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اعالم برنامه توزیع
 سبد کاالیی درکشور

آسمان اصفهان زیر چتر آلودگی

کارکنان و بازنشستگان دولت ،بازنشستگان و شاغالن نیروهای مسلح، سرپرستان خانوار کمیته های امداد، 
سازمان بهزیستی، کارگران، خبرنگاران، دانشجویان متاهل، طالب و مستمری بگیران تامین اجتماعی از این 

سبد برخوردار خواهند بود

عکس : ایمنا

جو پایدار چند روز پایانی هفته، بار دیگر سبب افزایش حجم آالینده ها،کاهش دید افقی و افزایش خطر حضور و 
تنفس در هوای آزاد خواهد شد

 اصفهان امروز: امشب ساالر عقیلی در تاالر کوثر اصفهان 
به روی صحنه می رود تا برگزاری کنسرت که بعد از پایان 
ماه های محرم و صفر در شهرهای مختلف کشور رونق گرفته 
است در اصفهان نیز خودی نشان دهد. عقیلی امشب )چهارشنبه 

2 بهمن(، فرداشب و جمعه شب در تاالر کوثر...

در یک دهه  گذشته نوسان تعداد چندشغله ها هرگز به اندازه تغییرات در این زمینه در سال 
۹2 نبوده اس��ت. شمار چندشغله ها در ماه های پایانی دولت محمود احمدی نژاد و چند ماه آغاز 
دولت یازدهم سیر صعودی و نزولی بی سابقه ای را تجربه کرده است. به گزارش خبرآنالین، تعداد 
چندشغله های ایران در پایان سال گذشته ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود و در پایان تابستان ۹2، 

که متاثر از کارنامه اشتغالی دولت دهم محسوب می شود این رقم به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
رسید. بر این اساس در چند ماه پایان دولت احمدی نژاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به چندشغله ها 
اضافه شدند و در مجموع ۴۳ و نیم درصد نیروی کار در ایران بیش از یک شغل داشتند. تغییر 
چشمگیر دیگر در این آمار به پاییز سال جاری مربوط می شود که در انتهای آن شمار چندشغله ها 
یک باره یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کمتر ش��ده اس��ت. تعداد زنان چندشغله در سال های اخیر 
حدود نیم میلیون نفر بوده است. این تعداد در سال های مختلف بین ۱۴ تا ۱۷ درصد کل زنان 
شاغل را شامل می شوند. عوامل مختلفی می تواند در باال بودن آمار چندشغله ها موثر باشد که 
مهم ترین آن ناکافی بودن درآمدها، افزایش سرسام آور هزینه زندگی و کاهش شدید ارزش پول 
ملی است. از سوی دیگر همه افرادی که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند، الزامًا دارای دو 
شغل مختلف نیستند و برخی از آنها مجبورند برای داشتن درآمد کافی بیش از ۴۴ ساعت مقرر 

در قانون در هفته کار کنند. 

ساالر عقیلی امشب در 
اصفهان روی صحنه می رود

هیئت نمایندگان اتاق اصفهان در س��ی و ششمین 
جلسه خود هیئت پنج نفره ای با هدف پیگیری راهکارهای 

احیای رودخانه زاینده رود انتخاب کرد....

دوازدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی تکنولوژی های 
کشاورزی ایران که یکی از بزرگترین نمایشگاه های 

کشاورزی منطقه خاورمیانه به شمارمی رود...

اتاق بازرگانی اصفهان دست به کار شد

تشکیل هیات5نفره
 برای احیای زاینده رود

آغاز نمایشگاه بین المللی 
تکنولوژی کشاورزی

 در اصفهان 

طرح تعویض گوشی های موبایل فرسوده

گوشی های فرسوده خود رابا گوشی ایرانی تعویض کنید

 صفحه پنجم  صفحه چهارم  صفحه دوم 

 صفحه هشتم 

صفحه چهارم  اقتصاد

صفحه دوم  رویداد

نزدیک به ۸ میلیون ایرانی 
چند  شغله اند

اطالعیه ثبت نام بدون کنکور کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد در مقطع کاردانی پیوسته –کاردانی ناپیوسته – کارشناسی پیوسته – کارشناسی ناپیوسته مطابق شرایط و مدارک 
ذیل ثبت نام می نماید.

1 - مقطع کاردانی پیوسته )مخصوص دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای ، کارو دانش یا دیپلم سه ساله نظری(
رشته : الکتروتکنیک-برق صنعتی )کد:  40130  (

علمی کاربردی حسابداری )کد:  21307  (
کامپیوتر-نرم افزار )کد:  41022  (
نقشه کشی معماری)کد:  40433  (

2 - مقطع کاردانی ناپیوسته)مخصوص دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم 4 ساله نظام قدیم متوسطه دبیرستان یا هنرستان(
رشته : معماری  )کد:  60206  (

حسابداری)کد:  21301  (
3 - مقطع کارشناسی پیوسته)مخصوص دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم 4 ساله نظام قدیم متوسطه دبیرستان یا هنرستان(

رشته: مهندسی کامپیوتر)کد:  41002  (
4  - مقطع کارشناسی نا پیوسته)مخصوص دارندگان مدرک کاردانی در هر رشته ای(

رشته: علمی کاربردی حسابداری)کد:  21307  (  
مهندسی تکنولوژی برق قدرت )کد:  40143  ( 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)کد:  41013  ( 
علمی کاربردی معماری)کد:  60209  (

متقاضیان ثبت نام در اسرع وقت با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی  www.azmoon.org و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام خود 
در یکی ازمقاطع فوق اقدام نمایند و در زمان تعیین شده جهت ثبت نام قطعی به این واحد دانشگاهی مراجعه نمایند. 
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زمان ثبت نام: زمان ثبت نام مقطع کاردانی متعاقباً در سایت دانشگاه به نشانیwww.iauda.ac.ir  اعالم می گردد  
و زمان ثبت نام کارشناسی پس از اعالم نتایج از طریق مرکز آزمون اعالم می گردد.

دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد دولت آباد

عالقمندان به همکاری می توانند در صورت برخورداری از شرایط فوق، رزومه کاری خود را از طریق 
فکس یا ایمیل ارسال نمایند:

HR@Danone-Sahar.Com :شماره فاکس : 88735897 – 021        پست الکترونیکی
شماره تلفن  جهت کسب اطالعات بیشتر :09351548072

آگـهـي استخــدام
شرکت دنون سحـر ، پیشرو در زمینه محصوالت لبني تازه، جهت تکمیل کادر تیم 
انبار اصفهان از افراد عالقمند و واجد شرایط جهت مشاغل زیر دعوت بعمل می آورد:

حداقل 3 سال سابقه فروش fmcg )ترجیحا لبنیات ( و 
آشنایی با پخش مویرگی 

توانایی و تجربه کافی در سرپرستی تیم فروش
فوق دیپلم

آشنایی با کامپیوتر 

سرپرست
 فروش

آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم و نرم افزار 
اکسل

دارای حداق��ل ف��وق دیپل��م حس��ابداری یا 
رشته  های مرتبط

امکان انجام اضافه کاری
تسلط نسبی به زبان انگلیسی

حسابدار 
فروش 

صندوقدار 

مسلط به امور انبارداری
داشتن گواهینامه لیفتراک الزامی است
آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم 

و زبان انگلیسی
انباردار

حداقل 3 سال سابقه فروش  
 ترجیحا لبنیات 

دارای نیسان یخچال دار 
گواهینامه  ب 2  ، یا 10 ساله قدیم 

فروشنده 
همراه با نیسان 

یخچالدار  
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خبر کوتاه

خبر کوتاه

حاشیه

خبرویژه

  رسایی: 30 دی را 
تسلیت می گویم!

افوس اصفهان میزبان
 جشنواره شهر برفی است

رئیس جمهور 
امروز به سوئیس می رود

برگزاري فستیوال 
سگ هاي نگهبان، جستجوگر 

و شکاري در اصفهان

  آخرین اخبار از
 بابک زنجانی در زندان

واکنش ابرو به افشای
 فساد اخالقی ضراب

  توصیف پناهیان از بچه مذهبی ها

  هرمزگان دومین مقصد 
سفرهای استانی روحانی

نماین��ده مردم ته��ران در مجلس گف��ت: ۳۰ دی 
روزی که دس��ترنج دانشمندان هسته ای از بین رفت را 
تسلیت می گویم. به گزارش فارس، حمید رسایی اظهار 
داشت: من روز سی ام دی ماه ۱۳۹2 را تسلیت می گویم، 
روزی که دسترنج و حاصل تالش دانشمندان هسته ای 
کش��ورمان متاسفانه به این شکل در حال از بین رفتن 
اس��ت و ما علی رغم اینکه نماین��دگان مردم ایم فعاًل 

ماموریم که سکوت کنیم تا مباحث به پیش رود. 

اف��وس در غرب اصفهان به زودی میزبان جش��نواره 
برفی خواهد بود.رییس شورای اسالمی افوس گفت: افوس 
به خوبی می تواند میزبان نخستین جشنواره رسمی شهر 
برفی در استان اصفهان باشد.به گزارش ایسنا ، علی کیخایی 
افزود: با توجه به موقعیت جغرافیای��ی افوس و ارتفاع این 
شهر از سطح دریا، می توان ادعا کرد که این شهر بام ایران 
است.وی با اشاره به برنامه ریزی ها برای برگزاری جشنواره 
گفت:افزایش نشاط اجتماعی، ایجاد رقابت سالم و گسترش 
روحیه همکاری، تولید سازه های برفی و ظهور استعدادها و 
معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان بوئین میاندشت و 
شهر افوس از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

همچنین مسوول دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به اهمیت بحث گردش��گری 
برگزاری جشنواره شهر برفی 
افوس الزم است تمامی ادارات 
برای اجرای برنامه ها همکاری 
داشته باشند.علیرضا محققیان 
گفت: جشنواره شهر برفی برای نخستین بار در استان برگزار 
خواهد شد.وی با اشاره به زیبایی این منطقه در فصل زمستان 
تصریح کرد: با برگزاری این جشنواره گام خوبی در معرفی 
شهرس��تان بوئین میاندشت و شهر افوس برداشته خواهد 
شد.محققیان با اشاره به اهمیت تورهای آشناسازی در بحث 
گردشگری، خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری روی این بخش 
می تواند جاذبه های شهرستان بوئین میاندشت را به خوبی 
معرفی نماید و گردشگران زیادی را از سایر شهرستان ها و 

استان های کشور به این منطقه سوق دهد.

رئیس جمهور صب��ح امروز به 
منظور انجام اولین سفر اروپایی خود 
جهت ش��رکت در اجالس مجمع 
جهانی اقتصاد به س��وئیس س��فر 

می کند. این اجالس که از امروز در داووس س��وئیس برگزار 
می شود از بزرگترین و مهمترین نشست های سالیانه اقتصادی 
در دنیا است که امسال با موضع شکل دهی دوباره به جهان 
،نتایجی برای جامعه، سیاس��ت و تجارت برگزار می شود و 
روحانی در یک دهه اخیر نخستین مقام عالیرتبه  ایرانی است که 
به داووس سفر می کند تا در اجالس جهانی اقتصاد سخنرانی 
کند. آخرین باری که ایران یک مقام عالی رتبه را به داووس 
فرستاد سال 2۰۰۴ بود که محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق 
ایران در آن ش��رکت کرد. در سال 2۰۱۰ نیز منوچهر متکی 
وزیر خارجه وقت ایران به داووس رفت. پیش بینی می شود 
که در این اجالس بیش از ۴۰ مقام عالی رتبه  جهان شرکت 
کنند. طبق پیش بینی های انجام شده دیدار با دبیر کل مجمع 
جهانی اقتصاد، دیدار و گفت و گو با تعدادی از مقامات عالی رتبه  
شرکت کننده در این اجالس، مصاحبه با چندین شبکه  خبری، 
نشست با مدیران ارشد رسانه های بین المللی، مقامات اقتصادی، 
صاحبان صنایع و شرکت های مهم بین المللی از دیگر برنامه 

های رئیس جمهور در جریان این سفر است.

دومین فستیوال ملی سگ های نگهبان، جستجوگر 
و ش��كاری با هدف شناسایی بهترین مربی و بهترین 
سگ های نگهبان، شكاری و جستجوگر از نظر خلوص 
نژاد، شناسایی بهترین سگ های گله ایرانی برای ثبت 
جهانی و بهترین پرورش دهنده كشور در اصفهان برگزار 
می شود.برگزار كننده دومین فستیوال ملی سگ های 
نگهبان، جستجوگر و ش��كاری در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به اینكه عمر سگ های شكاری، جستجوگر 
و نگهبان دو تا هش��ت سال اس��ت،  اظهار كرد: این 
فستیوال به شناسایی مولدهای مرغوب كمك می كند 
زیرا این سگ ها در سال های آینده باید جایگزین شود 
و برای رسیدن به این امر نیاز به تولید داخلی است.امیر 
حسین جوانی با اشاره به اینكه این فستیوال تنها ویژه 
سگ های جستجوگر،  شكاری و نگهبان است و ورود 
سگ های تزئینی به آن ممنوع است،  ادامه داد: دومین 
فستیوال ملی سگ های نگهبان، جستجوگر و شكاری 
می تواند گامی در جهت نشان دادن قدرت سگ های 
گله ایرانی از جهت نگهبانی و تولید مثل و هم چنین 
قدرت پروش دهندگان و مربیان داخلی باشد و مربیان 

را به رقابت تشویق كند.
 وی با اش��اره ب��ه اینكه در كش��ور 2۵ تا ۳۰ 
مركز رسمی پروش سگ های نگهبان، جستجوگر 
و شكاری فعال می باشد كه از این تعداد دو مركز 
در اصفهان اس��ت،  خاطر نش��ان كرد: گونه هایی 
مانن��د روت ویلر، هاس��كی، دوبرمن و باكس��ر از 
نژادهای كاربردی هس��تند اما متاسفانه در كشور 
اطالع��ات صحیحی از گونه های س��گ و كاربرد 

آن وجود ندارد.
نماینده اتحادیه بین المللی س��گ ها از كشور 
آلم��ان با بیان اینك��ه در دین اس��الم نیز كاربرد 
سگ های شكاری، جستجوگر و نگهبان بیان شده 
اس��ت،  گفت: بخش خصوصی و س��ازمان هایی از 
قبیل  جهاد كش��اورزی و دامپزش��كی می تواند با 
شناسایی نیازهای روز بازار و مدیریت علمی، توان 
علمی كش��ور در این صنعت را به سمت كمبودها 
س��وق دهد و با تربیت نیروی ه��ای متخصص و 
كارآم��د بازوهای وزین��ی را در كنار این صنعت و 
كار آفرینی در كش��ور ایج��اد كند.جوانی تصریح 
كرد: به روز رس��انی مراكز آموزش سگ های گارد 
و نگهب��ان به صورت علم��ی و كاربردی، اصالح 
دیدگاه های برخی مدیران و آش��نا س��ازی آن ها 
ب��ا آلگوهای موف��ق جهانی می تواند راه گش��ای 
برخی مش��كالت آموزش و تولید این نوع سگ ها 
در كش��ور باشد.دومین فس��تیوال ملی سگ های 
نگهبان، جس��تجوگر و شكاری از 2۳ تا 2۵ بهمن 

ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

غالمحسین اسماعیلی، رئیس س��ازمان زندان ها 
و اقدامات تامینی کش��ور درباره آخرین وضعیت بابک 
زنجانی در زندان گفت: »ب.ز« بنا به دستور مقام قضایی 
ب��ه لحاظ آنکه پرونده اش در حال تحقیقات اس��ت در 
انفرادی نگهداری می شود و اگر بخواهیم به طور طبیعی 
مقایسه کنیم این فرد از دیگران در تنگنای بیشتری قرار 
دارد و در حال حاضر چون پرونده تحقیقاتی »ب.ز« در 
حال انجام است تا زمانی که قاضی شعبه دستور دهد ما 

باید این شخص را جدا از سایر افراد نگه داریم.

ابرو گوندش دیگر به دیدار همسر ایرانی اش نمی رود. 
پس از انتشار فایل صوتی مکالمات رضا ضراب با دستیارش 
اوزچیل که در آن برای مقامات پلیس دبی زن روسپی تدارک 
می بیند خبر رسید که دیگر همسرش به دیدار او در زندان 
نمی رود. به گزارش روزنو، این فایل صوتی که توسط پلیس 
ترکیه شنود شده و در اختیار روزنامه های ملیت و هابرلر 
قرار گرفته به خاطر جنبه های غیراخالقی آن مردم ایران و 
ترکیه را در بهت فرو برده و این سوال را برای همگان ایجاد 
کرده که چطور تاجر ایرانی برای اهداف تجاری اخالقیات را 
به کثیف ترین شکل زیر پا گذاشته و به بدیهی ترین اصول 
اخالقی متعهد نیست. از نظر مردم مسلمان این دو کشور 
همسایه که اتفاقا در حوزه فرهنگی و اخالقی هم اشتراکات 
زیادی با هم دارند پیشنهاد او به یک زن متاهل در حالی که 
خود او اعتراف به این موضوع می کند نهایت بی اخالقی 
و موجب شرمساری بسیار است. مطابق آنچه رسانه های 
ترکیه در دو روز اخیر نوشته اند ظاهرًا اقدام رضا ضراب مبنی 
بر تدارک روسپی همسرش ابرو را هم همانند دیگر مردم 
تحت تاثیر روانی قرار داده چرا که از آن روز به بعد دیگر او به 

دیدار همسرش در زندان نرفته است.   

علیرضا پناهیان، اس��تاد حوزه و دانشگاه در دومین 
گردهمایی هنرجویان و سینماگران گفت: یکی از آفت های 
زمانه ما این اس��ت که بچه  مذهبی ها خودشان را همه 
چیزدان می دانند. نمی دانم یک بچه  حزب اللهی چطور همه 
چیزدان می شود در صورتی که شاید بعضی از آنها حتی 
یک بار هم کل قرآن را مرور نکرده باشند. این افراد حتی 
نسبت به عمق مسایل دینی و قرآنی کنجکاو هم نیستند، 
همان اول می خواهند در همه چیز نظر دهند، در حالی که 
کلیدی ترین آیات قرآن تا به حال به گوششان نخورده که 
این به خاطر نقص فضای تبلیغی در موضوعات دینی است 

که من به عنوان یک طلبه به این نقص اعتراف می کنم.

استاندار هرمزگان گفت: رئیس جمهور در دومین سفر 
اس��تانی خود به هرمزگان سفر می کند. جاسم جادری 
اضافه کرد: روحانی طبق برنامه ریزی ها ابتدا به استان 
خوزستان رفت و سپس در دومین سفر خود به هرمزگان 
س��فر می کند. وی افزود: طبق گزارشات و اخباری که 
بنده از آن مطلع هستم، برنامه ریزی رئیس جمهور برای 
سفرهای استانی متعدد و مکرر نیست و به احتمال زیاد 
ایشان طی یک سال چهار سفر استانی را عازم شود.   

رویداد

هشتمین دبیرکل سازمان ملل متحد نتوانست بیشتر از 
یک روز بر تصمیم خود  بماند و با وجود تأکید همیشگی 
خود بر ضرورت حضور ایران در مذاکره بر سر آینده سوریه، 
دعوت خود از ایران برای شرکت ایران در ژنو2 را لغو کرد. 
چندین ماه اس��ت که مسأله حضور یافتن یا نیافتن  ایران 
در کنفرانس  ژنو2 درباره آینده سوریه به چالشی بزرگ بر 

سر راه برگزاری آن تبدیل شده است. موضع رسمی اعالم 
ش��ده ایران همواره این بوده  که ایران برای حضور در این 
کنفرانس بین المللی، هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت. 
در ماه های اخیر مس��أله حضور ای��ران در این کنفرانس، 
 پیوسته مورد بحث ایران و سازمان ملل و نیز قدرت های 
بزرگ بوده است.  بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، بار ها 
در این باره با مقامات ایرانی مذاکره کرد. اخضر ابراهیمی، 
نماینده س��ازمان ملل و نیز اتحادیه عرب در امور سوریه، 
 چندین بار و از جمله در حاشیه مذاکرات هسته ای ایران در 
ژنو با مقامات ایرانی در این باره گفت و گو کرد. البته به تازگی 
کری و الوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به همراه 
ابراهیمی،  این مسأله را در پاریس مورد گفت و گو قرار دادند. 
در حالی که روسیه دعوت نشدن ایران را اشتباهی بزرگ 
می دان��د، آمریکایی ها که هنوز در برابر پذیرفتن واقعیات 

صحنه س��وریه و نقش ایران در آن مقاومت می کنند و از 
سوی دیگر نمی خواهند دوستان منطقه ای خود را بیش از 
این از خود برنجانند، تاکنون از اصلی ترین مخالفان حضور 
ایران در ژنو2 بوده اند. بان کی مون که در دوره وی جایگاه 
دبیرکلی س��ازمان ملل  افول جدی داشته، جسارت این را 
یافت که در برابر ضرورت حضور ایران در ژنو2 تسلیم شود، 
ولی وی کمتر از 2۴ ساعت، از 
تصمیم خود برگشت و دعوت از 
ایران را لغو کرد. بالفاصله پس 
از دع��وت از ایران، عربس��تان 
سعودی اصلی ترین حامی این 
روزهای تروریست های سوری 
با واکنش نس��بت ب��ه دعوت 
»بان کی مون« ایران را شایسته 
حضور در این نشست ندانست. 
ریاض ضمن تک��رار اتهامات 
خود درباره حض��ور نیروهای 
ایرانی در سوریه تأکید کرد که 
ایران مبدأ لزوم تشکیل دولت 
انتقالی در س��وریه را نپذیرفته 
اس��ت. پ��س از ای��ن دعوت، 
بخش��ی از مخالفان س��وری 
نیز حض��ور خود در ژن��و را به 
لغو دع��وت از ایران منوط کردند، ولی واقعیت لغو دعوت 
از ایران، آن چیزی اس��ت که واشنگتن پست از آن پرده 
برداش��ته است. به نوش��ته این روزنامه، جان کری، وزیر 
خارجه آمریکا ش��خصًا با  بان کی م��ون البی کرده بود تا 
دعوت از ایران را بازپس گیرد و مقامات آمریکایی تصریح 
کرده بودند که اگر ایران در ژنو2   باشد، شرکت نخواهند کرد 
و این مسأله می توانست نتیجه  به ثمر  نشستن هشت ماه 
مذاکرات  را با خطر همراه سازد. کنفرانس ژنو2 امروز بدون 
حضور رسمی ایران آغاز می شود و احتمااًل نمایندگان دولت 
و مخالفان سوری برای نخستین بار  رسمی با یکدیگر دیدار 
خواهند کرد. ولی سرنوشت کنفرانس بدون حضور یکی از 
اصلی ترین بازیگران منطقه ای، شدت اختالفات دو طرف و 
ضعف برگزار کننده ای چون  بان کی مون نمی تواند چندان 

روشن باشد.   

گزارش

برگزاری ژنو2 بدون حضور ایران

چرا بان کی مون دعوت 
از ایران را پس گرفت؟

توصیه باهنر به دولتمردان:

حوصله تان را بیشتر کنید

اتاق بازرگانی اصفهان دست به کار شد

تشکیل هیات5نفره برای احیای زاینده رود آسمان اصفهان زیر چتر آلودگی

تالش جریان های سیاسی
 برای بازگرداندن انسجام به اصولگرایان

پاالیشگاه ذوب آهن اصفهان افتتاح می شود

نایب رییس مجلس از دولتی ها خواست دلشان را بزرگتر 
و حوصله ش��ان را بیش��تر کنند. به گزارش خبرآنالین، گالیه 
نماین��دگان از برخی اظهارات رییس جمهور و دولتی ها درباره 
سواالت مجلسی ها از وزرا به جلسه دیروز مجلس هم کشیده 

شد. محمدرضا باهنر نایب رییس 
مجلس که ریاست جلسه علنی 
دی��روز مجلس در غی��اب علی 
الریجان��ی را ب��ر عهده داش��ت 
در  پاس��خ به انتق��ادات یکی از 
نمایندگان مجل��س درباره انتقاد 
دولتمردان از س��وال های زیاد از 
وزرا، اظهار داشت: سوال از وزیران 
حق نماینده ها و پاسخ دادن وزیران 
نیز جزو وظایف آنها اس��ت. وی 

تصریح کرد: برخی گالیه می کنند و می گویند سوال نمایندگان 
وق��ت وزیران را می گیرد، اما ما معتقدیم که وقت وزیران باید 
تقسیم شود و بخش��ی از آن نیز به پاسخ دادن به نمایندگان 
صرف ش��ود. نایب رییس مجلس با تاکی��د بر اینکه در نظام 
مردم ساالری دینی مسئوالن باید پاسخگو باشند، خاطرنشان 

کرد: همواره تالش مجلس این بوده که س��وال نمایندگان از 
وزیران را قبل از اینکه به تریبون و یا حتی کمیسیون برسد در 
جلسه مشترک حل و فصل شود و این برداشت ما نیز از نظر 
حضرت امام)ره( است چرا که قبل از انقالب سوال نمایندگان 
ابتدا به کمیس��یون نمی رفت و 
مستقیم در صحن مطرح می شد 
اما امام خمینی)ره( توصیه فرمودند 
و دس��تور دادند قب��ل از اینکه در 
تریبون مسایل مطرح شود در یک 
جلسه مشترک بررسی کنید شاید 
به تفاهم رسیدید، ما نیز بر همین 
مبنا ت��الش می کنیم تا حداکثر 
سواالت پیش از آمدن به صحن 
علنی حل و فصل شود. باهنر در 
پاسخ به برخی نمایندگان که این رویه را کدخدامنشی و مخل 
وظیفه نظارتی وکالی ملت می دانستند، اظهار کرد: این موضع 
خالف آیین نامه نیست چون نهایتًا حق با نماینده است و اگر 
نماینده ای اعالم کرد که قانع نش��دم و باید در صحن علنی 

مطرح شود ما موظفیم این کار را انجام دهیم.   

