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جزئیات دستگیرى سارق بانک هاى اصفهان

درمان سریع دندان درد بدون دندانپزشکافزایش 500 تومانى قیمت مرغ باالخره  رکورد 50 ساله دماى اهواز شکسته شد؟توضیحات یک منبع مطلع درباره کابینه آینده «فروشنده» چهارمین فیلم برتر سال 2017 سالمتاستاناجتماع فرهنگ

4

3

15

     
2

5

4

7

9000 واحد تولیدى صنعتى 
در اصفهان فعال هستند

چرا داعش توانست به ایران 
حمله کند؟ 

فوالد مبارکه 
به تحقیق و تفحص

 نیاز دارد

خروج ساالنه 600هزار زن
 از بازار کار

حاال از جیبتان هم باید خسارت بدهید!

روایتى از پشت پرده معدوم سازى چندتنى خیار در اصفهانروایتى از پشت پرده معدوم سازى چندتنى خیار در اصفهان
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جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث اعالم شد

جهان نما

برگزارى حج
 با نظر 
شورایعالى 
امنیت ملى
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نایب رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس گفت: 
امسال براى برگزارى مناسک حج از آقاى 
قاضى عسگر نماینده ولى فقیه در سازمان 

حج و رئیس و معاونان سازمان حج و 
زیارت براى حضور در کمیسیون 
دعوت کردیم تا به صورت شفاف 

مسائل را مطرح کنند چون با توجه 
به بروز اتفاقاتى در منطقه احتمال 

ایجاد مشکالتى در حج امسال 
است.

وزیر بهداشت گفت: 50 درصد نسخه هاى پزشکى 
حاوى آنتى بیوتیک است. 

سید حسن قاضى زاده هاشمى در اجالس 
بین المللى بررسى چالش هاى نظام مراقبت 

مقاومت میکروبى اظهار داشت: 20 
درصد از مصرف

 آنتى بیوتیک ها در مراکز 
بهداشتى و درمانى و 80 درصد 
در بخش سرپایى و به صورت ...
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زنگ خطر 
مصرف

 آنتى بیوتیک 
در کشور

  بــــرزاى 
ذوب آهنى
 مى شود؟

بـبب  بـ
ذووذوذوذو

برخى شایعات حکایت از آن دارد که 
بهنام برزاى  در رادار خرید ژنرال براى 
بازى در   ذوب آهن قرار گرفته است. 
جدایى احتمالى وى از جمع آبى ها تا 
حدودى قطعى به نظر مى رسد و 
احتماالً ذوبى ها یکى از مشتریان 
وى خواهند بود.
هرچند این احتمال وجود داشت 
که استقالل بر خالف فصل گذشته 
فعالیت کمترى در نقل و انتقاالت داشته 
باشد اما...

این سارق حرفه اى در سرقت از بانک مسکن شعبه مالصدرا باعث شهادت یک مأمور نیروى انتظامى شده بود  
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اولویت هاى 
شهردارى خمینى شهر 
در دوره پنجم شورا

شهردار خمینى شهر در نشست با خبرنگاران تشریح کرد

 Endpoint Protector
راهکارى حرفه اى براى امنیت اطالعات
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جانشین فرمانده کل سپاه پاســداران با بیان اینکه هر 
کشورى در جهان ضعیف باشد محکوم به شکست است، 
گفت: آمریکایى ها با این همه هیاهو جرأت نمى کنند پاى 

نیروهاى زمینى شان را جایى باز کنند و گسترش دهند.
سردار حسین سالمى افزود: نیروى زمینى سپاه با ایجاد 
زیرساخت هاى اساســى و ماندگار که در آن اراده انسان 
و فناورى ترکیب شــده و جلوه هایى از شــاهکارهاى 
مهندسى رزمى را به نمایش گذاشته اند، مرزها را از نفوذ 

عوامل بیگانه مصون کرده است.
وى با تأکیــد بر اینکه هیچ راهى به جز قدرتمند شــدن 
و قدرتمنــد مانــدن نداریــم، گفت: هر کشــورى در 

جهان ضعیف باشــد محکوم به شکســت است، زمین 
مهمترین عنصر قدرت یک نظام و ملت اســت بنابراین 
باید در زمین مستحکم باشــیم و این دستور کار جدى

 ماست.
سردار ســالمى خاطرنشــان کرد: کارى که نیروهاى 
ســپاه در قصرقند، در کردســتان و صابرین در مجلس 
انجام دادند، شــما در جاى دیگرى از جهان نمى بینید، 
آمریکایى ها بــا این همه هیاهو جــرأت نمى کنند پاى 
نیروهاى زمینى شان را جایى باز کنند و گسترش دهند 
پس باید در حاشیه بمانند، حرف اول را در تحوالت اساسِى 

میدان، نیروى زمینى مى زند.

نایب رئیس کمیســیون فرهنگى مجلس گفت: امسال 
براى برگزارى مناسک حج از آقاى قاضى عسگر نماینده 
ولى فقیه در سازمان حج و رئیس و معاونان سازمان حج و 
زیارت براى حضور در کمیسیون دعوت کردیم تا به صورت 
شفاف مسائل را مطرح کنند چون با توجه به بروز اتفاقاتى 

در منطقه احتمال ایجاد مشکالتى در حج امسال است.
حجت االســالم والمسلمین احمد ســالک افزود: آقاى 
قاضى عســگر روند موضــوع را اینطور بیــان کرد که 
در ابتــدا مخالفت هایــى با برگــزارى مناســک حج
 انجام شــد، مخالفت هایى که منجر به نوشتن نامه اى به 
مقام معظم رهبرى شد و  ایشان دستور دادند این موضوع 

در شــورایعالى امنیت ملى بحث شود. شــورا نیز بعد از 
بحث و بررســى با برگزارى مناســک حج موافقت کرد؛ 
به همین دلیل بعد از موافقت رایزنى با عربســتان شروع 

شد. 
نایب رئیس کمیســیون فرهنگى مجلس درباره اینکه 
با آمدن ولیعهد جدید عربســتان وضعیــت حج به کجا 
خواهد کشــید، گفت: آقایان معتقدند با تغییر حاکمیت 
عربســتان تعهداتى که زیر مجموعه حکومت عربستان 
براى حج دادنــد منافاتى با این مســئله نــدارد ولى باز 
هم در این موضــوع جدید باید شــورایعالى امنیت ملى

 نظر دهد.

آمریکا 
باید در حاشیه بماند

برگزارى حج با نظر 
شورایعالى امنیت ملى

سئوال فرانسوى میرسلیم 
سیدمصطفى میرسلیم در صفحه    عصر ایران|
شــخصى توییتر خود به برگزارى نشست منافقین در 
فرانسه واکنش نشان داد. ترجمه توئیت او که به زبان 
فرانسوى نوشــته شده است عبارت اســت از: «دولت 
فرانسه با حمایت از آدمکش هاى حرفه اى، چه پاسخى 

براى فرانسویان قربانى تروریسم دارد؟»

تعویق در انتخاب شهردار 
  ایسنا| محمد ساالرى عضو منتخب شوراى 
شهر پنجم در تشریح آخرین جزئیات انتخاب گزینه هاى 
شــهردارى تهران که قرار بود در جلســه صبح دیروز 
اعضاى منتخب برگزار شــود، گفت: در جلســه روز 
چهارشنبه(دیروز) منتخبان شوراى پنجم، قرار بود در 
مورد گزینه هاى نهایى شــهردار تهران تصمیم گیرى 
شود اما با توجه به قوت گرفتن آغاز به کار رسمى شوراى 
پنجم در نیمه شــهریور ماه اعــالم گزینه هاى نهایى

 دو هفته به تأخیر افتاد.

سازه را باد برد!
زمان سخنرانى اســتاندار مازندران در    فارس|
مراسم آبگیرى ســد «گلورد» شهرستان نکا، باد سازه 
سایه بان این مراسم را از جاى خود بلند کرد! آنطور که از 
فیلم منتشر شده این حادثه  در فضاى مجازى بر مى آید، 
شدت وزش باد چنان بود که مدعوین و سازمان دهندگان 
مراسم همگى دست اندرکار محکم کردن این سایبان در 

جاى خود مى شوند.

کشف اموال عجیب از کاسپین
  تابناك | الیاس حضرتى در توییتر خود از کشف 
اموال جدیدى از صاحبان کاسپین خبر داد که در میان آن 
عبارت عجیب «دو زن صیغه اى» هم به چشم مى خورد 
که برخى اموال به نام آنها شده بود. نماینده مردم تهران 
در این زمینه در حساب توییتر خود نوشت: اموال جدید 
کشف شده از صاحبان کاسپین:  98 واحد آپارتمان و 75 
باغچه در ماهان کرمان و دو زن صیغه اى که بعضى از 

اموال به اسم آنها شده بود.

«الجزیره» به لندن مى رود
با افزایش تنش در روابط چند کشور    انتخاب |
عربى با قطر، مقامات این کشور طرح جایگزینى را براى 
انتقال شــبکه تلویزیونى «الجزیره» از دوحه به لندن 
تدوین کرده اند. روزنامه «رأى الیوم»مى نویسد: اصل 
این طرح، پخش شــبکه الجزیره از شهر لندن و انتقال 
همه کارکنان آن از جمله مجریــان، گویندگان خبر و
 تهیه کنندگان انگلیسى یا اروپایى تبار به پایتخت انگلیس 
به محض وقوع هر حادثه اى است. مقامات قطرى از این 
بیم دارند که مقر شبکه تلویزیونى الجزیره در دوحه در 
صورت درگیرى نظامى هدف حمله موشکى قرار بگیرد.

افزایش بودجه نیروى قدس 
  تسنیم| رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس 
گفت: طرح افزایش بودجه ســپاه قدس داراى 24 ماده 
است که مقرر شد تا در دســتور کار هفته آینده مجلس 
قرار بگیرد. کاظم جاللى اظهار داشت: در این طرح در 
مجموع دوهزار میلیارد تومان اعتبار جهت افزایش توان 
موشکى و همچنین افزایش فعالیت  هاى عملیاتى نیروى 
قدس به منظور سرکوب تروریسم در منطقه در نظر گرفته 
شده است که سهم هریک از این بخش ها هزار میلیارد 

پیش بینى شده است.

یونسکو علیه اسرائیل
  فارس| یونســکو بــا صــدور قطعنامــه 
جدیدى به اشــغالى بودن قدس رأى داد و اعالم کرد 
رژیم صهیونیســتى هیــچ مالکیتى بر قــدس ندارد. 
یونســکو همچنین در قطعنامه مذکــور ، حفارى هاى 
رژیم صهیونیســتى در قدس را محکوم کرد.  قطعنامه 
مذکور در نشســت یونســکو در شــهر «کراکوف» 
لهستان تصویب شد و کشورهاى فیلیپین، جاماییکا و 

بورکینافاسو به آن رأى منفى دادند.

توئیتر

با وجود انتشار اخبار و اسامی مختلف در مورد کابینه دولت 
یازدهم، یک منبــع مطلع اعالم کرد کــه رئیس جمهور 
با هیچکس صحبتــی در مورد حضور در کابینه نداشــته 
اســت.  وي به انتخاب گفت: طی هفته هــاي اخیر انواع 
کارشناسان و نزدیکان رئیس جمهور پیشنهاداتى را به عنوان 
اعضاي کابینه دولت آینده، به دکتر روحانى داده اند، اما هنوز
 هیچ چیز مشــخص نیســت. این منبع مطلع اضافه کرد: 
روحانى در حــال بررســی پیشــنهادات و قطعى کردن
 اعضاي کابینه است و هیچکس جز شخص رئیس جمهور از 

این تصمیمات مطلع نیست. 
وي با اشاره به اظهارنظر برخی وزرا در مورد ابقاي خودشان 
گفت: رئیس جمهور بــا هیچیــک از وزراي فعلی، حتی 
قوي ترین و محبوب ترین وزراي خود صحبتی نداشــته 
و مصاحبه و مذاکره براي تصــدي وزارتخانه ها را به آینده 

نزدیک موکول کرده است. 
وي ادامه داد: از اواسط هفته آینده، می توان به گزینه هاي 
جدي ترى دست یافت که در شمار کاندیداهاى رئیس جمهور 
براي حضور در کابینه هستند. این منبع مطلع گفت: بنابراین 

نمی توان اخبار روزها و هفته هاي اخیر در مورد کابینه آینده 
را جدى گرفت؛ اما می توان از هفته آتی به طور جدى تر، از 

گزینه هاي احتمالی سخن گفت.
در همین حــال پایگاه اطالع رســانى انتخــاب خبر داد 
که یکی از اعضاي اقتصادي کابینه که دو پســر حاشــیه 
ســاز و فعال ســنگین حوزه هاي مختلف اقتصادي اش
 جنجال ساز شده بودند، طی دیدار با برخی اهالی رسانه که با
 وعده هاي خاصــی همراه بوده، صراحتــاً اعالم کرده که 

«قطعاً» در جایگاه کنونی خود ابقا خواهد شد. 
با این حال و بــا توجه به عدم گفتگــوي رئیس جمهور با 
هیچیــک از اعضاي کابینــه فعلی در مــورد آینده کاري 
خود، به نظر می آید فرد مذکور و برخــی دیگر از اعضاي 
کابینه، به شــدت جایگاه خود را متزلزل می بینند و تالش 
می کنند از طریق فشــار رســانه اي براي رئ یس جمهور 
تصمیم سازي کنند. تالش رسانه اي این اعضاي متزلزل 
کابینه به شکلی ناشــیانه در حمایت از آنان و تالش براي 
سوزاندن رقبایشــان، به وفور در برخی رســانه ها بازتاب 

داشته است. 

آیت ا... علم الهدى در دیدار با مدیران رادیو تلویزیون هاى 
اسالمى به ایراد سخن پرداخت. به گزارش عصر ایران، 
بخش هایى از ســخنان امام جمعه مشهد به شرح زیر 

است:
امروز در جریان هایى که هماهنگ با سلسله فعالیت هاى 
برون مرزى قرار دارند، مسئله کوچکى را نسبت به بنده 
مطرح کردند و آن اینکه عکس سنگ قبر همسر مرا در 
رسانه ها منتشر کردند. آنان گفتند اسم زوجه من عمداً 
روى ســنگ قبر نوشته نشده و این نشــانه تحجر بنده 
است  که اجازه ندادم اسم همسرم را روى سنگ قبرش 
بنویسند! کوچک تر از این مسئله در مورد جهان اسالم، 

جامعه اسالمى و ایرانى ما مســئله اى وجود ندارد اما از 
این حرکت ســازمان یافته جمع کثیرى از رســانه هاى 
یک جریان، متعجب شــدیم. بعد از انتشار این تصویر، 
متوجه شدیم قرارداد ایران با توتال فرانسه منعقدشده و 
پشت پرده قرارداد این است که 25 درصد از نفت و گازى 
که توتال استخراج مى کند، مال ایران و 75 درصد این 
قرارداد به شرکت فرانســوى تعلق دارد. انتشار این خبر 
در مردم ایجاد یک هیجان و فشار عمومى خواهد کرد 
و طبیعى اســت براى اینکه مردم خبــر را نفهمند، باید 
حاشیه اى ایجاد کرد تا مردم متوجه آن نشوند، هیچ چیز 
گیر نیاوردند، عکس سنگ قبر همسر مرا پیدا کردند تا 

با انتشار آن، مردم متوجه مسئله بزرگ تر نشوند و قضیه 
پشت پرده را نفهمند؛ آقایان مسئوالن نیز براى توجیه 
آن گفتند «این قــرارداد مربوط به انتقــال تکنولوژى 
بوده»! آیا مسئله فناورى اســتخراج نفت و گاز مهمتر 
از فناورى هسته اى است؟ براى فناورى هسته اى مان 
این همه ســرمایه گذارى کردیم کــه 75 درصد ثروت 
ملى را مجانى به کشور دیگرى بدهیم؟ براى اکتشاف 
فناورى هسته اى، مردم و دانشمندان کشور ما فعالیت 
کردند و آن را به دســت آوردند، حاال براى اســتخراج 
نفــت و گاز، این همه ثــروت را در اختیــار خارجى ها 

قرار دهیم؟

توضیحات یک منبع مطلع درباره کابینه آینده

آریان طباطبایى پژوهشگر مرکز مطالعات امنیت دانشگاه 
«جورج تاون» در مقاله اى تحلیلى تحت عنوان «داعش 
به ایران ضربه زد» ،که در نشــریه معتبر«فارین افریز» 
منتشر شده اســت، اشــاره مى کند که پس از سه سال 
تالش براى حمله به ایران، داعش در ماه ژوئن گذشته 
موفق شد که حمله اى تروریســتى را در اهداف بسیار 
نمادین و امن در نزدیکى تهران انجام دهد یکى مجلس 
و دیگرى آرامگاه آیت ا...[امــام] خمینى[ره] بنیانگذار 

جمهورى اسالمى ایران. 
به گزارش آفتاب نیوز، این نشــریه به نقل از طباطبایى 
ادامه داد: از تابستان سال 2014 میالدى ایران به دلیل 
حضور داعش در عراق در کشور همسایه مقابله با آن گروه 
را آغاز کرده است اما داعش شکل تازه اى از تروریسم را 
ارائه کرد. ایران همواره حافظ امنیت مرزهایش با عراق 
بوده است. داعش اما به شدت ضد شیعه است و بربریتى 
را از خود نشان داده که در دوران معاصر از کمتر گروه و 

جریان دیگرى دیده شده است.  
طباطبایى در ادامه مى نویسد: در حال حاضر تهدیدات 
تروریستى اصلى از ســوى گروهک هاى جدایى طلبى 
چون جندا... است که در استان سیســتان و بلوچستان 
در مرز ایران با افغانســتان و پاکســتان فعال هستند، 
گروه هایى مانند پژاك کــه در نواحى غربى ایران فعال 
هســتند و  تهدید خارجى نیز عمدتًا از جانب گروه هاى 

افراطى سنى چون القاعده است. 
طباطبایى با اشاره به اینکه براى مقابله با این مشکالت 
دستگاه و نهادهاى اطالعاتى از جمله وزارت اطالعات و 
سپاه تشکیل شدند، مى افزاید: سپاه در این زمینه نقشى 
کلیدى ایفا کرد و با ایجاد نیرویى چریکى و غیر متعارف، 

در مقابله با بازیگران غیر دولتى تجربه کسب کرد. 
پژوهشگر داشنگاه جورج تاون در ادامه مى نویسد: براى 
ایران، داعش کامًال متفاوت از دیگر گروه هاى ســلفى 
ُســنى قبلى بود چرا که قلمرو پیدا کرده بــود، منبع در 
اختیارداشت و موضع قوى ترى در مقایسه با القاعده علیه 

شیعیان داشت و ایران را در فهرست خود قرار داده بود و 
حتى وحشیگرى خود علیه ایران را نیز به نمایش درآورد.

 همزمان با رشد داعش، ایران نیروهاى سپاه قدس را به 
سرعت به سوریه اعزام کرد. ایران در ابتدا تمایلى به بیان 
حضورش در عراق و سوریه نداشت اما با توجه به انعکاس 
اخبار در رسانه هاى بین المللى این موضوع آشکار شد. 
در این میان عکس هایى از ســردار ســلیمانى فرمانده
 ســپاه قدس در عراق و سوریه در اینســتاگرام و سایر

 شــبکه هاى اجتماعى منتشر مى شــد و او تبدیل به 
یک نمــاد شــد. تهــران همچنیــن از ارتباطاتش با 
گروه هاى مختلــف روى زمین در عرصــه میدانى از 
جمله شــبه نظامیان شیعه و کردها اســتفاده کرد. این
 تالش هــا موفقیــت آمیــز بــود و تقریبًا یکســال 
قبــل از حمــالت مــاه گذشــته داعــش در تهران، 
وزارت اطالعــات ایــران از برنامــه خنثــى کــردن 
توطئــه داعــش بــراى حملــه بــه 50 هــدف

 خبر داد. 
طباطبایى در ادامه اشــاره مى کند که حمله داعش در 
تهران نشان مى داد که کاســتى هایى در تالش هاى

 ضد تروریســتى ایران وجود داشــته اند و  در این باره 
مى نویسد: نخست آنکه تهران از «نورى مالکى» نخست 
وزیر عراق حمایت کرد و زمانى که او با سیاست هاى فرقه 
گرایانه خود سنى ها را به حاشیه رانده بود به ایجاد داعش 
به طور غیر مستقیم به جذب سنى هاى خشمگین توسط 

آن گروه کمک کرد. امروز نیز ایران به حمایت از «بشــار 
اسد» در سوریه ادامه مى دهد. این موضوع خشم بخشى از 

سنى ها را در منطقه بر مى انگیزد. 
او در ادامه مى نویسد نکته دوم آنکه ایران در مقابله با داعش 
در عراق قوى تر عمل کرده تا در ســوریه چرا که داعش 
در عراق را یک تهدید بالفعل و قطعى براى قلمرو خود و 
جمعیت ایران مى بیند اما سوریه را به عنوان مکانى مناسب 
براى محدود کردن اعضاى آن گروه تروریســتى در نظر 
مى گیرد. در اینجا ایران روى کمک به اسد و شبه نظامیان 
حامى اش تمرکز کرده است بدون آنکه لزوماً به طور جدى 
به مواضع داعش حمله کند در عین حال این امر باعث شد 
تا داعش مواضعش در ســوریه را حفظ کند. این موضوع 
مى تواند فرصت برنامه ریزى را براى عملیات مشابه حمله 

اخیر داعش در تهران براى آن گروه فراهم آورد.
این پژوهشــگر در ادامه مى نویســد: اکنون با حمالت 
اخیر در تهران مردم ایران داعــش را تهدید بزرگ ترى 
در مقایسه با گذشته مى دانند اکنون نیروهاى سپاه براى 
تأمین امنیت از محبوبیت  بیشــترى برخوردار مى شوند. 
در برابر این وضعیت، ایران اقدامات ضد تروریستى خود 
را در داخل و خارج از آن کشــور تقویت مى کند. از زمان 
حمالت دوقلو در تهران، چندین مظنون دیگر بازداشت 
شده اند و اقدامات ضد تروریســتى علیه گروه موسوم به 
انصار الفرقــان از گروه هــاى افراطى در سیســتان و 
بلوچســتان صورت گرفته و ســپاه نیز با شلیک موشک 
اهداف داعــش در دیرالــزور را هدف قــرار داد. پرتاب 
موشــک ها اقدام قابل توجهى از ســوى ایران بود. این 
اقدامات موشــکى تــوان بازدارندگى ایــران را در برابر 
همســایگان عربى و داعش به طور همزمــان تقویت 
مى کنند. مســلماً ایران نیز در اقدامات ضد تروریســتى 
داراى نقاط ضعفى اســت اما پیشــینه این کشور نشان 
مى دهد همچنــان در مبارزه علیه داعش قوى اســت. 
ایران با تالش علیه داعش در افغانستان، عراق و سوریه

 محبوب تر خواهد شد.

نشریه معتبر «فارین افیرز» مطرح کرد؛

چرا داعش توانست به ایران حمله کند؟ 

رابطه سنگ قبر با پشت پرده قرارداد توتال

  عصر ایران| ســعید جلیلى این روز ها تبدیل به 
پررنگ ترین چهره جریان اصولگرا شــده است. بعد از 
شکست محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهورى 
دوازدهم، جلیلى فعال ترین چهره سیاسى اصولگرایان 
است. او ســخنرانى مى کند، از دولت ســایه مى گوید، 
همچنان از روحانى انتقاد مى کند و تبدیل به سخنگوى 

جریان ساکت اصولگرا شده است. 
ســئوالى که در این میان مطرح مى شــود این است که 
حضور پررنگ ســعید جلیلى در فضاى بعد از انتخابات 

ریاست جمهورى به چه معناست؟ 
دبیر ســابق شــورایعالى امنیت ملى بعد از شکست در 
انتخابات ریاســت جمهورى یازدهم، ســوداى حضور 
در انتخابات ریاســت جمهورى دوازدهم را داشت و تا 
روزهاى قبل از ثبت نام انتخابات ریاســت جمهورى، او 
گزینه جدى نامزدى بود. جلیلى حتى حاضر نشــده بود 
وارد بازى وحدت محافظه کاران شــود. او خود را آماده 

رقابت با روحانى مى کرد. 
دبیر سابق شــورایعالى امنیت ملى در دولت احمدى نژاد 
بر این باور بود که مى تواند به واســطه برجام، روحانى 
را تبدیل به اولین رئیس جمهور چهار ســاله ایران کند. 
او و تیمش به این مى اندیشــیدند که مى توانند به سابقه 
مدیریت پرونده هسته اى ایران از نظر اطالعاتى، روحانى 

را آچمز کنند. 
رســانه ها منتظر خبر آمدن جلیلى به انتخابات بودند که 
او به نفع ابراهیم رئیســى از صحنه کنار کشید و تبدیل 
به دست راست تولیت آســتان امام رضا(ع) در انتخابات 
ریاست جمهورى شــد. نتیجه این ائتالف، شکست در 

برابر روحانى بود. 
بعد از پیروزى حســن روحانى، بســیارى از چهره هاى 
شناخته شده اصولگرا از جمله سید ابراهیم رئیسى روزه 
سکوت گرفتند و تنها ســعید جلیلى است که در صحنه 

حضور دارد. 
جلیلى مى خواهد مهمترین اپوزیســیون روحانى و البته 
اصالح طلبان باشد. جلیلى بر این باور است علت شکست 
اصولگرایان این است که تنها در زمان انتخابات شروع به 
فعالیت مى کنند و در سال هاى قبل از آن تنها نظاره گر 
زمین بازى رقیب هســتند. او در جمع دانشجویان گفته 
بود: «آیا در دنیا فقط یک وظیفه به اسم انتخابات داریم؟ 
تا زمان انتخابات مى شــود احســاس تکلیف مى کنیم. 
وقتى تمام مى شــود مى گوییم تکلیف تمام شده است 
تا انتخابات بعدى! یکى نیست بپرســد اگر تو احساس 
تکلیف مى کردى چه شد؟ با یک روز همه چیز تمام شد 
و رفت؟ تکلیف که فقط این نیست، آن هم اگر فقط من 
حضور داشــته باشــم. اگر نبودم دیگر خداحافظ شما تا 

انتخابات بعدى!» 
جلیلــى مى خواهــد پایه هــاى انتخابــات ریاســت 
جمهورى1400 را از سال 96 بگذارد. او دوست ندارد قرن 
جدید ایرانیان با رئیس جمهور اصالح طلب آغاز شود. به 
خاطر همین تالش مى کند تفکر خود را به نام دولت در 
سایه در میان جامعه به ویژه محافظه کاران جا بیندازد. به 
نظر مى رسد تالش هاى جلیلى براى این است که دیگر 
در سال هاى آینده جریان راستگرا به راحتى او را از صحنه 
کنار بگذارند. به زبان ساده تر مى توان گفت سعید جلیلى 
اولین نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال 1400 است.

سال 1400 براى دبیرسابق شورایعا لى امنیت ملى چگونه آغاز خواهد شد؟

سعید جلیلى اولین نامزد انتخاباتى در قرن جدید

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزارى «آسوشیتدپرس» 
همزمان با روز چهارم جوالى و برگزارى جشــن هاى روز 
استقالل و نیز در حالى که با فرمان اجرایى «دونالدترامپ» 
ورود شهروندان ایرانى تبار به خاك آمریکا ممنوع و محدود 
شده، هزاران شــهروند ایرانى تبار و آمریکایى در حرکتى 
فرهنگى و بزرگ یک تندیس از «منشــور کورش» را به 
عنوان بدلى دیگر از مجسمه آزادى و ترویج فرهنگ مدارا 
و همزیستى در بلوار «ســانتا مونیکا» در شهر لس آنجلس 

آمریکا نصب کردند.   براى ساخت این مجسمه که با مجسمه 
آزادى در نیویورك مقایســه شده است بیش از 2/5میلیون 
دالر از سوى یک میلیون و 150 هزار نفر از بیش از 50 ملیت 
مختلف جهان جمع آورى شده بود. ساخت این مجسمه به 
یک هنرمند طراح بریتانیایى - سریالنکایى به نام «سیسیل 
بالموند» سفارش داده شده بود. این هنرمند این مجسمه را 
طورى طراحى کرده و ساخته است که رنگ آن در طول روز 

نقره اى و در شب طالیى دیده مى شود.

نصب تندیس «منشور کورش» در لس آنجلس
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رئیس ســازمان پزشــکى قانونى کشــور با بیان اینکه 
پرونده هاى قصور پزشــکى در ســال 95 نسبت به سال 
94 رشد داشته است، گفت: جراحى زنان، جراحى عمومى، 
ارتوپدى، دندانپزشکى و پزشک عمومى به ترتیب بیشترین 
میزان پرونده هاى قصور پزشــکى را به خود اختصاص 

مى دهند.
احمد شجاعى درباره موضوع خودکشى و افزایش آن در 
کشور توضیح داد: متأسفانه در کشور ما هم  خودکشى وجود 

دارد اما آمار ما نسبت به بسیارى از کشورها پایین تر است.
وى  با بیان اینکه رسانه ها و فضاى مجازى باید نسبت به 
انعکاس اخبار خودکشى آگاه باشند، گفت: گاهى اوقات ارائه 

آمار خودکشى و نحوه آن اثر سوء  برجا مى گذارد و موجب 
ترغیب برخى از افراد خواهد شد که باید در اطالع رسانى 

دقت ویژه اى صورت گیرد.
وى خاطرنشــان کرد: متأسفانه سال گذشــته آمارى از 
خودکشى و نحوه آن ارائه شد و حتى موجب شد شاهد رشد 
باالى خودکشى در اردیبهشت  ماه سال 95 باشیم که باید 

در نحوه اطالع رسانى دقت شود.
رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور درباره خودکشى هاى 
دسته جمعى نیز اظهار داشــت: متأسفانه خودکشى هاى 
دسته جمعى در کشور ما اتفاق افتاده اما آمار آن بسیار اندك 

است و باید مراقب انعکاس این آسیب اجتماعى باشیم.

وزیر بهداشت گفت: 50 درصد نسخه هاى پزشکى حاوى 
آنتى بیوتیک است. 

سید حسن قاضى زاده هاشــمى در اجالس بین المللى 
بررســى چالش هاى نظام مراقبــت مقاومت میکروبى 
اظهار داشــت: 20 درصد از مصرف آنتى بیوتیک ها در 
مراکز بهداشتى و درمانى و 80 درصد در بخش سرپایى 
و به صورت خود درمانى توسط مردم مصرف مى شود و 
کارشناسان اعتقاد دارند که 50 درصد از آن، غیر ضرورى 
است. وى افزود: در سال هاى گذشته توانسته ایم تعداد 
اقالم دارویى در نســخه ها را از 3/4 به 2/7 قلم کاهش 
دهیم، اما از هر ده دارویى که در نســخه تجویز مى شود 

حداقل یک قلم آنتى بیوتیک است.
وزیر بهداشــت اذعان داشــت: مصرف آنتى بیوتیک 
در کشــور رو بــه فزونى اســت و این زنــگ خطرى 
اســت که باید بــراى آن چاره اندیشــى کــرد، زیرا 
همه در ایــن منطقــه از جهــان در معــرض تهدید

 هستیم.
وى گفت: در حوزه دامپرورى در ســال 2010 حدود 63 
هزار تن آنتى بیوتیک در جهان مصرف شده است. البته در 
ایران، دوستان ما معتقدند که در دفع آفات از آنتى بیوتیک 
استفاده نمى کنند اما همان ســموم شیمیایى، اثرات به 

مراتب نامناسب ترى دارد.

زنگ خطر مصرف
 آنتى بیوتیک در کشور

اطالعات جدید از پرونده هاى 
قصور پزشکى و خودکشى

پیشنهاد جالب به روحانى
غالمعلى افروز اســتاد دانشــگاه تهــران و رئیس 
فدراسیون آســیایى شــوراى جهانى روان درمانى 
در نامه اى سرگشــاده به رئیس جمهور، پیشــنهاد 
ایجاد «وزارت خانــواده» را مطرح کــرد. افروز در 
این نامه نوشــته ایــن وزارتخانه مهــم مى تواند با 
ادغام ســازمان بهزیســتى، حوزه معاونت جوانان

 وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده 
نهاد ریاســت جمهورى، بخشــى از وزارت تعاون،
 کار و رفاه اجتماعى و ســازمان تأمیــن اجتماعى 

تأسیس شود.

کمک میلیاردى موبایلى
ماه مبارك رمضان امسال 60 هزار و 272 نیکوکار 
از طریق ســامانه «780» با اعطاى مبلغى معادل 
15 میلیارد ریــال، یاور ســتاد دیه در امــر آزادى 
زندانیــان جرائم غیرعمد بودند. گفتنى اســت تنها 
در ســال جارى تعداد 73 هــزار و 796 نیکوکار با 
واریز مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان در امر 
خداپســندانه آزادى محکومان غیرعمد مشارکت 

داشتند.

اوضاع بد
 دندان ایرانى ها 

دکتر على اســکندرى زاده دانشــیار دندانپزشکى 
دانشگاه علوم پزشــکى کرمان، گفت: اقداماتى که 
تاکنون براى ارتقاى ســالمت دندان ها در کشــور 
انجام داده ایم، نتوانسته شــاخص هاى پوسیدگى
 را کاهش دهد و در پیشگیرى موفق نبوده ایم و به 
جاى آنکه با افزایش تعداد دندانپزشــکان، شاخص 
هاى پوسیدگى دندان در کشور پایین بیاید باال رفته 
است. روز به روز هم وضعیت بهداشت دهان و دندان 

در کشورمان بدتر مى شود.

چرا اینقدر دانشجو داریم؟!
روزنامه اطالعات در سرمقاله خود نوشت: «دلیل این 
همه گســترش در حوزه آموزش عالى و تحصیالت 
تکمیلى چه بود و چه هســت؟ حال که چند میلیون 
لیسانســیه بیکار داریم، در ســال هایى نه چندان 
دور با چند میلیون فوق لیســانس بیکار چه خواهیم 

کرد؟ » 

دفن سموم غیرقانونى 
پایگاه اطالع رسانى تابناك نوشــت بنا بر اسنادى 
که در اختیار این پایگاه قرار گرفته، در دو شــرکت 
تولیدکننده سم در دو نقطه از استان گلستان، بسیارى 
از انواع سموِم ناکارآمد، به جاى امحا و خنثى سازى، 
در خاك دفن مى شوند. اتفاقى در ابعاد بزرگ که به 
باور برخى کارشناســان، آلودگى خاك و آب هاى 
زیرزمینى در مناطق مجاور این دو شرکت را در پى 

داشته است.

بستنى گاومیش نخورید
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: تهیه 
بستنى سنتى با شیر تازه گاومیش، خطرناك است و 

مى تواند ناقل بیمارى وبا و تب مالت باشد.
 محمد حســین عزیزى اذعان داشــت: مغازه هاى 
بستنى فروشى بین راهى خریدارى شیرهاى محلى 
تازه گاومیش مشــتریان بســیارى را به خود جذب 
کرده اند و به مردم توصیه مى شــود از خوردن این 

بستنى ها جداً پرهیز کنند.

رشوه 15 میلیونى یک گدا
حمیــد مالنــورى فرمانــدار رفســنجان به طرح 
جمع آورى متکدیان در رفسنجان اشاره کرد و گفت: 
یکى از متکدیانى که روز دوشــنبه  دستگیر شد به 
مأموران پیشنهاد 15 میلیون تومان رشوه داده است 

تا او را رها کنند.

چرك نویس

پلیس راهور نیروى انتظامى با تشــریح جزئیات قانون 
جدید بیمه شــخص ثالث، اعالم کرد: قانون جدید بیمه 
شخص ثالث که در 66 ماده تنظیم شــده، از 29 خرداد 

ماه براى همه شرکت هاى بیمه الزم االجرا شده است.
پلیــس راهور ناجــا اعالم کــرد: تخفیــف مربوط به 
بیمه گذارانى که خسارت نداشــته اند همچنان به قوت 
خود باقى اســت و در قانون جدید لغو نشده است و افراد 
مى توانند در زمان فروش خــودرو، تخفیفات مربوط به 
بیمه را براى خود حفظ کنند یا حتى آن را به وابســتگان 

خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.
براساس این گزارش، منتفى شدن دریافت الحاقیه بیمه 
شخص ثالث درآغاز هر  ســال آن هم به دلیل افزایش 
نرخ دیه از دیگر ویژگى هاى این قانون اســت و دغدغه 

بیمه گذاران با شیوه جدید رفع مى شود.
در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش 
بیمه نیز به صورت خودکار افزایش مى یابد و خسارات به 
زیان دیدگان بر مبناى دیه سال جدید پرداخت مى شود به 

نحوى که نیازى به دریافت الحاقیه نیست.
از این پس نرخ بیمه براى اشــخاص به صورت یکسان 
محاسبه نمى شــود بلکه عواملى چون سابقه رانندگى 
پرخطر، نمرات منفى ثبت شــده در سیستم راهنمایى و 
رانندگى و حوادثى که راننده مســبب آن بوده، در تعیین 

نرخ بیمه اثرگذار است.
همچنین در قانون پیش بینى شــده اســت که نیروى 
انتظامى سوابق نمرات منفى رانندگان را بر مبناى شماره 
پالك خودروى دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا 

متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.
در تصادفات کمتر از 63 میلیون ریال بدون اخذ کروکى 
و گزارش پلیس خســارت ها به زیان دیدگان پرداخت
 مى شــود و در قانون جدید نیز این شــیوه به قوت خود

 باقى است. راننده نیز همانند سرنشــین خودرو از بیمه 
خســارت دریافت مى کند و از این رو بیمه حادثه براى 
رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینى شده است. در قانون 

جدید مسبب حادثه نیز مى تواند براى تعیین درصد جرح 
به پزشکى قانونى مراجعه کند.

