
ابرپروژه ه�ای  ک�ه  حال�ی  در 
ش�هر اصفه�ان ب�ا س�رعت و ب�ه 
ص�ورت ش�بانه روزی در ح�ال 
س�اخت اس�ت، هر هفت��ه کلنگ 
س�اخ�ت پروژه ه�ای دیگ��ری 
نی�ز در س�ط�ح ش�ه�ر ب�ه زمین 
می خ�ورد و ش�هرداری اصفه�ان 
در ایام ماه مب�ارک رمضان نیز این 
کلنگ زن�ی ه��ا را ب�ا ق�وت ادامه 

می دهد.
7 پ�روژه ای که ب�ه تازگ�ی کلنگ 
عملی�ات اجرای�ی آنه�ا ب�ه زمین 
خ�ورده عبارتن�د از: تعری�ض پل 

فلزی در منطقه 5، زیرگذر خیابان 
مطهری و ادامه خیابان اردیبهشت 
در منطقه 1، ورزشگاه امیرالمومنین 
در منطق�ه 12 و ادام�ه خیاب�ان 
فرش�ادی و پارکینگ زیرسط�حی 
آن، خیاب��ان حدفاص�ل کم�ال 
تا می��دان امام علی )ع( و س�الن 

کشتی خیابان کمال در منطقه 3.
نکته حائ�ز اهمیت درب�اره احداث 
این پروژه ها این اس�ت ک�ه تمامی 
پروژه های�ی که ب�ا تازگ�ی کلنگ 
می خورد تا پایان س�ال ج�اری به 

بهره برداری خواهد رسید.

 قطار پیشرفت پروژه های شهری 
[در ماه رمضان هم از حرکت نمی ایستد [

بن بست
تحقق 70 درصد درآمد

مالیاتی اصفهان در سال 94

اصفهان رتبه اول در
تولید گل و گیاه

12 613

نظارت 100 بازرس بر واحدهای 
صنفی اصفهان در ماه رمضان

3

افزایش استقبال اصفهانی ها 
از هنر خوشنویسی

6

40 درصد ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان سیستم سرمایشی ندارد

12
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3

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان با اشاره 
به اینک��ه در س��ال ۹۴ ح��دود۷۰ درصد از 
درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در استان 
اصفهان محقق ش��د، گفت: در س��ال جاری 
تعیین مالیات اصناف اس��تان اصفهان بدون 
پرداخت هیچ هزینه اجتماعی انجام شد.  مراد 
امیری در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه 
در س��ال جاری تعیین مالیات اصناف استان 
اصفهان بدون پرداخت هیچ هزینه اجتماعی 

انجام شد، اظهار داشت...

ش��هردار اصفهان گفت: با آغاز عملیات اجرایی 
ادام��ه خیابان های فرش��ادی و کم��ر زرین در 
منطقه 3،توس��عه بافت فرس��وده در شهر جان 
تازه ای ب��ه خ��ود می گیرد. ب��ه گ��زارش اداره 
ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفه��ان، روز 

گذشته شهروندان منطقه سه شهرداري اصفهان 
شاهد بهره برداري از چند پروژه عمراني در این 
منطقه بودند. این پروژه ها شامل عملیات اجرایي 
ادامه خیابان فرش��ادي حدفاص��ل خیابان باغ 

گلدسته تا خیابان استانداري...

همزم��ان ب��ا افتت��اح بیس��ت وچهارمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی قرآن و عت��رت ته��ران، نفیس ترین قرآن 
جهان اس��الم با حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
و استاندار اصفهان رونمایی ش��د. با حضور علی جنتی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان و همزمان با افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن و عترت در مصالی ام�ام خمینی )ره( 
تهران، از نفی�س ت�ری�ن ق�رآن جه�ان اس���الم تح�ت 

عن�وان »گنج آسمانی« که توسط تعدادی...

س��پاهان فصل کابوس��ناکی را پش��ت سر 
گذاش��ت. طبیعت��ا در ای��ن فصل ب��د اکثر 
بازیکن��ان ای��ن تیم ه��م عملک��رد خوبی 
نداشتند و پایین تر از حد انتظار ظاهر شدند. 
اما یک بازیکن س��پاهان بود ک��ه حتی در 
این فصل س��یاه هم نمایش خوب��ی از خود 
به جای گذاش��ت و او کس��ی نبود جز علی 
کریمی که حتی می توان او را در زمره برترین 
بازیکن��ان لی��گ پانزدهم ق��رار داد. اگرچه 

عملکرد کریمی...

با حضور وزیر ارشاد و استاندار اصفهان؛
نفیس ترین قرآن جهان اسالم

 رونمایی شد

با آغاز عملیات اجرایی ادامه خیابان های فرشادی و کمر زرین در منطقه 3؛

توسعه بافت فرسوده شهر اصفهان
جانی تازه گرفت

12

شوک بزرگ به باشگاه اصفهانی

بهترین بازیکن سپاهان 
می رود؟
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روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

یک قهرمان متفاوت
پرونده حضورنظامیان در انتخابات ریاست جمهوری؛

2

پرونده ای برای فرودگاه بین المللی اصفهان؛

3
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خبرآنالی��ن : ی��ک س��ال مان��ده ب��ه پای��ان عم��ر دول��ت 
یازده��م، زمزمه ه��ا از چ��پ و راس��ت درب��اره کاندیداه��ا 
و رقب��ای احتمال��ی انتخابات ریاس��ت جمه��وری دوازدهم 
آغاز ش��ده اس��ت، یک س��و چهره های��ی که پی��ش تر هم 
خ��ود را در مع��رض رأی م��ردم ق��رار دادند چون محس��ن 
 رضای��ی، احمدی ن��ژاد، قالیب��اف، توکل��ی، جلیل��ی، عارف

 و ...سویی دیگر افرادی چون ظریف که برای اولین بار نام آنها 
در فضای رقابت انتخاباتي کشور مطرح می شود. یک نام اما این 
روزها پررنگ تر از دیگر اسامی بر سر زبان ها افتاده و در فضای 
سیاسی پیچیده است، مردی که بیش از آنکه در عالم سیاست 
داخلی کشور شناخته شده باشد نامش با سوریه و عراق پیوند 

خورده است؛ »سردار قاسم سلیمانی«.
حاج قاسم؛ قهرمان ایرانی ها، اسطوره عراقی ها یا 

شوالیه انتقام؟
 روس��تازاده کرمانی با آن چه��ره آرام و موهای جوگندمی

 سال های زیادی اس��ت که تبدیل به یک قهرمان ملی 
برای ایرانیان ش��ده است، کس��ی که مردم عراق و 

سوریه او را »فرش��ته نجات« خطاب می کنند و 
آمریکایی ه��ا و اروپایی ها او را یک »ش��والیه« 
یا الهه »انتقام و عدالت« می نامند. نام سردار 
قاسم س��لیمانی این روزها به کرات شنیده 
می ش��ود، عکس هایش می گویند که او در 
ات��اق فرمانده��ی فلوجه اس��ت و همچنان 

مرد ش��ماره یک میدان مبارزه ب��ا داعش، اما 
سیاس��یون داخلی نام��ش را به عن��وان یک 
کاندیدای احتمالی ریاس��ت جمهوری مطرح 

می کنند. امری که محتمل نبودن آن بیش از محتمل بودنش 
باورپذیر است. ولي نه از آن جهت که سردار پایگاه رأی ندارد یا 
چهره محبوب در بین افکارعمومی نیست. عالمت تعجب در 
مقابل این زمزمه های انتخاباتی از آن روی است که حاج قاسم 
طی سال های اخیر در برابر هر تحرک سیاست داخلی سکوت 
کرده و از خود تصویر یک نظامی فراجناحی و غیرسیاس��ی را 
به نمایش گذاشته است. امری که در کنار موفقیت هایش در 
کشورهای جنگ زده خاورمیانه او را تبدیل به یک قهرمان ملی 
در ایران و یک اسطوره در بین مردم عراق و سوریه کرده است. 
اما زمزمه های کاندیداتوری س��ردار از سوی جریان اصولگرا 
پیش از آنکه ایده ای برخاس��ته از درون این جریان باشد یک 
پیش بینی رسانه ای و سیاسی از س��وی جریان اصالح طلب 
بود، گرچه افرادی از دل همین جریان چون عطریانفر و ترکان 
معتقدند حاج قاس��م خود را وارد رقابت های سیاسی داخلی 
و جناحی نخواهد کرد. دیدگاهی که ف��ردی چون باهنر هم 
آن را قبول دارد و به ضرس قاطع می گوید س��ردار کاندیدای 

اصولگرایان در سال 96 نیست.
کارنامه حضور نظامیان در رقابت های انتخاباتی

وارد کردن نام سردار سلیمانی در بازی های جناحی و حزبی 
درحالی صورت می گیرد که سابقه حضور نظامی ها در انتخابات  
مختلف حکایت از توفیق نسبی آنها دارد. به همان نسبت که 
مسیر ورود به »بهارس��تان« برای نظامی ها تقریبا بدون مانع 
بوده اس��ت، مروری بر یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری 

حکایت از آن دارد که اتفاقا مس��یر »پاستور« برای نظامی ها 
مس��یری هموار نیس��ت. کاندیداهایی که در لباس نظامی یا 
با درآوردن آن، سودای ریاس��ت جمهوري شان را در معرض 

رأی مردم ق��رار داده اند، هربار 
با شکست روبه رو شده اند.
ش��اید به همی��ن دلیل 

 است که بعید به نظر 
م��ی رس��د ژن��رال 
محب��وب ایرانی ه��ا 
 ک��ه در تمام��ی این 

سال ها با سکوت از کنار اتفاقات سیاسی گذشته است، ریسک 
حضور در عرصه انتخابات را به جان بخرد. بسیاري بر این باورند 
که او در قامت یک فرمانده ارش��د نظامی در قلب سوریه و در 
اتاق کار بشار اس��د یا در ش��هرهای داعش زده عراق، هویتي 
فراتر از کاخ ریاست جمهوری دارد. همین امر از او یک فرمانده 
نظامی محبوب در بین چپ و راست سیاسی کشور به تصویر 

کشیده است.
3 نظامی با سودای ریاست جمهوری

اس��تارت ورود نظامی ها به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 
را علی شمخانی زد، او در روزگاری عزم ورود به انتخابات کرد 
که برچس��ب وزیر دفاع دولت اصالحات را یدک می کش��د، 
اما این امر مانعی دربرابر خواس��ت و اراده او نش��د. شمخانی 
در س��ال 80 رو در روی رییس دولتش قرار گرفت تا ش��انس 
خود را برای برخواستن از صندلی وزارت و نشستن بر صندلی 
ریاست جمهوری امتحان کند. این حضور اما دستاوردی جز 
سوم شدن برایش نداش��ت و بعد از خاتمی و توکلی با کسب 
۷۳۷،96۲ هزار رأی یعنی چیزی نزدیک به ۲،6۲ درصد آرا با 
انتخابات خداحافظی کرد. مسیری که از سوی شمخانی یک 
بار انتخاب شده بود بعدها فضا را برای ورود دیگر نظامیان به 
عرصه سیاست فراهم ساخت. چه آنکه محمدباقر قالیباف چهره 
نظامی برخواسته از نیروی انتظامی و محسن رضایی فرمانده 
سپاه هم هر یک، دوباره خود را به مردم در قامت یک کاندیدای 
ریاست جمهوری نشان دادند. هر دو بار حضور آنها هم فقط با 

یک نتیجه همراه شد؛ »شکست«.
قالیباف؛ ساختمان بهشت آری، ساختمان پاستور 

نه!
از روزی که لباس فرماندهی نیروی انتظام��ی را از تن بیرون 
آورد و با پوشیدن کت و شلوار و اظهارنظرهای سیاسی تبدیل 
به یک سیاس��تمدار اصولگرا ش��د بیش از یک دهه گذشته 
اس��ت. محمدباقر قالیباف حاال سال هاس��ت تبدیل به مرد 
شماره یک س��اختمان بهشت ش��هرداری تهران شده است. 
 گویی همان صندلی ریاست ش��هرداری تهران بها و دستاورد 
خداحافظی اش با سرهنگ بودن و سیاس��تمدار شدن بوده 
است.او بعد از شمخانی دومین نظامی بود که خود را در قامت 
یک رییس جمهور دید و کاندیدای میدان انتخابات شد. سال 
84 که اوج تفرقه بین اصالح طلب��ان بود و از قضا اصولگرایان 
نیز با چند کاندیدا وارد میدان انتخابات شده بودند او نیز تالش 
کرد شانس خود را برای رییس جمهور شدن امتحان کند. او 
در این انتخابات بعد از اکبر هاش��می رفسنجانی، احمدی 
نژاد و کروبی در جای��گاه چهارم قرار گرف��ت. او با ناکامی 
در اولین گام سیاس��ی اش خود را آماده رفتن به بهشت 
کرد تا شاید از مس��یر بهشت راه رس��یدن به پاستور 
برایش هموارتر ش��ود. آنگونه بود که 8 سال بعد 
دوباره عزمش را بر ورود به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری جزم ک��رد، حضوری ک��ه باز هم 
نتیجه نداد و سرهنگ ش��هرداری تهران در 
رقابت با روحانی شکس��ت خورد. نام قالیباف 
این روزها باز هم در بین کاندیداهای احتمالی 
ریاست جمهوری دوازدهم مطرح است و بعید 
به نظر نمی رسد سردار شهرداری تهران برای سومین بار خود 

را کاندیدای »رییس جمهور« شدن کند.
برادر محسن؛ یک رییس جمهور اقتصاددان نشد

»آقامحس��ن« جبهه های جنگ در همان سال های نظامی 
بودنش کوش��ید که دانش آموخته اقتصاد ش��ود، ش��اید از 
همین رو بود که وقتی لباس س��پاهی بودن را از تن درآورد، 
تالش زیادی کرد خ��ود را ی��ک اقتصاددان معرف��ی کند تا 
یک سیاستمدار.س��ال 84 براي اولین بار نامش در فهرست 
نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري جاي گرفت. تشتت در 
جبهه اصولگرایان و حضور رقبایي چون الریجاني، احمدي نژاد 
و قالیباف، او را به انصراف از این رقابت واداش��ت. آن هم یک 
ش��ب مانده به رأي گیري و در حالي که هنوز ستادهاي او در 
حال فعالیت تبلیغاتي بودند. انتخابات پرسروصدا و پرحاشیه 
سال 88 دومین میدان حضور محس��ن رضایی در قامت یک 
کاندیدای ریاست جمهوری بود. او علی رغم آنکه تالش زیادی 
کرد که با ش��عارها و وعده های اقتصادی آرا را به سمت خود 
جذب کند، توفیقي کسب نکرد. محس��ن رضایی، اما از پای 
ننشست و 4 سال بعد در سال 9۲ باز هم از کاندیداهایی بود که 
روی صندلی مناظرات انتخاباتی می نشست، باز هم با همان 
»ژست اقتصادی«، اما باز هم »برادر محسن« با شکست روبه 
 رو شد. او این روزها باز هم لباسی سپاهی بودن را بر تن کرده و 
می گوید تکلی��ف امروزش آموزش دادن ب��ه نیروهای جوان 

نظامی است نه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری.

مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع پرونده حمله به خودروی علی مطهری 
در شیراز بیان داشت : اخیرا شماری از متهمان این پرونده که در بخش دوم 
شکایت علی مطهری در حال رسیدگی است به شعبه چهارم دادسرای نظامی 

شیراز احضار شدند و ازآنان تحقیق شد.
ترک همدانی با بیان اینکه این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است اظهار 
داشت : به دلیل مشاغلی که این متهمان دارند می بایست پرونده در دادسرای 
نظامی رسیدگی ش��ود و این مرجع قضایی صالحیت رسیدگی به پرونده را 
دارد . وی ادامه داد : آنچه تا کنون به دست آمده این است که حمله کنندگان 
با برنامه ریزی به خودروی مطهری حمله کردند و مانع از ورود وی به محل 
سخنرانی ش��دند. بنابراین عوامل دیگری به جز کسانی که در مرحله اول به 
اتهامات آنها رسیدگی شد دراین پرونده دخالت دارند که اکنون به اتهامات 

آنان رسیدگی می شود .
ترک همدانی گفت: حمله به مطهری ، یک اقدام هماهنگ شده توسط چند 
نفر بود که خوش��بختانه دس��تگاه های نظارتی و انتظامی به خوبی در این 
خصوص عمل و متهمان را شناسایی کردند و بخش نخست پرونده به سرانجام 
رسید.علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، دوشنبه 18 
اسفند 9۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد اما در فاصله 
فرودگاه تا دانشگاه مورد هجوم افرادی قرار گرفت که خواستار لغو سخنرانی 
وی بودند؛ در جریان این حمله، شیشه های ماشین حامل مطهری شکسته 

شد و خودروی وی نیز مورد هجمه قرار گرفت .

س��خنگوی جامع��ه روحانی��ت مبارز ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده، پیش��نهاد کرد که اصولگرایان برای حمایت از 

نامزدشان، اتاق فکر تشکیل دهند.
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم، گفت: در این ات��اق فکر باید تمام 
افرادی که قص��د کاندیداتوری دارن��د را رصد کنند و براس��اس توانایی ها و 
ظرفیت های این افراد به آن ها امتیاز داده و کسی که باالترین امتیاز را کسب 
می کند، به عنوان نامزد نهایی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری 
سال 96 مطرح کنند. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال 
که در صورت انتخاب یک نف��ر از میان تمام اصولگرایان، سرنوش��ت دیگر 
نامزدهای اصولگرا چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: باید نامزدی که باالترین 
امتیاز را به دست آورده، انتخاب کنند و از دیگران نیز بخواهند که به میدان 
بیایند و به نامزد برگزیده کمک کنند و تنها در این ش��رایط است که نتایج 

خوبی برای اصولگرایان مترتب خواهد شد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد در رقابت های انتخاباتی 
ریاست جمهوری سال آینده حضور پیدا کند، یادآور شد: شخصا حاضر نیستم 
به صورت داوطلبانه به میدان بیایم، اما اگر اجماع اصولگرایان روی بنده باشد، 

مسئله  دیگری است.

16 روز بعد از آغاز به کار مجلس دهم، تکلیف اعضای 8 کمیسیون تخصصی 
مجلس مش��خص ش��د.  با این وجود سرنوش��ت اعضای کمیسیون های 
فرهنگی، ش��وراها و امور داخلی، اجتماعی، قضایی-حقوقی، بهداش��ت و 
کشاورزی هنوز نامشخص اشت. در میان اسامی اعالم شده از 8 کمیسیون 
تخصصی می توان به حضور محمدرضا عارف در کمیسیون آموزش اشاره 
کرد، حضوری که می تواند او را به چالش رقابت با محمدمهدی زاهدی وزیر 
علوم دولت احمدی نژاد برای فتح کرس��ی ریاست این کمیسیون بکشاند. 
عالءالدین بروج��ردی، کاظم جاللی، کواکبیان، فالحت پیش��ه و کریمی 
قدوس��ی هم از چهره های حاضر در کمیس��یون امنیت ملی هستند. علی 
مطهری که در زمان ثبت نام برای کمیسیون آموزش و تحقیقات ثبت نام 
کرده بود هم در اسامی نهایی حذف شده است و انتظار می رود به کمیسیون 
فرهنگی برود. علی الریجانی هم که در ثبت نام اولیه برای کمیسیون امنیت 
ملی اعالم آمادگی کرده بود ط��ی روزهای اخیر اعالم کرده اس��ت که به 
کمیسیون فرهنگی می رود، کمیسیونی که با وجود اهمیتی که دارد با قلت 
داوطلب روبه رو بود. حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش 
دولت احمدی نژاد در کمیس��یون برنامه و بودجه از دیگر نکات جالب در 

اسامی اعالم شده از 8 کمیسیون تخصصی است.

سخنگوی دولت گفت: هر هفته روزهای شنبه اتاق های فکری با انگیزه های 
سیاسی علیه دولت تشکیل می شود و مشخص می کند که در تخریب دولت 
روی چه موضوعاتی متمرکز شوند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح 
دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، درباره موضوع حقوق های نجومی 
برخی مدیران گف��ت: با جدیت دنبال دس��تور رییس جمهور برای پیگیری 
حقوق های نجومی هستیم، البته آن  طور که در فضای رسانه ای مطرح شد 
۲ یا ۳ مورد بیش��تر نبود، اما الزم اس��ت یک بار کنترل کنیم و گزارش های 
الزم را ارایه دهیم و اگر در این بررسی ها متخلفان شناسایی شوند مشمول 
دس��تور رییس جمهور بوده و عزل خواهند شد. نوبخت تاکید کرد: تعطیلی 
روزهای »شنبه« به جای »پنجشنبه« در دستور کار دولت نیست. سخنگوی 
دولت گفت: از عامالن ارسال کننده پیامک عدم دریافت حقوق بازنشستگان 
شکایت کردیم و پیگیریم، چون این مسئله موجب تشویش اذهان عمومی 
قشر بازنشسته جامعه شده بود. وی درباره ادعای ارتباط حسین فریدون با 
مدیرعامل بانک رفاه، گفت: متاسفانه تا کسی ۲ یا ۳ روز دیده نمی شود انواع 
و اقسام شایعه ها از بازداشت تا موارد دیگر علیه او منتشر می شود؛ قوه قضاییه 
پاسخ این س��واالت را داده اس��ت. نوبخت در ادامه اظهار داشت: هر هفته 
روزهای ش��نبه اتاق های فکری با انگیزه های سیاسی علیه دولت تشکیل 
می ش��ود و مش��خص می کند که در تخریب دولت روی چ��ه موضوعاتی 

متمرکز شوند.

احضار متهمان حمله به علی مطهری

مصباحی مقدم: 

 در صورت اجماع اصولگرایان 
کاندیدای ریاست جمهوری می شوم

عارف به کمیسیون  آموزش رفت، 
مطهری  حذف  شد

نوبخت:

هر هفته اتاق های فکری علیه دولت 
تشکیل می شود 

اخباراخبار

گزارش تازه منتشر ش��ده از سوی »موسس��ه مطالعات صلح بین الملل 
 اس��تکهلم« )س��یپری( گویای آن اس��ت که عل��ی رغم کاه��ش تعداد 
کالهک های هس��ته ای در جهان، زرادخانه های هس��ته ای و ظرفیت 
پرتاب کالهک های هسته ای پیش��رفته تر شده است. طبق این بررسی، 
در ژانویه گذش��ته نزدیک به 1۵400 سالح هس��ته ای در اختیار تنها 9 
کشور قرار داشته اس��ت که از این میان ایاالت متحده و روسیه همچنان 
بیشترین تعداد سالح های هسته ای را در اختیار دارند. هرچند این تعداد 
 4۵0 مورد کمتر از س��ال پیش از آن است، اما سرعت کاهش سالح های 
هسته ای در مقایس��ه با یک دهه قبل کمتر شده اس��ت. بر این اساس، 
روسیه با ۷۳00 سالح بیش��ترین تعداد را در اختیار دارد که ۳00 مورد 
بیشتر از آمریکاس��ت. به این ترتیب این دو کش��ور به تنهایی9۳ درصد 
کل تسلیحات هسته ای را در اختیار دارند. به نوشته دویچه وله، روسیه 
 و آمریکا همچنان نیز گس��ترده تری��ن و پرهزینه ترین برنامه نوس��ازی 
سالح های هسته ای را دنبال می کنند. ایاالت متحده قصد دارد تا سال 
۲0۲4 رقمی معادل ۳48 میلیارد دالر صرف نوسازی زرادخانه و سیستم 
پرتاب سالح های هسته ای کند که ش��امل زیردریایی ها و هواپیماهای 
حامل این سالح مرگبار نیز می ش��ود. برخی تخمین می زنند این رقم تا 
سی سال آینده به یک تریلیون دالر برسد. پس از روسیه و آمریکا، فرانسه 
با ۳00 و چین با ۲60 کالهک هسته ای در رتبه های بعدی قرار دارند و 
هند، پاکستان و اسرائیل در تعقیب آنها هستند. البته اسرائیل همچنان به 
سیاست ابهام هسته ای خود ادامه می دهد و مقامات این رژیم در اختیار 
داشتن سالح هسته ای را نه تایید می کنند و نه تکذیب. در رده آخر این 
 جدول نیز کره ش��مالی ق��رار دارد که پیش بینی می ش��ود 10 کالهک

 هسته ای داشته باشد.

هیالری کلینتون در جریان کمپین انتخاباتی خود در کلیولند در ایالت 
اوهایو، به حمله به اورالندو اش��اره کرد و گفت ک��ه تهدید جهادی های 
اسالم گرا نمی تواند تحمل شود بلکه باید شکست داده شود. وی تاکید کرد 
که آمریکا باید به حل مشکالت سیاسی که منجر به استخدام نیرو توسط 
داعش می شود، کمک کند. وی با اشاره به گس��ترش هراس از پاریس و 
بروکسل تا آمریکا اظهار داشت: ما باید همچون دشمنانمان انعطاف پذیر 
باشیم. وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: ما باید جهادی ها را در همه جای 
جهان تعقیب کنیم. برای این کار باید با ش��رکای خود همکاری کرده و 
ائتالف های خود را قدرت بخشیم. ما باید نهادهای اطالعاتی و امنیتی خود 
را که پاس��خگوی اول در مقابله با این تهدید محسوب می شوند، تقویت 
کنیم. در اورالندو دست کم یک پلیس از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفت.

هیالری کلینتون مدعی ش��د که اگر رییس جمهور شود، به شناسایی و 
متوقف کردن »گرگ های تنها« اولویت خواهد داد. وی همچنین از برخی 
کشورهای عربی نظیر عربستان سعودی، قطر و کویت خواست تا از دادن 

منابع مالی به گروه های رادیکال خودداری کنند.

کدام کشورها بیشترین سالح هسته ای را در اختیار دارند؟

روسیه و آمریکا در صدر

عربستان و قطر دست از تأمین مالی 
گروه های رادیکال بردارند

بین الملل

مصطفی کواکبیان دبی��رکل حزب مردم س��االری در همایش اش��تغال و رونق 
اقتصادی در هتل المپیک تهران خطاب به برخی از نمایندگان مجلس دهم حاضر 
در ضیافت افطاری حزب متبوع خود، اظهار داشت: اگر برای مردم کاری صورت 
ندهیم، مردم همان سیلی را به ما می زنند که به لیست ۳0 نفره اصولگرایان زدند، 

بنابراین باید حواسمان باشد.
وی بابیان اینکه چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار اقتصادی می دهد 
اما اتفاقی نمی افت��د، گفت: ما نمایندگان مجلس دهم به م��ردم قول داده ایم که 
رونق اقتصادی ایجاد کنیم  و این جزو شعار ما بوده، بنابراین باید همه این شعار را 
جدی بگیریم. کواکبیان معتقد است که باید در سال جاری وضعیت مردم از لحاظ 
اقتصادی دچار تغییراتی شود؛ چراکه مسایل امروز ضروری و اورژانسی شده است.

وی خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس منویات امام راحل)ره( قانون اساس��ی و اهداف 
انقالب، قرار نیست انقالب کنیم و مردم در تنگنای اقتصادی  باشند، اگر قرار بود 
این گونه باشد که شاه هم بود. ما می خواهیم عالوه بر معنویت جامعه، مشکالت 

مادی جامعه را نیز برطرف کنیم.
دبیر کل حزب مردم ساالری افزود: کش��وری که می خواهد برای دنیا الگو باشد 
نباید وضع اقتصادی آن به این شکل باشد؛ چراکه ما طبق چشم انداز سند 1404 

باید اولین کشور این منطقه و دهمین کشور دنیا بشویم، بنابراین باید بجنبیم.
وی همچنین در ادامه از ع��دم خانه تکانی در دولت یازده��م انتقاد کرد و گفت: 
درست است که یک سال تا عمر دولت یازدهم باقی نمانده است، اما حداقل امسال 

چند وزیر را عوض کنید.
کواکبیان در پایان گفت: در عدم بازگشت جریان توپولیست در رأس کشور خود 

دولت و اقدامات آن نیز موثر خواهد بود.

نماینده مردم ارومیه می گوید این روزها از نام سردار سلیمانی به عنوان یک نامزد 
انتخاباتی یاد می شود که متاسفانه این موضوع صحیح نیست. سردار سلیمانی که 
چهره فراجناحی است و در حوزه نظامی عملکرد موفقی دارد. اعالم نام وی برای 

حضور در انتخابات نوعی بداخالقی به شمار می رود.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی که سومین دوره 
حضور در مجلس را سپری می کند در گفت وگوی تفصیلی با یک خبرگزاری به 
تشریح مهم ترین مسایل سیاسی کش��ور از جمله انتخابات ریاست جمهوری و 

اولویت های مجلس دهم پرداخته است.
وی در ای��ن گفت و گ��و نامزده��ای احتمالی ریاس��ت جمه��وری اصولگرایان 
 که ای��ن روزها اس��امی آنها در رس��انه ه��ا مطرح می ش��ود را بررس��ی کرده و 
 می گوید اصولگرایان نامزدهای ش��اخصی هم دارند که اس��امی آنه��ا را اعالم 
نمی کنند. قاضی پور در بخش دیگری از این گفت و گو به موضوع حضور ایران در 
سوریه اشاره کرده و معتقد است اگر مدافعان حرم در سوریه حضور نداشتند هم 
 اکنون در کنار مجلس شورای اسالمی و در میدان بهارستان باید با تروریست ها

 م��ی جنگیدی��م.وی همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن گف��ت وگ��و 
ب��ه موض��وع حق��وق ه��ای نجوم��ی برخ��ی مدی��ران دولت��ی نی��ز اش��اره 
ک��رده و اع��الم ک��رد: در ای��ن ش��رایط ی��ک س��وال مط��رح م��ی ش��ود و 
 آن ای��ن اس��ت ک��ه چ��را مس��ئوالن دولت��ی زودت��ر از ای��ن ک��ه موض��وع 
حقوق های نجومی رس��انه ای ش��ود آن را پیگیری نکرده در مقابل آن سکوت 

کرده بودند.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی در واکنش به کف زدن نماین��دگان در صحن 
مجلس، گفت: نمایندگان باید شأن مجلس را طبق آیین نامه داخلی رعایت کنند.

اسداهلل عباسی نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز گذشته مجلس در سخنانی نسبت به رفتار نمایندگان که پس از سخنان یکی 
از وکالی ملت کف زدند، گفت: اینکه دوستان و نمایندگان در مجلس کف می زنند 
باعث پایین آمدن جایگاه مجلس می شود. در مجلس رسم نبوده که بعد از صحبت 
نمایندگان کف بزنند، نمایندگان مجلس را با س��الن اجتماعات اش��تباه نگیرند،  
این جا مجلس شورای اسالمی است. وی در پاسخ به تذکر برخی نمایندگان درباره 
اولویت بندی وکالی ملت در شعب و انتخاب کمیسیون های تخصصی تاکید کرد: 
طبق ماده 109 آیین نامه داخلی مجلس تذکرات آیین نامه ای و اخطارها مشخص 
است و در جلسه دیروز نیز بعد از خارج شدن از دستور، قرار شد که تذکرات خارج 
از دستور داشته باشیم، اما رییس جلس��ه تذکر آیین نامه ای را اعالم کرد که این 
ربطی به دستور نداشته است که با این کار دوستان شعب مجلس را به بی عدالتی 
متهم می کنند. بر اساس این گزارش، علی الریجانی که ریاست جلسه را برعهده 
داشت در پاسخ به تذکر آیین نامه ای عباسی، گفت: نمایندگان باید شأن مجلس 

را طبق آیین نامه داخلی رعایت کنند.
وی افزود: درباره انتخاب نمایندگان در کمیسیون های تخصصی باید بگویم که اگر 
موردی بوده که خالف آیین نامه بوده است، آقای پزشکیان موضوع را بررسی کند 
و ما هم پیگیری می کنیم. زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم، در 
جلسه علنی خانه ملت نسبت به نحوه انتخاب برخی نمایندگان در کمیسیون های 
تخصصی انتقاد کرد که تعدادی از بهارستان نشینان پس از سخنان وی کف زدند 

که عباسی روز گذشته نسبت به این موضوع تذکر داد.

کواکبیان:

 چند وزیر را عوض کنید
قاضی پور:

 اگر ایرانی ها در سوریه نبودند باید در میدان 
بهارستان با داعش می جنگیدیم

عباسی:

»کف زدن« جایگاه مجلس را پایین می آورد

 یک س��ال مان��ده ب��ه پای��ان دوران ریاس��ت جمهوری 
حسن روحانی و آماده ش��دن وی برای انتخاب مجدد در 
حالی سپری می شود که رقبای متفاوتی برای وی تعریف 
می کنند، برخی از آمدن احمدی نژاد و جلیلی می گویند، 
برخی دیگر از عبور اصالح طلبان از روحانی و عده ای هم 
از اجماع اصولگرایان بر سر شیخ دیپلمات خبر می دهند. 

به گزارش تیک، پیش از همه اینها اما حدس و گمان ها از 
آمدن محمود احمدی نژاد ، رییس دولت های نهم و دهم 
در ایران خبرساز است. احمدی نژاد سفرهای استانی اش 
را در حالی آغاز کرده و سایت مطبوعش به پوشش تصاویر 
آن می پردازد که مشاورانش می گویند وی هیچ قصدی 

برای شرکت در انتخابات ندارد!
محمود احمدی نژاد اما در حالی خ��ود را برای انتخابات 
ایران آماده م��ی کند که در ینگ��ه دنی��ا، دونالد ترامپ 
توانسته تمام رقبای جمهوری خواهش را کنار بزند و خود 
را تنها نامزد این حزب به جمهوری خواهان تحمیل کند، 
ترامپ که در آمریکا نشانه پوپولیسم و افراط گرایی است 
باید در مقابل هیالری کلینتون ق��رار بگیرد و بخت خود 
را بیازماید، اولین نامزد زن انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، اما بس��یاری از رس��انه ها و تحلیلگران ترامپ را 
 در کنار احمدی ن��ژاد قرار داده و به بررس��ی تفاوت ها و 
 ش��باهت ه��ای ای��ن دو پرداخت��ه ان��د؛ چرا ک��ه نوع 
موضع گی��ری، نگاه خ��اص این دو به موضوع سیاس��ت 
خارجی و اقتصاد باعث ش��ده اس��ت که از نگاه بسیاری 

 این دو سیاس��تمدار در یک رده قرار بگیرن��د و حتی در 
بخش هایی این دو را با یکدیگر مقایسه کنند.

روزنام��ه تلگراف لندن چندی پیش گزارش��ی منتش��ر 
کرده و در آن دونال��د ترامپ را گزین��ه ای حتی بدتر از 
احمدی نژاد خوانده بود. نویس��نده این مقاله در بخشی 
از گزارش خود آورده است: »مش��اهده دونالد ترامپ در 
چند ماه گذش��ته من را به یاد یکی دیگر از آدم های عوام 
فریب انداخته ک��ه مدت زیادی را نیز صرف مش��اهده و 
بررسی او کرده بودم. او آدولف هیتلر یا بنتیو موسولینی 
نیس��ت، عمر روزنامه نگاری من هرقدر هم دراز باشد به 
آن ها نمی رس��د. اما محمود احمدی نژاد، رییس جمهور 
خشم آلود ایران که احساس��ات عجین با خشم را در بین 
مردم نیز تحریک می کرد، مانند پیشتاز جمهوری خواهان 
در آمریکا مخلوطی از  اظهارات وحشیانه و جهل نسبت به 
مصالح جهانی بود.« تلگراف همچنین نوشت: احمدی نژاد 
در مناظره های زنده تلویزیونی در انتخابات سال ۲009 
با رقبایش رفتارهای بی شرمانه نشان داد. رفتار مبتذالنه  
ترامپ در مناظره های ریاست جمهوری نیز، روند سیاسی 
آمری��کا را تغییر می دهد و می تواند خ��وار و خفیف کند. 
آن هایی هم ک��ه از او طرفداری می کنن��د، احمق فرض 

می شوند.
گاردین با اشاره به مناظره های انتخاباتی تلویزیونی سال 

88 ایران نوش��ته: اگرچه برخورد احمدی نژاد با رقبایش 
تامل برانگیز ب��ود، اما او دس��تکم مش��خصات فیزیکی 
رقیبش را به تمس��خر نگرفت. ترامپ آدمی مبتذل است 
که سطح منازعات سیاسی انتخاباتی در آمریکا را به شدت 

پایین آورده است.
در ادامه وب س��ایت اوپ��ن کانادا نیز اخیرا در گزارش��ی 
تفاوت هاو ش��باهت های احمدی ن��ژاد و ترامپ را مورد 

بررسی قرار داده بود.
این وب سایت می نویس��د: به ظاهر، هیچ دو شخصیتی 
متفاوت تر از دونالد ترامپ و محمود احمدی نژاد نیستند. 
نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری خواهان قد بلند، 
قوی هیکل و فوق العاده پولدار است. این در حالی است 
که رییس جمهور سابق ایران قد کوتاه، با جثه کوچک و 
حداقل تا پیش از دوران ریاست جمهوری اش فقیر بود. 
این یکی به میلیاردها دالر پول خ��ود می نازد و دیگری 
 به هاله نور آس��مانی نامرئی که ادعا می کند در اطرافش

 است.
 با ای��ن ح��ال، ب��ا کن��ار گذاش��تن ای��ن تف��اوت ها و 
تفاوت های فاحش دیگر میان این دو سیاستمدار، هیچ دو 
شخصیت عمومی دیگری به اندازه ترامپ و احمدی نژاددر 
رویکردها و اهداف خود برای جلب حمایت عمومی برای 

رسیدن به قدرت شبیه به یکدیگر نیستند.

ترامپ شبیه احمدی نژاد است؟

پرونده حضورنظامیان در انتخابات ریاست جمهوری؛

یک قهرمان متفاوت
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 رییس اتاق اصناف اصفه��ان گفت: با بهره گیری از100 ب��ازرس در 2 اکیپ 
در کمترین زمان بر واحدهای مختلف صنفی اصفهان در ماه رمضان نظارت 

دقیق صورت می گیرد.
س��یدمحمدرضا پاک نژاد در گفت  و گ��و با ایمنا با بیان اینکه بازرس��ی های 
اتاق اصناف اصفهان به 2 ش��یفت کاری ارتقا پیدا کرده است، اظهار داشت: 
اکیپ های ناظر براس��اس موقیع��ت جغرافیایی، تراکم جمعی��ت و مباحث 
رسیدگی از دو تا سه نفر تشکیل شده اند. وی افزود: بازرسان اتاق اصناف روزانه 
حتی در ساعات غیر اداری برای حمایت از مصرف کنندگان بر کنترل قیمت ها 

و چگونگی رفتار فروشندگان با مردم نظارت کامل دارند.
رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اینکه برخی از اصناف در ماه رمضان نیاز 
 به بازرسی بیشتری دارند، تصریح کرد: در این ایام کنترل قیمت ها و نظارت 
 بر فعالیت صن��ف طباخ��ان، رس��توران داران، کبابی و بریان��ی برای طبخ 
 آش و حلیم، صنف گز و ش��یرینی در تهی��ه زولبیا و بامیه، فس��ت فودی ها 
و غذاهایی آماده به منظور حمایت از مصرف کننده بیش��تر است. وی با بیان 
اینکه در ماه رمضان بس��یاری از کس��به به دلیل عقاید مذهب��ی و باورهای 
دینی، درصد س��ود قانونی خدمات و کاالی ارایه ش��ده خود را کمتر اعمال 
می کنند، گفت: متاسفانه برخی از کسبه سهوی دچار تخلف شده و به زیان 

مصرف کننده عمل می کنند که از سوی اتاق اصناف با آنها برخورد می شود.
پاک نژاد ادامه داد: مرکز آموزش و فناوری اطالع��ات اتاق اصناف به منظور 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان دوره های آموزش��ی برای اصناف مختلف 
برگزار کرده و قدم ها و سیاستگذاری های کالنی را در کاهش تخلفات استان 
اصفهان انجام داده است. وی با تاکید بر اینکه در ماه رمضان قیمت بسیاری 
از کاالها افزایش نداش��ته اس��ت، بیان داشت: ش��اید به دلیل عرضه و تقاضا 
 نرخ برخی اقالم موردی افزایش داش��ته، اما پیش بین��ی می کنیم با نظارت 
 بر واحدهای صنفی و آموزش های الزم امس��ال با نبود پرونده های که منجر 

به جرایم شود، کمتر در استان مواجه شویم.
رییس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: مردم هم با اطالع رسانی به موقع باید 
با اتاق بازرگانی و واحدهای بازرسی اصناف همسو و همگام شوند تا بازرسی ها 
در کمترین زمان و رسیدگی کامل اعمال شود. وی با بیان اینکه در ماه رمضان 
واحدهای صنفی موظف به نصب نرخ نامه در مغازه ها هس��تند، تصریح کرد: 
بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف با نرخ نامه های  تصویب شده نظارت های خود 
را انجام می دهند و در صورت تفاوت قیمت ها، تخلفات را رسیدگی می کنند.

 پاک نژاد تاکی��د کرد: فلس��فه وجودی نرخ نام��ه آگاهی م��ردم از قیمت ها 
با مهر و امضای اتحادیه است. وی پیرامون اینکه با بررسی تخلفات در مرجع 
رس��یدگی، نوع حکم و جرایم در تعزیرات حکومتی اس��تان صادر می شود، 
اظهار کرد: در صدد هستیم واحد صنفی را به دلیل تخلف پلمب نکنیم، بلکه 

با آموزش، تذکر و اعمال جرایم آن تخلف را اصالح کنیم.
 رییس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد: به غیر از بازرسان اصناف هر اتحادیه 
 به صورت مج��زا در طول م��اه رمضان نظارت و بازرس��ی دارند و به ش��دت 

با متخلفان برخورد می کنند.

رییس اتاق اصناف اصفهان اعالم کرد:

نظارت 100 بازرس بر واحدهای صنفی 
اصفهان در ماه رمضان

ایمنا: اصفه��ان با پن��ج میلیون نف��ر جمعیت و وس��عت100 
 ه��زار کیلومت��ر مرب��ع ب��ا س��ابقه فرهنگ��ی تاریخ��ی 
هفت هزار ساله و چندین دوره پایتختی ایران در ادوار مختلف 
تاریخ، اکنون نیز ردای پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی را 
به تن دارد؛ بنابراین موقعیت خاص این شهر ایجاب می کند تا با 

رویکردی با مختصات جهانی به آن نگاه شود.
 اصفهان ب��ا 15 درصد تولی��د ناخالص ملی، تولی��د 25 درصد 
از فرآورده های نفتی کشور و استقرار 9هزار واحد صنعتی، قطب 
صنعت کشور محسوب می ش��ود و کارخانه های بزرگ فوالد، 
 انرژی هس��ته ای، صنایع نظامی، پتروش��یمی و هواپیماسازی 

در این استان مستقر است.
از طرفی اصفهان رتبه اول گردش��گری در کشور را دارد و ظرف 
 یک س��ال اخیر با ورود بی��ش از300 هزار گردش��گر خارجی 

از سراسر  دنیا میزان گردشگری در استان 2/5 برابر شده است.
اصفهان دومین استان دانشگاهی کشور با170 واحد دانشگاهی 
است و همین امر موجب ش��ده بخش قابل توجهی از اساتید یا 
دانشجویان از حمل و نقل هوایی برای جابه جایی استفاده کنند.

همچنین این شهر به دلیل موقعیت خاص سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی از جاذبه های خاص طبیعی و گردش��گری 
بسیاری برخوردار اس��ت که هر سال غیر از مس��افرین داخلی 
و خارجی، پذیرای تعداد زیادی از مقامات و مس��ئوالن ارش��د 
کشورهای مختلف است که ضمن سفر به ایران از شهر تاریخی 
اصفهان بازدید می کنند و تقریبا70 درصد هیئت های سیاسی 
 درس��فر به تهران به اصفهان نیز سفر می کنند که این امر نشان 
از اهمیت باالی این ش��هر دارد. با توجه ب��ه موقعیت، اهمیت، 
قابلیت ها و جایگاه اس��تان به عنوان مرک��ز جغرافیایی و قطب 
 صنعت گردشگری کش��ور و همچنین مراکز متعدد دانشگاهی 
 از یک س��و و نقش محوری صنعت گردشگری در توسعه استان 

از سوی دیگرباید دارای فرودگاهی با تجهیزات باال باشد.
فرودگاه اصفهان تنها نام بین المللی را یدک می کشد

  طبق آمار رس��می ش��رکت ف��رودگاه های کش��ور، ف��رودگاه 
ش��هید بهش��تی اصفهان از ابتدای س��ال 95 تا کن��ون در بین 
 فرودگاه های کش��ور با رش��د 34 درصدی باالترین نرخ رش��د 

در پروازهای خارجی را به دست آورده است. 
این درحالی است که به طورکلی 85 درصد پروازهای بین المللی 
کشور در سه فرودگاه امام خمینی ) ره (، شهید بهشتی اصفهان 

و شهید هاشمی نژاد مشهد صورت می گیرد.
فرودگاه یکی از زیرساخت های الزم در بحث گردشگری است که 
همواره مسئوالن بر تقویت آن تاکید دارند، اما فرودگاه اصفهان 
برخالف پیش��رفت های زیادی ک��ه در راه ان��دازی پروازهای 

خارجی داشته است ولی هنوز از کمبودهایی رنج می برد.
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به عنوان دروازه ورود 
 و خروج مس��افران و گردش��گران که با هواپیما به اصفهان سفر 
می کنند، مطرح است. اما نکته قابل تامل اینجاست که فرودگاه 
 اصفهان تنها از حیث داش��تن نام بین المللی برخوردار اس��ت 

ولی فاقد ترمینال بین المللی است.
 سرمایه گذاری فرانسوی ها در فرودگاه اصفهان

 با اینکه اصفه��ان در مقوله صادرات غیرنفتی رتبه دوم کش��ور 

را دارد و این اس��تان از ظرفیت های اقتصادی باالیی برخوردار 
اس��ت و به همین دلیل نیز دومین استان کشور در تامین منابع 
 مالیاتی خزانه است؛ اما اس��تان اصفهان کمترین منابع مالی را 
 از دول��ت دریافت م��ی کند، پس برای توس��عه  اس��تان باید از 
ظرفیت های ب��االی اقتصادی از محل س��رمایه گ��ذاری های 
غیردولتی اس��تفاده کرد و نبای��د به بودجه های دولت چش��م 
داشت. فرودگاه اصفهان جز یکی از معدود موافقت نامه هایی بود 
که در سفر رییس جمهور به فرانس��ه به امضا رسید. این قرارداد 
بین شرکت فرودگاه های کشور و یک شرکت مهندسی فرانسه 
که به عنوان چهارمین شرکت توسعه ای دنیا و مهم ترین شرکت 

توسعه اروپایی مطرح است، منعقد شده است.
 این توس��عه فرودگاهی توسط ش��رکت وینس��ی فرانسه انجام 
می  گیرد که مدیریت ش��ماری از پ��روژه  ها در ف��رودگاه  های 
متوس��ط در فرانس��ه و نیز فرودگاه  های لیس��بون ) پرتغال ( و 

سانتیاگو ) شیلی ( را بر عهده دارد.
شرکت فرانس��وی وینس��ی در مدیریت پروژه  های فرودگاهی 
تخصص دارد و با فعالیت در 25 فرودگاه از این محل در س��ال 

2015 بیش از750 میلیون یورو درآمد کسب کرده است.
 وب س��ایت ش��رکت وینس��ی بالفاصله از امضای این پروتکل 
 با ابراز خرس��ندی از توافقات به عمل آمده پتانس��یل همکاری 
 را بس��یار زیاد ارزیاب��ی کرد. این ش��رکت از ف��رودگاه اصفهان 
به عنوان پنجمین فرودگاه ایران با س��االنه 2/4 میلیون مسافر 
داخلی و خارجی ی��اد کرد و افزایش 35 درصدی گردش��گران 
 خارج��ی در س��ال 2014 در ای��ن پایتخت پیش��ین ای��ران را 

زمینه مساعد برای توسعه این فرودگاه خواند.

 بر اس��اس این توافق نامه ترمینال خارجی 25 هزار مترمربعی 
به ظرفیت دو میلیون مسافر به اضافه10 پارکینگ هواپیما و نیز 
پارکینگ مدرن طبقاتی خودرو در بازه زمانی دو تا دو و نیم ساله 

از زمان آغاز عملیات اجرایی آن در اصفهان ساخته خواهد شد.
در همین راستا، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان ضمن اشاره 
 به توسعه فرودگاه شهید بهشتی این ش��هر، بیان کرد: با توجه 
به امضا تفاهم نامه توس��عه فرودگاه اصفهان توس��ط ش��رکت 
وینسی فرانس��ه، ترمینال پروازهای خارجی به فضای فرودگاه 

اصفهان افزوده می شود. 
وی افزود: همچنین ارتقای سطح پارکینگ این فرودگاه سبب 

افزایش گنجایش هواپیما تا20 فروند خواهد شد.
 اصفهان فاقد قطب اصلی خطوط پروازی

  یک��ی از معض��الت ب��زرگ اصفهان ب��ه عنوان یک کالنش��هر 
بین الملل��ی، کمبود خطوط پ��روازی بیس و پای��ه در فرودگاه 
 این ش��هر اس��ت که هرچند لفظ بین المللی را یدک می کشد

ولی مطمئنا در حد و اندازه های بین المللی ظاهر نشده و برای 
رسیدن به جایگاه اسمی خود راه طوالنی در پیش دارد. 

در همین راستا، همواره یکی از مطالبات شهروندان از مسئوالن، 
استقرار خطوط هوایی پایه در اصفهان به منظور سهولت در سفر 

به پایتخت و شهرهای مهم کشور بوده و هست.
انتظاری که می تواند سالیانه زمینه سفر هوایی تعداد بیشتری 
 گردش��گر خارجی و داخل��ی را به این کالن ش��هر رق��م بزند، 
 از این رو از روزه��ای ابتدایی مس��ئولیت مه��دی جمالی نژاد 
به عنوان شهردار اصفهان، وی بر توسعه خطوط هوایی به ویژه 
پروازهای بیس که از اصفهان به دیگر استان ها پرواز می کنند، 

تاکید کرد.
 فرودگاه اصفهان با مشکل کمبود پارکینگ هواپیما 

مواجه است
 اینکه هم اکنون در اتفاقی خوشایند برای صنعت هوایی استان 
خبر راه اندازی ایرالی��ن های هوایی که قط��ب آن در فرودگاه 
اصفهان مستقر است به گوش می رسد، تنها یک روی سکه است 
و روی دیگر آن، عدم وجود فضای کافی ب��رای جایگاه پذیرش 
هواپیماها است چرا که پارکینگ فرودگاه اصفهان تنها پذیرای 

10 فروند هواپیما است.
 از طرف��ی اصفهان در بح��ث صنعت هوایي معین تهران اس��ت 
و فرودگاه اصفهان به دلیل واقع شدن در مرکز کشور و نزدیکی 
آن به تهران به عن��وان فرودگاه اضطراری ب��رای فرودگاه های 
مهرآباد، امام خمینی ) ره (، شیراز، مشهد و اهواز نقش اساسی 

دارد.
به عنوان نمونه در گذشته شاهد بودیم که به علت توفان شدیدي 
 که آس��مان تهران را احاطه کرده بود، 17 پرواز که مبداش��ان 
 از ش��هرهاي مختلف به ف��رودگاه ته��ران بود مجب��ور به فرود 

در فرودگاه اصفهان شدند.
 فرصت طالیی سرمایه گذاری خارجی نباید از بین برود

 با وجود ظرفیت های بی شمار اصفهان در زمینه های مختلف، 
 توس��عه حمل و نقل هوایی فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان 
و همچنین ایج��اد ترمینال پروازهای خارجی و توس��عه ایرون 
) پارکینگ هواپیما ( و ساخت س��الن CIP از نیازهای ضروری 

استان است.
اگر فرصت طالیی ایجاد شده برای سرمایه گذاری خارجی از بین 
برود، بودجه داخلی جوابگوی توسعه این فرودگاه نخواهد بود. 
از طرفی این میزان سرمایه گذاری، بزرگ ترین سرمایه گذاری 
است که بعد از فرودگاه امام ) ره ( قرار است در یک فرودگاه کشور 
انجام شود. بنابراین باید از ش��رایط طالیي پیش آمده استفاده 
کرد و بتوان در یک فرآیند قابل اطمینان روند اجراي طرح هاي 

توسعه فرودگاه شهید بهشتي اصفهان را به پیش برد.
 عزم جدی و فوری مسئوالن تنها راه عالج

 اصفهان به عنوان قطب گردش��گری نقش بی بدیلی در کشور 
دارد و فرودگاه بین الملی اصفه��ان به عنوان یکی از محورهای 
توسعه استان، باید گسترش پیدا کند. اولویت اول رفع مشکالت 
محدودیت اراضی فرودگاه اس��ت که این موضوع باعث خروج 
فرودگاه اصفهان از بن بس��ت می ش��ود. الزم اس��ت مشکالت 
موجود در خص��وص اختصاص زمین به فرودگاه با مس��ئوالن 
نظامي ظرف 3 ماه مرتفع شود و مس��ئوالن نظامي استان نیز 
همواره همراه��ی الزم را داش��ته اند و حتم��ا در این خصوص 
نیز همراهي خواهند کرد. اگر طرح توس��عه ف��رودگاه اصفهان 
 انجام نش��ود، فرودگاه اصفهان قفل خواهد شد و به بن بیست 
خواهد رس��ید و با توجه به اینکه در س��ند چش��م انداز 1404 
 جایگاه توسعه گردش��گری نقش خاصي دارد، پس نقش حمل 
 و نقل هوایي یک نقش اس��تراتژیکي اس��ت. اگر در این زمینه 
 به گونه ای صحی��ح برنامه ریزی ش��ود، می تواند ت��ا یک افق

30 -40 ساله را برای توسعه فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان 
تضمین کرد و امکان توسعه بیشتر آن نیز وجود خواهد داشت.

پرونده ای برای فرودگاه بین المللی اصفهان؛

بن بست

مدیرعامل کارخانه ارج:

حفظ برند ارج شرط واگذاری
این شرکت است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان عنوان کرد:

تحقق 70 درصد درآمد
مالیاتی اصفهان در سال 94

مدیرعامل کارخان��ه ارج با بیان این که ش��رکت ارج طبق اصل 44 قانون 
اساسی باید واگذار شود، اما حفظ برند ارج، سیاست سهامداران در واگذاری 
این شرکت اس��ت، گفت: تا زمانی که متقاضیان این شرط را نپذیرند، ارج 

واگذار نمی شود.
حس��ینی مدیرعامل ش��رکت » ارج « درباره چرایی پخش خبر تعطیلی 
کارخانه » ارج « در ش��بکه های مجازی گفت: دلیل اصلی انتش��ار چنین 
 خب��ری را نمی دان��م، اما نه م��ن و نه کارخانه » ارج « سیاس��ی نیس��ت. 
 با در کن��ار هم قرار دادن اخب��ار و اتفاقات اخیر در مورد ارج ش��اید بتوان 
به دالیلی رس��ید که البته همه در حد حدس و گمان است و دلیل واقعی 
 انتشار این خبر هنوز برای ما روشن نیست. حسینی گفت: شرکت » ارج «

از جمله ش��رکت هایی اس��ت که طبق اصل 44 قانون اساسی و با تصویب 
مجلس ش��ورای اس��المی باید واگذار ش��ود. » ارج « متقاضی��ان داخلی 
دارد و بعد از لغو تحریم ها متقاضیان خارجی ه��م برای خرید » ارج « به 
کارخانه مراجعه کردند، اما هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده است. سیاست 
سهامداران » ارج « این است که این برند حفظ شود و خریداران کار تولید 
 را با برن��د » ارج « ادامه دهند. این در حالی اس��ت که بیش��تر متقاضیان 
عالقه ای ب��ه حفظ برن��د » ارج « نش��ان ندادن��د و تنها زمین ش��رکت 
 را می خواس��تند به همین دلی��ل تا به ام��روز واگ��ذاری » ارج « صورت 
نپذیرفته است. مدیرشرکت » ارج « با اشاره به اینکه ارج یک برند با قدمت و 
نوستالوژیک برای مردم کشورمان است، گفت: در چند روز گذشته که خبر 

تعطیلی » ارج « در شبکه های اجتماعی منتشر شده شاهد این بودیم که 
مردم با انتشار خاطرات شان از برند » ارج « بر اهمیت این برند و قدمت آن 

صحه گذاشتند. سیاست سهامداران » ارج « حفظ این برند است.
حسینی ادامه داد: اولویت سهامداران واگذاری شرکت به افراد یا شرکت 
 صالح است که شرایط ما را بپذیرد. در غیر این صورت، هیئت مدیره » ارج «

دو استراتژی را دنبال می کند. به عنوان اس��تراتژی میان مدت به دنبال 
حفظ خطوط تولید هس��تیم و با توجه به امکانات و ظرفیت های شرکت، 

تولید را در سطح کیفیتی سابق ادامه خواهیم داد.
استراتژی بلند مدت هیئت مدیره ارتقای تکنولوژیکی کارخانه و استفاده 
از سرمایه گذاری خارجی برای بهبود وضعیت شرکت » ارج « خواهد بود.

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال 94 حدود70 
درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در استان اصفهان محقق شد، 
گفت: در سال جاری تعیین مالیات اصناف استان اصفهان بدون پرداخت 

هیچ هزینه اجتماعی انجام شد.
 مراد امیری در جم��ع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در س��ال جاری تعیین 
مالیات اصناف استان اصفهان بدون پرداخت هیچ هزینه اجتماعی انجام 
 ش��د، اظهار داش��ت:  در نخس��تین گام با موافق��ت 870 اتحادیه صنفی 
در استان اصفهان مالیات اصناف اس��تان را بدون افزایش در سال جاری 
تعیین کردیم و این امر می تواند در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر 

بسزایی داشته باشد.
مراد امیری در خص��وص دریاف�ت مالی�ات از اش��خ�اص حقوقی، افزود: 
در این خصوص نشس��تی را با مس��ئ�والن ات�اق بازرگان�ی داش��تیم که 
خوشبختانه از س��ال 93 تاکنون انضب�اط های مالی�اتی خوب�ی در صنایع 

استان شاهد بوده ایم.
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اصفه��ان همچنین به الکترونیکی ش��دن 
فعالیت های مالیاتی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: مودیان مالیاتی 
 می توانند در هر مکانی نس��بت ب��ه پرداخت مالیات و همچنین تس��لیم 

اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند.
 وی با بیان اینکه از س��ال 93 تاکنون با کاهش کتمان فروش در اس��تان 
روبه رو بودیم،  تاکید کرد: بر اساس آخرین اظهارنامه های مالیاتی در ارزش 

افزوده شاهد اعالم فروش واقعی در صنایع و اصناف بودیم.
 امی��ری در ادامه با بی��ان اینک��ه 31 خرداد م��اه آخرین مهلت تس��لیم 
اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی است، تصریح کرد: بر اساس قانون این 

زمان تمدید نخواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر مودیان مالیاتی طی سه سال متوالی نسبت به تسلیم 
اظهار نامه مالیات��ی خود اقدام نکنن��د جرم مالیاتی را مرتکب ش��ده اند،  
 تاکید کرد: این افراد در این بازه زمان��ی به میزان 23 میلیون ریال جریمه 

خواهند شد.
وی همچنین در خصوص جایگاه اصفهان در واریز مالیات به خزانه دولت، 
بیان داش��ت: باید توجه داش��ت که 55 درصد از مالیات کل کشور توسط 
مردم، صنایع و اصناف تهران پرداخت می ش��ود و این در حالی اس��ت که 
اصفهان پس از بوشهر و خوزستان با تامین کمتر از چهار درصد از بودجه 

کشور در رتبه چهارم در این زمینه قرار گرفته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اش��اره به اینکه در سال 94 حدود 
70 درص��د از درآمده��ای مالیاتی پیش بینی ش��ده در اس��تان اصفهان 
 محقق ش��د،  اضافه کرد: این در حالی اس��ت که در برنامه شش��م توسعه

 پیش بینی انجام فعالیت های عمرانی در کشور بر اساس درآمدهای مالیاتی 
صورت پذیرفته است.

به گفته وی، سال گذشته درآمدهای مالیاتی استان اصفهان از10 صنعت 
بزرگ فعال در این شهر کسب شد.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت از پیگیری طرح راه آهن سریع السیر 
تهران – قم – اصفهان بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته خبر داد.

مسعود نصرآزادانی گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای اجرای 
این طرح پس از تکمیل مطالعات در ح��ال حاضر کار طرف خارجی برای 

بررسی ابعاد مختلف این طرح ادامه دارد.
به گفته وی در کنار قطعه قم تا اصفهان که کار اجرایی آن از چند ماه قبل 

آغاز شده، کار برای قطعه باقی مانده ادامه دارد.
معاون راه آهن ش��رکت س��اخت پیش بینی کرد ظرف چند م��اه آینده 
 مطالعات و بررسی ها بر روی این طرح به پایان رس��یده و فاز نهایی طرح 

در دستور کار قرار گیرد.
 نصر آزادانی اضافه کرد: خوش��بختانه پس از نهایی شدن قرارداد ساخت 
 این طرح، طرف خارجی کار خود را بر اس��اس برنام��ه ریزی ها آغاز کرده 
و ادامه می دهد و راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان بدون مشکل 

گام های الزم برای راه اندازی را دنبال می کند.
 وی بح��ث ب��ر س��ر طراح��ی ایس��تگاه های ای��ن راه آه��ن را یک��ی 
 از اصلی تری��ن مس��ائل قاب��ل بررس��ی قلم��داد ک��رد و گفت: ب��ا توجه 
به این ک��ه این راه آهن، این س��ه اس��تان را در کوتاه تری��ن زمان ممکن 
به یکدیگر متصل می کن��د، جا یابی محل ایس��تگاه ها اهمی��ت فراوانی 
داش��ت که خوش��بختانه ب��ا پیگیری ه��ای ص��ورت گرفته نقش��ه این 

ایس��تگاه ها ب��ر اس��اس اه��داف ابتدای��ی وزارت راه پیگیری می ش��ود.
به گزارش ایسنا، راه آهن سریع الس��یر تهران – قم – اصفهان که بناست 
این س��ه اس��تان را با س��رعتی بیش از200 کیلومتر در س��اعت و زمانی 
معادل یک س��اعت و س��ی دقیقه به یکدیگر متصل کند چن��د ماه قبل 
 به عنوان پروژه ای مش��ارکتی با س��رمایه گ��ذار خارجی به ط��ور دقیق

تعیین تکلیف شد. 
این خط ریلی که طولی معادل410 کیلومتر دارد در صورت رسیدن منابع 

اعتباری الزم ظرف چهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

هیئت کره ای از محل اجرای پروژه مس��یر راه آهن اصفهان - اهواز بازدید 
کردند.

در  سفر اخیر رییس جمهور کره جنوبی به ایران الحاقیه تفاهم نامه ساخت 
راه آهن اصفهان - اهواز به طول540 کیلومتر به عنوان بزرگ ترین قرارداد 

در این سفر، به امضا رسید.
پس از گذش��ت کمتر از یک ماه از امضای این الحاقیه هیئتی به ریاس��ت 
 مدیرعامل شرکت کره ای در شرکت س��اخت حاضر و گزارشی در رابطه 

با روند اجرایی این تفاهم نامه ارایه داد.
در این جلسه مقرر شد تا این شرکت در مدت10 روز آینده نتایج بررسی ها 
شامل طراحی مفهومی را به صورت مکتوب به ش��رکت ساخت و توسعه 
ارایه کند. در همین راستا صبح دیروز هیئتی از این شرکت کره ای همراه 
 با مدیرکل پیمان و رس��یدگی امور فنی شرکت س��اخت و توسعه با سفر 
به اس��تان های اصفهان و چهارمح��ال و بختیاری از مح��ل اجرای پروژه 

بازدید کردند.
برآورد اولیه ساخت این خط آهن 5/4 میلیارد یورو است که در الحاقیه آن 
مقرر شده تا طرف کره ای ظرف مدت 4 ماه از روز امضای قرارداد، طراحی 
مفهومی، مطالعات امکان س��نجی و پیش��نهاد مدل تامین مالی پروژه را 

ارایه کند.
 کاهش ح��دود500 کیلومتری فاصله ریلی بین دو اس��تان خوزس��تان 

 و اصفهان، افزای��ش قابل مالحظه ظرفی��ت حمل بار و مس��افر بین این 
دو استان و مناطق مرکزی کشور، کاهش تنگنای ظرفیتی محور جنوب 
و افزایش بهره وری کل شبکه ریلی کشور، تحت پوشش قرار دادن استان 
چهار محال و بختیاری ) شهرستان های شهرکرد، بروجرد، لردگان در خط 
اصلی یا فرعی (، افزایش ایمنی تراب��ری در منطقه، جوابگویی به تقاضای 
 روزافزون حمل و نقل صنایع مادر به ویژه فوالد خوزستان و فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان، صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف سوخت از جمله 

اهداف مطالعاتی احداث این محور است.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت خبر داد؛

بهره برداری از راه آهن سریع السیر تهران – اصفهان تا 4 سال آینده
در پی امضا الحاقیه تفاهم نامه راه آهن اصفهان - اهواز  در  سفر اخیر رییس جمهور کره جنوبی به ایران؛

کره ای ها خط آهن اصفهان - اهواز را می سازند
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عکس روز ) الشخور دریایی(

دریچه

اخبار

به گزارش »پاما« نخستين پاسگاه خير ساز كشور در استان اصفهان با حضور مديران 
مرتبط استاني و شهرستان تيران و كرون در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو 
به طور رس��مي آغاز به كار كرد. پاس��گاه محيط باني در بند تيران  با مساحت افزون 
بريكصد متر مربع و هزينه اي بيش از ۵۰ ميليون تومان توس��ط خيرين و به صورت 
خود جوش و مردمي س��اخته و به اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان 
تحويل داده شد. عمليات احداث اين پاسگاه از سال ۹۱  شروع گرديدو ابتداي سال 
۹۴ فعاليت خود را به عنوان نخستين پاس��گاه خيرسازكشور آغاز كرد.اين پاسگاه با 
حضور معاون اس��تاندارو مديركل حفاظت محيط زيست استان و مديركل مديريت 
بحران استانداري اصفهان، فرماندار و س��اير مديران محلي شهرستان تيران وكرون 

به طور رسمي افتتاح شد .

چهارمي��ن كنفرانس برنامه ري��زی و مديريت محيط زيس��ت به اهتمام دانش��كده 
محيط زيس��ت دانش��گاه تهران و با همكاری انجمن علمی دانشجويی بين رشته ای 
دانشكده محيط زيست )زيستا(، ۱۱ و ۱۲ آبان ماه امسال در دانشكده محيط زيست 

دانشگاه تهران برگزار می شود.
محورهای اصلی اين كنفرانس، ارزيابی و مديريت محيط زيست، برنامه ريزی و آمايش 
سرزمين، آلودگی ها و تغييرات آب و هوايی، بهداشت، ايمنی و محيط زيست و سوانح، 
اقتصاد، حقوق، آموزش و سياست محيط زيست، مهندسی محيط زيست، طراحی 
محيط زيس��ت به همراه ميزگردهای راهبردی و كارگاه های آموزشی است. آخرين 
مهلت ارسال مقاالت، ۲۰ مهر ماه امس��ال و آخرين مهلت ثبت نام در اين كنفرانس 
حداكثر هفت روز پس از پذيرش مقاله اس��ت. عالقه مندان می توانند برای كس��ب 

اطالعات بيشتر به وب سايت http://epm.ut.ac.ir مراجعه كنند.

دو كارش��ناس آمريكايی پيش بين��ی كرده اند كه تغييرات اقليم��ی موجب كاهش 
چشمگير جمعيت در مناطق استوايی می شود. اين كارشناسان معتقدند گرمای جهانی 
و تنها افزايش دو درجه ای آن موجب خواهد شد برخی از گونه های گياهی استوايی، 
حيوانات و انسان ها در مكزيک آمريكای مركزی، آفريقا، هند و ديگر مناطق استوايی 
صدها كيلومتر از زيستگاه های فعلی خود دور شوند. افزايش متوسط دمای زمين و باال 
رفتن دو درجه ای آن در اين قرن در مقايسه با پيش بينی های معمول خوش بينانه تر 
است. اين دو محقق با اس��تفاده از يک مدل برای نمايش چگونگی پويايی اقليمی در 
مناطق استوايی در تشديد پيامدهای گرم ش��دن نتيجه گرفتند كه حتی تغييرات 
كوچک می تواند پيامدهای چشمگيری داشته باش��د. »آدام سوبل« گفت: در مورد 
الگوی مهاجرت گونه ها، پيش بينی دقيقی به دست نياورده ايم، اما مشخص است هر 
چه مناطق استوايی گرم تر می شود ساكنان اين مناطق بيشتر به ترك آن رغبت دارند. 

افتتاح رسمي نخستين پاسگاه 
محيط باني خيرساز كشور در اصفهان

چهارمين كنفرانس »برنامه ریزی و مدیریت محيط زیست«؛

آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰ مهر

گرمای جهانی عامل كاهش جمعيت
در مناطق استوایی

انتخاب گونه درحال انقراض »درنا« به عنوان نماد فدراسيون واليبال در زمستان 
س��ال ۱3۹3 كليد خورد و طی توافق دو جانبه س��ازمان حفاظت محيط زيست 
و فدراس��يون واليبال مقرر ش��د تصوير اين پرنده بلندقامت كمياب روی پيراهن 
ملی پوشان واليبال كشور نقش ببندد، اما با وجود استقبال فدراسيون واليبال از اين 
پيشنهاد با هدف ارتقای سطح آگاهی زيست محيطی در عرصه ملی و بين المللی، 
بعد از گذش��ت بيش از دو س��ال از اين تفاهم نامه، خالء حضور درنا به عنوان نماد 

»استقامت و اميد« روی پيراهن واليباليست ها احساس می شود.
 امروز ديگر نقش آگاهی رسانی و فرهنگ سازی به منظور جلب مشاركت مردم برای 
حفاظت از محيط زيست و حيات وحش بر هيچ كس پوشيده نيست و كاهش تلفات 
يوزپلنگ ايرانی بعد از قرار گرفتن نقش آن روی پيراهن فوتباليست های تيم ملی 
ايران، نمونه بارزی از جايگاه اطالع رس��انی و آگاه سازی است. به گفته مسئوالن و 
كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست بعد از اينكه مردم به ويژه مردمی كه در 
نزديكی زيستگاه های اين گونه زيست می كنند، نقش يوز ايرانی را روی ملی پوشان 
كشور خود ديدند، متوجه بها و ارزش اين گونه ش��دند و دست از شكار يا مسموم 

كردن آن برداشتند.
حال سوال اصلی اينجاس��ت؛ وقتی ورزش كشور با داش��تن ميليون ها  مخاطب از 
رده های سنی مختلف، با اقش��ار مختلف اجتماعی و از اقصی نقاط كشور می تواند 
نقش چش��مگيری در رواج فرهنگ های مثبت از جمله حفظ حيات وحش كشور 
داشته باش��د، چرا فدراس��يون واليبال عملياتی كردن اين تفاهم نامه را به تعويق 

انداخته است.
شايد اگر مسئوالن فدراس��يون واليبال بدانند، آوازه غريب كش��ی و ميزبانی بد ما 
ايرانيان از پرندگان مهاجر از جمله درنا به نش��ريه های خارجی نيز رس��يده است، 

قدری دست بجنبانند واين طرح را كه توسط تعدادی از جوانان فعال حوزه محيط 
زيست بی چشم داشت آماده شده، روی پيراهن ملی پوشان قرار دهند.

حال كه تيم واليبال كشور توانسته بعد از نيم قرن و برای نخستين بار به عنوان تيم 
برتر آسيا سهميه ورود به المپيک را كسب كند، اين رقابت مهم بين المللی بهترين 
فرصت است تا با منقش كردن پيراهن واليباليست های تيم ملی به »درنا« ضمن 
تاكيد بر ارزش و جايگاه اين گونه مهم و ضرورت حفاظ��ت از آن برای دامنه تنوع 
زيستی كشور، بتوانيم آمادگی ايرانيان را برای تقويت فرهنگ زيست محيطی در 

ايران و جهان اعالم كنيم. 
با توجه به اينكه وزارت ورزش و جوانان كه از ابتدای روی كارآمدن دولت يازدهم 
همكاری تنگاتنگی با س��ازمان حفاظت محيط زيست دارد و فعال ترين وزارتخانه 
در حوزه محيط زيست است و به خاطر همين فعاليت های محيط زيستی نيز درماه 
جاری موفق به دريافت جايزه ملی محيط زيست شد، الزم است در اجرايی كردن 
اين اقدام نمادين فرصت را مغتنم شمرده و بار ديگر نام اين وزارتخانه را به عنوان 

نزديک ترين وزارتخانه به سازمان حفاظت محيط زيست حفظ كند.  
»درنا« نمادی اس��ت از پرنده های مهاجر كه س��االنه هزاران قطعه از آن توس��ط 
شكارچيان كشته می شود كه به خاطر وجوه تش��ابهش با واليباليست ها به عنوان 
نماد فدراسيون واليبال انتخاب شد. قامت بلند، استقامت و رنگ سفيد اين گونه در 

حال انقراض، باعث برگزيده شدن آن  به عنوان نماد تيم ملی واليبال شد.
درن��ا از پرنده های به  ش��دت در معرض خطر انقراض اس��ت، آخري��ن بازمانده از 
نس��ل درناها با نام »درنای اميد« هفت سال اس��ت كه بعد از طی مسافت ۴۰۰۰ 
 كيلومتری از سيبری روسيه خود را برای زمستان گذرانی به تاالب فريدونكنار ايران 

می رساند.

يک روز برای تماش��ای مس��ابقه فوتبال تيم محبوبتان به 
 اس��تاديوم می رويد و پس از پايان بازی ب��ا كوهی از زباله

 روبه رو می ش��ويد، برای تعطيالت آخر هفته به س��واحل 
شمال ايران رفته ايد و منظره ای كه می بينيد شنای زباله ها 
در ساحل است، برای يک مناسبت عده ای شيرينی و شربت 
پخش می كنند و پاي��ان آن تجمعی اس��ت از باقی مانده 
ليوان های يک بار مصرف و ... ، اين مناظر برای هيچ يک از ما 
صحنه غريب و ناآشنايی نيست و اگر نظرمان را درباره اش 
بپرس��ند حتما آن را نكوهش می كني��م، اما چرا همچنان 

برايمان تكرار می شود؟
كمپين آشغال نریزیم

ديدن زباله ه��ا آنقدر برايم��ان تكراری ش��ده كه ديگر 
واكنش چندانی ه��م در برابرش نش��ان نمی دهيم، 

رفتگر شهرداری انگار پذيرفته كه محكوم به جمع 
كردن زباله های رها ش��ده از سوی ديگران است 

و كمتر كس��ی به فك��ر راه چاره رفته  اس��ت، 
در اين بين ي��ک خبرنگار تصمي��م گرفته تا 
كمپينی به راه بياندازد برای نه گفتن به زباله، 
كمپينی كه با هش��تگ #آش��غال_نريزيم 
كاربران شبكه های اجتماعی را به چالشی 
 جديد دعوت كرده و در توييتر با شناس��ه 
@na_be_zobale فعالي��ت می كند، 
اله��ام عديم��ی، فارغ التحصي��ل رش��ته 
روزنامه ن��گاری همزم��ان ب��ا روز جهانی 

محيط زيس��ت اين كمپين را به راه انداخته 
و اميدوار اس��ت فعاليت آن از فضای مجازی 
خارج شده و در فضای حقيقی به دغدغه مردم 
بدل شود، او در گفت وگو با ايسنا از اين كمپين 

و اهدافش می گويد.  
ایده كمپين» نه به زباله« از كجا شروع شد؟  

 ايده ام را از جوی آب پيدا كردم. يک روز كه به خانه 
می رفتم در جوی آب خيابان وليعصر با حجم عظيمی 

از زباله روبه رو ش��دم كه توجهم را به خودش جلب كرد، 
البته دفع��ه اولی نبود ك��ه جوی های خياب��ان وليعصر را 
پر از آش��غال می ديدم، با اين حال تصمي��م گرفتم اين بار 
درباره آش��غال هايی كه در خيابان می ريزيم توييت كنم و 
هشتگ بزنم. اولين هش��تگی هم كه زدم اين بود كه »در 
خيابان آش��غال نريزيم« و وقتی ديدم ديگ��ر كاربران هم 
واكنش نشان دادند، با مش��ورت يكی از دوستان،   هشتگ 
را به »#آشغال_نريزيم« تغيير دادم. پس از آن هم بعضی 
كاربران همكاری كردند و يک گروه شكل گرفت تا كمپين 
به صورت جدی راه بيفتد، اما دلم نمی خواست يک كمپين 
دو روزه و زودگذر داشته باشيم و به همين دليل طرحی را 
به عنوان لوگو يا نش��انه كمپين طراحی كرديم و كامال به 
صورت اتفاقی همزمان با روز جهانی محيط زيست جرقه 

اين كار زده شد.  

به جز هشتگ #آشغال_نریزیم چه كار دیگری   
می كنيد؟

 اول اين را بگويم كه به نظر من همه ناخواس��ته عضو اين 
كمپين هستند، اما نه در فضای مجازی، بلكه در فضای 

حقيقی؛ چرا كه اگ��ر از وضعيت 
فعلی غافل شويم اوضاع 

زيست  محيط 
به مرحله 

ن��ی  بحرا
 . س��د می ر

آس��يب هايی ك��ه از 
طريق زباله به زندگی و سالمت 

ما، حيوانات و گياهان وارد می ش��ود، مانند چرخه 
بسته ای است كه در نهايت باز گريبان خود ما را می گيرد. 
در حال حاضر ما فقط در توييتر يک حساب كاربری داريم 
و تصميمی برای حضور در ديگران فضاها نداريم، اما جالب 
است كه هشتگ #آشغال_نريزيم در اينستاگرام و فيسبوك 
هم اس��تفاده ش��ده و به نظرم اي��ن يعنی ما توانس��ته ايم 

مخاطبانی را با خودمان همراه كنيم، اما تمام فعاليت ما در 
فضای مجازی خالصه نخواهد شد، به دنبال اين هستيم تا 
با سازمان محيط زيست و شهرداری تهران هم رايزنی كنيم 
و حمايت آنها را هم جلب كنيم و اگر تعداد اعضای كمپين 
بيشتر شود، خود افراد می توانند 
لوگوی كمپين را چاپ 
كنند و در نقاط 
مختلف 

مخصوص��ا در 
قسمت هايی كه زباله  
زي��ادی در آن ريخته می ش��ود 
نصب كنن��د. در واقع ما می خواهيم حساس��يت 
شهروندان را نسبت به زباله و آسيبی كه به محيط زيست 
می زند، افزايش دهيم. البته تأثير كارم��ان را بايد در دراز 
مدت ببينيم و اين كاری نيست كه طی يک يا دو ماه نتيجه 
بدهد. تمركز فعاليت ما روی توليد محتوا، تصويرس��ازی، 

اينفوگرافی و ساخت پيام های مختلف است.

 االن چند عضو فعال دارید؟
در حال حاضر فقط پنج نفر عضو فعال می باشند و فقط من 
در تهرانم و مابقی در شهرهای ديگر هستند. البته بسياری 
از فعاالن فضای مجازی از ما حمايت كرده اند و تعدادی از 
هنرمندان و چهره های شناخته ش��ده مانند مهناز افشار 
و س��يامک انصاری هم با انتشار پس��ت هايی در توييتر به 
نوعی به اين كمپين پيوسته اند، اما برای انجام فعاليت های 
بيشتر مخصوصا در فضای حقيقی و فاز اجرايی به اعضای 
بيشتری احتياج داريم، همين طور اشتراك گذاری پيام ها 
در شبكه های اجتماعی مانند اينستاگرام؛ چرا كه صفحه 

هنرمندان در اين شبكه بسيار پربيننده تر است.
چطور می توان عضو این كمپين شد؟

كس��انی كه عالقه مند به همكاری هستند می توانند 
به حساب ما در توييتر پيام دهند، ما در حال حاضر 
فقط در توييت��ر صفحه داريم و ب��رای همكاری 

می توانند از اين طريق اقدام كنند. 
اما راه ديگر همكاری با كمپين اين اس��ت كه 
هر فرد خودش تع��دادی از تصاوير را چاپ 
كرده و در محل كارش، پشت خودرو يا در 
محل هايی كه همواره عده ای زباله می ريزند 
نصب كند. به نظرم احس��اس مس��ئوليت 
نس��بت به محل زندگی و شهر تنها شرط 

برای پيوستن به اين كمپين است.  
من این نق�د را به كار ش�ما وارد 
می كنم كه چرا برای فعاليت تان از یک 
ش�عار و اصل بدیهی كه نریختن آشغال 
است، استفاده كرده اید؟ فکر نمی كنيد 

شاید برخی آن را توهين به خود بدانند؟
نه اين طور نيس��ت، به نظر ما بس��ياری از مردم 
اين موضوع را رعايت می كنند، تعداد قابل زيادی 
از آنه��ا در گروه های حامی محيط زيس��ت فعاليت 
می كنند و حتی به جمع آوری زباله می روند، اما سوال 
اينجاس��ت كه چرا بايد زباله ای ريخته ش��ود كه عده ای 

بروند و آن را از كف خيابان يا دل طبيعت جمع كنند؟ 
بنابراين ش��عار ما نه خطاب به همه م��ردم بلكه خطاب به 
افرادی اس��ت كه با خودخواهی خود به طبيعت آس��يب 
می زنن��د و ديگران را مجبور می كنند ك��ه زباله های آنها 

را جمع كنند.  
به گزارش ايس��نا، امروز با گس��ترش اي��ن كمپين تعداد 
زيادی از فعاالن فضای مجازی با انتشار تصاوير مختلف از 
 هشتگ #آشغال_نريزيم برای اشتراك گذاری آن استفاده

 می كنند، هش��تگی كه تصاوير و جم��الت مختلفی را به 
نمايش می گذارد و شايد بد نباش��د در بولتن های روزانه 
مسئوالن دولتی، از اين نوشته ها و تصاوير هم استفاده شود 
تا آنها بيشتر و بدون واسطه از نظرات آن بخش از مردم كه 

در فضای مجازی فعاليت می كنند، با خبر شوند.

»درنا« به المپيک می رود؟

     
ت 

                       ایده ای که از جوی آب به فضای مجازی رف
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ابالغ رای
3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354800208 ش��ماره پرون��ده:  /552
9409980359500749 ش��ماره بایگانی شعبه: 941407 ش��اکی: آقای امید 
احمدی فرزند احمد به نشانی شهرستان اصفهان خ عالمه امینی شرقی مجتمع 
مسکونی چشم انداز واحد 13، متهم: آقای ش��هاب قاضی خانلو فرزند فرهاد 
به نشانی شهرس��تان تهران خ خاوران خ نفیس نبش ک علیدادی پ 46، اتهام: 
کالهبرداری، گردشکار: دادگاه با بررس��ی مجموع اوراق و محتویات پرونده 
کفایت و ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به انشاء و صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- ش��هاب قاضی خانلو فرزند فرهاد 2- آرش روزبان فرزند جمشید دائر بر 
مشارکت در کالهبرداری رایانه ای به مبلغ 29/200/000 ریال موضوع شکایت 
آقای امیر احدی بدین توضیح که شخص ناشناس با شاکی تماس می گیرد و 
به وی می گوید که ش��ما پنج میلیون تومان برنده شده اید و از وی می خواهد 
که پیش دستگاه خودپرداز ATM ملت برود و با شماره تلفن 09108415391 
تماس بگیرد و اطالعات الزم را اعالم و ش��اکی پس از تماس با تلفن مذکور و 
اعالم کدملی و شماره حساب و انجام عملیات بانکی متوجه می شود کد وارد 
ش��ده کالهبرداری بوده و مبلغ 29/200/000 ریال از حس��ابش خارج شده 
و پس از طرح ش��کایت و اس��تعالمات بانکی و استعالم از ش��رکت مخابرات 
مشخص می شود که مبلغ مذکور از حسابش خارج و به حساب جاری شماره 
3820/701/8533102/1 بانک انصار متعلق به آقای شهاب قاضی خانلو فرزند 
فرهاد به ش��ماره ملی 0010839143 و تاریخ تولد 68/6/14 صادره تهران به 
نشانی تهران خ خاوران خ نفیس نبش کوچه علیدادی پالک 46 واریز گردیده و 
خط تلفن مذکور به نام آرش روزبان فرزند جمشید ساکن تهران فاز یک اندیشه 
5 غربی پالک 31 می باشد که خط مذکور مسدود گردیده است بنابراین با توجه 
به ش��کایت ش��اکی و گزارش واصله از ضابطین قضایی و پاسخ استعالمات 
انجام ش��ده از بانکهای مربوطه و مخابرات و کیفرخواست صادره از دادسرا 
و متواری بودن متهمین و عدم دفاع آنها با وصف ابالغ قانونی و نش��ر آگهی 
در روزنامه و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابی به 
متهمین را محرز و مسلم دانسته با استناد به مواد 741 قانون تعزیرات و 125 
قانون مجازات اس��المی هر یک از متهمین را به تحمل یکسال حبس تعزیری و 
مشترکًا به استرداد مبلغ 29/200/000 ریال در حق شاکی خصوصی محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف20 روز پس از ابالغ در همین دادگاه قابل 
واخواهی است.  م الف:7882 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 122 

جزایی سابق( )413 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354800207 ش��ماره پرون��ده:  /553
9309980365602028 ش��ماره بایگانی شعبه: 941270  ش��کات: 1- آقای 
مجتبی جباری فرزند بختیار به نش��انی شهرس��تان اصفهان- خ زینبیه عمان 
سامانی بن فرشته پ 21، 2- آقای مرتضی شجاعی فرزند مصطفی به نشانی 
شهرستان اصفهان- زینبیه محله سودان  بن بست نیلوفر پ 291، متهمین: 1- 
آقای دانیال محمدی به نشانی اصفهان 2- آقای فرداد حاتمی فرزند خدامراد به 
نشانی شهرستان اصفهان- پل رباط خ سپاس بنفشه 3 بن بست اطلس، اتهام: 
سرقت مقرون به آزار، گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات 
پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
زیر مبادرت به انشاء و صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای فرداد حاتمی فرزند خدامراد آزاد با قید وثیقه دائر بر س��رقت مقرون به 
آزار و تهدید و گرفتن گوش��ی نوکیا از آقای مجتبی جباری و گوشی هوآوی 
730 جی و پنجاه هزار تومان وجه نقد از آقای مرتضی ش��جاعی، با توجه به 
شکایت شاکیان خصوصی و گزارش واصله از ضابطین قضایی و کیفرخواست 
صادره از دادسرا و اقرار صریح و بی شائبه متهم و سوابق کیفری وی و سایر 
قرائن و امارات دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته با استناد به 
مواد 652 و 667 قانون تعزیرات مصوب سال 75 متهم موصوف را به تحمل ده 
سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شالق تعزیری 
و استرداد گوشی تلفن همراه از نوع هوآوی مدل 730 جی و پنجاه هزار تومان 
وجه نقد در حق مرتضی ش��جاعی محکوم می نمای��د و مجتبی جباری اعالم 
گذشت نموده اس��ت و در خصوص اتهام دانیال محمدی دائر بر مشارکت در 
سرقت فوق الذکر به همراه متهم یاد شده فوق نظر به اینکه متهم فرداد حاتمی 
اعالم نموده که سرقت مذکور را به تنهایی انجام داده و دانیال محمدی همراهش 
نبوده است بنابراین دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم احراز انتساب 
بزه به نامبرده و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات 
اس��المی و ماده 4 قانون آیین دادرس��ی کیفری رای بر برائت متهم صادر و 

اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ در محاکم 
تجدیدنظر اصفهان قابل اعتراض است.  م الف:7883 شعبه 122 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان ) 122 جزایی سابق( )377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9509970354800215 ش��ماره پرون��ده:  3 ش��ماره دادنام��ه: /554
9309980359501565 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941216 ش��اکی: آقای 
 مسعود کدخدائی الیادرانی فرزند محمد به نشانی شهرستان اصفهان خ خیام 
ک الیاذدران بن بس��ت س��یادت آخر کوچه، مته��م: خانم رؤی��ا حاجی زاده 
فرزند محمد به نشانی رشت میدان شهرداری جنب هتل کیوان پ 107، اتهام: 
کالهبرداری، گردشکار: دادگاه با بررس��ی مجموع اوراق و محتویات پرونده 
کفایت و ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به انش��اء و صدور رای م��ی نمای��د، رای دادگاه: در خصوص اتهام 
خانم رویا حاج��ی زاده فرزند محمد دائ��ر بر کالهبرداری رایان��ه ای به مبلغ 
12/750/000 ریال موضوع ش��کایت آقای مس��عود کدخدائی، بدین توضیح 
که شاکی اظهار داشته متهم با خط تلفن شماره 091995653470 با من تماس 
گرفت و گفت برای زیارت عتبات عالیات به قیمت هشتصد هزار تومان ثبت نام 
می کنیم من اعالم آمادگی کردم و ایش��ان گفت وجه را کارت به کارت کنید و 
مشخصات را اعالم کنید من مشخصاتم را اعالم کردم و برای کارت به کارت 
کردن اقدام کردم چون ایشان از شماره کارت و رمز کارت من مطلع شده بود 
متوجه شدم که از حس��ابم مبلغ 12/750/000 ریال بیرون کشیده است که با 
تلفن وی هر چه تماس گرفتم خاموش کرده بود و از مخابرات استعالم شد که 
گفته اند در شش ماه اخیر خاموش می باشد و از بانک مسکن هم استعالم شد که 
گفته اند کارت بانکی شماره 6280231429280877 متعلق به خانم یاد شده می 
باشد بنابراین با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گزارش واصله از مرجع 
انتظامی و پاسخ استعالمات انجام ش��ده و کیفرخواست صادره از دادسرا و 
متواری شدن متهمه و عدم دفاع وی و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده 
دادگاه بزه انتسابی به متهمه را محرز و مسلم دانس��ته با استناد به ماده 741 
قانون تعزیرات مصوب س��ال 75 متهم را به عالوه بر استرداد مبلغ مذکور در 
حق شاکی خصوصی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است.  
م الف:7884 شعبه 122 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان ) 122 جزایی سابق( 

)346 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354800220 ش��ماره پرون��ده:  /555
9409980358400937 ش��ماره بایگانی شعبه: 940867 ش��اکی: خانم لیال 
ابراهیمی اکبرابادی فرزند نصرا... به نش��انی شهرس��تان اصفهان خ کمال ک 
صغیر 3 بن بست شهدای سلمان زادگان پ 40، متهم: آقای عباسعلی قصابی 
به نشانی خورزوق نمایشگاه اتومبیل ولی عصر، اتهام: تحصیل مال از طریق 
نامشروع یا سوء اس��تفاده و تقلب از امتیازات، گردش��کار: دادگاه با بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انش��اء و صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای عباسعلی قصابی دائر بر تحصیل مال نامشروع 
موضوع ش��کایت خانم لیال ابراهیمی اکبرآبادی بدین توضیح که ش��اکیه دو 
دستگاه سواری پراید به ارزش بیست و یک میلیون تومان به متهم فروخته و در 
قبال آن یک دستگاه سواری پژو 206 به ارزش سی و یک میلیون تومان از متهم 
خریده است و در قبال ده میلیون تومان باقیمانده بهای پژو 206 یک فقره چک 
سیزده میلیون تومانی به تاریخ 94/3/25 به متهم داده است و چک مذکور در 
تاریخ سررسید آن پاس نشده و برگشت شده است و متهم در تاریخ 94/5/13 
به درب منزل شاکیه آمده و به وسیله سویچ اضافی که در اختیارش بوده است 
ماشین پژو 206 را از درب منزل شاکیه برده است و حسب اظهارات شاکیه در 
جلسه دادگاه متهم سواری پژو 206 را به کسی که مبلغ بیست و چهار میلیون 
تومان از شوهر شاکیه طلبکار بوده است فروخته است و بدهی شوهر شاکیه 
را تهاتر و تسویه نموده است و چک سیزده میلیون تومانی شاکیه را به خریدار 
تحویل داده است دادگاه با توجه به تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم کفایت ادله 
اثبات جرم و عدم احراز وقوع بزه تحصیل مال نامشروع و استناداً به اصل 37 
قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسالمی و ماده 4 قانون  آیین دادرسی 
کیفری رای بر برائت متهم ص��ادر و اعالم می نمای��د رای صادره حضوری 
 و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ در محاک��م تجدیدنظر اصفه��ان قابل اعتراض

 است. 
م الف:7885 شعبه 122 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان ) 122 جزایی سابق( 

)344 کلمه، 4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/528 ش��ماره ص��ادره:1395/04/234845 چ��ون تحدید ح��دود عمومی 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی پالک ش��ماره یک فرعی از 4275 اصلی واقع 
در کش��تزار حنفش بخش دو نائین که طبق پرونده ثبتی به نام آقای فضل اله 
نقی زاده مزرعه شاهی فرزند حسینعلی بدعوی تولیت  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
نایین تحدید حدود ملک مرقوم در روز  سه شنبه 1395/04/22  ساعت 9 صبح 
در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترض��ی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار:1395/03/26  م الف:87 اداره ثبت اسناد و امالک نایین)194 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350402745 ش��ماره پرون��ده:  /530
9409980350401331 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941439  خواهان/ شاکی 
فردوس احمدی رنانی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم فاطمه کرباسی 
و قاس��م احمدی و اختر کرباسی و بدرالزمان کرباس��ی و حسین کرباسی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رس��می ملک و مطالبه خس��ارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  
ارجاع و به کالس��ه 9409980350401331 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/06/31 و ساعت 10/15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:7865 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/531 ش��ماره درخواس��ت: 9510466836800016 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836800210 شماره بایگانی شعبه: 950238  خواهان پریسا واهب 
فرزند غالمرضا دادخواس��تی به طرفیت خوانده سید یحیی فتحی فرزند سید 
رحیم به خواسته مهریه و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده 
اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 
1395/06/31 ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7498 

شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/532 ش��ماره درخواس��ت: 9510466836800015 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836800256 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950290  خواهان ایمان 
س��عدونی فرزند دعیر دادخواس��تی به طرفیت خوانده داود همت یار فرزند 
محمود به خواسته مطالبه مهریه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده 
فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1395/07/04 ساعت 9/30 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف:7496 شعبه 8 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353701933 ش��ماره پرون��ده:  /533
9409980365101749 شماره بایگانی شعبه: 950212  شاکی سید خدا رحم 
هاشم زاده  دادخواستی به طرفیت  متهم محمد فروتن فرزند نصراله به خواسته 
تهدید و فحاشی و تخریب و افتراء  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 111 
جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ ش��هید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 343  ارجاع و به کالسه 
9409980365101749 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/07/06 و 
ساعت 9  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست  
شاکی  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا 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 دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7491 شعبه 111 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 111 جزایی سابق( )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/534 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 469/95 خواهان حس��ینعلی احمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت حسین آراسته تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخه 95/5/26 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان 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: 7841 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/535 در خصوص پرونده کالس��ه 470/95 خواهان محمدرضا موس��وی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه خس��ارت تصادف به طرفیت  باقر رجالی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان 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: 7844 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402284 ش��ماره پرون��ده:  /537
9509980351400195 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950207  خواهان/ شاکی 
غالمرضا گنجی و فخرالس��ادات رحیم��ی فر و احمدرضا گنج��ی ارجنگی و 
حمیدرضا گنجی و زهرا گنجی و علیرض��ا گنجی ارجنگی و محمدرضا گنجی 
دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم ش��اهپور ایروانی به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان -خ چهار باغ باال-  خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400195 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/26 و س��اعت 8/30 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 
شود 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 دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:7517 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )193 کلمه، 

2 کادر(

انتظامی

رییس پلی��س راهور ناجا جزییات طرح بخش��ودگی دیر ک��رد جرایم را 
تشریح کرد.

 سردار تقی مهری در تشریح طرح بخشودگی جرایم رانندگی اظهار کرد: 
به محض ابالغ این مصوبه توسط هیئت دولت، این طرح اجرایی و در این 
راستا، تنها دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان سال 94 بخشوده خواهد شد 

و رانندگان باید اصل جریمه را پرداخت کنند.
وی افزود: شهروندان می توانند با مراجعه به س��ایت راهور 120، پلیس 
10 + و دفاتر پیشخوان دولت، سامانه پیامکی 1101202020 از میزان 

جرایم خود مطلع شوند.
رییس پلیس راهور ناجا ادامه داد: براساس مصوبه هیئت دولت، دیرکرد 
جرایم راهنمایی و رانندگی تا پایان سال 94 بخشیده خواهد شد و برابر 
قانون نیز از زمان ابالغ مصوبه تا اجرایی شدن آن دو هفته فرصت خواهد 

بود.
وی مطرح کرد: البته بخش��ش دیرکرد جرایم، تخلفاتی را که به صورت 
»تسلیمی« یا» الصاقی « به راننده داده می شود، در برمی گیرد که اگر 60 
روز از پرداخت آن بگذرد، مبلغ جریمه و دیرکرد دو برابر خواهد ش��د  و 
تنها، دیرکرد جرایم تا پایان سال 94 برابر این مصوبه بخشوده خواهد شد.