هیئت نمایندگان اتاق اصفهان در س��ی و ششمین جلسه 
خ��ود هیئت پنج نفره ای با هدف پیگیری راهکارهای احیای 

رودخانه زاینده رود انتخاب کرد.
در این نشست اعضا با ذکر حساسیت های موضوع زاینده 

رود موارد زیر را مطرح کردند:
خسرو کسائیان:خشک شدن رودخانه در صنعت گردشگری 
و کش��اورزی و همچنین از دس��ت رفتن پوشش سبز استان 
اصفهان تاثیرمنفی داش��ته است.برای توجیه افکار عمومی و 

پیگیری خشکی زاینده رود، هیات پنج 
نفره ای از اعضای هیات نمایندگان با 
هدف پیگی��ری راهکارهای اجرایی 

احیای رودخانه تشکیل خواهد شد.
از هر  محملود اسلامیان:باید 
ظرفیتی در این راس��تا استفاده شود. 
ه��م نوای��ی خانه ه��ای صنعت و 
اتاق ه��ای بازرگانی باعث برطرف 
شدن مسائل و مشکالت واحدهای 
تولیدی و رونق فضای کسب و کار 

کشور خواهد شد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی: 
اولویت همه کمیسیونهای اتاق باید 
پیگیری مسئله آب زاینده رود باشد و 

در این راستا راهکارهای اجرایی با همکاری مسئوالن دولتی و 
نمایندگان مجلس باید دنبال شود.خانه های صنعت می توانند 
بازوی های اتاق در رسیدگی به مسایل و مشکالت صنعتگران 

و معدنکاران قلمداد شوند.
مصطفی حجه فروش: این کمیسیون در ابتدای فعالیت 
خود با تشکیل کمیته ویژه آب خواستار بررسی علل و عوامل 
خشکی زاینده رود شد و در این راستا فعالیتهای موثری صورت 
گرفت.بر اساس مطالعات انجام شده بارگذاری بیش از اندازه بر 
روی رودخانه از جمله صدور مجوز هفت هزار حلقه چاه در کنار 

رودخانه مهمترین دلیل خشکی این رودخانه است.
جعفر ذره بینی:فعال شدن شورای عالی آب به ریاست رییس 

جمهور گامی موثر در احیا رودخانه زاینده رود خواهد بود.
مسعود گلشیرازی: بخش های مختلف باید در پروژه های 
انتقال آب به زاینده رود سرمایه گذاری کنند.مهمترین راهکار 
اجرایی جاری شدن آب در زاینده رود انجام پروژه های انتقال 
آب به سرش��اخه هاس��ت.در این راستا مش��ارکت شهرداری 
اصفهان در پ��روژه انتقال آب از محل مالیات بر ارزش افزوده 

شهر اصفهان موثر خواهد بود.
سیدرسول رنجبران:تاثیرات ملی خشکی زاینده رود هنوز 
برای افکار عمومی مشخص نشده است.باید جلسه مشترک 
هیات نمایندگان اتاق اصفهان با مجمع نمایندگان استان در 
مجلس شورای اس��المی با هدف بررسی راهکارهای اجرای 
احیای زاینده رود برگزار ش��ود.آگاه س��ازی مدیران کش��ور از 
تاثیرات خش��کی زاینده رود بر محیط زیست و اقتصاد استان 
می تواند نقش مهمی در بازنگری در تعدیل  سیاس��ت های 

قبلی داشته باشد.

جو پایدار چند روز پایانی هفته، بار دیگر سبب افزایش حجم 
آالینده ها،کاهش دید افقی و افزایش خطر حضور و تنفس در 

هوای آزاد خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی 
اس��تان اصفهان گفت: بررس��ی 
نشان  هواشناس��ی  نقش��ه های 
می دهد در چند روز آینده هم جو 
پایداری بر روی استان حاکم بوده 
که سبب افزایش فعالیت آالینده ها 
و زیاد ش��دن آلودگی به ویژه در 
سیدان  می ش��ود.میترا  اصفهان 

در گفت وگو با تس��نیم اظهار کرد: به دلیل رکود نسبی هوا، از 
سه ش��نبه ۱ بهمن تا پنجشنبه ۳ بهمن شرایط برای افزایش 
آالیندگی در کالنشهر اصفهان و شهرک های صنعتی فراهم 
می شود.وی با بیان اینکه این رکورد باعث کاهش دید افقی و 
کم ش��دن کیفیت هوا می شود، افزود: در دیگر مناطق استان 
اصفه��ان هم پدیده جوی خاصی نداریم و آس��مانی صاف تا 

قسمی ابری را پیش بینی می کنیم.کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه پدیده موجود در آسمان استان 
تنها مه گرفتگی نیست و مه دود 
نام دارد، خاطر نشان کرد: این مه 
با مواد آالینده در هم آمیخته شده 
و با توجه ب��ه افزایش آلودگی در 
روزهای آینده، تنفس مس��تمر و 
فعالیت بدنی در هوای آزاد برای 
هم استانی های ما خطرناک است.

وی درباره دمای هوا در اصفهان و 
دیگر شهرهای استان گفت: دمای 
هوا ۴ش��نبه در استان ما یک تا 2 درجه روند کاهشی به خود 
می گیرد و در اصفهان به دمای ۶ درجه در گرم ترین ساعات و 
منفی ۶ درجه سانتیگراد در سردترین ساعات می رسد.وی درباره 
پیش بینی هواشناسی برای روزهای پایانی این هفته هم گفت: 
در روزهای پنجش��نبه ۳ بهمن و جمعه ۴ بهمن ، شاهد روند 

افزایشی 2 تا ۳ درجه ای دمای هوا در استان هستیم.

نایب رییس فراکس��یون رهروان والیت مجلس ورود به 
مباحث مربوط به انتخابات آتی مجلس را به مصلحت کشور 
ندانست و گفت: برخی جریان های سیاسی به دنبال بازگرداندن 

انس��جام به نیروهای اصولگرا 
بع��د از انتخابات اخیر ریاس��ت 
جمهوری هس��تند. به گزارش 
ایرنا، حسین سبحانی نیا افزود: 
ورود به بحث انتخابات مجلس 
خیلی زود اس��ت هنوز حدود دو 
س��ال و پنج ماه از عمر مجلس 
نهم باقی مانده است. وی در عین 
حال اف��زود: برخی جریان های 

سیاسی حرکت هایی را در این زمینه شروع کرده اند و تصور 
می کنند فضا را برای حضور برخی جریان ها باز کنند. سبحانی 
نیا ادامه داد: اینکه از هم اکنون فضای انتخاباتی و جبهه بندی 
های سیاسی در فضای عمومی کشور حاکم شود، برای کشور 
عوارض و پیامدهای بدی دارد. نماینده مردم نیشابور در مجلس 
حاکم کردن فضای انتخاباتی در کشور را به مصلحت ندانست 

و گفت: کشور به تازگی از انتخابات ریاست جمهوری فارغ شده 
و باید اجازه داد که کار دولت سامان بگیرد نه اینکه با ورود به 
بحث انتخابات آتی مجلس که دو سال دیگر برگزار می شود، 
مشکل زا شویم. سبحانی نیا درباره 
جلسات مستمر سیدرضا تقوی با 
تش��کل های اصولگ��را اظهار 
داش��ت: جامعه روحانیت مبارز 
اعالم کرده است که این نشست 
ها انتخاباتی نیست بلکه در جهت 
انسجام نیروهای اصولگرا صورت 
می گیرد. وی گفت: در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اخیر نوعی 
واگرایی را در بین نیروهای اصولگرا شاهد بودیم که بزرگان این 
جریان سعی می کنند آسیب های ناشی از آن را بر طرف کنند اما 
برخی از آن برداشت انتخاباتی داشتند. عضو هیات رییسه مجلس 
یادآور شد: اصولگرایان به خاطر آسیبی که واگرایی در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر دیدند، احساس می کنند که باید این 

نقیصه را جبران کنند و لذا تالش هایی را سامان داده اند.   

مدیرعام��ل ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان از افتتاح 
پاالیشگاه این ش��رکت همزمان با دهه فجر امسال خبر 
داد.اردشیر سعد محمدی گفت: از گاز حاصل کک سازی 
در این پاالیشگاه، ۴۵ هزار تن قطران، ۱2 هزار تن بنزل 
و دو هزار و 2۰۰ تن گوگرد بدس��ت می آید که هر کدام 
س��ودآوری و ارزش افزوده قابل توجه��ی دارد.وی افزود: 
با ارزش افزوده تولیدات پس��ماند، فضای مناسب زیست 
محیطی برای ذوب آهن حاصل می شود.س��عدمحمدی 
گفت: باید برای ش��رکت ذوب آهن شرایطی رقم بخورد 
که بتوان از پسماندها، منابع مالی و سوددهی مناسبی به 

دست آورد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان همچنین اظهار 
کرد: اکنون از گاز حاصل تولیدات کک و کوره بلند برای 
تولید برق در دو نیروگاه )در مجموع ۱۱۰ مگاواتی( استفاده 
می شود و این امر باعث می شود میزان گاز طبیعی مورد 
نیاز کمتر اس��تفاده وبخشی از برق تولیدی در شرکت نیز 
به شبکه سراسری فروخته شود.وی با اشاره به چگونگی 
مصرف گازهای فرایندی در کک سازی و کوره بلند اظهار 
کرد: مصرف گازهای فرایندی به جای گاز طبیعی در سال 
۹۱ حدود ۴۵۶ میلیون متر مکعب ودر نیمه نخست امسال 

به میزان 2۰۷/۳۶ میلیون متر مکعب بوده است.
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اصفهان

آگهی مفقودی
پروانه اش��تغال به کار مهندس��ی پایه دو نظ��ارت مربوط به 
وزارت مسکن و شهرسازی به ش��ماره 20-300-03142 
به نام آقای مهندس علیرضا مظاهری فرزند محمد به شماره 
شناس��نامه 1029 ص��ادره از اصفه��ان به ش��ماره عضویت 
08534-0-3-20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.

آگهی مفقودی
ب��رگ س��بز اتومبیل پ��ژو 206 م��دل 1389 
بشماره انتظامي 459  د 75 ایران 23 بشماره 
موت��ور 14189023573  و ش��ماره شاس��ي  
NAAP03EP1AJ128264 مفق��ود گردیده 

از درجه اعتبارساقط مي باشد

آگهی مفقودی
برگ س��بز و س��ند مالکیت خودرو پراید )س��واری( 
به ش��ماره انتظامی 13-553ب65 به شماره موتور 
 S1412283311094 00922310 و شماره شاسی
م��دل 1383 به ن��ام علی روس��تازاده فرزند عباس 
ش.ش 31891 صادره از اصفهان مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
ب��رگ س��بز اتومبیل پیکان م��دل 1362 
بش��ماره انتظام��ي 792  د 89 ایران 23 
بشماره موتور 1416213268  و شماره 
شاس��ي 15168868 مفق��ود گردیده از 

درجه اعتبارساقط مي باشد

جلسـه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )سـالیانه( نوبت دوم شرکت تعاونی کشاورزی دامداران زمرد کشـت بادرود راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 
1392/11/14 در محل مرکز خدمات جهاد کشاورزی بادرود واقع در خیابان شهید مطهری تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید با در دست داشتن 
کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکالی خود را کتباً معرفی نمایید. یادآوری می گردد با توجه به آیین نامه نحوه 
برگزاری مجمع عمومی هر عضو شرکت ضمن حضور در جلسه می تواند حداکثر وکالت 3 عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را قبول نماید. ضمناً همراه داشتن 
دفترچه عضویت موکل توسط وکیل الزامی است. داوطلبان بازرسی شرکت ضمن دارا بودن شرایط بندهای 1 تا 6 ماده 49 اساسنامه و داشتن حداقل مدرک تحصیلی 
دیپلم بایستی حداکثر تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی با در دست داشتن مدارک مربوطه )کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مجوز دامداری( به محل شرکت 

مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.
دستور جلسه:

الف( گزارش هیئت مدیره و بازرسان
ب( طرح و تصویب صورت های مالی سال 90-91 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت

ج( ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت
د( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان

و( تعیین خط مشی آینده شرکت
وکالت نامه: 

بدین وسیله اینجانب .................. عضو شماره ......... شرکت تعاونی .................................... به آقای ........................ عضو شماره ........... شرکت وکالت می دهم تا در جلسه مجمع 
عمومی مورخ .................. به جای بنده شرکت و اعمال رای نماید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی دامداران زمرد کشت بادرود

تاریخ انتشار: ۱۳۹2/۱۱/2اگهی دعوت 
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آگهی تأسیس شرکت خدمات بار هوایی کیهان کاال سپاهان با مسئولیت محدود 
ش��رکت فوق در تاریخ ۱۳۹2/۱۰/22 تحت شماره ۵۱۷۸2 و شناس��ه ملی ۱۰2۶۰۷۰۴۹2۳ در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ ۱۳۹2/۱۰/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.  ۱- موضوع شرکت: 
ارائه خدمات در خصوص مش��اوره در مورد مس��یرهای حمل و نقل به صاحبان کاال- اخذ نمایندگی 
خدمات بار از شرکت های هواپیمایی وفور واردری بین المللی- صدور پرفورمای حمل- انعقاد قرارداد 
حمل با صاحب کاال- صدور بارنامه- جمع آوری بار و انبارداری و بسته بندی و بیمه باربری بر حسب 
درخواس��ت صاحب کاال و قرارداد حمل با رعایت قوانین و مق��ررات مربوطه- انعقاد قرارداد حمل با 
موسسات مختلف حمل کننده- کسب اطالعات الزم از جریان حمل و ارائه اطالعات کسب شده به 
صاحب کاال بر حس��ب قرارداد منعقده بین صاحب کاال و شرکت حمل و نقل- اخذ صورت مجالس 
کسر و اضافه و آسیب دیدگی کاال و دست خوردگی و ترخیصیه از نماینده خط هوایی و انجام سایر 
وظایف در ارتباط با سایر مسئولیت ها- انجام تسویه حساب با طرف های ذیربط- اعالم ورود کاال 
ب��ه صاحب کاال- صدور ترخیصیه و ترخیصیه تفکیک در مواردی که کاالی موضوع یک راهن امه 
به موجب بارنامه های اولیه متعلق به چند صاحب کاال باشد- انجام تشریفات گمرکی ترخیص کاال 
در گمرک مقصد بر حسب توافق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه- تحویل کاال در مقصد نهایی و 
در صورت توافق حمل تا انبار صاحب کاال- اخذ پروانه ورود موقت از گمرک برای کانتینرهایی که از 
گمرکات به داخل کشور وارد می شوند و اعاده آن در مهلت مقرر پس از اخذ موافقت کتبی از سازمان 
هواپیمایی کش��ور- در صورت لزوم کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح ضروری می باش��د.  2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳- مرکز اصلی شرکت:  ۱-۳- استان اصفهان- شهراصفهان 
– خیابان نشاط- روبروی بانک ملی- کد پستی ۸۱۵۴۶۵۳۴۴۱ تلفن ۰۳۱۱22۹۰22۵  ۴- سرمایه 
شرکت: مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.  ۵- اولین مدیران شرکت: ۱-۵- آقای مصطفی کیهانی 
س��یچانی به س��مت رئیس هیئت مدیره  2-۵- خانم ندا کوچکی فروش��انی به سمت عضو هیئت 
مدیره   ۳-۵- خانم ندا کوچکی فروش��انی به س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است.  ۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه   ۱2۴۹۷/م الف رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری

آگهی تأسیس موسسه مطالعات حقوقی پیشگامان دادمهر 
موسس��ه فوق در تاریخ ۱۳۹2/۱۰/2۳ تحت ش��ماره ۳۹۹۹ و شناس��ه ملی ۱۰2۶۰۷۰۵۰۴۸ در 
ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ ۱۳۹2/۱۰/2۳ از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود.  ۱- موضوع 
موسس��ه: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د- ارائه کلیه خدمات 
حقوقی به اس��تثنای مواردی که در انحصار وکالی دادگس��تری می باش��د با کس��ب مجوزهای 
الزم.  2- مدت موسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳- مرکز اصلی موسسه:  ۱-۳- استان 
اصفهان- شهراصفهان – خیابان ابوالحسن اصفهانی- کوچه شاه سید علی ساختمان حنانه واحد 
۳ کد پس��تی ۸۱۵۳۹۷۶۶۳۱ ۴- سرمایه موسس��ه: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.   ۵- اولین 
مدیران موسسه: ۱-۵- آقای صابر پور عجم به سمت رئیس هیئت مدیره 2-۵- آقای محمدرضا 
محمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳-۵- آقای محمد مهدی دادور به سمت عضو هیئت 
مدیره ۴-۵- آقای سید اسماعیل حسینی به سمت عضو هیئت مدیره  ۵-۵- آقای سید اسماعیل 
حس��ینی به س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه 
معتبر اس��ت.  ۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۱2۴۹۷/م الف رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری

َآگهی تأسیس شرکت فنی و مهندسی سانا پیروز سپند پارس سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ ۱۳۹2/۱۰/۱۸ تحت شماره ۵۱۷۵۵ و شناس��ه ملی ۱۰2۶۰۷۰۴۵۷۷ در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ ۱۳۹2/۱۰/۱۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار اصفهان امروز 
آگهی می ش��ود.  ۱- موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب و نفت و گاز(- شبکه گازرسانی- 
تاسیس��ات مکانیکی و هیدور مکانیکی- سیستم های سرد کننده ساختمان- تاسیسات و تجهیزات 
س��اختمان )آب- برق و گاز و فاضالب( و انتقال زباله- تاسیس��ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب 
و فاضالب- وس��ایل انتقال- تجهیزات آش��پزخانه و سلف س��رویس و رختشویخانه- سیستم های 
ارتباطی- ش��بکه های رایانه ای س��اختمان- ماسه پاشی )سند بالست(- حفاظت کاتودی- پوشش 
)الینینگ(- ایس��تگاه پمپاژ و نظایر آن- کسب مجوز از مراجع ذیصالح.  2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود  ۳- مرکز اصلی ش��رکت:  ۱-۳- اس��تان اصفهان- شهراصفهان – شهرک 
امیرحمزه- خیابان یکم- فرعی شش��م- کد پس��تی ۸۱۷۴۹۹۳۴۵۳ – تلف��ن ۰۳۱۱۷۷۷۴۹۶۸ ۴- 
سرمایه شرکت: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳/۶۱۶۰/۱۴2 مورخ 
۱۳۹2/۱۰/۱۶ نزد بانک تجارت شعبه سه راه سیمین اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولین مدیران شرکت:  ۱-۵- آقای سعید کیانپور به سمت رئیس 
هیئ��ت مدیره 2-۵- خانم الله کیانپور لیر هارانی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره  ۳-۵- آقای 
مجاهد کیانپور به سمت عضو هیئت مدیره ۴-۵- آقای مجاهد کیانپور به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند.  ۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره  و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و اوراق عادی و اداری با امضای هر 
یک از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۷- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باش��د.  ۸- بازرس اصلی و علی البدل: ۱-۸- آقای محمدعلی یاوری به 
عنوان بازرس اصلی  2-۸- آقای عبدا... افشاری به عنوان بازرس علی البدل  ۱2۳۶۸/م الف رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری
آگهی تأسیس شرکت ماهان لیزر ایرانیان با مسئولیت محدود 

ش��رکت فوق در تاریخ ۱۳۹2/۱۰/2۱ تحت شماره ۵۱۷۷۹ و شناس��ه ملی ۱۰2۶۰۷۰۴۸۵۰ در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ ۱۳۹2/۱۰/2۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.  ۱- موضوع شرکت: 

ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د- خرید و فروش تجهیزات 
پیشرفته پزشکی- عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیالت از موسسات 
مالی و اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت پس از کس��ب 
مجوز از مراجع ذیصالح.2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  ۳- مرکز اصلی شرکت:  
۱-۳- اس��تان اصفهان- ش��هراصفهان – خیابان ش��مس آبادی- روبروی بنیاد شهید – ساختمان 
زمرد – طبقه همکف تلفن ۰۳۱۱22۰۵2۴2 کد پس��تی ۸۱۳۴۶۱۳۱۴۷  ۴- س��رمایه شرکت: مبلغ 
۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باش��د.  ۵- اولین مدیران شرکت:  ۱-۵- آقای امیرعباس رضائی عادگانی به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2-۵- آقای علیرضا عموشاهی به سمت عضو هیئت مدیره  ۳-۵- آقای 
امیرعباس رضائی عادگانی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است.  
۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه  ۱2۴۹۷/م الف رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد 

ثبتی اصفهان – منصور آذری

آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی بازرگانی ایمن مکان پوالد با مسئولیت محدود 
ش��رکت فوق در تاریخ ۱۳۹2/۱۰/۱۸ تحت شماره ۵۱۷۶۷ و شناس��ه ملی ۱۰2۶۰۷۰۴۶۹۳ در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ ۱۳۹2/۱۰/۱۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.  ۱- موضوع شرکت: 
ثب��ت موضوع به منزل��ه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د- انجام کلیه ام��ور خدماتی از قبیل 
نص��ب- طراحی- تعمیر و اجرا- نگهداری و نظ��ارت در زمینه الکترونیک و الکتروتکنیک- دوربین 
های مداربس��ته- پردازش تصویر- درب های اتوماتیک- دزدگیر اتومبیل و اماکن تجاری- اداری و 
مس��کونی- آیفون تصویری مربوط به امور س��اختمانی- راه سازی و صنعتی- سیستم های اطفاء و 
اعالم حریق- تعمیر و نگهداری قطعات و تجهیزات امنیتی اعم از دزدگیر و دوربین های مداربسته- 
عقد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و 
بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
دولت��ی و خصوص��ی – انجام کلیه فعالیت ه��ای بازرگانی از قبیل خرید و ف��روش- تولید و تهیه و 
توزیع- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- پس از 
کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  ۳- مرکز اصلی 
شرکت:  ۱-۳- استان اصفهان- شهراصفهان – سه راه سیمین- به طرف دستگرد- بلوار کشاورز- 
نرسیده به خیابان مفتح- کد پستی ۸۱۷۴۷۱۵۵۵۱ تلفن: ۰۳۱۱۷۷۵۵۶۶۰  ۴- سرمایه شرکت: مبلغ 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.  ۵- اولین مدیران شرکت: ۱-۵- آقای امید اسفندمند به سمت رئیس 
هیئت مدیره  2-۵- آقای امید اس��فندمند به س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیر عامل و با مهر 
شرکت معتبر است. ۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه  ۱2۴۹۷/م الف رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری

آگهی تغییرات شرکت مسافربری درون شهری رهنورد دولت آباد با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 42698 و شناسه ملی 10260605100 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳۹2/۱۰/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- ماده ۱۶ 
اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید. 2- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای مرتضی هوشمند به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی هوشمند به سمت مدیر عامل. 
۳- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان- دولت آباد- میدان انقالب- بلوار 
معلم- مقابل بلوار ۱۷ ش��هریور- پالک ۳۸- کد پستی ۸۳۴۱۷۶۵۶۱۴ تلفن ۰۳۱2۵۸2222۴ تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. ۴- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضای آقای مرتضی هوشمند و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۳۹2/۱۰/2۱ ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ۱2۳۶۸/م الف رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان- منصور آذری 

آگهی تأسیس شرکت
خالصه ش��رکت نامه و اساس��نامه ش��رکت بهین تدبیر زاینده رود با مس��ئولیت محدود که در تاریخ 
۹2/۱۰/۱۴ تحت ش��ماره 22۳۳ و تحت شناس��ه ملی ۱۴۰۰۳۸2۷۴۵۸ در این اداره به ثبت رس��یده 
و در تاریخ ۹2/۱۰/۱۴ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه رس��می 
کشور و یکی از جراید محلی آگهی می شود: ۱- موضوع شرکت: اجرا و برگزاری نمایشگاهها- انجام 
امور عمرانی و راه سازی و ساختمان سازی و انجام امور خدماتی و تامین نیروی انسانی موقت اخذ و 
اعطای نمایندگی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها انجام موضوع 
شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح امکان پذیر می باشد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د.  2- مدت ش��رکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  ۳- مرکز 
اصلی ش��رکت: س��ده لنجان- خیابان کمربندی امام علی)ع(- پالک ۷- کد پس��تی ۸۴۷۴۱۶۶۹۷۳  
۴- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد که تمامًا و نقدًا پرداخت و در اختیار مدیر 
عامل شرکت قرار گرفته است. امیرحسین سلیمانی مقدم ۳۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه- تهمینه سادات 
موس��وی ۳۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه- سید حسن موسوی ۴۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ۵- اولین 
مدیران شرکت: امیرحسین سلیمانی مقدم فرزند عبدا... متولد ۱۳۶۴ به شناسنامه ۳۹ لنجان کد ملی 
۱۱۷۱۱۹۵۸۹۳ کد پستی ۸۴۷۴۱۳۶۵۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره و تهمینه سادات موسوی فرزند 
سید حسن متولد ۱۳۶۹ به شناسنامه کد ملی ۱۱۶۰۱2۷۳۵2 کد پستی ۸۴۷۴۱۳۶۵۶۱  به سمت عضو 
هیات مدیره – سید حسن موسوی سده – فرزند آقارضا- به شناسنامه ۶۸ لنجان- متولد ۱۳۴2 – کد 
ملی ۱۱۷۰۹2۸۱۰2 کد پس��تی ۸۴۷۴۱۶۶۹۷۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهاءدار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با 
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ 
و ۱2۶ الیحه اصالحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره ، مدیر عامل نمی باشد. 

