
 رئیس شللورای اسللامی شهر 
اصفهللان در جلسلله ایللن هفته 
شللورا به تصویب قوانین جدید 
راهنمایی و رانندگی اشللاره کرد 
و گفت: در موضوع سللرویس 
مدارس قوانین جدید راهنمایی 

و رانندگی در کانشهرها عملی و اجرایی نبوده و در صورت لزوم یک 
طرح دو فوریتی برای تأخیر در اجرای...

 تمام شللدن اسللکناس بسیاری 
از خودپردازهای استان اصفهان 
ناشی از ضعف مدیریت بوده و 
جریمه های سنگین تراکنش های 
ناموفق بللرای بانک هللا در راه 
است. ناظر پولی بانک مرکزی در 

بانک های استان اصفهان نخستین دلیل افزایش مراجعه به خودپردازها را 
پشت سرهم افتادن چند روز تعطیات می داند و می گوید: درست در 

زمانی که برنامه ریزی بانک ها برای...

قوانین جدید راهنمایی و رانندگی 
غیرقابل اجراست

جریمه سنگین بانک مرکزی 
در انتظار خودپردازهای اصفهان

صفـحهصفـحه
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پس از مهلتی یک ماهه؛ 
سپاه علیه گروهک تروریستی پژاک 
به پا می خیزد
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     اقتصاد/ صفحه 3

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

سه چهارم مساحت شهرک های 
صنعتی اصفهان خالی است

صفحه3

رؤسللای  گردهمایی  نخسللتین 
هیأت دو و میدانی شهرستان های 
اصفهان بللا حضور سرپرسللت 
فدراسیون و رؤسای هیأت های 
شهرسللتان و در غیاب مسئولین 
 اداره کل تربیت بدنی استان برگزار 

شد. در این نشست سرپرست فدراسیون دوومیدانی با اشاره به حضور 
باشگاه های موفق اصفهانی و حضور قهرمانان و مدال آوران دو و میدانی 

در این شهر، از اصفهان به عنوان لیدر...

سرپرست فدراسیون دو و میدانی:
اصفهان، لیدر دو و میدانی ایران است

    جامعه/ صفحه 4

نمی دانم مافیای ارز چیست
بهمنی: نفت را 20 دالر باالتر 
از بودجه می فروشیم

    ورزش/ صفحه 7

احداث بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدي كشور

 در اصفهان
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان با تأکید 
بر لزوم اسللتفاده از انرژي هاي پاك در تولید برق 
از احداث نیروگاه خورشیدي فتوولتاییک در آینده 
نزدیک در کانشهر اصفهان خبر داد و خاطر نشان 
کرد: این مهم در راسللتاي اجراي برنامه اصفهان 
۹۵ محقق خواهد شللد. محسن رنجبر با تأکید بر 
ایللن که این نیروگاه ظرفیت تولید ۱۰۰ کیلووات 
 برق را دارد، اضافه کرد: این نیروگاه با اسللتفاده از 
سلللول هاي فوتوولتاییک انرژي خورشللیدي را 
جذب و به طور مستقیم به انرژي الکتریکي تبدیل 

خواهد کرد.
وي احداث نیروگاه خورشیدي فوتوولتاییک با این 
توان را در ایران منحصر به فرد خواند و ادامه داد: 
استفاده از سلول هاي فتوولتاییک در کشور تاکنون 
در حد محدود بوده است و تولید این میزان برق 
از این طریق گامي مؤثر در اسللتفاده بهینه از منابع 
تجدیدپذیر خواهد بود. معاون خدمات شللهري 
شهرداري یادآور شد: طبق برنامه ریزي هاي انجام 
شده قرار است این نیروگاه به شبکه سراسري برق 
متصل شللود از این رو با همکاري شرکت توزیع 
برق اماکني که امکانات الزم و مناسللب براي این 
اتصال را فراهم مي کند در شرق اصفهان پیشنهاد 

شده است.
محمود عضدي کارشناس معاونت خدمات شهري 
شللهرداري نیز در خصوص انللواع نیروگاه هاي 
خورشیدي گفت: در دنیا نیروگاه هاي خورشیدي 
به دو دسللته نیروگاه هاي حرارتي خورشیدي و 
نیروگاه هاي فتوولتاییک تقسللیم بندي مي شوند 
که در نوع حرارتي با گرم شللدن سیال و به کمک 
توربین بخللار، برق تولید مي شللود ولي در نوع 
فتوولتاییک سلول هاي خورشیدي به طور مستقیم 
انرژي خورشللیدي را به برق تبدیل مي کنند. وي 
خاطر نشان کرد: این نیروگاه بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدي کشللور خواهد بود که از سلول هاي 

رنافتوولتاییک در تولید برق استفاده مي کند.
 ای

س:
عک
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طرح هاي آمریکا براي دوران پس از خروج از افغانستان؛
تالش براي حضور نظامي دائمي 

در آسیاي میانه و قفقاز
برخللی گزارش هللا و شللواهد موجود 
حکایت از برنامه های گسترده آمریکا برای 
حضوری پر رنگ تر در منطقه آسیای میانه 
و قفقاز دارد. به گزارش ایرنا، در هفته های 
اخیر، اخبللار و گزارش هللای گوناگونی 
از تدارکات وسللیع آمریکا برای گسترش 
حوزه نفوذ در منطقه آسیای میانه و قفقاز 
منتشر شده و بسیاری از تحلیل گران نسبت 
به طرح های اغلب نظامی کاخ سفید برای 
حضور دائمی و در نتیجه بی ثباتی بیشتر در 

این منطقه هشدار داده اند. 
به باور تحلیل گران و ناظران آگاه، همزمان 
با برخی زمزمه ها درباره خروج آمریکا از 
صحنه بحران زده افغانسللتان، گمانه  های 
فراوانی در مورد طرح های واشنگتن برای 
اسللتفاده از ظرفیت بالقوه و بالفعل حوزه 
آسللیای میانه و قفقاز به عنوان حوزه های 
جدید استقرار نیروهای نظامی خارج شده 

این کشور از افغانستان مطرح شده است. 
آمریکایی ها بللرای اجرای ایللن راهبرد، 
همزمان با بزرگنمایللی تهدیدات طالبان، 
خطرات ناشللی از خروج نیروهای نظامی 
خود از افغانستان را در محیط امنیتی پیرامون 
این کشور برجسته کرده و آن را زمینه ای 
مهللم در ایجاد بی ثباتی و آشللوب برای 
 کشللورهای اغلب ضعیف و آسیب پذیر
حوزه آسللیای میانه و قفقاز تداعی و القاء 
کرده اند. در این میان، آمریکا در چارچوب 
راهبرد مورد نظر بر آن است تا زیر پوشش 
برناملله  هایی چون مبارزه با تروریسللم و 
افللراط  گرایی به بسللط حضللور خود در 
آسیای مرکزی و قفقاز اقدام کرده و در این 
راستا پایگاه های نظامی متعددی را در این 
منطقه مستقر سازد.  بر اساس برنامه های 
اعام شده توسللط مقامات نظامی غربی، 
قرار اسللت تا سال 2۰۱4 نظامیان خارجی 
قلمرو افغانستان را ترك کنند. پیش  بینی ها 
در مورد اوضاع افغانسللتان بعد از خروج 
نظامیان غربی مختلف است و نظر غالب 
آن است که ناآرامی ها ادامه  و به کشورهای 

همسایه سرایت خواهند کرد. 
با این بهانه است که بسیاری از کارشناسان 
مسائل منطقه، خروج آمریکا از افغانستان را 
در اصل جابه جایی نیروهای این کشور از 
افغانستان به آسیای مرکزی تعبیر و تفسیر 

می کنند؛ طرحی که نشانه ها و زمینه های 
مهم آن از چندی پیش آشکار شده است. 

در ماه اگوسللت سللال 2۰۱۰ برنامه های 
آمریکا مبنی بر تأسیس پایگاه های نظامی 
در پنج کشور آسیای مرکزی افشا شد، نهاد 
مبارزه با مواد مخدر وابسللته به فرماندهی 
مرکزی آمریکا اعام کرد که برای تأسیس 
مرکز نظامی- آموزشی در مرکز استان اوش 
)قرقیزستان( و قرتاغ )تاجیکستان(، پایگاه 
چرخبال ها در حومه آلماتی )قزاقسللتان(، 
بازسللازی و تجهیز گذرگاه هللای مرزی 
 در ازبکسللتان، ترکمنسللتان و قرقیزستان
4۰ میلیون دالر اختصاص داده است. البته 
به موازات این برنامه ها، آمریکا کمک های 
مالی مختلفی در اختیار این کشورها قرار 
داده و می دهد تا به هر شکل ممکن آنها را 
به همکاری  با خود متمایل و از این طریق 
از نفوذ رقبای خود، قبل از همه روسللیه و 

چین بر این کشورها، بکاهد. 
در مجموع آمریکا با خروج از افغانستان، 
موقعیت خود را در منطقه آسیای مرکزی 
توسعه خواهد بخشید، زیرا با همه کشورها 
برنامه هایی را در جهت مبارزه با تروریسم 
و افراط گرایی تهیه و تصویب کرده و موفق 
به تأسیس پایگاه  های نظامی خود نیز شده 
اسللت. با این حال، به نظر می رسللد این 
جابه جایی نظامی از افغانستان و به تبع آن، 
گسترش حضور نظامی آمریکا در آسیای 
میانه و قفقاز به نتیجه ای غیر از بی ثباتی 
بیشتر و افزایش خشونت ها در این منطقه 
نخواهد انجامید؛ این هشداری است که از 
سوی بسیاری از کارشناسان منطقه و غربی 

مطرح شده است. 
آندرانیک درنکیان با اشللاره به این که در 
آمریکا گروه هایی وجود دارند که به دنبال 
ایجاد مراکز جدید نظامی در آسیای مرکزی 
هستند، این موضوع را به دلیل ایجاد بی ثباتی 

بلندمدت در منطقه نگران کننده دانست. 
وی بر این عقیده است که برخی از کشورها 
برای تأمین منافع ژئوپلتیکی و ژئواقتصادی 
خود در ابتللدا از احتمال بروز چالش ها و 
تهدیدهایی در منطقه سللخن می گویند و 
سپس خودشان این چالش ها و تهدید ها را 
ایجاد کرده و اعام می کنند که قصد داریم 

با حضور در منطقه از شما دفاع کنیم!

خبر

رئیللس کل بانک مرکزی با بیللان اینکه نمی دانم 
مافیای بازار ارز چیسللت، گفت: از ابتدای سللال 
جللاری تاکنون درآمدهای ارزی کشللور بسللیار 
بیشللتر از مصارف ارزی بوده است، بنابراین ارز 
مازاد داریم و اگر الزم باشللد به راحتی وارد بازار 

می کنیم.
محمود بهمنی در گفتگو با مهللر در مورد برنامه 
بعدی بانک مرکزی در راسللتای اجرای سیاست 
یکسان سللازی نرخ ارز در کشللور گفت: برنامه 

سیاسللت ارزی که بانک مرکللزی در پیش گرفته 
است، به خوبی پیش می رود اما گاهی به یکباره 
سللفته بازان ارز وارد بازار می شللوند. رئیس کل 
بانللک مرکزی با بیللان اینکه به تمللام واحدهای 
بانکی و صرافی ها اعام کللرده ایم که ارز مورد 
نیاز متقاضیان واقعی ارز و واردکنندگان را تأمین 
کنند، تصریح کرد: یکسللری از نیازهای بازار ارز 
غیرواقعی است، اما بانک مرکزی تعهد و تضمینی 
در قبال تأمین و تهیه نیازهای غیرواقعی ارز ندارد. 
وی ادامه داد: بانک مرکزی قابلیت تأمین ارز مورد 
نیاز فردی که کاال را به صورت قاچاق وارد کشور 
می کند، ندارد، اما اگر کسللی بخواهد به صورت 
قانونی عمللل کند، ارز مورد نیاز خللود را تأمین 
خواهللد کرد، هر میزان کاال که به صورت قاچاق 
وارد کشور می شود، معادل آن ارز از کشور خارج 

می شود.
بهمنی با اشاره به اینکه گاهی هجوم های خاصی 
وارد بازار ارز می شللود، اما بانک مرکزی مطمئن 
اسللت روند قیمت ها که به این روش افزایشللی 
شده اسللت، کاهش خواهند یافت، تصریح کرد: 
بانللک مرکزی به محض اینکه احسللاس کند که 
قصد دارند بازار ارز را متأثر کنند، به شللدت وارد 

عمل می شود.
این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سئوال 
که آیا این افراد گروه های مافیایی بازار ارز هستند، 
اظهار داشت: نمی دانم مافیای بازار ارز چیست، اما 
این افراد تقاضا را به صورت کاذب باال می برند، 
بانک مرکزی تماشا می کند اما ناگهان قیمت را به 
شدت کاهش می دهیم و به طور حتم افرادی که 

بازار سازی کردند، ضرر خواهند کرد.
به بانک ها مراجعه کنید

رئیس کل بانک مرکزی به متقاضیان بازار ارز توصیه 
کرد که برای تأمین نیازهای واقعی ارز به بانک ها 
مراجعلله کنید، ارز مورد نیللاز در اختیار آنها قرار 
می گیرد، صرافی هایی را برای این کار اختصاص 
داده ایم، بانک مرکزی حامی صرافی هایی اسللت 
که قانونی و با مجوز عمل می کنند. وی با تأکید 
بر اینکه هیچگونه نگرانی از تأمین نیاز واقعی بازار 
ارز نداریم، بیان کرد: هم اکنون هر بشکه نفت را 
2۰ دالر باالتللر از بودجه می فروشللیم، از ابتدای 
سللال جاری تاکنون هم درآمدهای ارزی کشللور 
بسیار بیشتر از مصارف ارزی بوده است، بنابراین 
 ارز مازاد داریم و اگر الزم باشد به راحتی وارد بازار 

می کنیم.

نمی دانم مافیای ارز چیست

بهمنی: نفت را 20 دالر باالتر 
از بودجه می فروشیم

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

مبارز لیبیایی از شکنجه خود توسط سیا 
پرده برداشت

عبدالحکیم بلحاج یکی از فرماندهان نظامی انقابیون لیبی که چند سال پیش 
توسللط مأمورین و جاسوسان سازمان سیا با ادعای ارتباط با القاعده دستگیر و 
شکنجه شده بود، اعام کرد: قصد انتقامجویی ندارم ولی ممکن است اقدامی 
قانونی بر ضد واشنگتن انجام دهم. به گزارش ایرنا، بلحاج که توسط جاسوسان 
سللیا تحویل رژیم قذافی شده بود، در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال 
آمریکا از شللکنجه گری سازمان سیا پرده برداشت. بلحاج با سابقه حضور در 
افغانستان هنگام اشغال این کشور توسط شللوروی سابق، یکی از بنیانگذاران 
سازمان گروه مبارزه اسامی لیبی بود که بر ضد حکومت قذافی مبارزه می کرد، 
اما آمریکا نام این سازمان را در فهرست تروریستی خود قرار داد. وی که سال 
2۰۰4 در مالزی به دست مأموران سیا دستگیر شد، در مصاحبه با وال استریت 
ژورنال گفت: مأموران سیا با انتقال من به تایلند، بارها به شکنجه متوسل شدند. 
با دستان بسته من را از سقف آویزان کردند و شکنجه ها را با ریختن آب سرد و 
یخ ادامه می دادند. سیا پس از مدت ها شکنجه گری با اعام بی گناهی بلحاج، 
وی را تحویل رژیم قذافی داد که شش سال نیز در زندان ابوسلیم طرابلس )سه 
سللال آن انفرادی( حبس شد تا اینکه در سال 2۰۱۰ رهایی یافت. رژیم قذافی 
حتی همسر باردار بلحاج را دو ماه در لیبی به زندان انداخت.  برپایه این گزارش، 

مقامات آمریکایی اکنون اطمینان دارند که بلحاج رابطه ای با القاعده ندارد.

استقرار سیستم راداری ناتو در ترکیه
ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ائتاف سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( 
به لحاظ ژئوپلتیک برای این ائتاف از اهمیت بسزایی برخوردار است. وزارت 
امور خارجه ترکیه اعام کرد: این کشور قرار است یک سیستم رادار پیش هشدار 
دهنده ناتو را به عنوان بخشللی از سیستم دفاعی پیشرفته این ائتاف غربی در 
خاك خود مسللتقر کند. به گزارش ایسللنا، ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ 
ائتاف سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( به لحاظ ژئوپلتیک برای این ائتاف از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. ترکیه در دوران جنگ سرد نقش مهمی ایفا کرد. با 
این حال ارزش این کشور برای ناتو با توجه به اوضاع اخیر خاورمیانه افزایش یافته 
است. نوامبر سال گذشته سران ناتو تصمیم گرفتند سامانه دفاعی ضد موشکی 
خود را گسللترش دهند. سللخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعام کرد: این 
ائتاف تصمیم دارد سیستم دفاعی جدیدی برای مقابله با موشک های بالستیک 
ایجاد کند و کار بر روی این طرح به آخرین مراحل رسیده است. این سخنگو در 
بیانیه ای اعام کرد: انتظار می رود سیستم رادار پیش هشدار دهنده که توسط آمریکا 
برای ناتو تهیه شده است، در کشورمان نصب شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
استقرار این رادار در ترکیه همکاری هرچه بیشتر کشورمان با سامانه دفاعی در 
چارچوب مفاهیم استراتژیک جدید ناتو را نشان می دهد. این اقدام ظرفیت دفاعی 
ناتو را افزایش می دهد و نیز بر توانایی های دفاعی ما تأثیر دارد. این سخنگو از ارائه 
جزئیات بیشتر خودداری کرد. در سال های گذشته ترکیه به دنبال افزایش روابط 
با کشورهای مختلفی از جمله کشورهای شوروی سابق و نیز کشورهای مسلمان 
در خاورمیانه از جمله ایران بوده اسللت. از سوی دیگر استانبول به دنبال بهبود 
سیاست های خارجی خود در قبال غرب است. فرستاده روسیه در ناتو اعام کرد: 
این سیستم راداری در ترکیه امنیت روسیه را به مخاطره نمی اندازد اما آمریکا را در 
خصوص تعهدات خود در مورد سامانه دفاع موشکی متهم کرد. مسکو اعام کرد: 
سامانه دفاع ضد موشکی ناتو می تواند تهدیدی برای روسیه به شمار آید. زیرا این 

سامانه می تواند امنیت مواضع هسته ای روسیه را به خطر بیاندازد. 

پس از مهلتی یک ماهه؛ 
سپاه علیه گروهک تروریستی پژاک 

به پا می خیزد
پس از مهلتی یک ماهه به گروهک تروریسللتی پژاك، نیروی زمینی سپاه 

عملیات را بر ضد این گروهک از سر گرفت. 
پس از این مهلت یک ماهه در ماه مبارك رمضان برای عقب نشینی اشرار 
و تروریسللت های این گروهک از مناطق مرزی شللمال غرب کشور، به 
دلیللل عدم رعایت این مهلت، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشللهداء)ع( 
نیروی زمینی سللپاه عملیات جدیدی را آغاز کردند. به گزارش سپاه نیوز، 
این گزارش می افزاید: این عملیات با هدف پاکسازی مناطق آلوده مرزی 
شمال غرب کشور و عقب راندن گروهک  تروریستی پژاك از ارتفاعات 
منطقه عمومی سردشللت آغاز و تاکنون ضربات سنگینی به این گروهک 
وارد شللده اسللت. در این گزارش تأکید شده است: عملیات تا پاکسازی 
کامل مناطق مرزی از لوث وجود ضد انقاب، اشللرار و تروریسللت ها و 
تأمین امنیت پایدار و کامل و رفع موانع توسللعه و پیشللرفت منطقه ادامه 
خواهد داشت. در این گزارش آمده است: آمار تلفات وارده به ضد انقاب 

و گروهک تروریستی پژاك در ادامه اعام خواهد شد.

خط هوایی تهران - شانگهای برقرار شد
با فرود نخستین هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در فرودگاه 
»پودونگ«، خط هوایی تهران - شانگهای از دیروز به طور رسمی برقرار 

شد.  
بلله گللزارش ایرنا، این پرواز در روزهای دوشللنبه و جمعلله هر هفته با 
هواپیماهللای بوئینللگ 747 و ایرباس 3۱۰ از تهران انجام می شللود و 
یللک روز بعد شللانگهای را به مقصد تهران ترك خواهد کرد. حسللین 
حسللینی مدیر امور بازرگانی و بین الملل شرکت ماهان که به شانگهای 
سللفر کرده اسللت، به ایرنا گفت: هواپیمایی ماهان در راستای گسترش 
 شللبکه پروازی خود، مسیر مسللتقیم تهران به شانگهای را از دیروز دایر 

کرده است.  
وی افزود: با توجه به پتانسیل و استقبال قابل توجه مسافران، تعداد پروازها 
در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.  حسللینی اضافه کرد: دانشجویان 
ایرانی شللاغل به تحصیل در کشللور چین از تخفیف دانشللجویی برای 
استفاده از خط پروازی تهران - شانگهای بهره مند خواهند شد. شرکت 
هواپیمایی ماهان پروازهای مسللتقیمی از تهران به نقاط مختلف جهان از 
 جمله شرق و جنوب شرق آسیا مانند گوانگ جو - کواالالمپور - بانکوك

و دهلی نو دارد.

محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان- امور پیمانها
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه 1390/6/16

مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 1390/06/17 تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1390/6/28 و زمان بازگشایي روز سه شنبه مورخ 1390/6/29 ساعت8:30 صبح محل سالن جلسات اداره 
کل مي باشد.

محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان
سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزي شعبه سازمان جهاد کشاورزي به نام اداره کل منابع 

طبیعي و  آبخیزداري استان اصفهان
فرم بازدید از محل اجرا الزاماً بایستي توسط اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

با توجه به اینکه دامنه مناسب ترین قیمت هاي پیشنهادي براساس بخشنامه شماره 100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام مي گیرد ضریب اهمیت مناقصه t=1/1 مي باشد.
هزینه آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد.

