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ایجاد 250 میلیارد تومان 
سود برای ذوب آهن اصفهان

کشف نخستین و کهن ترین 
رد پای دایناسور 
در منطقه شهرضا

رییس جمهور سابق
 17 روز دیگر پای میز محاکمه

اصفهانام�روز: مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان از 
ایجاد 250 میلیارد تومان س��ود برای این شرکت در شش ماه 
نخست سال جاری خبر داد. اردشیر سعدمحمدی در همایش 
بزرگ مدیران و رابطین پدافند غیر عامل اس��تان اصفهان به 

تشریح موفقیت های شرکت ذوب آهن...

اصفهانامروز:برای نخستین بار از رسوبات تریاس باالیی 
ایران اثری از رد پای دایناسورها کشف شد. این رد پا که دارای 
ابعادی نسبتاً کوچک است برای نخستین بار در اردیبهشت ماه 

سال 1390 توسط منصور جاوری و ...

27 خرداد ماه امسال خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در 
رسانه ها منتشر شد. سایت دولت بر انتشار برگه احضاریه نوشته 
بود: »ارس��ال این احضاریه در حالی انجام شده که بر اساس 
اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی  به  اتهام  رییس  جمهور و 

صفحه سوم معاونان  او و وزیران  در مورد ... صفحه چهارم  صفحه دوم 

آغاز جیره بندی آب در 4 شهر کشور؛ هشدار وزارت نیرو به 10 کالنشهر

آغاز تنش آبی در اصفهان
صفحه سوم  اقتصاد

صفحه چهارم  اصفهان

اصفهانامروز:گردشگری درمانی و بهداشتی در سال های اخیر به یکی از پیشرفته ترین بخش های 
صنعت گردشگری جهان تبدیل شده که البته درآمدهای بسیاری را نیز برای کشورهای میزبان به 
ارمغان آورده است. اکنون کشورهای مختلف جهان که در حوزه های بهداشتی، درمانی و پزشکی حرفی 
برای گفتن دارند، موفق شده اند با اندکی برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف 

اجرایی خود، بخش زیادی از بیماران را به سمت خود جذب کنند تا هم برای کشورشان درآمدزایی 
کنند و هم در راستای توسعه و پیشرفت خود تالش های بیشتری انجام دهند. در سال های اخیر، تمایل 
مردم برای تناسب اندام، استفاده از منابع طبیعی و ویتامین ها، کاهش درد، تسلط بر استرس و افزایش 

سالمت روح و روان و جسم بسیار چشمگیر شده است.

گروهرویداد: وزیر خارجه ایران با بیان اینکه پیشرفت در مذاکرات ژنو مطلوب بوده است، 
گفت: با وجود اینکه اختالفاتی میان ایران و 1+5 وجود دارد اما به نتایج مطلوبی دست پیدا 
کرده ایم. محمدجواد ظریف عصر دیروز پس از دومین دور مذاکرات سه جانبه با کاترین اشتون 
و جان کری با بیان اینکه موضوعات مختلفی داریم و اکنون به مرحله تدوین رسیده ایم، افزود: 
روی برخی موضوعات به تفاهم و بر روی برخی موضوعات تفاوت نظر وجود دارد. او ادامه 
داد: به ویژه در میان 1+5 همان طور که در رسانه ها مطرح شده است، تفاوت دیدگاه وجود 
دارد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نیز گفت: 
رایزنی های جدی درباره متن تفاهم نهایی انجام شد ولی مسائلی هست که هنوز مانده و 
باید در مورد آنها مذاکرات بیشتری صورت گیرد. او افزود: مذاکرات بسیار سخت و نفس گیر 

بود که قرار شد به مذاکرات 1+5 با خودشان منوط شود. این مذاکره کننده ارشد کشورمان 
تاکید کرد: آنها دائماً به هماهنگی و مشورت برای تعیین مواضع احتیاج دارند. عراقچی با اشاره 
به جلساتی که دیروز به صورت سه جانبه با فرانسه و چهارجانبه با انگلیس و آلمان داشت 
اظهار داشت: رایزنی های جدی درباره مفاد متن تفاهم نهایی صورت گرفت، مسائلی هست 
که هنوز باقی مانده و باید در مورد آنها مذاکرات بیشتری صورت گیرد. عراقچی در این باره 
که اختالفات تا چه اندازه حل شده و دو طرف به یکدیگر نزدیک شده اند بیان کرد: نمی توانم 
در این موارد صحبت کنم موضوعات جدی است و مواضع هنوز فاصله دارد. اختالفات روی 

برخی موارد کم شده و روی برخی موارد باقی مانده است. 
گزارشکاملمذاکراتژنورادرصفحه2بخوانید...

درآمدزایی 3 برابری توریسم درمانی نسبت به دیگر اقسام صنعت گردشگری

اصفهان قطب توریسم درمانی کشور می شود

وزیر امور خارجه:

اختالف داریم اما به مرحله تدوین
 بیانیه مشترک رسیده ایم

مذاکرات هسته ای ایران و طرف های خارجی در دهمین سال خود در حالی برای پنجمین بار در شهر ژنو سوییس برگزار شد که همه 
نشانه ها حاکی از آن است که دو طرف به توافق نزدیک می شوند گرچه هیچ چیز نهایی نیست

  مدت زمان برگزاری مسابقه از13آبان ماه)آغاز دهمین سال انتشار(تا 23آذرماه )انتشار دوهزارمین شماره روزنامه(
خواهد بود و در هر روز به قید قرعه به یک نفر از خوانندگان جایزه نقدی به مبلغ500000ریال اهدا خواهد شد.

   این مسابقه به منظور انتخاب بهترین مطلب هر شماره روزنامه از نظر مخاطبان طراحی شده است.به همین منظور کد چاپ 
شده درکنار مطلب منتخب خود در هر شماره روزنامه را تا ساعت 24روز انتشار به شماره 30007446 پیامک کنید.

 نتیجه مسابقه هر روز بر اساس قرعه کشی در نسخه چاپی دو روز بعد منتشر می شود.به عنوان نمونه نتیجه مسابقه 
شماره 1973در شماره 1975منتشر خواهد شد،ارائه نسخه چاپی روزنامه در هنگام دریافت جایزه الزم است.

  از هر شماره تلفن همراه در هر روز تنها یک پیامک قابل پذیرش خواهد بود و سایر پیامک ها به صورت اتوماتیک 
توسط سیستم در نظر گرفته نمی شود.

  در روزهای آینده و برحسب استقبال شرکت کنندگان ،بر تعداد و میزان جوایز روزانه افزوده خواهد شد .
 تمامی شرکت کنندگان عالوه بر مسابقه روزانه،در مسابقه ویژه شماره 2000روزنامه که با جوایز ویژه و در روز 

23آذر ماه برگزار می شود، شرکت داده خواهند شد.
 متقاضی��ان حض��ور در بی��ن حامی��ان مس��ابقه می توانن��د در س��اعات اداری ب��ا رواب��ط عموم��ی روزنامه به 

شماره6293750داخلی215تماس بگیرند.

گسترش فرهنگ مطالعه ، بهره مندی از نظرات مخاطبان

مسـابقه روزانه 

www.esfahanemrooz.ir
شماره ارسال پیامک30007446

درارزیابیروزنامهخودمشارکتکنید
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با اسکن QR زیر و درج کد مطلب 
منتخب خود، به صورت خودکار در 

نظرسنجی شرکت کنید 

هر روز یک جایزه
 500000 

ریــالی

برنده مسابقه روز اول)دوشنبه 13 آبان(
سرکار خانم لیال زارع

برنده مسابقه روز سوم )چهارشنبه 15 آبان(
جناب آقای محمدرضا قاسمی

برنده مسابقه روز چهارم)پنجشنبه 16 آبان(
********

برنده مسابقه روز دوم)سه شنبه 14 آبان(
سرکار خانم  آزاده اصالنی
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خبـــرکــــوتاه حاشیه

ـ تهران آتش سوزی در پرواز پکن 

مهارت خلبان جان مسافران را 
نجات داد

رفتارآمریکا در ژنو
 تل آویو را شگفت زده کرد

احتمال میزبانی ایران و قطر
 در جام جهانی 2020

پرواز پنجشنبه شب پکن � تهران لحظاتی پس 
از پرواز با نقص فنی و آتش س��وزی مواجه شد اما 
سرانجام هواپیما با مهارت خلبان در فرودگاه پکن 
به زمین نشس��ت. به گزارش مهر، پ��رواز پکن به 
مقص��د تهران با ش��ماره پرواز 801 که پنجش��نبه 
هفته گذش��ته قرار بود فرودگاه پک��ن را به مقصد 
فرودگاه امام خمینی)ره( ترک کند دچار نقص فنی 
ش��ده و موجب ترس و وحش��ت مسافران شد. این 
هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی قرار 
بود که ساعت 24 به وقت محلی، فرودگاه پکن را 
به مقصد تهران ت��رک کند اما به دلیل نقص فنی 
این پرواز با تاخیر 4 ساعته انجام شد. براساس این 
گزارش، پس از اینکه هواپیما در ساعت 4 صبح از 
باند فروگاه پکن برخاست پس از 20 دقیقه پرواز با 
نقص فنی مواجه شده و یکی از موتورهای هواپیما 
آتش می گیرد. سرانجام خلبان توانست با مهارت، 
هواپیما را دوباره در فرودگاه پکن به زمین بنشاند اما 
این موضوع موجب ترس و وحشت مسافران شده 
و مش��کالتی را برای آنها به همراه داشت. یکی از 
مسافران این پرواز با بیان اینکه این هواپیما با تاخیر 
پرواز داشته بنابراین نقص فنی آن قبل از پرواز هم 
مشخص ش��ده بود، گفت: این هواپیما چند دقیقه 
پس از پرواز، دچار آتش س��وزی شد و تنها مهارت 
خلبان بود که جان مسافران را نجات داد. وی افزود: 
خلبان توانست با وجود نقص فنی، هواپیما را دوباره 
به فرودگاه پک��ن بازگرداند اما این موضوع موجب 
ترس و وحشت مسافران شده و شرایط نامناسبی را 

برای مسافران ایجاد کرده بود.

ی��ک روزنامه چاپ س��رزمین های اش��غالی در 
خ��الل مذاکرات ایران و کش��ورهای 1+5 در ژنو، 
در یادداش��تی اعالم کرد رفتار آمریکا با جمهوری 
اس��المی در این مذاکرات سبب تعجب و شگفتی 
رژیم صهیونیستی شده است. مهر نوشت: جروزالیم 
پس��ت در این یادداشت خود می نویسد: بعد از آنکه 
جان ک��ری، وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال لغو 
تحریم های ایران سخن گفت، برخی از مقامات تل 
آوی��و در گفتگو با رادیو اس��رائیل اعالم کردند که 
رفتار آمریکا با ایران در ژنو سبب شگفتی آنها شده 
است. این مقامات صهیونیستی که با رادیو اسرائیل 
گفتگو می کردند همچنین اعالم کردند اسرائیل از 
مسیر دیپلماتیکی که توسط آمریکا در مذاکرات ژنو 
در پیش گرفته ش��ده و همچنی��ن صحبت از رفع 
جزیی تحریم ها ش��گفت زده شده است. بر اساس 
ای��ن گزارش، گویا در دی��دار روز جمعه جان کری 
و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
کری درباره احتمال لغو برخی از تحریم های ایران 
س��خن گفته و همین امر سبب عصبانیت نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی شده است. هر چند آمریکا 
اع��الم کرده ک��ه تحریم هایی که لغو خواهد ش��د 
چندان چش��مگیر نخواهد بود، اما همین لغو جزیی 
نیز با واکنش تند تل آویو مواجه شده است. سخنان 
رد و بدل شده میان کری و نتانیاهو طوری بود که 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از آن اظهارات 
تن��دی را در خص��وص تواف��ق احتمال��ی ایران و 
کشورهای 1+5 در ژنو بیان داشت. در همین رابطه 
مقامات صهیونیس��تی اعالم کردند که گفتگوهای 
انجام شده میان کری و نتانیاهو بسیار سخت بوده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که جان کری به مدت 
پنج ساعت پشت درهای بسته با محمدجواد ظریف 
و کاترین اش��تون به گفتگو و بررس��ی مفاد توافق 
احتمال��ی پرداخت. هر چند جزییات��ی از مذاکراتی 
که جان کری با کاترین اش��تون، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه ایران، در ژنو داشته منتشر نشده اما روزنامه 
گاردین در گزارش��ی با عنوان »اولین گام توافق« 
مدعی ش��ده اس��ت که ایران و کشورهای 1+5 به 

توافق می رسند.

رییس فدراس��یون بین المللی فوتبال از پیشنهاد 
ایران برای میزبانی از بعضی بازی های جام جهانی 
قط��ر در ایران خبر داد. او حاضر نش��د در حاش��یه 
حضورش در امارات بر روی واقعیت تاریخی خلیج 
ف��ارس مهر تایی��د بزند اما از ن��ام مجعول »خلیج 
ع رب ی« ه��م اس��تفاده نکرد. س��پ بالتر، رییس 
فدراس��یون بین المللی فوتبال که چند روز پیش به 
تهران س��فر کرد، برای دیدن فین��ال جام جهانی 
نوجوانان به امارات س��فر کرد. او در نشستی خبری 
که در امارات برگزار کرد، سخنان جالبی را بر زبان 
آورد. به نوش��ته روزنامه  ایالف عربستان، بالتر در 
نشستی خبری از پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران 
برای همکاری با قطر در راستای برگزاری بعضی از 
بازی های جام جهان��ی 2022 در ایران خبر داد. به 
نوشته این روزنامه  عربس��تانی قرار است که بالتر 
وارد قطر ش��ود تا در این باره با س��ران فدراسیون 
فوتبال مش��ورت کند. بالتر در این نشست خبری، 
گفت: فدراسیون فوتبال ایران چهارشنبه گذشته به 
من پیش��نهاد داد تا بعضی از بازی های جام جهانی 
قطر در ورزشگاه های ایران برگزار شود. پیش از این 
هم امارات چنین درخواستی را به فیفا داده بود.    

داوود احمدی نژاد گفت که برادرش، محمود احمدی نژاد 
هم اکنون در ساختمان الدن نیست. به گزارش ایسنا، داوود 
احمدی نژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش 
که چرا برادرتان محمود احمدی نژاد در هیچکدام از مراسم 
مربوط به مرحوم عس��گراوالدی شرکت نکرد و آیا این 
بدان معناست که گله ای دارد؟ پاسخ داد: من خبر ندارم. 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از جلسات 
محمود احمدی نژاد در ساختمان الدن خبر دارید؟، اظهار 
کرد: ایشان االن در الدن هم نیستند، به سالمتی؛ راحت 
باشید. گویا از الدن رهایشان کردند. خبرنگاران از داوود 
احمدی نژاد پرسیدند که این صحبت شما به چه معناست؟ 
یعنی ایش��ان را بیرون کردند؟ که وی پاسخ داد: گفتند 

ساختمان الدن را برای مأموریت قبلی نیاز داریم.  

احمدی نژاد را از ساختمان الدن 
بیرون کردند؟

شهادت دو تن از فرماندهان 
سپاه در حین ماموریت

تصویب طرح رسیدگی
 به اموال مسئوالن

یونسی: نباید منتقدان دولت را 
تندرو نامید

گزارش

اصفهانام�روز: قرار بود مذاکرات ای��ران و 1+5 در ژنو 
س��وییس، دو روزه باشد ولی در طول این مدت چه گذشت 
که قرار شد گفت وگو ها به روز سوم بکشد؟ این سوالی است 
که هیچ کس به جز مذاکره کنندگان و دولت هایشان خبری 
از آن ندارد. تحوالت ژنو به حدی مهم بوده که در میانه روز 
دوم مذاکرات، وزرای امور خارجه شش کشور طرف مذاکره 
اعالم کردند که با شتاب به ژنو خواهند شتافت و جان کری، 
وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیداری پنج ساعته با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران برگزار کرد. دیداری که تمدید 
شد و دیشب باز هم یک جلسه مشترک برگزار شد. افرادی 
که دیپلماس��ی می دانند، متوجه هستند که مالقاتی تا این 
اندازه طوالنی معانی مختلف��ی دارد. از جمله اینکه طرفین 
همدیگر و اختیارات شان را »باور« دارند، درصدد رسیدن به 
»نتیجه« هستند و از تشریفات و کلیات عبور کرده و در حال 
چانه زنی بر سر »جزییات« هستند. هر چند که مذاکرات، بر 
اس��اس توافقات صورت گرفته، محرمانه است اما از برخی 
کنش و واکنش ها می توان گمانه زنی هایی را داشت. از جمله 
اینکه برخی از اعضای کنگره آمریکا که به ش��دت با البی 
صهیونیست ها در ارتباط اند، درصدد تصویب طرحی برآمده اند 
که هر گونه تخفیفی در تحریم های ایران را از حدود اختیارات 
رییس جمهور ایاالت متحده خارج و به کسب مجوز از کنگره 
محدود می کند. همچنین نتایاهو نیز خشم خود از مذاکرات را 
اعالم کرده و گفته که تل آویو به توافقات ژنو پایبند نخواهد 
بود. برخی مذاکره کنندگان نی��ز گفته اند که امکان دارد در 
پایان مذاکرات به بیانیه مشترک برسند و یا حتی توافقی را 

امضا کنند.
  حکمت رهبری، پشتیبان تیم مذاکره کننده

چند روز پیش از عزیمت مذاکره کنندگان ایرانی به ژنو، 
مقام معظم رهبری در س��خنانی صریح، تیم مذاکره کننده 
ایران��ی را »فرزن��دان انقالب« خواندند ک��ه در حال انجام 
»مأموریت« هستند و هیچ کس حق تضعیف شان را ندارد. 
آن سخنان یک روز قبل از برگزاری مراسم 13 آبان ایراد شد 
ولی قطعاً تاریخ مصرف سخنان ایشان، 24 ساعته و صرفًا 
ناظر به آن مراسم نبود بلکه فراتر از آن، مذاکرات دیپلماتیک 
کشورمان در پروسه هسته ای را هدف قرار داده بودند. اینک 
با توافقات احتمالی که می تواند در ژنو به دس��ت آمده باشد، 
می توان به حکمت سخنان چند روز قبل رهبر معظم انقالب 
پی برد و آن را پشتوانه توافقات احتمالی پیش رو دانست. آن 
سخنان، نه تنها برای مذاکره کنندگان ایرانی دلگرمی بود، 
بلکه حامل این پیام به طرف های خارجی مذاکره نیز بود که 
تیم ایران با اختیارات کامل به میدان آمده و می توانند روی 
حرف شان حساب کنند. به هر حال، آنچه در ژنو رخ داده، با 
تمام مذاکرات قبلی هسته ای در سال های اخیر تفاوت بنیادی 
دارد و آن طور که از شواهد و قرائن استنباط می شود، این بار 

در نتیجه نیز شاهد واقعه ای مهم خواهیم بود.
  از کارشکنی فرانسه تا دیدار مستقیم ظریف و 

جان کری
تا ظهر دیروز، مذاکرات به خوبی پیش می رفت. اما ناگهان 
بی بی سی خبر داد که فرانسه در حال کارشکنی در مذاکرات 
اس��ت. المانیتور هم به نقل از یک دیپلمات ارشد، فرانسه را 
»ناراحت بزرگ« در آستانه توافقات نامید. این شبکه اعالم 
کرد که متن پیش نویس مورد توافق گروه 1+5 قرار گرفته 
بود بود و در جلسه سه جانبه بین ظریف، اشتون و کری نیز 
پیش��رفت قابل مالحظه ای بوجود آمده بود، اما فرانسوی ها 
می گویند این متن مورد قبول ما نیس��ت! عراقچی، مذاکره 
کننده ارش��د جمهوری اس��المی ایران نیز اعالم کرده که 
احتمال دارد این مذاکرات به دور بعد بکش��د. او اعالم کرد 
که هنوز ش��کاف هایی بین مذاکره کنندگان وجود دارد ولی 
پیشرفت های خوبی هم حاصل شده است. سخنگوی رژیم 
صهیونیستی هم به مانند گذشته تاکید کرد که اسراییل نگران 
لغو تحریم های ایران است. او گفت: ایران می خواهد حفره ای 
در نظام تحریم ها ایجاد کند و سپس خودش را از آن برهاند. 
این در ش��رایطی بود که دور دوم مذاکرات ظریف، اش��تون 
و کری عصر دیروز پش��ت درهای بسته آغاز شد و همانند 
مذاکرات دور نخست، مدتی طوالنی به درازا کشید. در همین 
حین بود که وزیر خارجه انگلیس هم اعالم کرد که مذاکرات 
جاری در ژنو درباره موضوع هس��ته ای ایران پیشرفت های 
بسیار خوبی داشته و این پیشرفت های خوب همچنان ادامه 

دارد.

  یک صدایی تندروها در تل آویو و تهران!
مذاکرات هسته ای ایران و طرف های خارجی در دهمین 
س��ال خود در حالی برای پنجمین بار در شهر ژنو سوییس 
برگزار شد که همه نشانه ها حاکی از آن است که دو طرف به 
توافق نزدیک می شوند گرچه هیچ چیز نهایی نیست. اما در 
این میان نکته قابل تامل وجود دارد و آن هم مخالفت های 
مشابه علیه توافق احتمالی، در تل آویو و تهران است. اکنون 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از یک سو و بخشی از 
سیاسیون در ایران به شدت علیه توافق احتمالی میان تهران و 
1+5 سخن می گویند و به دنبال اعمال فشار برای جلوگیری 
از چنین توافقی هستند. ایران و گروه 1+5 دیروز در شهر ژنو 
سومین روز مذاکرات را پشت سر گذاشتند و هر دو طرف هم 
از بروز پیشرفت در مذاکرات و نزدیک شدن به نتیجه سخن 
می گفتند. حال ممکن است به نتیجه رسیده باشند یا مقدمات 
آن را فراهم کنند. کشورهای عضو 1+5 مدام از بروز پیشرفت 
در مذاکرات سخن می گویند و این در حالی است که مقامات 
اسرائیلی به شدت علیه این مذاکرات موضع گیری دارند. در 
جدیدترین موضع گیری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
در سومین گفتگو طی 24 ساعت با جان کری، وزیر خارجه 
امریکا تالش کرد تا واش��نگتن را از تواف��ق با ایران بازدارد. 
سومین گفتگوی جان کری و نتانیاهو زمانی صورت گرفت 
که کری در س��فری غیرمترقبه و از قبل پیش بینی نشده 
س��فر خود به خاورمیانه را تغییر داد و تصمیم گرفت از اردن 
به سمت ژنو پرواز کند اما در میانه راه در فرودگاه بن گوریون 
ت��ل آویو توقف کرد و دی��داری کوتاه در فرودگاه با نتانیاهو 

انجام داد. نتانیاهو نیز برخالف تشریفات و آداب دیپلماتیک، 
خود شخصاً به فرودگاه رفت تا با وزیر خارجه آمریکا دیدار و 
گفتگو کند. نتانیاهو در حاشیه این دیدار با عصبانیت زیاد به 
خبرنگاران گفت: اسرائیل کاماًل مخالف توافق مورد مذاکراه 
میان ایران و گروه 1+5 در ژنو اس��ت و تعهدی نس��بت به 

آن ندارد.
  در تهران چه می گذرد؟

در این سو، در تهران نیز صداهای خشمگین و ناراضی از 
توافق احتمالی میان ایران و گروه 1+5 بلند شده است. روزنامه 
کیهان دیروز در واکنش به احتمال توافق در ژنو میان ایران و 
گروه 1+5 آن را به س��راب تشبیه کرد و نوشت: »اردوکشی 
غیرمنتظره وزرای خارجه آمریکا و فرانسه و انگلیس به ژنو و 
اظهارنظر مقامات رسمی این کشورها درباره مذاکرات در حال 
انجام میان ایران و گروه 5+1 زمینه قابل قبولی برای نتیجه 
مثبت مذاکرات باقی نمی گذارد.« این در حالی است که سفر 
وزیران خارجه 1+5 به ژنو برای حضور در مذاکرات هسته ای 
ایران برنامه ریزی شده نبود اما اینکه این وزیران خارجه تصمیم 
می گیرند با تغییر برنامه های معمول خود به چنین سفری دست 
بزنند، یک نشانه مثبت برای امکان توافق با ایران است و نه 
منفی، چرا که اگر قرار بود توافقی ایجاد نشود چه ضرورتی برای 
س��فر وزیران خارجه 1+5 به ژنو بود؟ ضمن آن که هر گونه 
توافقی در این سطح، حتماً با رهبری نظام هماهنگ می شود. 
در همین ارتباط، اظهارات و موضع گیری های مقامات ارشد 
اس��رائیل و آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران، کامال با هم 
متفاوت شده است. از یک سو اسرائیل کاماًل این توافق را رد 
می کند و از سوی دیگر، آمریکا و اروپا به چنین توافقی خوشبین 
هستند. این در حالی است که همیشه مخالفان داخلی توافق 
هسته ای در ایران، اظهارنظرها و عملکرد مقامات اسرائیلی را 
به عنوان شاخصی برای مثبت و منفی بودن عملکرد مقامات 
ایرانی می دانس��تند اما هم اکنون به ط��رز عجیبی، مواضع 
افراطیون در تل آویو و تهران مشابه شده و البته دلیل آن نیز 

قابل درک است.
در تهران مخالفان توافق هس��ته ای با ش��نیدن هر صدا و 
زمزمه ای برای حل این مس��ئله، صدای خود را باال می برند و 
تالش ها و فشارها را برای کارشکنی و ناتمام ماندن این توافق به 
کار می گیرند. مخالفان داخلی توافق هسته ای در ایران نگران از 
دست دادن منافع گسترده خود ناشی از تحریم ها هستند. کاهش 
تحریم ها علیه ایران نه تنها قدرت اقتصادی بلکه از نقش آفرینی 
سیاسی آنها نیز می کاهد. نکته جالب تاریخ این است افرادی که در 
تهران و تل آویو، بلندترین فریادها را بر سر یکدیگر سر می دهند، 

امروزه در برابر توافق هسته ای احتمالی 
ایران و گروه 1+5، مواضع مش��ابهی 
دارند و هر دو در برابر توافق هسته ای 

خشمگین شده اند.   

سنگین ترین مذاکرات هسته ای در 10 سال گذشته

سرانجام مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو چه شد؟

سرهنگ عبدا... پور جانشین فرمانده لشکر 3 حمزه 
سیدالشهدا)ع( و یکی از همراهان وی، در سانحه ای که 
حین انجام ماموریت رخ داد به فیض عظیم شهادت نائل 
ش��دند. به گزارش ایسنا، خودرو حامل سرهنگ پاسدار 
محمد عبدا... پور، جانش��ین فرمانده لشکر 3 حمزه سید 
الشهدا)ع( در حین انجام ماموریت و بازدید از یگان های 
عملیاتی این لش��کر در ارتفاعات شمال غرب و منطقه 
قندیل به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی و لغزندگی 
سطح جاده منحرف شد و به دره سقوط کرد. در اثر این 
سانحه سرهنگ عبدا... پور جانشین فرمانده لشکر 3 حمزه 
سیدالشهدا)ع( و سروان پاسدار سجاد جباری از فرماندهان 

یگان های عملیاتی لشکر به شهادت رسیدند. 

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از حمایت 
رییس جمهور از طرح رس��یدگی به اموال مس��ئوالن و 
تصویب این طرح در جلس��ه هیات وزی��ران خبر داد. به 
گ��زارش مهر، محمد دهقان همچنین از تصویب طرح 
رسیدگی به اموال مسئوالن در جلسه هیات دولت خبر داد. 
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: 
حجت االسالم پورمحمدی وزیر دادگستری در جلسه اخیر 
این کمیسیون از حمایت رییس جمهور از طرح رسیدگی 
به اموال مسئوالن که در حال حاضر در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است خبر داد و افزود هیات وزیران این طرح 
را به تصویب رساند. دهقان گفت: تا آنجایی که من خبر 
دارم رییس قوه قضاییه هم با این طرح موافق است. البته 
علی رغم شبهه ای که آیت ا... آملی الریجانی داشت مبنی 
بر اینکه تعداد مسئوالن مد نظر در این طرح توسعه پیدا 
کرده و شاید طرح از لحاظ اجرایی با مشکل مواجه شود، اما 
پس از جلسات متعدد با وی در نهایت رییس قوه قضائیه 

نیز موافقت خود را با این طرح اعالم کرد.

دستیار رییس جمهور درباره تندرو و افراطی نامیدن 
منتقدان دولت گفت: هیچ وقت نباید به منتقدین تندرو 
گفت. او معتقد اس��ت که انتقادها از حضور دوشغله ها 
و چندش��غله ها در دولت درست است. علی یونسی در 
خصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه نباید به این 
زودی از دولت انتقاد شود، گفت:  نه؛ انتقاد کنند. دروغ 
و تهمت نزنند ولی انتقاد کنند. وی افزود: وجود ضعف، 
طبیعی است و در این زمینه باید از دولت انتقاد شود. اما 
باید تفاوتی بین تحقیر، تضعیف، اهانت و دروغ گویی با 

انتقاد سازنده هم وجود داشته باشد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه وزیر 
پیش��نهادی وزارت ورزش و جوانان از جنس ورزش اس��ت 
گفت: به احتمال قریب به یقین س��جادی موفق به کس��ب 
رأی اعتماد از مجلس می ش��ود. به گزارش فارس، محسن 
علیمردانی با اش��اره ب��ه معرفی وزیر پیش��نهادی دولت به 
مجلس برای تصدی وزارت ورزش و جوانان اظهار داش��ت: 

وزیر پیشنهادی برنامه های خود را به 
نمایندگان مجلس ارائه کرده  است. 
وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی از 
داخل مجموعه ورزش است، اضافه 
کرد: س��جادی س��ال ها در ورزش 
کش��ور فعالیت کرده و با همه زوایا 
و مش��کالت این عرصه آش��نایی 
دارد. نماین��ده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: به نظر می رسد سجادی برای 

کس��ب رأی از مجلس شورای اس��المی مشکل خاصی را 
نداشته باش��د. عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه دولت بعد از چند بار باالخره شخصی 
از جنس ورزش را برای کس��ب أاعتماد برای این وزراتخانه 

معرفی کرده اس��ت، تصریح کرد: به احتمال قریب به یقین 
س��جادی موفق به کس��ب رأی اعتماد بشود. علیمردانی در 
پاس��خ به سئوالی در مورد مطرح شدن بحث استیضاح وزیر 
صنعت و معدن در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: باید به 
اص��ل احتمال بروز خطا در عملکرد همه مردم از جمله وزرا 
توجه شود. وی به همه گیر بودن بحث های غیر کارشناسی 
در ایران اش��اره و تصریح کرد: باید 
ب��ا پرداختن علمی ب��ه بحث های 
کارشناسی از اشتباهات پیشگیری 
ش��ود. نماینده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه یک ماه برای ارزیابی عملکرد 
یک وزیر زمان مناس��بی محسوب 
نمی شود، تصریح کرد: ایراد گرفتن 
در کار بسیار راحت تر از عمل کردن 
است. عضو کمیس��یون اجتماعی 
مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه می توان از خطاهای 
کوچک گذش��ت و اجازه فعالیت به افراد را داد، تصریح کرد: 
استیضاح وزیر در مدت زمان مورد نظر فقط زمانی جایز است 

که خطای رخ داده خیلی بزرگ تر از این موارد باشد.   

پیمان حاج محمود عطار، شاکی پرونده پالیزدار گفت: موضوع 
این پرونده شکایت از مرتضوی دادستان سابق تهران به اتهام افترا 
و نشر اکاذیب است. به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: برغم آنکه 
تمام دستگیرشدگان پرونده پالیزدار ازاتهام تشکیل باند ضد امنیتی 
در دادگاه بدوی و تجدیدنظر تبرئه شدند و چهار سال از این مساله 
گذشته اما مرتضوی در الیحه ارایه شده به دادگاه کهریزک ما را به 
عنوان باند گروه پالیزدار معرفی کرد. حاج محمود عطار درباره ادعای 
مرتضوی مبنی بر اینکه حفاظت اطالعات قوه قضاییه در گزارشات 

خود به باند پالیزدار اشاره کرده است، 
گفت: این ادعای وی کامال غیرواقع 
اس��ت زیرا پالیزدار تمام فعالیت های 
خود اعم از مصاحبه علیه افراد یا خارج 
کردن اسناد سازمان بازرسی یا گرفتن 
رونوشت از اسناد را به تنهایی انجام داده 
و من و سایرین دخالتی در آن نداشتیم 
به همین جهت از همه اتهامات تبرئه 
شدم. شاکی دادستان سابق تهران در 
پرونده پالیزدار افزود: برغم همه اینها، 

مرتضوی در مصاحبه اخیر خود با رسانه ها به بازداشت غیرقانونی 
ما و نگهداری در سلول انفرادی اقرار کرده و این شگفت آور است 
که مرتضوی در مسایل مختلف اقدام غیرقانونی می کند و آنها را 
برای خود افتخار و خدمت می داند. حاج محمود عطار گفت: هرچند 
دادگستری اقدام به رسیدگی به تخلفات مرتضوی کرده اما متاسفانه 

رسیدگی به این تخلفات با تاخیر انجام و مماشات می شود. وی 
با بیان اینکه مرتضوی در رابطه با این پرونده بارها به دادس��رای 
کارکنان دولت احضار ش��ده و هر مرتبه به بهانه ای از حضور در 
دادسرا امتناع کرده است، گفت: برخالف اظهارات مرتضوی مبنی 
بر اینکه برای نخستین بار به صورت کتبی و رسمی احضار شده 
است؛ دادسرا پیش از این دو مرتبه به صورت کتبی وی را احضار 
کرد بود. شاکی مرتضوی در پرونده پالیزدار درباره آخرین وضعیت 
این پرونده، گفت: در آخرین جلسه بازپرسی قرار شد الیحه های 
دفاعیه خود را به دادس��را ارایه کنیم و 
منتظر تصمیم بازپرس پرونده باشیم. 
حاج محمود عطار گفت: الیحه ای را 
تنظیم کرده ایم که طی روزهای آینده 
به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت 
تقدیم می کنیم و منتظر الیحه دفاعیه 
مرتضوی می مانیم. به گفته وی شعبه 
15 دادس��رای کارکن��ان دولت هیچ 
قراری را برای مرتضوی در این پرونده 
صادر نک��رده اما مرتضوی در آخرین 
جلسه بازپرسی باالخره برگه بازجویی را پر کرد که این امر یک گام 
به جلو محسوب می شود. حاج محمود عطار گفت: هرچند در این 
جلسه مرتضوی آدرس دفتر وکیل خود را برای ابالغ اوراق قضایی 
به دادسرا اعالم کرد تا بهانه ای برای ابالغ اوراق قضایی نداشته 

باشد اما باز هم آدرس منزل جدید خود را نداد.   

شاید وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود

احتمال باالی رای مثبت مجلس به وزیر 
پیشنهادی ورزش

مرتضوی برگه بازجویی را پر کرد، اما...
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آگهی مفقودی
بیم��ه نام��ه، کارت س��وخت، برگ س��بز، س��ند 
مالکی��ت، کارت خ��ودرو روآ به ش��ماره انتظامی 
675س32- ای��ران 13 م��دل 1385 ب��ه نام 
عاطفه سادات طاهری فرزند سید حبیب ش.ش 
7451 ص��ادره از اصفهان مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 784ی88- 
ایران 13 به شماره موتور 14190012388 و شماره 
شاس��ی NAAP03ED9BJ506722مدل 1390 به 
نام میهن امرالهی کوپائی فرزند محمد حس��ن ش.ش 
81 صادره از کوهپایه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
کارت هوشمند رانندگان حرفه ایي بشماره 
1803731 متعل��ق به اینجان��ب ابراهیم 
سهرابي فرزند قدرت اله مفقود گردیده از 

درجه اعتبارساقط مي باشد

آگهی مفقودی
کارت هوشمندناوگان بشماره 2034233 
انتظام��ي                                بش��م���اره  فوت��ون  کامی��ون 
648 ع 35  ای��ران 73 مفق��ود گردیده از 

درجه اعتبارساقط مي باشد

27 خرداد ماه امسال خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در رسانه ها منتشر 
شد. سایت دولت بر انتشار برگه احضاریه نوشته بود: »ارسال این احضاریه در 
حالی انجام شده که بر اساس اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی  به  اتهام  رییس  
جمهور و معاونان  او و وزیران  در مورد جرایم  عادی  با اطالع  مجلس  ش��ورای  
اسالمی  در دادگاه های  عمومی  دادگستری  انجام  می  شود. سوال اینجاست که 
چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطالع نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی رسیده و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است 
یا خیر؟« احمدی نژاد نخس��تین رییس جمهوری اس��ت ک��ه پس از پیروزی 
انقالب به دادگاه احضار شده است. در آن زمان اعالم شد که این احضاریه با 
ش��کایت علی الریجانی، رییس کمیسیون اصل 90 و یعقوب خلیل نژاد علیه 
احمدی نژاد ارس��ال شده است. ارسال این احضاریه پس از انتخاب پرشور 24 

خرداد با واکنش هایی رو به رو شد و برخی ارسال احضاریه در آن مقطع زمانی 
و رسانه ای شدن آن را کاری ناشایست می دانستند. رییس مجلس نخستین 

فردی بود که به این موضوع واکنش نشان داد 
و در صحن مجل��س گفت: مطلب را به گونه 
ای منعکس کردند که شکایت رییس مجلس 
است، در حالی که ما شکایت شخصی نداریم 
و ممکن اس��ت کمیسیون اصل 90 تخلفی را 
طبق قانون ب��ه دادگاه ارجاع داده باش��د و یا 
یکی از کمیس��یون تخصصی طبق ماده 226 
آیین نامه موضوعی را ب��ه صحن علنی آورده 
باش��د و ب��ا رای مجلس این موض��وع به قوه 
قضاییه ارجاع داده ش��ود. انعکاس این مسائل 
خالف واقع اس��ت و به موقع نیس��ت و معلوم 

است که شیطنتی در این کار بوده است. سخنگوی قوه قضاییه  هم در واکنش 
به احضار احمدی نژاد گفت: مس��ئوالن ق��وه قضاییه از احضار رییس جمهور 
به دادگاه اطالعی نداش��تند. کج سلیقگی شده است. آیت ا... آملی الریجانی، 
رییس ق��وه قضاییه نیز درباره احضار رییس جمهور به دادگاه کیفری اس��تان 
تهران، گفت: وقتی مسوولین نظام مورد شکایت خصوصی افراد قرار می گیرند 
دس��تگاه قضایی نمی تواند رس��یدگی نکند. پرونده هم مربوط به االن نیست 

بلکه از س��ال 88 به بعد این مس��اله مطرح بوده و س��یر طوالنی پیدا کرده و 
به لحاظ صالحیت در دیوان عالی کش��ور رفته و به اینجا رس��یده اس��ت. با 
این حال، پس از احضار احمدی نژاد به دادگاه 
شاهد واکنش س��ریع دولت به موضوع بودیم 
و الیحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری از 
سوی دولت به مجلس فرستاده شد. همچنین 
احمدی نژاد طی نام��ه ای به رحیمی،  معاون 
اول رییس جمهور خواس��تار حفظ اس��تقالل 
کانون وکالی دادگس��تری ش��د. با روی کار 
آمدن دول��ت روحانی بحث انتقال 16 میلیارد 
تومان به حساب دانشگاه ایرانیان مطرح شد و 
رسانه از تشکیل پرونده جدیدی برای رییس 
جمهور س��ابق در این ب��اره خبر دادند. قاضی 
محس��ن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری اس��تان تهران هم درباره آخرین 
وضعیت این پرونده گفت: همانطور که پیش از این اعالم شده بود پنجم آذر 
به این ش��کایت در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود و 
تاکنون زمان محاکمه تغییر پیدا نکرده است. وی افزود: در خصوص ماجرای 
16 میلیارد تومان نیز کیفرخواس��تی به دادگاه کیفری ارسال نشده است و در 

جریان آن نیستم.   

رییس جمهور سابق
 17 روز دیگر پای میز محاکمه
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بـــــازار فوالد

بهترین ADSL را از کدام 
شرکت ها بگیریم؟

اصفهانامروز: مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان از 
ایجاد 250 میلیارد تومان سود برای این شرکت در شش ماه 
نخست سال جاری خبر داد. اردشیر سعدمحمدی در همایش 
بزرگ مدیران و رابطین پدافند غیر عامل استان اصفهان به 
تشریح موفقیت های ش��رکت ذوب آهن پرداخت و گفت: 
انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه کش��ور، استاندارد برتر 
محصوالت، رکوردهای تولیدی و روابط عمومی برتر از جمله 
موفقیت های یک ماه اخیر این شرکت بوده است. وی اظهار 
داشت: در شش ماه نخست سال جاری بیش از 250 میلیارد 
تومان برای ذوب آهن سود ایجاد شده که با کسر مالیات 201 
میلیارد سود خالص است و به یقین در شش ماهه دوم وضعیت 
بهتر خواهد بود. وی افزایش نرخ سود سهام ذوب آهن در چهار 
ماه پیش، از 284 تومان به 380 تومان در شرایط فعلی را یادآور 
ش��د و با اشاره به برخی مشکالت موجود در فروش و رکود 
حاکم بر بازار گفت: باید همه بدانیم ش��رایط سخت است و 
در شرایط باید سخت توانمندی های خود را نشان دهیم. سعد 
محمدی تصریح کرد: خوشبختانه پوالدمردان و سخت کوشان 
ذوب آهن در همه سطوح و رده ها، نشان دادند که با عشق و 
همدلی و همت می توان برای رشد و شکوفایی این بخش 

مهم صنعت و اقتصاد کشور تالش کرد.

اصفهانامروز: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
جمع معاونین و مدیران این شرکت با تأکید بر بومي سازي 
و استفاده از توان تولید کنندگان داخلي اظهار داشت: شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با همکاري و همراهي کارکنان خود 
توانسته صحنه بروز تالش هاي هدفمند باشد. محمدمسعود 
سمیعی نژاد افزود: این شرکت امروز به عنوان مادر صنایع و 
یک شرکت ملي باعث شده تا با تبیین بومي سازي و حمایت از 
تولید کنندگان داخلي زمینه اشتغال و بهبود روند توسعه صنایع 
را به سهم خود، رقم زند. مدیرعامل بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد خاورمیانه کاهش هزینه ها و توجه به وضعیت اقتصادي 
موجود کشور را از مهمترین دغدغه هاي مدیران و کارکنان 
این بنگاه اقتصادي برشمرد و افزود: فوالد مبارکه بر اساس 
تفکر سیستمي شکل گرفته و تمامي فعالیت هاي آن نیز بر 
این اصل استوار است؛ این مهم به یاري کارکنان آمده تا براي 
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده قدم بردارند و نقاط ضعف 
خود را شناس��ایي کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن در پي 

رفع آن برآیند.

در شش ماه نخست سال جاری رقم خورد
ایجاد 250 میلیارد تومان سود 

برای ذوب آهن اصفهان

محمدمسعود سمیعی نژاد مطرح کرد
فوالد مبارکه اصفهان، صحنه 

بروز تالش هاي هدفمند

اقتصاد

گزارش

تنش آبی، س��رانجام نخس��تین 
تاثیرات خود را بر شهرهای کشور 
گذاش��ت و آب را در چهار شهر جیره بندی کرد. هفته پیش، 
وزیر نیرو هشدارهای نیمه رسمی در مورد شرایط بحرانی آب 
در استان های مختلف کشور را تایید کرد. حمید چیت چیان که 
تا پیش از این س��عی کرده  بود شرایط را بحرانی جلوه ندهد، 
س��رانجام اعتراف کرد که وضعیت منابع آبی در کش��ورمان 
به هیچ عنوان مطلوب نیس��ت و بای��د در انتظار باال گرفتن 
تنش های آبی در کشور بود. اکنون نیز، آنگونه که یک مسئول 
عالی رتبه وزارت نیرو اعالم کرده، ساکنان 10 کالنشهر هشدار 
صرفه جویی دریافت کرده اند و چهار شهر نیز نخستین اقدامات 
مربوط به جیره بندی آب را انجام داده اند. حمیدرضا تشیعی که 
به عنوان معاون نظارت و بهره برداری آبفای کش��ور فعالیت 
می کند، از بروز تنش آبی در 516 شهر کشور خبر داده و به 10 
کالنشهر از جمله اصفهان نیز هشدار داده است. شرایط حتی 
به اندازه ای بحرانی شده که ستاد بحران خشکسالی در کشور 
تشکیل شده تا نظارت دقیقی بر بروز اثرات خشکسالی داشته 
باشد. از سوی دیگر، چهار شهر در استان های کرمان، سیستان 
و بلوچس��تان و گیالن نوبت بندی آب را اعمال کرده اند و به 
نظر می رسد به تدریج شهرهای دیگری نیز به این فهرست 

افزوده شوند.
  بحران پشت سدهای بی آب

آنگونه که مسئوالن وزارت نیرو اعالم کرده اند، اکنون 
516 ش��هر کش��ور با تنش آبی روبه رو ش��ده اند. بحران 
خشکس��الی نیز وارد سیزدهمین س��ال مستمر خود شده 
و ش��رایط را بدتر از بد کرده اس��ت. اکنون ش��هرها 44 
ه��زار لیتر و روس��تاها نیز 10 هزار لیت��ر کمبود آب دارند 
که مجموع این کس��ری، کمب��ود 54 هزار لیتر بر ثانیه را 
ایجاد می کند. از س��وی دیگر، کاهش میزان روان آب ها 
س��بب شده تا سدهایی وجود داشته باشند که کمتر از 30 
درصد حجم واقعی خود ذخیره آب دارند. سدهای اکباتان، 
15 خرداد، استقالل و سفیدرود از جمله این سدها هستند. 
بحرانی ترین وضعیت س��دهای کش��ور نیز متعلق به سد 
زاینده رود اس��ت که ذخیره آن اکنون به 10 درصد رسیده 
و مسئوالن نیز دیگر می دانند که وضعیت آسانی را پیش 
رو ندارد. آمارها هم نشان می هد که کالنشهرهای تهران، 
همدان، مشهد، اصفهان، شیراز، اراک، یزد، قم، زاهدان و 
ایالم با تنش آبی روبه رو شده اند و باید مدیریت تقاضای 

آب داشته باشند. 

  به بارش باران امیدوار باشیم؟
وضعیت سفره های آب زیرزمینی، سدها و چاه های تامین 
کننده آب در کشور در حالی به شرایط هشدار رسیده که بسیاری 
از کارشناسان و مسئوالن اعتقاد دارند فقط باید دعا کنیم باران 
ببارد. اما آنگونه که سازمان هواشناسی اعالم کرده، میزان بارش 
باران نیز همانند سال های پیش اندازه ای طبیعی و معمول خواهد 
داشت و به بیشتر از سال گذشته نخواهد رسید. مدیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران یکی از این کارشناسان است که سال آبی 
جاری را به لحاظ وضعیت بارش ها، سالی نرمال پیش بینی می کند. 
محمد حاج رسولیها با اشاره به اینکه حجم روان آب های کشور در 
مقایسه با دوره دراز مدت 46 درصد کاهش یافته است، می گوید: 
در چنین شرایطی، برای تامین آب شرب محدودیت هایی وجود 
داشته اما با سیاست هایی که اجرا شد، در بیشتر نقاط پرجمعیت آب 
موردنیاز تامین شده است. او ادامه می دهد: در فصل پاییز فقط 25 
درصد بارش های کل سال رخ می دهد و در زمان کنونی بارش ها 
شش درصد در مقایسه با دراز مدت کاهش یافته است؛ البته در 
س��ال آبی جاری در پنج حوضه از شش حوضه اصلی آبریز )به 
غیر از حوضه خلیج فارس و دریای عمان( شرایط نرمال بارندگی 
پیش بینی شده و امسال از لحاظ میزان بارش، سال خشکی را 
نخواهیم داشت. صحبت های حاج رسولیها هم امیدوار کننده است 
و هم بذر ناامیدی را در دل ها می نشاند. از یک سو می توانیم برای 
امسال نا امید نباشیم و اطمینان داشته باشیم که آب تامین می شود 
و از سوی دیگر، باید با دلشوره و اضطراب برای سال  آینده انتظار 
بکشیم و دعا کنیم بار دیگر خشکسالی دامن گیر کشورمان نشود.

  خشکسالی، اصفهان، جیره بندی آب
»م��ردم صرفه جویی نکنن��د، آب اصفه��ان جیره بندی 
می ش��ود.« این، هش��داری ترین جمله ای است که از سوی 
مسئوالن اصفهانی به گوش می رسد. منصور شیشه فروش، 
مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان اصفه��ان یکی از همین 
مسئوالن است که تاکید دارد »برای خروج از بحران کم آبی، 
مردم باید همکاری مناسبی در صرفه جویی مصرف آب داشته 
باشند.« او احتمال جیره بندی آب در اصفهان را بسیار باال می داند 
و می گوید: »به دلیل بحران کم آبی اصفهان، در صورت عدم 
صرفه جویی در مصرف، احتمال جیره بندی آب در پاییز وجود 
دارد.« شیشه فروش از وضعیت بحرانی سد زاینده رود سخن 
می گوید: »در حاضر حجم س��د زاین��ده رود حدود 80 درصد 
نسبت به بلندمدت کاهش یافته و با صرفه جویی 20 درصدی 
مردم در مصرف آب، مجبور به جیره بندی نخواهیم شد.« او 
با تاکید بر اینکه گرمای هوا در تابستان امسال سبب افزایش 

میزان تبخیر آب در استان اصفهان شد، می گوید: »به دنبال 
پیش بینی بارش ها در اواخر آبان امسال، به احتمال زیاد بحران 
تا حدودی برطرف می شود؛ اما باز هم در ستاد خشکسالی قرار 
شده در حال حاضر آب موجود مدیریت شود همچنین برای 
جلوگیری از هدررفت آب در بخش های مختلف توصیه هایی 
به شهرداری در خصوص آبیاری فضای سبز و کاشت گیاهانی 

با مصرف کم آب شده است.«
  کاهش تنش آبی در اصفهان با مدیریت صحیح

در حالی که بسیاری از کارشناسان، سوء مدیریت را به عنوان 
اصلی ترین عامل تشدید وضعیت خشکسالی در اصفهان می دانند، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعتقاد دارد که 
مدیریت صحیح منابع می تواند تنش آبی در این استان را کاهش 
 دهد. هاشم امینی می گوید: در حالی که سرانه بارندگی در دنیا 
حدود 700 الی 750 میلیمتر و در قاره آسیا 600 الی 650 میلیمتر 
است، این رقم در ایران به 200 الی 250 میلیمتر می رسد. او با 
اشاره به اینکه اصفهان نیز در این زمینه اصاًل وضعیت خوبی 
ندارد، ادامه می دهد: سرانه بارندگی در اصفهان 120 میلیمتر در 
سال است که 130 میلیمتر کمتر از سرانه ایران، 530 میلیمتر 
کمتر از سرانه آسیا و 630 میلیمتر کمتر از سرانه جهانی را شامل 
می شود و متاسفانه در سال های اخیر به دلیل وقوع پیاپی پدیده 
خشکس��الی، میزان بارندگی در استان اصفهان به 94 میلیمتر 
کاهش یافته اس��ت. امینی مصرف سرانه آب را در کشور بیش 
از اس��تاندارد جهانی می داند: »طبق استانداردهای تعریف شده، 
مصرف سرانه آب در کشور 150 لیتر در شبانه روز است که این 
رقم در استان اصفهان به 210 لیتر می رسد و متأسفانه در تابستان 
سال جاری در استان اصفهان به رغم محدودیت در تأمین آب این 

رقم به 300 لیتر در ثانیه افزایش یافت.« 
  نکند آبی برای خوردن باقی نماند؟

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
هفته گذش��ته خبری را مطرح کرد که تا حد بسیاری موجبات 
نگرانی اصفهانی ها را فراهم آورد. علی قبادیان اعالم کرد که »با 
صرفه جویی نکردن مناسب در استفاده از آب شرب، در خصوص 
تامین آب و فش��ار آن دچار مش��کل می شویم.« این صحبت 
قبادیان، یک پیام بیشتر نداشت و آن هم اینکه اگر اصفهانی ها 
مراقب مصرف آب نباشند، به یقین آبی برای خوردن باقی نخواهد 
ماند. او گفت: حدود چهار میلیون نفر در قالب 55 شهر از طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ به وسیله رودخانه زاینده رود، تامین آب 
می شوند که تامین آب این شهرها به صورت عمده از طریق 
تصفیه خانه باباشیخعلی و رودخانه زاینده رود است؛ اما با توجه 
به استمرار شرایط خشکس��الی برای هفتمین سال متوالی 
سبب ش��د که ذخیره آب زاینده  رود کاهش پیدا کند. معاون 
بهره برداری آبفای استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
ذخیره آب در سد زاینده رود به کمتر از 110 میلیون مترمکعب 
رسیده است، اعالم کرد: وجود ذخیره ایمنی و رسوبات موجود 
در سد و عدم تحقق بارش های موثر حداقل تا پایان آبان ماه، 
سبب شده نسبت به تامین آب شرب نگرانی هایی را داشته 
باشیم؛ از سوی دیگر، حفظ ذخیره آب سد زاینده رود از مهمترین 
اولویت ها است و با هماهنگی صورت گرفته میان دستگاه ها از 

جمله وزارت نیرو و استانداری اصفهان، 
پایش کنترل کیفی شبکه های توزیع 
آب و مخزن آب س��د زاینده رود در 

دستور کار قرار گرفته است.    

آغاز جیره بندی آب در 4 شهر کشور؛ هشدار وزارت نیرو به 10 کالنشهر

آغاز تنش آبی در اصفهان
سعید ابوالقاسمی

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارزیابی 
ماهانه اپراتورهای دارنده پروانه خدمات اینترنت پرس��رعت 
)ADSL( و معرف��ی ارایه  دهنده برتر خدمات در این حوزه 
خبر داد. علی اصغر عمیدیان با اعالم این خبر گفت: این ارزیابی 
بر اساس میزان کیفیت خدمات ارائه شده، میزان پایبندی و 
تعهد اپراتورها به قوانین و مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، مفاد پروانه مربوطه، شکایت ثبت شده از 
سوی مشترکین، نحوه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات از 
سوی اپراتور، نحوه تعامل با رگوالتوری، فراهم آوردن یا تکمیل 
سامانه های پشتیبانی، نظارتی و سنجش کیفیت از سوی اپراتور 
و ایجاد دسترسی الزم به این سامانه ها برای رگوالتوری در 
پایان ش��هریورماه انجام شده است. وی درباره نتایج ارزیابی 
عنوان کرد: از بین 12 ش��رکت دارنده پروان��ه در حوزه ارائه 
خدمات اینترنت پرسرعت )ADSL( شرکت های آریا رسانه 
تدبیر، پیشگامان توسعه ارتباطات، پارسان لین ارتباطات و انتقال 
داده آسیاتک، به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب کردند. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره رتبه شرکت 
مخابرات ایران گفت: این ش��رکت در ارزیابی شرکت های 
ارای��ه  دهنده خدمات اینترنت پرس��رعت )ADSL(، رتبه 
دهم را کسب کرده است. عمیدیان با اشاره به اینکه از این 
پس ارزیابی اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت 
به صورت ماهانه انجام و اعالم می شود، اظهار کرد: میزان 
رضایت مشتریان از اپراتورها، از عوامل تاثیرگذار در تعیین نتیجه 
ارزیابی است، بر همین اساس امیدوارم مشترکین با ثبت نظر و 
پیشنهادهای خود در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی و پاسخگویی دقیق به سواالت ارزیابان رگوالتوری 
درباره خدمات اینترنت پرسرعت، در این ارزیابی مشارکت فعال 
داشته باشند. وی افزود: ارزیابی مهرماه اپراتورهای ارایه  دهنده 
خدمات اینترنت پرسرعت انجام شده و پس از جمع بندی به 
زودی اعالم می ش��ود. این گزارش در حالی منتشر می شود 
که در آن اصاًل مشخص نیست شرکت هایی که نامی از آنها 
برده نشده در چه وضعیتی قرار دارند. از سوی دیگر پیش از 
این سایت متما به طور ماهانه به معرفی شرکت های برتر 
می پرداخت و در گزارش خود در تمامی سرعت ها برترین ها 
را معرفی می کرد که نتایج این بررسی ها گویای آن بود که 
الزاما یک شرکت در ارائه تمام سرعت ها باالترین کیفیت را 
ندارد. حال امید می رود حداقل حاال که سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات تصمیم به اعالم نتایج بررس��ی های خود بر روی 
شرکت ها گرفته نتایج را به شکل جامعی منتشر کند تا حداقل 
برای کاربران مش��خص شود در شرایطی که هیچ حقی در 
برابر قطعی ها و اختالالت اینترنت ندارند و هیچگونه خسارتی 
به آنها پرداخت نمی شود حداقل از کدام شرکت ها سرویس 

بگیرند که مشکل کمتری داشته باشد.   

شماره تماس گروه اقتصاد
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فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 

مدیریتشعببانکتجارتاستاناصفهانتلفن: 2330772 و 2343889-0311 و 021-66927220

توضیحاتقیمت پایه )ریال(مساحت تقریبی اعیان )مترمربع(مساحت عرصه )مترمربع(شرحشماره پروندهردیف

م134-6
سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان اصفهان، خیابان سپاه

مقابل درب ورودی کاخ چهلستون، پالک ثبتی 3535 و 3536 و 3538/18
-

همکف : 63/63

اول : 68/50
20/000/000/000-

م234-7
ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در شهرستان نطنز، خیابان امام خمینی ، جنب دبیرستان سپهر

پالک ثبتی 33/2317
وضع موجود 228

همکف: 55

زیرزمین: 55
در طرح تعریض قرار دارد.2/082/000/000

-6/475/000/000-231/25یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان، بلوار کشاورز، کوچه اهلل وردی خان، پالک ثبتی 2964/68م 334-18

-7/875/000/000-262/50یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان، بلوار کشاورز، کوچه اهلل وردی خان، پالک ثبتی 2964/69م 434-19

-8/137/500/000-262/50یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان، بلوار کشاورز، کوچه اهلل وردی خان، پالک ثبتی 2964/70م 534-20

-8/662/500/000-262/50یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان، بلوار کشاورز، کوچه اهلل وردی خان، پالک ثبتی 2964/71م 634-21

-9/187/500/000-262/50یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان، بلوار کشاورز، کوچه اهلل وردی خان، پالک ثبتی 2964/72م 734-22
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خبــــرکـــوتاه خبرویژه

کشف نخستین و کهن ترین رد 
پای دایناسور در منطقه شهرضا

ش�هرضا�اصفهانامروز:برای نخس��تین بار از 
رسوبات تریاس باالیی ایران اثری از رد پای دایناسورها 
کشف شد. این رد پا که دارای ابعادی نسبتاً کوچک است 
برای نخستین بار در اردیبهشت ماه سال 1390 توسط 
منصور جاوری و محمدرفیع بهرامی، دو تن از دانشجویان 
رشته معدن در شرق شهرستان شهرضا کشف شد. پس از 
حدود دو سال تحقیق و پژوهش در مورد این اثر رد پا که 
با همکاری دکتر مجید میرزایی عطاآبادی و دکتر نصرا... 
عباسی، دو تن از اساتید گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان 
صورت پذیرفت، گزارش این ردپا در قالب مقاله ای تحت 
عنوان »اثر ردپای دایناسور از نهشته های تریاس منطقه 
شهرضا، جنوب شرق اصفهان« در هفدهمین همایش 
انجمن زمین شناسی ایران که در روزهای 7 تا 9 آبان ماه 
سال 1392 در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی 
تهران برگزار شد، ارائه شد. طی ارائه این مقاله که به صورت 
سخنرانی توسط دکتر مجید میرزایی عطاآبادی ایراد شد، 
اهمیت کشف این اثر رد پا از جنبه کهن ترین اثر ردپای 
شناخته شده تاکنون در پهنه سرزمینی ایران و به عنوان 
نخستین گزارش از رد پای دایناسور در استان اصفهان و 
دیگر جنبه های شاخص کشف مذکور عنوان شد. این اثر 
رد پا به صورت یک نمونه سه انگشتی برجسته در سطح 
زیرین الیه بندی حفظ شده است. در این اثر، انگشتان پهن 
بوده و اثر چنگال یا بند انگش��تان در آنها دیده نمی شود. 
ویژگی های اثرشناسی این نمونه، بیانگر نزدیکی آن با 
جنس اثری Eubrontes اس��ت که پیش از این از 
رسوبات تریاس باالیی قاره های مختلف نیز گزارش شده 
است. امیری، سرپرست گروه زمین شناسی و ژئوفیزیک 
خانه نجوم و ژئوفیزیک شهرضا در این باره اظهار داشت: 
اهمیت کش��ف و گزارش آثار فسیل خزندگان به ویژه 
دایناسورها در بازسازی شرایط تاریخی زمین از اهمیت 
بسیاری برای زمین شناسان برخوردار است. وي افزود: 
این اهمیت تا حدی است که کشف این اثر را می توان 
به عنوان قطعه ای از پازل رمزگونه حضور دایناسورها در 
ایران مورد ارزیابی قرار داد. وي یادآور ش��د: در راستای 
پژوهش های صورت گرفته بر روی این اثر رد پا همکاری 
صمیمانه دکتر واچیک هایراپطیان از گروه زمین شناسی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان و اسماعیل 
خورمهر قابل تقدیر است. امیري اظهار امیدواري کرد 

این کش��ف مه��م گامی در 
جهت ساخت نخستین موزه 
تاریخ علوم طبیعی در جنوب 
استان اصفهان و به طور خاص 

شهرستان شهرضا باشد.   

اصفهانامروز:مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان از اهتزاز بزرگترین پرچم تبرک شده جهان تشیع 
در روز سه ش��نبه هفته جاری و درآستانه شب تاسوعای 
حسینی در اصفهان خبر داد. محمدرضا نیلفروشان با بیان 
این مطلب گفت: این پرچم به مساحت 150 مترمربع به 
عنوان بزرگترین پرچم تبرک شده جهان تشیع در پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و در مراسمی تحت عنوان 
»لبیک یا حسین)ع(« به اهتزاز درمی آید. وی با اشاره به 
اینک��ه این پرچم بر میله ای به بلندای 40 متر در میدان 
بزرگمهر برافراشته می شود، افزود: این پرچم طی مراسم 
ویژه ای توسط علما، خانواده معزز شهدا، هیات های مذهبی، 
مسئوالن شهری و استانی و مردم عزادار ساالر شهیدان 
برافراشته می شود. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: پرچم دیگری نیز از سوی علما و 
ش��هروندان در منطقه 8 به اهتزاز در می آید. وی با بیان 
جزییات برگزاری این مراسم گفت: ابتدا کلیه ارادتمندان 
به آستان مقدس اهل البیت علیهم السالم در ساعت 9 
صبح روز سه شنبه در ورودی گلستان شهدا زیارت عاشورا 
را قرائت می کنند و پس از آن کاروان مشایعت کننده این 
پرچم متبرک در مسیر گلستان شهدا تا پل بزرگمهر با پای 
پیاده به عزاداری می پردازد. وی با بیان اینکه مقصد این 
کاروان و محل اهتزار این پرچم میدان بزرگمهر اس��ت، 
افزود: در این مکان حجت االسالم والمسلمین نیلی پور 
به سخنرانی می پردازند و پس از مداحی مداحان اهل بیت 
طی آیین ویژه ای این پرچم متبرک به اهتزار درمی آید. 
نیلفروشان با بیان اینکه دو پرچم سبز رنگ در حرم امام 
حسین)ع(، حرم امام علی)ع( در نجف، حرمین کاظمین 
و سامرا تبرک شده است، خاطرنشان کرد: این دو پرچم 
در حرم امام رضا)ع( نیز تبرک می شود و به مناسبت شب 
تاسوعای حسینی در اصفهان به اهتزاز در می آیند. وی 
اضافه کرد: پیش بینی شده برای مناسبت های ویژه ای 
از جمله نیمه ش��عبان، دهه فاطمیه، والدت و شهادت 
علی بن موسی الرضا علیه السالم و سایر مناسبت های 
مذهبی، پرچم هایی با طرح های متناس��ب، رنگ ها و 
موضوعات مختلف برافراشته شود. وی بیان داشت: یک 
طرف پرچم به نام اباعبدا... الحسین)ع( و طرف دیگر نیز 
به نام حضرت عباس)ع( مزین شده است. مدیرعامل 
س��ازمان زیباسازی ش��هرداری اصفهان ادامه داد: این 
مراسم با مشارکت جمعی س��ازمان زیباسازی، روابط 
عمومی، سازمان فرهنگی تفریحی و سایر مجموعه های 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.   

سه شنبه این هفته و با حضور مردم عزادار 
اصفهان انجام می شود

اهتزاز بزرگترین پرچم متبرک 
جهان تشیع در اصفهان

گزارش

اصفهانامروز:گردشگری درمانی و بهداشتی در سال های 
اخیر به یکی از پیشرفته ترین بخش های صنعت گردشگری 
جهان تبدیل ش��ده که البته درآمدهای بسیاری را نیز برای 
کشورهای میزبان به ارمغان آورده است. اکنون کشورهای 
مختلف جهان که در حوزه های بهداشتی، درمانی و پزشکی 
حرفی برای گفتن دارند، موفق شده اند با اندکی برنامه ریزی 
و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف اجرایی خود، 
بخش زیادی از بیماران را به س��مت خود جذب کنند تا هم 
برای کشورش��ان درآمدزایی کنند و هم در راستای توسعه و 
پیشرفت خود تالش های بیشتری انجام دهند. در سال های 
اخیر، تمایل مردم برای تناسب اندام، استفاده از منابع طبیعی و 
ویتامین ها، کاهش درد، تسلط بر استرس و افزایش سالمت 
روح و روان و جس��م بس��یار چشمگیر شده است. به همین 
دلیل هم در نقاط مختلف جهان روش های درمانی مبتنی بر 
علم بسیار مورد توجه قرار می گیرد و تمامی اقشار مردم اعم 
از کم درآمدها و پردرآمدها به س��مت این نوع از گردشگری 
تمایل نشان می دهند. جالب آنکه اکنون کشورهایی در حوزه 
توریس��م درمانی حرف اول را می زنند که هیچ جاذبه ای به 
لحاظ گردش��گری ندارند و افراد فقط ب��رای درمان به این 
کشورها مراجعه می کنند. حال، این شرایط را با استان خودمان 
مقایسه  کنیم. اصفهانی  که کویر را در قسمت شرق، کوه های 
سر به فلک کش��یده و مناطق سردسیر را در قسمت غرب 
و مناطق طبیعی بکر و دس��ت نخورده را در قسمت جنوب 
دارد و در مرک��ز نیز با آثار تاریخی بی ش��مار، ظرفیت های 
بسیاری را برای جذب گردشگر به خود اختصاص داده  است، 
می تواند عالوه بر جذب توریس��ت های درمانی، شرایطی را 
پیش روی آنان قرار دهد که از قس��مت های گردشگرپذیر 
متنوع و مختلف آن نیز دیدار کنند. اکنون، ش��رکت س��ینا 
سالمت به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه جذب 
توریست های درمانی به کشور و اصفهان، زمینه ای را ایجاد 
کرده تا با هم افزایی دو بخش توریسم و حوزه درمان، شرایط 
برای جذب گردشگران خارجی فراهم آید. نخستین نشست 
تخصصی توریسم درمانی نیز از سوی همین شرکت برگزار 
شد تا صاحب نظران مختلف، دیدگاه های خود را برای افزایش 

جذب گردشگران خارجی به اشتراک بگذارند.
  توریسم سالمت مغفول مانده است

حمیدرضا فوالدگر، نماینده م��ردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی معتقد است که کشورمان و به تبع اصفهان، 
ظرفیت های بسیار خوبی برای گسترش صنعت توریسم دارد 

اما توریسم سالمت مغفول مانده است. او می گوید: نمایندگان 
مجلس آمادگی دارند که برای تدوین برنامه ششم توسعه، یکی 
از اولویت های اصلی را به توریسم درمانی اختصاص دهند. 
این نماینده مجلس نقش محدودیت های اعتقادی و مذهبی 

در کاهش ورود گردشگران به 
کشورمان را بسیار ناچیز می داند 
و می افزاید: نباید کم کاری ها را 
به پ��ای محدودیت ها بگذاریم؛ 
ای��ران کش��وری ب��ا قی��ودات 
مذهبی است و به همین دلیل 
م��ا برخ��ی آزادی ه��ا را برای 
جذب گردش��گری نداریم؛ اما 
با آماره��ای موج��ود می توان 
اثبات کرد که فق��ط 10 تا 20 
درصد نبود توریس��ت به دلیل 
محدودیت هاست و بقیه توجیه و 
کم کاری است؛ ایجاد بسترهای 
مناس��ب در فرودگاه ها، فراهم 
کردن زیرس��اخت های حمل و 
نقلی، نح��وه برخورد صحیح با 
توریس��ت خارجی به خصوص 
پلیس از جمله م��وارد مهم در 

جذب توریست اس��ت. او با تاکید بر اینکه هنوز از بسیاری 
از ظرفیت های بیمارستان های مدرن در کشور برای توریسم 
درمانی اس��تفاده نمی ش��ود، ادامه می دهد: اکنون اصفهان 
جایگاه بسیار مطلوبی در حوزه بهداشت و درمان دارد و باید از 

این ظرفیت برای جذب گردشگران درمانی استفاده کند.
  از سهم باالی مسلمانان در توریسم درمانی 

غافل نشویم
یک نماینده دیگر مجلس نیز اعتقاد دارد که با توجه به 
اینکه ایران یکی از کشورهای اسالمی به شمار می رود، 
می توان مسلمانان دیگر کشورها را نیز به عنوان توریست 
در حوزه های مختلف صنعت گردش��گری به ویژه بخش 
توریسم درمانی جذب کرد. محمدعلی اسفنانی، نماینده 
مردم فریدن، فریدونش��هر و چادگان در مجلس شورای 
اسالمی می گوید: بسیاری از کشورهای مسلمان تمایلی 
به درمان در کش��ورهای غیر مس��لمان ندارند و ایران با 
توجه به جاذبه ها و توانمندی های بس��یار، گزینه مناسبی 
برای جذب توریست سالمت از کشورهای مسلمان است. 

او جای توریس��م درمانی در کشورمان را خالی می داند و 
تاکید می کند: به نظر می رس��د در قانون گذاری و تعیین 
توریسم سالمت نیاز به جدیت بیشتری در خصوص وضع 
قوانین جدید وجود دارد؛ توریسم سالمت حکایت از این 

دارد که ایران ظرفیت بسیار باالیی برای جذب توریست 
سالمت و درمان دارد و از نظر قیمت هم از سایر کشورها 

گوی سبقت را ربوده و کمتر است.
  برند توریسم درمانی اصفهان را تعریف کنیم

رییس ات��اق بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اصفهان نیز تاکید دارد که باید برند توریس��م س��المت را 
در اصفهان تعریف کرد و س��پس با تبلیغات مثبت وسیع 
و مستمر به جذب افرادی پرداخت که از کشورهای دیگر 
برای درمان به این شهر می آیند. خسرو کساییان با تاکید 
بر اینکه باید برای جذب توریس��ت در ح��وزه درمان امور 
زیربنایی را توس��عه دهیم و این توسعه نیز مستلزم هزینه 
اس��ت، می گوید: اگر توریس��م س��المت به صورت یک 
برند در ایران تعریف ش��ود، می توانیم در رقابت بین سایر 
کش��ورها، پیشرفت داشته باشیم؛ البته ایران در این زمینه 
ما رقبای قدرتمندی همچون آرژانتین، کوبا، کلمبیا، هند، 
مالزی، فیلیپین، تایلند و عربس��تان دارد که الزم است با 
به کارگیری سیاس��ت ها و برنامه ریزی های صحیح، گوی 

رقاب��ت را از آنان ربود. او وی به پیش��رفت علم ژنتیک و 
همچنین جراحی پالستیک و زیبایی در ایران اشاره می کند 
و می افزاید: اگر فقط برای پنج رشته پزشکی تبلیغ خوبی 

صورت گیرد، تقاضای سایر رشته ها نیز پیدا می شود.
  ارزآوری 3 برابری توریسم 

درمانی در مقایسه با اقسام 
دیگر توریسم

مدیرکل دفتر ام��ور اجتماعی و 
فرهنگی اس��تانداری اصفهان هم 
می گوید: بررسی ها نشان داده است 
که ارزآوری توریس��م درمانی س��ه 
برابر دیگر اقسام صنعت گردشگری  
است. احمد جمش��یدی که معتقد 
اس��ت ما تبلیغات خوب��ی در بحث 
گردشگری نداریم، تاکید می کند: در 
بحث توریسم درمانی نیز بیماران باید 
احساس امنیت داشته باشند؛ برخورد با 
گردشگر یک امر بسیار مهم است و 
در آینده پیش بینی می شود که توسعه 
گردشگری ما بیش از صنعت شود. او با 
تأکید بر اینکه ایران در سالمت درمان 
جزو پنج کشور نخست جهان به شمار 
می رود، می افزاید: متاسفانه عملکرد خوبی در بحث تبلیغات در این 
زمینه نداشته ایم؛ البته از سوی دیگر، مردم نیز باید در این راستا با 
فرهنگ برخورد با توریست آشنا شوند و در بیمارستان ها برای این 

منظور منشور حقوقی تنظیم شود.
   استفاده از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده 

برای جذب توریست  سالمت
رییس کمیس��یون امور اقتصادی و گردش��گری شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان هم خواستار اس��تفاده از ظرفیت 
ش��هرهای خواهرخوانده برای جذب توریس��ت  درمانی در 
اصفهان شد. کریم داوودی می گوید: اگر ظرفیت اصفهان 
را یک میلیون توریست در نظر بگیریم، هزینه گردشگری 
سالمت در ایران 10 درصد کشورهای دیگر است. او ادامه 
می دهد: اصفهان با 20 ش��هر خواهرخوانده اس��ت و از این 

ش��هرها می ت��وان ب��رای جذب 
توریست درمانی استفاده کرد، این 
در حالی است که ما هنوز نتوانسته ایم 
برای جذب آنها برنامه ریزی کنیم.   

درآمدزایی 3 برابری توریسم درمانی نسبت به دیگر اقسام صنعت گردشگری

اصفهان قطب توریسم درمانی کشور می شود

128شماره تماس گروه اصفهان داخـلـــی   6293750

آگهي تحديد حدود اختصاصی                   
چون ششدانگ پالک شماره 143/12 واقع درقطعه  3 بخش یازده ثبت اصفهان )با ششدانگ پالک 143/1 
توام و تشکیل یک باب خانه را داده است(و طبق پرونده ثبتي به نام امین رستگاری )وغیره(فرزنداحمد در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروزسه شنبه مورخ 92/9/19 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد ودر صورت مصادف با  تعطیلي عملیات تحدید روز بعد از تعطیلي انجام  مي پذیرد 
.لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین ومجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي سي)30(روز 

پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار:92/8/19   م/ الف 1446 رئیس ثبت اسناد وامالک نجف آباد – شیران

آگهی تبصره 3 ذيل ماده 120 آيین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه خانم مرضیه مجرد هراتیان اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ پالک 9219 و فروعات 
2 و 3 فرعی مورد ثبت صفحات 15 و 357 دفاتر اول و 7  واقع در بخش 3 ثبت اصفهان متعلق به مورث 
او آقای کاظم احمدزاده و خانم صدیقه مجرد هراتیان نزد علی احمدزاده می باش��د چون اخطاریه ش��ماره 
103/92/1916/34-92/6/26 به نامبرده ارسال شده و سند مالکیت را تسلیم ننموده است مراتب به دستور 
تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود و بدین وسیله به دارنده سند مالکیت اخطار می 
شود که ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اصل سند مالکیت و یا مجوز قانونی نگهداری سند مالکیت 
را به اداره منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان ارائه دهد در غیر این صورت جهت وراث متقاضی نسبت 
به سهم االرثشان با رعایت تمامی مقررات قانونی سند مالکیت صادر و با صدور بخشنامه به تمامی دفاتر اسناد 
رسمی سند مالکیت مورث از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  8442/م الف  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان- قویدل

آگهی اخطار اجرايی
شماره کالسه: 457/92  مشخصات محکوم علیه   نام: محمدرضا  نام خانوادگی: باقری نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان   مشخصات محکوم له  نام: محمد   نام خانوادگی: قربانی با وکالت حسین محمدیان  نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد یک  محکوم به 
بموجب رای شماره 691 تاریخ 92/5/27 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است.  محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 42/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
92/4/2 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرا می 
باشد )سفته شماره 533575 سری ب(.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحاً اعالم نماید.   8450/م الف شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100350503766    ش��ماره پرونده: 9209980350500444 شماره بایگانی شعبه: 
920458  تاریخ تنظیم: 1392/8/12 خواهان عباس رحیمی دادخواستی به طرفیت خواندگان کمال رفیعی و 
محمدرضا افشارنیا و مهدی رحیمی و زهره شاکری پورباغ و پرویز فروزنده به خواسته الزام به تحویل و انتقال 
سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9209980350500444 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1392/11/29 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  8392/م الف مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اصفهان اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 

یک اتاق شماره 105

آگهی احضار
چون آقای رحیم داودالحسینی شکایتی علیه آقای محمد شاهچراء مبنی بر سوء استفاده از سند مجعول مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 920287ک121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 93/1/24 ساعت 10 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  8385/م الف مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ 
نظریه کارش��ناس به آق��ای محمد علیجان نیا ش��ماره نام��ه: 9210110351900534  ش��ماره پرونده: 
9109980351901216 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911243 تاریخ تنظیم: 1392/8/11  در پرونده کالس��ه 
911243ح19 این دادگاه موضوع دعوی خانم سپیده مخبر به طرفیت آقای محمد علیجان نیا به خواسته 
تعدیل نفقه فرزند مشترک با توجه به وصول نظریه کارشناس مبنی بر تعیین مبلغ 12735000 ریال بابت 
نفقه ایام گذشته و تعیین ماهیانه مبلغ 2/400/000 ریال بابت نفقه آتی فرزند مشترک بدینوسیله به زوج ابالغ 
می گردد ظرف مهلت هفت روز جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیاً و اثباتاً در این دادگاه 
حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 8393/م الف  مدیر دفتر شعبه نوزده دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره 251

آگهی احضار
چون خانم شاه بیگم جالل فرزند سهراب شکایتی علیه خانم عظیم شیدائی فرزند نعمت ا... مبنی بر خیانت 
در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 920846ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه 92/9/19 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 

180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  8406/م الف  مدیر دفتر شعبه 

102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ نظريه کارشناسی  
کالسه پرونده: 890731ح7  وقت حضور: یک هفته پس از انتشار در روزنامه خواهان: احمد تک با وکالت 
یوسفعلی رستمی  خوانده: تیمور بختیارنژاد خواسته: ابالغ نظریه کارشناسی وفق مواد 73 و 260 قانون آ.د.م 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 ارجاع گردیده و نظریه 
کارشناسی ارائه شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 و 260 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم نظریه کارشناسی، نظریه و یا اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناسی با ذکر دالیل ارائه 

نماید.  8371/م الف مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی اخطار اجرايی
شماره کالسه: 1913/91  مشخصات محکوم علیه   نام: جهانگیر  نام خانوادگی: ساالری نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان   مشخصات محکوم له  نام: عباسعلی   نام خانوادگی: سبزیان با وکالت حسین محمدیان  
نشانی محل اقامت: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد یک  محکوم 
به  بموجب رای شماره 126 تاریخ 92/2/26 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.  محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  هزینه 
نشر آگهی و 36/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 249200-89/2/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.   8451/م الف شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم رضوان صادقپور فرزند لطفعلی باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 5338/4 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در 
صفحه 205 دفتر 148 امالک ذیل ثبت 32413 به نام خانم رضوان صادقپور فرزند لطفعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 84197-68/11/11 دفترخانه 6 اصفهان به او انتقال قطعی شده 
و در اثر جابجائی از بین رفته است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  8299/م الف 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- قویدل

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحومه توران فرهادیه باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت 3 حبه و 6 حبه از ششدانگ پالک شماره 5157 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که در صفحه 17 و 551 دفتر 189 و 123 امالک و به موجب سند رسمی شماره 34614-37/4/8 دفترخانه 
44 اصفهان به او انتقال قطعی شده و در اثر جابجائی از بین رفته است. چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد.  8429/م الف رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- قویدل

دادنامه
شماره دادنامه: 9209970352801124  شماره پرونده: 9209980364700497 شماره بایگانی شعبه: 920649  
تاریخ تنظیم: 1392/7/21 شاکی: آقای مصطفی سخاوت به نشانی: دروازه تهران اول خ امام خمینی کوچه 
شاهین بن بست وفادار پ 17  متهم: خانم اکرم محویان به نشانی: مجهول المکان اتهام: ممانعت از مالقات 
فرزند  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید.   رای دادگاه  در خصوص اتهام خانم اکرم محمدیان فرزند عبدالغفار دائر بر ممانعت از مالقات طفل 
مشترک موضوع شکایت شوهر وی آقای مصطفی سخاوت با توجه به اظهارات شاکی، گزارش مرجع انتظامی، 
مفاد دستور صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و متواری بودن متهم مجرمیتش محرز است و 
دادگاه مستنداً به ماده 632 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 وی را به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار 
ریال جزای نقدی در حق صندوق محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 8381/م الف   
دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان- تقی یار  نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره 216

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم کبری درویش زاده بروجنی فرزند ایرج باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه پالک شماره 108/87 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در صفحه 206 دفتر 142 امالک ذیل ثبت 20789 به نام خانم کبری 
درویش زاده بروجنی فرزند ایرج ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به علت سهل انگاری از بین رفته است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 

ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  8430/م الف  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان- قویدل

دادنامه
شماره دادنامه: 9209970351300883  ش��ماره پرونده: 9109980351301295 شماره بایگانی شعبه: 
911310  تاریخ تنظیم: 1392/7/3 خواهان: آقای سید حسن سجادی جزی با وکالت خانم زهرا حاجیان 
فرد به نشانی: اصفهان- خ فیض بعد از پزشکی قانونی ط 2 پالک 24 و خانم الهام نساج به نشانی میدان 
فیض- ابتدای خ فیض – سمت چپ- پ 24- ط فوقانی  خواندگان: 1- آقای رسول دهقانی به نشانی: 
مجهول المکان 2- آقای محمدرضا باقرلو به نشانی: آذربایجان غربی- خوی- چایپاره- قره ضیا- خوی – 
روستای اغچه قشالق خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی سید حسن سجادی 
جزی با وکالت زهرا حاجیان فرد و الهام نساج به طرفیت محمدرضا باقرلو و رسول دهقانی به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 214901 مورخ 91/1/30 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بانک تجارت 
بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات 
ابرازی خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال 
ذمه خواندگان را ایجاب می نماید و خوانده رسول دهقانی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی 
در دادگاه حاضر نشده است و خوانده محمدرضا باقرلو علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده 
است و دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود بعمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، 
علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 الی 315 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و پانصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید چک 91/1/30 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  8386/م الف رئیس شعبه 13 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان- طاوسی نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 355

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 990/92 خواهان 1- فاطمه شریف بیان الحق 2- شبنم رستگار 3- شیدا رستگار 
4- رویا رستگار 5- آرش رستگار با وکالت آقای پدرام امینی  دادخواستی مبنی بر تخلیه به طرفیت احمد بدیعی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/9/27 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خواندگان قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  8383/م الف مدیر دفتر شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100350804260  ش��ماره پرونده: 9209980350800513  شماره بایگانی شعبه: 
920531  تاریخ تنظیم: 1392/8/12  خواهان محمد حسن مسائلی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین 
محمدنورزاده به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 
9209980350800513 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/9/30 و ساعت 11:30 تعیین شده 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 کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 8382/م الف شعبه هشتم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان  اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 1178/92 خواهان خشایار کریم بیک ظهرانی) با وکالت محمد خدادادی و بنت 
الهدی شاهمرادی(  دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به استرداد بی ام و 325 کوپه مدل 2009 سفید رنگ به 
شماره انتظامی 66-611ه�84 بدواً صدور قرار تامین خواسته به طرفیت 1- محسن بدیعی 2- میالد طاهری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/9/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – رو به روی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا – پالک 
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 45 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.  8443/م الف مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده: 901006  وقت رسیدگی : 1393/1/24 ساعت 9/30 صبح خواهان: محمدرضا احمدی فرزند 
رجب  خوانده: محمد صالحی نژاد خواسته: واخواهی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.  7944/م الف مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزايده
اجرای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 
296/92ج ح4 خواهان زهره مجیری فروشانی و خوانده خیرالنسا علی بیگی بنی مبنی بر دستور فروش به 
منظور فروش شش دانگ منزل مسکونی به نشانی: خ قائمیه، مقابل هنرستان احمد آرام، بن بست شهید 
ملک محمد، کد پس��تی 81977913691 با وصف کارشناسی زیر در تاریخ 92/9/3 از ساعت 9:30 الی 
10:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار نماید. در خصوص 
ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید پنج روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به 
حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه 
فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس محل مورد بازدید یک 
باب منزل مسکونی یک طبقه می باشد. اعیانی پالک با مساحت حدود 90 مترمربع و قدمت حدود سی 
سال در دو قسمت شرقی به صورت همکف و غربی به صورت زیرزمین با کد 2- متر با دیوارهای آجری 
باربر، سقف تیرآهن و آجر، بدنه داخلی گچ و نقاشی، آشپزخانه اوپن با کاشی ایرانی، کف موزاییک، سرمایش 
کولر آبی و گرمایش بخاری است. پالک دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن 7809352 می باشد و 
عرصه پالک به مساحت حدود 123 مترمربع می باشد و بنا بر اظهار خواهان فاقد سند مالکیت است. لذا 
با در نظر گرفتن جمیع جوانب ارزش عرصه و اعیان و متعلقات کل پالک بالغ 1/120/000/000 )یک 
میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال( و ارزش 1/5 سهم از 6 سهم پالک سهم خواهان 280/000/000 
ریال )دویست و هشتاد میلیون ریال( قیمت پایه برآورد و اعالم می گردد.  8391/م الف  مدیر اجرای احکام 

شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100351405274   ش��ماره پرونده: 9209980351400267   شماره بایگانی شعبه: 
920267   تاریخ تنظیم: 1392/8/9 خواهان احمد اکبری دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی ترک زاده 
به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهاردهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 9209980351400267 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/1/30 و ساعت 10:30 تعیین شده 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.    8380/م الف  شعبه چهاردهم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اصفهان  اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 322

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100350604914  شماره پرونده: 9209980350600664  شماره بایگانی شعبه: 
920740   تاریخ تنظیم: 1392/8/13  خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری دادخواس��تی 
به طرفیت خواندگان مهدی نساج پور و فهیمه درستکار به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 9209980350600664 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1392/11/8 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  8379/م الف  شعبه ششم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی به رسول بیابانی موضوع دادخواست سعید حاج هاشمی مبنی بر مطالبه ثمن 
فاکتورها که تحت کالسه 920191 ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسیله نشر اگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 
برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ می شود که در تاریخ 93/2/13 ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل 
دادگاه غیاباً رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.  8378/م الف مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100351003330  ش��ماره پرونده: 9109980351001092 شماره بایگانی 
ش��عبه: 911101  تاریخ تنظیم: 1392/8/6 خواهان س��ید داوود مرتضوی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده مهران نوروزی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
223 ارجاع و به کالس��ه 9109980351001092 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/11/20 
و س��اعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 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 پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 8376/م الف ش��عبه دهم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اصفهان   اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 223

شماره پیامک
 ارسال کد 30007446

کد مطلب
7303

شماره پیامک
 ارسال کد 30007446

کد مطلب
7304



یکشنبه 19 آبان  1392 

 سـال دهم/ دوره جدید/  شمــاره 1973
    شماره ارسـال پـیــامک:30007446
www.esfahanemrooz.com5       تلفن ارتباط خوانندگان : 6293750 شماره تماس گروه فرهنگ

129 داخـلـــی   6293750

بازی نیکی کریمی در فیلم »تمشک« سامان سالور به 
پایان رسید. این بازیگر گفت: فیلمبرداری این فیلم در 
الهیجان ادامه داشت و بازی من طی روزهای گذشته 
به پایان رس��ید. کریمی از حضورش در مقابل دوربین 
»سرزمین کهن« کمال تبریزی به عنوان اولین تجربه 
سریالش خبر داد و اظهار داشت: از 25 آبان ماه کارم در 
این سریال آغاز می شود و در بخش کوتاهی از فصل دوم 
که فیلمبرداریش یک ماه به طول خواهد انجامید، حضور 
دارم و برای س��ال بعد در فصل سوم »سرزمین کهن« 
حضور کامل خواهم داشت. وی تجربه همکاری با کمال 
تبریزی در »خیابان های آرام« را بسیار خوب برشمرد و 
گفت: احترام زیادی برای ایش��ان قائل هستم و همین 
باعث شد که پیشنهادشان را برای حضور در این سریال 
بپذیرم. به گزارش ایس��نا، نیکی کریمی فیلم »زندگی 
جای دیگری است« به کارگردانی منوچهر هادی را نیز 

برای حضور در جشنواره فیلم فجر خواهد داشت.

دوساالنه ونیز در حالی به کار خود پایان داد که غرفه آنگوال 
در قسمت پاویون ملت ها به عنوان بهترین غرفه شناخته شد 
و این درحالی است که هنرمندان ایرانی در این نمایشگاه 
مهم هنری حضور نداش��تند. به گزارش مهر، دوساالنه 
ونیز نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر 2 سال 
یکبار و در سال های فرد در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود. 
دوساالنه ونیز به طور منظم تاکنون 55 دوره خود را پشت 
سر گذاشته و در باغ »جاردینی« شهر ونیز برپا می شود. این 
نمایشگاه دو قسمت دارد که یک بخش به طور متمرکز در 
این باغ برگزار می شود و بخش دیگر در نقاطی از شهر ونیز 
که توسط کشورها اجاره می شود، به نمایش درمی آید. هر 
سال بی ینال یک موضوع و تم اصلی دارد که امسال تم 
دوساالنه ونیز »قصر دایره المعارف ها« نام داشت که به خاطر 
پیشنهاد مجسمه ساز و معمار ایتالیایی »مارینو آئوراتی« این 
موضوع انتخاب شد. »تینو سیگال« هنرمند فعال در عرصه 
پرفورمنس  که آلمانی � انگلیسی است برنده شیر طالی 
دوساالنه امسال شده و کشور آنگوال که برای اولین بار است 
در این دوساالنه حضور می یابد به خاطر تالش های هنری 
مداوم و دامنه دار خود به عنوان غرفه برتر دوساالنه پنجاه 
و پنجم ونیز ش��ناخته شد. این در حالی است که ایران در 
این دوساالنه حضور نیافته بود. چندی پیش احسان آقایی، 
مدیر موزه هنرهای معاصر تهران در یک نشست خبری 
محدودیت مالی را دلیلی برای عدم حضور ایران در دوساالنه 
ونیز عنوان کرده و گفته بود: شرایط بحران اقتصادی اولین 
ضربه اش را به هنر وارد می کند و همه کشورها نیز با توجه 
به بحران اقتصادی بسیاری از برنامه های هنری خود را لغو 
می کنند و در شرایط اقتصادی کنونی توقع بی جایی بود که 
ما در دوس��االنه ونیز شرکت کنیم چرا که برآورد مالی آن 
حدود 500 میلیون تومان بود که در این شرایط مقدور نبود. 

فرهنگ و هنر

در شهر
برگزاری کارگاه تئاتر توسط

رضا گوران در اصفهان 

  کشف نفت در ایران 
دستمایه یک رمان شد

انتشار 10 اثر محمود دولت آبادی 
پس از سال ها 

نمایش اثر هنرمند ایرانی در 
نمایشگاه ویدیوآرت مارسی

رضا گوران کارگردان تئاتر و سرپرست گروه تئاتر »یرما« 
از برگزاری اولین کارگاه آموزشی این گروه در اصفهان خبر 
داد. این هنرمند تئاتر در گفتگو با ایسنا ادامه داد: گروه ما 
به دعوت جمعی از هنرمندان و فعاالن تئاتراصفهان، یک 
کارگاه سه روزه کارگردانی را در این شهر برگزار می کند. به 
گفته وی، محوریت این کارگاه، هدایت بازیگر، میزانسن و 
رسیدن از ایده تا اجرا است و یک کارگاه کامال تخصصی 
است. کارگردان نمایش های »داستان یک پلکان« افزود: 
این کارگاه به همت جمعی از هنرمندان تئاتر اصفهان و 
به شکل کامال خصوصی برگزار می شود. قرار است این 
کارگاه با حضور کسانی برگزار شود که تجربه کارگردانی 
تئاتر دارند. گوران در پاسخ به این پرسش که آیا این کارگاه 
به اجرای یک نمایش می انجامد توضیح داد: این کارگاه 
تنها به مدت سه روز برگزار می شود و از ابتدا قصدی نبوده 
که به اجرای نمایش برسد. این کارگاه آموزشی از 29 آبان 
ت��ا اول آذر در اصفهان برپا می ش��ود و در کنار آن، فیلم 
نمایش »هملت« آخرین کار رضا گوران هم به نمایش 
درمی آید. رضا گوران تاکنون نمایش هایی چون »می خوام 
بخوابم2«، »یرما«، »داستان یک پلکان«، »جاده طوالنی 
مارپیچ«، »هملت 2« و... را با همراهی گروه تئاتر »یرما« 

اجرا کرده است.

قب��اد آذر آئین از تالیف رمان تازه ای با عنوان »فوران« با 
موضوع کشف نفت در ایران خبر داد. قباد آذرآئین در گفتگو 
با مهر از تالیف رمان تازه ای با عنوان »فوران« خبر داد و 
گفت: در این رمان رجعتی دوباره به زادگاهم مسجدسلیمان 
داش��ته ام و طی آن به موضوع نفت و تاثیرات اجتماعی 
مرتبط با کشف آن پرداخته ام. وی ادامه داد: داستان این 
رمان در  فضای س��نتی گذشته ایران و به دوران کشف 
نفت بازمی گردد و در همان زمان نیز رخ می دهد. سعی دارم 
به نوعی تاثیر پیدا شدن نفت در زندگی اجتماعی منطقه 
مسجدسلیمان را در این داستان به نمایش بکشم. آذرآئین 
همچنین با اشاره به مجموعه داستان دیگری از خود با 
عنوان »داستان من نوشته شد« گفت: این مجموعه پس 
از دو سال انتظار برای کسب مجوز و اعالم اینکه غیر قبل 
چاپ است، کماکان بالتکلیف مانده و امید دارم بتوان در 
شرایط تازه برای انتشارش کاری کرد. آخرین اثر داستانی 
منتشرشده از آذرآئین مجموعه داستانی از نشر قطره و رمان 

»من مهتاب صبوری« توسط نشر روزنه است. 

ده اثر داس��تانی محمود دولت آبادی پس از س��ال ها 
منتش��ر ش��د. کتاب های »س��فر«، »دیدار بلوچ«، 
»باش��بیرو«، »گاواره بان«، »گلدس��ته و سایه ها«، 
»از خ��م چمب��ر«، »بیابان��ی و هج��رت«، »عقیل 
عقیل«، »اوس��نه ی باباسبحان« و »ادبار و آینه« در 
مجموعه ای به نام »کارنامه  س��پنج« در نش��ر نگاه 
تجدید چاپ ش��ده اند. این آث��ار دربرگیرنده  رمان ها 
و داس��تان ها بلند این نویسنده  پیشکسوت اند که در 
س��ال های 1341 تا 1353 نوشته ش��ده اند. به گفته  
ناش��ر، در واقع این مجموعه دربرگیرنده  آثاری است 
ک��ه دوره  اولیه  فعالیت  ادبی این نویس��نده اس��ت و 
سپس رش��د و تکوین آثار او را تا سال 1353 شامل 
می شود. همچنین از آثار دولت آبادی، رمان 10 جلدی 
»کلی��در« )در پنج مجلد( تا کنون بیش از 20 بار در 
نشر فرهنگ معاصر تجدید چاپ شده است. محمود 
دولت آبادی دهم مردادماه س��ال 1319 متولد شد و 
در خانواده ای روستایی که از راه کار بر زمین سخت 
کویر روزگار می گذراندند، بزرگ شد. برای تحصیل 
به دولت آباد رف��ت و هم زمان به کارهای گوناگونی 
از جمله کفاش��ی و س��لمانی تا کارگری در کارخانه 
پرداخ��ت. دوران کودک��ی او در بحبوح��ه ی جنگ 
جهانی دوم و فقر ناشی از آن و سرخوردگی  های پس 

از جنگ و اقتدار روس  ها بر ایران سپری شد. 

اثر هنری »رخش��اد نورده« هنرمند ایرانی در نمایشگاه 
ویدیوآرت مارسی فرانسه به نمایش درمی آید. به گزارش 
ایسنا، در نمایشگاه »50 سال ویدئوآرت« که این روزها در 
بندر مارسی فرانسه، پایتخت اروپایی هنر 2013 در حال 
برگزاری است، »سرزمین مادری« اثری از یک هنرمند 
ایرانی نیز به نمایش گذاشته می شود. میزگردهایی نیز در 
رابطه با نقش ویدیو آرت در ایران ترتیب داده شده است 
که در این گردهمایی برپا می شود. این رویداد بین المللی 
که با موضوع »ویدیوهای دیجیتال و لحظات شاعرانه« 
برپا شده ، آثار برجسته ی هنرمندان سرتاسر جهان به نمایش 
درمی آید.  نمایشگاه مارسی از هفتم نوامبر آغاز به کار کرده 
و تا یازدهم نوامبر ادامه خواهد داشت. هنرمندانی از آرژانتین 
، بلژیک ، برزیل ، کلمبیا،  آمریکا ، کوبا ، اکوادور ، فرانسه ، یونان ، 
ایران ، ایتالیا ، ایسلند،  ژاپن ، مراکش ، پرو ، کبک ، سوییس و... 
در بخش های ویدیوآرت فردی و گروهی شرکت کرده اند.

بازی نیکی کریمی در »تمشک« 
سامان سالور پایان یافت 

غیبت هنرمندان ایرانی 
در دوساالنه ونیز 

در شهـر

قفسه

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اظهار تاسف از تخریب خانه هایی 
مانند خانه زنده یاد بنان، ادامه حیات این اماکن را تنها به دست وزارت ارشاد امکان پذیر 
ندانست و از سازمان های دیگری که باید در این زمینه به ارشاد کمک کنند سخن به 
میان آورد. علی مرادخانی در گفتگو با مهر در مورد تخریب خانه زنده یاد غالمحسین 
بنان استاد آواز ایران با ذکر این جمله که »من دوست دارم هر کس نظر خودش را 
بدهد«، گفت: یک س��ری عادت های رس��انه ای و هیاهوی بی موردی است که راه 
می افتد. هیچ کس هم در مورد آنها مقصر نیست و همیشه هم اتفاق می افتد که یکی از 
آنها مورد خانه بنان است. وی افزود: خانه بنان بیش از  12 سال پیش فروخته شده و 
دیگر در اختیار خاندان بنان نبوده است. در آن زمان به دالیلی که نیاز مالی عمده ترین 

آنها ذکر شده است این خانه فروخته شد و از تملک همسر زنده یاد بنان درآمد.مرادخانی 
خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد امکان خرید این منزل را نداشت همانطور که منزل آقای 
تجویدی هم به همین شکل فروخته شد و ارشاد نتوانست کاری بکند اما ما باید یک 
اراده کلی برای این کار داشته باشیم که این اماکن حفظ شود. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا می توان به ایجاد این رابطه بین شهرداری و معاونت هنری امیدوار بود تا 
در موارد مشابه بتوان از تخریب مکان هایی چون خانه بنان جلوگیری کرد؟ گفت: بله 
حتما باید این رابطه به وجود بیاید که اتفاقا هم اکنون نیز کارهایی برای یافتن راه های 
ایجاد این رابطه و تداوم آن انجام شده است.معاون هنری ارشاد به موزه موسیقی به 
عنوان نمونه بارز رابطه درست میان معاونت هنری و شهرداری اشاره کرد و توضیح 
داد: ساختمان موزه موسیقی می توانست برج باشد ولی االن موزه است و یا خانه- موزه 
عزت اهلل انتظامی که هم اکنون در حال ساخت است. وی افزود: در مقابل این اتفاقات 
خوبی که می افتد حادثه هایی چون خانه بنان را هم داریم ولی این که ما برای خانه 
بنان چه می کنیم یا کرده ایم جای بحث دارد. ما باید یک لحظه هایی هم به این فکر 
کنیم که شخصی رفته و جایی را خریده و و می خواهد از آن استفاده کند و کسی هم 
نمی تواند به او خرده بگیرد.این فعال فرهنگی با ذکر این جمله که »ما امکانات الزم 
برای خرید خانه استاد بنان و تبدیل آن به موزه را نداریم« گفت: من پیشنهاد کردم بد 

نیست یک سری تشکل های مردمی به وجود بیاید و امکاناتی را فراهم کند که این 
گونه اماکن حفظ شوند. همین االن ایران درودی که جزو نقاشان مهم ما هستند و یا 
آقای ادیب و یا  آقای جواد عقیلی به دنبال ایجاد موزه های هنری هستند ولی جایی 
برای این کار ندارند. مرادخانی در پایان گفت: باید فضاهایی ایجاد شود تا این گونه 
موزه هایی که برای هنر کشور الزم هستند درست شود و ما هم حاضریم کمک کنیم 
اما این که از ابتدای امر ما بیایم و کار ساخت یک مکان، تجهیز و تبدیل آن به موزه 
را انجام بدهیم ممکن نیست. هیچ جای دنیا این طور نبوده و االن هم امکانات دولت 
هم طوری نیست که بتوانیم چنین اقدامی را انجام بدهیم. باید کمی واقعی با مسائل 

برخورد کنیم. ما باید روی کمک های مردمی هم حساب کنیم.
تخریب منزل تاریخی استاد غالمحسین بنان در حالی صورت می گیرد که شورای 
اسالمی شهر تهران بارها در جلسات و مصوبات خود به جلوگیری از تخریب خانه های 
مشاهیر فرهنگی هنری تاکید کرده بود. این در حالی است که تاکنون منازل و اماکن 
زیادی از مشاهیر فرهنگی هنری کشورمان در شهر تهران مورد تخریب برای ساخت 
پاساژهای تجاری قرار گرفته است. خانه تاریخي استاد بنان در منطقه نیاوران تهران 
قرار دارد و از جمله منازل تاریخی شهر تهران است که این هنرمند صاحب نام موسیقی 

ایرانی از سال 54 در آن سکونت داشته است.

 معاون هنری وزیر ارشاد:

وزارت ارشاد توان خرید خانه 
استاد بنان را نداشت

آزمایش ها بر روی بقایای جسد »پابلو نرودا«، شاعر شیلیایی برنده 
نوبل ادبیات، نش��ان داد، علت مرگ او مسمومیت نبوده است. 
به گزارش ایسنا، پس از کالبدشکافی بقایای جسد »پابلو نرودا« 

پس از گذشت 40 سال از مرگ شاعر 
بزرگ شیلیایی،  کارشناسان اعالم کردند 
هیچ گونه سمی در بدن او یافت نشده 
است. بررسی روی این پرونده شش ماه 
طول کشید.این شاعر آمریکای التین 
12 روز پس از کودتایی که به سرنگونی 
دولت  »سالوادور آلنده«، رییس جمهور 
شیلی و دوست نزدیک نرودا، منجر شد،  
در بیمارستان درگذشت. آن زمان علت 

مرگ او را ابتال به س��رطان پروستات تشخیص دادند، اما چند 
سال پیش راننده  این شاعر مدعی شد، او در اثر تزریق سم در روز 
پایانی عمرش توسط عمال »آگوستو پینوشه«، دیکتاتور شیلیایی، 

کشته شده است. این ادعاها باعث شد در آوریل 2013 پس از 
40 سال پابلو نرودا را نبش قبر کنند و باقی مانده  جسدش را در 
شیلی و دیگر کشورها از جمله آمریکا مورد آزمایش قرار دهند. 
پژوهشگران آمریکایی و اسپانیایی پس از 
انجام آزمایش های الزم مدعی شدند که 
مواد شیمیایی یافت ش��ده در بدن نرودا 
کامال منطبق با داروهایی است که او برای 
درمان بیماری اش مصرف می کرده است. 
یکی از مقام های شیلی در این باره گفت: ما 
قصد داریم برای انجام آزمایش های بعدی 
نمونه های بیشتری سفارش دهیم. بخش 
مهمی از تس��ت ها با جدیت تمام انجام 
شده، اما هنوز به اتمام نرس��یده است.پابلو نرودا در سال 1971 
موفق به دریافت جایزه  نوبل ادبیات شد. گابریل گارسیا مارکز او را 

»بزرگترین شاعر قرن بیستم« خوانده است.

کمال تبریزی کارگردان فیلم س��ینمایی »پاداش« که از سال 
88 تاکنون اجازه اکران نیافته اس��ت، بار دیگر از وزارت ارش��اد 
درخواست پروانه نمایش کرد. این کارگردان سینما در گفتگو با 

مهر با بیان این مطلب که پرونده 
فیلم سینمایی »پاداش« را دوباره 
به جریان انداخته است، گفت: با 
حضور مدیران جدید س��ینمایی، 
برای فیلم س��ینمایی »پاداش« 
دوباره درخواس��ت پروانه نمایش 
داده ام ت��ا ش��اید بتوانم این فیلم 
س��ینمایی را در دول��ت جدید در 
س��ینماها اکران کن��م. وی ادامه 

داد: امیدوارم در دولت جدید و با حضور مدیران جدید س��ینمای 
ایران، پروانه نمایش »پاداش« بعد از سال ها صادر شده و بهترین 
شرایط برای اکران آن فراهم شود. کمال تبریزی فیلم سینمایی 

»پاداش« را در سال 1388 آماده نمایش داشت، اما بنا به دالیلی 
پروانه نمایش این فیلم سینمایی صادر نشد. در این فیلم سینمایی 
حسن معجونی، آتیال پس��یانی، صابر ابر، بهمن زرین پور، آشا 
محرابی، رضا بهب��ودی، روح اهلل 
ح��ق  گوی لس��ان، اصغ��ر نقی 
زاده، بهن��ام وطن و مرحوم احمد 
آقالو ایفای نقش کرده اند.مهدی 
کریمی،  تهیه کنندگی این فیلم را 
برعهده داش��ت و قرار بود پس از 
اکران عمومی به صورت سریالی 
چهار قسمتی از تلویزیون پخش 
ش��ود. فیلمنامه »پاداش« را رضا 
مقصودی و محمد رحمانیان به طور مشترک نوشته اند که داستان 
مردی است که به سفر حج می  رود و اتفاقاتی برای او می  افتد 

که باعث تغییر نگاهش می  شود.

 »پاداش« تبریزی پس از 5 سال به جریان افتاد   پایان ابهامات درباره علت مرگ »پابلو نرودا«

آگهی احضار
چون آقایان 1- منصور جهانگیری فرزند علی اکبر و 2- علی اکبر جهانگیری فرزند حسن شکایتی علیه 
آقای پوریا عابدی مبنی بر ضرب و جرح با قداره و تخریب عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
920860ک112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 92/11/23 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.  8377/م الف مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100350306606  ش��ماره پرونده: 9209980350300972 ش��ماره بایگانی شعبه: 
920972  تاریخ تنظیم: 1392/8/9 خواهان محسن مهدوی قهاره دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالصالح 
ارسالن زنگنه کاظمی به خواسته مطالبه طلب و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9209980350300972 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/10/23 و ساعت 10:00 تعیین شده 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 کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 8370/م الف   مدیر دفتر 
شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305

آگهی احضار متهم 
)مرب��وط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت( ش��ماره ابالغی��ه: 9210100353503510 ش��ماره پرونده: 
9109980366100799   شماره بایگانی شعبه: 910815  تاریخ تنظیم: 1392/8/11 محاکم کیفری دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 9109980366100799 برای رسول صبوری 
نکو و رضا بهمن آبادی به اتهام توهین به اشخاص عادی و تهدید به قتل و مزاحمت تلفنی تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/11/16 ساعت 10:30 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 115 و 180 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد.  8375/م الف  شعبه 109 دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان   اصفهان- خ چهارباغ باال خ 

شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 253

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 920386/ح/15  وقت رسیدگی : 92/9/24 ساعت 8/30 صبح خواهان: جواد الماسی خواندگان: 
1- اکرم باقرزاده 2- اسدا... یزدانی  خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.  8374/م الف مدیر دفتر شعبه 15 حقوقی دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان  - رحیمی

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100351405284   ش��ماره پرونده: 9109980351400175  شماره بایگانی شعبه: 
910175  تاریخ تنظیم: 1392/8/9 خواهان بانک ملت با مدیریت آقای علی دیواندری  دادخواستی به طرفیت 
خواندگان محسن شیروانی و محمد رنجبر علون آبادی و مسعود شیروانی جوزدانی به خواسته مطالبه طلب 
و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به کالسه 9109980351400175 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/2/13 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای محمد رنجبرو درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  8372/م الف شعبه چهاردهم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322

آگهي آيین ابالغ مفاد آراء
صادره از سوي هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون االحاق موادي به قانون ساماندهي وحمایت از تولیدوعرضه 
مسکن مستقر در اداره ثبت شهرستان نجف آباد صادر گردیده اند، مراتب براي یک نوبت آگهي تا چنانچه 
کسي نسبت به آنها اعتراضي داشته باشد از تاریخ آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیات 
مستقر در اداره ثبت نجف آباد تسلیم نماید تا به دادگستری محل ارائه نماید.بدیهي است در صورت عدم 
وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي راي صادره مبادرت به صدور سند مالکیت خواهدشد.  آراء شهر 

کهریزسنگ پالک ثبتی391 بخش 9  ثبت اصفهان
راي ش��ماره 216حس��ن برات��ي کهریزس��نگي فرزند عبداله شش��دانگ ی��ک باب خانه به مس��احت 
202/68مترمرب��ع مج��زا ش��ده از پ��الک 391 اصل��ي راي ش��ماره 217مهدي امیني کهریزس��نگي 
فرزندغالمعلي شش��دانگ ی��ک باب خانه مس��احت 131/75مترمربع مجزا ش��ده ازپ��الک391 اصلي                                                                                                                                             
      راي شماره 218احمدبراتي کهریزسنگي فرزند براتعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/16مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي ش��ماره 219علي اصغر قرباني کهریزس��نگي فرزندمحمود شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 

157/10مترمربع مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي شماره220عبداله قرباني کهریزسنگي فرزندمحمود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/49مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي                                           

راي ش��ماره 221مس��عودپوراعتدال وش��هرام قنده��اري علویجه)بالس��ویه( فرزن��دان رمض��ان وتق��ي 
شش��دانگ ی��ک ب��اب کارگاه ب��ه مس��احت390/37مترمربع مج��زا ش��ده از پ��الک 391 اصل��ي                                                                                                                                             
راي شماره 222مسعودپوراعتدال وشهرام قندهاري علویجه)بالسویه( فرزندان رمضان وتقي ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 210/33مترمربع مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي شماره 223شهرام قندهاري علویجه فرزندتقي ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 405/99مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي                                 
راي شماره 224غالمحسن شمس فرزند محمدعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/71مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي شماره 225اکبرصالحي کهریزسنگي فرزندفتحعلي ششدانگ یک باب خانه مساحت 77/64مترمربع 

مجزا شده ازپالک391 اصلي
راي شماره 226ملیحه براتي کهریزسنگي فرزندرجبعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/17مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي شماره 227علي ابراهیمي کهریزسنگي ومریم مصطفائي)بالسویه( فرزندان حسن وسپهدار ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 163/14مترمربع مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي شماره 228مهدي شمسي کهریزسنگي فرزندعباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/45مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي ش��ماره229فاطمه صغرا شمس��ي کهریزس��نگي فرزندحسن شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 

230/85مترمربع مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي شماره 230مهدي قرباني کهریزسنگي فرزند تقي ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 35/69مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي
راي شماره 231قاسم شمسي کهریزسنگي فرزنداحمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 47/30مترمربع 

مجزا شده ازپالک391 اصلي
راي ش��ماره 232عبدالخالق قاس��مي کهریزس��نگي فرزند حسین شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
184/78مترمربع مجزا شده از پالک 391 اصلي                                                                                                                                     
راي ش��ماره 233عباس صالحي کهریزس��نگي فرزندمحمدعلي شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 

234/04مترمربع مجزا شده از پالک 391 اصلي                                 
راي شماره234فرنگ حیدري فرزندمحمدعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/12مترمربع مجزا 

شده از پالک 391 اصلي                                          
 راي شماره235فرنگ حیدري فرزندمحمدعلي ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 558/25مترمربع 

مجزا شده از پالک 391 اصلي                                          
 آراء شهرجوزدان پالک ثبتی395 بخش 9  ثبت اصفهان

راي شماره236علي محمدي جوزداني فرزنداسمعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/55مترمربع 
مجزا شده از پالک 395 اصلي                                          

 راي شماره237کیومرث محمدي جوزداني فرزندحبیب اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/80مترمربع 
مجزا شده از پالک 395 اصلي

راي شماره238ناصر محمدي جوزداني فرزندقنبرعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت231/91مترمربع 
مجزا شده از پالک 395 اصلي

راي شماره239مهدي محمدي جوزداني فرزندرضاقلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204/69مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره240مصطفي محمدي جوزداني فرزندشهریار ششدانگ یک باب خانه به مساحت 185/56مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره241مهرداد محمدي جوزداني فرزندشهریار ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/33مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره242عباس محمدي جوزداني فرزندنادعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 396/48مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره243ناصر محمدي جوزداني وحمیده محمدي جوزداني)بالسویه( فرزندعلي وناصر یک باب خانه به 

مساحت 214/21مترمربع مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره244اس��ماعیل محمدي جوزداني )4دانگ(بهش��ته محمدي جوزداني)2دانگ( فرزندمصطفي 

وعبدالحسین یک باب خانه به مساحت 291/85مترمربع مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره245سعادت محمدي جوزداني وفاطمه محمدي جوزداني)بالسویه( فرزندحسن ومانده علي یک باب 

خانه به مساحت 178/65مترمربع مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره246جلیل ابراهیمي جوزداني فرزندقربانعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 337/68مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره247اصغر ابراهیمي جوزداني فرزندمحمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/64مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره248جمیله ابراهیمي جوزداني فرزندنادعلي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/60مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره249صادق ابراهیمي فرزندعبدالکریم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 218/38مترمربع مجزا 

شده از پالک 395 اصلي
راي شماره250مرتضي ابراهیمي جوزداني فرزندمحمود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/34مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره251سعادت ابراهیمي واعظم ابراهیمي)بالسویه( فرزندعبدالکریم ومرحوم صادق یک باب خانه به 

مساحت 294/97مترمربع مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره252عبدالرضاهاشمي جوزداني فرزندعلي مردان ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/75مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره253حمزه حیدري جوزداني فرزندحسین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/85مترمربع 

مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره254ابراهیم حیدري فرزندخداداد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 321/94مترمربع مجزا شده 

از پالک 395 اصلي
راي شماره255زهرا حیدري فرزندنعمت اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 247/53مترمربع مجزا شده 

از پالک 395 اصلي
راي شماره256جعفرحیدري جوزداني )4/5دانگ(فهیمه حیدري)1/5دانگ( فرزندرمضانعلي و غالمرضایک 

باب خانه به مساحت 179/33مترمربع مجزا شده از پالک 395 اصلي
راي شماره257اصغر رزوان فرزندقاسم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 238/79مترمربع مجزا شده از 

پالک 395 اصلي    
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بازار موس��یقی در ایام محرم و صفر از 
تکاپو باز می ایس��تد ت��ا هنرمندان این 
عرص��ه، آلبوم ها و دیگر فعالیت ه��ای خود را پس از این 
ای��ام جدی تر دنبال کرده و روانه این بازار هنری کنند. اما 
هرساله در این ایام به ویژه دهه نخست محرم، آلبوم هایی 
مناس��ب این ایام منتشر می شوند، امسال نیز با شروع این 
ایام، چند آلبوم منتش��ر شده که در گزارش این هفته بازار 

موسیقی به معرفی آنها می پردازیم.
»غزلعاش�ورا«، نام آلبومی با صدای محمد حشمتی 
ش��امل بازس��ازی برخی از نغمه های معروف عاش��ورایی 
و آثاری جدید و متفاوت از ش��عرای معروف کش��ور است. 
این آلبوم را شرکت فرهنگی هنری »پنج برگ هنر« روانه 
بازار موسیقی کرده است. موسیقی و مدیریت هنری »غزل 
عاشورا« را فریدون خوشنود برعهده داشته و ضبط قطعات 
این آلبوم نیز در استودیو پاپ به مدیریت ناصر فرهودی و 
استودیوی شخصی رضا پوررضوی انجام شده است. »غزل 
عاش��ورا« از دوشنبه هفته گذشته )14 آبان ماه( در سراسر 
کشور منتشر شده است. »شب نمناک«، »آمده ام«، »خدا 
چرا عاشق ش��دم«، »اذان می گویند« و »خونه خورشید« 
آلبوم های قبلی محمد حشمتی هستند که از  سوی شرکت 

فرهنگی هنری »پنج برگ هنر« منتشر شده اند.
»آوایس�بز«نام یک مجموعه موس��یقی مذهبی ویژه 
محرم و صفر اس��ت که از س��وی حوزه هنری منتشر شده 
اس��ت. البته این آلبوم سال 90 منتشر ش��د و امسال دوباره 
منتشر شده است. نام قطعات این آلبوم که شامل مجموعه ای 
منتخب از نواهای مجالس تعزیه با هنرمندی پیشکسوتان 
این هنر است عبارتند از: »کعبه جانان« از مجلس امام حسین 
)مقدمه و نوحه(، »نازنین مهتاب« از مجلس حضرت عباس 
)سرکشی خیمه ها(، »چشم تر« از مجلس علی اکبر )پشت 
خیمه لیال(، »بزم آشوب« از مجلس حضرت عباس )بزم ابن 
سعد و ش��مر(، »ساقی نامه« از مجلس حر )زره پوشی حر(، 

»نغمه عشاق« از مجلس حضرت عباس )پشت خیمه(، »ای 
مونس جان« از مجلس حضرت مسلم )سوگ مرگ هانی( 
و ضربی به عنوان مقدمه مجالس شبیه خوانی. سیدمحسن 
هاشمی، سیدعلی حس��ینی، ابوالفضل صابری، حسن گل 
ختمی، محمد جلینی، امیر صفری، علی محمدی، ابراهیم 
امیری مقدم، حس��ین بزرگی، محمدسجاد سجادزاده شبیه 
خوانان این آلبوم هستند و عباس لنکرانی، نوازنده ساید درام، 

درام و تومبا.

»پردهعش�اق« نیز نام آلبومی اس��ت که نخستین بار 
در س��ال 85 منتشر شدو  امس��ال نیز بار دیگر همزمان با 
دهه نخس��ت ماه محرم روانه بازار موس��یقی شده است. 
این آلبوم ش��امل  بیش از 8 س��اعت از نغمه های آیینی 
مداحان پیشکسوت تهرانی است که عبارتند از: زنده یادان 
احمد اسماعیل بیک بروجردی ) احمد صالح(، شاه حسین 
بهاری، شهید غالم علی جندقی، اسماعیل چاووش، ماشاهلل 
چاووش، محمد علی چمنی، محمد باقر حاج ابوالحس��ن 

معمار)مرش��دباقر(، س��ید محمد باقر حسینی قائمی، علی 
اصغر خراط ها، س��ید محسن دربندی، احمد دلجو، حسن 
ذوالفقاری، اکبرسادات سرکی)ناظم(، سید علی سالک فرد، 
عباس س��ید رضا زرباف، احمد شیشه گران ) شمشیری(، 
جعفر شعبان خمسه، محمد علی مال عالمه ، محمد تقی 
فارسی، حسن فرشته نژاد، نادعلی کربالیی اسماعیل، سید 
محمد کوثری زاده )کوثری(، محمد علی کهرمیان، محمد 
حس��ین گلپایگانی، عزیزاهلل مبارکی، رجب موحد رضایی، 
س��ید مصطفی میرخانی و سید مصطفی هاشمی دانا زنده 
یادانی هستند افرادی هستند که آثار آنها در این مجموعه 

منتخب صوتی منتشر شده است.
»آقانیا« آلبومی عاشورایی است با خوانندگی محسن کیان 
که به تازگی وارد بازار موس��یقی شده و فضایی حماسی و 
عارفانه و اش��عاری با مضمون سخنوری و بیانی تصویری 
دارد. در م��ورد این آلبوم گفته می ش��ود که به خاطر بهره 
گرفتن از موسیقی و ترانه های متفاوت آن،  آلبوم خاصی 
در میان آثار مناس��بتی و خاص این روزهاس��ت.»آقا  نیا«، 
»ابتدای کربال«، »ماه بن��ی آدم«، »وداع آخر«، »محراب 
خون«، »سرفرازی«، »محرم«، »برکت«، »اقلیت« و »ماه 
همه مختاریم« نام قطعات این آلبوم هستند که شایا تجلی، 
علیرضا غزوه، سید محمد جواد شرافت، مجید تال و محمد 
سهرابی ترانه های آن ر ا سروده  اند. ملودی سازی و تنظیم 
قطعات »آقا نیا« را نیز امیر قدیانی، مرتضی شفیع، محسن 
کیان، حامد جهانبخش و زنده یاد پارس��ا احتشامی و حامد 
حسینی برعهده داشته اند. نوازندگان این آلبوم نیز عبارتند 
از: پیام طونی، میثم مروستی و حمید رضایی )ویلن، آلتو و 
ارکس تر زهی(، هاش��م شریف زاده )تار(، محسن کیمیایی 
)س��ه تار(، زنده یاد پارسا احتشامی و رامین علی پور )نی(، 

رامین علی پور )تنبک(، امیر قدیانی، 
مرتضی ش��فیع، حامد جهانبخش 
)پیان��و، س��ازهای الکترونی��ک و 

سینتی سایزر(.

موسیقی

گشتی در بازار موسیقی مناسبتی این روزها

آوای سبزی از غزل عاشورا بهار بینا
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ه تا کــــــو خبر

نـــســــخـــــه

سبک زندگی

همه گیری وبا پایان یافت

نکاتی در مورد بهداشت
 غذاهای نذری

معاون مرکز مدیریت بیم��اری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پایان اپیدمی وبا 
در کشور خبر داد. محمود نبوی افزود: 10 روز است که 
هیچ مورد جدیدی از ابتال به وبا در کش��ور ثبت نشده 
اس��ت. وی با اشاره به اینکه اغلب موارد ابتال به وبا از 
کشورهای مجاور وارد ایران شده بود، ادامه داد: اپیدمی 
وبا در کشورهای پاکستان و افغانستان نیز کمتر شده 
است و در ایران کشت وبا ) مزمن( طی روزهای اخیر 
مشاهده نشده و می توان گفت ابتال به این بیماری در 

کشور تمام شده است.
معاون مرکز مدیریت بیم��اری های واگیر وزارت 
بهداشت خاطرنش��ان کرد: باکتری بنام ویبریو کلرا ) 
VIBRIO CHOLERA ( ک��ه عام��ل ایجاد 
کننده بیماری وبا است دیگر در دمای کمتر از 17 درجه 
نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد.  به گزارش مهر، 
نبوی یادآور شد: طبق آخرین آمار ، بیش از 200 نفر در 
کشور به بیماری وبا مبتال شده بودند که اغلب آنان را 

اتباع بیگانه تشکیل می دادند.

یک��ی از مس��ایلی که در م��ورد غذاه��ای نذری 
همیشه مطرح است، فاصله بین پخت و مصرف این 
غذاهاس��ت. معمواًل این غذاها به دلیل حجم باالیی 
که دارند ساعت های زیادی بیرون از فضای یخچال 
می مانند و این وضع باعث افت کیفیت بهداشتی آنها 
می شود. بنابراین بهتر است کسانی که قصد دادن نذری 
دارند در نزدیکترین زمان ممکن به وقت پخش نذری، 
اقدام به پخت کنند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
نظام پرستاری، نکته دیگری که در مورد مصرف نذری 
بسیار شایع است، میزان چربی و استفاده بیش از حد از 
روغن در تهیه آنهاست. استفاده از روغن جامد و چربی 
گوشت های گوسفندی برای سالمت مصرف کنندگان 
زیانبار است. وجود نمک بیش از حد در این غذاها نیز 
موجب افزایش فشار خون به خصوص در بیماران قلبی 
و سالمندان می شود، پس بیماران و سالمندان در این 
ایام دقت کنند و از خوردن غذاهای پرچرب و پرنمک 

بپرهیزند.

 رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو همچنین 
در مورد آخرین وضعیت واکس��ن آنفلوآنزا در کش��ور، 
گفت: یک میلیون دوز از این واکسن تاکنون در کشور 
توزیع ش��ده و تقریباً طی دو هفته آینده 500 هزار دوز 
دیگر نیز توزیع می ش��ود. وی ادامه داد: برنامه توزیع 
این واکس��ن بر اساس بررسی نیاز بازار و شرکت های 
توزیع کننده اس��ت، چرا که این ش��رکت ها باید ابتدا 
ارزیابی س��ال گذش��ته را ارایه دهند. رئیس س��ازمان 
غذا و دارو تصریح کرد: این در حالی اس��ت که س��ال 
گذشته تعدادی از واکسن های آنفلوآنزا تاریخ مصرفشان 
گذشت و مصرف نش��د، بنابراین شرکت ها بر اساس 
نیاز خود واکس��ن را وارد خواهند کرد و فکر می کنیم 

به زودی نیاز بازار جبران شود.

اختالل اشتها در حالت شدید »پیکا« گفته مي شود، 
به عبارت دیگر اختالل شدید در وضعیت مواد غذایي 
است به طوریکه شخص گرایش به مواد غیر غذایي 
پیدا مي کند که به علت کمبود یک یا چند مواد مغذي 

خاص در بدن فرد است.
یوسف نقیایی کارشناس مسوول تغذیه گفت: به 
عنوان مثال کمبود آهن در حالت شدید موجب تمایل 
به مصرف خاک خواهد شد و یا کمبود شدید کلسیم 
مي تواند ش��خص را به مصرف گچ پیش ببرد که در 
این حالت شناسایي نوع کمبود ماده غذایي و رفع آن 
مي تواند راهگشاي بس��یار مناسبي باشد. وی گفت: 
مش��کالت عمده مربوط به اشتها در بین کودکان در 
مقاطع مختلف سني بروز مي کند که مي تواند امري 
طبیعي بوده و معموال گذراس��ت ب��ه طوریکه بعد از 
مدتي اش��تهاي کودک به ح��ال اول بر مي گردد که 
این حالت در دختران بیش��تر از پسران دیده مي شود. 
نقیایی افزود: دسته دیگر مشکالت مربوط به اشتها به 
برخي از بیماریها و مش��کالت مرتبط بر مي شود به 
عنوان مثال عفونت ادرار و ناراحتي هاي گوارش��ي و 
امثال آن مي تواند اشتهاي کودک را شدیدا تحت تاثیر 
قرار داده و مانع  دریافت کافي مواد غذایي شود که با 
رفع این مشکالت مي توان اشتهاي کودک را به حالت 
اول بازگرداند. وي تصریح کرد: در سنین کودکان این 
مسئله بسیار حائز اهمیت است که علت کاهش اشتها 
را هرچه س��ریع تر شناسایي کرده و نسبت به رفع آن 
اقدام ش��ود چرا که ادامه این حالت مي تواند منجر به 
کاهش وزن و در نهایت اختالل رشد در کودک شود. 
به گزارش مهر، این کارش��ناس تغذیه گفت: در دوره 
بزرگسالي هم معموال در بین زنان به هنگام بارداري، 
کاهش اش��تها و ی��ا اختالل در وضعی��ت دریافت 
م��واد غذایي رخ م��ي دهد که مي تواند به وضعیت 
تعادل تغذیه او در قبل از بارداري مرتبط باشد بنابراین 
استفاده از مولتي ویتامین و مواد معدني مي تواند یکي از 
راهکارهاي مناسب جهت تعادل بخشیدن به وضعیت 
بدني این افراد باشد که مي بایست مکمل ها را تحت 

نظر پزشک یا متخصص تغذیه استفاده کنند. 

 اگر ش��ما یک دانش آموز هس��تید .م��ا در این 
مطلب از کوله پش��تی گرفته تا فل��ش کارت ها و 
تمامی وس��ایل مورد نیاز و ضروری که برای رفتن 
به مدرس��ه به آنها احتیاج دارید را برای تان معرفی 

کرده ایم:
کول�هپش�تی:در ابتدا شما نیاز به یک کوله 
پشتی بسیار زیبا دارید . کوله پشتی  از جنس بسیار 
خوب  و فوق العاده شیک برای دانش آموزان بسیار 

مناسب  است.
تخت�هوایتبورد: این تخته برای نوش��تن 
یادداش��ت ه��ای روزانه و پیگی��ری برنامه های 
مدرس��ه تان بس��یار مفید اس��ت می توانید روزانه 
کارها و برنامه های مهم تان را روی آن بنویس��ید 

و پاک کنید .
کیفبن�ددار:می توانید از کیف بنددار و جادار 

برای قراردادن کتاب ها استفاده کنید.
ق�البهایفلزی:این ق��الب ها را روی 
در ات��اق یا کمد دیواری بزنید و برای آویزان کردن 
وسایل ضروری اتان از آن استفاده کنید. با این کار 

می توانید اتاقتان را به مانند یک باشگاه درآورید. 
دفت�ریادداشت:یادداش��ت برداری از نکات 
مهم در مدرس��ه یک کار بسیار ضروری است.این 
دفتر یادداش��ت دارای 100 ورق است ، بنابراین تا 
قب��ل از پایان ترم مطمئن باش��ید که ورق های آن 

تمام نخواهد شد.  
فلشکارت: فلش کارت های سفید و بسیار 
ساده ای که در رنگ های گوناگون هستند به شما 
کمک می کنند تا بدانید برای نوش��تن نکات ریز و 

درشت از کدام رنگ استفاده کنید.
کیفلپتاپ: برای حفاظت ازلپ تاپ  یک 
کیف بس��یار مناسب ، از جنس خوب  و دارای زیپ 
بس��یار مقاوم، مناسب است چرا که در برابر باران و 

برف هم آب به داخل  آن نفوذ نخواهد کرد. 
کلیپسهایرنگی: می توانید مطالب و جزوه ها 
و ورق های یادداش��ت خ��ود را با این کلیپس های 
رنگارنگ به هم متصل کنید. این وسیله بدون آنکه 
خود بدانید یکی از ضروری ترین وس��ایل مورد نیاز 

در دوران مدرسه است.
مدادرنگیهایمعط�ر: مداد رنگی های 
معطر از ضروری ترین وسایل هستند. اینها و مواد 
طبیعی س��اخته ش��ده اند ، بنابراین شما می توانید 
بدون هیچ گونه نگرانی از مواد ش��یمیایی تشکیل 

دهنده آن از آنها استفاده کنید.
تراشچندطبقه:این یک وسیله ای  است 
که جای زیادی برای ریختن آش��غال ها دارد و به 

زودی پر نمی شود.
جام�دادی:جام��دادی جم��ع و ج��ور برای 
گذاش��تن قلم ، مداد ، خودکار و پاک کن و...بسیار 

جادار و مناسب است. 
آهنرباهایرنگی:روی اعداد آهن رباهای 
رنگی یک پیغام و نوشته امیدوار کننده نوشته شده 
است که هر روز می توانید با خواندن آنها بدانید که 
آنروز چه روزی برای شما است.آنها را به در اتاق تان 

بزنید و بگذارید که جلوی چشم تان باشد.
دفت�رجیبی:ممکن اس��ت تکاللیف روزانه 
خود را فراموش کنید. دفتر جیبی به راحتی در کوله 
پش��تی اتان جا می گیرد و می توانید س��ر کالس 

یادداشت های روزانه تان را داخل آن بنویسید .
پ�اککن: مدل پاک کن ها طوری هس��تند 
که آنها را می توان به سر مداد های تان بزنید تا در 
صورت نیاز از آنها اس��تفاده کنید .این پاک کن ها 

بسیار راحت قابل دسترس هستند.
چراغمطالعه: داش��تن یک چراغ مطالعه  
بس��یار  محص��ل  فرزن��دان  ب��رای  ات��اق  در 

ضروری  اس��ت.
آویزانیسرمداد:می توانید این آویزها را به 
س��ر مدادهای تان که کوچک ش��ده اند و در دست 
گرفتن آنها بسیار سخت است وصل کنید و به این 

ترتیب قد مدادتان را بلند کنید. 

توزیع 500 هزار دوز واکسن 
آنفلوآنزا تا دو هفته آینده  

چرا کودکان
خاک می خورند؟

کودک دبستانی 
 به چه وسایلی نیاز دارد؟

کلینیک

شستشوی بیش از حد پوست به بهبود 
سریع تر آکنه کمکی نمی کند. پوست 
همه افراد به مراقبت روزانه نیاز دارد اما در افرادی که مستعد 
ابتال به آکنه یا دچار آن هستند اهمیت مراقبت از پوست دو 
چندان می ش��ود.  البته این نکته را هم باید در نظر داشت 
ک��ه باید برای درمان ضایعات آکنه مواردی رعایت ش��ود. 
یک متخصص پوس��ت و مو در این ب��اره گفت: افراد باید 
بدانند که برای مراقبت پوستی آکنه زمان زیادی تلف نمی 

ش��ود به طوری که این کار تنها برای دو 
مرتب��ه طی روز آنهم به مدت چند دقیقه 
زمان نیاز است. به گفته دکتر محمدعلی 
نیلف��روش زاده برخی افراد فکر می کنند 
هر چه پوست را بیش از حد شستشو دهند 
به بهبود آکنه کمک بیشتری می کنند در 
حالی که باید بدانند که تمیز کردن بیش 
از حد پوست سبب خشکی و شکنندگی 
آن ش��ده و در بهبود این عارضه سرعتی 
حاصل نمی ش��ود. وی در پاس��خ به این 

س��ووال که چند بار شستشو در روز برای پاکسازی پوست 
نیاز است خاطر نشان کرد: به افراد پیشنهاد می کنیم برای 
پاکس��ازی پوست ش��ان از کثیفی، مواد آرایشی، تعریق و 
چربی زیاد در دو نوبت صبح و شب شستشو را انجام دهند 

که البته در هنگام شستش��و نیز باید به مواردی توجه شود. 
متخصص پوس��ت و مو تصریح کرد: اینکه پوست را با چه 
شوینده هایی شستشو دهیم مهم است که تاکید می کنم 
افراد از ش��وینده های مالیم استفاده کنند. دکتر نیلفروش 
زاده نحوه شستشوی پوس��ت را اینگونه شرح داد: ابتدا به 
وسیله نوک انگشتان تمام صورت را که شامل گردن، فک 
و حوالی گوش )پشت و جلوی گوش( می شود را باید کامل 
بش��وییم. البته برای شستشو می توان از پاک کننده های 
قوی اس��تفاده کرد. وی افزود: خانم ها از 
تونر به وسیله یک پنبه نرم در پاک کردن 
آرایش صورت خود استفاده کنند و این نکته 
را هم مد نظر داشته باشند که شب قبل از 
خوابی��دن حتماً آرایش ص��ورت خود را به 
طور کامل پاک کرده و بشویند. متخصص 
پوست و مو  درباره نحوه پاکسازی پوست 
های خش��ک نیز گفت: افرادی که دارای 
چنین پوستی هس��تند می توانند از ژل یا 
مرطوب کننده فاقد چربی استفاده کنند که 
البت��ه باید بدانند که از ژل و انواع لوس��یون های مرطوب 
کننده ای کمک بگیرند که کومدون زا نبوده و فاقد چربی 
باشد. دکتر نیلفروش زاده یادآور شد اکثر داروهایی که برای 
درمان آکنه تجویز می ش��وند پوست را بیش از حد خشک 

می کنند که در این موارد افراد می توانند از مرطوب کننده 
های مالیم آن هم دو بار در روز استفاده کنند. وی در خاتمه 
در باره اس��تفاده از کرم ها و داروهای ضد آکنه نیز تصریح 
کرد: افراد پ��س از پاک کردن آرایش یا چربی اضافه پس 

از خش��ک ش��دن تونر می توانند 
از داروهای تجویز ش��ده استفاده 
کنند که البته این دارو ها هم باید 

بگذارند خوب جذب شوند.

نحوه مراقبت  از پوست آکنه ای

شستشوی زیاد، پوست را خشک می کند
الدن  سلطانی

اصفهانامروز: برخی از مواد غذایی دارای موادی )به ویژه 
ایزوتیوسیانات( هستند که باعث جلوگیری از به مصرف رسیدن 
ید در تیروئید و تولید هورمون می شوند که به آنها مواد گواترزا 
گفته می شود. این مواد غذایی عبارتند از: انواع کلم ) به ویژه 
کلم پیچ و قمری(، شلغم، چغندر، خردل، خیار، چنبر، سویا، پسته 
شامی)بادام زمینی(، دانه درخت کاج و ارزن. البته الزم به ذکر 
است که خاصیت گواترزایی این مواد اکثراً با پختن از بین رفته 
و این مواد فقط در کسانی موجب گواتر می شوند که هر روز 

استفاده شوند و شخص نیز دچار کمبود ید باشد. بنابراین اگر 
ید مصرفی در حد مطلوب باشد، مواد غذایی گواترزا باعث به 
وجود آمدن گواتر نخواهند شد. بنابراین مصرف معمول این مواد 
غذایی در ایران بالمانع بوده و مش��کل ساز نیست. همچنین 
مصرف طوالنی مدت داروهای ضد تیروئید )پروپیل تیواوراسیل 
و متی مازول(، کاربی مازول، سولفی متوکسازول و لیتیوم می 
توانن��د با ایجاد اختالل در تولید ی��ا اثر هورمون های تیروئید 

موجب بروز گواتر شوند.

متخصص گوش و حلق و بینی گفت: ابتال به سینوزیت در 
افرادی که در محیط های آلوده هس��تند و یا در معرض آلودگی 
هوا قرار می گیرند، بیشتر است.دکتر مریم عامی زاده افزود: افراد 
سیگاری و یا کسانی که در مجاورت دود سیگار هستند نیز مستعد 
ابتال به سینوزیت می شوند. وی ادامه داد: هر بار کودک یا بزرگسال 
مبتال به عفونت دستگاه تنفسی می شوند، احتمال سینوزیت نیز 
وج��ود دارد.این متخصص گوش و حل��ق و بینی تصریح کرد: 
کودکانی که در طول سال 6 تا 8 بار دچار سرماخوردگی می شوند، 
احتمال بروز سینوزیت نیز در آنها وجود دارد. عامی زاده بیان کرد: 
عوامل باکتریایی نیز در بروز سینوزیت در فرد موثر است.وی اضافه 
کرد: 5 تا 10 درصد علت سینوزیت ها در افراد علت باکتریال دارد 
که اغلب به دنبال عفونت های سیستم تنفسی ایجاد می شود.عامی 

زاده گفت: خط اول درمان س��ینوزیت فقط  تجویز آنتی بیوتیک 
نیست بلکه درمان های کمکی نیز عالوه بر آنتی بیوتیک همانند 
شستشوی بینی توصیه می شود.این فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی 
خاطرنشان کرد: عارضه سینوزیت ممکن است خطرناک باشد اگر 
سینوزیت حاد را درمان نکنیم می تواند آبسه های چشمی و مغز را 
در فرد ایجاد کند. وی در مورد انجام جراحی برای درمان سینوزیت 
گفت: جراحیهایی که امروز به شکل نوین انجام می شود در درمان 
این بیماری کمک کننده است. به گزارش مهر، عامی زاده خاطر 
نشان کرد: تصور بیماران این است زمانی که آندوسکوپی سینوزیت 
می شوند دیگر مبتال به این بیماری نمی شوند در صورتی که این 
فرد زمانیکه  جراحی می کند  همانند یک فرد عادی می شود و 

ممکن است در آینده مبتالبه سینوزیت شود.

مدیرگروه پوس��ت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
داروهای ضد انعقاد و داروهای بیماری تیروئید ممکن است 
سبب ریزش مو  شود. دکتر مسعود ملکی عنوان کرد: به طور 
کلی ریزش مو به دو دسته تقسیم می شود که یک نوع از آن 

سبب آسیب به ریشه مو می شود 
و رشد مو غیرقابل برگشت است 
اما در نوع دیگر ریش��ه مو آسیبی 
نمی بیند و امکان درمان بیماری و 
رش��د مجدد مو وجود دارد. وی با 
اشاره به اینکه داروهای ضد انعقاد، 
سبب ریزش مو می شود، تصریح 
کرد: داروهای شیمی درمانی نیز به 

علت اینکه سرعت تخریب سلولی را کاهش می دهند بر ریشه 
مو که سلول های آن سرعت تقسیم باالیی دارند تاثیر گذاشته 
و موجب ریزش مو می شود. ملکی با بیان اینکه شایع ترین 
ریزش مو، نوع ارثی آن است، تصریح کرد: ریزش مو می تواند 
به دنبال استرس، اهدای خون، خونریزی شدید، عمل جراحی، 

تب شدید و مصرف برخی داروها صورت گیرد.
وی اذعان کرد: به طور طبیعی تقریبا 90 درصد موهای 
فرد در حالت سازندگی است و 10 تا 15 درصد آن در دوره 
استراحت است اگر درصد موی در حال استراحت افزایش 
یابد، ریزش مو از حد طبیعی بیشتر و باعث نگرانی می شود. 

ملکی درخصوص ریزش مو غیرقابل برگشت تصریح کرد: 
ای��ن نوع ریزش مو می تواند بر اث��ر بیماری های قارچی و 
میکروبی، صدمه به پوس��ت )ضربه،سوختگی و تصادف(، 

رادیوتراپی و برخی بیماری های پوستی اتفاق بیفتد.
مالک تشخیص پوست 

چرب 
وی گفت: اگر موی فرد دو روز 
بعد از شستشو چرب شود می توان 
پوس��ت وی را چرب دانس��ت و در 
صورتی که بع��د از 3 تا 5 روز موی 
فرد چرب شود به آن پوست متعادل 
می گوییم. به گزارش ایسنا، ملکی 
افزود: چربی پوست بعد از سنین بلوغ افزایش می یابد و اغلب 

پس از 25 سالگی دوباره به صورت متعادل بازمی گردد.
رویش موی زائد در زنان یک هشدار است

وی عنوان کرد: اگر در مناطقی از بدن که معموال روی 
پوست زنان مویی رشد نمی کند مانند صورت، اطراف سینه، 

شاهد رشد مو باشیم به آن »هیرسوتیسم« گفته می شود.
ملکی گفت:»هیرسوتیسم« در زنان بسیار اهمیت دارد و 
بانوان در صورت مشاهده موی زائد در مناطقی که معموال 
رشد مو در آن رخ نمی دهد باید به پزشک مراجعه کنند زیرا 

رشد موی زائد حاکی از بروز این بیماری در آنان است.

متخصصان آمریکایی توصیه می کنند سعی کنید هنگام 
زمستان از آفتاب برای تغییر در روحیه خود استفاده کنید. فصل 
زمستان می تواند بر روی خلق  و  خوی افراد تاثیر بگذارد و باعث 
ایجاد افسردگی فصلی شود. افراد با تغییراتی در شیوه زندگی 

خ��ود مثل عادات غذا خوردن و غیره که در ذیل آمده اس��ت 
می توانند با این مشکل کنار بیایند:

1/نور خورش��ید در هنگام طل��وع آفتاب می تواند تقویت 
کننده خلق و خوی طبیعی باشد

2/سعی کنید هنگام زمستان از آفتاب برای تغییر در روحیه 
خود استفاده کنید

3/غذا خوردن مناس��ب نقش 
مهم��ی در مقابل��ه با افس��ردگی 
زمستانی دارد. به طور مثال مصرف 
غذاه��ای غنی از ویتامین D، تاثیر 

زیادی در بهبود سالمت روان دارد
4/انجام ورزش در این فصل در 

شادابی افراد بسیار موثر است
5/انتخاب رنگ های روشن نیز 
در روحیه تاثیر مستقیم دارد چرا که 
رنگ های روش��ن باعث تحریک 
ذهن و احساسات می شوند و به بیان 

افکار کمک می کنند
6/همچنی��ن مح��دود کردن 
مصرف کافئین در این فصل بسیار 

موثر است
7/نوش��یدن چای گیاهی و یا سبز باعث افزایش سیستم 

ایمنی بدن و کسب انرژی در افراد می شود

آیا کلم گواترزا  است؟

نقش آلودگی هوا در ابتال به سینوزیت

داروهای ضد انعقادی سبب ریزش مو می شوند

روش هایی برای جلوگیری از افسردگی فصلی

تندرستی

رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با طرح این موضوع 
که دسترس��ی مردم به غذا س��الم از وظایف دولت است، گفت: مستندات و اسناد 
باالدستی و همچنین سند چشم انداز بیست ساله و... بر سالمت و امنیت غذایی 
تاکید دارند. وی با بیان این مطلب که طبق برنامه 5 س��اله پنجم توس��عه کشور 
می بایس��ت تا پایان این برنامه 35 درصد کودهای مصرفی در تولید محصوالت 
کشاورزی باید از نوع کودهای آلی و ارگانیک باشد، افزود: متاسفانه آنچه را ما می 
بینیم، اینگونه نیست و کودهایی که برای محصوالت کشاورزی و باغی استفاده 
می شود، سرشار از سموم هستند. خضری با عنوان این مطلب که کودهای نیتراتی 
در محصوالت بوته ای بیش��تر جذب می شوند، گفت: حجیم بودن محصوالت 

کشاورزی همچون پیاز، هویج و سیب زمینی، به خاطر استفاده بی رویه از کودهای 
نیتراتی است که سرطانزا هستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بند الف ماده 32 برنامه 
پنجم که سیاس��تگذاری در ارتباط با سالمت و امنیت 
غذای��ی را جزو وظایف وزارت بهداش��ت عنوان کرده 
است، افزود: یک ماه قبل از وزارتخانه های بهداشت، 
جهاد کشاورزی و صنعت و معدن خواسته ایم، گزارشی 
از روند نظارت بر نحوه و میزان کودهای شیمیایی در 
تولید محصوالت کشاورزی ارایه دهند که هنوز پاسخی 
دریاف��ت نکرده ای��م. خضری با انتق��اد از تعدد مراکز 
سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه سالمت و امنیت 

غذایی، گفت: یکی از چالش های اساسی همین است. وی با تاکید بر اجرای اقتصاد 
س��بز، این موضوع را در جهت حفظ محیط زیست کشور عنوان کرد.  به گزارش 
مهر، در ادامه دکتر هدایت حسینی مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی 
و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس تکلیفی که بر عهده وزارت بهداشت، 

میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی در محصوالت کشاورزی مورد بررسی و 
ارزیابی قرار می گیرد به طورکه در حال حاضر برای 285 نوع سم، حد مجاز مصرف 
تعریف شده است. وی افزود: این بررسی ها در قالب استانداردهای ملی منتشر 
می شود. حسینی به موارد استفاده از سموم و کودهای 
شیمایی در تولید گندم، حبوبات، میوه جات و... اشاره 
کرد و گفت: تعیین میزان س��موم در قالب طرح ملی 
نظام مراقبت انجام می شود. مدیرکل نظارت و ارزیابی 
فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، 
با اش��اره به راه اندازی روش��های آزمایشگاهی برای 
بررسی میزان استفاده سموم و کودهای شیمیایی در 
تولید محصوالت کشاورزی، افزود: در آزمایشگاههای 
مرجع وزارت بهداش��ت، تا حجم 60 نوع سم به طور همزمان قابل بررسی است.
حس��ینی با عنوان این مطلب که اندازه گیری سموم محصوالت کشاورزی زمان 
بر و پرهزینه است، گفت: برای فرآیند ردیابی، کدهای 16 رقمی برای کشاورزان 

تهیه شده است.

استفاده بی رویه از کودهای 
سرطان زا در کشاورزی
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اطالعیه خونگیری تاسوعا و عاشورا حسینی
با عرض تسلیت شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( ویاران باوفایش،  
به اطالع می رس��اند، این اداره کل در راس��تای ترویج و تشویق فرهنگ اهدای خون سالم، کافی و 
مس��تمر در ایام محرم در روزهای تاس��وعا و عاشورای حسینی اکیپ های سیار خونگیری خود را با 
تمام توان و ظرفیت در قالب 8 پایگاه اهدای خون برای برگزاری عملیات بزرگ خونگیری ایام محرم 

بشرح زیر در استان اصفهان مستقر خواهد نمود. 
) همراه با یادآوری اینکه ارائه کارت ملی جهت اهدای خون الزامی می باشد(

چهارشنبه نهم محرم )تاسوعا( برابر با 1392/8/22
1- خمینی شهر- خیابان شهید آیت ا... صدوقی- پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی

2- خمینی شهر- بلوار آیت ا... جبل آملی- درمانگاه تخصصی خیریه حضرت ولی عصر)عج(
3- کوشک- مرکز بهداشتی کوشک

4- قهدریجان- مرکز بهداشتی قهدریجان
پنج شنبه دهم محرم )عاشورا( برابر با 1392/8/23

خمینی شهر- خیابان 17 شهریور- مرکز تحقیقاتی خیریه حضرت رسول )ص(

ادارهکلانتقالخوناستاناصفه�ان

شماره پیامک
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اصفهان��ی  کارش��ناس 
فوتب��ال اعتقاد دارد نیم 
فصل لیگ س��یزدهم با نظم و انضباط بیش��تری نسبت 
به س��الهای گذشته برگزار شده است ، اما هنوز مشکالت 
زی��ادی وجود دارد که باید ب��رای رفع آن تدبیری در نظر 
گرفته شود. حسین چرخابی می گوید:»در نیم فصل لیگ 
نق��اط مثبت و منفی زیاد دیده ش��د اما به طور کلی جنبه 
ه��ای مثبت آن بر جنبه های منفی می چربید.س��رمربی 
پیشین تیم فوتبال سپاهان برنامه ریزی و برگزاری منظم 

مس��ابقات را از نکات مثبت لیگ سیزدهم 
برش��مرده و می گوید:» در نیم فصل لیگ 
س��یزدهم ش��اهد بودیم که مس��ابقات با 
فاصله زمانی اندک و به طور منظم برگزار 
شد و سازمان لیگ برنامه چند هفته آینده 
بازیه��ا را اعالم می ک��رد. البته این برنامه 
ریزی مصداق همان ضرب المثل معروف 
زنگ��ی زنگ و یا رومی روم بود چرا که در 
روزهای فیفا دی ،تیم ملی بدون  برگزاری 
دیداری دوستانه وتدارکاتی تنها بازی دیگر 
تیم های جهان را تماش��ا م��ی کرد و این 
برنامه ریزی فش��رده هی��چ کمکی به تیم 

ملی نمی کرد.«
ضد فوتبال و وقت کشی کمتر دید شد 

 وی با اشاره به نزدیکی امتیاز تیم ها در باالی جدول 
و بازیهای نزدیک 16 تیم حاضر در لیگ اضافه می کند: 
»ه��واداران و عالقمندان که ب��ازی های لیگ را به طور 
بی طرفانه و یا با نگاه متعصبانه منطقی دنبال می کردند 
از تماشای فوتبال زیبا لذت بردند چر اکه رقابت ها بسیار 
به هم نزدیک ش��ده بود و نتایج بازیها از قبل قابل پیش 
بینی نبود.البته پخش تلویزیونی مسابقات اروپایی هم در 
افزایش سطح کیفی لیگ سیزدهم تاثیر گذار بود چرا که 
مربیان و بازیکنان فوتبال کش��ور، این مس��ابقات را نگاه 
م��ی کنند و از آنها الگو می گیرند.همچنین در نیم فصل 
لیگ سیزدهم دیگر کمتر شاهد وقت کشی و ضد فوتبال 
از س��وی تیم ها بودیم و همین موضوع نش��ان می دهد 
که این لیگ از نظر کیفی نس��بت به یکی دو سال پیش 

شرایط بهتری پیدا کرده است.«
کادر فنی تیم ها نیاز به تقویت دارد

چرخابی در ادامه صحبت های خود به نکته ای بس��یار 
مهم هم اش��اره می کند و می گوید:»متاسفانه هنوز کادر 
فنی تیم ها به اندازه کافی نیس��ت و باش��گاهها از به کار 
گی��ری افراد با دان��ش بروی نیمکت های مربیگریش��ان 

طفره می روند. همچنین باشگاههای فوتبال کشور باید از 
تحمیل افراد به سرمربی تیم هایشان خودداری کنند و اگر 
یک سرمربی برای ماندن به تحمیل مربی از سوی باشگاه 
تن دردهد باید فاتحه آن سر مربی را خواند.باشگاهها باید 
از مربیان��ی در کادر فنی خود اس��تفاده کنن��د که با دانش 
روز فوتبال آش��نا باش��ندو بتوانند در مواقع حساس بازی با 
صحب��ت های منطقی به تیم هایش��ان کمک کنند.« این 
کارش��ناس فوتبال کاهش تیم های لیگ از 18 تیم به 16 
تیم را در فشرده تر شدن بازیها موثر دانسته و می گوید:»با 

16 تیمی ش��دن لیگ ،تیم های س��عی کردن��د بازیکنان 
بهتری را به خدمت گرفته و برای جایگاهشان در بین تیم 
ها برنامه ریزی کنند که همین موضوع به افزایش س��طح 

کیفی بازیها کمک کرد.«
مربیان تیم های اصفهانی فرصتی برای 

استراحت ندارند
اما دو تیم اصفهانی س��پاهان و ذوب آهن در نیم فصل 
لیگ س��یزدهم چندان درخش��ان ظاهر نش��ده و نتوانستند 
انتظارات هوادرانشان را بر آورده کنند هر چند این امیدواری 
وجود دارد تا در نیم فصل دوم با برطرف کردن نقاط ضعف 
خود بازیه��ا و نتایج بهتری بگیرند. چرخاب��ی پیرامون این 
موض��وع می گوی��د:»کادر فنی هر دوتیم س��پاهان و ذوب 
آه��ن باید بازیهای نیم فصل تیم هایش��ان را به دقت آنالیز 
کرده و نقاط ضعف و قوت تیم هایشان را شناسایی کنند.به 
نظر من مربیان تیم های سپاهان و ذوب آهن در نیم فصل 
هیچ فرصتی برای  اس��تراحت ندارندو باید در این زمان چند 
هفته تنها به تقویت و برطرف کردن نقاط ضعف تیم هایشان 

بپردازند. همچنین از تماشاگران تیم 
سپاهان خواهش می کنم تنها فکر 
حمایت از تیم محبوبشان باشند و از 

چند دستگی بپرهیزند.« 
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سؤاالت عمودي:
1- كمك پرستار - برچسب  2- حق ويژه سياسي و اقتصادي - دوستي و عالقه - چانه - 
الگو  3- خرس تركي - حرص - از فرشتگان درگاه الهي 4- اصطالحي در ورزش كشتي 
- عيد ويتنامي ها - ترنجبين 5- پايتخت ارمنستان - فروتني و  تواضع 6- رودي در روسيه 
- حرف فاصله - درخت صنوبر - سبزي نقلي 7- عسل و انگبين - زننده - ميزان عمر - نت 
چهارم 8- از اسماء حسني به معناي يكتا - شكاف و رخنه  9- دور دهان - سنگريزه - رود 
ــابقه 10- علم به احكام شرع - جميل - پول ژاپن - سقف محدب  مرزي - حيوان مس
11- ستارگان - مشت زن 12- نيز - مرغ ميرود - سرد سير 13- ياران حضرت عيسي - نا 
پيدا - بهشت شداد 14- كج و خميده - حرف آخر انگليسي - آزاده - مانند هم 15- فيلم 

واقعي - حوزه فرمانروايي 

سؤاالت افقي:
ــنام - بيماري 2- خرم - پلنگ - زمان  ــاز شاكي - جام معروف - جريب - دش 1- س
مرگ - قالي  3- اثري از اقبال الهوري 4- بي عيب و نقص - حس بويايي 5- خواست 
عرب - راه ميان بر - اسب عرب - چاشني ساالد - زهر  6- قطار زيرزميني - به ديدار 
مريض رفتن - آسايش و رفاه  7- قورباغه درختي - تكيه - ساز ضربي - شامل همه مي شود 
8- نيز - سنگ تراش - سنگ معدني - دوستي 9- شامه نواز - جنس به ظاهر قوي - رده 
ودسته - در بازي ميزنند 10- گاز مهتابي - داج - فلز 11- دانه خوشبو - رها - كوزه - 
پسوند شباهت - هرگز نه عرب 12- گرد برچيزي نشسته - خوي و طينت  13- رزاق 
14- محصول آتش - خداي بابلي - درخت جنگلي - مته 15- غوزه پنبه - درخت جدول 

- ديوار كوتاه - چاي انگليسي - ذهب 

سؤاالت عمودي:
1- سايه گاه - گله گوسفند - گزيدن مار - اولين نت  2- گل نوميدي - ماشين - متد  
3- بي پرده - ضمير فراسوي 4- مكناس - ميوه نورس 5- پايتخت بحرين - گل ته حوض 
ــهرهاي همدان 7- تصديق  ــاختمان و بنا - از ش - از جزاير خليج فارس 6- درنگ - س
ــهرهاي فارس - از شهرهاي  ــي - قيمت بازاري - برگ برنده - ذره باردار 8- از ش فارس
ــمتي از پا - آب بند - ضمير خارجي - رب النوع زمين 10- غله پاك  مركزي 9- قس
كرده - آماده كردن - مجلس اعيان 11- از شهرهاي آذربايجان غربي - مار بي آزار - از 
شهرهاي آذربايجان غربي 12- زوجه - قسمتي از تفنگ  13- از نهاد برآيد - نام قديم شهر 
يزد 14- شكاف - از اثرهاي معروف اهلي شيرازي - سرحد كشورها  15- با - طرف و 

جهت - لباس حمام - طايفه غرب ايران

سؤاالت افقي:
ــهرهاي  ــد 2- پايتخت كانادا - از ش ــق - بي ــه - عن ــدك - زوج 1- ان
آذربايجان غربي 3- از حروف يوناني - پاره كردن - پيشنهاد - آخرين 
توان - ماه سرد 4- ديوار بلند - پول ژاپن - دوش و كتف - تيره 5- نوعي 
چاپ - جوانمرد - ريمن 6- تقويم  7- روانگر - بيهوده 8- غير ايراني 
ــين 10- از القاب حضرت علي  ــور نوشابه 9- بصير - صومعه نش - كش
(ع) 11- پايتخت اردن - ناپاك - مقصود  12- تنها - شكم بند - پايان 
نامه - محصول آتش 13- نت ششم - مايع حيات - جغد - ضمير جمع 
- از حيوانات اهلي 14- پايتخت آلمان - از اثرهاي معروف نيما يوشيج 

15- شعله آتش - مقام و رتبه - تاخير - الفباي موسيقي

سؤاالت عمودي:
ــر - گل  ــت س ــند - پهلوان 2- پش ــت و برهنه - نا پيدا - ناپس 1- لخ
جوي آب - مدرسه بزرگساالن 3- اثري از ابوشكور بلخي 4- متحير و 
ــته - جد و پدربزرگ - درد 5- درياچه اي در آلمان - عسل 6-  سرگش
پسوند شباهت - رادار پرنده - كالم معتبر 7- فرمان خودرو - رود آرام 
ــيج - از رودهاي مهم ايران 9- بيماري  ــاي معروف نيما يوش 8- از اثره
ــرده گوجه - روبرو - تلخ عرب 11- اثر  ــت و بيحال  10- افش - سس
معروف نيما يوشيج - معاصر 12- شهر نيروگاه - خزنده گزنده - زنبور 
عسل 13- نوشاد 14- خيال و تصور - قمر - لوچ 15- زمين تركي - يار 

خل - مدافع فوتبال - از رودهاي مهم ايران

سؤاالت افقي:
ــبان يونان باستان - گنجينه - بيماري گياهان 2- از شهرهاي  1- خداي ش
ــاني 3- اندوه - بانوي فرانسوي - جناح  آذربايجان غربي - چين هاي پيش
ــت  4- رگ گردن - چاره انديشي 5- نوشابه قديمي 6- دكمه ابزار  راس
ــام آوري - حرف ندا 8- نوه  ــفره چرمي - ن ــي - نگاتيو 7- آش - س برق
دختري - ابزار احتياطي - تندرست 9- هواپيماي سريع - پارسنگ ترازو 
ــدي 11- فيلمي با بازي  ــراغ - دردمن ــرف آخر 10- چ ــگاه - ح - پناه
ــيفته فراهاني 12- از سبك هاي ادبي - فرودگاه پاريس 13- نوشته  گلش
ــاده - تم - ساده لوح 14- پايتخت سنگال - جزيره پرنده 15- مرتجع  س

فلزي - تفارق - رگ گردن

سؤاالت عمودي:
1- اندك - چوب خشك - پل - چاشني ساالد 2- با - پاس بلند - رها 3- 
لحظه حركت ورزشكاران - به وجود آوردن 4- قسمتي از گوش - مركز 
كهكيلويه و بوير احمد - طرف چپ 5- فرمان خودرو - روزگار - برگ 
ــروف يوناني - از حروف الفبا - از  ــده 6- عصبانيت - تندخو 7- از ح برن
ــوره زنان -  ــاي معروف محمود دولت آبادي 8- قاضي - نامدار 9- س اثره
بطن - مغز استخوان 10- همدان سابق - روبات 11- حيوان وحشي - درس 
كشيدني - آب روستايي 12- جانور تك سلولي - سنگيني و وقار - سالك 
13- پي بردن به امري - از شهرهاي استراليا 14- زمين تركي - قوم و خويش 

- پهلوان 15- بدن - خرس تركي - ديروز - پوستين

سؤاالت افقي:
1- حس - آرام   2- درستكار - چانه - رود آرام - از شهرهاي مركزي 3- 
بارانداز - خرس آسماني - مقياس اندازه گيري  4- رنگ موي فوري - عالمت 
مفعولي - امر و فرمان  5- پاسبان گشت شبانه - از تركيبات خون 6- اريكه 
- طال - شيره خرما - كوير برهنه 7- مرتجع الستيكي - در نورديدن - رب 
ــازهاي  ــازي زمين  8- ني ميان تهي - منزلت 9- از س النوع يوناني - آماده س
قديمي - سوراخ بيني - صداي زنور - صد متر مربع 10- دشمن سخت - فرمان 
خودرو - گردنبند - مغز استخوان   11- تفسير - غير ثابت 12- از شهرهاي 
آذربايجان غربي - دل آزار كهنه - بدن  13- درخت جنگلي - اندازه قامت 
- ربع 14- كافه فرنگي - شبكه اينترنت - پسوند شباهت - سبد بزرگ ميوه  

15- وسيله موخشك كن - چهره و صورت
سؤاالت عمودي:

1- گوشه نشين عابد - نام كوچك انيشتن  2- از شهرهاي گيالن - خوب در 
گويش يزدي - يار خل - آشنا به كار  3- آيين - نام قديم شهر يزد - اصطالحي 
در ورزش كشتي  4- صباغ - تولد - برگ برنده 5- چنگنواز خسرو پرويز - 
گرمي بازار  6- مرد قوي هيكل - بخار دهان - ديكته - نوعي مارك خودروي 
كره اي  7- محافظ گل - ظرف شيشه اي آزمايشگاه - رده ودسته - آش 8- 
مساوي شطرنج - از شهرهاي سيستان و بلوچستان  9- ضربه سر - سراي محبت 
- حقه - سينماي سوخته10- مدرك - احصائيه - بله التين - كوره سفال 
پزي11- وجب - حلوايي با مغز بادام و گردو   12- معاون هيتلر - زهر - رادار 
پرنده  13- كشور چكمه اي - جنس به ظاهر قوي - جايز 14- فاخته - غوزه 

پنبه - سفيد تركي - خرما فروش 15- فرشته مغضوب - كباب شده

سؤاالت افقي:
1- ضمير جمع - كاله انگليسي - پووش روي خانه - دل آزار كهنه - شيره 
ــور بزرگ 3- خنياگر 4- كهنه  خرما   2- آيين - آب دهان - روزي - كش
و باستاني - برهان  5- رها - درياي عرب - مخترع تلگراف - حرف آخر - 
صدمه و آسيب  6- سوار - اسناد - زندان 7- شبكه اينترنت - ميزان عمر - مادر 
عرب - خشكي 8- حرف فاصله - فروغ و روشني - پيرامون و گرداگرد خانه 
- خاندان 9- چله كمان - رنگ موي فوري - گرفتني از هوا - زير پا مانده  
10- چشم - نيكوكاري - تخت پادشاهي 11- عدد روستا - لحظه كوتاه - دكان 
كوچك - عالمت مفعولي - درخت انگور  12- باد زهر آگين - قسمتي از 
دست 13- ورزش دو نفره 14- ماهي - اسب چاپار - گردن - غار وحي 15- 

حرف دهان كجي - شمردن - سالله - خار سر ديوار - شماره ماه
سؤاالت عمودي:

1- دست ماليدن - ماست چكيده - گردش كودكانه - زنده  2- مادر آذري - 
كاشف اكسيژن - فلز چهره  3- كباب بي آب - ضربه سر 4- سخنور - حاشيه 
كتاب  5- سال شمار - غذاي تزريقي - مايوس 6- شهر خوردني - چوب دستي 
درويش - حكومت ارسطويي 7- هر يك از آالت موسيقي - باب روز - مجازات 
شرعي - كشور خوشبخت 8- دوري از دوستان - جايزه سينمايي 9- جوجه مرغ 
- حرف نگفتني - از نهاد برآيد - شوهر 10- سريع و فوري - كاغذ كپي - بازديد 
سپاه 11- قصه گويي - قلم نقاشي - سمن 12- غالف شمشير - كوشا 13- دوستي 
- طايفه غرب ايران  14- سالح كاشتني - پيامبر بت شكن - كاشتن نهال 15- بدن 

- سينماي سوخته - متد - حرف ندا

سؤاالت افقي:
1- باالي فرنگي - ستاره شناس - تباه شدن - حرف ندا  2- نگهبان 
تاكستان - كمك پرستار 3- تخم مرغ در زبان بيگانه - عضو صورت 
- كمانگير باستاني - تنها و منفرد - حرف آخر انگليسي 4- فنجان 
- خار سر ديوار - دهان عرب - پرنده شكاري 5- رود مقدس آلمان - 
كلرا - خر ماده 6- فلز نيروگاه اتم 7- بزرگتن - وسط 8- هماهنگي 
ــده 10- ماده برگ توتون  ــراي مصر - ابداع كنن - رفتگر9- صح
11- هجوم - آقا - ريسمان آويزان كننده ميوه به سقف 12- علف 
خشك - از نهاد برآيد - گل سرخ - ذره باردار 13- پايتخت ايتاليا 
- شامه نواز - صندلي اسب - اثر رطوبت - خاك صنعتي 14- نان 
ــند - فدراسيون  ــكه هندي 15- عدد خيطي - س پاره گدايي - درش

شنا - دل آزار كهنه
سؤاالت عمودي:

1- صدمه و آسيب - ادراك - زهر - از رودهاي مهم ايران  2- دواره 
- عقيده ونظر - آبستن  3- تز 4- صندلي راحتي - سوره زنان - نوعي 
قايق 5- روشندل - از شهرهاي همدان 6- از ما بهتران - فرقه عربستان 
- شعله آتش 7- سخن ياوه - اندك 8- كيا - شم 9- لحظه كوتاه - 
مرطوب 10- دشنام - برد معروف - از شهرهاي تهران 11- كوشيدن 
در امري - خوش اندام و دلربا 12- خروس - تفاله عسل - حكومت 
ارسطويي 13- دقت  14- كم بها - شديدتر - جريان هوا يا برق 15- از 

رودهاي مهم ايران - عامل وراثت - شمردن - دور دهان

سؤاالت افقي:
ــتان - گنجينه - بيماري گياهان  2- از  ــبان يونان باس 1- خداي ش
ــاني  3- اندوه - بانوي  ــهرهاي آذربايجان غربي - چين هاي پيش ش
فرانسوي - جناح راست  4- رگ گردن - چاره انديشي 5- نوشابه 
ــفره چرمي - نام  قديمي 6- دكمه ابزار برقي - نگاتيو  7- آش - س
ــت 9-  آوري - حرف ندا 8- نوه دختري - ابزار احتياطي - تندرس
هواپيماي سريع - پارسنگ ترازو - پناهگاه - حرف آخر  10- چراغ 
- دردمندي 11- فيلمي با بازي گلشيفته فراهاني 12- از سبك هاي 
ادبي - فرودگاه پاريس 13- نوشته ساده - تم - ساده لوح 14- پايتخت 

سنگال - جزيره پرنده 15- مرتجع فلزي - تفارق - رگ گردن
سؤاالت عمودي:

ــاالد  2- با - پاس  ــني س ــك - پل - چاش 1- اندك - چوب خش
ــود آوردن  ــكاران - به وج ــد - رها  3- لحظه حركت ورزش بلن
4- قسمتي از گوش - مركز كهكيلويه و بوير احمد - طرف چپ 
5- فرمان خودرو - روزگار - برگ برنده 6- عصبانيت - تندخو 
7- از حروف يوناني - از حروف الفبا - از اثرهاي معروف محمود 
دولت آبادي 8- قاضي - نامدار 9- سوره زنان - بطن - مغز استخوان 
10- همدان سابق - روبات 11- حيوان وحشي - درس كشيدني - 
ــتايي 12- جانور تك سلولي - سنگيني و وقار - سالك  آب روس
13- پي بردن به امري - از شهرهاي استراليا 14- زمين تركي - قوم و 

خويش - پهلوان 15- بدن - خرس تركي - ديروز - پوستين
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Daily Sudoku: Tue 6-Mar-2012
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hardDaily Sudoku: Tue 6-Mar-2012
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7 1 3 6 4 5 9 2 8
5 8 9 3 2 1 7 4 6
6 4 2 8 7 9 5 1 3
1 9 7 2 3 6 8 5 4
4 5 8 9 1 7 3 6 2
3 2 6 4 5 8 1 7 9
9 3 5 7 6 4 2 8 1
8 7 4 1 9 2 6 3 5
2 6 1 5 8 3 4 9 7
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Daily Sudoku: Wed 28-Mar-2012
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hardDaily Sudoku: Wed 28-Mar-2012
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8 1 6 5 7 3 2 9 4
7 3 2 9 4 8 1 6 5
4 5 9 6 1 2 7 3 8
1 6 4 3 8 5 9 2 7
2 8 5 7 9 1 3 4 6
9 7 3 2 6 4 8 5 1
6 2 1 4 3 7 5 8 9
3 4 7 8 5 9 6 1 2
5 9 8 1 2 6 4 7 3
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Daily Sudoku: Thu 29-Mar-2012
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9 1 5 6
5 9 8

4 7 2 5
6 3 4

7 9 1
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6 9 2
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mediumDaily Sudoku: Thu 29-Mar-2012
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3 2 5 9 6 4 8 7 1
4 6 7 8 1 2 3 5 9
8 5 1 6 2 7 9 3 4
6 4 3 5 9 8 7 1 2
7 9 2 3 4 1 5 6 8
2 8 9 1 3 5 6 4 7
1 3 6 4 7 9 2 8 5
5 7 4 2 8 6 1 9 3
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Daily Sudoku: Tue 6-Mar-2012
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7 4
8 3 7 4
4 2 8 5 1
9 2 3 8
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6 5 8 7

3 5 4 2 8
7 4 2 3
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7 1 3 6 4 5 9 2 8
5 8 9 3 2 1 7 4 6
6 4 2 8 7 9 5 1 3
1 9 7 2 3 6 8 5 4
4 5 8 9 1 7 3 6 2
3 2 6 4 5 8 1 7 9
9 3 5 7 6 4 2 8 1
8 7 4 1 9 2 6 3 5
2 6 1 5 8 3 4 9 7
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Daily Sudoku: Fri 6-Jan-2012
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6 4 1 2
4 6 3 8
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7 1 6 2
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5 9 2 8 6 7 4 3 1
8 1 7 9 4 3 5 2 6
3 6 4 1 5 2 9 8 7
4 5 6 3 2 9 1 7 8
2 8 1 6 7 4 3 5 9
7 3 9 5 8 1 6 4 2
9 2 5 7 3 6 8 1 4
6 7 3 4 1 8 2 9 5
1 4 8 2 9 5 7 6 3
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Daily Sudoku: Mon 2-Jan-2012
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4 8 7
4 1 3

2 6
1 6 5
8 2 3 6

4 3 8
5 7
1 2 6

3 9 5
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9 3 5 4 2 6 8 1 7
2 6 4 7 8 1 5 3 9
7 8 1 3 5 9 2 6 4
1 7 3 8 6 4 9 5 2
8 9 2 5 1 7 3 4 6
5 4 6 9 3 2 1 7 8
6 5 7 1 9 8 4 2 3
4 1 8 2 7 3 6 9 5
3 2 9 6 4 5 7 8 1
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Daily Sudoku: Sun 8-Jan-2012
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2 5 3
5 6 7

8 5 4
9 4 8 7

7 6
5 4 8 9

7 9 4
4 7 2

8 1 4
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2 6 8 4 1 7 9 5 3
4 3 5 2 6 9 7 1 8
7 9 1 3 8 5 4 2 6
9 4 2 8 5 3 1 6 7
1 8 3 7 9 6 5 4 2
5 7 6 1 2 4 3 8 9
6 2 7 9 4 1 8 3 5
3 5 4 6 7 8 2 9 1
8 1 9 5 3 2 6 7 4
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Daily Sudoku: Fri 6-Jan-2012
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5 8 6
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6 4 1 2
4 6 3 8

8 5
7 1 6 2

7 6 8 1
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9 5 3
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5 9 2 8 6 7 4 3 1
8 1 7 9 4 3 5 2 6
3 6 4 1 5 2 9 8 7
4 5 6 3 2 9 1 7 8
2 8 1 6 7 4 3 5 9
7 3 9 5 8 1 6 4 2
9 2 5 7 3 6 8 1 4
6 7 3 4 1 8 2 9 5
1 4 8 2 9 5 7 6 3

http://www.dailysudoku.com/

رئیس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر اینکه برای ذوب آهن 
و ماهان روز مش��خصی تعیین نشده اما این دو تیم حداکثر تا 
پیش از دیدارهای هفته دوم یعنی27 آبان ماه باید نسبت به رفع 
نواقص و رس��یدگی به تعهدات شان اقدام کنند، گفت: در این 

مورد مس��ئوالن ماهان با وجود 
مکاتبات زیادی که با آنها داشتیم 
و بدهی سنگینی که دارند، اقدام 
خاصی انجام نداده اند درحالی که 
تالش ذوب آهن بیشتر بوده و 
حتی تعهد هم داده است.محمود 
مشحون با اشاره به روندی که 
منجر به دوازده تیمی شدن لیگ 
برتر بسکتبال برای امسال شد، 
اظهارداشت: با توجه به تشکیل 
سازمان لیگ، این اعضای این 
س��ازمان بودند که ب��ا توجه به 
پیش��نهادات مطرح شده برای 

مسابقات امسال تصمیم گیری می کردند. این سازمان در مراحل 
مختلف پیشنهادات خیلی از تیم ها برای حضور در مسابقات امسال 
را با در نظر گرفتن رای نمایندگان دیگر تیم ها بررسی کرد و در 
نهایت به نتیجه رسید.مشحون با تاکید بر اینکه تسویه حساب 
با طلبکاران یکی از شروط فدراسیون بسکتبال برای پذیرفتن 

حضور تیم ها در لیگ امسال بود که روی آن تاکید زیادی هم 
داش��تیم، یادآور شد: دو تیم ذوب آهن و ماهان ورودیه حضور 
در مسابقات را واریز کردند اما بدهی های خود را تسویه نکرده 
بودند به همین دلیل وقتی مسئوالن ذوب آهن با پیگیری ها و 
تصمیم مصرانه فدراسیون در این 
مورد مواجه شدند، طی نامه ای از 
ما خواستند تا دیدار هفته نخست 
تیم بسکتبال این باشگاه مقابل 
پتروش��یمی برگزار نش��ده و به 
عنوان دیدار معوقه تلقی شود تا 
آنها برای رس��یدگی به بدهی ها 
فرصت داشته باشند.وی با بیان 
اینکه این پیشنهاد طی نشستی با 
اعضای سازمان لیگ بررسی شد، 
گفت: بعد از این نشست تصمیم 
گرفتیم این ش��انس را به هر دو 
تیم بدهیم تا برای تسویه حساب 
با طلبکاران شان فرصت دوباره ای داشته باشند. این موضوع را در 
قالب اطالعیه ای رسمی به دو باشگاه ذوب آهن و ماهان اعالم 
کردیم که می توانند تا پیش از دیدارهای هفته دوم لیگ نسبت 
به پرداخت بدهی های شان اقدام کنند در غیر اینصورت از لیگ 

برتر حذف می شوند.

ورزش

خبر کوتاه خبر کوتاه

سرمربي منچستریونایتد: 
از خرید »اوزیل« منصرف شدیم

»شالکه« در اندیشه به خدمت 
گرفتن »کاسیاس« 

منچس��تریونایتد  سرمربي 
پی��ش از رویارویي ب��ا آرس��نال 
فاش کرد مسعود اوزیل یکي از 
گزینه هاي خرید آنها بوده است.
منچستریونایتد  تیم هاي  دیدار 

و آرس��نال از هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس، امروز و 
از س��اعت 18 و 30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه 
اولدترافورد شهر منچستر آغاز خواهد شد.این دیدار در 
شرایطي انجام خواهد شد که آرسنال با 25 امتیاز از 10 
دیدار گذشته خود، صدر جدول رده بندي را در اختیار دارد 
اما منچستریونایتد که فصلي بد را سپري مي کند، با 17 
امتیاز در رده هشتم قرار گرفته است.دیوید مویس در مورد 
اینکه منچستریونایتد هم قصد داشت مسعود اوزیل را از 
رئال مادرید به خدمت بگیرد گفت: ما هم مي خواستیم 
اوزیل را از رئال بخریم اما فکر اینکه وین روني و شینجي 
کاگاوا هم��کاري خوبي با هم دارند، ما را از خرید اوزیل 
پشیمان کرد. البته باید بگویم اینطور نبود که به خرید او 
نزدیک بوده باشیم. موضوع این بود که به خرید بازیکني 
این این پست احتیاجي نداشتیم. حتي به خرید او ابراز 
تمایل هم نکرده بودیم زیرا بازیکناني در ترکیب داشتیم 
که هم پس��ت اوزیل بودند. کارهایي که روني و کاگاوا 
مي توانند انجام دهند در تیم ما مورد توجه قرار گرفته بود. 
به همین خاطر نتوانستیم هیچ دلیلي براي خرید اوزیل 

بیابیم. او فقط یکي از گزینه هاي خرید ما بود.

باشگاه فوتبال شالکه آلمان قصد 
به خدمت گرفتن کاپیتان نیمکت 
نش��ین رئال مادری��د را در نقل و 
انتقاالت زمستاني دارد.روزنامه بیلد 
نوشت مسئوالن شالکه به زودي 

براي انتقال ایکر کاسیاس دروازه بان رئال با این باشگاه وارد 
مذاکره مي شوند.مسئوالن شالکه مي خواهند کاسیاس را 
جایگزین تیمو هیلده براند کنند که دیگر کیفیت گذشته را 
ندارد.این احتمال نیز وجود دارد که کاسیاس نیم فصل دوم 
را به صورت قرضي در شالکه سپري کند.در حال حاضر 
کارلو آنچلوتي سرمربي رئال از کاسیاس تنها در بازي هاي 
لیگ قهرمانان اروپا استفاده مي کند و در لیگاي اسپانیا به او 
فرصت بازي نمي دهد.کاسیاس اخیرا به صراحت عنوان 
کرده است باید در مورد آینده خود در رئال مادرید تصمیم 
گیري کند و امکان جدایي با ادامه شرایط فعلي وجود دارد.
این انتقال مي تواند به گونه اي سناریو قبلي فروش رائول 
گونسالس کاپیتان سابق رئال مادرید به شالکه را تکرار کند.

ژاوي:تغییر شیوه بازي بارسلونا 
اشتباه است

هافبک بارسلونا معتقد است که 
تغییر دادن ش��یوه بازي تیمش 
مي تواند اشتباه باشد.ژاوي هرناندز 
درباره صحبت های��ي که اخیرا 
پیرامون ش��یوه بازي بارس��لونا 

مي ش��ود، اظهار داشت: فلسفه کامال روشني بر اساس 
فوتبال بازي کردن به شیوه صحیح و رسیدن به اهدافمان 
داریم. قدم گذاشتن در یک مسیر دیگر مي تواند اشتباه باشد.
وي ادامه داد: فلسفه ما در اختیار داشتن توپ و حمله کردن 
است. با این شیوه موفقیت هاي زیادي به دست آورده ایم 
و نباید به تغییر آن فکر کنیم. بحث ها ما را خسته نکرده 
است، در میان بازیکنان این بحث ها وجود ندارد. ما عقاید 
شفاف و تثبیت شده اي داریم و مربي چندین بار این مسئله 
را تکرار کرده است.هافبک بارسلونا در پاسخ به این پرسش 
که تیکي تاکا مهم تر است یا نتیجه، گفت: این دو دست 
در دست هم دارند. ما تالش مي کنیم فوتبال خوبي بازي 
کنیم و معتقدیم که نتیجه را هم در پي خواهد داشت. این 
شیوه بارسلونا است و ما این گونه به فوتبال نگاه مي  کنیم.

ژاوي خاطرنشان کرد: آمادگي خوبي داریم و هیچ مشکلي 
نیست. چیزي که ما نیاز داریم این است که بازي تیمي 
خود را بهبود دهیم. شاید به خوبي سال هاي قبل نباشیم 
اما احساس راحتي مي  کنیم و هنگام حمله بسیار فعال 

هستیم.

برتری  پرگل پیشکسوتان 
اصفهان برابر بوشهر

برگزاری کارگاه مربیگری 
ژیمناستیک در اصفهان

تیم فوتبال پیشکس��وتان اصفهان ب��ا برتری برابر 
بوشهر به مرحله دوم لیگ پیشکسوتان کشور  راه یافت.

پیشکسوتان فوتبال اصفهان عصر جمعه در ورزشگاه تختی 
اصفهان میزبان بوشهر بودندو در یک بازی برتر با دوگل 
حسین طالکش ،عباس سیمکانی و حسن حاج رسولیها 
چهار بریک حریف بوشهری را با شکست بدرقه کرده و 
ب��ه مرحله دوم این رقابت ها راه پیدا کردند.تیم منتخب 
اصفهان از بازیکنان قدیمی اصفهان تشکیل شده و بیشتر 
بازیکنان این تیم را همان نفراتی تشکیل می دهند که 
سه دهه پیش با تیم منتخب اصفهان به مقام قهرمانی 
لیگ قدس رسیدند.شایان ذکر این مسابقات با حضور 16 
تیم در چهار گروه چهار تیمی برگزارشده و دوتیم برتر هر 
گ��روه به مرحله دوم این رقابت ها راه پیدا می کنند.تیم 
پیشکسوتان اصفهان را دراین مسابقات حسین چرخابی به 
عنوان سرمربی،محمد برزمهری به عنوان مدیر فنی،احمد 
جفاری به عنوان مربی،یزدان به عنوان سرپرست همراهی 
می کنند.همچنین  شرکت کاشی نیلو به عنوان اسپانسر 

وظیفه حمایت از پشکسوتان اصفهانی را بر عهده دارد.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه ارتقا سطح فنی مربیان ژیمناستیک در دستور 
کار هیئت ق��رار دارد، دو دوره کارگاه مربیگری زیر نظر 
سرمربی اوکراینی تیم ملی در حال برگزاری است.اصغر 
نکوگل اظهار کرد: دو ماه قبل با حضور گنادی یک دوره 
مربیگری برای مربیان بانوی ژیمناستیک برگزار شد.وی 
با اشاره به استقبال دوباره از برگزاری دوره مربیگری زیر 
نظر گنادی بیان کرد: مربیان بانو استقبال بهتری از این 
دوره ای صورت دادند و از این رو دو کارگاه مربیگری ارتقا 
درجه س��ه به دو در اصفهان برای مربیان آقا و خانم در 
محل خانه ژیمناس��تیک در حال برگزاری است.رئیس 
هیئت ژیمناستیک استان با بیان اینکه ارتقا فنی مربیان 
در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: مربیان ژیمناستیک 
اس��تان با حضور در این دوره ه��ای می توانند از تجارب 
سرمربی تیم ملی بهترین استفاده را داشته باشند.وی با 
اشاره به تعامل خوب هیئت ژیمناستیک استان اصفهان 
با فدراسیون ژیمناستیک بیان کرد: در راستای باال رفتن 
سطح علمی مربیان در سایر رشته ای ژیمناستیک، دوره 
مربیگری ترامپولین و ایروبیک ژیمناستیک برای نخستین 
بار در اصفهان به انجام رسیده و در نظر داریم با هماهنگی 
فدراسیون یک دوره مربیگری آکروژیم نیز در اصفهان 
برگزار کنیم.نکوگل ادام��ه داد: با وجود محدودیت های 
بودجه ای که هیئت با آن مواجه هستیم، زمینه حضور 
گن��ادی که یکی از مطرح  ترین مربیان ژیمناس��تیک 
دنیاست را در اصفهان فراهم کردیم. این مسئول با بیان 
اینکه ژیمناستیک اصفهان برای پیشرفت به ارتقای سطح 
فنی مربیانش نیازمند است، تصریح کرد: در نظر داریم در 
آینده اردوهای بلند مدتی را برای ژیمناست های اصفهانی 

زیر نظر گنادی برگزار کنیم.

تعجب »کرانچار«
 از لیست بازیکنان تیم ملی

کی روش در لیست جدید خود بازهم دست به تغییرات 
زیادی زده است و مهم ترین بازیکنانی که او دعوت نکرده 
است ش��جاع خلیل زاده و امید ابراهیمی هستند که در 
اردوهای قبلی در اردو حضور داشتند. عدم دعوت از این 
دو بازیکن تعجب کرانچار را بر انگیخته است که پس از 
لیست مجبور به جلسه با این دو بازیکن شده است . او از 
تغییرات زیاد در تیم ملی که نزدیک به رفتن به جام جهانی 
است متعجب است .او در جلسه ای که با سیموئز دستیار 
کی روش در سفرش به اصفهان داشت به او تاکید کرد 
به ش��جاع فرصت بازی در تیم ملی را بدهید  و سیموئز 
نیز عنوان کرد که این دو بازیکن در تفکر آنها جا دارند. اما 
گویا عملکرد شجاع و ابراهیمی در بازی با نفت که شخص 
کی روش آن را دیده است مورد عالقه سرمربی تیم ملی 
نبود و به همین دلیل آنها را دعوت نکرد. اما کرانچار عنوان 
می کند که این دو بازیکن در نیمه دوم جزو بهترین های 

سپاهان بودند و کی روش نیمه دوم هم ندیده است . 

هفته پایانی نیم فصل با ثبت 
نتیجه مساوی برای هر شش 
تیم ابتدایی جدول به پایان رسید تا ثابت شود چه استرس 
باالیی لیگ را دربرگرفته است. ملوان و سایپا تنها میزبانان 
پیروز هفته و راه آهن هم تنها مهمانی بود که با دست پر به 
خانه اش برگشت. نیم فصل اول با ثبت رکورد برنده نشدن 
مس و نباختن پرس��پولیس و تراکتورسازی در خانه و البته 

استقبالی 70 هزار نفری در تبریز تمام شد. 
فوالد یک )لی آندرو چاوز(/ گسترش فوالد 

یک )احمد امیرکامدار(
ادامه حرکت تیمی که بیشترین هفته ها را در نیم فصل 
اول صدرنشین بود روی مدار نزولی. بعد از باختن به نفت و 
اس��تقالل و مساوی به لطف داور با تراکتورسازی، فوالد از 
پس گسترش هم برنیامد و با وجود زدن گل اول، خیلی زود 
گل مساوی را خورد. گسترش هم بعد از سه باخت پیاپی با 
نتیجه مشابه دو بر یک، از فوالد در اهواز یک امتیاز شیرین 
گرفت تا صاحب روحیه ای ویژه برای نیم فصل دوم شود.

* نف��ت 2 )ه��ادی عقیلی )گل به خودی( و حس��ین 
ابراهیمی(/ سپاهان 2 )امید ابراهیمی و احسان حاج صفی(

نفت با دو گل از حریفش جلو افتاد ولی مهمان هر بار اخراج 
یکی از بازیکنانش را با زدن یک گل جبران کرد تا با یک امتیاز 
شیرین به اصفهان برگردد. اگر همه موقعیت های باالی 80 
درصد دو تیم در این بازی گل می شد، بعید نبود سپاهان با یک 
باخت سنگین به خانه اش برگردد ولی نمایش رحمان احمدی 
و عدم دقت مهاجمان نفت، این تیم را در بازی نگه داشت تا 
فرصت به تعویضی های طالیی کرانچار یعنی غالمی و جهان 
عالیان برسد که گل بسازند. گل دوم را نفت را می توان زیباترین 

گل نیم فصل برپایه یک کار تیمی لقب داد.
ملوان 3 )احمد آهی، جالل رافخایی و 

محسن یوسفی(/ فجر یک )حمید جوکار(
ب��ه نظر می رس��د اولتیماتوم هیئت مدی��ره خیلی به 
اسکوکیچ و تیمش بر خورده باشد چون از همان روز است 
که آنها پشت سر هم برنده می شوند و به هیچ حریفی )حتی 
سپاهان در فوالدشهر( رحم نمی کنند. در این بازی هم به 
سیاق نمایش های جدید انزلی چی ها، فشنگ چی پنالتی 

گرفت و رافخایی گلش کرد.
ذوب آهن 2 )مرتضی تبریزی و مهدی رجب 

زاده(/ راه آهن 3 )رضا خالقی فر، فرزاد 
آشوبی و رامین رضاییان(

شکس��ت میزبانی که تا دقیقه 80 با دو گل از حریفش 
جلوست. علت اصلی این تغییر شگرف نتیجه را اخراج سینا 
عش��وری عنوان کرده اند ولی باید بخش زی��ادی از این 
تقصیرات را به سمت بوناچیچ متمایل کرد که فرصت کافی 
برای پوش��ش فضای بازی این بازیکن را داشت ولی هیچ 
کاری نکرد. ابراهیم زاده هم با این برد، هت تریکش مقابل 

ذوب آهن را کامل کرد.

مس یک )ادینیو(/ داماش یک )علیرضا 
جهانبخش(

و نیم فصل اول لیگ س��یزدهم بدون ثبت حتی یک 
برد برای مس تمام شد تا کرمانی ها، شانس بالقوه و اصلی 
سقوط به لیگ یک باشند. آنها با ضربه ایستگاهی ادینیو )که 
به نظر می رسید در آستانه ورود به دروازه به شهرام گودرزی 
هم خورد( گل زدند ولی درس��ت وقتی تصاویر آهسته در 
حال پخش بود، داماش صاحب پنالتی ش��د و گل مساوی 
را زد. برخورد مهاجم داماش با رودباریان باعث مصدومیت 
جدی دروازه بان مس شد ولی جانشین او که دقیقه 90+2 
به زمین آمد، دقیقه 4+90 به دلیل فحاشی به بازیکن خودی 

اخراج شد.
پرسپولیس صفر/ استقالل صنعتی صفر

روند برد پشت برد پرسپولیس در بازیهای خانگی شکسته 
شد و آنها در هشتمین میزبانی فصل شان، با دست پر زمین 
را ترک نکردند. درباره استقالل صنعتی باید به نمایش پرویز 
کریمی درون دروازه اشاره کرد و چهره هایی که بازیکنان 
این تیم شامل خنیفر، کاله کج و میداودی داشتند. اولی با 
یقه های باالزده به س��بک کانتون��ا، دومی با کله ای از ته 
تراش��یده و ریش پرپشت و سومی با سبیلی که یاد جاهل 

های فیلمفارسی را زنده می کرد.
سایپا 2 )کاوه رضایی و حامد شیری(/ صبا یک 

)رضا عنایتی(
رون��د نزولی صبا همچنان ادام��ه دارد و هنوز هم رضا 
عنایتی همه چیز این تیم اس��ت و ب��ا گلی که زد به صدر 
جدول گلزنان لیگ رس��ید. س��ایپا هم باخ��ت خانگی به 
اس��تقالل را مقابل صبا جبران کرد. هنوز کسی نمی داند 
مایلی کهن در دقایق پایانی به کدام صحنه معترض بود که 

توسط داور از زمین اخراج شد.
تراکتورسازی یک )سعید دقیقی(/ استقالل 

یک )آرش برهانی(
یک امتیاز برای تراکتورسازی، یک امتیاز برای استقالل و 
امتیاز سوم برای پرسپولیس که بیشتر از قبل به قهرمانی نیم 
فصل امیدوار ش��د. استقالل هنوز در بازی جا نیافتاده بود که 
با ضربه برهانی به گل رسید. این اولین گلی بود که برهانی 
در تاریخ لیگ برتر به تراکتورسازی می زند و جالب اینکه او 
همیش��ه دروازه حامد لک را باز کرده است. تراکتورسازی بعد 
از گل، همه بازی را در اختیار گرفت و روی درخش��ش مثلث 
کریمی، انصاری فرد و دقیقی گل زد تا دقیقی بعد از پیکان، 
صبا، شهرداری تبریز و سایپا این بار با پیراهن تراکتورسازی به 
استقالل گل بزند. البته نباید فراموش کرد که استقالل در پنج 
دقیقه پایانی، سه موقعیت مسلم گلزنی داشت که لک همه را 

مهار کرد. دراماتیک ترین صحنه بازی 
هم فن تکواندویی بود که نصرتی به 
تیموریان زد و با لبخند مظفری زاده )به 

نشانه رضایت؟( مواجه شد.

علیرضا خطیبی

امیر حسین احتشامی

مروری بر آنچه در هفته پایانی نیم فصل گذشت؟

وقتی همه مساوی می کنند

نقاط قوت و ضعف لیگ سیزدهم از نگاه حسین چرخابیتحلیل

برتری نقاط مثبت بر جنبه های منفی

رییس فدراسیون بسکتبال :

اصفهانی ها فقط تا 27 آبان مهلت دارند
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ابری

امام علی )ع( : آن َكس كه منَكر را با قلب و دست و 
زبانش انكار نكند ، مرده اى است ميان زندگان .

َس�ویّارضایی� فیس بوک تشخیص داده 
است که نیاز به تغییر طراحی یک دکمه دارد.

نمونه های بسیاری پست در فیس بوک وجود 
دارند که در آن دکمه “Like “ مناسب نیست . مانند الیک اطالعاتی 
که در مورد بالیای طبیعی مانند طوفان شن و یا تصادف هواپیما در 

فرودگاه سان فرانسیسکو روی صفحه فیس بوک قرار دارند.
الیک کردن اخبار ناراحت کننده باعث می شود بسیاری از کاربران 
فیس بوک  از این دکمه استفاده نکنند زیرا ناراحت کننده است. اما 
گزینه دیگری وج��ود ندارد.فیس بوک می گوید که طرح جدیدی  
ب��رای آیکون های Like و  Share)اش��تراک گذاری( در نظر 
گرفته است که مردم با استفاده از آنها می توانند  محتویات زیادی را 
در وب  قرار دهند. این طرح جدید در حال حاضر یک درصد از تمامی 
وب سایت ها را پوشش داده اما توانایی این را دارد که طی چند روز این 
رقم به 100 درصد برسد. طبق گزارش Shareaholic  دکمه 
های Like و Share دستورالعمل های مهم  فیس بوک نسبت 

به دیگر شبکه های اجتماعی به شمار می آیند.صاحبان وب سایت، 
این طرح جدید را به عنوان بخشی از “گسترش کلی” تقویت کرده اند. 
فیس بوک در این رابطه گفته است که در حال حاضر شاهد “ ترقی 

مطلوبی” در طرح آیکون جدید هستیم. یک کلید 
ساده و راحت که Like ،Share  را در بر می 

گیرد دوباره طراحی می کنیم.   

محققان دانشگاه کمبریج موفق به ساخت یک جوهر الکترونیکی 
مبتنی بر گرافن شده اند که راه را برای دستگاه های الکترونیکی و 
حسگرهای چاپی پوشیدنی مانند مانیتورهای قلب هموار خواهد 
کرد.به گزارش ایس��نا، این جوهر الکترونیکی قابل چاپ بر روی 

یک لیزر بوده و سپس می تواند هادی جریان الکتریسیته باشد.
دانش��مندان از این جوهر برای س��اخت صفح��ه کلید کوچک 
پالستیکی استفاده کرده اند. آنها دریافتند که این ماده با ضخامت 
یک اتم می تواند برای س��اخت دستگاه های الکترونیکی چاپی 

ارزان مورد استفاده قرار بگیرد.
از این جوهر در آینده می توان به شکل ادغام شده 
در لباس برای افرادی که به مانیتورهای قلب نیاز 
دارن��د و برای پیگیری چمدان ه��ا در فرودگاه به 
منظور اطمینان از بارگیری آن در هواپیمای درست 

استفاده کرد.
این جوهر مبتنی ب��ر گرافن از ویژگی های جالبی 
مانند انعطاف پذیری، ش��فافیت نوری و رس��انایی 
الکتریکی برخوردار است.سایر جوهرهای رسانا از 
فلزات ارزشمند ماننده نقره ساخته می شوند و تولید 
و پ��ردازش آنها را بس��یار پرهزینه می کند. این در 
حالیست که گرافن هم ارزان و هم با محیط زیست 
سازگار بوده و نیازی به پردازش زیادی پس از چاپ 

ندارد.
جوهر گرافن همچنین بر پلیمرهای رسانا به لحاظ هزینه، دوام و 
اجرا برتری دارد.پیانوی ساخته شده توسط بخش مهندسی برق 
 Novalia Limited دانشگاه کمبریج با همکاری شرکت

به نمایش پتانسیل این جوهر گرافنی پرداخته است.
کلیدهای پیانوی شفاف از جوهرهای گرافنی ساخته شده که بر 

روی یک غشای پالستیکی چاپ شده اند.
این کلیدها به عنوان الکترود کار کرده و به یک صفحه مدار ساده 

الکترونیکی، یک باتری و بلندگو متصل هستند.
هنگامی که شخصی این الکترودهای گرافنی را لمس می کند، 
بار الکتریک��ی موجود در کلیدها تغییر می کند. این امر س��پس 
توس��ط صفحه مدار شناس��ایی و به اسپیکر ارس��ال شده و یک 
نت موس��یقی ایجاد می کند.این محققان با همکاری ش��رکت 
ب��ه  Printed Electronics Limited موف��ق 
س��اخت یک پیش ساخت نمایشگر دیجیتال منعطف شده اند که 

از مواد قابل چاپ رایج اما با یک الیه گرافن ش��فاف و رسانا در 
قسمت باالیی استفاده می کند.الیه گرافنی بسیار رساناتر، منعطفتر 
و شفافتر از پلیمرهای رایج است.این نمایشگرهای ساده می توانند 
در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی بسته بندی هوشمند 
مانند اسباب بازی ها، بازی های برچسب گذاری و تخته ای مورد 
استفاده قرار بگیرند.این محققان همچنین یک آشکارساز لیزری 
ضد تقلب ساخته اند که برای شناسایی اسکناس، دارو و کاالهای 

لوکس تقلبی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

این دستگاه با بهره برداری از روش های موجود برای چاپ لیزر 
بلور مایع توس��ط چاپگرهای جوهرافشان کار کرده که به کاربر 
سطح بسیار دقیقی از کنترل را بر روی الگو و ترکیب رنگی لیزر 

ارائه می کند.
این آشکارس��از با تابش یک پالس مجدد لی��زر بر روی نمونه 
چاپ ش��ده کار می کند. دستگاه س��پس از طریق یک نرم افزار 
اختصاص��ی به خوانش طول موج تابش نور از لیزر چاپ ش��ده 
پرداخت��ه و این خوان��ش را به عنوان الگویی بر یک طیف نگار 

بازسازی می کند.
نتیجه آن خواهد بود که می توان هر لیرز چاپی را برای ارائه نشانه 
نوری منحصربفرد خود طراحی کرد. از آنجایی که لیزرها می توانند 
بر روی همه نوع س��طحی از پالس��تیک و کاغذ گرفته تا فلز و 
شیشه چاپ شوند، این روش می تواند برای سنجش اعتبار طیف 

گسترده ای از محصوالت مورد استفاده قرار بگیرد.    

-i  سیستم های موس��وم بهInfotainment )برگرفته از 
formation و intertainment( ب��ه زودی نق��ش 

چشم گیرتری در صنعت خودرو سازی ایفا خواهند کرد.
به گزارش خبر آنالین، اپل به عنوان یکی از کمپانی های توس��عه 
دهنده چنین تکنولوژی هایی وارد عمل ش��ده و سیستم عامل آی 

او اس ت��ا س��ال 2018 در 50 
درص��د اتومبیل ه��ا مبتنی بر 
Infotainment خواهد 
بود.کمپانی های نرم افزاری و 
سخت افزاری به سوی توسعه 
محص��والت خ��ود در صنعت 
اتومبیل گام بر می دارند و در این 
میان اپل سعی کرده با فناوری 
های جدید حضور پر رنگ تری 
داشته باشد.مؤسسه تحقیقاتی 
ABI در گزارشی نوشت نیمی 
از خودروها به سیستم عامل آی 
او اس اپل و محصوالت مرتبط 

با Infotainment مجهز شده اند.
به تازگی اپل با عرضه آی تیونز ویژه اتومبیل نیسان نشان داد قصد 
توسعه اپلیکیش��ن های خود را در اتومبیل دارد و به نوشته مؤسسه 
ABI تا سال 2018 بیش از نیمی از اتومبیل ها مزین به تجهیزات 
نرم افزاری و س��خت افزاری اپل خواهند بود.هدف تا 5 سال آینده 

رس��یدن به رقم 35 میلیون است که قس��مت اعظم آن مربوط به 
سیستم عای موسوم به MirrorLink خواهد بود. سیستم و 
استاندارد  MirrorLink 43 درصد بازار را خواهد داشت و اپل 

نیز 49.8 درصد بازار را با محصوالت خود پر خواهد کرد.
سیس��تم MirrorLink س��اخت تیمی با همین ن��ام بوده و 
مجموع اتصاالت بدون س��یم بین 
گوش��ی هوش��مند و سیستم های 
و  اس��ت   Infotainment
شامل یک گیرنده سازگار با گوشی 
هوش��مند و اپلیکیشن س��ازگار با 

MirrorLink است.
اپل و میرورلین��ک دو بازیگر عمده 
در این صنعت بوده و تا سال 2018 
س��ایر رقبا نی��ز وارد عرصه فناوری 
های س��ازگار با گوشی هوشمند و 
خواهن��د   Infotainment
شد.عالوه بر فناوری سازگاری با همه 
گوشی ها، بحث ایمنی و استفاده از 
چنین ابزاری به عنوان استاندارد در ساخت خودروهای نسل بعدی ، 
ذهن سازندگان را به خود مشغول کرده است.در حال حاضر اتومبیل 
های سطح باال سیستم کاملی از Infotainment را در خود 
جای داده اند اما با توسعه روزافزون این صنعت، شاهد ورود آن به سایر 

خودروها خواهیم بود. 

 4Kقیمت نخس��تین تبلت 20 اینچی پاناس��ونیک با رزولوشن
مش��خص ش��د.پیش تر این کمپان��ی ژاپنی تبلت موس��وم به 
 IFA 4 را در نمایش��گاهk UT-MB4 Toughpad

2013 رونمایی ک��رده بود و حاال آن 
رامجهز به وین��دوز 8.1 عرضه کرده 
اس��ت.همان طور که م��ی دانید این 
نخستین تبلت با رزولوشن 4K بوده که 
معادل 3840 پیکسل در 2560 پیکسل 
 IPS Alpha را روی ال سی دی
و با تصویر و کیفیت خیره کننده تعریف 
کرده اس��ت.تاف پد پاناس��ونیک که 
نشکن است مجهز به پردازنده اینتل 
3437U vPro-i5 بوده و در کنار 

خود جی پی یو و گرافیک انویدیا جی فورس 745M نیز در خود 
جای داده است.رم دستگاه 8 گیگ و VRAm ان نیز دو گیگ 
اس��ت. حافظه دستگاه 256 گیگ به صورت اس اس دی است.

دوربین نصب شده روی دستگاه نیز کیفیت باال و شفافیت خاصی 
با 1280 در 720 دارد که از هر دستگاه موجودی در بازار با کیفیت 
تر تعریف شده است.بلوتوث 4 کالس 1، یو اس بی نسخه 3، وای 
فای، کارت خوان حافظه،اتصال دهنده به 
صورت خشابی Docking، اسالت 
کارت حافظ��ه SDXC نیز دارد.تاف پد 
به ظاهر نشکن بوده و با سقوط از ارتفاع 
12 اینچ��ی در 26 زاویه مختلف )وقتی 
دستگاه کار انجام نمی داده( تست بدون 
شکستگی را پشت س��ر گذاشته است. 
همچنین از ارتفاع 30 اینچی هنگام کار 
رها شده و به کار خود ادامه داده است.تنها 
نکته منفی دستگاه عمر دو ساعته باطری 
اس��ت که باید پس از هر دو س��اعت کار، شارژ مجدد شود.2.39 
کیلوگرم نیز وزن دارد که برای یک تبلت زیاد است.ژانویه 2014 به 

قیمت 5999 دالر بدست مصرف کننده می رسد.   

 
از گوشه و کنار دنیا

  Share و  Like تغییر دکمه های
فیس بوک

گامی به حسگرهای چاپی پوشیدنی

جوهر الکترونیکی قابل چاپ ساخته شد

 infotainment اپل پیشرو سیستم های
در اتومبیل ها

رونمایی از تبلت 20 اینچی نشکن پاناسونیک

به گونه ای آسمانی 

یا حسین شهید 

نخستین سالح فلزی 
چاپ سه بعدی جهان 

ساخته شد

یا حسین شهید دستم به دامانت
یا حسین شهید جانم به قربانت

یا حسین شهید من عاشقت هستم
مثل مجنون منم موال پریشانت

آفرین بر تو و بر عزم جزم تو
آفرین بر دل لبریز ایمانت

هر چه دارد بشر از آبروی توست
مرحبا بر تو و بر کل یارانت

کربال را تو کردی صاحب حرمت
باشد این سرزمین مدیون احسانت
از تو خواهم مرا امشب کنی درمان

با دعا و ثنا، با لطف یزدانت
خواهشم را نکن رد چون کریمی تو

دل شده امشبی ناگفته مهمانت 
ای صبا با دل پر غصه زاری کن

چون کند بی گمان بس ساده درمانت

یک ش��رکت امریکایی اولین سالح فلزی 
چاپ سه بعدی جهان را ساخته و آزمایش کرده 
اس��ت.به گزارش ایسنا، این سالح با استفاده از 
فرآیند پخت لیزر و فلزات پودر شده ساخته شده 
و اساس آن یک طراحی سالح کالسیک 1911 

است.
کارشناسان چاپ سه بعدی طراح این سالح 
عملکرد آنرا »زیبا« خوانده و مدعی شده اند که 
تاکنون توانس��ته 50 دور شلیک موفق را انجام 
دهد.همه قسمت های این سالح بجز فنرهای 
آن از پخت لیزری مستقیم فلز ساخته شده که 
بخش های فلزی را از یک طراحی سه بعدی با 

انفجار پودر فلز بوسیله لیزر تولید می کند.
بدن��ه اصل��ی س��الح از 30 ج��زء از جنس 
ف��والد ضد زنگ و آلیاژی موس��وم به اینکونل 
در کنار فیبر کربن س��اخته ش��ده و دسته آن از 
 Solid Concepts نایلون است.شرکت
مدعی اس��ت که فرآیند پخت لیزری فلز مورد 
اس��تفاده آنها، یکی از دقیق تری��ن فرآیندهای 
تولید افزودنی در دس��ترس بوده و اینکه بخش 
های چاپ س��ه بعدی از جزئیات بیشتر و خلل 
و فرج کمتر نس��بت به اجزای ب��ا فرآیند تولید 
رایج برخوردارند.در حالیکه ممکن اس��ت چشم 
انداز چاپ س��الح ه��ای فلزی ب��رای عده ای 
نگران کننده باش��د اما سازندگان اظهار کرده اند 

که کار آنها کاماًل قانونی است.
این ش��رکت مس��تقر در تگزاس قصد دارد 
از ای��ن فناوری برای چاپ بخش های س��الح 
ها اس��تفاده کند. طراحی س��الح 1911 از آن 
جهت انتخاب شد که بیشتر در مالکیت عمومی 
قرار داش��ته، بدین معنی که افراد با دستیابی به 
فناوری چاپ سه بعدی می توانند سالح مشابهی 

را تولید کنند.
تجهیزات الزم برای تولید چنین س��الحی 

حدود 529 هزار پوند هزینه نیاز خواهد داشت.
این در حالیست که به گفته سازندگان، قصد 
آنها نمایش تولید ارزان و آسان سالح نبوده بلکه 
می خواستند ثابت کنند که چاپ سه بعدی یک 
راه حل بادوام بوده و می تواند برای صنعت مدرن 

مورد استفاده قرار بگیرد.    

بهشت اشک

اتاق آبی

 و همانا ما به داود و سلیمان مقام دانش عطا کردیم 
که ) به شکرانه آن(گفتند: ستایش و سپاس خدای 
را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانشفضیلت 
و برتری عطا فرمود)ترجمه آیه ش��ریفه 15 سوره 

مبارکه نمل(
پیروزی در نی نوا

به گونه ای آسمانی است
دیروز

 ابراهیم بت شکن
فرزند آزر بت تراش

با توحید ناب در برابر  هفت طبقه کفر
و امروز

اکنون عاشورا
میدان یاران خدای واحد و احد

 و بت های دنیاست
این بار

وارث تمام پیامبران
و نشانه تمام اولیا

در برابر تیرگی تاریخ می ایست
و حیات را به گونه ای دیگر رقم می زند

خون خدا
ال حول و ال قوه اال باهلل
را با نغمه داود می خواند

و  نوای خانه نی
کربالی معال

ملک سلیمان عشق می شود
ملکی
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سید محسن تجویدی- شهردار نطنز

آگهی مزایده

ش��هرداری نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه ش��ورای 
محترم اسالمی شهر نطنز نسبت به برگزاری به مناقصه: 
»تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی پشتیبانی 
شهرداری نطنز« اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا 

تاریخ یکشنبه 92/9/3 به شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 0362-4242119
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بعدازغلطگیری: توافق بزرگ )آسیا(

قب�لازغل�طگیری: ضعف محیط زیس��ت 
اصفهان بحرانی است

بع�دازغلطگیری: وضعیت محیط زیس��ت 
اصفهان بحرانی است )اصفهان امروز(

قبلازغلطگیری: ژیان واحدهای صنعتی بیش 
از سودشان برای شهر است

بعدازغلطگیری:زیان واحدهای صنعتی بیش 
از سودشان برای شهر است )اصفهان زیبا(
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در ای��ن س��تون قص��د میرزا غلط گیر
داریم به مطالعه تیترهای 
به ظاهر غلط گیری شده روزنامه های سراسری 
بپردازیم. نویسنده حدس می زند قبل از غلط گیری 

مطالب به صورت زیر بوده است.
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