۸۴۸/م الف رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان – پورمقدم

آگهی احضار
چون آقای محمد جهانیار شکایتی علیه آقای حسین معینی فرزند محمود مبنی بر جعل و استفاده از 

س��ند مجعول و سوء استفاده از موقعیت ش��غلی و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
۹2۰۸۴2ک۱2۱ این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز ۹2/۱2/۱2 ساعت ۸/۳۰ صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه ۱2۱ دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
هیات حل اختالف مس��تقر در منطقه ثبت اس��ناد و امالک جنوب اصفهان به ش��رح رای شماره: 
۶۵۵۸-۱۳۹2/۱۰/۸ تصرفات سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
ملکی: آقای/خانم اعظم وحید دستجردی فرزند حسن که در قسمتی از پالک ۴۳۴۸/۳۵ واقع در 
بخش ۵ به مساحت ۱۶۰ مترمربع خریداری شده از خانم عزت زارع دستگردی و غیره طبق سند 
قطعی شماره ۱۵۳۳۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۶ دفترخانه ۱۴ اصفهان می باشد را تایید و به جهت عدم 
دسترس��ی به س��ایر مالکین مشاعی مقرر شد پس از نش��ر آگهی در صورت عدم وصول اعتراض 
نسبت به صدور سند مالکیت بر اساس رای صادره اقدام گردد. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن 
مرات��ب در دو نوب��ت به فاصله پانزده روز جهت اطالع س��ایر مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی و 
اش��خاص ذی نفع آگهی می ش��ود. چنانچه ذی نفعی به رای صادره معترض می باش��د از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت 
نماید. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به این منطقه ثبتی تحویل نماید. در صورتی 
که اعتراض در مدت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
مح��ل را ارائه نکند، این منطقه ثبتی مبادرت به صدور س��ند مالکیت به نام نامبرده اقدام خواهد 
نمود و ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۹2/۱۰/۱۶ تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۹2/۱۱/2 ۱۱۳۹۷/م الف  رییس ثبت اس��ناد و امالک 

منطقه جنوب اصفهان- داریوش مرادی

آگهی آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال غرب اصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
غرب اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه 
متقاضیان زیر را احراز نموده لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت می نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
۱- رای ش��ماره ۱۳۹2۶۰۳۰2۰2۶۰22۳۶۴ مورخ ۹2/۱۰/2۴ خانم اشرف کدخدائی الیادرانی فرزند 
عبدالخالق  نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره ۴۱ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مس��احت ۱۴۰/۵۰ مترمربع مع الواسطه از حسین ماهرانی برزانی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹2/۱۱/2   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹2/۱۱/۱۷  ۱2۴2۳/م الف  رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان- ذبیح ا... حبیبی

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم ها مرضیه و مهدیه شفیعی دارافشانی فرزندان عباس به استناد چهار برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی اند که اسناد مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 
۱۹/۳۹۴ )هر کدام نس��بت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ( واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان 
م��ورد ثب��ت صفحات ۴2۵ و ۴۷۳ دفاتر 2۴۵ و ۳۶۳ امالک ذیل ثبت های 2۷۱۹۵ و ۵2۱۵۹، به نام 
نامبردگان به شماره اسناد ۰۶۴۶۱۳ و ۰۶۷۷۷۴۹الف ۸۷ صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند شماره 
۱۶۰۵۹ م��ورخ ۱۳۸۹/2/2۸ دفترخانه ۱۸۳ اصفهان شش��دانگ در قبال مبلغ ۶۸۳ میلیون ریال نزد 
موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان در رهن می باشد، مفقود شده است. چون نامبردگان درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 
گواهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور غیر از آنچه در این آگهی است 
یا وجود سند یا اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
وصول اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضیان تسلیم 

خواهد شد. ۸۱۶/م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان- محمدرضا امینی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
هیات حل اختالف مس��تقر در منطقه ثبت اس��ناد و امالک جنوب اصفهان به ش��رح رای شماره: 
۶۵۵۹-۱۳۹2/۱۰/۸ تصرفات س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن ملکی: آقای/خانم محمدتقی گارماس��ه فرزند علی که در قسمتی از پالک ۴۳۴۸/۳۵ واقع در 
بخش ۵ به مساحت ۱۶۰ مترمربع خریداری شده از خانم عزت زارع دستگردی و غیره طبق سند 
قطعی شماره ۱۵۳۳۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۶ دفترخانه ۱۴ اصفهان می باشد را تایید و به جهت عدم 
دسترس��ی به س��ایر مالکین مشاعی مقرر شد پس از نش��ر آگهی در صورت عدم وصول اعتراض 
نسبت به صدور سند مالکیت بر اساس رای صادره اقدام گردد. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن 
مرات��ب در دو نوب��ت به فاصله پانزده روز جهت اطالع س��ایر مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی و 
اش��خاص ذی نفع آگهی می ش��ود. چنانچه ذی نفعی به رای صادره معترض می باش��د از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت 

نماید. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به این منطقه ثبتی تحویل نماید. در صورتی 
که اعتراض در مدت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
مح��ل را ارائه نکند، این منطقه ثبتی مبادرت به صدور س��ند مالکیت به نام نامبرده اقدام خواهد 
نمود و ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۹2/۱۰/۱۶  تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۹2/۱۱/2  ۱۱۳۹۸/م الف رییس ثبت اس��ناد و امالک 

منطقه جنوب اصفهان- داریوش مرادی

آگهي احضارمتهم مجهول المکان
باتوج��ه به جنب��ه عمومی ج��رم ومجهول المكان ب��ودن متهم بدینوس��یله به آقایان مجیدپارس��ایی 
وحمیدپارس��ایی وفق ماده ۱۱۵  قانون آئین دادرس��ی كیفری ابالغ می شود درخصوص گزارش پلیس 
مبارزه باموادمخدر علیه ش��ما مبنی برمش��اركت درحمل ونگهداری موادمخدرازنوع تریاك بمیزان ۵۰۰ 
/ ۵۷ كیلوگرم در پرونده ش��ماره ۸۹۰۰۰۴ كه درتاریخ ۱۳ / ۱2 / ۹2 جهت رس��یدگی دراین شعبه اول 
بازپرسی حاضرشوید۰درغیراینصورت وفق مقررات اتخادتصمیم خواهد شد بازپرس شعبه اول دادسرای 

عمومی وانقالب شهرضا –  شعفی

آگهی آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال غرب اصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
غرب اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه 
متقاضیان زیر را احراز نموده لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. ۱- رای 
شماره ۱۳۹2۶۰۳۰2۰2۶۰۱۴۹۶۰ مورخ ۹2/۸/۱۴ زرین تاج صالحی شهرکی فرزند سلطانعلی  نسبت 
به شش دانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره ۱۰۷ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان به مساحت 2۳2/۴2 مترمربع انتقالی طبق ثبت صفحه ۵۹۴ دفتر 2۵۸ امالک سابقه 
ثبت دارد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹2/۱۰/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹2/۱۱/2 ۱۱۳۱۰/م الف رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان- ذبیح ا... حبیبی

آگهی اصالحی
در آگه��ی مزایده صفحه ۵ روزنامه اصفهان امروز مورخ ۹2/۱۰/۱۷ ش��ماره چاپ 2۰۱۷ با ش��ماره 
۱۱۷۰2/م الف موضوع پرونده اجرایی کالسه ۹۱۰۰۴۰۰2۱۴۵۰۰۰۰۵ در بند ۴ سطر ۵ نام پدر مالک 
رحمت ا... می باشد که اشتباهًا نعمت ا... چاپ گردیده است که بدین نحو اصالح می گردد.  ۱2۵2۸/م 

الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه- محمد صادق مقدسی

آگهی اخطار اجرایی
شماره کالسه: ۹2-2۷۳ش2۷ مشخصات محکوم علیه   نام: رامتین نام خانوادگی: نافذ  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم له  نام: علی نام خانوادگی: اسماعیل زاده با وکالت آقای 
حس��ین محمدیان   نش��انی محل اقامت: آدرس وکیل: اصفهان- خ ش��یخ صدوق شمالی- خ شیخ 
مفید س��اختمان عقیق طبقه اول واحد۱   محکوم به بموجب رای شماره ۵۱۹ تاریخ ۹2/۵/2۶ حوزه 
2۷ شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ س��ی و دو میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک ۹۰/۶/۱۹ تا 
تاریخ اجرای حکم گردید.  ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  ۱2۵۷۸/م الف شعبه 2۷ حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان 

آگهی آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال غرب اصفهان

نظر به این که آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
غرب اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه 
متقاضیان زیر را احراز نموده لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. ۱- رای 
شماره ۱۳۹2۶۰۳۰2۰2۶۰2۱۸2۶ مورخ ۹2/۹/2۶ خانم کبری شمسی اژیه فرزند حسینعلی  نسبت 
به ش��ش دانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک شماره ۷۰ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان به مساحت ۸۳/۵۶ مترمربع مع الواسطه از رضا براق فرزند محمد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۹2/۱۰/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹2/۱۱/2  ۱۱۴۰۳/م الف  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال غرب اصفهان- ذبیح ا... حبیبی

گام نهایی کوثر برای اخذ مجوز 
از بانک مرکزی

عرضه اولیه نفت سپاهان 
در هفته آینده 

به زودی مجوز رس��می فعالیت 
موسس��ه کوثر پس از ثبت افزایش 
س��رمایه س��ه هزار میلیارد ریالی از 
سوی بانک مرکزی صادر خواهد شد. 

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر اعالم کرد:این موسسه در 
طول دو سال فعالیت خود در تعامل با بانک مرکزی، گام 
به گام با خواسته های ارکان نظارتی آن پیش رفته و تقریبا 
تمامی مراحل فرآیند اخذ مجوز را طی نموده است. دکتر 
عیسی رضایی پیرامون گفته های اخیر رییس کل بانک 
مرکزی مبنی بر صدور مجوز فعالیت یک موسسه طی چند 
روز آینده گفت: شواهد نشان می دهد که منظور موسسه 
کوثر بوده است.وی گفت:در۱۰ تا ۱۵ روز آینده، جشن بزرگ 
اخذ مجوز رسمی فعالیت را برگزاری می نماییم.وی یادآورد 
ش��د: ۱۵ تیرماه سال جاری قرار بود مجوز رسمی فعالیت 
موسسه کوثر با سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد ریالی صادر گردد اما با 
توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سرمایه 
موسس��ات اعتباری به سه هزار میلیارد ریال صدور مجوز 

منوط به تامین سرمایه سه هزار میلیارد ریالی گردید.

برنامه ریزی برای ورود نفت 
سپاهان به بورس در هفته آینده 
نهایی ش��ده و 2 ش��رکت دیگر 
در نیز در آس��تانه درج در بورس 

است.معاون بازار ش��رکت بورس گفت:عرضه اولیه 
سهام ش��رکت نفت سپاهان این هفته منتفی است. 
عل��ی صحرایی در گفت وگو ب��ا فارس تصریح کرد: 
شرکت مواد شوینده پاکشو و یک هلدینگ سیمانی 
نیز در حال تکمیل مدارک و درج در یکی از نرخ های 
بورس اس��ت.وی افزود: عرض��ه اولیه تیپیکو نیز در 
هفته جاری انجام شد و برای اینکه 2 عرضه اولیه در 
یک هفته نباشد، عرضه نفت سپاهان به هفته آینده 
موکول ش��ده است.شرکت نفت س��پاهان )سهامی 
خاص( در س��ال ۱۳۷۷ توسط صندوق بازنشستگی 
کارکنان صنعت نفت با هدف ساخت روغن های پایه 
و سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال تأسیس شد؛ پیش 
از آن تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران و به نام 
مجتمع کارخانجات روغن سازی پاالیشگاه اصفهان 
در دی م��اه ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز کرده بود که 
در راس��تای سیاست خصوصی سازی صنایع دولتی 
واگذار و از آن پس به ش��رکت نفت س��پاهان تغییر 

نام یافت.

دستورالعمل متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما تا پایان 
سال تدوین می شود.وزیر راه و شهرسازی در چهارمین 
کنفرانس صنعت احداث و ان��رژی گفت: وزارت راه و 
شهرسازی موضوع متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما را 
دنبال می کند.عباس آخوندی افزود:  آزادسازی قیمت ها 
جزو قانون برنامه پنجم و دولت مکلف به اجرای مفاد 
این قانون است.وی ادامه داد: این پروسه  با همکاری 
انجمن های صنفی در حال بررسی است و به احتمال 
زیاد تا پایان امسال  دستورالعمل متنوع سازی قیمت های 

بلیت هواپیما تدوین می شود.

معاون مسافری شرکت راه آهن از دستورالعمل راه 
آهن مبنی بر اجازه تخفیف ۳۰ درصدی قیمت بلیت 
قطارهای مسافری در ایام غیرپیک خبر داد.سید محمد 
راشدی گفت: امسال قیمت بلیت قطارهای مسافری 
افزایش نمی یابد.وی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: 
برنامه ش��ناور س��ازی قیمت را برای تنظیم سفربین 
متقاضیان تنظیم کردیم تا قیمت ها در زمان پیک سفر 

و زمان های معمولی متفاوت باشد.

ایجاد تحول درفضای سیاس��ی س��بب بازگشت 
گردش��گرانی از منطقه خلیج فارس به ایران شده که 
از ه��م اکنون هتل های برتر را ب��رای فصل بهار رزو 
کرده اند.روزنامه اماراتی نش��نال درگزارش��ی با استناد 
افزایش تعداد گردشگران منطقه خلیج فارس و اولویت  
اعالم شده از سوی دولت روحانی برای تسهیالت ویزا 
برای گردشگران کشورهای منطقه، نوشته که ایران 
امیدوار است با توجه به برخورداری از شهرهای تاریخی 
و کمپ های اسکی به یک قطب گردشگری درمنطقه 
مبدل شود.این روزنامه آورده که ایجاد تحول درفضای 
سیاسی سبب بازگشت گردشگران منطقه خلیج فارس 
به ایران می ش��ود.بنا بر همین گ��زارش بیش از ۱.2 
میلیون گردشگر از منطقه خلیج فارس و عراق طی ۱۰ 
ماه گذشته از ایران بازدید کردند که ۵۰ درصد بیشتر 
درمقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بود.به گفته 
این نش��ریه ایران بیش از همه مقصد محبوبی برای 

گردشگران کویت، بحرین، امارات و سعودی است. 

متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما 
تا پایان سال

دستورالعمل راه آهن برای تخفیف 
30 درصدی بلیت قطار

تحول سیاسی
 گردشگری ایران را رونق داد

اقتصاد

بورس، بانک ، بیمه گردشگری

اعالم برنامه توزیع سبد کاالیی در کشور

راه اندازی بزرگترین خط تولید شکالت توسط پارس مینوگلکسی5S سامسونگ رونمایی می شود

طرح راناي دونیرو کلید خورد 
کاالهای مورد نیاز س��بد اول کاالیی تهیه و در سراس��ر 
کشور توزیع شده است.مدیر اجرایی طرح سبد کاالیی گفت: 
سبد اول در نیمه اول بهمن توزیع می شود، اطالعات خانوارها 
به دست ما رسیده و در حال پایش اطالعات هستیم. بهمن 
حاج عل��ی در گفت وگو ب��ا فارس،گفت:س��بد کاالیی طبق 
وعده ای که داده ش��ده در بهمن  و اسفندماه در اختیار مردم 

قرار می گیرد.وی زمان توزیع س��بد اول را 
نیمه نخس��ت بهمن ماه اعالم کرد و 
گفت: تامین کاال انجام و کاال در کل 

کشور توزیع شده است.وی افزود: 
ما قرار نیست سایت ویژه ،کار 
وی��ژه یا عملیات وی��ژه برای 
توزیع سبد کاالیی ایجاد کنیم 
چرا که توزیع س��بد کاالیی 
بر روی س��رور های سازمان 
می ش��ود. انجام  هدفمندی 

حاج علی گفت:اطالعات مورد نیاز 
در اختیار ما قرار گرفته است و ما اطالعات را 

براس��اس کد ملی، نام و نام خانوادگی بر روی سرور سازمان 
هدفمن��دی ق��رار داده ایم و اطالعات در حال پایش اس��ت.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در کارهایی از این دس��ت نقص فنی 
طبیعی اس��ت، گفت: به کل جامعه هدفی که وعده داده ایم 

س��بد کاال خواهیم داد، همانطور که پیش تر اعالم کرده ایم 
کارکنان و بازنشس��تگان دولت ،بازنشس��تگان و ش��اغالن 
نیروهای مسلح، سرپرستان خانوار کمیته های امداد، سازمان 
بهزیستی، کارگران، خبرنگاران، دانشجویان متاهل، طالب 
و مستمری بگیران تامین اجتماعی از این سبد 
برخوردار خواهند بود.وی در خصوص زمان 
توزیع و مدت زمان توزیع گفت: با توجه به 
تجربه کامل و کافی ک��ه در زمینه توزیع 
کاال داریم، ه��م از نظر زمان توزیع و هم 
از نظ��ر بازه توزیع برنامه ریزی الزم صورت 
گرفته اس��ت، به نحوی رفتار می کنیم که 
هیچگونه اضطراری برای دریافت سبد 
کاال وجود نداش��ته باش��د.وی افزود: 
نحوه مدیریت به گونه ای خواهد بود 
که اگر الزم باش��د تا یک ماه را بازه 
توزیع قرار می دهیم و پایش می کنیم 
که چه درصدی از مردم سبد کاالیی را 
دریافت کرده اند،لذا مردم عجله ای برای دریافت س��بد 
نداشته باش��ند و در بازه مشخص شده و در زمان مشخص 
می توانند سبد را دریافت کنند.مدیر اجرایی طرح سبد کاالیی 
گفت: هیچگونه مشکلی در تامین کاال نداریم و همه کاالهای 

سبد تامین شده است. 

گوشی گلکسی 5S سامسونگ برای نخستین بار در کنگره جهانی تلفن  همراه )MWC 2014( که 
ماه فوریه در بارسلونای اسپانیا برگزار می شود در 2 نسخه فلزی و پالستیکی رونمایی می شود و فروش آن در 
 AMOLED 5 مجهز به نمایشگر ۵/2۵ اینچیS سطح جهانی از ماه آوریل آغاز می شود. گوشی گلکسی
با رزلوشن2.۵۶۰×۱.۴۴۰ است که با توجه به نسخه های فلزی و پالستیکی از پردازنده ExynOs 6 و یا اسنپ 
دراگون ۸۰۵ بهره می برد. همچنین این گوشی دارای دوربین ۱۶ مگا پیکسلی است و از سیستم عامل اندروید 
۴.۴ کیت کت پشتیبانی می کند. صفحه اصلی گوشی گلکسی 5S با توجه به موقعیت مکانی کاربر و کاری که فرد انجام می دهد تغییر 
می کند و این گوشی اطالعاتی را در مورد ساعت پرواز و پیام های دریافتی دوستان در اختیار کاربر قرار می دهد. از دیگر مزایای گوشی جدید 

سامسونگ این است که مجهز به اسکن عنبیه چشم است که بدون نیاز به رمز عبور کاربر را شناسایی می کند.

جدیدترین ومجهزترین خط تولید ش��کالت کشور به بهره برداری رسید.برای این خط تولید 
که در شرکت پارس مینو نصب و راه اندازی شده است، بالغ بر ۶ میلیون یورو سرمایه گزاری 
ارزی و 22 میلیارد ریال س��رمایه گزاری ریالی انجام ش��ده است.با راه اندازی این خط جدید 
روزانه 2۰ تن به ظرفیت تولید شکالت کشور افزوده می شود.وزیر صنعت،معدن وتجارت در 
حاش��یه افتتاح این خط،  با اشاره به تنوعی که در ارائه محصوالت این شرکت بوجود خواهد 
آمد گفت: تالش ها در راس��تای توس��عه محصوالت صادرات محور در دستور کار قرار دارد.

نعمت زاده به لزوم برند سازی در صنایع اشاره کرد و گفت: برای کسب بازارهای صادراتی و 
همچنین بازار داخل توجه بیش از پیش به مقوله برند سازی می تواند رونق تولید را به همراه داشته باشد.

قطعات مربوط به رانای دونیرو )هیبرید(در مركز تحقیقات موتور 
ایران خودرو طراحی و ساخته شده و در حال نصب بر روی خودرو 
اس��ت.به گزارش ایكو پرس طرح ران��ای دونیرو می تواند راه حل 
مناس��بی برای رفع معضل آلودگی هوا در ش��هرهای بزرگ باشد 
که البته اجرایی ش��دن آن منوط به اختصاص یارانه خرید خودرو 
اس��ت.قوای محرکه دونیروی كامل )full Hybrid( ش��امل 
دونوع شارژی و غیرشارژی است که تنها سیستم شارژی قابلیت 

پیمایش خال��ص برقی به مدت 
طوالنی را دارد كه در این حالت 
موتور احتراقی خاموش اس��ت ؛ 
زیرا باتری قبال از طریق اتصال 
به جایگاه برق ش��ارژ شده است.
آزمون ه��ای میدانی این خودرو 
که برای استفاده درون شهری و 

رسیدن به آلودگی صفر عرضه می شود، تابستان سال آینده در داخل 
تهران انجام می شود.رانای دونیرو از نوع »سری قابل شارژ« است 
و باتری آن با اتصال به پریز برق در ایستگاه های مخصوص شارژ 
كه در دنیا رایج است و در ایران هم باید ایجاد شود، شارژ می شود. 
خودروی دو نیروی سری، پیش تر توسط بعضی خودروسازان بزرگ 
دنیا از جمله شرکت جی. ام )مدل ولت( به تولید انبوه رسیده است.
این خ��ودرو یك موتور احتراقی هم دارد، اما عمال موتور برقی به 
چرخ  های آن وصل می شود و كار موتور احتراقی، صرفا شارژ باتری 

در زمان عدم دسترسی به ایستگاه شارژ است.موتور احتراقی به كار 
رفته در این خودرو، یك موتور كوچك است كه در انواع سه سیلندر 
و چهار س��یلندر وجود دارد. از آن جاکه حتی كوچك ترین موتور 
ایران خودرو یعنی تی. یو. ۳. برای این منظور بزرگ بوده به همین 
دلیل موتور دیگری برای رانای دونیرو انتخاب ش��ده كه در ایران 
تولید می شود.دراین خودرو موتور احتراقی در درون شهر به ندرت 
روشن می شود و رانای دونیرو می تواند فقط با استفاده از برق، ۷۰ 
تا ۸۰ كیلومتر پیمایش داشته باشد 
كه نقش مهمی در كاهش آلودگی 
هوای ش��هر دارد.حداكثر سرعت 
ران��ای دونی��رو ۱2۰ كیلومتر در 
ساعت است كه با هدف جلوگیری 
از هدر رفتن برق در سرعت های 
باال، حداکثر سرعت به این میزان 
محدود شده و این خودرو را به نمونه مطلوبی برای ترافیك شهری 
تبدیل کرده است.تاكسی های درون شهری نخستین گزینه برای 
رانای دونیرو است.با هر بار شارژ کامل باتری، آالیندگی این خودرو 
در یک پیمایش ۷۰ تا ۸۰ كیلومتری، صفر است. بنابراین در صورت  
جایگزینی ناوگان تاكسی رانی با این خودرو، با یك بار شارژ مجدد 
باتری در میانه روز )به مدت دو تا سه ساعت در ایستگاه شارژ(، هر 
تاکسی می تواند ۱۵۰ تا ۱۶۰ كیلومتر در روز بدون استفاده از سوخت 

فسیلی پیمایش داشته باشد.

121شماره تماس گروه اقتصاد داخـلـــی   6293750

دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی ایران که یکی 
از بزرگترین نمایشگاه های کشاورزی منطقه خاورمیانه به شمار می رود، با 
حضور شرکت های تولیدی صنعتی و نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی داخلی 
و خارجی، از ایران و کشورهای مختلف جهان امروز در محل نمایشگاه های 

بین المللی اس��تان اصفهان، آغاز به کار می کند. در دوازدهمین نمایش��گاه 
بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران، بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی 
از ایران و هش��ت کش��ور خارجی، جدیدترین صنایع، تولیدات، تجهیزات و 
خدمات مختلف حوزه کش��اورزی را ارایه می کنند.در این نمایش��گاه که در 
فضایی به مس��احت بیش از ۹ هزار متربع بر پا می ش��ود، عالوه بر شرکت 
ه��ا و صنایع بزرگ؛ س��ازمان ه��ا و نهادهای علمی، پژوهش��ی، تحقیقاتی 
و دانش��گاهی نیز حضوری چش��مگیر خواهند داش��ت و آنها نیز جدیدترین 
تحقیقات حوزه کشاورزی را ارایه خواهند کرد.قرار است بیش از ۱۵۰ بازدید 
کنن��ده خارجی در قالب ۱2 هیئت تج��اری بازرگانی و همچنین به صورت 

انفرادی در این نمایشگاه حضور یافته و ضمن بازدید از بخش های مختلف 
آن، با تولید کنندگان حوزه کش��اورزی جمهوری اسالمی ایران وارد مذاکره 
تجاری شوند.یونان، هلند، ترکیه، بحرین، آمریکا، نیوزلند، انگلستان، آلمان، 
چین، قزاقزس��تان، گرجس��تان، رومانی و ایتالیا برخی از کشورهائی هستند 
که نمایندگان و هیئت های تجاری بازرگانی آنها در دوازدهمین نمایش��گاه 
بین المللی تکنولوژی های کش��اورزی جمهوری اس��المی ایران)اصفهان( 
حضور خواهند یافت.س��ال گذش��ته نیز بیش از ۱2 ه��زار متخصص داخلی 
و ۱۰۰ تج��ار، بازرگان، خریدار و بهره بردار خارجی حوزه کش��اورزی برخی 

کشورهای آسیایی و اروپایی، از نمایشگاه یازدهم بازدیدکرده بودند.   

آغاز نمایشگاه بین المللی 
تکنولوژی کشاورزی در اصفهان 
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پیشنهادموسیقی

سیمرغ بلورین 

استقبال از پیش فروش بلیت  
آثار جشنواره فیلم فجر 

»گنجشک و عروس« 
تئاتری برای کودک شما

انتقاد سعید سعدی از تعداد 
نمایش فیلم ها در جشنواره  فجر

»زندگی مشترک آقای محمودی و 
بانو« بدون ممیزی به فجر می رود

اصفهان امروز: سامانه پیش فروش بلیت  فیلم های 
حاضر در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با 
استقبال و مراجعه چشمگیر عالقه مندان و مخاطبان سینما 
از لحظات آغاز این فروش مواجه شد. به گزارش سایت 
جشنواره بین المللی فیلم فجر پیش فروش بلیت فیلم های 
جشنواره از ساعت ۱۰ صبح ۳۰ دی ماه آغاز شد که به دلیل 
حجم باالی مراجعه به سامانه اینترنتی پیش فروش بلیت 
فیلم ها، این فروش با چند ساعت جابجایی از ساعت ۱۴ 
همان روز ادامه پیدا کرد. با استقبال چشمگیر مخاطبان و 
عالقه مندان سینما در همان ساعات ابتدایی پیش فروش 
بلیت فیلم های شرکت کننده در جشنواره میزان بلیت در 
نظر گرفته شده برای اولین روز پیش  فروش بلیت آثار 
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر بخصوص 
در بخش مسابقه سینمای ایران شامل بخش »سودای 
سیمرغ« و بخش »نگاه نو« به پایان رسید. عالقه مندانی 
که در روز نخست پیش فروش بلیت فیلم های جشنواره 
سی و دوم فیلم فجر موفق به پیش خرید بلیت نشده اند 
تا پایان چهارشنبه )دو بهمن( می توانند با مراجعه به سایت 
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نشانی 
اینترنتی fAjrfiLMfEstivAL.ir نسبت به پیش خرید 
بلیت های خود اقدام کنند. هر کدام از مخاطبان متقاضی 
خرید بلیت فیلم های جشنواره می توانند تا ۴ بسته یا سری 
بلیت را خریداری کنند. مخاطبانی که موفق به خرید بلیت  
آثار جشنواره فیلم فجر شده اند باید پرینت کد رهگیری 
یا خرید را در زمان تحویل بلیت ها همراه داشته باشند. 
همچنین دانشجویانی که موفق پیش خرید اینترنتی بلیت 
فیلم های جشنواره شده اند نیز در زمان تحویل بلیت ها 
باید کارت دانشجویی خود را به همراه داشته باشند. سی 
و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با دبیری علیرضا 

رضاداد از ۱2 تا 22 بهمن ماه برگزار می شود.

اصفهان امروز: »گنجشک و عروس« نام نمایشی 
در ژانر کودک اس��ت که از دیروز )س��ه شنبه ۱ بهمن( 
در مجتمع فرهنگی و هنری اس��تاد فرشچیان به روی 
صحنه رفته است. کارگردانی این نمایش را که کاری از 
گروه تئاتر »فرفره« است محمد وزیری بر عهده داشته 
است. داستان این تئاتر درباره گنجشک مظلومی است که 
همیشه حق او خورده شده و همیشه در پی گرفتن حقش 
است. اردشیر صالح پور نمایشنامه نویس این اثر است و 
افشین ترمه باف، عاطفه ولی خانی، امیر شیبانی، یاسمن 
عزیز پور، حمیدرضا س��االری، مصطفی حبی، صادق 
کلباسی، علی عابدی، علی یزدان پناه و مانی محمدیان 
بازیگران این تئاتر هس��تند. آهنگ سازی»گنجشک 
و عروس« را نیز کامران اس��دی بر عهده داشته است. 
اگر عالقمند به تماشای »گنجشک و عروس« در کنار 
کودکتان هستید تا ۷ بهمن فرصت دارید تا به مجتمع 

فرهنگی و هنری استاد فرشچیان مراجعه کنید. 

سعید سعدی، تهیه کننده سینما گفت: منطقی است 
که درصدی از فروش بلیت فیلم ها در جشنواره فجر به 
صاحبان آن داده شود، چرا که تعداد نمایش فیلم ها در این 
جشنواره بسیار زیاد است. این تهیه کننده سینما در گفتگو با 
ایسنا، با انتقاد به تعداد زیاد نمایش فیلم های سی ودومین 
جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: فکر می کنم باید تعاملی 
بین تهیه کننده و دفتر جشنواره شکل بگیرد. چرا که تعداد 
نمایش فیلم ها در این دوره بسیار زیاد است. حداقل مانند 
 DCP ادوار گذشته بنیاد فارابی باید بخشی از هزینه کپی و
فیلم ها را تقبل می کرد اما امسال هیچ هزینه ای در این 
زمینه پرداخت نشده است.وی خاطر نشان کرد:  وقتی تعداد 
نمایش یک فیلم در جشنواره فجر زیاد باشد، طبیعتا در 
اکران با مشکل مواجه می شود، چرا که تعداد مخاطبان 
سینمای ما آن چنان زیاد نیست و وقتی فیلم دیده شده 
باش��د در اکران نمی تواند کاری از پیش ببرد. تهیه کننده 
»آرایش غلیظ« و »س��یزده« در ادامه سخنانش با انتقاد 
از اختصاص نیافتن درصدی از فروش بلیت جشنواره به 
فیلم ها گفت: وقتی فیلمی در سینما »آزادی« چهار-پنج 
س��انس دارد و چندین میلیون فروش می کند، منطقی 
است که درصدی از آن به صاحبان فیلم اختصاص پیدا 
کند چرا که آن ها بخشی از مخاطبان خود در زمان اکران 
را از دس��ت می دهند. سعدی در پاسخ به پرسشی درباره 
پرداخت حق نمایش بخشی از فیلم های بخش مسابقه 
جشنواره در شهرستان ها عنوان کرد: در سنوات گذشته )به 
غیر از پارسال(، جشنواره های استانی مبلغی را به عنوان حق 
نمایش فیلم ها پرداخت می کردند که امیدواریم امسال نیز 
چنین رویه ای وجود داشته باشد، همچنین قرار بود در تهران 
نیز چنین اتفاقی بیافتد اما تا امروز برای آن برنامه ریزی نشده 

است.

روح ا... حج��ازی، کارگردان گف��ت: در دوره قبل قصد 
داشتند چند مورد ممیزی سلیقه ای در »زندگی مشترک 
آقای محمودی و بانو« اعمال کنند اما این اتفاق نیفتاد و فیلم 
بدون هیچ ممیزی ای در جشنواره فجر نمایش داده می شود. 
وی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: ما پروانه نمایش  »زندگی 
مشترک آقای محمودی و بانو« را در تابستان دریافت کردیم 
و این فیلم بدون هیچ گونه تغییری، در جشنواره فیلم فجر 
ب��ه نمایش درمی آید. در واقع، در میان فیلم های حاضر در 
جشنواره فجر، ما جزو اولین فیلم هایی هستیم که توانستیم 
پروانه نمایش خود را دریافت کنیم و اکنون نیز هیچ مشکلی 

از این جهت برای نمایش در جشنواره نداریم. 

مخاطب وارد گالری که می شود می  تواند 
تک��رار را به خوبی حس کند تکراری که 
شاید با نوعی س��نگینی همراه است. مخاطب تجسمی، به 
سادگی از کنار آثار رد نمی شود و دلش می خواهد با حدیث ذهن 
هنرمند، همگام شود، بی آنکه خود بداند یا بخواهد از روزنه های 
شادی در دنیاهایی از اندوه و غم پرت می شود ولی باز سعی 
می کند راهش را ادامه بدهد. مخاطب، تفسیر نقاشانه بخشی 
از اجتماع را می بیند که شاید در نزدیکی نقاش رخ داده است. 
شیما رجالی  متولد ۱۳۶۷  در اصفهان و دانشجوی کارشناسی 
ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس تهران در ورودی نمایشگاه 
نقاشی خود در گالری آپادانا  نوشته است. »همه چیز تکرار است. 
همه چیز آن خلع و منجمد شدن در یک آن است. لحظاتی 
که هر کدام از ما حداقل روزی یک بار اسیر آن می شویم، اسیر 

شدن در لحظاتی خوب یا بد و یا حتی اسیر 
روزمرگی بدون خوب یا بد بودن. اما روزهای 
شاد هم هست آن هم فقط برای لحظه ای 
که ش��اید حماقت را به رخ کشد. نگاهم به 
اطراف است و آن گاه که اتفاق رخ می دهد 
و لحظه ای شکل می گیرد همه چیز برای 
من منجمد می شود و حامل شدن آن لحظه 
از احساسات و اتفاقاتش را برای سال ها اما 
در ثانیه ای تماشا می کنم و به سراغ تصویر 
کردن لحظ��ات و آن هایی می روم که هر 

کس در زندگی اش به عنوان خاطره یا لحظه ای فراموش شده 
تجربه اش می کند. نظر هنرمند به عالمی ناکجا آباد و نگاهش 
به طبیعت دلیلی می شود تا از عین فاصله گرفته و آن صورت 
ذهنی خودش از طبیعت را تصویر کند.« عضو انجمن نقاشان 
اصفهان که کسب رتبه اول کشوری تصویرسازی در جشنواره 
سراسری هنرستان های هنرهای زیبا را در کارنامه کاری خود 

دارد به پرسش های ما در زمینه کارهایش پاسخ می دهد.
غلم و شلادی در نقاشلی های شلما چگونله بیان می 
شلود؟ مدت این احساس ها مهم هستند یا تاثیری که 

می گذارند؟
من س��عی کرده ام به صورت واضح یا با ارائه ای از حس 
غم یا شادی این کار را انجام دهم چه در لبخند یک فیگور چه 
در نگاهی از او و قرارگیری آن نسبت به فیگور مجاورش، به 
صورتی که نخستین چیزی که نظر مخاطب را جلب  می کند 

همین ارائه غم و شادی است.

جهلان عینی، جهان ذهنی و اجتماع نقاش هر کدام چه 
تاثیری در نقاشی دارند؟ 

جهان عینی همان جهانی است که با چشم دیده می شود 
و ه��ر کس��ی آن را بدون تفاوت از دیگ��ری درک می کند 
و در آثار من همان فیگورهایی هس��تند که به صورت واقع 
به تصویر درآمده اند اگرچه تصوی��ر ذهنی خودم را در ارائه 
آنه��ا رعایت کردم و اما جهان ذهنی آن جهانی اس��ت که 
منتزع از عین اس��ت. عالم واق��ع هنگامی که از فیلتر ذهن 
هنرمند گذرانده شود جهان ذهنی او را منعکس می کند که 
در اشخاص مختلف متفاوت است و در کارهای من متفاوت 
بودن تصویر از عالم واقع اس��ت که برداشت و ذهنیتم را از 
اطراف و اجتماعی که در آن هستیم نشان می دهد. به عنوان 
مثال رنگ های ش��دید به عنوان انتقاد و القای توجه امروزه 
ما به ظواهر زندگی و نپرداختن به محتوا 
استفاده شده اس��ت که در درجه نخست 
مخاطب را زده می کند همانطوری که این 
ظواهر زننده هستند. همچنین نپرداختن 
بیش از حد به عناصر داخل تصویر نشانه 
بسنده کردن به ارائه محتوا و نبود ضرورت 
پرداخت��ن بیش از ح��د ) همانطوری که 
در آثار ناتورالیس��م ها دیده می ش��ود( به 
فرعیات است. استفاده زمینه های تخت 
جهت منتزع ک��ردن عناصر )فیگورها( از 
عالم خارج می باش��د که آن انجماد لحظه و صرفًا توجه به 

عناصر تأثیر گذارنده را نشان می دهد.
مجموعله حاضر در گالری آپادانا از کجا آغاز شلد و چه 

مراحلی را طی کرد تا به این صورت نمایش داده شد؟
فکر اولیه مجموعه حاضر اواسط دوره کارشناسی ام بود 
که به فکرم رسید چون مسئله ای بود که از لحاظ اخالقی 
درگیر آن شده بودم و سبب محتوایی بود که هم اکنون در 
کارها مالحظه می کنید. با تعالیمی که از اساتید و درس های 
تئوری گرفتم سعی در ایجاد تصویری کامل در یک چارچوب 
نقاش��ی از لحاظ ترکیب بندی و سایر عناصر بصری کردم 
و مطالع��ه آثار هنرمندان بزرگ کم��ک بزرگی به من کرد، 
همچنین به واسطه موضوع انتخابی برای القای حس عکس 
و ثبت لحظه ای دس��ت به عکاسی زدم تا القای موضوع را 

راحت تر کنم.
انتخاب فیگور های مختلف که می تواند نماینده اجتماع 

یا خانواده و یا هر انتخاب دیگری باشد چه دلیلی داشته 
است؟ این انتخاب چه فرصت ها و محدودیت هایی برای 
شما ایجاد کرده است؟ رابطه فیگور های شما و طبیعت 
چه نوع رابطه ای است؟ این یک رابطه یک سویه است 

یا دو سویه؟
انتخ��اب فیگورها در جهت ارائه موضوع مورد نظر در آثار 
و ایجاد ترکیب بندی مناس��ب در کار اس��تفاده ش��ده اند که 
توس��ط چیدمان و حاالت مختلف فیگورها در صفحه است 
که هر تابلویی را با تابلوی دیگر متمایز کرده و در عین حال 
مجموعه ای واحد را ارائه می دهند. در مورد رابطه فیگور های 
من با طبیعت باید بگویم که همانطوری که برای خلق یک اثر 
هنری داشتن رابطه با طبیعت و الهام از آن یک ضرورت است، 
رابطه اثر ذهنی با طبیعت همان نشان دادن زیبایی ها جدا شده 
از طبیعت که توسط ذهن هنرمند و نگاه او به جهانی دیگر است 
که این رابطه را نشان می دهد و وجود آنها در کنار طبیعت الزم 

و ملزوم یکدیگرند.
با صفاتی چون زنانه و مردانه بودن یک مجموعه چقدر 

موافقید؟ مجموعه شما چقدر زنانه است؟
از نظر من در درجه اول ذهنیت و آن خالء و روزمرگی که 
در ذهن داشتم مهم بود و عالقه ای نداشتم که آثارم را به قشر 
خاصی چون زن یا مرد بودن اختصاص دهم. اما اگر در اثری 
زنانگی هم دیده شود بسته به موضوع می تواند خوب و به جا 
باشد. آن چیزی که من را در این مقطع درگیر می کند فرای 

زنانه یا مردانه بودن است چون بودن ها و نیستی ها است که 
هر دو تجربه می کنند.

تکنیک ها چه سهمی در ارائه آنچه هنرمند دیده، انتخاب 
کرده و با احساس و اندیشه خود پیدا نموده است، دارند؟ 
تکنیکی که شما  در این مجموعه از آن استفاده کرده اید 

چه بوده است؟
تکنی��ک در ارائه هنرمند می تواند بس��یار کمک کند و 
هنرمند بسته به نوع اندیشه اش از آن استفاده کند همانطوری 
ک��ه برخی از هنرمندان برای آنچه ک��ه در ذهن خود دارند 
متوسل به پرفورمنس، اینستالیشن و ... می شوند. من هم در 
ابتدا برای ارائه ذهنیتم متوسل به رنگ و روغن شدم چرا که 
هویت رنگ ها در این تکنیک به آسانی تخریب نمی شود 
و جرمیت آن برای نشان دادن موضوعی زمینی و ملموس 

بسیار کمک می کند.
 بازار نقاشی امروز چه نوع کارهایی را می پسندد؟ شما تا 

چه میزان در فروش آثارتان موفق بوده اید؟
به نظر من بازار نقاشی امروز به دو دسته تقسیم می شود: 
یا کارهایی را می پس��ندد که به هنرمن��دان بزرگ یا صرفًا 
هنرمندانی که اسم و رسم داشته باشند مربوط می شود ودسته 
دوم مربوط به مردم عامی تر جامعه است که صرفًا عالقه مند 
به خرید آثاری برای تزیین پذیرایی شان هستند. از این رو از 
همان ابتدای شروع این مجموعه روی فروش آثار حسابی باز 

نکرده بودم.

 اصفهان امروز: امش��ب س��االر عقیلی در تاالر کوثر 
اصفهان به روی صحنه می رود تا برگزاری کنسرت که بعد 
از پایان ماه های محرم و صفر در شهرهای مختلف کشور 
رونق گرفته است در اصفهان نیز خودی نشان دهد. عقیلی 
امشب )چهارشنبه 2 بهمن(، فرداشب و جمعه شب در تاالر 
کوثر مجموعه فرهنگی شهدای ارتش اصفهان به روی 
صحنه می رود تا کنسرتی دیگر برای اصفهانی ها برگزار 
کند. عقیلی در این سه شب به همراه گروه موسیقی قمر 
با سرپرستی نوید دهقان به اجرای کنسرت می پردازد. در 
این کنسرت چند تصنیف از گروه قمر که برگزیده ای از آثار 
برجسته ۱۰ سال گذشته این گروه است اجرا می شود که از 
جمله دو تصنیف »یارو دیار« و »هوای آفتاب« از این جمله 
این اجراهاست همچنین قرار است دو قطعه جدید از آلبوم 
جدید این گروه اجرا شود. این قطعات در دستگاه های ماهور، 

آواز اصفهان، آواز دشتی و دستگاه نوا اجرا می شود.

دوس��تداران زنده یاد همایون  خرم در نخستین سالگرد 
درگذشت این هنرمند، در موزه  موسیقی گرد هم آمدند. 
به گزارش ایسنا، گشایش نمایشگاه عکسی از پرتره های 
زنده یاد همایون  خرم آغازگر این مراسم بود که به همت 
فروغ بهمن پور عکس هایی ار کودکی تا کهنسالی این 
ویولن نواز برجسته جمع آوری و به نمایش گذاشته شده 
بود. در ادامه  این مراسم فیلم مستندی از زندگی همایون  
خرم به کارگردانی بکتاش آبتین که پیش از این نیز مستند 
لوریس چکناواریان از او دیده شده بود، به نمایش درآمد که 
به گفتگو با همایون  خرم، اعضای خانواده اش و دوستانش 
اختصاص داشت. شهرام ناظری پس از پخش فیلم در 
سخنانی گفت: همایون خرم در قلب همه اهالی موسیقی 
ایران جای دارد. همه ما با آثار او آشنا هستیم. پس بهتر 
است من چندان درباره اش سخن نگویم. شوالیه آواز ایران 
ادام��ه داد: اکنون و در این برهه از زمان که نس��یمی در 
عرصه فرهنگ و هنر وزیدن گرفته است، جای همایون 
خرم در جو موسیقی ایران خالی است. او اظهار کرد: تعداد 
هنرمندان در هر جامعه ای بس��یار است، اما در هر قرنی 
تنها چند هنرمند ظهور می کنند که هنرشان به قلب مردم 
راه پیدا کند و خرم یکی از این هنرمندان بود. وی افزود: 
خلق اثری که جامعه را به س��مت رشد و پیشرفت ببرد 
کار هر کسی نیست اما همایون خرم از جمله هنرمندانی 
بود که آثارش ه��م در دل خواص و هم در میان عموم 
جامعه جایگاه ویژه ای داشت. ناظری با اشاره به دوستی با 
همایون  خرم گفت:  من با همایون خرم اثر مشترکی ندارم 
اما مالقات های زیادی با هم داش��تیم. در این مراسم ها 
من و خرم بیش��تر بیننده بودیم و دیگران می نواختند و 
می خواندند. من و خرم بی کارترین افراد این مالقات ها 
بودیم. ش��هرام ناظری وقتی با تش��ویق های حاضران 
ترغیب شد که چند بیتی آواز بخواند، گفت: در مراسمی که 
به بزرگداشت هنرمندان اختصاص دارد، چند بیت از موالنا 
را می خوانم. این بیت ها بیش از هر چیز احساس من را 
نسبت به بزرگان هنر ایران بیان می کند. پایان این مراسم 
تکنوازی مزدا انصاری بود. انصاری در اجرایش برخی از 

قطعات همایون خرم را نواخت.

هفتمین دفتر شعر آرش شفاعی با عنوان »کودتای سفید« از 
سوی موسسه انتشارات فصل پنجم منتشر شد. به گزارش 
مهر، آرش ش��فاعی تازه ترین غزلیات خود را در قالب دفتر 
شعری با عنوان »کودتای سفید« منتشر کرد. این دفتر شعر 
شامل ۳2 اثر از سروده های شفاعی است که شامل ۳۰ غزل 
یک چهارپاره و یک مثنوی است. مضمون بیشتر سروده های 
ش��فاعی در این دفتر شعر عاشقانه است هر چند که وی از 
عالقه مندی هایش به سرایش اشعاری با مضامین اجتماعی 
نیز در این دفتر شعر دور نشده است. مجموعه شعر کودتای 
سفید که هفتمین دفتر شعر شفاعی نیز به شمار می رود در ۶۱ 
صفحه از سوی موسسه انتشارات فصل پنجم و با قیمت ۵ 
هزار تومان منتشر شده است. از دیگر آثار منتشر شده شفاعی 
می شود به »در حدمرگ«، »تا فراسوی رفتن «، »تهران شبیه 
هر شب دیگر سیاه بود«،  »تکه های سرب در دهانم «، »جمعه 

خیابان ولیعصر« و »شهریوری تو« اشاره کرد.

حس��ن میرعابدینی از چاپ تازه ترین کتابش درباره  ادبیات 
داستانی ایران خبر داد. این نویسنده و پژوهشگر گفت: کتاب 
»تاریخ ادبیات داستانی ایران« اخیرا در نشر سخن منتشر شده 
است. در این کتاب شرح داده ام رمان یک ژانر فراگیر جهانی 
است، اما قالبی اهل تساهل است و می تواند در هر سرزمینی 
بسته به مؤلفه های فرهنگی – بومی اش شکل بگیرد. در 
این بررسی ها آن مؤلفه های رمان نویسی در ایران طی یک 
سده ی اخیر را برشمرده ام تا فراز و فرود رمان نویسی در ایران را 
شرح دهم. همچنین به جریان های ادبی در دوره های مختلف 
پرداخته ام و داستان ها را چندان مورد نقد و تحلیل قرار نداده ام.

وی در ادامه افزود: این کتاب همچنین گزارشی تاریخی - 
تحلیلی از نحوه  پیدایش، سیر تحول رمان و داستان کوتاه 
جدید فارس��ی اس��ت. فصل های آن به صورتی در پی هم 
آمده اند که خواننده را با روند تغییر مضمون ها و فرم ها و در 
نتیجه نحوه ی ش��کل گیری و حرکت جریان های ادبیات 
داستانی آشنا می کنند. کتاب »صد سال داستان نویسی ایران« 
)دوره  چهارجلدی( معروف ترین کتاب حسن میرعابدینی است. 
همچنین کتاب های »فرهنگ داستان نویسان ایرانی از آغاز تا 
امروز«، »هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی: از ۱۳۰۰ تا ۱۳۸۰« 
و »سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی« )۱۳2۰ - ۱۳۳2( 

از دیگر آثار اوست.

ساالر عقیلی امشب در اصفهان 
روی صحنه می رود

 بزرگداشت همایون خرم 
با صدای شهرام ناظری

»کودتای سفید« در کتابفروشی ها 

»»تاریخ ادبیات داستانی ایران« 
منتشر شد

عزت ا... انتظامی از حضور در شورای عالی خانه هنرمندان ایران و هیات مدیره 
خانه  تئاتر استعفا داد. آقای بازیگر سینمای ایران در گفتگو با ایسنا درباره علت 
استعفا گفت: با مش��کالتی که پیش رو است نمی توانم با صداقت کارم را ادامه 
دهم. تا کنون هم بدون هیچ دستمزدی فعالیت می کردم اما مسائلی پیش آمده 
که دیدم نباش��م ، بهتر است. انتظامی درباره حضورش در موزه سینما نیز اظهار 

داشت: من جزو پایه گذاران این موزه هستم و در حال حاضر هم عضو هیات امنا،  
رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره موزه هستم و خیلی ها به خاطر 

من ب��ه آنجا آمدند و در حال حاضر ه��م ترجیح می دهم موزه 
سینما تنها جایی باشد که با آن همکاری می کنم. وی درباره 
حال عمومی اش نیز گفت: تنفس ام خوب نیس��ت  و داروهای 
زیادی مصرف می کنم و تنها راه بهتر ش��دنم این است که از 

تهران بروم.
عزت ا... انتظامی در متن استعفا  آورده است: »مزرع سبز فلک دیدم و 

داس مه نو    یادم از کشته  خویش آمد و هنگام درو«
هیات مدیره خانه تئاتر

شورای عالی خانه هنرمندان ایران
بیش از هفتاد س��ال است که با ش��ور و شوق بسیار و 

بی دریغ برای هنر س��رزمین ام از پای ننشس��ته ام. 
از ده��ه ٢٠ در کوچه پ��س کوچه های الله زار که 

نوجوان و عاشق بودم، تا به امروز و این روزهای خاکستری که همچنان عاشقم و 
خستگی ناپذیر.به خود می بالم که از ابتدای تاسیس خانه تئاتر، هر سال با 
رای باالی هنرمندان تئاتر، به منصب رییس و عضو هیئت مدیره 
انتخاب می شدم؛ و در این مدت بدون هیچ چشم داشتی همواره 
تمام توان خود را برای پیشبرد هنر تئاتر و جوانان کشورم به کار 
برده ام.همچنین مفتخرم که از ابتدای تاسیس خانه هنرمندان 
ایران عضو و نایب رییس ش��ورای عالی بوده ام و همه  تالش 
خود را برای رفع مش��کالت و بهبود ش��رایط هنرمندان 
ایران به کار بسته ام.از آنجا که فضای کنونی سبب 
شده تا خستگی این سال ها به تن سالخورده ام 
بماند، استعفای خود را از خانه تئاتر و خانه 

هنرمندان ایران اعالم می دارم.
عزت ا... انتظامی
دوشنبه، ٣٠ دی ماه ١٣٩٢ «  

گفتگو با شیما رجالی، نقاش

تصویری ازخاطرات فراموش شده

استعفای عزت ا... انتظامی
از حضور در خانه تئاتر و هنرمندان

سعید  آقایی

کافه کتاب

شماره تماس گروه فرهنگفرهنگ و هنر
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گالری

آنتن

سریال نوروزی شبکه سه به کارگردانی سعید آقاخانی در هفته جاری با حضور هومن 
برق نورد، مریم امیرجاللی  و بیژن بنفشه خواه )بازیگران اصلی این مجموعه( در منطقه 
شرق تهران کلید می خورد. ایرج محمدی، تهیه کننده »روزهای بد« با اعالم این خبر  

گفت: در حال حاضر هشت قسمت از این مجموعه آماده است و مابقی نیز در حال نگارش است.
این تهیه کننده اعالم کرد: »روزهای بد« در هفته جاری در منطقه یک واقع در شرق تهران با بازیگران اصلی آن کلید 
می خورد. وی با اشاره به ویژگی های طنز این سریال نوروزی عنوان کرد: یکی از ویژگی های این سریال این است که قصه آن 
در خود ایام عید اتفاق می افتد. محمدی به ایسنا گفت: »روزهای بد« یک مضمون اجتماعی دارد که در جهت تحکیم خانواده 
و اعضای خانواده با یکدیگر ساخته می شود. تهیه کننده »روزهای بد« افزود: ساخت این مجموعه در طول ایام عید نوروز نیز 

ادامه خواهد داشت.

مجری طرح »پایتخت« از تصویربرداری هوایی در این سریال خبر داد و ماجرای 
حضور زنده یاد شریفی راد در پروژه به عنوان مسئول جلوه های ویژه میدانی و معرفی 
جایگزین برای وی را تشریح کرد. علیرضا رجب زاده مجری طرح سریال »پایتخت 
۳« به کارگردانی سیروس مقدم در گفتگو با مهر با اشاره به پیشرفت ۱۰ درصدی 
کار در شمال کشور درباره برخی عوامل پشت صحنه سریال اظهار کرد: حسن زارعی به عنوان تصویربردار دوم به گروه 
»پایتخت« به تهیه کنندگی الهام غفوری پیوسته است. پروژه تصویربرداری هوایی نیز دارد. وی افزود: در آخرین روزهای 
حیات مرحوم جواد شریفی راد که برای جلوه های ویزه »پایتخت« با او صحبت شده بود، بنا به توصیه زنده یاد که اطمینان 
داشت نمی تواند در این پروژه همکاری داشته باشد، حسین صفایی برای حضور در سریال پیشنهاد شد. مجری طرح سریال 
نوروزی شبکه یک ادامه داد: بنابراین پس از رایزنی و بررسی های الزم و با مشاوره های زنده یاد شریفی که حتی در آخرین 

ساعات زندگی او ادامه داشت، حسین صفایی به عنوان مسئول جلوه های ویژه میدانی به گروه »پایتخت« اضافه شد.

روزهای بد آقاخانی 
برای نوروزکلید می خورد

   تصویربرداری هوایی در »پایتخت 3«

معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از احتمال جابه جا شدن برخی 
ارقام بودجه در تبصره ها و ردیف ها از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس 
خبر داد و گفت: امیدواریم س��هم بخش فرهنگ و هنر آسیبی نبیند و خوشبختانه 
با نگاه مثبت مجلس به حوزه فرهنگ، خروجی تصمیمات مجلس تقویت بخش 
فرهنگ اس��ت. حسین نوش آبادی. در گفتگو با ایسنا درباره  بودجه  بخش فرهنگ 
و هنر با اش��اره به رشد پنج درصدی اعتبارات فرهنگی در بودجه سال ۹۳ گفت: در 
صورت تخصیص کامل اعتبارات حوزه فرهنگ و هنر در بودجه سال آینده، شاهد 
جهش قابل توجهی در بخش فرهنگ خواهیم بود. وی افزود: بودجه س��ال آینده 
واقعی بسته شده و علی رغم این که تعهداتی که از سال های قبل در بخش فرهنگ 
ایجاد شده و دولت جدید عهده دار پرداخت مطالبات دولت گذشته خواهد بود، اما با 

برنامه ریزی صورت گرفته، ان شاءا... هم به تعهدات قبلی عمل خواهد شد و هم طرح ها 
و پروژه های نیمه تمام فرهنگی از تخصیص برخوردار خواهد شد، لذا تعهدات سنگین 
گذشته مانعی برای اجرای طرح های جدید نیمه تمام نخواهد بود. وی گفت: احتمال 
جابه جا شدن برخی ارقام بودجه در تبصره ها و ردیف ها از طرف کمیسیون تلفیق و 
نمایندگان محترم مجلس وجود دارد که امیدواریم سهم بخش فرهنگ و هنر آسیبی 
نبینید و خوشبختانه با نگاه مثبت مجلس به حوزه فرهنگ، خروجی تصمیمات مجلس 
تقویت بخش فرهنگ است.نوش آبادی در پاسخ به پرسشی در رابطه با فاصله بودجه  
بخش ه��ای مختلف فرهنگی و هنری گفت: اختالف ارقام اعتبارات و بودجه های 
بخش های فرهنگی و هنری در بودجه سال ۹۳ امری طبیعی است و در سال های 
گذشته نیز بوده، زیرا تقسیم اعتبارات و بودجه ها براساس ظرفیت های بخش های 
مختلف و مأموریت هایی است که بر عهده هر حوزه نهاده شده و بدیهی است براساس 
درآمدهای قابل وصول بودجه سالیانه و پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، اعتبارات 
آن ها ارزیابی و در بودجه سالیانه لحاظ می شود و در قالب الیحه بودجه به مجلس 
تقدیم می شود. وی افزود: البته کم یا زیاد بودن اعتبارات بخش های مختلف فرهنگی 
دلیلی بر کم یا زیاد بودن اهمیت آن بخش نیست. وی درباره اختصاص بودجه به 
رس��انه ها اظهار داشت: نگاه دولت به رسانه ها حمایتی و جهت گیری بودجه ۹۳ در 
راستای تقویت اقتصادی فرهنگ و رسانه است. ما رسانه ها را به عنوان یک نهاد در 
تولید کاالی فرهنگی می دانیم و اعتقاد داریم باید رسانه ها سهم بیش تری از بودجه را 
داشته باشند و سیاست حمایتی در پشتیبانی از رسانه ها همچنان دنبال شود. نوش آبادی 

درباره هماهنگ نبودن رویکرد صدا و سیما با برنامه ها و شعارهای دولت تدبیر و امید 
نیز گفت: سازمان عظیم صدا و سیمای جمهوری اسالمی به لحاظ ساختاری تحت 
نظارت عالیه مقام معظم رهبری اس��ت و هیأت نظارت بر صدا و سیما متشکل از 
نهادهای مختلف حکومتی بر برنامه ها و عملکرد صدا و سیما نظارت دارند. معاون 
حقوقی وزارت فرهنگ و ارش��اد افزود: صدا و سیما هیچ گاه زیر چتر یک جریان و 
یا دولت ها نبوده، بلکه باید زیر چتر نظام به عنوان یک دانشگاه عمومی ایفای نقش 
کند. صدا و سیما ظرفیت ملی است که باید به وظایف تعریف شده خودش براساس 
قانون اساسی بپردازد و در عین حال از دولت ها که منتخب مردم هستند حمایت کند 
و به عنوان یک تریبون در اختیار مسؤوالن نظام در دولت قرار بگیرد و از طرفی به 
منافع مردم و مصالح ملی توجه کند و سخنان مردم و دغدغه های آن ها را مطرح کند 
و به حقوق مردم احترام بگذارد. وی در اهمیت هماهنگی برنامه های صدا و سیما و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: صدا و سیما یک نهاد رسمی و یک دستگاه 
ملی برای اطالع رسانی و روشنگری است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنج قانون 
اساسی صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار با رعیات موازین اسالمی و مصالح 
کشور را تأمین کند. معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی افزود: اصواًل وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند انقالب اسالمی در 
خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرند و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های 
متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسالمی به صورت 

جدی پرهیز کنند.  

معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

احتمال تغییر برخی ارقام
 بودجه فرهنگ و هنر 
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زندگـــی

تلنــــگـــر

خبرکوتاه

آیا داروی ایرانی بیماران تاالسمی 
از کیفیت برخوردار است؟

بایدها و نبایدهای 
اجرای تعرفه های پرستاری

توزیع رایگان قرص»آهن« 
میان دختران دبیرستانی

مدیر روابط عمومی س��ازمان غ��ذا و دارو در مورد 
کیفیت داروهای تاالسمی تولید داخل، توضیحاتی ارایه 
داد. محمد هاشمی اظهارداشت: پیرو اظهار نظرهایی 
که در رسانه ها پیرامون کیفت داروهای داخلی بیماران 
تاالسمی عنوان می شود، بایستی به این موضوع توجه 
داش��ت که داروهایی که با مجوز وزارت بهداش��ت و 
س��ازمان غذا و دارو به ب��ازار عرضه می گردد قطعا و 
قبل از اخذ مجوز، نظارتهای کافی و وافی علمی را بر 

خود می بیند.
وی ادامه داد: بر همین اس��اس، پس از درخواست 
مجوز از سوی شرکتها و کارخانجات، محصوالت مد 
نظر از فیلترهای آزمایشگاهی و کنترلهای کیفی عبور 
کرده و آنگاه وارد بازار دارویی کشور می شود.به گزارش 
مهر، هاشمی تاکید کرد: اما سخن دیگر تاثیر درمانی 
دارو اس��ت که با صرفا با ادعا نفی یا اثبات نمی شود 
اگر کس��انی در مورد تاثیر ه��ر دارویی نه فقط داروی 
تاالسمی، شک دارند آن را به سازمان غذا و دارو اعالم 
کنند تا در ادارات تخصصی مربوطه صحت و س��قم 

آن اثبات شود.  

عضو شورای عالی نظام پرستاری، ضمن ارزیابی از 
وضعیت فعلی پرستاران به تبیین باید و نبایدهای اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آینده پرداخت 
و اب��راز امیدواری کرد رویکرد جدید وزارت بهداش��ت 
به پرستاران بتواند در پیشبرد امور مربوط به این قشر 
موثر واقع شود. احمد نجاتیان به ارزیابی وضعیت فعلی 
پرس��تاری در کشور پرداخت و با تاکید بر اینکه قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری یک تکلیف قانونی است 
که بر دوش وزارت بهداشت و وزارت رفاه گذاشته شده 
و آنها ملزم به اجرای آن هستند، اظهار کرد: پیش شرط 
اجرای تعرفه های پرستاری پیش بینی بودجه و تامین 

آن است.
وی افزود: عالوه براین معتقد هس��تیم الزم است 
اجرای آزمایشی این قانون در چند مرکز درمانی قبل از 
اجرای عملیاتی و کامل آن انجام شود. این امر باعث 
می ش��ود بودجه واقعی برای اجرای طرح و همچنین 
ابعاد و نتایج مثبت آن مشخص شود. به گزارش ایسنا، 
عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه برخی 
آقایان ارقام بزرگی را برای اجرای تعرفه های پرستاری 
ذکر می کنند که باعث می شود دولت و مجلس تمایلی 
برای فراهم کردن مقدمات اجرای آن نداش��ته باشند، 
عنوان کرد: عالوه بر اینکه تصور می کنم رقم کمتری 
برای اجرای تعرفه ها نیاز اس��ت، باید توجه داشت که 
مزایای اجرای این طرح بیشتر از هزینه ای خواهد بود 
که دولت صرف می کند. نجاتیان ادامه داد: باید اراده ای 
جدی در وزارت رفاه و وزارت بهداشت برای اجرای این 
قانون وجود داش��ته باشد تا بتوان آن را به اجرا درآورد. 
وی درباره ضرورت بهب��ود حقوق، مزایا و کارانه های 
پرستاری در سال آینده گفت: پرستاران هم مانند سایر 
اقش��ار جامعه از تورم ها متاثر هستند و باید حقوقشان 
افزایش یابد اما معتقدیم مهمتر از این امر ایجاد عدالت 

در سیستم پرداختی نظام سالمت است.

رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت از 
پوش��ش صد در صدی و رای��گان برنامه آهن یاری در 
دبیرستان های دخترانه کش��ور خبر داد.زهرا عبداللهی 
کمبود ریزمغذی آهن را یکی از مشکالت شایع تغذیه ای 
در کشور خواند و ضمن اشاره به برنامه غنی سازی آرد با 
آهن و اسیدفولیک، گفت: در جهت پیشگیری و کنترل 
شیوع کمبود ریزمغذی آهن، برنامه آهن یاری هفتگی 
ویژه دختران سن بلوغ )دبیرستانی( اجرا می شود. آهن 
یاری هفتگی به مدت چهار ماه )شانزده هفته در سال( و 
هفته ای یک عدد قرص آهن با همکاری وزارت آموزش 

و پرورش در مدارس اجرا می شود.
وی در ای��ن باره ادامه داد: ع��الوه بر آن، برنامه 
آموزش تغذیه هم برای این گروه سنی در نظر گرفته 
شده و اجرا می شود. هدف از اجرای این برنامه ها نیز 
پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از 
فقر آهن است؛ چرا که اکنون کمبود آهن به عنوان 
یکی از مش��کالت ش��ایع تغذیه ای در کشور مطرح 
است. به ویژه دختران سن بلوغ، گروهی آسیب پذیر 
و در معرض خطر هستند که با مکمل یاری هفتگی 
آهن می توان از عوارض و پیامدهای ناشی از کمبود 
آهن پیشگیری کرد. رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداش��ت، کم خونی، تضعیف سیستم ایمنی 
بدن، ابت��الی مکرر به بیماری ه��ا، افت تحصیلی، 
کاهش قدرت یادگیری را از عوارض ناشی از کمبود 

ریزمغذی آهن خواند.
وی گفت: برنامه آهن یاری هفتگی هر سال با 
کمک وزارت آموزش و پرورش در دبیرس��تان های 
دخترانه دوره متوس��طه اول و دوم اجرا می شود. در 
کنار آن نیز حتما آموزش دانش آموزان، اولیا دانش 
آموزان، مربیان بهداشت مدارس و مسووالن مدرسه 
انجام می ش��ود. مطالب آموزش��ی نی��ز به صورت 
پمفلت و بروش��ور در مورد پیشگیری و کنترل کم 
خونی فقر آهن تهیه و توزیع شده است. عبداللهی 
افزود: برنامه آهن یاری در دبیرستان های دخترانه از 
سال ۱۳۸۰ در کشور آغاز شد و به تدریج گسترش 
یافت. اکنون هم صد در صد دبیرستان های دخترانه 
تحت پوش��ش برنامه قرار گرفتند. وزارت بهداشت 
این مکمل ها را تهیه و به صورت رایگان در مدارس 

توزیع می کند.

اگر محیط خانه برایتان یکنواخت شده است، برای 
تنوع مجبور نیستید کل دکوراسیون را تغییر دهید. با 
روش های زیر، در کمتر از یک روز و حتی یک ساعت 

تفاوت زیادی ایجاد کنید.
  روکلش صندلی ها را علوض کنید: اگر 
از ظاه��ر صندلی ها خس��ته ش��ده اید، رویه آنها را 

عوض کنید.
 صندلی را سرو ته کنید: میخ پرچ های صندلی 
را درآورید تا تش��ک صندلی از چارچوب آن جدا شود. 
چارچوب صندلی را به دقت تمیز کنید. در صورت خط 
و خ��ش ب��ودن، آن را با پلیش، لکه گیر یا کمی رنگ 
بپوشانید. چند دقیقه صبر کنید تا کامال خشک شود. 
سپس براق کننده بزنید.  دقت کنید پارچه کثیف نشود. 
تشک صندلی را برعکس روی پارچه جدید قرار دهید. 
از منظم بودن پارچه مطمئن شوید. با دقت لبه پارچه 
را ب��ه طرف تو برگردانید. صندلی را به حالت اول قرار 
دهید. تشک را در جای خود بگذارید و آن را به صندلی 

پرچ کنید.
 روی صندلی یا کاناپه چند کوسن جدید 
بگذاریلد: خیل��ی راحت یک صندل��ی یا نیمکت 
یکنواخت و خس��ته کننده را با چند کوسن با رنگ و 
طرح متنوع جدید جل��وه دهید.به اطراف دقت کنید 
چه چیزی مورد نیاز است. رنگ خاص؟ طرح شاد یا 
طرح مالیم؟س��ری به مغازه هایی که دارای اجناسی 
با قیمت مناس��ب هس��تند، بزنید و وسایل دکوری 
تهیه کنید. یک جفت کوس��ن نمایی خاص به اتاق 
شما می دهد. همچنین به دنبال یک جفت بالش با 
رنگ یکسان ولی طرحی متفاوت باشید. سعی کنید 
بالش ها دارای منگوله، حاش��یه، مهره دار و مخملی 
باشند. به یاد داشته باشید این بالش ها جلوه ای خاص 

به اتاق می دهند.
ب��ا ق��رار دادن بالش ه��ای جدی��د روی مب��ل و 
ترکیب های مختلف، متوجه تغییر قابل توجه در فضای 

خانه خواهید شد.
  یک دیوار را رنگ کنید: اگر می خواهید به خانه 
رنگ و لعاب جدیدی بدهید، برای جلب توجه می توانید 
فقط یک دیوار را با متضاد رنگ کنید. می توانید هر کدام 
از دیوارها مثال دیوار باالی تخت را رنگ متضاد یا باالی 
وان را رنگ مالیم بزنید. دیوار پشت بوفه اتاق غذاخوری 
ی��ا یکی از دیوارهای بلند هال یا حتی آخرین دیوار یک 
آشپزخانه مستطیل هم مناسبند. هر جا را که رنگ کنید، 
مرکز توجه خواهد شد. پس در انتخاب بهترین جا دقت 
کنید. در انتخاب رنگ خود را آزاد بگذارید و س��عی کنید 
وسایل، سایر چیزها و ترکیبات را با آن هماهنگ کنید. برای 

تمیزی کار، از نوارهای مخصوص نقاشی استفاده کنید.
 برای باالی تخت خود چارچوب درست 
کنید: می توانید با درس��ت ک��ردن یک چارچوب 
در اط��راف تخت، آرامش بیش��تری پی��دا کنید. از 
حلقه هایی با هر جنس آهن، کروم و غیره اس��تفاده 
کنید. آن ها را از باال به اطراف تخت آویزان کنید و 
پارچه ای بزرگ دور تا دور تخت بکش��ید. هر چهار 
طرف را با پارچه پهن س��جاف نمایید. س��عی کنید 
پارچه به اندازه کافی بلند باش��د ت��ا در مواقع لزوم 
بتوانی��د آن را به طرف باال تا بزنید. برای زیبایی از 

حاشیه یا منگوله استفاده کنید.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران، نسبت 
به افزایش مرگهای ناشی از ترومبوآمبولی در کشور هشدار 
داد. محمدمهدی قیامت با اشاره به برگزاری اولین همایش 
علمی جامع شاغلین حرف پزش��کی که قرار است از ۹ 
تا ۱۱ بهمن ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برگزار ش��ود، گفت: این همایش برای اولین در 
مدیریت جدید سازمان نظام پزشکی برگزار می شود و 
قرار است همه متخصصان رشته های پزشکی در کنار 
هم حضور داشته باشند. دبیر علمی کمیته بیهوشی اولین 
همایش علمی جامع ش��اغلین حرف پزش��کی، از ارائه 
آخرین دستاوردهای پزشکی به صورت تئوری و عملی 
در این همایش خب��ر داد و افزود: ترومبوآمبولی، عارضه 
ای اس��ت که از آن به عنوان قاتل خاموش نام برده می 
ش��ود و شیوع باالیی در کشور دارد. قیامت به آمار مرگ 
و میر ناش��ی از ترومبوآمبولی اشاره کرد و گفت: این آمار 
2 برابر مرگهای ناشی از حوادث جاده ای، سرطان و ایدز 
است. وی از تهیه دستورالعمل پیشگیری و درمان عارضه 
ترومبوآمبولی در کشور خبر داد و افزود: این دستورالعمل 
با تالش مجموعه ای از پزشکان در انجمنهای بیهوشی، 
داخلی ، زنان و رشته های مختلف جراحی تهیه شده است 
که بزودی در اختیار بیمارستانها قرار می گیرد. به گزارش 
مهر، قیامت تاکید کرد: ایران نخستین کشور منطقه است 
که دستورالعمل پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی دارد. وی 
با بیان اینکه ۴۰ درصد بیمارستانهای دنیا دستورالعملی برای 
کنترل این بیماری ندارند و نیمی از بیمارستانهایی نیز که 
چنین پروتکلی دارند، همه موارد آن را رعایت نمی کنند، 
گفت: بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه، کسانی 
که جراحیهای سنگین انجام می دهند و مسافرانی که 
پروازهای طوالنی دارند، در معرض ترومبوآمبولی هستند.

قیامت با عنوان این مطلب که عارضه ترومبوآمبولی قابل 
پیشگیری است، افزود: این بیماری قابل درمان است، به 
ش��رطی که به آن توجه بشود و پزشکان این عارضه را 
بشناسند. ترومبوآمبولی به معنای تشکیل لخته در رگ 
خونی است. این عارضه موجب انسداد رگ و بروز اختالل 
در عملکرد آن می شود. شایعترین محل ایجاد لخته در 
رگهای خونی ساق است و شایعترین محل انسداد رگ در 

عروق ریوی است.

یک روزه دکوراسیون خانه تان را 
تغییر دهید

پزشکان باید 
قاتل خاموش را بشناسند

 طبق بررسیها سرطان پستان یکی 
از سرطانهای شایع است. اما به گفته 
پزشکان اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود درصد 
درمان آن بسیار باالست.اینکه عالیم سرطان پستان چیست  
و چه روش��هایی برای درمان این بیماری وجود دارد از جمله 
س��واالتی اس��ت که در ذهن افراد نقش می بندد. بنابراین 
اصفهان امروز برای پاس��خ به این سواالت و دیگر موارد به 
سراغ دکتر سید محمدرضا حکیمیان، بورد جراحی و فلوشیپ 
جراحی سرطان و دارای گواهی آموزشی در جراحی سرطان 
پستان از مرکز سرطان مموریال )معتبرترین مرکز سرطان 

آمریکا( رفته و گفتگویی بدین شرح ترتیب داده است: 
علت  ابتا به سرطان پستان چیست؟

بطور کلی س��رطان از تکثیر بی رویه 
سلولهای بدن ایجاد می شود. در سرطان 
پس��تان نیز همین امر باعث بروز بیماری 

می شود.
معموال در چه سلنی فرد به سلرطان 

پستان مبتا می شود؟
 ابتال به سرطان پستان در سن چهل 
تا پنجاه سال شایع تر است ولی متاسفانه در 
سنین پایینتر حتی بیست سالگی و باالتر 

هم دیده می شود. 
آیا احتمال ابتای آقایان به این سرطان وجود دارد؟

بله. ولی شیوع آن ده برابر کمتر از خانم ها است.
از چه راه هایی می توان سرطان پستان را تشخیص داد؟

سه روش مهم برای این 
کار وجود دارد: 

معاینله  اول:  روش   
توسلط خود فرد. الزم اس��ت 

از سن بیست س��الگی این معاینه هر 
ماه توس��ط خود افراد انجام شود. جهت 

آموزش این نوع معاینه، در بیمارستان عسکریه 
اصفهان دوره های آموزشی راه اندازی شده است 

و در حال حاضر این آموزش��ها توسط پزشکان خانم 
برای خانم های باالی بیس��ت سال برگزار می شود. عالوه 

بر این برای یادگیری نحوه معاینه، افراد می توانند به نشانی 
   www.drhakimian.ir اینترنت��ی

مراجعه کنند.
توسلط  معاینله  دوم:  روش   
پزشلک. الزم است خانمهای بیست تا 
چهل سال هر سه سال و خانم های باالی 
چهل سال هر سال توسط پزشک خانواده 

خود معاینه شوند. 
 روش سوم: انجام ماموگرافی. 
همه خانمهای باالی چهل س��ال حتی 
اگر هیچ س��ابقه فامیل��ی ندارند یا هیچ 
مش��کلی در س��ینه های خود ندارند الزم است بسته به 
نظر پزشک خود هر سال یا هر دو سال ماموگرافی انجام 
دهند. مزیت ای��ن روش تش��خیص زودرس در مراحل 

بسیار ابتدایی است.

 
یلا  آ
حلی  ا جر
تنهلا راه درمان 
پسلتان  سلرطان 

است؟ 
و  اولی��ن  م��وارد  اغل��ب  در 
موثرترین روش درمان، جراحی اس��ت ولی برای 
افزایش تاثیر جراحی از س��ایر روش��ها از جمله شیمی 
درمان��ی ، پرتودرمانی ، هورمون درمانی و درمان با بعضی 
انواع پادتنها نیز اس��تفاده می ش��ود. الزم به ذکر است که 
در روش��های قدیمی تر تمام س��ینه و تمام غدد لنفی زیر 
بغل را بر می داشتندکه باعث بروز ظاهر نامناسب و احتمال 
تورم دست می شد.  ولی در روش های جدیدتر امکان حفظ 
س��ینه و عدم برداش��ت تمام غدد زیر بغل وجود دارد. این 
امر خطر بروز تورم دس��ت را تقریبا از بی��ن می برد. الزم 
به یادآوری اس��ت که اخیرا برای اولین بار امکان جراحی 
س��رطان پستان بدون  نیاز به برداشت غدد لنفی زیر بغل 
با دس��تگاه گاما پ��روب که دقیقترین و ب��ی عارضه ترین 
تکنیک اس��ت با همکاری تیمی متشکل از جراح سرطان 
و متخصص پزشکی هس��ته ای و متخصص پاتولوژی و 
یکی از ش��رکتهای تجهیزات پزشکی در اصفهان فراهم 
شده است.در  این روش که در کشورهای پیشرفته روش 
اس��تانداردی اس��ت ابتدا درگیری غدد لنفاوی زیر بغل در 
حین جراحی ارزیابی می ش��ود و در صورت عدم درگیری 

نیازی به برداشت سایر غدد نیست و همین امر خطر تورم 
دس��ت را تقریبا از بین می برد. در مواردی که تمام س��ینه 
برداشته می ش��ود نیز امکان بازسازی بصورت همزمان یا 

تاخیری وجود دارد.
چند درصد احتمال بهبود سرطان پستان  وجود دارد؟

کامال بس��تگی به میزان پیشرفت در زمان تشخیص 
دارد بطوری که نود و پنج درصد افرادی که در مرحله اول 
تشخیص داده می شوند حد اقل تا پنج سال زندگی طبیعی 
دارن��د و حتی امکان بهبود کامل نیز وج��ود دارد. این امر 
اهمیت تاکید بر اقدامات الزم در زمینه تشخیص زودرس 

را روشن می کند.
آیلا پس از جراحی احتمال برگشلت سلرطان وجود 

دارد؟
بله و به همین خاطر الزم اس��ت بیماران مرتب تحت 

نظر پزشک باشند.
درباره تاثیر آلودگی هوا  بر سلرطان پسلتان توضیح 

دهید.
بطور کلی هنگامی می ت��وان در مورد عوامل زمینه 
ساز در بروز سرطان اظهار نظر قطعی کرد که تحقیقات 
کافی در این زمینه انجام ش��ده باش��د. مث��ال چاقی یا 
عدم ش��یردهی یا داشتن سابقه فامیلی قطعا در افزایش 
خطر سرطان پستان موثر هستند ولی وجود ارتباط بین 
آلودگ��ی هوا  یا امواج موبایل یا وجود المپ مهتابی در 
محیط کار با بروز سرطان پستان اثبات نشده و بصورت 

فرضیه مطرح است.   

کلینیک

رییس اداره نظارت بر مواد غذایی، بهداش��تی و آرایش��ی معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، عقیم شدن و عقب ماندگی جنین را تنها بخشی از 

عوارض استفاده از لوازم آرایشی غیربهداشتی عنوان کرد.
پیمان پاکزاد با اشاره به اینکه مواد آرایشی بهداشتی در آزمایشگاه ها تایید شده و 
ترکیبات آنها و نیز حد مجاز استفاده از برخی مواد در آنها کنترل شده است، گفت: 
متاسفانه هیچ یک از این اقدامات در خصوص کاالهای قاچاق صورت نگرفته و به 
هیچ عنوان سالمت این گونه لوازم تایید نمی شود. به گزارش ایسنا، پاکزاد با اشاره 

به باال بودن میزان سرب در لوازم آرایشی غیر بهداشتی، گفت: این مورد می تواند 
عوارض متابولیک در غدد مترشحه و اختالل در سیستم تولیدمثل و جهش و عقب 
ماندگی در جنین و یا حتی عقیمی را در پی داشته باشد. وی عفونت های جلدی، 
ری��زش مو، آلودگی های قارچی و نیز ایجاد س��رطان را بخش دیگری از عوارض 
استفاده از لوازم آرایشی قاچاق و غیربهداشتی عنوان کرد. به گفته پاکزاد در خصوص 
تولیدات لوازم آرایشی داخلی و نیز لوازم آرایش وارداتی تیم های کارشناسی وزارت 
بهداشت کنترل و نظارت دقیق داشته و حتی تیم های کارشناسی ایران به کشور 
تولید کننده این لوازم فرس��تاده ش��ده و از نزدیک اعمال بهداشت بر سیستم های 

تولیدی کارخانجات این لوازم را نظارت و کنترل می کند.
رییس اداره نظارت بر مواد غذایی، بهداش��تی و آرایشی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه، خاطرنشان کرد: این کارشناسان همچنین شرایط نگهداری و وضعیت انبار 
لوازم آرایش��ی و بهداشتی تولید شده را بررسی کرده تا از فاسد نشدن این لوازم در 
شرایط نگهداری نامناسب مطمئن شوند. پاکزاد با اشاره به عوارض بی شمار استفاده 
از لوازم آرایشی قاچاق و غیربهداشتی، از مردم خواست تا تنها از لوازم آرایشی که بر 
روی آنها برچسب اصالت و سالمت نصب شده خریداری کنند. وی تصریح کرد: 
صحت و سالمت این لوازم مورد تایید وزارت بهداشت بوده و مردم پس از خرید باید 

کد برچسب را به شماره حک شده بر روی آن پیامک کنند تا از صحت کاالی خود 
مطمئن شوند.پاکزاد با بیان اینکه امکان تخلف و تقلب در هر حوزه ای وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: دانش ما در این زمینه هم پای دانش روز دنیا پیش رفته و تا حد 

زیادی توانسته ایم مانع جعل و سوء استفاده از این برچسب شویم.

خطر عقیم شدن
 با استفاده از لوازم

 آرایشی غیربهداشتی
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الدن  سلطانی

 مضرات استفاده از تلفن همراه 
در ساعات پایانی شب 

زانوی ضربدری در کودکان
 با حرکات کششی بهبود می یابد

یک روان شناس گفت: استفاده همزمان از تلفن همراه با 
دیگر وسایل ارتباطی خطرات جسمانی و روانی زیادی دارد. 

علی داوطلب گفت: استفاده 
همزم��ان از تلف��ن همراه 
با دیگر وس��ایل ارتباطی، 
خطرات��ی نظیر اس��ترس، 
هواس پرتی و دل مشغولی 
و غیره را به دنبال دارد که 
این موارد آثار سویی در رفتار 

انسان به جا می گذارد.
وی در ادام��ه اف��زود: 
اس��تفاده از تلفن همراه در 
س��اعات پایانی شب خطر 

ابتال به سالمت روان از جمله بی خوابی، افسردگی و افکار 
آسیب زدن به خود نظیر خودکشی را در افراد افزایش می دهد. 
داوطل��ب با تاکید بر اینکه نباید از تلفن همراه در رختخواب 

اس��تفاده کرد، گفت: استفاده از این وسیله ارتباطی در زمان 
اس��تراحت به خصوص برای نوجوانان به دلیل وجود میدان 
در  الکترومغناطیسی  های 
آن نق��ش تخریبی در بدن 
ایجاد می کن��د. به گزارش 
ایسنا، وی خاطرنشان کرد: 
راه های پیش��گیری از این 
امر اطالع رسانی و فرهنگ 
س��ازی مناس��ب است که 
می تواند در پیش��گیری از 
استفاده نادرست این وسیله 
ارتباطی موثر واقع شود. وی 
افزود: ع��دم آگاهی مردم 
از اثرات منفی تلفن همراه و بی توجهی والدین در اس��تفاده 
فرزندان خود از این وس��یله در زمان استراحت آنان از جمله 

مشکالت پیش روی جامعه ما است.

یک جراح و متخصص ارتوپد با بیان اینکه زانوی ضربدری 
نوعی تغییر شکل زاویه ای در اندام تحتانی است، گفت: با ارائه 

حرکات کشش��ی و تقویتی 
اصالحی مناسب و با دستور 
پزشک می توان از پیشرفت 

این عارضه جلوگیری کرد.
دکتر غالمعلی عکاش��ه 
با اش��اره ب��ه اینک��ه زانوی 
ضربدری نوعی تغییر شکل 
زاوی��ه ای در ان��دام تحتانی 
است، تصریح کرد: در زانوی 
ضرب��دری، زانوهای کودک 
به هم نزدیک شده در حالی 
که قوزک ه��ای پا از هم دور 

می شوند.وی با بیان اینکه با رشد طبیعی، زانوها به تدریج صاف 
می شوند، افزود: از جمله عوامل بوجود آورنده این گونه تغییر 

شکل ها می توان به اختالالت ارثی یا ژنتیکی و بیماری های 
متابولیکی استخوان از قبیل نرمی استخوان، عفونت و چاقی 

اشاره کرد.
این ج��راح و متخصص 
ارتوپد با بیان این مطلب که 
این عارض��ه به طور طبیعی 
ب��ا رش��د ک��ودک برطرف 
می شود، گفت: اگر وضعیت 
تا دوره نوجوانی و س��ن بلوغ 
ادامه داشته باشد، استفاده از 
کفش های طبی و در نهایت 
جراحی توصیه می ش��ود. به 
گزارش ایس��نا، عکاش��ه در 
پایان تاکید کرد: با استفاده از 
حرکات کششی و تقویتی اصالحی مناسب و با دستور پزشک 

می توان از پیشرفت این عارضه جلوگیری کرد.

خمیردندان قشنگ تر
 برای کودکان مناسب تر است

متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: خمیردندانی که 
جعبه اش قشنگ تر و خوش��گل تر باشد و خود کودک آن را 
انتخاب کند، خمیردندان مناسب کودک است چرا که کودک 
به راحتی از آن اس��تقبال و استفاده می کند.احمد جعفری در 
پاسخ به مسوولی در مورد انتخاب خمیردندان مناسب برای 
کودکان اظهار داش��ت: خمیردندانی مناسب است که بتواند 
دندان ه��ا را تمیز کند و میزان مواد س��اینده آن به اندازه ای 
باش��د که برای تمیز کردن دندان از مواد غذایی کافی باشد. 
متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: برخی خمیردندان ها 
م��واد س��اینده بیش��تری دارند و ب��رای اف��رادی همچون 
سیگاری ها که رنگدانه های زیادی بر سطح دندانشان وجود 
دارد مناس��ب اس��ت. جعفری افزود: افراد عادی نباید از این 

خمیردندان ها اس��تفاده کنند چرا که مواد 
س��اینده باالیی که در این خمیردندان ها 
وجود دارد ب��ه دندان ها آس��یب می زند. 
دانشیار دانش��کده دندانپزشکی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی ته��ران تصری��ح کرد: 
خمیردندان هایی که ه��م اکنون در بازار 
وج��ود دارد به دلیل داش��تن برچس��ب 
استاندارد و تأییدیه وزارت بهداشت هیچ 
مش��کلی ندارند و برای استفاده بالمانع 
هس��تند مگر خمیردندان های��ی که به 
صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند 
و تأییدی��ه وزارت بهداش��ت را نداش��ته 
باشند. متخصص دندانپزشکی کودکان 

گفت: خمیردندان هایی که به صورت رنگی، ژل و ... تولید 
می شوند بیشتر برای جلب مش��تری کاربرد دارد تا انگیزه 
تشویق را در آنها بیشتر کند. به گزارش فارس، وی میزان 
فلورای��د در خمیردندان را به عنوان فاکتور مهم دیگری در 
انتخ��اب خمیردندان ارزیابی کرد و اف��زود: فلوراید موجود 
در خمیردن��دان بای��د بین ه��زار تا PPM ۱۵۰۰ باش��د که 
این عدد مورد تأیید وزارت بهداش��ت است؛ البته بعضی از 
 PPM ۵۰۰۰ خمیردندان ها دارای فلورایدی در حد ۴۰۰۰ تا
هس��تند که این خمیردندان ها جنبه درمانی دارند و افرادی 
که دندان هایشان مشکل حادی دارد به توصیه دندانپزشک 
از ای��ن خمیردندان ها اس��تفاده می کنند. عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: موادی که به عنوان 

ضد حساسیت در بعضی خمیردندان ها استفاده می شود بیشتر 
جنبه تشویقی دارد؛ البته افرادی که دندان های حساس دارند 

بهتر است از این خمیردندان ها استفاده کنند.
چه دندان هایی حساس هستند؟

جعفری در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح دندان های حساس 
گفت: افرادی که دندان هایش��ان ریشه لخت دارد یا تاج دندان 
خیلی سایش پیدا کرده باشد دندان هایشان حساس شده  است. 
متخصص دندانپزش��کی کودکان افزود: در مورد میزان فلوراید 
خمیردندان های کودک یک مسئله وجود دارد و آن این است که 
مقدار فلوراید این خمیردندان ها از استاندارد ایران حذف شده است 
و خمیردندان های کودک نیز دارای همان PPM ۱۰۰۰ فلورایدی 
هس��تند که در استاندارد ملی تعریف شده اند که هیچ مشکلی 

برای مصرف ندارند فقط باید در میزان استفاده از آن دقت کرد. 
متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: در بعضی از کشورها که 
وضعیت بهداشت باالتری دارند حساسیت بیشتری بر روی مقدار 
فلوراید وجود دارد و در آن کش��ورها خمیردندان کودکان دارای 
PPM ۵۰۰ فلوراید است. وی افزود: توصیه می کنیم در کودکان 
از میزان کمتری خمیردندان استفاده شود و باید در کودکان زیر 
۳ سال میزان استفاده از خمیردندان به صورت یک الیه بسیار 
نازک روی مسواک باشد و در کودکان زیر دبستان به اندازه یک 
نخود از خمیردندان استفاده شود. عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران خاطرنشان کرد: در سنین باالی دبستان نگرانی 
در مورد میزان مصرف خمیردندان نداریم چرا که کودک توانایی 

این را دارد که از بلع خمیردندان خودداری کند.
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خبرکوتاه خبرکوتاه

مصدومیت »خدیرا« 
رو به بهبودی است

س��رمربی تیم ملی فوتبال 
آلم��ان در مورد رون��د بهبود 
هافب��ک عض��و رئال مادری��د 
خبری خوش به هواداران داد.

سامی خدیرا در نوامبر گذشته و در دیدار منجر به 
تس��اوی یک بر یک مقابل ایتالیا دچار پارگی رباط 

صلیبی شد. 
این موض��وع نگرانی ه��ای زی��ادی را در بین 
عالقمن��دان با توج��ه به فاصله محدود تا ش��روع 
ج��ام جهانی برزیل ایج��اد کرد ام��ا »یواخیم لو« 
ا ب��ا حرف هایی که در مورد این هافبک 2۶ س��اله 
ارزش��مند زد، امید ها را  افزایش داد.مربی ۵۳ ساله 
ژرمن ها در حاشیه مراسمی که در فدارسیون فوتبال 
کش��ورش برگزار شده بود، اظهار داشت: در شرایط 
کنونی وضعیت سامی بسیار بسیار خوب است. چون 
زانویش دیگر درد نمی کند و او خیلی خوب مطابق 

برنامه پیش می رود.

»ساموئل اتوئو« به فوتبال 
اسپانیا باز می گردد

باش��گاه  کامرونی  مهاج��م 
چلس��ی اعالم کرد عالقه دارد با 
پیراهن مایورکا از دنیای فوتبال 
خداحافظی کند.اتوئو که تابستان 

امسال از آنژی ماخاچ کاال روسیه به چلسی پیوست، در 
دیدار یکشنبه شب آبی های لندن مقابل منچستریونایتد 
ه��ت تریک کرد تا تعداد گل ه��ای این فصل خود را 
برای تیم ژوزه مورینیو به عدد هش��ت برساند.با وجود 
درخشش اتوئو در چلسی این بازیکن قصد دارد فوتبال 
خود را در تیم مایورکا که بین سال های 2۰۰۰ تا 2۰۰۴ 
و قبل از پیوس��تن به بارسلونا در آن عضویت داشت، 
به پایان برساند.اتوئو می گوید: من همیشه بارسلونا را 
دوست دارم اما شخصا مایورکا را ترجیح می دهم. پسرم 
به من فش��ار آورده که فوتبال��م را در مایورکا به پایان 
برسانم چرا که او متولد مایورکاست. من تمام این فصل 
را با چلسی قرارداد دارم و می خواهم از حضورم در این 
تیم لذت ببرم. اما بع��د از آن به مایورکا خواهم رفت.

مایورکا که فصل گذشته از اللیگا به دسته دوم لیگ 
اسپانیا س��قوط کرد هم اکنون بعد از 22 بازی در رده 
هشتم جدول رده بندی لیگ دسته دو اسپانیا قرار دارد.

فرانک ریبری:
»رونالدو« شایسته توپ طال نبود

فرانک ریبری ستاره فرانسوی 
بای��رن مونی��خ معتقد اس��ت در 
مراسم توپ طالی 2۰۱۳ عدالت 
رعایت نشد و کریس رونالدو که 

فصل گذشته هیچ جامی کسب نکرد، شایسته کسب 
این عنوان نبود.فرانک ریبری که در مراسم توپ طال 
بعد از رونالدو و مس��ی در جایگاه سوم ایستاد، در این 
خصوص گفت: فصل گذشته هر جامی که ممکن بود 
با بایرن مونیخ کس��ب کردم و به عنوان بازیکن هم 
افتخارات زیادی کسب کردم. اما در طرف دیگر رونالدو 
هیچ جامی را کس��ب نکرد.وی اضاف��ه کرد: از اینکه 
توپ طال به من نرس��ید ناراحت نیستم اما کمی آزار 
دهنده است. من شایسته کسب توپ طال بودم.ستاره 
فرانسوی بایرن مونیخ در ادامه افزود: مشخص بود که 
رونال��دو توپ طال را خواهد برد. مهلت رای گیری دو 
هفته تمدید شد، این تا به حال اتفاق نیفتاده بود. توپ 
طال در مورد فوتبال نبود بلکه یک تصمیم سیاسی بود.

وی تیم منتخب فیفا را هم به باد انتقاد گرفت و معتقد 
است بایرن باید بیشتر از سه بازیکن در این تیم داشته 
باشد. ریبری تاکید کرد: فقط سه بازیکن از بایرن در این 
تیم حضور دارند. واقعا دیوانه کننده است، توماس مولر، 
داوید آالبا، باستین شواین اشتایگر و آرین روبن همگی 
شایسته حضور در این تیم هستند. ماپنج عنوان قهرمانی 
کسب کردیم و تاریخ ساز شدیم.ریبری همچنین گفت: 
غیبت بازیکنان دورتموند نیز در این تیم شایان توجه 
اس��ت. ماریو گوتزه و روبرت لواندوفسکی در این تیم 

کجایند؟ این غیرممکن است.

در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال، 
متین ورامین ش��انس زیادی برای صعود به صدر 
جدول رده بندی دارد و تیم باریج اس��انس كاشان 
به دنبال جبران نتایج بد دو بازی قبل خود است تا 
با شكست ش��هرداری ارومیه همچنان صدرنشین 
باقی بماند.هفدهمین هفت��ه رقابت های لیگ برتر 
والیبال، امروز با برگزاری شش دیدار در شهر های 
مختلف پیگیری می شود. در تهران نوین کشاورز 
میزبان متین ورامین است. تیم قدرتمند و پرمهره 
متی��ن که با صدر جدول تنها دو امتیاز فاصله دارد 
تشنه پیروزی در تهران است.از سوی دیگر باریج 
اسانس که برای هفته ها یکه تاز لیگ برتر والیبال 
بود، در یکی دو هفته گذشته خوب نتیجه نگرفته 
اس��ت. بعد از باخت حرف و حدیث دار به ورامین، 
آنها س��ه امتیاز شیرین مقابل کاله را هم از دست 
دادند. حاال اگر ش��اگردان کارخانه نتوانند در خانه 
خ��ود مقابل ش��هرداری ارومیه مقاوم��ت کنند به 
احتمال زیاد صدر جدول رده بندی مسابقات را از 

دست خواهند داد.

سرپرس��ت تیم هیئت شنا شیرجه و واترپلو استان 
اصفهان معتقد است تیم واترپلو اصفهان در چند سال 
آینده پیشرفت می کند و به تیم قدرتمندی تبدیل خواهد 
ش��د و در لیگ می تواند موفق باشد.حمید شب انگیز 
در ارتباط با نتایج ضعیف تیم واترپلو اصفهان در لیگ، 
اظهارکرد: با توجه به انحالل تیم واترپلو فوالد ماهان 
در سال گذش��ته و ملحق شدن بازیکنان این تیم به 
تیم های دیگر کشور، اصفهان بازیکنان خوب زیادی را 
از دست داد و به همین دلیل نتوانست با تیم قدرتمندی 
در لیگ س��ال جاری ش��رکت کند.وی افزود: البته در 
لیگ امسال تیم داشتیم، اما تیم متشکل از بازیکنان 
جوان و بومی اس��ت و همین که تیم نوپا و تش��کیل 
شده از جوانان در لیگ به مصاف رقیبان می رود فعالیت 
خوبی است، مطمئنا تیم واترپلو اصفهان در چند سال 
آینده با پیشرفت خود می تواند به تیمی قوی و مدعی 
تبدیل شود.سرپرست هیئت شنا شیرجه و واترپلو استان 
اضافه کرد: در اصفهان برای جذب اسپانسر برای واترپلو 
مشکالتی وجود دارد، اما اسپانسری به نام خیران حامی 
واترپلو به این تیم کمک کردند و هزینه های این تیم 
را قبول کردند، تا پشتوانه ای برای سال های آینده باشد.

شب انگیز خاطرنشان کرد: هدف این خیران حمایت و 
رش��د این رشته ورزشی در اصفهان است و همین که 
تیم جوانی با قدرت های لیگ رو به رو می شود نشان از 
شجاعت و جسارت بازیکنانش دارد و به طور یقین در 

چند سال آینده شاهد تیم قدرتمند بومی خواهیم بود.

تیم والیبال باریج اسانس
 در اندیشه ل تداوم صدرنشیني

شب انگیز:واترپلو اصفهان
 در آینده پیشرفت می کند

کادر فن��ی تیم ملی تکواندو، علیرضا نصرآزادانی و 
سجاد مردانی، تکواندو کاران اصفهانی را برای برگزاری 
اردوی مش��ترک با تیم های بلژیک و هند دعوت کرد.

کادر فنی تیم ملی تکواندو ۱۰ تکواندوکار را به اردوی 
تیم ملی دعوت کرد.در لیست دعوت شده همانند یکی 
دو سال گذشته علیرضا نصرآزادانی و سجاد مردانی دو 
تکواندوکار دعوت ش��ده اصفهانی به اردوی تیم ملی  
حاضرهس��تند.علیرضا نصرآزادانی و سجاد مردانی در 
مسابقات جایزه بزرگ منچستر نتوانستند نتیجه قابل 
قبولی به دس��ت بیاورند و درصدی از شانس خود برای 
حضور در مسابقات المپیک را از دست دادند.نصر آزادانی 
برای شرکت در المپیک لندن نیز شانس زیادی داشت، 
اما در نهایت با نظر کادر فنی، محمد باقری معتمد به این 
مس��ابقات اعزام شده و مدال نقره را کسب کرد.یوسف 
کرمی، هادی مستعان، میثم باقری، بهنام اسبقی،  فرزاد 
عبدالهی، محمدباقری معتمد، مس��عود حجی زواره و 
حسین تاجیک سایر تکواندوکاران دعوت شده به اردوی 
تیم ملی هستند.اردوی مشترک تیم های ملی تکواندو 
ایران، هند و بلژیک از یکم بهمن ماه سال جاری به مدت 

یک ماه در مرکز جهانی تکواندو برگزار می شود.

دعوت دو تکواندو کار اصفهانی
 به اردوی تیم ملی 

داماش: شکس��ت مقابل فجر، 
پنجمین باخت پیاپی تیم ناظمی 
بود. این یعنی پله پله به قعر جدول 
نزدیک شدن. آخرین و تنها برد آنها 
در نیم فصل دوم مقابل سایپا بود 
در هفته ۱۶. داماش با گرفتن ۰/۵ 
امتیاز از هر بازی، بدترین تیم نیم 

فصل دوم است.

فجر: در ۱۱ مهمانی قبلی شان در 
لیگ سیزدهم فقط سه گل وارد دروازه 
رقبا کرده بودند که دو تایش به مس 
بود ولی مقابل داماش به اندازه همه 
آن بازیها، گل زدند یعنی سه گل. این 
پیروزی طلسم نبردن های تیم یاوری 
را شکست. پیش از داماش، آخرین 
تیمی که به فجر باخته بود، مس بود 
در هفته سیزدهم. این اولین برد نیم 

فصل دوم شیرازی ها هم بود.

ذوب آهن: مدتهاست که از آخرین 
برد خانگی آنها می گذرد. ذوب آهن 
در هفت��ه نهم که اس��تقالل را در 
فوالدشهر برد، دیگر رنگ سه امتیاز 

را در میزبانی هایش ندیده است.

فوالد: در دور برگشت لیگ 
س��وم بود که ب��ا یک گل، 
ذوب آه��ن را در اصفه��ان 
شکس��ت دادند. حاال اما ۱۰ 
سال گذش��ته و فوالدی ها 
همچنان در حسرت سه امتیاز 
ب��ازی با ذوب آهن در زمین 

این تیم زندگی می کنند.

تراکتورسازی: شش��مین مربی جداشده فصل، 
نامش مجید جاللی بود. مردی که بعد از رد استعفای 
سومش به تراکتورسازی برگشت و گفت برنامه ای 
پنج ساله دارد ولی استعفای چهارمش را داد و باالخره 
رفتنی شد. تراکتور با او از شش بازی اخیرش صاحب 
پنج مساوی و یک باخت شده. تساوی ها هم مقابل 
تیم های پایین جدول بوده شامل ذوب آهن و صبا در 

تبریز و مس و فجر در شیراز.