حداقل رتبه مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد )ریال(مبناي برآوردمدت انجام کارمحل انجام کارموضوع مناقصه
مورد نیاز

فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي و 10 ماهشهرستان نائیناجراي بند خاکي حوضه آبخیز سپرو
5 آب1/777/756/44611/833/269تأسیسات مکانیکي سال 88

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیک حوضه 
آبخیز هندوکش

شهرستان 
5 آب2/292/712/37613/378/137فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهفریدن

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیک حوضه 
آبخیز حاجیله

شهرستان 
5 آب1/719/496/57211/658/490فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهگلپایگان

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیک حوضه 
آبخیز قلعه قدم

شهرستان 
5 آب2/299/974/87713/399/925فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهسمیرم

اجراي بندهاي سنگ و سیمان حوضه آبخیز 
علي  آباد

شهرستان 
5 آب1/835/978/52412/007/936فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهچادگان

شهرستان خورو اجراي بند سنگ و سیمان حوضه آبخیز خنج
فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي و 10 ماهبیابانک

5 آب1/885/987/79212/157/963تأسیسات مکانیکي سال 88

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیک حوضه 
آبخیز تجره

شهرستان 
5 آب1/718/700/61511/656/102فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهکاشان

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیک حوضه 
آبخیز سکان

شهرستان 
5 آب992/979/1039/464/896فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهفریدونشهر

شهرستان اجراي طرح بیولوژیک حوضه آبخیز علي آباد
5 کشاورزي879/021/5938/895/108فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 788 ماهچادگان

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان

م الف/ 8178 روابط عمومي اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
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 ناهید شفیعی
 تمام شللدن اسکناس بسللیاری از خودپردازهای استان 
اصفهان ناشللی از ضعف مدیریت بللوده و جریمه های 
سنگین تراکنش های ناموفق برای بانک ها در راه است.
واریز یارانه، خودپردازها را از نفس انداخت

ناظر پولی بانک مرکزی در بانک های اسللتان اصفهان 
نخسللتین دلیل افزایش مراجعه به خودپردازها را پشت 
سللرهم افتادن چند روز تعطیات می داند و می گوید: 

 درست در زمانی که برنامه ریزی بانک ها برای پول گذاری
در دسللتگاه های ATM انجام شده بود یعنی در پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه خبر واریز یارانه های نقدی 

اعام شد.
رضا حواس بیگی با اشللاره بلله افزایش آمار مراجعه به 
خودپردازهللا در هر مرحله از واریز یارانه سرپرسللتان 
خانوار گفت: برنامه ریزی بانک ها تنها برای تعطیات 
عیللد فطر بود وگرنه نقدینگی  بیشللتری برای روزهای 

تعطیل آماده می کردند.
وی با وجود انتقاد بعضی از شللهروندان به تمام شللدن 
اسللکناس های برخللی خودپردازها در روز نخسللت 
تعطیات گفت: وجللود نقص فنی یا اتمام نقدینگی را 
در برخی از دستگاه ها رد نمی کنم اما این نارسایی ها 
به صورت گسللترده و در تمام بانک های سطح شهر و 

استان اصفهان رخ نداده است.
اطالعات در دسترس نیست

 حواس بیگی درخصوص میزان مراجعه به این دستگاه ها

در مقایسه با آمادگی بانک ها گفت: چنین اطاعاتی در 
دسترس نیست چون باید از مجموع آمار و ارقام شعب 

گوناگون به دست آید.
به گفته وی هر بانک براسللاس موقعیت شعب و تعداد 
دستگاه های ATM خود قبل از تعطیات درخواست 
اسللکناس می کنللد و هیللچ محدودیتی بللرای توزیع 
رقم های درخواسللتی آنها وجود ندارد اما در روزهای 
تعطیات امکان تزریق نقدینگی به شعب وجود ندارد.

ناظر پولی بانک مرکزی در بانک های استان می گوید: 
برای پول رسللانی به بانک ها، در کنار نیروهای امنیتی، 
پرسنل زیادی باید به کارگرفته شوند که امکان گردآوری 
آنهللا در تعطیات وجود ندارد با این حال در تعطیات 
عیللد فطر به دلیل کمبود اسللکناس در شللعب مجبور 

شدیم این کار را به صورت محدود انجام دهیم.
توزیع 150 میلیارد ریال پول بین بانک ها 

وی از توزیع ۱۵۰ میلیارد ریال اسکناس بین بانک های 
اسللتان در اواسط هفته گذشللته خبر داد و گفت: برای 
این که موجودی خودپردازها دیرتر تمام شود و بتوانند 
مدت بیشللتری پاسللخگوی مراجعات باشند2۰ میلیارد 
ریال اسکناس درشللت ۱۰ هزار تومانی و ۱۵۰ میلیارد 
ریال چک پول ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی در دسللتگاه ها 
قرار گرفت با این وجود واریز پیش بینی نشللده یارانه 

نقدی همه برنامه ریزی ها را به هم ریخت.
حللواس بیگللی بیشللتر مراجعات مللردم به 
خودپردازهللا در تعطیات گذشللته را برای 
دریافت یارانه دانست و گفت: اگر این شرایط 
پیش نیامده بود بانک ها هیچ محدودیتی برای 
سللرویس دهی در سه روز آخر هفته گذشته 
نداشللتند. از سللوی دیگر علیرضللا آزادگان، 
کارشللناس مسائل پولی و بانکی می گوید: در 
روزهللای پیک مراجعه بلله خودپردازها، حتی 
الزم است دستگاه ها تا چهار مرتبه پول گذاری 
شوند.دبیر سابق شورای هماهنگی، بانک های 
شللعبی که در مراکز عمده خریللد و فروش و 
 رفت و آمد قرار دارند را موظف به برنامه ریزی
برای ارائه سللرویس به مشتریان شبکه شتاب 
دانست و گفت: شعبی که محدوده میدان امام، 
انقاب یا خیابان حکیللم نظامی یا مکان های 
شلللوغ دیگر قرار دارند باید در هر شللرایطی 

پاسخگوی مراجعان باشند.
بانک های حاشیه شهر صرفه اقتصادی ندارند 
بلله گفته وی در مناطق پرجمعیت و محروم تر اصفهان 
مانند زینبیلله، افراد زیادی برای برداشللت وجه نقد به 
بانک هللا مراجعه می کننللد و تعداد شللعب بانک ها 
پاسللخگوی حجم مراجعان نیسللت در حالللی که این 
محات از نظر تجاری قوی نیسللتند و ادامه فعالیت به 

صاح و صرفه اقتصادی بانک ها نمی باشد.
آزادگان تعطیلی این شعب را باعث انتقال بار مراجعان 
به شعب و دسللتگاه های  ATMاطراف آن دانست و 
گفت: عللاوه بر این در روزهللای تعطیات، مردم در 
منازل خود هسللتند و برای خریدهای کوچک خود به 

پول نیاز دارند.
وی در شرایط عادی ۹۰ درصد مبادالت را الکترونیک 
اعام کرد و گفت: هنگامی که مصرف نقدینگی افزایش 

می یابد مثللل روزهای تعطیل، حجللم مبادالت نقدی 
تللا 2۰ درصد هم می رسللد و در نتیجلله به بانک ها و 
دسللتگاه های خودپرداز برای تأمین این نقدینگی فشار 
می آید. این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به 
تعریف پسللت های صندوقدار، تحویلدار و خزانه دار 
در هر یک از شللعب بانک هللا گفت: این افراد موظف 
بلله کنترل دسللتگاه های ATM و تأمین موجودی آن 
هسللتند، بنابراین شللرایط جدید یا پیش بینی نشده ای 
 بلله وجللود نیامده اسللت کلله از عهده کنتللرل اوضاع 

برنیایند.
مشکل، ضعف مدیریت است

وی موضوع تمام شدن موجودی بسیاری از خودپردازها 
در روز نخسللت تعطیات را رد کرد و گفت: این مشکل 
تنهللا در دسللتگاه های به وجود آمده که بللا نقص فنی، 
مکانیکی و نرم افزاری روبه رو شدند در غیر این صورت 
مشللکات احتمالی در سللرویس دهی 

خودپردازها به سرعت حل می شود.
آزادگان عللدم پول رسللانی به بانک ها 
را ناشللی از ضعف مدیریتی بیان کرد و 
گفت: بانک مرکزی بللرای هر تراکنش 
ناموفللق بانک ها به ویللژه در تعطیات 
جریمه هللای سللنگینی در نظللر گرفته 
و شللعبی که اواخر هفته گذشته خارج 
از سللرویس بوده اند بایللد منتظر اباغ 
این جریمه ها باشللند. وی عذر برخی 
شللعب برای تأمین موجللودی را قابل 
 قبول ندانسللت و گفت: سرویس دهی
در  و خودپلردازهایللشللان  بانلک هلا 
تعطیات، دسللتور صریح بانک مرکزی 
اسللت و هیچ بهانه ای بللرای انجام این 

مأموریت پذیرفتنی نخواهد بود.
ب��ه  نق��دی  مب��ادالت  از  گ��ذار  مرحل��ه  در 

الکترونیک
دبیر سللابق شورای هماهنگی بانک های استان اصفهان 
در پاسخ به این پرسللش که آیا برخی ناکارآمدی های 
بانکللداری الکترونیللک اعتماد مردم به آن را خدشلله 
دار نمللی کنللد گفللت: اکنون مللا در مرحله گللذار از 
بانکداری سللنتی به الکترونیک به سللر می بریم یعنی 
تعداد محللدودی ظرفیت برای خریدهللای الکترونیک 
و از طریللق پایانه هللای فللروش و شللبکه اینترنللت 
فراهم شللده اما هنوز سللهم این روش هللا در مجموع 
مبللادالت به رقم های اسللتاندار نرسللیده اسللت. وی 
همچنین اظهللار امیدواری کرد تا با رفللع موانع امنیتی 
و تشویق مردم، اسللتفاده از سامانه های الکترونیک در 
 مبللادالت تجللاری و عمومی به زودی جللای پول نقد 

را بگیرد.

 با واگذاری سه هزار و 87۰ هکتار زمین دولتی به سرمایه گذاران
اصفهانی، هنوز سه چهارم مساحت شهرك های صنعتی 
اسللتان خالی مانده است. مدیر عامل شرکت شهرك های 
صنعتی اسللتان اصفهان در نشستی خبری، این شرکت را 
زیر مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی 
ایران معرفی کللرد و گفت: در این حوزه دو وظیفه اصلی 
ما رسللیدگی و توسللعه صنایع کوچک یعنی واحدهایی 
اسللت که با کمتر از ۵۰ نفر نیرو مشللغول به کار هستند. 
مرتضی یزدخواسللتی حدود ۹2 درصد صنایع اصفهان را 
کوچک و متوسللط دانست و گفت: با توجه ویژه به ایجاد 
زیر سللاخت ها در شهرك ها و نواحی صنعتی امیدواریم 
وضعیت صنایع کوچک را ساماندهی و از تعطیلی یا کاهش 

فعالیت شان جلوگیری کنیم.
وی توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل زیرساخت های 
مورد نیاز در شهرك های صنعتی و رساندن وضعیت صنایع 
کوچک به استاندارهای زیست محیطی برای تبدیل شدن 
به صنعت سللبز را از مهم ترین برنامه های در دستور کار 
بیان کرد و گفت: برای فعال سازی شهرك های صنعتی در 
مناطق محروم به ویژه شرق اصفهان امسال قیمت واگذاری 
زمین را افزایش ندادیم از سوی دیگر به دنبال ایجاد مبلمان 
در شهرك ها هستیم که محوطه سازی، ایجاد ایستگاه های 
آتش نشانی، جدول بندی و فضای سبز را شامل می شود.

یزدخواستی براساس قانون برنامه پنجم، توسعه دستگاه های 
خدمللات رسللان را موظف بلله آوردن انشللعابات آب و 
بللرق و گاز تا درب واحدهای صنعتی دانسللت و گفت: 
بلله دلیل محدودیت های موجللود تفاهم نامه هایی با این 
شرکت های خدماتی امضا کرده ایم که این زیر ساخت ها 
را تا محل شللهرك و ناحیه صنعتی ایجاد کنند و ادامه کار 
در درون مجموعلله بلله عهده خودمان باشللد. مدیرعامل 

شرکت شهرك های صنعتی اسللتان از جذب سه میلیارد 
تومان بودجه برای گازرسانی به شهرك های صنعتی استان 
خبللر داد و گفت: این رقم از بودجه اختصاص یافته برای 
استان های دیگر بیشتر است، با این وجود تاش می کنیم 

سهممان را از بودجه های دولتی افزایش دهیم.
دوران دودکش ها گذشته است

وی از جذب نشدن 7۰ میلیارد ریال بودجه استانی شرکت 
در سللال گذشته اظهار تأسللف کرد و گفت: تصور ما بر 
این اسللت که امروز دوران دودکش ها سپری شده و باید 
برای سازگاری واحدها با محیط زیست، رفع آالیندگی از 

خطوط تولید و ایجاد صنایع سبز تاش کنیم.
این مقام مسللئول احداث تصفیلله خانه های فاضاب در 
شهرك های صنعتی را نیز با توجه به همین رویکرد عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر هفت شهرك صنعتی در استان 
اصفهللان تصفیه خانه فاضاب دارند. پللروژه احداث این 
تأسیسات در دو شللهرك دیگر نیز در حال انجام است و 
هفت تصفیه خانه در مرحله مطالعه و برنامه ریزی هستند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 22۰ میلیارد تومانی صورت 
گرفته برای احداث تصفیلله خانه های فاضاب گفت: با 
اضافه شللدن تأسیسات در دسللت احداث و مطالعه، رقم 
سللرمایه گذاری در این بخش به 64۰ میلیارد ریال خواهد 
رسید. به گفته یزدخواستی از سه هزار و 6۰۰ واحد فعال 
در شللهرك های صنعتی نزدیک به 42 درصد به شللبکه 
تصفیه فاضاب متصلند و اضافه شدن ۱7 تصفیه خانه در 
دست اجرا، این عدد را به 8۰ درصد افزایش می دهد.وی 
همچنین ایجاد دفتر پایش زیسللت محیطی در 6 شهرك 
صنعتی اسللتان را گامی برای سازگاری با محیط زیست و 
کنترل آالینده واحدهای صنعتی دانست و گفت: براساس 
آخرین آماری که تا پایان خردادماه ۹۰ به دست آمده بیش 

از 77 شللهرك و ناحیه صنعتی با بیش از ۱2 هزار و 383 
هکتار مسللاحت در اسللتان وجود دارد که اصفهان را در 

جایگاه نخست کشور قرار می دهد.
نیم��ی از واحده��ای متقاضی ب��ه بهره ب��رداری 

رسیده اند 
مدیر عامل شللرکت شللهرك های صنعتی استان اصفهان 
می گوید که 7 هزار و 36۵ متقاضی برای سرمایه گذاری 
در شللهرك های صنعتی ثبت نام کللرده و 3 هزار و 6۰۰ 
واحد از این تعداد تاکنون آماده بهره برداری شده اند. وی 
آمار اشتغال در این نواحی را ۹۱ هزار و ۵۱۹ نفر اعام کرد 
و گفت: در سه گزینه تعداد شهرك های صنعتی، اشتغال و 
میزان اراضی، اصفهان در کشور پیشتاز است و در جایگاه 
نخسللت قرار می گیرد. یزدخواسللتی مصرف آب صنایع 
مسللتقر در شللهرك ها را هزار و 2 لیتر در ثانیه برشمرد و 
گفت: در حال حاضر ۵۱ شللهرك سللهمیه آب دارند و به 
طور کلی ۵43 مگاوات برق مورد نیاز صنایع مستقر در این 

نواحی تأمین شده است.
وی همچنین از اتصال 28 شهرك به شبکه گاز خبر داد و 
گفت: این نواحی با استقرار دو هزار و 6۰۰ واحد صنعتی، 

پرجمعیت ترین شهرك های استان به شمار می آیند.
متولی شللهرك های صنعتی اسللتان اصفهان در پاسخ به 
پرسش های خبرنگاران درباره چالش ها و مشکات این 
بخش گفت: پس از آن که واحدی در شهرك های صنعتی 
به بهره برداری رسید، با سازمان صنایع و معادن سر و کار 
دارد و باید تقاضای دریافت تسللهیات کمکی، مواد اولیه 
مورد نیاز و سللهمیه های دولتللی را از این طریق پیگیری 

کند.
بالتکلیفی زمین ها مش��کل بزرگ ش��هرک های 

صنعتی

یزدخواستی در خصوص مهم ترین مشکات شهرك های 
صنعتی پیللش از به بهره برداری رسللیدن واحدها گفت: 
متقاضیانی که زمین هایشللان در سال های گذشته واگذار 
شده با گذشت ده سال هنوز برای احداث کارخانه و کارگاه 

خود اقدام نکرده اند.
وی دومین و بزرگ ترین چالش را تأمین زیرساخت های 
آب و برق و گاز بیان کرد و گفت: بیشتر از ردیف های ملی 
و اسللتانی، بودجه های شرکت از محل درآمدهای جاری 
یعنی حق بهره برداری که سرمایه گذاران می پردازند تأمین 
می شود، بنابراین امکان افزایش آن وجود ندارد چون قیمت 
تمام شده زمین در شهرك های صنعتی را افزایش می دهد 
و سللرمایه گذاری را دشللوار می کند. به گفته مدیر عامل 
شرکت شهرك های صنعتی استان اصفهان، سهم زمین در 
مجموع سللرمایه گذاری صنعتگران به کمتر از پنج درصد 
می رسد و در نواحی کمتر توسعه یافته حتی قیمت ها با 

۵۰ درصد رقم های واقعی در نظر گرفته شده است. 

آلودگی،   سالمت اصفهانی ها را تهدید می کند
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۱4 ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا 
در اصفهان وجود دارد و تجهیز نقاط مختلف استان به دستگاه های سنجش آلودگی هوا از مهم ترین اقدامات 

صورت گرفته در استان پیرامون کنترل آلودگی ها محسوب می شود.
احمدرضا الهیجان زاده با بیان اینکه مسئوالن باید اقدامات الزم را به منظور کاهش آلودگی های موجود در 
استان انجام بدهند، اظهار داشت: امروزه میزان آلودگی ها در جامعه افزایش یافته و افزایش میزان آلودگی ها 
زندگی و سامت مردم را تهدید می کند. وی به تجهیزات موجود در ایستگاه های سنجش آلوگی اشاره کرد 
و افزود: تمام این ایسللتگاه ها به حسگر های نوری مجهز هستند و غلظت آالینده ها به وسیله این حسگر ها 
اندازه گیری می شوند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به تجهیزات و امکانات آزمایشگاه 
هوا در اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ۱4 ایسللتگاه ثابت و دو ایسللتگاه سیار سنجش آلودگی هوا در 

اصفهان فعالیت می کنند و آلودگی اصفهان با وجود این ایستگاه ها در مناطق مختلف استان کنترل می شود.
وی با اشاره به اندازه گیری گاز های آالینده در واحد های صنعتی و خدماتی ادامه داد: در زمانی که تشخیص 
آالینده بودن یک واحد صنعتی و یا تعیین دقیق شدت آلودگی هوا ناشی از فرآیند تولید نیاز به اندازه گیری 
داشللته باشد، کارشناسان آزمایشگاه هوا به واحد اعزام می شللوند. الهیجان زاده با اشاره به احداث ایستگاه 
مرکزی پایش در اصفهان تأکید کرد: این مرکز به منظور کنترل نتایج حاصل از ایسللتگاه های ثابت و سللیار 
سنجش آلودگی هوا در سطح استان و سایر ایستگاه های پایش دائم نظیر خروجی دودکش واحد های بزرگ 
طراحی شده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر مراحل اجرایی ساخت این مرکز در حال ساخت است و 

ایستگاه مرکزی پایش از مهم ترین برنامه های اجرایی در سال جاری محسوب می شود.

نظارت بر نرخ شهریه مدارس و فروش 
لوازم التحریر

 معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از برگزاری طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس 
خبرداد و گفت: نظارت بر عملکرد آموزشللگاه ها و مدارس در نحوه دریافت شللهریه از والدین دانش آموزان، 
در دسللتور کار قرار گرفت.  سللیدجواد تقوی گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از دهم شهریورماه 
جاری آغاز و به مدت یک ماه تا دهم مهرماه ادامه خواهد یافت. معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: در این طرح تمرکز بازرسی ها معطوف به لوازم التحریر، کیف، کفش و انواع پوشاك خواهد 
بود، همچنین نظارت بر عملکرد آموزشگاه ها و مدارس در چگونگی دریافت شهریه نیز در دستور کار قرار دارد. 
وی تصریللح کللرد: در عین حال، همزمان با اجرای این طرح، در بخش هماهنگی با معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش برگزاری نمایشللگاه های پاییزه، طرح نظارتی ویژه بازرسی از این 
نمایشگاه ها در دستور کار قرار گرفته است که در آن، تمرکز بر نحوه عرضه کاالها خواهد بود. تقوی همچنین به 
آمار طرح نظارتی ویژه ماه مبارك رمضان اشاره کرد و گفت: در این طرح که 2 روز تا اجرای آن باقی مانده، یک 
میلیارد و 2۹6 هزار مورد بازرسی صورت گرفته که از قبل آن، ۹۵ هزار پرونده به ارزش یک هزار و 7۰ میلیارد 
ریال تشکیل شده است. وی ادامه داد: همچنین در این طرح 27 هزار مورد پرونده از سوی تماس های مردمی با 
شماره تلفن ۱24 به ثبت رسیده؛ ضمن اینکه بیش از 62۰۰ مورد گشت مشترك نیز برگزار شده است. به گفته 
تقوی، تمرکز بازرسی ها در ماه رمضان، بر مواد غذایی، مواد لبنی، مواد پروتئینی، غات و حبوبات، میوه و سبزی، 

چای، خرما، قند و شکر، روغن، مواد بهداشتی و شوینده، کاغذ، الستیک و نهاده های دامی بوده است. 

اصفهان کمبود جایگاه سی ان جی ندارد
   مدیرعامل شللرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: تا پایان سللال  جاری جایگاه های 
سللی ان جی اسللتان اصفهان از مرز ۱۵۰ جایگاه عبور خواهد کرد. محمد فرازمند رتبه استان اصفهان را 
از نظر جایگاه های سی ان جی در سطح کشور اول و دوم عنوان کرد و گفت: تا پایان سال جاری تعداد 

این جایگاه  ها از مرز ۱۵۰ جایگاه فراتر خواهد رفت. 
وی با بیان این که از لحاظ جایگاه  های سللی .ان.جی در سللطح استان با مشکلی روبه رو نیستیم، افزود: 
در حال حاضر در مرکزیت شهر اصفهان برای احداث جایگاه   ها مشکل وجود دارد و امیدواریم که با 
در اختیار قرار دادن اراضی از سللوی شهرداری مشکات برای حل این ایستگاه ها و خدمات رسانی به 

شهروندان آسان تر شود.
وی با اشللاره به این که تا ۱/۵ سللال گذشته تنها ۵8 جایگاه سی ان جی در استان اصفهان توسط سازمان 
بهینه سللازی مصرف سوخت احداث شده بود، اظهار داشت: پس از واگذاری این مسئولیت به شرکت 
گاز استان و انتقال آن به شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، تعداد جایگاه های سی ان جی 

اصفهان اکنون به ۱32 جایگاه افزایش یافته است. 
مدیرعامللل شللرکت پخللش فرآورده هللای نفتللی منطقلله اصفهللان تصریللح کللرد: بللرای احللداث 
ایللن جایگاه هللا بللر اسللاس نللوع دسللتگا ه ها یللک تللا ۱/۵ میلیللارد تومللان هزینلله می شللود. این 
در حالللی اسللت کلله کمبللود جایللگاه سللی ان جی باعللث می شللود صاحبللان خودروهللای گاز 
 سللوز سللاعت ها در صف هللای طوالنللی منتظللر بمانند و مشللکل آنها سللال هاسللت حل نشللده 

است.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

صنعت چاپ اصفهان
در کوچه پس کوچه های مشکالت

 نایب رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان گفت: نه تنها در استان اصفهان 
بلکه در تمام کشللور به صنعت چاپ به عنوان صنعت نگاه نمی شللود و وزارت 
ارشاد اسامی و وزارت صنایع و معادن پاسخگوی صنعت به این مهمی نیستند.