شــرکت هاى بیمه از اخذ رضایت از زیــان دیدگان و 
پرداخت خســارت کمتر به آنها  ممنوع شده اند. از دیگر 
مزایاى این قانون مشارکت مســبب حادثه در پرداخت 
خســارت به زیان دیدگان اســت، به این ترتیب که اگر 
فردى بخاطر تخلف از قوانین راهنمایى و رانندگى مسبب 
حادثه اى بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت 
شد، بخشى از خسارت را باید بپردازد. در این شیوه بیمه گر 

خسارت هاى وارده به زیان دیدگان را پرداخت مى کند 
اما مى تواند به تناســب درصدى از خسارات را از مسبب 

حادثه اخذ کند.
برابرى دیه زن و مرد در تصادفات رانندگى در قانون قبل 
نیز وجود داشت و اعمال مى شد که در قانون جدید نیز به 
قوت خود باقى است. اگر مدارك پرونده کامل و میزان 
خسارت بدنى به موجب حکم دادگاه قطعى شده باشد، 
بیمه گر درصورت تأخیر در پرداخت خسارت به ازاى هر 

روز نیم در هزار بابت تأخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه 
افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد 

بیمه گر ده برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.
اگرخســارت وارده ناشــى از نقص راه یا نبودن عالیم 
رانندگى و یا نقص وســیله نقلیه باشــد، شرکت بیمه 
مى تواند پس از پرداخت خســارت به زیان دیده، نسبت 
به بازیافت خسارت نســبت به درجه تقصیر که همه آن 
در حکم دادگاه مشخص مى شــود، به مسببان ذیربط 

مراجعه کند.

در روزهاى گذشــته اخبارى مبنى بر افزایش بى سابقه 
دماى شهر اهواز در رسانه هاى داخلى و برخى رسانه هاى 
خارجى منتشــر شــد و هفته پیش هم کورش بهادرى 
مدیرکل هواشناسى استان خوزستان از دماى 54 درجه اى 
دما در روز پنج شــنبه (8 تیرماه) خبــر داد و این  دما را 

بى سابقه دانست.
ادعاى تجربه دماى بى سابقه اهواز موجبات نگرانى هاى 
شهروندان این شــهر را فراهم کرد. شاهرخ فاتح رئیس 
مرکز ملــى خشکســالى و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسى کشــور در این باره اظهار داشت: در روزهاى 
گذشته دماى استان خوزســتان به  ویژه اهواز افزایش 
یافته اما این افزایش در حدى نبوده که ادعا شود دماى 
این شــهر از رکوردهاى گذشــته خود فراتر رفته است.  
اگرچه عدد 53/7درجه براى روز هشــتم تیر بسیار باال 
تلقى مى شود ولى اطالعات آمارى ایستگاه هواشناسى 
اهواز در طول تاریخ حاکى از وقوع دماهاى باالتر از این 

هم هست؛ به طورى که با جســتجوى در آمارها متوجه 
مى شویم که در 23 و 24 تیرماه ســال 1346 ایستگاه 
هواشناســى اهواز دماى 54درجه سلســیوس را ثبت 

کرده است.  
این کارشناس سازمان هواشناسى تأکید مى کند: تردیدى 
در زمینه باال بــودن دماى اهواز در این مقطع ســال و 
دشوارى هاى ناشــى از آن وجود ندارد اما آنچه محور و 
محل توجه است این است که طرح این موضوع که امسال 
اتفاق بى سابقه و خارق العاده اى در اهواز به وقوع پیوسته 
و تاکنون دمایى تا این حد به ثبت نرســیده است، دقیق 
نیست. وى گفت: از ابتداى خرداد امسال در اکثر روزها 
دماى اهواز از میانگین بلند مدت خود کمتر بوده و تنها در 
سه چهار روز از آن پیشى گرفته است، بنابر این، شرایط 
دمایى این روزهاى اهواز نظیر همه مناطق کشور شرایط 

طبیعِى تابستانه آن تلقى مى شود.
فاتح با اشــاره به پیش بینى هاى فصلى ارائه شده اظهار 

داشت : آخرین نسخه از پیش بینى فصلى که در ابتداى 
تیرماه براى کل کشوراعالم شده است نشان مى دهد که 
طى سه ماه تیر، مرداد و شهریور بیشتر مناطق کشور از 
جمله خوزستان حدود نیم تا 1/5 درجه سلسیوس گرم تر 

از شرایط طبیعى مورد انتظار خواهند بود.

معــاون پیشــگیرى هاى وضعى معاونــت اجتماعى و 
پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه مى گوید پراید، سمند، 
پژو، نیسان و پیکان، پنج خودرویى هستند که 95 درصد 

سرقت ها را به خود اختصاص داده اند.
علیرضا ســاورى در جمع خبرنگاران دربــاره اقدامات 
معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه 
براى پیشگیرى از وقوع سرقت خودرو و کاهش این جرم، 
به نصب ردیاب روى خودرو هایى که داراى بیشترین آمار 
سرقت هستند اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سال 
گذشته بین 80تا 85 هزار فقره سرقت خودرو در کشور 
انجام شــده که گســتردگى وقوع این جرم را در کشور
 نشان مى دهد، مشخص شد که 85درصد خودروهاى 
سرقتى متعلق به خوروهاى ســال هاى 85 و قبل از آن 

است که از ضریب ایمنى کمتر برخوردار هستند.
ســاورى تصریح کرد: از طریق تعیین نوع خودروهایى 
که بیشترین سرقت روى آنها انجام مى شود، تعیین شد 
که پنج دسته از خودروها 95 درصد سرقت ها را به خود 
اختصاص داده اند که شــامل پراید، سمند، پژو، نیسان و 

پیکان مى شود.
وى گفت: ما در نظر داریم به منظور کاهش سرقت این 
دسته از خودروها در مرحله اول نسبت به نصب ردیاب بر 
500 هزار خودرو در 9 الى 11 استان که داراى بیشترین 
آمار سرقت هستند اقدام کنیم و امیدواریم با اجراى این 

طرح شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم. در این راستا ما با 
هفت شرکت متخصص وارد مذاکره شدیم و قرار است از 
بین آنها سه شرکت را در 9 الى 11 استان حمایت معنوى 
کنیم تا اقدامات الزم براى نصب ردیاب روى پنج دسته 

خودرو را انجام دهند.
ســاورى با بیان اینکه هزینه نصب ردیاب  400 تا  600 
هزار تومان از سوى شرکت ها ارزیابى شده است گفت: 
با اقداماتى که انجام دادیم قرار شــد با دریافت 80 هزار 
تومان از سوى مشترى نســبت به نصب ردیاب بر روى 
خودروهاى پر سرقت اقدام کنیم . این ردیاب در 20 نقطه 
خودرو نصب مى شود و با توجه به اینکه در سرقت زمان 
مهم اســت ســارقان نمى توانند تمام این نقاط را از کار 

بیاندازند.
معاون پیشــگیرى هاى وضعى معاونــت اجتماعى و 
پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این دستگاه 
به گونه اى طراحى شــده اســت که اگر ســارق باترى 
خودرو را هم از کار بیاندازد تا ســه ســاعت به وســیله 
باترى پشــتیبان مى تواند کار کند و بــه محض جابه 
جایى خودرو ردیاب پیامکى به راننده ارســال مى کند و 
مى تواند مکان خودرو را با ضریب خطاى 10 متر نشان 

دهد.
به گفته ساورى نصب این ردیاب روى خودرو ها از انتهاى 

تیر ماه انجام مى شود.

جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث اعالم شد

حاال از جیبتان هم باید خسارت بدهید!

باالخره نام 5 خودروى داراى بیشترین سرقت اعالم شد
باالخره  رکورد 50 ساله دماى اهواز شکسته شد؟پراید، سمند، پژو، نیسان و پیکان

مدیرکل حوزه ریاست ســازمان پزشکى قانونى کشور 
گفت: مصرف تریاك با سرب در سال گذشته جان برخى 

از افراد مصرف کننده را گرفته است.
محمدرضا قدیرزاده درباره علت فوتى هاى مصرف مواد 
مخدر و روانگردان در سال 95 اظهار داشت: تمام آمار 
جانباختگان مواد مخدر و روانگردان به ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر و دستگاه هاى ذیربط اعالم مى شود و اکثر 
افراد فوت شــده در این رابطه در منــزل جان خود را از 

دست داده اند.
قدیرزاده درباره مصرف کنندگانى کــه براثر تریاك با 
ســرب جان خود را از دســت داده اند خاطرنشان کرد:  
اکثر کســانى که ســال گذشــته  تریاك را به صورت 
خوراکى مصرف کردند به این مشــکل گرفتار شــدند 
که 50 مورد فوتــى براثــر تریاك با ســرب گزارش

 شده است.
مدیرکل حوزه ریاست ســازمان پزشکى قانونى با بیان 

اینکه تعدادى فوتى هاى بر اثر مواد مخدر و روانگردان 
افزایش یافته توضیح داد: در گذشــته نیــز فقط تعداد 
مصرف کنندگان مواد مخدر مطرح بوده اما در سال هاى 
اخیر مصرف کنندگان روانگردان ها به آن اضافه شدند.

وى تصریح کرد: در حال حاضر الگــوى مصرف مواد 
مخدر به سمت تریاك ، گل و مشتقات حشیش تغییر پیدا 
کرده و یکى از مهمترین دالیل فوت در این حوزه نیز به 

سوء مصرف بازمى گردد.

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیســتى از رشد 
50 درصدى فرزندخواندگى در کشور طى سه سال گذشته 
خبر داد و گفت: کودکان شیرخوار به ویژه شیرخواران دختر 
بیشــترین انتخاب در فرزندخواندگى است. محمد نفریه با 
اعالم این خبر افزود: ســاالنه هزار و 400 کودك از سوى 
بهزیستى به فرزندخواندگى سپرده مى شود که از سال 92 تا 
پایان 96 نزدیک به 50 درصد با رشد فرزندخواندگى مواجه 

هســتیم. وى ادامه داد: تقاضا براى فرزندخواندگى از بین 
کودکان شیرخوار و به ویژه شیرخواران دختر بیشتر است، 
البته انتخاب فرزند به اختیار خود خانواده هاست و برخى حتى 

کودکان معلول را نیز به فرزندخواندگى پذیرفته اند.
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیســتى کشور با 
یادآورى تصویب قانونى مبنى بر اختیار دختران مجرد باالى 
30 سال براى پذیرش کودك، اضافه کرد: این قانون در همه 

جاى کشور استقبال شده و متقاضى نیز داشته است.
نفریه تأکید کرد: عالوه بر این قوانینى مصوب شده که پدر و 
مادرى که فرزند دارند نیز مى توانند فرزندخوانده داشته باشند 
و تمامى این اقدامات با هدف حمایت از کودکان بى سرپرست 
است. البته دیدگاه فرزندخواندگى نیازمند تغییر است و باید به 
کودکان با سنین باال و کودکان معلول نیز در فرزندخواندگى 

توجه شود.

فرزندخواندگى در کشور افزایش پیدا کرده است
استقبال دختران مجرد از مادرخوانده شدن!

مرگ 50 معتاد با تریاك آغشته به سرب

کنکور یا همان آزمون سراسرى در حالى امروز و فردا برگزار 
مى شود که 47 ســال از برگزارى آن در کشور مى گذرد اما 
این سد همچنان پابرجاست و تنها رنگ صندلى دانشگاه ها 
تغییر کرده و بازهم باید براى دکتر و مهندس شدن، با یک 
میلیون نفر رقابت کرد. در ســال هاى اخیر به دلیل کاهش 
تعداد دانش آموزان، تعداد داوطلبان کنکور نیز کاهش داشت 
اما امسال رشدى حدود 7/5درصد در تعداد داوطلبان کنکور 
سال 96 نسبت به داوطلبان سال هاى گذشته شاهد هستیم. 
آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسرى سال 96 با 
تعداد 930 هزار و 208 داوطلب نسبت به آمار سال 95 معادل 

7/5درصد بیشتر است.
در سال هاى اخیر تعداد دختران داوطلب کنکور سراسرى 
از پسران پیشــى گرفته اما در گروه هاى آزمایشى مختلف 
وضعیت متفاوتى حاکم است. در آزمون سراسرى سال 96 
پسران در گروه علوم ریاضى و فنى و دختران در سایر گروه ها 
از جمله علوم انسانى، علوم تجربى، هنر و زبان هاى خارجى 

پیشتاز هستند.
اما سد کنکور همچنان پابرجاست و تنها در این میان رنگ 
و روى صندلى هاى دانشــگاه ها تغییر کرده است. رقابت 
همچنان براى دکتر شدن در میان تجربى ها و مهندس شدن 

در میان ریاضى ها برقرار است.
با وجود تغییرات قانونى که هر ســاله درباره کنکور مطرح

 مى شود و هر از چندى بحث حذف و تغییر آن مطرح مى شود 
اما کنکور حذف شدنى نیست چرا که رقابت اصلى میان دانش 
آموزانى که مى خواهند بهترین باشند و در بهترین دانشگاه 
ها و رشته ها تحصیل کنند به اندازه یک رتبه و نمره برقرار 
است و چه بسا هنوز قرار گرفتن در میان نفرات اول، آرزوى 

این روزهاى بسیارى از سختکوشان است.
47 دوره آزمون سراســرى در روزهاى گرم بهار و تابستان 
برگزار شده و با اینکه در این ســال ها با فراز و نشیب هاى 
زیادى مواجه شده است اما همچنان سرنوشت یک میلیون 
نفر با چهارخانه هاى صورتى که باید با مداد سیاه شوند، تعیین 
مى شود.با وجود اینکه مسئوالن آموزش عالى و کارشناسان 
بارها تأکید کرده اند که کنکور همه چیز نیست، هنوز براى 
بسیارى آنقدر قبولى در کنکور مهم است که به بهاى جانشان 

تمام مى شود!

صف پشت کنکور
 هنوز شلوغ است
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ورود وزیر فرهنگ و گردشگرى 
آذربایجان به اصفهان

وزیـر فرهنـگ و گردشـگرى آذربایجان دیـروز به 
همراه 60 نفر از هنرمندان برجسـته این کشـور وارد 

اصفهان شد.
«ابوالفضل قارایف» که به همراه هیئتى متشـکل از 
60 نفر از هنرمندان برجسته این کشور به مدت شش 
روز به منظـور برگـزارى هفته فرهنگـى آذربایجان  
در کشـورمان، حضـور دارد در سـفر بـه اصفهـان

 قـرار اسـت از اماکـن تاریخـى و مذهبى این شـهر 
بازدید کند.

3 روستاى فریدن از 
مدار آبرسانى سیار، خارج شد
مدیر شـرکت آب و فاضالب روستایى فریدن گفت: 
سـال گذشـته سـه شـهر و روسـتاى فریدن از مدار 

آبرسانى سیار خارج شدند.
عباس رحیمى اظهار داشت: آب و فاضالب روستایى 
شهرسـتان فریدن با دارا بودن 270 کیلومتر شـبکه 
توزیع و خـط انتقـال، 31 بـاب مخزن ذخیـره و 35 
ایسـتگاه پمپاژ فعال بـه 9 هزار مشـترك و 30 هزار 
جمعیت  در 28 روسـتا خدمات رسـانى مى کند. وى 
افزود: در حـال حاضر به دلیل کمبـود آب و تغییرات 
کیفى آب به 9 روسـتا با جمعیت شـش هـزار و 462 
نفر نفر به مقدار 100 هزار لیتر  در روز آبرسـانى سیار 

انجام مى شود.

مهاجرت معکوس در آران با 
اجراى طرح هاى بیابان زدایى 
فرماندار آران و بیدگل گفت: اجراى طرح هاى بیابان 
زدایى در این شهرستان موجب افزایش جمعیت و در 

نتیجه مهاجرت معکوس شده است.
 ابوالفضل معینى نژاد، وسـعت آران و بیدگل را 600 
هزار هکتار برشـمرد و افزود: از این مقدار وسعت که 
بیشـتر آن منطقه هاى بیابانى و کویرى است ، 106 
هزار هکتار کانون فرسایش بادى و 110 هزار هکتار 

نوار ریگ بلند قرار دارد. 

راه اندازى تاکسى گردشگرى 
در کاشان 

مسـئول واحـد گردشـگرى اداره میـراث فرهنگى، 
صنایع دسـتى و گردشـگرى شهرسـتان کاشـان از 
راه انـدازى تاکسـى گردشـگرى در قالـب شـرکت 
گردشگرى حمل و نقل گردشگرى در این شهرستان 

خبر داد.
حجـت ا... ناصحـى پـور لـزوم تشـدید اقـدام هاى 
پیشگیرانه در راستاى تأمین امنیت بیشتر میهمانان 
خارجى با همکارى فرماندارى کاشـان، شـهردارى 
و تاکسـیرانى کاشـان را از جملـه هـدف هـاى

 راه انـدازى تاکسـى گردشـگرى در این شـهر بیان 
کرد. 

وى افزود: هم اکنون 53 مؤسسه گردشگرى در قالب 
هتل، هتل سنتى، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، دفترها 
و شـرکت هـاى خدمـات مسـافرتى و جهانگـردى 
و مجتمـع هاى گردشـگرى در شهرسـتان کاشـان 

فعالیت مى کنند.

مرمت 1500 کیلومتر از 
ایل راه هاى عشایرى استان 

ایل راه هاى عشـایرى اسـتان اصفهان بـراى کوچ 
بهاره عشـایر به مناطق ییالقى بازگشـایى و مرمت 

شد.
مدیـر اداره عمـران اداره کل امـور عشایراسـتان 
اصفهان گفت: مرمت ایل راه هاى عشـایرى استان
کـه بـود  شـده  آغـاز  اردیبهشـت  نیمـه  از 
به تازگى  بـراى تردد عشـایر بازگشـایى  و تیغ زنى 

شده است. 
منصور بهمنى افزود:براى اجراى این طرح  در حدود 
1500کیلومتر مسیر هاى کوچ با بیش از  دو میلیارد 

ریال هزینه مرمت و بازسازى شد.

مدیر عامل آبفاى روســتایى اســتان اصفهان گفت: از 
ابتداى ســال جارى تا پایان خرداد ماه، 273 روســتاى 
استان اصفهان از آبرسانى سیار استفاده کردند، در برخى 
مناطق روســتایى تانکر ثابت براى تأمین آب شرب با 

کنترل بهداشتى در نظر گرفته شده است.
محمد حسین قرائتى اظهار داشــت: با توجه به استقرار 
خشکسالى در کشور این مسئله استان اصفهان را نیز در 
برگرفته است.وى با بیان اینکه آبفاى روستایى استان در 
راستاى عبور از تنش آب در فصل تابستان  در سه بخش 
تأمین، توزیع و مصرف برنامه ریزى کرده اســت، افزود: 
براى تمام شهرستان ها نیز برنامه خاص خودشان را ابالغ 

کردیم.مدیرعامل آبفاى روستایى استان اصفهان گفت: 
در سال هاى اخیر در اثر خشکسالى منابع آبى از دست رفته 
اســت، اما با وجود اینکه منابعى را نیز جایگزین کردیم 
همچنان کمبود آب وجود دارد که به طور سیار آبرسانى 

انجام مى شود.
قرائتى با بیان اینکه جریان تنش آبى در اســتان وجود 
دارد، تصریح کرد: در این زمینه اعتباراتى در استان  است 
که باید به آبفاى استان تخصیص داده شود تا جوابگوى 

روستاهاى استان در زمینه جبران کمبود آب باشیم.
وى تأکید کرد: در آبرسانى هاى سیار هیچگونه مشکل 

بهداشتى وجود ندارد.

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: تا پایان سال 97 
تمام خانواده هایى که داراى حداقل دو فرزند معلول هستند، 
داراى مسکن مى شوند اما باید توجه داشت، خانوارهایى داراى 
مسکن مى شوند که فرزندان معلول آنها متأهل نشده و منزل 

جداگانه اى نداشته باشند.
سعید صادقى تصریح کرد: مقرر شــده تا براى خانواده هاى 
داراى حداقل دو معلول مبلغ 30 میلیون تومان بابت مسکن 
پرداخت شــود.وى افزود: 15 میلیون تومان توســط بنیاد 
مستضعفان، ده میلیون تومان توسط بهزیستى، پنج میلیون 
تومان انجمن خیرین مسکن ســاز و دو میلیون تومان بنیاد 
مسکن به طور بالعوض در اختیار خانواده هاى داراى حداقل 

دو معلول قرار مى دهند. صادقى بیان کرد: در روستاها مبلغى 
که از طرف این ارگان ها به خانواده هــاى داراى حداقل دو 
فرزند معلول تعلق مى گیرد، هزینه اى بالغ  بر 15 میلیون تومان 
است.مدیرکل بهزیستى استان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
استان اصفهان در سال 95 طبق بررسى هاى صورت گرفته 
548 خانوار داراى حداقل دو فرزند معلول در شهرهاى استان 
اصفهان و 103 هزار خانوار روستایى هم در استان اصفهان 
وجود دارد.وى اظهارداشــت: با حمایت خوب اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان توانستیم بسیارى از خانوارهاى 
داراى حداقل دو فرزنــد معلول را در مناطق فوالدشــهر، 

بهارستان، گلدیس و شاهین شهر صاحب مسکن کنیم.

آبرسانى سیار به
 273روستاى استان اصفهان

صاحبخانه شدن خانواده هاى 
داراى 2 معلول تا سال آینده

مدیــرکل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: با هرگونه نقاشى 
و یادگارى نویسى روى آثار تاریخى و بافت قدیمى 

برخورد جدى و قانونى مى شود.
به دنبال نقاشــى افرادى با عنوان گروه هنرى در 
بافت فرسوده محله سنگتراشان اصفهان، فریدون 
اللهیارى افزود: گرچه مکان یاد شده ارزش تاریخى 
نداشته و بافت فرســوده محسوب مى شود اما این 
اقدام، ما را بر آن داشــت که از تداوم چنین کارها 
و احتمال سرایت آن به ســایر بافت هاى ارزشمند 

پیشگیرى کنیم.
وى افزود: به همین منظور یگان حفاظت از میراث 
فرهنگى ضمن تذکر به گروه یادشــده، موضوع را 
پیگیرى و با شهردارى هماهنگى الزم و پیشگیرانه 

را انجام داد.
اللهیارى تصریح کرد: گرچه یادگارى نویســى در 
بناهاى تاریخى در اصفهان به شدت کاهش یافته و 
اکنون کمتر مشاهده مى شود اما برخى موارد نادر که 
ناشى از نا آگاهى افراد در زمینه اهمیت آثار تاریخى 

و بافت هاى قدیمى است را شاهد هستیم.
این مقام مســئول تأکید کرد: بــه منظور کاهش 
یادگار نویســى در بناهاى تاریخى دادن هشدار و 
تذکر به متخلفان الزم و کار فرهنگى در این زمینه 

ضرورى است.
بنا بــه اعــالم اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان، نیروهاى یگان حفاظــت این اداره کل، 
دوره هاى آموزشى الزم را زیر نظر دستگاه قضائى 
فراگرفته و به عنوان رابط قضائى به رصد و پایش 
بناهاى تاریخى اصفهان مى پردازند و با مرتکبان 

برخورد مى کنند.

ســد کوچرى 14 سال پشــت ســد کمبود اعتبارات و 
نیز مراحــل اجرایى بــراى تکمیل قرار داشــت و این 
مدت فرصت خوبى براى ســازمان میراث فرهنگى و 
عالقه مندان به آثار باســتانى بود تا با پیگیرى بتوانند 
مانع از اجراى غیرکارشناسى این سد شوند اما متأسفانه 
مدیران مربوطه بعد از خرج شــدن 770 میلیارد تومان 
اعتبار به فکر تأمین امنیت بناهاى تاریخى در محدوده 

این سد افتاده اند!
«ســد کوچرى اصًال نباید از ابتدا ســاخته مى شــد؛ با 
آبگیرى ســد کوچرى،  ســایت تاریخــى آن زیر آب

مــى رود؛ از طریق مراجــع حقوقى پیگیر هســتیم»! 
این حرف هاى فریــدون اللهیارى، مدیــرکل میراث 
فرهنگى اســتان اصفهان در خصوص آســیب هاى 
احتمالى وارده بر ســنگ نگاره هــاى تاریخى اطراف 
این سد اســت که البته بیشتر حکم نوشــداروى بعد از 
مرگ ســهراب را دارد چراکه این ســد ماه ها پیش به 
بهره بــردارى رســیده و اکنون در مــدار مصرف قرار 

دارد.
به نظر مى رسد با همه اصرارى که اللهیارى براى نجات 
سنگ نگاره هاى تاریخى در این ســایت دارد اما این 
اقدام خیلى دیر در حال اجرایى شدن است و سدى که 
با هزینه هاى میلیاردى و پشــتیبانى دولت ساخته شده 
اکنون نمى تواند تضمین کننده حفظ آثار تاریخى اطراف

باشد.
 از طرف دیگر اقدام غیر قانونى براى ساخت سد کوچرى 
که براى سازمان میراث فرهنگى کامًال محرز بوده است 
باید پیش از بهره بردارى به مرحله پیگیرى و شــکایت
 مى رســید نــه حاال کــه با گذشــت چندین مــاه از

 بهره بردارى از آن، منابع اســتفاده از آب این ســد هم 
تعیین شده است.

هرچند مدیــرکل میــراث فرهنگى اســتان اصفهان 
معتقد اســت پروژه ساخت ســد کوچرى در سال هاى

قبل در حالى شــروع شــد کــه فرآیند هــاى قانونى 
طى نشــده و مالحظات میراثى مدنظر قــرار نگرفته

بود. 
اللهیارى مى گوید: «از طریق سازمان میراث فرهنگى 
و بــه دنبــال آن پژوهشــگاه میراث فرهنگــى و 
پژوهشــکده باستان شناســى موضــوع را پیگیــرى 

کردیــم و قــرار شــد بــا همــکارى ســازمان آب 
منطقه اى تهران براى نجات بخشــى ســنگ نگاره ها 
تصمیماتــى گرفتــه شــود کــه ایــن اتفــاق رخ 

نداد.» 
ســد کوچرى 14 سال پشــت ســد کمبود اعتبارات و 
نیز مراحــل اجرایى بــراى تکمیل قرار داشــت و این 

مدت فرصت خوبى براى ســازمان میراث فرهنگى و 
عالقه مندان به آثار باســتانى بود تا با پیگیرى بتوانند 
مانع از اجراى غیرکارشناسى این سد شوند اما متأسفانه 
مدیران مربوطه بعد از خرج شــدن 770 میلیارد تومان 
اعتبار به فکر تأمین امنیت بناهاى تاریخى در محدوده 

این سد افتاده اند!

«اســتان اصفهان با دارا بودن 9 هــزار و 106 واحد تولیدى 
صنعتى با سرمایه گذارى 213 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایى 
260 هزار و 875 نفر، صنعتى ترین اســتان کشور به شمار 

مى رود.»
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان که 
به مناسبت 10 تیر روز صنعت و معدن، نشستى با خبرنگاران 
داشت این مطلب را اعالم کرد و گفت: ما سال گذشته دو هزار 
جواز تأسیس واحدهاى تولیدى صنعتى را که هیچ فعالیتى 
نداشــتند از چرخه کارى خارج کردیم. این در حالى است که 
امروز شش هزار و 190 واحد تأسیس شده با سرمایه گذارى 
365 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایى پیش بینى شده 192 هزار 
نفر در استان اصفهان در حال فعالیت است، که از این میزان، 

هزار و 700 واحد بیش از 60 درصد پیشرفت کارى دارند.
اسرافیل احمدیه اظهار داشت: در حالى که استان اصفهان یک 
ششم طرح رونق کشور را به خود اختصاص داده، امسال هزار 

و 51 واحد در طرح رونق قرار دارد. 
وى 237 مورد اکتشــاف معادن، صدور 15 مورد گواهینامه 
کشــف، 792 مورد پروانه بهره بردارى از معــادن، و ... را از 
جمله فعالیت هاى انجام شده در سال جارى برشمرد و گفت: 
ظرفیت استخراج معادن در سال در استان اصفهان 47 میلیون 
تن و ظرفیت اشتغال بخش معدن در استان نیز 9 هزار و 133 

نفر مى باشد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
همچنین خاطرنشــان کرد: ما در اســتان اصفهان 24 اتاق 

اصناف، 601 اتحادیه صنفى، و 159 هزار واحد صنفى داریم.
احمدیه با بیان اینکه در مجموع در ســال گذشته دو هزار و 
700 میلیارد تومان به صنایع استان، تسهیالت پرداخت شد، 
افزود: استان اصفهان در اجراى طرح رونق در کشور در رده 

نخست قرار دارد.
وى با اشاره به طرح هایى که در واحدهاى باالى یکصد نفر 
در اســتان فعالیت مى کنند گفت: از حدود 134 واحد بزرگ 
بیش از یکصد نفر، 71 مورد به بانک هاى دولتى و 63 مورد به

 بانک هاى غیردولتى براى دریافت تسهیالت معرفى شدند 
و در بانک ها نیز پرداخت تسهیالت به میزان 28 هزار میلیارد 

ریال تصویب و تاکنون هزار و 21 میلیارد ریال پرداخت شد.
احمدیه از وجود یک ســوم ســنگبرى هاى کشور در استان 
اصفهان خبر داد و افزود: بخش عمده اى از این سنگبرى ها در 
استان اصفهان ،کوچک و فاقد تکنولوژى روز هستند که امید 
است با ایجاد کنسرسیومى، این فعالیت ها در استان به روز گردد.

وى در خصوص راه اندازى شرکت پلى اکریل و زمان بازگشت 
به کار کارکنان این شــرکت نیز گفت: شــرکت پلى اکریل 
اصفهان واحد منحصر به فردى اســت که کارگران آن هم 
اکنون از بیمه بیکارى اســتفاده مى کنند و با اقداماتى که در 
شرکت در حال انجام است پیش بینى مى شود کارگران این 
واحد در زمان مقرر اعالم شده یعنى مهرماه سال جارى به سر 

کار خود باز گردند.
***

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان نیز با 
بیان عملکرد چهار ساله اخیر گفت: ما در استان اصفهان 76 
مصوبه ایجاد شرکت و ناحیه صنعتى را داشته ایم که از این 
تعداد، تاکنون 70 شهرك و ناحیه صنعتى در استان اصفهان 
به بهره بردارى رسیده و واگذارى 68 شهرك آغاز شده است و 
مساحت اراضى در اختیار 12 هزار هکتار بود که از این نظر، ما 

رتبه اول در کشور را داریم.
محمدجواد بگى افزود: در دولت تدبیر و امید، تاکنون حدود 
هزار و 400 قرارداد منعقد شده که منجر به واگذارى مساحت
700 هکتار و جذب ســرمایه گذارى 42 هزار و 600 میلیارد 
ریال بوده است. این در حالى است که تاکنون توانستیم براى 

90 درصد اراضى، سند بگیریم.
وى خاطر نشــان کرد: هم اکنون 13 شهرك متصل به گاز 
بوده، 18 شهرك به شبکه مخابراتى کشور متصل و خط تلفن 
هفت شهرك به تکنولوژى روز در فیبر نورى مجهز شده اند، 
10 ایستگاه آتش نشانى در شهرك ها اضافه کردیم و شش 
تصفیه خانه از 21 تصفیه خانه نیز در زاینده رود، چهار ساله به 

بهره بردارى رسیده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
همچنین از خریدارى 17 دستگاه ماشین آتش نشانى خبر داد و 
اظهار داشت: 21 شهرك ما به بخش خصوصى و شرکت هاى 

خدماتى واگذار شده و در این مدت حدود 180 هکتار فضاى 
سبز در شهرك ها ایجاد کردیم.

وى با بیان اینکه 90 درصد پروژه هاى نیمه تمام از دولت هاى 
قبل در این چهار سال به بهره بردارى رسید، افزود: ما اولین 
مرکز کسب و کار و فناورى استان را با 10 هزار متر مساحت 
در سال گذشته به بهره بردارى رساندیم. البته در این راستا با 
رویکرد جهادى، در روستاى آنالوچه 30 واحد تولید مصنوعات 
فعال بود که کلنگ احداث ناحیه صنعتى آنالوچه نیز به زمین 
زده شد و براى اولین بار در کشــور در کل شهرك ها از زمان 
کلنگزنى تا بهره بردارى و صفر تا 100 کار طى مدت سه ماه 

به انجام رسید. 
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
اعالم اینکه ما به دنبال افزایش شهرك هاى سیاسى در استان 
نیستیم گفت: متأسفانه در دولت هاى قبل، حدود 30 شهرك 
سیاسى در استان ایجاد شد که مشکالتى را به همراه داشت 
که تاکنون 20 شهرك از این شــهرك ها، در مسیر حرکت 

واگذارى قرار دارد.
بگى، ایجاد شــهرك تخصصى تولید فرآورى و بسته بندى 
گیاهان دارویى، اولین شــرکت داروســازى منطقه جنوب 
اصفهان، شــهرك فناورى نســاجى در کاشــان  و... را از 
برنامه هاى سال جارى برشمرد و گفت: مشکل واحدهاى ما 
در شهرك هاى صنعتى، مالیاتى، بانکى و یا با سازمان تأمین 

اجتماعى است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد

9000 واحد تولیدى صنعتى در اصفهان فعال هستند
ساسان اکبرزاده

سدى که بعد از 770 میلیارد تومان هزینه، اصًال نباید ساخته مى شد

نوشداروى بعد از مرگ  براى «کوچرى»!

 جزئیات دستگیرى سارق حرفه اى بانک هاى کشور در 
شیراز توسط فرمانده انتظامى استان فارس تشریح شد.
به گزارش فارس، سردار احمدعلى گودرزى اظهار کرد:  
از ســاعت 10 صبح روز سه شنبه 13 تیرماه  عملیات 
دستگیرى ســارق حرفه اى بانک هاى کشور به نام 
سیامک در شیراز آغاز شــد و در نهایت با یک سرى 
عملیات تعقیب وگریز اطالعاتى، این سارق حرفه اى 
حدود ساعت 6 بعد از ظهر همان روز به دام افتاد. وى 
افزود: این سارق به صورت بسیار پیچیده اى اقدام به 
سرقت مى کرد و از ضریب هوشى باالیى برخوردار بود 

به  طورى که تجهیزات نظامى را خودش مى ساخت.
فرمانده نیروى انتظامى اســتان فارس گفت: سارق 
حرفه اى مذکور سال گذشــته براى سرقت از بانک 

مســکن شــعبه مالصدراى اصفهان مأمور نیروى 
انتظامى این استان را به شــهادت رسانده و 12 فقره 
سرقت مســلحانه از بانک هاى کشور داشته است؛ 8 
فقره سرقت از بانک هاى شــیراز و 4 فقره سرقت از 
بانک هاى اصفهان توسط این سارق صورت گرفته 

است.
وى تصریح کرد: پس از اقدامــات اطالعاتى مداوم 
متوجه شدیم که محل سکونت این سارق در محدوده 
قصرالدشت شیراز اســت که با بالگرد چندین بار این 
مناطق را رصد کردیم، براى دســتگیرى این سارق 
مسلح 500 ساعت کار طاقت فرساى اطالعاتى انجام 
شد. گودرزى اذعان داشت: این سارق مسلح در حین 
تعقیب و گریز، با تماس تلفنى با همسرش خواستار 

سوزاندن مدارك جرمش در منزل شده بود که با ورود 
مأموران به خانه وى، این مدارك ثبت و ضبط شد.

وى خاطرنشان کرد: ســارق بانک با تغییر چهره به 
سرقت بانک ها مى پرداخت و داراى وسایل گریم بود 
و پس از به شهادت رساندن مأمور نیروى انتظامى در 
سال 94 در اصفهان، وارد شیراز شده بود؛ این سارق 
به  صورت انفرادى اقدام به سرقت از بانک مى کرد، اما 
روز سه شنبه 6 نفر از عوامل مرتبط با وى نیز دستگیر 

شدند.
فرمانده نیروى انتظامى اســتان فارس در پایان بیان 
داشت: از این سارق مسلح دو قبضه سالح، خشاب و 
تعدادى فشنگ، پالك جعلى ماشین، گذرنامه، انواع 

کلید ماشین و... ثبت و ضبط شد.

جزئیات دستگیرى 
سارق بانک هاى 
اصفهان

با یادگار نویسى 
بر روى آثار تاریخى 

برخورد قانونى  مى شود

کنکورى هاى اصفهان ســوداى پزشکى 
در سر دارند.

بر اساس آمار منتشر شــده از داوطلبان 
آزمون سراســرى ورود به دانشــگاه ها 
در استان اصفهان، بیشــترین داوطلبان 
مربوط به گروه علــوم تجربى (حدود 30 
هزار داوطلب) هستند که تعداد آنها نسبت 
به سال گذشته 11/7درصد افزایش یافته 

است.
از طرفى تعداد داوطلبــان گروه ریاضى

 (12 هــزار و 600 داوطلب) در اســتان 
اصفهان نسبت به سال گذشته 6/5 درصد 

کاهش یافته است.
محمد رضــا ایروانــى،  رئیس ســتاد 
آزمون هاى استان اصفهان گفت: در سال 
جارى داوطلبان کل کشور یک میلیون و 94 
هزار داوطلب هستند که از این تعداد 67 
هزار و 783 نفر داوطلب از استان اصفهان 
روزهاى 15 و 16 تیر(امــروز و فردا) در 
آزمون سراســرى ورود به دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالى شرکت مى کنند.

امروز و فردا؛ رقابت
 67 هزار و 783
 داوطلب کنکور
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تجلیل از بازنشستگان
 آموزش و پرورش

طى مراســم ویژه از بازنشستگان ســال 95 ناحیه 3 
آموزش و پرورش اصفهان در جشن ایستادگى تجلیل 
شد.در این مراســم رئیس ناحیه 3 آموزش و پرورش 
با خیر مقدم به مســئوالن، میهمانان، بازنشستگان و 
خانواده هایشان گفت: معلمى، یگانه شغلى است که 
سرشــار از مهر و عطوفت بوده و بــدون هیچ آرزوى 
ناخوشــایندى براى دیگران، موجب تعالى انسان ها 

مى شود.
ابوالفضل دقیق اظهار امیدوارى کرد بازنشســتگان، 
لحظات شیرین توأم با سالمت را پیش رو داشته باشند.

