وزیر امور خارجه:

اختالف داریم اما به مرحله تدوین
بیانیه مشترک رسیدهایم

مذاکرات هستهای ایران و طرفهای خارجی در دهمین سال خود در حالی برای پنجمین بار در شهر ژنو سوییس برگزار شد که همه
نشانهها حاکی از آن است که دو طرف به توافق نزدیک میشوند گرچه هیچ چیز نهایی نیست

تلفن ارتباط خوانندگان  6293750:شماره ارسال پیامک8 30007446:صفحه4+صفحه راهنمای جامع شهر

روزنامه سراسری صبح ایران
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آغاز جیرهبندی آب در  4شهر کشور؛ هشدار وزارت نیرو به  10کالنشهر

آغاز تنش آبی در اصفهان
صفحه سوم

اقتصاد

درآمدزایی  3برابری توریسم درمانی نسبت به دیگر اقسام صنعت گردشگری

اصفهان قطب توریسم درمانی کشور میشود

اجرایی خود ،بخش زیادی از بیماران را به سمت خود جذب کنند تا هم برای کشورشان درآمدزایی
کنندوهمدرراستایتوسعهوپیشرفتخودتالشهایبیشتریانجامدهند.درسالهایاخیر،تمایل
مردم برای تناسب اندام ،استفاده از منابع طبیعی و ویتامینها ،کاهش درد ،تسلط بر استرس و افزایش
سالمت روح و روان و جسم بسیار چشمگیر شده است.

اصفهانامروز:گردشگریدرمانیوبهداشتیدرسالهایاخیربهیکیازپیشرفتهترینبخشهای
صنعت گردشگری جهان تبدیل شده که البته درآمدهای بسیاری را نیز برای کشورهای میزبان به
ارمغانآوردهاست.اکنونکشورهایمختلفجهانکهدرحوزههایبهداشتی،درمانیوپزشکیحرفی
برای گفتن دارند ،موفق شدهاند با اندکی برنامهریزی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف
گروه رویداد :وزیر خارجه ایران با بیان اینکه پیشرفت در مذاکرات ژنو مطلوب بوده است،
گفت :با وجود اینکه اختالفاتی میان ایران و  5+1وجود دارد اما به نتایج مطلوبی دست پیدا
کردهایم .محمدجواد ظریف عصر دیروز پس از دومین دور مذاکرات سهجانبه با کاترین اشتون
و جان کری با بیان اینکه موضوعات مختلفی داریم و اکنون به مرحله تدوین رسیدهایم ،افزود:
روی برخی موضوعات به تفاهم و بر روی برخی موضوعات تفاوت نظر وجود دارد .او ادامه
داد :به ویژه در میان  5+1همانطور که در رسانهها مطرح شده است ،تفاوت دیدگاه وجود
دارد .عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هستهای ایران نیز گفت:
رایزنیهای 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 نفسگیر

بود که قرار شد به مذاکرات  5+1با خودشان منوط شود .این مذاکره کننده ارشد کشورمان
تاکید کرد :آنها دائم ًا 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 :رایزنیهای 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 شدهاند بیان کرد :نمیتوانم
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.
گزارش کامل مذاکرات ژنو را در صفحه  2بخوانید...

صفحه چهارم

اصفهان

رییسجمهورسابق
کشف نخستین و کهنترین ایجاد 250میلیاردتومان
 17روزدیگرپایمیزمحاکمه
رد پای دایناسور
سود برای ذوبآهن اصفهان
در منطقه شهرضا
 27خرداد ماه امسال خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در
اصفهانام�روز :مدیرعامل ش��رکت ذوبآهن اصفهان از
رسانههامنتشرشد.سایتدولتبرانتشاربرگهاحضاریهنوشته
بود« :ارس��ال این احضاریه در حالی انجام شده که بر اساس
س جمهور و
ی ب ه اتها م ریی 
اصل  140قانون اساسی ،رسیدگ 
صفحه دوم
ن در مورد ...
ن او و وزیرا 
معاونا 

اصفهانامروز :برای نخستین بار از رسوبات تریاس باالیی
ایران اثری از رد پای دایناسورها کشف شد .این رد پا که دارای
ابعادی نسبت ًا کوچک است برای نخستین بار در اردیبهشت ماه
صفحه چهارم
سال  1390توسط منصور جاوری و ...

مسـابقهروزانه

ایجاد  250میلیارد 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
صفحه سوم
تشریح موفقیتهای شرکت ذوبآهن...

هر روز یک جایزه

500000
ریــالی

1

برنده مسابقه روز اول(دوشنبه 13آبان)
سرکار خانم لیال زارع
 3برنده مسابقه روز سوم (چهارشنبه 15آبان)
جناب آقای محمدرضا قاسمی

1
2
3
4
5
6
7

2

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

4

برندهمسابقهروزچهارم(پنجشنبه 16آبان)
********

گسترش فرهنگ مطالعه  ،بهره مندی از نظرات مخاطبان

مدت زمان برگزاری مسابقه از13آبان ماه(آغاز دهمین سال انتشار)تا23آذرماه (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.
اینمسابقهبهمنظورانتخاببهترینمطلبهرشمارهروزنامهازنظرمخاطبانطراحیشدهاست.بههمینمنظورکدچاپ
شدهدرکنارمطلبمنتخبخوددرهرشمارهروزنامهراتاساعت24روزانتشاربهشماره 30007446پیامککنید.
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
شماره6293750داخلی215تماسبگیرند.

در ارزیابی روزنامه خود مشارکت کنید

www.esfahanemrooz.ir
شماره ارسال پیامک30007446

با اسکن  QRزیر و درج کد مطلب
منتخب خود ،به صورت خودکار در
نظرسنجیشرکتکنید

2
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حاشیه

احمدینژاد را از ساختمان الدن
بیرون کردند؟

داووداحمدینژادگفتکهبرادرش،محموداحمدینژاد
هماکنوندرساختمانالدننیست.بهگزارشایسنا،داوود
احمدینژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش
که چرا برادرتان محمود احمدینژاد در هیچکدام از مراسم
مربوط به مرحوم عس��گراوالدی شرکت نکرد و آیا این
بدان معناست که گلهای دارد؟ پاسخ داد :من خبر ندارم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از جلسات
محمود احمدینژاد 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
احمدینژادپرسیدندکهاینصحبتشمابهچهمعناست؟
یعنی ایش��ان را بیرون کردند؟ که وی پاسخ داد :گفتند
ساختمانالدنرابرایمأموریتقبلینیازداریم.

شهادت دو تن از فرماندهان
سپاه در حین ماموریت

سرهنگ عبدا...پور جانشین فرمانده لشکر  3حمزه
سیدالشهدا(ع) و یکی از همراهان وی ،در سانحهای 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  3حمزه سید
الشهدا(ع) در حین انجام ماموریت و بازدید از یگانهای
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
سانحهسرهنگعبدا...پورجانشینفرماندهلشکر 3حمزه
سیدالشهدا(ع) و سروان پاسدار سجاد جباری از فرماندهان
یگانهایعملیاتیلشکربهشهادترسیدند.

تصویب طرح رسیدگی
به اموال مسئوالن

عضوهیاترییسهمجلسشورایاسالمیازحمایت
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
رسیدگیبهاموالمسئوالندرجلسههیاتدولتخبرداد.
اینعضوکمیسیونحقوقیوقضاییمجلساظهارداشت:
حجتاالسالمپورمحمدیوزیردادگستریدرجلسهاخیر
این کمیسیون از حمایت رییس جمهور از طرح رسیدگی
به اموال مسئوالن که در حال حاضر در مجمع تشخیص
مصلحتنظاماستخبردادوافزودهیاتوزیراناینطرح
را به تصویب رساند .دهقان گفت :تا آنجایی که من خبر
دارم رییس قوه قضاییه هم با این طرح موافق است .البته
علیرغم شبههای که آیتا ...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.

یونسی :نباید منتقدان دولت را
تندرونامید

دستیار رییسجمهور درباره تندرو و افراطی نامیدن
منتقدان دولت گفت :هیچوقت نباید به منتقدین تندرو
گفت .او معتقد اس��ت که انتقادها از حضور دوشغلهها
و چندش��غلهها 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 دروغگویی با
انتقاد سازنده هم وجود داشته باشد.

آگهیمفقودی

برگسبزخودروپژو 206بهشمارهانتظامی784ی-88
ایران  13به شماره موتور  14190012388و شماره
شاس��ی NAAP03ED9BJ506722مدل  1390به
نام میهن امرالهی کوپائی فرزند محمد حس��ن ش.ش
 81صادره از کوهپایه مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

آگهیمفقودی
كارت هوشمندناوگان بشماره 2034233
كامي��ون فوت��ون بش��مـــاره انتظام��ي

آگهیمفقودی
كارت هوشمند رانندگان حرفه ايي بشماره
 1803731متعل��ق به اينجان��ب ابراهيم
سهرابي فرزند قدرت اله مفقود گرديده از
درجه اعتبارساقط مي باشد

خبـــرکــــوتاه
آتشسوزی در پرواز پکن ـ تهران

سنگینترین مذاکرات هستهای در 10سال گذشته

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

اصفهانام�روز :قرار بود مذاکرات ای��ران و  5+1در ژنو
س��وییس ،دو روزه باشد ولی در طول این مدت چه گذشت
که قرار شد گفتوگوها به روز سوم بکشد؟ این سوالی است
که هیچکس به جز مذاکره کنندگان و دولتهایشان 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 میدانند ،متوجه هستند که مالقاتی تا این
اندازه طوالنی معانی مختلف��ی دارد .از جمله اینکه طرفین
همدیگر و اختیاراتشان را «باور» دارند ،درصدد رسیدن به
«نتیجه» هستند و از تشریفات و کلیات عبور کرده و در حال
چانهزنی بر سر «جزییات» هستند .هر چند که مذاکرات ،بر
اس��اس توافقات صورت گرفته ،محرمانه است اما از برخی
کنش و واکنشها میتوان گمانهزنیهایی را داشت .از جمله
اینکه برخی از اعضای کنگره آمریکا که به ش��دت با البی
صهیونیستها در ارتباطاند ،درصدد تصویب طرحی برآمدهاند
که هر گونه تخفیفی در تحریمهای ایران را از حدود اختیارات
رییس جمهور ایاالت متحده خارج و به کسب مجوز از کنگره
محدود میکند .همچنین نتایاهو نیز خشم خود از مذاکرات را
اعالم کرده و گفته که تلآویو به توافقات ژنو پایبند نخواهد
بود .برخی مذاکره کنندگان نی��ز گفتهاند که امکان دارد در
پایان مذاکرات به بیانیه مشترک برسند و یا حتی توافقی را
امضاکنند.
 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 هیچکس حق تضعیفشان را ندارد.
آن سخنان یک روز قبل از برگزاری مراسم  13آبان ایراد شد
ولی قطع ًا تاریخ مصرف سخنان ایشان 24 ،ساعته و صرف ًا
ناظر به آن مراسم نبود بلکه فراتر از آن ،مذاکرات دیپلماتیک
کشورمان در پروسه هستهای را هدف قرار داده بودند .اینک
با توافقات احتمالی که میتواند در ژنو به دس��ت آمده باشد،
میتوان 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 طرفهای خارجی مذاکره نیز بود که
تیم ایران با اختیارات کامل به میدان آمده و میتوانند روی
حرفشان حساب کنند .به هر حال ،آنچه در ژنو رخ داده ،با
تمام مذاکرات قبلی هستهای در سالهای اخیر تفاوت بنیادی
دارد و آن طور که از شواهد و قرائن استنباط میشود ،این بار

در نتیجه نیز شاهد واقعهای مهم خواهیم بود.
 از کارشکنی فرانسه تا دیدار مستقیم ظریف و
جان کری
تا ظهر دیروز ،مذاکرات به خوبی پیش میرفت .اما ناگهان
بیبیسی 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 پیشنویس مورد توافق گروه  ۵+۱قرار گرفته
بود بود و در جلسه سه جانبه بین ظریف ،اشتون و کری نیز
پیش��رفت قابل مالحظهای بوجود آمده بود ،اما فرانسویها
میگویند این متن مورد قبول ما نیس��ت! عراقچی ،مذاکره
کننده ارش��د جمهوری اس�لامی ایران نیز اعالم کرده که
احتمال دارد این مذاکرات به دور بعد بکش��د .او اعالم کرد
که هنوز ش��کافهایی بین مذاکره کنندگان وجود دارد ولی
پیشرفتهای خوبی هم حاصل شده است .سخنگوی رژیم
صهیونیستی هم به مانند گذشته تاکید کرد که اسراییل نگران
لغو تحریمهای ایران است .او گفت :ایران میخواهد حفرهای
در نظام تحریمها 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��تهای ایران پیشرفتهای
بسیار خوبی داشته و این پیشرفتهای خوب همچنان ادامه
دارد.

مرتضوی برگه بازجویی را پر کرد ،اما...

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
تمامدستگیرشدگانپروندهپالیزدارازاتهامتشکیلباندضدامنیتی
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
عنوانباندگروهپالیزدارمعرفیکرد.حاجمحمودعطاردربارهادعای
مرتضویمبنیبراینکهحفاظتاطالعاتقوهقضاییهدرگزارشات
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
برایخودافتخاروخدمتمیداند.حاجمحمودعطارگفت:هرچند
دادگستریاقدامبهرسیدگیبهتخلفاتمرتضویکردهامامتاسفانه

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  15دادسرای کارکنان دولت
تقدیممیکنیمومنتظرالیحهدفاعیه
مرتضویمیمانیم.بهگفتهویشعبه
 15دادس��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 میشود .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.

درجه اعتبارساقط مي باشد

بیم��ه نام��ه ،کارت س��وخت ،برگ س��بز ،س��ند
مالکی��ت ،کارت خ��ودرو روآ به ش��ماره انتظامی
675س -32ای��ران  13م��دل  1385ب��ه نام
عاطفه سادات طاهری فرزند سید حبیب ش.ش
 7451ص��ادره از اصفهان مفق��ود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن ارتباط خوانندگان 6293750 :

گزارش

 648ع  35اي��ران  73مفق��ود گرديده از

آگهیمفقودی

شماره ارسـال پـیــامک30007446:

رییسجمهورسابق
 17روز دیگر پای میز محاکمه

 27خرداد 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
س
ی ب ه اتها م ریی 
حالی انجام شده که بر اساس اصل  140قانون اساسی ،رسیدگ 
ی
س ش��ورا 
ی با اطال ع مجل 
ن در مورد جرای م عاد 
ن او و وزیرا 
جمهور و معاونا 
ی شود .سوال اینجاست که
ی انجا م م 
ی دادگستر 
ی عموم 
ی در دادگاهها 
اسالم 
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  90و یعقوب خلیل نژاد علیه
احمدی نژاد ارس��ال شده است .ارسال این احضاریه پس از انتخاب پرشور 24

 یکصدایی تندروها در تلآویو و تهران!
مذاکرات هستهای ایران و طرفهای خارجی در دهمین
س��ال خود در حالی برای پنجمین بار در شهر ژنو سوییس
برگزار شد که همه نشانهها حاکی از آن است که دو طرف به
توافق نزدیک میشوند گرچه هیچ چیز نهایی نیست .اما در
این میان نکته قابل تامل وجود دارد و آن هم مخالفتهای
مشابه علیه توافق احتمالی ،در تلآویو 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
 5+1سخن میگویند و به دنبال اعمال فشار برای جلوگیری
از چنین توافقی هستند .ایران و گروه  5+1دیروز 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
میگفتند .حال ممکن است به نتیجه رسیده باشند یا مقدمات
آن را فراهم کنند .کشورهای عضو  5+1مدام از بروز پیشرفت
در مذاکرات سخن میگویند و این در حالی است که مقامات
اسرائیلی به شدت علیه این مذاکرات موضعگیری دارند .در
جدیدترینموضعگیری،بنیامیننتانیاهونخستوزیراسرائیل
در سومین گفتگو طی  24ساعت 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 شخص ًا به فرودگاه رفت تا با وزیر خارجه آمریکا دیدار و
گفتگو کند .نتانیاهو در حاشیه این دیدار با عصبانیت زیاد به
خبرنگاران گفت :اسرائیل کام ً
ال مخالف توافق مورد مذاکراه
میان ایران و گروه  5+1در ژنو اس��ت و تعهدی نس��بت به
آن ندارد.
 در تهران چه میگذرد؟
در این سو ،در تهران نیز صداهای خشمگین و ناراضی از
توافق احتمالی میان ایران و گروه  5+1بلند شده است .روزنامه
کیهان دیروز در واکنش به احتمال توافق در ژنو میان ایران و
گروه  5+1آن 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  1+5زمینه قابل قبولی برای نتیجه
مثبت مذاکرات باقی نمیگذارد ».این در حالی است که سفر
وزیران خارجه  5+1به ژنو برای حضور در مذاکرات هستهای
ایران برنامهریزی شده نبود اما اینکه این وزیران خارجه تصمیم
میگیرندباتغییربرنامههایمعمولخودبهچنینسفریدست
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  5+1به ژنو بود؟ ضمن آن که هر گونه
توافقی در این سطح ،حتم ًا با رهبری نظام هماهنگ میشود.
در همین ارتباط ،اظهارات و موضعگیریهای مقامات ارشد
اس��رائیل و آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران ،کامال با هم
متفاوت شده است .از یک سو اسرائیل کام ً
ال این توافق را رد
میکند و از سوی دیگر ،آمریکا و اروپا به چنین توافقی خوشبین
هستند .این در حالی است که همیشه مخالفان داخلی توافق
هستهای در ایران ،اظهارنظرها و عملکرد مقامات اسرائیلی را
به عنوان شاخصی برای مثبت و منفی بودن عملکرد مقامات
ایرانی میدانس��تند اما هماکنون 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��تهای با ش��نیدن هر صدا و
زمزمهای برای حل این مس��ئله ،صدای خود را باال میبرند و
تالشهاو فشارها رابرایکارشکنیوناتمام ماندن اینتوافقبه
کار میگیرند .مخالفان داخلی توافق هستهای در ایران نگران از
دستدادنمنافعگستردهخودناشیازتحریمهاهستند.کاهش
تحریمهاعلیهایراننهتنهاقدرتاقتصادیبلکهازنقشآفرینی
سیاسیآنهانیزمیکاهد.نکتهجالبتاریخایناستافرادیکهدر
تهرانوتلآویو،بلندترینفریادهارابرسریکدیگرسرمیدهند،
امروزهدربرابرتوافقهستهایاحتمالی
کدمطلب
ایران و گروه  ،5+1مواضع مش��ابهی
7301
دارند و هر دو در برابر توافق هستهای
شمارهپیامک
ارسال کد 30007446
خشمگینشدهاند.

شاید وزیر صنعت ،معدن و تجارت استیضاح شود

احتمال باالی رای مثبت مجلس به وزیر
پیشنهادیورزش

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 میش��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 برنامههای خود را به
نمایندگان مجلس ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی از
داخل مجموعه ورزش است ،اضافه
کرد :س��جادی س��الها 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 میرسد سجادی برای
کس��ب رأی از مجلس شورای اس�لامی 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

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  90تخلفی را
طبق قانون ب��ه دادگاه ارجاع داده باش��د و یا
یکی از کمیس��یون تخصصی طبق ماده 226
آییننامه 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 .آیتا ...آملی الریجانی،
رییس ق��وه قضاییه نیز درباره احضار رییسجمهور به دادگاه کیفری اس��تان
تهران ،گفت :وقتی مسوولین نظام مورد شکایت خصوصی افراد قرار میگیرند
دس��تگاه قضایی نمیتواند رس��یدگی نکند .پرونده هم مربوط به االن نیست

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�لامی گفت :باید به
اص��ل احتمال بروز خطا در عملکرد همه مردم از جمله وزرا
توجه شود .وی به همهگیر بودن بحثهای غیر کارشناسی
در ایران اش��اره و تصریح کرد :باید
ب��ا پرداختن علمی ب��ه بحثهای
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
نمیشود ،تصریح کرد :ایراد گرفتن
در کار بسیار راحتتر از عمل کردن
است .عضو کمیس��یون اجتماعی
مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه میتوان 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 بزرگتر از این موارد باشد.

بلکه از س��ال  88به 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��های 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  16میلیارد
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  76دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود و
تاکنون زمان محاکمه تغییر پیدا نکرده است .وی افزود :در خصوص ماجرای
 16میلیارد تومان نیز کیفرخواس��تی به دادگاه کیفری ارسال نشده است و در
جریان آن نیستم.

مهارت خلبان جان مسافران را
نجات داد

پرواز پنجشنبه شب پکن ـ 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  801که 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  24به وقت محلی ،فرودگاه پکن را
به مقصد تهران ت��رک کند اما به دلیل نقص فنی
این پرواز با تاخیر  4ساعته انجام شد .براساس این
گزارش ،پس از اینکه هواپیما در ساعت  4صبح از
باند فروگاه پکن برخاست پس از  20دقیقه 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.

رفتارآمریکادرژنو
تلآویو را شگفتزده کرد

ی��ک روزنامه چاپ س��رزمینهای اش��غالی در
خ�لال مذاکرات ایران و کش��ورهای  5+1در ژنو،
در یادداش��تی اعالم کرد رفتار آمریکا با جمهوری
اس�لامی در این مذاکرات سبب تعجب و شگفتی
رژیم صهیونیستی شده است .مهر نوشت :جروزالیم
پس��ت در این یادداشت خود مینویسد :بعد از آنکه
جان ک��ری ،وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال لغو
تحریمهای 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 میکردند 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 تحریمها 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 تحریمهای ایران
س��خن گفته و همین امر سبب عصبانیت نخست
وزیر رژیم صهیونیستی شده است .هر چند آمریکا
اع�لام کرده ک��ه تحریمهایی 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  5+1در 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  5+1به
توافق میرسند.

احتمال میزبانی ایران و قطر
در جامجهانی 2020

رییس فدراس��یون بینالمللی فوتبال از پیشنهاد
ایران برای میزبانی از بعضی بازیهای 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
عربی» ه��م اس��تفاده نکرد .س��پ بالتر ،رییس
فدراس��یون بینالمللی 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 روزنام ه ایالف عربستان ،بالتر در
نشستی خبری از پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران
برای همکاری با قطر در راستای برگزاری بعضی از
بازیهای جام جهان��ی  2022در ایران خبر داد .به
نوشته این روزنام ه 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 بازیهای جام جهانی
قطر در ورزشگاههای ایران برگزار شود .پیش از این
هم امارات چنین درخواستی را به فیفا داده بود.
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گزارش

در شش ماه نخست سال جاری رقم خورد

ایجاد  250میلیارد تومان سود
برای ذوبآهن اصفهان

بهترین  ADSLرا از کدام
شرکتهابگیریم؟

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

آغاز تنش آبی در اصفهان

اصفهانامروز :مدیرعامل شرکت ذوبآهن اصفهان از
ایجاد  250میلیارد 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 موفقیتهای ش��رکت ذوبآهن پرداخت و گفت:
انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه کش��ور ،استاندارد برتر
محصوالت ،رکوردهای تولیدی و روابط عمومی برتر از جمله
موفقیتهای یک ماه اخیر این شرکت بوده است .وی اظهار
داشت :در شش ماه نخست سال جاری بیش از  250میلیارد
تومان برای ذوبآهن سود ایجاد شده که با کسر مالیات201
میلیاردسودخالصاستوبهیقیندرششماههدوموضعیت
بهترخواهدبود.ویافزایشنرخسودسهامذوبآهندرچهار
ماه پیش ،از 284تومان به 380تومان 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 توانمندیهای خود را نشان دهیم .سعد
محمدیتصریحکرد:خوشبختانهپوالدمردانوسختکوشان
ذوبآهن در همه سطوح و ردهها ،نشان دادند که با عشق و
همدلی و همت میتوان برای رشد و شکوفایی این بخش
مهمصنعتواقتصادکشورتالشکرد.

تنش آبی ،س��رانجام نخس��تین
سعیدابوالقاسمی
تاثیرات خود را بر شهرهای کشور
گذاش��ت و آب را در چهار شهر جیرهبندی کرد .هفته پیش،
وزیر نیرو هشدارهای نیمهرسمی در مورد شرایط بحرانی آب
در استانهای مختلف کشور را تایید کرد .حمید چیتچیان 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
تنشهای آبی در کشور بود .اکنون نیز ،آنگونه که یک مسئول
عالیرتبه وزارت نیرو اعالم کرده ،ساکنان 10کالنشهر هشدار
صرفهجویی دریافت کردهاند و چهار شهر نیز نخستین اقدامات
مربوط به جیرهبندی آب را انجام دادهاند .حمیدرضا تشیعی که
به عنوان معاون نظارت و بهرهبرداری آبفای کش��ور فعالیت
میکند ،از بروز تنش آبی در  516شهر کشور خبر داده و به 10
کالنشهر از جمله اصفهان نیز هشدار داده است .شرایط حتی
به اندازهای 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 استانهای کرمان ،سیستان
و بلوچس��تان و گیالن نوبتبندی آب را اعمال کردهاند و به
نظر میرسد به تدریج شهرهای دیگری نیز به این فهرست
افزوده شوند.
 بحران پشت سدهای بیآب
آنگونه که مسئوالن وزارت نیرو اعالم کردهاند ،اکنون
 ۵۱۶ش��هر کش��ور با تنش آبی روبهرو ش��دهاند .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  10هزار لیت��ر کمبود آب دارند
که مجموع این کس��ری ،کمب��ود  54هزار لیتر بر ثانیه را
ایجاد میکند .از س��وی دیگر ،کاهش میزان روان آبها
س��بب شده تا سدهایی وجود داشته باشند که کمتر از ۳۰
درصد حجم واقعی خود ذخیره آب دارند .سدهای اکباتان،
 15خرداد ،استقالل و سفیدرود از جمله این سدها هستند.
بحرانیترین وضعیت س��دهای کش��ور نیز متعلق به سد
زایندهرود اس��ت که ذخیره آن اکنون به  10درصد رسیده
و مسئوالن نیز دیگر میدانند که وضعیت آسانی را پیش
رو ندارد .آمارها هم نشان میهد که کالنشهرهای تهران،
همدان ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،اراک ،یزد ،قم ،زاهدان و
ایالم با تنش آبی روبهرو شدهاند و باید مدیریت تقاضای
آب داشته باشند.

محمدمسعودسمیعینژادمطرحکرد

فوالد مبارکه اصفهان ،صحنه
بروز تالشهاي هدفمند

اصفهانامروز:مديرعاملشرکتفوالدمبارکهاصفهاندر
جمع معاونين و مديران اين شرکت با تأکيد بر بوميسازي
و استفاده از توان توليد کنندگان داخلي اظهار داشت :شرکت
فوالد مبارکه اصفهان با همکاري و همراهي کارکنان خود
توانستهصحنهبروزتالشهايهدفمندباشد.محمدمسعود
سمیعینژاد افزود :اين شرکت امروز به عنوان مادر صنايع و
يکشرکتمليباعثشدهتاباتبيينبوميسازيوحمايتاز
توليدکنندگانداخليزمينهاشتغالوبهبودروندتوسعهصنايع
را به سهم خود ،رقم زند .مديرعامل بزرگترين توليدکننده
فوالدخاورميانهکاهشهزينههاوتوجهبهوضعيتاقتصادي
موجود کشور را از مهمترين دغدغههاي مديران و کارکنان
اين بنگاه اقتصادي برشمرد و افزود :فوالد مبارکه بر اساس
تفکر سيستمي شکل گرفته و تمامي فعاليتهاي آن نيز بر
اين اصل استوار است؛ اين مهم به ياري کارکنان آمده تا براي
رسيدنبهاهدافازپيشتعيينشدهقدمبردارندونقاطضعف
خود را شناس��ايي کرده و در کوتاهترين زمان ممکن در پي
رفعآنبرآيند.
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 به بارش باران امیدوار باشیم؟
وضعیت سفرههای آب زیرزمینی ،سدها و چاههای 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 سالهای پیش اندازهای طبیعی و معمول خواهد
داشتوبهبیشترازسالگذشتهنخواهدرسید.مدیرعاملشرکت
مدیریتمنابعآبایرانیکیازاینکارشناساناستکهسالآبی
جاریرابهلحاظوضعیتبارشها،سالینرمالپیشبینیمیکند.
محمد حاجرسولیها با اشاره به اینکه حجم روان آبهای کشور در
مقایسه با دوره دراز مدت 46درصد کاهش یافته است ،میگوید:
در چنین شرایطی ،برای تامین آب شرب محدودیتهایی وجود
داشتهاماباسیاستهاییکهاجراشد،دربیشترنقاطپرجمعیتآب
موردنیاز تامین شده است .او ادامه میدهد :در فصل پاییز فقط25
درصد بارشهای کل سال رخ میدهد و در زمان کنونی بارشها
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
نخواهیمداشت.صحبتهایحاجرسولیهاهمامیدوارکنندهاست
و هم بذر ناامیدی را در دلها مینشاند .از یک سو میتوانیم برای
امسالناامیدنباشیمواطمینانداشتهباشیمکهآبتامینمیشود
و از سوی دیگر ،باید با دلشوره و اضطراب برای سا ل آینده انتظار
بکشیمودعاکنیمباردیگرخشکسالیدامنگیرکشورماننشود.
 خشکسالی ،اصفهان ،جیرهبندی آب
«م��ردم صرفهجویی نکنن��د ،آب اصفه��ان جیرهبندی
میش��ود ».این ،هش��داریترین جملهای است که از سوی
مسئوالن اصفهانی به گوش میرسد .منصور شیشهفروش،
مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان اصفه��ان یکی از همین
مسئوالن است که تاکید دارد «برای خروج از بحران کمآبی،
مردم باید همکاری مناسبی در صرفهجویی مصرف آب داشته
باشند».اواحتمالجیرهبندیآبدراصفهانرابسیارباالمیداند
و میگوید« :به دلیل بحران کمآبی اصفهان ،در صورت عدم
صرفهجویی در مصرف ،احتمال جیرهبندی آب در پاییز وجود
دارد ».شیشهفروش از وضعیت بحرانی سد زایندهرود سخن
میگوید« :در حاضر حجم س��د زاین��دهرود حدود  ۸۰درصد
نسبت به بلندمدت کاهش یافته و با صرفهجویی  ۲۰درصدی
مردم در مصرف آب ،مجبور به جیرهبندی نخواهیم شد ».او
با تاکید بر اینکه گرمای هوا در تابستان امسال سبب افزایش

میزان تبخیر آب در استان اصفهان شد ،میگوید« :به دنبال
پیشبینی بارشها در اواخر آبان امسال ،به احتمال زیاد بحران
تا حدودی برطرف میشود؛ اما باز هم در ستاد خشکسالی قرار
شده در حال حاضر آب موجود مدیریت شود همچنین برای
جلوگیری از هدررفت آب در بخشهای مختلف توصیههایی
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
یدانند،
اصلیترینعاملتشدیدوضعیتخشکسالیدراصفهانم 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعتقاد دارد که
مدیریت صحیح منابع میتواند تنش آبی در این استان را کاهش
دهد .هاشم امینی میگوید :در حالی که سرانه بارندگی در دنیا
حدود 700الی 750میلیمتر و در قاره آسیا 600الی 650میلیمتر
است ،این رقم در ایران به  200الی  250میلیمتر میرسد .او با
اشاره به اینکه اصفهان نیز در این زمینه اص ً
ال وضعیت خوبی
ندارد ،ادامه میدهد :سرانه بارندگی در اصفهان  120میلیمتر در
سال است که  130میلیمتر کمتر از سرانه ایران 530 ،میلیمتر
کمتر از سرانه آسیا و 630میلیمتر کمتر از سرانه جهانی را شامل
میشود و متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل وقوع پیاپی پدیده
خشکس��الی ،میزان بارندگی در استان اصفهان به  94میلیمتر
کاهش یافته اس��ت .امینی مصرف سرانه آب را در کشور بیش
یداند« :طبق استانداردهای تعریف شده،
از اس��تاندارد جهانی م 
مصرف سرانه آب در کشور  150لیتر در شبانهروز است که این
رقمدر استان اصفهان به 210لیتر میرسدو متأسفانهدر تابستان
سالجاریدراستاناصفهانبهرغممحدودیتدرتأمینآباین

رقم به 300لیتر در ثانیه افزایش یافت».
 نکند آبی برای خوردن باقی نماند؟
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
هفته گذش��ته خبری را مطرح کرد که تا حد بسیاری موجبات
نگرانی اصفهانیها را فراهم آورد .علی قبادیان اعالم کرد که «با
صرفهجویی نکردن مناسب در استفاده از آب شرب ،در خصوص
تامین آب و فش��ار آن دچار مش��کل میشویم ».این صحبت
قبادیان ،یک پیام بیشتر نداشت و آن هم اینکه اگر اصفهانیها
مراقبمصرفآبنباشند،بهیقینآبیبرایخوردنباقینخواهد
ماند .او گفت :حدود چهار میلیون نفر در قالب  ۵۵شهر از طرح
آبرسانی اصفهان بزرگ به وسیله رودخانه زایندهرود ،تامین آب
میشوند که تامین آب این شهرها به صورت عمده از طریق
تصفیهخانه باباشیخعلی و رودخانه زایندهرود است؛ اما با توجه
به استمرار شرایط خشکس��الی برای هفتمین سال متوالی
سبب ش��د که ذخیره آب زایندهرود کاهش پیدا کند .معاون
بهرهبرداری آبفای استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر
ذخیره آب در سد زایندهرود به کمتر از  ۱۱۰میلیون مترمکعب
رسیده است ،اعالم کرد :وجود ذخیره ایمنی و رسوبات موجود
در سد و عدم تحقق بارشهای موثر حداقل تا پایان آبان ماه،
سبب شده نسبت به تامین آب شرب نگرانیهایی را داشته
باشیم؛ از سوی دیگر ،حفظ ذخیره آب سد زایندهرود از مهمترین
اولویتها است و با هماهنگی صورت گرفته میان دستگاهها از
جملهوزارتنیروواستانداریاصفهان،
کدمطلب
پایشکنترلکیفیشبکههایتوزیع
7302
آب و مخزن آب س��د زایندهرود در
شمارهپیامک
ارسال کد 30007446
دستورکارقرارگرفتهاست.

رییسسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییازارزیابی
ماهانه اپراتورهای دارنده پروانه خدمات اینترنت پرس��رعت
( )ADSLو معرف��ی ارایهدهنده برتر خدمات در این حوزه
خبرداد.علیاصغرعمیدیانبااعالماینخبرگفت:اینارزیابی
بر اساس میزان کیفیت خدمات ارائه شده ،میزان پایبندی و
تعهداپراتورهابهقوانینومقرراتومصوباتکمیسیونتنظیم
مقررات ارتباطات ،مفاد پروانه مربوطه ،شکایت ثبت شده از
سوی مشترکین ،نحوه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات از
سویاپراتور،نحوهتعاملبارگوالتوری،فراهمآوردنیاتکمیل
سامانههایپشتیبانی،نظارتیوسنجشکیفیتازسویاپراتور
و ایجاد دسترسی الزم به این سامانهها برای رگوالتوری در
پایان ش��هریورماه انجام شده است .وی درباره نتایج ارزیابی
عنوان کرد :از بین  12ش��رکت دارنده پروان��ه در حوزه ارائه
خدماتاینترنتپرسرعت()ADSLشرکتهایآریارسانه
تدبیر،پیشگامانتوسعهارتباطات،پارسانلینارتباطاتوانتقال
دادهآسیاتک،بهترتیبرتبههایاولتاچهارمراکسبکردند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره رتبه شرکت
مخابرات ایران گفت :این ش��رکت در ارزیابی شرکتهای
ارای�� ه دهنده خدمات اینترنت پرس��رعت ( ،)ADSLرتبه
دهم را کسب کرده است .عمیدیان با اشاره به اینکه از این
پسارزیابیاپراتورهایارایهدهندهخدماتاینترنتپرسرعت
به صورت ماهانه انجام و اعالم میشود ،اظهار کرد :میزان
رضایتمشتریانازاپراتورها،ازعواملتاثیرگذاردرتعییننتیجه
ارزیابیاست،برهمیناساسامیدوارممشترکینباثبتنظرو
پیشنهادهایخوددرسایتسازمانتنظیممقرراتوارتباطات
رادیویی و پاسخگویی دقیق به سواالت ارزیابان رگوالتوری
دربارهخدماتاینترنتپرسرعت،دراینارزیابیمشارکتفعال
داشته باشند .وی افزود :ارزیابی مهرماه اپراتورهای ارای ه دهنده
خدمات اینترنت پرسرعت انجام شده و پس از جمعبندی به
زودی اعالم میش��ود .این گزارش در حالی منتشر میشود
که در آن اص ً
ال مشخص نیست شرکتهایی که نامی از آنها
برده نشده در چه وضعیتی قرار دارند .از سوی دیگر پیش از
این سایت متما به طور ماهانه به معرفی شرکتهای برتر
میپرداخت و در گزارش خود در تمامی سرعتها برترینها
را معرفی می کرد که نتایج این بررسیها گویای آن بود که
الزاما یک شرکت در ارائه تمام سرعتها باالترین کیفیت را
ندارد.حالامیدمیرودحداقلحاالکهسازمانتنظیممقررات
ارتباطات تصمیم به اعالم نتایج بررس��یهای خود بر روی
شرکتهاگرفتهنتایجرابهشکلجامعیمنتشرکندتاحداقل
برای کاربران مش��خص شود در شرایطی که هیچ حقی در
برابرقطعیهاواختالالتاینترنتندارندوهیچگونهخسارتی
به آنها پرداخت نمیشود حداقل از کدام شرکتها سرویس
بگیرندکهمشکلکمتریداشتهباشد.

آگهی مزایده شماره /92/4م

فروش امالک و مستغالت بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد  امالک مازاد بر نیاز خود واقع در استان اصفهان به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق

مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ،بازدید از امالک ،دریافت برگ

درخواس�ت ش�رکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و امالک واقع در خیابان آزادی ،بین نواب و اسکندری،
ساختمان بانک تجارت (طبقه پنجم) و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  92/8/27به
دبیرخانه کمیسیون معامالت عمده (طبقه هشتم) ،و در اصفهان به محل مدیریت شعب استان اصفهان  واقع در
خیابان شیخ بهایی – نبش خیابان ابوذر -دایره مهندسی و تدارکات مراجعه فرمایند .بازگشایی پاکات در تاریخ
 92/9/5راس ساعت 10صبح در محل ساختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی واقع در تهران به نشانی فوق

انجام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی بالمانع است .چنانچه تغییری در تاریخ بازگشایی

*رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین

پاکات صورت گیرد ،مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید .ضمناً متن آگهی در سایت بانک تجارت

و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده (در بسته) تسلیم گردد.

به نشانی   www.tejaratbank.irقابل دسترسی می باشد.

*مبلغ س�پرده ش�رکت در مزایده معادل  5درصد قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به

توضیحات:

حساب شماره  01821474نزد بانک تجارت واریز گردد.

* شرکت کنندگان مبلغ  200/000ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره  01854879نزد بانک
تجارت) واریز و فیش را ضمیمه برگ پیش�نهاد نمایند ( .ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اس�ناد به هیچ وجه

*کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
* بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

مسترد نخواهد شد).

* هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

شرح

مساحتعرصه(مترمربع) مساحتتقریبیاعیان(مترمربع)

ردیف

شمارهپرونده

1

م34-6

2

م34-7

3

م 34-18

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/68

4

م 34-19

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/69

262/50

5

م 34-20

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/70

262/50

-

6

م 34-21

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/71

262/50

-

8/662/500/000

7

م 34-22

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/72

262/50

-

9/187/500/000

-

8

م 34-23

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/73

262/27

-

9/970/060/000

-

9

م 34-24

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/74

260/50

-

9/117/500/000

-

10

م 34-25

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/75

262/50

-

8/400/000/000

-

11

م 34-26

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/76

262/50

-

7/875/000/000

-

12

م 34-27

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/77

262/50

-

7/875/000/000

-

13

م 34-28

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/78

262/50

-

7/875/000/000

-

14

م 34-29

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ،بلوار کشاورز ،کوچه اهلل وردی خان ،پالک ثبتی 2964/79

250

-

7/000/000/000

-

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

پالک ثبتی 33/2317

20/000/000/000

-

2/082/000/000

در طرح تعریض قرار دارد.

231/25

-

6/475/000/000

-

-

7/875/000/000

-

8/137/500/000

-

-

مقابل درب ورودی کاخ چهلستون ،پالک ثبتی  3535و  3536و 3538/18
ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در شهرستان نطنز ،خیابان امام خمینی  ،جنب دبیرستان سپهر
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سهشنبه این هفته و با حضور مردم عزادار

کشفنخستینوکهنترینرد
پایدایناسوردرمنطقهشهرضا

درآمدزایی  3برابری توریسم درمانی نسبت به دیگر اقسام صنعت گردشگری

اصفهان انجام میشود

اهتزاز بزرگترین پرچم متبرک
جهان تشیع در اصفهان

اصفهانامروز:مدیرعاملسازمانزیباسازیشهرداری
اصفهان از اهتزاز بزرگترین پرچم تبرک شده جهان تشیع
در روز سهش��نبه هفته جاری و درآستانه شب تاسوعای
حسینی در اصفهان خبر داد .محمدرضا نیلفروشان با بیان
این مطلب گفت :این پرچم به مساحت ۱۵۰مترمربع به
عنوانبزرگترینپرچمتبرکشدهجهانتشیعدرپایتخت
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و در مراسمی تحت عنوان
«لبیک یا حسین(ع)» به اهتزاز درمیآید .وی با اشاره به
اینک��ه این پرچم بر میلهای به بلندای  ۴۰متر در میدان
بزرگمهر برافراشته میشود ،افزود :این پرچم طی مراسم
ویژهایتوسطعلما،خانوادهمعززشهدا،هیاتهایمذهبی،
مسئوالن شهری و استانی و مردم عزادار ساالر شهیدان
برافراشتهمیشود.مدیرعاملسازمانزیباسازیشهرداری
اصفهان تصریح کرد :پرچم دیگری نیز از سوی علما و
ش��هروندان در منطقه  ۸به اهتزاز در میآید .وی با بیان
جزییات برگزاری این مراسم گفت :ابتدا کلیه ارادتمندان
به آستان مقدس اهل البیت علیه مالسالم در ساعت 9
صبح روز سهشنبه در ورودی گلستان شهدا زیارت عاشورا
را قرائت میکنند و پس از آن کاروان مشایعت کننده این
پرچممتبرکدرمسیرگلستانشهداتاپلبزرگمهرباپای
پیاده به عزاداری میپردازد .وی با بیان اینکه مقصد این
کاروان و محل اهتزار این پرچم میدان بزرگمهر اس��ت،
افزود :در این مکان حجتاالسالم والمسلمین نیلیپور
به سخنرانی میپردازند و پس از مداحی مداحان اهلبیت
طی آیین ویژهای این پرچم متبرک به اهتزار درمیآید.
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 میشود و به مناسبت شب
تاسوعای حسینی در اصفهان به اهتزاز در میآیند .وی
اضافه کرد :پیشبینی شده برای مناسبتهای ویژهای
از جمله نیمه ش��عبان ،دهه فاطمیه ،والدت و شهادت
علی بن موسی الرضا علیهالسالم و سایر مناسبتهای
مذهبی ،پرچمهایی با طرحهای متناس��ب ،رنگها 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،سازمانفرهنگیتفریحیوسایرمجموعههای
شهرداریاصفهانبرگزارمیشود.

اصفهان

شماره ارسـال پـیــامک30007446:

اصفهان قطب توریسم درمانی کشور میشود

اصفهان امروز:گردشگری درمانی و بهداشتی در سالهای
اخیر به یکی از پیشرفتهترین بخشهای 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 حوزههای بهداشتی ،درمانی و پزشکی
حرفی برای گفتن دارند ،موفق شدهاند با اندکی برنامهریزی
و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای 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 تالشهای بیشتری انجام دهند .در سالهای
اخیر ،تمایل مردم برای تناسب اندام ،استفاده از منابع طبیعی و
ویتامینها ،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 روشهای درمانی مبتنی بر
علم بسیار مورد توجه قرار میگیرد و تمامی اقشار مردم اعم
از کم درآمدها و پردرآمدها به س��مت این نوع از گردشگری
تمایل نشان میدهند .جالب آنکه اکنون کشورهایی در حوزه
توریس��م درمانی حرف اول را میزنند که هیچ جاذبهای به
لحاظ گردش��گری ندارند و افراد فقط ب��رای درمان به این
کشورها مراجعه میکنند .حال ،این شرایط را با استان خودمان
ی که کویر را در قسمت شرق ،کوههای
مقایس ه کنیم .اصفهان 
سر به فلک کش��یده و مناطق سردسیر را در قسمت غرب
و مناطق طبیعی بکر و دس��تنخورده را در قسمت جنوب
دارد و در مرک��ز نیز با آثار تاریخی بیش��مار ،ظرفیتهای
بسیاری را برای جذب گردشگر به خود اختصاص داده است،
میتواند عالوه بر جذب توریس��تهای درمانی ،شرایطی را
پیش روی آنان قرار دهد که از قس��متهای گردشگرپذیر
متنوع و مختلف آن نیز دیدار کنند .اکنون ،ش��رکت س��ینا
سالمت به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه جذب
توریستهای درمانی به کشور و اصفهان ،زمینهای را ایجاد
کرده تا با همافزایی 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 صاحبنظران مختلف ،دیدگاههای 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،
ظرفیتهای بسیار خوبی برای گسترش صنعت توریسم دارد

آگهيتحديدحدوداختصاصی
چون ششدانگ پالک شماره  143/12واقع درقطعه  3بخش 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 جريان
ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15قانون ثبت
و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم درروزسه شنبه مورخ  92/9/19ساعت  8صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد ودر صورت مصادف با تعطيلي عمليات تحديد روز بعد از تعطيلي انجام مي پذيرد
.لذا به موجب اين آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند
اعتراضات مالکين ومجاورين مطابق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي سي()30روز
پذيرفته خواهد شد  .تاريخ انتشار 92/8/19:م /الف  1446رئيس ثبت اسناد وامالک نجف آباد – شيران
آگهی تبصره  3ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه خانم مرضیه مجرد هراتیان اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ پالک  9219و فروعات
 2و  3فرعی مورد ثبت صفحات  15و  357دفاتر اول و  7واقع در بخش  3ثبت اصفهان متعلق به مورث
او آقای کاظم احمدزاده و خانم صدیقه مجرد هراتیان نزد علی احمدزاده می باش��د چون اخطاریه ش��ماره
 92/6/26-103/92/1916/34به نامبرده ارسال شده و سند مالکیت را تسلیم ننموده است مراتب به دستور
تبصره  3ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود و بدین وسیله به دارنده سند مالکیت اخطار می
شود که ظرف مدت  10روز 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
شمالاصفهان-قویدل
آگهیاخطاراجرایی
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  691تاریخ  92/5/27حوزه  8شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته
است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و  42/000ریال بابت
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 92/4/2لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرا می
باشد (سفته شماره  533575سری ب) .ماده  34قانون 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 صریح ًا اعالم نماید/8450 .م الف شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
آگهیابالغ
ش��ماره ابالغیه 9210100350503766 :ش��ماره پرونده 9209980350500444 :شماره بایگانی شعبه:
 920458تاریخ 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  105ارجاع و به کالسه  9209980350500444ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن  1392/11/29و ساعت  11:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خواندگان
و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون 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
آگهیاحضار
چون آقای رحیم داودالحسینی شکایتی علیه آقای محمد شاهچراء مبنی بر سوء استفاده از سند مجعول مطرح
نموده که پرونده آن به کالسه 920287ک 121این دادگاه ثبت ،وقت رسیدگی برای روز  93/1/24ساعت 10
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180قانون 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  121دادگاه عمومی جزایی اصفهان
آگهیابالغ
نظریه کارش��ناس به آق��ای محمد علیجان نیا ش��ماره نام��ه 9210110351900534 :ش��ماره پرونده:
 9109980351901216ش��ماره بایگانی ش��عبه 911243 :تاریخ تنظیم 1392/8/11 :در پرونده کالس��ه
911243ح 19این 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  12735000ریال بابت
نفقه ایام گذشته و تعیین ماهیانه مبلغ 2/400/000ریال بابت نفقه آتی فرزند مشترک بدینوسیله به زوج ابالغ
می گردد ظرف مهلت هفت روز جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفی ًا و اثبات ًا 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 طبقه 2اتاق شماره251
آگهیاحضار
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 920846ک 102این دادگاه ثبت ،وقت رسیدگی برای روز
سه شنبه  92/9/19ساعت  11صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده

اما توریسم سالمت مغفول مانده است .او میگوید :نمایندگان
مجلسآمادگیدارندکهبرایتدوینبرنامهششمتوسعه،یکی
از اولویتهای اصلی را به توریسم درمانی اختصاص دهند.
این نماینده مجلس نقش محدودیتهای اعتقادی و مذهبی
در کاهش ورود گردشگران به
کشورمان را بسیار ناچیز میداند
و میافزاید :نباید کمکاریها را
به پ��ای محدودیتها بگذاریم؛
ای��ران کش��وری ب��ا قی��ودات
مذهبی است و به همین دلیل
م��ا برخ��ی آزادیه��ا را برای
جذب گردش��گری نداریم؛ اما
با آماره��ای موج��ود میتوان
اثبات کرد که فق��ط  10تا 20
درصد نبود توریس��ت به دلیل
محدودیتهاست و بقیه توجیه و
کمکاری است؛ ایجاد بسترهای
مناس��ب در فرودگاهها ،فراهم
کردن زیرس��اختهای 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 ظرفیتهای بیمارستانهای مدرن در کشور برای توریسم
درمانی اس��تفاده نمیش��ود ،ادامه میدهد :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 میرود،
میتوان مسلمانان دیگر کشورها را نیز به عنوان توریست
در حوزههای مختلف صنعت گردش��گری به ویژه بخش
توریسم درمانی جذب کرد .محمدعلی اسفنانی ،نماینده
مردم فریدن ،فریدونش��هر و چادگان در مجلس شورای
اسالمی میگوید :بسیاری از کشورهای مسلمان تمایلی
به درمان در کش��ورهای غیر مس��لمان ندارند و ایران با
توجه به جاذبهها و توانمندیهای بس��یار ،گزینه مناسبی
برای جذب توریست سالمت از کشورهای مسلمان است.

 180قانون 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
 102دادگاه عمومی جزایی اصفهان
آگهیابالغنظریهکارشناسی
کالسه پرونده890731 :ح 7وقت حضور :یک هفته پس از انتشار در روزنامه خواهان :احمد تک با وکالت
یوسفعلی رستمی خوانده :تیمور بختیارنژاد خواسته :ابالغ نظریه کارشناسی وفق مواد  73و  260قانون آ.د.م
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه  7ارجاع گردیده و نظریه
کارشناسی ارائه شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز
ماده  73و  260قانون 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
آگهیاخطاراجرایی
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  126تاریخ  92/2/26حوزه  8شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت
یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  20/000/000ریال بابت اصل خواسته و هزینه
نشر آگهی و  36/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید
چک  89/2/15-249200تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له .ماده  34قانون 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 صریح ًا اعالم نماید/8451 .م الف شعبه هشتم حقوقی شورای
حل اختالف استان اصفهان
آگهیفقدانسندمالکیت
خانمرضوانصادقپورفرزندلطفعلیباستنادیکبرگاستشهادیهمحلیکههویتوامضاءشهودرسم ًاگواهی
شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره  5338/4واقع در بخش  4ثبت اصفهان که در
صفحه  205دفتر  148امالک ذیل ثبت  32413به نام خانم رضوان صادقپور فرزند لطفعلی ثبت و صادر و
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 68/11/11-84197دفترخانه 6اصفهان 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  120آئین 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  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا 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
آگهیفقدانسندمالکیت
وراث مرحومه توران فرهادیه باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسم ًا گواهی شده
مدعی است که سند مالکیت  3حبه و  6حبه از ششدانگ پالک شماره  5157واقع در بخش  4ثبت اصفهان
که در صفحه  17و  551دفتر  189و  123امالک و به موجب سند رسمی شماره  37/4/8-34614دفترخانه
 44اصفهان 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  120آئین 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  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا 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
شمارهدادنامه 9209970352801124:شمارهپرونده 9209980364700497:شماره بایگانی شعبه920649:
تاریخ تنظیم 1392/7/21 :شاکی :آقای مصطفی سخاوت به نشانی :دروازه تهران اول خ امام خمینی کوچه
شاهین بن بست وفادار پ  17متهم :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
مشترکموضوعشکایتشوهرویآقایمصطفیسخاوتباتوجهبهاظهاراتشاکی،گزارشمرجعانتظامی،
مفاد دستور صادره از شعبه  25دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و متواری بودن متهم مجرمیتش محرز است و
دادگاه مستنداً به ماده  632قانون مجازات اسالمی مصوب  1370وی را به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار
ریال جزای نقدی در حق صندوق محکوم می نماید .این رای غیابی و ظرف  10روز 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 102دادگاه عمومی جزائی اصفهان -تقی یار نشانی :اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2اتاق شماره216
آگهیفقدانسندمالکیت
خانم کبری درویش زاده بروجنی فرزند ایرج باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود
رسم ًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه پالک شماره 108/87
واقع در بخش  2ثبت اصفهان که در صفحه  206دفتر  142امالک ذیل ثبت  20789به 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  120آئین نامه قانون

او جای توریس��م درمانی در کشورمان را خالی میداند و
تاکید میکند :به نظر میرس��د در قانونگذاری 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�لامت 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 میآیند .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 ،میگوید :اگر توریس��م س�لامت به صورت یک
برند در ایران تعریف ش��ود ،میتوانیم 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��تها و برنامهریزیهای صحیح ،گوی

رقاب��ت را از آنان ربود .او وی به پیش��رفت علم ژنتیک و
همچنین جراحی پالستیک و زیبایی در ایران اشاره میکند
و میافزاید :اگر فقط برای پنج رشته پزشکی تبلیغ خوبی
صورت گیرد ،تقاضای سایر رشتهها نیز پیدا میشود.
 ارزآوری  3برابری توریسم
درمانی در مقایسه با اقسام
دیگر توریسم
مدیرکل دفتر ام��ور اجتماعی و
فرهنگی اس��تانداری اصفهان هم
میگوید :بررسیها نشان داده است
که ارزآوری توریس��م درمانی س��ه
ی
برابر دیگر اقسام صنعت گردشگر 
است .احمد جمش��یدی که معتقد
اس��ت ما تبلیغات خوب��ی در بحث
گردشگری نداریم ،تاکید میکند :در
بحث توریسم درمانی نیز بیماران باید
احساسامنیتداشتهباشند؛برخوردبا
گردشگر یک امر بسیار مهم است و
درآیندهپیشبینیمیشودکهتوسعه
گردشگریمابیشازصنعتشود.اوبا
تأکیدبراینکهایراندرسالمتدرمان
جزوپنجکشورنخستجهانبهشمار
میرود،میافزاید:متاسفانهعملکردخوبیدربحثتبلیغاتدراین
زمینه نداشتهایم؛ البته از سوی دیگر ،مردم نیز باید در این راستا با
فرهنگبرخوردباتوریستآشناشوندودربیمارستانهابرایاین
منظورمنشورحقوقیتنظیمشود.
 استفاده از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده
برای جذب توریستسالمت
رییس کمیس��یون امور اقتصادی و گردش��گری شورای
اس�لامی ش��هر اصفهان هم خواستار اس��تفاده از ظرفیت
ش��هرهای خواهرخوانده برای جذب توریس��تدرمانی در
اصفهان شد .کریم داوودی میگوید :اگر ظرفیت اصفهان
را یک میلیون توریست در نظر بگیریم ،هزینه گردشگری
سالمت در ایران  10درصد کشورهای دیگر است .او ادامه
میدهد :اصفهان با  20ش��هر خواهرخوانده اس��ت و از این
ش��هرها میت��وان ب��رای جذب
کدمطلب
توریست درمانی استفاده کرد ،این
7303
درحالیاستکهماهنوزنتوانستهایم
شمارهپیامک
ارسال کد 30007446
برایجذبآنهابرنامهریزیکنیم.

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  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض
خود را کتب ًا 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
شمالاصفهان-قویدل
دادنامه
شماره دادنامه 9209970351300883 :ش��ماره پرونده 9109980351301295 :شماره بایگانی شعبه:
 911310تاریخ 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  2پالک  24و خانم الهام نساج به نشانی میدان
فیض -ابتدای خ فیض – سمت چپ -پ  -24ط فوقانی خواندگان -1 :آقای رسول دهقانی به نشانی:
مجهول المکان  -2آقای 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  214901مورخ  91/1/30به 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  198و  522قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  310الی  315قانون تجارت حکم
به محکومیت خواندگان متضامن ًا 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  91/1/30تا 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  13دادگاه
عمومی حقوقی اصفهان -طاوسی نشانی :اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری
کل استان اصفهان طبقه 3اتاق شماره 355
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه  990/92خواهان  -1فاطمه شریف بیان الحق  -2شبنم رستگار  -3شیدا رستگار
 -4رویا رستگار -5آرش رستگار با وکالت آقای پدرام امینی دادخواستی مبنی بر تخلیه به طرفیت احمد بدیعی
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ  92/9/27ساعت  8/30تعیین گردیده ،با توجه به
مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در
جراید منتشر تا خواندگان قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع
شماره  2شورای 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  11حقوقی
شورای حل اختالف اصفهان
آگهیابالغ
ش��ماره ابالغیه 9210100350804260 :ش��ماره پرونده 9209980350800513 :شماره بایگانی شعبه:
 920531تاریخ 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  3اتاق شماره  315ارجاع و به کالسه
 9209980350800513ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/9/30و ساعت 11:30تعیین شده است .به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون 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  3اتاق شماره 315
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه  1178/92خواهان خشایار کریم بیک ظهرانی( با وکالت محمد خدادادی و بنت
الهدی شاهمرادی) دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به استرداد بی ام و  325کوپه مدل  2009سفید رنگ به
شماره انتظامی611-66هـ 84بدواً صدور قرار تامین خواسته به طرفیت -1محسن بدیعی -2میالد طاهری
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ  92/9/27ساعت  10صبح 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
 57کد پستی 8165756441شورای حل اختالف اصفهان -شعبه 45شورای 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  45شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده 901006 :وقت رسیدگی  1393/1/24 :ساعت  9/30صبح خواهان :محمدرضا احمدی فرزند
رجب خوانده :محمد صالحی نژاد خواسته :واخواهی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که
جهت رسیدگی به شعبه  7حقوقی 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  73قانون 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

ش�هرضا ـ اصفهانامروز :برای نخس��تین بار از
رسوبات تریاس باالیی ایران اثری از رد پای دایناسورها
کشف شد .این رد پا که دارای ابعادی نسبت ًا کوچک است
برای نخستین بار در اردیبهشت ماه سال  1390توسط
منصور جاوری و محمدرفیع بهرامی ،دو تن از دانشجویان
رشتهمعدندرشرقشهرستانشهرضاکشفشد.پساز
حدود دو سال تحقیق و پژوهش در مورد این اثر رد پا که
با همکاری دکتر مجید میرزایی عطاآبادی و دکتر نصرا...
عباسی،دوتنازاساتیدگروهزمینشناسیدانشگاهزنجان
صورت پذیرفت ،گزارش این ردپا در قالب مقالهای تحت
عنوان «اثر ردپای دایناسور از نهشتههای تریاس منطقه
شهرضا ،جنوب شرق اصفهان» در هفدهمین همایش
انجمن زمینشناسی ایران که در روزهای  7تا  9آبان ماه
سال 1392دردانشکدهعلومزمیندانشگاهشهیدبهشتی
تهرانبرگزارشد،ارائهشد.طیارائهاینمقالهکهبهصورت
سخنرانی توسط دکتر مجید میرزایی عطاآبادی ایراد شد،
اهمیت کشف این اثر رد پا از جنبه کهنترین اثر ردپای
شناخته شده تاکنون در پهنه سرزمینی ایران و به عنوان
نخستین گزارش از رد پای دایناسور در استان اصفهان و
دیگر جنبههای شاخص کشف مذکور عنوان شد .این اثر
رد پا به صورت یک نمونه سه انگشتی برجسته در سطح
زیرینالیهبندیحفظشدهاست.درایناثر،انگشتانپهن
بوده و اثر چنگال یا بند انگش��تان در آنها دیده نمیشود.
ویژگیهای اثرشناسی این نمونه ،بیانگر نزدیکی آن با
جنس اثری  Eubrontesاس��ت که پیش از این از
رسوبات تریاس باالیی قارههای مختلف نیز گزارش شده
است .امیری ،سرپرست گروه زمینشناسی 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 میتوان
به عنوان قطعهای از پازل رمزگونه حضور دایناسورها در
ایران مورد ارزیابی قرار داد .وي يادآور ش��د :در راستای
پژوهشهای صورت گرفته بر روی این اثر رد پا همکاری
صمیمانه دکتر واچیک هایراپطیان از گروه زمینشناسی
دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد خوراس��گان و اسماعیل
خورمهر قابل تقدیر است .اميري اظهار اميدواري کرد
این کش��ف مه��م گامی در
جهت ساخت نخستین موزه
کدمطلب
7304
تاریخ علوم طبیعی در جنوب
شمارهپیامک
استان اصفهان و به طور خاص
ارسال کد 30007446
شهرستانشهرضاباشد.

آگهیمزایده
اجرای احکام ش��عبه  4دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی
296/92ج ح 4خواهان 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  81977913691با وصف کارشناسی زیر در تاریخ  92/9/3از ساعت  9:30الی
 10:30صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق  306برگزار نماید .در خصوص
ملک مورد نظر اعمال ماده  111قانون 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  10درصد قیمت کارشناسی به
حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره  2171290210008نزد 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  90مترمربع و قدمت حدود سی
سال در دو قسمت شرقی به صورت همکف و غربی به صورت زیرزمین با کد  -2متر 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  7809352می باشد و
عرصه پالک به مساحت حدود  123مترمربع 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 ( 1/120/000/000یک
میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال) و ارزش  1/5سهم از  6سهم 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
آگهیابالغ
ش��ماره ابالغیه 9210100351405274 :ش��ماره پرونده 9209980351400267 :شماره بایگانی شعبه:
 920267تاریخ 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 3اتاق شماره 322ارجاع و به کالسه9209980351400267
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1393/1/30و ساعت  10:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون 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  3اتاق شماره 322
آگهیابالغ
ش��ماره ابالغیه 9210100350604914 :شماره پرونده 9209980350600664 :شماره بایگانی شعبه:
 920740تاریخ 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  3اتاق شماره  310ارجاع و به کالسه  9209980350600664ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن  1392/11/8و ساعت  8:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خواندگان
و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده  73قانون 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  3اتاق شماره 310
آگهیابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی به رسول بیابانی موضوع دادخواست سعید حاج هاشمی مبنی بر مطالبه ثمن
فاکتورها که تحت کالسه  920191ح 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  93/2/13ساعت  10/30صبح 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 غیاب ًا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود/8378 .م الف مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی
حقوقیاصفهان
آگهیابالغ
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  2اتاق شماره
 223ارجاع و به کالس��ه  9109980351001092ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/11/20
و س��اعت  12:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به
تجویز ماده  73قانون 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  2اتاق شماره 223

فرهنگ و هنر

شماره ارسـال پـیــامک30007446:

www.esfahanemrooz.com

تلفن ارتباط خوانندگان 6293750 :

در شهر

نمایش اثر هنرمند ایرانی در
نمایشگاهویدیوآرتمارسی

اثر هنری «رخش��اد نورده» هنرمند ایرانی در نمایشگاه
ویدیوآرت مارسی فرانسه به نمایش درمیآید .به گزارش
ایسنا ،در نمایشگاه « 50سال ویدئوآرت» که این روزها در
بندر مارسی فرانسه ،پایتخت اروپایی هنر  ۲۰۱۳در حال
برگزاری است« ،سرزمین مادری» اثری از یک هنرمند
ایرانی نیز به نمایش گذاشته میشود .میزگردهایی نیز در
رابطه با نقش ویدیو آرت در ایران ترتیب داده شده است
نالمللی
که در این گردهمایی برپا میشود .این رویداد بی 
که با موضوع «ویدیوهای دیجیتال و لحظات شاعرانه»
برپاشده،آثاربرجستهیهنرمندانسرتاسرجهانبهنمایش
درمیآید.نمایشگاه مارسی از هفتم نوامبر آغاز به کار کرده
وتایازدهمنوامبرادامهخواهدداشت.هنرمندانیازآرژانتین
،بلژیک،برزیل،کلمبیا،آمریکا،کوبا،اکوادور،فرانسه،یونان،
ایران،ایتالیا،ایسلند،ژاپن،مراکش،پرو،کبک،سوییسو...
در بخشهای ویدیوآرت فردی و گروهی شرکت کردهاند.

غیبتهنرمندانایرانی
در دوساالنه ونیز

دوساالنه ونیز در حالی به کار خود پایان داد که غرفه آنگوال
درقسمتپاویونملتهابهعنوانبهترینغرفهشناختهشد
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  2سال
یکبار و در سالهای فرد در شهر ونیز ایتالیا برگزار میشود.
دوساالنه ونیز به طور منظم تاکنون  55دوره خود را پشت
سر گذاشته و در باغ «جاردینی» شهر ونیز برپا میشود .این
نمایشگاه دو قسمت دارد که یک بخش به طور متمرکز در
این باغ برگزار میشود و بخش دیگر در نقاطی از شهر ونیز
که توسط کشورها اجاره میشود ،به نمایش درمیآید .هر
سال بیینال یک موضوع و تم اصلی دارد که امسال تم
دوساالنهونیز«قصردایرهالمعارفها»نامداشتکهبهخاطر
پیشنهادمجسمهسازومعمارایتالیایی«مارینوآئوراتی»این
موضوعانتخابشد«.تینوسیگال»هنرمندفعالدرعرصه
س که آلمانی ـ انگلیسی است برنده شیر طالی
پرفورمن 
دوساالنه امسال شده و کشور آنگوال که برای اولینبار است
در این دوساالنه حضور مییابد به خاطر تالشهای هنری
مداوم و دامن هدار 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
محدودیتمالیرادلیلیبرایعدمحضورایراندردوساالنه
ونیز عنوان کرده و گفته بود :شرایط بحران اقتصادی اولین
ضربهاش را به هنر وارد میکند و همه کشورها نیز با توجه
به بحران اقتصادی بسیاری از برنامههای هنری خود را لغو
میکنند و در شرایط اقتصادی کنونی توقع بیجایی بود که
ما در دوس��االنه ونیز شرکت کنیم چرا که برآورد مالی آن
حدود 500میلیون تومان بود که در این شرایط مقدور نبود.

بازی نیکی کریمی در «تمشک»
سامان سالور پایان یافت

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  25آبان ماه کارم در
این سریال آغاز میشود 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 «خیابانهای 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.

معاون هنری وزیر ارشاد:

وزارت ارشاد توان خرید خانه
استاد بنان را نداشت

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اظهار تاسف از تخریب خانههایی
مانند خانه زندهیاد بنان ،ادامه حیات این اماکن را تنها به دست وزارت ارشاد امکانپذیر
ندانست و از سازمانهای دیگری که باید در این زمینه به ارشاد کمک کنند سخن به
میان آورد .علی مرادخانی در گفتگو با مهر در مورد تخریب خانه زندهیاد غالمحسین
بنان استاد آواز ایران با ذکر این جمله که «من دوست دارم هر کس نظر خودش را
بدهد» ،گفت :یک س��ری عادتهای رس��انهای و هیاهوی بیموردی است که راه
میافتد .هیچکس هم در مورد آنها مقصر نیست و همیشه هم اتفاق میافتد که یکی از
آنها مورد خانه بنان است .وی افزود :خانه بنان بیش از  12سال پیش فروخته شده و
دیگر در اختیار خاندان بنان نبوده است .در آن زمان به دالیلی که نیاز مالی عمدهترین

آنها ذکر شده است این خانه فروخته شد و از تملک همسر زندهیاد 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 میتوان به ایجاد این رابطه بین شهرداری و معاونت هنری امیدوار بود تا
در موارد مشابه بتوان از تخریب مکانهایی چون خانه بنان جلوگیری کرد؟ گفت :بله
حتما باید این رابطه به وجود بیاید که اتفاقا هم اکنون نیز کارهایی برای یافتن راههای
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 میتوانست برج باشد ولی االن موزه است و یا خانه -موزه
عزتاهلل انتظامی که هماکنون در حال ساخت است .وی افزود :در مقابل این اتفاقات
خوبی که میافتد حادثههایی چون خانه بنان را هم داریم ولی این که ما برای خانه
بنان چه میکنیم یا کردهایم جای بحث دارد .ما باید یک لحظههایی هم به این فکر
کنیم که شخصی رفته و جایی را خریده و و میخواهد از آن استفاده کند و کسی هم
نمیتواند 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
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نیست یک سری تشکلهای 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 موزههای هنری هستند ولی جایی
برای این کار ندارند .مرادخانی در پایان گفت :باید فضاهایی ایجاد شود تا این گونه
موزههایی 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 کمکهای مردمی هم حساب کنیم.
تخریبمنزلتاریخیاستادغالمحسینبناندرحالیصورتمیگیردکهشورای
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 تاريخي 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  54در آن سکونت داشته است.

موسیقی
بازار موس��یقی در ایام محرم و صفر از
بهار بینا
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.
«غزل عاش�ورا» ،نام آلبومی با صدای محمد حشمتی
ش��امل بازس��ازی برخی از نغمههای 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 ( 14آبان ماه) در سراسر
کشور منتشر شده است« .شب نمناک»« ،آمدهام»« ،خدا
چرا عاشق ش��دم»« ،اذان میگویند» و «خونه خورشید»
آلبوم های قبلی محمد حشمتی هستند که از سوی شرکت
فرهنگی هنری «پنج برگ هنر» منتشر شده اند.
«آوای س�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  90منتشر ش��د و امسال دوباره
منتشر شده است .نام قطعات این آلبوم که شامل مجموعهای
منتخب از نواهای مجالس تعزیه با هنرمندی پیشکسوتان
این هنر است عبارتند از« :كعبه جانان» از مجلس امام حسین
(مقدمه و نوحه)« ،نازنین مهتاب» از مجلس حضرت عباس
(سركشی خیمهها)« ،چشم تر» از مجلس علی اكبر (پشت
خیمه لیال)« ،بزم آشوب» از مجلس حضرت عباس (بزم ابن
سعد و ش��مر)« ،ساقی نامه» از مجلس حر (زرهپوشی حر)،

گشتی در بازار موسیقی مناسبتی این روزها

آوای سبزی از غزل عاشورا

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

«پاداش» تبریزی پس از  5سال به جریان افتاد

کمال تبریزی کارگردان فیلم س��ینمایی «پاداش» که از سال
 88تاکنون 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
دادهام 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 سالها صادر شده و بهترین
شرایط برای اکران آن فراهم شود .کمال تبریزی فیلم سینمایی

آگهیاحضار
چون آقایان  -1منصور جهانگیری فرزند علی اکبر و  -2علی 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
920860ک 112این دادگاه ثبت ،وقت رسیدگی برای  92/11/23ساعت  11صبح تعیین شده نظر به اینکه
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده  180قانون 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  112دادگاه عمومی جزایی اصفهان
آگهیابالغ
ش��ماره ابالغیه 9210100350306606 :ش��ماره پرونده 9209980350300972 :ش��ماره بایگانی شعبه:
 920972تاریخ 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  3اتاق شماره  305ارجاع و به کالسه
 9209980350300972ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1392/10/23و ساعت  10:00تعیین شده است.
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73قانون 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  3اتاق شماره 305
آگهیاحضارمتهم
(مرب��وط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت) ش��ماره ابالغی��ه 9210100353503510 :ش��ماره پرونده:
 9109980366100799شماره بایگانی شعبه 910815:تاریخ تنظیم 1392/8/11:محاکم کیفری دادگستری
شهرستاناصفهانبهموجبکیفرخواستشمارهدرپروندهکالسه 9109980366100799برایرسولصبوری
نکوورضابهمنآبادیبهاتهامتوهینبهاشخاصعادیوتهدیدبهقتلومزاحمتتلفنیتقاضایکیفرنمودهکه
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/11/16ساعت 10:30تعیین گردیده
است .با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات  115و  180قانون آیین
دادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفریمراتبیکنوبتمنتشرتامتهمجهتدفاعازاتهامانتسابی
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  109دادگاه عمومی(کیفری) شهرستان اصفهان اصفهان -خ چهارباغ باال خ
شهیدنیکبختساختماندادگستریکلاستاناصفهانطبقه 2اتاقشماره253
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده/920386:ح 15/وقت رسیدگی  92/9/24:ساعت 8/30صبح خواهان :جواد الماسی خواندگان:
 -1اکرم باقرزاده  -2اسدا ...یزدانی خواسته :مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که

«پاداش» را در سال  1388آماده نمایش داشت ،اما بنا به دالیلی
پروانهنمایشاینفیلمسینماییصادرنشد.دراینفیلمسینمایی
حسن معجونی ،آتیال پس��یانی ،صابر ابر ،بهمن زرینپور ،آشا
محرابی ،رضا بهب��ودی ،روحاهلل
ح��قگوی لس��ان ،اصغ��ر نقی
زاده ،بهن��ام وطن و مرحوم احمد
آقالو ایفای نقش کردهاند.مهدی
کریمی ،تهیهکنندگی 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
مقصودیومحمدرحمانیانبهطورمشترکنوشتهاندکهداستان
مردی است که به سفر حج میرود و اتفاقاتی برای او میافتد
که باعث تغییر نگاهش میشود.

جهت رسیدگی به شعبه 15حقوقی 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  73قانون 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  15حقوقی دادگاه عمومی
حقوقی اصفهان  -رحیمی
آگهیابالغ
ش��ماره ابالغیه 9210100351405284 :ش��ماره پرونده 9109980351400175 :شماره بایگانی شعبه:
 910175تاریخ 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  3اتاق ش��ماره  322ارجاع و به کالسه  9109980351400175ثبت
گردیده که وقت رسیدگی آن  1393/2/13و ساعت  9:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده آقای محمد رنجبرو درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون 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  3اتاق شماره 322
آگهي آيين ابالغ مفاد آراء
صادره از سوي هيات موضوع بند  2ماده  1قانون االحاق موادي به قانون ساماندهي وحمايت از توليدوعرضه
مسكن مستقر در اداره ثبت شهرستان نجف آباد صادر گردیده اند ،مراتب براي يك نوبت آگهي تا چنانچه
كسي نسبت به آنها اعتراضي داشته باشد از تاريخ آگهي ظرف مدت  20روز اعتراض خود را به دبيرخانه هيات
مستقر در اداره ثبت نجف آباد تسليم نمايد تا به دادگستری محل ارائه نماید.بديهي است در صورت عدم
وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي راي صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهدشد .آراء شهر
كهريزسنگ پالک ثبتی 391بخش 9ثبت اصفهان
راي ش��ماره 216حس��ن برات��ي كهريزس��نگي فرزند عبداله شش��دانگ ي��ك باب خانه به مس��احت
202/68مترمرب��ع مج��زا ش��ده از پ�لاك  391اصل��ي راي ش��ماره 217مهدي اميني كهريزس��نگي
فرزندغالمعلي شش��دانگ ي��ك باب خانه مس��احت 131/75مترمربع مجزا ش��ده ازپ�لاك 391اصلي
راي شماره218احمدبراتي كهريزسنگي فرزند براتعلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت223/16مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي
راي ش��ماره 219علي اصغر قرباني كهريزس��نگي فرزندمحمود شش��دانگ يك باب خانه به مس��احت
157/10مترمربع مجزا شده از پالك  391اصلي
رايشماره220عبدالهقربانيكهريزسنگيفرزندمحمودششدانگيكبابخانهبهمساحت130/49مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي

«پرده عش�اق» نیز نام آلبومی اس��ت که نخستین بار
در س��ال  85منتشر 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  8س��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.
«آقا نیا» 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
ارکستر زهی) ،هاش��م شریفزاده (تار) ،محسن کیمیایی
(س��ه تار) ،زنده یاد پارسا احتشامی و رامین علیپور (نی)،
رامین علیپور (تنبک) ،امیر قدیانی،
کدمطلب
مرتضی ش��فیع ،حامد جهانبخش
7305
(پیان��و ،س��ازهای الکترونی��ک و
شمارهپیامک
ارسال کد 30007446
سینتی سایزر).

پایان ابهامات درباره علت مرگ «پابلو نرودا»

آزمایشهابررویبقایایجسد«پابلونرودا»،شاعرشیلیاییبرنده
نوبل ادبیات ،نش��ان داد ،علت مرگ او مسمومیت نبوده است.
به گزارش ایسنا ،پس از کالبدشکافی بقایای جسد «پابلو نرودا»
پس از گذشت  40سال از مرگ شاعر
بزرگشیلیایی،کارشناساناعالمکردند
هیچگونه سمی در بدن او یافت نشده
است .بررسی روی این پرونده شش ماه
طول کشید.این شاعر آمریکای التین
 12روز پس از کودتایی که به سرنگونی
ت «سالوادور آلنده» ،رییسجمهور
دول 
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
پایانیعمرشتوسطعمال«آگوستوپینوشه»،دیکتاتورشیلیایی،

کشته شده است .این ادعاها باعث شد در آوریل  2013پس از
 40سال پابلو نرودا را نبش قبر کنند و باقیمانده جسدش را در
شیلی و دیگر کشورها از جمله آمریکا مورد آزمایش قرار دهند.
پژوهشگران آمریکایی و اسپانیایی پس از
انجام آزمایشهای الزم مدعی شدند که
مواد شیمیایی یافتش��ده در بدن نرودا
کامال منطبق با داروهایی است که او برای
درمان بیماریاش مصرف میکرده است.
یکی از مقامهای شیلی در اینباره گفت :ما
قصد داریم برای انجام آزمایشهای بعدی
نمونههایبیشتریسفارشدهیم.بخش
مهمی از تس��تها 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.