محمدعلی انصاری پور ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تنها جنبه نظارتی 
صنعللت چاپ را به عهده داشللته و از نظر حق و حقللوق صنعتی و ارائه امکانات 
دولتی، حق زیادی از این صنعت در کشللور ضایع گردیده اسللت. وی با اشاره به 
سیاسللت های دنبال شده در شورای سیاستگذاری افزود: به زودی با سیاست های 
به وجود آمده در وزارت ارشللاد و حمایت صنایللع و معادن و حضور نمایندگان 
مجلس و نماینده چاپخانه داران ، قرار اسللت حقوقی که از صنعت چاپ تضعیف 
شللده جبران شللود. انصاری پور با اشللاره به اینکه قوانین در تمام کشللور باید به 
صورت یکسان اجرا شود گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان 
برخی از قوانین صنعت چاپ را با توجه به شرایط استان و سلیقه ای و نه آنچه که 

مطابق با قانون اساسی است اعمال می کند.
انتظار شش ساله برای شهرک صنعتی چاپ 

نایللب رئیس اتحادیه چاپخانه داران اسللتان اصفهان با اشللاره بلله وعده های داده 
شللده برای راه اندازی شللهرك صنعتی چاپ در اسللتان اصفهان تأکیدکرد: پس از 
گذشللت شش سال با پیگیری های انجام شللده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسللامی اسللتان اصفهان، هنوز موفق به تأسیس شللهرك صنعتی چاپ در استان 
اصفهان نشده ایم. وی با اشاره به رشد جمعیت در شهر و کوچک و فرسوده بودن 
کارگاه های چاپ تأکید کرد: امکان گسترش و توسعه چاپخانه ها در سطح شهر و 
انتقال آن به فاصله بیش از 4۵ کیلومتری خارج از شللهر امکان پذیر نیسللت و باید 

در جستجوی مکانی نزدیک به شهر بود.
 انصاری پور ادامه داد: دور بودن بیش از حد شهرك صنعتی چاپ از شهر، به دلیل 
اینکه گاه سفارشات کوچک هم جزو خدماتی است که چاپ خانه ها به مردم ارائه 
می کنند، امکان پذیر نیست. وی اضافه کرد: تمام موارد فوق در صورت جلسه ای 
با حضور معاون عمرانی اسللتاندار اصفهان و مدیر عمران بهارسللتان بررسللی و 
صورت جلسه شده است اما تاکنون اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته 

است.

به دنبال اتمام اسکناس در اولین روز تعطیالت عید فطر صورت می گیرد؛

کنترل بازار با مرغ منجمد جريمه سنگین بانك مرکزی در انتظار خودپردازهای اصفهان
 رئیس سللازمان بازرگانی اسللتان اصفهان گفت: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید 
فطللر، هللر کیلو مرغ منجمد با قیمللت مصوب 2 هزار و 6۵۰ تومللان در اصفهان 

عرضه می شود. 
مظفر انصاری میزان تولید و ذخیره مرغ در سللطح استان اصفهان را کافی دانست 
و گفللت: آمادگللی الزم برای توزیع گسللترده مرغ منجمد در ایللام تعطیات عید 
فطللر وجللود دارد و هیچ محدودیتی در میللزان عرضه وجود نللدارد. وی افزود: 
میللزان بللاالی ذخیره سللازی مرغ اسللتان اصفهان به نحوی اسللت که بنللا بر نیاز 
اسللتان  های همجوار، ایللن کاال به اندازه کافللی در اختیار آنها نیللز قرار می گیرد. 
رئیس سللازمان بازرگانی اسللتان اصفهان با اشللاره به عرضه گسترده مرغ منجمد 
با قیمت مصوب هر کیلو 2 هزار و 6۵۰ تومان در سللطح اسللتان اصفهان، گفت: 
 ایللن کاال با افزایش قیمت ۱۰۰ تومان در واحدهای صنفی منتخب عرضه خواهد 

شد.
وی قیمللت مرغ در اسللتان اصفهان را در ماه مبارك رمضان مناسللب دانسللت و 
تصریللح کللرد: در این ایام مرغ گرم با نرخ های کمتر از قیمت تمام شللده تولید و 

عرضه شده است.

فروش شماره های ُرند تلفن در اصفهان
به مناسبت عید سعید فطر، شماره های رند و مرتب تلفن ثابت مراکز شهر اصفهان 
از طریق مزایده عرضه می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان 
اصفهان، شللماره های رند مراکر تلفن شللهر اصفهان از روز پنجشنبه ۱۰ شهریور 
ماه به مدت ۱۵ روز از طریق سللایت شللرکت مخابرات استان اصفهان در آدرس 

www.tce.ir به فروش می رسد. 
منقاضیان خرید شللماره های رند الزم اسللت با مراجعه به سللایت مذکور نسبت 
به شللرکت در مزایده اقدام نمایند. بدیهی اسللت پس از بررسللی، باالترین قیمت 

پیشنهادی به عنوان برنده محسوب خواهد شد.

اصفهان، پیشتاز مصرف برق مولد در کشور
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان گفت: استان اصفهان با مصرف 6۵ درصد از برق 
تولیدی خود در بخش مولد )صنعت و کشاورزی( نسبت به میانگین 33 درصدی 
مصارف کل کشور در بخش تولید؛ پیشتاز است. هوشنگ فاحتیان با بیان  این که 
اصفهان در مصرف برق مولد در کشور پیشتاز است، اظهار داشت: در حال حاضر 
در مناطللق تحت مدیریت برق اصفهان، ۱۱ درصللد از تولید برق و ۱۱ درصد از 

مصرف کل کشور صورت می گیرد. 
وی حداکثر بار مصرفی اصفهان در تابسللتان را 3 هزار و 7۵۰ مگاوات اعام کرد 
و گفت: امسال در حالی که تولید برق بالغ بر 4 هزار و ۵۰۰ مگاوات است نسبت 
به سال گذشته یکهزار و 2۵۰ مگاوات افزایش تولید صورت گرفته که این مسأله 
متعلق به نیروگاه زواره و سللد کارون چهار بوده اسللت. مدیرعامل برق منطقه ای 
اصفهان با اشللاره به این که مصرف برق در سطح استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است، گفت: 
در همین مدت ۱2۵ هزار مشللترك جدید به جمعیت مشللترکان دو استان اضافه 

شده است.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان ادامه داد: در سال های گذشته مصرف انرژی برق 
7 تا ۱2 درصد رشللد داشته است، امسال نه تنها رشد هر ساله ایجاد نشده بلکه 2 

درصد کاهش مصرف نیز صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

سه چهارم مساحت شهرک های صنعتی اصفهان خالی است

بانک مرکزی برای 
هر تراکنش ناموفق 
بانک ها به ویژه در 
تعطیالت جریمه های 

سنگینی در نظر گرفته 
و شعبی که اواخر 

هفته گذشته خارج 
از سرویس بوده اند 
باید منتظر ابالغ این 

جریمه ها باشند

هر
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زاینده رود
 رئیس شللورای اسامی شللهر اصفهان در جلسه 
این هفته شللورا بلله تصویب قوانین جدیللد راهنمایی 
و رانندگی اشللاره کرد و گفت: در موضوع سللرویس 
مللدارس قوانیللن جدیللد راهنمایللی و رانندگللی در 
کانشللهرها عملی و اجرایی نبللوده و در صورت لزوم 
یللک طرح دو فوریتی برای تأخیر در اجرای این قانون 
از شللورای عالی اسللتان ها به مجلس شورای اسامی 
ارسللال خواهد شد. عباس حاج رسللولیها در سخنانی 
علت اجرایی نشدن قوانین جدید در کانشهر اصفهان 
را نبود زیرسللاخت های الزم و امکانات و خودروهای 
جمعی موردنیاز، سللاختار معابر و کوچه ها و باال بودن 
قیمت سللوخت بیان کرد و افزود: امسللال در صورت 
موافقللت معاونللت راهنمایللی و رانندگللی فرماندهی 
انتظامی اسللتان اصفهان براسللاس روال سال قبل عمل 

خواهد شد. 
وی خاطرنشللان کللرد: در غیر این صللورت باید طرح 
دوفوریتی توسللط شورای عالی اسللتان ها برای تأخیر 
در اجرای قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در بخش 
سرویس های مدارس به مجلس شورای اسامی ارسال 
شود. رئیس شورای اسامی شهر اصفهان قوانین جدید 
راهنمایللی و رانندگی را ایللده آل و مطلوب و اجرای 
آن را مسللتلزم زمان، فرهنگسللازی و آموزش بیان کرد 
و قوانیللن جدیللد در بخش سللرویس های مدارس را 
غیرقابل اجرا دانست و تصریح کرد: در صورت اجرای 
این قوانین در اول مهرماه همزمان با بازگشایی مدارس 
کانشللهر اصفهان در این بخش با برهان جدی مواجه 
خواهد شد. حاج رسولیها عدم توزیع مناسب واحدهای 
آموزشللی و نبود مدیریت صحیح در این زمینه را یکی 
از مشکات ریشلله ای و مهم شهر اصفهان بیان کرد و 
توزیع مناسب و اصولی این واحدها را راهکار اساسی 
برای حل مشللکات حمل و نقل دانش آموزان دانست 
و افللزود: در صورت تحقق مدیریت واحد شللهری و 
آغاز تصمیمات محلی در این زمینه، مشللکات مربوط 

رفع خواهد شد. 
وی ضمللن اشللاره به این مطلب که امسللال حدود ۵۰ 
هللزار دانش آموز در شللهر اصفهان از سللرویس های 
مدارس اسللتفاده خواهنللد کرد گفت: بللرای خدمات 
رسللانی مطلوب و مناسللب باید بللا امکانات موجود و 
با رویکرد توسللعه و به کارگیری خودروهای جمعی از 
جمله اتوبوس و مینی بوس تاش ویژه صورت گیرد.

رئیس کمیسللیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطاعات شللورای اسللامی شللهر اصفهان نیز سامان 
دهللی و تجهیز سللرویس مدارس، تسللهیل در تردد و 
ارتقللای کیفیت آنها و ایمنی دانش آموزان و سللرویس 
دهللی مطلللوب را از اهللداف ایللن نشسللت عنوان و 

 خاطرنشللان کرد: براساس آمار ارائه شده امسال حدود
 هشللت هزار دسللتگاه انواع خللودرو کار جابه جایی 
۵۰ هللزار دانش آموز در این مقطللع تحصیلی را انجام 
خواهند داد. فتح ا... معین درخصوص سللرویس های 
مدارس گفت: سرویس دهی مطلوب و نظارت مستمر 
بر عملکرد سللرویس های مدارس و آموزش رانندگان 
ضروری اسللت و برای تأمین ایمنللی دانش آموزان در 
حین تردد حتی در محدوده مدارس الزم اسللت پلیس 
راهبر همکاری های الزم را با مدیریت شهری به عمل 
آورده به طوری که اسباب رضایت اولیا و مربیان فراهم 
شود. وی نظارت صحیح، اصولی و مستمر بر عملکرد 
سرویس های مدارس توسط سازمان تاکسیرانی اصفهان 
را خواستار شد و افزود: برگزاری کاس های آموزشی 
و توجیهی برای رانندگان از سوی این سازمان ضروری 
اسللت. رئیس کمیسللیون حمل و نقل، محیط زیسللت 
و فناوری اطاعات شللورای اسللامی شهر اصفهان بر 
تعامل و همکاران مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش 
با مدیریت شللهر در ارتباط با عملکرد سللرویس های 

مدارس تأکید کللرد و گفت: این همکاری و هماهنگی 
باعث می شللود این سللرویس ها بدون هیچ دغدغه و 
مشللکلی فعالیت خود را همزمان با بازگشایی مدارس 

آغاز کنند. 
معین ضمللن تأکید بر تجهیز و آمادگللی ناوگان حمل 
و نقللل عمومللی قبللل از آغاز سللال تحصیلللی جدید 
تصریللح کرد: این ناوگان باید بللا تمام توان و امکانات 
به شهروندان خدمات رسانی کند و برای تأمین رضایت 
آنللان از هیچ تاشللی دریللغ ننماید. وی بللر لزوم رفع 
موانعی که سللبب کندی حرکت وسائط نقلیه در معابر 
و خیابان ها می شللود تأکید کرد و افزود: ایمنی معابر 
به ویژه ایمن سازی اطراف مدارس باید در دستور کار 

مسئوالن شهرداری قرار گیرد. 
رئیس کمیسللیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطاعات شللورای شهر در حاشیه این جلسه در گفتگو 
با خبرنگار ما روند اجللرای پروژه BRT را کند اعام 
کرد و گفت: استفاده از تمام امکانات و پتانسیل ها برای 
بهللره برداری از این پروژه تا ۱۵ شللهریور و پیش بینی 

ایمنی عابر پیاده در طول پروژه ضروری اسللت. معین 
با بیان این که عملیات اجرایی ایسللتگاه های خط اول 
پللروژه BRT حدفاصل قائمیه تا میدان آزادی در حال 
انجام است تصریح کرد: چون سعی شده به فضای سبز 
و سللیمای شهری در مسیر این پروژه خسارات کمتری 
وارد شود کار اجرای این پروژه به طول انجامیده است. 
طی از طراحی ایسللتگاه های پروژه BRT متناسللب با 
محللل خبر داد و با اشللاره به عملیات نللرده گذاری و 
جداسللازی خطوط ایللن پروژه اظهار امیللدواری کرد: 
این بیستم شللهریورماه جاری پروژه BRT مورد بهره 
برداری قرار گیرد و شللهروندان اصفهانی از آن استفاده 

نمایند.
شللایان ذکر اسللت اعضای کمیسللیون حمللل و نقل، 
محیط زیسللت و فناوری اطاعات شللورای اسللامی 
شللهر اصفهان در این جلسلله ضمن تأکیللد بر ارتقای 
کیفی سللرویس مدارس و خدمات رسللانی مطلوب به 
دانش آموزان، خاطرنشللان کردند: ایجللاد انگیزه برای 
خرید وسللایل نقلیه جمعی و فراهم شدن بستر مناسب 
برای اسللتفاده از خودروهای جمعی به عنوان سرویس 
مدارس، تغییر سللاختار این سللرویس ها با رویکرد به 
کارگیللری اتوبوس، تفکیک سللاعات کاری مدارس و 
ادارات، ترویج فرهنگ اسللتفاده از حمل و نقل عمومی 
در بیللن دانش آمللوزان و تأمین ایمنی آنللان، آموزش 
رانندگان سرویس های مدارس، الزام رانندگان سرویس 
مدارس به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نصب 
 تابلوهای بللزرگ روی آنها و... باید مللورد توجه قرار 
گیرد. از سللویی در این نشسللت معللاون حمل و نقل 
و ترافیللک شللهرداری، مدیرعامل سللازمان نظارت بر 
تاکسیرانی شللهرداری، رئیس پلیس راهبر شهرستان و 
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان نیز راهکارهای 
مناسبی برای تشللخیص و ساماندهی سرویس مدارس 
و تأمین امنیت دانش آموزان ارائه کردند و دیدگاه های 
خود را درباره رفع مشللکات ناوگان سرویس مدارس 

شهر اصفهان بیان نمودند.
گفتنللی اسللت همچنیللن مقرر شللد بللرای جایگزین 
خودروهللای جمعللی هماننللد اتوبللوس و مینی بوس 
مناسللب و اسللتاندارد در سللرویس مدارس در سللال 
تحصیلی جدیللد مطالعات و بررسللی های الزم انجام 
شللود و تا آن زمللان جهت جابه جایللی دانش آموزان 
پلیللس راهبر برای تسللهیل در رفت و آمد خودروهای 
آنللان به افزایش ایمنی در اطللراف مدارس همکاری و 

مساعدت های الزم را به عمل آورد. 
الزم به ذکر است نرخ کرایه سرویس های مدارس باید 
توسللط سازمان تاکسللیرانی تا قبل از مهرماه بررسی و 
برای تصویب به شللورای اسامی شللهر اصفهان ارائه 

شود.

 مهرناز مهربان
مردی در دادگاه خانواده ابراز داشللت: خانواده همسرم 
بر سللر هر مسللأله کوچکی مانند این که به او می گفتم 
خانلله و راه پله را تمیز کن بلله خانه ما می آمدند و مرا 
بازخواست می کردند. این مرد تحصیلکرده که 28 سال 
سللن دارد، اینگونه ماجرای زندگی خود را در مجتمع 

قضایی خانواده نزد قاضی عموزادی توضیح داد:
نحللوه آشللنایی من و همسللرم خیلللی اتفاقی صورت 
گرفت. او در ماشین پدرش بود و من با یک نگاه عاشق 
شللده و همچنان او را دوست دارم. ما هشت ماه است 
که با هم ازدواج کردیم. مشکل ما از آنجا شروع شد که 

یک روز از همسللرم خواستم که خانه را تمیز کند ولی 
پدرش وقتی این موضوع را فهمید مرا بازخواست کرد. 
در واقع او حق ندارد که به من بگوید که همسرم نباید 

خانه را تمیز کند.
همسرم مدعی شللده که من او را کتک زده ام اما من به 
هیچ عنوان دسللت به این کار نللزده ام و این یک دروغ 
اسللت. فقط یک بار که خواسللت از خانه خارج شود 

دست او را کشیدم. من زندگیم را دوست دارم.
خانواده همسرم بر سر هر مسأله کوچکی مرا بازخواست 
می کنند در حالی که من ماشین، خانه و حقوق مناسب 
دارم و تا به حال بی احترامی به خانواده همسرم نکرده ام 
و از این که آنها مدعی می شللوند که من به آنها احترام 

نمی گذارم ناراحت هستم.
در ادامه این جلسه همسر این مرد که 22 سال سن دارد 
و دارای تحصیات فوق دیپلم است صحبت های خود 

را اینگونه عنوان کرد:
آقللای قاضی مللن زندگیللم را دوسللت دارم ولی باید 
شوهرم امنیت جانی ام را تأمین کند و در این خصوص 
تعهد دهد تا بتوانم به سللر زندگیم بازگردم. چرا که در 
خصللوص ضرب و جرح او نیز قللرار مجرمیت صادر 
شده است. از سویی مادرشوهرم بدون اجازه من به در 
خانه، کلید انداخته و راحت و بدون هماهنگی در خانه 
ما رفت و آمد می کند. این موضوع مرا عذاب می دهد و 

سبب شده که من دو ماه خانه را ترك کنم.

در اینجا مرد دوباره لب سللخن گشود و گفت: همسرم 
دائللم از رفتارهای مادرم ایراد گرفته و به او بی احترامی 
کرده و ناسزا می گوید. حرف هایی که می گوید همه اش 
بهانه است. او انتظار دارد که من به این رفتار او اهمیتی 
ندهم در واقع او می خواهد که من به خاطرش به مادرم 

بی احترامی کنم.
پدرزن که یکی از حاضرین در جلسه بود به درخواست 
قاضللی به بیللان مطالبللی پرداخت: دامادم حللد و مرز 
خانللواده و احترام بلله آن را نمی دانللد و در واقع هیچ 
احترامی برای من و خانواده همسرش قائل نیست. آنها 
حدود هشللت ماه اسللت که ازدواج کرده اند اما در طی 
 این زمان دخترم افسللرده شللده و دوره درمانی را طی 

می کند. 
پدر زن در پاسللخ به این که آیا از ابتللدا به این ازدواج 
راضی بوده اید تصریح کرد: من یک اسللتاد دانشللگاه و 
همسللرم هم یک محقق اسللت در ابتدا کلله این فرد به 
خواسللتگاری دخترم آمد و بیان داشللت که دانشجوی 
مهندسی صنایع است دخترم بافاصله وی را قبول کرد. 
اما من مخالف بودم و پافشللاری کردم که تنها داشللتن 
تحصیات نشانه شایستگی یک فرد نیست و باید بیشتر 
فکللر کند. اما دخترم به حرفم گللوش نداد با این حال 
شللرایط سللختی را برای دامادم گذاشتم ولی او کم کم 

راضی شد و در نتیجه این ازدواج صورت گرفت.
در بخللش دیگری از این جلسلله وکیل مللرد جوان نیز 

مطالبی را بدین شرح ابراز کرد:
اگر قرار اسللت این زن و مرد بللا یکدیگر ازدواج کنند 
باید هر چه زودتر گذشللت کرده و به سر زندگی خود 
بروند حیف است که زندگی این دو نفر از هم بپاشد.

۵۰۰ سکه طا و 3 دانگ آپارتمان مهریه همسر موکلم 
اسللت بنابراین هدف موکلم زندگللی بوده نه جدایی و 
این دو باید با یکدیگر مصالحه کنند. از سللویی از کجا 
معلوم اسللت که آنها در ازدواج بعدی، همسران بهتری 

داشته باشند. 
بنابراین باید گذشت کرده و با یکدیگر آشتی کنند و به 
سللر زندگی خود بازگردند. در خاتمه قاضی عموزادی 
خطللاب به مللرد جوان گفللت: از نظر اسللام این کار 
درستی نیست که شما به همسرت بگویی خانه را تمیز 
کنللد چرا که او وظیفلله ای در این خصوص ندارد. وی 
خطاب به زن هم خاطرنشللان کرد: از شوهرت تمکین 
کرده و به سر زندگیت بازگرد زیرا شما مشکل خاصی 
 نداشللته و مسللأله تان در حدی نیسللت که از یکدیگر 

جدا شوید.
از سللویی اشتباه نکن و از شللوهرت جدا نشو چرا که 
شللوهرت، مرد خوبی اسللت اگر پدر و مللادر از روی 
احساسللات از فرزندشان دفاع می کنند هدفشان جدایی 

نیست. بنابراین از شوهرت جدا نشو.
در پایللان پرونده مختومه و زن و شللوهر به مسللالحه 

دعوت شدند. 

 الدن سلطانی
 مدیللرکل سللامت روان، اجتماعللی و اعتیللاد وزارت 
بهداشللت گفت: براسللاس آخرین آمللار ۱4درصد بار 

بیماری ها درکشور مربوط به اختاالت روان است.
بیماری های روانی و اختال مغزی، باعث رنج کشیدن، 
عدم توانایی و حتی کوتاه شدن زندگی می شود. خیلی 
از ما موارد افسللردگی بعد از حمله قلبللی، را دیده ایم. 
بسللیاری از بیماری های کبدی نتیجلله اعتیاد به الکل یا 
خودکشی است. وجود اختال روانی و مغزی اغلب آثار 
پنهانی ای دارد که به سادگی مانند یک بیماری واقعی، به 

وسیله خود بیمار و خانواده آن قابل تشخیص نیست. 
البته امروزه سللاختار اساسللی ناهنجاری تعدادی از این 
ناتوانی ها با تصویربرداری مغز قابل تشللخیص گردیده 
بنابراین چشم پوشللیدن از آنها، حاشا کردن وجود یک 
سللرطان اسللت چرا که ما قادر به دیدن سلول های غیر 
طبیعی بدون یک میکروسللکوپ نیسللتیم. بیماری های 
روانی می تواند تشللخیص داده و روی آن بحث گردد، 

قبل از این که دیر شود. 
عالئمی که نشانه بیماری واقعی است: 

افرادی هستند که از ترس بیش از حدی که همراه با یک 

گروه عائم قابل تشخیص است، رنج می برند. این فکر 
منفللی دایمی و فکر رهایی از آن باعث مصرف الکل در 
آن ها می شود. و در بسیاری از این بیماران، سختی رنج 
کشیدن و فکر تسللکین آن دست به خودکشی می زنند 
طبق برآوردی که در سال 2۰۰۰ انجام شد، هر 4۰ دقیقه 

یک خودکشی منجر به مرگ، گزارش شده است. 
تعللدادی از افللراد به طور کامل بهبود پیللدا می کنند، و 
بسللیاری دیگر دوره سختی را پشت سر می گذارند، اما 

در همه موارد عبور از راهروی رنج وجود دارد. 
به نقل از شللفا اسللکیزوفرنیا، یک ناتوانی ساده رفتاری 
اسللت. مردم رنج کشللیده از اسللکیزوفرنیا، کمک های 
پزشللکی می تواند عائم بیماریشللان را تقلیل دهند. از 
برگشللت این بیماری می توان، با مطالعات روانی که با 
هللدف خانواده صورت می گیرد، جلوگیری کرد به نفع 

همه تمام می شود. 
همیللن اواخللر، بچه هللا و بزرگسللاالن دارای صللرع، 
می توانند از نظر تشللنج به شللرط دریافت دارو درمان 
شوند. از سللویی ترفندهای باز توانی با هدف باال بردن 
مهارت های اجتماعی و شللخصی، به اشخاص مبتا به 
افسردگی برای برگشت به زندگی نرمال کمک می کنند. 

