
امسال دانش آموزان مقطع ابتدايي 
تعطيل��ي پنج ش��نبه ها را تجربه 
مي كنن��د كه البته اي��ن موضوع 
خوشحالي اين قشر را دو چندان 
كرده اما برخي نيز از اين تصميم 
رضايت كامل ندارند. شهروندي 

مي گفت: آن روزهايي كه دانش آموزان تمام شش روز هفته را به مدرسه 
مي رفتند و يك نوبت صبح يا عصر را در خانه بودند تحمل سر و صدا 

و شيطنتشان برايمان سخت بود چه ...

حس��ين چرخابی با آن س��ابقه 
ورزشی و دوران مربيگری خود 
در اصفهان و سپاهان نوين دوباره 
حرف هاي��ی را به زبان آورد كه 
حرف دل اهالی ورزش و به ويژه 
فوتبال دوس��تان اصفهان است. 

اصفهانی كه اگر دو تيم فوتبال سپاهان ...

يك روز تعطيلي بيشتر
 برابر است با دانش آموز شاداب تر

چرخابي: 
در اصفهان ورزشي به نام فوتبال

 وجود ندارد 
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رئیس مجلس خبرگان:
اگر از مردم جدا شويم 
ديگر نمي توانيم كاري انجام دهيم
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 ورزش    صفحه 7

مسكن مهر بدون تأسيسات زيربنايي، 
افتتاح نمي شود

صفحه3

اصفهان قبل از صفوي هر چند 
هم فراز و نش��يب ه��اي تاريخ 
قاليبافي داشته باشد اتفاق چندان 
مهم و قابل ذكري را شاهد نبوده 
اس��ت. آنچه كه مس��لم اس��ت 
ش��کل گيري حرفه اي قاليبافي 

را در اصفهان، از عصر ش��اه عباس��ي بايس��تي دنبال كرد. هنر دوستي 
شاهان صفوي و ارج و منزلتي كه اين سلسله براي هنرمندان قايل بودند 
 و خصلت پس��نديده اي كه هر چيز را در حد كمالش مي خواس��تند،

انگيزه هايي بود تا با توسل به آن بهترين ...

سرآمدی هنر دست اصفهانی ها در فرش 

جامعه    صفحه 4

کواکبیان:
دولت فعلی بيشترين ضربه را به مفهوم عدالت 
وارد كرده است

 فرهنگ و هنر   صفحه 5

افزايش
 25 درصدی اجاره بها 

در چهارمحال و بختياری
 معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختياری از 
افزايش 25 درصدی اجاره مس��کن در اين استان 
خبر داد. محمود عيدی اظهار داشت: در حال حاضر 
مسکن مهر چهارمحال و بختياری در بين 31 استان 
كشور در رده سيزدهم قرار دارد، اين در حالی است 
كه كسب اين رتبه با توجه به توانمندی های موجود 

شايسته اين استان نيست.
وی افزود: برهمين اس��اس الزم است تا با تالش 
مضاعف و فع��ال كردن بيش از پيش تعاونی ها به 
س��مت رسيدن به اس��تان های برتر كشور حركت 
كني��م. عيدی با نامطل��وب ارزيابی كردن عملکرد 
تعاونی های مسکن اين استان، گفت: بايد كميته ای 
متش��کل از ادارات مس��کن و شهرسازی و تعاون 
عل��ت عدم پيش��رفت تعاونی ها را بررس��ی و در 
صورتی كه به نتيجه مطلوب دست پيدا نکنند، ادامه 
فعاليت ساخت و ساز را به افراد متخصص از جمله 
انبوه س��ازان واگذار كنند. معاون عمرانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختياری تصريح كرد: عدم پيشرفت 
مناسب فعاليت انبوه سازان در تکميل ساختمان های 
م��ردم افزايش 25 تا 30 درص��دی اجاره خانه در 
چهارمحال و بختياری و بدبين شدن مردم نسبت 

به مسئوالن را به همراه داشته است.
عيدی تأكيد كرد: بايد ساختمان های مردم را در زمان 
مقرر و با ارزان ترين قيمت به آنها تحويل دهيم. وی 
رون��د حركت تعاونی ها را در اين اس��تان اش��تباه 
ارزيابی كرد و گفت: اگر در آينده نيز به اين مس��ير 
ادامه دهيم مش��کل ما بسيار بيش از وضع موجود 
خواهد ش��د. عيدی با بيان اين كه مسئوليت اداره 
تعاونی های مسکن تحت تملك اداره تعاون است، 
گفت: مس��کن و شهرسازی نيز مسئوليت مسکن 
مهر اين اس��تان را داراست، مسکن و شهرسازی و 
تعاون بايد با بررسی راهکارهايی مناسب و افزايش 
تالش در راستای تکميل ساختمان های مردم به ارائه 
خدمت به مردم بپردازند و نيز بايد جوابگوی عدم 

فعاليت مناسب تعاونی ها باشند.

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس 
ذیل درج می گردد.

سایر موارد:
1 – زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج 

در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com  مراجعه 

فرمایید.
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

نوع ردیف
مهلت دریافت موضوعشمارهفراخوان

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد

90/7/790/8/2خرید 500/000 کیلوگرم گل مجرای104-90بین المللی1

عملیات اجرایی ایزوالسیون سقفهای 119-90مناقصه2
90/7/490/7/17صنعتی

خرید 1355 زوج پوتین ایمنی پنجه 77-90مناقصه3
90/7/1190/7/24فوالدی آتشکار

نوبت اول

م الف/9252
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به دنبال تحوالت اخير خاورميانه، موضع 
گيري هاي متناقض دولت تركيه سبب 
شده تا كارشناسان خطر سقوط اعتبار 
اين كشور در منطقه را به دليل آشفتگي 
هاي  گيري  موضع  و  ها  سياست  در 

عجوالنه جدي ارزيابي كنند.
در  را  تركيه  متناقض  هاي  سياست   
موضع گيري در قبال سوريه، برخورد 
با گروهك تروريستي پ. ك. ك و نيز 
تشکيل دولت جديد مصر به روشني می 
توان مشاهده كرد. بسياري از كارشناسان 
بي تجربگي تركيه و آشنا نبودن به مسائل 
منطقه را باعث اين آشفتگي دانسته و 
اين  براي  روند  اين  ادامه  كه  معتقدند 

كشور زيانبار خواهد بود. 
در  متناقض  هاي  گیري  موضع 

برابر حوادث سوریه 
سياست تركيه در قبال تحوالت منطقه 
تحليل  تا  شده  سبب  سوريه  ويژه  به 
هاي متفاوتي در اين خصوص از سوي 
به  شود.  مطرح  خاورميانه  تحليلگران 
اعتقاد كارشناسان سياسي؛ تركيه از راه 
های مختلف در تالش براي تأثيرگذاري 
راستا  همين  در  و  است  سوريه  در 
سياست هاي متفاوت و گاه متناقضي را 

در پيش گرفته است. 
تركيه در آغاز تحوالت سوريه، نسبت 
در  حمايتي  سياستي  كشور  اين  به 
خبرگزاري  گزارش  به  گرفت.  پيش 
اردوغان  طيب  رجب  سوريه)سانا(، 
نخست وزير تركيه در تماس تلفني خود 
با بشار اسد )7 خرداد ماه( حمايت خود 
را از دولت وي اعالم و بر ايستادگي 
تركيه در كنار سوريه و نيز حفظ ثبات 

و امنيت اين كشور تأكيد كرد. 
ديلي  انگليسي  روزنامه  همچنين 
استار، در اين خصوص طي گزارشي 
 نوشت: تركيه درخواست آمريکا براي 
كناره گيري بشار اسد، رئيس جمهور 
رئيس  از  و  رد  را  قدرت  از  سوريه 

جمهوري سوريه حمايت كرد. 
پيش از موضع گيري صريح تركيه در 
دولت  ميل  وجود  با  تلفني،  گفتگوي 
سوريه، تركيه درصدد اسکان پناهندگان 
سوري در مرزهاي خود بود و تا مرز 
درگيري هاي نظامي بر ضد سوريه نيز 
پيش رفت. به اعتقاد برخي تحليلگران؛ 
هاي  كمپ  تأسيس  با  ترك  مقامات 
حال  در  سوريه  آوارگان   اسکان 
نقش آفريني به گونه اي متفاوت بودند 
و به نظر برخي ديگر اين اقدام ژست 

حقوق بشري تركيه بود. 
جلسه  برگزاري  در  تركيه  ديگر  اقدام 
گروه اپوزيسيون سوري در خاك تركيه 
بود كه مي توان آن را ناشي از فشار افکار 
عمومي و انتظار واكنش معقوالنه مقامات 
ترك در برابر برخورد با معترضان معتدل 
موضع  اين  دنبال  به  دانست.  سوري 
گيري و اقدامات ديگر تركيه در قبال 
موضع  اردوغان  طيب  رجب  سوريه، 
ديگري را اتخاذ كرد تا جايي كه رسانه 
ها از آن به عنوان موضع گيري عجيب 

اردوغان ياد كردند. 
رجب  رويترز،  خبرگزاري  گزارش  به 
تركيه  وزير  نخست  اردوغان  طيب 
اعالم كرد كه آنکارا نمي تواند شاهد 
اقدامات خشونت بار در كشوري باشد 
كه بيش از 850 كيلومتر مرز مشترك و 
روابط تاريخي، فرهنگي و خانوادگي با 

آن دارد. 
وي گفت: مشکالت سوريه مسأله اي 
خارجي نيست بلکه به طور كامل داخلي 
است و بايد به صداهاي برآمده در اين 

كشور گوش فرا دهيم. 
تركيه  چاپ  زمان  روزنامه  همچنين 
بايد  نوشت:  اردوغان  از  نقل   به 
خواسته هاي مردم را اجابت كرد چرا 
كه صبر تركيه تمام شده و بشار اسد بايد 
قول هاي خود در خصوص اصالحات 

را عملي كند. 
شبکه خبري الجزيره چند روز پس از 
انتقاد صريح اردوغان از بشار اسد در 
هايش،  وعده  نشدن  عملي  خصوص 
در خبري به سخنان اردوغان در جمع 
اعضاي حزب عدالت و توسعه اشاره 
كرد و سخنان وي را موضع گيري ديگر 

اردوغان بر ضد سوريه عنوان كرد. 
كه  كرد  اعالم  جمع  اين  در  اردوغان 
دولت سوريه سالح را به سمت مردم 
خود نشانه رفته است و از بشار اسد 
پاسخ  مردم  هاي  به خواسته  خواست 

دهد. 
به دنبال انتشار اين خبر، پايگاه خبري 
المنار از حمايت تركيه با برنامه آمريکا بر 
ضد سوريه و موافقت با دخالت نظامي 
آمريکا در سوريه خبر داد. بر اساس اين 
طرح قرار شد ارتش تركيه در دخالتي 
محدود وارد خاك سوريه شود و منطقه 
اي حايل در مرز دو كشور ايجاد كند 
تا مركزي براي تحرك نظامي بر ضد 
سوريه ايجاد شود. گفتني است كه در 
روزهاي اخير نيز اردوغان به انتقادهاي 
خود از بشار اسد شدت بخشيد و اعالم 
دوام  سوريه  در  سركوبگران  كه  كرد 

نخواهند آورد. 
اين  در  فردا  راديو  اينترنتي  پايگاه 
در  اردوغان  اظهارات  به  خصوص 
نوشت:  و  كرد  اشاره  ليبي  به  سفرش 
با وجود اين كه تاكنون تركيه بارها از 
بشار اسد خواسته تا به خشونت بر ضد 
معترضان پايان دهد اما تا حد درخواست 

كناره گيري از وي نرسيده است. 
به  سفر  اين  در  اردوغان  همچنين 
صراحت اعالم كرد كه سياست تركيه در 
مقابل سوريه تغيير كرده و موضع نهايي 
در مجمع عمومي سازمان  اين كشور 

ملل متحد اعالم خواهد شد. 
مقابله یا مذاکره با پ. ك. ك؟ 

سال ها درگيري  ميان ارتش تركيه و حزب 
كارگران كردستان)پ.ك.ك( سبب شده 
است تا 45 هزار نفر از شهروندان تركيه 
از  نبردهاي مسلحانه  جان خود را در 
دست بدهند. درگيري و اختالف ميان 
اين حزب تروريستي و دولت تركيه از 
سال 1984 و زماني آغاز شد كه حزب 
كارگران كردستان تصميم گرفت به نبرد 

مسلحانه روي آورد. 
و  اخبار  انتشار  هاست   سال 
به درگيري هاي  گزارش هاي مربوط 
گروهك  با  تركيه  مرزهاي  در  نظامي 
تروريستي پ. ك. ك از رسانه ها منتشر 
مي شود و تاكنون نشان دهنده سياست 
تقابل تركيه بر ضد اين گروهك بوده 

است. 
در ماه هاي اخير نيز بر شدت حمالت و 
درگيري ميان دو طرف افزوده شده است 
و در آخرين خبرها رجب طيب اردوغان 
از احتمال عمليات نظامي اين كشور در 
مناطق قنديل)مناطق مرزي عراق، ايران 
و تركيه( بر ضد گروهك پ. ك. ك 

خبر داد. 
در حالي كه دولت تركيه اين حزب را 
غير قانوني مي داند و با آن مقابله مي كند؛ 
طي روزهاي اخير رجب طيب اردوغان 
براي نخستين بار، ديدار نمايندگان اين 
اعضاي  از  برخي  با  گفتگو  و  دولت 
گروهك پ. ك. ك را تأييد كرد. پيش 
از تأييد تركيه، نوار برخي از اين گفتگوها 
بر روي سايت هاي اينترنتي قرار گرفته 
بود كه نحوه انتشار اين گفتگوها شبهه 

هايي را به همراه داشت. 
اين  در  آسوشيتدپرس  خبرگزاري 
بررسي ها  كه  داد  گزارش  خصوص 
بر سر چگونگي دستيابي به فايل هاي 
است.  شده  آغاز  نخست وزير  صوتي 
نکته اصلي در سياست سردرگم تركيه 
اين است كه با وجود ادعاي نبرد بي امان 
با پ.ك.ك با آنها به طور مخفي مذاكره 
مي كند كه در واقع نوعي به رسميت 

شناختن تلقي مي شود. 
خشم مردم مصر از موضع گیري 

اردوغان 
به دنبال سفر رجب طيب اردوغان به 
بر  مبني  متعددي  هاي  گزارش  مصر، 
استقبال ده ها تن از هواداران گروه اخوان 
المسلمين از وي منتشر شد. اين گروه ها 
به نمايندگي از اخوان المسلمين براي 
اعالم حمايت از اردوغان و دولت تركيه 
گردآمده بودند. اما رجب طيب اردوغان 
پس از ورود به اين كشور و سخنراني 
در ميان طرفداران خود اظهاراتي را بيان 
كرد كه خشم اسالمگرايان به ويژه گروه 

اخوان المسلمين را برانگيخت. 
به گزارش شبکه خبري الجزيره وي در 
حالي كه اظهار كرد خود فردي الييك 
نيست، اما نخست وزير دولتي الييك 
است؛ از ضرورت ايجاد دولت الييك 

در مصر سخن گفت. 
همچنين وي پيشتر، در گفتگو با يك 
شبکه تلويزيوني مصري خواستار تدوين 
اصول  اساس  بر  مصر  اساسي  قانون 
الييسم شد و آن را احترام به كليه اديان 

و آزادي هاي فردي ديني دانست. 
سخنگويان  از  يکي  غزالن،  محمود 
اردوغان را  اظهارات  المسلمين  اخوان 
دخالت در امور داخلي دانست و آن را 
ضربه اي به اخوان المسلمين در آستانه 

انتخابات ماه نوامبر آينده اعالم كرد. 
به گزارش پرس تي وي، محمد غانم 
نماينده اخوان المسلمين در انگليس نيز 
از درخواست اردوغان در مصر انتقاد و 
اعالم كرد كه مصر نمي تواند شرايطي 

كه بر تركيه حاكم است را پياده كند. 
باره  اين  در  نيز  تركيه  وطن  روزنامه 
در  اظهارات  اين  با  اردوغان  نوشت: 
قرار  اسالم  شريعت  مخالفان  صف 
گرفت. كارشناسان معتقدند كه مواضع 
دوگانه تركيه در قبال حوادث منطقه از 
يك سو تحت تأثير سياست هاي غرب 
و از سوي ديگر به منظور حفظ جايگاه 
واقعيات  با  اما  است،  منطقه  در  خود 
منطبق نيست و اين كشور دچار خطاي 
راهبردي بوده و توانايي تصميم گيري 
مستمر  تغيير  ندارد.  را  دقيق  و  سريع 
اين  اعتبار  تحوالت  قبال  در  مواضع 
كشور را از بين برده و توانايي بلندمدت 
اين كشور را در اثرگذاري بر تحوالت 

منطقه كاهش مي دهد.

خبرنصف النهار

هديد سياست گذاري آشفته براي آينده تركيه

اگر عدالت تنها به معنای هدفمند كردن يارانه ها به 
شيوه كنونی باشد كه اين كار توزيع توانمندی های 
اجتماعی نيست بلکه تنها توزيع پول و امکانات 
كشور در بين مردم است و اين مردم ما و كشور ما را 

به عدالت نخواهد رساند. 
با  گفت:  تابناك  با  گفتگو  در  كواكبيان  مصطفی 
بانك  و  مركزی  بانك  رئيس  از  كه  توضيحاتی 
صادرات و رئيس سازمان بازرسی كل كشور در 
مجلس شنيدم اين احساس را دارم كه دولت فعلی 
بيشترين ضربه را به مفهوم عدالت وارد كرده است. 
وقتی می شنويد فردی از گاوداری شروع كرده  و 
با سرمايه اوليه 20ميليارد تومانی از سال 85، در اين 
مدت 28 شركت به ثبت رسانده و سرمايه خود را 
تا اندازه ای افزيش داده كه مسئولين بانکی مجاب 
شده اند كه به وی مجوز تأسيس بانك بدهند و اين 
كه نامه های وی ظرف يك روز در سيستم بانکی 
پاسخ داده می شود،  مشخص است كه اين فرد بدون 
حمايت مسئوالن به هيچ عنوان نمی توانسته چنين 

كارهايی انجام دهد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  سمنان  مردم  نماينده 
ترين  بزرگ  اختالس  اين  بگوييم  كه  اين  افزود: 
در  اخالل  ترين  بزرگ  و  بانکی  سيستم  رسوايی 
امور اقتصادی و بزرگ ترين فساد مالی است، بيراه 
نگفته ايم. در زمان آقای هاشمی كه فاضل خداداد با 
اختالس 123ميليارد تومان اعدام شد، گفته می شد 
طول هزار تومانی های آن فراتر از جاده تهران تا 
مشهد است، اما به گمانم اگر بخواهند اين 3 هزار 
ميليارد تومان را بچينند بايد دور كره زمين را دور زد. 
اين رقم اختالسی نجومی است و هرچه بخواهند 
فرافکنی كنند و بگويند كه پيش از اين می دانسته 
ايم، دردی را دوا نمی كند. مشخص شده است كه از 
طرف سازمان بازرسی كل كشور نيز تذكراتی در اين 
مورد داده شده است و اين آقايان توجه نکرده اند و 
در افکار عمومی اينگونه القا می شود كه يك جريان 
سياسی خارج از دولت پشت پرده اين ماجراست، 
ولی مشخص است كه اين جريان سياسی نيست 
بلکه حمايت جريانی از درون دولت از اين فساد 
آورده  وجود  به  را  وضعيتی  چنين  كه  بوده  مالی 

است.
وی تصريح كرد:  اگر مسئولين ذيربط به افکار عمومی 
احترام بگذارند به طور حتم بايد استعفا دهند و اين 
حداقل كاری است كه بايد انجام شود. كسانی كه از 
اين جريان حمايت و پشتيبانی كرده و زمينه اين فساد 
را ايجاد نموده اند، بايد بازخواست شوند. مجلس 
می توانست بهتر از اين ها به موضوع رسيدگی كند و 
كميته حقيقت ياب تشکيل دهد. بايد مشخص شود 
كه چه كسانی با اين موضوع ارتباط داشته اند. كلی 

گويی نمی تواند چاره كار باشد.
كواكبيان تأكيد كرد: بيش از جنبه اقتصادی عدالت، 
جنبه سياسی و اجتماعی آن دارای اهميت است. در 
همين مفهوم عدالت اقتصادی كه آقايان مدعی آن بوده 
اند بيشترين ضربه به كشور وارد شده و شکاف های 
عميق اقتصادی در كشور شکل گرفته است. دولت 

نهم و در ادامه دولت دهم تنها كاری كه در راستای 
عدالت كرده است، سر دادن شعارهای انتخاباتی و 
افزايش سطح انتظارات عمومی است. به طور مثال 
بدون هيچگونه اراده  و برنامه ای وعده می دهند دو و 
نيم ميليون شغل در ظرف يکسال ايجاد كنند ولی در 
عمل حتی يك قدم هم برای تحقق اين وعده برداشته 
نمی شود. ما هم اين را از خدا می خواهيم كه بتوان 
در طول يك سال دو و نيم ميليون شغل ايجاد كرد 
ولی همه می دانند كه اين رقم تحقق پيدا نمی كند 
و روز به روز نيز بر تعداد بيکاران جامعه افزوده می 
شود. نماينده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به عملکرد ضعيف دولت در بعد اقتصادی، 
افزود: آمار رسمی تورم 18 درصد است در حالی كه 
رقم واقعی آن چيزی بيشتر از اين هاست. وضعيت 
سيستم بانکی باعث اعتماد زدايی از مردم شده و اين 
صدمه ای كه به زيرساخت های اعتماد عمومی وارد 
شده خسارتی به مراتب سنگين تر از از مبلغی است 

كه از خزانه به تاراج رفته است.
نبايد  بيان اين كه  با  دبيركل حزب مردم ساالری 
افرادی كه اين اعتماد را سلب كرده اند، بخشيده 
شوند، تأكيد كرد: عدالت اقتصادی نه تنها به مفهوم 
واقعی آن تحقق نيافته است، بلکه از شاخص های 
عدالت اقتصادی نيز فاصله بيشتری گرفته ايم. نکته 
ای كه در اين جريان مشخص شد اين موضوع است 
كه آقايان اگر بخواهند برای كسی كاری انجام دهند 
از هيچ كاری مضايقه نمی كنند به عنوان مثال اگر 
بخواهند فردی را در مناقصه ای برنده كنند، ابتدا 
شركتی با موضوع مناقصه را به نامش ثبت می كنند 
و سپس در يك مزايده صوری وی را برنده می كنند 
و بعد وام كالنی را نيز در اختيار وی قرار می دهند 
و متأسفانه تمامی اين زد و بندها در دولتی انجام 
می شود كه ادعای عدالت محوری دارد. اگر مفهوم 
اين كار عدالت است پس بايد در واژه اين لغت 
تجديد نظر كنيم. اين نماينده اصالح طلب مجلس 
هشتم با اشاره به تخلفات متعدد دولت و مماشات 
مجلس، در پاسخ به اين سئوال كه با اين روند چه 
انتظاری است كه مردم در انتخابات مشاركت فعال 

داشته باشند، گفت: در اين ماجرای كی بود، كی 
بود، من نبودم، مجلس نيز بی تقصير نيست. مجلس 
اگر نظارت های الزم را از سال های گذشته اعمال 
می كرد دچار چنين مفسده ای نمی شديم. بنابراين 
بايد  نيز بايد خود را توبيخ كند. مجلس  مجلس 
پاسخگو باشد كه چرا سهل انگاری كرده است و االن 
نيز سهل انگاری ها ادامه دارد و مماشات می كنند. 
كواكبيان گفت: مجلس اگر هم نمی خواهد كاری 
كند، سئوال نمايندگان را به جريان بگذارد. بارها تذكر 
كتبی و شفاهی داده ام. چه بايد به هيأت رئيسه گفت؟ 
قانون می گويد كه اگر تعداد مشخصی از نمايندگان 
سئوالی داشته باشند بايد آن سئوال به جريان بيفتد. اما 
آقايان باز هم مماشات می كنند. مجلس نيز در وقوع 
اين امر مقصر است و برای بازسازی اعتماد عمومی 
بايد تالش وافری داشته باشيم. اين عضو فراكسيون 
دانشگاهيان مجلس با اشاره به اين موضوع كه جريان 
اصولگرا بارها از اقدامات دولت پشتيبانی كرده و اين 
كه در ارتباط با اين موضوع چه جوابی می تواند برای 
مردم داشته باشد، گفت: اصولگرايی آقای احمدی 
نژاد بايد بر مبنای اصول سنجيده شود. به صرف اين 
كه فردی بگويد اصالح طلب و يا اصولگراست، 
نمی توان گفته وی را پذيرفت و يا اينکه به صرف 
گفتن ديگران نمی توان فردی را اصالح طلب و يا 
اصولگرا دانست. در بحث سرپيچی از اصول تنها 
اين نيست كه موضوع 12 روز دور كاری هويت 
وی را مشخص كرده باشد. بنده سال 87 در يکی از 
تذكرات خود گفتم، معاون رئيس جمهوری كه می 
رود در مجلس رقص زنان تركيه می نشيند و فرقی 
هم برای وی ندارد،  اين رفتار با اصول جور در نمی 
آيد. خيلی از كسانی كه االن می گويند احمدی نژاد 
اصولگرا نيست، من را توبيخ كردند كه چرا به رئيس 
جمهور تذكر می دهم و می گفتند كه اين موضوع چه 
ارتباطی به رئيس جمهور دارد. احمدی نژاد همان 
احمدی نژاد است. اين اصولگرايان هستند كه موضع 
خود را تغيير داده اند و اين برای آن است كه در 
آستانه انتخابات بگويند ما با احمدی نژاد هم كاسه 

نيستيم.

کواکبیان:

دولت فعلی بيشترين ضربه را به مفهوم عدالت 
وارد کرده است

بر  تأكيد  با  رهبري  خبرگان  مجلس  رئيس 
جهادي  حركت هاي  بودن  مردمي  ضرورت 
ديگر  شويم  جدا  مردم  از  روزي  اگر  گفت: 
كاري نمي توانيم انجام دهيم. به گزارش ايرنا، 
مراسم  در  كني  مهدوي  محمدرضا  ا...  آيت 
حركت هاي  انداز  چشم  سند  از  رونمايي 
خطاب  صادق)ع(  امام  دانشگاه  در  جهادي 
در  افزود:  جهادي  حركت هاي  فعاالن  به 
رها  را  بودن  مردمي  نبايد  خود،  اقدامات 
امر  اين  بر  نيز  انقالب  معظم  رهبر  كه  كنيد 

دارند.  تأكيد 

دلیل مخالفت با پیوستن جهاد سازندگي 
به وزارت کشاورزي 

رئيس مجلس خبرگان رهبري در ادامه با بيان اين 
كشاورزي  وزارت  در  نبايد  سازندگي  جهاد  كه 
ادغام مي شد، تصريح كرد: حركت هاي جهادي در 
ابتداي انقالب با تشکيل جهاد سازندگي شروع 
شد اما بعدها جهاد سازندگي با وزارت كشاورزي 
ادغام شد كه من با آن مخالف بودم. وي گفت 
كه مانند ابتداي انقالب، فعاليت هاي جهادي بايد 
نظام  در  فعاليت ها  گونه  اين  اگر  باشد  مردمي 
داشت.  نخواهد  پيشرفتي  شود  محصور  سياسي 
آيت ا... مهدوي كني در عين حال گفت كه گاهي 
اوقات براي نظم دادن به كارها، اين گونه ادغام ها 
انجام مي شود. رئيس مجلس خبرگان با يادآوري 
اردوهاي  از  انقالب  معظم  رهبر  ابراز خرسندي 
برنامه ها  اين  از  ايشان  كه  اين  گفت:  جهادي 
بزنند،  لبخندي  اقدام  يك  به  و  خوشحال شوند 
از روي  تأكيد كرد: من  بسيار خوب است. وي 
تملق حرف نمي زنم، من از روي اعتقاد صحبت 
مي كنم و هر جا عقيده داشته باشم عمل مي كنم و 
اميدوارم كه راهم كج نشود. آيت ا... مهدوي كني 
در ادامه تأكيد كرد:  بايد راه امام خميني)ره( و رهبر 

معظم انقالب اسالمي را ادامه داد. 
اهمیت جهاد در تداوم انقالب اسالمي 

از  ديگري  بخش  در  كني  مهدوي  ا...  آيت 

از  اسالمي  انقالب  داشت:  اظهار  خود  سخنان 
نيز  آن  بقاي  و  شد  شروع  مهاجرت  و  جهاد 
افزود:  وي  دارد.  بستگي  اصل  دو  همين  به 
و  براساس جهاد  آن،  پيشرفت  و  اسالم  اساس 
مهاجرت بوده كه بايد با اخالص همراه باشند. 
جهاد  تشکيل  رهبري،  خبرگان  مجلس  رئيس 
سازندگي در سال هاي نخست پس از پيروزي 
انقالب اسالمي را يادآور شد و خاطرنشان كرد: 
امام  و  بود  بهشتي  شهيد  سازندگي  جهاد  باني 

خميني)ره( نيز آن را تأييد كردند. 
شایسته  هدف  به  کارها  امام  بدون 

نمي رسد 
از  ديگري  بخش  در  كني  مهدوي  ا...  آيت 
حركت هاي  انداز  چشم  سند  خود،  سخنان 
جهادي را در ادامه راه نيازمند هدايت دانست 
جامعه  در  خير  كارهاي  انجام  حتي  گفت:  و 
در  كه  نبايد رها شود  و  دارد  امام  به  نياز  نيز 
است  شايسته  كه  طور  آن  كارها  اين صورت 
خبرگان  مجلس  رئيس  نمي رسد.  هدف  به 
رهبري فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمي 
افزود: در مسير  و  يادآور شد  را  باره  اين  در 
حركت به سوي قله ها، بايد فردي رهبر باشد 
مسير  در  گفت:  وي  است.  نگر  قله  خود  كه 
جهاد و مهاجرت، چالش هايي وجود دارد كه 

رهبري بايد آن را رفع كند. 

