقم ، رقمى واقع  ــغل به ويژه براى جوانان تحصيل كرده ايجاد كني ش
ــن با هدف تقويت بنيه  ــت. در زمينه تغيير قواني گرايانه و نه خوش بينانه اس
اقتصادى، پيشينه خوبى در منطقه داريم. اطمينان داريم خارجى ها ايران را 

براى سرمايه گذارى در اين منطقه انتخاب خواهند كرد.
ــكلى  ــاى آمريكايى در ايران نيز گفت: مش ــركت ه نوبخت درباره فعاليت ش
براى فعاليت شركت هاى آمريكايى در كشور نداريم.  شركت هاى آمريكايى 
ــرمايه  ــرمايه گذارى داريم ، س هم مى توانند در زمينه هايى كه ما نياز به س
ــاى اروپايى و آمريكايى  ــركت ه گذارى كنند.  البته حق انتخاب را از بين ش
ــرمايه گذارى در ايران اعالم آمادگى كرده اند براى خود محفوظ كه براى س

 نگه مى داريم.
  در انتخاب سرمايه گذاران هم موارد زيادى هست كه بايد رعايت شوند، اما در 
كل سرمايه گذاران آمريكايى هيچ محدوديتى براى فعاليت در ايران ندارند. 
ــد هيچ محدوديتى  ــى ان ان در ادامه گفت: گرچه ايران مى گوي خبرنگار س
ــور وجود ندارد، اما در اوضاع  براى فعاليت شركت هاى آمريكايى در اين كش
سياسى بين دوكشور حتى بعد از اجراى توافق هسته اى تغيير چندانى ايجاد 

نشده است.

سى ان ان:
از افزايش دوبرابرى توليد نفت تا دعوت

 از آمريكايى ها
ــالمى گفت:  ــدارى اس ــى بي ــع جهان ــركل مجم دبي
ــوريه، باقى مانده  ــراق و س ــتون فقرات داعش در ع س
ــدام در  ــتند؛ چراكه ص ــلفيه هس ــذب س ــا ج بعث ب
ــده را جذب كرد  ــان و القاع ــر حكومت خود طالب اواخ
ــده و بعث  ــى از القاع ــش تلفيق ــوان گفت داع و مى ت

است.
ــت علمى كنگره  ــتين نشس على اكبر واليتى، در نخس
ــرى در دنياى  ــاى تكفي ــر جريان ه ــى خط بين الملل
ــم درحال  ــم(ع) ق ــام كاظ ــه ام ــه در مدرس امروز ك
ــت به وجود  ــت: يك عل ــار داش ــت، اظه برگزارى اس
ــا بيدارى  ــالم، تقابل ب ــدن تكفيرى ها در جهان اس آم
ــالمى از ابتداى  ــالمى بود، وقتى امواج بيدارى اس اس
ــن جريان ها نيز ــد، اي قرن 19 ميالدى تاكنون پيدا ش

 به وجود آمدند.
ــالمى افزود: بيدارى  دبيركل مجمع جهانى بيدارى اس
ــتعمار به كشورهاى  ــالمى براى تقابل با هجوم اس اس
ــتعمار، تكان  ــن هجمه اس ــالمى بود؛ چراكه همي اس
ــلمانان بود و علماى اسالمى را بر آن  شديدى براى مس
داشت تا براى رهايى جهان اسالم از دست استعمار  به 

پا خيزند.

وى با بيان اينكه موج جديد بيدارى اسالمى از انقالب 
ــدل آن را كه  ــان كرد: ب ــد، خاطرنش ــالمى آغاز ش اس
ــالم بود، نيز از سوى  ظاهر اسالم و باطن مخالفت با اس
تكفيرى ها آغاز شد، اين تكفيرى ها در عراق و سوريه و 
القاعده در افغانستان و پاكستان با اقدامات خود سبب 

وهن اسالم شدند.
ــروع بيدارى اسالمى در  واليتى تصريح كرد: بعد از ش
ــد تقابل ايجاد  ــر و يمن، چن ــس و ادامه آن در مص تون
ــد كه از جمله جدى ترين آنها جريان هاى تكفيرى ش

 است.
ــالمى عنوان كرد:  ــى بيدارى اس دبيركل مجمع جهان
ــت كه در خط مقدم مقابله  ــورى اس ــوريه تنها كش س
ــره ايران  ــاد زنجي ــود و با ايج ــتاده ب ــراييل ايس با اس
ــوان گفت  ــد، مى ت ــن زنجيره تقويت ش و حزب اهللا اي
ــراييل  ــت در برابر اس ــى مقاوم ــه طالي ــوريه حلق س
ــتون فقرات داعش در  ــان كرد: س است.وى خاطرنش
ــوريه، باقى مانده بعث با جذب سلفيه است؛  عراق و س
ــود طالبان و القاعده  چراكه صدام در اواخر حكومت خ
را جذب كرد و مى توان گفت داعش تلفيقى از القاعده 

و بعث است.

ــان اينكه  ــالمى با بي ــوراى اس نايب رييس مجلس ش
ــا در  ــوق نامزده ــظ حق ــان حف ــوراى نگهب اراده ش
ــراى احراز  ــت، گفت:مجلس ب ــون اس ــوب قان چارچ
ــوراى نگهبان كمك  ــه ش ــاى داوطلبان ب صالحيت ه

خواهد كرد.
سيد محمدحسن ابوترابى فرد درباره ارزيابى عملكرد 
پليس از منظر مجلس، گفت: امروز مجموعه انتظامى از 
نظر تأمين امنيت يكى از بهترين شرايط را در مقايسه 
ــورهاى منطقه و جهان در كشورمان ايجاد كرده  با كش

است.
ــميرانات و اسالمشهر در  نماينده مردم تهران، رى، ش
ــد ناجا در  ــالمى، با بيان اينكه باي ــوراى اس مجلس ش
ــزود: دولت و  ــالش كند، اف ــيدن به قله هاى برتر ت رس
مجلس نيز در تأمين بودجه نيروى انتظامى تالش خود 

را خواهند كرد.
ــاوره در نيروى  ــش مش ــاره به نق ــرد با اش ابوترابى ف
ــه در اين همايش  ــت: همانطور ك انتظامى، اظهار داش
ــد بايد به جامعه و هنجار شكنان  نيز به آن پرداخته ش
ــود و اراده ناجا  ــاوره اى ارايه ش در جامعه خدمات مش
ــى به  ــاوره هاى روانشناس ــه مش ــت ك ــر اين اس نيز ب

ــطح ناهنجارى هاى  ــواده ناجا و جامعه از س درون خان
ــراز صالحيت هاى داوطلبان به  بكاهد. مجلس براى اح

شوراى نگهبان كمك خواهد كرد
ــوالى درباره نتايج رايزنى مجلس  ــخ به س  وى در پاس
ــر در برخى از  ــد نظ ــراى تجدي ــان ب ــوراى نگهب با ش
ــح كرد:  ــات مجلس، تصري ــاى انتخاب رد صالحيت ه
ــه در چارچوب  ــت ك ــوراى نگهبان بر اين اس اراده ش
ــراى حضور در  ــانى كه ب ــوق نامزدها و كس قانون حق
ــى كرده اند  ــالم آمادگ ــالمى اع ــوراى اس ــس ش مجل

حفظ شود.
ــن صالحيت  عده اى  ــرد ادامه داد: در اين بي  ابوترابى ف
ــوان در اين  ــش اطالعات مى ت ــد كه با افزاي احراز نش
ــده  ــا هماهنگى هاى انجام ش ــرد و ب ــدام ك ــه اق زمين
ــان ممكن  ــوراى نگهب ــات ش ــردن اطالع ــل ك و كام
ــات كافى را ــود و آنان اطالع ــت اين نظر عوض ش اس

 به دست آوردند.
ــالمى تصريح كرد: در   نايب رييس مجلس شوراى اس
ــود را براى احراز  ــتا مجلس نيز اطالعات خ همين راس
ــل خواهد كرد و  ــوراى نگهبان منتق صالحيت ها به ش

كمك مى كنيم تا به نتيجه  برسند.

قائم مقام حزب اعتماد ملى گفت: ضامن جمهوريت نظام حضور گسترده و 
مشاركت حداكثرى مردم در صحنه تعيين سرنوشت است.

رسول منتجب نيا در چهاردهمين كنگره حزب مردم ساالرى كه در مجتمع 
آدينه تهران برگزار شد، با اشاره به جمله اى از امام خمينى(ره) اظهار داشت: 
امام(ره) فرمودند «حفظ نظام از اوجب واجبات بوده و مقصود از نظام، نظام 
جمهورى اسالمى ايران است»؛ يعنى همين نظامى كه به بركت خون شهدا 
و پيگيرى هاى امام(ره) برقرار شده و ما امسال سى وهفتمين سالگرد آن را 

جشن مى گيريم.
ــت؟ افزود: نظام مجموعه از  ــوال كه مقصود از نظام چيس وى با طرح اين س
ــت كه به حكم يك ظرف يعنى قانون اساسى مشخص  ــاختار و اركان اس س
مى شود. نظام جمهورى اسالمى مركب از سه قوه و در رأس همه آنها واليت 

امر خواهد بود.
قائم مقام حزب اعتماد ملى ادامه داد: اين ساختار در قانون اساسى مشخص 
ــت و جايگاه، وظايف و اختيارات هر كدام توسط قانون اساسى مشخص  اس

مى شود.
منتجب نيا دومين نكته را محتواى مظروف نظام عنوان و تصريح كرد: در اين 

ظرف اركان نظام قرار مى گيرد و در قالب نظام بايد پياده شود.
ــش مردم در نظام،  ــان كرد: اهداف بلندمدت، كوتاه مدت، نق وى خاطرنش
جايگاه دين، مذهب، عقل و خرد و تخصص در نظام از امورى است كه در ظرف 

قانون اساسى شكل مى گيرد.
ــاله، مسئوالن نظام  ــومين مس قائم مقام حزب اعتماد ملى با بيان اينكه س
هستند، گفت: اينها نظام را مديريت مى كنند و از رهبرى گرفته تا شخص دوم 

ــتند؛ به  ــن ترين رده به يك معنا جزو نظام هس يعنى ر ييس جمهور و پايي
معناى ديگر متولى و مجرى اهداف و آرمان هاى نظام خواهند بود.

منتجب نيا با تاكيد كرد: وقتى مى گوييم نظام جمهورى اسالمى يعنى حفظ 
قانون اساسى و نقش مردم، به اين معنا كه تاثيرگذارى آراى مردم، مذهب و 
دين مردم در حكومت اهميت دارد و نظام متعلق به همه ملت است. وى افزود: 

گرچه نظامى كه تاسيس شده است در ابتدا درصد اندكى به آن راى ندادند، 
اما حتى آن درصد مالك نظام هستند. 

نظام متعلق به هيچ شخصيت، گروه، جناح و حتى متعلق به مسئوالن نيست؛ 
مسئوالن، مجريان نظام هستند.

ــراد داراى هر دين، مذهب،  قائم مقام حزب اعتماد ملى توضيح داد: همه اف
قوميت و نژاد اين كشور در نظام جاى دارند و نظام متعلق به همه آنهاست و 
ــى حق ندارد فرد يا گروهى را از نظام خارج كرده و يا اينكه از قطار  هيچ كس
ــتگان خود بداند.  ــام را از خود و متعلق به وابس نظام پياده كند؛ يا اينكه نظ
ــه داد: به تعبير  ــمرد و ادام ــى ها را صاحب نظام برش منتجب نيا همه ايران

امام(ره)، همه ايرانيان ولى نعمت مسئوالن هستند.
وى با بيان اينكه دو ركن اصلى نظام كه در شعار ملت ما نيز بوده، جمهوريت 
ــت، گفت: به اين دو مفهوم بايد دقت  و اسالميت نظام جمهورى اسالمى اس
كرد و ضامن جمهوريت نظام، حضور گسترده و مشاركت حداكثرى مردم در 

صحنه تعيين سرنوشت است.
ــى جمهوريت نظام ابقا و  ــاد ملى با تاكيد بر اينكه زمان قائم مقام حزب اعتم
تقويت مى شود كه اكثريت قاطع مردم پاى صندوق راى حضور داشته باشند، 
تصريح كرد: انطباق قوانين و برنامه ها با اسالم نيز ضامن اسالميت نظام است 

كه به عهده تشخيص شوراى نگهبان مى باشد.
منتجب نيا اضافه كرد: اگر خدايى ناخواسته بر ركن جمهوريت نظام خدشه 
ــتوانه مردمى را  ــود و پش ــود، نظام از درون رفته رفته ضعيف مى ش وارد ش
ــطح بين المللى و در جهان نظام  ــت خواهد داد. در اين صورت در س از دس

مشروعيت و اعتبار خود را از دست مى دهد.

واليتى در كنگره خطر جريان هاى تكفيرى:

داعش تلفيقى از القاعده و بعث است
نايب رييس مجلس شوراى اسالمى:

اراده شوراى نگهبان حفظ حقوق نامزدها در چارچوب قانون است

على الريجانى در بازگشت از سفر 5 روزه به عراق در جمع خبرنگاران گفت: اصل 
اين سفر براى شركت در اجالس بين المجالس كشورهاى اسالمى در بغداد بود.
نماينده مردم قم در مجلس نهم افزود: برگزارى اجالس بين المجالس كشورهاى 
ــت و گوياى اين مطلب بود كه بعد از صدمه  ــالمى در بغداد اثر مهمى داش اس
ــتقالل امنيتى در اين كشور  ــور عراق خورد، در حال حاضر اس عميقى كه كش
ــورهاى  ــود دارد و هيئت هاى پارلمانى كش ــاى زيادى وج حداقل در بخش ه
ــطح  ــرار گرفتند. در اين اجالس برخى در س مختلف در جريان اين موضوع ق
رييس و برخى ديگر در سطح نايب رييس شركت كردند كه اين امر براى عراق 

نكته مهمى بود.
وى با اشاره به محورهاى مطرح شده در اجالس يازدهم پارلمان هاى كشورهاى 
ــالمى گفت: در اجالس يازدهم بحث هاى مختلفى با محوريت تروريسم و  اس
بحران هايى كه در كشورهاى اسالمى وجود دارد، انجام شد و تقريبا همگرايى 
ــم به وجود آمد؛ هر چند كه امروز بيش از هر زمان  خوبى در مبارزه با تروريس
ــت. در حال حاضر بايد همگرايى ايجاد شده  ديگرى به اقدامات عملى نياز اس

كمك كند تا اقدامات عملى صورت گيرد.
ــاره به ديدارهاى دو جانبه اش با روساى  ــالمى با اش رييس مجلس شوراى اس
پارلمانى برخى كشورهاى اسالمى اظهار كرد: در اجالس اخير فرصتى فراهم شد 
تا با برخى روساى مجالس كشورهاى اسالمى كه با جمهورى اسالمى همكارى 
ــتان  خوبى دارند، مذاكراتى انجام دهم كه البته مذاكره با رييس پارلمان پاكس

مذاكره خوب و سازنده اى بود.
ــالمى با  ــورهاى اس ــالس بين المجالس كش ــيه اج ــى افزود: در حاش الريجان
رييس پارلمان تركيه نيز گفت وگويى داشتم كه در مجموع پيشنهادهاى خوبى 
ــته اى مطرح كردند. پيشنهاد ترك ها هم  بعد از به سرانجام رسيدن توافق هس
براى ايران و هم براى منطقه مى تواند در درازمدت بسيار تأثيرگذار و استراتژيك 
باشد. رييس مجلس شوراى اسالمى از پيگيرى مسايل مطرح شده در ديدارهاى 
دو جانبه سخن گفت و افزود: در فضاى جديد برخى پروژه هاى بزرگ مى تواند 
تحولى در منطقه و كشورهايى مثل ايران و همچنين كشورهايى كه پيشنهاد 

داشته باشند، ايجاد كند.
نماينده مردم قم در مجلس همچنين از ديدارهايش با مسئوالن عراقى سخن 
ــئوالن و گروه هاى  ــفر فرصت خوبى براى ديدار با مس گفت و افزود: در اين س
ــتند، فراهم شد. در اين  ــتان جمهورى اسالمى هس سياسى عراقى كه از دوس
ــت وزير و رييس پارلمان عراق صحبت هاى خوبى  سفر با رييس جمهور، نخس
حول مسايل توسعه روابط اقتصادى و همكارى هاى امنيتى انجام شد و برخى 
از مشكالت مانند دخالت هاى كشورهاى ديگر در امور عراق از سوى آنان مطرح 

و بحث شد.
 وى با اشاره به محتواى مطرح شده در ديدار با گروه هاى سياسى عراقى گفت: 
ــنت، اكراد و شيعيان مطالبى را در اين ديدارها  برخى گروه هاى عراقى، اهل س
بيان كردند. ايران از گذشته با اين گروه ها دوستى داشته به همين دليل نقطه 
نظراتشان درباره آينده عراق را با ما در ميان گذاشتند كه خيلى مفيد بود. جنس 
ــت. بنابراين گفت وگوهاى نزديك بين ايران و  تهديدات دو كشور نظير هم اس

عراق هميشه بايد جارى باشد.

ــن طاهريان، در گفت و گو با روزنامه كره اى زبان «دونگ ها ايل بو» به  حس
ــس از لغو تحريم ها  ــركت هاى كره اى براى حضور در بازار ايران پ تمايل ش
ــركت هاى كره اى بايد براى حضور در  اشاره كرد و گفت: به اعتقاد تهران، ش
ــيار متفاوت تر  بازار رقابتى ايران فعال تر عمل كنند، زيرا بازار فعلى ايران بس

از گذشته است.
وى افزود: نقش آفرينى كارآفرينان بزرگ اروپايى در بازار ايران، شرايط را براى 
حضور در ايران بسيار رقابتى كرده است و اين موضوع حضور فعال تر شركت 

هاى كره اى را مى طلبد.
سفير ايران در كره جنوبى گفت: طرح هايى در ايران براى مشاركت خارجى 
ــازى، تجهيز بنادر، خريد هواپيما  در حوزه هاى نفت و گاز، عمران و جاده س
ــت و كارآفرينان كره اى مى توانند در  ــده اس ــازى پيشنهاد ش و نيز هتل س
ــند. ضمن آنكه همكارى در  ــته باش همه اين عرصه ها با ايران همكارى داش
ــتان مدرن توسط كره جنوبى در  بخش هاى ديگر چون ساخت پنج بيمارس

ايران نيز در دستور كار قرار دارد.
ــره اى بايد ــركت هاى ك ــك در اين بازار بزرگ، ش طاهريان افزود: بدون ش
ــره اى ها در ــه عمكرد مثبت ك ــه با توجه ب ــل كنند. ضمن آنك  فعال تر عم

 سال هاى دور در ايران و نگاه مثبت مردم ايران به اين كشور، فرصت هاى قابل 
توجهى در حوزه تسهيل مناسبات اقتصادى براى طرف كره اى وجود دارد.

ــوالى در خصوص چگونگى حضور شركت هاى كره اى در  وى در پاسخ به س
ايران با توجه به تصميم شركت «پوسكو» براى ساخت يك كارخانه فوالد در 
ايران، گفت: عالوه بر اين موضوع، مذاكره با شركت «هيونداى» براى تاسيس 

يك كارخانه اتومبيل سازى در ايران نيز در دستور كار قرار دارد.
ــاخت پااليشگاه نفت  ــئول افزود: موضوع س ــد ايران در س اين ديپلمات ارش
توسط شركت «ديليم» و ساخت نيروگاه توليد برق توسط شركت «دوسان» و 
همچنين تاسيس و نصب دستگاه هاى آب شيرين كن در ايران از جمله طرح 

هايى است كه مذاكرات آن با طرف هاى كره اى در حال انجام است.
طاهريان نسبت به انتشار برخى اخبار در رسانه هاى كره جنوبى كه همكارى 
ــترش تعامالت ايران با كره جنوبى  ــر گس تهران ، پيونگ يانگ را مانعى بر س
دانسته بودند، تاكيد كرد: ايران خواهان صلح و ثبات در شبه جزيره كره است 

و سياست اصولى ما جهان عارى از سالح هسته اى است.
ــالح نظامى مانند موشك هيچ نيازى به  وى افزود: ايران در زمينه ساخت س

دريافت كمك از ديگر كشورها ندارد و در اين زمينه كامال خودكفاست.
ــخ ايران در  ــفير ايران در كره جنوبى همچنين با تاكيد مجدد بر عزم راس س
ــم در منطقه خاورميانه ، بر مقابله جدى ايران با گروه هاى  مبارزه با تروريس
ــاى ايران به  ــالم كرد كه اگر كمك ه ــتى از جمله داعش تاكيد و اع تروريس
ــورهاى منطقه در زمينه مبازره و مقابله با گروه هاى تروريستى و داعش  كش

نبود، اين گروه تروريستى اكنون در پايتخت عراق حضور داشت.
ــترش همكارى هاى فرهنگى  ــاره به عالقه مردم ايران به گس طاهريان با اش

با كره جنوبى، خواهان گسترش مناسبات تهران،سئول در اين حوزه شد.
روزنامه «دونگ ها ايل بو» از جمله رسانه هاى مكتوب معتبر كره جنوبى است 

كه در روز بيش از يك ميليون نسخه تيراژ دارد. 

تشريح نتايج سفر هيئت پارلمانى 
ايران به عراق

سفير ايران در كره جنوبى: 
كارآفرينان براى حضور در بازار ايران 

شتاب كنند

اخبارخبر

منتجب  نيا: 

مشاركت حداكثرى مردم 
ضامن جمهوريت نظام است



خبر 
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ــا بانك مركزى  ــه مكاتبات متعدد ب ــاره ب مديرعامل بانك ملى با اش
ــر بحرين،  ــترك فيوچ ــازه ادامه فعاليت بانك مش بحرين براى اج
ــه بانك گام  ــمت تصفي ــفانه بانك مركزى بحرين به س گفت: متاس
ــى پيگيرى ــاله را از طريق حقوق ــورت، مس ــته كه در اين ص برداش

مى كنيم.
ــم بانك مركزى بحرين براى  عبدالناصر همتى، در واكنش به تصمي
ــعب بانك فيوچر، اظهارداشت: حدود يك سال بود  تعطيل كردن ش
ــك نقض تحريم  ــرده بود كه اين بان ــن به ما اعالم ك كه دولت بحري
ــور اعضاى  ــاره بانك مركزى اين كش كرده و به همين دليل به يكب
ــت مديريت  ــرد و بانك را تح ــر را خلع ك ــره بانك فيوچ هيات مدي

قرار گرفت.
وى افزود: ما به اين كار اعتراض و اعالم كرديم اين بانك تحريم ها را 
نقض نكرده و گزارش سه ماهه بانك توسط حسابرس بين الملل ارائه 

شد كه در آن هيچ اثرى از نقض تحريم ها وجود نداشت.
ــت كه  ــت ما اين اس ــرد: برداش ــى تصريح ك ــك مل ــل بان مديرعام
ــت زيرا دولت  ــى انجام شده اس ــار هاى سياس اين اقدام به دليل فش
ــور را تعطيل  ــران در اين كش ــى بيمه اي ــن همزمان نمايندگ بحري
ــى  ــل نگاه هاى سياس ــه دلي ــن كار ب ــان مى دهد اي ــن نش كرد. اي

بوده است.
همتى با بيان اينكه اعتراض به اين اقدام به صورت مكتوب ارائه شد، 
گفت: بنده به عنوان رييس هيات مديره بانك  دو- سه بار به رييس 
كل بانك مركزى نامه نوشتم ولى متاسفانه آنها در مسير تصفيه بانك 

قدم برداشتند.
ــزى بحرين بعد از  ــاره به نامه خود به رييس كل بانك مرك وى با اش
اجراى برجام، ادامه داد: در اين نامه نوشتم با رفع تحريم ها و اجراى 
ــط بانك  ــت مديريت گرفتن بانك توس ــر دليل تح برجام، حتى اگ
مركزى موضوع تحريم بوده است، اجازه بدهيد بانك به فعاليت خود 

در اين كشور ادامه دهد.
ــوى بانك مركزى  ــخى از س مديرعامل بانك تصريح كرد: فعال پاس
ــراى خودمان محفوظ  ــن حق را ب ــت نكرديم اما ما اي بحرين درياف

مى دانيم كه از مجامع بين المللى موضوع را پيگيرى كنيم.
ــط بانك مركزى  ــان اتخاذ اين تصميم توس وى با بيان اينكه در زم
ــارد دالر بود، گفت:  ــر 1/5 ميلي ــن، ارزش دارايى بانك فيوچ بحري
ــوم  بانك ملى، بانك صادرات و بانك االهلى بحرين هر كدام يك س

سهام بانك فيوچر را در اختيار دارند.
همتى اضافه كرد: به دنبال اين هستيم اين بانك كه در بحرين مورد 
اقبال عمومى قرار گرفته و رشد خوبى داشته است، بتواند به فعاليت 
خود ادامه دهد. اگر تصميم تعطيل كردن بانك عملياتى شود، مساله 

را از طريق حقوقى پيگيرى مى كنيم.

مديرعامل بانك ملى مطرح كرد:

تعطيلى بانك مشترك «  فيوچر» 
تحت فشار سياسى

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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ــبت  ــالمى، نس ــوراى اس ــس ش ــاى مجل ــز پژوهش ه مرك
ــعه با اهداف اقتصاد مقاومتى را مورد بررسى  برنامه هاى توس
ــن مركز ضمن بيان اين  قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادى اي
ــى كلى اقتصاد مقاومتى  مطلب كه با توجه به اهميت سياس
در تدوين برنامه ششم توسعه، بررسى نسبت برنامه هاى قبلى 
توسعه با اين سياست ها مى تواند واجد تجارب ارزنده اى باشد، 
ــوم، چهارم و پنجم  اضافه كرد: دراين گزارش، برنامه هاى س
توسعه به صورت تطبيقى و به لحاظ مفهومى با سياست هاى 
كلى اقتصاد مقاومتى مورد بررسى قرار گرفته و يكى از مسائل 
ــت كه اگر موادى از قوانين برنامه هاى سوم ، اساسى اين اس
ــت هاى كلى اقتصاد  ــعه، ناظر به سياس چهارم و پنجم توس
ــور  ــبى كش مقاومتى بوده اند، چه عللى مانع از كامروايى نس

دراين زمينه شده است؟ 
ــه تعريف و  ــت درهمه زمينه ها ب ــب، آيا الزم اس به اين ترتي
تدوين قوانين جديد پرداخته شود و يا بايد درصدد رفع موانع 
اجرايى شدن قوانين قبلى و مطالبه گرى از دولت و ساير قوا 

در راستاى افزايش كيفيت اقدامات و... برآمد؟ 
ــيارى از موارد قوانين  ــان ازآن دارد كه در بس بررسى ها نش
ــتگاه سياستگذارى كشور  متناسبى وجود داشته، يعنى دس
ــوم اصلى اقتصاد  ــبتا درخورى را به مفه تا به امروز توجه نس

مقاومتى مبذول داشته است. 
ــى  ــر گزارش هاى مرجع بررس از طرفى، بناب

عملكرد، قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتى 
ــبى  ــه گانه به طور نس ــه هاى س در برنام
ــل ، دولت ها  ــده اند و يا حداق عملياتى ش
در راستاى عملياتى شدن آن سياست ها و 

اقداماتى را دردستوركارقرار داده اند.
ــدم كامروايى،  ــاله ع بنابراين، احتماال مس
ــذارى و يا كيفيت  ــه كيفيت قانونگ مربوط ب

ــاختارى  ــت ها (با توجه به ضعف س اقدامات و سياس
گزارش هاى مرجع بررسى عملكرد) و يا هردو است. 

ــث كلى بودن)  ــادارى (از حي ــادى تفاوت معن درموارد زي
ــى و قوانين  ــاى كل ــت ه ــاى موجود درسياس ــان بنده مي
ــى االصول ،  ــى كه عل ــدارد، درحال ــه وجود ن مصوب برنام
ــت هاى كلى نبايد در قوانين توسعه  كليت ملحوظ درسياس

نيز تكرار شود. 
ــعه درباره مفهوم اقتصاد  درواقع دراكثر موارد، قوانين توس
مقاوتى به بيان كلياتى اكتفا كرده و منظومه اى ازبسترها، 

نهادها و روندها را بنيان نگذاشته اند.
بنابراين، مهم ترين توصيه ها در اين زمينه عبارت است از :
ــتگذارى ها و همچنين سياست ها  افزايش كيفيت سياس
ــتگاه هاى تصميم گيرى و اجرايى كشور و  و اقدامات دس
ارائه راهكارهاى اجرايى و عملياتى دقيق مبتنى بر اصول 

ــت هاى كلى  ــى براى تحقق اهداف سياس علمى و كارشناس
اقتصاد مقاومتى. لذا در وضعيت فعلى، تصويب قوانين جديد 
يا تاسيس سازمان هايى در راستاى اقتصاد مقاومتى نمى تواند 

مفيد فايده باشد.
ــب  ــرا درقال ــرى و اج ــجام درتصميم گي ــوض، انس  درع
نهاد سازى ها، قاعده سازى ها و... مى تواند وضع كيفى كشور 

را درارتباط با اين موضوع تقويت كند.
ــد  ــم انقالب باهدف تامين رش ــت رهبرمعظ الزم به ذكراس
ــتيابي  ــاخص هاي مقاومت اقتصادي و دس ــود ش پويا و بهب
ــت هاي كلي  ــاله، سياس ــم انداز بيست س به اهداف سندچش
ــخ 29 بهمن ماه  ــر درتاري ــي را درموارد زي ــاد مقاومت اقتص

1392ابالغ كردند:
ــازي كليه امكانات و منابع مالي و  1- تامين شرايط وفعال س
سرمايه هاي انساني و علمي كشور به منظورتوسعه كارآفريني 
ــاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي  و به حداكثر رساندن مش
اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري هاي جمعي و تاكيد بر 

ارتقا درآمد و نقش طبقات كم درآمد ومتوسط.
2- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه 
ــاماندهي نظام ملي نوآوري به منظور  جامع علمي كشورو س
ــهم توليد و صادرات  ارتقا جايگاه جهاني كشور و افزايش س
ــه رتبه اول  ــتيابي ب محصوالت و خدمات دانش بنيان و دس

اقتصاد دانش بنيان درمنطقه.
3- محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل 
توليد،توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، 
ــه كارگيري  ــتان ها و ب ــتر رقابت بين مناطق واس ايجاد بس

ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق 
كشور.

4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت 
ــدت انرژي و  ــتغال و بهره  وري، كاهش ش افزايش توليد، اش

ارتقا شاخص هاي عدالت اجتماعي.
ــد تا مصرف  ــل در زنجيره  تولي ــهم  بري عادالنه عوام 5- س
متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه با افزايش سهم 
ــارت، خالقيت،  ــاني از طريق ارتقا آموزش، مه ــرمايه انس س

كارآفريني و تجربه.
6-  افزايش توليد داخلي نهاده ها و كاالهاي اساسي(به ويژه 
در اقالم وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات 
ــن كاالهاي وارداتي  ــوع در مبادي تامي راهبردي و ايجاد تن

با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
7- تامين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تاكيد 

بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواداوليه و كاال).
ــت هاي كلي  ــد بر اجراي سياس ــت مصرف با تاكي 8- مديري
اصالح الگوي مصرف و ترويج مصرف كاالهاي داخلي همراه با 

برنامه ريزي براي ارتقا كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
ــور با هدف  ــه  نظام مالي كش ــالح و تقويت همه جانب 9- اص
ــخ گويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد  پاس

ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
10- حمايت همه جانبه  هدفمند از صادرات كاالها و خدمات 

به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت. 
ــعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور  11-  توس
ــرفته، گسترش و تسهيل  به منظور انتقال فناوري هاي پيش
ــن نيازهاي ضروري و  ــادرات كاال و خدمات و تامي توليد، ص

منابع مالي از خارج.
12-  افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد 

كشور. 
13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل ازصادرات نفت و گاز. 
ــور  ــت وگاز كش ــردي نف ــر راهب ــش ذخاي 14- افزاي
به منظوراثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاكيد بر حفظ 
ــژه در ميادين  ــعه ظرفيت هاي توليد نفت وگاز، به وي و توس

مشترك.
ــل زنجيره ارزش  ــزوده از طريق تكمي 15- افزايش ارزش اف
ــاي داراي بازدهي  ــد كااله ــعه تولي صنعت نفت و گاز، توس
ــدت مصرف انرژي) و باال بردن  ــاخص ش بهينه(براساس ش
ــيمي و فرآورده هاي نفتي با  صادرات برق، محصوالت پتروش

تاكيد بربرداشت صيانتي از منابع.
ــا تاكيد  ــور ب ــي در هزينه هاي عمومي كش 16- صرفه جوي
ــاختارها، منطقي سازي اندازه دولت و  برتحول اساسي در س

حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرورو هزينه هاي زايد.
ــهم درآمدهاي  17- اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش س

مالياتي.
18- افزايش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل 

از صادرات نفت وگاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
ــازي آن وجلوگيري از  ــاد و سالم س ــازي اقتص 19- شفاف س
ــادزا در حوزه هاي پولي،  اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فس

تجاري، ارزي و... .
ــاد ارزش افزوده، توليد  20- تقويت فرهنگ جهادي در ايج
ــرمايه گذاري و اشتغال مولد  ثروت، بهره وري،كارآفريني، س
ــخاص داراي خدمات  و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اش

برجسته در اين زمينه.
ــازي آن  ــي و گفتمان س ــاد اقتصاد مقاومت ــن ابع 21- تبيي
به ويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن 

به گفتمان فراگير.
22- دولت مكلف است براي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي با هماهنگ سازي وبسيج پوياي همه امكانات كشور، 

اقدامات الزم را انجام دهد.
ــع وقيمت گذاري و  ــام توزي ــازي نظ ــفاف و روان س 23-  ش

روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار.
24- افزايش پوشش استانداردبراي كليه محصوالت داخلي 

و ترويج آن.

مركز پژوهش هاى مجلس بررسى كرد؛

نسبت برنامه هاى توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتى

ايجاد سامانه نظارت برپيامك هاى انبوه
رييس بانك مركزى تكليف غربى ها را مشخص كرد: 

فقط 40 درصد از سهام بانك هاى ايرانى 
را مى توانيد بخريد

چند درصد از ايرانيان پركارند؟
ــاغالن  ــدود 39 درصد از ش ــار 94 ح در به
ــه كار ــاعت در هفت ــش از 49 س ــور بي كش

 كرده اند. 
ــبت  اين آمار كاهش 0/8 واحد درصدي نس
به بهار سال 193 و افزايش2/6 واحد درصدي 

نسبت به زمستان 1393 را نشان مي دهد.
ــاغالن  ــدود 39 درصد از ش ــار 94 ح در به
ــه كار  ــاعت در هفت ــش از 49 س ــور بي كش

كرده اند.
 اين آمار كاهش0/8 واحد درصدي نسبت به 
بهار سال 193 و افزايش 2/6 واحد درصدي 

نسبت به زمستان 1393 را نشان مي دهد.
ــده   ــروز پدي ب ــازار كار  ب ــالت  از معض
ــي  ــت كه ناش ــغلي اس ــد ش ــركاري و چن پ
ــه ــاد جامع ــتي آح ــكالت معيش از مش

 است.
ــره وري  ــر كاهش به ــالوه ب ــن معضل ع  اي
ــغال برخي  ــه اش ــاني، منجر ب ــروي انس ني
ــط شاغالن به عنوان  فرصت هاي شغلي توس
ــود و فرصت هاي  ــغل دوم يا بيشتر مي ش ش
ــان را كاهش  ــغلي بيكاران و به ويژه جوان ش

ــراي مردان  ــركاري ب ــاخص پ ــد. ش مي ده
ــد ــان 14/6 درص ــراي زن ــد و ب 43/6 درص

 است. 
شاخص پركاري مردان در بهار 1394 نسبت 
به فصل گذشته، افزايش 3/3 واحد درصدي 
ــش 0/5 واحد  ــبت به بهار 1393 كاه و نس

درصدي را نشان مي دهد.
ــاخص پركاري براي زنان،  در بهار امسال ش
ــبت به  ــدي نس ــد درص ــش 0/7 واح افزاي
زمستان 1393 و كاهش 0/4 واحد درصدي 
ــال قبل نشان  ــابه س ــبت به فصل مش را نس

مي دهد.
نرخ پركاري در بهار 1394 در مناطق شهري 
ــب 39/6 و 37/5 درصد  ــتايي به ترتي و روس
ــهري نسبت به  ــت. اين نرخ در مناطق ش اس
ــال قبل  ــابه س ــتان 1393 و مدت مش زمس
ــش 1/2 واحد  ــب افزايش 1/2 و كاه به ترتي
درصدي را نشان مي دهد درحالي كه در مدت 
ــتايي  ــده نرخ پركاري در مناطق روس ياد ش
ــد افزايش  ــب 6/1 و 0/1 واحد درص به ترتي

نشان مي دهد.

ــهام  رييس كل بانك مركزى در خصوص ميزان مجاز س
ــت: متقاضيان خارجى  ــور گف خارجى در بانك هاى كش
سهامدارى در بانك هاى ايرانى، مجاز به خريد بيش از 40 

درصد از سهام بانك هاى داخلى نيستند.
ــه قانون تصميم  ــتناد ب ــيف گفت: دولت با اس ولى اله س
ــا در بانك هاى  ــهامدارى خارجى ه ــقف س گرفته تا س

ــد، البته در مناطق آزاد محدوديتى  ايرانى40 درصد باش
ــنهاد دهنده  ــرد: اگر پيش ــدارد. وى تصريح ك ــود ن وج
ــيس كند، حائز شرايط  خارجى كه مى خواهد بانكى تاس
ــب  ــد و پيش نيازهاى الزم را تامين كند، با كس الزم باش
ــتقل، بانك  مجوز از بانك مركزى مى تواند به صورت مس

تاسيس كند.

ــالمى از راه اندازى  وزير فرهنگ و ارشاد اس
سامانه نظارت بر محتواى پيامك هاى انبوه 
ــوراى عالى فضاى مجازى  مطابق مصوبه ش

خبر داد.
ــم بازديد از اپراتور سوم  على جنتى درمراس
ــم نامه حمايت  ــراه و امضاى تفاه تلفن هم
ــنواره  ــى و چهارمين جش اين اپراتور از س
ــر محتواى  ــارت ب ــت: موضوع نظ فجر گف
پيامك هاى انبوه برعهده ما است و كسانى 
ــد بايد  ــوزه فعاليت مى كنن ــن ح كه در اي
ــد اما موضوع  ــاد مجوز بگيرن از وزارت ارش
ــى و موضوعات فنى  ــاى تبليغات پيامك ه
ــت و اين  آن مربوط به وزارت ارتباطات اس
ــت يا عدم  ــاز و كار درياف وزارتخانه بايد س
ــا را براى كاربر فراهم  دريافت اين پيامك ه
ــاد درباره ايراداتى كه مجلس  كند. وزيرارش
درخصوص عدم ساماندهى پيامك هاى انبوه 
ــت، گفت: دغدغه  و تبليغاتى وارد كرده اس
ــاى تبليغاتى  ــه پيامك ه مجلس در زمين
ــه وزارت ارتباطات مى  ــت كه مربوط ب اس
ــراى دريافت  ــود چراكه يك كاربر بايد ب ش

ــاز و كار  و عدم دريافت پيامك ها بتواند س
ــد اما موضوع پيامك هاى  ــته باش فنى داش
ــه تبليغاتى  ــزوده كه جنب ــوه و ارزش اف انب
ندارد برعهده وزارت ارشاد است و ما نظارت 
مى كنيم كه محتواى اين پيامك ها داراى 

اشكال نباشد.
جنتى با اشاره به مصوبه شوراى عالى فضاى 
مجازى مبنى بر راه اندازى سامانه نظارت بر 
پيامك هاى انبوه گفت: اين سامانه از سوى 
ــاد راه اندازى و ابزارهاى آن نيز  وزارت ارش

ايجاد شده است.
به گفته وى مجلس تاكنون از وزارت ارشاد 
ــواى پيامك ها  ــوص نظارت بر محت درخص
ــكلى در اين زمينه  ــته و مش چيزى نخواس
وجود ندارد. وزير ارشاد همچنين از همكارى 
با وزارت ارتباطات براى راه اندازى سرويس 
ويدئو درخواستى (VOD) خبر داد و گفت: 
ــك راه اندازى  ــرويس در آينده نزدي اين س
مى شود تا افراد با انتخاب خود بتوانند به هر 
فيلم از طريق لپ تاپ و موبايل در زمان هاى 

مختلف دسترسى داشته باشد.

مديرعامل اتحاديه باغ داران مازندران از وجود مركبات تركيه اى در كشور 
انتقاد كرد و گفت: ورود بدون مجوز اين مركبات به كشور امكان ندارد.

ــى از كيوى و پرتقال در بازار ايران وارد  ــعبانى گفت: بخش محمدرضا ش
شده است و به بهانه ترانزيت مركبات از تركيه به روسيه بوده است.

ــوع از ترانزيت مركبات  ــى با اطالع از اين موض وى ادامه داد: طرف روس
ــور به فروش  ــرده و اين مركبات در كش ــام ايران جلوگيرى ك تركيه با ن

رسيده است.
مديرعامل اتحاديه باغ داران استان با تاكيد بر اينكه پرتقال تركيه و نارنگى 
پاكستانى در بازار كشور وجود دارد، تصريح كرد: با توجه به توليد داخل 

كه ميزان مصرف داخل كشور را تامين مى كند با اين حال هرساله شاهد 
هستيم ميوه خارجى به كشور وارد مى شود.

وى با تاكيد بر اينكه دستگاه هاى مختلف در واردات ميوه دخيل هستند، 
ــته است اين موضوع كه  گفت: بدون مجوز امكان ورود ميوه وجود نداش
ــت امكان ندارد و اگر هم قاچاق وارد  ــده اس بدون مجوز و قاچاق وارد ش
ــتن در ميادين بار كه امكان پذير  ــد فروش علنى و وجود داش ــده باش ش

نخواهد بود.
شعبانى اظهار كرد: چگونه مى توان جلوى تخلفات راهنمايى و رانندگى 
را گرفت ولى جلوى اين تخلف را نمى توان گرفت و به دليل واردات و عدم 
خروج از كشور بايد به مصرف داخل برسد و موجب ضرر و زيان باغ داران 

كشور شود.
ــزود:  ف ا ــدران  مازن ــتان  اس داران  ــاغ  ب ــه  اتحادي ــل  مديرعام
براى واردات و صادرات مجوزهايى الزم است و يك مقررات خاصى دارد، 
ــور مى شود و باور نمى شود  مركبات با كانتينر از راه هاى زمينى وارد كش
بدون هيچ مجوز و به صورت مخفيانه و قاچاق اين ميوه ها به كشور وارد 

شده باشد.
وى همچنين وجود ميوه هاى خارجى و مركبات را در استان هاى تهران، 
ــتان هاى غربى عنوان كرد و گفت:  ــان رضوى، اصفهان و اكثر اس خراس
ــر به مردم  ــود، اگ ــه اين ميوه ها گرفته ش ــوان حداقل جلوى عرض مى ت

اطالع رسانى شود مردم ميوه خارجى را نخواهند خريد.

ــفر  ــتانبول س ــيه و انفجارهاى اس درحالى كه به دليل تحريم هاى روس
ــت اين كشور  ــدت كاهش يافته اس ــگران خارجى به تركيه به ش گردش
تالش گسترده اى را براى جذب گردشگران بيشتر از ايران و پر كردن خال 

گردشگران روسى و آلمانى را آغاز كرده است.
ــار  ــذاران تركيه با انتش ــرمايه گ ــتى و س ــاى توريس ــه هتل ه اتحادي
ــه يك برنامه  ــگرى تركي ــه اى اعالم كرد، نمايندگان بخش گردش بياني
ــگران ايرانى به اين كشور  ترويجى گسترده را براى جذب بيشتر گردش

طراحى كرده اند.
بر اساس اين بيانيه، بخش گردشگرى تركيه در ماه هاى اخير و به دنبال 
ــى و افزايش نگرانى هاى امنيتى  ــگران روس كاهش شديد تعداد گردش
به دليل حمله تروريستى در استانبول كه منجر به مرگ 10 آلمانى شد، 

شاهد افت قابل توجهى بوده است.
ــالش اند تا منابع جذب  ــگرى تركيه اكنون در ت بازيگران صنعت گردش
ــند و  ــا در اين بخش تنوع ببخش ــگر خود را براى كاهش زيان ه گردش
در اين ميان ايران كشورى كليدى است كه مى توان روى آن تمركز كرد.