ابطحى اســتاد تعلیم و تربیت هم با اشــاره به فرآیند 
مراقبت از بازنشســتگان گفت: چرخه بازنشستگى 
شامل مراحلى است که سازگارى با آن نیازمند نگاهى 

واقعگرایانه است.
وى کاهش روابط اجتماعــى، افزایش اوقات فراغت، 
کاهش درآمد، مسائل مربوط به سالمت و هزینه هاى 
آن را نیازمند توصیه هاى کاربردى براى بازنشستگان 

دانست.
در این مراسم که ابتکارى از ناحیه 3 آموزش و پرورش 
اصفهان بود عالوه بر اجراى برنامه هاى متنوع هنرى، 
از بازنشستگان ســال 95 ناحیه 3 آموزش و پرورش 

اصفهان با اهداى  لوح و ... تجلیل شد.

افزایش 500 تومانى قیمت مرغ 
رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان از افزایش 500 
تومانى قیمت مرغ زنــده در بازار اصفهــان خبر داد. 
محمدعلى فروغى اظهار داشــت: در حــدود 400 تا 
500 تومان قیمت مرغ زنده در اصفهان افزایش پیدا 

کرده است.
وى با اشاره به قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار اصفهان 
افزود: مرغ زنده درب مرغدارى هر کیلوگرم پنج هزار و 
200 تومان فروخته مى شود و نیز هر کیلوگرم مرغ در 
کشــتارگاه ها هفت هزار و 270تومان توزیع شده که 
احتمال دارد این قیمت درحــدود 200 تومان افزایش 
پیدا کند، همچنین فروش مرغ براى مصرف کننده تا 
هفت هزار و 800 تومان مجاز است.وى با بیان اینکه در 
حال حاضر قیمت مرغ در بازار کاهش نمى یابد، تصریح 
کرد: طى چند ماه گذشته قیمت جوجه دو هزار و 500 تا 
دو هزار و 700 تومان با هزینه حمل و نقل بوده است و 
درست و به صرفه نیست که قیمت ها کاهش پیدا کند.
وى دلیل افزایش قیمت مرغ را گرماى هوا دانست و 
گفت: در حال حاضر به دلیل گرماى هوا و گرانى جوجه 
قیمت مرغ زنده افزایش پیدا کرده و گرماى بیش از حد 
هوا مرغداران را با مشکالت متعددى مواجه کرده است، 
همچنین گرماى هوا اجازه بزرگ شدن مرغ را نمى دهد 

از این رو تولید کاهش مى یابد.

تحقق 100 درصدى 
بودجه شهردارى بادرود

شهردار بادرود از تحقق 100 درصدى بودجه شهردارى 
بادرود خبر داد.

مجید صفارى اظهارداشت: طى یکسال گذشته آسفالت 
25 معبر سطح شــهر به متراژ 25 هزار متر و با اعتبار 
چهارمیلیارد ریال و همچنین آزادســازى و زیرسازى 
بلوار امام رضا (ع) با اعتبار سه میلیارد ریال انجام شد.وى 
اجراى رفوژ میانى خیابان امام خمینى (ره) با اعتبار یک 
میلیارد ریال و اجراى بلوك فرش ضلع شمالى خیابان 
امام خمینى (ره) با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

را نیز از خدمات دیگر این شهردارى عنوان کرد.

خطر جیره بندى 
در کمین آب شهرضا

استمرار شرایط خشکسالى منابع آب شرب شهرستان 
شهرضا را با بحران جدى مواجه کرده است .

مدیراداره آبفاى شهرى شــهرضا گفت: متأسفانه در 
60ساعت گذشته با وضعیت وخیمى براى تأمین آب 
شرب شهروندان مواجه بوده ایم.محمد حسین صالح 
ادامه داد: تاکنون تمام تالش مسئوالن بر آن بوده است 
که از جیره بندى آب شــهرضا جلوگیرى کنند اما اگر 
شیوه مصرف به همین طریق ادامه پیدا کند، مجبور به 

جیره بندى آب خواهیم شد.

خبر

مدیراداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى وگردشگرى 
شهرســتان فالورجان ازکشــف یک گورستان بزرگ 
تاریخى متعلق به دوران پیش ازاسالم در محدوده این 

شهرستان خبر داد.
حافظ کریمیــان افــزود: این گورســتان بــزرگ در 
گستره اى به مســاحت 168 هکتار قرار گرفته و داراى 
بیش از 400گورســنگى است که توســط کارشناسان 
باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى استان در بخش 

پیر بکران کشف شده است. 
وى افزود: طبق برآورد هــاى اولیه،اجراى برنامه هاى 
پژوهشى در قالب بررسى، مطالعه و کاوش هاى باستان 

شناختى  در این گورستان کم نظیر به اعتبارى بالغ بر یک 
میلیارد ریال نیازمند است.

درزمینه شــاخصه هاى مختلف این گورستان تاریخى، 
علمدار علیان، مسئول گروه باســتان شناسى اداره کل 
میراث فرهنگى اســتان اصفهان عنوان کرد: گورهاى 
موجود دراین گورستان، در دو نوع بزرگ و کوچک دیده 
مى شوند که با اســتفاده از سنگ هاى قلوه و نیمه قواره 
احداث شــده اند. وى تصریح کرد: هر گور بر بســترى 
سنگى قرار گرفته و با دیوارهایى سنگ چین محصور شده 
است؛به گونه اى که ارتفاع قبور بین70تا130 سانتیمتر 
است و ورودى گورها عموماً رو به جهت غرب قراردارند.

500بازرس افتخارى با اداره کل بازرسى استان اصفهان 
همکارى مى کنند.

بازرس کل اســتان اصفهــان گفــت :از 500بازرس 
افتخارى جذب شده در استان اصفهان 264نفر آموزش 

دیده اند.
حجت االسالم والمسلمین سید رسول محمودآبادى با 
بیان اینکه سال گذشــته 271بازرسى موردى در استان 
انجام شده بود، افزود:36 بازرسى برنامه اى (مستمر) و سه 
بازرسى فوق العاده در این اداره کل انجام شد که در این 

زمینه 449 گزارش به مراجع ذیصالح تحویل داده شد.
وى با اشــاره به اینکه 207 مورد تخلفات ادارى بررسى 

و 659 نفر به کمیته تخلفات ادارى سال گذشته معرفى 
شدند ،گفت: در این مدت 66 گزارش پرونده کیفرى تهیه 

شدکه 151 متهم در این زمینه مشخص شدند.
حجت االسالم والمسلمین محمود آبادى افزود: از هزار 
و 287 مورد مزایده و مناقصه، بازرسان این اداره کل هزار 
و 236 مورد نظارت بر معامالت را انجام دادند که بعد از 
بررسى ها 39 مورد از این موارد ابطال یا تجدید شد و 134 

مورد تذکر اصالحى گرفتند.
وى با اشاره به دو هزار و 414 مورد ثبت شکایات مردمى 
در سامانه ملى رسیدگى به شــکایات هم گفت: در این 

زمینه به هزار و 995 مورد شکایت پاسخ داده شد.

آموزش 264بازرس افتخارى 
در استان اصفهان

کشف بزرگ ترین 
گورستان تاریخى استان  

در پى برگزارى مزایده واگذارى بلوك پنج میلیارد و 556 میلیون سهمى شرکت ذوب آهن 
در روز دهم تیرماه امسال و ناکامى در فروش، سازمان خصوصى سازى اعالم کرد بلوك 

16/75 درصدى «ذوب» را دوباره روى میز فروش مى گذارد.
عرضه عمده سهام مدیریتى غیرکنترلى شرکت ذوب آهن اصفهان شامل 16/75 درصد از 
سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 850 ریال روز دهم تیرماه امسال توسط سازمان 

خصوصى سازى در فرابورس انجام شد که خریداران اقبالى به آن نشان ندادند.
بر این اساس، این ســازمان پس از ناکامى در این عرضه قصد دارد پس از بررسى هاى 

مجدد و کارشناسى بار دیگر این بلوك ذوب آهن اصفهان را روى میز فروش بگذارد.
بر اســاس این گزارش، این میزان ســهام به وکالت از صندوق بازنشستگى فوالد و از 
طریق شرکت کارگزارى بانک صنعت و معدن به ارزش کل پایه چهار هزار و 722 میلیارد 
ریال به صورت یکجا و نقد یا 20 درصد نقد و بقیه اقساط شش ماهه طى سه سال با نرخ
 13 درصــد در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شــده بود.شــنیده مى شــود صندوق 
بازنشستگى کارکنان فوالد قصد دارد با فروش بلوك پنج میلیارد و 556 میلیون سهمى 

شرکت ذوب آهن اصفهان، بخشى از بدهى خود به دولت را تسویه کند. 

نماینده اصفهان در مجلس با تشریح مشکالت زیست 
محیطى ناشى از خشک شدن زاینده رود، گفت: اصفهان 
به دلیل آلودگى هوا، آب و خاك ناشى از صنایع آالینده، 
شهرنشینى و مهاجرپذیرى به شدت ظرفیت هاى توسعه 
را از دســت داده و با فقر به ویژه در حاشیه و روستاهاى 

اطراف مواجه است.
حیدرعلى عابدى افزود: کاهش آب زاینده رود کشاورزى 
در غرب و شرق، این استان را با مشکل مواجه کرده است 
و خشکى تاالب گاوخونى به کانون خطرناك ریزگردهاى 
سمى و صنعتى تبدیل شده و ســالمت ساکنان فالت 

مرکزى ایران را تهدید مى کند. 
وى با اشاره به اینکه براى برطرف شدن این مشکالت 
مصوبات متعددى در دولت یازدهم توسط شورایعالى آب 
به بخش هاى ذیربط ابالغ شده و براساس دهمین مصوبه 
شورایعالى آب در اردیبهشت سال 92 هر نوع بارگذارى 
جدید در زاینده رود ممنوع شــده است، خواستار اجراى 

جدى این مصوبات از سوى مسئوالن ذیربط شد. 
وى خطاب به رئیس جمهور گفت: جنــاب آقاى دکتر 
روحانى! اصفهــان منتظر خبرهــاى امیدبخش درباره 

زاینده رود است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: برداشــت هاى بى رویه و بخشــش  هاى شاهانه 
وزارت نیرو از ده سال پیش تاکنون، بى  توجهى وزارت 

جهاد کشــاورزى به مصوبات شــورایعالى آب، توسعه 
طرح هاى کشــاورزى بــدون مطالعه و بــدون توجیه 
اقتصادى در اطراف زاینده رود، عطش ســیرى ناپذیر و 
اشتهاى بى حد وحصر حاشیه نشینان رودخانه و اشتیاق 
و مسابقه نفسگیر در برداشــت هاى آب در پى نبود یک 
دستگاه ناظر، متأسفانه هر روز گلوى زاینده رود را بیشتر 
فشار داده است و اصفهان بدون زاینده رود، حیات خود را 

از دست خواهد داد. 
وى بااشــاره به اینکه زاینده رود به کل ایران تعلق دارد 
و مشکالت ناشى از خشــکى تاالب گاوخونى زندگى 
بخش بزرگى از ساکنان فالت مرکزى را تحت تأثیر قرار 
مى دهد، ابراز امیدوارى کرد با اجراى کامل قانون آب و 
محترم شمردن حقابه هاى کشاورزى و تشکیل سازمان 
احیاى زاینده رود شــاهد زندگى دوباره این رودخانه و 
تاالب گاوخونى پس از ده ســال وقفه در دریافت حقابه 

این تاالب باشیم.

افزایش تولید بى رویه کشــت خیار در اصفهان، عدم 
عرضه و تقاضــا و کاهش قیمت ایــن محصول در 
اصفهان به هر کیلوگرم 200 تومان ســبب اعتراض 

بسیارى از کشاورزان اصفهانى شده است.
کشاورزان یزدآباد اصفهان در اعتراض به پایین بودن 
قیمت خرید محصول خیار از آنها توســط دالالن و 
بنگاهداران، اقدام به معــدوم کردن چندین تن خیار 
تازه اى کردند که آمــاده عرضه به بازار بود.همچنین 
در ماه  هاى گذشته هم برخى کشاورزان فالورجان از 
قیمت پایین خیار گالیه داشتند که آنها نیز به نشانه 
اعتراض محصــوالت خود را کف خیابــان ریخته  و 

معدوم کردند.

کاهــش قیمت خیــار با گســترش 
گلخانه هاى اتباع خارجى در اصفهان

یکى از عرضه کنندگان صیفى جات بازار میوه و تره بار 
اصفهان به حضور گسترده اتباع خارجى در کشت و 
برداشت محصوالت گلخانه اى خیار اشاره کرد و اظهار 
داشت: بســیارى از اتباع خارجى در اصفهان با اجاره 
باالى زمین ها، گلخانه هاى زیادى در استان اصفهان 
ایجاد کرده اند که سبب مازاد تولید محصول خیار در 
استان شده و محصوالت کشاورزان اصفهانى بدون 

خریدار روى دست آنها مانده است.
«على. پ» ادامه داد: در زمین هاى مورچه خورت به 
سختى مى توان کشــت خیار انجام داد، اما این افراد 
با اجاره زمین هاى این شــهر و ایجــاد گلخانه هاى 
گسترده توانسته اند چنین کشتى را عملى کنند. وى 
با بیان اینکه اکنون قیمت خیار در میدان 600 تومان 
و کمتر، عرضه مى شود، اظهار داشت: این محصول 
در بازار اصفهان با احتساب 20 درصد سود فروشنده 

فروخته مى شود.

کاهش نرخ خیار در اصفهان با کاهش 
عرضه و تقاضا

نایب رئیس اتحادیه میــوه و تره بار اصفهان کاهش 
عرضه و تقاضا را دلیل اصلى سیر نزولى قیمت خیار 
در اصفهان برشــمرد و گفت: در این فصول با ورود 

نوبرانه ها، عرضه و تقاضاى خیار کاهش مى یابد.
محمد صادقى ریاحى اظهار داشت: امسال بر حسب 
ســال هاى گذشــته صادرات محصول خیار که به 
کشــورهاى عراق و افغانســتان صورت مى گرفت، 
کاهش یافته اســت، زیرا در حال حاضــر عراق به 
کشاورزى خود ادامه مى دهد و بار کمترى از ایران به 

این کشور صادر مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا حضور اتباع خارجى 
سبب آشفتگى بازار خیار اصفهان شده اند؟ افزود: این 
افراد با مبالغ باال، براى کشت خیار گلخانه اى زمین 
اجاره مى کنند، اما این مشکل اصلى نیست، زیرا تولید 
بیش از مصرف چنین مشــکالتى را براى کشاورزان 

ایجاد کرده است.

بنگاه اقتصادى فوالد مبارکه نه تنها براى    تابناك |
کشور مفید واقع نشده بلکه براى مردم شهر اصفهان  هم 
مضر بوده است. مهمترین خسارتى که از سوى این نهاد 
اقتصادى به شهر اصفهان تحمیل شده، خشک شدن آب 
زاینده رود درنتیجه بهره بردارى هاى بدون آینده اندیشى 
بوده است. به نظر مى رسد سیاســى کارى مدیران این 
بنگاه اقتصادى فرصت تفکر و تشــخیص سره از ناسره 
را از آنان گرفته و براى جبران آن درصورتى که بازهم با 
عدم رسیدگى جدى مسئوالن روبه رو شویم شرایط بسیار 

خسارت بار تر از گذشته خواهد شد.
فوالد مبارکه اصفهان برخالف انتظار نتوانســته به طور 
شایســته در مســیر و ریل اهداف اصلــى خود حرکت 
کند. عزل و نصب هاى سیاســى و رابطــه اى، بذل و

بخش هاى بى حســاب و کتاب، پرداخت حقوق هاى 
نجومى و عدم توجه به محیط زیســت از جمله مورادى 
است که سبب شده، چشم انداز امیدوار کننده اى براى این 

غول صنعتى کشور متصور نباشد. 
 به نظر مى رسد سیاسى کارى مدیران این بنگاه اقتصادى 
فرصت تفکر و تشخیص ســره از ناسره را از آنان گرفته 
است. براى جبران خسارت هاى ناشى از این سوء مدیریت 
اگر بازهم با عدم رسیدگى جدى مسئوالن روبه رو شویم 
شرایط در فوالد مبارکه بسیار خســارت بارتر از گذشته 

خواهد بود. 
 در اســناد و گزارش هاى دریافتى از ســوى مخاطبان 
به نکات جالبى تأکید شــده اســت که ازجمله مى توان 
جمع آورى برخى اسناد در ساختار ادارى فوالد مبارکه و 
بایگانى کردن آنها و ایجاد جّو امنیتى و حراستى در این 
بنگاه اقتصادى را که به شــکل خصولتى اداره مى شود 
مورداشاره قرارداد. بدون شک این موارد نشان از نگرانى 
مدیران حاضر در شرکت فوالد مبارکه از انجام تحقیق و 

تفحص احتمالى نمایندگان مجلس دارد. 

فوالد مبارکه حیاط خلوت سیاسیون شده   
است 

 نادر قاضى پور، عضو کمیســیون صنایــع و معادن در 
مجلس شوراى اسالمى در رابطه سوء مدیریت حاکم بر 
شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه داراى مشکالت 
زیادى است که بررسى آن زمان فراوانى نیاز دارد به عنوان 
نمونه حقوق ثابت مدیرعامل فــوالد 36 میلیون تومان 

است؛ البته اخیراً مطرح کرده اند که به 20 میلیون تومان 
کاهش پیداکرده ولى هنوز ابالغ نشده؛ پول هاى نجومى 
هم که گرفته شــده بود را تا این تاریــخ برنگردانده اند. 
جالب تر آنکه ســازمان بازرسى و وزارت صنعت و معدن 

هم در این خصوص اقدامى انجام نداده است. 
 وى اضافه کرد: کارمند اخراجى ذوب آهن، آقاى «ق» در 
فوالد مشاور و همه کاره شده است. باید توضیح دهند که 
برادرزاده آقاى «ق» در فوالد چه کارى انجام مى دهد؟ 
به کدام دلیل فوالد به حیات خلوت دوســتان سیاسیون 
تبدیل شده اســت؟ چرا هر ورق تنى 150 دالر به خارج 
ارزان تر از داخل فروخته مى شــود؟ برچه اساسى ورق 
موردنیاز کارخانه ها داده نمى شــود به طورى که ســبب 
زحمت و ازهم پاشــیدگى آنها مى شــوند؟ آیا زمان آن 
فرا نرسیده که ســهامداران به حق قانونى خود برسند؟ 
تبعیضى که در این زمینه دیده مى شود تا چه زمانى برقرار 

خواهد بود؟ 
 وى در رابطه با خرید کارخانه ها و ســهام آنها نیز افزود: 
این مورد جاى بحث فراوانى دارد و بســیار مفصل است 
که باید بیشتر از اینها به آن پرداخت، اما در کل به وضوح 
روشن است که نیاز تحقیق و تفحص در نحوه مدیریت، 
هزینه کرد و خریدوفروش فوالد مبارکه کامًال مشاهده

 مى شود. 
 این عضو کمیســیون صنایع و معادن در این خصوص 
که آیا مجلس وارد بحث تحقیق و تفحص در این رابطه 
مى شود؟ تصریح کرد: مجلس باید از فوالد مبارکه به دلیل 
نحوه مدیریت، هزینه کرد، خرید، فروش و سهام گذارى 

آن تحقیق و تفحص انجام دهد. 
 قاضى پور درباره تصمیم مجلــس در این رابطه اظهار 
داشت: در جلســات آتى مجلس پرونده سنگین فوالد 

مبارکه در خانه ملت بازخواهد شد. 

فوالد مبارکه به اصفهان ظلم کرده است  
 حسن کامران، نماینده اصفهان نیز در همین رابطه گفت: 
فوالد مبارکه به اصفهان ظلم مى کنــد و دود حاصل از 
آن به چشــم اصفهانى ها مى رود. 500 میلیارد تومان را 
به حساب خزانه ریختند که یک ریال از آن هم برنگشت و 

تنها بدنامى آن براى اصفهان باقى ماند. 
 وى افزود: این بنگاه اقتصادى داراى درآمد بسیار باالیى 
است، آب زاینده رود هم توسط این مجموعه برده شده 
و حتى در همان حد نیز رودخانه را ســاماندهى نکرد تا 
حداقل دوباره بتواند آب وارد آن کند. وى ادامه داد: فوالد 
مبارکه در حال اجراى لوله دوم بود که کشــاورزان مانع 
شدند زیرا لوله دوم براى فوالد مبارکه به اندازه لوله یزد 
است. حتى وجود فوالد مبارکه براى اصفهان، آمایشى 
یعنى تشخیص بهره بردارى از سرزمین هم نیست یعنى 
مکانیابى آن اشتباه بوده است. اآلن دبى فاضالب بیش 

از دبى آب شــده و امروز فوالد مبارکه در حال آسیب به 
محیط زیست است. 

 کامران در ادامه درباره عملکرد ادارى این بنگاه اقتصادى 
مخصوصاً در عزل و نصب هاى اخیر افزود: اطالع دقیقى 

از عزل و نصب هاى سیاسى در فوالد مبارکه ندارم. 
این نماینده اصفهان در رابطه بحث حقوق هاى نجومى 
در فوالد مبارکه گفــت: حقوق هاى نجومــى در تمام 
دستگاه ها مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبرى راجع 

به اقتصاد مقاومتى است. 

مدیران ارشد فوالدمبارکه رویکرد سیاسى 
دارند 

محمدرضا منصورى، عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شوراى اســالمى نیز در مورد عزل و نصب هاى 
سیاسى در فوالد مبارکه گفت: متأسفانه این رویکرد در 
تمام دولت ها وجود داشته و مدیران ارشد این بنگاه هاى 
اقتصادى بدون توجه به وظایف ذاتى خود گاهى رویکرد 

سیاسى پیدا مى کنند. 
 وى افزود: فردى که تجربــه کار در صنعت ندارد نباید 
در بنگاه هاى صنعتى پســتى را تصاحب کند و یا عضو 
هیئت مدیره شود. امیدوارم مدیران ارشد این بنگاه  توجه 
داشته باشــند که افراد غیر مرتبط را به کار نگیرند زیرا 
خســارت حاصل از این تصمیم گیرى هــا به ضرر همه 
سهامداران تمام مى شود مخصوصاً که در بسیارى مواقع 

برخى از سهامداران مردم هستند. 
منصورى درباره صحبت هایى مبنى بر اخذ حقوق هاى 
نجومى در فــوالد مبارکه و برخى دیگــر از بنگاه هاى 
اقتصادى که به گوش مى رســد، افزود: گرفتن حقوق 
خارج از عرف توسط برخى مدیران باعث یأس و ناامیدى 
در جامعه مى شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است 
که فقط بحث حقوق مطرح نیست، بسیارى از هزینه ها 
در قالب هاى دیگر صورت مى گیرد. یک مدیر مى تواند 
به قدرى بریزوبپاش داشته باشــد که هزینه این کارها 
باالتر از حد طبیعى باشد. حقوق ها در بخش خصوصى 
نرمال اســت زیرا باید مدیریت هزینه کند ولى عده اى 
عالقه مند هســتند که براى گرفتــن حقوق هاى باال 
به بخش دولتى نفوذ کنند که همیــن موضوع لزوم به 
خصوصى ســازى و توجه به اصل 44 قانون اساسى را 

پررنگ تر از همیشه مى کند.

فوالد مبارکه به تحقیق و تفحص نیاز دارد

آخرین وضعیت فوالد مبارکه از زبان نمایندگان مجلس!

روایتى از پشت پرده معدوم سازى چندتنى خیار
 دراصفهان

اصفهان ظرفیت هاى  خود را از دست داده است

بلوك 5 میلیاردى ذوب آهن دوباره عرضه مى شود
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر راي شــماره 139660302007001095 هیــات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمان هاي فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقاى احمدرضا آقاجانى فرزند غالمعلى بشــماره شناســنامه 84 صادره از در یک باب خانه 0 به مســاحت 
187/90 مترمربع پالك 5 فرعى از 4  اصى واقع در یزداباد خریدارى از مالک رســمى آقاى غالمعلى اقاجانى محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/3/31 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1396/4/15 

م الف: 260 پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان /3/1387
 مزایده

در پرونده کالسه 960057 اجرایى و به موجب نیابت و دادنامه 808-94 صادره از شعبه 18 عمومى اصفهان محکوم علیه 
اجرایى آقاى على اصغر باتوانى فرزند سیف اله محکوم است به پرداخت 260 ریال بابت مهرالسنه و 100 مثال طالى 
ساخته شده 18 عیار و 300 عدد سکه تمام بهار آزادى بابت محکوم به و مبلغ 2,125,000 ریال هزینه دادرسى و غیره در 
حق محکوم له و مبلغ 2,550,000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس منتخب آقاى مجید کیانى ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. سوارى 
پراید به شماره انتظامى 43-628 م91 به رنگ نقره اى متالیک مدل 85 داراى 4 حلقه الستیک 30٪ بدنه خودرو و نیاز 
به بازسازى کامل دارد که با توجه به وضعیت موجود و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر به مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال 
تعیین و برآورد مى گردد. لذا مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 96/5/9 ساعت 10 صبح در همان محل اجراى احکام حقوقى مى باشد. برنده 
مزایده شخصى است که قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام نماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار گردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال و ملک 

موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4921  مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/4/385
ابالغ  وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى قدم  خیر احمد فخرالدین و آقاى على کریمى فرزند 
نظامعلى دادخواستى به خواسته انتقال سندرسمى خودرو پژو 405 به شماره 564 م25 ایران43 به طرفیت قدم خیر احمد 
فخرالدین که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 248/96 ش/3 ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود مورخ96/5/16 ساعت 4 عصر در شعبه 
سوم حقوقى شوراى زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 408 

شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/4/404
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 475/95 شماره دادنامه: 98 تاریخ: 96/3/27 مرجع رسیدگى: شوراى حل اختالف باغبادران خواهان: 
محمدقاسمى فرزند على- چرمهین خیابان آبشــار2 طبقه دوم خواندگان: 1- على قاسمى فرزند حسین 2- رمضان 
صادقى فرزند لطفعلى 3- غالمرضا محمدى فرزند اســماعیل – چرمهین خیابان آبشار ك آبشار 4 منزل شخصى 
4- شهرام زارعى – مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم این شورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راى 
مى نماید: راى شورا: در خصوص دعوى محمدقاســمى فرزند على به طرفیت على قاسمى فرزند حسین 2- رمضان 
صادقى فرزند لطفعلى 3- غالمرضا محمدى فرزندا اسماعیل به خواسته الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند 
و سپس حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال و تنظیم سند رســمى یک دستگاه کمپرسور به مشخصات مندرج 
در قرارداد فروش به انضمام مطلق خســارات قانونى مقوم به 10,000,000 ریال، شورا با توجه به محتویات پرونده و 
نظر به کپى مصدق قولنامه هاى ارائه شده و کپى مصدق برگه گمرك به شــماره 160/21 و برگ پروانه سند شماره 
, 4P623 و شماره موتور VJB 06362 708683 که موضوع یک دستگاه کمپرسور هوا مستعمل به شماره سریال
 NWP8280  ساخت کشور بلژیک مدل DITA 3306 را به نام خوانده ردیف چهارم شهرام زارعى را تائید نموده و 
نظر به اینکه خواندگان ردیف هاى اول و دوم و سوم در جلسه رسیدگى شورا حاضر گردیده و با ارسال الیحه و صحت 
معامالت انجام شده را تائید نموده و خوانده ردیف چهارم در جلسه رسیدگى شورا حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارسال 
ننموده است لذا مستنداً به مواد 220,219,10 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده ردیف چهارم شهرام زارعى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
سند یک دستگاه کمپرسور هوا با مشخصات مذکور و پرداخت مبلغ 200,000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید و در خصوص سایر خواندگان مستندا به مواد 84 و 89 قانون مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 آن قانون 
قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به سایر خواندگان ردیف هاى اول تا سوم حضورى 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى عمومى باغبادران مى باشد و نسبت به خوانده ردیف 
چهارم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد. م الف: 381 محمودى تبار قاضى شعبه یک حقوقى شوراى 

حل اختالف باغبادران/4/405
 مزایده

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان در نظر دارد در پرونده 95/563 اجرایى شورا فرناز عسگریان علیه شرکت 
ورزرد میالد تهران به مدیریت جعفر شالو جهت وصول مبلغ 17,253,246 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
و مبلغ 750,000 ریال بابت هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق دولت جلسه مزایده اى به تاریخ دوشنبه 96/5/9 از 
ساعت 10 صبح لغایت 12 ظهر به منظور فروش تعداد 70 شاخه میلگرد موجود به شماره 20(قطر 20 میلى متر) از نوع 
آ3(فوالد با مقاومت 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) از شرکت ذوب آهن(اى اس سى او) به تاریخ تولید 94/4/5 داراى 
پالك استاندارد 3/42- میل گردهاى مذکور داراى زنگ زدگى سطحى و عادى مى باشند ولى قسمت هاى سازه اى 
قابل استفاده مى باشد. وزن هر متر طول میلگرد مذکور 2/47 کیلوگرم و با توجه به طول 12 مترى هر شاخه کل وزن 
70 شاخه میلگرد برابر 2074/8 کیلوگرم مى باشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعداد کل 70 شاخه میلگرد 
آجدار شماره 20 به مبلغ 26,972,400 ریال ارزیابى گردیده است را در محل این اجرا برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
پنج روز قبل از جلسه مزایده از اقالم مورد دیدن نموده سپس در جلسه شرکت نمایند. مزایده از قیمت تعیین شده توسط 
کارشناس شروع و هر کس باالترین مبلغ را پیشنهاد و 10 درصد آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد 

بود. م الف: 391 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/4/407
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/382355-96/4/3 نظر به اینکه آقاى رضا بخشى چم یوسفعلى فرزند مسلم به استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه باغ 
محصور پالك 9 فرعى از 296- اصلى واقع در چم یوسفعلى بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 314 دفتر 7 امالك 
این اداره ذیل شماره 987 به نام ایشان ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره چاپى 120193 صادر و تسلیم گردیده 
و معامله  دیگرى انجام نشده، به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، 
اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. 

م الف: 406  شمسى معاون واحد ثبتى لنجان/4/408
حصر وراثت

محمد سلیمانى بیستگانى شناسنامه شماره 1160050805 به شرح دادخواست به کالسه 155/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على سلیمانى بیستگانى به شناسنامه 1 در تاریخ 1396/2/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین سلیمانى بیستگانى 
فرزند على ش.ش 707 ت.ت 1359 صادره از لنجان(پسر متوفى) 2- حسن سلیمانى بیستگانى فرزند على ش.ش 252 
ت.ت 1362 صادره از لنجان(پسر متوفى) 3- محمد سلیمانى بیستگانى فرزند على ش.ش 1160050805 ت.ت 1368 
صادره از لنجان(پسر متوفى) 4- منیژه اسماعیلى فرزند رضا ش.ش 47 ت.ت 1341 صادره از لنجان(همسر متوفى) 
5- صدیقه قاسمى بیستگانى فرزند امین اله ش.ش 793 ت.ت 1314 صادره از لنجان(مادر متوفى) و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى با شد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 415 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف لنجان/4/409
حصر وراثت

ابراهیم ملک زاده داراي شناسنامه شماره 664 به شرح دادخواست به کالسه 154/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه امامیان ریزى به شناسنامه 28 در تاریخ 92/8/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالمحمود ملکزاده قلعه قاسمى فرزند 
محمد ش.ش 40 ت.ت 1341 صادره از لنجان(پسر متوفى) 2- حسن على ملک زاده قلعه قاسمى فرزند محمد ش.ش 
47 ت.ت 1345 صادره از لنجان(پسر متوفى) 3- احمد ملکزاده قلعه قاسمى فرزند محمد ش.ش 6 ت.ت 1342 صادره 
از لنجان(پسر متوفى) 4- یداله ملک زاده قلعه قاسمى فرزند محمد ش.ش 43 ت.ت 1348 ص ادره از لنجان(پسر متوفى) 
5- حبیب اله ملک زاده قلعه قاسمى فرزند محمد ش.ش 562 ت.ت 1351 صادره از لنجان(پسر متوفى) 6- ابراهیم 
ملک زاده قلعه قاســمى فرزند محمد ش.ش 664 ت.ت 1356 صادره از لنجان(پسر متوفى) 7- رقیه ملک زاده قلعه 
قاسمى فرزند محمد ش.ش 8 ت.ت 1358 صادره از لنجان(دختر متوفى) 8- سمیه ملک زاده قلعه قاسمى فرزند محمد 
ش.ش 25 ت.ت 1363 صادره از لنجان(دختر متوفى) 9- محمد ملک زاده قلعه قاسمى فرزند غالمرضا ش.ش 595 
ت.ت 1315 صادره از لنجان(همسر متوفى)و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 417 توانگر رئیس شعبه 5 حقوقی شوراي 

حل اختالف لنجان/4/410
 حصر وراثت

فاطمه عابدى سهرفروزانى داراي شناسنامه شماره 6575 به شرح دادخواست به کالسه 133/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود کرمى به شناسنامه 747 در تاریخ 1396/2/17  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه عابدى سهرفروزانى فرزند عبداله 
ش.ش 6575 ت.ت 1357 صادره از فالورجان(همسر متوفى) 2- صدیقه کرمى کله مسیحى فرزند قدمعلى ش.ش 
41 ت.ت 1334 صادره از لنجان(مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 405 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقی 

شوراي حل اختالف لنجان/4/411
 حصر وراثت

کاظم خدابخشیان داراى شناسنامه شماره 130 به شرح دادخواست به کالسه 50/96  از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجفعلى خدابخشیان به شناسنامه 2410 در تاریخ 96/3/22 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ماهرخ رمضانى به ش ش 153 همسر 
متوفى. 2- کاظم خدابخشیان به ش ش 130 فرزند متوفى. 3- خدیجه خدابخشیان به ش ش 1353 فرزند متوفى. 
4- حمیده خدابخشیان به ش ش 176 فرزند متوفى. 5- پروانه خدابخشیان به ش ش 1160100454 فرزند متوفى. 
6- زهرا خدابخشیان به ش ش 576 فرزند متوفى. 7- پرى قدیمى به ش ش 724 مادر متوفى. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 382  شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف باغبهادران/4/412
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730201698 شــماره پرونده: 9609983730200276 شماره بایگانى شعبه: 960281 
خواهان:  وحید یوسفى دادخواستى با وکالت محمدلطفى و عظیمه صادقى به طرفیت خوانده اصغرکشتکارریزى فرزند 
على محمد و محمدعلى قاسمى خاوه فرزند محمود به خواسته فسخ قرارداد تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
960281 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 96/05/28 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده محمدعلى قاسمى خاوه فرزند محمود و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4930 شفیعى مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/4/413
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730100353 شماره پرونده: 9509983730101083 شماره بایگانى شعبه: 951096 خواهان: 
محمد على ادریس ارانى فرزند حسین به نشانى اصفهان- نجف آباد- چهارباغ خ سپهرى ك ادریسى خواندگان:1. آقاى 
جلیل شعبانیان به نشانى ... 2.شرکت برین کاران فردوس3.احمد تاج میرى 4.ایمان آصفى نژاد همگى به نشانى اهواز-

اتوبان آیت اله بهبهانى جنب ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى ورزشى طالی یه اهواز خواسته ها: 1.مطالبه وجه چک 
2.مطالبه خسارت تاخیرتادیه3.مطالبه خسارات دادرسى. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. 