درمان های ضد افسردگی می تواند در تعدادی از موارد 
به آنها کمک کند. 

نبللود یک فرد مورد عاقه می تواند به طور نهفته فرد را 
به طرف افسردگی سوق بدهد. بیکاری می تواند باعث 
مصرف باالی الکل و افسللردگی شود. محیط های اغنا 
کننده ضعیف که نتیجه گسستگی خانواده یا بی حرمتی 
در خانه یا گروه ای که می تواند نتیجه آن افزایش خطر 

اختال روانی در فرد بشود. 
در بخش هایی از دنیا، بیماری های روانی را دلیل تسلط 
روح شللیطانی می دانند این یک مسللأله مشکل هست، 
ایمللان در مقابللل حقیقت، شللفاگران ایمانللی در مقابل 

پزشکان، اعتقادات فرهنگی در مقابل دانش علمی. 
متخصصین سللامت روانی می توانند با شفاگران بحث 
کنند که آنها نمی توانند کاری کنند که بوسیله طب سنتی 
بیماران بتوانند درمان های معمولللی را دریافت نمایند. 
متخصصین سللامت روانی، بللا درك زمینه فرهنگی و 
اجتماعی محیطی که در آن کار می کنند بهتر می توانند 
خدمات شان را در درون آن محیط، پیاده کنند. یک مقام 
مسئول نیز درباره اختاالت روانی مباحثی را مطرح کرده 

است:

مدیرکل سللامت روان وزارت بهداشللت تصریح کرد: 
از نظر سللازمان بهداشت جهانی،سللامت در چهار بعد 
سللامت جسللمی، روانی، اجتماعللی و معنوی تعریف 
می شللود. ناصحللی افزود: کارگروه تشللکیل شللده در 
دفتر سللامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارتخانه به سه 
بعد سللامت روانی، اجتماعی و معنوی پرداخته اسللت 
همچنین بحث اعتیاد را جزء شاخه ای از سامت روان 

پیگیری می کنیم.
وی در یکی از جلسللات کارگروه های مربوط به ایسنا 
گفت: اعتیاد به مواد محرك در حال حاضر روبه رشللد 
اسللت که در کارگروه ما راجع بلله تعیین پروتکل های 
درمانی و بازتوانی اعتیاد به این مواد بحث شللده است. 
این مقام مسئول درباره اقدامات انجام شده برای اعتیاد به 
 مصرف الکل نیز گفت: این نوع اعتیاد یکی از حوزه هایی
است که در این کارگروه به پیشگیری سطح اول، دوم و 
سوم آن پرداخته شده است. ناصحی در خاتمه اعتیاد به 
کامپیوتر و اینترنت را از جمله اعتیادهای جدید عنوان و 
خاطرنشان کرد: این نوع اعتیادها در واقع جدا از اعتیاد به 
مواد هستند که مباحث خاص خود را دارند و در بخش 

سامت روان به آن پرداخته می شود.

اخبار 

حوادث

جامعه

در راستای برخورد با مظاهر علنی فساد صورت گرفت: 
پلمپ 409 واحد صنفی متخلف در اصفهان 

زاینده رود
مأمللوران پلیللس امنیت عمومی اسللتان اصفهان در راسللتای ارتقللاء امنیت 
اجتماعی و اخاقی با محوریت بر خورد با مظاهر علنی فساد در صنوف طی پنج 
ماه نخسللت سال، 4۰۹ واحد صنفی متخلف را پلمپ کردند. پایگاه اطاع رسانی 
پلیللس در گفتگو با خبرنگار ما به نقل از سللرهنگ میللر عباس صوفی وند رئیس 
پلیس امنیت عمومی اسللتان اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان در 
راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و اخاقی با محوریت برخورد با مظاهر علنی فساد 
در واحدهللای صنفی تعداد 22 هزار و ۵46 واحد صنفی را طی پنج ماه نخسللت 

سال مورد بازدید قرار دادند.
سللرهنگ صوفی وند تصریح کرد: طی پنج ماه نخست سال و در راستای برخورد 
با مظاهر علنی فسللاد تعداد 4۰۹ واحد صنفی متخلف شللامل واحد های تولید و 
 عرضه پوشاك نا متعارف، فروش محصوالت ضد فرهنگی، ارائه خدمات رایانه ای،

تاالر و مراکز پذیرایی و...، پلمپ شده اند. 
ایللن مقام مسللئول تصریح کرد: در جریللان این طرح تعداد زیللادی از متصدیان 
واحدهللای صنفی نیللز در محل مورد توجیلله و آموزش قرار گرفتند. سللرهنگ 
صوفللی ونللد در پایان با بیان این که بللرای دو هللزار و 3۱ واحدهای صنفی نیز 
اخطاریه پلمپ صادر شللده است خاطر نشللان کرد : متصدیان واحد های صنفی 
 پلمپ شللده به همراه پرونده جهت سللیر مراحل قانونی تحویللل مراجع قضایی 

شدند. 

تصادفات کاشان و نایین 33 کشته و مجروح 
برجای گذاشت 

زاینده رود
 بلله گفتلله یکللی از کارکنان مرکللز فوریت های پزشللکی دانشللگاه علوم 
پزشللکی کاشللان؛ تصادفات روز های گذشللته این شهرسللتان دو کشللته و 27 
مجللروح بر جللای گذاشللت. محمللد رضایللی افللزود: از بیللن مأموریت های 
 شللهری 2۱ مللورد مربللوط بلله تصادف و بقیلله غیللر تصادفی و مللوارد بیماری

بوده است. 
بلله گفته وی، بر اثر واژگونی یک دسللتگاه خودرو سللمند در جاده دره روبروی 
شللرکت درین کاشللان منجر به کشللته شللدن دو نفللر و مجروح شللدن دو فرد 
سرنشین خودرو شللد. رضایی، به برخوردیک دسللتگاه موتورسیکلت با خودور 
در خیابان امیرکبیر اشللاره کرد و خاطرنشان کرد: بر اثر این حادثه، موتورسیکلت 
بر اثر شللدت برخورد، دچار حریق شللد و راکب و سرنشللین موتللور عاوه بر 
صدمللات جرحی، دچار سللانحه سللوختگی صللورت و گردن و به بیمارسللتان 
شللهید بهشللتی منتقل شللدند. وی یادآور شللد: طی این مدت بر اثر حوادث غیر 
 تصادفی این شهرسللتان نیز 28 بیمار به بیمارسللتان شللهید بهشللتی کاشان اعزام 

شدند. 
همچنین به نقل از ایرنا مسللئول بخش اورژانس نایین از کشللته شللدن یک نفر و 
سلله مجروح بر اثر تصادفللات در ایام تعطیات در این شهرسللتان خبر داد. رضا 
عباسللی افزود: بر اثر واژگونی یک دسللتگاه خودرو در جاده گردنه ما احمد به 
طرف ورزنه یک نفر کشته و دو سرنشین خودرو مجروح شدند. وی اضافه کرد: 
در حادثه دیگری در محور چوپانان بر اثر واژگونی یک دسللتگاه سواری، یک نفر 
مجروح شد. وی به 2۵ مأموریت انجام شده اورژانس در سه روز تعطیات اشاره 
کرد و افزود: دو مأموریت انجام شده در جاده ها و بقیه در شهر است. وی تصریح 
کرد: از بین مأموریت های شهری ۱۱ مورد مربوط به تصادف و بقیه غیر تصادفی 

و موارد بیماری بوده است. 

در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان شد؛

بهره برداری از خطوط حمل ونقل سریع درون قوانین جديد راهنمايی و رانندگی غیرقابل اجراست
شهری از ماه آینده 

 سللخنگوی شللورای اسللامی شللهر اصفهان گفت: در حال حاضر شورای شهر 
تذکرات الزم را نسللبت به تکمیل پروژه خطوط BRT به مجموعه شهرداری داده 
 اسللت و شهرداری اصفهان باید ابتدای ماه آینده بهره برداری از این خطوط را انجام 

بدهد.
ابوالفضل قربانی با اشللاره به ضرورت تکمیل خطوط سللریع درون شللهری اظهار 
داشللت: این پروژه شللهری باید هر چه زودتر تکمیل شللود و مجموعه شهرداری 
اصفهان باید اقدامات الزم را نسللبت به اجرای این پروژه شللهری انجام دهد. وی 
به تصمیم گیری شورای شللهر اصفهان نسبت به خطوط BRT اشاره کرد و افزود: 
تصمیم گیری نسبت به خطوط سریع السیر اتوبوسرانی یکی از مهم ترین موضوعات 
مطرح شده در جلسات شورای اسامی شهر اصفهان بوده است. سخنگوی شورای 
اسامی شهر اصفهان با اشاره به زمان پیش بینی شده به منظور بهره برداری از خطوط 
BRT در اصفهان تصریح کرد: زمان پیش بینی شللده در راستای این موضوع ابتدای 
شهریور ماه جاری بوده و با توجه به مصوبات شورای شهر خطوط BRT  باید در 

ابتدای شهریور ماه جاری در اصفهان به بهره برداری می رسید. 
وی به عدم بهره برداری از این پروژه شهری در ابتدای ماه جاری اشاره کرد و ادامه 
داد: در حال حاضر این پروژه شللهری تکمیل نشللده و مجموعه شهرداری اصفهان 
در انجام این کار تأخیر دارد. قربانی با اشللاره به این که شللهرداری باید این پروژه 
شللهری را تکمیل کند، تأکید کرد: شللهرداری اصفهان باید طللی یک ماه آینده این 
پروژه شللهری را در اصفهللان تکمیل کند و باید با برنامه ریزی مناسللب در ابتدای 
مللاه آینده بهره بللرداری از این خطوط را انجام بدهد. وی اضافه کرد: بهره برداری از 
خطوط حمل و نقل سللریع درون شللهری باید به صورت سریع تر انجام شود و در 
 حللال حاضر متولیان این موضع اجرای این پروژه را به صورت جدی و ویژه دنبال 

می کنند.
 به نقل از فارس سللخنگوی شللورای اسللامی شللهر اصفهان با اشللاره به این که 
شللهرداری باید به منظور عدم بهره برداری از این پروژه را به شللورای شللهر پاسخ 
بدهد، بیان داشللت: در حال حاضر شللهرداری باید نسللبت به تأخیر در اجرای این 

پروژه توضیحات الزم را به شورای شهر اصفهان بدهد.

نخستین محموله کمک های مردم اصفهان به 
قحطی زدگان سومالی ارسال شد

زاینده رود
همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر اولین محموله کمک های مردمی استان اصفهان 
شللامل 6۰ تن برنج توسللط راه آهن استان اصفهان به سمت سومالی حرکت کرد. این 
محموله 6۰ تنی با حضور استاندار محترم استان آقای ذاکراصفهانی، مدیرعامل جمعیت 
هال احمر اسللتان دکتر مؤمنی، رئیس ستاد بحران استان آقای مهندس شیشه فروش، 
مدیرکل راه آهن اسللتان آقای مهندس تاکی و جمعی از مسللئوالن و مدیران اسللتان از 
طریق راه آهن اسللتان به سللمت بندرعباس جهت ارسال به سومالی به راه افتاد. گفتنی 
اسللت که جمعیت هال احمر اسللتان اصفهان با اسللتقرار ۵۵۹ پایگاه ثابت و سیار در 
سطح استان تاکنون 6۵6۵6۵6۵۰۰ ریال کمک های نقدی مردم نوعدوست استان را در 
صندوق های جمعیت هال احمر در سللطح استان جمع آوری نموده اند که این مبلغ 
عاوه بر وجوه واریزی به شماره حساب های کشوری جمعیت هال احمر می باشد. 
 همچنین کمک های غیرنقدی نیز شللامل 2۱۰ تن برنج، 24 تن آن ۹4 قطعه طا بوده 

است.

درخواست تمیز کردن خانه مرد را به دادگاه کشاند

تلنگر

14درصد بار بیماری ها مربوط به اختالالت روانی است 
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فرهنگ و هنر
خبر

تمرین بزرگترین اپراتئاتر کشور در زیرزمین بازار حکیم !!
اعضای شورای نمایش ارشاد گروه های نوپا 

را به رسمیت نمی شناسند
یک کارگردان تئاتر گفت: اعضای ش��ورای نمایش اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��تان اصفهان 

گروه های نوپا را به رسمیت نمی شناسند.
عرش��یا ش��فیعیون در گفتگو با ایسنا با اعالم خبر فوق اظهار داشت: هیچ وقت به گروه ما اجازه 
نداده ان��د در اصفه��ان اجرا کنیم، به ما جا نمی دهند و کار را تأیید نمی کنند و ش��رایطی برای ما 
ایجاد می کنند که مجبور شویم با وجودی که همه اعضای گروه اصفهانی هستند، در شاهین شهر 

برای اجرای اثرمان سالن اجاره کنیم.
سرپرس��ت گروه تئاتر عرشیان بیان داشت: قرار بود شهرداری از تمرین نمایش اپرای امام رضا، 
تازه ترین اثر این گروه، حمایت کند، اما به دلیل این که گروه ما نوپا است، پس از یکی دو هفته 
تمرین در تاالر هنر، برخی اهالی تئاتر هجمه هایی کردند و در نهایت تاالر هنر گفت نمی توانیم 
حمایت کنیم و می خواهیم س��الن نمایش این تاالر را برای تمرین آثار حاضر در جشنواره تئاتر 

کمدی استفاده کنیم، این در حالی است که سالن همیشه خالی است.
وی اضافه کرد: مجبور ش��ده ایم طبقه زیرزمین بازار حکیم را برای تمرین اجاره کنیم و مش��کل 
پالتو داریم. شفیعیون خاطرنشان کرد: اپراتئاتر امام رضا، اولین اپراتئاتر در اصفهان و بزرگترین 
اپراتئاتر در کشور است و با وجود این که از قبل اپرای عروسکی به کارگردانی بهروز قریب پور 
در تهران اجرا شده است، اما تاکنون در کشور اپرای انسانی نداشته ایم و این اولین اپرای انسانی 
اس��ت. وی ادامه داد: متن این اثر، اولین متنی بود که در بخش بازخوانی نهمین جش��نواره تئاتر 
رضوی انتخاب ش��د، اهالی جش��نواره پیگیر روال تمرین این اثر هستند و تعجب می کنند که ما 
پالتویی برای تمرین در اختیار نداریم. دبیرخانه این جش��نواره گفته این کار باید برگزیده شود. 

این نمایش آماده شده و تنها اثری است که از اصفهان در این جشنواره حضور دارد.
این کارگردان تئاتر گفت: در این اپراتئاتر 80 بازیگر، 30 خواننده کر و 15 نوازنده برای اجرای 
موس��یقی زنده حضور دارند. وی افزود: چم چال و شعبده ش��یطان نمایش های قبلی این گروه 

نمایش هستند که در شاهین شهر اجرا شده اند.

محفل شاهنامه خوانی در فرهنگسرای باران برگزار می شود
جنگ رستم و سهراب در محالت اصفهان

فرهنگس��رای باران وابسته به س��ازمان فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفهان در روزهای 13 و 
۲۷ ش��هریور ۹0 اقدام به برگزاری جلس��ات ش��اهنامه خوانی می نماید. به گزارش ایمنا، مدیر 
فرهنگس��رای باران با اعالم این خبر، افزود: در این جلس��ات با اس��تفاده از شاهنامه  خوانان برتر 
ش��هر اقدام به روایت داس��تان های ش��اهنامه می کنیم و در پی ایجاد محیطی هس��تیم که در آن 
خانواده ها عالوه بر تفریح از ادبیات ش��یرین فارس��ی نیز لذت ببرند.  محمد ترابی در ارتباط با 
هدف از برگزاری این جلسات، تصریح کرد: مشکل شایعی که در جامعه ما وجود دارد، دوری 
مردم از سنت هاس��ت و ش��اهنامه خوانی نیز از مراسم هایی اس��ت که از قدیم االیام وجود داشته 
و برای مثال در گذش��ته به بخش��ی از برنامه های ثابت ش��ب یلدا تبدیل شده بوده است ولی در 
حال حاضر مردم به دلیل برخی مش��کالت از آن دور ش��ده اند و می پسندند که این سنت دوباره 

به جامعه ما بازگردد.
وی ادامه داد: فرهنگس��رای باران تصمیم گرفت که به عنوان یک فرهنگس��رای محله محور این 
حرکت پس��ندیده را برای نخس��تین بار در دو ش��ب اجرا کند تا مقدمه ای باش��د برای برگزاری 

ماهیانه جلسات تا این حرکت پسندیده استمرار یابد.
گفتنی است، این محفل شاهنامه خوانی 13و ۲۷ شهریور ماه از ساعت 1۹ در فرهنگسرای باران 
واقع در خیابان کاوه، بعد از بیمارس��تان جواد االئمه )ع(، کوچه ش��هید ابراهیمی برگزار می شود 
و عالقه مندان برای کسب اطالعات بیش تر جهت شرکت در این برنامه می توانند با شماره تلفن 

33۷33۴۴ تماس حاصل نمایند.

سایت های خبری در خبرهای ویژه خود طی چند 
روز اخی��ر مدعی ش��دند به زودی با س��فر رئیس 
جمه��ور ب��ه اصفه��ان آب در زاین��ده رود جریان 

خواهد یافت.
به گ��زارش ایمنا، س��ایت های خبری ب��ا انعکاس 
خب��ری قابل توجه با اش��اره به خش��کی طوالنی 
مدت زاینده رود مدعی ش��دند قرار اس��ت محمود 
احمدی ن��ژاد رئی��س جمه��ور کش��ورمان پس از 
عید س��عید فطر به اس��تان اصفهان س��فر کند و به 
 صورت ویژه موضوع خشکی زاینده رود را بررسی 

کند.
بن��ا به این گزارش ها زاین��ده رود یکی از مهم ترین 
روده��ای مرک��زی ای��ران اس��ت ک��ه از کوه های 
زردک��وه و کوهرن��گ در اس��تان چه��ار محال و 
بختیاری سرچش��مه می گیرد. گفتنی اس��ت اوایل 
اردیبهش��ت امس��ال واحد مرکزی خب��ر به نقل از 
غالمحس��ین حیدرپ��ور، مع��اون بهره ب��رداری و 
حفاظت ش��رکت آب منطقه ای اس��تان اصفهان به 
 طور رس��می اعالم کرد که زاینده رود خشک شده 
اس��ت. معاون بهره برداری و حفاظت شرکت آب 
منطقه ای اس��تان اصفهان در ادامه به واحد مرکزی 
خبر گفته بود که زنده ش��دن دوباره زاینده رود به 
بارش های سال آینده بس��تگی دارد. نام زاینده رود 
و دریاچ��ه ارومیه در س��ال های اخی��ر برای همه 
دوس��تداران طبیعت یادآور خشکس��الی و نابودی 

طبیعت زیبای اصفهان و آذربایجان است. 
الزم به ذکر است مقامات استانی و شهری اصفهان 
به دلیل آنچه س��وء مدیریت مناب��ع آب در حوزه 
زاین��ده رود نامیده ش��ده از خش��کی زاینده رود به 

شدت گالیه مند هستند.
کارشناس��ان نیز معتقدند اگر برخی برداش��ت های 
بی رویه در باال دست نبود این روزها گاوخونی هم 

زنده بود چه برسد به زاینده رود.

گفته می ش��ود اکنون بعد از خش��ک ش��دن کامل 
این رود و گالیه بس��یاری از مردم اس��تان اصفهان 
از کوتاه��ی مس��ئوالن در ارتباط ب��ا این موضوع، 
احمدی نژاد در س��فر کوتاه خود به اصفهان عالوه 
ب��ر افتتاح چند طرح عمرانی در جلس��ه ویژه ای به 
بررس��ی موضوع خش��کی زاینده رود و تخصیص 
بودج��ه برای اح��داث طرح ه��ای انتق��ال آب به 

زاینده رود خواهد پرداخت.

س��االر عقیلی خواننده قطعه مان��دگار وطنم و ای 
ایران با همراهی ارکس��تر مل��ی اصفهان به رهبری 
مرتضی ش��فیعی، مهمان ش��هر هنر پ��رور اصفهان 

می شود.
مرتضی ش��فیعی در گفتگو با ف��ارس از برگزاری 
کنسرت ساالر عقیلی با همراهی ارکستر سمفونیک 
اصفه��ان خبر داد و گفت:  18 و 1۹ ش��هریورماه، 
هنر دوستان اصفهانی شاهد هنرنمایی ارکستر ملی 

اصفهان با خوانندگی ساالر عقیلی خواهند بود.
وی افزود: ارکس��تر ملی اصفهان این کنسرت را با 
60 نوازنده، بر روی س��ن می برد که 15 نفر آنها از 

نوازندگان تهرانی هستند.
رهبر ارکستر ملی اصفهان در مورد قطعاتی که مقرر 
شده در این کنسرت به سمع هنر دوستان اصفهانی 

برسد، بیان داشت: در این کنسرت، قطعاتی از علی 
اکبر ش��یدا، محمد دلنواز و همایون خرم و تعدادی 

کارهای بی کالم من نیز اجرا می شود.
وی تصریح کرد: ابتدای امر قرار بود این کنس��رت 
در ب��اغ ن��ور اصفهان برگزار ش��ود، اما با مش��کل 
مجوز روبرو ش��د و مکان اجرای این کنس��رت به 
س��الن گل نرگس واقع در پل تم��دن تغییر یافت. 
ش��فیعی در مورد دالی��ل اس��تفاده از نوازنده های 
تهرانی در این کنس��رت گفت: در اصفهان بسیاری 
از س��ازهای مورد نظر که بیش��تر نیز بادی هستند 
آموزش داده نمی ش��ود و به همی��ن دلیل به ناچار 
از نوازنده های تهرانی برای برگزاری این کنس��رت 

استفاده کرده ایم.
وی ادامه داد: اس��تفاده از نوازنده های تهرانی جزء 

عمده ترین مشکالت برگزاری کنسرت در اصفهان 
بوده، زیرا این امر تمرینات و هماهنگی گروه را با 

مشکل و هزینه ها را باالتر برده است. 
رهب��ر ارکس��تر ملی اصفه��ان اظهار داش��ت: این 
کنسرت با تلفیقی از ارکستر سمفونیک و سازهای 
بادی قطعات وکال خود را با صدای س��االر عقیلی 
اجرا می کند و چند قطعه بی کالم نیز چاش��نی این 
کنس��رت اس��ت و در پایان امیدوارم این کنسرت 
ب��ه ذائقه تمام هنر دوس��تان اصفه��ان خوش بیاید 
و م��ورد توجه آنه��ا نیز ق��رار گیرد. ب��ه گزارش 
ف��ارس، در این کنس��رت اس��تاد بزرگ موس��یقی 
ای��ران، همایون خ��رم نیز حض��ور می یابد که این 
 کنس��رت به نوعی در پاسداش��ت ایش��ان برگزار 

می شود.