ــرمايه گذاران تركيه،  ــتى و س در مرحله اول، اتحاديه هتل هاى توريس
ــافرتى و متصديان تورهاى گردشگرى  اين هفته ميزبان 50 آژانس مس
ــز خواهد بود.  ــران، اصفهان و تبري ــهر مختلف ايران از جمله ته از 7 ش
در اين برنامه، تعدادى از مناطق ديدنى گردشگرى استانبول به ميهمانان 
ــاس اين بيانيه، انتظار مى رود تاثير اين  ايرانى معرفى خواهد شد. بر اس

سازماندهى كه با همكارى اتحاديه هتل هاى توريستى و سرمايه گذاران 
ــاه مارس، يعنى هنگام  تركيه و ايرالين هاى تركيه صورت گرفته، در م

تعطيالت نوروزى ايران احساس شود.
ــگرى تركيه  ــا همكارى وزارت فرهنگ و گردش اين اتحاديه همچنين ب
ــگرى تى آى تى اى كه هفته آينده در تهران برگزار  در نمايشگاه گردش

خواهد شد، شركت خواهد كرد.
ــرمايه گذاران  ــتى و س تيمور باييندير، رييس اتحاديه هتل هاى توريس
ــازار ايران و اروپا  ــد با تمركز بر ب ــاره به اينكه تركيه مى توان تركيه با اش
ــى غلبه كند گفت: « يكى از  ــگران روس ــى از حذف گردش بر زيان ناش
بزرگ ترين منابع ورود گردشگران خارجى به تركيه ايران است... با لغو 
ــدن روابط در بسيارى از بخش ها  ــاهد عادى ش تحريم هاى ايران، ما ش
ــم نتايج مثبت  ــود. ما انتظار داري ــگرى خواهيم ب از جمله بخش گردش

(لغو تحريم ها) را در اين بخش ببينيم.»
ــال 2010، ميزبان حدود 1/9 ميليون گردشگر ايرانى بود،  تركيه در س
ــال  ــه 1/1 ميليون نفر كاهش يافت. در س ــال 2012 ب اما اين رقم در س
هاى 2013 و 2014 نيز به ترتيب 1/2 ميليون نفر و 1/6 ميليون ايرانى 

از تركيه ديدن كردند.
ــفر گردشگران ايرانى  ــاس اين گزارش در 11 ماهه سال 2015 س بر اس
به تركيه با رشد6/3 درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 

و به 1/6 ميليون نفر رسيده است.

فرش سياه و سرخ تركيه براى گردشگران ايرانىفروش مركبات تركيه اى در ايران!

ــى  ــر گزارش هاى مرجع بررس از طرفى، بناب
عملكرد، قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتى 
ــبى  ــه گانه به طور نس ــه هاى س در برنام
ــل ، دولت ها  ــده اند و يا حداق عملياتى ش
در راستاى عملياتى شدن آن سياست ها و 

ــدم كامروايى،  ــاله ع بنابراين، احتماال مس
ــذارى و يا كيفيت  ــه كيفيت قانونگ مربوط ب

ــاختارى  ــت ها (با توجه به ضعف س اقدامات و سياس
گزارش هاى مرجع بررسى عملكرد) و يا هردو است. 

ــث كلى بودن)  ــادارى (از حي ــادى تفاوت معن درموارد زي
ــى و قوانين  ــاى كل ــت ه ــاى موجود درسياس ــان بنده مي
ــى االصول ،  ــى كه عل ــدارد، درحال ــه وجود ن مصوب برنام
ــت هاى كلى نبايد در قوانين توسعه  كليت ملحوظ درسياس

ــعه درباره مفهوم اقتصاد  درواقع دراكثر موارد، قوانين توس
مقاوتى به بيان كلياتى اكتفا كرده و منظومه اى ازبسترها، 

بنابراين، مهم ترين توصيه ها در اين زمينه عبارت است از :
ــتگذارى ها و همچنين سياست ها  افزايش كيفيت سياس
ــتگاه هاى تصميم گيرى و اجرايى كشور و  و اقدامات دس
ارائه راهكارهاى اجرايى و عملياتى دقيق مبتنى بر اصول 

اقتصاد دانش بنيان درمنطقه.
3- محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل 
توليد،توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، 
ــه كارگيري  ــتان ها و ب ــتر رقابت بين مناطق واس ايجاد بس
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عكس روز

دريچه

خبر

دامپزشك مركز بازپرورى حيات وحش پرديسان مى گويد: گونه هاى 
ــراى انجام آزمايش   ــون رزوس را ب غيربومى «بى ارزش» مثل ميم
ــت حيوان  ــل مى كنيم و اگر آنها هم نخواهند سرنوش به رويان منتق

«مرگ آرام» خواهد بود.
ــان  با اشاره به عدم  دامپزشك مركز بازپرورى حيات وحش پرديس
برخوردارى اين مركز از بودجه و امكانات الزم گفت: سازمان حفاظت 
محيط زيست، پرديسان را به عنوان يك مركز بازپرورى به رسميت 

نمى شناسد.
ــك مركز  ــراى ايجاد ي ــاى الزم ب ــزود: طرح ه ــان معماريان اف ايم
ــازمان  ــئوالن س ــان را بارها به مس ــتاندارد در پرديس بازپرورى اس
ــفانه از ايجاد چنين  ــت ارايه داده ايم، اما متاس حفاظت محيط زيس
ــدت نيازمند آن است استقبال  مركزى كه حيات وحش كشور به ش

نمى شود.
ــات وحش كه ــه گونه هاى باارزش حي ــك با بيان اينك اين دامپزش
ــت را ندارند ــه طبيع ــت ب ــت قابليت بازگش ــا موق ــور دايم ي  به ط
ــتند،  نيازمند مركزى براى نگهدارى و درمان با حداقل امكانات هس
ــان نام مركز بازپرورى بر آن نهاده ايم و با  ــد: آنچه در پريس يادآور ش
ــت به درمان حيات  ــازمان حفاظت محيط زيس حمايت محدود س
وحش مشغول است با يك مركز بازپرورى استاندارد بسيار متفاوت 

است.
ــز بازپرورى  ــه مرك ــه ب ــى ك ــت حيوانات ــوص سرنوش وى در خص
ــت: گونه هاى  ــوند، گف ــاع داده مى ش ــان ارج حيات وحش پرديس
ــان و بازپرورى ــدن دوره درم ــس از طى ش ــمند را پ بومى و ارزش
در صورت امكان براى رهاسازى آماده مى كنيم و در غير اين صورت 
ــاى بى ارزش  ــم، اما گونه ه ــال مى دهي ــب انتق به باغ وحش مناس
ــران گونه مهاجم  ــتند و در اي چون ميمون رزوس كه غيربومى هس
ــف، به مركز  ــوند را براى انجام آزمايش هاى مختل ــوب مى ش محس
ــه آن مركز نيز حيوان را  تحقيقاتى رويان منتقل مى كنيم و چنانچ
ــى]  ــز [مرگ با تزريق دوز باالى داروى بيهوش نخواهد آن را يوتاناي

مى كنيم.
معماريان در پاسخ به اينكه اين كار بر اساس چه دستورالعملى انجام 
مى شود، گفت: يكى از بندهاى دستورالعمل اتحاديه باغ وحش هاى 
اروپا اين است كه حيوانى كه مهاجم به شمار مى رود، يعنى به بافت 
محيط زيست منطقه آسيب مى رساند، به هيچ وجه نبايد رهاسازى 

شود.
وى تاكيد مى كند كه گزينه اول، مرگ آرام يا يوتانايز نيست اما چون 
در ايران باغ وحشى براى انتقال اين ميمون هاى رزوس وجود ندارد 

آنها را در پرديسان يوتانايز مى كنيم.

دامپزشك  مركز بازپرورى حيات وحش پرديسان خبر داد:

مرگ آرام گونه هاى غيربومى در 
كلينيك هاى بازپرورى حيات وحش

ــم، تمام طول  ــما  معرفى كني موجودى كه مى خواهيم به ش
حيات خود را در داخل شن هاى بستر اقيانوس سپرى مى كند 
و همواره چشم به محيط اطرافش دوخته و حتى به اين خاطر 

به او منجم مى گويند.
ــادى را با  ــكالت زي ــن ماهى قطعا مش ــينى اي البته يكجا نش
ــا تامين غذاى  ــى از آنه ــت كه يك خود به همراه خواهد داش
ــوس اين ماهى  ــم هاى برآمده و دهان عب ــت. چش جانور اس
ــگ آبى به او داده و معموال به خاطر  ــبيه به يك س ــكلى ش ش
ــتتارى خود براى در امان ماندن از چنگال  توانمندى هاى اس

شكارچيان شناخته مى شود.
ــود يكى از  ــر به فرد خ ــر ظاهر منحص ــى عالوه ب اما اين ماه
ــنده آن همچون يك  جالب توجه ترين آبزيان است؛ سم كش

شوكر است و مى تواند انسان را از پاى درآورد.
به غير از صخره هاى مرجانى بستر اقيانوس كه معموال توسط 
جانوران ديگر اشغال شده اند، به ندرت مى توان نقطه امنى را 
ــن محيط، مرگ از  ــاى عميق پيدا كرد. در اي در دل اين آب ه
باالى سر و كناره ها به سمت شما مى آيد و همزمان بايد مراقب 
خطرات ناشى از 50 گونه مختلف از ماهى منجم هم كه خود را 

در ميان شن ها و بستر دريا پنهان كرده اند باشيد.
اين ماهى براى آنكه يك باره به سمت طعمه خود هجوم ببرد 
ــد و در وضعيتى قرار  ــان مى كن ــن ها پنه خود را در داخل ش
ــده اش از  ــمان برآم ــان عبوس و چش ــه تنها ده مى گيرد ك

شن ها بيرون است.
با اين كار، عالوه بر اينكه ماهى مى تواند طعمه هايش را غافلگير 
ــمنانش نيز در  ــادر خواهد بود كه خود را از چنگال دش كند، ق
ــتى  ــه هاى اين آبزى حتى گوش ــه دارد. برخى از گون امان نگ
ــكل خاصى به آن داده اند را در دخل دهان خود نگه مى  كه ش
ــتان  ــخت پوس دارند كه نقش يك طعمه را براى ماهى ها و س

پيرامونى شان ايفا مى كند.
ــتراليا در اين باره مى  ــوزه ويكتورياى اس مارتين گومون از م
گويد: آنها مى توانند وقتى در داخل شن ها پنهان شده اند، اين 
طعمه ها را درون دهان خود نگه دارند و طورى وانمود كنند كه 
آن تكه گوشت يك كرم است و از اين طريق توجه ماهى هاى 

ديگر را به خود جلب كنند.
ــى كنند يك وعده  در ادامه ماهى هاى كنجكاوى كه تصور م
غذايى ساده گيرشان آمده به سمت طعمه مى روند و جان خود 
را از دست مى دهند. تمام كارى كه ماهى منجم بايد انجام دهد 
اين است كه دهان خود را به سرعت باز كرده و طعمه را همچون 

يك جارو برقى به داخل شكمش بكشد.
ــت و مكانيزم  شكار آن  ــريع اس ــرعت عمل ماهى آنقدر س س
ــاى تيز و بزرگ براى به دام  آنچنان موثر كه نيازى به دندان ه

انداختن طعمه هايش ندارد.
اما اين سبك زندگى، مشكالت و چالش هايى را هم براى ماهى 
ــم بايد مرتبا بيم آن  به دنبال دارد. به عنوان مثال، ماهى منج
ــد كه آب خروجى از آبشش هايش باعث پاشيده  را داشته باش

شدن شن به اطراف شود.
ــاى آب ايجاد  ــاى احتمالى، حباب ه در اين صورت، طعمه ه
ــرد و ديگر به  ــاهده خواهند ك ــى را مش ــده در اطراف ماه ش
ــمت آن نمى آيند. بنابراين ماهى منجم به شيوه اى بسيار  س
هوشمندانه تكامل يافته است؛پوشش آبشش هاى اين ماهى 
ــى توانند آب  ــكل دارد كه بهتر م ــتى ش برآمدگى هايى انگش

خروجى از آبشش ها را پراكنده كنند.
در لبه هاى بخش دهانى اين ماهى نيز زوايدى وجود دارد كه از 
وارد شدن شن به داخل آن جلوگيرى مى كند. البته جلوگيرى 
ــت كه اين ماهى انجام مى دهد و  از خفه شدن تنها كارى نيس

شن، عالوه بر اين مساله بيش از اندازه هم ساينده است.
ــت كه  گامون مى گويد: كارى كه ماهى انجام مى دهد اين اس
ــت بر اثر گذر زمان به آبشش هايش  ميزان شنى كه ممكن اس

آسيب برساند را تا حد امكان پايين بياورد.
قدرت استتارى اين ماهى البته در نوع خود بى نظير است و در 

سطح بااليى قرار دارد، اما باز هم نمى توان گفت كه كامل است 
و به همين خاطر آبزى تدابير امنيتى ديگرى دارد كه مى تواند 

در صورت بروز مشكل و احساس خطر به آنها متوسل شود.
ــت اينكه اين ماهى نوعى خار سمى در بخش فوقانى باله  نخس
ــه در دو طرف بدن  ــود دارد (احتماال همان هايى ك صدرى خ
ماهى ديده مى شوند). البته تحقيقات اندكى در مورد نوع سم 
موجود در بدن اين موجود انجام شده است، اما با توجه به اينكه 
ماهى تا به امروز مرگ چندين انسان را موجب شده، ترديدى 

نيست كه سم ياد شده درون بدن آن بسيار خطرناك است.
ــمى هم استراتژى اصلى  با اين همه، حتى با وجود اين ماده س
ماهى منجم آن است كه خود را از ديد ديگران پنهان كند. ديگر 
ــنا مى كنند و زمانى  گونه هاى اين ماهى معموال به اطراف ش
ــانتى متر فراتر رفت، خود را در شن ها  ــان از 5 س كه اندازه ش

پنهان مى كنند.
اما الروهاى اين آبزى خاص، بخش قابل توجهى از زندگى خود 
ــتر اقيانوس سپرى  را در محيطى به مراتب خطرناك تر از بس
ــد از آنكه  ــت. اين الروها بع ــاى آزاد اس مى كنند و آن آب ه
ــيد در يك جا ساكن  ــان به بيش از سى سانتى متر رس ابعادش

مى شوند و راه و رسم بزرگان خود را ادامه مى دهند.

بدن ماهى هاى جوان به گونه اى است كه انگار براى اين سبك 
ــمان و دهان آنها  ــده، به عنوان مثال، چش ــاخته ش زندگى س

برخالف گونه هاى بالغ به عقب كشيده نشده اند.
ــم كه با يك گونه  گامون مى گويد: ما در ابتدا تصور مى كردي
ــتيم اما فرم بدن ماهى با گذشت  جانورى متفاوت روبه رو هس
ــدت تغيير پيدا  ــالى به ش زمان و بين مراحل جوانى و بزرگس

مى كند.
در مورد گونه هاى جوان اين ماهى هم كه قبل از يكجا نشينى 
در آب هاى آزاد سير مى كنند بايد بگوييم كه شيوه استتارى 
ــيار جالبى دارند. نيمه بااليى بدن اين آبزيان به رنگ آبى  بس
ــه اين ترتيب،  ــن. ب ــت و نيمه پايين اش به رنگ روش تيره اس
شكارچيانى كه باالتر از آن در آب حركت مى كنند بخش تيره 
را مى بينند و قادر به متمايز ساختن آن از قسمت هاى تاريك 
ــتند و آنها كه در اليه هاى زيرين اين ماهى هاى  اقيانوس نيس
جوان در حركتند، نمى توانند در نور خورشيد، سطح روشن را 

تشخيص دهند.
ــز اين ماهى را از  بنابراين آن طور كه به نظر مى آيد، هيچ چي
پنهان شدن در آب باز نمى دارد و فرقى ندارد كه بخواهد زمان 

خود را در كجا سپرى كند.

مـاهى پرخـورى كه همچـون يك زنبـور طعمـه هايش را نيـش مى زند

ــكا طى  ــارش برف در منطقه آالس با كاهش ب
ــدر زرد» نيز  قرن اخير، تعداد درخت هاى «س

به شدت كاهش يافته است.
ــر طول دارند به  اين درختان كه حدود 23 مت
ــش جنگلى  ــى بخش اصلى پوش لحاظ تاريخ

شمال كاليفرنيا به حساب مى آيند.
گروهى از كارشناسان محيط زيست در آمريكا 
با مدنظر قرار دادن تهديدهاى متوجه اين گونه 
گياهى به ارايه راهكارهاى الزم براى حفظ آنها 

اشاره كرده اند.
ــرايط درخت هاى سدر زرد  در اين گزارش ش
ــده در تمامى مناطق  ــته، حال و آين در گذش
آالسكا ارزيابى شده است. اين درختان رشدى 
با سرعت پايين دارند و بسيارى از آنها بين 700 
ــال عمر مى كنند. اين درختان به  تا 1200 س
ــت شناختى  لحاظ فرهنگى، اقتصادى و زيس

گونه هاى ارزشمندى به حساب مى آيند كه در 
آالسكا و كاليفرنيا رشد مى كنند.

ــرف براى حفظ  ــان، بارش ب به گفته كارشناس
ــت. دانه هاى  ــرورى اس ــه درختى ض اين گون
ــطحى درختان سدر زرد  برف ريشه نازك و س
ــديد خاك مى پوشانند.  را از درجه حرارت ش
ــه اين درخت  بنابراين كاهش بارش برف، ريش
را در معرض سرما قرار مى دهد و آنها را از بين 

مى  برد.
ــان  ــوز، كارشناس ــر ورلد ني ــزارش نيچ به گ
ــالمت درختان  ــى س آمريكايى با انگيزه بررس
سدر زرد در تمامى مناطق آالسكا تا كاليفرنيا 
ــت آمده  ــتند: از يافته هاى به دس ــار داش اظه
ــتراتژى هاى الزم براى  ــاذ اس مى توان در اتخ
ــاير جنگل ها با اين پوشش گياهى در  حفظ س
برابر خطرات ناشى از تغييرات اقليمى بهره برد.

دولت سريالنكا بزرگ ترين محموله قاچاق عاج 
فيل را نابود كرد.

ــكارچيان  ــريالنكا به منظور آنكه به ش دولت س
ــارت غيرقانونى، قابل  ــان دهد هيچ گونه تج نش
ــت به نابود كردن بزرگ ترين  چشم پوشى نيس

محموله عاج فيل اقدام كرد.
اين محموله شامل عاج فيل هاى آفريقايى بوده 
كه نزديك به چهار سال پيش در بندر «كلمبو» 
ــده بود. بنابر گزارش ها، قرار بوده اين  توقيف ش

محموله از كنيا به دبى فرستاده شود.
مسئوالن اداره گمرك بندر كلمبو اظهار داشتند: 
در اين محموله عاج هاى بسيار كوچكى هم وجود 
ــه فيل هاى  ــان مى دهد متعلق ب ــته كه نش داش

نوجوان بوده است.
ــريالنكايى، محموله  ــات س ــالم مقام ــر اع بنا ب
ــال 2012 در  حاوى 359 عاج فيل در ماه مه س

ــير انتقال از كنيا به دبى توقيف شد. تجارت  مس
ــه دليل  ــاى آفريقايى ب ــاج فيل ه غيرقانونى ع
تقاضاى كشورهاى آسيا و خاورميانه براى مصرف 

دارويى آن انجام مى گيرد.
ــال نزديك به  به گزارش روزنامه گاردين،  هر س
200 فيل توسط كشاورزان و روستاييان و به دليل 

ورود آنها به زمين هاى كشاورزى تلف مى شوند.

كاهش برف، تهديد جدى براى درختان
« سدر زرد» در آالسكا

انهدام محموله عاج فيل
در سريالنكا

ــگ در  ــكار پلن ــاله ش ــك س ــت ي ممنوعي
آفريقاى جنوبى در سال 2016 به اجرا درآمد.

دپارتمان امور زيست محيطى آفريقاى جنوبى 
اعالم كرد: به مسئوالن حفاظت محيط زيست 
ــور اطالع داده شده كه در سال  استانى اين كش

2016 مجوزى براى شكار پلنگ صادر نكنند.
ــيون تجارت بين المللى گونه هاى  طبق كنوانس
ــرض انقراض  ــى گياهى و جانورى در مع وحش
ــال مى تواند  (CITES)، آفريقاى جنوبى در س
ــه منظور صادرات  ــكار پلنگ را ب 150 مجوز ش
ــر چند تعداد  ــورى صادر كند. ه اين گونه جان
ــى به طور  ــاى آفريقاى جنوب جمعيت پلنگ ه

دقيق مشخص نيست.
ــتقبال از  ــت با اس گروه هاى حامى محيط زيس
برنامه ممنوعيت شكار پلنگ ها براى مدت يك 
سال اظهار داشتند: با در نظر گرفتن اينكه تعداد 

ــور  ــت پلنگ ها در حيات وحش اين كش جمعي
ــت اين اقدام براى حفظ اين گونه   مشخص نيس

جانورى ضرورى است.
ــدم مديريت  ــه گاردين، ع ــزارش روزنام به گ
ــمند و تجارت  ــتانداران ارزش در شكار اين پس
غيرقانونى پوست پلنگ، تهديدهاى اصلى براى 
حفظ جمعيت پلنگ هاى آفريقايى جنوبى است.

ممنوعيت يك ساله شكار پلنگ 
در آفريقاى جنوبى



خبر

چهارماه از شروع به کار کمپین ملی ش��هری ایران می  گذرد. کمپینی 
که نظرات و پیشنهادهای شهروندان ایرانی را برای بهبود شهرهایشان 
جمع  آوری کرده تا با ارایه تصویری از شهر دلخواه ایرانیان به سومین 
کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه مسکن و توسعه شهری پایدار 

)هبیتات۳( به تدوین دستور کار جدید شهری کمک کند.
رییس برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران در این باره گفت: تاکنون 
نظرات و ایده هاي متعددي از نقاط مختلف کش��ور براي این کمپین 

ارسال شده است. 
در این بین عالوه بر شهروندان شهرهاي کوچک و متوسط، شهروندان 
کالنشهرها نیز مشارکت خوبي در فرآیند ترسیم شهر دلخواه ایرانیان 
داشته اند. سیامک مقدم با اشاره به حضور ش��هروندان کالنشهرهاي 
کش��ور گفت: نظرات و پیش��نهادهایي که از اصفهان، تهران، شیراز، 
کرمانشاه، مشهد، همدان و... ارسال ش��ده، از یک سو بیانگر نوع نگاه 
مردمان به شهرهایشان بوده و از س��وي دیگر بازگو کننده مشکالت و 

مسایل کالنشهرهاست.
به گفته وي اطالعات جمع آوري شده در دبیرخانه کمپین ملي شهري 
ایران حاوي نکات مهمي است. مقدم گفت: اصفهاني  ها از حفظ هویت 
تاریخي گفتند و زاینده  رود و لزوم توجه به محیط زیست پرندگان آن، 
ش��یرازي ها از فضاي بازي کودکان گفتند و نیاز به مسیرهاي پیاده و 
دوچرخه، تهراني ها از کاهش آلودگي، ایجاد نظم، افزایش احس��اس 
تعلق و احیاي منابع آبي، مش��هدي ها ازبرنامه هاي فرهنگي، تفریحي 
براي س��المندان گفتند و باغ ملک آباد و نیاز به افزایش فضاهاي سبز، 
همداني  ها از ایجاد فضاهاي اجتماعي و ش��هروندان کرمانش��اه نیز از 

ارتقاي ایمني شهري.
رییس برنامه اس��کان بش��ر ملل متحد در ادامه اف��زود: نگاه هایي که 
حکایت از توجه بیشتر شهروندان کالنشهرها به ارتقاي کیفیت محیط 
 زندگي موجود دارد، نگاه های��ي که جان��داران را در مرکز توجه خود 
قرار داده و حکایت از فاصله گرفتن ش��هرهاي ما از انس��ان و طبیعت 
دارند.کمپین ملي شهري ایران حاصل همکاري نزدیک برنامه اسکان 
بش��ر س��ازمان ملل متحد در جمهوري اس��المي ایران و کمیته ملي 
اسکان بشراس��ت و براي ارایه تصویري گویاتر از شهر دلخواه ایرانیان 
از مشارکت همه شهروندان ایراني اس��تقبال مي کند. وب   سایت این 
کمپین به آدرس irhabitat.ir بستر مناسبي براي دریافت نظرات، 
تجربیات، پیشنهاد ها و اطالعات مردم ایران از مسایل شهرهایشان و 
نیز ارایه راهکار و ایده براي بهبود هرچه بیشتر آنها فراهم کرده است. 
عالقه مندان به آینده ش��هري بهتر مي توانند ایده هاي خود را درقالب 
متن، تصویر س��ازي ، عکس و فیلم از طریق این وب س��ایت به کمپین 
ملي شهري ایران ارسال کنند. این کمپین از ایده هاي برتر تقدیر کرده 
و آنها را به کنفرانس جهاني هبیتات ۳در اکتبر س��ال2016 ارس��ال 

خواهد کرد.
Shahrvand.zayanderoud@gmail.com

مشارکت شهروندان کالنشهرها 
درکمپین ملی شهری ایران

سرما و گرما نمی شناس��ند و آنقدر پاپیچت  مریم 
می شوند تا اسکناسی کف دست شان بگذاری پدریان 

یا سرعت قدم هایت را بیشتر کنی تا از بوی بد 
و اصرارهای مکررشان خالص شوی. کافی است در پشت چراغ 
قرمز  بایستی، یا در پل های عابر پیاده، پارک ها و  ... خواهی دید 
که متکدی��ان در قال��ب های گوناگ��ون به طرف��ت می آیند و 
درخواس��ت کمک می کنند. بعضی از آنها با در دس��ت گرفتن 
لواشک، آدامس، سرکلیدی و .... سعی در قانع کردن مشتریان 
برای خرید را دارند و بعضی مواقع وقت��ی فقط پول به آنها می 
دهی و چیزی از آنها نمی خری بسیار عادی به سمت دیگری می 
روند. همچنین در بیشتر موارد این متکدیان به صورت گروهی 
و س��امان یافته برای یک یا چند نفر خاص و البته میلیونر کار 
می کنند که در نوع خود پدیده ای نادر و جدید اس��ت. تکدی 
گری با شخصیت روانی و اجتماعی انسان ارتباط تنگاتنگی پیدا 
می کن��د، امری دور از ش��رافت و کرامت انس��انی اس��ت که با 
احساسات و آینده بچه های خود بازی می کنند. انسان سالم و با 
شخصیت هرگز برای به دس��ت آوردن یک لقمه نان به تکدی 
اقدام نمی کند و گدایی را وسیله ای برای برآورد نیازهای خود 

قرار نمی دهد.
همچنی��ن وج��ود ای��ن اف��راد در جامع��ه ضم��ن اینک��ه 
 ظاه��ر ش��هر را مخ��دوش م��ی کن��د موج��ب ب��روز برخی 
 آسیب های اجتماعی شده و امنیت روانی شهروندان را مختل 

می کند.
امروزه در جوامع مختلف خصوصا جوامع شهری و به خصوص 
کالنشهرها، روزانه با تعداد زیادی از متکدیان برخورد می کنیم 
که بعضا با ظاهری متفاوت، ادبیاتی متفاوت و رفتاری متفاوت، 
طلب کمک می کنن��د و بعضا هم به دلیل حرف��ه ای بودن، در 

دریافت کمک موفق هستند.
اکنون مدت هاس��ت ش��یوه های تکدی گری همراه با توسعه 
جوامع بشری، پیشرفت کرده و دگرگون شده است، شیوه های 
قدیمی اگرچه هنوز کارآمد بوده و تاثیرگذار اس��ت و از سوی 
بعضی متکدیان استفاده می شود، اما آرام آرام منسوخ می شود 
و متکدی��ان مدام به دنب��ال یافت��ن راه هایی نو ب��رای بازی با 
احساسات افراد هستند. در صورتی که  مردم باید بین متکدیان 
و نیازمندان تفاوت قایل شده و مانع س��ودجویی عده ای از راه 
تکدی گری شوند. فردی که در حال تکدی گری است و امکان 
درآمدزایی از این طریق برای او فراهم شده است، دیگر حاضر 
نیست دست از این کار بکش��د و معموال باندهایی در مجاورت 

آنها وجود دارند که کار را مشکل تر می سازد.
لطفا به متکدیان کمک نکنید!

آن س��وی چهار راه زنی کودکی را به آغوش گرفته و هر بار که 
چراغ قرمز می ش��ود بر خالف همه، او چراغ سبزی را می بیند 

برای رفتن به سوی اتومبیل ها.
با یک دست کودکش را در آغوش فش��رده و با دست دیگرش 
به شیشه  اتومبیل می کوبد، س��رش را با نگرانی جلو می کشد 
فرصتی نیس��ت، تنها به اندازه ثانیه های چراغ قرمز، پر شتاب 

واژه ها را بیان می کند.

زن دس��تش را دراز می کند،با لباس هایی مندرس و کودکی  
که صورتش فریاد می زد »آبی برای شستن نیست « واژه ها به 
 هم فشرده، ش��لخته و با اظهار عجز و ناتوانی شنیده می شود

 » به من کمک کنید .«
کلماتی که از شیش��ه اتومبیل ها سرک می کشیدند و با اندک 

پولی میهمان دیگری می شدند.
آری ، بارها شاهد این جنس از زن ها مردان، پسران و دختران 
 در ش��هر بوده ایم ک��ه هریک به ش��یوه ای بر ای��ن کار همت 

می گمارند.
در این ش��هر گدایانی از جنس های مختلف دیده می شود که 
هر یک کریم بودن مردم ش��هر اصفهان را به نشانه گرفته اند ؛ 
گدایانی که به فرمان کسی و یا به دلیل تن پروری در خیابان ها 

به دنبال روزی می گردند.
چه کسي مسئول تکدی گران  است؟

از لحاظ قانوني، تکدي گري جرم اس��ت و مقابل��ه با آن نیاز به 
دخالت و مش��ارکت عوامل قانوني و س��ازمان هاي اجتماعي 
 و رفاهي دارد. ب��راي مقابله با ای��ن پدیده، یک س��ر ماجرا به 
 س��ازمان ه��ا و نهاده��اي دولتي برمي گ��ردد و س��ر دیگر به 
بخش هاي فرهنگ ساز که مي توانند متحول کننده نوع نگاه 

اجتماع و مردم به آن باشند.
جمع آوري متکدیان و بي خانمان ها، یک کار فراسازماني است.

ش��هرداري ها، نیروي انتظامي، وزارت بهداش��ت، بهزیس��تي 
و کمیته ام��داد در ای��ن امر دخیل هس��تند. در ح��ال حاضر 
 مشکل، جمع آوري این افراد نیس��ت. البته مساله متکدیان از

 بي خانمان ها جداست. 90درصد متکدیان باخانمان سازمان 
یافته اند که از حاشیه شهرها مي آیند. در این مورد، دستگیري 
تاثیري ندارد و عوامل پیچیده اي دخیل است که در نتیجه آنها، 
کار سرعت مطلوب ندارد و به نتیجه نمي رسد. در کنار نیاز به 
س��ازماندهي و برنامه ریزي نهادهاي دولتي براي مقابله با این 

پدیده، نقش اجتماعي شهروندان را نباید نادیده گرفت.
کم کاري برخ��ي س��ازمان هاي متولي در حوزه آس��یب هاي 
اجتماعي موج��ب ش��ده طرح ه��اي س��اماندهي متکدیان، 
بي خانمان ها و کودکان کار تاکنون از توفیق چنداني برخوردار 
نباشد و اگرچه شهرداري ها به عنوان یکي از 11 سازمان متولي 
اقداماتي را طي س��ال هاي اخیر براي جم��ع آوري این افراد از 
س��طح ش��هر انجام داده اند، اما کم کاري برخي س��ازمان ها از 
جمله بهزیس��تي در مرحله پذیرش، نگهداري و س��اماندهي 
موجب ش��ده تعداد قابل توجهي از مددجوی��ان پس از مدت 
کوتاهي از جمع آوري دوباره در سطح شهر رها شوند.در حالي 
که آمارهاي موجود بیانگر این اس��ت که درصد قابل توجهي از 
 متکدیان پس از مدت کوتاهي دوباره به همان شغل تکدي گري

 بر می گردند و صرفا جمع آوري این اف��راد از خیابان ها و معابر 
شهري و نگهداري موقت آنها در مراکز ویژه نمي تواند مشکلي 

از معضل متکدیان برطرف کند.
درآمدهای میلیونی متکدیان

بررس��ي ها نش��ان مي دهد میزان درآمد ام��روزه تکدي گري 
به هیچ وج��ه با درآمد س��ال ها پی��ش متکدیان قاب��ل قیاس 
نیس��ت و ش��اید به همین دلیل اس��ت که با وج��ود اقدامات 
 دست و پا شکسته سازمان هاي متولي س��اماندهي متکدیان، 
روز به روز  به تعداد آنها افزوده مي ش��ود. تکدي گري سالیان 
پیش ب��ا درآمدي که ب��ه زحمت روزان��ه به چند ص��د تومان 
مي رسید کجا و درآمد روزانه 50 هزارتومان و ماهانه یک و نیم 

میلیون توماني متکدیان امروزي کجا!
در صورتی که وقتی یک متکدی بتواند بدون زحمت و دردسر، 
از صبح تا شب صدها تومان به جیب بزند و وقتی در پس پرده 
باندهایی باشد که افراد را به گدایی وا دارند و خود پول حاصله 
را به جیب بزنند، مشخص است که این حرکت چه ضربه ای به 
اقتصاد جامعه وارد خواهد س��اخت. هستند گدایانی که ثروت 
 آنها س��ر به میلیون و ش��اید میلیون ها بزند و از این راه دارای

 خانه ها و احیانا آپارتمان ها ش��ده باشند و یا پول های حاصله 
را به صورت نزول در اختیار دیگران قرار می دهند که این جور 
اف��راد عالقه مند به جم��ع آوری پول و انبار ک��ردن آنها عادت 
کرده اند. همچنین  در آخر به این نکته مهم باید اشاره کنم که 
گدایی ب��رای اطفال و نوجوانان معموال پی��ش درآمد و مقدمه 
س��رقت، جیب بری، قاچاق اش��یا، حمل یا فروش مواد مخدر، 
سیگارکشیدن، فحشا و اعمال منافی عفت می باشد زیرا غالبا 
این گونه افراد تازه کار در حین گدایی با افراد ناباب آشنا شده و 

برای گذراندن وقت و یا امرار معاش اغفال می شوند.
 امید اس��ت ب��ا برنامه ه��ای دقی��ق و اصولی از تک��دی گری 
پیشگیری کرد و با راهکارهای مفید و س��ازنده به کاهش این 

معضل اجتماعی پرداخت.
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کارآفرینی  

اخبار کوتاه

دلسوزی های اشتباه شهروندان دامنه تکدی گری را گسترش می دهد؛

لطفا به متکدیان کمک نکنید!

خیابان 1۷شهریور، کوچه سوم. محال است گذرت به این کوچه بیفتد و مقابل خانه ای که مزین به نقش 
و نقوش کاشی کاری است میخکوب نشوی؛ خانه ای که سردرش مزین است به تصویر نوجوان شهیدی 

که با خطی خوش زیرعکسش نوشته اند: »ما در راه اسالم از شهادت نورچشمانمان هراسی نداریم«.
 اینجا دراین گوشه از پایتخت، خانه استادکار زبردستي است که به یاد نوجوان شهیدش هزاران طرح و 
نقش به اسمای الهي و ائمه اطهارمنقش کرده است؛ خانه استاد سیدحسین مدني هنرمند پیشکسوت، 
با سابقه اي ۷1س��اله که بیش از 600حرم و امامزاده، مس��جد و محراب از تهران تا دورترین شهرها و 
روستاها و حتي کشورهاي همسایه به دستان توانمندش منقش ش��ده است. مي گوید: »شغلي دارم 
که وجود خدا را در همه زندگي ام جاري کرده است و به عش��ق او هر آنچه آموختم را رایگان آموزش 

داده ام و مي دهم«.
کار دل در پارکینگ

کارگاه استاد مدني پارکینگ خانه اش است؛ پارکینگي مملو از تابلوهایي که سال ها با عشق و اخالص 
خلق ش��ده اند. تماشاي تابلوها حس��ي از عش��ق و ارادت به اهل بیت)ع( را در بیننده برمي انگیزد و به 
 جز تحس��ین، هیچ چیز دیگري براي گفتن باقي نمي گذارد. مي گوید: »از آیه »یداهلل فوق ایدیهم« تا 

اسمای اعظم، ناخودآگاه، باید سر تعظیم فرود آوري«. 
 همه  چیز به این کارگاه ختم نمي شود؛ چراکه یک طبقه پایین تر جایي است که ریشه در گذشته دارد 

و از کوره قدیمي گرفته تا رنگ هاي دست ساز را مي تواني ببیني.
 دلم که تنگ مي شود به اسم ائمه کار مي زنم

استاد کاشي کار و هنرمند پیشکسوت درباره شغلش مي گوید:»از6سالگي کارم را درخیابان ري شروع 
کردم. هم درس مي خواندم و ه��م کار مي کردم.  پدرم نجار بود و اتاق کامیون و اتوبوس مي س��اخت. 
خانه مان خیابان 1۷شهریور، زیر پل شهیدمحالتي بود. راستش آن زمان ها نمي شد و نمي توانستیم 
روي حرف بزرگ ترها حرف بزنیم. بعد ها این شغل شد همه زندگي من و بعد ازشهادت پسرم هم شد 

مأمن دلتنگي هایم. دلم که برایش تنگ مي شود به اسم ائمه کاري مي زنم و آرام مي شوم«.
استاد به اسم پسرش که مي رسد اشک در گوشه چشمانش مي نشیند. مي گوید:» سیدحسن اگر امروز 
بود، راه من را ادامه مي داد«. دستمالي به دست مي گیرد و درحالي که تابلویي را نشان مي دهد، مي گوید: 
»این تنها یادگارش است. عالقه بسیاري به این کار داشت. درسخوان بود و پرجنب و جوش. آن روزها 

با اینکه خودم هم جبهه بودم، اما چون کم سن و سال بود مخالف جبهه رفتنش بودم ولي عاقبت، کار 
خودش را کرد و راضي شدم. 

یک بار هم که 9ساله بود با 2 نفر از دوستانش قصد داشت براي حمایت از مردم مظلوم فلسطین به آن 
کشور برود که اجازه ندادم، اما این باردیگر نتوانستم جلویش را بگیرم تا آنکه درنهایت درسال 66 و طي 
عملیات کربالي 8 شهید ش��د. خودم هم درهمان عملیات بودم. به عنوان راننده آمبوالنس، به گردان 
آنها مأمورشدم. تا ساعت 11شب نیز باهم بودیم. ساعت 12شب مجروح و دقایقي بعدهم شهید شد؛ 

ازپهلو تیر خورد، ازپهلو. مي دانید؟! سیدها ازپهلو شهید مي شوند.«
استاد مدني اما دغدغه بزرگي دارد؛»خیلي ها آمدند فیلم گرفتند و گفتند کمک مي کنند که این هنر را 
به عنوان یک هنر اصیل و سنتي ایراني ثبت کنم، اما تا به حال که خبري نشده؛ البته کارهایم شناخته 
شده و براي همین هیچ کدامشان امضا ندارند. در واقع نوع کارهایم مشخص است؛ مثال من جزو کساني 
هستم که از حروف الفباي خط کوفي که نشان مي دهد پایه کارم اسالمي است استفاده مي کنم. کارم 
تلفیقي اس��ت از هنرهاي مختلف مثل طراحي، خطاطي، رنگ سازي و سفالگري که البته اول از همه 
طراحي است بعد رنگ س��ازي  و کارهاي قلم گیري و رنگ آمیزي. همین طور از کارهاي شاخصم کار 
زیررنگي و رورنگي اس��ت؛ مثال دردوطرف س��رامیک طرحي خلق مي کنم که بتوان از هر دو طرفش 

استفاده کرد.«
 آموزش رایگان

نمي خواهم این هنراصیل ازبین برود، براي همین هرکس که بیاید به او آموزش رایگان مي دهم. استاد 
مدني ادامه مي دهد: »خیلي ازدانشجوهاي شیمي به سراغ من مي آیند. شاگرداني هم دارم که از طریق 
این هنربه خارج از ایران رفته اند. دانشجویانم هم از رش��ته هاي مختلف هستند«. اینها را که مي گوید 
هیجان و انرژي در صدایش موج مي زند، گویي این دانش��جویان جوان بخشي ازجاي خالي پسرش را 

برایش پر مي کنند.

سیدها  از پهلو  شهید  می شوند

درخواست 60 شرکت خارجی 
برای ساخت بیمارستان در ایران

شرط سه ستاره شدن 
بیمارستان های تامین اجتماعی

تدوین بخشی از محتوای طرح 
پیمایش ملی خانواده

مش��اوراقتصادی وزیربهداش��ت،درمان و 
ش��رکت   60 گف��ت:  پزش��کی  آم��وزش 
 خارج��ی ب��رای س��رمایه گذاری در س��اخت

س��ت  ا خو ر ر د ر کش��و ن د س��تا ر   بیما
داده ان��د و س��رمایه گ��ذاری دو ش��رکت 
 ک��ره ای و ی��ک ش��رکت ایتالیای��ی قطع��ی 

شده است.
ابراهی��م رییس��یون اف��زود: بع��د از اجرایی 
ش��دن برجام و لغ��و تحریم ه��ا تاکنون بیش 
از 60 ش��رکت خارجی از کش��ورهای مختلف 
از جمله ک��ره جنوبی، چین، ایتالیا و فرانس��ه 
برای س��رمایه گذاری در حوزه سالمت ایران 
 به خصوص بیمارس��تان س��ازی درخواس��ت 
داده اند و  قرارداد س��اخت چهار بیمارس��تان 

تاکنون بسته شده است. 
 وی اضاف��ه ک��رد: ش��رکت سامس��ونگ 
ب��زرگ بیمارس��تان  ی��ک  اس��ت   ق��رار 

 هزار تخت خوابی در تهران بسازد.
همچنی��ن ب��ا ش��رکت پس��ینا از ایتالی��ا نیز 
 ق��رارداد س��اخت ی��ک بیمارس��تان ب��زرگ 
هزارتخ��ت خواب��ی در ش��رق ته��ران و دو 
بیمارس��تان 500 تخ��ت خوابی در رش��ت و 

نیشابور بسته  شده است.
رییس��یون گف��ت: مذاک��ره ب��ا ش��رکت دوو 
 کره جنوب��ی نیز برای س��اخت بیمارس��تان

 مراحل نهایی را طی می کند و به زودی قرارداد 
 ساخت بیمارس��تان با این ش��رکت نیز بسته 

 می شود.
مش��اور وزی��ر بهداش��ت گفت: عم��ده عالقه 
ش��رکت های خارج��ی ب��رای ورود ب��ه بازار 
 س��المت ایران برای س��اخت بیمارس��تان و

  تحوی��ل آن  اس��ت ک��ه ب��ه ص��ورت ورود 
 سرمایه و فاینانس، ساخت و تجهیز بیمارستان 

و تحویل آن به دولت انجام می شود.

مع��اون درم��ان تامین اجتماع��ی اس��تان تهران، 
دکتردانش درنشس��ت خب��ری با اصحاب رس��انه 
 ب��ه ط��رح س��تاره دار ش��دن بیمارس��تان های 
تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بیمارستان های 
تامی��ن اجتماعی بای��د خدمات هتلین��گ خود را 
 ارتقا دهند تا بتوانند س��ه س��تاره ش��وند. امس��ال 
11 میلی��ارد تومان ج��ذب اعتبار انجام ش��د تا 4 

بیمارس��تان تامین اجتماعی ورامی��ن، لبافی نژاد، 
معیری و شهریار خدمات هتلینگ خود را ارتقا دهند. 
 این اقدام به تدریج در بیمارس��تان های دیگر انجام 
اعتباربخش��ی  اف��زود:  ش��د.دانش  خواه��د 
بیمارس��تان های کش��ور امسال انجام ش��د و تمام 
بیمارس��تان های تامین اجتماعی درجه یک اعالم 

شدند.

مج��ری ط��رح پیمای��ش مل��ی خان��واده 
درکش��ورازتدوین بخش��ی از محتوای این طرح 
به عنوان اصلی تری��ن مرحله طرح پیمایش ملی 

خانواده خبر داد.
مرضیه ابراهیمی با بیان اینک��ه تدوین محتوای 
ط��رح پیمای��ش مل��ی خان��واده اصلی تری��ن 
مرحله این طرح اس��ت، گفت: تا کنون بخش��ی 
 از این محت��وا آماده و چندین جلس��ه ش��ورای 
سیاس��ت گذاری و علمی نیز تشکیل شده است. 
وی اف��زود: عالوه بر ای��ن با اع��الم فراخوانی که 
صورت گرفته است، کارهای جذب استادان دارای 
تجربه کارهای مرتبط با طرح و پژوهشگران این 
حوزه انجام شده است. ابراهیمی به جزییات این 
فراخوان اشاره کرد و یادآورشد: در این فراخوان 
که به دانشگاه ها و دانشکده های مرتبط با حوزه 
خانواده ارسال شده است از استادان و پژوهشگران 
درخواس��ت کردیم تا س��وابق علمی و پژوهشی 

مربوط به حوزه خانواده خود را ارسال کنند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: این فراخوان تا کنون 
به دانش��گاه های تهران، عالمه، بهش��تی، الزهرا 
و دیگر دانشگاه های تهران ارس��ال و برای دیگر 
دانشگاه های کشورنیز نمابرشده است. وی ضمن 
اشاره به تدوین بخشی از محتوای طرح پیمایش 
ملی خانواده اعالم کرد: اقدامات مربوط به تدوین 
پیش��ینه دیگر پژوهش ه��ای مربوط ب��ه حوزه 

خانواده نیز در حال انجام است.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ طرح پیمایش ملی خانواده 
که از سوی گروه آس��یب های اجتماعی معاونت 
پژوهشی جهاد دانش��گاهی البرز انجام می شود، 
اولی��ن پیمایش مل��ی در ح��وزه علوم انس��انی 
اس��تان البرز ب��وده که بررس��ی ش��کل گیری و 
تکوین خانواده، تغییر و تحوالت خانواده و رصد 
 آس��یب های اجتماعی خانواده ج��زو مهم ترین

 اهداف آن است.
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بازار كتاب فراخوان

رمان «پاييز آخرين فصل سال است» نوشته نسيم مرعشى كه روايتگر 
زندگى سه دختر دهه شصتى   است، به چاپ پنجم رسيد.