راى دادگاه درخصوص دادخواست آقاى محمدعلى ادریس ارانى بطرفیت خواندگان 1.ایمان آصفى نژاد2.جلیل شعبانیان 
و شرکت برین کاران فردوس بخواسته مطالبه مبلغ 445/000/000 ریال وجه چک شماره 743810-95/11/25 عهده 
بانک سرمایه و بانضمام خسارات دادرسیازتوجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر مصدق چک فوق الذکر و گواهى عدم 
پرداخت آن به تاریخ 95/11/26 ونظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ دردادگاه حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده اند 
دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان مستنداً به مواد 198و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب درامورمدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصدوچهل و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 14/330/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 95/11/25 تا زمان وصول براساس نرخ 
شاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید درخصوص طرح دعوى بطرفیت آقاى احمد تاج میرى، ازتوجه به 
مهرشرکت برین کاران فردوس درظهر چک و ازتوجه به اظهارات خواهان دائر بر اینکه آقاى احمد تاج میرى مدیرشرکت 
مذکور مى باشد امضاء ظهرچک ازباب سمت وى درشرکت بوده و دعوى توجهى به شخص وى بعنوان ظهرنویس 
نداشته و دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون صدرالذکر قرار رد دعوى خواهان رادراین قسمت صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان مى باشد. م الف: 4929 میرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /4/414
 اجراییه

شماره 1679/95 به موجب راى شماره 2140 تاریخ 95/12/17 حوزه 5 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه ردیف اول اصغرشاه نظرى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به حضور 
دریکى ازدفاتر اسنادرسمى و انتقال سندماشین بشماره انتظامى ایران43، 531م27 درحق محکوم له اجرایى پیمان 
محمدیان به نشانى اصفهان-سپاهانشــهر خ بلوار عزیز خ هاون2 خ ماه شــرقى کوى رسالت1 مجتمع مسکونى 
فدك واحد2 و پرداخت مبلغ صدوبیست و یک هزار و پانصد تومان هزینه دادرســى توسط محکوم علیه ردیف دوم 
بهزادشجاعى (مجهول المکان) درحق محکوم علیه اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواسته به مبلغ صدهزارتومان 
درحق صندوق دادگســترى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 4917 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(امیرآباد)/4/417
حصر وراثت

زهرا سلمانى انالوجه داراى شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 96اند/ش2 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على بهرامى انالوجه به شناسنامه 19 در تاریخ 95/7/18 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلى بهرامى انالوجه به ش ش 1130 
2- قنبرعلى بهرامى انالوجه به ش ش 63 (برادران متوفى) 3- زهرا سلمانى انالوجه فرزند رمضانعلى به ش ش 18(همسر 
متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یکماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 56 

ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چادگان(مجتمع شماره یک)/4/419
اجرائیه

شماره 893/95 ش ح 12 به موجب راى شــماره 1310 تاریخ 95/10/19 شــعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه احسان صالحى به آدرس: مجهول المکان محکوم است به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/555/000 ریال به عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال ثمین از باب 
تس بیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/8/25 لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد در حق خواهان 1- على اصغر حاجیوند 2- محمد نقدى به آدرس: تهران، 
اسالمشهر، شهرك صادقیه خیابان یادگار امام صادر و نیم عشر دولتى . ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید.م.الف: 9310 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/427
اجراییه

شماره 859/91 ش 5 ح تاریخ 95/11/9 به موجب راى شماره 33 تاریخ 92/1/26 حوزه شاهین شهر شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه پرویز جعفریان فرزند: میرزا جعفر به آدرس: شاهین شهر، 
حاجى آباد، خیابان والیت، فرعى شهید ناصر نظرى، پالك 19 محکوم است به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت 
دو فقره چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و سى هزار ریال هزینه دادرسى محکوم علیه مى تواند ظرف 30 روز 
پس از ابالغ اجرائیه ضمن ارائه ى صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا مانع بازداشت شود. مشخصات 
محکوم له: على حاج حیدرى فرزند عباسعلى به آدرس:اصفهان، شهرك صنعتى محمود آباد، خیابان 18، سنگبرى کاوه/ 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و درصورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.م.الف:611 شعبه پنجم حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه 4/429
اجرائیه

شماره: 951/91 ش 5ح تاریخ: 96/4/10 به موجب راى شماره 34 تاریخ 96/1/26 حوزه شاهین شهر شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه پرویز جعفریان فرزند: میرزا جعفر به آدرس: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت یک فقره چک و خسارت تاخیر تادیه از ت اریخ 91/10/20 لغایت 
اجراى حکم و مبلغ سى هزار ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له على حاج حیدرى فرزند عباسعلى به آدرس: محمود 
آباد، خ 18، سنگبرى کاوه که پرداخت هزینه هاى اجرا به عهده ى محکوم علیه مى باشد/ ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید.م. الف: 698 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 4/430

ابالغ راى
شماره پرونده:188/95 شماره دادنامه: 26/96 تاریخ دادنامه: 96/3/23 خواهان: آقاى على حاج حیدرى ساکن: شهرك 
صنعتى محمود آباد خ 18 سنگبرى کاوه خوانده: آقاى یوسف رضایى ساکن: مجهول المکان شوراى حل اختالف شهر 
گرگاب – شعبه هفتم حقوقى شاهین شهر بتاریخ 96/3/23 پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا، در خصوص دعوى خواهان آقاى على حاج حیدرى فرزند عباسعلى 
بطرفیت خوانده آقاى یوسف رضایى فرزند: غالمحسین به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 1/318731 مورخ 95/11/30 عهده بانک سپه شعبه شاهین شهر به انضمام مطلق خسارت دادرسى، شورا با 
توجه به مالحظه مستندات ابرازى خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان، دعوى خواهان را محمول بر 
صحت تلقى و دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515و 522-519 قانون آئین دادرسى مدنى و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
(95/11/30) تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایند. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى 
در این شورا میباشد و  همچنین ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى شاهین شهر مى باشد. م. 

الف:619 شکوهى قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 4/431
دعوت به افراز

شماره: 103/96/1271/26 احتراما نظر به اینکه خواهان سید محمد جعفر مصطفوى فرزند سید حجت اله دادخواستى 
مبنى بر افراز مقدار 1/25 سهم مشاع از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان قطعه 
15 به آدرس پشت بند حافظ شمالى نموده که از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده گان قطعاتى منظور نموده 
که به علت معلوم نمودن اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه 
قانون افراز و فروش امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم میدارد: خواندگان: فاطمه پور چهار لنگ، اصغر گرسیوز جزى، 
صدیقه گرسیوز جزى، محمد على گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، 
عباسعلى آقا بابایى جزى، قربانعلى آقا جانى، ابراهیم آقا جانى جزى، عباسعلى آقا جانى جزى، على آقا جانى جزى، محمد 
کمانکش، فرهاد آقا جانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، 
على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور 
بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى 
امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمد على تقیان جزى، ناد على تقیان جزى، توران جزى جزى، 
قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى،  اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، 
حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، 
عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، 
فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، 
محبوبه حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقا جانى، محمد 
حسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمان، حسین رسولى، رضا 
قلى اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد 
سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو 
مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، لیال 
نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظر پور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمد 
رضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، محمد على یزدانى، منصور یزدانى، شرکت 
گاز استات اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى 
زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى 
مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، 
عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، ناد على مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى 
بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمد على على مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى 
غفارى جزى، محمد على غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى 
گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، 
رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیر جزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره 
شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیرصالح، 
جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه 
صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، 
محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام 
عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى محمد رضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین 
شهر، محمد عسکر زاده، حسین تقیان جزى، نصرت عرفانى، نادعلى مسیبى، سعید تقیان و همچنین افرادى که مدارك 
مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند و در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم مى دارد که افراز سهم خواهان از ششدانگ 
پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 96/5/3 راس ساعت 9 صبح صورت مى 
پذیرد لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 
مورخ 61/06/07 که اعالم مى دارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این 
آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین 
مشاعى، محجور (صغیر، مجنون غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق 
راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد 
ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفا در یک 

نوبت منتشر مى گردد.م.الف:579 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر 4/432
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره 656/95 تاریخ 1396/4/7 محمدرضا زندیان- امین مهدى شرودانى خواهان حمید خلیلى- مجید نوروزى  
دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند شوراى حل اختالف شهرگز به طرفیت شما تقدیم نموده که به کالسه 656/95 
ثبت و براى روز شنبه مورخ 5/21/ 96 ســاعت 3  بعدازظهر تعیین وقت گردیده است. با توجه به ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهرگز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م.الف: 717  شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (شهر گز)  4/433
ابالغ وقت رسیدگی

شماره187/96 تاریخ :96/4/10 اقاى کبرى رئیسى خواهان سکینه طاهرى  دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به 
انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شهرگز تقدیم نموده که ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/5/21 ساعت 
3/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل 
اختالف شهرگز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.

 م الف: 730  شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه(شهر گز) 4/434
ابالغ

شماره1396/082 تاریخ96/4/10 ناصر زادهوش، در خصوص شرح دادنامه 9509973759302056 مورخه 95/12/23 
صادره از سوى شعبه اول دادگاه خانواده شاهین شهر مبنى بر حکم طالق همسر دائم شما خانم نسرین امیرى نیک 

ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهى به دفتر طالق 144 شــاهین شهر واقع در خیابان فردوسى پ 122 فرعى 5 
غربى مراجعه نماییدو در غیراینصورت اقدامات الزم قانونى به عمل خواهد آمد. م الف :719 دفتر رسمى  ثبت طالق 

144 شاهین شهر4/435
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759302454 شماره پرونده: 9609983759300374  شماره بایگانی شعبه: 960509  
خواهان/شاکى مریم سورانى یانچشمه فرزند ابراهیم دادخواستى به طرفیت خوانده/ متهم مصطفى هاشمى فرزند ولى 
اله مقدم به خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده است که جهت 
رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر – ارجاع و به کالسه 
960509 ثبت  گردیده که وقت رسیدگى آن 96/05/28 و ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
9609983759300374 بودن خوانده / متهم و درخواســت خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 37 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف : 722  شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر و میمه(3 حقوقى سابق) 4/436 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759301322 شماره پرونده: 9609983759300135  شماره بایگانی شعبه: 960151  
خواهان/شاکى مرتضى صفرنژاد دادخواستى به طرفیت خوانده/ متهم آراز طهماسبیان مقدم به خواسته مبنى بر الزام به 
تمکین و در صورت عدم تمکین حکم به ازدواج مجدد به درخواست زوج تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین 
شهر نموده است که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین 
شهر – ارجاع و به کالسه 960151  ثبت  گردیده که وقت رسیدگى آن 96/06/14 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان 9609983759300135 بودن خوانده / متهم بنام آراز طهماسبیان و درخواست خواهان/ 
شاکى مرتضى صفر نژاد و به تجویز ماده 37 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى حاضر گردد. م الف : 708  شعبه اول  دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه(3 حقوقى سابق) 4/437
اجراییه

شماره: 552/95 -96/02/18 به موجب راي شماره 487 تاریخ 95/09/24 حوزه 6 شوراي حل اختالف شهرستان گز که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه: ناصر اعظمیان – حسین طباطبائیان- زینت طباطبائیان – آقارضا طباطبائیان- ملوك 
السادات طباطبائیان-سید محمود طباطبائیان- طباطبائیان( مجهول المکان)  محکوم است حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند امالك به مقدار یک و یک چهارم سهم از دو و نیم سهم از پنج سهم از یک طاق از 32 طاق 
آب قنات مزرعه فیروز آباد از شماره پالك هاى ثبتى863 – 218 -857-690-683-874-494-397-342-332-

858-861-654-668-674-680-1/–132-506-539 -558-1 همگــى فرعى از 440 اصلى و پرداخت مبلغ 
دویست و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له: عباسعلى غفارى به نشانى: گز- بلوار شهدا- خ جمهورى 
اسالمى – کوى اطمینان پالك 19 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت، به استناد ماده 19 آئین نامه اجراى 
189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى فرهنگى محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اخطار اجرایى 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد به مفاد راى بدهد  در غیر 
اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م الف: 706 شعبه 

ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)4/438 
اجراییه

شماره: 784/95 ش9 ح-96/04/10 به موجب راي غیابى  شماره 927 تاریخ 95/12/21 حوزه 9 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: حسن خسروى به نشانى  مجهول المکان، محکوم است 
به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له  خدیجه هادى زاده فرزند على به نشانى 
آبادان – باوارده شمالى خ شوش ردیف یک ال و پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید 95/6/25 لغایت اجراى حکم در حق محکوم لها و پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم 
علیه میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.محکو علیه تا سى روز پس از ابالغ اجرائیه 
میتواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود. م الف: 731 شعبه 9 حقوقی 

شوراي حل اختالف شاهین شهرو میمه (مجتمع شماره یک) 4/439
اجراییه

شماره: 773/95 ش8 ح-96/03/31 به موجب راي شماره 55 تاریخ 96/02/06 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: مسعود سیستانى به نشانى  مجهول المکان، محکوم است به فک پالك 
خودرو بنز الگانس به شماره انتظامى 294ص 62ایران 53 و پرداخت مبلغ نهصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال در حق 
محکوم له الهام گودرزى نام پدر حسین به نشانى محل اقامت: فردوسى فرعى 16 پالك 4 هزینه عملیات اجرایى به 
عهده محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.. م الف: 704 شعبه 8 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه  (مجتمع شماره یک) 4/440
اجراییه

شماره: 700/95 ش8 ح-96/03/21 به موجب راي شماره 857 تاریخ 96/12/22 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: عبدالحسن صوفى به نشانى  مجهول المکان، محکوم است به فک 
پالك(خوانده عبدالحسن صوفى) خودرو پژو 206  به شماره انتظامى 985ط 67 ایران 24  و پرداخت مبلغ هشت صدو 
چهل  هزار ریال هزینه دادرســى در حق محکوم له 1- فرهاد بهارى 2- على رحمانیان نام پدر 1- اکبر 2- عبداله  به 
نشانى  شاهین شهر میدان معلم نیم فرعى 1 غربى پالك 24 طبقه همکف هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم علیه 
میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: چنانچه محکوم علیه، محکوم را به پرداخت نکند، و اموالى از وى به دست نیاید با 
تقاضاى ذینفع و دستور قاضى مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرا، محکومیت هاى مالى به اجرا احکام دادگسترى اعالم 
میشود. م الف: 710 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه  (مجتمع شماره یک)4/441

حصر وراثت
شماره : 199/96 تاریخ :1396/4/12 داریوش سلیمى بشناسنامه شــماره 2078  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 199 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
حسینعلى سلیمى به شناسنامه شماره 14 در تاریخ 24/ 3/ 96 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- داریوش سلیمى  فرزند حسینعلى شماره شناسنامه 2078  نسبت با متوفى فرزند 2- کیانوش سلیمى فرزند حسینعلى 
شماره شناسنامه  384 نسبت با متوفى فرزند 3- مهین ســلیم پور فرزند حسین شماره شناسنامه 67 نسبت با متوفى 
همسر،اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 

747  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه  (مجتمع شماره یک) 4/442
حصر وراثت

شماره 186/96 تاریخ 96/11/12 معصومه اقدامى بشناسنامه شماره 190  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 186 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علمدار عطاپور  
به شناسنامه شماره 6605 در تاریخ 20/ 1/ 96 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عبدالعظیم عطاپور  
فرزند علمدار شماره شناسنامه 266  نسبت با متوفى فرزند 2- فریده فرزند علمدار شماره شناسنامه 147   نسبت با متوفى 
فرزند 3- شهال  فرزند علمدار شماره شناسنامه 20   نسبت با متوفى فرزند 4- عبداالمیر عطاپور  فرزند علمدار شماره 
شناسنامه 443  نسبت با متوفى فرزند 5- فریبا عطاپور فرزند علمدار شماره شناسنامه 55  نسبت با متوفى فرزند 6- رویا 
عطاپور فرزند علمدار شماره شناسنامه 136  نسبت با متوفى فرزند 7- معصومه اقدامى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
190  نسبت با متوفى همسر ، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد گردید. م الف: 742 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 4/443
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9609973759300027 شــماره پرونده: 9409983759301372 شماره بایگانی شعبه: 941433 
خواهان: آقاى بهروز امیرى ابراهیم محمدى فرزند بهزاد به نشانى اصفهان ، برخوار و میمه –مرکزى- شاهین شهر- 
گلدیس- خ ابوذر- فرعى 5 شرقى – واحد 12 ، خواندگان: 1-مجتبى امیرى فرزند مرتضى  به نشانى مجهول المکان 
2- خانم سمیه خدرى فرزند راه خدا به نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر- گلدیس- هشت بهشت 
فرعى 11 غربى پالك  منزل راهخدا خدرى  302، 3- خانم ایلیا امیرى ابراهیم محمدى به نشانى اصفهان- برخوارو 
ومیمه- مرکزى- شاهین شهر هشت بهشت فرعى 11 غربى پالك 302 منزل راهخدا خدرى  ، خواسته : نفى نسب ، 
رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى بهروز امیرى ابراهیم محمدى با وکالت آقاى فرزاد طهماسبى به طرفیت 1- خانم 
خانم سمیه خدرى 2- ایلیا امیرى ابراهیم محمدى 3- اقاى مجتبى امیرى و به خواسته صدو حکم مبنى بر نفى ولد در 
خصوص ایلیا و تقاضاى صدور حکم مبنى بر اصالح شناسنامه خواهان و خوانده ردیف اول بانضمام خسارات دادرسى 
دادگاه ازتوجه به مفاد دادخواست تقدیمى و جامع اوراق و محتیات پرونده و مستندات ابرازى و با عنایت به رابطه زوجیت 
به خواهان و خوانده ردیف اول به موجب سند نکاحیه و همچنین دادنامه صادره در خصوص گواهى عدم امکان سازش 
ایشان و شرح ادعاى خواهان مبنى بر اینکه خوانده ردیف دوم ( ایلیا) فرزند وى نیست و تقاضاى ارجاع او به پزشک قانونى 
را نموده و خوانده ردیف اول على رغم دعوت حضور نیافته و ایراد و دفاعى نسبت به مستندات خواهان به عمل نیاورده 
و همچنین خوانده ردیف سوم از طریق نشر آگهى دعوت گردید لیکن حضور نیافته و دفاعى به عمل نیاورده علیهذا 
دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و نظریه پزشک قانونى به شماره 2/6100 / آز مورخ 95/12/17 که اشعار داشته و با توجه 
به مجموع آزمایشات انجام شده محاسبه هاى آماریصورت پذیرفته رابطه پدر – فرزندى بین نامبردگان مردود اعالم 
میگردد و با عنایت به اینکه نظریه کارشناسى از جمله امارات قانونى محسوب یگردد لذا مستندا به مواد 1321 و 1322 
1323 قانون مدنى و 257 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر نفى ولد رابطه پدر و فرزندى میان خواهان و ایلیا ( خوانده 
ردیف  سوم) صادر و اعالم و همچنین حکم به اصالح شناسنامه خواهان و خوانده مذکور حذف نام هر یک از شناسنامه 
یکدیگر صادر و اعالم مینماید.؛ رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه است. م 

الف: 715 _هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 4/444 
ابالغ راي

شماره پرونده: 122/95 ش 10 ح شــماره دادنامه: 178-96/3/31 مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر ،خواهان: آقاى محمد خســروى فرزند امید على به نشانى شاهین شــهر گلدیس خ ابوذر سر 
فلکه فاز 3 ساختمان مهید طبقه همکف، خواندگان: 1- آقاى وحید قاسمى 2- آقاى على بختیارى فرزند قدیرعلى به 
نشانى:هردومجهول المکان، خواسته: تقاضاى الزام خواندگان دعوى به حضور در دفتر خانه اسنادرسمى مبنى بر تنظیم 
و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 154ل 99ایران 43 مقوم به 3/100/000 ریال. 
گردشکا:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا کنندگان ذیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان آقاى محمد خسروى فرزند امید على بطرفیت خواندگان 1- آقاى وحید قاسمى 2- آقاى على بختیارى 
فرزند قدیر على به خواسته تقاضاى الزام خواندگان دعوى به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى مبنى بر تنظیم سند و انتقال 
سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 154 ل 99 ایران 43 مقوم به 3/100/000 ریال شورا با 
بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست ( قولنامه) مورخ 93/10/21 و قولنامه مورخ 93/10/5 که حاکى از وقوع 
بیع بین خواهان و خوانده ردیف اول و انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره 
1452/13/12/1012 به تاریخ 95/10/19 که مالکیت مورد معامله را به نام خواهان محمد خسروى اعالم نموده است 
و خواندگان در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را محول بر صحت دانسته و 
به استناد به مواد 220 و 362 قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن 
مقدمات و انتقال سندرسمى یکدستگاه خودروسوارى پراید به شماره انتظامى 154 ل 99ایران43 بانضمام هزینه هاى 
مطلق دادرسى به نام خواهان را صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 712 رضوانى_ 

قاضى شعبه د هم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 4/445
ابالغ راى

شماره پرونده: 726/95 ش 8 ح شماره دادنامه: 103- 96/3/6 خواهان: امید على قاسمى ف حسین به نشانى شاهین 
شهر گلدیس فاز 2 خ غدیر فرعى 2 غربى پالك 31  ، خوانده : سکینه اسدى ف محمد به نشانى: مجهول المکان، خواسته 
: مطالبه مبلغ 111/793/110 ریال بابت اقساط وام خوانده به استناد پرینت حساب با احتساب تادیه و هزینه هاى  دادرسى. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت 
مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دادخواست آقاى امید على قاسمى به طرفیت خانم 
سکینه اسدى به خواسته مطالبه 111/793/110 ریال بابت اقساط وام خوانده به استناد پرینت حساب با احتساب تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان ضمانت تسهیالت خوانده را بانک انصار شعبه امامت اصفهان نموده است 
که به دلیل عدم پرداخت خوانده، شعبه مذکور از حساب خواهان برداشت نموده است و در خواست مطالبه آنرا دارد. نظر 
به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم در جلسه دادرسى حاضر نگردیده است و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده و الیحه اى ضمیمه نشده است . شورا پس از بررسى پرونده و مدارك موجود با عنایت به پرینت 

حساب خواهان با استصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 
198، 520، 519، 522، قانون مدنى و ماده 790 قانون مدنى راى به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و یازده 
میلیون و هفتصد و نود و سه هزار ویکصدو ده ریال بابت اصل خواسته و بلغ یک میلیون و پانصد و هفت هزار ریال هزینه 
دادرسى و تاخیر تادیه به استناد شاخص بانک ملى مرکزى جمهورى اسالمى ایران تا زمان اجراى حکم در حق خواهان 
صادر مینماید. راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 703 اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 4/446
فقدان سند مالکیت

آقاى غالمحسین اعرابى فرزند امیرآقا بوکالت ازطرف سیدفرج اله حســینى دمابى فرزند سیدرضا، باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که تحت شماره 15380-95/02/11 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند 
مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 207 فرعى واقع در روستاى دماب 8 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که در صفحه 56 دفتر 28 امالك ذیل ثبت 3588 بنام یعقوب کاهن صادر و تسلیم گردیده و بعدا طى سندقطعى شماره 
3782-1340/02/04 دفترخانه 24 دهق به سیدعلى نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 

مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م. الف:4974ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت 4/447
فقدان سند مالکیت

غالمحسین اعرابى فرزند امیرآقا بوکالت ازطرف سیدفرج اله حسینى دمابى فرزند سیدرضا، باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که تحت شماره 15380-95/02/11 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 248 فرعى واقع در روستاى دماب 8 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در 
صفحه 4 دفتر 28 امالك ذیل ثبت 3582 بنام خدادادکاهن فرزند اسماعیل صادر و تسلیم گردیده و بعدا طى سندقطعى 
شماره 3782-1340/02/04 دفترخانه 24 دهق به سیدفرج اله نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را ک تبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م.الف: 4971 ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت 4/448
فقدان سند مالکیت

غالمحسین اعرابى فرزند امیرآقا بوکالت ازطرف سیدعلى حسینى دمابى، باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت 
شماره 15380-95/02/11 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شماره 207 فرعى واقع در روستاى دماب 8 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 60 دفتر 28 
امالك ذیل ثبت 3588 بنام اسماعیل کاهن صادر و تسلیم گردیده و بعدا طى سندقطعى شماره 1340/02/04-3782 
دفترخانه 24 دهق به سیدفرج اله نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 

تسلیم خواهد شد.  م.الف:4972 ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت 4/449
فقدان سند مالکیت

آقاى غالمحسین اعرابى فرزند امیرآقا بوکالت ازطرف على حسینى دمابى فرزند سیدرضا، باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که تحت شماره 15380-95/02/11 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 248 فرعى واقع در روستاى دماب 8 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در 
صفحه 1 دفتر 28 امالك ذیل ثبت 3582 بنام اسحاق کاهن فرزند اسماعیل صادر و تسلیم گردیده و بعدا طى سندقطعى 
شماره 3782-1340/02/04 دفترخانه 24 دهق به سیدفرج اله نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م  الف:4973 ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت 4/450

اجراییه
اجرائیه شــماره:9610423731500095 شماره پرونده: 9509983731500833 شــماره بایگانى شعبه: 950845 
مشخصات محکوم له: على منصورى شورابى نام پدر: فرامرز نشانى: اصفهان-نجف آباد-امام خمینى مشخصات محکوم 
علیهم:1.ابوالفضل قندهارى فرزند جعفر 2.حمیدرضا یزدانى. 3. جالل حیدرى فرزند غالمرضا به نشانى همگى مجهول 
المکان. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شماره 9509973731501295 
محکوم علیهم محکوم اند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
اززمان تقدیم دادخواست (95/10/23) تازمان اجرا و هزینه دادرسى درحق محکوم له اجرایى و پرداخت پانزده میلیون 
ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون  اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف: 4743 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 4/467
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 49/96 تاریخ رسیدگى: 96/03/20 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف یزدانشهر 
خواهان: سیدباقر افشون نشــانى: یزدانشهر-خ 10 شــرقى –پ8کدپ8519715583 خوانده: اکبرفروزان نشانى: 
یزدانشهر-بل مطهرى-کفش فروزان 09131310376 خواســته: فک پالك از خودرو سمند ایکس 7مدل1382. 
گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواست تقدیمى سیدباقر افشون به طرفیت خوانده اکبرفروزان بخواسته فک پالك از خودرو سمند بشماره انتظامى 
922د77ایران13 مقوم به چهل میلیون ریال و بدواً توقیف خودرو مذکور به انضمام خسارات دادرسى بدین توضیح که 
خواهان در دادخواست تقدیمى خوداظهارداشته که اتومبیل فوق رابه خوانده فروخته ام و قرارشد که خوانده اقدام به فک 
پالك کند و خوانده باوصف ابالغ قانونى درجلسه حضور ندارند و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاع موثرى معمول 
نداشته و نسبت به مالکیت خودرو از پلیس راهور استعالم شده که اعالم شده مالکیت رسمى خودرو خواهان مى باشد. لذا 
شورا  با احراز رابطه معامله بین متداعبین و استعالم مذکور دعوى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته و خوانده را محکوم 
به فک پالك اتومبیل مذکور با مطلق خسارات و هزینه دادرسى به مبلغ 620/000 ریال درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4928 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/415
مزایده

آگهى مزایده نوبت دوم اجراى احکام حقوق ى شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرائى 920132 له کرمعلى 
سلیمانى فرزند حسن با وکالت خدامراد کیانى و علیه عارف سلیمانى بابادى فرزند مهدى قلى با وکالت امان ا... امین جلسه 
مزایده اى به منظور فروش تمامیت ششدانگ یک باب منزل مسکونى دو طبقه واقع در فوالدشهر در تاریخ 96/5/8 
ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجراء برگزار نماید. مال مورد مزایده طبق نظر کارشناسى رسمى دادگسترى عبارت 
است از یک باب منزل مسکونى دو طبقه واقع در فوالدشهر خیابان مدرس خیابان الوند فرعى الوند 9 پالك 686 داراى 
پالك ثبتى 17469 فرعى از 581/2 اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان و داراى دو سند تفکیکى سه دانگى 
مساحت عرصه 172/5 مترمربع و حدود اربعه شماًال به طول 7/5 متر به گذر شرقاً به طول 23 متر به پالك غیر، جنوباً به 
طول 7/5 متر به پالك غیر و غرباً به طول 23 متر به پالك غیر و به صورت یک ساختمان دو طبقه دو واحدى مجزا(دو 
خوابه) به انضمام یک پارکینگ مسقف است. اعیانى در حدود 215 مترمربع بوده داراى کف سازى موزاییک، بدنه ها گچ 
اندود، کابینت فلزى، درب و پنجره خارجى آهنى، نماى آجرى، کفسازى حیاط موزاییک، اشتراکات شهرى دو کنتور گاز 
و یک کنتور آب و برق مى باشد. سند ثبتى به نام آقاى کرمعلى سلیمانى و در تصرف آقاى عارف سلیمانى. قیمت پایه 
مزایده طبق نظر کارشناسى نسبت به کل ششدانگ از مبلغ 2,050,000,000 ریال شروع و هر کس باالترین قیمت را 
پیشنهاد و ده درصد مبلغ خریدارى شده را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید با شرکت در 
مزایده پنج روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده در آدرس فوق دیدن نمایند. م الف: 414 اجراى احکام 

شعبه دوم دادگسترى زرین شهر/4/406

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201747 شماره پرونده: 9509983761800692 
شماره بایگانى شــعبه: 960351 تاریخ حضور: 96/5/4 ساعت حضور: 8/30 در 
خصوص شکایت مهران محرابى و رسول زارع زاده و نازنین لیموچى و جواد امیریان 
علیه محمد زهران(زهرانى)که مجهول ال مکان مى باشند در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 11100 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)4/471

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201640 شماره پرونده: 9509980366300286 
شماره بایگانى شعبه: 960448 تاریخ حضور: 96/5/1 ساعت حضور: 9 در خصوص 
شکایت قمر ســلطان خســروى جزى علیه على محبى نورالدین وند و خدارحم 
اسدیان و آقاى داریوش(کوروش) بیابنگر(علیرضا گشولى) که مجهول المکان مى 
باشند در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.  م الف: 11099 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)4/470

 ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103760201948 شماره پرونده: 9609983760200162 
شماره بایگانى شعبه: 960537 تاریخ حضور 17 / 1396/05 ساعت حضور 8:30 در  
خصوص دعوى سعید اعتصامى به طرفیت منیره نجفى – حسن جعفرى – مجاهد 
معرفى راد – قدرت اله کریمیان – فرنگیز رهنما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 695  شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق)/4/389
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وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعــات در خصوص 10 
ریال واریز اضافه دریافتى پیامک ها به حســاب دولت، 
گفت: این مبلغ در ردیف درآمدى تعریف نشــده اما در 
ردیف هزینه اى تعریف شده اســت و ما در این شرایط 
و با اســتعالم از مجلس شوراى اســالمى این مبلغ را 

اخذ مى کنیم.
محمود واعظى درباره سرنوشت اضافه دریافت 10 ریال 
بابت هر پیامک در سال 1395، بیان کرد: دستگاه هاى 
نظارتى به دلیل اینکه در مصوبه بودجه سال 1396 این 
مسئله صراحت نداشــت، دیدگاه واحدى در خصوص 
دریافت 10 ریال از هر پیامک از حساب مشتریان تلفن 

همراه به حساب دولت نداشتند. وى گفت: یک دستگاه 
به ما اعالم کرد که مــا حق دریافت ایــن 10 ریال را 
نداشتیم و دستگاه دیگر با استناد به یک بند دیگر به ما 
گفت که هر چند این مصوبه صراحت قانونى ندارد، اما 
با توجه به پیشــینه این موضوع و همچنین درآمدهایى 
که از این حوزه به دست مى آید، چون هنوز حذف نشده 

بنابراین دولت محق دریافت این هزینه بوده است. 
 وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات ادامه داد: در این 
وضعیت ما از مجلس شوراى اسالمى استعالم گرفتیم 
و آنها پاســخ دادند که دولت باید این هزینه را دریافت 

کند.

آرش کردى،مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مشترکان 
در ســاعت هاى پیک برق در فاصله ساعت هاى 12 تا 
16 و 19 تا 23، با رعایت نکات ساده اى چون استفاده از 
دورکند کولرهاى آبى و یا تنظیم درجه کولرهاى گازى 
بین 23 تا 25 درجه ، ضمن کمک به کاهش هزینه هاى 
خود، مجموعه صنعت برق را نیز در خدمت رسانى بهتر 

یارى دهند.
با وجود این، هرچه شــاهد افزایش مصــرف برق در 
کشــور به ویژه در ســاعت پیــک باشــیم، مدیریت 
تأمین برق کشــور ســخت تر و ســخت تــر خواهد 
شــد و شــاهد افزایــش خاموشــى هــاى پراکنده 

در میانــه روز در کالنشــهرهاى کشــور خواهیــم 
بود.

این موضوع زمانى حســاس تر مى شود که اعالم شده 
امروز و فردا شاهد افزایش قابل توجه دماى هوا در کل 
کشور خواهیم بود. این گرماى شدید هوا در استان هاى 
خوزستان، بوشــهر، ایالم، گلستان، گیالن، مازندران و 
مناطق مرکزى کشور شــدید پیش بینى شده است. به 
نظر کارشناسان هواشناســى، گرماى کم سابقه اى در 
سراسر ایران در تابستان سال جارى پیش رو داریم که 
این مسئله نیاز به مدیریت بیشتر مصرف برق را در کشور 

ضرورى کرده است.

احتمال افزایش خاموشى هاى 
پراکنده در کالنشهرها

دولت محّق دریافت هزینه 
اضافه براى هر پیامک است

ایرانى ها عسل  را گران تر از 
قیمت جهانى مى خرند

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزى بـا بیـان اینکـه در 
ایـران قیمـت بیشـترى بابـت عسـل در مقایسـه با 
بازارهـاى صادراتـى توسـط مـردم پرداخـت 
مى شـود، گفـت: از 80 هـزار تـن عسـل تولیـدى 
کشـور تنها 2 درصد صـادر و بقیـه در داخل مصرف

 مى شود.
حسن رکنى گفت: ساالنه بیش از 80 هزار تن عسل 
در کشور تولید مى شـود و ایران چهارمین کلونى دار 
بـزرگ در دنیا به حسـاب مى آیـد اما از لحـاظ تولید 
محصول نهایـى در رتبه هشـتم قرار داریـم که این 

امر به معنى کم بودن بهره ورى در این بخش است.
وى با اشـاره به باال بودن قیمت عسل گفت: با وجود 
اینکه اقبال زیادى به تولید عسل ایران در دنیا وجود 
دارد اما به دلیل قیمت باالتر آن در بازار ایران اولویت 
عسـل تولیـدى در بـازار داخلى مـورد اسـتفاده قرار 

مى گیرد.

افزایش مجدد 
قیمت گوشت گوسفندى 

رئیـس اتحادیـه گوشـت گوسـفندى از افزایـش 
قیمت گوشـت گوسـفندى در هفته جارى خبر داد و 
اظهارداشـت: طى هفته جارى  این نوع گوشت بین 
500 تا هزار تومان گران شده و در حال حاضر قیمت 
هرکیلوگرم شـقه بدون دنبه براى مصرف کنندگان 

در حدود 41 تا 42 هزار تومان است. 
على اصغر ملکى با اشاره به واردات گوشت از استرالیا 
در حال حاضر، تصریـح کرد: با توجه بـه اینکه االن 
فصل تابسـتان و هوا گرم اسـت و ما با کمبود مواجه 
هستیم، براى کنترل بازار گوشت نیازمند هستیم که 

واردات افزایش یابد، .  

مستمرى بازنشستگان فوالد 
پرداخت شد

مسـتمرى خرداد ماه بازنشسـتگان صنـدوق فوالد 
کشور به حساب آنها پرداخت شد.

مسـتمرى خرداد ماه تمامـى بازنشسـتگان صنعت 
فوالد کشـور با اعمـال افزایـش سـال 96 پرداخت 

شد.
گفتنى اسـت؛ در حال حاضر مجموع بازنشسـتگان 
صنعت فوالد کشـور ما به التفاوت مربوط  هشت ماه 
افزایش حقوق  سـال 91 را از صندوق بازنشسـتگى 

فوالد طلبکارند.

امروز؛ آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه

معاون مالیات بر ارزش افزوده سـازمان امورمالیاتى 
کشـور گفت: 15 تیرماه (امروز) آخریـن مهلت ارائه 
اظهارنامـه مالیـات بر ارزش افـزوده سـه ماهه بهار 

1396 است.
محمد مسـیحى افزود: مطابق قانـون، مؤدیان نظام 
مالیات بر ارزش افـزوده حداکثر 15 روز پس از پایان 
هر فصل مهلـت دارنـد اظهارنامه مالیاتى خـود را از 
طریق سـایت عملیات الکترونیکى مالیات بر ارزش 
افزوده بـه آدرس evat.ir ارائه و مالیـات و عوارض 

ابرازى را پرداخت کنند.

دریافت مالیات  ازکارتخوان ها 
صحت ندارد

 مدیر کل دفتر روابط عمومى سـازمان امور مالیاتى 
کشور اعالم کرد: انتشار متن دریافت 9درصد مالیات 
بر ارزش افزوده از کارتخوان هـا در فضاى مجازى، 

صحت ندارد.
غالمرضا قبلـه اى بـا تکذیـب ادعاى مطرح شـده 
در شـبکه هاى اجتماعـى مبنى بر دریافـت 9درصد 
مالیات بر ارزش افزوده از ابتداى مردادماه در هنگام 
خریـد از کارتخـوان، گفـت: پرداخـت وجـه کاال از 
 POS طریق کارت هـاى اعتبارى یا دسـتگاه هاى
بانکى بـه هیچ وجـه موجب تعلـق مالیـات نخواهد 

بود.

ویترین

نرخ بیکارى افراد ده ساله و بیشــتر در بهار امسال به 
12/6 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) رسید.

 مرکز آمار ایران اعالم کرد: رونــد تغییرات این نرخ 
حاکى از آن اســت که این شاخص نســبت به بهار 
پارسال 0/4 درصد و نسبت به زمستان 1395، معادل 

0/1 درصد افزایش داشته است.
در بهار 1396 معادل 40/6 درصد جمعیت ده ساله و 

بیشــتر از نظر اقتصادى فعال بوده اند، یعنى در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند.

بررسى تغییرات نرخ مشارکت اقتصادى حاکى از آن 
است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
(بهار 1395) برابر 1/1 درصد و نســبت به فصل قبل 
(زمســتان 1395) معادل 1/7درصد افزایش داشته 
است. نرخ بیکارى جوانان 15 تا 29 ساله حاکى از آن 

است که 26/4 درصد از فعاالن این گروه سنى در بهار 
1396 بیکار بوده اند.

بررســى تغییرات فصلى نرخ بیکارى این افراد نشان 
مى دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
(بهار 1395) برابر1/5درصد و نســبت به فصل قبل 
(زمســتان 1395) معادل 0/9 درصــد افزایش یافته 

است. 