راي ش��ماره 221مس��عودپوراعتدال وش��هرام قنده��اري علويجه(بالس��ويه) فرزن��دان رمض��ان وتق��ي
شش��دانگ ي��ك ب��اب كارگاه ب��ه مس��احت390/37مترمربع مج��زا ش��ده از پ�لاك  391اصل��ي
راي شماره 222مسعودپوراعتدال وشهرام قندهاري علويجه(بالسويه) فرزندان رمضان وتقي ششدانگ يك
باب خانه به مساحت 210/33مترمربع مجزا شده از پالك  391اصلي
راي شماره 223شهرام قندهاري علويجه فرزندتقي ششدانگ يك باب كارگاه به مساحت 405/99مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي
راي شماره 224غالمحسن شمس فرزند محمدعلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 168/71مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي
راي شماره 225اكبرصالحي كهريزسنگي فرزندفتحعلي ششدانگ يك باب خانه مساحت 77/64مترمربع
مجزا شده ازپالك 391اصلي
رايشماره226مليحهبراتيكهريزسنگيفرزندرجبعليششدانگيكبابخانهبهمساحت136/17مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي
رايشماره227عليابراهيميكهريزسنگيومريممصطفائي(بالسويه)فرزندانحسنوسپهدارششدانگيك
باب خانه به مساحت 163/14مترمربع مجزا شده از پالك  391اصلي
رايشماره228مهديشمسيكهريزسنگيفرزندعباسششدانگيكبابخانهبهمساحت224/45مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي
راي ش��ماره229فاطمه صغرا شمس��ي كهريزس��نگي فرزندحسن شش��دانگ يك باب خانه به مساحت
230/85مترمربع مجزا شده از پالك  391اصلي
راي شماره 230مهدي قرباني كهريزسنگي فرزند تقي ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 35/69مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي
راي شماره 231قاسم شمسي كهريزسنگي فرزنداحمد ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 47/30مترمربع
مجزا شده ازپالك 391اصلي
راي ش��ماره 232عبدالخالق قاس��مي كهريزس��نگي فرزند حسين شش��دانگ يك باب خانه به مساحت
184/78مترمربع مجزا شده از پالك 391اصلي
راي ش��ماره 233عباس صالحي كهريزس��نگي فرزندمحمدعلي شش��دانگ يك باب خانه به مس��احت
234/04مترمربع مجزا شده از پالك  391اصلي
راي شماره234فرنگ حيدري فرزندمحمدعلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 154/12مترمربع مجزا
شده از پالك  391اصلي
رايشماره235فرنگحيدريفرزندمحمدعليششدانگيكقطعهزمينمحصوربهمساحت558/25مترمربع
مجزا شده از پالك  391اصلي
آراء شهرجوزدان پالک ثبتی 395بخش  9ثبت اصفهان
راي شماره236علي محمدي جوزداني فرزنداسمعيل ششدانگ يك باب خانه به مساحت 175/55مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
رايشماره237كيومرثمحمديجوزدانيفرزندحبيبالهششدانگيكبابخانهبهمساحت214/80مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره238ناصر محمدي جوزداني فرزندقنبرعلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت231/91مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره239مهدي محمدي جوزداني فرزندرضاقلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت204/69مترمربع
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در شهـر

برگزاریکارگاهتئاترتوسط
رضا گوران در اصفهان

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 میکند .به
گفتهوی،محوریتاینکارگاه،هدایتبازیگر،میزانسنو
رسیدن از ایده تا اجرا است و یک کارگاه کامال تخصصی
است .کارگردان نمایشهای «داستان یک پلکان» افزود:
این کارگاه به همت جمعی از هنرمندان تئاتر اصفهان و
به شکل کامال خصوصی برگزار میشود .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 میانجامد توضیح داد :این کارگاه
تنها به مدت سه روز برگزار میشود و از ابتدا قصدی نبوده
که به اجرای نمایش برسد .این کارگاه آموزشی از 29آبان
ت��ا اول آذر در اصفهان برپا میش��ود و در کنار آن ،فیلم
نمایش «هملت» آخرین کار رضا گوران هم به نمایش
درمیآید.رضاگورانتاکنوننمایشهاییچون«میخوام
بخوابم«،»2یرما»«،داستانیکپلکان»«،جادهطوالنی
مارپیچ»« ،هملت »2و ...را با همراهی گروه تئاتر «یرما»
اجرا کرده است.
قفسه

کشف نفت در ایران
دستمایه یک رمان شد

قب��اد آذر آئین از تالیف رمان تازهای با عنوان «فوران» با
موضوعکشفنفتدرایرانخبرداد.قبادآذرآئیندرگفتگو
با مهر از تالیف رمان تازهای با عنوان «فوران» خبر داد و
گفت:دراینرمانرجعتیدوبارهبهزادگاهممسجدسلیمان
داش��تهام و طی آن به موضوع نفت و تاثیرات اجتماعی
مرتبط با کشف آن پرداختهام .وی ادامه داد :داستان این
رمان در فضای س��نتی گذشته ایران و به دوران کشف
نفتبازمیگرددودرهمانزماننیزرخمیدهد.سعیدارم
به نوعی تاثیر پیدا شدن نفت در زندگی اجتماعی منطقه
مسجدسلیمانرادراینداستانبهنمایشبکشم.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
منتشرشدهازآذرآئینمجموعهداستانیازنشرقطرهورمان
«منمهتابصبوری»توسطنشرروزنهاست.

انتشار 10اثر محمود دولتآبادی
پس از سالها

ده اثر داس��تانی محمود دولتآبادی پس از س��الها
منتش��ر ش��د .کتابهای «س��فر»« ،دیدار بلوچ»،
«باش��بیرو»« ،گاوارهبان»« ،گلدس��ته و سایهها»،
«از خ��م چمب��ر»« ،بیابان��ی و هج��رت»« ،عقیل
عقیل»« ،اوس��نهی باباسبحان» و «ادبار و آینه» در
مجموعهای به نام «کارنام ه س��پنج» در نش��ر نگاه
تجدید چاپ ش��دهاند .این آث��ار دربرگیرنده رمانها
و داس��تانها بلند این نویسنده پیشکسوتاند که در
س��الهای  1341تا  1353نوشته ش��دهاند .به گفت ه
ناش��ر ،در واقع این مجموعه دربرگیرنده آثاری است
ت ادبی این نویس��نده اس��ت و
ک��ه دوره اولی ه فعالی 
سپس رش��د و تکوین آثار او را تا سال  1353شامل
میشود .همچنین از آثار دولتآبادی ،رمان  10جلدی
«کلی��در» (در پنج مجلد) تا کنون بیش از  20بار در
نشر فرهنگ معاصر تجدید چاپ شده است .محمود
دولتآبادی دهم مردادماه س��ال  1319متولد شد و
در خانوادهای روستایی که از راه کار بر زمین سخت
کویر روزگار میگذراندند ،بزرگ شد .برای تحصیل
به دولتآباد رف��ت و همزمان به کارهای گوناگونی
از جمله کفاش��ی و س��لمانی تا کارگری در کارخانه
پرداخ��ت .دوران کودک��ی او در بحبوح��هی جنگ
جهانی دوم و فقر ناشی از آن و سرخوردگیهای پس
از جنگ و اقتدار روسها بر ایران سپری شد.

مجزا شده از پالك  395اصلي
رايشماره240مصطفيمحمديجوزدانيفرزندشهريارششدانگيكبابخانهبهمساحت185/56مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره241مهرداد محمدي جوزداني فرزندشهريار ششدانگ يك باب خانه به مساحت 174/33مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره242عباس محمدي جوزداني فرزندنادعلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 396/48مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره243ناصر محمدي جوزداني وحميده محمدي جوزداني(بالسويه) فرزندعلي وناصر يك باب خانه به
مساحت 214/21مترمربع مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره244اس��ماعيل محمدي جوزداني (4دانگ)بهش��ته محمدي جوزداني(2دانگ) فرزندمصطفي
وعبدالحسين يك باب خانه به مساحت291/85مترمربع مجزا شده از پالك 395اصلي
رايشماره245سعادتمحمديجوزدانيوفاطمهمحمديجوزداني(بالسويه)فرزندحسنوماندهعلييكباب
خانه به مساحت 178/65مترمربع مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره246جليل ابراهيمي جوزداني فرزندقربانعلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت337/68مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره247اصغر ابراهيمي جوزداني فرزندمحمد ششدانگ يك باب خانه به مساحت 171/64مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره248جميله ابراهيمي جوزداني فرزندنادعلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 177/60مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره249صادق ابراهيمي فرزندعبدالكريم ششدانگ يك باب خانه به مساحت 218/38مترمربع مجزا
شده از پالك  395اصلي
راي شماره250مرتضي ابراهيمي جوزداني فرزندمحمود ششدانگ يك باب خانه به مساحت182/34مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره251سعادت ابراهيمي واعظم ابراهيمي(بالسويه) فرزندعبدالكريم ومرحوم صادق يك باب خانه به
مساحت 294/97مترمربع مجزا شده از پالك  395اصلي
رايشماره252عبدالرضاهاشميجوزدانيفرزندعليمردانششدانگيكبابخانهبهمساحت166/75مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره253حمزه حيدري جوزداني فرزندحسين ششدانگ يك باب خانه به مساحت 180/85مترمربع
مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره254ابراهيم حيدري فرزندخداداد ششدانگ يك باب خانه به مساحت 321/94مترمربع مجزا شده
از پالك  395اصلي
راي شماره255زهرا حيدري فرزندنعمت اله ششدانگ يك باب خانه به مساحت 247/53مترمربع مجزا شده
از پالك  395اصلي
راي شماره256جعفرحيدري جوزداني (4/5دانگ)فهيمه حيدري(1/5دانگ) فرزندرمضانعلي و غالمرضايك
باب خانه به مساحت 179/33مترمربع مجزا شده از پالك  395اصلي
راي شماره257اصغر رزوان فرزندقاسم ششدانگ يك باب خانه به مساحت 238/79مترمربع مجزا شده از
پالك  395اصلي
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کودکدبستانی
به چه وسایلی نیاز دارد؟

اگر ش��ما یک دانشآموز 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 برایتان معرفی
کرده ایم:
کول�ه پش�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�ه وایت بورد :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 مهمتان را روی آن بنویس��ید
و پاک کنید .
کیف بن�ددار :میتوانید از کیفبنددار و جادار
برای قراردادن کتابها استفاده کنید.
قلاب های فلزی  :این ق�لاب 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�ر یادداشت:یادداش��تبرداری از نکات
مهم در مدرس��ه یک کار بسیار ضروری است.این
دفتر یادداش��ت دارای  100ورق است  ،بنابراین تا
قب��ل از پایان ترم مطمئن باش��ید که ورقهای آن
تمام نخواهد شد.
فلش کارت :فلش کارت های سفید و بسیار
سادهای 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.
کیف لپ تاپ :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.
کلیپس های رنگی :میتوانید مطالب و جزوه ها
و ورق های یادداش��ت خ��ود را با این کلیپسهای
رنگارنگ به هم متصل کنید .این وسیله بدون آنکه
خود بدانید یکی از ضروریترین وس��ایل مورد نیاز
در دوران مدرسه است.
مداد رنگی های معط�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.
تراش چند طبقه :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.
آهن رباهای رنگی :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 اتاقتان
بزنید و بگذارید که جلوی چشمتان باشد.
دفت�ر جیبی :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 روزانهتان را داخل آن بنویسید .
پ�اک کن  :مدل پاک کنها طوری هس��تند
که آنها را می توان به سر مداد هایتان بزنید تا در
صورت نیاز از آنها اس��تفاده کنید .این پاک کن ها
بسیار راحت قابل دسترس هستند.
چراغ مطالعه  :داش��تن یک چراغ مطالعه
در ات��اق ب��رای فرزن��دان محص��ل بس��یار
ضروری اس��ت.
آویزانی سر مداد :میتوانید این آویزها را به
س��ر مدادهایتان که کوچک ش��ده اند و در دست
گرفتن آنها بسیار سخت است وصل کنید و به این
ترتیب قد مدادتان را بلند کنید.

شماره ارسـال پـیــامک30007446:
تلفن ارتباط خوانندگان 6293750 :

خبر کــــــو تا ه

کلینیک

توزیع 500هزار دوز واکسن
آنفلوآنزاتادوهفتهآینده

نحوه مراقبت از پوست آکنهای

شستشوی زیاد ،پوست را خشک می کند

شستشوی بیش از حد پوست به بهبود
الدن سلطانی
سریعتر 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 حتم ًا 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 میش��وند پوست را بیش از حد خشک

استفاده بیرویه از کودهای
سرطانزا در کشاورزی

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  5س��اله پنجم توس��عه کشور
می بایس��ت تا پایان این برنامه  35درصد 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

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

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

همه گیری وبا پایان یافت

میکنند 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 کرمها و داروهای ضد آکنه نیز تصریح
کرد :افراد پ��س از پاک کردن آرایش یا چربی اضافه پس

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  32برنامه
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 چالشهای 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،

روشهایی برای جلوگیری از افسردگی فصلی
 /1نور خورش��ید در هنگام طل��وع آفتاب میتواند تقویت
کننده خلق و خوی طبیعی باشد
/2سعی کنید هنگام زمستان از آفتاب برای تغییر در روحیه
خود استفاده کنید
 /3غذا خوردن مناس��ب نقش
مهم��ی در مقابل��ه با افس��ردگی
زمستانی دارد .به طور مثال مصرف
غذاه��ای غنی از ویتامین  ،Dتاثیر
زیادی در بهبود سالمت روان دارد
/4انجام ورزش در این فصل در
شادابی افراد بسیار موثر است
/5انتخاب رنگهای روشن نیز
در روحیه تاثیر مستقیم دارد چرا که
رنگهای روش��ن باعث تحریک
ذهن و احساسات میشوند و به بیان
افکار کمک میکنند
/6همچنی��ن مح��دود کردن
مصرف کافئین در این فصل بسیار
موثر است
/7نوش��یدن چای گیاهی و یا سبز باعث افزایش سیستم
ایمنی بدن و کسب انرژی در افراد میشود

اطالعیهخونگیریتاسوعاوعاشوراحسینی

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  8پایگاه 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
 -1خمینی شهر -خیابان شهید آیت ا ...صدوقی -پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی
 -2خمینی شهر -بلوار آیت ا ...جبل آملی -درمانگاه تخصصی خیریه حضرت ولی عصر(عج)
 -3کوشک -مرکز بهداشتی کوشک
 -4قهدریجان -مرکز بهداشتی قهدریجان
پنج شنبه دهم محرم (عاشورا) برابر با 1392/8/23
خمینی شهر -خیابان  17شهریور -مرکز تحقیقاتی خیریه حضرت رسول (ص)

اداره کل انتقال خون استان اصفهـان

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 تقریب ًا طی دو هفته آینده  500هزار دوز
دیگر نیز توزیع میش��ود .وی ادامه داد :برنامه توزیع
این واکس��ن بر اساس بررسی نیاز بازار و شرکتهای
توزیعکننده اس��ت ،چرا که این ش��رکتها 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 واکسنهای آنفلوآنزا تاریخ مصرفشان
گذشت و مصرف نش��د ،بنابراین شرکتها بر اساس
نیاز خود واکس��ن را وارد خواهند کرد و فکر میکنیم
به زودی نیاز بازار جبران شود.

از خش��ک ش��دن تونر می توانند
از داروهای تجویز ش��ده استفاده
کنند که البته این داروها هم باید
بگذارند خوب جذب شوند.
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میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی در محصوالت کشاورزی مورد بررسی و
ارزیابی قرار می گیرد به طورکه در حال حاضر برای  285نوع 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 میشود .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  60نوع 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  16رقمی برای کشاورزان
تهیه شده است.

آیا کلم گواترزا است؟
اصفهان امروز :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 اکثرا ً 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.

داروهایضدانعقادیسببریزشمومیشوند
مدیرگروه پوس��ت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
داروهای ضد انعقاد و داروهای بیماری تیروئید ممکن است
سبب ریزش موشود .دکتر مسعود ملکی عنوان کرد :به طور
کلی ریزش مو به دو دسته تقسیم میشود که یک نوع از آن
سبب آسیب به ریشه مو میشود
و رشد مو غیرقابل برگشت است
اما در نوع دیگر ریش��ه مو آسیبی
نمیبیند و امکان درمان بیماری و
رش��د مجدد مو وجود دارد .وی با
اشاره به اینکه داروهای ضد انعقاد،
سبب ریزش مو میشود ،تصریح
کرد :داروهای شیمی درمانی نیز به
علتاینکهسرعتتخریبسلولیراکاهشمیدهندبرریشه
مو که سلولهای آن سرعت تقسیم باالیی دارند تاثیر گذاشته
و موجب ریزش مو میشود .ملکی با بیان اینکه شایعترین
ریزش مو ،نوع ارثی آن است ،تصریح کرد :ریزش مو میتواند
بهدنبال استرس ،اهدایخون،خونریزی شدید ،عملجراحی،
تب شدید و مصرف برخی داروها صورت گیرد.
وی اذعان کرد :به طور طبیعی تقریبا  90درصد موهای
فرد در حالت سازندگی است و  10تا  15درصد آن در دوره
استراحت است اگر درصد موی در حال استراحت افزایش
یابد ،ریزش مو از حد طبیعی بیشتر و باعث نگرانی میشود.

ملکی درخصوص ریزش مو غیرقابل برگشت تصریح کرد:
ای��ن نوع ریزش مو میتواند بر اث��ر بیماریهای قارچی و
میکروبی ،صدمه به پوس��ت (ضربه،سوختگی و تصادف)،
رادیوتراپی و برخی بیماریهای پوستی اتفاق بیفتد.
مالک تشخیص پوست
چرب
وی گفت :اگر موی فرد دو روز
بعد از شستشو چرب شود میتوان
پوس��ت وی را چرب دانس��ت و در
صورتی که بع��د از  3تا  5روز موی
فرد چرب شود به آن پوست متعادل
میگوییم .به گزارش ایسنا ،ملکی
افزود :چربی پوست بعد از سنین بلوغ افزایش مییابد و اغلب
پس از 25سالگی دوباره به صورت متعادل بازمیگردد.
رویش موی زائد در زنان یک هشدار است
وی عنوان کرد :اگر در مناطقی از بدن که معموال روی
پوست زنان مویی رشد نمیکند مانند صورت ،اطراف سینه،
شاهد رشد مو باشیم به آن «هیرسوتیسم» گفته میشود.
ملکی گفت«:هیرسوتیسم» در زنان بسیار اهمیت دارد و
بانوان در صورت مشاهده موی زائد در مناطقی که معموال
رشد مو در آن رخ نمیدهد باید به پزشک مراجعه کنند زیرا
رشد موی زائد حاکی از بروز این بیماری در آنان است.

نقشآلودگیهوادرابتالبهسینوزیت
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 6تا 8بار 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  10درصد علت سینوزیتها در افراد علت باکتریال دارد
کهاغلببهدنبالعفونتهایسیستمتنفسیایجادمیشود.عامی

زاده گفت :خط اول درمان س��ینوزیت فقط تجویز آنتی بیوتیک
نیست بلکه درمانهای کمکی نیز عالوه بر آنتی بیوتیک همانند
شستشویبینیتوصیهمیشود.اینفلوشیپاتولوژیونورواتولوژی
خاطرنشانکرد:عارضهسینوزیتممکناستخطرناکباشداگر
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
نشانکرد:تصوربیمارانایناستزمانیکهآندوسکوپیسینوزیت
میشوند دیگر مبتال به این بیماری نمی شوند در صورتی که این
فرد زمانیکه جراحی می کند همانند یک فرد عادی می شود و
ممکناستدرآیندهمبتالبهسینوزیتشود.

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 CHOLERAک��ه عام��ل ایجاد
کننده بیماری وبا است دیگر در دمای کمتر از  17درجه
نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد .به گزارش مهر،
نبوی یادآور شد :طبق آخرین آمار  ،بیش از  200نفر در
کشور به بیماری وبا مبتال شده بودند که اغلب آنان را
اتباع بیگانه تشکیل می دادند.

نکاتی در مورد بهداشت
غذاهای نذری

یک��ی از مس��ایلی که در م��ورد غذاه��ای نذری
همیشه مطرح است ،فاصله بین پخت و مصرف این
غذاهاس��ت .معمو ً
ال این غذاها به دلیل حجم باالیی
که دارند ساعتهای زیادی بیرون از فضای یخچال
میمانند و این وضع باعث افت کیفیت بهداشتی آنها
میشود .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
گوشتهای 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 میشود ،پس بیماران و سالمندان در این
ایام دقت کنند و از خوردن غذاهای پرچرب و پرنمک
بپرهیزند.
نـــســــخـــــه

چراکودکان
خاکمیخورند؟

اختالل اشتها در حالت شديد «پيكا» گفته مي شود،
به عبارت ديگر اختالل شديد در وضعيت مواد غذايي
است به طوريكه شخص گرايش به مواد غير غذايي
پيدا مي كند كه به علت كمبود يك يا چند مواد مغذي
خاص در بدن فرد است.
یوسف نقیایی كارشناس مسوول تغذيه گفت :به
عنوان مثال كمبود آهن در حالت شديد موجب تمايل
به مصرف خاك خواهد شد و يا كمبود شديد كلسيم
مي تواند ش��خص را به مصرف گچ پيش ببرد كه در
اين حالت شناسايي نوع كمبود ماده غذايي و رفع آن
مي تواند راهگشاي بس��يار مناسبي باشد .وی گفت:
مش��كالت عمده مربوط به اشتها در بين كودكان در
مقاطع مختلف سني بروز مي كند كه مي تواند امري
طبيعي بوده و معموال گذراس��ت ب��ه طوريكه بعد از
مدتي اش��تهاي كودك به ح��ال اول بر مي گردد كه
اين حالت در دختران بيش��تر از پسران ديده مي شود.
نقیایی افزود :دسته ديگر مشكالت مربوط به اشتها به
برخي از بيماريها و مش��كالت مرتبط بر مي شود به
عنوان مثال عفونت ادرار و ناراحتي هاي گوارش��ي و
امثال آن مي تواند اشتهاي كودك را شديدا تحت تاثير
قرار داده و مانع دريافت كافي مواد غذايي شود كه با
رفع اين مشكالت مي توان اشتهاي كودك را به حالت
اول بازگرداند .وي تصريح كرد :در سنين كودكان اين
مسئله بسيار حائز اهميت است كه علت كاهش اشتها
را هرچه س��ريعتر شناسايي كرده و نسبت به رفع آن
اقدام ش��ود چرا كه ادامه اين حالت مي تواند منجر به
كاهش وزن و در نهايت اختالل رشد در كودك شود.
به گزارش مهر ،این کارش��ناس تغذیه گفت :در دوره
بزرگسالي هم معموال در بين زنان به هنگام بارداري،
كاهش اش��تها و ي��ا اختالل در وضعي��ت دريافت
م��واد غذايي رخ م��ي دهد كه مي تواند به وضعيت
تعادل تغذيه او در قبل از بارداري مرتبط باشد بنابراين
استفاده از مولتي ويتامين و مواد معدني مي تواند يكي از
راهكارهاي مناسب جهت تعادل بخشيدن به وضعيت
بدني اين افراد باشد كه مي بايست مكمل ها را تحت
نظر پزشك يا متخصص تغذيه استفاده کنند.

ورزش

شماره ارسـال پـیــامک30007446:

www.esfahanemrooz.com

تلفن ارتباط خوانندگان 6293750 :

خبر کوتاه

تحلیل

تعجب«کرانچار»
از لیست بازیکنان تیم ملی

مروری بر آنچه در هفته پایانی نیم فصل گذشت؟

وقتی همه مساوی می کنند

کیروشدرلیستجدیدخودبازهمدستبهتغییرات
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
تغییراتزیاددرتیمملیکهنزدیکبهرفتنبهجامجهانی
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
گویاعملکردشجاعوابراهیمیدربازیبانفتکهشخص
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 .

برتری پرگل پیشکسوتان
اصفهان برابر بوشهر

تیم فوتبال پیشکس��وتان اصفهان ب��ا برتری برابر
بوشهر به مرحله دوم لیگ پیشکسوتان کشور راه یافت.
پیشکسوتانفوتبالاصفهانعصرجمعهدرورزشگاهتختی
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
اصفهانازبازیکنانقدیمیاصفهانتشکیلشدهوبیشتر
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 حضور16
تیم در چهار گروه چهار تیمی برگزارشده و دوتیم برتر هر
گ��روه به مرحله دوم این رقابت ها راه پیدا می کنند.تیم
پیشکسوتاناصفهانرادراینمسابقاتحسینچرخابیبه
عنوانسرمربی،محمدبرزمهریبهعنوانمدیرفنی،احمد
جفاریبهعنوانمربی،یزدانبهعنوانسرپرستهمراهی
می کنند.همچنین شرکت کاشی نیلو به عنوان اسپانسر
وظیفهحمایتازپشکسوتاناصفهانیرابرعهدهدارد.

برگزاریکارگاهمربیگری
ژیمناستیکدراصفهان

رئیسهیئتژیمناستیکاستاناصفهانگفت:باتوجه
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 بانویژیمناستیک برگزار شد.وی
با اشاره به استقبال دوباره از برگزاری دوره مربیگری زیر
نظر گنادی بیان کرد :مربیان بانو استقبال بهتری از این
دورهای 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 دورهه��ای میتوانند 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 رشتهای ژیمناستیک ،دوره
مربیگریترامپولینوایروبیکژیمناستیکبراینخستین
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 محدودیتهای
بودجهای که هیئت با آن مواجه هستیم ،زمینه حضور
گن��ادی که یکی از مطرحترین مربیان ژیمناس��تیک
دنیاست را در اصفهان فراهم کردیم.این مسئول با بیان
اینکهژیمناستیکاصفهانبرایپیشرفتبهارتقایسطح
فنی مربیانش نیازمند است ،تصریح کرد :در نظر داریم در
آیندهاردوهایبلندمدتیرابرایژیمناستهایاصفهانی
زیرنظرگنادیبرگزارکنیم.

هفته پایانی نیم فصل با ثبت
علیرضاخطیبی
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  70هزار 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 ( 2ه��ادی عقیلی (گل به خودی) و حس��ین
ابراهیمی) /سپاهان ( 2امید 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
فرصتبهتعویضیهایطالییکرانچاریعنیغالمیوجهان
عالیانبرسدکهگلبسازند.گلدومرانفترامیتوانزیباترین
گل نیم فصل برپایه یک کار تیمی لقب داد.
ملوان ( 3احمد 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 ( 2مرتضی تبریزی و مهدی رجب
زاده) /راه آهن ( 3رضا خالقی فر ،فرزاد
آشوبی و رامین رضاییان)
شکس��ت میزبانی که تا دقیقه  80با 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.

ﺷﺮﺡ ﻋﺎﺩﻯ

برتری نقاط مثبت بر جنبه های منفی

هافبک بارسلونا معتقد است که
تغيير دادن ش��يوه بازي تيمش
ميتوانداشتباهباشد.ژاويهرناندز
درباره صحبتهاي��ي که اخيرا
پيرامون ش��يوه بازي بارس��لونا
ميش��ود ،اظهار داشت :فلسفه کامال روشني بر اساس
فوتبال بازي کردن به شيوه صحيح و رسيدن به اهدافمان
داريم.قدمگذاشتندريکمسيرديگرميتوانداشتباهباشد.
وي ادامه داد :فلسفه ما در اختيار داشتن توپ و حمله کردن
است .با اين شيوه موفقيتهاي زيادي به دست آوردهايم
و نبايد به تغيير آن فکر کنيم .بحثها ما را خسته نکرده
است ،در ميان بازيکنان اين بحثها وجود ندارد .ما عقايد
شفافوتثبيتشدهايداريمومربيچندينباراينمسئله
راتکرارکردهاست.هافبکبارسلونادرپاسخبهاينپرسش
که تيکي تاکا مهمتر است يا نتيجه ،گفت :اين دو دست
در دست هم دارند .ما تالش ميکنيم فوتبال خوبي بازي
کنيم و معتقديم که نتيجه را هم در پي خواهد داشت .اين
ي کنيم.
شيوه بارسلونا است و ما اين گونه به فوتبال نگاه م 
ژاويخاطرنشانکرد:آمادگيخوبيداريموهيچمشکلي
نيست .چيزي که ما نياز داريم اين است که بازي تيمي
خود را بهبود دهيم .شايد به خوبي سالهاي قبل نباشيم
ي کنيم و هنگام حمله بسيار فعال
اما احساس راحتي م 
هستي .م

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  18تیم به 16
تیم را در فشرده تر شدن بازیها موثر دانسته و می گوید«:با

 16تیمی 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
کدمطلب
سپاهان خواهش می کنم تنها فکر
7308
حمایت از تیم محبوبشان باشند و از
شمارهپیامک
ارسال کد 30007446
چند دستگی بپرهیزند».

سرمربيمنچستريونايتد:

ازخريد«اوزيل»منصرفشدیم

سرمربي منچس��تريونايتد
پي��ش از روياروييب��ا آرس��نال
فاش کرد مسعود اوزيل يکي از
گزينههاي خريد آنها بوده است.
ديدار تيمهاي منچستريونايتد
و آرس��نال از هفته يازدهم ليگ برتر انگليس ،امروز و
از س��اعت  18و  30دقيقه به وقت تهران در ورزشگاه
اولدترافورد شهر منچستر آغاز خواهد شد.اين ديدار در
شرايطي انجام خواهد شد که آرسنال با  25امتياز از 10
ديدار گذشته خود ،صدر جدول ردهبندي را در اختيار دارد
اما منچستريونايتد که فصلي بد را سپري ميکند ،با 17
امتياز در رده هشتم قرار گرفته است.ديويد مويس در مورد
اينکه منچستريونايتد هم قصد داشت مسعود اوزيل را از
رئال مادريد به خدمت بگيرد گفت :ما هم ميخواستيم
اوزيل را از رئال بخريم اما فکر اينکه وين روني و شينجي
کاگاوا هم��کاري خوبي با هم دارند ،ما را از خريد اوزيل
پشيمان کرد .البته بايد بگويم اينطور نبود که به خريد او
نزديک بوده باشيم .موضوع اين بود که به خريد بازيکني
اين اين پست احتياجي نداشتيم .حتي به خريد او ابراز
تمايل هم نکرده بوديم زيرا بازيکناني در ترکيب داشتيم
که هم پس��ت اوزيل بودند .کارهايي که روني و کاگاوا
ميتوانند انجام دهند در تيم ما مورد توجه قرار گرفته بود.
به همين خاطر نتوانستيم هيچ دليلي براي خريد اوزيل
بيابيم .او فقط يکي از گزينههاي خريد ما بود.

رییس فدراسیون بسکتبال :

اصفهانیها فقط تا  27آبان مهلت دارند
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 یعنی 27آبانماه باید نسبت به رفع
نواقص و رس��یدگی به تعهداتشان 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 میکردند .این سازمان در مراحل
مختلفپیشنهاداتخیلیازتیمهابرایحضوردرمسابقاتامسال
را با در نظر گرفتن رای نمایندگان دیگر تیمها 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 تیمها 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 بدهیهای خود را تسویه نکرده
بودند به همین دلیل وقتی مسئوالن ذوب آهن با پیگیریها و
تصمیم مصرانه فدراسیون در این
مورد مواجه شدند ،طی نامهای 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 بدهیها
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 طلبکارانشان فرصت دوبارهای داشته باشند .این موضوع را در
قالب اطالعیهای رسمی به دو باشگاه ذوب آهن و ماهان اعالم
کردیم که میتوانند تا پیش از دیدارهای هفته دوم لیگ نسبت
به پرداخت بدهیهایشان اقدام کنند در غیر اینصورت از لیگ
برتر حذف میشوند.

«شالکه» در اندیشه به خدمت
گرفتن«کاسياس»

باشگاه فوتبال شالکه آلمان قصد
بهخدمتگرفتنکاپيتاننيمکت
نش��ين رئال مادري��د را در نقل و
انتقاالتزمستانيدارد.روزنامهبيلد
نوشت مسئوالن شالکه به زودي
براي انتقال ايکر کاسياس دروازه بان رئال با اين باشگاه وارد
مذاکره مي شوند.مسئوالن شالکه مي خواهند کاسياس را
جايگزين تيمو هيلده براند کنند که ديگر کيفيت گذشته را
ندارد.اين احتمال نيز وجود دارد که کاسياس نيم فصل دوم
را به صورت قرضي در شالکه سپري کند.در حال حاضر
کارلو آنچلوتي سرمربي رئال از کاسياس تنها در بازي هاي
ليگ قهرمانان اروپا استفاده مي کند و در ليگاي اسپانيا به او
فرصت بازي نمي دهد.کاسياس اخيرا به صراحت عنوان
کرده است بايد در مورد آينده خود در رئال مادريد تصميم
گيري کند و امکان جدايي با ادامه شرايط فعلي وجود دارد.
اين انتقال مي تواند به گونه اي سناريو قبلي فروش رائول
گونسالسکاپيتانسابقرئالمادريدبهشالکهراتکرارکند.
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خبر کوتاه

نقاط قوت و ضعف لیگ سیزدهم از نگاه حسین چرخابی

کارش��ناس اصفهان��ی
امیر حسین احتشامی
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  16تیم 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
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سـال دهم /دوره جديد /شمــاره1973
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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  90+4به 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 ( 2کاوه 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
مهارکرد.دراماتیکترینصحنهبازی
کدمطلب
هم فن تکواندویی بود که نصرتی به
7307
تیموریانزدوبالبخندمظفریزاده(به
شمارهپیامک
ارسال کد 30007446
نشانهرضایت؟)مواجهشد.
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پس از  1000شماره

به گونه ای آسمانی

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  15سوره
مبارکهنمل)
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
اکنونعاشورا
میدان یاران خدای واحد و احد
و بت های دنیاست
این بار
وارثتمامپیامبران
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
کدمطلب
کربالیمعال
7309
شمارهپیامک
ملک سلیمان عشق می شود
ارسال کد 30007446
ملکی
سعید آقایی
فدایخاتمتوحید
اتاق آبی

یاحسینشهید

یاحسینشهیددستمبهدامانت
یاحسینشهیدجانمبهقربانت
یاحسینشهیدمنعاشقتهستم
مثلمجنونمنمموالپریشانت
آفرین بر تو و بر عزم جزم تو
آفرینبردللبریزایمانت
کدمطلب
هر چه دارد بشر از آبروی توست
7310
شمارهپیامک
مرحبا بر تو و بر کل یارانت
ارسال کد 30007446
کربال را تو کردی صاحب حرمت
باشداینسرزمینمدیوناحسانت
از تو خواهم مرا امشب کنی درمان
با دعا و ثنا ،با لطف یزدانت
خواهشم را نکن رد چون کریمی تو
دلشدهامشبیناگفتهمهمانت
ای صبا با دل پر غصه زاری کن
چون کند بی گمان بس ساده درمانت
آرزو درویشی

بن بست شماره 20

ختم دیپلماسی با طعم سیاسی
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.

قبل از غلط گیری :توافق شگرد
بعد از غلط گیری :توافق بزرگ (آسیا)
قب�ل از غل�ط گیری :ضعف محیط زیس��ت
اصفهانبحرانیاست
بع�د از غلط گیری :وضعیت محیط زیس��ت
اصفهان بحرانی است (اصفهان امروز)
قبلازغلطگیری:ژیانواحدهایصنعتیبیش
از سودشان برای شهر است
بعد از غلط گیری :زیان واحدهای صنعتی بیش
از سودشان برای شهر است (اصفهان زیبا)
قبل از غلط گیری :نوک مذامرات ژنو
بعد از غلط گیری :شوک مذامرات ژنو (اعتماد)
قبلازغلطگیری:ختمدیپلماسیباطعمسیاسی
بع�د از غلط گی�ری :ختم سیاس��ی با طعم
دیپلماسی(روزان)
قبل از غلط گیری :مشکالت سوئیسی!
بعد از غلط گیری :شکالت
کدمطلب
سوئیسی!(وطنامروز)
7311
شمارهپیامک

ارسال کد 30007446

شماره 973

سه شنبه
 4اسفند 1388

روزنامه اصفهان امروز

اذان صبح 5:05

طلوع آفتاب 6 :28

نخستین روزنامه سراسری استان اصفهان(از سال )1385
روزنامهفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی
با روش خبری  -تحلیلی -اطالع رسانی

اذان ظهر 11 :47

اذان مـغـرب 17 :25

یکشنبه  19آبان ماه  / 1392سال دهم  /شماره 1973

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :عبدالمحمد اکبری
قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر :امیر اکبری

نشانی :اصفهان ،میدان آزادی ،خیابان دانشگاه  ،نرسیده به حکیم نظامی،کوچه نادری  ،شماره 5

تلفن (0311-6293750:ده خط) فـاکـس 0311- 6293392:
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19
11

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
کدمطلب
7312
ساده و راحت که  Like ،Shareرا در بر می
شمارهپیامک
ارسال کد 30007446
گیرد دوباره طراحی می کنیم.

رونمایی از تبلت 20اینچی نشکن پاناسونیک

قیمت نخس��تین تبلت  20اینچی پاناس��ونیک با رزولوشن4K
مش��خص ش��د.پیش تر این کمپان��ی ژاپنی تبلت موس��وم به
 4k UT-MB4 Toughpadرا در نمایش��گاه IFA
 2013رونمایی ک��رده بود و حاال آن
رامجهز به وین��دوز  8.1عرضه کرده
اس��ت.همان طور که م��ی دانید این
نخستینتبلتبارزولوشن 4Kبودهکه
معادل 3840پیکسلدر 2560پیکسل
را روی ال سی دی IPS Alpha
و با تصویر و کیفیت خیره کننده تعریف
کرده اس��ت.تاف پد پاناس��ونیک که
نشکن است مجهز به پردازنده اینتل
 3437U vPro-i5بوده و در کنار
خود جی پی یو و گرافیک انویدیا جی فورس  745Mنیز در خود
جای داده است.رم دستگاه  8گیگ و  VRAmان نیز دو گیگ
اس��ت .حافظه دستگاه  256گیگ به صورت اس اس دی است.

دوربین نصب شده روی دستگاه نیز کیفیت باال و شفافیت خاصی
با  1280در  720دارد که از هر دستگاه موجودی در بازار با کیفیت
تر تعریف شده است.بلوتوث  4کالس  ،1یو اس بی نسخه  ،3وای
فای ،کارت خوان حافظه،اتصال دهنده به
صورت خشابی  ،Dockingاسالت
کارت حافظ��ه  SDXCنیز دارد.تاف پد
به ظاهر نشکن بوده و با سقوط از ارتفاع
 12اینچ��ی در  26زاویه مختلف (وقتی
دستگاه کار انجام نمی داده) تست بدون
شکستگی را پشت س��ر گذاشته است.
همچنین از ارتفاع  30اینچی 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 شود2.39.
کیلوگرم نیز وزن دارد که برای یک تبلت زیاد است.ژانویه 2014به
قیمت  5999دالر بدست مصرف کننده می رسد.

اپل پیشرو سیستم هایinfotainment
در اتومبیل ها

سیستم های موس��وم ب ه( Infotainmentبرگرفته از ni
 formationو  )intertainmentب��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  2018در 50
درص��د اتومبیل ه��ا مبتنی بر
 Infotainmentخواهد
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
 ABIدر گزارشی نوشت نیمی
از خودروها به سیستم عامل آی
او اس اپل و محصوالت مرتبط
با  Infotainmentمجهز 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
 ABIتا سال  2018بیش از نیمی از اتومبیل ها مزین به تجهیزات
نرم افزاری و س��خت افزاری اپل خواهند بود.هدف تا  5سال آینده

آگهیمزایده

رس��یدن به رقم  35میلیون است که قس��مت اعظم آن مربوط به
سیستم عای موسوم به  MirrorLinkخواهد بود .سیستم و
استاندارد  43 MirrorLinkدرصد بازار را خواهد داشت و اپل
نیز  49.8درصد بازار را با محصوالت خود پر خواهد کرد.
سیس��تم  MirrorLinkس��اخت تیمی با همین ن��ام بوده و
مجموع اتصاالت بدون س��یم بین
گوش��ی هوش��مند و سیستم های
 Infotainmentاس��ت و
شامل یک گیرنده سازگار با گوشی
هوش��مند و اپلیکیشن س��ازگار با
 MirrorLinkاست.
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
 Infotainmentخواهن��د
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  Infotainmentرا در خود
جای داده اند اما با توسعه روزافزون این صنعت ،شاهد ورود آن به سایر
خودروهاخواهیمبود.

نوبت دوم

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  92/9/3به شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس0362-4242119 :

نخستینسالحفلزی
چاپ سه بعدی جهان
ساختهشد

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

تغییر دکمه های  Likeو Share
فیس بوک

َس�ویّا رضایی ـ فیس بوک تشخیص داده
است که نیاز به تغییر طراحی یک دکمه دارد.
Online
نمونه های بسیاری پست در فیس بوک وجود
دارند که در آن دکمه “ “ Likeمناسب 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  Likeو (Shareاش��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  100درصد برسد .طبق گزارش  Shareaholicدکمه
های  Likeو  Shareدستورالعمل های مهم فیس بوک نسبت

از گوشه و کنار دنیا

سیدمحسنتجویدی-شهردارنطنز

گامی به حسگرهای چاپی پوشیدنی

جوهر الکترونیکی قابل چاپ ساخته شد
محققان دانشگاه کمبریج موفق به ساخت یک جوهر الکترونیکی
مبتنی بر گرافن شدهاند که راه را برای دستگاههای 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 میتواند هادی جریان الکتریسیته باشد.
دانش��مندان از این جوهر برای س��اخت صفح��ه کلید کوچک
پالستیکی استفاده کردهاند .آنها دریافتند که این ماده با ضخامت
یک اتم میتواند برای س��اخت دستگاه های الکترونیکی چاپی
ارزان مورد استفاده قرار بگیرد.
از این جوهر در آینده میتوان 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 ویژگیهای جالبی
مانند انعطافپذیری ،ش��فافیت نوری و رس��انایی
الکتریکی برخوردار است.سایر جوهرهای رسانا از
فلزات ارزشمند ماننده نقره ساخته میشوند و تولید
و پ��ردازش آنها را بس��یار پرهزینه میکند .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
دانشگاه کمبریج با همکاری شرکت Novalia Limited
به نمایش پتانسیل این جوهر گرافنی پرداخته است.
کلیدهای پیانوی شفاف از جوهرهای گرافنی ساخته شده که بر
روی یک غشای پالستیکی چاپ شدهاند.
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 میکند،
بار الکتریک��ی موجود در کلیدها تغییر میکند .این امر س��پس
توس��ط صفحه مدار شناس��ایی و به اسپیکر ارس��ال شده و یک
نت موس��یقی ایجاد میکند.این محققان با همکاری ش��رکت
 Printed Electronics Limitedموف��ق ب��ه
س��اخت یک پیشساخت نمایشگر دیجیتال منعطف شدهاند که

از مواد قابل چاپ رایج اما با یک الیه گرافن ش��فاف و رسانا در
قسمت باالیی استفاده میکند.الیه گرافنی بسیار رساناتر ،منعطفتر
و شفافتر از پلیمرهای رایج است.این نمایشگرهای ساده میتوانند
در طیف گستردهای از برنامههای کاربردی بستهبندی هوشمند
مانند اسباببازی ها ،بازی های برچسبگذاری و تختهای مورد
استفاده قرار بگیرند.این محققان همچنین یک آشکارساز لیزری
ضد تقلب ساختهاند که برای شناسایی اسکناس ،دارو و کاالهای
لوکس تقلبی میتواند 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 میکند.
این آشکارس��از با تابش یک پالس مجدد لی��زر بر روی نمونه
چاپ ش��ده کار میکند .دستگاه س��پس از طریق یک نرمافزار
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 میکند.
نتیجه آن خواهد بود که میتوان هر لیرز چاپی را برای ارائه نشانه
نوری منحصربفرد خود طراحی کرد .از آنجایی که لیزرها میتوانند
بر روی همه نوع س��طحی از پالس��تیک و کاغذ گرفته تا فلز و
شیشه چاپ شوند ،این روش میتواند برای سنجش اعتبار طیف
گستردهای از محصوالت مورد استفاده قرار بگیرد.

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 سهبعدی طراح این سالح
عملکرد آنرا «زیبا» خوانده و مدعی شدهاند که
تاکنون توانس��ته  50دور شلیک موفق را انجام
دهد.همه قسمتهای این سالح بجز فنرهای
آن از پخت لیزری مستقیم فلز ساخته شده که
بخش های فلزی را از یک طراحی سهبعدی با
انفجار پودر فلز بوسیله لیزر تولید میکند.
بدن��ه اصل��ی س�لاح از  30ج��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
نایلون است.شرکت Solid Concepts
مدعی اس��ت که فرآیند پخت لیزری فلز مورد
اس��تفاده آنها ،یکی از دقیقتری��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�لاح ه��ای فلزی ب��رای عدهای
نگرانکننده باش��د اما سازندگان اظهار کردهاند
که کار آنها کام ً
ال قانونی است.
این ش��رکت مس��تقر در تگزاس قصد دارد
از ای��ن فناوری برای چاپ بخش های س�لاح
ها اس��تفاده کند .طراحی س�لاح  1911از آن
جهت انتخاب شد که بیشتر در مالکیت عمومی
قرار داش��ته ،بدین معنی که افراد با دستیابی به
فناوری چاپ سه بعدی میتوانند سالح مشابهی
را تولید کنند.
تجهیزات الزم برای تولید چنین س�لاحی
حدود  529هزار پوند هزینه نیاز خواهد داشت.
این در حالیست که به گفته سازندگان ،قصد
آنها نمایش تولید ارزان و آسان سالح نبوده بلکه
میخواستند ثابت کنند که چاپ سه بعدی یک
راهحل بادوام بوده و میتواند برای صنعت مدرن
مورد استفاده قرار بگیرد.