گفتنی است طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان سال 94 از 
جمله پیشنهادهای ناجا به مجلس شورای اسالمی است و پس از بررسی 
این پیش��نهاد، نمایندگان مجل��س مصوب کردند در ص��ورت پرداخت 
 و تس��ویه حس��اب قبوض جریمه های رانندگی توس��ط مالکان خودرو

 دیر کرد جرایم رانندگی ناش��ی از عدم پرداخت تا پایان 94، بخش��یده 
می شود. این طرح به زودی با ابالغ هیئت دولت اجرایی خواهد شد.

 جانش��ین فرمانده ناجا مه��ارت مح��وری را عاملی مه��م در کاهش
 آسیب پذیری پلیس معرفی کرد.

سردار اسکندر مومنی جانش��ین فرمانده ناجا در بازدید سرلشکر سید 
رحیم صفوی و هیئت همراه از س��تاد فرماندهی مرزبانی با اش��اره به 
افزایش س��ه برابری نیروی انس��انی در مرزبانی طی یک دهه گذشته، 
اظهار داش��ت: ماموریت دفاعی م��رز، ماموریت دفاعی نظامی اس��ت 
و لزوم توجه بیش��تری ب��ه مرزها را می طلب��د.وی با اش��اره به تاکید 
 فرمانده ناجا بر لزوم استمرار آموزش های به روز، مرزبانی را در ارتقای 
 مهارت های علمی و عملی کارکن��ان و اجرای طرج جهادی آموزش و 

تربیت، پیشگام معرفی کرد.
جانش��ین فرمانده ناجا با اش��اره به اقدامات مطلوب ای��ن فرماندهی 
 در جه��ت آمادگ��ی عملیات��ی و کاهش آس��یب پذیری تاکی��د کرد: 

مهارت محوری عامل مهمی در کاهش آسیب پذیری پلیس است.
گفتنی است پیش از سخنان سردار مومنی، سردارقاسم رضایی فرمانده 
مرزبانی ناجا گزارشی از روند عملکرد و اقدامات مرزبانی ارائه کرده بود.

جزییات بخشودگی جرایم رانندگی

مهارت محوری ،عامل مهم در 
کاهش آسیب پذیری پلیس 

مسلم خانی مشاور معاون توس��عه اشتغال وزارت کار با اعالم 
 این که در کش��ور دو مطالع��ه در زمین��ه کارآفرینی صورت 
گرفته اس��ت، گفت: یک مطالعه از سوی س��ازمان دیده بان 
جهانی کارآفرینی صورت گرفته و مطالعه دیگری نیز از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس انجام ش��ده که سهم و نقش زنان 

کارآفرین را در دنیا، منطقه و در ایران بررسی کرده است.
مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در این 
مطالعات ۵ نکته کلیدی وجود دارد. نکت��ه اول این که قصد 
کارآفرینی زنان و میل به آن در تمام جهان از مردان بیش��تر 
اس��ت، یعنی این که میل به خالقیت و نوآوری زنان از مردان 

بیشتر است.
خانی ادامه داد: ش��اخص دوم این اس��ت که تع��داد میل به 
کارآفرینی ها و خالقی��ت هایی که به ابداع��ات و اختراعات 
 رسیده و ما اس��م آن را نمونه های آزمایش��گاهی کارآفرینی

 م��ی گذاریم در مردان از زنان بیش��تر اس��ت. یعن��ی تعداد 
بیشتری  از مردان خالق نس��بت به زنان توانستند ایده های 

خود را به مرحله آزمایشگاهی برسانند.
 این مقام مس��ئول در وزارت کار تاکید کرد: ش��اخص س��وم

 بیان می کند ک��ه میل به ایجاد کس��ب و کاره��ای تیمی و 
گروهی در بین زنان نس��بت به مردان در کل جهان بیش��تر 
اس��ت و این  ش��اخص بس��یار مهمی اس��ت که زنان تمایل 
 بیش��تری به تیم گرای��ی دارند و این مس��ئله در ای��ران نیز

 وجود دارد.
وضعیت ایده های کارآفرینی در ایران

وی تصریح کرد: بنابر س��هم کارآفرینی های انجام ش��ده بر 
 اس��اس مطالعات س��ال های ۸4 تا 9۳، در بی��ن کارآفرینان

 شناسایی شده در ایران سهم زنان کارآفرین نسبت به مردان 
حدود6/2 درصد است که نشان می دهد قصد کارآفرینی زنان 
در ایران تا زمانی که به کارآفرینی واقعی تبدیل ش��ده بسیار 

کوچک شده است.
مشاور معاون توسعه اش��تغال وزارت کار گفت: یکی از دالیل 
آن محدودیت های اجتماع��ی و دیگری مربوط به مجوزهای 
کسب و کار اس��ت. نکته مهم تر این که ما هم در جهان و هم 
در ایران، بسته جامع مشوق های کارآفرینی و اشتغال زنان را 
باید تدوین کنیم که بتوانیم فرآیند  قصد کارآفرینی تا انجام 

کارآفرینی را تکمیل کنیم.
خانی خاطرنش��ان کرد: ش��اخص پنجم در بحث کارآفرینی 
 س��ازمانی  این اس��ت که معموال ی��ک نفر به عن��وان مدیر، 
فعالیت های کس��ب و کار را س��اماندهی می کند تا سازمان 
کارآفرین ایجاد ش��ود که در این مورد، کارآفرینی س��ازمانی 
مردان 1/2برابر، بیش��تر از زنان اس��ت. این مقام مسئول در 
وزارت کار خاطرنش��ان کرد: بررسی ها نشان می دهد نسبت 
جنسیتی اشتغال در ایران طی 10 س��ال آینده کامال تغییر 
خواهد کرد. در حال حاض��ر حدود 24 میلی��ون نفر در بازار 
 کار ایران فعال هس��تند که 19/4درصد آن را زنان تش��کیل 

می دهند که حدود ۳ میلیون و ۷00 هزار نفر می شوند.
 وی تاکی��د ک��رد: مطالع��ات و آین��ده پژوه��ی ب��ازار کار

 نشان می دهد که در 10 س��ال آینده قطعا این نسبت تغییر 
 می کند و ب��ا حضور موث��ر زنان در ب��ازار کار ای��ران مواجه 
می ش��ویم ک��ه در قال��ب کس��ب و کاره��ای کارآفرینانه و 
خوداشتغالی و اس��تخدامی خواهد بود. پیش بینی می شود 
در دهه آینده با پدیده مردان خانه دار در ایران مواجه  شویم!

 مردان خانه دار می شوند
به گفته خانی، بنابراین این گونه نیست که نسبت جنسیتی 
اشتغال در ایران  به همین منوال باشد و مردان باالترین سهم 
را در بازار کار ایران داشته باشند و ما شرایط ۸0 درصد اشتغال 

مردان و 20 درصد اشتغال زنان را داشته باشیم.
 مش��اور معاون توس��عه اش��تغال وزارت کار اظهارداش��ت:

 بررس��ی های انجام ش��ده از حیث نوآوری، وج��دان کاری، 
انضباط و میل ب��ه آفرینش های خالقانه نش��ان می دهد که 
ترکیب جنس��یتی بازار کار بس��یار مهم اس��ت و در کسب و 
کارهایی که نس��بت جنس��یتی 60 درصد زنان و 40 درصد 
 مردان ب��وده  و یا حت��ی ۵1 درصد زن��ان و 49 درصد مردان 

بوده ، میل به کارآفرینی بیشتر شده است.
خانی اف��زود: تغیی��ر ضریب جنس��یتی می تواند ب��ه تعادل 
بخش��ی در بازار کار کش��ور کمک کند و  کیفیت تولیدات و 
خدمات را افزایش داده  و همچنین به باالرفتن وجهه جهانی 
 نیروی کار ایران در جهان منجر ش��ود. یکی از شاخص های
 توسعه یافتگی   میزان سهم زنان در بازار کار کشورها ست. 

وی با اش��اره به این که تولید آمارها در ایران به صورت جزئی 

صورت نم��ی گیرد، گفت: س��هم زنان خان��ه دار در ایران که  
تعداد ش��ان حدود 14 میلی��ون و ۷00 هزار نفر اس��ت، در 
اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی چقدر است؟ در آمریکا 
 به صورت هفتگی س��هم زنان خانه دار در کنار س��هم س��ایر 
گروه ه��ای اجتماعی از کس��ب و کار و تولید ملی مش��خص 

می شود.
این مقام مس��ئول در وزارت کار تصریح کرد: اگر ما به صورت 
هفتگی سهم کسب و کارها را مشخص کنیم و نقش آفرینی 
آنها را در اقتصاد به دس��ت آوریم نتیجه می گیریم که اتفاقا 
نقش آفرینی زنان در اقتصاد به مراتب بیشتر از مردان است. 
یک زن خانه دار 16 کارک��رد دارد که حذف هر یک می تواند 

برای اقتصاد کشور هزینه داشته باشد.
 طرح کاهش ساعت کار زنان

به گفته خانی، در ادبیات پژوهش��ی جهان تاکید می ش��ود 
 که  الزم اس��ت  در کشورها برای اش��تغال و کسب و کار زنان

 بس��ته های جامعی تح��ت عن��وان قان��ون  تهیه ش��ود  تا 
کارکرده��ای متنوع زن��ان را در زندگی اجتماعی، ش��غلی و 

خانوادگی به رسمیت بشناسیم.
مشاور معاون توسعه اش��تغال وزارت کار بیان داشت: یکی از 
مواردی که باید در بس��ته های حمایتی از اشتغال زنان مورد 
توجه قرار گیرد  این اس��ت که خانه داری ه��م به عنوان یک 
شغل به رسمیت شناخته شود و موضوع امکان بازنشستگی و 

تامین اجتماعی آن را هم دنبال کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در مورد اش��تغال زنان تاکنون برخی 
قوانین به ص��ورت جداگانه تدوی��ن و ارائه ش��ده و هیچ گاه 

یک بسته جامع دراین زمینه وجود نداش��ته است. هنگامی 
که  ما از کاهش ساعت کار زنان از 44 س��اعت به ۳6 ساعت 
 در هفته س��خن می گوییم باید یارانه اش��تغال زن��ان را نیز

 پیش بینی کنیم.
خانی تصریح کرد: بعید نیس��ت که نس��بت حض��ور زنان در 
ب��ازار کار ایران تا 10 س��ال آینده از 19 درص��د فعلی به 42 
تا 4۵ درصد برس��د. این روند بر مبنای مطالب��ات زنان برای 
ورود به بازار کار اس��ت و همچنین نیازی ک��ه اقتصاد ایران 
در آینده نزدیک ب��ه کارگران صاحب دانش خواهد داش��ت. 
بنابراین خواسته یا ناخواس��ته در مقابل یک پدیده اجتماعی 
 ق��رار خواهیم گرفت و ب��رای این که دوباره غافلگیر نش��ویم 

 بهتر است تا زمینه های قانونی این امر فراهم شود.
این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: تا مدت ها ما با این 
مسائل مواجه بودیم و  مرتبا عنوان می کردند کشور با تقاضای 
یکباره کار، مسکن و نیازهای متولدین دهه 60 مواجه شد ه 
است  اما این موارد قابل توجیه نیس��ت و ما باید از حاال آماده 
پدیده مردان خانه دار باشیم و به این آمادگی برسیم که حضور 

زنان در بازار کار به شیوه کارآفرینانه افزایش خواهد یافت.
مش��اور معاون توس��عه اش��تغال وزارت کار گفت:  بسته ای 
 که برای توس��عه فعالیت ه��ای کارآفرینانه زنان در کش��ور 
تدوین ش��ده ، نیازمند اجماع ملی است. این بس��ته باید در 
مجلس به عنوان قانون توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان تدوین 
ش��ود و البته دولت هم باید در این زمینه همکاری کند تا در 

جامعه اجرایی شود.
به گفته خانی، یکی از مباحث این بس��ته جامع، به رسمیت 
شناختن شغل زنان خانه دار اس��ت که موضوع مهمی است 
و باید ش��غل خانه داری زنان به رس��میت ش��ناخته شود و 
 زنان بتوانند ب��رای کار در منزل بازنشس��تگی بگیرند و همه

 پیش بینی های قانونی مانند از کار افتادگی نیز ش��امل حال 
آنها شود. ما با جامعه 14 میلیونی زنان مواجه هستیم در حالی 
که در قوانین برنامه س��وم، چهارم و پنجم توس��عه اعتباراتی 
برای بیمه شدن نهایتا 100 هزار نفر پیش بینی شده بود که 

هرگز عملیاتی نشد.
وی خاطرنش��ان کرد: باید  به خانه داری زن��ان به عنوان یک 
ش��غل نگاه ش��ود و س��رانه بیمه ای برای آنها تعریف شود به 
عنوان نمونه در تعیی��ن حداقل مزد، می ت��وان آن را مالک 
بیمه پایه زنان خانه دار دانس��ت که بخش��ی باید توسط نهاد 
 حاکمیت و بخش��ی نیز توس��ط خانواده ها تقبل ش��ود. اگر 
خانه داری به عنوان یک شغل شناخته شود فرآیند بیمه زنان 

خانه دار انجام می شود.
این مقام مس��ئول در وزارت کار اظهارداشت: این موضوع در 
برخی کشورهای توس��عه یافته انجام شده و رویداد جدیدی 
نیست . اگر ش��غل خانه داری به رسمیت ش��ناخته شود که 
قابلیت محاسبه نیز داشته باش��د، می تواند در تولید ناخالص 

داخلی اثرگذار باشد.

مردان ایرانی خانه دار می شوند!
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همزم��ان ب��ا افتت��اح بیس��ت وچهارمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
ق��رآن و عت��رت ته��ران، نفیس تری��ن ق��رآن جهان اس��ام ب��ا حضور 
 وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��امی و اس��تاندار اصفه��ان رونمای��ی 

شد.
با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی و رس��ول زرگرپور 
اس��تاندار اصفهان و همزم��ان با افتتاح بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه 
 بین الملل��ی ق��رآن و عت��رت در مص��ای ام��ام خمین��ی ) ره ( تهران، 
از نفیس ترین قرآن جهان اسام تحت عنوان » گنج آسمانی « که توسط 
تعدادی از هنرمندان اصفهانی در طول 18 سال آماده شده بود، رونمایی 

شد.
رس��ول زرگرپ��ور در مراس��م رونمای��ی از نفیس تری��ن ق��رآن کری��م 
 جه��ان اس��ام در مص��ای ب��زرگ ته��ران اظه��ار داش��ت: اصفهان 
با قدم��ت 5 هزارس��اله ام��روز به عن��وان پایتخ��ت فرهن��گ و تمدن 
ایران اسامی، ش��هر جهانی صنایع دس��تی، ش��هر علم و دیانت و ذوق 
 و هنر و ش��هر گنبده��ای فی��روزه ای و مناره ه��ای بلند اذان ش��ناخته 

شده است.
وی با اشاره به اینکه اصفهان امروز به عنوان مهد قرآن کریم است، افزود: 
مردم خداجوی اصفهان حافظ قرآن کری��م و هنرمندان این دیار نگارگر 

آیات قرآن کریم هستند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه امروز در اس��تان اصفهان  هزار و200 
مرکز قرآنی مردمی در قالب موسس��ات قرآنی فعالی��ت می کنند، اظهار 
 داش��ت: 15 هزار قرآن آم��وز در حال حف��ظ و یادگیری قرآن هس��تند 

و سه هزار نفر حافظ کل قرآن زینت بخش این شهر خدایی هستند.
زرگرپور با اش��اره به رونمای��ی نفیس ترین قرآن جهان اس��ام، تصریح 
ک��رد: کتابت نفیس تری��ن قرآن جهان ب��ه خط ثلث حدود هفت س��ال 
 طول کش��ید و س��پس با تایید آیت اهلل صافی نگارش و اع��راب گذاری 

شد. 
کاغذ این قرآن دست س��از به طا زرافشانی است. در هر صفحه آن استاد 
صادق زاده که از شاگردان استاد فرشچیان است 176 تذهیب اختصاصی 
 انجام داده اس��ت. در پش��ت همه صفح��ات آن هم اس��ما الهی طراحی 
شده اس��ت. همچنین جلد این قرآن از جنس نقره و مزین به هزار و400 

نگین برلیان و یاقوت کبود است.
وی در پایان افزود: رونمایی کتاب آسمانی توسط نگارگران و هنرمندان 
خوش ذوق دیار نصف جهان نشان دهنده اوج هنر، ذوق،طراوت و لطافت 

روح مردم اصفهان است.
رسول معتمدی مدیر پروژه، مهدی و مهرداد جان فزا سرمایه گذار و مجید 
صادق  زاده مدیر تذهیب پ��روژه کتابت نفیس ترین قرآن جهان اس��ام 
 هس��تند و از اس��اتید خالق این اثر فاخر دینی می توان به استاد قادران 
 ) قلم زنی (، محمدعلی ساعی ) قلم زنی (، صادق زاده) تذهیب (، ماهرویی 

) خطاط ( اشاره کرد.

 رییس انجمن خوشنویسان اصفهان با اش��اره به افزایش استقبال جوانان این استان 
از هنرهای اصیل ایرانی گفت: امسال نسبت به سال گذشته عاقه مندان بیشتری برای 
فراگیری هنر خوشنویسی به انجمن خوشنویسان مراجعه کرده  و خواهان فراگیری 

این هنر جذاب هستند.
 مهدی فروزنده، با اش��اره به اس��تقبال اصفهانی ه��ا از هنر خوشنویس��ی و افزایش 
نام نویس��ی جوانان و نوجوانان برای حضور در کاس های آموزشی این دوره ها اظهار 
داشت: امسال نسبت به س��ال گذش��ته عاقه مندان بیش��تری برای فراگیری هنر 
خوشنویسی به انجمن خوشنویسان مراجعه کرده  و حتی این استقبال نه تنها در شهر 

اصفهان بلکه در سایر استان ها نیز به همین شکل بوده است.
وی افزود: اصفهان در زمینه خوشنویسی سابقه درخشانی داشته و این را می توان در 
خطوطی که از دوره های مختلف به جای مانده دید، در واقع در آن زمان اساتید خوبی 

در زمینه خط و خوشنویسی داشته ایم. 
استقبال به گونه ای است که از قشر های مختلف برای یادگیری این هنر عاقه مندی 

نشان داده اند.

یک هنرمند پارچه قلمکار اصفهان گفت: پارچه قلمکار از صنایع دس��تی اس��ت که 
تاکنون چینی ها و س��ایر کش��ورها از آن کپی برداری نکرده و در این مسئله مصون 

مانده است.
حامد زابلیان با اش��اره به وضعیت هنر پارچه قلمکار در اصفهان و هجوم کشورهای 
خارجی به ب��ازار این هنر ایرانی اظهار داش��ت: با افزایش ورود گردش��گران خارجی 
 استقبال از هنر پارچه قلمکار در بازار صنایع دس��تی اصفهان نیز افزایش پیدا کرده 

و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را سپری می کند.
وی با بیان اینکه در هنر پارچه قلمکار اصفهان طرح های به روزتری اضافه شده، افزود: 
با اضافه شدن طرح های جدید به هنر پارچه قلمکار سبب ش��ده تا این هنر با ابتکار 

طراحی های جدید در قالب خود هنوز جایگاه خود را حفظ کند.
این هنرمند پارچه قلمکار اصفهان بیان کرد: با توجه به اینکه اصفهانی ها از زمان های 
گذشته از پارچه قلمکار با طرح های سنتی استفاده می کرده اند، امروزه با اضافه شدن 
طرح های جدید به دلیل تکراری نبودن از طرح هایی که با رنگ های جدید اضافه شده، 

بیشتر استقبال می کنند.
 وی خاطرنش��ان کرد: گردش��گران خارجی نیز از 2 طرح، یعنی از طرح های سنتی 
و قدیمی و هم طرح های جدید که بارنگ های به روز مانند صورتی  و آبی فیروزه ای به 
این کار اضافه شده، استقبال می کنند زیرا هر کدام برای آن ها جذابیت خاص خودش 
را دارد. زابلیان با اشاره به کپی برداری چینی ها در صنایع دستی گفت: پارچه قلمکار 
از صنایع دستی است که هنوز چینی ها و سایر کشورها از آن کپی برداری نمی کنند 

و در واقع باید گفت که این هنر ایرانی از کپی برداری چینی ها مصون مانده است.

با حضور وزیر ارشاد و استاندار اصفهان؛

نفیس ترین قرآن جهان اسالم
 رونمایی شد

رییس انجمن خوشنویسان اصفهان خبر داد؛

افزایش استقبال اصفهانی ها 
از هنر خوشنویسی

یک هنرمند پارچه قلمکار اصفهان:

هنر پارچه قلمکار اصفهان 
از کپی برداری چینی ها مصون مانده است

س��ریال های ماه رمضان 95 تاکنون انتظ��ار مخاطبان 
 را ب��رآورده نکرده اس��ت. دالیل این ناکام��ی را احتماال 
 می توان به بی پول��ی تلویزیون و پخ��ش همزمان جام 
ملت های اروپا 2016 رب��ط داد. یک هفته از ماه رمضان 
 گذش��ت و حس نا امیدی برای همه آن هایی که سال ها 
دل ش��ان به س��ریال های ای��ن م��اه و پ��ای تلویزیون 
نشستن های بعد از افطارش خوش بود، شکست. هرسال 
اعضای خانواده  بعد از افطار نای تکان خوردن نداش��تند 
و آنچه بیش ازپیش وادارشان می کرد قید جذابیت های 
خیابان های ش��هر  در س��اعات پس از افط��ار را بزنند  و 
حتما در خانه بمانند نشس��تن پ��ای تلویزیون و تعقیب 
سریال هایی بود که نمی ش��د حتی یک قسمت از آن ها 
را از دس��ت داد. درواقع هرس��ال بخش مهمی از نیروی 

سریال س��ازی تلویزیون و بهترین هایش در 
این عرصه صرف  ساخت مجموعه های جذاب 
برای ماه مبارک رمضان می ش��د و رسانه ها  با 
شور و شوق خاصی  دنبال این بودند تا ببینند 
 امسال تلویزیون  برای مخاطب تشنه سریالش 

در این ماه مبارک چه کرده است.
چـرا مــردم پـای ســریال های 

ماه رمضان می نشستند؟

 این رون��د از س��ال1380 با پخش س��ریال خاطره انگیز 
» گمگش��ته « آغاز شد و هرس��ال چهار و برخی سال ها 
پنج شبکه اصلی تلویزیون مجموعه هایی را برای پخش 
در ش��ب های ماه رمضان آماده می کردن��د. جالب اینکه 
بعضا ترافیک سریال ها در این ماه باعث می شد تلویزیون 

گزینشی کار کند  و بهترین ها را روی آنتن بفرستد.
به همین خاطر اعضای خانواده  که هرسال، ماه رمضان را 
با سریال هایش به خاطر س��پرده بودند ریموت به دست  
بافاصله بعد از تمام شدن س��ریال یک شبکه، بی خیال 
تماشای موسیقی تیتراژ پایانی می شدند و سراغ سریال 
ش��بکه دیگر می رفتند تا از قافله عقب نمانند. البته که 
مدیران سیما هم طوری زمان بندی می کردند که مردم 
 برای  سه تا چهار س��اعت از پای تلویزیون تکان نخورند 
و با س��ریال های ش��بانه و اکثرا قابل دی��دن و پیگیری، 
نمک گیر تلویزیون در این ماه دوست داشتنی باشند. جالب 

 اینکه تعدد س��ریال ها  و اینکه خانواده ها نمی توانستند 
از آن ها به راحتی عبور کنند باعث می شد بعضا بسیاری 
 از ام��ور روتی��ن زندگ��ی خانواده ها تح��ت تاثیر پخش 
سریال ها قرار بگیرد و بعضا میهمانی هایی که با افطاری 
آغاز می ش��د، با تماشای دسته جمعی س��ریال های ماه 
مبارک رنگ و بوی دیگری می گرفت ی��ا حتی برخی از 
این دورهمی ها به خاطر حساسیت سریال ها لغو می شد!

هجوم اجنه و فرشتگان به قاب شیشه ای
در این میان پخش س��ریال های ماورای��ی  مثل » او یک 
فرش��ته بود « یا» اغما «  یا مجموعه های طنز، پلیسی و 
 مذهبی که سرآمدشان » صاحبدالن «،» میوه ممنوعه «،

» مته��م گریخ��ت «،» زیرزمی��ن « و» خانه به دوش « 
بود، آن قدر موردتوجه قرار گرفت ک��ه چند بار دیگر در 

شبکه هایی مثل تماش��ا و آی فیلم پخش ش��د و بازهم 
بیننده بسیاری داش��ت. روند س��الی چهار یا حتی پنج 
 س��ریال در ماه مبارک رمضان  تا س��ال 93 ادامه داشت 
و در این سال تعداد مجموعه ها به عدد سه رسید؛ البته با 
این هدف که کیفیت محتوای این مجموعه ها افزایش پیدا 
کند. با این حال بازهم سریال های شبانه ماه مبارک چیزی 
 حدود 2 تا 3 ساعت مردم را پای تلویزیون نگه می داشت.

 س��ال گذش��ته ورود » پایتخت 4 « به کنداکتور  پخش 
ماه رمضان رونق دوباره ای به س��ریال های این ماه داد و 
البته با پخش مجموعه » دردسرهای عظیم 2 « و مجموعه 
موفق » گاهی به پشت سر نگاه کن « تلویزیون در رمضان 

94 هم  ایام خوشی را تجربه کرد.
عقبگرد سریال های بعد از افطار

داستان رمضان 95 اما متفاوت و عجیب بود. در بی پولی 
سیما  و تغییرات کنداکتور پخش رقابت های یورو 2016، 

بهانه مناسبی برای مسئوالن شبکه سه بود تا  بی خیال 
ساخت و تولید سریالی تازه و مناسبتی برای ماه رمضان 
شوند و در س��اعات مرده تلویزیون، مجموعه تکراری » 
آخرین خورش��ید « را روی آنتن بفرستند. درعین حال 
دو ش��بکه دیگر یعنی ش��بکه  ی��ک و دو مجموعه های 
 ت��ازه ای روی آنت��ن فرس��تادند ک��ه بعد از ی��ک هفته 
از پخش شان می توان به صراحت گفت نا امیدمان کرده اند 

و شکست خورده به حساب می آیند.
مجموعه » پادری « که ق��رار بود  بان��ام » دودکش 2 «  
در ایام نوروز امس��ال روی آنتن بیاید ادامه داستان های 
مربوط به قالیشویی مشتاق و طنازی های هومن برق نورد 
و بهنام تش��کر در قالب دو باجن��اق و دو رقیب مخفی یا 
دو دوس��ت نزدیک  اس��ت که طنزش اص��ا درنیامده و 
نمی خنداند. به نحوی که به نظر می رس��د این 
س��اخته محمدحس��ین لطیفی از فصل اول 
آن هم ضعیف تر و س��طحی تر است. از طرفی 
این سریال برای ایام نوروز تهیه شده  و برخاف 
سری اولش هیچ سنخیتی با ماه مبارک رمضان 
ندارد و شاید از این حیث هم ضربه خورده باشد. 
همچنین س��ریال » برادر « هم این شب ها از 
شبکه دوم تلویزیون روی آنتن رفته که باوجود 

 برتری نسبی در مقایس��ه با » پادری « اما  فاصله زیادی 
با سریال های شاخص سال های گذشته ماه مبارک دارد.

جواد افشار بعد از » کیمیا « این بار سریالی30 قسمتی و 
اجتماعی برای تلویزیون س��اخته و از بازیگران قابلی هم 
استفاده کرده تا خانواده ها را برای  ساعتی پای تلویزیون 
 دور هم جمع کن��د و اعضای خان��واده بع��د از افطاری 
بی خیال تلفن های هوشمند خود و سرگرمی های دیگر 
شده  یا  قید سریال های  پوچ شبکه GEM  را بزنند، اما 
برای رسیدن به این  مهم کار سختی در پیش دارد. سریال 
جواد افشار بعد از گذشت یک هفته از پخش، طرفداران 
زیادی پیدا نکرده  است. به عبارتی بیشتر مردم با عبارت 
» بد نیست « از محتوا و کیفیت این سریال یاد می کنند، 
اما به هرح��ال باید تا پایان داس��تان منتظ��ر ماند و دید  
 ناکامی های تلویزیون در رمضان 94 با پیشرفت داستان 

» برادر « تا حدودی جبران خواهد شد یا نه.
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سینما و تلویزیون مو سیقی

سیدمحمد امامی تهیه کننده مجموعه نمایش خانگی » شهرزاد « حق توزیع فیلم 
جدید اصغر فرهادی در ایران را به مبلغ 4 میلیارد تومان خریداری کرد. 

فیلم س��ینمایی » فروش��نده « تازه ترین س��اخته اصغر فرهادی که توانست دو 
 جایزه از کن را به خود اختصاص دهد، حق امتیاز توزیع فیلم در ایران را به یکی از 

تهیه کنندگان شبکه نمایش خانگی واگذار کرد.
سیدمحمد امامی نامی آشنا در عرصه شبکه نمایش خانگی است که چندی پیش 
مجموعه موفق ش��هرزاد به تهیه کنندگی مش��ترک او و محمدهادی رضوی وارد 

شبکه نمایش خانگی شد و توانست حضور موفقی در این عرصه داشته باشد. 
 این تهیه کننده ش��بکه نمایش خانگی که چند سالی اس��ت در این حوزه فعالیت 
 می کند امتی��از توزیع » فروش��نده « در ای��ران را ب��ه مبلغ 4 میلی��ارد تومان از 
تهیه کننده فیلم فرهادی خریداری کرده است. » فروشنده « دوشنبه 17 خردادماه 
توسط شورای بازبینی پروانه نمایش دیده شد. یکی از شروط دریافت پروانه نمایش 
مشخص بودن دفتر پخش فیلم است که تاکنون دفتر پخش فیلم فرهادی مشخص 
نشده و به صورت رسمی پروانه نمایش فیلم از سوی وزارت ارشاد صادر نشده است.

س��یما تیرانداز که این روزها در س��ریال » پادری « بازی او را در تلویزیون شاهد 
هستیم، معتقد اس��ت آن طور که شایسته اس��ت به نقش بانوان در مجموعه های 

تلویزیونی پرداخته نمی شود. 
این بازیگر درباره نق��ش بانوان در س��ریال های تلویزیونی اظهار کرد: متاس��فانه 
نمی دانم چرا نقش بانوان د ر سریال های تلویزیونی منحصر به خانه می شود و هنوز 

باور نکرد ه اند که نقش خانم ها در زندگی واقعی کاما منحصر به فرد است.
او ادامه داد: در س��ریال » نفس گرم « نقش��ی که مرجانه گلچین ایفا می کردند، 
منحصر به فرد بود؛ ولی واقعا نمی دانم چرا  تلویزیون، مدیران تلویزیونی یا کسانی 
که در راس تصمیم گیری هستند، نمی دانند که نقش بانوان خیلی مهم تر از یک 

زن خانه دار است؛ امیدوارم روزی به این موضوع توجه شود.
 بازیگ��ر س��ریال های » س��تایش « و » دودک��ش « در ادامه درب��اره  تجربه بازی 
در سری دوم مجموعه » دودکش «، ریسک  موفق بودن سری دوم سریال با توجه 
به تغییر نویسنده و همچنین باور برخی از مخاطبان مبنی بر تکرار نشدن موفقیت 
مجموعه های تلویزیونی در فصل های بعدی، به بیان س��خنانی پرداخت و یادآور 
شد: از آنجا که  آقای لطیفی، کارگردانی مجموعه را بر عهده داشتند و با قلم آقای 
نریمانی هم آشنایی داشتیم، خیالمان راحت بود؛ ولی خب به هر حال این نگرانی 

طبیعی است.
 تیرانداز با اش��اره به تغییرات به وجود آمده در مجموعه دوم سریال » دودکش « 
) پادری ( بیان کرد: سری دوم با رویکرد دیگری نوشته شد و قرار شد که داستان 
بیشتری در سریال وجود داشته باش��د؛ فکر می کنم اگر آقای نیک نژاد ) نویسنده 
س��ری اول دودکش ( خودشان می خواس��تند ادامه داس��تان را بنویسند هم این 
تغییرات را انجام می دادند؛ همان طور که می دانید در سری اول بحث روابط، افراد 
و نگاه شان به همدیگر مطرح بود ولی در مجموعه » پادری «، قصه وارد مجموعه 
شد؛ در واقع همان قصه ای که در آخرین قسمت » دودکش « آن را مطرح کردیم.

 ترانه سرا، آهنگساز و خواننده موس��یقی پاپ، باالخره مجوز فعالیت گرفت. 
» سیامک عباسی « که طی شش سال اخیر با خلق و انتشار قطعات موفقی 
 چون » فرش��ته پاک «، » خوش��بختیت آرزومه «، » وقتی دلت شکست «، 
» جوون تر ک��ه بودم «، » دچ��ار « و... مورد توجه مخاطبین موس��یقی قرار 
گرفته، در گفت وگو با » موس��یقی ما « از پایان دوران ممنوع الفعالیتی خود 

خبر داد.
  این هنرمند ضمن اعام این خبر، درباره دوران ممنوع الفعالیت بودن خود 
به » موسیقی ما « گفت: » از س��ال 88 کار تولید اولین کلیپ را شروع کردم 
و اوایل سال 89 منتشر شد. طی این هفت س��ال، اجازه فعالیت رسمی پیدا 
نکردم. در حالی که من کلیپ های انیمیش��نی می س��اختم و خودم در آنها 
حضور نداش��تم و از آن جا که به نظر خودم مش��کل محتوایی نداشت، فکر 

نمی کردم برای فعالیت رسمی ام دردسرساز شود. «
خالق » خوشبختیت آرزومه « اضافه کرد: » حدود پنج سال قبل برای مجوز 
آلبوم اقدام کردم، بعد از دوندگی ها و پیگیری های زیاد و گذر از تمام مراحل، 
 3 س��ال پیش مجوز آلبوم را گرفتم و فکر می کردم همه مشکات حل شده؛ 
اما بعد از دو ماه آن مجوز لغو ش��د! با پیگیری های متعدد متوجه ش��دم که 
مشکل اصلی همان کلیپ ها بوده است. در حالی که طی آن مدت، من فقط 
درگیر این بودم که جلوی پخش کلیپ ه��ا را بگیرم و همه چیز در چارچوب 
قرار بگیرد. اما به هر حال آن ماجراها سه سال دیگر ادامه پیدا کرد تا اکنون 

که دیگر مشکات فعالیت من به طور کامل برطرف شد. «
 سیامک عباسی درباره انتش��ار همان آلبومی که سه سال پیش مجوز آن را 
دریافت کرده بود، گفت: » االن دیگر قصد انتش��ار آن آلبوم را ندارم. هرچند 
ترانه ه��ا و ملودی  ها همچنان تازگ��ی دارند، اما به نظ��رم صداها و تنظیم ها 
 قدیمی ش��ده اند. به همین دلیل، قصد دارم آلبوم جدیدی را تهیه و منتشر 
کن��م. « ای��ن هنرمند در جواب س��وال م��ا مبنی ب��ر احتمال ع��دم تکرار 
موفقیت های قبلی پس از اخذ مجوز گفت: » فکر می کنم کار من هیچ وقت 
فراتر از خط قرمزها نبوده که حاال با گرفتن مجوز، دچار محدودیت جدیدی 
شوم. آثار من همیشه در چارچوب بوده و تنها دلیل ممنوع الکاری من، پخش 
آثارم از شبکه های ماهواره ای یا برخی سایت ها بوده، نه محتوای آ نها. بنابراین 

حاال اصا نگران این نیستم که نتوانم آثار موفق قبلی را تکرار کنم. «

 مجتبی کبیری خواننده موس��یقی پاپ میهمان پنجمین قس��مت از برنامه 
» ش��یدایی « بود. او در این برنامه دو قطعه از آثار قبلی خ��ود را اجرا کرد و 
سپس به گفت و گو با عبدا... روا مجری » شیدایی « نشست. کبیری در پاسخ 
به پرسشی درباره زندگی خانوادگی خود گفت که دو فرزند دختر با نام های 

مهرنوش 15 ساله و مهراوه 9 ساله دارد. 
 این هنرمند با بیان اینکه ازدواج، مس��ئله ای اساس��ی در زندگی هر انس��ان 
به شمار می رود، یادآور شد: هر چه ازدواج زودتر و در سن مناسب تری باشد 
بهتر و تاثیرگذارتر است. وی ادامه داد: هنرمندان با توجه به مشغله هایی که 
دارند زندگی شان هم سخت و پر تاطم است به همین دلیل نیاز به حمایت 
خانواده دارند، من در تمام مراحل زندگی ام مدیون همسرم هستم که همیشه 

پشتوانه من بوده و حمایت هایش را دریغ نکرده است.

تهیه کننده شهرزاد، 4 میلیارد تومان 
فیلم فروشنده را خرید!

سیما تیرانداز: 

چرا نقش  خانم ها 
در سریال ها منحصر به خانه داری است؟

سیامک عباسی مجوز فعالیت گرفت

خواننده پاپ:

 مدیون همسرم هستم
مهناز افشار در آخرین مورد از دردسرهای ازدواجش با پسر معاون مطبوعاتی 
پیشین وزارت ارشاد به مطلبی که در یک روزنامه منتشر شده بود، واکنش 
نش��ان داد. یاس��ین رامین همسر مهناز افش��ار و پس��ر محمدعلی رامین 
 معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد است. روزنامه اعتماد شنبه مطلبی 
با عنوان » بدهی هشت میلیارد تومانی و تصاحب یک شرکت دارویی توسط 
یک آقازاده « منتش��ر کرد که در آن از فردی با نام » ی.ر « به عنوان متهم 
یک پرونده در س��ازمان هال احمر نام برده بود. پ��س از آن بود که مهناز 
افش��ار با انتش��ار مطالبی در ش��بکه های اجتماعی به این موضوع واکنش 
نشان داد. او در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوشت: » یک هفته فرصت 
می دهم ادعاها و قصه های تان را ثابت کنید بعد از آن نوبت من است. « این 
بود که روزنامه اعتماد در شماره یکش��نبه 23 خرداد پاسخ مهناز افشار را 
منتشر کرد: » پیرو گزارش روز شنبه روزنامه اعتماد به نقل از پایگاه خبری 
جماران در صفحه سه با تیتر » بدهی هشت میلیارد تومانی و تصاحب یک 
شرکت دارویی توسط یک آقازاده « مهناز افشار توضیحاتی را در مورد این 
پرونده به روزنامه اعتماد ارایه کرد که متن این توضیحات در راستای وظیفه 
اطاع رس��انی و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در ادامه می آید: هر چقدر 
سکوت می کنم گستاخ تر می شوند، هزار و یک ادعا و تهمت رنگارنگ دارند 
اما برای قصه های ش��ان یک مدرک کوچک هم ندارن��د. اینها حتی تصویر 
 فرد دیگری را به جای همسرم منتش��ر می کنند، نام درست او را نمی دانند 
و در متن خبرهای دروغین ش��ان از نام و تصویر اش��تباه استفاده می کنند 
 و مردم را گمراه می کنند. بعد ادعا دارند خبرهای ش��ان موثق است. از این 
 خیال پردازان می خواهم ظرف یک هفته اگر مدرکی دارند منتش��ر کنند 
 تا من نیز آگاه و همراه آنها ش��وم وگرنه پس از یک هفته بدون هیچ شوخی 
و مدارایی این بار س��کوت نخواهم کرد و هر خبر کذب و دروغی را تا حکم 
 نهای��ی دادگاه دنبال و اعاده حیثیت خواهم کرد. پیرو خبر منتش��ر ش��ده 
در روزنامه اعتماد من نیز منتظر حکم دادگاه هستم تا یک بار برای همیشه 
 تکلیف این اخبار مش��خص ش��ود و همچنین ش��کایات جدیدی را علیه 

خیال پردازان مطرح و تا انتها آن را پیگی��ر خواهم بود. اینجانب مهناز 
افشار همه را به چالش باور نکردن اخبار فاقد سند و مدرک و شنیدن 
صدای وجدان شان دعوت می کنم. «  اما ماجرا به همین جا ختم نشد 
و مهناز افشار با انتشار مطلب دیگری در توئیتر از تفاوت دیدگاهش 
با محمدعلی رامین نوش��ت: » برای این تصویر توسط آقای رامین 
معلوم الحال خطاب شدم و مجله رویش توقیف شد. همان فردی که 

من را به خاطرش محکوم می کنید. « از سوی دیگر سینما ژورنال نوشت: 
افشار که در زمان دولت احمدی نژاد از جمله چهره هایی بود که از اسفندیار 
رحیم مشایی یارغار رییس دولت به نیکی یاد کرده بود، بعد از تغییر دولت و 
روی کار آمدن حسن روحانی تغییر مسیر داد و سعی کرد از تعلق خاطر خود 
به اصاحات گفته و دولت قبل را نقد کند! این رفتارها اما با انتقاد مخاطبانی 
مواجه شد که با حضور در فضاهای اجتماعی از کمبود هنرمندان ثابت قدم 
 بر آرا گایه کردند. حجم انتقادات آن قدر بوده که مهناز افش��ار را واداشته 
در توئیتی چنین بنویسد: هیچ وقت علیه مردمم کاری نکردم. در مورد دیدار 

با آقای مشایی باید بگویم به ما گفتند ایشان فرق دارد ولی بازی خوردیم.
 سینماژورنال همچنین نوشت: فارغ از ادبیات س��اطین مآبانه این توئیت 
 که در آن واژه » مردمم « برای توصیف هموطنان به کار رفته اینکه ایش��ان 
از بازی خوردن توسط مش��ایی گفته هم غریب به نظر می رسد. به هر حال 

هنوز خیلی ها توصیفی که ایش��ان از یارغار احمدی نژاد داش��تند را از یاد 
نبرده اند... افش��ار فارغ از پیون��د ازدواجش که با فرزند مع��اون مطبوعاتی 
احمدی نژاد و مش��اور حوزه امور زنان وي صورت گرف��ت از بازیگرانی بود 
که در بهمن 88 در دفتر ریاست جمهوری با مشایی دیدار کرد. وی در بهار 
90 و در جریان سفر حج عمره اش که از س��وي مشایي که آن زمان رییس 
دفتر رییس جمهور بود، ترتیب این سفر داده ش��د نیز اظهار نظري درباره 
یارغار احمدی نژاد بیان کرد که اگر از خاطر مردم و خود ایشان رفته باشد 
 از خاطره گوگل و یاهو پاک نش��ده؛ ایش��ان مش��ایی را یکی از مومن ترین 

و روشن ترین افرادی قلمداد کرد که 
وی در عمرش دیده است. با آن 

پیوند محکم خانوادگی و آن 
مدح از یارغار اینکه حاال 

سه سال بعد از روی کار 
آمدن دولت��ی دیگر 

ایش��ان ح�رف از 
بازی خوردن بزند 
به شدت غریب به 

نظر می رسد ...

از ادعای » معلوم الحال « خوانده شدن توسط پدر شوهرش تا بازی خوردن در مورد رحیم مشایی؛

فصل فراموشی مهناز!

افت سریال های ماه رمضان 95 ؛ 

از » صاحبدالن « به»پادری« رسیدیم



فرماندار شهرستان شهرکرد:

نظارت و کنترل بر کیفیت پخت نان افزایش یابد
 حمید ملک پور دهکردی فرماندار شهرس��تان 
شهرکرد در نشست کمیته آرد و نان شهرستان 
شهرکرد گفت: نظارت و کنترل بر کیفیت پخت 

نان در شهرستان شهرکرد افزایش یابد.
فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به اهمیت 
کیفیت پخت ن��ان گفت: در راس��تای ارتقای 
کیفیت پخت نان از مراکز پخ��ت و عرضه نان 
که بهترین خدم��ات را از نظر کیفی��ت نان به 

شهروندان ارایه دهند تجلیل خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه استفاده از جوش شیرین 
در پخت نان غیرمجاز است بیان داشت: مراکز 
پخت و عرض��ه ن��ان خانگ��ی از افرودنی های 

غیرمجاز مثل جوش شیرین در تهیه نان خودداری 
کنند و بازرس��ان کمیته آرد و نان باید به صورت 
مس��تمر از این مراک��ز بازدید کنن��د و در صورت 

مش��اهده تخلف با متخلفان بهداشتی برخورد 
شود. 

ملک پور با اش��اره به اینکه م��واد غذایی آرد و 
نان ارتباط مس��تقیمی با س��امت شهروندان 
دارد گفت: مراک��ز پخت و عرضه ن��ان باید در 
راس��تای حف��ظ س��امت ش��هروندان و ارایه 
خدمات مطلوب نکات بهداشتی را رعایت کرده 

و خدمات خوبی را به مردم ارایه دهند.
وی با اش��اره به اینکه تولید نان با کیفیت باید 
از برنامه های اولویت دار مراکز پخت نان باش��د 
تصریح کرد: نان به عنوان ی��ک ماده غذایی پر 
مصرف در بین مردم اس��ت و بای��د از کیفیت 

خوبی برخوردار باشد.
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مدیرکل صنع��ت، معدن و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
مش��کات حوزه صادرات موج��ب کاهش تولید برخ��ی واحدهای 

صنعتی این استان شده است.
نعیم امامی اظهار داش��ت: توس��عه صادرات به کش��ورهای منطقه 
از جمله عراق نقش مهم��ی در افزایش تولی��د واحدهای صنعتی و 

تولیدی چهارمحال و بختیاری دارد.
وی افزود: کاهش صادرات از مهم ترین مشکات واحدهای صنعتی 

استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکیدکرد: 
مشکل در زیرساخت ها نیز از مهم ترین مشکات حوزه صنعت در 
این استان به شمار می رود. وی اظهار داشت: توسعه و افزایش تولید 
واحدهای صنعتی اس��تان از اهداف اصلی سازمان صنعت، معدن و 

تجارت چهارمحال و بختیاری  محسوب می شود.

سعید صالحی، فرماندار شهرستان سامان اظهار کرد: در راستای آگاه سازی 
خانواده  ه��ا و کاهش گرای��ش جوانان به مص��رف مواد مخ��در تیم های 
اجتماع محور برای مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر در شهرستان سامان 

تشکیل شد.
فرماندار شهرس��تان س��امان بیان داش��ت: برنامه ریزی های زیادی برای 
آگاه سازی خانواده  ها، کاهش گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این 
شهرستان انجام شده است و تشکیل تیم های اجتماع محور نقش مهمی در 

زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر دارد.
وی افزود: تیم های اجتماع محور با همکاری شورای اسامی و دهیاران و 
مردم تشکیل شده و این طرح گامی مؤثر در راستای پیشگیری از مصرف 

مواد مخدر است.
صالحی با اش��اره به نقش س��ازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری از 
اعتیاد گفت: اعتیاد بای خانمان سوز است و امید است با تشکیل تیم های 
اجتماع محور برنامه های خوبی در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر 

در شهرستان سامان انجام شود.
وی با اش��اره به اهمیت ارتقای س��طح آگاهی والدین در راستای آموزش 
فرزندان و نحوه درس��ت رفتار کردن با آنان ادامه داد: والدین باید بیشتر 
با فرزندان خود دوست باشند و س��عی کنند آنان را از عواقب مصرف مواد 

مخدر آگاه کنند.
فرماندار شهرستان سامان با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان خاطرنشان 
کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن در شهرستان سامان 

در حال برگزاری است.

 مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری از تجهیز
 ۵۱ هزارهکتار از اراضی اس��تان چهارمحال وبختیاری به سیس��تم 

آبیاری نوین خبر داد.
 ذبی��ح اهلل غریب، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه۵۱ هزارهکت��ار از اراضی 
 اس��تان چهارمح��ال وبختی��اری ب��ه سیس��تم آبی��اری نوی��ن 
 تجهی��ز ش��ده اس��ت، عن��وان ک��رد: ه��م اکن��ون اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری جزو اس��تان های برتر کش��ور در این حوزه 

است.
وی ادام��ه داد: بیش��ترین اراض��ی دارای سیس��تم آبی��اری نوین 
 در شهرس��تان بروجن اس��تان چهارمحال و بختیاری واقع ش��ده 

است.
ذبیح اهلل غری��ب افزود: بهره گیری از سیس��تم آبیاری نوین موجب 

کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید می شود.
 مدی��رکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختی��اری ادامه 
 داد: ه��م اکن��ون وضعی��ت تولی��د محص��والت کش��اورزی 
 در س��طح اس��تان نس��بت ب��ه گذش��ته وضعی��ت مطل��وب تری 

دارد.

