
معاون وزیر امور خارجه کشورمان می گوید: »تحریم ها روی کاغذ برداشته شده اما 
هنوز عمال همه آنها برداشته نشده  است که بخشی  از این روند  به دلیل شرایط است 
و  بخش دیگر به دلیل شیطنت آنها و ایرادات زیادی است که ما هم اعتراضات مفصلی 

به طرف مقابل کرده ایم.«
 سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان و رییس 
ستاد اجرای برجام در نشست خبری در باشگاه خبرنگاران گفت: »طی یکسال گذشته 

بد عهدی هایی را در اجرای برجام شاهد بوده ایم.«
وی در ادامه افزود: »غنی سازی ما یک چش��م انداز ١٥ ساله دارد که به آژانس ارائه 
شده است.« معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: »تحریم های مرتبط با هسته ای 

برداشته شده و نه غیر هسته ای که تحریم های اولیه و حقوق بشری جزو آنهاست.«
عراقچی ادامه داد: »تحریم ها روی کاغذ برداشته شده اما هنوز عمال همه آنها برداشته 
نشده است که بخش��ی به دلیل شرایط است و بخش��ی هم  به دلیل شیطنت آنها و 

ایرادات زیادی است که ما هم اعتراضات مفصلی به طرف مقابل کرده ایم.«
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: »تحریم های برداشته شده آثار خود را نشان 

نداده اما بدان معنی نیست که هیچ بخشی از آنها عملی نشده باشد.«
معاون وزیر امور خارجه گفت: »گشایش هایی که صورت گرفته و آنهایی که  هنوز 
صورت نگرفته و موانع موجود را در گزارش به مجلس آورده ایم با این وجود با زمانی 

که گشایش ها در زندگی مردم تاثیر بگذارد هنوز فاصله داریم.«
عراقچی ضمن انتقاد از عملکرد آمریکایی ها در اجرای برجام گفت: »آمریکایی ها از 
عوامل بیرون برجامی کمال سوء استفاده را  کرده و فضای مخربی را در حوزه مالی 
و بانکی پس از برجام  ایجاد کرده اند.« وی گفت: » مش��کالت و موانع غیر برجامی 
است که تاثیر خود را بر برجام گذاشته است.« عراقچی افزود: »توافق برنامه عمل با 
FTAF منوط به حفظ امنیت ملی و تطابق آن با منافع ملی و سیاست های ما خواهد 
بود که شرط ما در توافقنامه بوده است.« مذاکره کننده ارشد کشورمان در گفتگوهای 
هسته ای ایران و گروه ١+٥ گفت: »استفاده از سیستم مالی و مبادالت دالری آمریکا 
هم در مذاکرات برجام بود اما آنها زیر بار نرفتند.« وی افزود: »آلترناتیوی برای برجام 
نیس��ت و ترامپ یا هر کس دیگر فکر مذاکرات مجدد درباره برجام را از س��ر بیرون 
کند.« عراقچی درباره تفاهم   خرید هواپیماهای ایرب��اس و بویینگ گفت: »فروش 
هواپیما لغو شود برجام نقض شده است، البته رییس جمهور آمریکا گفته  است که 

این قانون را وتو می کند.«
ریی��س س��تاد اج��رای برج��ام در ای��ن نشس��ت گف��ت: »کس��انی در داخ��ل 
و بیش��تر در خ��ارج نمی خواهند برجام عملی ش��ود چراک��ه از آن ش��رایط رانت 
های خ��ود را برده ان��د و مقاومتش��ان طبیعی اس��ت.« عراقچی درب��اره تغییرات 
 انج��ام ش��ده در رآکت��ور اراک گفت: »بی��ن قطعه قطعه ک��ردن رآکت��ور اراک و

بتن ریزی آن مخیر بودیم که دوستان سازمان انرژی اتمی بتن ریزی را برای 
حفظ دستگاه و استفاده از آن در موزه پیشنهاد 

 دادند اما متاس��فانه برخ��ی در ترفند
 رسانه ای آمریکا گیر 

افتادند.«

وی درباره رفع اختالفات موجود درباره نحوه اجرای برجام نیز گفت: »کمیس��یون 
مشترک اجرای برجام سه شنبه در وین برگزار می شود که بحث اصلی انجام تعهدات 
 طرف مقابل اس��ت و تالش می کنیم برای تعهدات انجام نش��ده آنه��ا راه حل ها را 
پیدا کنیم. اگر نقض »فاحش« برجام صورت گیرد باید اقدام کرد که البته تدبیر در 
این خصوص با هیئت نظارت بر برجام است که تاکنون وظیفه خود را به خوبی انجام 

داده است.« 
عراقچی تاکید ک��رد: »وزارت خزان��ه داری آمریکا در اجرای برج��ام نه تنها مثبت 
عمل نکرده اس��ت بلکه نقش مخربی نیز ایفا می کند. اینکه چ��ه زمانی بد عهدی 
در برجام نقض برجام تلقی می ش��ود تشخیصی اس��ت که  بر عهده  هیئت بررسی 
نظارت بر برجام است.«عراقچی گفت: »برخی از خطوط قرمز رهبری در مذاکرات 
 قابلیت تحقق یافتن نداشت و با صداقت و شفافیت به مقامات تصمیم گیرنده  نظام 
خ��ود  س��ر  م��ا  و  ب��ود  آنه��ا  ب��ا  تصمی��م  و  ش��د  م��ی  گ��زارش 
ش��ده  انج��ام  عم��ل  براب��ر  در  نظ��ام  ک��ه  نکردی��م   کاری 
قرار بگیرد که یک نمونه آن را خود رهبری گفتند. یکی لغو همه تحریم ها که ایشان 
تاکید داشتند اما برخی از آنها  لغو و اجرای بخشی  از آن متوقف شد. دستور این شد 

که عیبی ندارد تحریم های دیگر لغو شود و تحریم های کنگره متوقف شود.«
وی درباره صحبت های علی اکبر والیتی در خصوص محقق نشدن 9 بند نامه مقام 
معظم رهبری، گفت: » مدعی هستم که هیچ یک نقض نشده است. بعضی شروط 
قبل از اجرای برجام بوده که محقق شده و برخی هم پس از اجرای آن است که مقید 

بودیم همه آنها رعایت شود که هیئت نظارت درباره آن نظر می دهد.«
عراقچی در ادامه گفت: »ما کارخانه تولید آب س��نگین داریم که سالی 2٥ تن 
تولید می کن��د و از همین حاال ١30 ت��ن برای رآکتور اراک ذخی��ره کرده ایم و 
مابقی را می فروشیم که مشتری را در زمان خود خواهد یافت. اصراری به فروش 

نداریم. بانک مرکزی به همه اموال آب سنگین به آمریکا 
دسترسی دارد ممکن است خارج��ی خ��ود 
با مش��کل روبرو ش��ده تبدیل ارز به ارز 
گذشته اعالم کردند باش��د. هفت��ه 
دالر از دارایی ایران که ٥0 میلیارد 
ش��ده  دس��ترس آزاد  در  و 
احتم��اال ایران اس��ت  ک��ه 
دارایی ما در چین 30 میلی��ارد 
حس��اب  نکرده اند.«را 

عراقچی: 

تحریم ها به دلیل شیطنت طرف مقابل عمال برداشته نشده است
عضو هیئت نظارت بر برجام با اشاره به سالگرد توافق برجام گفت: آمریکایی ها 
به تعهدات خ��ود در برجام عمل نکرده اند، تحریم ها به طور کامل برداش��ته 
نش��ده و متاس��فانه برخی ش��روط مقام معظم رهبری هم در برجام رعایت 

نشده است.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس،  علی اکبر والیتی مشاور عالی مقام 
معظم رهبری که در اجالس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه 
اسالمی س��خن می گفت در خصوص این حزب اظهار داشت: من هر زمانی 
در مجموعه موتلفه اس��المی حضور پیدا می کنم احساس می کنم در جمع 
خودی ها هستم و کمتر جمع سیاسی مانند موتلفه اسالمی است که نسبت 

به آن احساس نزدیکی فکری داشته باشم.
 عضو هیئت نظ��ارت بر برج��ام در ادامه با اش��اره به س��الگرد توافق برجام 
بیان داشت: آمریکایی ها به تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند، تحریم ها 
به طور کامل برداشته نشده و متاسفانه برخی شروط مقام معظم رهبری در 

برجام رعایت نشده است.
وی افزود: اوباما باید بنویسد که تحریم ها برداش��ته شود اما برخالف تعهد 
آنها، هنوز اوباما این کار را انجام نداده است. ما به تعهدات خود قبل از زمانی 
 که مش��خص کرده بودند عمل کردیم اما متاس��فانه طرف های غربی هنوز

  تحری��م ه��ا را برنداش��ته ان��د. والیت��ی تصری��ح ک��رد: هم��ان گونه که 
مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند آمریکایی ها شاید تحریم های هسته ای 
را بردارند اما به بهانه های دیگر بازهم  تحریم ها را از س��ر می گیرند که این 
موضوع مورد قبول ایران نیست. هدف از برجام این بود که ما برخی کارهای 

 هس��ته ای را محدود کنیم وطرف مقابل تس��هیالت مختل��ف را برای ایران
 فراهم ک��رده  و تحریم ه��ا را بردارد تا مش��کلی در ارتباط��ات به خصوص 

ارتباطات اقتصادی نداشته باشیم اما هنوز تعهدات آنها عملی نشده است.
وی با اش��اره به موقعیت جمهوری اس��المی در منطقه بیان داش��ت: ایران 
اسالمی امروز مقتدر تر از هر زمانی است و بعد از اسالم هیچ گاه اقتدار امروز را

  نداش��ته ایم.  مردم با اعتقادات خ��ود در میدان حضور دارن��د و این روزها 
می بینیم برای دفاع از حرم و اعزام به عنوان مدافعان حرم صف می بندند و 

این همان ارزش هایی است که حکومت را قدرت می بخشد.
مشاور عالی مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به وضعیت عراق گفت: کمر 
داعش در فلوجه شکست ، عراق تثبیت ش��د و آیت ا... العظمی سیستانی به 
میدان آمدند. عراق یکی از مهم ترین کشورهای عربی است و در قضیه اخیر 
که عده ای با تحصن به دنبال تغییراتی بودند  قانون باید رعایت می ش��د و 

همین گونه نیز شد.
وی در ادامه با اش��اره به تحرکات کردها در منطقه اظهار داشت: آمریکایی 
ها در منطقه به دنبال تقویت کردهای سوریه و اتصال آنها به کردهای عراق 
و دیگر کشور ها و تشکیل کردستانی مستقل هستند که این خطری بالقوه  

است. اگر کردها مستقل شوند اسراییل دومی شکل می گیرد.
والیتی خاطر نشان کرد: خوش��بختانه امیدواری ما نس��بت به مقاومت در 
منطقه بیش از گذشته است،  آینده کش��ور و منطقه را آنهایی رقم می زنند 
که در خط مقاومت حرکت م��ی کنند و ما همچن��ان در کنار خط مقاومت 

خواهیم بود.

عضو هیئت نظارت بر برجام در اجالس حزب موتلفه:

برخی شروط رهبری در برجام رعایت نشده است

5

به در بس��ته می خورن��د! راه به 
جای��ی نمی برند! دس��ت خالی 
برمی گردن��د خانواده هایی که 
در بازار پوش��اک ای��ن روزهای 

شهر، به دنبال پوششی مناسب 
با معیارهای اس��المی - ایرانی 
می گردند. ب��ازار ب��ه آنها روی 

خوش نشان...

عرضه مانتوهای هنجارشکن
در فروشگاه های شهر
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به گزارش خبرگزاری تس��نیم از اصفهان، از نطنز 
و اردس��تان اخباری مبن��ی بر قطعی مک��رر آب و 
آبرسانی سیار به تعدادی از روستاها شنیده می شود 
و از مناطق جنوبی استان همچون دهاقان صحبت 
از بحران کمبود آب است. در این میان افت فشار آب 
در مناطق مختلف شهر اصفهان نیز گواهی بر کمبود 
شدید آب در فصل گرماست. شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در این شرایط از مردم صرفه جویی 
در میزان مصرف آب را درخواست می کند و براساس 
گفته های هاش��م امینی مدیرعامل آبفای اس��تان 
اصفهان صرفه جویی در پیک مصرف آب می تواند 
به گذر از مرحله قطع و جیره بندی آب منجر شود. 
وی به لزوم  صرفه جویی 20 ت��ا 2٥ درصدی مردم 
در فصل تابستان اش��اره می کند و می گوید: مسلم 
است که در فصل تابستان با افزایش دما تقاضا برای 
مصرف آب بیشتر می ش��ود، درصورتی که میانگین 
بارندگی در کشور حدود 200 میلی متر و در استان 

اصفهان بین...

برگزاری اولین دوره  مسابقات جام ملی سرعت پهپادها

بر بام ایران اتفاق می افتد

اصفهان، مقام نخست صنعت را در 
کشور دارد

ارتباطاتی که به داد اردوغان رسید؛

باز هم پای اینترنت در میان بود!

اصفهان طالیی می شود
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

آب اصفهان »سخت«  است
نه »آلـوده«

مردم، مصرف آب را در تابستان 
مدیریت کنند

شهردار اصفهان گفت: شهرداری در حال برنامه ریزی برای 
آغاز یک دوره اقتصادی نوین با عنوان »اقتصاد تجربه« در 
کالن شهر اصفهان اس��ت. مهدی جمالی نژاد با بیان این 
مطلب اظهار کرد: اقتصاد تجربه به عنوان چهارمین دوره 

اقتصادی پس از دوره های کشاورزی، صنعتی و خدماتی 
مطرح شده و رویکرد متفاوتی نس��بت به همه ذی نفعان 
شهر به ویژه شهروندان و گردش��گران دارد. وی افزود: در 

اقتصاد تجربه، هر فروشنده یا خدمت دهنده ای...

شهردار اصفهان:
 شهروندان اصفهانی

بازیگران »اقتصاد تجربه« شوند

دولت پول ملت را از حلقوم دزدان 
بیرون می کشد 

با برگزاری نمایشگاه طال و جواهر در نصف جهان؛
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شبکه اسکای نیوز از کشته ش��دن یک تن و زخمی شدن 
چند تن دیگر در ایروان در جریان حمله مردان مس��لح به 
چند پاسگاه پلیس خبر داد.به گزارش ایسنا، شبکه اسکای 
نیوز عربی اع��ام کرد در عملیات مذکور که توس��ط چند 
خلبان  ارتش ارمنستان صورت گرفت یک تن کشته شد.در 
این حمله ک��ه در منطقه ای در نزدیکی ای��روان، پایتخت 
ارمنس��تان صورت گرفته چند تن زخمی شدند.همچنین 

شایعاتی از کودتا در این کشور شنیده می شود.
گفته ش��ده که والری اس��یپیان، معاون ریی��س پلیس به 
گروگان گرفته شده و خلبان های ارمنستانی خواهان آزادی 
یکی از هم قطاران شان شدند که در جریان درگیری های 
قره باغ دستگیر و زندانی شده است. همچنین تک تیراندازها 
در اطراف مقر اصلی پلیس تجمع کرده  و نیروهای امنیتی 
و خودروهای زرهی، تمامی مس��یرهای منتهی شونده به 
این منطقه را بستند و به خبرنگاران اجازه ورود به منطقه 

داده نشد. 
همچنی��ن نیروه��ای امنیت��ی اع��ام کردند مذاک��ره با 

گروگان گیرهای مسلح ادامه دارد.
  گروگان گیرها عضو گروهی هستند که ماه گذشته رهبر 
آنها به اتهام تاش برای کودتا دس��تگیر ش��ده است. آنها 
خواهان آزادی زندانیان سیاس��ی از جمله جرار سفیلیان، 
رهبر گروه مخالف دولت »ارمنس��تان جدید« ش��دند که 
پیش تر به اتهام قاچاق ساح و تاش برای کودتا دستگیر 

شده بود.
  این ف��رد تاش ک��رده ب��ا همراهی ی��ک گروه مس��لح،

 س��اختمان های دولتی ومقر رادیو و تلویزیون ارمنستان 
را به کنترل خ��ود درآورد که ناکام ماند.  گ��روگان گیرها 

همچنین از مردم خواسته اند به خیابان ها بیایند.
گروه ارمنستان جدید نیز اعام کرده که این اقدام آغاز یک 
کودتای نظامی در ارمنستان اس��ت. این درحالی است که 
نیروهای امنیتی اعام کردند این گروه مسلح و حامیانش 
ت��اش می کنند از رس��انه ها ب��رای تحریک ی��ک انقاب 

مسلحانه استفاده کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس 
شورای اس��امی در گفت وگو با خبرنگار افکار نیوز با بیان 
اینکه ط��رح تحقیق و تفح��ص از دو تابعیتی ه��ا در حوزه 
مسئوالن و مدیران ارشد در مجلس نهم هم مطرح بود، اما با 
مخالفت های برخی آقایان به نتیجه نرسید، گفت: این طرح 
 در م��اه اول کار مجلس دهم مجددا امض��ا و تقدیم هیئت 

رییسه شد.
وی افزود: اکنون یک ماه اس��ت که این طرح تحویل داده 
شده، اما هنوز تکلیف آن مشخص نیست و هیئت رییسه از 
مطرح شدن آن در مجلس ممانعت می کند. این در حالی 
اس��ت که طبق آیین نامه داخلی مجلس هر طرحی بعد از 
تحویل به هیئت رییس��ه باید ظرف 48 ساعت در مجلس 

ارجاع و پیگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: 
ممانعت هیئت رییسه از مطرح شدن این طرح در مجلس 
جای سوال دارد و نمایندگان متقاضی این طرح نسبت به 

این مخالفت اعتراض دارند.
حاجی دلیگانی اقدام هیئت رییسه مجلس را خاف قانون 
دانست و گفت: اینجانب در جلسه علنی مجلس به هیئت 

رییسه اعتراض خواهم کرد و تذکر می دهم.
به گزارش افکار نیوز برای اولین بار در جلسه علنی یکشنبه 
پنجم بهمن سال 93 ) یک س��ال و چهار ماه قبل از پایان 
دوره مجلس نهم( ۱3 نف��ر از نمایندگان در تذکری کتبی 
به حس��ن روحانی رییس جمهور خواس��تار جلوگیری از 
 ادامه فعالیت مسئوالن دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم

شدند.
در این تذکر ضم��ن تاکید بر عزل و برکن��اری مدیران دو 
تابعیتی تاکید شده بود که متاس��فانه شاهد هستیم یکی 
از مسئوالن ارش��د دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف 
از کشور آمریکاست در اختیار داش��تن مشاغل و مناصب 
حس��اس دولتی، سیاس��ی و اقتصادی توس��ط افرادی با 
تابعیت دوگانه می توان��د مخاطره آمیز بوده و کش��ور را با 
چالش مواجه کند و ش��ما قطعا واقف هس��تید افرادی که 
مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کش��ورهای بیگانه 
قس��م وفاداری یاد کنند. دو روز بعد، مجید انصاری معاون 
پارلمانی رییس جمهور با ارس��ال نامه ای به مجلس که در 
صحن مجلس قرائت ش��د، وجود افراد دو تابعیتی در نهاد 
ریاس��ت جمهوری را رد کرد.این توضیح معاون پارلمانی 
رییس جمهور، نمایندگان را قانع نکرد و آنها با تهیه طرح 
تحقیق و تفحص از مس��ئوالن دو تابیعتی دولت، خواستار 

اقدام قانونی و نظارتی مجلس در این زمینه شدند.

حجت االسام حسن روحانی صبح دیروز در جمع مردم کرمانشاه با 
بیان اینکه حل مشکل بیکاری به دست مردم امکان پذیر است،  اظهار 
کرد: ما باید در کشور رونق اقتصادی ایجاد کرده و راهی جز تحقق 
اقتصاد مقاومتی هم نداریم. ما باید شرایط را برای کار و فعالیت در 

کشور آماده کنیم.
اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:

 متاس��فانه عده ای تنها راهی که بلد هس��تند این است که با 
صدای بلند س��یاه نمایی کنند. این عده بسیار اقلیت صدای بلندی 
دارند و کار بزرگی که ملت انجام داده را نمی بینند. ملت ما یک زمانی 
دست تجاوز عفلقیان را قطع و امروز هم با برجام دست ابرقدرت ها، 

صهیونیست ها و آمریکا را قطع کرد.
 مگر کسی پیدا می شود که از قطع شدن دست ملت، تثبیت 
حق هسته ای و از بین رفتن تحریم ها ناراحت باشد؟ ما در گذشته 
مجبور بودیم از طریق صرافی ها پول را جابه جا کنیم، اما امروز این 
مشکل حل شده و از طریق بانک ها این کار را انجام می دهیم.کسانی 
بودند که در پس تحریم، دنبال دزدی اموال مردم بودند و 2 میلیارد 
و 700 میلیون تومان پول مردم را بردند که البته دولت این پول را از 
حلقوم آنها بیرون می کش��د و در برابر تجاوز به اموال مردم یک آن 

درنگ نمی کند.
 مردم منتظر حکم بازگشت اموال به خزانه هستند. مگر مردم 

فراموش می کنند به بهانه تحریم، اموال آنها را غارت کردند.
}با اشاره به تحوالت منطقه{ ما در کنار کشورهایی هستیم 
که هنوز فکر می کنند با کودتا می توان قدرت را جابه جا کرد و با تانک 
و توپ و هواپیما یک حکومت منتخب مردم را س��رنگون کرد. آنها 
هنوز به این نقطه نرسیده اند که دوران کودتا و تحمیل توپ و تانک 
به مردم س��ر آمده اس��ت. امروز تنها صندوق رأی می تواند راه حل 
مشکل برای ایران، ترکیه، سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن باشد.

 م��ردم ایران هرگاه می خواهند س��خن خ��ود را به جهانیان 
برسانند پای صندوق آرا می شتابند. امروز منطقه با مشکل تروریسم، 
اش��غالگری و صهیونیس��م مواجه اس��ت. ما ه��م در منطقه رژیم 
کودک کش داریم و هم رژیم کودک صفت. رژیم های کودک صفت 
دنبال الشه مردگان متعفن تروریسم هستند و با هواپیما مردم بی 

گناه یمن را به خاک و خون می کشند.
 ما باید مشکات را با وحدت، ایستادگی،  والیت فقیه، اتحاد و 
پرچم اسام، اتحاد و وحدت امت اسامی حل کنیم. ملت ایران در 

صف مقدم مبارزه با تروریسم و اشغالگران هستند.
 مردم ایران دارای نقاط قوت فراوانی از قبیل فرهنگ بزرگ، 
دین باوری، وطن دوس��تی، سرمایه انس��انی و منابع طبیعی غنی، 
جایگاه مهم جغرافیایی بوده و دارای یک نظام مردم ساالر با هویت 
ایرانی و اسامی هس��تند. در عین حال ما کاستی ها و مشکاتی از 
قبیل آب، محیط زیس��ت، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط 

کسب و کار، حمل و نقل و مشکات منطقه و جهانی داریم.
من اجازه می خواهم یک نکته مهم بگویم و آن مسئله ای است 

که در روزهای اخیر تحت عنوان پرداخت های نا متعارف مطرح شد 
با کمال صراحت می گویم متاسفانه در سال های گذشته تخلفاتی 

در تمام دستگاه های کشور انجام شده است.
دس��تگاه های نظارتی می بایس��ت مس��ائل را ح��ل و فصل

 می کردند، اما به وظایف خود عمل نکردند که باید با دقت بیش��تر 
مسئله را دنبال کنند.

 برای حل مشکات زیس��ت محیطی و ریزگردها به اقدامات 
محلی و همکاری های منطقه ای نیاز داریم.

با مق��ررات و اقدامات ف��وری جل��وی ادام��ه پرداخت های
غیر متعارف را خواهیم گرفت.همه قوا و نهادهای نظارتی به وظایف 

خود دقیق و به هنگام عمل کنند.
این دولت که تورم را تک رقمی کرد، رونق را هم با کمک مردم 

بر خواهد گرداند.
راه حل مشکات، شفافیت اس��ت. نباید تخلف چند نفر را به 
عموم مدیران خدوم نسبت داد. با بزرگ کردن تخلف عده ای اندک 
و انتشار چند فیش حقوقی، مردم دزدی های میلیاردی در گذشته 

را فراموش نمی کنند.
قبل از دولت یازدهم تنها روزانه دو میلیون لیتر بنزین یورو 4 
تولید می ش��د، اما در دولت یازدهم به 25 هزار لیتر در روز رسید تا 
مردم بتوانند در هوای سالم تری زندگی کنند. در گذشته 43 درصد 
از نیروگاه های کشور از طریق س��وخت مایع فعالیت می کردند، اما 
طی این مدت تحولی ایجاد شده و هر روز مصرف سوخت مایع کمتر 
می شود.سال گذشته ۱8درصد و تا پایان امسال ان شاء اهلل استفاده 
از سوخت مایع به 9 درصد خواهد رسید.اینها تنها بخشی از کارهایی 

است که برای حل مشکات محیط زیست انجام داده ایم.
من در مصاحبه ای به طور مفصل این موضوع را به مردم خواهم 
 گفت که جریان حقوق ه��ای غیر متعارف چه بوده اس��ت و ما باید 

همه با هم با این تخلفات مبارزه کنیم.
}با اش��اره به حقوق های نامتعارف{ متاس��فانه شکاف ها و 
نقطه های مبهمی در قوانین ما وجود داشته که ابتدا باید آنها را اصاح 
کنیم.دولت اقدامات فوری برای حل این مشکات انجام داده که به 

مردم آنها را خواهیم گفت.
 راه حل مشکل تخلفات این است که دست به دست هم دهیم 

و با آنها مبارزه کنیم . مشکات با شعار و شعر حل نمی شود.
 ما لوایح الزم را برای مقابله با حقوق های نامتعارف به مجلس 
شورای اسامی ارایه می دهیم، راه حل این مشکل شفافیت، اجرای 
قانون و اقدام دسته جمعی همه ماست. ما با حمایت اکثریت قاطع 

مردم و رهبر انقاب این مشکل را حل می کنیم.
 در کش��ور مجم��وع حق��وق بگی��ران از جمل��ه کارکنان و 
بازنشستگان حدود 8 میلیون نفر هستند از میان آنها ۱00، 200 یا 
300 نفر تخلف کرده اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمتکش 
هستند. بنابراین نباید تخلف چندصد نفر را به سایرین تعمیم دهیم.

 اگر تخلفی انجام شده به این معنا نیست که دزدی های گذشته 
را فراموش کنیم. اگر کسانی هستند که می خواهند مسئله فیش های 
حقوقی را ادامه دهند تا دزدی های گذشته فراموش شود، مردم این 
دزدی ها را فراموش نمی کنند و از دادگاه می خواهند که این دزدان 

را به سزای اعمال شان برسانند.
مردم تخلف 3 هزار میلیاردی و ۱2 هزار میلیاردی را فراموش 
نمی کنند. آمریکا 2 میلیارد دالر از اموال ملت را به خاطر اهمال چند 
 س��ال پی��ش می خواهد بب��رد. م��ردم ما ای��ن قص��ور را فراموش 

نمی کنند.
 دولت قول می دهد مسئله حقوق های نامتعارف را حل کند. در 
عین حال دولت تخلفات س��ال های گذش��ته و مبارزه با فساد را به 

عنوان یک اصل اساسی از یاد نمی برد.

حاجی دلیگانی مطرح کرد:کودتا در ارمنستان؟

ممانعت هیئت رییسه از تحقیق 
وتفحص دو تابعیتی ها در مجلس

پارلماننگاه 

قاب روز

196 روز با پرونده سفارت عربستان؛

متهمان به ایستگاه محاکمه رسیدند

۱2 دی ماه سال گذشته لیست افرادی که به ادعای رژیم آل سعود به اتهام 
فعالیت های تروریستی اعدام شده بودند در خروجی رسانه ها قرار گرفت 
و در این میان نام آیت ا... باقر نمر روحانی برجس��ته ش��یعه نیز به چشم 
می خورد تا کلکس��یون اقدامات جنایتکارانه و خیانت آلود رژیم منحوس 

سعودی تکمیل شود.
ماجرای تعرض به سفارت عربستان چه بود؟

پس از اعدام آیت ا... نمر، جهان تشیع و تسنن که هنوز داغدار فاجعه منا 
بود در سراسر جهان، جنایت آل سعود را محکوم کردند. 

در برخی از شهرها و کش��ورها به نش��انه اعتراض،تجمعات آرامی شکل 
گرفت. در تهران نیز بنا بود تجمعی مردمی در میدان فلسطین شکل گیرد، 
اما در نیمه شب۱3 دی ماه عده ای در تهران و مشهد در اقدامی که آن را 
اعتراض به اقدام رژیم آل س��عود عنوان کردند، مقابل ساختمان سفارت 
عربستان و کنسولگری س��عودی تجمع نمودند. برخی این افراد با وجود 
مقاومت پلیس ضد شورش در تهران، درب سفارت عربستان را شکسته و 
وارد آن شدند و پس از آتش زدن بخشی از سفارت و شکستن در ورودی، 

برای لحظاتی وارد محوطه سفارت شدند؛ 
 اگرچ��ه ش��عله ای��ن خش��م خیل��ی زود ب��ا تدابی��ر نیروه��ای قضایی
  و انتظام��ی خام��وش ش��د ول��ی جمه��وری اس��امی ایران ب��ه دلیل

  ای��ن اق��دام خودس��رانه ع��ده ای، ب��ه نق��ض قوانی��ن بی��ن الملل��ی 
محکوم گردید.

محکومیت تعرض به سفارت عربستان از سوی وزارت امور خارجه
وزارت خارجه ایران فورا ضمن محکومیت این اقدام در بیانیه ای بر ضرورت 
تامین امنیت اماکن دیپلماتیک عربس��تان س��عودی در تهران و مشهد 
مقدس تاکی��د و اعام کرد  که با درک احساس��ات پاک مردم مس��لمان 
کشورمان خواستار جلوگیری از هرگونه تجمع در مقابل این اماکن است.
قطع رواب�ط دیپلماتیک ایران و عربس�تان و ادعاهای واهی

 آل سعود
عادل الجبیر وزیر امور خارجه س��عودی نیز س��اعاتی بعد از این اتفاق در 
یک نشس��ت خبری با ادعای اینکه تاریخ ایران پر اس��ت از نقض جایگاه 
هیئت های دیپلماتیک در این کشور، گفت: عربستان روابط دیپلماتیک 

خود را با ایران قطع می کند.
دستگیری 40 نفر از متعرضان به سفارت سعودی ها

دادس��تان عمومی و انقاب ته��ران نی��ز ف��ردای آن روز در گفت وگو با 
خبرگزاری میزان اعام کرد که تاکنون 40 نفر از کس��انی که در ورود به 
ساختمان س��فارت سعودی نقش داشتند شناس��ایی و دستگیر شده اند. 
 همچنین تحقیق��ات برای شناس��ایی دیگر اف��راد موثر در ای��ن حادثه

 ادامه دارد.حجت االس��ام و المس��لمین اژه ای نیز همان روز در نودمین 
نشس��ت خبری خود ضمن محکومیت این اتفاق، اقدام صورت گرفته در 
مقابل سفارت عربستان  را خاف قانون دانست و گفت: گر چه غیرت مردم 
مسلمان ایران نسبت به جنایت های سعودی  به جوش آمده، اما ما باید در 

کشور هر کاری را که انجام می دهیم مطابق با قانون باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: جنایت های آل سعود چیزی نیست که 

با این گونه اقدامات بتوان دل مسلمانان را نسبت به آن تسلی داد.
کیفرخواست 48 نفر از متهمان صادر شد

 در نهای��ت 22 فروردی��ن س��ال ج��اری س��خنگوی ق��وه قضایی��ه در
 نود و چهارمین نشست خبری خود از صدور کیفرخواست برای 48 نفر در 
این پرونده خبر داد و گفت: در این پرونده ۱2۱ نفر جلب ش��دند که برای 
آنها قرار وثیقه یا بازداشت موقت یا قرار تامین دیگری صادر شد و 26 نفر 
دیگر در این رابطه احضار شدند که برای برخی از آنها قرار وثیقه صادر شد 

و  برخی دیگر نیز آزاد شدند.
28 تیر، زمان رسیدگی به پرونده 21 نفر از متهمان

حاال ۱96 روز از این اتفاق گذشته و آن طور که قاضی حسینی سرپرست 
مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داده است، امروز )28 تیرماه( جلسه 
رس��یدگی به اتهامات 2۱ نفر از متهمان این پرونده در شعبه ۱060 این 
مجتمع برگزار می ش��ود تا باز هم برگ زرینی از قاطعیت دستگاه قضا در 
برخورد با پرونده هایی که امنیت و آس��ایش عمومی را بر هم می زند ورق 
بخورد. هرچند به گفته س��خنگوی قوه قضاییه موضوع حمله به سفارتی 
در یک کش��ور بی س��ابقه نبوده و حتی علی��ه س��فارتخانه های ایران در 
طی سال های گذش��ته هم مواردی صورت گرفته، اما هیچ کجا به مانند 

جمهوری اسامی ایران به این قاطعیت برخورد نمی شود. 

روحانی: 

دولت پول ملت را از حلقوم دزدان بیرون می کشد 

سفر رییس جمهور به کرمانشاهتشییع پیکر شهید آتش نشان علی قانعتکریم از خانواده شهید غالمرضا خلیلی شهانقیوداع با پیکر شهید مدافع حرم ابوالفضل نیکزاد
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اخبار صنعت

دهمین نمایش��گاه بین المللی طال، جواهر، سنگ های قیمتی، 
ماشین آالت و صنایع وابس��ته، از 29 تیر تا یکم مرداد امسال در 
 محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در جوار

پل تاریخی شهرستان برگزار می شود.
 این نمایشگاه در دهمین سال برگزاری، میزبان 130 شرکت کننده 
داخلی و خارجی در فضایی به مس��احت 9 هزار مترمربع درچهار 

سالن شیخ بهایی، میرداماد، نقش جهان و نصف جهان است.
17 شرکت مطرح صنعت طال و جواهر از کشورهای ایتالیا، ترکیه 
 و امارات متحده عربی در این نمایش��گاه حضور مس��تقیم دارند.

ش��رکت کنندگان داخلی نی��ز از اس��تان های اصفه��ان، البرز، 
آذربایجان غربی، آذربایجان ش��رقی، تهران، خراس��ان رضوی، 
قزوین، هرمزگان و یزد بوده و همچنی��ن نمایندگی های فروش 
کش��ورهای اتریش، هند و آمریکا در این نمایشگاه شرکت دارند. 
تولیدکنن��دگان مصنوع��ات طال، جواه��ر، نقره و س��نگ های 
قیمتی، ماشین آالت و ابزار آالت طالس��ازی، دستگاه های لیزر 
و سی.ان.س��ی، مراکز علمی و آموزش��ی و مجموع��ه های فعال 
در زمین��ه تجهی��زات و صنایع وابس��ته به ط��ال و جواهر، عمده 
ش��رکت کنندگان این نمایش��گاه را تش��کیل می دهند. حضور 
ش��رکت کنندگان کش��ورهای ایتالیا، ترکیه و ام��ارات متحده 
 عربی به صورت مس��تقیم، افزایش متراژ نمایشگاه در مقایسه با

س��ال های گذش��ته و همچنین حضور بیش��تر برندهای معتبر 
تولیدکننده ماشین آالت و ابزار طالسازی کش��ور، از مهمترین 
 تفاوت های برگزاری این دوره نمایش��گاه ط��ال و جواهر اصفهان

به شمار می آید.

معاون بازاریابی و ف��روش ذوب آهن اصفهان گفت: فرصت تحریم 
 ها بستری برای رها سازی اقتصاد کشور از وابستگی به نفت بود؛ اما

ب��ه درس��تی از آن برخ��وردار نش��دیم و اکنون صنعت ف��والد به 
 دلیل ش��رایط بازار جهانی و رکود داخلی، س��ال های س��ختی را

سپری می کند.
احسان دشتیانه در همایش »افزایش مقاومت؛ تنوع تولید« افزود: 
کاهش بهای نفت با توجه به وابستگی اقتصاد کشورمان به این ماده، 
 همچنان سیاس��ت های دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و اکنون

به دلیل محدودیت منابع، دول��ت اولویت را با پ��روژه های دارای 
پیشرفت 70 درصدی تعیین کرده است.

وی بیان داشت: رش��د منفی آمار پروانه های س��اختمانی صادره 
مربوط به امسال در مقایسه با سال گذشته، نشانه شرایط نامطلوب 
 ساختمان سازی اس��ت؛ اما تحقق صادرات 4/1 میلیون تنی فوالد

در سال گذشته، روزنه امیدی برای این بخش بود.
دشتیانه که در جمع مش��تریان این واحد صنعتی و فعاالن بخش 
ساختمان و مسکن س��خنرانی داش��ت، گفت: آمریکا برای ایجاد 
 س��پر ایمنی تولیدات فوالدی خ��ود در برابر ف��والد چین، تعرفه

232 درصدی پارسال را در س��ال جاری به 500 درصد رساند؛ اما 
درایران تعرفه 10 درصد، به 15 و س��پس 20 درصد می رس��د و 

چندان موثر نیست.
وی یادآور شد: امروز 70 درصد فوالد سازان جهان، تولید خود را به 
روش کوره بلند )همانند ذوب آهن( به بازار عرضه می کنند و بقیه، 
از کوره های قوس الکتریکی بهره می گیرن��د؛ بنابراین این روش 
موجب مصرف کمتر انرژی می ش��ود و در ایران س��هم این بخش 

17 درصد است.
معاون بازاریاب��ی و فروش ذوب آهن، میزان تولی��د این واحد را در 
سال گذشته 2/5 میلیون تن ذکر کرد و گفت: رشد 102 درصدی 
صادرات نس��بت به سال گذش��ته نیز ثبت ش��د؛ در واقع پارسال 

صادرات به دو برابر رشد رسید.
پیش از این، کش��ورهای اس��پانیا، ایتالیا، بلژیک، ع��راق، امارات، 
جمهوری آذربایجان، پرتغال، قطر، یونان، عمان، لهستان، کویت، 
ارمنستان، مصر، هند و چین، از جمله بازارهای صادراتی ذوب آهن 
معرفی ش��ده اند. وی چنین اظهار امیدواری کرد که دولت امسال 
برای حمایت از ص��ادرات، برنامه ریزی الزم را ب��ه عمل آورد و این 

سیاست موجب شد چین و ترکیه از شتاب الزم برخوردار باشند.
 دشتیانه معتقد اس��ت: دولت در افق 1404، دستیابی به ظرفیت

55 میلیون تن فوالد را پیش بینی کرده است که از این رقم، 20 تا 
21 میلیون تن باید صادر شود. درعین حال ترکیه با نداشتن مواد 
 اولیه و انرژی فراوان ای��ران، اکنون س��الیانه 18 میلیون تن فوالد
 صادر م��ی کند که ای��ن مهم، با سیاس��ت های تش��ویق صادرات

تحقق یافته است.

وزارت صنع��ت اعالم کرد: ب��ه دنبال سیاس��ت بازنگری در 
فهرس��ت کاالهای وارداتی و نوع ارز اختصاص یافته به آنها، 
واردات 82 قلم کاالی دیگر از دریافت ارز مبادله ای منع شد. 
واردات 82 قلم ردیف تعرفه  اعالم شده از این پس، از دریافت 
ارز مبادله ای منع ش��ده و واردات آنها به هر میزان که باشد، 

فقط با ارز متقاضی امکان پذیر است.
این اقالم شامل نمک معمولی، شن و ماسه دارای 95 درصد 
یا بیشتر سیلیس، سنگ، سنگ های اکوسین، ماسه سنگ، 
سایر س��نگ های تراش یا س��اختمان، زغال سنگ قیری، 
زغال قالبی، گلوله زغال سنگ و س��وخت های جامد، زغال 
سنگ چوب نما، اکس��یدها و هیدروکسیدهای آهن، خاک 
رنگی، رنگ ه��ای چینی و س��رامیکی رولعاب��ی، لعاب ها، 
فریت های شیشه ای، مصنوعات سنگی، گلوله های سرامیکی، 

سنگ های گرانبهای بدلی و شمش مفتول سازی است.

با برگزاری نمایشگاه طال و جواهر در نصف جهان؛

اصفهان طالیی می شود
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان:

تحریم ها، زمینه ای برای رهایی 
از وابستگی اقتصاد به نفت بود

 واردات ۸۲ قلم کاال
مشمول ارز متقاضی شد

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

کودتایی با س��رعت ب��اد، ترکی��ه را در هم نوردید. س��رعت  عمل 
آن، چنان زیاد بود که ش��وکی ناگهان��ی ایجاد کرد؛ ام��ا به همان 
 سرعت نیز س��رکوب ش��د. این کودتا از همان آغاز چنان التهابی
 ایجاد کرد ک��ه مس��یر پرواز های ع��ادی و تجاری را تح��ت  تاثیر

ق��رار داد و مرزه��ا بس��ته ش��دند؛ حتی خب��ر رس��ید مقام های 
دریان��وردی ترکی��ه به دنب��ال کودتای نافرج��ام در این کش��ور، 
تنگه بس��فر، یکی از مهم ترین گلوگاه های ترانزی��ت نفت را  روی 
نفتکش ه��ا بس��ته اند. این تنها بخش��ی از ماج��را ب��ود. بازارهای 
جهانی در آخرین روز پیش از تعطیالت آخ��ر هفته، واکنش های 
تندی نش��ان دادند؛ به ط��وری که طالی زرد و س��یاه، ه��ر دو در 
 واکنش به این اتفاقات، مس��یری صع��ودی را در پیش گرفتند؛ اما 
 لیر ترکیه به ش��دت ریزش داش��ت و به پایین ترین قیمت خود در

هشت سال اخیر رسید.
گشایش مرز بازرگان، براساس مالکیت کامیون ها

با اینکه تحت  تاثیر ای��ن کودتا و ناآرامی های پ��س از آن، مرزهای 
زمینی بس��ته ش��ده  بودند، پس از مدتی مرزها باز ش��دند؛ با این 
وج��ود، آنگونه که رضا کامی، رییس ش��ورای مش��ترک بازرگانی 
ایران و ترکیه، در گفت وگو با »ش��رق« گف��ت: » مرزها تنها برای 
 عبور و م��رور کامیون ه��ا، با در نظرگرفت��ن مالکیت باز ش��ده اند.

به گفته کامی، با توجه ب��ه مالکیت کامیون ها، اج��ازه عبور از مرز 
داده ش��د. کامیون های ترکی که در ایران بودن��د، اجازه یافتند به 
ترکیه بروند و کامیون ها با تابعیت ایرانی هم که در ترکیه بودند، به 
ایران بازگشتند.  وی تاکید کرد: این ترددها نه براساس کاالیی که 

از سوی کامیون ها حمل می شده، بلکه براساس تابعیت بوده و برای 
کامیون های ترکیه، به دالیل امنیتی و احتمال خروج کودتاچیان از 
ترکیه، هنوز اجازه خروج از کشور صادر نشده است. کامی در قالب 
توصیه به فعاالن اقتصادی، از آنها خواست توصیه دولتمردان را در 
زمینه تجارت با ترکیه و عبور و مرور از مرز، جدی بگیرند؛ اما چنین 
گفت که به احتمال قوی، وضعیت مرزه��ا به زودی به حالت عادی 

بازخواهد گشت.
 ترانزیت بین ایران و ترکیه متوقف شد

رییس کنفدراسیون صادرات، در گفت وگو با ایسنا گفته بود وقوع 
کودتا در ترکیه و تحوالت این کش��ور، در کوتاه مدت و میان مدت 
در صادرات ایران به ترکی��ه تاثیر منفی خواهد گذاش��ت؛ اما رضا 
کامی معتقد اس��ت این تاثی��رات، کوتاه مدت خواه��د بود. محمد 
الهوتی به ایس��نا گفته بود: اولین تاثیرهاي این تحوالت این بوده 
که مرزهای ما با ترکیه بسته شده است و صادرات کاالهای ایرانی 
 که به صورت ترانزیت در خاک ترکیه براي ورود به بازارهای اروپایی

تردد می کردن��د، با مش��کل روب��ه رو می ش��وند. از س��وی دیگر 
جایگزین کردن کشورهای دیگر برای عبور کاال به صورت ترانزیت، 
مستلزم وقت و هزینه است.  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران ادامه داد: اگر ش��رایط به حالت عادی برنگ��ردد، بي تردید در 

صادرات کاالهای ترانزیتی ما و کاالهای صادراتی و وارداتی ترکیه 
 که یکی از ش��ریکان مهم منطقه ای ماس��ت، تاثیر چش��مگیری

خواهد داشت.
 اکنون فصل تجارت با ترکیه نیست

کامی دراین ب��اره به »ش��رق«می گوید: آغ��از و پایان ای��ن کودتا 
فورس م��اژور بود و همین موضوع س��بب می ش��ود بازخوردهایی 
 منف��ی در بازاره��ا رخ ده��د؛ ام��ا ای��ن تاثیر ه��ا کوتاه م��دت

خواهد بود؛ زیرا اکنون، روزهای تعطیل ترکیه است و باید در انتظار 
روز دوشنبه و گشایش بازارها بمانیم. به گفته او، خوشبختانه اکنون 
فصل تجارت ایران نیست؛ صادرات بهاری تمام شده و در تابستان 
به آن صورت صادرات نداریم و بازرگانان خود را برای صادرات پاییزه 
آماده می کنند. درباره واردات هم رکود تجاری در منطقه به ویژه در 
ایران وجود دارد؛ در نتیجه تاثیر این اتفاق از نظر اقتصادی بر تجارت 

ایران، چندان چشمگیر نخواهد بود.

 ص�ادرات محص�والت پتروش�یمی ای�ران ب�ه ترکیه
متوقف شد

همچنین صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران به ترکیه، 
 به دلیل بسته ش��دن مرزهای مشترک دو کش��ور، به صورت موقت

متوقف شده اس��ت. به گزارش مهر، در ش��رایط فعلی، ترکیه یکی 
از بزرگ تری��ن واردکنن��دگان محصوالت پتروش��یمی و پلیمری 
به ویژه انواع گریدهای پلی اتیلن س��بک و سنگین خطی، پروپیلن 
و پلی پروپیلن از صنایع پتروش��یمی ایران، به وی��ژه مجتمع های 
پتروشیمی شازند اراک، تبریز، بندر امام، جم و تعدادی از واحدهای 
پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه اس��ت. با توجه به اینکه به دلیل 
کوتاهی مسافت، بخش عمده ای از محصوالت پتروشیمیایی ایران، 
از مرزه��ای زمینی و با کانتین��ر به ترکیه صادر می ش��ود، به دلیل 
بسته شدن مرزهای ایران، فعال صادرات این محصوالت هم به ترکیه 

متوقف شده است.
 نشست تجاری ایران و ترکیه به تعویق افتاد

در همین زمینه، سیدجالل ابراهیمی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و 
ترکیه نیز قرار بود سه شنبه این هفته، با حضور وزیر جهاد کشاورزی، 
در نشستی تجاری بین ایران و ترکیه در آنکارا شرکت کند که با وقوع 
بحران در آن کشور، این نشست به تعویق افتاد. به گفته او، در این 
نشست قرار بود در زمینه حاصلخیزی خاک، فراورده های دریایی، 
شیالت و سایر مس��ائل کشاورزی به ویژه خش��کبار و بسته بندی، 
 مذاکراتی می��ان ایران و ترکی��ه انجام ش��ود که ب��ه زمانی دیگر

موکول خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: از ابتدای فصل تابستان، با توجه به همکاری 
مردم با شرکت آبفا در مصرف بهینه آب و مدیریت فشار که از سوی مسئوالن امر صورت 
گرفته، تاکنون هیچ گونه مش��کلی در خصوص تامین آب شرب مردم وجود نداشته و 

مردم با قطعی آب مواجه نشده اند.
 هاش��م امینی با اش��اره به اینکه هش��ت س��ال متوال��ی اس��تان اصفهان ب��ا پدیده 
خشکس��الی درگیر اس��ت، افزود: باید خود مردم مصرف ش��ان را ب��ه نوعی مدیریت 
کنند تا بتوانن��د تمام روزهای س��ال، آب مورد نیازش��ان را داش��ته باش��ند؛ در غیر 
 این ص��ورت، تامی��ن پایدار آب ش��رب مردم با مش��کل مواج��ه خواهد ش��د. وی به
 صرف��ه جوی��ی 20 ال��ی 25 درص��دی م��ردم در فص��ل تابس��تان اش��اره ک��رد و

 اظهار داشت: مسلم است که در فصل تابس��تان، با افزایش دما تقاضا برای مصرف آب
بیشتر می شود؛ در صورتی که میانگین بارندگی در کش��ور حدود 200 میلی متر و در 
استان اصفهان بین 100 تا 120 میلی متر در سال است و در شرایط آب و هوایی خشک 
قرار داریم و اقتضای اقلیم گرم و خشک، افزایش دما در فصل تابستان است که این عامل، 
خود باعث افزایش مصرف آب می شود؛ با این وجود باید مردم در فصل تابستان بیش 

از هر زمان دیگری مصرف آب را مدیریت کنند تا دسترسی کافی به آب داشته باشند.
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در تمام روزهای سال، مسئوالن امر برای 
تامین و توزیع عادالنه آب ش��رب تالش بس��یاری می کنند؛ اما در ماه های گرم سال 
این تالش چند برابر می ش��ود تا مردم در روزهایی که به دلی��ل افزایش دما به آب نیاز 
دارند، از این مایه حیاتی بی نصیب نباش��ند؛ در این زمینه، مدیریت مصرف از س��وی 
 مردم نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت. وی به چگونگی مصرف بهینه آب از سوی مردم

اشاره کرد و گفت: مردم باید در فصل گرم سال، از مصرف بی رویه آب جلوگیری کنند 
و به افرادی هم که آب را درس��ت مصرف نمی کنند، تذکر دهند؛ زیرا بررسی ها حاکی 
از آن اس��ت که وقتی دمای هوا در تابس��تان به 39 الی 42 درجه می رسد، مصرف آب 
هم 32 درصد افزایش می یابد. امینی گفت: به طور مثال در حالی که از یک س��ردوش 
معمولی در هر دقیق��ه بین 18 تا 40 لیتر آب خارج می ش��ود، می توان با اس��تفاده از 
تجهیزات کاهنده، میزان مصرف را بین 30 تا 55 درصد کاهش داد؛ همچنین استفاده 
از س��ایبان کولرها و آبیاری فضای سبز در ساعات خنک ش��بانه روز، از دیگر اقدامات 
مصرف بهینه آب در فصل تابستان اس��ت. وی خاطرنشان کرد: محدودیت منابع آبی، 
 واقعیتی غیرقابل انکار اس��ت و ش��هروندان باید براساس ش��یوه هایی که کارشناسان

توصیه می کنند، در صدد مصرف بهینه آب برآیند ت��ا تبعات بحران کم آبی به حداقل 
ممکن برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به صادرات 500 میلیارد دالری بخش 
معدن در پسابرجام، گفت: در سال جاری 19 میلیون تن پروژه زنجیره فوالد در 

بخش های مختلف در کشور راه اندازی خواهد شد.
 جعفر سرقینی در بیس��ت و یکمین سالروز نکوداش��ت صنعت و معدن اصفهان،

با اشاره به اینکه اصفهان مقام نخست صنعت را در کشور دارد، افزود: اصفهان در 
بخش معدن و اکتشافات معدنی، جزو پنج استان اول کشور است.

وی با تاکید بر اینکه باید به جامعه امید را تزریق کرد، بیان داش��ت: در سه ماهه 
 نخس��ت امس��ال 2 میلیارد دالر صادرات بخش معدن در کش��ور ثبت ش��د که

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 48 درصد رشد داشته است.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پس��ابرجام، یک میلیارد دالر در 

بخش فوالد و 500 میلیارد دالر در بخش معدن صادرات داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه اصفهان مقام نخست صنعتی خود در کشور را مدیون صنعت 
فوالد اس��ت، بیان داش��ت: 70 درصد فوالد کش��ور در اصفهان تولید می شود و 

برخالف فشارهای موجود، صادرات داشته است.
س��رقین�ی در خص�وص انتقاده�ایی که ب��ه اف�زای�ش حق���وق دولت�ی بخش 
معادن می ش��ود، گف�ت: در مقطعی از زمان، حقوق دولتی افزایش یافت؛ اما بعد 
 از آن به نرخ س��ابق خود بازگش��ت و هیچ کدام از فع�االن بخ���ش معدن، آن را

پرداخت نکردند.
وی افزود: از 1500 میلیارد تومان وظیفه وصولی حق��وق دولتی، به دلیل رکود 

اقتصادی، تنها 300 میلیارد تومان آن وصول شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اش��اره به افزایش فعالیت های ژئوفیزیک 
 در بخش معدن طی دولت یازدهم، گفت: در س��ال 92، هفت درصد سرزمین ما 

تحت پوشش پروانه های بهره برداری بود که با تعریف پهنه ها اکنون 25 درصد 
کشور را تحت پوش��ش قرار داده ایم و در تکمیل زنجیره های معدن، به تکمیل 

زنجیره فوالد و مس رسیده ایم.
وی بیان داشت: در چارچوب این طرح، طی دو سال گذشته 24 میلیون تن پروژه 
زنجیره فوالد در بخش های مختلف را در کش��ور راه اندازی کرده ایم که امسال، 
19 میلیون تن دیگر به بهره برداری می رس��د؛ به گونه ای که حتی صادرکننده 

گندله می شویم.
به گفته سرقینی، 11 میلیون تن از زنجیره فوالد در سال 96 محقق خواهد شد؛ 

همچنین این زنجیره برای مس نیز اجرایی می شود.

اگ��ر بخواهیم در ی��ک جمله آش��پزخانه را تعری��ف کنیم، 
مي گویی��م: آش��پزخانه جای��ي اس��ت ک��ه در آن غ��ذا 
 پخته مي ش��ود و با اج��اق پخت و پز اس��ت که آش��پزخانه

تعریف مي شود.
ای��ن مهم ترین جزء آش��پ�زخان�ه اس���ت که ای���ن روزه�ا 
مدل ه��اي مختل��ف آن در ب��ازار وج���ود دارد و دیگر مثل 
س��ال هاي گذش��ته نیس��ت که همه اجاق گازها شبیه هم 
باش��ن�د؛ حت�ي بعض�ي از آنها ب��دون آتش و تنه��ا با ایجاد 

حرارت، غ�ذا را مي پزند.
البته به تازگي دس��تگاه هاي دیگ��ري مانند مایک��رو ویو و 
گریل  به بازار آمده اند که هری��ک مي توانند کار گاز را انجام 
دهند؛ اما باز ه��م فروش اج��اق گاز به مراتب بی��ش از این 
 محصوالت اس��ت و خانم هاي خانه، غذاپخت��ن روي گاز را

ترجیح مي دهند.
در این مطلب، ش��ما را باچند مدل از اجاق گازهای پرفروش 

در بازار آشنا خواهیم کرد:
N1X12GM5VC- اجاق گاز مبله تکنوگاز؛ مدل 

 NEXT-SBS

درب فر شیشه ای سه الیه،  شیشه کشویی قابل جا به جایی 
و شستش��و،  فندک اتوماتیک برای تمامی مشعل ها، موتور 
جوجه گردان در محفظه فر بزرگ، شیشه رفلکس درب فر، 

شیشه نشکن
EM5HSMR chef-ss اجاق گاز مبله امرسان؛ مدل 

اجاق گاز 5 ش��عله، دارای قاب کلید، شیشه خور، دو فر تمام 

استیل محدب، تایمر دیجیتال
 EMERSUN super اجاق گاز مبله امرسان؛ مدل 

chef-B

 اج��اق گاز 5 ش��عله مش��کی نم��ا ص��اف امکان��ات،
مجهز به دو فر

554ST اجاق گاز مبله رزگاز؛ مدل رزین 
  

دارای دو موتور جوجه گ��ردان، ترموکوپل، فندک داخل فر، 
پایه قابل تنظیم 

 N2-NEXT اج�اق گاز مبله تکن�وگاز؛ م�دل 
LEVEL2

 تایم��ر دیجیت��ال هوشمند،شیش��ه کش��وی دو ج��داره

قابل شستشو، سامانه طبقاتی فر
SGC5-RD2111N اجاق گاز مبله اسنوا؛ مدل

 

مجهز به تایم��ر دیجیتالی، دارای دو جوج��ه گردان، دارای 
شیشه کش��ویی داخلی درب فر، دیواره ریل دار فر، مجهز به 

A بدنه عایق حرارت، دارای شیشه رو، مصرف انرژی
اجاق گاز مبله رزگاز؛ مدل رزان 501

دارای دو موت��ور جوج��ه گردان، تم��ام ترموکوپ��ل، تایمر 
دیجیتال زماندار، چراغ داخل فر

SGC5-641 اجاق گاز مبله اسنوا؛ مدل
  

مجهز به بدنه تمام اس��تیل، دارای دماسنج عقربه ای، جهت 
اندازه گیری دمای درون فر، شیشه کشویی داخلی درب فر، 

مجهز به بدنه عایق حرارت،  دارای دو جوجه گردان

بهترین اجاق گازهای موجود در بازار

حجم تجارت ایران و ترکیه، از ابتدای سال

ترکش کودتای ترکیه به ایران؛

پایان فصل تجارت؟!

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:

مردم، مصرف آب را در تابستان مدیریت کنند
معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

اصفهان، مقام نخست صنعت را در کشور دارد

وارداتصادراتمبادالت تجاری ایران و ترکیه

4005390296590888318وزن )کیلوگرم(

41646228910812125316830287698ارزش ریالی

1375601543833177877ارزش دالری

8.260.000

1.369.000

1.375.000

1.518.000

3.170.000

1.388.000

1.635.000

1.986.000
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حیات وحش

خبراخبار کوتاه

به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيس��ت اصفهان،»پاما«، از 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاش��ان، با توجه به نقش 
پسماند در محيط زيست و ضرورت سامان بخشيدن به معضالت 
اين حوزه، جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان كاشان، در 

فرمانداري اين شهرستان برگزار شد.
اين كارگروه با دس��تور كار پيگيري مصوبات جلسه قبل و بررسي 
اقدام هاي صورت گرفته در حوزه هاي مختلف پسماند،  با حضور 

معاون عمراني و مسئوالن ذي ربط تشكيل شد.
 در اي��ن كارگ��روه، وضعي��ت ش��ركت بازياف��ت منطق��ه و

فعاليت هاي آن، در موضوع تفكيك از مبدأ و كارخانه كمپوست، 
 اقدامات دانش��گاه علوم پزش��كي در حوزه پس��ماندهاي پزشكي

بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني و موضوع آموزش ضابطين 
قضايي پسماند، مطرح شده و پس از بحث و تبادل نظر كارشناسي 
دستگاه هاي مرتبط، مواردي جهت رفع معضالت موجود، تصويب 

و جهت اجرا، به ادارات مربوطه ارسال شد.
ش��ايان ذكر اس��ت بر اس��اس ماده ۱۶ قانون مديريت پس��ماند، 
نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، 
دفع و صدور تخليه پسماندها در محيط، طبق مقررات اين قانون و 

آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.

مخالفان تشكيل وزارت محيط زيس��ت معتقدند معاون رييس جمهور در 
مقام رياست سازمان، از قدرتی به مراتب بيشتر از يك وزير برخوردار است؛ 
اما موافقان بر اين باورند كه سازمانی نظارتی كه در سايه امن رييس جمهور 

از پاسخگويی در برابر مجلس مصون است، كارآمد نخواهد بود.
در پی هجوم بحران های زيست محيطی كشور كه با شهادت محيط بانان 
به اوج خود رسيد، هفته گذشته علی محمد ش��اعری، رييس كميسيون 
كشاورزی مجلس شورای اس��المی، با تاكيد بر ضعف ساختاری سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت، اين س��ازمان را فاقد قدرت اجرايی و كارآمدی 
الزم برای حفاظت از محيط زيست عنوان كرده و پيشنهاد تشكيل وزارت 

محيط زيست را در رسانه ها كليد زد.
كمال الدين شهرياری، نماينده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای 
 اس��المی يادآور شد: با پيش��نهاد تش��كيل وزارت محيط زيست موافقم؛

چرا كه در حال حاضر، مسئوليت حفاظت از محيط زيست كشور، بر عهده 
يك سازمان نظارتی است كه از قدرت اجرايی برخوردار نيست.

وی ادامه داد: يكی از مزايای تشكيل وزارت محيط زيست، امكان نظارت 
 قانونمند مجلس ش��ورای اس��المی بر عملكرد مسئوالن اس��ت؛ چرا كه

در حال حاضر سازمان حفاظت محيط زيست، تنها زير نظر رييس جمهور 
فعاليت دارد و به لحاظ قانونی پاسخگوی نمايندگان مجلس نيست.

شهرياری با اشاره به اينكه در اكثر كشورهای جهان، مسئوليت حفاظت از 
محيط زيست بر عهده وزارتخانه هاست، تصريح كرد: می توانيم از تجارب 
موفقيت آميز اين كشورها استفاده كنيم و در جهت تشكيل وزارتخانه ای 
كامل گام برداريم و برخی از وظايف نهادهای ديگر را كه از لحاظ ماهيت 
با حفظ محيط زيست همخوانی دارند، به آن بس��پاريم؛ همان طوركه در 
اين كشورها برای حفاظت از محيط زيست، »وزارت محيط زيست و منابع 
طبيعی«، »وزارت محيط زيست و آب« يا »وزارت محيط زيست و انرژی« 

تشكيل شده است.
جمعی از فعاالن محيط زيست اعالم كرده بودند طی تجمعی مقابل مجلس 
شورای اسالمی، خواستار رسيدگی نمايندگان مجلس به عملكرد نامطلوب 
 سازمان حفاظت محيط زيست خواهند ش��د. اين فعاالن محيط زيست،

با ابراز اميدواری درخصوص پيش��نهاد علی محمد شاعری مبنی بر لزوم 
تشكيل وزارت محيط زيست، تجمع را لغو كردند.

اين در حالی است كه تش��كيل وزارت محيط زيست، در فضای مجازی با 
بازتاب های مثبت و منفی گس��ترده ای مواجه شد؛ مخالفانی كه معتقدند 
معاون رئيس جمهور در مقام رياست س��ازمان حفاظت محيط زيست، از 
قدرتی به مراتب بيشتر از يك وزير برخوردار است و موافقانی كه باور دارند 
سازمانی نظارتی كه فاقد قدرت اجرايی است و در سايه امن رييس جمهور، 
از پاسخگويی در برابر مجلس مصون است، هرگز نخواهد توانست از عهده 

وظيفه خطير حفاظت از محيط زيست كشور برآيد.

سرپرس��ت اداره حفاظت محيط زيس��ت نطنز، از دستگيري پنج 
 متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس اين شهرستان 

خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيست اصفهان،»پاما«، مهدي 
صادقي اظهار داش��ت: محيط بانان اداره حفاظت محيط زيس��ت 
شهرستان نطنز، حين گشت و كنترل منطقه حفاظت شده كركس، 
متوجه حضور پنج متخلف ش��كار با  يك خودرو شدند كه اقدام به 

نوركشي در مسير منطقه كرد.
وي افزود: متخلفان، قصد ش��كار يك رأس گراز وحشي را داشتند 
 كه توس��ط يگان حفاظت اين اداره دس��تگير و ب��ه مراجع قضايي

معرفي شدند.
صادقي گفت: پس از بازرسي از خودرو متخلفان، يك قبضه اسلحه 
 دو لول س��اچمه زني ته پر، به همراه ۱۲ عدد فشنگ ساچمه زني و

۴ عدد فشنگ چهار پاره، كش��ف و ضبط ش��ده و پرونده به همراه 
متخلفان، به مراجع قضايي شهرستان تحويل داده شد.

برگزاري کارگروه مديريت پسماند 
شهرستان کاشان

کمال الدين شهرياری: 

تشکیل وزارت محیط زيست؛ 
چالش جديد دولت

 دستگیري پنج متخلف شکار و صید
در منطقه حفاظت شده »کرکس« نطنز

عکس روز

 اگرچه برخی گونه های مارها با خطر انقراض نيز مواجه شده اند؛ اما كمتر 
كسی، حتی از ميان فعاالن محيط زيست عالقه دارد تهديدهايی كه آنها را 

با خطر انقراض مواجه كرده، بشناسد و برای رفع آن كاری بكند.
 جانورانی كه بس��ياری، ب��ا توجه با اطالعات كمش��ان، با ترس��ی ديرينه

 از آنان دس��ت و پنجه ن��رم می كنند و برخی هم هس��تند ك��ه با آگاهی 
از اس��رار وجودی مارها، به آنان عش��ق می ورزند و اغلب ب��رای گروه اول 

تعجب برانگيزند.
  اگرچه برخ��ی گونه های اين گ��روه متنوع جانوری با خط��ر انقراض نيز

مواجه شده اند؛ اما كمتر كسی، حتی از ميان فعاالن محيط زيست، عالقه 
دارد تهديدهايی كه آنها را با خطر انقراض مواجه كرده، بشناسد و برای رفع 

آنها اقدامی علمی و عملی انجام دهد.
باربد صفايی، مس��ئول تيم اجرای طرح حفاظت از افعی های كوهستانی 
ايران، در پاسخ به اينكه حفاظت جانورانی همچون مارها كه محبوب اغلب 
افراد جامعه هم نيستند، اصال چه اهميتی دارد، می گويد: اين سوال واقعا 
جای بحث دارد و از بنيان، ناشی از دو نكته است: بحث اول راجع به كمبود 
اطالعات و ناآگاهی در خصوص ويژگی های منحصر به فرد مارها و بحث 

دوم در حيطه غرور و خودخواهی انسان است. 

به لحاظ اعتق��ادی و اخالق��ی، مارها ه��م مخلوقات خداوند هس��تند و 
ميليون ها سال هست كه توانس��ته اند در خشكی ها، درياها و اقيانوس ها 
بقا يابند و حتی در مناطقی، گونه های بسيار كليدی برای حفظ طبيعت 

باشند.
اعضای موسس��ه خزنده شناس��ان پارس كه چند سالی اس��ت در زمينه 
شناسايی و حفاظت خزندگان تالش می كنند، در پاسخ به اين پرسش كه 
گونه های ش��اخص مارهای ايران كدامند، می گويند: گونه های شاخص، 
شايد از ديد شما، منظور همان گونه های سمی باشد كه برداشت اقتصادی 
دارند؛ اين گونه ها می تواند ليستی بزرگ ش��امل ۱3 گونه افعی و 3 گونه 
كبرا را در ايران شامل شوند و اين روزها كه متاسفانه بحث فروش زهر به 
صورت بسيار نابجا و لجام گسيخته توسط سودجويان مطرح شده است، 

صد البته موجب تهديد نسل  اين دو گروه از مارها شده است.
تغییر ديدگاه نسبت به مارها ضروری است 

به اعتقاد اعضای موسس��ه خزنده شناس��ان پارس، مش��كل اصلی همان 
ديدگاه تاريخی غل��ط و ن��گاه تبعيض آميز به گونه ه��ای حيات وحش و 

تقسيم بندی آنها به گونه های بزرگ و كوچك است. 
در دنيا يك عنكبوت با يك فيل برابر است؛ چرا كه درجه حفاظتی است كه 

تعيين می كند ما بايد چه گونه هايی را تحت پوشش بيشتر قرار دهيم، نه 
جثه آنها. عدم آموزش در سطح عمومی و همچنين حساسيت اندک برای 

افراد درگير، سبب آن شده كه بسياری از تصميم گيران، 
هنوز ماره��ا و خزن��دگان را از گونه های حائز 

 اهمي��ت حيات وحش به ش��مار
نمی آورند.

ب��ه گفت��ه اي��ن فعاالن 
محي��ط زيس��ت، افراد 
مواجه��ه  هن��گام 
ناخواس��ته با مار كافی 
اس��ت دو ق��دم ب��ه 
عقب بردارن��د تا مار 
بر اس��اس ب��زرگای 
زمي��ن،  ل��رزش 

ك��ه  ش��ود  متوج��ه 
آنها طعم��ه قابل ش��كاری 

مث��ل م��وش و مل��خ ب��رای او نخواهن��د ب��ود 

 و در اي��ن فاصل��ه، ب��ه او فرص��ت می دهن��د ك��ه راه خ��ود را گرفته و 
دور شود.

روزی برای جانوران دوست داشتنی؛

کسی از مارهای ايرانی خبر ندارد

محيط زيس��ت از حوزه هايي اس��ت كه اميد مي رفت بخشي 
 از دس��تاوردهاي برج��ام به آن اختص��اص يابد. اع��زام گروه
محيط بانان براي دوره هاي آموزش��ي به اتري��ش، برگزاري 

كارگاه آموزشي در كشورهاي چين، ژاپن و نروژ و همكاري 
با برخي بانك هاي خارجي را مي توان دس��تاوردهايي 

از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک دانست.
به گزارش »پام��ا«، طي چند س��ال اخير، محيط 
زيست كشور فراز و نش��يب هاي زيادي را پشت 
س��ر گذاش��ت و همچنان با برخي از مش��كالت 
دس��ته و پنجه نرم مي كند؛ اما آي��ا ديگر تواني 
 براي آن باقي مانده اس��ت تا ضرب��ه هاي مهلك

فعاليت هاي انساني را تاب بياورد؟
بناب��ر اعالم كارشناس��ان، توان اكولوژيك كش��ور 

به پايان رس��يده و به گفته رييس سازمان حفاظت 
 محيط زيست، از هر يك سال توان محيط زيستي كشور،

ي��ك س��ال و ني��م اس��تفاده ك��رده اي��م و اي��ن يعن��ي 
نف��س محي��ط زيس��ت ب��ه ش��ماره افت��اده اس��ت. در اين 
مي��ان، برنام��ه جام��ع اق��دام مش��ترک )برج��ام(، بارق��ه 
 امي��دي در دني��اي محي��ط زيس��ت ايج��اد نم��ود و اي��ن

چشم انداز را پررنگ كرد كه مي توان با همكاري بين المللي، 
جان دوباره اي به محيط زيست كش��ور داد. معصومه ابتكار، 
معاون رييس جمه��وري و رييس س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در اين باره گفت: پيش از برجام هم روابط ما با بسياري 
از كشورها مناسب بود و توافق نامه هاي زيادي به امضا رسيد؛ 
اما پس از برجام، قوت بيشتري يافت و بسياري از تفاهم نامه ها 
 در يكسال اخير اجرايي شد و در بسياري از موارد، موفق شديم

يك سري حمايت ها را دريافت كنيم. وي افزود: به عنوان مثال 
تفاهم موبوط به دوره هاي آموزشي محيط بانان اجرايي شد و 
بر اين اساس، گروهی از محيط بانان براي گذراندن اين دوره 

آموزشي به اتريش اعزام شدند و اين روند همچنان ادامه دارد.
معاون رييس جمهوري ادام��ه داد: همچنين تاكنون چندين 
دوره آموزش��ي ب��راي متخصص��ان و مديران نف��ت در حوزه 
محيط زيست، با همكاري كش��ور نروژ برگزار شد و يك دوره 
آموزشي مجازي نيز با يكي از دانشگاه هاي معتبر دنيا در حال 
 برگزاري است. وي به برگزاري چندين كارگاه با همكاري ژاپن

اشاره كرد و گفت: همچنين قرار اس��ت يك دوره آموزشي با 
همكاري كشور چين برگزار شود كه ۲۴ نفر از مديران ايراني 

در آن حضور مي يابند.
توسعه همکاري در زمینه تغییر اقلیم  

رييس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: در نشست 
پاريس كه سال گذشته با حضور بيش از ۱۹۰ كشور برگزار شد، 

كشورها براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي متعهد شدند 
كه بر اس��اس آن، ايران نيز متعهد ش��د چه��ار درصد بدون 
ش��رط و هش��ت درصد به ش��رط برداشته ش��دن تحريم ها 
تا س��ال ۲۰3۰، از انتش��ار گازهاي گلخانه اي خ��ود بكاهد.

ابتكار اف��زود: در اين راس��تا، اي��ران برنامه هاي��ي را در اين 
زمينه تعري��ف و تصويب و اقدامات��ي را نيز آغاز ك��رده؛ اما از 
 آنجا كه موضوع محيط زيس��ت يك مس��ئله فرامرزي است، 
به نتيجه رسيدن آن مستلزم همكاري كشورهاي ديگر است.

وي ادامه داد: در اين زمينه، به يك سري امكانات و تجهيزات 
فني كاهنده گازهاي گلخانه اي نياز اس��ت كه در حال حاضر 
 با چين و ايتاليا در اين زمينه به توافقاتي رس��يديم تا بتوانيم

گام هايی عملي در جهت كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي 
برداريم.

 دريافت پیش�نهاد هم�کاري هاي بی�ن المللي 
صندوق ملي محیط زيست

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت: همچنين در 
دوران پسابرجام، صندوق ملي محيط زيست بسيار فعال شده و 
در يكسال گذشته پيشنهادهاي زيادي مبني بر همكاري هاي 
بين المللي دريافت كرده اس��ت. وي اظهار كرد: عالوه بر اين، 
موفق به امضاي تفاهم نامه با برخي بانك هاي خارجي مانند 
بانك اتريشي RBI شديم كه در آن، بر حفظ و صيانت از محيط 

زيست تاكيد شده است.

 ابتكار گفت: بعد از برجام توانستيم صندوق ملي محيط زيست 
را به عنوان ش��تاب دهنده فناوري هاي س��بز فعال كنيم كه 
در اين راستا، بسياري از ش��ركت هاي خارجي، عالقه مند به 
همكاري با اين صندوق شدند و كشورهايي كه در زمينه 
فناوري هاي سبز پيشگام هستند و به سرمايه گذاري 
در ايران عالقه دارند يا م��ي خواهند فناوري خود را 
 از طريق همكاري با صندوق ملي محيط زيس��ت

معرفي كنند، اعالم همكاري كردند.
حضور پررنگ کشورها در جشنواره   

بین المللي فیلم سبز
معاون ريي��س جمهوري گف��ت: پنجمين دوره 
 جش��نواره بين المللي فيلم سبز، امس��ال بعد از

۱۰ س��ال وقفه برگزار ش��د كه در آن، حدود ۴۰۰ 
فيلم خارجي حضور داشت. اين مشاركت، بي نظير 
بوده و قطعا يكي از دستاوردهاي دوران پسابرجام است.

وي در ادامه، به برگزاري نمايش��گاه بي��ن المللي محيط 
زيست اش��اره كرد و افزود: پانزدهمين نمايشگاه بين المللي 
محيط زيست با ش��عار »اقتصاد سبز دوران پس��اتحريم«،  با 
حضور ۲۷۱ ش��ركت داخلي و 33 ش��ركت خارج��ي از ۲۰ 
كشور جهان، شامل انگليس، آلمان، س��وئد، فرانسه، آمريكا، 
ايرلند، كانادا، تاي��وان، بلژيك، ايتاليا، فنالند، اس��پانيا، چك، 
 هلند، اتريش، برزيل، نيوزيلند، دانمارک، تركيه و س��وييس،

برگزار ش��ده و در آن، آخرين دس��تاوردها در عرصه حفاظت 
محيط زيست، تامين، تجهيز و نصب تجهيزات زيست محيطي، 
انرژي هاي پاک، بازيافت، تصفيه و بهينه سازي مصرف انرژي، 
پايش آلودگي هوا، آب و پس��اب و تجهيزات آزمايشگاه هاي 

معتمد ارائه شد.
 معاون رييس جمهوري ادامه داد: در اين نمايش��گاه فرصت 
مناسبي براي برقراري ارتباط بيش��تر با شركت هاي محيط 

زيستي كشورهاي ديگر فراهم شد. 
 تداوم ناديده گرفتن حق محیط زيستي ايران در 

جف
ابتكار گفت: البته در ميان اين موفقي��ت ها، كمبودهايي نيز 
احس��اس مي ش��ود كه يكي از آنها تداوم ناديده گرفتن حق 
محيط زيس��تي ايران در صندوق جهاني تس��هيالت محيط 
زيس��تي )جف( اس��ت كه همچنان براي پروژه ه��اي ايران 
محدوديت قائل هستند؛ هر چند ساير سازمان هاي بين المللي، 
در اين زمين��ه همكاري خوبي با ايران دارن��د. وی تاكيد كرد: 
درست است كه گام هاي عملي زيادي برداشته شده و برخي 
نيز اجرايي شده اند؛ اما بسياري از اين فعاليت ها در سطوحي 

قرار دارند كه بايد هر چه سريع تر تكميل شوند.

ريیس سازمان حفاظت محیط زيست:

نفس محیط زیست به شماره افتاده است
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رییس اداره پیش��گیری از جرایم س��ایبری پلیس فتا ناجا گفت: افراد 
س��ودجو با نصب قطعه ای س��خت افزاری به نام »اس��کیمر«، اقدام به 
کپی ب��رداری از اطالعات مه��م کارت بانکی افراد می کنن��د که انجام 
عملیات بانکی توس��ط مش��تری می تواند از کپی ش��دن کارت بانکی 

جلوگیری کند.
 س��رهنگ دوم علیرضا آذردرخ��ش، با اش��اره به کالهب��رداری های

صورت گرفته از طریق دس��تگاه های کارت خوان، اظهار کرد: در یکی 
از روش های ش��ایع کالهبرداری از طریق دس��تگاه های کارت خوان، 
 افراد سودجو با نصب قطعه ای سخت افزاری به نام »اسکیمر«، اقدام به

کپی برداری از اطالعات مهم کارت بانکی افراد می کنند.
وی افزود: »اس��کیمر« دس��تگاهی اس��ت که از آن ب��رای کپی کردن 
اطالعاتی اس��تفاده می ش��ود ک��ه در ن��وار مغناطیس��ی کارت های 
بانکی وج��ود دارد و فرد مج��رم در فرصتی مناس��ب، ای��ن اطالعات 
 را ب��ا اس��تفاده از ن��رم اف��زاری خ��اص در کارت ه��ای بانک��ی خام
 کپی رای��ت ک��رده و م��ی توان��د از حس��اب قربان��ی برداش��ت وجه

داشته باشد.
رییس اداره پیش��گیری از جرایم س��ایبری پلیس فتا ناج��ا، با توصیه 
به ش��هروندان عنوان ک��رد: انجام عملیات بانکی توس��ط مش��تری و 
 دق��ت در هن��گام خری��د، م��ی توان��د از کپ��ی ش��دن کارت بانک��ی
 جلوگی��ری کن��د؛ ضم��ن اینکه رم��ز عب��ور را خ��ود مش��تری باید

وارد نماید.
س��رهنگ آذردرخ��ش تاکی��د ک��رد: وارد ک��ردن رمز عبور توس��ط 
مش��تری می تواند تضمین کنن��ده امنی��ت کارت بانکی وی باش��د؛ 
چرا ک��ه حتی در ص��ورت نص��ب اس��کیمر روی دس��تگاه کارتخوان، 
 ب��دون اط��الع از رم��ز عب��ور، ام��کان برداش��ت از حس��اب وی

امکان پذیر نخواهد بود.
سرهنگ آذردرخش یادآور شد: کارتخوان های سیار، نسل جدیدی از 
دستگاه های کارتخوان است که با استفاده از خدمات سامانه تلفن همراه، 
به شبکه بانکی متصل شده و تراکنش های بانکی را با استفاده از شبکه 
تلفن همراه و استفاده از سرویس های GMS و GPRS انجام می دهد.

وی بیان ک��رد: در یکی از ت��ازه ترین پرونده های تش��کیل ش��ده در 
 پلیس فتا، فرد س��ودجو که دارای ش��غل میوه فروش��ی س��یار بوده،

با استفاده از دستگاه کارتخوان سیار و نصب اسکیمر روی آن، اقدام به 
سرقت اطالعات بانکی مشتریان خود نموده و با استفاده از رمز ورود که 
معموال خود قربانی آن را در اختیار مجرم قرار داده، اقدام به برداشت از 

حساب بانکی تعداد زیادی از هموطنان کرده است.
 ریی��س اداره پیش��گیری از جرایم س��ایبری پلیس فتا ناج��ا، اعتماد

بیش از حد هموطن��ان را از عوامل موثر در وق��وع چنین کالهبرداری 
دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات 
پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد نمایند، امکان سوءاس��تفاده 

وجود نخواهد داشت.

وکیل مدافع قاتل ستایش قریش��ی، از ارس��ال پرونده موکلش به دادگاه 
تجدید نظر خبر داد.

مجتبی فرحبخش، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل 
 س��تایش  قریش��ی،گفت: این پرونده در حال حاضر به دادگاه تجدید نظر 
 ارس��ال ش��ده اس��ت. وی در خصوص عل��ت ارس��ال پرونده ب��ه دادگاه 
تجدید نظر گفت: در راستای رسیدگی به الیحه اعتراضی موکل، در خصوص 
قرار بازداشت موقت که البته برای متهمان با این رده سنی، قرار نگهداری 
موقت است، پرونده به این دادگاه ارسال شد. وکیل مدافع امیرحسین)قاتل 
ستایش قریشی( افزود: پس از بررس��ی الیحه اعتراضی، در جلسه بعدی 
دادگاه تحت عنوان جلسه مقدماتی برای بررسی صحت ایرادات وارده، این 

الیحه از سوی ما نیز بررسی می شود.
۲۳ فروردین امس��ال بود که گزارش��ی مبنی بر وقوع قتل یک دختربچه 
۶ س��اله افغان در روس��تای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی ش��د. 
 گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به گفته پدر او روز یکشنبه
 ۲۲ فروردی��ن، برای خرید بس��تنی از منزل خارج ش��ده، دیگ��ر به خانه

بازنگشته است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ ساله همسایه که 
دچار وسوسه شیطانی شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده 
بود. پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده قتل این دختربچه 

به دادگاه ارسال و دو جلسه نیز دادگاه به بررسی ابعاد حادثه پرداخت.

 ریی��س پلیس آگاه��ی نی��روی انتظامی گف��ت: قاچاقچی��ان و باندهای
سازمان یافته زیر ذره بین پلیس آگاهی هستند و این پلیس با عزمی راسخ، 

تشدید مبارزه با قاچاق را دنبال می کند.
 سردار محمد رضا مقیمی، در حاشیه بازدید از گروهان مرزی »هیروئی« 
شهرس��تان پاوه اس��تان کرمانش��اه گفت: بر مبنای منویات مقام معظم 
 رهبری )مدظله العالی( و تدابیر فرمانده ناجا، اولویت هایی در برنامه کاری 
پلیس آگاهی تعریف شده است که تشدید مبارزه با قاچاق و کاهش سرقت 

و استرداد اموال به مال باختگان، از این اولویت هاست.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با پدیده قاچاق، افزود: مبازره با قاچاق کاال و 
ارز، نیازمند مشارکت همگانی است. کنترل و نظارت بر مرزها نیز در مقابله 

با این معضل بسیار کارگشاست.
رییس پلیس آگاهی ناجا، با بی��ان اینکه مقابله با پدی��ده قاچاق نیازمند 
عزم ملی و مشارکت همگانی است، خاطرنش��ان کرد: قاچاق کاال و ارز به 
 بدنه »اقتصاد ملی« ضرب��ه وارد می کند و پیامده��ای منفی این معضل، 
گریبان گیر همه خانوده ها می ش��ود. وی همچنین تاکید کرد: برخورد با 
قاچاقچیان کالن و باندهای س��ازمان یافته، اولویت پلیس آگاهی اس��ت؛ 

هرچند خرده قاچاقچیان نیز زیر ذره بین پلیس هستند.

 توصیه های پلیس
درباره استفاده از کارتخوان های سیار

فرحبخش خبر داد:

 پرونده قاتل »ستایش«
به دادگاه تجدید نظر ارسال شد

رییس پلیس آگاهی ناجا خبر داد:

قاچاقچیان؛ زیر ذره بین پلیس

ب��ه در بس��ته می خورند! راه ب��ه جایی نمی برند! دس��ت 
خالی برمی گردند خانواده هایی که در بازار پوش��اک این 
روزهای ش��هر، به دنبال پوششی مناس��ب با معیارهای 
 اس��المی - ایرانی می گردند. ب��ازار به آنه��ا روی خوش

نشان نمی دهد؛ لباس هایش را مطابق با سلیقه و خواست 
آنها عرضه نمی کند و نتیجه، جس��ت وجویی بی سرانجام 
است بین صدها فروشگاه بزرگ و کوچک در سطح شهر؛ 
فروشگاه هایی که از ابتدای تابستان، ویترین شان پر شده 

از مانتوهای جلوباز و بدن نما.
 ما ای��ن سرگش��تگی را در »می��دان هفت تی��ر« تهران

تجرب��ه می کنیم؛ بورس نام آش��نای مانتوفروش��ی های 
پایتخت، با ده ها مغازه و فروش��گاه عرضه مستقیم مانتو. 
از ابتدای مفتح ش��مالی، از پیاده روی سمت چپ، همراه 
 با جماعتی ک��ه عصر ش��نبه را ب��رای خرید تابس��تانی

انتخ��اب کرده اند، پایی��ن می آییم. همانن��د آنها جلوی 
ویتری��ن مغازه ه��ا می ایس��تیم و ب��ا مانکن های پش��ت 
ویترین های شیش��ه ای، چش��م در چش��م می ش��ویم؛ 
مانکن های روسری به س��ری که مانتوهای جلوبازشان از 
باالی کمر با کمربندی باریک بسته شده است. آنها البته 

نمونه ای کوچک از صدها مدل بازار را به تن دارند.
دکمه ندارند؛ سوال نکنید!

از در مغازه ه��ا که می گذری��م، پا به دنیای��ی می گذاریم 
که معلوم نیس��ت مطابق خواست و س��لیقه چند درصد 

مخاطبان شکل گرفته است.
بین رگال های مختلف چند مغازه که پرسه می زنیم، به یک 
نتیجه ساده می رسیم: »برای مانتوهای این فصل، »دکمه« 
عضو ناآشنایی اس��ت.« تولیدکننده ها و طراحان احتماال 
برای رعایت حداقلی عرف بازار، دس��ت ب��ه دامان همان 
کمربند باریک شده اند و جایی که کمربند به مدل لباس 

نمی خورده، به اجبار از قزن استفاده کرده اند.
بین همه مدل هایی ک��ه دادزن های جلوی مغازه ها، لقب 
خنک و تابس��تانه به آنه��ا داده اند، پش��ت ویترین چند 
مغازه، مانکن هایی هم پش��ت به جماعت داخل پیاده رو 
ایس��تاده اند و رد نگاه خریداران را می دزدند؛ مانکن هایی 
که تن پوشش ش��ان مانتوهایی است پش��ت طرح دار؛ از 
شخصیت های کارتونی والت دیزنی گرفته تا جمله هایی 

به زبان انگلیسی.
خزعلی با اش��اره به این موضوع به م��ا می گوید: درحالی 
پوشاک مناس��ب با معیارهای اس��المی و ایرانی در بازار 
کم پیدا می ش��ود که ما بهترین طراحان لباس را داریم؛ 
طراحانی که مدل های اس��المی- ایرانی را الهام گرفته از 
عفاف و حجاب طراحی کرده اند؛ اما می گویند امکان ترویج 

مدل های آنها وجود ندارد.
رییس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی 

تاکید می کند: از آن ط��رف ما قانون حج��اب و عفاف را 
داریم، قانون مد و لباس را داریم که س��ال 85 تصویب و 
براساس آن، 9 دس��تگاه و وزارتخانه به عنوان متولی این 
 امر تعیین شده اند تا مدل های مناسب را از ایده به پدیده و

در نهایت به تولید و مصرف برس��انند؛ اما متاسفانه همه 
اینها درحد چند نمایش��گاه مد و لباس خالصه شده که 
از سوی وزارت ارشاد، در طول سال به صورت گلخانه ای 
 برگزار می ش��ود؛ حرکتی ک��ه به گفت��ه خزعلی خوب و

قابل تقدیر اس��ت، اما برای جمعی��ت 80 میلیون نفری 
کشور به هیچ وجه کافی نیست.

عرضه پوشاک مناسب فرهنگ اسالمی- ایرانی به گفته 
این عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، دغدغه ریاست 
محترم جمهور هم اس��ت. خزعلی با اشاره به این موضوع 
می گوید: ۱0 سال پیش، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
مصوبه ای داش��ت با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش 
فرهنگ عفاف و حجاب؛ ام��ا هنوز هم زمینه برای اجرای 
این مصوبه به خوبی فراهم نشده است. حتی رییس جمهور 
از ماه اولی که مسئولیت را به دست گرفتند، به کمیسیون 

 فرهنگی دس��تور دادند تا روی موضوع حجاب و عفاف،
کار شود و براس��اس تقاضای علما و مراجع، چند محور 

را در بحث ساماندهی حجاب، در راس کار قرار دادند.
کارگروه ساماندهی مد و لباس، زیر ذره بین

طرح های ریز و درش��ت س��اماندهی حجاب و 
عفاف در جامعه م��ا، در هزارت��وی اما و اگر 
گرفت��ار ش��ده اند و نتیجه ای��ن گرفتاری، 
پوش��اکی اس��ت که به هی��چ طریق��ی با 
معیارهای حجاب و عفاف همخوانی ندارند. 
در این میان، بین همه نهادهایی که مسئول 
سروسامان دادن به این اوضاع آشفته شده اند، 
به نظر می رسد کار کارگروه مد و لباس وزارت 

ارشاد، بیشتر از همه زیر ذره بین است و خیلی ها 
از این کارگروه، انتظار رس��یدگی به مشکالت را 

دارند؛ انتظ��اری که باعث می ش��ود حمید قبادی، 
 دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور را خطاب
قرار دهی��م و از او درب��اره وضعیت آش��فته عرضه 

پوشاک مناسب در بازار بپرسیم.
قبادی در جواب می گوید: موض��وع ارتقای قدرت 
انتخاب مردم و خانواده ها، از موضوعات بسیار جدی 

و مهم ماست که در دستور کار کارگروه هم قرار دارد. 
بعضا زمانی که کار تازه آغاز شد، تعداد اندک و محدودی از 
مراکز عرضه، مبادرت به فروش لباس هایی می کردند که 
شاخص های مناسب را داشتند. دبیر کارگروه ساماندهی 
 مد و لباس کش��ور البت��ه تایید می کند که این مش��کل

وجود دارد.

مراکز عرضه پوشاک مناسب را بشناسید
ع��دد ۱۳00 را وقتی مقاب��ل جمعیت زنان کش��ور قرار 
می دهیم؛ جمعیتی ک��ه طبق آماره��ا 49 درصد از 80 
میلی��ون نفر را ش��امل می ش��وند، به یک جواب س��اده 

می رسیم؛ این که این تعداد هنوز کافی نیست.
قبادی ه��م این موض��وع را تائید می کن��د و می گوید: با 
این که همین تع��داد مراکز فروش و عرض��ه لباس های 
مناسب را چهار سال پیش نداش��تیم اما من هم معتقدم 
که تعداد فروش��گاه ها کافی نیست و باید تالش بیشتری 

صورت بگیرد.
حلقه های زنجیری که به هم وصل نیستند

لباس های منطبق با معیارهای اسالمی - ایرانی با این که 
مدت هاست از دل طرح های طراحان مد کشورمان پا به 
عرصه تولید گذاشته اند اما رد و نشان شان در همه مغازه ها 

و فروشگاه ها پیدا نمی شود.

مزایده 
4/261  اج��رای احکام مدنی ش��عبه چه��ارم دادگاه حقوق��ی اصفهان در 
 نظر دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 930412 
ج ح / 4 به وکالت رویا تاراسی له- اکرم ترابیان اصفهانی و فتانه معظمی فالح 
و رضا ترابیان با قیمومت اعظم ترابی��ان اصفهانی و تینا ترابیان اصفهانی 
و اعظم ترابیان اصفهانی و فرهود ترابی��ان اصفهانی و علیه احمد ترابیان 
اصفهانی مبنی بر دس��تور فروش به منظور فروش پالک های 2224/10 و 
22241 الی 2224/4 به نش��انی خ ش��یخ بهائی- چهار راه سرتیپ- کوچه 
فردوسی- چهارراه مستهلک- پالک 85 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که 
مصون از تعریض طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/5/13 از ساعت 
9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا )طبقه چهارم- س��اختمان اجرای احمام 
دادگس��تری- خ نیکبخت- جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. در خصوص 
ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اج��رای احکام مدنی صورت گرفته 
است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید 
از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان 
و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
مبلغ کارشناسی ش��روع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده 
خواهد بود. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی: ب( مشخصات ثبتی: 
مورد بازدید دارای یک باب خانه و چهارباب مغازه می باشد که مشخصات 
اسناد مالکیت آنها از این قرار است: ب-1- پالک ثبتی 2224/10 بخش یک 
ثبت اصفهان این پالک مربوط به یک باب خانه می باش��د که ششدانگ آن 
در صفحه 404 دفت��ر 20 متمم امالک بخش یک ثبت اصفهان زیر ش��ماره 
653/2790 ثبت و ب��ه نام مالک )بان��و محترم ترابی��ان اصفهانی( صادر 
گردیده است. ب-2- پالک ثبتی 2224/1 به صورت یک باب مغازه می باشد 
ششدانگ آن در صفحه 374 دفتر 20 متمم امالک بخش یک ثبت اصفهان زیر 
شماره 653/2782 ثبت و به نام مالک )بانو محترم ترابیان اصفهانی( صادر 
گردیده اس��ت. ب -3- پالک ثبتی 2224/2 این پالک نیز به صورت یک باب 
مغازه بوده که ششدانگ آن در صفحه 377 دفتر 20 متمم امالک بخش یک 
ثبت اصفهان زیر شماره 653/2783 ثبت و به نام مالک )بانو محترم ترابیان 
اصفهانی( صادر گردیده اس��ت. ب-4- پالک ثبتی 2224/3 و همچنین این 
پالک به صورت یک باب مغازه می باش��د که ششدانگ آن در صفحه 380 
دفتر 20 متمم امالک بخش یک ثبت اصفهان زیر شماره 653/2784 ثبت و به 
نام مالک )بانو محترم ترابیان اصفهانی( صادر گردیده است. ب-5- پالک 
ثبتی 2224/4 این پالک که باز به صورت یک باب مغازه می باشد دارای دو 
جلد سند مالکیت است که مش��خصات آنها از این قرار است. ب-1-5- دو 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ در صفحه 386 دفتر 20 متمم امالک بخش 
یک ثبت اصفهان زیر ش��ماره 653/2784 ثبت و به ن��ام مالک ) بانو ملوک 
ترابیان اصفهانی( صادر گردیده است. ب-2-5- مقدار سه سهم مشاع از 
پنج سهم شش��دانگ آن در صفحه 383 دفتر20 متمم امالک بخش یک ثبت 
اصفهان زیر ش��ماره 653/2784 ثبت و به نام مالک )بان��و ملوک ترابیان 
اصفهانی( صادر گردیده است و بقیه مشخصات ثبتی طبق مندرجات اسناد 
مالکیت و پرونده ثبتی است. ج- سایر مشخصات یک باب خانه مسکونی به 
پالک ثبتی 2224/10 بخش یک ثب��ت اصفهان. م الف: 11006 اجرای احکام 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 544 کلمه، 6 کادر(
اعالم غایب مفقوداالثر

4/411  ش��ماره درخواس��ت: 9510466837000038 ش��ماره پرون��ده: 
9509986837000111 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950121  خواهان خانم 
حس��نی جان اورک فرزند امید علی به طرفیت دادس��تان محترم اصفهان 
دادخواستی مبنی بر اعالم فوت فرضی غایب مفقود االثر آقای ایرج رحیمی 
فراموش جانی فرزن��د غالمرضا تقدیم نموده که به کالس��ه 950121 این 
دادگاه ثبت شده و در حال رس��یدگی اس��ت. با این توضیح که آقای ایرج 
رحیمی فرزند غالمرضا از تاریخ 83/4/24 تاکنون مفقود شده و هیچ گونه 
آثار و خبری از وی به بستگان و آشنایان نرسیده است و دادگاه تحقیقات 
محلی نموده و در اجرای ماده 139 قانون امور حسبی مراتب سه دفعه هر 
کدام به فاصله یک ماه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی چاپ 

و منتشر می گردد. از اش��خاصی که از غایب مذکور اطالعی دارند دعوت 
می شود برای اظهار اطالع خود به شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان واقع 
در اصفهان – خیابان شهید نیکبخت- دادگس��تری- طبقه دوم- اتاق 204 
مراجعه نمایند. م الف: 12108 ش��عبه 10 دادگاه خان��واده اصفهان) 160 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/412 در خصوص پرونده کالس��ه 950/94 خواه��ان جهانگیر کیانی با 
وکالت 1- علی روح الهی 2- فتح اله روح الهی دادخواس��تی مبنی بر انتقال 
سند رس��می به طرفیت 1- حس��ین پور صادقی 2- مهدی 3- محمدرضا 
4- ابوالقاس��م 5- محبوبه 6- مهناز همگی پور صادقی  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای یک هفته پس از ابالغ ساعت 14-18 عصر تعیین گردیده 
است جهت رویت نظریه کارشناسی  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 شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:11919 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/413 ش��ماره درخواس��ت: 9510460358500002 ش��ماره پرون��ده: 
9509980358500370 شماره بایگانی شعبه: 950371 در پرونده کالسه 
950371 ب 6 شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان آقای محسن نوروزی فرزند ش��هریار با وکالت خانم نسیم صفا 
شکایتی علیه آقایان ابوذر رحیمی و بهزاد توکلی گارماسه دایر بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
گردید. نظر به این که متهمین مجهول الکان می باشند حسب ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردند. در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 11954 شعبه 6 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

4/414 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350503588 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500813 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940894 در خصوص 
تجدید نظر خواهی آقای هوش��نگ ناج��ی اصفهانی به طرفی��ت نعمت ا... 
نعلبندیان نس��بت به دادنامه ش��ماره 9409970350501846 صادره از 
شعبه 5 حقوقی اصفهان تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این 
دادگاه اعالم نمایید یا ب��ه دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به 
تجدید نظر ارسال می گردد. م الف: 11979 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 99 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

4/415 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350503595 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500354 شماره بایگانی شعبه: 940397 مدیر دفتر دادگاه 
حقوقی ش��عبه 5 دادگاه  عموم��ی در خصوص تجدید نظ��ر خواهی آقای 
سعادت ا... بدری به طرفیت 1- مسعود باطنی فرزند حسن 2- مریم اعظم 
اخروی فرزند غالمحسین نسبت به دادنامه شماره 9509970350500264 
صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان تجدید نظر خواهی به شما ابالغ 
می شود. مقتضی است حس��ب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظرف ده روز پس 
از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید ی��ا به دادگاه تحویل دهید واال 
پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف: 11980 شعبه 

5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ 
4/416 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350503630ش��ماره پرون��ده: 
9409980350501031 شماره بایگانی ش��عبه: 941145  پیرو آگهی های 
منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای مهران دربکوش��کی 
که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گ��ردد چون وفق دادنامه ش��ماره 
9409970350502245 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان در 
پرونده شماره 941145 ح 5 محکوم به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 3/630/000 ریال هزینه دادرس��ی و خسارت 
دیرک��رد از تاریخ چک در حق محک��وم له آقای مهدی خاک��ی رنانی و نیم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

م الف: 11981 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

4/417 نظر به اینکه آقای فریبرز پور حاتم به اته��ام عدم ثبت ازدواج دائم 
حسب ش��کایت خانم زهرا ایازی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
931579 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف: 12109 دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی اصفهان ) 109 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ 

4/418 نظر به اینکه آقای عزیزقلی منجزی  به اتهام مساعدت در فرار متهم 
حسب شکایت آقای محمد اکبری از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
932226 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتش��ار  آگهی در ش��عبه 29 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف: 12110 دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی اصفهان ) 108 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمائم

4 ش��ماره نام��ه: 9510110350600738 ش��ماره پرون��ده:  /419
9409980350600763 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940859در خصوص 
اعتراض اسمعیل ابطحی به طرفیت بابک برهانی فرزند منوچهر فعاًل مجهول 
المکان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 0305 مورخ 95/02/18 با 
توجه به مجهول الم��کان بودن تجدید نظر خوانده مرات��ب در اجرای ماده 
73 ق.ا.د.م در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار سراسری یا محلی درج 
تا تجدیدنظر خوانده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن 
مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست تجدید نظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدیدنظر 
خواه الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا 
به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر 
دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 11985 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

4/420 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106839401629 ش��ماره پرون��ده: 
9409986839400018 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940018 در خصوص 
تجدیدنظر خواهی آقای مجتبی زراعتی شمس آبادی به طرفیت آقای محمود 
پور قربان فرزند حسن نس��بت به دادنامه شماره 9509976839400149 
صادره در پرونده کالسه 940018 شعبه 17 حقوقی اصفهان و با توجه به 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده آقای محمود پور قربان مراتب یک 

نوبت آگهی می گردد تا از زمان چاپ آگهی ظرف ده روز حسب ماده 346 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی تجدیدنظر 
خوانده ضمن حضور در این ش��عبه و اعالم نشانی نسخ ثانی دادخواست 
تجدیدنظر و ضمائم مربوطه را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبًا به این 
دادگاه تقدیم نمای��د واال پرونده با همین کیفیت ب��ه دادگاه های تجدیدنظر 
استان اصفهان ارسال می گردد. م الف: 11960 ش��عبه 17 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 133 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

4/421 در پرونده کالس��ه 350/94/146 این دادیاری، حسب شکایت خانم 
اکرم شیرانی فرزند سید اصغر علیه نادر صفری به اتهام کالهبرداری تحت 
تعقیب می باش��د نظر به این که متهم فوق مجهول المکان می باش��د ووقت 
رسیدگی پرونده یک ماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده است بدین وسیله 
به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در وقت مذکور ) یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام 
انتسابی در این دادیاری حاضر ش��وند در غیر این صورت طبق مقررات 

قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
م الف: 11958 شعبه 44 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 106 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/422 ش��ماره پرون��ده: 139404002004000349/1 ش��ماره بایگانی 
پرونده: 9400783/2 شماره ابالغیه: 139505102004001248 بدینوسیله 
به شرکت راهس��ر و آقایان علیرضا نکوئی و فرزاد نکوئی و فرهاد نکوئی 
ساکنان اصفهان خیابان شهید بهشتی کوی ش��هریار پالک 86 بدهکاران 
 پرونده کالس��ه که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس شناسایی نشده ابالغ 
می گردد که برابر س��ند رهنی 66605-91/12/17 بین شما و بانک تجارت 
مبلغ 1/520/120/000 ریال بابت اصل طل��ب و مبلغ 319/225/200 ریال 
بابت سود دوران مشارکت و خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 94/02/01 به 
مبلغ 721/376/069 ریال و مبلغ 1/763/755 ریال بابت خس��ارت تاخیر 
روزانه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه تا زمان وصول بدهکار می باش��ید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده 
 پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما )مازاد 
 شش��دانگ یکباب ویال پالک 124/128 بخش 13 اصفه��ان( تعقیب خواهد 
شد. م الف: 11871 رییس اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان ) 215 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/424 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350203369 ش��ماره پرون��ده: 
9409983751400859 شماره بایگانی ش��عبه: 941134  خواهان نوراله 
زارعان دادخواستی به طرفیت  خوانده  بهزاد احراز یزدی به خواسته مطالبه 
وجه بابت ... و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 304  ارجاع و به کالس��ه 9409983751400859 ثبت گردیده که 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  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 نش��ر 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:12119 ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 167 

کلمه، 2 کادر(

عرضـه مانتوها ی هنجارشکن در فروشگاه های شهـر
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نمایش تم��ام ش��د و کارگ��ردان دنب��ال بازیگرش رف��ت؛ اما 
 ناگهان متوجه شد خسرو به بیمارس��تان چشم پزشکی فارابی

مراجعه کرده. بخشی از چشمش به یکی از نقاب های تیز نمایش 
گرفته و پاره شده بود؛ اما او دو س��اعت و نیم روی صحنه مانده 

بود تا بازی اش تمام شود. خسرو شکیبایی چنین بازیگری بود!
چندین سال پش��ت صحنه تئاتر، انتهای سالن ها نشسته بود تا 
روزی بیایند و بگویند »آی پسر، بیا فالن کارو انجام بده« و این 
کار، البته بازیگری نبود؛ کار بی اهمیتی پش��ت صحنه بود؛ اما 
خسرو شکیبایی صبور بود و عاشق و از همه این روزها گذشت 
تا ش��د هامون س��ینمای ایران. عده ای او را »خسرو«ی سینما 
می نامند و گروهی »هامون« می خوانندش؛ اما او با هر نامی که 

خوانده شود، بازیگر لحظه های به یادماندنی است.
مانند بسیاری از هم نسالنش، مدت ها انتظار کشید تا روی صحنه 
تئاتر برود و به نقش های گوناگون جان ببخش��د؛ از شاهزاده و 
گدا تا یک جوان انقالبی و شورش��ی، از یک برادر معتاد تا پاپ 

مقدس...  
در همی��ن درخش��ش ها ب��ود که چش��مان تیزبی��ن داریوش 
مهرجوی��ی، او را کش��ف کرد. کارگ��ردان خوش فکر س��ینما، 
دنبال مردی ب��ود در قامت »هامون« و به همان اندازه ش��یدا و 
 شوریده و حاال این مرد را روی صحنه نمایش »شاهزاده و گدا«
 یافته بود؛ نمایش��ی ک��ه ش��کیبایی در آن، هم نقش ش��اه را

بازی می  کرد و هم گدا را.
هادی مرزبان، کارگردان این نمایش درباره آن روزها گفته است: 
 قرار بود خسرو در نمایش »آهسته با گل سرخ«، نقش جالل را

بازی کند. ش��بی به اتفاق همسرش، پروین کوش��یار، به خانه  
ما آمدند و او گفت:» به من پیش��نهاد بازی در یک فیلم ش��ده 
که اگ��ر بازی کنم، تا ش��ب عی��د خانه دار می ش��وم.« نگاهش 
کردم و گفتم:»می دانی ب��ه هنر تو خیلی اعتق��اد دارم؛ اما برو 
و خانه دار شو!« بعد از مدتی س��کوت، اولین جمله اش این بود: 
»خیلی بی معرفتی! به همین سادگی بروم؟!« و چهره اش درهم 
ش��د، دوباره گفت:» المصب ی��ه چیزی بگو! بگو ن��رو!« اما من 
گفتم:»خسرو برو و خانه دار ش��و!« پروین خانم گفت:» دنبال 
بهانه ای اس��ت که نرود.« به هر حال رفت و فیل��م »هامون« را 

بازی کرد.
هامون را ب��ازی کرد و در س��ینما ماند. حاال دیگ��ر هیچ فرقی 
نمی کرد »اسد« و »صفا«ی فیلم »پری« باشد یا »گشتاسب« 
فیلم »س��ارا«؛ »رض��ا«ی »کیمیا« باش��د یا پ��در دوقلوهای 
»خواهران غریب«؛ راننده خس��ته »اتوبوس ش��ب« باش��د یا 
روشنفکر سرخورده »درد مشترک«؛ »مدرس« باشد یا »مراد 
بیگ«... یک قانون ثابت در تمام این نقش ها وجود داش��ت؛ او 

همیشه عاشق بود!
عاش��ق بود و این عش��ق را به بازیگر مقابلش هم می بخش��ید؛ 
آنچنان که همه بازیگران مقابل او همچ��ون رضا کیانیان، بیتا 
فرهی، مهرانه مهین ترابی، رامبد جوان، هدیه تهرانی و... گفته اند 

او همیشه به بازیگر مقابلش کمک می کرد تا بهتر بازی کند.
این عشق فقط در سینما خالصه نمی ش��د؛ پسربچه دیروز که 
در تم��ام دوران کودکی به هم��راه پدرش، خ��ود را به جادوی 

پرده نقره ای س��ینما سپرده 
بود، به هم��ان اندازه هم 

عاشق شعر بود؛ خوب 
هم ش��عر می خواند 
ن��دن  خوا ب��ا  و 
ش��عرهای فروغ، 
سید  س��هراب، 
عل��ی صالح��ی 
ی��ا محمدرض��ا 
ن  لملکی��ا ا عبد
و... م��ا را در این 

عش��ق نیز شریک 
کرد. صب��ح روز 28 

تیر سال 87، چه کسی 
می دانس��ت در اتاق سرد 
بیمارستان »پارسیان«، 

چه مرد شوریده حالی 
خفت��ه اس��ت!  چه 

کس��ی ب��اورش 
ب��ا  می ش��د 

ص��دای  آن 
گرم��ش، با 
حضور  آن 

شیدایی اش، اینچنین آرام خفته باش��د؟! اما او همه را غافلگیر 
کرد! 

»و رفت تا لب هیچ...« 
هشت سال از آن روز عجیب می گذرد؛ از روزی که در اوج گرمای 
تابس��تان، چه س��رد بود! بی رحمانه رفت! رامبد جوان راس��ت 
می گفت: »عمو خسرو به طرز بی رحمانه ای دوست داشتنی 
بود! نمی ش��د او را ببینی و دوستش نداشته باشی!«  اما 
ای کاش به تأس��ی از نام خانوادگ��ی اش، برای رفتن 
هم کمی ش��کیبایی به خ��رج می داد و ای��ن گونه 
ناگهانی، میهمان قطعه هنرمندان نمی ش��د. روز 
خاکسپاری اش، محمد اصفهانی در میان جمعیت 
غیرقابل کنترلی که در تاالر وحدت گرد هم آمده 
بودند، قطعه مورد عالقه اش، »بهار دلنشین« را 
اجرا کرد تا کوچ تابستانی بازیگر شیدایی 
 م��ا، رن��گ و بوی��ی از بهار 

داشته باشد.
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موسیقینمایشگاه

رادیو در شهر

 نمایش��گاه طراح��ی و دوخ��ت مانت��و در نگارخان��ه مرک��زی
برگزار شده است.

 مدیر ف��روش و برگزار کننده این نمایش��گاه گف��ت: تعداد 32 
اثر در نمایش��گاه طراح��ی و دوخ��ت مانتو در گالری ش��ماره 
یک کتابخانه مرکزی ش��هرداری ارائه ش��ده که انتخاب رنگ، 
 ط��راح و دوخت تمام��ی آثار، توس��ط طیبه حس��ین میرزایی

انجام گرفته است. وی افزود: خانم میرزایی حدود 6 سال است 
که در زمینه طراحی و دوخت فعالیت دارند و آثار ارائه شده در 

این نمایشگاه، همگی به شیوه مدرن طراحی شده اند.
نمایشگاه طراحی و دوخت مانتو از 26 تا 31 تیرماه، به مدت یک 
هفته در گالری شماره یک  کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
برپاست و عالقه مندان می توانند همه روزه صبح ها ساعت 8 تا 
13 و بعدازظهر ساعت 14 تا 19 از این نمایشگاه بازدید نمایند.

دبیر کمیته فرهن��گ عفاف و پوش��ش اس��المی از برگزاری 
نمایشگاه تخصصی مد و لباس از سوی کمیته عفاف وپوشش 
س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان خبر داد. وی 
با بیان ای��ن مطلب گفت: معرفی طرح های ایرانی و اس��المی 
ب��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان، از اهداف مهم نمایش��گاه 

تخصصی لباس اسالمی- ایرانی است.
حامد رحمانی با اش��اره به برگزاری نمایشگاه تخصصی لباس 
اسالمی-ایرانی توسط این کمیته اظهار داشت: این نمایشگاه 
با هدف ارائه الگوی پوش��ش فاخر اس��المی و ایرانی، از سوی 
کمیته فرهنگ عفاف و پوش��ش اسالمی وابس��ته به سازمان 
 فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان برنامه ریزی ش��ده که 
 در مرحله اول ویژه مسئوالن، نخبگان و فعاالن اصناف مختلف

برگزار خواهد ش��د. وی از برگزاری نمایشگاه تخصصی لباس 
 اس��المی- ایرانی در مردادم��اه در یک��ی از باغ بان��وان های 
س��طح ش��هر خبر داد و افزود: ارائه پوش��ش های اسالمی و 
ملزومات حجاب، همچنین س��ایر پوش��ش های فاخر مانند 
مدل ه��ای مختلف مانتوه��ای اس��المی- ایران��ی، از جمله 
محصوالت قابل عرضه در این نمایش��گاه است. وی با اشاره به 
حضور طراحان و تولید کنندگان برتر کشور در این نمایشگاه 
خاطرنشان کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه، حضور طراحان 
ب��رای ترویج و اش��اعه مدل های اس��المی- ایران��ی در میان 

تولیدکننده، خریدار و مصرف کننده است.

 کنس��رت موس��یقی علی زند وکیلی در تاالر رودک��ی اصفهان
برگزار می شود.  کنسرت موس��یقی علی زند وکیلی، 31 تیرماه 
در دو س��انس در س��اعت های 18 و 21 در تاالر رودکی اصفهان 

برگزار خواهد شد.
علی زند وکیلی فعالیت های هنری خود را از سه سالگی با نواختن 
تنبک و آواز  آغاز کرد و در س��ال 1377 به هنرس��تان موسیقی 
شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 به 
هنرستان موسیقی تهران وارد واز همان هنرستان فارغ التحصیل 
ش��د و در حال حاضر کارش��ناس موسیقی اس��ت. وی به همراه 
برادر خود، محمد زند وکیلی، گروهی را تحت عنوان »زند بند« 
تاسیس کرد. عالوه بر آن، سابقه همکاری با گروه های دنگ شو، 
 چهارتار، خموش، طلوع، نغمه کیمیا، ش��روند و گلبانگ را دارد و 

کنسرت هایی نیز به همراه این گروه ها برگزار کرده است.

 آهنگس��از و نوازنده موس��یقی کشورمان، در تش��ریح تازه 
ترین فعالیت های موس��یقایی خود، از جزییات آهنگسازی 
 س��ریال »پریا« و همکاری با محمد معتم��دی در مجموعه

»مستند ایران« سخن گفت.
افش��ین عزیزی با اش��اره به تازه ترین فعالیت های خود در 
عرصه موس��یقی توضیح داد: طی ماه های اخیر به ش��دت 
 درگیر س��اخت موس��یقی س��ریال »پریا« ب��ه کارگردانی

حسین سهیلی زاده بودم که با توجه به حال و هوای داستان، 
موس��یقی آن نیز از فراز و فرودهای زیادی به لحاظ ساختار 
موس��یقایی برخوردار است. در فضای س��ریال بخش های 
مختلفی وجود دارد که ما بنا به این س��اختار محتوایی، در 
س��ازبندی نیز تغییراتی ایجاد کردیم که این موضوع برای 
 من از اهمیت وی��ژه ای برخوردار بود و دوس��ت داش��تم

بن��ا به ای��ن ح��ال و ه��وا، فضای��ی را ایج��اد کنی��م که 
مخاط��ب ب��ا آن هم��ذات پن��داری کن��د. وی ادام��ه 
داد: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه س��ریال »پریا« در 36 قس��مت 
 س��اخته ش��ده اس��ت؛ بنابراین باید نهایت ت��الش خود را

می کردی��م که با ای��ن حجم داس��تان، موس��یقی تکراری 
به مخاطب ارائه نش��ود؛ از این رو یک تم اصل��ی را انتخاب 
کردم و بر مبنای این تم اصلی، تم های فرعی را وارد کلیت 
 جری��ان مجموعه ک��ردم؛ اما به ه��ر حال این ت��م اصلی به
 گونه ای اس��ت ک��ه مخاطب بع��د از ش��نیدن آن به خوبی

می تواند تشخیص دهد که مربوط به سریال »پریا« است.

کارگ��ردان مجموعه تلویزیونی پ��ادری، تا کن��ون کار رادیویی 
نداشته است؛ اما رادیویی ها و رادیو را دوست دارد و با حضور در 

برنامه های رادیویی انرژی می گیرد.
در برنام��ه »آب و ت��اب« رادیو ته��ران، با اج��رای محمدصالح 
عالء و عوامل فیلم های س��ینمایی، از کارگ��ردان و تهیه کننده 
گرفته ت��ا فیلمنامه نوی��س و بازیگ��ران، گفت وگو می ش��ود؛ 
لحظاتی از دنیای کودک��ی تا فعالیت های حرف��ه ای و هنری و 
 آثار فیلمس��ازان و س��ینماگران مرور می ش��ود و این هفته نیز

محمد حسین لطیفی میهمان این برنامه بود.
 صال��ح ع��الء صحب��ت های��ش را از دوران کودک��ی لطیف��ی

آغاز می کن��د؛ که محمدحس��ین لطیفی، متولد س��ال 1341 
خورش��یدی در تهران اس��ت و فعالیت هنری خود را با نقاشی و 
مجسمه سازی و به دنبال آن پویانمایی شروع کرده و وارد عرصه 

فیلم سازی شده است.
لطیفی در فهرست آثارش، سرعت، عینک دودی، دختران ایرانی، 
خوابگاه دخت��ران، توفیق اجباری، روز س��وم، پاریس تا پاریس، 
اسب سفید پادشاه و از آثار تلویزیونی کت جادویی، همسایه ها، 
سفر س��بز، فرار بزرگ، دودکش، تنهایی لیال، وفا، صاحبدالن و 

پادری را دارد.
گفت وگ��وی بین صالح ع��الء و لطیفی درباره ش��عر گفتن ها و 
مجسمه سازی های اوس��ت و از اینکه قبل از تجربه کارگردانی، 
 طراح صحنه و گریم بوده اس��ت و پس از آغ��از اولین فیلم خود

 به نام »س��رعت« ک��ه چهارمین فیل��م پرفروش اوس��ت، دیگر 
طراحی صحنه کارهای خود را انجام نداده است؛ چرا که معتقد 
است: یک کارگردان به اندازه ای درگیری ذهنی دارد که باید به 

دیگران اجازه دهد به او کمک کنند.
برنامه آب و تاب، نگاه های چالشی به رویاهای مهمان برنامه دارد؛ 
رویاهای کودکی و بزرگسالی او و چگونگی به وقوع پیوستن آنها!

در ادامه هم بیشتر گفت وگو حول محور سابقه حرفه ای لطیفی 
 می چرخد؛ ب��ه اینکه 4 کار طنز دودکش، پ��ادری، فرار بزرگ و

کت جادویی را دارد و...
لطیفی فیلمنامه نویسی می کند؛ اما خودش را فیلمنامه نویس 
نمی داند و معتقد است فیلمسازانی که دس��ت به قلم نیستند، 
 نباید فیلمنامه را تغییر دهند و اگر دس��ت ب��ه قلم خوبی دارند،
 م��ی توانن��د مانن��د ی��ک خلب��ان، راهنم��ای خوب��ی ب��رای

شخصیت پردازی و... باشند.
در پایان، این فیلمس��از خوش ذوق می گوید ک��ه تا به حال کار 
رادیویی نداشته است؛ اما رادیو را خیلی دوست دارد و هر زمانی 
که از او دعوت شده، در برنامه حضور داشته و این حس حضور در 

رادیو خیلی به او انرژی داده است.
فیلمس��ازان و  س��ینما  ح��وزه  ب��ه  ک��ه   مخاطبان��ی 

 عالق��ه من��د هس��تند و دوس��ت دارن��د ب��ا دنی��ای کودک��ی 
 و دغدغ��ه ه��ای فک��ری آنه��ا آش��نا ش��وند، م��ی توانن��د 
برنامه آب و تاب را جمعه ها ساعت 21 تا30 :22  از رادیو تهران 

بشنوند.

نمایشگاه نقاشی تخصصی مدادرنگ، برای اولین بار در اصفهان و 
در گالری نگاه نو برگزار می شود.

 اولین فراخوان نقاشی تخصصی مدادرنگ در اصفهان آغاز شده 
 و تا 13 مردادم��اه ادامه می یاب��د. این فراخوان از س��وی گالری

نگاه نو برگزار می ش��ود و نمایش��گاه ویژه این فراخوان نیز، 15 
مردادماه در محل این گالری برگزار خواهد شد.

همزمان با برگزاری نمایشگاه نقاشی تخصصی مدادرنگ، داوری 
آثار صورت پذیرفته و نفرات برتر اعالم خواهند ش��د. داوری آثار 
ارسال شده، توسط حس��ین هادی پور بروجنی انجام می پذیرد. 
وی کارشناس عکاسی و مبتکر برگزیده جشنواره خوارزمی است 
 که تاکن��ون در 24 نمایش��گاه انفرادی و 26 نمایش��گاه گروهی

شرکت کرده و مدرس هنرهای تجسمی است. وی سابقه تدریس 
در انجمن هنرهای تجس��می، انجم��ن خوشنویس��ان، انجمن 
سینمای جوان، هنرستان ها، آموزشگاه های آزاد و دانشگاه هنر 

و علمی کاربردی را در پرونده فعالیت خود دارد.
عالقه مندان برای شرکت در فراخوان نقاشی تخصصی مدادرنگ 
در اصفهان می توانند آثار خود را به نشانی گالری نگاه نو، واقع در 
آبشار سوم، خیابان مسرور، کوی باغ ارم، پالک 44 ارسال نمایند.

پ��س از برگزاری اختتامیه گاه نخس��ت جش��نواره فصلی 
داس��تان چهارگاه، دومی��ن دوره این جش��نواره در قالب 

داستان کوتاه برگزار می شود.
 مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان، به منظور شناسایی، 
معرف��ی و ارج  نه��ادن ب��ه نویس��ندگان ش��هر اصفه��ان 
و زمینه س��ازی ب��رای ترغی��ب و تش��ویق عالقه مندان به 
داستان نویس��ی، در هر فصل، جش��نواره  داستان نویس��ی 

چهارگاه را برگزار می کند.
پس از برگزاری آیین اختتامیه گاه نخس��ت این جشنواره، 
 وارد گام دوم ش��ده ت��ا اس��تمرار ای��ن روی��داد فرهنگی،

نوید بخش آینده ای روشن تر باشد.  
این دوره از جشنواره، در دو بخش داستان کوتاه با محوریت 
 اصفهان و داس��تان کوتاه با موضوع آزاد برگزار می ش��ود.

الزم به ذکر اس��ت در بخش ویژه   باید شهر اصفهان، محور 
نگارش داس��تان ها باش��د؛ به طوري  که با حذف آن نتوان 
 ش��هر یا مکان دیگ��ری را جایگزی��ن کرد. عالق��ه مندان
 می توانند با تکمیل فرم شرکت در جشنواره از طریق درگاه

www.lcci.ir تا تاریخ 10 شهریور ماه، آثار خود را برای 
دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

تا 31 تیرماه برپاست؛

 نمایشگاه طراحی و دوخت
در نگارخانه مرکزی

از سوی کمیته فرهنگ عفاف و پوشش اسالمی صورت می گیرد؛

برگزاری نمایشگاه تخصصی
مد و لباس در اصفهان

31 تیرماه؛

علی زند وکیلی
در اصفهان می خواند

موسیقی سریال »پریا«
با قصه همگام است

کارگردان مجموعه تلویزیونی پادری:

رادیو به من انرژی می دهد
از سوی گالری نگاه نو صورت گرفت:

انتشار اولین فراخوان نقاشی 
تخصصی مدادرنگ در اصفهان

به همت مرکز آفرینش های ادبی قلمستان:

 دومین گاه از چهارگاه 
داستان نویسی برگزار می شود

تاالر هن��ر، دفتر تخصص��ی تئاتر، در نظ��ر دارد همزمان با 
آغاز اجرای نمای��ش »ناتمام«، آیین افتتاحی��ۀ نمایش را 
 با حضور پیشکس��وتان و مس��ئوالن ح��وزۀ فرهنگ و هنر

برگزار کند. حمید رضا مکارمی، مدیر تاالر هنر، از ش��روع 
یک آیین جدید در روز ابتدای��ی اجرای هر نمایش در تاالر 
هنر خبر داد و گفت: به منظور تقوی��ت بحث تبلیغات آثار 

نمایشی در اصفهان، راهکارهای مختلفی اندیشیده ایم که 
 یکی از آنها، برگ��زاری آیین افتتاحیه در ش��ب اول اجرای

هر نمایش است.
مکارمی تصریح کرد: برای رسیدن به مرحله اجرای نمایش، 
دوستان هنرمند، وقت و انرژی زیادی هزینه می کنند و در 
15 ش��بی که اجرا دارند، باید بتوانند مخاطب را پای قصه 

بنش��انند؛ اما تبلیغات ضعیف موجب کمرنگ شدن حضور 
مخاطبان شده و شور و انگیزه را از هنرمندان می گیرد. در 
همین راستا تاالر هنر، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، در نظر دارد با برگزاری آیین افتتاحیه 
و دعوت به حضور پیشکس��وتان و هنرمندان و مس��ئوالن 
هنری در این آیین، به طور نمادین زنگ شروع آن نمایش 
را در ش��ب اول اجرا به صدا درآورد تا شاهد رشد چشمگیر 
مخاطبان و قوت انگیزه هنرمندان برای کارهای خود باشیم.

مکارمی با بیان اینکه این آیین، یک مراسم دوستانه است، 
اظهار داشت: از این به بعد به حول و قوه الهی، برای اجرای 
هر نمایش��ی که کیفیت قابل قبول داش��ته باشد و در تاالر 
هنر اجرا ش��ود، این آیین را برگزار خواهیم کرد. وی افزود: 
شیوه دعوت از پیشکسوتان و مس��ئوالن به این گونه است 
 که متناس��ب با موضوع هر نمایش، از فعاالن در آن زمینه

دعوت به حضور می شود.
گفتن��ی اس��ت نمای��ش ناتم��ام ب��ه کارگردان��ی پیمان 
کریم��ی، برگزی��دۀ مس��ابقۀ نمایش��نامه نویس��ی س��ی 
 و چهارمی��ن جش��نوارۀ بین الملل��ی تئاتر فجر اس��ت و از

30 تیر تا 15 مرداد ماه، س��اعت 19 و 20 دقیقه در  سالن 
کوچک تاالر هنر اصفهان به روی صحنه می رود.

 فیل��م تئاتر »م��ردی ب��رای تمام فص��ول« در ت��االر هنر
اکران می شود. 

به گ��زارش ایمن��ا، مردی ب��رای تم��ام فص��ول، از جمله 
نمایشنامه های شناخته ش��ده دنیای درام است که توسط 
رابرت بولت، فیلمنامه نویس و نمایش��نامه نویس انگلیسی 
نوشته شده اس��ت. بولت برای نگارش متن نمایش و فیلم 
 مردی برای تمام فصول، اس��کار فیلمنامه س��ال 1967 را

از آن خود کرد.
از روی این نمایش��نامه، فیلمی با همین نام به کارگردانی 

 ف��رد زین��ه م��ان و ب��ازی پ��ل اس��کوفیلد در نق��ش
سر توماس مور ساخته شده که از جمله فیلم های کالت 

سینما به حساب می آید و طرفداران بسیاری دارد.
داس��تان فیل��م درب��اره ایس��تادگی توم��اس م��ور 
 در مقابل پادش��اه هنری هش��تم اس��ت که می خواهد
بر خالف قانون کلیس��ا، همس��ر خود را ط��الق داده و 
دوباره ازدواج کند. تقابل پادش��اه یک دنده با کلیس��ا 
و قوانینش نیاز به ی��ک قربانی دارد و قربانی، کس��ی 
نیس��ت ج��ز مش��اور پادش��اه، س��ر توماس م��ور که 

بع��د از م��رگ کاردینال، به مق��ام صدراعظمی رس��یده 
 و پادش��اه اصرار دارد با توجه ب��ه صداق��ت و اعتباری که

سرتوماس مور میان مردم دارد، وی ازدواجش را تایید کند 
تا نیازی به تایید پاپ نداش��ته باش��د؛ اما سر توماس که به 
 اخالق و اصولش پایبند است، نمی تواند تن به این کار بدهد

و همه مش��کالت را به جان م��ی خرد تا اصول��ش را زیر پا 
نگذارد...

رضا کیانیان، سیامک صفری، سهیال رضوی، فرزین صابونی، 
هدایت هاشمی، احمد ساعتچیان، امیررضا دالوری، بهناز 
جعف��ری، علیرضا آرا، رض��ا موالیی، محمدرض��ا مالکی و 

رس��نجانی، بهمن فرمان آرا ب��ا همراهی کتایون  ا
ماهان خورش��یدی، مس��عود 

صف��ری، محم��د حق 
شناس، محمدعلی 

امیدبخ��ش و ملینا بنی اس��دی، بازیگران »م��ردی برای 
تمام فصول« هس��تند. ای���ن فیل�م تئات��ر روز 30 تیرماه 
 ساعت 18 در تاالر هنر واقع در میدان الله

اکران می شود.

تاالر هنر

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

از 30 تیر ماه؛

زنگ تئاتر در تاالر هنر نواخته می شود

30 تیرماه؛

»مردی برای تمام فصول« به تاالر هنر می آید

سفر ابدی شکیبایی 8 ساله شد؛ 

»عمو خسرو سالم!«
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خبراخبار

فرماندار شهرکرد:

کمپینگ گردشگری
احداث می شود

 اسکان ۴۴ هزار مسافر 
در مدارس چهارمحال و بختیاری

رییس اداره امور قرآنی چهارمحال و بختیاری:

 موسسات قرآنی در استان 
مجوز فعالیت می گیرند

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

ترویج عفت و پاکدامنی در جامعه از ضروریات است

چهارمحال و بختیاری به واس��طه داش��تن مراتع سرسبز و 
 پوش��یده از گیاهان دارویی مس��تعد برای توس��عه پرورش 
زنبور عسل بوده که عسل تولیدی در این استان از مرغوبیت 

باالیی برخوردار است.
اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های زاگرس 
نشین اس��ت که در جنوب غربی کشور واقع ش��ده است و با 
داشتن وسعت یک درصد مساحت کشور حدود دو هزار و ۵۰۰ 
تا سه هزار گونه گیاهی دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دارویی 
هستند. وجود دش��ت های پرگل و مناطق بکر از ویژگی های 
منحصربه فردی اس��ت که این اس��تان را برای زنبورداری و 

توسعه آن مستعدکرده است .
مزارع کش��اورزی و باغ های بادام و هل��و یکی از ظرفیت های 
دیگر این استان است که در توسعه زنبورداری و توسعه عسل 

بسیار مفید می باشد.
هم اکنون ارتفاعات این استان پوشیده از گیاه گون است که 
بسیاری از زنبوردارهای اس��تان های دیگر در زمان گل دهی 
گون به این اس��تان کوچ می کنند. در حال حاضر مهم ترین 
نوع عسل تولیدی در چهارمحال و بختیاری عسل گون است 
و عس��ل های دیگر نیز ازجمله عس��ل مرکبات در این استان 

تولید می شود.
کارش��ناس ارش��د علوم دام در این خصوص  ب��ه مهر گفت: 
اس��تان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بس��یاری برای 

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد.
افش��ین مقدس تصریح کرد: زنبورداری یک��ی از حوزه های 
کشاورزی است که زمینه توس��عه آن در استان چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد. وی عنوان کرد: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یکی از استان های کوهستانی منطقه زاگرس است 
که دارای مراتع گس��ترده  و جنگل های بلوط بوده که زمینه 

توسعه زنبورداری را در این استان فراهم کرده است.
وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی مناس��ب  و وجود گیاهان 

گل دار در این اس��تان از مهم ترین پتانس��یل ها برای توسعه 
زنبورداری است.

این کارش��ناس با اش��اره به اینکه تولیدات رشته زنبورداری 
بسیار متنوع است، عنوان کرد: هم اکنون زنبوردارهای استان 
محصوالتی ازجمله عس��ل، گرده، زهر و... تولید می کنند که 
این امرزمینه اشتغال بسیاری از مردم چهارمحال و بختیاری 

را فراهم کرده است.
مقدس ادامه داد: توس��عه زنبورداری ج��دا از اینکه موجب  
افزایش تولید عسل می گردد موجب افزایش گرده افشانی در 

طبیعت و باغ های میوه می شود.
این پژوهش��گر با اشاره به اهمیت گرده افش��انی در طبیعت، 
تاکید ک��رد: گرده افش��انی در طبیع��ت از انق��راض گیاهان 
جلوگیری می کن��د و در باغ های میوه س��بب افزایش تولید 

می شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در 
این زمینه گفت: در حال حاضر بی��ش از ۱۳۱ هزار کندو در 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

ذبیح اهلل غریب ادامه داد: س��االنه بیش از ۹۶۰ هزار تن عسل 
در چهارمحال و بختیاری تولید می شود و عسل تولیدی این 

استان یکی از باکیفیت ترین عسل های کشور است.
وی عنوان ک��رد: عس��ل تولی��دی چهارمح��ال و بختیاری 
بازارپسندی باالیی دارد و قیمت آن نیز نسبت به عسل های 

دیگر باالتر است.
وی یادآور شد: هم اکنون بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر در حرفه 
زنبورداری در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی بابیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارکرد زنبورعسل مربوط 
به گرده افش��انی است، گفت: ش��رایط آب و هوایی مناسب و 
متنوع بودن پوش��ش گیاهی در اس��تان موجب تولید عسل 

مرغوب در استان شده است.
مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
افزود: زنبورداران استان چهارمحال و بختیاری، زنبوردارانی 
حرفه ای هستند که در زمس��تان ها به استان های خوزستان، 
فارس، بوش��هر و بندرعباس مهاجرت ک��رده  و فصل بهار به 

استان بازمی گردند.

 رییس کل دادگس��تری چهارمح��ال و بختی��اری در آیین 
تودیع و معارفه رییس س��ابق و ریاس��ت جدید دادگستری 
 شهرس��تان فارس��ان در چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
 امید اس��ت مردم عفیف ایران عف��ت و پاکدامنی را آن گونه

  که در دین اس��ام بر آن تاکید ش��ده و هم چنین با توجه 
 به همه جوان��ب آن در زندگ��ی و اجتماع س��اری و جاری 

کنند.
سید عبدا... موسوی با اشاره به اینکه از حضرت زهرا )س( به 
عنوان اسوه  زنان پاکدامن و حضرت یوسف )ع( نمونه مردان 

عفیف در دین اسام نام برده شده است، بیان داشت: ترویج 
عفت و پاکدامنی در جامعه از ضروریات است؛ چراکه باعث 
اوج گرفتن اخاق، رشد سامت فرد و اجتماع و علو درجات 

انسان می شود.
این مسئول تاکید کرد: شهرستان فارسان از وضعیت علمی 
 و فرهنگی خوبی برخوردار اس��ت که ای��ن موضوع به دلیل 
 سابقه تاریخی بسیار زیادی اس��ت که این شهرستان دارد.
 به همین جه��ت از اف��راد صاحب ن��ام در عرصه ها مختلف

 بهره برده است.

موس��وی با بیان اینکه ضروری اس��ت فردی برای ریاست 
دادگستری شهرستان فارسان انتخاب ش��ود که از هر نظر 
اصلح و کاردان باشد افزود: هماهنگی و تعامل بین مسئوالن 
قضایی، حفظ و تکریم حقوق شهروندی، تعامل میان عوامل 
دادگستری و نمایندگان مردم و دستگاه ها، تقویت شوراهای 
حل اختاف، آموزش و نظارت بر کار ضابطین عام و خاص 
ازجمل��ه نیروی انتظام��ی و... از عوامل افزای��ش کارایی در 
دادگستری های این استان ، خصوصا دادگستری شهرستان 

فارسان است.

رییس اداره امور قرآنی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
موسسات قرآنی از ابتدای مردادماه می توانند برای دریافت 

مجوز فعالیت، اقدام کنند.
مهدی پرتویی با اش��اره به ضوابط و قوانی��ن جدید صدور 
مج��وز فعالیت موسس��ات فرهنگ��ی، ق��رآن و عترت)ع( 
اظهارداشت: در گذشته فعالیت موسس��ات قرآنی توسط 
وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اس��امی به صورت مجزا 
صادر می ش��د که بعد از مطالعه و بررسی دقیق روند ثبت 
موسسات در هر دو دس��تگاه، س��از و کار ادغام موسسات 

قرآنی تهیه و تنظیم شده است.
وی افزود: از دو سال گذشته بحث ادغام دو اتحادیه و تمرکز 
در روند ثبت موسسات مطرح بود که در نهایت سال گذشته 
با تشکیل هیئت رس��یدگی بر امور موسسات قرآنی کشور 
مقدمات صدور مجوز موسسات به صورت متحد فراهم شد.

ریی��س اداره امور قرآنی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
بیان کرد: پس از تش��کیل جلس��ات متعدد توسط اعضای 
 هئیت رسیدگی به امور موسسات و نهایی شدن مقررات و 
آیین نامه های جدید ثبت موسس��ات، با راه اندازی سامانه 
موسسات قرآنی کشور، ثبت درخواست صدور مجوزهای 

جدید برای موسسات قرآنی آغاز می شود.
پرتوی با بیان اینکه بیش از 4۰۰ موسس��ه کشور در نوبت 
ثبت هس��تند، خاطرنش��ان کرد: کار ثبت موسسات طبق 

تاریخ های اعام شده به مراکز استان ها آغاز شده است.
وی گفت: زمان ثبت موسس��ات فرهنگی ق��رآن و عترت 
در اس��تان برای آن دسته از موسس��ات که تا کنون مجوز 

نگرفته اند از یکم تا پانزدهم مردادماه می باشد.
ریی��س اداره امور قرآنی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
تصریح کرد: تاریخ یکم لغایت پانزدهم مرداد ماه مربوط به 

ثبت درخواست موسسات جدیداست.
وی افزود: در س��امانه ثبت مجوز موسسات فرهنگی قرآن 
و عترت)ع( ،ع��اوه بر ام��کان ثبت موسس��ات فرهنگی 
قرآن و عترت)ع(، دس��تورالعمل صدور مجوز موسس��ات 
به همراه ش��یوه نامه های الحاقی،اس��اس نامه پیشنهادی 
دبیرخانه هیئت رسیدگی به همراه فایل راهنمای تکمیل 
آن، نمونه خام صورت جلس��ات مجمع عمومی موس��س 
و هیئت مدی��ره، راهنم��ای تکمیل آیتم های س��امانه در 
فرآین��د ثبت نام، ج��زوه مجموعه قوانین و مق��ررات ویژه 
آزمون و مصاحب��ه، فلوچارت صدور مج��وز ثبت و صدور 
پروان��ه فعالیت توس��ط دبیرخانه هیئت رس��یدگی و فرم 
 خام رضایت نامه مکان موسس��ه ویژه اماک��ن عمومی نیز 

قرار داده شده است.

فرماندار ش��هرکرد گفت: کمپینگ گردش��گری برای اس��تقرار 
گردشگران در مرکز استان احداث می شود.

حمید ملکپور در ستاد تس��هیل خدمات س��فر با بررسی نقاط 
 ضع��ف و ق��وت خدمات رس��انی ب��ه گردش��گران در تعطیات 
عید فطر اظهار داش��ت: اکنون مراکز اقامتی تابستانه شهرستان 
در پارک ها، میدان ها و فضای سبز است که در صورت احداث این 
کمپینگ مشکات اقامتی کاهش می یابد. وی افزود: برای احداث 
این کمپینگ فضاهایی نیز در نظر گرفته ش��ده که با مشارکت 
میراث فرهنگی و شهرداری در حاش��یه جاده ها فضاهایی برای 

خدمات رسانی هرچه بهتر به مسافران در نظر گرفته می شود.
فرماندار ش��هرکرد با بیان اینکه خدمات رس��انی به مس��افران 
تابس��تانی مطلوب بوده اس��ت، بیان کرد: فعالیت دستگاه های 
متولی نس��بتا خوب بوده و در زمینه نقاط ضع��ف موجود نیز به 
دس��تگاه ها تذکرات الزم داده شده اس��ت. ملکپور با بیان اینکه 
در تعطیات ویژه عید فطر توزیع نان و اقام مورد نیاز مش��کلی 

نداشته، گفت: در این مدت ۵4۰ تن مرغ توزیع شده است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: 2۰ پایگاه ه��ال احمر و یک دس��تگاه 
آمبوالنس نیز در جاده سامان � ش��هرکرد به مسافران خدمات 

ارائه داده اند.
فرماندار ش��هرکرد با اش��اره به اس��کان مس��افران در مدارس 
شهرستان بیان کرد: ۱۰۹4 خانوار در 2۹ مدرسه ناحیه یک و دو 

مستقر شدند که از این مجموع 82۵ خانواده فرهنگی بوده اند.
ملکپور خاطرنشان کرد: پل زمانخان، سیاسرد بروجن، چشمه زنه 

و گرداب بن از پربازدیدترین مناطق گردشگری استان بوده اند.

 مدیرکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختیاری از اس��کان
 44 هزار مسافر و گردشگر در مدارس چهارمحال و بختیاری طی 

فصل تابستان خبر داد.
بهروز امیدی با اش��اره به اینکه بیش از چهار ه��زار خانواده در 
مدارس چهارمحال و بختیاری از ابتدای فصل تابستان تاکنون 
اسکان داده شده است، عنوان کرد: بخش زیادی از این مسافران، 
فرهنگی بوده اند. وی افزود: بیش از سه هزار خانوار فرهنگی در 

مدارس این استان اسکان داده شده اند.
 مدیرکل آم��وزش و پرورش چهارمحال و بختی��اری ادامه داد: 
بیش از ۵۰۰ خان��وار غیر فرهنگی در م��دارس و مراکز اقامتی 
آموزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری در فصل تابس��تان 

اسکان داشته اند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان:

۳۰۰۰گونهگیاهدرچهارمحالوبختیاریرشدمیکند

ابالغوقترسیدگی
4/427 در خص��وص پرونده کالس��ه 306/95 خواه��ان اصغر محمدیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت صادق سلطانی زنانی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 95/6/8  ساعت 4 
 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
 حضور وق��ت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتض��ی اتخاذ 

می شود.
 م الف:12051 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 113 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/428 در خص��وص پرونده کالس��ه 950509 خواه��ان علیرضا نصر 
 اصفهانی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه به طرفیت محمود یونس��ی

 فرزند منوچهر تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای  م��ورخ 95/6/8  
ساعت 9/30 تعیین گردیده اس��ت 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 شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 م الف:11914 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر(

احضارمتهم
4/429 ش��ماره درخواس��ت: 9510460353300017 ش��ماره پرون��ده: 
9509980363400189 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950444 نظ��ر به اینکه 
در پرونده کالس��ه 950444 دادگاه کیفری دو اصفهان حس��ب ش��کایت 
 خانم منیژه بختی��اری رنانی فرزن��د مرتضی علیه آقای محمد س��لطانی 
آفارانی فرزن��د علیرضا ب��ه اتهام ترک انف��اق مطرح نموده ک��ه در وقت 
 رسیدگی مورخه 1395/06/09 ساعت 10 صبح در این شعبه می باشد نظر
  به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آئین 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 ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی

  کامل خود جهت پاس��خگویی به اتهام وارده و دفاع از خود احضار گردد. 
در صورت عدم حضور در دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 
 12098 ش��عبه 107 دادگاه کیفری دو ش��هر  اصفهان) 107 جزایی سابق(

 ) 147 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/430 در خصوص پرونده کالس��ه 729/95 خواه��ان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم سعادت دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- فرشته 
مالزمی اصفهانی 2- حجت ا... طاهری تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/6/10 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 6 
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: 12071 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 127 کلمه، 2 کادر(

ابالغوقترسیدگی
4/431 در خصوص پرونده کالس��ه 731/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت خانم س��عادت دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- علیرضا 
جعفریان خوراسگانی 2- اکبر جعفری خوراسگانی  تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/6/10 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 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 
6 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: 12070 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 127 کلمه، 2 کادر(
احضار

4/432 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354701883 ش��ماره پرون��ده: 
9509980365700036 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950418  نظ��ر به اینکه 
شاکی آقای عباس خلیفه س��لطانی ش��کایتی علیه آقای فرهاد آذر دائر بر 
ایراد ض��رب و جرح عمدی و توهی��ن در دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان مطرح شده  که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) 121 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
223  ارجاع و به کالس��ه بایگانی  950418 ک 121 دو ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  95/06/10  ساعت 8 صبح تعیین شده است و نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می بشاد به اس��تناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
 مراتب  یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر 
م��ی ش��ود و از مته��م دع��وت م��ی گ��ردد جه��ت رس��یدگی در وقت 
مق��رر حاض��ر ش��ود و در ص��ورت ع��دم حض��ور احضاری��ه 
اب��الغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ خواه��د نم��ود. 
121 دادگاه کیف��ری دو ش��هر اصفه��ان 11974 ش��عبه   م ال��ف:

) 121 جزایی سابق( ) 169 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/433 در خصوص پرونده کالس��ه 728/95 خواه��ان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم سعادت دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت1- فرشته 
مالزمی اصفهانی 2- کامران قربان نژادیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/6/10 ساعت 11/30 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 ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 6 
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: 12069 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 126 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/434 در خصوص پرونده کالس��ه 730/95 خواه��ان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم سعادت دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت1- فرشته 
مالزمی 2- افشین فالحتی 3- حجت اله طاهری  4- کامران قربان نژادیان 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 95/6/10 ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 6 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 12065 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 132 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/435 در خص��وص پرونده کالس��ه 95-440 خواهان مجی��د کدخدایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجتبی آقابابایی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای  مورخ 95/6/13  س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 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 ش��ود. م الف:11949 شعبه 29 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 109 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/436 در خصوص پرونده کالسه 33/95 خواهان محمد شمس مورگانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 65/000/000 ری��ال  به طرفیت کرامت 
طاهری مورگانی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
95/6/13 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مس��تنداً به م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 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: 11947 شعبه 18 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 129 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/437 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106839201710 ش��ماره پرون��ده: 
9509986839200209 ش��ماره بایگانی شعبه: 950221  خواهان/ شاکی 
اصغر رنجبر مهیاری دادخواس��تی به طرفیت  خوان��ده/ متهم مهدی بابا 
بیدآبادی و مهدی انصاری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
 ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چه��ار ب��اغ ب��اال – خ ش��هید نیکبخ��ت- س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفه��ان- طبق��ه 3 ات��اق ش��ماره 312  ارج��اع و ب��ه کالس��ه 
9509986839200209 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/13 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور 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 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف:12094 ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 189 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/438 در خص��وص پرونده کالس��ه 303/95 خواهان س��عید امین پور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی وکیلی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/6/13  ساعت 18 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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 

نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:11929 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 110 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/439 در خصوص پرونده کالس��ه 988/94 خواهان فرخنده ش��یروانی 
با وکالت ناصر آیتی دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند مالکیت یک 
دستگاه خودرو گل  به طرفیت 1- ش��هرام قنبری 2- سید محمد نوربخش 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز رسیدگی قرار استماع شهادت 
شهود برگزار می گردد مورخ 95/6/14 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. 
روز رسیدگی قرار استماع شهادت ش��هود برگزار می گردد.  لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 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: 11922 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 157 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/440 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352202632 ش��ماره پرون��ده: 
9509980352200379 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950384  خواه��ان/ 
شاکی عباس ش��ریف زاده دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم هاشم 
احمدی زادگان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع و به کالسه 
9509980352200379 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/15 و 
ساعت 12 تعیین شده اس��ت. 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 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 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:11966 ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 180 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/441 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354202140 ش��ماره پرون��ده: 
9509980365900529 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950447  ش��اکی اکبر 
معتمدی دادخواس��تی به طرفیت متهم امید معینی کربکندی به خواس��ته 
تهمت از طریق ارس��ال پیامک و توهین و تهدید تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری 
 دو ش��هر اصفهان) 116 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 3 اتاق شماره 344  
ارجاع و به کالس��ه 9509980365900529 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  95/06/01  ساعت 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 دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 12115 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 180 کلمه، 2 کادر(
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در نمونه  ای نادر، یک فرد با از دس��ت دادن حدود ۹۰ درصد 
از مغز خود همچنان از هوشیاری کامل برخوردار است. این 
اتفاق باعث شده که دانشمندان بار دیگر بر نظریه های خود و 
تعریف هوشیاری از نظر بیولوژیکی بازنگری کنند. برخالف 
آن چیزی که معموال انتظار داریم، دانس��ته های ما نس��بت 
به هوش��یاری و عملکرد مغز ناقص اس��ت. به نظر می رس��د 
هوش��یاری کامال به مغز مرتبط باش��د، اما چه طور فردی 

ک��ه ۹۰ درصد از مغز خ��ود را از دس��ت داده به زندگی 
عادی خود ادامه می دهد. به گ��زارش زومیت، برای 

اولی��ن بار در س��ال ۲۰۰۷ مطالعه م��وردی یک 
 مرد فرانسوی در مجله  ای علمی به چاپ رسید.
 در زمان چاپ مقاله، این فرد ۴۴ س��ال داشت 
و مقاله بیان می کند که این فرد بدون دانس��تن 

وضعیت خود ب��دون هیچ مش��کلی ب��ه زندگی 
روزمره  ادامه می دهد. این فرد برای اولین بار به 
دلیل درد و ضعف در پای س��مت چپ به دکتر 
مراجعه و پزشک معالج نیز برای بررسی بیشتر 
اسکن های مغزی بیمار را مشاهده می کند. در 

عین ناباوری بیشتر حجم مغز فرد از مایع در زیر 
الیه ای از غشای خارجی تشکیل شده بود و همچنین 

قسمت های داخلی آن تقریبا از بین رفته بودند. پزشکان 
 معتقدند مغز بیمار در طول سی سال گذش��ته از بین رفته

 و یک نوع مایع جایگزین آن شده است؛ وضعیتی که در علوم 
پزشکی هیدروسفالی نامیده می شود. در خردسالی بیماری 
او شناخته شده  و طی یک عمل جراحی یک استنت در بدن 
وی کار گذاشته می شود که در ۱۴ سالگی پزشکان آن را از 
بدن وی خارج می کنند. از همان موقع تا ۴۴ سالگی مغز بیمار 
رو به تخریب می رود. با این ح��ال علی رغم تخریب مغز، این 
فرد ناتوان نیست و با وجود داش��تن آی کیوی ۷۵ به عنوان 

خدمتکار رستوران فعالیت می کند. همچنین وی متاهل بوده 
و دو فرزند دارد. مطالعه روی این فرد دانشمندان را با سوالی 
جدید رو به رو کرده است و آن اینکه چه عاملی باعث سالمت 
این فرد شده اس��ت؟ تا قبل از این پزشکان معتقد بودند که 

ناحیه  های��ی از مغز،  کالس��تروم هوشیاری با 
و لوب پس 

 ، سر
ارتباط دارد. 
با فرض این ادعا نمی توان دلیلی بر هوشیاری بیمار فرانسوی 
پیدا کرد؛ تئوری های هوشیاری باید توانایی پاسخ به سواالت 
مورد مرد فرانسوی را در خود داشته باشند. به نظر می رسد 
که نمی ت��وان ناحی��ه معینی از مغ��ز را به عنوان مس��ئول 
هوشیاری در انس��ان معرفی کرد. دکتر اکس��ل کلیرمن از 
دانشگاه غیر دولتی بروکسل در این مورد می گوید: هوشیاری 

بر پایه تئوری های غیر مفهومی در مورد مغز اس��توار است. 
هوش��یاری توس��ط تجربه یعنی تعامل با دنی��ای اطراف به 
دست می آید و این به معنای یادگیری مداوم است. در نتیجه 
بخش های مختلفی از مغز در س��ازوکار هوش��یاری سهیم 
Radical Plasticity The�هستند. نظریه دکتر کلیرمن به 

sis معروف است و با تحقیقات جدید در مورد نقش فعال تر 
و منعطف تر مغز در برخورد با مسائل و مواجهه با نقص های 
فیزیکی سازگار است. در این نظریه برای رسیدن به آگاهی 
تنها داشتن اطالعات کفایت نمی کند و باید از وجود این 
 اطالعات نیز باخبر و نسبت به آن حساس بود. کلیرمن

 ادعا می کند که مغز همواره و ب��ه صورت ناخود آگاه 
 در حال یادگیری اس��ت که پایه هوش��یاری فرد را 
ایجاد می کند. ول��ی در مورد بیمار فرانس��وی این 
 نظریه ص��دق می کن��د. کلیرمن ادع��ا می کند که

 اگر چه درصد زیادی از مغز این فرد تخریب شده، 
ولی نورون های قس��مت های باقیمان��ده، فرد را به 
سطح آگاهی می رسانند؛ یعنی فرد در انجام اعمال 
خود هوش��یار اس��ت. با این حال نظریه کلیرمن در 
نوع خود جدید به نظر نمی رس��د و هر روز ما تحقیقات 
جدیدی را در مورد تطبیق پذیری مغز در شرایط مختلف 
شاهد هس��تیم. در تازه ترین تحقیق، دانشمندان با تحریک 
نورون های مغز موش موفق به تکثیر و به دست آوردن قدرت 
بینایی برای آن ش��دند. تمام این تحقیقات نشان می دهند 
که تا چه حد مغز انس��ان قدرتمند اس��ت و می تواند حتی با 
ده درصد از ظرفیت خود فرد را در س��طح هوشیاری کامل 
که شایسته یک انسان است، قرار دهد. همچنین این یافته ها 
امید به درمان بیماری هایی را که باعث آسیب های مغزی و 

عصبی می شوند  در آینده افزایش می دهند.

شرکت ZTE امروز گوش��ی هوش��مند جدیدی با قیمتی 
مقرون به صرفه  معرفی کرد. دستگاه Small Fresh 4 در 
واقع نسل جدیدی از همین نسل دستگاه های ZTE است. 
دستگاه جدید ZTE قرار است به پردازنده هشت هسته ای 
 Mediatek MT6753 ب��ا فرکان���س ۱/۵گیگاه�رت���ز

 مجه�ز شود.
قرار اس��ت در کنار این پردازنده، نمایشگری ۵/۲ اینچی با 
رزولوشن HD همراه با شیشه خمیده 2.5D در این دستگاه 

استفاده شود.
از دیگر مشخصات این گوشی هوشمند می توان به حافظه 
رم ۲ گیگابایتی و ۱۶ گیگابایت حافظه ذخیره سازی، باتری 

۲۴۵۰ میلی آمپر س��اعتی، دوربین پشتی ۱۳ مگاپیکسلی 
و دوربین ۵ مگاپیکس��لی در جلو اش��اره کرد. این دستگاه 
 MiFavor 3.5 از سیستم عامل مارش��ملو با رابط کاربری
و همچنین سنس��ور 3D پش��تیبانی می کن��د. قیمت این 
دس��تگاه Small Fresh 4 اس��ت ک�ه ۱۶۳ دالر در چین 
گزارش شده اس��ت. عرضه این دس��تگ�اه قرار است از ۲۶ 

جوالی شروع شود.
از جمله رنگ های این دستگاه می ت�وان به طالیی، نقره ای 
و صورتی اش��اره کرد. ZTE گفت�ه ک�ه ف�روش کل�ی سری 
دس��تگاه های Small Fresh از م����رز ۳۰۰ می�لی���ون 

گذشته است.

مغز انسان یک بار دیگر هم باعث تعجب دانشمندان شد؛

ده درصد ظرفیت هم کافی است

محققان دانشگاه خواجه نصیر با همکاری پژوهشگران خارجی 
نانو س��اختاری تولید کردند ک��ه حرارت تلف ش��ده صنایع 
را تبدیل به الکتریس��یته ب��ا بازدهی باال می کن��د. محققان 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری پژوهشگرانی 
از کشورهای اتریش، س��وییس و آلمان مواد نانوساختاری را 
تولید کرده اند که می توان با استفاده از آنها حرارت تلف شده 
در بخش های مختلف صنایع را با بازدهی باال به الکتریس��یته 
تبدیل کرد. این نانوس��اختارهای آزمایشگاهی را می توان در 
نیروگاه های حرارتی تولید برق، اگزوز خودروها و مبدل های 
حرارت��ی ترکیبی به کار گرف��ت. م��اده  ترموالکتریک، قطعه  
جامدی است که انرژی گرمایی را به انرژی الکتریکی تبدیل 
می کند. برخالف ماش��ین های گرمایی رایج که دارای اجزای 
متحرکی هس��تند، مواد ترموالکتریک هیچ قسمت متحرکی 
ندارند و کام��ال بی صدا عمل می کنند. ای��ن مولدهای برق به 
مدت سی سال بدون نیاز به نگهداری و تعمیر در کاوش های 
طوالنی فضایی مورد استفاده قرار گرفته اند. ترموالکتریک ها 
در مقایسه با ماشین های گرمایی رایج بازدهی کمتری دارند، 
اما برای کاربردهای کوچک که توان الکتریکی باالیی مورد نیاز 
نیست، می توانند مفید باشند. در سال های اخیر تالش هایی 
در زمینه  افزایش بازدهی تبدیل انرژی این مواد صورت گرفته 
است. اشکان ذوالریاستین با اشاره به ساختارهای قفس مانند 
در رابطه با اهداف دنبال شده در این طرح گفت: هدف از انجام 

این طرح، توس��عه  مواد ترموالکتریکی دارای هدایت حرارتی 
پایین و هدایت الکتریکی باال بوده است. وی افزود: ترکیبات 
با ساختار قفسی شکل به دلیل ریزساختار منحصربه فرد شان 
می توانند این خاصیت را برای ما ایجاد کنند. به عالوه افزودن 
نانوذرات به این ساختارها و ایجاد ریزساختار نانوکامپوزیتی 
 می توان��د ای��ن خاصی��ت را ارتق��ا بخش��د. این پژوهش��گر

 خاطرنش��ان کرد: به کمک این نانوس��اختارهای کامپوزیتی 

می توان هزینه ه��ای مربوط به ات��الف انرژی حرارت��ی را تا 
حد زیادی کاه��ش داد. به عالوه با تبدیل ح��رارت اتالفی به 
برق می توان ت��ا حدودی از مصرف س��وخت های فس��یلی و 
آلودگی هوا نیز جلوگیری کرد. ذوالریاس��تین ساختار اتمی 
مواد قفس��ی ش��کل را تش��ریح کرد و در خصوص س��ازوکار 
رفتار ترموالکتریک آنها افزود: س��اختار اتم��ی این ترکیبات 
به گونه ای اس��ت که اتم ها چارچوبی قفس مانند را برای یک 

اتم س��نگین ایجاد می کن��د. وی اضافه ک��رد: انتقال حرارت 
دراین ماده و عبور الکترون ها، اتم سنگین حبس شده درون 
قفس اتمی را به لرزه در می آورد و این موضوع کاهش انتقال 
حرارت و افزایش خواص ترموالکتری��ک را به دنبال دارد. این 
پژوهشگر خاطرنشان کرد: کاهش ابعاد این قفس ها و یا ایجاد 
س��اختار نانوکامپوزیتی منجر به افزایش چشمگیر خاصیت 
ترموالکتریک ای��ن ترکیبات می ش��ود. وی عن��وان کرد: در 
طرح حاضر ترکیبات با ساختار قفس مانند با اتم حبس شده  
باریوم در قفس ایجاد شده با اتم های سیلیسیوم یا ژرمانیوم به 
 صورت نانوکریستال، نانوسیم و نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات 
سرامیکی یوروپیوم تیتانات و کاربید سیلیسیوم با روش های 
مختلف س��نتز ش��ده اند. این پژوهش��گر گفت: فرآیندهای 
مورد استفاده برای سنتز این ترکیبات آلیاژسازی مکانیکی، 
پرس گرم، ریسندگی مذاب، پالس��مای جرقه ای و پرتو یونی 
متمرکزش��ده بوده اس��ت. تاثیر پارامتره��ای فرآیند بر روی 
اندازه، ریزساختار، خواص فیزیکی و خاصیت ترموالکتریکی 
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. این تحقیقات حاصل تالش  
اشکان ذوالریاس��تین محقق پسادکترای دانش��گاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی و پژوهشگرانی از کشورهای اتریش، 
 Physica  آلمان و سوییس اس��ت. نتایج این ک�ار در مجل�ه
Status Solidi )جلد ۲۱۳، شماره  ۳، سال ۲۰۱۶، صفحات 

۷۸۴ تا ۸۰۱( به چاپ رسیده است.

کارگاه مدیری��ت آب در روزه��ای ۲۹ و ۳۰ تیرماه با حضور 
اس��اتید ایرانی خارج از کشور در دانش��گاه صنعتی شریف 

برگزار می شود.
 معرفی فاکتوره��ا و اصول بنیادی حاکم ب��ر نقش بازیافت 
 در مدیریت یکپارچ��ه منابع آب، بازیافت آب کش��اورزی،

 جال دادن تاالب ه��ا و تقویت جریان رودخانه ها، توس��عه 
فرصت ها برای بازیافت آب ه��ای صنعتی، تقویت آب های 
زیر زمینی و شارژ مدیریت ش��ده آبخوان ها، سیستم های 
ش��خصی بازیافت آب کدر در محل و گرایشات بین المللی 
در استفاده مجدد از آب از اهداف برگزاری این کارگاه است.

پیش��رفت در تکنول��وژی تصفی��ه فیزیکی- ش��یمیایی و 
بیولوژیک��ی، تکنول��وژی های پیش��رفته اکسیداس��یون، 
تکنولوژی ه��ای غش��ایی در بازیاف��ت و اس��تفاده مجدد 
آب، موضوع��ات س��المت عموم��ی مرتب��ط ب��ا بازیافت و 
اس��تفاده مجدد آب، مدیریت ریس��ک، قوانی��ن، مقررات، 
سیاس��ت ها، مدیریت و تحقیق��ات در م��ورد بازیافت آب، 
 آین��ده بازیاف��ت آب و پیش��نهاد روش ه��ای تصفی��ه آب

و موارد اس��تفاده آن از محورهای تخصص��ی برگزاری این 
رویداد است. 

در این کارگاه نیوشا عجمی از دانش��گاه استنفورد، محسن 
مهران از مهندسی روبیکان و حسین اشکتراب از بخش آب 

سانتاکالرا سخنرانان این کارگاه هستند.

بنتلی به تازگی تصاویری از ش��بکه اتصاالتی و سیم کش��ی 
 شاس��ی بلن��د بنتای��گا رونمای��ی ک��رده اس��ت. تصاوی��ر

 منتش��ر ش��ده به خوبی پیچیدگ��ی باالی سیم کش��ی و 
بخش الکتریک��ی بنتای��گا را نمایش می دهد که ش��باهت 
زیادی با شبکه عصبی انس��ان، دارد. خودروهای پیشرفته، 
 پیچیدگی  ه��ای بس��یاری در بخش ه��ای مختل��ف خود و

 به خص��وص در بخش الکتریکی و سیم کش��ی ب��ه همراه 
دارند. بنتلی بنتایگا نی��ز یکی از این خودروهاس��ت که به 
واسطه اس��تفاده گس��ترده از جدید ترین فناوری های روز، 
از ش��بکه سیم کش��ی بس��یار پیچیده ای به��ره می برد که 
بی شباهت با شبکه عصبی انسان ها نیس��ت. برای اطالع از 
پیچیدگی باالی سیم کش��ی بنتایگا کافی اس��ت بدانید که 
بنتلی در این شاس��ی بلند لوکس نزدیک ب��ه ۵۰ کیلوگرم 
س��یم اس��تفاده کرده اس��ت. در حال حاضر خودروسازان 
از راه حل ه��ای بیس��یم برای کاهش اس��تفاده از س��یم  در 
خودرو ه��ا به��ره می برند. با ای��ن ح��ال اس��تفاده از انواع 
 سیس��تم های الکتریک��ی و کنترل��ی پیش��رفته در بنتایگا

 باعث ش��ده تا بنتلی مجبور به اس��تفاده گس��ترده از سیم  
ش��ود. البته بنتلی پیش تر اشاره کرده اس��ت که سیم های 
ب��ه کار رفت��ه در بنتای��گا ب��ا نمونه ه��ای مت��داول تفاوت 
 زیادی داش��ته و اکنون مقاومت بسیار بیش��تری نسبت به

 قطع ش��دن دارند. در صورت��ی که از وجود چنین ش��بکه 
سیم کشی پیچیده ای متعجب شده اید بد نیست بدانید که 
شاسی بلند لوکس بنتایگا به انواع و اقسامی از سیستم های 
کمکی و رفاهی نوین مجهز ش��ده است. برای مثال می توان 
به دوربین دید در شب، هدآپ دیسپلی، دوربین نقاط کور، 
سیس��تم اطالعاتی و سرگرمی پیش��رفته، ترمز اضطراری، 
سیستم کمکی پارک، یخچال، گرمکن صندلی ها و آینه های 
جانبی و سیستم صوتی با ۲۰ بلندگو اشاره کرد. این خودرو 
همچنین برای جلوگیری از وقوع تصادفات و کمک به راننده 
به چهار رادار دوربرد، ۱۲ سنسور اولتراسونیک و ۶ دوربین 
مجهز شده است. بیش از ۹۰ ماژول کنترل در این خودرو از 
سیگنال ها و ورودی های سنسور های مختلف بهره می برند. 
بنتلی همچنین در شاس��ی بلند لوکس بنتایگا از سیس��تم 
تعلیق بادی بسیار پیش��رفته ای بهره برده است که توانایی 

کنترل فعال حرکت خودرو را نیز دارد.
بدین ترتیب وجود چنین شبکه گس��ترده ای از سیم کشی 
در بنتایگا چندان هم عجیب نیس��ت. طبق اعالم بنتلی هر 
دس��تگاه بنتایگا با توجه به آپش��ن های موجود سیم کشی 
منحصر ب��ه فرد خ��ود را دارد و قابل اس��تفاده روی س��ایر 

مدل های این خودرو نیست.

خ��ودروی خورش��یدی غ��زال ۳ ک��ه توس��ط دانش��جویان 
 ایرانی طراحی ش��ده اس��ت، س��فر خزر تا خلیج فارس خود را

 آغاز کرد. این خودروی برقی ایرانی، انرژی  خود را از باتری های 
 س��لوالر یا همان خورش��یدی موج��ود در بدنه و س��قف خود

 تامین می کند. س��فر خودروی خورش��یدی غ��زال ۳ امروز از 
 منطقه آزاد انزلی آغاز شد. مدیر طرح این خودروی خورشیدی

 توضی��ح داد: »آرش روش��ن فر یک��ی از دانش��جویان ط��راح 
این خ��ودرو س��فرش را در قال��ب تور خ��زر تا خلی��ج فارس 
ش��نبه همی��ن هفت��ه از منطق��ه آزاد انزل��ی آغاز کرد. س��فر 
خ��ودروی خورش��یدی غ��زال ۳، هش��ت روزه اس��ت و بع��د 
از پیمودن ۲ ه��زار و ۷۰۰ کیلومت��ر به جزی��ره کیش منتهی 
می ش��ود. مس��یر حرکت این خ��ودرو انزلی، رش��ت، قزوین، 
 تهران، ق��م، کاش��ان، اصفه��ان، بندرعب��اس و کی��ش اعالم 
ش��ده اس��ت.« کارن ابری نیا مدیر طرح خودروی خورشیدی 
غزال ۳ گفت: »ساخت این خودرو سال ۸۳ آغاز شد و تیمی ۴۰ 
نفره متشکل از دانشجویان رشته های برق، مکانیک و مهندسی 
صنایع دانش��گاه تهران برای طراحی و ساخت آن تالش کردند. 
با توجه به اینکه س��وخت این خودرو از انرژی خورشید تامین 
می ش��ود، هیچ آلودگی زیس��ت محیطی ندارد.« به گفته مدیر 
خودروی خورشیدی غزال ۳، این خودروی ایرانی در مسابقات 
جهانی خودروهای انرژی پاک که در س��ال ۲۰۱۵ میالدی در 
استرالیا برگزار شد، در بخش سرعت مقام سوم را به دست آورد. 
کارن ابری نیا ضمن اشاره به اینکه مواد به کار رفته برای ساخت 
این خودرو فیبر کربن است، اعالم کرد: »خودروی خورشیدی 
غزال ۳، دو موتور الکتریک��ی دارد و در روز می توان حداکثر به 
سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت با آن رسید.« با شارژ باتری، در 
شب هم می توان با این خودرو با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت، 
۴۰۰ کیلومتر را طی کرد. نس��ل چهارم خ��ودروی غزال ایرانی 
در دست س��اخت اس��ت. بنا به ادعای س��ازندگان این خودرو، 
خودروی خورشیدی غزال ۳ اولین خودروی برقی دو سرنشین 

در خاورمیانه است.

بنتلی در خودروی خود شبکه عصبی ایجاد کرده است؛

بنتایگا راه می رود
و احساس می کند

شرکت ZTE محصول جدید خود را معرفی کرد؛

هشته هسته ای ارزان قیمت

از شمال تا جنوب همراه با آفتاب؛

نسل سوم غزال
در جاده ها

خبرخبر

با همکاری محققان ایرانی و خارجی محقق شد؛

تبدیل حرارت تلف شده صنایع به الکتریسیته با فناوری نانو
برگزاری کارگاه مدیریت 

آب در دانشگاه شریف

تا ژانویه سال آینده میالدی به تعویق افتاد؛

هایپرلوپ شاید در زمانی دیگر
ارتباطاتی که به داد اردوغان رسید؛

باز هم پای اینترنت در میان بود!
برگزاری اولین دوره  مسابقات جام ملی سرعت پهپادها

بر بام ایران اتفاق می افتد
باالخ��ره SpaceX تاریخ برگ��زاری مرحل��ه نهایی 
 مس��ابقه داغ و جذاب طراحی کپس��ول هایپرلوپ را

 اعالم کرد؛ ژانویه ۲۰۱۷. این مس��ابقه در ابتدا برای 
تابس��تان امس��ال برنامه ریزی ش��ده بود، اما شرکت 
یاد ش��ده می گوی��د که ب��ا درخواس��ت چندین تیم 
ش��رکت کننده، زمان فوق تمدید ش��د تا این تیم ها 
بتوانند به تکمیل نمونه های خود بپردازند. در اعالنی 
که در همین رابطه روی وب سایت رسمی این شرکت 
قرار گرفته، آمده است: می دانیم که همه برای نمایش 
ساخته های خود هیجان زیادی دارند، اما بسیاری از 
تیم ها به ما گفته اند که زمان بیشتری برای اصالح و 
بهینه سازی طرحش��ان نیاز دارند. ما به بازخوردهای 
دریافت��ی از تیم ها توجه ک��رده و ب��رای اینکه تعداد 
تیم های ش��رکت کننده ب��ه حداکثر برس��د، تصمیم 
گرفتیم مس��ابقات را در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ ژانویه سال 
۲۰۱۷ برگزار کنیم. بدین ترتیب، رقابت نهایی دقیقا 
یک سال پس از فاز اول این مسابقه برگزار خواهد شد.

الزم به ذکر اس��ت ک��ه در مرحله اول، ده ه��ا تیم در 
دانش��گاه A&M تگزاس گ��رد هم آم��ده و طرح های 
 پیش��نهادی خ��ود را ب��رای سیس��تم حم��ل و نقل 

فوق س��ریع و آینده نگرانه »ایالن ماسک« به نمایش 
گذاش��تند. در مرحله اول از بین ۱۲۰ شرکت کننده، 
۲۹ تیم دانش��گاهی )به عالوه یک تیم دبیرستانی و 
 Reddit یک تیم غیر دانشجویی که از طریق انجمن 
ش��کل گرفته بود( برای ش��رکت در فاز بعد انتخاب 
شدند. در این مرحله، آنها باید مدل های کامال عملیاتی 
از کپس��ول های حمل و نقل را در مقیاس سه-چهارم 
ساخته و س��پس آن را روی مس��یر آزمایشی شرکت 
SpaceX به طول یک مای��ل بیازمایند. البته الزم به 
ذکر است که خبر تاخیر این مسابقات از سوی اسپیس 
اکس چندان ضربه ای بر صنع��ت نوظهور هایپرلوپ 
وارد نخواه��د آورد. آنچ��ه ای��ن صنعت را بیش��تر به 
مخاطره انداخته، اخبار جنجالی ش��رکت استارتاپی 
Hyperloop One اس��ت. هایپرلوپ وان، استارتاپ 
مس��تقر در لس آنجلس که با هدف تجاری سازی این 
سیستم حمل و نقل پیشرفته تشکیل شده و فعالیت 
می کند، با ش��کایت یکی از بنیان گذاران اصلی خود 
از شرکای سابقش، وارد مناقشه ش��ده است. در این 
شکایت مواردی همچون تخلفات مالی، سوء استفاده و 

تهدیدهای فیزیکی به چشم می خورد.

در جریان کودتای چند ش��ب گذش��ته ترکیه، 
در حالی که ش��بکه های اجتماعی مانند توییتر، 
یوتیوب و فیس��بوک در این کشور مسدود شده 
بودند، رجب طیب اردوغان، ریاس��ت جمهوری 
این کشور با استفاده از FaceTime و از یک محل 
امن با یک��ی از خبرگزاری ه��ای ترکیه مصاحبه  
کرد. به گزارش زومیت، بخشی از ارتش ترکیه، با 
در دست گرفتن زیرساخت های مهم مانند پل ها 
و فرودگاه ها در اس��تانبول و دیگر ش��هرها قصد 
داش��تند تا حکومت را از دس��ت اردوغان خارج 
کنند که البته ظاهرا این کودتا با شکست مواجه 
شد. در جریان این کودتا و در حالی که شبکه های 
اجتماعی در ترکیه مسدود شده بودند، اردوغان 
ب��رای مصاحبه ب��ا یک��ی از خبرگزاری های این 
کشور و صحبت با مردم از FaceTime استفاده 
کرد. او در این ویدیوی ارس��الی از مردم خواست 
تا به خیابان ها ریخت��ه و در محل های مهم مانند 
فرودگاه ه��ا تجمع کنن��د. او همچنین بیان کرد 
که هیچ قدرت��ی بزرگتر از قدرت مردم نیس��ت 
و  این اقدامات، همگی توطئ��ه علیه قدرت های 

باالت��ر در زنجیره قدرت اس��ت. در حال��ی که با 
انجام این مصاحبه بس��یاری تصور داش��تند که 
اردوغان از ترکیه گریخته است، وی در فرودگاه 
آتات��ورک، ابتدا ب��ا خبرنگاران مصاحب��ه کرد و 
 سپس در بین طرفداران خود حاضر شده و اقدام 
به سخنرانی کرد. استفاده از FaceTime توسط 
اردوغان به احتمال زیاد به این دلیل بوده اس��ت 
که خطوط تلفن این کشور در جریان کودتا شنود 

می شده است.

اولین و بزرگ ترین دوره مس��ابقات جام ملی س��رعت 
پهپادها ب��ه میزبانی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
در دانش��گاه ش��هرکرد در مردادماه امس��ال با حضور 
۳۸ تیم از سراس��ر کش��ور برگ��زار خواهد ش��د. این 
مس��ابقات که برای اولین بار در کش��ور برگزار می شود 
در نوع خود یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین مسابقات 
تخصصی پهپادهاس��ت که با همت مسئوالن استانی و 
کش��وری از ۱۹ مرداد امسال به طور رس��می  با رقابت 
ش��رکت کنندگان آغاز خواهد ش��د و تا ۲۲ م��رداد با 
برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد. 
شرکت کنندگان با پهپادهای سریع خود با یکدیگر به 
رقابت خواهند پرداخت و در پایان به نفرات برتر جوایز 
ارزنده ای اهدا خواهد ش��د. از نکات مهم این مسابقات 
می توان به اهدای جوایز به تیم های برتر از لحاظ فنی، 
طراحی، مهارتی و اخالق اشاره کرد که این خود می تواند 
انگیزه ای مضاعف برای تیم های شرکت کننده باشد تا 
در فضایی علمی، فناورانه و صمیم��ی تا آخرین لحظه 
دست از تالش بر ندارند. این مس��ابقه به همت انجمن 
علمی دانشجویی مکاترونیک و هوش مصنوعی دانشگاه 
شهرکرد برگزار می شود و به مناس��بت روز حمایت از 

صنایع کوچک، با همت و تالش دس��تگاه های استانی 
و کشوری، نمایش��گاهی در حوزه صنایع نوین فناور با 
محوریت تلفیق روباتیک و صنایع هوانوردی نیز همراه 
این مسابقات تدارک دیده ش��ده تا فرصتی برای ایجاد 
ارتباط میان پایگاه های علمی پژوهشی کشور و صنایع 
فناور و پیش��رو در این حوزه باشد. از جمله حامیان این 
رویداد می توان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستاد 
توسعه فناوری هوانوردی ریاس��ت جمهوری، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، ش��رکت شهرک های 
صنعتی، انجمن روباتیک ایران، معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، صنایع دفاع و اتحادیه انجمن های 
 علم��ی دانش��جویی مکاترونی��ک و روباتیک کش��ور

 اش��اره کرد. الزم به ذکر اس��ت به تیم هایی که بتوانند 
رتبه های اول تا چهارم اولین دوره مس��ابقات جام ملی 
سرعت پهپادها را کسب کنند مجموعا ۱۲۰ میلیون ریال 
جایزه نقدی و به تیم های شرکت کننده برتر در زمینه 
فنی، طراحی، مهارت و اخالق، مجموعا جوایز غیرنقدی 
به ارزش ۴۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد. عالقه مندان 
 برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق وب سایت

goo.gl/k6oUyo اطالعات الزم را کسب کنند.
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خبراخبار

فرماندار کاشان:

نقاط حادثه خیز کاشان
اصالح می شود

قصه بخت شهرضا
اکران بین المللی می شود

رییس شبکه بهداشت و درمان فریدن:

نیترات آب شرب فریدن کمتر 
از حد استاندارد است مدیر جهادکش��اورزی ش��هرضا گفت: با توجه به متوس��ط 

 عملكرد 40 ت��ن در هكتار در م��زارع طالبی شهرس��تان،
 پیش بینی می ش��ود حدود 12 هزار تن محصول از مزارع 

شهرضا برداشت شود.
 عبدالرضا تاکی از برداشت بیش از 50 درصد از سطوح کشت 
گندم مناطق تحت پوشش این شهرستان با متوسط عملكرد 
5 تن در هكتار خبر داد و افزود: با توجه به اس��تمرار شرایط 
خشكسالي وکاهش سطوح کاشت گندم با مدیریت صحیح 
کارشناس��ان بخش تخصصي و اعالم قیمت خریدتضمیني 
مناس��ب از طرف دولت ، متوس��ط عملكرد مزارع و میزان 
گندم تحویلي نسبت به سال گذش��ته افزایش چشمگیري 

داشته است.
خری�د بی�ش از 10ه�زار تن ج�و از کش�اورزان 

شهرضایی
وی در ادامه تصریح کرد: در س��ال گذشته سطح زیر کشت 
گندم شهرستان یک هزار و 800 هكتار بوده که از این سطح 
زیر کشت، 8 هزار و 100 تن گندم برداشت و 4 هزار تن از آن 

در طرح خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: حدود 4 هزار و 700 تن 
از گندم تولیدی از سطح هزار و 600 هكتار از اراضی تحت 
پوشش شهرس��تان با معرفي نامه مدیریت جهادکشاورزي 
شهرستان به انبارهاي غله استان تحویل داده شده و مابقي 
آن جهت موارد خود مصرفي به انبارهاي شخصي کشاورزان 

منتقل شده است.
تاکی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود، از افزایش میزان 
محصول جوی خریداری ش��ده از کشاورزان این شهرستان 
نیز خبر داد و تصریح کرد: از مجم��وع 3 هزار و 500 هكتار 
از اراضی تحت پوشش شهرستان که به کشت محصول جو 
اختصاص یافته تاکنون حدود15 هزار تن برداش��ت ش��ده 
که از این میزان 10 هزار و 200 تن به مراکز خرید ش��امل 
انبارهاي مرکزي اداره پشتیباني امور دام اصفهان ، اتحادیه 
تعاون روستایي شهرستان ش��هرضا، مراکز خرید اسد آباد، 

مبارکه و نیک آباد جرقویه تحویل و میزان 4 هزار و 800 تن 
نیز جذب بازارهاي داخلي شهرس��تان و مصارف کشاورزان 

شده است.
 برداشت 4 هزار تن طالبی از مزارع شهرضا

وی همچنین با اش��اره با آغاز برداش��ت محصول طالبی از 
مزارع این شهرس��تان ازابتداي تیرماه امس��ال عنوان کرد: 
3 هزار هكتار از مزارع شهرس��تان به کش��ت این محصول 
اختصاص یافته است. مدیر جهادکش��اورزی شهرضا ادامه 
داد: تاکنون ح��دود 4 هزار ت��ن محصول طالب��ی از مزارع 
شهرضا برداشت ش��ده و با توجه به متوسط عملكرد 40 تن 
در هكتار پیش بینی می شود حدود 12 هزار تن محصول از 

مزارع شهرستان برداشت شود.
 برند نانو و کالت مورد تایید نیست 

تاک��ی در بخش دیگری از س��خنان خود، اظهار داش��ت: با 
توجه به اینكه بعضي از فروش��ندگان کود از عناوین »نانو« 

 و »کالت« در معرف��ي برخ��ي محص�والت، ب��دون مجوز 
سوء استفاده مي کنند تا کنون مج�وز یا شماره ثب�ت م�واد 
کودي با عنوان »کود نانو و کالت« و اس��ام�ي مشاب�ه صادر 
نش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: ب��ا توجه به اهمی��ت تولید 
محصول س��الم وجلوگی��ري از مصرف بي رویه س��موم در 
محصوالت کشاورزي در س��ال هاي اخیر نظارت مستمر بر 
فروشگاه ها و انبارهاي سموم کشاورزي انجام مي شود که از 
مزایاي این کار جلوگیري از فروش بدون مجوز، عدم توزیع 
سموم قاچاق ، پرخطر و تاریخ مصرف گذشته و عدم فروش 

بدون نسخه گیاه پزشكي بوده است.
 مدیر جهادکشاورزی شهرضا اضافه کرد: بر اساس شیوه نامه 
ابالغي از سوي سازمان حفظ نباتات کشور مبني بر نظارت 
و پایش عملكرد واحدهاي گیاه پزشكي، در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف از سوي فروشگاه ها، اخطار کتبي صادر و در 
صورت تكرار، متخلفان به مراجع قانوني معرفي خواهند شد.

فرماندار کاشان گفت: نقطه حادثه خیز پل سعدآباد برزک 
در س��ال جاری با اصالح مس��یر رفت و برگشت، عملیاتی 
شده است که با این اقدام حوادث و تصادفات در حد امكان 

کاهش می یابد.
حمیدرضا مومنیان طی بازدید معاون وزیر راه که با حضور 
نماینده مردم در مجلس شورای اس��المی، مدیرکل راه و 
شهرسازی اس��تان و دیگر مس��ئوالن از راه های ارتباطی 
شهرستان انجام شد، گفت: طی بازدید سال گذشته معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار، مجوز برگزاری مناقصه به 
اعتبار بالغ بر 2 میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز و 
روکش آسفالت بخشی از مسیر کاشان – برزک – ورکان از 
سازمان راهداری کشور گرفته و عملیات اجرایی از مردادماه 

سال جاری آغاز می شود.
وی افزود: مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون تومان از اعتبار 
مذکور، برای روکش آسفالت 6 کیلومتر مسیر در نظر گرفته 
شده است که مراحل برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار 

و شروع عملیات اجرایی در حال پیگیری و انجام است.
 فرماندار کاشان با اش��اره به اصالح نقاط حادثه خیز پیچ و

 پل سعدآباد برزک، س��ه راهی کارخانه س��یمان و گردنه 
نابر، از محل مجوز س��ازمان راهداری کش��ور، خاطرنشان 
 کرد: نقطه حادثه خیز پل سعدآباد برزک در سال جاری با
  اصالح مس��یر رفت و برگش��ت عملیاتی ش��ده است که

 با این اقدام ح��وادث و تصادفات را در ح��د امكان کاهش 
می دهیم.

وی با بیان اینكه عملیات بازگشایی گردنه نابر با مشارکت 
بخش خصوصی در حال انجام است یادآور شد: مقرر گردید 
بخش خصوصی در قبال امتیازاتی که از طریق اداره صنعت، 
معدن و تجارت به دس��ت می آورد عملی��ات خاک برداری 
و زیرس��ازی مس��یر گردنه نابر را انج��ام داده و اداره راه و 
شهرسازی شهرس��تان از محل اعتبارات مذکور نسبت به 

آسفالت آن اقدام کند.
مومنی��ان اظهار داش��ت: اصالح ق��وس قائم قب��ل از پیچ 
سعدآباد – محل سانحه شهردار وزوان - و روکش آسفالت 
در آن محل، از دیگر اقدامات راه و شهرس��ازی شهرستان 
اس��ت که از طریق مجوز اخذ ش��ده و از مح��ل اعتبارات 
فوق الذکر انجام گرفته است. اصالح این نقطه حادثه خیز به 
واسطه افزایش دید رانندگان اقدام قابل توجهی در زمینه 

کاهش تصادفات مسیر است.
وی با بیان اینكه مطالعات تقاطع غیرهمس��طح سه راهی 
مرق و تقاطع هم سطح سه راهی ورکان از دیگر اقدامات راه 
و شهرسازی شهرستان است عنوان کرد: عملیات اجرایی 
این دو نقطه در دستور کار مس��ئوالن شهرستان و استان 
است و در صورت تامین اعتبار، اقدامات اجرایی در سال 96 

عملیاتی می شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان تاکید کرد: شایسته 
اس��ت اقدامات انجام ش��ده همراه با جزئی��ات برای مردم 
اطالع رس��انی ش��ود و نباید ب��ه گونه ای عم��ل کنیم که 
توقعات و مطالبات به حق مردم فراتر از اعتبارات و امكانات 

دستگاه های دولتی جهت دهی شود.
وی خاطرنش��ان کرد: اعتب��ارات مورد نیاز ب��رای تعریض 
و دوبانده کردن مس��یر کاش��ان – برزک – ورکان فراتر از 
اعتب��ارات موجود دولتی اس��ت و همچنین این مس��یر با 
توجه به تعداد تردد وسایل نقلیه در اولویت های بعدی قرار 
گرفته اس��ت.بنابراین می توانیم با رفع نقاط حادثه خیز و 
 باالبردن دقت در رانندگی و عبور و مرور و توجه به فرهنگ 
رفت و آمد نس��بت به کاهش هزینه های م��ادی و معنوی 

ناشی از تصادفات قدم برداریم.
مومنیان ضمن قدردانی از نماینده محترم مردم در مجلس 
شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد با پیگیری و هماهنگی 
مس��ئوالن شهرس��تان، بتوان اقدام��ات ارزن��ده در حوزه 
 راه های ارتباطی و کاهش تصادفات شهرس��تان در حوزه 

درون شهری و برون شهری انجام داد.

ریی��س اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی ش��هرضا گف��ت: 
 مجموعه ه��ای تئات��ری »قص��ه س��یبی ک��ه نصف نش��د« و 
»قصه بخت« از شهرضا در جشنواره تئاتر بین المللی اصفهان 

به نمایش در می آیند.
محمدعلی جعفری در جمع خبرنگاران این شهرس��تان اظهار 
کرد: در چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن »آفتاب« 
که در شهرس��تان اراک برگزار ش��د، برخی از آث��ار هنرمندان 
شهرضایی حائز رتبه ها برتر ش��ده و برخی نیز به مرحله اکران 
بین المللی راه یافتند. وی تصریح کرد: در این جشنواره مرضیه 
آقاسی کارگردان نمایش »قصه سیبی که نصف نشد« مقام اول 
کارگردانی و طراحی لباس احمدرضا قنبریان مقام اول طراحی 
صحنه، منصوره آقاس��ی مقام اول بازیگری کم ت��وان ذهنی و 
محمدجواد صدری و محمدمهدی الصاق به طور مشترک مقام 

دوم موسیقی را از آن خود کردند.
رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی ش��هرضا گفت: از عوامل 
اجرایی نمایش »هفت  خوان رس��تم« به کارگردانی احس��ان 
صانعی، علیرضا احمدیان مقام دوم بازیگری و احس��ان صانعی 
مق��ام اول طراحی برش��ور تئاتر را ب��ه خود اختص��اص دادند. 
 جعفری از راه یابی دو اثر تئاتری این شهرستان به مرحله اکران

 بین المللی جشنواره تئاتر معلوالن »آفتاب« خبر داد و افزود: 
نمایش »قصه س��یبی که نصف نش��د« و نمایش »قصه بخت« 
مجوز حضور در جشنواره بین المللی تئاتر معلوالن اصفهان که 
در آذرماه 1395 برگزار می شود را کس��ب کرد. جشنواره بین  
المللی تئاتر معلوالن اصفهان نیز از 12 تا 17 آذرماه سال جاری 
در اصفهان، با حض��ور گروه های تئاتر معلوالن از کش��ورهای 

آمریكا، هلند، بلژیک، آلمان و فرانسه برگزار خواهد شد.

رییس شبكه بهداشت و درمان فریدن گفت: به مردم اطمینان 
می دهیم آب شرب شهر داران، س��الم و نیترات آن کمتر از 

حد استاندارد است.
غالمحسین خزایی رییس شبكه بهداشت و درمان فریدن با 
بیان اینكه عوارض وجود نیترات در آب، بیشتر متوجه نوزادان 
و زنان باردار اس��ت، اظهار کرد: براساس اس��تاندارد سازمان 
بهداشت جهانی و هم چنین استاندارد کشور، حداکثر مقدار 

نیترات مجاز در آب، 50 میلی گرم در لیتر است.
خزایی، خشكسالی های پیاپی، استفاده از سموم و کودهای 
شیمیایی، بهره برداری غیر مجاز از س��فره های زیر زمینی، 
مصرف بی رویه ش��وینده ه��ای ش��یمیایی و فاضالب های 
شهری را از عوامل افزایش نیترات در آب برشمرد و گفت: در 
شهرستان فریدن تا قبل از سال 91 هیچ گونه آزمایشی برای 
سنجش نیترات آب انجام نشده بود و نخستین نمونه برداری 

در خرداد سال 91 صورت گرفته است.
وی ب��ا بی��ان اینك��ه در آن زمان از س��ه روس��تای نماگرد، 
داشكس��ن و زرنه این نمونه گی��ری انجام می ش��ود که هر 
س��ه نمونه نیز آلوده به نیترات بوده اس��ت، تصریح کرد: بعد 
 از مثبت اعالم ش��دن نمونه گیری این س��ه روس��تا در آبان 
س��ال 91، در ش��هر داران نیز نمون��ه گیری انج��ام و جواب 
 آزمای��ش اولیه مثب��ت اع��الم می ش��ود. به همی��ن دلیل 
 نمون��ه گی��ری های مج��دد ب��رای تایی��د این ام��ر صورت
  می گیرد که در دی م��اه 91 این موضوع تایی��د و در اواخر

  س��ال 91 می��زان نیت��رات بی��ن 51 ت��ا 56 میل��ی گ��رم 
اعالم می ش��ود.خزایی با بیان اینكه س��ال 92، چاه ش��ماره 
4 داران، به عل��ت باال بودن نیت��رات پلمب می ش��ود و چاه 
هنرستان کشاورزی این شهر که نیترات آن 18 میلی گرم در 
لیتر بوده وارد مدار می شود، افزود: پس از این امر، چاه های 
پایین دست شهر داران کاهش نیترات داشتند، اما چاه های 
باال دست در این شهرستان هنوز با مشكل روبه رو بوده است.

رییس شبكه بهداشت و درمان شهرس��تان فریدن در ادامه 
با بیان اینكه دس��تگاه نیترات زدا برای کاهش نیترات آب در 
شهریور س��ال 92 نصب می گردد، خاطرنشان کرد: با نصب 
دستگاه نیترات زدا کمی اوضاع نیترات آب در آن زمان بهبود 
می یابد ولی حل نمی شود. بنابراین جلسات متعددی در این 
خصوص برگزار می گردد. خزایی با بیان اینكه با فعالیت های 
صورت گرفته و با برگزاری جلسات متعدد و تمهیداتی که در 
نظر گرفته می شود، در سال 93 و 94 نیترات آب داران به زیر 
50 میلی گرم کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: اکنون نیز به 
مردم اطمینان می دهیم آب شرب شهر داران، سالم و نیترات 

آن  کمتر از حد استاندارد است.

مدیر جهادکشاورزی شهرضا خبر داد:

پیش بینی برداشت 12 هزار تن طالبی از مزارع شهرضا

 شورای نگهبان دارای منزلت مهم 
و خطیری در انقالب است

 برگزاری آزمون سراسری 
حافظان قرآن کریم کشور 

توسعه  و بهسازی راه های مواصالتی 
ضروری است

خدمات رسانی به بیش از یک هزار توانبخش معلول دهاقانیآغاز برداشت دانه های روغنی کلزا در شهرستان چادگان

مدیر جهاد کشاورزی چادگان گفت: برداشت دانه های روغنی 
کلزا از مزارع شهرستان چادگان آغاز شد.

بختیار حاجتی اظهار کرد: کش��اورزان شهرستان، 35 هكتار 

از اراض��ی شهرس��تان چادگان را به کش��ت کل��زا اختصاص 
 دادن��د ک��ه پیش بین��ی می ش��ود ب��ا عملكرد س��ه ت��ن در

هر هكتار، بیش از 105 ت��ن دانه روغنی در این شهرس��تان 
برداشت شود.

وی افزود: در س��ال زراعی، کش��اورزان شهرس��تان چادگان 
42 هكت��ار از زمین ه��ای کش��اورزی را ب��ه زیر کش��ت این 
محص��ول بردند ول��ی ب��ه عل��ت س��رمازدگی، 35 هكتار از 
این اراض��ی در مقابل س��رما مقاومت کردند ک��ه پیش بینی 
 می ش��ود 105 ت��ن دانه ه��ای روغن��ی ب��ا قیمت ه��ر کیلو

2 هزار و 500 تومان به مبلغ 7 میلی��ارد و 800 میلیون ریال 
نصیب کشاورزان شود.

مدیر جهاد کشاورزی چادگان تصریح کرد: محصول دانه های 
روغنی کلزا در شهرس��تان چادگان توس��ط شرکت دانه های 
روغنی استان اصفهان خریداری می شود که باز پرداخت مبلغ 

آن به کشاورزان 15 روزه است.
حاجتی در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود کشت 
 دانه های روغنی کلزا در شهرس��تان چادگان در س��ال آینده

 به 100 هكتار افزایش یابد.

 رییس اداره بهزیستی شهرس��تان دهاقان از خدمات رسانی
 به یک هزار و 120 معلول در حوزه توانبخشی خبرداد.

سید علی موس��وی با بیان این مطلب گفت: خدمات مستمر 
و غیرمس��تمر به اف��راد معلول جس��می حرکت��ی، نابینا و 
 ناش��نوا، کم توان ذهنی، اعصاب و روان در حوزه توانبخشی 

صورت می گیرد.
رییس اداره بهزیس��تی شهرس��تان دهاقان افزود: خدمات 
مس��تمر ش��امل پرداخت مس��تمری های ماهانه، پرداخت 
بخشی از شهریه های دانشجویی، خدمات مراکز توانبخشی 
که در دهاقان 2 مرکز دایر اس��ت می باشد، همچنین کمک 
هزینه های درمان، وام های اشتغال زایی معلوالن، خدمات 

پیراپزشكی نیز در قالب خدمات غیر مستمر می باشد.
 ریی��س اداره بهزیس��تی شهرس��تان دهاق��ان باتوج��ه به
  زیرپوش��ش ب��ودن 235 خان��واده در ح��وزه ام��ور
  اجتماعی بهزیستی عنوان کرد: خانواده های خودسرپرست

  و ب��ی سرپرس��ت خدم��ات کام��ال مس��تمر دریاف��ت 
می کنند.

موسوی با اش��اره به اینكه نمونه مداخله در بحران از ابتدای 

سال تاکنون در شهرستان مشاهده نشده است، اذعان داشت: 
طرح های غربالگری بینایی و ش��نوایی درحوزه پیش��گیری 

انجام می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم گفت: ش��ورای نگهبان یكی از مهم ترین 
مصادیق اساسی در جمهوری اس��المی به شمار می رود که یادگاری گوهربار از 

حضرت امام است.
حسن عجمی افزود: شورای نگهبان با داشتن مسئولیت حفاظت از قانون اساسی 
و نظارت بر انتخابات، وظیفه ای بسیار مهم و ویژه در نظام اسالمی ایران برعهده 
دارد؛ به طوری که امام راحل بر نقش شورای نگهبان تاکید ویژه ای داشته و حتی 

از آن به عنوان خط قرمز نظام یاد کرده است.
عجمی تصریح کرد: شورای نگهبان با داشتن فقها و حقوق دانان خبره یک نهاد 
قانونی محكم در برابر هجمه های دشمنان به شمار می رود که تاکنون در انجام 

رسالت خود بسیار موفق عمل کرده است.
وی با اشاره به اینكه تاکنون از سوی شورای نگهبان در انجام وظایف هیچ گونه 
کوتاهی دیده نشده است افزود: آیت ا... جنتی خاری در چشم دشمنان اسالم و 

نظام به شمار می رود.
فرمانده ناحیه سمیرم افزود: شورای نگهبان دارای منزلت مهم و خطیری در نظام 
جمهوری اسالمی است و این منزلت رفیع به دلیل »وظایف مهمی« است که بر 

عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.
وی گفت: این نهاد وظیفه »صیانت از اسالمیت و جمهوریت نظام اسالمی« را بر 
عهده دارد و به سبب تطبیق روند »تصویب قوانین« با شرع مبین اسالم، پاسدار 
اسالمیت نظام است و هم چنین به دلیل تطبیق قوانین با قانون اساسی، پاسدار 
ابعادی از جمهوریت نظام است.شورای نگهبان با نظارت موثر و کارآمد بر حسن 

برگزاری انتخابات،استمرار سالمت جمهوریت نظام را تضمین می کند.

آزمون سراسری حافظان قرآن کریم با یک برنامه ریزی منسجم، شهریور ماه سال جاری 
به میزبانی شهرستان گلپایگان و خوانسار برگزار خواهد شد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس شورای اس��المی در جلسه شورای عالی 
قرآنی که در فرمانداری گلپایگان برگزار ش��د، اظهار داش��ت: آزمون سراسری حافظان 
قرآن کریم کشور هر س��اله به میزبانی یكی از شهرستان های کشور برگزار می شود که با 
یک برنامه ریزی منسجم و همكاری بین بخشی در ش��هریور ماه سال جاری به میزبانی 

شهرستان گلپایگان و خوانسار برگزار خواهد شد.
علی بختیار با تقدیر از رس��انه ها و خبرگزاری های شهرس��تان که در امر اطالع رس��انی 
صحیح و شفاف فعالیت مثمرثمری را در سطح کشور انجام می دهند، تاکید کرد:رسانه ها 
با اطالع رسانی در نحوه برگزاری »آزمون ترنم وحی«، سبب ایجاد تحول قرآنی در سطح 
کشور شوند. وی با بیان اینكه تمهیدات الزم برای میزبانی از حافظان قرآن کریم کشور 
در مراکز اقامتی دو شهرستان پیش بینی شده اس��ت، گفت: کمیته های مختلفی مانند 
کمیته اسكان، کمیته حمل و نقل، کمیته پذیرش، کمیته حراست، کمیته امنیتی، کمیته 
تش��ریفات، کمیته تبلیغات و اطالع رس��انی، کمیته روابط عمومی و... تشكیل می شود. 
بختیار با اشاره به اینكه آزمون »ترنم وحی« در روزهای 16، 17 و 18 شهریور ماه با حضور 
حافظان قرآن کریم مهد قرآن های کشور برگزار می شود، افزود: مراسم اختتامیه آزمون 

ترنم وحی در روز 19 شهریور ماه با حضور مسئوالن کشوری برگزار خواهد شد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: حافظان قرآنی 
از شهرستان های مختلف با آداب، رسوم و فرهنگ های متفاوت هستند و الزم و ضروری 
اس��ت که نهایت میزبانی با همكاری ادارات و دستگاه ها انجام ش��ود؛ چرا که میزبانی از 

حافظان قرآن، افتخار دو شهرستان است.

 امام جمعه آران و بیدگل گفت: توس��عه و بهس��ازی راه های مواصالتی شهرس��تان 
آران و بیدگل ضروری است.

آیت ا... سید محمد موسوی اظهار کرد: شهرس��تان آران و بیدگل در منطقه ای واقع 
شده که شاهراه مواصالتی جنوب به شمال کشور محسوب می شود، اما این شهرستان 

از داشتن راه های ارتباطی و دسترسی مناسب محروم است.
وی با بیان اینكه اولویت توس��عه آران و بیدگل برخ��ورداری از راه های مواصالتی و 
جاده های مناسب است، افزود: این شهرستان در گذشته به عنوان بخشی از شهرستان 
کاشان اداره می شد، به همین دلیل اغلب راه های داخلی شهرستان به کاشان منتهی 
می ش��ود و عمال ش��هرها و روس��تاهای تابعه آران و بیدگل راه دسترسی مستقیم و 
مناسب به مرکز شهرس��تان ندارند. وی با تاکید بر لزوم احداث و ساماندهی راه های 
دسترسی مناسب میان شهرها و روستاهای تابعه آران و بیدگل و مرکز این شهرستان، 
 تصریح کرد: س��اماندهی جاده حادثه خیز سفید ش��هر، تعریض و ساماندهی جاده 
نوش آباد و تكمیل عملیات دو بانده شدن جاده ابوزیدآباد از جمله طرح هایی است که 

نیازمند تخصیص اعتبار و حمایت از سوی وزارت راه و شهرسازی است.
 موسوی احداث کنارگذر آران و بیدگل و جاده گرمس��ار را از جمله پروژه های مهم 
راه و شهرس��ازی در این شهرس��تان ذکر کرد و گفت: احداث جاده گرمسار موجب 
سهولت ترابری و کاهش مسافت دسترسی مس��یر ترانزیتی شمال به جنوب کشور 
می ش��ود. امام جمعه آران و بیدگل به تالش های شورای اسالمی شهر آران و بیدگل 
 در زمینه آزادسازی مس��یر احداث جاده کنارگذر این شهرستان اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضرحدود نیمی از این مسیر، زیرسازی و آسفالت شده است و امیدواریم با 
مساعدت وزارت راه و شهرسازی این پروژه هر چه زودتر به مرحله بهره برداری برسد.

مدیر اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان تیران و کرون 
گفت: کانون های فرهنگی هنری شهرس��تان تی��ران و کرون به 

وسایل ورزشی مجهز می شوند.
صادق صالح��ی اظهار کرد: به منظور تروی��ج فرهنگ ورزش در 
بین جوانان و نوجوانان، کانون های فرهنگی هنری شهرستان به 

وسایل ورزشی مجهز می شود.
وی اف��زود: ورزش بخش مه��م فرهنگ هر جامعه ای اس��ت که 

هم روی سطح فردی و هم س��طح اجتماعی تاثیر می گذارد و با 
توجه به زندگی های مدرن و ماش��ینی امروزه که با بی تحرکی و 
فعالیت های کم همراه است باید به بخش ورزش اهمیت ویژه ای 

داده شود.
مدیر اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان تیران و کرون 
تصریح کرد: در همین راس��تا قرار اس��ت 54 کانون شهرستان 
تیران و کرون به میز تنیس مجهز ش��وند که تاکنون 17 کانون 

به میز تنیس مجهز شده اس��ت. صالحی اضافه کرد: برای مجهز 
کردن تمام کانون ها به میز تنیس، اعتباری بالغ بر 300 میلیون 
ریال الزم است که 40 درصد این اعتبار توسط کانون ها و مابقی 
توسط خیرین، فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، دهیاری 
و بخش��داری هزینه می ش��ود. وی خاطر نش��ان کرد: در اواخر 
 شهریور ماه سال جاری مسابقه تنیس روی میز بین کانون های

 فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.

تجهیز کانون های فرهنگی هنری تیران و کرون به وسایل ورزشی

آران و بیدگلگلپایگانسمیرم
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رییس آزمایش��گاه مرجع س��ازمان غ��ذا و دارو، با اش��اره به مج��وزدار بودن 
فرآورده ه��ای کیندر عنوان ک��رد: این برند ش��کالت طبق بررس��ی هایی که 
 در بخش های قبلی انجام دادیم مش��کلی نداش��ته و اجازه توزی��ع در بازار را 
گرفته اس��ت.  حس��ین رس��تگار  بیان کرد: گاهی اوقات برخی محموله های 
فرآورده ها در دنیا دچار مشکالتی می شوند و یا شرایط نگهداری آنها نامناسب 

است و فرآورده ها فاسد و دستور جمع آوری آنها صادر می شود.
 رییس آزمایش��گاه مرجع س��ازمان غذا و دارو افزود: گاهی نیز م��واد اولیه که 
برای تولی��دات یک منطقه به کار م��ی رود با مواد اولیه تولی��دی برای مناطق 
دیگر متفاوت است.  رستگار با اش��اره به اینکه اس��تفاده از آروماهای مضر در 
شکالت های کیندر به این س��ازمان نیز گزارش شده اس��ت گفت: کشورهای 
حاشیه خلیج فارس مانع توزیع این برند شدند با وجود اینکه فرآورده های این 
برند که مجوز سازمان غذا و دارو  را دارند هیچ مشکلی از لحاظ سالمتی ندارند، 

اما ما نمونه هایی را برای آزمایش از سطح بازار جمع آوری کردیم. 
 وی تصریح کرد: از ش��رکت وارد کننده این برند در کشور نیز خواستار توضیح 
درباره علت جمع آوری این فرآورده ها در کشورهای حوزه خلیج فارس شدیم. 
 رییس س��ازمان غذا و دارو این موضوع را مس��ئله ای جدید در منطقه خواند و 
افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با جدیت قضیه را پیگیری می کند 
چرا که شکالت های کیندر پرمصرف و معتبرند اگر مشکلی از این برند در کشور 

ما گزارش شود  سریعا نسبت به جمع آوری آنها  اقدام می کنیم.

 افراد س��المی ک��ه دائم��ا از نوش��یدنی های ش��یرین با درص��د فروکت��وز باال
 استفاده می کنند، بیش��تر در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. 
نتایج حاصل از یک مطالعه جدید برای اولین بار نشان داد که دوز قند مصرفی در 
نوشیدنی های شیرین،  با افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی ارتباط 
مستقیم دارد. این یافته ها بر نتایج یک مطالعه اپیدمیولوژیک قدیمی که حاکی 
از نقش نوشیدنی های شیرین در افزایش خطر مرگ  ومیر ناشی از بیماری های 
قلبی بود، صحه گذاشته اند. این یافته ها نشان می دهند انسان به طور طبیعی به 
اثرات مضر مصرف قند اضافی در نوشیدنی های شیرین حساسیت نشان می دهد.

بر اس��اس یافته های به دس��ت آمده در این مطالعه گفته می شود که سطح این 
عوامل خطر با افزایش فروکتوز موجود در نوش��یدنی، افزایش یافته است. حتی 
شرکت کنندگانی که از نوشیدنی های 10درصد استفاده کرده بودند، در پایان با 
افزایش سطح لیپوپروتئین و تری گلیسیرید مواجه شدند. پژوهشگران همچنین 
دریافتند که عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در آقایان بیشتر از 

خانم هاست و این شاخص ارتباطی با وزن فرد ندارد.
این یافته ها نشان می دهد که مبحث نوشیدن نوشابه های شیرین به تحقیقات 
بیشتری نیاز دارد. محققان بر این باورند که تنها راه کنترل مقدار قند مصرفی در 

نوشابه های شیرین، مستلزم داشتن یک برنامه منظم غذایی است.

از عصاره گیاه ش��یرین بیان 
برای درمان لک  های پوست 
استفاده می  شود. تحقیقات 
نتای��ج ای��ن زمین��ه،   در 
  رضای��ت  بخش��ی را ارائ��ه

 داده اس��ت و م��ی  ت��وان از 
مزای��ای طبیعی ای��ن گیاه 
پرفای��ده بهره برد. آی��ا واقعا 
چنین نتایج درمان��ی از این 
گیاه انتظار می  رود؟ش��اید 
بهتر باش��د این  ط��ور بگویم 

که بی  خطرترین عامل روش��ن  کننده رنگدانه که دارای کمترین مالنوم است، 
 عصاره شیرین  بیان است که در ترکیبات زیبایی به عنوان شفاف  کننده  پوست 
به کار می  رود و می  تواند در ترکیبات کرم  های آرایشی صورت به کار رود. به عالوه 
عصاره شیرین  بیان از لحاظ تئوری به عنوان یک مشتق ضدالتهاب موضعی مطرح 
است که می  تواند در کاهش قرمزی پوست و تیرگی پس از التهاب، کاربرد داشته 
باشد. ماده فعال شناخته شده در ش��یرین بیان، فالونویید است که می  تواند با 

پراکنده کردن مالنین، موجب روشن شدن پوست شود.
دوز مورد استفاده ، یک گرم در روز برای چهارهفته است تا اثر بالینی آن ظاهر شود. 
عصاره شیرین  بیان هنوز در شمال آمریکا در دسترس نیست ولی در بخش هایی از 
جهان به خصوص در مصر استفاده می  شود.ماده اصلی هیدروفوبیک آن که در اثر 
گرفتن عصاره شیرین  بیان به دست می  آید، گالبریدین است که روی پوست موثر 
می  باشد.خالصه  اینکه آثار درمانی شیرین بیان از دیرباز شناخته شده  بوده  و از آن 
برای درمان انواع سرفه ها و به عنوان داروی مسکن در پوست استفاده می  کردند.

این روز ها بازار ها مملو از کرم های روشن کننده پوست است که عالوه بر اینکه 
پر هزینه است، می تواند در طوالنی مدت به پوست آسیب برساند اما برخی از 
مردم، برای مراقبت و روشن کردن پوس��ت خود از روش های خانگی استفاده 

می کنند که بدون عارضه است.
در این مطلب به چند گیاه که در روشن کردن پوست موثر است، اشاره می کنیم.

بابونه: اگر چه این گیاه معروف به روش��ن کننده مو اس��ت، اما از جمله 
گیاهانی است که پوست را نیز روشن می کند. بخورگیاه یا چای آن برای پوست 

صورت مفید است. 
ت�رب کوهی: ماس��ک تهیه ش��ده از ت��رب کوه��ی، روغن رزم��اری و 
آب لیمو ترش را روی صورت بمالید و پس از خش��ک شدن بشویید تا صورت 

شاداب و روشن شود.
پیاز قرمز: مالیدن هر روز پیاز قرمز روی صورت باعث روشن شدن پوست 

می شود.

سالمت »شکالت کیندر« 
در هاله ای از ابهام

افزایش خطر سکته قلبی با نوشیدن 
نوشابه 

 لک های پوست را با گیاه 
شیرین بیان از بین ببرید !

روشن کننده پوست ، به همین راحتی!

پیام سالمت

 تغذیه

آیا ش��ما نیز به درد مفاص��ل دچار هس��تید؟ این دردها 
شدید هس��تند یا خفیف؟ بیماری های بس��یاری نظیر 
اس��تئوآرتریت، آرتری��ت روماتویید، بورس��یت و نقرس 
موج��ب درد مفاص��ل می ش��وند. صدمات��ی مانند رگ 
 به رگ ش��دن و ب��اال و پایین رفت��ن زیاد از پل��ه ها هم

 م��ی توانند ای��ن دردها را تش��دید کنن��د. درمان های 
 مش��ترکی ب��رای ش��دت ه��ای مختل��ف درد مفاصل

 وجود دارد.
درمان خانگی

بعضی از اش��کال س��اده  درد مفاصل یا آرتروز به راحتی 
در خانه قابل درمان هستند. اگر محل درد دچار التهاب 
است از کیسه  یخ کمک بگیرید تا درد را کاهش دهد. از 
طرفی می توانید اسپاسم اطراف مفاصل را با گرمادهی و 
همچنین قرار دادن مفصل آسیب دیده باالتر از سطح قلب 
کاهش داده و یا درمان کنید. این کار احتمال تورم و نیز 

درد را کاهش می دهد.
ورزش

 وزن ب��دن بر مفاص��ل فش��ار وارد م��ی کن��د. بنابراین 
 م��ی توانی��د ب��ا انج��ام ورزش های��ی ک��ه وزن را 
کاهش می دهند، از فشار بر روی مفاصل بکاهید. ورزش 
ق��درت  همچنی��ن 
اط��راف  عض��الت 
مفاص��ل و انعطاف 
پذی��ری آنه��ا را 

افزایش می دهد.
مهم این اس��ت که  
ب��ه آرام��ی ورزش 
کنی��د و مطمئ��ن 
ش��وید ک��ه این 
 عمل به ش��ما 

 آس��یبی نم��ی رس��اند. ش��نا و دوچرخ��ه س��واری از 
ورزش هایی هستند که به کاهش وزن کمک می کنند و 

نمی توانند درد زیادی ایجاد کنند.
فیزیوتراپی

فیزیوتراپ��ی می تواند یک��ی از درمان ه��ای مفید برای 
 درد مفاصل باشد. یک فیزیوتراپیس��ت می تواند به شما 
کمک کند ت��ا درد مفاص��ل را درمان کنی��د و از طرفی 
احتمال ابت��الی مجدد به این گونه آس��یب ها را کاهش 
دهید. در حالی که این روش بس��یار کمک کننده است، 
اما برخی پزشکان ترجیح می دهند با روش های دیگری 
مانند سرما یا گرما درمانی، تحریک عصب و ... درد مفصل 

را کاهش دهند.
درمان موضعی

 فلف��ل قرمز ب��ا اینکه ب��ه خاط��ر ذات تندی ک��ه دارد، 
 موجب س��وزش می ش��ود، اما با این حال می تواند درد 
مفاصل را تس��کین دهد. کپسایس��ین ماده فعالی است 
 که در فلف��ل قرم��ز وج��ود دارد و موج��ب کاهش درد 
می شود. کرم حاوی کپسایس��ین اگر به صورت موضعی 
در محل درد استعمال شود، سبب آزاد شدن ماده ای به 
نام اندورفین می ش��ود که می تواند س��یگنال های درد 
را مس��دود کند. مواد موضع��ی دیگری ه��م مانند مواد 
 حاوی منتول یا متیل سالیس��یالت هم ب��ه کاهش درد 

کمک می کنند.
داروها

اگر نیاز باش��د با توجه به ش��دت درد ، پزش��ک برایتان 
دارو تجوی��ز می کن��د. معموال ب��رای درده��ای خفیف 
داروهای ضد التهابی غیر اس��تروییدی )NSAID( که 
 بدون نس��خه هم گاهی به فروش می رس��ند، پیشنهاد 
می ش��وند. آس��پیرین، ایبوپروفن و ناپروکس��ن از این 
دس��ته داروها هس��تند. همچنین احتمال دارد پزشک 
 برای درمان دردهای خفیف تا ش��دید، برایتان داروهای 
2 از جمل��ه سلکوکس��یب  -COX مه��ار کنن��ده 
)Celebrex( تجویز کند. اگر هم دردها ش��دید باشد، 
 معم��وال داروهای مخ��در با تجویز پزش��ک پیش��نهاد 

می شود.

زانوبند
اگر مفصل زانویتان درد می کند می توانید از یک زانوبند 
استاندارد کمک بگیرید. این وس��یله به همترازی زانو و 

بهبود درد کمک می کند. 
درمان های جایگزین

طیف گس��ترده ای از درم��ان های جایگزی��ن برای درد 
مفاصل وج��ود دارد. از جمله آنها می ت��وان به تحریک 
 ،)TENS الکتریک��ی عص��ب از طری��ق پوس��ت )
 ط��ب س��وزنی و ی��وگا اش��اره نم��ود. برخی اف��راد هم 
ترجیح می دهن��د از مکمل ه��ای حاوی مواد س��ازنده  

غضروف مانند گلوکزامین و کندرویتین استفاده کنند.
 از آنج��ا ک��ه ای��ن داروه��ا ب��ا برخ��ی داروه��ای دیگر

  تداخل دارند، بهتر اس��ت قبل از مصرف آنها با پزش��ک 
مشورت کنید.

تزریق دارو
 اگ��ر درم��ان خانگ��ی ، دارو و بقی��ه روش ه��ا موث��ر

 واقع نش��د، گزینه بعدی تزریق اس��ترویید است. تزریق 
کورتی��زون ممکن اس��ت ب��ه رف��ع الته��اب در اطراف 
 مفاصل کم��ک کن��د و معموال ب��ا بی حس��ی موضعی 
صورت می گیرد. تزریق استرویید )کورتون( هم عوارض 
بالقوه ای دارد و در صورت تش��خیص پزشک متخصص 

پیشنهاد می شود.
آرتروسکوپی

 اگ��ر درد مفص��ل ج��دی باش��د، پزش��ک نیازمند آن 
خواه��د ب��ود که نگاه��ی ب��ه داخ��ل مفصل بین��دازد. 
آرتروس��کوپی روش��ی اس��ت که ط��ی آن ج��راح یک 
لول��ه  کوچک مجهز ب��ه دوربین فیبر نوری زیر پوس��ت 
محل مفص��ل وارد می کن��د. به عبارتی دیگ��ر می توان 
 گفت آرتروس��کوپی همان آندوس��کوپی مفصل اس��ت. 
در ای��ن صورت پزش��ک می توان��د تش��خیص دهد که 
ش��ما به جراحی نیاز دارید یا خیر. ب��ه عالوه محل دقیق 
 آس��یب را مش��خص کرده  و نکات دیگری هم از این راه 

به دست خواهد آورد.
تعویض مفصل

 اگ��ر زندگی تان به ش��دت تح��ت تاثی��ر درد مفصلتان 
قرار گرفته باشد و هیچ روشی کارساز نباشد، به احتمال 
زیاد جراحی تعویض مفصل انجام می شود. پس از بررسی 
مفصل با اش��عه  ایکس و یا انجام آرتروسکوپی، پزشک، 
مفصل آس��یب دی��ده را با مفص��ل مصنوع��ی از جنس 
پالس��تیک، فلز و یا هر ترکیب دیگری ع��وض می کند. 
این مفصل مصنوعی تا 10 سال و یا بیشتر دوام می آورد.
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براساس توصیه س��ازمان جهانی بهداش��ت کمتر از 10درصد انرژی 
روزانه باید از قندهای ساده تامین ش��ود، ولی در حال حاضر به علت 
شیوع روزافزون بیماری دیابت، اضافه وزن و چاقی، به تامین کمتر از 
پنج درصد انرژی روزانه از قندهای ساده تاکید شده است که به طور 
متوسط برای یک فرد س��الم 25 گرم معادل شش قاشق چایخوری 

است.
کارشناس مس��ئول تغذیه معاونت بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی 
گیالن گفت: حدود 90 درصد مبتالیان به دیابت نوع 2 چاق هستند 
و رژیم غذایی مناس��ب در کنار تحرک بدنی مداوم، موثرترین شیوه 

کنترل آن است.
منیره امینیان با اشاره به اینکه تحقیقات نشان داده است کاهش پنج 
درصدی وزن هم می تواند در کنترل دیابت بس��یار موثر باشد، گفت: 
تنظیم غذاهای روزانه در شش وعده منظم، به تنظیم قند خون کمک 

شایانی می کند.
این کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن با تاکید بر اینکه در یک رژی��م غذایی صحیح باید بین مصرف 
غذا و نیاز هر فرد تناس��ب وجود داشته باش��د، افزود: میزان مصرف 
موادغذایی هر فرد با توجه به س��ن، جنس، فعالیت بدنی و وضعیت 

سالمت و بیماری او  تعیین می شود تا از لحاظ وضعیت توده بدنی در 
شرایط طبیعی قرار گیرد. امینیان با بیان اینکه در انتخاب مواد غذایی 
نیز باید تعادل و تنوع در نظر گرفته شود، ادامه داد: مصرف بیش از نیاز 
موادغذایی که کالری باال و ارزش غذایی، ویتامین، امالح، پروتئین و 
فیبر بس��یار کمی دارند، باعث افزایش وزن شده و زمینه را برای بروز 

دیابت مهیا می کنند. وی یادآور ش��د: به طور کلی قندها و چربی ها 
که موادی انرژی زا هس��تند، در صورتی که بی��ش از میزان مورد نیاز 
مصرف شوند، باعث اضافه وزن و چاقی می شوند. از طرفی مصرف زیاد 
قندهای ساده با تحریک ترشح انسولین موجب افت قند خون می شود، 
از این رو تمایل به مصرف قندهای ساده و دریافت بیش از نیاز انرژی، 
بیشتر می شود و این در بروز دیابت و سایر بیماری های متابولیک موثر 
است. این کارشناس تغذیه با بیان اینکه متاسفانه امروزه شاهد افزایش 
 روز افزون مصرف قند و محصوالت شیرین هستیم، خاطرنشان کرد: 
به تدریج که ذائقه مردم به غذاهای ش��یرین ع��ادت می کند، صنایع 
غذایی نیز به سمت تولید محصوالت شیرین تری روی می آورند و این 

سیکل معیوب پیوسته در حال چرخش است.
امینیان گفت: براس��اس توصیه س��ازمان جهانی بهداش��ت کمتر از 
10درصد انرژی روزانه باید از قندهای ساده تامین شود، ولی در حال 
حاضر به علت شیوع روزافزون بیماری دیابت، اضافه وزن و چاقی، به 
تامین کمتر از پنج درصد انرژی روزانه از قندهای س��اده تاکید دارد 
که به طور متوسط برای یک فرد س��الم 25 گرم معادل شش قاشق 
چایخوری است. وی افزود: متاسفانه مصرف قند و شکر پیدا و پنهان 

)داخل موادغذایی شیرین( در کشور ما حدود 66 گرم است.

پوسیدگی، ش��ایع ترین بیماری عفونی است که منشأ 
باکتریال و میکروبی دارد و از هنگامی که این بیماری 
آغاز می ش��ود تا زمانی که به حفره تبدیل شود و نیاز 
به ترمیم داشته باش��د، مدت زمان نه چندان کوتاهی 
به طول می انجامد و با مدیریت و مش��اوره مناس��ب با 
دندانپزشک در این فرصت می توان روند رو به پیشرفت 
بیماری را متوق��ف کرده و ب��رای بهبود و بازس��ازی 
دندان اقدامات شایسته ای انجام داد، به این معنی که 
پوسیدگی دندان ها تا قبل از تبدیل به حفره در دهان 
قابل برگشت بوده و نیاز به مداخله دندانپزشکی برای 

ترمیم ندارد .
در این زمان دهانش��ویه های فلوراید ک��ه با دوز باالتر 
و نسخه دندانپزشک در دس��ترس هستند، موثرترین 
روش در توقف روند پوسیدگی هستند و فلوراید های 
موضعی در مطب و زیر نظر دندانپزشک از راهکارهای 

دیگر است.
اما در منزل، حفاظت از طریق رعایت اصولی و بهداشت 
دهان، استفاده منظم از نخ دندان در کنار مسواک زدن 

و اس��تفاده کمتر از میان وعده های شیرین همگی از 
راه های موثر در متوقف کردن روند پوس��یدگی است.  
اس��تفاده منظم از نخ دن��دان در کنار مس��واک زدن 
و اس��تفاده کمتر از خوردنی های ش��یرین و داش��تن 
 رژی��م غذای��ی س��الم و بازرس��ی منظ��م و دوره ای

 س��ه ماهه دندان ها ب��ا اس��تفاده از رادیوگرافی برای 
بررسی پیشرفت یا توقف پوسیدگی از مهم ترین عوامل 

در کنترل پوسیدگی  دندان هاست.

روند پوسیدگی  دندان را  کند کنیددر طول روز چقدر قند بخوریم؟

درد مفاصل را چگونه کاهش دهیم؟

گاهی هوس یک خوردنی خ��اص می تواند در واقع پیامی مه��م از طرف بدنتان 
باشد، در این مقاله می خواهیم تعدادی از این هوس ها را برای شما شرح دهیم :

 هوس یخ می کنید؟
بعضی ها واقعا از جوی��دن یخ لذت می برن��د. اما اگر دیدید خیل��ی هوس یخ یا 

چیزهای سرد می کنید ممکن است نشانه ای از کم خونی باشد.
  ه��وس ی��خ ی��ک ن��وع پیکاس��ت . می��ل ب��ه خ��وردن چیزه��ای

 غی��ر غذای��ی مانن��د خ��اک ی��ا صاب��ون ، ب��ا س��طح پایی��ن آه��ن در 
 ارتب��اط اس��ت. محقق��ان ف��رض را ب��ر ای��ن م��ی گذارند ک��ه خ��وردن یخ 
به صورت موقت جریان خون را  در مغز  باال می برد و کندی مربوط به کمبود آهن 

را جبران می کند.
هوس شکالت می کنید؟

اگر دائما خود را در حال ش��کالت خوردن یافتید، ممکن اس��ت دچار افسردگی 
باشید و با این کار سعی در خود درمانی داشته باشید. 

28 گرم شکالت تلخ،  س��طح س��روتونین و دوپامین را  که به نام مواد شیمیایی 
احساس خوب نیز شهرت دارند باال می برد. 

 عالوه بر این شکالت حاوی منیزیم و تئوبرومین است؛ دو ترکیبی که نشان داده اند
 می توانند سطح هورمون های استرس را کاهش  داده و آرامش بخشی به عضالت 

را بهبود دهند.

هوس چیزهای شیرین می کنید؟
روز و شب در رویای خوردن انواع شیرینی ها هستید؟ اگر چنین است باید مدت 
زمان بیشتری را به خوابیدن اختصاص دهید. تحقیقات نشان داده است  افرادی 
که تغییری کوچک حتی حدود نیم ساعت کاهش در خوابشان رخ می دهد روز 
بعد  ممکن است 550 کالری اضافی دریافت کنند و این کالری اضافی از مرغ کبابی 
و بروکلی نیس��ت. محققان می گویند افراد از غذاهای شیرین به عنوان راه حلی 
سریع برای مبارزه با احساس خستگی شان استفاده می کنند. متاسفانه این راه حل 

عمر کوتاهی دارد و در طوالنی مدت سطح خستگی تان را افزایش نیز می دهد.
هوس پنیر می کنید؟

 پنیر یک��ی از مواد اصلی بیش��تر غذاهای محبوب اس��ت. این ماده خوش��مزه و
 ذوب شده حاوی L- تریپتوفان است ترکیبی که خلق و خو را بهبود می بخشد 
و احساس آرامش را تقویت می کند. پس اگر حس می کنید بیشتر مواقع هوس 
یک پیتزای پنیری یا ماکارونی با  پنیر کرده اید ممکن است نشانه نیاز به مقداری 
آرامش باشد. یک وعده به اندازه می تواند روی کاهش استرس و احساسی بهتر 
تاثیر داشته باشد، اما اگر هوس به غذاهای پنیری تان فروکش نمی کند و دائما 
ادامه دارد می تواند نشانه مشکالت شناختی با تمرکز و حافظه نیز باشد. در یک 
تحقیق مشخص شد افراد مبتال به اختالل نقص توجه بیش فعالی،  دو برابر دیگران 

هوس پنیر می کنند.

هرکدام از هوس های غذایی چه چیزی درباره سالمتتان می گویند؟)1(
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اخبار ویژه

  س��فر هوایی برای افرادی ک��ه اندام درش��ت و چاق ت��ری دارند 
ب��ه زودی راحت ت��ر می ش��ود؛ چ��را ک��ه هواپیم��ای جدیدی 
 ب��ا طراح��ی  اختصاص��ی چنی��ن مش��تریانی عرضه می گ��ردد.  
    شرکت کانادایی  Bombardier  ، هواپیمایی جدید ساخته است 
 که صندلی های میانه آن 19 اینچ اس��ت، حداقل سه سانتی متر  

  A319   بزرگ تر از صندلی های فعلی ک��ه در هواپیماهای ایرباس
 وج��ود دارد. راهروی رفت و آم��د و صندلی های کن��ار پنجره نیز  

عریض تر خواهند بود.    این هواپیم��ای   CS100  جدید ، به زودی 
در نمایش��گاه هوایی بین المللی فارنبورو رونمایی خواهد ش��د و 
این شرکت در حال حاضر  فقط تصاویری از داخل کابین های این 

هواپیما منتشر کرده است.   
 رز میش��ل ، نای��ب رییس ای��ن ش��رکت هوایی معتقد اس��ت که 
هواپیماها نیاز به صندلی های بزرگ تری برای مشتری های درشت 
اندام  دارند. خطوط هوایی می توانند 7000 هواپیمای سری  C  را که 
دارای پنجره های بزرگ تر ، صندلی ها و راهروی وسیع تر  هستند 
سفارش بدهند.اولین سری هواپیماهای   CS100  هفته گذشته به 

فرودگاه بین المللی سوییس تحویل داده شد.

 کش��ور آفریقایی اتیوپی مجموع درآمدهای گردشگری خود را در
 یک سال اخیر به 3/4 میلیارد دالر رساند.

 به گزارش روز پالس، کشور اتیوپی که در شاخ آفریقا واقع شده، در 
سال گذشته مالی، که به 7 جوالی 2016 ختم شد در مجموع درآمد 
3/4 میلیارد دالری را از صنعت گردشگری کسب کرد که نشان از 

رشد چشمگیر در مقایسه با آمار سال گذشته   آن دارد.
وزارت فرهنگ وگردشگری این کشور آفریقایی اعالم کرد، میزان 
درآمد امس��ال بیش از نیم میلیارد دالر فراتر از درآمد 2/9 میلیارد 
دالری در سال گذشته میالدی بوده و در این بازه زمانی) 7 جوالی 
2015 تا 7 جوالی 2016( در مجموع 918 هزار گردش��گر از این 
سرزمین دیدن کرده اند.10 سال پیش، صنعت گردشگری تنها یک 
درصد از تولید ناخالص ملی اتیوپی را به خود اختصاص می داد، اما 
اکنون این رقم به چهار درصد افزایش یافته و بنابر اعالم سخنگوی 
وزارت گردشگردی اتیوپی این رش��د حاکی از پتانسیل فراوان، در 
افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی کشور است.در طول 
یک سال گذشته ماهانه حداقل 88 هزار گردشگر خارجی از اتیوپی 
دیدن کردند و به طور متوسط 16 شب در این کشور اقامت داشتند و 
اغلب آنها از محوطه های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو 

و دیگر محوطه های تاریخی بازدید کردند.

پس از اعالم کودتا در ترکیه و تس��لط شورشیان بر اماکن و 
نقاط مهم، سرکنس��ولگری ایران در استانبول اعالم کرد که 
هیچ ایرانی در این حوادث آسیب ندیده است.پس از تعلیق 
پروازهایی که از ایران به مقصد استانبول و یا برعکس انجام 
می ش��د، س��ازمان هواپیمایی نیز اعالم کرد، مجوزی برای 
پرواز هواپیماهای بدون مس��افر از تهران به مقصد کش��ور 
ترکیه صادر شده تا مسافران ایرانی باقی مانده در این کشور را 
در اسرع وقت به ایران بازگرداند، اما از آنجا که شرایط حاضر 
برای مس��افران و تورهای ایرانی »فورس ماژور« محس��وب 
می شود، آنها می توانند بدون پرداخت جریمه، از سفر به این 
کشور انصراف دهند.همچنین طبق ماده 32 قرارداد »ارائه 
خدمات مسافرتی و گردشگری در تورهای خروجی« که به 
این ش��رایط بحرانی می پردازد، کارگزار متعهد است برنامه 
سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

بنابراین در صورت وقوع حوادث و پیشامدهای غیرمنتظره 
از قبیل جنگ، شورش، اعتصاب و مش��کالتی که از کنترل 
کارگزار خارج بوده و سبب ابطال یا تغییر برنامه گشت شود، 
مس��ئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود، اما کارگزار موظف 
اس��ت وجوه دریافتی را به گردشگر مس��ترد کند.طبق این 
قانون، گردش��گرانی که سفرش��ان به خاطر شرایط بحرانی 
در ترکیه به حالت تعلیق درآمده، می توانند بدون پرداخت 
جریمه از این سفر انصراف دهند.در تبصره  این ماده قانونی 
نیز آمده اس��ت: چنانچ��ه پیش��امدهای غیرمنتظره پس از 
ورود به کشور مقصد روی دهد، کارگزار موظف است با ارائه 
مستندات نسبت به کس��ر هزینه های انجام ش��ده از مبلغ 

دریافتی اقدام و مابقی را به گردشگر مسترد کند.
از آنجایی ک��ه قوانی��ن موج��ود در ش��رایط فورس ماژور، 
تعهدی را در قبال مس��افر متوجه آژانس نمی کند، بنابراین 
آن دسته از مس��افرانی که در آس��تانه بازگش��ت به کشور 
بوده ان��د و با تعلیق پ��رواز مواجه ش��ده اند، ب��رای روزهای 
اضافی که در ترکیه می مانند، باید خودشان هزینه اقامت را 
 پرداخت کنند، اما برای اط��الع از برنامه  پروازی خود باید با

 ایرالین مربوطه در تماس باش��ند تا از پروازهای جایگزین 
استفاده کنند.

عالوه بر این، در ماده 33 قرارداد تیپ سفرهای خارجی آمده 
است: کارگزار متعهد اس��ت در صورت بروز هرگونه اتفاقی 
برای گردش��گر یا گردشگران در کش��ور مقصد، نمایندگی 
جمهوری اس��المی ایران را در آن کش��ور از موضوع مطلع 
 کند.طبق اعالم وزارت خارجه ای��ران، هموطنان ایرانی که 
در حال حاضر در ترکیه ساکن هستند، در صورت مواجهه با 
هر مشکل و بحرانی تر شدن اوضاع می توانند با سفارت ایران 

در آنکارا تماس بگیرند.

The Faroe Islands

مجمع الجزایر فارو، مابین دریای نروژ و اقیانوس آتالنتیک 
ش��مالی قرار گرفته اس��ت.18 جزیره در کنار یکدیگر، این 
مکان زیبا را که وس��عتی حدود 8 برابر ش��هر واشنگتن دی 
 س��ی را دارد، تش��کیل می دهد. هر کدام از ای��ن جزیره ها

 زیبایی ها و دیدنی های خاص خودشان را دارند. کلبه های 
بسیار زیبا در فضایی سرسبز و قایق های ماهیگیری نقاشی 
ش��ده در بندر Tórshavn در انتظار بازدیدکنندگان این 
مکان هستند.ش��هر بندری Tórshavn بزرگ ترین شهر 
این مجمع الجزیره به ش��مار می رود. به سمت شمال شرق 
Norðoy g  به ش��ش جزیره دیگر منتهی می گردد ک��ه

gjar خوانده می ش��ود و پوش��یده از زمین های سرس��بز 
 دایره ای ش��کل با دره های سنگی ش��یب دار و گوسفندان 

خاص است.
 اگرچه جزایر فراوانی در سراسر دنیا یافت می شود، اما این 
جزیره به دلیل دارا بودن ابعاد کوچک، زمین های سرس��بز 
با چش��م انداز زیبا و حیوانات و خانه های خاص خود، برای 
بازدیدکنندگان جذابیت فراوانی دارد. وجود فستیوال های 
ساالنه ای که در این جزیره برگزار می شود، بر جذابیت های 

طبیعی آن می افزاید.
Swaziland

Swaziland سرزمین فالت های مدور با دره های سرسبز و 
کوه های انبوهی است که قسمت های فوقانی آن مسطح بوده 
 )Mozambique( و در مرز شرقی خود با کشور موزامبیک

همسایه است.
 این مکان زیب��ا به دالیل��ی از جمله خشکس��الی، ش��یوع

 وی��روس  HIV و مش��کالت اقتصادی، مدت ها از چش��م 
بازدیدکنندگان ب��ه دور مانده ب��ود، اما جنبه های بس��یار 
متفاوت��ی از جمله فس��تیوال های س��نتی ک��ه انبوهی از 
بازدیدکنندگان به قصد دیدن آنها به این مکان می آیند، بر 

خصوصیات طبیعی آن افزوده است.
 از جمله این فس��تیوال ه��ا می توان ب��ه Umhlanga  یا  
Reed Dance اش��اره ک��رد ک��ه 8 روز ب��ه ط��ول م��ی 
انجام��د و ح��دود 40/000 دختر ج��وان در آن ب��ه بریدن 
نی ها مشغول می ش��وند. این جش��نواره در اوایل شهریور 
ماه برگزار می ش��ود. دخترها لباس های رنگ روش��ن می 
پوش��ند و آواز می خوانند و می رقصند.بازدی��د از مکانی به 
ن��ام  Mkhaya Game Reserve در جن��وب ش��رقی 
 این س��رزمین از جمله تفریحاتی اس��ت که توریست های
  عالق��ه مند ب��ه حیوان��ات را به س��مت خود می کش��اند.

 حیوان هایی چون فیل، زرافه، کرگ��دن و هیپو، به وفور در 
آنجا دیده می شود.

Guernsey and Jersey 
Guernsey و Jersey مناطق��ی از قلم��رو پادش��اهی 
Channel I g  انگلس��تان هس��تند که با جزایری کانالی

lands از س��احل Normandy فرانس��ه جدا می شوند. 
در ط��ول چه��ار ق��رن اخی��ر Jersey بارها م��ورد هجوم 
فرانسه واقع ش��ده اس��ت. Channel Islands در طول 
جنگ جهان��ی دوم تنها بخش انگلس��تان بود که توس��ط 
نیروهای آلمانی اش��غال ش��ده بود و با پایان این جنگ آزاد 
و دوباره به اس��تقالل رس��ید. Jersey دارای جذابیت های 
 تاریخی بسیاری اس��ت. از جمله این جذابیت ها می توان به

 تونل های جنگی جرس��ی)Jersey War Tunnels(و 
موزه و گالری آن ،اشاره کرد که تاریخ آن به 250/000 سال 
پیش می رسد. قلعه Mont Orgueil با قدمت 800 سال 
و پ��ارک Durrell Wildlife Park از جمله مکان های 
مورد عالقه توریست ها به شمار می رود و حیوانات فراوانی 

در آن دیده می شود.
French Guiana

 ای��ن منطقه بخش��ی دریایی از کش��ور فرانس��ه به ش��مار
 م��ی رود. جمعیت س��اکن در آن را فرانس��وی ها، س��یاه 
پوس��تان آمریکای��ی، چینی ه��ا و برزیلی ها تش��کیل می 
 دهند. بیشتر بازدیدکنندگان این منطقه ازحیات وحش آن 

لذت می برند.
 در رودخانه ها به قایق سواری مشغول می شوند. از آنجایی 
که هیچ مکانی در آن یافته نمی ش��ود که 5 دقیقه بیشتر از 
جنگل دور باشد مورد توجه فراوان توریست های عالقه مند 
به مناطق سرسبز است.در دهکده ای به نام Cacao بازاری 
به نام یکشنبه بازار وجود دارد که مکان مناسبی برای خرید 
صنایع دس��تی، خوراکی، نوش��یدنی هایی چون چای های 

گیاهی و پوشاک بومی این منطقه به شمار می رود.
Brunei Darussalam

 Sultan Omar Ali مسجد سلطان عمر علی سیف الدین
"Saifuddin Mosque، گنب��د طالیی رنگ��ی داردکه با

مناره های زیبا احاطه ش��ده اس��ت. وجود قای��ق هایی که 
به منظور مناس��بت ه��ای خاصی تزئین ش��ده و در اطراف 
 این امارت قرار داده ش��ده اند، تا حد زیادی ب��ر زیبایی ها و 
جذابیت های آن افزوده داست.دارالس��الم در زبان عربی به 

معنای »منزلگاه صلح و آرامش« است. 

طراحی هواپیمای جدید 
مخصوص مسافران درشت اندام

 درآمد میلیاردی اتیوپی
 از محل گردشگری

تکلیف گردشگران ایرانی 
در ترکیه چیست؟
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پیشنهاد سفر

دیدنی ها

در جن��گل ه��ای گرمس��یری کاس��تاریکا یک 
هواپیمای بوئینگ 727 از سال 1965 وجود دارد 
که گردش��گران می توانند واقعا در آن بخوابند. 
این هتل ک��ه »Costa Verde« ن��ام دارد از 
یک هواپیمای مس��افربری قدیمی بازیافت شده 

ساخته شده که قبال در هواپیمایی جنوب آفریقا 
و هواپیمایی ملی کلمبیا، استفاده می شده است. 
این هواپیم��ا روی ی��ک پایه آج��ری 50 فوتی 
 قرار داده ش��ده و داخل آن به شکل یک سوئیت 
دو خوابه با کف و دیوارهای چوبی کاستاریکایی 

نوسازی شده اس��ت. در این هتل دو اتاق خواب 
هرکدام با فضای غذاخوری، آش��پزخانه و بالکن 
وجود دارد. ه��م چنین میهمانان م��ی توانند از 
منظره زیبای اقیان��وس آرام و پارک ملی مانوئل 

آنتوریو لذت ببرند.

گردشگرانحرفهایبهاینمکانهاسفرمیکنند

هتلی در هواپیمای بوئینگ 727!

دریاچه گهر لرستان؛  نگین زاگرس

دریاچ��ه گهر، ملقب ب��ه نگین زاگ��رس؛ دریاچه ای 
کوهستانی در میان رشته کوه اش��ترانکوه در استان 
لرس��تان در ارتفاع 2350 مت��ر از س��طح دریا واقع 
شده اس��ت.این دریاچه بخش��ی از منطقه حفاظت 
 شده اش��ترانکوه دورود می باشد.گهر، ساالنه میزبان 

حدود 70/000 گردشگر می باشد.
دسترسی به این دریاچه به وس��یله خودرو، از طریق 
 ش��هر دورود امکان پذیر اس��ت که نزدیک ترین راه

 برای دسترسی به مقصد می باش��د. راه های احداث 
شده در مسیر دریاچه، دسترسی آسان را مهیا کرده 

است.
محوطه دریاچه گهر پوش��یده از درختان بلوط، بید، 
بادام، پسته وحشی، گالبی وحشی، چنار، نارون، بلوط 
مازو، گردو، انجیر، زبان گنجش��ک، سیب، زالزالک، 
ارژن، کنار کهور، انار، گز و موی وحش��ی می باش��د 
 که با تلفیق گل ه��ای الله واژگون، ش��قایق، زنبق و

 الله وحشی تاج خروس��ی و اختر، منظره بی نظیری 
را ایجاد می کند.

دریاچه گهر و منطقه حفاظت ش��ده اشترانکوه خانه 
حیوانات متن��وع از قبیل بز، قوچ، آه��و، کل، پلنگ، 

گرگ، گ��راز، خ��رس قهوه ای،کفتار، روباه، ش��غال، 
خرگوش و انواع پرندگان مانند عقاب، کبک، شاهین، 
تیهو و آبزی��ان مانند مارماهی، الک پش��ت، قورباغه 
 و ماه��ی ق��زل آالی رنگین کم��ان و خ��ال قرمز در
  ای��ن دریاچه م��ی باش��د که اگ��ر ش��انس بیاورید

 می توانید چند نوع از آنها را در روزهایی که تردد کم 
است ببینید.

ایزاباللوسی بیشوپ در سال 1890 میالدی توانست 
مدت 3ماه در این منطقه تحقیق کرده و هزار کیلومتر 
راهپیمایی کند و این دریاچه را با ن��ام دریاچه ایران 

معرفی کرد.
 اولی��ن کس��ی ک��ه دریاچ��ه گه��ر را کش��ف کرد 
زمین شناس اتریشی به نام )آgرودلر( بود که در سال 
1888 میالدی موفق شد نام خود را به عنوان کاشف 

دریاچه گهر در تاریخ ماندگار کند.
این دریاچه در گذشته به دلیل عدم دسترسی آسان، 
از خرابی های ناشی از انسان در امان بود، اما متاسفانه 
با ساخت و س��از های غیر قانونی در اطراف دریاچه و 
ایجاد راه های دسترس��ی و جلب بیشتر گردشگران 

حیات این دریاچه در خطر است.

برای مس��افرت کردن تنها مقصدهایی چون، برج ایفل پاریس، 
 اهرام ثالثه مصر، کلوس��ئوم رم و یا تاج محل هند نیس��تند که 
 می توانند مورد توجه انبوهی از گردش��گران ق��رار گیرند بلکه

 مکان های بسیار زیبای دیگری نیز وجود دارند که کمتر شناخته 
ش��ده و به توریس��ت ها معرفی ش��ده اند که به نوبه خود دارای 
جذابیت های زیس��تی، حیات وحش و فرهنگ��ی مخصوص به 

خود هستند. در اینجا به بررسی 5 مکان مناسب برای گردشگری 
پرداخته ش��ده که به همراه عکس هایی به نمای��ش در آمده و 
هرکدام، انگیزه خوبی برای گردشگران حرفه ای فراهم می آورد.
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 مدیر پروژه پارکینگ زیر س��طحی خیابان فرش��ادی از استفاده
 از روش های نوین برای ساخت این پارکینگ خبر داد.

علیرضا دادخواه اف��زود: پ��روژه ادامه پارکینگ فرش��ادی از نظر 
موقعیتی به موازات خیابان هشت بهشت و آمادگاه احداث می شود.

وی تصریح ک��رد: این پ��روژه حدفاصل خیابان اس��تانداری و باغ 
گلدسته به طول 375 متر و عرض 17/5 متر با حجم خاکبرداری 
35 هزار متر مکعب است. مدیر پروژه پارکینگ زیر سطحی خیابان 
فرش��ادی گفت: در این پارکینگ تعداد 2 رمپ ورودی و خروجی 
ایجاد و 2 دس��تگاه راه پله ها نیز برای تردد اف��راد از پارکینگ به 
خیابان احداث خواهد شد. وی ارتفاع پارکینگ زیر سطحی خیابان 
فرش��ادی را 3/20 متر و قالب بندی آن را 3700 مترمربع خواند و 
اضافه کرد: 1200تن آرماتوربندی در این پروژه انجام شده است. 
دادخواه با بیان اینکه 7700 مترمکعب بتن برای 105 شمع استفاده 
شده است، افزود: یکی از مشکالت ما این است که ما نمی توانیم با 
توجه به مباحث میراثی از پارکینگ های طبقاتی استفاده کنیم از 
 این رو پارکینگ هایی با طبقات معکوس و ارتفاع منفی س��اخته 
می شود. وی با بیان اینکه برای احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان 
فرشادی از روش های نوینی استفاده می ش��ود، تصریح کرد: این 
پروژه از 25 فروردین امسال شروع ش��ده و قرار است تا 25 آذرماه 

به پایان برسد. 

شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان از ظرفیت های بسیاری 
در حوزه ورزش برخوردار است و می تواند از این ظرفیت در راستای 

ارتقای رشته ورزشی کشتی در استان استفاده کند.
مهدی جمالی نژاد در دیدار با رسول خادم که عضو شورای اسالمی 
شهر، مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان و رییس سازمان 
ورزش شهرداری نیز حضور داش��تند، اظهار کرد: خوشحالیم که 
اصفهان این روزها میزبان اردوی ملی پوشان کشتی کشورمان در 
رشته فرنگی است و آقای خادم به همراه قهرمانان کشتی کشور در 
نصف جهان حضور د ارند. وی تصریح کرد: سازمان ورزش شهرداری 
تعامالت بسیار خوبی را با هیئت کشتی آغاز کرده و قرار است در این 
راستا مسابقات المپیاد کشتی محالت با همکاری هیئت برگزار شود.

ش��هردار اصفهان ادامه داد: مقرر شده تا سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان برای توس��عه ورزش کش��تی بانوان، نقش آفرینی مثبتی 
داشته باش��د. وی اضافه کرد: ش��هرداری اصفهان از ظرفیت های 
بسیاری در حوزه ورزش برخوردار است و می تواند الگوی مناسبی 

برای سایر شهرها باشد.

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان گفت: احداث بازار بزرگ 
آهن در منطقه 2 اصفهان به تصویب شورای اسالمی شهر 

رسید. 
 حس��ین جعفری اظه��ار کرد: اح��داث بازار ب��زرگ آهن
  به تصویب ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان رس��ید که

  ای��ن پ��روژه ب��ا مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی انج��ام 
می شود.

 در بازار ب��زرگ آهن، ی��ک خیابان اصلی به ط��ول  هزار و
 200 متر و عرض 40 متر توسط شهرداری منطقه احداث 

می گردد.
 مدی��ر منطقه 2 ش��هرداری، هزین��ه اجرای ای��ن طرح را 
یک میلیارد و 200 میلیون توم��ان عنوان کرد و ادامه داد: 
یک پل برای اتصال بازار ب��زرگ آهن و آزادراه آزادگان نیز 

احداث می شود.

 مرتض��ی جمش��یدیان فرمانده ی��گان حفاظت محیط زیس��ت
  اس��تان اصفه��ان در خص��وص آخری��ن وضعی��ت پرونده های

  قضای��ی مرتب��ط ب��ا محیط بان��ان گف��ت: تنه��ا پرون��ده ب��از 
 محیط بان��ان در محاک��م قضای��ی، پرون��ده مرب��وط ب��ه 
 کش��ته ش��دن ی��ک ش��کارچی در منطق��ه قمیش��لو در

 سال 91 است.
وی اف��زود: در ای��ن پرونده که پ��س از چهار س��ال همچنان در 
 جریان است، قتل صورت گرفته، غیرعمد دانسته نشده و منتظر 

رأی نهایی دادگاه در این پرونده هستیم.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان همچنین 
در رابطه با دس��تگیری یک قاچاقچی پوس��ت بیان کرد: پس از 
انتش��ار اطالعیه ای مبنی بر فروش پوس��ت یوزپلنگ در فضای 
 مجازی با حکم مقام قضایی ف��رد ارائه کننده آگهی مورد تعقیب

 قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در بازرسی از منزل این متخلف در خیابان فیض 
اصفهان، 31 تخته پوست حیوانات وحشی از جمله، پلنگ، گوزن 
زرد ایرانی، گربه وحشی و س��ایر حیوانات وحشی کشف و ضبط 

شد.
جمش��یدیان افزود: همچنین در این منزل 9 سر روباه نیز کشف 
ش��د. فرد متخلف ادعا کرده این اجزای متعلق به حیوانات را، از 

کشور پاکستان وارد کرده است.

مدیر پروژه پارکینگ زیر سطحی خیابان فرشادی مطرح کرد:

استفاده از روش های نوین برای 
ساخت پارکینگ فرشادی

شهردار اصفهان در دیدار با رییس فدراسیون کشتی مطرح کرد؛

استفاده از ظرفیت های ورزشی 
شهرداری برای ارتقای کشتی

توسط شورای شهر استان صورت گرفت؛

تصویب احداث بازار بزرگ آهن 
در منطقه 2 اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست  اصفهان:

پرونده قتل شکارچی در منطقه 
قمیشلو همچنان باز است 

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از اصفهان، از نطنز و اردس��تان 
اخباری مبنی بر قطعی مکرر آب و آبرس��انی س��یار به تعدادی 
از روستاها شنیده می ش��ود و از مناطق جنوبی استان همچون 
دهاقان صحبت از بحران کمبود آب است. در این میان افت فشار 
آب در مناطق مختلف شهر اصفهان نیز گواهی بر کمبود شدید 

آب در فصل گرماست.
 شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در این ش��رایط از مردم

 صرفه جوی��ی در میزان مص��رف آب را درخواس��ت می کند و 
 براساس گفته های هاشم امینی مدیرعامل آبفا استان اصفهان

 صرفه جویی در پیک مصرف آب می تواند به گذر از مرحله قطع 
و جیره بندی آب منجر شود.

وی به ل��زوم  صرفه جویی 20 ت��ا 25 درصدی م��ردم در فصل 
تابس��تان اش��اره می کند و می گوید: مسلم اس��ت که در فصل 
تابس��تان با افزایش دما تقاضا برای مصرف آب بیشتر می شود، 
درصورتی که میانگین بارندگی در کشور حدود 200 میلی متر و 
در استان اصفهان بین 100 تا 120 میلی متر در سال است و ما در 

شرایط آب و هوایی خشک قرار داریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه می دهد: 
اقتضای اقلی��م گرم و خش��ک، افزایش دما در فصل تابس��تان 
است که این عامل خود س��بب افزایش مصرف آب می شود، اما 
با این وجود باید مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگری 
مصرف آب را مدیریت کنند تا در این فصل گرم سال، دسترسی 

کافی به آب داشته باشند.
اما این روزها اهالی اصفهان در همه مناطق شهر، کمبود شدید 
آب را احساس می کنند. افت شدید فشار آب به ویژه در ساعات 
ابتدایی روز سبب شده تا ساختمان هایی که از پمپ یا منبع آب 
استفاده نمی کنند ساعاتی از روز را با قطعی آب روبه رو باشند. در 
این میان کولرهای آبی هم قربانی کمبود آب شده و روزهای گرم 

و خشکی برای اصفهانی ها رقم خورده است.
کیفیت آب شرب، دغدغه اصفهانی ها

در این میان، آب ش��رب اصفهان با کیفیت��ی متفاوت به منازل 
اصفهانی ها می رسد. چند هفته ای است که اهالی مناطق شرقی، 
شمالی و برخی مناطق غربی اصفهان از به جا ماندن بیش از حد 
لکه های سفید آهکی از آب روی سطوح مختلف شاکی هستند 
و دلیل این موضوع یکی از مهم ترین سواالت پیرامون کیفیت 
 آب اصفهان اس��ت، در این میان که کمبود ش��دید آب نیاز به 
صرفه جویی را بیش از پیش نمایان می کند کیفیت آب شربی 
که در سطح ش��هر توزیع می ش��ود دغدغه این روزهای مردم 

اصفهان است.
حمیدرضا صفوی دانش��یار دانش��کده عمران دانشگاه صنعتی 
اصفهان در پاسخ به این سوال که افزایش لکه های سفید به جا 
مانده از آب، ناشی از چه شرایطی در آب شرب اصفهان است به 
خبرنگار تس��نیم می گوید: لکه های به جا مانده از آب به دلیل 

سختی باالی آب و امالح محلول در آن است.
آیا کمبود آب رابطه ای با تشدید سختی آب دارد؟ وی در این باره 
می گوید: آب چاه ها معموال سنگین است و امالح محلول زیادی 
دارد، البته به لحاظ علمی، آب نمی تواند بدون امالح باشد؛ چرا 

که کمبود امالح سبب ایجاد بیماری های گوارشی نیز می شود.
سختی آب، بیماری زا نیست

»سختی آب، بیماری زا نیست« استاد دانشگاه صنعتی اصفهان 
تاکید می کند که بیماری ناشی از مصرف آب، ناشی از آلودگی یا 
وجود انگل هاست و مردم اصفهان نباید به دلیل باال رفتن سختی 

آب، از بروز بیماری ها نگرانی داشته باشند.  
رییس مرکز بهداشت اصفهان نیز با بیان اینکه هیچ گونه نگرانی 
درباره کیفیت و س��المت آب اصفهان وجود ن��دارد، می گوید: 
سیستم نظارتی ما به شدت این موضوع را بررسی کرده و با شروع 
فصل تابستان و تش��دید گرمای هوا، نظارت های ما نیز افزایش 

پیدا می کند.
غالمحسین صدری با تاکید بر اینکه اگر در آب اصفهان آلودگی 
وجود داشته باش��د مواردی از بیماری های میکروبی یا عفونی 
گزارش می ش��ود که در این زمینه نیز موردی گزارش نش��ده 
است، ادامه می دهد: با نظارت مستمر مرکز بهداشت و شرکت 
آب و فاضالب، آبی که وارد شبکه شده ضدعفونی گشته و بدون 

مشکل توزیع می شود.
وی می گوید: برای بررسی کیفیت و سالمت آب عالوه بر مرکز 
بهداشت، سیس��تم نظارتی آبفا نیز فعالیت می کند و با توجه به 
نمونه گیری های مستمر انجام شده این اطمینان را به شهروندان 

اصفهانی می دهیم که آب اصفهان هیچ گونه آلودگی ندارد.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان،پیرامون افزایش سختی 
آب اصفهان می گوید: هر آبی از لحاظ علمی دارای یک سختی 
شیمیایی است؛ سختی آب اصفهان نیز در سطح استاندارد است 

و برای شهروندان جای نگرانی وجود ندارد.
وی ادامه می ده��د: تصفیه خانه باباش��یخعلی منبع اصلی آب 
اصفهان است، اما زمانی که کمبود آب داریم تعدادی از چاه های 
فلمن که در حاشیه زاینده رود قرار دارند با نظارت مشترک مرکز 
بهداشت و ش��رکت آب و فاضالب و پس از چکاپ سالم بودن با 
کلرزنی و ضدعفونی کردن وارد شبکه می شود، اما در این زمینه 

نیز هیچ گونه نگرانی بابت آلودگی وجود ندارد.
لکه های سفید آب، مسافر چاه های فلمن در دوران 

خشکسالی
با گذری به مقاالت علمی مشخص می شود که آب سخت شامل 
ناخالصی قابل توجهی است و این در حالی است که آب نرم شامل 
مقدار کمی از ناخالصی ها و یا بدون ناخالصی است. سختی آب 
به دلیل وجود نمک های معدنی کلسیم و منیزیوم ایجاد می شود 

و این مواد معدنی منشأ سختی آب و تشکیل رسوب هستند.
براس��اس اطالعات اعالم ش��ده در مقاالت اداره آب و فاضالب 
وزارت نیرو در میان شهرهای مختلف کشور سختی آب اصفهان 
353 پی.پی.ام گزارش شده که در میان شهرهای »سخت آب« 
از جمله زاهدان، قم، بوشهر، سمنان و بیرجند قرار گرفته است. 
رسوب گذاری یکی از اصلی ترین مشکالتی است که سختی آب 
ایجاد می کند، موضوعی که اهالی اصفهان نیز به خوبی با آن آشنا 
هستند، هرچند که اثر علمی اثبات شده ای بر سالمتی افراد در 

این زمینه گزارش نشده است.
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رییس دبیر خانه شورای عالی اشتغال کش��ور گفت: به دلیل خدماتی و 
صنعتی بودن و همچنین آمار بیکاری باال، ط��رح »تکاپو« در اصفهان 
همزمان با استان های آذربایجان ش��رقی، کرمان و خراسان رضوی اجرا 
می شود. ارغوان فرزین معتمد در جلسه شورای اشتغال استان اصفهان 
 با تش��ریح طرح تکاپو اظهار داش��ت: ای��ن طرح به ص��ورت پایلوت در 
هشت استان اجرایی شده است و استان های آذربایجان شرقی، کرمان، 
خراسان رضوی و اصفهان به دلیل خدماتی و صنعتی بودن و همچنین 

بیکاری باال همزمان انتخاب شده  اند.
وی با بیان اینکه این طرح مصوبه شورای اشتغال است، افزود: در این طرح 
دسته هایی که بیشترین اشتغال و درآمد در هر استان را دارند شناسایی 

می شوند و بر آن مبنا رشد و ایجاد اشتغال صورت می گیرد.
رییس دبیر خانه ش��ورای عالی اشتغال کش��ور بیان کرد: به طور مثال 
اصفهان یکی از مناطق نخست کش��ور در بحث گردشگری است و اگر 

مشکالت این صنعت حل شود می تواند اشتغال زیادی را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در این طرح زنجیره اشتغال های موجود تکمیل می شود، 
تصریح کرد: در طرح تکاپو کمک کردن به بخشی از بنگاه ها برای اینکه 
بتوانند در توسعه صادرات نقش داشته باشند، مورد توجه قرار می گیرد 

و به توسعه سیستم کسب و کار می پردازد.

فرزین معتمد گفت: طرح تکاپو و طرح حرکت، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی 
است و بر تقویت کارگاه های کوچک و اشتغال های محلی تاکید دارد.

وی با تشریح طرح حرکت خاطرنش��ان کرد: اگر بخواهیم بیکاری را با 
سرعت بیشتری به حداقل برس��انیم ، الزم است بخشی از هدف گذاری 

خود را به ایجاد کارهای جدید کوچک ببریم.
رییس دبیر خانه شورای عالی اشتغال کشور با اشاره به اینکه طرح حرکت ، 
به توانمندکردن گروه های هدف می پردازد، بیان کرد: در شهرستان ها 
با وصل کردن زنجیره ها و ظرفیت های کسب و کارهای کوچک مردمی 
به آموزش ، این شبکه ها توانمند می ش��وند و روی شهرستان ها و هدف 
 قرار دادن گروه��ی از بیکاران و متمرکز ش��دن ب��ر زنجیره های فعال 

تمرکز می کند.
یک سوم تعهد اشتغال استان در سال 95 ایجاد می شود

اس��تاندار اصفهان در این جلسه اظهار داش��ت: با توجه به جایگاه ویژه 
اصفهان درصنعت و کشاورزی، اشتغال در استان اصفهان موضوع بسیار 
حیاتی و اساسی است. رسول زرگرپور با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در 
استان اصفهان 2 درصد از میانگین کشوری باالتر است، بیان کرد: یک 
میلیون نفر از مردم اصفهان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند 
و 10 درصد از مخاطب��ان وزارتخانه تعاون کار و رف��اه اجتماعی نیز در 

اصفهان هستند. بر همین اساس جلس��ات شورای اشتغال را به صورت 
جدی و با قوت برگزار می کنیم. وی با اشاره به طرح تکاپو )توسعه کسب 
و کار و توسعه پایدار( تصریح کرد: این طرح مبتنی بر توسعه بنگاه های 
اقتصادی موجود است و نه ایجاد بنگاه های جدید و می توان گفت این 

طرح مبتنی بر کسب و کار موجود است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در استان اصفهان برای سال 95 ایجاد 
90 هزار شغل پیش بینی شده اس��ت، گفت: براساس اعالم دبیرخانه با 
اجرای طرح تکاپو می توان حدود یک سوم این اشتغال را ایجاد کرد. طرح 
حرکت و تکاپو در استان اصفهان می تواند بسیار خوب اجرایی شود و اگر 
تحقق 35 هزار شغل امسال بر مبنای طرح تکاپو محقق شود بسیار اتفاق 
خوبی است. زرگرپور با تاکید بر اینکه باید برنامه زمان بندی تهیه و تدوین 
شود، بیان کرد: اگر آموزش های الزم انجام شود و هر 3 ماه یک بار گزارش 
ارائه شود، امیدوار هستیم این طرح در اصفهان اجرایی و نتایج مطلوبی 
داشته باشد و با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در این طرح ها به طور عمده 
توسط افراد سطح پایین جامعه از نظر درآمدی ایجاد می شود، اجر اخروی 
نیز دارد. در این جلسه پس از تشریح طرح تکاپو )توسعه کسب و کار و 
توسعه پایدار( و طرح حرکت )مبتنی بر توانمند کردن گروه های هدف ( 

مدیران ذی ربط نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.

دبیر اتحادیه سنگ بری های استان اصفهان با اشاره 
به کاهش چش��مگیر صادرات س��نگ از اصفهان 
گف��ت: رکود، مه��م ترین عامل کاه��ش صادرات 

سنگ بوده است.
حس��ین حجاری با اش��اره به وضعیت نامناس��ب 
واحده��ای س��نگ بری اصفه��ان اظهار داش��ت: 
متاسفانه وضعیت کنونی سنگ بری های فعال در 
سطح استان بس��یار نامناسب اس��ت به طوری که 
 می توان تاثی��ر آن را در وضعیت صادرات س��نگ 

به وضوح مشاهده کرد.
وی به کاه��ش میزان صادرات س��نگ از اس��تان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: وضعیت صادرات سنگ 
از اس��تان ما در س��ال جاری اصال مناسب نبوده و 
نسبت به س��ال گذشته کاهش چش��مگیر و قابل 
توجهی را در این زمینه شاهد هستیم. در این باره 
باید به عدم حمایت دس��تگاه ها نیز اشاره کرد؛ ما 
حمایت کننده مالی نداریم و این موضوع در کاهش 
میزان صادرات سنگ از استان اصفهان موثر است.

دبیر اتحادیه سنگ بری های استان اصفهان رکود 
و نوس��انات ارزی را از مه��م تری��ن عوامل کاهش 
 صادرات عن��وان کرد و افزود: تنها ص��ادرات ما در

 سال جاری از طریق دالالن و به کشورهای ترکیه 
 و عراق بوده اس��ت و به جز صادرات به کشورهای 

نام برده، صادرات دیگری نداشته ایم.
وی درباره وضعیت فعلی س��نگ بری های اس��تان 
اظهار داش��ت: متاس��فانه رکود و وضعیت بد بازار 
منجر به تعطیل��ی بیش از پیش س��نگ بری های 
استان ش��ده اس��ت به طوری که در س��ال جاری 
بیش از 45 درصد از واحدهای صنعتی ما تعطیل 

شده اند.
حج��اری با تاکی��د بر اینک��ه یک��ی از عمده ترین 
مش��کالت واحدهای سنگ بری اس��تان اصفهان 
مسئله رکود است، خاطرنشان کرد: سایر واحدهای 
صنعتی س��نگ بری نیز وضعیت چندان مطلوبی 
ندارند و روز به روز بر تعداد واحدهای تعطیل این 

بخش از صنعت افزوده می شود.

رییس دبیر خانه شورای عالی اشتغال در اصفهان:

طرح  اشتغال »تکاپو«  در اصفهان  اجرایی می شود
بیش از ۴5 درصد واحدهای سنگ بری اصفهان 

تعطیل  شده اند

تداوم دوره خشکسالی در نصف جهان؛

آب اصفهان »سخت« است نه »آلـوده«

ش��هردار اصفه��ان گف��ت: ش��هرداری در ح��ال 
برنامه ریزی برای آغاز ی��ک دوره اقتصادی نوین با 
عنوان »اقتصاد تجربه« در کالنشهر اصفهان است. 

مهدی جمالی ن��ژاد با بیان این مطل��ب اظهار کرد: 
اقتصاد تجربه به عنوان چهارمین دوره اقتصادی پس 
از دوره های کش��اورزی، صنعتی و خدماتی مطرح 
ش��ده و رویکرد متفاوتی نس��بت به همه ذی نفعان 

شهر به ویژه شهروندان و گردشگران دارد.
وی اف��زود: در اقتص��اد تجرب��ه، هر فروش��نده یا 
خدمت دهن��ده ای حکم ی��ک میزبان را داش��ته و 
مشتری یا مخاطب او یک میهمان تلقی می شود و در 
این ارتباط، میزبان سعی می کند پذیرایی، تجربه یا 
رویدادی خاطره انگیز و به  یاد ماندنی برای میهمان 

خود برگزار کند.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه ش��عار اقتصاد 
تجربه این است که »هر کاری، یک تئاتر است و هر 
محل کس��بی، صحنه نمایش آن تئاتر« بیان کرد: 
بنابراین با چنین دیدگاهی، صاحبان مشاغل تالش 
می کنند با درگیر کردن حواس پنج گانه، احساسات 
و عواطف مشتری، ش��هروند یا گردشگر، در فرآیند 
عرضه خدم��ت و محصول نیازها ، خواس��ته های او 

را برآورده کنند.

وی تصریح کرد: این رویکرد در سال های اخیر نقش 
کلیدی و برجس��ته ای را در برنامه ریزی ش��هری و 
رونق صنعت گردش��گری و خدمات وابس��ته به آن 

ایفا کرده است.
وی اب��راز ک��رد: در آین��ده ای نزدیک ب��رای مثال 
باید شاهد آن باشیم که گردش��گران و شهروندان 
اصفهانی بتوانند در سراس��ر ش��هر ب��ه کارگاه های 
صنایع خ��الق مراجعه کرده، هنرمن��دان اصفهانی 
را در ح��ال خلق اثر ببین��د، با آنها خل��ق یک اثر را 
تجربه کنند و از نزدیک م��واد و ابزارهای هنری را 
لمس نمایند.جمالی نژاد گف��ت: اصفهان به عنوان 
»ش��هر خالق« و »ش��هر جهانی صنایع دس��تی« 
 نزدیک به 200 رش��ته صنایع دستی و خالق تولید

 م��ی کند ک��ه بای��د محص��والت آنها ب��ا طراحی 
تجربه های نش��اط انگیز برای گردشگران، مسافران 
و ش��هروندان عرض��ه ش��ود.  وی اظهار ک��رد: در 
برنامه های راهبردی ش��هرداری اصفهان، »اقتصاد 
تجربه« به عنوان یکی از ارکان کلیدی برای تحقق 
گردش��گری خالق و تجربه محور م��ورد توجه قرار 
گرفته و به م��رور بس��یاری از محیط ه��ا، فضاها و 
 خدمات شهری و شهرداری با این رویکرد بازنگری و

 بازطراحی می شود.

مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان گفت: در راس��تای تکریم هنرمندان در سال 
فرهنگ و هنر، دیدارهای خصوصی ش��هردار اصفهان 
با هنرمندان صورت می گیرد و این موضوع با استقبال 

مناسب آنها همراه بوده است.
محمد عیدی در گفت و گوی اختصاصی خود با اش��اره 
به نام گذاری سال 1395 توسط شهرداری اصفهان به 
عنوان سال فرهنگ و هنر اظهار داشت: با توجه به اینکه 
شهرداری اصفهان به دنبال تحقق شعار »شهر خالق« 
بوده، برای رس��یدن به این هدف باید به متولیان اصلی 
این عرصه یعنی هنرمندان متوسل شود. در راستای این 
نام گذاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
طرح ارمغان را ارائه کرد و در واقع هدف کلی را در این 

طرح به شهروندان معرفی نمود.
وی افزود: هدف اصلی طرح ارمغان برانگیختن انگیزه 
و انگیزش خالقیت هنری در هنرمندان برای ش��روع 
فعالیت دوباره اصفهان به عنوان شهری سراسر هنری 
و فرهنگی به ش��مار می رود. هنرمندان س��رمایه های 
اجتماعی این شهر هستند و باید به این اسطوره ها تکیه 
کرده و از این افراد در راستای هدف اصلی استفاده بسیار 

موثری داشته باشیم.
مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان با اش��اره به برنامه های مختلف این س��ازمان 
برای تکری��م هنرمندان ب��زرگ اصفهان��ی گفت: این 
سازمان برنامه های گوناگونی در طرح تکریم هنرمندان 
برنامه ریزی کرده و از این برنامه ها می توان به برگزاری  
اردوهای فرهنگ��ی تفریحی و برگزاری نشس��ت های 
تخصصی و بررسی کارنامه هنرمندان را مد نظر قرار داد 

که در آن هر ماه یک کارنامه بررسی می شود.
وی افزود: شهردار اصفهان به صورت خیلی جدی دیدار 
خصوصی با هنرمن��دان در منازل آنه��ا را مورد توجه 
و برنامه ریزی ق��رار داده و دقت خاص��ی در اجرای این 
برنامه ها دارد. این دیدارها یک نوع تکریم به حس��اب 
می آید و سبب باال رفتن انگیزه بیشتر هنرمندان شده 
اس��ت. در این دیدارها هنرمندان می توانند به صورت 
مس��تقیم انتقادات و مش��کالت خود را بازگو کنند و 
همچنین ش��هردار نی��ز می تواند به خوبی مش��کالت 
هنرمندان را مورد بررسی قرار داده و با آثار جدید آنها 
آشنا شود. عیدی با اشاره به تاثیردیدارهای خصوصی 
ش��هردار اصفهان با هنرمندان خاطرنش��ان کرد: اگر 
مباحثی و نقدی در یک محیط هنری وجود دارد، به طور 
قطع در یک محیط و جلسه صمیمانه  بهتر می توان آن  
را انتقال داد و تاثیر موضوع مرب��وط به خوبی در آینده 

دیده می شود.

شهردار اصفهان:

 شهروندان اصفهانی بازیگران »اقتصاد تجربه« شوند
مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مطرح کرد؛

سرمایه های اجتماعی نصف جهان، حفظ می شوند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: خ��ط تولید ری��ل راه آهن ت��ا 10 روز آینده در 
ذوب آهن اصفه��ان به بهره برداری خواهد رس��ید که 
با وجود این خ��ط تولید، دیگر نیازی ب��ه واردات ریل 

راه آهن در کشور نیست.
اسرافیل احمدیه در نشس��ت خبری ستاد هماهنگی 
روز نکوداش��ت صنعت و معدن اصفه��ان اظهار کرد: 
حدود 9 هزار و 200 واحد صنعتی در استان اصفهان 
وجود دارد ک��ه برای این واحده��ا 190 میلیارد ریال 
هزینه ش��ده و 26 هزار نفر را برای اش��تغال در خود 

جای داده است.
وی افزود: در حال حاضر 9 هزار و 472 طرح نیمه تمام 
در اس��تان اصفهان در حال انجام اس��ت و با توجه به 
رکود 3 تا 5 ساله، طرح های نیمه تمام، باالی 20 درصد 
پیشرفت را در اس��تان دارند که اصفهان از این نظر از 

همه استان های کشور جلوتر است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تصریح کرد: استان اصفهان در کشور، از نظر اشتغال 
و سرمایه گذاری در صنعت دارای اولین مقام است که 
این موارد صنعت اس��تان اصفه��ان  را از صنعت بقیه 

استان های کشور متمایز می سازد.
وی تعداد معادن دارای پروانه در استان را 750 معدن 

عنوان کرد و اظهار داشت: ساالنه 46 میلیون تن ماده 
معدنی در معدن های اس��تان اصفهان به  غیر از شن و 
ماسه، استخراج می شود. بر این اساس استان اصفهان 
از این نظر رتبه چهارم کش��ور را به خ��ود اختصاص 

داده است.
احمدیه با بیان اینکه 166 هزار واحد صنعتی در استان 
اصفه��ان وجود دارد خاطرنش��ان ک��رد: از این لحاظ 

استان اصفهان در کشور رتبه سوم را در اختیار دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تصریح کرد: طبق آمارها بی��ش از 70 درصد از فوالد 
کشور و بیش از 50 درصد از مصالح ساختمانی و سنگ 

تزئینی کشور از استان اصفهان تامین می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

برتری اصفهان از نظر اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت
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تالش برای خاموش کردن مشعل 
المپیک با کپسول آتش نشانی

یک فرد معترض در برزیل تالش کرد تا مشعل المپیک را با کمک یک 
کپسول آتش نشانی خاموش کند.

 در حال��ی که ش��خصی مش��عل  المپی��ک را در ش��هر جوی��ن ویل
  حم��ل می کرد، ی��ک معت��رض در برزیل ت��الش کرد تا با کپس��ول

 آتش نشانی مشعل را خاموش کند. البته مشعل خاموش نشد و آسیبی  
به فرد حمل کننده مشعل هم نرسید.

در ماه های اخیر تعدادی از برزیلی ها به بازی ه��ای  المپیک اعتراض 
کردند و از هزینه دولت برای برگزاری بازی های المپیک ابراز نارضایتی 
کردند. ماه گذش��ته نیز فردی تالش کرد با آب ریختن بر روی مشعل  
المپیک آن را خاموش کند. این شخص 267 دالر جریمه شد. در مراسم 
دیگری برای مش��عل  المپیک نیز یک پلنگ آمریکایی با ضرب گلوله 
کشته ش��د. س��ازمان های حفاظت از حیوانات اعتراضات گسترده ای 

نسبت به این اتفاق نشان دادند.
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فوتبال جهان

فضای مجازیقاب روز

رسانه ها آنقدر در شوک بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس بودند که 
نکته فوق العاده مهم این عکس را فراموش کردند. اینکه ش��خصی مامور 
برگرداندن طارمی به تهران شده که از او به عنوان یکی از متهمان جدایی 
آقای گل از پرسپولیس نام برده می شد و حتی به او لقب چسبیده به فوتبال 

را داده بودند!
شهروز پاشاکی که با علی کریمی نس��بت فامیلی دارد همان فردی است 
که در جریان جدایی طارمی از پرس��پولیس، به عن��وان یکی از مقصران 
این اتفاق نام برده شد. بولتن نیوز در گزارشی به تاریخ 10 تیر درباره این 
موضوع نوشته بود: شهروز پاشاکی که در اینستاگرام بسیار فعال بود پس 
از انجام این انتقال برای در امان مان��دن از فحش های هواداران، بالفاصله 
 همه پست های اینستاگرامش را پاک کرد.  به نظر می رسد دیگر،پسر دایی 
علی کریمی جرئت آفتابی شدن در اردوی قرمزها را نداشته باشد چرا که 
مسئوالن باشگاه می دانند این افراد برای سودجویی خود حاضر می شوند 
بازیکنان ملی پوش ایران را عازم تیم های ته جدولی کشور ترکیه کنند. 
جایی که شاید پولش کمی بیشتر باش��د اما از لحاظ کیفی قطعا به اندازه 
 بازی در پرسپولیس برای آنها مفید نیست. علی کریمی هیچ رابطه ای با 
پسر دایی خود ندارد و از آنجایی که متوجه شد شهروز پاشاکی به همراه 

آنان به ترکیه می رود بالفاصله رامین رضاییان را آنفالو کرد!

  مرتض��ی پورعل��ی گنج��ی بع��د از 
چند روز حضور در تمرین تیم نفت تهران 
از علی دایی س��رمربی این تی��م تعریف و 
تمجید کرد.  مدافع تی��م ملی در صفحه 
اجتماعی اش اعالم کرد کار کردن با دایی 
افتخار بزرگی است و باید قدر داشته های 

فوتبال خود را بدانیم.

بازگشت 
آقای چسبیده به فوتبال!

مدافع تیم ملی در کنار علی دایی

س��تاره برزیل��ی بارس��لونا ب��ه س��تایش از 
کریستیانو رونالدو پرداخت و او را نزدیک ترین 

بازیکن به کسب توپ طال در 2016 دانست.
کریس��تیانو رونالدوی  پرتغالی موفق شد 

در فصلی که گذشت، قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپ��ا را به دس��ت آورد و در 
یورو 2016 هم با وج��ود اینکه در بازی 
پایانی آس��یب دید اما ج��ام قهرمانی را 

باالی سر برد.
این بازیکن پرتغالی با دو جام معتبری که 
در سال 2016 به دست آورد، ثابت کرد که 

شانس باالیی برای کسب توپ طال 
دارد. نیمار که س��ال قبل 
جزو سه نامزد نهایی بود، 
پ��س از موفقیت هایی 
که رونالدو به دست 

آورده است 
به س��تایش 

از او پرداخ��ت و گف��ت: رونال��دو قهرمانی 
در لیگ قهرمان��ان اروپا و ی��ورو 2016 را به 

دس��ت آورد. می توانم بگوی��م او  نزدیک ترین 
بازیکن به توپ طالس��ت. رونالدو بازیکن بس��یار 

 بزرگ��ی اس��ت و نم��ی توان��م چنین چی��زی را 
پنهان کن��م. البته بای��د بگویم لیونل مس��ی هم 

شانس کسب توپ طال را دارد چراکه او هم قهرمانی 
در اللیگا و جام حذفی را  به دست آورد.

این سخنان نیمار ممکن است که با خشم هواداران 
بارسلونا همراه باش��د چراکه آنها در هر حالتی مسی را 
بهتر از رونالدو می دانند و دوس��ت ندارند س��تاره 
پرتغالی رئال توپ طال را به دست آورد.
مسی با پنج توپ طال رکورددار 
جهان است. این درحالی است 
ک��ه رونالدو س��ه ب��ار این 

جایزه بزرگ را به دست 
آورده و ب��ه دنب��ال 

چهارمی��ن توپ 
طالست.

رونالدو شانس اصلی
 کسب توپ طالی امسال است

کاپلو، جانشین احتمالی 
مانچینی در اینتر

ورود »پل پوگبا« آغاز عصر جدیدی 
در منچستریونایتد  است

نخستین بانوی المپیکی تکواندو 
در اردوی بانوان

گل محمدی:

 ذوب آهن به دنبال قهرمانی 
در سوپر جام است

در ادامه تمرینات کیمیا علیزاده، تنها بانوی تکواندوی کش��ورمان 
 در بازی ه��ای المپیک ری��و 2016، با نظ��ر کادرفن��ی تیم  ملی، 
س��ارا خوش  جمال فکری به اردوی تیم  ملی دعوت شد  و از دیروز 

در تمرینات شرکت کرد.
سارا خوش  جمال فکری به عنوان اولین بانوی تکواندوکار ایران در 
المپیک پکن 2008 و در وزن -49 کیلوگ��رم رو در روی رقبایش 
قرار گرفت و علی رغم شایستگی از کس��ب مدال در این رقابت ها 
بازماند. کادرفنی تیم  ملی بانوان کشورمان هم با توجه به تجربیات 
 این ورزش��کار در بازی های المپی��ک، از او دعوت ک��رد تا در کنار 
کیمیا علی��زاده نماینده بانوان ای��ران در المپیک ری��و 2016 در 
تمرینات تیم ملی حضور داشته باشد.هدایت علیزاده در بازی های 

المپیک ریو برعهده »مهرو کمرانی« است.

س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن گفت: س��ال گذش��ته یک فصل 
ماجراجویانه را پشت سر گذاشتیم .

یحیی گل محمدی اظهار داشت: پس از سفری که به برزیل داشتم، 
از شنبه در تمرینات حضور یافتم و بسیار خوشحالم که آمادگی قابل 
مالحظه شاگردانم را دیدم. همین جا بایستی از باشگاه، کادر فنی و 
بازیکنانم تشکر کنم که با حس مسئولیت پذیری باالیی تالش خود 

را به کار گرفتند تا تیم به شرایط خوبی در آستانه لیگ برتر برسد.
گل محمدی ادامه داد: تیم همچنان در فش��ار تمرینات بدنس��ازی 
است و احتماال با کاهش فشار تمرینات طی روزهای آتی رفته رفته 
شرایط بچه ها برای شروع فصل بهتر خواهد شد. ماموریت ما در این 
فصل مثل سال های گذش��ته تالش، تالش و تالش برای رسیدن به 
موفقیت و معرفی چهره هایی اس��ت که فوتبال ایران و ذوب آهن به 

آنها نیاز دارد.
 گل محمدی در مورد س��فر خود ب��ه برزیل نیز گفت: در این س��فر 
س��ه بازیکن مورد تایید کیفی ق��رار گرفتند. یکی از ای��ن بازیکنان 
تحت قرارداد باشگاهش بود و با توجه به شرایط قراردادی که داشت 
عمال اضافه شدن این بازیکن به جمع بازیکنان ما غیر ممکن بود. از 
 طرف دیگر دو بازیکن دیگر نی��ز از کیفیت خوبی برخوردار بودند که 
قرار شد باشگاه برای جذب و مذاکره با آنها اقدامات الزم را انجام دهد.

گل محمدی در مورد دی��دار س��وپر کاپ نیز بیان ک��رد: این بازی 
تقابل دو قهرمان ایران است و تیم برنده جام می گیرد. این بازی در 
تقویم بازی های س��ازمان لیگ قرار گرفته است و یک بازی رسمی 
محسوب می ش��ود بنابراین تالش می کنیم در این مسابقه با قدرت 
ظاهر ش��ویم. از س��ازمان لیگ هم انتظار داریم این دیدار را در حد 
 دو قهرمان ایران برگزار کند و ش��کل و ش��مایل آن به مثابه س��وپر 

جام هایی باشد که در کشورهای صاحب فوتبال برگزار می شود.
 وی در پای��ان گف��ت: امی��دوارم در پای��ان ما ب��ه جام برس��یم و از 
همین جا از مردم و هواداران دعوت می کنم در استادیوم حاضر شده 
وبه تماش��ای بازی دو تیم قابل احترام ایران که در فصل گذش��ته با 
تالش خود به موفقیت های بزرگی دس��ت یافتند بنشینند. حقیقت 
این است که دلمان برای بازی رسمی و حضور هواداران و مردم تنگ 

شده است.

خبر ریو2016

انصراف تیراندازان
 از حضور در مراسم رژه المپیک

کمک مالی دولت برزیل به ارتش 
برای تامین امنیت  المپیک

اعضای تیم مل��ی تیران��دازی با وجود حض��ور در ریو ب��ه هنگام 
 برگ��زاری افتتاحیه بازی های المپیک ریو، در این مراس��م حضور

 نخواهند داشت.
س��ی و یکمین دوره بازی های المپیک ری��و 1۵ خردادماه برگزار 
می شود. رژه کاروان کشورهای مختلف شرکت کننده مهم ترین 
بخش این مراسم است؛ البته به خاطر زمان بندی برنامه مسابقات 
 در رش��ته های مختلف و همچنی��ن زمان بندی اع��زام تیم های 
رش��ته های مختلف، فقط ورزشکارانی ش��انس حضور در مراسم 
افتتاحیه و بخ��ش رژه این مراس��م را پیدا می کنن��د که پیش از 

افتتاحیه به ریو سفر کرده باشند. 
  از میان ورزش��کاران ایران که س��همیه ب��ازی ه��ای المپیک را 
به دست آورده اند، ورزشکاران رشته های تیراندازی )7 مردادماه(، 
قایقرانی )8 مردادماه(، تنیس روی میز و تیر  و کمان )9 مردادماه(، 
ش��نا، بوکس و والیبال )10 مردادم��اه(، ج��ودو )12 مردادماه( و 
شمشیربازی )1۳ مردادماه( پیش از 1۵ مردادماه که زمان برگزاری 
مراسم افتتاحیه اس��ت به ریو اعزام خواهند شد و بر این اساس در 
مراس��م رژه کاروان ایران حضور خواهند داش��ت. البته از آنجا که 
 رقابت ه��ای تیراندازی یک روز پس از برگزاری مراس��م افتتاحیه 
برگزار می ش��ود و به خاطر اس��تراحت و حفظ ش��رایط مسابقه، 
تیراندازان کشورمان اعالم کرده اند که در مراسم افتتاحیه شرکت 
نمی کنند.کاروان ایران با پرچم داری زهرا نعمتی در مراس��م رژه 
 افتتاحیه بازی های المپیک ریو شرکت خواهد کرد. این کاروان با

 6۳ ورزشکار در این دوره  از بازی ها حضور پیدا می کند.

 دولت برزی��ل 24 میلی��ون دالر به ارت��ش کمک کرد ت��ا امنیت 
المپی��ک ری��و را تامی��ن کند.چندی پی��ش وزارت دف��اع برزیل 
درخواست سرمایه گذاری بیش��تری در زمینه نظامی کرده بود تا 

عملیات های امنیتی در زمان بازی های  المپیک ریو انجام شوند.
لئوناردو پیچیانی، وزیر ورزش برزی��ل در این باره گفت: این میزان 
پول نیاز نیروه��ای دفاعی و امنیتی بود تا بتوانن��د وظایف خود را 
به خوبی انجام دهند. س��ربازان این هفته  اولی��ن تمرینات خود را 
انجام دادند تا برای بازی های ریو آماده شوند.طبق گزارش کمیته  
برگزاری ری��و 2016  مس��ئوالن امنیتی در ایس��تگاه های قطار، 

فرودگاه، استادیوم ها و مکان های توریستی حاضر خواهند بود.
مس��ئله امنیت یکی از نگرانی های کلیدی مسئوالن برگزاری ریو 

بوده است. 
مدیر اجرای��ی ریو 2016 نی��ز اعالم ک��رده بود که امنی��ت نباید 
فرام��وش ش��ود، زی��را م��ا در جامع��ه ای زندگ��ی می کنی��م 
 که خط��رات زی��ادی دارد. نگرانی ها درب��اره امنیت ری��و زمانی 
 افزایش یافت ک��ه پلیس ریو تهدید ک��رد بازی ه��ای  المپیک را 
تحریم می کند.  بعد از حمله تروریستی در فرانسه و کشته شدن 84 
نفر زنگ خطر در برزیل به صدا در آمد و مسئوالن این کشور بیشتر 

به فکر امنیت بازی ها افتادند.

 گل��زن فص��ل پانزده��م لی��گ برتر در ش��رایطی 
راهی ترکیه ش��د که چن��د روز قبلش با حضور در 
 باش��گاه پرس��پولیس اعالم کرده ب��ود در این تیم 
خواه��د ماند اما ناگهان راهی اس��تانبول ش��د و با 

 تیم ریزه اس��پور ترکیه قرارداد بس��ت اما هنوز 
مه��ر امضای قراردادش خش��ک نش��ده بود 

برگش��ت و پرس��پولیس هم او را پذیرفت. 
این اتفاق نکاتی را به همراه داشت:

در  طارم��ی،  مه��دی  ماج��رای  در 
برگش��ت  و  رف��ت  قص��ه   تولی��د 
آق��ای گل لی��گ 1۵، بی��ش از  آن 
هوادار متمول که از قبل محبوبیت 
طارمی، محبوبیت م��ی خرد و نیز 
بیش��تر از خ��ود طارمی ج��وان و 
ناپخت��ه و مغرور ش��ده و دیگران، 

علی اکبر طاهری مقصر است.
مدیر باشگاهی را که بازیکنش نه با 
مدیر که با دیگران، با هاشمی نسب 
 و خ��داداد و ه��واداران مذاکره کند 

نمی توان مدیر باشگاه کاملی دانست. 
او بیشتر شبیه برگی در باد است که در 

انتظار نسیمی مانده تا برگ فرو افتاده را 
به شاخه درخت بچسباند!

طاهری که معاونش توسط طارمی دروغگو در 
رس��انه ها خطاب ش��د و اجازه داد همان بازیکن 

به پرس��پولیس برگردد، قطعا جایگاه و ش��خصیت 
قهرم��ان و بزرگ باش��گاهش را به جایگاه یک تیم 

ستاره محور تنزل داده است.
طاه��ری بای��د بدان��د و م��ی دان��د ک��ه در رئال 
مادری��د، در بارس��لونا، در هیچ باش��گاه جام دار و 
بزرگ و همیش��ه در ک��ورس دنیا، اتفاقی مش��ابه 
 اتفاق��ی ک��ه در م��ورد طارم��ی رخ داد، پی��ش

 نم��ی آی��د و اتفاق��ا رخ ن��دادن ای��ن موض��وع و 
مشابهاتش اس��ت که یک باشگاه را مثل منچستر، 
چلس��ی، آرسنال، پاری س��ن ژرمن و ... می کند و 
 دیگران را مثل باش��گاه های ایرانی، گاهی متوسط

و قهرمان در کشورش��ان و گاهی شکس��ت خورده 
و محزون.

قد پرسپولیس ایران را کوتاه می کنند
در  همینج��ا  برانک��و  ب��ا  ک��ی روش  تف��اوت 
طارم��ی« نافرج��ام  »کودت��ای  گردن��ه   همی��ن 

 مش��خص ش��د. ک��ی روش ب��ی نظم��ی، طغیان، 

سرگش��تگی، غ��رور، اش��تباه ک��ردن، نپختگ��ی 
و  ب��ودن  س��تاره  م��رج،  و  ه��رج  جوان��ی،  و 
 غی��ره را نم��ی فهم��د. او فق��ط تی��م ب��ودن را 
ک��ه  ب��ود  چنی��ن  ای��ن  و  شناس��د،   م��ی 
کی روش، س��ازه بزرگ��ی مثل منچس��تر یونایتد 
 را معماری کرد، باش��گاهی که ن��ه کریس رونالدو 
می ش��ناخت، نه روی کین و نه یاپ اس��تام. فقط 
منچس��تر مهم بود و نظم وحشتناک و دیسیپلین 

قهرمانی.
همین ام��روز مس��ی و رونالدو می دانن��د که اگر 
ن��ه کاری مثل طارمی، نه پش��ت ک��ردن به همه 
هوادارانش��ان، نه پشت کردن به پیراهن بزرگ تیم 
و ن��ه تصمیمی به این بزرگی و اش��تباهی که تنها 
اگر یک تصمیم اش��تباه کوچ��ک یا یک بی نظمی 

س��بک داش��ته باش��ند، زیدان و انریکه کنارشان 
 خواهن��د گذاش��ت. چه برس��د به اینک��ه بخواهند 
»فوق��ش جریمه اش را هم بدهند«، یا قراردادی از 

پستو درآورند و بگویند » یافتم، یافتم«!
 اگر پرس��پولیس با این همه هوادارعاش��ق،

 تا کنون، نتوانسته به همه پتانسیل خود 
برس��د و یا به جام باش��گاه های جهان 
ب��رود و س��یل عظی��م هوادارانش را 
به دنیا بشناس��اند، به دلیل همین 
نداشتن دیسیپلین و نظام و سازه 
محکم است، آنها خم می شوند، 
 برانک��و خم می ش��ود، و همین

خم ش��دن قد باش��گاه را کوتاه 
می کند!

ع�دم  زش�ت  تصوی�ر 
وفای به عهد

اس��پور  ری��زه  باش���گاه 
و  ضعی��ف  بس��یار   بای��د 
ب��ا  ک��ه  باش��د  ای  غیرحرف��ه 
بازیکن��ی ق��رارداد ببن��دد و بعد 
ب��ه همین راحتی رودس��ت بخورد. 
فیفا هم باید بس��یار کودن باش��د که 
این اتفاق را هم به س��ود پرس��پولیس 
و ه��م ب��ه س��ود طارم��ی جم��ع کند و 
حت��ی اگر چنین کند، بازت��اب تصویر اتفاقی 
 ک��ه رخ داده در فوتب��ال ترکیه، بس��یار زش��ت

 خواه��د ب��ود و ت��ا س��ال ه��ا فوتب��ال ترکیه از 
ای��ن موض��وع ب��ه عن��وان بدتری��ن اتفاق ه��ا نام 
 خواه��د برد و به هی��چ فوتبالیس��ت ایرانی اعتماد

نخواهد کرد.
بدت��ر از آن اینک��ه همه ای��ران به ویژه ه��واداران 
پرش��مار پرسپولیس می دانند که طارمی به تیمش 
پش��ت کرد و با ریزه اس��پور قرارداد بست و رفت، 
بازگش��ت او، عدم وفای به عهد را با طعمی شیرین 
به هواداران این باش��گاه بزرگ  می آموزد و همین 
 هواداران فردا مدیرانی بی وفا خواهند ش��د چراکه   

در این فضا اخالق زیر پا گذاشته شده است.
چه��ارم: طارمی اش��تباه ک��رده و ح��اال باید پای 
تصمیم��ش بایس��تد. او دل ه��وادار پرس��پولیس 
 را شکس��ته و نبای��د کس��ی ک��ه چنی��ن ک��رده

به س��ادگی و حتی با کمک باشگاه به جایگاه قبلی 
بازگردد.

مداف��ع س��ابق منچس��تریونایتد معتق��د اس��ت ورود »پ��ل پوگبا« به 
»اولدترافورد« می تواند نویدبخش عصر جدیدی در این باشگاه باشد.

منچستریونایتد در سال 2012 اجازه داد تا »پل پوگبا« این باشگاه را 
به مقصد یوونتوس ترک کند و اکنون آماده است تا با ثبت رکوردی 

در تاریخ نقل و انتقاالت، او را به این باشگاه برگرداند.
به نقل از »کوپ��ا 90« »ری��و فردیناند« معتقد اس��ت که خرید 

»پوگبا« با وجود هزینه باالیش، در بلند مدت با ارزش است.
وی گفت: به نظرم 120 میلیون یورو ب��رای هر بازیکنی مبلغ 
زیادی اس��ت. با این رقم ش��ما انتظار دارید  او هر فصل باالی 
40 گل بزند. اما در چند س��ال آینده »پوگبا« بهترین هافبک 
دنیا خواهد بود. او رهبری است که حتی بیش از این هم رشد 
خواهد کرد. اگر این فرصت به او داده ش��ود، می تواند شروع 
نسل جدیدی از فوتبال در منچستریونایتد باشد. یونایتد خط 
حمله ای قوی دارد. این میانه زمین و خط دفاع هستند که نیاز 
به تقویت شدن دارند.»فردیناند« همچنین از »ژوزه مورینیو« 

برای ایجاد تغییرات مثبت در تیم حمایت کرد.
مدافع پیش��ین یونایتد افزود: زمانی که ش��ما یک س��رمربی به 
شایستگی »مورینیو« دارید، همیشه ش��انس قهرمانی دارید. در 
منچستریونایتد بی س��ابقه است که کس��ی وعده قهرمانی در لیگ 
قهرمانان را بدهد. زم��ان من، ه��دف قهرمانی در لیگ ب��ود. یونایتد 
 »مورینیو« را در بهترین زمان ممکن جذب ک��رد. قهرمان ها زمانی که
  زخمی اند، خطرناکن��د. او در کانون توجهات اس��ت و کارهای زیادی برای

 انجام دادن در یونایتد دارد، چون آنها فصل گذشته را با عنوان پنجمی به پایان 
رساندند و برای راهیابی به لیگ قهرمانان به اندازه کافی خوب نبودند.

اخبار حاکی از آن است که روبرتو مانچینی، شرایط خوبی در اینترمیالن ندارد و از 
کار کردن با مالکان جدید و چینی این تیم، راضی نیست. دلیل اصلی آن، تمایل 

هیئت مدیره جدید به خرید بازیکنان جوان به جای افراد باتجربه و مس��ن 
است. دیر اضافه ش��دن مانچو به اردوی اینتر در آمریکا، می تواند نشانه 

دیگری برای به پایان رسیدن دوران همکاری او  با باشگاه تلقی شود.
از یک س��و، ش��ایعات زی��ادی مبنی ب��ر تمای��ل اینتر ب��رای خرید 
یحیی توره به گوش می رس��ید که ان��گار با مخالفت گ��روه جدید 
چینی مواجه ش��ده  و این موضوع اصال به م��ذاق مانچینی خوش 
 نیام��ده اس��ت . رس��انه ها معتقدن��د رابط��ه آنها کمی ش��کرآب 
شده است.  از س��وی دیگر، ممکن اس��ت روبرتو مانچینی بخواهد 
حضور در رده مل��ی را نیز تجربه کند و به پیش��نهاد یکی از دو تیم 
انگلستان و روسیه پاسخ مثبت بدهد. اخبار زیادی مبنی بر تمایل 
فدراسیون روس��یه برای به خدمت گرفتن مانچو شنیده می شود.  
گروه ش��اندونگ قصد دارد تا کاپلو را به همراه دژان اس��تانکوویچ، 
هافبک صرب و س��ابق نراتزوری ها، به عنوان کادر فنی جدید اینتر 
معرفی کند.  البته کاپلو مدتی قبل پیشنهاد این گروه چینی را برای 

فعالیت در لیگ چین و سرمربی گری ش��اندونگ، دیگر تیم این گروه 
هیئت مدیره، رد کرده بود.

 اما نکته ای که به نظر می رسد که این انتقال را منتفی کند، جنگ های لفظی 
کاپلو با سران اینتر در سال های اخیر  اس��ت به طوری که سرمربی سابق تیم 

ملی روسیه بارها اعالم کرده بود محال اس��ت روزی سرمربی اینتر شود وهمین 
موضوع، کمی پروسه حضور »دون فابیو«روی نیمکت اینترمیالن را دشوار می سازد.

 البته از لئوناردو، سرمربی سابق اینتر و مدیر ورزشی فعلی پاری سن ژرمن نیز به عنوان 
دیگر گزینه هدایت اینترمیالن نام برده می شود.

قد پرسپولیس را کوتاه کردند؛

تفاوت کی روش و برانکو در کودتای طارمی
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»آشی برایت بپزم که یک وجب
 روغن رویش باشد«

داستان  

دانستنی ) وقتی نان بیات می شود، دقیقا چه اتفاقی برای آن می افتد؟(  حرف دل، حرف حساب
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داستان کوتاهحکایت ها

مرد زاهدی که در کوهستان زندگی می کرد،کنار 
چشمه ای نشس��ت تا آبی بنوش��د و خستگی در 
کند. س��نگ زیبایی درون چش��مه دی��د؛ آن را 
 برداش��ت، در خورجین��ش گذاش��ت و به راهش

ادام��ه داد. در راه ب��ه مس��افری برخ��ورد ک��رد 
که از ش��دت گرس��نگی، به حالت ضع��ف افتاده 
 بود.کنار او نشس��ت و از داخ��ل خورجینش نانی

بیرون آورد و به او داد. مرد گرسنه هنگام خوردن 
نان، چشمش به سنگ گرانبهای درون خورجین 
افتاد. نگاهی به زاهد کرد و گفت:»آیا آن سنگ را 

به من می دهی؟« زاهد بی درنگ سنگ را درآورد 
 و به او داد. مس��افر از خوش��حالی در پوست خود

نمی گنجید. او می دانست این سنگ آنقدر قیمتی 
است که با فروش آن می تواند تا آخر عمر، در رفاه 
زندگی کند؛ بنابراین سنگ را برداشت و با عجله به 
طرف شهر حرکت کرد. چند روز بعد، همان مسافر 
نزد زاهد آمد و گف��ت:» من خیلی فکر کردم؛ تو با 
اینکه می دانستی این س��نگ چقدر ارزش دارد، 
خیلی راحت آن را به من هدیه کردی!«بعد دست 
در جیبش برد و سنگ را در آورد و گفت:» من این 
س��نگ را به تو برمی گردانم؛ ول��ی در عوض چیز 
گرانبهاتری از تو می خواهم. به من یاد بده چگونه 

می توانم مثل تو باشم ؟

گویند ابوحامد محمد غزالی، آنچ��ه را فرا می گرفت، 
در دفترها می نوشت. زمانی، با کاروانی در سفر بود و 
نوشته ها را یکجا بسته، با خود برداشت. در راه گرفتار 
راهزنان ش��دند.  غزالی رو به آنان ک��رد و به التماس 
گفت: این بس��ته را از من نگیرید؛ دیگر هر چه دارم، 
از آن ش��ما. دزدان را طمع زیادت شد، آن را گشودند 
و جز دفترهای نوش��ته چیزی نیافتند. دزدی پرسید 
اینها چیس��ت؟چون غزالی وی را به آنها آگاهی داد، 
دزد راهزن گفت: علمی را که دزد ببرد، به چه کار آید؟! 
این سخن دزد، در غزالی اثری عمیق گذاشت و گفت: 
پندی به از این از کسی نشنیدم و دیگر در پی آن شد 

که علم را در دفتر جان بنگارد.

س��لطان به وزیر گفت۳ س��وال می کنم؛ فردا اگر جواب 
دادی، هستی وگرنه عزل می شوی.

سوال اول: خدا چه می خورد؟
سوال دوم: خدا چه می پوشد؟

سوال سوم: خدا چه کار می کند؟
وزیر از اینکه جواب سوال ها را نمی دانست، ناراحت بود.

غالمی فهمیده و زیرک داشت.
 وزی��ر ب��ه غ��الم گف��ت: س��لطان ۳س��وال ک��رده؛ اگر

جواب ندهم، برکنار می شوم.
 اینکه :خدا چ��ه می خ��ورد؟ چه می پوش��د؟ چ��ه کار

می کند؟

 غالم گفت؛ هرس��ه را م��ی دانم؛ ام��ا دو ج��واب را االن
می گویم و سومی را فردا!

و اما خدا چه می خورد؟ خدا غم بنده هایش رامی خورد.
 اینکه چه می پوش��د؟ خدا عیب های بن��ده های خود را

می پوشد؛ اما پاسخ سوم را اجازه دهید فردا بگویم.
فردا وزیر و غالم نزد سلطان رفتند.

وزیر به دو سوال جواب داد. س��لطان گفت: درست است؛ 
ولی بگو جواب ها را خودت گفتی یا از کسی پرسیدی؟

 وزیرگف��ت: ای��ن غالم م��ن انس��ان فهمیده ای اس��ت؛
جواب ها را او داد.

گفت پس لباس وزارت را دربیاور و به این غالم بده. غالم 
هم لباس نوکری را درآورد و به وزیر داد.

بعد وزیر به غالم گفت: جواب س��وال سوم چه شد؟ غالم 
 گفت: آیا هن��وز نفهمیدی خدا چکار می کن��د؟! خدا در

یک لحظه غالم را وزیر می کند و وزیر را غالم!
بار خدایا! تویی که فرمانفرمایی؛ هرآنکس را که خواهی، 
فرمانروایی بخش��ی و از هر ک��ه خواه��ی، فرمانروایی را 

بازستانی!

3 سوالپند دزدزاهد و مرد مسافر

کنایه است از اینکه برایت نقشه شومی کشیده ام و حالت را می گیرم.
توی کتاب »سه سال در دربار ایران« نوش��ته دکتر فووریه، پزشک 
مخصوص ناصرالدین شاه، مطلبی نوشته شده که پاسخ این مسئله یا 

این ضرب المثل رایج بین ماست.
 او نوشته: ناصرالدین شاه سالی یکبار )آن هم روز اربعین( آش نذری
 می پخ��ت و خ��ودش در مراس��م پخت��ن آش حضور م��ی یافت تا

ثواب ببرد.
در حیاط قصر ملوکانه اغلب رجال مملکت جمع می ش��دند و برای 
تهیه آش ش��له قلمکار هریک کاری انجام می دادند: بعضی سبزی 
 پاک می کردند، بعض��ی نخود و لوبی��ا خیس می کردن��د، عده ای

دیگ ه��ای ب��زرگ را روی اجاق م��ی گذاش��تند و خالصه هرکس 
 برای تملق و تقرب پیش ناصر الدین ش��اه مش��غول کاری بود. خود

اعلیحضرت هم باالی ایوان می نشست و قلیان می کشید و از آن باال، 
نظاره گر کارها بود.

 سرآشپزباش��ی ناصرالدی��ن ش��اه مث��ل ی��ک فرمان��ده نظام��ی
امر و نهی می کرد.

به دستور آشپزباشی، در پایان کار به در خانه هر یک از رجال، کاسه 
آشی فرستاده می شد و او می بایست کاسه آن را از اشرفی پرکند و به 
دربار پس بفرستد. کسانی را که خیلی می خواستند تحویل بگیرند، 

روی آش آنها روغن بیشتری می ریختند.
 پرواضح اس��ت آن که کاس��ه کوچک��ی از درب��ار برایش فرس��تاده 
می ش��د، کمتر ضرر می کرد و آن که مثال یک قدح بزرگ آش )که 
 یک وجب هم روغن رویش ریخته ش��ده( دریافت می کرد، حسابی

بدبخت می شد.
به همین دلیل در طول س��ال، اگر آشپزباشی مثال با یکی از اعیان یا 
وزرا دعوایش می شد، به او می گفت: بسیار خب! بهت حالی می کنم 

دنیا دست کیه! آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد!

پس��ر عموی بزرگم خانه ای را خرید و آن را بازس��ازی کرد. آن خانه در 
 سال ۱۸۷۰ س��اخته ش��ده بود و از اوایل ۱۹۹۰ تا به حال کسی در آن

اقامت نداش��ت؛ یعنی درس��ت از زمانی ک��ه مالکش یک دکت��ر بود و 
درگذشت. مطب و داروخانه آن دکتر پش��ت خانه اش قرار داشت. یک 

خانه سرایداری هم کنار خانه بود...
از قرار معلوم یکی از پس��رهای دکتر به دختر جوان س��رایدار پیشنهاد 
ازدواج می دهد؛ اما دکتر مخالفت نموده و در نتیجه دختر بیچاره خودش 

را پایین پله های سالن حلق آویز مي کند.
آن وقت ها رس��م بود که پس از م��رگ هر فرد در خانه، ت��ا مدتی روی 
همه آینه ها و س��اعت ه��ا، پارچه ای تیره می کش��یدند تا ب��ه اعتقاد 
آنها، ارواح مرده ه��ا در آنها گیر نیفتن��د؛ اما از قرار معل��وم دکتر از آن 
رس��م بی خبر بود. پس��رعموی من نیز که از دکوراس��یون خانه بسیار 
 خوشش��ش آمده بود، در م��دل مبلم��ان و تابلوها و آینه ه��ا تغییری 
ایجاد نکرد. زمانی که در ایام عید به همراه برادر کوچک و پسرعموهای 
دیگرم به دیدن آنجا رفتیم، آیینه ای قش��نگ مقاب��ل راه پله توجه مرا 
به خود جلب نمود. در حال��ی که به دقت و از نزدیک آن آینه را تماش��ا 
می کردم، متوجه چند اثر انگش��ت روی آن ش��دم. با آس��تین لباسم 
 تالش کردم آن لکه ه��ا را پاک کنم؛ ام��ا در کمال ش��گفتی و ناباوری

متوجه شدم که اثر انگشت به خورد آینه رفته و پاک نمی شود! این تنها 
پدیده عجیب و غریب در آنجا نبود.

هنگامی که در سالن می نشستم و همه کنار هم بودیم، به وضوح صدای 
آهسته موسیقی و قدم های س��بک زن یا مردی را می شنیدیم. اگرچه 
واضح نبود که چه حرف هایی می زنند؛ اما به هر صورت صدایی خشمگین 

یا غضبناک نبود. در حقیقت می توان گفت آن س��ر و صداها بسیار هم 
دلنشین و خوشایند بوده اند. هر زمان که به سوی صدا می رفتم، ناگهان 
صداها قطع می ش��دند؛ اما باالی راه پله، واقعا حضور نحس و ش��رارت 
 بار شخصی را احس��اس می کردم؛ نه تنها در یک قس��مت خانه که در

همه جای خانه.
اگرچه هم پسرعمویم را دوس��ت دارم و هم منزل جدیدش را، اما فقط 
مواقعی به آنجا می روم که مجبور باش��م. راس��تش از طبقه باالی آنجا 
وحشت دارم. من یک دختر ۱۶ س��اله بی باک و شجاع هستم؛ هیچ گاه 
از س��واری در ترن های خطرناک هوایی ترسی به خود راه نمی دهم و با 
رضایت خاطر به تماش��ای فیلم های جنایی و ترسناک می نشینم؛ اما 
 اعتراف می کنم که از آنجا می ترس��م.  مادرم همچن��ان حرف هایم را
 باور نمی کند و به نظرش مجنون ش��ده ام؛ اگرچه خ��ود او هم صدای

قدم ها را می شنود و اثرات انگشت را روی آن آینه می بیند!

بوی بهار هم سرحالم نمی کند
چیزی شبیه گریه زاللم نمی کند

آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چه کار؟
وقتی که سنگ، رحم به بالم نمی کند

 ****
رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشک تمام کوچه را تر کردم
وقتی که شکست بغض تنهایی من

وابستگی ام را به تو باور کردم!
***

درسکوت دادگاه سرنوشت
عشق برما حکم سنگینی نوشت
گفته شد دلداده ها از هم جدا

وای بر این حکم و این قانون زشت!
***

تو کسی که خنده اش طعم زمستان می دهد
من همان که ابتدایش بوی پایان می دهد

خوب می دانم که یک شب، یک شب بی انتها
عشق روی دست های بی کسم جان می دهد

***
بودنم را هیچ کس باور نداشت

هیچکس کاری به کار من نداشت
بنویسید بعد مرگم روی سنگ
با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ
آنکه خوابیده در این گور سرد
بودنش را هیچ کس باور نکرد

***
غربت آن نیست که تنها باشی

فارغ از فتنه ی فردا باشی
غربت آن است که چون قطره ی آب

در به در ، در پی دریا باشی
غربت آن است که مثل من و دل

در میان همه کس یکه و تنها باشی

دنیای مردها ارواح مرده ها

قبل از ه��ر چیز، ای��ن موضوع را از دانس��تنی ها 
بدانید که بیات شدن نان به معنای خشک شدن 
نیست؛ بلکه مطالب علمی می گوید نان در محیط 

مرطوب هم بیات می شود. 
به نظر می آید هرچه از عم��ر نان می گذرد، آب از 
درون ذرات نشاسته نان، خارج شده و وارد فضای 

بین ذرات نشاسته می شود. 
در نتیجه، ب��ر اس��اس مطالب علم��ی، از حالت 
ژل��ه ای ذرات نشاس��ته ک��م می ش��ود و ن��ان، 
حال��ت بیات پی��دا می کن��د. اگ��ر نان بی��ات را 
گ��رم کنی��د، آب دوباره ب��ه اندازه کم��ی داخل 
ذرات نشاس��ته نف��وذ می کن��د و ن��ان کمی نرم 
 می ش��ود؛ اما این وضع زی��اد طول نمی کش��د؛ 
 چ��ون ن��ان داغ ش��ده خیل��ی زود رطوبتش را

از دس��ت می دهد و دوباره بی��ات و این بار حتی 
سفت تر می شود. 

طبق مطالب علمی  و بر اساس دانستنی ها، وقتی 
نان بیات می شود، بعضی از ذرات طعم دار آن هم 
در هوا پراکنده می ش��وند و در عوض، نان از مواد 
غذایی مج��اور خود یا از دی��واره ظرفی که در آن 

است، ذرات طعم دار جذب می کند. 
به همین دلیل، نان بیات شده مزه غذای دیگر یا 

گاهی بوی پالستیک می دهد. 

خواندنی

- زندگی تکرار فرداهای ماست؛ می رسد روزی که فردا 
 نیس��تیم، آنچه می ماند فقط نقش نکوست، نقش ها

می ماند و ما نیستیم!
-گاهی یک نگاه آنقدر مهربان اس��ت که چشم، هرگز 
رهایش نمی کند؛ گاهی یک رفاقت آنقدر ماندگار است 
که زمان، حریفش نمی شود و گاهی یک نفر آنقدر عزیز 

است که قلب، رهایش نمی کند. 
 - هم��ه م��ی خواهن��د از زندگ��ی ل��ذت ببرن��د؛ اما

حاضر نیستند یک سر سوزن از خوش��ی ها یشان را با 
دیگران تقسیم کنند. 

- هیچ چی��ز در جهان ماندگار نیس��ت؛ جوانی و آنچه 
که به آن می ن��ازی، روزی به ب��اد خواهند رفت! توجه 
 کن: خواهند رفت. نشانه ها را از کفش های نو به نو، از

لباس های کهنه، از چروک های گونه و خیلی چیزهای 
دیگر می توانی بیایی... پس اندوه از چه روی داری؟ 

 - اگ��ر از چیزهای��ی ک��ه در زندگ��ی اهمی��ت دارند،

نگهداری کنیم؛ اگر با کس��انی که دوستش��ان داریم، 
درس��ت و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم، زندگی مان 

از لرزش دردناک کارهای ناتمام، مصیبت نمی بیند. 
- تقریبا تمام مردم، بخشی از عمرشان را در تالش برای 

نشان دادن ویژگی هایی تلف می کنند که ندارند!
 - هرگز ف��ورا بدبختی کس��ی را باور نکنید؛ بپرس��ید

می تواند بخوابد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد، همه چیز 
رو به راه است؛ همین کافی است!

- ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط، یا جای 
غلط بودیم در زمان درس��ت؛ و همیش��ه، همین گونه 

همدیگر را از دست داده ایم!
- من قدرت حدس زدن احساس��ات را ن��دارم؛ اگر از 
 من دلخوری، با من حرف بزن! دوستی ها با نگفتن ها

به پایان می رسد. 
- امروز فکر کن تازه به دنیا آمدی: مهربان باش! شاید 

فردایی باشد؛ اما عزیزی نباشد!

-- قدر امنیت ایران را بدانیم؛ همین االن خیلی ها بدون 
اینکه اسم شان مطرح شود، برای لحظه لحظه امنیت 

این کشور زحمت می کشند. 
- ش��اید رفتنش دیوان��ه ات نکند؛ ولی فک��ر کردن به 
اینکه االن در ح��ال انجام چه کاری اس��ت، حتما این 

کار را می کند. 
 - ارزش قل��ب به عش��ق و ارزش س��خن ب��ه صداقت؛

ارزش چشم به پاکی و ارزش دست به یاری؛ ارزش قدم 
به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست. 

- امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد، با س��ختی ها و 
ترس هایم رو به رو خواهم شد و ایمان دارم که همه چیز 

بهتر می شود. 
- بنده ای خدا را گفت: اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای، 
پس چرا دعا کنم؟! خداوند فرمود: ش��اید نوشته باشم 

»هر چه دعا کرد«!
- هنوز حرف پیرمرد عصا به دس��ت را ی��ادم نرفته که 
گفت: مثل عصا باش: هزار بار زمین بخور؛ اما اجازه نده  

کسی که به تو تکیه داده، حتی یک بار هم زمین بخورد.
-  من ب��ه خودم مثل یک م��داد رنگی ن��گاه می کنم: 
 ش��اید رنگ مورد عالقه تو نباش��م؛ اما می دانم روزی،

برای کامل کردن نقاشی ات به من نیاز پیدا خواهی کرد. 
 - قص��ه م��ا انس��ان ه��ای دو  پ��ا همی��ن اس��ت:
 س��ختی های ای��ن دنیا، ح��رارت تن��ور اس��ت و این
 س��ختی هاس��ت که انس��ان را پخته تر م��ی کنند و

هر چه انسان پخته تر می شود، سنگ کمتری به خود 
 می گیرد. سنگ ها تعلقات دنیایی هستند: آنوقت که

قرار اس��ت نان را از تنور خارج کنند، سنگ ها را از آن 
می گیرند! 

خوشا به حال آنکه در تنور دنیا، آنقدر پخته می شود که  
هیچ سنگی به آن نمی چسبد. 

- نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر ش��وند و نه چندان 
درشتی که از تو سیر گردند. 

- دودمانی که بزرگان و ریش س��فیدانش خوار باشند، 
به پیکره بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود. 

یک وقت هایی فکر می کنم مرد بودن چقدر می تواند غمگین باشد! هیچ کس 
از دنیای مردانه نمی گوید؛ هیچ کس از حقوق مردان دفاع نمی کند.

هیچ انجمنی با پسوند »... مردان« خاص نمی شود.
مردها نمادی مثل رنگ صورتی ندارند.

 این روزها همه یک بلندگو دس��ت گرفته اند و از حقوق و دردها و دنیای زنان 
می گویند؛ در حالی که حق و درد و دنیای هر زنی، یکی از همین مردهاست؛ 

یکی از همین مردهایی که دوستمان دارند.
وقتی می خواهند حرف خاصی بزنند، هول می شوند؛ حتی همان مردهایی که 

دوستمان داشتند، ولی رفتند...یکی از همین مردهای همیشه خسته!
از همین هایی که از ۱۸ س��الگی دویدن را ش��روع می کنند و مدام باید عقب 
باش��ند؛ مدام باید حرص رسیدن به چیزی را بخورند: س��ربازی، کار، در آمد، 
تحصی��ل و... همه از مرده��ا توقع دارند: بای��د تحصیل کرده باش��ند، پولدار، 

خوشتیپ، قد بلند، خوش اخالق، قوی و...
و خدا نکند یکی از اینها نباشند!

 ما هم برای خودمان خوش��یم؛ مث��ال از مردی ک��ه صبح تا ش��ب دارد برای
فراهم کردن درآمد بیش��تر برای یک زندگی خوب، برای ما که عش��ق ش��ان 
باشیم، به قولی سگ دو می زند، توقع داریم که ش��بش بیاید زیر پنجره مان 
ویولون بزند و از مردی که زیر پنجره مان ویولون می زند، توقع داریم که عضو 

ارشد هیئت مدیره شرکت واردات رادیاتور باشد.
 توقع داریم همزمان دوس��تمان داش��ته باش��ند،زندگی مان را تامین کنند،

صبور باشند و دلداریمان بدهند، خوب کار کنند و همیشه بوی خوب بدهند 
 و زود به زود س��لمانی بروند و غذاهای بدمزه م��ارا با اش��تیاق بخورند و با ما

مهمانی هایی که دوست داریم، بیایند و هر کسی را که ما دوست داریم، دوست 

داشته باشند و دوست های دوران مجردیشان را فراموش کنند و نان استاپ، 
توی جمع قربان صدقه مان بروند و هیچ زن زیباتری را اصال نبینند و حتی یک 

نخ هم سیگار نکشند!
مردها دنیای غمگین صبورانه ای دارند!

 بیایید قبول کنیم: مردها صبرش��ان از ما بیش��تر اس��ت؛ وق��ت هایی که داد
می زنند؛ وقت هایی هم که توی خیابان دس��ت به یقه می شوند؛ وقت هایی 
 که چکش��ان پاس نمی ش��ود؛ وقت هایی که جواب اس ام اس شب به خیر را

نمی دهند؛ وقت هایی که عرق کرده اند؛ وقت هایی که کفششان کثیف است؛ 
تمام این وقت ها خسته اند و کمی غمگین!

و ما موجودات کوچک شگفت انگیز غرغروی بی طاقت را دوست دارند.
 دوس��تمان دارند و ما همیش��ه فکر م��ی کنیم ک��ه نکند من را ب��رای خودم

نمی خواهد؛ برای زیبایی ام، به خاطر چال روی لپم می خواهد؟
 در حالی که دوس��ت مان دارند؛ س��اده و منطق��ی! مردها همه دنیای ش��ان

همین طوری است: ساده و منطقی؛ درست بر عکس دنیای ما.
بیایید بس کنیم! بیایید میکروفون ها و تابلوهای اعتراضی مان را کنار بگذاریم.

من فکر می کنم مرده��ا، واقعا مردها، آنقدرها که داریم نش��ان می دهیم، بد 
نیستند. 

 مرده��ا احتم��اال دل ش��ان زن��ی م��ی خواه��د ک��ه کن��ارش آرام��ش
داشته باشند؛ فقط همین! کمی آرامش در ازای همه فشارها و استرس هایی 

که برای خوشبخت کردن ما تحمل می کنند.
کمی آرامش در ازای قصر رویایی که ما طلب می کنیم...

برخالف زندگی پر دغدغ��ه ای که دارند، تعریف مردها از خوش��بختی خیلی 
ساده است!
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ابالغ وقت رسیدگی
4/426 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 315/95 خواه��ان علیرض��ا خاوری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا زمانی تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای  روز دوش��نبه مورخ 95/6/8  ساعت 15/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:12052 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/456 در خصوص پرونده کالس��ه 206/95 خواهان عبدالرسول مانیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی بیگ��ی هرچگانی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای  مورخ 95/6/3  س��اعت 5 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 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:11901 ش��عبه 39  حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/459 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350604095 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350600835 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940943  خواهان بانک 
صادرات ای��ران به نمایندگ��ی ولی محم��د ربیعی به ش��ماره ثبت 3832 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان زینب امجدی و ش��رکت فوالد سازان 
پیشگام اصفهان و فاطمه قربانی و مجتبی شهابی و شرکت اباندشت پارس 
و زهرا امجدی به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
220  ارجاع و ب��ه کالس��ه 9409980350600835 ثبت گردی��ده که وقت 
رسیدگی آن  1395/06/06 و ساعت 8 تعیین ش��ده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان زین��ب امجدی و فاطمه قربان��ی و زهرا امجدی  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 نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف:12113 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان

) 214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/460 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825303995 ش��ماره پرون��ده: 
9509986825300123 شماره بایگانی ش��عبه: 950176  خواهان/ شاکی 
محمد رضائی و مهرداد رضائی دادخواس��تی به طرفی��ت  خوانده/ متهم 
حسین آقابابا گلی و اکبر آقا بابا گلی و زهرا آقابابا گلی و بتول آقا بابا گلی 
و بهنام تقی زادگان و اصغر آقا بابا گل��ی و عصمت آقا بابا گلی و رضا آقا 
باباگلی و محمد آقابابا گلی و محمد حس��ین تقی زادگان و محبوبه بانکی و 
حمید کالهدوزان و س��کینه سیفی به خواس��ته الزام به تنظیم سند رسمی 
اجاره )غیرمنقول( و مطالبه خس��ارت دادرسی و تس��لیط ید ) وضع ید بر 
مال غیرمنقول / ملک( و دستور موقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 121  ارجاع 
و به کالس��ه 9509986825300123 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  
1395/06/06 و س��اعت 9 تعیین شده اس��ت. 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 نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:12125 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 245 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/461 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351104353 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351100026 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950029  خواهان رضا 
جعفری یزدآبادی دادخواستی به طرفیت  خوانده سید رحمت موسوی به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خس��ارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
356  ارجاع و ب��ه کالس��ه 9509980351100026 ثبت گردی��ده که وقت 
رسیدگی آن  1395/06/07 و ساعت 9 تعیین ش��ده است. 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 کثیراالنتش��ار 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:11968 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 182 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/462 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106837201217 ش��ماره پرون��ده: 
9509986837200460 شماره بایگانی ش��عبه: 950468  خواهان/ شاکی 
پریا صلواتی دادخواس��تی به طرفی��ت  خوانده/ متهم پروی��ز صلواتی به 
خواسته درخواست صدور حکم رشد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 12 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205  ارجاع و به کالسه 
9509986837200460 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/07 و 
ساعت 8/30  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور 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:12111 ش��عبه 12 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان) 168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/463 در خصوص پرون��ده کالس��ه 723/95 خواهان رحی��م رحمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مس��عود علیزاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای  مورخ 95/6/7  ساعت 9/30  تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:11925 شعبه 7  حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/464 در خص��وص پرونده کالس��ه 950369 خواهان مه��دی مرادمند 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی کریمی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/6/7  ساعت 8/30  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 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 دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11926 ش��عبه 7  حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/465 در خصوص پرونده کالس��ه 950368 خواه��ان مصطفی طاهری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی کریمی تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای  مورخ 95/6/7  ساعت 9  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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11927 ش��عبه 7  حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/466 در خصوص پرونده کالس��ه 941580  خواهان منوچهر اصفهانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا شکیبا فرد تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/8  ساعت 11 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 آتشگاه  خیابان 
سمت چپ مجتمع ش��ماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12076 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 100 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/230  آقای منوچهر آداودی جلفائی دارای  شناس��نامه ش��ماره 677 به 
شرح دادخواست به کالسه  1421/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عصمت نوری اصفهانی 
به شناسنامه 16408 در تاریخ 95/2/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدرضا آداودی 
جلفائی، ش.ش 677 فرزند 2- منوچهر آداودی، ش.ش 677 فرزند 3- اقدس 
آداودی جلفائی، ش.ش 201 فرزند 4- شهناز آداودی جلفائی، ش.ش 795 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 9743 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )136 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/195  آقای علی نفیس��ی نسب دارای  شناسنامه ش��ماره 1320 به شرح 
دادخواست به کالسه  1162/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد پنیری به شناسنامه 

815 در تاریخ 93/10/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محمد علی نفیسی نسب، ش.ش 4 
نسبت با متوفی فرزند 2- علی نفیسی نسب، ش.ش 1320 نسبت با متوفی 
فرزند 3- جمیله پنیری ، ش.ش 21 نس��بت با متوفی فرزند 4- بتول پنیری، 
ش.ش 1119 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا پنیری، ش.ش 1219 نسبت با 
متوفی فرزند 6- فاطمه پنیری، ش.ش 1412 فرزند 7- حمیده پنیری، ش.ش 
1805 نس��بت با متوفی فرزند 8- مریم پنیری، ش.ش 68 نس��بت با متوفی 
فرزند 9- طاهره جان نثاری الدانی ، ش.ش 1 نسبت با متوفی همسر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف: 9729 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )195 

کلمه، 2 کادر(
مفاد آرا

4/478 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء ص��ادره هیات ه��ای اول و دوم موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

1- رای ش��ماره 0501م��ورخ 01/24/ 95آق��ای محمدعل��ی آزیده��اک 
فرزن��د علیرض��ا ب��ه ش��ماره کالس��ه 1114 و به ش��ماره شناس��نامه 
1270983970صادره از اصفهان به ش��ماره ملی 1270983970نس��بت 
ش��ش دانگ یکباب کارگاه به مس��احت 419/82متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک ش��ماره 8545 فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126986مورخ 92/12/26دفترخانه
  98ثب��ت درصفح��ه 52 و دفت��ر135 امالک مالحظ��ه و مح��رز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

 2- رای ش��ماره  0503مورخ 01/24/ 95آقای علیرض��ا آزیدهاک فرزند 
اصغر به شماره کالسه1113 و به شماره شناسنامه 391صادره از اهواز 
به شماره ملی1754039944 نسبت ش��ش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 
415/82متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 8545 فرعی از 75 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 
126986م��ورخ 92/12/26دفترخانه 98 ثبت درصفح��ه 479و دفتر656 

امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

3- رای ش��ماره  0502مورخ 01/24/ 95خانم اعظم آزیدهاک فرزند کریم 
به شماره کالسه1112 و به شماره شناس��نامه 404صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1288692609نس��بت ش��ش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 
419/82متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 8545 فرعی از 75 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 
126986مورخ 92/12/26دفترخانه 98 ثبت درصفحه 482  دفتر656 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار اول: 95/4/28
تاریخ انتشار دوم: 95/5/11

م الف: 855 ؛ نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
4/442 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825303997 ش��ماره پرون��ده: 
9309986825300079 ش��ماره بایگانی شعبه: 930079  خواهان/ شاکی 
عباس رحیمی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم داود کشاورز هفدانی و 
مهدی کرباسی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
 ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چه��ار ب��اغ ب��اال – خ ش��هید نیکبخ��ت- س��اختمان دادگس��تری 
کل اس��تان اصفهان- طبق��ه اول اتاق ش��ماره 121  ارجاع و به کالس��ه 
9309986825300079 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/01 و 
ساعت 9/30 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 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 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:12127 ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 178 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

4/443 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354801771 ش��ماره پرون��ده: 
9509980360200532 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950411  محاکم کیفری 
دو دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواس��ت در پرونده 
کالسه 950411 به شماره 16 رقمی 9509980360200532 حسب شکایت 
فرزان اسد زاده بر علیه ش��یرین عطایی به اتهام رابطه نامشروع تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1395/06/01 س��اعت 12 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد . م الف:12091 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )122 جزایی سابق( ) 137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/444 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351104370 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351100175 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950188  خواهان پست 
بانک استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان دادخواستی به طرفیت  
خواندگان مسعود شهسوار بک و فرش��اد مجیدی نژاد به خواسته مطالبه 
وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9509980351100175 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن  1395/06/01 و ساعت 10 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 کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:11969 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 186 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/445 در خص��وص پرونده کالس��ه 291/95 خواهان حس��ن عبداللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آرش اسدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/6/1  ساعت 5 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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12033 شعبه 39  حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/446 در خص��وص پرونده کالس��ه 260/95 خواهان س��عید امین پور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فهیمه ضیایی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/6/1  ساعت 4 عصر 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 آتشگاه  خیابان 
سمت چپ مجتمع ش��ماره 2 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 ش��ود. م الف:11941 شعبه 25 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 101 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/447 در خص��وص پرونده کالس��ه 259/95 ش ح 25 خواهان حس��ین 
قنواتی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی شفیع پور تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای  روز دوشنبه مورخ 95/6/1  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 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 ش��ود. م الف:11940 شعبه 25  
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 115 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ

ش��ماره   9510100353802095 ابالغنام��ه: ش��ماره   4 /448
پرون��ده:9509980358400309 ش��ماره بایگانی ش��عبه:950365 ابالغ 
شونده حقیقی: رضا مومنی فرزند عباس به نشانی اصفهان خ سپه ساالر 
4 راه بهمن بهمن جنوبی دست راست ک دوم، تاریخ حضور:1395/06/02 
سه ش��نبه س��اعت: 9/30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 
310، علت حضور: در خصوص ش��کایت احمد گنجعلی علیه شما در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
م الف:12099 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(  

) 78 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/449 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351204466 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351200210 ش��ماره بایگانی شعبه: 950268  خواهان/ شاکی 
احسان غزالی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد علی بادامی و 
پوریا قربانی و مرضیه جعفری به خواس��ته مطالبه خس��ارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  
ارجاع و به کالسه 9509980351200210 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/06/02 و ساعت 9/30 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 نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:12112 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 185 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/450 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 435/95 خواهان عماد س��لیمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا خاقانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/6/2  ساعت 3/30 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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12034 شعبه 25  حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/451 در خصوص پرونده کالس��ه 950349 خواه��ان عبداله مرادی با 
وکالت علیرضا فصیحی زاده دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت 
1- احمد جاللی ماربینی 2- محمد تقی رنگ آمیز تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای  روز سه ش��نبه مورخ 95/6/2  س��اعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن محمد تقی رنگ آمیز  حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12057 
شعبه 9  حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/452 در خص��وص پرونده کالس��ه 436/95 خواهان س��رور قهرمان 
شهرکی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- اسماعیل رحمانی پور 
2- عبدالرضا رحمانی پور تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای  مورخ 
95/6/2  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده  حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:11943 شعبه 25  حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/453 در خصوص پرونده کالسه 1102/94 خواهان ابوذر آژ دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت داود تنگستانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

برای روز چهارشنه مورخ 95/6/3  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
آتشگاه  خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 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 ش��ود. م الف:11942 شعبه 25 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 102 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/454 در خصوص پرون��ده کالس��ه 135/95 خواهان نعم��ت اله وحید 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت پرویز عبدا... زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای  مورخ 95/6/3  ساعت 18 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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:11934 ش��عبه 17  حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/455 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350904438 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351201182 شماره بایگانی ش��عبه: 941448  خواهان/ شاکی 
زهره علی یار دستجردی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم مسعود 
نوربخش نیا و مریم احمدی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 9 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 135  
ارجاع و به کالس��ه 9409980351201182 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/06/03 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده خانم مریم احمدی و درخواست 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:12128 ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 186 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

4/423 نظر به اینکه متهم حس��ین س��هرابی فرزند عوضعلی از طرف این 
دادسرا در پرونده کالس��ه 950481 ب 22 به اتهام انتقال فروش مال غیر 
حسب شکایت عباسعلی احمدی و علیرضا عنایتی تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 22 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پ��س از یک ماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 12092 شعبه 
22 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 121 

کلمه، 2 کادر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
 با وج��ود دنياخواه��ى، كار براى آخرت، س��ودى 

نمى بخشد.
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بازی Pokemon Go بیش از آنچه که تصور می ش��د محبوب 
شده اس��ت و کاربران جهانی به صورت گسترده آن را روی گوشی 

هوشمند خود نصب می کنند.
 ای��ن محص��ول توانس��ته اس��ت عن��وان محبوب تری��ن ب��ازی 
موبایل��ی در تاری��خ را ب��ه خ��ود اختص��اص دهد.رس��انه های 
خب��ری در همی��ن راس��تا، داس��تان ی��ک ج��وان ۲۴ س��اله 
 نیوزیلن��دی را منتش��ر کردن��د ک��ه »ت��ام ک��وری« ن��ام دارد. 
 او برای آنک��ه بتواند ب��ازی Pokemon Go را به صورت تمام و 
کمال دنبال کن��د و از آن عقب نماند، کار تمام وق��ت خود را کنار 
گذاش��ت تا به صورت تمام وقت با بازی Pokemon Go درگیر 

باشد.
او از کار تمام وقت خود خارج ش��ده اس��ت تا به عن��وان یک مربی 
 و آموزش دهنده، بازی کردن ب��ا Pokemon Go را به دیگران

 یاد دهد. البته توجه داشته باشید که هرگز چنین موقعیت شغلی 
رسمی ایجاد نشده است تا قرار باشد یک نفر Pokemon Go را 

به دیگران آموزش دهد.
 ولی این ج��وان نیوزیلندی می خواهد ظ��رف دو ماه آینده چنین 

کاری بکند و در مقابل آن پولی هم دریافت نکند.
»تام ک��وری« از هم اکن��ون کار تمام وقت خود را ب��رای آموزش 
Pokemon Go به مردم آغاز کرده است و می گوید تا ساعت ۳ 
بامداد هم به این فرآیند آموزشی ادامه می دهد. البته او از این کار 

یک درآمد اندکی هم کسب می کند.
برخی از ش��رکت های بزرگ ترانزیتی در نیوزیلند ب��ه این جوان 
پیش��نهاد کردند که به صورت رایگان او را به مناطق دور افتاده و 
 Pokemon Go شهرهای مختلف انتقال دهند تا بتواند بازی با

را به همگان بیاموزد.
»تام کوری« در این خصوص گفت: » برای مدت ش��ش س��ال به 
صورت تمام وقت در یک ش��رکت کار می کردم و ب��ا آنکه  در این 
کار مستاصل شده بودم، بهانه کافی برای خروج از آن نداشتم. اما   
 اکنون Pokemon Go دلیل اصلی ب��رای خروج از این کار را به 

من داده است!«

تجارت جدیدی که چینی ها در آن خبره شده اند برای آنها از سراسر 
جهان پول دست و پا می کند!

این روزها که همه مردم اغلب وقت خود را با کار کردن می گذرانند 
و فقط آخر هفته های خود را در خانه هس��تند، دوس��ت دارند که 
بیشتر اوقات تعطیلی را در کنار خانواده بگذرانند تا اینکه کارهای 

دیگری انجام دهند.
شاید به همین دلیل است که چینی ها کار این گونه افراد را آسان 

کرده اند.
 چینی ها با صادر کردن چمن های مصنوعی به اقصی نقاط جهان 
هم به این گروه از افراد کم��ک کرده اند تا  دیگ��ر آخر هفته های 
خود را با کوتاه کردن چمن های حی��اط خانه نگذرانند و هم  برای 
 خود تجارتی راه انداخته اند  که وضعیت اقتص��ادی آنها را به اوج

 رسانده است.
خرید و نصب هر متر مرب��ع از این چمن ه��ای مصنوعی برای هر 
مشتری ۴5 تا 70 پوند آب می خورد اما باوجود این قیمت ها اکثر 

افراد برای خریدن آنها اقدام کرده اند.

دانش��مندان این احتمال را مطرح می کنند که می��ان نفت خام و 
نابودی دایناسورها ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد.

به گزارش  فرهنگ نیوز، حدود ۶0 میلیون سال پیش دایناسورها 
ناگهان ناپدید ش��دند. البته همراه با نابودی آنها، بیشتر گونه های 
زیستی ساکن در زمین نیز از بین رفتند. این انقراض نسل همزمان 
با برخورد ش��هاب س��نگی غول آس��ا به زمین روی داد و به همین 
 دلیل دانشمندان نابودی دایناس��ورها را معلول این برخورد مهیب

 می دانند.
 در اینک��ه برخورد ش��هاب س��نگ ب��ا زمین ب��ه ایجاد ش��رایطی

 منجر ش��د که طی آن دایناسورها نابود ش��دند تقریبا هیچ شکی 
 نیست اما چگونگی بروز این فرآیند برای دانشمندان جای پرسش 

دارد.
 آنها س��ناریوهای مختلفی را مطرح می کنند: آی��ا این گرد و غبار 
گسترده بوده که راهی آسمان شده و مانع از رسیدن نور خورشید 
به زمین شده است؟ و آیا باران های اس��یدی ناشی از این برخورد، 

دایناسورها را نابود کرد؟
تحقیقات جدید، دانش��مندان را یک گام دیگر به واقعیت نزدیک 

کرده است.
شهاب سنگی که ده ها میلیون سال پیش راهی اتمسفر زمین شد 
سر از شبه جزیره یوکاتان درآورد یعنی جایی که ذخایر عظیمی از 

نفت خام در زیر آن قرار دارد.
اطالعات جدید نش��ان م��ی دهد ک��ه همزم��ان با ای��ن برخورد 
وس��وختن نفت خام هنگف��ت این منطق��ه از جه��ان، میلیاردها 
تن خاکس��تر تولید و روانه آس��مان ش��د و البته  این میزان آنقدر 
کافی بود ک��ه مانع از رس��یدن نور خورش��ید به زمین ش��ود  و به 
دنبال آن س��رمایش این س��یاره به مدت یک دهه آغ��از گردد. در 
 نتیجه  برخورد این  ش��هاب س��نگی، ح��دود 75 درص��د از تمام 
گونه های زیستی ساکن در زمین که دایناسورها تنها بخشی از آنها 
بودند نابود شدند. به گفته محققان بسیاری از پرندگان، پستانداران، 

مارها، مارمولک ها، گیاهان و حتی حشرات نابود شدند.

 ریی��س بیمارس��تان تخصصی کودکان ش��هید فهمیده به تش��ریح 
بیماری های ش��ایع کودکان در این فصل پرداخت و گفت: اس��هال 
 و اس��تفراغ، عفونت های ادراری و عفونت های خونی، ش��ایع ترین

 بیماری های کودکان در این فصل به شمار می روند که گاهی منجر 
به بستری شدن کودکان می شوند.

دکتر »حاتم« خاطرنشان کرد: از آنجایی که ویروس ها در هوای گرم 
فعال می شوند، افزایش مسافرت ها در فصل تابستان و رفت وآمدهای 

بین شهری، موجب انتقال این ویروس ها به کودکان می شود.
وی گفت: استفاده از سیستم سرمایشی در خانه، شست وشوی مداوم 
دس��ت ها و رعایت بهداش��ت فردی مانع ابتالی کودکان به بیماری 
اسهال و اس��تفراغ می شود؛ همچنین نگه داش��تن غذا دریخچال از 
فساد غذا و ایجاد مسمومیت های غذایی و در نهایت ابتالی کودکان 

به این بیماری  جلوگیری می کند.
عفونت های ادراری

این متخصص بیماری های اطفال ادام��ه داد: عفونت ادراری یکی از 
شایع ترین بیماری های کودکان به شمار می رود که برای پیشگیری 

از آن باید کودکان اجابت مزاج عادی داشته باشند.
حاتم افزود: یبوس��ت یکی از دالیل ابتالی ک��ودکان به عفونت های 
ادراری است. آلوده بودن سرویس های بهداشتی در مکان هایی مانند 
مدرسه نیز موجب می شود کودک از رفتن به آنجا خودداری کرده و 

این مسئله او را مستعد ابتال به عفونت های ادراری می کند.
عفونت گوش

ایش��ان با بیان اینکه عفونت گوش از دیگر بیماری های ش��ایع بین 
کودکان به ش��مار می رود، گفت: کودکان ش��یرخواری که از ش��یر 
 مادر اس��تفاده می کنند، کمت��ر از دیگر کودکان ب��ه عفونت گوش 

مبتال می شوند، زیرا شیر مادر سرشار از آنتی بادی است.
حاتم افزود: همچنین کودکانی که از ش��یر مادر استفاده می کنند، 
 کمتر ب��ه عفونت ه��ای گوارش��ی و حساس��یت ها)آل��رژی( مبتال
 می شوند و برخالف  الغرتر بودنشان از سایر کودکان، سالم تر هستند.

وی با بیان اینکه در شیرخشک از پودر شیر گاو استفاده می شود، ادامه 
داد: شیرخشک آنتی بادی ندارد و موجب بروز آلرژی شده و خطر ابتال 

به عفونت ها را افزایش می دهد.
عفونت خون

رییس بیمارستان کودکان شهید فهمیده با اش��اره به اینکه عفونت 
خون یکی از بیماری های ش��ایع کودکان به ش��مار می رود، گفت: 

عفونت های خون به صورت شایع از محیط کسب می شود.
حاتم افزود: اگر مادری در ماه آخر بارداری مش��کلی داش��ته باشد، 

کودک متولد شده مبتال به عفونت خون می شود.
وی عنوان کرد : همچنین آلودگی اتاق زایمان و تماس افراد بیمار با 

نوزادان موجب ابتالی آنان به این عارضه خواهد شد.
تب

این متخصص بیماری های ک��ودکان در ادامه اظهارکرد: تب از دیگر 
بیماری های شایع کودکان به شمارمی رود که به دلیل عفونت های 

ویروسی، گوارشی و تنفسی ایجاد می شود.

 طوطی ها ذات��ا موجوداتی هس��تند که توانای��ی تقلید صداه��ا را دارند. 
 طوطی های نر در مقایس��ه با طوطی های ماده آس��ان تر سخن گفتن را 
می آموزند. یکی از بهترین راه ها برای اینکه بیشتر وارد دنیای این پرندگان 
دوست داشتنی شوید، این است که به آنها حرف زدن بیاموزید. پرندگان 
 جوان راح��ت تر از پرن��دگان پیر یاد م��ی گیرند؛ پس آم��وزش را زمانی

 آغاز کنید که پرنده شما جوان اس��ت، زیرا این کار موفقیت شما را تا حد 
زیادی تضمین خواهد کرد.

طوطی ها معموال آن دسته از کلمات، اصطالحات و حتی صداهای محیط 
اطراف را که بیشتر و همواره  شنیده اند، تقلید می کنند. اگر خوش شانس 
باشید و یکی از چند طوطی تان حرف زدن را یاد بگیرد، بقیه طوطی ها نیز 

به احتمال زیاد از او خواهند آموخت.
 با واژه های کوتاه شروع کنيد

نخستین گام برای آموزش سخن گفتن به طوطی این است که از واژگان و 
کلمات کوتاه شروع کنید. طوطی باید روبه روی شما باشد. می توانید او را 
روی میزی در مقابل خود قرار دهید و به او نگاه کنید. این کار نقش زیادی 
در جلب توجه پرنده دارد. با کلمات کوتاه و س��اده مثل »سالم« و یا اسم 
خود طوطی شروع کنید. در روز چند بار این کلمه را در خانه تکرار کنید تا 
طوطی بشنود. کلمه مورد نظر را با صدای نامتعارف، غیر معمول، مشتاق و 
شاد تکرار کنید. طوطی ها این گونه صداها را خیلی دوست دارند. با تلفظ 
هر صدا از س��وی او یک واکنش تش��ویق کننده از خودتان نشان دهید تا 

سرانجام طوطی بتواند آن کلمه را بگوید.
از »اسم ها« استفاده کنيد

وقتی ش��ما می خواهید ب��ه طوطی ح��رف زدن یاد بدهید، از ش��رایط و 
فضای مثب��ت تقویت کننده به��ره بگیرید؛ برای مث��ال، وقتی به طوطی 
غذا و خوراک��ی می دهید که از آن ل��ذت می برد، در این زم��ان نام غذا و 
 خوراکی را برای او تکرار کنید. طوطی با خوراکی و اسم آن همزمان ارتباط

  برق��رار می کن��د و وقتی ب��از ه��م از آن خوراک��ی بخواهد، اس��مش را 
خواهد گفت، یا وقتی که روی قفس او را در شب  می پوشانید از این شرایط 

استفاده کرده و کلمه »بخواب« را برای او تکرار کنید.
 از صدای ضبط شده استفاده کنيد

طوطی ها با »تکرار« می آموزند و ش��ما می توانی��د وقتی فرصت تمرین 
حضوری با طوطی ندارید، صدای ضبط ش��ده را ب��رای او پخش کنید. با 
وجود این، هیچ چیز جای یک ارتباط فیزیکی مستقیم را نخواهد گرفت، 
 زیرا طوطی ها پرندگانی اجتماعی هس��تند و اگر شخصا کلمه را برایشان

 تکرار کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت.

آشپزی

گوناگونخواندنى ها

کودک

خانه داری

کتاب »ادیان و مذاهب در ایران باستان« به قلم دکتر »کتایون 
مزداپور« و همکاران از سوی نشر سمت منتشر شد.

کتاب حاضر  اثری اس��ت که پیرامون دین و باورهاي مذهبی و 
عقاید و آیین هاي سنتی و اجتماعی در ایران باستان به رشته 

تحریر در آمده است.
کتاب » ادیان و مذاهب در ایران باستان« اطالعاتی درباره  اینکه 
در آن روزگار که��ن، در این خطه از جهان، نی��اکان ما چگونه 
خداوند را پرس��تیده اند و با چه نام هایی پروردگار عالمیان را 
یاد می کردند و نام می بردند و باورهاي آن��ان در باره اخالق و 
ش��یوه هاي رفتار با یکدیگر و مبدأ و آغاز خلقت، و جهان پس 
از مرگ چه بوده است ، ارائه می دهد و منظري عام را از جهان 
 بینی دینی و کردارهاي آیینی گذش��تگان بازنمایی  می کند.

 در ای��ن کتاب  دی��ن و آیین زرتش��تی، کیش مه��ر، مانویت، 
باورهای زروانی و آیین مزدکی در پنج بخش مجزا و مس��تقل 
مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان در هر یک از این پنج 
بخش نظریاتی آورده اند که پژوهندگان عموما بر آنها باور دارند 
و به موجب تفاوتی که در ویژگی های این ادیان و مذاهب وجود 
دارد، درباره هر یک در اندازه و ترازی خاص به بحث پرداخته اند.

گفتنی اس��ت در این اثر از مباحثی که ب��ه نحله هایی کوچکتر 
 چون کیومرثی��ه بازمی گردد و از عقاید و ادیانی که نوش��ته ای 
در باره آنها در دست نیست، چشم پوشی شده است و همچنین 
از آنهایی که ایرانی نیس��تند، مانند آیین بودا و ادیان یهودی و 

مسیحی در ایران باستان سخنی به میان نیامده است.
کتاب »ادیان و مذاهب در ایران باس��تان«  را انتشارات سمت 
در ۶0۴ صفحه با بهای ۲۴ هزار تومان چاپ و روانه بازار کتاب 

کرده است.

ادیان و مذاهب در ایران باستان

چگونه به طوطى حرف زدن 
بياموزیم!

بيماری های شایع کودکان 
در فصل گرما

به یک کارمند تمام وقت 
 Pokemon Go برای انجام بازی

نيازمندیم!

تجارتى که چينى ها را پولدار کرد 

نفت خام دایناسورها را منقرض کرد

راز موفقی��ت مردان ب��زرگ و س��رکامیابی آنها 
درگ��روی تربیت ه��ا، فعالیت ها، کوش��ش ها و 
اجرای برنامه های خاصی  است که به آنها  در زیر 

اشاره می کنیم:
بخش نخست: عوامل حقيقى کاميابى

2- کار و کوشش و فعاليت
صفحات گیت��ی و نظام جه��ان آفرین��ش گواه 
روشنی اس��ت که کامیابی هر موجودی وابسته 

به فعالیت و کوشش اوست.
کتاب »جواهر الکالم« یکی از کتاب های نفیس 
و از مدارک فقه اسالمی است و تاکنون کتابی به 

این جامعی در فقه نوشته نشده است.
 دانش��مند گرام��ی آق��ای محمدتق��ی قم��ی 
 که از ش��خصیت ه��ای ایرانی س��اکن مصر بود،

 نقل م��ی کرد ک��ه روزی تم��ام مجل��دات این 
کتاب را به نظر اس��اتید دانش��گاه مصر رسانیدم 
 و گفتم همه اینها را با این دقت، یک نفر نوش��ته 
 اس��ت. آنان از ش��نیدن این س��خن فوق العاده 

تعجب کردند.
 یک��ی از اس��اتید ب��زرگ و عالیقدر م��ا از فقید 
 عل��م و فلس��فه و عرف��ان آق��ای ش��اه آب��ادی

 نق��ل می ک��رد که: پ��درم یک��ی از ش��اگردان 
مرحوم نویس��نده کتاب جواهر الکالم بود. روزی 
به آن عالم ب��زرگ خبر م��رگ و فق��دان فرزند 
ارشد و دانش��مندش را رس��اندند از آنجایی که 
 مراس��م غس��ل او با تاریک��ی هوا همزمان ش��د    
قرار ش��د ب��دن او را دریکی از بقع��ه های صحن 
مطهر امی��ر مومن��ان بگذارند و ف��ردای آن روز 
 مراس��م تش��ییع در می��ان انب��وه جمعی��ت به 

عمل آید.
 مرح��وم صاح��ب »جواه��ر« داغ��دار ب��ود

  اما م��ع الوصف، آن ش��ب  نیز برنام��ه مطالعه و 
نوشتن را تعطیل نکرد.

 با کمال صبر و استقامت، پس از خواندن بخشی 
از کالم ا...  مجید در کنار ب��دن فرزند عزیز خود 
به مطالعه و نوش��تن صفحاتی از کت��اب جواهر 

پرداخت.
 مرجع عالیقدر اس��الم مرحوم آق��ای بروجردی 
می گفتند: » یک ش��ب که درباره یکی از مسائل 
علم اصول  فکر م��ی کردم و می نوش��تم چنان 
 س��رگرم مطالعه، فکر و نوش��تن ب��ودم که رنج

 بی خواب��ی را ملتفت نبودم. ی��ک مرتبه صدای 

موذن به گوشم رسید، متوجه شدم که هوا دارد 
روشن می شود و من از آغاز تا پایان شب سرگرم 

کار بوده ام.«
در افسانه های پیشینیان آمده است که در نقاط 
گوناگون زمین گنج هایی است و روی هر گنجی 
اژدهایی است و تا برآن پیروز نشویم، گنج میسر 

نخواهد شد.
بس��یاری از مردم این مطلب را افسانه پنداشته 
و گروهی نیز به ظاهر آن اکتفا ک��رده اند. یعنی 
تصور نموده اند که واقعا در زی��ر زمین گنج ها و 
دفینه هایی است و حقیقتا روی هر گنجی ماری 
خوابیده است.در صورتی که این کالم، حقیقتی 
را در بر دارد و آن گنج ها هم��ان ذخایر فکری یا 
طبیعی است که در اختیار بش��ر گذاشته شده و  
 نیزموهبت هایی اس��ت که خداون��د بزرگ به ما

داده است. 
آن مارها هم کنایه از مش��کالت و مشقت هایی 
اس��ت که بش��ر در راه تحصیل آن گنج متحمل 

می شود.
)برگرفته از کتاب رمز پی��روزی مردان بزرگ اثر 

آیت ا... سبحانی(

۲00 گ��رم  م�واد الزم:
فیله م��رغ،۲00 گ��رم لوبیاي 
س��بز،۳ عدد تخم مرغ،1 عدد 
فلف��ل دلم��ه اي قرمز،1ع��دد 
پیاز،۳ حبه سیر،۳ ق چ زعفران 
آب شده، نمک،فلفل، زردچوبه 

و روغن به مقدار الزم
طرز تهيه: فیله مرغ را در 
ی��ک قابلم��ه ب��ا کم��ي آب و 
مقداري زردچوبه و نمک آب پز 
 کنید و بگذارید تا آب آن تمام شود. س��پس تکه هاي مرغ را با چاقو برش زده و خاللي 
 خرد کنید. حاال تکه هاي مرغ را با مقداري روغن در تابه تفت دهید. لوبیاها را هم بعد از 

پاک کردن به همان حالت درسته آب پز کنید. 
پیاز را به صورت خاللي ریز کنید و در تابه با مقداري روغن تفت دهید تا طالیي ش��ود. 
لوبیا هایی را که از قبل پخته اید، خرد کرده همراه با تکه هاي مرغ، نمک و فلفل به مواد 
 اضافه کنید و هم بزنیدتا تفت داده ش��وند. در این فاصله فلفل دلم��ه اي را هم نگیني 
خرد کرده و سیر را هم پس از رنده کردن به مواد بیفزایید. حاال تفت دادن را ادامه دهید 
تا مواد طعمشان را به هم بدهند. بعد از آماده شدن مواد، تابه را از روي حرارت بردارید 
و اجازه دهید مخلوط کامال سرد ش��ود. مواد را درکاسه ریخته، تخم مرغ ها را داخل آن 

بشکنید و خوب هم بزنید. االن نوبت اضافه کردن زعفران است.
در پایان یک تاب��ه را روي حرارت قرار داده مقداري روغ��ن در آن داغ کنید. حاال مواد 
کوکو را در تابه بریزید و حرارت را کم کنید و اجازه دهید تا یک طرف آن کامال س��رخ 
شود. سپس کوکو را برش زده و برگردانید تا طرف دیگر هم به همین صورت سرخ شود. 

بعد از حدود 15 دقیقه، شعله را خاموش کرده و کوکو را در ظرف مناسب سرو کنید.

بع��د از برگش��تن از مس��افرت 
یک��ی از س��خت تری��ن کارها 
 جمع کردن وس��ایل مسافرت و 
 مرت��ب ک��ردن خانه اس��ت. با 
 روش ه��ای زی��ر ب��ه س��رعت 
خانه تان را مرتب و وسایلتان را 

جمع کنید.

در خشک کردن لباس هادقت کنيد
 اگر فضایی برای خشک کردن البسه در فضای آزاد ندارید خشک کن ها بهترین گزینه برای 
شما محسوب می شوند  و  اکثر ماشین های لباسشویی امروزی این خاصیت را نیز با خود دارند، 

که با استفاده از آن به راحتی می توانید لباس های خود را خشک نمایید.
برای نم گیری از البسه شسته شده می توانید از رگال های خشک کن یا حوله خشک کن ها در 
داخل فضای حمام یا رختشوی خانه  خود استفاده نمایید، این رگال ها به خوبی می توانند روی 

دیوار تعبیه شوند تا  فضای زیادی  نیز اشغال نشود.
اتوکشى لباس های مختلف را فراموش نکنيد

فضای حمام یا رختشوی خانه خود را برای نظم دهی البس��ه شسته شده که نیاز به اتو کشی 
 دارند آم��اده کنید، با اس��تفاده از رگال ه��ای نظم دهی ب��ه خوبی می توانید البس��ه خود را 

دسته بندی کرده و آنها را برای اتوکشی آماده نمایید.
جای ميز اتو را در دکوراسيون منزل خود بيابيد! میزهای اتو یکی از وسایل پرکاربرد 
اما دست و پا گیر است که می توانید به خوبی از انواع تاشوی  آن در فضای رخت شوی خانه یا 

حتی اتاق خواب خود استفاده کنید و به سادگی به اتوکشی لباس های خود بپردازید.

نحوه مرتب کردن سه سوته خانه،  بعد از مسافرت)2(کوکوي لوبيا سبز

ب��ا گذش��ت زم��ان ه��ر روز ب��ر تع��داد جمعیت 
کره زمی��ن افزوده م��ی ش��ود و به هم��ان اندازه 
ه��م از مت��راژ خان��ه های��ی ک��ه م��ردم در آنها 
زندگی می کنند کاس��ته می ش��ود. دیگ��ر از آن 
خانه ه��ای ویالیی ب��زرگ خبری نیس��ت و اکثر 
 مردم در واحده��ای کوچک س��اختمانی زندگی 

می کنند.

خانه های قوطى کبریتى 

عکس نوشت

رمز پيروزی مردان بزرگ)4( موفقیت 
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