جریان آب در زاینده رود 
همزمان با سفر رئیس جمهور 

با همراهی ارکست ملی اصفهان؛

خواننده قطعه ماندگار وطنم در اصفهان هنرنمایی می کند

تخریب و آسیب گسترده در 
پل های تاریخی شهر اصفهان
از کنار پل شهرستان، 

خواجو و مارنان 
هم مترو می گذرد؟!

با نگاهی به پل های تاریخی اصفهان مشخص 
می ش��ود ک��ه ترک، آس��یب دیدگ��ی و حتی 
تخریب در تمامی آن ها مشاهده می شود و این 

مسأله مختص سی وسه پل نیست.
انتش��ار ش��ایعه ترک خ��وردن سی وس��ه پل 
فرص��ت مناس��بی بود ت��ا نگاهی دوب��اره به 
وضعیت پل ه��ای تاریخی اصفهان بیندازیم و 
به این حقیقت تلخ پی ببریم که باوجود تمامی 
ادعا هایی ک��ه در ارتباط با حفر تونل مترو در 
مجاورت سی وس��ه پل می شود ترک و آسیب 
در پل ها فقط به این پل تاریخی محدود نمانده 
و به تمام پل های تاریخی ش��هرمان که امروز 
 بر بستر خش��ک زاینده رود ایستاده اند سرایت 

کرده است.
حمید فرهمن��د، متخصص مرمت بنا و عضو 
هیأت علمی دانش��کده مرمت دانش��گاه هنر 
اصفهان بیان داشت: اگر بنایی تاریخی را یافتید 
که دیوار هایش ترک برنداش��ته و همه چیز در 
آن س��الم اس��ت یا به اصالت بنا شک کنید یا 
مطمئن باشید که بنا را این گونه آرایش کرده اند 
چرا که امکان ندارد بنای تاریخی از این قسم 

ترک ها و آسیب ها خالی باشد.
وی ادامه داد: گذش��ت زمان، فش��ار وارده بر 
س��اختمان و ش��رایط طبیعی در هرحال بنا را 
به سمت کهنگی پیش می برد و ترک نیز یکی 
از اثرات آن اس��ت اما هر ترکی نیز خطرناک 
نیس��ت و ترک های افقی، عمودی و مورب با 
هم تفاوت دارد ترک ه��ای افقی به هیچوجه 
خطرناک نیس��تند ولی ترک ه��ای عمودی و 
مورب می تواند برای بنا خطرناک باش��د و بر 
اثر رانش پی به وجود آمده باش��د که البته این 
یکی از احتماالت اس��ت و عمق ترک، جهت 
آن و... عواملی اس��ت که می توان با آن میزان 
آس��یب ها را برآورد کرد یک بنای 500 س��اله 
در طول زمان با آس��یب های بی شماری رو به 
رو بوده است که هر کدام می تواند عامل ایجاد 
آس��یب هایی در آن باش��د بنابراین نباید زود 

قضاوت کرد.
اگر امروز سی وسه پل امروز این قدر عزیز شده 
به خاطر مترویی است که از کنارش می گذرد 
ولی پل های دیگری که مترو از کنارش��ان رد 
نمی ش��ود تا کی باید اس��یر بی توجهی مردم، 

رسانه ها و مسئوالن باشند؟!

مزایده
6/108 شماره نامه: ۹010113۷66۲00۲۷۲

شماره پرونده: 880۹۹8035180155۲
شماره بایگاني شعبه: 8۹01۷6

ش��عبه 18 اج��راي احکام حقوق��ي )خان��واده( دادگس��تري اصفه��ان در نظر دارد 
 در خص��وص پرون��ده 1۷6/8۹ ح ج/18 ل��ه خان��م لی��ال محمدطاه��ر اصفهان��ي 
و علی��ه آقاي مه��دي کالهدوزان فرزند اصغر بخواس��ته مابقي مهری��ه و هزینه هاي 
دادرس��ي- کارشناس��ي و نش��ر آگهي ب��ه مبل��غ 108/860/۴8۲ ری��ال و 1۷6 عدد 
س��که به��ار آزادي جلس��ه مزای��ده اي ب��ه منظور ف��روش هفت و یک س��وم حبه 
 مش��اع )ملکي محکوم علیه( از هفتاد و دو حبه شش��دانگ پ��الک ثبتي ۴6۴۴/۴ در 
بخش ۴ ثبت اصفهان که شش��دانگ محل موردنظر یکباب منزل مس��کوني واقع در 
آدرس اصفه��ان- خیابان چهارباغ خواجو- کوچه امیرخاني- کوچه شهیدهاش��مي- 
نبش بن بس��ت ش��هید موحدیان به مس��احت عرصه حدود ۴3۴ مترمربع و اعیاني 
ب��ه می��زان ۲60 مترمرب��ع با س��قف چ��وب و تیرچه آه��ن روي دیواره��اي باربر 
 آج��ري س��اخته ش��ده درب و پنجره خارج��ي از پروفیل آه��ن و درب هاي داخلي 
چوبي داراي انش��عابات آب- برق- گاز فاضالب با قدمت حدود س��ي سال ساخت 
با س��رویس هاي بهداش��تي و آش��پزخانه کاش��ي کاري شده که توس��ط کارشناس با 
توجه به عرصه و اعیان و انش��عابات ش��ش دانگ جمعاً به مبل��غ 5/۲00/000/000 
ری��ال و میزان مالکیت محکوم علی��ه به مبلغ 6۷۴/0۷۴/0۷۴ ری��ال ارزیابي گردیده 
برگ��زار نمای��د. طالبین مي توانند 5 روز قب��ل از مزایده در مح��ل از آن پالک دیدن 
ک��رده و جهت ش��رکت در خرید به تاری��خ ۹0/06/۲۴ س��اعت 8/30 صبح در این 
اجرا اتاق ۲1۷ طبقه دوم س��اختمان دادگس��تري کل اس��تان اصفهان خیابان ش��هید 
نیکبخ��ت حض��ور به هم رس��انند. ف��روش از مبلغ ارزیابي ش��ده ش��روع و برنده 
کس��ي خواهد ب��ود که پیش��نهاد کنن��ده باالترین قیمت ب��وده و مبل��غ تصویبي را 
 ف��ي المجلس به حس��اب س��پرده دادگس��تري واری��ز و هزینه هاي مرب��وط را نیز

متقبل شد. م الف/ ۷8۴3
مدیر اجراي احکام شعبه 18 دادگاه حقوقي اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول
آق��اي  علی��ه   1۲1/88-۴5۹ کالس��ه  اجرائی��ه  بموج��ب   ۴55۷ ش��ماره:   6/1۴8
علیرض��ا کامبخ��ش که مبل��غ 8۴1/000/000 ریال بابت اصل به مؤسس��ه پس انداز 
ق��رض الحس��نه قوامین ش��عبه نطنز و حق��وق دولتي ب��ه صندوق دول��ت بدهکار 
 مي باش��ند و بناب��ر درخواس��ت بانک بس��تانکار ش��ش دانگ یکباب خانه بش��ماره 
پ��الک 3885 فرع��ي از 15۹- اصل��ي واق��ع در ب��ادرود- خیاب��ان ام��ام خمیني- 
 کوچ��ه حر- س��مت چ��پ انتهاي کوچه که س��ند مالکی��ت آن ذیل ثب��ت 1183۴ 
صفح��ه ۷ دفتر ۹6- امالک به نام آقاي علیرضا کامبخش صادر و تس��لیم گردیده و 
ح��دود اربعه ملک عبارتند از: ش��ماالً بطول 16/۲0 متر درب و دیواریس��ت بکوچه 
عمومي ش��رقاً اول بط��ول ۲۲/55 متر دیوار به دیوار پ��الک 3886 فرعي دوم بطول 
1/55 مت��ر درب و دیواریس��ت بکوچه جنوباً بطول 16/55 مت��ر دیوار بدیوار پالک 
3888 فرع��ي غرباً بطول ۲۴/10 متر دیوار بدیوار پالک 388۴ فرعي. حقوق ارتفاقي 
ندارد و برابر نامه ش��ماره ۷5۴-165-۹0/05/۲3 مؤسس��ه پس انداز قرض الحس��نه 
قوامین بیمه نامه آن به اتمام رس��یده و فاقد بیمه نامه مي باش��د با جمیع متعلقات و 
منضمات عرصتاً و اعیاناً بدون اس��تناء منافع و هرگونه عرصه و اعیاني و تأسیس��ات 
ابنی��ه و مس��تحدثات اعم از متص��ل و منفصل و کلیه امتی��ازات آب و برق و گاز که 
برابر س��ند رهني ش��ماره ۷8۹16-85/1۲/1۲ در رهن مي باشد. از ساعت ۹ الي 1۲ 
روز چهارش��نبه ۹0/06/30 در محل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود از طریق مزایده 
از مبلغ 800/000/000 ریال ارزیابي ش��ده ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادي از 
ط��رف خریدار فروخته مي ش��ود. ضمناً بدهي هاي مربوط ب��ه آب و برق و گاز اعم 
از ح��ق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مص��رف در صورتي که م��ورد مزایده داراي 
آنها باش��د و نی��ز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره ت��ا تاریخ مزایده 
اع��م از اینک��ه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د و حقوق دولتي و س��ایر 
هزینه ه��اي متعلقه به عهده برنده مزایده مي باش��د. این آگهي یک نوبت در روزنامه 
 زاینده رود چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد 

موکول مي گردد. م الف/63
طویلي- رئیس ثبت بادرود

مزایده
6/161 قس��مت اجرای احکام شعبه 6 محاکم حقوقی داگستری اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالسه 68/۹0 اجرایی ح/6 و موضوع دعوی آقای حمید پیشرو 
به آدرس اصفهان – خیابان عس��گریه – خیابان گلس��تان – کوچه س��نبل – مجتمع 
مدیا – واحد ۷ – طبقه دوم به طرفیت آقای رس��ول خردپیشه فرزند قاسم به آدرس 
اصفهان – س��بزه میدان )میدان قیام( – بازار سرای میراسماعیلی و به خواسته مطالبه 
مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و شانزده 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه 
و هزینه کارشناس��ی و نشر آگهی و مبلغ ده میلیون ریال به عنوان حق االجرا در حق 
صندوق دولت، جلسه مزایده ای را در خصوص فروش مقدار 8/03۴۷ حبه مشاع از 
۷۲ حبه مش��اع تمامیت چهارصد سهم مشاع )با استثناء ثمنیه اعیانی( از یکهزار سهم 
یک جریب از دو سهم از چهار سهم از هفت سهم شش دانگ پالک 1۴۴85/1 بخش 
5 ثب��ت اصفهان واقع در اصفه��ان – چهار راه رزمندگان – خیابان رباط اول – کوی 
مطهر – حمام قدیم که عبارت از یک قطعه زمین می باش��د را در تاریخ پنج ش��نبه 
13۹0/6/31 س��اعت 8 الی ۹ صبح برگزار کند و مل��ک موضوع توقیف را از طریق 
مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک 
)زمی��ن( مذک��ور در آدرس اعالمی بازدید و در صورت تمای��ل به خرید با واریز ده 
درصد قیمت پایه کارشناسی به حس��اب ۲1۷1۲۹0۲10008 سپرده بانک ملی شعبه 
دادگستری اصفهان در تاریخ ارائه شده در محل اجرای شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 
– طبقه س��وم – اتاق 30۹ )قس��مت اجرای شعبه 6 حقوقی( در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین 

قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.
مشخصات ملک موضوع مزایده 

ملک موضوع توقیف عبارت اس��ت از یک قطعه زمی��ن تحت پالک ثبتی 1۴۴58/1 
بخ��ش 5 ثبت اصفهان واق��ع در اصفهان – چهارراه رزمندگان – خیابان رباط اول – 
کوی مطهر – حمام قدیم – ش��ماالً به س��اختمان و حیاط مجاور، جنوباً به ساختمان 
مجاور و ش��رقاً به گذر ده متری، غرباً به س��اختمان مجاور و در جنوب غربی و دوم 
به س��اختمان و حیاط مجاور در شمال غربی، با مساحت در حدود ۴۲8 مترمربع که 
در زمان رویت فاقد اعیانی بوده و لیکن با نقش��ه هوایی ارائه ش��ده از سوی محکوم 
علیه، قباًل در آن س��اختمان بنا بوده است که س��اختمان قبلی مذکور به صورت یک 
حمام بوده است که حدود 3 سال پیش تخریب و برچیده شده است و از سه طرف 
محصور شده است و ملک مذکور دارای امتیاز آب و گاز می باشد که لوله آب و گاز 
به علت عدم اس��تفاده در ضلع جنوب ش��رق زمین مسدود شده اند. در زمان بازدید 
برای زمین امتیاز برق )کابل یا کنتور( مش��اهده نگردیده اس��ت و با توجه به استعالم 
انجام شده از شهرداری منطقه 8 اصفهان طرح بازنگری مسکونی پیش بینی شده است 
و در تصرف خانم فاطمه صفری اعظمی می باشد. در ضمن طبق برگ استعالمی که 
از س��وی خانم صفری به کارشناس ارائه ش��ده، مبلغی در حدود ۴6/500/000 ریال 
باب��ت ارزش افزوده تغییر کاربری از بهداش��تی درمانی به کاربری مس��کونی باید به 
حساب ش��هرداری منظور گردد. محل مذکور فاقد سرقفلی بوده و در جریان ثبت و 
دارای پرونده ثبتی می باش��د مالیات و دارایی زمین مذکور به موجب فیش هاي ارائه 
شده به کارشناس پرداخته شده است. دور زمین دیواري با استفاده از بلوک سیماني به 
ارتفاع تقریبا یک متر در ضلع شرقی زمین و مشرف به کوی مطهر توسط مالک برای 
محصور نمودن زمین بنا شده است که بعضی از قسمت های آن تخریب شده است. 
علی ایحال با توجه به اوصاف ذکر شده و جمیع جهات، قیمت پایه کل زمین توسط 
کارش��ناس س��اختمان به میزان دو میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ریال برآورد و 
ارزیابی گردیده است و میزان 8/03۴۷ حبه مشاع از ۷۲ حبه پالک مذکور متناسب با 
طلب محکوم له که برابر با طلب محکوم له به میزان ۲۷6/۷53/116 ریال و موضوع 

مزایده می باشد. م الف: ۷۹۷8
فانی - مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی مزایده
6/16۲ اج��رای اح��کام ش��عبه 1۴ دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد در پرونده 
اجرایی کالس��ه 1۴66/8۹ج ح/1۴ له آقای محمد ترجم��ی فرزند علی و علیه آقای 
رضا رویدشتی فرزند ابوالقاسم مقیم فعاًل زندان مرکزی اصفهان مبنی بر مطالبه مبلغ 
۴0/۴0۴/5۹8/۹۲8 ریال بابت اصل خواس��ته، حق الزحمه کارشناسی و حق الدرج و 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت حق االجرایی 
دولتی جلس��ه مزایده ای را برای روز س��ه ش��نبه مورخ 13۹0/6/۲۹ از ساعت 10 تا 
11 صبح به منظور فروش ش��ش دانگ پالک ثبتی 151۹0/3۷۲0۹-3۷1۹0-3۷1۷8 
بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، ضلع غرب اتوبان ش��هید آقابابایی، حدفاصل 
چه��ارراه پیروزی و خیابان جی، بر خیابان کندرو، مجاور اتوبان و نبش کوچه بهزاد 
غربی، مجتمع مسکونی کوثر، آپارتمان مسکونی، طبقه اول، شرکت ملکی خانم قمر 
محمدی فرزند حس��ن که به عنوان ش��خص ثالث جهت اس��تیفاء محکوم به و سایر 
هزینه های اجرایی پالک ثبتی مذکور را به منظور توقیف و فروش و مزایده در پرونده 
اجرایی فوق معرفی نموده اس��ت در محل اصفهان، خیابان نیکبخت، دادگستری کل 
اس��تان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 3۲۴ برگزار نماید و براساس نظریه هیأت سه نفره 
کارشناسان پالک ثبتی فوق الذکر از مجتمع 1۲ واحدی آپارتمان دارای یک جلد سند 
به ش��ماره ورقه 0۹۴368 الف/8۷ ثبت شده در صفحه 533 دفتر 3۹5 خ ذیل شماره 
806۴3 و س��پس در تاریخ 8۹/۷/۲5 تحت ش��ماره ۷6۲6۹ در دفترخانه ش��ماره 60 
اصفهان به مالک فعلی خانم قمر محمدی کمال آبادی انتقال یافته است. آپارتمان به 
شماره ملک فرعی 3۷1۷8 به مساحت مفید 1۴۹/61 مترمربع به انضمام ۷/33 مترمربع 
تراس مس��قف و شش دانگ انباری به شماره 3۷1۹0 فرعی در زیرزمین به مساحت 
۷/6 مترمربع به عالوه شش دانگ اعیانی یک واحد پارکینگ به شماره 3۷۲0۹ فرعی 
در طبقه همکف به مس��احت 1۲ مترمربع و حق العبور از پارکینگ 3۷۲03 فرعی به 
انضمام قدرالس��هم و قدر السهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات از قبیل آسانسور، 
پله یا بدنه س��رامیک، راهرو مشاعی و غیره مجموعه آپارتمان ساخته شده با اسکلت 
بتنی و س��قف تیرچه بلوک و دیوارهای س��فال و آجرنمای بیرونی س��اختمان سنگ 
شیش��ه ای سفید و آجر بندکشی س��اده، بدنه داخلی نقاشی و دارای ابزار گچی ساده 
و نورپردازی و کف اتاق ها س��رامیک فرش، پنج��ره های بیرونی آلومینیوم، دربهای 
داخلی چوبی قابدار مدل دار به انضمام چهارچوب فلزی مدل فرانس��وی و قوس��ی، 
آش��پزخانه به صورت اوپن و دارای میز و کابین��ت زمینی و دیواری از چوب ام دی 
اف مرغوب و دارای آشپزخانه دوم به انضمام هود و ویترین شیشه ای، حیاط سازی 
مش��اعی، دارای ن��رده های فرفوژه و درب منترلی آپارتم��ان دارای آب و برق و گاز 
اختصاص��ی و فاض��الب  دو خط تلفن وایر و آیف��ون تصویری و گرمایش آن پکیج 
دیواری به انضمام رادیاتور آلومینیوم و خنک کننده آن کولر آبی اس��ت. قس��متی از 
بدنه )هال خصوصی( با پوش��ش پی وی سی طرح چوب بدنه کوبی شده است. لذا 
با توجه به ش��رح و مراتب فوق و موقعیت آپارتمان و نوس��از بودن آن و کلیه عوامل 
موثر در قضیه، ش��ش دانگ آپارتمان فوق به انضمام کلیه مش��اعات و متعلقات و با 
توجه به عرضه و تقاضای فعلی بازار مس��کن جمع��اً به مبلغ ۲/35۴/100/000 ریال 
ب��رآورد و اع��الم می گردد. در اجرای م��اده 111 قانون اجرای اح��کام مدنی مأمور 
ب��ه مح��ل اعزام و در گزارش خ��ود عنوان نموده که مل��ک در تصرف محکوم علیه 
می باش��د که با وضعیت موجود تحویل خانم آسیه رویدشتی فرزند ابوالقاسم دختر 
خان��م قمر محم��دی گردیده و مفاد حفاظت و نگه��داری و امانتداری به وی تفهیم 
ش��د. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از جلس��ه مزایده از پالک ثبتی فوق الذکر 
بازدید نمایند. کس��انی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10% مبلغ موضوع 
فروش را نقداً در جلس��ه مزایده به همراه داشته باش��ند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
 ش��روع و برنده فرد یا افرادی می باش��ند که باالترین قیمت را از نظریه کارشناس��ی 

پیشنهاد نماید.م الف: ۷۹۷۹ 
مدیر اجرای احکام شعبه 1۴ دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/۲۲۴ درخصوص پرونده کالسه ۹61/۹0 خواهان حسنعلی خودسیانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 113۷۴ اصفهان13 
به طرفیت علیرضا فخاری اردلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه 
ش��نبه مورخ ۹0/۷/1۹ س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف/8158 
مدیر دفتر شعبه ۴5 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
6/۲۲5 شماره: 5۲0-۹0 پیرو ارجاع امر کارشناسی مربوط به پرونده کالسه 1۲0/۹0 
مطروحه در آن ش��ورا موضوع دعوی آقای احمد خلدی نس��ب و خانم ها مهوش و 
رأفت خلدی نس��ب به طرفیت آقای عبدالصالح کاظمی زنگنه پس از اطالع از قرار 
ص��ادره و مطالعه پرونده به اتفاق خواهان ها و ب��دون حضور خوانده از محل مورد 
بح��ث واقع در اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه پاچنار، پالک ۴3 بازدید و پس 
از بررس��ی های الزمه نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد. در زمان مباشرت به 
امر کارشناسی در مورخه ۹0/3/11 مشاهده شد که آپارتمان مملو از وسایل مستعمل، 
لباس های کهنه و تعدادی تخت، یک عدد یخچال و گاز و س��ایر لوازم می باش��د. 
وضعیت آپارتمان کاماًل آشفته و بسیار کثیف بوده و در تمامی نقاط آن مقداری لباس 
یا لوازم ریخته است به گونه ای که راه رفتن بین آنها به سختی امکان پذیر می باشد. 

مشخصات
محل به صورت یک آپارتمان مسکونی به مساحت حدود 150 مترمربع شامل 3 اتاق 
خواب، آش��پزخانه، سالن و سرویس های بهداش��تی مجزا است و در طبقه اول یک 
س��اختمان مسکونی 3 طبقه قرار دارد. پارکینگ متعلق به این واحد با دو واحد دیگر 
به صورت تونلی )درگیر( می باشد. کف سالن و آشپزخانه سرامیک و کف اتاق های 
خواب موکت، بدنه س��الن و یکی از اتاق ها اندود گچ و رنگ و در دو اتاق خواب 
دیگر بدنه کاغذ دیواری اس��ت. سقف ها اندود گچ و رنگ پالستیک، بدنه آشپزخانه 
کاش��ی قدیمی و کابینت ها فلزی قدیمی اس��ت. درب و پنجره آلومینیوم، سرویس 
های بهداشتی کاشی و سرامیک، سیستم گرمایش بخاری گازی، سرمایش کولر آبی، 
آبگرمک��ن دیواری، آیفون معمولی و آپارتمان دارای پرده می باش��د. همچنین دارای 
انشعابات آب و گاز مشترک و برق مجزا و تلفن است. طبق اجاره نامه شماره 1۴35۴ 
مورخ 8۴/1/۲۲ از تاریخ 8۴/1/۲3 این آپارتمان به خوانده اجاره داده ش��ده اس��ت. 
خواه��ان اظهار می دارد که خوانده از ابتدای س��ال 8۹ مبلغ��ی بابت اجاره پرداخت 
ننموده و پس از باقی گذاش��تن لوازم خود محل را به طور کامل ترک کرده اس��ت. 
در تاریخ 8۹/۷/1۴ توس��ط اجرای احکام، حکم تخلیه را به اجرا گذاش��ته شده اما از 
آن زمان لوازم خوانده در آپارتمان باقی اس��ت. بنابراین باتوجه به مشاهدات صورت 
گرفته کل شش دانگ آپارتمان موردنظر )%100( در تصرف خوانده باقی مانده است 
لذا اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 8۹/1/1 لغایت زمان کارشناسی با در نظر گرفتن 
مش��خصات ساختمان، موقعیت محلی، س��ابقه اجور گذشته و کلیه شرایط و عوامل 
موثر در قضیه به ش��رح ذیل برآورد و اعالم می گردد. 1- از تاریخ 8۹/1/1 تا تاریخ 
8۹/1۲/۲۹ تع��داد ماه 1۲ ماه، اجرت المث��ل یک ماه 3/600/000، اجرت المثل دوره 
۴3/۲00/000 ریال ۲- از تاریخ ۹0/1/1 تا تاریخ ۹0/3/15 تعداد ماه ۲ ماه و ۲۲ روز، 
اج��رت المثل یک ماه ۴/100/000، اجرت المثل دوره 11/110/000 ریال؛ جمع کل: 
پنجاه و چهار میلیون و سیصد و ده هزار ریال 5۴/310/000 ریال. ضمناً اجرت المثل 

ردیف ۲ تا پایان سال 13۹0 معتبر می باشد. م الف/8160
شعبه 1۲ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6/۲۲6 از دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
8۹0۹8۹ع به آقایان 1- محمدحس��ین نوریان فرزند علی ۲- آقای محمدتقی کاظمی 
فرزند علی حس��ین 3- رمضان مهراب فرزند ابوالقاسم ۴- حاج محمد نایب مهراب 
فرزن��د مهدی خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت و 
خواهان آن آقای جلیل معتمدی و غیره فرزند رضا س��اکن اصفهان، خ ش��یخ مفید، 
س��اختمان آس��مان- طبقه5- واحد۲۲ با وکالت داود عابدی به خواسته 1- خلع ید 
و قل��ع و قمع از پ��الک ثبتی 103/3۴ واقع در بخش 1۴ ثب��ت اصفهان و در جریان 
رس��یدگی می باش��د اخطار می نماید که برای روز 3ش��نبه مورخ 13۹0/8/۹ ساعت 
11/30 صب��ح در دادگاه ش��عبه اول محاکم عمومی خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا 
چنانچ��ه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم 
و ارس��ال دارید، و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیاباً رأی صادر خواهد نمود و 
جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه 
مراجع��ه نماید این آگهی وف��ق ماده ۷3 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. 

م الف/113۹5
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
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سیب زمینی فشار خون را 
پایین می آورد

متخصص��ان تغذیه دریافته اند که دو نوبت مصرف س��یب زمینی در 
روز بدون این که موجب افزایش وزن ش��ود به اندازه مصرف جوی 
دو س��ر در کاهش فشار خون مؤثر اس��ت. هرچند این متخصصان 
روی س��یب زمینی ارغوانی مطالعه و آزمایش کرده اند اما معتقدند که 
سیب زمینی سفید و پوست قرمز نیز تاثیرات مشابه دارند.جو ونیسون 
کارشناس تغذیه در دانشگاه اسکرانتون در پنسیلوانیا می گوید: وقتی 
صحبت از سیب زمینی می شود اغلب ما شاید بیش از هر سبزیجات 
دیگری نس��بت به آن دید منفی داشته باش��یم و تصور کنیم که باید 
مصرف آن را در رژیم غذایی خود محدود نماییم چون معتقد هستیم 
که این سیب زمینی مملو از کربوهیدرات چاق کننده و عاری از کالری 
اس��ت. اما در واقع این تصور اشتباه اس��ت چون اگر سیب زمینی را 
بدون سرخ کردن و بدون کره و مارگارین و سس سرو کنیم هر یک 
عدد سیب زمینی فقط 110 کالری انرژی دارد و سرشار از ویتامین ها 
و مواد فیتو ش��یمیایی مفید برای سالمت اس��ت. در این مطالعه 18 
بیمار مبتال به فش��ارخون باال و دارای اضاف��ه وزن به مدت یک ماه 
هر روز در دو نوبت 6 تا 8 س��یب زمینی ارغوانی مصرف کردند. در 
پایان متوسط فشارخون سیستولیک و دیاستولیک آنها تا حد مطلوبی 

کاهش پیدا کرد.

گل گاوزبان برای درمان تنگی نفس 
مفید است

جویدن برگ تازه گیاه گل گاوزبان برای درمان جوش های چرکی دهان 
و دم ک��رده آن برای تنگی نفس مفید است.ش��هره صفاپور مدیر مرکز 
خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران در گفتگو 
با ایس��نا، با بیان این که گل گاوزبان گیاهی چند ساله به ارتفاع تقریبی 
50 – ۲0 سانتی متر و ساقه گل دهنده 80-60 سانتی متری است، گفت: 
این گیاه دارای کرک های نسبتاً نرم است که بر روی برگ ها به حالت 
خوابیده و در سایر قسمت ها به صورت افراشته و مخلوط با کرک های 
کوتاه و متراکم اس��ت. صفاپور با بیان این که گیاه گل گاوزبان از نظر 
دارویی دارای اهمیت زیادی است، افزود: این گیاه با گل های قیفی شکل 
به رنگ قرمز ارغوانی است که پس از خشک شدن به رنگ آبی یا بنفش 
در می آید و در هر س��نبله تعداد زیادی گل وجود دارد که به تدریج از 

پایین به باال باز می شوند.
وی اظهار داشت: از گیاه گل گاو زبان ایرانی فقط گل های گیاه برداشت 
می ش��ود و بیش��ترین بازده این گیاه از س��ال چهارم رشد آن است که 
بیشترین میزان گل را تولید می کند. مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان 
دارویی جهاد دانشگاهی مازندران یادآور شد: گیاه گل گاوزبان در درمان 
عالئم سرماخوردگی مؤثر بوده همچنین افراد از آن به عنوان آرام بخش 
استفاده می کنند و مقدار مجاز قابل استفاده از این گیاه به میزان چهار گرم 
در روز به صورت دم کرده است. صفاپور بیان این که گیاه گل گاوزبان 
حس پنج گانه را در افراد تقویت می کند، افزود: جویدن برگ تازه گیاه 
گل گاوزب��ان برای درمان جوش های چرکی دهان و دم کرده آن برای 

تنگی نفس مفید است.

 شهرزاد باباعلی پور 
شاید شما هم جزو کسانی باشید که هنگام عبور از مقابل 
عط��اری ها، کمی توق��ف می کنید و به انواع و اقس��ام 
درمان های پیشنهادی که به طور معمول پشت ویترینشان 
جا گرفته اس��ت، چشم می دوزید. بسیاری از ما با دیدن 
این پیش��نهادات که الغری گیاهی، درم��ان ریزش مو و 
حتی عالج اعتیاد را به مشتریان نوید می دهد به این فکر 
می کنیم که شاید درمان گیاهی بیش از داروهای شیمیایی 
مؤثر باشد و البته عده ای هم این تفکر را بسیار خوشبینانه 
می دانن��د و این اظهارات را وعده ه��ای دروغینی برای 
بازار گرمی می پندارند. اما به راس��تی کدام گروه  دارای 
تفکر واقعی هس��تند؟ آیا با وجود کالهبرداری هایی که 
در پوشش درمان سنتی اتفاق افتاده است، می توان به این 
ادعا چش��م دوخت  یا آنکه  باید از گذشته درس عبرت 
گرفت و با روش های درمانی  طب س��نتی به مخالفت 
برخاست؟ در شرایط موجود که جو بدبینی گریبان طب 
سنتی را می فشارد تنها تعدادی از شرکت های دارو ساز با 
ارائه  مجموعه عرقیات یا قرص هایی با زمینه صددرصد 
گیاهی، موفق ش��ده اند تا حدودی عالقه مندان به طب 
سنتی را به سوی خود جلب کنند اما  این تنها بخشی از 
مشکل را حل می کند چرا که نسخه اغلب پزشکان امروز 
تنها به  داروهای ش��یمیایی موجود ختم می شود و آنها 
اطالعاتی درباره خواص دارویی گیاهان ندارند تا بتوانند از 
این پتانسیل در درمان بیمار کمک بگیرند و از سوی دیگر 
بیماران نیز نمی توانند به روش های درمانی ارائه ش��ده 
از س��وی عطاری ها اعتماد کنند. بدین ترتیب در اوضاع 
 کنونی جایی برای عرض اندام طب سنتی باقی نمی ماند
مگ��ر آنکه با حمایت عل��م پزش��کی از آن، راهی برای 
احیای آموزه های دانشمندانی چون حکیم ابوعلی سینا و 

محمدبن ذکریای رازی گشوده شود.
نگاهی به روند تاریخی  اقدامات وزارت بهداشت حکایت 
از آن دارد که ایران با وجود داشتن سابقه تاریخی قابل توجه 
در زمینه طب س��نتی در گسترش این علم با بی توجهی 
عمل کرده است به طوری که از سال ۲001 به دنبال اعالن 
عمومی سازمان بهداشت جهانی در اجالس غنا مبنی بر 
این که طب جدید )مدرن ( نمی تواند پاسخگوی درمان 
بیماران باش��د و به نوعی به بن بست رسیده است، یک 
حرکت جهانی برای احیاء طب س��نتی آغاز شد. نتیجه 
این خیزش پزشکان برای بهره مندی از دانش طب سنتی  
طی چهار سال بعد به جمع آوری مجموعه ای مکتوب 
منجر شد که به نام کشورهای تهیه کننده، ثبت جهانی شد. 
اما نکته دارای اهمیت آن اس��ت که در میان این کشورها 
نام��ی از ایران نبود. این اتفاق در حالی رخ داد که وزارت 
بهداشت و درمان به عنوان متولی بحث آموزش پزشکی 
و درمان در ایران می بایست پیگیر این موضوع بوده باشد 

اما به نظر می رسد در آن مقطع زمانی، اعتقادی بر احیای 
طب سنتی در مجموعه مدیریتی حاکم نبوده است و بدین 
ترتیب ایران به عنوان بهشت برین گیاه شناسان طبی با کم 
لطفی مدیران تا س��ال ها از فرصت درمانی  طب سنتی  
محروم ماند اما س��رانجام در سال ۲00۷ با اقدام سازمان 
بهداشت جهانی مبنی بر اجباری کردن واحدهای درسی 
طب مکمل برای دانش��جویان رش��ته پزشکی، بار دیگر 
این موضوع در وزارت بهداش��ت مطرح شد و این بار بر 
خالف دفعات قبل، بحث تدریس طب مکمل در دستور 
کار وزارت بهداشت قرار گرفت. سرانجام در سال ۲008  
با پذیرش ۲۴ دانشجو در چهار دانشگاه، رشته طب مکمل 
کار خود را با وجود موج مخالفت ها و اشکال تراشی ها 

آغاز کرد.
دکتر غالمرضا کریمی یکی از محققان طب اسالمی _ سنتی 
که عضو مؤسسه تحقیقات حجامت ایران است با اشاره به 
این که بزرگ ترین تجارت امروز جهان  چیزی جز تجارت 
دارو نیست اظهار کرد: واقعیت آن است که علم پزشکی 
همیشه در حال تحقیق است و نتیجه این تحقیقات به طور 
مستقیم بر روند درمان بیماری ها و از بین بردن عالئم آن 
یا تحریک بیماری تأثیر می گذارد. اما آنچه ما امروز شاهد 
آن هستیم عدم موفقیت شرکت های دارو سازی در درمان 
بیماری ها اس��ت به طوری که محققان به شکل دائم در 
حال افش��اگری در خصوص عوارض مصرف داروهای 
ش��یمیایی هس��تند.این محقق که در حوزه طب اسالمی 
و س��نتی در اصفهان فعالیت می کند در خصوص روی 
گردانی از طب س��نتی در ایران گفت: واقعیت آن است 
که تا س��ال ها پزش��کان ما و حتی مدیران حوزه وزارت 
بهداشت، مبنای  درمانگری را بر پایه داروهای شیمیایی 

ف��را گرفته اند و به طور حتم تغییر این نگاه نیازمند زمان 
است. دکتر کریمی بر این باور است که طبیب باید خادم 
طبیعت باشد و طب سنتی نیز بر پایه همین باور در مسیر 
بازگرداندن انسان به طبیعت خویش گام بر می دارد چرا 
که حکمت خداوند نیز در سیر خلقت حرکت در مسیر 
پیشرفت می باشد و در این راستا، پزشکان ایرانی نیز چه 
در حوزه طبابت و چه در بحث مدیریت باید باور خود را 
در خصوص طب سنتی و اسالمی تغییر دهند و با نگرش 
جدی��د فرصت احیاء این علم را بی��ش از پیش در ایران 
تحقق بخشند. عضو مؤسسه تحقیقات حجامت ایران با 
تأکید بر این که  تنها بخش کوچکی از دریای بیکران طب 
س��نتی در اختیار عطاری ها می باشد، تصریح کرد: طب 
سنتی نیازمند باوری فراتر از یک دکان عطاری است چرا 
که این علم بر خالف طب مدرن موفق به تشخیص های 
درس��ت و درمان های قطعی شده است اما طب مدرن با 
وجود همه توانایی های که هیچ کس نمی تواند منکر آن 
 شود باز هم در بن بست های بی شماری در زمینه هایی
همچون دارو گرفتار اس��ت. این روزه��ا اظهارات قابل 
توجهی از سوی مسئوالن وزارت بهداشت در خصوص 
احیای دوباره طب س��نتی مطرح می ش��ود که در آن به 
آکادمیک کردن این رشته از پزشکی عالقه نشان داده شده 
است به طوری که تأکید بر گشایش دانشگاه طب سنتی 
و بهره مندی از دانش طب سنتی حکمای ایرانی، بخشی 
از این اظهارات را تش��کیل می دهد اما ثمره طرح تمامی 
این نقطه نظرات زمانی حاصل می شود که شاهد نخستین 
تغییر در نگاه پزشکان به طب سنتی و کنار گذاشته شدن 
بدبینی ها باش��یم و این مهم بدون تالش مدیران وزارت 

بهداشت در بلند مدت  میسر نخواهد شد.

ناگفته های یک محقق

طب سنتی نیازمند کنارگذاشتن بدبینی هاست تب و سرفه های طوالنی مدت 
را جدی بگیرید

س��رفه های ش��دید و همراه با صدای خس خس و سل، بیماری های 
شدید مسری هس��تند که می توانند منجر به مرگ شوند.سرفه به طور 
طبیعی در واکنش غیرارادی تنفس صورت می گیرد. افراد به دلیل خالی 
کردن مجاری تنفسی از مواد خارجی تحریک پذیر، سرفه می کنند. سرفه 
همچنین مواد مخاطی را از ریه و راه های هوایی بیرون می راند. سه نوع 
سرفه وجود دارد؛ هنگامی که سرفه به وجود می آید، شخص هوا را فرو 
برده و بیرون می آورد و سپس هوا را با فشار از داخل ریه  رها می کند. 
شما می توانید سرفه را توسط صدای متمایز آن تشخیص دهید. دو نوع 
سرفه نیز سرفه تولیدی و غیر تولیدی است. سرفه تولیدی، مواد مخاطی 
را از مجاری تنفسی و ریه بیرون می راند. این نوع سرفه در هنگامی که 
ش��ما دچار بیماری ویروسی شده اید و یا بر اثرعفونت های باکتریایی، 
بیماری  مزمن و آلرژی رخ می دهد. اما س��رفه های غیرتولیدی خشک 
است و هنگامی که ماده مخاطی در آن وجود ندارد، اتفاق می افتد. شما 
ممکن است هفته ها بعد از این که عالئم سرماخوردگی در شما متوقف 
شد، سرفه کنید و یا س��رفه  شما به دلیل گرفتگی در لوله های نایژه ای 
باشد. سرفه های غیرتولیدی همچنین ممکن است هنگامی که در مجاری 
تنفس��ی ذراتی جا گرفته باشند، نیز بوجود آیند و اگر فرد در تماس با 
موادی از قبیل مواد شیمیایی، زباله، دود و بخار باشد، این سرفه بیشتر 
رخ می دهد. برخی داروهای فش��ارخون باال نیز باعث س��رفه های غیر 
تولیدی می شوند. اگر شما دایم سرفه های خشک و غیر تولیدی می کنید، 
ممکن اس��ت در خطر بیماری آسم باشید. گرفتن مجاری تنفسی نیز 
موجب سرفه های غیرتولیدی می شوند. سرفه های طوالنی نشان دهنده  
شرایط جدی تر اس��ت. برای مثال؛ سرفه های شدید و همراه با صدای 
خس خس و سل، بیماری های شدید مسری هستند که می توانند منجر 
به مرگ شوند. اگر تب طوالنی دارید و یا سرفه هایتان بعد از چند روز 
قطع نشد، حتما باید به پزشک برای تشخیص و درمان آن مراجعه کنید. 
ممکن است شما نیاز به انجام آزمایشاتی داشته باشید. نوع درمان سرفه 
براساس تشخیص پزشک متفاوت است. اگر شرایط شما سخت نباشد، 
ممکن است هیچ نیازی به درمان نداشته باشید و یا داروهای پایه ای برای 
کاهش عالئم و نشانه های مشکل کافی باشد. ممکن است از داروها و 
قرص های مکیدنی یا از اسپری برای درمان سرفه شما استفاده شود. اگر 

شدید اس��ت، پزشک ممکن است س��رفه شما 
کدئین تجویزکند. عفونت های 
باکتریایی به طور معمول نیاز 

به آنتی بیوتیک دارند. 
شرایط وخیم نیازمند درمان 
گسترده تری است. اگر شما 
به آسم مبتال هستید، ممکن 
است نیاز به اسپری تنفسی 
یا استریو داشته باشید و 
حتما باید به پزشک 

متخص��ص 
مراجع��ه 

کنید.

ابالغ وقت رسیدگی
6/۲۲۷ درخصوص پرونده کالس��ه 10۲0/۹0 خواهان مختار خاوری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه پرداخت مبلغ ۲5/000/000 ریال با احتس��اب خس��ارات دادرسی 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای 
حکم به طرفیت مصطفی پورکاوه تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
دوشنبه مورخ ۹0/۷/18 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/81۷۷ 
مدیر دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
6/۲۲8 خان��م مه��ري س��ادات امین جواه��ري داراي شناس��نامه ش��ماره 1011 
ب��ه ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه ۹0-۲6۲۲ ح /10 از این ش��ورا درخواس��ت 
گواه��ي حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید حس��ین 
ابن الش��هیدي بشناس��نامه 13۴5 در تاری��خ 138۹/11/15 اقامت��گاه دائمي خود 
ب��درود زندگي گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1 پس��ر و 
3 دخت��ر و ی��ک عیال به نام هاي ذیل: 1- س��ید امین ابن الش��هیدي ش ش 6۹8 
پس��ر متوفي، ۲- مریم ابن الش��هیدي ش ش ۹3 دختر متوفي، 3- نرگس سادات 
ابن الش��هیدي ش ش 8۹1 دختر متوفي، ۴- مرجان الس��ادات ابن الش��هیدي ش 
ش 5۴8۴ دخت��ر متوف��ي، 5- مهري س��ادات امین جواه��ري ش ش 1011 عیال 
متوف��ي و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در یک 
نوب��ت آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفي نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. م الف/ 8۲11
رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/۲۲۹ خانم فرنوش دانش پناه داراي شناسنامه شماره 1103۲ به شرح دادخواست 
به کالس��ه ۹0-۲55۷ ح/ 10 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محم��ود دانش پناه بشناس��نامه ۲۷ در تاریخ 
8۷/۷/3 اقامت��گاه دائمي خ��ود بدرود زندگي گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به ۲ پس��ر و 1 دختر و یک عیال به نام هاي ذیل: 1- محمد دانش 
پن��اه ش ش 1۴۲56 پس��رمتوفي، ۲- فره��اد دانش پناه ش ش ۷۲6 پس��رمتوفي، 
3- فرن��وش دان��ش پناه 1103۲ دختر متوفي، ۴- فخ��ري دانش پناه ش ش ۲3۹ 
عیال متوفي و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در 
ی��ک نوب��ت آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفي 
 نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/ 8۲10
رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مزایده
6/۲30 دایره اجرای احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگستری خمینی شهر در پرونده 
کالس��ه ۹0006۲ اجرا له خانم فاطمه صرامی فروش��انی فرزند عبداله به خواسته 
مهریه به میزان ۲5 عدد س��که بهارآزادی به طرفیت آقای محمد س��احلیان فرزند 
غالمحس��ین درنظر دارد که یک باب مغازه تحت پالک ثبتی 10۷/1۷1۴ واقع در 
خمینی ش��هر- بخش 1۴ را به مالکیت محکوم علیه آقای محمد س��احلیان را به 
آدرس خیاب��ان امیرکبیر- جنب مس��جد جواداالئمه- نج��اری محمدآقا به ارزش 
کارشناس��ی یک میلیارد و هفتصد و ش��صت میلیون ری��ال )1/۷60/000/000( و 
تجاری را از طریق مزایده به فروش برس��اند لذا جلس��ه مزایده در تاریخ ۹0/۷/6 
س��اعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام ش��عبه چهارم حقوق��ی واقع در بلوار 
پاس��داران، روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و 
خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی صدرالذکر بازدید نماید 

خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار باید 10% قیمت 
پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب 
س��پرده دادگس��تری ۲1۷1۲۹0۲۷1003 واریز نماید. در غیر اینصورت 10% اولیه 

پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف/113۹۴
شایان- مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم دادگستری خمینی شهر

 فقدان سند مالکیت
6/۲۴1 نظ��ر به اینکه آقاي عس��کر قهرمان��ي قورد فرزند جم��ال باارائه دو برگ 
استش��هاد محلي که هویت و امضاء شهود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن 
سند مالکیت ششدانگ پالک 5۷1 فرعي از 100  اصلي واقع در فیض آباد شده که 
سند مذکور در صفحه5۲3 دفتر۲80 بنام وي ثبت و صادر شده است اینک نامبرده 
تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده است لذا در اجراي ماده 1۲0 آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به ملک 
م��ورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
آگه��ي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا 
س��ند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و 

یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

آگهي فقدان سند مالکیت
6/۲۴3 نظ��ر ب��ه اینک��ه خانم ش��کوفه وفائي فرزن��د چراغعلي با ارائ��ه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت و امضاء شهود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن 
سندمالکیت شش��دانگ یکباب خانه شماره 6۷8 به مساحت 3۲۲ مترمربع مجزي 
شده از پالک ۲53 واقع در مزرعه مهرقویه 33 اصلي بخش یک ثبتي شهرضا شده 
که تمامت شش��دانگ پالک فوق در صفحه160 دفتر۲3۴ ذیل ثبت شماره 33۲۷0 
بنام ش��کوفه وفائي ثبت و س��ند صادر ش��ده که نامبرده بموجب اسناد836۹6 – 
6۹/6/۲6 و 8۴۴۴6 – ۷0/3/۲5 و ۹30۲3 – ۷6/11/۴ دفتریک ش��هرضا مالکیت 
خود را در رهن بانک مس��کن مرکزي ش��هرضا قرار داده که فقط از سند 836۹6 
– 6۹/6/۲6 فک رهن بعمل آمده اس��ت اینک نامبرده تقاضاي صدور س��ند المثني 
نس��بت به شش��دانگ پالک فوق نموده لذا در اجراي ماده 1۲0آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تس��لیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجل��س مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به 

متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهندهمسترد مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

  
راي شورا
6/۲۴۴ پرونده کالسه: ۴0۷/8۹  ش 6 حقوقي

شماره دادنامه: ۹61 – 8۹/1۲/15  
خواه��ان: صفرعلي اله یاري، خواندگان: 1- فرش��ته مختاري ۲- نصراله ش��فیعي 