 کاهش صادرات از مهم ترین 
مشکالت واحدهای صنعتی استان

تسهیالت بالعوض به زندانیان 
چهارمحال و بختیاری اعطا می شود

تشکیل تیم های اجتماع محور برای 
مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر

تجهیز۵۱ هزارهکتار از اراضی  استان 
به سیستم آبیاری نوین

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: عاوه ب��ر تزریق 
تس��هیات به بخش تولید باید س��ایر موانع و مشکات این 

بخش نیز برطرف شود.
قاسم سلیمانی در ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید استان 
اظهار داشت: برای رفع مشکات واحدهای تولید در استان 
تنها تزریق منابع مالی کافی نیست؛ چرا که مشکات برخی 
از این واحدها مربوط به تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و ثبت 

اسناد است.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، 
بانک ها و ثبت اسناد و اماک همکاری خوبی با ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در استان دارند، افزود: تعهداتی که در این 
جلسه مصوب می ش��ود دو جانبه هس��تند و همان گونه که 
دستگاه های اجرایی این س��تاد را همراهی می کنند تولید 
کنندگان نیز باید برای رفع مشکل خودشان همکاری الزم 

را داشته باشند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تولیدکنندگان 
باید به تعهداتشان در برابر این ستاد عمل کنند ؛چرا که عمل 
نکردن آن ها به مصوبات سبب می شود دیگر حمایتی از آن ها 

صورت نگیرد.
سلیمانی با اشاره به اینکه س��تاد اقتصاد مقاومتی به دستور 
رهبر معظم انقاب تش��کیل شده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
تصمیمات و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید در 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نیز باشد زیرا محتوای 

هر دو جلسه تقریبا مشابه است.
6/4 درصد مشکالت واحدهای تولیدی چهارمحال و 

بختیاری مالیاتی است
رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری در این جلس��ه با بیان اینکه س��تاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان از زمان شروع فعالیت در اردیبهشت ماه 
سال گذش��ته ۱۵7 مصوبه برای رفع مش��کات واحدهای 

تولیدی داش��ته اس��ت، تصریح کرد:  ۵۱/6 درصد مصوبات 
این ستاد مربوط به مش��کات بانکی، 6/4 درصد مشکات 
مالیاتی، 4/4درصد مش��کات مربوط به تأمین اجتماعی و 
27/4 درصد از مشکات واحدهای تولیدی مربوط به سایر 
دستگاه ها بوده است. در این جلسه مشکات بانکی، مالیاتی 
و تأمین اجتماعی ۵ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری 

بررسی و رفع شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد:

موانع بخش تولید در استان برطرف شود
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خانم منی حائری همدانی فرزند علی شکایتی علیه آقای اسماعیل عبدی فرزند 
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نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222  
ارجاع و به کالس��ه بایگانی 950293 ک 119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ  1395/05/30 و ساعت 9 تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد به اس��تناد ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
دعوت می گردد جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:7847 ش��عبه 119 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 119 جزایی سابق( 

)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350502473 ش��ماره پرون��ده:  /540
9509980350500143 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950148  خواهان/ ش��اکی 
مرتضی کاظم تابش دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمود جوادپور به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان -خیابان 
چهار باغ باال-  خیابان ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500143 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/02 و س��اعت 10/30 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 دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود 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 دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7872 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351202876 ش��ماره پرون��ده:  /541
9409980351201224 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941369  خواهان/ ش��اکی 
محمود زارع الرگانی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم الهام قاسمیان به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار 
باغ باال-  خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان- طبقه 1 
اتاق شماره 120  ارجاع و به کالس��ه 9409980351201224 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/06/02 و ساعت 8/30 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 شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:7846 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/542 در خصوص پرونده کالسه 247/95 خواهان علیرضا امیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت معصومه حبیبی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی 
برای مورخ 95/06/03 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده اس��ت لذا ب��ا عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 7418 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)122 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350502493 ش��ماره پرون��ده:  /543
9509980350500190 شماره بایگانی شعبه: 950196  خواهان/ شاکی محمد 
جمالی پور دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مصطفی جعفری هرستانی و 
رضا فرقانی و سید مرتضی موسوی و شهرداری اصفهان و اداره کل ثبت اسناد 
و امالک و رضا نوری به خواس��ته مطالبه خسارت دادرس��ی و الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
-خیابان چهار باغ باال-  خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500190 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/06 و ساعت 11 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان 1- سید مرتضی موسوی فرزند سید هاشم 
2- رضا فرقانی فرزند فتح اله  و درخواس��ت خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:7868 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )210 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350101985 ش��ماره پرون��ده:  /545
9409980350100118 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940136  خواهان/ ش��اکی 
شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه  دادخواستی به طرفیت  خوانده میثم شایان 
نژاد و افسانه نادری قنبرانی و امید کشاورز و جواد مرکزی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 1 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ باال-  خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333  
ارجاع و به کالس��ه 9409980350100118 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/06/09 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  
و درخواس��ت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 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 پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7503 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350702791 ش��ماره پرون��ده:  /546
9509980350700147 شماره بایگانی شعبه: 950171  خواهان اسدا... باقری 
کرانی دادخواستی به طرفیت  خواندگان حسین صانعی فرزند حسن و سلیمان 
اعرابی فرزند نصرت به خواسته اعالم بطالن معامله و تسلیم مبیع )تحویل مورد 
معامله( مالی غیرمنقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 311  ارجاع و به کالسه 9509980350700147 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/15 و ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان  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 خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:7873 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/547 در خصوص پرونده کالس��ه 950393 خواهان اکبر قوه عود با وکالت 
حسین محمدیان و الهام خدارحمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی 
فتح اللهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/16  ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7836 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/548 ش��ماره درخواس��ت: 9510466836800017 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836800253 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950287خواه��ان نازنین 
صفاریان فرزند اس��معیل دادخواس��تی به طرفیت خوانده فرحان باورس��اد 
فرزند حافظ به خواسته طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع 
و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1395/06/31 
ساعت 9 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7497 شعبه 8 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350400647 ش��ماره پرون��ده:  /549
9309980350401035 شماره بایگانی شعبه: 931092 خواهان: آقای هوشنگ 
کرد فرزند چرکو با وکالت آقای حس��ین محمدیان فرزن��د یداله و خانم مهری 
نمازیان فرزند جواد همگی به نش��انی اصفهان خیابان ش��یخ صدوق شمالی 
خیابان ش��یخ مفید س��اختمان عقیق طبقه 1 واحد 1 کدپس��تی 8164774157 
خواندگان: 1- آقای عزت اله عس��گری به نشانی شهرس��تان اصفهان- خانه 
اصفهان خیابان گلخانه چهار راه بعثت کوچه علوی نژاد پالک 16 واحد 8 منزل 
آقای فداکار )آقای عس��گری( 2- آقای علی مردان کریمی فرزند علی جعفر به 
نشانی کرج زندان مرکزی، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای هوشنگ کرد با وکالت خانم مهری نمازیان 
و آقای حسین محمدیان به طرفیت  آقای علیمردان کریمی و عزت اله عسگری 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 616560-93/3/18 عهده بانک 
صادرات ایران شعبه ایالم و با احتساب خس��ارات دادرسی و تاخیر در تادیه 
نظر به مالحظه رونوش��ت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ در زمان رس��یدگی مورخه 94/4/21 حضور به هم نرسانده و 
اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اس��ت فلذا با احراز بقاء 
دین- دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 
198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چ��ک مصوب 1377 مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال و با احتساب هزینه 
دادرسی- حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای 
شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاس��به و وصول خواهد شد در حق 
خواهان محکوم می نماید این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.  م الف:7867 شعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان )311 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350501835 ش��ماره پرون��ده:  /550
9409980350500666 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940742 خواه��ان: آقای 
محمد عباس��ی فرزند محمد حس��ین با وکال��ت خانم مهن��وش حبیبه ذبیحی 
 فرزند محمد به نش��انی اصفهان- خ نیکبخت غربی- مجتمع ماکان 5- واحد 35 
کدپ 8196888183 خوانده: آقای رضا صادقیان صادق آبادی فرزند سعید به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده 
و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان آقای محمد 
عباسی فرزند محمد حس��ین با وکالت خانم مهنوش حبیبه ذبیحی فرزند محمد 
به طرفیت خوانده آقای رضا صادقیان صادق آبادی فرزند س��عید به خواسته 
مطالبه مبلغ 307/000/000 ریال به اس��تناد 3 فقره چک به شرح دادخواست و 
گواهی های عدم پرداخت بان��ک محال الیه دادگاه نظر به دادخواس��ت تقدیمی 
خواهان و تصویر مصدق مس��تندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده نس��بت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در دادگاه حاض��ر نگردیده و ای��راد و دفاعی در قبال دع��وی خواهان به عمل 
نیاورده اس��ت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانس��ته و مس��تنداً به مواد 
198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
307/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبل��غ 9/370/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خس��ارت دیرکرد وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  
م الف:7869 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )316 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350700404 ش��ماره پرون��ده:  /551
9409980350700652 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940733 خواهان: بانک مهر 
اقتصاد ) شرکت سهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس 
صادقی قهساره فرزند مصطفی به نشانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی 
نبش خیابان نیکبخت شرقی ساختمان وکالی مهر طبقه دوم، خواندگان: 1- آقای 
علیرضا مشفقی خوراسگانی فرزند حسن به نشانی اصفهان- خ جی- خ مسجد 
علی کوچه برناب 3 پالک 4، 2- آقای تورج عطائی کجوئی فرزند ایرج به نشانی 
اصفهان- خ مش��تاق دوم- خ مهر خ مهران کوچه مه��ران پ 2، 3- آقای مهدی 
رحیمی فرزند اکبر به نشانی اصفهان- خ جی شرقی- پشت کارخانه قند محله 
دهنو خ چمران پ 161، 4- آقای س��یاوش خراس��گانی فرزند وهاب به نشانی 
اصفهان- خ جی- خ تاالر بن بست بهمن پ 29، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در 
خصوص دادخواس��ت بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس صادقی قهس��اره به 
طرفیت 1- علیرضا مش��فقی خوراس��گانی 2- تورج عطایی کچویی 3- مهدی 
رحیمی 4- سیاوش خراسگانی مبنی بر مطالبه مبلغ 171/600/000 ریال از وجه 
چک به شماره 1557549-94/6/8 پست بانک ایران به مبلغ 200/000/000 ریال 
و خسارات قانونی که خوانده اول صادرکننده چک و سایر خواندگان ظهرنویس 
آن به عنوان ضامن می باشند، با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه 
صادرکننده آن است و خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد و دفاعی 
نکرده اند، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 
3 قانون صدور چک و ماده 403 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 171/600/000 ریال اصل خواس��ته و مبل��غ 5/318/400 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل و مبلغ 6/328/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر 
قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد 
شد، در حق خواهان صادر می گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.  م الف:7877 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )387 کلمه، 4 کادر(

مدیرکل کمیته امداد چهار محال و بختی��اری گفت: همزمان با ماه 
مبارک رمضان تس��هیات باعوض به زندانیان نیازمند استان اعطا 

می شود.
ابوالقاسم رستگار اظهار داشت: زندانیان نیازمند می توانند با دریافت 
معرفی نامه از طرف زندان تسهیات باعوض از کمیته امداد دریافت 

کنند.
وی با اشاره به میزان تسهیات افزود: سقف تسهیات تا ۱00 میلیون 

ریال و قرض الحسنه است.
مدیرکل کمیته امداد چهار محال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح 
قرآن در خانه ویژه مددجویان در م��اه مبارک رمضان بیان کرد: این 
طرح در 6 مرحله از اول تیرماه همزمان ب��ا هفته اطعام و اکرام ایتام 

آغاز و تا پایان سال ادامه دارد.
رستگار خاطرنشان کرد: طرح قرآن در خانه به صورت مسابقه کتبی 
و برگ��زاری آزمون جامع حض��وری با اولوی��ت خانواده های مناطق 
 محروم، زنان سرپرس��ت خانوار، دانش آموزان و دانشجویان برگزار 

می شود.
وی بیان کرد: به شرکت کنندگان در این طرح، یک قرآن و به نفرات 

برتر نیز جوایز نقدی اعطا می شود.
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اقیانوس ه��ا توس��ط انس��ان ها آل��وده  می ش��وند و این 
آلودگی به غیر از مس��ائل ش��یمیایی مانند آلودگی نفتی 
و کارخانه ها ش��امل مواد خش��ک مانند پالس��تیک هم 
می شود. انسان به طور غیر مسئوالنه در حال آلودگی این 
اقلیم زیس��ت محیطی اس��ت و اگر به زودی دچار عواقب 
آن نمی ش��ود اما در آین��ده مش��کالت آن گریبان گیرش 
خواهد ش��د. یکی از مس��ائلی که مواد پالس��تیکی برای 
اقلیم زیس��ت محیطی اقیانوس ها و دریاها ایجاد می کند 
آس��یب رس��اندن به حیوانات و گیاهان آبی است که این 
مس��ئله به تدریج به چرخه زیس��ت مناطق آبی آس��یب 
می رس��اند. موجودات دریایی مانند حیوانات و گیاهان به 
ش��دت در برابر آلودگی زباله های پالستیکی آسیب پذیر 
هس��تند. پالس��تیک ها چ��ه در دری��ا و چه در خش��کی 
 زم��ان زیادی نی��از دارند تا تجزیه ش��ده و از بی��ن بروند. 
قرار گرفتن پالستیک ها روی گیاهان دریایی فعالیت های 

زیس��تی آن ها را به تدریج دچار مشکل 
می کن��د. حیوانات 

دریای��ی هم با 
بلعی��دن این 
م��واد به جای 
غذا به سیستم 

گوارش��ی خ��ود 
آس��یب وارد می کنند. 

این مشکالت در طول زمان کار 
را برای موجودات در دریا مشکل کرده و آن ها 

را از بین می برد. سال گذشته شرکت آدیداس از نمونه اولیه 
یک کفش ورزشی تولید شده با فناوری پرینت سه بعدی 
رونمایی کرد که از بازیافت زباله های پالستیکی اقیانوس ها 
س��اخته ش��ده بود. طراح��ی آن محصول هم��کاری این 
شرکت با Parley for the Oceans بود؛ سازمانی که به 
آگاهی رسانی پیرامون تخریب زیست محیطی اقیانوس ها 
می پ��ردازد. به گ��زارش دیجیاتو، حاال آدی��داس و پارلی 

رقابتی به راه انداخته اند که ط��ی آن 50 نفر از طرفداران 
محصوالت آدیداس ش��انس برنده شدن یک جفت کفش 
تولید مح��دود این برن��د محب��وب را پی��دا می کنند. به 
 گفته آدیداس ،کفش های جدید ش��باهتی به کفش های

 پرینت ش��ده ندارند و با این ک��ه نمونه ه��ای اولیه قبلی 
چندان برای اس��تفاده ن��رم نبوده ان��د، این نس��خه قرار 
اس��ت به ان��دازه دیگر کفش های ش��رکت مذک��ور قابل 
اس��تفاده باش��د. رویه کفش های یاد ش��ده به طور کامل 
 از پالس��تیک بازیافت��ی زباله ه��ای اقیانوس ها س��اخته 

 پالستیکی PET و شده است، از جمله بطری های 
توره��ای نایلون بازیافت شده  از   

قدیم��ی.  ج��ورج ماهیگی��ری  کلی 
پست وبالگی از پارلی، در یک 

توضیح 

داده ب��ود ک��ه چگون��ه نح��وه قرارگی��ری عم��ودی نوع 
خاص��ی از ت��ور در آب، ممل��و از زباله ه��ای دریای��ی 
می ش��ود. این زباله ها از تور جدا ش��ده و س��پس پیش از 
آن که بت��وان از آنه��ا ب��رای تهیه ن��خ نایلون اس��تفاده 
 ک��رد در ی��ک کارگاه محل��ی شستش��و م��ی ش��وند.

 تبدیل کردن پالس��تیک از این طریق به ی��ک ماده قابل 
اس��تفاده، فرآیند طاقت فرسایی دارد اما س��ایریل گوچ، 

موس��س پارلی می گوی��د: حاال که ی��ک بار ای��ن فرآیند 
را انج��ام داده ای��م، تکرارش آس��ان تر خواهد ب��ود. او در 
یک نشس��ت مطبوعاتی اظهار داش��ت: »ما در حال خلق 
 اس��تاندارد ها، مواد و فناوری های تازه ای هس��تیم که با 
آن چه تا ب��ه حال در صنع��ت محصوالت ورزش��ی مورد 
استفاده قرار گرفته کامال متفاوتند. این چالش هنوز ادامه 
دارد، اما م��ا اولین گام آن را برداش��ته ایم. حاال می توانیم 
پالستیک بازیافت ش��ده از زباله های دریایی را جایگزین 
پالستیک نو کنیم«. این پروژه، در حال حاضر بیشتر جنبه 
اطالع رسانی دارد و اثر زیست محیطی ملموسی ندارد. اما 
 آدیداس برای افزایش میزان اس��تفاده از پالستیک های

شده از زباله های دریایی در محصوالت خود  بازیاف��ت 
برنامه هایی دارد. این شرکت می گوید: 
در نیمه دوم س��ال 2016 یکی از بزرگ 
ترین تولیدکننده ه��ای کفش هایش 
نیز از همین مواد بازیافتی دریایی در 
خط تولید تجاری خ��ود بهره خواهد 
گرفت. آدی��داس در این ب��اره گفته 
اس��ت: »این مواد طی چن��د مرحله 
وارد چرخه تولید محصوالت اصلی 
آدیداس خواهند ش��د ت��ا تولید 
پالستیک تازه و دست اول برای 
ای��ن منظ��ور کاهش یاب��د«. در 
همین حال، اگر می خواهید یک 
جفت از نمونه اولیه این کفش ها را برنده شوید 
باید یک ویدیوی اینستاگرامی درست کنید و در آن نشان 
دهید چگونه اس��تفاده از پالستیک های یک بار مصرف را 
کنار می گذارید و به این ترتیب از برنامه پالس��تیک های 
بازیافتی پارلی حمایت می کنید«. نحوه دقیق ثبت نام در 
این مسابقه هنوز به درستی روشن نیس��ت اما می توانید 
برای اطالعات بیشتر به شبکه های اجتماعی آدیداس در 

اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی نگاهی بیندازید.

آدیداسازموادبازیافتیلوازمورزشیتولیدمیکند؛

صنعتورزشبهفریادآبهامیرسد

محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در یک پژوهش 
به بررسی اثر افزودن نانوذرات بر عملکرد ضدیخ پرداخته اند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانو، آب در صفر درجه  س��انتی گراد یخ می زند، اگر فقط از 
آب به عنوان سیال خنک کننده استفاده شود هربار که دما از 

صفر پایین تر می آید آب یخ می زند.
آب موت��ور خودرو به دلی��ل عدم گردش ج��وش می آورد. 
 به عالوه، آب در هنگام انجماد ۹ درصد منبس��ط می شود. 
یخ زدن آب در رادیاتور و اجزای موتور می تواند موجب ترک 

خوردن بدنه  موتور و ترکیدن رادیاتور شود.
به منظور جلوگیری از موارد گفته ش��ده بای��د از ضدیخ در 
رادیاتور خودرو یا دیگ��ر تجهیزاتی که از آب در سیس��تم 

خنک کننده بهره می برند، استفاده کرد.
مس��عود افرند، مجری طرح، از مخلوط اتیلن گلیکول و آب 
به عنوان رایج ترین ضد یخ مورد اس��تفاده یاد کرد و گفت: 
مخل��وط اتیلن گلیک��ول و آب به عنوان ی��ک خنک کننده  
ضد یخ در بس��یاری از صنایع از جمله مبدل های حرارتی و 

رادیاتور اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته وی، ای��ن مخلوط ب��ه دلیل پایین ب��ودن هدایت 
حرارتی، کارآیی الزم را از خود نشان نمی دهد، ازاین رو در 

این طرح سعی شده است با افزودن نانوذرات به این مخلوط 
و تولید نانوسیال، عملکرد حرارتی آن بهینه شود.

وی افزود: استفاده از نانوسیال س��نتز شده در طرح حاضر 
موجب افزایش کارآیی سیس��تم های خنک کننده، کاهش 
 ابعاد سیس��تم ها و همچنین کاهش میزان مصرف انرژی و

 در پی آن کاهش هزینه های مربوط به آن می  شود.
وی ادام��ه داد: در ای��ن پژوهش اث��ر نان��وذرات هیبریدی 
)نانولوله های کربنی و س��یلیکا( بر رفتار رئولوژیک ضدیخ 
مورد بررسی قرار گرفته اس��ت؛ افزودن این نانوذرات رفتار 

رئولوژی این سیال را به شدت تغییر می دهد.
افرند اظهار داشت: ازآن جایی  که رفتار رئولوژی یک پارامتر 
مه��م در تعیین توان پمپاژ و چرخش س��یال در سیس��تم 
خنک کننده اس��ت، ارزیابی ویس��کوزیته که بیانگر رفتار 
رئولوژیک سیال است بسیار ضروری خواهد بود؛ نانوسیلیکا 
و نانولوله های کربنی موجب بهبود ویس��کوزیته س��یال و 
همچنین تغییر رفتار آن ش��ده است که با اس��تفاده از این 
موضوع می توان توان مورد نیاز جهت پمپاژ نانوسیال حاصل 
را تخمین زد. به گفته  افرند در ای��ن تحقیق ابتدا نانوذرات 
س��یلیکا و نانولوله های کربنی در مخلوط��ی از آب و اتیلن 
گلیکول با کمک همزن های مغناطیس��ی و التراس��ونیک 

معلق شده اند؛ به منظور پایداری بهتر نمونه ها از نانولوله های 
کربنی عامل دار ش��ده اس��تفاده شده اس��ت. در نهایت با 
اس��تفاده از ویسکوزیته س��نج در دماها و دورهای متفاوت 

ویسکوزیته نمونه های مختلف اندازه گیری شده است.
وی گفت: نتایج حاصل شده نش��ان داده است که با افزودن 
نانوذرات به سیال پایه، ویسکوزیته آن به شدت تغییر یافته 
و رفتار س��یال از نیوتنی به غیر نیوتنی تبدیل ش��ده است. 
همچنین با مطابقت نتایج با نمودارهای سیاالت غیر نیوتنی 

می توان به سد وپالستیکی بودن این سیال پی برد.
افرند عنوان کرد: نانوس��یال تولید شده در این طرح که هم 
به صورت نظری و هم به صورت آزمایشگاهی به آن پرداخته 
شده است، می تواند در بس��یاری از صنایع از جمله صنایع 

پلیمر مورد استفاده قرار گیرد.
این تحقیقات حاصل تالش های دکتر مسعود افرند- عضو 
هیئ��ت علمی دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د نجف آباد- و 
مهندس حامد اشگرف- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 

این دانشگاه است.
 Experimental Thermal and  نتایج این کار در مجله
Fluid Science )جلد ۷۸، سال 2016، صفحات 221 تا 

22۷( به چاپ رسیده است.

س��یتروئن همواره به تولید سیس��تم های تعلیق پیش��رفته و کارآمد شهرت 
 داش��ته اس��ت.  این ش��رکت فرانس��وی که در حال حاضر روزگار خوشی را 
سپری نمی کند، در حال توس��عه  و تجاری سازی سیستم تعلیق هیدرولیکی 
جدیدی اس��ت که در کن��ار کارآی��ی باال قیم��ت مناس��بی نی��ز دارد. اگر 
تا کنون تجربه س��واری در خودروهای س��یتروئن مجهز به سیس��تم تعلیق 
هیدرونیوماتیک را نداشته اید، قطعا طعم سواری راحت را نچشیده اید. زومیت 
نوشت؛ سیستم تعلیق سیتروئن تراکشن آوانت 1۹5۴ که امکان تنظیم ارتفاع 
را نیز به همراه داش��ت، تمام ناهمواری های جاده را بدون ایجاد حالتی مانند 

قایق  ، جذب می کرد.
ترکی��ب سیس��تم  تعلی��ق پیش��رفته و صندلی ه��ای راح��ت، محصوالت 
س��یتروئن را به یکی از بهترین گزینه های موجود برای لذت بردن از سواری 
راحت تبدیل کرده بود. متاس��فانه چند س��ال پیش، س��یتروئن، سیس��تم 
 تعلیق هیدرونیوماتیک را کنار گذاش��ت و توس��عه این فناوری  60 س��اله  را

 متوقف کرد. اما این شرکت با س��ابقه فرانس��وی، در حال حاضر مشغول به 
توس��عه سیس��تم تعلیق جدیدی اس��ت که در خودروی مفهومی »راحتی 

پیشرفته« به نمایش درآمده است.
خودروی مفهومی راحتی پیش��رفته، فناوری های نوین زیادی از س��یتروئن 
را با خود به همراه دارد. اما سیس��تم تعلیق این خودرو نقطه قوت آن اس��ت. 
این سیس��تم تعلیق از دمپر های پیش��رفته ای بهره می برد که از دو اس��تاپ 
هیدرولیکی به جای یک اس��تاپ مکانیکی در نمونه ای متداول، برای کنترل 
حرکت های ارتجاعی بهره می برد. س��یتروئن در رابطه با نوآوری جدید خود 
گفت: برخالف استاپ های مکانیکی متداول که نیرو را جذب  کرده و مقداری 
از آن را مجددا باز می گرداند، بالشتک های هیدرولیکی جدید سیتروئن نیرو 
را به طور کامل جذب و آن را دفع می کنند و بدین ترتیب ش��اهد بازگش��ت 
مجدد نیروی جذب شده در مرحله باز ش��ده دمپر و فنر پس از فشرده سازی 
آن  ها نخواهیم بود. قطعا صحبت های سیتروئن ادعای بزرگی است اما اخیرا 
یکی از رانندگان نشریه اتوکار پس از بررسی نسل جدید C4 کاکتوس که به 
 C4 همین دمپر ها مجهز است، گفته های سیتروئن را تایید و تجربه رانندگی با

را فوق العاده توصیف کرد.
استیو کراپلی، کارشناس نشریه اتوکار در این خصوص گفت: سیستم تعلیق 
جدید سیتروئن به طور شگفت آوری نرم و بی صدا کار می کرد. با وجود سطوح 
ناهموار جاده، ما هیچ گونه ضربه و لرزشی را تجربه نکردیم. خودروی مفهومی 
»راحتی پیش��رفته« عالوه بر سیس��تم تعلیق جدید خود، فناوری های نوین 
دیگری نیز به همراه دارد که می توان به پروسه جدید ساخت بدنه اشاره کرد 
که در آن از چسب های پیش��رفته در کنار عملیات جوشکاری استفاده شده 
است تا لرزش و صدای کابین را بیش از پیش کاهش دهند. البته این نکته نیز 
حائز اهمیت است که نقطه قوت راهکار جدید سیتروئن قیمت پایین آن است.

بدین ترتیب این شرکت باسابقه فرانس��وی قادر خواهد بود تا تجربه سواری 
خودروه��ای لوکس DS را به ان��واع ارزان ت��ر و اقتصادی س��یتروئن بیاورد. 
بازگش��ت س��یتروئن به عرصه ارائه و معرفی فناوری های پیش��رفته، بسیار 
 خوش��حال کننده اس��ت. قطعا در صورت بازگش��ت این ش��رکت به دوران 
با شکوه گذشته خود، دنیای خودرو تغییرات گسترده ای را به خود خواهد دید.

به نظر می رسد ناسا قصد دارد برای سفر به مریخ، از 
تمام کمک هایی که می تواند جذب کند بهره بگیرد 
و در این مسیر از شراکت با شرکایی عجیب و غریب 

نیز هیچ ابایی ندارد.
به گزارش دیجیاتو، ناس��ا با امارات متحده عربی به 
توافقی رسیده است که این کش��ور را نیز وارد حوزه 

اکتشافات فضایی می کند.
ق��رارداد مذکور ب��ه اماراتی ه���ا اجازه اس��تفاده از 

 هم�ه ابزارهای ناس���ا را برای ورود به حوزه هوا فضا 
می دهد؛ از داده و تاسیس��ات تحقیقات��ی گرفته تا 

هواپیما و فضاپیما!
اکتش��اف مریخ، نقط��ه تمرک��ز اولیه این ق��رارداد 
همکاری میان امارات و ناساست اما دو طرف به دنبال 
این هستند که همکاری های خود را در دیگر حوزه ها 

نیز گسترش دهند.
قرارداد مذکور از آن جهت عجیب اس��ت که امارات 

متحده عربی هی��چ تجربه ای در زمینه س��فرهای 
فضایی ندارد.

با انعقاد این ق��رارداد اماراتی ها می توانند در یکی از 
بزرگ ترین و مهم ترین عملیات های  اکتشافی نسل 
بشر مشارکت داشته باشند و از این طریق وجهه ای 

برای خود کسب کنند.
 اما برای ناسا موضوع بیش��تر از این جهت معنا پیدا 
می کند که به این ش��کل می تواند اتکای خود  را به 
روسیه کمتر کند و بودجه خود را کمی افزایش دهد.

هدف از انعقاد این قرارداد هرچه که باشد،  با رساندن 
انس��ان به بخش های دیگری از گیتی ارزش��ش را 

خواهد داشت.

هک خودروه��ا یکی از جدیدتری��ن معضالت دنیای خودرو اس��ت. اخیرا 
تی��م امنیتی در بریتانیا موفق ش��دند با ه��ک و نفوذ به سیس��تم کنترلی 

میتسوبیشی اوت لندر، کنترل امور حساس خودرو را به دست گیرند.
بر این اس��اس میتسوبیش��ی پیش از عرضه جهانی نمونه هیبرید پالگین 
)PHEV( شاس��ی بلند اوت لن�در، نی���از به انج���ام اص�الحاتی روی این 

خودرو دارد.
زومیت نوشت؛ اخیرا یک ش��رکت امنیتی بریتانیایی ادعا کرده است که با 
هک از راه دور و از طریق وای فای، توانسته است  برخی از امکانات اوت لندر 
را کنترل کند. این شرکت ادعا کرد بدین وسیله قادر است   به روشن کردن 
سیستم تهویه و چراغ ها، زمان بندی شارژ باتری و غیر فعال  کردن سیستم 

امنیتی، بپردازد.
ش��رکت امنیت��ی Pen Test Partners در خصوص مش��کالت امنیتی 
میتسوبیش��ی اوت لندر گف��ت: ما زمانی ک��ه متوجه ارتب��اط غیر معمول 
اپلیکیشن موبایل میتسوبیشی با اوت لندر ش��دیم، اقدام به بررسی بیشتر 

این موضوع کردیم.
ش��رکت امنیتی Pen Test Partners در خصوص اپلیکیش��ن ارتباطی 
میتسوبیش��ی اظهار کرد که عموما خودروس��ازان برای ارتب��اط خودرو با 

گوشی های هوشمند از شبکه موبایل استفاده می کنند.
اما میتسوبیشی در اوت لندر از وای فای بهره گرفته است و این موضوع بدین 
معنی است که مالک تنها امکان اس��تفاده از اپلیکیشن و کنترل بعضی از 

قسمت های خودرو را تنها تا فاصله صد متری دارد.
این اقدام میتسوبیشی برای احتیاط بیش��تر و امنیت باالتر خودرو در نظر 
گرفته شده است. اما ظاهرا شکستن کد 10 رقمی وای فای اوت لندر امری 
آسان اس��ت. این ش��رکت امنیتی موفق ش��د پس از هک کردن وای فای 
خودرو، توانایی کنت��رل امکانات از راه دور آن در کنار برخی پروس��ه های 

حیاتی را به دست آورد.
محققان Pen Test Partners پس از ورود به پنل کنترلی اوت لندر، عالوه 
بر توانایی کنترل برخی سیستم های خودرو اعم از سیستم تهویه مطبوع و 
امنیتی، با نفوذ به شبکه CAN خودرو توانستند کنترل رفتار فرمان، پدال 

گاز و برخی دیگر از عملیات  های  حساس را به دست گیرند.
این گروه همچنین توانس��تند س��ایر اوت لندر های موج��ود در بریتانیا را 
شناسایی کنند؛ این موضوع به این دلیل است که تمامی مدل  های اوت لندر 

از آی پی مشترک استفاده می کنند.
 Pen Test Partners البته این نکته نیز حائز اهمیت است که تیم امنیتی
توانستند ظرف چهار روز به سیستم وای فای این خودرو نفوذ کنند. این تیم 
همچنین به این موضوع اش��اره کرد که پروسه هک اوت لندر مشابه با باگ 
امنیتی و نفوذ به سیستم کنترلی نیسان لیف است که پیش تر توسط یک 

گروه امنیتی در استرالیا اعالم شد.
ش��رکت Pen Test Partners اع��الم ک��رد ک��ه مش��کل موج��ود را به 
میتسوبیشی گزارش داده و این شرکت ژاپنی در حال حاضر در حال بررسی 
و رفع این مشکل است. اما تا زمانی که میتسوبیشی راه حلی برای این مشکل 
ارائه دهد، شرکت امنیتی مذکور به مالکان توصیه کرده است که وای فای 

خودروی خود را خاموش کنند.

بی ش��ک این روزها یکی از دالیل اصلی شهرت سامس��ونگ اسمارت فون ها 
و دیگر محصوالتی است که بر اس��اس سیس��تم عامل اندروید تولید و راهی 
بازار  کرده  اس��ت؛ دس��تگاه هایی که به ش��کل عمده تحت برند »گلکسی« 
به کاربران عرضه می ش��وند. البت��ه ناگفته نماند که این ک��ره ای ها، تلفن ها 
 و س��اعت های هوش��مندی را نیز با پلتفورم اختصاصی ش��ان، یعنی تایزن، 
ساخته اند ولی بهره گیری از این سیس��تم عامل تا به امروز جزو اولویت های 
آنها نبوده و پلتف��ورم موبایلی گوگل همواره در راس گجت های سامس��ونگ 
واقع شده اس��ت. اکنون و در همین راس��تا، گزارش ها روایت گر این موضوع 
هس��تند که احتمال دارد آینده متفاوت باش��د و ش��رکت مورد بحث ش��اید 
رویکرد جدی��دی را در پیش گی��رد. »Korea Times« در خب��ری مرتبط 
 آورده اس��ت ؛سامس��ونگ بنا دارد ب��ه زودی تایزن را به ش��کلی ب��ه مراتب

 وسیع تر از گذشته در انواع مختلف دستگاه هایش به کار بندد. بد نیست یادآور 
شویم چندی پیش هم یکی از معاونین ارشد سامسونگ در اظهار نظری گفته 
بود: »اگر شما اکو سیس��تمی اختصاصی را در اختیار نداشته باشید آینده ای 
نخواهید داش��ت. تایزن، پلتفورمی مختص به تلفن های هوش��مند نیست و 
می تواند در دستگاه های مختلفی حضور پیدا کند«. این مدیر تایید کرده بود که 
سامسونگ قدری دیر نسبت به توسعه سیستم عامل اختصاصی اش اقدام کرده، 
ولی به گفته او حاال اوضاع بهتر است و آنها روندی مطلوب تر از قبل را در پیش 
گرفته اند. ناگفته نماند در گزارش��ی که از آن سخن گفتیم جزییات عملیاتی 
 یا زمانبندی دقیقی ذکر نش��ده و حال باید منتظر ماند و دید غول تکنولوژی 
کره ای در این مبحث چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت، هدف گذاری های 

آنها چه خواهد بود و آیا می توانند به این اهداف دست پیدا کنند یا خیر.

سیتروئندرحالتوسعهسیستمتعلیقهیدرولیکیجدیدیاست

نرموبیصدابهروشفرانسوی
یکشرکتامنیتیانگلیسیمیتسوبیشیرابهزحمتانداخت؛

خودروهایآیندههکمیشوند

سامسونگازتایزنبهشکلیگستردهتراستفادهخواهدکرد؛

آیاسامسونگبهآرزویشمیرسد؟

ناسادرقراردادیعجیببااماراتمتحدهعربیهمکاریمیکند؛

اماراتبهفضامیرود

خبرخبر
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ازرویاتاواقعیت

مرسدس بنز اخیرا طی گزارشی اعالم کرده که با 
توجه به سرمایه گذاری و تحقیقات خود در حوزه 
خودروهای برقی، انتظار پیش��رفت 1۴ درصدی 
حجم باتری ها را به ط��ور س��الیانه دارد. این آمار 
تقریبا سه برابر تخمین های تسال برای پیشرفت در 
این حوزه است. یورگن شنک، مدیر سیستم قوای 
محرکه برقی مرسدس بنز در نمایشگاه فناوری های 
این شرکت در اشتوتگارت، به این مسئله اشاره کرد 
که با توجه به برنامه  های  جدید بنز در حوزه باتری، 
می توان انتظار دو برابر ش��دن ظرفی��ت باتری ها 
در هر 5 سال یا پیش��رفت 1۴ درصدی آن ها را  به 
طور سالیانه، داشت. ش��نک در پاسخ به این سوال 
که مرس��دس بنز چگونه می تواند نزدیک به س��ه 
 برابر سرعت تس��ال در توس��عه باتری ها پیشرفت 
داشته باشد، گفت: ایالن ماسک مدیرعامل تسال، 
آن قدر که فکر می کند، باهوش نیست. ما مخترع 
خودروها هستیم و به خوبی می دانیم چگونه آن را 

توسعه دهیم. ما به خوبی قادر هستیم که ظرفیت 
باتری ها را بیش��تر کنیم یا ان��دازه آن ها را کاهش 
دهیم. ایالن ماس��ک س��ال گذش��ته در خصوص 
پیش��رفت باتری های صنعت خودرو گفته بود که 
انتظار افزای��ش حجم 5 درصدی آن ه��ا را به طور 
س��الیانه دارد. این موضوع به معنی دو برابر شدن 
ظرفی��ت باتری ها پس از 15 س��ال اس��ت که در 
برابر آمار 5 س��اله مرس��دس بنز، پیش  پ��ا افتاده 
اس��ت. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که 
استراتژی مرس��دس بنز در زمینه توسعه باتری ها 
با تسال تفاوت هایی دارد. مرسدس بنز قصد توسعه  
و ایجاد تغییرات بنیادی را  در ساختار های باتری 
دارد. ش��نک در این خصوص گف��ت: ما به صورت 
بلند مدت قصد بهبود فناوری ه��ای باتری ها اعم 
از جایگزین کردن   الکترود های فلزی با نمونه های 
س��ولفور یا هوایی را  داریم. در حال حاضر رقابت 
سنگینی در حوزه باتری ها در جریان است و ما نیز 

با آگاهی به آن وارد این رقابت شدیم و نهایت تالش 
خود را برای پیش��رفت در این حوزه و قبضه بازار، 
می کنیم. پیش از این مرس��دس بنز و تسال سابقه 
همکاری  با یکدیگر را داشتند و تسال از تعدادی از 
قطعات تولیدی مرسدس بنز در خودروهای خود 
بهره می برد. یورگن ش��نک در ای��ن خصوص نیز 
گفت: ما از تسال س��رعت باالی توسعه را آموختیم 
و آن ه��ا مدیریت کیفی��ت، تولی��د و برنامه ریزی 
برای بهترین ش��دن را از ما آموختن��د. به عقیده 
شنک، تجربه بسیار باالی مرس��دس بنز در تولید 
 خودرو درس سختی برای تس��ال جهت فراگیری

 خواهد بود. مرس��دس بنز در نمایشگاه خودروی 
پاریس 2016 اولین خ��ودروی برقی خود را برای 
تولی��د و عرضه انب��وه معرفی خواهد ک��رد. طبق 
ش��ایعات، این خودرو توانایی طی کردن مسافت 
500 کیلومتر را با هر بار شارژ دارد و پیش از اتمام 
دهه جاری میالدی نیز به بازارها عرضه خواهد شد.

در 2002 ، استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس 
آمریکایی فیلمی به نام Minority Report را تولید 
کرد که در م��ورد پیش��رفت فناوری و زندگی بش��ر 
در س��ال 205۴ بود. محور اصلی داس��تان این فیلم 
در مورد سیس��تمی بود ک��ه  ت��وان پیش بینی وقوع 
جرم یا جنایت را داشت و با ارس��ال مامورین جلوی 
جنایت را قبل از وقوع آن می گرف��ت. در کنار محور 
اصلی داستان، اسپیلبرگ به پیش بینی فناوری های 
آینده نی��ز پرداخته اس��ت  که بعضی از آنه��ا در این 
زمان م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرد مانن��د صفحه 
لمسی کامپیوترها و شناس��نامه زیستی که محققان 
درحال پژوهش و تحقیق روی این موضوع هس��تند. 
موضوع اصلی ای��ن مقاله در م��ورد خودرویی خاص 
و جالب است که با نش��ان لکس��وس برای این فیلم 
ساخته ش��ده بود و حاال رنگ واقعیت به خود گرفته 
است. برای سال 2002 طراحی این خودرو خودران 
بس��یار خاص و آینده نگرانه به نظر می رس��ید ولی 

حاال که حدود 1۴ س��ال از تاریخ نمای��ش این فیلم 
گذش��ته، ظاهر خودرو چندان ه��م عجیب و خاص 
 جلوه نمی کن��د. طراحی قط��ره ای و آیرودینامیک

  ف��وق الع��اده خوب ک��ه ام��کان دس��ت یاب��ی به 
س��رعت های باال را فراه��م م��ی آورد از جمله نکات 
مهم در طراحی این لکس��وس هس��تند ک��ه اکنون 
نیز در بس��یاری از خودروها رعایت می شوند. شاید 
یکی از نکات جال��ب در مورد این پروژه به س��رمایه 
گذاری لکس��وس برای تولید این فیلم مربوط باشد، 
جایی که شرکت ژاپنی با حمایت مالی از اسپیلبرگ 
عمال آینده نگری خود برای حضور پر رنگ در س��ال 
205۴ را به بیننده القا می کند و در لحظات نس��بتا 
طوالنی از فیلم ،شاهد نقش بستن نشان لکسوس روی 
تصویر هستیم. یک پروژه برندسازی بسیار موفق که 
حتی پس از گذشت 1۴ س��ال همچنان تاثیرگذاری 
خود را حفظ کرده اس��ت. حاال تیمی ک��ه نزدیک به 
بیست سال تجربه در ساخت خودروهای دست ساز 

دارد، تصمیم ب��ه تولید نمونه ای خ��اص از خودروی 
 Lexus 2054 که در فیلم گزارش اقلیت وجود داشت 
vetter custom dimen�گرفته است و برای آن نام 

sia را انتخاب کرده ان��د. این تیم متخصص روی این 
خودرو از موتور 6 سیلندر تخت پورشه استفاده کرده 
است که به لطف بهره مندی از سیستم اگزوز اسپرت، 
طنینی رعب انگیز به حضار تقدیم می کند. به نقل از 
دیجیاتو نیروی پیشرانه پورش��ه به وسیله گیربکس 
اتوماتیک به چرخ های عقب خودرو منتقل می شود. 
البته باید بدانید که به دلی��ل قوانین کپی رایت، این 
خودرو دقیقا ش��بیه به خودرو موجود در فیلم نیست 
بلکه تنها از آن الهام گرفته شده است. تیم تولید کننده 
برای خریداران این خودرو یک سال گارانتی برای پیشرانه 
و تمام قطعات سفارش��ی آن در نظر گرفته است. اما با 
وجود قیم��ت این خودرو که برابر ب��ا محصول جدید 
پورشه یعنی carrera 4 911 است، نمی توان فروش 

زیادی را برای این خودرو پیش بینی کرد.
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اخبار

 در راس��تای برگ��زاری اجالس��یه ملی۲۳۰۰ش��هید شهرس��تان 
خمینی شهر و با هدف آشنایی نسل جوان با سبک زندگی شهدا و معرفی 
 شهدای شهرستان خمینی شهر، مس��ابقه کتابخوانی » الله های شهر « 

در دو مرحله برگزار می شود.
معاون فرهنگی کنگره شهدا با اعالم این خبر گفت: مسابقه » الله های 
شهر « از کتاب های شهدای شهرستان خمینی شهر که در کنگره تهیه 
و منتشر شده در سه مقطع خواهران، برادران، دختر و پسر زیر ۱۸ سال 

انجام می شود.
عبدالرس��ول محمدی ادامه داد: مس��ابقه کتاب » آق��ای مربی « ویژه 
برداران، کتاب » شهیده طیبه « ویژه خواهران و کتاب »بنیان مرصوص« 

ویژه دختران و پسران زیر ۱۸ سال است.
وی با بی��ان اینک��ه مس��ابقه در دو مرحله برگ��زار می ش��ود، توضیح 
 داد: در مرحل��ه غیر حضوری ش��رکت کنن��دگان برگه س��واالت چهار 
گزینه ای کت��اب مربوطه را در من��زل جواب می دهند و پاس��خنامه را 
 به کانون های مس��اجد ی��ا پایگاه های بس��یج یا کنگره ش��هدا تحویل 
 می دهند و مرحله حضوری نیز ۱۵ م��رداد در مصلی نماز جمعه برگزار

 می شود.
 محمدی در پای��ان تاکید کرد: به برن��دگان جوایز ارزن��ده ای از جمله: 
س��که بهار آزادی، دوچرخه، کمک هزینه عتبات عالیات، کمک هزینه 

سفر مشهد مقدس و جوایز فرهنگی اهدا می شود.
 الزم به ذکر اس��ت اجالسیه ملی۲۳۰۰شهید شهرس��تان خمینی شهر 

آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان تیران و کرون گفت: مبلغان 
دینی به مساجد شهرستان تیران و کرون اعزام شدند.

حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن عباس��ی اظهار کرد: به مناسبت 
فرا رس��یدن ماه پر خی��ر و برکت رمضان و نیاز شهرس��تان ب��ه مبلغان 
 توان��ا و عالم، روحانیون به مس��اجد و حس��ینیه های شهرس��تان اعزام

 شدند.
وی افزود: در ماه مب��ارک رمض��ان ۳۸روحانی مبلغ ب��ه نقاط مختلف 
 شهرس��تان اعزام ش��دند ک��ه در این ای��ام مبارک ب��ه برگ��زاری نماز 
در سه نوبت، ایراد سخنرانی، بیان مس��ائل شرعی، تفسیر و قرائت قرآن 

کریم در مساجد می پردازند.
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان تیران و کرون اضافه کرد: بیش 
از6۰ نفر از روحانیون در مساجد به صورت ثابت فعالیت و نماز جماعت 

را برپا می کنند.

 مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل گفت: امس��ال تولید و برداش��ت 
 صیف��ی جات از م��زارع شهرس��تان ب��ا کاه��ش۳۰ درص��دی روبه رو 

است.
حسین فتاحی افزود: این کاهش در اثر وزش ش��دید بادها، گرد و غبار، 

گرمی زودرس و خشکی هوای منطقه است.
 وی با بیان اینک��ه کاهش میزان برداش��ت در برخ��ی از مناطق به ویژه 
در منطقه یزدل آران و بیدگل به۵۰ درصد می رسد، اظهار کرد: در کنار 
دالیل اصلی کاهش، مراقبت ناصحیح کشاورزان نیز می تواند عامل مهمی 

در کاهش سطح عملکرد محصول صیفی باشد.
 مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل افزود: هم اکن��ون حدود یک هزار 
و۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آران و بیدگل به کشت صیفی اختصاص 
دارد که از این میزان حدود هزار هکتار مربوط به کشت طالبی و خربزه 

است.
فتاح��ی با اش��اره ب��ه  پی��ش بینی برداش��ت۳۰ ه��زار ت��ن محصول 
صیفی از م��زارع آران و بیدگل طی س��ال جاری گفت: س��فید ش��هر، 
 ی��زدل و نوش آب��اد مناط��ق اصل��ی تولی��د صیف��ی در آران و بیدگل 

است.
 وی خاطر نش��ان کرد: ب��ا وجود کاه��ش۳۰ درصدی تولی��د محصول

  آران و بی��دگل همچنان یکی از تولی��د کنندگان اصل��ی تولید صیفی 
در استان اصفهان است.

مسابقه کتابخوانی » الله های شهر «  
در خمینی شهربرگزار می شود

مبلغان دینی به مساجد تیران و کرون 
اعزام شدند

کاهش 30 درصد تولید صیفی جات 
در آران و بیدگل

فرماندار شهرس��تان لنجان در نشس��ت جلس��ه کمیته 
 مناسب سازی و ش��ورای سالمندان شهرس��تان لنجان 
با اشاره به اینکه 6 درصد از جمعیت شهرستان لنجان را 
سالمندان تشکیل می دهند، اظهار کرد: توجه ویژه جامعه 
نسبت به بحث س��المندان و پیش بینی نیازهای اساسی 
آنها و ارایه خدمات رفاهی از جمله مس��ائل بهداش��تی، 
درمانی، فرهنگی و اجتماعی مطلوب به سالمندان با حفظ 
احترام و کرامت آنها امری مهم و ضروری به شمار می آید 

که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
سید محسن سجاد افزود: منظور از ساماندهی سالمندان، 
بهبود روش زندگ��ی و ارتقا کیفی��ت آن و ایجاد رضایت 
از زندگی در س��المندان ازطریق ارای��ه خدمات رفاهی، 
بهداشتی، درمانی و توانبخشی است که با فراهم ساختن 
آنها امکان تداوم حضور سالمند درجامعه، حفظ موقعیت 
و جایگاه سالمند درجامعه، تامین حداقل نیازهای اساسی 
سالمندان و حفظ احترام و حرمت سالمند انجام می شود.

وی تصریح کرد: قشر سالمند جامعه به عنوان سرمایه آن 
جامعه محسوب می شوند چرا که آنان مسیری را در عرصه 
 حیات طی کرده ان��د که ماحصل آن تجرب��ه های موفق 
و ناموفقی بوده اس��ت و امروز تجربیات آنان به کار گرفته 
 خواهد ش��د بنابراین شایس��ته اس��ت بی��ش از پیش با 
برنامه ریزی و اس��تفاده از ظرفیت های منطقه به جامعه 

سالمند توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: ایج��اد فضای الزم جهت توانمند س��ازی 
سالمندان در راس��تای حفظ اس��تقالل فردی، کرامت و 
منزلت آنان در جامع��ه و خانواده الزامی اس��ت بنابراین 
بایستی با بسیج دستگاه های مرتبط با امر خدمت رسانی 
سالمندان، تالش شود تا با سیاست گذاری و برنامه ریزی 
مناسب و اس��تفاده از ظرفیت ها و موقعیت های موجود، 

این قشر را مورد توجه قرار دهیم.
س��جاد در ادامه با تاکید بر آنکه پدیده سالمندی توسط 
دولت یازدهم دیده می شود و برای آن برنامه دارد، افزود: 
چشم، نگاه و دل دولت یازدهم با همه کسانی که نیازمند 
توجه هستند همراه بوده و این واقعیت ها را درک می کند 
و برای آنها برنامه دارد، ما نیز در راس��تای تحقق رویکرد 
دولت تدبیر و امید باید با تالش بیشتر در این راه بهتر عمل 
کنیم چرا که س��المندان به عنوان بخش مهمی از جامعه 
ایران گریبانگیر مسایل و مشکل های فراوانی هستند که 
در صورت رفع نش��دن آنها نه تنها به این بخش از جامعه 
 آسیب می رس��اند بلکه دوره س��المندی را برای بسیاری 

از مردم به دوره ای هراس آور تبدیل می کند.
وی با اشاره به اینکه نباید زیست سالمند در کنار نسل های 
بعدی را در کش��ور از دس��ت بدهیم، اضافه کرد: امروزه 
شاخص هایی که بر اساس آنها توسعه یافتگی یک جامعه 
در جوامع بین المللی سنجیده می ش��ود عبارت است از: 
میزان توجه آن جامعه به س��ه گروه زنان، س��المندان و 
کودکان و چنانچه جامعه ای برای سالخوردگان، کودکان 
و افرادی که بیشتر نیاز به مراقبت دارند توجه کافی و الزم 

را نکند، توسعه یافته نخواهد بود.
فرمان��دار شهرس��تان لنج��ان با تاکی��د بر آنک��ه تکریم 
سالمندان در کشور باید نهادینه شود، عنوان کرد: تکریم 
سالمندان در احادیث دین اسالم سفارش ویژه شده است 
از این رو باید با بهره گیری از این روایات  فرهنگ تکریم از 
سالمندان را در جامعه نهادینه کرد و این مهم باید از سنین 

کودکی در دستور کار قرار گیرد تا موفقیت حاصل شود.
وی در ادامه به لزوم توجه به معلولین اشاره کرد و یادآور 
شد: معلولیت ها به دودس��ته معلولین جسمی � حرکتی 
و معلولین ذهنی و روانی تقس��یم می ش��وند که بروز این 
معلولیت ها می توان��د دالیل متع��ددی از جمله: جنگ، 

تصادفات، مادرزادی و ... داشته باشد.
سجاد با اشاره به اینکه۱۰ درصد جامعه را معلوالن تشکیل 
داده اند، افزود: بر همین اس��اس وجود معلولیت به عنوان 
یک آس��یب اجتماعی در هم��ه جوام��ع اجتناب ناپذیر 
بوده، اما معلوالن نیز همانن��د دیگر افراد جامعه از حقوق 
شهروندی برخوردار هس��تند که باید به آن توجه ویژه ای 
 داشت. فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: معلوالن ما 
در ش��رایطی زندگ��ی می کنند ک��ه ب��رای ابتدایی ترین 
نیازهای خ��ود مانند تب��ادالت مالی، خدمات پزش��کی، 
استفاده از مراکز تفریحی و حتی حضور در برخی ادارات 

با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند.
 وی با اش��اره به اهمیت مناسب س��ازی مبلمان ش��هری 

و ساختمان های عمومی ادامه داد: بر همین اساس نقش 
شهرداری ها در کاهش مشکالت معلوالن و مناسب سازی 
اماکن عموم��ی بیش از همه دس��تگاه ها مطرح اس��ت و 
 آن ها باید با نظارت برساخت و ساز اماکن و معابر شهری 
در اجرای قانون مناسب سازی معابر و اماکن عمومی نقش 

کلیدی را ایفا می کنند.
 سجاد نقش س��ازمان نظام مهندس��ی را برای تهیه نقشه 
و نظارت بر ساخت وسازها در اجرای قانون مناسب سازی 
معابر و اماکن بس��یار حائز اهمیت دانس��ت و اضافه کرد: 
شهرداری ها باید توجه داشته باشند که از دادن پایان کار 
و پروانه ساخت به س��اختمان های دارای کاربری عمومی 
 که به این قانون توجه ندارند، خودداری کنند و مس��کن 
 و شهرس��ازی نیز با نظارت دقیق بر دس��تگاه های دولتی 
به رعایت اصول و اس��تانداردهای مناسب س��ازی امکان 

توجه ویژه ای داشته باشد.
وی مناسب س��ازی مراکز درمانی و س��اختمان هایی که 
پزش��کان در آن اقامت دارند را ضروری دانس��ت و ادامه 
داد: مناسب سازی فضای ش��هری و درمانی باید به عنوان 
 مهم تری��ن دغدغه ه��ای معل��والن شهرس��تان لنج��ان 
مورد توجه قرار گیرد چراکه بیمارستان ها و مراکز درمانی 
 به عنوان نخس��تین مراج��ع ارایه خدمات به این دس��ته 
از افراد جامعه به ش��مار می آیند که باید مناسب س��ازی 

شده باشند.

فرماندار شهرس��تان لنجان عنوان کرد: باید توجه داشت 
 که ش��یب رمپی که برای بیمارس��تان ها و مراکز درمانی 
در نظر گرفته می ش��ود، مناس��ب معل��والن ویلچری و 
همچنین معلوالن��ی که هنوز توانای��ی راه رفتن را دارند، 

طراحی شود.
 وی بیان ک��رد: فضای مراک��ز درمانی نظی��ر فیزیوتراپی 
و کاردرمانی ها نیز بای��د برای اس��تفاده معلوالن و حتی 
کسی که با شکستگی مواجه شده و به این مکان ها مراجعه 
می کند مناس��ب باش��د تا ش��اهد افزایش رضایتمندی 

سالمندان، معلوالن و جانبازان شهرستان لنجان باشیم.
سجاد با اش��اره به لزوم فرهنگ سازی رس��یدگی به امور 
معلوالن در سطح جامعه اظهار کرد: مسئوالن باید نسبت 
 به برخ��ورداری افراد ناتوان، س��المند، معل��ول و جانباز 
 از امکانات رفاهی در جامعه نگاه ویژه ای داش��ته باش��ند 
تا این افراد با امنیت کامل، آزادانه و بدون احس��اس خطر 
در محی��ط اطراف خ��ود ازجمله اماکن عموم��ی، معابر، 
 پیاده روها، محیط شهری، ساختمان های عمومی، اداری 

و بانک ها تردد و فعالیت کنند.
وی متذکر ش��د: نگاه ویژه به امور معلوالن باعث افزایش 
 خودب��اوری و اعتمادبه نف��س در افراد معلول می ش��ود 
از طرف��ی حضور فع��ال آن��ان در جامعه موج��ب تغییر 
 دیدگاه محدود برخی افراد نسبت به فعالیت معلوالن نیز 

خواهد شد.
فرماندار شهرس��تان لنجان در پایان تاکید کرد: ادارات و 
نهادهای دولت��ی در زمان احداث س��اختمان جدید باید 
مناسب سازی های الزم را به منظور تردد معلوالن به عنوان 
 یک ضرورت در نظ��ر گرفته و با بهره گی��ری و هم فکری 
با سالمندان، معلوالن و جانبازان در مناسب سازی معابر و 

اماکن عمومی گام بردارند.
احداث پارک سالمت و سرای سالمندان در لنجان

در ادام��ه این نشس��ت محمدرضا ترحم��ی رییس اداره 
 اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان گفت: قطعه زمینی 
با مساحتی بالغ بر ۱۵ هزار متر مربع در شهر ورنامخواست 
توس��ط واقف نیک اندیش رجبعلی ملکی وقف ش��ده که 
 این موقوفه برای احداث پارک سالمت و سرای سالمندان 
و همچنین احداث مجتمع فرهنگی، مذهبی مرحوم دکتر 
خدا مراد ملکی در شهر ورنامخواست وقف شده و خود این 
واقف نیک اندیش نیز تمام هزینه های احداث این پروژه 

بزرگ را متقبل شده است.
 وی اف��زود: طبق س��ند مالکیت و دس��تور تهیه نقش��ه 
و تغییر کاربری از کشاورزی به عنوان خدمات گردشگری 
مصوب ش��د که در فاز اول این پروژه؛ احداث سویئت ها، 
ساختمان اداری، غذا خوری و... است و امیدواریم با توجه 
به آماده س��ازی نقش��ه و تجهیز کارگاه بتوانیم تا دو سال 
آینده ش��اهد بهره برداری این پروژه باش��یم، همچنین 
 فاز دوم نیز در صورت تامین اعتبار پ��س از بهره برداری 
از فاز اول آغاز می شود که شامل مجموعه های تفریحی 

و فرهنگی هستند.

با وقف قطعه زمینی به مساحت بالغ بر 15 هزار متر مربع؛

احداث پارک سالمت و سرای سالمـندان
 در لنجـان

شهرک صنعتی رازی شهرضا به عنوان بزرگ ترین شهرک صنعتی 
این شهرستان در معرض مخاطره قطع آب به طور کامل قرار دارد 
این امر در حالی است که بیش از6۰ لیتر پساب فاضالب در شهرضا 

هدر می رود. 
خشک سالی مش��کلی است که هر ساله بس��یاری از نقاط جهان 
را تح��ت  تاثیر ق��رار می دهد، وقوع خشکس��الی اث��رات فراوانی 
به دنبال دارد که از آن جمله می توان به خش��کیدن چش��مه ها، 
رودخانه ها، پایین رفتن سطوح آب ها در مخازن، سدها و آب های 
زیرزمینی اشاره کرد. معضالت اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر 
پیامدهای خشکس��الی اس��ت، در این میان اما یک��ی از تبعات 
نامطلوب خشکس��الی که کمتر مورد توجه جامعه قرارمی گیرد، 
افزایش وسعت بیابان ها یا بیابان زایی است، معضلی که بسیاری از 
کارشناسان از آن به عنوان بزرگ ترین معضل آینده یاد می کنند. 
هر س��اله با آغاز فصل گرما نگران��ی درباره کمب��ود آب و بحران 
خشکسالی در شهرستان مطرح است و نگرانی ها برای کمبود آب 

و قطعی و جیره بندی آن در شهرضا افزایش پیدا می کند.
 متاسفانه چند س��الی است شهرستان ش��هرضا و روستاهای آن 
با پدیده خشکسالی روبه رو است، در سال زراعی 9۵-94 میزان 
بارندگی شهرستان تنها 94 میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل۳۰ درصد و نس��بت به میانگین بلند مدت بیش از4۰ 
درصد کاهش داشته است. شهرستان شهرضا امسال وارد هشتمین 
سال خشکسالی می شود و با شروع فصل گرما معضل کمبود آب در 

شهرضا خود را نشان داده است.
وجود 2 هزار چاه مجاز و 1000 چاه غیرمجاز در شهرضا

 فرماندار ش��هرضا در جلس��ه ای که ب��ه منظور بررس��ی بحران 

 کم آب��ی این شهرس��تان تش��کیل ش��د با بی��ان اینک��ه تدبیر 
و دور اندیشی مسئوالن در حوزه های مختلف می تواند به عنوان 
یک عام��ل بازدارنده مهم از ب��روز آس��یب ها و مخاطرات جدی 
جلوگیری کند، اظهار داش��ت: بزرگ ترین زمین چمن طبیعی 
استان به وس��عت۳۵۰ هکتار را در مناطق عش��ایری شهرستان 

شهرضا داریم. 
محسن گالبی گفت: اگر جاده عشایری آسفالت شد، به دنبال آن 

تهدیدات زیست محیطی و تغییر اکوسیستم به وجود می آید. 
 وی با اش��اره به وجود معضل کم آبی در شهرس��تان، افزود: یکی 
از اقداماتی که در گذش��ته به آن بی توجهی ش��ده، عدم تناسب 
ذخایر آب ه��ای زیر زمینی شهرس��تان به برداش��ت  های انجام 

 ش��ده از آن بوده، چنانچه در حال حاضر در ش��هرضا ۲ هزار چاه 
غیر مجاز و هزار چاه مجاز وجود دارد.

 فرماندار ش��هرضا ب��ا بی��ان اینکه در س��ال گذش��ته چاه هایی 
در سطح شهرستان حفر ش��د تا معضل کمبود آب برطرف شود، 
اظهار داشت: در حوزه های اطراف شهرستان منابع آبی است که 
می تواند کل نیاز شهرستان را برطرف کند، باید در شهرستان های 
شهرضا، دهاقان و سمیرم یک نشست مش��ترک داشته باشد تا 

بتوانیم معضل بی آبی شهرستان را برطرف کنیم.
وی با بی��ان اینک��ه ۲۵ درصد پ��رت آب در شهرس��تان داریم، 
خاطرنشان کرد: لوله های آب شهرستان فرس��وده شده و نیاز به 
بازسازی دارند که هزینه باالیی را می طلبد،  بودجه تملک دارایی 

شهرستان ۵ میلیارد تومان است و باید بین6۰ اداره تقسیم شود.
گالبی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای مهم در راستای مقابله با 
خطر کم آبی، استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب است، تصریح 
کرد: متاسفانه در شهرضا۸۰ لیتر بر ثانیه پساب فاضالب وجود دارد 
که6۰ لیتر بر ثانیه آن به دلیل نبود برنامه و زیرس��اخت مناسب، 

به هدر می رود. 
آب ش�رب باید از آب غیر ش�رب در شهرس�تان شهرضا 

تفکیک شود
رییس آبفای شهری شهرضا در ادامه جلسه با بیان اینکه متاسفانه 
امسال بحران آب در شهرس��تان ش��هرضا۲۰ روز زودتر از سال 
گذشته خود را نشان داد، گفت: سیستم آبرسانی شهر شهرضا۵۰ 

هزار انشعاب و 6۲ هزار واحد را آبرسانی می کند.
محمدحس��ین صالح بیان کرد: چاهی که در سال ۸9 در منطقه 
جنوب شهرضا حفاری کردیم با وجود خشکسالی های چند ساله 
اخیر، باید امروز آن را خاموش کنیم، در گذش��ته از یک چاه۳۰ 
سال استفاده می شد و امروز بعد از گذش��ت 6 سال چاه، خشک 
 شده اس��ت. وی با بیان اینکه منطقه وردشت س��میرم۸۰ لیتر 
بر ثانیه آب برای شهرستان تامین می کند، افزود: با وجود کمبود 
اعتب��ارات و کاهش س��فره های آب زیر زمینی، آب آش��امیدنی 
 ش��هرضا س��الم و بهداش��تی اس��ت، اما برای جلوگیری از قطع 
یا جیره بن��دی آب الزم اس��ت م��ردم و ادارات دولت��ی، الگوی 
 مصرف آب را رعایت کنند. رییس آبفای شهری شهرضا با تاکید 
بر اینکه آب ش��رب باید از آب غیر ش��رب در شهرستان تفکیک 
 ش��ود، گفت: متوسط س��رانه آب مصرفی شهرس��تان۱6۰ لیتر 

در شبانه روز است.

آن سوی خبر
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مشکالت مردم باید از تریبون نماز جمعه منعکس شود

امام جمعه داران با اش��اره به آغ��از کار مجلس دهم و با بی��ان اینکه مردم 
نماین��ده ای انقالب��ی م��ی خواهند ک��ه دغدغ��ه اش، معیش��ت و اقتصاد 
آن ها باش��د، اظهار داش��ت: نماینده م��ردم هرگ��ز نبای��د وام دار گروه یا 
 احزاب باش��د چرا که در این صورت ب��ر مردمی که ب��ه او رای داده اند ظلم 

کرده است.
 حجت االسالم اسماعیل سیاوشی کلید حل مش��کالت را در وحدت مردم 
و مسئوالن دانست و با انتقاد از این که تا کنون شرایط برگزاری یک جلسه 

مشترک با حضور فرماندار، نماینده و اس��تاندار برای حل مشکالت  منطقه 
مهیا نشده اس��ت، اظهار کرد: اینکه امام جمعه وظیفه اجرایی ندارد درست 
اس��ت، اما عقیده برخی مبنی بر اینکه مشکالت مردم به بهانه ناامیدی آنان 
نباید از تریبون نماز جمعه منعکس ش��ود، درست نیست و مشکالت مردم 

باید در خطبه ها بازگو شود.
 امام جمع��ه داران با انتقاد از ای��ن موضوع تصریح کرد: وقت��ی نرخ بیکاری 
در شهرستان بیش از ۲۵درصد است و مسئوالن بگویند اوضاع خوب است 
یا هنگامی که هر س��اله بر میزان مهاجرت افزوده می شود یا زمانی که آب 
 شرب شهرستان آلوده است و یا به دلیلی بر سر راه سرمایه گذار سنگ اندازی 

می شود، ناامیدی ایجاد می کند.
حجت االس��الم سیاوش��ی با تاکید ب��ر انجام رس��الت خود در م��ورد بیان 
صری��ح مش��کالت منطق��ه و ت��الش ب��رای ح��ل آن ه��ا از اقب��ال چند 
 س��رمایه گ��ذار ب��رای ارای��ه ط��رح ه��ای خود ب��ه م��ردم منطق��ه خبر 

داد.
 وی در پایان س��هل انگاری و ب��ی تفاوتی مس��ئوالن در گذش��ته را عامل 
عقب ماندگی منطقه دانس��ت و خطاب به همه افرادی که در مسیر توسعه 
شهرس��تان س��نگ اندازی می کنند، تصریح کرد: در جای��گاه امام جمعه 
 شهرس��تان، در برابر حرکات سیاس��ی برخی که وحدت مردم را خدشه دار 

می سازد  بدون پرده با مردم سخن خواهم گفت.

ادارات به پرداخت سهم اعتبارات ورزشی خود توجه کنند

 فرماندار اردستان گفت: برگزاری رقابت های مختلف ورزشی بعد از افطار، رسم خوب 
و دیرینه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا غیور که برای بازدید از مس��ابقات والیبال جام رمضان در س��الن آزادی شهر 
 اردس��تان حضور پیدا کرده بود، گفت: طبیعت��ا با توجه به محدودیت��ی که در انجام 
 فعالیت های ورزش��ی  در ای��ام  ماه رمض��ان در روزها  ب��رای ورزش��کاران به دنبال 
خواهد داشت در این ساعات وبرگزاری این مسابقات  در جهت ادامه فعالیت  ورزشکاران 
بسیار موثر است. وی افزود: این مسابقات ضمن سرگرمی برای عالقه مندان به ورزش 
تاثیرات روحی ومعنوی پر ارزشی راهم برای ورزشکاران به دنبال خواهد داشت وباید  
تمام تالش مان را بکنیم تا زمینه ای ایجاد کنیم که هم این برنامه ها توسعه پیدا کند 

هم تعداد شهروندان بیشتری در این مسابقات حضور پیدا کنند.
 فرماندار شهرستان اردس��تان با بیان اینکه جهت حمایت از این رویداد های ورزشی  
و فعالی��ت ه��ای ورزش��ی ک��ه در جهت توس��عه  س��المت جس��می وه��م روحی 
 ش��هروندان کمک می کند، تصریح کرد:  بایس��تی  تمام توان مان را ب��ه کار ببریم  و

دستگاه های دیگر هم در این زمینه  کمک کنند تا یک فرصتی را برای حضور بیشتر  
مردم در این برنامه ها  ایجاد کنیم.

 غیور تاکید کرد: بن��ده هم این آمادگی را دارم تا در فرمانداری جهت رش��د این گونه 
مسابقات بتوانیم کمکی بکنیم و از مسابقات ورزشی در شهرستان حمایت و پشتیبانی 

داشته باشیم.
این مسئول تصریح کرد: در قانون بودجه  ساالنه یک پیش بینی انجام شده  جهت توسعه 

وفعالیت های ورزشی  که من از همه مدیران دستگاه ها وادارات  مختلف  می خواهم تا 
به لحاظ هم نیاز شدیدی که کارمندان  از حیث  عدم تحرک و نیازمندی به فعالیت برای 
توسعه  سالمت هم جسمی وهم روحی کارمندان وجهت باال بردن کارایی  آنها وعملکرد 

کارمندان در جهت  هزینه کرد این اعتبارات توجه الزم را داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد تااداره ورزش وجوانان شهرستان هم  بتواندبا ادارات در این زمینه 
همکار ی داشته باشد تا به  بهترین ش��کل اعتبارات هزینه بشود  وشاهد تاثیر مثبت 

آن هم در توسعه  سالمت جسم و هم روح یک قشر موثر وتاثیر گذار اجتماع باشیم.

صنعت و اشتغال شهرستان شهرضا دستخوش خشکسالی؛

هدررفت ۶0 لیتر بر ثانیه پساب فاضالب در شهرضا
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دانستنى هانكته ها

رمضان، ماه مبارك روزه دارى و بركات مختلف آسمانى است. اين ماه با آداب و 
ــود. خوردن غذا در طول ماه مبارك رمضان نيز يكى از  رسوم خاصى آغاز مى ش
عادت هايى است كه بايد تغيير پيدا كند. روزه داران بايد بتوانند افطار و سحرى 
متعادلى داشته باشند.  در ادامه قصد داريم ترفندهايى را براى داشتن يك افطار 

سالم و متعادل بيان كنيم.
ــردرد يا  1- افطار خود را با خوردن دو عدد خرما آغاز كنيد به خصوص اگر از س
ــردردها به خاطر كاهش قند  سرگيجه رنج مى بريد. در بيشتر موارد اينگونه س

خون است.
ــالم يا ماست قبل از شروع به  2- مطمئن شويد كه مقدار كافى آب، آب ميوه س
خوردن غذا، مصرف مى كنيد. اين كار از كم شدن آب بدن جلوگيرى مى كند و 

مايعات مورد نياز و ضرورى را نيز فراهم خواهد كرد. 
3- يك كاسه سوپ داشته باشيد. سوپ بهترين ماده غذايى در ماه مبارك رمضان 
است زيرا معده را براى دريافت وعده غذايى اصلى آماده مى كند و مايعات مورد 

نياز را فراهم مى سازد.
 4- ساالد بخوريد زيرا سرشار از ويتامين، مواد معدنى و فيبر است. هر چقدر ساالد 
شما رنگى تر باشد مزاياى بيشترى براى سالمتى تان خواهد داشت. مصرف ساالد 

همچنين باعث ايجاد حس سيرى در شما مى شود.
5- سعى كنيد در مصرف وعده غذايى اصلى زياده روى نكنيد. وعده غذايى اصلى 
ــيب زمينى يا بلغور و نيز  بايد حاوى كربوهيدرات هايى همچون برنج، پاستا، س
اشكال پروتئينى مختلف از جمله گوشت، مرغ يا ماهى باشد. مصرف سبزيجات 

پخته را فراموش نكنيد.
6- زمانى كه مى خواهيد استارتر و مواد شيرين را ميل كنيد بايد تعادل را مد نظر 
داشته باشيد زيرا اين گونه مواد سرشار از چربى، نمك و شكر هستند. خوردن اين 

مواد را كنار نگذاريد ولى تعادل را حفظ كنيد.
ــار  ــوند و افط ــع مى ش ــم جم ــواده دور ه ــراد خان ــه اف ــار، هم ــان افط در زم
ــتر از قبل  ــود بيش ــا عظمتى باعث مى ش ــن مهمانى بزرگ و ب مى كنند. چني
ــش از حد غذاها  ــيم. مصرف بي ــالم باش ــالمتى و مصرف غذاهاى س به فكر س
ــدار غذاى  ــويد كه مق ــود. مطمئن ش ــى ش ــث ناراحتى فيزيك ــد باع مى توان
ــيد كه افطار زمان لذت بردن  ــته باش مصرفى را كنترل مى كنيد. به خاطر داش
ــن موقعيت ــى بخوريد و از اي ــدازه كاف ــت. به ان ــور در كنار يكديگر اس از حض

 لذت ببريد.

ــيارى از تحقيقات، روى به عنوان ماده اى كليدى در هضم غذا و  در بس
كاركرد درست دستگاه گوارش معرفى شده است.

روى ماده اى معدنى است كه در سالمت بدن نقش حياتى دارد. مصرف 
بيش از حد آن باعث مشكالت گوارشى (به ويژه اختالل روده)، كهير و 
استفراغ مى شود. به همان اندازه كمبود اين ماده مى تواند خطرآفرين 

باشد.
ــدت روى در بدن  ــف و كوتاه م ــان مى دهد كمبود خفي تحقيقات نش
ــيب هاى جدى و در عين حال غير قابل تشخيص در  ــت آس ممكن اس

پى داشته باشد.
ــالمت جهانى، كمبود روى يك سوم  بر اساس گزارش هاى سازمان س
ــى در 16 درصد  ــت و به تنهاي مردم جهان را تحت تاثير قرار داده اس
بيمارى هاى دستگاه تنفسى، 18 درصد مشكالت مرتبط با ماالريا و 10 

درصد بيمارى هاى گوارشى دخيل است.
ــان داد كمبود روى ممكن است موجب التهاب،  تحقيقات گذشته نش
ــود. كمبود اين ماده هيچ  آسيب اعضاى داخلى و حتى مرگ انسان ش

عاليم اوليه اى ندارد و ممكن است فرد دير متوجه آن شود.
از جمله عاليم ظاهرى كمبود شديد اين ماده مى توان به آكنه و كهير 
روى صورت، عملكرد ضعيف دستگاه عصبى و نازك شدن تارهاى موى 

سر اشاره كرد.
ــتگاه گوارش انتقال مى دهد و  گفته مى شود، لوزالمعده روى را به دس
بدين وسيله مقدار آن را در بدن كنترل مى كند. زمانى كه يكى از اعضاى 
بدن از روى خالى مى شود، لوزالمعده ترشح اين ماده را كاهش مى دهد.
ــز كاهش ــتها ني ــود روى، اش ــد، با كمب ــان داده ش ــى نش در تحقيق
ــتى عمل كنند به اين ماده   مى يابد. آنزيم هاى بدن براى آن كه به درس
ــتگاه گوارش   ــود روى باعث اختالل در دس ــد. بنابراين كمب نياز دارن

مى شود.
به گفته يكى از محققان، كاهش اشتها احتماال به علت هضم نشدن غذا 

و انباشته شدن آن در دستگاه گوارش رخ مى دهد.
ــالمت، هر فرد بايد روزانه 8 تا 11  به توصيه موسسه ملى تحقيقات س
ــت قرمز، حبوبات  ــرف كند. غذاهاى دريايى، گوش ميلى گرم روى مص
پخته شده مثل لوبيا، نخود و عدس منابع غنى روى محسوب  مى شوند.

چگونه يك افطارى سالم
 بخوريم؟

عوامل خاموش 
و مهلك كمبود روى در بدن

بيشتر بدانيم

ــكو و همچنين برنامه ريزى صورت گرفته دو  برپايه توافق تهران و مس
واكسن پرمصرف شركت دارويى پتروواكس روسيه با انتقال فناورى در 

ايران ساخته خواهد شد.
ــران را  ــكارى با اي ــترده هم ــه زمينه هاى گس ــركت پتروواكس ك ش
ــازى و توليد واكسن روسيه  برنامه ريزى كرده است در صنعت داروس
يكى از پيشرفته ترين واحدهاى ساخت داروهاى نوآورانه، زيست دارو 

و واكسن شناخته مى شود.
اسپوتنيك در اين باره گزارش داد: دو كشور پس از بحث هاى دو ساله 
ــال 2016 توافق تبادل فناورى ها در رشته داراى اهميت  توانستند س
استراتژيك پزشكى را نهايى كنند كه با حمايت وزارت بهداشت ايران 

توليد مشترك واكسن هاى ضد آنفلوآنزا و هپاتيت ب تاييد  شد.
ــن ضد آنفلوآنزا  ــت توليد واكس ــت بعد از 30 ماه مرحله نخس قرار اس
ــن  ــل توليد واكس ــاورى چرخه كام ــيه فن ــود و روس ــدازى ش راه ان
ــان ايرانى را  ــران واگذار كرده و كارشناس «گريپ پول پالس» را به اي

آموزش دهد.
همچنين خانم يلنا آرخانگلسكايا رييس شركت پتروواكس در اين باره 
ــيا، ايران و مولداوى سطح  ــور هاى عضو اتحاديه اوراس اعالم كرد: كش
ــتاندارد فرآيندهاى توليد در پتروواكس را  علمى و گواهينامه هاى اس

به رسميت شناخته اند كه فرصت هاى جديدى را فراهم كرده است.
بنا بر اين گزارش، پتروواكس با طرف هاى ايرانى در باره همكارى هاى 
راهبردى به توافق رسيده و موافقتنامه مكان يابى و راه اندازى خط توليد 

واكسن روسى نوآورانه «گريپ پول پالس» در ايران امضا شده است.
بر پايه مشخصات اعالم شده، اين دارو پس از آزمون هاى موفقيت آميز 
سطح ارزيابى عالى را گرفته، زيرا فاقد مواد كنسرو كننده است و براى 
پيشگيرى از ابتالى بزرگساالن و كودكان از جمله نوزادان بيش از شش 

ماه و زنان باردار به آنفلوآنزا استفاده مى شود.
ــى در اين باره گفته است: سال 2015  رييس شركت داروسازى روس
ــل تهران داديم و از وزارت  اولين محموله «گريپ پول پالس» را تحوي
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ايران و نهاد هاى مربوطه، نظر هاى 
ــركت را دريافت كرديم كه  ــنهاد همكارى يك ش خوبى از جمله پيش
براى ما موقعيت خوبى است، زيرا اين كشور جزو پنج توليد كننده برتر 

واكسن در جهان است.
براساس برنامه در نظر گرفته شده، فناورى توليد «گريپ پول پالس» 

براى ايران «خالص» و در ابعاد كامل انجام خواهد شد.
همكارى كارشناسى براى آموزش، پياده سازى 100 درصدى فناورى 
پس از مكان يابى و همراهى تا كسب گواهينامه هاى الزامى تاييد وزارت 
ــت ايران براى عرضه در بازار، جزو برنامه هاى همكارى ايران و  بهداش

روسيه است.
ــى ادامه داد: حاضريم دانش خود را با شركاى  رييس اين شركت روس

ايرانى در ميان بگذاريم. اسناد را واگذار كرده و آموزش بدهيم.
ــكايا در پايان گفت: توافق انتقال فناورى توليد واكسن  يلنا آرخانگلس
ضد ويروس هپاتيت ب و توليد دارو براى معالجه روماتيسم مفصلى نيز 
با طرف هاى ايرانى امضا شده و در صورت اجراى موفقيت آميز اين دو 

قرارداد، حاضر به همكارى در توليد ديگر داروها نيز هستيم.

واكسن هاى روسى در ايران 
توليد مى شود

خبر

هر دو ثانيه، يك نفر در اياالت متحده، به دريافت خون 
ــرخ آمريكا،  نياز دارد و در مجموع به گزارش صليب س
ــور انجام روزانه 44 هزار مورد اهداى خون در اين كش

 مى شود. يك اهداى خون كلى كه 45 تا 1 ساعت طول 
مى كشد، مى تواند جان بيش از سه نفر را نجات دهد.

مزاياى سالمت اهداى خون براى اهدا كنندگان بسيار 
روشن است و مى تواند شامل موارد زير باشد:

سالمت قلب و عروق
 تحقيقات نشان داده است كه به طور كل، برخى مردم 
ــه خود آهن  ــورد نياز روزان ــتر از ميزان م معموال بيش
ــتر از حد توصيه  ــرف آهن بيش مصرف مى كنند. مص
شده، توليد راديكال هاى آزاد در بدن را بيشتر مى كند.
ــلولى ــب ايجاد تغييرات س ــاى آزاد موج ــكال ه  رادي

 مى شود كه عملكرد طبيعى سلول ها را مختل كرده و 
خطر برخى بيمارى هاى مزمن مثل بيمارى هاى قلبى 
ــكل در مردها و  و سرطان را افزايش مى دهد. اين مش
ــت. افرادى كه بيش از حد  خانم هاى يائسه حادتر اس
ــتفاده مى كنند نيز در خطر افزايش  از گوشت قرمز اس

ميزان آهن در بدن هستند.
ــه را كه مى  ــدارى از اين آهن اضاف اما اهداى خون مق

ــود، بيرون  تواند موجب توليد راديكال آزاد در بدن ش
ــان داده است مردهايى  مى برد. در واقع، تحقيقات نش
ــر در خطر ابتال به  كه خون اهدا مى كنند معموال كمت
ــد. از آنجا كه بيمارى هاى  بيمارى هاى قلبى قرار دارن
ــت، اين  ــت مرگ در مردان اس قلبى متداول ترين عل
مى تواند يكى از بهترين فوايد اهداى خون بر سالمتى 

آنها باشد.
كاهش خطر ابتال به سرطان 

كاهش ذخيره آهن اضافه در بدن مى تواند خطر ابتال به 
سرطان را نيز كم كند. آهن اضافه همان طور كه گفته 
ــى از راديكال هاى آزاد و  ــيب هاى ناش شد با خطر آس
ــرطان و پيرى در ارتباط است.  افزايش خطر ابتال به س
اهداى خون طبق تحقيقات انجام شده، از سرطان هاى 
كبد، ريه، روده بزرگ و سرطان گلو پيشگيرى مى كند.

سوزاندن كالرى
 به طور كلى در هر بار اهداى خون 650 كالرى از دست 

مى رود و اين يعنى اهداى خون منظم مى تواند منجر 
به از دست دادن مقادير قابل توجه وزن شود. البته حفظ 
سطح آهن مناسب در بدن و توجه به شرايط وزنى اهدا 

كنندگان ضرورى است.
جريان خون بهتر 

ــرر، جريان خون را  ــان، اهداى خون مك به گفته محقق
بهتر كرده و كمتر سبب تخريب ديواره رگ هاى خونى 

و انسداد شريانى مى شود.
نكته

ــالمتى فرد  ــون بر س ــر اهداى خ ــى از داليل تأثي  يك
ــار اهداى خون  ــش از هر ب ــت كه پي اهداكننده آن اس
ــنجش ميزان فشار خون،  سالمت فرد اهدا كننده با س
ضربان قلب، ميزان هماتوكريت هاى خون (گلبول هاى 
قرمز خون) بررسى شده و سپس اجازه اهدا به فرد داده 
ــيارى از بيمارى هاى فرد  ــود. به اين ترتيب بس مى ش
ــكالت خونى، ناراحتى هاى  مانند فشار خون باال، مش

قلبى و... با همين آزمايش هاى به ظاهر ساده، اما مهم 
شناسايى مى شود.توصيه مي شود پس از اهداي خون، 
به مدت 15 دقيقه در محل خون گيري استراحت كنيد 
و نوشيدني و خوراكي كه در اختيار شما قرار مي گيرد، 
ــتي كه از آن خون گرفته شده فشار  ميل كنيد. به دس
وارد نكنيد و حداقل تا 4 ساعت پس از آن با آن دست بار 

سنگين بلند نكنيد.

زبان خوراكى ها

ــرژى يا  ــى از آل ــه ناش ــان بينى هميش ــى و احتق گرفتگ
ــت. داليل ديگرى نيز براى طوالنى  ــرماخوردگى نيس س
ــدن گرفتگى بينى وجود دارد كه در اين مطلب به آنها  ش

اشاره مى كنيم.
برخى افراد كه دچار گرفتگى بينى مى شوند، ممكن است 
حتى تا هشت ماه نيز مدام دچار احتقان بينى شوند. گاهى 
مسئله با آلرژى بهارى كليد مى خورد كه به مرور به عفونت 
ــك براى مقابله با اين  ــينوس ها تبديل مى شود و پزش س
مشكل، آنتى بيوتيك تجويز مى كند، اما با وجود اينكه به 
ــد درد و التهاب بينى با كمك داروها برطرف  نظر مى رس
ــه، آبريزش بينى و احتقان جزئى مانند  مى شود، اما عطس

افراد آلرژيك همچنان ادامه دارد.
ــفانه تعداد افرادى كه بدون ابتال به سرماخوردگى يا  متاس
ــرده گل و گياه دچار  ــيت زا مانند گ آلرژى به مواد حساس
ــت. در واقع منظورمان اين  احتقان بينى هستند زياد اس
ــت كه گرفتگى و احتقان بينى هميشه ناشى از آلرژى  اس
ــت. داليل ديگرى نيز براى مزمن  ــرماخوردگى نيس يا س
ــدن گرفتگى بينى وجود دارد كه در اين مطلب به آنها  ش

اشاره مى كنيم.
گرفتگى بينى در نتيجه اسـتفاده بـى رويه از 

اسپرى هاى بينى
احتماال شما نيز آخرين بارى كه دچار گرفتگى بينى شديد، 
از اسپرى هاى بينى استفاده كرديد تا مشكل گرفتگى تان 
برطرف شود. احتمال دارد پزشك براى فردى كه دچار اين 
مشكل است، اسپرى بينى تجويز كند و دستورالعمل خاصى 
ارايه دهد، اما اگر بدون تجويز پزشك، سراغ اين اسپرى ها 
ــرانه از آنها استفاده  برويد و به طور طوالنى مدت و خودس
كنيد، ممكن است دچار مشكل وابستگى به اين اسپرى ها 

و احتقان طوالنى مدت بينى شويد.
ــدون تجويز  ــپرى هاى ضداحتقان كه ب معموال اس

ــوند، بايد  ــك از داروخانه ها خريدارى مى ش پزش
ــتفاده شوند. در  به مدت سه روز (و نه بيشتر) اس
غير اين صورت باعث بروز نوعى وابستگى به اين 
داروها شده و دچار احتقان يا گرفتگى بينى مزمن

ــويد. در اين صورت حتى ممكن است كه   مى ش
ــود براى رفع اين نوع وابستگى  پزشك مجبور ش
و اعتياد به اسپرى بينى، از داروهاى استروئيدى 

(كورتونى) استفاده كند.
گرفتگى بينـى در نتيجه كـم كارى 

تيروئيد
هيپوتيروئيديسم يا كم كارى تيروئيد در افرادى 

ــان به ميزان كافى  بروز مى كند كه غده تيروئيدش
ــد. اين افراد  هورمون هاى تيروئيدى را توليد نمى كن

از گرفتگى بينى، احتقان، ترشحات بينى، رينيت مزمن و 
عفونت مكرر سينوس ها رنج مى برند.

ــگاه ماريلند انجام شده است  ــى كه در دانش نتايج پژوهش
ــى معموال همراه  ــان مى دهد گرفتگى يا احتقان بين نش
ــك، لرز، كمبود انرژى،  ــت خش عاليم ديگرى مانند پوس
يبوست، نازك شدن موها و دردهاى ميگرنى همراه است. 
ــبختانه زمانى كه كم كارى تيروئيد تشخيص داده خوش

 مى شود و با داروهاى هورمونى تحت درمان قرار مى گيرد، 
گرفتگى بينى نيز برطرف مى شود.

گرفتگى بينى در نتيجه باردارى
باردارى ليستى از عاليم ريز و درشت دارد، از حالت تهوع و 
ويار گرفته تا ورم قوزك پا و غيره. عالوه بر اين عاليم رايج، 
ــت. به عقيده محققان  آبريزش بينى نيز دور از ذهن نيس
باردارى در برخى خانم ها باعث ايجاد تورم در غشاى بينى 
شده و احتقان، عطسه و حتى خونريزى بينى ايجاد مى كند. 
اين عاليم ممكن است در خانم هايى بروز كند كه اتفاقا از 
سالمتى خوبى نيز برخوردار هستند؛ يعنى اينكه مخصوص 

افراد با شرايط سالمتى ضعيف تر نيست.
ــكل، رينيت باردارى نام دارد و در نتيجه افزايش  اين مش
توليد هورمون هاى پروژسترون و استروژن بروز مى كند. در 
واقع افزايش اين هورمون ها باعث متورم شدن غشاى بينى، 
گرفتگى بينى، عطسه 
و آبريزيش بينى 
مى شود. اگر 
باردار هستيد 
ــار اين  و دچ
ت  ــكال مش
ــده ايد،  ش

بهتر است يك دستگاه بخور در اتاق خواب تان تعبيه كنيد 
تا مشكل گرفتگى بينى تان اندكى برطرف شود.
گرفتگى بينى در نتيجه پوليپ بينى

ــود، اما پوليپ ها  كلمه پوليپ باعث نگرانى و دلهره مى ش
ــكل قطرات آب، غير دردناك و  بافت هاى اضافه اى به ش
غيرسرطانى هستند و در طول جداره سينوس ها و در دهانه 
حفره بينى رشد مى كنند و باعث ايجاد انسداد در مجارى 

تنفسى مى شوند.
ــالمت فرانسه  ــتيتوى ملى س ــى كه در انس نتايج پژوهش
ــان مى دهد بروز پوليپ بينى مسئله  انجام شده است نش
آزاردهنده اى است كه باعث كاهش حس بويايى و چشايى 
شده و احتقان مزمن ايجاد مى كند. اين پوليپ ها معموال 
در بيمارانى كه از آسم، آلرژى ها و سينوزيت رنج مى برند 

بيشتر است.
گرفتگى بينى در نتيجه سينوزيت باكتريايى

ــكل گرفتگى بينى، درد سينوس ها، تب و  اگر شما از مش
ــد احتمال دارد  خلط بينى (به صورت رنگى) رنج مى بري

دچار مشكل سينوزيت باكتريايى شده باشد.
ــه  ك ــج  راي ــاى  ه ــرماخوردگى  س ــالف  خ ــر  ب  
ــا  ــوان ب ــى ت ــختى م ــه س ــد، ب ــى دارن ــا ويروس منش
ــع  ــرد. در واق ــه ك ــا مقابل ــرى ه ــينوزيت باكت س
ــوپ مرغ،  ــتراحت و مصرف س نمى توان صرفا با اتكا به اس
مشكل را درمان كرد. اگر بينى تان مى گيرد و اين احتقان 
چندين هفته ادامه پيدا مى كند يا به طور مرتب سرما مى 
خوريد، حتما به پزشك مراجعه كنيد. عفونت سينوس ها با 

آنتى بيوتيك ها قابل درمان است.
گرفتگـى بينـى در نتيجه محـرك هاى 

محيطى
ــيت زا)  عالوه بر آلرژن هاى رايج (مواد حساس
مانند موى حيوانات خانگى و گرده گل و گياه،

ــرى نيز در محيط پيرامون   محرك هاى ديگ
ــى بينى  ــه باعث گرفتگ ــود دارند ك ما وج
ــوند.به گفته  مزمن و طوالنى مدت مى ش
ــل آمريكا،  ــگاه لويزوي ــان دانش محقق
محرك هاى محيطى به سرعت باعث 
بروز التهاب بينى و رينيت غيرآلرژيك 
ــال رينيت  ــوند، به عنوان مث مى ش
ــك در نتيجه  ــور غيرآلرژي وازوموت
محرك هايى مانند هواى سرد، عطر، 
هواى خشك و حتى دود سيگار بروز 

مى كند.
ــر  ــه اگ ــت ك ــن اس ــن كار اي بهتري
ــى ــيت هاي ــن حساس ــه چني متوج
از را  ــود  خـ ــكان  امـ ــد  حـ ــا  تـ ـــديد،  ش

 محرك هاى محيطى دور نگه داريد.

گرفتگى بينى در نتيجه اسـتفاده بـى رويه از 

احتماال شما نيز آخرين بارى كه دچار گرفتگى بينى شديد، 
از اسپرى هاى بينى استفاده كرديد تا مشكل گرفتگى تان 
برطرف شود. احتمال دارد پزشك براى فردى كه دچار اين 
مشكل است، اسپرى بينى تجويز كند و دستورالعمل خاصى 
ارايه دهد، اما اگر بدون تجويز پزشك، سراغ اين اسپرى ها 
ــرانه از آنها استفاده  برويد و به طور طوالنى مدت و خودس
كنيد، ممكن است دچار مشكل وابستگى به اين اسپرى ها 

ــدون تجويز  ــپرى هاى ضداحتقان كه ب معموال اس
ــوند، بايد  ــك از داروخانه ها خريدارى مى ش پزش
ــتفاده شوند. در  به مدت سه روز (و نه بيشتر) اس
غير اين صورت باعث بروز نوعى وابستگى به اين 
داروها شده و دچار احتقان يا گرفتگى بينى مزمن

ــويد. در اين صورت حتى ممكن است كه   مى ش
ــود براى رفع اين نوع وابستگى  پزشك مجبور ش
و اعتياد به اسپرى بينى، از داروهاى استروئيدى 

گرفتگى بينـى در نتيجه كـم كارى 

هيپوتيروئيديسم يا كم كارى تيروئيد در افرادى 
ــان به ميزان كافى  بروز مى كند كه غده تيروئيدش

ــد. اين افراد  هورمون هاى تيروئيدى را توليد نمى كن
از گرفتگى بينى، احتقان، ترشحات بينى، رينيت مزمن و 

واقع افزايش اين هورمون ها باعث متورم شدن غشاى بينى، 
گرفتگى بينى، عطسه 
و آبريزيش بينى 
مى شود. اگر 
باردار هستيد 
ــار اين  و دچ
ت  ــكال مش
ــده ايد،  ش

ــه  ك ــج  راي ــاى  ه ــرماخوردگى  س ــالف  خ ــر  ب  
ــا  ــوان ب ــى ت ــختى م ــه س ــد، ب ــى دارن ــا ويروس منش
ــع  ــرد. در واق ــه ك ــا مقابل ــرى ه ــينوزيت باكت س
ــوپ مرغ،  ــتراحت و مصرف س نمى توان صرفا با اتكا به اس
مشكل را درمان كرد. اگر بينى تان مى گيرد و اين احتقان 
چندين هفته ادامه پيدا مى كند يا به طور مرتب سرما مى 
خوريد، حتما به پزشك مراجعه كنيد. عفونت سينوس ها با 

آنتى بيوتيك ها قابل درمان است.
گرفتگـى بينـى در نتيجه محـرك هاى 

محيطى
ــيت زا)  عالوه بر آلرژن هاى رايج (مواد حساس
مانند موى حيوانات خانگى و گرده گل و گياه،

ــرى نيز در محيط پيرامون   محرك هاى ديگ
ــى بينى  ــه باعث گرفتگ ــود دارند ك ما وج
ــوند.به گفته  مزمن و طوالنى مدت مى ش

از را  ــود  خـ ــكان  امـ ــد  حـ ــا  تـ ـــديد،  ش

يك مدرس و محقق طب سنتى خواص توت سفيد را 
ــريح كرد و گفت: طبيعت توت  از نگاه طب سنتى تش
ــت و اصالح كننده مشكالت كبد و  سفيد گرم و تر اس

طحال مى باشد.
يوسف اصغرى درباره توت اظهار داشت: در ايران توت 
سفيد در فصل بهار به صورت تازه مصرف مى شود و براى 
ــتفاده مى شود.  بقيه مواقع سال، از نوع خشك آن اس
ــفيد شيره و رب  همچنين در برخى مناطق از توت س

نيز تهيه مى شود.
به گفته وى قسمت هاى مورد استفاده عبارت از ميوه، 
ــاخه هاى تازه است. جوشانده  برگ، شيره و پوست ش
پوست خشك شاخه هاى جوان و تازه درخت توت براى 

كم كردن فشار خون و لينت مزاج مفيد است.
ــنتى اضافه كرد: جوشانده  اين مدرس و محقق طب س
ــتفاده مى شود.  برگ آن با برگ انگور براى رنگ مو اس
ــن زيتون براى درمان  از ضماد كوبيده برگ آن با روغ

سوختگى استفاده مى شود.
ــفيد را  ــرگ تميز درخت توت س ــرى افزود: اگر ب اصغ
بكوبيد، شيره اى از آن به دست مى آيد كه التيام و جوش 

خوردن زخم ها را تسريع مى بخشد. طبيعت توت سفيد 
ــكالت كبد و طحال است،  گرم و تر، اصالح كننده مش
ــه و حصبه نافع ــن و براى آبل همچنين ادرار آور، ملي

مى باشد.
ــازد با  ــانى كه توت به آنها نمى س وى اضافه كرد: كس
سكنجبين اين ناسازگارى برطرف مى شود. همچنين 
قند موجود در توت سفيد از جنس گلوكز و براى افراد 
مبتال به بيمارى قند، بى ضرر است و به همين دليل به 
ــود، چاى خود را به جاى قند، با  اين افراد توصيه مى ش
ــك ميل كنند، اما بايد در مصرف آن رعايت  توت خش
ــولين  ــديد انس اعتدال را بكنند تا موجب تغييرات ش

نشود.
اين مدرس و محقق طب سنتى بيان داشت: ميوه توت 
بى دانه براى معالجه مرض قند موثرتر از بقيه انواع توت 
است. به طورى كه حكيم ابونصر هروى در كتاب خود 
توصيه مى كند موقعى توت بخورند كه شكم خالى باشد 
و به طور كلى بهترين موقع خوردن توت، صبح ناشتا و 
ــام است كه زود هضم  يا عصر در فاصله غذاى ظهر و ش

مى شود و مواد غذايى آن بهتر جذب بدن مى گردد.

خواص دارويى توت سفيد

 گياه كاكتوس به خاطر داشتن فيبر و آنتى اكسيدان به خوبى 
ــرطان مى رود و آن را شكست مى دهد.هنگامى  به جنگ با س
كه اسم گياه كاكتوس شنيده مى شود تصور يك گياهى بدبو، 
خاردار و بيابانى شكل مى گيرد، اما نكته قابل توجه اين است 
ــار از ويتامين هاى طبيعى  كه اين گياه سخت و خشن سرش
ــالم و  ــورهاى حوزه آمريكاى جنوبى غذايى س بوده و در كش
كم هزينه محسوب مى شود.گياه كاكتوس در كشور آمريكا در 
فروشگاه هاى مكزيكى طرفداران زيادى دارد و نوع هندى اش 
ــت. اين گياه داروى بسيار موثرى براى  بيش از 200 گونه اس

كاهش كلسترول خون به شمار مى رود.
كاكتوس ضد افسردگى

ــواد معدنى و  ــيعى از م ــف وس ــامل طي ــوس ش گياه كاكت
آنتى اكسيدان هاست و ويتامين هاى A, E,C و امالح كلسيم 
ــواد موجود در آن  ــود. م و منيزيم به وفور در آن يافت مى ش

خاصيت دارويى آن را افزايش مى دهد.
مواد آنتى اكسيدان موجود در كاكتوس خاصيت ضد سرطانى 
به اين گياه مى دهد به طورى كه با مصرف 5 تا 7 ليوان از آب 
برگ هاى آن نشاط و شادابى خاصى در فرد ايجاد مى شود. اين 

نوشيدنى التهاب عضالنى بدن را هم كاهش مى دهد.

كاهنده كلسترول
سطح كاكتوس با وجود فيبرهاى آن دارويى مفيد براى بيماران 
مبتال به سندروم متابوليك است و افرادى كه سطح كلسترول 
ــت پس از چهار هفته مصرف اين گياه، سطح  خونشان باالس
LDL و ترى گليسيريد خونشان كاهش مى يابد و خطر حمله 

قلبى در آنها كم مى شود.
كاكتوس گالبى خاردار مى تواند سطح قند خون را در بيماران 
ــبب  ديابت نوع 2 كاهش دهد و مصرف 140 ميلى گرم آن س
كاهش پكتين و به حداقل رسيدن قند خون در معده مى شود 

و از كبد افراد محافظت مى كند.
طى مطالعه اى اين نتايج حاصل شد كه افراد مبتال به ديابت 
ــوس 15 درصد  ــاره كاكت ــه مصرف عص ــت هفت پس از هش

كلسترول و 12 درصد قند خونشان كاهش يافت.
محافظت از سلول هاى مغزى

ــبب خواص ضد التهابى و برخوردارى از  گياه كاكتوس به س
راديكال هاى آزاد اثر مثبتى بر سلول هاى مغزى مى گذارد و از 

سلول هاى قشر خاكسترى حفاظت مى كند.
برگ كاكتوس در بهبود سرطان هاى پروستات، پستان و كبد 

مفيد است و از رشد سلول هاى سرطانى جلوگيرى مى كند.

فوايد باور نكردنى خوردن كاكتوس

از گرفتگى بينى، احتقان، ترشحات بينى، رينيت مزمن و 
عفونت مكرر سينوس ها رنج مى برند.

از را  ــود  خـ ــكان  امـ ــد  حـ ــا  تـ ـــديد،  ش
 محرك هاى محيطى دور نگه داريد.

ازاز گرفتگى بينى، احتقان، ترشحات بينى، رينيت مزمن و  را  ــود  خـ ــكان  امـ ــد  حـ ــا  تـ ـــديد،  ش
 محرك هاى محيطى دور نگه داريد.

6 دليـل گرفتگـى بينـى 

چرا اهداى خون براى سالمتى شما خوب است؟



بيوگرافى دريچه

حضرت يحيي بن زكريا «گريبايدوف» 
سفير كبير روسيه تزاري در ايران 
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ــازنده و  ــالمى با به كارگيرى عناصر س هيئت مؤتلفه اس
ــاد دست به اقدامى  شايسته، براى ريشه كنى عوامل فس
ــاه زد. اين  ــم در روزگار خفقان و اختناق ش ــده آن ه ارزن
ــكل، وقتى بيانيه ها و فريادهاى هشداردهنده خود را  تش
كارساز نديد، اعالم انزجار خود را در قالب نابودى طاغوتيان 
ريخت و عمليات مسلحانه را برگزيد. حسنعلى منصور، يكى 
از مهره هاى وابسته به غرب است كه در اوايل بهمن 1343 
به دست اين نيروها از بين رفت. اين مقاله به مناسبت 26 
خرداد 1343، سالروز شهادت عوامل اين اقدام غرورآفرين، 

به زندگى آن بزرگواران مى پردازد.
منصور تا نخست وزيرى

ــت وزير رژيم پهلوى كه به دست  حسنعلى منصور، نخس
گروه مؤتلفه اسالمى به هالكت رسيد، از دانش آموختگان 
ــد سياسى را به  اروپا و از افراد نااليقى بود كه پله هاى رش
واسطه حضور پدرش در دربار با سرعت پيمود، تا آن جا كه 
حتى ساواك در ارزيابى او چنين آورده است: «به هيچ وجه 

افكار عالى ندارد و تمام ترقى او روى نفوذ پدرش است.»
منصور كه دبير كل حزب ايران نوين بود، با سقوط دولت 
ــت وزيرى  ــفند 1342 به نخس ــداهللا علم در هفده اس اس
ــيد. او به تصميم هاى ننگ آورى براى رضايت خاطر  رس
ــيون يا  ــا پرداخت كه يكى از آنها، كاپيتوالس آمريكايى ه
مصونيت مستشاران آمريكايى در ايران بود. اين قانون، با 

اعتراض شديد امام خمينى رحمه اهللا روبه رو شد.
پيام شهيدان

شب قبل از كشتن حسنعلى منصور، قطع نامه اى در شش 
ماده از سوى عامالن اعدام انقالبى او تنظيم شد كه چكيده 
آن چنين است: «ما با قلبى سوزان آماده شهادتيم. ديدن 
اين تن هاى برهنه، شكم هاى گرسنه و بدن هاى ناتوانى 
كه زير تازيانه هاى عمال استعمار، آنها را به پرستيدن پيكر 
ــان ديگرى را رنج ــاه وامى دارند، ما و هر انس منحوس ش
ــليك گلوله را روى دشمنان   مى دهد. ما براى اولين بار ش
ــما ملت ايران، طنين انداز مى كنيم. باشد كه شما نيز  ش
پيروى كنيد. ما همانند سرور شهيدان حسين بن على( ع) 
زندگى را عقيده و جهاد در راه آن مى دانيم. ما از وراى اين 
جهان با شما سخن مى گوييم. نترسيد. به پا خيزيد و خود 

را به كاروان شهدا ملحق سازيد.»
جزييات اعدام انقالبى منصور

ــاه 1343،  ــن م ــنبه اول بهم ــج ش ــح روز پن صب
ــور،  ــنعلى منص ــدام حس ــم اع ــراى حك ــوران اج مأم

ــان روزه  ــا زب ــى ب ــادق امان ــاج ص ــى ح ــه فرمانده ب
ــت ــس حرك ــتان و مجل ــدان بهارس ــرف مي ــه ط ب
ــس توقف كرد ــين منصور جلوى در مجل  مى كنند. ماش

ــه در فاصله دو  ــد بخارايى ك ــدن او، محم پس از پياده ش
مترى منصور بود، دو تير شليك كرد كه به شكم و گردن 
ــور را فورى به  ــد و منص ــتگير ش او برخورد. بخارايى دس
بيمارستان پارس منتقل كردند. با وجود كوشش پزشكان 
داخلى و پزشكانى كه از خارج آمده بودند، در ششم بهمن 

به هالكت رسيد.
آشنايى با عامالن اعدام انقالبى

ــال 1309 در تهران به  محمد صادق امانى همدانى: س
ــدان بود. از نوجوانى به  دنيا آمد. پدرش از عالمان و مجاه
فعاليت هاى جدى و اثرگذار فرهنگى روى آورد. با برگزارى 
جلسه هاى مذهبى، جذب و تربيت جوانان را عهده دار شد. 
ــىـ  در سال 1327  او در كنار شغل خودـ  خواربار فروش
ــدى بعد به تدريس  ــوزوى را آغاز كرد و چن تحصيالت ح
ــاس خأل كارهاى  برخى دروس حوزه نيز پرداخت. با احس
سياسى، به هيئت مؤتلفه پيوست. هم فكرى او با برادرش و 
شهيد حاج مهدى عراقى كه عضو شوراى مركزى فداييان 
اسالم بود، سبب شد تا ترور حسنعلى منصور پايه ريزى و 

هدايت شود.
ــا آمد. بعدها  ــال 1325 به دني رضا صفار هرندى: در س
ــجدى كه برادرش پيش نماز بود، به تبليغ دين و  در مس
ارتباط با نوجوانان و جذب آنها به دين پرداخت و همان جا 
با شهيدان بخارايى و نيك نژاد، دو تن ديگر از عوامل اعدام 

انقالبى حسنعلى منصور آشنا شد.
محمد بخارايى: در سال 1323 در جنوب شهر تهران به 
دنيا آمد. پس از دوستى با صفار هرندى و شركت در مسجد 
ــد. ترور  ــنا ش ــا افكار هدايت گرانه امام (ره) آش برادر او، ب
حسنعلى منصور نخست وزير شاه به دست او صورت گرفت.

مرتضى نيك نژاد: در سال 1321 ديده به جهان گشود. 
ــر قرار مى داد. او  ديندارى او از نوجوانى همه را تحت تأثي
نيز مانند بخارايى شيوه مبارزه مسلحانه را در پيش گرفت. 
در جريان ترور منصور، نفر دوم عمليات و پشتيبانى كننده 
بخارايى بود و به قصد انصراف مأموران طاغوت از توجه به 

بخارايى، چند تير شليك كرد.
برگى از دفاعيه شهيد بخارايى

ــهيد محمد بخارايى در دفاعيات خود با اشاره به فقر و  ش
محروميت هاى بسيار، زندگى فالكت بار مردمان جنوب 
شهر تهران آن زمان را به تصوير كشيد. او با تأثرى فراوان 
فرياد برآورد كه امروز در كشور مسلمان ايران، آمار مشروب 
ــاجد و كتاب خانه ها بيشتر است.  فروشى ها از تعداد مس
سپس گفت: «آقاى دادستان! اينها چيزهايى هستند كه 
ــل بتوانم از يكى از  ــت كه حداق عامل محرك من بوده اس
ــم كرده و اين  ــاد را در اين جامعه حاك افرادى كه اين فس
ــود آورده، انتقام بگيرم.  ــراى جامعه ما به وج بدبختى را ب
من ادعا مى كنم كه اولين كسى هستم كه تير را به طرف 
دشمن رها كردم تا به جوانان اين مرز و بوم بگويم تا خارج 
ــان را زمين  ــلحه خودش ــتعمار، اس كردن آخرين نفر اس

نگذارند».

دريچه

ــتمدار اصالح طلب و مردمي مجارستان، در سال 1896م در  ايمره ناگي سياس
ــتان به دنيا آمد. وي در كشاكش جنگ جهاني  خانواده اي روستايى در مجارس
ــت و به هنگام انقالب روسيه راهي مسكو شد  اول به جنبش كمونيستي پيوس
ــكو  ــاند. ناگي در مس ــويكي را جهت نيل به پيروزي ياري رس تا نيروهاي بلش
ــاند و به عنوان يك مبلغ  ــاورزي به اتمام رس ــته كش تحصيالت خود را در رش

كمونيستي طرفدار لنين، راهي كشور خويش گرديد. 
ــي ناگي تا زمان جنگ جهاني دوم ادامه يافت و در نهايت پس از  فعاليت سياس
تشكيل يك دولت موقت انقالبي و كمونيستي در مجارستان در سال 1944م، 
ــيد. ناگي در اين مقام، مرام ماركسيسمي مبني بر  وي به وزارت كشاورزي رس
ــيم بين خرده مالكان را به انجام رساند، با اين  مصادره زمين از فئودال ها و تقس
حال، دو سال بعد به اتهام اينكه در جهت اشاعه كمونيسم كاري انجام نمي دهد 
ــي كشور  ــتالين، ناگي بار ديگر به صحنه سياس ــد. با مرگ اس از كار بر كنار ش
ــوروي، بر مسند رياست دولت  بازگشت و با حمايت كامل حزب كمونيست ش

مجارستان تكيه زد.
ــاي اجتماعي را تا  ــت، آزادي ه  او در اين مقام، اردوگاه هاي كار اجباري را بس
حدي توسعه داد و وسايل رفاه كشاورزان و روستاييان را فراهم آورد. ايمره ناگي 
ــخيص صالح جامعه مجارستان، به اصالحات سياسي با  هم چنين به سبب تش
هدف كمرنگ ساختن نقش مديريت حزب كمونيست بر جامعه و رونق اقتصاد 
آن كشور دست زد. اقدامات ناگي موجي از خشم و نفرت را عليه شوروي و مصالح 
ــكارا انزجار خود را از حزب كمونيست  حزب كمونيست ايجاد نمود و مردم آش
ــم كرملين را  ــتان اعالم مي كردند. اين حوادث، نهايتا خش ــوروي و مجارس ش
برانگيخت و موجبات اشغال نظامي مجارستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق 

را در سال 1956م به وجود آورد.
با ورود ارتش سرخ به كشور، ناگي به سفارت يوگسالوي در بوداپست پناهنده 
شد. پس از 20 روز، علي رغم قول تأمين جاني وي، او را به مقر حزب كمونيست 
منتقل كردند. ايمره ناگي دو سال بعد به اتهام خيانت به آرمان هاي سوسياليسم 
ــرانجام در 15 ژوئن 1958م در 62 سالگي اعدام شد. او نزد مردم  محاكمه و س
ــي را بر منافع حزبي ترجيح داده  مجار به عنوان يك قهرمان ملي كه مصالح مل

بود، شناخته شده است.

ــالم و از  ــا عليه الس ــرت زكري ــر حض ــالم پس حضرت يحيي عليه الس
ــش تصريح  ــه نبوت ــرآن كريم ب ــود و در ق ــرائيل ب ــران بني اس پيامب

شده است. 
ــيد، چون  ــري رس ــن پي ــي به س ــالم وقت ــا عليه الس ــرت زكري حض
ــد، از  ــت نااهالن برس ــه دس ــت نبوت ب ــت و بيم داش ــدي نداش فرزن
ــت فرزندي به وي عطا كند تا وارث او و وارث آل يعقوب  خداوند خواس

باشد. 
خداوند نيز حضرت يحيي عليه السالم را به وي ارزاني داشت. در كالم اهللا 
ــالم پنج بار آمده و چند فضيلت نيز  مجيد، نام حضرت يحيي عليه الس
براي او بيان شده است؛ ايمان وي به حضرت عيسي عليه السالم، پارسايي 
و عفت و ترك آميزش با زنان و نيز اعطاي مقام نبوت در كودكي از جمله 
ويژگي ها و فضيلت هاي حضرت يحيي عليه السالم مي باشد كه در قرآن 

كريم به آن ها اشاره شده است. 
ــت كه حضرت يحيي عليه السالم در سه سالگي به  در احاديث آمده اس
ــالگي در جمع بني اسرائيل سخن گفت  مقام نبوت نائل شد و در پنج س

و آنان را موعظه كرد. 
ــرخاله  ــالم اهللا عليها بوده و خودش پس مادر وي خاله حضرت مريم س
ــادت و زهد و  ــالم بود. از عب ــي عليه الس و تصديق كننده حقانيت عيس
ــالم احاديث فراواني  ــرت يحيي عليه الس دنياگريزي و گريه هاي حض

رسيده است. 
ــت درخت خرما -، خوراكش از  ــت كه جامه اش از ليف - پوس نقل اس
ــت  ــترش زمين بود. خانه اي نداش برگ درختان و نان جو و فرش و بس
ــيد، هرجا كه بود، همان جا مي ماند و شب را به  و وقتي شب فرا مي رس

صبح مي رساند. 
يحيي عليه السالم سرانجام به وسيله هرود پادشاه فلسطين به شهادت 
ــرعي هرود با دختر  ــبب قتل وي، مخالفتش با ازدواج غيرش رسيد. س

همسرش بود. 
ــاه با  ــل او را مخالفتش با ازدواج پادش ــزه قت ــن نيز انگي برخي مورخي
ــالم در  ــد. آرامگاه حضرت يحيي عليه الس برادرزاده اش عنوان كرده ان

مسجد جامع اموي مي باشد كه اكنون نيز اثر آن باقي است.

پس از شكست ايران در دوره دوم جنگ با روس، معاهده تركمنچاي به 
امضا رسيد كه همانند معاهده گلستان، به ضرر ايران بود. پس از مدتي 
گريبايدوف به عنوان سفير كبير روسيه، براي نظارت بر اجراي مفاد آن 

به ايران آمد. 
او مي خواست با زور و خشونت، مردم مسلمان ايران را به قبول و اجراي 

اين قرارداد خفت بار وادار كند. 
يكي از مواد قرارداد تركمنچاي، بازگشت مردم سرزمين هاي جدا شده 

از ايران، به آن مناطق بود. 
ــده و  ــلمان ش ــماري از زنان گرجي كه در ايران مس در همين حال، ش
ازدواج كرده بودند، حاضر به رها كردن خانواده هاي خود و بازگشت به 
گرجستان نبودند. گريبايدوف نيز قصد داشت به زور، آنان را به سفارت 

روسيه برده و به گرجستان منتقل نمايد. 
ــته تهران، مردم را به اجتماع،   ميرزا مسيح مجتهد از روحانيون برجس

مقاومت و دفاع از نواميس مسلمانان فرا خواند.
ــلمان تهران نيز با تظاهراتي اعتراض آميز به نزديكي سفارت   مردم مس

روسيه رفتند. 
ــه نفر از مردم بي دفاع،  ــفارت و كشته شدن س با تيراندازي مأموران س
ــد و مردم به سفارت روسيه حمله  خشم و انزجار عمومي برانگيخته ش

كردند. 
در اين حمله، گريبايدوف و شماري از همراهان او به قتل رسيدند. 

ــتمگري،  ــلمان ايران، در برابر س اين حادثه، واكنش طبيعي مردم مس
ــيه تزاري و بي كفايتي حكومت  تجاوزگري و افزون خواهي دولت روس

فتحعلي شاه قاجار بود.
ــيد و براي جلوگيري از بروز  ــاه از اين حادثه بسيار ترس  اما فتحعلي ش
جنگي ديگر، هيئتي را براي عذرخواهي به روسيه فرستاد. در آن زمان 
چون روسيه در حال جنگ با عثماني بود، عذر فتحعلي شاه را پذيرفت 
ــات در عراق  ــد را به عتبات عالي ــيح مجته و دولت ايران هم ميرزا مس

تبعيد نمود.

اعدام « ايمره ناگي»  سياستمدار
 اصالح طلب  مجارستاني 

در چنين روزى

آزاد شدن منطقه «دهالويه»  
از لوث وجود مزدوران بعثي عراق 

شهيد چمران به عنوان فرمانده ستاد جنگ هاي نامنظم كه از ركود حاكم 
بر جبهه ها به سبب وجود پاره اي از خيانت ها و كارشكني هاي بني صدر 
و وابستگانش به شدت رنج مي برد، درصدد تحرك بخشيدن به جبهه ها 

و عملياتي كردن نيروها بود. 
ــت جمهوري، طرح حمله به ارتفاعات  وي پس از عزل بني صدر از رياس
ــمالي و جنوبي  ــتان را ريخت و تصميم گرفت تا ارتباط ش اهللا اكبر و بس

نيروهاي دشمن را قطع كند. 
ــتان فراهم نشد، لذا شهيد چمران،  چون در اين حمله، امكان آزادي بس
طرح آزادسازي دهالويه را بررسي كرد. فتح دهالويه در نوع خود عملي 

جسورانه، خطرناك و غرورآفرين بود. 
ــتاد جنگ هاي نامنظم با نصب پل روي  براي اين كار، نيروهاي مؤمن س
رودخانه كرخه و عبور از آن، به دشمن بعثي حمله برده و منطقه دهالويه 

را آزاد كردند.
ــه طليعه  ــي صدر بود ك ــد از عزل بن ــن پيروزي بع ــن عمليات، اولي  اي
ــادي مردم مسلمان ايران  ــاب آمد و باعث ش پيروزي هاي ديگر به حس

گرديد.

عالى قاپو بزرگ ترين كاخى است كه ممكن است در يك پايتخت وجود داشته 
باشد.  اين كاخ در زمان صفويه از بهترين كاخ هاى دنيا به شمار مى رفته و  داراى 
ــلطنتى بوده در آن وجود  ــن بوده و آنچه الزمه يك كاخ س همه مزايا و محاس
داشته است.كاخ عالى قاپو، عمارتى است  برافراشته در غرب ميدان نقش جهان و 
روبه روى مسجد شيخ لطف اهللا  و به عنوان يكى از مهم ترين شاهكارها ى معمارى 
اوايل قرن يازدهم هجرى از شهرتى عالم گير برخوردار است . تاريخ ساخت بناى 

تاريخى عالى قاپو به 1054 هـ.ق باز مى گردد و بانى آن شاه عباس اول است.
ــه قصرهايى بود كه در دوران صفويه در  عالى قاپو دروازه مركزى و مدخل كلي
محدوده ميدان نقش جهان بنا شده بودند . اين امارت، مركب از دو كلمه عالى و 

قاپو است كه با هم به معناى « سر در بلند » يا « درگاه بلند » هستند. 
بناى عالى قاپو با ارتفاعى حدود 36 متر تا كف بازار، بلندترين عمارت چند طبقه 
تا چند دهه اخير در شهر اصفهان بوده است. اين كاخ  به دليل اضافات و الحاقات 
معمارى در هر سو، نمايى متفاوت دارد، به گونه اى كه از جلو بنا از ميدان نقش 
ــاختمان 5 طبقه، از طرفين بنا 3 طبقه و با احتساب  جهان 2 طبقه از پشت س

طبقه همكف به عنوان اولين طبقه، در كل 6 طبقه است.
به طور كلى عمارت عالى قاپو از دو قسمت متمايز تشكيل شده است؛ قسمت 

جلويى و مدخل عمارت و ساختمان اصلى كاخ.
قسمت جلويى ساختمان از ساختمان اصلى جلوتر  و مدخل وسيع عمارت در 
همين بخش واقع است. مدخل داراى طاق جناغى است و در دو طبقه طرفين 

آن درها و تاق نماهاى كوچك ترى وجود دار د.   
ــى دارد. در  ــت و اتاق چوب ــه از 3 جهت باز اس ــت ك باالى مدخل، ايوانى هس

زمان هاى گذشته به هنگام ضرورت اطراف ايوان را با پرده مى  پوشانيده  اند.
ــط ايوان قرار دارد كه  كف آن را  حوضى با لبه  هاى مرمرين و فواره هايى در وس

ــته  هاى جهانگردانى چون تارونيه و شاردن چنين  ــاخته  اند. از نوش از مس س
ــته دور، ديوار انتهاى ايوان و سطوح ستون ها آينه كارى  بر مى  آيد كه در گذش

بوده است.  
بناى اين ايوان يا به عبارت ديگر، تاالر بر اساس كتاب قصص الخاقانى در سال 

1053 هجرى قمرى آغاز شده در مدتى بسيار اندك به اتمام رسيده است.
ــمالى - جنوبى ساخته شده. در  مدخل به دهليزى راه مى  يابد كه به صورت ش
پشت اين دهليز عمارت اصلى عالى قاپو قرار دارد كه در آن مقابل مدخل كه از 
آن نام برديم، قرار دارد. اما بناى اصلى عالى قاپو از 6 طبقه تشكيل شده است. 
ــكوى سنگى وجود دارد. كتيبه  اى  در طرفين در ورودى عمارت 6 طبقه دو س
نيز در باالى اين در قرار دارد كه قسمتى از آن با گذشت زمان از بين رفته است.
ــقفى بلند به اندازه مدخل جلويى  كرباسى كه پس از در ورودى قرار گرفته س
ساختمان دارد. در همين كرباس مقابل در ورودى عمارت اصلى درى ديگر با دو 

سكو در طرفين هست كه كرباس را به حياط پشت ارتباط مى  دهد.    
باالى اين در، پنجره اى مشبك قرار دارد كه از آن نور به داخل كرباس مى  تابد. 

اتاق هاى اطراف همين كرباس در حقيقت محل ادارات دولتى بوده است.
دو راه پله مارپيچ در دو گوشه طبقه اول راه هاى ارتباطى را تشكيل مى  دهند. 
ــر دو طبقه عالوه بر  ــت كه ه باالى طبقه اول كاخ عالى قاپو ، چهار طبقه هس

اتاق هايى كه دارند، داراى تاالر بزرگ هستند.     
ــيله درى بزرگ به ايوان بخش جلويى عمارت  نخستين تاالر عالى قاپو، به وس
باز مى  شود. بر در و ديوار اين تاالر نقوشى زيبا و رنگارنگ وجود دارد كه اغلب 

از آثار رضا عباسى است.      
طبقه ششم كاخ عالى قاپو،  تاالرى بزرگ دارد كه تماما گچكارى است. اين تاالر 
كه به اتاق صوت نيز شهرت دارد، بر اساس شناخت فيزيكى صوت و انعكاس آن 
به نحوى ساخته شده كه مثل يك استوديوى مجهز به ضبط صدا طنين اضافى 
ــمت هاى تاالر مى رسانده  صدا را از بين مى  برده  و اصوات را  صاف به تمام قس
ــى هاى زيبا تزيين شده  اند. آنچه  است. ديوارهاى اتاق هاى اطراف نيز با نقاش
عالى قاپو را در عدد آثار باشكوه و بسيار نفيس قرار داده، عالوه بر مينياتورهاى 
رضا عباسى، گچبرى هاى آخرين طبقه است كه به «اتاق موسيقى» يا «اتاق 
ــمت از كاخ، شكل انواع جام و صراحى در  صوت» نيز معروف است. در اين قس
ــكال به غير از نمايش زيبايى،  ديوار تعبيه شده كه ساختن و پرداختن اين اش
خالقيت و ابتكار هنرمندان گچكار، براى اين بوده كه انعكاسات حاصل از نغمه 
ــيله اين اشكال گرفته شده و صداها  هاى نوازندگان و اساتيد موسيقى، به وس

طبيعى و بدون انعكاس به گوش برسند.
ــريفاتى خوش ساخت و زيبا  به طوركلى بناى عالى قاپو به عنوان يك بناى تش

دستاورد ديگرى از هنر معمارى دوران صفويه است.
ــران ناپذيرى وارد  ــارات جب ــد از دوره صفويه به تزئينات بناها خس با آنكه بع
شده، هنوز شاهكارهايى از گچ برى ها و نقاشى هاى عهد صفويه را در بر دارد و 

بازديد كنندگان را به تحسين وا مى دارد. 
 مينياتورهاى هنرمندانه رضا عباسى، نقاش معروف عهد شاه عباس، نقاشى هاى 
ــكال وحوش و طيور و گچبرى هاى زيباى آن به  ــاخ و برگ، اش گل و بوته، ش
ــكل انواع جام و صراحى در تاق ها و ديوارها تعبيه شده است و شاه صفوى و  ش
مهمانان او، از تاالر همين عمارت مناظر بازى چوگان، چراغانى، آتش بازى ها و 

نمايش هاى ميدانى را تماشا مى كردند.    

درگذشت « الغ بيك تيموري» 
فرمانرواى دانش دوست و دانشمند نجوم

الغ بيگ، دانشمند برجسته در علم نجوم، در سال 796 ق در سلطانيه   زنجان 
به دنيا آمد و در دربار جدش، تيمور، مؤسس سلسله  تيموريان پرورش يافت. 

در شانزده سالگي به فرمانروايى ماوراءالنهر منصوب شد. 
الغ بيگ بر خالف تيمور، عالقه اي به كشورگشايى نداشت و بيشتر به مطالعه 
و تحقيق مي پرداخت. او براي گسترش علوم، مدرسه اي بنا كرد كه در رأس 

مواد درسي آن، علم نجوم قرار داشت. 
ــمرقند در  ــه طبقه در س از اقدامات مهم ديگر او، ايجاد رصدخانه اي در س
ــت  ــال 828 ق بود.از نتايج مهم فعاليت هاي علمي الغ بيگ جداولي اس س
ــت. اين جدول ها، مربوط به محاسبه  تقويم،  كه به زيج الغ بيگ معروف اس
ــه از تحقيقات ــت. نتايج حاصل ــتارگان اس جدول هاي مثلثاتي و اوضاع س

 الغ بيگ درباره  برخي از سيارات منظومه  شمسي، با داده هاي امروز اختالف 
چنداني ندارد.

ــر ياغي خود در حدود سمرقند روي  الغ بيگ سرانجام در جنگي كه با پس
داد، شكست خورد و به دستور فرزند، پدر را در 57 سالگي كشتند، اما پسر 
ناسپاس، پس از الغ بيگ بيش از شش ماه سلطنت نكرد و در ربيع االول سال 

854 به دست يكي از طرفداران پدرش كشته شد.

رحلت عالم ديني و فقيه اصولي 
آيت  اهللا «ميرزا مصطفي مجتهد تبريزي» 

آيت  اهللا ميرزا مصطفي مجتهد تبريزي در سال 1258ش در خانداني عالم در 
تبريز به دنيا آمد. وي دروس مقدمات و فقه و اصول را در زادگاهش و در محضر 
پدر و استادان ديگر فرا گرفت و پس از آن رهسپار نجف گرديد. آيت اهللا مجتهد 
ــالياني به  ــد و پس از س تبريزي در نجف در محضر عالمان نامداري حاضر ش

عالمي برجسته و فاضلي فرهيخته تبديل گرديد. 
ــش از هزار نفر از  ــتعداد فوق العاده خويش، در بين بي ــان دادن اس وي با نش
شاگردان فقه و اصول آخوند خراساني، نظر شريف استاد را به خود جلب كرد 
و مورد عنايت خاص آخوند قرار گرفت. او همچنين در اين مدت عالوه بر فقه 
و اصول، در نجوم، رياضيات و شعر و ادب به مدارج بااليي دست يافت. آيت اهللا 
ــفر به بيماري  مجتهد پس از چندي راهي مكه منوره گرديد كه در اثناي س
ــد. وي در طول حيات  ــد و در اواخر عمر به بيماري فلج مبتال گردي دچار ش
علمي خويش از تاليف نيز باز نماند و آثار گرانبهايي به يادگار نهاد كه ارجوزه 
در عروض و قافيه، حاشيه بر كفايه االصول و حاشيه بر لسان الخواص، از آن 
ــم خرداد 1298ش برابر  جمله اند. اين فقيه جليل سرانجام در بيست و شش
با نيمه رمضان 1337 ق در چهل سالگي در تبريز به لقاءاهللا رسيد و در نجف 

اشرف به خاك سپرده شد.

اعدام انقالبى حسنعلى منصور؛

شهادت مجاهدان مؤتلفه اسالمى

سفر به دنياى درون كاخ عالى قاپو



اخباراخبار

معاون شهردار اصفهان با اش��اره به برنامه های ویژه این معاونت در راستای 
کاهش ترافیک و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در اصفهان اظهار داشت: از 
اواسط خرداد امسال برای بهینه سازی ایستگاه های دوچرخه سواری و توسعه 
این فرهنگ در ایستگاه ها خدمات سرویس دهی، فنی و تعمیراتی به صورت 

رایگان برای شهروندان صورت می گیرد.
علیرضا صلواتی افزود: یکی از عواملی که سبب شده مردم از دوچرخه برای 
تردد در سطح ش��هر اس��تفاده نکنند، این بوده که تعمیرگاه های دوچرخه 
کم ش��ده و بس��یاری از این واحدها تعطیل ش��ده اند؛ به همین دلیل نبود 

سرویس دهی این وسیله نقلیه در بین مردم کمرنگ شده است.
معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان بیان کرد: قرار اس��ت 
ش��هروندان برای اس��تفاده از دوچرخه ، از کارت هوش��مند در هر ایستگاه 
استفاده کنند و در واقع این ایس��تگاه ها مکانیزه می شوند. وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر 50 ایستگاه دوچرخه سواری در اصفهان خدمات رسانی 
می کند که این تعداد تا پایان سال جاری 2 برابر شده و 100 ایستگاه می شود. 
صلواتی تصریح کرد: براساس مذاکراتی که در راستای برنامه ریزی فرهنگ 
دوچرخه س��واری صورت گرفته و با مذاکراتی که با ش��رکت های داخلی و 
خارجی و آلمانی ها انجام شده اقداماتی پیش روست تا گردشگران با استفاده 
از کارت های بین المللی به راحتی بتوانند از این وسیله نقلیه استفاده کنند.

معاون سازمان اتوبوس��رانی ش��هرداری اصفهان گفت: به دلیل فرسودگی 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در راس��تای عدم تحقق تعهدات دولت درحال 
حاضر ۴0درصد  از ناوگان اتوبوسرانی به سیستم سرمایشی مجهز نیست و 

باید منابع مالی الزم برای رفع این مشکل تامین شود. 
س��ید محمد کاظمی تبار در خص��وص آخرین وضعیت راه اندازی وس��ایل 
سرمایشی در اتوبوس های اصفهان اظهار داش��ت: باید توجه داشته باشیم 
که با انعقاد قراردادی با پیمانکار مقرر شده است  سیستم سرمایشی ناوگان 

اتوبوسرانی شهر اصفهان تا پایان خرداد به صورت کامل راه اندازی شود.
 وی با بیان اینکه هزینه راه اندازی سیستم سرمایشی در اتوبوس های شهری 

بسیار باالست، ابراز داشت: ما در این زمینه با کمبود اعتبار روبرو هستیم.
معاون سازمان اتوبوسرانی ش��هرداری اصفهان در ادامه با اش��اره به اینکه 
راه اندازی سیستم سرمایشی در خطوط طوالنی در اولویت است، افزود: در 
این راس��تا اتوبوس های خطوط ۹۴، ۳۴ و 1۶ تاکنون به این سیستم مجهز 

شده اند. 
وی افزود: باید توجه داشت که به دلیل فرس��ودگی و قدیمی بودن ناوگان 

اتوبوسرانی شهرداری اصفهان، نیازمند اعتبار زیادی هستیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برپایی 
جشنواره سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری در قالب معرفی غذاهای 

سنتی اصفهان خبر داد.
  محس��ن یارمحمدیان در پایان نشست هم اندیش��ی این جشنواره 
که باحضور فعاالن عرصه گردش��گری اس��ت�ان هم�راه بود با اع�الم 
 این مطل��ب اف�زود: این جش��نواره در قال��ب برنامه مل��ی برگ�زاری

جش��ن�واره های ملی و منطق�ه ای غ�ذا در نیمه دوم سال جاری در 
اصفهان برگزار می شود.

وی ه��دف از برگزاری ای��ن جش��نواره را رونق بخش��یدن به بخش 
گردشگری استان همزمان با فصل اتمام حضور گردشگران داخلی و 
به ویژه خارجی در استان اعالم کرد و افزود: این جشنواره با مشارکت 
فعاالن عرصه فرهنگی و گردش��گری اس��تان برگزار شده و هدف آن 
توسعه گردشگری در فصولی است که گردشگران کمتری به اصفهان 

سفر می کنند.
این جشنواره با حضور 5 اس��تان منطقه مرکزی کشور شامل تهران، 

البرز، مرکزی، قم، و اصفهان، به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.

رییس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 
اس��تان اصفهان اظهار کرد: حدود ۳2 زندان��ی جرایم غیر عمد طی 
چند روز ابتدایی ماه مبارک رمضان س��ال جاری ب��ا کمک خیران 

آزادشده اند.
مصطفی کیشانی در توضیح نحوه آزادی ۳2 زندانی جرایم غیر عمد، 
گفت: حدود 2۴ نفر  از آن ها با مبلغی نزدیک به 100 میلیون تومان 
و ۸ نفر دیگر نیز در برنامه یک ش��هر ضیافت ب��ا مبلغی حدود ۳۷1 

میلیون تومان به جمع خانواده های خود پیوستند.
وی با اشاره به اجرای 15 مراسم گل ریزان در شهرستان های اصفهان 
برای کمک به زندانیان جرایم غیر عمد، گفت: طی روزهای آینده این 

برنامه با حضور خیران در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
ریی��س س��تاد دی��ه اس��تان اصفه��ان ضم��ن درخواس��ت 
 مش��ارکت خی��ران ب��رای جش��ن های گل ری��زان، اط��الع داد: 
در راستای س��هولت کمک خیران به ستاد دیه اس��تان برای آزادی 
جرایم غیر عمد س��امانه آس��ان پرداخ���ت ۷۷۷۷0۳1#*۷۸0* 

راه اندازی شده است.
مصطف�ی کیش��انی ادامه داد: در ح�ال حاض�ر اس��ت�ان اصف�ه�ان 
ج�زو اولین است�ان های�ی بوده که اق�دام به راه ان�دازی ای�ن سامانه 

کرده اس�ت.

معاون شهردار اصفهان:

فرهنگ دوچرخه سواری در اصفهان 
توسعه می یابد

معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان:

۴۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان سیستم سرمایشی ندارد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

برگزاری جشنواره سفره ایرانی و 
فرهنگ گردشگری در اصفهان

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان:

کمک خیران ،۳۲ زندانی جرایم غیرعمد 
را به آغوش خانواده بازگرداند

مدی��ر کل انتق��ال خون اس��تان اصفهان در نشس��ت 
 خبری که همزمان با روز جهان��ی اهداکنندگان خون 
برگزار ش��د، اظه��ار ک��رد: 1۴ ژوئن مص��ادف با 25 
خردادم��اه روز جهانی تجلی��ل از اهداکنندگان خون 

است.
مجید زینلی افزود: ش��عار »با اهدای خون زندگی را به 
اشتراک بگذاریم« امس��ال برای اهداکنندگان خون از 
طرف سازمان جهانی بهداشت انتخاب  شده است که با 
این شعار تا پایان سال به استقبال اهداکنندگان خون 

می رویم.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در خصوص اهمیت 
خون تصریح کرد: علم پزشکی از اول تابه حال موفق به 
جایگزینی برای خون نشده و هنوز برای کسانی که نیاز 
به خون  دارند، مجبور هس��تیم از بقیه انس��ان ها خون 
بگیریم و به فرد مورد نیاز این خ��ون را اهدا کنیم. وی 
عنوان کرد: عدم توفیق علم پزشکی که جایگزینی برای 
خون پیدا نکرده، این است که اهدای خون همدلی بین 
انسان ها را بیش��تر می کند و انسان ها برای نجات جان 

یکدیگر خون خود را اهدا می کنند.
زینلی تاکید کرد: از هر س��ه نفر در جه��ان یک نفر در 
زندگی به خون نیاز پیدا خواهد کرد که اگر ما امروز به 
فکر هم نوع خود باشیم و احساس کنیم که دیگری نیاز 
به خون خواهد داش��ت باید برای فرد مورد نظر خون 

تامین کنیم و در این زمینه اقدامی جدی انجام دهیم.
وی در رابطه با مزیت اهدای خون گفت: یکی از مزایای 
اهدای خون این اس��ت که هر واحد اه��دای خون در 
هر روز جان س��ه نفر را نجات می دهد و  این مسئله  از 
اهمیت ویژه ای بهره مند اس��ت، چراکه در فصل گرما 

بیماران در هر فصل حداقل نیاز به سه بار اهدای خون 
برای ادامه زندگی خود دارن��د که همت اهداکنندگان 
می تواند جان این بیماران را نجات دهد. مدیرکل انتقال 
 خون اس��تان اصفهان تاکید کرد: در س��ال ۹۴ حدود 
1۶0 ه��زار نفر مراجعه کنن��ده به مراک��ز انتقال خون 
اصفهان داشته ایم که از این تعداد 12۸ هزار نفر موفق 
به اهدای خون ش��دند و ح��دود 20 درص��د به دالیل 
مختلف موفق به انجام این کار نشدند. وی خاطرنشان 
کرد: دو مسئله برای تمام مراکز انتقال خون  بسیار حائز 
اهمیت است که آن  سالمت اهداکننده خون و سالمت 
خون است بنابراین هیچ یک از مراکز انتقال خون حاضر 
نیستند تحت هر ش��رایطی خون از مراجعه کنندگان 

بگیرند.
زینلی در خصوص شاخص اهدای خون مستمر گفت: 
شاخص اهدای خون مستمر به این معناست که فرد در 
س��ال حداقل دو بار برای اهدای خون مراجعه می کند 
که این آمار در اس��تان اصفهان  شاخص 55 درصد در 

سال را داراست.
وی اضافه کرد: قبل از اهدای خون تمام جوانب ایمنی و 
سالمت اهداکننده در نظر گرفته می شود و انتظار داریم 
این عدد افزایش پیدا کند و شاهد شاخص پربار این امر 

در انتقال و اهدای خون استان اصفهان باشیم.
مدیرکل انتق��ال خون اس��تان اصفهان درب��اره تهیه 
فرآورده ه��ای انتق��ال خون بی��ان ک��رد: انتقال خون 
می تواند 1۴ فرآورده از خون دریافت کند که حدود ۸ 
فرآورده را در استان اصفهان در حال حاضر می توانیم 
تهیه کنیم که در سال ۹۴، ۷ هزار و ۸00 واحد فرآورده 
به مراکز درمانی تحویل داده شد و تا به امروز این آمار در 

هر سال 10 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: محصوالت نوین و فرآورده ها می توانند 
عوارض را به حداقل برس��انند و  اثرات و زمان بهبودی  
بیمار را  کاه��ش دهند.به عن��وان مثال یک��ی از این 
محصوالت که به بیماران اهدا می ش��ود افرزیس است 

که روند  بهبودی   بیمار را سرعت می بخشد. 
زینل��ی در رابطه با پاالی��ه و فیلتر کردن خ��ون  برای  
افراد مبتال ب��ه بیماری تاالس��می خاطرنش��ان کرد:  
در اس��تان اصفهان ی��ک ه��زار و 500 نفر در س��ال  
بیمار مبتال به تاالس��می و هموفیلی وج��ود دارد که 
به خون فیلتره نی��از دارند .خون فیلتره خونی اس��ت 
که معم��وال  بیماران تاالس��می ب��ه آن نیازمندند چرا 
که کیفی��ت و طول عمر زندگ��ی بیم��اران را افزایش 
می دهد، همچنین مس��ئله پاالیه کردن خون بر عهده 
انتقال خون اس��ت که با این کار بیماران تاالس��می با 
اس��تفاده از خون فیلتره زندگی بهت��ری را می توانند 
 تجرب��ه کنن��د. وی در رابطه ب��ا اهدای خ��ون بانوان 
تاکید کرد: یکی از مشکالت بزرگ انتقال خون این است 
که بانوان بر اساس باورهای غلط  جامعه، تصور می کنند 
اهدای خون برای بانوان مضر اس��ت و عوارضی در پی  
دارد اما در واقعیت این طور نیس��ت، چراکه بر اس��اس 
آزمایش های علمی، آقایان هر سه ماه یک بار  و بانوان هر 

چهار ماه یک بار می توانند اهدای خون داشته باشند.
مدیر کل سازمان  انتقال خون استان اصفهان بیان کرد: 
احداث پایگاه های سیار جدید انتقال خون اصولی دارد 
که باید در ای��ن امر به تعداد عمل ها، تع��داد بیماران و 

تجهیزات توجه کرد .
زینل��ی تاکی��د ک��رد: بای��د ب��ه تع��داد بیم��اران 
توج��ه هموفیل��ی  و  تاالس��می  مانن��د   خون��ی 

 داش��ته باش��یم، چراکه 11۷ هزار تومان هزینه تهیه 
فرآورده و آماده س��ازی خون بعد از اهدای خون است 
پس باید همیش��ه میزان دریافت خون ب��ا میزان نیاز 
مراکز درمانی هماهنگ باش��د. وی عنوان کرد: استان 
اصفهان بعد از تهران و ش��یراز باالتری��ن میزان تعداد 
اهداکنندگان خون را دارد که معموال  این تعداد در ماه 
مبارک رمضان کاهش می یاب��د، چراکه تصور مردم بر 

این است که اهدای خون روزه را باطل می کند.
مدیر کل سازمان  انتقال خون استان اصفهان تصریح 
کرد: به طور میانگین در مرک��ز انتقال خون خواجو در 
روز ۳00 نفر برای اهدای خ��ون مراجعه می کنند که 
 این عدد در ماه مب��ارک رمضان ب��ه 1۷0 نفر کاهش

 پیدا می کند و هرس��اله با کاهش تعداد اهداکنندگان 
خون در این ماه روبه رو هستیم.
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دبیر کمیته فرهنگ رسانه شهرداری اصفهان:

استفاده از رسانه ها در
»رسانه نما« فرهنگ سازی می شود

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان:

ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی
برگزار می شود 

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان؛

اجرای طرح نشاط معنوی
در 16۰ بقعه متبرکه در اصفهان

دبیر کمیته فرهنگ رسانه س��ازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری اصفهان گف��ت: مجموعه 
کلیپ های سواد رسانه ای از نگاه جهانی با عنوان 
»رسانه نما« از سوی کمیته فرهنگ رسانه در 

فضای مجازی منتشر می شود.
غالمرض��ا رحیم��ی اظه��ار ک��رد: مجموع��ه 
کلیپ های س��واد رس��انه ای از ن��گاه جهانی با 
عنوان »رس��انه نما« با هدف ارائه آثار خارجی 
و با کیفیت باال در حوزه ثبت رس��انه ای و بحث 
فرهنگ سازی استفاده از رسانه ها برنامه ریزی 

شده است.
وی افزود: کمیته فرهنگ رس��انه وابس��ته به 
س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
با اج��رای طرح رس��انه نما در قال��ب مجموعه 
کلیپ های س��واد رس��انه ای از نگاه جهانی به 
صورت متوالی، سه شنبه های هر هفته به انتشار 

آثاری در فضای مجازی می پردازد. 
دبیر کمیته فرهنگ رسانه اظهار داشت: امروزه 
ارتباطات در شبکه های اجتماعی به طور کامل 

از کنترل خارج شده اند لذا در همین راستا اولین 
محصول رس��انه نما با محوریت شبیه س��ازی 
فضای مجازی در دنیای واقعی در ش��بکه های 

اجتماعی منتشر شده است.
رحیمی تصریح کرد: همچنین کمیته فرهنگ 
رس��انه در راستای گس��ترش تفکر انتقادی به 
محصوالت رس��انه ای و آثار پرطرفدار در حوزه 
 س��ریال و فیلم به تولید کلیپ ه��ای تصویری 
»یه حبه نق��د« با محوریت نقد و بررس��ی آثار 
پرداخته که در اولین برنامه سریال شهرزاد نقد 

و بررسی شده است.

سرپرس��ت اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان 
گفت: اداره کل کتابخانه های استان در قالب مجموعه 
 برنامه ه��ای چهاردهمی��ن جش��نواره بین المللی

 امام رضا)ع(، ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی را 
در دهه کرامت برگزار می کند.

امیر هالکویی با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره 
کتابخوانی رض��وی در اصفهان اظهار داش��ت: این 
 جش��نواره ب��ه مناس��بت س��الروز می��الد حضرت 
عل��ی ب��ن موس��ی الرضا)ع( و حض��رت فاطم��ه 
معصومه )س( و همزمان با ده��ه کرامت در اصفهان 

برگزار می شود.
وی افزود: جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و 
ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی 
مرتبط با حضرت امام رضا)ع( و شناسایی، معرفی و 
گرامیداش��ت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار 
برتر فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی توس��ط نهاد 
کتابخانه ه��ای عمومی کش��ور و با هم��کاری بنیاد 
بین المللی فرهنگ��ی هنری امام رض��ا)ع( و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

سرپرس��ت اداره کل کتابخانه های عمومی اس��تان 
اصفهان بی��ان ک��رد: کتاب های »دوس��ت مهربان 
کبوترها« نوشته مجید محمدی از انتشارات بوستان 
کتاب )ویژه کودکان 11 سال(، »اعترافات غالمان« 
نوش��ته حمیدرضا ش��اه آبادی از انتش��ارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان )ویژه نوجوانان 
تا 1۷سال( و »امام علی بن موسی الرضا)ع(« نوشته 
بنیاد پژوهش های اسالمی آس��تان قدس  رضوی از 
انتش��ارات بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
 رضوی )جوان��ان و بزرگس��االن( عناوین کتاب های

 ارائه شده برای شرکت در این جشنواره است.
وی با اش��اره ب��ه ش��رایط و مق��ررات ش��رکت در 
این جش��نواره تصریح کرد: ش��رکت ب��رای عموم 
عالقه مندان در تمامی گروه های س��نی امکان پذیر 
اس��ت و عالقه مندان می توانند با مراجعه به یکی از 
کتابخانه های عمومی اس��تان اصفه��ان و یا ثبت نام 
 www.isfahanpl.ir اینترنتی از طری��ق پای��گاه
نسبت به شرکت در مس��ابقه به صورت انفرادی و یا 

گروهی اقدام کنند.

معاون فرهنگی و اجتماع��ی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان از اجرای طرح نشاط معنوی 

در 1۶0 بقعه متبرکه خبر داد.
 حج��ت االس��الم و المس��لمین حس��ن امی��ری

 اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای 
پی��روی از منویات مق��ام معظ��م رهبری)حفظ ا... 
تعال��ی( جهت تبدیل بق��اع متبرکه ب��ه قطب های 
فرهنگی، هرسال در ایام تابستان طرح نشاط معنوی 
را با رویک��رد غنی س��ازی اوقات فراغ��ت نوجوانان 
و جوان��ان در ج��وار امام��زادگان برگزار م��ی کند. 
 وی ادام��ه داد: در همین راس��تا با توج��ه به وجود

  ظرفیت ها و زیرس��اخت های مناس��ب موجود در 
بقاع متبرکه استان اصفهان اداره اوقاف و امور خیریه 
استان امس��ال این طرح را در جوار حرم مطهر 1۶0 

بقعه متبرکه برگزار می کند.
 مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی اداره کل اوق��اف و 
امور خیریه استان اصفهان در ادامه افزود: در اجرای 
این طرح ضمن بهره گیری از توان آموزشی مربیان 
بومی در رشته های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی 

و... از وجود 21 مبلغ اعزامی از ش��هر قم و 1۷ نفر از 
دانشجویان دانشگاه علوم قرآنی استفاده خواهد شد.

حجت االسالم و المسلمین حس��ن امیری در ادامه 
بیان ک��رد: این طرح ب��رای خواهران و ب��رادران در 
مقاطع س��نی ابتدایی، راهنمایی و دبیرس��تانی در 
تعطیالت تابس��تان برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: 
 جهت نشر و توس��عه فرهنگ غنی اسالمی و شیعی 
دوره های آموزشی که در طرح نشاط معنوی برگزار 
می شود، براساس کتاب های »الف، با، تا خدا« کتاب 
»نردبان آسمان« و همچنین کتاب »سی نشانه یک 

راه« پایه ریزی و بنا شده است.

آغ��از  ب��ا  گف��ت:  اصفه��ان  ش��هردار 
خیابان ه��ای  ادام��ه  اجرای��ی  عملی��ات 
 ،۳  فرش��ادی و کم��ر زری��ن در منطق��ه 
توسعه بافت فرس��وده در ش��هر جان تازه ای به 

خود می گیرد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري 
اصفهان، روز گذش��ته ش��هروندان منطقه س��ه 
ش��هرداري اصفهان ش��اهد بهره برداري از چند 

پروژه عمراني در این منطقه بودند. 
این پروژه ها شامل عملیات اجرایي ادامه خیابان 
فرشادي حدفاصل خیابان باغ گلدسته تا خیابان 
اس��تانداري، پارکین��گ زیرس��طحي خیاب��ان 
فرش��ادي با ظرفیت ۴00 خ��ودرو، کلنگ زني 
احداث سالن کشتي در خیابان کمال در مجاورت 
زورخانه موال علي )ع( و عملیات اجرایي خیابان 
کمر زرین حدفاصل خیابان کمال تا میدان امام 

علي )ع( بود.
شهردار اصفهان در این برنامه اظهار کرد: در حال 

کلنگ زني پروژه هاي محله محور در محالت شهر 
اصفهان هس��تیم که البته در مناطق یک و سه 
شهرداري به دلیل وجود معابر و ساختمان هاي 
تاریخي و به دلیل اینکه باید مسائل میراثي در آن 

رعایت شود، کار مشکل تر از سایر مناطق است.
دکتر مهدي جمالي نژاد با بیان اینکه توسعه شهر 
اصفهان را در کنار حفظ میراث شهر مي خواهیم، 
تصریح ک��رد: در مناطق تاریخي ش��هر اصفهان 
مانند مناطق یک و س��ه، توسعه ش��هر اصفهان 

با رعایت حفظ میراث فرهنگي انجام مي شود.
وی با اش��اره به اینکه س��عی می کنیم در کمتر 
از چهار ماه س��الن کش��تي ای��ن منطق��ه را به 
بهره برداري برس��انیم، افزود: احداث این سالن 
مي تواند در احیاي این رش��ته ورزشي در سطح 
اس��تان موثر باشد. ش��هردار اصفهان با اشاره به 
آغاز عملیات اجرایي خیابان کمرزرین حدفاصل 
خیاب��ان کمال تا می��دان امام عل��ي )ع(، گفت: 
آزادسازي هاي این خیابان طي مدت اخیر انجام 

شده اما مشکلي که در این منطقه وجود دارد این 
است که این آزادسازي ها به دلیل باال بودن قیمت 

زمین در منطقه ۳ به کندي پیش مي رود.
وي در ادامه به پروژه آغاز عملیات اجرایي ادامه 
خیابان فرش��ادي و پارکینگ زیرس��طحي آن 
در منطقه ۳ شهرداري، اش��اره کرد و ادامه داد: 
ساخت این خیابان و پارکینگ آن اهمیت بسیار 
زیادي دارد چراکه به موازات خیابان آمادگاه بوده 

و تمرکز جمعیتي باالیی  دارد.
جمالی نژاد ب��ا بیان اینکه م��ا پروژه هایي را آغاز 
مي کنیم که بتوانیم آنها را به سرعت تا پایان سال 
به بهره برداري برسانیم، اضافه کرد: احداث این 
پروژه ها مي تواند ترافیک منطقه سه را تا حدود 

بسیاري زیادي کاهش دهد.
وی افزود: امیدوارم شهروندان عزیزمان شیریني 
بهره برداری از این س��ه پروژه و پروژه هاي دیگر 
منطقه و سایر مناطق شهرداري را تا پایان سال 

بچشند. 

پژوهش ها نش��ان می  ده��د خریدن گل، کاش��تن 
گل و گیاه و ب��ه طور کلی نگاه ک��ردن به گل، باعث 
برانگیخته شدن احساس شادی، آرامش و طراوت، 

مثبت  اندیشی و دوری از غم و اندوه می  شود.
 بی توجهی و بی مه��ری به طبیع��ت زندگی بخش، 
ش��هرها را تبدیل به آلوده ترین محیط های انسانی 
نموده است، بنابراین نگرش به گسترش فضای سبز 
جهت کنترل و تعدیل آالینده های زیست محیطی 

ضروری است.
در این راستا ش��هرداری اصفهان نسبت به حفظ و 
توسعه فضاهای س��بز شهری و کاش��ت گل و گیاه 
اهتمام ورزیده به طوری که ساالنه ۴۸ میلیون گل 
تزئینی و گلدان��ی تولید می کن��د و همین موضوع 
اصفهان را نس��بت به سایر ش��هرهای کشور متمایز 

کرده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در این باره می گوید: ایران از بین 10 کشور 
تولید کننده عمده گل و گیاه جایگاه هفتم را داراست 

اما در صادرات این محصول در رتبه 10۷ قرار دارد.
این درحالی اس��ت که به گفته احمد سلیمانی پور 
صادرات ۳0 الی ۴0 گل معادل یک بشکه نفت ارزش 
اقتصادی دارد. وی ادامه می دهد: مس��احت کشور 
هلند یک چهلم ایران است اما ساالنه ۷ میلیارد دالر 
درآمد از صادرات گل کس��ب می کند و ایران با این 
ظرفیت ساالنه ۷5 میلیون دالر درآمد از این طریق 

به دست می آورد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
با اشاره به این که اصفهان  در کشور رتبه اول تولید 
گل و گیاه را دارد،  اضافه می کند: اصفهان ساالنه ۴0 
میلیون شاخه گل بریده و ۴۸ میلیون شاخه تزئینی 
و گلدانی تولید می کند از این رو در کشور رتبه اول 

را به خود اختصاص داده است.
س��لیمانی پور با بیان اینکه معموال گل های گلدانی 
در سطح شهر کاش��ت می ش��ود، تصریح می کند: 
با توجه به ش��رایط کم آبی در س��ال ه��ای اخیر در 
ایس��تگاه تحقیقاتی محمودآباد گل ه��ای مقاوم به 

خشکی آزمایش شده و پس از تکمیل نتایج در نقاط 
 مختلف شهر کاشته شده است. وی با تاکید بر این که  
 این گل های  مقاوم به خش��کی با نیاز آبی بس��یار 
پایینی هستند، می گوید:  س��ازمان به سمت تولید 
و کاشت گل های دائمی و مقاوم به خشکی حرکت 
کرده است چرا که هزینه کمتری نسبت به گل های 

فصلی دارد.

با آغاز عملیات اجرایی ادامه خیابان های فرشادی و کمر زرین در منطقه ۳؛

توسعه بافت فرسوده شهر اصفهان جانی تازه گرفت
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

اصفهان رتبه اول در تولید گل و گیاه

مدیر کل سازمان  انتقال خون اصفهان مطرح کرد :

کاهش تعداد اهداکنندگان خون در ماه رمضان 
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دونده ای که می خواهد وزیر ورزش شود

مدال برنز بر گردن تیرانداز اصفهانی

 طی حکمی از س��وی مجی��د کیهانی، ریی��س فدراس��یون دوومیدانی، 
 س��جاد مرادی، قهرمان، رک��ورددار و دارنده مدال های آس��یایی دوهای
 800 متر و 1500 متر به عنوان مشاور فنی رییس فدراسیون منصوب شد.

مرادی پس از این انتصاب اظهار داشت: مشاور فنی شدن آغاز کار است و 
می خواهم در آینده وزیر ورزش شوم. بعد از پایان دوره ورزش حرفه ای هم 

کارهای اجرایی را آغاز خواهم کرد.
قهرمان و رکورد دار دوومیدانی ایران در مورد وضعیت بدنی اش گفت: فعال 
تمرین می کنم و قرار اس��ت پنجم تیر برای حضور در مسابقات کازانف به 

قزاقستان بروم. هنوز یک مقدار در ناحیه پا مصدومیت گذشته را دارم.
قهرمان دوومیدانی ایران در مورد این که فکر نمی کند مشکل بازی های 
آسیایی برایش تکرار شود و نتواند مسابقه دهد، گفت: هرچه خدا بخواهد. 

من تالشم را می کنم و خودم هم هنوز مطمئن نیستم.
مرادی در پاس��خ به این س��وال که چرا در این مدت فک��ری برای  درمان 
مصدومیت نکردی��د، گفت: ق��رار نبود دوومیدان��ی را ادامه ده��م، اما با 
صحبت های کیهانی بازگشتم. در ابتدا مشکلی نداشتم، اما حاال یک مقدار 

درد به سراغم آمده است. امیدوارم در مسابقات پیش رو بتوانم بدوم.

بانوی تپانچه زن اصفهانی توانست در فینال ماده تپانچه 25 متر مسابقات 
بین المللی فرانسه به مدال برنز برسد.

 در ادامه مس��ابقات بین المللی تیراندازی فرانس��ه، گلنوش سبقت الهی 
تیرانداز اصفهانی که در تپانچه 25 متر بانوان در رده نخست بخش دقت و 
سرعت قرار گرفت و فینالیست شد، توانست در شوت آف تپانچه 25 متر 

بانوان در جایگاه سوم قرار گیرد و به مدال برنز دست یابد.
همچنین در رشته تفنگ س��ه وضعیت، مه لقا جام بزرگ توانست با پشت 
سر گذاشتن حریفان خود مدال نقره را از آن خود کند. نجمه خدمتی هم 

در جایگاه ششم ایستاد.

سیری در دنیای ورزش

مدیر ایرانی
 اسطوره هلندی را به تیمش آورد

مزایده باشگاه نفت دوباره برگزار می شود

حمایت از ورزش کریکت برای  راهیابی
 به المپیک

کومان با باشگاه اورتون انگلیس قرارداد 3 ساله رسمی منعقد کرد.
رونالدو کومان پس از ترک س��اوتهمپتون راهی اورتون شده و قراردادی 
3 س��اله را با این تیم منعقد کرده اس��ت.این س��رمربی هلندی از باشگاه 
مرسی س��اید برای هر س��ال 6 میلیون پوند دریافت خواهد کرد. روزنامه 
 گاردین در گزارش خود از این قرارداد رس��می به فرهاد مش��یری مالک

 51 درصد از سهام باشگاه اورتون اشاره کرده و آورده است: این مالک ایرانی 
ش��خصا درخصوص قطع همکاری با مارتینس پیش از پایان سال تصمیم 
 گرفته و برای عقد قرارداد رس��می ب��ا کومان از دو ماه پی��ش مصمم بود.

فرهاد مشیری سرمربی پیشین آژاکس، والنسیا و بنفیکا را برای باشگاهش 
 به خدمت گرفته و امیدوار اس��ت با کوم��ان به روزه��ای طالیی اورتون 

نزدیک شود.

با تصمیم رییس فدراسیون فوتبال مزایده اول تیم فوتبال نفت لغو شده  و 
باید مزایده دومی با شرط عدم خروج تیم از تهران برگزار شود.

 مس��ئوالن و بازیکنان تی��م فوتبال نفت ته��ران با مهدی تاج جلس��ه ای 
 برگزار کردن��د و در آن بر اهمی��ت ادام��ه کار این تیم در اس��تان تهران 

تاکید داشتند.
 ریی��س فدراس��یون فوتبال ایران نی��ز به آنه��ا اعالم کرد مزای��ده ای که

 برگزار شد و باشگاه ملوان در آن برنده بود مراحل قانونی را به طور کامل 
پشت سر نگذاشته و باید مجددا این کار صورت گیرد.

با اعالم تاج دومین مزایده تیم نفت تهران با این ش��رط برگزار خواهد شد 
 که تیم به خارج از اس��تان تهران منتقل نش��ود که در این صورت باشگاه 

ملوان انزلی نمی تواند در آن شرکت کند.

14 کشور عضو فدراس��یون جهانی کریکت حمایت خود را از این ورزش 
جهت راهیابی به المپیک رسما اعالم کردند.

انجمن کریکت ایران به همراه کش��ورهای اس��کاتلند، هند، پاکس��تان، 
انگلی��س، بنگالدش، ایرلن��د، آفریقای جنوبی، س��ریالنکا، افغانس��تان، 
نیوزیلند، استرالیا، عمان و امارات با ارس��ال نامه ای به فدراسیون جهانی 
کریکت )ICC( خواس��تار مکاتبه با کمیته بین الملل��ی المپیک جهت 

راهیابی کریکت به المپیک شدند.
این برای چندمین بار است که درخواست ورود کریکت به المپیک از سوی 
فدراسیون جهانی این رشته مطرح می شود و باید دید مسئوالن IOC چه 

پاسخی برای این درخواست خواهند داشت.

سن و سال ،بزرگ ترین ضعف 
تیم ملی والیبال

معادله چند مجهولی منصوریان در استقالل 
برای یک پست حساس

صید بزرگ قلعه نویی 
در  فصل نقل و انتقاالت

علیرض��ا معمری درباره ش��رایط تیم                                                                 ملی والیبال، اظه��ا                                ر کرد: امیدوارم 
 هم��ان آمادگ��ی ک��ه تی��م                                                                 مل��ی در توکی��و داش��ت در ریو ه��م وجود

 داش��ته باش��د. والیبال ایران به کامال حر                   فه                 ای  شدن نزدیک شده است. 
از ی��ک تی��م حر                   ف��ه                 ای بر می آی��د ک��ه در تورنمنت های مه��م عملکرد 
 خ��وب خود را ادام��ه بدهد و امیدوارم در لیگ جهانی هم ش��روع خوبی 
داش��ته باشیم. هر چند کار سختی است، چرا که ما چند بازیکن مصدوم 

داریم و بازیکنان خسته هستند.
کارش��ناس والیبال درباره لیگ جهانی والیب��ال گفت: لیگ جهانی برای 
تیم                          ها یک سکوست و تیم                          ها برای آسیب شناسی از آن استفاده می                              کنند 
و گاه��ی حتی با ترکی��ب دوم خود به میدان می                 روند. در این ر                                                  قا                                                  بت ها به 
خصوص امسال که سال  المپیک است، لیگ جهانی باعث می       شود تیم                          ها 
بیش��تر خودشان را بشناسند. مربیان ما هم باید این رویه را داشته باشند 
و در کنار با تجربه ها فرصت را به جوانان بدهند. هدف همه تیم                          ها امسال 

موفقیت در المپیک است که هر چهار سال یک بار برگزار می       شود.
او درب��اره مهم              تر                      ین ضعف تیم                                                                 ملی والیبال ایران، گفت: بزرگترین ضعف 
ما س��ن و سال است. تجربه می تواند به یک تیم کمک کند، اما سن تیم 
ما کمی باال رفته اس��ت. در دریافت اول هم قدری مش��کل داریم و باید 
خیل��ی روی آن کار کنیم. لیگ جهانی می تواند میدان آزمایش��ی خوبی 
باشد. در این مقطع ما باید به بازی خوب توجه کنیم و کنارش به نتیجه                
برس��یم. باید با بزرگان خوب بازی کنیم، اما نباید به بازیکنانمان فش��ار 

زیادی بیاوریم.

 منصوریان منتظر روش��ن ش��دن تکلی��ف امید ابراهیمی اس��ت تا 
هافبک دفاعی خودش را بشناس��د اگر ابراهیمی ماندگار نباش��د با 

تیموریان و نکونام شاید وارد مذاکره شوند.
علیرض��ا منصوری��ان در روزهای نق��ل و انتقاالت مع��ادالت زیادی 
 در اس��تقالل باید ح��ل کن��د، معادالت��ی از درون دروازه گرفته تا 
نوک حمله اما یکی از معادالت سخت او منطقه هافبک دفاعی است 

که بسیار با اهمیت است و البته شرایط خاصی هم دارد.
در استقالل امید ابراهیمی و روزبه چشمی در این منطقه به میدان 
می رفتند که حاال به نظر می رس��د شاید امید ابراهیمی از استقالل 
 ج��دا ش��ود و روزبه چش��می هم ت��ا آذر ماه مصدوم اس��ت و عمال 

نیم فصل اول را از دست خواهد داد.
استقالل البته فرشید باقری را خریده که در این پست به میدان برود 
و بازیکن بدی هم نیس��ت اما اولویت اول منصوریان امید ابراهیمی 

است که تا روشن شدن تکلیف این بازیکن باید اندکی صبر کرد.
منصوریان اگر امید ابراهیمی را از دس��ت بدهد ش��اید با آندرانیک 
تیموری��ان و ج��واد نکون��ام - این بازیک��ن رابطه بس��یار گرمی با 
منصوری��ان دارد-  وارد مذاکره ش��ود و یکی از آنها را به اس��تقالل 
برگرداند. به هر حال س��رمربی استقالل باید فکری جدی بابت این 
منطق��ه کند چون عمال اس��تقالل در این میان با فرش��ید باقری به 
تنهایی نمی تواند به فکر قهرمانی باشد. هر چند نکونام و تیموریان 

هم از روزهای اوج خود فاصله گرفته اند.

مهاجم دو فصل قبل تراکتورس��ازی تبریز ب��رای حضور دوباره در این تیم به 
توافق نهایی دس��ت یافت. لوسیانو ادینیو در فصل 94-93 با به ثمر رساندن 
20 گل در 30 بازی برای تراکتورسازی موفق شد عنوان آقای گلی لیگ برتر 
را کسب کند اما پس از آن با وجود پیشنهاداتی که برای تمدید قرارداد داشت 
تصمیم گرفت به السیلیه قطر برود و فوتبال خود را خارج از ایران دنبال کند.
 ام��ا این مهاجم برزیلی در لیگ س��تارگان قطر نتوانس��ت نمایش خود را در

لی��گ برتر ایران تکرار کند و به همین دلیل به همکاری اش با این تیم پایان 
داد تا شایعه بازگشت دوباره اش به ایران مطرح شود.

 ادینیو در هفته های اخیر پیشنهاداتی از تیم های ایرانی داشت و تراکتورسازی 
نی��ز به ش��دت دنبال بازگش��ت او بود که امش��ب این اتفاق افت��اد و مهاجم 
محبوب تبریزی ها پس از توافق با س��ردار آجرلو با عقد قراردادی یکس��اله به 

تراکتورسازی پیوست.
 تراکتورس��ازی دوشنبه ش��ب موفق شد محمد ابراهیمی مهاجم گلزن فصل 
گذشته گسترش فوالد را پس از دو فصل دوباره به تیم خود بازگرداند و حاال 
با جذب ادینیو انتظار می رود خط حمله تیم امیر قلعه نویی در لیگ شانزدهم 

مهار نشدنی باشد.
 مصطفی آجرلو مدیرعامل باش��گاه تراکتورسازی با تایید این خبر گفت: این 
انتقال حاصل یک هفته مذاکره فش��رده با این بازیکن عزیز بود.امیدوارم این 
خبر بتواند هواداران بزرگ تراکتور را شادمان کند، ما با هم به سوی قهرمانی 
حرکت می کنیم، همه با هم، دست در دست هم، به امید خداوند سالی رویایی 

خواهیم ساخت.

سپاهان فصل کابوس��ناکی را پشت سر گذاشت. طبیعتا 
در این فصل بد اکثر بازیکنان این تیم هم عملکرد خوبی 
نداش��تند و پایین تر از حد انتظار ظاهر ش��دند. اما یک 
بازیکن سپاهان بود که حتی در این فصل سیاه هم نمایش 
خوبی از خود به جای گذاشت و او کس��ی نبود جز علی 
کریمی که حتی می ت��وان او را در زمره برترین بازیکنان 

لیگ پانزدهم قرار داد.
اگرچه عملکرد کریمی تا حدود زیادی زیر س��ایه فصل 
س��یاه س��پاهان قرار گرفت اما آن قدر خوب ب��ود که از 

چشم های تیزبین دور نماند. 
حاال خبر رسیده است که به واسطه نمایش های درخشان 
در س��پاهان و تیم ملی امی��د این بازیکن ج��وان از تیم 
 مطرح دینامو زاگرب کرواسی پیشنهاد همکاری دریافت 

کرده است.
از مدت قرارداد علی کریمی با س��پاهان هنوز سه فصل 
دیگر باقی اس��ت اما در ق��رارداد این بازیکن با باش��گاه 
اصفهانی بن��دی وجود دارد که بر اس��اس آن به ش��رط 
دریافت پیشنهادی از اروپا امکان جدایی وجود دارد. البته 
هنوز معلوم نیست که پیشنهاد دینامو زاگرب به کریمی 
صحت دارد یا نه و اگر واقعی اس��ت باشگاه کروات تا چه 
اندازه برای ج��ذب این بازیکن جدی��ت دارد و آیا حاضر 
است برای در اختیار گرفتن او مبلغی بابت رضایت نامه به 
سپاهان پرداخت کند یا خیر اما اگر به فرض این پیشنهاد 

واقع��ی و جدی باش��د بهترین فرصت ب��رای انتقال این 
هافبک 22 ساله به فوتبال اروپا به نظر می رسد.

شاید تمایل علی کریمی برای رفتن به اروپا وقتی بیشتر 
شود که در نظر داشته باش��یم کارلوس کی روش به این 

 بازیکن مس��تعد تنها اعتقادی نصفه و نیمه دارد و فقط 
هر از گاهی او را ب��ه اردوهای ملی ف��را  می خواند و تا به 
حال هم فرصت ب��ازی به او نداده اس��ت. از طرف دیگر، 
سرمربی تیم ملی نشان داده است که به بازیکنان شاغل 

در فوتبال اروپا نگاه وی��ژه ای دارد و در مواردی آن ها را 
حتی در صورت نیمکت نشینی و سکونشینی به برخی از 

ستاره های لیگ برتر ترجیح داده است. 
در چنین وضعیتی عجیب نیس��ت ک��ه کریمی هم مثل 
بسیاری دیگر از بازیکنان جوان و جاه طلب فوتبال ایران 
برای محکم تر کردن جای خود در تیم ملی در اندیش��ه 
رفتن به فوتبال اروپا باش��د و هیچ فرصتی را در این باره 

از دست ندهد.
با این که انتقال یک بازیکن س��اخته و پرداخته شده در 
تیم های پایه س��پاهان به یک تیم مطرح اروپایی اتفاق 
خوبی برای باشگاه اصفهانی به حساب می آید اما پیوستن 
او به دینامو زاگرب دست کم در این برهه خاص نمی تواند 
خبر خیلی خوبی برای سپاهانی ها باشد زیرا معلوم نیست 
که در صورت رفتن کریمی به کرواسی تکلیف جای خالی 

او در سپاهان چه می شود؟
 برای تی��م اصفهانی ک��ه این روزه��ا ری��زش بزرگی را 
پشت سر می گذارد و با بس��یاری از بازیکنان نامدار خود 
قطع همکاری کرده فقط همین مانده اس��ت که بهترین 
بازیکن فصل گذش��ته خ��ود را نیز از دس��ت بدهد. اگر 
جدایی کریمی ب��ه واقعیت بپیوندد بای��د آن را به منزله 
شوک بزرگی برای س��پاهان به حس��اب آورد که حکم 
سهمگین ترین ضربه ممکن به این تیم در نقل و انتقاالت 

را خواهد داشت.
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مهدی طهماسبی، پاسدار مدافع حرم در نبرد با تروریست های تکفیری در 
استان حلب در شمال سوریه به فیض شهادت نائل آمد. 

پاسدار شهید طهماسبی یکی از داوران درجه یک فوتبال استان قم بود.

داور فوتبال ایران شهید مدافع حرم شد 

لنز دوربین

شوک بزرگ به باشگاه اصفهانی؛

بهترین بازیکن سپاهان می رود؟

 رقابت های جام 
جهان��ی کش��تی آزاد 

2016 آمریکا با س��ومین 
قهرمانی متوالی شاگردان 
خادم در شهر لس آنجلس 
به پایان رسید و آزادکاران 
با  توانس��تند  کش��ورمان 
اصلی  مدعیان  شکس��ت 
در این دوره از مس��ابقات 
آذربایج��ان،  یعن��ی 
روس��یه، جام  و  آمری��کا 

قهرمان��ی را ب��االی س��ر ببرند. 
البته تیم ای��ران در دومین مصاف خود 

ب��ا تیم هند هم روبرو ش��د و توانس��ت قاطعانه 
ب��ر حریف غلب��ه کند. هر چن��د حفظ و تک��رار عنوان 

قهرمان��ی در خ��اک آمری��کا ح��ال و هوای خاص��ی برای 
مردم ورزش دوس��ت و اهالی کش��تی ایران داشت، اما باید 
قب��ول کرد کار اصلی این رش��ته تا ح��دود دو ماه دیگر در 
 المپی��ک 2016 ریو آغاز خواهد ش��د و کس��ب افتخار در 
ج��ام جهانی هم می بایس��ت س��رآغازی برای درخش��ش 
آزادکاران ملی پ��وش ما در برزیل باش��د. البت��ه با توجه به 
 عملک��رد نماین��دگان م��ا در اوزان هش��تگانه رقابت های

 جام جهانی، باید اعتراف کرد برخی از آنها خوش درخشیدند 
و برخ��ی دیگر برخ��الف انتظارات، نتوانس��تند آن طور که 
بای��د و ش��اید عمل کنند. در این راس��تا، جدای از زحمات 
و تالش مس��عود اس��ماعیل پور و مصطفی حسین خانی در 
اوزان غیرالمپیکی 61 و ۷0 کیلوگرم باید نگاهی داش��ت به 
عملکرد نمایندگان اوزان المپیکی که مطمئنا رسول خادم 
و همکاران��ش نیز از این پس، نگاه و توجه ویژه ای بر آن ها 

خواهند داشت.
رحیمی سکوی المپیک را نشانه گرفت

به جرئت می توان حس��ن رحیم��ی در وزن 5۷ کیلوگرم را 

یکی از بهترین های جام جهانی آمریکا خواند. او که به واقع 
یکی از  مدعیان اصلی المپیک اس��ت در هر سه دیدار خود 
به برتری دست یافته و توانسته است حریفانی از آذربایجان، 
آمریکا و روسیه را یکی پس از دیگری شکست دهد. آزادکار 
ریزنقش تیم ایران به عنوان نماینده وزن نخس��ت تیم 
ایران، بار س��نگینی در تمامی دیدارها بر دوش 
کشید که خوشبختانه توانست با کسب 
پیروزی های س��ریالی خود در 
جام جهانی به قول معروف 
چراغ اول را با اقتدار روشن 

کند. 
انتظارات را  محمدی 

برآورده نکرد
در  ای��ران  فن��ی   کادر 
میث��م  کیلوگ��رم   65 وزن 
احم��د  س��ید  و  نصی��ری 
محمدی را به میدان فرستاد 
که هر کدام از این مدعیان با 
کسب یک پیروزی و یک شکست، 
عملکرد به ظاهر یکس��انی داش��تند، اما از 
محمدی انتظار می رفت با تکیه بر تجارب و عناوین 
مهم و بین المللی بیش��تر، نسبت به دیگر مدعی این وزن، 
عملکرد بهتری داش��ته باشد. محمدی بعد از پیروزی قاطع 
برابر حریف هندی خود در کش��تی بعدی به مصاف حریف 
نه چندان توانمندی از آمریکا رفت و در حالی که کش��تی 
را س��ه بر صفر پی��ش بود به یکباره پیروزی را با شکس��ت 
ع��وض ک��رد و 4 بر 3 باخ��ت. بدین ترتی��ب در حالی  که 
بس��یاری از کارشناسان کش��تی او را شانس اول حضور در 
المپیک می دانس��تند، نمایش نه چن��دان مطمئن و  البته 
ضعیف او به خصوص در کش��تی دوم، معادالت را بر هم زد 
 و مطمئنا باعث شد کادر فنی هم از این پس نیم نگاهی به 

میثم نصیری داشته باشد.
المپیک یک مدال برای یزدانی کنار گذاشت

ب��ا نگاهی ب��ه کارنامه ملی پوش��ان ایران در ج��ام جهانی 
آمریکا، نماینده وزن ۷4 کیلوگرم کش��ورمان را باید ستاره 
جام جهانی خواند. حس��ن یزدانی در هر چهار کش��تی این 
 مس��ابقات به میدان رفت و پیروز ش��د. جالب آن که او در 
 س��ه کش��تی خود توانس��ت رقبا را با اخت��الف 10 امتیاز 
ضربه فنی کند و نش��ان دهد یک س��ر و گ��ردن از تمامی 

آنان باالتر است.کما اینکه ُمهر برتری تیم ایران برابر آمریکا 
را نیز همین یزدانی جوان و آینده دار، پای نتیجه تس��اوی 
4 ب��ر 4 زد و توانس��ت با امتیاز باالی فن��ی خود، تیم ملی 
کش��ورمان را راهی فینال کند. مطمئن��ا تمامی مدعیان از 

این پس بیش از گذشته، حساب ویژه تری در المپیک 
روی او باز کرده و کارشناس��ان کش��تی نیز از 

هم اکنون یکی از سکوهای المپیک را 
برای او رزرو خواهند کرد.

حریف  آن  کریم�ی 
زهردار همیشگی نبود

ضعیف تری��ن چه��ره تی��م 
ای��ن  در  ای��ران  کش��تی 
 دوره از مس��ابقات در وزن 
86 کیلوگرم ایران به میدان 
رفت. علیرضا کریمی بنا به 
هر دلیلی ک��ه باید به طور 
ج��دی از س��وی کادر فنی 
م��ورد بررس��ی ق��رار گیرد 

آن کش��تی گیر قب��راق و زه��ردار 
همیش��گی نب��ود و در مجم��وع از چه��ار 

کش��تی خ��ود در جام جهانی، س��ه کش��تی را به 
حریفان واگ��ذار کرد. قهرمان جوانان جهان و گزینه اصلی 
تی��م ایران برای المپیک به هی��چ وجه در حد و اندازه خود 
ظاهر نشد و مطمئنا عملکرد ضعیف او رسول خادم و کادر 
فنی را هم به نوعی دچار چالش و س��ردرگمی کرد. آزادکار 
 عنوان دار و میدان دیدۀ کشتی ایران در این دوره از مسابقات 
نم��ره قبول��ی نگرفت و چه بس��ا ادامه این رون��د می تواند 

حضورش در المپیک را هم تحت تاثیر قرار دهد.
محمدی؛ بازنده سرفراز!

بع��د از مصدومیت رضا یزدانی نماین��ده وزن 9۷ کیلوگرم 
کش��تی آزاد ایران، نام دو گزینه دیگر برای حضور احتمالی 
در المپیک مطرح شد که این نفرات در جام جهانی آمریکا 
به میدان رفتند. بدین ترتیب امیر محمدی و عباس طحان، 
 هر کدام با دو کش��تی در جام جهان��ی محک خوردند که 
امیر محمدی نس��بت به مدعی دیگ��ر موفق تر عمل کرد. 
ب��ه طوری که عب��اس طحان در هر دو کش��تی باخت، اما 
محمدی بعد از پیروزی قاطع برابر حریف هندی در مصاف 
با عبدالسالم گادیسوف روس،بازنده ای سرافراز بود. او که در 
دیدار فینال به هیچ وجه تحت تاثیر نام و عناوین این آزادکار 

پرافتخ��ار ق��رار 
بس��ا  چ��ه  نگرف��ت 
عملک��رد  می توانس��ت 
بهتری داش��ته باش��د که 
تجرب��ه ب��االی حریف بر 
نیروی جوانی او چربید و 
در نهایت باعث شکستش 
 ش��د. ب��ه ه��ر ح��ال اگر 
رض��ا یزدان��ی ب��ه دلیل 
مصدومی��ت ب��ه المپیک 
امی��ر  نرس��د،  ری��و 
در  عملک��ردش  ب��ا   محم��دی 
 جام جهانی نشان داد بهترین گزینه وزن

 9۷ کیلوگرم در المپیک است.
رقابت سنگین وزن باال گرفت

عملکرد نمایندگان سنگین وزن ایران در جام جهانی آمریکا 
هم تا حدی قابل قبول بود و کمیل قاس��می و پرویز هادی 
توانستند بدون باخت در کشتی های خود کمک بزرگی به 
کس��ب نتیجه و در نهایت قهرمانی تیم ای��ران کنند. تنها 
تفاوت این دو مدع��ی 125 کیلوگرمی، تعداد پیروزی های 
کمیل قاس��می نس��بت به پرویز هادی بود که البته هادی 
در دیدار با نماینده هند به دلیل عدم حضور حریف بر روی 
تش��ک، با همان یک پیروزی برابر جاکوب وارنر آمریکایی 
 به کار خود پایان داد.  مطمئنا رقابت برای کس��ب دوبنده 
تی��م ملی بین این دو مدعی س��نگین وزن همچنان ادامه 
دارد و کادر فن��ی ب��ا مح��ک زدن مج��دد ای��ن آزادکاران 
 ت��ا المپیک، بهترین و آم��اده ترین گزین��ه را راهی برزیل 
خواه��د کرد.به هر حال پرونده این دوره از رقابت های جام 
جهانی کشتی آزاد نیز با قهرمانی ایران بسته شد، اما آنچه 
مسلم است رس��ول خادم و همکارانش همان طور که این 
می��دان را یک مصاف تدارکاتی پی��ش از المپیک خواندند، 

عیار واقعی نفرات مورد نظرشان را به خوبی سنجیدند.

سنجش عیار ملی پوشان در المپیک؛

سیاه و سفید
 قهرمانی کشتی آزاد در جام جهانی



تحديد حدود عمومى
3/610 آگهى تحديد حــدود عمومى قســمتى از بخش 
هاى  پنج و شش حوزه ثبت اســناد وامالك شهرستان 

خوروبيابانك
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالك تحديد حدود 
حدود عمومى رقبات زير واقع در بخش هاى 5 و6 حوزه 
ثبتى خوروبيابانك از ســاعت 8 صبــح روزهاى تعيين 

شده شروع وبه عمل خواهد آمد
1-  بخش پنج حوزه ثبت خوروبيابانك

175  اصلى – خانم خديجه غالمرضايى فرزندعلى اكبر 
وغيره شش دانگ يكباب خانه واقع در خوروبيابانك

557 اصلى –آقاى سيد محمود عبادى فرزند سيد محمد 
شش دانگ يكباب خانه واقع در خوروبيابانك

779 اصلى -  آقاى حســن عظيمى فرزندمحمد  شــش 
دانگ يكباب باغ به صورت باير مى باشــد  واقع در خور 

وبيابانك
1484 فرعى از 3431 اصلى – آقاى عباســعلى فاضلى  
فرزندرجبعلى شش دانگ يك قطعه زمين محصور واقع 

در  روستاى بياضه
1490 فرعى از 3431 اصلــى – آقاى غالمرضا فاضلى  
فرزندعلى اكبرشش دانگ يك باب خانه واقع در  روستاى 

بياضه 
1493 فرعــى از 3431  اصلى – خانم زهرا شمســايى 
فرزندعباس شــش دانگ يكباب خانه واقع درروستاى 

بياضه
95/4/19

(( 3952 -اصلى واقع درشــهر خور فروعات به شــرح 
ذيل ))

255 فرعى– آقاى هادى مقيمى فرزندفرج اله شش دانگ 
يكباب خانه 

316 فرعى– آقاى فعال محمدى نســب فرزندباقى شش 
دانگ يك قطعه زمين محصور

439 فرعى –آقاى خدارحم دالوند فرزندحسن شش دانگ 
يك قطعه زمين محصور

440 فرعى–خانم سنبله فيروزى فرزندغالمرضا شش 
دانگ يكباب خانه 

441 فرعى–خانم ايراندخت كالنترى فرزندمحمد ابراهيم 
شش دانگ يكباب خانه 

442 فرعى - خانم محبوبه كالنترى فرزندعلى شش دانگ 
يكباب خانه 

95/4/20
2- بخش شش حوزه ثبت خوروبيابانك

392  اصلى– خانم منظر جاللى فرزند رستم شش دانگ 
يك باب خانه واقع در شــهر فرخى با شرط به اينكه حق 
انتفاع مادام الحيات با آقاى رســتم جاللى و خانم آمنه 

اسالمى مى باشد 
((3311  اصلى واقع در مزرعه نور آباد فرخى فروعات 

به شرح ذيل ))
8 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شــش دانگ 

يك قطعه زمين مزروعى 
58 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شش دانگ 

يك قطعه زمين مزروعى 
66 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شش دانگ 

يك قطعه زمين مزروعى 
121 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شش دانگ 

يك قطعه زمين مزروعى 
243 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شش دانگ 

يك قطعه زمين مزروعى 
95/4/21

246 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شش دانگ 
يك قطعه زمين مزروعى 

249 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شش دانگ 
يك قطعه زمين مزروعى 

252 فرعى– آقاى عبدالجوادترابى فرزند على شش دانگ 
يك قطعه زمين مزروعى 

506 فرعى از 3331 اصلى– آقــا ى بهروز نجفى فرزند 
اســد اله  شــش دانگ يك باب خانه واقع در روســتاى 

چاهملك
((3385  اصلى واقع در جندق فروعات به شرح ذيل ))

756 فرعــى –موقوفــه محمداســماعيل خــان عامرى 
بــا توليــت اداره اوقــاف وامــور خيريه شهرســتان 
خوروبيابانك شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع 

در شهر جندق
1603 فرعــى– موقوفه محمد خلف علــى اكبر با توليت 
اداره اوقاف وامــور خيريه شهرســتان خوروبيابانك  
شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى واقــع در مزرعه 

مارزا
1621 فرعــى– موقوفه محمد خلف علــى اكبر با توليت 
اداره اوقاف وامــور خيريه شهرســتان خوروبيابانك  
شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى واقــع در مزرعه 

مارزا
1623 فرعــى– موقوفه محمد خلف علــى اكبر با توليت 
اداره اوقاف وامــور خيريه شهرســتان خوروبيابانك  
شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى واقــع در مزرعه 

مارزا
95/4/22

1641 فرعــى– موقوفه محمد خلف علــى اكبر با توليت 
اداره اوقاف وامــور خيريه شهرســتان خوروبيابانك  
شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى واقــع در مزرعه 

مارزا

1645 فرعــى– موقوفه محمد خلف علــى اكبر با توليت 
اداره اوقاف وامــور خيريه شهرســتان خوروبيابانك  
شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى واقــع در مزرعه 

مارزا
1647 فرعى– موقوفه محمد خلف علــى اكبر  با توليت 
اداره اوقاف وامــور خيريه شهرســتان خوروبيابانك  
شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى واقــع در مزرعه 

مارزا
2264 فرعى– آقاى مهدى عامرى فرزندعلى اكبر  شش 

دانگ يك باب خانه 
2338 فرعــى– آقــاى رمضانعلى بهشــتى فرزندباقر 
 شــش دانــگ يــك قطعــه زميــن محصوربــا بنــاى

 احداثى 
2799 فرعى– آقاى باقر بهشتى فرزندرمضانعلى شش 

دانگ يك باب خانه 
95/4/23

3408 اصلى- موقوفه محمد على سميعى با توليت اداره 
اوقاف وامور خيريه  خوروبيابانك ( موضوع وقف عام 
وخاص ) شش دانگ قنات ومزرعه دهنو واقع در اطراف 

جندق
741 فرعى از 3453اصلى – آقاى محمد رحمانى فرزند 
حسن وخانم كوكب رئيسى  فرزندعلى اكبرهر يك نسبت 
به سه دانگ مشاع از  شــش دانگ يك باب خانه  واقع در 

شهر فرخى
745 فرعى از  3453 اصلى – مســجد محمد رســول اهللا 
(ص) به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان 
خوروبيابانك  شش دانگ يك باب مسجد محمد رسول 

اهللا (ص ) واقع در شهر فرخى
95/4/24

در روزهاى فوق الذكر به ترتيب از ساعت 8 صبح تعيين 
حدود شروع و بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان امالك و 
مجاورين آنها به وسيله اين آگهى دعوت مى شود كه در 
ساعت و تاريخ مقرر در محل حضور يابند و چنانچه هر 
يك از صاحبان يا نماينده قانونى آنهــا در موقع تحديد 
حدود حاضر نباشــد مطابق ماده 15 قانون مزبورملك 
آنها با حــدود اظهار شــده از طــرف مجاورين تحديد 
و اگرصاحبان امــالك مجاور در موقــع مقرر حاضر 
نباشند و نســبت به حدود يا حقوق ارتفاقى ، حقى براى 
خود قائل باشند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود بمدت 30 روز دادخواســت 
خود را تســليم دادگاه و رســيد آن را جهــت ضبط در 

پرونده به اين اداره تسليم نمايد.
تاريخ انتشار: چهار شنبه 95/3/26

م الــف: 8694 محمــد علــى بيطــرف رئيــس ثبــت 
خورو بيابانك

ابالغ راى
3/594 شماره دادنامه: 9509970354800228 شماره 
پرونده: 9409980360000626 شماره بايگانى شعبه: 
941233 شــاكى: آقاى محمد علــى روان بخش حبيب 
آبادى فرزند على اكبر به نشانى اصفهان خ شيخ طوسى 
شــرقى خ فجر 2 كوچه فرهاد پ 218، متهم: آقاى على 
برهانى  به نشــانى مجهول المكان،  اتهام: كالهبردارى، 
گردشكار: دادگاه با بررسى مجموع اوراق و محتويات 
پرونده كفايت و ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح زير مبادرت به انشــا و صدور 
راى مى نمايــد. راى دادگاه: در خصــوص اتهام آقاى 
على برهانى فرزند حســين على دائر بر غصب عنوان و 
تحصيل مال از طريق نامشــروع به مبلــغ هفتصد هزار 
تومــان موضوع شــكايت آقاى محمد علــى روانبخش 
حبيب آبادى بدين توضيــح كه متهم خود را ســرگرد 
نيروى انتظامى و عضو اداره مبارزه با مفاسد اجتماعى 
و منكرات معرفى كــرده و ادعا كرده مى تواند ســريعًا 
از اداره اماكــن عمومــى اصفهان براى شــاكى جواز 
كســب خياطى بگيرد و مبلغ هفتصد هــزار تومان پول 
و جنس از شــاكى گرفته اســت و فتوكپــى كارت ملى 
و شناســنامه و اجاره نامــه مغازه شــاكى را گرفته و 
متوارى شده است و هيچ كارى براى شاكى انجام نداده 
اســت و پس از تحقيقات و اســتعالم از نيروى انتظامى 
مشــخص شــده كه نامبــرده دروغ گفته و شــاكى را 
فريب داده است با توجه به شكايت شــاكى و اظهارات 
گواهــان و مالحظــه پرينت حســاب بانكى شــاكى و 
كيفرخواست صادره از دادسرا و متوارى شدن متهم و 
عــدم دفــاع وى بــا وصــف ابــالغ قانونــى و نشــر 
آگهــى در روزنامــه و ســاير قرائــن و امــارات و 
اينكــه غصــب عنــوان و مانــور متقلبانــه مقدمــه 
و يكــى از اركان بــزه كالهبــردارى محســوب 
مى گــردد و جــرم جداگانه اى محســوب نمــى گردد 
لــذا دادگاه بــا اصــالح عنــوان مجرمانــه مذكــور 
در كيفرخواســت بــزه انتســابى را از مصاديــق 
كالهبــردارى تشــخيص داده و ارتكاب بــزه از ناحيه 
متهم ياد شــده را محرز و مســلم دانســته با استناد به 
ماده يك قانون تشــديد مجــازات مرتكبين ارتشــاء و 
اختــالس و كالهبــردارى متهــم موصــوف را بــه 
پرداخت هفت ميليون ريال در حق شاكى و تحمل يكسال 
حبس تعزيــرى و پرداخــت هفت ميليون ريــال جزاى

 نقــدى بــه دولــت محكوم مــى نمايــد راى صــادره 
غيابــى و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ در هميــن 
 7888 م الــف: اســت.   واخواهــى  قابــل  دادگاه 
شــعبه 122 دادگاه كيفــرى دو شــهر اصفهــان

( 122 جزايى سابق) (368 كلمه، 4 كادر)
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ــاعتش را در انبار  ــاورزى متوجه شد س روزى كش
علوفه گم كرده است.

ساعتى معمولى اما با خاطره اى از گذشته و ارزشى 
عاطفى بود.

ــيار جستجو كرد و  بعد از آن كه در ميان علوفه بس
آن را نيافت از گروهى  از كودكان كه در بيرون انبار 
مشغول بازى بودند مدد خواست و وعده داد كه هر 
كسى آن را پيدا كند جايزه اى دريافت خواهد كرد.

كودكان به محض اين كه موضوع جايزه مطرح شد 
به درون انبار هجوم آوردند و تمامى كپه هاى علف و 

يونجه را گشتند اما باز هم ساعت پيدا نشد.
ــت موقعى كه  كودكان از انبار بيرون رفتند و درس
كشاورز از ادامه  جستجو نااميد شده بود،  پسركى 
ــه او فرصتى ديگر  ــت ب ــد و از وى خواس نزد او آم

بدهد.
كشاورز نگاهى به او انداخت و با خود انديشيد؛ «چرا 
كه نه؟ به هر حال، كودكى صادق به نظر مى رسد.»
ــه درون انبار  ــاورز كودك را به تنهايى ب پس كش

فرستاد.
بعد از اندكى كودك در حالى كه ساعت را در دست 

داشت از انبار علوفه بيرون آمد.
ــد و از طرف ديگر  ــادمان ش ــاورز از طرفى ش كش
متحير گشت كه چگونه كاميابى از آِن اين كودك

شد.
پس پرسيد:«چطور موفق شدى در حالى كه بقيه 

كودكان ناكام ماندند؟!»
ــخ داد:« من كار زيادى نكردم، روى  ــرك پاس پس
ــكوت كامل گوش دادم تا  ــتم و در س زمين نشس
صداى تيك تاك ساعت را شنيدم و در همان جهت 

حركت كردم و آن را يافتم.»

ــود و نزد  ــد نب ــپزي بل ــندي ، آش ــروس خودپس ع
مادرشوهرش زندگي مي كرد . مادرشوهر پخت و پز 
را به عهده داشت . يك روز مادرشوهر مريض شد و از 
قضا آن روز مهمان داشتند . عروس مي خواست پلو 
بپزد ولي بلد نبود ، پيش خودش فكر كرد اگر از كسي 
نپرسد پلويش خراب مي شود و اگر از مادرشوهرش 

بپرسد آبرويش مي رود و او را سرزنش مي كند .
ــوهرش رفت و سعي كرد طوري سوال  پيش مادر ش

كند كه او متوجه نشود كه بلد نيست آشپزي كند .
از مادرشوهر پرسيد : چند پيمانه برنج بپزم كه نه كم 

باشد ، نه زياد ؟
مادر شوهر جواب سوال را داد و پرسيد : پختن آن را 

بلدي ؟
عروس گفت : اختيار داريد تا حاال  هزار بار پلو پخته ام 

. ولي اگر شما هم بفرماييد بهتر است .
مادرشوهر گفت : اول برنج را خوب بايد پاك كني .

عروس گفت : مي دانم .
ــويي و  ــار آن را مي ش ــت : بعد دو ب ــوهر گف مادرش

مي گذاري تا چند ساعت در آب بماند .
عروس گفت : مي دانم .   

مادرشوهر گفت : برنج ها را توي ديگ ريخته  و روي 
آن آب و كمي نمك مي ريزي و مي گذاري روي اجاق 

تا  بجوشد .
عروس گفت : اين ها را مي دانم .

ــوهر گفت : وقتي ديدي مغز برنج زير دندان  مادرش
ــا آب زيادي  ــت،آن را در آبكش بريز ت ــك نيس خش
ــوى  ديگ بگذار و رويش  آن برود بعد دوباره آن را ت

را روغن بده .
عروس گفت : اين ها را مي دانم .

ــوهر از اين كه   عروس  مدام مي گفت خودم  مادر ش
مي دانم ناراحت شد و فكر كرد به او درسي بدهد تا اين 
قدر مغرور نباشد  ، براي همين گفت : يك خشت هم 
بر در ديگ بگذار و روي آن هم آتش بريز و بگذار تا يك 

ساعت بماند و برنج خوب دم بكشد .
 عروس گفت : متشكرم ولي اين ها را مي دانستم  .

ــرد وآخر هم يك  ــرف ها عمل ك عروس به تمام ح
خشت خام بر در ديگ گذاشت . ولي بعد از چند دقيقه 
خشت بر اثر بخار ديگ وا رفت و توي برنج ها ريخت .

عروس كه رفت پلو را بكشد ديد پلو خراب شده و به 
شوهرش گله كرد . 

شوهرش پرسيد : چرا خشت روي آن گذاشتي ؟
ــت كه ــت  اس ــادرت ياد داد ، راس ــروس گفت :  م ع

 مى گويند عروس و مادرشوهر با هم نمي سازند .
ــيد و خنده كنان گفت : دروغ من  ــوهر رس مادر ش
ــن كار را كردم تا  ــواب دروغ هاي تو بود، من اي در ج
ــه ديگران را  ــذاري  و تجرب ــندي را كنار بگ خودپس

مسخره نكني .

عروس گفت :  من ترسيدم شما مرا سرزنش كنيد .
مادر شوهر گفت : سرزنش مال كسي است كه به دروغ 
مي خواهد بگويد كه همه چيز را مي دانم . هيچ كس 
از روز اول همه كارها را بلد نيست ولي اگر خودخواه 
نباشد بهتر ياد مي گيرد. حاال هم ناراحت نباشيد ، من 
جداگانه برايتان پلو پخته ام و حاضر است برويد آن را 

بياوريد و سر سفره ببريد.
اين مثال وقتي به كار مي رود كه كسي چيزي بپرسد 
و بعد از شنيدن جواب بگويد : « خودم همين فكر را 
مي كردم » و با اين حرف راهنمايي طرف را بي ارزش 
كند  كه به او طعنه مي زنند و مي گويند : يك خشت 

هم بگذار در ديگ!

جواب معماى 1883معماى 1885
معما ى بيستم : 

ــه  حيووناى  ــاد و هم ــير مي االن  يك ش
ــج تا رو ــى پن ــوره ول ــگل رو مى خ جن

ــد اون پنج  تا   نمى خوره . مى تونيد بگي
كدوما  هستند ؟

معما ى بيست و يكم : 
اگه گفتى با چند تا حركت يك زرافه رو 

ميشه داخل يك يخچال جا كرد ؟
معما ى بيست و دوم : 

ــك فيل رو ــد در چند مرحله ي حاال بگي
 تو ى يك يخچال جا مى كنند ؟

جواب معما ى هفدهم : 
ــب معلومه ديگه  6 تا ، حاال چرا 6 تا ؟ خ
ــود كه رفت  ــه اون زرافه ب ــن ك براى اي
ــده با اينا  ــويى كارش تموم ش دست ش

اومد بيرون .
جواب معما ى هجدهم : 

واضحه ديگه دوم ميشه چرا كه از نفر اول 
كه جلو نزده هنوز !

جواب معما ى نوزدهم : 
ــر آخر خودش  ــه ! چرا كه نف اصال نميش
بوده و از خودش كه نمى تونه هيچ وقت 

جلو بزنه !

   معماهاى فيلى طنز

فقط  رمانتيك ها بخوانند

حال مرا نپرس ... نگذار دروغ بگويم كه خوبم ...
براى مردم زندگى نكن ... تباه مى شوى ...

نمى دانم وزن اشك چقدراست كه وقتى مى ريزد آدم انقدر 
سبك مى شود ...

اگر خداوند آرزويى را در تو نهاد، بدان توانايى رسيدن به آن را در 
تو ديده است ...

قطره را باور كن ... باران فقط سقوط عاشقانه قطره هاست ...
لبخند تو ... خالصه خوبى هاست ...

هركسى توى اين دنيا يكى را  داردكه ندارد ...
سخت است پذيرش حقيقت، وقتى دروغ ها درست همان 

چيزى باشند كه تو دوست دارى بشنوى ...
عاقبت يك روز يك نفر مى آيد؛ و تمام آن هايى  را كه رفته اند از 

يادمان مى برد ...
اى كاش مى شد بعضى آدم ها را پس انداز كرد ...

جهان بى عشق چيزى نيست جز تكراِر يك تكرار ...
من كه مى دانم به كودكى هم اگر برگردم، تو همان شيشه شير 

گمشده ام مى شوى ...
گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم بعضى از آدم ها فقط مى توانند 

در قلبمان بمانند نه در زندگيمان ...
آدم هاى آرام هميشه يك ذهن شلوغ دارند ...

هرگز كسى را دوست نداشته باشيد كه با شما طورى رفتار
 مى كند كه گويى آدمى معمولى هستيد ...

اين كه بداند دوستش دارى، حق اوست؛ ولى اين كه بداند تا چه 
حد دوستش دارى، حق توست ...

بعضى وقتا بايد خيلى جدى گفت: فداى سرم ...
اگر يكى را داريد كه نگران شماست قدرش را بدانيد و شما هم 

نگران نگرانى اش باشيد ...

سودوكو
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 ايستگاه ضرب المثل
يك خشت هم بگذار در ديگ

چند دقيقه سكوت كنيد!
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اخطار اجرایی

3/556 ش��ماره: 1334/94 ش 13 ح  ب��ه موجب رای ش��ماره 1861 تاریخ 
94/10/26 حوزه سیزده شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه محس��ن علی آبادی فرزند بهرام به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
 و 165/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی هزینه نش��ر آگهی با احتساب اجرا 
) 600/000 ریال( و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/6/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له محمد ش��فیعی فرزند جلیل به نشانی اصفهان خ کاوه سه راه ملک 
شهر بلوار پرستاری تقاطع دوم مرغ و ماهی سیمرغ با وکالت محسن گرجی 
به نشانی اصفهان خ بزرگمهر چهار راه هشت بهش��ت ابتدای هشت بهشت 
غربی ساختمان سارا طبقه 4 و پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق 
دادگس��تری، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7840 
شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)230 کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420350800101 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /557
پرونده:9309980350800437 ش��ماره بایگانی ش��عبه:930460 بموجب 
درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنام��ه مربوطه 
9409970350801614 محکوم علیه منصور مکثبی فرزند رضا به نش��انی 
مجهول المکان محکوم است به اس��ترداد 168 گرم طالی ساخته شده بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/650/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
علیهما 1- ریحانه زینالی طرقی فرزند محم��د 2- ملیحه زینالی طرقی فرزند 
محمد هر دو به نشانی فوالدشهر بلوار مدرس کوچه دنا پ 346 و 2/550/000 
ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت غیابی 
صادر گردیده است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قان��ون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش��روح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداش��ت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مال��ی 1394(. 4-خودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال ب��ه دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط ب��ه موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 7850 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)405 

کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420350700130 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /558
پرونده:9409980350700196 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940223 بموجب 

درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه ب��ه ش��ماره 9510090350700924 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9409970350702182 محکوم علیه محسن هفت 
برادران اصفهانی به نش��انی اصفهان خ مش��تاق دوم خ مهر بلوار مهرشاد 
ساختمان آفتاب 6 طبقه، طبقه 3 محکوم است به پرداخت مبلغ 750/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 23/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید هر چک ) چکهای شماره 987470-

94/2/25 و 987471-94/3/25 و 987472-94/4/25 و 94/5/25-987472 
و 987474-94/6/25 و 987479-94/6/25( ت��ا زمان اج��رای حکم که در 
زمان اجرا وفق شاخص تغییر ش��اخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق محکوم له سید 
جالل مظفری نیسیانی فرزند سید حسن به نش��انی اصفهان خیابان معراج 
ابتدای خیابان زرین کوب طبقه زیرین تبحر رایانه و نیز پرداخت حق االجرای 
 دولت در حق صندوق دولت، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مال��ی 1394(. 4-خودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال ب��ه دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط ب��ه موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 7874 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)451 

کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420350700126 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /559
پرونده:9409980350700599 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940668 بموجب 
درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه ب��ه ش��ماره 9510090350700655 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970350700242 محکوم علیه احمد حسینی 
زاده فرزند عباس به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 4/800/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و مبلغ 4/925/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 
خس��ارت تاخیر تادیه از سررس��ید تا زمان اجرای حکم ک��ه در زمان اجرا 
وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران محاسبه خواهد شد، در حق محکوم له طیبه ربانی خوراسگانی فرزند 
محمد علی به نش��انی اصفهان خ جی خ اباذر 20 پ 9 ک.ملی 1291428811 
ک. پ 8156194857 ت 09133150979 با وکال��ت محمد باقر مریخی پور 
فرزند حس��ن به نش��انی اصفهان خیابان رحیم ارباب مابین فرعی 11 و 13 
مجتمع آریان طبقه دوم واحد 202 ت.ت 09133150979 و نیز پرداخت مبلغ 
7/986/250 ریال بابت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر 
باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 

به طور مشروح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل صورت اموال ب��ه منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اج��رای محکومیت مال��ی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 7875 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)464 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420350700125 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /560
پرونده:9409980350700598 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940667 بموجب 
درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه ب��ه ش��ماره 9510090350700656 و 
ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9409970350701736 محکوم علیه 1- س��ید 
سعید حسینی 2- روح ا... طراح پزوه هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبل��غ 378/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
10/272/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 11/690/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از سررس��ید ) 93/9/5( تا زمان 
اجرای حکم که در زمان اجرا وفق ش��اخص تغییر قیمتهای س��االنه اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق محکوم له 
یاسر حسینی پنارتی فرزند قاسمعلی به نش��انی اصفهان مشتاق سوم مرغ 
و ماهی حسینی کدپس��تی 8166145611 کدملی 1291609318 تلفن همراه 
09131132920 با وکالت محمد باقر مریخی پور فرزند حس��ن به نش��انی 
اصفهان خیابان رحیم ارباب مابین فرع��ی 11 و 13 مجتمع آریان طبقه دوم 
واحد 202 ت.ت 09133150979 و نیز پرداخت مبلغ 19/998/100 ریال بابت 
حق االجرای دولت در حق صندوق دولت، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حب��س تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدن��ی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی ک��ه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
 محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط ب��ه موافقت محکوم له یا تودی��ع وثیقه یا معرفی 
کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 7876 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)469 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420361700125 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /561
پرونده:9409980361701051 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941154 بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090361700804 و شماره 
دادنامه مربوطه 9409970361702028 محکوم علیه مهوش ش��ریف زاده 
فرزند رحمت اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به شرح دادنامه ذیل 
اجرایی��ه: رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمد باق��ر مریخی پور به 
وکالت از آقای وحید مریخی پور فرزند تقی به طرفیت آقای مهوش ش��ریف 
زاده فرزند رحمت اله به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال به استناد 
9 فقره چک به شماره های 94/3/20-713502-1 ،2- 94/3/30-713503، 
 ،94/4/22-713506-5 ،94/4/16-713505 -4 ،94/4/10-713504 -3
 ،94/7/27-721764 -8 ،94/4/23-721762 -7 ،94/4/30-713507 -6
9-721763-94/4/10 و گواهینام��ه ه��ای عدم پرداخت ص��ادره از بانک 
محال علیه به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ای��راد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به 
مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 18/750/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی 
شامل هزینه های دادرسی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در 
مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی 
از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید هر یک از چکها لغایت هنگام پرداخت 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و نیز پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: وحید مریخی 
پور فرزند تقی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق جنوبی، کوچه 15، مجتمع 
باران، ط اول واحد 101 با ت.ت: 09134000074 با وکالت محمد باقر مریخی 
پور فرزند حسن به نش��انی اصفهان خیابان رحیم ارباب مابین فرعی 11 و 
13 مجتمع آریان طبقه دوم واحد 202 . محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حب��س تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدن��ی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال م��ال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه ف��رار از ادای دین به نحوی که باقیمان��ده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )م��اده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
ش��ود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 7896 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)673 کلمه، 7 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
3/536 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 20/95 خواه��ان محم��د کیقبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت عرفان رضایی منش- احسان 
رضایی منش- معصومه پوش��نده تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 95/5/26  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:7455 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)118 کلمه، 1 کادر(
احضار

3/593 ش��ماره درخواس��ت: 9510460353300013 ش��ماره پرون��ده: 
9409980363001137 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950238 نظر به اینکه در 
پرونده کالس��ه 950238 دادگاه کیفری دو اصفهان حس��ب ش��کایت آقای 
مجتبی پور نقش بند فرزند مصطفی علیه آقایان کمال شیرانی دایر بر توهین 
و حس��ین فتاحی دایر بر تهدید مطرح نموده که در وقت رس��یدگی مورخه 
1395/04/31 ساعت 9 صبح در این شعبه می باشد نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب مصوب سال 1392 در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
به اتهام وارده و دفاع از خود احضار گردد. در صورت عدم حضور در دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:7890 شعبه 107 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 107 جزایی سابق( )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/611 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354800219 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358600667 ش��ماره بایگانی شعبه: 941221 ش��اکی: خانم ام 
البنین قائدی فرزند مصطفی به نش��انی اصفهان خ معراج خ شهید اول پ 15، 
متهم: آقای حمیدرضا جدیداالسالم فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان جی 
خ ارغوانیه فرعی سمسور ک شهید کاری پ 153، اتهام: سرقت کیف دستی 
محتوی تلفن همراه و وجه نقد ومدارک، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی 
محتویات پرونده کفایت تحقیقات و ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای حمیدرضا جدیداالس��الم فرزند اس��ماعیل دائر بر 
سرقت گوش��ی نوکیا و 4 میلیون تومان وجه نقد و مدارک موجود در کیف 
دس��تی متعلق به خانم ام البنین قائدی دهقی موضوع کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با توجه به شکایت شاکی خصوصی 
و گزارش واصله از مرجع انتظامی و پاسخ اس��تعالم از شرکت مخابرات و 
علم و اطالع خانواده متهم از موضوع و متواری شدن متهم و عدم دفاع وی با 
وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه و با عنایت به سایر قرائن 
و امارات مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتس��ابی به متهم را محرز  و مسلم 
دانسته با استناد به مواد 661 و 667 قانون تعزیرات مصوب سال 75 عالوه بر 
  2c-553 استرداد عین یا مثل اموال مسروقه که عبارتند از گوشی نوکیا مدل
و 3 عدد دفترچه بیمه و مدارک و چهار میلیون تومان وجه نقد موجود در کیف 
دستی شاکیه با پرداخت قیمت آنها به مبلغ 45/000/000 ریال در حق شاکیه 
به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل پنجاه 
ضربه ش��الق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

پس از ابالغ واقعی در همین دادگاه قابل واخواهی است. 
 م الف:7886 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی سابق( 

)298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/612 کالس��ه پرونده: 105/93 ش��ماره دادنامه: 2/95 تاریخ رس��یدگی: 
95/2/12 مرجع رسیدگی: شعبه 30 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علیرضا کیانی بروجن��ی فرزند بهادر فعاًل زندان مرک��زی، خوانده: ماضی 
برازنده فرزند بادر به نشانی دهدشت لنده شرکت سرآسیاب، خواسته: اعاده 
دادرسی نسبت به دادنامه 225/91 مورخه 91/10/25 ش 30، 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 

علیرضا کیانی بروجنی فرزند بهادر به طرفیت ماضی برازنده فرزند بادر به 
خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 225/91  مورخه 91/10/25 ش 30 
ش.ج نظر به این که خواهان در جلسه شورا با ارائه توضیحات الزم نسبت به 
رای صادره از شعبه 30 به ش��ماره 225/91 مورخه 91/10/25 درخواست 
اعاده دادرس��ی نموده و خوانده نیز علیرغم درج در روزنامه و تعیین وقت 
در جلسه شورا حاضر نشده است، لذا ش��ورا دادخواست خواهان را وارد 
تشخیص و مستنداً به بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م اعاده دادرسی خواهان نسبت 
به دادنامه شماره 225/91 مورخه 91/10/25 را قبول نموده و رای بر توقف 
حکم 225/91 مورخ��ه 91/10/25 صادر می نماید. رای صادره نس��بت به 
خواهان به صورت حضوری و نسبت به خوانده غیابی بوده و ظرف مهلت 20 

روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
م الف:7576 ش��عبه 30 مجتمع ش��ماره یک )زندان( ش��ورای ح��ل اختلف 

شهرستان اصفهان )239 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/613 ش��ماره ص��ادره :1395/04/235924 نظ��ر به اینکه س��ند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی شماره 2237 فرعی مفروز و مجزی 
ش��ده از 898 فرعی از 71 اصلی واقع در سرش��ک جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز ذیل ثب��ت 12221 در صفحه 122 دفت��ر امالک جلد 98 ب��ه نام فاطمه 
مظاهری عمرانی فرزند ش��کراله به شناس��نامه 34 نطنز تحت شماره چاپی 
مسلسل 326453 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به ش��ماره وارده 95040706906367-1395/03/09 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 6312 الی 
6314 – 1395/03/09 به گواهی دفترخانه 13 نطنز رسیده است مدعی است 
که س��ند مالکیت آن به علت اسباب کش��ی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 131 عباس��علی عمرانی رئیس ثبت اس��ناد و امالک نطنز)248 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

3/595 ش��ماره دادنام��ه: 9509970361700120 ش��ماره پرون��ده: 
9409980361701076 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941179 خواهان: آقای 
محمدرض��ا کریمی زردنجانی فرزن��د عباس با وکالت خان��م عزت دهقانی 
کدنوئیه فرزند مراد به نش��انی اصفهان- خیابان هش��ت بهشت شرقی بعد 
از چهار راه پیروزی نرس��یده به چهار راه س��عدی جنب داروخانه عباسی، 
خواندگان: 1- آقای لیال دهقان فرزند حس��ینعلی 2- ش��رکت منش��ور فرا 
گستران زنده رود هر دو به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی 2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر 
مبادرت به صدور رای می نمای��د، رای دادگاه: در خص��وص دعوی خانم 
عزت دهقانی کدنوئیه به وکال��ت از آقای محمدرضا کریم��ی زردنجانی به 
طرفیت 1- شرکت منشور فرا گس��تران زنده رود 2- خانم لیال دهقان فرزند 
حسینعلی به خواسته مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال به استناد یک فقره چک 
به شماره 527389 با سررسید 94/9/10 و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه دادگاه با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمی  تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر 
اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با 
 وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی

 مطروح��ه به عم��ل نی��اورده اند فل��ذا دع��وی خواه��ان را به نظ��ر ثابت 
دانس��ته و مس��تنداً ب��ه م��واد 198، 515 و 519 قان��ون آئی��ن دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدن��ی و م��واد 310 و 313 قانون 
تجارت و م��اده 19 و تبص��ره الحاقی به م��اده 2 قانون ص��دور چک حکم 
ب��ه محکومیت تضامنی خوان��دگان به پرداخ��ت مبل��غ 66/000/000 ریال 
باب��ت اص��ل خواس��ته و مبل��غ 5/676/000 ری��ال ب��ه عنوان خس��ارات 
 دادرس��ی ش��امل هزین��ه ه��ای دادرس��ی، نش��ر آگه��ی، تعرف��ه دفت��ر 

خدم��ات قضای��ی و ح��ق الوکال��ه وکی��ل در مرحله ب��دوی طب��ق تعرفه 
و همچنی��ن خس��ارت تاخیر تادی��ه وفق ش��اخص اعالمی از س��وی بانک 
مرک��زی از تاری��خ سررس��ید لغایت هن��گام پرداخ��ت در ح��ق خواهان 
ص��ادر و اعالم م��ی نماید رای ص��ادره غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز پس 
از اب��الغ قاب��ل واخواه��ی در ای��ن دادگاه و س��پس ظ��رف بیس��ت روز 
 دیگ��ر قاب��ل تجدی��د نظ��ر در محاک��م تجدی��د نظ��ر اس��تان اصفه��ان

 می باشد.  م الف:7898 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )362 کلمه، 
4 کادر(

مفاد آرا
3/529 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابرآراء ش��ماره های ذیل صادره هی��أت موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می الح��اق موادی  به 
قانون  ساماندهی مس��تقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است.لذا مشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهی میشوددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند،می توانندازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی ش��ماره139560302011000292 مورخ 1395/03/10آقای عزت 
اله خسروی فرزند محسن بشماره شناسنامه2202صادره خوانسار دارای 
ش��ماره ملی1229306137 در شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 202/44 
متر مربع پ��الک ش��ماره 990 فرع��ی از 13 اصلی واقع دربخش س��ه ثبت 

خوانسارخریداری از مالک رسمی بهرام خسروی
2-رأی ش��ماره 139560302011000295 مورخ 1395/03/10 آقایس��ید 
حسن مهدویانی فرزند سید مسعود بشماره شناسنامه148صادره خوانسار 
دارای شماره ملی1229637303 دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 962/12متر مربع پالک شماره 910 اصلی واقع دربخش 

دو  ثبت خوانسار
3- رأی ش��ماره 139560302011000298 مورخ1395/03/10  آقای سید 
احسان مهدویانی فرزند سید مسعود بشماره شناس��نامه 16373 صادره 
خوانسار دارای ش��ماره ملی1229221451 دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 962/12 متر مربع پالک شماره910 اصلی 

واقع دربخش دو ثبت خوانسار
4- رأی ش��ماره 139560302011000300 مورخ1395/03/10 آقای احمد 
مهدویانی فرزند سید مسعود بشماره  شناسنامه 16317صادره خوانسار 
 دارای ش��ماره ملی1229220895 دردو دانگ مش��اع از ششدانگ یکقطعه 
 زمی��ن مزروع��ی پ��الک ش��ماره910 اصل��ی واق��ع دربخ��ش دو ثب��ت 

خوانسار
5- رأی ش��ماره 139560302011000302 مورخ1395/03/10 آقای سید 
حسن مهدویانی فرزند سید مسعودبشماره شناسنامه 148صادره خوانسار 
دارای شماره ملی1229637303 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت94/29 متر مربع پالک شماره  910 اصلی واقع دربخش 

دو ثبت خوانسار 
6- رأی ش��ماره 139560302011000304 مورخ1395/03/10  آقای  سید 
احس��ان مهدویانی فرزند سید مسعود بشماره شناس��نامه 16373صادره 
خوانسار دارای ش��ماره ملی1229221541 در دو دانگ مشاع از ششدانگ  
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 94/29 مترمربع پالک شماره910 اصلی 

واقع دربخش  دو  ثبت خوانسار 
7-  رأی ش��ماره 139560302011000306 موخ 1395/03/10 آقای احمد 
مهدویانی فرزند سید مسعود بش��ماره شناسنامه 16317صادره خوانسار 
دارای شماره ملی 1223220895 دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 94/29متر مربع پالک شماره 910  اصلی واقع در بخش 

د و ثبت خوانسار 
8- رأی شماره 139560302011000308 مورخ 1395/03/10 آقای مصطفی 
معصومی فرزندسید جعفر بشماره شناسنامه340صادره خوانسار دارای 
شماره ملی 1229555684 در ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 218/5 متر 
مربع پالک ش��ماره 4 فرعی از 1847 اصلی واقع در بخش دو ثبت خوانسار  

خریداری از مالک رسمی کوکب هدایتی 

9- رأی ش��ماره 139560302011000325 م��ورخ 1395/03/19 آق��ای 
سید علی دهقانی فرزند سید ابوالقاسم  دارای ش��ماره ملی 1220045624 
 صادره خوانس��ار در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکقطعه زمین مسکونی
  به مس��احت 400/58 مت��ر مربع پ��الک 2 فرع��ی از 238 اصل��ی واقع در

  بخ��ش ی��ک ثب��ت خوانس��ار خری��داری از مالک رس��می س��ید مهرداد 
حبیبی 

10- رأی شماره 139560302011000327 مورخ 1395/03/19 آقای سید 
محمدرضا دهقانی فرزند سید ابوالقاسم  دارای شماره ملی 1220033472 
 ص��ادره خوانس��ار در س��ه دان��گ مش��اع از شش��دانگ یکقطع��ه زمین 
 مس��کونی به مس��احت 400/58 مت��ر مربع پ��الک 2 فرع��ی از 238 اصلی 
 واقع در بخش یک ثبت خوانس��ار خریداری از مالک رس��می س��ید مهرداد 

حبیبی 
11-  رأی ش��ماره 139560302011000329 م��ورخ 1395/03/19 خانم 
الهام س��ادات دهقانی فرزند س��ید ابوالقاس��م بشماره شناس��نامه 1358 
صادره خوانسار  دارای ش��ماره ملی 1229949038 در ششدانگ یکقطعه 
 زمین مس��کونی به مس��احت 58/83متر مربع پالک 2 فرعی از 237 اصلی

  واق��ع در بخ��ش یک ثب��ت خوانس��ار خری��داری از مالک رس��می س��ید 
مهرداد حبیبی 

12- رأی ش��ماره 139560302011000331 م��ورخ 1395/03/19 خان��م 
الهام س��ادات دهقانی فرزند س��ید ابوالقاس��م بشماره شناس��نامه 1358 
صادره خوانسار  دارای ش��ماره ملی 1229949038 در ششدانگ یکقطعه 
 زمین مس��کونی به مس��احت 340/78متر مربع پالک 2 فرعی از 238 اصلی 
 واق��ع در بخش ی��ک ثب��ت خوانس��ار خری��داری از مالک رس��می س��ید 

مهرداد حبیبی
13- رأی ش��ماره 139560302011000333 م��ورخ 1395/03/19 خان��م 
اس��ماعیل نیکوصفت فرزن��د فضل اهلل بش��ماره شناس��نامه 262 صادره 
 خوانسار  دارای ش��ماره ملی 1229737820 در شش��دانگ یکقطعه زمین

  مس��کونی به مس��احت 378/60مت��ر مربع پ��الک 2 فرع��ی از 237 اصلی 
 واقع در بخش یک ثبت خوانس��ار خریداری از مالک رس��می س��ید مهرداد

 حبیبی
14- رأی ش��ماره 139560302011000335 م��ورخ 1395/03/19 خان��م  
اس��ماعیل نیکوصفت  فرزن��د  فضل اهلل بش��ماره شناس��نامه 262 صادره 
خوانسار  دارای ش��ماره ملی 1229737820 در شش��دانگ یکقطعه زمین 
 مس��کونی به مس��احت 350/21مت��ر مربع پ��الک 2 فرع��ی از 238 اصلی
 واق��ع در بخش ی��ک ثب��ت خوانس��ار خری��داری از مالک رس��می س��ید

 مهرداد حبیبی 
15- رأی ش��ماره 139560302011000337 موخ 1395/03/19 آقای سید 
علی اکبر صادقی فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 26صادره خوانسار 
دارای ش��ماره ملی 1229605177 در شش��دانگ یکباب مغازه  به مساحت 
45/15متر مربع پالک شماره 7 فرعی از  1570 اصلی واقع در بخش دو ثبت 

خوانسار
16- رأی شماره 139560302011000339 موخ 1395/03/19 آقای سعید 
شاهکرمی فرزند ابراهیم بشماره شناس��نامه 235صادره خوانسار دارای 
ش��ماره ملی 1229961100 در شش��دانگ یکباب س��اختمان  به مساحت 
434/54متر مربع پالک ش��ماره 1279 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش  سه 

ثبت خوانسار
17- رأی شماره 139560302011000341 موخ 1395/03/20 آقای محمد 
امینی فرزند محمد اسمعیل بشماره شناس��نامه 40صادره خوانسار دارای 
شماره ملی 1229673318 در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 202/67متر 
 مربع پالک ش��ماره 1103 فرع��ی از 18 اصل��ی واقع در بخ��ش چهارثبت 

خوانسار
18- رأی ش��ماره 139560302011000343 موخ 1395/03/20 آقای علی 
 اکبر امینی فرزند محمد اس��معیل بش��ماره شناس��نامه 6 صادره خوانسار

 دارای ش��ماره ملی 1229695451 در شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 
217/67مت��ر مربع پالک ش��ماره 1103 فرعی از 18 اصل��ی واقع در بخش 

چهارثبت خوانسار
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وص��ول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 26 /1395/03

تاریخ انتشارنوبت دوم 1395/04/10  
م الف: 88 امامی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار   



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
 با پيكار ب��ى امان با نف��س هاي تان زم��ام آن را 

در اختيار خود گيريد.
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صاحب امتياز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
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گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

باتومی یکی از قدیمی ترین شهرهای گرجستان است که کنار دریای 
سیاه قرار گرفته و حدود140000 نفر هم جمعیت دارد.

  با توج��ه ب��ه مس��تندات تاریخی ک��ه در م��ورد این ش��هر بندری 
ساخته شده، قدمتش را به قرن چهارم پیش از میالد تخمین زده اند. 
این شهر زیبا و س��احلی عالوه بر جذب گردش��گرای خارجی، یکی 
 از مهم ترین مراکز گردش��گری برای خود گرجی ها هم به حس��اب 

می آید.
 طبیعت فوق الع��اده زیبا و معماری م��درن، افراد زی��ادی رااز اقص 
نقاط جه��ان به س��مت خودش ج��ذب ک��رده اس��ت. نزدیکی این 
 ش��هر س��احلی با مرز ترکیه نیز باعث ش��ده که خیل��ی از ایرانی ها 
با خودروی ش��خصی از طریق مرز ب��ازرگان به باتومی س��فر کنند و 
 چند روزی را در آرام��ش کنار طبیع��ت زیبا، جن��گل و دریا تجربه

 می کنند. 
این ش��هر با تلفی��ق طبیع��ت و معم��اری، فضایی مثل ش��هرهای 
 پرجاذبه اروپایی به وجود آورده و این امکان را به گردش��گر ها داده تا 
با هزینه های خیلی کمتر نس��بت ب��ه مقاصد برتر اروپ��ا، از امکانات 

تفریحی و مکان های دیدنی نهایت لذت را ببرند.

راه رفتــــن بر روی آب! سفری هيجان انگيز به شهری باستانى در دریای سياه

کمتر دانلود کنيد تا در آب صرفه جویى شود
 دانش��مند جوان علوم زمین گفت: ب��ا صرفه جویی 

در اینترنت به صرفه جویی در آب کمک کنید.
دکتر کاوه مدنی، استاد ایرانی مدیریت محیط زیست 
امپریال کالج لندن که رهبری یک گروه تحقیقاتی 
را در زمینه اثرات مراکز داده و س��رورهای اینترنتی 
 بر منابع آبی به عهده داش��ته اس��ت، گف��ت: مراکز 
و س��رورهای داده و همچنین بانک های اطالعاتی 
عمده دنیا نه تنها از آب برای خنک کردن اس��تفاده 
می کنند، بلکه با توجه به مصرف مقادیر عظیم انرژی 

فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد می کنند. 
با توجه به مصرف چرخ دنده ای آب و انرژی، مصرف 

بیشتر انرژی به معنای مصرف بیشتر آب است.
وی افزود: در حال حاضر دنی��ا با کمبود آب روبه رو 
اس��ت و برای تامین نیاز جمعیت رو به افزایش نیاز 
به افزایش۶0 درصدی منابع آب در دسترس دارد. 

با پیشرفت تکنولوژی و اس��تفاده روزافزون کاربران 
اینترنتی از س��رورها و مراکز داده انتظار می رود که 
این بخش ب��ه زودی تبدیل به ی��ک مصرف کننده 

عمده انرژی و آب بدل شود. 
این بخش به زودی گوی س��بقت در تولید گازهای 

گلخانه ای را از صنعت هوانوردی خواهد ربود.
مدنی گفت: نتایج تحقیقات ما نش��ان می دهد که 
 رد پای آبی تبادل 1 گیگابای��ت اطالعات می تواند 
به اندازه رد پای آبی 1 کیلوگرم گوجه فرنگی یا۲00 

لیتر آب باشد. 
این بدین معنی اس��ت که با صرفه جویی در مصرف 
اینترنت می توان فش��ار روز افزون ب��ر منابع آبی را 
کاهش داد. می توان به سادگی با کاهش بارگیری ها 
و بارگذاری های بی مورد اینترنتی، تماش��ای کمتر 
ویدئوها و کاهش مصارف اینترنتی تلفن های همراه 

به کاهش اثرات آبی اینترنت کمک کرد.

بازی های جام یورو 2016 را در آسمان 
ببينيد

مس��افرانی که با شرکت اسپانسر رس��می هواپیمایی، 
مسابقات فوتبال لیگ اروپا پرواز می کنند این امکان را 
خواهند داشت تا در حین پرواز یا در سالن های سی ای 
پی فرودگاه های ترکیه به تماشای پخش مستقیم این 

بازی ها بنشینند. 
همچنین مس��افران این ش��انس را خواهند داشت که 

برنده بلیت دوره نهایی مسابقات باشند. 
مسافران پروازهای بین المللی که با هواپیماهای  ایرباس

A330 یا بوئینگB777 پهن پیکر این ش��رکت پرواز 
می کنند و همچنین مسافران در سالن های سی ای پی 
 در سراسر ترکیه امکان تماش��ای زنده این مسابقات را 

خواهند داشت. 
احم��د اولموش��تور، قائ��م مق��ام بازرگانی ش��رکت 
هواپیمایی ترکیه نقطه اوج کلیه فعالیت های ش��رکت 

هواپیمایی ترکیه را ارتقا تجربیات مسافران اعالم کرد 
و اسپانسرینگ لیگ اروپایی ۲01۶ را نیز فرصتی دیگر 

در جهت این اهداف دانست.
در ای��ن خدم��ت نوآوران��ه کارت ه��ای مخصوص��ی 
به مس��افرانی که از ف��رودگاه آت��ا تورک اس��تانبول 
ب��ه چه��ار ش��هر منتخ��ب فرانس��ه س��فر می کنند 
 ارای��ه خواه��د ش��د و آن ه��ا نی��ز فرص��ت ش��رکت 
در قرعه کش��ی بلیت شرکت در مس��ابقات لیگ اروپا 

۲01۶ را خواهند داشت.

سـاخت اولين اسـکلت خارجى دنيـا برای 
کودکان 

محققی��ن اس��پانیایی موفق به س��اخت اولین 
اسکلت خارجی جهان در ابعاد کودکان شدند.

محققین مرکز تحقیقات ملی اس��پانیا، اسکلت 
خارج��ی را وی��ژه ک��ودکان مبتال ب��ه آتروفی 
 عضله نخاع ) بیماری تحلی��ل عضالنی (  تولید 
 کرده اند که کم��ک می کند ک��ودکان بر روی 

پای خود بایستند.
 این اس��کلت خارج��ی از آلومنی��وم و تیتانیوم 
س��اخته ش��ده و تقریبا 1۲ کیلو اس��ت. در هر 
پای این اس��کلت، ۵ موتور کمک��ی وجود دارد 
تا به ک��ودک کمک کند به راحت��ی گام بر دارد. 
همچنین حس��گرهایی در هر پای این اسکلت 
خارجی تعبیه ش��ده اند که کوچک ترین اقدام 
برای گام برداشتن را شناسایی می کنند تا قدم 

برداشتن کودک را به نرمی انجام دهند.
از ویژگی دیگر این وس��یله توانبخشی، قابلیت 
ب��زرگ و کوچک کردن ب��ا توجه به رش��د بدن 
کودک است. محصول جدید محققین اسپانیایی 

با یک بار شارژ می تواند ۵ ساعت کار کند.
 این نوع اسکلت خارجی در واقع از نوع سازه نرم 
به منظور تسهیل در استفاده و حرکت بهینه تر 

محسوب می شود.

کریس��تو و جنی کالده به رویای خ��ود که راه رفتن بر روی آب اس��ت 
 واقعی��ت می بخش��ند. ای��ن دو هنرمن��د در دریاچ��ه » ایزئ��و « واقع 
در لمباردی - ایتالیا - یک پل شناور به طول 3 کیلومتر  می سازند که 

از 18 جون امس��ال به مدت 1۶ روز روی آب ش��ناور است. مردم بدون 
 پرداخت هیچ هزین��ه ای می توانند تجربه راه رفت��ن بر روی دریاچه را 
داشته باشند. مسیر آبی با۲00 هزار مکعب پلی اتیلن ساخته خواهد شد.

 کاچى چهارمغز مقوی برای ماه رمضان

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

 مواد الزم برای  تهيه کاچى چهارمغز:  نبات خرد شده دو پیمانه، آرد 
دو پیمانه، هل ساییده  یک قاشق، عسل دو سوم پیمانه،کره1۵0 گرم، 
زعفران ساییده به میزان الزم،گالب یک س��وم پیمانه،گل گاوزبان دم 
کرده یک لیوان، چهار مغز گردو، بادام، پسته و فندق ریز شده یک پیمانه.

نکته: 
چهار مغز گردو، بادام، پسته و فندق ریز شده، نسبت فندق به بقیه مغزها 

نصف باشد.
طرز تهيه کاچى چهارمغز برای افطار: نبات را با ۶ پیمانه آب و عسل 
در ظرفی ریخته روی حرارت می گذاریم ت��ا جوش بیاید و نبات ها حل 

شود بعد در انتها زعفران و گالب را اضافه می کنیم.
آرد را کمی تفت می دهیم ت��ا خامی آن از بین برود بع��د کره به دمای 
 محیط رس��یده را اضافه م��ی کنیم و خ��وب آن ها را با هم یک دس��ت 
می کنیم بعد پودر هل را اضافه کرده و ه��م زده حاال نوبت اضافه کردن 

شربت می شود.
همین طور که با حرارت کم روی اجاق هست مرتب هم می زنیم تا خوب 
 داخل شربت حل ش��ود گل گاوزبان دم ش��ده را از صافی رد می کنیم 
و می ریزیم داخل ظرف و هم می زنیم تا م��واد، کمی خودش را بگیرد. 

حاال مغزها را اضافه می کنیم و هم می زنیم تا به روغن بیفتد.

 استفاده از دسـتمال های آشـپزخانه و کيسه 
پالستيک برای تازه نگه داشتن سبزیجات

این روش شاید یکی از رایج ترین روش های نگهداری 
کاهو است که شامل شستن و خشک  کردن برگ ها، 
سپس قرار دادن آن  ها روی کاغذ و بعد پیچیدن آنها 
در کاغذ ب��ا کمترین هوا و س��پس ق��رار دادن آن در 
کش��وی یخچال اس��ت. در این روش، کاغذ رطوبت 
 اضافی س��بزی ها را جذب می کند و مانع لزج شدن 
 آن ه��ا می ش��ود. کیس��ه فریزر نی��ز مان��ع گردش 
پیدا کردن ه��وای اضافه می ش��ود در نتیج��ه روند 
پالس��یدگی را کند می کند و تا ۵ روز س��بزی سالم 
می ماند پ��س از 7 روز، برخ��ی از برگ ها پالس��یده 

می شود، اما قابل خوردن است.
جعبه و دسـتمال کاغذی برای تازه نگه داشتن 

سبزیجات

در این روش، یک ظرف پالس��تیکی با کاغذ پوشیده 
می ش��ود. س��بزی ها را در آن  قرار می دهند و سپس 
 با الیه ای از کاغذ پوش��یده می ش��ود. ظ��رف را نیز 
می بندی��م جعب��ه از آس��یب رس��یدن به س��بزی 
 ها پیش��گیری م��ی کن��د. در ای��ن روش ت��ا ۵ روز 
سبزی ها سالم و تازه می ماند، پس از 7 روز برخی برگ 
ها پالسیده می شود، اما قابل خوردن خواهد بود و پس 

از10 روز غیر قابل  خوردن.
 یـک کيسـه پالسـتيکى و هـوا بـرای تـازه 

نگه داشتن سبزیجات
در این روش س��بزی ها، در یک کیسه قرار می گیرد 
کمی در آن هوا دمیده می شود، س��پس کیسه از باال 

پیچیده و با یک باند الستیکی بسته می شود. 
هوای کافی باعث تازه ماندن سبزی می شود. در این 

روش نیز سبزی ها تا 7 روز خوب و سالم می ماند.

 کتاب » نخس��تین ی��اران پیامب��ر ) ص ( « ش��رح حال 
و زندگی نامه تعدادی از ش��خصیت های برجسته صدر 
اسالم و شاگردان ممتاز مکتب انس��ان ساز پیامبر عالی 
قدر اسالم اس��ت که نکات برجس��ته و فراز های جالب 
زندگی پر  افتخار و درخشان آنان به سبک داستان و در 
عین حال توام با تجزیه و تحلیل خاصی به رشته تحریر 
 در آمده اس��ت. نویس��نده کتاب ؛ » خالد محمد خالد « 
 ب��ا س��بک ن��گارش جال��ب و دلپذی��ری ک��ه دارد در 
داس��تان هایش که نوع��ا درباره ش��خصیت های بزرگ 
اسالمی و متکی به منابع تاریخی است، پابه پای قهرمانان 
داستان پیش می رود و نقاط حساس و درخشان زندگی 
آنان را با قلم توانای خود به طرز زنده ای ترسیم می کند.

گفتنی اس��ت کتاب پیش رو در واقع ترجمه و گزیده ای 
است از کتاب عربی » رجال حول الرسول « که شرح حال 
و زندگی نامه شصت تن از یاران  پیامبر ) ص ( است، اما 

در این کتاب تنها ترجمه زندگی نامه هجده نفر از آن ها 
گرد آمده است.

درقسمتی از این کتاب می خوانیم:
» انس��انیت و پیامبری به طرز خیره کننده و اس��تواری 
در وجود محمد ) ص ( در هم آمیخته بود. کس��انی هم 
 که در پیامبری او اظهار ش��ک کرده اند نتوانسته اند چه 
در عظمت و چه در صفای جوهر و پاکی انسانیت او شک 
بکنند. خدایی که بهتر م��ی داند لباس مقدس پیامبری 
را بر تن چه کسی بپوشاند، چنان انس��انیتی به امزاج او 
در هم آمیخته بود ک��ه او را در باالترین حد علو و بلندی 
مرتبه و درستکاری که ممکن اس��ت، بشری دادگر قرار 

داده بود... «
کتاب » نخستین یاران پیامبر) ص ( « به تالیف» مهدی 
 پیش��وایی « را انتش��ارات بهار دل ها  در قط��ع وزیری 

و شمارگان دوهزار نسخه چاپ و منتشر کرده است.

 حمید فرخ نژاد بازیگر کشورمان از مردم برای دیدن فیلم سینمایی 
» ایس��تاده درغبار « که روایتی از زندگی حاج احمد است، دعوت 
کرد. فرخ نژاد با انتشار تصویری از پوستر این فیلم در صفحه شخصی 
اینستاگرامش نوشت: به یاد مردان بزرگ تاریخ این مرز و بوم، شما را 

به دیدن این فیلم ارزشمند دعوت می کنم.

 روش هایى برای تازه 
نگه داشتن سبزی خوردن 

برای یک هفته

نخستين یاران پيامبر )ص(

ایستاده در غبار را به یاد مردان بزرگ 
تاریخ این مرزو بوم ببينيد

 
در این مطلب می خواهیم س��بزیجاتی را به ش��ما 
معرفی کنیم که می توانید پس از یک بار اس��تفاده 
آنها را روی کانتر آش��پزخانه تان دوباره سبز کنید 
 و از خ��وردن این گیاهان و س��بزی و زیبایی ش��ان 

) به صورت کامال خانگی ( لذت ببرید.
پياز و پيازچه

روش اول: در کمت��ر از پن��ج روز می توانی��د یک 
پیازچه کامل را از تکه ای از آن پرورش دهید. ریشه 
پیازچه که کمی ساقه دارد را در یک لیوان کوچک 

آب قرار دهید.
 در عرض چند روز پیازچه های تازه خواهید داشت.

روش دوم: در بدن��ه ی��ک قوط��ی پالس��تیکی 
 س��وراخ هایی با فاصل��ه دو س��انتی متر ایجاد کرده 

و در آن خاک ریخته و دم پیازهایی که جوانه زده اند 
را از این سوراخ ها بیرون بگذارید.

 بعد طبقه طبقه خاک و پیازها را تا باال بچینید. 
از جوان��ه ها می توانی��د به عنوان پیازچه اس��تفاده 
کنید یا بگذارید برای روز مبادا بزرگ شده و به پیاز 

تبدیل شوند.
روش سـوم: ریش��ه دورانداختنی پیاز را در یک 
گلدان یا مستقیما در خاک بیرون بکارید تا مجددا 

رشد کند.
سير

وقتی سیر شروع به جوانه زدن و سبز شدن می کند، 
به جای دور انداختن این جوانه ها، می توانید آنها را 
در یک لیوان که مقدار کمی آب در آن اس��ت، قرار 

دهید و جوانه سیر پرورش دهید. نحوه کاشت ته مانده سبزیجات در خانه ) 1 (
جوانه ها عطر و طعمی بسیار خفیف تر از حبه های 
 سیر دارند و برای ساالد و پاستا یک چاشنی عالی

 هستند.
برگ هویج

 انته��ای هوی��ج را ک��ه معم��وال ج��دا می کنید 
و دور می اندازید، در ظرفی که مقدار کمی آب دارد 
گذاشته و ظرف را زیر یک پنجره نورگیر قرار دهید 
تا برگ هویج هایی داشته باشید که در عین ظاهر 
زیبایی که دارند، می توانید از آنها به عنوان چاشنی 

و در ساالد استفاده کنید.
کاهو

 اگر ی��ک انتهای کاهوی دس��ت نخ��ورده دارید، 

 آن را در یک کاس��ه با مقدار کم��ی آب قرار داده 
و در جلوی پنجره بگذارید. 

در عرض ح��دود دو هفته برگ ه��ای جدید آن را 
خواهید دید و در س��ه تا چهار هفته به طور کامل 

رشد می کند.
قارچ  

س��اقه ق��ارچ را در خاکی که مقداری کمپوس��ت 
دارد، بکارید. می توانید از پودر قهوه نیز اس��تفاده 
کنید و آنه��ا را در یک محیط مرط��وب ) ترجیحا 
 جای��ی ک��ه در طول ش��ب خن��ک باش��د ( قرار

 دهید.
 در عرض چند روز س��اقه ها ش��روع به جوانه زدن 

می کنند و سر و ریشه جدید درمی آورند.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 

