
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای ش��هرداری اصفهان، در شبی ملکوتی مزین با نام 
پیامبر گرامی اسالم )ص(، مردم اصفهان در باغ غدیر گرد هم آمدند تا در جشن مبعث 
پربرکت پیامبر خاتم از نشان و شعار کمپین ترافیک ش��هر اصفهان رونمایی کنند. 
شهردار اصفهان برای رسیدن به این جشن مسیر دفتر خود تا باغ غدیر را با دوچرخه 
پیمود و در کنار وی دیگر مسئوالن شهری و همچنین رییس و اعضای شورای اسالمی 

شهر نیز برای رسیدن به این جشن پا به رکاب شدند.
پیش از آغاز برنامه، در کنار در ورودی باغ غدیر صفی طوالنی از دوچرخه های مسئوالن 
و مردم برای ورود به جشن صف کشید ه و ش��هردار اصفهان پیش از ورود با مردم به 
گفت وگو نشست.باغ غدیر غرق نور و سرش��ار از هیاهوی جمعیت مشتاقی بود که با 
فریادهای خود شهردار اصفهان را از مسیر ویژه دوچرخه در باغ غدیر تا جایگاه ویژه 
مس��ئوالن همراهی کردند. در حالی که تمامی مسئوالن ش��هر اصفهان از زرگرپور 
استاندار اصفهان، جمالی نژاد شهردار اصفهان، سردار آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی 
اصفهان، امینی رییس شورای اسالمی شهر در کنار مسئوالن کشوری همچون سردار 
اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور، سردار مهری رییس پلیس راهور ناجا در قاب 
چشمان دوربین ها لبخند می زدند، باالخره مراسم با قرائت آیاتی از قرآن و طنین نوای 

رزم نوازان نیروی انتظامی آغاز شد.
شمارش معکوس مردمی برای رونمایی از نشان پویش ترافیک

»یا ایها الهمیشه مدثر                                    إقرا به نام سر علی السر
مبعوث شو و شراب بچرخان                             یا ایها الحبیب فالذکر«

علی ضیاء با زمزمه این شعر پا به روی س��ن می نهد و به فضا شور و حال معنوی شب 
بعثت می بخشد و برنامه با اجرای هم نوایی گروه عرشیان حالت رسمی  تری پیدا می کند.

شعار پویش مردمی ترافیک: هوای شهر اصفهان را داریم
پس از سخنرانی ش��هردار اصفهان باالخره نوبت به رونمایی مردمی از نشان و شعار 
پویش مردمی ترافیک رسید و با شمارش معکوس جمعیت انبوه حاضر در باغ غدیر، 
استاندار و شهردار اصفهان پرده از رخ نشان ترافیکی برداشتند و چتری به رنگ آبی 
آسمان )نماد حمایت( که با نمادهای سنتی اصفهان و نمادهای ترافیکی تلفیق شده 
بود در چشم مردم مشتاق اصفهان نشس��ت تا بار دیگر بر این باور مردم اصفهان در 
حمایت از هوای پاکیزه پایتخت فرهنگی جهان اس��الم تاکید کند که »هوای شهر 

اصفهان را داریم«.
استاندار اصفهان در حاشیه رونمایی از نشان و شعار کمپین ترافیک شهر:

همراهی با ش�هرداری برای کاهش آلودگی هوای اصفه�ان را وظیفه خود 
می دانم/ حرکت خوبی آغاز شده است

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ایجاد پویش مردمی ترافیک تجربه و حرکت خوبی 
اس��ت، گفت: همراهی و هماهنگی با شهرداری و سایر دس��تگاه های ذی ربط برای 

کاهش آلودگی هوای اصفهان را وظیفه خود می دانم.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای شهرداری اصفهان، رس��ول زرگرپور در حاشیه 
آیین رونمایی از نشان و شعار پویش مردمی ترافیک ش��هر اصفهان درباره ضرورت 

ایجاد پویش های مردمی برای ارتقای فرهنگ ترافیک در جامعه اظهار کرد: ما برای 
حل مش��کالتی مانند آلودگی هوا، کمبود آب و مواردی از ای��ن قبیل هیچ راهی جز 

بهره گیری از انرژی و ظرفیت مردم نداریم.
وی ادامه داد: ما دولتی ها و مس��ئوالن در حیطه وظایف خ��ود فعالیت هایی که باید 
صورت می گرفته را انجام دادیم و آنچه می تواند این برنامه ریزی های صورت گرفته را 

جامه عمل بپوشاند، مشارکت جدی مردم در تحقق این مسایل است.
استاندار اصفهان با اشاره به ایجاد کمپین ترافیک به عنوان یک پویش مردمی برای 
حل مشکالت ترافیکی شهر، خاطرنشان کرد: این کمپین تجربه خوبی خواهد بود برای 
اینکه بتوانیم مردم را در همه برنامه های خود مش��ارکت دهیم و مشکالت موجود را 
برطرف سازیم. وی در پایان این قول را به شهروندان اصفهان داد که همه دستگاه های 

اجرایی از جمله نیروی انتظامی را با شهرداری برای حرکت در این مسیر همراه کند 
تا برای کاهش آلودگی هوا در اصفهان هم افزایی مناسبی میان دستگاه های مسئول 

ایجاد شود.
شهردار اصفهان در آیین رونمایی از شعار و نشان پویش مردمی ترافیک:

توجه شهروندان به قانون مداری زیبایی های نصف جهان را افزایش می دهد/
اصفهانی ها هوای شهر خود را دارند

شهردار اصفهان گفت: توجه مردم فرهنگ دوست اصفهان به فرهنگ قانون مداری 
زیبایی های شهر خالق اصفهان را افزایش می دهد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، دکتر مهدی جمالی نژاد در آیین 
رونمایی مردمی از نشان و شعار کمپین ترافیک شهر اصفهان که در باغ غدیر اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: به یقین چشم انداز ترسیم ش��ده برای اصفهان در افق برنامه 
1400، با همت یک دستگاه محقق نخواهد شد و برای دستیابی به این هدف نیازمند 
همراهی، همدلی و هم افزایی دستگاه های مختلف، حمایت دولت مردان و از همه اینها 

مهم تر پشتیبانی و دلگرمی مردمی  هستیم.
وی افزود: برای اینکه شهری آباد، ایمن، هوشمند انعطاف پذیر و اصفهانی آراسته به 
ارزش هایی همچون مهد عالمان و دانشمندان، شهر دانش و دانایی، شهر ارزش مدار 
و شهری مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی داشته باشیم، باید همه مردم 
و مسئوالن دست به دست یکدیگر دهند چرا که شهرداری به  تنهایی نمی تواند این 

چشم انداز را محقق کند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در سال 94 نه تنها برنامه های عمرانی شهر متوقف 
نشد بلکه با سرعت بیشتری مس��یر تکمیل را طی کرد، ابراز داشت: با همکاری تمام 

دس��تگاه های مس��ئول و دلگرمی مردم خوب اصفهان، پروژه های شهری به نتیجه 
مطلوب نزدیک می شود و هر هفته شاهد افتتاح چندین پروژه  تکمیل شده عمرانی در 
شهر هستیم. وی با بیان اینکه امسال شاهد نوروزی متفاوت و برگزاری برنامه هفته 
نکوداش��ت اصفهان با بیش از 400 برنامه متنوع بودیم، بیان کرد: با همراهی مردم 
اصفهان امیدواریم به زودی شاهد پویش جدی مردمی در عرصه حمل و نقل عمومی، 

غیرموتوری و پیاده روری باشیم.
توجه مردمی به فرهنگ قانون مداری و افزایش زیبایی های شهر خالق اصفهان

جمالی نژاد با بیان اینکه توجه مردم فرهنگ دوست اصفهان به فرهنگ قانون مداری 

زیبایی های شهر خالق اصفهان را افزایش می دهد، تاکید کرد: به یقین اصفهان، این 
کهن شهر بی نظیر و اسطوره شهر جهانی، نمایشگاهی از احترام به قوانین راهنمایی 
رانندگی، ویترینی از شکوه احترام به عابر پیاده و منظری زیبا از توجه به پلیس خواهد 
بود. وی اضافه کرد: امیدواریم مردم اصفهان همچون همیش��ه مهربانانه و صمیمانه 
هوای شهر خویش را داشته باشند و مباحث فرهنگ سازی زندگی شهری را در رأس 

همه مسیل شهری قرار دهند.
فرمانده نیروی انتظامی در آیین رونمایی از نشان کمپین ترافیک اصفهان:

ایران کشوری با ثبات در منطقه ای  ناامن است
فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: اصفهان می تواند الگوی تمامی شهرهای کشور در 
راستای گسترش فرهنگ دوچرخه سواری قرار گیرد و در این راستا باید تالش کنیم 

تا اصفهان بار دیگر با نام شهر دوچرخه ها آراسته شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سردار حسین اشتری در آیین 
رونمایی مردمی از نشان و شعار کمپین )پویش مردمی( ترافیک شهر اصفهان که در 
باغ غدیر برگزار ش��د، با بیان اینکه پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان ابتکاری زیبا 
از سوی مسئوالن اصفهان اس��ت،  اظهار کرد: امروز سالمتی مردم کشور از کودک و 

بزرگسال به فضای سالم و هوای پاک وابستگی دارد. 
وی افزود: بس��یاری از بیماری هایی که ام��روز گریبان مردم کش��ورهای صنعتی و 
شهرهای بزرگ شده ناش��ی از آلودگی های زیستی است و بر این اساس به هر میزان 
که با برنامه ریزی های جامع این آلودگی ها کاهش یابد در راستای سالمت مردم تاثیر 

گسترده تری خواهد داشت.
فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه آلودگی هوا بالی خانمان سوزی است که 

بسیاری از کش��ورهای بزرگ دنیا را مورد تهدید قرار داده است، بیان کرد: برای رفع 
این مشکل جهانی طبیعی است که پیشگیری بهترین راهی است که پیش رو داریم 
و اگر بتوانیم به واقع به شعار انتخابی برای این کمپین مردمی با عنوان »هوای شهر 
اصفهان را داریم« برای تمامی شهرهای کشور عمل کنیم، به یقین بیماری ها کاهش 
می یابد. وی با اشاره به اهمیت فرهنگ س��ازی در راستای سوق دادن مردم به سمت 
و سوی فعالیت های موثر در دس��تیابی به هوای پاک ابراز داش��ت: هر میزان هزینه 
برای فرهنگ سازی در این راستا منطقی و صحیح است چراکه بر میزان سرمایه های 
اجتماعی ما می افزاید و بر این اساس همه از مسئول و غیر مسئول باید همت کنند تا 

این پویش مردمی عملیاتی شود و اقدام و عمل را در این شعار شاهد باشیم.
اصفهان باید بار دیگر با نام شهر دوچرخه ها آراسته شود

اشتری با بیان اینکه آمار خودرو در کش��ور ما بسیار زیاد بوده و از 29 میلیون خودرو 
و موتورسیکلت، سه میلیون متعلق به استان اصفهان است، تصریح کرد: بیش از 14 
درصد موتورسیکلت های کشور به اصفهان تعلق دارد و باید به سمتی حرکت کنیم 

که شاهد پیشی گرفتن نام اصفهان در زمینه استفاده از دوچرخه در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه هر میزان از نقلیه عمومی به جای خودروهای تک سرنشین استفاده 
کنیم در کاهش بیماری جامعه ما تاثیر دارد، گفت: باید به دوران گذشته بازگردیم، 
زمانی که اصفهان به شهر دوچرخه س��وارها معروف بوده است؛ البته راه اندازی مترو 

اصفهان به شکل کامل نیز در داشتن هوایی پاک تاثیرگذار خواهد بود.
فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه تلفات جانی از دیگر خسارت های وسایل 
نقلیه موتوری است، اظهار کرد: سال گذشته حدود یک هزار و 100 نفر بر اثر تصادفات 
جان باختند و حدود 40 درصد آنها عابر پیاده و 40 درصد موتورسواران بوده اند. وی 
ادامه داد: بر این اس��اس الزم است فرهنگ دوچرخه س��واری را در کشور ارتقا دهیم 
به گونه ای که نه در یک روز و هفته خاص بلکه در تمامی ایام س��ال از این وسیله کم 
خطر و موثر در سالمتی استفاده کنیم. اشتری گفت: شهر اصفهان قطب فرهنگی و 
گردشگری جهان اسالم است و امیدواریم با این فرهنگ سازی که در شهر اصفهان در 
زمینه استفاده از وسایل نقلیه غیرموتوری صورت گرفته شاهد فضایی پاک باشیم که 

به تبلیغ شهر و اقتصاد کمک می کند. 
وی اضافه کرد: امروز نیروی انتظامی آمادگی دارد تا در کنار مردم فهیم اصفهان که 
در تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در عرصه دفاع مقدس پیشتازی 
خود را به اثبات رساندند، حرکت کند و امیدواریم این شهر الگویی برای سایر شهرهای 

کشور در زمینه وسایل نقلیه غیرموتوری قرار گیرد.
امنیت ایران در منطقه مثال زدنی است

فرمانده نیروی انتظامی کش��ور در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: 
نیروی انتظامی یکی از ارگان هایی است که در تحقق شعار سال بسیار نقش مهمی 
دارد چرا که هرچه امنیت جامعه بیشتر باشد شاهد شکوفایی اقتصادی نیز خواهیم 

بود.
 

وی با بیان اینکه امنیت کشور ایران مثال زدنی است، بیان کرد: امروز کشوری با ثبات 
در منطقه ای  ناامن داریم و این امنیت به برکت حضور و تامین و حفظ این امنیت با 
هوشیاری مردم، تدابیر رهبر معظم انقالب و ایثار نیروهای مسلح تحقق یافته است.

رونمایی مردمی از نشان و شعار کمپین ترافیک شهر اصفهان؛

بازگشت نصف جهان به آسمان آبی

هدف نهایی ما امنیت
در سراسر جهان است

وام کاال نصیب فروشگاه ها 
شد،نه تولیدکنندگان

3

برگزاری جشن بزرگ 
»روزی حالل« در باغ فدک
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حذف یارانه  ها، گریبانگیر
کارگران نمی شود

3

سه شنبه های بدون خودرو
در نصف جهان
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امید بستن به حرف دشمن
عاقالنه نیست

7
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تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه منابع 
مالی ط��رح ف��روش اعتب��اری کاال، نصیب 
فروشگاه ها می شود نه تولیدکنندگان، گفت: 
بانک ها اسناد مازاد تولیدکنندگان را به عنوان 
وثیقه برای گش��ایش ال س��ی نمی پذیرند. 
محمدحسن قهاری اظهار داشت:  طرح عرضه 
کاال با کارت اعتباری با هدف حمایت از تولید 
داخل مطرح ش��د و قرار بود 4200 میلیارد 
تومان اعتبار مالی به بخش تولید تزریق شود 

تا محصوالت موجود در انبار...

حمید سوریان با کسب س��ومین پیروزی خود 
در رقابت های گزینش��ی ترکیه ضمن راهیابی 
به فینال،  تنها سهمیه باقیمانده کشتی فرنگی 
ایران را نی��ز به چن��گ آورد. آخری��ن مرحله 
رقابت های کشتی گزینشی المپیک، از دیروز 
در شهر اس��تانبول ترکیه آغاز ش��د که حمید 
س��وریان با کس��ب س��ه پیروزی متوالی راهی 

فینال شد و س��همیه وزن ۵9 کیلوگرم کشتی 
 فرنگی ای��ران در المپی��ک را به دس��ت آورد. 
حمید سوریان پس از استراحت در دور نخست 
با کسب دو پیروزی برابر حریفانی از کرواسی و 
آلمانی به نیمه نهایی رسید. وي در این دیدار هم 
موفق شد »دیمیترو تسیمبالیک« از اوکراین را 

در زمان کمتر از یک دقیقه...

امام جمعه اصفهان گفت: اس��الم انقالبی 
یعنی در مقابل دش��من باید محکم بود و 
از هیچ چیز نترس��ید هرچقدر هم دشمن 
بزرگ تر باش��د ما متقابال باید س��خت تر 
باشیم. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 
در خطبه های نماز جمعه اصفهان، با اشاره 
به مناس��بت های هفته ای که گذش��ت و 
تبریک عید مبعث اظهار داشت: مردم باید 
از کودکی فرزندان خود را همانگونه که به 
مراسم های سینه زنی و هیئت می برند، به 

برگزاری جشن در مراسم های...

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه 
مقابله با آمریکا یک وظیفه اس��ت، گفت: 
مقابله با آمریکا در حقیقت مقابله با کودتا، 
فریب و ترور است؛ به حکم اسالم هیچ گاه 
امکان س��ازش ب��ا آمریکا وج��ود نخواهد 
داشت. حجت االس��الم والمسلمین کاظم 
صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
ضمن تبریک فرارس��یدن مبعث حضرت 

رسول اکرم)ص( و اعیاد شعبانیه...

امام جمعه اصفهان:
اسالم انقالبی؛ یعنی در برابر 

دشمن باید محکم بود

طلسم  شکنی نابغه در استانبول؛

سوریان هم المپیکی شد
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خطیب نماز جمعه تهران:

دولت به وضعیت معلمان و 
کارگران رسیدگی کند
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رییس جمهوری، اسالم ستیزان غربی و دوستان نادان و 
مزدوران وابس��ته را لبه های یک قیچی برای ضربه زدن 
به حیثیت و ش��ان اس��الم به عنوان دین رحمت و صلح 
برشمرد و گفت: ریشه اصلی ترور و ناامنی کسانی هستند 
که رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی را در این منطقه 

ایجاد کرده اند.
به گزارش ایمنا، متن س��خنان حس��ن روحانی در دیدار 
عیدانه جمعی از مس��ئوالن و کارگزاران نظام، س��فیران 
کش��ورهای اس��المی و قش��رهای مختلف مردم با رهبر 

انقالب، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد 
و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

وما ارسلناک اال رحمه للعالمین
روز بعث��ت نب��ی مکرم اس��الم؛ س��رآغاز حی��ات جدید 
برای جامعه بش��ری را به همه انس��ان های آزاده جهان، 
مس��لمانان، ملت بزرگ ای��ران، حضار محترم ، س��فرای 
کش��ورهای اس��المی مقیم در تهران و به وی��ژه به رهبر 
فرهیخته انقالب اسالمی تبریک و تهنیت عرض می کنم.

یک هزار و 450 سال پیش در چنین روزی زادروز اسالم 
بود؛ روزی که پیام آور وحی الهی برای آخرین بار و آخرین 
دوره، وحی را آغاز کرد که بعد از 23 س��ال برای همیشه 

نبوت و وحی ختم می شود.
امروز زادروز اعت��دال و رحمت برای هم��ه جهانیان بود. 
پیامبر هم رحمت برای مومنان و مسلمانان و هم رحمت 
برای همه انسان ها در سراسر گیتی بود. او رحمت بود به 
دلیل آنکه ایمان، دین و راهش را ب��ا اختیار و بدون اکراه 
یِن. او پیامبر  به بشریت عرضه داش��ت که ال إِْکراَه فِی الِدّ
رحمت بود به دلیل اینکه جوهره پیامش اس��الم و سلم 

بود و آرمان دینش در نام دینش یعنی اسالم نهفته بود.
او پیامبر رحمت بود برای اینکه راه اسالم و راه هدایت را 
به آسانی در اختیار مردم گذاشت و تنها با گفتن دو جمله 
شهادتین ملحد تبدیل به مسلم می ش��د. گرچه ایمان، 
هدف برتر و باالت��ری بود که همه باید دنبال آن باش��ند 

اما برای عضویت در امت اسالمی به اسالم اکتفا می شد.
او پیامبر رحمت بود برای اینکه با آن همه حکمت ، تدبیر 
و اتصالش به وحی الهی و او که مدینه علم بود اما در عین 
حال ، در کارها با مردم شور و مشورت می کرد و به همه 
اصحاب و مس��لمانان از این طریق شخصیت داد و آنها را 

با شور و مشورتی که می نمود، شریک در امر قرار داد.
او پیامبر رحمت بود برای اینکه اس��رار مردم را حفظ می 
کرد و به مسلمانان امر می نمود تا اسرار دیگران را حفظ 
کنند و حتی می گفت اگر کس��ی گناهی در خلوت انجام 

داد ، حق ندارد آن گناه را برای دیگری بیان کند.

او پیامبر رحمت بود و دولتی را تشکیل داد که علی رغم 
اینکه در آغاز دولت در مدینه ، اکثریت با غیرمسلم بود اما 
با قانون و پیمان، آنچنان حکومت منصفانه و عادالنه ای را 
در مدینه به پا کرد که حتی آنان که مسلمان نبودند و به 
رسالت پیامبر اعتراف نداشتند، به تدبیر ، حکمت، اخالق، 
امانت، عدالت و انصاف او اعتراف داش��تند و احساس می 
کردند که مدینه پیامبر از هر زمان دیگر برای همه آنهایی 
که ساکن مدینه هس��تند، امن تر است و حکومت با آنان 

عادالنه رفتار می کند.
پیامبر رحمت بود برای اینکه باوجودی که سران طوایف 
بزرگ آن همه به او ظلم و ستم روا داشتند اما وقتی اسالم 
آوردند، عمل گذش��ته ناصواب دیروزش��ان را به رخ آنها 

نکشید.
او پیامبر رحمت بود برای اینکه بین اقشار و طوایف، فرق 
نگذاشت گرچه با فقرا نزدیک تر بود و آنها را بیشتر دوست 
می داش��ت اما هرگز بر اغنیا نیز خشم نکرد و آنجا که بنا 
بود ثروت آنها در چارچوب قرار گیرد و تعدیل ش��ود، جز 

طبق شریعت با اموال آنان رفتار نکرد.
او حتی در جن��گ، پیامبر رحمت ب��ود. او زمان جنگ با 
 ش��جاعت می جنگید و زمان صلح با روی گش��اده صلح 

می کرد اما در میدان جنگ ه��م عدالت و انصاف را از یاد 
نمی برد، گرچه برق شمشیر چشمان او را فرا نمی گرفت 
 و در می��دان جنگ فقط برای رضای خ��دا و ادای وظیفه

 می جنگید، اما در عین حال در میدان جنگ هم قانون را 
حکم فرما می دانست نه کودک کشی روا بود و نه آب مردم 
را مسموم کردن و نه درختان را قطع کردن و نه انصاف را 
زیر پا گذاش��تن. حتی در میدان جنگ هم قرآن به او امر 

کرده بود که وال تعتدوا ان اهلل ال یحب المعتدین.
آنهایی که امروز به ناروا در جهان، اسالم ستیزی و اسالم 
هراسی را به راه انداخته اند یک بار منصفانه به مدینه النبی 
وبه آرمان شهر اسالم نگاه کنند و عدالت، اخالق و برخورد 
پیامبر با مشرکان و ملحدان را مشاهده نمایند . او که حتی 
آن روز که در مکه پیروز شد به دشمنان خونین سابقش 
امان داد و آنها را بخشید. آیا این اسالم، طرفدار آدم کشی، 

تروریسم و خشونت است ؟!
چرا به ناروا اس��المی را که به همه انسان ها خدمت کرده 
اس��ت ، متهم می کنند. اگر امروز علم ، دانش و فناوری 
وجود دارد در قرون گذشته این اسالم و مسلمانان بودند 
که تمدن اس��المی را به وجود آوردند و عل��م را مجانی و 
بدون منت که زکاه العلم  ان تعلمه ، در اختیار همگان قرار 

دادند. مسلمانان تعلیم را وظیفه و زکات علم می دانستند.
 ام��روز ببینید کس��انی که بر بخش��ی از دانش مس��لط 
شده اند، با چه ناز و کرشمه ای به دیگران نگاه می کنند 
و می خواهند همه چیز را بر جوامع دیگر تحمیل کنند تا 
بخشی از فناوری و علمی را که دیروز از مسلمانان به ارث 

برده اند، در اختیارآنها بگذارند.
چرا به پیامبر رحمت، ظلم و تهمت زده می ش��ود، و من 
اظلم ممن افتری علی اهلل کذبا. چه ظلمی برتر و باالتر از 
این که از یک طرف اسالم ستیزان غربی که قرن ها علیه 
اسالم تبلیغ می کنند و امروز نیز حربه جدیدی به دست 
آورده اند و از طرف دیگر دوس��تان ن��ادان و یا مزدوران 
وابس��ته ، هر دو مثل دو لبه قیچی برای حیثیت و ش��ان 
اسالم خطر آفریده اند. چه کسانی ترور و ناامنی را به این 
منطقه آوردند؟ حدود70 سال پیش چه کسانی بودند که 
یک رژیم غاصب را در این منطقه بنی��ان گذاری کردند 
و مگر ریش��ه بس��یاری از ناامنی ها، ترورها ، جنگ ها و 
برخوردها در منطق��ه ما ، از همان جا و از رژیم اش��غالگر 
قدس نیس��ت؟ مگر از 15 س��ال پیش که افغانس��تان را 
گرفتند و بعد به عراق ی��ورش بردند و این همه ناامنی در 
اینجا به پا کردند، آیا مسئول همه این جنایات و در راس 
آنها ، صهیونیسم و آمریکا نیس��تند؟ و چرا امروز که باید 
عدالت و انصاف مورد نظر انس��ان هایی باشد که به ظاهر 
خود را متمدن می دانند، به ایران اسالمی ایراد می گیرند 

که چرا از مظلوم دفاع می کنید؟
ما افتخار م��ی کنیم که تحت رهنموده��ای مقام معظم 
رهبری، همواره از مظلوم دف��اع کرده ایم و دفاع خواهیم 
کرد. ما تحت فرمان فرمانده کل قوا هر جا که الزم باش��د 
دست مظلومی را بگیریم، خواهیم گرفت و هدف و آرمان 
نهایی ما صلح و امنیت در سراسر جهان و بویژه در منطقه 

ماست.
چگونه ساکت بمانیم که مردم فقیر و بیچاره ای در یمن 
هر روز زیر بمباران های وحشیانه قرار می گیرند؛ توسط 
آنهایی که خود را متولی س��قایه الحاج وعماره اللمسجد 

الحرام می دانند.
اجعلتم س��قایه اللحاج وعماره المسجدالحرام کمن آمن 
بااهلل  والیوم اآلخر و جاهد فی س��بیل اهلل الیستوون. آنها 
خود را مقایسه می کنند با دیگرانی که در راه خدا جهاد 
می کنند، ایمان و جهاد برای ما اصل اس��ت.باید همه به 
تعالیم پیامبر بازگردیم و باید همه ندای غار حرا را بشنویم 
که با نام خدای رحمان و رحیم ؛»بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اقرا« و با قرائت، علم و خواندن آغاز ش��د. همه ما باید به 
سیره پیامبر برگردیم که او رحمت مجسم و اسالم مجسم 

بود و مجسمه اسالم و اعتدال.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

خبر

رییس جمهور ترکیه در سخنرانی خود از کناره گیری نخست وزیر تمجید کرد، 
به اتحادیه اروپا تاخت و بار دیگر بر لزوم اصالح قانون اساسی ترکیه برای تبدیل 
ساختار سیاسی این کشور به نظام ریاستی تأکید کرد. اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه، بار دیگر گفت: این کش��ور نیازمند تدوین فوری قانون اساس��ی جدید و 
تبدیل ساختار سیاسی خود به نظام ریاستی است. اظهارات اردوغان پس از آن 
مطرح می شود که »داوود اغلو« نخس��ت وزیر ترکیه با اعالم اینکه در انتخابات 
ریاست حزب عدالت و توسعه شرکت نمی کند، عمال از سمت خود کناره گیری 
کرد. حزب حاکم در اقدامی که به تشویق اردوغان انجام شد، بخشی از اختیارات 
را از داوود اغلو سلب کرده بود.  منتقدان اردوغان با متهم کردن وی به سوق دادن 
ترکیه »به سمت دیکتاتوری«، می گویند اقدامات او موجب بروز اختالف با داوود 
اغلو ش��ده و وی را وادار به کناره گیری کرده است. »کمال قلیچ داراوغلو« رهبر 
حزب جمهوری خواه خلق کنار رفتن داوود اغلو را »کودتای قصر« خوانده و گفت: 
داوود اغلو باید در برابر فشارهای اردوغان برای کناره گیری مقاومت می کرد.  وی 
گفت: »استعفای داوود اغلو را نباید به چشم یک مسئله حزبی دید، کل حامیان 
دموکراسی در ترکیه باید در برابر این کودتای قصر مقاومت کنند«. اما اردوغان 
در سخنرانی خود که به طور زنده از تلویزیون این کشور پخش می شد، در مورد 
کناره گیری نخس��ت وزیر گفت: »معتقدم که تصمیم نخست وزیر به نفع ترکیه 
و ملت ماست.« سال گذش��ته هم »عبداهلل گل« رییس جمهور وقت ترکیه و از 
قدرتمندترین چهره های حزب عدالت و توس��عه تحت آنچه »فشار اردوغان« 
خوانده ش��د، از رقابت برای س��مت های عالی حزب خودداری ک��رد و اردوغان 

جایگزین وی شد.

رییس جمهور ترکیه:

کناره گیری داوود اغلو به نفع ترکیه است

جنبش عدم تعهد با صدور بیانی��ه ای تالش دولت، کنگره و دادگاههای 
داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را مردود 
دانست و بر اصل مصونیت دولت ها به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق 

بین الملل تاکید کرد.
غالمعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملل متحد متعاقب صدور این بیانیه توس��ط جنبش در نامه ای به دبیر 
کل سازمان ملل متحد خواستار انتشار این بیانیه به عنوان سند مجمع 

عمومی و شورای امنیت این سازمان شد.
جنبش عدم تعهد در این بیانیه عالوه بر اعتراض به اقدام آمریکا مبنی بر 
به چالش کشیدن حقوق بین الملل با نقض مصونیت دولت ها و نهادهای 
ملی آنها، تاکید کرد: این عمل آمریکا اقدامی اس��ت متخلفانه و موجب 
مسئولیت بین المللی زیرا می تواند زمینه ساز بی ثباتی و اغتشاش در 

روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی شود.
متن کامل بیانیه جنبش عدم تعهد در رد ت��الش آمریکا برای مصادره 
اموال بانک مرکزی ایران و نامه سفیر ایران به دبیر کل سازمان ملل به 
شرح زیر است:بیانیه جنبش عدم تعهد در رد اقدامات یک جانبه آمریکا 
در مغایرت با حق��وق بین الملل، به ویژه اص��ل مصونیت دولت ها دفتر 
هماهنگی جنبش عدم تعه��د رویه غیر قانونی ای��االت متحده آمریکا 
در به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق اجازه دادن به شاکیان 
خصوصی و تس��هیل کار آنها برای طرح دعاوی در دادگاه های آمریکا 
بر علیه دولت ه��ای دارای حاکمیت ملی، از جمله جمهوری اس��المی 
ایران، را که منجر به آراء علی��ه آنها و نهادهای ملی آنها ش��ده، مردود 
می داند. قوانین کنگره که راه را برای مص��ادره غیر قانونی دارایی های 
خارجی هموار می کند و اقدامات دولت آمریکا که به شکلی غیر قانونی 
حساب های ذی ربط را مس��دود می کند، به دادگاه های آمریکا امکان 
صدور چنین آراء بی پایه ای را داده اند. جنبش عدم تعهد اعتراض خود 
را نس��بت به این گونه تقابل آمریکا علیه حقوق بین الملل که از طریق 
تعلیق یکجانبه مصونیت دولت ها و نهاده��ای ملی آنها و بر یک مبنای 
غیر حقوقی و جعلی صورت گرفته و مورد شناسایی جامعه بین المللی 
قرار ندارد، اعالم می کند و این عمل را در مغایرت کامل با تعهدات بین 
المللی آمریکا و الزامات معاهداتی آن کشور می داند. این رویه در تعارض 
با بنیادی ترین اصول حقوق بین المل��ل، بویژه اصل مصونیت دولت ها 
به عنوان یکی از مبانی نظم حقوقی بین المللی و یک قاعده آمره حقوق 
بین الملل، قرار دارد. تفوق این اصل مورد شناس��ایی جامعه ملل، همه 
نظام های حقوقی و دیوان بین المللی دادگس��تری قرار گرفته و اخیرا 
در چارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولت ها 
و دارایی هایی آنها نیز تدوین ش��ده اس��ت. جنبش عدم تعهد از ایاالت 
متحده آمریکا دعوت می کن��د که اصل مصونیت دول��ت ها را محترم 
بشمارد و تاکید می کند که عدم رعایت این اصل عواقب سوئی، از جمله 
بی ثباتی و اغتش��اش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در 
سطح بین المللی، در پی خواهد داشت و اقدامی متخلفانه محسوب می 

شود که موجب مسئولیت بین المللی خواهد بود.

مخالفت جنبش عدم تعهد با 
مصادره اموال ایران توسط آمریکا

بین الملل

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص توافق هسته ای گفت: معتقدیم آمریکایی ها 
در گفته ها و تعهدات خود صادق نیستند و ایران به تعهدات 

خود عمل کرده است.
علی اکبر والیتی در مصاحبه با شبکه المیادین هدف از سفر 
خود را شرکت در نشست ش��ورای عالی مجمع جهانی اهل 
بیت علیهم الس��الم، سخنرانی در نشس��ت اتحادیه جهانی 
علمای مقاومت اعالم کرد و گفت: بیداری اسالمی در جهان 
اس��الم ادامه دارد و ضرورت امروز ب��رای مقابله با جریانات 
افراطی و تکفیری محسوب می ش��ود و اینگونه نشست ها 
تبیین دقیق تر برای معرفی آموزه های ناب اسالمی است. 
وی در پاسخ به س��والی در خصوص انتخاب رییس جمهور 
لبنان هم اظهارداشت:جمهوری اسالمی ایران در امور داخلی 
لبنان به هیچ عن��وان دخالت نکرده، اما ب��رای هماهنگی و 
نزدیکی بیش��تر میان گروه های مختلف در لبنان حمایت 
می کند. دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی در خصوص 
سوریه هم گفت: باید تالش کرد با ظرفیت محور مقاومت، 
ارتش و نیروهای مردمی سوریه برای رهایی مردم این کشور 
از شر تروریست ها اقدام نموده و دولت قانونی سوریه معتقد 
به راه حل سیاسی اس��ت و در مذاکرات فعاالنه شرکت می 

کنند و امیدواریم به راه حل مناسب دست یابند.
والیتی در همین ارتباط تصریح کرد: دولت و مردم سوریه 
و شخص رییس جمهور 5 س��ال در برابر زیاده خواهی های 
دشمنان ایستادگی کرده اند و از سوی مردم این کشور برای 
یک دوره 7 س��اله انتخاب ش��ده اند و مردم این کشور باید 
درمورد سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند و راه حل سیاسی 
هم به معنای تحمیل خواسته دولت های خارجی به مردم 
این کشور نمی تواند باش��د باید مردم و دولت این کشور در 
مورد خودش��ان تصمیم بگیرند. وی در پاسخ به سوالی در 
خصوص عراق افزود: ما به عنوان همسایه این کشور از حفظ 
ناامنی و ثبات در این کشور حمایت می کنیم و ساختارهای 
قانونی این کشور پذیرفته ش��ده و باید با هماهنگی و توافق 
گروه ها ، دموکراسی ایجاد ش��ده در آن را تحکیم بخشید و 
جمهوری اسالمی ایران با کشور دوست و برادر روابط بسیار 
خوبی دارد و از ثبات سیاسی و امنیت در این کشور حمایت 
می کند. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصریح کرد: آمریکایی ها حق دخالت در امور 
داخلی عراق را ندارند همانگونه که جمهوری اسالمی ایران 
هم این حق را برای خود قائل نیس��ت و دولت و مردم عراق 

باید در مورد سرنوشت خود تصمیم گیری نمایند.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه مقابله با آمریکا یک وظیفه است، 
گفت: مقابله با آمریکا در حقیقت مقابله با کودتا، فریب و ترور است؛ به حکم 

اسالم هیچ گاه امکان سازش با آمریکا وجود نخواهد داشت.
به گزارش تس��نیم، حجت االس��الم والمس��لمین کاظ��م صدیقی خطیب 
 نماز جمعه ای��ن هفته ته��ران ضمن تبری��ک فرارس��یدن مبعث حضرت 
رسول اکرم)ص( و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: مبعث یک انگیزش، دگرگونی 
و تحول است. مبعث حیات بعد از ممات است و یک جهش بعد از افسردگی 

و تزریق حیات به جان بشریت است.
وی با بیان اینکه بعثت جریان نجات بشریت است، گفت: بعثت احیای همه 
ارزش ها بوده و معنای بعثت گس��تردگی س��فره خالفت الهی است، بعثت 
یعنی اینکه انسان مقام خودش را که همان خلیفه خدا بودن است درک کند.

حجت االسالم صدیقی ادامه داد: هر انسانی می تواند خلیفه خدا باشد، ما باید 
خداگونه و ستارالعیوب باشیم، باید گذشت داش��ته باشیم و خوش به حال 

کسی که مظهر نام اعظم خداوند است.
خطیب نماز جمعه  تهران با اشاره به وجود جریان طاغوت و توحید در مقابل 
یکدیگر در تاریخ خاطرنش��ان کرد: در زمان پیامبر ابوسفیان مانند جرثومه 
جاهلیت مقابل پیامبر اسالم بود، ما امروز با جبهه های مختلف و مجمع همه 

رذایل یعنی آمریکا مواجه هستیم.
وی بر همین اس��اس خاطرنش��ان کرد: مقابله اس��الم با اس��تکبار امروز به 
سخت ترین شرایط خود رسیده، استکبار امروز مجهز به علم و صنعت است 

و کار ما سخت تر از زمان ظهور پیامبر است.
خطیب نماز جمعه  تهران با توجه به فرارسیدن هفته معلم، روز کارگر و روز 
هالل احمر ابراز داش��ت: روز کارگر و معلم را به همه ملت تبریک می گویم و 
همچنین روز هالل احمر را به همه زحمتکش��ان نیروی هالل احمر تبریک 
می گویم چرا که در ایامی که ما در منازل خود در تعطیالت نوروزی هستیم 

آنها مددرسان جامعه هستند.
وی با اعالم اینکه در مورد کارگر باید گفت که خداوند خودش کارگر است و 
همیشه مشغول کار است، تصریح کرد: کارگر می تواند مظهر خداوند باشد 
چرا که خورش��ید که از مظاهر قدرت خداوند اس��ت همیشه روشن است و 

هیچ گاه غروب ندارد.
حجت االسالم صدیقی با طرح این موضوع که کارگران در طول تاریخ انقالب 
اس��المی امتحان خوبی دادند، تصریح کرد: در همه کشورها کارگران موی 
دماغ هس��تند و حکومت را به چالش می کش��ند اما کارگ��ران برای انقالب 
اسالمی خون دادند و در ایام پیروزی انقالب کارگران شرکت نفت در تعطیلی 

این شرکت نقش داشتند و به امام)ره( لبیک گفتند.

خطیب نماز جمعه  تهران بر همین اساس افزود: در ابتدای انقالب چپی ها 
آمده بودند و دم از کارگر می زدند؛ می خواس��تند انقالب ملکوتی ما را شبیه 
چین و ش��وروی کنند اما کارگران در ش��رایط مختلف پوالدین ایستادگی 

کردند. 
وی با تذکر اینکه در 3 سال گذشته بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل 
ش��ده اند که صالح نمی دانیم آنها را اع��الم کنیم، تصریح کرد: بس��یاری از 
کارگران بیکار شده اند ولی ایمان و روحیه انقالبی در کارگران سراغ داریم و 

ان شاءاهلل امام زمان)عج( به کارگران عظمت بدهد.
حجت االسالم صدیقی  با اشاره به مشکالت معیشتی معلمین اظهار داشت: 
معلمین در کش��ور سرنوشت ساز هس��تند، اما حقوق آنها با کاری که انجام 
می دهند تناس��ب ندارد، در تمام ایام بعد از انقالب معلمین بازوی کش��ور 

بوده اند و همه ما به آنها بدهکار هستیم.
خطیب نماز جمعه  تهران با تأکید بر اینکه  از دولت توقع داریم نس��بت به 
کارگران و معلمان توجه داشته باش��د، بیان کرد: کرامت کارگر و معلم باید 

درخور انسان های مجاهد و رزمنده باشد.

 وی بر همین اساس افزود: باالبردن دستمزد کفایت نمی کند بلکه باید میان 
درآمد و هزینه این اقشار توازن ایجاد شود و در زندگی مشکلی نداشته باشند 

و با خیال راحت سر کار بروند.
حجت االسالم والمسلمین با ابراز اینکه باید برای کارگران و معلمین عرصه 
ش��کوفایی فراهم ش��ود، گفت: کارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی در خط 
مقدم جبهه هستند، کارگران آمادگی دارند اما مدیریت باید در میدان آنها 

را شکوفا کند.
خطیب نماز جمعه  تهران با انتقاد از وضعیت فعلی آموزش و پرورش افزود: 
چارچوب های اداری آموزش و پرورش س��وغات غرب اس��ت، کتاب های ما 
نسبت به کشور انقالبی ایران تناسب ندارد. بچه ای که به دبستان می رود باید 
با زندگی الهی و امامان آشنا شود. ما در کشوری هستیم که همیشه دشمن 
داریم و بچه های ما باید با جبهه آش��نایی داشته باشند و خون شهدا باید در 
کتاب ها تزریق شود. ما نیاز به یک تحول بنیادین در آموزش و پرورش داریم 

تا بتوانیم با دشمنان مقابله کنیم.
 وی در ادام��ه خطبه ه��ای نماز جمع��ه این هفت��ه تهران اظهار داش��ت: 
دست اندازی آمریکایی های قلدر، غارتگر و بی ارزش را که روح برجام را زیر پا 
گذاشتند و دادگاه های آنها پول ملت را ضبط کردند و دولت آنها هم حمایت 
کرد محکوم می کنیم و اعالم می کنم خدای متعال وعده داده که انقالب ما 
پیروز است و جریان استکبار رو به اضمحالل است و حقوق مان را از حلقوم 

آمریکا بیرون خواهیم کشید.

خطیب نماز جمعه تهران:

دولت به وضعیت معلمان و کارگران رسیدگی کند
به حکم اسالم هرگز با آمریکا سازش نمی کنیم

روحانی در دیدار عیدانه مسئوالن نظام با رهبر انقالب اسالمی؛

هدف نهایی ما امنیت در سراسر جهان است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت:

آمریکایی ها در گفته ها و تعهدات خود صادق نیستند

رییس ستاد کل نیروهای مس��لح در پیامی ضمن انتقاد 
از برخی اظهارنظرهای خالف واق��ع درباره طرح امنیت 
اخالقی و اجتماعی ناجا گفت: رسانه ها و صاحبان سخن 

دیدگاه های سیاسی را در این طرح دخالت ندهند.
سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح با تقبیح فضاسازی های رسانه ای علیه طرح ارتقای 
امنیت اجتماع��ی و اخالقی ناجا، به راهبرد همیش��گی 
دشمن برای سست کردن بنیان های اخالقی و اجتماعی 
جامعه اشاره کرد و افزود: حفظ ارزش های دینی و اخالقی 

و مقابله با راهبرد دشمن از وظایف نیروی انتظامی است.
وی در همین زمین��ه با یادآوری بخش��ی از بیانات رهبر 
معظم انق��الب در دی��دار فرماندهان و مدی��ران نیروی 
انتظامی در اردیبهشت ماه س��ال گذشته مبنی بر اینکه 
»مقابله با ناامنی های روان��ی در جامعه همچون نگرانی 
خانواده ها از حضور فرزندانشان در خیابان ها و بوستان ها 
به دلیل احتمال کشیده شدن آنها به سمت مواد مخدر و 
یا نگرانی از کشانده شدن جوان به سمت فحشا و منکرات، 
بس��یار با اهمیت تر از مقابله با ناامنی های فیزیکی است 
و باید با چنین ناامنی هایی به طور جدی مقابله ش��ود«، 
وظیفه نیروی انتظامی را در این مس��ئله خطیر عنوان و 

تأکید کرد: برخالف برخی دیدگاه ها که عمدتا با اهداف 
خاص سیاسی طرح می ش��ود، مردم هر جا موفقیتی از 
نیروی انتظامی در برخورد ب��ا ناهنجاری های اجتماعی 

ببینند، احساس افتخار می کنند.
سرلش��کر فیروزآبادی در عین حال با تأکید بر اینکه بر 
اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 2۶ وزارتخانه، 
سازمان و دس��تگاه فرهنگی و اجرایی در  زمینه ارتقای 
امنیت اجتماعی و اخالقی کش��ور مس��ئولیت دارند، از 
تأخیر و کم کاری این دستگاه ها در این زمینه انتقاد کرد.

رییس ستاد کل نیروهای مس��لح افزود: اگر این طرح به 
خوبی برای افکار عمومی تبیین ش��ود، عالوه بر اینکه با 
استقبال آحاد جامعه مواجه می ش��ود، می تواند منشاء 
اثرات فراوانی در حوزه تأمین امنیت اجتماعی و اخالقی 

جامعه باشد.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه نی��روی انتظامی در این 
طرح مظلوم واقع ش��ده، از همه رس��انه ه��ا و صاحبان 
سخن، خواست برای ارتقای امنیت جامعه به یاری ناجا 
 بیایند و ضمن دوری از پرداختن به مس��ایل غیرواقعی و 
حاشیه ای دیدگاه های سیاسی و جناحی را در این طرح 

امنیت آفرین دخالت ندهند.

سرلشکر فیروزآبادی:

رسانه ها طرح امنیت اخالقی را سیاسی نکنند
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بانک مرکزی برای فروش خودروهای انباری
پول دارد ولی برای ازدواج نه

زنگ خطر فرونشست زمین
در کشور

میزان مصرف بنزین در اصفهان
بیش از 166 میلیون لیتر اعالم شد

درحالی بانک مرک��زی به بهانه نداش��تن پول برای 
پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج سنگ اندازی می کند 
که به تازگی حدود ۷۴۰۰ میلیارد تومان بابت فروش 
محصوالت خودروس��ازان و ل��وازم خانگی پرداخت 
کرده است. مخالفت بانک مرکزی و بانک ها با مصوبه 
اخیر مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج جوانان به ۱۰ 
میلیون تومان درحالی به بهانه نداشتن پول ادامه دارد 
که بررسی جزیی در دخل و خرج نظام بانکی نشان 

می دهد بانک مرکزی منابع کافی در اختیار دارد.
هرچند قانونگذار محل تأمین منابع برای وام جدید 
ازدواج را ۷۰هزار میلیارد تومان از سپرده های جاری 
بانک ها در نظر گرفته ولی اگر بانک مرکزی و بانک ها 
اس��تفاده از این منابع را ممکن نمی دانند چرا بانک 
مرکزی از منابع خود برای جوانان استفاده نمی کند؟

بانک مرکزی چند ماه قبل و درست زمانی که مردم 
ندای »خرید خودروی صفر ممنوع«را سر داده بودند 
به کمک دولت و خودروسازان آمد و مانع از تشدید این 
رویه شد. طبق اعالم مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی 

تاکنون برای ۱2۴ هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار 
شده و بعد از مکاتبات وزارت صنعت قرار شد به ۱9 
هزار و 9۷5 متقاضی دیگر وام پرداخت ش��ود یعنی 
در مجموع  ۱29 هزار و 9۷5 خ��ودرو تأمین اعتبار 
می ش��ود که با این کار تمام افراد ثبت نام کننده در 
این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده اند و 32۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیز به این بخش تخصیص داده 
شده است. 32۰۰ میلیارد تومانی که باعث شد هجمه 
علیه خودروسازان که اتفاقا نقدهای بسیاری متوجه 
عملکرد و کیفیت آنهاست، فروکش کند از منابع بانک 
مرکزی تأمین شد. بانک مرکزی در این طرح به هر 

متقاضی 25 میلیون تومان وام داد.
بنابراین بان��ک مرکزی اگر بخواه��د می تواند منابع 
کافی برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج اختصاص 
دهد و نیازی نیست که هنوز قانون ابالغ و اجرا نشده 
س��نگ اندازی و اعالم کن��د: جوانانی ک��ه متقاضی 
دریافت این وام هس��تند باید مدت طوالنی تری در 

صف وام ازدواج بمانند!

 قائم مقام وزیر نیرو با اعالم اینکه سالیانه 3۰ تا ۴5 
سانتیمتر از سطح ذخایر آب کشور کاسته می شود، 
گفت: این مس��ایل باعث بروز پدیده فرونشس��ت و 

فروچاله ها می شود.
س��تار محم��ودی در خصوص وقوع فرونشس��ت و 
فروچال��ه در برخی مناطق کش��ور و خط��ر ایجاد 
نشس��ت های جدید زمین در اثر پایین رفتن سطح 
سفره های زیرزمینی آب گفت: به صورت میانگین 
سالیانه در دشت های کشور 3۰ تا ۴5 سانتیمتر افت 
سطح ذخایر آب را داریم. قائم مقام وزیر نیرو اظهار 
داشت: در ش��ش حوزه آبریز فعلی کشور میانگینی 
که وجود دارد در طول س��ال حداقل 3۰ سانتیمتر 

ذخایر آب زیرزمینی پایین می رود.
محمودی ادامه داد: بنابراین در طول یک سال نهایتا 
تا ۴5 سانتیمتر س��طح آب زیرزمینی کشور پایین 
می رود که البته این میزان در دش��ت های مختلف 
متفاوت اس��ت. حال وقتی سطح آب پایین می رود 
پس از آن در فواصلی احتمال فرونشست زمین نیز 

وجود دارد. این مقام مس��ئول در وزارت نیرو افزود: 
پس از خالی شدن حفره های زیرزمینی از آب، هوا 
توان نگهداری زمین را ندارد و با فشارهایی که ایجاد 
می شود دچار فرونشست می ش��ود. وی با اشاره به 
اینکه در دش��ت هایی که فرونشست اتفاق می افتد 
دیگر امکان جبران وجود ن��دارد، تاکید کرد: برای 
اینکه این اتفاق نیفتد وزارت نیرو یک مطالعاتی را 
انجام داده و طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
کشور را اجرا می کند. محمودی با اعالم افزایش دو 
تا سه برابری منابع مورد نیاز برای احیای ذخایر آبی 
کشور گفت: برای سال 95 نیز منابع موجود نسبت 

به سال گذشته تا سه برابر افزایش یافته است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: یکی از 
کارهایی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، 
این است که باید ۱۱ میلیارد متر مکعب در مصارف، 
کاهش اتفاق بیفتد که این کار با توافق وزارت جهاد 
 کشاورزی، وزارت صنعت، س��ازمان محیط زیست 

و ... تایید شده و جزو برنامه های قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفه��ان گفت: اصفهانی ه��ا تا پایان 
فروردین 95 حدود ۱66 میلیون و ۱3۰ لیتر 

بنزین مصرف کردند.
 حس��ین صادقی��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
اصفهان��ی ها در نخس��تین ماه امس��ال ۱66 
میلیون و ۱28 هزار و 86۱ لیتر بنزین مصرف 
کردند، اظهار داشت: میزان مصرف بنزین در 
اس��تان اصفهان نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته ۱/25 درصد رشد داشته است.
وی افزود: فروردین ماه 9۴ در استان اصفهان 
۱6۴ میلی��ون و 8۴ ه��زار و ۱6۴ لیتر بنزین 

مصرف شد.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اصفهان با اشاره به کاهش 8/92 درصدی نفت 
سفید در فروردین ماه 95، گفت: در نخستین 
ماه امسال یک میلیون و 6۱۰ هزار لیتر نفت 
سفید سوزانده ش��د که در مدت مشابه سال 

قبل، میزان مصرف ی��ک میلیون و ۷6۷ هزار 
و 6۰۰ لیتر بود.

 ای��ن مق��ام مس��ئول در ش��رکت پخ��ش 
فرآورده ه��ای نفتی منطقه اصفه��ان با بیان 
اینکه تا پای��ان فروردین  م��اه ۱5۴ میلیون 
و ۷68 ه��زار و 9۰۰ لیتر گازوئیل در اس��تان 
مصرف ش��د، تاکید کرد: مدت مش��ابه سال 
گذشته ۱93 میلیون و ۴۰9 هزار و 665 لیتر 
گازوئیل در اس��تان مصرف ش��د که نشان از 
کاهش ۱9/98درصدی این فرآورده نفتی در 

سال جاری است.
حسین صادقیان با تاکید بر اینکه در نخستین 
ماه از سال گذشته 6 میلیون و 366 هزار لیتر 
مازوت در اصفهان مصرف ش��ده است، بیان 
داش��ت: میزان مصرف این فرآورده نفتی در 
 فروردین امس��ال با ۷۰/96درص��د کاهش، 
یک میلی��ون و 8۴9 هزار لیتر برآورد ش��ده 

است.

خبر خبر

رییس اتحادیه فروش��ندگان آهن، فوالد و فلزات گفت: بازار آهن از سال 
گذشته تا کنون در رکود قرار دارد و طی س��ال گذشته قیمت آهن نصف 
شد که البته امس��ال قیمت ها اندکی بهبود یافته، اما مشتری برای خرید 

وجود ندارد.
محمد آزاد درباره  دالیل کاهش قیمت آهن در س��ال گذشته توضیح داد: 
افت قیمت  جهانی و رکود در ساخت وس��از از مهم ترین عوامل این کاهش 
بود که با توجه به افزایش عرضه نسبت به تقاضا شاهد کاهش بیشتر قیمت 
آهن بودیم. وی افزود: از نیمه اسفند  پارس��ال قیمت جهانی آهن جهش 
یافت و همزمان شاهد افزایش قیمت آهن در بازار داخلی بودیم و در ابتدای 
سال جاری نیز به دلیل افزایش تعرفه گمرکی به منظور حمایت از تولیدات 
داخلی تغییراتی را در قیمت آهن داشتیم و تعرفه گمرکی واردات تیرآهن 

و میلگرد که 2۰ درصد بود از ابتدای امسال به 26 درصد افزایش یافت.
آزاد در عین حال بیان کرد: البته اواخر فروردین  امسال قیمت آهن دوباره 
روند افزایشی گرفت و هر کیلوگرم آن به ۱۷۰۰ تا ۱۷5۰ تومان رسید ولی 
در بازار هیچ مش��تری برای خرید وجود ندارد و همچنان شاهد رکود در 

بازار هستیم.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فوالد و فلزات در بخشی از سخنان خود 
با بیان این که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تیرآهن و میلگرد ۱62۰ 
تا ۱65۰ تومان اس��ت، گفت: میلگرد و تیرآهن مصرف ساختمانی دارد، 
 اما ورق آهن مصرف صنعتی دارد و در کارخانه ها به لوله و پروفیل تبدیل

 می شود و در صنایع خودرو و لوازم خانگی نیز به عنوان مواد اولیه محسوب 
می شود که قیمت آن در ابتدای اسفند  پارسال ۱3۰۰ تومان بود که بعد از 

افزایش قیمتی که شاهد بودیم به 2۰۰۰ تومان رسید.
وی، افزایش قیمت جهان��ی و از طرفی باالرفتن تعرف��ه گمرکی ورق را از 
دالیل این افزایش قیمت عنوان و اظه��ار کرد: تعرفه گمرکی واردات ورق 
چهار درصد بود که از ابتدای امس��ال به 2۰ درصد افزایش یافت و این در 
حالی است که افزایش تعرفه باعث گرانی شده و همین موضوع برای آنها 
مشکل ساز شده است، چون کارخانه ها بخشی از نیازشان را از خارج تهیه 
می کردند. آزاد ادامه داد: این موضوع فقط یک راه حل دارد و این است که 
مجتمع فوالد مبارکه که بزرگ ترین تولید کننده داخلی اس��ت و س��االنه 
حدود شش میلیون تن انواع مختلف ورق تولید می کند، تمام نیاز صنایع را 
برطرف کند یا اگر قادر به تامین ۱۰۰ درصد نیاز کارخانه ها نیست، طبیعی 
است که گرانی ورق به دلیل باالرفتن تعرفه گمرکی منجر به تعطیلی برخی 

کارخانه ها خواهد شد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اشاره به واردات روزانه ۱2 میلیون 
لیتر بنزین از ابتدای امسال از توافق با شرکت ویتول سوئیس برای صادرات 

گازوئیل خبر داد.
سیدمحس��ن قمصری درباره آخرین وضعیت صادرات نفت خام و میعانات 
گازی ایران گفت: در حال حاضر حجم صادرات روزانه نفت خام و میعانات 

گازی ایران به 2 میلیون و 5۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه در شرایط فعلی به 
طور متوسط روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام و 5۰۰ هزار بشکه میعانات گازی 
از ایران به بازارهای جهانی صادر می شود، تصریح کرد: هم اکنون مشکالت 
تامین بیمه کشتی های نفتکش و تامین کشتی های نفتکش خارجی تقریبا 
برطرف شده و بسیاری از خریداران آسیایی و اروپایی نفت ایران را با استفاده 

از نفتکش های خارجی وارد می کنند.
این مقام مس��ئول با یادآوری اینکه هم اکنون هیچ گون��ه نفت خام بدون 
مشتری یا فروخته نشده روی آب نداریم، اظهار داشت: با این وجود، چندین 
محموله میعانات گازی روی آب ذخیره سازی شده است که به دنبال بازاریابی 
و فروش این محموله ها هس��تیم. قمصری، یک��ی از دالیل عدم فروش کل 
میعانات گازی تولیدی ایران را پایین ب��ودن تقاضا برای این محصول نفتی 
عنوان کرد و افزود: با بهبود کیفی��ت، میعانات گازی تولیدی امکان افزایش 

صادرات این محصول به بازارهای جهانی وجود دارد.
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ای��ران در خصوص آخرین وضعیت 
واردات بنزین توضیح داد: هم اکنون حجم واردات بنزین ایران به ۱2 میلیون 
لیتر در روز افزایش یافته است. وی همچنین از توافق با شرکت ویتول سوئیس 
برای صادرات گازوئیل خبر داد و یادآور شد: براساس توافقی که انجام شده، 
در برخی مواقع بخشی از هزینه های ناخواسته در صادرات گازوئیل با خرید 

بنزین از این شرکت سوئیسی تسویه می شود.
قمصری با بیان اینک��ه حجم صادرات گازوئیل ایران از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون افزایش یافته است، تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به طور 
متوسط ماهانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن نفت کوره، ۴۰۰ هزار تن 
گازوئیل و ۱3۰ هزار ت��ن گاز مایع به بازارهای جهانی صادر می ش��ود. این 
مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه برخالف نفت خام حساسیتی برای مصرف 
 نهایی گازوئیل و س��ایر فرآورده های نفتی وجود ندارد، خاطرنش��ان کرد:

 هم اکنون برخی از کش��ورهای آفریقایی همچون کنیا مش��تری گازوئیل 
ایران شده اند.

رکورد واردات روزانهآهن بی مشتری ماند!
1۲ میلیون لیتر بنزین

تولیدکننده لوازم خانگ��ی با بیان اینک��ه منابع مالی 
ط��رح ف��روش اعتب��اری کاال، نصی��ب فروش��گاه ها 
می شود نه تولیدکنندگان، گفت: بانک ها اسناد مازاد 
تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه برای گشایش ال سی 

نمی پذیرند.
محمدحسن قهاری اظهار داش��ت:  طرح عرضه کاال با 
کارت اعتباری با هدف حمای��ت از تولید داخل مطرح 
ش��د و قرار بود ۴2۰۰ میلیارد تومان اعتب��ار مالی به 
بخش تولید تزریق ش��ود تا محصوالت موجود در انبار 

تولید کنندگان به فروش برسد.
این تولیدکنن���ده ل�وازم خانگ�ی ادام���ه داد: این در 
حالی اس��ت که هم اکنون اعتب��ار کارت های فروش 
اعتباری کاال به س��مت فروش��گاه ها هدایت ش��ده و 
تولیدکنندگان مبلغ��ی از این بابت دریافت نمی کنند. 
در نتیجه این منابع مالی صرف واردات کاالهای چینی 

خواهد شد.
به گفته وی،  در اجرای طرح فروش اعتباری کاال توسط 
وزارت صنعت، یکسری فروشگاه های عرضه کننده کاال 
وارد طرح شده اند و اگر کاالیی از نظر ظاهری و کیفیت 
برای وزارت صنعت قابل قبول باش��د، مش��مول طرح 

فروش اعتباری خواهد شد.
کارت اعتباری کاال، انبار کارخانه ها را خالی 

نمی کند
قهاری با بیان اینکه وزارت صنعت الزام به تولید داخل 
را در عرضه کاال با کارت اعتباری برداشته است، گفت: 
به این ترتیب اجرای طرح و هدف از آن زیر سوال رفته 
و کمکی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

و خالی شدن انبار کارخانه ها نخواهد شد.

وی تصری��ح ک��رد: حتی این ام��کان وج��ود دارد که 
فروش��گاه و خریدار با یکدیگر هماهنگی کنند و بدون 
خرید کاال، وام دریافت ش��ود در حالی که اگر این پول 
به طور مستقیم به حس��اب تولیدکننده واریز و از وی 
تعهد تولید گرفته می شد، کمک بزرگی به کارخانه های 

داخلی صورت می گرفت.
قهاری اف��زود: ب��ه ای��ن ترتی��ب مبلغ��ی در اختیار 
تولیدکننده قرار می گرفت و او متعهد می شد که کاال را 
یک یا دو ماه دیگر تحویل دهد و در واقع پیش فروش 
کاال ص��ورت می گرفت و انب��ار تولیدکنن��دگان نیز از 

کاالهایی انباشته شده خالی می شد.
 60 درص�د کارخانه ه�ای ل�وازم خانگ�ی، 

مونتاژکارهستند
این تولیدکنن��ده در ادامه ب��ا بیان اینک��ه 6۰ درصد 
کارخانه های لوازم خانگی داخلی، مونتاژکار هس��تند،  
گفت:  حدود ۱5 درصد از کارخانه ها تولید واقعی انجام 
می دهند و بقیه کارخانه ها نیز با مش��کل س��رمایه در 

گردش برای تولید روبه رو هستند.
وی ادامه داد: یکی از کارخانه های داخلی ۷5 میلیارد 
تومان ب��رای خرید تجهی��زات هزینه ک��رده اما برای 
تأمین س��رمایه در گردش و مواد اولیه نیازمند اعتبار 
3۰ میلیارد تومانی اس��ت که تأمین این رقم از طریق 

سیستم بانکی با مشکل مواجه است.
محمدحس��ن قهاری ب��ا انتق�اد از عملکرد سیس��ت�م 
بانک�ی در گش��ایش ال س��ی ب��رای تولی�د کنندگان 
داخل�ی، گف�ت: ش��رکت های ایتالیایی برای تأمی�ن 
م�واد اولی�ه مورد نیاز صنای��ع ایرانی حاضرند فروش 
مدت دار انجام دهند به طوری که 2۰ درصد مبلغ را به 

صورت نقدی دریافت کنند و 8۰ درصد بقیه را در زمان 
تحویل کاال در گمرک از تولیدکنن��ده ایرانی بگیرند، 
اما بانک های ایرانی حاض��ر به صدور ضمانت نامه برای 

گشایش ال سی نیستند.
 سیستم بانکی، مازاد اسناد کارخانه ها را به 

عنوان وثیقه بپذیرد
قه��اری اف��زود: بانک ه��ای ایران��ی ب��رای ضمان��ت 
تولید کنندگان داخلی در گشایش ال سی، اسناد ملکی 
طلب می کنند و حاضر نیستند مازاد اسناد کارخانه ها را 
به عنوان وثیقه قبول کنند این در حالی است که ممکن 
است بابت یک بدهی بانکی تنها بخشی از ارزش دارایی 
یک تولیدکننده در رهن بانک باش��د، اما برای صدور 

ضمانت نامه مازاد این سند مورد قبول قرار نمی گیرد.
به گفته وی، 99 درصد واحده��ای تولیدی که آماده 
بهره برداری همی باش��ند اما تعطیل هستند با مشکل 
 س��رمایه در گردش روبه رو هس��تند و به همین دلیل 

نمی توانند تولید خود را آغاز کنند.
وی با اش��اره به ارایه نامه ای به وزارت صنعت،  گفت: از 
وزارت صنعت خواس��ته ایم تا با سیستم بانکی مذاکره 
کند تا مش��کل ضمانت تولیدکنندگان برای گشایش 

ال سی برطرف شود.
ای��ن تولیدکننده، پذی��رش محل کارخان��ه به عنوان 
وثیقه از سوی سیس��تم بانکی را خواستار شد و گفت: 
اگر مشکل تأمین س��رمایه در گردش تولیدکنندگان 
 برطرف ش��ود، ب��ا توجه ب��ه مزی��ت قیمت ان��رژی و 
حمل و نقل می توانی��م از بازار خوبی در کش��ورهای 
همسایه مانند عراق برخوردار شویم و با تولیدکنندگان 

چینی رقابت کنیم.

دولت طبق روال سال های اخیر که حدود ۴ میلیون نفر از تعداد 
یارانه بگیران را حذف کرد، امسال هم در الیحه بودجه پیش بینی 
کرده بود که طرح حذف یارانه بگیران را ادامه دهد، اما سخنگوی 

دولت از عدم قطع یارانه نقدی کارگران خبر داد.
یک سوم از جمعیت ایران دیگر یارانه نمی گیرند؛ این تصمیم را 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در واپسین روزهای حضور در 
مجلس گرفتند. این طرح، پیشنهاد احمد توکلی نماینده مردم 
تهران بود که س��ه دهک از یارانه بگیران از 6 ماهه دوم سال 95 
از لیست دریافت یارانه حذف ش��وند. این طرح با وجود مخالفت 
دولت، تصویب شد و حاال دولت باید آن را براساس قانون بودجه 
از پاییز امس��ال اجرا کند. دولت طبق روال س��ال های اخیر که 
حدود ۴ میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران را حذف کرد، امس��ال 
هم در الیحه بودجه پیش بینی کرده ب��ود که طرح حذف یارانه 
بگیران را ادامه دهد تا سرانجام تعداد یارانه بگیرها به حد متعادل 
درآمدهای بودجه برسد، اما برنامه دولت برای حذف همین تعداد 
از یارانه بگیرها نمایندگان مجلس نهم را راضی نکرد و در نتیجه 

به پیشنهاد احمد توکلی رای مثبت دادند.
البته س��خنگوی دولت اخیرا گفته اس��ت که درآمد سه میلیون 
تومان��ی کارمند در ش��هری مثل ته��ران زیاد نیس��ت، این فرد 
نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل 

فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد 
هم بیشتر ندارد.  محمدباقر نوبخت می گوید: »دولت اعتقادی به 
حذف یارانه گروه هایی با درآمدهای زیر 3 میلیون تومان در ماه 
را ندارد«. با این وجود، پیش از ای��ن برخی گروه های کارگری از 
حذف نادرست برخی کارگران کم درآمد و اشتباهات انجام شده 

در این زمینه ابراز نگرانی کرده بودند.
اینگونه که سخنگوی دولت می گوید از این پس دیگر نباید شاهد 
حذف یارانه کارگران و مشموالن قانون کار باشیم، زیرا از مجموع 
۱3 میلیون شاغل در این بخش، احتماال بیش از ۱۰ میلیون نفر 
حقوق های 8۰۰ هزار تومان تا یک و نی��م میلیون تومان در ماه 

دریافت می کنند.
اگر گفته های نوبخت از این به بعد م��الک عمل دولت در حذف 
یارانه اقش��ار پردرآمد جامعه باش��د باید به کارگران گفت دیگر 
نگران حذف یارانه خود و خانواده شان نباشند زیرا طبق برآورد و 
اعالم دولت، خط فقر به سه میلیون تومان رسیده در حالی که آنها 
حتی نیمی از این میزان را نیز به عنوان حقوق و دستمزد ماهیانه 
دریافت نمی کنند. آنها می توانند دیگر از این بابت نگرانی نداشته 
باشند زیرا دولت بیش از یک سال است افزایش 2۰ هزار تومانی 
حق مسکن آنها را به حالت تعلق نگه داشته و یک بار معاون وزیر 
کار می گوید وزیر کار به هیئت وزیران برای تصویب افزایش حق 

مسکن نامه می نویس��د و بار دیگر خود وزیر کار می گوید نامه ای 
ننوشته و شاید وقتی دیگر در این خصوص برنامه ریزی شود!

 حقوق کارگران بین ۸00 هزار تا 1/5 میلیون 
 عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 
درباره اظهارات اخیر سخنگوی دولت پیرامون توقف حذف یارانه 
گروه های با درآمد زیر سه میلیون تومان در ماه و اینکه دریافتی 
میلیون ها کارگر در ماه حتی زیر یک میلیون تومان است، گفت: 
متاس��فانه در بحث حذف یارانه ها نوع��ی ناهماهنگی در دولت 

وجود دارد. هادی ابوی اظهار داشت: اخیرا برخی مباحث مطرح 
شده درباره اینکه یارانه برخی شاغالن بر اساس منطقه زندگی و 
شهرداری حذف شده و دولت محل زندگی افراد را مالکی برای 
حذف یارانه آنها در نظر گرفته است. وی ادامه داد: گزارش هایی را 
نیز داشتیم که یارانه برخی کارگران ساختمانی را قطع کرده اند، 
اما در شرایطی که ساخت و ساز در رکود است و اشتغال کارگران 
در بخش ساختمانی کاهش یافته است، حذف یارانه این گروه ها 
کم لطفی است. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در زمانی 

که مسکن رونق داشت برخی کارگران از سایر بخش ها به مسکن 
کوچ می کردند، حال که مسکن راکد است، قائدتا فشار بیکاری 
باالتر رفته و تعداد روزهای اشتغال و در نتیجه درآمد کارگران در 
این بخش کاهش یافته است. وی تصریح کرد: اکنون دیگر باید 
خط فقر را خط حیات و خط زندگی بنامیم چرا که با درآمدهای 
فعلی، کارگران تنها امکان زنده ماندن دارند و زندگی سخت شده 
است. اگر دولت می گوید یارانه افراد با درآمد زیر 3 میلیون تومان 
در ماه نباید حذف شود، این موضوع باید برای همه دستگاه ها و 

بخش ها قابل قبول و اجرایی باشد.
سهم هر ایرانی ۲ میلیون و 454 هزار میلیارد تومان

برخی روایت ها حکایت از آن دارد که دولت  تا پایان س��ال 9۴ 
مجموعا 235 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که 
س��هم هر ایرانی از این رقم 2 میلیون و ۴5۴ هزار تومان اس��ت. 
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس جمهور گفته اس��ت که 
آخرین آمار یارانه بگیران قبل از حذف س��ه میلیون و 3۰۰ نفر 
رقمی در حدود ۱۷۴ هزار  نفر بیش از جمعیت ایران بوده است. 
مجلس نهم دولت را مکلف کرده تا یارانه خانوارهایی که ساالنه 
بیش از 35 میلی��ون تومان درآمد دارند را ح��ذف کند، با حذف 
این سه دهک رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات 

دولت کم خواهد شد.

در پی قطع یارانه میلیون ها نفر ایرانی؛

حذف یارانه  ها، گریبانگیر کارگران نمی شود

تولیدکننده لوازم خانگی:

وام کاال نصیب فروشگاه ها شد،نه تولیدکنندگان
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قارچ ها نه جانورند و نه گیاه؛ بلکه دسته ای جداگانه از یوکاریوت ها را تشکیل می دهند. این دسته همگی دگرخوار )هتروتروف( بوده و برای 
رشد و تکثیر به ترکیبات آلی جهت اخذ انرژی و کربن نیاز دارند. قارچ ها هوازی یا ناهوازی اختیاری هستند. اکثر قارچ ها گندروی )ساپروتروف( بوده، در خاک و آب به سر می برند و در 

این نواحی، بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می کنند. قارچ ها مانند باکتری ها در تجزیه مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت داشته، حائز اهمیت هستند. 
قارچ ها انواع خوراکی نیز دارند. قارچ هایی که در مناطق صحرایی می رویند، اغلب خوردنی اند. سلسله قارچ ها به دو شاخه قارچ های کاذب و قارچ های حقیقی تقسیم بندی می شوند. 
قارچ های حقیقی خود به پنج زیر شاخه تقسیم می شوند که عبارتند از: ماستیگومایکوتا، زیگومایکوتا، آسکومایکوتا، بازیدیومایکوتا و دئوترومایست. قارچ های خوراکی جزء زیرشاخه 

بازیدیومایکوتا هستند. بعضی از قارچ ها با تثبیت نیتروژن به گیاهان کمک می کنند و بعضی دیگر به خاطر  داشتن این ویژگی با گیاهان به طور همزیست زندگی می کنند.
ساختار قارچ

ساختار اغلب قارچ ها از رشته ها و یا ریسه های نخی شکل به نام هیف تشکیل شده است. در قارچ های پست ، ریسه ها یا هیف ها فاقد دیواره عرضی هستند. انشعابات هیف ها یا 
ریسه ها شبکه ای به نام میسیلیوم را به وجود می آورند. شبکه میسیلیوم را می توان به صورت کپک روی مواد آلی مختلف مشاهده کرد. آنزیم هایی که توسط قارچ های مختلف به 
وجود می آیند می توانند انواع مواد آلی را تجزیه کرده و به مواد ساده تری مبدل کنند. قارچ ها از لحاظ ساختار یاخته ای جزء یوکاریوت ها هستند در اطراف هسته و دیگر اجزای یاخته  

غشای دو الیه وجود دارد. در اطراف یاخته ، دیواره یاخته ای حاوی کیتین قرار می گیرند.
تولید مثل در قارچ ها

اکثر قارچ ها به دو طریق جنسی و غیر جنسی تکثیر می یابند. در قارچ های تک یاخته ای ، تولید مثل غیر جنس��ی به روش تقسیم دوتایی و جوانه زدن انجام می گیرد و قارچ های پر 
یاخته ای غیر از قطعه قطعه شدن ریسه یا هیف ، انواع هاگ هایی از قبیل اسپورانژیوسپور )زئوسپور و آپالنسپور( گویند یا ، جنسی حاصل می شود. این نوع تولید مثل در قارچ ها به پنج 

روش صورت می گیرد.
روش ترکیب گامت های متحرک ویژه قارچ های پس��ت اس��ت. قارچ های پس��ت ، یا خود تک یاخته ای و متحرک اند و یا یاخته های متحرک تولید می کنند. تماس گامتانژیایی ، آمیزش 

گامتانژیایی، اسپرم زایی و تولید مثل جنسی توسط یاخته های رویشی از انواع دیگر روش های تولید مثل جنسی در قارچ ها به شمار می روند.
تقسیم بندی قارچ ها

سلسله قارچ ها را به دو شاخه ، قارچ های حقیقی و قارچ های کاذب ، تقسیم کرده اند قارچ های حقیقی خود به پنج زیر شاخه تقسیم می شوند که عبارتند از:
زیر شاخه ماستیگو مایکوتینا

یا قارچ های زئوسپوری که ممکن است ساختار آنها و یا هاگ هایی که تولید می کنند متحرک و دارای تاژک باشند. نوع تاژک ومحل قرار گرفتن آن در این قارچ ها از نظر رده بندی مهم است قارچ های 
این زیر شاخه از نظر نوع ساختار و تولید مثل جزء پست ترین قارچ ها به شمار می آیند. اشکال ابتدایی این قارچ ها فاقد ریسه یا هیف بوده و ساختار تک یاخته ای دارند که در واقع بخشی رویشی و نیز زایشی 

قارچ به شمار می آید. سپس ساختار آنها اندکی پیشرفته تر شده، بخش رویشی و زایشی از یکدیگر مجزا می شوند.
در قارچ های تکامل یافته تر این گروه ، ساختار ریسه یا هیف به وجود می آید. ریسه یا هیف آنها فاقد دیواره عرضی است. تولید مثل جنسی در این گروه نیز روند تکاملی را طی می کند و از ایزوگامی به آنیزوگامی 
و سپس ائوگامی می رسد. تعدادی نیز گامت های غیر متحرک دارند و به روش تماس گامتانژیایی تولید مثل جنسی انجام می دهند که این قارچ ها تکامل یافته تر از دیگر قارچ های این گروه هستند. این گروه 

از قارچ ها به صورت ساپروفیت روی بقایای مواد آلی یا به صورت انگل داخلی و خارجی روی یاخته میزبان زیست می کنند.
زیر شاخه زیگومایکوتینا

قارچ های این گروه نیز جزء قارچ های پست به شمار می آیند و ریسه یا هیف آنها فاقد دیواره های عرضی )سپتا( است. تولید مثل غیر جنسی توسط هاگ های غیر متحرکی انجام می شود که معموال در کیسه ای به 
نام اسپورانژیوم بوجود می آیند. تولید مثل جنسی توسط آمیزش دو گامتانژ صورت می گیرد. کیسه ای به نام اسپورانژیوم بوجود می آیند. در این حالت اندام های جنسی دیده نمی شوند. هیف یا ریسه های رویشی ، 

گامتانژ را به وجود می آورند. این قارچ ها اغلب خاکزی هستند و غیر از خاک روی مواد قندی مانند نان و مربا و غیره زیست می کنند.
زیر شاخه آسکومایکوتینا

این گروه به علت داشتن ریسه یا هیف دیواره های عرضی )سپتا( هستند این قارچ ها جزء قارچ های عالی به شمار می آیند. در نتیجه تولید مثل جنسی ، هاگ هایی به نام آسکوسپور در درون کیسه هایی به نام آسک تولید 
می کنند. کیسه های آسک حاوی آسکوسپورها ، اغلب توسط پوششی به نام آسکوکارپ احاطه می شوند. آسکوکارپ ها به شکل های مختلف بسته ، نیمه باز و باز وجود دارند.

رده بندی این گروه بر اساس نوع آسکوکارپ صورت می گیرد. مخمرها یا بوزک ها فاقد آسکوکارپند. در این قارچ ها تولید مثل غیر جنسی اغلب توسط هاگ هایی به نام کونیدیا انجام می شود که  روی هیفی موسوم به 
کونیدیوفور قرار می گیرند ولی مخمرها یا بوزک ها که ساختار تک یاخته ای دارند به روش تقسیم دوتایی و یا جوانه زدن تولید مثل غیر جنسی انجام می دهند.

زیر شاخه با زیدیومایکوتینا
تکامل یافته ترین قارچ ها در این شاخه قرار می گیرند. هیف ها یا ریسه ها دارای دیواره های عرضی هستند. در یاخته های هیف یک یا دو هسته وجود دارد. تولید مثل جنسی به صورت رویشی انجام می گیرد در نتیجه 
آن هاگ هایی به نام بازیدیوسپور تولید می شوند که روی بازیدیوم قرار می گیرند. هنگام رویش بازیدوسپور ، ریسه یا هیف تک هسته ای حاصل می شود و از ترکیب دو ریسه یا هیف تک هسته ای مخالف ، ریسه یا 

هیفی دو هسته ای به وجود می آید.
هنگام تولید مثل جنسی ، دو هسته مخالف با یکدیگر ترکیب شده، هسته دیپلوئیدی را تشکیل می دهند که با تقسیم میوز چهار هسته هاپلویید و در نتیجه چهار بازیدسپور را به وجود می آورد. در قارچ های 
چتری ، بازیدیوسپورها روی تیغه های شعاعی به نام گیل قرار دارند. در قارچ های منفذدار یا سوراخدار ، بازیدیوسپورها در اطراف منافذ یا سوراخ ها قرار می گیرند ولی در قارچ های توپ پفکی ، بازیدیوسپورها 

در داخل بازیدیوکارپ بسته قرار دارند.
زیر شاخه دوترومایکوتینا

 این گروه به قارچ های ناقص نیز معروفند زیرا در چرخه آنها تولید مثل جنس��ی دیده نمی ش��ود و تنها روش تکثیر آنها تولید مثل غیر جنسی اس��ت. این قارچ ها اکثرا بر حسب اندازه ، شکل رنگ و
 ویژگی های موجود در کونید یا حاصل از تولید مثل غیر جنسی آنها شناسایی و طبقه بندی می شوند. در طبیعت این قارچ ها پراکندگی فراوان دارند و باعث ایجاد بیماری در گیاهان می شوند.

میکوریزا
ساختاری  راکه در نتیجه برقراری ارتباط بین قارچ ها و ریشه گیاهان ایجاد می شود میکوریزا می گویند. در این ساختار به علت وجود آنزیم هایی در ریسه یا هیف این قارچ ها قابلیت حاللیت و 

جذب مواد به مراتب بیش از ریشه گیاهان است. دو نوع میکوریزا وجود دارد.
میکوریزا ی خارجی

میکوریزای خارجی که ویژه درختان است یا هیف قارچ های ماکروسکوپی از قبیل قارچ های چتری ، توپ پفکی ، در اطراف ریشه آنها غالف ضخیمی ایجاد می کنند.
میکوریزای داخلی

در اغلب گیاهان دیده می شود در این نوع میکوریزا هیف ها یا ریسه های قارچ های میکروسکوپی موجود در خاک به درون یاخته های ریشه گیاهان وارد می شوند.
روش های تشخیص قارچ خوراکی و سمی

برای شناخت قارچ سمی به صورت صحرایی روش هایی وجود دارد که دقیق نیستندآنها عبارتند از:
1(     اگر در یک آب جوش جوشانده شود بخارات حاصل از قارچ سمی، قاشق نقره ای را سیاه می کند.

2(     اگر قارچ سمی را در شیر خوراکی بیندازیم شیر را می برد.
3(     قارچ هایی که پایه آن در کیسه ای قرار دارد سمی است.

4(  نوعی قارچ که کالهک آن قرمز با دانه های سیاه می باشد قارچی است بسیار سمی که قدرت آن را دانشمندان در 
جزء قوی ترین سموم قرار داده اند.

قــارچ هـا 
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اولین گروه هایی که س��اختار هویت��ی حج��اب را در اروپا درهم 
شکستند و پوشش های نامناسب و مردانه را به جای پوشش زنانه 
قبل از رنسانس ترویج کردند، گروهی از صهیونیست های یهودی 
و مسیحی بودند. در فرهنگ تمامی ادیان وتمدن های اصیل دنیا، 
حجاب به عنوان یک اصل کلی مورد توجه بوده و جزیی از هویت یک 
زن را تشکیل می داد. به گونه ای که اگر به لباس های زنان اروپایی 
قبل از رنسانس دقت شود نوعی حجاب در بانوان آن عصر به صورت 

لباس های بلند وگشاد قابل مشاهده است.
اولین گروه هایی که س��اختار هویت��ی حج��اب را در اروپا درهم 
شکستند،  گروهی از صهیونیس��ت های یهودی و مسیحی بودند، 
صهیونیست ها بر اساس آموزه های غیر الهی خود تنها راه حاکمیت 
وسیطره بر جهان را القاء نوعی تسامح نسبت به حجاب وشخصیت 
زن در جامعه پی��دا کرده و بدین ترتیب با ترویج ن��گاه اغوا گرایانه 
ومصرفی نسبت به زن، پوش��ش های نامناسب و مردانه را به جای 

پوشش زنانه قبل از رنسانس ترویج کردند.
در این میان باید گف��ت زن ایرانی از ابتدا عالق��ه زیادی به رعایت 
عفاف و حجاب داشته اس��ت، تاکید کرد: چادر، درحقیقت هویتی 
 ایرانی دارد واین پوشش درزنان وابس��ته به طبقات اجتماعی باال 
در ایران باس��تان رایج  بود به طوری که در زمان هخامنشیان زنان 
درب��ار، چادرهایی از پارچه ه��ای گرانبها به سرداش��ته، ادامه آن 

را برروی دس��تان می انداختن��د. همچنین پس از اس��الم رعایت 
عفاف و حجاب به شکل اس��تفاده از چادر جنبه عمومی پیدا کرد 

و همگانی شد.
حجاب شناسی

حجاب، به معنای پوشش اس��المی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و 
سلبی اس��ت. بعد ایجابی آن وجوب پوش��ش بدن و بعد سلبی آن 
حرام بودن، خود نمایی در مواجه با نامحرم اس��ت و طبیعی است 
که این دو بعد باید در کنار یکدیگر رعایت ش��وند تا حجاب کامل 

اسالمی محقق شود .
عفاف، عفت و بازداری باطنی انسان است. عفاف، یک صفت درونی 
و باطنی است. هرچه عفاف درونی و باطنی انسان بیشتر باشد باعث 

رعایت حجاب و پوشش ظاهری می شود.
 عفاف بدون رعایت پوش��ش ظاهری قابل تصور نیس��ت. بنابراین 
نمی توان زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار عمومی 
ظاهر می شود عفیف دانست. زیرا رعایت پوشش ظاهری بر اساس 
 ویژگی تاثیر ظاهر انس��ان در باطن او حداقل یک��ی از عالمت ها و 

نشانه های عفاف است.
بنابراین می توان گفت رابطه بین عفاف و حجاب نوع رابطه ریشه 

و میوه است یعنی عفاف ریشه حجاب و حجاب میوه عفاف است.
برخی ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت 

باطنی را در خویش به طور کامل ایجاد نکرده باشند . از سوی دیگر، 
افرادی ممکن است بدون رعایت حجاب ظاهری ادعای عفیف بودن 
کنند و با تعابیری مثل این که » من قلب پاک دارم و خدا با قلب ها 
کار دارد. « خود را سرگرم کنند چنین انسان هایی باید در قاموس 
اندیشه خود این نکته اساسی را بنگارند که درون پاک بیرونی پاک 
را می پروراند و هرگز قلب پاک موجب بارور شدن میوه تلخ و ناپاک 

بدحجابی و بی حجابی نخواهد شد .
چراحجاب خوب است ؟!

1- برهنگی زنان که طبعا پیامدهایی همچون آرایش و عشوه گری 
و امثال آن را به همراه دارد؛ مردان مخصوصا جوانان را در یک حال 
تحریک دائم قرار می دهد؛ تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آن ها 
و ایجاد هیجان های بیمارگونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی 
می شود. مخصوصا توجه به این نکته که غریزه جنسی نیرومندترین 
و ریش��ه دارترین غریزه آدمی اس��ت و در طول تاریخ سرچش��مه 
 حوادث مرگبار و جنایات هولناکی ش��ده  تا آن ج��ا که گفته اند: 
 »  هیچ حادثه مهمی را پیدا نمی کنید مگر این که پای زنی در آن 
در میان است. « آیا دامن زدن مستمر از طریق برهنگی به این غریزه 
و شعله ور ساختن آن بازی با آتش نیست ؟ آیا این کار عاقالنه است؟

2-آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی 
در جهان، طالق و از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور 

 مداوم باال رفته اس��ت، زیرا در» بازار آزاد برهنگی « که عمال زنان 
به صورت کاالی مشترکی » الاقل در مرحله غیرآمیزش جنسی « 
درآمده اند، قداست پیمان زناشویی مفهومی نمی تواند داشته باشد.

 3-گس��ترش دامن��ه فحش��ا و افزای��ش فرزن��دان نامش��روع از 
دردناک ترین پیامدهای بی حجابی اس��ت ودالی��ل آن در جوامع 

غربی کامال نمایان است.
4- مسئله » ابتذال زن « و » سقوط شخصیت او « در این میان نیز 
حائز اهمیت فراوان اس��ت، هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه 
بخواهد طبیعی است روز به روز تقاضای آرایش بیشتر و خودنمایی 
افزون تر از او دارد و هنگامی که زن را از طریق جاذبه جنس��ی اش 
وس��یله تبلیغ کاالها و دکور اطاق های انتظار و عاملی برای جلب 
جهان گردان وسیاحان و مانند اینها قرار بدهد، در چنین جامعه ای 
شخصیت زن تا سرحد یک عروسک یا یک کاالی بی ارزش سقوط 
می کند و ارزش های واالی انس��انی او به کلی به دست فراموشی 
 س��پره می ش��ود و تنها افتخاراو جوانی و زیبایی و خود نمایی اش 
می شود و به این ترتیب مبدل به وسیله ای خواهد شد برای اشباع 
 هوس های س��رکش یک مش��ت آلوده فریبکار وانس��ان نماهای 
 دی��و صف��ت، در چنی��ن جامع��ه ای چگونه ی��ک زن م��ی تواند 
با ویژگی های اخالقی اش، عل��م و آگاهی و دانایی اش جلوه کند و 

حایز مقام واالیی شود.

امنیت و آرامش ایران، قابل قیاس با هیچ جای دنیا نیست40 درصد از فوتی های تصادفات اصفهان موتور سیکلت سواران هستند

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

نکته

یک روانشناس معتقد است خشونت دامنه وسیعی دارد و بی توجهی 
به ابعاد کوچ��ک این تنش اخالق��ی منجر به گس��تردگی دامنه آن 

می شود.
نسرین قبادی جامعه کنونی را نیازمند شفاف سازی در خصوص مفهوم 
خشونت دانست و افزود: متاسفانه بس��یاری از افراد از جمله بانوان با 

تعریف خشونت در جامعه آشنایی ندارند.
وی با بیان اینکه اغلب افراد خشونت را در برخوردهای فیزیکی شدید 
توصیف می کنند، افزود: خشونت ابعاد بسیار گسترده ای دارد و از کالم 

و نگاه افراد در جامعه آغاز می شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: خش��ونتی که در قالب نگاه معنادار یا 
 کالمی نامناسب به کار برده می ش��ود، تبعات ذهنی و تاثیرات روانی 

بر روی فرد برجای می گذارد.
قبادی با خاطرنشان کردن این نکته که خشونت از سوی قشر قوی تر 
به قشر ضعیف تر اعمال می ش��ود، بیان کرد: بررسی خشونتی مانند 
ضرب و جرح بانوان که در حقیقت نمود خش��ونت در ابعاد گسترده 
اس��ت باید از پایه و اس��اس انجام ش��ود و تنها پرداختن به این نوع 
خشونت در یک یا دو بعد، در واقع مسکنی اس��ت که درد را ساعاتی 

تسلی می دهد.
 این روانش��ناس با بیان اینکه خش��ونتی که دارای ابعاد وسیع است، 
از موارد کوچک خشونت در جامعه نشات می گیرد، افزود: زمانی که 
در مقابل خشونت های کالمی یا به عنوان نمونه چشمی با بیان اینکه 
این یک امر عادی است می گذریم در حقیقت خشونت را پذیرفته ایم 
 و به این ترتیب ابعاد وس��یع تر نیز راهی برای نم��ود پیدا می کنند و 
 به م��رور در صورت تکرار این امور، ابراز خش��ونت در ابعاد وس��یع تر 

به امری عادی در جامعه تبدیل می شود.
این فعال حوزه بانوان در ادامه به یک مصداق در این خصوص اش��اره 
کرد و افزود: پیرزنی ساکن ش��هر ری که به تنهایی زندگی می کند از 
سوی همسرش که به جز او زنان دیگری به همسری اختیار کرده مورد 
ضرب و جرح قرار می گرفت. در مراجعه به منزل این زن از او خواستیم 
هر کمکی که نیاز دارد را عنوان کند که در کمال تعجب گفت تنها از 

همسرم بخواهید به جای کمربند با دست مرا کتک بزند.
قبادی ادامه داد: س��خنان این زن نش��انگر پذی��رش فرهنگ اعمال 
خشونت در این ابعاد است، در صورتی که این زن می توانست حداقل 

درخواست کند که دیگر مورد ضرب و جرح قرار نگیرد.
این روانشناس افزود: در صورتی که جامعه به بلوغ فکری برسد اعمال 
خش��ونت در هیچ ابعادی را نمی پذیرد و برای خشونت تقسیم بندی 

انجام نمی دهد.
این استاد دانشگاه نوع تربیت فرد را در پذیرش و عدم پذیرش خشونت 
موثر دانست و بیان کرد: تربیت صحیح فرد و آگاهی از مسئله ای مانند 
خش��ونت در تمامی ابعاد بس��یار مهم اس��ت و می تواند بستر اعمال 

خشونت علیه افراد یا پذیرش خشونت را در جامعه رقم بزند.

پذیرش خشونت
 دستاورد عدم بلوغ فکری جامعه

 ریی��س مرکز اط��الع رس��اني فرمانده��ي انتظام��ي اس��تان40درصد 
 کش��ته هاي تصادف��ات رانندگ��ي در فروردین م��اه امس��ال را مربوط 
به موتورسواران عنوان کرد. سرهنگ غالمرضا ش��هریاري اظهار داشت: 
 موضوع برخ��ورد با موتورس��واران متخل��ف همچنان به عن��وان یکي از 
اولویت هاي پلیس راهنمایي رانندگي اس��تان ق��رار دارد و این پلیس با 
راکبان موتورسیکلت هایي که با تخلفات خود باعث ایجاد حادثه براي خود 
 و دیگران مي شوند و نظم ترافیکي شهر را برهم مي زنند باقاطعیت برخورد 

مي کند.

وي با بیان اینکه پلیس با موتورسواراني که مقید به استفاده از کاله ایمني 
هس��تند، داراي پالک بوده، وارد پیاده رو نمي شوند، از حرکات نمایشي 
و مارپیچ اس��تفاده نمي کنند و به مقررات احترام مي گذارند کاري ندارد 
 گفت: س��ختگیري هاي پلیس تنها براي س��المت و ایمني خود راکبان 

در وهله اول و سپس براي امنیت و آرامش بیشتر شهر است.
سرهنگ شهریاري با بیان اینکه آمارها نشان مي دهد که  موتورسیکلت 
همچنان در  استان ما قرباني مي گیرد، اظهار داشت: 40 درصد کشته هاي 
تصادفات رانندگي در فروردین ماه امسال مربوط به راکبان موتورسیکلت 

بوده است.
رییس مرکز اطالع رساني فرماندهي انتظامي استان با طرح این سوال که  
چرا موتورسواران  با خرید یک کاله ایمني مي توانند سالمت و ایمني جان 
 خود را در براب��ر صدمات وارده در تصادفات حفظ کنن��د از این کار دریغ 
مي ورزند؟ بیان داش��ت: این رقم کش��ته هاي موتورس��واران، شایسته 
استان ما نیست و باید با فرهنگسازي مناسب از وقوع حوادث ناگوار براي 

شهروندان جلوگیري کنیم.
این مقام انتظامي در ادامه از توسعه طرح ساماندهي موتورسیکلت سواران 
 در کل ش��هر اصفهان خبر داد و گفت: این طرح عالوه بر ش��هر اصفهان، 
 در ش��هرهاي کاش��ان، نج��ف آب��اد، خمیني ش��هر، ش��هرضا، مبارکه، 
ش��اهین ش��هر، گلپایگان و تیران و کرون نیز ش��روع ش��ده و ب��ا تردد 
موتورسیکت سواران فاقد پالک و  کاله ایمني جلوگیري به عمل مي آید.

فرمانده نیروی قدس س��پاه گفت: خرمنی از آتش در اطراف منطقه ما وجود دارد 
و امروز شاهد آن هستیم که امنیت و آرامش جمهوری اسالمی قابل قیاس با هیچ 
نظامی در دنیا نیست. سردار قاسم سلیمانی  اظهار کرد: دفاع مقدس گنج بی همتایی 
است که این گنج باید کاوش شده و به جامعه معرفی شود، جای شهدای ما پر است 
و رزمندگان بسیاری آماده شهادت هس��تند و نمونه آن شهدای مدافع حرم است.

س��لیمانی در ادامه افزود:  به س��ه نکته اش��اره می کنم، ابتدا باب معرفتی شهید و 
شهادت، نکته دوم هدف شهدا و نکته سوم حالت ها و سلوک شهداست.

وی با اشاره به اینکه تا کسی شهید نباشد شهید نمی شود، گفت: شرط شهید شدن، 

شهید بودن است و تمام شهدا قبل از اینکه شهید شوند، شهید بودند همان گونه که 
شرط عالم شدن، علم آموزی است.

فرمانده نیروی قدس س��پاه با بیان اینکه ش��هید حجاب های ظالمانه را پشت سر 
می گذارد و به جایگاه ضیافت الهی نایل می شود، اظهار کرد: یکی از مقام های مهم 

رسیدن به شهادت، مقام هجرت است.
وی با بیان اینکه شهید مدافع حرم » عطری « از وابستگی و دلبستگی به دخترش 
زهرا برید و به طرف تکلیف حرکت کرد، یادآور شد: شهدا هجرت از خود، هجرت از 

مال، دلبستگی و زیبایی ها را به حد کمال به انجام رساندند.
سلیمانی مرتبه دوم را جهاد در راه خدا و ایس��تادگی و پایداری در این راه دانست و 
افزود: شهدای حرم باهوش هس��تند و باید قدر پدران و مادران شهدا را بدانیم، آنها 
 منشا کرامت و رحمت الهی هس��تند. وی دفاع از نظام اس��المی را مساوی با دفاع 
از اسالم خواند و خاطرنشان کرد: امام راحل حفظ نظام را واجب تر از نماز دانستند و 

این هدف بزرگ بود و جمهوری اسالمی با هیچ نظامی قابل مقایسه نیست.
سلیمانی با اشاره به اینکه امروز دفاع از نظام اسالمی مساوی با دفاع از اسالم است، 

اظهار کرد: امروز دفاع از اسالم واجب واجبات است.
وی به ناامنی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: خرمنی از آتش در اطراف ما وجود 
دارد و عراق، افغانستان، پاکستان وترکیه را می بینیم و جمهوری اسالمی قابل قیاس 

با هیچ نظامی در دنیا نیست و از امنیت و آرامش برخوردار است.
 این مقام مسئول با تصریح بر اینکه نظام اس��المی ارزش این را دارد که هزاران نفر 

در راه آن به شهادت برسند، افزود: عزت ما امروز بر هر چیزی ارجحیت دارد.

 با ب��اال رفت��ن س��ن ازدواج بح��ران تج��رد در ای��ران ابعاد 
تازه تری پیدا کرده است. بر اساس آنچه روز گذشته یک عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرده است از 12 میلیون 
جوان مجرد در ایران حدود چه��ار میلیون نفر آنها باالی30 
سال سن دارند. با مجرد ماندن این تعداد قابل توجه از افراد، 
 آن هم در س��نین باال بیم آن می رود تا می��زان تجرد قطعی 

در ایران افزایش پیدا کند.
چند س��الی اس��ت که بحث کاهش جمعی��ت و زنگ خطر 
 نس��بت به پیری جمعیت به موضوع مهمی در جامعه تبدیل 
ش��ده اس��ت. اگرچه به گفته کارشناس��ان رواج فردگرایی، 
افزایش سطح تحصیالت، اشتغال زنان، افزایش شهرنشینی 
و رواج فرزندس��االری از جمله علل کاهش جمعیت در ایران 
عنوان ش��ده اس��ت. امروزه بس��یاری از جوانان مش��کالت 
اقتصادی را عامل مهمی در عدم ازدواج خود عنوان می کنند.

 از س��وی دیگر، بس��یاری از خان��واده ها نیز تمای��ل زیادی 
به تک فرزندی دارند و معتقدند مش��کالت اقتصادی مانع از 
تعدد فرزندان در خانواده اس��ت. زمانی که نگاهی به ریش��ه 
این معضالت می اندازیم متوجه ش��ویم که ج��دا از ضرورت 
ایجاد فرهنگ سازی مناسب در بین خانواده ها، هیچ حمایت 
جدی از س��وی دولت ها ب��رای افزایش آم��ار ازدواج صورت 

نگرفته است.
میزان افراد مجرد در جامعه ما به نحوی است که دیگر برخی 
افراد مجرد دهه چهارم زندگی خود را تجربه می کنند و برای 
اغلب این افراد بیم تجرد قطعی و آسیب های آن وجود دارد. 

با وجود اینکه تجرد قطعی مس��ئله اي فراجنس��یتي است، 
اما براي دختران مس��ئله و دغدغه اي جدي ت��ر و بحراني تر 
است و صد البته با آس��یب هاي روحي و اجتماعي بیشتري 
 همراه است. در ضمن دالیل تجرد قطعي هم خودخواسته و 

هم ناخواسته است.
یک سوم مجرد ها در دهه  چهارم زندگی

روز گذشته یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس باال رفتن 
س��ن ازدواج در میان جوانان را یکی از علت  های آسیب های 
اجتماعی عنوان کرد و گفت:  12میلیون جوان در سن ازدواج 
قرار دارند و حدود چهار میلیون نفر نیز افراد مجرد باالی 30 
سال هس��تند. ایرج عبدی با اشاره به آس��یب های اجتماعی 
و راه های مقابله با آنها اظهار داش��ت: در زمینه آس��یب های 
اجتماع��ی در درجه اول نیازمند قانون هس��تیم که باید این 

مهم در فوریت کار مجلس باشد.
او ادام��ه داد:  توجه ب��ه جوان��ان و ازدواج آنها بای��د یکی از 
اولویت ها قرار بگیرد و تالش شود با ارایه راهکارهای ممکن 
موانع ازدواج برطرف شود؛ باید در زمینه آسیب های اجتماعی 
همه دستگا ه ها دست به دست هم دهند و همه چیز را به پول 

موکول نکنیم.
 این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در بحث 
کودکان کار و کودکان بی سرپرست نیز باید ساماندهی انجام 

گیرد و زندگی آبرومندی را برای آنها فراهم آوریم. 
باید حل مش��کالتی همچون آس��یب های اجتماعی دغدغه 
اصلی مسئوالن باشد. عبدی خاطرنشان کرد: وام10میلیونی 

ازدواج به زوج های ج��وان می تواند یک��ی از همان کارهای 
مهم در برداش��تن موانع ازدواج باشد و برنامه بسیار مناسبی 
برای کاهش آس��یب های اجتماعی خواهد بود. عبدی اظهار 
داش��ت: در حال حاض��ر تعداد قاب��ل توجهی ج��وان مجرد 
وجود دارند. جامعه ج��وان را رها کرده ایم و این افراد قش��ر 
تاثیرگذار هس��تند که باید راه��کاری برای آنها اندیش��یده 
ش��ود. باید س��ن ازدواج را به زیر20 س��ال بیاوری��م و فقط 
نصیحت و صحب��ت در تلویزیون و رادیو یا رس��انه ها کفایت 
 نمی کند، بلکه باید راه حل از س��وی دولت و مسئوالن ارایه 

شود.
این نماین��ده مجلس تصریح ک��رد: بحث اش��تغال و فراهم 
آوردن حداقل امکانات باید برای جوانان در سن ازدواج انجام 
گیرد؛ دولت می تواند با تمهیداتی یارانه افرادی را که ازدواج 
می کنند افزایش دهد و جوانانی که به خانه بخت می روند تا ۵ 

سال یارانه باالیی دریافت کنند.

عبدی خاطرنشان کرد: باید برای تشکیل خانواده مشوق های 
مالی قرار دهیم و امتیازگذاری کنیم. 

مجلس می تواند در این راس��تا وارد ش��ود و بحث اشتغال و 
ازدواج را مورد توجه و تاکید قرار دهد. او اظهار داشت: مشکل 
ما در حوزه آسیب های اجتماعی نبود قوانین متقن و شفاف 
است و خال قانونی داریم. باید سهم آسیب ها را در منابع مالی 
و بودجه کش��ور تعریف کنیم و برای حل آنه��ا راهکار ارایه 
دهیم. این عضو کمیس��یون اجتماعی مجل��س تاکید کرد:  
تعداد افراد مجرد باالی30 س��ال 4 میلیون نفر و افراد ورود 
پیدا کرده به سن ازدواج حدود 12 میلیون نفر است که باید 
دولت راهکاری را عملیاتی کند؛ باال رفتن سن ازدواج یکی از 

علت های آسیب های اجتماعی است.
تجرد قطعی نتیجه نگاه جنسیتی افراد به یکدیگر

یک پژوهش��گر مس��ائل اجتماعی درب��اره تج��رد قطعی و 
آسیب های ناشی از آن به » آرمان « می گوید: بنابر تعریف های 

جمعیت شناسی یک دوره از سن افراد در سنین جوانی جزو 
سن ازدواج محسوب می ش��ود که عدم ازدواج در آن دوران 

نشان دهنده تجرد قطعی برای همگان است. 
ثریا عزیز پناه می افزاید: میزان آسیب و شرایط آسیب زا برای 
افراد در شرایط تجرد قطعی باید مورد بررسی قرار گیرد. البته 
بنابر سرشت بش��ر انس��ان ذاتا تنهایی را نمی پسندد. تجرد 
 قطعی در جامعه ای که تش��کیل خانواده دارای ارزش است، 
بی شک آسیب های فراوانی را برای فرد به همراه دارد. به گفته 
او جامعه ما در س��ال های اخیر با تغییرات فراوانی در زمینه 
س��اختار خانواده، تقلیل تعداد اعضای خانواده و افزایش تب 

خانواده های هسته ای رو به رو بوده است.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی می افزاید: دیدگاه های حاکم 
بر جامعه ما ب��ر ارج و ارزش نهادن به ازدواج مبتنی اس��ت.

حتی ای��ن طرز تفکر در نهادهای رس��می کش��ور نیز حاکم 
 اس��ت، برای مثال مردان متاهل در اس��تخدام شرکت ها و 
سازمان ها در اولویت هستند. به گفته او هم اکنون در جامعه 
 ما زندگی یک زن تنها با نگاه های کنجکاو و پرسشگر فراوانی 

همراه است.
این امر ممکن اس��ت یک برهه طوالنی از زندگی او را شامل 
شود. هر چه جامعه بسته تر و س��نتی تر باشد به نسبت این 

کنجکاوی ها نیز بیشتر می شود.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه امروزه در کشور 
با حجم باالی طالق رو به رو هس��تیم که این مس��ائل پدیده 
 جدید در جامعه کهن محس��وب می ش��ود، تاکی��د می کند: 
در اصل این امر خود را به جامعه تحمیل کرده است و به این 
ترتیب خانواده ها در ایران با هر نوع پایبندی آس��یب طالق 

را تجربه می کند. 
این در حالی اس��ت ک��ه تجرد قطع��ی در گذش��ته چندان 
 جایگاهی نداش��ت. در ضمن ای��ن طرز تفکر در ش��رایطی 
با اقتباس از غرب وارد فرهنگ ما ش��ده است که در سه دهه 
اخیر دولت های غربی در پی ترویج خانواده اقدامات گوناگونی 
انجام داده اند. به گفته او برای بررسی تجرد قطعی در کشور 
باید پژوهش های فراوانی انجام داد تا بتوان دلیل این مسئله 

اجتماعی را کشف کرد. 
در ضمن اگر در سیس��تم آموزشی کش��ور از سنین کودکی 
 افراد با نگاه انسانی نسبت به جنس مخالف تربیت شوند دیگر 
 در زمینه ازدواج با مش��کل رو ب��ه رو نمی ش��وند و این امر را 

به عنوان یک موضوع عادی در زندگی خود می پذیرند. 
عزیزپناه می افزاید: هر از چندگاهی در کشور ما تصمیماتی 
در قالب وام های حمایتی ازدواج را شاهد هستیم، باید دانست 
که هیچ یک از این وام ها و حتی بیمه ازدواج برای گسترش 

فرهنگ ازدواج در جامعه ثمربخش نیست. 
 چون در جامعه ما هنوز دیدگاه مناس��ب و انس��انی نس��بت 
به ازدواج وج��ود ندارد. در اصل این ش��رایط ب��ه دلیل عدم 
شناخت واقعی جامعه بروز کرده است. او می گوید: این شرایط 
در حالی در کشور ما بروز کرده است که به هیچ عنوان نسبت 
 به مقوله ازدواج هیچ اقدام مناسبی لحاظ نشده است و فقط 

با دیدگاه های سطحی با این مقوله رفتار شده است.

با باال رفتن سن ازدواج؛

4میلیونمجـردباالی۳۰سالدرایران

کدام فرقه از توسعه فرهنگ 
برهنگی بهره می برد؟
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مجسمه های یادبود بهانه ای هستند برای به یاد آوردن چهره های 
سرشناس، اما همه این آثار هنری مورد اس��تقبال هنرمندان و 
هواداران ش��ان قرار نمی گیرند. ممکن است حواشی حول محور 
یک مجس��مه چند متری تا جایی پیش رود ک��ه آن را جابه جا 
 کنند یا تندیس یک هنرمند به جاذبه گردش��گری تبدیل شود. 

به هر حال، هریک از این تندیس ها داستان خود را دارند.
فرانک سیناترا

» فرانک سیناترا « در سال 1982 درگذشت و سال 1998 مجسمه ای 
 از ای��ن خواننده و هنرپیش��ه آمریکای��ی در پارک یادب��ودش واقع 
در نیوجرسی آمریکا بنا شد. 12 دسامبر 2015 صدمین زادروز این 
هنرمند بود. » س��یناترا « به عنوان موفق ترین تک خوان اواسط دهه 
19۴0 شناخته می شود. نشریه » رولینگ استون « او را بزرگ ترین 
ترانه خوان پاپ قرن بیستم دانست. این هنرمند در دوران کاری اش 

بیش از1۴00 ترانه اجرا کرد .
سای

مجسمه دست هایی که به حالت خاصی روی هم قرار گرفته اند، 
نمی تواند یادبود کسی به جز » سای « خواننده اهل کره  جنوبی 
باش��د. او خواننده ترانه معروف » گانگنام اس��تایل « اس��ت که 
ویدیوکلیپ آن در سراسر دنیا شناخته شده است. این مجسمه 
بیرون س��اختمان مرکز خرید و نمایش��گاه های »س��ئوکس« 
 در س��ئول ق��رار دارد، جایی ک��ه اولی��ن صحن��ه ویدیوکلیپ 

» گانگنام استایل « ضبط شد. 
طراحی این بنای یادبود به نحوی است که وقتی افراد برای عکس 
گرفتن زیر آن می ایستند، آهنگ پاپ » سای « پخش می شود. 
ویدئوی » گانگنام استایل « در یوتیوب بیش از یک میلیارد بار 
دیده شده، این آماری است که هیچ ویدئویی در یوتیوب تا کنون 
به آن نرسیده اس��ت. س��ایت یوتیوب اعالم کرده که این ویدیو 

به طور متوسط روزانه 7 تا10 میلیون  بار دیده شده است.
جان لنون

از » ج��ان لنون « دو مجس��مه یادب��ود معروف وج��ود دارد، یکی 

 در هاوان��ای کوب��ا و دیگ��ری در ف��رودگاه لیورپ��ول. در عک��س 
سمت راست انگار ستاره گروه » بیتلز « چمدان های خود را همراه 
یکی از دس��تانش گم کرده اس��ت. » جان لنون « به عنوان یکی از 
 اعضای موس��س گروه » بیتلز « و یک��ی از تاثیرگذار ترین چهره ها 
در گسترش موسیقی عامه پسند در سراسر جهان شناخته می شود. 
» لنون « همراه » پل مک کارتنی « یکی از موفق ترین ترانه سرایان 
قرن بیستم به شمار می رود. زمانی که در سال1970 گروه » بیتلز 
 « از هم پاشید، او به صورت انفرادی حرفه اش را ادامه داد. » لنون « 
در موس��یقی س��بک » راک اند رول « دهه1960 می��الدی تاثیر 
به س��زایی داش��ت و برخی از ترانه های خوب » بیتلز « از کارهای 
او هستند. » دش��ت های توت فرنگی برای همیش��ه « و » من گراز 
دریایی هستم « از تک آهنگ های به یادماندنی او به شمار می روند. 
» جان لن��ون « در س��ال1980 در حالی که ب��ه آپارتمان خود در 
ساختمان داکوتا در ش��هر نیویورک بازمی گشت، به  دست یکی از 
طرفداران س��ابقش به نام » مارک دیوید چپم��ن « به ضرب چهار 

گلوله کشته شد.

بیتلز
تاثیر چهار شگفت انگیز » بیتلز « بر موس��یقی انگلیس آنچنان 
قوی بوده که دسامبر 2015 یعنی50 سال پس از آخرین اجرای 
این گروه راک، مجسمه ای از آن ها ساخته ش��د. خواهر » جان 
لنون « بنای یادبود اعضای گروه » بیتلز « را روبه روی باش��گاه 

»کاورن« رونمایی کرد.
این مجس��مه براس��اس عکسی اس��ت که چهار ش��گفت انگیز 
در س��ال 1963 انداختن��د. » جولی��ا لن��ون « پنجم دس��امبر 
2015 گف��ت: م��ن در مراس��می ک��ه آن عکس گرفته ش��د، 
حض��ور داش��تم و افتخ��ار می کنم ک��ه در مراس��م رونمایی از 

این مجس��مه هم هس��تم. » اندی ادواردز « هنرمندی اس��ت 
 ک��ه مجس��مه » پ��ل مک کارتن��ی «، » ج��ورج هریس��ون «، 
» رینگو استار « و » جان لنون « را ساخته است. وزن این مجسمه 
 1/2 تن اس��ت. اما س��والی که هنگام نگاه کردن به این تندیس 
 به ذهن مخاطب خطور می کند این اس��ت که آی��ا مک کارتنی 

در دهه1960 دوربین هندی کم داشت؟!
ایمی واینهاوس

» ایم��ی واینهاوس « از خوانندگان سرشناس��ی ب��ود که مرگ 
ناگهانی اش تا مدت ها س��وژه رس��انه های جهانی شد. مجسمه 
این خواننده  جوان 1۴ سپتامبر 201۴ به مناسبت سی ویکمین 

سالروز تولدش، در کمدن لندن رونمایی شد. 
برخی نس��بت به ظرافت نداش��تن این تندیس انتقاد دارند، اما 
طرفداران » واینهاوس « از شباهت زیاد این مجسمه به خواننده  

محبوب شان راضی به نظر می رسند.
» اس��کات ایتون « طراح ای��ن اثر هنری گفته اس��ت: این طرح 
براس��اس هیچ عکس یا تصویر ثبت ش��ده ای از او نیس��ت، بلکه 
تلفیقی از حاالت مختلف » واینهاوس « است. 9 سمفونی، پنج 
کنسرتوی پیانو، کنسرتوی ویلن، 32 سونات پیانو و 16 کوارتت 

زهی را فراموش کنید! 
بتهوون

وقتی نوبت مجسمه » لودیگ ون بتهوون « می شود، تنها چیزی 
که اهمیت دارد، موهای این نابغه موس��یقی است. مجسمه های 
مختلفی از این آهنگس��از بزرگ آلمانی ساخته اند، اما درآوردن 
مدل موهای او حتما کار س��ختی ب��وده، حتی در یک��ی از این 
تندیس ها موهای » بتهوون « به رنگ قرمز اس��ت! در واقع بهتر 
است بدانید چند تار موی » بتهوون « پس از مرگش از روی تخت 

او برداشته شد و به قیمت گزافی در حراجی » ساتبی « لندن به 
فروش رسید. موهای او حتی سوژه نگارش یک کتاب هم شد؛ » 
موهای بتهوون: اودیسه تاریخی غیرعادی و راز علمی کشف شده 

« نام اثری است که سال 2001 به چاپ رسید.
انجام آزمایش DNA روی موهای این موسیقی دان بزرگ، نشان 
 از تجمع غیرعادی س��رب در بدن او دارد و احتمال داده شده، او 
از مسمومیت سربی که ممکن است علت بسیاری از ناراحتی های 

جسمانی او از جمله ناشنوایی شده، رنج می برده است. 
یوهان اشتراوس

 مجسمه طالیی » یوهان اش��تراوس « آهنگساز مشهور اتریشی 
در حال نواختن پیانو در پارک » استات « وین نصب شده است. 
البته مشخص نیست بر سر ریش های خاص این نوازنده برجسته 
چه آمده؟! » یوهان اش��تراوس « در خانواده ای آهنگساز به دنیا 
آمد. دو برادر دیگر یوهان ) ژوزف و ادوارد ( هم از آهنگس��ازان 
معروف ش��دند. » یوهان « به دور از چشم پدر به یادگیری ویلن 

پرداخت، در حالی که پدرش مصمم بود او بانکدار شود. 
هنگامی که پدرش او را با ویلنی در دس��ت دید، با او به ش��دت 
 برخورد کرد. اما ب��ا کمک م��ادر، » یوهان « دور از چش��م پدر 

به آموختن موسیقی ادامه داد.
او به خاطر ساخت تصنیف موسیقی برای رقص والس اتریشی و 
اپرتا شهرت پیدا کرد. او برخالف میل پدر برای خود ارکستری 
مستقل تش��کیل داد و خیلی زود، کنس��رت های پدر را از رونق 

انداخت. » یوهان « موفق شد والس را از شکل ابتدایی اش خارج 
کند و شکل پوئم سمفونیک به آن بدهد. » اشتراوس « بیش از 
۴00 والس ساخته است. در یکی از سفرهای » ناصرالدین شاه « 
قاجار به اروپا » اشتراوس « مارشی به نام مارش پارسی ساخت 

که امروزه از کارهای معروف او به شمار می رود.
موتزارت

وین، پراگ، سالزبورگ و بومگارتن شهرهایی هستند که مجسمه 
یادبودی از » موتزارت « ) 1791- 1756 ( را در خود دارند، اما 
کدام یک از آن ها چهره واقعی این موسیقی دان برجسته اتریشی 

را به تصویر کشیده اند؟ 
» ولفگان��گ آمادئوس موتزارت « آهنگس��از اتریش��ی، از نوابغ 
موس��یقی و از بزرگ ترین آهنگسازان موس��یقی کالسیک بود. 
او در زندگی کوتاه خود بیش از600 قطعه موس��یقی برای اپرا، 

سمفونی، کنسرتو، مجلسی، سونات، س��رناد، و گروه کر از خود 
باقی گذاشت. گفته می شود » موتزارت « چهار یا پنج سال بیشتر 

نداشت که آهنگسازی را ش��روع کرد و در لقب » کودک نابغه « 
 را از آن خود کرد. او در سراس��ر اروپا شهرت بسیاری پیدا کرد و 
در هفت سالگی اولین سمفونی و در 12 سالگی اولین اپرای کامل 
خود را نوشت. برخالف هر آهنگس��از دیگری، » موتزارت « در 
 تمام ژانرهای مرسوم در دوران زندگیش، موسیقی تصنیف کرد و 

در این زمینه از همه برتر بود.
آدولف ساکس

شاید آن ها که موسیقی را به صورت حرفه ای دنبال نمی کنند، نام 
» آدولف ساکس « را نشنیده باشند. او طراح ساز بود و ساکسیفون 
را در دهه18۴0 اختراع کرد. اوایل ساکس��یفون بیش��تر به عنوان 
ساز نظامی و در دس��ته موزیک ارتش به کار می رفت و مارش ها را 
پررنگ تر می کرد، اما90 سال بعد موسیقی دانان جز، این ساز را با 

سبک کارهای ش��ان در جهان به شهرت رس��اندند. سال 2015 » 
گوگل « با طراحی ویژه لوگوی خود، دویست ویکمین زادروز این 
موسیقی دان بلژیکی را جشن گرفت. مجسمه ای روی یک نیمکت 
در خیابانی که به نام او اس��ت، در زادگاهش شهر » دینان « نصب 
ش��ده اس��ت. » ژان - ماری ماتوت « این اثر را طراحی کرده، یک 
ساکسیفون بزرگ هم به احترام او در خیابان »سن ژاک« قرار دارد.

مایکل جکسون
وقتی طرفداران » مایکل جکس��ون « به مجس��مه خواننده مورد 
عالقه شان که بیرون » کراون کاتج « زمین فوتبال باشگاه » فولهام « 
نصب شده بود اعتراض کردند، مدیر ورزشگاه خطاب به آن ها گفت: 
برید به جهنم! او این باش��گاه را در جوالی 2013 به »شاهرخان« 
فروخت و مدیر جدی��د نیز آن را به موزه ملی فوتبال در منچس��تر 

انتقال داد.
 این مجسمه، دو متر و30 س��انتی متر ارتفاع دارد و سلطان پاپ را 
با جلیقه ای نقره ای، شلورا مشکی و یک دستکش در دست راستش 

نشان می دهد.

با توزیع قسمت بیست و هفتم سریال » شهرزاد «، این مجموعه دیدنی 
به پایان فصل اول نزدیک می شود و آن گونه که به صورت غیر رسمی 
اعالم شده، خانم نغمه ثمینی در حال نگارش فیلم نامه فصل دوم است.

» عصر ایران « با این مقدمه، به بررسی دالیل محبوبیت و موفقیت این 
سریال پرداخته و در ادامه نوشته است: چرا این سریال این قدر محبوب 

شده و مورد استقبال قرار گرفته است؟
عشق: 

» شهرزاد « برخالف آنچه ابتدا تصور می ش��د، یک مجموعه تاریخی 
 نیست؛ یک درام عاشقانه است. اما عاش��قانه سیاسی و در آن عشق بر 
هر موضوع دیگری می چربد. شعار نوشته شده بر بسته بندی های سریال 

نیز این است: » در تند باد حوادث، عشق اولین قربانی است. « 
ش��هرزاد، روایت جدایی دو دلداده و محکوم بودن آنها به تحمل است. 
اما به عشق این دو محدود نمی ماند و حکایت جدایی ملت و دولت ملی 

پس از کودتای 28 مرداد 1332 نیز هست.
به یاد آوریم صحنه هایی را که فرهاد دماوندی چگونه عاشقانه از دکتر 
مصدق و دکتر فاطمی یاد می کند و در قسمت بیست و ششم می بینیم 
آن قدر که از خبر اعدام دکتر فاطمی تکان می خورد که از مرگ دوست 

صمیمی خود - بابک یگانه - شوکه نشده است.
کارگردانی

راز دیگر در کارگردانی حسن فتحی است. او پیش تر توانایی خود را در 
کارهای متعدد به اثبات رسانده اس��ت: » مدار صفر درجه، شب دهم، 
پهلوانان نمی میرند و میوه ممنوعه « در این زمره اند و طبعا تماش��اگر 
با چنین پیشینه ای سراغ این اثر رفته و پشتوانه قبلی در مقبولیت کار 
موثر بوده است. حسن فتحی بیش از هر کارگردان دیگری یادآور علی 

حاتمی است. 
نزدیک به20 س��ال از خاموشی » سعدی س��ینمای ایران « می گذرد 
و در این مدت هی��چ کارگردانی در حال و هوای او س��یر نکرده و تنها 
 حسن فتحی است که بی ادعا و بدون آن که بخواهد ادای او را دربیاورد 

تا اندازه ای یادآور کارگردان محبوب و فقید بوده است.
اگر تا قبل از قسمت 25 تنها فضاهای تاریخی یاد علی حاتمی را زنده 
 می کرد، از آن پس برخ��ی دیالوگ ها خاصه آنچه از زبان » ش��ربت « 

با بازی » پانته آ پناهی ها « می شنویم بیشتر در آن حال و هواست.
بازی ها

یکی از دالیل دیگ��ر موفقیت و محبوبیت ش��هرزاد بی گمان به خاطر 
بازی هاس��ت. در صدر همه، علی نصیریان ک��ه در حافظه هر که فیلم 
و س��ینمای ایران را دنبال می کند ثبت ش��ده و حاال » بزرگ آقا « ی 
»شهرزاد« در ادامه نقش های او در آقای هالو، قاضی شارح در سربداران، 
 ابوالفتح هزاردس��تان، بوی پیراهن یوس��ف، کفش های میرزا نوروز و 

میوه ممنوعه قرار می گیرد.
به جز علی نصیریان، ترانه علیدوستی و پریناز ایزدیار و شهاب حسینی 

هم درخشیده اند و از مصطفی زمانی هم نباید بیشتر توقع داشت. 
شاید اگر نقش فرهاد را به پارس��ا پیروز فر سپرده بودند یا خود شهاب 
حس��ینی را برای این نقش در نظر می گرفتند نتیجه بهتری به دست 

می آمد. اما دست کم در خوانش اشعار از عهده کار برآمده است.
چشم شهرزاد نه به بودجه صداوسیما که به مشتری است و مردم باید 

بخرند تا س��ر پا بمانند بنابراین و به اقتضای مش��تری مداری باید نظر 
مردم را جلب کند.

خاطره سازی: 
 سینما را » هنر فضاس��ازی و ش��خصیت پردازی « می دانند. شهرزاد 
با ش��خصیت ها و فضا ها خاطره س��ازی می کند. با 28 مرداد ش��روع 
می شود، فرهاد خبرنگار روزنامه » باختر امروز « است و کافه نادری هم 

از دیروز به امروز رسیده است. 
مرغ آمین نیز یادآور نیماست و می توان زمزمه کرد:

» مرغ آمین، درد آلودی است کآواره بمانده / رفته تا آن سوی این بیداد 
خانه / بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه... «

یا می توان به خیابان الله زار اشاره کرد. همه اینها چه برای کسانی که 
خاطره دارند و چه درباره اش خوانده اند جاذبه دارد و طبعا  اتومبیل های 

آن دوران نیز جالب است.
صدای محسن چاووشی: 

سریال شهرزاد تنها فیلم و سریال نیست. با صدای محسن چاووشی یک 
هویت موس��یقایی هم پیدا کرده و نقش این خواننده را در اقبال مردم 

نمی توان و نباید نادیده انگاشت. 
رقابت عشقی

یکی از جاذبه های داستانی در س��ریال ها که پرداختن به آن مهارتی 
فوق العاده و ظرافتی خاص می خواهد تا رواج » خیانت « تلقی نش��ود، 

ترسیم مثلث های عشقی است. 
منتها گاه مانند س��ریال های ش��بکه » فارس��ی وان « در روزگاری که 
پربیننده بود مالحظات اخالق��ی را کنار می گذاردن��د و گاه همچون 
سریال های ترکیه برای مثلث عشقی توجیهاتی می آورند مثال یکی را 

تصور می کردند مرده یا باالجبار ازدواج کرده و مانند اینها.
 در س��ریال های ایرانی مثلث عش��قی ممنوع بود و این تابو با س��ریال 
» در پناه تو « شکست. البته » در پناه تو « هم مالحظات را رعایت کرد 
 و مادام که دو نقشی که زوج لعیا زنگنه و رامین پرچمی ایفا می کردند 

با هم زندگی می کردند نشانی از حسن جوهرچی نبود.
در » شهرزاد « هم بی آنکه ذره ای به مناسبات اخالقی خدشه وارد شود 
بر سر ش��هرزاد رقابتی بین قباد و فرهاد در جریان است و چون از انگ 

خیانت کامال مبراست عالقه مندان با عالقه دنبال می کنند.
امروز به زبان دیروز

ویژگی دیگر ش��هرزاد پرداختن به پاره ای امور امروز اما از زبان دیروز 
است بی آنکه حساسیت زا باش��د و این هنری است که حسن فتحی و 

فیلم نامه نویس به خرج داده اند.
لمپن ها

 دس��ت آخر اینکه در کمتر س��ریالی به موض��وع لمپن ه��ا  پرداخته 
شده بود. 

الت ها و لوطی ها با هم  تفاوت دارند. 
فتحی قبال در »پهلوانان نمی میرند« و  » شب دهم « درباره لوطی گری 

گفته بود ولی الت ها و لمپن ها کمتر این گونه تصویر شده بودند.
راز محبوبیت شهرزاد  را با برشماری این نکته ها گفتیم؛ اما اصل مطلب 
همان اس��ت که در بند اول آمد: یک قصه بیش نیست غم عشق و این 

عجب / کز هر زبان که می شنوم نا مکرر است...

 بیش از پنج س��ال بود که ش��ب و روز دیوارهای خانه تدین با کابوس تخریب 
سپری می شد و امروز با تخریب دیوارهای درونی خانه توسط مالک، این خانه 

130 ساله در وضعیت قرمز قرار دارد.
سال هاس��ت که اندامش با ترک های کوچک و بزرگ نقاش��ی ش��ده و حتی 
 پادرمیانی های ش��هرداری و میراث فرهنگ��ی هم نتوانس��ت درمانی بر درد 

چندین ساله اش باشد.
» خانه تدین « خانه ای تاریخ��ی بازمانده از دوره قاج��ار و از معدود خانه های 

 شهرس��تان نجف آباد اس��ت که 
به دلیل معماری زیبایش می توان 
آن را زیباتری��ن خانه نج��ف آباد 
دانس��ت، خانه ای که مالکی تاجر 
 بادام داش��ته و ن��وادگان وی نیز 
تا سه سال گذشته در آن سکونت 
داشته اند. این خانه تاریخی دارای 
یک هزار  و200 مت��ر زیربنا، 12 
اتاق، باران��داز و مطبخ اس��ت که 
دارای گچ بری های خ��اص و زیبا 
و 20 درب چوبی داشته و چندی 
پیش مالک این خان��ه به صورت 
مخفیانه نس��بت به ف��روش این 
درب ها که هر ک��دام به ارزش۴0 

میلیون ریال بوده است، اقدام کرده  و با توجه به حضور و هماهنگی یگان حفاظت 
اداره میراث فرهنگی شهرستان در محل این خانه حاضر شدند و تنها توانستند 
از خارج شدن درب و پنجره های جدا شده این بنای ارزشمند جلوگیری کنند.

همس��ایه ها نیز نگران وضعیت این خان��ه بوده و به گونه ای هم��ه نگهبان آن 
بوده اند تا مبادا مویی از س��رش کم ش��ود، اما در عین ناباوری مالک این خانه 
که به تعبیری کمر به قتل این سرو130 ساله بسته مخفیانه و به دور از چشم 
همسایگان دیوارهای درونی خانه را تخریب کرده تا شاید بتواند از این راه حرف 
خود را به کرسی بشناسد و آجرهای زشت و زمخت را بر روی پایه های این اثر 

تاریخی باال ببرد.
لجبازی مالک عامل تخریب اثر تاریخی ۱۳۰ ساله

اما حسین نجفی پور، مدیر عامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی نجف آباد 
که شاید بیش از دیگران قلبش از تخریب بخش هایی از خانه تاریخی » تدین « 
شکسته است با اشاره به تعرض بیش از حد مالک در تخریب این بنای تاریخی 
می گوید: میزان تخریب صورت گرفته در این بنا زیاد است از این رو بخش زیادی 
از تزیینات داخلی از جمله گچ بری ها، ستون ها و کاشی های آبی رنگ به دنبال 

تخریب های صورت گرفته از بین رفته است.
او در ادامه از تالش ش��هرداری و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نجف آباد برای نجات خانه تاریخی » تدین « سخن به میان می آورد و می افزاید: 
لجبازی مالک این خانه مانع ساماندهی این بنای تاریخی و نجات اثر تاریخی 

130 ساله شد.
خانه » تدین « ثبت میراثی نبود

ش��هرام امیری، مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی اس��تان اصفهان نیز که معتقد اس��ت لجبازی های مالک خانه 
»تدین« زمان ثبت میراثی این خانه را به تاخیر انداخته اس��ت، می گوید: این 

خانه تاریخی ثبت میراثی نبوده و از این رو مسئوالن میراث فرهنگی سعی دارند 
با روش های ریش سفیدی از ادامه تخریب این خانه جلوگیری کنند تا مراحل 

ثبت آن به انجام برسد. 
 وی همچنین به لجاجت مالک و ممانعت از ورود مس��ئوالن میراث فرهنگی 
به خانه تاریخی » تدین « اشاره می کند و ادامه می دهد: این مالک قصد تخریب 

خانه را داشته و می خواهد به جای آن برج بسازد.
مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
استان اصفهان در ادامه از تخریب 
50 درصد خانه تاریخی »تدین« 
تاکن��ون خب��ر می ده��د و اضافه 
می کند: ما در نجف آباد تجربه های 
این چنین��ی داش��ته ایم و موفق 
بوده ایم، امیدواریم در خصوص این 
اثر تاریخی نیز هر چه زودتر  نتایج 

خوبی را به دست آوریم.
مجوزی برای س�اخت و س�از 
جدید در خانه » تدین « صادر 

نخواهد شد
مس��عود منتظ��ری، ش��هردار 
نجف آب��اد نیز در خص��وص خانه 
تاریخی »تدین« می گوید: میراث 
فرهنگی مدت هاست به دنبال ثبت میراثی این خانه بود که موفق به انجام آن 
نشد. وی که معتقد است شهرداری ها طبق قانون، وظیفه ای برای خرید، احیا و 
ساماندهی خانه های تاریخی ندارد، اضافه می کند: از این رو با توجه به عالقه ای 
که به موضوع گردشگری و توسعه زیرساخت های آن در شهر نجف آباد به عنوان 
شهر کمکی اصفهان برای افزایش میزان ماندگاری گردشگران داریم قصد خرید 
خانه تاریخی » تدین « را داشتیم که با مخالفت مالک و پافشاری دو ساله موفق 

به این کار نشدیم.
شهردار نجف آباد از قیمت گذاری700 میلیون تومانی خانه تاریخی » تدین « 
در دو سال گذشته خبر می دهد و می افزاید: ما قصد داشتیم این خانه را با همین 
قیمت از مالک خریداری کنیم و این در حالی بود که مالک هزینه ای چهار برابر 
نرخ گذاری انجام ش��ده یعنی دو میلیارد و800 میلیون تومان را برای فروش 
خانه اش طلب می کرد. وی اضافه می کند: دو سال است که همه تالش خود را به 
روش های مختلف کدخدامنشی و ... به کارگرفته ایم تا این اثر تاریخی را حفظ 

کنیم و این در حالی است که مالک راضی به این امر نشد.
منتظری با بیان اینکه در روزهای اول اردیبهشت ماه مالک به صورت مخفیانه  
به دور از چشم همسایه ها دیوارهای ایوان این خانه را تخریب کرده است، ادامه 
می دهد: باید توجه داشت که شهرداری مجوز ساخت و ساز به مالک این خانه 
تاریخی را نخواه��د داد. وی می افزاید: حفظ خانه تاریخ��ی » تدین « دغدغه 
بسیاری از شهروندان نجف آباد و دوستداران میراث فرهنگی است و از این رو 
اجازه نخواهیم داد که بیش از آنچه این خانه در معرض تخریب قرار گرفته اتفاق 

جدیدی برای تن رنجور و خسته اش بیفتد.
گفتنی اس��ت که تب تخریب خانه های تاریخی در جای جای استان اصفهان 
سال هاس��ت که باال گرفته و از این رو ضروری اس��ت که می��راث فرهنگی و 

همچنین شهرداری ها به این امر توجه ویژه تری داشته باشند.

بررسی یک سریال در شبکه خانگی؛

چرا شهرزاد محبوب شد؟
گزارشی  از جدال مدرنیته و سنت؛

برج هایی که بر قامت تاریخ ساخته می شوند

مجسمه های حاشیه دار ؛ از » بتهوون « تا » مایکل جکسون «
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اخبار خبر

مدیر کل دامپزش��کی چهارمح��ال و بختیاری از ص��ادرات ۹۱۹ تن مرغ از 
چهارمحال و بختیاری به کشور عراق خبر داد.

عبدالمحمد نجاتی با اش��اره به اینکه ۹۱۹ تن مرغ منجمد از چهارمحال و 
بختیاری به عراق صادر شد، اظهار داشت: هم اکنون مرغ تولیدی چهارمحال 
و بختیاری به واسطه کیفیت باالی آن از بازار پسندی باالیی برخوردار است. 
وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری یک��ی از بزرگ ترین تولید کنندگان 
ماهی س��ردآبی اس��ت که هم اکنون حدود ۳۰ ت��ن ماهی ق��زل آال نیز از 

چهارمحال و بختیاری به عراق صادر شده است.
مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری افزود: چهارمحال و بختیاری در 

حال حاضر رتبه اول بیشترین تولید ماهی قزل آال را در سطح کشور دارد.
عبدالمحمد نجاتی یادآور ش��د: مرغ های تولید شده در استان چهارمحال و 

بختیاری فاقد آنتی بیوتیک و هورمون هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: عسل از ۱۳۸ هزار کلنی در استان چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

مهراب فرجی با اش��اره به تولید عس��ل از ۱۳۸ هزار کلنی اظهار داش��ت: در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری س��االنه ۹6۰ تن عس��ل تولید می شود. وی با 
اشاره به ظرفیت استان در تولید عسل مرغوب افزود: استان ما یکی از بهترین، 
مرغوب ترین و با کیفیت ترین عسل کش��ور را تولید می کند اما جای گسترش 
این حرفه نیز وجود دارد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تولید عس��ل در بسیاری از مناطق استان 
انجام می شود بیان کرد: تولید عسل بیشتر در شهرستان های کوهرنگ، بروجن، 

لردگان و سامان انجام می گیرد.
فرجی با اشاره به اینکه 5۰ درصد از عسل تولید شده در استان مصرف می شود 
خاطر نشان کرد: 5۰ درصد دیگر عسل تولید ش��ده در استان به سایر استان و 
حوزه خلیج فارس و عراق صادر می ش��ود. وی گفت: در حال حاضر اس��تان ما 
برند خاصی در زمینه تولید عس��ل ندارد اما از راه قانونی و مجوز از صنف افراد 

می توانند برند برای عسل های تولید شده در استان مشخص و توزیع کنند.
مهراب فرجی تصریح کرد: دو برند در استان در دس��ت اقدام است اما به دلیل 
برخی مشکالت در صف انتظار هس��تیم. فرجی با اشاره به مشکالت اقتصادی 
و بیکاری در اس��تان ادامه داد: مردم باید سمت شغل هایی بروند که به سرمایه 
و امکانات کمتری نیاز داشته باش��د. وی با بیان اینکه زنبورداران استان دارای 
تخصص و تجربه در زمینه پرورش زنبور و تولید عسل هستند افزود: زنبورداران 
عالوه بر داشتن تجربه عملی در جهاد کشاورزی و فنی حرفه ای آموزش الزم را 

در زمینه پرورش زنبور کسب می کنند.

 استاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص اراضی چهارمحال و بختیاری 
به کشت گیاهان دارویی خبر دارد.

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال 
و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داش��ت: چهارمحال و بختیاری 
یکی از اس��تان های مس��تعد پرورش گیاهان دارویی اس��ت که باید از این 
ظرفیت اس��تفاده کرد. وی بیان کرد: ش��رایط آب و هوایی و اقلیم مناسب 
زمینه رویش گیاهان دارویی بس��یاری را در این اس��تان فراهم کرده است. 
قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: اس��تان چهارمحال و بختیاری به واسطه 
ش��رایط توپوگرافی و خاص محلی مستعد برای کش��ت بسیاری از گیاهان 
دارویی است که هم اکنون در حال برنامه ریزی برای توسعه اراضی استان 

برای کشت گیاهان دارویی هستیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید احداث مجتمع های کشت 
گیاهان دارویی در این اس��تان مورد توجه بیش��تر قرار گیرد و زمینه ایجاد 
اش��تغال برای فارغ التحصیالن و جوانان فراهم ش��ود. وی با اشاره به اینکه 
کش��ت و فرآوری گیاهان دارویی می تواند زمینه توس��عه بیشتر استان را 

فراهم کند، ادامه داد: باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.
س�االنه دو هزار هکتار از اراضی استان به کش�ت گیاهان دارویی 

اختصاص می یابد
قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: طی برنامه ریزی های انجام شده ساالنه 
دو هزار هکت��ار از اراضی این اس��تان اختصاص به کش��ت گیاهان دارویی 
پیدا می کند. وی تاکی��د کرد: یکی دیگر از برنامه های ما این اس��ت که در 
 دل جنگل ها کش��ت گیاهان مثمر را مورد توجه ق��رار بدهیم و از ظرفیت 
جنگل ها نیز اس��تفاده کنیم. وی ادامه داد: کاشت گیاهانی در جنگل های 
اس��تان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد که نیاز آبی کمی 
دارند و به صورت دیم کاشته می شوند. قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: 
توسعه کش��ت گل محمدی، انجیر و بادام که نیاز آبی کمی دارند از جمله 
گیاهانی هستند که به دنبال کاشتن آنها در اراضی جنگلی و مرتعی استان 
هستیم.استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: باید از ظرفیت های استان 
چهارمحال و بختیاری از جمله شرایط آب و هوایی، اراضی دیم و جنگلی و... 

برای توسعه استان و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

مدیر کل دامپزشکی خبر داد:

 ۹۰۰ تن مرغ از چهارمحال و بختیاری
 به عراق صادر شد

معاون جهادکشاورزی:

عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری 
فاقد برند است

استاندار بیان کرد:

اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت 
گیاهان دارویی اختصاص پیدا می کند

بوالحس��ن فاطم��ی در  حجت االس��الم س��ید ا
 خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه منطق

  دش��من مبن��ی ب��ر ای��ن اس��ت ک��ه م��ا دولت 
همیش��گی نداری��م، مناف��ع همیش��گی داری��م، 
اظهارداشت: حساب باز کردن روی دشمن عاقالنه 
 نیس��ت، بیان حقایق کار درس��تی اس��ت اما امید

  بس��تن به ح��رف آن ه��ا عاقالن��ه نیس��ت و تنها 
چیزی که به نظر می رسد اثرگذاری اقتصاد مقاومتی 
 اس��ت که عمل به آن ها کش��ور را غن��ی و بی نیاز، 
 چ��رخ تولی��د مح��رک و کش��ور از رک��ود خ��ارج 

می شود.
وی با بیان اینک��ه تولید پاک، بدون تقل��ب و با کار 
مخلصانه کشور پیش��رفت می کند، افزود: وقتی به 
کسی نیاز نداشته باشیم کس��ی نمی تواند به ما زور 

بگوید.
ام��ام جمعه موقت ش��هرکرد با اش��اره به مس��ایل 
اقتصادی کشور و اینکه رکود سبب افزایش بیکاری 
ش��ده اس��ت بیان کرد: رکود، س��بب بیکاری شده 

خداوند هوش و زکاوتی به آقایان دهد که چرخ های 
صنعت به کار افتد.

فاطمی با اش��اره ب��ه مس��ایل فرهنگی در کش��ور 
خاطر نش��ان کرد: در زمینه فرهنگی تالش ش��ده، 
اما دش��منان س��عی می کنند بس��یاری از خدمات 

فرهنگی را کم رنگ کنند.
وی گفت: ما نواقص فرهنگی و ناهنجاری های زیادی 
داریم که شایسته ش��أن و مقام جمهوری اسالمی و 
ملت ایران نیست که باید برطرف شود و جامعه  چهره 

اسالمی داشته باشد.
 امام جمعه موقت شهرکرد با اش��اره به بیانات مقام 
معظم رهبری در مورد جاهلیت مدرن یا قرن حاضر 
تصریح کرد: جاهلیت همان چیزی است که مبارزات 
پیامبر)ص( با جاهلیت زمان خود به واسطه فاصله 
گرفتن از انبیاء آغاز ش��د که این جاهلیت در زمان 

کنونی نیز وجود دارد.
 فاطم��ی ادام��ه داد: هر چق��در قدرت و ش��وکت

  بش��ر بیش��تر و احتیاجاتش برآورد می شود دچار 

غرور و جاهلی��ت و در واقع به س��مت خودخواهی 
می رود.

 وی ب��ا بی��ان اینک��ه خ��ورد و خ��واب، ش��هوت و 
 خش��م مصادیق جامع��ه جاهلیت هس��تند، افزود:

  جامع��ه جاهلی��ت ب��ا ناب��ودی و پایم��ال کردن 
 دیگ��ران تنه��ا مناف��ع خ��ود را می بینن��د و ای��ن 
همان چیزی اس��ت که در جامعه امروز مش��اهده 

می شود.
امام جمعه موقت ش��هرکرد با بی��ان اینکه امروز ما 
در برابر جامعه جاهلیت هس��تیم، گفت: جاهلیتی 
که مردم بی پناه را از بین می برد در جامعه مشاهده 
می شود، خدا را شکر می کنیم که مردم و رهبر ما در 

برابر این جاهلیت ایستادگی می کنند.
فاطمی با اشاره به مدافعان حرم در سوریه بیان کرد: 
درود می فرستیم بر کسانی که اکنون در سوریه در 

حال مبارزه با دشمنان هستند.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که ما از آموزه های دینی 
و اسالمی دور ش��ویم ش��هوت طلبی و لذت جویی 

سراغ ما می آید.
امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به مسایل سیاسی 
کشور تصریح کرد: بعضی از خیرخواهان معتقدند که 
باید با قدرت های دنیا با مذاکره روبه رو شویم و زبان 
گزنده نداشته باش��یم، اما در مقابل کسانی هستند 
که معتقدند مذاکره کار ساز نیست و اگر کارساز بود 
مشکالت فلس��طین در طول 7۰ سال رفع شده بود 
و هر اتفاقی که به وسیله این مذاکرات افتاده به نفع 

ابرقدرت هاست.
فاطمی ادامه داد: اگر اختیار یمن، س��وریه و لبنان 
به دس��ت این  گونه مذاکرات داده شود به خدا قسم 

مشکالت آنها حل نخواهد شد.
وی تصریح کرد: آنها »وتو« دارند و اجازه نمی دهند 
الیحه و قطعنامه ای به نفع س��ایر کشورها تصویب 

شود.
 ام��ام جمع��ه موقت ش��هرکرد ب��ا تبری��ک مبعث 
پیامبر اک��رم)ص( گفت: خداوند ی��ک چراغ داری 
را برای هدایت بش��ر و نور هدایت بش��ر را در سینه 

ایشان قرار داد.
فاطم��ی اف��زود: ب��ه پیامب��ری رس��یدن حضرت 
محمد)ص( در میان اعراب امتیازی برای عجم است 
چرا که اع��راب با روحیه ای که دارن��د عجم را قبول 
نمی کردند و این یکی از خواسته های خداوند است 
که قسمتی از بندگانش که در میان اعراب هستند از 

این سفره الهی بهره مند شوند.

خطیب جمعه شهرکرد:

امید بستن به حرف دشمن عاقالنه نیست

کسب رتبه»شعبه برتر«  مرکز افکارسنجي 
جهاددانشگاهي استان در کشور

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری؛

تولید ساالنه ۹۵ میلیون تن علوفه در مراتع استان
مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

اعزام مبلغ به روستاها در ماه مبارک رمضان 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری؛

ارایه تسهیالت ایجاد 3 هزار شغل در روستاهای استان 

طرح شهاب در کانون پرورش فکری
اجرا می شود

برگزاری جشنواره نماز در فضای مجازی
در چهارمحال و بختیاری

رییس جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختیاری 
از کسب رتبه »شعبه برتر« مرکز افکارسنجي جهاد 
دانشگاهي واحد چهارمحال و بختیاري در بین شعب 

استاني سراسر کشور خبر داد.
وحی��د خلیل��ي اردل��ي اظه��ار ک��رد: مرکز 
افکارسنجي جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال 
و بختی��اري، به  دلی��ل عملک��رد مطلوب خود 
در اجراي طرح هاي نظرس��نجي س��ال ۹4 از 
س��وی مرکز افکارس��نجي دانش��جویان ایران 
»ایسپا« رتبه »شعبه برتر« را در بین شعبه هاي 
افکارسنجي جهاد هاي دانشگاهي  کشور کسب 
کرد و مورد تقدیر ق��رار گرفت.وی افزود: مرکز 
افکارسنجي جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال 
و بختی��اري اخیرا ش��وراي تخصص��ي خود را 
تشکیل داده اس��ت و آمادگي دارد تا طرح هاي 
نظرس��نجي و افکارس��نجي موردنی��از تمامي 
دستگاه هاي اس��تاني و شهرس��تاني را  انجام 
دهد.ب��ه گفت��ه وی در ابالغیه صادر ش��ده از 

سوی محمد آقاسي، رییس مرکز افکارسنجي 
دانشجویان ایران »ایسپا« آمده است:بي تردید 
موفقی��ت در اج��راي طرح هاي مل��ي فاخر و 
ارزش��مند نظرس��نجي و بهر ه گیري از یافته ها 
و دس��تاورد هاي عرصه اف��کار عمومي مرهون 
برنامه ریزي منسجم، سازماندهي موثر اعضاي 
جهادگر آن مجموعه مي باشد. ضمن سپاس از 
همکاري خالصانه و صمیمانه آن واحد به خاطر 
عملکرد عالي در اجراي طرح هاي نظر سنجي 

سال ۱۳۹4 عنوان شعبه برتر اهداء مي شود.

مدیرکل منابع طبیع��ی چهارمحال و بختیاری از 
تولید ساالنه ۹5 میلیون تن علوفه در مراتع استان 

چهارمحال و بختیاری خبر داد.
علی محمدی مقدم با اش��اره به تولید ساالنه ۹5 
میلیون تن علوفه در مراتع اس��تان اظهار داشت: 
در هر هکتار ۸5 کیلوگرم علوفه خشک در استان 
تولید می شود.وی با اش��اره به واگذاری مراتع در 
استان افزود: ساالنه میزان مراتع واگذار شده ۱۸7 
فقره به مس��احت 24۱ هزار هکتار است.مدیرکل 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری سطح مراتع 
را 66 درصد و جنگل های استان را ۱۹ درصد اعالم 
و بیان کرد: مساحت کل اراضی ممیزی شده مراتع 
و مراتع ُمش��َجر یک میلیون و ۳۰۰ ه��زار هکتار 
در سامانه عرفی اس��ت.محمدی مقدم با اشاره به 
اجرای طرح مرتع داری خاطر نش��ان کرد: طرح 
مرتع داری، طرحی اس��ت ک��ه در آن برنامه های 
مدیریت��ی و اصالحی برای مدیری��ت هر چه بهتر 
مراتع، تدوین و توس��ط مجری اجرا می شود.وی 
با اش��اره به اهداف اجرای طرح مرتع داری گفت: 
تقویت پوشش گیاهی، کاهش تخریب ها، هدایت 

و نفوذ روان آب ها، کاهش فرسایش آبی، تغییر در 
پوشش گیاهی و کاهش فرس��ایش آبی و بادی از 
جمله اهداف طرح های مرتع داری است.مدیرکل 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
طرح های مرت��ع داری به عن��وان مدیریت مراتع 
است که با واگذاری مراتع به بهره برداران ذی نفع 
در قالب طرح هایی با برنامه های مش��خص انجام 
می شود.محمدی مقدم با بیان اینکه انجمن صنفی 
مرتع داری در اس��تان با حضور نمایندگان مرتع 
داران تشکیل شده اس��ت ادامه داد: اجرای طرح 
مرتع داری بهترین و مطمئن ترین راه برای تحقق 

مدیریت اصولی روی مراتع است.

مدی��رکل تبلیغ��ات اس��المی چهارمح��ال و 
بختیاری با اش��اره به اینکه اعزام مبلغ در ماه 
مبارک رمضان مانند سال های پیشین صورت 
می گیرد، عن��وان کرد: در تالش هس��تیم که 
وس��یله ایاب و ذهاب برای ای��ن مبلغان تهیه 

کنیم.
جعفر مرتض��وی در اولین نشس��ت ش��ورای 
اقامه نماز این استان اظهار کرد: اعزام مبلغ به 
روستاهای این اس��تان همواره مشکالتی دارد 
و زیرساخت مناس��ب برای حضور مبلغان در 

روستاها وجود ندارد.
مدی��رکل تبلیغ��ات اس��المی چهارمح��ال و 
بختی��اری افزود: امس��ال به شهرس��تان های 
 ل��ردگان، اردل و کوهرن��گ مبل��غ اع��زام 
 و ای��ن مبلغ��ان س��ه روز از ای��ام پایان��ی
  ه��ر هفت��ه مش��غول ب��ه فعالی��ت خواهند

 شد.
از  مس��اعدت  اینک��ه  بی��ان  ب��ا   وی 
 س��وی مس��ئوالن اس��تانی ض��رورت دارد،
  ادام��ه داد: ب��ا برنامه ریزی ه��ای ص��ورت

 گرفته ۱4 مبلغ به شهرس��تان لردگان اعزام 
می شوند.

 مرتض��وی بیان داش��ت: چه��ار نف��ر مبلغ به
شهرس��تان  ب��ع  توا از  بازف��ت  منطق��ه    
کوهرنگ اعزام و تا پایان این هفته اعزام مبلغان 
 به نق��اط مختلف این اس��تان انج��ام خواهد 

شد.
این مسئول اضافه کرد: تاکنون حدود 2۰ نفر از 
طالب برای اعزام به مناطق عشایری شهرستان 
کوهرنگ نام نویسی کرده اند و از دهه پایانی ماه 
ش��عبان اعزام مبلغ برای ماه مب��ارک رمضان 

اجرایی می شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول 
رییس جمهوری گفت: برای ایجاد ۳ هزار شغل در 
روس��تاهای چهارمحال و بختیاری، تسهیالت کم 

بهره ارایه می شود.
س��ید ابوالفضل رض��وی، در همایش ش��وراهای 
اسالمی شهرها و روس��تاهای استان چهارمحال و 
بختیاری در شهرکرد، با بیان اینکه به طور میانگین 
برای ایجاد 6 نفر ش��غل، 5۰۰ میلیون ریال اعتبار 
نیاز است، افزود: در صورت وجود زیرساخت های 
الزم، اعتبار ایجاد سه هزار شغل در روستاهای این 
استان در قالب تسهیالت کم بهره تأمین و ارایه می 
ش��ود.وی اضافه کرد: همچنین به منظور توسعه 
اشتغال روستایی، در صورت تشکیل شرکت های 
تعاونی روس��تایی با عضویت 25 خان��وار و تامین 
4۰ درصد سهم آورده از س��وی متقاضیان، مابقی 
س��رمایه مورد نیاز تا هفت میلیارد و 5۰۰ میلیون 
ریال در قالب تس��هیالت با کارمزد سه درصد ارایه 
خواهد ش��د.معاون توس��عه روس��تایی و مناطق 
مح��روم مع��اون اول رییس جمه��وری گفت: در 
صورت عضویت ۳5 خانوار و تأمین ۳5 درصد سهم 

آورده متقاضیان، حدود 65 درص��د نیاز اعتباری 
تا س��قف ۱۰ میلیارد ریال در قالب وام اختصاص 
می یابد.رضوی اظهار داش��ت: ط��رح های دارای 
۱۰۰ خانوار عضو، با تأمین ۳۰ درصد سهم آورده 
می توانند تا س��قف 2۰ میلیارد ریال تس��هیالت 

دریافت کنند.
وی ادامه داد: طرح ه��ای دارای ۱5۰ خانوار عضو 
نیز ب��ا تأمین 25 درصد س��هم آورده م��ی توانند 
تا س��قف ۳۰ میلیارد ری��ال تس��هیالت دریافت 
نمایند.معاون توسعه روس��تایی و مناطق محروم 
مع��اون اول رییس جمهوری همچنی��ن گفت: به 
طرح های دارای 2۰۰ خانوار عض��و، با تأمین 2۰ 
درصد سهم آورده هم تا سقف نامحدود تسهیالت 
پرداخت می ش��ود.رضوی افزود: وثیقه تسهیالت 
مورد نیاز تمام��ی این طرح ها یا ب��ا کارت یارانه و 
یا از طریق س��ایر وثیقه ها تأمین می ش��ود.وی، 
با بی��ان اینکه به ش��رکت های تک خان��واری نیز 
 تس��هیالت مورد نیاز ب��ا کارم��زد ۱۰ درصد اعطا 
می شود، یادآور ش��د: ایجاد اش��تغال روستاهای 
محروم از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخوردار است.

مدی��رکل کان��ون پ��رورش فک��ری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ش��هاب در 
مراکز کانون پرورش فکری استان با مشارکت 

بنیاد نخبگان اجرا می شود.
فرزاد رحیمی اظهار داش��ت: طرح ش��هاب در 
راستای شناخت ظرفیت ها و استعدادهای برتر 
اعضای مراکز کانون طی تفاهم نامه ای با بنیاد 

نخبگان اجرا خواهد شد.
وی با بی��ان اینکه 42 ط��رح خالقانه در مراکز 
کانون اس��تان اجرا می ش��ود، اف��زود: اجرای 
طرح های خالقانه بستر پرورش استعدادهای 

برتر را در کانون فراهم می کند.
مدی��رکل کان��ون پ��رورش فک��ری اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره ب��ه ضرورت 
شناسایی هدفمند استعداد اعضای کانون بیان 
کرد: شناس��ایی هدفمند اعضای کانون سبب 
تشخیص صحیح استعدادها و راهنمایی آن ها 

در زمینه مناسب می شود.

رحیمی با اشاره به برگزاری دوره های ویژه در 
کانون خاطرنش��ان کرد: کالس های ویژه در 2 
ترم تابستانه ش��امل فعالیت های نو و خالق در 
رش��ته های رباتیک، نجوم، مهندسی خالق و 

موسیقی کودک است.
وی با بیان اینکه زمینه اس��تعدادیابی کودکان 
و نوجوانان در مناطق محروم نیز فراهم ش��ده 
است بیان کرد: بس��ته های آموزشی از طریق 
کتابخانه های پستی، سیار، روستایی و از طریق 

بخش مکاتبه برای آن ها ارسال می شود.

مسئول ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال نخستین جشنواره نماز در فضای 

مجازی در این استان برگزار می شود.
حجت االس��الم محمد کریمی در نخس��تین 
نشست ش��ورای اقامه نماز این استان با اشاره 
به طرح های اجرایی در سال جاری اظهار کرد: 
امسال جشنواره نماز در فضای مجازی با هدف 
گرایش بیش ازپیش جوانان به اقامه نماز اجرا 

خواهد شد.
وی افزود: این جش��نواره در دو بخش عمومی 
و تخصصی اجرا می ش��ود که بخ��ش عمومی 
آن مرب��وط ب��ه پاورپوینت و وب��الگ  و بخش 
تخصصی مربوط به س��اخت سایت، وب سایت 
و آلب��وم تصویری است.مس��ئول س��تاد اقامه 
نم��از چهارمح��ال و بختی��اری ادام��ه داد: با 
تمهیدات ص��ورت گرفته اقدام��ات الزم برای 
اجرای این جش��نواره از خردادماه سال جاری 
آغ��از و در مهرم��اه امس��ال برگزار می ش��ود.

حجت االس��الم کریم��ی عنوان ک��رد: اجرای 
ط��رح منه��اج وی��ژه اقام��ه نم��از بازاریان و 
اصناف در هفت شهرس��تان این اس��تان اجرا 
و همچنین دوره ۱2 س��اعته ب��رای بازاریان و 
اصناف برگزار می ش��ود.وی با اشاره به اجرای 
گفتمان خانواده مطهر برای دانش آموزان دوره 
متوس��طه و برگزاری ۱۰5 نشس��ت تخصصی 
ب��رای خانواده ه��ای آن ها بیان داش��ت: طرح 
س��فیران صبح در راس��تای احیای نماز صبح 
در 5۰ مسجد این اس��تان به صورت مشارکتی 
 در 6 ماهه نخس��ت س��ال جاری اجرا خواهد 

شد.
این مسئول برگزاری نشست های دانشجویی 
را از برنامه های اصلی س��ال جاری این س��تاد 
برش��مرد و تصریح کرد: مس��ابقه سراس��ری 
کتاب خوانی در ش��ش ماهه دوم امسال برگزار 
و دوره س��المت معنوی در س��ه بیمارستان از 

شهرستان های مختلف اجرا می شود.
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مایکروسافت شرکت بزرگی است. 40 سال سابقه فعالیت دارد و به 
118000 نفر در سرتاسر دنیا حقوق می دهد. این کمپانی در سال 
2015 میالدی تقریبا 100 میلیارد دالر درآمد داش��ته اس��ت و از 
جمله طالیه داران و پیشگامان دنیای کامپیوتر محسوب می شود. 
تقریبا هر کسی با ویندوز یا آفیس که دو نرم افزار پر کاربرد این شرکت 
هستند آشنایی دارد و روزی نیست که با آن ها سر و کار نداشته باشد. 
سلطه مایکروسافت بر دنیای کامپیوترهای شخصی شاید اصلی ترین 
دلیل برای انتخاب بک گراند پیش فرض ویندوز اکس پی به عنوان پر 
بیننده ترین تصویر عصر حاضر باشد و نام بیل گیتس بنیانگذار این 
شرکت و پل آلن را در صدر لیست ثروتمندترین افراد دنیا )حتی پس 
از اختصاص 27 میلیارد دالر به امور خداپسندانه( قرار داده است. اما 
به همان اندازه که مایکروسافت در حوزه نرم افزار قوی عمل کرده در 
حوزه سخت افزار ضعیف بوده است و محصوالت تولیدی اش چندان 
هم مورد توجه کاربران قرار نگرفته اس��ت. در ادامه این مطلب قصد 
داریم به 9 محصول سخت افزاری تولید شده توسط این شرکت اشاره 

نماییم که اقبال خوبی در بازار پر رقابت تکنولوژی نداشتند.
روتر پهن باند

مایکروس��افت برای مدت زمانی کوت��اه )از س��ال 2002 تا 2004 
می��الدی( نوعی روتر په��ن باند را تولی��د می کرد ک��ه در برهه ای 
حتی دومین محص��ول محبوب وای فای در ای��االت متحده آمریکا 
بود. این روتر عملکردی ش��بیه به دس��تگاه های دیگر را داش��ت و 
از اس��تانداردهای USB و ارتباط 802.11b ک��ه تحت عنوان وای 
فای شناخته می ش��د، پش��تیبانی می کرد. در ماه می سال 2004 
میالدی، سهم بازار این روتر افت قابل مالحظه ای پیدا کرد و رویاهای 

مایکروسافت در حوزه پهن باند را به بن بست رساند.
سیستم تلفن سیار

ردموندها قبل از عرض��ه لومیاها هم در بازار تلفن حضور داش��تند، 
هرچند که کس��ب و کارش��ان در این بخش محصوالت هوشمند را 
شامل نمی ش��د. در آن زمان )یعنی حدودا س��ال 1998 میالدی( 
سیستم تلفن بیسیم مایکروسافت برای خودش اسم و رسمی داشت 
و امکانات مختلفی نظیر یکپارچه س��ازی با کامپیوترهای شخصی، 
تشخیص کالم )صرفا عبارات ساده ای نظیر »با جان تماس بگیر«(، 
آی دی کالر و م��وارد دیگری از این دس��ت برای��ش در نظر گرفته 
شده بود. اما طولی نکش��ید که این پروژه متوقف شد و تا زمان ارایه 
ویندوزفون، مایکروس��افت دیگر به س��مت بازار تلفن نرفت. جالب 
است بدانید که سیستم تلفن سیار این شرکت بنا بر دالیلی نامعلوم 

با ویندوز NT و مکینتاش سازگاری نداشت.
سیستم صوتی دیجیتالی 80

در س��ال 1998 میالدی مایکروس��افت و فیلیپس با یکدیگر وارد 
همکاری شدند تا محصولی به نام سیس��تم صوتی دیجیتالی 80 را 
بسازند که تنها اسپیکر تولید شده توس��ط این شرکت لقب گرفت. 
این محصول در جریان نمایشگاه س��رگرمی های الکترونیکی سال 
1998 میالدی رونمایی شد و یکی از نخستین دستگاه هایی بود که 
سخت افزار یکپارچه سازی شده مجزا برای تولید صدا داشت؛ بدان 
معنا که کامپیوترهای شخصی برای اس��تفاده از آن نیازی به کارت 
صدا نداشتند. عالوه بر این، ساند 80 یک فیش 3.5 میلیمتر و پورت 
USB را هم در خود جای داده بود. این سیس��تم صوتی اما یک ایراد 
جالب داشت: اگر روی دکمه های – یا + آن کلیک می کردید، صدا به 
 Mute ترتیب به کمینه و بیشینه اش می رسید و غیر از فشردن دکمه

راه دیگری برای توقف عملکرد آن دکمه ها نبود.
حسگر اثر انگشت

حسگر اثر انگش��ت مایکروس��افت در دوران خودش ایده ای بسیار 

نو و مدرن بود. این دستگاه که در س��ال 2004 میالدی معرفی شد 
با ویندوز اکس پی و ویستا س��ازگاری داشت و برای افزایش امنیت 
سیستم عامل های یاد ش��ده طراحی گردیده بود. گفتنی است که 
مایکروسافت این دس��تگاه را برای کابران کسب و کارهای کوچک 
طراحی کرده بود. تولید این دستگاه کمی بعد متوقف شد با این همه، 
مایکرسافت بعدها چندین پچ را عرضه کرد تا امکان کار کردن آن با 

سیستم عامل های دیگر تا ویندوز 8.1 فراهم شود.
سرفس هاب

س��رفس هاب که بعدها از اسم آن در س��ری تبلت های هیبریدی 
مایکروسافت بهره گرفته شد تحت عنوان یک »تخته سفید تعاملی« 
توصیف می شود که از ویندوز 10 بهره می برد. دو نسخه مختلف از 
این دستگاه ساخته شده است: نخس��ت مدل 55 اینچی با رزلوشن 
1080p و دیگر نوع 84 اینچی 4K که ب��ه ترتیب 7000 و 20000 
دالر قیمت دارند. این هاب در اص��ل یک کامپیوتر با صفحه نمایش 
تاچ است که روی دیوار نصب می شود و می تواند کلیه کارکردهای 
معمول دستگاه های کامپیوتر را انجام دهد که از آن جمله می توان 
به یادداش��ت برداری، اجرای بازی و ویدئو کنفرانس اش��اره نمود. 
مایکروسافت هم اکنون سرفس هاب را به شرکت هایی می فروشد 
که فضاهای واقعا وس��یعی دارند و می توانن��د آن را روی دیوارهای 

مختلف خود نصب کنند.
یک اسباب بازی کودکانه

ورود مایکروس��افت به حوزه اسباب بازی از س��ال 1997 تا 2000 
طول کشید و در جریان آن با سازندگان کارتن های مختلفی نظیر 
»توپولوها«، »آرتور« و »بارنی« وارد همکاری شد. این محصول در 
فصل تعطیالت فروش خوبی داش��ت و می توانست با دستگاه های 

تلویزیون یا کامپیوتر تعامل داشته باشد. بازار هدف آن حوزه آموزش 
بود و در جواب سواالت مطرح شده از سوی کودک پاسخ ها »بله« یا 
»خیر« می داد. هنوز مشخص نشده است که مایکروسافت چرا این 

پروژه را متوقف کرد.
Zune پخش کننده موسیقی

این دس��تگاه س��ال 2006 معرفی ش��د و م��ی ت��وان آن را تالش 
مایکرسافت برای رقابت شانه به ش��انه با اپل در بازار مدیا پلیرهای 
پرتابل دانست. در سال 2011، تولید این دستگاه متاسفانه به خاطر 
 Zune فروش ضعیفش متوقف گردید. در ادامه از طراحی نرم افزاری
در وین��دوز 8 و اکس باکس بهره گرفته ش��د  و جالب اس��ت بدانید 
که دامین Zune.net حاال به سمت وبس��ایت اکس باکس هدایت 
می ش��ود. اما یکی از دالیل اولیه برای شکس��ت Zune ضعف برند 
مایکروسافت و ناش��ناخته بودن آن در حوزه موسیقی بود؛ مشکلی 

که هم اکنون در بازار تلفن های همراه نیز پیش روی آن قرار دارد.
وب کم

ردموندی ها از سال 2006 میالدی کار تولید دوربین LifeCam را 
آغاز کردند اما دیگر تولید کنندگان این دستگاه ها نظیر الجیتک که 
از شناخته شده های این صنعت هستند موفق تر از آن بودند. نسخه 
فعلی این وبکم استودیو نام دارد و مجهز به یک سنسور 1080p، لنز 
هشت مگاپیکسلی و یک میکروفون داخلی است. البته روشن است 
که مایکرسافت قصد ترک کردن بازار این محصوالت را ندارد چون 
قابلیت تش��خیص چهره از جمله امکانات اصلی در نظر گرفته شده 

برای ویندوز 10 محسوب می شود.
 کنترلر بازی مجزا از اکس باکس

کنترلر SideWinder در سال 1995 میالدی و به عنوان بخشی از 

حرکت مایکروسافت به سمت بازار گیمینگ معرفی شد. این محصول 
برای کار کردن با کامپیوترهای ویندوزی ساخته شده بود اما می شد 
از س��خت افزار آن به همراه مک اپل و سیس��تم های لینوکسی نیز 
استفاده نمود. مایکروسافت در سال 2003 میالدی تولید این کنترلر 
را به خاطر فروش ضعیفش متوقف کرد و ح��اال همه برندینگ این 

شرکت در حوزه گیمینگ از طریق اکس باکس وان انجام می شود.
دستبند تناسب اندام

مایکروسافت اخیرا نسخه جدیدی از دستبند سالمتی کمتر شناخته 
شده خود را در جریان مراس��م رونمایی از سرفس پرو 4، لومیاهای 
جدید و لپ تاپ سرفس معرفی کرد که تفاوت های زیادی با نسخه 
اولیه رونمایی شده اش در سال 2014 دارد. نسخه جدید این دستگاه 
که بند خوانده می شود سازگاری الزم را با iOS، اندروید و ویندوز 10 
موبایل دارد و می تواند کلیه فعالیت های مرتبط با تناسب اندام اپل 

واچ و مدل های مختلف مچبند فیت بیت را انجام دهد.
دوربین ویدئو کنفرانس 360 درجه

این دوربین ک��ه  RoundTable نام دارد توس��ط تی��م تحقیقات 
مایکروسافت طراحی شد و در سال 2007 میالدی تحت عنوان یک 
راهکار پیشرفته برقراری ویدئو کنفرانس معرفی شد که می توانست 
نمایی 360 درجه از اتاق را با استفاده از 5 دوربین و چند آینه نمایش 
دهد. قیمت این وبکم برابر با 3000 دالر اعالم شد و با آفیس 2007 
مورد استفاده قرار می گرفت. RoundTable عالوه بر فراهم نمودن 
نمای پانورامیک از سوژه، در برگیرنده 6 میکروفون است که موقعیت 
اصلی سخنران درون اتاق را تشخیص می دهند و یکی از دوربین ها 
را روی او متمرکر می کنند. در س��ال 2009 میالدی، الیسنس این 
تکنولوژی به شرکت Polycom اعطا ش��د و حاال این فناوری تحت 
عنوان اسکایپ برای مشاغل و سازمان ها به حیات خود ادامه می دهد.

امارات برای افزایش بارندگی یک کوه مصنوعی می سازد؛

کوه ها هم مصنوعی می شوند
دوچرخه خود راهم با نیروی پا و هم با نیروی برق برانید؛

چرخ را هم می شود از نو اختراع کرد
سامسونگ در حال تقویت رابطه اش با خودروسازان آلمانی است؛

سامسونگ قصد دارد به خیابان ها بزند
کش��ورهای بیابانی غالبا قربانی ارتفاعش��ان از 
سطح دریا هس��تند. بخش اعظمی از مساحت 
این کش��ورها را زمین های صاف تش��کیل می 
ده��د و در نتیجه هوا نمی تواند به س��ادگی به 
سمت باال حرکت کرده و ابرهای بارانی تشکیل 
دهد. امارات متحده عربی اما تصور می کند که 
به راهکار مناسبی برای رفع این مشکل دست 
پیدا کرده و معتقد است کشورهای بیابانی باید 
کوه های مخصوص به خود را ایجاد نمایند. حاال 
این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس نخستین 
مراحل ساخت کوهی را پشت سر می گذارد که 
از آن گفتیم. قرار است که این ارتفاعات هوا را به 
سمت باال بفرستند و ابرهایی را ایجاد کنند )با 
روش های مصنوعی بارورسازی( که باران مورد 
نیاز برای زمین های تشنه آن را تامین نمایند. 
به لحاظ نظ��ری، افزایش بارندگ��ی در منطقه 
ای خش��ک و بیابانی می تواند در نهایت باعث 
سرس��بزی آن ش��ود اما باید دید که این پروژه 

در عمل تا چه اندازه موفق خواهد بود. روش��ن 
اس��ت که پیش از اجرای این پروژه باید نقشه 
نگاری الزم از محل احداث کوه صورت بگیرد. 
البته همانطور که گفته شد امارات متحده عربی 
سابقه دیرینه در زمینه تغییر شکل دادن محیط 
و س��رزمین خود دارد )کافی اس��ت نگاهی به 
جزایر پالم آن بیاندازید( با این حال، ایجاد این 
کوه را می توان بلند پروازان��ه ترین پروژه های 
در دست اقدام آن خواند. تیم مسئول طرح هم 
اکنون در حال بررسی ابعاد و موقعیت ایجاد این 
کوه است و در صورتی که تصمیم مقامات این 
کشور برای پیاده سازی پروژه قطعیت پیدا کند، 
برای اجرای آن به هزینه و تیمی از مهندس��ان 
کارکشته نیاز خواهد بود. امارات متحده عربی 
به خاطر داش��تن ذخایر عظیم نفتی، سرمایه 
بسیار هنگفتی دارد اما اگر کنترل هزینه های 
این پروژه از دست دولت آن خارج گردد احتماال 

اجرایش را متوقف خواهد کرد.

شاید بپرس��ید اختراع دوباره چرخ چه سودی 
برای مخترع آن دارد اما به شما اثبات می کنیم 
که این کار هم بی فایده نیست. به احتمال زیاد 
در رابطه با وسایل حمل و نقل انفرادی مطالبی 
را شنیده اید. این وسایل هر روز رو به پیشرفت 
هس��تند و انقالبی در این زمینه در حال وقوع 
 GeoOrbital است. اخیرا هم ش��رکتی به نام
ش��یوه جدیدی را ابداع کرده است. این شرکت 
محصولی را توس��عه داده که به نوعی می توان 
آن را اخت��راع دوباره چ��رخ دوچرخ��ه نامید. 
این ش��رکت برای این چرخ موت��ور الکتریکی 
را طراحی کرده که هر ش��خصی می تواند این 
چ��رخ را به دوچرخ��ه خود متصل کن��د؛ فارغ 
از آن که دوچرخه فرد چه ش��کلی باش��د. این 
چرخ جایگزین چرخ جلو ی��ا چرخی که زنجیر 
دوچرخه به آن متصل نباش��د، می شود و حتی 
نیازی نیست تا سیس��تم ترمز از روی دوچرخه 
حذف ش��ود. این چرخ در عرض چن��د دقیقه 

جایگزین چرخ می شود و از یک موتور 500 وات 
به همراه باتری 36 ولت در درون خود چرخ بهره 
می برد. شرکت GeoOrbital محصول خود را 
به اتمام رسانده و قصد جمع آوری سرمایه برای 

ورود به بازار جهانی است.

در ابتدای سال میالدی جاری، سامسونگ به 
شکل رسمی خبر داد که تیمی تشکیل داده تا 
بتواند زمینه های تجاری مورد نظرش در حوزه 

خودروهای هوشمند را بیابد.
سپس خبر رس��ید که کمپانی مورد نظر یک 
مسیر مسابقه که از مدت ها قبل در تملک اش 
بوده را برای آزمایش خودروهای هوش��مند و 

بدون راننده خود، تجهیز کرده است.
سامس��ونگ حتی در این راستا با شرکت های 
اس��پانیایی و آلمانی »SEAT« و »SAP« نیز 
همکاری اش را آغاز نمود ت��ا در نهایت قادر به 

توسعه خودروهای هوشمند شود.
حال خبر می رسد که این شرکت رابطه خود را 
با شرکت های آلمانی خودروساز قوی تر کرده 
تا بتواند در آینده، در این حوزه حضوری پایدار 

داشته باشد.
در نتیجه همین همکاری، اکنون ش��رکت بنز 
 Gear خبر می دهد که تصمیم دارد از دوربین

360 و هدس��ت Gear VR در نمایشگاه های 
خود استفاده کرده و حتی تجربه رانندگی در 
محیط های مجازی را نیز برای مشتریان خود 

فراهم آورد.
البته بنز پیش از این بیان نموده بود که در حال 
همکاری با سامس��ونگ اس��ت اما نتیجه کار، 

مشخص نشده بود.
ش��رکت BMW نیز پیش از ای��ن در خودروی 
الکتریک��ی »i3« ب��ا ش��رکت سامس��ونگ 
همکاری هایی داشته و با استفاده از تکنولوژی 
باتری این شرکت کره ای، موفق شده تا میزان 
مس��افت پیمایش ش��ده با خ��ودروی خود را 

باالتر ببرد.
 »SmartThings« از س��وی دیگر، پلتف��ورم
سامسونگ در این خودرو به کار رفته و شرکت 
آلمانی با استفاده از آن، به مشتریان خود اجازه 
می دهد تا ابزارهای هوشمندشان را به خودرو 

متصل کنند.

مایکروسافت نرم افزاری در حوزه سخت افزار چه کار کرده است؟

10 تالش ناموفق از مایکروسافت

دبیر علمی پنجمین نمایش��گاه فناوری و ن��وآوری اینوتکس 
2016 گفت: در این نمایشگاه نشست های علمی با موضوعات 
فناوری برای ارتباط هرچه بیش��تر ایران با کشورهای حضور 
یافته، برگزار می ش��ود. فرهن��گ فصیحی با بی��ان اینکه در 
پنجمین نمایش��گاه فناوری و نوآوری اینوتکس که قرار است 
خردادماه امس��ال در نمایش��گاه بین المللی تهران با برقراری 
نشس��ت های علمی و بین المللی برگزار ش��ود، گفت: طبق 
برنامه ریزی ها، نشست بین المللی ش��بکه سازی نوآوری در 
روزهای 4 و 5 خردادماه که مش��تمل بر 11 پنل با موضوعات 
مختلف اس��ت برگزار می شود؛ این نشس��ت ها به صورت دو 
زبانه و مترج��م همزمان، در حوزه نوآوری هس��تند. فصیحی 
با بیان اینکه در این دوره از نمایش��گاه، میزبان 11 کشور دنیا 
هستیم، اظهار داشت: در واقع هدف اصلی نشست های علمی 
و نمایشگاه اینوتکس، بستر سازی برای تسهیل همکاری های 
فناورانه بین ایران و 11 کشور دیگر است. به گفته دبیر علمی 
پنجمین دوره از نمایشگاه فناوری و نوآوری، همچنین راهبرد 
انتقال فناوری که در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه قرار 
گرفته، در این نمایش��گاه به آن توجه جدی شده است؛ بدان 
معنی که سعی داشته ایم سیاس��ت های علم و فناوری را در 
این نشس��ت ها مد نظر قرار دهیم. وی با اشاره به موضوعات 
پنل ها گفت: این پنل ها در 4 ی��ا 5 حوزه با مباحث تخصصی 
مدیریت فناوری و نوآوری ارایه می شوند؛ نوآوری اجتماعی، 
همکاری های فناورانه و تحقیق و توسعه مشترک، تامین مالی 

همکاری های فناورانه، س��رمایه گذاری خطر پذیر و الزامات 
موفقیت در مکانیزم های انتقال فن��اوری برخی از محورهای 
 نشس��ت های علمی هستند که در نمایش��گاه اینوتکس ارایه 

می ش��وند. دبیر علمی اینوتکس2016 تاکید کرد: همچنین 
بعد از س��خنرانی، حضار، به بحث و تبادل نظر برای اشتراک 
تجارب فناوری می پردازند. وی با بی��ان اینکه پنل هایی هم 

با موضوع خاص تکنولوژیک در نمایش��گاه ارایه خواهند شد، 
اظهار داشت: این پنل ها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
شبکه سازی نوآوری با موضوع فناوری انرژی و زیست محیطی، 
فناوری نوظهور و همگرا ) نانو، علوم شناختی، بایو(، نوآوری در 
صنایع فرهنگی و نرم هستند که با حضور متخصصان برجسته 
جهانی ارایه می ش��وند. فصیحی اف��زود: تقریب��ا 40 درصد 
مهمانان خارجی هستند و 15 س��خنران مدعو از کشورهای 
اروپایی، آسیایی، آمریکایی و همچنین آلمان، ایرلند، اتریش، 
چی��ن و... خواهیم داش��ت. وی در خصوص س��طح برگزاری 
 این دوره از نمایشگاه نسبت به س��ال های گذشته گفت: این 
نشست ها نسبت به سال گذشته از نظر کمی و کیفی پیشرفت 
قابل مالحظه ای داش��ته به ط��وری که تعداد ارای��ه پنل ها، 
مخاطبین و شرکت کنندگان دو برابر ش��ده است. وی افزود: 
همچنی��ن مهمانانی از اتریش خواهیم داش��ت ک��ه در مورد 
بازاریاب��ی محص��والت فناوری تخص��ص دارند و قرار اس��ت 
کارگاهی آموزشی را در حاشیه نمایشگاه برپا کنند. فصیحی 
عنوان کرد: از سوی دیگر، مدیر بخش سناریو در شورای انرژی 
و همچنین طراح س��ناریو ه��ای آینده انرژی جه��ان یکی از 
سخنرانان مدعو  این دوره از نمایشگاه است. وی در خصوص 
حضور افراد برجسته در افتتاحیه نمایشگاه اینوتکس 2016 
گفت: وزیر علوم، معاون علمی و فناوری، مبدع نظریه اینترنت 
اش��یا و از نظریه پردازان اینترنت اش��یا در افتتاحیه پنجمین 
نمایش��گاه فناوری و نوآوری حضور می یابن��د. وی گفت: در 

همین ایام، به م��دت دو روز میزبان یک هیئ��ت عالی رتبه از 
سازمان علم و فناوری اجالس عدم تعهد که از 20 کشور دنیا 
هستند خواهیم بود تا کارگاهی با موضوع تجاری سازی فناوری 
برگزار شود. فصیحی افزود: همچنین پارک فناوری پردیس، 
سیلیکون ایران را برگزار می کند تا استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان ایرانی بتوانند خودشان را معرفی کنند و فرصتی 
برای بازاریابی و یافتن س��رمایه گذار برایشان به وجود آید. به 
گفته وی، برای مخاطبان عام نمایشگاه هم برنامه هایی در نظر 
گرفته ایم. وی افزود: نمایش��گاه و نشست بین المللی فناوری 
و نوآوری ) اینوتکس 2016( از س��وی پارک فناوری پردیس 
و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز 
همکاری ه��ای فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود. 
فصیحی اظهارکرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، یک اقدام 
ملی با رویکرد بین المللی برای کمک به موضوع انتقال فناوری 
است. به گفته دبیر علمی نمایش��گاه اینوتکس 2016، هدف 
اصلی از برگزاری این نمایش��گاه ایجاد ارتب��اط بین مجموعه 
داخلی و خارجی برای شکل گیری همکاری های تکنولوژیک 
اس��ت. وی گفت: این نمایش��گاه به پوشش مس��ایل فرا روی 
ش��رکت های دانش بنیان در بح��ث انتقال فناوری و ش��کل 
گیری شبکه های فناوری کمک می کند. پنجمین نمایشگاه 
بین المللی فناوری نوآوری )اینوتکس 2016( از دوم تا پنجم 
خرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود.

در نمایشگاه فناوری اینوتکس۲0۱6 اتفاق افتاد؛

سیلیکون ایرانی برپا می شود
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یکی از بازمان��دگان هن��ر زری بافی در آران و بیدگل اس��ت، 
استادی که با وجود مشغله زیاد کاری باز هم این هنر و صنعت 
را رها نکرده و گاهی خود را با آن مشغول می کند. استاد منصور 
متشکر از کسانی است که هنوز با شاگردان خود هنر ارزشمند 

زری بافی را انجام می دهد.
درب چوبی خانه  استاد نش��ان از خوش سلیقگی او در انتخاب 
محلی برای بافندگی اثری ماندگار اس��ت، خان��ه ای  قدیمی 
مربوط به اواخر دوران قاجاریه ب��ا بادگیرهای زیبا و درب های 
چوبی، تاغ های گبری و خشتی که چشم هر بیننده ای را خیره 

می کند.
لباس های کار استاد ش��بیه لباس های مردمان عصر قاجاریه 
اس��ت، با آرامش خاصی خود را آماده نشس��تن روی دستگاه 
زری بافی می کند. به ش��اگردش که همان گوشوارکش است 
اش��اره  می کند تا برای کمک، به باالی دس��تگاه برود و کار را 

شروع می کنند.
صدای نواخته ش��دن چوب های » منصور متش��کر « هنرمند 

خالقی که تاکنون به این هنر س��خت مي پ��ردازد، یادآور 
خاطرات قدیم روزگاران پیشین است. »در دوران جوانی 

کار شعر بافی و زری بافی را در کنار اساتید مختلف 
نگاه می کردم و یاد می گرفتم ولی برای یادگیری 

و آموزش نزد اس��تاد خاصی نرفتم.« استاد در 
حالی ک��ه پارچه را می باف��ت، می گوید: این 
بافته مانند بسیاری از پارچه های سنتی از 
دو گروه نخ تار و پود تش��کیل شده و برای 
بافت این پارچه از رنگ بندی پیچیده ای 
 اس��تفاده نمی کنن��د و ب��رای ن��خ ت��ار 
 در نهای��ت از دو رن��گ و ب��رای نخ پود 

از شش رنگ استفاده می شود.
س��اختمان دس��تگاه زری بافی بس��یار 
 س��اده و از آالت چوبی س��اخته شده و با 

هر دس��تگاه به ط��ور معم��ول دو نفر کار 
می کنند ی��ک نفر بافن��ده زری ک��ه به آن 

 دستور دهنده می گویند و دیگری شاگرد که 
ب��ه گوش��واره کش نی��ز  ملق��ب اس��ت. » کار 

 گوشواره کش باال و پایین بردن تخته هایی است که 
 از قب��ل نقش��ه ها روی آن نقش بندی ش��ده اس��ت و 

در قسمت باالی دستگاه نصب است و به این وسیله نقش ها 
به طرف بافنده هدایت می شود. «

 یک��ی از مهم ترین بخش های دس��تگاه زری باف��ی کار کردن 
با دس��تگاه زری بافی در کنار انجام کاری هنری و طاقت فرسا 
و هنری ریز دست، نوعی ورزش است، » برای بافت حتی یک 
س��انتی متر از این پارچه تمام اعضای بدن از جمله چشم، پا و 

دست و گردن و زبان و مغز باید فعال باشد. «
» تفاوت بافت این پارچه با س��ایر پارچه ها در این است که در 
بافت پارچه زربافت از نخ های نازک طال و نقره استفاده می شود 
و تف��اوت دیگر آن با س��ایر پارچه ها پیچیدگ��ی طرح و نقش 
پارچه اس��ت که به کمک رنگ های مختلف تولید می ش��ود.« 

ش��اید برای بافت فقط دو الی س��ه س��انتی مت��ر پارچه های 
زربافت بیش از 7 الی 8 س��اعت کار مفید در روز نیاز اس��ت و 
 به همین دلیل پارچه های زربافت بس��یار ارزش��مند هستند. 
» چل��ه ی��ا ت��ار ب��رای باف��ت پارچه ه��ا از ابریش��م خالص 

اس��ت و پودهای آن ابریش��م رنگ��ی و یک��ی از پودها، نخ 
گالبت��ون اس��ت ک��ه می توان��د زرین یا 

س����یمین باش���������د.«
زری باف��ی یکی از 

ین  نفیس تر
و 

ی��ن  یف تر ظ������ر
ن����������ی  یرا منس��وجات ا

اس��ت ک��ه روزگاری رون�����ق و رواج 
 جهان��ی داش��ته و هم اکن��ون نمونه های��ی از آن فق��ط 
در منازل افراد غنی جامعه پیدا می ش��ود. پارچه های تولیدی 
زرباف��ت را فقط می ت��وان در بازارهای س��نتی اصفهان یا یزد 

مشاهده کرد.
این هنر اصی��ل ایرانی در قدیم ب��ه عنوان ش��نل درباریان یا 
هدیه های با ارزش به پادشاهان اهدا می شده است، اما اکنون 

اتاق ه��ای پذیرایی یا ب���ه عن���وان تزیینات 

 تزیین��ات لباس های زن��ان در من��ازل اعیانی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد.

چندین بار افراد اه��ل ذوق و هنر و جوانان ب��ه ویژه دختران 
تحصیل کرده برای آموزش نزد او آمدن��د ولی پس از چند ماه 
به دلیل سختی کار و نداشتن آینده کاری زود بازده کار را رها 

کردند و رفتند.
اس��تاد پارچه های بافته را برای حفظ و در امان ماندن از 
خاک و حشرات موزی قاب کرده است، 
اس��تاد می گوی��د: می دانی 
چق��در ب��رای آن 
حم���ت  ز

 ، م ه ا کشید
حی��ف که کس��ی 
ارزش کارم را نمی دان�����د. 
تاکنون بارها مس��ئوالن برای احیای هنر 
زربافت در شهرستان قول ها و تعهداتی داده اند، اما با وجود 

پیگری های متعدد این هنر در حال فراموشی است. «
در ح��ال حاض��ر مرکزی ب��ه عن��وان کارگاه صنایع دس��تی 

آران و بیدگل وجود دارد که چند دس��تگاه هنرهای س��نتی 
 مانند چادر ش��ب بافی، مینا کاری، ش��ال بافی و شعر بافی و 
زری بافی در آن به صورت نیمه کاره رها شده است که نیازمند 
توجه جدی مسئوالن است. » اگر می خواهی نمونه به روز شده 
دس��تگاه زری بافی را ببینی به ش��هرک  فرش ماشینی برو و 

دستگاه های پیشرفته قالی بافی را ببین. «
مس��عود فرزانگان که کارشناس فرش ماش��ینی است درباره 
ش��باهت دس��تگاه های فرش ماشینی به دس��تگاه زری بافی 
می گوید: اگر امروز در کشورهای مختلف دنیا مشغول ساخت 
دستگاه های پیش��رفته قالی و پارچه بافی هستند برگرفته از 

دستگاه های زری بافی قدیم ایران است.
 ام��روز فق��ط در شهرس��تان آران و بی��دگل س��االنه بیش از 
45 میلیون متر مربع فرش ماش��ینی تولید می ش��ود که اگر 
 نگاه��ی به دس��تگاه تولید این می��زان فرش ماش��ینی کنیم 
 به کپی برداری ای��ن دس��تگاه ها از دس��تگاه های زری بافی

 آران و بیدگل پی می بریم.
وی ادامه می دهد: تنه��ا تفاوت موجود این دس��تگاه ها 
 با دس��تگاه زری بافی قدیم اس��تفاده از ج��اکارات و 
نقش��ه خوان رایانه ای اس��ت که این کار در قدیم 
توسط استاد و شاگرد او و با استفاده از وزنه های 

آخر دستگاه انجام می شده است.
هن��ر زری بافی و ش��عربافی، هن��ر اصیل 
ایرانی اس��ت که اج��داد ما ب��ا فکر خود 
دس��تگاه هایش را طراح��ی کردن��د، 
 ام��ا کش��ورهای اروپای��ی و صنعت��ی 
با الگوگیری از این هنر دس��تگاه های 
پیش��رفت قالی بافی را طراحی کرده و 

با قیمت های گزاف به ما می فروشند.
همچنی��ن سرپرس��ت اداره می��راث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
 آران و بی��دگل می گوی��د: مدتی اس��ت 
ب��ه دلیل نب��ود امکان��ات و اعتب��ار کافی 
 تنها محل احیای هنرهای دس��تی و سنتی 
آران و بیدگل در مرکز خانه تاریخی اسماعیلی 

شهرستان به حالت نیمه تعطیل درآمده است. 
جواد صدیقیان می افزاید: با تشکیل کمیته تخصصی 
میراث فرهنگی شهرستان و حوزه مشخص صنایع دستی 
 اقداماتی را ب��رای راه اندازی مجدد کارگاه هنرهای س��نتی 
 آران و بی��دگل انج��ام داده ای��م. همچنی��ن ب��رای پیگیری 
راه اندازی این کارگاه قرار اس��ت جلس��ه ای در محل سازمان 
میراث فرهنگی کش��ور تشکیل ش��ود تا اقدامات اولیه شروع 
مجدد در دس��تور کار قرار گیرد. زری باف��ی از هنرهای ملی 
ایران به ویژه در ش��هرهای کویری و کهن مانند آران و بیدگل 
 اس��ت، این هنر طبق آثار به دس��ت آمده و نوش��ته مورخان 
به قبل از اسالم و زمان ساس��انیان برمی گردد. هنری زیبا که 
مشتریان خاص خود را در اروپا و کش��ورهای آسیایی داشته 

و دارد.

 شهرس��تان س��میرم در فاصله160 کیلومتری جنوب غربی اس��تان اصفهان و 
در مجاورت سه اس��تان چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و فارس 
 واقع شده  و از شمال به شهرضا، از ش��رق به آباده و اقلید و از جنوب غربی و غرب 
با مرز طبیعی رشته کوه های دنا به استان کهگیلویه و بویر احمد، از غرب به بروجن 

و چهار محال و بختیاری محدود می شود.
 وجود جاذبه های منحصر به فرد طبیعی به دلیل داش��تن آب و هوای مناس��ب 
 و ش��رایط زمین خ��وب و مس��اعد مناظر دیدن��ی ی��ا رودخانه های ج��اری و 

چشمه سارهای خروشان، طبیعتی بکر را در این شهر آفریده است.
آبشار سمیرم، عروس زیبای زاگرس

 آبش��ار س��میرم ن��ود و یکمی��ن اث��ر طبیع��ی اس��ت ک��ه توس��ط س��ازمان 

میراث فرهنگ��ی در بیس��تم بهمن م��اه 1۳8۹ در فهرس��ت می��راث طبیعی 
ایران ق��رار گرف��ت. ای��ن آبش��ار در 4 کیلومت��ری ش��رق س��میرم و در160 
کیلومتری جنوب اصفه��ان، در اعم��اق تنگه  ای ب��ه همین نام ب��ا دیواره های 
 س��نگی خودنمایی می کن��د و دارای ارتفاع ۳5 متر اس��ت. این آبش��ار که آبش 
در دره نادر جریان پیدا می کند، در گذشته 75 متر ارتفاع داشته، اما بر اثر فرسایش 
در سال های متمادی به ۳5 متر کاهش پیدا کرده و تنها در سال های پرآبی دوباره 
ارتفاع می گیرد. آب آبشار از چشمه ساران ارتفاعات باالدست آن سرچشمه می گیرد 
و از باالی تخته سنگ صخره ای صاف و عظیم به بیرون می جهد. پای آبشار فضای 
سبز وسیعی احداث ش��ده که هماهنگی چش��مگیری با کوه و آبشار و گیاهان و 

گل های طبیعی کوه دارد.
آبش��ار س��میرم ب��ه ع��روس زیب��ای سلس��له کوه ه��ای زاگ��رس مع��روف 
 اس��ت. آب آن ش��یرین و دائم��ی ب��وده و ازچش��مه های م��زارع ج��وزار و 
 چش��مه عزیزخ��ان تامی��ن می ش��ود. آبده��ی آن ب��ه ط��ور متوس��ط حدود 
 ی��ک و نی��م ت��ا ۲ مترمکع��ب در ثانی��ه اس��ت، ش��رایط محیط��ی خ��وب و 
 آب و هوای مناس��ب س��بب ش��ده ک��ه گیاه��ان متنوع��ی در اطراف آبش��ار 
رش��د و نمو کنند. طبیعت روح افزا و دل انگیز این آبش��ار باعث ش��ده تا ساالنه 
در فصل های بهار و تابس��تان بی��ش از150 هزار نف��ر ازآن بازدی��د کنند. برای 
رس��یدن به آبش��ار س��میرم، بعد از رس��یدن به س��میرم در اس��تان اصفهان و 
پس از پش��ت س��ر گذاش��تن مس��یری 5 کیلومتری به سمت ش��رق، به آبشار 

س��میرم می رس��ید ک��ه از زیباتری��ن و بزرگ تری��ن آبش��ارهای ایران اس��ت.
آبشار بی بی سیدان

 ب��ی ب��ی س��یدان ن��ام روس��تایی اس��ت در۳0 کیومت��ری ش��هر س��میرم 
در اس��تان اصفهان، درس��ت در ورودی تنگه ای به نام  » تنگه ن��ازی « و در کنار 

رودخانه سمیرم) کاس��گان ( قرار گرفته اس��ت که رودخانه ای زیبا به همین نام 
 از نزدیک��ی آن عبور می کن��د. این رودخانه ب��ا آب بس��یار زالل و نیلگون خود، 
 با عبوراز دل تنگ��ه های صخره ای بلند، به همراه چش��مه هایی بس��یار زیبا که 
 در طول مس��یر به آن می پیوندند، مناظری بسیار دیدنی و چشم نواز می آفریند 
 و هر س��اله در فص��ل گرما گروه های بس��یار زی��ادی مهمان ای��ن طبیعت زیبا 

هستند.
نکته قابل توجه این آبشار دره ای است که می توان از آن به چشمه ناز ونک سیمیرم 
رسید و در طی کردن این مسیر طبیعت بکر را می توانید مشاهده کنید. این آبشار 
در انتهای شهرستان سمیرم، در جایی که این شهر به یاسوج متصل شده است، 
قرار دارد. جاده خاکی انتهای این آبش��ار دارای خاکی نرم است که نشان دهنده 

وجود آب و آبشار منطقه است.
بی بی س��یدان دارای دره ای بس��یار زیباس��ت. از این دره می توان به چشمه ناز 
ونک س��میرم ادامه مس��یر داد و از زیبایی مس��یر و طبیعت فرح بخشش لذت 
برد. گفتنی اس��ت که در محدوده ونک بیش از صدها چش��مه کوچک و بزرگ 
 که بیشترش��ان از رش��ته کوه زاگرس منش��أ دارن��د، جاری اس��ت. این منطقه 
از نقاط پر آب استان محسوب شده که در نهایت آب موجود در آن به رود کارون 

سر ریز می شود. آب آبشار بی بی سیدان نیز از یک حوضچه آب تامین می شود.
رودخانه و روستایی به همین نام نیز در این منطقه واقع شده اند که آب رودخانه 
شفاف، نیلگون اس��ت و با عبور از تنگه های صخره ای بلند، در کنار چشمه های 

زیبای اطراف که به آن می پیوندند، منظره ای بدیع را ب��ه وجود می آورد. از نظر 
پوشش گیاهی نیز این مناطق دارای بیش از یک  هزار گونه متنوع گیاهی است. 
در کنار آبش��ار، رودخانه کاسگان با آب بس��یار زالل و نیلگون خود، با عبوراز دل 
تنگه های صخره ای بلند، به همراه چشمه هایی بسیار زیبا که در طول مسیر به آن 
می پیوندند، مناظری بسیار دیدنی و چشم نواز می آفریند. سواحل زیبای رودخانه 
با آب ولرم، در نزدیکی آبشار محل مناسبی برای شنا است و در جنوب این تنگه 
در دو طرف رودخانه روستاهای بی بی سیدان و تنگ خشک قرار دارند که زیبایی 
 ش��الیزارهای آن ها غیر قابل توصیف است. مناظر طبیعی، کش��تزارهای برنج، 
باغ های سیب و سپیدار چشم اندازهایی عجیب در این محدوده تشکیل داده است 
به طوری که هر س��اله در فصل گرما گروه های بسیار زیادی مهمان این طبیعت 

زیبا هستند.
آبشار آب ملخ سمیرم، آبشاری زیبا اما پرخطر!

 آبش��ار یا چش��مه آب ملخ در دامنه ک��وه دنا در مج��اورت روس��تای آب ملخ و 
در فاصله60 کیلومتری ش��هر س��میرم قرار دارد. روس��تایی در ش��مالی ترین 
قسمت خط الراس دنا و مردمی که اصالت شان بختیاری است. به دلیل موقعیت 
جغرافیایی این روستا، خورشید تنها سه ساعت در این روستا وجود دارد و در این 
سه ساعت طلوع و غروب می کند و بر همین اس��اس به روستای نیم  روز معروف 
است. آبشار آب ملخ از چشمه س��اراهای گوارا و سرد و آبشارهای خروشانی است 
که آب خود را از ذوب ش��دن برف کوه دنا تامین می کند. آبش��ار آب ملخ، یکی از 

عجیب ترین آبشارهای ایران اس��ت که ترکیبات خاص موجود در آب آن، سبب 
 نابودی ملخ های مهاجم می ش��ود. این روس��تا و چش��مه آن نیز به همین علت

 آب ملخ نام گرفته اند، وجود این ترکیبات باعث ش��ده تا از آب آبش��ار به عنوان 

یک آفت کش طبیعی برای آبیاری مزارع اس��تفاه ش��ود. به گفته اهالی روس��تا 
س��ال ها قبل، وقتی مزارع گندم روس��تاهای اط��راف مورد تهاج��م ملخ ها قرار 
 گرفت، از آب این چش��مه بزرگ برای دفع آفت اس��تفاده کردند. آبشار آب ملخ 
به آبشار تخت سلیمان نیز معروف است که وجه تسمیه آن به دلیل قطعه سنگ 
بزرگ و طبیعی است که مانند یک پل روی رودخانه آب ملخ قرار گرفته است و دو 
دره را به یکدیگر متصل می کند. برخی از اهالی این منطقه اعتقاد دارند که این پل 
به مانند یک تخت، محل استراحتگاه حضرت سلیمان بوده است. منظره خیال انگیز 
و بی مانند تخت سلیمان روی رودخانه آب ملخ همچون تخت طاق مانندی که بر 
باالی رودخانه قرار گرفته است، بسان پلی زیبا و طبیعی مسافران و گردشگران را 
به غار داخل کوه هدایت می کند. این پدیده منحصر به فرد، یک قرن پیش بر اثر 
ریزش عظیمی از کوه در این محل ایجاد ش��ده و جلوی عبور آب را مسدود کرده 
است. سپس جریان آب توانس��ته در همان بستر قبلی خود راهی مانند تونل و به 

طول تقریبی هشتاد متر باز کرده و به جریان خود ادامه دهد.
  آنچه که زیبایی خاصی به این پدیده بخش��یده اس��ت وجود چش��مه یا سرابی 
 با آبدهی فراوان اس��ت که از دیواره های ش��مالی باالی س��قف تونل خارج شده 

به شکل آبشاری آبپاش مانند، هر دو دهانه تونل را پوشانده است. 
آبشار آب ملخ از دو بخش تشکیل شده است. 

اولین قسمت آن سرچشمه آبشار است که از دل کوه بیرون می آید و بخش دیگر 
که در زیر سرچش��مه آن قرار گرفته، طاقدیسی سبز رنگ است که مثل پل روی 
رودخانه ماربر خم شده است. پشت آبشار پرتگاه خطرناک و زیبایی وجود دارد که 

آب ملخ را به یکی از خطرناک ترین آبشارهای ایران تبدیل کرده است.
اگر از سمت استان اصفهان راهی آب ملخ می ش��وید، باید از شهرهای اصفهان و 
سمیرم بگذرید و این شهر را به سمت یاسوج  ترک کنید. در جاده سمیرم- یاسوج، 
بالفاصله بعد از روستای چهارراه، جاده ای خاکی دیده می شود که در مسیر آن 
دو دوراهی وجود دارد. در هر دو مورد راه س��مت چپ را در پیش بگیرید و حدود 

7 کیلومتر در آن پیش بروید، تا به روستای آب ملخ برسید. بهترین زمان بازدید 
 از آبشار آب ملخ فصل های بهار و تابستان است. از محل روستا تا آبشار، در حدود 

یک ساعت پیاده روي در کنار رودخانه اي پر آب و گوارا، الزم است.

زری بافی هنری فراموش شده

نگاهی به جاذبه های طبیعی شهرستان سمیرم؛

بهشت واره ای پنهان در قلب اصفهان
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زبان خوراکی ها

مسلما مصرف زیاد خوراکی های حاوی چربی های اشباع برای سالمتی 
بسیار مضر اس��ت. البته تحقیقات اخیر نش��ان می دهد که رژیم غذایی 
سرشار از چربی ها می تواند زمینه ابتال به س��رطان پروستات را افزایش 

دهد.
کره، پنیر، گوشت قرمز، شیر خالص، ماست و بعضی روغن های گیاهی نه 
تنها کالری باالیی دارند بلکه سرشار از چربی های اشباع نیز هستند. این 
در حالی است که به نظر متخصصان این چربی ها باید حداکثر 10درصد 

دریافت انرژی روزانه را در بربگیرد.
تحقیقات جدید نشان می دهد برنامه غذایی سرشار از چربی های اشباع 
زمینه ابتال به سرطان پروس��تات را افزایش می دهد و حتی وخامت این 

بیماری را در افراد مبتال تشدید می کند.
برای رسیدن یه این نتیجه، محققان وضعیت بیش از 1800 مرد در سنین 
ابتال به بیماری را طی پنج سال ارزیابی کردند. از داوطلبان سواالتی درباره 
عادات غذایی پرسیده شد و محققان نتایج را برای بررسی وضعیت بیماری 

طی چند ماه کنترل کردند.
آنها در نهایت دریافتند مصرف بیش از حد چربی های اشباع خصوصا به 
شکل روغن، کره و شیرینی جات در پیش��رفت بیماری بسیار تاثیرگذار 
هس��تند و موجب عود تومورهای س��رطانی می ش��ود. در واقع، به نظر 

متخصصان افزایش سطح کلسترول خون زمینه ساز این مشکل است.
البته ابتال به سرطان پروستات به معنی کنار گذاشتن همه چربی ها نیست 
بلکه مطالعات نشان می دهد که مصرف منظم چربی های غیر اشباع چند 
مولکولی مانند امگا 3 می تواند نقش محافظتی در برابر این بیماری داشته 

باشد. پس حتما اعتدال را در برنامه غذایی خود رعایت کنید!

چای سبز به خاطر آنتی اکس��یدان هایش و مزایایی که برای سالمتی 
دارد، معروف اس��ت. دانش��مندان می گوین��د: نباید چای س��بز را با 
خوراکی های سرش��ار از آهن خورد، چون اثر آنتی اکسیدان هایش از 

بین می رود.
 در حال��ی که افراد مبت��ال به الته��اب روده، اغلب دچ��ار کمبود آهن

 هس��تند و گاهی اوقات مکمل ه��ای آهن را با چای س��بز می خورند، 
تحقیقات نش��ان می دهد، خوردن غذاهای غنی از آهن باعث می شود 
اثر ضد التهابی چای س��بز از بین برود و بهتر است این دو در کنار هم 

مصرف نشوند.
دکتر ماتام ویجی کومار از دانش��گاه پنس��یلوانیا که سرپرس��ت این 
پژوهش بوده، گفت: »اگر بعد از یک وعده غذایی پر از آهن، چای سبز 
بنوشید، ماده اصلی تش��کیل دهنده چای به آهن می چسبد و همین 
مسئله باعث می شود چای س��بز، توانش به عنوان آنتی اکسیدان را از 
دس��ت بدهد. برای برخورداری از فواید چای سبز، شاید بهتر باشد که 

همراه با خوراکی های غنی از آهن مصرف نشود.«

خوراکی هایی که زمینه سازان 
سرطان پروستات هستند!

چرا نباید چای سبز را بعد از یک 
غذای سرشار از آهن خورد؟

دانستنی ها

چه اهل میوه هاي نوبرانه باشید چه نباشید، نمي توانید از طعم و رنگ چغاله 
بادام، این میوه خوشمزه بهاري بگذرید. 

چغاله بادام که یکي از پرطرفدارترین میوه هاي بهاري اس��ت، همان بادام 
نارس اس��ت، هر چند همه خواص آن را ندارد، اما اگر به اندازه خورده شود 

مي تواند به نوبه خودش مفید هم باشد. 
 اگر طرفدار چغاله بادام هس��تید بد نیس��ت از خواص آن هم با خبر شوید
  ت��ا در روزه��اي باقیمان��ده به��ار ب��ا اش��تیاق بیش��تري س��راغ آن

 بروید.
سالمت پوست و مو با چغاله بادام

 چغاله بادام کلس��یم و ویتامینC دارد، البته به مقدار اندك. در گذشته از
  ای��ن می��وه ب��راي درم��ان زخم ه��اي گوارش��ي اس��تفاده مي کردن��د.

 چغاله ب��ادام منیزیم ه��م دارد ک��ه در آرامش اعصاب نق��ش مهمي بازي 
مي کند. 

ویتامین E موجود در چغاله بادام براي سالمت پوست و مو هم مفید است 
و هر عدد آن حدودا 5 کالري انرژي دارد. این میوه عالوه بر همه این موارد، 
تقویت کننده معده است، لثه و ریشه دندان را تقویت مي کند و براي رفع 

خشکي دهان هم مفید می باشد.
نگران سرطان معده نباشید

چغاله بادام ترکیبات اسیدي ویژه اي دارد که وجود آنها در معده از آسیب 
رسیدن به بافت معده و بروز س��رطان جلوگیري مي کند. البته این نکته را 
درنظر داشته باشید که این میوه خوش طعم بهاري از نظر ویتامینC کامل 
نیس��ت. این باور هم که کم کالري بودن آن موجب الغري مي ش��ود اصال 

مورد تائید نیست.
عضالتتان نمي گیرد!

اگر چغاله بادام را به اندازه بخورید و نکات بهداشتي در مورد شیوه مصرف 
آن را رعایت کنید مي توانید از فواید مهم آن مث��ل جلوگیري از گرفتگي 

عضالت بهره مند شوید. 
این میوه س��بز رنگ که در واقع بادام کال و نارس است سرشار از کلروفیل 
است. کلروفیل در بدن ما در مس��یر کانال گوارشي به تولید منیزیم کمک 

بسیاري مي کند.
منیزیم هم در کاهش گرفتگي عضالت نقش موثري دارد. بنابراین خوردن 
به اندازه و متع��ادل چغاله بادام تا ان��دازه اي مي تواند ب��ه بهبود گرفتگي 

عضالت شما کمک کند.
چغاله رسیده را بخورید!

به طور کلي مواد مغذي میوه کال و نارس بادام کمتر از رسیده آن است و از 
نظر کلسیم، آهن و به طور کلي امالح معدني نسبت به بادام رسیده در سطح 

پایین تري قرار دارد. 
رسیده این میوه افراد را در برابر بیماري هایي مثل پوکي استخوان، افزایش 
کلسترول، کم خوني و چس��بندگي روده ها محافظت مي کند؛ اما تا وقتي 

کال است این ویژگي ها را ندارد.
زیاد نخورید

 چغال��ه ب��ادام های��ي ک��ه مق��داري تلخي دارن��د ح��اوي مقدار بس��یار 
 کم��ي اسیدس��یانیدریک ب��ه ع��الوه ترکیبي از س��م خطرناك س��یانور 
 هس��تند. بنابرای��ن بهت��ر اس��ت در خ��وردن ای��ن نوبرانه ه��اي بهاري

خوشمزه احتیاط کنید چون مصرف زیاد آنها احتمال مسمومیت به دنبال 
دارد.

حصبه در کمین شماست
چغاله بادام با وجود همه خوشمزگي اش اگر نشسته و آلوده باشد احتمال 
ابتال به بیماري هاي عفوني گوارش��ي از جمله حصبه و مس��مومیت هاي 

غذایي را به دنبال دارد.
 بیماري حصبه نوعي عفونت باکتریایي اس��ت ک��ه از طریق مصرف آب یا 
غذاي آلوده مي تواند به انسان منتقل ش��ود. البته این حالت در کودکان و 

افراد باالي 60 سال رایج تر است. 
 عوارض این بیماري ش��امل کاهش ش��دید آب و امالح بدن، سوراخ شدن

 روده ها، خونریزي دستگاه گوارش، عفونت اس��تخوان و باالخره هپاتیت 
است.

دریچه   اگر ب��ا فرا رس��یدن بهار به س��ختی نفس می کش��ید،
 چشم هایتان قرمز شده و دچار اشک ریزی می شوید و 
یا از آبریزش بینی رنج می برید بهتر اس��ت تغییراتی در 

برنامه غذایی تان ایجاد کنید.
 احتقان و دیگ��ر عالیم آل��رژی برای اف��رادی که دچار 

حساسیت هستند آزاردهنده است.
 خیلی از افراد با فرا رسیدن فصل زیبای بهار دچار مشکل 
می ش��وند و عالیم کالفه کننده ای تجربه می کنند. در 
برخی موارد مواد غذایی نیز باعث تش��دید ی��ا بروز این 

عالیم می شود.
 در این مطلب چند م��اده  غذایی را ذکر م��ی کنیم که 
 باید از مص��رف آنها بپرهیزید تا آل��رژی تان کاهش پیدا 

کند.
گوجه فرنگی

متأس��فانه این س��بزی خوش رن��گ که زین��ت بخش 
ساالدهاس��ت می تواند باعث بروز واکنش های آلرژیک 
مانند خارش گلو، خشک ش��دن دهان یا ریزش اشک و 

خارش چشم ها شود. 
گوجه فرنگی در بین میوه و س��بزیجات دیگر بیشترین 
واکنش های آلرژیک را در بین افراد حس��اس نسبت به 

گرده گیاهان ایجاد می کند. 
 ب��ه عقی��ده متخصص��ان ب��ه خص��وص در فص��ل بهار 
)و پاییز(، سیس��تم دفاع��ی بدن یک��ی از پروتئین های 
گیاه��ی موجود در م��واد غذایی مانند گوج��ه فرنگی را 
شناسایی کرده و با آن مانند گرده های آلرژی زا برخورد 
می کن��د. بنابرای��ن خ��وردن گوجه فرنگی ک��ه حاوی 
 این پروتئین اس��ت باعث ب��روز واکنش ه��ای آلرژیک

 می شود.
موز

 میوه خندان، مغ��ذی و مفیدی که مص��رف آن توصیه 
می شود برای افرادی که دچار آلرژی هستند دردسرساز 

است. 
 برخی میوه ه��ا مانند م��وز روی افرادی که نس��بت به 
 گ��رده گیاه��ان حساس��یت دارن��د تأثی��ر منف��ی 

می گذارد.
موز در لیست میوه ها و س��بزیجات ایجاد کننده سندرم 
آلرژی دهانی قرار دارد. البته تشخیص حساسیت نسبت 
به میوه، کار سختی نیست. عالیم ،بعد از نیم ساعت بروز 

می کنند.
ماست

مازاد بلغم باعث بروز مشکالت آلرژیک فصلی می شود. 
محصوالت لبنی مانند ماس��ت می توانند باعث بروز این 

مشکل شوند.
  مصرف ماس��ت می تواند باعث غلیظ ش��دن بلغم شود
  و ای��ن مس��ئله مان��ع از حرک��ت راح��ت آن در ب��دن

می شود. 
 این بلغم که وظیفه بی��رون ریختن ترکیب��ات بیگانه از

  ب��دن را ب��ر عه��ده دارد اگ��ر غلی��ظ و س��اکن ش��ود 

 نمی تواند ترکیبات آلرژن و حساس��یت زا را به س��رعت 
 از ب��دن بی��رون بری��زد و آن گونه ک��ه بای��د مؤثر عمل

 نمی کند. 
بنابراین اگر ش��ما جزو قربانی های آل��رژی های بهاری 

هستید از مصرف ماست خودداری کنید. 
 در واق��ع خود ف��رد آلرژی��ک بهت��ر از هر ف��رد دیگری
  م��واد غذای��ی حساس��یت زا را تش��خیص م��ی دهد.

 چرا که نتایج برخی دیگر از پژوهش ها نشان می دهد که 
فرزندان مادرانی که در دوره  بارداری ماست پروبیوتیک 
 مصرف ک��رده ان��د در بزرگس��الی کمتر دچ��ار آلرژی 

شده اند. 
بهتر است محصوالتی با ترکیباتی مانند الکتوباسیلوس، 
بیفیدوباکتری��وم و باس��یلوس کلوس��ی تهی��ه کنید و 
 در صورت ع��دم واکنش ه��ای آلرژیک از آن اس��تفاده 

نمایید.
قارچ ها

 ب��دون ش��ک ب��ا واژه  »آنت��ی هیس��تامین« روی 
 قرص ه��ا زی��اد برخ��ورد ک��رده ای��د. هیس��تامین ها

تولی��د  ب��دن  توس��ط  ک��ه  ترکیبات��ی هس��تند   
م��ی ش��وند و داخ��ل م��واد غذای��ی وج��ود دارن��د. 

 ای��ن ترکیب��ات م��ی توانن��د باع��ث ب��روز برخ��ی از
  واکنش ه��ای آلرژیک به خصوص در افراد حس��اس به

 قارچ ها و کپک ها شوند. 
قارچ ه��ای خوراک��ی )پس��رعموهای کپک ه��ا( باعث 
افزایش هیس��تامین ها ش��ده و فرد را به عطسه و دیگر 
عالیم آلرژیک وا می دارد. بهتر است از مصرف زیاد قارچ 

بپرهیزید.
مواد غذایی تند و ادویه دار

در فصل گرده ه��ا از مصرف مواد غذای��ی تند و غذاهای 
ادویه دار بپرهیزید.

  مواد غذای��ی تند باعث افزایش هیس��تامین می ش��ود
  و عالیم آلرژیک را تش��دید م��ی کند. البت��ه این بدین 
 معنی نیس��ت که اف��راد آلرژی��ک باید به ط��ور کامل از 
 مص��رف م��واد غذای��ی تن��د و ادوی��ه دار مح��روم

 شوند. 
کافی اس��ت که مصرف ای��ن مواد غذایی محدود ش��ود 
یا اینک��ه از انواع کم ادوی��ه و مالیم تر این م��واد غذایی 

استفاده شود.
مواد غذایی خام

 اگر ش��ما جزو افراد آلرژیک هس��تید و تصمی��م دارید

  ک��ه به��ار امس��ال رژی��م غذای��ی پارین��ه س��نگی
نگ��ه  دس��ت  اس��ت  بهت��ر  بگیری��د  )پالئ��و(    

دارید.
  ای��ن ن��وع رژی��م ش��امل پرهی��ز از ه��ر ن��وع غذایی

  اس��ت ک��ه در دوران پارین��ه س��نگی و قب��ل از 
 تحوالت ایجاد شده در کش��اورزی وجود نداشته است،

 اما متخصص��ان ح��وزه تغذیه ب��ر این عقیده هس��تند 
 که مواد غذایی خام که در این نوع رژیم مورد استفاده قرار 
 م��ی گی��رد بی��ش از م��واد غذای��ی پخته ش��ده باعث

 ایجاد آلرژی می شوند.
چون حاوی آفت ک��ش ها و دیگر  آالین��ده های غذایی 
هستند. این مسئله در خصوص  میان وعده ها نیز صادق 

است.
 اگر مستعد آلرژی هس��تید نباید با سرعت تمام و بدون 
شس��ت وش��وی کامل یا بدون پخت، میوه هایی مانند 

سیب بخورید. 
برای اف��راد آلرژیک نیاز هس��ت که س��یب را به صورت 
کمپوت و پخته ش��ده مصرف کنند. در ه��ر حالت کلی 
 اگر دچار آل��رژی هس��تید از مصرف م��واد غذایی خام

 بپرهیزید.

خواص چغاله بادام

طب سنتی

ابوالفضل��ی درباره اتفاقاتی که در حوزه طب س��نتی از جمل��ه تغییرات در 
معاونت طب سنتی وزارت بهداشت و همچنین تعطیلی موسسه حجامت که 
یکی از مهم ترین دالیل آن اختالفات قدیمی در حوزه اطبای سنتی، ایرانی 
و اسالمی است که با یکدیگر اختالفات دیرینه و دیدگاهی دارند و متأسفانه 
مردم متضرر این اختالفات می شوند، اظهار داشت: در خصوص فعالیت های 
برخی از مطب های طب سنتی متأسفانه پزشکان عمومی که یا تخصص طب 
س��نتی گرفتند یا آموخته های تجربی در این زمینه دارند، باز هم براساس 
اشل و تعاریف منابع طبابت می کنند یعنی عمال همان ضابطه های پزشکی 

که در کالسیک و نوین وجود دارد.
ابن محقق طب اس��المی ادامه داد: برای همین اس��ت در طب سنتی اقبال 
آنچنانی صورت نگرفته است، به طور مثال در طب کالسیک برای آرامش در 
خواب زاناکس تجویز می ش��ود )صرفه نظر از عوارض نامطلبوش( و در طب 
سنتی گل گاوزبان و سنباالتی؛ اما در هیچ یک از این طب ها به دلیل اصلی 
بی خوابی بیمار توجه نمی شود که ممکن است از روح و روان باشد و در این 

دو طب به این مسئله پرداخته نمی شود.
وی ادامه داد: ممکن اس��ت برخی از صاحبنظران طب س��نتی در پاس��خ 
بگویند طب سنتی به مسئله روح هم پرداخته است، اما برفرض که این طور 

 باش��د ولی هیچ تجویزی برای آن ندارند، بنابراین طب سنتی هم نتوانست 
 به طور کامل دردی از مردم دوا کن��د؛ پس چه باید کرد؟ باید رفت س��راغ

 طبی که هم درد روح را بشناسد هم جس��م را و هم دوای آن را بداند و این 
طب طب نورانی قرآنی و اهل بیت )ع( اس��ت که هیچ خل��ل و نقصی بدان 

وارد نیست.
ابوالفضلی تصریح کرد: یکی از مشکالت برخی از مطب های طب سنتی عدم 
رعایت بهداش��ت اس��ت؛ مورد دیگر اینکه اغلب اطبای طب سنتی در کنار 
مطب خود مبادرت به ایجاد داروخانه گیاهی کردند که متاسفانه بسیار گران 
و با رقم های گزاف در اختیار مردم قرار می دهند و اساسا شکل تجاری به خود 

گرفته است و اتفاقا برای همین است که خروجی بسیار کم است.
این پژوهشگر طب خاطرنش��ان کرد: در احواالت و اوصاف حکیمانی چون 
فارابی، بوعلی، جرجانی و غیره که مطالعه می کنی��د تنها راه موفقیت آنان 
نگاه مادی نداشتن به پروسه طبابت است و در رأسش نیت خیر و مخلصانه 
است که علمی آن می ش��ود صدور انرژی های مثبت طبیب یا حکیم برای 
بیمار، که خروجی و بازتاب و نتیجه مثبت تحصیل می شد، اما امروزه توجه 
به این مس��ایل در جامعه پزش��کی محلی از اعراب ندارد و همین است که 

نتیجه منفی می شود.

اطبای طب سنتی تاجر شدند!

اگر آلرژی بهاری دارید
معاون فنی اداره س��المت محیط و کار وزارت بهداش��ت تایی��د خطر مصرف  این خوراکی ها را نخورید

س��فره های یک بار مصرف را مشروط به بررس��ی های وزارت بهداشت دانست 
و تاکید کرد: اگر مس��تنداتی دال بر آسیب رسان بودن اس��تفاده از سفره های 
یک بارمصرف وجود داشته باش��د، ابتدا وزارت بهداشت اطالع رسانی عمومی 

می کند. 
محسن فرهادی در واکنش به هش��دارهایی درباره خطر استفاده از سفره های 
یک بار مصرف گفت: مس��تنداتی که بر اساس آن آس��یب رسان بودن مصرف 
سفره های یک بار مصرف اعالم شده، هنوز به دست ما نرسیده است. تا امروز نیز 

ما در بررسی های خود به چنین نظری نرسیده ایم.
وی افزود: ما این نظر را نه رد می کنیم و نه تایید؛ چون نیاز به بررسی دارد، ولی 

تا زمانی که مستنداتی در خصوص آن نداشته باشیم، تایید نمی کنیم.
فرهادی تصریح کرد: حتما اگر مستنداتی دال بر آسیب رسان بودن استفاده از 
سفره های یک بارمصرف داشته باشیم، ابتدا خود وزارت بهداشت اطالع رسانی 

عمومی می کند.

محققان دریافته اند مصرف روزانه ش��کالت تلخ )دارك شکالت( می تواند 
موجب کاهش ریسک ابتال به دیابت و بیماری های قلبی شود.

در این مطالعه محققان دانش��کده پزشکی دانش��گاه وارویک انگلستان با 
تحلیل داده های 1153 فرد در رده سنی 18 تا 6۹ سال دریافتند افرادی که 
روزی 100 گرم ش��کالت مصرف می کردند مقاومت انسولین شان کاهش 
یافته و آنزیم های کبد بهبود یافته بود. حساسیت انسولین فاکتور پرخطر 

بیمای قلبی-عروقی است.
در این تحلیل و بررسی، فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی و رژیم غذایی، 
از جمله مصرف همزمان چای و قهوه هم مدنظر قرار گرفت. توجه به این دو 
نوشیدنی از آن جهت بود که هر دو می توانند دارای میزان باالی پلی فنول 

باشند، ماده ای که تاثیرات مفید قلبی ناشی از آن است.
س��اوریو اس��ترانگس، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: »محصوالت 
تولیدش��ده از کاکائو برای بهبود س��المت عملکرد قلب توصیه می شوند. 
کارشناسان تغذیه و سالمت مصرف طیف وسیعی از مواد خوراکی سرشار 
از فیتوشیمیایی را که ش��کالت تلخ هم حاوی مقادیر نسبی این ماده است 

توصیه می کنند.«
همچنی��ن محققان ای��ن مطالع��ه دریافتند بی��ش از 80 درصد ش��رکت 
 کنندگان ادع��ا می کردند که ب��ه طورمیانگین روزی 24/8 گرم ش��کالت

 می خورند. افرادی که ادعا می کردند ش��کالت مص��رف می کنند افرادی 
جوان تر و دارای تحرك فیزیکی بیشتر و دارای سطح تحصیالت باالتر بودند.

واکنش وزارت بهداشت به »آسیب رسان 
بودن سفره های یک بار مصرف«

نتایج تحقیقات نشان می دهد؛

 دوری از بیماری قلبی و دیابت 
با مصرف روزانه شکالت تلخ



گردشگری داستان

داستان 

امامزاده حیدر بن موسللی جعفر الکاظم علیه السللام در بهبهان از 
فرزندان امام موسی کاظم علیه السللام هفتمین پیشوای شیعیان 
جهان می باشد. در کتاب های تاریخی از این امامزاده واجب التعظیم 
معموال با القابی چون امیرحیدر و امامزاده حیدر و یا آقاپیرحیدر و 

گاهی نیز با لفظ حیدر بن موسی بن جعفر یاد می شود. 
همچنین از ایشان به نام امیر حیدر بن موسی کاظم یا امامزاده حیدر 
فرزند بدون واسطه حضرت موسی کاظم علیه السام و برادر حضرت 

فاطمه معصومه نام برده می شود.
به قول از کتللاب بقعه متبرکلله و همچنین روزناملله قدس )مورخ 
80/1/29 (قول مشهور این اسللت امامزاده حیدر فرزند امام موسی 
کاظم علیه السام از همراهان احمد بن موسی معروف به شاه چراغ 
بودند و به همراه برادرانش در سللال 201 تا 203 عازم ایران شللده 

است. 
همچنین در خود آستان مقدس دو اثر تاریخی و زیبا موجود است. 
اثر پای مبارک ایشان که اثر ضربه زدن با بیل و قطع انگشت مبارک 
آن حضرت در آن نمایان اسللت و در همین اثر ، نشان خاتم مبارک 
ایشان که به خط کوفی نوشته شللده حیدر بن موسی بن جعفر نیز 

موجود می باشد.
آستان مقدس امامزاده حیدر علیه السللام بهبهان امروزه همانند 
خورشیدی در آسمان خوزستان و استان های هم جوار می درخشد 
و به عنوان پر زائرترین بقعلله متبرکه خوزسللتان از دیرباز تاکنون 
میعادگاه عاشقان خاندان رسول اکرم صلی ا… علیه و اله بوده و همه 
روزه زائران زیادی از سراسر کشللور به ویژه استان های خوزستان ، 
کهکیلویه و بویر احمد، فارس و بوشهر جهت زیارت و عرض ارادت 

به این امامزاده واجب التعظیم تشرف پیدا می کنند.
بنای اولیه آستان مربوط به سللال 737 )ه.ق( بوده و بعدها در سال 
1349 توسللط هیئت امناء وقت تجدید بنا شده است.  بنای آستان 
متشکل از حیاط بزرگ ، صحن مطهر،روضه منوره ، سالن حضرت 
فاطمه زهرا )س(، مسجد امامزاده حیدر علیه السام ، سالن جدید 
امام حسن مجتبی )ع( در دوطبقه ، گنبد و 4 گلدسته می باشد که از 

معماری منحصر به فرد اسامی ایرانی برخوردار است.

مرحوم لطفللي وزیر عدلیه مصدق ضمن داشللتن مزایللاي عدیده 
اخاقي، لیاقللت و تقواي کامل شللغلي از نظر سیاسللي و مبارزه با 

مشکات ناشي از سیاست، ضعیف و کم توان بود. 
خاصه که بیماري هاي مزمن کلیه و کبد و ناراحتي هاي پوسللتي و 
کهولت، قدرت مبارزه را از او گرفته بود. با توجه به این مسللایل که 
موجب ضعف روحي و جسمي او شللده بود. در زندان به امید نجات 
آنگونه که انتظار مي رفت از سیاسللت دولت مصللدق جانب داري 
نکرده، بلکه خود را مخالف راه و رسللم چند ماه آخر حکومت دکتر 
مصدق نشان داده بود. دادسللتان ارتش با استفاده از این ضعف از او 
پرسیده بود: شللما که راه و روش حکومت مصدق را قبول نداشتید 

چرا در پست وزارت عدلیه ماندید؟
لطفي جواب داده بود: چند بللار از دکتر تقاضا کللردم با کنار رفتن 
من موافقت کند، ولي هر بار با تهدید به استفاده از ماده 5 حکومت 
 نظامي و دسللتگیر شللدن به اتهام اخال در نظم و امنیت مملکت

 روبه رو شدم و خاصه با جبر مرا در کابینه نگاهداشتند!
دادسللتان ارتش که از شللادي در پوسللت خللود نمللي گنجیدبه 
تصور اینکلله دکتر مصدق از شللنیدن ایللن مطالب نللاروا و خاف 
انتظللار از نقاط ضعف لطفي سللخن بلله میان مللي آورد و لطفي را 
 عصباني مي کنللد و هر یك علیلله دیگري مطالب تللازه اي عنوان 
مي کنند به طللوري که آن کس کلله در این مناظره سللود مي برد 
تیمسار آزموده خواهد بود، مواجهه اي میان دو مرد زنداني ترتیب 
داده، در حضور لطفي اظهارات کتبي او را براي دکتر مصدق خوانده 

و از او جواب خواسته بود.
جواب دکتر مصدق چنین بود: من از خدمات آقاي لطفي در وزارت 
دادگستري بسیار راضي بودم و هستم. آقاي لطفي خدمات ارزنده 

به دستگاه قضایي مملکت کردند. 
انحال محاکم اختصاصي از قبیل دیوان کیفر که در گذشته حربه 
اعمال فشار دولت ها بوده و کوتاه کردن مدت دادرسي وسیله حذف 
تشریفات زاید و تصفیه عدلیه از دویسللت و چند قاضی بدنام که از 
آن جمله فرزند خود ایشللان بود و اصاحات دیگر در تاریخ قضایي 
ایران فراموش نمي شود. متأسفم که مشقات زندان، طاقت این مرد 
خدمتگزار را طاق کرده، چه خوب بود در ایام سختي و مشقت هم، 

همکاري و هم آهنگي شان را با من حفظ مي کردند.

شخصی با حضرت عیسللی )ع( همسفر شللد تا به کنار آبی رسیدند 
سه قرص نان داشللتند دو تای آن را با هم خوردند و یکی دیگر را در 
آن محل گذاردند و برای خوردن آب بر سر نهر رفتند بعد از ساعتی 
حضرت سراغ آن گرده نان را گرفتند، گفت: اطاعی ندارم. پس هر 
دو از آنجا راه افتادند رفتند، اتفاقا آهویی با دو بچه آهو به نظر حضرت 
عیسللی )ع( در آمدند آن حضرت یکی از آن دو آهوی بچه را طلبید 
به فرمان حق تعالی آن آهو اجابت کرد بلله خدمت حضرت آمد آن 
حضرت آن را ذبح نمودند و کباب و بریان کردند به اتفاق رفیق میل 

کردند.
بعد از آن، حضرت خطاب به آن آهو بره کشته شده کردند و فرمودند: 

قم باذن اهلل، بلند شو به اذن خدا آهو بره زنده شد و رفت.
حضرت با رفیق خود راهی شدند بعد حضرت فرمود: بحق آن خدایی 
که این آیه بزرگ را به تو نشان داد بگو که آن قرص نان را که برداشت؟ 
گفت: نمی دانم. خاصه پس از آن دوباره راهی شدند، رسیدند به روی 
آب روان و یا رودخانه، حضرت عیسللی )ع( دست آن رفیق را گرفت 

به روی آب روان گشتند.
چون از آن آب گذشتند حضرت فرمود: از تو سوال می کنم بحق آن 
خدایی که این معجزه را به تو نشان داد آن گرده نان را که برداشت؟ 
باز گفت: نمی دانم و خبر نللدارم، از آنجا نیز عبللور کردند در بیابان 
نشستند حضرت عیسی پاره خاک فراهم فرمود و امر کرد: کن ذهبا 
باذن اهلل یعنی: طا بشوید به اذن خداوند تعالی، آن خاک و ریگ به 
فرمان الهی طا گردید، آن حضرت آن طا را سه قسمت فرمود، یك 
قسمت را خودش برداشت، قسمت دیگر را به رفیق داد، قسمت سوم 

را فرمود برای کسی گذاشتم که آن گرده نان را برداشته باشد.
مریض حریص گفت: من برداشتم، حضرت عیسی وقتی این جریان 
را دیدند هر سه قسللمت را به او دادند و از او جدا شدند آن مرد با آن 
سه قسمت طا در بیابان ماند که دو نفر دیگر به او رسیدند و به طمع 
آن مال خطیر به دنبال او افتادند و قصد کشتن او را نمودند ناچار زبان 
مایمت گشودند و گفتند: این سه قطعه طا را تقسیم می کنیم هر 

کدام یك قطعه برداشتند.
چون به منزل رسیدند، یکی از رفقا را برای خرید نان به قریه نزدیك 
فرستادند رفیقی که برای تهیه نان رفته بود با خود فکر کرد که طعام 
را با زهر مسللموم کند و هر سلله قطعه طا را تصرف نماید و همین 

عمل را انجام داد.
اتفاقا آن دو رفیق هم در بیابان نقشلله قتللل او را طرح کردند؛ چون 
رفیقشان آمد او را کشتند؛ سپس بدون اطاع از جریان طعام مسموم، 
از آن طعام خوردند و هر دو مسموم شدند و مردند و آن سه قطعه طا 

و سه جنازه کشته شده در بیابان افتاده بود.
بار دیگر حضرت عیسللی )ع( با حواریون از آن طرف عبورشان افتاد 
و آن سلله قطعه طا و سلله جنازه را ماحظه کردند حضرت عیسی 
صورت به طرف اصحاب خود کرد و حکایللت آنها را نقل فرمود، بعد 
از آن فرمودند: این است دنیا پس دوری کنید از آن دنیا و دل به آن 
نبندید که نتیجه بعدی گرفتاری است که ماحظه فرمودید، که دل 

بستن به دنیا چه عاقبت بدی به وجود آورد .

آشنایی با بقعه امامزاده حیدر )ع( 
در بهبهان

انصاف مصدق

حضرت عیسی )ع(
 همراه با رفیق دنیا پرست

سرنوشت شمر بن ذی الجوشن چه شد؟

در واقعه کربا، سال 61 هجری قمری که حسین بن علی به سمت عراق در 
حرکت بود، شمر اخبار این حرکت را دقیقا پیگیری می کرد. در تاریخ این 

واقعه، شمربن ذی الجوشن در چند جا نقش اساسی داشت.
شللمر از جمله افرادی بود که »عبیداهلل بن زیاد« حاکم کوفلله، او را برای 
پراکنده کردن مردم کوفه از اطراف مسلم بن عقیل، یار حسین بن علی، به 

داراالماره فرستاد. 
زمانللی که عمر بن سللعد، فرمانده لشللکر کوفلله در نامه ای بللرای حاکم 
کوفه نوشت که حسللین بن علی حاضر شللده که یا برگردد و یا با او بیعت 
کنند »عبیللداهلل حاکم کوفه« نظللر داد که باید پذیرفت ولی وقتی شللمر 
از این نامه مطلع شللد، او را منع کرد و گفت که اگر حسللین بن علی خود 
 را تسلللیم نکند و برود، بعدا قدرتمند می شللود. پس بهتر اسللت نگذارید

 برود.
 عبیداهلل هم نظر شللمر را قبول کرد او را فرمانده سللپاه با 4000 جنگجو
  کرد و همللراه با نامه ای بلله طرف عمربن سللعد فرمانده کوفلله در کربا
  فرستاد، تا از حسللین بخواهد که یا تسلیم شللود و یا به جنگ تن در دهد
  و به دنبال این نامه، گفت ای عمر سللعد، اگر ایللن کار را انجام نمی دهی
  از لشللکر مللا کنللاره بگیللر و لشللکر را بلله شللمربن ذی الجوشللن

 واگذار.
آخرین ساعت های روز دهم محرم، زمانی که حسین بن علی جراحت های 
زیادی در سر و بدن داشت، شمر، با چکمه و خنجر برهنه بر سینه او نشست 

و سر او را از تن جدا کرد.
بعد از واقعه جانگداز کربال و به درک واصل شدن شمر

شمر بعد از واقعه کربا، توانست از چنگ مختار بگریزد، اما مختار دسلتلور 
داد کللله او را هلر کجا رفته اسلللت، پلیلدا کلنلنلد و بله سلللزای اعمال 
ننگینش برسانند. شمر در ماجرای شللورش کوفه بر ضد مختار از عامان 

اصلی بود.
 در نتیجه یکی از غامان مختار، به دنبال او رفت ولی غام شمر او را کشت 
و بعد به قریه دیگری فرار کرد و از آنجا هم باز بلله قریه »کلتانیه« تا اینکه 

سپاهیان مختار در آنجا، او را محاصره کردند.
ملسللللم ضلبلائی که هم قبیله شللمر بود، می گوید: »ما فللرار کردیم و 
خود را به محلی در مسللیر کلوفله و بصره به نام سللاتیدما رسللاندیم و در 
 نزدیکی آن محل، دهکده کوچکی به نام کلتانیه در حوالی سللواحل فرات

قرار داشت.
 ما در کنار تپه ای مخفی شدیم که توسط یك روستایی جای ما لو رفت. شب 
هنگام بود که ماموران مختار ما را محاصره کردند. شمر را دیدم که جامه ای 
خوش بافت به تن داشت و بدنش پیس)بیماری برص( بود. ما حتی فرصت 

سوارشدن بر اسب را نیافتیم. 
درگیری شدیدی رخ داد. ساعتی بعد صدای اهلل اکبر شنیدم و کسی فریاد 

زد خداوند، خبیثی را کشت«.
»شمر را دستگیر کردند و نزد مختار آوردند. مختار دستور داد گلردن او را 

زدند و جسدش را در دیگ روغن جوشیده افکندند و یکی از یاران مختار با 
پای خود سر شمر را لگد می کرد.«

عبدالرحمن بن عبد می گوید:» من شللمر را به هاکت رسللاندم. مختار تا 
نگاهش به سر بریده شمر افتاد، سجده شکر به جای آورد و دستلور داد آن 
سلر را بلاالی نلیلزه کلنلنلد و مقابل مسللجد جامع شهر در معرض دید 

مردم قرار دهند تا موجب عبرت همگان باشد«.  
یاران شمر همگی پا به فرار گذاشتند. خود او هم فرصت نکرد تا لباس رزم 
بپوشد، پارچه ای به خود پیچید و با نیزه در مقابل سللپاه مختار ایستاد تا 

اینکه از پای در آمد. 
اقوال دیگری نظیر اینها هم هسللت. ابوعمره، شمر را دسللتگیر کرد و نزد 
مختار آورد. مختار ثقفی، سر او را از بدن جدا کرد و بدنش را درون دیگی پر 

از روغن جوشان انداخت.
یاران مختار سللرش را لگدکوب کردند و نزد محمد بن حنفیه فرستادند تا 

تسکینی بر وی باشد.
شللیخ طوسللی نیز در کتاب »امالی« خود درباره اعدام شمر توسط مختار 

چنین نوشته است: 
» ابوعمره با گروهی به تعقیب شللمر رفتند و طی یك درگیری مسلحانه او 
را زخمی کردند و سپس به اسارت درآمد، او را به نزد مختار آوردند، مختار 
دستور داد او را گردن زدند و جسد او را در دیگ روغن جوشیده افکندند و 

یکی از اطرافیان مختار، سر شمر را با پای خود لگدکوب کرد.«

کللورش بللزرگ پیللش از جللان سللپردن، بخللش 
 آسللیای میانه )تللوران( را بلله فرزند کهتر خللود بردیا 

سپرد. 
بردیللا از پرداخللت مالیات به بللرادر مهتر خللود یعنی 
 کمبوجیه جانشین کورش بزرگ و پادشاه ایران معاف 

بود.
آغاز یورش کمبوجیه به کشللور مصر احتماال از سللال 
525 پ. م. بود. در این سللال مصر در حال فروپاشی از 

درون بود.
 سال پیش از آن، »آمازیس« فرعون مصر وفات یافته بود 
و پسرش »پسامتیك سوم« جای او را گرفته بود. از آن 
سو کمبوجیه پس از نشستن بر تخت شاهی کار آماده 

سازی سپاه خود برای گشایش مصر را آغاز کرد. 
در این میان پیوستن شللخصی به نام »فانس« از اهالی 
»هالیکارناس« که به گفته  هم شللهری اش هرودوت، 
»مردی بود در داوری، درسللت و در جنگ، دالور«، به 
 کمبوجیه در زمینه  داده های جنگی بسللیار سودمند

 بود. 
او توانست ایرانیان را از وضعیت لشکریان مصر و راه های 

دسترسی به دلتای نیل، آگاه سازد.
کمبوجیه به پشللتیبانی فنیقی ها و قبرسی ها توانست 

نیروی دریایی توانمندی را ایجاد نماید.
 این در حالی اسللت که پدر او یعنی کللورش بزرگ در 
زمان زندگی خویش نتوانسللته بود چنیللن کاری را به 

سرانجام برساند. 
همچنین کمبوجیه با پادشاه تازیان در بخش غزه و مرز 
مصر،  پیمانی بسللت که در پی آن، ایشان آب مورد نیاز 

سپاه ایران را تامین می کردند.
سپاه فرعون مصر »پسامتیك« که دربردارنده  سربازان 
مصری و مزدوران »کاریلله ای« و یونانی بود، در دهانه  
رود نیل به پیش واز سللپاه ایران آمده بللود، که پس از 
شکسللت، به دژ »ممفیس« پناهنده و پس از چند ماه 

محاصره تسلیم شد.
 اکنون مصر نیز به گستره  بزرگ فرمانروایی ایران افزوده 

شده بود. 
پس از این کمبوجیه کوشللید تا آرزوهای فراعنه مصر 
که گسللترش مصر به سللوی غرب )لیبی و سیرنائیك( 
و به سللوی جنوب )نوبیه = اتیوپی( بللود را به حقیقت 

نزدیك سازد.
سپاه ایران و توفان شن

لیبیایی ها پیش کش هایی را برای اعام فرمان برداری 
نزد پادشاه ایران فرسللتادند. پس از این سه لشکرکشی 

در پیش بود. لشکرکشی به:
1- قرتاجنه ای ها )کارتاژ( 

 2- آمونی ها 
3- حبشی های دراز عمر

 ولی لشکرکشللی به کارتللاژ کنار گذاشللته شللد. زیرا 
 فنیقللی های سللپاه کمبوجیه نمللی خواسللتند با هم

 خون های خود به کارزار بپردازند.
 در این میان لشکرکشی به آمون و حبشه )اتیوپی( انجام 

شد ولی هر دو با شکست سنگین روبه رو گشت. 
هردوت درباره  این لشکرکشللی ها می گوید »رفتن به 
کارزار بدون آن که هیچ گونه آماد و پشللتیبانی در نظر 
گرفته شده باشد، بدون توجه به اینکه برای گشایش مرز 

پایانی جهان جنگدیده می شود!«.
 به هر روی این دو سللپاه در میانه  راه گرفتار توفان شن 

شدند و به گونه ای شگفت هیچ گاه باز نگشتند.
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دریچه

سپاه کمبوجیه و توفان شن

عنوان »خوارزمشاه« در دوره های قبل از اسام از طرف 
حاکمان این سللرزمین به کار برده شللده است. بارتولد 
خوارزمشللاهیان را در طول تاریخ به چهار طبقه تقسیم 

می کند :
  خوارزمشاهیان قبل از اسام تا سال 385 هل.ق./995 
م. یا اوالد افریق )Afrig-ogullari( که در آثار الباقیه 
ابوریحان بیرونی درباره آنان اطاعات اساسی وجود دارد.

    خوارزمشللاهیان اوالد مامللون، در فاصله سللال های 
4-385 هل.ق./ 1-995 م.

 7o4 خوارزمشللاهیان بعد از تصرف خوارزم در سللال  
هل.ق./17o1م. توسط سلللطان محمود غزنوی و تعیین 

آلتین تاش به سمت والی این ناحیه.
 97o1/.آخرین خوارزمشللاهیان که از سللال 49 هل.ق  
م. به تدریج قلمروشان گسللترش پیدا کرده و به صورت 

امپراتوری وسیعی درآمدند، یعنی اوالد انوشتکین.
در دوره اولین خوارزمشللاهیان، شللهر کاث در مشرق 
جیحون پایتخت بود و منطقه سللمت راسللت خوارزم 
اهمیت پیدا کللرد. مامون حاکم گرگنللج )گرگانج( و یا 
جرجانیه بزرگ ترین شهر و مرکز ساحل چپ جیحون، 
در سال 386 هل.ق. / 996 م. کاث و حوالی آن را به قلمرو 
خود ضمیمه نموده و اهمیللت و موقعیت آن به خوارزم 

سمت چپ منتقل گردید.
نژاد خوارزمشاهیان

در ترک نژاد بودن خوارزمشاهیان تردیدی وجود ندارد، 
این واقعیت را تاریخ جهانگشای که یکی از منابع اصلی 

تاریخ خوارزمشللاهیان است تصریح و سلله منبع دیگر 
نیز آن را تایید می نماید. مطلبی که به درسللتی روشن 
نیسللت این اسللت که آنان به کدام یك از طوایف ترک 
منسوب اند. بنابر نوشته ابن اثیر و جوینی که مطالبشان 
فقط یکی دو کلمه با یکدیگر متفاوت اسللت، انوشتکین 
غامی بود که بیلگه بیللك )بیلگه تکین( از ارکان دولت 
سلجوقی از یك فرد اهل غرجستان خریداری کرده بود، 
و بدین علت به انوشللتکین غرجه و یا بنا بر نوشته جامع 
التواریخ به انوشتکین غرجانی مشهور گردیده است. به 
عاوه، جوینی ترک بودن این غام را نیز ابراز می کند و 
رشیدالدین با منسوب دانستن وی به تیره بکدیلی قوم 
اوغوز، کمبود مهمی را کامل سللاخته است. اما با وجود 
اینکه در موارد اساسللی مربوط به بحث خوارزمشاهیان 
رشللیدالدین متکی برجوینی است، این مطلب اخیر که 
به وسیله رشیدالدین عاوه گردیده چندان مورد توجه و 

نظر اعتبار بارتولد قرار نگرفته است.
اوضاع داخلی سلسله خوارزمشاهیان

پیروزی های نظامی سلطان محمد خوارزمشاه، روح او 
را که مجذوب تفاخر بود، بیللش از پیش تحت تاثیر قرار 
داد. او که خویشتن را مافوق تمام مخلوقات می پنداشت 
و می خواست چنین مورد قبول واقع شود، بدین ترتیب 

دچار غرور فوق العاده ای شد.
خوارزمشللاه که ممالللك مختلللف را زیللر و رو کرده و 
حکمرانان آن مناطللق را مجبور به تابعیللت و پرداخت 
خراج کرده بود، دیگر رییللس هیچ دولتی را با خود برابر 

نمی دانست. بنابراین، تشریفات و مراسمی که در دربار 
وی اجراء می شللد می بایست باشللکوه تر و معظم تر از 

دیگر دربارها باشد.
سقوط امپراتوری خوارزمشاهیان

سلللطان محمد خوارزمشللاه، هنگامی که سللپاه مغول 
در سرتاسر سواحل راست سللیر دریا )سیحون( مستقر 
گردیده و شروع به تهدید شهرها و قاعی مبادرت کردند 

و چنگیزخان نیز شخصا به طرف بخارا عزیمت نمود.
سه فرزند سلللطان محمد یعنی جال الدین، آق شاه و 
ولیعهد اوزالغ شاه همراه پدرشان بودند. سلطان بیمار، در 
روزهای قبل از فوت یکی از تصمیم های مستقل زندگی 
 خود را گرفللت.  در حضللور تمامی همراهان، پسللرش 
جال الدین را که الیق حفاظت از سلطنت در حال تزلزل 
و محکم کردن بندهای حکومت در حال گسستن بوده 
و قابلیت اصاح امور را داشللت به عنوان ولیعهد جدید 
تعیین کرده و از همه خواست که در زیر پرچم وی متحد 
شوند و شمشللیر خود را نیز به کمر جال الدین بست و 

کمی بعد از آن در شوال 617 هل.ق در گذشت.
با مرگ سلللطان محمد خوارزمشللاه و اسللارت ترکان 
خاتون و سللقوط ماوراءالنهر و خللوارزم، آخرین دولت 
خوارزمشللاهیان به تاریخ پیوست. سللقوط امپراتوری 
خوارزمشللاهیان، برای ترکان و به تبعیللت از آنان برای 
جهان اسام ضایعات زیادی به بار آورد. در نیمه دوم قرن 
دوازدهم میادی، از سرحدات مرزش خوارزم به طرف 
داخل آسیا راه های جدید به روی اسام گشوده شده بود.

سلسله خوارزمشاهیان )خوارزمشاهی(



خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: به دنبال رونمایی از 
شعار و نماد پویش مردمی ترافیک، سه شنبه ها تردد خودرو در خیابان های 

شلوغ همچون چهارباغ ممنوع می شود.
علیرضا صلواتی در برنامه »اینجا اصفهان« اظهارکرد: اولین فعالیت پویش 
 مردمی ترافیک »س��ه ش��نبه های بدون خودرو« اس��ت ک��ه در بعضی از 
خیابان های شلوغ مانند چهارباغ مس��یر تردد خودروها مسدود می شود و 

تنها به وسیله دوچرخه و اسکوتر می توان در این مسیر تردد کرد.
وی ادامه داد: این روند در ابتدا در خیابان های مرکزی شهر صورت می گیرد 

و در طول زمان آن را به خیابان های دیگر بسط خواهیم داد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اش��اره به اینکه مدیران 
شهری از آغاز این طرح با وسایل غیر موتوری تردد خواهند کرد افزود: اقدام 
دیگری که در این پویش انجام خواهد شد فعالیت همیار ترافیکی است که 
این افراد با دادن کارت های زرد رن��گ به افراد متخلف، خطاهای آن فرد را 

گوشزد خواهند کرد، اما وی جریمه نقدی نخواهد شد.
صلواتی با بیان اینکه شعار این پویش »هوای اصفهان را داریم« است تصریح 
کرد: این شعار بدین معنی است که باید به فکر حفظ محیط زیست و به طور 
کلی باید به فکر شهر از همه لحاظ باشیم. وی با اشاره به اینکه در کشورهای 
توسعه یافته کمتر از خودرو و بیشتر از وس��ایل نقلیه غیر موتوری استفاده 
می شود تصریح کرد: با آغاز به کار این پویش مردمی شاهد احترام بیشتر به 

قوانین رانندگی از سوی تمام اقشار جامعه خواهیم بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه باید 
 در فرهنگ ترافیک یک تحول اساس��ی صورت گیرد اذع��ان کرد: یکی از 
شاخصه های توسعه یافتگی ش��هرها رفتارهای ترافیکی شهروندان است 
بنابراین با ایجاد پویش مردمی فرهن��گ ترافیک، امیدواریم گام موثری در 
این رابطه برداشته شود. صلواتی ادامه داد: موضوع ترافیک مانند یک مثلث 
سه ضلعی است که  مهندسی ترافیک، اعمال قانون و فرهنگ ترافیک اضالع 

آن را تشکیل می دهند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان بیان کرد: مهندسی ترافیک 
به عهده مدیریت ش��هری، اعمال قانون به عهده نیروهای انتظامی است و 

فرهنگ ترافیک متاسفانه بدون متولی باقی مانده بود.

در اولین گام از طرح پویش مردمی ترافیک صورت می گیرد:

سه شنبه های بدون خودرو
در نصف جهان

امام جمعه اصفهان گفت: اسالم انقالبی یعنی در مقابل 
دشمن باید محکم بود و از هیچ چیز نترسید هرچقدر 
هم دشمن بزرگ تر باشد ما متقابال باید سخت تر باشیم.

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز 
جمعه اصفهان، با اشاره به مناس��بت های هفته ای که 
گذش��ت و تبریک عید مبعث اظهار داشت: مردم باید 
از کودکی فرزندان خود را همانگونه که به مراسم های 
س��ینه زنی و هیئت می برن��د، به برگزاری جش��ن در 
مراسم های موعود تشویق کنند؛ چراکه روحیه کودکان 
به شکلی اس��ت که برگزاری مراسم شادی و جشن در 

روحیه آنان تاثیر بیشتری خواهد داشت.
امام جمعه اصفهان با اش��اره به روز بس��یج سازندگی 
تصریح کرد: این نهاد در دوره های مختلف زمانی چه در 
دوران انقالب و چه در جنگ تحمیلی نقش بسزایی را 
برعهده داشته و توانسته ارزش های انقالب را به دست 
جوانان امروزی برساند. وی داشتن روحیه انقالبی را از 
ارکان مهم اعضای جامعه و به ویژه بسیجیان دانست و 
اظهار داشت: اینکه برخی ادعا دارند ما انقالب اسالمی 
را قبول داریم ولی با اس��الم انقالب��ی مخالفیم، حرفی 
عبث و بیهوده اس��ت ؛چراکه انقالب ما همان اس��الم 
انقالبی است و اسالم غیرانقالبی مساوی است با اسالم 

آمریکایی.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان بی��ان کرد: اگر 
مردم و مسئوالن ما به خودباوری الزم برسند و ترسی 
از دشمنان نداشته باش��ند همانگونه خداوند در قرآن 
فرموده به اذن خودش عده ای اندک بر عده کثیر پیروز 
خواهند ش��د. وی زندگی زیر پرچم دشمن را مصداق 
ذلت دانس��ت و عنوان کرد: این امر همان چیزی است 
که امام حس��ین)ع( س��عی کرد با واقعه روز عاشورا به 
تمام مس��لمین جهان بفهماند، اگر امام حس��ین)ع( 
حکومت یزید را قبول می کرد مسلما بهترین موقعیت 
اجتماعی را به دس��ت می آورد ولی این کار را نکرد چرا 
که شعارش این بود» هیهات من الذله« و مرگ با عزت 
بهتر از زندگی با ذلت است و این امر دقیقا همان اسالم 

انقالبی است.
امام جمعه اصفهان با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقالب 
بیان کرد: انقالب اسالمی را اسالم انقالبی به وجود آورد 
و اگر اسالم ما انقالبی نباش��د اصال دیگر انقالبی باقی 
نخواهد ماند و رهبر معظم هم در سخنان خود خطاب 
به روحانیون فرمودند آن��ان باید روحیه انقالبی خود را 
حفظ کنند. وی با تاکید بر نق��ش روحانیت در تبیین 
روحیه انقالبی بین مردم یک جامعه افزود: روحانیون 
همان کسانی که در قبل از انقالب شکنجه می شدند و 

به تبلیغ دین می پرداختند و ب��رای آینده این مملکت 
تالش می کردند، توانستند انقالب اسالمی را پدید آورند 
چراکه آنان انتقال دهنده روحیه انقالبی به مردم بودند 

تا انقالب اسالمی را به وجود آورند.
ش�هدای مدافع حرم، مصداق ب�ارز جوانان 

انقالبی هستند
آیت اهلل طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به نقش شهدای 
مدافع حرم گف��ت: در جوامع ام��روز جوانانی که برای 
دفاع از حرم زینبین)س( به س��وریه می روند و شهید 
می شوند مصداق بارز جوانان انقالبی و مهم ترین منبع 

برای داشتن روحیه انقالبی هستند.
وی افزود:: مجلس نیز باید در راستای حمایت از خانواده 
ش��هدای مدافع حرم مصوبات جدی��دی را پیگیری و 
تصویب کند و اینکه در مجلس تصویب شد که خانواده 
مدافعین حرمی که از اتباع در کشور ما ساکن هستند، 
می توانند تابعیت ایران را کس��ب کنند بسیار حرکت 

نیکو و پسندیده ای بود.
امام جمعه اصفهان دفاع از سیاست دینی ایران را علت 
اصلی از خود گذشتگی شهدای اتباع مدافع حرم دانست 
و خاطر نشان کرد: زمانی که یک خانواده سرپرست خود 
را از دست می دهد وظیفه ماست که به آن ها رسیدگی 
کنیم حال اگر آنان از اتباع غیر ایرانی مقیم کشورمان 

باشند هم این توجه باید بیشتر شود .
 وی با اش��اره به تدوین قانون اساس��ی بر مبنای اسالم 
گفت: قانون و رهبری ما براساس موازین اسالمی تدوین 
و انتخاب شده اند و زیر سلطه اجنبی نبودن مهم ترین 

اصل در قانون ماست.
 انقالب اسالمی ثمره اس��الم انقالبی است و نمی توان 

این دو رو رک��ن را از یکدیگر تفکیک کرد و بین ش��ان 
جدایی انداخت.

 لغو کاپیتوالس�یون نماد قدرت و ش�جاعت 
ایران است

وی با اشاره به سالروز تاسیس س��پاه پاسداران یادآور 
شد: سپاهیان باید در جامعه حاضر شوند تا عزت خود 
را به مردم نش��ان دهند چراکه آنان نی��ز یکی دیگر از 
افتخار آفرینان انقالب ما هستند و بعد از آن هم تاکنون 

سپاهیان حافظان انقالب اسالمی هستند.
امام جمعه اصفهان در خاتمه درباره سالروز لغو کانون 
کاپیتوالس��یون بیان کرد: در س��ال 42 و 43 تصویب 
ش��د که آمریکایی ها در ایران در برابر اعمالی که انجام 
می دهند مسئولیت دارند و تا قبل از تصویب این قانون 
هرکسی از آمریکایی ها که مرتکب عمل جرمی در ایران 
می شد حتی یک مقام ارشد کشور را به قتل می رساند 

هیچگونه مسئولیتی در قبال کار خود نداشت.
 وی ادام��ه داد: با تصوی��ب این قانون ما نش��ان دادیم 
که همه در برابر ایران و قانون ایران یکس��ان هس��تند 
و تبعیضی که آمریکایی ها نس��بت به دیگر نژادها قائل 

بودند، برای ما معنی نداشت.
 آیت اهلل طباطبایی نژاد خاطرنش��ان کرد: سرانجام در 
اردیبهشت ماه 58 رسما این مورد در قانون ما لغو شد و 
مشت محکمی بر دهان دشمنان زده شد. امروز ما نشان 
دادیم که اگر ذره ای خطا از آنان سر بزند در مقابل شان 
ایستادگی می کنیم همانگونه که با ورود غیرقانونی به 
آب های داخلی مان سرنش��ینان آمریکایی را دستگیر 
کردیم و به همه دنیا ثابت کردیم ما هیچ ترسی از این 

آمریکا نداریم.
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اخبار

اس��تاندار اصفهان گفت: دولت تدبیر و امید کاستی ها و مش��کالت در ابعاد 
مختلف را به حداقل رسانده، اما رفع این مشکالت و کاستی ها ممکن است با 

تأخیر انجام شود.
 رسول زرگرپور در جلسه ش��ورای اداری شهرس��تان تیران و کرون اظهار کرد: 
 دول��ت تدبیر و امی��د مش��کالت، معض��الت و چالش هایی که طی س��ال های

  گذش��ته روی هم انباش��ته ش��ده را به ارث برده اس��ت. از جمله این مسایل، 
 مش��کالت فرهنگیان کش��ور اس��ت. وی با بیان اینک��ه معل��م در عالی ترین

  درج��ه ق��رار دارد ولی این قش��ر از بعد م��ادی در جای��گاه خود ق��رار ندارند، 
 افزود: دول��ت تدبی��ر و امید ب��ا وج��ود هم��ه محدودیت ها و مش��کالتی که
  دارد، می��زان اعتب��ارات ج��اری آموزش وپ��رورش را دو براب��ر ک��رده

است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: هیچ دس��تگاهی این رشد را در طول این دو سال 
نداشته و این امر نشانگر این موضوع اس��ت که دولت از قشر فرهنگیان حمایت 

می کند تا به جایگاه خود برسند.
 وی اضافه کرد: بیش از یک هزار و 100نفر از فرهنگیان زحمت کش استان در 

شهرستان تیران و کرون فعالیت می کنند.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهردار اصفهان و در حاشیه نمایشگاه 
کتاب از سیاره شهر فیروزه ای رونمایی می شود.

 سیاره شهر فیروزه ای نام اتوبوسی است که کودکان و نوجوانان می توانند در آن 
 از بسته های فرهنگی و آموزشی مانند کتاب، سینما،بازی های سالم رایانه ای 
و ... اس��تفاده کنند. این ایده ب��رای اولین بار در اصفهان ارایه ش��د و اکنون در 
حاشیه نمایشگاه کتاب مورد اس��تقبال عالقه مندان قرار گرفته است. از دیگر 
خصوصیات بارز این طرح حضور کارشناسان در این اتوبوس برای استفاده بهتر 

و ارایه پاسخ به کودکان و نوجوانان می باشد.

استاندار اصفهان:

دولت تدبیر و امید مشکالت را
به حداقل رسانده است

با حضور وزیر ارشاد و شهردار اصفهان؛

از سیاره شهر فیروزه ای
در نمایشگاه کتاب رونمایی می شود

فرمانده نیروی انتظامی:

اصفهان به الگوی فرهنگ ترافیکی کشور 
تبدیل می شود

مدیر روابط عمومی شهرداری خبر داد:

برگزاری جشن بزرگ
»روزی حالل« در باغ فدک

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

 32 درصد از نوسازی و مرمت موزه میدان
 امام علی)ع( انجام شده است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: مردم اصفهان 
بای��د همانند دیگ��ر عرصه ه��ا در فرهنگ 
ترافیک نیز الگو باش��ند و کمپین ترافیک 
ش��هر را تا رس��یدن به نتایج مطلوب ادامه 

دهند.
سردار حسین اشتری در جمع خبرنگاران 
با اشاره راه اندازی کمپین ترافیک اصفهان 
اظهار داش��ت: در این راس��تا بای��د نیروی 
انتظام��ی، پلیس راهور و م��ردم با یکدیگر 
همکاری کنند تا با فرهنگ س��ازی در این 
راه شاهد نهادینه شدن فرهنگ ترافیک در 
کشور باش��یم هر میزان به  سالمتی جامعه 
خود عالقه مندیم باید به این امر مهم توجه 

داشته باشیم. 
وی اف��زود: اس��تفاده از وس��ایل عمومی، 
دوچرخه و پیاده روی نهادینه شدن فرهنگ 
ترافیک و س��المت جامعه بسیار مؤثر است 
و به گونه ای این مس��ئله اقدامی پیشگیرانه 
به ش��مار می رود و امیدوار هس��تیم با این 

حرکتی که آغاز ش��ده ادام��ه آن را نیز در 
اصفهان و دیگر استان ها شاهد باشیم.

فرمانده نی��روی انتظامی در پاس��خ به این 
س��وال که نیروی انتظامی با عامالن ایجاد 
ناامنی در جامعه چه برخوردی دارد، تصریح 
کرد: با هر فردی که به مردم آزار برس��اند و 
خالف قان��ون عمل کند بر اس��اس قانون و 
هماهنگی قضایی با متخلف برخورد می شود 
باید دانست حق و شأن مردم ما این است که 

امنیت و آرامش داشته باشند.
س��ردار اش��تری بیان کرد: زمانی که مردم 
با س��امانه 110 تم��اس برقرار کنن��د یا به 
محل های ما رجوع و شکایت کنند بر اساس 
ش��کایت مردم و حک��م قضای��ی برخورد و 
رس��یدگی الزم را انجام می دهیم، با توجه 
به فرهنگ باالی مردم ما روز به روز ش��اهد 
کاه��ش جرائ��م هس��تیم و در این راس��تا 
اقدامات پیشگیرانه مردم نیز افزایش یافته 

است.

معاون عمران شهری ش��هرداری اصفهان از پیشرفت 
32 درصدی نوسازی و مرمت موزه میدان امام علی)ع( 
خبر داد. ای��رج مظفر افزود: بخش��ی از ای��ن موزه به 
مساحت 1500 مترمربع در دو طبقه مرمت و بیش از 
2 هزار مترمربع آن در سه طبقه در حال نوسازی است.

وی با اشاره به اینکه پروژه میدان امام علی )ع( با هدف 
رونق بخشی بافت تاریخی مرکز شهر اصفهان در سه 
فاز طراحی شده اس��ت ، نیز اظهارکرد:  فاز اول شامل 
احداث زیرگذر و فاز دوم ش��امل احداث میدان اصلی 
امام علی)ع( در س��ال های گذش��ته به بهره برداری 
رس��یده و در حال حاضر فاز سوم میدان امام علی)ع( 
ش��امل میدان جلوخان مس��جد جامع و پروژه های 

پیرامون میدان اصلی در حال اجراست.
معاون عمران شهری ش��هرداری اصفهان اضافه کرد: 
فاز سوم پروژه احیای میدان امام علی)ع( در محدوده 
32 هکتاری میدان جلوخان مسجد جامع و پیرامون 

میدان اصلی واقع شده است.
وی با اشاره به اینکه میدان جلوخان در بخش شمالی 
میدان امام علی)ع( در سه ضلع ساخته می شود، افزود: 

ضلع جنوبی میدان جلوخان ب��ه میدان امام علی )ع( 
 12A ، چس��بیده و ضلع شمالی آن شامل س��ه قطعه
11A و 31A است. مظفر با بیان اینکه عملیات اجرایی 
پروژه 11A در شمال ش��رقی میدان جلوخان مسجد 
جامع آغاز شده اس��ت، اضافه کرد: پروژه 12A نیز در 

مرحله آزادسازی است.

افزایش 2 تا 40 درصدي نرخ جابه جایي با ناوگان اتوبوسراني شهر اصفهان و 
اعمال آن در حالي اتفاق افتاده که به نظر مي رسد مصوبه شوراي شهر اصفهان 
هنوز به تأیید فرمانداري نرسیده و سوال اینجاست نرخ هایي که پشت پرده 
شهرداري و شوراي شهر اصفهان بریده و دوخته مي شود و شهروندان ناچار 
به پرداخت آن هستند آیا وجهه قانوني دارد، یا تنها با اهداف سیاسي تعیین 

و اجرا مي شود؟
 با وجود اینکه فرمانداري اصفهان حاضر به پاسخگویي در این زمینه نیست 
اما رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان در جلسه علني از قول فرماندار عنوان 
کرد: فرماندار اصفهان معتقد است مصوبه جدید شوراي شهر اصفهان مغایر 

با سیاست های عمومی دولت است.
در پیگیري چرایي افزایش ناگهاني بهاي بلیت ناوگان اتوبوس��راني اصفهان 
ابوالفضل قرباني، عضو شورا از تأیید و یا عدم تأیید مصوبه توسط فرمانداري 
اظه��ار بي اطالعي مي کن��د و خود را موظف ب��ه پاس��خگویي در این زمینه 
نمي داند. از سوي دیگر فتح اهلل معین عضو دیگر شورا با تأیید،  عدم موافقت 
فرمانداري اصفهان، لزوم تأیید این مصوبه توس��ط فرمانداري  را در اما و اگر 
عنوان مي کند و مي گوید: اختالفي براي اینک��ه مصوبات افزایش نرخ کرایه 

اتوبوس ها اصال باید به تأیید فرمانداري برسد یا خیر وجود داد.
اما چرا این اختالف نظر س��ال هاي گذش��ته بررس��ي و رفع نش��ده است؟ 
اگر در پای��ان ش��هرداري مکلف ب��ه تأیید مصوبات ش��ورا پی��ش از اجرا از 
س��وي فرمانداري ش��د چه کس��ي مس��ئول جبران ضرر مس��افراني است 
ک��ه از ابت��داي س��ال کرایه ه��ای غی��ر قانون��ي پرداخ��ت کرده ان��د؟

پیش از این معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار اصفه��ان در گفت وگو با 
رسانه ها این افزایش را در س��بد اقتصادي خانوار ناچیز عنوان کرده بود، اما 
اگر حتي متوس��ط افزایش نرخ بلیت اتوبوس را 20 درصد در نظر بگیریم،  با 
یک حساب سرانگشتي روشن می ش��ود هزینه جابه جایي یک خانواده پنج 
نفره به فرض اینکه تنها از یک خط اتوبوسراني اس��تفاده  کنند 100 درصد 
افزایش پیدا می کند در حالي که تنه��ا 14 درصد آن هم به حقوق یک نفر از 

آن ها اضافه شده است!
چرا با وجود پرداخت بخش��ي از یارانه حمل و نقل در س��ال گذشته از سوي 
دولت یازدهم و با وجود گذشت تنها یک ماه از سال 95 اعضاي شورا و مدیران 
شهري اصفهان بر عدم پرداخت یارانه ها از سوي دولت تاکید می کنند و این 

افزایش را تنها ناشي از کوتاهي دولت مي دانند؟!
ش��هردار اصفهان چندي پی��ش در جمع اصحاب رس��انه عن��وان کرده بود 
اصولگراس��ت و بدنه ش��هرداري و ش��وراي ش��هر اصفهان نی��ز متمایل به 
گرایش اصولگرایي اس��ت. این در حالی اس��ت که ش��نیده ها نیز حاکی از 
این اس��ت که افزایش بي س��رو صداي نرخ بلی��ت اتوبوس ه��ا در روزهاي 
نخس��ت س��ال جاري، فرافکني معاون حمل و نق��ل ش��هردار اصفهان در 
خصوص ع��دم افزایش بهاي بلیت در س��ال هاي گذش��ته بر خ��الف واقع؛ 
با اهداف سیاس��ي و در ت��الش بر ایج��اد نارضایتي در میان م��ردم از دولت 

پس از پیروزي حامی��ان دول��ت در انتخابات مجلس صورت گرفته اس��ت!
خبرنگار خبرگزاري ایسنا گفت و گویي با فتح اهلل معین، عضو شوراي اسالمي 

شهر اصفهان انجام داده که بخشي از آن در زیر آمده است:
-آیا مصوبه شوراي اسالمي شهر اصفهان در خصوص افزایش بهاي 

بلیت اتوبوس هاي واحد به تأیید فرمانداري اصفهان رسیده است؟
بحثي که در این خصوص مطرح مي شود این است که آیا این مصوبه نیازمند 

تأیید فرمانداري هست یا خیر.
-هر سال افزایش نرخ حمل و نقل عمومي منوط به تایید فرمانداري 

اصفهان مي شد؟
در خصوص نرخ حمل و نقل با دو قیمت مواجه هستیم؛ نخست در خصوص 
تاکس��ی ها اس��ت که بخش خصوصي محسوب می ش��وند و به طور طبیعي 
افزایش کرایه ها در این بخش باید توسط فرمانداري تأیید شود. دوم نرخ بلیت 
اتوبوس ها اس��ت که در قالب هزینه هاي خدمات طبقه بندي می شود؛ یعني 
خدماتي که شهرداري ارایه می کند و هزینه آن را بر اساس محاسبات خودش 
دریافت مي کند؛ بحثي اس��ت که مطرح مي ش��ود و در خصوص آن اختالف 
نظر وجود دارد این است که این نرخ نیازمند تأیید فرمانداري هست یا خیر؟

-با توجه به اینکه بخش�ي از ناوگان اتوبوس�راني اصفهان به بخش 
خصوصي واگذار شده است آیا افزایش بهاي بلیت در این بخش نیاز 

به تایید فرمانداري اصفهان ندارد؟
با وجود واگذاري بخشي از ناوگان اتوبوس��راني اصفهان به بخش خصوصي، 
نرخ جابه جایي کمتر از قیمت تمام شده براي بخش خصوصي است و هزینه 
جابه جایي توسط بخش خصوصي  باید از نرخ های دولتي تبعیت کند و تفاوت 

زیادي با آن نداشته باشد.
-مي فرمایید در دولت قبل این یارانه کال پرداخت نش�د، اما س�ال 
گذش�ته دولت کنوني بخش�ي از این یارانه را پرداخت کرد، با توجه 
اینکه ش�هردار معترف اس�ت که اصولگراس�ت و بدنه شهرداري و 
شوراي ش�هر نیز به این س�مت گرایش دارد، چقدر این اتفاق براي 
ایجاد نارضایتي م�ردم از دولت اتفاق افتاده اس�ت با توجه به اینکه 
هم شورا و هم شهرداري مدام بر عدم پرداخت یارانه هاي دولتي این 
بخش تاکید و آن را دلیل اصلي هزینه ها عنوان می کنند؟ چقدر این 

تصمیم با انگیزه های سیاسي گرفته شده است؟
بعید مي دانم این تصمیم با اهداف سیاسي گرفته ش��ده باشد. زیرا در زمان 
انجام این فرآیند احساس می شد ش��هرداري توان افزایش هزینه ها را ندارد 
بنابراین بخشي از آن را منتقل کرد. در دو سه سال گذشته شهرداري کارهاي 
خوبي کرده است. حدود 200 میلیارد تومان به نوسازي ناوگان حمل و نقل و 
چیزي معادل همین مبلغ را به احداث خط مترو اختصاص داده است. از سال 
گذشته مبالغي هم براي یارانه بلیت فاز نخست خط یک مترو هزینه می شود. 
من فکر می کنم در اصفهان نسبت به سایر کالنشهرها بهاي بلیت اتوبوس ها 

چندان تغییر نداشته اما انعکاس آن خوب نبوده است.

بلیت  اتوبوس ها، سیاسي گران شد؟

امام جمعه اصفهان:

اسالم انقالبی؛ یعنی در برابر دشمن باید محکم بود

مدیر رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان گفت: 
همزمان ب��ا هفته کارگر، جش��ن ب��زرگ روزی 
حالل توس��ط ش��هرداری در باغ فدک در حال 

برگزاری است.
هادی نباتی نژاد با اش��اره به اینکه به مناس��بت 
هفت��ه کارگ��ر جش��ن ها و برنامه ه��ای ویژه ای 
برای کارگران عزیزان و خانواده هایش��ان توسط 
ش��هرداری در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار 
کرد: در مناطق مختلف ش��هرداری، جش��ن ها 
و نورافش��انی های زی��ادی در این هفت��ه برگزار 

خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از این جش��ن ها که همزمان 
با شب عید مبعث آغاز شده، جشن و نورافشانی 
»روزی حالل« اس��ت که به مدت 5 شب در باغ 

فدک اصفهان در حال برگزاری است.
نباتی نژاد اضافه کرد: برنامه های مختلف و شاد و 
نورافشانی های زیبایی برای جشن روزی حالل 

در نظر گرفته شده است.
وی در پایان از کارگران و کارمندان ش��هرداری 

ب��ه هم��راه خانواده هایش��ان و همچنین عموم 
شهروندان اصفهان دعوت کرد تا در این جشن و 

نورافشانی بزرگ شرکت  کنند.
گفتن��ی اس��ت جش��ن روزی ح��الل از 15 
اردیبهشت ماه به مدت پنج ش��ب از ساعت 8 و 

30 دقیقه در باغ فدک اصفهان برگزار می شود.
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اظهار نظر جدید دانشمندان برزیلی، نگرانی ها در خصوص ویروس زیکا 
در فاصله س��ه ماه تا آغاز بازی های المپی��ک ۲۰۱۶ ریو را افزایش داده 

است.
دانش��مندان برزیلی هش��دار دادند ک��ه ویروس زیکا به عن��وان یکی از 
چالش ه��ای اصلی برگ��زاری بازی های المپیک ۲۰۱۶ می تواند بس��یار 

خطرناک تر از آن چیزی باشد که آنها در ابتدا تصور می کردند.
دکتر »رناتو س��ا« که در بیمارستان های ریودوژانیرو کار می کند، معتقد 
اس��ت که نوزادان یک پنج��م از زنان باردار می توانن��د تحت تاثیر این 
ویروس قرار بگیرند. وی در این باره گفت: انتظار این اس��ت که یک زن 
باردار به اندازه یک درصد ش��انس به دنیا آوردن نوزادی با میکروسفالی 
را داشته باشد، اما اگر ما طیف وسیعی از دیگر شرایط عصبی را در نظر 

بگیریم، این رقم به حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند.
در حال حاضر جست وجو برای پیدا کردن یک واکسن توسط دانشمندان 

در آمریکا، فرانسه، برزیل، هند و اتریش هنوز در مراحل اولیه است.
بازی های المپیک 5 آگوست )۱5 مرداد( در ریو آغاز می شود و با وجود 
آنکه کشور برزیل با توجه به قرار گرفتن در نیمکره زیکا از طریق ارتباط 
جنس��ی نیز می تواند منتقل ش��ود و این ترس حاال ایجاد ش��ده که در 
تابستان موارد مشکوک در اروپا یعنی بخش نیمکره شمالی زمین بیشتر 
ش��ود. اگرچه موارد این ویروس در برزیل کاهش پیدا کرده اما سازمان 
بهداش��ت جهانی گفته است که شرایط بالقوه برای افزایش ویروس زیکا 

در سایر نقاط جهان نیز وجود دارد.

زیکا؛ خطرناک تر از تصور
اولیه دانشمندان برزیلی

 برنامه مرحله یک هشتم پایانی
 لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

سرمربی سپاهان:

فقط روی کاغذ میزبان بودیم

همه تقابل های ژنرال-عقاب؛

قلعه علیه رحمتی

لیگ قهرمانان آسیا به مرحله یک هشتم پایانی رس��ید و بر این اساس،برنامه این 
مسابقات در این مرحله به شرح ذیل است:

الهالل عربستان - لوکوموتیو ازبکستان، النصر امارات – تراکتورسازی،
ملبورن ویکتوری اس��ترالیا – جونبوک موتورز کره جنوبی، اف سی توکیو ژاپن – 
شانگهای سیپگ چین،العین امارات – ذوب آهن،لخویا قطر - الجیش قطر،اوراواردز 

ژاپن – اف سی سئول کره جنوبی، شاندونگ یوننگ چین - سیدنی استرالیا
دیدارهای رفت سه شنبه ۲8  و چهارشنبه ۲9 اردیبهشت و مسابقات برگشت نیز 

به ترتیب روزهای 4 و 5 خرداد برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گفت: متاسفانه امتیاز میزبانی از ما 
گرفته شد.

قاسم زاغی نژاد پس از شکست تیمش برابر االتحاد عربستان، در نشست خبری 
اظهار کرد: به طور اسمی ما میزبان این دیدار بودیم اما در عمل تیم عربستانی 
میزبان بود و همه جوره از شرایط موجود سود برد.وی ادامه داد: خیلی بد است 
در دیداری که ما نام میزبان را داریم هوادارانمان نتوانند از ما حمایت کنند و جو 
ورزشگاه به نفع تیم رقیب باشد. ضمن اینکه آب و هوای عمان نیز در روند تیم 

ما خلل ایجاد کرد.
 زاغی ن��ژاد در مورد بازی نیز گف��ت: بازیکنان دو تیم نمای��ش خوبی از خود به 
نمایش گذاشتند. سپاهانی ها در این رقابت  های گروهی خیلی دیر به خودباوری 
رسیدند و ما تا آمدیم شرایط و مشکالت را پشت سر بگذاریم خیلی دیر شده بود .

 بیشتر از هر اس��تقاللی، این مهدی رحمتی اس��ت که قهرمانی استقالل را تعیین
 می کند. شماره یکی که اگر لیگ پانزدهم در استقالل نبود، شاید حاال تیم مظلومی 
صدرنشین هم نبود. بررسی عملکرد آماده ترین گلر این روزهای لیگ در تقابل با 
تیم های امیر قلعه نویی  نشان می دهد که سیدمهدی به طور متوسط هر 58 دقیقه 
یک بار مغلوب تیم های ژنرال شده است. البته رحمتی و قلعه نویی  در مس، سپاهان 
و استقالل همکاری نسبتا زیادی داش��تند و روزهای تلخ و شیرین زیادی را کنار 

یکدیگر سپری کردند.
پیروزی اول را رحمتی به دست آورد

اولین رویارویی رحمتی و قلعه نویی  در ایس��تگاه هش��تم لیگ دوم به وجود آمد. 
جمعه ۲9 آذر ماه سال 8۱ سیدمهدی هجده س��اله گلر فجری بود که ۲ بر یک از 
پس اس��تقالل اهواز امیر قلعه نویی  برآمد. رحمتی با پیراهن فجر مقابل استقالل 
اهواز و استقالل تهران طی لیگ های دوم و س��وم، 4 بازی انجام داد که حاصل آن 

ثبت یک پیروزی و ۲ تساوی و تنها یک شکست بود.
بی شکست در سپاهان

مهدی رحمتی در لیگ چهارم به س��نگربان ش��ماره یک س��پاهان تبدیل شد تا 
نصف جهانی ها در دو بازی رفت و برگشت برابر استقالل قلعه نویی  با ۲ تساوی ۲-۲ 

از زمین خارج گردند.
در لیگ هش��تم جدال مس و استقالل به خاطر حضور س��یدمهدی درون دروازه 
کرمانی ها، جذاب تر از همیشه بود. در بازی رفت درخشش رحمتی عامل پیروزی 
یک بر صفر کرمانی ها برابر تیمی ش��د که درون دروازه اش از وحید طالب لو بهره 
می برد. درواقع یکشنبه 3 شهریور ماه سال ۱387 اولین کلین شیت رحمتی برابر 

تیم قلعه نویی  رقم خورد.
البته در بازی برگشت ورق برگشت و استقالل تهران ۲ بر یک از سد مس و رحمتی 

گذشت.
کلین شیت دوم

رحمتی کلین شیت دوم خود برابر تیم های قلعه نویی  را در بازی هفته بیست وسوم 
استقالل و تراکتورسازی در لیگ یازدهم به ثبت رساند. در دیدار هفته ۲3 استقالل 
و تراکتورسازی این آبی ها بودند که با دو پنالتی مجتبی جباری )43 و 95( حریف 
را در خانه اش شکست دادند؛ آن هم در شرایطی که رحمتی ستاره استقالل بود. 
آبی ها در لیگ یازدهم نتیجه بازی رفت را ۲ بر 3 به تراکتورسازی قلعه نویی  واگذار 
کرده بودند و درخشش در بازی برگشت بهترین هدیه رحمتی به پرویز مظلومی 

بود.
رحمتی در پیکان 

مهدی رحمتی تا پیش از حضورش در پیکان عملکردی قابل قبول برابر تیم های 
امیر قلعه نویی  داشت. س��یدمهدی در بازی رفت دو تیم )یکشنبه ۲ شهریور 93( 
مغلوب ضربات خس��رو حیدری، مهدی کریمیان و سجاد ش��هباززاده شد تا آمار 
گل های خورده اش برابر تیم های ژنرال باال برود. مهدی در بازی برگشت هم روی 
ضربه دقیقه 95 سجاد شهباززاده تسلیم شد تا روی هم از تیم های قلعه نویی  ۲۰ 

گل دریافت کرده باشد.

در حاش��یه بازدید حس��ین رضازاده از سرای احس��ان، مرکز نگهداری و 
توانمند س��ازی بیماران روانی مزمن در موسسه خیریه حمایت از آسیب 

دیدگان اجتماعی کهریزک

لنز دوربین

فوتبال دستی بازی کردن حسین رضازاده

سیری در دنیای ورزش

 آگهی مناقصه 95/5
 ش��رکت مخاب��رات اس��تان اصفه��ان در نظ��ر دارد انج��ام خدم��ات عموم��ی و تخصص��ی اداره مخاب��رات تابع��ه اصفهان با ب��رآورد  
 ۲,35۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دو میلی��ارد و س��یصد و پنج��اه میلیون ری��ال ( و با س��پرده ش��رکت در مناقصه ب��ه مبل��غ 94,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
را بصورت مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت 

ایمنی پیمانکاری و تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون , کار و رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید.
 از تاری��خ 95/۲/۱4 لغای��ت 95/۲/۲5 جه��ت دریاف��ت اس��تعالم ارزیاب��ی و اس��ناد مناقص��ه با در دس��ت داش��تن فی��ش واریزی به

  مبل��غ 5۰,۰۰۰ ریال به حس��اب ج��اری ۱۶4۰74۰7۶۲ بانک ملت ) شناس��ه واری��زی ۱3۰۰۰8۰۱۱۲7۱9۲( به این ش��رکت واقع 
 در خیاب��ان چهارباغ ب��اال , س��اختمان ش��ماره ۲ , ات��اق ۲۱۶,مدیریت ت��دارکات و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس س��ایت

 اینترنتی شرکت  WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  3۶۶۶۰۱4۱ تماس حاصل نمایند. 
 متقاضی��ان حداکثر ت��ا دو هفت��ه پ��س از آخرین مهل��ت دریافت اس��ناد فرص��ت دارن��د پاکته��ای تکمیل ش��ده را به همراه س��ایر 

مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه : 

1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمینی باشد.

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی میشود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.
4- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 5۱% سهم ارزشی کار برای طرف 

ایرانی میسر خواهد بود.

شرکت مخابرات استان اصفهان

نوبت دوم
شرکت مخابرات استان اصفهان 

)سهامی خاص(

حمید سوریان با کسب سومین پیروزی خود در رقابت های گزینشی ترکیه ضمن راهیابی به فینال،  تنها سهمیه باقیمانده 
کشتی فرنگی ایران را نیز به چنگ آورد.

آخرین مرحله رقابت های کش��تی گزینش��ی المپیک، از دیروز در شهر اس��تانبول ترکیه آغاز ش��د که حمید سوریان با 
 کسب سه پیروزی متوالی راهی فینال شد و س��همیه وزن 59 کیلوگرم کش��تی فرنگی ایران در المپیک را به دست آورد. 
حمید سوریان پس از استراحت در دور نخست با کسب دو پیروزی برابر حریفانی از کرواسی و آلمانی به نیمه نهایی رسید. 
وي در این دیدار هم موفق شد »دیمیترو تسیمبالیک« از اوکراین را در زمان کمتر از یک دقیقه با نتیجه 8 بر صفر از پیش 
رو بردارد و با راهیابی به دیدار فینال،  تنها سهمیه باقیمانده کشتی فرنگی را نیز کسب کند. سوریان تا پیش از نیمه نهایی 
موفق شده بود، »ایوان لیزاتوویچ« از کرواس��ی را با نتیجه 9 بر صفر از پیش رو بردارد و سپس »اریک ویسز« از آلمان را با 

نتیجه 8 بر صفر شکست دهد.
حمید سوریان پس از ناکامی در رقابت های جهانی ۲۰۱5 الس وگاس و سپس رقابت های گزینشی قزاقستان و مغولستان، 
تنها یک فرصت دیگر برای کسب سهمیه المپیک داشت که توانس��ت در رقابت های گزینشی استانبول،  طلسم ناکامی را 

بشکند و تنها سهمیه باقیمانده المپیک را نصیب کشتی فرنگی ایران کند.

ملي پوش اسبق تیم کشتي آزاد ایران پنجشنبه شب به دلیل ایست قلبي،  دار فاني را وداع گفت.
علیرضا رضایي سخنگوي فدراسیون کشتي با تایید این خبر اظهار داشت: علی بیک محمد نژاد یکي از آزادکاران 
پیشین تیم نوجوانان ایران که عناوین مختلفي در سطح کشور و همچنین آسیا نیز داشت پس از مدت ها تحمل 

بیماري، به دلیل ایست قلبي درگذشت.
مرحوم محمدنژاد که سال ۱38۲ در مسابقات قهرماني آسیا 
با کس��ب مدال طال توانس��ت تیم ایران را به عنوان قهرماني 
برس��اند از مدت ها قبل به دلیل بیماري شدید ریوی و غدد 
لنفاوي در بیمارس��تان بس��تری بود اما تالش پزشکان مانع 
پیشرفت بیماري او نشد تا اینکه وي چندي پیش به کما رفت.

البته به گفته خانواده مرحوم محمدن��ژاد او به تازگي از 
کما خارج شده بود، اما شدت بیماري به حدي بود که وي 
 در نهایت تسلیم این بیماري شد و به دلیل ایست قلبی

 دار فاني را وداع گفت.

طلسم  شکنی نابغه در استانبول؛

سوریان هم المپیکی شد
ملي پوش اسبق کشتي ایران درگذشت

همه لسترهای دنیای ورزش؛

غیرقابل پیش بینی ترین اتفاقات تاریخ ورزش جهان 
در تاری��خ ورزش جه��ان ب��ه خص��وص فوتبال ک��م نبوده، 
خاطراتی که توسط بیگانه ها و بی نام و نشان های آن رشته 
ورزش��ی رقم خورده و کس��ی هرگز وقوع آنها را پیش بینی 

نکرده بود و باور نداشت.
ذات ورزش همی�ن اس��ت، قرار نیس��ت همیش��ه معروف ها 
و ثروتمن��دان به پ�یروزی برس��ن�د، حت�ی قرار هم نیس��ت 
همیش��ه حق به حق دار برس��د الاقل در فوتبال که این طور 

بوده است!
ب��ه عنوان مثال در جام جهانی ۲۰۰۲ هرگز حق کره جنوبی 
نبود که به جمع 4 تیم برتر دنیای فوتبال برسد اما رسید و با 
این که بعد از ۱۰ سال دست متقلبین رو شد ام�ا آب هم از 
آب تکان نخ�ورد و جام قه�رمانی در موزه سئول باقی ماند.

مثال دیگری از این دس��ت می توان��د اعطای میزبانی به قطر 
برای جام جهانی باشد که همه دنیا حتی موجودات احتمالی 
کرات دیگر هم مطمئن شدن این میزبانی با حساب و کتاب 
نبوده و پای رش��وه به میان آمده اما باز هم آب از آب تکان 

نخورد.

پی��ش از آغاز لیگ برتر انگلیس، وقتی نظرس��نجی ها درباره 
احتماالت برخی اتفاقات نش��ان از رس��یدن کیم کارداشیان 
به ریاس��ت جه��وری آمریکا به احتمال ی��ک در ۲۰۰۰ بود، 
احتمال قهرمان شدن لسترسیتی در لیگ برتر یک در 5۰۰۰ 
ثبت ش��د، کارشناسان زبده و صاحب قلم در فوتبال انگلیس 
نوش��تند: لستر س��یتی در بهترین حالت س��قوط نمی کند و 
در لی��گ برت��ر می ماند، آنها اگر در لیگ بمانند باید جش��ن 
بگیرند اما ای��ن تیم قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلیس ش��د 

تا رسانه های ورزشی این کشور مدتی در سکوت قلم بزنند.
در تاری��خ ورزش جه��ان از ای��ن اتفاق��ات غی��ر قابل پیش 
بینی کم رخ نداده و ش��اید یک��ی از بهترین مثال ها در این 
خصوص، قهرمانی تیم مل��ی فوتبال یونان در جام ملت های 
 ی��ورو ۲۰۰4 باش��د. یون��ان در آن س��ال عالی ب��ود و البته

 نتیج��ه گرا، اما به هر ح��ال چیزی که در تاریخ ماند، همان 
تابلوی نتایج بود و بس.

س��ال  در   Manresa بس��کتبال  تی��م  ش��دن  قهرم��ان 
۱998 در لی��گ اس��پانیا نی��ز یک��ی از همی��ن اتفاق��ات 

ب��ود، جای��ی ک��ه خیلی ه��ا گم��ان می کردن��د ای��ن تی��م 
ن��دارد. را  بس��کتبال  لی��گ  در  شایس��ته حض��ور  حت��ی 

پیروزی راجر والکویاک در توردو فرانس سال ۱95۶ از دیگر 
حوادث مش��ابه بود، یک قهرمان مس��ن و پا به سن گذاشته 
ک��ه تمامی مدعیان آن روزهای دوچرخه س��واری را پش��ت 
س��ر گذاشت و به قهرمانی رس��ید. هیچ کس باور نداشت که 

والکویاک به قهرمانی در توردوفرانس دس��ت پیدا کند، حتی 

خیل��ی از خبرن��گاران پیش از آن رقابت ها نوش��ته بودند، او 
هرگز به خط پایان مسابقات هم نخواهد رسید و باید برایش 
یک آمبوالنس اختصاصی در نظر گرفته ش��ود، او اما قهرمان 

شد!
قهرمانی دانمارک در ج��ام ملت های اروپا ۱99۲ نیز چیزی 
ش��بیه قهرمانی لسترسیتی در لیگ برتر انگلیس بود، در آن 
سال چه کسی تصور می کرد، دانمارک بتواند قهرمان فوتبال 

قاره سبز باشد؟
از این دس��ت می ش��ود به بوریس بکر اسطوره تنیس جهان 
اش��اره کرد که هنوز هم نامش یک اعتبار مسلم برای دنیای 

تنیس است و حتی بکر بازنشسته نیز همچنان اعتباری برای 
داشتن حامی مالی است.

لسترس��یتی نیز به چیزی رس��ید که هرگ��ز در پیش بینی 
کارشناس��ان نمی گنجی��د، رانیری به مق��ام پدرخواندگی و 
مافی��ای خوش اخ��الق قوتبال جزیره نایل ش��د و روبا ه های 
بی ادعای لس��تر درس خوبی به ثروتمندان و ستارگان لیگ 

برتر دادند.

رییس فدراس��یون جانبازان و معلولین اع��الم کرد: باالترین 
افتخار یک ورزشکار ملی، حضور در صحنه پارالمپیک است و 
ارزش این افتخار را نباید با دادن وعده های مالی زیر سوال برد.

محمود خس��روی وفا در رابطه با حمایت مس��ئوالن وزارت 
ورزش از کاروان اعزام��ی به پارالمپیک ری��و و حضور آنها در 
اردوهای تیم ملی اظهار کرد: این حضور باعث افزایش انگیزه 
و روحیه ورزشکاران اعزامی به پارالمپیک می شود و موجب 
می گردد تا توان خود را برای مدال آوری در صحنه پارالمپیک 
چند برابر کنند. به طور قطع این گونه بازی ها شرایط خوبی را 

برای ورزشکاران و موفقیت آنها فراهم خواهد کرد.
وی درباره وضعیت تیم ملی پارالمپیک نسبت به لندن گفت: 
پیش بینی من این اس��ت که ما در این دوره شرایط بهتری را 
نسبت به لندن خواهیم داش��ت. همان طور که از نظر کمیت 
و افزایش تعداد س��همیه ها وضعیت خوبی را نسبت به لندن 
داریم، از نظر م��دال آوری نی��ز مطمئنا روند رو به رش��دی 

خواهیم داشت.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا کمیته ملی پارالمپیک 
همانند کمیته مل��ی المپیک برای ورزش��کاران مدال آور در 
رقابت های پارالمپی��ک وعده های مالی خواه��د داد یا خیر 
افزود: من هیچ وقت دوس��ت ندارم مس��ایل ملی را با پاداش 
مداخله دهم و ارزش پیراهن ملی را با دادن پاداش زیر سوال 
ببرم زیرا با دادن وعده پاداش مس��ایل اعتقادی ورزشکار زیر 
سوال می رود. ما نباید با پافش��اری کردن روی مسایل مالی 

بخواهیم انگیزه ورزشکار را برای مدال آوری در صحنه المپیک 
یا پارالمپیک چند برابر کنیم. کس��ی که ب��ه صحنه المپیک 
یا پارالمپی��ک راه پیدا می کند قطع��ا در برابر تالش هایی که 
انجام می دهد، پاداش خود را دریاف��ت خواهد کرد، اما اینکه 
بخواهیم به ورزشکار این مسئله را بقبوالنیم که با کسب مدال 

پاداش بیشتری را دریافت خواهد کرد این مسئله به ورزشکار 
لطمه می زند و افتخارات وی را زیر س��وال می برد. ما باید به 
ورزشکار این مسئله را بقبوالنیم که باالترین افتخار، پوشیدن 
لباس تیم ملی است و برای حفظ این لباس باید با تمام توان 
تالش کرد و بتوان در صحنه پارالمپی��ک بهترین عملکرد را 

از خود نشان داد.
خسروی وفا خاطرنشان کرد: به اعتقاد من شارژ مالی ورزشکار 
در ش��رایط کنونی وضعیت خوب��ی را برای او رق��م نمی زند. 
هرچقدر ما مس��ایل مالی را بزرگ تر کنی��م و روی آن تاکید 
داشته باش��یم، قطعا این مسئله به ورزش��کار لطمه می زند و 
خطاهای وی را در صحنه رقابت بیشتر می کند. ما نباید فضای 
مسایل اعتقادی و ملی را با س��نگین کردن پاداش بی ارزش 
کنیم. اگر امروز اسپانسری آمده و حرف از کفش طالیی و یا 
سایر مسایل به ورزشکاران مدال آور می زند، این با ارزش ملی 

تناسب ندارد و نتیجه کار را بی ارزش می کند.
رییس کمیته مل��ی پارالمپیک در پایان اف��زود: من همواره 
س��عی کردم ارزش ورزش��کار را با همان توانمن��دی که در 
صحنه رقابت ها به نمایش می گذارد و موفق به کس��ب مدال 
 می ش��ود، به همان طریق و به ش��کل بهتری پاسخگو باشم.
  از اینک��ه بخواه��م قب��ل از حض��ور ورزش��کار در صحن��ه

 پارالمپیک وعده ه��ای مالی زی��ادی بدهم، این با ش��رایط 
 کمیت��ه پارالمپیک همخوان��ی ن��دارد و من ای��ن را به نفع 
 ورزش��کار نمی دان��م. ورزش��کار بای��د بتوان��د ب��ا روحی��ه 
 مبارزه طلب��ی خ��ود و ب��ا ف��داکاری زی��اد به مدال دس��ت

 پیدا کند و این قطعا سبب می ش��ود تا ورزشکار بدون چشم 
داشت مالی و بدون اینکه به پاداش فکر کند، تنها مدال آوری 
را هدف اصلی خود در صحنه المپی��ک و پارالمپیک در نظر 

بگیرد.

خسروی وفا:

کفش طال با ارزش های ملی تناسب ندارد
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مفادآرا
2/193 آگهي موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئين نام��ه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-برابر راي شماره 139460302012003683 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله 
اله دادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 7  در يك باب ساختمان تحتانی مغازه 
فوقانی مسكونی به مس��احت 95.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر اله 

دادی محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139460302012004211 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
يبلوئي فرزند غالمعباس بشماره شناس��نامه 56  در يك باب خانه به مساحت 
161.84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در 

داران خريداري از مالك رسمي آقاي جعفرقلی سلطانی محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره 139460302012004257 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
وفادار سفتجاني فرزند نوروزعلي بش��ماره شناسنامه 1150021527  در يك 
باب خانه به مساحت 225.84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي 
از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز پرچمی محرز 

گرديده است.
4-برابر راي شماره 139460302012004206 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم كبري 
رستمي حصوري فرزند احمد علي بشماره شناسنامه 822   در يك باب خانه به 
مساحت 175.61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12اصلي 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عباس بديعی محرز گرديده است.

5-برابر راي شماره 139460302012004218 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي 
دوست محمدي فرزند درويشعلي بشماره شناسنامه 1454  در يك باب خانه به 
مساحت 98.50 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  
واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد باقر دوست محمدی محرز 

گرديده است.
6-برابر راي ش��ماره 139460302012004213 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمدمهدي حاتمي داراني فرزند عباس بشماره شناسنامه 81  در يك باب خانه 
به مساحت 587.61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عباس حاتمی محرز گرديده است.

7-برابر راي شماره 139460302012004202 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سوسن 
داروني فرزند بهرام بشماره شناسنامه 95  در يك باب خانه مساحت 184.04 
مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر قلی خان سلطانی محرز گرديده است.
8-برابر راي شماره 139460302012004154 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يعقوب 
رحيمي فرزند محمد بشماره شناس��نامه 91 در يك باب خانه به مساحت 198 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1508 فرعي از11اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد رحيمی محرز گرديده است.
9-برابر راي ش��ماره 139460302012004157 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
مريم محمديان داراني فرزند حسن بشماره شناس��نامه 134  در يك باب خانه 
به مساحت 247.21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1787 فرعي از 12 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عيدی محمد بهارلومحرز 

گرديده است.
10-برابر راي ش��ماره 139460302012004160 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عباس قربانيان داراني فرزند شعبان بشماره شناسنامه 1776  در يك باب خانه 
به مس��احت 133.05 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 55 فرعي از 12 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي محمدعلی شيخی محرز 

گرديده است.
11-برابر راي ش��ماره 139460302012004169 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
علي اصغر علي باباداراني فرزند محمدعلي بش��ماره شناسنامه 15  در يك باب 
خانه به مساحت 103 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 199 فرعي از 12 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي سيد عزت اله مصطفوی 

محرز گرديده است.
12-برابر راي ش��ماره 139460302012004172 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
احمدرضا غريبي فرزند فالمرز بشماره شناس��نامه 2678  در يك باب خانه به 
مساحت 9.77 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي حيدرقلی برونی محرز گرديده است.
13-برابر راي شماره 139460302012004175 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فالمرز 
غريبي فرزند بهزاد بشماره شناسنامه 33  در يك باب خانه به مساحت 24.55 
مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبی درخشنده محرز گرديده است.
14-برابر راي ش��ماره 139460302012004138 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت مل��ك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي 
آقاي سيدفتاح عبداللهي فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 2055  در يك باب 
مغازه به مساحت 19.41 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 783فرعي از 
11اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي علی اصغربديعی محرز 

گرديده است.
15-برابر راي شماره 139460302012004053 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي بيژن 
مؤمني فرزند جليل بشماره شناس��نامه 3 در يك باب خانه به مساحت 178.75 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمود احمدی محرز گرديده است.
16-برابر راي ش��ماره 139460302012004195 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمدرضا شيخي فرزند علي بشماره شناس��نامه 3905  درسه دانگ يك باب 
مغازه به مساحت 17.36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 20 فرعي از 11 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي مرتضی دادگستر محرز 

گرديده است.
17-برابر راي ش��ماره 139460302012004192 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عزت اله دوست محمدي بوئيني فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 1001  در 
يك باب خانه به مساحت 414.14 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج مرتضی عالئی 

محرز گرديده است.
18-برابر راي ش��ماره 139460302012004200 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مرتضي زالي بوئيني فرزند علي بشماره شناس��نامه 776  در يك باب خانه به 
مساحت 232.09 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  
واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي مرتضی دوست محمدی محرز 

گرديده است.
19-برابر راي ش��ماره 139460302012004163 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت مل��ك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي 
آقاي علينقي سليمي فرزند حس��ينعلي بشماره شناسنامه 7  در يك باب خانه به 
مساحت 345.73 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 202 اصلي  
واقع در ششجوان خريداري از مالك رس��مي آقاي علی حسين سليمی محرز 

گرديده است.
 20-برابر راي ش��ماره 139460302012004166 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد حسين سليمي فرزند حسين علي بشماره شناسنامه 16 صادره از در يك 
باب خانه به مس��احت 498.37 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 202 اصلي  واقع در شش��جوان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين علی 

سليمی.
21-برابر راي شماره 139460302012004178 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
سلطاني ورنوسفادراني فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 104  درچهار دانگ 
يك باب باب مغازه به مساحت 161.95 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
816 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي نعمت اله 

سلطانی محرز گرديده است.
22-برابر راي شماره 139460302012004181 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي داود 
سلطاني ورنوسفادراني فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 294  دردودانگ يك 
باب مغازه به مساحت 161.95 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 816فرعي 
از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي نعمت اله سلطانی 

محرز گرديده است.
23-برابر راي ش��ماره139460302012004184 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عباس محسني فرزند حسن بشماره شناسنامه 73 در يك باب خانه به مساحت 
189.87 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12اصلي  واقع در 
داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسن حسين محسينی محرز گرديده است.

24-برابر راي شماره 139460302012004141 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايغالمرضا 
س��ليماني داراني فرزند اسداله بشماره شناس��نامه 2501  داران در ششدانگ 
كارگاه تيرچه و بلوك و انبار مصالح س��اختمانی به مساحت 11947 مترمربع  
مفروز و مجزي ش��ده از پالك 5 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از 

مالك رسمي آقاي صدريجان صفريان محرز گرديده است.
25-برابر راي ش��ماره139460302012004356 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مرتضي قجاوندبلتيجه ئي فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 2018  در يك باب 
خانه به مساحت 209.97 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 446 فرعي 
از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقايمحمود مردانی 

محرز گرديده است.
26-برابر راي شماره139460302012004229 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايحيدر علي 
هاشمي فرزند ولي اله بشماره شناس��نامه 2232  درسه دانگ يك باب خانه به 
مساحت 241.74 مترمربع  و مجزي شده از پالك 711 فرعي از 11 اصلي  واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد هاشمی محرز گرديده است.
27-برابر راي شماره139460302012004226 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايسيدروح 
اله اكبري مياندشتي فرزند سيدحسين بشماره شناسنامه 37 در يك باب خانه 
به مساحت 24.44 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  
واقع در مياندش��ت خريداري از مالك رس��مي آقاي محمدعلی رضايی محرز 

گرديده است.
28-برابر راي ش��ماره 139560302012000072 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
غالمحسين سليماني داراني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 27  در سه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 321.74 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2.11 
فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي حسن شيخ 

دارانی محرز گرديده است.
29-برابر راي ش��ماره 139560302012000074 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
پريگل بهرامي داراني فرزند جعفر بش��ماره شناسنامه 10 درسه دانگ يك باب 
خانه به مساحت 321.74 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 2.11فرعي 
از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي حسن شيخ دارانی 

محرز گرديده است.
30-برابر راي ش��ماره 139560302012000078 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت مل��ك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي 
آقايسيد كمال حسيني داراني فرزند س��يد ابراهيم بشماره شناسنامه 1  در يك 
باب مغازه به مساحت 25.92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 72 فرعي 
از 11اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينی 

محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره139560302012000082 هيات اول موضوع قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فرهاد 
شاهسوني فرزند حسن بشماره شناسنامه 3997  در يك باب خانه به مساحت 
201.85 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي  واقع در 

افوس خريداري از مالك رسمي آقاي رضا نصيری محرز گرديده است.
32-برابر راي شماره 139560302012000085 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هوشنگ 
فرخوند فرزند محمد بشماره شناسنامه 5270  در يك قطعه زمين مزروعي به 
مس��احت 279414.54 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 97 
اصلي  واقع در خويگان. خريداري از مالك رس��مي آقاي فض��ل اله كيان ارثی 

محرز گرديده است.
33-برابر راي ش��ماره 139560302012000033 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
علي بخش محمد خاني فرزند ميرزا قلي بشماره شناسنامه 16  در يك باب خانه  
به مساحت 289.22 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  
واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي شهرداری و مالكين اوليه  محرز 

گرديده است.
34-برابر راي ش��ماره 139560302012000088 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد احمدي فرزند علي بشماره شناس��نامه 1847  در يك باب مغازه فوقانی 
مسكونی به مس��احت 126.72 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي حيدر اقاشفيعی 

محرز گرديده است.
35-براب��ر راي ش��ماره139560302012000091هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عليرضا ماندني فرزند اميدعلي بشماره شناس��نامه 1349  در يك باب خانه به 
مساحت 99.65 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي  
واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي مرتضی دوست محمدی محرز 

گرديده است.
36-برابر راي شماره 13956030201200094 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي س��عيد 
مريدي فرزند محمدرضا بش��ماره شناس��نامه 2  در يك باب خانه به مساحت 
226.58 مترمرب��ع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرع��ي از 62 اصلي  واقع 
در س��مندگان خريداري از مالك رس��مي آقاي حاج محمد كرمی و غيره محرز 

گرديده است.
37-برابر راي شماره 134560302012004260 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي 
گلچين فرزند قدم بشماره شناس��نامه 68 در يك باب خانه به مساحت 147.95 
مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي قدم گلچين محرز گرديده است.
38-برابر راي ش��ماره 139560302012000066 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سيدجعفر حسيني داراني فرزند سيد ابراهيم بشماره شناسنامه 19  در يك باب 
مغازه به مساحت 27.57 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 72 فرعي از11 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينی محرز 

گرديده است.
39-برابر راي شماره 139560302012000069 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
شيخي داراني فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 103  در يك باب مغازه فوقانی 
مسكونی به مساحت 405.74 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك455فرعي 
از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي براتعلی شيخی محرز 

گرديده است.
40-برابر راي ش��ماره 139560302012000005 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
جواد رحماني داراني فرزند سعداله بشماره شناسنامه 633 در يك باب خانه به 
مساحت 149.79 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  
واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي جعفر قلی خان س��لطانی محرز 

گرديده است.
41-برابر راي ش��ماره 1395560302012000008 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسن رشيدي آشجردي فرزند اميرآقا بشماره شناسنامه 552 در يك باب خانه 
به مساحت 487 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از8 اصلي  واقع 

در اشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي خليل معروفی محرز گرديده است.
42-برابر راي شماره 139560302012000014 هيات  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي كيامرث 
قريبي فرزند ابوطالب بش��ماره شناس��نامه 31  درس��ه دانگ يك باب خانه به 
مساحت 179.94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3020 فرعي از 12 اصلي  
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي رمضان لكی محرز گرديده است.

43-برابر راي ش��ماره139560302012000011 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
شوكت گلهراني داراني فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 2385  درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 179.94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3020 
فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي رمضان لكی 

محرز گرديده است.
44-برابر راي ش��ماره 139560302012000042 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد هاشمي فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 7  درسه دانگ يك باب خانه به 
مساحت 241.74 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 711 فرعي از 11 اصلي  
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز حيدری محرز گرديده است.

45-برابر راي شماره 139560302012000017 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدر 
محسني فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 34  در يك باب خانه به مساحت 
465.51 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 7 فرع��ي از 4 اصلي  واقع در 

دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي وراث اختر عبدالهی محرز گرديده است.
46-برابر راي ش��ماره 139560302012000020 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
ظهير جهانگيري فرزند رحمت بشماره شناسنامه 1  در يك باب خانه به مساحت 

918.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 157اصلي  واقع در 
بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي باقرجهانگيری و غيره محرز گرديده است.

47-برابر راي شماره 139560302012000024 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين 
جمالوند فرزند عليمراد بشماره شناس��نامه 665  در يك باب خانه به مساحت 
169.91 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 435 فرعي از 11 اصلي  واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي قدمعلی زمانی محرز گرديده است.
48-برابر راي ش��ماره 139560302012000027 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
خدابخش كريمي فرزند برات بش��ماره شناس��نامه 2686  در يك باب خانه به 
مساحت 212.20 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 8 فرعي از 60اصلي  
واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي جواد مهرابی محرز گرديده است.

49-برابر راي شماره 139560302012000030 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم 
قاسمي فرزند محمد بشماره شناسنامه 6  در يك باب خانه به مساحت 733.55 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقايسيد مصطفی موسوی محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139560302012000036 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي بهمن 
بهرامي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 607  در يك باب خانه به مساحت 
299.43 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3. فرعي از 149 اصلي  واقع در 
مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عزت اله مرتضائی محرز گرديده است.

51-برابر راي شماره 13931144020120000342 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت مل��ك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي 
آقاي يوسف ميرزائي فرزند بهرام بشماره شناسنامه 161  در يك باب خانه به 
مساحت 214.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4اصلي  واقع 

در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي علی اكبر رفيعی محرز گرديده است.
52-برابر راي ش��ماره 139560302012000045 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مصطفي بهمن زياي فرزند حيدرعلي بشماره شناسنامه 409 صادره از در يك 
باب خانه به مس��احت 178.38 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاياصغر حسن خانی 

محرز گرديده است.
53-برابر راي ش��ماره 139560302012000051 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سيدعلي حس��ين صالحي فرزند سيدحسين بشماره شناس��نامه 351  در يك 
باب خانه به مس��احت 193.39 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رس��مي آقاي محمد خانجانی 

محرز گرديده است.
54-برابر راي شماره 139560302012000048 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي 
صالحي فرزند محمد بشماره شناسنامه 7  در يك باب خانه به مساحت 145.71 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد صالحی محرز گرديده است.
55-برابر راي ش��ماره 139560302012000097 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اردشير فرخ وند فرزند فرج اله بشماره شناس��نامه 1095  در يك باب خانه به 
مس��احت 228.96 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  
واقع در سمندگان خريداري از مالك رس��مي آقاي حاج عليرضا مرادی محرز 

گرديده است.
56-برابر راي شماره139560302012000100 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد 
رضا صادقي فرزند محمد صادق بشماره شناس��نامه 471 در يك باب خانه به 
مس��احت 689.38 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي 
واقع در چادگان خريداري از مالك رس��مي آقاي ش��كراله بهمن زياری محرز 

گرديده است.
57-برابر راي شماره139560302012000054 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
مهرابي كوشكي فرزند قربانعلي بشماره شناس��نامه 701  در يك باب خانه به 
مساحت 203.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي  
واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي عزيزاله زمانی محرز گرديده است.

58-برابر راي ش��ماره 139560302012000057 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اكبر ايران نژادورنوسفادراني فرزند س��يف اله بشماره شناسنامه 25034  در 
يك باب خانه   به مساحت 212.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي 
از 206اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رس��مي آق��اي نصراله زمانی 

محرز گرديده است.
59-برابر راي ش��ماره 139560302012000060 هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
تيمور شيردل فرزند احمد بشماره شناس��نامه 47  در سه دانگ يك باب انباری  
به مس��احت 280.98 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 206 
اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رس��مي آقاي محمد خس��روی محرز 

گرديده است.
60-برابر راي شماره 139560302012000061 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
رضا خانجاني افوسي فرزند منوچهر بشماره شناسنامه2 در سه دانگ يك باب 
انباری به مس��احت 280.98 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 
206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمد خسروی محرز 

گرديده است.
  لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي ش��ود 
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانندازتاريخ انتش��اراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضاي��ي تقديم نمايند.بديهي اس��ت درصورت 
انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالكيت صادر 

خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول : 18/ 2 /1395     تاريخ انتشار نوبت دوم :   1 / 1395/3  

م الف 53 محمدشيخ سليمانی-كفيل ثبت فريدن
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اخبار کوتاهخبر

  یک زن کالهب��ردار در ش��یراز هن��گام خری��د و ف��روش خودرو ب��ه فریب 
طعمه هایش دست می زد.

سرهنگ سیروس حیدری رییس پلیس آگاهی استان فارس گفت: یک شیرازی 
که قصد  فروش یک دستگاه خودرو زانتیا را داشته آگهی خود را در سایت دیوار 

درج می کند.
 وی ادامه داد: فردی که خ��ود را دالل خرید و فروش خودرو معرفی می کند با 
شخص فروش��نده تماس و اظهار می کند قصد خرید خودرو را برای یک خانم 
دکتر که متخصص زنان و زایمان اس��ت  دارد که با گذاش��تن قرار به در منزل 
فروش��نده مراجعه می کنند.رییس پلیس آگاهی اس��تان ف��ارس اظهار کرد: 
پس از مراجعه این دونفر به در منزل فروش��نده، با مش��اهده خودرو فردی که 
خود را دالل خرید و ف��روش خودرو معرفی کرده بود از فروش��نده می خواهد 
س��وئیچ خودرو را به خانم دکتر بدهد تا با آن دور بزند.سرهنگ حیدری ادامه 
داد: پس از آن خانم��ی که با خودرو برای دور زدن رفته ب��ود باز نمی گردد آن 
فرد از فروش��نده می خواهد برای نوش��تن قولنامه به مطب خانم دکتر بروند 
که پس از رفت��ن به یکی از مجتمع ه��ای واقع در مرکز ش��هر، یک فقره چک 
به مبل��غ پنجاه و چهارمیلی��ون تومان به ن��ام خانم خریدار و ی��ک قولنامه به 
فروش��نده می دهد.وی گفت: فردای آن روز که فروشنده خودرو چک را برای 
وصول به بانک می برد متوجه می ش��ود حس��اب ایش��ان خالی است و پس از 
 بررس��ی مش��خص ش��د هر دو نفر کالهبردار بوده و خانم مذکور اصال  دکتر 

نیست.
رییس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: در ادامه تحقیقات  دو نفر دیگر از 
شهروندان که به همین شیوه مورد کالهبرداری واقع شده بودند نیز به پلیس 
آگاهی مراجعه و اظهار کردند ای��ن دو کالهبردار با همین ش��گرد از آنها یک 

دستگاه ال ای دی و یک دستگاه خودرو نیسان پیکاپ کالهبرداری کرده اند.
موض��وع  حساس��یت  ب��ه  توج��ه  ب��ا  گف��ت:  حی��دری   س��رهنگ 
شناسایی و دس��تگیری متهمان در دس��تور کار ماموران قرار گرفت و با انجام 
اقدامات اطالعات��ی، محل اختفاء مته��م خانم کالهبردار به ن��ام »ل – الف« 

شناسایی، دستگیر و با  قرار تامین مناسب روانه زندان شد.

زنی جوان که با هک حس��اب کاربری یکی از آشنایان خود در شبکه اجتماعی 
تلگرام اقدام به ارسال پیام های غیرمتعارف می کرد، دستگیر شد.

 سرهنگ ولی اهلل گنجیان مقدم رییس پلیس آمل گفت: شخصی با مراجعه به 
مراجع قضایی مبنی بر اینکه یک ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام با نفوذ به 
سامانه های رایانه ای و مخابراتی اقدام به هک حساب کاربری اش کرده  و موضوع 
در دستور کار ماموران قرار گرفت.وی افزود: مجرم زنی جوان است و در شبکه 
اجتماعی تلگرام عضویت داشته و طعمه  اش که از آش��نایان وی است از روی 
کنجکاوی با پیام تهدیدآمیز و به واس��طه مهندسی اجتماعی حساب کاربری 

تلگرام وی را هک کرد.

جسد حلق آویز مرد 40ساله ای در یک منزل مسکونی در حالی کشف شد که 
همسر وی مدعی بود شوهرش خودکشی کرده است.

  همس��ر متوفی که خود رابه مأموران کالنتری کاظم آباد مش��هد شاهد عینی 
ماجرای خودکش��ی ش��وهرش معرفی کرد، در این زمینه گفت: او قصد داشت 
منزل مسکونی را بفروشد تا کسب و کاری راه بیندازد، به همین خاطر با یکدیگر 
مشاجره داش��تیم، اما او وقتی صبح از خواب بیدار شد، بس��یار عصبانی بود، به 
طوری که استکان را شکس��ت و س��رش را زخمی کرد، ولی باز هم آرام نشد تا 
این که با یک رشته طناب، خود را از حفاظ در اتاق حلق آویز کرد! خواستم مانع 
شوم اما او با چاقویی که در دست داشت، مرا تهدید کرد که نزدیک نشوم. وقتی 
با فریاد کمک خواس��تم که او دیگر جان خود را از دس��ت داده بود.این گزارش 
 حاکی است: به دستور قاضی شعبه 211 دادسرای مشهد، جسد این مرد که آثار

 خودزنی های التیام یافته زیادی روی بدنش وجود داش��ت، برای تعیین علت 
دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و بررسی ها در این باره ادامه یافت.

راز داللی خانم دکتر با حساب خالی

یک زن هکر تلگرام بود

کشف جسد مرد 40ساله
در منزل مسکونی

ماموران زمانی که مرد شیش��ه ای را دستگیر می کردند، 
نمی دانس��تند او ب��ا بلعیدن ق��رص، س��یمکارت، کابل 
یو. اس. بی و فلش مموری قصد انتقال این وس��ایل را به 
داخل زندان دارد. چند روز پیش مام��وران اداره مبارزه 
با موادمخدر ویژه غرب اس��تان تهران هنگام گشت زنی 
در یکی از محله های جنوبی شهرستان شهریار به مردی 
مش��کوک ش��دند که در حال جمع آوری ضایعات بود. 
مام��وران این مرد را بازداش��ت و با خود ب��ه اداره پلیس 

منتقل کردند.
 در این مرحله ماموران زمانی که او را مورد بازرسی بدنی 
قراردادند، 600 گرم شیش��ه از او به دس��ت آوردند. مرد 
قاچاقچی در بازجویی اولیه مدعی شد مواد مخدر شیشه 
متعلق به وی نب��وده و در ادامه اظهاراتش گفت: در حال 

جمع آوری ضایعات بودم که مردی به من نزدیک شد.

 او از من خواست این بسته را در یکی از محله های شهریار 
به مردی تحویل دهم و ب��رای جا به جایی این موادمخدر 
به من یک میلیون تومان پول داد. اما پیش از این که من 
موادمخدر را به مرد مورد نظر تحویل دهم، دستگیر شدم.

 همزمان با تش��کیل پرونده قضایی و با دستور اسماعیل 
برجسته، بازپرس ش��عبه اول دادسرای عمومی و انقالب 
شهرس��تان ش��هریار، تحقیقات پلیس برای دستگیری 
همدستان وی آغاز شد. دو روز بعد از دستگیری که قرار 
بود متهم به زندان منتقل شود، ماموران متوجه شدند او 

بدحال شده است. 
ماموران احتمال دادن��د او موادمخدر بلعیده که منجر به 
بدحال شدن وی شده، این در حالی بود که متهم بازداشت 
شده با اصرار از ماموران می خواست او را هرچه سریع تر 
 به زندان منتقل کنن��د. همین ماجرا ش��ک ماموران را

 بر انگیخت. در این مرحل��ه ماموران با هماهنگی قضایی 
با بازپرس پرونده متهم را به مرکز درمانی منتقل کردند 

تا اگر موادمخدری بلعیده آن را از معده اش خارج کنند.
 این در حالی بود که از مع��ده وی 75 گرم تریاک، 364 
عدد قرص، چهار عدد هندزفری، چهار عدد کابل یو.اس.

بی و 18 عدد س��یمکارت و 18 عدد فلش مموری کشف 
شد. با توجه به کش��ف این ابزار جاسوس��ی از معده مرد 
شیشه ای ماموران احتمال می دهند او پس از بلعیدن این 
ابزار قصد داشته کاری کند ماموران وی را به اتهام حمل 
مواد مخدر دستگیر و به زندان منتقل کنند تا بتواند ابزار 
جاسوسی و قرص ها را تحویل همدستانش دهد. با کشف 
این وس��ایل، برای متهم قرار قانونی صادر شد. تحقیقات 
 تکمیل��ی از وی ب��رای شناس��ایی همدس��تانش ادامه

دارد.

تحدید حدود اختصاصی
2/279 ش��ماره صادره: 218324 /1395/04 چون تمامی ششدانگ یکدرب 
باغ پالک شماره 198 فرعی از 152- اصلی واقع در نیه بخش 11 ثبت نطنز که 
طبق سوابق پرونده ثبتی به نام عباس محمد بیگی نیه فرزند ابوالقاسم و غیره 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدودقانونی آنبه عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم مورخ 1395/3/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلی��ه 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 صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتش��ار: 1395/2/18 م الف 80 رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ وقت رسیدگی

2/226 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351301188 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351301242 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941277 خواهان جالل 
عظیمی دادخواستی به طرفیت خوانده شهال صابری و نامخاص ذوالفقاریان 
و شهرام گرامی و شرکت عمران آبشار اسپادانا وابسته به بنیاد تعاوناجا به 
خواسته الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر و مطالبه خسارت دادرسی و الزام 
به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ ش��هید نیکبخت- س��اختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 
9409980351301242 ثبت گردیده که وقت رسیگی آن 1395/4/12 و ساعت 
10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان شهرام گرامی 
و نامخاص ذوالفقاریان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
 آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود

 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریفت و در وقت مق��رر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م ال��ف 3837 ش��عبه 13 دادگاه عموم��ی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/227 در خصوص پرونده کالس��ه 95-13 خواهان ش��هین بداخش��یان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمداله اکبری تقدیم نموده اس��ت؛ 
وقت رسیدگی مورخ 95/3/22 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف 3700 دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/228 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950192 خواهان س��عید صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید مشهدی تقدیم نموده است؛ وقت 
رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/3/22 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف 3766 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/229 در خصوص پرونده کالسه 95-221 خواهان موسسه مالی و اعتباری 
عسگریه به مدیریت عاملی س��ید امین جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده 
آرانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- فاطمه شکل آبادی 2- علی 
جاللی مهر 2- رضا فقیهی 3- محمد فقیهی 5- مرتضی جاللی  تقدیم نموده 
است؛ وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/3/22 ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 3767 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/230 در خصوص پرونده کالسه 95-220 خواهان موسسه مالی اعتباری 

عسگریه به مدیریت عاملی س��ید امین جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده 
آرانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مصطفی جاللی 2- محمد 
فقیهی 3- مرتضی جاللی 4- علی جاللی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 95/3/22 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف 3768 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2/231 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950193 خواهان س��عید صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید مشهدی تقدیم نموده است؛ وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/3/22 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف 3769 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/232 در خصوص پرونده کالسه 95-223 خواهان آقای عزت اهلل پور قنواتی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای رزمین نادرپور تقدیم نموده 
است؛ وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/3/22 ساعت 8 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف 3773 دفتر ش��عبه نهم مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/233 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 380-94 خواه��ان اله��ه تیموری 
دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت 1-الهام کوه طوری 2- میترا کوه طوری 
به وکالت مینا افشون تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی مورخ 95/3/22 ساعت 
16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 3716 دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/234 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350901246 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350901248 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941394 خواهان /شاکی 
حسین شفیعی ینگابادی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم احمد چراغی 
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واق��ع در اصفهان- خ چهارباغ بااْل خ ش��هید نیکبخت-  س��اختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه 
9409980350901248 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/03/23 و 
ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریفت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 3840 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/235 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350901239 ش��ماره پرون��ده: 
9209980350900353 شماره بایگانی شعبه: 920386 خواهان /شاکی محمد 
پذیری و حسین علیزاده دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم حسین علیزاده 
و محمد پذیری به خواسته مطالبه طلب و اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
9 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق 

شماره 135 ارجاع و به کالسه 9209980350900353 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/24 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن  خوانده/ متهم و درخواس��ت خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریفت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 3839 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/236 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1161 خواهان محمد اس��حاقیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه 100/000/000 ریال به طرفیت مسعود شیرانی 
تقدیم نموده و وقت رس��یدگی برای مورخ 95/3/24 س��اعت 6 عصر تعیین 
گردیده اس��ت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مس��تندا به ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مرات��ب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد-  اول 
خیابان ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پ��ور جنب س��اختمان صبا- پالک 
57- کد پس��تی 8165756441 ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان ش��عبه 15 
 مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم

 حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی ش��ده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد ش��د. م الف 3799 دفتر ش��عبه 15 مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/237 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352200535 ش��ماره پرون��ده: 
9509980352200027 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950027 خواهان /شاکی 
محمد نصر نصرآبادی دادخواس��تی به طرفیت خوان��ده/ متهم بابک مجرد 
بیگدلی به خواسته استرداد الش��ه چک و مطالبه خس��ارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت-  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 354 ارجاع و به کالسه 9509980352200027 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/24 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن  خوانده/ متهم و درخواس��ت خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریفت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 3828 شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/238 در خصوص پرونده کالس��ه 95-204 ش11 خواهان موسسه مالی 
اعتباری ثامن به وکالت یاسر ش��یروانی زاده  دادخواستی مبنی بر  مطالبه 
به طرفیت اکرم صادقی- مهدی قانعی – احمدرضا قاس��می راد- حمیدرضا 
قاس��می راد تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی  برای روز دوشنبه مورخ 
95/3/24 ساعت 8/30  تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 3783 دفتر شعبه 11 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
 تحدید حدود اختصاصی

2/241 شماره صادره: 217308 /1395/04 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 181 فرعی از 147- اصلی واقع در مزده بخش 11 ثبت نطنز که 
طبق سوابق پرونده ثبتی به نام رضا آگاهی زاده فرزند ولی اله  در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدودقانونی 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 سه شنبه مورخ 1395/3/18 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 صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/2/18 م الف 77  

عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

2/247 ش��ماره ص��ادره: 218147 /1395/43 نظ��ر با اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 268 فرعی از 38/120 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب اصفهان به نام 

رضا عجمی فرزند حبی��ب اله مفروز در جریان ثبت اس��ت 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  روز دوش��نبه 
مورخ 1395/3/17 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 یابن��د و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/2/18 م الف 4191 رئیس ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان 
مزایده

1/182 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده کالسه 94-2384 ش ج سوم له آقای محسن زینلی با کالت خانم سمیه 
نوع پرست علیه غالمرضا جعفری به آدرس اصفهان خ رباط خ ساحل کوچه 
وحدت جنب ریسندگی جعفری بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
40/464/174 ریال اموال توقیفی به ش��رح 1- یک دس��تگاه یخچال ایستاده 
دو درب ب��اال و دو درب پایی��ن  12 در 200 قرمز رنگ مس��تعمل به ارزش 
11/000/000 ریال. 2- یک دستگاه فریزر ایس��تاده 7 طبقه مدل کینو 60 در 
180 قرمز رنگ مستعمل به ارزش 10/500/000 ریال. 3- یکدستگاه یخچال 
دو درب خوابیده یک و نیم متری با پیشخوان مستعمل به ارزش 3/000/000 
ریال که مجموع آنها به مبلغ 24/500/000 ریال ارزیابی و اعالم گردیده است 
که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اس��ت در نظر دارد جلس��ه 
مزایده ای در مورخ 95/3/4 در س��اعت 10 تا 9  صبح در محل اجرای احکام 
واقع در خیابان نیکبخت شیخ صدوق ش��مالی چهار راه وکال برگزار گردد 
طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره 
حس��اب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش ب��ه اجرای احکام از 
اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
م الف 1733 مدیر اجرای احکام شعبه س��وم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/243 کالسه پرونده: 94-1416 شماره دادنامه: 2001-94/11/11 مرجع 
رسیدگی ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان زهرا بابائی به 
نشانی آبشار سوم، مجتمع شهید کشوری، مجموعه شقایق بلوک 13 واحد 
هشت خوانده: امید همت گیر به نش��انی اصفهان،دولت آباد،امامزاده نرمی 
)ابراهیم بن موسی بن جعفر ع( منازل مسکونی فاز 2 مهر، خیابان دوم، سمت 
چپ، بلوک دوم، سمت چپ خواسته: الزام به تحویل خودرو سواری پژو جی 
ال ایکس 405 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خانم زهرا بابائی فرزند احمدرضا به طرفیت آقای 
امید همت گیر فرزند علی اکبر بخواسته الزام به تحویل خودرو سواری پژو 
جی ال ایکس 405 مدل 83 به ش��ماره انتظام��ی 744 م 69 ایران 13 مقوم به 
50/000/000 ریال و بدوا صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف خودرو 
با توجه به محتویات پرونده و آراء صادره از شعبه دوم و سیزدهم حقوقی 
و تجدید نظر که مالکیت خواهان برخودرو موصوف تثبیت گردیده اس��ت و 
خوانده نیز محکوم به اس��ترداد مدارک خودرو گردیده که این امر حاکی از 
محق بودن خواهان می باشد و با توجه به اظهارات خوانده به موجب صورت 
جلسه مورخ 94/10/30 که مقر به وضع یدخودرو می باشد از این رو دعوی 
مطروحه معمول بر صحت تلقی و مس��تندا به ماده198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل خودرو سواری پژو جی ال ایکس 
405 مدل 83 به ش��ماره انتظامی 744 م 69 ایران 13 در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست  روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 3790 

دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
احضار

2/213 ش��ماره درخواس��ت 9510460359500008 ش��ماره پرون��ده: 
9509980359500126 شماره بایگانی شعبه: 950132 خانم آرام نجیمی در 
پرونده شماره 950132 ب 16 این شماره به اتهام خیانت در امانت )استفاده 
از چک سفید امضاء( تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.
 م الف 3823 بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان 

اعالم مفقودی
اینجانب ساناز عسگری خشوئی مالک خودرو سمند LX مدل 1394 به رنگ 
سفید به ش��ماره شاس��ی NAAC91CWXFF024778  و شماره موتور 
124K0648156 و ش��ماره پالک ایران 53 - 916 ل24 به علت فقدان اسناد 

فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی مذکور را دارم.

تجهیزات جاسوسی 
در معده مرد شیشه ای



پلومبیر میوه

گردشگری

معرفی کتاب

خانه داری

خواندنی

آشپزی سود وکو

      3 2  
5  2     1 4 

 8    2 6   
6 2    1    

 5  2  3    
   7    6 5 

 6 5 8    3  
2  1    5  9 

  8       
 

7 4 6 8 9 5 3 2 1 
5 3 8 1 2 7 9 4 6 
9 2 1 4 3 6 8 7 5 

2 1 7 3 4 9 5 6 8 
6 8 4 5 7 1 2 9 3 
3 9 5 2 6 8 4 1 7 

8 5 9 7 1 2 6 3 4 
4 7 2 6 8 3 1 5 9 
1 6 3 9 5 4 7 8 2 

 

18
53

ره  
ما

و ش
دوک

سو
18

52
ره  

ما
و ش

دوک
سو

ب 
جوا

عکس نوشت

گوناگون

 مواد الزم: پودر قند ۴ قاش��ق س��وپخوری، میوه خرد ک��رده ۲ لیوان
) توت فرنگی تازه یا کمپوت آناناس، س��یب، گالب��ی یا گیالس (، وانیل  
۱ قاش��ق چایخوری، خامه۵۰۰ گرم، تخم مرغ ۵ عدد، ش��کر ۵ قاشق 

سوپخوری.
 طرز تهی�ه: زرده تخم م��رغ را با ش��کر و وانی��ل مخلوط ک��رده، هم 
 می زنیم تا کامال سفت و سفید و کشدار شود. خامه را با پودر قند مخلوط 
 می کنیم و ظرف خام��ه را روی یخ می گذاریم و خام��ه را هم می زنیم 
تا سفت شده، فرم بگیرد. سفیده را جداگانه آن قدر می زنیم تا مثل پنبه 

سفید و سفت و خشک شود.
س��فیده را کم کم در خامه ریخته، هم می زنیم. ۳ تا ۴ قاشق از خامه را 
برای تزیین کنار می گذاریم. زرده را کم کم داخل خامه می ریزیم و هم 
 می زنیم و در آخر کار میوه های خرد ش��ده را مخلوط می کنیم. مایه را 
در ظرف مستطیل ش��کلی می ریزیم و در جا یخی یخچال یا فریزر قرار 
می دهیم. مدت ۵ تا ۶ ساعت وقت الزم است تا پلومبیر کامال بسته شود. 
ظرف پلومبیر را یک لحظه در آب نیم گرم قرار می دهیم و ظرف مناسبی 
 را روی دهانه قالب می گذاری��م و پلومبیر را در ظرف ب��ر می گردانیم،

خامه ای را که کنار گذارده ایم، در قیف می ریزیم و روی پلومبیر را با آن 
تزیین می کنیم. با چند عدد توت فرنگی و کمپوت گیالس روی پلومبیر 

را تزیین می کنیم.

 

ساعت بزرگ بیگ بن برای ۱۵7 سال زمان را در لندن نواخته است 
و صدای بلند و اطمینان بخش  ناقوس��ش تا سرتاسر رودخانه تیمز 
شنیده شده است. اما در اوایل سال آینده و برای سومین بار در تاریخ، 
 بیگ بن خاموش خواهد شد. سکوتی قابل مالحظه که برای اهالی 
لندن سخت است. زمان برای کمی  تغییر فرا رسیده است. تغییراتی 

 نه چندان کوچک. ای��ن تعمیرات حدود ۲9 میلی��ون پوند معادل
 ۴۲ میلیون  دالر هزینه در بر خواهد داشت و سه سال طول می کشد 

و بیگ بن ماه ها خاموش خواهد ماند.           
 ناقوس بزرگ س��اعت در برج بلن��د ۳۱۵ فوتی الیزاب��ت قرار دارد. 
 این ب��رج در ش��مال س��اختمان مجلس  ق��رار دارد. ب��ر روی برج 
ترک هایی ظاهر شده است و ناقوس آن پوسیده است و نیاز به تعمیر 
 دارد.  همچنین پس از یک قرن و نی��م کار مداوم بدون خطا اکنون

بیم آن می رود که ساعت کند شود یا از کار  بیفتد. پس چند مشکل 
باید همزمان برطرف شود. ساعت باید سرویس شود و پاندول ها باید 
آزمایش  شوند. برج بازسازی می شود و یک آسانسور برای دسترسی 
افراد معلول و نجات مصدومین در برج  تعبیه خواهد شد و برای آنان 
که طاقت ندارند به فاصله ۳۳۴ پله سنگی صبر کنند برای اولین بار 

یک  توالت هم قرار است در برج ساخته شود.          
   امس��ال لندن ش��اهد اتفاقات مهمی بود. تولد نود س��الگی ملکه، 
روز سنت جورج و چهارصدمین سال تولد  شکسپیر، همزمان لندن 
از طرف تریپ ادوایزر به عنوان برترین مقصد گردش��گری دنیا نیز 

لقب گرفته  است.  

بر خالف باور رای��ج میان افراد، شس��تن مرغ خام 
اش��تباه اس��ت و نه تنها باکتری های آن را از بین 
نمی ب��رد، بلکه س��بب پراکنده ش��دن باکتری ها 
و سمی ش��دن مرغ می ش��ود.  برخی از اشتباه ها 
چنان میان افراد رایج هس��تند که اثبات اش��تباه 
بودن آن ها دشوار می شود. یکی از این اشتباه های 
 رایج شس��تن مرغ خام اس��ت؛ ب��ا انج��ام این کار 
نه تنها مرغ تمیز بلکه آلوده تر نیز می شود زیرا شما 
 با شس��تن آن باکتری ها و میکروب ه��ای موجود 
 در س��طح آن را پراکنده و پخ��ش می کنید. عالوه 
بر این، شس��تن مرغ خام خطر س��می شدن آن را 
 نیز افزای��ش می دهد به طوری که س��االنه 7۶ نفر 
بر اثر استفاده از این مرغ های عفونی شده جان خود 
 را از دست می دهند. بنابر گزارش سازمان استاندار 
مواد غذایی انگلس��تان، شس��تن مرغ خام سبب 

پراکنده ش��دن باکتری کمپیلوباکتر می شود که 
 می تواند به راحتی س��بب سمی ش��دن غذا و ابتال 
به بسیاری از بیماری های عفونی شود.  این باکتری 
معموال در م��واد غذایی خ��ام و نپخته به خصوص 
گوش��ت و مرغ وجود دارد و بر اثر شستن و دست 
کشیدن بر س��طح آن ها بیش��تر پراکنده می شود. 
همچنین توصیه می شود که قسمت های زائد مرغ 
را جدا س��پس آن را در پایین ترین قس��مت فریزر 
بس��ته بندی کنید. اگر می خواهید قسمت درون 
روده مرغ را تمیز کنید، دستان تان را کامال بشویید 
و سپس آن قس��مت ها را زیر آب بگیرید و از دست 
کشیدن بر روی سطح مرغ به منظور تمیز کردن آن 
جلوگیری کنید. قبل از مص��رف، مرغ را از یخچال 
بیرون بیاورید و در آب داغ بپزید و آب آن را بیرون 

بریزید و هرگونه که می خواهید آن را سرو کنید.

کتاب بقیه اهلل االعظم و رمز تشرفات تالیف استاد 
آی��ت اهلل ضیاء الدی��ن نجفی، از محقق��ان فقیه و 
 فرزان��ه و مراجع عالی قدر دینی اس��ت. وی فرزند 
آیت اهلل العظمی عالمه شیخ محمد حسین نجفی 
عاملی است که در شهر نجف اشرف دیده به جهان 
 گشود. ایش��ان پس از چند س��ال زندگی در نجف 
 به همراه خانواده راهی تهران ش��د و ب��ا توجه به 
عالقه ای که به روحانیت داشت به دروس حوزوی 
روی آورد و جهت تحصیل در حوزه به شهر مقدس 
قم عزیمت کرد. وی در محضر اساتید بزرگ حوزه 
و مراجع تقلید بزرگ علوم اس��المی به کسب علم 
پرداخت و به درجه اجتهاد نائل آمد و با اس��تفاده 
از اس��اتید بزرگ به اخذ اجازه اجته��اد که معادل 

دکتری تخصصی است، موفق شد.
کتاب بقیه اهلل االعظم و رمز تشرفات، نگاهی گذرا 

بر زندگی حضرت ولی عصر امام زمان )عج( و توفیق 
 دیدارها، عنایات ویژه، نام ه��ا و معجزات حضرت

 ولی عصر)عج( است.
 این کتاب به پنج بخش اصلی تقسیم می شود که 
در ذیل به قسمت های از هر بخش اشاره می شود:

بخش اول: آش��نایی با زندگینام��ه حضرت بقیه 
اهلل االعظ��م )ع��ج(، بخ�ش دوم: خودس��ازی 
 و انتظ��ار زمین��ه تش��رف ب��ه محض��ر حضرت 
بقیه اهلل االعظم )عج(، بخش س�وم: فهرس��تی 
کوتاه از تش��رفات خوبان به دی��دار حضرت بقیه 
اهلل االعظم )عج(، بخش چه�ارم: عنایات ویژه و 
 توقیعات مبارک حضرت بقی��ه اهلل االعظم )عج(،

بخش پنجم: پاسخ به س��واالت پیرامون حضرت 
 بقی��ه اهلل االعظم )عج(. نش��ر آثار اه��ل بیت )ع( 

اثر حاضر را چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

شهری که پس از ویرانی جنگ به زیبایی باورنکردنی رسید ساعت بیگ بن خاموش می شود 

اجاره شوهر در چین!
اجاره ش��وهر و داشتن ش��وهران اجاره ای برای 
دختران چینی به دلیل شرایط خاص کاری و... 

در میان دختران چینی به راه افتاده است. 
در کش��ور چین با توج��ه به جمعی��ت زیاد این 
کش��ور بس��یاری از افراد به خص��وص دختران 
 مجبور هس��تند برای پیدا کردن شغل مناسب 
به شهر های دیگر رفته و دور از خانواده زندگی 

کنند. 
 این دختران ب��ه خاطر ش��رایط کاری و رقابتی 
که برای یافتن کار در چی��ن وجود دارد، مجبور 
هس��تند هر چندس��ال یک بار خانواده خود را 

ببینند.
 از طرف��ی خان��واده ه��ا نی��ز اص��رار دارند که 
فرزندان ش��ان ازدواج کنند! به همین دلیل این 

دختران دس��ت به کار عجیبی می زنند و برای 
خود شوهر کرایه می کنند!!!

 درحقیقت ای��ن دخت��ران زمانی ک��ه تصمیم 
دارند ب��ه دی��دن خان��واده خ��ود برون��د یک 
پس��ر یا م��رد را ب��رای م��دت زمان مش��خص 
اج��اره ک��رده و ب��ه هم��راه خ��ود به ش��هر و 
 ب��ه دی��دار خان��واده ش��ان م��ی برن��د و اعالم 

می کنند که ازدواج کرده اند! 
مدت هاس��ت س��ایت های مختلفی برای اجاره 
دادن ش��وهر به این دختران نیز در چین افتتاح 

شده است.
 مبلغ پرداختی دختران نس��بت به مدت زمان 
اجاره متفاوت اس��ت و در کل زمان س��فر تمام 
هزینه ها از جمله خورد و خوراک برعهده دختر 

است!

ای�ن خان�م 30 س�اله خوش�مزه ترین 
شغل جهان را دارد 

 ی��ک زن انگلیس��ی ب��ا تس��ت ک��ردن م��زه 
بستنی های شرکت های مختلف بستنی سازی 
در اروپا و آمریکا عنوان خوشمزه ترین شغل دنیا 

را به خود اختصاص داد.
 لوسی توبین۳۰ ساله که نزدیک به ۲ سال است 
در ش��رکتی با نام » تس��کو « نقش یک خریدار 
 بس��تنی را ایفا می کند، در روزهای پایانی سال 
 به ش��رکت های مختلف بس��تنی س��ازی س��ر 
می زند تا مزه انواع بس��تنی ها را امتحان و برای 

شرکتش سفارش دهد.
 خانم توبین می گوید: این شغلی است که وقتی 

آدم در سن کم به سر می برد آرزویش را دارد.
 ش��اید بس��یاری از م��ردم در این موقع س��ال 

از خوردن بستنی لذتی نمی برند، اما من عاشق 
شغلم هستم. تنها مش��کل این شغل خوشمزه 
و جالب این اس��ت که درس��ت ۲ یا ۳ روز بعد از 
کریس��مس خانم توبین باید به س��رکار بیاید تا 
 انواع بس��تنی هایی که س��فارش داده اس��ت را 

سر و سامان دهد.

موفقیت بزرگ ترین پرواز شیرها
عملی��ات انتق��ال ۳۳ ق��الده ش��یر که ب��زرگ ترین 
جابه جای��ی هوایی ش��یرها ن��ام گرفته اس��ت از مبدا 
 آمری��کای جنوب��ی ب��ه مقص��د آفریق��ای جنوب��ی 
با موفقی��ت انجام ش��د. بر اس��اس این گ��زارش، این 
 شیر ها که از سیرک هایی در کش��ورهای پرو و کلمبیا 
در آمریکای جنوبی نجات داده ش��دند قرار است ادامه 
زندگی ش��ان را در پناهگاهی خصوص��ی در آفریقای 
جنوبی سپری کنند. این انتقال، بزرگ ترین جابه جایی 
هوایی ش��یرها نام گرفته اس��ت که توس��ط مدافعان 
بین المللی حقوق حیوانات س��ازمان داده شده است. 
 این گروه در لس آنجلس مس��تقر ش��ده اس��ت و برای 
سال ها با قانون گذاران این دو کشور آمریکایی جنوبی 
در رابطه با مسائل حقوقی این کار، چانه زنی می کردند. 
این گروه تالش می کرد تا قانون گذاران این کشورها را 

ترغیب کند قانونی برای ممنوعیت استفاده از حیوانات 
وحشی در سیرک، جایی که آنها در شرایط وحشتناکی 
به سر می بردند، وضع کنند. طبق گزارشی که گاردین 
در این رابطه منتشر کرده است، این شیرها در اسارت 
رنج می بردند و برخی از آنها چنگال و پنجه های شان را 
از دس��ت داده بودند و دیگری یک چشمش را از دست 
داده بود و دیگری دندانش شکسته بود. این گربه های 
عظیم الجثه در دو گروه جداگانه 9 و ۲۴ تایی به »لیما« 
منتقل شدند و از آنجا به ژوهانس��بورگ پرواز کردند. 
 قرار است ش��یرها در محوطه ای۵۰۰۰ هکتاری واقع 
در پناهگاه اختصاصی ش��یرها در » اموی��ا « آفریقای 
جنوبی در قرنطینه به سر ببرند و  توسط یک دامپزشک 
چند هفته  تحت نظر باشند. حالت فیزیکی ضعیف آنها 
طوری نشان می دهد که این شیرها هرگز قادر به شکار 

دوباره نخواهند بود. 

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
علم بدون عمل وبال اس��ت؛ عمل ب��دون علم، 

گمراهى است.
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شهر » موستار « در بوسنی که پس از یک دوره جنگ ویران شد، اکنون به دوران زیبایی خود بازگشته است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، شهر پکن چین از نظر درآمد 
و میزان اجاره خانه به گران ترین شهر جهان برای اجاره نشین ها 

بدل شده است.
 Global Cities Business Alliance سازمان غیرانتفاعی 
 ک��ه در لن��دن فعالیت می کن��د، به تازگ��ی اطالع��ات مربوط 
به ش��هرهای تجاری جهان را با هم مقایس��ه کرده ت��ا بتواند از 
 این طریق میزان اجاره بها و درآمد را تطابق دهد. این س��ازمان 
 با تکیه بر میانگین اجاره ماهانه و میانگین درآمد خالص ساالنه 
) در س��ال ۲۰۱۵ ( رتبه بندی گران ترین شهرهای جهان برای 
اجاره نش��ین ها را اعالم کرده اس��ت. مس��تاجرین پکن به طور 
میانگین ماهان��ه 789 دالر ب��رای کرایه یک منزل مس��کونی 

می پردازند، که این رقم مع��ادل ۱۲۲/9 درصد میانگین حقوق 
 یک ش��خص در پکن اس��ت. نکته دیگر در پکن این اس��ت که

 رف��ت و آمد  روزان��ه ح��دودا ۱۰۴ دقیقه به ط��ول می انجامد.  
 س��اکنین ابوظبی – دومین ش��هر گران در ای��ن رتبه بندی – 
به طور میانگین ۲۴۶۰ دالر در ماه ) معادل ۶9/۵ درصد از حقوق 
هر فرد ( را برای کرایه منزل مسکونی می پردازند. در رتبه سوم 
نیز شهر هنگ کنگ قرار دارد. در این شهر، ساکنین مجبورند به 
 طور میانگین۱9۳۰ دالر در ماه ) مع��ادل ۶۴ درصد حقوق ( را 
به ازای اجاره بها بپردازند. لزلی ساوی، مدیر سازمان غیرانتفاعی 
فوق در یک نشست مطبوعاتی گفت: » شهرهای بزرگ مثل پکن 
قربانی موفقیت خودشان هستند. رشد سریع باعث جذب نیروی 

کار می شود، اما باید به بحث مسکن آن ها نیز پیش از ورودشان 
فکر شود تا هزینه اجاره بها رشد این چنینی نداشته باشد. «

 اجاره بها در مکزیکوس��یتی ب��ا توجه به اس��تانداردهای لندن 
 چندان باال نیس��ت، اما میزان اجاره بها در این شهر در مقایسه 

با سال ۲۰۰9 تا ۴۴/۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
 ک��م تری��ن میانگین اج��اره به��ا ب��ا ۳8۵ دالر در م��اه متعلق 
 به مکزیکوسیتی است و پس از آن س��ائوپائولو با رقم۴8۰ دالر 
 در ماه قرار دارد. گزارش منتشر شده اما نشان می دهد که میزان 
اجاره بها حتی در ش��هرهای ارزان تر به سرعت در حال افزایش 
 اس��ت. برای نمونه، می��زان اجاره بها در ش��هر مکزیکوس��یتی 
در مقایسه با سال ۲۰۰9 تا ۴۴/۲درصد افزایش پیدا کرده است.

 گرچه مکزیکوس��یتی از نظر اجاره بها نسبت به شهرهای دیگر 
ارزان تر است، اما از نظر میانگین سفرهای شهری با ۱۱۳ دقیقه 

در رتبه اول فهرست قرار دارد.

گران ترین شهرهای جهان برای اجاره  نشین ها!

شستن مرغ خام ضرر دارد، 
مراقب باشید!!!

بقیه اهلل االعظم و رمز تشرفات
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