3- پویا سعیدي، موضوع: الزام به انتقال
راي شورا

درخصوص دعوي صفرعلي اله یاري بطرفیت  فرش��ته مختاري - نصراله شفیعي 
و پویا س��عیدي به خواس��ته الزام خوانده ردیف اول به انتقال رس��مي یکدستگاه 
خودروي پیکان به ش��ماره انتظامي 6۲383 اصفهان 11، ش��ورا با عنایت به جامع 
اوراق پرون��ده حکم ب��ه محکومیت خوانده ردیف اول خانم فرش��ته مختاري به 

انتقال سند خودرو پیکان بشماره انتظامي فوق صادر و اعالم مي گردد راي صادره 
غیابي وظرف مدت بیست روز قابل واخواهي در شورا و سپس ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدیدنظر در دادگستري شهرضا مي باشد.
عباسي- قاضي شوراي 6  حقوقي شهرضا
 

احضار متهم مجهول المکان
6/۲۴5 بدینوس��یله به آقاي محمود حیدري وفق ماده  115  قانون آئین دادرس��ي 
کیفري ابالغ مي ش��ود در خصوص ش��کایت آقاي چنگیز فرهمندیان علیه ش��ما  
مبني بر خیانت درامانت در پرونده  کالس��ه  ۹00۲۹۹  د 3، الزم اس��ت از تاریخ 
انتش��ارآگهي ظرف مدت 35 روز جه��ت انجام تحقیقات دراین ش��عبه دادیاري 

حاضر شوید. در غیر این صورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
فرامرزي- دادیارشعبه سوم دادسراي عمومي وانقالب شهرضا
 

احضار متهم مجهول المکان
6/۲۴6 بدینوسیله به آقاي ایمان مشهدي فرزند مسعود وفق ماده 115 قانون آئین 
دادرسي کیفري ابالغ مي شود در خصوص شکایت آقاي معین حسامي علیه شما 
مبني بر ایراد جرح عمدي با چاقو در پرونده ش��ماره 8۹053۹ ب 1 که در تاریخ 
۹0/8/8 س��اعت ۹ صبح جهت رسیدگي دراین ش��عبه بازپرسي حاضر شوید. در 

غیراین صورت وفق مقررات تصمیم خواهد شد 
ابوالحسني- بازپرس دادسراي عمومي وانقالب شهرضا 
 

ابالغ وقت رسیدگي
6/۲38 در خص��وص پرونده کالس��ه 36۷/۹0 خواهان مهدي کریمي س��هلواني 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ 1۲/۴00/000 ریال یک فقره چک با احتس��اب 
خس��ارت و تأخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت زمان اجراي حکم بانضمام مطلق 
کلیه خس��ارات قانون��ي وارده به طرفیت الهه انصاري تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگي براي مورخ ۹0/۷/1۹ ساعت 16 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
مدیر دفتر شعبه ۲3 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
6/۲3۹ شماره: ۹0-10۴ ش/ ۲0 به موجب رأي شماره 316 تاریخ ۹0/۴/6 حوزه 
۲0 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
جواد قنبري راشناني نام پدر: قربانعلي، مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
۷/500/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ي ه��زار ریال 30/000 
ریال خس��ارت دادرسي و پرداخت تأخیر وتأدیه از تاریخ ۹0/3/30 لغایت اجراي 
حکم. مش��خصات محکوم له: مهدي کریمي س��هلواني نام پدر: نعمت اله نشاني 
مح��ل اقامت: خ س��روش بعد از آل خجند جنب عابر پی��اده آلومینیوم آرین. ماده 

3۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محک��وم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي 
فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده 
به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 

از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
شعبه ۲0 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
6/۲۴0 ش��ماره: ۹0-105 ش/ ۲0 ب��ه موجب رأي ش��ماره ۲56 تاریخ ۹0/3/30 
حوزه ۲0 ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه داریوش ش��ریفي بروجني مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته سي هزار ریال هزینه دادرسي و خسارت تأخیر از 
تاریخ 83/1/۲5 لغایت اجراي حکم. مش��خصات محکوم له: مهدي کریمي نشاني 
محل اقامت: خ س��روش بعد از آل خجند جنب عابر پی��اده مغازه آلومینیوم. ماده 
3۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محک��وم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي 
فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده 
به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 

از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
شعبه ۲0 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/۲۴۷ آقاي حس��ن راجي داراي شناس��نامه ش��ماره ۷۷5 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 5۲۷/۹0 ش ح ۷ از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد راجي بشناسنامه 155۷ در تاریخ 13۹0/5/۲0 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- حس��ن راجي فرزند جعفر، ش ش ۷۷5 )پدر(، ۲- زهرا میرنصیري فرزند 
س��ید مه��دي ش ش 11۷56 )م��ادر( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهي مینماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 11۴10
قاضي شعبه ۷ حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر

مؤسسه خيريه صبح اميد برخوار
کانون ترك اعتیاد افتتاح گردید.

آدرس: دولت آباد برخوار- خیابان گلزار شهدا- جنب امامزاده محمود
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ورزش

دکو خاطراتش را 
منتشر می کند

بازیکن برزیلی االصل اسبق تیم فوتبال چلسی کتاب خاطرات 
خود را منتشر می کند.  

ب��ه گ��زارش فارس و ب��ه نق��ل از اوگلبو، دکو ک��ه تا فصل 
گذش��ته در تیم ش��هر لندن بازی می کرد و سابقه حضور در 
تیم های باش��گاهی همچون بارسلونا اس��پانیا، بنفیکا و پورتو 
پرتغال را دارد، در مصاحبه ای با یکی از ش��بکه های رادیویی 
 برزیل عنوان کرد در ت��دارک تهیه و عرضه کتاب خاطراتش 

است. 
وی ک��ه در اص��ل متولد برزیل اس��ت، اما تابعی��ت پرتغالی 
دارد، از س��ال ها حض��ور در تیم های اروپای��ی به تجربه های 
ارزش��مندی رس��یده  که می خواهد با کمک برخی دوستانش 
که دستی بر ادبیات دارند به صورت مکتوب زندگی ورزشی 

خود را منتشر کند.
ای��ن بازیک��ن 3۴ س��اله تابس��تان گذش��ته پ��س از ی��ک 
ده��ه حض��ور در ق��اره س��بز راه��ی زادگاه خ��و د ش��د و 
منعق��د  ق��راردادی دو س��اله  برزی��ل  فلومینن��زه  تی��م   ب��ا 

کرد.

س��رمربی پرسپولیس گفت: تیم ملی با ارائه یک بازی خوب برابر 
اندونزی برای رقبا خط و نشان کشید.  حمید استیلی در خصوص 
شرایط پرسپولیس اظهار داشت: اردوی خوبی را در مشهد پشت 
سر گذاشتیم و تا حدود زیادی به اهداف خود رسیدیم. ما در بازی 
مقابل اندونزی ۲ ملی پوش در زمین داشتیم که هر دو خوب کار 
کردند. این مربی افزود: تیم ملی 3 روز دیگر باید در قطر به دیدار 
این کشور برود که بی شک بازیکنان ما در آن بازی استفاده خواهند 
شد. واقعاً نمی دانم در بازی روز پنجشنبه مقابل ذوب آهن باید چه 
کار کنم. اس��تیلی تأکید کرد: همیشه احترام تیم ملی بر من واجب 
است و دوست دارم این تیم همیشه موفق باشد اما پرسپولیس هم 
باید در مقابل تیم سر سخت ذوب آهن قرار گیرد و ما بی شک باید 
از ملی پوشان خود که جزیی از تیم ما هستند استفاده کنیم. با این 
ش��رایط نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. استیلی یادآور شد: بازی 
س��ختی مقابل ذوب آهن در اصفهان داریم. قطعاً این تیم مقابل ما 
انگیزه های زیادی دارد اما ما هم دوس��ت نداریم از اصفهان دست 
خالی برگردیم به همین دلیل تمام تالش خود را خواهیم کرد که 

به هدفمان برسیم. 

کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد که ش��ش ش��هر در پایان 
مهلت ثبت نام، برای میزبانی المپیک در سال ۲0۲0 نام نویسی 

کرده اند. 
به گ��زارش کمیته ملی المپیک، ش��هرهای باکو )آذربایجان(، 
دوحه )قطر(، اس��تانبول )ترکیه(، مادرید )اسپانیا(، رم )ایتالیا( 
و توکی��و )ژاپن( ب��رای میزبانی س��ی ودومین دوره بازی های 
المپی��ک تابس��تانی در س��ال ۲0۲0 اع��الم آمادگ��ی کردند. 
کمیته ه��ای المپی��ک کش��ورها ت��ا تاریخ 10 ش��هریور )اول 
س��پتامبر( مهلت داش��تند تا در صورت واجد ش��رایط بودن، 
برای میزبانی این رقابت ها نام نویس��ی کنند. 6 ش��هر متقاضی 
برای برگزاری المپیک وارد اولین فاز بررسی شرایط خواهند 
ش��د و در مهرم��اه )اکتبر( باید شهرش��ان را به هیأت اجرایی 

کمیته بین المللی المپیک معرفی کنند. 
پس از بررس��ی نهایی وضعیت ش��هرهای خواه��ان میزبانی 
المپیک سال ۲0۲0، نشس��ت هیأت اجرایی روز 16 شهریور 
13۹۲ )۷ س��پتامبر۲013( تش��کیل و پ��س از رأی گیری نام 

میزبان اعالم خواهد شد.

سرپرست فدراسیون دو و میدانی:

اصفهان، لیدر دو و میدانی ایران است
خبر

چهار دونده استرالیایی در آتش سوختند
چهار دونده در مسابقه فوق ماراتن در کیمبرلی استرالیا در آتش سوزی جنگل 
گرفتار شده و دچار سوختگی شدند. به گزارش مهر، این دوندگان مرد و زن 
که در غرب استرالیا در مسابقه فوق ماراتن شرکت می کردند، در یک گلوگاه 
گرفتار و دچار س��وختگی شدید ش��دند. دو زن 36 و ۲۴ ساله که به ترتیب 
دچار س��وختگی 60 و 80 درصد شده اند در بیمارستان داروین در کیمبرلی 
بستری شدند. دو مرد ۴0 و 50 ساله نیز در این سانحه دچار سوختگی 10 و 
۲0 درصد شده اند. بر پایه گزارش رسانه های استرالیایی، این رقابت ها پس 

از این حادثه لغو شد.

مصدومیت قاسم حدادی فر جدی نیست
پزشک تیم ملی فوتبال کشورمان مصدومیت قاسم حدادی فر هافبک ملی پوش 
ذوب آهن را جدی ندانست. قاسم حدادی فر در اواسط نیمه دوم دیدار ایران 
برابر اندونزی به دلیل احساس درد از ناحیه زانو نتوانست به بازی ادامه دهد 
و جایش را به آندرانیک تیموریان داد. دکتر ش��هاب پس از پایان مسابقه در 
مورد میزان مصدومیت حدادی فر به مهر گفت:  مصدومیت قاس��م حدادی 
فر جدی نیست و دچار کشیدگی رباط داخلی پا شده است. وی در پاسخ به 
این سئوال که نوع مصدومیت حدادی فر و اینکه وی نتوانست به بازی ادامه 
دهد این نگرانی را به وجود آورد که رباط صلیبی این بازیکن دچار آس��یب 
شده است گفت: چنین مسأله ای صحت ندارد و مصدومیت او جدی نیست. 
قاس��م حدادی فر در مورد این مصدومیت گفت: در جریان بازی ناگهان از 
ناحیه داخل پایم احس��اس درد کردم و دیگر نتوانستم به بازی ام ادامه دهم. 
هافبک ملی پوش ذوب آهن خاطرنشان کرد: وضعیتم معلوم نیست و قرار 

است آزمایش ام آر آی بدهم تا میزان مصدومیتم مشخص شود.

با حضور ۱۷۸ شطرنج باز؛
آغاز مسابقات جام بین المللی زنده رود 

در اصفهان 
مسابقات بین المللی ش��طرنج جام زنده رود از روز جمعه در اصفهان آغاز 
شد. سومین دوره رقابت های بین المللی شطرنج جام زنده رود از روز جمعه 
با ش��رکت 1۷8 شطرنج باز به میزبانی هیأت شطرنج استان در خانه شطرنج 
اصفهان آغاز شد.  در این رقابت ها که ملی پوشان شطرنج ایران به دلیل حضور 
در مسابقه دوستانه با ترکیه غایب هستند دو نماینده از گرجستان، چهار نماینده 
از جمهوری آذربایجان و یک نماینده از ارمنستان به همراه شطرنج بازانی از 
استان های سراسر کشور در ۹ دور به روش سوئیسی به رقابت می پردازند.  

این مسابقات هجدهم شهریور با معرفی قهرمان به پایان می رسد.

آخرین رده بندی پینگ پونگ بازان برتر جهان
صمدی در رتبه ۷۰۰ جهان

 طبق آخرین رده بندی برترین پینگ پونگ بازان جهان، پریسا صمدی ملی پوش
اصفهانی با هشت پله صعود در رده ۷00 قرار گرفت.

ب��ه گزارش ایمنا، فدراس��یون بی��ن المللی پینگ پونگ آخری��ن رده بندی 
برترین های این رشته در جهان را اعالم کرد که طبق آن رتبه سه ورزشکار 
ایرانی صعود داش��ت. طبق این رده بندی پریس��ا صمدی بانوی ملی پوش 
اصفهانی که در رقابت های اخیر چین شرکت نکرد هشت پله صعود داشت. 

صمدی در حال حاضر در رتبه ۷00 جهان قرار دارد.

با نظر بوناچیچ،
یک مربی جدید به کادر فنی سپاهان 

اضافه شد
دس��تیار سابق لوکا در مس کرمان و فوالد گستر به کادر فنی سپاهان اضافه 
شد. بدوی که سال گذشته هم به همراه لوکا بوناچیچ در تیم فوالدگستر تبریز 
مش��غول به کار بود به دعوت بوناچیچ به کادر فنی تیم سپاهان اضافه شد. 
بدوی همچنین سابقه کار با بوناچیچ را در مس کرمان هم در کارنامه خود 
دارد. به این ترتیب بدوی به همراه قنبری و محمود کریمی، سه دستیار لوکا 

بوناچیچ در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال هستند.

تشکر جامعه شنا از وزیر ورزش 
به خاطر برکناری رئیس فدراسیون!

150 نفر از قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان شنا، شیرجه و واترپلو از وزیر ورزش 
به دلیل تغییر و تحول در ریاست این فدراسیون قدردانی کردند. روابط عمومی 
فدراسیون شنا در نخستین خبری که برای رسانه ها ارسال کرد با اشاره به ارسال 
این نامه به محمد عباس��ی وزیر ورزش و جوانان و تشکر به خاطر برکناری 
امیرحسین آیت اللهی نوشت: بی شک و تردید توجه ویژه حضرتعالی و معاون 
محترم شما جناب آقای سجادی به رشته های ورزشی پایه به خصوص ورزش 
مفرح شنا، باعث  تغییر به موقع در این فدراسیون گردید. امید است با ایجاد 
روحیه همدلی و مش��ارکت همه جانبه و استفاده از افراد متخصص و متعهد 
سعی نماییم با کوش��ش و تالش این رشته ورزشی را در میادین بین المللی 
مطرح کنیم. به امید سربلندی ایران عزیز در همه میادین. امیرحسین آیت اللهی 
که با انتخابات مجمع فدراسیون شنا به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شده 
بود، نخستین رئیس فدراسیون برکنار شده پس از شکل گیری وزارت ورزش 

و جوانان بود که هفته گذشته جای خود را به غالمرضا جعفری داد.

اميد استيلی برای 
کسب حداقل امتياز 
از اصفهان

رقابت نزديک شش 
شهر برای ميزبانی 
المپيک 2020

 نجمه کرمی
نخس��تین گردهمای��ی رؤس��ای هی��أت دو و میدان��ی 
سرپرس��ت  حض��ور  ب��ا  اصفه��ان  شهرس��تان های 
فدراس��یون و رؤس��ای هیأت ه��ای شهرس��تان و در 
 غی��اب مس��ئولین اداره کل تربیت بدنی اس��تان برگزار 

شد.
در این نشست سرپرست فدراسیون دوومیدانی با اشاره 

به حضور باشگاه های موفق اصفهانی و حضور قهرمانان 
و م��دال آوران دو و میدانی در این ش��هر، از اصفهان به 

عنوان لیدر دو و میدانی ایران نام برد.
محمدرضا کاظمی آشتیانی اظهار داشت: استان اصفهان 
چه از لحاظ ورزش��کار و چه از لح��اظ مربی، از جمله 
اس��تان های فعال کش��ور اس��ت که همواره در تمامی 
رده های مختلف س��نی تیم ملی نمایندگان شایسته ای 

داشته است.

وی ب��ا اعالم اینکه قرار اس��ت برای مس��ابقات المپیک 
۲01۲ یک��ی از بانوان دو و میدان��ی کار به عنوان وایت 
کارت کاروان ای��ران را همراهی کند افزود: این قول را 
ب��ه اصفهانی ها خواهم داد که در ص��ورت وجود یک 
چنین ورزش��کار خانمی در اصفهان، این سهمیه به این 
استان تعلق گیرد. )وایت کارت سهمیه ای است که کمیته 
بین المللی المپیک به کشورهای نوپا در امر ورزش اهدا 
می کند تا از اکثر کش��ورهای دنی��ا نماینده ای در بازی ها 
حضور داش��ته و به روند کسب تجربه آنها کمکی کرده 

باشد.(
از  همچنی��ن  میدان��ی  و  دو  فدراس��یون  سرپرس��ت 
واری��ز بودجه هی��أت دو و میدانی طی یکم��اه آینده به 
حس��اب این هیأت خبر داد و تصریح کرد: فدراس��یون 
آنطور که شایس��ته اس��ت از اصفهان حمایت نکرده اما 
با وجود تمام مش��کالت، این اس��تان عملکرد خوبی از 
خود به نمایش گذاش��ت و ما ق��ول می دهیم در آینده 
 حمایت بیش��تری از هیأت و ورزش��کاران این اس��تان 

داشته باشیم.
وی همچنی��ن با ابراز گالیه از کس��انی ک��ه اعالم کرده 
بودند دوران طالیی دو و میدانی به پایان رس��یده است 
اظهار داشت: با لطف خدا و همکاری هیأت هایی مانند 
 اصفهان، با کمترین بودجه برنامه ها را طوری برنامه ریزی
کردن��د  ک��ه همان افراد ب��ه صراحت اع��الم کردند که 
به زودی ش��اهد بازگش��ت دوران طالی��ی دو و میدانی 

خواهیم بود.
آش��تیانی همچنی��ن از افزای��ش س��همیه المپیک ۲01۲ 
دو و میدان��ی از 5 به 1۲ س��همیه خب��ر داد و افزود: در 
صورت تحقق یافتن این موضوع، دو سهمیه به اصفهان 

اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی همچنین درخصوص وضعیت سرپرس��تی خود در 
فدراس��وین نیز گفت: طی نشستی که با وزیر ورزش و 
جوانان داشتم نامه کتبی خود را مبنی بر برگزاری مجمع 

انتخابات اعالم کرده ام.
رئی��س هی��أت دو و میدان��ی اس��تان نی��ز با اش��اره به 
برنامه راهبردی توس��عه ورزش اس��تان اظهار داش��ت: 
در تالش��یم ت��ا با عمل ب��ه ای��ن برنامه جای��گاه دو و 
میدان��ی اس��تان را در کش��ور حف��ظ کنی��م و این مهم 
 ب��ا هم��کاری هیأت ه��ای شهرس��تان اتف��اق خواهد 

افتاد.
امین��ی اف��زود: در برنامه راهبردی ب��رای عمومی کردن 
ورزش پیش بینی هایی ش��ده اس��ت که ش��اخص این 
برنامه ها توسعه ورزش دو و میدانی است که در بحث 
 استعدادیابی و نخبه پروری در این رشته برنامه ریزی های

اولیه آن انجام شده است.
وی ب��ا ارائ��ه گزارش عملک��رد پنج ماهه س��ال جاری 
هی��أت از انتخاب��ی و اع��زام تی��م بانوان به مس��ابقات 
قهرمانی کش��ور، انتخابی و اعزام تیم بزرگساالن آقایان 
به مس��ابقات قهرمانی کش��ور، اعزام تیم ه��ای بانوان و 
آقایان در رده سنی بزرگساالن به مسابقات جایزه بزرگ، 
حضور س��جاد مرادی، امیر مرادی، رضا قاسمی و هادی 
رحیمی به تیم ملی برای حضور در مس��ابقات آس��یایی 
ژاپن، اعزام دو نفر از ورزش��کاران نوجوان به مسابقات 
جهانی دانش آموزان جهان، اعزام س��جاد مرادی و رضا 
قاسمی به مس��ابقات دانشجویان جهان و ارتقای رکورد 
۲00 مت��ر و اعزام امیر مرادی به مس��ابقات ارتش های 
 جه��ان به عنوان مه��م ترین برنامه های ای��ن هیأت نام 

برد.
داوری  برگ��زاری کالس  از  همچنی��ن  ادام��ه  در  وی 
درج��ه 3 در کاش��ان، برگ��زاری مس��ابقات قهرمان��ی 
شهرستان های اس��تان در رده سنی نوجوانان و جوانان، 
 اع��زام تی��م نوجوان��ان به مس��ابقات قهرمانی کش��ور، 
برگ��زاری مس��ابقات دوی صحرا ن��وردی نوجوانان و 
 برگزاری مسابقات قهرمانی آموزشگاه های استان، به عنوان 

برنامه های شش ماهه دوم سال ۹0 نام برد.