ــنواره ادبى  ــان جش ــش رم ــود در بخ ــده ب ــان كه موفق ش اين رم
ــن رمان را به خود اختصاص دهد،  جالل آل احمد جايزه بخش بهتري
مورد استقبال كتاب خوان ها قرار گرفت و از آذرامسال چهار بار تجديد 
ــت» اولين رمان بلند  ــت. «پاييز آخرين فصل سال اس چاپ شده اس
ــت. اين رمان، روايتگر روايت هاى  نويسنده جوان، نسيم مرعشى اس
ــه دختر جوان از وقايع تابستان و پاييز يك سال است كه در  موازى س
ــتان را در ذهن  نهايت همانند قطعات يك پازل تكه هاى مختلف داس
ــه همكالسى دوران  ــبانه س خواننده كامل مى كنند. روجا و ليال و ش
ــتند كه هركدام با دغدغه هاى  ــگاه و متولدين دهه شصت هس دانش
ــاله مهاجرت  ــد. روجا با مس ــه نرم  مى كنن ــت و پنج خاص خود دس
ــقى ناتمام رنج مى برد و شبانه متاثر  دست به گريبان است، ليال ازعش
ــى هاى دوران كودكى درپيدا كردن هويت شخصى  ازجنگ و ناخوش
ــت. با كاهش مقدارريالى جايزه ادبى  ــرگردان اس و اجتماعى اش س
جالل آل احمد به كمتر ازيك سوم، بعضى كارشناسان ابراز اميدوارى 
كرده بودند كه اين  جايزه به مروراعتبار واقعى خود را پيدا كند و مثل 

بسيارى از جوايز معتبر ادبى به فروش كتاب ها كمك كند.
با به چاپ پنجم رسيدن كتاب نسيم مرعشى، به نظر مى رسد جايزه 

جالل گام هاى موثرى در اين راه برداشته است.

ــوان  عن ــا  ب ــدى  معتم ــين  شعرغالمحس ــر  دفت ــن  چهارمي
«سرنوشت بهانه نرسيدن است» از سوى نشرمركز به بازار كتاب عرضه 
شد. دراين مجموعه نزديك به 50 شعر از سروده هاى چهارسال اخير 
دكترغالمحسين معتمدى، روانپزشك، شاعر و موزيسين آمده است.

شاعر دراين دفتر نشان داده است كه تا حدودى از زبان شعرى دفاتر 
ــت. زبانى كه حداقل در دو دفتر اول و  گذشته خود فاصله گرفته اس
ــاملو متاثر بوده، اما دردفتر سوم و به خصوص  دوم  از فضاى فكرى ش
دراين دفتر شعر، تاثير شاملو بسيار كم رنگ شده است. از اين منظر 
اين تحول به خصوص در وجه زبانى آن  در دو كتاب اخيرش به وضوح 
ديده مى شود كه نشان مى دهد او به دنبال نحو و زبانى تازه و جداى از 

زبان شعرى شاملو است.
ــحابى، مترجم و روزنامه نگار  معتمدى اين دفتر شعر را به مهدى س
ــت:« به خاطره  ــته  اس ــابقه تقديم كرده و درابتداى كتاب نوش با س
مهدى سحابى، نازنين كيمياكارى كه يك شب رفت و روزى نيست 

كه با ياد نيايد»
ــين معتمدى با عنوان هاي  ــعر از غالمحس ــه دفتر ش پيش از اين س
«آواز امشب » ،«تو خوابى نبودى كه من ديده بودم» و «دنيا از جنس 
خاطره هاست» از سوي نشر مركز به بازار كتاب عرضه شده و به  كتاب 
سرنوشت بهانه نرسيدن است، چهارمين دفتر شعر اوست كه از سوى 

نشر مركز به بازار كتاب عرضه شده است.
ــعر) /غالمحسين معتمدى/  سرنوشت بهانه نرسيدن است (دفتر ش

ناشر: نشر مركز،چاپ اول / 96 صفحه / قيمت: 9800 تومان

ــه برگزارى  ــدام ب ــوان، اق ــش مهرج ــان اندي ــرى جه ــى هن ــه فرهنگ موسس
ــناخت»  ــعركوتاه با موضوع «ش ــال و ش ــتان مينيم ــابقات داس اولين دوره مس
ــناخت و تقابل با محيط از محورهاى  مى كند.شناخت خود، شناخت ديگران، ش

اصلى اين سرى از مسابقات مى باشد. 
ــنواره افزود: رضا كاظمى، ــن روحاني، دبيراين جش درهمين رابطه، سيد محس

 سينا بهمنش، اميد صباغ نو، ليال كردبچه و آرش نصيرى به عنوان هيئت داوران 
اين دوره ازمسابقات شناخت انتخاب شده اند.

ــخصات  ــتان را همراه با مش ــعريا داس عالقه مندان مى توانند تعداد هفت اثر ش
كامل فردى، حداكثر تا تاريخ 15اسفند ماه سال جارى از طريق راه هاى ارتباطى 

زيرارسال كنند.
https://telegram.me/jahanmehrjavanارايه آثار از طريق تلگرام

jahanmehrjavan ارسال دايركت به اينستاگرام
info@mehrgroup.org ايميل

ــين فردى، با برگزارى مراسم  هشتمين جشنواره داستان انقالب، جايزه اميرحس
ــيد و برگزيدگان بخش هاى مختلف پس از  ــوره به پايان رس اختتاميه در تاالر س
دريافت جوايز خود همراه ديگر مهمانان درضيافت شام حوزه هنرى شركت كردند. 
ــاره به تعداد آثار  ــنواره داستان انقالب با اش مصطفي جمشيدي، دبيرعلمي جش
رسيده به دبيرخانه دوره هشتم گفت: امسال از نظر تعداد آثار با رشدي 50درصدي 
مواجه بوديم كه نكته حائزاهميت آن رشد قابل مالحظه در بخش رمان نوجوان بود. 
دربخشي از مراسم اختتاميه جشنواره داستان انقالب، از 3كتاب برگزيده دوره هاي 
ــتان هاي كوتاه  ــفندي براي شاه» شامل داس ــم رونمايي شد. «گوس پنجم و شش
نوجوانانه منتخب دوره پنجم، «خلسه با طعم باروت» شامل مجموعه داستان هاي 
كوتاه بزرگسال منتخب دوره پنجم و «روياي يك ويالي فرعوني» شامل مجموعه 
داستان هاي كوتاه بزرگسال منتخب دوره ششم هستند. ضمن اينكه قرار است آثار 

برگزيده دوره هشتم هم با حمايت دبيرخانه جشنواره چاپ و منتشر شود.
ــال، هيئت داوران هيچ اثري را شايسته كسب رتبه  دربخش داستان كوتاه بزرگس
ــماواتي و «اشتباهي» نوشته  ــناخت و تنها 2 اثر«نفتي» نوشته مهين س برتر نش
ــتان كوتاه نوجوان  ــدند. دربخش داس ــته تقدير ش مرتضي برزگرازهمدان شايس
ــت و  ــاي اول و دوم ندانس ــب رتبه ه ــته كس ــري را شايس ــت داوران اث هم هيئ
«ما و آقاي مروت» به نويسندگي سميه تقوي ازاستان قم جايزه سوم را ازآن خود 
ــنده  ــش 15ميليون ريال پول نقد و لوح تقدير بود كه به نويس كرد. جايزه اين بخ
اهل قم اهدا شد. دربخش داستان كوتاه نوجوان 2 اثر«سربازها در گهواره» نوشته 
ــته احسان غديري  ــتان مركزي و« يك پرده از نمايش» نوش كتايون آذرپي ازاس
ــدند. دربخش رمان بزرگسال  ازاستان خراسان رضوي شايسته تقديرشناخته ش
ــون ريالي محبوبه زارع  ــوح تقدير و جايزه نقدي 70ميلي هيئت داوران با اهداي ل
نويسنده اثر«بي واسطه» از يزد را به عنوان رتبه دوم معرفي و ازسميه عالمي با اثر 

«مسافر جمعه» و ابراهيم اكبري ديزگاه با «شاهكشي» ازاستان قم تقدير كرد.
دربخش رمان نوجوان، نيلوفر مالك با اثر« روياي بعد از ظهر» از تهران به عنوان رتبه 
سوم معرفي شد. هادي حكيميان با «سرو بلند گوراب» از يزد رتبه دوم را به دست 
آورد و سيد محمود مهدوي از اردبيل با «برادرخوانده» به عنوان رتبه اول شناخته و 

جايزه 50ميليون ريالي و لوح تقدير را ازآن خود كرد.

موفقيت سه دختر دهه شصتى

سرنوشت بهانه نرسيدن است

اولين جشنواره داستان نويسى 
مينيمال و شعركوتاه

معرفى برگزيدگان جشنواره داستان  انقالب

دربين بازيگران مطرح زن شايد كمترهنرپيشه اى باشد كه حاضرشود براى كسب 
تجربه ومتفاوت بازى كردن نقش يك سگ را بپذيرد. طنازطباطبايى، ستاره اى 
است دراين بين كه با بازى درنقش «ميلو» سگ محبوب «تن تن»  درنمايشى به 
نام «تن تن و رازقصرموندوس» روى ديگرى از توانايى هايش را به نمايش گذاشت.
ــت ثابت  ــل دفاعى كه ارايه داده اس ــان و قاب طباطبايى با كارنامه كارى درخش

ــت. او درسى و يكمين جشنواره كرده ازشيفتگان تجربه نقش هاى متفاوت اس
ــس دخترها فرياد  ــى و بحث برانگيز «هي ــم فجر با فيلم جنجال  بين المللى فيل
نمى زنند!» حاضرشد. طناز درمورد كم كارى هاى چند ساله اخيرمى گويد : من به 
اصل كم ديده شدن ولى خوب ديده شدن معتقدم. او 20ارديبهشت 1362درمحله  
نياوران متولد شده و يك خواهر دارد كه از خودش بزرگ تراست. او كه هنوز ازدواج 
نكرده دراين مورد مى گويد :« اين حرفى كه االن مى خواهم بگويم خيلى حرف 
ــت ولى تصورم اين است كه با ازدواج و راديكالى است و البته مساله شخصى اس

 بچه دار شدن و با هر چيزى كه از اين دست به من اضافه مى شود انگار كه من يك 
مرحله عقب مى روم و اين حس كهنگى به من دست خواهد داد كه حاال ديگر تمام 
شدم و بچه ام ازمن مهم تراست.» طناز درباب ازدواج پا را هم ازاين فراترگذاشته و 
گفته « نه اينكه بعدتر، اصال هيچ وقت به آن فكر هم نمى كنم، هرگز. نمى دانم شايد 
من يك مقدار كمى خودشيفتگى بازيگرى دارم و اين چيزى است كه به نظرم همه 
بازيگران دارند و اگر نداشته باشند اصال نمى توانند بازيگرشوند. آن خودشيفتگى 
هم اين است كه من خودم را ازهرچيزى درجهان بيشتر دوست دارم. آنقدرخودم 
را دوست دارم كه حاضرنمى شوم اين همه سختى به خودم بدهم كه عشق ديگرى 

را تجربه كنم.»
با موسيقى آشنايى دارد و گيتار مى زند پدرش نيز درزمينه موسيقى فعاليت دارد. 
ــت. فعاليت سينمايى خود را درمقام بازيگرى  فارغ التحصيل كارگردانى تئاتراس
ازسال 1383با فيلم ديشب باباتو ديدم آيدا به كارگردانى رسول صدرعاملى رقم زد. 
با مجموعه تلويزيونى ميوه ممنوعه كه جزو نقش هاى اصلى فيلم بود مطرح شد. 
ــراى فيلم صداها  از آن  ــال 1388 جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن را ب درس

خود كرد.

آلبوم موسيقى «كهن كمان» با قطعه هاى كمانچه و كمانچه آلتو و آهنگ سازى و 
تك نوازى «شروين مهاجر» منتشر و راهى بازار موسيقى كشور شد.

ــه فرهنگى، هنرى آواى  ــت قطعه است و به همت مؤسس كهن كمان شامل هش
باربد منتشر شده است. «كوارتت مهرزاد»، «پس از تو»، «آواز اوج»، «غم انگيز»، 
ــر»، قطعه هاى اين  ــار افغان» و «آواى مهاج «هلگرتن»، «رنگ و رنگ»، «افش

آلبوم است.
ــدالهى، همايون نصيرى، زكريا يوسفى،  شروين مهاجر، آتنا اشتياقى، وحيد اس
مرتضى عابدى، همايون جهانشاهى، سياوش روشن و مهديه صفدرى در اين آلبوم 

به نوازندگى و خوانندگى پرداخته اند.
ــيركامكاربه فراگيرى كمانچه پرداخت. او  شروين مهاجر ازسال 1374 نزد اردش
درشفاف نوازى ادامه دهنده اردشير كامكار است، ازافتخارات او مى توان به كسب 
رتبه نخست نوازندگى كمانچه درجشنواره فجر، اجرا درنقاط مختلف دنيا مانند 
تئاتر دوالويل پاريس، كاخ سلطنتى نروژ  و درآلمان به همراه اركسترسمفونيك 

بوخوم، اشاره كرد.
از جمله تأليف هاى مهاجر «نت نويسى و تدوين 30 قطعه اثر اردشير كامكار» و 

«متدلوژى كمانچه» است.
ــت: اركستر  ــته اس ــابقه همكارى با اين گروه ها را داش اين هنرمند همچنين س
«فوژان» به رهبرى حميد ديبازر، «اركستر كمانچه» به سرپرستى اردشير كامكار، 
ــتاد «پرويز مشكاتيان»، گروه  ــتى اس گروه «مولوى»، گروه «عارف» به سرپرس
ــعود اشعارى، گروه «اشتياق» به  «كامكارها»، گروه «همساز» به سرپرستى مس

خوانندگى «عليرضا قربانى» و«گروه «راز و نياز» فعاليت داشته است.

طناز طباطبايى :
حاضرنيستم عشق ديگرى را تجربه كنم

آلبوم «كهن كمان» منتشرشد

تاالر افتخار

بعد از 12 سال اكنون كه مقاومت ملت ايران شرايط نوينى را براى  الناز 
جامعه فراهم كرده نبايد فراموش كنيم كه موظفيم نگاه هاى ايران غيابى

ــتيزى را از متفكرين دنيا بگيريم و اين روند به صورت  و اسالم س
ــگران و بازديد كنندگان خارجى به كشورمان ميسر  خودكار به واسطه  ورود گردش
مى شود. نقش شهروندان به عنوان ميزبانان گردشگران نيز بر كسى پوشيده نيست. 
ــهروندان هر كدام به صورت جداگانه مى تواند نقش مهمى در تغيير اين انديشه  ش
فراهم كند، اما در اين ميان جهت دهى اين مسير بدون كمك ارگان ها و سازمان هاى 
مرتبط امكان پذير نيست. سازمان ها و ادارات بخش گردشگرى با ارايه برنامه ريزى 
صحيح مى توانند اين مهم را در اصفهان به سرانجام برسانند. اين در حالى است كه 
ــورهاى حاشيه خليج فارس  و حتى همسايه  كشورهاى همسايه ما نظير تركيه كش
شمالى ما جمهورى آذربايجان برنامه زيرى هاى وسيعى را در عرصه گردشگرى انجام 
ــر غنى تر از  ــگرى و از هر نظر ديگ ــورمان در زمينه گردش داده اند .حال آنكه كش
همسايگان خود است. عالوه بر آن  بخشى از اقتصاد مقاومتى نيز در گرو فراهم آوردن  
زير ساخت ها و روبناهاى گردشگرى مى باشد. منبعى كه بر ستون امكانات داخلى 
ــاختارهاى خارجى كم است، البته مديريت  استوار خواهد شد و وابستگى آن به س
آموزش و نگاه درست مردم به گردشگرى شرايط سرمايه گذارى داخلى و خارجى را 
ــگرى را درست اجرا كنيم و فرهنگ  فراهم مى كند. اگر فرايند آداب و آيين گردش
ايرانى چاشنى آن باشد صنعت مدرن را مى توان در اين عرصه به خوبى به كار گرفت. 
تجربه هاى فراوانى در دنيا وجود دارد كه موفقيت بسيارى را براى شهر و كشورمان 

به ارمغان خواهد آورد. 
ــالمى ايران را انتخاب مى كنند معموال  گردشگرانى كه فضاى كنونى جمهورى اس
ــگرى ماجراجويانه اكوتوريسم  و  كسانى هستند كه به دنبال عناصر ديدنى , گردش
آشنايى با فرهنگ مردم ايران هستند. با اين حرف مخالفم كه اگر فالن و فالن و فالن 
داشته باشيم گردشگران ايران را انتخاب مى كنند! ما در گام نخست بايد اصفهانى را 
با فرهنگ پذيرش گردشگران آشنا كنيم. ادبيات و نيازهاى آنها را بشناسيم، خدمات 
طبيعى، واقعى و لوكس براى آنها فراهم كنيم شايد اين موضوع را شنيده باشيد كه 
يك روستايى در استان فارس با طبخ يك غذاى ساده  محلى و با يك چاى آتشى كار 

گردشگرى را آغاز كرده و امروز در اين عرصه حرف هاى  بسيار دارد. 
هرچند درصد بااليى از گردشگران جهان را كشورهاى غربى تشكيل مى دهند و ما 
نيزبايد توجه ويژه اى به اين گروه داشته باشيم، اما حجم قابل توجهى از مسلمانان 
به تازگى  در سراسر دنيا با ذائقه هاى گوناگون به دنبال گردشگرى حالل هستند. ما 
ــر بزرگ  دنيا در كشورمان فراهم  ــير را براى حضور اين قش مى توانيم شرايط و مس

كنيم.
ــاره و ــگران خارجى اش ــوان گردش ــيوه فراخ ــاده و ش ــه راهكار س  در اينجا به س
بازتاب هاى اين فرآيند در ايجاد شغل، معرفى فرهنگ ايران زمين و سهولت و آسانى 

كار را بررسى خواهيم كرد:
نخست تجربه بسيارى از كشور ها و همسايگان كه در فيلم ها، سريال ها ،نماد ها و 
ــمات و آيين هاى ملى مذهبى حاكى از معرفى لوكيشن هايى است كه در آن  مراس
ــم و جلوهاى طبيعى و دست ساز خودنمايى  آثار فرهنگى تاريخى و ملى اكوتوريس
مى كند و حتى در اين تصاوير رسانه اى، از غذاها تا شيوه پوشش و ساير جذابيت ها 
ــت كه ما صاحب 7 هزار سال تمدن و فرهنگ و  استفاده شده است اين در حالى اس
داراى مراسمات و آيين ها بى شمارى هستيم كه اينها مى تواند در پشت صحنه هر 
مراسم استقبال تشريفات رسمى ميزبانى اجالس كنفرانس ها ،رويداد هاى ورزشى 

و خالصه هر برنامه اى كه بازتاب رسانه اى دارد مورد استفاده قرار گيرد.
ــور است كه  ــور و حتى افراد داخل كش دوم ظرفيت ايرانى هاى مقيم خارج از كش
مى توانند با بهره گيرى از ارتباطات اجتماعى آنها و استفاده از شبكه هاى اجتماعى 

در زمينه  حضور گردشگر در ايران برنامه سازى كنند.

ــير هاى منحصربه فرد طبيعى و باستانى شهر و كشورمان  مانند  سوم بازسازى مس
ــاير و محيط هاى ييالقى قشالقى كه از جذابيت بسيارى  كاروان سراها، زندگى عش
ــد به گونه اى كه گردشگران بتوانند  در نگاه گردشگران خارجى برخوردار مى باش
حس و لذت زندگى و همراهى در اين گونه محيط ها را براى چند روز تجربه كنند. 

تصور كنيد گردشگران خارجى همراه ايل بختيارى از فارسان، ناقان و اردل به سمت 
ــازى كنيم و در كناره هاى آن  ــليمان حركت كنند و همين مسير را بازس مسجد س
هتل بسازيم و از اين افراد با كشك ، دوغ و ماست بختيارى پذيرايى كنيم و يا مسير 
كوچ روى ايل قشقايى را دوباره بسازيم و بخواهيم كه به روش طبيعى حركت كنند 
ــواحل خليج فارس نمايان  ــميرم تا س آن وقت زيبايى و جذابيت آن از ارتفاعات س
خواهد شد. يا ايل شاه سون يا كوچ هاى ديگرى كه در گلستان داريم. يا مسيرهاى 
ــت. طبيعت ايران تماما بكر و دست  ــتان بوده اس ــتان و بلوچس كوچى كه در سيس
نخورده باقى مانده و گردشگران عاشق طبيعت را به خود فرا مى خواند به شرط آنكه 

سازكارهاى آن را درست ايجاد و پياده كنيم. 
ــير در آفاق و انفس و ديدن دنيا  ــگرى مانوس و حتى س فرهنگ و آيين ما با گردش
ــده و اين گنجينه  گرانبها هرجا  ــتقيم اشاره ش حداقل در 6 آيه قرآن به صورت مس
كه مى خواهد به انسان تدريس كند مى فرمايد: در زمين بچرخيد. گردش و تفريح 
سالم كه اندوخته هاى انسان را افزوده و ارتباطات بين اقوام و مردمان را تقويت كند 
همواره ستوده شده. ظاهرا گردش و ديدن دنيا يكى از شاخص هاى سالمتى ا ست. 
براى تقويت و خودكار شدن اين صنعت بايد واژه  مسافربرى را به واژه  مسافرآورى 
تغيير داد. اين فرهنگ كه همه به دنبال آن هستيم كه پول ايران و استان  را به خارج 
ــه هاى ارزشمندى مانند  ــگرى خارجى معرفى موسس منتقل كنيم. در بعد گردش
رويان و خدمات بى نظيرى كه ارايه مى كند اگر با ارايه خدمات ويژه مانند هتلدارى، 

ــد قطعا شاهد تورهاى پزشكى به  پذيرايى و معرفى ديگر امكان تفريحى همراه باش
سمت ايران خواهيم بود. طبيعى ا ست كه اين گونه معرفى ها بايد با بيمارستان هاى 

تخصصى و نمايشگاه هاى گياهان دارويى همراه باشد. 
ــابقات فرهنگى ورزشى   ــگرى خارجى مى توان به ميزبانى مس از ابعاد ديگر گردش
مانند گرفتن امتياز مسابقات جايزه بزرگ تنيس، فرمول يك ، گلف و سمينارهاى 
علمى ترويجى و آموزشى كه بار مثبت تبليغاتى فراوانى را به همراه  دارد را مى توان 
برنامه ريزى و فضا سازى كرد. به عنوان مثال در كشورهاى همسايه جنوبى خودمان، 
امارات در چند سال اخير امتياز يكى از جايزه هاى بزرگ تنيس را در اختيار گرفته 
ــانه اى و تبليغاتى بسيار  ــابقه در اين كشور بمب رس كه در هنگام برگزارى اين مس
بزرگى براى اين كشور از لحاظ گردشگرى منفجر مى شود كه باعث شناخته شدن 
ــور مى گردد و يا برگزارى يكى از مرحله هاى مسابقات فرمول  هرچه بيشتر آن كش
ــال گذشته در شيراز  ــت بحرين همين تاثير را به همراه دارد. س يك جهان در پيس
مسابقات رالى با حضور برترين رانندگان دنيا برگزار شد و با اينكه نقص هاى كوچكى 
در برگزارى اين رويداد ورزشى وجود داشت، اما اثرات بسيار مثبتى را شامل مى شد 
كه اين نشانگر آن است كه ما مى توانيم در كشور و شهرمان اين گونه رويدادها را به 

نحو احسنت برگزار كنيم. 
فراموش نكنيم جمهورى اسالمى ايران بر اساس باورهاى اسالم ناب و با همين هدف 
يعنى پياده سازى اسالم ناب در پهنه بين المللى خودنمايى كند. گردشگران مذهبى 
سفيران خوبى براى مطالعه علمى و عملى اسالم در ايران هستند كه تفاوت زندگى 
بر اساس باورهاى دينى درست را بشناسند و تفاوت آن را با افراطى گرى تشخيص 
ــى در حوضه هاى علميه وجود دارد كه  دهند. سرمايه هاى ناب و ارزشمند و مقدس
بايد مسيحيان مومن آن را بشناسند و با باورهاى مكتب اهل بيت آشنا شنود. ترويج 

همين فرهنگ بوده كه تجار ايران توانستند بسيارى از مردم شرق آسيا را مسلمان 
كنند.

ــرمايه اجتماعى نيز نگاه مى كند در آيين ملل  ــگرى به عنوان س  اما دنيا به گردش
ــان پذيرترين مردم دنيا  ــى يابيم كه ايرانيان يكى از مهم كه مطالعه مى كنيم در م
هستند، اما نتوانسته ايم به هر دليل اين هنر ذاتى و زيبا را نشان دهيم و اگر اين هنر 
ــيا دارند  ــا به ما با نگاهى كه به ديگر ملت هاى غرب آس هويدا گردد، نگاه مردم دني
فرق خواهد كرد و اين تنها زمانى امكان پذير است كه ميليون ها انسان فرهيخته از 
ــر دنيا بتوانند با ايرانيان مدتى زندگى كنند. تجربه در 37 سال گذشته ثابت  سراس
ــت كه ايران را سد راه خويش ــان به گونه اى اس كرده كه در عرصه  گيتى منافعش
 مى دانند. و تحريم ها حداقل تالشى بوده كه از طرف برخى از كشورها به مردم ايران 

تحميل شده است. 
اگر فرآيند گردشگرى به صورت روان و طبيعى پياده سازى شود مردم دنيا سفيران 
ــانه اى در  ــته اى براى ايرانيان خواهند بود و نيرنگ هاى رس و ديپلمات هاى شايس
ــت. ما بايد گردشگرى را با ابعاد يك  افكار عمومى مردم دنيا اثر كمترى خواهد داش
صنعت مدرن،سرمايه ساز ،فرهنگ آفرين ، پول ساز و ديپلماسى نگاه كنيم. هنوز به 
اين صنعت ارزشمند با نگاه پول سازى و درآمد نگاه نكرده ايم در آن صورت است كه 
خشت خشت اين مرز و بود از نگاه ملل و مردم ايران ارزش و جايگاه واقعى خود را پيدا 

مى كند و به قول نوشته اى: در خشت خشت اين شهر بينى صد آشنا را. 
راستى چقدر پايان نامه و مقاله و كتاب در گوشه و كنار دانشگاه هاى سراسر كشور 
آرزوى پياده سازى براى ايجاد يك صنعت و شبكه  گردشگرى پويا را دارند؟ چقدر 
فيلم عكس و كليپ منتظر ديدن مردم هستند؟ در خيابان ها و بيابان هاى ايران پر 
از دالر، يورو، ين و دينار و درهم است .بايد نيروها واستعدادهاى شايسته را آموزش 

داد تا اين بار گرانبها را جمع آورى و به صندوق ها و بانگ هاى كشور منتقل كنند. 
اما از نگاه گردشگر داخلى به چند نكته  كم هزينه و آسان و كاربردى اشاره خواهيم 

كرد.
شايد هر كسى امروز با خود مى گويد كه نقش گردشگرى در اقتصاد كشور چيست؟ 
ــده و معموال  ــنيده ايم كه عملى نش ــيارى ش ما در اين حوضه حرف هاى گنده  بس
ــافر را از اصفهان به كشورها و  ــده مس ــگرى كه در اصفهان فعال ش تورهاى گردش
ــرمايه را وارد اصفهان كنند. اگر ما منتظر  ــتند تا پول و س شهرهاى ديگر مى فرس
فعال شدن اقتصاد اصفهان در بخش گردشگرى هستيم فقط چند راه ساده را باهم 

بپيماييم و رونق اين صنعت را به زيبايى مشاهده كنيم.
نكته  اول :امروز بخش زيادى از جامعه را كارمندان و كارگران تشكيل مى دهند كه 
ــفر مفيد را يك جا بپردازند. اينجاست كه تورها و  احتماال نمى توانند هزينه  يك س
ــافرآورى را عهده دار هستند بايد به همه ــازمان هايى كه بحث گردشگرى و مس س
 نهاد هاى ديگر استان ها در سراسر كشور مراجعه كنند و با تنظيم تفاهم نامه هاى 
مختلف امكان سفرهاى ارزان قيمت و تقسيط شده را براى اين بخش از جامعه فراهم 
كنند. بدون مقدمه به سراغ بحث دوم خواهيم رفت و آن اينكه هر دختر و پسرى بعد 
از ازدواج به ماه عسل مى روند و ما در اصفهان دانشجويان و سربازان زيادى داريم كه 
ــان در اصفهان يك بار هم اكوتوريسم اصفهان را نديده اند. سازمان  در طول اقامتش
ــگاه هاى  ــتان مى توانند يك يا دوبار اين گونه مهمانان را به گردش ــگرى اس گردش
طبيعى و باستانى ببرند و راهنماها جذابيت هاى آن را درست و كامل در ذهن مسافر 
فضا سازى كنند آنگاه اولين سفر و اولين ماه عسل بعد از ماموريت ادارى و اجبارى 
اصفهان خواهد بود. شايد كمتر كسى به نقش دانش آموزان و تاثيرشان در حركت 
پدر و مادر اشاره كرده،گردشگرى پول ساز براى روزهاى پنج شنبه و جمعه كه مردم 
ــهر هاى كوچك را براى حضور در اقتصاد پوياى كشور فعال مى سازد  روستاها و ش
ناديده گرفته شده. ساده تر اينكه كدام مربى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 

به مدارس و دانشگاه ها مراجعه كرده و فالن اثر زيبا را كامل معرفى كرده ست؟

گـردشگرى اصفهـان پس از برجـام
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خبرخبر

رييس تبليغات اسالمى شهرستان فارسان گفت: اجراى برنامه هاى دهه فجر 
را به نسل جوان بسپاريم.

ــت كميته قرآن،  ــيد محمد ميربد در نشس ــلمين س ــالم و المس حجت االس
ــان، اظهار  ــتان  فارس ــتاد دهه فجر شهرس ــاجد س هيئت هاى مذهبى و مس
ــات و خانه هاى قرآنى، هيئت هاى شاخص و مساجد  كرد: امسال همه مؤسس
شهرستان بايد حداقل دو برنامه شاخص قرآنى در دهه فجر برنامه ريزى و اجرا 
كنند.وى گفت: امسال گروهى از قاريان برجسته و بين المللى قرآن در استان 
حاضر مى شوند و در روز 19 بهمن در باباحيدر و 20 بهمن در فارسان به قرائت 

قرآن مى پردازند.
ميربد در اين جلسه با اشاره به در پيش بودن دهه فجر و انتخابات اسفند امسال، 
گفت: ان شا ء اهللا با حضور آگاهانه و پرشور مردم در جشن هاى پيروزى انقالب 
ــالمى، بهمن و اسفندماه  ــوراى اس ــالمى و انتخابات مجالس خبرگان و ش اس

خاطره انگيزى در تاريخ انقالب اسالمى رقم بخورد.
وى افزود: بعد پيروزى انقالب اسالمى، كشور و انقالب ما دچار بالهاى فراوانى 
شد كه جنگ تحميلى هشت ساله، انواع و اقسام تحريم هاى اقتصادى، فتنه هاى 

سياسى برخى از نيروهاى خودى بخشى از اين بالها بود.
ــور و انقالب را از همه بالها به سالمتى عبور  وى تصريح كرد: اما آنچه اين كش
داده است، حضور آگاهانه و همراه با بصيرت مردم و به ويژه نسل جوان در همه 

صحنه هاى انقالب بود.
رييس تبليغات اسالمى فارسان اضافه كرد: اكنون هم اگر حقايق انقالب را به 
نسل جوان انتقال دهيم آنها نيز در حمايت و پشتيبانى از انقالب دست كمى از 

جوانان زمان انقالب و جنگ ندارند.
ميربد ادامه داد: اگر در برنامه هاى خود هدف گذارى داشته باشيم و بتوانيم در 
برنامه هاى فرهنگى و مذهبى همراه با دانش و آگاهى، شور و نشاط را هم به نسل 

جوان انتقال دهيم آينده انقالب و كشور را بيمه كرده ايم.
وى تاكيد كرد: براى موفقيت و جذب هر چه بيشتر مردم به برنامه هاى دهه فجر، 

بايد كار را به جوانان بسپاريم و از نيروى جوانى و شور و نشاط آنها بهره بگيريم.

ــت: در دهه مبارك  ــتاندارى چهارمحال و بختيارى گف مديركل دفتر فنى اس
فجر، يك هزار و 970 واحد مسكونى آماده واگذارى در استان به بهره بردارى 

مى رسد.
ــكن چهارمحال و بختيارى اظهار  احسان امانى بابادى، در شوراى تأمين مس
داشت: از اين تعداد واحد مسكونى، يك هزار و 150 واحد در سايت هاى مسكن 

مهر استان به متقاضيان تحويل مى شود.
ــهرهاى زير ــتايى و ش ــكونى ،مالكان روس ــرد: 820 واحد مس ــد ك وى تأكي
 25 هزار نفر نيز كه از تسهيالت مسكن مهر بهره مند شده، در دهه فجر مورد 

بهره بردارى قرار مى گيرد.
امانى بابادى افزود: از 24 هزار و 600 واحد مسكن مهر استان تاكنون 86 درصد 

برابر 22 هزار و 700 واحد به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده شده است.
ــده تا بقيه  ــازى، مقرر ش ــم با وزارت راه و شهرس وى تصريح كرد: طبق تفاه
ــال مالى 94 به متقاضيان تحويل  واحدهاى مسكن مهر استان نيز تا پايان س

شود.
مديركل دفتر فنى استاندارى چهارمحال و بختيارى بيان داشت: اجراى طرح 
مسكن مهر در اين استان در بخش واگذارى و تقسيط تسهيالت، رتبه نخست 

كشور را كسب كرده است.
وى تصريح كرد: طبق توافق در نشست شوراى تأمين مسكن استان واگذارى 
سايت مسكن مهر بروجن در شهرك الهيه اين شهر، به شهردارى قطعى شده 

است.
ــاس همين توافق مقرر شده تا سايت مسكن  امانى بابادى عنوان داشت: براس
ــهرك منظريه نيز تا دو هفته ديگر به شهردارى اين شهر  ــهركرد در ش مهر ش

واگذار شود.
وى اظهار كرد: طبق قانون، بايد به ازاى هر واحد مسكونى در پروژه مسكن مهر 

سه ميليون ريال ماليات پرداخت شود.
ــه داد: تأمين  ــارى ادام ــتاندارى چهارمحال و بختي ــى اس ــركل دفتر فن مدي
ــهركرد به وسعت  ــاخت هاى آب و برق در محله 32 شهرك منظريه ش زيرس
ــهدا و ايثارگران دارد، به  ــه اختصاص به خانواده معظم ش 56 هزار متر مربع ك

پايان رسيده است.
ــت و  ــهرك نيز تا هفته آينده قابل وصل اس وى بيان كرد: گاز محله 32 اين ش
عمليات اجرايى پروژه فاضالب اين محله نيز از پيشرفت فيزيكى 60 درصدى 

برخوردار است.
ــتى و ــازمان بهزيس ــا مديران س ــق تفاهم ب ــد: طب ــادى يادآور ش ــى باب امان
 كميته امداد امام خمينى (ره) كشور، مقر شده تا زمين مورد نياز براى ساخت 
مسكن مددجويان اين نهادها از سوى بنياد مسكن انقالب اسالمى تأمين شود.
وى عنوان كرد: براساس همين توافق مقرر شده تا بهزيستى و كميته امداد امام 
ــهم خود به مددجويان در قالب تسهيالت  ــبت به پرداخت س خمينى (ره) نس

بالعوض، مشاركت داشته باشند.
ــتان چهارمحال وبختيارى در  بخش قابل توجهى از واحدهاى مسكن مهر اس

شهركرد و بروجن ساخته شده است.

رييس تبليغات اسالمى فارسان:

اجراى برنامه هاى دهه فجر 
را به نسل جوان بسپاريم

بهره بردارى يك هزار و 970 واحد 
مسكن در استان

ــت: رونق  ــال و بختيارى گف ــتاندار چهارمح اس
ــكالت واردات و  ــدن مش اقتصادى و برطرف ش
صادرات كشور از مزاياى به فرجام رسيدن برجام 

است.
«قاسم سليمانى دشتكى»، در دومين گردهمايى 
ــى ــتان نزديك ــدارس اس ــى م ــران تربيت راهب

ــد و اظهار كرد: اين   ايام اهللا دهه فجر را يادآور ش
ايام يادآور مجاهدت ها و ايثارگرى هاى امام راحل، 
شهدا و همه خانواده هايى است كه نقش ارزنده در 
ــتند و گراميداشت  پيروزى انقالب اسالمى داش
آن به معناى توجه به اين ايثارگرى ، مجاهدت ها 

و نتايج ارزشمند آنهاست.
ــالميت را دو ويژگى منحصر  وى جمهوريت و اس
ــالمى برشمرد و افزود: پيش  به فرد جمهورى اس
از تشكيل نظام جمهورى اسالمى واژه جمهوريت 
ــاى بى بند و بار و تنزل  در دنيا به معناى آزادى ه
ــانيت بود، اما  شخصيت انسان به پايين تر از انس
نظام اسالمى كشور، جمهوريت را به عنوان نظامى 
ــور مى داند،  ــت كش كه مردم را حاكم بر سرنوش

معرفى كرد.
استاندار چهارمحال و بختيارى خاطرنشان كرد: 
اسالميت نظام جمهورى اسالمى همواره در مقابل 
رژيم هاى مرتجع، واپس مانده و تنها بهره مند از 

نام حاكميت اسالمى بوده و خواهد بود.
ــور ما حكومت دينى و  ــليمانى گفت: در كش س
مردمى تركيب جمهورى اسالمى را به وجود آورده 
كه حرف جديد و منحصربه فردى در دنياست و 
مخالفت با آن از سوى جهانيان مسأله اى طبيعى 

است.
ــترش اين مراسم  وى با تأكيد به برگزارى و گس
ملى، مذهبى و احياى ارزش هاى نظام، گفت: اين 

ايام بايد با توجه ويژه به دگرگونى نظام جمهورى 
ــود و مسئوالن  ــالمى در دنيا جشن گرفته ش اس
ــان را به  دولت بايد در اين ايام گزارش خدماتش

مردم ارايه دهند.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به پايان 
ــام، گفت:  ــيدن برج ــه فرجام رس ــا و ب تحريم ه
ــالمى  ــمنان نظام پس از پيروزى انقالب اس دش
ــالمى  ــا راه مقابله با جمهورى اس تحريم را تنه
دانسته و در سال هاى اخير آن را به اوج رساندند.

ــن جنگ به زانو  ــليمانى با بيان اينكه هدف اي س
ــالمى بود،  ــردم و نظام جمهورى اس درآوردن م
ــابقه بود  تصريح كرد: اين تحريم ها در دنيا بى س
ــدات داخلى، تعطيلى  و باعث از ميان رفتن تولي

كارخانجات و بيكارى افراد زيادى شد.
وى افزود: خوشبختانه ايران در اين جنگ توانست 
با گفتمان حقوقى، اخالقى و سياسى به پيروزى 
ــدن كشورهاى  ــت يافته و موجب منزوى ش دس
ــراييل  ــوص آمريكا و اس ــل تحريم و به خص عام

شود.
ــش  ــال و بختيارى حذف ش ــتاندار چهارمح اس
ــه ايران،  ــت علي ــوراى امني ــم ش ــه مه قطع نام
ــور، رونق  ــده به كش بازگرداندن اموال بلوكه ش
اقتصاد و برطرف شدن مشكالت واردات و صادرات 
كشور را از مزاياى به فرجام رسيدن برجام دانست 
ــيم كه با وجود همه اين  و گفت: بايد هوشيار باش
مزايا، رهنمودهاى رهبرى را از ياد نبرده و باز هم 
در جهت دست يافتن به اقتصاد مقاومتى حركت 

كنيم.
سليمانى با اشاره به دستگيرى ناوگان آمريكايى 
در آب هاى خليج فارس گفت: عمل نيروهاى سپاه 
ــالمى بى نظير بود و نشان  ــداران انقالب اس پاس

داد كه اين افراد با قدرت و صالبت به حفاظت از 
مرزهاى آبى مى پردازند.

وى با يادآورى انتخابات پيش رو اظهار كرد: بايد 
با وحدت رويه، همفكرى و همدلى براى برگزارى 
ــا وجود اختالف  ــالم تالش كرده و ب انتخاباتى س
ــت  ــليقه به فصل الخطاب كه همان قانون اس س

مراجعه كنيم.
ــا بيان اين كه  ــتاندار چهارمحال و بختيارى ب اس
ــى بايد متكى به فرد نبوده و به  گروه هاى سياس
برنامه هاى اشخاص توجه كنند، خاطرنشان كرد: 
ــت و  ــراط و تفريط را در كارها كنار گذاش بايد اف

عقل، برنامه و درايت را جايگزين آنها كرد.
ــبت به امور  ــناخت نس ــليمانى كاردانى و ش س
كشورى و منطقه اى را از جمله مالك هاى ارزيابى 
و انتخاب نمايندگان مجلس دانست و افزود: بايد 
اهميت توجه به برنامه و توانمندى اشخاص را به 
ــاند و براى اينكه مردم به برنامه راى  مردم شناس

بدهند، فرهنگ سازى كرد.
ــى  وى همچنين نقش تأثيرگذار مربيان پرورش
ــايل اخالقى،  ــد و افزود: توجه به مس را يادآور ش
ــات اجتماعى  ــد، زندگى و ارتباط فرهنگى، رش
به صورت همه جانبه از وظايف اصلى اين مربيان 
بوده و تنها از اين راه است كه مى توان آينده سازان 
خوبى تربيت و در راستاى پيشرفت كشور حركت 

كرد.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به تصويب 
ــال 95 يادآور شد: در اين برنامه  برنامه بودجه س
ــتگان و پرداخت  ــوق بازنشس بحث حداقل حق
ــون خدمات  ــازى قان ــات آنها و يكسان س مطالب
ــم رضايت  ــده و اميدواري عمومى پيش بينى ش

فرهنگيان عزيز را در سال آينده شاهد باشيم.
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خبر

دريچه

راهيابى بانوى تكواندوكار 
به اردوى تيم ملى

حضور كشتى گيران استان
در اردوى تيم ملى

ضرورت برخوردارى 
از سواد اجتماعى و اقتصادى در جامعه

ــوى تكواندوكار اين  ــارى از راهيابى بان ــدو چهارمحال و بختي رييس هيئت تكوان
ــن عبدالهى، اظهار كرد: بانوى ورزشكار  ــتان به اردوى تيم ملى خبر داد. محس اس

چهارمحال و بختيارى به اردوى تيم ملى تكواندو كشور راه  يافت.
ــته رزمى است كه باعث افزايش استقامت  وى گفت: رشته ورزشى تكواندو يك رش

بدنى و بهبود ريه و قلب ورزشكار مى شود. 
ــئول از حضور بانوى تكواندو كار چهارمحال و بختيارى در اردوى تيم ملى  اين مس
خبر داد و بيان داشت: زهره شمس بانوى ورزشكار چهارمحالى در مسابقات قهرمانى 

تكواندو كشور مدال برنز را كسب كرد.
وى خاطرنشان كرد: اين دوره از مسابقات در رده سنى بزرگساالن برگزار و نفرات برتر 

به اردوى تيم ملى كشور راه يافتند.
عبداللهى تصريح كرد: چهارمحال و بختيارى ورزشكاران ملى و بين المللى زيادى در 
رشته تكواندو دارد و با برنامه ريزى الزم مى توان زمينه توسعه اين رشته ورزشى را در 

چهارمحال و بختيارى بيش از پيش فراهم كرد.
ــا دهه مبارك فجر  ــال و بختيارى گفت: همزمان ب رييس هئيت تكواندو چهارمح
مسابقات تكواندو در دو بخش آقايان و بانوان در اين استان برگزار و نفرات برتر اعالم 

مى شوند.
وى گفت: با برگزارى دوره هاى آموزشى مى توان استعداد و ظرفيت ورزشكاران را در 

رده هاى سنى مختلف كشف و پرورش داد.

مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى از حضور كشتى گيران اين استان 
در اردوى تيم ملى خبر داد.

ــم  ــين پورقاس ــيوند و اميرحس ــرد: امين اوس ــار ك ــمى، اظه ــن قاس عبدالرحم
ــور  ــنى نونهاالن كش ــه تيم ملى رده س ــال و بختيارى ب ــتى گيران چهارمح كش

راه يافتند.
ــابقات  ــال و بختيارى در مس ــتى گيران چهارمح ــش كش ــاره به درخش وى با اش
ــين پورقاسم در مسابقات قهرمانى  قهرمانى كشور افزود: امين اوسيوند و اميرحس
ــور را كسب  ــهميه حضور در اردوى تيم ملى كش ــيدند و س كشور خوش درخش

كردند.
ـــابقات  ــال و بختيـارى گفت: مس ــان چهـارمحـ ــل ورزش و جـوان مـــديركـ
ـــكاران  ــتـان بـرگـزار و ورزش ـــور در خـوزس ــتـى نونهـاالن كش قهـرمانى كش
ــه رقابت  ــم ب ــى باهـ ــم ملـ ــهميـه تيـ ــب س ــراى كس ـــور بــ ـــر كش سـراس

پرداختند.
وى تصريح كرد: چهارمحال و بختيارى از استعداد و ظرفيت باال در رشته ورزشى 

كشتى برخوردار است و بايد بدان توجه شود.
ــته كشتى دارد  ــكاران صاحب نام در رش ــتان ورزش ــمى بيان داشت: اين اس قاس
ــته در ــش از پيش اين رش ــكوفايى بي ــاهد ش ــزى الزم مى توان ش ــا برنامه ري و ب

 چهارمحال و بختيارى باشيم. 