با افزایش 11/1درصدى شاغالن مرد در سال94 نسبت 
به سال84، تعداد شاغالن زن با کاهش 12/6 درصدى 
مواجه بوده؛ بدین ترتیب مى توان گفت با پدیده مردانه 

شدن اشتغال و زنانه شدن بیکارى مواجه هستیم.
طبق نتایــج آمارگیرى نیــروى کار، نرخ مشــارکت 
اقتصادى و نرخ بیکارى زنان بــه 13/3درصد و 19/4 
درصد رسیده است که نشان از افزایش شکاف جنسیتى 
و کاهش شانس زنان براى حضور در بازار کار ایران در 
ســال هاى اخیر دارد. از طرفى نتایج بیانگر این نکته 
اســت که به رغم کاهش میزان مشــارکت اقتصادى 
زنان، مشاغل زنان به ویژه زنان داراى تحصیالت عالى، 

کیفى تر و تخصصى تر شده است.
اشتغال زنان طى دهه هاى اخیر به یکى از موضوعات 
مهم و تأثیرگذار در تصمیم گیرى ها و برنامه ریزى هاى 
کشور تبدیل شده اســت. زنان همانند مردان به عنوان 
منابع ارزشــمند در توســعه و پیشــرفت جامعه نقش 
تعیین کننده اى دارند. ضمن اینکه بانوان از لحاظ سطح 
دانش و توانایى ها، ظرفیت بالقوه اى دارند و مى توانند 
در شرایط کنونى و تحوالت اقتصادى و اجتماعى کشور 

زمینه ساز تحول باشند.
با بررسى روند اشــتغال بانوان طى سال هاى 84 تا 94 
مى توان به این نتیجه رســید که در کنار برخى عوامل 
نظیر مسائل فرهنگى، دستمزد پایین تر زنان نسبت به 
مردان، مردانه بودن برخى مشاغل، مسئولیت هاى خانه 
و فرزندآورى و... سایر موارد چون پرداخت یارانه ها که 
به نوعى موجب جبران بخشى از هزینه هاى زندگى به 
ویژه در مناطق روستایى شده است و همچنین کاهش 
تمایل کارفرمایان در خصوص به کارگیرى زنان به دلیل 
تصویب برخى قوانین و مقررات حمایتى از زنان شاغل 
(مانند افزایش مدت زمان مرخصى زایمان) در کاهش 
نرخ مشاکرت اقتصادى و افزایش نرخ بیکارى زنان طى 

این سال ها بى تأثیر نبوده است.
■■■

از طرفى برخى کارشناســان صاحب نظر در ارتباط با 
میزان مشــارکت زنان در اقتصاد کشــور بر این باورند 
که در اظهار و سنجش میزان فعالیت و مشارکت زنان، 
احتماًال با کم گویى مواجه هستیم  و باورها بر این است 
که نرخ مشارکت  زنان باید بیشتر از میزان آمار رسمى 

موجود باشد.
نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار کشور طى سال هاى 
94-84حاکى از آن اســت که جمعیت فعال ده ساله و 
بیشتر کشور با 6 درصد افزایش از حدود 23 میلیون نفر 
در سال 1384 به بیش از 24 میلیون نفر در سال 1394 

رسیده است.
از طرفى تعداد شاغلین ده ساله و بیشتر نیز طى این دوره 
با افزایش 6/6درصدى مواجه بوده و از حدود 20 میلیون 
شاغل در سال 1384، به حدود 22 میلیون شاغل در سال 

1394 رسیده است.
بررســى تعداد بیکاران ده ســاله و بیشــتر کشور در 
سال هاى 1384 و 1394، نیز نشــان مى دهد که این 
تعداد با افزایــش 2 درصدى مواجه بوده اســت، یعنى 
کمى بیش از 50 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده 
است. این افزایش براى مردان، 2/1درصد و براى زنان 

1/9درصد بوده است.
اما آمار بیانگر این موضوع اســت که در برابر افزایش 
11/1 درصدى شــاغالن مرد در سال 1394 نسبت به 
سال 1384، تعداد شاغالن زن با کاهش 12/6 درصد 
مواجه بوده است. در سال 1384 نزدیک به چهار میلیون 
نفر از شاغالن، زن بوده اند که این تعداد در سال 1394 
به حدود سه میلیون و 400 هزار نفر رسیده است؛ یعنى 
تقریباً در حدود 600 هزار نفر از زنان شاغل طى این دوره 
زمانى کاسته شده است. به عبارت دیگر مى توان گفت 

طى این دوره به طور متوســط در هر سال، نزدیک به
 50 هزار زن از بازار کار خارج شده اند.

با نگاهى به نسبت جنسى اشتغال طى سال هاى مذکور 
مى توان گفت این نسبت روند افزایشى داشته به طورى 
که از 420 مرد شاغل در مقابل صد زن شاغل در سال 
1384 به 534 مرد شــاغل در مقابل صد زن شــاغل 
در سال 1394 رسیده اســت. همچنین نسبت جنسى 
بیکارى طى این سال ها تقریبًا بدون تغییر بوده و 226 
مرد بیکار در مقابل صد زن بیکار وجود داشته است. بدین 

ترتیب مى توان گفت که با پدیده مردانه شدن اشتغال و 
زنانه شدن بیکارى مواجه شده ایم.

 شکاف جنسیتى نرخ مشارکت اقتصادى و 
نرخ بیکارى

براساس آخرین آمارها نرخ مشــارکت اقتصادى از 41 
درصد در ســال 1384 به 38/2درصد در سال 1394 
کاهش یافته است. این نرخ براى مردان و زنان در سال 
1384 به ترتیب به میزان 64/7 و 17 درصد بوده است 

که با کاهش 1/5و 3/7 درصد ایــن نرخ براى مردان و 
زنان، به ترتیب به عــدد 63/2درصد و 13/3 درصد در 
سال 1394 رسیده اســت. از طرفى با محاسبه شکاف 
جنسیتى نرخ مشارکت اقتصادى، این شکاف از 47/7 
درصد در ســال 1384 به 49/9درصد در سال 1394 
رسیده اســت، به این معنا که طى این دوره 2/2 درصد 

افزایش داشته است.
همچنین نرخ بیکارى مــردان و زنان به ترتیب از 10 و 
17/1 درصد در سال 1384 به 9/3و 19/4 درصد در سال 
1394 رسیده اســت به طورى که این نرخ براى مردان 
0/7 درصد کاهش یافته ولى بــراى زنان 2/3 درصد با 
افزایش مواجه بوده است. به عبارتى با محاسبه شکاف 
جنسیتى نرخ بیکارى مى توان گفت که این شکاف با 
افزایش 3درصدى از 7/1- درصد در ســال 1384 به 

10/1- درصد در سال 1394 رسیده است.

بیکارى زنان جوان!
بیکارى در ایران نیز همانند غالب مناطق جهانى، زنان 
جوان را بیش از مردان جوان تحت تأثیر قرار داده است. 
در ســال 1384 نرخ بیکارى جوانان 15 الى 24ساله به 
ترتیــب 20/4 و 32/6 درصد بوده اســت که به میزان 
22/3 و 42/8درصد در ســال 1394 رسیده است. این 
آمار نشان از افزایش 2/10 درصدى بیکارى زنان جوان 
در برابر افزایش 1/98درصد این نرخ براى مردان دارد. 
به بیان دیگر شکاف جنســیتى نرخ بیکارى جوانان15 
الى 24 ســاله نیز با افزایش 8/3درصد مواجه بوده و از 
12/2- درصد در سال 1384 به 20/5- درصد در سال 

1394 رسیده است.

«مردانه شدن» بازار اشتغال

خروج ساالنه 600هزار زن
 از بازار کار

آمار بیانگر این است که نرخ بیکارى به 12/6درصد رسید
در برابر افزایش 11/1 

درصدى شاغالن مرد، 
تعداد شاغالن زن با 
کاهش 12/6 درصد 
مواجه شده است و 

تقریبًا در حدود 
600 هزار نفر از 

تعدادزنان شاغل کاسته 
شده است؛ به عبارت 

دیگر مى توان گفت در 
هر سال، نزدیک به 

50 هزار زن از بازار کار 
خارج شده اند

«فرانس پرس» طى گزارشــى نوشــت: در صورتى که 
یک بانک بین المللى نیز اقدامى شــبیه «توتال» انجام 
دهد و ریسک همکارى با ایران را به جان بخرد، آن موقع
 مى توان شاهد سرازیر شــدن سرمایه گذاران خارجى به 

این کشور بود.
زمانى که ایران در سال 2015 توافق تاریخى برجام را با 
قدرت هاى جهانى به امضا رساند، بسیارى انتظار داشتند، 
بالفاصله شرکت ها و سرمایه گذاران خارجى براى استفاده 

از بازار پرسود ایران به سوى این کشور بشتابند.
اما به رغم اینکه در ماه هاى بعــد از برجام هزاران هیئت 
تجارى از همه جاى اروپا، آسیا و سایر کشورها به سمت 
تهران سرازیر شدند، قراردادهاى بزرگ چندانى از دل این 

سفرها بیرون نیامد.

بد نیست نگاهى به شرکت هایى که تاکنون قراردادهاى 
مهمى با ایران منعقد کرده اند بیاندازیــم. این قراردادها 

معدود و با فاصله زیاد از یکدیگر منعقد شده اند.
شرکت خودروسازى «پژوســیتروئن» فرانسه در ژوئن 
2016 قــراردادى 400 میلیون یورویى براى ســاخت 
خودروهاى پژو با همکارى شرکت ایران خودرو منعقد کرد.
گروه هتل هاى زنجیره اى «آکور» مى گوید در حال کار بر 
روى ده تا 15 پروژه در ایران است تا بتواند از بازار رو به رشد 

گردشگرى ایران بعد از برجام منتفع شود.
تنها قراردادهاى مهــم دیگر در حوزه خریــد هواپیما با 

شرکت هاى «ایرباس» و «بوئینگ» منعقد شده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل که در ماه ژوئن منتشر شد، 
کل سرمایه گذارى خارجى وارد شــده به ایران در سال 

گذشته میالدى تنها 3/4میلیارد دالر بوده که از رقم 4/7 
میلیارد دالر وارد شده به این کشور در سال 2012 یعنى قبل 

از تحریم ها کمتر است. 
اما چه چیزى مانع از ورود شــرکت هاى خارجى به بازار 

ایران مى شود؟
هرچند بسیارى از تحریم هاى غرب علیه ایران به موجب 
توافق هسته اى برداشته شــده، اما واشنگتن بسیارى از 
تحریم ها را به بهانه هاى حقوق بشرى، تسلیحاتى و نقش 

ایران در منازعات منطقه اى حفظ کرده است.
اما حتى بدون تهدید تحریم ها، ایران همچنان به دلیل 
فساد ادارى و تشریفات و مقررات دست و پاگیر، نظام بانکى 
فلج شده به دلیل بدهى هاى مسموم و نوسانات نرخ ارز، 
تصویرى پرریسک را براى سرمایه گذارى ترسیم مى کند.

 سرازیر شدن سرمایه  به ایران، تنها با ورود یک بانک بزرگ
بررسى توزیع اســتانى واحدهاى مســکونى خالى نشان 
مى دهد بیشــترین تعداد واحدهاى مســکونى خالى در 
اســتان هاى تهران، اصفهان و خراسان رضوى به ترتیب 
حدود 490، 242 و 195 هزار واحــد بوده و کمترین تعداد 
واحدهاى مســکونى خالى متعلق به اســتان هاى ایالم، 
کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالى به ترتیب با اعداد 

13/3، 13/7 و 23/1هزار واحد است.
طى ســال هاى 1390 تا 1395 تعداد جمعیت کشــور از 
75/1بــه 79/9 میلیــون نفــر ، جمعیت شهرنشــین از 

71/4درصد به 74 درصد، تعداد خانوار از 21/1 میلیون نفر 
به 24/1میلیون نفر رسیده است.

از طرف دیگر بین ســال هــاى 1390 تا 1395 ســهم 
خانوارهاى داراى مسکن ملکى در کشور از 62/7درصد به 
60/6 درصد و نیز تعداد واحدهاى مسکونى معمولى (بدون 
احتساب خانه هاى خالى) از 19/9 میلیون به 22/8میلیون 
واحد رسیده است. تعداد واحدهاى مسکونى خالى در کشور 
از 1/66 میلیون واحد در سال 1390 به 2/58میلیون واحد 

افزایش یافته است.  

واحدهاى مسکونى خالى در سال هاى 85، 90 و 95
138513901395استان

34821100477143627آذربایجان شرقى
191914917567291آذربایجان غربى

108982410741822اردبیل
73905140942242090اصفهان
69863132409-البرز
2638880413299ایالم
56772129031201بوشهر
113195327163489986تهران

53341613129505چهارمحال و بختیارى
88961806131350خراسان جنوبى

بیشترین خانه هاى خالى در کدام استان هاست؟

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد ملکى واقع در خیابان ابوذر شهر اصفهان را از طریق 
برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده تا تاریخ 

1396/04/22 به اداره تدارکات(کارشناسى امور قراردادها) این اداره کل مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 58214
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خدایا تو با دوســتانت از همه انس گیرنده ترى، و برطرف کننده نیازهاى 
توکل کنندگانى، بر اسرار پنهانشان آگاه، و به آنچه در دل دارند آشنایى، 
و رازشان نزد تو آشکار، و دل هایشان در حسرت دیدار تو داغدار است، یاد 
تو آرامشان مى کند، اگر مصیبت ها بر آنان فرود آید، به تو پناه مى برند، و 
روى به درگاه تو دارند زیرا مى دانند که سر رشته کارها به دست توست، 

موال على (ع)و همه کارها از خواست تو نشأت مى گیرد.

اولویت هاى شهردارى خمینى شهر  
در دوره پنجم شورا

شهردار خمینى شهر در نشست با خبرنگاران تشریح کرد

«پیام مردم در انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا به 
مسئوالن، سازندگى بود و برأى اولین بار مردم خمینى شهر 
از فاز محله خارج شدند و به لیستى رأى دادند که جامع بود 
و این نوید مى دهد که ما به شــهر، جزیره اى نگاه نکرده و 
برنامه ریزى شهرى باید بر اساس اولویت ها صورت پذیرد و 

در یک کالم، پیام مردم، کار و سازندگى است.»
شــهردار خمینــى شــهر بــه مناســبت 14 تیــر «روز 
شهردارى ها» به میان خبرنگاران آمد و با بیان این مطلب 
گفت: اگر شوراى دوره پنجم، پیشنهاد ابقا در سمت شهردار 
را داشته باشــد با توجه به اینکه اعضاى شورا با رأى مردم 
انتخاب شــده اند، قطعًا به عنوان یک خــادم مردم، آن را 
مى پذیرم و بــه خدمت به مــردم خمینى شــهر افتخار 
مى کنم و با توجه به اینکه در سمت شهردار در دوره چهارم 
شورا دیدگاه هایم را به طور کامل و آنگونه که مى خواستم 
نتوانستم انجام دهم، در ادامه خدمت، این دیدگاه ها را عملى 

خواهم کرد. 
على اصغر حاج حیدرى اظهار داشت: تا موقعى که احساس 
کنم مى توانم در شهر فعالیت کنم خود را وقف مردم کرده و با 
وحدت و مشارکت همه، اقداماتى در شهر انجام خواهیم داد 

تا شهرى الیق این مردم فهیم داشته باشیم.
وى ادامه داد: خداوند را شاکرم که بعد از دوره چهار ساله در 
شهردارى خمینى شهر، عملکرد انجام شده در قالب هاى 
مختلف در سطح شهر، رضایتمندى مردم را به ارمغان داشته 
است و جا دارد از همه کســانى که در ارائه خدمات به مردم 

تأثیرگذار بوده اند تشکر کنم.

200 پروژه به ثمر نشست
شهردار خمینى شهر گفت: قبل از ورود به شهردارى خمینى 
شهر، شرایط در شهردارى به گونه اى بود که براى پرداخت 
حقوق کارکنان با مشکل مواجه بودیم و شهردارى مقروض 
بود ولى با برنامه ریزى هاى انجام شده، توانستیم 200 پروژه 

را در قالب هاى مختلف به پیش ببریم و به ثمر بنشانیم.
حاج حیــدرى با بیــان اینکه در چهار ســال گذشــته در 
زمینه هاى مختلف دستاوردهاى بسیار خوبى داشتیم، اذعان 
داشت: در بخش فرهنگى با ارائه برنامه هاى چند هزار نفرى 
در قالب جشن هاى مذهبى در الدر، مردم استقبال خوبى 
داشــتند. همچنین خانه زهتاب به عنوان خانه هنرمندان 
آماده شــده تا به عنوان مرکز هنر پرور شهر در اختیار مردم 

قرار گیرد. 
وى با اشــاره به وضعیت خانه سرتیپ سدهى، خانه مجیر، 
خانه میردامادى ها، اجراى فاز اول منطقه گردشگرى الدر، 
بام سبز و ... این پروژه ها را از دیگر برنامه هاى فرهنگى و 
تفریحى انجام شــده خواند و از همکارى خّیرین در اجراى 

برنامه هاى فرهنگى در سطح شهر قدردانى کرد. 

بهره مندى مردم از خدمات عمرانى
شهردار خمینى شــهر در ادامه این نشست با بیان اینکه در 
این دوره، در تمامى مناطق شهر، مردم از خدمات عمرانى 
بهره مند شده اند گفت: آزادســازى چند خیابان شهر که از 

سالیان گذشته بر زمین مانده بود، در این دوره کامل شد.

منظریه به نتیجه رسید
حاج حیدرى در ادامه افزود: شــهرك منظریه هم علیرغم 
اینکه مردم حقوق خدمات شهرى را به اداره راه و شهرسازى 
پرداخت کرده بودند و 25 سال از این خدمات محروم بودند 
پس از سه سال پیگیرى و کار مســتمر، باالخره با امضاى 

توافقنامه و تفاهمنامه با راه و شهرســازى به نتیجه رسید 
و امروز پنج اکیپ جدول کار شهردارى در منطقه منظریه 
فعال اســت و به مردم منظریه نوید مى دهم زیرســازى، 

جدولگذارى و آسفالت انجام شود. 
وى آزادســازى اراضى چنــد پارك، ســاماندهى منطقه 
کارگاهى دوشــاب، ســاماندهى مشــاغل و ... را از دیگر 

فعالیت هاى عمرانى خواند.

شهردارى ها توانایى خرید اتوبوس ندارند
شهردار خمینى شهر با اشــاره به اینکه حمل و نقل درون 
شهرى یکى از نیازهاى اولیه مردم به شمار مى رود، گفت: 
دولت در گذشــته یارانه اتوبوس در اختیار شــهردارى ها 
قرار مى داد که هر دســتگاه اتوبوس، 13/5 میلیون تومان 
بود و با توجه به اینکه در آن زمان شــهردارى خمینى شهر 
مى توانست با استفاده از یارانه اتوبوس، 17 دستگاه خریدارى 
کند اما به دلیل عدم امکانات مالى، این امر میسر نشد و بعد 
از آن هم این یارانه قطع شد و قیمت اتوبوس به هر دستگاه 

400 تا 500 میلیون تومان رسید.
حاج حیــدرى گفت: که امروز 95 درصد شــهردارى هاى
کشــور تــوان پرداخت هزینــه ســنگین اتوبــوس را

 ندارند.

آماده بازسازى اتوبوس ها، هستیم
وى با بیــان اینکه ما اقتصاد مقاومتى، اقــدام و عمل را در 
اتوبوســرانى خمینى شــهر به اجرا در آوردیم توضیح داد: 
همکاران ما در شرکت واحد اتوبوسرانى خمینى شهر، امروز 
صفر تا 100 بازسازى اتوبوس ها را در سازمان اتوبوسرانى 
خمینى شهر انجام داده و اتوبوس هاى از رده خارج شده را 
با انجام عملیات مکانیکى، صافــکارى و ... به حالت نو در 
مى آورند و 45 دستگاه اتوبوس را تاکنون بازسازى کرده اند 
و حتى ما از طریق دفتر امور شهرى به شهردارى ها اعالم 
کردیم مى توانیم بازســازى اتوبوس هاى شهردارى ها را 

انجام دهیم.
شهردار خمینى شهر اظهار داشت: هم اکنون صد دستگاه 
اتوبوس در شهر فعال هستند و ده دستگاه در حال بازسازى 
اســت، این در حالى اســت که بازســازى هــر اتوبوس، 
110 میلیون تومان هزینه داشــته که سازمان اتوبوسرانى 
خمینى شــهر با کیفیت بهتر، این بازســازى ها را انجام 

مى دهد و در این راستا صرفه جویى شده است.

افتتاح چند پروژه در راه است
حاج حیدرى همچنین از افتتاح سالن بحران و ورزشى شهدا، 
مجتمع فرهنگى شهید نیلفروش زاده، احداث سه میدان و 
اصالح هندسى، منطقه بام ســبز و ... در آینده نزدیک در 
خمینى شهر خبر داد. و وى در خصوص زیباسازى و نصب 
المان هاى شهرى در خمینى  شهر گفت: وجود شخصیت ها 
و بزرگان، جایگاه ویژه در صنعت سنگ، جایگاه شهدا و ... از 
ویژگى هاى خمینى شهر بوده و هر کدام مى تواند به عنوان 
المان شهرى مطرح شود که در دوره پنجم شورا در این راستا 

فعالیت هاى خوبى صورت خواهد گرفت.

اولین اولویت
وى که از تردد کامیون ها در ســطح خمینى شــهر بسیار 
گله مند است مى گوید: اولین اولویت ما در دوره جدید شورا، 
ایجاد کمربندى براى تردد کامیون هاســت که هم اکنون 
مى تواند خطرات جبران ناپذیرى را در ســطح شهر براى 

مردم ایجاد کند.

عوارض آالیندگى، از حقوق مردم است
شهردار خمینى شــهر پرداخت عوارض آالیندگى را حق 
و حقوق ریه هاى مردم مى داند و گفت: ســه سال بود که 
عوارض آالیندگى به خاطر اینکه محیط زیست پاالیشگاه 
را آالینده اعالم نکرد پرداخت نشد اما در نهایت با شکایت 
به دادگاه و پیگیرى نمایندگان، دوباره آالیندگى پاالیشگاه 
تثبیت و پاالیشــگاه محکوم شــد و از اوایل سال 95 این 
عوارض پرداخت مى شود تا فقط در قالب ایجاد فضاى سبز 

هزینه شود.

پرداخت مطالبات از دانشگاه صنعتى
وى در خصوص بدهى دانشــگاه صنعتى به شــهردارى 
خمینى شهر گفت: خوشبختانه با تعامل بسیار خوبى که با 
دانشگاه صنعتى برقرار شد و با برنامه ریزى صورت گرفته، 
33 میلیارد تومان مطالبات بحق شهردارى خمینى شهر به 
نتیجه رسید و حق و حقوق شهردارى پرداخت مى شود. این 
در حالى است که دانشــگاه صنعتى اصفهان براى ما یک 

افتخار محسوب مى شود.
شهردار خمینى شــهر ارزیابى هم از عملکرد شوراى دوره 
چهارم داشــت و گفت: علیرغم همه فراز و نشــیب ها که 
طبیعى هم هست شوراى دوره چهارم خمینى شهر موفق 
بوده و براى اعضاى شوراى دوره پنجم هم آرزوى توفیق 

داریم.

نصب 50 دوربین
حاج حیــدرى از نصــب 50 دوربین کنتــرل ترافیک در 
خمینى شهر خبر داد و اذعان داشت: با هزینه اى افزون بر 
400 میلیون تومان، 50 دوربین خریدارى و در مسیرهاى 
پر حجم ترافیک در سطح شــهر نصب گردید که از طریق 
مرکز مانیتورینگ شهردارى کنترل و به پلیس راهنمایى و 

رانندگى نسبت به روان سازى ترافیک کمک خواهد شد.
وى افزود: شهرستان خمینى شهر که چهار شهر اصلى دارد 
جمعیتى افزون بر 320 هزار نفر را در خود جاى داده که سهم 

خمینى شهر 285 هزار نفر است.

گورستان ها نیازمند کار فرهنگى است
شهردار خمینى شهر گورستان هاى شهر را نیز از مشکالت 
برشمرد و گفت: ما 10 تا 15 گورستان در محله هاى مختلف 
داریم که قطعًا باید یک کار سنگین فرهنگى در این راستا 
انجام شود. این در حالى است که گورستان باغ فردوس در 
شمال شــهر هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکى دارد و 
فقط برق رسانى آن در دستور کار اســت تا کامًال به اتمام 

برسد و هم اکنون نیز این گورستان، فعال است.
 

افزایش درآمد شهردارى
حاج حیدرى بودجه ســال 96 شــهردارى خمینى شهر را 
90 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: درآمد شــهردارى از 
30 میلیارد تومان در سال 92، به 90 میلیارد تومان در سال 
جارى رسید و علیرغم همه کمبودها و رکود، ما در شهردارى 
خمینى شهر با اجراى کار امانى – پیمانى، ایجاد انگیزه در 
کارکنان شــهردارى، استفاده از پتانســیل و بالفعل کردن

آنها، ایجاد اعتمــاد مردم به شــهردارى و ... توانســتیم 
فعالیت هاى سنگین و ارزشــمندى را در سطح شهر اجرا و 

عملیاتى سازیم.

د ه با ی دی دا اری و اخالص را  از جا ت د داری باید روح 
مقام معظم رهبرى-89/9/17
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهر

شهردار و پرسنل محترم شهردارى شاهین شهر
تردیدى نیست که شهردارى ها و دهیارى ها نقش مهمى در رساندن 

یک شهر یا یک روستا به شاخصه هاى توسعه یافتگى ایفا مى کنند. این وظیفه 
حساس که نتیجه آن ایجاد فضایى مطلوب براى زندگى شهروندان و روستائیان 
خواهد بود، تنها با برنامه ریزى مناسب و اجراى دقیق آن میسر مى شود.ضمن 

غنیمت شمردن فرصت فرا رسیدن 14 تیرماه که تحت عنوان روز شهردارى ها 
و دهدارى ها نامگذارى شده است، صمیمانه ترین مراتب سپاسگزارى خود را 
تقدیم شما زحمتکشان عرصه تالش و آبادانى مى کنیم. باشد که تا همیشه در 

ایفاى مسئولیتتان سربلند و پیروز باشید.

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعت ادارى به واحد 
عمران شهردارى مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 
96/4/31 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى
نوبت اول

حسین امیرى – شهردار شاهین شهر 

اعتبار(ریال)موضوع
4.000.000.000عملیات اجرایى روسازى کانالهاى دفع آبهاى سطحى خیابان طالقانى

13.000.000.000عملیات اجرایى بازسازى و ترمیم قنوات سطح شهر

چاپ اول
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محسن یگانه، خواننده کشورمان که مدتى 
است در اینستاگرام فعالیت ندارد، با انتشار 
پســتى دلیل آن را اعالم کرد.او نوشت: 
«سالم دوستاى خوبم. امیدوارم نبودنم رو 
به حساب بى توجهى نذارید. فضاى کلى 
اینســتاگرام نیاز به توضیح من نداره پس 
رد مى شم و در مورد کار باهاتون صحبت 
مى کنم. اصوًال کامنت که مى خونى خود 
به خود ترمزت کشــیده مى شه، همه از 
نگاه خودشون دارن درست ترین دیدگاه 
رو مطرح مى کنــن در صورتى که نمى 
شــه هزار مدل دیدگاه کامًال درست در 
مورد یک موضوع داشت ! آهنگى پخش 
نکردم چون بازبینى کلى روى روندى که 
طى مى کردیم یه نیاز جــدى بود و حل 
یک مســئله نیاز به صبــر و تمرکز داره.

 آهنگ ها رو براى شما ساختم، تعدادشون 
هم کم نیست، پس همه رو پشت سر هم 
پخش مى کنم، اما االن نه... دوســتتون 

دارم رفقا،  فعًال.»

دلیل غیبت

فرهاد آئیش با انتشار این عکس نوشت: 
«یادى از پنج اسطوره سینماى ایران، که 

هـیچوقت تکرار نمى شوند.» 

اسطوره ها 

بهشاد مختارى با انتشــار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: «این مرد شخصیه 
که من با ورود به ســینما باهــاش روبه 
رو شــدم و در اولین اثر ســینماییم یعنى 
فیلم "چند مى گیرى گریه کنى"  افتخار 
داشــتم در کنارش باشم و کلى چیز ازش 
یاد گرفتم، ابوالفضل پورعرب ســتاره دو 
دهه سینماى ایران بود و هنوز که هنوزه 
وقتى باهاش تو خیابون قدم مى زنى مردم 
کارهاى زیباشو فراموش نکردن، ساَیت 

مستدام عمو ابوالفضل .»

ستاره 

من نمى تـوانممن نمى تـوانم

 گدایى نقش کنم گدایى نقش کنم

قربان نجفى بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که این روز ها نســبت به 
ســال هاى گذشــته حضور کمرنگ ترى در عرصه بازیگرى دارد، در 
خصوص فعالیت هاى خود در ســال جارى گفت: واقعیت امر این روز ها 
به جز رادیو فعالیت دیگرى ندارم. پیشــنهاداتى براى بازى در سینما و 
تلویزیون به من شده، اما خودتان هم مى دانید که پیشنهادات تا قطعى 

نشدن در حد پیشنهاد باقى مى مانند. 
وى در همین راستا افزود: زمانى به شما مى گفتند که بازى در یک اثر بعد 
از ثبت قرارداد، قطعى است ولى امروز کار به جایى رسیده که تا کار تمام 
نشده نمى توان قطعى بودن هیچ چیز را اعالم کرد. براى خود من پیش 
آمده که در چندین کار تا میانه راه رفته ام و به اصطالح راکوردى شده  ام، 

اما اثر به دلیل برخى مشکالت متوقف شده است.
بازیگر فیلم «پذیرایى ساده» درباره کم کارى هاى اخیر خود تصریح کرد: 
من طى سالیان اخیر کم کار و البته گزیده کار تر شده ام. تولیدات به طرز 
قابل توجهى کاهش پیدا کرده اند و در برخى موارد کم لطفى دوســتان 
شامل حال ما مى شــود. از طرفى تهیه کنندگان هم به فکر سود مالى 
خود بوده و تنها به حضور چهره هاى بفروش ســینمایى فکر مى کنند. 
تهیه کنندگان و سرمایه گذاران ســینما دیگر توان ریسک براى یک اثر 

را ندارند و تنها تمرکز کارى شان فروش خوب یک فیلم 
است. همین مى شود که بسیارى از بازیگران از 

جمله من سال ها بیکار مى مانیم. 
وى سینماى گیشه محور را سینماى 

محکوم به شکست خواند و اضافه 
کرد: ســینمایى که تنها فکر و 
ذکرش پول و گیشــه باشد راه 
به جایــى نمى برد. ســینماى 
امروز ایران راه درستى را پیش 
نگرفته و باید به سمت اصل خود 
بازگردد. در این بحبوحه گیشه، 
هستند کســانى که نشان دادند 
مى شود با تفکر غیرگیشه اى هم 
فیلم خوب ساخت. فیلمى که هم 

بفروشد و هم تأثیر مثبتى در جامعه خود داشته باشد. 
بازیگر فیلم «آسمان محبوب» درباره وجود باندبازى و البى در سینما 

تأکید کرد: شاید دلیل بیکارى من جدا بودن انتخاب هاى شخصى مبنى 
بر رد یک پیشنهاد؛ فضاى پشــت پرده سینماست. من اهل هیچ باند و 
البى خاصى نیستم و متأسفانه و یا خوشبختانه به میهمانى هاى سینمایى 
نمى روم. این روز ها بسیارى از نقش ها در مهمانى ها و دورهمى ها انتخاب 

و پخش مى شوند. 
وى با گالیه از خانه سینما، اقدامات این مرکز را سست خواند و عنوان کرد: 

نقطه مقابل این اتفاقات باید خانه سینما و 
صنف بازیگران باشــد، اما نیست. صنف 
بازیگرى هیچ قاعده اى ندارد تا هم وزارت 
ارشاد و هم خود بازیگران آن را قبول کنند. 
این بى برنامگى به شدت به خود صنف و از 

آن مهمتر بدنه سینما ضربه وارد کرده است. 
بازیگر «آقاى مدیر» با گالیه از برخى دوســتان 
هنرى افزود: من نمى توانم دوره افتاده و گدایِى نقش 
کنم. من بازیگرم و باید کار به من پیشنهاد شود. وقتى به فرض 
مثال دوستى فیلمى آغاز مى کند ســعى مى کنم دور بمانم تا شائبه به 
دنبال نقش بودن از طرف من برایشان پیش نیاید. بخاطر همین به جاى 
جستجو براى کار به همان حقوق کم رادیو اکتفا کرده و با کار در رادیو که 

همیشه ایمنگاه من است به زندگى ادامه مى دهم. 
وى پیشنهادات سینمایى را کمرنگ خواند و ادامه داد: با وجود اینکه کًال 
تولید کم شده، اما گه گاه پیشنهاداتى هست که من نمى توانم قبول کنم. 
باالخره در سنى هستم و تجربه اى دارم و باید آن نقش و پیشنهاد براى 

من قابل قبول و مجاب کننده باشد که نیست. من ضعف یا ایراد خاصى 
ندارم و همواره همه از کارم راضى بوده اند و واقعاً نمى دانم چرا کار خوبى 

پیشنهاد نمى شود.
 این بازیگر سینما افزود: شاید بزرگ ترین ضعف من این است که در هر 
کار مشغول فعالیتم هســتم و خودم را درگیر حاشیه ها نمى کنم که اگر 
مى کردم موفق تر بودم. برخى بازیگران این روز ها از راهى به جز حرفه 
بازیگرى و با باند خود به هنر وارد مى شوند و این رویه در حال گسترش در 

همه مدیوم هاست که قطعاً آینده خوبى را در بر نخواهد داشت.
بازیگر «پیک نیک در میدان جنگ» با اشاره به فروش میلیاردى برخى 
آثار کمدى تصریح کرد: در همه جاى دنیا تجارت و نگاه به گیشه اتفاق 
عجیبى نیست. البته من این فیلم هاى میلیاردى را اکثراً فیلم نمى دانم 
و اعتقاد دارم صرفًا بر مبناى تجارت تولید مى شوند. برخى آمده اند تا در 
کنار بستر فرهنگى جامعه تجارت خودشان را داشته باشند که انگار موفق 

هم شده اند. 
وى با گالیه از وضعیت جوانان در عرصه بازیگرى اذعان کرد: هیچکس 
اهمیتى به بازیگران جوان نمى دهد. بازیگرانى که مى توانند استعدادیابى 

شده و از تئاتر به بدنه سینما تزریق شــوند. استفاده از بازیگران تکرارى 
آن هم در حالى که نسل جوان با استعدادى وجود دارد اصًال قابل قبول 

نیست. 
بازیگر «طهران تهــران» درباره تکرار برخى فیلم هــاى بى ارزش در 
سینماى ایران عنوان کرد: برخى فیلم ها آمده و مى فروشند و سینماى 
تجارى ساخت قسمت 2 تا 10 آنها را پیشــنهاد مى دهد. این آثار هیچ 
کمکى به فرهنگ مردم نمى کنند. چرا وقتى برخى کارگردانى مثل اصغر 
فرهادى که موفقیت ها بسیارى را به دست آورده الگو قرار مى دهند به 
فرهادى بازى محکوم مى شوند؟ خارج از محتواى آثار فرهادى چرا باید 

اینقدر در سینما به یکدیگر انگ هاى مختلف بزنیم؟ 
وى با اشاره به فراموش کردن نسل میانسال بازیگران کرد: در همه جاى 
دنیا از بازیگران میانسال بیشترین استفاده را مى کنند، چون جامعه حرف 
این قشر را بهتر و راحت تر مى پذیرد، اما در ایران همه فیلم ها را نوجوان و 
جوانان بازى مى کنند و چند تایى پیرمرد هم در فیلم قرار مى دهند. هیچ 
جایگاهى براى نسل میانسال سینما وجود ندارد و این روند هر روز بدتر 

از قبل مى شود.   

عبــاس غزالى بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصــوص فعالیت هاى خود در ســال جارى 
گفت: فعًال در در هیچ فیلمى بازى نمى کنم ولى 
دو اثر سینمایى به نام هاى «من یوسفم، مادر» و 

«همه چى عادیه» را از سال گذشته براى اکران در 
نوبت دارم.

وى درباره حضور دوباره اش در تلویزیون تصریح کرد: 
پس از مدت ها دورى از تلویزیون و تمرکز روى 
سینما به مدت سه ماه اســت که فیلمبردارى 
سریال «آشوب» را پشت سر مى گذارم. حدوداً 

50 درصد از کار فیلمبردارى شده و این سریال از 
مهر ماه امسال روى آنتن خواهد رفت.

بازیگر سریال «وضعیت سفید» درباره سریال «آشوب» 
ادامه داد: پروژه «آشوب» از آن دست آثارى است که از 
همان ابتدا جذب فیلمنامه اش شدم. در این سریال نقش 
اصلى را برعهده داشته و در کنار گروهى بسیار حرفه اى 
و با انگیزه مشغول کار هستم و تمام تالش ما بر این 

است تا سریالى با کیفیت و درخور مخاطب ارائه شود.
وى در مورد مضمون ســریال «آشــوب» افزود: 
قصه این ســریال به زمان بعد از انقالب برگشته 
و در خرمشهر سپرى مى شــود. «آشوب» سریال 
عاشــقانه اى مربوط به آدم هاى آن دوران است و 

در میانه هاى داســتان این روایت با ورود دشمن به 
خرمشهر و آغاز جنگ آمیخته شده و 29 روز مقاومت 

مردم خرمشهر را به تصویر مى کشد.
بازیگر فیلم «قیچى» در مــورد موفقیت دوباره در قالب 

اثرى تلویزیونى اذعان کرد: هنرمند هنرمند نیست اگر مردم 
او را نبینند. کار هنرى و در این مجال سریال «آشوب» باید 
درخور و شایسته مردم ساخته شود و به سلیقه مخاطب ارج 
نهاده و آن را ارتقا بخشد. ما همه تالشمان را براى کارى در 

شأن مخاطب انجام مى دهیم تا توقعى که مردم 
از من دارند برآورده شود.

وى درباره حضور پررنگ خود در ســریال 
«وضعیت ســفید» و مقایســه همیشــگى 

حضورش در آن اثر خاطرنشــان کرد: نمى شود «وضعیت 
سفید» را با آشوب قیاس کرد چون شرایط هر اثر با دیگرى متفاوت است. «وضعیت سفید» نزدیک 
به دوسال براى ساخت زمان برد و در شرایط خاص خود ساخته شد. بازى من هم در آن زمان بسته 
به فیلمنامه و کارگردانى رقم خورد و در خاطر ماند. سریال «آشوب» در 23 قسمت مخاطب را قانع 
خواهد کرد و مطمئنم که مخاطب این اثر را دوست خواهد داشت زیرا همه دوستان با تمام انرژى 

براى کارى استاندارد تالش مى کنند.
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یوسف تیمورى بازیگر سینما و تلویزیون درباره 
چگونگى حضور دوباره خود در تلویزیون گفت: 
مدتى بنا به دالیل شــخصى خارج از کشــور 
بودم و به همین دلیل زمانى که در ایران حضور 
داشتم، فیلم سینمایى یا تله فیلم بازى مى کردم. 
در واقع فرصتى براى حضور طوالنى مدت در آثار 
تلویزیونى نداشتم. تا اینکه به ایران برگشتم؛ 
ابتدا قرار بود «زیر آســمان شهر» را کار کنیم 

که نشد و تصویربردارى ســریال «پنچرى» 
زودتر آغاز شــد. بــه  تازگى بــازى در فیلم 
سینمایى «پا تو کفش من نکن» را هم به پایان 

رساندم.
وى ادامه داد: در سریال «پنچرى» نقش جوانى 
را بــازى مى کنم که مدیرعامل یک شــرکت 
است و قرار اســت به زودى ازدواج کند، اما به 
یک مشــکل مالى برمى خورد و در مسیر حل 

این مشــکل اتفاقاتى پیش مى آید که قصه را 
پیش مى برد. «حمید» یک کاراکتر کامًال جدى

 دارد.
تیمورى در خصوص ارزیابى خــود از جایگاه 
سریال هاى طنز شبانه در سال هاى اخیر عنوان 
کرد: امیدوارم به روزهاى خوب سریال سازى 
در گذشــته برگردیم. به هر حال مشکالت در 
این مدت به مســائل مختلفى بستگى داشت. 