نکونام با بازوبند کاپیتانی دو گل زد 

تیموریان روی نیمکت نخواهد نشست 
 پژمان سلطانی

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار از مرحله گروهی رقابت های جام جهانی ۲01۴ برزیل با 3 گل حریفش 
تیم اندونزی را با شکس��ت بدرقه کرد. برای کش��ورمان جواد نکونام )کاپیتان تیم( ۲ گل به ثمر رس��اند و آندو 
تیموریان سومین گل را برای شاگردان کی روش به ارمغان آورد. کارلوس کی روش در این بازی از 1۴ بازیکن 

بهره برد که تک تک بازیکنان را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
س��ید مهدی رحمتی: گلر کش��ورمان در این دیدار آنچنان به زحمت نیفتاد چرا که »برگن« سرمربی اندونزی 
برای حداقل امتیاز به ایران آمده بود و گل نخوردن را با ایجاد الیه های دفاعی در دستور کار قرار داد که موفق 

نشد به خواسته اش برسد.
سید هادی عقیلی: نسبت به بازی های قبلی تمرکز کافی را در پست دفاع پوششی نداشت و حتی در دقایقی 

از بازی مرتکب اشتباهات نه چندان بزرگ شد که دیگر مدافعان این اشتباهات را به خوبی پوشش دادند.
سید جالل حسینی: مثل همیشه ضربات سر اول را می زد و اجازه تصمیم گیری به مهاجمان اندونزی را نداد 

ولی در ضربات کرنر تیم ملی با دستور کی روش در محوطه حریف ظاهر نمی شد.
مهرداد پوالدی: در س��ی دقیقه اول بازی اش��تباهاتی داشت اما وقتی خودش را در زمین پیدا کرد ارسال های 
خوبی از جناح چپ برای مهاجمان تیم ملی فرس��تاد که می توان به ارس��ال دقیقه 31 اش��اره کرد که مجیدی و 

خلعتبری نتوانستند دروازه مارکوس را باز کنند.
خس��رو حیدری: در سمت راس��ت فوق العاده ظاهر شد و چندین ارسال را از این جناح انجام داد که یکی از 
آنها دقیقه 5۲ توس��ط جواد نکونام به گل نشس��ت و چند ارسال دیگر توسط بازیکنان ایران با بی دقتی به باال و 

یا کناره دروازه زده شد.
ج��واد نکون��ام: این بازیکن نش��ان داد ک��ه کاپیتانی تیم ملی برازنده اوس��ت و کارلوس ک��ی روش مرتکب 
اش��تباه نش��ده که بازوبن��د را از علی کریمی گرفته و به وی واگذار کرده اس��ت. نکون��ام در مقابل اندونزی در 
 دقای��ق 5۲ و ۷3 با ضربه س��ر دو گل برای کش��ورمان به ارمغ��ان آورد و در پیروزی ای��ران نقش عمده ای را 

ایفا کرد.
قاس��م ح��دادی ف��ر: در دقیقه ۷5 به علت مصدومیت جایش را به تیموری��ان داد. وی در میانه زمین یکی از 
مهره های کلیدی کی روش به حس��اب می آید که در این دیدار جنگنده ظاهر ش��د و برای خلعتبری و مجیدی 

پاس هایی عمقی مهیا کرد.
علی کریمی: این بازیکن در میانه میدان به عنوان بازیکن آزاد محسوب می شد که وظیفه پخش توپ و تغییر 
فضای بازی را بر عهده داش��ت، هر چند دقایقی به علت یارگیری فش��رده بازیکنان اندونزی در کارش ناموفق 

بود.
غالمرضا رضایی: در حد و اندازه های تیم ملی کشورمان نیست و با آمدن کریم انصاری فر جایی در ترکیب 
اصلی تیم ملی نخواهد داش��ت هر چند که کی روش می توانس��ت در این مس��ابقه از آرش افش��ین و یا سعید 

دقیقی نیز استفاده کند.
محمدرضا خلعتبری: همچنان تکنیکی در س��مت چپ با مهرداد پوالدی همکاری کرد اما این بازیکن اگر در 

این مسابقه از دریبل هایش کاسته بود ایران در همان نیمه نخست به گل برتری می رسید.
فرهاد مجیدی: برگن )س��رمربی تیم ملی اندونزی( به خوبی از مجیدی و کریمی ش��ناخت داشت و هر موقع 
این دو بازیکن صاحب توپ می شدند در پوشش دفاعی دو بازیکن اندونزی قرار می گرفتند و همین امر باعث 

شد که هافبک های ما آزادتر بازی کنند و گل های تیم ملی را به ثمر برسانند.
حسین ماهینی: دقیقه 63 جایگزین غالمرضا رضایی شد و گل سوم ایران با حرکت وی و پاس رو به عقب 

این بازیکن به آندرانیک تیموریان به ثمر نشست.
احس��ان ح��اج صفی: کس��ی تصور نمی کرد که این بازیک��ن از ابتدا در ترکیب تیم ملی نباش��د چرا که برای 
تیم باش��گاهی اش )تراکتورس��ازی( بازی های درخش��انی را به نمایش گذاش��ته بود اما وی دقیقه 65 به جای 
 محمدرضا خلعتبری به زمین مس��ابقه آمد که دو ضربه نه چندان محکم از این بازیکن س��مت دروازه اندونزی 

زده شد.
آن��دو تیموری��ان: تنها ۲5 دقیقه برای ایران بازی کرد و در دقیقه ۷5 ب��ه جای حدادی فر مصدوم وارد زمین 
ش��د. ملی پوش اس��تقالل در دقیقه ۷3 پایه گذار گل دوم تیم کشورمان بود و دقیقه 8۷ پاس رو به عقب حسین 

ماهینی را با ضربه ای محکم تبدیل به گل سوم ایران کرد.

هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور

ماهان تشنه دومین 3 امتیاز
زاینده رود

با انجام چهار دیدار در ش��هرهای مختلف کش��ور، رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز وارد 
هفته دوم خواهد ش��د و از س��ه تیم اصفهانی تنها فوالد ماهان امروز به مصاف علم و ادب مش��هد می رود و 
تیم ه��ای گیتی پس��ند و فیروز صفه فردا مقابل حریفان خود صف آرای��ی می کنند. همه بازی ها طبق برنامه از 

ساعت 1۷ شروع خواهند شد.
ماهان علم و ادب را ادب می کند!

در سالن پیروزی اصفهان تیم فوالد ماهان میزبان علم و ادبی است که در هفته نخست نتیجه را به قهرمان فصل 
پیش شهید منصوری قرچک واگذار کرد علم و ادب مشهد از معدود تیم هایی است که چند سالی حضور مستمر 
در لیگ برتر داشته و اکثر بازیکنان این تیم بومی هستند و هماهنگی مطلوبی بین بازیکنانش به چشم می خورد. 
آنها برای حداقل امتیاز بازی پا به میدان مس��ابقه با ماهان می گذارند، ماهان نیز در قلعه عقاب ها )س��الن س��ید 
رس��ول حسینی س��اری( با حضور نزدیک به 5 هزار تماشاگر ساروی، با گل های سیسو )۲گل(، جواد اصغری 
مقدم و محمد طاهری، راه س��اری را با تفاضل یک گل شکس��ت داد و با روحیه ای مضاعف به مصاف نماینده 
مش��هد خواهد رفت. ماهان فصل گذش��ته تجربه خوبی کس��ب کرد و این که برای قهرمانی سه امتیاز هر بازی 
مهم تلقی می ش��ود. این تیم مثل سال های قبل بازیکن شاخصی را به خدمت نگرفته و حتی ستاره خود وحید 
شمسایی را نیز از دست داده است. حسین افضلی سرمربی این تیم در کنار بازیکنان ملی پوش، بازیکنان جوانی 
چ��ون مه��رداد جابری و محمد زارع را از فیروز صفه به ماه��ان تزریق کرده و باید دید در ادامه با این مجموعه 
می تواند به اهدافش برس��د؟ از س��وی دیگر آمدن ساکت در رأس مدیریت باشگاه ماهان، وزنه روحی مطلوبی 
برای ش��اگردان افضلی اس��ت و باید دید که آیا این مدیر مجرب می تواند از رشته های ورزشی این باشگاه به 
 خصوص فوتس��ال حمایت های فراوانی داش��ته باش��د. ماهان برای این که از دیگر تیم اصفهانی، )گیتی پسند(
جهت رس��یدن به قهرمانی عقب نماند به س��ه امتیاز بازی به طور جدی چشم دوخته است. ماهانی ها برای این 
که س��الن پیروزی را مملو از تماش��اگر اصفهانی کنند از یک هفته قبل بنرهای این دیدار را در سطح شهر نصب 
کرده اند، اما بنری از فیروزصفه و صبای قم در س��طح ش��هر دیده نشد )این دیدار فردا برگزار می شود. الزم به 
ذکر اس��ت که در ش��هرآورد بین گیتی پسند و فیروزصفه در هفته نخس��ت تبلیغات آنچنانی از سوی دو باشگاه 

صورت نگرفته بود.(
نبرد نقره داغ ها در قلعه عقاب ها

این دیدار را باید نبرد نقره داغ ها نامید چرا که راه س��اری ۴ بر 3 مغلوب ماهان ش��د و دبیری تبریز در داربی 
دی��ار س��تارخان و باقرخ��ان، بازی را با نتیجه 3 بر 6 به گس��ترش ف��والد واگذار کرد. دبی��ری تبریز در نقل و 
انتقاالت دیر دس��ت به کار ش��د و بازیکنان این تیم تنها 5 جلس��ه تمرینی برای حضور در لیگ داش��تند و این 
امر باعث ش��د تا عدم هماهنگی میان بازیکنانش به طور محسوس��ی در بازی با گس��ترش فوالد نمایان ش��ود و 
در بازی امروز مقابل س��اروی ها کار دش��واری را پیش روی دارند چرا که حضور تماشاگران ساروی می تواند 
 انگی��زه مضاعف��ی را به تیم راه س��اری تزریق کند به طور حتم نماینده تبریز اولین پی��روزی را به تیم راه تقدیم 

خواهد کرد. 
تیم پیروزی، زنگ تفریح منصوری

تیم پیروزی که تا یک روز قبل از آغاز مس��ابقات منحل ش��ده بود به مسابقات برگشت و اولین باخت را مقابل 
صبای قم کسب کرد و در این مسابقه باید از تیم قدرتمند و باتجربه شهید منصوری قرچک در سالن خورشید 
تهران پذیرایی کند. بازیکنان پیروزی زمانی که فهمیدند وحید شمسایی پس از یک ماه تمرین با آنها سر از تیم 
گیتی پس��ند درآورد، به ش��دت روحیه خود را از دست داده و مقابل صبای قم تن به شکست دادند. قرچکی ها 
نیز که به عنوان نماینده ایران در مس��ابقات جام باش��گاه های آسیا حضور داشتند و نتوانستند قهرمانی ماهان را 

تکرار کنند با کسب تجربه، عصر امروز شاگردان محمدرضا حیدریان را از پیش روی برخواهند داشت. 
شرکت ملی حفاری، میهمان گسترشی ها

هر دو تیم بازی نخس��ت خود را با پیروزی پش��ت سر گذاش��ته اند، ملی حفاری با چهار گل شهرداری ساوه را 
در هم کوبید و گس��ترش فوالد تبریز میزبان این مس��ابقه با حس��اب 6 بر 3 دبیری تبریز را مغلوب کرد. شرکت 
ملی حفاری اهواز از بازیکنان تکنیکی بهره می برد که فوتسال را به زیبایی در زمین به نمایش می گذارند و در 
مقابل نماینده تبریز با حمایت تماشاگران خودی می تواند صخره ای محکم برای نماینده اهواز باشد و به دلیل 

این که توان تیمی این دو تیم به یک اندازه است، پیش بینی این مسابقه کار آسانی نخواهند بود.
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انسان ها به زودی قادر خواهند بود برای زمان و مکان بارش باران تصمیم گیری کنند، زیرا دانشمندان 
توانسته اند با استفاده از پرتو قدرتمند لیزری در هوا دانه های باران ایجاد کنند. به گزارش مهر، این 
تکنیک که متراکم سازی آب با کمک لیزر نام دارد می تواند روزی اسرار چرخه آب و هوایی را برمال 
کرده و قدرت تصمیم گیری برای باریدن را در اختیار انسان ها قرار دهد. با وجود این که بارور کردن 
ابرها برای مدتی مورد استفاده قرار می گرفت، این تکنیک به عنوان شیوه ای ایمن برای ایجاد ابرهای 
باران زا برشمرده نمی شود زیرا برای عملی کردن آن باید اتمسفر را از ذرات ریزی مانند ذرات ریز 
یخی و یودید نقره پر کرد. این به آن معنی است که در کنار شکل گیری قطرات باران، مواد شیمیایی 
می توانند در سطوح گسترده پخش شده و به محیط زیست آسیب وارد کنند. شیوه جدید لیزری 
شیوه ای متفاوت است زیرا می تواند از رطوبت طبیعی و شرایط جوی برای ایجاد باران استفاده کند. 
به گفته فیزیکدانان دانشگاه ژنو لیزر می تواند به صورت مداوم مورد استفاده قرار گیرد، می توان آن 
را به خوبی هدف گرفت و پس از آن نیز مقادیر زیادی یودید نقره در آسمان به جا نخواهد ماند. 

همچنین می توان پرتو لیزر را به راحتی خاموش و روشن کرد تا به این شیوه کارایی استفاده از آن را 
مورد ارزیابی قرار داد. زمانی که چینی ها ذرات یودید نقره را به آسمان تزریق می کنند، تعیین این که 
آیا این ذرات در نهایت منجر به بارش باران خواهد شد یا نه بسیار دشوار است. محققان این تکنیک 
جدید لیزری را در نزدیکی سواحل دریاچه ژنو، پس از ساخت یک لیزر بسیار بزرگ به نمایش 
گذاشتند. در پی 133 ساعت شلیک پرتو لیزر ذرات اسید نیتریک در هوا ساخته شده و مولکول های 
آب را برای تشکیل قطره های آب در آسمان به یکدیگر پیوند دادند. با وجود این که لیزر منجر به 
ایجاد بارش باران نشد، محققان امیدوارند به زودی بتوانند آب و هوا را به این شیوه تغییر داده و یا از 
به وجود آمدن سیل ها جلوگیری کنند. ایده تغییر دادن یا کنترل کردن آب و هوا ایده جدیدی نیست، 
در سال 1۹۴6 وینسنت شیفر ایده باروری ابرها را ارائه کرد که تا به امروز همچنان مورد استفاده قرار 
می گیرد. بر اساس گزارش دیلی میل، چین نیز دارای بزرگترین سیستم باروری ابرها در جهان است 

که با استفاده از آن بر روی نواحی مختلف این کشور باران ایجاد می کند.

نگاهی به جهان نخستین
ستاره ای که نباید وجود 

داشته باشد!
میلیارد   13 قدمت  با  ستاره ای  اروپایی  شناسان  ستاره 
سال را شناسایی کردند که برپایه نظریه های فعلی نباید 

وجود داشته باشد.
استفاده  با  از ستاره شناسان  این گروه  به گزارش مهر، 
 VLT تلسکوپ  توسط  آوری شده  اطالعات جمع  از 
را  ستاره ای  شیلی  در  )اسو(  اروپا  جنوبی  رصدخانه 
شیری  راه  کهکشان  در  واقع  اسد  فلکی  صورت  در 
ستاره ای با شناسه J10۲۹15+1۷۲۹۲۷ رصد کردند که 
از هیدروژن و هلیم تشکیل شده و در ترکیب آن عناصر 

شیمیایی دیگر به چشم نمی خورد.
مربوط  ویژگی  هلیم  و  هیدروژن  عناصر  تنها  وجود 
بنابراین  و  است  بنگ  بیگ  از  پس  بالفاصله  جهان  به 
است  توانسته  نمی  ستاره  این  فعلی  نظریه های  برپایه 
با  که  ه�ایی  گی�ری  ان�دازه  باشد.  شده  تشکیل  هرگز 
  UVES و  X-Shooter دو دست��گ�اه ط�ی�ف نگ�ار
ستاره  این  که  می دهند  نشان  انجام شد  تلسکوپ  این 
نسبت به تمام ستارگان و کهکشان هایی تاکنون شناسایی 
شده اند محتوی پایین ترین میزان عناصر شیمیایی است 
و با توجه به این که بیش از 13 میلیارد سال دارد احتماالً 

پیرترین ستاره ای است که تاکنون رصد شده است.
برپایه تئوری تشکیل ستارگان اولیه، یک جرم آسمانی 
شود.  تشکیل  هرگز  نباید  شیمیایی  ترکیب  این  با 
جهان  ابتدای  در  که  است  این  بر  اعتقاد  درحقیقت، 
خورشید  جرم  برابر  ها  میلیون  جرم  با  ستارگان  تنها 
ساخته شده اند درحالی که جرم این ستاره برابر با جرم 

خورشید است.
برپایه  دادند:  توضیح  این خصوص  در  دانشمندان  این 
معتبرترین نظریه ای که تاکنون از سوی جامعه نجومی 
پذیرفته شده است ستارگان این نوع نباید وجود داشته 
باشند چون توده های موادی که از آنها تشکیل شده اند 
هرگز نمی توانسته اند برای تشکیل ستاره متراکم شوند. 
چهار  حدود  فاصله  در  تنها  ستاره  این  خوشبختانه 
هزار سال نوری از ما قرار دارد و بنابراین می توان به 
راحتی بر روی آن تحقیقات بیشتری انجام داد. براساس 
گزارش نیچر، این ستاره شناسان افزودند: این کشف ما 
را به شدت شگفت زده کرده است. درحقیقت این اولین 
بار است که ستاره ای با این ویژگی عجیب شناخته شده 
و این بدان معنی است که شاید نیاز باشد بعضی از مدل 

های تشکیل ستارگان را بازنگری کنیم.

 خواندن 
اخبار روزانه روی سطح آینه

آینه جادویی  دو  دفتر خود  در  تایمز  نیویورک  شرکت 
آن  برابر  در  ایستادن  با  می توانند  کارمندانش  که  دارد 
تیتر آخرین اخبار را مرور کرده و یا درباره دارویی که 

پزشک برایشان تجویز کرده اطالعاتی مطالعه کنند.
تنش  پر  دفتر  یک  در  اتاق  تنها  شاید  مهر،  گزارش  به 
جایی  باشد،  آن  دستشوئی  اداری  یا  تجاری  شلوغ  و 
برقراری  و  اطالعاتی  و  بمباران خبری  از  کارمندان  که 
دفتر  همه  این  با  هستند،  امان  در  دیگران  با  ارتباط 
روزنامه نیویورک تایمز حتی از این فضا نیز برای انتقال 
اطالعات، نمایش تیترها و تبلیغات استفاده کرده است.

نیویورک  شرکت  که  است  ابزاری  جادویی«  »آینه 
استفاده  تعاملی  و  نمایشی  ابزار  عنوان  به  آن  از   تایمز 

می کند. 
ویژه ای  توسعه  و  تحقیقات  البراتوار  از  شرکت  این 
برخوردار است که هدف مطالعات آن ایجاد شیوه های 
با  رسانه ای  مفاهیم  گذاری  اشتراک  به  برای  جدید 
خوانندگان است. این ابداع جدید در مسیر هدف البراتوار 
نیویورک تایمز قدمی رو به جلو بوده و می تواند انجام 
سازد.  ممکن  را  خبر  چند  خواندن  از  فراتر  کارهایی 
کاربر با نگاه کردن به این آینه می تواند حین مسواک 
تیتر آخرین اخبار را  یا مرتب کردن موها  زدن دندانها 
بخواند، نسخه ای پزشکی را تجدید کرده و یا با اسکن 
کردن برچسب بطری یک دارو اطالعاتی را درباره آن 
اعضای  یا  همکاران  دیگر  با  یا حتی  و  آورد  به دست 

خانواده پیام هایی را رد و بدل کند.
در این آینه جادویی از فناوری حسگر حرکت کینکت 
فیزیکی  های  سیگنال  می تواند  که  است  شده  استفاده 

فردی که در برابر آن ایستاده را بخواند. 
را  آینه های جادویی  این  از  نسخه  دو  تایمز  نیویورک 
در اختیار دارد، یکی از آنها می تواند اطالعاتی درباره 
نسخه های دارویی و کوپنها در اختیار کاربران قرار دهد 
آنالین  فروشگاه  یک  به  اتصال  با  می تواند  دیگری  و 
امکان پوشیدن لباس های مختلف را به صورت مجازی 
فراهم آورده و لباس های جدید را بر اساس لباسی که 

فرد در برابر آینه به تن دارد به کاربران پیشنهاد دهد. 
از تکنولوژی  نوع  این  بر اساس گزارش پاپ ساینس، 
می تواند با نرم افزار شناسایی چهره نیز همخوانی داشته 
قابلیت  از  جدید  جهانی  خود  همخوانی  این  که  باشد 
ها را برای آینه جادویی به همراه خواهد داشت، برای 
مثال می توان از این آینه برای تنظیم نورپردازی محیط 

براساس خواسته و میل کاربر استفاده کرد.

مهندس��ان هلندی پس از ش��وخی و اظهارات تمسخرآمیز 
ی��ک خبرن��گار مبنی بر این که این کش��ور بس��یار صاف 
 اس��ت تصمیم گرفتند کوهی به ارتف��اع دو هزار متر را بنا 
کنند. به گ��زارش مهر، این ماجرای عجیب اما واقعی چند 
هفته قبل آغاز ش��د. زمانی که »تیی��س زونه ولد« روزنامه 
ن��گار و قهرم��ان س��ابق دوچرخ��ه س��واری در روزنامه 
"De Pers به ش��وخی نوش��ت: »ما هلندی ه��ا عقده کوه 
داریم.  به خاطر همین همیش��ه ب��رای تعطیالت به آلمان، 
فرانس��ه و یا س��وئیس می رویم.... به همی��ن دلیل باید به 
صورت مصنوعی کوه بس��ازیم. چرا ما نباید برای خودمان 
یک کوه داش��ته باشیم؟ کش��ور ما خیلی صاف است. این 
برای کاش��تن س��بزیجات و پرورش دام خوب اس��ت اما 
ب��رای ورزش��هایی مثل کوهن��وردی یا دوچرخه س��واری 
 کوهس��تان یک فاجعه است... باید ش��روع به ساخت کوه 

کنیم.«
ای��ن اظهارات ک��ه تنها یک ش��وخی تمس��خرآمیز بود با 

شلیک لیزر به قلب ابرها؛ 

تصمیم گیری برای زمان و مکان بارش باران

واکنش هلندی ها به اظهارات تمسخرآمیز یک خبرنگار

 هلندی ها کوه مصنوعی می سازند

مار پیتون عجیب  با دو سر پیدا شد!
یک نمونه بسیار نادر از مار پیتون در دهکده ای در آلمان به دنیا 
آمده که دارای دو سر است. به گزارش مهر، یک نمونه بسیار 
نادر از مار پیتون سیاه در دهکده »ویلینگن شونینگن« به دنیا آمده 
که دارای دو سر است. به گفته »استفان بروگامر«، پرورش دهنده 
این مار، این پیتون دو سر دومین نمونه شناخته شده در دنیا 
است. این نوع مار که همچنین با نام »پیتون رویال« نیز شناخته 
می شود سمی نیست. براساس گزارش اشپیگل، این مار اصلیت 

آفریقایی دارد و در سال های اخیر به یک حیوان خانگی تبدیل شده است. طول نمونه های 
بزرگسال این مار می تواند به حدود 1۲0 سانتیمتر برسد.

توسعه تراشه ای کاشتنی برای کنترل سرطان
دانشمندان آلمانی ریزتراشه ای را توسعه داده اند که با کاشته 
شدن در بدن انسان می تواند توسعه تومورهایی که به سختی 
قابل جراحی هستند و یا رشد آنها آهسته است را کنترل کند. به 
گزارش مهر، این پروژه که IntelliTuM )ایمپلنت هوشمند 
برای رصد تومور( نام دارد را محققان دانشگاه فنی مونیخ با 
بودجه 500 هزار یورویی وزارت آموزش و تحقیقات آلمان 
ساخته اند. نمونه آزمایشی این حسگر از مرحله تست های 
البراتواری بر روی کشت های بافت و سلول گذشته است و به زودی وارد فاز آزمایش بر 

روی حیوانات می شود.

ی��ک بازخورد جدی از س��وی خوانندگان مواجه ش��د به 
 ط��وری که هلندیها با این جمالت طنز فهمیدند مهم ترین
مش��کلی ک��ه دارند س��اختن یک ک��وه اس��ت و این که 
در کش��وری ک��ه بلندتری��ن نقط��ه آن تنه��ا 3۲3 متر از 
 س��طح دری��ا ارتف��اع دارد چق��در به داش��تن ک��وه نیاز 

است.
در این راس��تا، ای��ن روزنامه ن��گار به برنام��ه تلویزیونی 
ت��ا  ش��د  دع��وت   Knevel & Van den Brink
درب��اره ای��ن ایده ش��وخی که جدی ش��ده اس��ت حرف 
بزند. ب��ه اعتقاد این روزنامه نگار برای س��اخت یک کوه 
 ب��ه ارتفاع دو هزار مت��ر در حدود یک میلی��ارد دالر نیاز 

است.
اکنون س��ایت اش��پیگل آنالین اظهار داش��ته است که به 
زودی از کارشناس��ان، مهندسان و شرکت های عالقه مند 
برای مش��ورت دعوت خواهد کرد. بنابراین تحقق رویای 

هلندی ها چندان دور انتظار نیست.
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