ــال و بختيارى گفت:  ــوزش و پرورش چهارمح مديركل آم
امروزه برخوردارى از سواد اجتماعى و اقتصادى بسيار اهميت 
دارد و انسان فرهيخته كسى است كه از اين دو مهم برخوردار 

بوده و بتواند جامعه را پيش ببرد.
بهروز اميدى، در دهمين گردهمايى راهبران تربيتى مدارس 
چهار محال و بختيارى، اظهار كرد: ايجاد توسعه يافتگى در 

كشور از طريق آموزش و پرورش امكان پذير است.
ــود دارند كه  ــا وج ــادى در دني ــورهاى زي وى افزود: كش
به لحاظ مالى پيشرفته نبودند، اما زيرساخت هاى فرهنگى 

مستحكمى دارند و از همين رو توسعه يافته تلقى مى شوند.
مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى در ادامه 
گفت: پذيرفتن قوانين با رعايت تعامل و همگرايى و احترام 
ــاخت هاى هركشورى است و اگر  به قوانين ديگران از زيرس
اين موارد فراهم نباشد، با وجود تأمين منابع مالى، آن كشور 

توسعه نمى يابد.
اميدى خاطرنشان كرد: توسعه يافتگى، مقوله اى فرهنگى، 
ــت و وظيفه نيروهاى  فكرى و يك زيرساخت محتوايى اس
آموزش و پرورش اين است كه كار تيمى و گروهى، احترام 

ــران را به دانش آموزان آموزش  به قوانين و تحمل افكار ديگ
دهند.

ــال و بختيارى فراهم   مديركل آموزش و پرورش چهارمح
كردن بسترهاى فرهنگى  در آموزش و پرورش را مهم ترين 
ــت و با اشاره به اينكه  عامل به سامان رسيدن نهادها دانس
ــاب كردن نيست،  ــواد به معناى خواندن، نوشتن و حس س
ــيب هاى اجتماعى تكليفى  تصريح كرد: برطرف كردن آس
الهى، شغلى و اخالقى براى معلمان است و بايد در راستاى 

اين مهم از هيچ كوششى دريغ نكرد.

ــال و بختيارى  ــتى چهارمح معاون امور اجتماعى بهزيس
ــت در  ــت و بى سرپرس گفت: حدود 50 كودك بدسرپرس
ــتان نگه  دارى  ــازمان بهزيستى اس مراكز شبانه روزى س

مى شوند.
ــازمان  ــبانه روزى س ــا بيان اينكه مراكز ش جواد نجفى، ب
ــه كودك و  ــيرخوارگاه و خان ــتى در دو عنوان ش بهزيس
نوجوان فعاليت مى كنند، افزود: نوزادان و كودكان تا سن 
شش سالگى در شيرخوارگاه ها نگهدارى شده و پس از آن 
به خانه هاى كودك و نوجوان منتقل مى شوند و تا سن 18 

سالگى در اين مراكز زندگى مى كنند.
نجفى خاطرنشان كرد: در استان پنج مركز شبانه روزى فعال 
است كه از اين تعداد يك شيرخوارگاه و يك خانه كودك و 
نوجوان در شهركرد، دو خانه كودك و نوجوان در فارسان 

و يك خانه كودك و نوجوان در بروجن فعاليت مى كنند.
وى در خصوص واگذارى كودكان بى سرپرست ساكن در 
ــبانه روزى به خانواده هاى متقاضى گفت: مطابق  مراكز ش
با قانون حمايت از كودكان بى سرپرست و بدسرپرست، اگر 
ولى قهرى اين كودكان در قيد حيات نبوده و يا تا دو سال 
براى پذيرش آنها به سازمان بهزيستى مراجعه نكنند و يا 

كودك فاقد هويت بوده و والدين او شناسايى نشوند، اجازه 
واگذارى اين كودكان به سازمان بهزيستى داده مى شود.

ــال و بختيارى  ــتى چهار مح معاون امور اجتماعى بهزيس
ــاكن در مراكز شبانه روزى  با بيان اينكه بيشتر كودكان س
استان از نوع بدسرپرست هستند، تصريح كرد: اگر والدين 
ــازمان  ــراى پذيرش آنها به س ــال ب ــودكان تا دو س اين ك
ــون صالحيت  ــا از نظر قان ــرده و ي ــتى مراجعه نك بهزيس
ــازمان بهزيستى  ــند، س ــته باش نگهدارى كودك را نداش

مى تواند اين افراد را به خانواده هاى متقاضى واگذار كند.
وى در ارتباط با روند پذيرش فرزند، گفت: متقاضيانى كه از 
نعمت فرزند بى بهره اند، بايد درخواست مشتركى به سازمان 
بهزيستى ارايه دهند تا اين سازمان بررسى هاى كارشناسى، 
ــناختى و مددكارى را روى زوجين انجام داده و در  روان ش

صورت تاييد آنها را به دادگسترى معرفى كند.
ــده زوجين در  ــكيل پرون نجفى در ادامه گفت: پس از تش
ــى و تاييد صالحيت هاى  ــترى و بررس ــازمان دادگس س
ــمى و روانى و  ــالمت جس عمومى از جمله عدم اعتياد، س
عدم سوءپيشينه از سوى اين سازمان، زوجين به سازمان 
بهزيستى معرفى شده و در صورت امكان واگذارى كودك 

قاسم سليمانى دشتكى:

برطرف شدن 
مشكالت واردات و 

صادرات كشور 
با اجراى برجام

فعاليت مراكز شبانه  روزى 
سازمان بهزيستى

حكم حضانت موقت شش ماهه براى زوجين صادر مى شود.
وى با بيان اينكه در صورت بروز مشكل از سوى خانواده يا 
كودك در شش ماهه موقت، كودك به مراكز شبانه روزى 
ــان كرد: پس از طى دوره  ــود، خاطرنش ارجاع داده مى ش
حضانت شش ماهه، حكم حضانت دايم براى زوجين صادر 
و يك نسخه از آن به سازمان ثبت احوال ارايه شده  و مطابق 
ــنامه اى با نام والدين براى فرزند صادر مى شود.  آن شناس
ــازمان  ــوى س ــد بر ضرورت انجام نظارت از س وى با تأكي
ــش ماهه و دايم خاطرنشان  بهزيستى در دوره حضانت ش
ــيت كودك مورد تقاضا را  كرد: متقاضيان مى توانند جنس
تعيين كرده و از سالمت جسمى و روانى او اطمينان حاصل 
كنند.معاون امور اجتماعى بهزيستى چهار محال و بختيارى 
ــاى الزم براى  ــاره به اينكه زوجين بايد صالحيت ه با اش
پرورش فرزند از جمله شغل ثابت و درآمد مناسب را داشته 
باشند، تصريح كرد: زوجينى كه در مجموع پارامتر ها امتياز 

بيشترى داشته باشند در اولويت قرار دارند.
ــت اما  ــت: ارث از موجبات فرزندخواندگى نيس نجفى گف
چون سازمان بهزيستى متولى تأمين حقوق كودك است، 
ــهمى از اموال منقول  ــداى واگذارى س والدين بايد در ابت

ــرده و در دفاتر  ــودك ك ــود را به نام ك ــر منقول خ و يا غي
ــمى وصيت نامه اى تحت عنوان اختصاص  ثبت اسناد رس

يك سوم اموال به فرزند پس از فوت والدين، تنظيم كنند.
ــرش فرزند در  ــاد متقاضيان پذي ــاره به تعداد زي وى با اش
ــر قانونى مانعى براى  چهار محال و بختيارى، گفت: از نظ
ــد از نعمت فرزند  ــوى زوجين بهره من پذيرش فرزند از س
ــت كه از اين  ــا خانواده هايى اس وجود ندارد، اما اولويت ب

نعمت بى بهره اند.
به گفته وى تالش هاى مددكاران سازمان بهزيستى استان 
موجب شده است كودكان با وجود از دست دادن والدين به 
مراكز شبانه روزى اين سازمان راه نيافته و در كانون خانواده 

كنار ساير بستگان زندگى كنند.
معاون امور اجتماعى بهزيستى چهار محال و بختيارى در 
ادامه گفت: هم اكنون حدود 340 كودك بى سرپرست مقيم 
ــتان وجود دارد كه ماهانه مبلغى را از سوى  خانواده در اس

سازمان بهزيستى استان دريافت مى كنند.
ــد به كانون  ــن باال نتوان ــد: اگر كودكى تا س وى يادآور ش
خانواده راه يابد، سازمان بهزيستى شرايط اسكان، ازدواج و 

استقالل او را در جامعه فراهم مى آورد.
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ــك  ــا آن ها مواجهند، مى توان به خش ــواك ها ب در ميان خطراتى كه مس
ــواك ها و نيز  ــتفاده، انتقال آلودگى بين مس نكردن آن ها بعد از هر بار اس
ــاره كرد و در اين بين،  ميكروب هاى  موجود در فضاها از جمله توالت اش
 Brushield ــون ــرات را كم كنند و اكن ــد اين خط درپوش ها مى توانن

به عنوان بهترين درپوش مسواك ارائه شده است.
ــتفاده در هواپيما ساخته شده و داراى   اين درپوش از آلومينيوم مورد اس
ــتن آن بر روى سر مسواك  ــتم قفل آهنربايى براى محكم نگه داش سيس

است.
ــاندن خطر مواجهه تهديدات خارجى   اين ويژگى ها براى به حداقل رس
ــتند. اين خصوصيات  ــواكى هاى كثيف با سر مسواك هس مانند جا مس
همچنين از نرم شدن مسواك و مانده خميردندان در مسواك جلوگيرى 

مى كند.
 عالوه بر آن، گفته مى شود Brushield نخستين درپوش ضدميكروب 
ــار  ــت. انتش ــده اس ــت كه با فناورى يون نقره اصالح ش واقعى جهان اس
كنترل شده يون هاى نقره در دوران عمر اين مسواك 99 درصد باكترى ها 

را از بين مى برد.
 همچنين كانال هاى جريان هوا نيز براى انتقال هوا و خشك كردن مسواك 
ــتر به از بين بردن ميكروب هايى  ــده اند كه بيش پس از استفاده تعبيه ش

مى پردازد كه ممكن است برس مسواك با آن ها مواجه شود.
ــواك ها از جمله مسواك هاى برقى  اين درپوش با بيش از 95 درصد مس
ــالم ماندن پوشش آن، موثر  ــال بسته به س سازگار بوده و پنج الى10 س

باقى مى ماند.
ــايت كيك استارتر  درپوش Brushield اكنون براى تامين بودجه در س

قرار گرفته است.

ــاخت يك راكت فضايى به نام SLS است كه گفته  شركت بويينگ در حال س
مى شود قدرتمندترين راكت ساخت دست بشر خواهد بود.

، SpaceX قابليت استفاده مجدد را ندارد و برخالف راكت شركت SLS راكت
ــت؛ بلكه تنها هدف اين راكت،  هدف از ساخت آن ارسال ملزومات به فضا نيس
حمل انسان به اعماق فضا است. هدف نهايى اين پروژه چندين ميليارد دالرى، 

رفتن انسان به مريخ است. 
قرار است اولين آزمايش راكت SLS در اواخر سال 2018 ميالدى انجام شود و 
تا سال 2021 فضانوردان با استفاده از آن، اولين ماموريت فضايى خود را فراتر 
ــيده است،  ــانى به آن نرس از مدار ماه، يعنى در جايى كه تا كنون پاى هيچ انس

انجام دهند.
ــال جارى  ــبرد پروژه SLS در س يك بودجه دو ميليارد دالرى تنها براى پيش
ــت و بخش عمده اين بودجه براى توليد  ــا تخصيص يافته اس ميالدى، به ناس
ــركت بويينگ صرف مى شود. اين بخش از راكت  بخش اصلى راكت توسط ش
شامل مخازن اكسيژن و سوخت است كه توانى معادل 8/5 ميليون پوند توليد 

مى كنند و SLS را به قدرتمندترين راكت جهان بدل خواهند كرد. 
ــتگاه فضايى تا زمين است و  فاصله مريخ تا زمين يك ميليون برابر فاصله ايس
اكتشاف آن بسيار گران قيمت و خطرناك است. به همين علت ناسا بر اين باور 

است كه بايد تمام جريان ماموريت را رأسا اداره كند. 
ــاى موجود براى  ــتفاده از فناورى ه ــت تا با اس ــركت بويينگ در تالش اس ش
ــاى پروژه  ــترها، در هزينه ه ــا و بوس ــه موتوره ــى، از جمل ــاتل هاى فضاي ش

ــبرد و تضمين موفقيت پروژه،  صرفه جويى كند. با وجود اين در راستاى پيش
به دنبال به كارگيرى فناورى هاى جديدى از جمله انرژى هسته اى و لباس هاى 
فضايى پيشرفته تر است. اين لباس ها بايد مقاومت بسيار باالترى داشته باشند 
ــازى مجهز باشند، چرا كه قرار است  و به تمام ابزارهاى الزم براى تعمير و بازس

فضانوردان در بخش عمده مدت ماموريت، اين لباس ها را به تن داشته باشند.

شركت بويينگ قدرتمندترين راكت جهان را مى سازددرپوش ضد باكترى مسواك

اخبار خبر

ــوئيچ  ــاخت س ــى براى س ــق به ارائه روش ــتانى موف محققان عربس
ــان را در ادوات  ــت جري ــده اند كه مى تواند نش نانوالكترومكانيكى ش

الكترونيكى به حداقل برساند.
زمانى كه از تلفن  يا لپ تاپ خود استفاده نمى كنيد، بعد از مدتى باترى 
آن تخليه مى شود. دليل اين امر نشت جريان از ترانزيستورها در حالت 

خاموشى است. با كاهش ابعاد ترانزيستورها، اين مشكل 
ــدت افزايش پيدا مى كند به طورى كه در صنعت نانوالكترونيك  به ش
ــاخت ادوات  ــود. بنابراين س ــدى مطرح مى ش ــورت موضوع ج به ص
ــرف نكند،  ــرژى مص ــى هيچ ان ــه در حالت خاموش ــى ك الكترونيك

از اولويت هاى اصلى در صنعت الكترونيك است.
براى حل اين مشكل مى توان از سوئيچ هاى نانوالكترومكانيكى استفاده 
ــه به صورت عمودى  ــن ادوات داراى كانتاليو مكانيكى بوده ك كرد. اي
ــود. همه اين كارها  ــن ش ــتگاه روش و افقى تغيير وضعيت داده تا دس

تحت تاثير باياس الكتورد دروازه انجام مى شود.
ــول فرآيند  ــه در ط ــت ك ــتم آن اس ــى اين سيس ــن ويژگ مهم تري
خاموش بودن، هيچ نشت جريانى ندارد. در گذشته وزارت دفاع آمريكا 
ــرده و نتايج قابل توجهى  ــون دالر روى اين برنامه هزينه ك چند ميلي
ــاخت ابزارى كه بتواند در ولتاژهاى زير  ــت اما س ــت آورده اس به دس
يك ولت به اين گونه عمل كند، كارى دشوار است. براى ساخت چنين 

ادواتى بايد از سيستم هاى ليتوگرافى گران قيمت استفاده كرد.
ــاخت  ــتان موفق به س ــگاه ملك عبدا... در عربس اخيرا محققان دانش

سوئيچى شدند كه مى تواند در ولتاژهاى كمتر از يك ولت كار كند. 
ــخت هستند.  ــته و بسيار س ــاختار چندبلورى داش فلزات معموال س
ــته  ــب بروز اثرات ناخواس ــاس نانومترى موج ــى آنها در مقي الگوده
در سطح شده كه عملكرد سوئيچ را تحت تاثير قرار مى دهد. اين گروه 
تحقيقاتى روشى ساده و ارزان براى ساخت ترانزيستور با نشت انرژى 
صفر با استفاده از فلزات آمورف ارائه كرده است. اين روش براى توليد 
ــت. اين گروه تحقيقاتى سوئيچ ولتاژ پايين  انبوه نيز قابل استفاده اس
نانوالكترومكانيكى سه پايانه اى ساخته است كه پايين ترين ولتاژ كارى 

گزارش شده تاكنون را دارد (0/8 ولت).

 محققين يك دانشگاه آمريكايى هواپيماى بدون سرنشينى طراحى كرده اند 
كه مى تواند بر روى سطح آب فرود آيد و همچون قايق حركت كند و همچون 
ــين در آب  ــرود. زمانى كه اين هواپيماى بدون سرنش زير دريايى به زير آب ب
ــپس پروانه هاى آن به حركت  ــود و س ــمت خم مى ش فرو مى رود به يك س

در مى آيند و اين امكان را فراهم مى كند كه به سمت باال خود را بكشاند.  
ــتا بخش»  ــتم متعادل كننده « ايس ــين از سيس اين هواپيماى بدون سرنش
ــد ضمن اينكه  ــدن آن در زير آب جلوگيرى كن ــت تا از غرق ش برخوردار اس
ــناور  ــناور آن فعال و موجب ش در هنگام تغيير كاربرى از هوا به دريا، اتاق ش
شدن هواپيما در سطح آب مى شود. همچنين اين هواپيماى بدون سرنشين 

مى تواند در اعماق مختلف شيرجه و به جمع آورى اطالعات بپردازد.
ــى هاى احداث پل،  ــوان در عمليات امداد و نجات، بازرس از اين هواپيما مى ت
بازرسى هاى خط لوله در زير آب، رديابى نشتى نفت در اعماق مختلف، تحقيق 
ــى كه نزديك  ــه هاي ــايى و دور كردن كوس بر روى آبزيان و همچنين شناس

شناگران هستند، استفاده كرد.

ناسا قصد دارد اولين ربات انسان نما را طراحى و در اختيار فضانوردان 
ــرايط فضايى سخت دستيار آنها  قرار دهد تا در اكتشافات فضايى و ش
باشد.  در همين حال از اين گونه ربات ها در اكتشافات عميق فضايى 
و قرار دادن تجهيزات مورد نياز براى فضانوردان قبل از آغاز ماموريت 

آنها در مسيرهاى مشخص، استفاده خواهد شد.
 قد اين ربات 167 سانتيمتر و نام آن R5 است و قرار است ظرف مدت 
ــعه نرم افزارى بر روى آن به منظور  ــال كارهاى تحقيقاتى و توس 2 س
ــورت بگيرد،  ــدن ربات R5 ص ــتقل ش باالبردن عملكرد و كامال مس
ــزار دالرى  ــص بودجه500 ه ــا با تخصي ــت كه ناس اين در حالى اس
به موسسه فناورى « ماسوچوست» آمريكا، اجراى اين پروژه را به اين 
موسسه محول كرده است. بر همين اساس، ربات R5 در راستاى برنامه 
توسعه ناسا و براى ماموريت فناورى فضايى ناسا به كار گرفته مى شود.

ساخت سوئيچ  نانو الكترومكانيكى 
براى جلوگيرى از نشت جريان

ويژه امداد و نجات؛

ساخت هواپيماى بدون سرنشينى كه 
زيردريايى مى شود

ربات انسان نما به فضا مى رود

بروزرسانى بازى كلش آف كلنز به نام خزانه دارى (e Treasury�) نسخه 8.116.2 
ــعى كرده با معرفى سه مكانيك جديد، بازى را  منتشر شد. سوپرسل در اين آپديت س
ــيد تا نگاهى داشته باشيم به تغييرات و  متحول سازد. در ادامه با گجت نيوز همراه باش

ويژگى هاى آپديت جديد كلش آف كلنز.
ــانى در كنار برطرف كردن بعضى از باگ ها (به مشكالتى كه باعث  هدف از اين بروزرس
ــردن بازى حتى  ــود باگ مى گويند) در بازى، متحول ك ــكل در بازى مى ش ايجاد مش
ــد فارمينگ (جمع  ــت. در اين حالت مى تواني ــطح 11 اس ــيدن به تاون س بعد از رس
ــه تغيير اصلى در بروزرسانى جديد  كردن طال و الكسير) بهترى داشته باشيد. البته س
ــزرگ عبارتند از:  ــه تغيير ب ــود. اين س ــده تا مكانيك بازى كامال متحول ش باعث ش
خزانه دارى، كارت غارت و هداياى ستاره (پاداش روزانه) كه در ادامه تك تك اين موارد 

را شرح خواهيم داد.
تغيير اول – اضافه شدن خزانه

ــتفاده از آن ها تنها راه \ ــرى طال و اكسير داريد كه به جز اس در طول بازى شما يك س
از دست دادنشان اين است كه يك گيمر ديگر به شما حمله كند. البته يك مكانى امن 
ــه غارت كرده ايد را  ــده به نام خزانه كه مى توانيد جوايزى ك در بازى در نظر گرفته ش
ــاب كسانى كه به شما حمله  از حمله كنندگان (Atackers) حفظ كنيد. با اين حس
كنند تنها مى توانند ميزان كمى از منابع شما سرقت كنند و مقدار زيادى از منابع شما 
ــيد كه اين قابليت به صورت  در خزانه ذخيره خواهد شد. البته بايد در نظر داشته باش

خودكار فعال مى شود و نياز به انجام كارى نداريد. مكان اين خزانه دارى نيز در قلعه كلن 
ــت مى آورد و  ــما را كه در جنگ ها به دس (Clan Castle) قرار دارد كه غارت هاى ش

همچنين هداياى ستاره (پاداش روزانه) را در خود نگه مى دارد.
نكته بعدى در مورد خزانه دارى اين است كه ميزان منابعى كه مى توانيد در خزانه  خود 
ذخيره كنيد به سطح يا لول تاون شما و همچنين پرك (Perk) كلن شما بستگى دارد 
ــت. بنابراين هر چه سطح  ــطح كلن تاثيرى بر روى ميزان ذخاير شما نخواهد داش و س
اين دو باالتر باشد ميزان بيشترى مى توانيد در خزانه  خود، طال و اكسير ذخيره كنيد. 

البته پرك ها نيز دچار تغييراتى شده اند كه در طول بازى با آن ها آشنا خواهيد شد.
با اين حساب مى توان گفت امن ترين جا براى ذخيره كردن منابع در خزانه  كلن است 

كه كمك زيادى به شما در  حفظ منابع خود خواهد كرد.
(Star Bonus) تغيير دوم – اضافه شدن پاداش روزانه

ــام دارد كه در خزانه  ــتاره يا (Star Bonus) ن ــده، هداياى س مزيت بعدى اضافه ش

ــما هر روز فرصت  ــاده  اين قابليت به اين حالت است كه ش ذخيره مى شود. به زبان س
كسب مقدار زيادى طال و اكسير داريد. هر روز كه بتوانيد 5 ستاره در مبارزه  مالتى پلير 
ــت آوريد، ميزان زيادى جايزه به شما اهدا خواهد شد. البته  (Multi Player) به دس
ــتگى دارد؛ براى مثال اگر  ــطح و لول ليگى كه در آن حضور داريد بس اين ميزان به س
ــبت به ليگ هاى پايين تر  در ليگ تايتان 3 (Titan III) باشيد ميزان جوايز شما نس

بيشتر خواهد بود.

(Loot Cart) تغيير سوم – اضافه شدن لوت كارت
ــام دارد. بعد از هر بار كه  آخرين مكانيك بازى جديد نيز لوت كارت  (Loot Cart) ن
ــتى شكسته، مانند شكل باال در صفحه  به شما حمله شد و دفاع كرديد، يك گارى دس
ظاهر خواهد شد كه مى توانيد20 درصد از طال و اكسيرى كه از شما غارت شده را دوباره 
به دست آوريد. از نكاتى كه بايد بدانيد اين است كه سريعا بايد اين لوت كارت را به دست 
ــد. نكته  ديگر اين است كه با  آوريد زيرا تنها يك عدد از آن ها در نقشه ظاهر خواهد ش
ــى كه به شما حمله كرده كم نمى شود  باز كردن اين لوت كارت ها چيزى از ذخاير كس
بلكه فقط به ذخاير شما افزوده خواهد شد. از ديگر تغييرات به وجود آمده كه مى تواند 
تعادل خوبى به بازى آورده و گيم پلى را بهتر كند، افزايش قدرت توپخانه  عقاب است كه 
در تاون سطح 11 مى توان ساخت، حال به لطف اين بروزرسانى توپخانه  عقاب مى تواند 
3 برابر صدمه  بيشترى به گولم ها (Golems) و گولميت ها (Golemites) وارد كند. 
تاون هاى سطح 6 و 7 نيز به لطف باز شدن توپخانه هاى جديد قدرتمند تر شده اند. در 
ــانى جديد،  ــاهده كنيد كه در مورد اين بازى و بروزرس ادامه مى توانيد ويديويى را مش

اطالعات كاملى را در اختيار شما قرار خواهد داد.

آپديت و تغييرات جديد در كلش آف كلنز

در يك شركت دانش بنيان؛
چادر قيچى سان ويژه ستادهاى بحران 

ساخته شد

كنترل همه وسايل
 با يك دستگاه

قاشقى كه لرزش دست را 
خنثى مى كند

ــش بنيان موفق  ــركت دان  محققان در يك ش
به طراحى و ساخت اسكلت چادر قيچى سان 
ــدند كه اين طرح مى تواند در ستاد بحران  ش

قابل استفاده باشد.
ــذب و پذيرش  ــئول ج ــانى، مس ــى رخش عل
ــتان  ــتان و بلوچس پارك علم و فناورى سيس
ــان»  ــكلت چادر قيچى س ــوص « اس در خص
ــركت هاى  ــگران در يكى از ش گفت: پژوهش
ــتقر در اين پارك، توانستند  دانش بنيان مس
ــه  ــد ك ــى كنن ــادرى را طراح ــكلت چ اس
ــته  ــى، برعكس و باز و بس همانند دهانه قيچ

مى شود. 
ــردن اين  ــته ك ــاز و بس ــان اينكه ب ــا بي وى ب
ــى انجام  ــاى هيدروليك ــك ه ــكلت با ج اس
ــكلت  ــود، افزود: به دليل اينكه اين اس مى ش
ــن  ــان ممك ــن زم ــى و در كمتري ــه راحت ب
باز و بسته مى شود، قابل كاربرد براى ستادهاى 

بحران است. به گفته رخشانى، تا كنون اسكلت 
ــى و خارجى  ــان نمونه داخل ــى س چادر قيچ
ــه آن طراحى و  ــه اولي ــته و اكنون نمون نداش

ساخته شده است. 
ــد دهانه بوده  ــان اينكه اين چادر چن وى با بي
ــايز كوچك به بزرگ است،  و قابل تغيير از س
ــر كدام  ــدن ه ــزرگ و كوچك ش ــا ب گفت: ب
ــازه بزرگ و كوچك ــكلت، س از اضالع اين اس

مى شود.
وى با بيان اينكه اين چادر با محاسبات خاصى 
ــت، گفت: براى پوشش اين  ــده اس طراحى ش
ــه مقاومى  ــر نوع پارچ ــكلت مى توان از ه اس

استفاده كرد.
ــكلت  ــن اس ــه اي ــان اينك ــا بي ــانى ب رخش
ــت:  ــرد، اظهار داش ــر ارتفاع مى گي تا12 مت
ــت اختراع ــان ثب ــى س ــادر قيچ ــكلت چ اس

شده است.

با استفاده از كنترل هوشمند Blumoo براى هميشه 
ــتگاه هاى كنترل از راه دور  ــدن دس از مشكل گم ش

ــويد. در حقيقت اين سيستم مى تواند  خالص مى ش
عملكرد همه دستگاه هاى كنترل از راه دور در خانه 
ــتم متمركز كند. بنابراين با استفاده  را در يك سيس
ــراى يافتن  ــتم مدت زمان كمترى را ب از اين سيس
ــتگاه كنترل از راه دور ابزارها و  ريموت يا همان دس
ــايل مختلف اختصاص مى دهيد. به جاى اين كه  وس
ــتگاه هاى كنترل از راه  ــد از مجموعه اى دس بخواهي
ــتفاده كنيد، با استفاده از  دور با كليدهاى متنوع اس
ــمند كنترل از راه دور مى توانيد تلفن  سيستم هوش
ــتگاه كنترل از راه دور همه كاره  همراه خود را به دس
براى همه دستگاه ها و ابزارهاى مختلف تبديل كنيد. 
فقط كافى است اپليكيشن اختصاصى را كه براى اين 
سيستم در نظر گرفته شده روى گوشى هوشمند خود 
ــتگاه  نصب كنيد. مجموعه اى از250 هزار ابزار و دس
مختلف به طور پيش فرض در اين نرم افزار بارگذارى 
ــتفاده از اين  ــده، بنابراين هيچ محدوديتى در اس ش

سيستم وجود ندارد.

ــمندى  ــق هوش Gyenno Spoon  قاش
است كه مى تواند لرزه هاى موجود در دست را 
شناسايى كند و بر اين اساس قاشق را در وضع 

ثابتى قرار دهد.
ــق به مجموعه اى از حسگرها مجهز  اين قاش
شده كه هر گونه لرزشى را تشخيص مى دهند 
ــود را  ــودكار خ ــورت خ ــب به ص و به اين ترتي

با دست تنظيم مى كند.
ــمند براى آن دسته از افرادى  اين قاشق هوش
ــتند  ــون مبتال هس ــارى پاركينس كه به بيم
ــت  ــه به هر علت ديگرى از لرزش دس يا اين ك
ــت و موجب  ــيار كارآمد اس رنج مى برند، بس
ــوردن  ــذا خ ــگام غ ــروه  هن ــش اين گ آرام

مى شود.
وزن اين قاشق حدود 130 گرم است و بنابراين 
ــكلى مواجه  ــتفاده از آن با مش كاربر براى اس

نمى شود. 

ــق  ــارژ كامل باترى اين قاش كاربر با يك بار ش
مى تواند براى سه ساعت از آن استفاده كند.
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اخبار  اخبار كوتاه

رييس اداره اوقاف و امو رخيريه شهرستان كاشان؛

وقف تمام امالك و دارايى 
يك زوج كاشانى

دستگيرى 2 نفر گنج ياب در اردستان 

پخت 1300 كيلو سمنو، نجف آبادى ها 
را به ارتفاع برد

ــهر با بيان  ــتان خمينى ش ــتاد دهه فجر شهرس دبير س
ــتان  ــطح شهرس اينكه بيش از300 عنوان برنامه در س
ــود  ــه فجر برگزار مى ش ــبت ده ــهر به مناس خمينى ش
گفت: همايش پيشگامان انقالب اسالمى در شهرستان 

خمينى شهر برگزار مى شود.
ــهر  خمينى ش ــت:  داش ــار  اظه ــرى  طاه  ... روح ا
در سال هاى گذشته در اجراى برنامه ها و ارزيابى و عملكرد 
در بين ديگر شهرهاى استان اصفهان رتبه هايى را كسب 
ــت  ــكيل اتاق فكرى اس ــن عنوان حاصل تش كرد كه اي
ــتان شكل گرفته و  كه در شوراى هماهنگى اين شهرس
جلسات همفكرى كه در طول سال براى امور شهرستان 
برگزار مى شود و اعضاى اين اتاق فكر از نخبگان و فعاالن 
فرهنگى شهرستان بوده و به صورت مردمى فعاليت دارند. 

وى افزود: ستاد دهه فجر شهرستان خمينى شهر پس از 
تشكيل جلساتى در چند ماه اخير و كميته بندى ادارات و 
تشكيل كارگروه هاى مختلف، برنامه هاى پيش بينى شده 

سازمان ها و ادارات را جمع آورى و بررسى كرد.
ــتان خمينى شهر بيان كرد:  دبير ستاد دهه فجر شهرس
ــش از300  ــاى دهه فجر 94 بي ــدى برنامه ه در جمع بن
ــهرهاى خمينى شهر، درچه،  ــطح ش عنوان برنامه در س
ــتاهاى تيرانچى و قلعه اميريه  كوشك، اصغرآباد و روس

به تصويب رسيد.
وى تصريح كرد: از شاخص ترين برنامه هاى دهه فجرامسال 
ــگ انقالب و گلباران  مى توان به مواردى همچون گلبان
تمثال حضرت امام خمينى همزمان با سالروز ورود ايشان 
ــالب در تمامى مدارس  ــگ انق ــن و همچنين زن به ميه

ــتان ، بازديد از خانواده معظم شهدا ، افتتاح  سطح شهرس
و كلنگ زنى پروژه هاى عمرانى و خدماتى  اشاره كرد.

طاهرى گفت: از ديگر برنامه هاى اين ستاد در دهه فجر 
ــال، برگزارى يادواره هاى شهدا در محالت مختلف،  امس
ــانى  ــگاه جانبازان ، غبارروبى و عطر افش ديدار از آسايش
ــتان ، ويزيت رايگان  ــطح شهرس گلزار هاى شهدا در س
ــانى و جنگ شادى  ــكان منتخب ، نورافش ــط پزش توس
شب22بهمن و دعوت از مردم براى حضور در راهپيمايى 

باشكوه اين روز است.
ــابقات فرهنگىـ   ــزارى مس ــان كرد: برگ وى خاطرنش
ورزشى- قرآنى و نمايشگاه هاى هنرى تجسمى، كتاب، 
ــالمى  ــتاوردهاى انقالب اس حجاب وعفاف و عكس دس
براى عموم مردم برگزارى مى شود و با توجه به انتخابات 
ــالمى و خبرگان رهبرى نشست هاى  مجلس شوراى اس
ــالمى و  ــا انقالب اس ــنايى ب ــا موضوعات آش بصيرتى ب
ــخصيت امام خمينى،  ــناخت ش ــتاوردهاى آن، ش دس
ــالمى، اقتصاد  ــاخص هاى آن، بيدارى اس انتخابات و ش
مقاومتى و جنگ نرم در مراكز فرهنگى و پايگاه هاى بسيج 

سطح شهرستان برگزار مى شود.
ــهر اظهار  ــتان خمينى ش ــتاد دهه فجر شهرس دبير س
ــال متوالى، همايش پيشگامان  ــت: براى دومين س داش
ــهر و تجليل از  ــتان خمينى ش ــالمى شهرس انقالب اس
ــا حضور  ــتان ب ــهيد انقالب اين شهرس ــواده 16ش خان
ــوار امامزاده  ــتان در ج ــيون شهرس ــارزان و سياس مب
ــده است كه اين  ــيد نجم الدين برگزار و پيش بينى ش س
همايش هر ساله در يك منطقه از شهرستان اجرا مى شود 
و انقالبيون با بيان خاطرات، آن ها را به نسل امروز منتقل 

مى كنند.
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ــت  ــتاى تقوي ــت: در راس ــاد گف ــف آب ــان نج ــس اداره ورزش و جوان ريي
ــمنو  ــزار و300 كيلوگرم س ــك ه ــت ي ــوردى، پخ ــگ ورزش كوهن فرهن
در پايگاه كوهنوردى نجف آباد واقع در ارتفاعات شمال اين شهر برگزار شد.

 سيدمحمد طباطبائى با اشاره به حضور تعدادى از مسئوالن ارشد شهرستان 
ــم نزديك  ــراى برگزارى اين مراس ــت: ب ــم متفاوت بيان داش در اين مراس
به 2 تن هيزم،600 كيلوگرم آرد،800 ليتر شيره جوانه گندم، سه عدد ديگ، 
سه هزار ليتر آب به همراه داربست فلزى و چادر براى پوشش مساحت نزديك 
به يكصدمتر مربع با كمك اعضاى هيئت كوهنوردى نجف آباد و لشگر زرهى 

8 نجف اشرف به يكى از نقاط مرتفع شمال شهر انتقال داده شد.
طباطبائى همچنين با اشاره به برنامه هاى مشابه صورت گرفته در اين پايگاه 
ــار مختلف به اين ورزش مفرح بيان داشت: كار انتقال  به منظور جذب اقش
ــدن آنها به پايين  ــمنو و بازگردان ــن ارتفاع، پخت و توزيع س تجهيزات به اي
در مدت نزديك به پنج روز بيش از يكصد ساعت به طول انجاميد ولى با توجه 
ــد در آينده نيز شاهد تكرار  ــتقبال اميدوار كننده مردم به نظر مى رس به اس

چنين اقداماتى باشيم.
ــخنان خود  ــف آباد در بخش ديگرى از س ــس اداره ورزش و جوانان نج ريي
ــتگاه ويژه بانوان با  با اشاره به برپايى كالس مربيگرى بدنسازى و كار با دس
حضور50 نفر در سالن انديشه فرهنگسراى خارون و تدريس سه نفر از اساتيد 
فدراسيون بدنسازى كشور براى حاضران اضافه كرد: در اختتاميه مسابقات 
ــور در رده نوجوانان فهيمه سلمانى زاده و  ــه بانوان كش تكواندو ليگ پومس
ــومى تيمى و در بخش انفرادى  ــتان عنوان س زهرا خانيان در قالب تيم اس
ــب  ــركت كننده كس نيز عناوين پنجم و نهم را در بين به ترتيب70 و 35 ش

كردند.

ــار كه  ــوان فرماندارى خوانس ــور بان ــه كميته ام ــه صانعى در جلس عبدال
ــن مطلب كه ــه اي ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــتان برگ ــدارى شهرس در فرمان

ــار در زمينه هاى مختلف داراى ظرفيت و استعداد است   شهرستان خوانس
ــارى از ظرفيت هاى اين منطقه محسوب  اظهار كرد: بانوان توانمند خوانس

مى شوند كه اين ظرفيت ها قابل اعالم و توصيف است.
ــژه در كميته ها  ــناس پويا و فعال به وي ــتفاده از بانوان كارش وى افزود: اس

از ضروريات است چرا كه اين عرصه، عرصه مبارزه و كار جدى است.
صانعى گفت: بايد از تمام ظرفيت هاى كارشناسى در بخش بانوان استفاده 
ــود و حضور جدى بانوان در فعاليت ها و عرصه هاى مختلف مورد توجه  ش

قرار گيرد.
ــتاييان گفت: نگاه توليدمحور  وى در ادامه با اشاره به طرح مشاركت روس
ــاركتى دولت بايد موجب تشكل سازى به ويژه  و استفاده از طرح هاى مش
ــهيالت و رديف هاى  ــود چرا كه اكنون تس ــتايى ش در جمعيت هاى روس
بسيار مناسبى را دولت ارائه كرده است كه موجب ايجاد فرصت هاى شغلى 

و ارزش افزوده مى شود.
ــه مبلغ ــكارى و نوآوران ــاى ابت ــه طرح ه ــرد: دولت ب ــان ك وى خاطر نش

ــن ظرفيت  ــه بايد از اي ــه مى كند ك ــهيالت ارائ ــون تومان تس 400 ميلي
استفاده كرد. صانعى با تاكيد بر فراهم بودن زمينه خدمت گزارى به مردم 
ــدون توجه از كنار  ــتيم و نبايد ب تصريح كرد: در هر صورت ما كارگزار هس

معضالت به سادگى عبور كنيم.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود امور بانوان را در شهرستان داراى 
ــترده جهانى و  قابليت هاى فراوانى عنوان كرد و افزود: امروز در ميدان گس
ــت آورده ايم و اگر نتوانيم  در عرصه هاى بين المللى موفقيت هايى به دس

ظرفيت هاى بانوان را به كار بگيريم، ضرر آن به قشر زنان بازمى گردد.
معاون فرماندار خوانسار با تاكيد بر استفاده و شناسايى از ظرفيت بانوان خير 
ــر از بانوان شهرستان بايد مورد شناسايى و  شهرستان تصريح كرد: اين قش
تقدير قرار گيرند و در صورت امكان سايت معرفى خيران به ويژه بانوان خير 

شهرستان راه اندازى شود.
وى فقدان بانك جامع اطالعات بانوان را از نواقص و كمبودهاى شهرستان 
عنوان كرد و گفت: بايد آمار و اطالعات دقيقى به صورت بانك جامع از بانوان 

توانمند شهرستان تهيه و تدوين شود.
صانعى هم چنين معضالت و آسيب هاى فضاى مجازى و ماهواره براى بانوان 
را مهم دانست و افزود: جاذبه رسانه هاى ما اندك است و براى جلوگيرى از 
بروز آسيب هاى بيشتر در اين بخش بايد برنامه ريزى جامعى در شهرستان 

صورت گيرد.
ــه اعضاى كميته امور بانوان شهرستان راهكارها  گفتنى است در اين جلس
ــتان به ويژه  ــعه شهرس ــى راه هاى توس و نظرات خود را در خصوص بررس

در بخش بانوان مطرح كردند.

معاون فرماندار خوانسار؛

صدوركارت شناسايى بانوان خير خوانسارى
سپاه،  نماد مقاومت و نفوذناپذيرى 

در برابر دشمن 

درخواست واگذارى زمين براى ايجاد منطقه گردشگرى  ثبت پـل اورگـان در فهرسـت آثـار ملى 

ــگ داران نيروى  ــدادى از تفن ــه ورود تع ــاره ب ــميرم  با اش ــه س امام جمع
ــرز دار نيروى  ــازم بحرين بودند گفت: م دريايى آمريكا كه از مبدا كويت ع
ــت  ــا توقيف و بازداش ــمندانه ب ــداران در حركت هوش ــپاه پاس ــى س درياي
ــالب را به رخ  ــام و انق ــدار نظ ــكا، اقت ــى آمري ــروى درياي ــگ داران ني تفن

آمريكايى ها  كشيدند.
ــور  ــئوالن و مديران كش ــت: مس ــين رجايى پور گف ــالم حس حجت االس
ــتادگى، مقاومت و نفوذناپذيرى در برابر دشمن را از سپاه  اسالمى بايد ايس

بياموزند.
ــاره به انتخابات پيش رو اظهار كرد: رقابت همراه با رفاقت يكى از   وى با اش
ــالب در ديدار با اعضاى هيئت هاى  موضوعات مهمى بود كه رهبر معظم انق

اجرايى و نظارت بر انتخابات به آن اشاره كردند.
ــاره به ثبت نام زياد در دهمين دوره  حجت االسالم حسين رجايى پور با اش
ــنگينى پس از رد صالحيت  ــالمى افزود: هجمه هاى س مجلس شوراى اس
تعدادى از آنها توسط شوراى نگهبان، بر شوراى نگهبان قابل مشاهده است.

ــت نام  ــا تعدد ثب ــترده ب ــه گس ــرد: هجم ــميرم اظهار ك ــه س ــام جمع ام
ــل  ــزى از قب ــه ري ــان از برنام ــوارد نش ــن م ــدن اي ــانه اى ش ــى رس و حت
طراحى شده براى تخريب شوراى نگهبان به عنوان نهاد مهم قانون اساسى

 است.
ــوراى نگهبان قانون  ــاره به وظايف شوراى نگهبان گفت: وظيفه ش وى با اش
اساسى، بسيار سنگين است و در بعد نظارت استصوابى كه نظارت و دخالت در 
هر مرحله از انتخابات را شامل مى شود، اين مسئوليت، خطيرتر هم مى شود.

مقدمات ثبت پل اورگان در فهرست آثار ملى انجام شده است.
ــى نجف آبادى  ــت محمد على نوراله ــال 1308 بامديري پل اورگان در س
ــتكى  ــر بومى جليل اس ــا هزينه خي ــردى ب ــت اهللا بروج ــتور آي و به دس
ــه زاينده رود  ــر روى رودخان ــتا ب ــرور اهالى روس ــهيل عبور و م براى تس
ــتان چادگان  ــارود جنوبى شهرس ــتاى اورگان از توابع بخش چن در روس

احداث شد.
ــتان  ــده اس ــاط دهن ــاخت ارتب ــان س ــن در زم ــل همچني ــن پ اي

چهار محال و بختيارى با استان اصفهان بوده است. 
ــرض  ــر و ع ــول 90مت ــه، ط ــوان ب ــى ت ــل م ــن پ ــخصات اي از مش
ــه معبر آب  ــه و  11 دهان ــى، با12پاي ــر در قوس ميان ــر، ارتفاع 5مت 5مت
ــاعته  ــد س ــت چن ــراى اقام ــل، ب ــى درون پ ــه مخفيگاه ــى تعبي و حت
ــند  ــى و راهزنان در امان باش ــات وحش ــر حيوان ــافرانى كه بايد از ش مس

اشاره كرد.
كوروش موگويى بخشدار بخش چنارود چادگان به نياز تخصيص اعتبارات 
ــاره  ــاخت يك پل فلزى جديد در فاصله كمى از اين پل اش دولتى براى س
ــتان اصفهان است  كرد و گفت: پل اورگان از قديمى ترين آثار عمرانى اس
كه امروز به لزوم تاريخى بودن به يك اثر فرهنگى تبديل شده و اگر هرچه 
ــت آثار ملى ثبت نكند، زودتر سازمان ميراث فرهنگى اين بنا را در فهرس

ــنگين، باركش ها و اتومبيل هاى سوارى  ــين آالت س  با تردد روزانه ماش

ــاى تاريخى  ــب اين بن ــاهد تخري ــال ديگر ش ــل تا چند س از روى اين پ
خواهيم بود.

ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــر نمايندگى س ــئول دفت ــدرى، مس حبيب حي
ــزرگ در مراحل پايانى  ــتان چادگان هم گفت: ثبت اين بناى ب در شهرس
مطالعات است و حدودا 6 ماه ديگر شاهد ثبت، مرمت و اجرايى شدن قانون 

منع عبور و مرور از روى اين پل خواهيم بود.
ــا و ــت ه ــه مرم ــم ب ــتاى اورگان ه ــار روس ــتكى دهي ــور اس تيم

ــى كه  ــت: زمان ــرد و گف ــاره ك ــل اش ــن پ ــاى اي ــازى ه ــتحكام س  اس
ــوردار بود اين پل 4 بار زير آب  رودخانه زاينده رود از حجم آب خوبى برخ

رفت كه آخرين بار آن اسفند ماه 1383بود.
ــازى مرمت و  ــان كرد: اخيرا توجهات جزيى از قبيل كف س وى خاطرنش
ــكل اصلى اين پل تردد وسايل نقليه  ــده اما مش استحكام سازى انجام ش

سنگين و سبك از روى پل است.
ــاخت پل  ــا بازمانده زمان س ــه تنه ــالى ك ــتكى پيرمرد كهنس محمد اس
ــاخت اين پل در كودكى  ــاهد مرارت هاى زيادى براى س ــت، گفت: ش اس
ــتفاده از  ــتاييان براى اس ــم ترين هدف روس ــوده ام، روزگارى تردد مه ب
ــى توان ــه راحتى م ــرده و ب ــرفت ك ــم پيش ــروزه كه عل ــا ام ــل بود،ام پ
 يك پل فلزى را در كنار اين پل ساخت چرا بازهم شاهد عبور و مرور روى

 اين پل هستيم.

ــركت تعاونى توسعه و عمران  مديرعامل شركت توسعه عمران گلپايگان گفت: ش
شهرستانى گلپايگان اولين شركت تعاونى است كه بر اساس قانون اساسى و طبق 
ــيس شركت تعاونى با حق  مصوبات سال 89 مجلس شوراى اسالمى مبنى بر تاس

عضويت50 درصدى ساكنان شهرستان تاسيس و به ثبت رسيده است.
ــركت تعاونى توسعه و عمران شهرستانى گلپايگان  مجتبى صفايى با بيان اينكه ش
ــت  ــتان فعاليت خود را آغاز كرده اس ــعه متوازن شهرس ــتاى تحقق توس در راس
تصريح كرد: اين شركت هفت نفر عضو هيئت  مديره دارد كه در اولين پذيره نويسى 
2 هزار و 867 نفر با خريد هشت سهم عضو شده اند و تاكنون تعداد 23 هزار و 634 

سهم خريدارى شده است.
صفايى گفت: در مرحله اول يك سوم سهام شركت از سهام داران خريدارى شد؛ كه 
ــاب شركت توسعه عمران شهرستانى  مبلغ 15 ميليارد و360 ميليون ريال به حس

گلپايگان واريز شده است.
ــره اعتماد و  ــبت به اعضا هيئت  مدي ــدگاه مردم گلپايگان نس وى با بيان اينكه دي
ــركت براى عموم شهرستان است تاكيد  ــود و منفعت اين ش امانت دارى است و س
ــرمايه گذارى مالكيت و  ــهرها و روستاهاى شهرستان، س كرد: عمران و آبادانى ش
مديريت در فعاليت ها و بنگاه هاى اقتصادى، ايجاد واحدهاى اقتصادى - توليدى -

ــهام بنگاه هاى دولتى مستقر در شهرستان،   توزيعى و خدماتى، خريد به هنگام س
سرمايه گذارى در طرح هاى توسعه اى كه به صورت مادر تخصصى و بهره بردارى از 
ــتان از مهم ترين اهداف اين شركت  ــوده شهرس فعاليت ها و احياى بافت هاى فرس

ــركت تعاونى توسعه عمران ايجاد  تعاونى است. وى اظهار داشت: يكى از اهداف ش
منطقه گردشگرى در گلپايگان است كه در همين زمينه قطعه زمينى به مساحت 
ــد كوچرى جديد طبق پيشنهاد و نظر مشاوران،  2 هزار و 232 هكتار در اطراف س

از سوى استاندارى اصفهان درخواست شده است.
مديرعامل شركت توسعه و عمران شهرستانى گلپايگان با بيان اينكه واگذارى زمين 
ــك روال طوالنى  ــاحت باالى20 هزارهكتار طبق مصوبه هيئت وزيران با ي با مس
ــد كوچرى فقط  ــاى اطراف س ــا حفظ حريم ه ــت: تاكنون ب ــود، گف مواجه مى ش

يك هزار و770 هكتار براى ايجاد منطقه گردشگرى بلوكه شده است.

آن سوى خبر

ــان گفت: زوج واقف  رييس اداره اوقاف و امو رخيريه شهرستان كاش
خيرانديش كاشاني كه نخواستند نامي از آنان برده شود تمامي امالك 

و دارايي خود را وقف كردند.
ــن زوج واقف  ــت: اي ــار داش ــي اظه ــر جنت ــالم جعف ــت االس حج
ــه اداره ــه ب ــا مراجع ــال ب ــن امس ــاني در بهم ــش كاش خيراندي
ــود  ــي خ ــا ارادت قلب ــان ب ــتان كاش ــه شهرس ــاف و امورخيري  اوق
ــاحت مقدس اهل بيت(ع) تمامي امالك و دارايي را وقف كردند  به س
ــات معنوي وقف بهره مند  ــندانه از فيوض تا با اين اقدام خير و خداپس

شوند.
ــاني همگي و تماميت شش دانگ   وي افزود: اين زوج واقف خير كاش
ــه آن به  ــاب مغازه متصل ب ــراه دوب ــكوني به هم يك باب منزل مس
مساحت 166 مترو33 سانتيمتر مربع در نبش خيابان كارگر به ارزش 
ــه عنوان حوزه علميه و توليت آن را  يك ميليارد و200 ميليون ريال ب
ــده ولي فقيه و امام جمعه  مادام الحيات با خود و پس از فوت به نماين

وقت كاشان قرار دادند.
 حجت االسالم جنتي ياد آورشد: اين زوج كاشاني، همگي و تماميت 
ــانتيمتر  ــاحت163 متر و 15 س ــش دانگ يك قطعه زمين به مس ش
ــارد ريال  ــه ميلي ــان به ارزش س ــان كارگر كاش ــع واقع در خياب مرب
ــار مراكز ــه دوم آن در اختي ــه عمومي و طبق ــداث كتابخان جهت اح
 علوم ديني اسالمي قرار گيرد و ايشان توليت موقوفه را مادام الحيات 
ــان  ــا نماينده ولي فقيه و امام جمعه وقت كاش با خود و پس از فوت ب

قرار داد.
ــش دانگ  ــي و تماميت ش ــاني، همگ ــن زوج كاش ــه وي، اي  به گفت
ــان  ــتاي خزاق كاش ــه زمين مزروعي به صورت باغ در روس يك قطع
ــاحت600 مترمربع و به ارزش 6 ميليارد ريال جهت استفاده  به مس
ــادام الحيات  ــدي و توليت آنرا م ــالم ناب محم مراكز علوم دينيه اس
ــان  ــا نماينده ولي فقيه و امام جمعه وقت كاش با خود و پس از فوت ب

قرار داده است.
ــان ياد آورشد:  ــت اداره اوقاف و امو رخيريه شهرستان كاش  سرپرس
ــگ يك باب  ــش دان ــف همچنين، همگي و تماميت ش اين زوج واق
ــانتيمتر مربع واقع  ــرو 48 س ــاحت 178 مت ــكوني به مس خانه مس
ــلمقان بيدگل به ارزش يك ميليارد و500 ميليون ريال  در محله س
ــالم ناب محمدي و توليت آنرا  ــتفاده مراكز علوم دينيه اس جهت اس
ــده ولي فقيه و امام جمعه  مادام الحيات با خود و پس از فوت با نماين

وقت كاشان قرار داده است.
ــان،   ــن زوج واقف خير كاش ــد: اي ــي ياد آورش ــالم جنت  حجت االس
ــدل 1385 به ارزش300  ــتگاه كاميونت باري كفي زامياد م يك دس
ميليون ريال جهت مصارف مصالي بزرگ بقيه ا... االعظم شهرستان 

كاشان وقف كرد.

ــاب غيرمجاز  ــتان گفت:2 نفر گنج ي ــتان اردس فرمانده انتظامى شهرس
در دهستان عليا شهرستان اردستان دستگير شدند.

سرهنگ رحمت ا... مهرانفر اظهار داشت: در پى وصول خبر مبنى بر انجام 
حفارى غير مجاز در يكى از روستاهاى حوزه دهستان عليا، اكيپى متشكل 
ــگاه انتظامى باقر آباد به محل مذكور اعزام  از پليس هاى تخصصى و پاس

شدند.
ــت زنى در منطقه  ــتا ماموران در حين گش ــان اينكه در اين راس وى با بي
مذكور،2 دستگاه خودرو پژو پارس نقره اى تك سرنشين را با مشخصات 
ــده متوقف كردند، تصريح كرد: ماموران در بازرسى از خودروها  اعالم ش
موفق شدند تعداى تجهيزات گنج يابى و تجهيزات ممنوعه پليسى كشف 

و ضبط كنند.
 فرمانده انتظامى شهرستان اردستان خاطر نشان كرد: متهمان به همراه 
ــكله براى تعيين تكليف، تحويل مقامات قضايى شهرستان  پرونده متش

اردستان شدند.

دبير ستاد دهه فجر شهرستان خمينى شهر؛

 برگزارى همايش پيشگامان انقالب اسالمى 

ــاه از افتتاح  ــدت 6 م ــى م ــت: ط ــادرود گف ــه اى ب ــى و حرف ــت مركز فن سرپرس
ــوزى با حضور220 نفر در اين  مركز فنى حرفه اى در بادرود تعداد ده دوره مهارت آم
ــهبازيان اظهار كرد: هم زمان با فرارسيدن فصل  ــت. كامران ش مركز برگزار شده اس
برداشت طالى سرخ ايران مركز آموزش فنى و حرفه اى اقدام به برگزارى دوره آموزشى 
تخصصى مرتبط با زعفران كارى جهت ارتقاى مهارت عالقه مندان كرده است، در اين 
دوره كه هم اكنون در حال برگزارى است به ارائه آموزش هاى مهارتى درزمينه برداشت 

و فرآورى زعفران به50 نفر به شكلى حرفه اى پرداخته مى شود.
ــاختمان و  ــته هاى ثبت نامى افزود: آموزش PLC برق صنعتى و س وى در مورد رش
ــه خوانى و معمارى همراه با نرم افزار،  شبكه فن ورز هوايى، آموزش نقشه كشى، نقش
ــتى و هنرى، صنايع چوب و كارتوناژ، آموزش دوره هاى تخصصى  آموزش صنايع دس
كامپيوتر و آموزش دوره هاى تخصصى خياطى جز رشته هايى است كه تمامى امكانات 

الزم براى آموزش اين رشته ها در مركز فراهم است.
سرپرست مركز فنى و حرفه اى بادرود تصريح كرد: از ابتداى افتتاح اين مركز تاكنون 
ده دوره اطفاى حريق، مكانيك، آموزش PLC برق صنعتى، كارت هوشمند رانندگان، 
آموزش نقشه كشى، نقشه خوانى و معمارى همراه با نرم افزار، آموزش صنايع دستى و 

هنرى، صنايع چوب و كارتوناژو نگهدارى دام براى220 نفر برگزار شد.
ــه ضرورتى  ــراى هر برنام ــص و ماهر براى اج ــن نيروى متخص ــان كرد: تامي وى بي
ــرمايه گذارى هاى مادى و انسانى به هدر  ــت كه بدون توجه به آن س امكان ناپذير اس
ــعى در ارائه ــى و حرفه اى س ــان كرد: آموزش هاى فن ــهبازيان خاطرنش مى رود. ش

ــابه فضاى واقعى  ــتا در محيطى مش  مهارت خاص به كارآموزان دارد، در همين راس
ــراى ورود به بازار  ــب وكار به وجود مى آيد و اين آموزش ها، فراگيران را ب فعاليت كس

بر اساس نياز و مهارت آماده مى سازد.

برگزارى ده دوره مهارت فنى حرفه اى براى 220 نفر در بادرود
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زبان خوراكى ها

طب سنتى

ــاب مى آيند، اما  ــتم ايمنى بدن به حس اگرچه لوزه ها بخشى از سيس
درمان گلودردهاى مكرر و شديد، مستلزم انجام جراحى تانسيلكتومى 

است.
دكتر محسن نراقى فوق تخصص گوش و حلق وبينى گفت: لوزه ها جزو 
ــتند كه الزم است تا زمانى كه  سيستم لنفاوى و عضو دفاعى بدن هس

مشكل مهمى ايجاد نكرده اند از بدن خارج نشوند. 
اما گاهى مشكل لوزه باعث مشكالت تنفسى در هنگام خواب مى شود 

كه در اين صورت بايد مورد بررسى قرار گيرد.
ــى در هنگام خواب، به خصوص  ــكالت تنفس وى در ادامه افزود: مش
ــود به طورى كه  ــته شدن مجراى تنفسى مى ش در كودكان باعث بس
ــود و اين عمل زمانى  ــته مى ش ران تنفس با بيانى در هنگام خواب بس
ــوم كه در پشت بينى قرار گرفته است  اتفاق مى افتد كه عموما لوزه س
بزرگ تر از حد معمول باشد. در اين صورت باعث بسته شدن لوزه هاى 

ديگر مى شود.
وى اظهار داشت: كودكانى كه لوزه سوم آنها بزرگ است و مانع از تنفس 
طبيعى با بينى، هنگام خواب مى شود بايد جراحى شوند. از شايع ترين 

عاليم آن خوابيدن كودك با دهان باز است. 
ــن عامل هم  ــرد كه اي ــورت مى گي ــگام خواب ص ــس دهانى هن تنف
ــر دو صورت  ــد كه در ه ــم مى تواند بى صدا باش ــد با خرخر ه مى توان
ــاز تنفس  ــا دهان ب ــبانه ب ــودك در طول خواب ش ــت اينكه ك به عل
ــود و اين  ــى ش ــكل م ــته، باعث مش ــى نداش ــواب راحت ــرده و خ ك
ــگى را در  ــى و هميش ــوارض طوالن ــدت ع ــكالت در طوالنى م مش
پى خواهد داشت؛ چرا كه مى تواند منجر به تغييراتى در فك و صورت 
آنها شود. در اين موارد جفت شدن دندان ها مختل شده و كام اين افراد 
ــالى مجبورند دندان هايشان را ارتوندسى  ــود كه در بزرگس گود مى ش

كنند.
ــام  ــال انج ــراد بزرگس ــه در اف ــى هايى ك ــر ارتودنس ــزود: اكث وى اف
ــى و بزرگى لوزه در كودكيشان ــكالت تنفس ــه در مش ــود ريش مى ش

 دارد.
ــرى باورهاى غلط در رابطه با  ــاس يك س ــان كرد: براس وى خاطرنش
ــد كه با باال  ــزرگ در كودكى بايد افزود: هرچن جراحى نكردن لوزه ب
ــردن آن مى تواند  ــن لوزه تحليل خواهد رفت، اما جراحى نك رفتن س
ــد؛ چرا كه بزرگى لوزه در كودكان  ــته باش عوارض جبران ناپذير داش
ــت و  ــارى در طول روز اثر خواهد گذاش ــد آنها، تأثيرات رفت روى رش
ــته خواب راحتى داشته باشد  ــكالت تنفسى نتوانس كودكى كه با مش
ــود كه روى افت  ــته و يا بيش فعال و كم تمركز مى ش يا بى حال و خس
ــت و همچنين از مهم ترين عوارض  تحصيلى آنها تأثير خواهد گذاش
ــالى  ــاى مزمن گوش در بزرگس ــينوزيت هاى مكرر و عفونت ه آن س

خواهد شد.
وى در پايان افزود: قدم اول براى كودكانى كه لوزه  سوم آنها بزرگ است 
درمان دارويى است. در صورتى كه طوالنى نشده باشد و به حدى بزرگ 
ــد كه مى توان با دارو مقدار آن را كنترل كرد و در غير اين صورت  نباش
بهتر است يا مورد جراحى قرار گيرند و يا با روش درمانى جديد با امواج 

راديو فركانس آن را كاهش داد.

ــه نازايى از  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــنتى ب ــتيار تخصصى طب س ــك دس ي
ــل  ــم زن در مقاب ــودن جس ــل ضعيف ب ــنتى به دلي ــب س ــر ط منظ
ــى بايد  ــه در دوران قاعدگ ــرف رازيان ــت: از مص ــت، گف ــارى اس بيم

پرهيز كرد.
مهدى كريمى درباره نازايى اظهار داشت: نازايى از ديدگاه طب سنتى 
اسالمى معموال به دليل ضعيف بودن جسم زن در مقابل بيمارى است و 

درصد نازايى از سوى زنان بيشتر است.
ــم بودن  ــه داد: عدم تنظي ــنتى ادام ــب س ــتيار تخصصى ط اين دس
ــرديجات مانند ماكارونى، برنج، گوجه، فست فود،  قاعدگى، مصرف س
ــنيدن اخبار بد،  ــاالد كاهو با گوجه و خيار...، ش ماهى و رب، سس، س
ــو در ايام قاعدگى و نزديك به  تنش هاى خانوادگى، حمام و شست وش
ــرد، و ... باعث بى نظمى در قاعدگى زنان  قاعدگى، نشستن در جاى س

مى شود.
ــت از مصرف  ــم قاعدگى زنان بهتر اس ــرد: براى تنظي كريمى اضافه ك
غذاهاى سرد پرهيز شود.همچنين مصرف يك قاشق چاى خورى روزانه 
ــت, به رفع اختالالت  پودر رازيانه با آب گرم در ايامى كه زن قاعده نيس

هورمونى و تنظيم قاعدگى زنان كمك مى كند.
ــه در دوران قاعدگى  ــه از مصرف رازيان ــت ك وى اضافه كرد: بايد دانس
ــالوه بر  ــتر مى كند. ع ــزى را بيش ــه خونري ــرا ك ــز كرد؛ چ بايد پرهي
ــادت ماهيانه كمك  ــم ع ــن به تنظي ــه, دم نوش آويش دم نوش رازيان

مى كند.
ــنتى ايران عنوان كرد: از عوامل نازايى  ــتيار تخصصى طب س اين دس
ــاره كرد؛ چرا كه وجود ترى و رطوبت  مى توان به رطوبت زياد رحم اش
زياد در رحم مانع جذب اسپرم، لكه بينى و سقط در ماه هاى اول باردارى 

مى شود.
ــد به دليل  ــم مى توان ــرى و رطوبت رح ــد: عامل ت ــادآور ش كريمى ي
ــط و بعد غذا،  ــوردن اول، وس ــده مانند آب خ آب خوردن هاى بى قاع
ــد از حمام,  ــى, بع ــديد و بعد از رابطه جنس ــد از عرق كردن هاى ش بع
ــده از دفع رطوبت  ــرا كه مع ــد؛ چ ــديد بدنى و... باش بعد از فعاليت ش
ــت زيادى  ــده رطوب ــه مع ــد؛ در نتيج ــز مى مان ــادى عاج ــم زي و بلغ
ــم را مرطوب ــرده و رح ــيم ك ــد رحم تقس ــاور مانن ــا اعضاى مج را ب

 مى كند.

جراحى لوزه ها براى چه كسانى 
توصيه مى شود

نازايى از منظر طب سنتى

از ديرباز توده هاى پستانى به عنوان يك 
نفيسه 
عالمت مهم انواع بيمارى هاى پستان، اعم هادى مهر

ــرطان  ــاى خوش خيم و س از بيمارى ه
ــده بودند. در متون پزشكى كهن، از جمله  پستان شناخته ش
متون ايرانى در مورد انواع غده هاى پستانى و مشخصات آنها به 
تفصيل صحبت شده است. درحال حاضر نيز توده هاى پستان 
از مهم ترين عاليم سرطان پستان و انواع بيمارى هاى خوش 

خيم پستان هستند.
ــن اتفاقات  ــتان مى تواند از مهم تري ــف يك توده در پس كش
ــراب مى  ــاد اضط ــه باعث ايج ــد ك ــك خانم باش ــى ي زندگ
ــتان و ماهيت  ــوده هاى پس ــناخت انواع ت ــود. بنابراين ش ش
ــژه اى برخوردار ــا آنها از اهميت وي آنها و چگونگى برخورد ب

 است. 
توده هاى خوش خيم پستان مى توانند به علل مختلفى ايجاد 

شوند كه مهم ترين آنها موارد زير مى باشند:
1-كيست هاى پستان 2- تغييرات فيبروكيستيك در پستان 
ــتان 5- التهابات مجارى  ــه هاى پس 3- فيبروآدنوما 4- آبس

پستان 6- نكروز چربى.
كيست هاى پستان:

ــتند كه از اتساع بخشى  كيست ها توده هاى حاوى مايع هس
ــت ها جزو ــى آيند. كيس ــتان به وجود م از بافت غددى پس
 توده هاى شايع پستان طبقه بندى مى شوند و ممكن است از 
اندازه هاى كوچك و ميكروسكوپى تا اندازه هاى بزرگ و قابل 
ــند و اغلب آنها در طى دوره 28 روز  ــته باش لمس وجود داش

ماهانه دچار تغييراتى مى شوند.
ــتند  ــفت هس ــس، معموال متحرك و س ــا در لم اين توده ه
ــت  ــفت اس ــد.از آنجا كه قوام آنها س ــخص دارن و حدود مش
ــاى توپر ــا در توده ه ــراق آنه ــه افت ــت در معاين ممكن اس

 امكان پذير نباشد.
ــوند،  ــده ش ــد دي ــى توانن ــنى م ــر س ــا در ه ــت ه كيس
ــتند.  ــر هس ت ــراوان  ف ــالگى  40 س ــى  ل ــا در حوا ام

ــرف ــدم مص ــورت ع ــگى در ص ــنين يائس ــس از س پ
ــاى  ــت ه ــى كيس ــن هورمون ــاى جايگزي ــان ه  درم
ــاهده  ــوند. بنابراين مش ــى ش ــاهده م ــر مش ــتان كم ت پس
ــاى تخصصى ــى ه ــنين احتياج به بررس ــت در اين س كيس

 دارد.
ــتى است به  ــتانى توپر يا كيس ــخيص اينكه يك توده پس تش
ــونوگرافى يا با تخليه مايع به وسيله سوزن باريك  آسانى با س
Fine- Needle-Aspiration امكان پذيراست. خانمى كه 
در سنين پيش از يائسگى است، در صورتى كه مايع تخليه شده 
خونى نباشد و توده پس از تخليه مايع درون آن كامال ناپديد 
ــت، اما در مواقعى كه مايع  شود نياز هيچ اقدام  اضافه اى نيس
كيست خونى باشد يا توده محتوى مايع پس از تخليه كامال از 
بين نرود يا كيست طى مدت كوتاهى مجددا پديدار شود انجام 

بررسى هاى ديگر ضرورى است.
ــتند ارزيابى كيست  در خانم هايى كه در سنين يائسگى هس
از همان ابتدا توصيه مى شود. در هر حال معاينه مجدد براى 
ــت 4 تا 6 هفته پس از تخليه كامل كيست  بررسى عدد كيس

انجام مى شود.
ــت به  ــد تخليه كيس ــاك باش ــت دردن ــى كه كيس در صورت
ــود. همچنين منظور كاهش يا از بين بردن درد انجام مى ش
ــونوگرافى عاليم معمول كيست هاى   كيست هايى كه در س
ساده را نداشته باشند بايد تخليه شوند. در صورتى كه قسمتى 
ــد اقدام بعدى  ــكيل داده باش ــت را يك توده توپرتش از كيس

نمونه بردارى است.
ــما با معاينه بالينى يا سونوگرافى  ــت ش در صورتى كه كيس

تشخيص داده شده باشد اقدام تشخيص و درمان بعدى تخليه 
مايع آن به وسيله سوزن است.

تغييرات فيبروكيستيك
ــتند كه در اين حالت  گروهى از تغييرات در بافت پستان هس
پستان داراى كيست هايى است كه توسط نسوج سفت احاطه 
شده اند. اين ضايعات ممكن است كامال دردناك و به حالت غده 
غده باشند. در انواع شديد احساس توده و ناراحتى در پستان 
همراه با درد وجود دارد كه در حوالى خونريزى ماهانه تشديد 
مى شود. همان گونه كه از نام آن مشخص است در اغلب موارد 
اين حالت، بيمارى محسوب نمى شود تنها يك وضعيت غير 

طبيعى است.
فيبروآدنوم 

ــدون درد، مدور و با قوام  فيبروآدنوم ها توده هاى متحرك، ب
ــوال منفرد  ــتند. اين توده ها معم ــتيكى يا غضروفى هس الس
ــى توانند متعدد هم  ــتند، اما در 10 تا 15 درصد موارد م هس
ــايع هستند و  ــنين جوان تر ش ــند. فيبروآدنوم ها در س باش
ــتم هورمونى كه بر تمام بافت پستان  تحت تاثير همان سيس
ــان داده اند  ــى گيرند. مطالعات اخير نش اثر مى گذارد قرار م
ــود ناپديد  ــوده ها خود به خ ــدود 60 درصد از اين ت كه تا ح
ــان كوچك تر  ــت زم ــدادى از آنها نيز با گذش ــوند. تع مى ش
ــدازه باقى ــز به همان ان ــوند و تعدادى ني ــر مى ش يا بزرگ ت
 مى مانند. نكته مهم اين است كه فيبروآدنوما به ندرت بيش 
از يك يا دو سانتى متر رشد مى كنند و سپس در همين اندازه 
باقى مى مانند.تشخيص قطعى فيبروآدنوما با تركيبى از معاينه 
ــلولى پس از آسپيراسيون با  بالينى، سونوگرافى و معاينات س

ــود. در صورتى كه ضايعه در يك  ــوزن باريك انجام مى ش س
ــد و اندازه توده كم تر از 3 سانتى متر  ــال باش خانم زير 30 س
ــى مداوم در دسترس باشد  باشد بيمار براى پيگيرى و بررس
ــار را در فواصل  ــد مى توان بيم و جزوگروه پر خطر هم نباش
ــد كرده  6 ماهه پيگيرى كرد. در اين مدت اگر فيبروآدنوم رش
باشد بهتراست از پستان خارج شود. همچنين در تمام حاالتى 
ــد يا هر كدام از حاالت فوق  كه سن بيمار باالى 30 سال باش
وجود نداشته باشد توصيه به جراحى و خارج كردن ضايعه از 

پستان مى شود.
آبسه 

ــتند كه در اثر عدم  ــه ها حفره هايى محتوى چرك هس آبس
درمان عفونت هاى پستان در مراحل اوليه ايجاد مى شوند. در 
ــيت در لمس و قرمزى روى پستان پس از  صورتى كه حساس
ــه  درمان با آنتى بيوتيك نيز ادامه پيدا كند، بايد به وجود آبس
ــه، تخليه به روش جراحى و تجويز  مشكوك شد. درمان آبس

آنتى بيوتيك است.
ندوالريتى پستان 

اين حالت كه به معناى بزرگ شدن بافت غددى خود پستان 
است اغلب همراه با درد پستان مى باشد اين حالت آنقدر شايع 
است كه مى توان آنها را به عنوان تغييرات طبيعى طبقه بندى 
كرد. ندوالريتى در يك قسمت مشخص از پستان، شايع ترين 
علت توده هاى پستانى در تمام سنين است. تشخيص اين توده 

ها بر عهده پزشك است.
ــد و يا اينكه نياز به  ــت هيچ اقدام درمانى نياز نباش ممكن اس

درمان هاى هورمونى يا ساير درمان ها داشته باشد.
نكروز چربى

ــال ضربه  ــه دنب ــت چربى ب ــرات باف ــى از تغيي ــروز چرب نك
ــفت بدون درد و  ــود. بيمار با يك توده س پستان ايجاد مى ش
غير متحرك و با حدود نامشخص مراجعه مى كند. تشخيص 
قطعى آن با نمونه بردارى سوزنى يا به وسيله جراحى و خارج 

كردن ضايعه انجام مى شود.

دريچه

ــت علفى و چند ساله كه ساقه  سنبل الطيب گياهى اس
آن به طور عمودى تا ارتفاع دو متر باال مى رود . اين گياه 

به صورت وحشى در جنگل هاى 
ــيه  كم درخت ، در حاش

ها  ر يبا جو

و گودال ها در بيشتر مناطق آسيا و ايران مى رويد .
سنبل الطيب داراى بويى مطبوع است و گربه بوى اين 
گياه را از فاصله دور تشخيص داده به طرف آن مى رود 
ــت و خيز مى پردازد و از بوى آن  و در اطراف آن به جس

مست مى شود.
ــفيد يا صورتى و به  ــنبل الطيب به رنگ س گل هاى س

صورت خوشه اى مى باشد .
ــتفاده اين گياه ريشه آن  ــمت مورد اس قس
است و معموال از ريشه گياهى كه بيش 
از سه سال عمر دارد استفاده مى شود .

ــنبل الطيب پس از خشك شدن  س
ــى آيد .  ــوه اى در م به رنگ قه
ــبو و  طعم آن تلخ ولى خوش

معطر است .
 عطر آن پس از خشك شدن 

بيشتر مى شود .
تركيبات شيميايى:

ــنبل الطيب حاوى  ــه س ريش
يك درصد اسانس است . 

ــه تازه  ــانس درريش اين اس
ــت و به تدريج كه  بيشتر اس
ــود مقدار  ــك مى ش ــه خش ريش
اسانس آن كاهش يافته ولى بوى 
آن قوى تر مى شود . اسانس تازه به رنگ 

سبز مايل به زرد است ولى در اثر ماندن غليظ مى شود .
ــك شده آن  ــه برابر خش ــه تازه آن س آثار دارويى ريش
است. سنبل الطيب بايد در حرارت كم خشك شود و در 

حرارت باال تمام اثر دارويى آن از بين مى رود .
خواص دارويى:

ريشه سنبل الطيب از نظرطب قديم ايران گرم و خشك 
است خواص مهم آن به شرح زير مى باشد:

1)اثر ضد تشنج دارد
2)در رفع ناراحتى هاى عصبى و هيسترى مفيد است

3)ضد اسپاسم و آرام بخش است
4)تب بر است

5)در معالجه صرع اثر مفيد دارد
6)بى خوابى را درمان مى كند
7)ضد كرم معده و روده است
8)گاز معده را از بين مى برد

9)ضد هيجان است
10)ميگرن را برطرف مى كند

11)سردردهاى ناشى از سيگار كشيدن و مصرف الكل 
را رفع مى كند

12)براى برطرف كردن دلهره ، تشويش و نگرانى مفيد 
است

13)در درمان بيمارى ماليخوليا اثر مفيد دارد
14)در برطرف كردن درد سياتيك موثر است

15)درد معده را برطرف مى كند

16) سكسكه مداوم را از بين مى برد
17)تقويت كننده نيروى جنسى است

18)ترشح ادرار را زياد مى كند
19)درد سينه را برطرف مى كند
20)استفراغ را برطرف مى كند

21)دهان را خوشبو مى كند
22)در معالجه مرض قند موثر است

ــيد  ــم ها بپاش ــب را روى زخ ــنبل الطي ــرد س 23)گ
 التيام يابند .

طرز استفاده:
1)گرد سنبل الطيب : ريشه سنبل الطيب را خرد كرده 

و در حرارت 40 درجه خشك كنيد .
ــز  ــك ري ل ــد و از ا ــياب كني ــپس آن را آس  س

در كنيد .
كار  ــه  ب ــنج  تش ــد  ض ــوان  عن ــه  ب ــرد  گ ــن  اي
ــرم در ورز  ــرف آن 5-10 گ ــدار مص ــى رود . مق م

است .
ــه ــرد ريش ــرم گ ــب : 4 گ ــنبل الطي ــوط س 2) مخل

ــنبل الطيب را با 4 گرم رازيانه و 4 گرم قند ساييده   س
ــمت كرده و در  و مخلوط كنيد اين مخلوط را چهار قس

طول روز به فواصل مساوى بخوريد .
مضرات :

ــت بايد آن را با  چون سنبل الطيب براى كليه مضر اس
كتيرا خورد .

بيشتر بدانيم

يك پژوهش ميدانى در شهر ايالم نشان داد كه تعداد زيادى از مردم يا 
شير، لبنيات و سبزيجات مصرف نمى كنند يا ميزان مصرفشان ناچيز 
ــيار مؤثر در امر پيشگيرى از  ــت؛ درحالى كه اين مواد از عوامل بس اس

بيمارى هاى غيرواگير به ويژه سرطان هستند.
ــت استان  ــئول تغذيه مركز بهداش ــناس مس داوود عليمردانى كارش
ــت  ــا همديگر به  گونه اى اس ــذا و بيمارى ب ــار كرد: رابطه  غ ايالم اظه
ــل بايد در  ــد و به همين دلي ــا جدايى قايل ش ــوان براى آنه كه نمى ت
ــن متنوع را ــب و همچني ــنى اصول تغذيه  مناس رده هاى مختلف س

 رعايت كرد.
كارشناس مسئول تغذيه مركز بهداشت استان ايالم با بيان اينكه گروه 
ــير و لبنيات، ميوه و سبزى،  ــته  نان و غالت، ش غذايى شامل پنج دس
ــازمان بهداشت در  ــت، افزود: بايد دستورالعمل س حبوبات و مغزهاس
ــه قرار داد؛  ــى مصرفى را مورد توج ــوع و ميزان گروه هاى غذاي مورد ن
چراكه برنامه  غذايى براى يك فرد سالم طبيعتا بايد با گروه هاى بيمار 

متفاوت باشد.
ــاعت، پنج واحد ميوه و سبزى  وى گفت: هر فردى بايد در طول 24 س
و 3 ليوان شير و لبنيات مصرف كند، اما پژوهش ميدانى در شهر ايالم 
در سال 1392 نشان مى دهد كه تعداد زيادى از مردم يا شير و لبنيات 

ــبزيجات مصرف نمى كنند يا اين ميزان ناچيز است؛ درحالى كه از  و س
ــگيرى از بيمارى هاى غيرواگير به ويژه  ــيار مؤثر در امر پيش عوامل بس

سرطان استفاده از اين مواد غذايى است.
ــاى باال در  ــا رنگ دانه ه ــبزى ب ــه ميوه  و س ــا بيان اينك عليمردانى ب
ــگيرى از بيمارى هاى غيرواگير به ويژه سرطان و ميزان وابستگى  پيش
ــولين مؤثرند، ادامه داد: انگور قرمز و هندوانه يا فلفل  ديابتى ها به انس
ــه رنگ دانه هاى بااليى ــتند ك دلمه اى، هويج، گوجه و... از موادى هس

 دارند.
وى با اشاره به اينكه افزايش وزن يا به عبارتى چاقى از موارد زمينه اى 
براى ابتال به بيمارى هاى غير واگير است، افزود: روغن هاى با اسيد چرب 
اشباع يا روغن هاى جامد، نوشيدنى هاى قنددار مانند نوشابه يا موادى 
ديگر كه قند پنهانى دارند باعث تجمع چربى، چاقى و در نتيجه ابتال به 

بيمارى  خواهند شد.
كارشناس مسئول تغذيه  مركز بهداشت استان ايالم با بيان اينكه نبايد 
از مواد غذايى فرآورى شده، كنسروها، سوسيس و كالباس كه در تركيب 
خود مواد شيميايى براى نگهدارى بيشتر دارند، استفاده كرد، ادامه داد: 
حتى مصرف نمك در كشور كه سه برابر نسبت متوسط مصرف جهانى 
ــتخوان، آسم و به ويژه  است در ايجاد سرطان معده، بيمارى پوكى اس

ــرف بى رويه  آن  ــارخون نقش دارد كه بايد براى جلوگيرى از مص فش
فرهنگ سازى كرد.

عليمردانى بر « بخارپز» كردن مواد غذايى به  عنوان بهترين روش پخت 
ــرخ كردنى،  ــالمتى از غذاهاى س تاكيد كرد و گفت: بايد براى حفظ س
كباب ها، غذاهاى سوخته و ته ديگ ها به دليل توليد كربن  كه از داليل 
ــت پرهيز و در مصرف مواد غذايى نمك سود كه شامل  بارز سرطان  اس

ترشى ها و شورى هاست زياده روى نكرد.

آن به طور عمودى تا ارتفاع دو متر باال مى رود . اين گياه 
به صورت وحشى در جنگل هاى 

ــيه  كم درخت ، در حاش
ها  ر يبا جو

مست مى شود.
ــفيد يا صورتى و به  ــنبل الطيب به رنگ س گل هاى س

صورت خوشه اى مى باشد .
ــتفاده اين گياه ريشه آن  ــمت مورد اس قس
است و معموال از ريشه گياهى كه بيش 
از سه سال عمر دارد استفاده مى شود .

ــنبل الطيب پس از خشك شدن  س
ــى آيد .  ــوه اى در م به رنگ قه
ــبو و  طعم آن تلخ ولى خوش

معطر است .
 عطر آن پس از خشك شدن 

بيشتر مى شود .
تركيبات شيميايى:

ــنبل الطيب حاوى  ــه س ريش
يك درصد اسانس است . 

ــه تازه  ــانس درريش اين اس
ــت و به تدريج كه  بيشتر اس
ــود مقدار  ــك مى ش ــه خش ريش
اسانس آن كاهش يافته ولى بوى 
آن قوى تر مى شود . اسانس تازه به رنگ 

خواص دارويى:
ريشه سنبل الطيب از نظرطب قديم ايران گرم و خشك 

است خواص مهم آن به شرح زير مى باشد:

2
3
4
5
6
7
8
9

را رفع مى كند
12

است
13
14
15

خواص سنبل الطيب 

با اين راه ساده  هرگز سرطان نمى گيريد

بيمـارى هاى  پستـان
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مفاد آرا
10/372 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
برابر آراء صادره هیآت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح 
زیر بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد قمصر 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1-رای شماره 502 و 503 هیات : وحید حفیظ زاده قمصری فرزند حسینعلی به شماره 
شناسنامه 28 از کاشان و شماره ملی 1262668875 و فاطمه بازدار فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 9658 از کاشان و ش��ماره ملی 1263409091 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 149.59 متر مربع شماره2062 فرعی مفروز از 1421فرعی مفروز از 1036 

فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(
2-رای ش��ماره 504 هیات : مجید حفیظ زاده قمصری فرزند حس��ینعلی به شماره 
شناس��نامه 4132 از کاشان و ش��ماره ملی 1260838390 شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 142.39 متر مربع به شماره 2063فرعی مفروز از 1421 فرعی از 1036 فرعی 

از 36 اصلی .
3-رای شماره 505 هیات : مرتضی سالمی قمصری فرزند مهدی به شماره شناسنامه 
29 از کاشان و شماره ملی 1262663881 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263.20 متر 

مربع پالک 2704فرعی مفروز از 2068 فرعی از 49 اصلی .
4-رای شماره 527 هیات : مجتبی تراشی فرزند ماش��االه به شماره شناسنامه 225 
از کاشان و شماره ملی 1261854985 ششدانگ قطعه مشتمل بر انباری به مساحت 

227.10 متر مربع پالک 2061فرعی مفروز از 988 فرعی از 36 اصلی .
5-رای شماره 528 هیات : فاطمه کامل فرزند احمد به شماره شناسنامه 145 از کاشان 
و شماره ملی 1261665643 شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 380.30 متر مربع پالک 

2705فرعی مفروز از 851 فرعی از 49 اصلی .
6-رای ش��ماره 575 هیات : عل��ی آقا ملک زاده کاش��انی فرزند محمود به ش��ماره 
شناسنامه 602 از کاشان و شماره ملی 1262276659 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
224.40 متر مربع 2060فرعی مفروز از 1670 فرعی مفروز از 1177 فرعی از 36 اصلی .

7-رای ش��ماره 576 هیات : علی حس��ین ماش��االه لتحری فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 98 از کاشان و شماره ملی 1262844509 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

400.22 متر مربع پالک 2706فرعی مفروز از 1330 فرعی از 49 اصلی .
8-رای ش��ماره 577 هیات : علی حس��ین ماش��االه لتحری فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 98 از کاشان و شماره ملی 1262844509 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

576.56 متر مربع پالک 2707فرعی مفروز از 1330 فرعی از 49 اصلی .
9-رای شماره 578 هیات : اعظم گندمکار قمصری فرزند احمد به شماره شناسنامه 
4108 از کاشان و ش��ماره ملی 1260838145 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 432.04 

متر مربع پالک 2708فرعی مفروز از 2060 فرعی از 49 اصلی. 
10-رای ش��ماره 579و 580 هیات : ناهی��د ایوبی بیدگلی فرزند علیرضا به ش��ماره 
شناسنامه 1534 از تهران و شماره ملی 0075877120 و سید مهدی سجادی بیدگلی 
فرزند سید مرتضی به شماره شناسنامه 205 از کاشان و شماره ملی 6199984226 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 226.77 متر مربع پالک 2059فرعی مفروز از 889 

فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه( .
11-رای شماره 583 هیات : حسین بهدادیان فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 140 
از کاشان و شماره ملی 1262191475 شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 265.26 متر 

مربع پالک 1452فرعی مفروز از 564 فرعی از 25 اصلی .
12-رای شماره 591 هیات : حمیدرضا رسولی کیا فرزند امراله به شماره شناسنامه 
6 از کاشان و شماره ملی 1262695236 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204.80 متر 

مربع پالک 2058فرعی مفروز از 268 فرعی از 36 اصلی .
13-حس��ین زیلوچی فرزند علی آقا به شماره شناس��نامه 168 از کاشان و شماره 
ملی 1262150280 شش��دانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 912.20 متر مربع پالک 

2057فرعی مفروز از 1995 فرعی از 36 اصلی .
14-رای ش��ماره 608 هیات : احمد زیلوچی فرزند علی آقا به شماره شناسنامه 86 از 
کاشان و شماره ملی 1262174491 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 598.86 متر مربع 

پالک شماره 2056فرعی مفروز از 1995 فرعی از 36 اصلی .
15-رای ش��ماره 637 هیات : رضا عس��گری س��اری فرزند غالمحس��ین به شماره 
شناسنامه 8 از کاشان و شماره ملی 1263290159 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

457.04 متر مربع پالک شماره 134فرعی از 26 اصلی .
16-رای ش��ماره 640 هیات : حس��ینعلی مرنجیان آرانی فرزند آقا ولی به ش��ماره 
شناسنامه 408 از آران و بیدگل و ش��ماره ملی 6199663111 ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 300 متر مربع پالک 1746فرعی مفروز از 896 فرعی از 252 اصلی .
17-رای ش��ماره 643 هیات : حمیدرضا نمازی قمصری فرزند ماش��االه به ش��ماره 
شناسنامه و شماره ملی 1250252253 از کاشان شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 

222.39 متر مربع پالک 2055فرعی مفروز از 902 فرعی از 36 اصلی .
18-مین��ا نمازی قمصری فرزند ماش��االه به ش��ماره شناس��نامه و ش��ماره ملی 
1250319749 از کاش��ان شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 251.88 مترمربع پالک 

2054فرعی مفروز از 902 فرعی از 36 اصلی .
19-رای شماره 645 هیات : حسین چناری قمصری فرزند رضا به شماره شناسنامه 
23 از کاشان و ش��ماره ملی 1261672348 ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 

489.25 متر مربع پالک 2711فرعی مفروز از 51 فرعی از 49 اصلی .
20-رای شماره 655 هیات : رضا شاه مال قمصری فرزند جواد به شماره شناسنامه 
51 از کاشان و شماره ملی 1262605016 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85.32 متر 

مربع پالک 2710فرعی مفروزاز 325 فرعی از 49 اصلی .
21-رای ش��ماره 720 هیات : ابوالفضل ملکی نوش آبادی فرزند حس��ن به ش��ماره 
شناسنامه 8 از آران وبیدگل و شماره ملی 6199869664 ششدانگ قسمتی از یکباب 
ساختمان به مساحت 88.42 متر مربع پالک 1744فرعی مفروز از 133 فرعی از 252 

اصلی.
22-رای ش��ماره 721 هیات : رضا اکبرزاده زارعی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
536 از کاشان و شماره ملی 1262203244 ششدانگ یکباب باغچه خانه به مساحت 
1845.08 متر مربع پالک 1451فرعی مفروز از 500و500مکررو 585و649و612 فرعی 

از 25 اصلی.
23-رای شماره 730 هیات : زهراخانم مبین رهنی فرزند امیر به شماره شناسنامه 2 
از نطنز و شماره ملی 1239505671 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 357.47 متر مربع 

پالک 1450فرعی مفروز از 500 فرعی از 25 اصلی.
24-رای ش��ماره 749 هیات : اس��داله ش��اه مال قمصری فرزند عبدالقیوم به شماره 
شناسنامه 154 از کاشان و شماره ملی 1262515149 ششدانگ یکباب باغچه خانه به 

مساحت 583.60 متر مر بع پالک 2709فرعی مفروز از 316 فرعی از 49 اصلی.
25-رای شماره 764 هیات : ناصر نجاتی مطلق فرزند باقر به شماره شناسنامه 69186 
از قم و شماره ملی 0380697777شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 409.95 متر مربع 

پالک 1449فرعی مفروز958 فرعی از 25 اصلی .
26-رای شماره 765 هیات : زهرا تاج فیروزه فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 665 
از کاشان و شماره ملی 6199982428 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 300 متر مربع 

پالک شماره 1745 فرعی مفروز از 896 فرعی از 252 اصلی.
تاریخ انتشار اول:1394/10/23
تاریخ انتشار دوم :1394/11/10

م الف:1529 محمدرضا لطفی مفرد- رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
11/98 پیرو آگه��ی نوبتی قبلی وبموج��ب ماده14قانون ثبت ،تحدی��د حدود امالک 

ومستغالت زیرواقع دربخش یک ودوثبتی شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:
شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه ومستغالت شهرضا

8457- محمود نادری وغیره فرزندمنصور:ششدانگ یکباب مغازه.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

1734باقیمانده-محمداس��ماعیل صدری وغیره فرزندناصر:شش��دانگ قطعه زمین 
مثنی شده.