رئیس مجلس خبرگان:

اگر از مردم جدا شويم ديگر نمي توانيم كاري انجام دهيم

سربازان گمنام امام زمان)عج( عوامل يك شبکه غيرقانونی كه در پوشش 
همکاری با بنگاه سخن پراكنی دولتی انگليس موسوم به بی بی سی كه 
استعمارگر  جاسوسی  سرويس  اطالعاتی  نيازمندی های  تأمين  در جهت 

فرتوت مشغول فعاليت بودند را شناسايی و دستگير كردند.
به گزارش مهر، با پيگيری های مستمر، اقدامات كنترلی و جمع آوری 
ماه  چندين  طی  كشور  از  خارج  و  داخل  در  اطالعاتی  گسترده  های 
كه  غيرقانونی  شبکه  يك  عوامل  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  اخير 
موسوم  انگليس  دولتی  پراكنی  سخن  بنگاه  با  همکاری  پوشش  در 
سرويس  اطالعاتی  های  نيازمندی  تامين  جهت  در  سی  بی  بی  به 
جاسوسی استعمارگر فرتوت مشغول بودند و به عنوان تداركات چی 
اسالم  و  ايران  دشمنان  روانی  جنگ  متخصصان  برای  تبليغاتی  سوژه 
شبکه  اين  اعضای  كردند.  دستگير  و  شناسايی  نمودند  می  فعاليت 

اند  شده  بازداشت  گذشته  روز  چند  ظرف  آنها  از  تعدادی  كه  مخفی 
وجوه  دريافت  قبال  در  غيرقانونی  و  زيرزمينی  های  فعاليت  طريق  از 
طور  به  كه  پولشويی  پيچيده  های  روش  با  و  پنهان  مجاری  از  كالن 
مأموريت  باشد،  می  جاسوسی  های  سرويس  استفاده  مورد  معمول 
های ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مركز عمليات 
روانی سرويس اطالعاتی انگلستان موسوم به بی بی سی را دنبال می 

كردند.
قرار  تعقيب  و تحت  تحقيقات  تداوم  به  توجه  با  اين گزارش،  براساس 
داشتن تعدادی ديگر از مواجب بگيران بی بی سی اعالم می دارد ضمن 
اطالع رسانی در اين مورد ظرف روزهای آينده از كليه رسانه های جمعی 
و محافل خبری كشور درخواست می شود از انتشار اخبار متفرقه و تأييد 

نشده خودداری نمايند.

با تالش سربازان گمنام؛ 

اعضای شبکه مخفی وابسته به بی بی سی دستگير شدند

مجلس تصویب کرد:

عضويت ايران در سه سازمان 
بين المللی عمرانی

نمايندگان مجلس شورای اسالمی با عضويت ايران در فدراسيون بين المللی راه، 
كنسرسيوم بين المللی زمين لغزش و كميسيون هيدروگرافی منطقه ای ناحيه دريايی 
رامپی موافقت كردند. به گزارش مهر، در آغاز جلسه علنی صحن مجلس شورای 
اسالمی، گزارش كميسيون عمران برای عضويت در فدراسيون بين المللی راه، 
كنسرسيوم بين المللی زمين لغزش و كميسيون هيدروگرافی منطقه ای ناحيه دريايی 
رامپی به تصويب رسيد. با رفع ايرادات شورای نگهبان به اليحه عضويت دولت 
جمهوری اسالمی ايران در فدراسيون بين المللی راه ماده واحده اين اليحه به شرح 

زير اصالح شد:
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در فدراسيون بين المللی راه به شرح 
اساسنامه عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين 

و تغيير دستگاه اجرايی طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره - در اجرای اساسنامه زمينه اين قانون رعايت اصل77 قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ايران الزامی است.
نمايندگان مجلس شورای اسالمی همچنين با رفع ايرادات شورای نگهبان به اليحه 
عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسکن در كنسرسيوم بين المللی زمين لغزش 
مقرر كردند به دولت اجازه داده شود در كنسرسيوم بين المللی زمين لغزش به شرح 
اساسنامه عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين 

و تغيير دستگاه اجرايی طرح عضويت برعهده دولت است.
وكالی همچنين با رفع ايرادات شورای نگهبان به اليحه عضويت دولت جمهوری 
اسالمی ايران در كميسيون هيدروگرافی منطقه ای ناحيه دريايی راپمی مقرر كردند 
به دولت اجازه داده شود در كميسيون آب نگاری )هيدروگرافی منطقه ای ناحيه 
دريايی رامپی( به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق 
عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايی بر عهده دولت است. 
تبصره - در اجرای اساسنامه زمينه اين قانون رعايت اصل77 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ايران الزامی است. طبق اصل 77 قانون اساسی اساسنامه اين سازمان ها بايد 

به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد.
تبصره - در اجرای اساسنامه زمينه اين قانون رعايت اصل77 قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ايران الزامی است.
وكالی همچنين با رفع ايرادات شورای نگهبان به اليحه عضويت دولت جمهوری 
اسالمی ايران در كميسيون هيدروگرافی منطقه ای ناحيه دريايی راپمی مقرر كردند به 
دولت اجازه داده شود در كميسيون آب نگاری )هيدروگرافی منطقه ای ناحيه دريايی 
راپمی( به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت 
مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايی بر عهده دولت است. تبصره - در 
اجرای اساسنامه زمينه اين قانون رعايت اصل77 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران الزامی است. طبق اصل 77 قانون اساسی اساسنامه اين سازمان ها بايد به 

تصويب مجلس شورای اسالمی برسد. 

سفیر سوئد در ایران: 

نقش ايران در آينده افغانستان
 مهم است 

سفير سوئد در تهران گفت: ايران در پذيرش و ارائه خدمات به پناهندگان 
افغان تالش زيادي انجام داده لذا نقش اين كشور در آينده افغانستان بسيار 

مهم است.  
نماينده كميسارياي عالي  به همراه  ماگنوس ورنشتد كه  ايرنا   به گزارش 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به اصفهان سفر كرده است، در ديدار 
با معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان افزود: پاييز امسال نشست مشتركي 
برگزار مي شود كه  افغانستان  آينده  براي  افغانستان  پاكستان و  ايران،  بين 

حضور ونقش ايران در اين نشست بسيار مهم است. 
وي افزود: پايه حل مشکالت افغان ها، برقراري صلح و امنيت در اين كشور 

است و براي دستيابي به اين هدف سعي و تالش كشورها ضرورت دارد. 
ايران،  در  افغان  پناهندگان  زياد  تعداد  كرد:  اضافه  تهران  در  سوئد  سفير 
مشکالت زيادي را براي اين كشور به وجود آورده است اما به رغم همه 
اين مشکالت، جمهوري اسالمي ايران پروژه هاي مختلف را براي خدمات 

رساني به اين پناهندگان اجرا كرده است. 
افغان ستودني  پناهندگان  به  ايران براي خدمات رساني  افزود: تالش  وي 
اصفهان  در  افغان  پناهندگان  اسکان  مناطق  از  كه  بازديدهايي  در  و  است 

داشتيم خدمات ارزشمند دولت ايران به پناهندگان افغان مشاهده شد. 
ورنشتد افزود: سفر به اصفهان و بازديد از مناطق ياد شده بسيار ارزشمند 
بود و موجب شد تا سفرا و نمايندگان سياسي كشورهاي مختلف اطالعات 
زيادي از خدمات ايران به پناهندگان افغان براي انعکاس به جامعه جهاني 
به دست آورند. برنارد دويل نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل متحد 
سوئد،  كشورهاي  هاي  ديپلمات  و  سفراي  همراه  به  پناهندگان  امور  در 
ونزوئال،  هندوستان،  فرانسه،  دانمارك،  لهستان،  ايرلند،  استراليا،  سوئيس، 
برزيل، آلمان، ژاپن،  انگلستان، اوگاندا، جمهوري چك،  بلژيك،  اتريش و 
همچنين نماينده برنامه جهاني غذا، نماينده آژانس مهاجرت سازمان ملل 

متحد و سرپرست دفتر يونيسف در ايران، ديروز وارد اصفهان شدند. 

معاون وزیر خارجه در دیدار مشاور رئیس جمهور سودان: 

بيداري اسالمي عرصه را بر آمريکا 
و اسراييل تنگ كرده است 

معاون عربي و آفريقاي وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران با اشاره به 
حضور گسترده و فعال هيات عاليرتبه سوداني در اجالس بيداري اسالمي، 
تأكيد كرد: تحوالت برخي كشورهاي منطقه كه ناشي از بيداري اسالمي است 

عرصه را بر آمريکا و اسراييل تنگ كرده است.  
به گزارش اداره كل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، حسين امير 
اجالس  در  براي شركت  كه  اسماعيل  عثمان  ديدار مصطفي  در  عبداللهيان 
بين المللي بيداري اسالمي به تهران سفر كرده است با بيان اين مطلب افزود: 
ملت هاي آزاده اجازه نخواهند داد انقالب آنان توسط استکبار جهاني مصادره 
شود.  وي در مورد روابط ايران و سودان نيز گفت جمهوري اسالمي ايران 
هيچ محدوديتي براي توسعه روابط با سودان در زمينه هاي مختلف قائل نبوده 
مناسبات  بلند و عملي در جهت تقويت  برداشتن گام هاي  با  آماده است  و 

اقتصادي دو جانبه تالش كند. 
مصطفي عثمان اسماعيل نيز در اين مالقات با اشاره به اينکه پيروزي انقالب 
بيداري اسالمي و آگاهي سياسي ملت  از  ايران، مصداق كاملي  اسالمي در 
مسلمان ايران است، گفت: انقالب اسالمي ايران ثابت كرد كه اسالم، برنامه 

جامعي براي حکومت و برقراري ارزش هاي الهي دارد. 
ايران  اسالمي  جمهوري  سوي  از  اسالمي  بيداري  همايش  برگزاري  وي 
المسلمين  بامور  يهتم  لم  و  اصبح  من  به حديث شريف   عمل  مصداق  را 
فليس بمسلم  دانست.  اين مقام سوداني ضمن تشريح توطئه هاي استکبار 
ايران و سودان،  از پيشرفت دو ملت  و تالش هاي دشمنان براي جلوگيري 
تحوالت جاري در منطقه را بسيار مثبت ارزيابي كرد و مهم ترين تأثير آن را 
احياي احکام اسالمي و توجه بيشتر به مسأله فلسطين دانست. وي با تأكيد بر 
ضرورت تقويت روابط دوجانبه تهران و خرطوم به ويژه در زمينه اقتصادي، 
سفر هفته آينده محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي ايران به سودان 
توسعه  براي  را  متبوعش  آمادگي كشور  و  كرد  توصيف  راهگشا  و  مهم  را 

مناسبات با جمهوري اسالمي ايران در تمام زمينه ها مورد تأكيد قرار داد.

سراسری
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مدير كل مس��کن و شهرس��ازي اس��تان اصفهان گفت: 
واحد هاي مس��کن مهر زماني افتتاح مي شوند كه تمام 
تأسيس��ات زيربنايي از جمله گاز، برق و آب آنها تأمين 

شده باشد.
محم��د محمودزاده، اظهار داش��ت: پروژه مس��کن مهر 
پروژه بس��يار بزرگي است و بايد با دقت اجرا و تکميل 
شده آن را تحويل داد. وي افزود: با اجراي طرح مسکن 
مه��ر عده زيادي در بخش خصوصي متضرر ش��ده اند، 
انبوه س��ازاني كه با آغاز مرحله اول اين پروژه اعتصاب 
غير رس��مي براي افزايش قيمت ها كردند. به گفته وي 
اكنون هم با به ثمر نشس��تن اين طرح و افتتاح برخي از 

واحدها اين افراد به دنبال ايرادگيري هستند.
وي تصري��ح كرد: مس��کن مهر پروژه بس��يار بزرگ با 
هزاران پيمانکار است كه امکان ايراد در يك يا دو مورد 
وج��ود دارد اما اين ام��ر از ارزش ه��اي اين طرح كم 

نمي كند.
محم��ود زاده خاطرنش��ان ك��رد: در 30 س��ال گذش��ته 
مس��تعدترين ب��ازار براي باال بردن قيمت ها در كش��ور 
بازار مس��کن بوده است اما در مسکن مهر با وجود اجرا 
ش��دن قانون هدفمندس��ازي يارانه ها همچنان قيمت ها 

ثابت نگه داشته شده است.
وي با اش��اره به اين ك��ه واحدهاي مس��کن مهر مورد 
نظارت مهندسي دقيق قرار مي گيرد، گفت: گروه هايي از 
سازمان نظام مهندسي، شهرداري و مسکن و شهرسازي 
استان اصفهان به طور جداگانه بر ويژگي هاي عمراني، 

معماري و تأسيساتي مسکن مهر نظارت دارند.
وي افزود: تا قبل از اجرا شدن مسکن مهر، صنعتي سازي 
در كشور به ويژه استان اصفهان رقم قابل توجهي نداشته 
اس��ت اما اكنون در بحث مس��کن مهر 30 الي 40 هزار 
واحد صنعتي س��ازي شده اس��ت. به گفته وي، مسکن 
مهر جهش مهندس��ي در سيستم س��اخت و ساز ايجاد 
كرده اس��ت و به دلي��ل حجم زياد اين پ��روژه چاره اي 
جز حركت از س��مت ساخت و ساز س��نتي به صنعتي 

وجود ندارد.
گف��ت:  اصفه��ان  شهرس��ازي  و  مس��کن  كل  مدي��ر 
صنعتي س��ازي زماني اقتصادي اس��ت كه تعداد واحدها 
زياد باشد و با مسکن مهر همه دست اندركاران تشويق 

به صنعتي سازي شدند.

وي با بيان اين كه مسکن مهر به قشر خاصي اختصاص 
ندارد، افزود: بنا به تبليغ اوليه كه آن را متعلق به اقش��ار 
ك��م درآمد معرف��ي كرده برخي تص��ور كرده اند كه اين 
واحد ها فقيرنش��ين هستند در حالي كه اقشار كم درآمد 
ب��ه معناي فقر نيس��ت و به طور مثال ش��امل زوج هاي 
جواني مي شود كه در آغاز زندگي مشترك قادر به تهيه 

خانه نبوده اند.
ب��ه گفته وي، قيمت برخي از واحدهاي مس��کن مهر از 
متري يك ميليون تومان هم بيش��تر است و در تعلق اين 
واحدها افرادي با وضعيت مالي خاص مجزا نشده اند.

محمودزاده خاطرنش��ان كرد: واحدهاي هر س��ه مرحله 
مس��کن مهر كه ب��ا همکاري دولت ب��ا تعاوني ها، بانك 
مسکن، بنياد مسکن، انبوه سازان و مسکن و شهرسازي 
ساخته شده اند از نظر كيفيت و اصول فني هيچ تفاوتي 

با هم ندارند.
وي اف��زود: ممک��ن اس��ت واحدهايي كه با مش��اركت 
تعاوني ها س��اخته ش��ده در م��واردي كه ح��ق انتخاب 
داشته اند كمي متفاوت باش��ند اما اين امر به معناي غير 
اس��تاندارد بودن نيس��ت و مس��کن و شهرسازي نقش 

هماهنگ كننده اين بخش ها را بر عهده دارد.
مس��کن مهر از امکانات بافت فرس��وده شهري 

استفاده کند
همچنين مع��اون عمراني اس��تاندار اصفه��ان گفت: به 
منظور جلوگيري از توس��عه بي رويه ابعاد ش��هرها الزم 
اس��ت مس��کن مهر از امکانات بافت فرس��وده شهري 
استفاده كند. س��يد جمال الدين صمصام شريعت افزود: 
اين كار عالوه بر بهبود وضعيت بافت فرس��وده، رغبت 
براي سکونت در اين مکان ها را مهيا كرده و پوسيدگي 

و فرسودگي مراكز شهري را مرتفع مي كند.
وي با اش��اره ب��ه اين كه كارمزد وام مس��کن مهر چهار 
درصد اس��ت تصريح كرد: اين كارمزد در بافت فرسوده 
حدود 14 درصد مي باشد كه رغبت به ساخت و ساز در 

اين مکان ها را كاهش داده است.
به گفته وي، اراضي بافت فرس��وده كه بيشتر از اراضي 
مرك��زي بافت شهرهاس��ت داراي موقعيت مناس��ب و 
ويژگي هاي ش��اخصي است كه به حال خود رها شده و 
شهرها به جاي استفاده از اين امکانات از بيرون وسعت 

مي يابند.

صمصام ش��ريعت اظهار داش��ت: موض��وع 50 درصد 
تخفي��ف در عوارض زيربناي ص��دور پروانه نيز مدتي 
اس��ت كه از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي در وجه 
ش��هرداري ها پرداخت نشده كه اين موضوع براي مردم 
دچار اشکال شده است. معاون عمراني استاندار اصفهان 
گفت: در اس��تان حدود هفت هزار هکتار بافت فرسوده 
داريم كه بخش هايي از آن واجد ارزش تاريخي است.

صمصام ش��ريعت با اش��اره به اين كه در س��طح ش��هر 
اصفهان حدود چهار هزار هکتار بافت فرس��وده وجود 
دارد، اف��زود: حدود دو ه��زار و 157 هکتار آن مصوب 

شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور است.
چهارمح��ال و بختی��اري در مس��کن مه��ر رتب��ه 

سیزدهم کشور را دارد
 مع��اون عمراني اس��تاندار چهارمح��ال و بختياري نيز 
گفت: اين استان در امر ساخت و ساز مسکن مهر استان 
از لحاظ پيش��رفت فيزيکي رتبه سيزدهم كشور را دارد. 
محمود عيدي نيز در شوراي تأمين مسکن چهارمحال و 

بختياري افزود: اين استان سال گذشته از لحاظ پيشرفت 
فيزيکي مس��کن مهر رتبه بيس��ت و هشتم كشور را دارا 
بود. وي تصريح كرد: با تش��ديد بخش��ي ب��ه عمليات 
اجرايي پروژه هاي مس��کن مهر در سراسر استان، رتبه 

مذكور حاصل شد.
عيدي بيان داش��ت: رتبه پيش��رفت فيزيکي مسکن مهر 
استان در ش��هرهاي باالي 25 هزار نفر در كشور بيست 

و يکم است.
وي اظهار داش��ت: رتبه پيش��رفت فيزيکي مسکن مهر 
اس��تان در ش��هرهاي زير 25 هزار نفر، هش��تم كشوري 

است.
وي گفت: يك هزار و 700 واحد مس��کن با پيش��رفت 
فيزيکي 100 درصد براي تحويل به متقاضيان در مهرماه 

جاري آماده شده است.
عيدي افزود: همچنين س��ه هزار و 500 واحد مس��کن 
مهر با پيشرفت فيزيکي 91 درصد براي بهره برداري در 

بهمن ماه در حال ساخت هستند.

توزيع 7000 متر لوله پلی اتيلن 
بين كشاورزان كوهرنگی

مدير جهاد كشاورزی شهرستان كوهرنگ گفت: 7 هزار و 400 متر لوله پلی اتيلن بين بهره برداران بخش 
كشاورزی اين شهرستان توزيع شد. مرتضی مرادی اظهار داشت: در راستای مقابله با اثرات خشکسالی، 
كاهش هدررفت انتقال آب و افزايش بهره وری منابع آبی در بخش كشاورزی، اين ميزان لوله با سايزهای 

مختلف ميان بهره برداران توزيع شد.
وی همچنين از كارتن پيچی تنه درختان سيب اين شهرستان به منظور مبارزه با آفت كرم سيب خبر داد 
و گفت: برای مبارزه با نسل زمستان گذران آفت كرم سيب در سطح 20 هکتار از باغات سيب شهرستان 

عمليات كارتن پيچی تنه درختان صورت گرفت.
مرادی با بيان اين كه اين طرح با همکاری نيروهای بس��يج س��ازندگی صورت گرفته است، گفت: توليد 
محصوالت سالم و ارگانيك و كاهش استفاده از سموم شيميايی از ديگر اهداف اجرای اين طرح است.

مدير جهاد كشاورزی شهرستان كوهرنگ با بيان اين كه كرم سيب يکی از آفات مهم و كليدی درختان 
سيب در باغات است، گفت: الروهای كرم سيب از ميوه سيب تغذيه می كنند و در مراحل بعدی تبديل 

به شفيره می شوند.
وی در ادامه با اش��اره به قابليت ها و ظرفيت های كش��اورزی در اين شهرس��تان اظهار داشت: با اجرای 
طرح توسعه باغات كشت گردو و بادام در سطح وسيع از سال 85 در اين شهرستان آغاز شده است كه 

پيش بينی می شود امسال افزون بر 200 تن گردو در سطح باغات اين شهرستان برداشت  شود.

گسترش صنعت در اصفهان توصيه نمي شود
 مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: گسترش صنعت در شهر اصفهان و شعاع 

50 كيلومتري آن به دليل فراواني باد آرام توصيه نمي شود.
احمدرضا الهيجان زاده افزود: در بيشتر مواقع، وزش باد در اصفهان آرام است كه باعث سکون هوا 

و ايجاد شرايط مناسب براي افزايش آلودگي هوا مي شود.
وي، باد آرام را وزش باد با سرعت كمتر از سه متر در ثانيه دانست و ادامه داد: اگر ميزان باد آرام از 

50 درصد در روز بيشتر باشد براي گسترش صنعت توصيه نمي شود.
الهيج��ان زاده، فراوان��ي باد آرام در اصفهان را بيش از 56 درصد اع��الم كرد و گفت: اين ميزان در 

فصول پاييز و زمستان به 70 درصد نيز مي رسد.
ب��ه گفت��ه وي، باد آرام، بادي اس��ت ك��ه تأثيري در جا به جاي��ي هوا ندارد در حال��ي كه وزش باد 
 ب��ا س��رعت بيش از س��ه متر در ثاني��ه باعث كاهش آلودگي ه��وا به خصوص در ش��هرهاي بزرگ 

مي شود.
وي ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه ش��هر اصفه��ان در 250 روز از س��ال با پدي��ده وارونگ��ي دم��ا رو به رو 
 اس��ت گف��ت: اي��ن آم��ار موقعي��ت بحران��ي اصفه��ان از نظ��ر پذي��رش و تجم��ع آالين��ده ها را 

روشن مي سازد.
وارونگ��ي دم��ا )Inversion(، پدي��ده اي اس��ت ك��ه در آن ه��واي گ��رم در زي��ر اليه هاي��ي از 
 ه��واي س��رد به دام م��ي افتد و اگر وزش باد كم باش��د ممکن اس��ت ت��ا روزهاي متم��ادي مردم 

هواي آلوده را تنفس كنند.

بازار روز

نيم نگاه

اقتصاد

مسكن مهر بدون تأسيسات زيربنايي، افتتاح نمي شود
ساخت پل قوسي كارون چهار

در كارخانه ماشين سازي اراك 
استاندار چهارمحال و بختياري از اتمام صد در صدي ساخت پل قوسي كارون 

چهار در كارخانه ماشين سازي اراك خبر داد.
عل��ي اصغر عنابس��تاني در بازديد از پل كارون 4 اظهار داش��ت: 100 درصد 
قطع��ات اين پل س��اخته و تاكن��ون 25 درصد قطعات به مح��ل نصب منتقل 
ش��ده است. وي اظهار داش��ت: دو هزار و 500 تن از قطعات پل براي انتقال 
به محل نصب به پيمانکار تحويل داده ش��ده اس��ت و ب��ه زودي يك هزار و 
200 تن مانده نيز تحويل داده مي ش��ود. عنابستاني، با بيان اين كه جاده قديم 
ش��هركرد- خوزستان يکي از مهم ترين محورهاي مواصالتي كشور محسوب 
مي ش��ود، تأكيد كرد: پيمانکار بايد در انتقال قطعات پل و ساخت آن سرعت 
عمل بيش��تري داش��ته باش��د. وي با بيان اين كه پل كارون چهار زيباترين پل 
قوس��ي در منطقه خاورميانه است، اظهار داشت: پل قوسي كارون چهار اوايل 

سال آينده به بهره  برداري مي رسد.

ايجاد 200 شغل جديد در فارسان
مدير جهاد كشاورزی شهرستان فارسان گفت: با احداث چهاركانال آبرسانی در 
فارسان، 200 شغل جديد در اين شهرستان ايجاد می شود. ابراهيم شيرانی اظهار 
داشت: اين كانال ها با اعتباری افزون بر يك ميليارد و 200 ميليون ريال اعتبارات 
دولتی و بيش از 200 ميليون ريال اعتبار خود ياری كشاورزان اجرا خواهد شد. 
وی افزود: اين كانال ها ش��امل كانال پادرازی فارسان، آبرسانی گوجان، اميد آباد 

سراب و كانال آب رسانی روستای عيسی آباد است. 
ش��يرانی خاطرنش��ان كرد: با اجرای اين پروژه ها بيش از 700 خانوار بهره مند و 
برای بيش از 200 نفر اش��تغال ايجاد می ش��ود. مدير جهاد كشاورزی شهرستان 
فارسان در ادامه از توزيع لوله پلی اتيلن ميان باغداران و كشاورزان اين شهرستان 
خبر داد و گفت: در سال  جاری 15 هزار و 400 متر لوله پلی اتيلن بين بيش از 

200 باغدار و كشاورز اين شهرستان توزيع شد. 

قيمت طال، سکه و ارزهاي مهم در اصفهان
در بازار مركزي عرضه انواع مس��کوكات طال در اصفهان، هر قطعه س��که قديم 
تم��ام بهار به قيمت 620 هزار تومان و س��که جديد تمام بهار 612 هزار تومان 
فروش رفت. در اين بازار نيم س��که بانکي به بهاي 292 هزار تومان، ربع س��که 
بانکي 152 هزار تومان و سکه يك گرمي هر قطعه 83 هزار تومان به خريداران 
عرضه ش��د. در بازار مركزي طال و جواهر اصفهان نيز هر مثقال طالي 17 عيار 
خام )آب ش��ده( به قيمت 238 هزار تومان، طالي ش��مش هرمثقال 239 هزار 
تومان، طالي 18 عيار خام )طالي س��اخته شده بدون اجرت ساخت( هر مثقال 
253 ه��زار و 190 توم��ان و هر گ��رم 54 هزار و 940 تومان فروخته ش��د. در 
بازارهاي جهاني عرضه طال، هر اونس طال در س��اعت تهيه خبر به قيمت يك 

هزار و 793 دالر معامله شد.

