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سفر به نخستین پایتخت ایران

کجا چطور بریم؟

در  آبگوشـت  و  انـواع آش  پخـت 
همدان به واسـطه سردسـیر بودن 
همچنیـن  دارد،  رواج  بسـیار 
دارد.  کوفتـه ای مخصـوص خـود 
خوردن آبگوشـت در سـفره خانه 
سـنتی یا صرف وعـده غذایی در 

منطقه خوش آب وهوای عباس آباد رنگ...

سـاختمان مـوزه هگمتانـه کـه در 
مرکـز محوطـه باسـتانی هگمتانـه 
قرار دارد، بین سـال های 25-1320 
شمسـی با عنوان مدرسـه پرورش 
فعال بـود. در دهـه 1350 به منظور 
و  پژوهشـی  برنامه هـای  اجـرای 

باستان شناسی به تملک مرکز باستان شناسی...

کجا چی  بخوریم؟

کجا چی ببینیم؟
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قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری به 
این موضوع اشاره کرد که هزاران اثر تاریخی ایران زیر خاک است. 
به گزارش ایس��نا در کرمانش��اه، مسعود س��لطانی فر در مراسم 
افتتاح هت��ل بین المللی الله بیس��تون که در محل کاروانس��رای 
تاریخی ش��اه عباسی بیستون راه اندازی ش��ده اظهار کرد: وسعت 
و پراکندگی آثار تاریخی باس��تانی در ایران زمین به حدی اس��ت 
که باستان شناس��ان معتقدن��د در ایران ح��دود 800 هزار تا یک 
میلی��ون مکان، بنا، س��ایت و اثر تاریخی وج��ود دارد که تاکنون 
فقط توانسته ایم 150 هزار مورد آنها را از دل خاک بیرون بکشیم. 
او افزود: در گوش��ه گوشه این سرزمین آثار و نشانه های مختلف 
تم��دن کهن ایرانی دیده می ش��ود و این برای هر گردش��گر یک 

فرصت ویژه است. 
مع��اون رئیس جمه��ور همچنین تصریح کرد: در ایران از س��ال 
1309 که قانون ثبت آثار تاریخی به تصویب رس��یده تاکنون 85 
س��ال می گذرد و در این مدت ما توانسته ایم تنها 31 هزار و 300 

اثر را به ثبت ملی برس��انیم. سلطانی فر با اش��اره به تعداد آثار ثبت جهانی 
ش��ده ایران، اظهار کرد: با وج��ود اینکه در یک مقطع محدود از تاریخ، کار 
ثبت جهانی آثار تاریخی ایران خوب پیگیری نش��د، اما امروز ایران 19 اثر 
ثبت جهانی شده دارد. وی گفت: از سوی دیگر ایران به عنوان یک کشور با 
بضاعت غنی فرهنگی و تاریخی نزدیک به 60 بنا در فهرس��ت موقت ثبت 
جهان��ی دارد و علت تأخی��ر در ثبت جهانی کردن این آثار این اس��ت که 
یونسکو ساالنه فقط یک اثر از هر کشور برای ثبت جهانی شدن می پذیرد. 
مع��اون رئیس جمهور در ادامه با اش��اره به ض��رورت بهره گیری از آثار و 
بناهای تاریخی گفت: در یک حس��اب سرانگش��تی اگ��ر بخواهیم برای هر 
اث��ر تاریخی کش��ور بین 5 تا 10 میلیارد تومان هزینه کنیم اعتبار بس��یار 
هنگفتی می طلب��د که تأمین چنین ارقامی برای س��ازمان میراث فرهنگی 
ممکن نیست، بنابراین رویکرد ما استفاده از توان و پتانسیل بخش خصوصی 

در این زمینه است. 
سلطانی فر یادآور شد: به دنبال آنیم که با استفاده از ظرفیت های صندوق 

احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی کشور و در چارچوب مقررات، بناهایی 
را ک��ه امکان واگذاری به بخش خصوصی دارند ب��ه آنها واگذار کنیم تا هم 
ش��اهد مرمت و ساماندهی آنها باشیم و هم حفاظت و نگهداری بیشتری از 

آنها در کنار بهره مندی از مواهبشان صورت گیرد. 
وی تأکی��د ک��رد: در چنین اقدام��ی بناهای تاریخی ضم��ن حفاظت و 

نگهداری بهینه به یک بنگاه اقتصادی ویژه نیز تبدیل خواهد شد. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری با اش��اره 
به اینکه س��ازمان میراث فرهنگی عرصه ای اس��ت ب��رای مصالحه اقتصاد و 
فرهنگ، گفت: در این س��ازمان ابعاد اقتصادی فرهنگ مشخص می شود و 

این مهم برای توسعه یافتن کشور بسیار حائز اهمیت است. 
سلطانی فر اظهار کرد: تا زمانی که ابعاد اقتصادی هنر و فرهنگ را تبیین 
نکرده و آنها را رش��د ندهیم، افراد فرهنگ دوس��ت و هنردوست ما اکثرا در 
مشکالت به سر می برند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ایران یک کشور موزه 
است گفت: گردش��گری ایران به چهار بخش جاذبه های تاریخی، فرهنگی، 
جاذبه ه��ای طبیعی، جاذبه ه��ای مذهبی زیارتی و جاذبه های گردش��گری 

س��المت تقسیم می شود و بقیه حوزه های گردشگری زیرمجموعه 
این چهار مورد است. 

او افزود: از مجموع پنج میلیون گردش��گر ورودی ایران در طول 
س��ال 93 حدود 50 درصد آنها مقصد اولیه ش��ان اماکن مذهبی 
و زیارتی ایران همچون مش��هد و قم ب��وده که اغلب آنها از اعراب 
و ش��یعیان کش��ورهای همس��ایه بوده اند و این نشان می دهد که 

پتانسیل گردشگری مذهبی در ایران تاچه حد باالست. 
سلطانی فر خاطرنشان کرد: در حال حاضر به سه دلیل معتقدیم 
که ش��رایط ویژه ای در گردشگری کشور به وجود آمده یا در حال 
به وجود آمدن است. دلیل اول حمایت همه جانبه مسئوالن کشور 
از مقام معظم رهبری گرفته تا ش��خص رئیس جمهور و سران سه 

قوه از مباحث گردشگری است. 
او ادامه داد: دلیل دوم ش��رایط مناسب سیاسی اقتصادی پس از 
تحریم اس��ت که این مهم در حال شکل گیری است و دلیل سوم 
ش��رایط نامطلوبی است که کشورهای همسایه ما دارند، به گونه ای 
که اغلب آنها درگیر جنگ، کشتار و ترور هستند و گردشگران واهمه دارند 
که به آن کشورها سفر کنند، لذا مقصد خود را از سوریه، مصر، عراق، تونس 

و لیبی به ایران تغییر خواهند داد. 
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: گردشگری حتماً می تواند موتور محرکه 

خروج اقتصاد ایران از رکود باشد. 
سلطانی فر با اشاره به اینکه تأمین اماکن اقامتی مناسب برای گردشگران 
هنور هم یکی از مش��کالت حوزه گردش��گری کشور اس��ت، گفت: در کل 
کشور 1100 هتل وجود دارد که تنها 130 مورد از این هتل ها پنج ستاره 
و چهار س��تاره هستند و این درحالی اس��ت که این هتل های پنج و چهار 

ستاره هم با استانداردهای جهانی فاصله دارند. 
او در پایان با اشاره به راه اندازی هتل بین المللی الله در کاروانسرای شاه 
عباس��ی بیس��تون اظهار کرد: انجام چنین اقداماتی به توس��عه گردشگری 
منطقه و کش��ور کم��ک ویژه ای خواهد کرد و ما از س��رمایه گذاران در این 

حوزه حمایت ویژه به عمل خواهیم آورد. 

رئیس سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد

هزاران اثر تاریخی ایران زیر خاک است
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هگمتان��ه دیروز و همدان ام��روز از زمان دولت ماد که 
به عنوان پایتخت انتخاب شد، مورد توجه قرار گرفت. این 
ش��هر آثار متنوعی مانند هگمتانه و گنج نامه از دوره های 
مختل��ف تاریخ��ی دارد، همچنین غار علی ص��در یکی از 
جاذبه های گردش��گری نام  آشناست. همدان همچنین با 
بوعلی سینا و باباطاهر به دل های بسیاری راه یافته است. 
گفته می شد که  »هگمتانه« نخستین شهر ایران است 
که حدود س��ال 728 پیش از میالد به دستور حاکم ماد 
به عنوان پایتخت بنا ش��د. هگمتانه ک��ه به معنای محل 
تجمع اس��ت پ��س از دوره ماد و در زمان هخامنش��یان 
پایتخت ییالقی باقی ماند. این شهر در دوره های اشکانی، 
سلوکی، ساسانی و پس از اسالم نیز اهمیت خود را حفظ 

کرد. 
مورخان بسیاری درباره این شهر نوشتند و توصیف های 
مختلفی صورت گرفت، از آن جمله هفت حصار، هر یک 
به رنگی بر گرد آن کشیده شده بود. باید یادآور شد که این 
باروها برای مراقبت از کاخ و گنجینه فرمانروا بنا شده بود 
و م��ردم عادی باید خانه های خود را بیرون از این دیوارها 

می ساختند. 
 این��ک بافت تاریخی هگمتانه در مرکز ش��هر همدان 
واقع ش��ده و بارها موضوع کاوش باستان شناس��ان ایرانی 
و خارج��ی قرار گرفته اس��ت. طی این کاوش ها اش��یای 
متعددی عالوه بر بخش های مختلفی مانند قس��متی از 
سیستم آبرس��انی، بناها و همچنین حصار دور آن کشف 
ش��د. هرچند کاوش های اخیر توس��ط زنده یاد مس��عود 
آذرنوش، نش��ان داد که هگمتانه متعلق به مادها نبوده و 
این پایتخت افسانه ای احتماال در جای دیگری از همدان 

واقع شده  است. 
با توجه به آنچه گفته شد، هگمتانه می تواند مبدأ خوبی 
برای س��فر و بازدید آثار در همدان باش��د. این مجموعه 
که با وس��عت تقریبی 25 هکتار در دو سوی خیابان قرار 
دارد چند اثر دیگر ش��امل موزه هگمتانه، کلیسای مریم 
مقدس و کلیس��ای گریگور اس��تپان را نیز در خود جای 
داده است. جست وجو در این محوطه باستانی برای یافتن 

ش��هر مادها از سال ها پیش آغاز ش��د. دمرگان و کیتر از 
جمله کس��انی هستند که بیش��تر از دیگران به هگمتانه 
توجه داشتند. شارل فوس��ی نیز در سال 1913 میالدی 
در گودال معروف به ش��ترخواب یا گودال فرانسوی ها که 
مقابل موزه هگمتانه قرار دارد، دست به کاوش هایی زد که 
هیچ گاه گزارشی از نتایج آن منتشر نشد. پس از یک وقفه، 
مرکز باستان شناس��ی ایران در سال های 1347 و 1348 
اقدام به خرید منازل مس��کونی موج��ود بر تپه هگمتانه 
کرد و عملیات تا س��ال 53 ادامه یاف��ت. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی کاوش های باستان شناسی در سال 1362 
آغاز ش��د. موزه هگمتانه در ش��رق این مجموعه و جنب 
گودال فرانس��وی ها قرار دارد و س��اختمان آن که پیش تر 
مدرسه پرورش نامیده می شد با تعمیراتی، تغییر کاربری 
داد. ساختمان موزه هگمتانه که در مرکز محوطه باستانی 
هگمتانه قرار دارد، بین س��ال های 25-1320 شمسی با 

عنوان مدرسه پرورش فعال بود. در دهه 1350 به منظور 
اجرای برنامه های پژوهش��ی و باستان شناس��ی به تملک 
مرکز باستان شناس��ی آن زمان درآمد و تبدیل به مخزنی 

برای نگهداری آثار شد.

چطور برویم؟
سفری آسان به شوق دیدنی ها

همدان، هرچند در نوار غربی اس��ت ام��ا از آنجا که در 
میان چند استان قرار گرفته، از نظر دسترسی جزو مناطق 
سهل الوصول به حساب می آید. فرودگاه همدان نیز مدتی 
اس��ت فعالیت خود را آغاز کرده که این امر و آثار تاریخی 

سبب شده تا همدان پذیرای گروه های مختلف باشد. 
 س��فر به همدان شاید یکی از آسان ترین سفرها باشد. 
این اس��تان که در میان اس��تان های نوار غربی واقع شده 
به واسطه هم جواری با استان های متعددی مانند قزوین، 

زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و مرکزی از شهرهای 
مختلفی در دس��ترس اس��ت. از س��وی دیگر بسیاری از 
جاذبه های گردش��گری در ش��هر قرار دارند و جاذبه های 
طبیعی نی��ز یا فاصله چندانی از ش��هر ندارن��د یا آنقدر 
شناخته شده هستند که یافتن وسیله، مشکلی محسوب 
نشود. در تهران از پایانه غرب اتوبوس و سواری و از پایانه 
بیهقی اتوبوس ها تردد دارند. فاصله تهران تا همدان چیزی 
در حدود پنج ساعت از مسیر قزوین است و از حدود هفت 
صبح تا 12 ش��ب چند س��رویس حرکت می کند. ممکن 

است برخی وسایل نقلیه از مسیر ساوه به همدان بروند. 
سفر از مراکز استان های هم جوار نیز به همدان چندان 
زمان نمی برد. کرمانش��اه کمتر از 200 کیلومتر با همدان 
فاصل��ه دارد و قزوین حدود 245 کیلومت��ر. دیگر مراکز 
استان هم جوار، س��نندج- همدان 164؛ زنجان- همدان 
330 و اراک-همدان 195 کیلومتر از یکدیگر فاصله دارد. 
در استان لرس��تان نیز شهر بروجرد که به استان همدان 
نزدیک تر است حدود 140 کیلومتر از همدان فاصله دارد. 
در شهر همدان چند پایانه مس��افربری وجود دارد که 
ارتباط این ش��هر را با دیگر نقاط برق��رار می کنند. پایانه 
مس��افربری همدان بین خیابان ه��ای انقالب و ملت واقع 
ش��ده و با فاصله کمی در خیابان بدیع الزمان همدانی، در 
جهت ش��مال شرق میدان سپاه پایانه روستایی قرار دارد. 
در جهت جنوب میدان س��پاه و ب��ه طرف میدان اکباتان 
نیز پایانه مسافربری تویسرکان، مالیر و اسدآباد قرار دارد. 
شهرس��تان اسدآباد نیز مانند همدان مسیرهای متعدد 
دسترس��ی دارد. از ش��مال به قروه در استان کردستان و 
س��نقر در استان کرمانش��اه، از ش��رق به شهرستان های 
هم��دان و تویس��رکان، از جنوب به کن��گاور و از غرب به 
شهرس��تان کرمانش��اه محدود می شود. مس��افر همدان 
کمت��ر دغدغه مکان اقامت دارد؛ چند هتل چهار س��تاره 
آزادی، بوعلی و باباطاهر و هتل ها و مهمانس��راهای دیگر، 
انتخاب های مختلفی در دسترس می گذارند. اما تصویری 
که در همدان غریب نیست، چادر زدن مسافران در شهر 

است. 

سفر به نخستین پایتخت ایران
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س��اختمان موزه هگمتانه ک��ه در مرکز محوطه باس��تانی 
هگمتان��ه ق��رار دارد، بین س��ال های 25-1320 شمس��ی با 
عنوان مدرس��ه پ��رورش فعال بود. در ده��ه 1350 به منظور 
اجرای برنامه های پژوهش��ی و باستان شناسی به تملک مرکز 
باستان شناس��ی آن زم��ان درآم��د و تبدیل ب��ه مخزنی برای 

نگهداری آثار شد.
موزه هگمتانه را با توجه به انواع اشیاء و آثار باستانی عرضه 
ش��ده می توان به دو بخش تاریخی و اس��المی تقس��یم کرد. 
اش��یای هردو بخش حاصل کاوش ها یا از طریق خرید، اهدا و 
توقیف حاصل ش��ده است. بیشترین آثار و اشیای موزه را آثار 

سنگی و سفالی تشکیل می دهد. 
همان طور که اشاره شد در شمال غرب مجموعه و در محله 
ارامنه، کلیس��ای  گریگ��ور متعلق به مذهب پروتس��تان و در 
جنوب غرب مجموعه کلیسای مریم مقدس متعلق به مذهب 

ارتدوکس از بخش های دیدنی هستند. 
پ��س از کهن ترین بخش، ش��اید پیش از ه��ر نقطه دیدنی 
دیگر، الزم باش��د به آرامگاه های باباطاهر شاعر نامی و بوعلی 
سینا، دانشمند جهانی پرداخت که هیچ مسافری بدون دیدن 

این دو اثر، همدان را ترک نمی گوید. 
ابن س��ینا، نادره دوران خود ک��ه در علوم گوناگون منطق، 
ریاضی، نجوم، ش��یمی و طب صاحب نظر ب��ود حدود 980 
میالدی در ش��هر  »خورمیس« از توابع بخارا به دنیا آمد. به 
گرگان و ری س��فر ک��رد و مدتی نیز در هم��دان وزیر دربار 
دیلمی بود که عالوه بر آن در مدرسه بزرگ شهر نیز تدریس 
می کرد. زمانی که درگذش��ت در باغ دوس��ت خود، ابوسعید 
دخوک به خاک سپرده ش��د و بنایی به شکل چهارطاقی بر 
مزارش س��اخته ش��د. در زمان قاجار تجدیدبنا شد، اما سال 
1333 خورش��یدی بنای فعلی به دس��ت هوشنگ سیحون 
براساس برج گنبد قابوس احداث شد. بنای آرامگاه تلفیقی از 
دو سبک معماری ایران باستان و ایران بعد از اسالم است که 
با بهره گیری از هنر معماری سنتی و شیوه های نوین استفاده 

شده است. 
 ابن س��ینا که در علوم بسیاری مطرح اس��ت، آثار بسیاری 
داشته که هر کدام، برای کتابخانه های صاحب اثر در دنیا امتیاز 
به حساب  می آید. بنابراین بازدید از آرامگاه این دانشمند بزرگ 

برای گردشگر ایرانی و خارجی یک فرصت خواهد بود. 
به قبرس��تان گذر کردم صباحی/ ش��نیدم نال��ه و افغان و 
آهی/ ش��نیدم کله ای با خاک می گفت/ که این دنیا نمی ارزد 

به کاهی
هنگامی که به س��وی دیگر و می��دان باباطاهر بروید، یادی 
می شود از عارف نامی قرن پنجم که به واسطه زندگی ساده و 
بی پیرایه، باباطاهر عریان نام گرفت. وی دوبیتی های مشهوری 
دارد ک��ه در آنها از واژه های عامیانه در دوران خود اس��تفاده 
شده اس��ت. پس از درگذشت، در دوران های مختلف، بناهای 
متفاوتی بر مزارش ساخته شد تا آنکه همزمان با بنای آرامگاه 

بوعلی سینا، آرامگاه جدید باباطاهر نیز ساخته شد. 
احداث این بنا در س��ال 1344 شمس��ی ب��ا همت انجمن 
آثار ملی و ش��هرداری وقت همدان و توسط مهندس محسن 
فروغی انجام ش��ده اس��ت. در اطراف بنای جدید، فضای سبز 
وس��یعی احداث ش��ده که زیبایی آن را دوچندان کرده است. 
مدف��ن برخی از بزرگان و ادیب��ان به نام محمد ابن عبدالعزیز 
از ادبای قرن سوم هجری، ابولفتح اسعد از فقهای قرن ششم، 
حاجی می��رزا علی نقی کوثر از دانش��مندان قرن س��یزدهم و 
مفتون همدانی از شعرای قرن چهاردهم در کنار باباطاهر قرار 

گرفته است. 
دیگر اثر معروف شهر همدان، گنبد علویان است که از نظر 
هنر گچبری و آجرکاری کم نظیر است. از برخی جهات شبیه 
گنبد سرخ مراغه و همچنین گنبد حیدریه قزوین است. گنبد 
علویان در چهارباغ علویان، در نزدیکی میدان امامزاده عبداهلل 
ق��رار دارد. این گنبد یکی از یادمان های متعلق به اواخر دوره 
س��لجوقیان در قرن شش��م هجری اس��ت که توسط خاندان 
علویان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده و سپس در دوره های 

بعد با ایجاد سردابی در زیرزمین، به مقبره آن خاندان تبدیل 
ش��ده است. الزم به ذکر اس��ت گنبد این بنا که مدفن دو نفر 
از خاندان علویان بوده، در اثر گذش��ت زمان فروریخته و باقی 

نمانده است. 
 همدان را می توان به واسطه جنگ نهاوند از جمله نخستین 
شهرهایی دانست که مردمش دین اسالم را پذیرفتند، ازاین رو 
ش��اید انتظار دارید تا مسجدی از آن دوران یادگار مانده باشد 
و تاریخ 1253 قمری برای س��اخت مسجد جامع که محققان 
معتقدند جایگزین بنای دیگری شده، شما را متعجب کند. این 
مسجد در نزدیکی میدان امام خمینی، ابتدای خیابان اکباتان 
قرار گرفته و تاریخ س��اخت آن که ب��ر لوحه ای در قطاربندی 
جلوی ایوان بزرگ مس��جد نگاشته ش��ده که مقارن حکومت 

فتحعلی شاه قاجار است. 
در ش��هرهای اسالمی پس از مسجد، از دیدن حمام، بازار و 
کاروانس��را که معموالً در کنار هم قرار دارند، نباید غافل شد. 
ازاین رو بعد از مس��جد به دیدن حمام قلعه می رویم که اینک 
به موزه و س��فره خانه تبدیل شده اس��ت. این حمام در محله 
قدیمی قلعه یا قاشق تراشان واقع شده و به احتمال زیاد متعلق 
به دوره قاجار است. در حال حاضر تبدیل به موزه مردم شناسی 

و سفره خانه شده و پذیرای مسافران همدان است. 
مجموعه بازار س��نتی و کاروانس��راهای شهر همدان، که از 
چندین بازار و راسته بازار، سرا و کاروانسرا تشکیل شده، اکثراً 
با س��بک معماری دوره قاجاریه س��اخته شده اند. پیش از این 
هر راسته به صنفی تعلق داشت که دیگر چنین نیست. سقف 
بازار در نقاطی فروریخته که با س��قفی از جنس های امروزی 

جایگزین شده است. 
از میان کاروانس��را های همدان، دو کاروانس��رای گلش��ن و 
حاج می��رزا کاظم در خیابان اکباتان روبه روی هم قرار دارد که 
کاروانس��رای گلشن اینک محل فروش گلیم و موکت و پارچه 
است. این کاروانسرا ورودی دیگری از سمت بازار صحاف خانه 
نی��ز دارد. همچنان آثاری در ش��هر باقی مانده که باید دید تا 
بتوان قصد جاذبه های گردش��گری خارج از ش��هر را کرد. برج 
قربان یکی از آثار تاریخی قرن هفتم یا هش��تم هجری اس��ت 
که در محل زندی های شهر همدان، در خیابان طالقانی، جنب 
دبیرستان ابن سینا واقع است. این بنای آجری که تا حدی به 
گنبد قابوس شباهت دارد، مدفن شیخ االسالم حسن بن عطار، 
یکی از زهاد، محدثان و حافظان قرآن و جمعی از امرای دوره 

سلجوقی است. 

محل های گردشگری  همدان 

ضمیمه شمــاره 310 سه شنبه 10 شهریور 1394

کجا چی ببینیم؟



5  www.forsatnet.ir سفر و گردشگری

پخ��ت انواع آش و آبگوش��ت در همدان به واس��طه 
سردس��یر بودن بس��یار رواج دارد، همچنین کوفته ای 
مخصوص خود دارد. خوردن آبگوش��ت در س��فره خانه 
سنتی یا صرف وعده غذایی در منطقه خوش آب وهوای 

عباس آباد رنگ دیگری به سفر خواهد داد. 
در اس��تان همدان تنوع غذایی زیاد است و عالوه بر 
انواع غذاهایی که در همه ایران طبخ می شود، برخی از 
انواع غذاهای محلی مانند کوفته همدانی، آش بروش، 
تله کنجی، تاماش��ی و سرکوله و همچنین چندین نوع 

آبگوشت رواج دارد. 
آبگوش��ت های متن��وع ش��امل غورابه، ک��دو، کلم و 
گوجه فرنگی و  آش ش��امل پتله یا بلغور، سوماق، ترش 
و رش��ته در همدان به  ویژه در گذشته به علت برودت 
هوا استفاده زیادی داشته و امروزه نسل جوان استقبال 
زیادی از این نوع غذاها ندارند. از این میان آش سوماق 
و ت��رش و آبگوش��ت غورابه و ک��دو از جمله غذاهایی 

هستند که برای دیگر شهرها ناشناخته است. 
مردم اس��تان همدان به علت داش��تن س��بزی های 
کوهی متنوع در دامنه کوه ها تمایل بیش��تری به طبخ 
آش ب��ا این س��بزی ها دارند که دارای خواص بس��یار 

زیادی است.
آش اماج یکی از آش های معروف همدان اس��ت که 
با لوبیا چشم بلبلی، عدس، سبزی شامل تره و پیازچه، 
تخم مرغ و اماج تهیه می ش��ود. اماج، خود نیز خمیری 
است که در اش��کال نامنظم تهیه و در حرارت خشک 

شده و در آش ریخته می شود. 
آش هوی��ج و جو یکی از غذاهای همدان اس��ت که 
در وعده افطار س��ر سفره قرار می دهند. این غذا شامل 
نخود، بلغور، گوش��ت چرخکرده و هویج است که قبل 
از بردن سر سفره، مقداری کشک به آن اضافه می شود. 

خوراک��ی دیگری که بر س��فره افطار هم��دان قرار 
می گیرد، ترحل��وا نام دارد که با هویج، ش��کر، گالب، 
زعفران و آرد برنج و هل س��ابیده تهیه شده و در پایان 

با دارچین تزیین می شود. 
در همدان به واس��طه سردس��یر بودن همان طور که 
گفته ش��د ان��واع آش تهیه می ش��ود و  آش برنج یکی 
از کاربردی تری��ن آنهاس��ت. این آش که ش��امل برنج، 
گش��نیز، عدس و آب قلم می شود، بس��ته به سلیقه با 

ماست یا آبغوره صرف می شود. 
غذای دیگر مناس��ب هوای س��رد همدان،  آش فلفل 
اس��ت که با گوشت، نخود، گوجه فرنگی، سیب زمینی 

و فلفل س��بز همدان تهیه شده و زنجبیل و زیره سبز 
همراه آبلیمو به آن طعم می دهد. 

کوفته همدان شاید برای آنها که کوفته را مخصوص 
آذربایج��ان می دانند، تعجب برانگیز باش��د اما همدان 
نی��ز کوفت��ه مخصوص خ��ود را دارد ک��ه به ویژه برای 
س��یزده به در طبخ می ش��ود. کوفته همدانی از گوشت 
گوسفندی، لپه، نخود، برنج و آرد نخودچی تهیه شده 
و در میان آن تخم مرغ پخته، آلو و گردو قرار می گیرد. 
اگ��ر آش برن��ج،  آش ب��روش، تله کنجی، س��رکوله، 
برساق و سوجوق و باسوق و پیکه چوک و نان نارگیلی 
می خواهی��د بروید همدان. اگر کماج، انگش��ت پیچ یا 

قیس��ی، مویز، ش��یره انگور و حلوا زرده می خواهید باز 
هم همدان. 

ب��ه هر حال اگر در همدان هس��تید یا قصد رفتن به 
آنجا را دارید، دی��زی همدانی یادتان نرود. بهترین جا 
ب��رای خوردن آن نیز محل حمام تاریخی قلعه اس��ت 
که با تغییر کاربری به موزه مردم شناس��ی و سفره خانه 
سنتی تبدیل شده اس��ت. عالوه بر آن خوردن غذا در 

باغ های عباس آباد هم تجربه دیگری است. 
ام��ا به گفته مردم همدان بهترین غذاهای همدان را 
می ش��ود در رستوران کاکتوس و چلوکبابی های میثم، 

دیانا، سان و آتیش میل کرد.

سوغات و غذاهای همدان
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قیمت )تومان(مقصدمبداعنوان
18,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع اول(
20,500تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع دوم(
26,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع چهارم(
27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(
34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع دوم(
35,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(
41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(
42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(
32,000ارومیههمدانهمدان-ارومیه)نوع اول(
16,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع اول(
23,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع دوم(
26,500اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع سوم(

11,500کرجهمدانهمدان-کرج)نوع اول(
18,000کرجهمدانهمدان-کرج )نوع دوم(
19,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(
25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع دوم(
36,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(
51,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع دوم(

10,000زنجانهمدانهمدان-زنجان)نوع اول(
9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(
13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع دوم(
16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(
26,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع اول(
36,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع دوم(
46,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع سوم(

16,500رشتهمدانهمدان-رشت)نوع اول(
28,500رشتهمدانهمدان-رشت)نوع دوم(

قیمت نوزاد قیمت خردسال قیمت بزرگسال مقصدمبدا
139,70072,3500بندرعباسآبادان
119,40000تهرانآبادان
96,20050,6000شیرازآبادان
193,70099,3500مشهدآبادان
97,30000تهراناردبیل
164,00084,5000مشهداردبیل
111,00058,0000تهرانارومیه
195,80000مشهدارومیه
95,10000آباداناصفهان
97,30051,1500اهوازاصفهان
137,50000بندرعباساصفهان
95,10000بندرماهشهراصفهان
96,20050,6000بوشهراصفهان
129,10000تبریزاصفهان
95,10050,05014,010تهراناصفهان
96,20050,60014,120جماصفهان
146,00075,5000زاهداناصفهان
97,30051,1500شیرازاصفهان
129,10067,0500رشتاهواز
134,40069,7000ساریاهواز
96,20050,6000شیرازاهواز
130,10067,55017,510عسلویهاهواز
183,10094,0500مشهداهواز
136,50070,7500کیشاهواز

139,70072,3500آبادانبندر عباس
137,50071,2500اصفهانبندر عباس
141,80073,40018,680اهوازبندر عباس
221,300113,1500تبریزبندر عباس
178,90091,9500تهرانبندر عباس
93,00049,0000چابهاربندر عباس

قیمت )ریال(واگنمقصدمبدا
575,000پردیسمشهدتهران
308,000صبا )تندرو-اتوبوسی(مشهدتهران
186,000درجه 2 اتوبوسیمشهدتهران
6437,500تخته لوکس مهتابمشهدتهران
209,000معمولی صندلیمشهدتهران
276,500کوپه ای مبله سفیرمشهدتهران
236,500اتوبوسی درجه یک سفیرمشهدتهران
198,000اتوبوسیمشهدتهران
429,000درجه یک مارالمشهدتهران
500,000لوکس 4 نفری نگینمشهدتهران
500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهدتهران
550,000سبزمشهدتهران
550,000سیمرغمشهدتهران
407,000شش تخته کویرمشهدتهران
590,000غزال بنیادمشهدتهران
721,000غزال بنیاد *)V.I.P(مشهدتهران
640,000نورمشهدتهران
590,000غزال وانیاریلمشهدتهران
62,000دو اتوبوسیاراکتهران
6163,500تخته لوکس مهتاباراکتهران
102,000معمولی صندلیازناتهران
79,500دو اتوبوسیازناتهران
6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران
24,000معمولی صندلیاسالمشهرتهران
245,000شش تخته لوکساصفهانتهران
6304,000تخته لوکس مهتاباقلیدتهران
165,000اتوبوسی تهویه داراندیمشکتهران
6298,500تخته لوکس مهتاباندیمشکتهران
405,500پلور سبزاندیمشکتهران
169,000دو اتوبوسیاهوازتهران

قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پروازقیمت بلیط اتوبوس

برای کسب اطالعات بیشتر از قیمت انواع بلیت ها به سایت www.forsatnet.ir مراجعه کنید
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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5

6
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حقوق و تجارت

2

8

 گـروه فوالد مبارکه اصفهـان در ادامه 
دستیابي به رکوردهاي تولید خود طي 
7مـاه سـال 2015 میالدي)دیمـاه 93 

تـا مـرداد 94( با تولید 4 میلیـون و 393 هزار و 828تن، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 9 درصدي را تجربه 

کرد. 

طبق قانون هر کسـی که بدون سـمت 
رسـمی یا اجازه از طرف دولت خودش 
را در مشـاغل دولتـی چه کشـوری یا 

لشـگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست 
دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شـش ماه تا دو سال 
محکوم می شـود. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری 
دانشجویان ایران  )ایسنا(، در روابط اداری و اجتماعی گاه 
می بینیـم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب 
مهم نظامی، اداری، سیاسـی، قضایـی و... معرفی می کنند 

بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند...

 مجازات استفاده از
 عناوین جعلی چیست؟ 

رشد 9 درصدی تولید در 
گروه فوالد مبارکه اصفهان

5

کالهبرداری رایانه ای
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مجازات استفاده از عناوین جعلی چیست؟ 
طبق قانون هر کس��ی که بدون س��مت رس��می یا اجازه از طرف دولت 
خودش را در مش��اغل دولتی چه کش��وری یا لشگری و انتظامی که از نظر 
قانون به او مربوط نیس��ت دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه 

تا دو سال محکوم می شود. 
به گزارش ایس��نا در رواب��ط اداری و اجتماعی گاه می بینیم که بعضی از 
افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی، قضایی و... 
معرفی می کنند بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه 
از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند. فرض کنیم شما 
برای اخذ پروانه س��اخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می کنید و کار شما 

به دالیل قانونی دارای ایراداتی است. 
در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی 
می کند و به ش��ما قول مس��اعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری 

می دهد. 
در این گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد 
شما اسنادی نیز نشان می دهند که در عالم واقع وسیله ای برای رسیدن به 

اهداف غیرقانونی شان است. 
برابر مقررات کش��ور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف 
دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از 
نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش 
ماه تا دو س��ال محکوم می ش��ود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده 

باشد به مجازات جعل نیز محکوم می شود. 
گاهی اوقات این افراد بدون آنکه س��ندی جعل کنند با پوشش مامورین 
شناخته شده در جامعه مانند مامورین پلیس یا نظامی زمینه فریب دیگران 
را فراه��م می کنند که در ای��ن حالت نیز برابر قانون قابل تعقیب و مجازات 

هستند. 
گاه��ی اوق��ات افرادی از طریق اختیار کردن اس��م یا عن��وان مجعول از 
دیگران کالهبرداری می کنند برای مثال خود را پزش��ک یا قاضی یا وکیل 
یا مهندس و. . . معرفی می کنند و از این راه موجب فریب دیگران ش��ده و 
اموال ش��ان را به ناحق تصاحب می کنند که این امر برابر قانون از مصادیق 

کالهبرداری اس��ت و مرتکب به حبس از یک تا هفت س��ال و نیز رد مال 
کالهبرداری ش��ده ب��ه صاحبش و نیز جزای نقدی مع��ادل مالی که از راه 

کالهبرداری به دست آورده محکوم می شود. 
برای پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی از این جرم چه باید کرد؟ 

مهم ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از: 
1- آگاهی ش��هروندان از ضوابط مرب��وط به کاری که می خواهند در یک 
س��ازمان دولتی انجام دهن��د. برای مثال برای پرداخ��ت مالیات بر درآمد، 
راه های قانونی اعمال تخفیف و. . . در بروش��ورهای آموزش��ی به زبان ساده 
از طریق روابط عمومی س��ازمان ذی رب��ط در اختیار مراجعه کنندگان قرار 

گیرد. 
2- تأس��یس دفاتر ارش��اد و راهنمایی برای مراجعه کنندگان به منظور 

حذف واسطه ها و کسانی که به طور غیرقانونی قصد مداخله دارند. 
3- دسترس��ی آسان به مدیران و مس��ئوالن بخش های دولتی و پاسخگو 

بودن آنان. 
4- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت 
می دانند و از آنان مدارک معتبر خواس��ته ش��ود و چنانچه با درخواس��ت 
غیرقانونی آنان مواجه ش��دند، س��ریعا موضوع را با اش��خاص ذی صالح و 

مسئول در سازمان ذی ربط در میان بگذارند. 
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 دادستان کل کشور: 

دستگاه قضایی یاریگر دولت برای دستیابی به اهداف نظام است
 تأکید رئیس سازمان زندان ها

بر حفظ حقوق زندانیان
دادستان کل کشور گفت: دس��تگاه قضایی برای دستیابی دولت 
به اهداف مهم نظام از جمله اقتصاد مقاومتی آمادگی کامل دارد. 

به گزارش ایرنا، حجت االس��الم والمس��لمین سیدابراهیم رئیسی 
در یادواره ش��هدای دولت در یاسوج افزود: پیشرفت کشور مستلزم 
همکاری های قوای مختلف اس��ت و دس��تگاه قضای��ی به نوبه خود 

چنین همکاری هایی با سایر قوا خواهد داشت. 
وی در بخش دیگری از س��خنانش اظهار کرد: کشورهای مدعی 
مبارزه با تروریسم، پناهگاه تروریست هایی از جمله منافقین کوردل 

هستند. 
رئیس��ی بیان کرد: تروریست هایی که رئیس جمهور و نخست وزیر 
یک دولت مس��تقل را ترور کردند در پناه غرب به حیات خود ادامه 

می دهند. 
وی عن��وان کرد: باید از آنان پرس��ید، با چ��ه بهانه و توجیهی به 
پناه دادن به این تروریس��ت ها پرداخته اید درحالی که می دانید این 

گروهک هزار نفر از مردم ایران را ترور کرده است؟ 
رئیس��ی گفت: پیروز شدن بر دشمنان مستلزم توکل به خداوند، 
داش��تن اعتماد به نف��س در جهان امروز و اجرای��ی کردن اقتصاد 

مقاومتی است. 
وی افزود: برای رس��یدن به یک کشور مقتدر باید از ظرفیت های 

عظیم ملی استفاده کرد. 
رئیسی بیان کرد: کمک به مستضعفان و استکبار ستیزی از جمله 
ویژگی های اصلی نظام جمهوری اس��المی است که مسئوالن نظام 

هیچ گاه از آن دست برنمی دارند. 
رئیسی با اشاره به برخی ویژگی های شخصیتی و اندیشه شهدای 
دولت بیان کرد: توجه شهیدان رجایی و باهنر به خدا، رهبر و مردم 
بود اما بنی صدر به بیگانگان نگاه می کرد و منتظر دستور آنان بود. 
وی عن��وان کرد: تا زمانی ک��ه نگاه ها به خدا و مردم باش��د و از 
ظرفیت ها به خوبی استفاده ش��ود کشور و نظام جمهوری اسالمی 

هیچ آسیبی نمی بیند. 

دادستان کل کشور همچنین در گفت وگو با خبرنگاران در یاسوج 
با اش��اره ب��ه آخرین وضعیت قضایی پرون��ده دکل نفتی گفت: این 
پرونده در سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی نهایی است. 

حجت االس��الم و المسلمین س��یدابراهیم رئیسی افزود: سازمان 
بازرس��ی نی��ز به محض تکمی��ل و تحقیقات نهایی گ��زارش کامل 

پرونده را به دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد. 
مهرماه سال 93 بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داد. 
14 نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با امضای نامه ای، به هیأت 
رئیس��ه خواستار پیگیری این موضوع شدند تا اینکه پس از گذشت 
حدود 9 ماه از این موضوع، بیژن زنگنه وزیرنفت به طور رس��می از 

گم شدن یک دکل نفتی در دولت گذشته خبر داد. 
وی به موضوع مفاسد اقتصادی و عزم راسخ دستگاه قضایی برای 
مقابل��ه جدی در این راس��تا نیز اش��اره کرد و گف��ت: عالوه بر قوه 
قضاییه س��ایر نهادها، مس��ئوالن و متولیان امور اجرایی و اقتصادی 
باید نسبت به این مهم حساس و احساس مسئولیت بیشتری داشته 

باشند. 
حجت االسالم و المسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: دستگاه های 
متولی و اجرایی کشور باید با دقت و حساسیت جلوی هرگونه بروز 
فس��اد را بگیرند و با انجام این مه��م از خیل روزافزون پرونده ها در 

محاکم قضایی نیز جلوگیری کنند. 
دادس��تان کل کشور همچنین یادآور ش��د: مسئوالن و نهادهای 
اجرای��ی باید در کنار انجام وظایف و اجرای قانون، نظارت پذیر نیز 
باشند و امر نظارت را به عنوان یک ارزش در نهاد و دستگاه مربوطه 

خود نهادینه کنند. 
وی از برخ��ورد قاط��ع و ب��دون اغم��اض با مفس��دان اقتصادی، 
قاچاقچی��ان مواد مخدر، افراد ش��رور، اخالل گران و مخالن امنیت 
عمومی و اجتماعی به عنوان مهم ترین اولویت دس��تگاه قضایی خبر 

داد. 

رئیس س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کش��ور گفت: 
حفظ حقوق شهروندی زندانیان از طریق توسعه برنامه های فرهنگی، 
تربیتی و ایجاد اشتغال در زندان ها به منظور پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی و کاهش وقوع جرم در جامعه ضروری است. 
به گزارش خبرگزاری ایس��نا، جهانگیر در ادامه سفر به کرمانشاه با 
مهندس رضایی بابادی اس��تاندار کرمانش��اه دیدار و بر حل مشکالت 
اعتباری زندان های این اس��تان به منظور پیش��گیری از آس��یب های 

اجتماعی جامعه تأکید کرد. 
وی به تش��ریح اهمیت انج��ام فرآیندهای اصالحی و تربیتی و تأثیر 

بسزای آن بر حفظ امنیت جامعه پرداخت. 
رییس دفتر ویژه بازرس��ی دس��تگاه قضایی به ضرورت کاهش آمار 
جمعی��ت کیفری زندانیان به عنوان اولویت اصلی دس��تگاه قضایی که 
مورد تأکید مقام معظم رهبری اس��ت اشاره کرد و افزود: چاره اندیشی 
ب��رای جلوگیری از افزای��ش بی رویه آمار زندانی��ان نیازمند همکاری 

مسئوالن قضایی و اجرایی است. 
مش��اور رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه زندان محلی برای نگهداری 
مجرمانی است که با رفتارهای ناهنجار باعث ناامنی در جامعه و اذیت 
و آزار مردم شده اند، ادامه داد: استفاده از مجازات های جایگزین حبس 
که در این اس��تان به خوبی مورد توجه قرار گرفته یکی از راهکارهای 
مؤث��ر بر بهبود وضعیت زندان ها برای اجرای کامل فرآیندهای تأمینی 

و تربیتی است. 
استاندار کرمانش��اه نیز با تأکید بر همکاری و تعامالت دستگاه های 
اجرایی استان با اداره کل زندان ها، آمادگی خود را برای ایجاد شرایط 
بهتر، توس��عه اش��تغال و حرفه آموزی و دیگر فعالیت های اصالحی و 

تربیتی زندانیان اعالم کرد. 
رضایی بابادی با تقدیر از حضور رئیس سازمان زندان های کشور در 
اس��تان کرمانشاه آرامش موجود در اس��تان را مرهون دستگاه قضایی 

دانست و از زحمات مسئوالن امر تجلیل کرد. 
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ب��ا توجه به اینکه ف��وت یا جدایی هر ی��ک از زوجین 
ش��رایط خاص��ی را برای یک زن ایج��اد می کند، ابتدا به 

مشکالت زنی می پردازیم که همسرش فوت شده است: 
 

- در ص��ورت فوت همس��ر، حتی اگر مدت��ی هم از آن 
گذشته باشد، زنی که مجدد قصد ازدواج دارد به بی مهری 

نسبت به همسر اولش محکوم می شود. 
- خان��واده همس��ر فوت ش��ده ممکن اس��ت پذیرش 
مناس��بی نداشته باشند و با نگهداری نوه های شان توسط 

یک ناپدری مخالفت کنند. 
- گاهی پذیرش فرزندان در حالی که خاطره خوش پدر 

را به همراه دارند، بسیار سخت است. 
 اگر زن از همس��رش جدا ش��ده باشد نیز با مشکالت 

خاص خود روبه رو می شود: 
- در صورت جدایی از همس��ر، ازدواج دوم ممکن است 
حمل بر تنوع طلبی ش��ود، مخصوصا اگر فرزندی داشته 

باشد. 
 - قانون نانوشته فرهنگی وجود دارد که زنی که فرزند 
دارد تا آخر عمر همان مهر مادری برایش کفایت می کند. 
 - برخورد همس��ر اول زن اصوال نامناس��ب اس��ت. در 
بسیاری موارد نگهداری و حضانت فرزند در صورتی که زن 
ازدواج کند از او گرفته می ش��ود. مخصوصا اگر فرزندشان 
دختر باش��د، ممکن اس��ت مرد به بهانه عدم اطمینان از 
ناپدری، از ش��ب ماندن دخترش نزد مادر خود جلوگیری 

کند. 
آن  ب��ا  زن��ان  گ��روه  دو  ه��ر  ک��ه  چی��زی  ام��ا    
روبه رو هس��تند، نگاه منفی جامعه است، حتی اگر بیان 
نش��ود. فرهنگ ما به زنی که پا روی نیازهایش بگذارد و 
تنها ب��ه مادری فکر کند، نمره مثبت تری می دهد تا زنی 
که تصمیم بگیرد شرعا و قانونا به این تنهایی خاتمه دهد. 

 
ازدواج دوم برای هر دو جنس و تحت هر شرایطی 

ویژگی هایی دارد
- به طورکلی ازدواج دوم با ریسک بیشتری همراه است. 

زن و مرد یا خاطرات همسری را که فوت شده و دوستش 
دارند با خود به همراه می برند که ممکن است در پذیرش 
شخص دوم مانع ایجاد کند یا یادگاری های یک زندگی پر 
تنش و اختالف که منجر به جدایی او شده است، روحش 
را زخم��ی کرده و نیاز به التیام و درک متقابل از همس��ر 

جدید دارند. 
- باید زمان مناس��ب بگذرد تا فرد برای ورود به زندگی 

جدید آماده شود. 
 - پذی��رش نق��ش نامادری و ناپدری، یک��ی از الزامات 
شخصی اس��ت که وارد زندگی دوم می شود. او باید بداند 
فرزن��دان به راحتی با این موضوع کنار نمی آیند و ایده آل 
به این موضوع فکر نکند.  ازدواج مجدد پدیده ای غریب و 
نامأنوس در فرهنگ ماس��ت که به دلیل آمار باالی طالق 
و جمعیت رو به افزایش بیوه زنان و بیوه مردان، به صورت 
طبیعی از قبح آن کم شده و تعداد بیشتری از افراد، مجدد 
ازدواج می کنن��د، اما نیاز به فرهنگ س��ازی و رفع موانع 
قانونی برای اقدام صحیح دارد. چیزی که مشخص است، 
ازدواج در هر سنی برای فرد نیاز است، اما تصمیم دوباره 
برای تش��کیل خانواده امری اس��ت که به فرهنگ جامعه 
بازمی گردد و این در حالی  است که هیچ منع شرعی برای 

زنان و مردان برای ازدواج مجدد وجود ندارد. 

فرزندان و ازدواج مجدد یکی از والدین
فرزن��دان و به خصوص فرزندان پس��ر در م��ورد ازدواج 
مج��دد م��ادران و فرزندان دختر در م��ورد ازدواج مجدد 
پدرانش��ان بس��یار حس��اس هس��تند که می توان گفت 
عمده این مش��کالت روی جنسیت می چرخد. مردی که 
می خواهد تش��کیل زندگی مجدد بدهد باید با دخترش 
به گونه ای م��دارا کند تا وی فکر نکند که نادیده گرفته و 
طرد می شود و حس حس��ادتش را برافروزد، بلکه باید او 

را مجاب کند که دوس��تش دارد ام��ا از نیاز به ازدواج هم 
صحبت کند و نوع این دوست داشتن ها را از هم تفکیک 
کند. رابطه مادران و پس��ران نیز به همین ش��کل است و 
بیش��تر اوقات فرزند ذکور نسبت به ازدواج مجدد مادرش 

غیرتی می شود و احساس بدی پیدا می کند. 
م��ادر باید در این زمینه صب��وری به خرج دهد و در 
عی��ن ابراز توج��ه و عالقه به فرزند، از نیاز به تش��کیل 
زندگی مس��تقل برای خود صحبت کند. چه زن و چه 
مرد هرگز نباید به فرزندان ش��ان بگویند که من آنقدر 
تو را دوس��ت دارم که هیچ وق��ت ازدواج نمی کنم. اما 
در مورد زن و مردی که هر دو دارای فرزند هس��تند و 
می خواهند زیر یک س��قف بروند، اوضاع قدری پیچیده 
می ش��ود. والدین باید روی رابطه بین فرزندان ش��ان با 
یکدیگ��ر کار کنند تا تنش کمت��ری به وجود  آید البته 
به ش��رط آنکه هیچ درگیری ای بین زن و مرد نباش��د. 
نکته مهمی که باید به آن اش��اره کرد، این است که تا 
زمانی که رابطه رسمی و جدی نشده، فرزندان را نباید 
از ازدواج مجدد آگاه کرد اما وقتی مس��ئله جدی ش��د 
و به سرانجام رس��ید، باید به فرزندان در مورد تشکیل 

زندگی مشترک توضیح داد. 

ازدواج مجدد برای زنان مطلقه
دکتر بدرالسادات بهرامی معتقد است آنچه طالق را به 
معضلی اجتماعی برای زنان بدل کرده، وجود پدیده تجرد 
ناخواسته دختران است که ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد 
ب��رای زنان مطلقه را کم کرده و مطلقه ها را به زنانی بدل 
می کند که تنها داوطلبانی برای ایجاد روابط جنسی دارند 
و نه ازدواج. دکتر بدرالس��ادات بهرامی، کارشناس مسائل 
خانواده و دارای دکترای تخصصی روانشناس��ی سالمت و 

مدرس دانشگاه است. 

 خانم دکت��ر بهرامی! با توجه به اینک��ه آمار طالق در 
کش��ور ما، البته با توجه به ش��رایط گذر از دوران سنتی، 
هنوز معضل نش��ده است، چرا خود واقعه طالق با همین 

آمار فعلی، بحرانی اجتماعی محسوب می شود؟ 
 طالق یک بحران اجتماعی است چون عوارضی به شدت 
اجتماعی دارد. امروز ما در جامعه ای زندگی می کنیم که 
متاس��فانه معضلی به نام تجرد ناخواس��ته دختران وجود 
دارد. یعنی دختران بس��یار خوبی آماده ازدواج هس��تند، 
اما برایشان پسران آماده ازدواجی وجود ندارند. در چنین 
جامعه ای یقینا آمار باال و 35 درصدی طالق و اضافه شدن 
زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ایجاد بحران می کند.  
در گذشته های نه چندان دور، مطلقه های جوانی که فرضا 
24 تا 26 س��ال داشتند، باالخره بعد از مدتی صبر کردن 
حتما با مردی 31 یا 32 ساله ازدواج می کردند که یک یا 
دو بچه هم داشت. اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته 
دخت��ران، حتی مردان مطلقه 48- 47 س��اله، به راحتی 
می توانند با دختران مجرد ازدواج کنند و دختران 32 -31 
س��ال به راحتی داوطلب ازدواج با این اش��خاص هستند. 
طبعا مردان مطلقه ه��م ترجیح می دهند با دختر ازدواج 
کنند تا زن مطلقه ای که ممکن است تجربه تلخ شکست 
قبلی را وارد زندگی بکن��د. بنابراین مطلقه های جوان ما 
متاس��فانه جزو آمار زنانی می ش��وند که داوطلبان زیادی 
برای رابطه جنس��ی دارند، اما هیچ داوطلبی برای ازدواج 

و تشکیل زندگی ندارند. 
 زنان مطلقه هم در نهایت، امکان ازدواجی مجدد برای 
خود نمی بینند. گاهی معشوقه مردانی متاهل می شوند. به 
این ترتیب، زمینه اخالقی جامعه متزلزل می شود و خیانت 
به همسر، پدیده ای می شود که باالترین آمار علت طالق 
را ب��ه خود اختصاص می دهد؛ مس��ئله ای که از زمان باال 
رفتن آمار طالق و پدیده تجرد ناخواس��ته شایع شد. پس 
امکان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد! در نتیجه 
عوامل فوق، زنان مطلقه ما جزو کس��انی شدند که خیلی 

کم داوطلبی برای ازدواج دارند.
NASHREEDALAT. IR 

مسائل حقوقی درگذشت همسر
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طب��ق تعریف��ی که س��ازمان مل��ل متح��د از جرائم 
رایان��ه ای ک��رده ج��رم رایان��ه ای می توان��د ش��امل 
فعالیت های مجرمانه ای باش��د که ماهیتی سنتی دارند 
ام��ا از طریق ابزار مدرنی مث��ل رایانه و اینترنت صورت 
 OECD می گیرد. از طرف دیگر متخصصان س��ازمان
تعریف متفاوتی از آنچه گفته ش��د ارائ��ه داده اند. آنها 
معتقدند سوء استفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیر قانونی، 
غیر اخالق��ی و غیر مجاز مربوط به پ��ردازش خودکار و 
انتق��ال داده ه��ا جرم اینترنتی محس��وب می ش��ود. از 
تعاریف ارائه ش��ده می ت��وان به این نتیجه رس��ید که 
حقیقت��ا ماهیت ج��رم تفاوتی ندارد و این ابزار اس��ت 
که وقوع جرم را در بس��تر جدید فراهم می کند. جرائم 
در فضای س��ایبری به واسطه تغییرات س��ریع فناوری 
اطالعات در قلمرو سیس��تم های رایان��ه ای و مخابرات 
امکان وقوع می یابند. در این گونه جرائم تاکید بر رایانه 
نیس��ت بلکه رایانه وسیله ای اس��ت که ابزار وقوع جرم 
قرار می گیرد که به آن نس��ل س��وم جرائم رایانه ای نیز 
می گوین��د. حال با بیان ای��ن تعریف می توان به تعریف 

کالهبرداری اینترنتی پرداخت. 
کالهب��رداری اینترنت��ی یک��ی از جرائم موس��وم به 
جرائ��م یقه س��فیدها اس��ت که ب��ا توس��عه اینترنت و 
ارتباطات گس��ترش یافته است. در این تعریف ساده از 
جرائم یقه س��فید ها می توان گفت کسانی که به واسطه 
موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا سیاس��ی خود به حقوق 
اعضای جامعه تجاوز می کنند در ش��مار این جرائم قرار 
می گیرن��د. منظ��ور از کالهبرداری اینترنت��ی هرگونه 
کالهبرداری است که به وس��یله برنامه های کامپیوتری 
و پس��ت الکترونیک یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت 
می گی��رد. درواقع کالهب��رداری اینترنتی ب��ه هر نوع 
طرح متقلبانه ای گفته می ش��ود که یک یا چند بخش 
از س��ه موضوع مه��م در اینترنت را ب��ه کار می گیرد تا 
درخواس��ت های متقلبان��ه ای را به منظ��ور بردن اموال 
و احتم��ال انجام معامالت جعلی ب��ا قربانیان احتمالی 

مطرح سازد. بنابراین مشخص می شود که کالهبرداری 
اینترنت��ی از زمانی رواج پیدا کرد ک��ه محیط مجازی 
مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا 
ح��دود 10 دهه اس��ت که از عمر این ج��رم می گذرد. 
نخس��تین قانونی ک��ه در رابطه با جرائ��م اینترنتی به 
تصویب رس��ید در س��ال 1984 میالدی در کشورهای 
دیگر بوده که بعدها در س��ال های 94 و 96 این قانون 

اصالح شد. 
1-  آی��ا کالهب��رداری رایان��ه ای ی��ا کامپیوت��ری با 

کالهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر؟ 
کالهبرداری رایانه ای ی��ا کامپیوتری قبل از به وجود 

آمدن اینترنت وجود داش��ته ولی بعد از اینکه اینترنت 
و محی��ط مج��ازی ب��ه وج��ود آم��د کم ک��م اصطالح 
کالهبرداری کامپیوتری به کالهبرداری اینترنتی تغییر 
نام پیدا ک��رد، به نحوی که بعضی معتقدند کالهبرداری 
رایان��ه ای همان کالهبرداری اینترنتی اس��ت و این دو 

اصطالح را به جای همدیگر به کار می برند. 
ماهیت جرائم رایانه ای چیست؟ 

ناش��ی از توس��عه روزافزون فناوری اطالعات و ورود 
به عصر اطالعات اس��ت که رایانه می تواند ابزار هدف و 
موضوع ارتکاب جرم باشد. ماهیت جرائم رایانه ای ناشی 
از توس��عه روزافزون فناوری اطالع��ات و ورود به عصر 

اطالعات اس��ت که رایانه می تواند ابزار، هدف و موضوع 
ارتکاب جرم باشد و غالبا به دو دسته تفکیک می شوند؛ 
توصیف ه��ای جزای��ی  و  عناوی��ن  دارای  اول  دس��ته 
کالس��یک هس��تند نظیر جعل رایانه ای، کالهبرداری 
رایانه ای و جاسوس��ی رایانه ای ک��ه در این جرائم رایانه 

به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار می رود. 
دس��ته دوم جرائ��م رایان��ه ای جدیدند؛ ای��ن جرائم 
ناش��ی از چگونگی به کارگیری فناوری اطالعات است. 
جرائمی نظیر دسترس��ی غیر مجاز، اختالل در داده ها و 
سیستم های رایانه ای هرزه نگاری. این نوع جرائم جدید 
هستند. در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن 
و دارای ارزش ب��ودن داده ه��ا و اطالعات: مال دیگران، 
امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخالق عمومی 
و حیثی��ت افراد اس��ت. عمومی ترین عن��وان مجرمانه 
در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات هک اس��ت. در حقیقت 
نخس��تین اقدام برای ش��روع یک جرم رایانه ای یا بهتر 
بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبری دسترسی 
غیر مجاز به داده، رایانه، شبکه و به طور کلی هر سیستم 
رایانه ای اس��ت که مربوط به شخص دیگری باشد. این 
ورود غیر مجاز می تواند برای اطالعات، داده ها، برنامه ها 
یا سیس��تم های رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب نش��ان 
دادن مهارت ش��خص، کس��ب مال مربوط به دیگری، 
اختالل و خرابکاری، جاسوس��ی و غیره باشد. این عمل 
ف��ارغ از نیت مرتکب کامال یک رفتار قابل س��رزنش و 
ناپس��ند اس��ت. نحوه ارتکاب این جرائم عبارت اس��ت 
از ورود، تحصی��ل، حذف، اختالل، دس��تکاری و غیره. 
نبود قانون در عرصه س��ایبری همچون دیگر عرصه ها و 
مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست 
ش��بیه ب��ه آیین نامه رانندگ��ی. روز اولی ک��ه اتومبیل 
ساخته ش��د کس��ی به مقررات آن توجه نمی کرد ولی 
امروزه کمتر کس��ی نافی لزوم مقررات رانندگی اس��ت. 
اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی ش��ود چه 

روی می دهد؟ 

کالهبرداری رایانه ای
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قانون تملک آپارتمان ها در تقسیم بندی کلی، مالکیت در آپارتمان ها را به دو 
قسمت اختصاصی و مشترک تقس��یم می کند. ماده 1- قانون مرقوم می گوید: 
»مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیش��ه و سکنای یک ساختمان 

شامل دو قسمت است: مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.«
تعریف قسمت های مشترك: 

همان طوری که از واژه »مش��ترک« پیداست، قس��مت هایی از ساختمان 
که به طور مش��ترک مورد اس��تفاده عموم مالکان )یا استفاده کنندگان( قرار 
می گیرند، قس��مت های مشترک نامیده می ش��وند. هم چنانکه قانون تملک 

آپارتمان ها نیز در ماده 2 قسمت های مشترک را این گونه تعریف می کند: 
قس��مت های مش��ترک مذک��ور در این قان��ون عبارت از قس��مت هایی از 
س��اختمان است که حق اس��تفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا 
محل پیش��ه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نس��بت قسمت اختصاصی 
آنها تعلق می گیرد. به طور کلی قس��مت هایی که برای اس��تفاده اختصاصی 
تش��خیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند 
نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آنکه 
تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.( 

تعریف فوق به وس��یله ماده 3 آیین نامه اجرایی به ش��رح زیر تکمیل شده 
است: »قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم 
یا غیرمس��تقیم مورد اس��تفاده تمام شرکا می باشد، قس��مت های مشترک 

محسوب می شود و نمی توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.«
بنابرای��ن ویژگی ه��ای قس��مت های مش��ترک عبارتند از: عدم اس��تفاده 
انحصاری، عدم تش��خیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی، انتقال قهری، 
تقسیم ناپذیری، ممنوعیت گذاردن اشیا، ممنوعیت نگهداری حیوانات و مانند 
اینها.  قانون تملک آپارتمان ها فقط به تعریف قسمت های مشترک ساختمان 
بس��نده کرده ول��ی آیین نامه اجرای��ی قانون مرقوم در ماده 4 قس��مت های 
مش��ترک مذکور در ماده 2 قانون یادش��ده را به شرح زیر احصا کرده است. 
زمین زیربنا، تاسیس��ات، اسکلت ساختمان، درها و پنجره ها، راهروها، پله ها، 
پاگردها، تاسیس��ات مربوط به راه پله، بام، نمای خارجی ساختمان، محوطه 

ساختمان و نظایر اینها. 

تعریف قسمت های اختصاصی: 
قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن تعریف دقیقی از قسمت های 
اختصاص��ی ارائ��ه نمی دهد. فق��ط آیین نامه اجرایی در م��اده  یک می گوید: 
»قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفا برای استفاده انحصاری 
ش��ریک ملک معینی یا قائم مق��ام او تخصیص یافته باش��د« بنا به تعریف 
باال معیار تش��خیص قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک منحصرا 

»عرف« است. 
از طرف��ی م��اده 2 آیین نامه اجرایی در تکمیل مطل��ب فوق بیان می کند: 
»عالوه بر ثبت ارضی زیربنا و... برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید 
به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از 
لحاظ حدود، طبقه، ش��ماره، مساحت قسمت های وابسته، ارزش و غیره باید 

در سند قید گردد«.

با عنایت به ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها که در آن تعریف قس��مت های 
مشترک ساختمان را دیدیم و با توجه به مادتین یک و 2 آیین نامه اجرایی، 
می توان قسمت های اختصاصی ساختمان را چنین توصیف کرد: »قسمت های 
اختصاصی قس��مت هایی از ساختمان اس��ت که دارای سند مالکیت رسمی 
مجزا از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم 
مقام او بوده یا عرفا متعلق به او باشد«. همان طوری که از کلمه »اختصاصی« 
پیداست، قسمت های اختصاصی اساسا در مالکیت انحصاری و شخصی افراد 
اس��ت و هر کس که طبق ماده 22 قانون ثبت- سند مالکیت به نام او صادر 
شده، مالک منحصر آن شناخته می شود، برخالف قسمت های مشترک، سایر 
مالکین هیچ گونه حقی در قس��مت های اختصاص��ی دیگران ندارند و از این 
حیث اس��ت که م��اده 9 قانون تملک آپارتمان ه��ا تصریح می کند: »هر یک 
از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و س��ایر مقررات س��اختمانی 
)هرگونه( عملیاتی را که برای اس��تفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید 

می داند، انجام دهد ... 
بنابراین در یک مجموعه س��اختمانی فقط قس��مت های اختصاصی دارای 
س��ند مالکیت رس��می مجزا از هم هستند و برای قس��مت های اشتراکی به 
هیچ وجه س��ند رس��می جداگانه صادر نمی ش��ود. حدود و مشخصات و نام 
قسمت های اش��تراکی در صورت مجلس تفکیکی که توس��ط نماینده اداره 
ثبت تنظیم می ش��ود، تعیین می گردد. معهذا صورت مجلس تفکیکی عالوه 
بر درج و ثبت مش��خصات قس��مت های اختصاصی را نیز در بر می گیرد. لکن 
به طوری که گفتیم فقط برای قس��مت های اختصاصی سند رسمی جداگانه 
صادر و به مالکین آنها تحویل می شود و صدور سند مالکیت برای قسمت های 
مشترک بی معنی است.  قسمت های اختصاصی در واقع همان آپارتمان های 
جداگانه س��اختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبیل پارکینگ و انباری 
و غیره هس��تند.  ب��ا تصویب قانون تملک آپارتمان ها در اس��فند ماه 1343 
و آیین نام��ه اجرای��ی آن، تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت ش��هرهای بزرگ 
باالخص تهران آغاز و با استفاده از موازین قانونی و بخشنامه های ارشادی در 
 راس��تای قانون تملک آپارتمان ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفکیک 

منسجم تر شد. 

پارکینگ ها  و آپارتمان ها
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تعلق پارکینگ س��اختمان به ی��ک واحد آپارتمانی 
دو صورت دارد: 

یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که همانند 
انب��اری ب��ا تعیی��ن موقعی��ت و مس��احت آن، محل 
دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و س��ند رس��می 
مربوط قید می ش��ود و در حقیق��ت ملک اختصاصی 
مالک آپارتمان محس��وب می شود. صورت دیگر تعلق 
پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است که قبل از 
سال 1371 عمل می ش��د. به این معنا که در صورت 
مجلس تفکیک��ی واحدهایی ک��ه می توانند به صورت 
مش��اع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده 
می ش��وند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق 
اس��تفاده از پارکینگ مش��اع برای آنها شناخته شده 
می توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده 
کنند. ممکن اس��ت بعضی از واحدها حق استفاده از 
پارکینگ مش��اعی را داشته باش��ند و بعضی دیگر نه. 
هم چنانکه ممکن اس��ت تمامی واحدهای آپارتمانی 
س��اختمان بدون آنکه تعلق قسمتی از پارکینگ ها به 
نحو اختصاصی برای آنها معین شده باشد، دارای حق 
استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان باشند. در این 
حالت هر کدام از واحده��ا می توانند اتومبیل خود را 
درهر قس��مت از پارکینگ متوقف کند، بی آنکه کسی 
معت��رض توقف آنها در قس��مت خاص��ی از پارکینگ 
مش��اعی باش��د. البته در چنین حالت��ی مالکان برای 
ایجاد نظ��م و انضباط در س��اختمان می توانند محل 
معینی را برای م��دت معینی به طور موقت اختصاص 
به هریک از واحده��ا بدهند و برای رعایت عدالت در 
سررس��ید مدت های معین به تعویض آنها اقدام کنند 
تا بین مالکان )یا اس��تفاده کنندگان( رنجش و تنشی 

در این خصوص ایجاد نشود. 

یکی از مسائلی که غالبا در ساختمان ایجاد اختالف 
می کند پارکینگ س��اختمان است. این اختالف صور 
گوناگون��ی دارد ک��ه در زی��ر به برخی از آنها اش��اره 

می شود: 
یک-  س��اختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها 
)مثال ثلث واحدها( دارای پارکینگ مش��اعی اند و دو 
ثل��ث بقیه واحده��ا فاقد پارکینگ هس��تند. از لحاظ 
اتخاذ تصمیمات راجع به اداره س��اختمان، اکثریت با 
مالکانی اس��ت که فاقد پارکینگ ان��د. تعدادی از این 
اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهایی 
که مالک پارکینگ مشاعی اند، متوقف می کنند. چون 
مال��کان دارای پارکینگ در اقلیت ان��د، نمی توانند در 
مجمع عمومی مالکان س��اختمان نسبت به طرز اداره 

ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات 
خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد 
پارکینگ اند )اکثریت( از این موقعیت سوء اس��تفاده و 
ب��ه پارکینگ اقلی��ت تجاوز می کنن��د. در این حالت، 
مال��کان دارای پارکین��گ می توانند منف��ردا یا متفقا 
ب��ا مراجعه به دادگاه از کس��انی که حق اس��تفاده از 
پارکین��گ را ندارند به جرم تصرف عدوانی ش��کایت 

کنند. 
دادگاه با رویت مدارک و اس��ناد مالکیت دو طرف، 
مالک متج��اوز به پارکینگ را محک��وم می کند، زیرا 
کس��ی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند 
به ط��ور غیر قانون��ی به پارکینگ دیگ��ری تجاوز کند. 
حتی تصمیمات��ی هم که از س��وی اکثریت در مورد 

اس��تفاده از پارکینگ علیه اقلیت به ط��ور غیر قانونی 
اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است. 

دو- در یک مجموعه س��اختمانی بعضی دارای حق 
هس��تند از پارکین��گ اع��م از اختصاصی یا مش��اعی 
می باش��ند و بعضی دیگ��ر فاقد چنی��ن حقی اند. اما 
جایی از قس��مت های مشترک ساختمان اعم از سقف 
ی��ا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در 
اس��ناد و مدارک قید نش��ده، لکن به عنوان پارکینگ 
اتومبیل می توان از آن اس��تفاده ک��رد. معهذا بعضی 
از مال��کان با توقف اتومبیل در آن ج��ا مخالفند زیرا 
آن قس��مت جزو مش��ترکات و مش��اعات ساختمان 
محس��وب می ش��ود. آیا مخالفت آنها قانونی اس��ت یا 
نه؟ آیا کس��انی که فاق��د حق اس��تفاده از پارکینگ 
هس��تند می توانند در آن قس��مت ها اتومبیل خود را 
متوقف کنند؟ پاسخ منفی است. چه، اوال آنها در سند 
مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیا 
بدون اذن س��ایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در 
قسمت های مشترک ساختمانند، نمی توانند به توقف 
اتومبیل خود در سایر قسمت ها که به عنوان پارکینگ 

شناخته نشده است، مبادرت ورزند.
 چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه 
سایرین در قسمت های مزبور اتومبیل خود را متوقف 
کنن��د، مالکان معترض می توانند از طریق دادگاه آنها 

را از این عمل غیر قانونی بازدارند. 
س��ه-  مالک س��اختمان قبل از احداث ساختمان یا 
در اثن��ای آن، آپارتمان ها را پیش فروش می کند و در 
سند عادی تنظیمی )قولنامه یا مبایعه نامه(برای واحد 
فروخته ش��ده پارکینگی منظور می کن��د. اما پس از 
ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد 

پارکینگ شناخته می شوند. 

پارکینگ به چه واحدهایی تعلق می گیرد
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اصفهان – خبرنگار فرصت امروز- گروه فوالد مبارکه 
اصفهان در ادامه دس��تیابي به رکورده��اي تولید خود طي 
7ماه س��ال 2015 میالدي)دیماه 93 تا مرداد 94( با تولید 
4 میلیون و 393 هزار و 828تن، نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، رش��د 9 درصدي را تجربه نمود. دکتر بهرام س��بحاني 
مدیرعامل فوالد مبارکه ب��ا اعالم این خبر گفت: با توجه به 

برنامه ریزي تولید ساالنه در گروه فوالد مبارکه) شرکت فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان و سبا(دستیابي به این میزان رشد در 
حالي صورت گرفت که ش��رکت فوالد مبارکه در بازه زماني 
یاد ش��ده با تولید 3 میلیون و 269 هزارو 248 تن و شرکت 

فوالد هرمزگان نیز با تولید 683 هزارو 154 تن فوالد خام هر 
یک به ترتیب به رشد 11 و 7 درصدي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل دست یافتند.وی با اش��اره به این مطلب که هم 
اکنون گروه فوالد مبارکه تولید حدود 51 درصد فوالد کشور 

را بر عه��ده دارد، افزود: با 
این رشد 9 درصدي، تولید 
ف��والد خام ایران علي رغم 
روند کاهشي بس��یاري از 

تولید کنندگان فوالد جهان در 7 ماهه سال 2015 میالدي، 
رشد 3,7 درصدي را تجربه کرد.

رشد 9 درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه اصفهان

گـرگان- خبرنـگار فرصـت امـروز- به 
گ��زارش روابط عمومی دانش��گاه جامع علمی 
کاربردی استان گلستان ، دکتر برزعلی، ریاست 
دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان، 
گفت: در راس��تای منویات مق��ام عالی وزارت 
علوم، تحقیقات و فن��اوری و رویکرد تحولی در 

برنامه ه��ای عملیاتی این دانش��گاه، اختصاص 
ظرفیت های مناس��ب ب��ه کد رش��ته محل ها 
در پذیرش امس��ال براس��اس نیاز دستگاه های 
اجرای��ی متقاضی صورت پذیرفته اس��ت.دکتر 
برزعل��ی در ادامه افزود: دانش��گاه جامع علمی 
کارب��ردی به عنوان دانش��گاه نس��ل س��وم با 

در نظ��ر گرفت��ن آیین نامه نظ��ام آموزش های 
مهارتی و فناوری و سیاس��ت های کلی اشتغال، 
ه��دف اصلی خ��ود را تربیت نیروهای انس��انی 
کارآفرین، ماهر و متخصص براس��اس نیاز بازار 
کار می داند. وی گفت: براین اساس رشته های 
آموزشی دانش��گاه در مقطع مهندسی فناوری 

و کارشناس��ی حرف��ه ای، ع��الوه بر رف��ع نیاز 
بازار کار و دس��تگاه های اجرای��ی، مهارت محور 
ب��وده و با افزایش ت��وان مهارتی دانش��جویان، 
دانش آموختگان را به س��مت خود اش��تغالی و 
تجاری سازی علم سوق می دهد. دکتر برزعلی 
در خاتم��ه اظهار داش��ت: متقاضی��ان ثبت نام 

در دوره های مهندس��ی فناوری و کارشناس��ی 
حرفه ای ناپیوس��ته س��ال تحصیل��ی 94-95 
می  توانن��د در تاریخ 94/6/7 لغای��ت 94/6/14 
 از طریق پایگاه اطالع رس��انی سازمان سنجش 
به نش��انی  www.sanjesh.org  به ثبت نام 

اینترنتی اقدام نمایند.

اعالم زمان ثبت نام بدون آزمون متقاضیان دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته سال تحصیلی 95-94 دانشگاه جامع علمی کاربردی 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز-  مجری خطوط 400 کیلوولت، فیبر نوری و خطوط کابلی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان به شبکه فیبر نوری متصل شد.امیرحیاتی افزود: فیبر 
نوری محیطی بسیار مطمئن جهت انتقال حجم باالی اطالعات با کیفیت بسیار خوب می باشد که امروزه در صنعت 
جایگاه خاصی داشته و از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.وی افزود: ایجاد شبکه مخابراتی با ضریب اطمینان باال برای 
 کاربردهای اتوماس��یون اداری، مانیتورینگ، ویدئوکنفرانس، کاهش هزینه های ناش��ی از شبکه برق، باال بردن کیفیت  
 بهره برداری، اس��تفاده از سیس��تم های مخابراتی و همچنین بهینه کردن تولید انرژی الکتریکی و... مورد استفاده قرار 
می گیرد.حیاتی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت برق منطقه ای خوزستان ارتباط حدود 70 مرکز از بخش های مختلف 
شامل نیروگاه ها، اکثر ایستگاه های انتقال و فوق توزیع ، ساختمان های اداری ، مراکز دیسپاچینگ و نواحی بهره برداری از 
طریق شبکه مذکور ارتباطی مطمئن دارد و یا دارای ترمینال که با نصب تجهیزات اکتیو آماده جهت بهره برداری می باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این پروژه ساختمان اداری حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان با شبکه فیبر نوری اتصال 
داده شده که کلیه عملیات طراحی، خدمات مهندسی و نظارت، ساخت تجهیزات و عملیات اجرایی توسط شرکت های 

داخلی انجام و بودجه مورد نیاز از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین گردیده است.

اتصال حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان به شبکه فیبر نوری 
تبریز- خبرنگار فرصت امروز- وزیر صنعت، معدن و تجارت  در نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه تبریز رشد 
صنعتی را 6درصد دانست و گفت: این میزان رشد در نیمه نخست امسال بالغ بر 6درصد بوده است. محمدرضا نعمت زاده 
گفت: تولید طی سه ماهه اول ودوم سال جاری کاهش نداشته و رشد های یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه 
شده است.به گفته مهندس نعمت زاده  براساس اطالعات دریافتی از مرکز آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران طی ده ماهه 
گذشته به ارزش 42 میلیارد و 500 میلیون دالر صادرات غیرنفتی از جمهوری اسالمی ایران به کشورهای هدف صادراتی 
صورت گرفته که نس��بت به مدت مش��ابه قبل خود رشد 22 درصدی را نش��ان می دهد .وی در ادامه تصریح کرد : طی 10 
ماهه گذشته واردات کشور به ارزش 43 میلیارد و 600 میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد 
15 درصدی است.وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طی 10 ماهه گذشته ترکیب واردات کشور به طور عمده شامل 
کاالهای واسطه ای ، مواد اولیه صنایع ، بخش های ساختمانی، عمرانی و کاالهای سرمایه ای نظیر ماشین آالت بوده است که 
به نوبه خود رونق تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم می آورد.مهندس نعمت زاده با اشاره به اینکه طی ده ماهه گذشته در امر 
واردات کشور کاالهای مصرفی کمتر وارد کشور شده است، افزود: اما آنچه که از کاالهای مصرفی وغیر ضروری وارد کشور 

شده است به طور عمده از طریق قاچاق و مبادی غیر رسمی ، مناطق آزاد، مرز نشینی و پیله وری و غیره انجام شده است.

رشد 6درصدی بخش صنعت در نیمه نخست امسال

اراك- خبرنـگار فرصـت امروز- 
راس��تاي  در  مرک��زي  آبف��ار  ش��رکت 
کاهش هدر رفت آب و افزایش کیفیت 

آب روس��تاي قلعتین شهرس��تان ساوه 
داخلي آب  تعوی��ض ش��بکه  ب��ه  اقدام 
نمود.  خان��واري   170 روس��تاي  ای��ن 

توس��عه  و  ط��رح  معاون��ت  گفت��ه  ب��ه 
روس��تایي  فاض��الب  و  آب  ش��رکت 
اس��تان مرک��زي، براي تعویض ش��بکه 

داخل��ي این روس��تا هزین��ه اي بالغ بر 
270 میلی��ون تومان صرف ش��د که با 
داخلي  کیلومت��ر خطوط ش��بکه   5 آن 

170 فقره  این روس��تا تعویض ش��د و 
انش��عاب این روستا از آب شرب سالم 

بهره مند ش��دند.

شبکه داخلي آب روستاي قلعتین شهرستان ساوه به بهره برداري رسید

بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری بندرعباس در هفته دولت 
همزم��ان ب��ا س��ومین روز از هفت��ه دولت  هش��ت پروژه ش��هرداری 
بندرعباس با حضور اس��تاندار هرمزگان، رئیس اعضای ش��ورای اسالمی 

شهر، شهردار  ومدیران شهرداری بندرعباس به بهره برداری رسید.
این پروژه ها ش��امل بازگشایی خیابان 16متری نخل ناخدا با 700متر 
طول، 16متر عرض و اعتباری افزون بر 35میلیارد ریال وهمچنین خیابان 
18متری اس��الم آباد با عرض 16متر جدول کش��ی 1700مترواعتباری 

افزون بر 23میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
شهردار بندرعباس در آیین بهره برداری از این پروژه ها اظهار داشت: 
بازگش��ایی خیاب��ان های جدید یکی از سیاس��ت های مهم ش��هرداری 

بندرعباس از سال گذشته تاکنون بوده است. 
عباس امینی زاده افزود: در س��ال ج��اری 32 خیابان جدید در مناطق 
س��ه گانه ش��هر بندرعباس در دس��تورکار قرار گرفته  که اکنون شاهد 
بهره برداری از دو مورد آن هس��تیم . وی تصریح کرد: بازگش��ایی معابر 
جدید به منظور رونق بخشی واحیای بافت های فرسوده، ایجاد و افزایش 

میزان خدمات شهری انجام شده است.
ش��هردار بندرعباس خاطر نش��ان کرد : ب��ا توجه به نیاز مبرم ش��هر 
بندرعباس وشلوغی نسبی این شهر احداث سه جایگاه از تیرماه قبل در 
دستور کار جایگاه های سی ان جی قرار گرفت واکنون شاهد بهره برداری 

از این جایگاه ها هستیم .
ش��هردار بندرعباس جلوگیری از آلودگی محیط زیست به ویژه کاهش 
گاز آالینده و مضر»دی اکس��یدکربن«، دالی��ل اقتصادی از جمله ارزانی 
گاز طبیعی در مقایس��ه با سوخت های فسیلی مایع و اینکه سی ان جی 

جایگزینی برای بنزین است را ازجمله مزیت ها دانست.
 وی با اشاره به ویژگی های جایگاه های سی ان جی گفت: اجرای این 

پ��روژه ها 11ماه به طول انجامید و این جایگاه ها هر کدام دارای قابلیت 
هایی از جمله قدرت کمپرس��ور2000مترمکعب برس��اعت، 4عدد تعداد 

دیسپنسر)پمپ( و8عدد تعداد نازل می باشد.
وی تصریح کرد: هزینه س��اخت هر جای��گاه 60میلیارد ریال بوده وهر 

کدام باعث اشتغال زایی 18 نفر شده است .
حسین اخالقی ،سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری بندرعباس نیز 
در این باره اظهار کرد:بهره برداری از این جایگاه ها کمک شایانی به مردم 
ش��هر بندرعباس خواهد کرد، زیرا موجب تس��ریع در امر سوخت گیری 
خودروهای ش��خصی وتاکسی ها می ش��ود. وی با اشاره به اینکه سوخت 
س��ی ان جی روز به روز بیش��ترمورد استقبال مردم قرار می گیرد، ادامه 
داد: بهره ب��رداری همزمان از س��ه جایگاه س��ی ان ج��ی موجب کاهش 
انتظار در صفوف س��وخت گیری می شود.  سرپرست سازمان تاکسیرانی 
ش��هرداری بندرعب��اس تصری��ح کرد: مجموعه تاکس��یرانی ش��هرداری 
بندرعباس برنامه ه��ای مختلف کوتاه وبلندمدت در زمینه س��اماندهی 

تاکس��ی ها و راه اندازی خط��وط جدید برای رفاه حال مردم، نوس��ازی 
وبهسازی تاکس��ی، س��اماندهی خطوط وافزایش خطوط سرویس دهی 
جدید، احداث مولتی سرویس شامل تعمیرگاه کارواش وتعویض روغنی 

جهت رفاه حال تاکسیرانان و تاکسیداران را در دستور کار دارد.
همچنین سه زمین ورزشی س��یم باال، سورو وحسین آباد نیز از دیگر 

پروژه های شهرداری بندرعباس بود که به بهره داری رسید.
در س��ومین روز از هفته دولت عملیات ساخت سامانه اتوبوس تندروی 
ش��هری بی آرتی دربندرعباس آغاز ش��د که زیر س��اخت های الزم برای 
راه اندازی این س��امانه با هزینه بیش از 34میلیارد تومان از منابع داخلی 

شده است شهرداری تامین شده است.
این س��امانه حمل ونقلی دارای 20ایستگاه وتعداد 22 دستگاه اتوبوس 
اس��کانیا س��ه محور آرین 15متری و50مینی ب��وس ویژه خطوط فرعی 
است. اضافه می شود که در هفته دولت سال جاری شهرداری بندرعباس 

25 پروژه عمرانی را به بهره برداری می رساند.
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