نبود بودجه الزم، نبود نویسندگان خوش ذوق 
و ... باعث شــد تا جاى خالى آثار طنز شبانه 
دیــده شــود. خوشــبختانه ایــن روزهــا 
اتفاقات خوبــى در بخش مدیریتــى و اجرا 
در تلویزیــون در حــال رخ دادن اســت. 
امیدوارم به زودى مشــکالت برطرف شود و 
مــردم بتوانند دوباره شــاهد آثــار باکیفیت

 باشند.

امیدوارم به روزهاى خوب سریال سازى برگردیمامیدوارم به روزهاى خوب سریال سازى برگردیم

پرکارترین بازیگران فصل گذشته سینما چه کسانى هستند؟ 

«فروشنده» به کارگردانى اصغر فرهادى رتبه چهارم فهرست بیست و پنج تایى وبسایت «متاکریتیک» را به دست آورد. این فهرست شامل 25فیلم است که به 
عنوان بهترین فیلم هاى سال 2017 تا امروز از منظر منتقدان سرشناس فیلم شناخته شده اند. بنابر اعالم متاکریتیک این فهرست بر اساس (حداقل) نظر 15 منتقد 

برجسته سینمایى تهیه شده است. 
متاکریتیک، وبسایتى  است که فیلم ها را بر اساس نظر منتقدان سرشناس جهانى رتبه بندى مى کند و به آنها امتیاز مى دهد.

«فروشنده» در مقام چهارم این فهرست، با مجموع امتیاز 85از 100 امتیاز قرار گرفته است. فیلم هاى «Baby Driver» و «The Big Sick» با 86 امتیاز در 
رتبه هاى دوم و سوم و همچنین فیلم «I Called Him Morgan» با 90 امتیاز در رتبه اول قرار گرفتند و تنها فیلم هایى هستند که امتیاز باالترى از «فروشنده» به 

دست آورده اند.فیلم هایى مانند «The Beguiled»، «Raw» و...  در رتبه هاى پایین تر، پس از «فروشنده » قرار دارند.

«فروشنده» چهارمین فیلم برتر سال 2017

من 
اهل هیچ باند و البى 

خاصى نیستم و متأسفانه و 
یا خوشبختانه به میهمانى هاى 
سینمایى نمى روم. این روز ها 

بسیارى از نقش ها در مهمانى ها 
و دورهمى ها انتخاب و پخش 

مى شوند
ورو وو

در فصل بهار امسال فیلم هاى متنوعى از کارگردان هاى 
مختلف در سینماها اکران شدند؛ آثارى که بازیگران مختلفى 
در آنها ایفاى نقش کرده اند. دراین میان برخى از بازیگران از 
بقیه پرکارتر بوده اند و در آثار بیشترى ایفاى نقش کرده اند.

نکته قابل توجه اینکه بازیگران پرکار فصل هر کدام دو فیلم 
بر پرده سینماها داشته اند، پس به این ترتیب، ترتیب خاصى 

براى آنها نمى توان برشمرد.
نام بازیگران و فیلم هایى که در آنها ایفاى نقش کرده اند 

به شرح زیر است:
بازیگران مرد:
فرهاد اصالنى

1-بازى در فیلم «زیر سقف دودى» ساخته پوران درخشنده
2-بازى در فیلم «یک روز بخصوص» ســاخته همایون 

اسعدیان
حمید فرخ نژاد

1-بازى در فیلم «خوب بد جلف» ساخته پیمان قاسم خانى
2-بازى در فیلم «گشت 2» ساخته سعید سهیلى

امین حیایى
1-بازى در فیلم «سه بیگانه» ساخته مهدى مظلومى

2-بازى در فیلم «هلن» ساخته امیر حسین ثقفى
مصطفى زمانى

1-بازى در فیلم «یک روز بخصوص» ســاخته همایون 
اسعدیان

2-بازى در فیلم «تیک آف» ساخته احسان عبدى
محسن کیایى

1-بازى در فیلم «یک روز بخصوص» ســاخته همایون 

اسعدیان
2-بازى در فیلم «نقطه کور» ساخته مهدى گلستانه

بازیگران زن:
هانیه توسلى

1-بازى در فیلم «هفت ماهگى » ساخته هاتف علیمردانى
2-بازى در فیلم «نقطه کور» ساخته مهدى گلستانه

پرى  ناز ایزدیار
1-بازى در فیلم «ویالیى ها» ساخته منیر قیدى

2-بازى در فیلم «یک روز بخصوص» ســاخته همایون 
اسعدیان

شقایق فراهانى
1-بازى در فیلم «نقطه کور» ساخته مهدى گلستانه
2- بازى در فیلم « افسونگر» ساخته حسین تبریزى
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دندان درد مى تواند یکى از بدترین تجربیات زندگى هر فردى باشد. ترك خوردگى، پوسیدگى، یا یک آبسه در لثه مى تواند به درد دندان غیر قابل تحمل منجر شود. دندان درد اغلب به عنوان دردى 
در دندان ها یا آرواره که بیشتر به واسطه پوسیدگى در دندان شکل مى گیرد، توصیف مى شود. درد به طور معمول زمانى که در پالپ دندان التهاب وجود دارد، شکل مى گیرد.

دالیل دندان درد مى توانند متفاوت باشند، اما اگر به شیرینى و نوشیدنى هاى شیرین عالقه مند هستید و بهداشت دهان و دندان را به خوبى رعایت نمى کنید، احتمال اینکه در برهه اى از زندگى خود 
با دندان درد مواجه شوید، افزایش مى یابد.

در صورتى که درد طى دو روز از بین نرفت، بهترین روش براى رسیدگى به هر دندان دردى مراجعه به دندانپزشک است. با توجه به شدت مسئله، دندانپزشک مى تواند راه حل هاى مختلف مانند 
استفاده از دارو را پیشنهاد دهد و همچنین ممکن است در شرایط وخیم عصب کشى یا درمان ریشه توصیه شود.

اما اگر با دندان درد مواجه شدید و امکان مراجعه به دندانپزشک را نداشتید چه کارى انجام مى دهید؟ در ادامه با چند روش ساده براى تسکین دندان درد بیشتر آشنا مى شویم.

درمان سریع دندان درد بدون دندانپزشکدرمان سریع دندان درد بدون دندانپزشک

شستشو با پراکسید هیدروژن
شستشو با پراکسید هیدروژن

هیدروژن 33درصدمى توانید درصدمى توانید 
 استفاده از محلول پراکسید 

با
 محلول پراکسید هیدروژن 

با استفاده از

به نابودى باکترى ها و کاهش ناراحتى حاصل از 

دندان درد کمک کنید. تنها کافى است دهان خود را 

روژن شستشو دهید و آن را 
با مقدارى پراکسید هید

به بیرون تف کنید، سپس چند بار دهان خود را با آب 

اگر به همراه دندان درد با بوى بد دهان و تب مواجه هستید، 

براى از بین بردن کامل عفونت به دندانپزشک مراجعه کنید.

کسب آرامش با چاى نعناع

استفاده از روغن میخک
میخک در زمینه بى حس کردن اعصاب بسیار خوب عمل میخک در زمینه بى حس کردن اعصاب بسیار خوب عمل 

مى کند زیرا حاوى ترکیبى به نام «اوژنول» است که خواص 
بیهوش کننده دارد.

اما هنگام استفاده از روغن میخک اما هنگام استفاده از روغن میخک 
باید بسیار مراقب باشید زیرا ریختن باید بسیار مراقب باشید زیرا ریختن 
روغن روى بافت حساس لثه مى روغن روى بافت حساس لثه مى 
تواند شرایط درد را وخیم تر تواند شرایط درد را وخیم تر 

سازد و به عصب کشى توسط سازد و به عصب کشى توسط 
دندانپزشک نیاز باشد.دندانپزشک نیاز باشد.

دو قطره روغن میخک را دو قطره روغن میخک را 
روى مقدارى پنبه ریخته روى مقدارى پنبه ریخته 
و آن را مستقیم روى دندان و آن را مستقیم روى دندان 

قرار دهید تا زمانى که شدت درد قرار دهید تا زمانى که شدت درد 
کاهش یابد.کاهش یابد.

ى  پیشــگیر
بلند مدت به 
آسانى قابل 
است.  انجام 
شما باید موارد زیر 

را مد نظر قرار دهید:
از مصرف غذاهاى شــیرین 
به طور منظــم پرهیز کنید. 

خوردن گاه به گاه ممکن اســت قابل پذیرش باشد، 
اما از مصرف منظم خوراکى هاى شیرین پرهیز کنید.

به طور منظم به دندانپزشک مراجعه کنید. با افزایش 
سن، احتمال پوسیدگى دندان به طور طبیعى افزایش 
مى یابد و از این رو، مراجعه به دندانپزشک حداقل یک 

بار در سال توصیه مى شود.
به طور منظم دندان هاى خود را مسواك بزنید و هر سه 

ماه یک بار مسواك خود را تعویض کنید.

شستشوى دهان با دهانشــویه مى تواند به سالمت 
کلى دندان و پیشگیرى از پوسیدگى کمک کند.

از مصرف نوشیدنى هاى بیش از اندازه سرد و بیش از 
اندازه گرم پرهیز کنید زیرا تکرار این کار مى تواند به 

شکل گیرى دندان درد منجر شود.
از خمیازه کشیدن یا خوردن لقمه هاى بزرگ غذا به 

مواجه هستید، پرهیز ویژه هنگامى که با دندان درد 
کنید.

حصول اطمینان از پیشگیرى بلند مدت

 روى ناحیه تحت تأثیر
قرار دادن کمپرس یخ

 قرار گرفته

وله دور آن بپیچید. 
سه پالستیکى مقدارى یخ بریزید و سپس یک ح

در یک کیف یا کی

ه واسطه دندان درد 
ت تأثیر قرار گرفته ب

کیسه را به مدت 10 تا 15 دقیقه روى ناحیه تح

د و از این رو، حساسیت کمترى نسبت 
ر دهید. این کار موجب بى حسى اعصاب مى شو

قرا

به درد خواهید داشت.

غرغره کردن آب نمکغرغره کردن آب نمک
با ترکیب یک قاشق چایخورى نمک با یک فنجان آبجوش مى توانید با ترکیب یک قاشق چایخورى نمک با یک فنجان آبجوش مى توانید 

یک دهانشویه ُمسّکن تهیه کنید. این محلول را به مدت یک دهانشویه ُمسّکن تهیه کنید. این محلول را به مدت 3030 ثانیه در دهان خود  ثانیه در دهان خود 
غرغره کنید و سپس به بیرون بریزید.غرغره کنید و سپس به بیرون بریزید.

غرغره آب نمک نه تنها شدت درد را کاهش مى دهد، بلکه در کاهش تورم و شستشوى بقایاى جمع غرغره آب نمک نه تنها شدت درد را کاهش مى دهد، بلکه در کاهش تورم و شستشوى بقایاى جمع 
شده اطراف دندان ها نیز مؤثر است. این کار را چند بار تکرار کنید تا به نتایجى خوب دست یابید.شده اطراف دندان ها نیز مؤثر است. این کار را چند بار تکرار کنید تا به نتایجى خوب دست یابید.
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ن خود ران خود را 
ا دهید و آن را  آن دو تشو ده روژن شنشی ژ ىا مقدارى پراکسیدهید
دروژن شستشو دهید و آن را

با مقدارى پراکسید هی

به بیرون تف کنید، سپس چند بار ده
به بیرون تف کنید، سپس چند بار دهان خود را با آبهان خود را با آب 

جه هستید،  جههن و تبب ابنوتب اب ان ىبدد به همراه دندان درد با اگر
به همراه دندان درد با بوى بد دهان و تب مواجه هستید، اگر

دکنید. کندا ککک دان هد ت براى از بین بردن کاملعف

براى از بین بردن کامل عفونت به دندانپزشک مراجعه کنید.

کسب آرامش با چاى نعناع

ى  پیشــگیر
بلند مدت به 
آسانى قابل 
است.  انجام 
شما باید موارد زیر 

را مد نظر قرار دهید:
ازمصرف غذاهاى شــیرین

پرهیز کنید.  به طور منظــم

خوردن گاه به گاه ممکن اســت قابل پذی
اما از مصرف منظمخوراکى هاى شیرین پ
به طور منظم به دندانپزشک مراجعه کنید
سن، احتمال پوسیدگى دندان به طور طبیع
مى یابد و از این رو، مراجعه به دندانپزشک

بار در سال توصیه مى شود.
به طور منظم دندان هاى خود رامسواك بز
ماه یک بارمسواك خود را تعویض کنید.

ز اطمینان ازاطمینانحصولحصول ازازمینان از پپحصول اطمینان ازپحصولاطمینانازپ ن ین ط صولاطمینانازول
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کودك ممکن است در زمینه هاى مختلف با مشکل روبه رو 
شود که درك آن براى خانواده گاه سخت به نظر مى رسد. 

والدین تمایل دارند، کودکشان به راحتى مطالب درسى را یاد بگیرد و 
حتى بسیارى مواقع انتظار دارند که از سایر هم سن و سال هاى خود 
عملکرد بهترى داشته باشند. آنها وقتى کودکشان درس جدیدى 
یاد مى گیرد، صبور نیستند و اگر ضعفى در فرزند خود ببینند، با آن 
برخورد مى کنند و ممکن است واکنش هاى اشتباه و سرزنشى از 

خود نشان دهند. 
در زمینه اختالالت یادگیرى خــاص، بخش دیگرى که مى تواند 
با مشکل روبه رو شود، ریاضى و مفاهیم آن است. کودکان داراى 
این اختالل در یادگیرى و یادآورى اعداد مشکل دارند و نمى توانند 
واقعیات پایه مربوط به اعداد را به خاطر بسپارند و در محاسبه، ُکند 
و غیردقیق هستند و در نتیجه،  عملکرد آنها و کند بودنشان والدین 

را نگران مى کند.
این کودکان در مدرسه نیز با مشــکل روبه رو مى شوند و ممکن 
است از طرف گروه همسال خود پذیرفته نشوند. این مسئله باعث 
مى شود هنگام پرسش ریاضى دچار استرس شوند و نگران واکنش 

همکالسى هاى خود باشند.
سه عامل در فرآیند یادگیرى مؤثر اســت که عبارتند از: آموزش 
مستقیم و کافى؛ زمان کافى براى تمرین و تکرار و تشویق مناسب. 
والدین و مراقبان کودك الزم اســت این ســه عامل را به شکلى 
صحیح به کار گیرند تا یادگیرى به درستى صورت گیرد. براى رفع 

مشکل و دادن تمرین الزم است از تمرینات آسان شروع کنید.
والدین باید متناسب با نوع ضعف کودك خود براى او وقت بگذارند 
و به جاى سرزنش و مقایسه، کودك را با تمرینات مختلف سرگرم و 
مهارت در او ایجاد کنند. براى حل مشکل الزم است تا روى مفاهیم 
کم و زیاد، بزرگ و کوچک، دور و نزدیک، جلو و عقب، شناسایى 

خط  جهــت، 
کشیدن و سایر 

مفاهیم کار 
شود.

آمــوزش  در 
بایــد  کــودکان 

تأکید بر خود آموزى باشد. 
شــرایطى را فراهم کنید که 

تکلیف خواسته شده به شیوه اى 
باشد که خود کودك به معنا و 
مفاهیم مربــوط به ریاضى پى 
ببرد. همچنین آموزش مفاهیم 

ریاضى باید از اشیاى واقعى و قابل لمس 
و مشاهده شروع شود. براى مثال از مهره، ژتون 
و نخود که کودك مى تواند آنهــا را لمس کند، 
اســتفاده مى شــود و از او مى خواهیم تا آنها را 
بشمارد و از آنها دو یا چند دسته مساوى، بزرگ تر 

و کوچک تر به وجود آورد.
براى مفهوم دور و نزدیک نیز مى توانید در قالب 

بازى از کودك بخواهید اشــیاى نزدیک و دور خودش را 
نام ببرد یا براى ادراك مفهوم عمق، ماسه خیس شده را در 
ظرف بریزید و یک قاشق کوچک و بزرگ در اختیار دانش 
آموز قرار دهید تا با زیر و رو کردن ماسه ها مفاهیم مربوط به 

عمق را یاد بگیرد.
مى توانید از کودك بخواهید از عدد یک تا عددى را که 
بلد است، بشمارد و ســپس همان اعداد را به صورت 

معکوس بیان کند.

ى باشد. 
 کنید که 

ه به شیوه اى
ك به معنا و 
 ریاضى پى 
ش مفاهیم 

ى واقعى و قابل
د. براى مثال از مهره، ژتون 
ى تواند آنهــا را لمس کند، 
 و از او مى خواهیم تا آنها را 
بزرگ تر چنددسته مساوى،

آورد.
دیک نیز مى توانید در قالب 

هید اشــیاى نزدیک و دور خودش را 
ك مفهوم عمق، ماسه خیس شده را در 
قاشق کوچک و بزرگ در اختیار دانش

یر و رو کردن ماسه ها مفاهیم مربوط به 

خواهید از عدد یک تا عددى را که 
ســپس همان اعداد را به صورت 

 

ل لمس 

یر 

چرا 
فرزندتان 
در درس 
ریاضى 
ضعیف 
است؟

با افزایش ســن، خطر ابتال به افســردگى به 
خصوص در زنان افزایــش مى یابد و از آنجایى 
که سن جمعیت در حال افزایش است باید توجه 

بیشترى بر این اختالل مرتبط با سن شود.
اگرچه مطالعات قبلى ارتباط بین گرگرفتگى و 
عالیم افسردگى را نشــان داده اند، اما مطالعه 
جدید نگاه ویژه اى به تأثیر ُگرگرفتگى بر ریسک 

بروز افسردگى در زنان 65 سال به باال دارد.
مطالعه اثبات کرد که شمار فاکتورهاى پرخطر 
داراى ارتباط مســتقل با عالیم متوسط تا حاد 
افسردگى از جمله گرگرفتگى هاى مداوم بودند.

سایر فاکتورها شامل زندگى در خانه سالمندان، 
خدمت به عنوان پرستار به یک شخص دیگر، 
ســیگارى بودن، یا درد در ناحیه ماهیچه هاى 
لگن است. از ســوى دیگر زنان داراى شریک 
زندگى و زنان شــاغل کمتر در معرض ابتال به 

افسردگى قرار دارند.
زنان مسن باید از لحاظ افسردگى تحت نظر قرار 
گیرند به خصوص اگر مشکل اسکان داشته و از 
گرگرفتگى یا درد در ناحیه ماهیچه هاى لگن 

شکایت دارند.

ارتبـاط گرگرفتگـى
 و ابتال به افسردگى 
در زنـــــــــــان

 رئیس کمیته صنایع غذایى انجمن مدیریت کیفیت ایران 
گفت: افرادى که بو و مزه شــیر برایشان خوشایند نیست 
مى توانند شیر را با دارچین، عسل، موز، پودر کاکائو ، شکالت 

تلخ و نظایر آن میکس (مخلوط) کرده و میل کنند.
 شــهریار دبیریان گفت: برخى از افراد به طور کلى از شیر 
خوششان نمى آید که در این صورت استفاده از محصوالت 
تخمیر به خصوص ماست بهترین گزینه براى جایگزینى با 
شیر بوده و حتى ارزش غذایى آن به علت داشتن منابع غنى، 
از شیر نیز بیشتر است که البته ماست هاى حاوى پروبیوتیک 

گزینه مناسب ترى هستند.
این دکتراى کیفیت و بهداشت صنایع غذایى همچنین با 
تأکید بر اینکه بستنى جایگزین مناسبى براى شیر نیست، 
گفت: برخى از خانواده ها بر این باورند که اگر فرزندشــان 
شیر نمى خورد مى توانند بستنى را جایگزین این شیر گریزى 
کنند اما در این محصول عالوه بر داشتن مقادیر باالیى از قند 
ممکن است چربى گیاهى و گاه روغن نباتى نیز وجود داشته 
باشد که به شدت چاق کننده است و مصرف بیش از حد آن 

نیز به هیچ عنوان توصیه نمى شود.
وى با اشــاره به اینکه هم اکنون حساسیت به قند شیر به 
عنوان یکى از شایع ترین مشکالت در جهان است، افزود: 
برخالف تصور بسیارى از افراد، علت این مسئله در روده ها 
ریشه دارد که در نتیجه آن بدن فرد قادر به تحمل قند شیر 
نیست و مهمترین عالیم آن حتى بعد از نوشیدن یک لیوان 

شیر با نفخ ، دل درد و دل پیچه بروز مى کند.
دبیریان ادامه داد: به طور کلى در ابتداى روده هر فرد سالمى، 
آنزیم هاى فعالى به نام الکتاز وجود دارند که بعد از هر بار 
مصرف، ایــن آنزیم ها در همــان اول روده کوچک قند و 
یا الکتوز موجود در شــیر را تجزیه و آن را به گلوکز تبدیل 
مى کنند، آنزیم هایى الکتازى در روده کوچک افراد حساس 

به قند شیر وجود ندارند و یا میزان آن بسیار کم است .
رئیس کمیته صنایع غذایى انجمن مدیریت کیفیت ایران 

با اشاره به علت بروز نفخ و دل درد در بدن افراد حساس به 
قند شیر،گفت: در واقع با غیر فعال بودن آنزیم هاى الکتاز 
در بدن این افراد، شیر با همان قند و یا الکتوز درونش وارد 
روده بزرگ مى شود که درآنجا باکترى هاى روده این قند 
را تجزیه مى کنند در نتیجه این فرآیند، فرد دچار دل درد و 
همه عالیم و نشانه هاى ناشــى از بى تحملى بدن به قند 

شیر مى شود.
وى تأکید کرد : کم تحملى بدن به قند شیر عارضه اى بسیار 
عمومى و اغلب مادرزادى اســت که درمان پذیر است، در 
یکى از روش هاى درمانى بسیار متداول، هرشب مقدار خیلى 
کمى شیر حاوى الکتوز به فرد مبتال مى دهند تا با این روش 
الکتاز هاى روده کوچک تقویت و رفته رفته فعال شوند و 

تقریباً این روش نتایج خوبى نیز داشته است.
دبیریان همچنین با تأکید بر اینکه مصرف شیرهاى بدون 
الکتوز و غنى شده با ویتامینD هیچ مشکل و حساسیتى 
را براى بدن هاى مقاوم به قند شیر ایجاد نمى کنند، اظهار 

داشت: در واقع شــیر داراى 12 کربن مربوط به الکتوز 
اســت که در فرآیند تخمیر، بالغ بر 97 درصد از این 
قند تبدیل به گلوکز و گاالکتوز مى شــود و بنابراین 
دیگر هیچ مشکلى را براى معده و روده هاى حساس 

ایجاد نمى کند، این شیرها مزه شیرینى کامًال مشهودى 
دارند.

همه ما مى دانیــم که حداقل یک بــار در روز باید از نخ 
دندان استفاده کنیم اما بســیارى از ما نمى دانیم شیوه 

صحیح انجام دادن آن چگونه است.
نزدیک به 40 ســانتیمتر از نخ دندان را بیرون کشیده 
و  از دو انتهاى آن، چندین بار دور انگشــت وسط خود 
بپیچانید. نخ را با استفاده از انگشــت اشاره و انگشت 

شست خود محکم نگه دارید.
نخ را با حرکات آهسته اى در بین دندان ها، به عقب و جلو 
هدایت کنید.حواستان را جمع کنید که فشارى که اعمال 

مى کنید آنقدر زیاد نباشدکه نخ درون لثه  شما فرو رود.
زمانى که نخ دندان به مرز لثه رســید، آن را به شــکل
 حرف C خم کنید تا از آسیب دیدن لثه جلوگیرى کنید.

نخ را محکم در مقابل دندان هایتان نگه دارید و آن 
را به آرامى باال و پایین حرکــت دهید تا جایى که 

فواصل همه دندان ها را تمیز کنید. 
زمانى که تمام شد، نخ دندانى که استفاده کرده اید را 
دور بیاندازید. استفاده از نخ دندانى که سابقاً استفاده 

شده اســت براى تمیز کردن دندان ها مؤثر 
نیست و حتى ممکن است سبب افزایش 

باکترى هاى دهان شود.
با توجــه بــه نیازهــاى متفــاوت افراد، 

ازدندان پزشــک خــود در مــورد محصــوالت 
مراقبت دهانى که براى شــما بهترین است، سئوال

 کنید.

رر
ت 

چند نسخه 
کاربــردى 
بــــــراى 
شیر گریزها

محققــان دریافتنــد خوانــدن کتــاب بــراى نوزاد 
بالفاصلــه بعد از تولــد موجب افزایــش مهارت هاى 
زبانــى و لغاتى کودك قبل از شــروع مقطــع ابتدایى

 مى شود.
این یافته ها جالب هســتند 

چراکه نشــان مى دهند 
خواندن کتــاب براى 
بچــه هــاى کوچک 
حتى از همان ابتداى 
داراى  نــوزادى 
تأثیرات بلندمدتى بر

 مهــارت هــاى 
یادگیــرى، زبان 
ســوادآموزى  و 

است.
ن  محققــا

مى گویند: آنچه شما در هنگام نوزادى براى کودکتان 
مى خوانید تا چهارسال بعد همچنان تأثیر دارد. در این 
مطالعه بیش از 250 جفت مادر و فرزند از شــش ماه تا 
4/5سال از لحاظ تشخیص کلمات، سوادآموزى اولیه و 

مهارت هاى خواندن تحت نظر بودند.
یافته ها از لحاظ تعداد کتاب هاى خوانده شده 
در خانه و روزهاى هفته مقایســه شــدند. 
کیفیت کتاب خواندن هم با سئوال در مورد 
گفتگوى مادر با فرزنــد در مورد کتاب 
خوانده شده، تصاویر کتاب و احساس 
نســبت به شــخصیت هــاى کتاب 
مشخص شد. محققان دریافتند خواندن 
کتاب براى کودك از همان اوایل نوزادى 
موجب افزایش دایــره واژگان او تا چهار 
ســال بعد و قبل از ورود به مدرسه

 مى شود.

خواندن کتاب براى نوزاد، مفید است

آموزش نحوه  صحیح آموزش نحوه  صحیح 
استفاده از نخ دنداناستفاده از نخ دندان
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نصف جهــان   یکى از موضوعاتى کــه این روزها  در 
خبرگزارى ها و مطبوعات ورزشــى زیاد مورد بحث 
و بررســى قرار مى گیرد میل و اشــتیاق بسیارى از 
بازیکنان شــاخص ایران براى مهاجرت و بازى در 
اروپاست ولو به قیمت اینکه در تیمى درجه چندم بازى 
کنند و به نسبت قراردادهایشان در ایران پولى بسیار 

کمتر را دریافت کنند.
نگاه ویژه کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى فوتبال 
ایران بــه بازیکنانى که در لیگ هــاى اروپایى بازى 
مى کنند باعث شده تا ملى پوشان از هیچ تالشى براى 

بازى در تیم هایى اروپایى غافل نشوند. 
کاوه رضایى علیرغم همه موفقیت هایى که همراه با 
استقالل در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به دست 
آورد هرگز به تیم ملى دعوت نشد و با وجود موقعیت 
خوب مالى و جایگاهى که در استقالل داشت، ترجیح 
داد با رقمى بســیار کمتر به تیمى معمولى در کشور 
بلژیک بپیوندد. کشــورى که خود جایگاه باالیى در 
فوتبال اروپا ندارد و لیگ این کشور در زمره لیگ هاى 

درجه اول اروپا محسوب نمى شود. 
احسان حاج صفى ملى پوش تیم ســپاهان با وجود 
جایگاه خوبى که در سپاهان داشــت، ترجیح داد به 
لیگ درجه چندم اروپا اروپا رفته و در یک تیم بســیار 
معمولى از یونان توپ بزند. آن هم با شرایط مالى بسیار 
ناچیز. به نظر شما تیم حاج صفى اگر در لیگ ایران بود 
در پایان فصل کجاى جدول رده بندى مى ایستاد؟ آیا 

حتى مى توانست سهمیه آسیایى کسب کند؟
رامین رضاییان همه تالش خود را مى کند تا در یک 
تیم کم نام و نشان و کامًال معمولى از لیگ بلژیک توپ 
بزند. این ملى پوش حتى حاضر است براى حضور در 

این تیم معمولى بلژیک تست هم بدهد.
مهــدى طارمى همه تــالش خود را مى کنــد تا از 
پرسپولیس جدا شود و به اروپا برود، ولو اینکه به یک 
تیم پایین تر از معمولى در فوتبال اروپا منتقل شود. و از 
این دست بازیکنان در فوتبال کشورمان کم نداریم و 

روز به روز هم بر تعداد آنها اضافه مى شود.  
با نگاهى به اسامى ملى پوشان کشورمان مى بینیم 
در حال حاضر تنها تعداد معدودى از ملى پوشــان در 
تیم هاى ایرانى توپ مى زنند کــه البته همان ها هم 
بى تمایل نیستند تا به اروپا منتقل شوند. به خصوص 
آنهایى که شرایط ســنى شان مناســب این نقل و 

انتقاالت باشد.
«تب اروپا» فوتبال و فوتبالیست هاى ایران را گرفته 
چراکه این امر به فوتبالیست هایى که یا در تیم  ملى 
حضور دارند و یا در معرض دیده شدن و دعوت شدن 

به تیم ملى قرار دارند، ایــن را مى دانند که صرف نام 
«فوتبال اروپا» ضریب اطمینان خاطرشــان را براى 

حضور در تیم کى روش به شدت باال مى برد.  
شــاید طالیى ترین ســال هاى فوتبال ایران را در 
دهه 90 میالدى شــاهد بودیم. سال هایى که نسل 
طالیى در فوتبال ایران شــکل گرفت و ستاره هایى 
نظیر عابدزاده، پاشــازاده، زرینچه، نادر محمدخانى، 
شاهرودى، میناوند، اســتیلى، خاکپور، منصوریان، 
خداداد عزیــزى، على دایــى، مهــدوى کیا، على 
کریمى، هاشمیان، ســامره، رحمان رضایى، کریم 
باقرى، مجید نامجو مطلق، سیروس دین محمدى، 
داریوش یزدانى، على موســوى، فرهاد مجیدى و... 
فوتبالیســت هایى بودند که در همه این سال ها در 
تیم هاى باشــگاهى ایران خوش درخشیدند، به تیم 
ملى رســیدند و عمدتًا نیز به تیم هاى خوب اروپایى 

ترانسفر شدند.  
در آن ســال ها بازیکنان زیادى از کشورمان در اروپا 
حضور داشتند با این تفاوت که اغلب این بازیکنان در 
تیم هاى معتبر لیگ هاى معتبرى مثل بوندسلیگا، 
لیگ برتر و سرى A حضور داشتند. تیم هایى چون 
بایرن مونیخ، لورکوزن، اف. ث کلن، هامبورگ، هرتا 
برلین از آلمان، پروجیا از ایتالیا و چارلتون از انگلستان 

پذیراى فوتبالیست هاى ایرانى بودند. تعدادى از 
بازیکنان ایرانى مثل دایى، هاشمیان، رحمان 

رضایى، مهدوى کیا و... ســال هاى سال 
در تیم هاى اروپایــى خود بازى کردند و 

موفقیت هاى بین المللى زیادى را به 
دست آوردند.  

گرچه در حال حاضر هم تعداد قابل 
مالحظــه اى از فوتبالیســت هاى 

ایرانــى در لیــگ هاى اروپــا بازى 
مى کنند، امــا قطعًا لیگ کشــورهایى مثل بلژیک، 
کرواســى، اتریش، یونان و حتى روسیه و هلند در 
مقایسه با تیم هایى که نســل هاى گذشته در آنها 

بازى مى کردند در سطح کیفى بســیار پایین ترى 
قرار دارند.

نگاه ویــژه کارلــوس کــى روش به لیــگ هاى 
اروپایى و التفات خــاص وى بــه بازیکنانى که در 
هر ســطحى از اروپا بــازى مى کنند، بســیارى از 
فوتبالیست هاى ایرانى را به خصوص در سال منتهى 
به جام جهانى تشویق به حضور در یک کشور اروپایى 
کرده است تا جایگاهشــان نزد سرمربى تیم ملى به 
خطر نیافتد. این بازیکنان حاضرنــد با قراردادهاى 
مالى بسیار پایین (حداقل کمتر از پولى که در ایران

 مى گرفتند) در لیگ ها و تیــم هاى نه چندان معتبر 
بازى کنند تا در ســال منتهى به جام جهانى از قافله 
تیم ملى عقب نمانند. خالصه دیگر باید کامًال متوجه 
شده باشید که چرا حاج صفى و رفقایش به هر قیمتى 
بود دوست داشــتند که به اروپا بروند و حتمًا در سال

 جام جهانى در آنجا بــازى کنند. حتى اگر تیم 
مورد نظرشان تیمى 

درجه چندم باشد.

 ترس حاج صفى و رفقا

نصف جهــان   فوتبالدوستان و رســانه ها از اینکه حسین فرکى که دو 
قهرمانى در لیگ برتر را در کارنامه دارد هیچ مشــترى را پیش روى 
خود نمى بیند و مجبور به خانه نشــینى است اظهار تعجب مى کنند و

 تحلیل هاى مختلفى را در این مورد ارائه کرده اند.
لیگ برتر هفدهم در شرایطى آغاز مى شود که حسین فرکى از چرخه 
مربیان فصل جدید خارج شــده اســت. فرکى در چهار فصل گذشته، 
دو بار عنــوان قهرمانى لیگ را بــه عنوان مربى تصاحــب کرده اما 
دو ناکامى متوالى روى نیمکت سپاهان و ســایپا، عالقه باشگاه هاى 
مختلف بــه امضاى قــرارداد با این مربــى را کمرنگ کرده اســت. 
لیگ چهاردهم، نقطــه اوج این مربــى در فوتبال ایران بــود. او که 

با قهرمان کردن فوالد به ســپاهان پیوســته بــود، اصفهانى ها را نیز
 در ســکوى اول لیگ قــرار داد. در آن مقطع زمانى تصور مى شــد 
یادداشت هاى فرکى در کنار زمین، نتیجه بخش ترین فرمول پیروزى 
در فوتبال ایران هســتند اما این فرمول ها نیز ســرانجام با بن بست 

آشنا شدند.
کاراکتر فرکى بعد از اختالف جدى بــا محرم نویدکیا، لطمه خورد و او 
دیگر هرگز نتوانست آرامش را در سپاهان برقرار کند. برخورد باشگاه 
با این مربى کهنه کار، مهربانانه نبود و نتایج ضعیف او نیز، مشــکالت 
را بزرگ تر کرد. جدایى فرکى، تنها راهکار ممکن در ســپاهان به نظر 
مى رسید و این راهکار بدون درنگ، به اجرا درآمد. سایپا، انتخاب بعدى 

حسین فرکى به شــمار مى رفت. او هنوز پیشنهادهاى قابل توجهى از 
باشگاه هاى مختلف داشت اما تصمیم گرفت تا حد امکان از هیاهوى 
سپاهان دور شــود و به نیمکت آرام ترى بپیوندد. سایپا، ماشین سقوط 
فرکى بود. تیمى که از او یک مربى شکست خورده ساخت. مردى که 
تا سطح جشــن بقا در لیگ برتر تنزل کرد و به محض پایان لیگ، از 

هدایت سایپا برکنار شد.
لیگ برتر هفدهم، بدون حســین فرکى و یادداشت نویسى هایش در 
کنار زمین آغاز مى شود. مردى که بعد از سال ها به ناگهانى ترین شکل 
ممکن به یک ستاره در بین مربیان  لیگ تبدیل شد و به همین سرعت، 

در مسیر محوشدن قرار گرفت.

از دعوا با 
محرم آغاز شد

نصف جهــان   دردرسرهاى «ســرور جپاروف» 
مربوط به لیگ ایران و دعواى استقالل و سپاهان 
نیســت. این بازیکن با شــکایت از الشــباب 
عربستان هم خبرساز شــده، شکایتى که باعث 

شد پول کالنى را  از آن خود کند. 

  جپاروف مدتى پیش عضو تیم الشباب عربستان 
بود ولى براى دریافت مطالباتش از این باشگاه 
دچار مشکل شــد و به فیفا شــکایت کرد. این 
پرونده با رأى فیفا به ســود جپــاروف به پایان 
رسید. باشگاه عربســتانى مطالبات او که مبلغى 

در حدود سه میلیارد تومان اســت  را پرداخت 
کرد. این اتفاق درست در زمانى رخ مى دهد که 
جپاروف با استقالل هم به مشکل بزرگى خورده 
است و این احتمال وجود دارد که کار به شکایت 

به فیفا بکشد.

نصف جهــان    پــس از اینکه تیــم هایى همچون 
سپاهان و ذوب آهن پیشنهاد نزدیکان مدافع استقالل 
مبنى بر جــذب کنعانــى زادگان را قبــول نکردند
 او به یکــى از مشــتریانش پاســخ مثبــت داد و

 نارنجى پوش شد.  
محمد حســین کنعانى زادگان مدافع فصل گذشته 
اســتقالل با امضاى قراردادى براى لیگ هفدهم 
به سایپا پیوست. این مدافع جوان، فصل گذشته به 
استقالل پیوست اما به دلیل مصدومیت شرایط خوبى 
را در جمع آبى ها تجربه نکرد و بعد از دیدار هفته دوم 
برابر استقالل خوزستان از جمع شاگردان منصوریان 
جدا شــد. کنعانى زادگان در نیم فصل دوم مدتى با 
اســتقاللى ها تمرین کرد اما در نهایت شرایط براى 
او به شکلى پیش رفت که ضمن جدایى از استقالل 

صحبت هاى تندى را علیه منصوریان مطرح کرد.