مشاهدات میدانی از افزایش 20 درصدی مسکن 
حکایت می کند

وزير راه و شهرسازی افزايش قيمت مسکن 
را انکار می كند

در حالی كه مش��اهدات ميدانی از افزايش 20 درصدی مسکن طی سال جاری 
حکاي��ت می كند، وزير راه و شهرس��ازی از عدم افزايش قيمت مس��کن خبر 

می دهد.
وي پيرام��ون قيمت خريد و فروش مس��کن و اجاره بها، گفت: آمار و ارقام و 
وضعي��ت بازار چنين خب��ری را تأييد نمی كند زيرا با در نظر گرفتن نرخ تورم 
می بينيد كه قيمت مس��کن پايين تر از نرخ تورم است و قيمت ساخت مسکن 

مهر هم قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تغييری نداشته است.
در اين ش��رايط به وزير پش��نهاد می ش��ود به بنگاه های معامالت مسکن سری 

بزنند تا آمار و اطالعات صحيح را خود ببينند و بشنوند.
بررس��ی قيمت مس��کن طی س��ال جاری نش��ان می دهد كه هم اكنون هر متر 
آپارتمان تازه ساز و آماده تحويل در تهران قيمتی بين يك ميليون و 600 هزار 
تومان تا يك ميليون و 700 هزار تومان معامله می ش��ود. اين در حالی است كه 
همين موارد در س��ال گذشته و حتی ابتدای س��ال بين يك ميليون و200 هزار 

تومان تا يك ميليون و 350 هزار تومان معامله می شد.
البت��ه اي��ن قيم��ت ه��ا مرب��وط به مناط��ق مرك��زی و جن��وب ش��هر تهران 
همچ��ون تهران پارس، نازی آباد، ش��هرری و ... می باش��د. قيمت مس��کن در 
 مناطق��ی همچ��ون نارمك، پي��روزی، ش��هدا و ... از افزايش قيمت بيش��تری

برخوردار بوده است.
مراجعه به بنگاه های معامالت ملکی در شهرهای جديد و بررسی قيمت مسکن 

در آن از افزايش قيمتی تا 80 درصد خبر می دهد. 
برای نمونه هر متر آپارتمان فاز 4 شهر پرديس )در جاده دماوند(، ابتدای سال 
 ج��اری قيمتی بي��ن 700 هزار تومان تا 850 هزار تومان داش��ت كه هم اكنون
به متری 1ميليون تا 1ميليون و 200 هزار تومان رس��يده است. مشخص نيست 
آي��ا وزي��ر محترم راه و شهرس��ازی از قيمت ها مطلع نيس��تند و يا س��عی در 
مخف��ی نمودن افزايش قيمت مس��کن دارند؟ اما در هر صورت بازار مس��کن 
 چيزی نيس��ت كه از چش��م مردم مخفی بماند و از آن اطالع نداش��ته باش��ند. 
از  اس��تفاده  و  محاس��بات  ب��ه  احتياج��ی  آن  از  اط��الع  ح��ال  عي��ن  در 
 روش ه��ای مختل��ف محاس��به ندارد ت��ا همچون ش��اخص تورم بر س��ر آن 

اختالف باشد!

 مديرعام��ل ش��ركت گاز اس��تان اصفه��ان با اش��اره به 
مصوبات س��ه دور سفر رئيس جمهوري و هيأت دولت 
به اين اس��تان در بخش توسعه شبکه گازرساني گفت: با 
گاز رساني به شهرهاي انارك،  خور و جندق تمام مناطق 
اين استان از نعمت گاز برخوردار شده و عمليات توسعه 

به پايان مي رسد. 
مرتضي طغياني با تش��ريح اقدامات ص��ورت گرفته در 
راستاي مصوبات سه دور سفر رئيس جمهوري و هيأت 
دولت به اس��تان اصفهان افزود: تاكنون به كليه شهرهاي 
اس��تان به غير از انارك،  خور و جندق گازرس��اني شده 
اس��ت. وي اظهار داش��ت: با گازرساني به اين سه شهر، 
تمام مصوبات سفرهاي رئيس جمهور و هيأت دولت به 

اين استان در حوزه اين اداره كل محقق شده است.
وي با بيان اين كه استان اصفهان اولين استان سبز كشور 
لقب گرفته اس��ت، تصريح كرد: گازرساني اين سه شهر 
تاكن��ون به دليل ش��رايط گرمس��يري اين مناط��ق و نياز 
نداش��تن به گاز براي گرمايش بوده ك��ه به تعويق افتاده 

است.
وي اف��زود: بررس��ي مقدماتي و طراحي گازرس��اني به 
شهرهاي مذكور نيز در قالب خط لوله يازدهم سراسري 
توسط مديريت برنامه ريزي شركت ملي گاز ايران انجام 
ش��ده اس��ت.  طغياني با بيان اين كه خ��ط لوله يازدهم 
از نايي��ن واق��ع در ش��رق اس��تان اصفهان م��ي گذرد، 
اظهارداش��ت: ب��ه محض آم��اده و عملياتي ش��دن خط 
 سراسري، اجراي خط لوله اختصاصي شهرهاي فوق نيز

برنامه ريزي مي شود.
به گفت��ه وي، نتايج عمده اين طرح ب��راي اين محدوده 
جغرافياي��ي بهره مند ش��دن از نعم��ت گاز طبيعي براي 

مصارف گرمايشي، صنعتي و تجاري است.
وي تأكيد كرد: اولويت ش��ركت گاز اس��تان اصفهان به 
عنوان يك استان صنعتي، اشتغالزايي براي بخش صنعت 
و تبدي��ل س��وخت صنايع از س��وخت هاي فس��يلي به 
س��وخت پاك تر و در مرحله بعد گازرساني به روستاها، 

محروميت زدايي و حفظ جمعيت روستاها است.
طغياني ادامه داد: عمده مشکل موجود، عدم تخصيص و 
تأمين اعتبار جداگانه بابت سفرهاي استاني هيأت دولت 
بوده و اقدامات انجام ش��ده تاكنون از محل منابع داخلي 

ش��ركت گاز استان در قالب بودجه هاي مصوب ساليانه 
تأمين شده است.

مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان اصفهان خاطرنشان كرد: 
كليه مصوبات س��ه س��فر در حوزه گازرساني روستاها، 
صنايع و تبديل به س��وخت پاك، صد درصد پيش��رفت 
اجرايي داشته است. وي افزود: طرح تحويل گاز طبيعي 
به دو نيروگاه اس��الم آباد و ش��هيد منتظري در راستاي 

كاهش مصرف مازوت تکميل شده است.
به گفته وي، مازوت يا نفت سياه يکي از هيدروكربن هاي 
نفتي و ارزان ترين ماده س��وختني اس��ت كه آالينده هاي 
زيادي را به هوا وارد مي كند و اجرايي ش��دن اين طرح 
در راس��تاي كاهش آلودگي هوا و محيط زيس��ت استان 

اصفهان و نيز پااليش هواست.
وي تصري��ح ك��رد: هم اكنون اي��ن دو ني��روگاه از گاز 
طبيع��ي اس��تفاده مي كنن��د ب��ه غي��ر از روزهاي س��رد 
س��ال كه با توج��ه به موازن��ه توليد و مص��رف گاز در 
كش��ور و بر اس��اس برنام��ه اعالمي ش��ركت گاز ملي 
 اي��ران و در چارچوب ق��رارداد منعقده با اين ش��ركت 

انجام مي شود.

مديركل مس��کن و شهرس��ازی چهارمحال و بختياری 
گف��ت: به زودی يك هزار و 700 واحد مس��کن مهر در 

اين استان به بهره برداری رسيده است.
ب��ه گزارش فارس علی ابراهيمی در نشس��ت ش��ورای 
تامين مس��کن اين استان با اش��اره به رضايت وزير راه 
و شهرس��ازی از فعاليت مسکن مهر در اين استان اظهار 
داش��ت: بايد ب��ا فعال كردن بيش از پيش ش��ركت های 
خدمات رس��ان مس��کن مهر چهارمح��ال و بختياری را 

تکميل و در اختيار مردم قرار دهيم.
وی از كس��ب رتبه 13 مس��کن مهر اين اس��تان در بين 
ساير استان های كشور خبر داد و افزود: اين در حاليست 
كه در ش��هرهای كمتر از 25 هزار نفر رتبه هش��تم و در 
ش��هرهای باالی 25 هزار نفر جمعيت رتبه 21 كشوری 

را به خود اختصاص داده ايم.
ابراهيم��ی با بيان اينکه براس��اس برنام��ه از پيش تعيين 
ش��ده اس��تان چهارمحال و بختياری بايد در هفته آخر 
ش��هريور يك ه��زار و 700 واحد مس��کن مهر در اين 
استان بهره برداری شود، گفت: ساختمان اين واحدهای 
مسکونی از پيش��رفت فيزيکی 100 درصدی برخوردار 
اس��ت، اما متاسفانه ش��ركت های خدمات رسان فعاليت 
مناس��بی نداش��ته  و بهره برداری از آنها به آينده موكول 

شده است.
مديركل مس��کن و شهرس��ازی چهارمحال و بختياری 
اف��زود: بر اس��اس برنامه ريزی ص��ورت گرفته در دهه 

فج��ر س��ال جاری 3 هزار و 500 واحد از مس��کن مهر 
چهارمح��ال و بختي��اری به بهره برداری خواهد رس��يد 
كه تحقق اين امر نيازمند فعاليت مضاعف ش��ركت های 

خدمات رسان است.
وی با تأكيد بر اينکه مس��کن مهر اميد به خانه دار شدن 
را در جامعه و در بين جوانان كشور افزايش داده است، 
گف��ت: يک��ی از مهم ترين وظايف مديران و مس��ئوالن 
اجرايی استان تحقق اهداف دولت و نهايی كردن پروژه 
مس��کن مهر در موعد مقرر خواه��د بود، به گونه ای كه 
هم��ه متقاضيانی كه در مس��کن مهر ثبت ن��ام كرده اند، 

صاحب منزل مسکونی شوند. 
ابراهيم��ی با اش��اره ب��ه رويکرد دول��ت خدمتگزار در 
بخش مسکن در اين استان، خاطرنشان كرد: متقاضيان، 
تعاونی ه��ا، بانك ه��ای عام��ل، پيمان��کاران و س��اير 
دس��تگاه های اجراي��ی بايد هم��کاری و تعامل مطلوبی 

به منظور تکميل اين طرح داشته باشند. 
وی با اش��اره به همکاری مطلوب دستگاه های اجرايی 
در راس��تای اجرای زيرس��اخت های اين ط��رح، افزود: 
دستگاه های اجرايی ذی ربط بايد همچنان با تعاونی های 

مسکن مهر در تعامل باشند. 
ابراهيم��ی با اش��اره به ن��گاه وي��ژه دولت ب��ه مناطق 
مح��روم، افزود: طرح مس��کن مهر يک��ی از طرح های 
 ارزش��مند دول��ت در راس��تای تأمين مس��کن اقش��ار 

كم درآمد است.

پرداخت 100 ميليارد ريال تسهيالت 
خود اشتغالي در اصفهان

مديرصندوق مهر امام رضا)ع( استان اصفهان،گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون، يکصد ميليارد ريال 
تسهيالت خود اشتغالي به متقاضيان اين استان پرداخت شده است.

س��يد جالل قريش��ي با اش��اره به محدود بودن ميزان تس��هيالت امس��ال نس��بت به س��ال گذشته، 
 اظهارداش��ت: ب��ا پرداخ��ت اي��ن مي��زان تس��هيالت، براي ي��ك ه��زار و 600 نفر فرصت ش��غلي 

ايجاد شده است.
وي همچني��ن، از پرداخ��ت تس��هيالت وي��ژه مش��اغل خانگ��ي خب��ر داد و تأكي��د كرد: امس��ال، 
اي��ن  كار  دس��تور  در  خانگ��ي  مش��اغل  بخ��ش  در  ش��غلي  فرص��ت   700 و  ه��زار   6  ايج��اد 

صندوق قرار دارد.
وي، ميزان تسهيالت اختصاص داده شده براي پرداخت به متقاضيان فعاليت در بخش مشاغل خانگي 
اين استان را 200 ميليارد ريال ذكركرد وگفت: دستورالعمل هاي اجرايي و اقدامات اوليه انجام شده 

و از اوايل مهرماه سال جاري نيز پرداخت اين تسهيالت آغاز خواهد شد.
قريش��ي، س��هم كاشان از مجموع تس��هيالت اختصاص داده در بخش ايجاد مش��اغل خانگي استان 

اصفهان را 10 ميليارد ريال بيان كرد.
وي، تصريح كرد: به صورت ميانگين به هر متقاضي حداكثر تا30 ميليون ريال تس��هيالت اختصاص 

داده مي شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

توقف عمليات گازرساني در اصفهان
بهره برداری از 1700 واحد مسکن مهر 

در چهارمحال و بختياری به زودی
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 الدن سلطاني
امسال دانش آموزان مقطع ابتدايي تعطيلي پنج شنبه ها را 
تجربه مي كنند كه البته اين موضوع خوشحالي اين قشر 
را دو چندان كرده اما برخي نيز از اين تصميم رضايت 

كامل ندارند.
شهروندي مي گفت: آن روزهايي كه دانش آموزان تمام 
ش��ش روز هفته را به مدرس��ه مي رفتن��د و يك نوبت 
صبح ي��ا عصر را در خانه بودند تحمل س��ر و صدا و 
شيطنتش��ان برايمان س��خت بود چه برس��د به حاال كه 

تصميم گرفته اند پنج شنبه ها را تعطيل كنند.
ي��ك مغازه دار ني��ز در اين باره خاطرنش��ان كرد: وقتي 
عصرها دانش آموزان از مدرس��ه به خانه مي آمدند و يا 
روزهاي جمعه كه تعطيل اس��ت حتي يك س��اعت را 
هم از دس��ت نمي دادند و به س��رعت توپ را برداشته 
و فوتبال كوچه اي را ش��روع مي كردند از بس كه شيشه 
مغازه را شکس��تند و من شيشه نو انداختم ديگر خسته 
شدم حال كه اين تعطيلي كامل، دو روزه شده بايد براي 
شيشه هاي مغازه فکري اساسي كنم. نظر يك دانشجوي 
رشته آموزش ابتدايي را نيز دراين باره جويا شديم وي 
گفت: اين كه دانش آموزان دو روز به طور كامل تعطيل 
باشند خوب است در واقع يك روز تعطيلي بيشتر برابر 
است با دانش آموز شادابتر. البته بايد با برنامه ريزي هايي 
توس��ط آموزش و پرورش و دستگاه هاي مرتبط درباره 
اوق��ات فراغت دانش آموزان انجام پذيرد به عنوان مثال 
به گونه اي كار شود كه اين قشر در اوقاتي كه از درس 
و مدرسه فارغ اند به سمت كارهاي فرهنگي و تحقيقاتي 
سوق داده شوند كه البته تحقق اين تصميمات با افزايش 
فرهنگسراها و مکان هايي زير نظر كانون پرورش فکري 

كودكان و نوجوانان امکان پذير است.
ام��ا آيا اين تمهيدات انديش��يده ش��ده اس��ت؟ درباره 
تعطيل��ي پنج ش��نبه ها نظر دو نماينده مجلس ش��وراي 

اسالمي را نيز جويا شديم:
زمینه س��از  م��دارس  پنج ش��نبه هاي  تعطیل��ي 

تحقیقات علمي دانش آموزان است
يک��ي از نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
تعطيلي پنج ش��نبه هاي مدارس مي تواند زمينه س��از كار 
تحقيقاتي دانش آموزان و تغيير نظام آموزشي از سيستم 
استاد و شاگردي به سمت كار تحقيقاتي باشد. مقدسي 
درباره تعطيلي پنج شنبه هاي مدارس ابتدايي اعالم كرد: 
به طور قطع با تعطيلي پنج ش��نبه م��دارس موافقم چرا 
ك��ه افزايش ي��ك روز تعطيلي فرصتي مناس��ب براي 
مرور دروس عقب افتاده و بازيافت اطالعات پيش��ين 

دانش آم��وزان خواهد ب��ود و امکان اس��تراحت ذهني 
بيش��تري را براي آنها مهيا خواهد ك��رد. نماينده مردم 
بروجرد در مجلس ش��وراي اس��المي طي پيش��نهادي 
به مس��ئوالن آموزش��ي كش��ور افزود: كاش مس��ئوالن 
آموزش و پ��رورش جهت انجام كار تحقيقاتي ميداني، 
واحد درس��ي به دروس دانش آموزان بيفزايند و به آنها 
امکاني دهند كه روزهاي پنج ش��نبه و جمعه خود را به 
تحقيق و بررس��ي واحدهاي درس��ي محول شده خود 

اختص��اص دهند. وي در ادامه تصريح كرد: متأس��فانه 
سيس��تم آموزشي فعلي كشور سيستم استاد و شاگردي 
اس��ت ولي با اين وج��ود تعطيلي پنج ش��نبه ها فرصتي 
مناسب جهت اس��تراحت بيشتر دانش آموزان و تحقيق 
و بررس��ي و مطالعات دروس عقب افتاده آنها خواهد 
بود. نماينده مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: شايسته 
اس��ت متوليان آموزش و پ��رورش در كنار جديتي كه 
براي تعطيلي پنج ش��نبه مدارس اتخاذ كرده اند به همان 
اندازه هم به اصالح ساختار آموزشي كشور بپردازند و 
دانش آموزان را وادار به انجام كار شخصي و تحقيقاتي 
و متکي به يافته هاي خود كنند تا نظام آموزش��ي كشور 
از سيس��تم اس��تاد و ش��اگردي به س��مت كار علمي و 

تحقيقاتي هدايت شود.

يکي ديگر از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در اين 
باره تصريح كرد: به عنوان فردي كه سال هاي متمادي در 
آم��وزش و پرورش به فعاليت هاي آموزش��ي و مديريتي 
اش��تغال داشته ام، اعتقادم اين است كه آموزش و پرورش 
در برش��ماري اقدام��ات وزير آموزش و پرورش س��اير 
تدابي��ر و اقدامات ارزنده حاجي باباي��ي دوران خوبي را 
س��پري مي كند. همچنين وي ب��ه طرح تعطيلي روزهاي 
پنج شنبه در دوره ابتدايي اشاره كرد و افزود: نشاط معلمان 

ابتدايي به جهت توجه مس��ئوالن آم��وزش و پرورش در 
برخورداري آن ها از فرصت هاي برابر با معلمان دوره هاي 
باالتر، ش��ادابي دانش آموزان در س��ايه پرداختن به امور و 
فعاليت ه��اي فوق برنامه و رضايت من��دي اوليا به منظور 
نظارت آموزش��ي و تحصيلي بيشتر بر فرزندان از مزاياي 
اين طرح اس��ت. كوچکي نژاد يادآور شد: در طرح تحول 
بنيادين بايد دوره هاي پيش دبستاني و ابتدايي مورد توجه 
خ��اص قرار گيرد زيرا اي��ن دوره ها پايه گذار تحول در 
آموزش هستند. وي خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش 
بايد با برنامه ريزي دقيق براي مربيان دوره پيش دبستاني 
كه خارج از حوزه آموزش و پرورش هس��تند آن ها را 
تحت نظارت آموزشي و تربيتي خود قرار دهد. وي در 
پايان با تأكيد بر فضاي مثبت ايجاد ش��ده در آموزش و 

پرورش از فرهنگيان كشور، نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و ساير نهادهاي تأثيرگذار خواست، آموزش و 
پرورش را در به ثمر رساندن حجم سنگين مسئوليت ها، 
ايجاد تحولي در ش��أن نظام مقدس جمهوري اسالمي 
و تربيت نس��لي ش��اداب، علمي و عاشق واليت ياري 
رس��انند. مديركل آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان 
نيز در اين باره گفت: اوقات فراغت شمش��يري دو لبه 
است و همه دستگاه هاي فرهنگي موظفند براي استفاده 
بهينه دانش آموزان از اين تعطيلي يك روزه تالش كنند. 
عامليان افزود: برخي تعطيالت پنج ش��نبه ها را كه باعث 
آزاد ش��دن وقت دانش آموزان ش��ده مس��اوي با فاسد 
ش��دن آنه��ا مي دانن��د در حالي كه اين تصور درس��ت 
نيست. چرا كه اگر برنامه هاي فرهنگي به درستي انجام 
شود دانش آموزان از اوقات فراغت خود به نحو احسن 

استفاده مي كنند.
با وجود تعطيلي پنج ش��نبه ها يك نوبته ش��دن مدارس 
ابتداي��ي ني��ز از ديگ��ر اقدام��ات آم��وزش و پرورش 

محسوب مي شود. 
مديركل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان در اين باره 
گفت: يك نوبته شدن مدارس ابتدايي در سال تحصيلي 
جدي��د موضوعي اس��ت ك��ه وظايف و مس��ئوليت ها 
 را نس��بت به س��ال هاي تحصيلي گذش��ته س��نگين تر 
مي نمايد. عامليان با اشاره به اين كه 816 هزار دانش آموز 
اس��تان در 7800 مدرس��ه مش��غول تحصيل مي باشند 
تصريح كرد: بيش از 40 درصد دانش آموزان اس��تان در 
نوبت بعدازظهر در حال تحصيل مي باش��ند. وي افزود: 
س��اماندهي بيش از 93 درصد از دانش آموزان استان در 
نوبت صبح يك اتفاق فرهنگي چش��مگير است كه در 
پروسه زماني ش��ش ماهه به ثمر رسيده است. عامليان 
خاطرنشان كرد: اگر بيش از 10 سال كل بودجه عمراني 
نوس��ازي ما فقط صرف ساختن دبستان مي شد بيش از 
10 س��ال زمان نياز داش��تيم تا دانش آموزان را از نوبت 
بعدازظهر به صبح منتقل كنيم و اين در حالي اس��ت كه 
در پروسه زماني ش��ش ماهه موفق به اين كار شده ايم. 
مدي��ركل آم��وزش و پرورش تصريح ك��رد: يك نوبته 
ش��دن كالس ها در حالي صورت گرفته كه حتي تراكم 
كالس ها افزايش نيافته و به طور متوسط يك نفر به هر 
كالس اضافه نشده اس��ت. عامليان از سويي يك نوبته 
ش��دن مدارس ابتدايي را دليلي براي فشار به دوره هاي 
راهنمايي و متوس��طه ندانست و گفت: اين در شرايطي 
اس��ت كه قريب دو درصد افزاي��ش دانش آموزان دوره 

ابتدايي را نيز شاهد بوده ايم.

زاینده رود
 راستي مي خواهم يه ترقه بزرگ درست كنم كه رو دست 

ترقه هاي هادي همسايه را بيارد. بپيچ تا بريم.  
شب عروسي:

مهيمان ها با ش��ادي و خوش��حالي و تبريك با آقاداماد به محل 
عروس��ي وارد مي شدند ماشين عروس جلوي منزل پارك شده 
بود بچه ها هر كدام مشغول بازي بودند دو طرف كوچه و خيابان 

پر بود از ماشين و خالصه ...
بعد از صرف شام ميهمانها ديگر به داخل منزل نرفته، منتظر آقا 
مهدي داماد بودند كه آماده بشه و بره عروس بياره. ماشين عروس 
در جلو به راه افتاد و ماشين هاي ديگر پشت سر او. صداي شادي 
و بوق ماش��ين ها كوچه را پر كرده. حاال نوبت ش��ايان و بهروز 

رسيد...
بهروز سوار بر موتور شايان پشت 
س��ر او با يك س��اك ترقه نزديك 
به ماش��ين عروس در حال حركت 

بودند.
شايان ترقه را جلوي ماشين عروس 
م��ي زد و نمي گذاش��ت دام��اد به 

راهش ادامه بدهد.
باالخره ب��ا يه توقف چن��د دقيقه 
وساطت فاميل، آقا داماد به راهش 
ادام��ه مي دهد و به من��زل عروس 
مي رس��د. عروس و داماد سوار بر 

ماش��ين درحال برگش��ت. اما اين برگشت سرانجام تلخي را به 
دنبال داشت .بهروز كه راكب موتور بود و شايان ترك نشين، با 
س��رعت زياد به طرف ماشين عروس مي رفت كه يك دفعه در 
ميان خودروها به زمين مي خورند، انفجار شديدي به همراه آتش 
بلند مي ش��ود، لحظه، وحشت آوري بود دقيقه اي سکوت همه 
جا را فرا گرفت هيچ كس نمي دانس��ت چي شده همه در حال 

خروج از خودروهايشان بودند.
 عروس و داماد هم نگران از خودرو پياده شده اند، عجب حادثه 
دردناكي، موتور س��يکلت بود كه داش��ت مي سوخت، شايان و 
بهروز هم به دليل شدت انفجار ساك ترقه در گوشه اي از خيابان 

پرت شده بودند. نمي شد تشخيص داد كدام يك از آنها شايان 
و يا بهروز اس��ت و كس��ي نمي دانست در آن لحظه چکار كند 
.داد و فرياد بود كه بلند مي ش��د چهره ش��ايان و بهروز به طور 
كامل سوخته سياه شده بود، و فقط از لباس هايشان توانستند كه 
آنها را از هم شناسايي كنند. شايان ديگر نفس نمي كشيد شدت 
انفجار ترقه ها به حدي بود كه او در دم جان سپرد. بهروز هم از 
شدت درد به خود مي پيچيد دقايقي بعد از تماس، اورژانس به 
سرعت جسم نيمه جان بهروز را به همراه پيکر سوخته شايان به 
بيمارستان منتقل دادند متأسفانه دقايقي بعد از انتقال به بيمارستان 
خبر رسيد كه بهروز هم به دليل شدت سوختگي و انفجار شديد 
ترقه هاي داخل جيبش فوت نموده، حاال عروسي آقا مهدي كه 
مي بايست به شادي تمام شود با عزا به پايان رسيد و هيچکس 

باورش نمي شد.
علت حادثه:

متأس��فانه اين حادثه ك��ه در يکي 
از روس��تاي ش��اپور آب��اد از توابع 
شهرس��تان برخوار اتفاق افتاده بود 
راكب ب��ه همراه سرنش��ين موتور 
س��يکلت در عروسي بر اثر استفاده 
از مواد محترقه و انفجار شديد دچار 
سانحه شده و هر دو نفر فوت مي 

نمايند.
هشدار:

 ب��ه نق��ل از پايگاه اطالع رس��انی 
پليس متأسفانه برخي جوانان به هشدارهايي كه از طريق رسانه 
 ملي توس��ط پليس انعکاس داده مي شود توجهي نداشته و فکر 
مي كنند اين اتفاقات براي بقيه افراد جامعه است. چقدر هر سال 
شاهد تلفات جاني و نقص و يا قطع عضو بر اثر استفاده از مواد 
محترقه هستيم چه افراد بي گناهي كه به خاطر همين ندانم كاري 
ديگران به خطر افتاده و جان خودش��ان را از دس��ت داده اند، يا 
چه بيماراني كه دچار تش��نج ش��ده اند .در اين زمينه خانواده ها 
نقش مؤثري در پيشگيري از اين سوانح دارند اميد است با جدي 
گرفتن اين گونه هشدارها شاهد بروز اين گونه اتفاقات در جامعه 

نباشيم و بتوانيم مراسمات خود را به شادي به پايان ببريم.

اخبار

جامعه

يك روز تعطيلي بيشتر برابر است با دانش آموز شاداب تر

ترقه مرگ 

واگذاري مديريت حمل و نقل درون شهري 
كالنشهرها غيرقابل توجيه است

زاینده رود
رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان از مصوبه اخير هيأت دولت در خصوص 
مديريت حمل و نقل درون شهري كالنشهرها انتقاد كرد. به نقل از روابط عمومي 
شوراي اسالمي ش��هر اصفهان، عباس حاج رس��وليها واگذاري مديريت حمل و 
نق��ل درون ش��هري را غيرقابل توجيه بيان كرد و گفت: بدون ش��ك در آس��تانه 
س��ال تحصيل��ي جديد، تصويب اي��ن مصوبه كه ب��دون مطالع��ه و هماهنگي با 
مديريت شهري كالنشهرهاي كشور صورت گرفته است حمل و نقل عمومي اين 
كالنش��هرها را با مشکل مواجه خواهد كرد. وي حمل و نقل را يکي از مهم ترين 
مباحث كالنش��هرهاي دنيا دانست و از رئيس مجلس شوراي اسالمي خواست با 
نظارت دقيق و اصولي به مصوبات دولت، از مختل شدن روند اداره كالنشهرها و 

تحت تأثير قرار گرفتن خدمات مديريت اين شهرها به مردم جلوگيري نمايد.
رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان با بيان اين كه با تصويب قانون جديد راهنمايي 
و رانندگي و كاهش ظرفيت سرويس هاي مدارس در عمل در سال تحصيلي جديد، 
ترافيك خيابان هاي كالنش��هرهاي اصفهان س��نگين تر خواهد شد اظهار اميدواري 
كرد: با تدبير مديريت استان و تمهيدات الزم بتوانيم سال تحصيلي جديد را بدون 

هيچ مشکلي آغاز كرده و اين مقطع حساس را پشت سر بگذاريم.
حاج رس��وليها لزوم تحقق مديريت واحد شهري در كالنشهرهاي كشور را مورد 
تأكيد قرار داد و گفت: همکاري مجلس ش��وراي اسالمي براي تحقق اين مهم به 
عن��وان نياز اوليه كالنش��هرها و ارتقاي خدمات به م��ردم و جلوگيري از ضرر و 
زيان بيش��تر آنها و خدمات رساني بهتر به شهروندان ضروريست. وي همچنين با 
گراميداشت هفته دفاع مقدس،  بقاي انقالب و نظام را در گرو ايثارگري و از جان 
گذش��تگي هاي شهدا، جانبازان و آزادگان دانست و گفت: براي تجليل از خدمات 
ارزش��مند اين عزي��زان بايد خدمات رس��اني مطلوب و بدون من��ت به مردم در 

برنامه هاي مسئوالن قرار گيرد و از هيچ تالشي در اين زمينه دريغ نشود.

برگزاری دوره آموزشی طرح بها ويژه 
نيروهای هالل احمر

مركز مديريت حوادث و فوريت های پزش��کی خمينی ش��هر، دوره آموزش��ی 
ط��رح بها )آموزش همگان��ی احيا( را برای 25 نفر از نيروهای هالل احمر اين 

شهرس��تان برگزار كرد. 
به نق��ل از مركز مديريت حوادث و فوريت های پزش��کی اس��تان اصفهان، دوره 
آموزش��ی طرح بها ويژه نيروهای هالل احمر شهرس��تان خمينی ش��هر، روز سه 
ش��نبه 22 شهريور با ش��ركت 25 نفر از نيروهای امدادگر و پزشکيار هالل احمر 
اين شهرس��تان برگزار شد. بر اس��اس اين گزارش، دوره آموزشی مذكور با هدف 
آشناس��ازی نيروهای امدادی هالل احمر شهرستان با مباحث مربوط به فوريتهای 
پزشکی و سالمت افراد در حوادث، همکاری و تعامل بيشتر اين دو گروه امدادی 
و نيز كمك به نيروهای امدادی فوريت های پزش��کی در مأموريت های مش��ترك 
تشکيل شد چرا كه امدادگران اورژانس پيش بيمارستانی و هالل احمر در بسياری 
از مأموريت ها به صورت مش��ترك ش��ركت كرده و در برخی مواقع، عدم آگاهی 
نيروهای امداد- نجات هالل احمر از مهارت ها و اصول مرتبط با س��المت حادثه 
ديدگان، باعث اختالل در چرخه س��المت مصدومان شده و به سبب انجام برخی 
اقدامات ناصحيح، س��المت فرد به خطر افتاده اس��ت. اين گزارش حاكی اس��ت، 
نيروهای امدادی هالل احمر در اين دوره آموزشی، در قالب چهار ساعت آموزش 
تئ��وری و عملی با تجهي��زات مانيتورينگ قلبی و مهارت ارزيابی بيمار در مراحل 
اوليه آش��نا ش��دند. گفتنی است دوره آموزشی مذكور به پيش��نهاد مركز مديريت 
حوادث و فوريت های پزش��کی شهرستان خمينی شهر و با همکاری يك مربی از 

اين مركز تشکيل شد. 

زاینده رود
يکي از اساسي ترين نياز زن ها در روابط صميمي اين است كه احساس 
امنيت كنند. در حال حاضر اكثريت افراد به لزوم آشنايي با نيازهاي جنسيتي 
زن و م��رد و اهميت آنها در بهبود روابط زناش��ويي توجه دارند و مي دانند 
كه اگر از دريچه اين نيازها و برآوردن آنها وارد شوند بسياري از اختالفات 
قابل حل است. اگر زن به اين موضوع توجه داشته باشد كه مردها، ذهنشان 
را ب��ه موضوع به خصوصي جلب مي كنند، مي توانند با پرت نکردن حواس 
او، از بروز بس��ياري از اختالفات جلوگيري كنند. اگر زن مي خواهد توجه 
همس��رش را به موضوعي جلب كند، بايد از روش مناس��بي اس��تفاده كند. 
مي توان��د به همس��رش بگويد كه مي خواهد با او ح��رف بزند و بعد وقتي 
همس��رش، حواس��ش را متوجه او كرد،  درباره مطلب مورد نظرش حرف 
بزن��د. زن به ج��اي اين كه بي مقدمه ش��روع به صحبت كن��د، مي تواند به 
همسرش بگويد: عزيزم مي دانم كه گرفتار هستي اما همين حاال به كمك تو 
احتياج دارم. ممکن است يك دقيقه وقت خودت را به من بدهي؟ اين طرز 
برخورد، به مرد امکان انتخاب مي دهد. به او فرصت مي دهد تا حواس خود 
را متوجه زنش كند. درك و قبول ش��ريك زندگي مانع دلس��ردي،  نااميدي، 
بغض و كينه مي ش��ود به عالوه اين تفاهم و درك مطلوب، باعث مي ش��ود 
نيازهاي طرف مقابل نيز به طور كامل تأمين شود. با علم به اين موضوع زن 
مي داند كه اگر همسرش همه حواس خود را به او ندهد، بدين معنا نيست 

كه به او اهميت نمي دهد بلکه علتش اين اس��ت كه توجه او پيش از اين به 
جاي ديگري معطوف شده است؛ به نقل از سايت خانواده، احساس امنيت 

به عنوان يك نياز در زنان اين گونه تشريح مي شود:
احساس عميق و دروني از اين كه ارتباط محکم و استوار و ماندگار است و 
اين كه نامزد يا همسرشان در عشق خود جدي و ثابت قدم است و به او نيز 
متعهد و پايبند. به طوري كه به عشق او اعتماد كنند و بنابراين مي توانند به 
خود نيز اجازه دهند تا تمام و كمال عشق بورزند و جز عشق پاسخ نگيرند. 
اين امنيت عاطفي كليد گشايش دل و جان زن محسوب مي شود. هنگامي 

كه زنان احساس امنيت مي كنند مي توانند آرامش خاطر داشته باشند.
همسرتان را بپذيريد

طي چند س��ال گذشته، طرز تفکر زنان و مردان بسيار عوض شده است. 
در بس��ياري از موارد، زن و مرد تمايل دارند كارها و رفتارهايشان شبيه 
طرف مقابل باش��د. اين امر را بزرگ ترين علت شکست روابط زناشويي 
در دنياي امروز مي دانند. در واقع مي بايس��ت همس��رمان را همان گونه 
كه هس��ت، بپذيريم نه اين كه قصد داشته باشيم او را به طور كامل تغيير 
دهي��م. زن و مرد آن قدر با هم تفاوت دارند كه گويي هر كدام متعلق به 
يك س��ياره ديگر هس��تند. روش هاي برقراري ارتباط، تفکر، ابراز عالقه 
و... در زن��ان و م��ردان به طور كامل متفاوت اس��ت. م��ردان، موفقيت، 
اس��تقالل، س��ود،  كارآيي و قدرت را تحس��ين مي كنند و بيشتر به هدف 
و نتيج��ه مي انديش��ند تا رواب��ط افراد، در حالي كه زن��ان طالب تغيير و 
تن��وع، ابراز احساس��ات، هديه و روابط صميمانه هس��تند. زنان بيش از 
ه��ر چيز ش��يفته توجه، گوش ك��ردن، تفاهم، احت��رام، محبت و عالقه،  
قدردان��ي، پذيرش احساس��ات و تغييرات رفتاري ش��ان از طرف مقابل 
هس��تند. تمايالت مردان نيز به گونه اي ديگر اس��ت؛ آنها بيش��تر تمايل 
دارن��د مورد تعريف و تمجيد قرار گيرند، همسرش��ان به آنها اعتماد كند 
و او را همان طور كه هست،  بپذيرد بدون اين كه قصد تغيير او را داشته 

باش��د. در اين صورت ش��انس زندگي زناش��ويي را باال برده ايم. 

حوادث

54 شاكي در پرونده سارق منازل 
نيمه ساز كاشان

زاینده رود
س��ارق منازل نيمه ساز كاشان اصفهان توس��ط پليس اين شهرستان دستگير 
و ب��ه 54 فقره س��رقت اعتراف كرد. س��رهنگ منوچهر صفايي فرمان��ده انتظامي 
شهرستان كاشان استان اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در پي وقوع چند 
فقره س��رقت از داخل ساختمان هاي نيمه ساز در سطح شهرستان كاشان شناسايي 
و دس��تگيري سارق يا سارقان در دس��تور كار مأموران اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: مأموران يگان امداد حين گشت زني در سطح حوزه استحفاظي خود به 
فردي كه در اطراف منازل نيمه س��از پرسه مي زد مشکوك و او را دستگير كردند. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: متهم به نام »ولي اله- ك« 40 ساله با انتقال به آگاهي 
و انجام تحقيقات تخصصي و بازجويي هاي به عمل آمده به 54 فقره سرقت منازل 

نيمه ساز اقرار كرد.

طي هفته گذشته رخ داد:
4 تصادف در اصفهان 11 كشته و مجروح

 بر جاي گذاشت
بي احتياط��ي رانن��دگان و وقوع چهار تص��ادف در محورهاي مواصالتي اس��تان 
اصفهان 11 كش��ته و مجروح بر جاي گذاش��ت. س��رهنگ عل��ي نيکبخت رئيس 
پليس راه فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: طي هفته گذشته بر اثر 
بي احتياطي تعدادي از رانندگان خودروهاي س��بك و س��نگين شاهد چهار حادثه 
در محورهاي مواصالتي اس��تان بوديم. وي افزود: در اين حوادث هش��ت وسيله 
نقليه س��بك و سنگين دچار حادثه شده اند و پنج كشته و شش مجروح نتيجه اين 
تصادفات بوده اس��ت. اين مقام مس��ئول تصريح كرد: با بررس��ي هاي انجام شده 
علت تامه اي��ن حوادث بي احتياطي و عدم توجه برخي از رانندگان به جلو اعالم 
شده است. به نقل از پايگاه اطالع رسانی پليس سرهنگ نيکبخت با بيان اين كه با 
توجه به اتمام تعطيالت تابس��تاني و افزايش حجم سفرها و بازگشت مسافران به 
ش��هرهاي خود،  رعايت قوانين و مق��ررات راهنمايي و رانندگي مي تواند از وقوع 
بس��ياري از تصادفات پيش��گيري كند به تمام رانندگان هشدار داد: در صورتي كه 
خواب بر آنان غلبه كرد در محل مناس��ب توقف و پس از چند س��اعت استراحت 

دوباره به حركت خود ادامه دهند.

دقت شهروند اصفهاني، سارق خودرو را لو داد
س��ارقي در حين س��رقت خودرو با تماس يکي از ش��هروندان هوش��يار با پليس 
110و حضور به موقع مأموران دستگير شد. سرهنگ محمد علي بختياري فرمانده 
انتظامي شهرس��تان اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در پي تماس يکي 
از ش��هروندان اصفهاني با پليس 110مبني بر اين كه س��ارقي قصد سرقت خودرو 
را دارد موضوع در دس��تور كار مأموران كالنت��ري 12 اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: مأموران به محل مورد نظر اعزام و در بررس��ي هاي اوليه مشخص شد 
كه اين ش��هروند از پشت پنجره متوجه حركات مشکوك اين فرد شده و با پليس 
تماس گرفته و مأموران به سرعت در محل حاضر و اين فرد را به نام »حسن- ت« 
41 ساله دستگير و به كالنتري منتقل كردند.  به نقل از پايگاه اطالع رسانی پليس 
اين مقام مس��ئول تصريح كرد: در تحقيقات اوليه مش��خص ش��د كه سارق قصد 
س��رقت داش��ته اما با تماس اين شهروند و حضور به موقع مأموران در اقدام خود 

ناكام مانده است. 

زنان نياز به احساس امنيت دارند

بهنام جباري حق��وق دان وكيل 
رويه هاي  مي گويد:  دادگستري 
قضاي��ي دادگاه ه��اي خان��واده 
در ارج��اع زوجين ب��ه داوري، 
م��ددكاري و قضاوتي كه انجام 
نيست  مي ش��ود، خيلي عميق 
و تع��داد اندك��ي از زوجين از 
دادخواست طالق خود منصرف 
مي شوند و زندگي مشترك خود 

را ادامه مي دهند.
وي از روند فعلي ارجاع زوجين به داوري انتقاد كرد 
و افزود: در بسياري از موارد آموزه هاي قرآني درباره 
ارجاع زوجين به داوري رعايت نمي شود. اين وكيل 
دادگس��تري ادامه داد: كمتر اتفاق مي افتد كه دو نفر 
داور واجد شرايط تمامي تالش خود را براي ايجاد 
س��ازش بين زوجين به كار گيرند، وقت بگذارند و 
ش��رايط را بررسي كرده و قبل از محکمه به داوري 

بنشينند.
وي اضافه كرد: اين موضوع هر چند در ظاهر رعايت 

مي شود، اما با محتواي قرآني فاصله دارد.
جباري افزود: اين ن��وع ارجاع به داوري در محاكم 
خانواده، مطلوب نظام قضايي اس��المي نيس��ت و 
م��ا بايد به محتواي داوري كه در قرآن آمده اس��ت، 
پايبند باشيم. وي در عين حال درباره مزاياي طالق 
توافقي معتقد است: عدم تشکيل پرونده هاي متعدد 
در دادگس��تري و جلوگيري از رجوع مکرر زوجين 
به دادگاه،  كوتاه بودن زمان صدور گواهي عدم امکان 
سازش، درگيري كمتر و كاهش تنش بين خانواده هاي 
زوجين و كاهش استرس فرزندان از مزاياي اين نوع 

طالق است.
اما برخي از كارشناسان با توجه به افزايش آمار طالق 

به ويژه طالق توافقي، معتقدند اين 
نوع طالق كه در مدت زمان كوتاه 
صادر مي ش��ود به بني��ان خانواده 
لطمه مي زند و پيشنهاد مي كنند 
كه دادگاه خانواده ابتدا زوجين را 
به مراكز مشاوره خانواده هدايت 
كند و پس از آن در صورت عدم 
حصول توافق، گواهي عدم امکان 

سازش را صادر كند.
اگر چه آم��ار دقيقي از متقاضيان 
طالق توافقي وجود ندارد، اما براس��اس مشاهدات 
عيني گزارشگر ايرنا در برخي شعب دادگاه خانواده 
در ته��ران، آمار طالق هاي توافقي به ويژه در تهران 
در حال افزايش است و برخي از قضات دادگستري 
نيز معتقدند كه آمار طالق توافقي در سال هاي اخير 

افزايش چشمگيري داشته است.
قباد اكبري قاضي دادگس��تري ضمن تأييد افزايش 
آم��ار طالق هاي توافقي در كش��ور مي گويد: ميزان 
طالق هاي توافقي در س��ال 1389 نس��بت به سال 
1388 به صورت چش��مگيري افزايش داشته و اين 

مسأله هشداري جدي براي خانواده هاست.
وي در اي��ن خصوص گفت: در كل دعاوي مربوط 
به خان��واده به معناي خاص )نکاح و طالق( طالق 
توافقي باالترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص 
داده است و مطالبه مهريه و طالق غيرتوافقي نيز از 

نظر تعداد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
اكبري با بيان اين كه آمار طالق هاي توافقي نس��بت 
به غيرتوافقي در حال صعود اس��ت، مي گويد: طبق 
آمارهاي اعالم شده اين نوع طالق در حال افزايش 
اس��ت و به نظر مي رسد در س��ال 90 نيز به مراتب 

بيشتر شود.

نکات حقوقي درباره طالق توافقي

دیدگاه
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فرهنگ و هنر
سينما

مردان شاه مستند می شود
مردان شاه به كارگردانی علی حميد درباره نخست وزيرهای دوران پهلوی ساخته می شود. 
علی حميد كارگردان مردان ش��اه با اعالم اين خبر گفت: اين مستند درباره شخصيت  13 
تن از نخست وزيران دوران پهلوی دوم است و زندگی آن ها را به تصوير می كشد. چرا كه 
نسل امروز ممکن است تنها از ميان نخست وزيران متعددی كه در سرنوشت ايران دخيل 
بوده اند تنها بختيار و ازهاری و شريف امامی را بشناسند و درباره شان چيزی شنيده باشند. 
وی افزود: وزيرانی چون منصور و علم كه در اين مستند به معرفی آن ها خواهيم پرداخت، 
در خدمت گذاری به ش��اه مطيع بودند با اين حال او تمامی آن ها را يکی پس از ديگری 
حذف كرده است. اين كارگردان درباره ايده ساخت اين مستند اظهار كرد: كتاب همه مردان 
شاه نوشته نويسنده آمريکايی درباره نخست وزيران ايرانی ايده ما برای ساخت اين مستند 
است كه اكنون در مرحله تحقيق و نگارش قرار دارد و من به همراه ياسر انتظامی، وحيد 

شيخلر و روح اله حسينی اين مرحله را پشت سر می گذاريم. 

به کارگردانی »حسین حبیبی خلیفه لو«؛
فيلم ويديويي »دست باال« ساخته مي  شود

فيلم سينمايی ويديويی »دست باال« به تهيه كنندگی و كارگردانی »حسين حبيبی خليفه لو« 
س��اخته می شود. حسين حبيبی خليفه لو تهيه كننده س��ينما قصد دارد فيلم »دست باال« را 
در ژان��ر اجتماعی كارگردانی كند. به زودی پيش توليد فيلم آغاز خواهد ش��د. از كارهای 
قبلی وی می توان به فيلم »جائی نزديك آس��مان« و تله فيلم »مس��ير هش��تم« اشاره كرد. 
همچنين اين تهيه كننده، فيلم سينمايی »پيتزا مخلوط« را آماده اكران دارد. اين فيلم سينمايی 
به زودی در گروه سينمايی عصر جديد اكران می شود. فيلم قبلی اين تهيه كننده سينما كه 
 »خروس بی  محل« نام داشت، اكران شده و اكنون از شبکه نمايش خانگی در حال پخش 

است.

با دریافت مجوز ساخت فیلم؛
پيش توليد »جفت شيش« آغاز شد

با توجه به فروش خوب فيلم س��ينمايی 
»ش��يش و بش« در دومين هفته نمايش، 
بهمن گودرزی پيش توليد دومين ساخته 
خود را با نام »جفت شيش« به تهيه كنندگی 
مرتضی شايسته آغاز كرد. بهمن گودرزی  
ب��ا اعالم ف��روش بيش از ني��م ميلياردی 
فيلم»ش��يش وب��ش« گفت: پي��ش توليد 
قس��مت دوم اين فيلم با عن��وان» جفت 
شيش« در هدايت فيلم آغاز شد. كارگردان 
»شيش و بش« يادآور شد: مقدمات اوليه 
ساخت قسمت دوم فيلم »شيش و بش« به 
نام »جفت شيش« از چند روزگذشته آغاز 

شده است. فيلمنامه اين فيلم در مراحل پايانی نگارش است و به زودی به اداره نظارت و 
ارزش��يابی برای دريافت پروانه ساخت ارسال می شود. وی در ادامه افزود: تهيه كننده اين 
فيلم مرتضی شايسته خواهد بود و توافقات اوليه با محمد رضا گلزار، امين حيايی و آناهيتا 
نعمتی برای بازی در اين فيلم انجام شده است. گودرزی در خاتمه افزود: سعی خواهيم كرد 
در »جفت شيش« به توقع تماشاگران پاسخ درخوری دهيم چرا كه حمايت آنها از »شيش و 
بش« ما را مصصم به قسمت دوم كرد. فروش فيلم »شيش و بش« در تهران و شهرستان ها 

بيش از 700 ميليون تومان است.

 زهرا نوبخت

اصفه��ان قبل از صفوي هر چند هم فراز و نش��يب هاي 
تاريخ قاليبافي داش��ته باش��د اتفاق چن��دان مهم و قابل 
ذكري را ش��اهد نبوده است. آنچه كه مسلم است شکل 
گي��ري حرفه اي قاليباف��ي را در اصفهان، از عصر ش��اه 
عباسي بايس��تي دنبال كرد. هنر دوستي شاهان صفوي و 
ارج و منزلتي كه اين سلس��له براي هنرمندان قايل بودند 
و خصلت پس��نديده اي كه هر چي��ز را در حد كمالش 
مي خواس��تند، انگيزه هايي بود تا با توسل به آن بهترين 
هنرمندان از هر صنف و طبقه اي، در كارگاه هاي شاهي 
گ��رد آيند و آثار ارزنده اي را ب��ه وجود آورند كه هنوز، 
بعد از طي قرون متمادي چش��م و عقل را ياراي باور آن 
نيست. قالي هاي ارزشمند اين دوره چه در اصفهان بافته 
شده و چه در شهرهاي اطراف آن نشان دهنده توجه ويژه 
به هنر قاليبافي آن عصر مي باشند. كارگاه هاي قالي بافي 
دربار صفوي متصل به كاخ سلطنتي در جنوب عالي قاپو 
بين ميدان ش��اه و چهل ستون، با استفاده از بهترين مواد 
اوليه همواره زير نظر ش��خص ش��اه عباس بزرگ به كار 
مي پرداختند. اين اهتمام ويژه شاه صفوي موجب شد تا 
اصفهان آن روزگار سهم بزرگي را دربافت شاهکارهاي 
برج��اي مانده در موزه هاي مختل��ف جهان را عهده دار 
گردد. حتي برخي از آنها نظير قالي هاي پلونز به سفارش 
 پادشاه لهس��تان براي عروس��ي وليعهد او بافته شد. اين 
قالي هاي ابريشمي، آراسته به تارهاي طال و نقره است و 

شايد از محصوالت كارگاه هاي درباري اصفهان در پايان 
قرن دهم و آغاز قرن يازدهم هجري مي باشد. اين نام را 
از آن رو ب��ر اين قالي ها نهاده اند كه زماني منس��وب به 
لهستان بوده است. تزيينات اين قالي ها آميزه اي از ديگر 
نقش و نگارهاي قالي هاي ايراني و رنگ هاي آن بس��يار 
زيباست. در بيشتر اين قالي ها همه زمينه يك رنگ نيست 
 بلکه دار قالي داراي زمينه اي رنگارنگ است و مهم ترين 
رنگ هاي به كار رفته در قالي هاي لهس��تاني زرد روشن 
و پسته اي و نارنجي، آبي فيروزه اي و گلگون است. اين 
قالي ها داراي رنگ هاي رقيق و زمينه نقره اي يا طاليي 
اند كه با ذوق غربي س��ازگاري دارد كه هر چند در ايران 
ساخته مي شدند، اما براي پيشکش به شاهان و فرمانروايان 
غرب��ي بودند. امروزه اغلب قالي هاي گران بهاي قديمي 
ايران كه در موزه هاي لندن و پاريس و ساير نقاط اروپا و 
امريکا ديده مي شود قالي هاي بافت اصفهان است ... در 
دوره صفويه تمام اطاق ها و تاالرهاي اصفهان مانند هفت 
دست، آئينه خانه، نکمدان، چهل ستون و غرفات مسجد 
شاه از قالي هاي ابريشمي مفروش بوده كه امروزه هر تکه 
آن در يکي از نقاط اروپا و آمريکا نزد ثروتمندان و موزه 
داران است. اين قالي ها با بهترين و ثابت ترين رنگ هاي 
طبيعي رنگ آميزي و از روي بهترين نقشه هاي استادان آن 
زمان بافته شده است. پس از انقراض صفويه بتدريج اين 
صنعت و ساير صنايع از اهميت افتاد و درصد سال اخير 
بکلي رو به نيس��تي گذاشت و قالي بافي تقريباً فراموش 
گش��ت چنانکه در اواخر زمان ناصرالدين شاه قاجار به 

هيچوجه كارخانه قالي بافي در اصفهان وجود نداش��ت 
و فقط دارهاي مختصري در بعضي دهات يافت مي شد 
تا آنکه ظل الس��لطان )فرزند ناصر الدين شاه وحکمران 
اصفهان و اياالت جنوبي ايران( زني از كردستان گرفته به 
اصفهان آورد و آن زن چون قالي بافي مي دانست شاهزاده 
مايل شد چند دستگاه قالي برايش تهيه نمايد براي اين كار 
استاد عبدالرحيم را كه از اين فن سررشته داشت استخدام 
نمود استاد مزبور چند دستگاه براي حکمران برپا كرد ولي 
وقوع پاره اي پيش آمدهاي ناگوار در منزل حکمران سبب 
شد كه برپا داشتن قالي را به فال بد گرفته و دستگاه هاي 
تازه شروع شده را به استاد مزبور ببخشد. با وجود تحرك 
اندكي كه در قالي بافي اصفهان با شرح اوصاف فوق پيش 
آمده بود معهذا در پايان عمر قاجاريه قالي بافي هنوز رواج 
چنداني در اين ش��هر نداشت چنانکه تعداد دستگاه هاي 
قالي بافي در آن زمان رقمي در حدود دويس��ت عدد بود 
ولي بعدها با پيش��رفت اين حرفه در اصفهان و توابع آن 
تعداد اين دس��تگاه ها به 2500 در س��ال 1315 و 6000 
دستگاه در سال 1328 بالغ گرديد. به هنگام جنگ جهاني 
دوم به صنعت و تجارت فرش اصفهان تا حدودي لطمه 
وارد آمد. و در اثر فقدان بازارهاي جهاني تجارت اين كاال 
محدود ش��د و از طرفي تعدادي از سوداگران و بافندگان 
س��ودجو نيز با گران ش��دن مواد اوليه قالي مانند پشم و 
رن��گ در كار خود تقلباتي كردند كه در نتيجه به تجارت 
و ش��هرت فرش اصفهان كه روزگاري سرآمد قالي هاي 

ايراني بود آسيب وارد شد. 
دار مورد اس��تفاده در اصفهان و توابع، دار عمودي است. 
وج��ود چوب ديگري به نام پله پي��چ كه از ميان نخ هاي 
چله پائيني عبور مي كند و به وس��يله س��يم هاي فلزي به 
زي��ر دار متصل مي ش��ود از امتيازات اين دار اس��ت. در 
مراحل نهايي بافت و پايين كش��ي قال��ي و زماني كه به 
واس��طه كوتاهي چله ها، عمل گره زدن چله هاي بااليي 
به سردار ميسر نيس��ت، با انتقال چوب پله پيچ به باال و 
عبور چله هاي بااليي از مي��ان آن و اتصال اين چوب به 
س��ردار به كمك سيم هاي فلزي بافت قالي ادامه مي يابد. 
اين عمل ب��راي بافنده اين امکان را فراهم مي س��ازد تا 
بدون تغيير مکان به بافت بقيه قالي ادامه دهد. ش��له بافي 
يا گليم بافي بخش پايين قالي به طور معمول 3 تا 5 رج 
است، و در چله كش��ي، هر 100چله كه فاصله اي برابر 
10 تا 14 سانتي متر را در برمي گيرد، شيرازه مي شود. در 
بافت بخش هاي س��اده، از گره جفتي استفاده مي شود و 
قسمت هاي ظريف با گره تکي پر مي شود. برخي بافندگان 
در بافت قسمت هاي ظريف نقشه، از خامه هاي ظريفتري 
 استفاده مي كنند و خامه ضخيم تر را در بافت زمينه ساده و
 بخش هاي يکنواخت به كار مي برند. در نتيجه بخش هايي
كه با پرز خامه ظريف تر بافته شده، به پايين زدگي دچار 
مي شود. تار وپود فرش هاي اصفهان از پنبه و گاه از پشم 

اس��ت، تار و پود قالي هاي ابريشمي اصفهان از ابريشم 
مي باشند. قالي هاي زر بفت اصفهان يادآور قاليچه هاي 
پولونز كه تار و پودشان از نخ هاي گران بهاست مي باشد. 
از نظر كيفيت قالي هاي اصفهان از بهترين قالي هاي ايران 
به ش��مار مي آيند و پر دوام هستند و جنبه تزئيني دارند. 
نمونه هاي نفيس و گران بها س��رمايه خوبي به حساب 
مي آيند به خصوص قطعات قديمي و آنتيك كه امروزه 
هنوز در بازار يافت مي شوند. پشم هاي مورد مصرف در 
قالي بافي اصفهان بيشتر از استان هاي كرمان و كرمانشاه 
و منابع خارجي مانند استراليا تأمين مي شود. در اصفهان 
مانند س��اير نقاط بافندگي فارس زبان )كاشان- كرمان- 
نائين- قم- يزد و نواحي شرقي و خراسان( عمل گره زني 
را با دست و بدون استفاده از قالب بر روي چله هايي كه 
تا حدودي شل بوده و مانند چله هاي تركي فشار كششي 

شديد نيستند انجام مي دهند...
ويژگ��ي هاي عمده ف��رش اصفهان عبارتند از: داش��تن 
گل و برگ هاي ش��کيل و اصي��ل ختايي كه به صورت 
درش��ت و پر برگ ديده مي ش��ود، عدم اس��تفاده از 1/4 
ترنج در لچك ها، تقليد از كاشيکاري هاي بناهاي دوره 
صفويه اصفهان )مسجد امام و شيخ لطف اله(، استفاده از 
 قنديل به جاي س��ر ترنج در بيش��تر فرش ها، استفاده از 
رنگ هاي سنتي مثل الكي و سرمه اي در زمينه و حاشيه، 
عدم اس��تفاده از سايه روش��ن در اغلب كارها )به جز در 
كارهاي اخير(، استفاده از طرح ظل السلطان در بعضي از 
فرش ها با تنوع رنگي بيشتر، داشتن اندازه هاي كوچك و 
متوسط )به تازگی اندازه بزرگ نيز متداول شده است( و 

متأثر از مينياتور، خاتم و ساير صنايع دستي ايران.
رنگ بندی:

يك بررس��ي صد س��اله بر روي قالي معاصر اصفهان و 
حتي س��ال هاي دورتر تا روزگار صفويه نش��ان مي دهد 
ك��ه نه تنها طرح و نقش، بلکه رنگ و رنگ آميزي فرش 
در اصفهان به ندرت دچار تحول و دگرگوني بوده است. 
در دوران حکومت صفويان رنگ هاي زرد طاليي و سبز 
به ترتي��ب از نمايه هاي اصلي فرش هاي نفيس و حتي 
شاهي اصفهان بوده اند. در اين زمان، هنوز هم مي توان به 
وضوح تعلق خاطر هنرمند اصفهاني را به نقوش سنتي و 
زيبايي لچك و ترنج هاي اسليمي و شاه عباسي مشاهده 
نم��ود. رنگ الكي به عنوان م��ادر رنگ هاي فرش ايران 
در كنار رنگ كرم، زمينه متن و حاش��يه اغلب فرش هاي 
اصفهان را در برگرفته و كمتر مي توان اثري از رنگ هاي 
بيگان��ه و نامأنوس در اين فرش ديد. تعداد رنگ هاي به 
كار رفته در فرش هاي اصفهان تا حدودي، زياد است و 
 كمت��ر اتفاق مي افتد كه در آنها كمت��ر از 14رنگ به كار 
م��ي رود. طراحان و قاليبافان اصفهاني، اغلب رنگ هاي 
دلخواه خود را در زمينه هاي فيروزه اي، سرمه اي، قرمز، 

بژ و سفيد نخودي انتخاب مي كنند. 

سرآمدی هنر دست اصفهانی ها در فرش 

تحديد حدود عمومی
5/726 ش��ماره: 6066 آگه��ی تحديد ح��دود عمومی اداره ثبت اس��ناد و امالك 
اردس��تان. آگهی تحديد حدود قسمتی از بخش 17 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی 
اردستان به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحديد حدود ابنيه و امالك 
مش��روح ذيل واقع در حوزه ثبتی اردس��تان از ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين 
اعالم می شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند چنانچه هريك از 
صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع تعيين حدود حاضر نباش��ند مطابق 
م��اده 15 قانون مزب��ور ملك آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورين تحديد 
حدود خواهد شد. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تعيين 
حدود فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکلي��ف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي 

تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.
)الف( شهر اردستان به شماره یك اصلي دهستان گرمسیر و 

شماره هاي فرعي زیر
581- آقاي عباسقلي مؤمن زاده اردستاني فرزند حسن ششدانگ قطعه ملك.

747/1- آق��اي احم��د مؤمن زاده فرزن��د مرحوم حيدر و غيره شش��دانگ قطعه 
زمين.

5657- آقاي امين عباس فريدوني فرزند رحمت اله و غيره ششدانگ قطعه ملك 
مزروعي.

شنبه مورخه 90/7/30
5771- خانم اقدس مونيان فرزند مصيب و غيره ششدانگ قطعه ملك مزروعي.

5775- خان��م معصوم��ه فدائي اردس��تاني فرزند قدرت و غيره شش��دانگ قطعه 
ملك. 

898- آقاي احسان اله كريمي و غيره دو دانگ مفروز از ششدانگ قطعه ملك.
يك شنبه مورخه 90/8/1

5778- آقاي سجاد بهفر فرزند محمود و غيره ششدانگ قطعه ملك.
12077- آقاي محمدعلي خورسند فرزند حسن و غيره ششدانگ كوچه متروكه.

12291- آقاي س��يد كريم موس��وي مقدم فرزند سيدباقر و غيره ششدانگ كوچه 
متروكه.

12391- آقاي عليرضا معصومي اردس��تاني فرزند حسن و غيره ششدانگ جوي 
متروكه.

دوشنبه مورخه 90/8/2
12397- آق��اي محمدحس��ين قاس��م زاده فرزند محمدرضا شش��دانگ يك باب 

خانه.
12398- آقاي حسينعلي جوادي فرزند عباس ششدانگ قطعه زمين.

12406- آقاي مصطفي بنائي اردس��تاني فرزند حس��ن و غيره ششدانگ يك باب 
خانه.

12416- خانم س��لطنت بديعي اردس��تاني فرزند محمد حس��ن ششدانگ كوچه 
متروكه.

سه شنبه مورخه 90/8/3
)ب( شهر مهاباد 51 اصلي دهستان گرمسیر و شماره هاي فرعي زیر:

140- آقاي حسين عرب فرزند امير و غيره ششدانگ يك باب خانه و باغچه.
چهارشنبه مورخه 90/8/4

208- خانم بتول حسيني فرزند سيدعلي اصغر ششدانگ يکدرب باغ مشجر.
پنج شنبه 90/8/5
225- آقاي حس��ن نادري افش��اري مهابادي فرزند محمدقلي و غيره شش��دانگ 

يکدرب باغ.
345- آقاي حس��ن نادري افش��اري مهابادي فرزند محمدقلي ششدانگ يك باب 

حصار.
شنبه مورخه 90/8/7
375- آقاي محمدرضا فس��خودي فرزند مرحوم عباس و غيره ششدانگ يکدرب 

باغچه.

376- آقاي محمدرضا فس��خودي فرزند مرحوم عباس و غيره شش��دانگ خانه و 
دكان متصله.

يك شنبه مورخه 90/8/8
485/1- آقاي محس��ن انصاري فرزند محمدحسين يك دانگ مشاع از ششدانگ 

يکباب خانه و باغچه.
492- خانم اشرف اصيليان فرزندعبدالرحيم و غيره ششدانگ يك باب خانه.

دوشنبه مورخه 90/8/9
595- آقاي محمدرضا كاظميان مهابادي فرزند سهراب و غيره ششدانگ ششدانگ 

يك باب خانه.
811- آقاي حس��ين مسکين اردس��تاني فرزند يداله و غيره ششدانگ يکدرب باغ 

معروف بباغ محمدعلي.
883- خانم مريم اميرزادگان مهابادي فرزند منصورخان ششدانگ يکدرب باغ.

سه شنبه مورخه 90/8/10
997- آقاي حسن نادري افشاري مهابادي محمدقلي ششدانگ قطعه ملك.

1025- آقاي حس��ن نادري افش��اري مهابادي فرزند محمدقلي شش��دانگ قطعه 
ملك.

چهارشنبه 90/8/11
1202- آقاي حس��ن نادري افش��اري مهابادي فرزند محمدقلي شش��دانگ قطعه 

ملك.
1218- آقاي حس��ن نادري افش��اري مهابادي فرزند محمدقلي شش��دانگ قطعه 

ملك.
پنج شنبه مورخه 90/8/12
1374 و 1375- آقاي ناصر رضائي زاده مهابادي فرزند حس��ين و غيره ششدانگ 

قطعه زمين مزروعي. 
1596- آقاي محمد خراطي مهابادي فرزند تقي ششدانگ كوچه متروكه.

شنبه مورخه 90/8/14
)ج( دهستان علیاي اردستان و قریه کچو سنگ به شماره 15 اصلي 

و شماره هاي فرعي زیر:
235- آقاي حسن عسکري كچوسنگي فرزند عباس ششدانگ يك باب خانه.

239- خانم شکوفه زارعي شيرازاني فرزند عباس ششدانگ يك باب خانه.
يك شنبه مورخه 90/8/15
367- آقاي محم��د دزفولي فرزند محمدطاهر شش��دانگ مزرعه جديداالحداث 

معروف به همت آباد.
سه شنبه 90/8/17
)د( دهستان سفلي اردستان قریه کچومثقال و شماره هاي فرعي زیر:

778/1- آقاي رضا جمش��يديها كچومثقالي فرزند حس��ن و غيره ششدانگ قطعه 
زمين محصور.

1327- آقاي علي رحيمي نيا فرزند رضا ششدانگ يك باب خانه.
چهارشنبه مورخه 90/8/18
1403- آقاي مرتضي رشيدي مهرآبادي فرزند ماشاءاله ششدانگ يك باب خانه.

1493- آق��اي محم��د مش��کين فرزند رضا شش��دانگ يك باب خان��ه و باغچه 
متصله.

پنج شنبه مورخه 90/8/19
كه به ترتيب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين اعالم مي شود كه در روز 
و س��اعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك 
ي��ا نماينده قانوني آنها در موقع تعيين حدود حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد. 
اعتراض��ات مجاوري��ن و صاحبان امالك كه در موقع مق��رر حاضر نبودند مطابق 
مقررات م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تعيين حدود فقط تا 
س��ي )30( پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض 
به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم 

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. م الف/ 166
تاريخ انتشار: چهارشنبه 1390/6/30  فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

مزايده
6/345 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 367/25984-2/761 شش دانگ خانه 
پ��الك 1588 فرعي مجزي ش��ده از 1576 الي 1601 واقع در بهرام آباد ملك ش��هر 
ش��ماره 68 اصل��ي بخش 14 ثبت اصفه��ان به مس��احت 248/5 مترمربع به آدرس: 
اصفهان ملك ش��هر خيابان انقالب اس��المي كوچه شهيد كيان ارثي پالك 10 )جنب 
س��اختمان پارسه( كه اس��ناد مالکيت آن در صفحات 553 و 387 دفاتر 325 و 760 
امالك ذيل ش��ماره هاي 35625 و 133264 با شماره هاي چاپي 763068 و 331717 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به طول 10/90 متر پي است به كوچه شرقًا 
به طول 22/90 متر پي اس��ت به ديوار خان��ه 1589 فرعي جنوبًا به طول 10/90 متر 
پي اس��ت ب��ه ديوار خانه 1596 فرع��ي غربًا به طول 22/70 متر پي اس��ت به ديوار 
خانه 1587 فرعي حقوق ارتفاقي ندارد كه طبق نظر كارش��ناس رس��مي پالك فوق 
به صورت يکباب س��اختمان نيمه س��از 5 طبقه )يك طبقه پاركينگ و چهارطبقه بر 
روي آن( مي باش��د كه عمليات س��فت كاري آن به اتمام رسيده، درب و پنجره هاي 
آهني نصب ش��ده، لوله كشي هاي گاز و آب و فاضالب و همچنين لوله هاي برق نيز 
نصب شده است. چهارچوب هاي فلزي نيز نصب شده است و جمع مساحت زيربنا 
ح��دود 1010 مترمربع مي باش��د و ت��ا تاريخ 90/10/02 بيمه مي باش��د ملکي آقايان 
مصطفي جلوخوانيان فرزند محمد و ش��هاب وطن دوس��ت فرزند منصور )بالسويه( 
كه طبق س��ند رهني ش��ماره 27904-85/10/03 دفترخانه 79 اصفهان در رهن بانك 
مس��کن شعبه ملك ش��هر اصفهان واقع مي باشد از س��اعت 9 الي 12 روز سه شنبه 
مورخ 90/08/03 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
شرقي- چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ پايه سه 
ميليارد و چهارصد و نود ميليون ريال ش��روع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك و مصرف در صورتي كه مورد 
مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د به عهده برنده مزايده 
اس��ت. ضمن آنکه پ��س از مزايده در ص��ورت وجود مازاد، وج��وه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مي گردد. ضمنًا اين آگهي در يك 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/6/30 درج و منتش��ر مي گردد و 

در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد. م الف/ 8470
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

اخطار اجرايی
6/585 بموجب رای ش��ماره 324 تاريخ 90/4/28 حوزه 39 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه 1- عليرضا سعيدی. نشانی 
محل اقامت: بلوار كشاورز – خيابان فردوسی – بعد از قنادی ابوالحسن – تعميرات 
موتورس��يکلت، 2- رضا سليمی. نش��انی محل اقامت: مجهول المکان. محکوم است 
به: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی موتورسيکلت به شماره انتظامی 
4439- اصفهان-2 به نام خواهان مصطفی دهقانی س��ودرجانی فرزند محمد نشانی 
محل اقامت: س��ه راه سيمين – كوچه بانك تجارت – بن بست سنبل – پالك 23 و 
پرداخت نيم عشر اجرای احکام. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون 
برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم عليه مکلف است: پس از 
ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای 
پرداخ��ت محک��وم به و يا انج��ام تعهد و مفاد رای بدهد در غي��ر اينصورت پرونده 
جه��ت اقدام قانونی ب��رای اجرای احکام دادگاه يا دادگس��تری محل تحويل خواهد 

شد. م الف: 9219 
شورای حل اختالف شعبه 39 حقوقی اصفهان 

اخطاريه
6/594 هوش��نگ خس��رويان چ��م پي��ري نام پ��در: حي��در مجهول الم��کان، محل 
حضور: ش��عبه اول ش��وراي حل اخت��الف اصفهان واقع در خ محتش��م كاش��اني، 
وق��ت حض��ور: 90/8/22 س��اعت 8:30 صبح، علت حض��ور: مطالبه نفق��ه )اجاره 
 بهاي مس��کن( دعوي نس��رين فرهادياني بطرفيت ش��ما جهت رس��يدگي در شعبه 

حاضر شويد. م الف/ 9319
شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکيت
6/596 نظر به اينکه ش��ركت راه و س��اختمان نمونه سازان سپاهان سهامي خاص با 
ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن 
سند مالکيت تمامت يکصد و هشت سهم و بيست، بيست و يکم سهم مشاع بااستثناء 
بهاء ثمنيه اعياني پنجاه و چهار و ده بيس��ت و يکم س��هم آن از هفتصد و پنجاه سهم 
يکدانگ از شش��دانگ پالك يکهزار و نوزده فرعي از دو اصلي كه س��ند مذكور در 
صفحه 589 دفتر 351 به ميزان يکصد و شصت و چهار سهم و چهل و يك، شصت 
و س��وم سهم با اس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني هشتاد و دو و چهل و يك يکصد و بيست 
و شش��م س��هم آن در صفحه 589 دفتر 351 بنام محمدرضا سامع ثبت و سند صادر 
گرديده سپس بموجب سند شماره 146784–80/5/4 دفتر سه شهرضا تمامت پنجاه 
و پنج و چهل و چهار، شصت و سوم سهم با استثناء بهاء ثمنيه اعياني بيست و هفت 
و يکصد و هفت، يکصد و بيست و ششم سهم آن به عليرضا علي پور موسي آبادي 
انتقال قطعي گرديده وبموجب س��ند ش��ماره 162577–84/4/14 دفتر س��ه شهرضا 
تمامت يکصد و هش��ت و بيس��ت، بيس��ت و يکم سهم با اس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني 
پنجاه و چهار و ده، بيست و يکم سهم آن به عليرضا پورشريف فرزند محمود انتقال 
قطعي گرديده س��پس تمامت مقدار مذكور از طرف عليرضا پورشريف بموجب سند 
ش��ماره 77876 – 84/10/12 دفتر 2 شهرضا به شركت راه و ساختمان نمونه سازان 
سپاهان انتقال قطعي شده اينك نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثني نموده 
ك��ه در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالح��ي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 
ش��ود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره 
اي نش��ده و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در صورت 
ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامل��ه صورت مجلس مبني بر وج��ود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده

مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالکيت
6/597 نظ��ر به اينکه خانم افروزكريمي فرزند علي با ارائه دو برگ استش��هاد محلي 
كه هويت ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکيت 66/75 سهم 
مش��اع از 348 سهم شش��دانگ يکباب خانه شماره 1/2946 واقع در بخش يك ثبتي 
ش��هرضا ش��ده كه س��ند مالکيت مذكور ذيل ثبت 81862 صفحه 517 دفتر479 بنام 
نامبرده صادر ش��ده است كه اينك درخواست صدور س��ند مالکيت المثني را نموده 
ل��ذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالح��ي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 
ش��ود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره 
اي نش��ده و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در صورت 
ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامل��ه صورت مجلس مبني بر وج��ود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل س��ند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

احضار متهم مجهول المکان
6/598 بدينوس��يله ب��ه آقاي كامران كاويان��ي ف فيروز وفق م��اده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري ابالغ مي شود در خصوص شکايت آقاي احتشام بادپيما عليه شما 
مبن��ي ب��ر تخريب وضرب و ج��رح در پرونده كالس��ه 890557 ب 1 كه در تاريخ 
90/8/17 ساعت 9 صبح جهت رسيدگي در اين شعبه بازپرسي حاضر شويد. در غير 

اين صورت وفق مقررات تصميم خواهد شد
ابوالحسني- بازپرس دادسراي عمومي وانقالب شهرضا
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 گاهی آنها را در خيابان می بينيم؛ مادر بزرگ ها و پدربزرگ هايی
كدام  در  اكنون  دانند  نمی  و  است  مبهوت  شان  قيافه  كه 
ات  خانه  بپرسيد  اگر  شده اند.  گم  شهر  كوچه  يا  خيابان 
ك�جاست؟ ش�ايد به س�ختی ج�وابی بش�نويد. بيشتر آن�ها 
آدرسی در ي�کی از ج�يب هايشان دارند. آن�ها به بيم�اری 
آلزايمر مبتال هستند. سی ام شهريور ماه روز جهانی مبارزه 
اين  از  شما  با  كه  شد  ای  بهانه  امروز  و  است  آلزايمر  با 

بيماری بگوييم. 
رونده  پيش  و  برنده  تحليل  بيماري  يك  آلزايمر  بيماري 
منشاء  است.  انسان  مركزي  عصبي  سيستم  عقالني  قواي 
آن ناشناخته بوده و درمان ريشه كن كننده آن نيز هم فعاًل 
رخ  بيمار  مغز  در  متعددي  تغييرات  نيست.  دسترس   در 
مي دهد كه باعث كوچك شدن مغز و نيز از بين رفتن سلول 
هاي مغزي مي گردد و به جاي آنها لکه هاي متعددي با 
اشکال خاصي به نام پالك هاي پيري مي نشيند. عالمت 
ديگر بيماري وجود كالف هاي ظريف مارپيچي شکل در 
سلول هاي مغزي مي باشد، كه در نهايت سلول هاي سالم 

را از بين مي برد.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سالمندان  اداره سالمت  رئيس 
آموزش پزشکي با اشاره به رشد جمعيت سالمندي در دنيا 
در حال  در كشورهاي  پيرشدن جمعيت  ايران، سرعت  و 
توسعه را بيشتر از ساير كشورها عنوان كرد و گفت: بر اين 
بسترسازي دوران  براي  توسعه  اساس كشورهاي در حال 

سالمندي فرصت كمتري دارند.
روز  مناسبت  به  سالمندي  متخصص طب  طاهري،  پريسا 
ج�هاني آلزاي�مر در گ��فتگو با ايسنا، آلزايمر را ي�کي از 
بيماري هاي شايع دوران سالمندي عنوان كرد و گفت: دنيا 
در حال پيرشدن است. در ايران نيز جمعيت جوان كشور 
به سرعت به سمت سالمندي پيش مي رود. به اين ترتيب 
سالمندي پديده اي نيست كه مختص ايران باشد. اما سرعت 
پير شدن جمعيت در كشورهاي در حال توسعه و از جمله 

ايران بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است.
وي با بيان اين كه پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا سال 
خواهند  سالمند  كشور  جمعيت  درصد   25 حدود   2050
بود، گفت: بر اين اساس يك نفر از هر چهار نفر سالمند 
خواهند بود. همچنين 80 درصد سالمندان در كشورهاي در 
حال توسعه زندگي مي كنند. به گفته طاهري، سالمند شدن 
بهداشتي  برنامه هاي  كه  نشان مي دهد  جمعيت يك كشور 
تالش هاي  نيز  ما  كشور  در  است.  بوده  موفق  كشور  آن 
اين تجربه به  اين زمينه صورت گرفته است و  زيادي در 
دست آمده است. بنابراين بايد برنامه ريزي الزم براي جامعه 

سالمندي داشته باشيم.
بود  زياد   60 دهه  در  كشور  جمعيت  رشد  داد:  ادامه  وي 
و جوانان امروز تا 40 � 50 سال آينده به سنين سالمندي 
مي رسند. در حال حاضر كشور با جامعه ميانسالي كه رو 
بايد  اساس  اين  بر  روبروست.  مي رود،  پيش  سالمندي  به 

مواجه  چالش  با  آينده  در  تا  باشد  هدفمند  برنامه ريزي ها 
نشويم.

از  يکي  آلزايمر  گفت:  سالمندان  طب  متخصص  اين 
نداريم  انتظار  بيماري هاي دوران سالمندي است و عموما 
شهريور   30 شود.  مشاهده  جوانان  در  بيماري  اين   كه 
)21 سپتامبر( به عنوان روز جهاني آلزايمر نيز فرصتي است 

تا به اين بيماري بيشتر پرداخته شود.
بيماري دمانس عنوان كرد و  انواع  از  وي آلزايمر را يکي 
پيش رونده  شناختي  اختالل  و  عقل  زوال  دمانس  گفت: 
و  تفکر  باعث مي شود حافظه،  تدريجي  به طور  كه  است 
انواع  درصد   75 تا   70 حدود  برود.  بين  از  فرد  قضاوت 

دمانس از تيپ آلزايمر است.

به گفته وي، فرد مبتال به آلزايمر با اختالل در بيان، اشکال 
در پيدا كردن لغات، اختالل در عملکرد و عاليمي از اين 
قبيل مواجه است. سالمند مبتال به آلزايمر با وجود آن كه 
سالم است، نمي تواند عملکرد مناسبي داشته باشد. سالمند 
مبتال به آلزايمر به طور معمول مفهوم را از دست مي دهد. 
اگر  و  مي پرسند  تکراري  سئواالت  عموما  سالمندان  اين 
دلواپسي ها  نباشد،  آگاه  آلزايمر  تغييرات  روند  از  خانواده 
و عکس العمل هايي را به دنبال خواهد داشت كه مي تواند 

باعث تشديد بيماري فرد مي شود.
اين متخصص طب سالمندي در توضيح اختالل در حافظه 
گفت: اختالل در حافظه دور، نزديك و يا حافظه اخير رخ 

مي دهد كه سالمند مبتال به آلزايمر دچار اختالل در حافظه 
بيماري  فيزيوپاتولوژي  روند  درباره  مي شود.طاهري  اخير 
دمانس گفت: شايع ترين علت اين بيماري رسوب پروتئين 
آميلوئيد در مغز است كه سبب مي شود تغذيه سلول هاي 

مغزي با اختالل روبه رو مي شود.
نوع زودرس و ديررس عنوان كرد  را در دو  آلزايمر  وي 
از  دنيا و  تعداد سالمندان در  افزايش  آنجا كه  از  و گفت: 
جمله در ايران پديده اي طبيعي است، افزايش بيماري هاي 
اين سنين و اين موضوع كه گفته مي شود سونامي خاموش 
آلزايمر در حال وقوع است، عجيب نيست. بر اين اساس 
در  آلزايمر  به  مبتال  سالمندان  از  زيادي  تعداد  با  آينده  در 
 35 حدود   )2011 )سال  اكنون  شد.  خواهيم  روبرو  دنيا 

از  مي كنند.  زندگي  دنيا  در  دمانس  به  مبتال  ميليون   36 تا 
آنجا كه احتمال بروز دمانس در افراد 85 سال به باال 50 
درصد است، در آينده به دنبال افزايش جمعيت سالمندي با 

افزايش بيماري هاي اين سنين نيز روبرو خواهيم شد.
 پیري به معني ناتواني و وابستگي نیست

طاهري در پاسخ به اين سئوال كه آيا آلزايمر بخشي از سير 
رايجي  اشتباه  موضوع  اين  گفت:  است،  شدن  پير  طبيعي 
ناتواني و وابستگي نيست بلکه سير  است، پيري به معني 
طبيعي زندگي است مرحله سالمندي يك مرحله طبيعي از 
زندگي است.وي با تاكيد بر آن كه فردي كه دچار اختالل 
حافظه پيش رونده مي شود بايد سريع به پزشك مراجعه كند، 

افسردگي،  تيروئيد،  اختالالت   ،B12ويتامين كمبود  گفت: 
پوكي استخوان، بيماري هاي قلبي - عروقي، HIV، ديابت 
و فشارخون كنترل نشده، مصرف الکل، ضربه مغزي و ... 

مي توانند اين اختالالت را ايجاد كنند.
كرد  عنوان  آلزايمر  ايجاد  عوامل  از  را  سن  عامل  طاهري 
و گفت: در سنين باالي 85 سال احتمال بروز آلزايمر 50 
 10 تا   5 به  احتمال  اين  پايين تر  سنين  در  و  است  درصد 
نيز  آلزايمر  بروز  خانوادگي  سابقه  مي يابد.  كاهش  درصد 
ميزان  مي كند.  سايرين  از  بيشتر  را  فرد  در  ابتال  احتمال 
سواد پايين نيز يکي از عوامل ايجاد آلزايمر است. همچنين 
بنابراين  است.  آلزايمر  ريسك  فاكتورهاي  از  زن  جنس 
استخوان،  پوكي  نشده،  درمان  افسردگي  سابقه  كه  زناني 
را  قبيل  اين  از  بيماري هايي  و  عروقي  قلبي  بيماري هاي 
برخي  مصرف  كنند.  مراقبت  خود  از  بيشتر  بايد  دارند 
پزشك  كه  مي شود  اختالل شناختي  باعث  نيز  داروها  از 
در  باشد.وي  داشته  دقت  داروها  اين  تجويز  هنگام  بايد 
با  نيز  جوان  افراد  حتي  است  ممکن  داد:  ادامه  باره  اين 
اختالل حافظه مراجعه كنند. اين افراد عموما دچار دمانس 
شود.  داده  تشخيص  سريع  است  الزم  كه  هستند   كاذب 
اضطراب  و  افسردگي  نيز  موضوع  اين  علت  ترين  شايع 

است.
 چگونگي پیشگیري از آلزایمر

طاهري درباره چگونگي پيشگيري از بيماري آلزايمر گفت: 
پيشگيري  قابل  آلزايمر،  زمينه ساز  بيماري هاي  از  برخي 
ميانسالي  در  آلزايمر  بيماري  استارت  كه  آنجا  از  هستند. 
از  تا  باشيم  فکر  اين  به  قبل  سال ها  از  بايد  مي شود  زده 
بروز بيماري آلزايمر جلوگيري شود. تغذيه مناسب، استفاده 
از ميوه و سبزيجات، پرهيز از اضطراب و استرس، كنترل 
اجتماعي،  فعاليت هاي  انجام  و  چاقي  و  چربي  ديابت، 
بروز  از  جلوگيري  و  كنترل  در  مي تواند  ذهني  و  جسمي 

بيماري آلزايمر موثر باشد.
خانه نشین  نباید  بازنشستگي  از  پس  سالمندان   

شوند 
از  با  مساوي  سالمندان  بازنشستگي  كرد:  تاكيد  وي 
كارافتادگي آنها نيست و سالمندان پس از بازنشستگي نبايد 
خانه نشين شوند. در حال حاضر در زمينه ارائه خدمات در 
وجود  مشکل  سالمندي  بيمه  همچنين  و  مختلف  سطوح 
باشد و  بايد چند وجهي  به سالمندان  ارائه خدمات  دارد. 
ابعاد جسماني، رواني، روحاني و اجتماعي را در بر بگيرد. 
مسايل مربوط به سالمندي بايد به تفسير نگريسته شوند كه 

آلزايمر نيز بخشي از اين تفاسير است.
پايان  در  بهداشت  وزارت  سالمندان  سالمت  اداره  رئيس 
نقش  به خانواده ها  آموزش  و  آمادگي خانواده  كرد:  تاكيد 
آلزايمر  بيماري  كه  چرا  دارد؛  آلزايمر  بيماري  در  بسياري 
فرد  و  مي كند  تحميل  خانواده  و  جامعه  به  را  زيادي  بار 

آلزايمري نمي تواند عملکرد طبيعي زندگي را دنبال كند. 

آیین تندرستی
یک پيشنهاد همزمان با 30 شهريور ماه

سيب كلسترول بد را كاهش مي دهدسونامي خاموش »آلزايمر« در راه است
يك فوق تخصص تغذيه گفت: پکتين موجود در سيب كلسترول 

سيب  كرد:  اظهار  دانشور  مي دهد.كيومرث  كاهش  را  حاوي بد 
به  موسوم  فيبر  نوعي 

مانع  كه  است  پکتين 
و  ليپيدها  از جذب 
چرب  اسيدهاي 
و  شود  مي  مضر 
آنها را از بدن دفع 

اين  با  و  نمايد  مي 
كلسترول  سطح  كار 
پايين  را  خون   بد 

مي آورد.
وي افزود: از نکات مهمي كه در زمان مصرف سيب بايد به آن توجه 
شود مصرف پوست آن است، زيرا آنتي اكسيدان موجود در پوست 
بسياري  موارد  در  متأسفانه  گفت:  وي  است.  غني  بسيار  ميوه  اين 
پوست سيب حاوي ته مانده آفت كش ها است بنابراين در صورتي 
توانيد  مي  نشديد  مطمئن  آن  پوست  از سالمت  از شستن  كه پس 
پوست آنرا بکنيد كه البته اين امر باعث از دست رفتن بيشتر فيبرهاي 

با ارزش و فالوونوئيدها و نيز مواد آنتي اكسيداني آن مي شود.
دانشور در خاتمه اظهار كرد: سيب منبع خوبي از مواد آنتي اكسيداني 
و مواد فالوونوئيدهايست كه با پيشگيري از آسيب راديکال هاي آزاد 

باعث حفظ سلول ها از آسيب و مرگ مي شوند.

گردو خطر ابتال به سرطان سينه 
را كاهش مي دهد

مصرف گردو خطر ابتال به سرطان سينه را به طور چشمگيري كاهش 
مي دهد. محققان دانشگاه مارشال در مقايسه رژيم غذايي معمولي و 

رژيم غذايي همراه با گردو به يافته فوق رسيدند.
به گفته الين هاردمن سرپرست اين گروه تحقيقي، نتايج آزمايش هاي 
انجام شده بر روي موش ها حاكي از اين است كه مصرف گردودر 
محققان  مطالعه  اين  در  است.   موثر  سينه  سرطان  به  ابتال  كاهش 
دريافتند جاي دادن گردو دررژيم غذايي خطر ابتال به اين سرطان را 
به نصف كاهش مي دهد. عالوه بر اين تعداد تومورها و اندازه آنها 
نيز به طورقابل توجهي كوچك تر مي شود. به گزارش يونايتدپرس، 
با گردو  با بررسي ژنتيکي دريافتند كه رژيم غذايي همراه  محققان 
تغيير  انسان  و  موش  در  را  سينه  با سرطان  مرتبط  ژن هاي  فعاليت 

مي دهد.

مزايده مال غير منقول
6/595 بر اس��اس پرونده اجرائی كالس��ه 95/633/ش/87 تمامت الف: ششدانگ يك 
قطع��ه زمين پالك ثبتی ش��ماره76/1792 واق��ع در مهيار بخش يك ثبتی ش��هرضا به 
مس��احت بيس��ت وپنج هزار متر مربع مورد ثبت صفحه 550 دفتر263 با حدود اربعه 
ذيل: ش��ماالً به طول 183 مترپی اس��ت به خيابان 20 متری ش��رقاً به طول 139 مترپی 
اشتراكی به زمين 76/1790 جنوباً به طول 183 مترپی است اشتراكی به پالك 76/1793 
غرباً به طول 139 مترپی اشتراكی به زمين 76/1796 حقوق ارتفاقی عبورحلقه چاههای 
افتخاري��ه ازمورد ثبت ميباش��د ب: شش��دانگ يك قطعه زمين پ��الك 76/1793 واقع 
درمهياربخش يك ثبتی ش��هرضا به مس��احت بيس��ت و پنج ه��زار مترمربع مورد ثبت 
صفحه 499 دفتر 264 با حدود اربعه ذيل : ش��ماالً به طول 183 مترپی اس��ت با زمين 
ش��ماره 76/1792 شرقاً به طول 135 مترپی اشتراكی با زمين شماره 76/1790 جنوباً به 
طول 183 مترپی اس��ت به خيابان 30 متری غرباً به طول 139 مترپی اش��تراكی با زمين 
ش��ماره 76/1797 حق��وق ارتفاقی حلقه چاهه��ای افتخاريه از مورد ثبت ميباش��د ج: 
شش��دانگ ي��ك قطعه زمين پ��الك76/1796 واقع درمهياربخش يك ثبتی ش��هرضا به 
مساحت بيست وپنج هزارمترمربع مورد ثبت صفحه 502 دفتر 264 با حدود اربعه ذيل 
:شماالً به طول 178 مترپی است به خيابان 20 متری شرقاً به طول 139 مترپی اشتراكی 
به زمين 76/1792 جنوباً به طول 170 مترپی اش��تراكی با زمين 76/1797 غرباً به طول 
142 متر پی اش��تراكی با زمين ش��ماره 76/1800 حقوق ارتفاقی ندارد د: ششدانگ يك 
قطعه زمين پالك 76/1797 واقع در مهيار بخش يك ثبتی شهرضا به مساحت بيست و 
پنج هزار مترمربع مورد ثبت صفحه 505 دفتر264 با حدود اربعه ذيل: ش��ماالً به طول 
178 مترپی اش��تراكی با زمين 76/1796 ش��رقاً به طول 139 مترپی اش��تراكی با زمين 
76/1793 جنوب��اً به طول 178 مترپی اش��تراكی به خياب��ان 30 متری غرباً به طول 142 
مترپی اش��تراكی به زمين ش��ماره 76/1800 حقوق ارتفاقی ندارد به نام ش��ركت چينی 
بهداش��تی ساالران )سهامی خاص(ثبت و سند صادر شده است به انضمام ماشين آالت 
منصوبه و غيره و به موجب اس��ناد رهنی ش��ماره 60151 م��ورخ 80/11/10 و44248 
مورخ 78/9/9 دفتراس��ناد رس��می ش��ماره 169 تهران از طرف شركت مذكور در رهن 
بانك بانك ملی ش��عبه بازارتهران قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار 
تقاض��ای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواس��ت بانك بس��تانکار 
باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالك 
مذك��ور م��ورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توس��ط مامور اجرا و 
برگ ارزيابی كارش��ناس رس��می دادگستری بدين ش��رح توصيف وارزيابی گرديد.كه 
چهار پالك مذكوردرمحل به صورت يکباب كارخانه ميباش��د: عرصه كارخانه ش��امل 
چهارپالك شش دانگ به مس��احت 25000×4: 100000 مترمربع با ديوارآجری شماالً 
به خيابان ش��رقاً ب��ه پالك مجاور و جنوباً ب��ه خيابان و غرباً به پالك مجاور ميباش��د، 
اعيانی های كارخانه ش��امل ديواركش��ی اطراف كارخانه � چهارباب س��وله � تعدادی 
فونداس��يون و ديوار اجرا ش��ده برای ساخت سوله � ساختمان های باسکول و نگهبانی 
و برق و تاسيس��ات � تونلهای ارتباطی خطوط نيرو و هوای فش��رده با حوضچه های 
مربوطه و محزن های زيرزمينی و دستگاه توزين به شرح زير: 1. ساختمان سوله توليد 
به مس��احت 7390 مترمرب��ع � دهانه 22 متر� ارتفاع كنار8 متر� س��قف ورق گالوانيزه 
وپش��م شيشه � ديوار اطراف 35 س��انتيمتری دو طرف نما وكف بتن آرمه 2.ساختمان 
س��وله توليد ب��ه مس��احت 3430 مترمربع � دهان��ه 22 متر� ارتفاع كنار 6 متر� س��اير 
مش��خصات مشابه سوله فوق ميباشد 3. سوله به مساحت 960 مترمربع � دهانه 10 متر 
و ارتفاع كنار6 متر و س��اير مش��خصات مشابه سوله فوق ميباشد 4. سوله انبار و كارگاه 
ها به مس��احت 1100 مترمربع � ارتفاع كنار 6 مترو س��اير مشخصات مشابه سوله فوق 
5. فونداس��يون های احداث��ی جهت اجرای س��وله به مس��احت 6100 مترمربع )فقط 
فونداس��يون و شناژ اجرا شده( 6.س��اختمان نگهبانی به مساحت حدود 140 مترمربع با 
ديوارهای آجری باربر� نمای آجری � كف س��راميك � س��قف تيرآهن و آجر� پنجره 
های آلومينيوم و س��طوح داخلی سنگ و س��فيد كاری 7. ساختمان برق و تاسيسات به 
مس��احت حدود 92 مترمربع با ديوارهای آجری باربر� نمای آجرلفتون � سقف تيرآهن 
وآجر. 8.س��اختمان باسکول به مس��احت 31 مترمربع با ديوارهای آجری باربر� سقف 
تيرآه��ن وآج��ر� نمای آجری � ك��ف موزائيك � پنجره های آلوميني��وم همراه با محل 
استقرارباس��کول به مساحت 6 ×4 :24 مترمربع 9.تونل های انتقال نيروهوای فشرده به 
ط��ول 60 متربا بدنه های بت��ن آرمه به ضخامت 30 س��انتيمتر 10.كانالهای بتنی داخل 
س��الن به ابعاد 50×40 ودرپ��وش فلزی جمعاً به طول 522 مت��ر 11. كانالهای محوطه 
خارج با عمق 120 وعرض 40 س��انتيمتربا ديوارآجری وپالسترس��يمان جمعاً به طول 

198 مترهم��راه ب��ا 12 حوضچه بين اين كانالها به ابع��اد 1/70 ×1/70 وعمق 2/20 متر 
12.محزن های داخل سوله اصلی با ديواروكف بتن آرمه به ضخامت 40 سانتيمتروعمق 
4 مترب��ه تعداد 10 عدد كه س��طح داخلی 2 عدد آنها كاش��ی كاری ش��ده اس��ت. 13.

س��اختمان دستگاه توزين داخل سوله به مساحت 18 ×3 :54 مترمربع با عمق حدود 3 
متر. 14.س��اختمان س��ايه بان پاكينگ به مساحت 145 مترمربع با اسکلت فلزی وسقف 
ايرانيت 15.ديوارهای س��اخته ش��ده جهت س��يلو با آجرلفتون به ارتفاع سه متروطول 
جمعاً 54 متر 16.سکوی ايستگاه گازبه مساحت 6 مترمربع 17.دوباب كانتينرويك باب 
كانکس كه روی سکوهای بنتی ساخته شده . 18.ديواراطراف كارخانه دردوضلع شمال 
وغرب آجری 35 سانتيمتری دوطرف نما به ارتفاع 2/5 مترودردوضلع ديگرديواركوتاه 
35 س��انتيمتری دوطرف نما ونرده فلزی روی ديوارجمع��اً به طول 1280 متر. ارزيابی 
عرص��ه واعيان:1.عرص��ه كارخانه هرمترمربع )با ملحوظ داش��تن خاكري��زی جاده ها 
وج��داول بتن��ی وچ��اه آب وديواراطراف( به ارزش )بيس��ت وش��ش ميلي��ارد ريال) 
26,000,000,000(ري��ال 2.ارزش س��وله های رديف های 1 الی 4 جمعاً به مس��احت 
12880 مترمرب��ع )بانضمام فونداس��يون های رديف 5( به ارزش )ن��وزده ميليارد ريال 
19,000,000,000(ري��ال 3.ارزش س��اختمان ه��ای جنب��ی رديف 6 ال��ی 8 جمعاً به 
مس��احت 263 مترمربع ) پانصد ميليون ري��ال 500,000,000( 4.ارزش رديف های 9 
الی 17 جمعاً به ارزش )س��ه ميلياردو وس��يصدوپنجاه ميليون ري��ال 3,350,000,000( 
وارزش جمع اعيانی كارخانه برابراس��ت با بيس��ت دو ميلياردو وهشتصدوپنجاه ميليون 
ري��ال )22,850,000,000( ميباش��د كه جمع ارزش عرصه واعي��ان ومتعلقات كارخانه 
برابراس��ت با چهل وهشت ميليارد وهش��تصدوپنجاه ميليون ريال )48,850,000,000(
ريال ميباشد. ب( ماشين آالت وتاسيسات شركت عبارتند از:1.يك دستگاه تغذيه كننده 
شامل سه عدد هاپرونقاله های مربوط به آنها ويك هاپردريافت كلی با نوارنقاله مربوطه 
به عرض 80 س��انتی متروطول تقريبی 8 متركه به صورت كامل نصب ش��ده وساخت 
ش��ركت جستارميباش��د دس��تگاه نوودس��ت اول بوده وارزش آن معادل يکصدوهفتاد 
ميليون ريال 170,000,000ريال ميباش��د.2.يك دستگاه نوارنقاله به طول 7 متروعرض 
80 س��انتی متربا كلي��ه متعلقات ونيزيك دس��تگاه نوارنقاله به طول 7 مترودودس��تگاه 
نوارنقاله هركدام به طول 6 متركه فاقد تسمه وسيستم محركه ميباشد. اين چهاردستگاه 
نصب نگرديده اس��ت. ارزش آنه��ا جمعاً معادل هيجده ميليون ري��ال ) 18,000,000( 
ميباش��د. 3. دو دستگاه آس��ياب گلوله ای )فاقد الينر و ورقهای ضد سايش داخلی( به 
قطر2/2متروط��ول 2/8 مترب��ا ظرفي��ت موتور45 كيلووات، دس��تگاه های دس��ت اول 
وس��اخت شركت جستار ميباشند و نصب مکانيکی شده اس��ت. ارزش كل آنها معادل 
دويست وده ميليون ريال) 210,000,000(ريال ميباشد.4. چهاردستگاه مخزن با هم زن 
پروان��ه ای )Agitator( ب��ه قطر4 متروارتفاع 2/1 متر. اين مخزن برروی فونداس��يون 
های سيمانی نصب شده وكامل ميباشند.موتوروكيربکس هم زنها و شافت وپروانه آنها 
نيزنصب ش��ده اند نوودست اول ميباش��ند.ارزش كلی اين مخازن معادل سيصدوبيست 
ميليون ريال )320,000,000(ريال ميباشد.5.دودس��تگاه مخزن فلزی با)Agitator( به 
ش��کل 8 ضلعی ازجنس ورق فوالدی ،نصب ش��ده روی فونداس��يون بتنی به ظرفيت 
تقريب��ی 5000 ليترب��ا موتوروكيربکس هم زن به قدرت ح��دود 4 كيلووات به صورت 
دست اول. ارزش كلی اين دودستگاه معادل شصت وچهارميليون ريال )64,000,000(
ريال ميباشد.6.يك رول تسمه باضافه اسکلت 6 متری يك دستگاه نوارنقاله به صورت 
غيرمنص��وب ودس��ت اول ارزش كل��ی اي��ن مجموع��ه مع��ادل ش��ش ميلي��ون ريال 
)6,000,000(ريال ميباش��د. 7. يك دس��تگاه نوارنقاله پاروئی )باكت(به طول تقريبی 4 
متر و مقطع 75×30 س��انتی مترغيرمنصوب ولی دس��ت اول.ارزش اين دستگاه معادل 
بيس��ت ميليون ريال)20,000,000( ريال ميباش��د. 8. يك دس��تگاه آسياب گلوله ای به 
قط��ر1/9 وط��ول 2/1 مترازجنس ورق ف��والدی دارای الکتروموتورچينی به قدرت 15 
كيلووات وبدون تس��مه ،ساخت ايران ودست اول،كه نصب شده است )بدون ورقهای 
ضد سايش داخلی( ارزش اين دستگاه معادل سی وهشت ميليون ريال )38,000,000( 
ريال ميباش��د. 9. يك دستگاه آسياب گلوله ای به قطر1/2 و طول 1/5 مترازجنس ورق 
ف��والدی دارای الکتروموتورچين��ی به قدرت 12 كيلووات وبدون تسمه،س��اخت ايران 
ودس��ت اول،كه نصب شده است )بدون ورقهای ضد سايش داخلی(ارزش اين دستگاه 
معادل س��ی ويك ميليون ريال )31,000,000( ريال ميباش��د. 10. دو دس��تگاه مخزن با 
AJITATOR ازجن��س فوالد به قطر1/5 متروارتف��اع 1/5 متربا هم زن به قدرت يك 
كيلووات ،گيربکس وموتورآن س��اخت خارج ونوميباشد.دس��تگاه ها نصب نشده اند.
ارزش اين دودس��تگاه معادل بيس��ت ميليون ريال )20,000,000( ريال ميباشد. 11. دو 
دس��تگاه مخ��زن با Ajitator ازجنس ف��والد به قطر1/3 وارتف��اع 1/3 متربا هم زن به 

قدرت 1 كيلووات با موتوروگيربکس خارجی نو ميباشد.دس��تگاه ها نصب نشده است 
.ارزش اين دودس��تگاه معادل هجده ميليون ريال )18,000,000( ريال ميباش��د. 12. دو 
دس��تگاه مخ��زن با Ajitator ازجنس ف��والد به قطر1/1 وارتف��اع 1/1 متربا هم زن به 
قدرت 3 كيلووات با موتوروگيربکس خارجی نو.دس��تگاه ها نصب نشده اند.ارزش ای 
دودس��تگاه معادل هفده ميليون ريال )17,000,000( ريال ميباشد. 13.يك دستگاه ديزل 
 MECCALTE ژنراتورس��اخت  ب��ا  ايتاليائ��ی   KVA240 ت��وان  ژنراتورب��ا 
وموتوركمينزس��اخت س��ال1991 ميالدی،1500دوردردقيقه،ب��دون تابلوب��رق هم��راه 
دس��تگاه،ارزش اين دستگاه س��يصد ميليون ريال) 300,000,000(ريال ميباشد.14.يك 
دس��تگاه دريل س��تونی مارك AM )ايرانی(س��الم ولی دس��ت دوم خوب ارزش اين 
دس��تگاه معادل پنج ميليون ريال5,000,000ريال ميباش��د.15.يك دستگاه جوش 300 
آمپرساخت خزرترانسفو ارزش اين دس��تگاه معادل چهارميليون ريال 4,000,000ريال 
ميباشد.16.يك دستگاه اره فلکه نجاری ساخت كارخانه سليمانی سالم ولی دست دوم 
خ��وب ارزش اين دس��تگاه معادل پنج ميليون ودويس��ت هزارري��ال 5,200,000ريال 
ميباشد.17.يك دستگاه نجاری چهاركاره ايرانی ارزش اين دستگاه معادل هشت ميليون 
وپانصدهزارريال 8,500,000ريال ميباشد.18.دس��تگاههای اداری ش��امل چاپگر2014 
PH يك دس��تگاه،كامپيوتربا مانيتورLCD يك دستگاه، ويك دستگاه فاكس پاناسونيك 
،يك دس��تگاه فتوكپی شارپ مدلN ،SF 7 OS ، يك دستگاه چاپگرجوهرافشان مدل 
EPSON QO R2يك دس��تگاه ماشين حساب كاس��يومدل DR 120 ارزش كل اين 
دس��تگاه ها معادل چهارده ميليون ريال 14,000,000ريال ميباشد.19.امتيازانشعاب برق 
به ش��ماره اش��تراك 8039398/9 براساس مدارك رويت ش��ده به ميزان 750 كيلووات 
س��اعت )درحال حاضرموقتاً كاهش داده ش��ده است( شش��صدوهفتاد وهشت ميليون 
ويکصدوچهل وپن��ج هزارريال)678,145,000(ريال ميباش��د.20.امتيازگازبا اش��تراك 
ش��ماره13100171 براس��اس مدارك رويت ش��ده به ميزان 2500 مترمکعب درساعت 
معادل سيصدوهش��تادوهفت ميلي��ون وهفتصدوپنجاه هزار ري��ال 387,750,000ريال 
ميباش��د.21.چاه آب ،امتيازآب دهی 2 اينچ قطرلوله ،ج��داره 10 اينچ وعمق 180 متربا 
پروانه بهره برداری ش��ماره 2114/آ ش ر مورخه 74/9/5 پرونده كالسه 1517 با پمپ 
شناوروشبکه لوله كشی ومنبع هوائی 25 مترمکعبی وپايه فلزی نگهدارنده به ارتفاع 14 
مترومنب��ع ذخي��ره س��ازی 5500 ليت��ری جمعاً مع��ادل س��يصدوپنجاه ميلي��ون ريال 
350,000,000ريال برآورد ش��ده اس��ت. 22.مجموعه تاسيس��ات الکتريکی اجرا شده 
شامل تابلوهای ديواری وروشنائی صنعتی درداخل سالن ها 51 شعله وكابل كشی های 
مربوطه يکصدوبيس��ت ميليون ري��ال 120,000,000ريال ميباش��د. كه جمع مبالغ فوق 
مبلغ دوميلياردوهش��تصدوچهارميليون وپانصدونودوپنج هزارريال )2,804,595,000(
ريال ميباش��د .در جلس��ه مزايده كه ازس��اعت 9 صبح الی 12 روز چهارش��نبه مورخ 
90/7/27 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش 
ميرس��د .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن 
جلس��ه مزاي��ده تش��کيل ميگردد.مزاي��ده از مبل��غ كارشناس��ی پنج��اه وي��ك ميليارد 
وشش��صدوپنجاه وچهارميليون وپانصدونود وپنج هزار ريال )51,654,595,000( ريال 
شروع وبه باالتربن قيمت پيشنهادی و هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين 
ميتوانند قبل از تش��کيل جلس��ه از مورد مزايده به آدرس:45 كيلومتری جاده اصفهان � 
ش��هرضا قطب صنعتی خرم،فازي��ك بازديد به عمل آورند الزم به ذكر اس��ت كه كليه 
هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد رسمی وماليات دارائی 
وع��وارض ش��هرداری وبدهی ه��ای مربوطه به حق انش��عاب وآبونم��ان ،آب و برق 
وگازوس��اير هزين��ه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباش��د اي��ن آگهی يکنوبت در 

ورزنامه زاينده رود در تاريخ 90/6/30 چاپ ومنتشر می شود.
                      مير محمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا 

فقدان سند مالکيت
6/599 شماره: 2759 آقاي امير حسيني فرزند عمران باستناد يکبرگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالکيت شش دانگ يکباب 
خانه پالك ش��ماره 2049/3481-1 واقع در درپشت قلعه جوشقان بخش 12 كاشان كه 
در صفحه 174 جلد 22 امالك ذيل ثبت 5170 بنام سيده صديقه رضوي فرزند آقا احمد 
ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب سند رسمي شماره 23126-72/9/24 دفترخانه 
24 جوشقان به علت اسباب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند 
مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون سند مراتب 
آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 

نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت و س��ند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثني 

سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
زرگري- رئيس ثبت جوشقان
 

فقدان سند مالکيت
6/600 ش��ماره: 2760 آقاي احمدخان رضاقلي زاده فرزند ميرزاآقاخان باستناد يکبرگ 
استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالکيت 
شش دانگ قطعات زمين مزروعي پالك شماره 25/14 واقع در مزرعه عمادالدين كامو 
بخش 12 كاش��ان كه در صفحات 333 و 330 جلد 44 امالك ذيل ثبت 8533 و 8532 
بنام بالمناصفه پروين اعظمي فرزند جعفرقلي و مريم رضاقلي زاده فرزند رضاقلي ثبت 
و صادر و تس��ليم گرديده و بموجب سند رسمي ش��ماره )7186-58/4/9 و 24083-
 79/12/23-171188 و  جوش��قان   24 دفترخان��ه   )88/10/20-24084 و   88/10/20
دفترخانه دو كاش��ان به علت سرقت مفقود ش��ده است چون درخواست صدور المثني 
س��ند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون سند 
مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انج��ام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني 

سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
زرگري- رئيس ثبت جوشقان
 

فقدان سند مالکيت
6/601 ش��ماره: 2762 آقاي احمدخان رضاقلي زاده فرزند ميرزاآقاخان باستناد يکبرگ 
استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالکيت 
شش دانگ قطعه زمين پالك شماره 64/104 واقع در مزرعه كامسه رود كامو بخش 12 
كاشان كه در صفحه 336 جلد 44 امالك ذيل ثبت 8534 بنام احمدخان رضا قلي زاده 
فرزند ميرزاآقاخان ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و به علت س��رقت مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثني سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي 
ماده 120 آئين نامه قانون سند مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
زرگري- رئيس ثبت جوشقان

 
فقدان سند مالکيت

6/602 ش��ماره: 2761 آقاي احمدخان رضاقلي زاده فرزند ميرزاآقاخان باستناد يکبرگ 
استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالکيت 
ش��ش دانگ يکباب خانه و باغچه و بهاربند و طويله متصل بهم و يك باب برج پالك 
شماره 91-21 واقع در كوي رودخانه كامو بخش 12 كاشان كه در صفحه 534 جلد 20 
ام��الك ذيل ثبت 5029 بنام احمدخان رضا قلي زاده فرزند ميرزاآقاخان ثبت و صادر و 
تس��ليم گرديده و به علت سرقت مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند 
مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون سند مراتب 
آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 
نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت و س��ند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثني 

سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
زرگري- رئيس ثبت جوشقان
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ورزش

»دود و دم و ام اسش« مال مبارکه، پولش مال بقیه 

سفر تيم ليگ برتری فوتبال ساحلی با نيسان وانت!

وقتی تيم ملی فوتبال ساحلی كشورمان با آن اوضاع در جام 
جهانی اين رشته شركت كرده بود نمی توان از تيم های ليگ 

برتری فوتبال ساحلی نيز انتظار زيادی داشت.
در اصل به اين موضوع اعتقاد نداريم كه بايستی امکانات و 
پولی كه در فوتبال يا برخی رشته های بزرگ ديگر ورزشی 
صرف می گردد در همه رشته ها به يك اندازه هزينه  شود 
ولی ب��ه هر حال گاهی اتفاقاتی كه در بعضی رش��ته های 
مظلوم ورزش��ی رخ می دهد تا حدی تأسف بار است كه 

نمی توان از آن به سادگی عبور كرد.
وقتی فوتباليس��تی كه در يك تيم ليگ برتری بازی می كند 
 س��االنه نيم ميلي��ارد می گيرد و تمام فص��ل روی نيمکت 
می نشيند، ش��ايد بتوان انتظار يك تيم ليگ برتری فوتبال 
س��احلی را به حق دانست كه هزينه اياب و ذهاب خود را 
داشته باشد و مجبور نشود برای سفر خود به شهری ديگر 
كف يك نيس��ان وانت را پتو پهن كرده و بازيکنانش را به 

زور در آن جای دهد.
تصويری كه مشاهده می كنيد مربوط به تيم استقالل مباركه 
تيم ليگ برتری فوتبال س��احلی است كه مجبور شد برای 
برگزاری ديدار خود در چارچوب ليگ برتر با نيسان وانت 
عزم س��فر كند. جالب اين كه اين تيم يکی دو بازيکن كه 

سابقه ملی دارند نيز در بين بازيکنان خود می بيند!
 تيم فوتبال س��احلی اس��تقالل مباركه بع��د از قهرمانی در
 رقابت های دسته يك باشگاه های كشور به ليگ برتر صعود 
كرد تا در كنار عمران س��ازان جوان، دومين نماينده فوتبال 
ساحلی اصفهان در ليگ برتر باشگاه های كشور باشد. اين 
تيم ابتدا تحت پوش��ش شهرداری مباركه وارد ليگ شد اما 
كمبود بودجه موجب ش��د ت��ا در ادامه ليگ، هيأت فوتبال 
حمايت مالی آن را برعهده بگيرد. روز دوشنبه بازيکنان تيم 
فوتبال ساحلی استقالل مباركه با يك دستگاه وانت نيسان 
برای برگزاری بازی هفته اول دور برگشت به شيراز رفتند! 

اين اتف��اق در حالی رخ داد كه هيأت فوتبال مباركه هم به 
دليل مشکالت مالی از پذيرفتن حمايت اين تيم خودداری 

كرده است.
از ف��والد مبارکه فقط یك ده��م قرارداد عقیلی و 

رحمتی را می خواهیم
بازيکنان درب باش��گاه منتظر وانت نيس��ان هستند تا برای 
بازی به شيراز بروند. از فوالد مباركه هيچ چيز نمی خواهيم 
 فقط يك ده��م قرارداد مهدی رحمت��ی و هادی عقيلی را 

می خواهيم.
حسين مرادی مديرعامل باشگاه استقالل مباركه پيش از سفر 
تيمش به شيراز به ايمنا گفت: دو ساعت است كه بازيکنان 
تيم مقابل درب باشگاه جمع شده اند و منتظر رسيدن وانت 
نيسان هستند. هزينه سفر به شيراز را هم خودشان می دهند. 
ما ديگر نمی دانيم برای اين تيم چه بايد بکنيم. نگه داشتن 
بازيکنان با اين ش��رايط مالی در تيم سخت است و هستند 

بازيکنانی كه قصد دارند قرارداد خود را فسخ كنند.
 وی ادام��ه داد: اي��ن تي��م با انگي��زه زيادی به لي��گ آمد و 
بازی های خوبی انجام داد تا آبروی فوتبال اين شهر و استان 
حفظ شود. اما دريغ از ذره ای حمايت. از مسئوالن ورزش 
اصفهان می خواهيم نگذارند اين بازيکنان س��نگ روی يخ 
ش��وند. در شهری زندگی می كنيم كه بزرگ ترين كارخانه 
 ف��والد را دارد. اما باي��د بگويم فوالد مبارك��ه، دود و دم و 
ام اس��ش مال ماس��ت، پولش مال بقيه. م��ا چيزی از فوالد 
مبارك��ه نمی خواهيم فقط يك دهم قرارداد مهدی رحمتی 

و هادی عقيلی را می خواهيم.
مرادی گفت: اين تيم با هزينه شخصی به شيراز می رود تا 
در ادامه رقابت های ليگ بازی كند. هزينه رفت را خودشان 
م��ی دهند ام��ا برای اقامت آنها نمی داني��م چه بايد بکنيم. 
 پ��ول هتل نداري��م و اگر در پارك بخوابن��د هم آبروريزی

است. 

 پژمان سلطانی
هفته پنجم ليگ برتر فوتسال كشور امروز با انجام سه 
دي��دار آغاز و فردا با برگزاری چهار مس��ابقه ديگر به 
پايان خواهد رسيد كه از ساعت 16 تيم های اصفهانی 
ف��والد ماهان و فيروز صفه به ترتيب ميهمان تيم های 
شركت ملی حفاری ايران و پرسپوليس تهران هستند و 

لبنيات ارژن فارس از دبيری تبريز پذيرايی می كند.
ماهان در جدال با تکنیك اهوازی 

تيم فوالد ماهان تا پايان هفته چهارم با كسب امتيازات 
كامل با تفاضل گل كمتر نسبت به گيتی پسند در رده 
دوم جدول ايس��تاده و بايد در س��الن نف��ت اهواز به 

مصاف حفاری خوزس��تان برود. شركت ملی حفاری 
تاكنون شکس��تی را در ليگ سيزدهم تجربه نکرده و 
با 10 امتياز در رده س��وم جدول ايستاده و پيروزی در 
اين ديدار شايد اين تيم را صدرنشين كند و بايد منتظر 
بماند كه گيتی پس��ند مقابل حريفش به چه نتيجه ای 

خواهد رسيد. 
به همين دليل آنها در اين مس��ابقه برای حداقل امتياز 
به مي��دان نمی آيند. بازيکنان اهوازی در فوتس��ال از 
نظر تاكتيك و تکنيك زبانزد خاص و عام هس��تند و 
شاگردان حسين افضلی روز سختی را در پيش دارند، 
هر چند تدافعی بازی نکردن نماينده خوزستان باعث 
می شود كه ماهان راحت به گل برسد. ماهان در هفته 

گذشته مقابل پيروزی تهران بازی دلچسبی را به نمايش 
نگذاشت و با حداقل تفاضل گل شاگردان رضا كردی 
را از پيش رو برداش��ت. اما ش��ركت ملی حفاری در 
تبريز تيم قعرنش��ين دبيری را با حساب چهار بر يك 
مغل��وب كرد و اميدوارانه به بازی امروز نگاه می كند. 
حسين افضلی در مصاحبه هايش بارها عنوان كرده كه 
سه امتياز مهم تر از تفاضل گل می باشد و بايد منتظر 
ماند كه آيا می تواند با حداكثر امتياز به شهر گنبدهای 

فيروزه ای باز گردد.
فیروز صفه در مصاف با فانوس به دستی به 

نام پرسپولیس 
شاگردان باغبانباشی خارج از خانه تا پايان هفته چهارم 

امتيازی دش��ت نکرده اند و دو پيروزی مش��ابه دو بر 
يك مقابل صبای قم و علم و ادب مش��هد به دس��ت 
 آورده اند و هم اكنون در رده هش��تم جدول رده بندی 
قرار دارند. فيروز صفه همچون فصل گذش��ته هنوز 
بازی های درخشانی را در زمين به نمايش نمی گذارند 
و احمد باغبانباشی پيرامون اين موضوع گفته كه تيمش 
به زمان نياز دارد تا بازيکنانش بتوانند به هماهنگی الزم 

برسند.
تيم پرسپوليس كه در هفته سوم محمدرضا حيدريان 
را از مربيگ��ری بركنار و رضا كردی را جانش��ين وی 
كرد؛ در مس��ابقه قبلی بازی درخشانی را مقابل ماهان 
در اصفهان به نمايش گذاشت، هر چند كاپيتان پر آوازه 

خود را )حيدريان( به علت مصدوميت از دست داد و 
اين بازيکن نيز در مقابل فيروز صفه نمی تواند تيمش 

را همراهی كند. 
تيم پرس��پوليس همچون تيم فوتبالش ح��ال و روز 
خوش��ی ندارد و با صفر امتياز در رده سيزدهم جدول 
جا خوش كرده اس��ت و امروز برای اين كه استارت 
فرار از ته جدول را زده باش��د به س��ه امتياز اين بازی 
نياز مبرمی خواهد داش��ت. در آخري��ن ديدار امروز، 
لبنيات ارژن در س��الن ش��هيد ابوالفتحی شيراز مقابل 
دبيری تبريز )قعرنشين ليگ( كار دشواری را نخواهد 
 داشت، هر چند فوتبال و يا فوتسال غير قابل پيش بينی 

هستند.

ماهان به دنبال صدرنشینی در کنار کارون 
فيروز صفه در مصاف با لشکر شکست خورده 

توپ و تور

گزارش تصویری

زاینده رود

مهلت س��ازمان لي��گ فدراس��يون واليبال برای 
ثبت قرارداد بازيکنان تيم های ش��ركت كننده در ليگ 
برتر در حالی به پايان رس��يد  كه در آخرين روز امير 
حس��ينی، پاس��ور اول تيم ملی ايران ب��ا قرارداد 450 

ميليونی به تيم واليبال گيتی پسند پيوست.
در شرايطی كه مس��ئوالن گيتی پسند هرگونه مذاكره 
ب��ا اين بازيکن را تکذيب می كردند روز دوش��نبه با 
عقد قراردادی يك س��اله اقدام به جذب اين بازيکن 
نمودند. گيتی پسندی ها كه با اولين سال حضور خود 
در رش��ته واليبال در انديشه كس��ب جام قهرمانی به 
س��ر می برند با خريد س��تاره های ت��راز اول واليبال 
اي��ران، تيم كهکش��انی های واليبال را تش��کيل دادند 
و با بس��تن قراردادهای س��نگين، تيم س��نگينی را نيز 
راهی رقابت های اين دوره س��وپرليگ واليبال كردند. 
حضور مصطفی كارخانه، س��رمربی س��ابق تيم های 
ملی، پيکان و پتروش��يمی به عنوان سرمربی اين تيم، 
تركاش��وند بازيکن س��ابق تيم ملی به عنوان مربی و 
حضور بازيکنان ش��اخصی همچ��ون جواد محمدی 
نژاد، علی س��جادی، حامد رضايی و فرهاد ظريف به 
عنوان بازيکن از تيم گيتی پس��ند ب��ه عنوان يك تيم 

مدعی ساخت.
حسینی، معروف شد

گيتی پسندی ها كه در ابتدا قرار بود سعيد معروف را 
با حاش��يه های معروفش جذب كنند در دقيقه نود از 
امضا قرارداد با وی امتناع می كنند تا به جای پاس��ور 
دوم ايران با پاس��ور اول تي��م ملی و تيم انحالل يافته 
پيکان به توافق برس��ند. ش��نيده های م��ا حاكی از آن 
اس��ت كه اين بازيکن در زمان حض��ور خود در تيم 
پيکان هم با همين مبلغ 450 ميليون، 11س��ال حضور 
مس��تمر داشته و خواسته حداقلی وی از باشگاه گيتی 

پسند نيز همين رقم بوده است.
مجتبی غیاثی نیامده برگشت

مجتب��ی غياثی ه��م كه تا پ��ای قرارداد 
ب��ا اين تيم پيش رفته ب��ود با لو رفتن 
م��درك جعل��ی گواهی اش��تغال به 
تحصيلش برای باشگاه، اين فرصت 
طاليی را از دست داد و مجبور شد 
خيلی زودتر از اين كه موعد دوران 
مق��دس س��ربازی اش برس��د قيد 

اصفهان و تيم گيتی پسند را بزند.
داس��تان از اين قرار بوده ك��ه گويا مجتبی 

غياثی كه خيلی عالقه داش��ته به تيم گيتی پسندی ها 
بپيوندد قصد داش��ته با جعل يك گواهی اش��تغال به 
تحصيل، زمان اعزام به خدمت سربازی را كه 18 آبان 

ماه بوده از مس��ئولين باش��گاه مخفی نگه دارد كه سر 
به زنگاه دس��ت اين بازيکن رو می ش��ود و مسئولين 
با هماهنگی فدراسيون قرارداد امضا شده را فسخ می 

كنند.
يکی از مس��ئولين تيم واليبال گيتی پسند در اين باره 
م��ی گويد: زمان اعزام خدمت س��ربازی اين بازيکن 
18آبان اس��ت كه حتی اگر وی اين زمان را به تعويق 
بيندازد زمان بعدی اعزام او فروردين و يا ارديبهشت 
س��ال آينده خواهد بود كه در ص��ورت قهرمانی تيم 
گيتی پس��ند در رقابت های س��وپرليگ و حضور در 
جام باشگاه های آسيا، تيم ما نمی تواند از اين بازيکن 

ب��ه استفاده كند بنابراين تصميم 
اين  با  قرارداد  فس��خ 

بازيکن گرفته شد.
اي��ن ك��ه چط��ور 
اين  ب��ه  بازيکن��ی 
به  اق��دام  راحت��ی 
جعل اس��ناد دولتی 

خ��ود  كن��د  م��ی 
داس��تان مثنوی هفتاد 

م��ن اس��ت ك��ه هنوز 
خود فدراس��يون هم در 

پيگيری اين موضوع 
ب��ه نتايج قابل 

توجهی 

ه  سيد نر
اين  از  ام��ا 
گيتی  باشگاه  كه 
اين  به موق��ع  پس��ند 
متوج��ه  را   تخل��ف 
نوبه  ب��ه  ش��ود  م��ی 
 خ��ود قاب��ل تقدي��ر

 است.

فدراسیون والیبال سقف ندارد
فدراس��يون واليبال ايران كه در ابتدا و با انواع و اقسام 
ش��عارها ادع��ا كرد كه م��ی خواهد همچ��ون فوتبال 
ق��رارداد بازيکنان واليبال را قانونمند و براس��اس يك 
ميزان خاص برنامه ريزی و به باش��گاه ها ابالغ كند؛ 
در ميان��ه راه با قراردادن قوانين خاصی از حجم پولی 
كه قرار اس��ت از حساب باشگاه ها به جيب بازيکنان 

واريز شود حساب بين راهی باز كرده است.
به اين ص��ورت كه فدراس��يون از باش��گاه هايی كه 
تا س��قف 200ميليون با بازيکنان ق��رار داد می بندند 
6درصد سهم می برد كه از اين ميزان دو درصد سهم 
به هيأت های فوتبال استان ها خواهد رسيد و از اين 
مبل��غ به بع��د با افزايش هر 50 ميلي��ون دو درصد به 
س��هم فدراسيون اضافه می ش��ود. همچنين مسئولين 
اين فدراسيون با ذهن خالقانه خود قانون قرارداد دو 
ساله را با ش��رط افزايش حداقل 25درصدی قرارداد 
بازيکنان وضع كرده اند كه باز در اين حالت هم سهم 
قابل توجهی عايد فدراسيون واليبال می شود و از آن 
سو هيچ سقفی برای قراردادها تعيين نمی كنند. يعنی 
هر چقدر ميزان قرارداد بازيکن با باشگاهی باالتر رود 
س��هم فدراسيون نيز افزايش پيدا می كند كه در 

نوع خود جای بحث دارد.
اين موض��وع را هم در 
پرانتز به آن اشاره كنيم 
كه مصطفی كارخانه 
چن��د روز پي��ش 
در گفتگ��و ب��ا 

خبرنگار 
كرده  اعالم  ما 

فس��خ  علت  كه  بود 
قرارداد ما با س��عيد معروف 

اص��رار ما ب��ر رعايت س��قف 
ق��رارداد بوده و چ��ون معروف 
برای تمديد قرارداد س��ال دوم 
توقع افزايش 100درصدی مبلغ 
قراردادش را دارد، نتوانستيم با 
بازيکن به توافق برس��يم  اين 
و م��ا اص��رار داش��تيم كه به 
عم��ل  فدراس��يون  قواني��ن 
كنيم. ) بگرديد دنبال پرتغال 

فروش(
ي��ك منب��ع آگاه در باش��گاه گيتی پس��ند در توضيح 
صحب��ت های كارخان��ه اذعان كرده ك��ه كارخانه در 
هنگام گفتگو شايد هواس��ش نبوده وگرنه فدراسيون 
حداق��ل 25درصد افزايش مبلغ قرارداد را اعالم كرده 
و ب��رای افزايش 100درصدی آن در س��ال دوم هيچ 
منعی وضع نکرده است! ولی چون باشگاه گيتی پسند 
حاضر نبود بيشتر از حداقل قرارداد امضا كند معروف 

را از دست داد.
شنيده ها حاكی از آن است كه معروف بعداز جدايی 
از تيم گيتی پس��ند با مبلغ 700ميليون جذب كاله آمل 
ش��ده كه در صورت صحت اين خبر و با جابه جايی 
اي��ن رقم ه��ا در واليبال، ديگر نبايد ب��ه مبلغ قرارداد 

بازيکنان فوتبال خرده ای گرفت!
علی سجادی مشکلی ندارد

علی س��جادی بازيکن اميد تيم گيتی پسندی ها برای 
همراهی اين تيم در فصل جاری هيچ مش��کلی ندارد 
و گويا با رايزنی هايی كه باش��گاه با فدراسيون داشته 
مشکل سربازی اين بازيکن در حال حاضر مرتفع شده 
اس��ت. به هرترتيب تيم واليبال گيتی پسند با عملکرد 
خوب خودش در بازار داغ نقل و انتقاالت اين رش��ته 
خريده��ای خوب��ی را انجام داد ك��ه اميدواريم با اين 
خريد ها و به دور از حاش��يه ه��ای احتمالی، نماينده 
شايس��ته ای برای اصفهانی ها در ليگ واليبال باش��د. 
گفتنی اس��ت كه دور جديد رقابت های س��وپرليگ 
واليبال ايران با حضور تيم های كاله آمل، ش��هرداری 
ارومي��ه، س��ايپای الب��رز، آلومينيوم المه��دی، بانك 
كش��اورزی، ش��هرداری تبريز، پيش��گامان كوير يزد، 
مناط��ق نفت خيز جنوب، گيتی پس��ند اصفهان، باريج 
اس��انس كاش��ان، كرمان و گنبد برگزار خواهد شد و 

ای حضور تيم پيکان نيز همچنان در  هاله 
از ابهام قرار دارد.

قرارداد 450 میلیونی امیرحسینی!

با آمدن حسينی به جمع سرخپوشان، جمع كهکشانی ها جمع شد

دیدگاه

گزارش

چرخابي:
 در اصفهان ورزشي به نام فوتبال 

وجود ندارد
زاینده رود

حس��ين چرخابی با آن سابقه ورزشی و دوران مربيگری خود در اصفهان و 
س��پاهان نوي��ن دوباره حرف هايی را به زبان آورد كه ح��رف دل اهالی ورزش و 
 به ويژه فوتبال دوس��تان اصفهان اس��ت. اصفهانی كه اگر دو تيم فوتبال سپاهان و 
ذوب آهن را از آن بگيری تيمی ندارد كه آقايان مسئول خود را پشت آن پنهان كنند 

و قيافه های الکی و حق به جانب بگيرند.
همين باشگاه هايی كه هر از چندی بدون پشتوانه و فکر و انديشه ورزشی و برای 
اهداف غير ورزش��ی پا به عرصه وجود می گذارند به طور حتم آينده ای بهتر از 

سرنوشتی كه فوالد نطنز پيدا كرد انتظار آنها را نمی كشد.
س��رمربی س��ابق تيم فوالد نطنز با اشاره به داليل س��قوط اين تيم و انصراف اين 
باشگاه از تيم داري و باشگاه داري اظهار داشت: از هم اكنون مي گويم كارخانجاتي كه 
بدون استفاده از مديران و مشاوران ورزشي وارد بحث فوتبال و ورزش مي شوند، 
نمي توانند نتيجه اي كسب كنند و مطمئن باشيد داماش و استيل آذين هم در آينده به 

سرنوشت فوالد نطنز دچار مي شوند. 
حس��ين چرخابی گفت:  از هم اكنون به مس��ئوالن فوتبال اصفهان هشدار مي دهم 
كه وضعيت فوتبال در اين اس��تان مطلوب نيس��ت چرا كه فوتبال اصفهان منهاي 

ذوب آهن و سپاهان هيچ چيز نيست.
وي ادامه داد: يکي از مش��کالت اصلي باشگاه هاي خصوصي ايران اين است كه 
مديران اين باشگاه ها به حرف اطرافيان خود بيش از اندازه توجه نشان مي دهند و 
بدون استفاده از مشاوران ورزشي به فعاليت مشغول مي شوند؛ مديران فوالد نطنز در 

دوران حضورم در باشگاه به هيچوجه به حرف من گوش نمي كردند. 
سرمربي س��ابق تيم فوالد نطنز اصفهان تصريح كرد: مديران اين باشگاه در حالي 
تمرينات فوالد نطنز را به نطنز منتقل كردند كه ما در اصفهان و در شهرك صفائيه 
نتايج خوبي كس��ب كرده و 18 بازي بدون باخت را در اين ورزش��گاه پشت سر 
گذاشتيم؛ اين در حالي بود كه بنا به آمار هيأت فوتبال، شهرستان نطنز در آن زمان 

يکي از ضعيف ترين شهرهاي استان اصفهان از نظر فوتبالي بود. 
وي اضافه كرد: بايد زنگ خطر را براي مس��ئوالن اس��تان به صدا در آورم چرا كه 
اس��تان اصفهان در حال حاضر چيزي به اس��م فوتبال ندارد زيرا فوتبال ما منهاي 
تيم هاي ذوب آهن و س��پاهان هيچ است و جوانان و اميدهاي ما فوتبالي به معناي 

واقعي ندارند. 
چرخاب��ي گفت: مديران فوالد نطنز غير ورزش��ي بودند و مديريت ورزش را بلد 
نبودند و من زماني كه فهميدم نمي توان به آينده اين تيم اميدي داشت به آنها اعالم 

كردم اين ره كه مي رويد به تركستان است و استعفاي خود را اعالم كردم. 
چرخابی معتقد است فوتبال اصفهان در حال حاضر وضعيت خوبي ندارد و مسائل 
كنوني به فوتبال ما ضربه مي زند، بنابراين اميدوارم كسي براي حل مشکالت كنوني 

اقدام مؤثري انجام دهد.

کمربند خط میانی دو تیم نتیجه بازی را تعیین می کند 
ذوب آهن در پی شکار شاهين 

زاینده رود
با ديدار دو تيم شاهين بوشهر و ذوب آهن اصفهان پرونده هفته هفتم ليگ برتر 
فوتبال كشور بسته خواهد شد. به دليل حضور تيم اصفهانی در رقابت های ليگ 
قهرمانان آسيا، اين بازی امروز در ورزشگاه شهيد بهشتی برگزار می شود. شاگردان 
ابراهيم زاده در ورزشگاه جام جهانی كره جنوبی توانستند با تساوی يك بر يك تيم 
سوون سامسونگ را متوقف كنند و با روحيه ای مضاعف پا به مسابقه با شاگردان 
 حميد درخش��ان خواهند گذاشت. هر چند ذوب آهن جايگاه مطلوبی در جدول 
رده بن��دی لي��گ برتر ندارد و با 9 امتياز رده هفتم را از آن خود كرده اس��ت و در 
صورت پيروزی در بندر بوش��هر، جای س��پاهان را در رده پنجم جدول رده بندی 
خواهد گرفت.  شاهين بوشهر نيز در صورت پيروزی با تفاضل دو گل می تواند 
جايگاه س��پاهان را تصاحب كند. شاهين اكنون با هشت امتياز در جايگاه يازدهم 
تکيه زده است. ذوب آهن در اين مسابقه تنها قاسم حدادی فر را به همراه ندارد. 
 اين بازيکن كه در مس��ابقه تيم ملی ايران مقابل اندونزی آس��يب ديد تا هفته دهم 
نمی تواند ذوب آهن را در ليگ برتر و حتی مسابقه برگشت مقابل سوون سامسونگ 
كره جنوب��ی همراهی كند. حدادی فر به علت گذراندن خدمت س��ربازی از نيم 
فصل دوم بايد در يکی از تيم های ملوان بندر انزلی، فجر سپاسی يا تراكتورسازی 
توپ بزند و ش��ايد به ملوان بندر انزلی نقل مکان كند تا در كنار محس��ن مسلمان 
 بازيکن سابق ذوب آهن بازی كند. به گفته حميد درخشان سرمربی نماينده بوشهر، 
علی انصاريان و امجد شکوه مقام به علت مصدوميت در بازی با ذوب آهن غايب 
هستند كه می تواند فرصت خوبی برای خط هافبك و مهاجمان ذوب آهن باشد. 

در هفته های اخير ماچادوی پرتغالی س��تاره بی چون و چرای ذوبی ها محسوب 
ش��ده اس��ت. اين بازيکن در كنار ايگور كاسترو، اسماعيل فرهادی و حتی محمد 
قاضی می تواند در مس��ابقات امتيازات الزم را برای سفيدپوشان اصفهانی كسب 
كند، هر چند كه به دليل دريافت كارت قرمز در بازی پرسپوليس نمی تواند در اين 
 ديدار حاضر ش��ود. شاهين در ليگ يازدهم بازی های خوبی به نمايش گذاشته و
فرصت های فراوانی برای گلزنی به دس��ت آورده اما مهاجمان اين تيم در به ثمر 
رس��اندن اين موقعيت ها بی دقت بودند. منص��ور تنهايی خطرناك ترين بازيکن 
شاهين محسوب می شود كه تاكنون سه گل به ثمر رسانده است. در كمربند خط 
ميانی ايوان پتروويچ و محسن حميدی بازيکنان مؤثری هستند كه به طور مطلوب 
مهاجمان شاهين را تغذيه می كنند.  ذوبی ها نبايد ضربه ايستگاهی تقديم حريف 
كنند كه پتروويچ اين ضربات را به طور سهمگين به سوی دروازه حريفان شليك 
می كند. بندر بوشهر آب و هوای شرجی دارد و شايد اين آب و هوا حريف اصلی 
شاگردان ابراهيم زاده به حساب آيد. ضمن آن كه قبل از اين ديدار تيم ذوب آهن در 

كره جنوبی حضور داشت كه از نظر جوی با بوشهر متفاوت است. 
ذوب آهن اگر با حداكثر امتياز به اصفهان برگردد، چهارشنبه هفته آينده در ورزشگاه 
فوالدش��هر با روحيه ای مضاعف در دور برگش��ت ليگ قهرمانان آسيا به مصاف 
سوون سامسونگ كره جنوبی می رود. خط ميانی دو تيم شاهين و ذوب آهن بدون 

شك تعيين كننده نتيجه بازی خواهد بود. 

گویا مجتبی غیاثی با جعل یك گواهی 
اشتغال به تحصیل، زمان اعزام به 
خدمت سربازی خود را از مسئولین 

باشگاه مخفی نگه داشته که با آگاهی 
مسئولین باشگاه قرارداد امضا شده 

فسخ می شود



دانشجويان در دانشگاه فني ماساچوست در 
ابداعي جالب دست به ساخت يك المپ 

مي تواند  كه  زده اند  خورشيدي  بطري 
فاقد  خانه  ميليونها  روشني بخش 

برق باشد. 
فناوري  اين  ايسنا،  گزارش  به 

بر  آن  اسم  از  كه  طور  همان 
ليتري  يك  بطري  از  مي آيد، 
مقداري  و  تصفيه شده  آب 
و  آمده  بوجود  سفيدكننده 
خانه هاي  ميان  در  اكنون 
فيليپيني توزيع شده است. 
اين  سازنده  بنياد  هدف 
استفاده  روشنايي،  بطري 
نور  جايگزين  منابع  از 
روشنايي  براي  خورشيد 
ميليون  يك  به  بخشيدن 
سال  تا  كشور  اين  خانه 

2012 است. 
اين  درخشيدن  براي 
در  هايي  سوراخ  بطري، 
سقف فلزي خانه بوجود 
آمده و در هر كدام يك 
كه  طوري  به  بطري 
سقف  از  آن  از  نيمي 
ديده شود، بسته و محکم 

باعث  تميز  آب  مي شود. 

جهات  در  انعکاس  طريق  از  نور  انتشار 
برابر  درخششي  مي تواند  و  شده  مختلف 
ارائه  را  وات   55 برق  يك المپ  با 
رشد  از  نيز  سفيدكننده  ماده  دهد. 
كپك در آن جلوگيري كرده و از 
سال  پنج  تا  المپ ها  اين  رو  اين 

از دوام برخوردارند. 
هاي  المپ  اين  اگرچه 
روز  در  تنها  خورشيدي 
نياز  اما  دارند،  كاربري 
مانيل،  مردم  از  بسياري 
را  شهرها  ديگر  و  فيليپين 
كه خانه ها در آنها با فاصله 
قرار  يکديگر  از  نزديك 
از  خورشيد  نور  و  داشته 
در  و  نشده  داخل  پنجره ها 
هستند،  تاريك  روز  طول 

برآورده مي كند. 
المپ هاي  مزيت هاي  از 
مي توان  خورشيدي  بطري 
به امنيت و پايداري آنها در 
مقايسه با شمع يا اتصاالت 
كرد.  اشاره  برقي  معيوب 
اين المپ  ساخت و نصب 
و  بوده  كم هزينه  نيز  ها 
زمان  در  اجرايي  هزينه 

كاربري ندارد.