ملوان: اصوال عالقه ای به تقسیم امتیاز و دست خالی ترک 
کردن مهمانی های شان ندارند. آخرین دیداری که با مساوی 
تمام کردند، هفته دهم بوده مقابل نفت. آخرین باخت ش��ان 
بیرون خانه هم مقابل استقالل بوده در هفته دوازدهم و بعد از 

آن سه برد و یک مساوی در مهمانی ها.

صبلا: تیم بی عالقه به مس��اوی مرفاوی 
باالخره مقابل تراکتورسازی به تقسیم امتیاز 

رضایت داد.

سلایپا: هت تریک ش��ان در از دست 
دادن نتیج��ه بازی تکمیل ش��د. مقابل 
مس با دو گل جل��و بودند ولی درنهایت 
با یک امتیاز از کرمان برگشتند. سه بار از 
تراکتورسازی در کرج جلو افتادند ولی هر 
سه بار گل مساوی را خوردند. این هفته 
هم تا هش��ت دقیقه به پایان با یک گل 
از ملوان جلو بودند ولی حتی نتوانس��تند 

امتیاز بگیرند و باختند.

راه آهن: دو امتیاز از س��پاهان در لیگ سیزدهم گرفتند، دو 
امتیاز به این تیم دادند و دو امتیاز دیگر دوئل ابراهیم زاده با تیمی 
که در آن برای خودش نامی دست و پا کرد به جیب رقبا رفت. 
شاید باورش عجیب باشد ولی آخرین برد راه آهن در هفته ۱۸ 

بوده مقابل ملوان در انزلی.

سپاهان: مهدی شریفی همچنان گل می زند، پنج گل در 
چهار بازی پیاپی مقابل فجر، صبا، دام��اش و حاال راه آهن. 
ترمز سپاهانی ها بعد از چهار برد پیاپی در صدمین سرمربیگری 
کرانچار در لیگ برتر کشیده شد و دروازه رحمان احمدی هم 

بعد از بازی با تراکتورسازی یک بار دیگر باز شد.

اسلتقال خوزستان: هر سه گل شان را در نیمه مربیان 
زدند و این یعنی برتری کامل ویسی بر تارتار. تنها میزبان برنده 
هفته بودند و بعد از هفته اول نیم فصل دوم که ذوب آهن را 

بردند، یک بار دیگر برنده شدند.

گسلترش: گسترش در لیگ برتر هر وقت صاحب دو برد 
پیاپی شده، در بازی سوم باخته و این بار هم بعد از بردن داماش 

و راه آهن به استقالل خوزستان باخت.

پرسپولیس: همچنان تنها تیم لیگ سیزدهم 
هستند که شکستی در خانه ندارند البته این رکورد 
از خیلی قبلتر است، از روز باختن به تیم دایی یعنی 
راه آهن در لیگ دوازدهم. دو امتیاز از س��ه بازی 
قبلی گرفته اند که بدترین آمار دایی و تیمش در 

این فصل است.

استقال: صدمین تساوی امیر قلعه نویی در تاریخ 
لیگ برتر. طلسم نرسیدن او و استقالل به شش برد 
پیاپی هم نشکست. او سه بار تا یک قدمی شکستن 
این رکورد رفته ولی یک بار در هفته پایانی لیگ 
چهارم با سپاهان مساوی کرده و دو بار هم در دور 
برگشت لیگ های هشتم و امسال در دربی مساوی 
کرده است. مهدی رحمتی با هفت کلین شیت در 
هشت بازی نیم فصل دوم رکورددار است و استقالل 

از هفته نهم، ۱۴ هفته است که نباخته است.

مس: بدترین خط دفاع لیگ را دارند با ۳۱ گل خورده در کنار 
صبا و داماش ولی با این تفاوت که آنها ۳۱ گل را در 2۳ بازی 

خورده اند و مس این تعداد را در 22 بازی.

نفت: رکوردشان بالفاصله بعد از دو رقمی 
شدن شکس��ت. باختن به ذوب آهن یعنی 

پایان ۱۰ هفته زندگی بدون شکست.

»ب��ا توجه به اتفاقاتی ک��ه در ابتدای فصل برای 
باش��گاه ماهان رخ داد کسی انتظار نداشت تیم 
بسکتبال ماهان در میانه های فصل، رده پنجم جدول را در اختیار داشته باشد و تصور این 
بود که ماهان جایگاهی بهتر از هفتم یا هشتمی را در لیگ برتر بسکتبال کسب نخواهد 
کرد.« این صحبت ها بخشی از گفته های محسن صادق زاده سرمربی تیم بسکتبال 
فوالد ماهان پیرامون شرایط این فصل تیمش است.صادق زاده هنوز در حسرت از دست 
رفتن زمان مناسب ابتدای فصل برای جمع و جور کردن تیمی است که می توانست در 
جمع مدعیان قهرمانی به میدان برود اما آن اتفاقات عجیب و غریب در باشگاه ماهان همه 
برنامه های کاپیتان پیشین تیم ملی را به هم ریخت.وی می گوید:» با توجه به اتفاقات 
ابتدای فصل باش��گاه ماهان ، در دور رفت لیگ برتر بسکتبال فراز ونشیب های 
زیادی را تحمل کردیم تا نظم الزم در تیم برقرار شود. در حقیقت تعطیالت نیم فصل 

کمک زیادی به ما کرد و توانستیم با کار بیشتر بروی مسائل فنی و تاکتیکی بهتر از نیم 
فصل اول ظاهر شویم  و هماهنگی بهتری داشته باشیم.«

بازیکنان ماهان دوباره احیا شدند
 سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان در پاسخ به این پرسش که آیا از شرایط کنونی 
تیمتان رضایت دارید و بازیکنان توانسته اند انتظارتان را برآورده کنند چنین پاسخ می 
دهد:» به نظر من با توجه به جایگاه بسکتبال اصفهان که از دهه هفتاد به بعد به یکی 
از قطب های بسکتبال کشور تبدیل شد، بازیکنانی همچون عماد سلمانی و یا محمد 
رضا اکبری با توجه به فرصت مناس��بی که در اختیار آنها قرار گرفته بود دوباره احیا 
شدندو بازیکنان جوان ما نیز تجربه حضور در لیگ برتر را پید کردند.این مهم تنها در 
سایه شخصیتی که بسکتبال اصفهان در کشور دارد بدست آمد و از این موضوع بسیار 
راضی هستم.«البته صادق زاده همچنان از اتفاقاتی که در ابتدای فصل برای باشگاه 
ماهان بوجود آمده است ناراضی است و این نارضایتی را می توان در جایی که به جدایی 
بازیکنانی ملی پوشان این باشگاه همچون اوشین ساهاکیان و آرن داودی  اشاره می 
کند جستجو کرد. وی می گوید:»به جرات ادعا می کنم اگر حتی توانسته بودیم آرن 
و اوشین را حفظ کنیم اکنون در رده دوم جدول قرار داشتیم اما نه تنها با ریزش مهره 
هایمان روبرو شدیم بلکه نتوانستیم جایگزینی برای بازیکنان جدا شده مان پیدا کنیم .با 
این شرایط بحث حضور بازیکن خارجی نیز در تیم ماهان خود به خود منتفی شدو تنها 

جواد داوری به عنوان یک ملی پوش باتجربه در جمع ما باقی ماند.«

کسی جایگاه پنجمی ماهان را پیش بینی نمی کرد
 صادق زاده در ادامه صحبت هایش از جایگاهی که ماهان تا پایان هفته شانزدهم 
کسب کرده راضی به نظر می رسد و می گوید:»با این اتفاقات کسی پیش از شروع مسابقات 
جایگاه پنجمی را برای ما پیش بینی نمی کرد و حضور در رتبه هفتم یا هشتمی را برایمان 
در نظر گرفته بودند و اما شخصیت بسکتبال اصفهان و تالش بازیکنان ماهان ما را به 

رتبه پنجم جدول رساند.«
انتظارم از بازیکنان با تجربه بیشتر بود

صادق زاده که دوروز پیش تیمش در یک دیدار نزدیک خانگی مغلوب مهرام 
تهران شده پیرامون این دیدار چنین می گوید:» این بازی را خیلی بد شروع کردیم 
و کوارتر نخست را با اختالف ۱۰ امتیاز به حریف واگذار کردیم و به نظر من همین 
اختالف ۱۰ امتیازی در پایان موجب شکس��تمان شد. در کوارتر های دوم و سوم  
بهتر شدیم و در  ابتدای کوارتر چهارم هم خوب بودیم. البته انتظار من از بازیکنان 
باتجربه ماهان خیلی بیشر بود و توقع نداشتم آنها احساسی عمل کنند که متاسفانه 
این گونه شد و بازی را با اختالف چهار امتیاز واگذار کردیم.« صادق زاده در پایان 
صحبت هایش پیرامون بازی فردای ماهان در زنجان و برابر همیاری این شهر می 
گوید:» بازی بسیار دشواری را پیش رو داریم چرا که این دست تیم ها، تیم هایی 
هستند که نمی توان به راحتی آنها را شکست داد اما ما برای کسب پیروزی وارد 

میدان خواهیم شد.«

محسن صادق زاده:
تعطیالت نیم فصل 

کمک زیادی به ماهان کرد
امیر حسین احتشامی

علیرضا خطیبی

شماره تماس گروه ورزش
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سؤاالت افقي:
ــردار نامي ايراني - تيرگي خاطر 2- كاروان - والده گرامي - عدد و رقم  3-  1- س
لقب اروپايي - اتحاديه كارگران - زمين تركي 4- برجستگي الستيك - دندان تيز 
حيوانات - بله التين - قوم و خويش 5- كمك پرستار - سوين - انس 6- بخشش 
- آفريده شدگان - حمام بخار 7- از انواع ماهي - كلنگ - سبب و انگيزه 8- از 
ــاك - مرغ ميرود - درشت 9- از اثرهاي  ــهرهاي هسته اي ايران - خار و خاش ش
معروف محمود دولت آبادي - فروشنده وسايل دست دوم - تكيه كردن 10- علي اي 
..... رحمت - از آالت موسيقي - جيوه 11- حرف دهان كجي - زندانيان - باجناق 
ــرد - جد و پدربزرگ - ضمير جمع 13- نمايش تلويزيوني -  12- بردبار - ماه س
ــرازير - سالك - از آالت  ــمتي از خانه 14- زمين پست و س پايتخت آلباني - قس

هندسي 15- مور - از شهرهاي اصفهان

سؤاالت عمودي:
1- الفت - هنر تئاتر  2- آموزشگاه عالي - ياد - دانگ 3- راه فرار - شكست خورده 
- اسباب بازي قديمي 4- شهرداري - حرص - جاي بازگشت - خشكي 5- كلمه 
شگفتي - كاله بردار - گاز دستي خودرو 6- فرمان كشتي - مخلوط آب و آرد - يار 
مشهدي 7- كشور خوشبخت - سلسله فراعنه مصر - شب سرد 8- راهنما - شراب - 
صد متر مربع - جرات 9- وسيله پرتابي ورزشي - آروين - از شهرهاي مازندران 10- 
پشم نرم - قاره زرد - امانتداران 11- سحر و جادو - جانوران دريايي - مزه خرمالو 
12- غوزه پنبه - تهم - واحد تنيس - عالم الهي 13- پوسيده - گوشه نشيني براي 
عبادت - مادر آذري 14- سالمه - نمد مال - روانگر 15- چراغ آويز - پشت گردن

سؤاالت افقي:
1- يكي از آالت موسيقي - نارو - مناجات  2- مستمر - واحد طول - تنها و منفرد 
- لقب اروپايي  3- حركت كرم - مرز - ميراب 4- آبكي - پايتخت يونان - زنگوله  
5- مقابل - راوك 6- سرزمين سربداران - پرستو 7- نيم صداي انسان خواب - جنازه 
- واحد شتر  8- كودن - صداع - حركت و جنبش 9- از حروف يوناني - پرنده آش 
سرد كن - صدمه و آسيب  10- زبان مردم كشور تركمنستان - زارع  11- اصنام 
ــاني - ميوه  ــادي - ماه خارج - عالمت مصدر جعلي  13- لس - دوات 12- فرياد ش
ــيه - سراي محبت - معلق - تازه و مدرن  حيوان - از بين بردن 14- رودي در روس

15- نااميد - شكاف و رخنه - از انواع خط

سؤاالت عمودي:
1- شيره انگور - آجر نپخته - پاداش نيكي يا بدي  2- ورم پوست سوخته - پايان 
ــرده گوجه - مار بزرگ  3- رگ حياتي مصر - از خطاطان مشهور  و انتها - افش
ايراني  4- از شهرهاي كرمان - نيتروژن - باقيمانده 5- مدح - فرشته موكل بر آبها 
6- داستان بلند - لنگه در  7- زمينه - پرستار - گردش و دوران 8- فروش به بهاي 
ارزان - نابود كردن - شهر صنعتي ايران  9- عصب - جرقه آتش - شامه نواز  10- 
ــي - از شهرهاي لرستان 11- قالب كوهنوردي - شب كوري  12- از  كاله انگليس
شهرهاي كرمان - پيروان پيامبر - آخرين توان 13- از خطاطان مشهور ايراني - تفاله 
عسل 14- عقايد - چيز - جريب - پسر زكريا(ع) 15- سارق - رنگ و فام - ميوه 

مقدس و نوراني

سؤاالت افقي:
ــك  2- لغزيدن پا - جادوگر  1- كمك - داراي يك جهت - عدد خيطي - رش
- شراب - سخن ياوه  3- نوعي شيريني - مار زهر دار  4- رقص مذهبي آفريقاييان 
- بسد  5- گل سرخ نقاشي - الك پشت كارتوني - ميزان عمر 6- برقرار - نجات 
يافته  7- گرو - از حروف يوناني - رده ودسته - چوب خوشبو8- سالمه - پايتخت 
نيجريه  9- حرف آخر - ساز شاكي - روش - حجر 10- قصه و حكايت - وجب  
ــز - چوب خمير صاف كن  13-  ــگفتي - ضال - آرزوانه 12- عزي 11- كلمه ش
ــر ابراهيم - حرف تعجب  خوابگاه - عضو بدن 14- حيوان با وفا - صنم - همس

15- بيني - باب - مرسوم و متداول - نمو

سؤاالت عمودي:
1- طعم - درگذشتن خدا از گناه كسي - شبانگاه  2- سراي محبت - راندن مزاحم - 
دويار هم قد - شكم بند  3- حق ويژه سياسي و اقتصادي - حمله و هجوم  4- پوشيدني 
ــليمان - امتداد يافته  6- فقير و  ــاي راز - جد مادري حضرت س پا - قعر  5- افش
بينوا - خاتم انگشتر  7- پسوند شباهت - حرف نداري - ترشرويي - از نهاد برآيد  
8- يگانگي و يكتايي - ازهم پاشيده 9- خاك صنعتي - دشمن سخت - صد متر 
مربع - مرغ ميرود  10- احصائيه - اداره بهداشت 11- زوجه - درجه پايين تر از 
سرهنگ - جنس به ظاهر قوي  12- تالش براي يافتن چيزي - سوغات قم  13- 
نخستين سلسله چين باستان - اهمال 14- آب آذري - لحظه كوتاه - تخم مرغ در زبان 

بيگانه - غوزه پنبه 15- فهم - عيب جو  و نكته سنج - قوم هود

سؤاالت افقي:
1- آب چشم - محله و برزن - دستور - طالي قالبي  2- گريزنده - گارمون  
3- گوشه و زاويه - ولگرد و مفتخور - ضمير جمع - مرد عرب  4- تملق  
5- از شهرهاي خراسان - چوب سوخته  6- از اسماء حسني - واحد زمين 
ــرف و اعتبار - ضمير خارجي  8- صف و رده -  7- دور دهان - داراي ش
واحد پول مقدونيه  9- مرطوب - از خطاطان مشهور ايراني - درخت جدول 
10- صداي بلند - توقف مسافر در جايي  11- مرمر - شكسته بند 12- برگه 
نتيجه  محصل  13- گياه مقدس زرتشتيان - اثر قلم - احساس دشمني - كيف 
ــفري 14- اثري از گوته آلماني - فال نيك 15- گاز بيهوشي - حكم و  س

دستور - رنگ خزان - به هم چسبيده

سؤاالت عمودي:
1- از مصالح ساختماني - رازقي - طاق و ايوان - رب النوع زمين 2- هدهد 
ــدود 3- از توابع مهم تهران - زندگي كن! - جنگ و جدال -  ــان مح - زم
كشور فراعنه  4- از جزاير مهم اندونزي 5- ميوه هندي - واحد پول يونان 
6- صندلي معلولين - پايتخت سودان  7- دويار هم قد - آراسته سخن - صد 
متر مربع 8- طباخ - نمونه ساخته شده  9- نقش اندازي - از اثرهاي معروف 
علي اكبر دهخدا - شراب  10- نخ بافتني - تهامين 11- نامه نگاري - پول 
آمريكا 12- انتقام گيرنده  13- از انواع ماهي - حكم حاكم شرع - افشرده 
گوجه - نگاه دزدانه 14- باعث و سبب - پسيكاناليز 15- پوشاك گشاد بي 

آستين - از آالت جنگي قديم - معامله پولي - فنجان

سؤاالت افقي:
1- بطور پنهاني - افشره آلو  2- امر مورد بحث - از هفت سين نوروزي - درز 
3- الفت - پاداش خوبي و بدي - مايع حيات  4- زير موس رايانه - خرما - تلخ 
عرب - برعكس  5- صبحانه نخورده - انزجار - حرف آخر 6- راي - خانه 
خدا - حرف پيروزي 7- علم غيراكتسابي - صندلي معلولين - از اثرهاي معروف 
سياوش كسرائي 8- بهاي پاكت نامه - خاندان - يك عاميانه - جكوزي  9- از 
حروف يوناني - پايتخت كانادا - فراموشكار 10- سخن آهسته - روبند - واحد 
درسي 11- چوب خوشبو - تاخير - سرود و نغمه 12- با وقار - فرمان خودرو 
- زمستان - اندازه قامت 13- بيماري - خزانه - پياز 14- خواستار - سنگ 

طلق - ديوانه 15- آلت رگزني - پرده مغز

سؤاالت عمودي:
ــاده ها - تاريكي - بدون آن غذا  ــترده - بيماري كزاز 2- م 1- عريض و گس
خوردن خيلي سخت است!  3- قلعه - پلكان چوبي - ساقه برنج 4- آبادي و 
دهكده - جنس به ظاهر قوي - بزغاله - يال اسب 5- حرف همراهي عرب 
- رنگ سياه - تخت 6- چراگاه - خر ماده - پلنگ  7- عبادت - بيماري 
آفريقايي - زبان مردم كشور گرجستان  8- شاعر تبريزي - خطاب بي ادبانه - 
درخت جدول - شايد 9- بيزاري - شايستگي - آتش عرب  10- پرچم و بيرق 
- پهلوان تازه كار - چوب ويولن 11- تفاوت - شكر متبلور - رنگ موي فوري  
12- با - پودر گندم - دويار هم قد - بي مورد  13- صيد - متعلق به چيزي - 

بت 14- گاو باز آمريكايي - دستور - كليه 15- در حال ناليدن - روش

سؤاالت افقي:
ــر  2- ريگ نرم - خوراك ساعت -  ــتان - فرزند پس 1- تنوره - زمس
ــيوا  3- پيوند دادن - بانوي فرانسوي - درودگري  ــخن ش صداي زنور - س
4- سراي محبت - خزنده گزنده - نويسنده  5- شايسته - تپه 6- چشمه 
اي در بهشت - زبان يهود 7- صدمه و آسيب - به رو خوابيده - دور دهان  
8- مار زهر دار - دانگ - جانور حمام 9- ديوار كوتاه - رنگ ناخن - 
بدن  10- بيمار و ناخوش - حيران و سرگردان11- عقيده و نظر - زنگ 
چهارپايان  12- ستون خيمه - كيف سفري - شمردن 13- جانور كيسه 
دار استراليايي - لخت و برهنه - حيوان مفيد  14- كمان تير اندازي - مغز 

سر - نشانه - ياريگر 15- نقره گداخته - كشور فراعنه - پنهاني

سؤاالت عمودي:
ــكتبال -  1- پدر ضحاك - محصول آتش - ابزار كوبش  2- خطاي بس
ابريشم ناخالص - عالمت مفعولي - يار رامين  3- ميان - شبه جزيره اروپا 
4- عدد روستا - جاي وزيدن باد - جاودان وابدي  5- دارايي سابق - نابودي 
6- صيد - ظرف رنگرزي 7- دوستي و عالقه - ستون كشتي - كيش ودين 
8- شك كننده - درخت داراي برگ  اي كوچك گرد - حمله كننده 
9- مادر وطن - حسادت - حرف دهان كجي 10- آب روستايي - پارچه 
براق 11- نامادري - زگيل 12- پرنده الشخور - فهم - آخرين توان  13- 
رود هند - لباس اتاق عمل 14- كركس - نفس خسته - حجر - نافرمان و 

سركش 15- زن بي شوهر - دندان تيز حيوانات - اجير

سؤاالت افقي:
1- سرشوي گياهي - اتاق درس - راست ودرست - خبر گزاري اتريش 2- 
موسيقي مرثيه - واحد طول انگليسي - حرص - چاي انگليسي  3- كشك 
- از دنيا رفتن  4- مشاهده كردن - قسمتي از گل 5- سازمان فضايي آمريكا - 
الك پشت كارتوني - جوي خون  6- علي اي ..... رحمت - قسمت سوم معده 
حيوانات نشخوار 7- رب النوع زمين - تنگي نفس - شامه نواز - دشنام 8- با 
دليل و برهان - سوغات روسيه  9- حرف تعجب - لحظه كوتاه - پسوند 
شباهت - خريد تركي  10- ناپاكي - شكارچي 11- گل سرخ - مدارك 
- تن پرور و كاهل  12- از توابع مثلثاتي - حب 13- موش خرما - واحد 
پول بنگالدش  14- خطاب بي ادبانه - اولين نت - بهشت - خاك صنعتي 

15- تن - بيماري - سخن بيهوده و بي معني - گنجه
سؤاالت عمودي:

1- دوازده ماه - غير مسطح - جد مادري حضرت محمد(ص)  2- حيوان 
ــت عرب  3- اوراق بهادر - سياهرگ 4-  ــي - تولد - خاندان - دس وحش
فرزندان يتيم - فرفره  5- اثر رطوبت - تخت - داخل شدن 6- نوعي بستني 
ــز - مادر آذري - زهر 8- خالق دن  ــون مغولي  7- دويار هم قد - چي - قان
كيشوت - غذاي حاضري  9- ساز ضربي - شبانگاه - آب روستايي - جنس 
به ظاهر قوي 10- مطلع و هوشيار - كاخي در فارس ايران 11- جاني - لساني 
ــين فرنگي - برچسب 13- طال ساز - زعفران   - حرف فاصله  12- تحس
14- بيد - سست و بيحال - خشكي - پايتخت ايتاليا 15- خرس تركي - 

لوطي - ريسمان محكم

سؤاالت افقي:
ــنگي 2- پارچه براق  ــيماني - جنازه - رفيق - صندلي س 1- پش
ــران حضرت ابراهيم (ع) -  ــرمايه 3- ابزار نجاري - از همس - س
ــتن به كسي  ــيقي مرثيه - جيران 4- تب نوبه  5- توجه داش موس
- واحد 6- تاوان تخلف از اوامر شرعي - زخم آب كشيده  7- قلم 
فرنگي - روبات - حرف نگفتني 8- درس نوشتني - پدر از دست 
داده  9- عالمت مصدر جعلي - مسكن - نفس خسته 10- مفت و 
رايگان - ترنم  11- پايتخت افغانستان - عين الناس، قطشه 12- از 
اثرهاي معروف بزرگ علوي 13- ننر - جنس به ظاهر قوي - از 
ــهرهاي همدان - ديگ  14- بند بازي - پارچه تبليغاتي 15-  ش

خوردني نامطبوع - شهر بي قانون - انصاف - آموختني محصل
سؤاالت عمودي:

ــوره زنان - دور دهان - پارچه ماليدني - رنگ ناخن  2-  1- س
كنايه از دنيا - بزرگي و جالل  3- درل - حرف فاصله - حاجت 
ــتادن - از روزهاي هفته   - نگاه دزدانه 4- باال بردن5- هديه فرس
ــانه - گذران زندگي 7- عالمت مفعولي - آشغال - واحد  6- نش
تنيس  8- مسابقات اتومبيلراني - سالن هتل 9- حرف آخر - اقتصاد 
در گويش علمي - يك عاميانه  10- دربند بودن - اگرا 11- واحد 
اندازه گيري زاويه - فريزر  12- بو كشيدن 13- آسمان - كاخي 
ــدن - خدمه  ــر مرد - ميمون  14- كم ش در مدائن عراق - همس

هواپيما 15- ازهم پاشيده - بيم - گزيدن مار - سينماي سوخته
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جدول و سرگرمى شماره 1409

جدول و سرگرمى شماره 1410

جدول و سرگرمى شماره 1411

جدول و سرگرمى شماره 1412

جواب جدول و سرگرمى شماره 1408

جواب جدول و سرگرمى شماره 1409

جواب جدول و سرگرمى شماره 1410

جواب جدول و سرگرمى شماره 1411
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Daily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 8 3
6 9

8 9 5 1
1 2

2 7 3 9
1 8

6 4 2 1
5 2
9 3 8 4
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7 5 1 9 2 8 6 4 3
2 4 3 6 1 7 8 5 9
6 8 9 4 5 3 1 7 2
1 9 8 2 3 4 7 6 5
4 2 7 8 6 5 3 9 1
3 6 5 7 9 1 4 2 8
8 3 6 5 4 9 2 1 7
5 7 4 1 8 2 9 3 6
9 1 2 3 7 6 5 8 4
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Daily Sudoku: Wed 21-Mar-2012
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6 3 5 9 1 8 7 2 4
9 8 4 2 5 7 3 1 6
3 9 1 4 2 5 6 7 8
4 5 2 7 8 6 9 3 1
7 6 8 1 3 9 5 4 2
8 2 3 5 9 1 4 6 7
5 4 6 8 7 2 1 9 3
1 7 9 6 4 3 2 8 5
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2 4 3 6 1 7 8 5 9
6 8 9 4 5 3 1 7 2
1 9 8 2 3 4 7 6 5
4 2 7 8 6 5 3 9 1
3 6 5 7 9 1 4 2 8
8 3 6 5 4 9 2 1 7
5 7 4 1 8 2 9 3 6
9 1 2 3 7 6 5 8 4
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Daily Sudoku: Sat 24-Mar-2012
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1 4 2 5 3 8 9 6 7
7 9 6 8 4 5 2 3 1
4 2 1 3 7 6 8 5 9
8 3 5 9 2 1 7 4 6
6 8 7 2 5 3 1 9 4
9 5 3 1 8 4 6 7 2
2 1 4 6 9 7 5 8 3
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2 1 7 3 6 4 8 5 9
6 3 5 9 1 8 7 2 4
9 8 4 2 5 7 3 1 6
3 9 1 4 2 5 6 7 8
4 5 2 7 8 6 9 3 1
7 6 8 1 3 9 5 4 2
8 2 3 5 9 1 4 6 7
5 4 6 8 7 2 1 9 3
1 7 9 6 4 3 2 8 5
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Daily Sudoku: Wed 28-Mar-2012
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4 5 9 6 1 2 7 3 8
1 6 4 3 8 5 9 2 7
2 8 5 7 9 1 3 4 6
9 7 3 2 6 4 8 5 1
6 2 1 4 3 7 5 8 9
3 4 7 8 5 9 6 1 2
5 9 8 1 2 6 4 7 3
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1 4 2 5 3 8 9 6 7
7 9 6 8 4 5 2 3 1
4 2 1 3 7 6 8 5 9
8 3 5 9 2 1 7 4 6
6 8 7 2 5 3 1 9 4
9 5 3 1 8 4 6 7 2
2 1 4 6 9 7 5 8 3
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Daily Sudoku: Tue 13-Mar-2012
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2 8 7 5 4 3 1 9 6
7 2 3 8 6 9 5 1 4
4 9 1 2 5 7 3 6 8
6 5 8 3 1 4 9 2 7
5 7 4 6 9 1 2 8 3
8 3 9 7 2 5 6 4 1
1 6 2 4 3 8 7 5 9
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ان��گل به گیاه یا حیوانی که برروی یا داخل بدن موجود زنده دیگری 
زندگی نموده و از این راه فایده می برد، گفته می شود. علم انگل شناسی تا 
به حال توانسته موارد مختلفی از انگل ها را شناسایی کرده و خصوصیات 

آن ها را تشریح کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، از آنجایی که انگل ها گونه های متفاوتی 
دارند به راحتی در نقاط مختلف دنیا قابل کشف هستند و هر کدام ویژگی 

های خاصی دارند که باعث منحصر به فرد 
شدنشان می شود. برخی انگل ها جالب و 
دارای ویژگی های عجیبی هستند اما در 
می��ان آن ها تعدادی نیز وجود دارند که به 
عنوان انگل های ترسناک شناخته می شوند 

زیرا ظاهر یا خصوصیت وحشتناکی دارند.
 فونگس

یکی از انگل های چندش آوری که در دنیا 
دیده شده است با نام “فونگس” است. به 
گفته دانشمندان میلیون ها سال است که 
این انگل حشرات دنیا را مسموم می کند و 
همچنان هم به این کار ادامه می دهد. این 
انگل در میانه جنگل و جایی که تمام شرایط 
برای یک زندگی خاص مهیاست زندگی 
می کند و با وارد ش��دن به س��ر حشرات 
مختلف آن ها را در کنترل خود می گیرد. از 
این روست که به این انگل زامبی حشرات 

نیز گفته می شود.
 انگل زبان خوار

این انگل بیش��تر در رودخانه ها دیده شده 
است و عمده تأثیرات خود را روی ماهی ها 
می گذارد. این انگل از طرف آب شش ها 
وارد بدن ماهی شده و خودش را به دهان 
آن می رساند، سپس در انتهای زبان نشسته 
و زبان ماهی را می خورد. این کار باعث می 
شود تا پس از مدتی این انگل به زبان ماهی 

تبدیل شده و تمام غذاهای ماهی را خودش می خورد. این انگل روی 
بدن انسان تأثیری ندارد و نمی تواند مشکلی برای او ایجاد کند.

 لوآ لوآ
یکی از وحشتناک ترین انگل ها را در آفریقا و هند می توان پیدا 
کرد. این انگل به خاطر نیش نوع خاصی از پشه آلوده به وجود می 
آید و سال ها برای رشد در زیر پوست انسان زندگی می کند. پس از 
چند سال شروع به حرکت کرده و دردهای مفصلی را به وجود می 
آورد تا اینکه به چشم برسد و شروع به خوردن آن کند. این انگل به 
“کرم چشم” هم مشهور است، از این رو باید سریعًا از چشم خارج 

شود چرا که باعث نابینایی و حتی مرگ خواهد شد.

 انگل گینه
این انگل که محل رشدش در پای انسان هاست از طریق آب آلوده 
وارد بدن میزبان شده و در آنجا تخم ریزی کرده و زندگی می کند. 
این انگل پس از یک سال از ورودش به بدن خودنمایی کرده و شروع 
به خوردن پا می کند به طوری که در طی 72 س��اعت اولیه دردی 
شدید و فلج کننده به س��راغ میزبان می آید. در این زمان یان کرم 
همه چیز را آلوده می کند. معمواًل افرادی که 
این کرم را از بیمار جدا می کنند خودشان به 
آن مبتال هستند چرا که با دست زدن به آن 
سریعًا بر روی دست پزشک تخم ریزی می 
کنند. این انگل به عنوان یکی از قدیمی ترین 
انگل های بدن انسان شناخته می شود زیرا 
داستان هایی در مورد آن از دو قرن پیش از 

میالد مسیح بوده است.
 انگل فلیریال 

یکی از وحش��تناک ترین و البته کشنده 
ترین انگل های دنیا “فلیریال” است. این 
انگل می تواند به راحتی و معمواًل از طریق 
پش��ه و حیواناتی که از خون استفاده می 
کنند وارد بدن انسان شده و اولین نشانه از 
حضورش به وجود آمدن دردهای طاقت 
فرس��ا در نقاط خاصی از بدن است. این 
ان��گل دلیل اصلی به وجود آمدن بیماری 
“فیلی” است. این بیماری باعث می شود 
تا یکی از اعضای بدن مانند پا ش��روع به 
رش��د کرده و متوقف نشود همچنین این 
عضو گوشت و چربی اضافی می آورد. تا 
به ح��ال کمپین هایی برای مقابله با این 
انگل به وجود آمده اس��ت که یکی از آن 
ها توانس��ته جان 6 میلیون نفر را در دنیا 
از ش��ر این انگل نجات دهد. آن ها قصد 
دارند تا س��ال 2020 ای��ن انگل را کاماًل 

ریشه کن کنند.
 انگل گیاهی

در حالی که همیشه از گیاهان به عنوان بهترین موجودات زمین یاد می 
کنیم باز هم گونه هایی در میان آن ها وجود دارد که کمی عجیب و 
البته نابودگرهستند. “دادر” یک نوع انگل گیاهی است که هر درختی را 
می تواند نابود کند و اگر جلوی آن گرفته نشود حتی می تواند جنگلی را 
از بین ببرد. این گیاه به راحتی در کنار هر محیط سبزی شروع به رشد 
کرده و به آرامی همه محیط سبز را در بر می گیرد. نکته مهم در مورد 
آن اینجاست که این انگل به راحتی به هرجایی حرکت می کند و وسیله 

سفرش باد است.

یک شرکت خالق امریکایی از چاپ سه بعدی برای خلق مدل هایی 
از جنین  در حال رش��د اس��تفاده می کند.به گزارش ایسنا، شرکت 
»نوزادان س��ه بعدی« از جنین، اس��کن مافوق صوت می گیرد و با 
اس��تفاده از آن نوزاد سفارشی خلق می کند که دارای ویژگی های 
چهره، حالت بدن و پوس��ت مناسب است.این مدل ها با استفاده از 
آخرین فناوری سه بعدی تولید می شوند و بهای نوزاد سفارشی در 
ابعاد واقعی، 600 دالر و ارزش کوچک ترین نمونه در دسترس 200 
دالر گزارش ش��ده است.با این حال، الزم نیست مدل مزبور نوزاد 

خود خانواده باش��د، زیرا شرکت سازنده نوزادان افراد مشهور را نیز 
ارائه داده است.ش��رکت »نوزاد سه بعدی« مدعی است در تالش 
ب��رای ایجاد لبخند در صورت های والدین برای یادآوری روزهایی 
اس��ت که نوزادانش��ان به دنیا آمدند.نوزاد چاپ ش��ده در سه  اندازه 
طبیعی، نصف اندازه طبیعی و مینی  نوزاد در دسترس است.اشخاص 
همچنین می توانند تعیین کنند که جنسیت نوزاد مشخص باشد یا 
خیر و تمامی نوزادان در س��ه رنگ پوست روشن، متوسط و تیره 

قابل  ارائه هستند.

جاماندن یوز ایرانی از جام جهانی!
مدیرملی طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با بیان اینکه چاپ لوگوی »یوزپلنگ آسیایی« بر روی لباس تیم ملی فوتبال کشورمان در 

رقابت های جام جهانی با قوانین فیفا منطبق نیست، گفت: تحقق این امر قطعی نبوده و احتمال منتفی شدن آن وجود دارد.
طرح:شهاب جعفر نژاد/خبرآنالین   

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته 70 درصد از مشتریان طی 
سال جاری از تلفن های هوشمند برای خرید استفاده می کنند.

به گزارش مهر، مطالعات انجام شده 
  IDC  توسط ش��رکت تحقیقاتی
نشان می دهد که 69 درصد از افراد 
مورد بررسی تلفن هوشمند را ابزار 
ضروری برای خرید و عاملی برای 

تحول تجربه خرید می دانند.
این نظرس��نجی نش��ان داده است 
از ه��ر 10 نفر مورد بررس��ی 7 نفر 
قیمت ها را با استفاده از تلفن های 
هوشمند چک می کنند.همچنین از 

بین افراد مورد مطالعه، از هر 10 نفر ، پنج نفر اعالم کردند روزنامه 
و نشریات را با تلفن هوشمند خود بررسی می کنند.این تحقیقات 
نش��ان داده است امسال در مقایسه با سال گذشته، از هر سه نفر 

یک نفر خرید آنالین بیش��تری نسبت به خرید از فروشگاه های 
خرده فروشی داشته است.محققان فعالیت های نرم افزاری و شبکه 
موبایل 10 هزار کاربر تلفن هوشمند را 
در طول فصل خرید تعطیالت سال نو 
میالدی 2014  مورد بررسی قرار داده 
و دریافتند آمازون با بیشترین دسترسی 
مشتریان به اپلیکیش��ن خود در باالی 
این فهرس��ت قرار گرفته و فروش��گاه 
های خرده فروشی پس از این فروشگاه 
اینترنتی ق��رار گرفت��ه اند.آلن فرومن 
معاون و مش��اور بخش “بررسی رفتار 
خریدار جهانی” در  IDC گفت: تلفن 
هوشمند در بطن زندگی مردم جای دارد و داده ها نشان می دهد 
که برای تعداد چشمگیری از افراد، تلفن هوشمند یک ابزار خرید 

ضروری محسوب می شود.

یک دانش��مند امریکایی به این پرسش که چرا هوای سرد بویی 
متفاوت از هوای گرم دارد، پاس��خ داده اس��ت.به گزارش ایسنا، 
پامال دالتون، دانش��مند بوشناس در »مرکز حس های شیمیایی 

مونل« واقع در فیالدلفیا، معتقد است 
یکی از علل بوی متفاوت هوای سرد 
این است که مولکول های بو با افت 
دما، بسیار کندتر حرکت می کنند.این 
بدین معناست که بوهای کمتری در 
روزهای س��رد و در مقایسه با تعداد 
بوهای هوای مرطوب و گرم، وجود 
دارند.درست به همین دلیل است که 
سوپ  داغ بیشتر از سوپ سرد بو دارد 
و در روزهای گرم، زباله ها قوی ترین 

بو را در هوا پخش می کنند.همچنین بینی های انسان در محیط 
سرد به خوبی عمل نمی کنند.محققان مرکز مونل با بافت برداری 
از گیرنده های بویایی موج��ود در عمق درون بینی دریافتند که 
طی روزهای س��رد، این گیرنده ها خود را اندکی بیشتر در عمق 
بینی فرو می برند.دالتون معتقد اس��ت ای��ن موضوع احتماال به 

عنوان واکنشی دفاعی در مقابل هوای خشک و سرد است.آلن 
هیرش، عصب شناس و روانکاو در شیکاگو نیز بر این باور است 
هوای س��رد، عصب سه قلوی حس��اس به محرک را تحریک 
می کند. این همان عصبی اس��ت 
که به هنگام پوس��ت گرفتن پیاز، 
موجب سرازیرشدن اشک از چشم 
ها می ش��ود.زمانی که بوها هر دو 
عصب س��ه قلو و عصب بویایی را 
بوکردن  تجربه  می کنند،  تحریک 
متفاوت تر می شود.هیرش همچنین 
ب��ر این باور اس��ت: آنچ��ه که ما 
انتظ��ار داریم بو کنی��م، اثر بزرگی 
ب��ر بویی ک��ه واقعا به مش��اممان 
می رس��د، دارد.هیرش گفت: تصوری که فرد از یک بو دارد، بر 
دوست داشتن آن و چگونگی درک این بو توسط وی تاثیرگذار 
است. بنابراین، بیرون رفتن در فصل زمستان و عادت داشتن به 
بوییدن برف یا بلوط های موجود در آتش، بر تفسیر وی از بوها 

تأثیر می گذارد.
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آفتابی

امام علی)ع( : بر شما باد به ارتباط و 
بخشش و تالش با يكديگر و دورى 

گزيدن از جدايی و پشت كردن به 
يكديگر

اصفهان امروز: عبداهلل شعله دوست چند ساله 
ببر 178 کیلویی اس��ت که  با او میخوابد، بازی و 
دعوا می کند .عبداهلل شعله بهترین دوست و  پرستار 
تمام وقت  موالن  است، این اتفاق از زمانی شروع 
شد که سال ها قبل که این حیوان سه ماهه بود به 
مدرسه اسالمی اش هدیه داده شد.عبداهلل33 ساله 
به طور منظم با این ببر بزرگ در مدرسه ماالنگ 
در استان ش��رقی اندونزی می خوابد، بازی می 
کند و مبارزه می کند.این دو دوست آنقدر به هم 
نزدیک هستند که عبداهلل اغلب خوابیدن در کنار 
این گربه سان را به تخت خوابش ترجیح می دهد.
موالن در حال حاضر وزن 178کیلوگرم وزن  ، سه 
متر طول  و یک متر بلندی دارد .به دالیل امنیتی، 
زمانی که این دو دوست در کنار هم هستند بین 
آنها میله های فلزی  نصب می شود.موالن روزانه 
دوبار  6 کیلوگرم  مرغ یا گوشت بز تغذیه می کند.
طبق آمار جامع ترین مطالعه  تا کنون 373،000 
نفر توسط ببر بینسال های 1800 و 2009 کشته 

شده اند.

طرح تعویض گوش��ی های موبایل فرس��وده هر 
برندی با گوشی ایرانی اجرا می شود.

به گزارش مهر، مدیرفروش یک ش��رکت تولید 
کننده گوش��ی و تبلت ایران��ی از اجرای طرحی 
تعویض گوش��ی های موبایل فرسوده هر برندی 
با گوش��ی ایرانی خبر داد.میالد روشنی با اشاره به 
طرح تعویض گوش��ی های فرسوده اظهار داشت: 
گوشی های فرسوده هر برندی در صورت روشن 
نشدن تا سقف 2۵ هزار تومان و در صورت دیگر تا 
سقف 30 هزار تومان خریداری می شود.مدیرفروش 
ش��رکت ارتباط��ات ایرانی��ان ارون��د تولیدکننده 
گوشی های ایرانی دیمو افزود: طرح جایگزینی این 
گوشی ها از سوی این شرکت از روز 30 بهمن در 
تمامی بازارهای تلفن همراه کشور اجرا می شود و در 
مقابل این طرح گوشی های آبشار 1 و 2 به کاربران 
تحویل داده می شود.روشنی با اشاره به توضیح طرح 
تعویض گوشی های فرسوده گفت: چنانچه کاربران 
یک گوشی خراب را به فروشندگان محصوالت 
دیمو تحویل دهند، در صورتی که گوش��ی قابل 
روشن شدن باش��د، 30 هزار تومان و در صورتی  
که کاماًل خراب باشد مبلغ 2۵ هزار تومان در خرید 

گوشی دیمو به آنها تخفیف داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: در واقع برنامه این شرکت یک 
طرح جایگزین اس��ت که تنها شامل خرید یکی 
از انواع گوش��ی های تولید این شرکت موسوم به 
مدل آبشار 1 و آبشار 2 با قیمت 10۵ هزار تومان 
می شود.گفتنی است، گوشی های آبشار 1 و آبشار 
2  دارای ویژگی هایی چون دو سیمکارت همزمان 
فعال، نمایشگر 2.8 اینچی لمسی، بلوتوث و رادیو، 
ارتقا حافظه داخلی توسط مموری کارت و دوربین با 

وضوح باال هستند.

محققان ژاپنی موفق به ساخت نانوجاذبی شدند که 
عالوه بر آنکه آلودگی های نفتی را از آب جدا می کند، 
قادر است گازهایی نظیر دی اکسید کربن را نیز جذب 
کند.به گزارش مهر، پژوهشگران مؤسسه ملی علوم 
مواد )NIMS( موفق به ساخت جاذب نفت با کارایی 
باال شدند. این ماده که با هزینه بسیار کم تولید شده 
می تواند آلودگی های نفتی را از آب پاک کند. معمواًل 
در فرآیند استخراج نفت، مقادیر زیادی آب نیاز است 
که این آب در اثر مجاورت با نفت آلوده می شود. با این 
ماده می توان آب آلوده شده در سکوهای استخراج 
نفت را با هزینه پایین و صرف انرژی کم پاک سازی 
کرد.این گروه تحقیقاتی با استفاده از مواد پلیمری 
رایج مورد استفاده در صنعت، جاذب متخلخلی تولید 
کردند که ابعاد حفره های آن تقریبًا 10 نانومتر است. 
انگیزه آنها برای س��اخت این جاذب، محافظت از 
محیط  زیست به دلیل رهایش آب آلوده به نفت بود. 
با روش های فعلی نمی توان به صورت کنترل شده 
روی پلیمرها تخلخل نانومقیاس ایجاد کرد همین 
موضوع به  عنوان چالش و سدی برای تولید جاذب با 

کارایی باال بوده است.

شماره تماس گروه چهلستون
132 داخـلـــی   6293750

مرد  اندونزیایی
بهترین دوست ببر شد

طرح تعویض گوشی های موبایل فرسوده

گوشی های فرسوده خود را
با گوشی ایرانی تعویض کنید

جداسازی آلودگی های نفتی از 
آب با یک جاذب نانویی

6 انگل چندش آور دنیا

جنین های سه بعدی هم به بازار آمدند

تمایل 70 درصدی کاربران تلفن هوشمند 
برای خرید های اینترنتی

چرا هوای سرد و گرم بوهای متفاوتی دارند؟

از گوشه و کناردنیا بن بست شماره 20تازه ها

ایرانی می تواند
توسط مبتکر ایرانی طراحی شد

کنترل اتومبیل با سیستم ترمز 
ضدقفل خالشکن هوشمند 

مبتکر پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه 
سیستم ترمز ضدقفل خالشکن هوشمندی طراحی 
کرده است که ضمن کمک به حرکت مسیر خط 
مستقیم خودرو به هنگام ترمزهای ناگهانی، ضریب 
اطمینان ترمزهای معمولی کنونی را نیز باالتر برده 
اس��ت.به گزارش ایسنا ، مجید رستمی، طراح این 
سیس��تم در این باره اظهار کرد: از مزایای سیستم 
ترمز ضد قفل و خالشکن هوشمند در مقایسه با 
ترمزهای معمول��ی و ضدقفل کنونی می توان به 

پایین بودن هزینه آن و امنیت بیشتر اشاره کرد.
وی افزود: در ترمز ضد قفل خالشکن هوشمند از 
شکست خأل بوستر ترمز خودرو استفاده شده است 
که این شکست خأل توسط یک شیر برقی که مابین 
بوستر و منیفولد هوای موتور قرار گرفته است، ایجاد 
می شود.رستمی تصریح کرد: در این سیستم راننده با 
فشار پدال ترمز که سبب قفل شدن چرخ ها می شود، 
از طریق سنسور کیلومتر واقع بر روی گیربکس که 
توسط هرزگرد با چرخ های خودرو درگیر است، با 
ارسال پیام به مدار الکترونیکی هوشمند فرمان باز 
شدن شیرهای برقی مابین بوسترو موتور را صادر 
می کند. با این عمل، هوای جو به بوستر تزریق شده 
و باعث برهم خوردن تعادل فشار هوا درون بوستر و 
برگشت پدال ترمز زیر پای راننده به سمت باال و آزاد 
شدن لنت های ترمز از روی دیسک ها می شود.وی 
تصریح کرد: از آن جایی که این سیستم هر چهار 
چ��رخ خودرو را درگیر می کند، این امر موجب باال 

رفتن ضریب اطمینان ترمز خودرو می شود.

دوربی��ن گوگل تصاویر متناقض و عجیبی از یک ش��یء بزرگ را بر روی 
سطح ماه رصد کرده است.به گزارش ایسنا، این شی مثلثی دارای ردیف هایی 
از هفت نقطه  نورمانند در طول لبه  است که به یک پایگاه یا کشتی فضایی 
بیگانه مرتبط شده اند.شیء دو وجهی و مثلثی روی سطح ماه در یک ویدیوی 
جدید به رس��انه ها ارسال شد.این ش��یء غول پیکر که اندازه آن 12۵ در 90 
متر گزارش شده، مانند لبه هدایت کننده یک کشتی فضایی مثلثی بزرگ به 
نظر می رسد و از هر هواپیمای ساخته شده روی زمین بزرگ تر است.به نظر 
می رس��د، اشکال دورانی و دارای فضابندی منظم هفت نقطه موجود روی این شیء کاماًل مثلثی، به طور هوشمندانه ای طراحی 
شده اند.گفته می شود، تا به امروز هیچ جرم دیگری کشف نشده که با این شیء یا هر شیء موجود روی سطح سیاره دیگری که 

توسط ماهواره ها یا کاوشگرها تفحص شده ، مطابقت داشته باشد.

گوگل یک شیء عجیب روی سطح ماه پیدا کرد

دق��ت کنید دودکش ها باید از جنس ورق های فلزی ضد زنگ و گالوانیزه باش��د از لوله های قابل انعطاف 
)خرطومی یا آکاردئونی( استفاده نکنید. زیرا ابتدا و انتهای آن محکم نمی شود و به راحتی از دریچه دیواری 

خارج یا پاره می شود این اتفاق ممکن است نیمه های شب رخ داده حادثه گاز زدگی ایجاد کند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 E4 1- موضوع مناقصه: احداث یک باب س��اختمان پست امداد و پشتیبانی تیپ
به مساحت تقریبی 230 مترمربع با بالکن، محوطه سازی اداری به مساحت تقریبی 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

500 مترمربع ، حصار محوطه شامل دیوار ساده یک طرف نما به طول تقریبی 76 متر و دیوار نرده 
به طول تقریبی 34 متر در گز شاهین شهر از توابع اصفهان.

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
3- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 14 بهمن 1392

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 57/000/000 ریال )پنجاه و هفت میلیون ریال( 
کد فراخوان: 1348613

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز 
استان اصفهان به آدرس: www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن های 

5-6271031-0311 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

شرکت ملی
 گاز ایران 
شرکت گاز 

استان اصفهان
)سهامی خاص(

نوبت دوم

12537/م الف

قبل از غلط گیری: روز فوق دیپلماسی
بعلد از غلط گیری : روز موفق دیپلماسی 

)آفتاب یزد(
قبل از غلط گیری: سردرگمی رایانه ها

بعد از غلط گیری : س��ردرگمی یارانه ها 
)اصفهان امروز(

قبلل از غلط گیری: بای��د افراطیون را رد 
کنیم

بعد از غلط گیری : باید افراطیون را طرد 
کنیم )اسرار(

قبل از غلط گیری: میز من به تحریم  های 
جدید نمی رسد

بعد از غلط گیلری: تحریم های جدیدبه 
میز من نمی رسد )اعتماد(

قبل از غلط گیری: تردیدها رفتند
بعلد از غللط گیلری: تحریم ه��ا رفتند 

)قانون(
قبلل از غللط گیری: جن��گ پنهان ۱۳۴ 

کشور در آمریکا
بعد از غلط گیری: جنگ پنهان آمریکا در 

۱۳۴ کشور )همشهری(

 جنگ پنهان 134 کشور 
در آمریکا

در این ستون قصد داریم میرزا غلط گیر
به مطالع��ه تیترهای به 
ظاهر غلط گیری ش��ده روزنامه های سراسری 
بپردازی��م. نویس��نده ح��دس می زن��د قبل از 

غلط گیری مطالب به صورت زیر بوده است.

شیرین بیان