 مدافع پیشین استقالل، پرســپولیس و ملوان انزلى 
با شــروع فصل نقل و انتقاالت بعد از پایان اردوى 
ســایپا در ســرعین با نظر دایى مذاکــرات خود با 
نارنجى پوشان را آغاز کرد و  با این تیم به توافق رسید 
تا بعد از علیارى، دانشگر و طاها شریعتى، چهارمین 

خرید دایى براى مرکز خط دفاعى باشد.
کنعانى زادگان که در آخرین اردوى تیم ملى حضور 
داشت، امیدوار است تا در سال منتهى به جام جهانى 
پیراهن تیم ملــى را با حضور در ســایپا پس بگیرد 
تا یکى از مسافران روســیه 2018 باشد. وى خیلى 
امیدوار بود حــاال که جایى در تیم هاى اســتقالل 
و پرســپولیس نــدارد بتواند به تیم هایــى نامدار و 
مدعى همچون سپاهان و ذوب آهن برود. اما پاسخ 
اصفهانى ها به تالش هاى نزدیکان وى براى حضور 

در این شهر یک نه محکم بود.

هافبک استقالل باالخره راضى شد در تمرین 
بدنسازى تیمش شــرکت کند تا بتواند فصل 

خوبى را پشت سر بگذارد.
مجتبى جبارى در  هشــت فصلى که در اســتقالل 
حضور داشت هیچ وقت حاضر نمى شد در تمرینات 
بدنســازى شــرکت کند اما این بار در اولین جلسه 
بدنســازى تیمش براى فصل جدید شــرکت کرده 

است تا ثابت کند این بار بدون حاشیه مى خواهد به 
کارش ادامه بدهد.

جبــارى از ابتــداى حضــورش در اســتقالل
 کارش را بــدون حاشــیه دنبــال مــى کنــد و

 هــواداران ایــن تیــم  امیــدوار هســتند بتوانند 
در کنــار او فصل فــوق العاده اى را پشــت ســر

بگذارند. 

در روزهایى که هم دوره اى ها و همبازیان ســابق 
آندرانیک تیموریان مثل مجتبــى جبارى و پژمان 
منتظرى به استقالل برگشــته اند، به نظر مى رسد 
او هیــچ پیشــنهاد جــدى و مهمى از لیــگ برتر

 ندارد. 
همه تیم هــاى لیگ برتــرى این روزهــا آخرین

 تالش هــاى خــود را در بــازار نقــل و انتقاالت 
انجــام مى دهنــد و حتــى بازیکنانى مثــل امین 
منوچهرى، امیرحسین فشــنگچى و مازیار زارع به 
لیگ برتر برگشــته اند اما انگار هیچ تیمى خواهان 

آندو نیست.
همین 9 ماه پیش بود که تیموریان در بازى ایران و 
کره جنوبى به میدان رفت و در اواخر بازى پاس گل 
دوم تیم ملى را به زیبایى به علیرضا جهانبخش داد 
اما حاال نه تنها از تیم ملى کنار گذاشته شده بلکه در 
لیست خرید هیچیک از تیم هاى لیگ برترى نیست. 

روزهاى بــد تیموریان از خط خوردن از فهرســت 
تیم ملى شروع شــد. او پس از بازى با کره جنوبى 
دیگر به تیم ملى دعوت نشــد. هرچند گفته مى شد

 ایــن دعوت نشــدن موقتى اســت امــا واقعیت 
ایــن بود کــه کارلــوس کــى روش جانشــینان
 مطمئن او را هــم انتخاب کرده بــود و دیگر به او 

نیازى نداشت.
او در نیم فصل دوم لیگ شــانزدهم از ماشین سازى 
جدا شــد و پس از اینکه اســتقالل نتوانســت او و 
جپاروف را جذب کند به نفت رفت تا زیر نظر دایى کار 
کند.به نظر مى رسد حاال بتوان مسبب اصلى وضعیت 
مبهم آندو را مدیران باشگاه استقالل دانست که با 
سهل انگارى و سوءمدیریت سرنوشت کاپیتان سابق 
تیم ملى را تغییــر دادند. با این حــال، آندو احترام 
مدیران استقالل را نگه داشته و علیه آنها حرفى نزده 

است تا حاشیه اى براى استقالل ایجاد نشود. 

نا امید از زرد، نارنجى شد!

جبارى بدنسازى را به رسمیت شناخت

قصه تلخ آندو

نصف جهان   عکس هایى از تمرینــات رامین رضاییان در 
تمرینات تیم بلژیکى در برخى ســایت ها و خبرگزارى ها 
منتشــر شــده که  باعث بهت و دلخورى او شد. مدافع تیم 

ملى کشورمان عالقه نداشــت تا ماجراى تست دادنش در 
باشگاه اوستنده بلژیک لو برود اما یک اتفاق جالب، واقعیت 

را عیان کرد. 

  رامین رضاییان تالش زیادى کــرد تا بدون هیچ جنجالى 
لژیونر شــود و البته روند این اتفاق هم «سکرت» بماند اما 

انتشار یک عکس، همه چیز را خراب کرد. 
این عکس، نشان مى داد رامین در حال تمرین با تیم اوستنده 
بلژیک است. همان ســاعات ابتدایى، ترجمه اخبار به زبان 
فارسى نشان مى داد رامین مشغول تســت دادن است اما 
دوستان نزدیک او، همه چیز را تکذیب کردند و گفتند امکان 
ندارد چنین اتفاقى بیافتد و چون رضاییان بازیکن ملى پوش 

بوده، قطعاً بدون تست فنى جذب اوستنده مى شود. 
این ماجرا اما یک نکته دیگر هم در دل خود داشــت. روى 
لباس تمرینى اوســتنده  ه بر تن رامین رضاییان بود، حرف 
انگلیسى T دیده مى شد و این در حالى است که پیراهن سایر 
همبازیانش چنین حرفى را نداشت. حرف T در واقع حرف
 اختصارى کلمه TEST اســت و نشــان مى دهد رامین 

بازیکن تستى است.

 بازیکن عراقى 
در رادار سپاهان

الشباب جپاروف را پولدار کرد

نصف جهان   ســپاهانى ها در نظر 
دارند تــا یک مدافــع عراقى را به 
خدمت بگیرند. ظاهراً مذاکرات و 
توافقات اولیــه در این باره صورت 
گرفته و  این بازیکن به زودى وارد 

اصفهان مى شود.
پیش از این و در سال هاى گذشته، 
زردپوشــان از بازیکنان عراقى با 
کیفیتى مانند عبدالوهاب ابولهیل 
و عماد محمدرضــا بهره مى برند 
و این تیم تجربه خوب و خوشــى 
در استفاده از بازیکنان عراقى دارد.

شــنیده هاى نصف جهان حاکى 
از آن است که پس از این بازیکن 
عراقى، یک خارجى دیگر نیز در راه 
سپاهان اســت که در شماره هاى 

آتى در مورد او نیز خواهیم نوشت.

نصف جهــان  فوتبالدوستان و رســانه
کارنامه دا قهرمانى در لیگ برتر را در

خود نمى بیند و مجبور به خانه نشــینى
 تحلیل هاى مختلفى را در این مورد ارا
لیگ برتر هفدهم در شرایطى آغاز مى
مربیان فصل جدید خارج شــده اســت
بار عنــوان قهرمانى لیگ را بــه ع دو
دو ناکامى متوالى روى نیمکت سپاهان
مختلف بــه امضاى قــرارداد با این م
مربــ این لیگ چهاردهم، نقطــه اوج

از دعوا با 
محرم آغاز شد

نصف جهــان   پــس از اینکه تیـ
سپاهان و ذوب آهن پیشنهاد نزدیک
مبنى بر جــذب کنعانــى زادگ
 او به یکــى از مشــتریانش

 نارنجى پوش شد.  
محمد حســین کنعانى زاد
اســتقالل با امضاى قر
به سایپا پیوست. این مد
ستقالل پیوست اما به
ع آبى ها تج ا
اللخوزس
 کنعانى

یگ ها و تیــم هاى نه چندان معتبر 
ر ســال منتهى به جام جهانى از قافله 
ب نمانند. خالصه دیگر باید کامًال متوجه 
که چرا حاج صفى و رفقایش به هر قیمتى 
ت داشــتند که به اروپا بروند و حتمًا در سال

نى در آنجا بــازى کنند. حتى اگر ت

نا ام
ل
ى
ى

نظیر عابدزاده، پاشــازاده، زرینچه، نادر محمدخانى، 
شاهرودى، میناوند، اســتیلى، خاکپور، منصوریان،
خداداد عزیــزى، على دایــى، مهــدوى کیا، على
کریمى، هاشمیان، ســامره، رحمان رضایى، کریم

باقرى، مجید نامجو مطلق، سیروس دین محمدى، 
داریوش یزدانى، على موســوى، فرهاد مجیدى و... 
فوتبالیســت هایى بودند که در همه این سال ها در

تیم هاى باشــگاهى ایران خوش درخشیدند، به تیم 
ملى رســیدند و عمدتًا نیز به تیم هاى خوب اروپایى

ترانسفر شدند.  
در آن ســال ها بازیکنان زیادى از کشورمان در اروپا

حضور داشتند با این تفاوت که اغلب این بازیکنان در 
هاى معتبر لیگ هاى معتبرى مثل بوندسلیگا،  تیم
Aلیگ برتر و سرىA حضور داشتند. تیم هایى چون
تا بایرن مونیخ، لورکوزن، اف. ث کلن، هامبورگ، ه

برلین از آلمان، پروجیا از ایتالیا و چارلتون از
پذیراى فوتبالیست هاى ایرانى بودند. تعد
بازیکنان ایرانى مثل دایى، هاشمیان، رح
رضایى، مهدوى کیا و... ســال هاى سا
در تیم هاى اروپایــى خود بازى کردند و
موفقیت هاى بین المللى زیادى را به 

دست آوردند.  
گرچه در حال حاضر هم تعداد قابل 
مالحظــه اى از فوتبالیســت هاى

ایرانــى در لیــگ هاى اروپــا بازى
مى کنند، امــا قطعًا لیگ کشــورهایى مث
کرواســى، اتریش، یونان و حتى روسیه
مقایسه با تیم هایى که نســل هاى گذش
ا ف ک طح در کردند زىمى

ه
مورد نظ
درجه چ

تیم حتىاگر جا بــازى کنند. ر ى
ظرشان تیمى 

 چندم باشد.
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 پایین ترى 

یــگ هاى 
کنانى که در 
ســیارى از 
سال منتهى 
اروپایى شور

 تیم ملى به 
راردادهاى 
که در ایران

جدا شــد.
ســتقاللى
 به شکلى
حبت ها
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  برزاى ذوب آهنى مى شود؟

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: نصب چادر براى ورزشگاه 
نقش جهان و صرف میلیاردها تومان در این راه تصمیم اشــتباهى بود که در 

گذشته گرفته شد ولى با این حال چادرهاى سقف در حال دوخت است.
فاز دوم ورزشگاه نقش جهان در حالى 12 آبان ماه سال گذشته افتتاح شد که 
بخشى از امور مربوط به آن از جمله صندلى گذارى طبقه دوم، نصب نورافکن ها 
و... در ادامه انجام و تکمیل شد. این در حالى است که فوتبالدوستان اصفهانى 
و به خصوص هواداران ســپاهان هنوز منتظر نصب چادرهاى ســقف این 

ورزشگاه هستند.
محمد عباسى، معاون فنى و مهندسى شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى 
اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با ایمنا، از خریدارى 20 هزار متر از چادرهاى 
سقف ورزشگاه نقش جهان خبر داد و وعده داد کار نصب این چادرها تا پایان 

تابستان به پایان برسد.
همچنیــن احمد ســعیدبخش، معاون اجــراى پروژه هاى شــرکت فوالد 
مبارکه عنوان کرد که مســئوالن شرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشى 
به شــرکت فوالدمبارکه قــول داده اند کــه از خردادماه نصــب چادرها را

 آغاز کنند.
اما در حال حاضر و با گذشــت دوهفته از تیرماه خبرى از آغاز عملیات نصب 

چادرهاى ورزشگاه نقش جهان نیست.
محمد سلطان حســینى مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهان در 
گفتگو با ایمنا در این خصوص اظهار داشــت: محمد عباسى، معاون فنى و 
مهندسى شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشــى چند روز پیش در اصفهان 
حضور داشــت و جلســه اى با حضور اســتاندار و اعضاى مجمع مؤسســه 
ورزشــگاه بزرگ نقش جهان برگزار شد و عباسى در پاســخ به سئوال من 

در مورد نصب چادرهــا عنوان کرد که چادرهاى ســقف خریدارى و دوخته
 شده است.

وى افزود: به نظر شما ورزشگاه آزادى که 50 سال در حال استفاده است نیازى 
به سقف دارد؟

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در واکنش به اینکه معاون فنى و مهندسى 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى از نصب چادرها در تابستان براى رفاه 
حال تماشاگران در نور آفتاب سخن گفته بود، بیان داشت: مسابقات لیگ در 
مردادماه ساعت 7 یا 8 شب برگزار مى شود و نورافکن هاى ورزشگاه نیز آماده 
است. شما فرض کنید چادرهاى سقف نقش جهان هم نصب شود، آیا امکان 

دارد کسى ساعت 4 بعدازظهر به این ورزشگاه برود؟
سلطان حسینى ادامه داد: چادر سقف براى ورزشگاه هاى اروپایى مناسب است 
که ممکن است در هر زمانى از طول روز بارندگى داشته باشند نه در ایران و 
اصفهان که شاید در طول سال چند بار بیشــتر باران نبارد. نصب چادر براى 
ورزشگاه نقش جهان و صرف میلیاردها تومان در این راه تصمیم اشتباهى بود 

که در گذشته گرفته شد.
وى اضافه کرد: البته چادرها در حال دوخت است و به محض اینکه آماده شود 
نصب مى شود. از طرف دیگر زیر پایه هاى سقف باید تقویت شود که در حال 

انجام است.

کاپیتــان تیــم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان معتقد اســت کــه تیم هاى 
پرســپولیس یا اســتقالل حتمــًا قهرمــان هفدهمیــن دوره لیــگ برتر 

نخواهند شد. 
مهدى رجــب زاده در گفتگویــى، درباره شــرایط فعلى ذوب آهــن اظهار 
داشــت: ما در ســومین هفته از فصل آماده سازى به ســر مى بریم و در این 
مدت فشــار تمرینات زیاد بوده اســت. البتــه بچه ها به خوبى فشــار این 
تمرینــات را تحمل کرده اند و شــرایط خوبى داریم. احتمــاًال از هفته آینده 
هم وارد فاز تاکتیکى خواهیم شــد تا خودمــان را آماده شــروع لیگ برتر 

کنیم.
وى در پاسخ به این پرسش که ذوب آهن چقدر شانس قهرمانى دارد، گفت: 
من معتقدم تیم ما نســبت به فصل گذشــته تقویت شده اســت. قلعه نویى 
هم در هر تیمى بوده آن تیم را مدعى قهرمانى کرده اســت. با این شــرایط 
تیم ما قطعًا در فصل پیش رو شــرایط خوبى خواهد داشــت. تالش هیئت 
مدیره و مســئوالن باشگاه این اســت که امســال بتوانیم تیم خوبى داشته 
باشــیم و بازیکنان و کادر فنى هم تــالش مى کنند تا امســال نتایج خوبى 
بگیریم. مــن معتقدم که ذوب آهن امســال در بین مدعیــان قهرمانى قرار

 خواهد گرفت.
کاپیتان تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان در واکنش به اینکــه برخى 
اســتقالل و پرســپولیس را مدعیان اصلــى قهرمانى مى داننــد، تصریح 
کرد: آنها تیم هاى خوبى دارنــد و براى فصل بعد دنبال قهرمانى هســتند. 
هر دو تیم این پتانســیل را دارند، ولــى در فوتبال چیــزى قابل پیش بینى 
نیســت. نمى توان با قاطعیت گفت که فصل بعد حتمًا یا اســتقالل قهرمان 
مى شود یا پرسپولیس. باید صبر کرد و دید که چه شرایطى در بازى ها ایجاد 

مى شود.

نصف جهان   کار پیام صادقیان این روزها شده  تعریف 
و تمجید  از على کریمى و هر روز یک مصاحبه جدید 
از او با موضوعاتى از این دست منتشر مى شود. تهدید 
اخیر على کریمى مبنى بر اســتعفا از هدایت نفت در 
صورت حل نشدن مشکالت این باشگاه باعث شده 
که پیام صادقیان هم جوگیر شود و مدیران این باشگاه 

را تهدید به جدایى کند. او درباره ناراحتى سرمربى 
نفت گفته: « اولین بار اســت که بدون داشتن 

قرارداد با تیمى تمرین مى کنم و آن هم به اعتبار على 
کریمى است، حاال اگر قرار باشد على کریمى در نفت 
نماند اولین نفرى که جدا مى شود من هستم. اگر هم 
اسپانسر و شرایط مالى خوب باشد و على آقا هم بماند 
باتمام قدرت هستم و کارم را انجام مى دهم.»  البته 
صادقیان توضیح نداده که اگر از نفت بیرون رود 
آیا تیم دیگــرى در لیگ برتر مشــترى او 

هست یا خیر!

سرمربى تیم ذوب آهن اصفهان دغدغه هایش درباره 
بحران بى آبى در کشور را مطرح کرد.

امیر قلعه نویى سرمربى تیم ذوب آهن که همواره در 
مصاحبه هایش به موضوع بى آب شــدن زاینده رود 
پرداخته اســت، در مطلبى به بحران آب در کشــور 

اشاره کرد.
قلعه نویى نوشــت:  بزرگ ترین مســئله ایران؟ من 
مجاب شــده ام که فقط و فقط بحران آب است. هر 
مشــکل اقتصادى و سیاســى و اجتماعى باالخره 
راه حل دارد و آثــار آن در طول زمــان جبران پذیر 
است. اما مسئله این است که بحران آب به طور کلى 
دارد حیات تمدنى ما را نابود مى کند. از ایران چشــم 
اندازى مى سازد بى شباهت با گذشته پر افتخار آن. 
روز به روز کشور ما بیابان تر و خشکیده تر و بى برگ 
و بارتر مى شــود. در همین چند ســال اخیر نیمى از 

روستاهاى ایران متروك شــده اند. واقعًا این روند تا 
کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ 

وى ادامه داد:  ایران دچار قهقراى ســرزمین شــده 
است و متأسفانه مردم و رســانه ها فقط درگیر اخبار 
زودگذر زندگى روزمره هســتند. به جرأت مى گویم 
رســانه ها دارند ما را فریب مى دهنــد و با اخبار کم 
اهمیت سیاسى و اقتصادى گولمان مى زنند تا مسئله 
اصلى ایران را نبینیم: بحران آب. آنچه منجر به بروز 
این بحران شــده قطعًا بزرگ ترین خیانت در تاریخ 
ایران است. و بى توجهى به ابعاد آن و به راه حل هاى 
مهار آن قطعًا خیانتى همانقدر بزرگ و نابخشــودنى 
اســت. نمى شــود دســت روى دســت گذاشت 
و شــاهد مــردن و خشــکیدن و پژمــردن ایران 
بود. آیندگان هرگز ایــن خیانت را بر مــا نخواهند 

بخشید. 

رامین رضاییان که پس از جدایى از جمع سرخپوشان به 
تیم دیگرى نپیوست، اکنون تنها یک گام تا لژیونر شدن 
فاصله دارد. او که در روزهاى اخیر به همراه تیم اوستنده 
بلژیک به تمرین مى پردازد، توانســته موفقیت باالیى 
در تست هاى این باشگاه داشته باشد و همین موضوع 
مسئوالن این باشگاه را ترغیب به جذب این بازیکن کرده 
است. او در تست روز اول یعنى تست بدنسازى به همراه 
یکى دیگر از بازیکنان تیم به عنوان اولى رسید، روز سه 
شنبه نیز در تست دو که در جنگل برگزار شده بود مجدداً 

خود را به عنوان بهترین بازیکن تیم معرفى کرد.  
رســانه هاى بلژیکى در رابطه با رضاییان نوشته اند که 
او یکى از بهترین بازیکنان تیم ملى ایران اســت؛ یکى 
از ستاره هاى فوتبال ایران محسوب مى شود و اینکه او 

یــک در صفحه اجتماعى خود بیش  از 
ه میلیون و صد هــزار دنبال  کنند

دارد نشان مى دهد که در بین هواداران فوتبال ایران از 
محبوبیت باالیى برخوردار است...نکته جالب در رابطه 
با برداشت این باشگاه از محبوبیت رامین رضاییان این 
است که صفحه اجتماعى باشگاه اوستنده بلژیک پیش 
از حضور رامین در تمرینات سه هزار و500 دنبال کننده 
داشت اما پس از حضور ملى پوشان ایرانى در عرض دو 
روز به یکباره به چهار هزار و500 دنبال کننده رسید که 
همین موضوع مسئوالن باشــگاه را به حیرت انداخته 
اســت.پس از موفقیت رامین رضاییان در تســت ها، 
مسئوالن تیم بلژیکى به دنبال این هستند تا بتوانند هرچه 
سریع تر قرارداد خود با این بازیکن را منعقد کنند. در این 
رابطه روزنامه هاى بلژیکى در مطالب دیروز خود نوشته اند 
که باشگاه اوستنده قید یکى از بازیکنان خود (بازیکن اهل 
رژیم اشــغالگر قدس) را زده تا با خالى شدن یک جاى 

خالى شرایط را براى حضور رامین رضاییان مهیا کند.

پیام  هم جوگیر شد

 ژنرال و بحران آب

رامین ماند، بازیکن اسرائیلى خط خورد

ه و ى ر ن ى و و و
اخیر على کریمى مبنى بر اســتعفا از هدایت نفت در 
صورت حل نشدن مشکالت این باشگاه باعث شده 
که پیام صادقیان هم جوگیر شود و مدیران این باشگاه 

ىربى را تهدید به جدایى کند. او درباره ناراحتى سرم
نفت گفته: « اولین بار اســت که بدون داشتن

م ر م ن و ى ر ن و
اسپانسر و شرایط مالى خوب باشد و على آقا هم بماند
باتمام قدرت هستم و کارم را انجام مى دهم.»  البته
صادقیان توضیح نداده که اگر از نفت بیرون رود
آیا تیم دیگــرى در لیگ برتر مشــترى او

ههست یا خیر!

ذوب آهن، مدعى قهرمانى است
کاپیتــان تیــم فو
پرســپولیس یا اسـ

نخواهند شد. 
مهدى رجــب زاده
داشــت: ما در ســ
مدت فشــار تمرین
تحمل تمرینــات را
هم وارد فاز تاکتیکى

ستاره هاى فوتبال ایران محسوب مى شود و اینکه او 
شبیش یــک صفحه اجتماعى خود  از 

ه یون و صد هــزار دنبال  کنند

که باشگاه اوستنده قید یکى از بازیکنان خود (بازیکن اه
رژیم اشــغالگر قدس) را زده تا با خالى شدن یک ج
خالى شرایط را براى حضور رامین رضاییان مهیا کند.

برخى شــایعات حکایت از آن دارد که بهنام برزاى در رادار خرید 
ژنرال براى بازى در ذوب آهن قرار گرفته است. جدایى احتمالى وى 
از جمع آبى ها تا حدودى قطعى به نظر مى رسد و احتماًال ذوبى ها 

یکى از مشتریان وى خواهند بود.
هرچند این احتمال وجود داشت که استقالل بر خالف فصل گذشته 
فعالیت کمترى در نقل و انتقاالت داشته باشد اما جریانات فوتبال، 
این باشگاه و مسئوالنش را به سمتى برد که ناچار به حضورى پر سر 
و صدا در بازار نقل و انتقاالت شدند. مسئوالن باشگاه استقالل به 
جز کاوه رضایى، هر کدام از بازیکنان سابق که قراردادشان با این 
باشگاه به اتمام رسیده بود را راضى و حفظ کردند تا در زمینه حفظ 

موجودى خود به آنچه منصوریان مى خواست، برسند.
ضمن اینکه آنها بازیکنانى که مدنظر داشــتند را هم جذب کردند 
تا رضایتمندى هواداران این باشگاه در نقل و انتقاالت به حداکثر 
برسد. با وجود این، هنوز ممکن است در چارچوب بازیکنان این تیم 
کم و زیاد صورت گیرد. کادر فنى اســتقالل روى حفظ «رابسون 
جانواریو» بهترین مدافع فصل گذشته این تیم تأکید داشت که این 

امر هنوز اتفاق نیافتاده است.
آنها نظر چنــدان مســاعدى روى «هرایر مکویــان» که تحت 
قراردادشان بود نداشتند اما جریانات به ســمت و سویى رفته که 
مکویان در حال حاضر در تمرینــات این تیم حضور دارد و حتى در 
اردوى خارج از کشــور هم تیمش را همراهى مى کند و هیچ بعید 
نیست از یکسو به دلیل انتظار دریافت مطالبات فصل گذشته اش 
از این تیم و عدم توفیق در بازگرداندن رابسون و جذب رضاییان از 

سوى دیگر، این بازیکن حفظ شود.
پندار توفیقى مسئول نقل و انتقاالت این باشگاه طى اظهارنظرى از 
بهنام برزاى نیز در زمره بازیکنانى نام برد که باید تکلیفش مشخص 
شــود. بازیکنى که قراردادش با آبى ها به پایان رسیده بود و هیچ 
تماسى از سوى باشگاه با او گرفته نشده است تا چنین به نظر برسد 

که این بازیکن هم مورد نیاز و مورد نظر کادر فنى استقالل نیست 
اما اظهارنظر اخیر توفیقى فرضیه دیگرى ایجاد کرد تا چنین تصور 

شود که برزاى هم راه بازگشت به استقالل دارد.
به این ترتیب باید گفت تکلیف رابســون، مکویان و برزاى هنوز با 
استقالل به طور کامل مشخص نشده و این سه بازیکن به نوعى 
در برزخ هســتند. مکویان همراه با تیم تمرین مى کند اما مطمئن 
نیســت فصل را با آبى پوشان شروع کند. رابســون کیلومترها از 

آبى ها دور است اما استقاللى ها دوست دارند او را به تیم شان 
اضافه کنند.

برزاى همراه اســتقاللى ها نیست و 
هنوز کادر فنى این تیم در مورد او 

به جمع بندى نهایى نرسیده 
است. نه مشخص است 

که او از ایــن تیم جدا 
مى شود و نه مشخص 
است که به جمع آبى 
پوشــان باز خواهد 
گشــت. در صورت 
جدایى شاید مقصد 
و  اصفهــان  او 
پیراهن سبز و سفید 

باشد.

 مسقف کردن نقش جهان اشتباه بود!

همسر فریدون زندى بازیکن سابق تیم ملى و استقالل در آلمان به عنوان بانوى 
نمونه در حوزه کار آفرینى شد. 

نشــریه آلمانــى زبــان «mrscity» هــر هفتــه بانــوان نمونــه در 
حوزه هاى مختلف مانند کارآفرینى و... را معرفى مى کند.

این نشــریه  چندى پیش «آرزو شایان فر» همســر فریدون زندى، بازیکن 
ســابق تیم ملى فوتبال و اســتقالل که در آلمــان به کســب و کار جواهر 
فروشــى اینترنتــى و طراحى جواهــرات مى پــردازد را به عنــوان بانوى 
نمونه هفتــه در حــوزه کارآفرینى معرفى کــرده و گفتگــوى مفصلى با او 

انجام داد.
آرزو شایان فر در بخشى از این گفتگو گفته که از سن 15 سالگى متوجه شده 
به طراحى آن هــم طراحى جواهرات عالقه دارد و ایــن زمانى بوده که براى 
تولدش از طرف پدر و مادرش یک انگشتر مروارید به عنوان هدیه دریافت کرده

 بود.
فریدون زندى نیز در صفحه اینســتاگرامش این موفقیت را به همســرش 
تبریک گفته اســت.بازیکن ســابق اســتقالل هم اکنون در آلمان زندگى 

مى کند و مربى تیم زیر 23 ساله هاى سن پا ئولى است.

همسر فریدون زندى،معروف شد!

؟ وب آهنى مى شو  
بازیکن هم مورد نیاز و مورد نظر کادر فنى استقالل نیست  ن
هارنظر اخیر توفیقى فرضیه دیگرى ایجاد کرد تا چنین تصور

که برزاى هم راه بازگشت به استقالل دارد.
 ترتیب باید گفت تکلیف رابســون، مکویان و برزاى هنوز با 
الل به طور کامل مشخص نشده و این سه بازیکن به نوعى 
خهســتند. مکویان همراه با تیم تمرین مى کند اما مطمئن 
تفصل را با آبى پوشان شروع کند. رابســون کیلومترها از 

 دور است اما استقاللى ها دوست دارند او را به تیم شان 
 کنند.

ى همراه اســتقاللى ها نیست و 
کادر فنى این تیم در مورد او 

ع بندى نهایى نرسیده 
نه مشخص است 

 از ایــن تیم جدا 
ود و نه مشخص 
که به جمع آبى 
ـان باز خواهد 
در صورت  ت.
ى شاید مقصد 
و  صفهــان 
ن سبز و سفید 
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چهل تکه

پلیس بروکلین آمریکا جسد بى سر یک زن 31 ساله را که 
توسط نامزدش به قتل رســیده بود پیدا کرد. این زن جوان 
مدتى بود که ناپدید شده و مأموران پلیس از خالکوبى روى 

بدنش توانسته اند هویت وى را فاش کنند.
پس از کشف جسد تحقیقات پلیس در این ارتباط آغاز شده 
و مأموران ردى از خون قربانــى را در حمام قاتل یافته اند.

گزارش هاى موجود نشان مى دهد که قاتل پس از کشتن 
نامزدش بدن وى را در حمام خانــه اش مثله کرده و درون 
کیسه هاى پالســتیکى قرار داده تا جسد را در شهر پنهان 

کند.
ســخنگوى پلیس بروکلین اعالم کرد که قربانى «جنیفر 
لندو» مدتى بــود که با نامزدش درگیرى داشــته و همین 

موضوع انگیزه اصلى جنایت بوده است.

مردى که در محدوده  محله «خزانه»  در تهران اقدام به خرید و 
وفروش مواد مخدر مى کرد یک قاتل فرارى از آب در آمده بود که 

شش ماه قبل مرتکب جنایت هولناکى در قم شده بود.
رئیس کالنترى 160 خزانه در تشریح این خبر، بیان کرد: برابر 
اخبار و اطالعات به دست آمده و پایش هاى تخصصى صورت 
گرفته شخصى که در سطح حوزه خزانه اقدام به خرید و فروش 
مواد مخدر مى کند شش ماه پیش در استان قم پس از سرقت یک 

خودرو، ناجوانمردانه راننده آن را به قتل رسانده است.  
سرگرد رضا قاسمى گفت: پس از اطمینان از صحت موضوع اکیپ 
ویژه اى از عوامل اطالعات و تجسس در فرصتى مناسب متهم را 
دستگیر کردند و به کالنترى انتقال دادند.  وى افزود: با هماهنگى 
صورت گرفته متهم براى انجام تحقیقات تکمیلى تحویل اداره 

10 پلیس آگاهى مرکز شد.

 تیراندازى به دِر خانه هاى افــرادى در منطقه ذوالفقارى آبادان 
پلیس امنیت را براى پیگیرى این موضوع وارد عمل کرد.

تحقیقات پلیسى نشان داد رد پاى یکى  از افراد شرور منطقه دراین 
تیراندازى ها وجود دارد. به همین دلیل مأموران پلیس در اقدامى 
غافلگیرانه ساعت 6 صبح روز سه شنبه متهم را درون مخفیگاهش 

دستگیر کردند.
این متهم 32 ساله یکى از عامالن تیراندازى هاى منطقه ذوالفقار 
نیز بوده است. این شرور چندین بار به دلیل خرید فروش سالح و 
همچنین قدرتنمایى، تیراندازى و خرید و فروش مواد مخدر روانه 
زندان شده بود و او متهم رأى باز بوده و مدت هفت ماه است که از 
زندان فرار کرده است. گفته مى شود علت اصلى تیراندازى هاى 
شبانه این شــرور اجیرشدن توسط افرادى اســت که با یکدیگر 

مشکل وتصفیه حساب شخصى دارند.

پایان تیراندازى ها در آبادان ساقى «خزانه» ، قاتل فرارى بودمرد جوان سر نامزدش را برید 030201

مردى که در پــى ارتباط پیامکى بین دختر و پســرى 
جوان، دست به سالح برده و پدر پسر مذکور را با شلیک 
گلوله به قتل رسانده بود، هنگام بازسازى صحنه جرم 
در حضور قاضى ویژه قتل عمد، مدعى شد که در کش و 

قوس درگیرى، متوجه شلیک گلوله نشده است.
این درحالى است که کارشناسان سالح هنوز نظر رسمى 
و کتبى خود را درباره چگونگى و زاویه شلیک گلوله ارائه 
نکرده اند اما در بررسى هاى مقدماتى و شفاهى معتقدند 
که اظهارات طرفین با آثار به جامانده و همچنین زاویه 

شلیک گلوله تناقض دارد. 
به گزارش روزنامه خرســان ، متهم این پرونده جنایى 
که توســط کارآگاهان پلیس آگاهى و با دستور قاضى 
کاظم میرزایى به محل وقوع جنایت مسلحانه در یکى 
از روستاهاى جاده مشــهد – کالت هدایت شده بود، 
درحالى که دستبندهاى آهنین دستانش را مى فشرد، 
مقابل دوربین قوه قضائیه ایســتاد تا جزئیات چگونگى 

وقوع قتل را تشریح کند.
متهم 42 ساله پس از معرفى کامل خود گفت: «من در 
یکى از مراکز وابســته به نیروهاى نظامى خدمت مى 
کردم. آن شب نیز در محل کارم بودم که یکى از بستگان 
نزدیکم با من تماس گرفــت و از ماجرایى خبر داد که 
دیگر حال خودم را نفهمیــدم. او گفت: "زن و فرزندت 

را در روستا کتک مى زنند." بالفاصله سوار یک دستگاه 
موتورسیکلت شــدم و درحالى که سالح کلت کمرى 
همراهم بود به طرف روستا حرکت کردم. وقتى به محل 
رسیدم، موتورسیکلت را در همان نزدیکى پارك کردم 
و با پا دِر حیاط منزل فردى که با همسر و فرزندم درگیر 
شــده بود را هل دادم که در حیاط آنان باز شد. وقتى به 
داخل حیاط رسیدم مشاجره ما باال گرفت، در این هنگام 
بود که مرد 50 ساله (مقتول) به قصد خلع سالح، بخشى 
از اسلحه اى که در دستم بود را گرفت و به سمت خود 
مى کشید من هم اسلحه را به طرف خودم مى کشیدم که 
در این کش و قوس گلوله اى شلیک شد ولى من متوجه 
نشدم چرا که اسلحه را محکم گرفته بودم. در این شرایط 
خانواده مقتول به سمت من هجوم آوردند که نمى دانم با 
میله آهنى یا چوب، ضربه اى به سرم خورد و نقش زمین 
شدم. وقتى در درمانگاه به هوش آمدم فهمیدم که چه 
حادثه اى رخ داده است.» وى در پاسخ به سئوال مقام 
قضائى درباره چگونگى ارتباط پیامکى بین دخترش و 
پسر مقتول نیز گفت: «من از این موضوع اطالع نداشتم 
اما همســر متهم در این باره مدعى شد که پسر مقتول 
براى رفع اشکال فرزند پســرم به منزل ما رفت و آمد 
داشت و با پسرم دوست بود اما نمى دانم عکسى را که 
سرآغاز ماجراى درگیرى بود، چگونه از دخترم به دست 

آورده است؟»
در همین حال همسر مقتول نیز درباره چگونگى وقوع 
جنایت گفت: «متهم با لگد به در منــزل ما کوبید و به 
محض اینکه وارد حیاط شد اسلحه را به سوى خانواده ما 
نشانه گرفت. همین که شوهرم فریاد زد چه مى کنى؟ 
ناگهان گلوله اى به سوى همســرم شلیک کرد و بعد 
بخاطر ترســى که وجودش را فرا گرفته بود، خودش را 
روى همســرم انداخت. در این لحظه ما تالش کردیم 
اسلحه را از دســتش بگیریم ولى او آن را محکم گرفته 
بود. در نهایت با هر مشــقتى بود ســالح کلت را از او 
گرفتیم و داخل خودروى همســرم انداختیم که درون 
حیاط پارك بود. بعد از آن هم پیکر همسرم را به درمانگاه 
خواجه ربیع بردیم ولى متأسفانه او بر اثر اصابت گلوله 

جان سپرد.»
پســر مقتول نیز در تحقیقات مقدماتى به قاضى کاظم 
میرزایى گفت: «من از مدتــى قبل با دختر این خانواده 
ارتباط پیامکى داشتم و مى خواســتم با او ازدواج کنم 
ولى او ناگهان بــه بهانه اى از من جدا شــد. من که از 
این موضوع ناراحت بودم، وقتى فهمیدم او قرار است با 
جوان دیگرى ازدواج کند، دچار وسوسه شدم و عکسى 
را که از او داشتم براى خواســتگار او فرستادم و چنین 
وانمود کردم که آن دختر با من رابطه داشته و به درد تو 

نمى خورد. او هم همان عکس را بــراى دختر مذکور 
ارســال کرده بود که آن روز مادر دختر وقتى در جریان 
موضوع قرار گرفت به همراه پسرش به در منزل ما آمدند 
و به سروصدا پرداختند که به همین دلیل همسایگان با 
پلیس تماس گرفتند. وقتى نیروهاى کالنترى خلق آباد 
به محل رسیدند هر دو طرف را راهنمایى کردند که به 
مقامات قضائى مراجعه کنیــم ولى مدتى بعد پدر دختر 
درحالى که اسلحه داشت وارد منزلمان شد و قصد داشت 
مرا بزند که پدرم خودش را مقابل من قرار داد و گلوله به 

پدرم اصابت کرد.»
در ادامه بازسازى صحنه قتل، قاضى شعبه 211دادسراى 
عمومى و انقالب مشهد از کارشناس سالح خواست تا 
نظر خودش را در این باره بیان کند اما این کارشــناس 
با ذکر اینکه باید موضوع به طور دقیق و کارشناســى و 
با توجه به همه جوانب شــلیک مورد بررسى قرار گیرد 
تأکید کرد: «بررســى هاى مقدماتى با توجه به زاویه 
شلیک و همچنین آثار به جا مانده حاکى از آن است که 
در اظهارات هر دو طرف پرونده تناقضاتى وجود دارد.» 