می  توانيد مراحل ارزيابی اطالعاتی فرآيند تصميم گيری را شتاب بخشيده 
يا كند كنيد، كارهايی كه با مغز يك موجود زنده نمی توان انجام داد.

شبکه های كامپيوتری امروزی برای پردازش اطالعات به يك پردازنده 
مركزی و حافظه جانبی برای ذخيره اطالعات اوليه و نتايج حاصل از 

پردازش نياز دارند. 
شبکه های  توسط  اساسًا  مغز  در  می رسد  نظر  به  كه  كاری 

كوچك و محلی مشتمل بر نورون ها صورت مي گيرد 
كه وظايف قطعات گوناگون كامپيوتر را همزمان 

انجام می دهند.
دانشمندان اما برای بررسی اسرار مغز 

و رمزگشايی روش های مختلف 
كدگذاری و انتقال داده ها در 
سلول های عصبی، دست به 
ابتکار عمل جالبی زده اند. 

آنها نوع جديدی از 
تراشه های الکترونيکی 

بسيار كوچکی را 
طراحی كرده اند تا شايد 
دانشمندان عصب شناس 
به كمك آن بتوانند راز 
شگرف مغز يعنی نحوه 

همکاری و تعامل شبکه های 
عصبی را برمال سازند.

وقتي مغز انسان هك مي شود
دانشمندان با كمك گرفتن از رياضيات 

پيشرفته و جديدترين تکنيك های مهندسی، 
الکترونيکی  ابزار های  ميکرو  با  را  نورون ها 

دست ساخته خود پيوند زدند تا به كمك اين جاسوس 
بين نورون ها كه  تبادل اطالعات  بتوانند چگونگی  كوچك 

پايه و اساس مغز را تشکيل می دهند، تشخيص دهند. 
عالوه بر اميدواری زيادی كه با ساخت اين ميکرو ابزار الکترونيکی برای 
مطالعه مغز ايجاد شده است، دانشمندان همچنين معتقدند كه اين وسيله 
جديد مهندسی می تواند به ياری داروسازان آينده شتافته و چگونگي يا 

ميزان تأثير داروهای جديد را بر بيماران مشخص كند. 
آنها همچنين اميدوارند كه اين تکنولوژی نوين بتواند در توسعه هوش 
مصنوعی به محققان كمك بسياری كرده و حتی تصور بر اين است كه 
هوش  نويسی  برنامه  روش های  ابزار،  اين  از  شده  استخراج  داده های 

مصنوعی را به طور كامل دگرگون خواهد كرد. 
همچنين می توان اميدوار بود كه صنعت ساخت اندام های مصنوعی نيز 

با بهره گيری از خروجی های اين تحقيق بتوانند بازنگری كلی در ساخت 
اندام مصنوعی هوشمند داشته باشند. 

امروزه شناخت عملکرد عصبی مغز در برابر عوامل محيطی كه برای 
مثال توسط چشم و گوش حس و اندازه گيری می شوند كار ساده ای 
است، اما موضوع اصلی كه ذهن محققان را به خود 
مشغول كرده، دانستن فرآيند 
ژرف ذهنی است كه 
به هنگام فکر 
كردن 
ايجاد 

می شود. 
ن  ا نشمند ا د
با  بتوانند  كه  اميدوارند 
عصبی  سيگنال های  مطالعه 
از راز پردازش  هنگام تفکر، پرده 

اطالعات توسط مغز انسان بردارند.
آنها با تمركز روی بخشی از شبکه عصبی كه وظيفه نقل و انتقال و 
پردازش اطالعات رسيده از چشم و گوش را به عهده دارند، توانستند 
الگوی اوليه خيلی خوبی برای فرآيند فکر كردن انسان به دست آورند. 
و  داوطلبان  چشم  روی  روشن  چراغ  نور  تاباندن  با  آنها  مثال  برای 
ايده های  محرك،  اين  مقابل  در  سلول های عصبی چشم  پاسخ  بررسی 
 جديدی از نحوه انتقال اطالعات در مغز و تجزيه و تحليل آن به دست

آوردند. 
با  كردن،  فکر  همچون  پيچيده ای  فرآيند  به  پی بردن  برای  محققان  اما 
پردازش حجم وسيعی از اطالعات مختلف كه از اندام حسی گوناگون 

به مغز رسيده است، روبه رو می شوند. 
همچنين ترشح هورمون ها و آنزيم های مختلف نيز بر عملکرد اين بخش 
اثر می گذارد و تفکر را به پيچيده ترين مکانيزم شناخته شده بشری تبديل 
يك  درون  به  كردن  نگاه  مثل  پيچيده ای  ساختار  چنين  مطالعه  می كند. 

جعبه تاريك برای يافتن وسيله ای سياهرنگ است. 
مدار ها  اين  از  يك  هر  كه  تشکيل شده  زيادی  بسيار  مدار های  از  مغز 
بنابراين  دارند،  تنگاتنگ  ارتباط  ديگر  مدار های  از  بی شماری  تعداد  با 

پی بردن به عملکرد آن تقريبًا غير ممکن است. 
فعاليت  نحوه  به  پی بردن  برای  تنهايی  به  نورون ها  فعاليت  بررسی 
سيستم ها  از  استفاده  با  محققان  هم اكنون  نيست.  كافی  شبکه  يك 
فعاليت  الگوی  به  توانسته اند  خود  جديد  نانوتکنولوژی  ابزارهای  و 
اجتماعي از نورون ها دست يابند و نحوه همکاری و تعامل گروه های 
زيادی از آنها را در برخورد با يك مشکل و تالششان براي حل آن 

كنند. بررسی 
سلسله مراتب مغز

محققان با الگوبرداری از تکنيك های مهندسی شبکه، شبکه های كوچك 
و بزرگی از نورون ها و سلول های عصبی ساختند. سپس آنها به بررسی 
رفتار اين شبکه های دست ساخته پرداختند و رفتار هايی شگفت آور و 
باورنکردنی كه نظير آن را هيچ گاه در بررسی تك نورون ها نديده بودند، 

مشاهده كردند. 
آنها الگوهای جديدی از فعاليت های عصبی را مشاهده كردند كه قبل از 
آن ناشناخته بود. پژوهشگران كه مشغول مطالعه شبکه های ساخته دست 
خود بودند، مشاهده كردند كه در گره های عصبی يعنی جايی كه تعدادی 
از اعصاب به صورت يك شبکه در آمده اند، تبادل اطالعات و انتخاب 

مسير اطالعاتی از سلسله مراتب خاصی پيروی می كند. 
مدار های مغز مانند شبکه ای متشکل از كد های مختلف كار می كنند و 
می توانند تصوير ساده ای را از آنچه در مغز ذخيره شده است، مشاهده 

كنند.
تصوير  كه حاوی  نگاتيو كوچك  فيلم  يك  به  اين كه شما  مثل  درست 
در  كوچك  عصبی  شبکه های  بيندازيد.  نگاهی  است،  بزرگی  صحنه 
هرشبکه،  ظرفيت  به  توجه  با  ولی  هستند،  مغز  كل  اطالعات  برگيرنده 

اطالعات با وضوح و جزئيات كمتری در آنها نگهداری می شود. 
كوچك  شبکه های  اين  در  هولوگرام  تصاوير  شکل  به  اطالعات  اين 
دست  به  اطالعات  بر هم افزايی  با  الزم  مواقع  در  و  می شوند  ذخيره 
برای  حافظه  از  بخشی  يا  خاطره  يك  كوچك  شبکه  هزاران  از  آمده 
پردازنده  ياری  به  استنتاج  و  تفکر  فرآيند  در  تا  می شود  بازيابی  مغز 
كنند  اعالم  اطمينان  با  می توانند  دانشمندان  بشتابند.  حاال  مغز  اصلی 
كه شبکه كوچکی شامل تنها 40 نورون قادر است به حد كافی لياقت 
اعتماد  قابل  كوچك  شبکه  يك  عنوان  به  تا  باشد  داشته  توانايی  و 
اما اين كه چنين شبکه  برای به خاطر سپاری مورد استفاده قرار گيرد، 
نورونی كوچکی می تواند با ساير شبکه های كوچك و بزرگ مغز نيز 
ارتباط برقرار كند يا نه، پرسشی است كه برای دستيابی به پاسخ آن 

كنيم. پيشه  بايد صبر 

پيدا  ادامه  كجا  تا  آسمان  در  بشر  های  طلبی   جاه 
ارائه  توان  نمی  پاسخی  پرسش  اين  برای  كند؟  می 
كرد. 108 سال پيش برادران رايت نخستين هواپيمای 
جهان را به پرواز درآوردند؛ پروازی كه تنها 12 ثانيه 

طول كشيد و طی آن هواپيما 36 متر را طی كرد.
حاال نسل چندم پس از برادران رايت، ايده اعجاب 
به  رسد  می  نظر  به  كه  كند  می  دنبال  را  برانگيزی 
تبديل خواهد شد: ساخت  واقعيت  به  يقين  احتمال 
از 2/5  را در كمتر  از زمين  نيمی  هوافضاپيمايی كه 

ساعت طی می كند! 
فناوری  اين  برای  كه  است  عنوانی   ZEHST"
حيرت انگيز انتخاب شده است. اين عبارت مخفف 
 Zero Emission Hyper Sonic Transport
با  صوت  مافوق  نقل  و  حمل  سيستم  معنای  به 
امور  كارشناسان  از  بسياری  است.  صفر  آاليندگی 
هوانوردی از اين سيستم حركتی به عنوان اوج تکامل 
صنعت ساخت سيستم های هوافضانوردی در ابتدای 
هزاره سوم ياد می كنند؛ سيستمی كه در نگاه نخست، 
انسان را به ياد افسانه كنکوردها می اندازد، اما حقيقت 
اين است كه ZEHST تلفيقی از عظمت شاتل های 
تازه بازنشسته، سرعت خيره كننده كنکوردها و البته 
نگرش جديد دانشمندان در استفاده از سوخت های 

زيستی است. 
دستاوردهای  ترين  تازه  نمايشگاه  از  هفته  چند  تنها 
نمايشگاه  آن  در  گذرد.  می  هوانوردی  صنعت 
با  و  مقياس  در  اين صنعت  های  تازه  تمامی  تقريبًا 
نمونه اصلی ارائه شدند به جز يك مهمان خبرساز: 
هوافضاپيمای ZEHST كه در قالب يك ماكت چهار 
متری رونمايی شد. اما همين ماكت جذاب، انبوهی 
از بازديدكنندگان مشتاق را به سوی خود جلب كرد. 
ظاهر آن شباهت زيادی به كنکوردهايی دارد كه ديگر 
خبری  ها  آسمان  در  آنها  كركننده  صدای  و  سر  از 
نيست. اين شباهت خيره كننده تا آن حد بوده است 
سازنده  )شركت   EADS فنی  مدير  بوتی،  ژان  كه 
ZEHST( را به واكنش وادار كرده است: اين هواپيما 
يك نمونه از كنکورد نيست، بلکه شبيه آن است اما 
بودن  هوشمند  از  نشان  خوبی  به  خود  شباهت  اين 
ساختار  در  شده  گرفته  كار  به  آيروديناميك  سيستم 

كنکوردها در دهه 60 ميالدی دارد. 
اروپا  هوافضای  شركت  بزرگ،  پروژه  اين  پشت  در 
به سرانجام رسيدن  اما  دارد،  قرار   EADS به موسوم 
پروژه هايی در چنين ابعاد كالنی به تنهايی از عهده يك 
شركت برنمی آيد. در كنار EADS، سازمان هوانوردی 
فرانسه و آزمايشگاه ملی تحقيقات هوافضای اين كشور 
موسوم به ONERA و همچنين گروهی از مهندسان 
ژاپنی نيز حضور دارند كه روی طراحی و ساخت اين 
 ZEHST هوافضاپيما كار می كنند. زمانی كه نمونه اوليه
ساخته شود، يعنی سال1400 خورشيدی، قرار است به 
به  تجاری  مافوق صوت  نقل  و  حمل  سيستم  عنوان 
 كار گرفته شود و با سرعت بيش از چهار ماخ خود، 
فاصله ها را نزديك تر كند. نگاهی به اين سرعت كافی 
است كه دريابيم اين هوافضاپيما برای مسيرهای كوتاه 
كاربردی ندارد، بلکه فراتر از آن و برای مسافت های 
قاره ای در نظر گرفته شده است.  بين  بسيار طوالنی 
برای  كه  ای  گسترده  تبليغات  در   EADS شركت 
ZHEST داشته از عنوان توكيو تا پاريس يا توكيو تا 
و  كرده  استفاده  از 2/5 ساعت  كمتر  در  آنجلس  لس 
اين  پرواز  كنکوردها،  برخالف  كه  است  درحالی  اين 

بر  اندكی  بسيار  نامطلوب  تأثير  جديد  هوافضاپيمای 
محيط زيست خواهد داشت. از اين رو بی دليل نيست 
يك  را  خود  آتی  شاهکار   EADS ارشد  مديران  كه 

سيستم هوانوردی »استاندارد« خطاب می كنند. 
ZHEST مجموعه ای از ابتکارات خالقانه در صنعت 
هوانوردی است، اما برخی از آنها از جمله نوع سوختی 
كه در آن به كار گرفته می شود به عنوان شاخصه هايی 
دنبال  به  پروژه  آيند. مهندسان  به شمار می  برجسته 
از سوخت های  ادعا هستند كه می توان  اين  اثبات 
پاك زيستی كه در اينجا از نوعی جلبك دريايی تهيه 
آينده هواپيماها و هوافضاپيماها  شده است در نسل 
نيز استفاده كرد. در كنار سوخت زيستی، بهره گيری 
از سيستم موتوری الکتريکی به عنوان مکملی هيجان 
ساده  فرمول  يك  اساس  بر  آيد.  می  شمار  به  انگيز 
رياضی می توان پذيرفت كه با كاهش چشمگير زمان 
مسافرت های هوايی امکان جابه جايی شمار بيشتری 
می شود.  فراهم  كنار جهان  و  به گوشه  مسافران  از 
اين همان استراتژی است كه از سوی طراحان پروژه 
مطرح شده و اتفاقًا حاميان زيادی نيز پيدا كرده است. 
آنها چنين نگرشی را رمز توسعه سيستم حمل و نقل 
كه  هواپيمايی  خطوط  البته  دانند.  می  جهان  هوايی 
به جابه جايی مسافران مشغول می شوند،  آينده  در 
يك  به  بايد  عمل  سرعت  از  خورداری  بر  عين  در 
نيز  سخت  و  سفت  محيطی  زيست  تعهدات  سری 
تعهدات  اين  اوليه  مفاهيم  اكنون  هم  باشند.  پايبند 
اروپايی و تحت عنوان نقشه راه  از سوی كميسيون 
»مسير پرواز در سال 2050« طراحی و به كار گرفته 
شده است. در گزارش اخير كميسيون اروپايی اهدافی 
كربنی  آالينده  آنها  مبنای  بر  كه  است  شده  تعريف 
همچون دی اكسيد كربن تا 75 درصد و NOx تا 90 
آلودگی  اين،  از  كند. گذشته  می  پيدا  كاهش  درصد 
صوتی ناشی از پرواز هواپيماها نيز بايد تا 65 درصد 
تعهداتی  چنين  مفاد  آينده،  در  اما  كند.  پيدا  كاهش 
است  زمانی  آن  و  بود  خواهد  تر  سخت  مراتب  به 
امروزی  آالينده  هواپيماهای  برای  جايی  ديگر  كه 
باقی نخواهد ماند. ZHEST از جمله سيستم های 
پروازی است كه پيش بينی می شود جای ايرباس ها 

و بوئينگ های امروزی را خواهد گرفت. 
نکته: ZHEST مجموعه ای از ابتکارات خالقانه در 
از جمله  آنها  از  برخی  كه  است،  صنعت هوانوردی 
نوع سوختی كه در آن به كار گرفته می شود به عنوان 

شاخصه هايی برجسته به شمار می آيند. 
برنامه ريزی طراحی و ساخت ZHEST بر اساس 
زمان بندی دقيقی پيش می رود. در اين جدول زمانی 
اوليه  نمونه  شمسی   1400 سال  پايان  تا  است  قرار 
در  اگر  و  آن  از  پس  شود.  ساخته  هوافضاپيما  اين 
طول سه دهه، اين فناوری جديد از تمامی آزمايش ها 
سربلند بيرون آيد، از سال 1430 شمسی يعنی حدود 
40 سال آينده، به عنوان شاخص ترين سيستم حمل 
استفاده خواهد شد.  نقل هوايی در سراسر جهان  و 
با اين حال اين يك فرآيند ساده نيست و مهندسان 
پروژه نيز بخوبی می دانند با چالش های فنی متعددی 
تولد ها  چالش  اين  كنار  در  بود.  خواهند  رو   روبه 
 پروژه های جديد از سوی رقبای ديگر نيز دور از 

ذهن نخواهد بود. 
از  انباری   ZHEST رانش  پيش   سيستم 
فناوری های قديمی و جديد است. طراحان با تلفيق 
سه نوع موتور، اين وسيله نقليه را از زمين تا مرز فضا 
حركت می دهند. اين هوافضاپيما هنگام بلند شدن از 
باند فرودگاه از يك موتور توربوفن استفاده می كند، 
اما پس از رسيدن هوافضاپيما به ارتفاع مشخصی و 
جايی كه ديگر غلظت اكسيژن هوا برای موتورهای 
رم  به  موسوم  موتورهای  نيست،  مناسب  توربوفن 
هم  باز  را  آن  و  شده  روشن  هوافضاپيما  اين  جت 
توربوفن  موتورهای  از  استفاده  با  برد.  می  باالتر 
 ZHEST جای هيچ گونه تعجبی باقی نمی ماند كه
هنگام برخاستن از باند فرودگاه صدای رعدگونه ای 
همچون كنکوردها ايجاد نخواهد كرد. سرانجام وقتی 
اكسيژن  غلظت  كه  گيرد  می  اوج  آنقدر   ZHEST
ناكافی می شود،  نيز  برای موتورهای رم جت  حتی 
با  و  شده  روشن  هوافضاپيما  اين  راكتی  موتورهای 
تركيب اكسيژن و هيدروژن، درست مثل شاتل های 
فضايی شما را به سرعت افسانه ای چهار ماخ نزديك 

و نزديك تر می كند. 

خلبان  شود،  می  فرود  آماده  هوافضاپيما  اين  وقتی 
مانند  و  كند  می  را خاموش  آن  موشکی  موتورهای 
يك گاليدر به سمت زمين سر می خورد، در ارتفاع 
يك  برای  آن  توربوفن  موتورهای  دوباره  مشخصی 
فرود بی نقص و نرم روشن می شوند. رم جت ها 
فناوری نوينی نيستند، اما تاكنون روی هيچ هواپيمای 
از  مهندسان  اند.  نشده  گرفته  كار  به  مسافربری 
خيره  سرعت  به  دستيابی  برای  جت  رم  موتورهای 
كنند.  می  استفاده  ساعت  بر  كيلومتر   1610 كننده 
گرفته  كار  به   ZHEST در  كه  موتوری   مجموعه 
می شود، می توانند آن را تا ارتفاع 32 كيلومتری باال 
مسافربری  های  جت  كه  است  حالی  در  اين  ببرد. 
 كنونی در نهايت تا ارتفاع 10 كيلومتری از زمين اوج

 می گيرند. جو غليظ زمين تنها تا ارتفاع 20 كيلومتری 
به  اتمسفر  غلظت  آن  از  بعد  و  است  شده  گسترده 
باعث  رقيق  جو  گذارد.  می  كاهش  به  رو   شدت 
در  كمتری  مقاوم  نيروی  با   ZHEST كه  شود  می 
كمتر،  با سوخت  بتواند  و  شده  رو  روبه  برابر خود 

مسافت بيشتری را بپيمايد. 
نتيجه  را   ZHEST توان  می  گوناگون  جهات  از 
انواع كارگيری  به  در  نوين  معماری  كارگيری   به 
 سيستم های پيش رانش معمول عنوان كرد. اين همان 
 EADS عبارتی است كه جن بوتی، رئيس اداره فنی
گويد:  می  وی  كند.  می  بيان  خاصی  جسارت  با 
توجه فاكتورها  از  انبوهی  به   ZHEST ساخت   در 
 می شود. ايمنی از جمله آنهاست. در كنار اين فاكتور 
اساسی تالش كرده ايم تا آالينده های كربنی و سر و 
صدای كركننده ای را كه از هواپيماهای مافوق صوت 
توليد می شود به حداقل برسانيم. در موتور راكتی اين 
هوافضاپيما از تلفيق اكسيژن و هيدروژن استفاده می 
 ZHEST شود. نيروی پيشران توليد شده از اين راكت
را در ارتفاع 32 كيلومتری، جايی كه می توان با اطمينان 
گفت اكسيژنی وجود ندارد، با سرعت مافوق صوت به 
پرواز در می آورد. تركيب دو عنصر اكسيژن و هيدروژن 
تنها به توليد آب منجر می شود و اين يعنی آاليندگی 
صفر. ZHEST هيچ اثر آالينده ای نيز در اتمسفر زمين 
برجای نخواهد گذاشت. علت نيز به طور كامل روشن 
است چون عمده مسير پروازی آن در ارتفاعی فراتر از 
اتمسفر غليظ زمين خواهد بود. اين يك امتياز مثبت 
برای ZHEST در مقابل كنکوردها محسوب می شود 
كه موضوع آلودگی صوتی و انتشار آالينده های محيطی 

در آنها همواره به عنوان يك كابوس مطرح می شد. 
وارد   ZHEST برنامه ساخت  آينده  سال  سه  طی 
سوار  برای  اما  شد،  خواهد  نمونه  ساخت  مراحل 
 40 حدود  بايد  آن  عرشه  بر  عادی  مسافران  شدن 
بر اساس  اگر همه چيز  تازه   سال ديگر صبر كنيم، 
برنامه ريزی های از پيش انجام شده پيش رود. كافی 
است زمانی را تصور كنيد كه در كمتر از دو ساعت 
و نيم از يك سوی سياره زمين به سوی ديگر آن می 
 رسيد در حالی كه دوست تان همچنان در ترافيك
 40 هنوز  تهران  شلوغ  های  خيابان  يا  ها  بزرگراه 
با  شما  باشد  يادتان  است.  نکرده  طی  هم  كيلومتر 
بر  ساعت  در  كيلومتر  هزار  پنج  از  بيش  سرعتی 
ايد.  كرده  زيادی سفر  های  و خشکی  درياها  فراز 
قطعًا در آن روزگار بحث بيماری Jetlag يا به هم 
فوق  سفرهای  اثر  بر  بدن  طبيعی  ساعت  خوردن 
مجالت  و  ها  روزنامه  از  بسياری  يك  تيتر  سريع، 

بود. علمی خواهد 
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 آيا می دانيد اولين راه شوسه و زير سازي 
شده در جهان توسط داريوش ساخته شد.

 آيا می دانيد می توان آب را در يك ليوان 
كاغذی بجوش اورد. )بدون سوختن ليوان(. 

 آيا می دانيد شايد جهان 30 ميليارد سال 
يك  و  برود  بين  از  و  شده  منقبض  ديگر 

جهان ديگر به وجود آيد.
 آيا می دانيد دانشمندان زنبورهايي تربيت 
به  بمب  كشف  در  مي توانند  كه  كرده اند 

انسان كمك كنند.
 آيا می دانيد خميازه از دوره جنيني و 11 

هفته اي هم قابل مشاهده است.
براي دويدن و  انسان  بدن  دانيد  آيا می   

تعقيب شکار ساخته شده است. 
می  عاشق  هم  ها  نهنگ  دانيد  می  آيا   
شوند و در سفر ها با هم آواز دست جمعی 

می خوانند.
اروپا  در  كه  فردي  اولين  دانيد  می  آيا   
بعد  و  بود  ايراني  زن  يك  گرفت  اقامت 

مساله اقامت خارجي ها مطرح شد.
قد   3000 سال  در  انسان  دانيد  می  آيا   
متوسط دو متر و 120 سال عمر و پوست 

قهوه ای خواهد داشت.
نگاه خورشيد  به  وقتی  دانيد  می  آيا   

  می كنيد صحنه هشت دقيقه قبل از آن را مشاهده 
می كنيد.

 آيا می دانيد عقرب ها تنها موجوداتی هستند 

كه اشعه راديو اكتيو تأثيری بر آنها ندارند.
 آيا می دانيد 80 درصد حرف هايی كه در 

طول روز می زنيم باخودمان است.
 آيا می دانيد بيشترين روزنامه در چين به 
چاپ می رسد، روزانه 100 ميليون يا 10 

درصد روزنامه جهان.
بدشان  بوی عسل  از  ها  فيل  دانيد  می  آيا 

می آيد. حتی بوی عسل فيل ها را فراری 
می دهد.

 آيا می دانيد بال زدن يك پروانه زمين را 
هم تکان می دهد.

كبری مار  سم  گرم  يك  دانيد  می  آيا   
می تواند 150 نفر را بکشد.

 آيا می دانيد شمپانزه ها قادرند مقابل آينه 
ميمونها  اما  دهند  تشخيص  را  خود  چهره 

نمی توانند.

از صدای  برای شکار  دانيد وال  آيا می   
و  كند  مي  استفاده  دارد  كه  بلندی  بسيار 

طعمه را فلج يا مي كشد.
دانيد زنبور عسل دو معده دارد  آيا می   
يکی برای جمع آوری عسل و ديگری برای 

هضم غذا.
 آيا می دانيد گربه و سگ پنج نوع گروه 
نوع  انسان چهار  كه  حالی  در  دارند  خون 

گروه خون دارد.
 آيا می دانيد برای فرار از جاذبه زمين به 

سرعت 11 كليومتر در ثانيه نياز است.
 آيا می دانيد نوعي كوسه داراي 3500 دندان 
 مي ب���اشد كه از هيچ يك از آنها استفاده

 نمي كند.
 آيا می دانيد نظير اثرانگشت، اثر زبان هر 

شخص نيز متفاوت است.
 آيا می دانيد اگر اكسيژن هوا بيشتر بود 
حشرات بزرگ تر و يك سنجاقك به اندازه 

يك شاهين می شد.
 آيا می دانيد قوی ترين نيروهای دنيا به 
ترتيب عبارتند از نيروی هسته ای، الکترو 

مغناطيس و نيروی جاذبه.
برای  تابستان  در  گرمی  دانيد  می  آيا   
نزديکی زمين به خورشيد نيست به خاطر 

23/5 درجه كجی زمين است.

آيا می دانيد
دور دنيا در ۵ ساعت

رمزگشايي از كدگذاري اطالعات در مغز

به  قادر  حشره  اين  کرگدنی:  سوسك   
وزن   !! برابر   850 تا  اشيايی  كردن  جابجا 
خود است. الزم به ذكر است كه فيلها قادر 
تا يك چهارم  تنها  اشيايی  به جابجا كردن 

وزن خود هستند.
شاهین مهاجر: اين پرنده در هنگام شکار 
اين  دارد.  آسمان  در  را  سرعت  بيشترين 
پرنده در هنگام شکار در آسمان اوج گرفته 
و سپس با سرعت 322 كيلومتر در ساعت 
به سمت شکار نگون بخت حمله می كند 
شده  ای حساب  اثر ضربه  در  را  شکار  و 
 كه در اثر برخورد ايجاد می شود از پا در 
می آورد! سپس شکار را در هوا گرفته و 

پس از فرود نوش جان می كند.
چیتا، پلنگ: اين گربه استثنايی! سريع ترين 
موجود در روی زمين است كه سرعتش تا 
اين  نيز می رسد.  105 كيلومتر در ساعت 
همين  با  متر   500 تنها  است  قادر  حيوان 

سرعت بدود.

فیل : بنابر تحقيقاتی كه در دانشگاه ميشيگان 
صورت گرفته، فيلها قادر هستند به تنهايی تا 
270 كيلوگرم را جابه جا كنند كه از اين نظر در 

بين حيوانات يك ركورد محسوب می شود
پرستوی شمالی: اين پرنده ركورد استقامت 
سالی كه  طوری  به  دارد  حيوانات  بين   را 
 دو بار، 19300 كيلومتر را در طی مهاجرت 

های خود به مناطق گرمتر طی می كند.

حيوانات با قدرت استثنايی

روشنايي ميليون ها خانه در فيليپين با بطري آب!