12879- محسن نادریان فرزندعلی اکبر:ششدانگ یکباب خانه.
14925- مرتضی گالبی وغیره فرزندحیدرعلی:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه محل 
جوی متروکه که به انضمام قسمتی ازپالکهای1602و1552جمعاتشکیل یکباب خانه 

راداده است.
14938- لیالواسعی فرزندعباس:ششدانگ قطعه زمین.

14970- منصورغالم الدین فرزندنعمت اله:ششدانگ یکباب خانه دوطبقه.
14972- حامدعلیمردانی نره فرزندنعمت اله:ششدانگ قطعه زمین.

برای روزچهارشنبه94/12/05
15072- مجیدنصیری وغیره فرزندعبدالعلی:ششدانگ یکباب خانه.

شماره فرعی از3- اصلی موغان
5157- قدرت اله ش��هری شهرضافرزندمحمد:ششدانگ قس��متی ازیک قطعه زمین 
محصورباس��اختمان موج��وددرآن محل ج��وی متروکه که به انضمام شش��دانگ 
پالک2654جمعاتشکیل یکقطعه زمین محصورباساختمان موجوددرآن راداده است.

شماره های فرعی از4- اصلی برزوک آباد
1436- کرامت اله کاویانی دره شوری فرزندفضل اله:ششدانگ یکباب خانه.

2624- امیرکاظمی فرزندمحمدحسین:ششدانگ قطعه زمین جای پی کنی شده.
2657- زهرارحمانی فرزنداحمد:ششدانگ یکباب خانه.

2671- محمدامیرزاده هونجانی فرزندرستمعلی:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزپنج شنبه94/12/06

2672- حبی��ب اله رزی ش��هرضاوغیره فرزند ولی اله:شش��دانگ س��ه دهنه مغازه 
وگاراژمتصله.

2673- علی اکبرنگهدارپورفرزندکمال:ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام.
شماره فرعی از21- اصلی رشکنه

2719- رحمت اله طاهری وغیره فرزندعباس:شش��دانگ قسمتی ازیکباب خانه محل 
جوی متروکه که به انضمام قسمتی ازپالک671جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.

شماره فرعی از23- اصلی سودآباد
2656- منیجه نادری تشنیزی فرزندحسین:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه محل راه 

متروکه که به انضمام ششدانگ پالک1892جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
شماره فرعی از32- اصلی دست قمشه

2646- اصغرکاظمپوروغیره فرزندنعمت اله:ششدانگ یکباب خانه.
شماره فرعی از33- اصلی مهرقویه

1057- وحیدقدیری شاهرضائی فرزندحیدرعلی:ششدانگ قطعه زمین.
شماره فرعی از34- اصلی آب باریکی

232- حسین هدائی فرزندصادق:ششدانگ قسمتی ازیکدرب باغ مشجر محصور که 
به انضمام ششدانگ پالک233جمعاتشکیل قطعه واحدراداده است.

برای روزشنبه94/12/08
شماره فرعی از50- اصلی اله آباد

2448- علی اکبرنظریت وغیره فرزندمحمود:ششدانگ یکباب خانه.
2484- سعیدربیعی فرزندمحمدعلی:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.

2485- حمیدایزدی فرزندزین العابدین:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.
2489- سیدمحمدموسوی فرزندشمسعلی:ششدانگ یکباب خانه.

2496- مولودبشیری فرزندجوان شیر:ششدانگ یکباب خانه.
شماره فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

457- قلی شیروانی وغیره فرزندعلی خان:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزیکشنبه94/12/09

تحدیدحدود به ترتیب ازساعت 9 صبح درمحل شروع وانجام خواهد شد ،لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک ومجاورین اعالم می ش��ود که درروزوساعت 
مقرردرمحل حضوربهم رسانند ،چنانچه هریک ازصاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنهادرموق��ع تحدیدحدودحاضرنباش��ند مطابق م��اده 15قانون ثب��ت ملک آنهابا 
حدوداظهارش��ده ازطرف مجاوری��ن تحدیدحدودخواهدش��د،اعتراضات مجاورین 
وصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنب��وده اند مطابق ماده20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدیدحدودفقط تا30روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره2 ماده 
واحده تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باتقدیم دادخواست اعتراض خودبه مراجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست رااخذ وبه این اداره ارائه نماید ضمنا چنانچه 
روزتحدیدحدود باتعطیلی پیش بینی نش��ده ای مواجه گ��ردد عملیات تحدیدحدود 

روزبعد انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار:94/11/10

م الف:645 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

10/454 ش��ماره آگهی:139403902004000251 ش��ماره پرونده:139304002004000482 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9301687 شش دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
پالک شماره یکصد و هفتاد و هشت فرعی مجزی شده از پالک چهارهزار و هفتصد 
و هشتاد و نه اصلی به مس��احت 187/5 مترمربع واقع در بخش پنج ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان – کوی امام – خیابان خس��رو پور – نبش کوی زرین – پالک 475 
که اس��ناد مالکیت آن در صفحات 28و182دفاتر 521و1384 امالک با ش��ماره های 
ثبتی 91883و258726و با ش��ماره های چاپی 654170و654171 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماال به طول 15 متر دیواریس��ت به باقیمانده فضای سبز شرقا به 
طول 12/5 متر درب و دیواریس��ت به خیابان جنوبا به طول 15 متر دیوار اشتراکی 
اس��ت با پالک 179 فرعی غربا به طول 12/5 متر دیوار به دیوار پالک 176 فرعی که 
طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق مس��احت اولیه پالک فوق 165 مترمربع بوده 
لیکن بعدا 22/5 مترمربع در ضلع جنوبی )به ابعاد 1/5*15 متر( از شهرداری منطقه 
6 توسط مالک خریداری شده و متعاقبا س��ند جدید اخذ کرده اند ملک مذکور دارای 
پروانه ساختمانی به ش��ماره 6/91/20659 به تاریخ صدور 91/09/22 است. )تصویر 
پروانه از طرف نماینده بانک در اختیار کارشناس قرار گرفته است لیکن رونوشت یا 
تصویری از این پروانه در پرونده بایگانی شهرداری منطقه6 موجود نبوده و رونوشت 
پروانه ساخت موجود در پرونده مربوط اس��ت به قبل از الحاقی 22/5 متر زمین در 
ضلع جنوبی( مطابق پروانه شماره 6/91/20659 مجوز ساخت صادر شده است در 
حال حاضر فنداسیون و اس��کلت برای فقط یک سقف اجرا ش��ده است. )در پروانه 
مجوز س��اخت یک طبقه زیرزمین به مس��احت 203 مترمربع اخذ شده ولی در عمل 
اجرا نشده( علی رغم مراجعات متعدد به ش��هرداری به جهت امکان تطابق پروانه با 
ساخت و بررسی گزارش های احتمالی تخلف هیچ موردی در پرونده منعکس نبود. 
)هر چند مطابق تحقیقات محلی از همسایگان ادامه کار ساختمان به علت تخلف و 
توسط شهرداری متوقف شده است( ملکی آقایان علی و محمد هر دو نفر لیلی ئیون 
)بالسویه( که طبق سند رهنی شماره 164830 مورخ 1392/08/07 دفترخانه 15 اصفهان 
در رهن بانک ش��هر اصفهان واقع می باش��د و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز ش��نبه مورخ 94/12/01 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت ش��رقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه یازده میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 

باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/11/10 درج و منتش��ر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلس��ه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
 طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:29330 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده 

10/552 اجرای احکام ش��عبه 7 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرایی شماره 890741 خواهان مهرنوش خسروی و خواندگان ترکان 
و مینا و محمدحسین و میترا و مریم و بهمن فامیل همگی خسروی به نشانی خیابان 
اردیبهشت – کوی شهید شیرزادی – بن بس��ت مرندی – پالک119 و ملیحه باغبان 
بصیر و رضا خسروی و مژگان خسروی همگی به نشانی سپاهان شهر – بلوار غدیر 
– فارابی3- مجتمع مهر – واحد10- طبقه اول مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی 
س��ه طبقه به ش��ماره پالک ثبتی 2230/9 بخش یک اصفهان به نشانی اصفهان – 
خیابان اردیبهشت – کوچه شهید دکتر شیرزادی – بن بست مرندی – پالک119 جلسه 
مزایده ای در روز یکشنبه در تاریخ 94/11/25 ساعت 10 صبح در اجرای احکام شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت – ساختمان اجرای 
احکام حقوقی – طبقه چهارم – واحد8 برگزار می نمای��د. طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از مزایده از ملک به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کسانی حق شرکت در 
مزایده را دارند که 10% مبلغ کارشناس��ی را به حساب 2171290210008 واریز و اصل 
فیش را به همراه داشته باشند و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشد که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهند. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی: پالک مورد نظر شش دانگ 
پالک ثبتی شماره 9 فرعی از اصلی 2230 واقع در بخش یک ثبت اصفهان که خواهان 
طبق سند ابرازی به شماره چاپی دفترچه 126295الف/88/32، شماره ثبت 92027، دفتر 
228، صفحه 139 به میزان هفت حبه و پنج هفتم حبه از هفتاد و دو حبه ششدانگ به 
استثناء بها ثمنیه اعیانی مالک می باشد. پالک مذکور دارای مساحت عرصه کل حدود 
یکصد و شصت مترمربع و در حد سه طبقه ساخت شامل زیرزمین و دو طبقه فوقانی 
که همگی در حال بهره برداری مسکونی و دارای مشخصات ساختمانی: اسکلت فلزی 
و دیوارها آجری – پوشش سقف تیرآهن و آجر – مصالح سطوح رویه: کف موزاییک 
فرش- بدنه اندود گچ و نقاشی – پنجره ها آلومینیوم – آشپزخانه کاشی و سرامیک 
با کابینت فلزی – دربهای داخلی چوبی – سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم 
سرمایش کولر آبی و دارای حیاط سازی و انشعابات و مشترکات آب و فاضالب – برق 
)2کنتور( – گاز و با قدمت ساخت قابل مالحظه با مساحت اعیانی کل حدود سیصد و 
چهل و هفت مترمربع و ساختمان فاقد نما می باشد. با عنایت به مطالب صدراالشاره 
و متراژ عرصه و اعیان – موقعیت – امکانات – انش��عابات و مشترکات پالک – نوع 
کاربری )مسکونی( و قدمت ساخت و بررسی جمیع جهات موثر در قضیه )باالخص 
عرضه و تقاضا( و نداشتن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال – ارزش نرخ پایه 
شش دانگ ملک به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی با مش��خصات ساختمانی و ثبتی و 
 متعلقات مربوطه در زمان مباش��رت قیمت پای��ه 9/000/000/000 ریال برآورده اعالم

 می گردد.م الف:30020 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

10/553 شعبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
4709/94 ش.ح.دوم له آقای س��ید محمد حس��ینی با وکالت آقای پی��ام عزیزیان و 
مریم پدیدار و علیه آقای س��ید اصغر عدنانی س��اداتی ب��ه آدرس اصفهان – ملک 
شهر – خ.مفتح – خیابان ناصرخسرو – 200 متر مانده به چهارراه فردوسی – سمت 
راست – سوپر دانیال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 28/613/437 ریال 
اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( یخچال ویترینی اصفهان سهند شش درب یک 
دستگاه به مبلغ 14/500/000 ریال. 2( ترازوی دیجیتال محک مدل DS=8000 یک عدد 
)35 کیلو( 2/700/000 ریال. 3( کالباس بر امگا ایتالیایی با تیغه 27/5 سانتی متر یک 
عدد به مبلغ 4/800/000 ریال که جمعا طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 22/000/000 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/11/25 در ساعت 11 تا10 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکال 
برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه 
به شماره حساب2171250205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید 
نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:29981 مدیر اجرای 

حکام شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

10/616 شماره:1394/04/167370-1394/10/27 نظر با اینکه ششدانگ قطعه زمین 
محصور پالک شماره 4835 فرعی از شماره 193-اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام محمد محمد حسینی طرقی 
فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 94/12/17 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:94/11/10 م الف:332 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

10/617 شماره:1394/04/167358-1394/10/27 نظر با اینکه  ششدانگ قطعه زمین 
محصور پالک شماره 4834 فرعی از شماره 193-اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه محمد حسینی طرقی 
فرزند محمد در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 94/12/17 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:94/11/10 م الف:333 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

11/50 ش��ماره:1394/04/170669-1394/11/3 چون تمامی شش��دانگ قطعه زمین 
محصور پالک شماره 706 فرعی از 37-اصلی واقع در کشه بخش 11 ثبت نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی اصغر شکیبایی کشه فرزند میرزا در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز 1394/12/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ انتشار:94/11/10 

م الف:349 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
11/51 شماره:1394/04/170454-1394/11/3 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه در 
حال احداث پالک شماره 241 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه بخش 11 ثبت نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی و به موجب رای شماره 1393/06/31-139360302033000962 
هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی در سهم خانم 
مریم عقیلی فرزند حبیب اله برقرار گردیده و بنامش در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/22 
ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:94/11/10 م الف:347 

عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

11/52 ش��ماره:1394/04/170657-1394/11/3 چون تمامی شش��دانگ قطعه زمین 
سرجوبه معروف فضای مهابادی پالک ش��ماره 1987 فرعی از 100- اصلی واقع در 
طامه بخش 9 ثبت نظر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا عابدی طامه فرزند 
پرویز در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز 1394/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 
انتشار:94/11/10 م الف:348 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
11/79 در خصوص پرونده کالس��ه 941025 خواهان حبیب رضوی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین تخشا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 94/12/12 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:30753 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/96 شماره:1394/04/170898-1394/11/3 چون تمامی ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه پالک شماره 4836 فرعی از 193-اصلی واقع در طرق بخش 11 ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام معصومه آقا محمدی طرقی فرزند شهباز غیره در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز 1394/12/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ انتشار:94/11/10 

م الف:352 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

 11/97 ش��ماره:1394/04/170643-1394/11/3 چون تمامی شش��دانگ یکبابخانه و 
حیاط و کارگاه پالک شماره 260 فرعی از 37-اصلی واقع در کشه بخش 11 ثبت نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی و به موجب آراء 139460302033000001و13946030203

 3000004 مورخه 1394/05/18 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در سهم آقای سید محمدجواد و اشرف السادات شهرت هر دو کاظمی 
کشه و در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
 حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/22 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مجاورین اخطار م��ی گردد که در روز و 
س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتش��ار:94/11/10 م الف:351 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

11/121 شماره:1394/04/170907-1394/11/3 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین بائره 
مشهور سینه کشه یک رجل و نیمی پالک شماره 54 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه 
بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عزیزاله آگاهی کشه فرزند 
یداله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز 1394/12/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 
انتشار:94/11/10 م الف:353 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
11/122 ش��ماره:1394/04/170906-1394/11/3 چون تمامی شش��دانگ قطعه زمین 
محصور در کوچه مقدی شهره پالک شماره 1334 فرعی از 120-اصلی واقع در خفر 
بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام منصور افصحی فرزند هدایت 
اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز 1394/12/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 
انتشار:94/11/10 م الف:352 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
11/123 ش��ماره:1394/04/170905-1394/11/3 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین 
محصور و مزروعی پالک شماره 152 فرعی از 129-اصلی واقع در جزن بخش 9 ثبت 
نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام عباس احمدی جزنی فرزند نعمت اله در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز 1394/12/11 ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
این آگهی در محل حض��ور یابند و اعتراضات مالکین ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 
انتشار:94/11/10 م الف:356 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
11/124 ش��ماره:1394/04/170904-1394/11/3 چون تمامی ششدانگ یک قطعه باغ 
مشجر معروف برازه چهار قفیزی پالک شماره 276 فرعی از شماره 129-اصلی واقع 
در جزن بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباس احمدی جزنی 
فرزند نعمت اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/11 س��اعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتش��ار:94/11/10 م الف:355 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالک نطنز



خبرخبر

 رییس شورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: در برنامه های مدیریت 
شهری امسال، بازدید سرزده از محات اصفهان را در دستور کار داریم 

که این طرح امروز با بازدید از محله قدیمی دردشت آغاز شد.
رضا امینی در بازدید س��رزده از محله دردشت اصفهان اظهار داشت: 
محله دردش��ت واقع در خیابان ابن س��ینا از محات قدیمی و بافت 

فرسوده شهر اصفهان است که سابقه تاریخی باالیی دارد.
وی با بیان اینکه بازدید های سرزده از محات شهر اصفهان با حمایت 
معتمدین محات می تواند اطاعات زنده و شفافی را به مدیریت شهری 
برای برنامه ریزی های شهری ارایه بدهد، افزود: ما در آستانه تنظیم و 

تصویب برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و بودجه سال ۱۳۹۵ هستیم.
رییس شورای اسامی ش��هر اصفهان اضافه کرد: به طور قطع بازدید 
از محات قدیمی و باس��تانی ش��هر اصفهان و قرار گرفتن در دل این 
محات و برقراری ارتباطات مردمی با س��اکنان محات می تواند در 

حل مشکات مردم ما را یاری برساند.
وی اعام کرد: شورای شهر که خود یک نهاد مردمی است وجمعی از 
نمایندگان مردم در آن قرار دارند تنها با برقرار ارتباط های قوی مردمی 

می توانند مدیریت شهری را به خوبی اجرایی کنند.
رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان با تاکی��د بر اینک��ه افزایش 
رضایتمندی ش��هروندان از رویکرد های اصلی ش��ورای ش��هر است، 
تصریح کرد: بعضا مردم چندان با قوانین آشنا نیستند و یا آشنایی آنها 
زمان بر می شود و یا اینکه شهرداری می خواهد مطالبی را به استماع و 
نظر شهروندان برساند که می تواند برای تحقق این موضوع از ظرفیت 

معتمدین محات استفاده کند.
وی ادامه داد: امروز نیز بازدید س��رزده از محات قدیمی دردش��ت، 
پامنار و امامزاده احمد )ع( در منطقه سه را در برنامه خود قرار دادیم 
تا جلساتی را با معتمدین این محات برگزار کنیم و مشکات محات 
را بررس��ی کنیم و بازدید زنده از محدوده و محات داش��ته باشیم تا 
بتوانیم در برنامه ریزی های سال ۹۵ و اصفهان ۱۴۰۰ بهتر، زنده تر و با 
رعایت شئونات و حق محات عدالت بیشتری را در برنامه ریزی های 

شهری لحاظ کنیم.
امینی ب��ا بیان اینکه ب��ه دنبال این هس��تیم که نتیج��ه این موضوع 
رضایتمندی بیشتر مردم از حاکمیت و ش��ورای اسامی شهر باشد، 
تاکید کرد: ۲۰۰ محله در ۱۵ منطقه شهر اصفهان وجود دارد که تعداد 

محات در مناطق شهر متفاوت است.
وی با تاکید بر اینکه بازدید از محات و مش��اهده از نزدیک معضات، 
مش��کات، فرصت ها و تهدید های محات قطع��ا تصمیمات را برای 
ما بس��یار راحت تر می کند، اف��زود: قطعا این بازدید ه��ا اعتماد مردم 
و معتمدین را ب��ه مدیریت ش��هری بیش��تر می کند و فض��ا را برای 
تصمیم گیری شورای شهر در زمینه بهبود وضعیت محات مناسب تر 

می کند.

 ش��هردار اصفه��ان گفت: ب��ا همگرای��ی و تقوی��ت هم��کاری میان 
 ش��هرداری و نظام مهندس��ی می ت��وان ساخت و س��از در اصفهان را 

رونق بخشید.
مهدی جمالی نژاد در نشست صمیمانه با هیئت مدیره جدید سازمان 
نظام مهندسی اصفهان اظهار کرد: اشتراک گفتمان و ادبیات مدیران 
شهری اصفهان با نظام مهندسی و آش��نایی آنها با مسایل و مشکات 

شهری گام بزرگی در جهت رفع آن است.
وی با بیان اینکه هم��ه ما اعضای یک خانواده هس��تیم، تصریح کرد: 
با گرفتن گوش��ه ای از کار و قناعت در چارچوب کاری مشخص شده 

می توانیم بخش اعظمی از این بار را با کمک یکدیگر بلند کنیم.
شهردار ادامه داد: اکنون دیگر زمان بیان مشکات نیست و با آگاهی 
که از آن داریم و نه با به رخ کشیدن اقتدارمان باید در راستای رفع این 

مشکات فائق شویم.
وی خاطر نشان کرد: بازی برد برد شهرداری و نظام مهندسی در نهایت 

برد برای مردم است.
جمالی نژاد وضعیت ساخت و ساز در اصفهان را نس��بت به بسیاری از 
کانشهرهای دیگر مثبت دانست و بیان کرد: ضریب حساسیت باالی 
مردم اصفهان و فهیم بودن آنها یک حسن و امتیازی است که نصیب 

مدیران شهری شده است.
وی افزود: ش��هرداری اصفهان توانس��ته یک اقتصاد درون زا در قالب 
فضایی شاد در ش��هر را فراهم آورد تا رکود ساخت و س��از به اصفهان 

آسیبی وارد نکند.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه هدف همه ما اصفهانی آباد است، 
تاکید کرد: در چنین شرایطی با توسعه ارتباط میان شهرداری و نظام 
مهندس��ی و ایجاد فضای همدلی و همفکری می توانیم به این هدف 

دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به ورود تکنولوژی های جدید و توسعه در عرصه مهندسی 
خواستار کاهش تشریفات زاید جهت صدور پروانه ساخت در شهرداری 
ش��د و اضافه کرد: باید با درک درد همدیگر و انجام جلسات مداوم در 

راستای برطرف کردن این مشکات گام های موثری برداریم.

رییس شورای اسالمی شهر :

بازدید سرزده از محالت اصفهان جزو 
برنامه های مدیریت شهری است

شهردار اصفهان:

رونق ساخت  و  ساز با همگرایی 
شهرداری و نظام مهندسی 

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان اصفهان گفت: 
شناس��ایی و معرف��ی ادیان توحی��دی و بازشناس��ی مبانی 
و اعتقادات مش��ترک در رس��یدن به وفاق، صل��ح و کاهش 

فاصله های معرفتی ضروری است.
حجت االسام حبیب رضا ارزانی در هفتمین همایش ادیان 
توحیدی که در هتل آس��مان اصفهان برگزار شد با اشاره به 
اینکه این همایش بزرگ تری��ن و مهم ترین مجمع پیروان و 
باورمندان ادیان ایران است، اظهار داشت: هر ساله این همایش 
در بدو بهمن م��اه و همزمان با آغاز دهه مب��ارک فجر برگزار 

می شود و در اینجا الزم است به روح پرفتوح رهبر کبیر انقاب 
)ره( نیز درود بفرستیم.

وی در ادامه با اشاره به اجرای برجام و دستاورد عظیم ملی و 
انقابی جمهوری اس��امی در عرصه بین المللی ابراز داشت:  
پیروزی برجام دستاوردی است که با یاری پروردگار، رهبری 
هوشمندانه مقام معظم رهبری، تدابیر ویژه ریاست جمهوری 
و تاش خالصانه فرزندان انقابی حوزه دیپلماس��ی کش��ور 
حاصل شد و چشم انداز امید بخشی در تعامات بین االدیانی 

نوید داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی با بیان اینکه در دهه نخست 
قرن بیس��تم، مدرس��ه صدر و حوزه علمیه اصفهان اقدام به 
تاس��یس صفاخانه اصفهان کرده که مکان��ی برای گفت وگو 
 با مس��یحیان اس��ت اظهار داش��ت: این صفاخان��ه در محله 
مسیحی نشین اصفهان قرار داش��ت و نمایندگان مسیحیان 
و مسلمانان به گفت وگو می پرداختند و عین سخنان آنها در 

ماهنامه االسام منتشر می شد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه ادیان توحیدی با مشارکت و حضور 
فعال و امید آفرین جامعه مس��لمانان، زرتشتیان، کلیمیان، 
صابئین، آش��وریان و ارامنه فعالیت می کند، گفت: برگزاری 
نشس��ت های تخصصی، بازدیدها و جلسات چندجانبه میان 
ادیان، تولید و نش��ر مقاالت و پژوهش ه��ای علمی و حضور 
فعال در عرصه  فعالیت های مرتبط علم��ی را از فعالیت های 

این دبیرخانه است. 
حجت االسام ارزانی به گس��ترش افراطی گری های دینی و 
مذهبی در جهان اشاره کرد و افزود: شناسایی و معرفی ادیان 
توحیدی و بازشناسی مبانی و اعتقادات مشترک در رسیدن 

به وفاق، صلح و کاهش فاصله های معرفتی ضروری است.
 وی استفاده ابزارها برای رسیدن به اهداف بین ادیانی را الزم 
دانس��ت و گفت: در محل صفاخانه اصفهان اف��زون بر انجام 
فعالیت های اجرایی دبیرخانه می توان فضای ویژه نمایشگاهی 
برای نمای��ش فرهنگ های ادیان مختل��ف، ارایه محصوالت 
فرهنگی ادیان، اتاق های اختصاصی ادیان برای معرفی ادیان به 

گردشگران و عاقه مندان و ده ها اقدام دیگر را نیز سامان داد.
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مدیر روابط عمومي شهرداري اصفهان:
 گردشگري در کالنشهرها با ایجاد ساختاری

 مدون و منسجم رونق می گیرد

شکاف دنباله دار پل تاریخی اصفهان 
النه پرندگان

 استاندار اصفهان:
 برنامه های فرهنگی در دستور کار

 اقلیت های دینی قرار گیرد
مدی��ر رواب��ط عمومي ش��هرداري اصفه��ان گفت: 
نگاه مجموع��ه روابط عمومي ش��هرهاي مختلف به 
گردشگري متفاوت است از این رو شاید در این حوزه 
مانند س��اختار روابط عمومي نتوان نس��خه واحدي 

ارایه کرد.
 هادي نباتي نژاد در کارگ��روه مدیران روابط عمومي 
 در حوزه اطاع رس��اني و گردش��گري که در حاشیه 
بیس��ت و پنجمین نشس��ت کمیته روابط عمومی 
کانشهرهای کشور برگزار ش��د، اظهار کرد: پیش از 
این حوزه گردشگري در ش��هرداري اصفهان متولي 
مش��خصي نداش��ته و فعالیت ها در قالب س��ازمان 
فرهنگي تفریحي انجام مي ش��ده است، وی افزود: با 
توجه به نیاز اصفهان کمیته گردشگري در شهرداري 
اصفهان تش��کیل ش��د و در حال حاضر نیز به دنبال 

راه اندازي سازمان گردشگري در شهرداري هستیم.
مدیر روابط عمومي ش��هرداري اصفه��ان ادامه داد: 
مراحل تصویب تشکیل سازمان گردشگري در شوراي 

شهر طي ش��ده و در انتظار دریافت مجوز رسمي از 
وزارت کشور اس��ت.وی اضافه کرد: براي فعالیت در 
حوزه گردش��گري نیازمند ساختار مشخص و مدون 
هس��تیم ؛چرا که اقداماتي که اکنون در حوزه روابط 
عمومي انجام مي شود، مقطعي است.نباتي نژاد بیان 
کرد: اگر نگاه به گردشگري مهم است باید با توجه به 

ظرفیت شهرها در بحث گردشگري ورود پیدا کنیم.
مدیر روابط عمومي ش��هرداري اصفهان با اش��اره به 
فرآیندهاي گردشگري تاکید کرد: باید تور گردشگري 
در شهرها شکل بگیرد. به طور مثال تور گردشگري در 
مسیر اصفهان به تهران و بالعکس ایجاد شود و فضاي 

گردشگري دو شهر معرفي و شناسانده شود.
وی اضافه کرد: اگر مدل گردش��گري و ظرفیت دید 
و بازدید حوزه گردش��گري ایجاد شود، مي توانیم به 
س��اختار صحیح گردشگري در ش��هرها برسیم که 
بر این اس��اس موضوع گردش��گري در شهرداري ها 

نهادینه مي شود.

س��رانجام قط��ع و وص��ل آب زاین��ده رود و 
خشکسالی های اخیر آن کار دست پل تاریخی 

اصفهان داد.
کارش��ناس میراث فرهنگ��ی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان علت شکاف در دو قسمت شاه نشین 
پل جویی اصفهان را خشکس��الی های مداوم 
اصفهان دانس��ت و گفت: بقای ای��ن پل ها به 
جاری ب��ودن آب بس��تگی دارد، اما خش��کی 
زاینده رود باعث نشست قسمت زیرین پل و به 

دنبال آن شکاف در پل ها شده است.
منصور زیرک افزود : اس��تحکام پل ها نیازمند 
جاری بودن آب و ایجاد رطوبت است ، در حالی 
که با کاهش آب های س��طحی وخشک شدن 
زاین��ده رود، الیه های خاک با کاهش س��طح 
س��فره های زیرزمینی به هم فش��رده ش��ده و 
زمین نشس��ت کرده و این فرونشست موجب 

ترک خوردگی پل شده است.

به گفته وی ترک خوردگی به صورت عمودی 
از سقف شاه نشین به سمت پی ایجاد شده که 
در صورت بی توجهی به این اثر تاریخی امکان 
تخریب آن وجود دارد.ب��ه همین علت این پل 

تاریخی نیازمند مرمت اضطراری است.
پل جویی که در زمان شاه عباس دوم به عنوان 
آخرین پل تاریخ��ی اصفه��ان روی رودخانه 
زاینده رود بنا شده است در سال ۱۳7۰ توسط 

شهرداری اصفهان مرمت شد.
این پل با آج��ر و با مات گچ و خاک س��اخته 
شده است و در دوره صفویه آن را برای عبور و 
مرور درباریان و شاهزادگان و سفرای خارجی 

ساختند.
پل تاریخی جویی در بین مردم اصفهان به نام 
پل چوبی مشهور است، اما نام اصلی آن جویی 
است و وجه تسمیه آن هم به دلیل وجود جویی 
روی پل برای آبیاری باغ های س��لطنتی بوده 

است.

 اس��تاندار اصفهان گفت: اقلیت های دینی با اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری در راستای ایجاد فضای 

بهتر برای همه اقلیت های دینی گام بردارند.
رس��ول زرگرپور با اش��اره به اینکه ادی��ان توحیدی 
می تواند تاثیر به سزایی در ایجاد همدلی و همزبانی 
در بین کشورهای جهان داشته باشد، اظهار داشت: 
ادیان توحیدی سرشار از معنویت هستند و می توانند 

اندیشه های آسمانی را برای مردم عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه وحدت سرآغاز همزیستی همه 
ادیان الهی است، افزود: نفوذ مکاتب با روش ها و طرق 
مختلف برای القای شبهات، ایجاد رعب و وحشت و 
افراطی گری وجود دارد و از این رو حقانیت موحدان 
الهی می تواند در برما کردن ای��ن اهداف موثر واقع 

شود.
اس��تاندار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه همایش 
بین المللی ادی��ان توحیدی راهکار مناس��بی برای 
نزدیکی ادی��ان اله��ی و افزایش صلح می��ان ادیان 

توحیدی در ایران است، ابراز داشت: اقلیت های دینی 
با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در راستای ایجاد 

فضای بهتر برای همه اقلیت های دینی گام بردارند.
وی با اش��اره به اینکه گفت وگو بهترین راه برای بیان 
عقای��د و ایجاد فض��ای مطلوب در راس��تای زندگی 
مسالمت آمیز اس��ت، ابراز داش��ت: بیان اشتراکات 

بهترین و موثرترین راهبرد به شمار می آید.

رییس سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: در حال 
حاضر ۴7 هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای تبلیغات شهری در 

شهر اصفهان وجود دارد.
مه��دی بقای��ی در کارگ��روه مدی��ران رواب��ط عموم��ی 
 س��ازمان های زیباس��ازی کانش��هرهای کش��ور با بیان 
اینکه ش��هرها بر اس��اس قدمتی که دارند دارای برندهایی 
 نی��ز هس��تند، اظهار ک��رد: ب��رای نمون��ه ش��هر اصفهان 
دارای برند نصف جهان و همچنین شهر گنبدهای فیروزه ای 
بوده و این برند در تمام کشورهای دنیا شناخته شده است.

وی با بیان اینکه امروزه نیز در بس��یاری از شهرهای کشور 
برنامه ریزی ب��رای تعریف برند جدید برای کانش��هرهای 
کشور در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، بیان کرد: در این 
راستا در حال حاضر اصفهان با برند شهر زیبای خدا، تهران 
با برند شهر اخاق و مشهد با برند شهر بهشت معرفی شده 

است.
رییس س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان در ادامه 
با اش��اره به اینکه برنامه ریزی هدفمند و منس��جمی برای 
تبلیغات شهری در کشور وجود ندارد، افزود: در حال حاضر 
در ش��هر اصفهان در س��ه قالب تجاری، تبلیغات فرهنگی 
مراکز مردم نه��اد و تبلیغات فرهنگی ش��هرداری که ویژه 

تبلیغات فرهنگی شهروندی 
است فضاهای تبلیغاتی ایجاد 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان 
زیباسازی هیچ گونه درآمدی 
از تابلوهای تبلیغاتی س��طح 
ش��هر اصفهان ندارد، گفت: 
از ای��ن رو باید توجه داش��ته 
باش��ید که درآم��د تابلوهای 
تج��اری در اختیار س��ازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری 
و درآمد تابلوه��ای فرهنگی 
نیز در اختی��ار روابط عمومی 
ش��هرداری ق��رار می گیرد و 
سازمان زیباس��ازی تنها در 
بح��ث جانمایی ای��ن تابلوها 
دخیل است.بقایی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر در شهر 

اصفهان ۴7 هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای تبلیغاتی در سطح 
شهر اصفهان وجود دارد، افزود: بر این اساس ۳۵ هزار متر 

مربع به فضای تبلیغاتی تجاری، شش  هزار و 8۰۰ متر مربع 
در فضای تبلیغات��ی فرهنگی و پنج ه��زار و ۱۰۳ مترمربع 

فض��ای تبلیغات��ی فرهنگ 
شهروندی در اصفهان آماده 

شده است.
وی درآم��د س��ال ج��اری 
از  اصفه��ان  ش��هرداری 
فضاهای تبلیغاتی را هش��ت 
میلی��ارد و ۲۰۰ میلی��ون 
توم��ان عن��وان و تاکی��د 
تبلیغ��ات  قیم��ت  ک��رد: 
 در ش��هر اصفه��ان نس��بت 
ب��ه دیگر ش��هرهای کش��ور 
کمت��ر اس��ت و واگ��ذاری 
فضاها به متقاضیان از طریق 

پیمانکاران انجام می شود.
رییس س��ازمان زیباس��ازی 
شهرداری اصفهان همچنین 
به کمبود تع��داد پیمانکاران 
ش��رکت کننده در مزای��ده 
واگ��ذاری فضاهای تبلیغاتی اش��اره کرد و ادام��ه داد: این 
تعداد سال هاست که در ش��هر اصفهان فعالیت می کنند و 

چنانچه افراد جدیدتری قصد ورود به این بخش را داش��ته 
باش��ند به دلیل برخی از ش��یطنت ها امکان حضور در این 

مزایده را پیدا نمی کنند.
وی با بی��ان اینکه مجوز فعالیت ش��رکت های تبلیغاتی در 
اصفهان در گذشته منعقد شده و از این رو شهرداری امکان 
فس��خ آن را ندارد، اضافه کرد: چنانچه شهرداری نسبت به 

فسخ مجوزها اقدام کند، متخلف شناخته خواهد شد.
بقایی در ادامه با اش��اره به تعریف ضوابط ۲۰ گانه تبلیغات 
ش��هری در ش��هرداری اصفهان اضافه کرد: این ضوابط نیز 
نیازمند بازنگری اس��ت و باید هر چه زودتر در دستور کار 

قرار گیرد. 
گفتنی است بیست و پنجمین نشست کمیته روابط عمومی 
و امور بین الملل شهرداری های کانشهرهای کشور با حضور 
مدیران روابط عمومی، مدیران س��ازمان های زیباسازی و 
مدیران امور بین الملل ۱۵ کانشهر کشور در اصفهان آغاز 

به کار کرد.
در این نشست س��ه کارگاه »دیپلماسي ش��هري در حوزه 
بین الملل«، »برند ش��هري و تبلیغات محیط��ي در حوزه 
س��ازمان زیباس��ازی« و »ارتباطات و گردشگری در حوزه 

روابط عمومی« در دو نوبت عصر برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

بازشناسی اعتقادات مشترک در رسیدن به وفاق ضروری است

رییس سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

بیش از 47 هزار متر مربع فضای تبیلغاتی در اصفهان وجود دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: تروریسم و افراطی گری 
با آموزه های هیچ دین و آیینی سازگاری ندارد و از منظر همه 

ادیان توحیدی نکوهیده است.
علی جنتی طی سخنانی درهفتمین همایش بین المللی ادیان 
توحیدی دراصفهان، از اینکه در برخی کشورهای همجوار به 
بهانه برتری های دینی و مذهبی آتش تروریسم، افراطی گری 
و اختافات فرقه ای هر روز باالتر می رود ابراز تاس��ف کرد و 

خواستار توقف این تحرکات شد. 
وی افزود: خبر تعرض تروریس��ت های تکفیری به ایزدی ها 
درعراق یکی ازجمله اخبار ناگوارسال های اخیر بود ونشان 
داد که تروریست های تکفیری به هیچ قاعده و مذهبی اعتقاد 
ندارند و گرنه هیچ آیین توحیدی قتل عام یا تعرض به هم نوع 

را به هیچ بهانه ای جایز نمی داند .
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��امی از رهبران ادیان خواست تا با 
فراخواندن پیروان خود به متون اصی��ل دینی و توجه دادن 
 آنها ب��ه خ��ردورزی و احترام ب��ه باورهای دیگ��ران؛ رفتار و 

برداشت های ناصحیح افراط گرایان را تخطئه کنند.

وی گفت وگوی بین ادیان را از ضروریات دنیای امروز و امری 
موثر در تامین صلح و همزیس��تی پایدار برای جهان دانست 
و افزود: با کاهش مناقش��ات بین ادی��ان دنیایی امن تر برای 

پیروان آنها و عموم انسان ها فراهم می شود. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، اصفهان را نمونه ای 
از زندگی مس��المت آمیز ادیان در ایران عنوان کرد و افزود: 
براساس اسناد تاریخی در سال ۱۲8۱ هجری شمسی به همت 
آیت اهلل آقانجفی اصفهانی و ح��اج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی 
مرکزی با نام صفاخانه در محل��ه جلفا برای تعامل بین ادیان 

ایجاد شد ونشریه ای با نام االسام منتشر شد. 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی افزود: این صفاخانه یکی از 
نخس��تین مراکز گفت وگوی ادیان و تمدن ها بود و ش��روع 
چنین فعالیتی در مقایسه با آغاز چنین فعالیت هایی در عرصه 

جهانی تقریبا قدمتی دو برابر دارد. 
این پیشینه درخشان در کنار مزیت ها و ظرفیت های بی بدیل 
این شهر در حوزه ادیان به تاسیس دبیرخانه ادیان توحیدی 
انجامید تا گروه��ی از صاحب نظران و اندیش��مندان ادیان 

 الهی در فضایی فرهنگی و ب��ه دور از تعصبات دینی و قومی 
گرد هم آیند و برای تعالی سطح کیفی و کمی فرهنگ معنوی 
و اخاقی پیروان خویش به ویژه نسل جوان و نوجوان و مقابله 

با تفکرات الحادی و افراطی همفکری و چاره اندیشی کنند. 
 وی اف��زود: برگ��زاری همای��ش ها و نشس��ت ه��ای ملی و 
 بین المللی ب��ا موضوعاتی مانن��د خانواده ، وح��دت ادیان ، 
آزاد اندیش��ی ، معنویت ، اعتدال گرایی و دوری از خشونت 
و افراطی گرایی قومی و مذهبی نمونه هایی از فعالیت های 

علمی قابل تقدیر این دبیرخانه است . 
وی تصری��ح ک��رد: پی��روان هری��ک از ادی��ان توحیدی در 
 سراسر ایران نقش��ی به سزا و س��ازنده در تمامی رویدادها و 
عرصه های مهم سیاسی ، اجتماعی ایفا کرده اند و اقلیت های 
مهم براساس قانون اساسی از نمایندگانی در مجلس شورای 
اسامی نیز برخوردارند. وی افزود: همزیستی مسالمت آمیز 
و برادرانه ادیان توحیدی در ایران بس��تر بسیار خوبی برای 
استفاده از ظرفیت های مشترک ادیان و مذاهب مختلف در 

مقابله با افراط و خشونت در منطقه خاورمیانه است . 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

تروریسم و افراطی گری از منظر همه ادیان توحیدی امری نکوهیده است
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 س��پاهان بع��د از ک��وچ مهدی ش��ریفی ب��ه تراکتورس��ازی حاال چش��م 
ب��ه زوج جدی��د خط حمل��ه اش دوخته تا زمینه بازگش��ت ای��ن تیم به 
 جمع صدرنش��ینان را فراهم و به تیره روزی ه��ای مدافع عنوان قهرمانی 

پایان دهد.
 محمدرض��ا خلعتب��ری ای��ن بار در کن��ار لوس��یانو پریرا مهاج��م برزیلی 
زوج مرگب��ار خط حمله س��پاهان در مصاف با پرس��پولیس خواهند بود، 
زوجی که از هر لحظه غفلت، برای گلزنی س��ود ب��رده و در اردوی ترکیه 
 ه��م ایگور اس��تیماچ را مجاب کردن��د تا از آنها در خط حمله س��ود ببرد 
به خصوص ش��یمبا که بعد از نیم فصل دوری از میادین حاال انگیزه های 

فراوانی هم برای نشان دادن خود دارد.
زوج خلعتبری – پریرا در هر دو بازی دوس��تانه س��پاهان در اردوی ترکیه 
عملکرد فوق العاده ای نش��ان داد و ثابت کرد آنها با ش��ناختی که از هم 
دارند می توانند ضعف های گلزنی س��پاهان را در نیم فصل دوم لیگ برتر 

و لیگ قهرمانان آسیا برطرف کنند.

گزارش��ی ک��ه از تخلفات در فوتبال منتش��ر ش��ده با هم��ه ایراداتی که دارد 
 می توان��د س��رآغاز راهی برای پ��اک کردن اتفاق��ات تلخ و ناپاکی باش��د که 

در این رشته وجود دارد به شرط آنکه مسئوالن کار را تمام کنند.
 کمیس��یون اصل۹۰ مجلس ش��ورای اس��امی پس از بررس��ی ه��ای الزم و 
 زمان طوالنی که برای تحقیق در مورد فس��اد یا تخلف در فوتبال گذاش��ت، 

در نهایت این گزارش خود را در صحن علنی قرائت کرد.
این گزارش واکنش های زیادی را به همراه داشت. برخی اعتقاد داشتند این 
گزارش بخش��ی از تخلفات و فس��ادی است که در فوتبال وجود دارد و برخی 
 هم اعتقاد داش��تند چنین گزارش��ی واقعی نیس��ت و اگر نمایندگان مجلس 

به موردی رسیده اند باید با اسناد و مدارک آن را ثابت کنند.
در اینکه نیت نمایندگان مجلس و کمیس��یون اصل نود کمک به بهتر ش��دن 
فضای فوتبال بود، ش��کی نیس��ت. در اینکه آنها هم دغدغه داش��تن فوتبال 
 پاک در ایران را دارند هم ش��کی نیس��ت اما واقعیت این است که در گزارش 
منتش��ر ش��ده از س��وی این کمیس��یون به اکثر موارد به صورت کلی و گذرا 
 اش��اره شده اس��ت و طبیعتا این گزارش نمی تواند مش��کلی از بداخاقی ها 

در فوتبال را حل کند.
بای��د پذیرفت که در فوتبال مثل همه بخش های دیگر جامعه تخلفاتی وجود 
دارد که به بخش هایی از آن هم می شود عنوان فساد را اطاق کرد، اما مهم 
این اس��ت که اگر نیتی برای پاک کردن فوتبال وجود دارد، مسئوالن مربوطه 

و نمایندگان مجلس کار را نیمه کاره رها نکنند.
 ح��اال انتظ��ار جامع��ه رس��انه ای و اهالی فوتبال این اس��ت که کمیس��یون

اص��ل ن��ود نیت خیرش را ثابت کن��د و با پیگیری این پرونده ت��ا انتها اجازه 
ندهد اگر تخلفی وجود دارد همچنان در فوتبال بماند و ریش��ه کند. آنها اگر 
اعتقاد دارند این گزارش پایه و اس��اس درس��ت و دقیقی دارد نباید بهراسند 
 و باید اس��امی متخلفین را رس��ما اع��ام کنند تا جامعه فوتب��ال این افراد را 

از دل خود بیرون کند.
انتظار از کمیس��یون اصل ن��ود و همه نمایندگان محترم مجلس این اس��ت 
 ک��ه در ماه های باقی مانده از عم��ر این مجلس گزارش تخلفات در فوتبال را 
با جدیت بیشتری پیگیری کنند و آن را به سرانجام برسانند تا در آینده شاهد 

تهیه چنین گزارشی و چنین تخلفاتی نباشیم.

  ش��اید یک��ی از جذاب تری��ن حاش��یه ها در م��ورد گزارش��گران فوتبال 
در تلویزی��ون، ب��ه دس��تمزد دریافت��ی آنها مرب��وط باش��د. در این مورد 
هیچ وقت اطاعات روش��نی توس��ط صدا و سیما منتش��ر نشده، اما خب 
 ش��نیده هایی وجود دارد که تا حدود زیادی چارچوب رقم های پرداختی را 

روشن می کند.
 بر اساس آخرین خبرها، در حال حاضر بابت گزارش هر بازی پخش زنده، 
مبلغ12۰ هزار تومان به گزارش��گران پرداخت می ش��ود. این رقم در مورد 
بازی ه��ای ضبطی و غیرزنده که عمدتا به صورت خاصه ش��ده هم روی 

آنتن می روند به7۰ هزار تومان تقلیل پیدا می کند.
 واض��ح اس��ت ک��ه چنی��ن دس��تمزدهایی ب��رای گزارش��گران فوتب��ال 
بس��یار کم اس��ت. ع��اوه ب��ر اینکه ای��ن گ��روه عمدتا ج��زو چهره های 
شناخته ش��ده و بااس��تعداد جامعه محس��وب می ش��وند، باید به این نکته 
 هم توجه داش��ت ک��ه اصوال گ��زارش یک مس��ابقه فوتبال کار س��ختی

 است.
 ۹۰ دقیق��ه تمرکز روی لحظ��ه به لحظه یک بازی و نی��ز هراس از اینکه 
هر آن ممکن اس��ت عیب جویان فضای مجازی ایرادی پیدا کنند و ش��هر 
 را ب��ه ه��م بریزند، کار را حس��ابی طاقت فرس��ا می کن��د. همچنین نباید 
از یاد ببریم که برای گزارشگران متعهدتر، فرآیند گزارش بازی از ساعت ها 

قبل تر و با کسب اطاعات سودمند آغاز می شود.
 در ای��ن ش��رایط اگر ی��ک نفر دلش بخواه��د کار تمیز، حرفه ای و س��الم

 ارایه بدهد، قطعا با حقوق گزارش��گری به جایی نخواهد رس��ید؛ چه اینکه 
 هر گزارش��گر هر ماه حداکثر ش��انس گزارش1۰ بازی را خواهد داشت که 
در ای��ن صورت جمع دریافت��ی اش - اگر بدهند و ب��ه موقع هم بدهند - 

چیزی حدود یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود!
نکت��ه عجیب تر در این مورد اما به یکس��ان بودن دس��تمزد گزارش��گران 
فوتب��ال مربوط می ش��ود؛ آنجا که تلویزیون مثا بین عادل فردوس��ی پور، 
مزدک میرزایی، جواد خیابانی و پیمان یوس��فی با علیرضا علیفر و... فرقی 
نمی گذارد و حتی به کارآموزان جدیدالورود هم همین مبلغ را می پردازد.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که صدا و سیمای ایران در حوزه پولسازی 
و ج��ذب آگهی کاما پیچی��ده و کیفیت محور عمل می کند. کافی اس��ت 
یک بار س��ری به س��ایت بازرگانی س��ازمان بزنید و ببیند دوستان چطور 
ب��ا تعریف نزدیک به4۰ طبق��ه آگهی مختلف، نرخ پیام ه��ای تبلیغاتی را 
متناس��ب با فاکتورهایی مثل ش��بکه، س��اعت، فرم آگهی و نیز برنامه ای 
 ک��ه ق��رار اس��ت پی��ام بازرگان��ی قب��ل از آن پخش ش��ود ب��اال و پایین 

می کنند.
آنها که برای پول گرفتن اینقدر وسواس دارند و حسابی حواس شان هست 
ک��ه کاالی مرغوب تر را گران تر بفروش��ند، چرا موقع پول دادن هیچ کدام 
از این مولفه ها را دخیل نمی کنند؟ آیا واقعا بین کسی که گزارشش باعث 
لذت مردم می ش��ود با کس��انی که هر لحظه روی روح مخاطب س��وهان 

می کشد، هیچ فرقی وجود ندارد؟

رونمایی از زوج جدید 
خط حمله سپاهان

نگذارید تخلفات در فوتبال ریشه کند

 مبلغ عجیب پرداختی 
به گزارشگران فوتبال در ایران

 تقابل مربیان داخلی و خارجی در باالترین حد تاریخ خود 
در فوتبال ایران به سر می برد به گونه ای که طرفین چشم 
خود را بر روی واقعیت ها می بندند. برخی هم فقط سنگ 

خودشان را به سینه می زنند!
رونمایی از انش��قاق موج��ود در فوتبال نبود اما ش��اید 
اوج دوگانگی موج��ود در فوتبال ایران را می توانس��تید 
 در برنام��ه ن��ود ببینید آنجا ک��ه عادل با  کج س��لیقگی 
هر دو کارشناسی را که دعوت کرده بود، مربیانی ایرانی 
و مدافع مایلی کهن و خاکپور بودند و مخالفان کی روش 

و مربی خارجی.
 اش��تقاق موجود در فوتب��ال ایران دقیقا همین اس��ت. 
 در هی��چ کج��ای تاریخ ت��ا این ح��د فوتبال دو ش��قه 
نش��ده بود که عده ای بس��یار زیاد مدافع مربی خارجی 
باش��ند و برخی هم با گوش ه��ای پنبه گذاش��ته مدام 
 بگوین��د مرب��ی داخل��ی بای��د اس��تفاده ش��ود. تضاد 
فوق العاده ای ش��ده که با خوب کار کردن نسبی برانکو 
و کی روش و بد کار کردن نس��بی خاکپور و مایلی کهن 
 به اوج خود رس��یده است. این چشم بس��ته دفاع کردن 
تا جایی جلو رفت که یکی از کارشناسان حتی تغییرات 
 بس��یار زیاد در چه��ار بازی  و عدم انس��جام و رس��یدن 
به ترکیب اصلی را هم می خواس��ت به عنوان یک حسن 
 اعام کند! در واقع در چهار بازی دو شکست داشته ایم که 
در آن دو شکس��ت پن��ج گل دریافت کرده ای��م آن هم 
نه در خ��ود المپیک ک��ه در رقابت های مقدمات��ی،  اما 

باز ه��م مایلی کهن و مربیان داخل��ی از تیم امید تعریف 
 می کنند، اما تیم بزرگساالن با آن نمایش قدرتمند خود 
در جام جهانی مقابل آرژانتین و نیجریه و بعد از آن مقابل 
شیلی و س��وئد و ژاپن را از دید برخی آن ها عباس آقای 

تدارکات چی هم می توانسته بگیرد.

به این می گویند بزرگ ترین انشقاق تاریخ فوتبال ایران. 
این موضوع شده یک جور جنگ نژادی در حالی که این 
یک تعبیر غلط است و اش��تباه. در فوتبال هم مثل همه 
علم ها و صنعت های دیگر موضوع، علم و مدیریت است نه 
نژاد، اما می بینیم که بحث را نژاد پرستانه دنبال می کنند 

و به همین دلیل حرف ها هر روز غیر منطقی تر می شوند. 
آن ها که موافق مربی خارجی هس��تند  همان می بینند 
که خودشان می خواهند و آن ها که مدافع مربی داخلی 

هستند همان که دل خودشان می خواهد.
در مورد تیم امید انتخاب خاکپ��ور و مایلی کهن از ابتدا 
غلط بود. این را نه س��لیقه و تصور که کارنامه می گوید. 
کارنامه مایلی کهن پر از شکس��ت ب��ود و خاکپور همه 
کارنام��ه اش چند روز س��رمربیگری در اس��تیل آذین و 
 البته چند سال مدرس��ه فوتبال در آمریکا؛ در حالی که
  مربی��ان داخل��ی بهت��ری مث��ل فرک��ی، منصوریان،

 ابراهیم زاده و ... بودند که می توانس��تند تیم امید را در 
دست بگیرند و احتماال نتایج بهتری هم به دست بیاورند.

در هر حال باید تاکید کرد که بس��یاری از کارشناسی ها 
 متاس��فانه ن��ه از روی واقعی��ت و علم که س��نگ خود

 به سینه زدن شده است. خاکپور اتفاقا سوزانده شد. این 
مربی جنتلمن که نمونه درک و ادب او را در ایران کمتر 
سراغ داریم می توانست  آینده فوق العاده ای داشته باشد 
اما خیلی زود و بدون کارنامه بر صندلی تکیه زد که برای 
آن باید کمی بیشتر تجربه کسب می کرد. در واقع اگر چه 
خاکپور را ما مقصر می دانیم اما با این وجود فدراس��یون 
فوتبال و به وی��ژه وزارت ورزش��ی که کرانچ��ار را کنار 
گذاشت از خاکپور بسیار مقصر تر اس��ت که تیم امید را 
 حراج کرد و تصمیم ها از چند کانون مختلف برای این تیم 

انجام می گرفت.

سیری در دنیای ورزش

 دون��ده ملی پ��وش اصفهان��ی گفت: نس��بت به بازی ه��ای پارآس��یایی 2۰14 
ی��ک س��ال بزرگ ت��ر ش��ده ام و می خواهم با نتایجی که در مس��ابقات کس��ب 
 س��همیه ورودی پارالمپیک کس��ب می کنم، اول خودم، سپس خانواده و سپس 
جامعه ورزش را ش��گفت زده کنم. امین بابلی اظهار کرد: طی یک سال گذشته، 
تجربه بیش��تری کس��ب کرده و در ش��ش مرحله در لیگ افراد س��الم دویده و 
رکوردهای رضایت بخشی را به ثبت رسانده ام. وی افزود: در این مدت در دو ماده 
8۰۰ متر و 15۰۰ متر فعالیت داش��ته و رکوردهای بس��یار عالی خوبی را ثبت 

کردم، ضمن اینکه، نحوه صحیح تمرین و مسابقه را یاد گرفتم.
این دونده که س��ابقه حض��ور در بازی های پارآس��یایی را دارد، در مورد برنامه 
تمرینی اش تصریح کرد: معموال در استان کردستان که ارتفاع باالیی دارد تمرین 
می کنم و رییس هیئت نابینایان و س��هراب اسدی مربی ام، حمایت بسیار خوبی 
از من داش��تند. وی تاکید کرد: تیم اصفهان برای شرکت در مسابقات قهرمانی 
کش��ور دو صحرانوردی آماده می ش��ود و با چهار ورزشکار در این رویداد شرکت 
می کنیم. بابلی به حضور تیم ملی جانبازان و معلوالن در مس��ابقات دوومیدانی 
آسیا و اقیانوسیه نیز اشاره کرد و بیان داشت: این رقابت ها اسفند ماه سال جاری 
برگزار می شود و تاش می کنم با ثبت رکوردهای خوب، نتیجه زحماتم را بگیرم. 
ای��ن دون��ده اصفهان��ی در بازی های پارآس��یایی 2۰14 از ش��انس خوبی برای 
 م��دال آوری برخ��وردار بود، اما ب��ه دلی��ل مصدومیت نتوانس��ت نتیجه خوبی 
به دس��ت آورد اما در تاش اس��ت برای جبران مافات این مس��ابقات، با کسب 

سهمیه پارالمپیک، در این میدان بزرگ حضور پیدا کند.

 با کس��ب س��همیه المپیکی توس��ط گلن��وش س��بقت الهی، دو رک��ورد ویژه 
به ای��ن بانوی اصفهانی تعلق پیدا کرد؛ نخس��تین بان��وی المپیک اصفهانی و 

نخستین تیرانداز المپیکی نصف جهان.
مسابقات انتخابی هند آخرین فرصت برای کسب سهمیه تیراندازی کشورمان 
 ب��ود که ب��رای ورزش دوس��تان اصفه��ان این رقابت ها خاطره س��از ش��د زیرا 
گلنوش س��بقت الهی موفق ش��د در رش��ته تپانچه، جواز ش��رکت در المپیک 
ریو 2۰16 را به دس��ت بی��اورد. این اتفاق از دو لحاظ بس��یار با اهمیت تلقی 
می ش��ود، زیرا از یک طرف سبقت الهی نخستین بانوی اصفهانی است که موفق 
به کس��ب سهمیه شده اس��ت؛ البته پیش  از این و در المپیک 1۹76 مونترال، 
 دو بانوی ورزشکار از این استان در رویداد مهم المپیک شرکت کرده بودند، اما 
در آن زم��ان بحث کس��ب س��همیه ورودی المپی��ک در جریان نب��ود، اما از 
 زمانی که حضور در المپیک منوط به گرفتن س��همیه ش��ده، بانوان اصفهانی 
نتوانسته بودند به این مهم دست پیدا کنند. از سوی دیگر نیز ورزش اصفهان 
تاکنون تجربه کس��ب س��همیه المپیکی در رش��ته تیراندازی را نداشته است 
و س��بقت الهی با کس��ب س��همیه در این رش��ته، نامش را به عنوان نخستین 
تیران��دازی المپیکی این دیار ثبت کرد. تاکنون رضا قاس��می در رش��ته دو و 
میدانی و س��جاد مردانی در رش��ته تکواندو دو س��همیه المپیکی برای ورزش 
استان اصفهان کسب کرده اند و سهمیه سبقت الهی سومین سهمیه این استان 
محس��وب می ش��ود؛ البته تا فاصله باقی مانده تا المپیک، ورزشکاران اصفهانی 

دیگری نیز فرصت دست یابی به این موفقیت رادارند.

لی��گ برتر فوتب��ال ای��ران در حالی ادام��ه کار خود را از س��ر گرفت 
 ک��ه از می��ان 16 تیم، اس��تقال تهران تنه��ا با ورود مه��دی مومنی 
 از نف��ت ته��ران رکورد دار کمترین و اس��تقال اهواز ب��ا خارج کردن 
یازده نفر از بازیکنان اش رکورد دار بیشترین نقل و انتقاالت نیم فصل 
لیگ پانزدهم هستند. استقال اهواز که در این فصل به دلیل مشکات 
مالی با یازده نفر از بازیکنانش خداحافظی کرد، لیس��ت مشخصی هم 
از بازیکنان جایگزین خود ارائه نکرده تا احتماالت به س��مت بازیکنان 

نا آشنا و بومی یا بازیکنان امید این تیم برود. 
 در رتب��ه بع��دی اس��تقال خوزس��تان ب��ا ورود دو بازیک��ن بع��د از

 اس��تقال ته��ران کمتری��ن تغیی��ر را در ترکی��ب خ��ود داش��ته و 
 س��یاه جام��گان ب��ا خ��ارج ک��ردن1۰ بازیک��ن و جایگزین��ی 7 نفر 
 در ترکیب تیم بیش��ترین تغییرات را پس از اس��تقال اهواز در جدول 
نق��ل و انتق��االت به ثبت رس��انده اس��ت. دیگ��ر نگاه حائ��ز اهمیت 
ب��ا  ک��ه  پرس��پولیس  باش��د.  پرس��پولیس  و  س��ایپا  آن  از   ش��اید 
 از دس��ت دادن دروازه بان های اول و دومش با الکساندر لوبانف ازبک

 ب��رای نی��م فص��ل دوم ق��رارداد بس��ت و س��ایپا ک��ه ج��واد نکونام 
 ب��ه کام اش نش��د و آن��دو را جایگزی��ن او ک��رد. جال��ب اس��ت ک��ه 
از  انتق��االت نی��م فص��ل، س��ایپا ک��ه همیش��ه یک��ی   در نق��ل و 
کم حاش��یه ترین تیم های لیگ برتر اس��ت بمب ترکان��د، اول اینکه 
نکونام را به قطر فرستاد و بعد اینکه آندرانیک تیموریان را جذب کرد.

دونده ملی پوش اصفهانی:

جدول نقل و انتقاالت نیم فصل؛ نخستین سهمیه المپیکی بانوان اصفهانی می خواهم با نتایجم همه را شگفت زده کنم
بمب در کم حاشیه ترین تیم لیگ ترکید!

 وضعیت آماده سازی قهرمانان دوومیدانی ایران پیش از رقابت های آسیایی 
چگونه است؟

گام های سریع در جاده آسیا
پ�رده اول: دوومیدان��ی داخل س��الن ایران، نف��رات برتر 
خود را برای رقابت های قهرمانی آس��یا معرفی کرد. جدای 
 از نتای��ج رقابت های تیم��ی که در آن تهران، کرمانش��اه و 
آذربایجان ش��رقی اول تا س��وم ش��دند و اس��تان های قم، 
خراس��ان رضوی، فارس، اصفهان و گلستان نیز در رده های 
چهارم تا هشتم قرار گرفتند نتایج انفرادی دوومیدانی کاران 

هم رضایت بخش بود.
 در ای��ن رقابت ه��ا که ب��ا عن��وان گرامیداش��ت دهه فجر 
برگزار ش��د رضا قاس��می در دوی6۰ متر، س��جاد هاشمی 
 و مه��دی زمان��ی در دوی4۰۰ مت��ر، حس��ین کیهان��ی 
در دوی15۰۰ مت��ر، می��اد دریس��اوی در پرش س��ه گام، 
محمدرضا وظیفه دوس��ت و کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع 
و علی ثمری و محمدحسین اسکندری در پرتاب وزنه جواز 
حضور در مس��ابقه های داخل س��الن قهرمانی آسیا را میان 
 بی��ش از2۰۰ ورزش��کار از 31 اس��تان و منطقه آزاد کیش 

در مجموعه ورزشی آفتاب انقاب تهران به دست آوردند.
در بخ��ش بانوان، تیم تهران بر س��کوی نخس��ت ایس��تاد 
 و خراس��ان رض��وی و ف��ارس در مکان ه��ای دوم و س��وم 
قرار گرفتند. در ای��ن دوره فرزانه فصیحی در دوی6۰ متر، 
 س��پیده توکلی در پنجگان��ه و لیا رجب��ی در پرتاب وزنه 
س��ه ورزش��کاری بودند ک��ه ج��واز حض��ور در رقابت های 
دوومیدانی داخل س��الن قهرمانی آس��یا را با جابه جا کردن 

رکوردهای داخلی به دست آوردند.
 پ�رده دوم: رض��ا قاس��می، دون��ده دوهای س��رعت ایران 
در رقابت ه��ای داخ��ل س��الن ش��رکت ک��رد و توانس��ت 
در6۰ مت��ر قهرمان ش��ود. قاس��می به همراه رض��ا تفتیان 
س��همیه  قزاقس��تان  مت��ر   1۰۰ دوی  مس��ابقه های  در 
المپی��ک گرفتند و ب��رای ای��ن رقابت ها آماده می ش��وند؛ 
ام��ا قاس��می در برنامه ه��ای خ��ود رقابت ه��ای داخ��ل 
 س��الن را هم گنجان��د و به عن��وان قهرمان ای��ن رقابت ها 
ب��ه رقابت ه��ای قهرمان��ی داخ��ل س��الن آس��یا م��ی رود. 
قاس��می درب��اره اهداف��ش ب��رای ش��رکت در ای��ن دوره 
از پیکاره��ا ب��ه جام ج��م می گوی��د: مدت ها بود مس��ابقه 
نداش��تم، بنابرای��ن تصمیم گرفت��م در رقابت های قهرمانی 
 کش��ور بدوم. هدف اصل��ی من رقابت های المپیک اس��ت، 
 ام��ا ت��ا رس��یدن ب��ه ای��ن رقابت ه��ا تصمی��م گرفت��م 
در دوومیدانی س��النی آس��یا و جهان که ماه بعد در آمریکا 

برگزار می شود، شرکت کنم.
دونده المپیکی، س��طح رقابت های قهرمانی کشور را بسیار 
مطلوب توصی��ف می کند و ادامه می دهد: س��طح رقابت ها 
 خ��وب بود و فق��ط می توان��م بگوی��م رضا تفتی��ان، دیگر 
دونده المپیکی تنها غایب پیکارها بود که اگر می آمد شرایط 

خیلی بهتر می شد. 
رضا برای المپیک برنامه دارد و حتما نمی توانست در خال 
برنامه های آماده س��ازی خود پیکارهای قهرمانی کش��ور را 

بگنجاند. 
قاس��می ک��ه بعد از مس��ابقه ها در تهران ب��ه کیش رفته و 

تمرینات��ش را در آنج��ا ادام��ه می دهد درب��اره برنامه های 
بع��دی خود می گوید: به مس��ابقه های قهرمانی آس��یا فکر 
 می کن��م و می خواه��م ب��ا رکورد خ��وب از ای��ن رقابت ها 
 به دوومیدانی س��النی جه��ان در آمریکا راه پیدا کنم. او که 
درگفت وگوهای قبلی از روند آماده سازی خود گایه داشت و 
می گفت با هزینه شخصی تمرین می کند، این روزها روحیه 
و انگیزه بهتری دارد، زیرا به نظر می رس��د فدراس��یون به او 
در کنار ورزشکاران المپیکی توجه می کند. قاسمی می گوید: 
شرایط خیلی بهتر از گذش��ته شده و به من همراه مربیانم 
 در اردوی کی��ش توج��ه می ش��ود. فدراس��یون دوومیدانی 
 با تقبل هزینه های آماده سازی، فکر ورزشکاران ملی را آرام تر

کرده است.
  پرده س�وم: یک��ی از ورزش��کاران موف��ق در دوومیدانی 
 داخ��ل س��الن ای��ران محمدرضا وظیفه دوس��ت اس��ت. او 
در ماده پرش ارتفاع داخل س��الن رک��ورد زد و رکوردی را 
که تا جمعه پیش به نام حس��ین شایان بود، به نام خودش 

تغییر داد. 
رک��ورد  ثب��ت  ب��ا  ارتف��اع  پ��رش  در  دوس��ت   وظیف��ه 
 2/24 مت��ر عاوه بر ارتقای 2 س��انتی متری رک��ورد ایران، 
 ب��ه عنوان قهرمانی در این ماده دس��ت یافت و جواز حضور 

در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا را به دست آورد.
رکورددار پرش ارتفاع داخل سالن می گوید: با رکورد ورودی 
بازی های المپیک برزیل 5 سانتی متر فاصله دارم و امیدوارم 
بتوانم سهمیه این بازی ها را به دست بیاورم. خیلی خوشحالم 
که توانس��تم رکورد ایران را بعد از چند س��ال جابه جا کنم. 
نمی توانم بگویم با چند درصد آمادگی در مسابقات شرکت 
کردم، اما با صددرصد آمادگی شرکت نکردم. وظیفه دوست 
 مانند بیش��تر ش��رکت کنندگان سرش��ناس در دوومیدانی 
داخل سالن ایران، برنامه ریزی خود را معطوف به مسابقه های 
داخل سالن قهرمانی آسیا کرده است. او می خواهد سهمیه 
بازی های جهانی و س��پس بازی های المپیک را به دس��ت 
آورد. وی می افزاید: با رکورد ورودی المپیک 5 س��انتی متر 
 فاصله دارم و امیدوارم بتوانم المپیکی ش��وم. خوش��بختانه 
س��همیه ورودی مس��ابقه های قهرمانی داخل سالن آسیا را 
به دس��ت آورده ام و بعد از آن سعی می کنم سهمیه جهانی 
داخل س��الن را ه��م بگیرم. بعد گرفتن س��همیه بازی های 

المپیک آرزوی من است.
 پ�رده چهارم: فرزانه فصیحی ن��ام خود را در کنار افرادی 
مثل سپیده توکلی و لیا رجبی در مسابقه های داخل سالن 
آس��یا می بین��د. او می گوید 3 صدم ثانیه ب��ا رکورد ورودی 

جه��ان فاصله دارد که در مس��ابقه های قطر به آن دس��ت 
می یاب��د. دونده6۰ متر داخل س��الن ای��ران ادامه می دهد: 
مسابقه های6۰ متر بانوان در سطح فنی بسیار خوبی برگزار 
ش��د و از ای��ن که توانس��تم در این رقابت ها قهرمان ش��وم 
 خوش��حالم و خدا را ش��کر می کنم. فصیحی، دوومیدانی را 
 از 1۹ س��الگی ب��ه ط��ور جدی آغ��از ک��رد و تمریناتش را 
در اصفهان پشت س��ر گذاش��ت، ام��ا برای او ک��ه گام های 
حرف��ه ای در دوهای س��رعت برمی دارد، امکانات ش��هرش 
ناچیز است. قهرمان ایران می گوید: به خاطر کمبود امکانات 
نمی توان��م در س��الن تمرین کن��م و تنها س��الن تمرینات 
دوومیدان��ی را به اس��کیت داده ان��د؛ بنابرای��ن بزرگ ترین 
مش��کل من تمرین کردن است که گاهی با هزینه شخصی 
 س��الن اجاره می کنم و تمریناتم را انجام می دهم. فصیحی 
در سه س��ال گذش��ته در رقابت های اوپن مالزی، امارات و 
مس��ابقه های بین المللی دهه فج��ر در1۰۰ متر و 4 در4۰۰ 
مت��ر و همین طور6۰ متر داخل س��الن بانوان به مدال های 
طا، نقره و برنز دس��ت یافت و برای اهالی این ورزش چهره 
شناخته شده ای است. فصیحی می گوید: پیکارهای قهرمانی 
ایران در مجموعه آفت��اب انقاب در واقع ماکت رقابت های 
 آس��یایی بود که اس��تفاده از تجربیات این رقابت ها در قطر 

به کارمان می آید. 
حضور در رقابت های قهرمانی داخل س��الن آس��یا در قطر 
فرصت تازه ای برای من اس��ت تا از این رقابت ها بخت خود 
را برای مس��ابقه های جهانی آمریکا آزمایش کنم.از این که 
در سالن دوومیدانی ایران، مسابقه هایی با این شور و حال و 
تماش��اگر با حساسیت باال برگزار می شود، جای خوشحالی 

دارد. 
چنین مس��ابقاتی در ایران در نوع خود بی نظیر اس��ت. در 
مجارس��تان هم تا به حال در مس��ابقات داخل س��الن این 
ش��ور و حال را تجربه نکرده بودم. حضور تمام ملی پوش��ان 
و ورزشکاران شهرهای مختلف که نشان از انگیزه آنان برای 
کسب س��همیه مسابقات داخل سالن آس��یا و جهان دارد، 
بسیار ستودنی است و نش��ان دهنده تفکر مدیریت صحیح 
برای آینده س��ازی دوومیدانی ایران اس��ت. برای رسیدن به 
سکوهای افتخار در دنیا، ورزشکاران ایرانی همه چیز دارند و 
فقط با تمرینات منظم و استفاده از مربیان تخصصی در مواد 
مختلف در واقع راه رسیدن به این سکو ها هموارتر می شود.

 پرده آخر: درحاش��یه مسابقه های دوومیدانی داخل سالن 
مردان قهرمانی کش��ور گرامیداشت دهه فجر، احد برنجی، 
پیشکسوت دوومیدانی با وجود بیماری در محل پیکارهای 

داخل سالن حاضر شد. 
وی به دلیل عارضه قلبی مدتی بس��تری بود، اما فدراسیون 
دوومیدانی به پاس قدردانی از این پیشکس��وت در روزهای 
برگ��زاری رقابت ها وی را به مجموعه آفت��اب انقاب آورد. 
برنج��ی که در دهه هش��تم زندگ��ی خود به س��ر می برد 
ش��اگردان زیادی برای این رش��ته تربیت کرده اس��ت و به 

نوعی پدر دوومیدانی کشور به شمار می رود. 

انشقاق بزرگ در فوتبال ایران
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من يكرنگ بيزارم، از اين نيرنگ بازي هاديه بر عاقله است

من كه مشغولم بكاردل ، چه تدبيري مرا

آهت را به من ده ، هر چه دارم زان تو
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داستان کوتاه حکایت ها

 دو دوس��ت ب��ا پ��ای پی��اده از ج��اده ای در بیای��ان 
می گذش��تند. آن دو در نیمه های راه بر سر موضوعی 
دچار اختالف نظر شدند و به مشاجره پرداختند و یکی از 

آنان از سر خشم، بر چهره دیگری سیلی زد.
دوس��تی که س��یلی خ��ورده ب��ود س��خت دل آزرده 
ش��د ولی ب��دون آن ک��ه چی��زی بگوید بر روی ش��ن 
 های بیاب��ان نوش��ت: » ام��روز بهترین دوس��ت من، 

بر چهره ام سیلی زد.«
آن دو در کنار یکدیگر ب��ه راه خود ادامه دادند، تا آن که 
در وسط بیابان به یک آبادی کوچک رسیدند و تصمیم 

گرفتند قدری بمانند و در برکه، آب تنی کنند.

 اما شخصی که سیلی خورده بود در برکه لغزید و نزدیک 
بود غرق شود که دوستش به کمکش شتافت و نجاتش 
داد. او بعد از آن که از غرق ش��دن نجات یافت، بر روی 
صخره سنگی نوش��ت: » امروز بهترین دوستم جان مرا 

نجات داده.«
دوس��تی که یک بار بر صورت او س��یلی زده و بعد هم 
 جانش را از غرق ش��دن نجات داده بود پرس��ید: » بعد 
از آن که من با حرکت قلبم تو را آزردم، تو آن جمله را بر 
روی شن های صحرا نوش��تی، اما اکنون این جمله را بر 

روی صخره سنگ حک کرده ای، چرا؟«
 و دوس��تش در پاس��خ گف��ت: » وقتی که کس��ی ما را 
می آزارد باید آن را بر روی ش��ن ها بنویسیم تا بادهای 

بخشودگی آن را محو کند، اما وقتی که کسی کار خوبی 
برای مان انجام می دهد، ما باید آن را بر روی سنگ حک 

کنیم تا هیچ بادی هرگز نتواند آن را پاک نماید«.
پادشاه به نجارش گفت: 
فردا اعدامت می کنم... 

نجار آن شب نتوانست بخوابد. 
همسر نجار گفت: مانند هر شب بخواب.... 

پروردگارت یگانه است و درهای گشایشش بسیار.
کالم همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد و چشمانش 

سنگین شد و خوابید... 
صبح صدای پای سربازان را شنید... 

چهره اش دگرگون ش��د و ب��ا ناامیدی، پش��یمانی و 
افسوس به همسرش نگاه کرد که دریغا باورت کردم... 
با دست لرزان در را باز کرد و دس��تانش را جلو برد تا 

سربازان زنجیر کنند... 
دو سرباز با تعجب گفتند: 

پادشاه مرده و از تو می خواهیم تابوتی برایش بسازی... 
 چهره نج��ار برق��ی زد و نگاه��ی از روی عذرخواهی 

به همسرس انداخت... 
همسرش لبخندی زد و گفت: 

مانند هر ش��ب آرام بخواب، زیرا پروردگار یکتا هست 
ودرهای گشایش بسیارند. 

فکر زیادی انسان را خسته می کند... 
 در حال��ی ک��ه خداون��د تب��ارک و تعال��ی مال��ک و 

تدبیر کننده کارهاست. 
خدایا؛ پنجره ای برای تماشا و حنجره ای برای صدا زدن 

ندارم، امیدم به توست، پس بی آنکه نامم را بپرسی و 
دفترهای دیروزم را ورق بزنی، رحمتت را به عزیزانم 

برسان آن گونه که احساس خوشبختی کنند.

پادشاه و نجارگذشت

چنانچه یک یا چند نفر از افراد جمعیتي مرتکب جرم یا عمل ناشایس��ت 
ش��وند همیش��ه بر عاقل یا عقالي آن جمعیت خرده مي گیرن��د و آنها را 
مسئول ارتکاب جرم مي شناسند که نتوانستند مرتکبین را قبل از ارتکاب 
جرم داللت و راهنمایي کنند و از ارتکاب اعمال ناشایست آنان قبل از بروز 

واقعه جلوگیري کنند.
در این گونه موارد حرفش��ان این اس��ت که دیه بر عاقله است. گاهي نیز 
گفته مي شود: » اگر فالني خطا کرد ش��ما عفوش کنید زیرا دیه بر عاقله 
است.« که استفاده از آن به شکل اخیر صحیح نیست چرا که عفو و بخشش 

ارتباطي با دیه و خونبها ندارد.
اما ریشه این مساله فقهي که صورت ضرب المثل یافته به این شرح است: 
بر طبق احکام و تعالیم اسالمي اگر کسي دیگري را متعمدا به قتل برساند، 
 کیفر او قصاص اس��ت یعني باید کشته ش��ود. در قتل عمدي حق قصاص 
از براي اولیاي مقتول قرار داده شده و ممکن است تراضي طرفین منتهي 
به ترک قصاص و اخذ دیه و خونبها ش��ود. در این صورت خونبها از ثروت 
قاتل به اولیاي مقتول پرداخت خواهد شد. اما چنانچه قتل اشتباها رخ دهد 
بدین معني که قاتل قصد کش��تن نداش��ته و قتل به طور خطا و غیر عمد 
اتفاق افتاده باشد در این صورت قصاص در بین نخواهد بود و دیه یا خونبها 

پرداخت مي شود:
کلمه عاقله در این عبارت به معني عاقل و خردمند نیس��ت بلکه جماعت 
عاقله که باید دیه قتل اشتباهي را بپردازند عبارت است از: پدر و فرزندان و 
خویشان پدري از قبیل اعمام و بني اعمام ابي و ابویني و اخوال )دایي ها( 

و بني اخوال ابي و ابویني قاتل هستند.
اما فلسفه ثبوت دیه بر عاقله این اس��ت که اگر فردي بدون تعمد مرتکب 
قتل ش��د چون گناهش صرفا بي احتیاطي و عدم توجه بوده و مس��تحق 
رحم و عطوفت است علي هذا الزم است مورد شفقت و مهرباني مسلمانان 
قرار گیرد و نزدیک ترین مسلمانان همان خویشان و بستگان نزدیک قاتل 
غیرعمد هستند که باید خونبهاي قاتل را بپردازند تا به حکم عقل و وجدان 
از اقارب و بس��تگان جاهل و ناپخته محافظت کنن��د و نگذارند که آنان از 

طریق حزم و احتیاط خارج شده اشتباها مرتکب قتل نفس شوند.

در یک دهک��ده ای دور افتاده دو تا دوس��ت زندگی می کردند. یک��ی از اون ها 
جانس��ون و دیگری پیتر بود. این دو تا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر 
این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند 
که این دو نفر با هم برادرند. با این حال که هیچ شباهتی به هم نداشتند. اما این 
حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت.همیشه پیتر 
و جانسون راز دلشون رو به همدیگه می گفتند و برای مشکالتشون با همدیگه 
هم فکری می کردند و باالخره یه راه چاره براش پیدا می کردند، اما اکثر اوقات 
جانسون این مسائل رو بدون اینکه پیتر بدونه با دوستای دیگه اش در میان می 

گذاشت.
 وقتی پیتر متوجه این کار جانس��ون می ش��د ناراحت می ش��د اما به روش هم 
 نمی آورد. چون آنقدر جانس��ون رو دوس��ت داش��ت که حاضر نبود حتی برای 
 یک دقیقه تلخی این رابطه رو شاهد باش��ه. به خاطر همین احترام جانسون رو 

نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با اون درد دل می کرد.
س��ال ها گذش��ت و پیتر ازدواج کرد و رفت س��ر خونه زندگیش، اما این رابطه 
همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق تر می شد. یه روز پیتر می خواست برای 
یه کار خیلی مهم با خانواده اش بره به ش��هر. به خاطر همین اومد و به جانسون 
گفت من دارم می رم به طرف ش��هر، اما اگه امکان داره این کیسه پول رو توی 
خونت نگه دار تا من از شهر برگردم. جانس��ون هم پول رو گرفت و رفیقش رو تا 
دروازه خروجی بدرقه کرد. وقتی داشت به خونه برمی گشت، سر راه رفت پاتوق 
خودش و شروع کرد با دوستاش تفریح کردن. هوا دیگه داشت کم کم تاریک می 
شد و جانسون با دوستاش می خواست خداحافظی کنه. اما دوستاش گفتن هنوز 
که زوده چرا مثل هر شب نمی ری؟ اونم گفت که پول های پیتر توی خونست 
و باید زودتر بره خونه و از پول ه��ا مراقبت کنه. خالصه خداحافظی کرد و رفت. 
وقتی رسید خونه سریع غذاشو خورد و رفت توی اتاقش. پول ها رو هم گذاشت 
توی صندوقش و گرفت تخت تخت خوابید. بی خبر از اتفاقی که در انتظارش بود.

بله درست حدس زدید. چند نفر شبونه ریختن توی خونه و پول ها رو با خودشون 
بردند! جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه این موضوع شد و از ناراحتی 
داشت سکته می کرد! تمام زندگیش رو هم اگه می فروخت نمی تونست جبران 

پول های دزدیده شده رو بکنه. از ناراحتی لب به غذا هم نزد.
 دم دمای غروب بود که دید صدای در می��اد. در رو که باز کرد، دید پیتر اومده تا 
پول ها رو با خودش ببره. وقتی جانسون ماجرا رو براش تعریف کرد، پیتر به جای 
اینکه ناراحت بشه و از دست جانس��ون عصبانی باشه، شروع کرد به خندیدن و 
گفت می دونستم، می دونستم که بازم مثل همیشه نمی تونی جلوی زبونت رو 
بگیری. اما اصال نترس. چون من فکرشو می کردم که این اتفاق بیافته. به خاطر 
همین چند تا سکه از آهن درست کردم و توی اون کیسه ریختم و اصل سکه ها 
رو توی خونه خودم نگه داشتم و چون می دونستم که کسی از این موضوع با خبر 

می شه و تو به همه می گی که سکه ها پیش تو بوده، خونه من امن تر از تو بود.
االن هم اصال نگران و ناراحت نباش ش��اید از دس��ت من و این رفتارم ناراحت 
 بشی، اما این درسی برات می شه که همیشه مسائلی رو که دیگران با تو در میون 
می گذارند توی قلبت محفوظ نگه داری و به شخص ناشناسی راز دلت رو بازگو 

نکنی.

 - ش��ما یادتون نمیاد، اون موق��ع ها مچ دس��تمون رو گاز م��ي گرفتیم، 
بعد با خودکار بیک روي جاي گازمون ساعت مي کشیدیم ... مامانمون هم 

واسه دلخوشیمون ازمون مي پرسید ساعت چنده، ذوق مرگ مي شدیم.
- هیچی بدتر از این نبود که شام خوشمزه داشته باشید،

مهمونای خوب داشته باشید،
فیلم عالی هم داشته باشید، اما تو؛

مشقات مونده باشه! یادتونه؟
- شما یادتون نمیاد، یک مدت مد شده بود دخترا از اون چکمه الستیکي 

صورتیا مي پوشیدن که دورش پشمالوهاي سفید داره !
- اون وقتا که کوچیک بودیم یه کاغذ میزاشتیم رو یه شیشه که طرح داره با 

مداد رنگی می کشیدیم رو کاغذ طرح شیشه رو کاغذ می افتاد......
- شمایادتون نمیاد منم یادم نمیاد قدیما روز سیزده بدر مامان بزرگا کوفته 
 درس��ت می کردند بعدازظهرش��م آش می پختند، االن دیگه کباب جای 

اونا رو گرفته مزه قدیما روهم نداره اینارومامانم می گفت...
- ش��ما یادتون نمیاد اون موقع ها وقتی مدادمونو که می تراشیدیم همش 
مواظب بودیم که این آشغال تراشش نشکنه همین جوری هی پیچ بخوره.

- بچه که بودیم ننه مون می گفت بدو برو به وانتیه بگو وایس��ه بعد ما اصن 
همچین می رفتیم عین جت لی!

وسط راه دو سه تا ملق می زدیم و از رو دیوار می رفتیم که برسیم وانتیه نره!
االن کافیه به بچه ها بگی گوشی منو از اتاقم بیار لطفا.....

- ش��ما یادتون نمیاد، مقنعه چونه دار مي کردن س��ر کوچولومون که هي 
کلمون بخاره، بعد پشتشم کش داشت که چونش نچرخه بیاد رو گوشمون.

- بچه فامیلمون هنوز تو شکم ننشه رفتن براش ماشین برقی خریدن، اون 

وقت ما تا راهنمایی با متکا و پتو براخودمون ماش��ین درست می کردیم، 
گوشتکوب دندمون بود !

یه کاسه ام نقش فرمونو ایفا می کرد !
تازه وقتایی که زیادبودیم به صندلیاش اضافه می کردیم.

با بچه ها دسته جمعی می رفتیم مسافرت، کلی ام حال می داد.
 - ش��ما یادتون نمیاد، وقتي مش��ق مي نوش��تیم پاک کن رو تو دستمون 
نگه مي داشتیم، بعد عرق مي کرد، بعد که مي خواستیم پاک کنیم چرب 
و سیاه مي ش��د و جاش مي موند، دیگه هر کار مي کردیم نمي رفت، آخر 
سر مجبور مي ش��دیم س��ر پاک کن آب دهن بمالیم، بعد تا مي خواستیم 

خوشحال بشیم که تمیز شد، مي دیدیم دفترمون رو سوراخ کرده.

ندارم چشم من، تاب نگاه صحنه سازي ها
من یکرنگ بیزارم، از این نیرنگ بازي ها

زرنگي، نارفیقا! نیست این، چون باز شد دستت
رفیقان را زپا افکندن و گردن فرازي ها

تو چون کرکس، به مشتي استخوان دلبستگي داري
بنازم همت واالي ب�از و بي نیازي ها

به میداني که مي بندد پاي شهسواران را
تو طفل هرزه پو، باید کني این ترکتازي ها

تو ظاهرساز و من حقگو، ندارد غیر از این حاصل
من و از کس بریدن ها، تو و ناکس نوازي ها

م�ن که مشغولم بکاردل ، چه تدبیري مرا
منکه بیزارم ز کارگل ، چه تزویري مرا

منکه سیرابم چنین از چشمه جوشان عشق
خلق اگر با من نمي جوشد ، چ�ه تاثیري مرا

منکه با چشم حقارت عالمي را بنگرم
سنگ اگر بر سر بکوبندم ، چه تاثیري مرا...

عابدي را گفتم اي دست من و دامان تو
کن دعایي ، تا نهم پایي در این میدان تو

گفت از طاعت چه داري ، کوفتم بر سر که آه
گفت آهت را به من ده ، هر چه دارم زان تو

شما يادتون نمياد...!

آیا می دانس��تید فقط یک نفر از ی��ک میلیارد نفر 
بیش از ۱۱۶ سال عمر می کند؟

آیا می دانس��تید هر آمریکایی به ط��ور میانگین۲ 
کارت اعتباری دارد؟

آیا می دانستید قلب انسان می تواند خون را ۱۰ متر 
به بیرون پرتاب کند؟

آیا می دانس��تید متداول ترین ن��ام در دنیا محمد 
است؟

آیا می دانستید ستاره دریایی مغز ندارد؟
آیا می دانستید زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک 

می زنند؟
آیا می دانستید لئوناردو داوینچی قیچی را اختراع 

کرد؟
آیا می دانس��تید درآمد مایکل جوردن از کمپانی 
 نایک، بی��ش از درآمد تمام کارکن��ان این کمپانی 

در کشور مالزی است؟

آیا می دانستید هر انسانی در طول زندگیش به طور 
میانگین ۸ عنکبوت را در حال خواب می خورد؟

 آیا می دانس��تید مقاومت موش صحرایی در برابر 
بی آبی بیشتر از شتر است؟

آیا می دانس��تید جمعیت میمون های هند بالغ بر 
۵۰ میلیون است؟

آیا می دانستید زرافه تار صوتی ندارد و الل است و 
نمی تواند هیچ صدایی از خود در آورد؟

آیا می دانس��تید موش های صحرایی چنان سریع 
 تکثیر پیدا م��ی کنند، ک��ه در عرض هج��ده ماه 
 دو موش صحرای��ی قادرن��د یک میلی��ون فرزند 

داشته باشند؟
آیا می دانس��تید روباه ها همه چیز را خاکس��تری 

می بینند؟
آیا می دانستید اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون 

هستند؟

- برای آدم ها چه آنها که برای��ت عزیزترند چه آنها که 
فقط دوستند...!!

خاطره های خوب بساز... آنقدر برایشان خوب باش که 
اگر روزی هر چه بود گذاشتی و رفتی...!!!

در کنج قلب شان جایی برایت باشد... 
تا هرزگاهی بگویند: کاش بود...!

هرزگاهی دست دراز کنند و بخواهند باشی! 
هرزگاهی دلتنگ بودنت شوند... می دانم سخت است... 

ولی... تو خوب باش...
 - تا به ح��ال دقت ک��رده اید ک��ه چه چی��زی باعث
  استرس ش��ما می ش��ود وبهره وری ش��ما را کاهش

 می دهد؟ دلیل این موضوع عدم تمرکز است.
- آدم ها بای��د توی زندگی ش��ان پای خیل��ی چیزها 

بایستند. 
پای حرف هایی که می زنن��د، قول هایی که می دهند، 
اشتباهاتی که می کنند، احساساتی که بروز می دهند، 

نگاه هایی که از عمق ج��ان می کنند، نوازش هایی که 
 با سرانگشتان شان می کنند، دوس��تت دارم هایی که 
می گویند، زندگی هایی که می بخش��ند، عشق هایی 

که نثار می کنند. 
پ��ای  زندگیش��ان  ت��وی  بای��د  ه��ا   آدم 

انتخاب های شان بایستند. 
زندگی مواجهه ابدی آدم هاست با انتخاب های شان.... 
- لوگ��وی ش��ما لبخندت��ان اس��ت. کارت اعتب��اری 
 تان ش��خصیت  تان اس��ت عالمت تجاری ت��ان انرژی 

مثبتی است که با هر لبخند داد و ستد می کنید... 
- بزرگ ترين اشتباهی كه ما آدما در رابطه هامون 

می كنيم اين است كه: 
نیمه می شنویم

یک چهارم می فهمیم 
هیچی فکر نمی کنیم. 

و دو برابر واکنش نشون می دهیم. 

یکی از اساتید دانشگاه می گفت در دوره تحصیالتم در 
آمریکا در یک کار گروهی با یک دختر آمریکایی به نام 
کاترینا و همین طور فیلیپ، که نمی ش��ناختمش هم 

گروه شدم. 
از کاترینا پرسیدم فیلیپ رو می شناسی؟ 

کاترینا گف��ت: آره، همون پس��ری که موه��ای بلوند 
قشنگی داره و ردیف جلو میشینه! 

گفتم نمی دونم کیو می گی! گفت همون... پسر خوش 
 تیپ که معموال پیراهن و ش��لوار روشن شیکی تنش 
می کنه! گفتم نمی دون��م منظورت کیه؟ گفت همون 

پسری که کیف و کفشش همیشه ست هست با هم!
بازم نفهمیدم منظورش کی بود! کاترینا تن صداشو یکم 
پایین آورد و گفت فیلیپ دیگه، همون پسر مهربونی که 

روی ویلچیر میشینه... 
این بار دقیقا فهمیدم کیو می گه ولی به طرز غیر قابل 
باوری رفتم تو فکر... آدم چقدر باید نگاهش به اطراف 

مثبت باش��ه که بتونه از ویژگی های منفی و نقص ها 
چشم پوشی کنه.... 

چقدر خوبه مثب��ت دیدن اگر کاتری��ن از من در مورد 
فیلپ می پرسید چی می گفتم؟ حتما سریع می گفتم 

همون معلوله دیگه!!
وقتی نگاه کاترینا رو با دید خودم مقایسه کردم خیلی 
خجالت کش��یدم. چقدر عالی می شه اگه ویژگی های 
مثبت افراد رو بیش��تر ببینیم و بتونیم از نقص هاشون 

چشم پوشی کنیم. 
دنیا... 

 به شایس��تگی هایت پاس��خ می دهد نه ب��ه آرزوهایت 
پس شایسته آرزوهایت باش. 

چه بسیار انسان ها دیدم تن شان لباس نبود!
و چه بسیار لباس ها دیدم که درونش انسانی نبود!

به هر کس نیکی کنی او را ساخته ای و به هر کس بدی 
کنی به او باخته ای پس بیا بسازیم و نبازیم. 
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خبراخبار ويژه

ــتيكر تبديل كرده و  ــاى خانم معلم را به اس دختر دانش آموز كه عكس ه
در تلگرام منتشر كرده بود، نمى دانست شوخى او باعث دردسرش مى شود. 
ــكايتى  ــان رضوى با طرح ش خانم معلمى با حضور در پليس فتاى خراس
مدعى شد فردى با عكس هاى او استيكر درست كرده و آن را در شبكه هاى 

اجتماعى تلفن همراه پخش كرده است.
ــه رفته بودم، متوجه  وى در اظهاراتش گفت: چند روز پيش كه به مدرس
ــدم. در ادامه  ــبت به خودم ش ــم و دانش آموزان نس ــر رفتار همكاران تغيي
ــده و در تلگرام دست به دست  پى بردم، با عكس من استيكرى درست ش
ــت زده و آبروى كارى ام را  ــى به اين كار دس ــود. نمى دانم چه كس مى ش

برده است.
ــن متهم اينترنتى  ــس فتا براى يافت ــكايت خانم معلم، تحقيقات پلي با ش
آغاز شد تا اين كه دو روز پيش ردى به دست آوردند كه نشان مى داد يك 

دختر دست به اين كار زده است. 
با هماهنگى قضايى دختر دانش آموز دستگير شد كه در ابتدا به دروغگويى 
ــه ماموران فتا  ــد، اما زمانى ك ــراى فرار پيدا كن ــايد راهى ب پرداخت تا ش
ــى كردند، عكس هاى خانم معلم و  گوشى تلفن همراه و لپ تاپ او را بررس

استيكرهاى ساخته شده را كشف كردند.
دختر نوجوان در ادامه تحقيقات پليسى درحالى كه به شدت دچار عذاب 
ــده و از كارى كه انجام داده ناراحت بود، به ناچار سكوت خود را  وجدان ش
شكست و گفت: خانم معلم از ما خواسته بود كار تحقيقاتى سختى را انجام 
دهيم كه ما تصميم گرفتيم با گرفتن عكس از او استيكر بسازيم. بنابراين 
نقشه اى طراحى كرديم تا در روزى كه قرار بود يكى از دوستانم كنفرانس 
دهد، بقيه همكالسى هايم حواس معلم را پرت كنند تا من بتوانم با گوشى 
ــه كنم. وى اضافه كرد: چند روز  تلفن همراه عكس هايى از خانم معلم تهي
ــتيكرهايى از خانم معلم را كه در حالت هاى مختلف بود، طراحى و  بعد اس
ــتيكرهاى ساخته شده از  ــال كردم. به اين ترتيب اس از طريق تلگرام ارس
ــراد غريبه  ــوزان، معلمان و اف ــه ميان دانش آم خانم معلم طى چند هفت
ــد. هدفم از اين كار فقط يك شوخى بود و  ــت ش ــت به دس در تلگرام دس
گمان نمى كردم شوخى ما منجر به آن شود كه مشكالتى براى خانم معلم 
مهربان مان به وجود آيد. اشتباه كردم و از خانم معلم درخواست بخشش 

دارم.
با اعتراف هاى دختر نوجوان و ابراز ندامت وى، معلم نيز او را بخشيد.

ــف بيش از 15 هزار نخ سيگار  ــتان گلپايگان از كش  فرمانده انتظامي شهرس
خارجي و تعداد10 بسته تنباكوي قاچاق در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
ــاطي اظهار كرد: ماموران انتظامي شهرستان گلپايگان در بازديد  حسين بس
از يك واحد صنفي تعداد 15 هزار نخ انواع سيگار قاچاق فاقد هولوگرام و تعداد 

10 بسته تنباكوي قاچاق كشف كردند.
وي با اشاره به اينكه سيگارها با مارك هاي گوناگون بودند، افزود: در اين زمينه 
يك نفر دستگير و براى سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد. 
ــا قاچاقچيان كاال را يكي از  ــتان گلپايگان، برخورد ب فرمانده انتظامي شهرس
ــان كرد: نيروي انتظامي با اين افراد  ــت و خاطرنش وظايف اصلي پليس دانس

به شدت مقابله خواهد كرد و اجازه جوالن و سركشي به آنها نخواهد داد.

ــى اعالم يك فقره  ــاني پليس اصفهان اظهار كرد: در پ رييس مركز اطالع رس
ــوارن پليس راه  ــه بالفاصله مام ــژو 405 در محور كوهپاي ــواري پ واژگونى س
اصفهان- نائين به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ غالمرضا شهرياري افزود: 
متاسفانه در اين حادثه دختربچه اى دو ساله به دليل شدت جراحات وارده در 
دم فوت كرد و پدر و مادرش به شدت مصدوم شدند. وى تصريح كرد: كارشناسان 
پليس راه، علت وقوع اين حادثه را عدم توجه به جلو از سوى راننده اعالم كردند.

ــرعت مطمئنه رانندگي كنيد و از پرداختن  شهريارى تاكيد كرد: با س
به اموري كه باعت حواس پرتي شما هنگام رانندگى مي شود، بپرهيزيد.

ــاله در مغازه اى واقع در خيابان فردوسى اصفهان، هنگام  جوانى 26 س
ــدت دچار  ــقوط كرد و به ش ــتفاده از باالبر در چاه غير ايمن آن س اس
ــاعت 13 و 25 دقيقه بود كه صداى زنگ آماده باش  ــد. س جراحت ش
ــانى به صدا درآمد و ماموران آتش نشان  ــماره 5 آتش نش ــتگاه ش ايس

بالفاصله همراه با تجهيزات نجات به محل حادثه اعزام شدند. 
بر اساس اين گزارش، ماجرا از اين قرار بود كه يك جوان 26 ساله هنگام 
ــى، در چاهك  ــتفاده از باالبر در يكى از مغازه هاى خيابان فردوس اس
ــده بود. اين گزارش  ــقوط كرده و به شدت مصدوم ش غير ايمن آن س
حاكى است، آتش نشانان به سرعت با اتخاذ تدابير ايمنى و ثابت كردن 
ــه همكف منتقل  ــدوم، وى را به طبق ــاى ضربه   ديده بدن مص بخش ه
ــر، گردن و كمر دچار  كردند. گفتنى است، اين پسر جوان از ناحيه س

آسيب ديدگي شد.

ــتان  ــي انتظامي اس ــي فرمانده ــاون اجتماع مع
ــارق حرفه اي داخل خودرو و  از دستگيري دو س

كشف50 فقره سرقت خبر داد.
ــاون اجتماعي  ــي مع ــرهنگ جهانگير كريم  س
ــتان اصفهان گفت: در پي  فرماندهي انتظامي اس
وقوع چندين فقره سرقت داخل خودرو در محدوده 
جنوب شهر اصفهان، شناسايي و دستگيري عامل 
ــتور كار ماموران  ــرقت ها در دس يا عوامل اين س

پليس آگاهي قرار گرفت .

ــترده اي  وي ادامه داد: كارآگاهان تحقيقات گس
ــت آوردن  ــن زمينه آغاز كردند و با به دس را در اي
ــارق  ــرقت دو س ــي در محل هاي س ــرنخ هاي س
ــايي و پس از هماهنگي با مقام  حرفه اي را  شناس

قضائي دستگير كردند.
ــرد: در بازجويي هاي  ــرهنگ كريمي اضافه ك س
ــرقت  ــارق50 فقره س ــل آمده از اين دو س به عم
كشف شد كه در اين زمينه پرونده تشكيل و هر دو 
متهم جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي 

تحويل داده شدند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
در پايان به همشهريان توصيه كرد: اگر خودروي 
خود را در پاركينگ داراي نگهبان پارك مي كنيد، 
ــوئيچ را تنها به نگهبان تحويل  در صورت لزوم س
دهيد، عالوه بر قفل و زنجير كردن خودرو، از قفل 
بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل 
ــودرو، از پيچ هاي  ــاي خ ــر روي چرخ ه كنيد، ب

قفل دار و محافظت كننده استفاده كنيد.

شوخى استيكرى دختر دانش آموز 
با خانم معلم

توقيف 15 هزار نخ سيگار قاچاق 
در گلپايگان اصفهان

واژگونى پژو 405، كودك دو ساله را 
به كام مرگ كشيد

در يكى از مغازه هاى خيابان فردوسى اصفهان؛

سقوط جوان 26 ساله 
در چاهك غيرايمن باالبر 

اعتراف سارقان داخل خودرو به 50 فقره سرقت

ــرش او را 16  ــد پدر پي دختر نوجوان وقتى متوجه ش
ــت،  ــت فروش فروخته اس ــان به يك دس ميليون توم

از خانه فرار و از پدرش شكايت كرد.
دختر نوجوانى با مراجعه به دادسراى يافت آباد از قاضى 
ــت كرد اجازه ندهد پدر پيرش او را  پرونده اش درخواس

در برابر دريافت پول، شوهر دهد.
ــتان  ــاله به نام زيبا كه خود را تبعه افغانس دختر 16 س
معرفى مى كرد، به قاضى پرونده گفت: حدود 24 سال 
قبل پدر و مادرم از افغانستان به ايران آمده و در خيابان 
زمزم ساكن شدند. من در ايران به دنيا آمدم و در هفت 
سالگى به مدرسه رفتم. وقتى سه كالس درس خواندم 
پدرم با ادامه تحصيلم مخالفت كرد و خانه نشين شدم. 
ــر جوانى را  ــاله بودم كه پدرم بحث ازدواج با پس 12 س
مطرح كرد كه من مخالفت كردم. او هميشه دوستانش 
ــى آورد و خانه  ــه خانه م ــرف مواد مخدر ب را براى مص
ــده بود تا اين كه دو ماه قبل پدرم گفت،  برايم جهنم ش
ــرش كه در مشهد است  يكى از دوستانش مرا براى پس
خواستگارى كرده و پدرم نيز مرا با دريافت 16 ميليون 
ــت. پدرم گفت 9 ميليون تومان  تومان به او فروخته اس
ــت وقتى من نزد او  از اين پول را پيش گرفته و قرار اس
ــر ديگرم را هم  ــه خواه ــم، بقيه پول را بگيرد. او س رفت
با گرفتن پول فروخته بود و برخى از آنها حتى ازدواج هم 

نكرده اند و به نوعى برده شده اند.
ــل يكى از  ــال قب ــادم مى آيد10 س ــه كرد: ي وى اضاف
ــا دريافت800 هزار  ــاله بود ب خواهرانم را وقتى 12 س
ــد از مدتى  ــاله فروخت كه بع ــردى 35 س تومان به م
خواهرم از خانه مرد خريدار گريخت. دو خواهر ديگرم 
نيز به همين شيوه ازدواج كردند و االن در افغانستان و 
مشهد به زور با مردانى كه هيچ عالقه اى به آنها ندارند، 
زندگى مى كنند. پسر 25 ساله را كه قرار بود با دريافت 
ــتم در  پول به خانه اش بروم، دوبار ديده بودم و مى دانس
ــت و جوراب مى فروشد. هيچ  ــت فروش اس مشهد دس
ــتم در برابر پول زن  ــتم و نمى خواس ــى به او نداش حس
ــتش ندارم به همين دليل با پدرم  كسى بشوم كه دوس
ــم زد و گفت تو را فروخته ام و  مخالفت كردم كه او كتك

بايد زن پسر جوراب فروش شوى، نمى دانستم چه كنم 
اما همچنان جواب من منفى بود تا اين كه پدرم مرا در 

اتاق حبس كرد.
ــه داد: دو روز زندانى بودم تا اين كه  دختر نوجوان ادام
فهميدم پسر جوان مى خواهد به تهران بيايد و مرا به زور 
ــتم تا اين كه از پنجره  ــهد ببرد. هيچ راهى نداش به مش
اتاقم در طبقه اول به خيابان پريده و شبانه از خانه فرار 

كردم. البته با اين كار مشكالتم شروع شد. 
ــب ها  ــت روز صبح ها در خيابان مى چرخيدم و ش هش
ــادم آمد كه  ــه روز قبل ي ــز در پارك مى خوابيدم. س ني
ــن خاطر با او  ــم داريم به همي ــل در رباط كري يك فامي

تماس گرفتم و او به دنبالم آمد و سه روز است در خانه 
او زندگى مى كنم.

در اين مدت يك بار با پدرم صحبت كردم كه او ادعا كرد 
ــو تا من بقيه پول را بگيرم  تو زن پسر جوراب فروش ش
ــتم  ــودم طالقت را مى گيرم. مى دانس و يك ماه بعد خ
دروغ مى گويد و فقط به دنبال پول است به همين دليل 
ــتم. آقاى قاضى من مى خواهم در ايران  به خانه بازنگش
درس بخوانم و قصد ازدواج ندارم از شما هم مى خواهم 

پدرم را منصرف كنيد.
با ادعاهاى دختر 16ساله، قاضى حسن سرخيل دستور 

احضار پدر زيبا و تحقيقات از او را صادر كرد.

مفاد آرا
11/89 آگهى آرا  صادره موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى  فاقد سند رسمى
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك 
شهر ستان نائين باســتناد اسناد رسمى مالكيت مشــاعى و اسناد عادى تسليمى 
تصرفات مفروزى و مالكانه متقاضيــان زير را احراز نموده ، لــذا طبق ماده 3 قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى وماده 13 آئين 
نامه اجرائى آن نســبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد 
تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشته باشند بايستى  
پس از انتشــار اولين نوبت آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند 
و معترض بايد از تاريخ تســليم اعتراض به واحد ثبتى ظرف مدت يك ماه مبادرت به 
تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائى نمايد و گواهى تقديم دادخواست را از 
مراجع قضائى اخذ و به اداره ثبت محل تحويل دهد دراين صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارائه حكــم قطعى دادگاه اســت در صورتى كه اعتراض در مهلــت قانونى واصل 
نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه را به ثبت محل ارائه نكند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1-راى شماره 139460302031000678- 94/11/1 آقاى حسن بنده على نائينى فرزندعلى 
اكبر ششــدانگ يك باب خانه پالك ثبتى 29  اصلى واقع در نائين بخش 1 ثبت نايين 
به مســاحت 124,25متر مربع خريدارى عادى از صاحب جــان خالق پور نصرآبادى 

مالك رسمى 
2- راى شماره 139460302031000679-94/11/1 آقاى قاسمعلى ملك پورنائينى فرزند 
على اكبر دو دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه پالك ثبتى 1134  اصلى واقع در 
نائين بخش 1 ثبت نايين به مســاحت ششــدانگ 284,50  متر مربع خريدارى عادى 

ازمنصوره كسائى نائينى مالك رسمى
3- راى شــماره 139460302031000680-94/11/1 خانــم الهه عرب لطــف آباد فرزند 
حسين ششدانگ يك باب خانه احداثى در پالك ثبتى 16  اصلى واقع در انارك بخش 
4 ثبت نايين به مساحت 138 متر مربع خريدارى عادى مع الواسطه از على خاكسارى 

اناركى  مالك رسمى
4- راى شــماره 139460302031000681-94/11/1 خانم صغرى امينى آبچوئيه فرزند 
غالمعلى چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه احداثى در پالك قسمتى از 
294 اصلى واقع در مزرعه قلعدار بخش 19 اصفهان الحاقى به ثبت نايين به مساحت 
ششدانگ 611,60  متر مربع خريدارى عادى از غالمرضا كالنترى ونياز على جعفرى 

اژيه مالكين رسمى 
5- راى شماره 139460302031000682-94/11/1 آقاى امراله كالنترى فرزند غالمرضا 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه احداثى در پالك قسمتى از 294 اصلى واقع 
در مزرعه قلعدار بخش 19 اصفهان الحاقى به ثبت نايين به مساحت ششدانگ 611,60  
متر مربع خريدارى عادى از غالمرضا كالنترى ونياز على جعفرى اژيه مالكين رسمى

6- راى شــماره 139460302031000683-94/11/1 آقاى حسن شــريف فرزند على آقا 
چهاردانگ مشــاع ازششــدانگ زمين مزروعى پالك ثبتى 2473 اصلى واقع درمزرعه 
پريكان بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 1082 مترمربع خريدارى عادى از وراث 
على محمد ونســاء هردومعينى معين آباد مالكين رسمى مشــروط برحفظ كاربرى 

وعدم تفكيك
7- راى شــماره 139460302031000684-94/11/1 آقــاى مرتضى ســعيديان فرزند 
حسنعلى 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باســتثناء ثمنيه اعيانى باغ به پالك 
ثبتى 4 فرعى از 4045 اصلى واقع درروستاى همت آباد بخش 3 ثبت نايين بمساحت 
ششدانگ 7633 مترمربع خريدارى عادى از وراث فاطمه قادريان مالك رسمى مشروط 

بر حفظ كاربرى وعدم تفكيك
8- راى شــماره 139460302031000685-94/11/1 آقــاى مرتضــى ســعيديان
 فرزند حســنعلى 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششــدانگ باســتثناء ثمنيه اعيانى
 يكدرب خانه پالك ثبتى 3 فرعى از 4045 اصلى واقع درروســتاى همت آباد بخش 3 
ثبت نايين بمساحت ششدانگ 758,40 مترمربع خريدارى عادى ازوراث فاطمه قادريان 

مالك رسمى

9- راى شــماره 139460302031000686-94/11/1 آقــاى مرتضى ســعيديان فرزند 
حسنعلى 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء ثمنيه اعيانى زمين مزروعى 
پالك ثبتى 12 فرعى از 4045 اصلى واقع درروســتاى همت آبــاد بخش 3 ثبت نايين 
بمســاحت ششــدانگ 6286 مترمربع خريدارى از وراث فاطمه قادريان مالك رسمى 

مشروط برحفظ كاربرى وعدم تفكيك
تاريخ انتشارنوبت اول: 94/11/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/11/25
م الف:329  اباذر مهيمن - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نائين

مفاد آرا
11/125 آگهى مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
آرايى كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توســط هيات حل اختالف مستقردر اداره 
ثبت اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجراى ماده 3 قانون مذكور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود تا شخص 
يا اشــخاصى كه به آراى مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهى ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم 
نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد 

ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
1)راى شماره 139460302032000145 مورخ 1394/07/15 خانم توران وفائى فرزند سيد 
محمد ششدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قسمتى از ششدانگ پالك 105 اصلى 
عليا روستاى سنجدستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 67/08مترمربع مالك 

رسمى.
2) راى شــماره 139460302032000146 مــورخ 1394/07/15 آقاى رضــا وفائى فرزند 
محمدحسن ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قسمتى از ششدانگ پالك 105 
اصلى عليا روستاى سنجدستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع 

(به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى) مالك رسمى. 
3) راى شــماره 1392114402032000147 مــورخ 1393/07/15 خانم اللــه وفائى فرزند 
محمدحسن ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قسمتى از ششدانگ پالك 105 
اصلى عليا روستاى سنجدستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع 

(به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى) مالك رسمى.
4) راى شــماره 139460302032000149 مورخ 1394/07/15 آقاى بهــروز وفائى فرزند 
محمدحسن ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قسمتى از ششدانگ پالك 105 
اصلى عليا روستاى سنجدستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع 

(به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى) مالك رسمى.
5) راى شماره 139460302032000150 مورخ 1394/07/15 آقاى سيد مهدى وفائى فرزند 
سيد محمد ششدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قســمتى از ششدانگ پالك 105 
اصلى عليا روستاى سنجدستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع 

مالك رسمى.
6) راى شماره 139460302032000072 مورخ 1394/03/20 خانم عظمته امامى اردستانى 
فرزند مجدالدين ششدانگ يك باب ســاختمان بر روى قســمتى از ششدانگ پالك 
28 اصلى عليا روســتاى آردران واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به شماره 307/93 

مترمربع انتقال رسمى از طرف محمدحسن احسانى مالك رسمى.
7) راى شماره 139460302032000177 مورخ 1394/08/27 خانم هايده مهربخش فرزند 
هوشــنگ ششــدانگ يكباب خانه بر روى قسمتى از ششــدانگ پالك 7 اصلى عليا 
روستاى برگهر واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 307/74 مترمربع انتقال 

رسمى از طرف حسين دهقانى مالك رسمى.
تاريخ انتشار نوبت اول:1394/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/11/25

م الف:895 خيراله عصارى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان

حصر وراثت
11/167 آقاى رضا يوسفى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به كالسة 
58/94ش2 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان عباس يوسفى ده نوئى بشناسنامه 7714 در تاريخ 1394/10/26 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پسر 
به نام رضا يوسفى به شماره شناسنامه 3 و دو دختر به نامهاى 1- افسانه يوسفى 
به شماره شناسنامه 6 و 2- فاطمه يوسفى ده نوئى به شماره شناسنامه 166 و يك 
همسر دائمى به نام بى بى يوسفى على آبادى به شماره شناسنامه 14 والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:898 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف اردستان 
تحديد حدود اختصاصى 

11/168 شماره:1394/03/172030-1394/11/15 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
قطعه ملك پالك شــماره 1167 معــروف به پاى قبر حاجى حســين و ششــدانگ 
قطعه ملك پالك شــماره 1182 معروف به كوير حســن واقعات در مهاباد 51 اصلى 
دهستان گرمســير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام 
آقاى محمد زارعى فرزند رضا در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى 
آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالكهاى مرقوم در روزهاى يكشــنبه و دوشنبه مورخ 
2و1394/12/3 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهى به كليه مالكين مجاور 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 
تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشار:94/11/10 

م الف:897 خيراله عصارى - رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
ارزيابى ثمنيه اعيانى 

11/169 شــماره:1394/37/171799-1394/11/5 نظر به اينكه جنابعالى مالك بهاى 
ثمنيه اعيانى 18 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 5798 فرعى واقع در زواره 
16 اصلى دهستان گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان كه قبل از استانداردسازى 957 
باقيمانده بوده ميباشيد و از طريق اجراى قانون تعيين تكليف اراضى فاقد سند رسمى 
راى شماره 128 مورخه 93/09/06 ششدانگ يكباب خانه به استنثاى بها ثمنيه اعيانى 
و همچنين راى شــماره 928 مورخه 93/10/17 ششدانگ يكباب دكان به استثناى بها 
ثمنيه اعيانى به نام آقاى مصطفى صادقى فرزند اكبر صادر شده است و كارشناس 
رسمى دادگسترى طى برگ ارزيابى شماره 726 مورخه 94/10/20 اعالم نموده ارزش 
بهاى ثمنيه اعيانــى 18 پالك مذكور كه فعــال به صورت ششــدانگ يكباب خانه و 
ششدانگ يكباب دكان درآمده جمعا برابر با 1475000 ريال مى باشد و بابت آن مبلغ 
1475000 ريال به حساب سپرده اين اداره واريز گرديده است لذا مراتب آگهى تا از تاريخ 
انتشار در ســاعت ادارى به اين اداره مراجعه و نســبت به دريافت آن اقدام نماييد و 
چنانچه نسبت به ارزيابى فوق الذكر اعتراض داريد ظرف مدت يكماه به دادگاه صالحه 
مراجعه و طرح دعوى نموده و گواهى آن را به اين اداره ارائه نماييد در غير اينصورت 
بهاى ثمنيه اعيانى اسناد مالكيت 18 حبه مشــاع از پالك مذكور كه فعال به صورت 
ششــدانگ يكباب خانه و ششــدانگ يكباب دكان درآمده حذف مى گردد.م الف:896 

فدايى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
فقدان سند مالكيت

11/170 آقاى احمد زمانى فرزند رمضانعلى  به اســتناد يك برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي اســت كه سند مالكيت تمامت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين بمساحت 240 مترمربع شماره 9829 فرعى از  يك 
اصلى  واقع در ميمه جزءبخش ثبتى ميمه كه در صفحه 537 دفتر173 امالك ذيل ثبت 
28311   به نام نامبرده ثبت و صادر و تسليم گرديده و معامله ديگرى نيز انجام نشده 
است و سابقه تامين و بازداشت ودر قيد رهن و وثيقه نيز نميباشد به علت جابجايى 
اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون درخواست سند مالكيت المثني نموده است طبق 
تبصره يك اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هركس 

مدعي انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده ) نسبت به آن ويا وجود سند 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبا" ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه كننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد شد. رئيس ثبت ميمه – حسين نوروز                   
تحديد حدود اختصاصى 

11/188 شــماره:1394/04/173010-1394/11/6 چون تمامى ششدانگ يكباب حياط 
خانه پالك 241 فرعى از شــماره 37-اصلى واقع در كشــه بخــش 11 ثبت نطنز كه 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى و به موجب راى شــماره 139360302033001651 مورخه 
1394/12/11 هيات قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
در سهم آقاى عباس آگاهى فرزند جمشــيد برقرار گرديده است و بنامش در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در روز 1394/12/04 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 
تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشار:94/11/10 

م الف:358 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى 

11/189 شــماره:1394/04/172955-1394/11/6 چون تمامى ششدانگ يكباب خانه 
پالك شماره 241 فرعى از 37-اصلى واقع در كشه بخش 11 ثبت نطنز كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتى و به موجب راى شماره 139460302033000211 مورخ 1394/04/25 هيات 
قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى در سهم قاسم آگاهى 
فرزند جمشيد برقرار گرديده اســت و بنامش در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز 1394/12/04 ســاعت 
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 ســاعت مقــرر در اين آگهى در محــل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشار:94/11/10 م الف:359 عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
احضار متهم 

11/190 شماره درخواست:9410463624700008 شــماره پرونده:9409983624700272 
شماره بايگانى شعبه:940286 نظر به اينكه در پرونده كالسه 940286 بازپرسى متهم 
مرتضى اكبريان فرزند حسين به اتهام فحاشى نسبت به آقاى سعيد دهقانى از طرف 
اين دادســرا تحت تعقيب مى باشــد و باتوجه به مجهول المكان بودن نامبرده بدين 
وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به ايشان ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اردستان 
جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد 
مقرر اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف:899 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى 

وانقالب شهرستان اردستان
تحديد حدود اختصاصى 

11/208 شــماره:1394/04/173041-1394/11/6 چون تمامى ششدانگ يكباب خانه و 
حياط در كوى پشت مشهد پالك 860 فرعى از 129-اصلى واقع در جزن بخش 9 ثبت 
نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محمد مهر پور فرزند رضا و غيره در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در روز 1394/12/11 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 
تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشار:94/11/10 

م الف:360 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز

مـردى دختـرش را 16 ميليون 
تومان فروخت



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
نزديك ترين مردم به خدا و رســول او، كســى 

است كه آغازگر سالم باشد.
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آشپزى

گوناگون

    

ــرغ 2 عدد، ــرم،زرده تخم م ــرم، آرد250 گ ــره 125 گ مـواد اوليه:ك
ــق چايخورى، ــكرى 1 قاش ــق چايخورى، وانيل ش بكينگ پودر1 قاش

شكر 125 گرم، نمك يك سوم قاشق چايخورى.
ــدد، ــرغ 1 ع ــم م ــفيده تخ مـاده رنگـى روى بيسكوييت:س

پودر قند 130 گرم، آبليمو 2 قطره، رنگ خوراكى مقدارى.
طرز تهيه: تخم مرغ و كره را30 دقيقه قبل از شروع كار از يخچال خارج 
ــه اى بريزيد  ــكر را داخل كاس ــند.كره و ش كنيد تا به دماى محيط برس
ــودر، نمك،  ــپس آرد، بكينگ پ ــود، س و با همزن بزنيد تا كرم رنگ ش
وانيل شكرى و زرده هاى تخم مرغ را اضافه كنيد.پس از اضافه كردن تمام 

مواد آنها را با نوك انگشتان دست مخلوط كنيد، پس از اينكه
ــد. خمير را داخل ــت مواد را ورز دهي ــدند كمى با دس خوب تركيب ش

ــزر قرار دهيد تا  ــه نايلونى بگذاريد و به مدت30 دقيقه داخل فري كيس
ــتراحت از يخچال خارج كنيد و روى  استراحت كند. خمير را پس از اس
ــپس نوارهايى به طول ــانتيمتر باز كنيد س ــطح كار به قطر 1-2 س س

ــى بيندازيد،  ــينى كاغذ روغن ــت از خمير برش بزنيد.كف س يك انگش
ــل فرى كه  ــر بچينيد و داخ ــينى ف ــاى خميرى را با فاصله در س نواره
ــن كرده ايد و گرم شده است  از قبل با دماى180 درجه سانتيگراد روش
به مدت10-15 دقيقه قرار دهيد. براى تهيه قسمت رنگى بيسكوييت بايد 
سفيده تخم مرغ را داخل كاسه اى بريزيد و با همزن بزنيد تا حالت برفى 
ــپس پودر قند، آبليمو و يدا كند ( وقتى ظرف را برمى گردانيد نريزد ) س

رنگ خوراكى را اضافه كنيد و خوب مخلوط كنيد تا يك دست شود.
ــدن داخل اين كرم بزنيد، سپس  ــكوييت ها را پس از خنك ش سر بيس
ــك شود(مدت2-1ساعت  روى لبه ميز قرار دهيد تا در معرض هوا خش

زمان براى خشك شدن كرم الزم است.)

ــناخته  ــام « آربل دال مورته» نيز ش ــپانيايى به ن اين درخت در زبان اس
ــت. بنابر كتاب ركوردهاى  ــود كه به معناى « درخت مرگ» اس مى ش
ــت جهان ــت خطرناك ترين درخ ــرگ در حقيق ــيبچه م ــس، س گين

است.
 (Hippomane mancinella) ــرى ــر زه ــا انجي ــيبچه مرگ ي س
ــاحلى نيز شناخته مى شود بومى مناطق  كه گاهى اوقات به نام سيب س
ــزى، كارائيب و  ــكاى مرك ــمالى، آمري ــيرى جنوب آمريكاى ش گرمس

بخش هايى از شمال آمريكاى جنوبى است.
ــاورزى فلوريدا تشريح كرده است،   آن گونه كه موسسه غذا و علوم كش
ــتند  ــمى هس ــيبچه مرگ فوق العاده س ــى بخش هاى درخت س تمام
ــنده  ــى از اين درخت مى تواند كش ــوردن هر بخش ــل با آن يا خ و تعام

باشد. 
ــق  Euphorbia) تعل ــا ( ــس يوفوربي ــه جن ــرگ ب ــيبچه م س

دارد.
ــيره اى غليظ توليد مى كند كه از هر قسمت آن - پوست   اين درخت ش
ــت ــود و در تماس با پوس ــا و حتى ميوه - خارج مى ش درخت، برگ ه

 مى تواند تاول هاى شديد ايجاد كند.
ــت اما جدى ترين  ــموم اس ــترده اى از س ــيره حاوى طيف گس  اين ش
واكنش ها از فوربول، يك تركيب آلى كه به خانواده دى ترپن استرها تعلق 

دارد، ناشى مى شود.
ــر  ــود فك ــى ش ــل م ــى در آب ح ــه راحت ــول ب ــه فورب ــى ك  از آنجاي
ــز  ــى را ني ــك روز باران ــرگ در ي ــيبچه م ــت س ــر درخ ــتادن زي ايس
ــيره  ــاران حاوى ش ــرات ب ــرا قط ــرون كنيد زي ــود بي ــر خ ــد از س باي
ــب  ــت را موج ــوختگى پوس ــد س نن ــى توا ــز م ــت ني ــن درخ اي

شوند.
ــى  ــك اين درخت ناش ــوه هاى كوچ ــوى مي ــن تهديد از س  جدى تري
ــد زيرا  ــنده باش ــيبچه مرگ مى تواند كش ــود. خوردن ميوه س مى ش
ــت  ــدون بازگش ــه اى ب ــه نقط ــدن را ب ــهال ب ــديد و اس ــتفراغ ش اس

مى رسانند.

بيسكوييت هاى كبريتى فانتزى

خطرناك ترين درخت جهان!

مهارت هاى زندگى

ــد.  ــته باش ــت كه به تيز كردن قيچى نياز نداش كمتر زن خانه دارى اس
ــوند.  ــتفاده، كند مى ش ــد از مدتى اس ــى ها بع ــور طبيعى، قيچ به ط
شايد برخى از افراد ترجيح دهند قيچى كهنه را دور بيندازند و يك قيچى 
نو بخرند در صورتى كه به راحتى مى توان تيغه هاى قيچى را در خانه تيز 
كرد؛ بنابراين قبل از دور انداختن قيچى كه تيغه هاى آن كند شده است، 

راهكارهاى زير را امتحان كنيد.
وسايل مورد نياز:

سنگ چاقو تيزكن، فويل آلومينيمى و كاغذ سنباده. قبل از شروع مراحل 
تيز كردن تيغه هاى قيچى، شما بايد موارد ذكر شده را از بازار تهيه كنيد.

روش هاى تيز كردن قيچى:
1 - با سنگ چاقو تيزكن چند بار روى تيغه هاى قيچى بكشيد و در پايان 
براده هاى قيچى را از روى آن ها تميز كنيد. توجه داشته باشيد كه هيچ 

براده اى روى قيچى نماند، چرا كه باعث زنگ زدن آن مى شود.
2 - از شيشه براى تيز كردن قيچى استفاده كنيد. عالوه بر اين كه بايد 
مراقب دست تان باشيد، يك ليوان شيشه اى ارزان قيمت و بى استفاده 
ــيد. همچنين مى توانيد از يك بطرى شيشه اى  را روى لبه قيچى بكش
ــتفاده كنيد و قيچى را تا زمانى كه به اندازه دلخواه تيز شود، دور لبه  اس

آن بكشيد.
3 - قيچى هاى ظريف مانند خياطى و كاردستى را با بريدن يك يا چند 
كاغذ آلومينيمى تيز كنيد. بهتر است از كاغذ آلومينيمى ضخيم استفاده 

كنيد تا تيزتر شود.
ــد.  ــما تيز تر خواهد ش ــنباده، قيچى ش ــا چند بار بريدن كاغذ س 4 - ب
ــوييد و خشك كنيد. بعد از انجام  پس از اين كار، تيغه هاى قيچى را بش

مراحل ذكر شده، شما يك قيچى تيز خواهيد داشت.

نحوه تيز كردن قيچى هاى خانگى

معرفى كتاب

ــته « ژينوس  ــران» نوش ــينماي اي ــش زن در ادبيات س ــاب « نق كت
ــى  ــينمايى ايران بررس نازك كار» حضور و جايگاه زن را در ادبيات س

مى كند.
ــاخه هاي متعدد و متنوع علمي  اگرچه در دهه هاي اخير، رشته ها و ش
و هنري و عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و اقتصادي، 
«جهت حصول به اوضاع مساعد و ايجاد تعادل در انگاره هاي جنسيتي»، 
ــان، همت خود را به شناخت،  هر يك به فراخور حال و حوزه  فعاليت ش
ريشه يابي و اولويت گذاري مسائل و مصايب زنان از يك سو و شناسايي 
ــوي ديگر، معطوف ساخته اند  ــي، از س رويكردها و راهبردهاي اساس
ــه راه حل هاي  ــي نيز، به ارائ ــف تقنيني و اجراي ــتگاه هاي مختل و دس
ــد، با اين حال،  ــكالت پرداخته ان ــائل و مش مقطعي، براي حل اين مس
ــي بوده ايم كه  ــاهد مطالعات و پژوهش هاي عميق و بنيادين كم تر ش
به نقد و بررسي الگوهاي ارائه  شده و تثبيت گشته از زن، در حوزه هاي 

گوناگون پرداخته باشد...
ــينما» و با  ــش به دو عرصه ي « ادبيات» و « س نگارنده با عالقه و گراي
توجه به نفوذ و گستره  غيرقابل انكار و اعجاب آور رسانه هاي تصويري، 
خصوصا « هنر هفتم» و رابطه  تنگاتنگ آن با « ادبيات سينمايي» و نيز، 
ــگ تصويري»،  ــي از « فرهن ــي لذت جوي ــن چيرگ ــر گرفت با در نظ
ــا و نيازهاي  ــي» و هم چنين گرايش ه ــدي از « كتاب خوان بر بهره من
ــو درانداخته، با انتخاب موضوع  امروز جامعه، در كتاب حاضر طرحي ن
ــينمايي ايران»، نحوه حضور و جايگاه زن را در  «نقش زن در ادبيات س
ــته  سينماي ايران،  ــينمايي» يا « فيلم نامه ها » مصور گش «  ادبيات س

ــاختن  ــان س ــا از اين زاويه، ضمن خاطرنش ــي قرار داده ت مورد بررس
ــات در عصر حاضر،  ــد و كاربردي ادبي ــر از جنبه هاي روزآم يكي ديگ
ــندگان  گامي هرچند كوچك جهت تبيين جايگاه زن و نوع نگاه نويس
ــبت به نحوه  طرح مسائل زنان و  ــيت نس آثار سينمايي، ايجاد حساس
ــينمايي» و رسانه هاي  ــيماي آنان در « ادبيات س شخصيت پردازي س
ــش زن در  ــح حضور و نق ــان صحي ــن تقويت جري ــي و هم چني جمع

دو عرصه  فرهنگي و فرهنگ ساز « ادبيات» و « سينما» بردارد.

نقش زن در ادبيات سينماي ايران

زيبـاترين كـاخ هـاى ايـرانى (2)

نگاهى گذرا به تاريخ ايران و آثار برجاى مانده از پيشينيان 
ــان مى دهد كه از ميان صدها و هزاران كاخ و كوشك  نش
ــاهان و حكمرانان براى  شكوهمند و پرزرق و برقى كه ش
خود ساختند، تنها شمار اندكى از آنها به جاى مانده است 
و از ميان اين شمار اندك نيز، تعداد كمى  از آنها كه به زمان 
ما نزديك تر بوده اند، صحيح و سالم مانده اند؛ بقيه ويران و 

نيمه ويران هستند.
با اين حال، حساب معماران و هنرمندانى كه اين كاخ ها را 

ــده،  بنا كردند و هنرها يا فنونى كه در آنها به كار گرفته ش
ــت؛ از آنجا كه اين دست  ــان جداس از حساب صاحبان ش
ــدند و  ــاخته مى ش ــرف هزينه هاى هنگفت س بناها با ص
ــان  بهترين معماران و هنرمندان هر عصر براى ساخت ش
ــن نمونه هاى  ــد از بهتري ــا را باي ــم مى آمدند، آنه گرد ه
ــروزه نيز  ــمار آورد؛ چندان كه ام ــه ش ــارى ايرانى ب معم
ــگرى ايران  ــرمايه ها و جاذبه هاى گردش از بزرگ ترين س

محسوب مى شوند.

ــور عراق  ــرى يا ايوان مدائن امروزه در قلمرو كش طاق كس
ــارى و بازتابى كه  ــى و معم ــر تاريخ ــا از نظ ــرار دارد، ام ق
ــته، آنقدر مهم است كه نمى توان  در شعر و ادب پارسى داش
ــن كاخ ياد نكرد.  ــرد و از اي ــتانى ايران نام ب از كاخ هاى باس
در دوره اى طوالنى از عصر ساسانيان، پايتخت ايران بر كرانه 
ــه اى بود از  ــگاه مجموع ــت. اين تخت ــرار داش رود دجله ق
ــع مدينه)  ــن (جم ــراب آن را مدائ ــه اع ــهرك ك هفت ش
ــه ضيافت هاى  ــرى ك مى خواندند. ايوان مدائن يا طاق كس
سلطنتى در آن برگزار مى شد، در شهرك اسبانبر قرار داشت 
ــرو اول، انوشيروان ساخته شد. آنچه  و احتماال در زمان خس
چشم بينندگان اين كاخ را خيره مى كرد، عظمت طاق ايوان 
ــارى تمام عيار  ــاهكار معم ــه در زمان خود يك ش آن بود ك
ــام بزرگى در معمارى  ــمار مى آمد. اين طاق، منبع اله به ش
ــت و در دوره جديد بناهايى چون سردر موزه  ايران بوده اس
ــن برج آزادى ــاخته آندره گدار) و طاق زيري ملى ايران (س

 (ساخته حسين امانت) با الهام از آن ساخته شده اند. 
ــال 1888 ميالدى بخش هايى از اين طاق  ــفانه در س متاس

ــى است. افزون  فروريخت و اكنون نيز نيازمند مرمت اساس
ــانى در حول و  ــرى، بقاياى ساير كاخ هاى ساس بر طاق كس
ــت. همچنين مزار سلمان فارسى،  حوش آن باقى مانده اس
صحابه ايرانى پيامبر اسالم (ص) كنار طاق كسرى قرار دارد. 

ــى (سده ششم تا  امپراتورى هخامنش
سوم پيش از ميالد) داراى سه پايتخت 
در تخت جمشيد، شوش و هگمتانه بود. 
ــهر شوش در خوزستان  از اين ميان، ش
ــاهان  ــتانى ش به عنوان تختگاه زمس
هخامنشى مورد استفاده قرار مى گرفت 
ــى در آنجا  ــلطنتى بزرگ و كاخ هاى س

ساخته شد.
ــوم  ــا، كاخ موس ــن كاخ ه ــى از اي يك
ــت كه بيش از ــوش اس به آپاداناى ش
 10 هزارمتر مربع مساحت دارد و داراى 
ــف  ــش از 110 فضاى معمارى كش بي
ــت. اين كاخ در زمان سلطنت  شده اس

داريوش اول يعنى در اواخر سده ششم 
ــده و از نظر  ــاخته ش پيش از ميالد س
ــيار شبيه  ــياق معمارى بس سبك و س
بناهاى داريوش در تخت جمشيد است. 
ــوش در دوره ناصرالدين ــاى ش آپادان
ــط يك زوج فرانسوى  ــاه قاجار توس  ش
ــادام ژان  ــل ديوالفوا و م ــام مارس به ن
ديوالفوا از زير خاك بيرون كشيده شد و 
بسيارى از آثار آن مانند سرستون سنگى 
ــى هاى  ــكل گاو و نيز كاش عظيم به ش
خشتى نقش برجسته با تصوير سربازان 
گارد جاويدان هخامنشى به موزه لوور 

پاريس منتقل شد.

ــله حكومت  ــير بابكان سرسلس اردش
ساسانيان است كه اين سلسله را بنيان 
ــتى را در ايران  ــب زرتش نهاد و مذه

رسميت بخشيد. 
ــهر گور  ــه ش ــود ك ــگاه خ او در تخت
ــروزى) در ايالت فارس  (فيروز آباد ام
ــا نهاد كه افزون  بود، كاخ بزرگى را بن
بر 9هزارمتر مربع مساحت داشت و بر 
آثار معمارى پس از خود تاثير شگرفى 

گذاشت. 
ــى از  ــير يك ــع كاخ اردش در واق
ــش درباره  ــراى پژوه ــم ب منابع مه
ــانى و تاثير آن بر  معمارى دوره ساس

معمارى ايران در دوره اسالمى  است. 
مهم ترين بخش كاخ اردشير سه تاالر 
گنبددار بزرگ است كه مجموعا تاالر 
بار عام را مى سازند و گنبد فوقانى آنها 
ــال  از نظر فنون معمارى در1800 س
ــراوان دارد. دو بخش  پيش اهميت ف
ــكونى  ــر كاخ، جنبه ادارى و مس ديگ

داشتند.
ــا 28 متر  ــز ب ــزرگ كاخ ني ــوان ب  اي
ــرض و 18 متر بلندا،  طول، 14 متر ع
ــد كه بعدا  ــه ايوان هايى ان نمونه اولي
ــكوه خود  ــن به اوج ش در ايوان مدائ

رسيدند.

شوش؛ آپـادانـاى داريوش

تيسفون؛ طاق كسرى

فيروزآبـاد فـارس؛ كاخ اردشير
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