 بنابراین گزارش، پس از اعترافات صریح متهم و بررسى 
جوانب دیگر این پرونده جنایى، قاضى میرزایى، دستور 
پایان بازســازى صحنه قتل را صادر کرد تا این پرونده 

مراحل دیگر قانونى را طى کند.

جنجال عکس دختر مشهدى و قتل توسط پدر 
من از مدتى قبل با 
دختر این خانواده 

ارتباط پیامکى داشتم 
و مى خواستم با او 
ازدواج کنم ولى او 

ناگهان به بهانه اى از 
من جدا شد. من که 

از این موضوع ناراحت 
بودم، وقتى فهمیدم 
او قرار است با جوان 
دیگرى ازدواج کند، 
دچار وسوسه شدم 
و عکسى را که از او 

داشتم براى خواستگار 
او فرستادم

«مسعود» پنجم مرداد 92 وقتى که 17 سال داشت پدر 40 ساله اش به نام «محمد» را در خانه شان 
در سه راهى آدران کشت و جنازه را در خودروى پدرش جاســاز کرد تا آن را در خیابانى خلوت رها 
کند. این پسر که از نیمه شب تا 11 ظهر در خیابان هاى شهر سرگردان بود ماشین حامل جنازه را که 
خراب شده بود براى تعمیر به نمایندگى خودرو برد و همانجا پشت فرمان خوابش برد. همین خواب 
کوتاه کافى بود تا کارگران نمایندگى خودرو به ماجرا مشکوك شوند و پلیس را در جریان قرار دهند.
مســعود که در کانون اصــالح و تربیــت نگهدارى مــى شــد در دادگاه ادعا کرد تحــت تأثیر 
حرف ها و رفتارهاى نامادرى 36 ســاله اش «مریم» اغفال شــده و دســت به ایــن جنایت زده 

است.
وقتى پزشــکى قانونى در گزارشــى اعالم کرد مســعود هنگام ارتکاب جرم ماهیت آن را درك

 مى کرده است 
در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى 
یــک اســتان 
تهــران پــاى 
محاکمه  میــز 
ایستاد. در این 
جلســه مسعود 
گفت: «یکسال 
و نیمه بودم که 
پدر و مــادرم از 
هم جدا شدند.

هفــت ســال 
داشتم که پدرم 
با مریم ازدواج 
کرد. من و مریم 

رابطه خوبى با هم داشــتیم. به دنیا آمدن خواهر و برادرناتنى ام هم رابطــه ما را با هم بهتر کرد.اما 
مریم و پدرم با هم اختالف داشــتند. او به من قول داده بود اگر پدرم را بکشــم رضایت اولیاى دم 
را که پدربزرگ و مادر بزرگم و دو فرزند خردسال پدرم و مریم هســتند، جلب مى کند تا آزاد شوم.
او از من خواســته بود تا بعد از قتل از پدرم اثر انگشــت بگیرم تا بتواند اموال پدرم را به نام خودش 

کند.»
وى در تشریح جزئیات جنایت گفت: «آن روز پدرم و مریم با هم درگیر شدند و مریم قهر کرد و همراه 
دختر و پســرش به خانه مادرش رفت. عصر وقتى پدرم از محل کار به خانه برگشت خواهر و برادر 
خردسالم را به خانه آورد ولى مریم به خانه نیامد. همان روز تصمیم گرفتم نقشه اى را که قبًال با مریم 
کشیده بودیم عملى کنم. تعداد زیادى قرص خواب آور داخل خورشت ریختم .پدرم و خواهر و برادرم 
غذاى مسموم را خوردند ولى خودم ترسیدم و غذا را نخوردم. وقتى آنها به خواب عمیق رفته بودند 
باالى سر پدرم رفتم و به صورتش گاز اشک آور پاشیدم و با میله آهنى پنج ضربه به سرش زدم و او 
را با طناب زرد رخت خفه کردم.بعد از کشتن پدرم در هفت صفحه از یک دفترچه اثر انگشت پدرم را 
گرفتم و دفترچه را در آشپزخانه گذاشتم اما بعد از دستگیرى دیگر خبرى از دفترچه نبود و نمى دانم 

مریم با آن، چه کرده است.»
سپس مریم به دفاع پرداخت و منکر اتهام معاونت در قتل شد .وى گفت: «مسعود دروغ مى گوید. 
من با شوهرم اختالف داشتم اما هرگز راضى به مرگ او نبودم. من خودم مسعود را بزرگ کردم ولى 
حاال به دروغ مى گوید من با حرف هایم او را اغفال کرده ام. او خــودش، تحت تأثیر مصرف مواد 

مخدر پدرش را کشت.»
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شــد و با توجه به مدرك هاى موجود در پرونده مسعود را به 

قصاص و مریم را به جرم معاونت در قتل به 15سال زندان محکوم کرد.

تبانى با زن بابا 
مسعود را پاى چوبه دار برد 

دزد ســابقه دار که در اجراى آخرین نقشه سرقتش به خانه 
قاضى رســیدگى کننده به پرونده اش دستبرد زده بود روز 
سه شنبه پاى میز محاکمه ایستاد و به قطع دست محکوم 
شد. رسیدگى به این پرونده از ششــم مهر ماه 94 به دنبال 
چندین فقره سرقت مشــابه به خانه هایى در حوالى میدان 
صادقیه، جالل آل احمد و... در دستور کار پلیس قرار گرفت. 

شواهد نشــان مى داد دزدان شــب رو پس از زاغ زنى و در 
غیاب صاحبخانه نقشه هاى سرقت را اجرا مى کنند. دوربین 
مداربسته خانه آخرین مالباخته که یک قاضى بود اما دست 
دزدان را رو کرد و روشن شد یکى از دزدان از مجرمان سابقه 

دار به نام «بهنام» است .
در بررسى ها روشن شد بهنام قبًال به اتهام سرقت بازداشت 

شده و در مرخصى زندان بوده که نقشه هاى بعدى را اجرا 
کرده اســت. به این ترتیب وى ردیابى و بازداشت شد و به 
سرقت هاى شبانه با همدستى یکى از دوستانش اعتراف کرد. 
در آن بین مشخص شد همدست وى نیز به اتهامى مشابه 
در کرمانشاه بازداشت شده و در زندان به سر مى برد. به این 
ترتیب بهنام در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران 
به ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور یک مستشار 
پاى میز محاکمه ایستاد. وى گفت: «من و دوستم در یک 
پیک موتورى کار مى کردیم. وقتى فهمیدم هر دو سابقه دار 
هستیم تصمیم گرفتیم با هم به خانه ها دستبرد بزنیم. پس از 
مدتى دستگیر شدم اما قاضى رسیدگى کننده به پرونده ام در 
مجازاتم تخفیف قائل شد و مرا به زندان محکوم کرد. از زندان 
مرخصى گرفته بودم که سرقت ها را شروع کردم.اما واقعًا 
نمى دانستم به آخرین خانه اى که دستبرد زده ام خانه قاضى 
رسیدگى کننده به پرونده ام بوده است. او با دیدن چهره ام مرا 

شناسایى کرده بود. من پشیمانم و تقاضاى بخشش دارم.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و بهنام را به 
قطع دست محکوم کرد. پرونده همدست وى نیز دردادگاه 

کرمانشاه رسیدگى خواهد شد.

با گزارش سرقت مغازه در ســطح شهرستان آبادان 
سرهنگ محســن تقى زاده رئیس پلیس شهرستان 
آبادان دستگیرى ســارقان را در دستور کار مأموران 

این شهرستان قرار داد.
این مقام انتظامى اضافه کرد: مأموران در تحقیقات 
پلیســى متوجه شدند ســارقان با تخریب قفل درها 
اقدام به ســرقت کردند که مأموران در بازبینى فیلم  
دوربین هاى مداربسته توانستند دو سارق حرفه اى و 

سابقه دار را شناسایى کنند.
متهمــان زمانى که درحال پرســه زنــى در منطقه 
تاریکى بودند توسط مأموران تجسس کالنترى 13 
قدس بالفاصله دستگیر شدند. در بازرسى از مخفیگاه 
متهمان مقدار زیادى از اجناس سرقتى ضبط شد. هر 

دو متهم 32 ساله و از دوستان قدیمى هستند.

قطع دست دزدى که به خانه قاضى پرونده اش 
چندى قبل شکایت هاى مشابهى درباره زورگیرى اعضاى باندى معروف به دستبرد زد 

«کفشدوزك ها» به مأموران پلیس اسالمشهر گزارش شد. بررسى ها حکایت 
از این داشت که اعضاى این باند در گروه هاى سه یا چهارنفره سوار بر خودروى 
سوارى پراید در پوشش مسافربر از مسافران زورگیرى مى کنند. یکى از شاکیان 
گفت: «براى رفتن به تهران کنار خیابان منتظر تاکســى بودم که یک پراید 
مسافربر توقف کرد. بعد از گفتن مسیرم در صندلى جلو سوار شدم. به جز راننده 
سه مرد در صندلى عقب سوار بودند. راننده هنوز مسافت زیادى را طى نکرده 
بود که ناگهان سه سرنشنین صندلى عقب با شوکر و چاقو من را تهدید کردند. 
آنها بعد از اینکه اموالم را سرقت کردند، در محل خلوتى من را از ماشین به بیرون 

انداختند و گریختند.» 
در حالى که هر روز بر تعداد شاکیان اضافه مى شــد، مأموران پلیس آگاهى با 
چهره نگارى موفق شدند، اعضاى باند را شناسایى و در عملیات هاى جداگانه 
آنها را بازداشت کنند. اعضاى باند که از 15 تا 22 سال سن داشتند، در بازجویى ها 
به زورگیرى هاى سریالى از مســافران اعتراف کردند و گفتند با راه اندازى باند 
کفشدوزك ها به این شیوه از مردم زورگیرى مى کردند که بازداشت شدند. در 
شاخه دیگرى از بررسى ها مأموران پلیس از مخفیگاه متهمان مقدارى از وسایل 

سرقت شده را کشف کردند. 
سرهنگ ابراهیم حسن آبادى،فرمانده انتظامى شهرستان اسالمشهر گفت: «از 
آنجا که احتمال مى رود افراد بیشترى در دام اعضاى باند گرفتار شده باشند به 
دستور قاضى تصویر بدون پوشش سه نفر از آنها منتشر مى شود، بنابراین شاکیان 
مى توانند براى طرح شــکایت یا پیگیرى پرونده به پلیس آگاهى اسالمشهر 

مراجعه کنند.»

کفشدوزك هاى اسالمشهر شکار شدند سرانجام دوستى شوم 
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از مهمترین خطراتى که هــر تجارت را تهدید مى کند، 
تهدید داخلى است. هر ساله، شرکت هاى بسیارى قربانى 
سرقت اطالعات ارزشمندى که کارمندان این شرکت ها، 
عمداً یا سهواً، از شرکت خارج کرده اند مى شوند. خسارت 
ناشــى از این تهدید، از نظر مالى و به ویژه از نظر اعتبار 
بسیار سنگین و گاهى جبران  ناپذیر است. طى چند سال 
اخیر جلوگیرى از نشــت اطالعات (DLP)، همچنین 
اتخاذ سیاســت هایى به منظور حفظ اطالعات حساس 
در کســب و کار و جلوگیرى از سوء اســتفاده احتمالى 
سودجویان از این اطالعات، بسیار مورد توجه مدیران و 

مسئوالن سازمان ها قرار گرفته است.
این موضوع ممکن اســت شــما را نیز به فکر فرو برده 
باشد. در این راســتا عالوه بر محیط کســب و کار که 
به دنبــال راهى بــراى جلوگیرى از نشــت اطالعات 
است ســرویس دهندگان نیز در حال ارائه محصوالت
کاربر پســند به منظور جلوگیرى از نشــت اطالعات 
هستند. اما مشکل اینجاست که وجود تهدیدات متنوع 

و همچنین محصوالت مختلف با دیدگاه هاى 
متفاوت به ایــن تهدیدات، منجر بــه ایجاد 

سردرگمى شده است.
DLP، مجموعه اى از محصوالت، فرآیندها 

و راهکارهایى اســت که بــه حفاظت از 
اطالعات حساس و مهم سازمانى کمک 
مى کند.DLP  تنها یک محصول مستقل 
مانند فایروال یا ایمیل سرور نیست بلکه 
مجموعــه اى از فناورى هایى اســت که 
چندین جنبه مهم از امنیــت اطالعات را 
در کنار هم قرار مى دهد تا بتوان به کمک آن 

امنیت داده ها را در مجموعه و سازمان مورد نظر برقرار 
کرد. سیســتم DLP  ممکن است با شناسایى محتوا، 
ردیابى فعالیت ها و مســدود نمــودن انتقال اطالعات 

حساس، به جلوگیرى از نشت اطالعات کمک کند.

 چرا Endpoint Protector ؟
در دنیایى که دستگاه هاى ســیار در حال تغییر روش 
  Endpoint Protector ،زندگى مردم هســتند
براى امنیت، افزایــش کارآیى و لذت بیشــتر از کار و 
زندگى طراحى شــده  است. امکان اســتفاده از لیست 
سیاه، از فعالیت دستگاه هاى خاص در شبکه جلوگیرى 
مى کند، دسترسى به سایت هاى مختلف را براى کاربران 
و گروه هاى خاص مسدود مى کند و در عین حفظ کنترل 
دســتگاه ها و اطالعات، عملکرد تجــارت را افزایش 
 Endpoint .مى دهــد

Protector هم به صورت فیزیکى و هم به صورت 
مجازى قابل استفاده است و تنها در چند دقیقه نصب و 
راه اندازى مى شود. این راهکار، خطر تهدید هاى داخلى 
را به طور چشمگیرى کاهش مى دهد و از نشت، سرقت و 
آسیب به اطالعات حساس جلوگیرى مى کند. همچنین 
امکان تعریف انواع قوانین و مقررات روى این محصول 

وجود دارد.
از ویژگى هاى منحصر به فــرد این راهکار مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
* ابزار کنتــرل نشــت اطالعــات، داراى گواهینامه 

.ELA2
* تنها DLP با کنسول فارسى.

 Hardware) امکان ارائــه به صورت: فیزیکــى *
  (Virtual Machine)مجازى ،(Appliance

.(Cloud-Base)و ابرى
 Windows پشــتیبانى از سیســتم هاى عامل *

Mac OSx، و Linux در ایستگاه هاى کارى.
* پشتیبانى از سیســتم عامل هاى Andriod و 
iOS در دستگاه هاى سیار مثل تبلت و گوشى 

هوشمند.
.Gartner عضویت در *

در این راســتا، شــرکت فناورى ارتباط 
امن خاورمیانــه، به عنــوان نماینده 
  Endpointانحصارى و رســمى
Protector در ایــران، اقدام به 
ارائــه محصوالت این شــرکت به 
عالقه مندان مى نماید. شما مى توانید 
جهت کســب اطالعات بیشــتر به 
  www.ertebateamn.com وبسایت

مراجعه فرمایید.

 افراد بســیارى در طــول روز اخبار مختلف 
جهان را دنبال کرده و آنها را تجزیه و تحلیل 

مى کنند. 
راه هاى دسترســى بــه خبرهــا گوناگون 
اســت و هر کســى مــى توانــد از طریق 
ســایت هاى خبرى، و یا روزنامه ها از اخبار 

سطح جهان مطلع شود. 
 News by Notifications PRO
عنوان یک اپلیکیشن خبرى منحصر به فرد 
 TIware Mobile بوده که توســط تیم
براى سیستم عامل اندروید منتشر شده است.

 این نرم افزار با تحت پوشــش قــرار دادن 
بیــش از 40 هزار ســایت خبرى هــر گونه 
خبــرى را به آســانى مخابره کــرده و آن را 
در قسمت نوتیفیکیشــن بار (اطالع رسان) 
دســتگاه اندرویــدى کاربران بــه نمایش

 مى گذارد. 
بیــش از 80 کشــور مختلــف در لیســت 
ســایت هاى خبرى این اپلیکیشن قرار دارند 
که نشــان از دامنه گســترده اخبار مى دهد.

 سرعت ارسال اخبار بســیار باال و به محض 
نمایش خبر توســط ســایت ها، عنوان آنها 
در قســمت نوتیفیکیشــن بار بــه نمایش 

در مى آید.
 منوى جستجوى موجود در نرم افزار، کاربران 
را به سراســر جهان متصل مى کند و به آنها 
اجازه مى دهد با جســتجوى تنها قسمتى از 
عنوان خبر به متن کامل آنها دسترسى داشته 

باشند. 
لیست اخبار دریافتى و همچنین کشور مورد 
نظر خود را فیلتر کنید  تــا تنها اخبار مرتبط با 
ســلیقه خود را دریافت نمایید. عالوه بر این 
در صورت تمایل قــادر خواهید بود اخبار را با 
دوستانتان در شبکه هاى اجتماعى به اشتراك 

بگذارید.

 Chess Time Pro – Multiplayer نســخه پولى و خریدارى شــده 
یکى از محبــوب ترین و عالى ترین بازى هاى شــطرنج از اســتودیوى

 Haptic Apps LLC براى اندروید است. همه شمایى که در حال خواندن 
این مطلب هستید بدون شک با بازى شطرنج آشنایى دارید، بازى اى دونفره 
که بر روى صفحه اى تخت و با استفاده از مهره هایى با نام هاى شاه، وزیر، 
رخ، فیل، اسب و ســرباز انجام مى شــود، اما امروز نوبت به بازى متفاوت 
Chess Time Pro – Multiplayer رسیده است؛ بازى اى که بر خالف 
بازى هاى مشابه در آن شما باید به صورت زنده و واقعى با کاربران آنالین 
سراسر جهان به رقابت بپردازید! پس از نصب و اجراى بازى با صفحه ثبت 
نام برنامه روبه رو مى شوید که قادرید حسابى رایگان را بسازید و پس از آن 
وارد حساب کاربرى تان شوید و با کاربران آنالین سراسر جهان به صورت 
Live به بازى شطرنج مشغول شوید و یکى از بهترین بازى هاى شطرنج 

اندروید را تجربه کنید!
 از ویژگى هاى کلى بازى مى توان به مــواردى چون امکان بازى به صورت 
آنالین و چند نفره با دوســتان خود، امکان چت با رقیب، مشاهده تاریخچه 
بازى ها،  طراحى خوب با محیط کاربرى ساده و به طور کلى ساخت خوبش 

اشاره کرد! 

  به تازگى نخستین نسخه بتاى سیستم عامل مشهور اپل iOS که مربوط به ورژن 11 این پلتفرم مى شود 
عرضه شده و براى دانلود در اختیار کاربران قرار گرفته است.

شرکت اپل البته تصریح کرده که این نسخه، بتاست و نمى توان آن را نهایى تلقى نمود، چرا که ممکن 
است داراى باگ ها و ایرادات فنى باشد که به تدریج رفع خواهند شد.

 iOS 11 ،شایان ذکر است، از آنجا که کاربران همواره منتظر عرضه نسخه جدید سیستم عامل اپل هستند
براى نخستین بار در کنفرانس جهانى شرکت اپل با نام WWDC نمایش داده شد و برخى تحوالت 
آن از سوى مدیران این شرکت تشریح شد. هر چند ظاهراً تغییرات اساسى در این نسخه جدید به چشم 

نمى خورد اما برخى تغییرات آن جالب و مورد انتظار کاربران است.
از جمله این تغییرات، مربوط به «سیرى» است که هوشمندتر شده است. به عنوان مثال اگر پیامى دریافت 

کنید که موقعیت مکانى شما را مى پرسد، اکنون سیرى مى تواند به سرعت موقعیت شما را یافته و ارائه کند.
همچنین ترجمه انگلیسى به چند زبان محلى در سیرى تعبیه شده که شامل چینى، فرانسوى، آلمانى، 

ایتالیایى و اسپانیایى است.
عالوه بر این، سرویس اپل پى نیز به گونه اى آپدیت شده است که کاربران بتوانند به شکل P2P (کاربر 
به کاربر) و از طریق iMessage پرداخت انجام دهند. این سرویسى جذاب است، هر چند در خصوص 
جزئیات آن اطالعات دقیق ارائه نشده است. صرفاً مى دانیم که پول ابتدا به جایى که اصطالحاً «کارت 

پرداخت نقدى اپل» نام دارد منتقل مى شود  اما در مورد ادامه این فرآیند چیزى اعالم نشده است.
 HEIF و نیز HEVC همچنین تغییراتى در اپلیکیشن عکس ایجاد شده و ویژگى هایى شبیه بومرنگ و

بدان افزوده شده است. ضمناً براى نرم افزار پیامک آن نیز شاهد تغییراتى خواهیم بود.

سامسونگ قصد دارد مدل به روز شده اى از 
گوشى محبوب گلکسى نوت 7 را ظرف چند 
هفته آینده عرضه کند. تعداد کل گوشى هاى 
جدید عرضه شــده 450 هــزار واحد اعالم 

شده است.
قرار اســت این گوشــى ها به نصف قیمت 
زمان عرضه اولیه گوشــى هاى گلکســى

 نوت 7 عرضه شوند.
پیش از این گفته مى شــد سامسونگ تنها 
قصد دارد 300 هزار واحد مدل به روز شــده 
گوشــى گلکســى نوت 7 را عرضه کند، اما 
حاال 150 هــزار واحد به این تعــداد افزوده

 شده است.
بر خالف اخبار اولیه، اعالم شــده که دستیار 
صوتى اختصاصى سامســونگ موســوم به 
Bixby بــه طــور پیش فرض بــر روى 
گوشى یادشــده نصب نخواهد شــد و تنها
 Bixby Home بر روى این گوشى وجود 

خواهد داشت.
گفته مى شــود گوشى یاد شــده 350 پوند 
قیمت خواهد داشــت که ارزان تر از شایعات 
اولیه اســت. قبًال گفته مى شــد گلکســى 
نوت 7 در  زمان عرضه مجدد 480 پوند قیمت 

خواهد داشت.
این گوشى مجهز به نمایشــگر 5,7 اینچى 
QHD، دوربین 12 مگاپیکســلى، گواهى 
ضــدآب و ضدضربــه IP68 و پردازنــده 
8  هســته اى خواهــد بود و باتــرى آن هم 

3200 میلى آمپرى اعالم شده است.

 Endpoint Protector
راهکارى حرفه اى براى امنیت اطالعات

رامین مشکاه
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برنامه دریافت 
اخبار جهان در 

نوتیفیکیشن بار اندروید

مدل جدید گوشى گلکسى 
نوت7 ماه آینده 
عرضه مى شود

منوى اپلیکیشــن ها یا اصطالحًا اپلیکیشن دراور 
(Application Drawer) اندرویــد حالتى 
بسیار ساده دارد. در این بخش، فهرستى از آیکون 
میانبر تمام اپلیکیشــن هایى که در دستگاه نصب 
هستند ارائه مى شــود. اما آیا مى دانید با نصب یک 
برنامه بسیار جالب مى توانید منوى اپلیکیشن هاى 
دستگاه اندرویدى خود را هوشمند و پیشرفته کنید؟

براى مثال منوى اپلیکیشن هایى را تصور کنید که 
به صورت خودکار برنامه ها و بازى هاى نصب شده 
در دستگاه را در دسته بندى هاى مختلف ارائه کند و 
با انتخاب هر آیکون میانبر امکاناتى نظیر تغییر نام، 
لغو نصب، پنهان کردن آیکون برنامه، فورس استاپ 

(Force Stop) و... را ارائه کند. 
مطمئناً بــه منوى این اپلیکیشــن ها مى توان لقب 
پیشرفته یا هوشمند را اطالق کرد. با نصب اپلیکیشن 
Smart Drawer در دســتگاه اندرویدى خود 
قادر به ایجاد و اســتفاده از این نوع منوى پیشرفته 
مى شوید. اپلیکیشــن مذکور به صورت رایگان از 
Google Play Store قابل دانلود است و براى 
نصب آن نیازى به روت بودن دستگاه ندارید. پس 
اگر مى خواهید تبلت یا گوشى اندرویدیتان به منوى 
اپلیکیشن هاى پیشرفته و هوشمندى مجهز شود، 

مراحل زیر را طى کنید:

 Smart با مراجعه به گوگل پلى استور، اپلیکیشن *
Drawer را دانلود و روى دستگاه نصب کنید.

* برنامه مذکور را اجرا و گزینــه Continue را 
لمس کنید.

* در صفحه دوم راهنمــاى  راه اندازى برنامه، تیک 
Enable Online Sorting را بزنید و سپس 
گزینــه Continue را لمس کنید. فعالســازى 
قابلیت یاد شده سبب مى شود تا چینش اپلیکیشن ها 

در اپلیکیشن دراور به شیوه دقیق ترى انجام شود.
* به منوى اپلیکیشن هاى دستگاه اندرویدى مراجعه 

کنید.
* آیکــون اپلیکیشــن Smart Drawer را به 

صفحه اصلى گوشى منتقل کنید.
* انگشــت خود را روى آیکون پیش فرض منوى 
اپلیکیشن هاى دستگاه که در بخش زیرین صفحه 
ارائه شده است قرار دهید و کمى نگه دارید تا انتخاب 
شود. با کشیدن و رها کردن این آیکون روى سطل 

آشغال یا عبارت Remove آن را حذف کنید.
 Smart Drawer به شیوه مشابه آیکون برنامه  *
را جایگزین آیکون پیش فرض منوى اپلیکیشن ها 

کنید.
با طى مراحل فوق، مى توانید از منوى اپلیکیشن هاى 

پیشرفته و هوشمند دستگاه استفاده کنید.

چگونه منوى اپلیکیشن هاى
 اندروید را پیشرفته کنیم؟

شــرکت اینتــل مدعى تولیــد اولیــن ســرى از حافظه هــاى 64 الیه فــالش دنیــا از نوع
 3D-NAND ,(Triple Level Cell)TLC شده است.

اینتل مى گوید در حالى که بسیارى از شرکت هاى رقیب از سال ها قبل در تالش براى تولید چنین 
حافظه هایى بوده اند، این شرکت در عمل آنها را تولید کرده است.

اینتل مى گوید با اســتفاده از فناورى جدید حافظــه هاى فالش اس اس دى هم ســریع تر و 
هم ارزان قیمت تر خواهند بود. وســترن دیجیتــال نزدیک ترین رقیب اینتــل در زمینه تولید 
حافظه هاى فالش پرسرعت است که به نظر مى رسد با نهایى شدن این نوآورى از آن عقب افتاده

 است. وسترن دیجیتال پیش از این توانسته بود از طراحى 64 الیه در تولید درایوهاى هارد دیسک 
استفاده کند.

در حالى که تولیدات وسترن دیجیتال قرار است در سه ماهه سوم سال جارى میالدى عرضه شوند، 
اینتل مى گوید حافظه هاى اس اس دى جدید خود را روانه بازار کرده است.

درایــو 512 گیگابایتــى SATA III اینتــل بــا ایــن فنــاورى 180 دالر قیمت گــذارى 
شده است. ســرعت نگارش و قرائت اطالعات در این درایوها به ترتیب 550 و 500 مگابایت در 

ثانیه است.

تولید اولین حافظه هاى
 فلش64الیه دنیا توسط اینتل

بازى شطرنج 
آنالین و چند نفره اندروید

نسخه 
 iOS 11 بتاى
براى عموم 
عرضه شد

 محققان متوجه شده اند هکرها مى توانند با استفاده از امواج مغزى افراد، کلمات رمز آنالین آنها را سرقت کنند.
گروهى از دانشمندان در دانشگاه آالباما متوجه شده اند هدست هاى ردیابى امواج مغزى که به نام EEG نیز مشهورند، کاربران 

خود را در معرض خطر دزدى اطالعات قرار مى دهند.
از این هدست ها به عنوان یک دستگاه پزشکى اســتفاده مى شود. عالوه بر آن مى توان از آن به عنوان 

دستگاه کنترل بازى نیز استفاده کرد.
«نیتش ساکسنا» اســتادیار کالج UAB  و رهبر این تحقیق در این باره مى گوید: این دستگاه ها 
فرصت هاى جالبى براى کاربران فراهم مى کنند. با وجود این ممکن اســت تهدیدهاى امنیتى 
زیادى ایجاد کنند زیرا شرکت ها مشغول توسعه فناورى هاى مربوط به تداخل مغز و رایانه هستند.

این گروه متوجه شد فردى که مشغول اســتفاده از این هدست ها براى بازى ویدئویى است، آن را 
متوقف کرده و وارد حساب بانکى خود مى شود، در معرض خطر سرقت کلمات رمز قرار دارد.

سرقت کنند.
EEGG نیز مشهورند، کاربران 

 عنوان 

ها 

ا 

هدست هایى که رمز شما را سرقت مى کنند



1616آگهىآگهى 2979 سال چهاردهمپنج شنبه  15 تیر  ماه   1396

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و 
سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت 
موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و 
تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  دوشنبه  مورخ   96/04/26    به محل این اداره امور واقع در 

اصفهان-میدان امام حسین (ع) –  ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات :  1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- پیشنهادات فاقد 
سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است. 3- رعایت کلیه 
موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است. 4- سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت 

پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب 
بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند. 5-کلیه 
پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز سه شنبه مورخ                 96/04/27 
در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ 
پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه 
مذکور شرکت نمایند. 6- امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به 
اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.( هزینه 
تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.) 7- براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود 
واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است. 8- هزینه جلب رضایت 

مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و 
پیشه بر عهده خریدار است. 9- امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش 
اجاره به شرط تملیک مى باشد. 10- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه 
مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید. 
11- متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده 
پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند. 12- در 
صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است. 13- نحوه 
فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه خرید 

ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان
ب
س
م
ب
ت
ا
ت
س
م

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس  ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

1
شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد 

امام حسین ( 38) کوچه شهید بهرامى بن بست 
قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,237,760,000فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى2
خ زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,457,600,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج کوى مسجد3
 امام حسین (ع )مقابل حسینیه

یک درب 
متصرف 14/176-510/80زراعىباغ

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

298,922,400فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج4
کوچه حجت اله صادقى

یک باب 
متصرف 28319614/142مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

516,600,000فروش با وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان5
پالك 20

یک باب 
متصرف 463195387/814مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

871,920,000فروش با وضع موجود

دفترچه شرکت2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان گلها6
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیهشهرکها 42

4,299,372,000فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز7
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه106/3545159/7214و تجارى

997,920,000فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى بن 8
بست دوم

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه276/5223159/4277مسکونىخانه

1,300,320,000فروش با وضع موجود

9
خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان 

روبروى دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه 
سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,419,200,000فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح10
متصرف 3202171/2994مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

993,636,000فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر سپید11
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/35صنعتىسوله

1,977,067,512فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر گلدیس12
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,038,757,112فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد13
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن14
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال15
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر16
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه17
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد18
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله19
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق20
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه21
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح22
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى 23
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
متصرف 161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

5,584,320,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى 24
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
متصرف 143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

5,107,200,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى 25
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
متصرف 93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

3,880,800,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و 26
بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه943130349مسکونىخانه

1,256,824,800فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش 27
کوچه محمد

یک باب 
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه206/5527813390و تجارى

8,265,600,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان نبش خیابان نواب صفوى28
متصرف 44092023/235/1161مسکونىخانه

7,808,633,280مشاع سه دانگ فروش با وضع موجوددار

کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه29
شهید سید مهدى جان نثار

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه12/9و 26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار 30
روبروى کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000فروش با وضع موجود

یک باب خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما پالك 3138
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

7,862,400,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق 32
میسان تجارت

کارخانه و
ماشین 
آالت

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه400064042/4451صنعتى
5,935,104,000فروش با وضع موجود

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم33
پالك 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
15535و 108/62--مسکونىآپارتمان

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه15528
5,292,000,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى34
متصرف 2364324650مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

3,578,400,000فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن بن 35
بست میخک پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,268,000,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان یاس 364
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه412513672139صنعتىکارخانه

9,352,000,000فروش با وضع موجود

37
اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه 

کوچه شرکت نفت مجتمع پردیس طبقه پنجم 
واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000فروش با وضع موجود

 اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو کوچه 38
میرزا کریم پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,592,000,000فروش با وضع موجود

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

ربر رج ر و

نحوه فروش با 
شرایط 

نقد و اقساط
شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد 1
( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

نحوه فروش با 
شرایط نقد

م الف 59308

در اجراى ماده 71 قانون شهردارى ها بدینوسیله گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 
1395 شهردارى گرگاب جهت اطالع عموم منتشر مى گردد.

آگهى عملکرد شش ماهه 
شهردارى گرگاب

سیدرسول هاشمیان – شهردار گرگاب

میزان بودجه 
6 ماهه

میزان 
وصولى

درصد 
وصولى

هزینه 
خدمات 
ادارى

هزینه 
خدمات 
شهرى

هزینه 
خدمات 
عمرانى

جمع کل

3250069827%215585846353768048173 

(ارقام به میلیون ریال)

شهردارى بادرود در نظر دارد به اســتناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
قسمتى از امور خدماتى خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آورى و حمل زباله 
– نگهدارى و توسعه فضاى سبز بصورت حجمى در حد حجم کارى 28 نفر نیروى 

کارگرى به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- پیمانکار مى بایستى داراى ظرفیت کارى و نیز صالحیت فنى و توان مالى جهت 

پرداخت ضمانتهاى معتبر بانکى را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/4/27 
به واحد خدمات شهرى شهردارى بادرود مراجعه و نسبت به موقعیت و نوع کار و 

مشخصات فنى و محدوده کار اطالعات نماید.
3- سپرده ضمانت شــرکت در مناقصه(5٪ جمع مبلغ پیشنهادى یک ماه) به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا چک تضمین شده بانکى در وجه شهردارى بادرود 
یا واریز وجه نقد به حساب سپرده جارى شماره 106682190001 نزد بانک ملى 

بادرود بنام شهردارى بادرود.
4- سوابق کارى و مستندات شرکت شامل اساسنامه آخرین تغییرات هیئت 
مدیره و صاحبان امضاء به همراه اصل ضمانت نامه بانکى یا فیش سپرده در پاکت 

الف ارائه شود.
5- متقاضیان باید پیشــنهادات قیمت خود را بر اســاس آنالیز قیمت حجم 
کارى(حقوق مزایاى کامل کارگرى و مقررات تبعى آن در ســال 96 با احتساب 
حق مدیریت شرکت و سایر هزینه بیمه حوادث و ...) (طبق جدول پیوست) 28 

نفر نیروى کارگرى در هر ماه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/4/27 به 
طور جداگانه در برگ پیشنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگى در پاکت(ب) قرار 
داده و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه محرمانه شهردارى بادرود تحویل نمایند.

6- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
7- پیشنهادات رسیده در ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 96/4/28 در 
کمیسیونى که بدین منظور در دفتر شهردار تشکیل مى گردد رسیدگى و پس از 

بررسى مدارك ارسال شده نتیجه اعالم مى گردد.
8- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

 9- به پیشــنهاداتى که بعد از موعد مقرر اعالم شده در شرایط آگهى برسد یا 
مخدوش یا بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى 
خواهد ماند چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته 
نســبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهردارى 
ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم  نیز حاضر به انجام 
قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و مجددا تصمیم گیرى 

خواهد نمود.
11- کسورات قانونى اعم از بیمه(درمان و حوادث و مالیات و ...) بعهده پیمانکار 

مى باشد.
12- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى روزنامه و ... بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

مجید صفارى – شهردار بادرود

چاپ اول

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت دعوت به عمل مى آوریم که در مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت در تاریخ 1396/4/31 روز شنب ه ساعت 9 صبح در محل شرکت به آدرس 

رضوانشهر، شهرك صنعتى شهداى رضوانشهر، نبش خ هفتم مرکزى شرکت نمایید.
دستورات جلسه
1- گزارش بازرس

2- تصویب صورت هاى مالى سال 1395
3- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

4- تصمیم گیرى در رابطه با تقسیم سود
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع مى باشد

آگهى مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت صدر ذوب رضوانشهر
(سهامى خاص)  به شماره ثبت 518

هیئت مدیره شرکت صدرذوب رضوانشهر

باستناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصویب 1389/8/3 هیات وزیران و به موجب صورت جلسه هاى مورخ 1396/2/13 مجمع عمومى 
و 1396/2/24 هیات مدیره و سایر مدارك تسلیمى، اسامى و سمت هر یک از اعضاى اصلى و على البدل هیات مدیره انجمن صنفى که از 

تاریخ 1396/2/24 به مدت سه سال و بازرسان که از تاریخ یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح زیر مى باشد:
رئیس هیات مدیره 1- رضا احمدى      

نایب رئیس 2- حسین حجارى    
خزانه دار 3- على محمد دباغى    

4- پیمان ستاره، محمدمهدى عموتقى ورنوسفادرانى، محمود حاج حیدرى، عباس حاج حیدرى سایر اعضاى اصلى هیات مدیره
اعضاى على البدل هیات مدیره 5- مرتضى وطن خواه، محمدرضا بارورزى  

بازرس اصلى 6- احمدرضا حاج حیدرى     
بازرس على البدل 7- محمدرضا شاه زیدى    

دبیر 8- محمد بابایى     
ضمناً برابر ماده 26 اساسنامه انجمن  صنفى کلیه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهدآور با امضاى رئیس هیات مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه 

دار و ممهور به مهر انجمن صنفى معتبر خواهد بود.

آگهى ثبت
تجدید انتخابات انجمن صنفى کارفرمایى سنگبرى هاى شهرستان اصفهان

(ثبت 5-3/2-105)

محسن نیرومند – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان


