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ورود جدى مجلس به موضوع آب اصفهان
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داروخانه ها در کنترل 
سرمایه داران است!

تنها راهکار برون رفت از 
بحران کم آبى 

امروز؛ 
رضا صادقى

 در اصفهـــــان

روى فیلم هایى که حضور 
داشتم غیرتى هستم

بیکارى در کدام رشته هاى 
دانشگاهى بیشتر است؟

11

رفع سریع گرمازدگى با 
سفید آب و کیسه حمام

فرونشست زمین؛ 
بحرانى خاموش در کمین اصفهان

اصفهان در میان اصفهان در میان 66 استان مصرف کننده عمده برق استان مصرف کننده عمده برق
آمارى که معاون وزیر نیرو اعالم کرد نشان مى دهد؛آمارى که معاون وزیر نیرو اعالم کرد نشان مى دهد؛

7

ستون بناهاى تاریخى اصفهان به لرزه افتاده است

جهان نما

وجود 
نشانه هاى 
جدید از تغییر 
جغرافیاى 
تروریسم

2

وزیر کشور گفت: نشانه هایى از تغییر جغرافیا و اهداف 
تروریسم وجود دارد. موضوع مهم این است که نمى توان 

با تروریست ها مذاکره کرد.
عبدالرضا رحمانى فضلى صبح دوشنبه 

در ابتداى سخنان خود در اجالس 
کارگروه عملیاتى پروژه کالکان 

که  با هدف بررسى ساز و 
کارهاى مبارزه با تروریسم 

در تهران برگزار شد   ...

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تصمیم گیرى 
در خصوص برگزارى حج عمره مبتنى به انجام 

تعهدات توافقنامه توسط عربستان است.
حمید محمدى با بیان اینکه در سال جارى 
86 هزار و 300 نفر از هموطنانمان به حج 

تمتع مشرف خواهند شد اظهار داشت: 
باید اذعان کرد که این تعداد 

شامل زائران، عوامل اجرایى، 
کادر پزشکى،...
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اعزام حجاج 
9 استان از 
فرودگاه 
امام خمینى

جپاروف
 به جاى ارمنستان
 به اصفهان آمد

155

نتانتاناتان
ددد

هافبک ازبک استقاللى ها روز یک شنبه به جاى 
حضور در ایروان راهى اصفهان شد. «سرور 

جپاروف» هافبک ازبک استقاللى ها که با افتخارى 
براى ادامه حضور در این تیم به توافق رسید، روز 

یک شنبه راهى اصفهان شد. سفر این بازیکن 
به اصفهان در شرایطى رخ داد که بسیارى انتظار 

داشتند او روز یک شنبه به اردوى آبى پوشان 
اضافه شود اما جپاروف براى جمع آورى وسایل 

12خود راهى اصفهان شد.

اعضاى کمیسیون امنیت ملى فردا و پس فردا به اصفهان و چهارمحال سفر مى کنند

تجدید آگهى مناقصه عمومى
شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 خود 
در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرك 
مشاغل شــهرى با اعتبار اولیه 15,000,000,000 ریال از طریق مناقصه 
عمومى اقدام نماید، لذا از  متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/5/3 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند. 

جواد جمالى – شهردار زرین شهر 

نوبت اول

چگونه کابـل اترنت مناسب 
کار خود را انتخاب کنیم؟

(ره)

  آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/4/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/5/1

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:8- 031-36680030

(داخلى 388)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین(ریال)برآورد(ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه

96-2-115
عملیات بهره بردارى، خدمات عمومى 

7،431،179،763372،000،000جارىو خدمات مشترکین منطقه نائین

96-2-116
عملیات ویدئومترى و شستشوى 

شبکه فاضالب منطقه لنجان و مبارکه
جارى (از محل 

4،379،750،000219،000،000اعتبارات فوالد) 

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:96/4/20
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رئیس سازمان بســیج مســتضعفین گفت: رهبرى با 
آینده نگــرى که دارنــد بهترین تدابیر را بــراى آینده 
انقالب دیده اند و بر این اســاس فرامین را به بســیج

 داده اند.
به گزارش انتخاب، سردار غالم حسین غیب پرور یکى 
از مؤلفه هاى اصلى انقالب اسالمى را مردمى بودن آن 
دانست و بیان کرد: کسانى که دم از مردم مى زنند اگر 
به این اصل اعتقاد داشتند، سپاه را که یک نهاد مردمى 
اســت هرگز نمى کوبیدند. آن گروهى که خنجر از رو 
بسته و سپاه را مى کوبند گمان نکنند ما فکر مى کنیم 
رفتار آنها از روى جهالت است. ما به این قضیه با تردید 

نگاه مى کنیم.
وى ســپاه را نمــاد ایســتادگى ملت ایران دانســت 
و گفت: در این نهــاد مقدس، جوانان ما رشــد کرده و 
به درجه باالى شــهادت رســیده اند و امروز مهمترین 
مقاومت ها و رشــادت هــا در قالب ایــن نهاد مقدس 
انجام مى شود. باید بگویم زدن سپاه یعنى خودزنى در

 انقالب.
ســردارغیب پرور تصریح کرد: وجود امام(ره)  در رأس 
حکومت و انقالب به هشت سال دفاع مقدس مشروعیت 
داد و نه تنها ایران، بلکه انســانیت و اسالم را سرافراز

 کرد.

وزیر کشور گفت: نشــانه هایى از تغییر جغرافیا و اهداف 
تروریسم وجود دارد. موضوع مهم این است که نمى توان 

با تروریست ها مذاکره کرد.
عبدالرضا رحمانى فضلى صبح دوشنبه در ابتداى سخنان 
خود در اجالس کارگروه عملیاتــى پروژه کالکان که  با 
هدف بررسى ساز و کارهاى مبارزه با تروریسم در تهران 
برگزار شد ویژگى هاى تروریســت را برشمرد و با اشاره 
به حوادث 11 سپتامبر و حوادث تروریستى در افغانستان، 
پاکستان و  دیگر  کشورها گفت: نشانه هایى از تغییرات 

اساسى در اهداف و جغرافیاى تروریسم دیده مى شود.
وى گفت: در تروریست ســنتى تعداد مشاهده کنندگان 

زیاد بود اما در تروریسم نوین خواهان افزایش کشته ها 
و قربانى ها هستند و این باعث افزایش خشونت مى شود. 
به همین دلیل تروریست جدید به دنبال استفاده از سالح 
کشتار جمعى است و به سالح هایى متوسل مى شود که 
قدرت تخریبى باالیى داشته باشد و به دنبال سالح هاى 
میکروبى، شیمیایى و حتى هســته اى هستند. رحمانى 
فضلى تأکید کرد: تروریسم نســبت به نظام بین الملل 
اهداف ساختار شکنانه دارد و مذاکره با آن بى نتیجه است.

القاعده و داعش، تروریســم را امرى ارزشــى و مقدس 
مى دانند و در امور غیر عقالیى و خود ساخته از آن دست 

بر نمى دارند.

رفتار گروهى که سپاه را 
مى کوبند از روى جهالت نیست

وجود نشانه هاى جدید از 
تغییر جغرافیاى تروریسم

برج میله اى!
  ایسنا| محمدباقـر قالیبـاف شـهردار تهران 
گفت: برخـى به شـهردارى تهران براى سـاخت برج 
میالد انتقاد مى کنند. این در شرایطى است که هنگام 
ورود بنده به شهردارى تهران یک میله نیمه کاره و رها 
شده بود. در حقیقت این افراد زمان را نیز براى منفعت 
خود پـس و پیش مى کننـد. البته ما کار خـود را انجام 

مى دهیم و صبور هستیم.

خطرناك ترین زن داعشى
منابـع اطالعاتـى عـراق خبـر دادنـد کـه    آنا|
خطرناك ترین زن تروریست داعشـى بازداشت شده 
است و تحت نظر نیروهاى امنیتى عراق قرار دارد.این 
منابع افزودند: زن بازداشت شده یک آزمایشگاه مواد 
سـمى ایجاد کرده و آمـاده بود تا حمالتـى را در چهار 

منطقه از جمله در شمال سوریه ترتیب دهد.

شرط جالب قطر 
«عبـدا... بـن حمدالعطیـه»، معـاون    ایسنا|
نخسـت وزیر قطر در گفتگو با یک برنامه تلویزیونى 
اظهـار داشـت: مسـئله شـگفت آور ایـن اسـت کـه 
کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس دوحه 
را به دلیل روابـط محکمش با ایران بـه عنوان حامى 
تروریسـم متهم مى کننـد. وى در ادامه افـزود: دوحه 
آماده است تا روابطش را با ایران قطع کند به شرطى که 
تمام کشورهاى عضو شـوراى همکارى خلیج فارس 
بر سـر یک میز بنشـینند و روابط اقتصادى، تجارى و 

سیاسى شان را با ایران قطع کنند.

گردهمایى منتخبان شوراها 
یک شـنبه شـب هفته جـارى در جلسـه    ایلنا|
شـورایعالى سیاسـتگذارى اصالح طلبـان مقـرر شـد 
پنج شنبه 22 تیرماه هیئت رئیسه شورایعالى سیاستگذارى 
اصالح طلبان با اعضاى منتخب اصالح طلب شوراى شهر 
مراکز استان ها یک جلسه در نوبت صبح و بعدازظهر داشته 
باشند. جلسه روز پنج شنبه به منظور هم اندیشى شورایعالى 
سیاسـتگذارى اصالح طلبان با منتخبـان اصالح طلب 

شوراها در مراکز استان هاست.

التهاب با مرده باد و زنده باد  
  ایلنا| مرتضى حاجـى وزیر دولـت اصالحات 
تأکید کرد: اگر تخریب کنندگان بخواهند به این روند 
ادامه دهند بـه طور طبیعى 24 میلیـون رأى دهنده  به 
رئیس جمهور منتخـب هم کـه ازاو حمایت مى کنند، 
پاسـخ آنهـا را خواهنـد داد بنابرایـن، ایـن زنـده باد و 
مرده بادها سبب مى شود که فضاى جامعه ملتهب شود.

براى «روحانى» دعا کنید
   خبر آنالین | وزیر بهداشت گفت: امیدواریم 
دولتى مقتدر براى تحقق وعده هاى داده شـده، روى 
کار آید و قطعاً یکى از اهداف دولت آینده نیز اسـتمرار 
طرح تحول سالمت خواهد بود.سـید حسن هاشمى 
گفت: براى رئیـس جمهورى دعـا کنید کـه بتواند با 
انتخاب افراد و مدیرانى کارآمد، مشـکالت کشـور را 
در سایه حمایت هاى مقام معظم رهبرى برطرف کند 
زیرا رئیس جمهور و دولت نیاز به حمایت مقام معظم 

رهبرى، مجلس و قوه قضائیه دارند.

همه چیز را از بین برده بودند
هانیه گرائیلى دبیر فراکسـیون     خبر آنالین |
زنـان مجلس دهـم در پاسـخ به ایـن سـئوال که چه 
فراکسـیونى را از مجلـس نهـم تحویـل گرفتیـد؟ 
مى گوید: ما وقتى فراکسیون را تحویل گرفتیم حتى از 
نظر ظاهرى هیچ چیزى نداشت و یک میز بود با چند 
صندلى شکسته و وضعیتى که واقعاً در شأن فراکسیون 
زنان نبـود. او ادامـه داد: ما هیچ چیزى از فراکسـیون 
قبل در دست نداشـتیم وجالب است بگویم حتى دفتر 
اندیکاتور را پاره کرده بودند. نمى دانم چرا چنین کردند.
گفتند رئیس فراکسـیون از دبیر قبلى خواسته تا تمام 

مدارك را با خود ببرد. 

توئیتر

حســن روحانــى در حالى مقدمــات انتخــاب کابینه 
دوازدهم را فراهم مــى کند که هجمه هــا و انتقادات 
بــه وزراى خارجــه، نفــت، بهداشــت و درمــان و... 
ابهامات بســیارى را درباره ادامه حضــور وزراى موفق 
و الیــق روحانــى در چهار ســال آینده ایجــاد کرده 

است.
رسانه هاى همسو با دولت در چند روز گذشته به کرات 
به این موضــوع پرداخته و درباره نقــش وزراى موفق 
روحانى در موفقیــت کابینه یازدهم و پیشــبرد اهداف 
رئیس جمهور و لزوم ادامه حضور آنهــا در دولت آینده 
نوشته اند، همچنین خواستار قدردانى از این اشخاص به 

عنوان مدیرانى الیق نیز شده اند.
در میان اســامى مطرح شده که نامشــان با تردیدهاى 
بســیارى براى حضور در کابینه دوازدهم یاد مى شود، 
ظریف اما قصــه جداگانه و قابل توجهــى دارد. وى در 
حالى چهارسال پیش مسئولیت تصدى ریاست دستگاه 
دیپلماسى کشور را برعهده گرفت که پیش از آن وزارت 
خارجه،  مدیرى در حد و اندازه آن به خود ندیده بود. کسى 
که از جهات مختلفى یک وزیر خارجه خالق، دانا و آگاه 

محسوب مى شد.
نکته اول اینکه ظریف وزیر خارجه اى است که به طور 
کامل به زبان انگلیسى مسلط است. گستره اشراف وزیر 
خارجه به زبان انگلیسى تا جایى است که در بسیارى از 
موارد شامل موارد حقوقى نیز مى شود و حتى در برهه اى 
از مذاکرات هسته اى مقامات آمریکایى اعتراف کردند 
که آشنایى و تسلط ظریف به متون حقوقى، عمیق و حتى 

فراتر از آنهاست.
چه کسى است فراموش کرده باشد که پیش از ظریف، 
کسى بر مسند مذاکره کننده ارشد کشورمان در پرونده 
هســته اى تکیه زده بود که نه تنها به زبان انگلیســى 
آشــنایى نداشــت بلکه از اصول مذاکره و دیپلماسى و 
روابط بین الملل نیز آگاهى چندانى نداشت. از سوى دیگر 
تسلط ظریف به مسائل، بحران ها و روابط بین الملل از 
یک سو و آشنایى وى به مسائل و چالش هاى منطقه از 
سوى دیگر از وى دیپلماتى خبره ساخته بود. تا جایى که 
ظریف در چهار سال گذشته بارها در مجامع بین المللى 

حضور پیدا کرد و به دفاع تمام قد از سیاست هاى ایران 
چه در عرصه نظامى، چه هسته اى و چه سیاست داخلى 

پرداخت.
نکته دوم دربــاره ظریف کــه وى را از دیگــر مردان 
دیپلماسى کشورمان متمایز مى کند، مهارت باالى وى 

در مسائل بین الملل و فنون مذاکره است.
وزیر خارجه کشورمان چهار سال پیش در حالى مسئولیت 
پرونده مذاکرات هسته اى را در اختیار گرفت که پرونده 
مذاکرات هسته اى ایران به چالش و بحرانى بین المللى 
تبدیل شده بود و چندین قطعنامه شوراى امنیت سازمان 
ملل متحد و کوهى از تحریم ها را براى کشــور برجاى 

گذاشته بودند.
ظریف مرد دیپلماســى و لبخند لقــب گرفت چراکه در 
کمتر از سه ماه توانســت وزراى خارجه پنج کشور عضو 

دائم شوراى امنیت سازمان ملل به همراه آلمان را پاى 
میز مذاکره بکشاند و به توافق اولیه هسته اى دست پیدا 
کند. ظریف با تکیه بر 30 ســال تجربه و کار در عرصه 
بین الملل توانست پس از دو ســال یکى از مهمترین و 
حیاتى ترین پرونده هاى مذاکرات جهان پس از جنگ 
جهانى دوم را به ثمر برساند و برجام را در کنار کشورهاى 

گروه1+5 رقم بزند.
نکته سوم به فضایى که ســردار دیپلماسى ایران براى 
کشــور در عرصه بین الملل و منطقه ایجاد کرده است 
برمى گردد. محمد جواد ظریف مرِد آرام اما مقتدر دستگاه 
دیپلماسى است که از زمان به دست گرفتن سکان وزارت 
خارجه ادبیات و خط و مشــى جدیدى بر این وزارتخانه 

مهم دولت حاکم کرده است.
پیش از آنکه ظریف به وزارت خارجه برسد و در یکسال 

پس از آن دولت هاى غربى تهران را بخشــى از بحران 
ســوریه مى پنداشتند و همه نشســت هاى بین المللى 
پیرامون این موضوع بدون حضور ایران برگزار مى شد، 
مشى اعتدالى ظریف و تسلط ویژه و تمام وى بر مسائل 
بین الملل از وى چهره اى مورد اعتمــاد و اطمینان در 
عرصه بین المللى ساخته بود و در دو سال اخیر غرب بر 
کلیدى بودن نقش ایران در حل بحران ســوریه تأکید و 

ابتکار عمل در این زمینه را به تهران سپرد.
ظریف چه منتقدان بخواهند و چه  نخواهند، مرد شماره 
یک دیپلماسى ایران و منطقه به شمار مى رود و عملکرد 
موفقیت آمیــز و قابل توجه وى بر هیچکس پوشــیده 
نیســت، وى در عرصه بین الملل چهــره صلح طلب و 
قدرتمند ایران را به نمایش گذاشــت و بعید است تا یک 

دهه آینده کسى بتواند بدیلى براى وى تلقى شود.

چرا کسى نمى تواند جایگزین نماینده دیپلماسى ایران شود؟ 

3 دلیل براى اینکه ظریف باید بماند...

محمدهاشمى رفســنجانى بر این عقیده است 
که تهران در سال هاى اخیر مبتنى بر استراتژى 
ماشین محور اداره شــده و همین موضوع باعث 
بروز مشکالت عدیده اى براى تهران شده است.
محمدهاشمى رفسنجانى در گفتگو با نامه نیوز به 
شرایط و مدیریت کالنشهرها اشاره کرد و افزود: 
اکنون مدیریت شــهردارى هاى کالنشهرها بر 
دو محور استوار است، یا ماشین محور هستند یا 
انسان محور. در بحث انسان محور طبیعتًا همه 
موارد از جمله سرانه فضاى ســبز، حمل و نقل 
عمومى، دسترسى به امکانات شهرى و... باید به 

راحتى در اختیار شهروندان قرار بگیرد. 
هاشمى رفســنجانى با بیان اینکه در استراتژى 
ماشین محور بیشــتر به بلندمرتبه سازى،  تونل و 
پل ها توجه مى شود عنوان کرد: متأسفانه تعریف 
درستى هم از توسعه ماشین محور ندارند و همه 
مناطق تجارى، ادارى، مســکونى و آموزشــى 
را باهم تجمیــع مى  کنند که حاصــل این نوع 
استراتژى مى شــود ترافیک سرسام آور، کمبود 
فضاى سبز، آلودگى هوا و سایر مشکالت دیگر!  
تهران در دوره 12 ســاله آقاى قالیباف مبتنى بر 

توسعه ماشین محور بوده است. 
وى ادامه داد: آقاى قالیباف بافت شهر تهران را 
از بین برده اســت، به طور مثال در کوچه هاى 6 
مترى برج هاى چندطبقه ساخته است یا مناطق 
تجارى را وارد مناطق مسکونى کرده که همین 
موضوع باعث بروز مشــکالت بســیارى براى 

شهروندان شده است. 
این فعال سیاسى با اشاره به اینکه وضع کنونى 
تهران یک وضعیت آشفته است،  ابراز عقیده کرد: 
مدیریت تهران در حضور 12 ساله آقاى قالیباف 
جنبه سیاسى داشته اســت. در 12 سال گذشته 
دالل ها نقش مهمى را در این مدیریت داشتند. 
مردم براى گرفتن  جوازهاى کوچک ماه ها و حتى 
سال ها در نوبت بودند. این وضع شهردارى قطعًا 
نمى تواند براى تهران ادامه دار باشد. اگر شهردار 
آینده بخواهد بر سبک و سیاق آقاى قالیباف عمل 
کند، تهران تا دو سال آینده دیگر قابل سکونت 

نخواهد بود. 
هاشمى با بیان اینکه کارنامه قالیباف به مراتب 
بدتر از کارنامه احمدى نژاد اســت، خاطرنشان 
کرد: اگر احمدى نژاد کشور را 50 سال به عقب 
برد، قالیباف تهران را به صد سال قبل برده است. 
استراتژى که قالیباف در تهران پیاده کرده واقعًا 
باعث از بین رفتن این کالنشــهر شــده است. 
همه فضاى شــهر را فروخته اند و رعایت حریم 
شهروندان را نکرده اســت. این مسائل خالف 
شرع است؛ براى دریافت پول و راضى کردن چند 
دالل، تهران را به کل از بین برده اند. اصولگرایان 
هم از آنجایى که از قالیبــاف حمایت مى  کنند 
نگران این هســتند که کارهاى ایشــان بیشتر 
روشن شود به همین دلیل نگران جانشین آینده 

قالیباف هستند.  

قالیباف، تهران را 
به 100 سال قبل 

برده است

انتقاد تند محمد هاشمى از مدیریت شهردارى تهران

حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحى مقدم عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره گمانه زنى هاى 
منتشر شده در برخى از سایت هاى خبرى مبنى بر ابالغ

حکم ریاســت مجمع تشــخیص براى حجت االسالم 
والمســلمین رئیسى 
از ســوى مقام معظم 
رهبرى اظهارداشت: 
نمى گویــم این خبر 
صحت ندارد اما بنده 
در جریان آن نیســتم 
آن  از  اطالعــى  و 
نــدارم. وى تصریح 
کرد: آنچه این روزها 
در فضــاى مجازى 
پیرامــون ریاســت 
مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام مطرح 
حــدس  مى شــود 
وگمانه زنى اســت و 
نمى توان به آنها استناد 
کــرد. عضــو مجمع 
تشــخیص مصلحت 

نظام خاطرنشان کرد: امروز و در شــرایط فعلى عده اى 
در فضاى مجازى آیت ا... هاشمى شاهرودى را به عنوان 
گزینه ریاســت مجمع معرفى مى کننــد و عده اى دیگر 
نیز از آقاى رئیســى براى تصدى این سمت نام مى  برند

 از این رو بنــده براین 
بــاورم که آنچــه در 
شرایط فعلى در فضاى 
مجازى منتشر مى شود 
گمانه زنــى اســت و 
نمى تــوان آنها را تأیید 
و یــا تکذیــب کرد. 
مصباحى مقدم با بیان 
اینکه خبــرى از ابالغ 
احکام جدیــد اعضاى 
مجمع تشخیص ندارم 
گفت: دربــاره تعیین 
اعضــاى جدید مجمع 
تشخیص بدون شک 
مقام معظم رهبرى باید 
تصمیم گیــرى کنند و 
ما هم منتظــر اعالم

 نظر ایشان هستیم.

روزنامــه «دیلــى تلگــراف» نوشــت: درصورتى که 
همه چیز بر وفق مراد باشــد اواخر این هفته هواپیمایى 
حامــل 140 رأس گاو آلمانــى وارد قطر خواهد شــد 
و چنــد روز بعد، تعداد بیشــترى گاو به این ســرزمین 

خشک و بى آب و علف با 
درجه حــرارت 46 درجه 
سانتیگراد وارد خواهد شد. 
«الخیاط» بازرگان سورى 
مقیم دوحه سال ها پیش 
ایده خودکفایــى قطر در 
محصوالت لبنى از طریق 
واردات گاو را مطرح کرده 
بود اما ســرعت پیشرفت 
این ایده در شرایط بحران 

باالتر بوده است. 
2میلیون  /6 قطر تنهــا با
درصــد   90 جمعیــت، 

مایحتــاج غذایى  خود را از خارج از کشــور وارد مى کند 
و تنها براى دو روز ذخیــره آبى دارد اما بــا وجود این، 
تنهــا چهار هفتــه بعــد از آغــاز محاصــره، طبقات 

ســوپرمارکت هاى دوحــه هنــوز ماالمــال از جنس
 است.

ایران و ترکیه جایگزین عربســتان بــراى تأمین مواد 
غذایى قطر شــده اند. ایــرادات زیــادى متوجه تأمین 
کننده هــاى جدیــد مواد 
غذایــى قطر اســت اما 
توانایى قطــر براى تأمین 
مواد غذایى خود بعد از آغاز 
بحران باعث شــده این 
کشــور با اعتماد به نفس 
بیشترى طوالنى تر شدن 
دوره محاصــره را به جان

 بخرد. 
از طرفى روابــط ایران به 
قطر و به ترکیه به واسطه 
این وضعیــت نزدیک تر 
شده است. دوحه به این دو 
کشور غیر عربى منطقه بیش از کشورهاى عربى دیگر 
به واسطه وابســتگى اش به مواد غذایى آنها نزدیک تر 

شده است.

گزارش دیلى تلگرافرئیسى جانشین هاشمى مى شود؟ 
 از برندگان دعواى عربى اخیر

معاون پارلمان رئیس جمهور گفت: باید امکان ارائه و اطالع رسانى دستاوردهاى دولت براى مردم وجود داشته باشد، امیدواریم 
بحث هاى حقوقى درباره شبکه تلویزیونى دولت حل و فصل شود.

حسینعلى امیرى در گفتگو با خبرآنالین درباره ضرورت وجود شبکه تلویزیونى اختصاصى دولتى براى طرح برنامه ها و دفاع 
از عملکردها در اصالح قانون اساسى، یادآور شد: اینکه مى توان شبکه تلویزیون شخصى داشت یا خیر، قانون اساسى اجازه

مى دهد یا نمى دهد، بحث هاى حقوقى دارد که هنوز به جمع بندى نهایى در این موضوع نرسیدیم چون نظر حقوقدان ها 
درباره این موضوع متفاوت است و اجماع نظرى وجود ندارد. 

امیرى اظهار داشت: مهم این است که ما معتقدیم باید امکان ارائه و اطالع رسانى دستاوردهاى دولت براى مردم وجود داشته 
باشد. سال گذشته هفته دولت که خدمت مقام معظم رهبرى بودیم بعد از آنکه آقاى رئیس جمهور و آقاى معاون اول گزارشى 
از دستاوردها و اقدامات دولت دادند، مقام معظم رهبرى فرمودند: «خدمات دولت به عنوان خدمات نظام جمهورى اسالمى 
به اطالع مردم برسد». خب این کار نیاز به ابزار اطالع رسانى دارد که امیدواریم بحث هاى حقوقى درباره شبکه تلویزیونى 

دولت حل و فصل شود.

تأسیس شبکه تلویزیونى دولت، به کجا رسید؟ 
عضو ارشــد جبهه پیروان خط امــام(ره) و رهبرى در 
مورد زمزمه هاى اســتفاده دولت از باهنــر در یکی از 
وزارتخانــه هــا نیز گفــت: قطعــاً و یقیناً اگــر آقاي 
روحانی مــی خواهــد از آقــاي باهنر اســتفاده کند 
شــأن وي معــاون اولــی اســت و در ســطح وزیر 

نیست. 
محســن کوهکن تأکید کرد: تفاوت آقاي باهنر با بقیه 
افراد این اســت که نیازي نیست که شــما جلسه اي 
بگذارید و اطالعاتــی در مورد برخی افراد کشــور به 
وي بدهیــد چراکــه چندیــن دوره در مجلــس بوده 

اســت و البی ها و ارتباطات خــودش را دارد و کامًال 
مسلط اســت، در واقع آدم زرنگی است و کاله سرش 
نمــی رود و کامًال قــدرت اداره مجموعــه خودش را 

دارد. 
نماینــده لنجان خاطرنشــان کــرد: اگــر بخواهیم 
همه گرایشــات سیاســی را کنــار بگذاریــم و به ما 
بگوینــد بیــن آقــاي باهنــر و جهانگیــري فردي 
را به عنوان معــاون اول انتخاب کنید قطعــًا به آقاي 
باهنر نمــره 25/18و بــه آقاي جهانگیــري 25/15

مى دهم. 

پیشنهاد یک اصولگرا به روحانى؛

 باهنر را معاون اول کنید! 
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رئیس ســازمان حج و زیارت گفــت: تصمیم گیرى در 
خصوص برگزارى حج عمره مبتنــى به انجام تعهدات 

توافقنامه توسط عربستان است.
حمید محمدى با بیان اینکه در سال جارى 86 هزار و 300 
نفر از هموطنانمان به حج تمتع مشرف خواهند شد اظهار 
داشت: باید اذعان کرد که این تعداد شامل زائران، عوامل 
اجرایى، کادر پزشکى، روحانیون و... است که مجموعاً در 

590 کاروان دسته بندى مى شوند. 
وى در رابطه با کاهش قیمت فیــش حج، افزود: قیمت 
فیش حج مبتنى به تقاضاست و همیشه متغیر است؛ البته 
امسال دامنه زمان و افراد براى ثبت نام بیش از گذشته 

در نظر گرفته شــد بنابراین افراد زیــادى در این مدت 
مى توانستند در صورت عدم تمایل به اعزام، فیش خود 
را واگذار کنند به همین دلیل چنین موضوعى بر کاهش 

قیمت فیش حج تأثیر مستقیم گذاشت.
رئیس سازمان حج وزیارت اظهار داشت: همه فرودگا ه ها 
نسبت به افزایش عزیمت حجاج اقدام مناسبى کرده اند 
و جایگاه هایى را براى بدرقه حجاج در نظر گرفته اند؛ در 
تهران نیز به دلیل اینکه فرودگاه امام خمینى (ره) محل 
اعزام حجاج 9 استان در نظر گرفته شده بسیارى از افراد 
در استان هاى محل خود بدرقه مى شوند که امور پرواز را 

تسهیل تر مى کند.

ســخنگوى پلیس با اشــاره به جوابیه مجلس شوراى 
اسالمى در خصوص برگ سبز صادره ازسوى ناجا براى 
تعویض پالك از تأیید صحت قانونى گفتار عمل پلیس در 
حوزه ثبت و سند خودرو خبر داد و گفت: براساس اعالم 
مجلس برگ سبز خودرو سند رسمى است و در محاکم 

قضائى نیز رسمیت دارد.
سردار سعید منتظرالمهدى با اشــاره به اعالم مجلس 
شــوراى اســالمى در خصوص رســمیت داشتن سند 
خودروى صادره از ســوى پلیس و عــدم الزامى بودن 
مراجعه به دفترخانه ها براى ثبت نقــل و انتقال خودرو 
اظهار داشت: به دنبال طوالنى شدن ابهامات ایجاد شده 

در حوزه ثبت نقل و انتقاالت خودرو بین اعضاى کانون 
سردفترداران و دفتریاران و با توجه به مکاتبه فرمانده ناجا 
با مجلس شوراى اســالمى در خصوص تعیین تکلیف 
قانونى این امر، مجلس شــوراى اســالمى اعالم کرد 
که بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل عبور کاالهاى 
خارجى از قلمرو جمهورى اسالمى ایران، مسئولیت صدور 
گواهینامه رانندگى، اسناد مالکیت و پالك خودرو بر عهده 

نیروى انتظامى است.
سخنگوى ناجا ادامه داد: مســتندقانونى مبنى بر الزام 
قانونى مراجعه بــه دفترخانه براى ثبت اســناد نقل و 

انتقاالت خودرو یافت نشده است. 

تکلیف ثبت سند خودرو 
مشخص شد

اعزام حجاج 9 استان از 
فرودگاه امام خمینى (ره)

تیراژهاى پایین 
حسین انتظامى، معاون وزیر ارشـاد با بیان اینکه امروز 
فضاى رسانه اى بر پایه پهناى باند، آنالین بودن و تعامل 
با مخاطب تعریف مى شود، تصریح کرد: الگوى مصرف 
رسانه اى در حال تغییر است و با ظهور رسانه هاى مدرن و 
بر موبایل محور، نقش رسانه هاى سنتى روز به روز کمتر 
مى شـود. انتظامى در همین زمینه به شـمارگان پایین 
روزنامه هاى کشـور اشـاره کرد و گفت: در حـدود 200 
روزنامه داریم که مجموع شـمارگان آنهـا کمتر از 900 

هزار نسخه در روز است.

 
گرماى 51 درجه در اهواز

در روزهاى آینده در شـمال شرق و شـرق کشور وزش 
باد شـدید پیش بینى مى شـود. دیروز هم اهواز با دماى 
51 درجه باالى صفر گرم ترین مرکز استان و شهرکرد با 
کمینه دماى 14 درجه و اردبیل با کمینه دماى 12 درجه 

باالى صفر، خنک ترین مراکز استان بودند.

«فست فود» هم اتوبوسى شد
با وجود انتقاد بسـیار کارشناسـان سـالمت نسـبت به 
گسترش فست فودها به دلیل زیانى که بر روى سالمت 
افراد دارد و همچنین مردم نیز به غذاهاى سنتى و خانگى 
کم انگیزه  مى شـوند، شـاهد سـبک جدیدى از عرضه 
فست فود در مناطق گردشگرى شهرتهران از جمله در 
منطقه تفریحى و کوهستانى توچال هستیم به طورى که 
چند وقتى است که در بام تهران و در چشم انداز زیبایى، 
اتوبوسـى دو طبقه به محل عرضه و فروش فست فود، 

تبدیل شده است.

خارجى هاى محصل
معاون وزارت علوم از تحصیل دانشجویان غیرایرانى در 
25 دانشگاه بین المللى ایران خبر داد. ابوالحسن ریاضى 
ادامـه داد: دانشـجویان غیرایرانى در حـال حاضر جزو 
هشت هزار نفرى هستند که از بورس استفاده کرده و در 

بهترین دانشگاه هاى ایران تحصیل مى کنند.

یزد چگونه جهانى شد
محمد حسن طالبیان معاون سـازمان میراث فرهنگى 
گفت: تعداد کشـورهایى که در حمایت از پرونده شـهر 
تاریخى یـزد اعـالم آمادگى کردنـد به رقم بى سـابقه 
15 کشور رسـید و نهایتاً پرونده کشـورمان بدون هیچ 
مخالفتى و با اجماع همـه اعضاى کمیته میراث جهانى 

به تصویب رسید و در فهرست میراث جهانى ثبت شد.

تومور6 کیلویى 
تومور شش کیلویى از بدن زن 36 سـاله در بیمارستان 
شـهید مصطفى خمینى طبس خارج شـد. این بیمار با 
بزرگى تدریجى و احسـاس سنگینى شـکم به پزشک 
مراجعه کرده بود که پس از بررسـى هاى تشـخیصى و 
مشخص شدن تومور، جراح با عمل الپاراتومى، تومور 
شش کیلویى با قطر 40 سـانتیمتر را از بدن بیمار خارج 
کرد. درحـال حاضر حال عمومى بیمـار رضایت بخش 

است.

آمار دیابتى ها و سرطانى ها
معاون امور اجتماعى وزیر بهداشت از وجود پنج میلیون 
و 500 هزار بیمار دیابتى در کشـور خبر داد و گفت: پنج 
میلیون نفر در کشور در آسـتانه دیابتى شدن قرار دارند. 
سید محمد هادى ایازى افزود: 350 هزار بیمار سرطانى 

هم در کشور وجود دارد.

آخرین آمار درباره تب کنگو 
محمدمهدى گویا، رئیس مرکـز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: 79 مورد فرد مبتال 
به بیمارى تب کریمه کنگو در کشور شناسایى شده است 
که از این تعداد پنج نفر فوت کرده اند. همچنین اکثریت 
افراد مبتال بـه این بیمارى بهبود یافتنـد و مابقى تحت 

درمان و مراقبت هستند و جاى هیچ نگرانى نیست.

چرك نویس دکتر رضوان حکیم زاده به عنوان یکى از معاونان زن وزیر 
آموزش و پرورش  از شــش ماه گذشته تاکنون این حوزه 
حساس وزارت آموزش وپرورش را به دست گرفت. وى که 
عضویت در شوراى مرکزى پژوهش سازمان برنامه ریزى 
پژوهش درآموزش عالى را به عنوان یکى از پســت هاى 
اجرایى در کارنامه خود دارد، در گفتگویى با جام جم آنالین 
از شتابزدگى هایى که طى چند سال اخیر در خصوص تغییر 
نظام آموزشى صورت گرفت انتقاد کرد. بخش هایى از این 

گفتگو را مى خوانید:
یکى از موضوعاتى که در حوزه ابتدایى 
همواره محل چالش اســت سیستم 
ارزشــیابى توصیفى و حذف نمره از 
کارنامه درسى است. نظر شما دراین 
خصوص چیست ؟آیا نیاز به بازنگرى 

دارد؟
چالــش هایى در ایــن خصــوص وجــود دارد. یکى از 
رویکردهاى اصلى ما این اســت که با شجاعت با مسائل 
برخورد کنیم و دنبال دفاع تعصب آمیز و بدون منطق علمى 
نباشیم. ایده ارزشیابى توصیفى یک ایده مترقى است ولى 
در اجرا با مشکالتى همراه بوده و همین مسئله سبب شد که 
به اهداف خود نرسد.لذا درصددیم تغییرات الزم را به صورت 

مرحله اى انجام دهیم.
 در خصوص پایه ششــم دبســتان 
چطور؟ ایجاد این پایه در مقطع ابتدایى 
نیز یکى دیگر از این چالش هاست. در 

این خصوص چه برنامه اى دارید؟
به نظر بنده اضافه کردن پایه ششم به دوره دبستان یک 
اقدام شتاب زده بود. زمانى که این طرح اجرا شد آموزش و 
پرورش به شدت با کمبود معلم روبه رو شد. درواقع معلمانى 
که باید در پایه ششــم تدریس مى کردند در دوره ابتدایى 
وجود نداشت لذا از معلمان مقطع دبیرستان استفاده شده که 
اثرات مخربى برکیفیت آموزشى داشته است. مشکل بعدى 
این است وقتى مدارسى براى پنج کالس درسى ساخته 
مى شود مسلمًا فضاى فیزیکى براى یک کالس اضافى 
ندارند. از سوى دیگر باید روى برنامه هاى درسى این پایه 
کار کارشناسى مى شد که این کارصورت نگرفت. تداخل 
دانش آموزان پایه اول با ششم در یک مدرسه نیز به دلیل 

فاصله سنى آنها چندان کار درست تربیتى نبود.
بنابراین ممکن است احتمال بازنگرى 
و یا حذف پایه ششــم وجود داشته 

باشد؟
نباید در هر تغییرى شــتاب زده عمل کنیــم. نیاز به کار 

کارشناسى است. باید بسترهاى الزم فراهم شود، صرف 
تغییر مشکلى را حل نمى کند. فعًال راهکارى را که درنظر 
گرفتیم این اســت که مقطع اول، دوم وسوم را از سه پایه 
بعدى جدا کنیم البته این اقدام در مدارســى که امکانات 
الزم را دارد امکانپذیر است. زیرا هنوز در بسیارى از مناطق 
و استان ها شــرایط و امکانات براى این جداسازى فراهم 

نیست.
در حوزه کتاب هاى درسى شایعاتى 
در خصوص حذف برخــى دروس و 

صفحات درســى که در آن مضامینى 
مانند شهادت، ایثار و فداکارى وجود 
دارد، مطرح اســت.آیا این مضامین 

درحال تغییر است؟
این مطالب شایعاتى بیش نیست و درباره حذف مضامین 
شــهادت، ایثار و فداکارى در کتب درسى هیچ برنامه اى 
وجود ندارد. حتى مسائلى در خصوص حذف درس قرآن 
از دوره ابتدایى مطرح شــد که تکذیب کردیم زیرا همین 
امسال در نمایشگاه بین المللى قرآن کریم، وزارت آموزش 

و پرورش به عنوان دستگاه اول دولتى براى ترویج فرهنگ 
قرآنى معرفى شد، آن وقت ما قرآن را از کتب درسى حذف 

مى کنیم؟!
در دو سال اخیر بحث حذف تعطیلى 
روزهاى پنج شنبه همواره مطرح بود.
آیا این موضوع همچنان مطرح است ؟

در مورد تعطیلى پنج شنبه ها باید به این نکته اشاره کنم 
که مشکلى در دوره تحصیلى ابتدایى داریم و آن این است 
که ابالغ کارى معلمان در دبستان ها 24 است درحالى که 

اکنون آنها 25 ساعت در هفته کار مى کنند و همین مسئله 
مورد اعتراض آنان قرار گرفته است. این اختالف قابل قبول 
نیست، باید برطرف شود، در سال تحصیلى آینده با تعدیل 
ساعت کارى یا پرداخت اعتبار بیشتر این مشکل را برطرف 
مى ســازیم . در این خصوص پیگیرى هاى الزم را انجام 
دادیم وامیدوارم به راهکارى دست بیابیم که حقوق معلمان 

عزیزمان ضایع نشود.
همانطور که اطالع دارید هیئت دولت 
مصوبه اى را در خصوص ساعت کارى 
9 استان درنظر گرفته است. آیا فکر 
مى کنید این تغییر ساعت سبب تغییر 
در ســاعت شــروع کار مدارس هم 

خواهد شد ؟
بر اساس بررسى هایى که صورت گرفته، ساعات شروع به 
کار مدارس ابتدایى در کشور ما نسبت به دیگر کشورهایى 
که نظام آموزشى پیشرو دارند بسیار زودتر است.در واقع در 
این کشورها ساعت شروع به کار دبستان ها ساعت 9 صبح 
است و دلیل آن هم این است که معتقدند دانش آموزان باید 
با نشاط کامل به مدرسه بروند و احساس خستگى نکنند. 
اما در مورد کشــور ما با وجود تفاوت هاى آب وهوایى در 
تمام استان ها ساعت شروع به کار مدارس یکى است و به 
نظر من منطقى نیست. ایران کشورى چهار فصل است و 
شرایط آب وهوایى متفاوتى دارد لذا این انتظار که همه چیز 
باید به صورت متمرکز وبا شرایط یکسان انجام شود قابل 
قبول نیست. زیرا برخى استان ها داراى گرماى بیش از حد 
و برخى داراى سرماى بیش از حد هستند لذا الزم است به 
دلیل این شرایط آب وهوایى متفاوت، انعطاف پذیرى به 
خرج دهیم. البته باید به سمتى پیش برویم که فضاهاى 
آموزشى متناسب با محیط ساخته شود ومدارس از تجهیزات 

الزم با توجه به شرایط اقلیمى آن منطقه برخوردار باشند.
به نظر شما الگوى فعلى مدارس کشور 

الگوى مناسبى است؟
ما در صدد ارائه مدل مطلوبى از مدرسه هستیم. در این مدل 
مى خواهیم کودکان را در مدارس به رسمیت بشناسیم و به 
آنها احترام بگذاریم و آنها را به یکباره به دنیاى بزرگساالن 
پرتاپ نکنیم. درهمین راستا مخالف جدى برگزارى آزمون 
تیزهوشان در مقطع اول متوســطه هستم و معتقدیم که 
برگزارى این آزمون ها عالوه بر آسیب هایى جدى روحى 
و روانى که به دانش آموزان وارد مى کند باعث مى شــود 
جریان اصلى تربیت و آموزش مهارت ها در دوره ابتدایى 
و حتى پیش دبســتان مخدوش شود و مورد تهدید جدى 

قرار گیرد.

معاون ابتدایى آموزش و پرورش مطرح کرد:

ایجاد پایه ششم اقدامى شتابزده 
بود اما حذف نمى شود

از مصوبه کمیسیون قضائى مجلس مبنى بر حذف مجازات 
اعدام حاملین موادمخدر بیش از چهار ماه مى گذرد؛ طرحى 
که از همان ابتدا با مخالفت ســتاد مبــارزه با مواد مخدر 
به عنوان دستگاه متولى مواجه شــد. در آخرین واکنش، 
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از مصوبه مذکور 
گفت: حذف کامل مجازات اعدام در جمهورى اســالمى 
امکانپذیر نیست، برخى گمان مى کنند باید قاچاقچیان را 

در پر قو بگذاریم.
پرویز افشار در گفتگو با ایســنا با بیان اینکه کشورمان در 
وضعیت ویژه اى قرار دارد اظهار داشــت: ایران در منطقه 
بحران زده جنوب غرب آسیا واقع شده و در کنار کشورهایى 
قرار گرفته ایم که دائماً در آنها درگیرى، شرارت و کاشت و 
تولید مواد مخدر وجود دارد به طورى که افغانستان از طرف 
شرق و از طرف دیگر حضور گروه هاى شبه نظامى در عراق 

و سوریه در غرب، ایران را احاطه کرده است.
افشار ادامه داد: ارتباط بســیار نزدیکى میان مواد مخدر 
و گروه هاى شبه نظامى و تروریســتى وجود دارد پس به 
هیچ عنوان نمى شود یک نسخه واحدى بپیچیم و بگوییم 
مجازات اعدام در کشور حذف شــود زیرا ایران با برخى از 
کشــورهاى غربى که موضوع ترانزیت و مواد مخدر در 
آنها بسیار کم است قابل مقایسه نیست. از طرف دیگر به 

هیچ عنوان درگیرى هاى مسلحانه در ارتباط با مواد مخدر 
و قاچاق آن در کشورهاى غربى وجود ندارد. این در حالى 
است که در کشور ما انتقال و ترانزیت مواد مخدر در قالب 
کاروان هاى مسلحانه همراه با بگیر و ببند و صدمه زدن به 

نیروهاى پلیس و شهادت آنها صورت مى گیرد.

ســخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در 
طرح مجلس رقم مشخصى براى مواد مخدر حمل شده 
توسط قاچاقچیان که مشمول مجازات اعدام شود وجود 
ندارد زیرا ممکن است کسى خرده پا و حمالى باشد که از 

سر استیصال اقدام به حمل مواد کرده است و میزان مواد 
حمل شده توسط آن نیز باال باشد اما سردسته و سرشاخه 
فرد دیگرى باشــد بنابراین در این طرح تشخیص قاضى 

بسیار مهم است.
افشار تأکید کرد:  معتقدم مهمتر از اعدام و حبس هاى طویل 
المدت، تعیین و ایجاد مکانیسمى است تا اموال و درآمدهاى 
حاصل از هر نوع تجارت مواد مخدر توسط قانون کشف 
و ضبط شود زیرا علت اصلى که منجر به قاچاق مواد شده 
و باعث مى شــود قاچاقچى اقدام به سوداگرى مرگ کند 

«سود» است.
سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص میزان 
چرخش مالى قاچاق مواد مخدر در کشور نیز گفت: ایران 
یک کشور ترانزیت است که کمتر چرخش مالى مستقیم 
ناشى از قاچاق مواد در آن وجود دارد و عمدتاً  قاچاقچیان 
بین المللى مواد مخدر را از افغانستان خریدارى و از مسیر 
ما به اروپا منتقل مى کنند. حــدود 30 درصد از مواد مخدر 
تولیدى افغانستان توسط قاچاقچیان بین المللى از طریق 
ایران منتقل مى شــوند و بخشــى دیگر از مواد تولیدى 
افغانستان نیز از طریق شمال دریاى خزر به منطقه قفقاز و 
بخشى از طریق اقیانوس هند و از راه دریا به غرب منتقل 

مى شوند که در حال حاضر این مسائل اثبات شده است.

انتقال 30 درصد موادمخدر افغانستان به اروپا از طریق ایران

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه بر طبق قانون 
هر پزشکى که مجوز یا اداره داروخانه را به شخص دیگرى 
واگذار کند، جرم مرتکب شــده است، گفت: متأسفانه به 
دلیل اینکه هیچگونه مدرك رسمى وجود ندارد از همین 

رو برخورد با آنها بسیار سخت مى شود.
رهبــر مژدهــى آذر در گفتگو بــا ایلنا دربــاره فعالیت 
داروخانه هاى زنجیره اى با بیان اینکه چندسالى است با 
موضوع داروخانه هاى زنجیره اى روبه رو هستیم، اظهار 
داشت: متأسفانه چندین سال است که افرادى در جامعه 
داروسازى کشور حضور دارند که مدیریت چندین داروخانه 

را در دست گرفتند.
او با بیان اینکه این کار اقدامى خالف قانون است، ادامه 
داد: متأسفانه برخى از پزشکان داروساز که مجوز داروخانه 
دریافت کرده اند، این مجوز را به افراد غیرداروساز اجاره 
مى دهند و مسئولیت اداره آن را به دست افرادى مى  سپارند 

که تخصصى ندارند و بر همین اساس این سرمایه داران از 
این طریق مدیریت چندین داروخانه را در اختیار دارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: این کار خالف 
قانون اســت و بر طبق قانون هر پزشــکى که مجوز یا 
اداره داروخانه را به شــخص دیگرى واگــذار کند، جرم 
مرتکب شده است. مژدهى آذر با تأکید براینکه سال هاست 
داروخانه هاى زنجیره اى فعالیت مى کنند، گفت: متأسفانه 
به دلیل اینکه هیچگونه مدرك رســمى وجــود ندارد از 
همین رو برخورد با آنها بسیار سخت مى شود. ما در انجمن 
داروسازان نیز با فعالیت و دخالت افراد غیرحرفه اى بسیار 

مخالفیم. 
او با بیان اینکه برخى از مســئوالن بــا زنجیره اى بودن 
داروخانه ها مخالفتى ندارند، تصریح کرد: زنجیره اى شدن 
داروخانه ها اعتماد و آرامشــى را که بیمار نسبت به دکتر 

داروخانه دارد، از بین مى برد.

مشکلى به نام داروخانه ه اى زنجیره اى

داروخانه ها در کنترل سرمایه داران است!

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به کوتاه شدن مدت اخذ کارت ملى به 15 روز گفت: پیش تر فرآیند 
تعویض کارت ملى چهارماهه بود که امروز این مقدار به 15 تا 30 روز کاهش یافته است.

سیف ا... ابوترابى گفت:  مردم بدانند که الزامى به تعویض شناسنامه نیست مگر آنکه آسیب دیده باشد که در 
صورت تعویض، حداقل یک و حداکثر سه روزه تحویل متقاضیان مى شود. او با بیان اینکه براى عکس دار شدن 
نوجوانانى که به 15 سال رسیده اند با وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه اى امضا شده گفت: براى الصاق عکس 
زمان محدودى نداریم و هرفردى که 15 سال تمام دارد مى تواند براى عکس دار شدن شناسنامه خود اقدام کند 
لذا خانواده ها باید در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهند. ابوترابى با بیان اینکه سازمان ثبت احوال قصد دارد 
تا پایان سال 97 همه ایرانیان را صاحب کارت ملى هوشمند کند افزود: این امر نیازمند زیرساخت ها و بودجه 

است که به لطف همکارى همه دستگاه ها این امر را محقق مى کنیم.

الزامى براى تعویض شناسنامه نیست

بررسى الشه خرس قهوه اى بالغى که روز شنبه در ارتفاعات تیران کوه آمل کشف شده بود حکایت از کشتار این 
حیوان توسط اسلحه شکارى دارد؛ با این حال تحقیقات نیروهاى یگان حفاظت محیط زیست آمل جهت شناسایى 

متخلفان هنوز به نتیجه  نرسیده است.
کورس ربیعى رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه به 
نظر نمى رسد این خرس قهوه اى، مادر و داراى توله باشد ضمن ابراز تأسف از کشتار این گونه ارزشمند جانورى 
مى گوید: اینکه الشه سالم است، احتمال اینکه انگیزه کشتار حیوان، محافظت از باغ هاى میوه باشد را افزایش 
مى دهد اما با اینکه مسئوالن اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل ابتدا رد متخلفان را گرفته بودند، تاکنون 

موفق به دستگیرى آنها نشده اند و پیگیرى ها همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، آمار باالى تلفات خرس قهوه اى به عنوان یکى از قربانیان تعارضات انسان و حیات وحش، لزوم 
برنامه ریزى براى حفاظت از این گونه را به نمایش مى گذارد. این در حالى است که ماه گذشته، سازمان حفاظت 
محیط زیست با اعالم خبر ابالغ برنامه عمل حفاظت و مدیریت شش گونه جانورى گوزن زرد، سمندرلرستانى، 
تمساح پوزه کوتاه، غاز پیشانى سفید کوچک، خرس قهوه اى و خرس سیاه به استانداران 29 استان کشور، خبر 

از تشکیل کمیته ملى حفاظت از خرس هاى ایران متشکل از اعضاى فنى، افتخارى و عمومى در سطح ملى داد.

خرس قهوه اى کشف شده در آمل با اسلحه کشته شده است
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اعالم وصول 170 عنوان کتاب 
در خردادماه 

معـاون اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان 
اصفهـان از اعـالم وصـول 170 عنـوان کتـاب در 

خردادماه سال جارى خبر داد.
پرویز طاهـرى اظهار داشـت: از جمله ایـن کتاب ها 
مى تـوان بـه مجموعـه کتاب هـاى «شـنبه» کـه

 مجموعه اى شش جلدى است اشاره کرد.
وى افزود: جلد اول تا پنجم این کتاب به مفاهیم شهر 
خالق مى پردازد و جلد ششـم آن شـامل نمونه ها و 
مثال هاى پنج جلد قبل است که در شهرهاى جهان 

به اجرا درآمده است.

اکران «مالیخولیا» و 
«کارگر ساده نیازمندیم»

مدیر امـور سـینمایى حوزه هنـرى اصفهـان گفت: 
فیلم «مالیخولیا» در سـینما سـاحل و «کارگر سـاده 
نیازمندیـم» در پردیـس سـینمایى چهاربـاغ اکران 

شده است.
مصطفى حسینى اظهار داشت: فیلم «اکسیدان» نیز 

در سینما قدس، در حال اکران است.
وى همچنیـن افـزود: فیلم «سـاعت پنـج عصر» از 
روز چهارشـنبه در سـینماهاى حوزه هنرى اصفهان 

اکران مى شود.

راه اندازى «خانه 
صنایع دستى» در شهرستان ها 
مدیـر کل میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
ایجـاد  گفـت:  اصفهـان  اسـتان  گردشـگرى 
یک خانه صنایع دستى در هر شهرستان از مهمترین 
شـعارهاى میراث فرهنگى است که در حال پیگیرى 

است.
فریدون اللهیارى نا آگاهى را از عوامل  آسیب رسانى 
به سـایت هاى تاریخى و باسـتانى دانسـت و گفت: 
متأسفانه عده اى بدون دانش و آگاهى زحمت و هزینه 
بیهوده متحمل مى شـوند  و به این ذخایر ارزشـمند 

آسیب وارد مى کنند.
وى بـا تأکیـد بـر لـزوم اتخـاذ تدابیـر صریـح براى
 ممانعـت از تعرض به سـایت هـاى باسـتانى گفت: 
سایت هاى باسـتانى باید از هر گونه تهدید و خطرى 
مصون بماننـد و برخـورد جدى بـا هنجارشـکنان و 

متخلفان صورت بگیرد.
وى با تأکید بر لزوم احیاى رشـته هـاى بومى صنایع  
دستى افزود: متأسـفانه بسیارى از رشـته هاى بومى 
این حـوزه بـه خصـوص در روسـتاها به فراموشـى

 سـپرده شـده و الزم اسـت عالوه بر شناسـایى این 
محصـوالت نسـبت بـه مستندسـازى، معرفـى،

 و به روز رسـانى آنهـا با توجه بـه نیازهـاى امروزى 
همت گمارد.

نصب نیمى از دوربین هاى ثبت 
تخلف در بزرگراه هاى شهر

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
50 درصد از دوربین هاى ثبت تخلف سرعت و عبور 
از چراغ قرمز در بزرگراه ها و تقاطع هاى شـهر نصب 

شده است.
همایون یـزدان پناه اظهارداشـت: دوربین هاى ثبت 
تخلف عبور از چـراغ قرمز اول به صـورت پایلوت در 
تقاطع هاى شـهر نصب شـده و جریمه هـاى آن نیز 
به صورت ارشـادى به متخلفان ارسـال مى شـد اما 
اکنون نصب این دوربین ها به صـورت قطعى دنبال 
شـده و جرایم آن نیز در پرونده هـاى متخلفان ثبت 

مى شود.
وى با اشـاره به اینکه درآینده نزدیک نیز 82 دوربین 
ثبت تخلف سرعت و عبور از چراغ قرمز در سطح شهر 
نصب مى شـود، افزود:  41 دوربیـن نیز مختص ثبت 
تخلف سـرعت و 41 دوربین دیگر آن نیـز مربوط به 

عبور از چراغ قرمز است.
دوربین هـاى کـرد:  تصریـح  پنـاه  یـزدان 
 نصب شـده به صورت خـودکار، خودروهایـى را که 
به حریـم گذرگاه عابـر پیاده تجـاوز  و یا بـر روى آن 
توقف کرده و حتى از چراغ قرمز عبور کرده اند جریمه 

مى کنند.

سخنگوى کمیسیون امنیت ملى مجلس از سفر اعضاى 
کمیسیون طى روزهاى چهارشــنبه و پنج شنبه در دو 
اســتان چهار محال و بختیارى و اصفهان براى بررسى
اســتان  دو  تأمیــن  شــوراى  در  آب  موضــوع 

خبر داد.
سخنگوى کمیســیون امنیت مجلس گفت:  کمیسیون 
و کمیته امنیت آب موضوع را با حساســیت دنبال کند و 
در پى همین اهمیت، کمیسیون آخر همین هفته یعنى 
روزهاى چهارشــنبه و پنج شــنبه(فردا و پس فردا) در

 دو اســتان چهار محال و بختیــارى و اصفهان حضور 
پیدا خواهــد کرد تا مســئله فــى مابین در شــوراى

 تأمین دو استان بررسى شود.
رئیــس کمیســیون امنیت ملــى و سیاســت خارجى 
همچنیــن تأکیــد کــرد: نکتــه بعــدى، تأکیــد
 بر ضــرورت وجــود مالقــات مــردم و مــوکالن 
با نمایندگان اســت و باید قــادر به مالقات آســان با

وکالى خود باشند منتهى باید مدیریت درست و دقیق 
شود.

نوریان در همین زمینه گفت: مردم از کمبود آب گله ندارند 
از بى عدالتى در توزیع آب گله مند هستند چرا استانى که 
خودش با کمبود آب روبه رو است، باید آب به استان هاى 

دیگر بدهد؟

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
شمار باشگاه هاى کتاب و کودك و نوجوان در این خطه 
را 180 عدد عنوان کرد که در دو مرحله راه اندازى شده 

است.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى گفت: ترویج 
کتابخوانى در بین کودکان خدمتى بزرگ است زیرا آینده 
کشور در گرو این کودکان است.وى افزود: برون رفت از 
مشــکالت فرهنگى، اجتماعى و حتى اقتصادى در گرو 

انس با کتاب است.
حجت االسالم والمســلمین ارزانى ادامه داد: مجموع 
گزارش ها نشان مى دهد مى توان در حوزه مطالعه کتاب 

کمى امیدوار شد.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمى استان اصفهان اظهار 
داشت: راه اندازى باشــگاه هاى کتاب کودك و نوجوان 
یکى ازابتکارهاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است 

که در اصفهان موفق بوده است.
حجت االسالم والمســلمین ارزانى با اشاره به تأکیدات 
دینــى در خصوص علم آمــوزى در کــودکان، گفت:

 ســرمایه گذارى هاى فرهنگى ما بیشتر بر بزرگساالن 
منعطف شــده اســت.وى افزود: این طرح با همکارى 
آموزش و پرورش، شهردارى ها، نهاد کتابخانه ها و کانون 

پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اجرا شد.

ورود جدى مجلس
 به موضوع آب اصفهان

راه اندازى 180 باشگاه کتاب 
کودك و نوجوان

موضوع فرونشســت زمین دراصفهان از زمان خشکسالى 
شــکل گرفت به طورى که بابحران کم آبى در این استان 
و روى آوردن مردم بــه چاه هاى غیر مجــاز و البته حفر 
چاه هاى عمیق حتى تا بیش از 40 تا50 متر باعث شد که در 
سال هاى اخیر کارشناسان زیادى هشدار فرونشست زمین 

و زمین لرزه را در آینده اى نه چندان دور بدهند.
هر بار که آب در بســتر زاینده رود جارى مى شود، قبل از 
اینکه لب هاى خشکیده وترك خورده بستر آن طعم آب را 
حس کند؛ چاه هاى آبى که در اطراف آن حفرشده سیراب 

مى شوند تا ذخیره اى براى دوران کم آبى باشند.
در این رهگذر که مدت هاســت ذخایر آب هاى زیرزمینى 
کاسته شده است و به ســبب کاهش میزان بارش رحمت 
الهى تغذیه نمى شوند، خطر فرونشست زمین به تهدیدى 

بزرگ براى اصفهان تبدیل شده است.
هشدار کارشناسان درباره فرونشســت زمین در حالى داده

مى شود که بى توجهى به آن از سوى مسئوالن در ماه گذشته 
ســبب فرو ریختن تعدادى از خانه ها در شهر دامنه از توابع 

شهرستان فریدونشهر و آواره شدن شمارى از مردم شد.

مدیریت مصــرف آب تنها راهکار مقابله با 
فرونشست زمین

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، تنها 
راهکار مقابله با فرونشســت زمین و تقویت ســفره هاى 
آب زیرزمینــى را موضوع مدیریت مصــرف آب در حوزه 

کشاورزى مى داند.
هاشم امینى معتقد است طى نیم قرن اخیر به جهت عدم 
دقت در مدیریت منابع و ذخایرآبى بیالن منفى را در استان 
اصفهان شاهد هستیم و متأسفانه شــرایط بسیار سختى 
را ســپرى مى کنیم؛ البته شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان 85 درصد مصرف آب خود را از منابع ســطحى 

تأمین مى کند.
وى تأکیــد مى کنــد: متأســفانه بــه دنبــال موضوع 
فرونشســت زمیــن و پاییــن رفتــن ســفره آب هاى

مجبــور  آب،  کیفیــت  کاهــش  و  زیرزمینــى   
هــاى ســفره  از  آب  برداشــت  میــزان  شــدیم 

آب زیرزمینى در حوزه شرب را کاهش دهیم.
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
اعالم اینکــه از 214 حلقه چاه این شــرکت، 124 حلقه 
چاه خشک شــده یا به جهت اینکه کیفیت آب آن کاهش 
یافتــه مرکز بهداشــت اجازه اســتفاده از این چــاه ها را 
نمى دهد، تصریح کرد: تنها راهکار مقابله با فرونشســت 
زمین و تقویت سفره هاى آب زیرزمینى، مدیریت مصرف 

آب در حوزه کشاورزى است.

لرزه بر اندام اصفهان
مدیرطرح هاى ساماندهى، حفاظت و بهره بردارى زاینده 
رود اما در این باره مى گوید: جلســه اى در اوایل فروردین 
ماه سال 90 به دستور اســتاندار وقت و با حضور شش نفر 
از مدیران شــرکت آب منطقه اى، براى بررسى وضعیت
 حقابه هاى اصفهان تشکیل شد که در صورتجلسه آن آمده 

بود شهردارى اصفهان 420 حلقه چاه دارد.
اسفندیار امینى افزود: جلسه دیگرى هم سال گذشته برگزار 
شد و در آن جلسه  مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان عنوان کرد که شهردارى اصفهان 

363 حلقه چاه دارد.
وى با اشــاره به اینکه بر اساس صحبت آب منطقه اى که 
اعالم مى کنند 111 مجوز بیشتر براى چاه هاى شهردارى 
اصفهان صادر نکرده است، به این نتیجه مى رسیم که 252 
چاه  شهردارى غیر قانونى اســت، اظهارداشت: جالب تر 
اینکه اگر صورتجلسه اول صحیح باشد که اعالم شده بود 
شهردارى 420 حلقه چاه دارد، به این نتیجه مى رسیم که 

نزدیک 309 حلقه چاه شهردارى غیر قانونى است!
امینى این موضوع را بســیار خطرناك دانســت و افزود: 
خطرناك تر از آن این اســت که اخیراً شهردارى طرحى 

را دنبال مى کند که چاه هاى شــهر را با لوله به هم ارتباط 
داده و آب آن را به ارتفاعات باغ رضوان، صفه، اتوبان شرق 
اصفهان و جاهاى دیگر ببرد و همه اینها بدان معناست که 
ذخایر آب هاى زیرزمینى کم و شــهر در حال فرونشست 

است.
وى یادآور شــد: قبل از این طرح ســاالنه شهر اصفهان 
8 میلیمتر فرونشســت داشــت، امــا قطعًا بــا عملیاتى 
شــدن اقــدام جدیــد شــهردارى اصفهان بر ســرعت

 فرونشست ها افزوده خواهد شد.
مدیرطرح هــاى ســاماندهى، حفاظت و بهــره بردارى 
زاینــده رود با ابــراز تأســف از اینکه به رغــم مصوبات 
شــوراى امنیت ملى، شورایعالى آب، شــوراى هماهنگى

 زاینده رود، شــوراى تأمین اســتان و همه دستگاه هاى 
مرتبط مبنى بر عدم بارگذارى یا برداشت جدیدى از روخانه

زاینده رود، شــهردارى اصفهان  همچنان به این موضوع 
ادامه مــى دهد، گفت: شــهردارى اصفهــان به صورت 
مســتقیم از آب رودخانه پمپاژ مى کند و براى پر شــدن 
تمام چاه ها، به صورت غیرمســتقیم از رودخانه برداشت 
مى کنند. وى مى افزاید: اینکه ما اعالم مى کنیم رودخانه 
پِرت آب پیــدا کرده، معناى پرت آب ســرباالیى رفتن آن 

نیست بلکه پرت آب به این معناســت که قبًال آبخوان ها 
را تخلیه کرده انــد؛ هنگامى که آب در زاینــده رود جارى 
مى شود ابتدا آبخوان ها پر مى شود و متأسفانه نمى دانم چرا 
به رغم پیگیرى هایى که انجام مى شود متأسفانه شوراى 
حفاظت شهرستان هم به شــهردارى اجازه داده که طرح 

کوپلینک (ارتباط دادن چاه ها با یکدیگر) را اجرا کند.

اتهام زنى ها به شهردارى اصفهان واهى 
است

اما به رغم تأکیدات مدیرطرح هاى ساماندهى، حفاظت و 
بهره بردارى زاینده رود، معاون خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان مى گوید: شــهردارى اصفهان بــه هیچ عنوان 
برداشت آب به صورت مستقیم از آب زاینده رود نداشته و 
نمى دانم چرا دوستان ما عالقه دارند این حرف ها را تکرار 
کنند، شاید دلیل آن این است که در مدیریت زاینده رود و 
در حوضه هاى باالدست به مشکالتى برخورد کرده اند و 

ترجیح مى دهند یک نهاد را مقصر تلقى کنند.
احمدرضا مصور ادامه داد: شــهردارى اصفهان از قدیم با 
مجوز و پروانه بهــره بردارى تعدادى چاه آب داشــته که 
متأسفانه به محض بسته شــدن رودخانه، تعدادى از آنها 

خشک مى شوند.
 وى تصریح کرد: میزان برداشت آب کل فضاى سبز شهر 
اصفهان در سال 30 میلیون  متر مکعب است که در مقابل 
حقابه شــهر اصفهان از رودخانه زاینده رود، عدد بســیار 

ناچیزى است. 
وى با اشــاره به اینکه چــاه هاى آب شــهردارى پروانه 
دار هســتند و بهره بردارى از آن با حســاب و کتاب انجام
 مى شود، گفت: مشــکلى که به صورت خاص وجود دارد، 
این است که در سفره آب زیرزمینى شهر اصفهان به دلیل 
عدم تدبیر مناســب براى رودخانه زاینده رود از یک سو و 
تغییر اقلیم شــهر اصفهان از معتدل و مرطوب به ســمت 
گرم و خشک از ســوى دیگر باعث شــده برداشت ها از
سفره هاى آب زیرزمینى در شرق و غرب افزایش یابد و البته 
کاهش نزوالت آسمانى در شهر اصفهان و در حوضه آبریز 
زاینده رود مزید علت شده و مشــکالتى را به وجود آورده 

است.
وى با تکذیــب آمــار اعــالم شــده از تعداد چــاه هاى 
شــهردارى اصفهان، اعالم مى کند:  شــهردارى اصفهان 
در حــدود 170 چاه دارد کــه پروانه هاى همه آنها توســط

 آب منطقه اى اصفهان کنترل و لیست بندى شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان 
گفت: کارخانه روغن نباتى «ناز» تقریباً فعالیتى ندارد و 

همچنان پیگیر تعطیلى کامل این واحد هستیم.
مهران شــنتیایى اظهار داشــت: اعتراضات مردمى 
به دلیــل بوى نامطبوع ناشــى از فعالیــت کارخانه، 
تشکیل پرونده  قضائى را در پى داشت و به مرور زمان 
با هماهنگــى عوامل کارخانه میــزان حجم فعالیت 

کاهش یافت.
وى تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده قضائى، این 

واحد ملزم به کاهش فعالیت شد و در این راستا، به مرور 
زمان بخشى از دستگاه ها را به کارخانه  گلبهار واقع در 

10 کیلومترى شهرستان میمه منتقل کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان 
با بیان اینکه بخش روغن کشى، دودکشى و تصفیه  
این کارخانه به طور کامل تعطیل شده است، افزود: تنها 
بخش مختصر باقیمانده در کارخانه روغن نباتى ناز، 
بخش صمغ گیرى و رنگ برى است که بر روى روغن 
گیاهى که از کارخانه گلبهار بــه این کارخانه منتقل 
مى شود، انجام شده و مجدداً براى بسته بندى و تصفیه 

به کارخانه گلبهار حمل مى شود.
وى تأکید کرد: مشکل اصلى این کارخانه بوى نامطبوع 
بود، به این دلیل که مردم ساکن اطراف کارخانه ابراز 
نارضایتى داشتند. همچنان این مقدار فعالیت نیز مورد 
رضایت ما نیســت و از طریق بخش حقوقى در حال 
پیگیرى هستیم تا این کارخانه به طور کامل به همان 
کارخانه گلبهار که از زیرمجموعه هاى این واحد است 

منتقل شود.

ستون بناهاى تاریخى اصفهان به لرزه افتاده است

فرونشست زمین؛ بحرانى خاموش در کمین اصفهان

هشدار کارشناسان 
درباره فرونشست 

زمین در حالى 
داده مى شود که 
بى توجهى به آن 
از سوى مسئوالن 

در ماه گذشته 
سبب فرو ریختن 
تعدادى از خانه ها 
در شهر دامنه از 
توابع شهرستان 

فریدونشهر و آواره 
شدن شمارى از 

مردم شد

مسابقات فوتسال کارگران استان اصفهان (جام رمضان)
با قهرمانى تیم هسا به پایان رسید.

مسابقات فوتســال قهرمانى کارگران استان اصفهان 
جام رمضان که از تاریخ ششــم خردادماه در ورزشگاه 
کارگران قدس اصفهان آغاز شده بود روز پنج شنبه مورخ 
پانزدهم تیرماه با پیروزى  تیم فوتسال کارگران صنایع 

هواپیماسازى ایران (هسا)به پایان رسید.
به گزارش روابــط عمومى هیئــت و اداره امور ورزش 
کارگران اســتان اصفهــان، این دوره از مســابقات با 
شرکت 20 تیم آغاز شــد و در پایان، 54 بازى تیم هاى

ذوب آهن و هســا رقابت فینال وبنیاد مسکن و عقیق 
نقش جهان براى کســب مقام ســوم این مسابقات با 

یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم بنیاد مســکن در پایان یک رقابت زیبا توانســت با 
نتیجه یک بر صفرعقیق نقش جهان را شکست دهد و 

مقام سوم مسابقات را از آن خود نماید.
در مسابقه فینال تیم هاى قدرتمند ذوب آهن و هسا در 
مقابل یکدیگر قرار گرفتند که نتیجه تساوى 3 بر 3  در 

پایان وقت قانونى مسابقه به دست آمد.
در نهایت تیم هسا توانست در ضربات پنالتى ذوب آهن 
اصفهان را شکســت دهد و مقام قهرمانى این دوره از 

مسابقات را کسب کند.
در پایــان مســابقه و در حضور جناب شــیرانى رئیس 
هیئــت و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان، 
مهندس پرنده مدیــر امور فرهنگــى و اجتماعى، تیغ 
ســاز مدیر تعاون، سلطانى رئیس حراســت، زمانى فر

 رئیس روابــط عمومــى اداره کل تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان، قادرى معاون منابع انسانى 
و حراســت ذوب آهن اصفهان، مهنــدس بهمن مدیر 
خدمات اجتماعى ذوب آهن اصفهــان، مجید کالهى 
معاونت منابع انســانى شــرکت صنایع هواپیماسازى
 ایران (هســا)، تابش مدیر پشتیبانى شــرکت صنایع 
هواپیماســازى ایــران (هســا)، مســئولین ورزش 
کارخانجات و جمع زیادى از دوستداران و عالقه مندان 
ورزش از تیــم هــاى هســا، ذوب آهــن اصفهــان
 و بنیاد مســکن بــه عنوان مقــام هاى اول تا ســوم 
مسابقات و تیم فوتسال شــرکت عقیق نقش جهان به 
عنوان تیم اخــالق با اهداى جوایــز،کاپ ولوح، تقدیر 

به عمل آمد.

هسا، قهرمان فوتسال کارگران استان شد

مسئوالن شهر میمه راهى تهران شــدند تا باز هم 
مشکالت بیمارستان این شــهر را به گوش شنواى 

وزیر برسانند. 
مرتضى اسفندى رئیس شوراى اسالمى شهر میمه 
گفت : به دنبال عدم سرویس دهى مناسب به بیماران 
و اعتراضات مردمى از عملکرد بیمارستان و همچنین 
به دلیل موقعیت خاص قرارگیرى این منطقه در مسیر 
جاده ترانزیت شــمال به جنوب (بــا روزانه بیش از 

70هزار تردد)که عالوه بر مراجعه مردم بخش میمه ، 
بخشى از اهالى شهرستان کاشان نیز از خدمات بهره 
مند مى شوند، با ارسال نامه اى به نماینده شهرستان 
در مجلس شوراى اسالمى، خواســتار ارائه راه حل 
اساسى براى مشکالت شــدیم و پس از تالش هاى 
فراوان نماینده پر تالش جناب آقاى حاجى دلیگانى، 
به اتفاق شهردار، اعضاى شورا و همچنین منتخبان 
شــوراى پنجم راهى دیدار با دکتر هاشــمى وزیر 

بهداشت شدیم.
وى افزود: پس از ارائه گــزارش از وضع نا مطلوب 
بیمارستان، وزیر بهداشت با صبر و حوصله به گزارش 
گوش فرا داد و سپس دســتور تهیه گزارش مکتوب 

توسط بازرسان استانى را صادر کرد.
هاشمى همچنین قول مســاعد داد تا کمتر از یک ماه 
آینده از این بیمارستان شخصاً بازدید کند  تا اقدامات 
بعدى در راستاى بهبود کیفیت بیمارستان انجام شود. 

 وزیر بهداشت از 
بیمارستان میمه 
بازدید مى کند

تالش ها براى انتقال کامل 
کارخانه روغن نباتى «ناز» ادامه دارد
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13هزار حامى جدید طرح 
اکرام ایتام و محسنین

حامیان نیکوکارحمایـت 14 هـزار و 851 فرزند یتیم 
ومحسنین را دراستان اصفهان به عهده گرفتند.

معاون توسعه مشارکت هاى مردمى اداره کل کمیته 
امداد اسـتان اصفهان گفت: در خرداد امسال 13 هزار 
و 209 حامى نیکوکار براى کمک بـه فرزندان یتیم و 

محسنین جذب شده است.
عبد الـرزاق میرزایى افزود: پنج هـزار و 145 حامى در 
قالب طرح اکـرام ایتام حمایت مالى پنـج هزار و 555 
یتیم و هشت هزارو 456 حامى  و 9هزار و 296 فرزند 

محسنین را در خرداد برعهده گرفتند.
وى گفت: این تعداد حامى جدید در طرح اکرام ایتام و 
فرزندان محسـنین بیش از 12 میلیارد و 808 میلیون 

ریال کمک کرده اند.

برگزارى تور عکاسى
در شاهین شهر

تور عکاسى از باشگاه سوارکارى رخش به سرپرستى 
حسین زنبورى و همکارى رسانه مجازى شاهین شهر 
نیوز در تاریخ نهم تیرماه سال جارى برگزار شد، هدف 
از برگزارى این تور عکاسـى، دور هم بودن عکاسـان 
شاهین شهرى و یادگیرى از تجربیات یکدیگر و هدف 
از انتخاب این مکان جهت عکاسى، خالقیت در نگاه 

عکاس بوده است.
عکاسـان حاضـر در ایـن تـور 15 عـکاس آماتـور و 
حرفه اى بودند که به سه اثر برتر از طرف ممومارکت 
هدیـه اهـدا شـد. باشـگاه سـوارکارى رخـش 
شاهین شهر نرسیده به پلیس راه شاهین شهر- تهران 

واقع شده است.

8 تئاتر از 8 استان در 
نصف جهان

مدیر خانـه تئاتر حـوزه هنرى اسـتان اصفهان گفت: 
جشـنواره تئاتر سـوره منطقه 3 با حضور اسـتان هاى 
اصفهـان، خوزسـتان، کهگیلویـه و بویراحمـد، 
مرکـزى، قـم، هرمـزگان و مازنـدران در اصفهـان 
برگـزار خواهـد شد.رسـول هنرمنـد اظهارداشـت: 
جشـنواره تئاتـر سـوره منطقـه3 از 24 تـا 26 تیرماه 
در دو سـالن کوچـک و بـزرگ تـاالر هنـر اصفهـان 
برگـزار خواهـد شـد. در ایـن جشـنواره دو تئاتـر 
«بى درزمـان» و «پیرمـرد، بقچه، دوچرخـه» به اجرا 

در مى آیند.
وى افـزود: از خوزسـتان تئاتر «نـون، واو، الف، میم» 
و از کهگیلویه و بویراحمد تئاتر «سـنگ ها به سـتون 

ایستاده اند» به روى صحنه مى روند.
مدیر خانه تئاتـر حوزه هنرى اسـتان اصفهـان ادامه 
داد: استان قم در این جشـنواره با نمایش «هفت بچه 
یهودى» و اسـتان مرکزى با نمایش «رنج قالى» و از 
اسـتان هرمزگان با نمایش «چادرى بـراى نجیمه» 

حضور خواهند داشت.

هدایت تحصیلى دانش آموزان 
اصفهانى به پایه دهم

هـزار   61 تحصیلـى  هدایـت  طـرح  رویکـرد 
دانش آمـوز اصفهانـى به پایـه دهم آگاهى بخشـى 
بـه دانـش آمـوزان و خانـواده هـا بـراى شناسـایى 
استعدادهاو عالئق خود و امکانات آموزش و پرورش 

است.
رحیـم محمـدى معـاون متوسـطه دوم اداره کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان گفـت: 
درایـن طـرح بـراى پیشـگیرى از مشـکالت 
پارسـال ظرفیـت هـاى رشـته هـا و مـدارس

 به چند برابر رسیده و براى هر دانش آموز چند اولویت 
در نظر گرفته شده است.

رحیم محمدى افزود: در استان اصفهان تا پایان مرداد 
بیش از 61 هزار دانش آموز در طرح هدایت تحصیلى 

انتخاب رشته مى کنند.
وى هـدف طـرح هدایـت تحصیلـى را ترویـج 
آموزش هاى فنـى و حرفه اى و کار و دانش دانسـت 
و گفـت: پارسـال میانگیـن ورود به رشـته هاى فنى

 و حرفـه اى این اسـتان 42 درصـد بود کـه باالتر از 
میانگین کشورى است.

خبر

قائم مقام معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه هیچ پرستار بیکارى در اصفهان وجود ندارد، مگر تمایل 
به کار نداشته باشد، گفت: آموزش بیمارستانى وجود ندارد، 
آموزش دانشگاهى است و البته یکى از عرصه هاى آموزش 

پرستارى بیمارستان است.
علیرضا ایرج پــور با بیان اینکه آموزش بیمارســتانى براى 
پرســتاران وجود ندارد، اظهار داشت: تمام آموزش ها تحت 
نظر دانشکده هاى پرســتارى مامایى بوده و شایعاتى که در 
برخى گروه هاى مجازى نشر داده شده، فقط جامعه پرستارى 
را ملتهب کرده است، چراکه اساساً بیمارستان ها واجد شرایط 
پذیرش دانشجو نیستند.وى تصریح کرد: دانشجویان پزشکى 

حدوداً از سال چهار و دانشجویان پرستارى نیز از ترم دوم به 
بعد وارد آموزش بالینى مى شوند، اما بیمارستان متولى آموزش 
آنها نیست. به ویژه در رشته پرستارى چون دانش آموختگان، 
عرصه هاى خدمت در خارج از بیمارستان را نیز دارند.قائم  مقام 
معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درباره ظرفیت 
پذیرش دانشجوى پرســتارى بیان کرد: ظرفیت پذیرش 
دانشکده هاى پرستارى تابع بسیارى از عوامل است که یکى از 
آنها بیمارستان است.وى افزود: ساالنه هفت هزار نفر ظرفیت 
پذیرش دانشــجوى پرســتارى وجود دارد که در حدود 83 
دانشکده پرستارى دانشگاه هاى علوم پزشکى و 100 واحد 

از دانشگاه آزاد اسالمى پذیرفته مى شوند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
با تکذیب خبــر توزیع و فروش گوشــت قرمز چینى در 
بازار اصفهان گفت: تاکنون گوشت قرمز چینى در بازار 
مشاهده نشــده و در صورت مشــاهده اگر مهر تأییدیه 
دامپزشکى نداشته باشــد با فروشــندگان آن برخورد 
مى شود.عبدالرضا آقاجانى کردآبادى افزود: در حال حاضر 
گوشت قرمز از ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان وارد 
مى شود که گوشت هاى وارد شده کیلویى 29 هزار و 500 
تومان به فروشندگان و 31 هزار تومان هم به خریداران 
فروخته مى شــود که هنوز این گوشت هاى وارد شده در 

بازار توزیع نشده است.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا با فروشندگان گوشت 
چینى برخورد مى شود؟چنین پاسخ داد: مسلماً گوشتى که 
وارد بازار مى شود باید تحت نظر دامپزشکى، بهداشت و 
بازرگانى باشــد اما اکنون تنها گوشت هندى صنعتى و 
برزیلى در بازار است ولى گوشــت چینى در بازار وجود 

ندارد.
وى با اشاره به کمبود گوشت قرمز در بازار اصفهان گفت: 
در سال هاى گذشــته ماه هاى تیر و مرداد زمان فراوانى 
گوشت قرمز در بازار بود و این در حالى است که امسال 
برعکس شده و گوشت گوســفند در این فصل از سال با 

افزایش قیمت و کمبود مواجه است.

تکذیب فروش
 گوشت چینى 

هیچ پرستار بیکارى 
در استان وجود ندارد

اسـتاندار خوزسـتان از آغـاز مذاکـرات احـداث راه آهن 
اهواز-اصفهـان در هفتـه آینـده خبـر داد و گفـت: این 
امر یکـى از اولویت هاى مهم و اساسـى در صنایع ریلى 

کشور است.
غالمرضـا شـریعتى یـادآور شـد: مى تـوان بـا داشـتن 
هماهنگـى و هم افزایى الزم و سـرعت دادن به اصالح 
زیرسـاخت ها با کمترین هزینه در ایجـاد رقابت پذیرى 
و توسـعه فنـاورى روز توسـعه کشـور و اسـتان را 

رقم زد.
وى ادامـه داد هـر چـه در داشـتن فنـاورى در صنعـت 
حمل ونقل پیش قدم باشـیم در ایجاد اشـتغال و توسعه 
تجارت با کشـورهاى همسـایه موفق تـر خواهیم بود و 
مى توانیـم کاالهاى تولیدى کشـور را از طریـق بندرها 
اسـتان صادر کنیـم و ایـن کار مسـتلزم تالش بیشـتر 

مسئوالن و مدیران مربوطه در این امر است.
وى تصریح کـرد: از هفته آینـده مذاکراتـى در رابطه با 
احداث راه آهن اهواز – اصفهان را داریم و پیگیرى هاى 

الزم را انجام مى دهیم. 
شریعتى افزود: با توجه به ظرفیت هاى موجود در برنامه 
ششـم توسـعه، مى توانیـم عقب ماندگى زیرسـاخت ها 
را جبـران کنیـم و با توجـه به تـالش دولـت در جبران 

کمبودهامى توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

کل  اداره  پیشـگیرى  و  فرهنگـى  معـاون 
رشـد  نـرخ  گفـت:  اسـتان  اصفهـان  بهزیسـتى 
0 درصـد یعنـى  /97 جمعیـت در اسـتان حـدود 
کمتر از یک درصد است که باید براى اصالح آن تدابیر 

مناسب و مبتنى بر واقعیت اتخاذ  شود.
مجتبى ناجى اظهارداشـت: با بررسـى هاى انجام شده 
در سـال گذشـته فقدان روابط اجتماعى، فقـدان رابطه 
عاطفـى و پرخاشـگرى از اصلى تریـن عوامـل طالق 

زوج ها بوده است.
وى با بیان اینکه تمایل به زاد و ولد کم است در حالى 
که توسـعه پایـدار مبتنى بـر تقویت انگیـزه پذیرش 
نقش مادرى است، اظهارداشـت: در سال 1368 نرخ 
رشد جمعیت در اسـتان اصفهان در حدود 4 درصد بوده 

است.
معـاون فرهنگـى و پیشـگیرى اداره کل بهزیسـتى 
اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکـه متوسـط بعـد خانوار 
در اسـتان اصفهـان 3/4 نفـر و این میزان درکشـور 
3/6 نفر اسـت، بیان کرد: متوسـط سـن ازدواج در 
اسـتان اصفهـان در جمعیـت بانوان 24/5 سـال

 و در جمعیت مردان حدود 29/5 تا30 سال است 
که گرایش به تحصیالت عالى و بیکارى از جمله 

علل آن است.

شـهردار نجف آبـاد گفت: بـا توجه به سـاخت 
بنـگاه میـوه و تـره بـار جدیـد نجـف آبـاد و 
جابـه جایـى مجموعـه فعلـى درکنـار انتقـال 
سـازمان اتوبوسرانى به سـاختمان جدید حمل 
و نقل، عمـًال نزدیک به 90 درصد مسـیر قطار 
حومه اى نجف آباد به اصفهان آزادسازى شده 
و تنهـا بخش هایـى از آن در برخى شـهرهاى 

واقع در مسیر معطل آزادسازى است.
مسـعود منتظرى با اشـاره به انجام بسیارى از 
مراحل مطالعـات اولیه و اخذ مجـوزات قانونى 
این پروژه با بـرآورد اولیه هـزار و 200 میلیارد 
تومان بیان داشـت: رسـیدن این کار بزرگ به 
مرحلـه تأیید نهایى مسـیر و آزادسـازى بخش 
قابل توجهى از حریم مورد نیاز، در تصور برخى 
نمى گنجیـد ولى شـخصًا بـه عملیاتى شـدن 
چنیـن طـرح بزرگـى بـه عنـوان عاملـى مهم 

جانبـه  همـه  شـکوفایى  در 
شهرسـتان نجـف آبـاد، 

امیدوار هستم.
وى همچنیـن بـا اشـاره 
بـه  اختصـاص 120 لیتـر 

در ثانیـه از پسـاب تصفیـه 
خانه فاضالب نجـف آباد به 
فضاى سـبز شـهرى براى 
بازه زمانى 30 سـاله بیان 

داشـت: «در شـرایط 
سـخت  بسـیار 

ى  د قتصـا ا
کنونـى، انجـام 

ارزش  بـه  کارى 
تقریبى 120 میلیارد 
تومان براى بسیارى 

غیـر قابـل تصور اسـت 
ولـى توانسـتیم یکى از 
زیرسـاخت هاى شهر 

را به ثمر برسانیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از 
37 اداره دولتى مبلغ شش میلیارد و 660 میلیون 

تومان مطالبه پرداخت نشده دارد.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى اظهار 
داشت:  بیشترین این ُمطالبات از ادارات آموزش و 
پرورش، ورزش و جوانان، برق، راه و شهرسازى، 
شهردارى، فرهنگ و ارشاد اســالمى و جهاد 
کشــاورزى و در مجموع از 37 دستگاه از سال 
1392 تاکنون است. وى به طرح آرامش بهارى 
اشاره کرد و گفت: ســتاد مرکزى این طرح در 
اداره کل اوقاف و امور خیریه قرار داشــت و 24 
اداره شهرســتان و 340 بقعــه متبرکه در این 
طرح حضور داشــتند؛ چهار میلیون و 820 هزار 
زائر در طرح آرامش بهارى شرکت کردند و یک 
میلیون و 218 هزار و 50 نفر اسکان یافتند. وى 
همچنین ادامه داد: در اجراى امینانه نیت واقفین 
12 اعزام به عتبات عالیات صورت گرفت. وى 
اظهارداشت:در ســه ماه اخیر363 سند گرفته و 
تعیین تکلیف شد که موقوفه محمد حسین خان 
هسه 134 هکتار وقف بر عتبات عالیات، روضه 

خوانى و خیرات و مبرات است. 
وى ادامه داد: در بقاع متبرکه سطح استان صد 
بقعه در حال ساخت اســت که 14 بقعه توسط 

خیرین تا پایان سال انجام مى شود. 

 اســتاندار اصفهان  گفت: روند اجرایى توافقنامه 
منظریه مطلوب اســت و در آینده نزدیک شاهد 
حل مشکالت مردم شهرك منظریه خمینى شهر 

خواهیم بود .
 رسول زرگر پور در بازدید سرزده از مراحل عمرانى 
در شهرك منظریه خمینى شهر در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: حدود سه ماه قبل توافقنامه منظریه 
به امضا رســید و با اجرایى شــدن این توافقنامه 
اختالفات ما بین شــهردارى بــا اداره کل راه و 

شهرسازى بعد از دو دهه رفع شد.
وى با اشــاره به اینکه  کلنگ عملیات اجرایى و 
عملیات عمرانى  این شــهر پس از 25 ســال به 
زمین زده شد ادامه داد:  طبق وعده اى که به اهالى 
شــهرك منظریه داده بودم پیگیر حل مشکالت 

شهرك منظریه  هستم .
 زرگر پور افزود:  خوشبختانه مشکالت عمرانى و 
خدماتى اعم زیرسازى، جدولگذارى ، آسفالت معابر 
اصلى و فرعى  این شهرك به عنوان یک مطالبه 
 بحق مردمى  توسط شهردارى خمینى شهر به مرور 

در حال رفع شدن است .
 استاندار اصفهان بابیان اینکه در دو دهه گذشته 
خدمات عمرانى، رفاهى و تفریحى و...  شــهرك 
منظریه در بالتکلیفى قرار داشت ادامه داد: بازدید 
امروز باهدف نظارت بیشتر بر روند عملیات اجرایى  

و وعده داده شده به مردم انجام شد.
وى بابیان اشاره به اینکه در ســه ماه گذشته در 
بیش از 13 هزار متر جدولگذارى و زیرسازى معابر 
شهرك منظریه انجام شده است گفت: در حدود 20 

هزار متر از معابر این شهرك آماده آسفالت است .
 اســتاندار اصفهان تصریح کرد:بوســتان بزرگ 
شهروند شهرك منظریه در حال تکمیل و استفاده 
عمومى اســت، باهمت شــهردارى  و مسئولین 
شهرستان خمینى شهر هرچه ســریع تر شرایط 
عمرانى و خدمات شهرك منظریه در شأن اهالى 
تبدیل مى شــود و کمبودهاى گذشــته جبران 

خواهد شد .
 وى در انتها گفت: از تالش هاى شهردار،مجموعه 
شهردارى، شوراى شــهر و مسئولین شهرستان 
خمینى شــهر براى خدمات انجام شــده و حل 
مشکالت مردم و اجرایى شــدن این توافقنامه  

تقدیر و تشکر مى کنم .

نرخ رشد جمعیت
 در استان  کمتر از
 یک درصد است

 آغاز مذاکره براى 
ساخت راه آهن
 اهواز-اصفهان

آزادسازى 90درصد مسیر قطار 
شهرى نجف آباد به اصفهان

مطالبه 6/5 میلیاردى اوقاف
 از ادارات دولتى

 مراحل عملیات اجرایى و 
عمرانى توافقنامه منظریه 

مطلوب است

امروز(20 تیرماه) رضا 
صادقى بــه اصفهان مى آیــد تا با 
اجراى کنسرت در تاالر رودکى ملک شهر 
تجدید دیدارى با طرفدارانش در اصفهان داشته 
باشد. این اجرا در دو ســانس 18و30دقیقه و 21 و 
قیمت بلیت آن بســته به صندلى از 50 تا 65 هزار 
تومان متفاوت اســت.عالقه مندان به این خواننده 
پاپ مى توانند براى حضور در کنسرت وى از سایت

 melliconcert.com بلیت تهیه کنند.

امروز؛ رضا صادقى
در اصفهان 

امروز(20 تیرم
صادقى بــه اصفهان مى آی
اجراى کنسرت در تاالر رودکى مل
تجدید دیدارى با طرفدارانش در اصفها
8باشد. این اجرا در دو ســانس 18و30دقیقه
تا 50 قیمت بلیت آن بســته به صندلى از
تومان متفاوت اســت.عالقه مندان به این
پاپ مى توانند براى حضور در کنسرت وى
melliconcert.com بلیت تهیه کنند

در اصفهان

مدیرعامل شــرکت آبفاى استان اصفهان، برون رفت 
از بحران کم آبى اصفهان را مستلزم راه اندازى سامانه 
دوم آبرسانى اصفهان بزرگ دانست و گفت: هنگامى 
که این سامانه دوم آبرسانى در مدار بهره بردارى قرار 
گرفت، مى توان امیدوار به تأمین پایدار آب شرب مردم 

اصفهان در تمام فصول بود.
هاشم امینى با اشــاره به اینکه باید تالش جهادگونه 
براى کاهش تبعات بحران کم آبى در دستور کار قرار 
گیرد، اظهار داشت: این مهم تنها با وحدت رویه میان 
بخش هاى مختلف شــرکت اعم از فنى مهندســى،

 بهره بردارى، مشترکین و ... میسر مى شود.
وى فعالیت گروه مروجین مصرف بهینه آب را بســیار 
مؤثر برشمرد و خاطرنشان کرد: اعضاى گروه مروجین 
باید بدانند که وظیفه مهمى را بــر عهده دارند و باید با 
مهارت هاى ارتباطى اقشار مختلف جامعه را ترغیب به 

مصرف صحیح آب نمایند.
مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان افزود: گروه 
مروجین باید دقت خود را در کشف نصب پمپ غیرمجاز 
بر روى شبکه آب به کار گیرند تا توزیع عادالنه آب به 

قوت ادامه یابد.
وى اعالم کرد: مشــترکین پرمصرفى که به هر نوعى 
اقدام به مصرف بى رویه آب مى کنند و به تذکرات گروه 
مروجین توجهى نمى کنند و در شیوه مصرف آب تغییر 
رویه به خرج نمى دهند قطعًا در مراحل بعدى مطابق با 

قانون با آنها برخورد مى شود.
امینى، برون رفــت از بحران کم آبــى در اصفهان را 
مستلزم راه اندازى سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ 

دانست و بیان داشت:مدیران استان اصفهان هنگامى 
که ســامانه دوم آبرســانى در مدار بهره بردارى قرار 
مى گیرد مى توانند امیدوار باشند که در تمام فصول به 

صورت پایدار آب شرب مردم را تأمین کنند اما با وجود 
این، آبفاى اســتان اصفهان به رغم محدودیت هاى 
شدیدى که در امر آبرسانى داشته توانسته بر مشکالت 

و چالش ها غلبه و آب شرب مردم را در تمام روزهاى 
سال تأمین کند.

وى فعالیت هاى خانه فرهنگ آب را در فصل تابستان 

حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: هم اکنون استان 
اصفهان تنها استانى در کشور است که خانه فرهنگ 
آب در آن تأسیس شده بنابراین باید در فصل تابستان 
فعالیت هاى خانه فرهنگ متنوع تر و گســترده تر از 
فصول دیگر سال باشد و با تمام توان و امکانات در صدد 

ترویج مصرف بهینه آب میان مردم باشد.
به گزارش ایمنا؛ هم اکنون 80 تا 85 درصد مشترکین 
شهرهاى بزرگ اصفهان بیشترین بهره برداران از طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ هستند این در حالى است که 
در سال جارى به منظور تأمین آب شرب 93 شهر و 56 
روســتا با کمبود 2/7مترمکعب در ثانیه مواجه هستیم 
بنابراین باید منابع موجود را به خوبى مدیریت، توزیع 
و مصرف کرد تا در امر خدمات رســانى به مردم خللى 

وارد نشود.

تأکید مدیر عامل آبفا بر راه اندازى سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ

تنها راهکار برون رفت از بحران کم آبى 

برون رفت از 
بحران کم آبى در اصفهان 

مستلزم راه اندازى سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان بزرگ است و 

مدیران استان اصفهان هنگامى که 
سامانه دوم آبرسانى در مدار 

بهره بردارى قرار مى گیرد مى توانند 
امیدوار باشند که در تمام فصول

به صورت پایدار 
مى توانند آب شرب 
مردم را تأمین کنند
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نمى گنجیـد ولى شـخصا بـه عملیاتى شـدن 
چنیـن طـرح بزرگـى بـه عنـوان عاملـى مهم 

جانبـه همـه  شـکوفایى در 
نجـف آبـاد، شهرسـتان

امیدوار هستم.
وى همچنیـن بـا اشـاره 
بـه  اختصـاص120 لیتـر 

در ثانیـه از پسـاب تصفیـه 
خانه فاضالب نجـف آباد به 
ىراى فضاى سـبز شـهرى ب
بازه زمانى 30 سـاله بیان 

داشـت: «در شـرایط 
سـخت  بسـیار 

ى د قتصـا ا
کنونـى، انجـام 

ارزش  بـه  کارى 
تقریبى 120 میلیارد 
تومان براى بسیارى 

غیـر قابـل تصور اسـت 
ولـى توانسـتیم یکى از
رشهر زیرسـاخت هاى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیات/ هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000348 مورخ 1396/03/27 آقاى مصطفى کریمى 
به شماره شناسنامه 1148 کدملى 1286748526 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 8 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 86/82 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1 فرعى از 5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023000349 مورخ 1396/03/27 آقاى محسن کریمى 
به شماره شناسنامه 152 کد ملى 1286711118 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 16 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 86/82 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1 فرعى از 5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر راى شــماره 139660302023000351 مورخ 1396/03/27 خانم ندا فخار به 
شماره شناسنامه 4184 کدملى 0072971282 صادره از تهران فرزند حیدرعلى نسبت به 3 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 86/82 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1 فرعى از 5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 4- برابر راى شماره 139660302023000352 مورخ 1396/03/27 خانم فاطمه حسین پور 
اصفهانى به شماره شناسنامه 558 کدملى 1285346262 صادره از اصفهان فرزند نصراله نسبت 
به 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 86/82  مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 5233- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیــف 5- برابــر راى شــماره 139660302023000353 مــورخ 1396/03/27 آقاى ولى 
اله رضــوى به شــماره شناســنامه 156 کد ملــى 5129607619 صــادره از دهاقــان فرزند 
حجت اله نســبت بــه 42 ســهم مشــاع از 72 ســهم ششــدانگ یک بــاب ســاختمان به 
مســاحت ششــدانگ 86/82 مترمربع مفــروزى از پالك شــماره 1 فرعــى از 5233- اصلى 
واقــع در بخش 4 ثبــت اصفهان کــه در ازاى مالکیت مشــاعى اولیــه محرز گردیده اســت. 
بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/4/4 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/4/20 

م الف: 10215 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/150
مزایده

شماره آگهى: 139603902141000011 شماره پرونده: 139504002141000055 آگهى مزایده 
اموال غیرمنقول(اســناد رهنى) آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9500168 تمامت ششدانگ 
ششــدانگ پالك 406/28342 بخش 16 ثبت اصفهان در ص 73 دفتر 727 ذیل ثبت شــماره 
164739 بنام آقاى داود ده رگه فرزند على سابقه ثبت و سند بوده که وى طبق سند انتقال قطعى 
شماره 103625-92/8/30 دفترخانه 104 شاهین شــهر به آقاى کامران حیدرى گرم دره فرزند 
حبیب اله به ش ش 1879 صادره از شهرکرد به شماره ملى 4621604041 منتقل نموده که سند 
مالکیت به شماره606503 د91 صادر و تسلیم گردیده و سپس تمامى مورد ثبت طى سند شماره 
106258 مورخ 93/4/24 دفترخانه 104 شاهین شــهر در رهن بانک صادرات شاهین شهر قرار 
گرفته. حدود یک واحد تجارى قطعه یک به مساحت 56/66 مترمربع واقع در طبقه همکف بدین 
شرح مى باشد: شماال به طول 5/95 متر درب و دیواریست به معبر مجاور شرقا در دو قسمت به طول 
هاى 2/92 متر و 4/87 اول و دوم درب و دیواریست اول به فضاى معبر مجاور دوم به معبر مجاور 
جنوبا در سه قسمت که دوم شرقى است به طول هاى 6/03 متر و 1/62 متر و 1/97 متر اول تا سوم 
دیواریست اول و دوم به راه پله مشاعى و آسانسور و سوم به سرویس بهداشتى غربا به طول 8/57 
متر دیواریست به ملک 15977 فرعى مى باشد دوم حدود پارکینگ قطعه یک به مساحت 10/56 
مترمربع واقع در طبقه همکف شماال به طول 2/20 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى شرقا به 
طول 4/80 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى جنوبا به طول 2/20 متر خط فرضى به محوطه 
مشاعى غربا به طول 4/80 متر خط فرضى اســت به محوطه مشاعى محدود مى گردد و تا مورخ 
95/6/7 سابقه دیگرى در دفتر امالك و سیستم جامع مشهود نمى باشد. آدرس ملک: عبارت است 
از یک واحد تجارى مغازه با مســاحت 56/66 مترمربع که در طبقه همکف مجتمع تجارى ادارى 
موسو توحید قرار گرفته داراى موقعیت دو نبش بوده و در حال حاضر به عنوان سوپرمارکت در دست 
بهره بردارى مى باشد سازه این ملک از نوع بتونى با سقف تیرچه بلوك نماى بیرونى آن سنگى و 
پوشش دیوارهاى داخلى سنگ و سرامیک و کف سازى از نوع سرامیکى است و پوشش سقف این 
مغازه از نوع سقف کاذب تایل گچى بوده و اضالع شرقى و شمالى آن از جنس شیشه سکوریت بوده 
با درب کرکره برقى. در گوشه این مغازه یک باب آبدارخانه با پوشش بدنه و کف سازى سرامیک 
و کابینت هاى MDF وجود دارد سیستم گرمایش و سرمایش این ملک از نوع اسپیلت است این 
مغازه داراى انشعابات آب و برق بوده ولى فاقد اشتراك  گاز است این مغازه داراى یک باب پارکینگ 
در طبقه همکف مجتمع توحید مى باشد با احتساب قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
در زمان مبادرت به کارشناســى مبلغ 5214000000 ریال ارزیابى و تقویم مى گردد و بنابر اعالم 
بستانکار داراى بیمه مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 1396/5/30 واحد اجراى اسناد 
رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
5,214,000,000 ریال(پنج میلیارد و دویست و چهارده میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 96/4/20 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکو ل مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى 
معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حساب  اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 10617 سلطانیان مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /4/382
مزایده

شماره آگهى: 139603902141000010 شماره پرونده: 139504002141000054 آگهى مزایده 
امول غیرمنقول (اســناد رهنى) آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9500166 تمامت ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 406/29766 واقع در بخش 16 ثبت اصفهــان در ص 76 دفتر 727 امالك 
ذیل ثبت 164741 بنام داود ده رگه فرزند على سابقه ثبت و سند داشته که سند مالکیت به شماره 
752779 الف 90 صادر گردیده که طى سند انتقال قطعى 97955-91/5/7 دفترخانه 104 شاهین 
شــهر به آقاى کامران حیدرى گرم دره فرزند حبیب اله به ش ش 1879 صادره از شهرکرد انتقال 
قطعى یافته است که سند تک برگى به شماره 000037-پ900 صادر شده و طى سند رهنى شماره 
106260-93/4/23 دفترخانه 104 شاهین شهر به نفع بانک صادرات شعبه شاهین شهر در رهن 
بانک قرار گرفته است حدود آن عبارت اســت از: شماال در هفت قسمت که قسمت هاى چهارم و 
ششم غربى است به طول هاى 2/20 متر و 21/ متر و 1/28 متر و 17/ متر و 4/34 متر و 15/ متر و 
65/متر اول ودوم دیواریست سوم درب و دیواریست چهارم و پنجم دیواریست ششم دیوار و پنجره 
است و هفتم دیواریست پیشرفتگى اول تا ششم به راه پله مشاعى و آسانسور هفتم به فضاى معبر 
مجاور شــرقا در دو قســمت به طولهاى 6/40 متر و 1/35 متر اول دیوار و پنجره است به صورت 
پیشرفتگى به فضاى خیابان دوم نیم دیوار جلوى بالکن اول و دوم به فضاى معبر مجاور جنوبا در 
پنج قسمت که قسمت چهارم غربى است به طولهاى 65/متر و 37/متر و 4/87 متر و 1/37 متر و 
2/76 متر اول دیواریست پیشــرفتگى دوم نیم دیوار جلوى بالکن سوم دیوار و پنجره است چهارم 
دیواریست پنجم دیوار و پنجره است اول به فضاى معبر مجاور دوم تا پنجم به فضاى حیاط مشاعى 
غربا به طول 5/95 متر دیواریست به فضاى ملک 15977 فرعى. حدود پارکینگ غیرمسقف قطعه 
5 تفکیکى به مساحت 11/04 متر واقع در همکف شماال به طول 4/80 متر خط فرضى به محوطه 
مشاعى است شرقا به طول 2/30 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى جنوبا به طول 4/80 متر 
خط فرضى است به محوطه مشاعى غربا به طول 2/30 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است 
حقوق ارتفاقى له و علیه طبقه قانون تملک آپارتمان هاست و تا مورخ 95/6/13 سابقه دیگرى در 
دفتر امالك و سیستم جامع مشهود نیست. آدرس ملک: شاهین شهر خیابان دهخدا نبش فرعى 
7 غربى 4 غربى سابق ساختمان توحید طبقه چهارم واحد شماره 8 مى باشد. طبق نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى: ملک مورد ارزیابى عبارت است از یک دستگاه آپارتمان با کاربرى خدماتى دفتر 
کار که در طبقه چهارم سمت جنوب ساختمان تجارى خدماتى توحید قرار گرفته این واحد با مساحت 
61/17 مترمربع داراى 2 اتاق کار سالن انتظار آبدارخانه سرویس بهداشتى و نیز یک قطعه پارکینگ 
است سازه این ملک از نوع بتونى با سقف تیرچه بلوك نماى بیرونى سنگى پوشش دیوارهاى داخلى 
ترکیب سنگ کاغذ دیوارى و رنگ بوده و کف ســازى از نوع سرامیکى بوده سقف ها کناف کارى 
شده و اتاق ها داراى کمدMDF مى باشــند آبدارخانه داراى پوشش بدنه و کف از نوع سرامیک 
مى باشد و کابینت هاى آن MDF است دربهاى داخلى چوبى و پنجره هاى آهنى و درب ورودى 
از نوع چوبى با حفاظ فلزى آکارئونى مى باشد سیستم گرمایش این واحد از نوع گرمایش مرکزى یا 
رادیاتور بوده و سیستم سرمایش آن کولر گازى است این ملک داراى انشعابات آب و گاز مشترك 
و برق مستقل مى باشد و بنابر اعالم بستانکار داراى بیمه مى باشد، که به مبلغ 1,553,000,000 
ریال(یک میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون ریال) ارزیابى شده است که از ساعت 9 الى 12 روز 
دوشنبه مورخ 96/5/16 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ (یک میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 

مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 96/4/20 درج 
و منتشــر مى گردد و در ص ورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکــو ل مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و 
ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب  اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 10616 

سلطانیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/4/383
مزایده

شماره آگهى: 139603902141000012 شماره پرونده: 139504002141000056 آگهى مزایده 
اموال غیرمنقول(اســناد رهنى) آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى 9500169 ششدانگ واحد 
خدماتى پالك ثبتى شماره 406/28348 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 46 دفتر 727 ذیل 
ثبت شماره 162721 بنام آقاى داود ده رگه فرزند على سابقه ثبت و سند بوده که طبق سند انتقال 
قطعى شماره 100318-91/11/18 دفترخانه 104 شاهین شهر به آقاى کامران حیدرى گرم دره 
فرزند حبیب اله به ش ش 1879 صادره از شهرکرد به شماره ملى 4621604041 منتقل گردیده و 
سند مالکیت به شماره 173464 الف 91 صادر و تسلیم گردیده است. حدود آن عبارت است از: شماال 
در هفت قسمت که قسمت چهارم و ششم غربى است به طول هاى 2/2 متر و 0/21 متر و 1/28 
متر و 0/17 متر و 4/34 متر و 15/متر و 65/متر اول و دوم دیواریست سوم درب و دیواریست چهارم 
دیواریست و پنجم دیواریست ششم دیوار و پنجره است هفتم دیواریست پیشرفتگى اول تا ششم 
به راه پله و آسانسور مشــاعى هفتم به فضاى معبر مجاور شرقا به طول هاى 6/4 متر و 1/35 متر 
اول دیوار و  پنجره به صورت پیشرفتگى و نیم دیوار جلوى بالکن اول و دوم به فضاى معبر مجاور 
جنوبا در پنج قسمت که چهارم غربى است به طولهاى 65/ متر و 37/ متر و 4/87 متر و 1/37 متر 
اول دیواریست پیشرفتگى دوم نیم دیوار جنوبى بالکن سوم دیوار و پنجره است چهارم دیواریست 
پنجم دیوار و پنجره است اول به فضاى حیاط مشاعى غربا به طول 5/95 متر دیواریست به فضاى 
ملک 15977 فرعى دوم حدود پارکینگ قطعه 3 به مســاحت 10/08 مترمربع واقع در همکف به 
شرح ذیل مى باشد: شماال به طول 2/10 متر خط فرضى اســت به محوطه مشاعى، به پارکینگ 
قطعه دو شرقا به طول 4/8 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى به پارکینگ قطعه 4 جنوبا به 
طول 2/10 متر خط فرضى است به حیاط مشاعى غربا در دو قسمت به طول هاى 71/متر و 4/09 
متر اول و دوم خط فرضى است اول به حیاط مشاعى دوم به محوطه پارکینگ حقوق ارتفاقى له و 
علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاســت و حق العبور از پارکینگ قطعه 5 براى مورد ثبت گواهى 
میگردد و تا مورخ 95/6/11 سابقه دیگرى در دفتر امالك مشهود نیست. آدرس ملک: شاهین شهر 
خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى( 4غربى سابق) ساختمان توحید(5 طبقه 8 واحدى) طبقه سوم 
واحد سمت جنوب شماره 6 مى باشد. طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى: یک دستگاه آپارتمان 
با کاربرى خدماتى(دفتر کار) که در طبقه سوم مجتمع تجارى ادارى موسوم توحید قرار گرفته این 
واحد با مساحت 61/17 مترمربع داراى دو اتاق کار سالن انتظار آبدارخانه سرویس بهداشتى و نیز 
یک قطعه پارکینگ است سازه این ملک از نوع بتونى با سقف تیرچه بلوك نماى بیرونى آن سنگى 
پوشش دیوارهاى داخلى ترکیب سنگ کاغذ دیوارى و رنگ بوده و کف سازى آن از نوع سرامیک 
است سقف ها کناف کارى شده و اتاق هاى داراى کمد MDF است آبدارخانه داراى پوشش بدنه 
و کف از نوع سرامیک بوده و کابینت هاى آن MDF است. دربهاى داخلى چوبى پنجره ها آهنى و 
درب ورودى آن از نوع حفاظ فلزى آکاردئونى مى باشد سیستم گرمایش این واحد از نوع گرمایش 
مرکزى با رادیاتور بوده و سیستم سرمایش آن کولر گازى است این ملک داراى انشعابات آب و گاز 
مشترك و برق مستقل بوده لذا با توجه به موارد پیش گفته تحقیق و بررسى به عمل آمده موقعیت 
محل قدمت و نوع کاربرى ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه ارزش ششدانگ 
پالك ثبتى 406/28348 با احتساب قدرالسهم از عرصه و سایر مشــاعات و مشترکات در زمان 
مبادرت به کارشناسى مبلغ 1627500000 ریال ارزیابى و تقویم میگردد بنابر اعالم بستانکار داراى 
بیمه مى باشد، که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 96/6/13 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 
واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ 1,627,500,000 
ریال (یک میلیارد و ششصد و ب یست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 96/4/20 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکو ل مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى 
معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حساب  اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 10613 سلطانیان مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /4/384
حصر وراثت

 احسان طریقتى داراى شناسنامه شماره 3-1240003859به شرح دادخواست به کالسه 1213/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على طریقتى 
به شناسنامه 2 در تاریخ 96/3/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: سه پسر و دو دختر و همسر به شــرح ذیل: 1- محمدصادق طریقتى به 
ش 2856992-127 فرزنــد متوفــى. 2- ایمان طریقتــى بــه ش 2-199423-127 فرزند 
متوفى. 3- احســان طریقتــى بــه ش 3-003859-124 فرزنــد متوفى. 4- الهــام طریقتى 
بــه ش 3-006047-127 فرزند متوفــى. 5- اعظم طریقتــى بــه ش 17420 فرزند متوفى. 
6- ناهیده على انارکى به ش  2 همســر متوفى. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را یــک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد و یا وصیتنامــه از متوفى نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 11435 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/509
 حصر وراثت

حجت چراغى فراموشجانى داراى شناسنامه شماره 2272 به شرح دادخواست به کالسه 1228/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منور حیدرى 
به شناسنامه 883 در تاریخ 96/2/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: دو پسر و چهار دختر به شرح ذیل: 1- حجت چراغى فراموشجانى به ش 
2272 فرزند. 2- على چراغى فراموشجانى به ش 6798 فرزند. 3- بیتا چراغى فراموشجانى به ش 
1229 فرزند. 4- شهال چراغى فراموشجانى به ش 359 فرزند. 5- مریم چراغى فراموشجانى به 
ش 2037 فرزند. 6- لیال چراغى فراموشجانى به ش 6318 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

11436 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/510
 حصر وراثت

 زهرا مؤمنى داراى شناسنامه شــماره 62 به شرح دادخواست به کالســه 1231/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على عادل پور به شناسنامه 
72 در تاریخ 96/3/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: دو پسر، دو دختر، همسر و مادر به شرح ذیل: 1- مجتبى عادل پور به ش 127-269666-9 
فرزند متوفى. 2- محمد عادل پور به ش 2233197-127 فرزند متوفى. 3- اعظم عادل پور دهنوى 
به ش 1001 فرزند متوفى. 4- مریم عادل پور دهنوى به ش 268 فرزند متوفى. 5- زهرا مؤمنى 
به ش 62 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11439 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/511
 حصر وراثت

سیدسعید سجادیان داراى شناسنامه شماره 1602 به شرح دادخواست به کالسه 1239/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیداسداله سجادیان 
به شناسنامه 1091 در تاریخ 92/5/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: چهار پسر، یک دختر، همسر به شرح ذیل: 1- سیدسعید سجادیان به 
ش 1602 فرزند متوفى. 2- سیدمحسن سجادیان به ش 6825 فرزند متوفى. 3- حسین سجادیان 
به ش 709 فرزند متوفى. 4- سیدرضا سجادیان به ش 107 فرزند متوفى. 5- سیده مینا سجادیان 
به ش 936 فرزند متوفى. 6- اقدس اقابابائى به ش 4948 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 11440 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/512
 حصر وراثت

حسن موسوى داراى شناسنامه شماره 1051 به شرح دادخواست به کالسه 1241/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى موسوى به 
شناسنامه 11179 در تاریخ 96/3/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: چهار پســر، یک دختر، همسر به شرح ذیل: 1- حسن موسوى به ش 
1051 فرزند متوفى. 2- محمدحسین موسوى به ش 288 فرزند متوفى. 3- عباس موسوى به ش 
1429 فرزند متوفى. 4- علیرضا موسوى به ش 818 فرزند متوفى. 5- بتول موسوى به ش 1259 
فرزند متوفى. 6- زینت خانم اسالمیان اصفهانى به ش 44 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 11441 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/513
 حصر وراثت

صدیقه پروانیان داراى شناسنامه شــماره 48251 به شرح دادخواست به کالسه 1134/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل پروانیان به 
شناســنامه 708 در تاریخ 95/10/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: یک پسر، چهار دختر، همسر به شرح ذیل: 1- محسن پروانیان به ش 
48252 فرزند متوفى. 2- مهین پروانیان به ش 40531 فرزند متوفى. 3- صدیقه پروانیان به ش 
48251 فرزند متوفى. 4- زهرا پروانیان بــه ش 284 فرزند متوفى. 5- مریم پروانیان به ش 173 
فرزند متوفى. 6- فاطمه دانش مطلق به ش 597 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 11443 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/514
 حصر وراثت

روح اله حبیبى داراى شناسنامه شــماره 301 به شرح دادخواست به کالسه 1188/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا باباصفرى رنانى به 
شناسنامه74 در تاریخ 96/3/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: چهار پسر، دو دختر به شــرح ذیل: 1- عبداله حبیبى جونى به ش 13254 فرزند 
متوفى. 2- نصراله حبیبى جونى به ش 1192 فرزند متوفى. 3- روح اله حبیبى جونى به ش 301 
فرزند متوفى. 4- محمد حبیبى جونى به ش 17987 فرزنــد متوفى. 5- خدیجه حبیبى جونى به 
ش 3479 فرزند متوفى. 6- لیال حبیبى جونى به ش 2168 فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 11444 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/515
حصر وراثت

 میــالد حمزه ئــى با وکالــت آقاى والــى فــر داراى شناســنامه شــماره 4002-0275157 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 1168/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــى حصر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محســن حمز ئــى به شناســنامه 
3162 در تاریــخ 96/3/3 اقامتــگاه دائمــى خــود را بــدرود زندگــى گفتــه، ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 4 فرزند و همســر و مــادر به نــام ذیــل: 1- میالد 
حمزه ئــى ش ش 0275157-4002 ، 2- على حمزه ئــى ش ش 4391407-127 (فرزندان)، 
3- الهام حمــزه ئــى ش ش 40203482000 ،  4- حدیثه حمزه ئــى ش ش 127-4809274 
(فرزندان)، 5- خوشقدم نعیمى ش ش 4270 همسر متوفى، 6- فاطمه غفارى ش ش 1110 مادر 
متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 11445 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/4/516
حصر وراثت

نقى حق مهرى داراى شناسنامه شماره 432 به شرح دادخواست به کالسه 1158/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آغابیگم نیک نفس مهر 
به شناسنامه 251 در تاریخ 96/2/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 6 فرزند به نام ذیل: 1- حســین حق مهرى ش ش 64147  فرزند. 
2- مرتضى خلیل مهر ش ش 66408 فرزند. 3- حسن حق مهرى ش ش 1055 فرزند. 4- رسول 
حق مهرى ش ش 160 فرزند. 5- نقى حق مهــرى ش ش 432 فرزند. 6- اکرم حق مهرى ش 
ش 1100 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11447 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/517
حصر وراثت

علیرضا جبار زارع داراى شناسنامه شماره 44803 به شرح دادخواست به کال سه 1173/96 ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین جبار زارع 
به شناسنامه 170 در تاریخ 95/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 6 فرزند به نام ذیل: 1- احمدجبار زارع ش ش 1278 فرزند. 2- محمود 
جبار زارع ش ش 743 فرزند. 3- علیرضا جبــار زارع ش ش 44803 فرزند. 4- محبوبه جبار زارع 
ش ش 50541 فرزند. 5- فاطمه جبار زارع ش ش 1035 فرزند. 6- عصمت جبار زارع ش ش 19 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 11448 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/4/518
 حصر وراثت

شــهربانو محبى دهنوى داراى شناسنامه شماره 113 به شــرح دادخواست به کالسه 1088/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى 
محبى دهنوى به شناســنامه 1228 در تاریخ 90/8/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه صالحى دهنوى ش ش 65 همسر متوفى. 
2- شهربانو محبى دهنوى ش ش 113 فرزند متوفى. 3- زهرا محبى دهنوى ش ش 106 فرزند 
متوفى. 4- لیال محبى دهنوى ش ش 19 فرزند متوفــى. 5- خدیجه محبى دهنوى ش ش 38 
فرزند متوفى. 6- معصومه محبى دهنوى ش ش 90 فرزند متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 11450 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/519
حصر وراثت

محسن طالبى حبیب آبادى داراى شناسنامه شماره 1243 به شرح دادخواست به کالسه 1182/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن طالبى 
حبیب آبادى به شناسنامه 114 در تاریخ 95/10/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: سه پسر، دو دختر، همسر به شرح ذیل: 1- مجتبى طالبى به 
ش 1470 فرزند متوفى، 2- محسن طالبى حبیب آبادى به ش 1243 فرزند متوفى، 3- امیر مسعود 
طالبى حبیب آبادى به ش 41523 فرزند متوفى، 4- فخرى طالبى حبیب آبادى به ش 61043 دختر 
متوفى، 5- خدیجه طالبى حبیب آبادى به ش 46 دختر متوفى، 6- قدسیه کثیرى حبیب آبادى به 
ش 1374 همسر متوفى،  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11452 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/520
حصر وراثت

زهرا کیانى ابرى داراى شناسنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه 1200/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى کیانى ابرى به 
شناسنامه 919 در تاریخ 85/11/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- حسینعلى کیانى ابرى ش ش 303 فرزند، 2- قدیرعلى کیانى ابرى ش 
ش 345 فرزند، 3- صدیقه کیانى اب رى ش ش 8 فرزند، 4- فاطمه کیانى ابرى ش ش 1020 فرزند، 
5- زهرا کیانى ابرى ش ش 4 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11415 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/521
حصر وراثت

طوبى کتیرائى داراى شناسنامه شماره 42346 به شرح دادخواســت به کالسه 1207/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا عظیم 
زاده ثانى به شناســنامه 603 در تاریخ 96/3/5 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پسر، سه دختر، همسر به شرح ذیل: 1- محمودرضا 
عظیم زاده ثانى به ش 58036 فرزند متوفــى، 2- مژگان عظیم زاده ثانى بــه ش 2083 فرزند 
متوفى، 3- مریــم عظیم زاده ثانى بــه ش 52969 فرزنــد متوفى، 4- مهناز عظیــم زاده ثانى 
به ش 6-050149-127 فرزند متوفى،  5- طوبى کتیرائى به ش 42346 همسر متوفى. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 11416 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/522

حصر وراثت
رسول عکاف زاده سوارى داراى شناسنامه شماره1279 به شرح دادخواست به کالسه 1211/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد عکاف 
زاده سوارى به شناسنامه136 در تاریخ 95/11/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر، دو دختر و همسر به شرح ذیل: 1- علیرضا عکاف 
زاده سوارى به ش 863 فرزند متوفى، 2- رسول عکاف زاده سوارى به ش 1279 فرزند متوفى، 
3- زهره عکاف زاده به ش 60131 فرزند متوفى، 4- عصمت نساج پور به ش 1108 همسر متوفى، 
5- زهرا عکاف زاده به ش 4518 فرزند متوفى.  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:11417 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/523
حصر وراثت

 محمدعلى امیریان داراى شناسنامه شماره 2074 به شــرح دادخواست به کالسه 1210 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عزت اله امیریان 
به شناســنامه 1 در تاریخ 96/1/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: دو پســر و دو دختر، همسر به شرح ذیل: 1- على اکبر امیریان به ش 
418 فرزند متوفى، 2- محمدعلى امیریان به ش 2074 فرزند متوفــى، 3- زهرا امیریان به ش 
90 فرزند متوفى، 4- اکرم امیریان به ش 540 فرزند متوفى، 5- فاطمه باقرى به ش 304 همسر 
متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را 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 شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.  م الف: 11418 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/4/524
حصر وراثت

 احمدرضا صادقى قوام آبادى داراى شناســنامه شــماره 1229 به شــرح دادخواست به کالسه 
1218/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت 
صادقى قوام آبادى به شناسنامه129 در تاریخ96/3/19  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 5 فرزند به نام ذیل: 1- احمدرضا صادقى قوام آبادى 
ش ش 1229 فرزند، 2- رضا صادقى قوام آبادى ش ش 374 فرزنــد، 3- علیرضا صادقى قوام 
آبادى ش ش 122 فرزند، 4- فردوس صادقى قوام آبادى ش ش 10 فرزند، 5- سیما صادقى ش 
ش 1183 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.  م الف: 11419 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/525
حصر وراثت

میثم کهنگى با وکالت مریم کریمى داراى شناسنامه شماره 8397 به شرح دادخواست به کالسه 
1201/96  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشاء 
اله کهنگى به شناسنامه 665 در تاریخ 91/8/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: سه پسر و یک دختر، همسر به شرح ذیل: 1- میثم کهنگى 
به ش 8397 فرزند متوفى، 2- مسلم کهنگى به ش 40261 فرزند متوفى، 3- محمد کهنگى به 
ش 3275 فرزند متوفى، 4- فاطمه کهنگى به ش 3274 فرزند متوفى، 5- زهرا یکتائیان به ش 
197 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.  م الف: 11420 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/526
حصر وراثت

شماره: 1220/96 سید محمود امام جمعه به عنوان ذینفع داراى از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میمنت امامى جمعه به شناسنامه 25385 در تاریخ 
92/3/25  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
5 فرزند به نام ذیل: 1- على اکبر انباز ش ش 1748 فرزند، 2- على اصغر امامى پویا ش ش 1350 
فرزند، 3- افســانه انباز ش ش 3476 فرزند، 4- پروانه جالیرى ش ش 2175 فرزند، 5- فرزانه 
جالیرى ش ش 1357 ، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.  م الف: 11421 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/4/527
حصر وراثت

 زهره پوریاى ولى داراى شناســنامه شماره 1063 به شرح دادخواســت به کالسه 1237/96 از 
این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا پوریاى 
ولى به شناســنامه 341 در تاریخ 96/2/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: یک پسر و ســه دختر، همسر به شــرح ذیل: 1- احمدرضا 
پوریاى ولى بــه ش 1075 فرزند متوفى، 2- زهــره پوریاى ولى بــه ش 1063 فرزند متوفى، 
3- زهرا پوریاى ولى به شــماره 1930 فرزنــد متوفى، 4- منصوره پوریــاى ولى به ش 1644 
فرزند متوفى، 5- طاهره مردیها به ش 615 همســر متوفى،  اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:11422 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/528
حصر وراثت

 مژگان رضائى نیا داراى شناسنامه شماره 2413 به شرح دادخواست به کالسه 1242/96  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین چرخ انداز به 
شناسنامه1055  در تاریخ 96/3/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: دو پسر، دو دختر، همسر به شرح ذیل: 1- محمود رضا رضائى نیا به ش 
106 فرزند متوفى، 2- مهران رضائى نیا به ش 432 فرزنــد متوفى، 3- مژگان رضائى نیا به ش 
2413 فرزند متوفى، 4- محبوبه رضایى به ش 4-026578-127 فرزند متوفى، 5- سکینه کهن 
کار به ش 1578 همسر متوفى، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 11423 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهر ستان اصفهان/4/529
حصر وراثت

 احمد روحانى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 890 به شرح دادخواست به کالسه 1150/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین 
روحانى اصفهانى به شناسنامه 465 در تاریخ  95/12/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 4 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- احمد روحانى 
اصفهانى ش ش 890 فرزند، 2- محمدعلى روحانى اصفهانى ش ش 6865 فرزند متوفى، 3- لیال 
روحانى اصفهانى ش ش 60519 فرزند متوفى، 4- زهرا روحانــى اصفهانى ش ش 103 فرزند 
متوفى، 5- ایران افیونى چیان ش ش 844 همسر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.  م الف: 

11424 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/530
حصر وراثت

زهرا فروغى ابرى داراى شناسنامه شماره 1801 به شرح دادخواست به کالسه1108/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا اتحادى ابرى 
به شناسنامه45 در تاریخ96/3/9  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: یک پسر، دو دختر، همسر، مادر به شــرح ذیل: 1- حامد اتحادى ابرى 
به ش 1-106098-127 فرزند متوفى، 2- فاطمه اتحادى ابرى به ش 2388573-127 فرزند 
متوفى، 3- هاجر اتحادى ابرى به ش 5-238856-127 فرزند متوفى، 4- زهرا فروغى ابرى به 
ش 1801 همسر متوفى، 5- ربا اتحادى به ش 372 مادر متوفى.  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

11426 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/532
حصر وراثت

علیرضا رئوفیان داراى شناســنامه شماره 527 به شــرح دادخواست به کالســه 1095/96 از 
این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن 
رئوفیان به شناســنامه 338 در تاریــخ 96/2/19 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 4 فرزنــد و یک عیال به نام ذیــل: 1- علیرضا 
رئوفیــان ش ش 527 فرزند، 2- محمــد رئوفیــان ش ش 169 فرزند، 3- مرضیــه رئوفیان 
ش ش 1403 فرزنــد، 4- معصومــه رئوفیــان ش ش 920 فرزنــد، 5- زهــرا طحانیان ش 
ش 1066 همســر متوفى و الغیر. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
یک مرتبــه آگهى مى نمایــد تا هر کســى اعتراضــى دارد و یــا وصیتنامه از متوفــى نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد.  

م الف: 11427 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/533
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 103/96/1333/26چون تحدید حدود ششدانگ پالك هاى شماره 459 و 478 و 479 
فرعى از 439 اصلى واقع در مزرعه جالش آباد گز بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده هاى 
ثبتی و سند انتقال به صورت زمین مزروعى و به نام زهرا زنگنه مدار فرزند خلیل و شرکا میباشد و  
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز شنبه 1396/5/14  ساعت 9 
صبح در محل  شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 775 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر/4/562
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 4407 فرعى مجزى شده از پالك 1983 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام عصمت موسى 
الرضائى فرزند شکراله درجریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1396/06/02 ساعت 8 صبح درمحل شروع و به عمل خواهد آمد 
و درصورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مــى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف :5036  ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش 

مهردشت /4/585 
حصر وراثت

صغرى جوهرى هونجانى داراى شناسنامه شماره129 به شرح دادخواست به کالسه 1094/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس زمین 
 پرداز به شناســنامه103 در تاریخ 96/2/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 2 فرزند و همســر و پدر و مادر به نام ذیل: 1- اسماعیل زمین 
پرداز ش ش 3-456832-127 فرزند. 2- فاطمه زمیــن پرداز ش ش 0058642-119 فرزند. 
3- صغرى جوهرى هونجانى ش ش 129 همسر متوفى. 4- گل ناز خسرویان ش ش 26 مادر 
متوفى. 5- ابراهیم زمین پرداز هونجانى ش ش 1808 پدر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را 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 شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 11425 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/531
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/354445 خانم زینب کاظمى نورالدین وند فرزند غالمعباس باســتناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى  شده مدعى شدند که سند مالکیت 
شش دانگ پالك شماره 395/1655 واقع در قطعه فوالدشهر نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان 
بنام نامبرده ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب ســند انتقال شماره 127976 - 
1394/05/31 دفترخانه 39 فوالدشــهر دفترخانه به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد 

شد.م الف:5037 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 4/606
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افزایش 500 هزار تنى تولید 
مرغ  در سال جارى

معاون وزیر جهاد کشـاورزى گفـت: در حال حاضر 
دو میلیـون و 100 هـزار تـن گوشـت سـفید در 
مرغـدارى هـاى کشـور تولیـد مـى شـود کـه طى

 برنامه ریزى هاى انجام شده انتظار داریم در حدود 
500 هزار تن افزایش تولیـد در واحدهاى مرغدارى 

گوشتى در کشور داشته باشیم.
بـه گفته رکنـى، بـراى اقتصادى کـردن تولیـد نیاز 
اسـت به فعال کردن زنجیـره تولید توجـه ویژه اى

 شود. 

رشد
بدهى بانک هاى خصوصى

در حالى در پایان سال گذشته مجموع بدهى بانک ها 
و موسسات اعتبارى به بانک مرکزى با رشد در حدود 
20 درصدى همراه بود،در این بین بدهى بانک هاى 
تجارى و تخصصى برخـالف دوره هاى قبل ریزش 
13 درصدى داشـت، اما در سـوى مقابل این بدهى 
بانک هاى خصوصى اسـت که بیـش از 200 درصد 

افزایش یافته است.
اضافـه برداشـت بانک هـا از بانـک مرکـزى براى 
تامیـن نقدینگـى خود که بـراى اهـداف مختلف به 
ویژه تسـهیالت دهـى و تامیـن هزینه تسـهیالت 
تکلیفـى اتفـاق مى افتـد عاملـى شـده براى رشـد 
معمـول بدهـى بانک ها بـه بانـک مرکـزى، اما در 
دوره هـاى مختلـف ایـن رونـد رشـد اغلـب دچـار 
تغییراتـى شـده و در بیـن انـواع بانک هـا از جملـه 
بانک هاى تجارى، تخصصـى و خصوصى متفاوت

 است.
تازه تریـن گزارشـى کـه بانـک مرکـزى از خالصه 
دارایى هـا و بدهى هـاى بانک هـا و موسسـات 
اعتبارى منتشـر کـرده نشـان مى دهد کـه مجموع 
بدهى آنهـا در پایان سـال 1395 با رشـدى بیش از 
19 درصد بـه 99 هزار و 600 میلیارد تومان رسـیده

 است.

بازپرداخت سپرده هاى
 ثامن الحجج ازامروز

بانـک پارسـیان اعـالم کـرد بازپرداخـت وجـوه 
سـپرده گذاران تعاونى اعتبار ثامن الحجج تا سـقف 
مبلـغ یـک میلیـارد ریـال، از 20 تیرماه(امروز)آغاز 
خواهد شد. بانک پارسیان با انتشار اطالعیه اى اعالم 
کرد در اجراى دسـتور بانک مرکزى و پیرو اطالعیه 
آن بانک، به آگاهى سـپرده گـذاران تعاونـى اعتبار 
ثامن الحجج (در حال تسـویه) مى رساند همزمان با 
فرا رسـیدن موعد پرداخت وجوه «فرم درخواست» 
ارائه شده توسط بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، 
بازپرداخت وجوه فرم مزبور تا سقف مبلغ یک میلیارد 

ریال، از روز سه شنبه 20 تیرماه انجام خواهد شد.
 

گوشت با مهر دامپزشکى 
بخرید

معـاون سـازمان دامپزشـکى کشـور مـرگ پیرزن 
تهرانـى بـر اثـر بیمـارى تـب کریمـه کنگـو را رد 
و اعالم کـرد: هیـچ نگرانـى بابت مصرف گوشـت 
قرمز وجـود ندارد و مـردم فقـط باید مراقب باشـند 
که گوشـت قرمز مورد نیـاز خود را از مراکـز معتبر و 
با مهر تایید شده از سوى سـازمان دامپزشکى تهیه

 کنند.
کریم امیرى بـا تاکید بـر اینکه مردم گوشـت مورد 
نیـاز خـود را از عرضه کننـدگان مجـاز و بـا مهـر 
سـازمان دامپزشـکى تهیـه کننـد، ادامـه داد: یکى 
از عوامـل انتقال ایـن بیمارى کنـه اسـت و در این 
زمینه دامداران باید همیشـه به ویژه در فصول گرم 
مراقب واحدهاى دامپـرورى خود باشـند و به موقع 
و به انـدازه نسـبت بـه سمپاشـى فضـاى دامدارى 
اقـدام کنند تـا جمعیت کنه هـا قابل کنتـرل و رصد

 شود. 
وى تاکید کرد: مردم توجه کنند که گوشت مورد نیاز 
خود را از عرضه کنندگانى که گوشت عرضه شده آنها 
مورد تایید و ممهور به مهر سازمان دامپزشکى است، 

تهیه کنند. 

ویترین

رئیس اتاق اصناف از ارائه پیشــنهاد حذف ســهم بیمه 
کارفرمایان کارگاه هاى کوچک با کارگران کمتر از پنج 

نفر خبر داد.
على فاضلى با اشــاره به ایجاد صد هزار شغل در بخش 
اصناف در سال گذشته افزود: پیشنهاد حذف این سهم 
بیمه از سوى اتاق اصناف به تأمین اجتماعى ارائه و تأیید 
شده اســت که تا دو هفته آینده آیین نامه آن نهایى و از 

سوى وزیر کار اعالم خواهد شد.
وى با اشاره به ابالغ بسته حمایتى بنگاه هاى کوچک از 
سوى دولت با رقم باالتر از ده هزار میلیارد تومان گفت: 
براى اختصاص این وام کارگروهى با حضور وزیر صنعت، 

بانک مرکزى، سازمان مدیریت و اتاق اصناف مکلف به 
تدوین آیین نامه اجرایى این تسهیالت شده است که به 

زودى از سوى بانک مرکزى ابالغ خواهد شد.
فاضلى با اشاره به تکلیف شدن ایجاد حداقل 250 هزار 
شغل از سوى بخش خدمات اصناف در سال جارى افزود: 
با اجرایى شدن بسته حمایتى و حذف سهم بیمه، سهم 

تعیین شده براى ایجاد اشتغال محقق خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشــاره به بررسى مشکالت 
اصناف براى ایجاد شغل گفت : توسعه صادرات غیرنفتى 
در بخش اصناف نیز از دیگر مــوارد مورد نظر در بخش 

اصناف است.

مدیرکل توســعه اشــتغال وزارت کار از اجراى طرح 
کارورزى ویژه اشتغال فارغ التحصیالن از فردا خبرداد 
و گفت:تاکنون386هزار نفر در ســامانه کارورزى ثبت 

نام کرده اند که 68 هزار و600نفر واجد شرایط هستند.
عالءالدیــن ازوجى با بیــان اینکه فــاز اجرایى طرح 
کارورزى (ویژه اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاهى) 
از روز چهارشنبه آغاز مى شود، گفت: تاکنون 386 هزار 
نفر در ســامانه کارورزى ثبت نام کردند که البته سطح 

تحصیالت این افراد از ابتدایى تا دکترا را شامل  شود.
وى با تأکید بــر اینکه طــرح کارورزى صرفــًا براى 
اشــتغالزایى فارغ التحصیالن دانشگاهى از مقطع فوق 

دیپلم به باال را شــامل مى شــود، گفــت: از کل تعداد
 386 هزار نفرى که در سامانه ثبت نام کردند 68 هزار 
و 600 نفر داراى مدارك دانشگاهى هستند و مشمول 

طرح مى شوند.
مدیر کل سیاستگذارى بازار کار و توسعه اشتغال وزارت 
کار در خصوص میزان اســتقبال واحدهاى پذیرنده و 
کارفرمایان براى جذب واجدان شرایط طرح کارورزى 
گفت: واحدهاى اقتصادى متقاضى نیــروى کار فارغ 
التحصیل که تحت عنوان واحدهــاى پذیرنده عنوان 
مى شــوند از طــرف ادارات کل تعــاون و همچنیــن 

دستگاه هاى اجرایى استانى شناسایى مى شوند.

آغاز طرح اشتغال 
فارغ التحصیالن از فردا

حذف سهم بیمه کارفرمایان 
کارگاه هاى زیر 5 نفر 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى گفت: رشد مصرف 
برق بیشتر در کالنشــهرها و در اســتان هاى تهران، 
خوزستان، فارس، خراســان، اصفهان و آذربایجان رخ 

داده است.
هوشنگ فالحتیان با اشــاره به اینکه اوج مصرف برق 
در تابستان پارســال 52 هزار و 600 مگاوات بوده است 
و امســال پیک در 14 تیر 96 به حدود 55 هزار و 400 
مگاوات رســید، افزود: به این ترتیب رشد 7/3درصدى 
مصرف برق ثبت شد که رقم بى سابقه اى است گرچه 
برخى از این مصرف به دلیل افزایش گرما به خصوص در 

منطقه جنوب بوده است.
وى گفت: بخش دیگرى از رشد مصرف به خاطر تغییر 
الگوى مصرف و رشــد 12 درصــدى مصرف صنعت 
نسبت به پارسال بود که نشان از رشد و شکوفایى صنعت 

مى دهد.
فالحتیان تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند مسئوالن 
صنعت برق با اســتفاده از امکانات ظرفیت نیروگاهى 
کشور را در چهار سال اخیر هشت هزار مگاوات اضافه 
کردند اما اگر ساالنه رشد مصرف 7/3درصد باشد باید 
ساالنه 20 هزار میلیارد تومان ســرمایه گذارى جدید 

صورت گیرد که از عهده صنعت برق برنمى آید.
وى افزود: کل درآمد صنعت بــرق از فروش برق کمتر 

از 15 هزار میلیارد تومان اســت که ایــن میزان کفاف 
هزینه هاى جارى بــرق را نمى دهد و اگر قرار باشــد 
20 هزار میلیارد تومان دیگر براى ســرمایه گذارى به 
آن اضافه کنیم فشار بســیار زیادى به صنعت برق وارد 
مى شود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى تاکید کرد: 
این درحالى است که ساعت اوج بار مصرف برق در طول 
سال بین 200 تا 720 ساعت است یعنى اوج مصرف بار 

در دو ماه تیر و مرداد اتفاق مى افتد.
فالحتیان از مشترکان برق خواست با کاهش مصرف 10 
درصد برق در زمان پیک پایدارى شــبکه برق را تامین 

کنند تا شاهد اختالل و افت فشار برق نباشیم.

اصفهان در میان 6 استان مصرف کننده عمده برق

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از امکان استرداد اضافه پرداختى ثبت نام کنندگان خودروى 
پژو 2008 خبر داد.

محمود نوابى با اشاره به ایجاد حاشیه در موضوع پیش فروش خودروى پژو 2008 و دریافت 60 میلیون تومان از متقاضیان 
گفت : براى این خودرو قیمت تعیین نشده و این 60 میلیون تومان به عنوان 50 درصد قیمت خودرو نبوده است. وى گفت: به 
هرحال در پیش فروش هاى یکساله ، نوسانات نرخ ارز ، حامل هاى انرژى و مولفه هاى دیگر در قیمت نهایى موثر هستند.

معاون وزیر صنعت گفت : البته مدیر عامل ایران خودرو اعالم کرده که ثبت نام کنندگانى که در مراحل ابتدایى خودروى 
خود را دریافت میکنند قطعا قیمت خودرو برایشان زیر 100 میلیون تومان خواهد بود و میزان اضافه اى که در پیش فروش 
پرداخت کرده اند در سود مشارکت آنها محاسبه خواهد شد. نوابى اضافه کرد : تدبیر ویژه اى اندیشیده شده که ممکن است 
اعالم شود و اگر مصرف کنندگانى که دوست ندارند رقم اضافه پولشان نزد ایران خودرو بماند ، مى توانند 10 یا 15 میلیون 
تومانى را که اضافه پرداخت شده است ، پس بگیرند و در زمان تحویل خودرو ، بقیه قیمت را پرداخت کنند. رئیس سازمان 
حمایت تصریح کرد، خالف قانون جدى اتفاق نیفتاده است اما مى شد رقم پیش فروش را کاهش دهند و 40 میلیون تومان 

از مشترى گرفته شود و بقیه را در هنگام تحویل خودرو دریافت کنند.

پول هاى اضافه ثبت نام پژو را پس بگیرید

معاون وزیــر نفت گفــت: در حال حاضــر توجیــه اقتصادى 
پاالیشگاه ها پایین است، اما با امضاى قراردادهاى جدید نوسازى، 

سودآورى این پاالیشگاه ها افزایش مى یابد.
عباس کاظمــى درباره امضــاى قراردادهاى جدیــد در بخش 
باالدست و پایین دســت صنعت نفت، تاکید کرد: این قراردادها 

باعث توسعه بازار کسب و کار در کشور مى شود.
وى درباره امضاى قرارداد با شــرکت هاى بین المللى در بخش 
پاالیشــگاهى، گفت: قرارداد ســه میلیارد دالرى پاالیشــگاه 
آبادان در اسفند ماه ســال گذشته با شــرکت هاى چینى امضا 

شد.
 کاظمى ادامه داد: پاالیشگاه اصفهان نیز قرارداد تجارى به ارزش 
دومیلیارد دالر با دایلم کره جنوبى امضا کرده که البته هنوز نهایى 

نشده است.
مدیرعامل شرکت ملى پاالیش و پخش فراورده هاى نفتى درباره 
تعداد نهایى امضاى قرارداد در بخش پاالیشــى تا پایان امسال 
گفت: جدى ترین مورد، قرارداد پاالیشگاه اصفهان به ارزش2/2 

میلیارد دالر است و بقیه آنها در مرحله مذاکره قرار دارند.

تا پایان امسال محقق مى شود؛

امضاى قرارداد 
پاالیشگاه اصفهان 

به ارزش2/2 میلیارد دالر

بیکارى فارغ التحصیالن یکــى از معضالت اصلى در 
جامعه است که عمومًا پس از فراغت از تحصیل و آماده 
شدن براى ورود به عرصه کار و تولید با مشکالت جدى 
مواجه مى شوند. در شرایط فعلى بیکارى تقریبًا در تمام 
رشته هاى دانشگاهى حتى در مهندسى و پزشکى نیز 

وجود دارد.
 در دهه هاى گذشــته خانواده ها فرزندان خود را براى 
ادامه تحصیل در دانشگاه ها تشویق مى کردند چرا که 
تصور نمى کردند در آینده اى نه چندان دور، تحصیالت 
دانشگاهى به معضلى براى ورود جوانانشان به عرصه 

اجتماعى تبدیل شــود. در حال حاضر شــاهد داشتن 
مدرك دانشگاهى و بیکاران فارغ التحصیل هستیم.

آمارها حاکــى از این اســت که در جامعــه در حدود  
5/7میلیونى بیکار فارغ التحصیل داریم که بیشــترین 
بیکاران در رشته هاى مهندسى کامپیوتر،هنر، صنعت 
و فنــاورى، معمارى و ســاختمان، محیط زیســت، 

کشاورزى، جنگلدارى و شیالت هستند.
در حالى که بحران بیکارى گریبان گیر فارغ التحصیالن 
دانشگاهى است ودولت موفق به ایجاد رونقى در این 
زمینه نشده اســت. در حالى بازار کار با فارغ التحصیل 

دانشــگاهى گره کور خورده اســت که  بازار مشاغل 
ساده تقریبًا مشکل ندارد و حتى بسیارى از کارشناسان 
معتقدند در بســیارى از موارد رونق هــم دارد. معضل 
بیکارى در حال حاضر  متعلق به جمعیت میلیونى فارغ 

التحصیالن بیکار است.
عالء الدین ازوجى، مدیر کل سیاســتگذارى و توسعه 
اشــتغال وزارت تعاون درباره تعداد فارغ التحصیالن 
بیکار گفت: ســاالنه در حدود 700 تــا 800 هزار نفر 
دانش آموخته دانشگاهى متقاضى شغل هستند.در کنار 
این آمار 150 تا 200 هزار نفر غیر از فارغ التحصیالن 

دانشگاهى نیز به جمعیت بیکار کشور اضافه مى شود.
رحمت ا... رحمتى ،قائم مقام سازمان فنى و حرفه اى 
کشور نرخ رسمى بیکارى کشور طبق سازمان جهانى 
کار را  13درصد اعالم کرد و گفت: این در حالى است 
که نرخ بیکارى فارغ التحصیالن دانشگاهى در کشور 
20 درصد اســت و توسعه دانشــگاه ها بر اساس ارائه

 آموزش هاى مهارتى و کارآفرینى امکان پذیر است.
اما مطالعات نشــان مى دهد که درصد فارغ التحصیل 
بیکار در رشته هاى مختلف به شــرح زیر است:رشته 
مهندسى محیط زیســت با  49درصد بیکارى و علوم 

رایانه با 40 درصد بیکارى، هنــر 27درصد، معمارى 
و ســاختمان با 26درصد، فیزیک با 22درصد بیکارى، 
علوم زیستى با 22درصدبیکارى،کشاورزى 22درصد 
بیکارى، حقوق 22درصد بیکارى، حرفه هاى مهندسى 
با 21درصد بیکارى،علوم رفتارى و اجتماعى با 20درصد 
بیــکارى، بازرگانى وعلــوم ادارى 20درصد بیکارى، 
دامپزشکى 19درصد بیکارى، خدمات پزشکى 19درصد 
بیکارى و ریاضیــات و آمار با 18درصــد بیکارى نیز  
از رشــته هایى هســتند که بیکارى آنها نرخ باالیى

 است.

بیکارى در کدام 
رشته هاى دانشگاهى 

بیشتر است؟

5/7 میلیون فارغ التحصیل
 بیکار داریم 

 در چند ســال اخیر بازار خرید و فــروش خودرو با 
تنش هاى مختلفى روبه رو بود که همین امر باعث 
شد تا دیگر خودرو یک کاالى سرمایه اى نبوده و 
مردم فقط براى رفع نیاز خود اقدام به تهیه آن کنند. 
البته در این بازارى که بنــا به گفته فعاالن خودرو 
همچنان راکد بوده و رونقى در خرید و فروش ندارد 
برخى از شــرکت خارجى توانسته اند سهم زیادى 
از تقاضا را به خــود اختصاص داده و فروش خوبى 

داشته باشند.
از میان شرکت هاى
 خودروساز خارجى 
فعــال در بــازار 
ایــران بایــد از 
چینى ها یاد کرد 
کــه همچنــان 
عالقــه اى بــه 
ســازى  داخلى 
محصوالت خود 
نداشته و با نصب 
هــاى  آپشــن 
پــر زرق و برق  
هــر روز  میزان 

خریداران خــود افزایــش مى دهند. اما ســوال 
اینجاست چرا با وجود بى کیفیت بودن خودروهاى 
چینى عرضه شده در بازار همچنان  مردم به سمت 
خرید آنها مى روند و خــود را درگیر این خودروها 

مى کنند.
قاســمى یکى از فروشــندگان خودرو در همین 
ارتبــاط مى گویــد: مصــرف کننــده ایرانى به 
دنبال خودروهــاى جدید و ارزان اســت همین 

موضوع مورد توجــه چینى ها قــرار گرفته و آنها 
با اســتفاده از کــم کارى خودروســازان ایرانى 
ســعى در تولید محصول مطابق ذائقــه ایرانى ها

دارند.
وى با بیان اینکه چینى ها هر روز عالقه ایرانى ها را 
مورد بررسى قرار مى دهند، افزود: آنها در چند سال 
اخیر متوجه شــدند که ایرانى ها عالقه زیادى به 
خودروهاى شاسى بلند دارند به همین دلیل تنوع 
زیادى را در تولید 
خودروها  ایــن 
انجــام داده اند 
لبتــه فروش  و ا
خوبــى را هــم 

کسب کرده اند.
این فعــال بازار 
تصریــح کــرد: 
متأســفانه چینى 
بــه راحتــى در 
ایــران  بــازار 
مانور مــى دهند 
وحتــى قیمــت 
محصوالت خود 
را به صورت غیر منطقى افزایش داده اند به نحوى 
که هم اکنون قیمت برخى از محصوالت چینى در 

مقایسه با بازار بسیار گران تر است.
محمدى دیگر فروشــنده خودرو با اشاره به بازار 
نابسامان لوازم یدکى خودروهاى چینى مى گوید: در 
بازار لوازم یدکى معروف است که چینى ها بیشترین 
سود خود را نه از محل فروش خودرو بلکه از لوازم 

یدکى به دست مى آورند.

رویترز طى گزارشــى نوشت: شــرکت توتال به لطف 
حضور در بخش ایرانى میدان گازى مشــترك واقع در 
خلیج فارس، در آســتانه در اختیار گرفتن نقشــى مهم 
در توســعه ظرفیت تولید قطر از بزرگترین میدان گازى 

جهان قرار دارد.
پاتریک پویان، مدیر شرکت توتال در ماه جارى میالدى 
قراردادى را براى توســعه میدان گازى پارس جنوبى با 
ایران به امضا رساند و به اولین شرکت بزرگ غربى فعال 
در حوزه انرژى تبدیل شد که بعد از لغو تحریم ها به ایران 

بر مى گردد.
پویان در حالــى که مشــغول نهایى کــردن جزئیات 
این قــرارداد بود، مراقب بــود که قطر را نیز از دســت

 ندهد.
وى در این باره گفت: «البته که من بدون گفتن به قطر، 

به همان میدان در ایران نخواهم رفت.»
وى افزود: «بلوك ایرانى، جایى که ما قرار اســت در آن 
تولید کنیم، در کنار مرز قطر قرار دارد. زمانى که من به 
دوحه سفر کرده بودم، این مســئله را با مقامات قطرى 

مطرح کردم و آنها به ما گفتند: مشــکلى ندارد. ما شما 
را مى شناسیم.

یک منبع آگاه در بخش انرژى حاشــیه خلیج فارس در 
این باره گفت: «به دلیل مسائل سیاسى به وجود امده و 
همچنین قرارداد اخیر آنها در پارس جنوبى (ایران) قطر 

به توتال پس از امضاى قرارداد با ایران پاداش مى دهد.
حضور توتال در هر دو سوى میدان گازى مشترك بین 
ایران و قطــر همچنین مى تواند به کاهــش هزینه ها 
و صرفه جویى در قراردادهاى خدماتى این شــرکت و 
همچنین شناخت بهتر زمین شناسى میدان کمک کند، 
هرچند که پویان گفته هیــچ مکانیزمى براى هماهنگ 
ساختن  تولید گاز به صورت مشترك توسط این دو کشور 

وجود ندارد.
 ایــن موسســه همچنیــن گفتــه: «قطــر همچنین 
ممکــن اســت تمایل داشــته باشــد از طریــق این 
قرارداد نشــان دهد که به رغم اختالفــات دیپلماتیک 
با برخــى کشــورهاى منطقه همچنان بــراى تجارت

 باز است.»

پاداش به توتال براى امضاى قرارداد با ایرانبازار داغ خودروهاى بى کیفیت چینى
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به نعمت هاى بزرگ الهى که به هنگامه بعثت پیامبر اسالم (ص) 
بر آنان فرو ریخــت بنگرید، که چگونه اطاعــت آنان را با دین 
خود پیوند داد. و با دعوتش آنها را به وحدت رســاند! چگونه 
نعمت هاى الهــى بالهــاى کرامت خود را بــر آنان گســتراند، و 
جویبارهاى آسایش و رفاه برایشان روان ساخت! و تمام برکات 

موال على (ع)آیین حق، آنها را در برگرفت!

رابطه تحصیل و کاربخش اول: برنامه ریزي تحصیلی و شغلی

آنچه از هرم شغلی درك می کنیم 

بخش دوم: هدایت تحصیلى

قبولى هاى کنکوراستان اصفهان در سال 1395

ساختار ادامه تحصیل و اشتغال در جمهوري اسالمی ایران

تحصیــل و شــغل دو جنبه مهــم زندگی 
انسان اســت. ما ســال هاي بســیاري از 
بهترین ایــام زندگی خود را صرف کســب 
علم و آماده شــدن براي انجام یک شــغل 
می کنیم. براي اینکه از این سرمایه گذاري 

عمر بهترین نتیجــه را بدســت آوریم و به 
خواسته هاي خود برســیم ناگزیر از برنامه 
ریزي هستیم. زیرا در عصر ما مساله انتخاب 
تحصیلی و شــغل به علت پیشــرفت سریع 
دانش و تکنولوژي هر روز پیچیده تر می شود 

و اگر ما بر اســاس یک برنامه ریزي آگاهانه 
پیش نرویم ،ممکن اســت با صرف وقت و 
زحمت بیشتر به هدف خود برسیم و یا مرتکب 
خطا ها و یا اشتباهاتی بشویم که ما را از هدف 
بسیار دور کند و چه بسا هرگز به هدف نرسیم.

در عصر ما نمی توان منکر این واقعیت شد که کار یکی از مهمترین 
عوامل شکل گیري شــخصیت و هویت فرد اســت . نوع کار فرد، 
اطالعات زیــادي در مورد شــخصیت او به دیگران مــی دهد. از 
این رو تصمیم گیري هــاي تحصیلی و شــغلی از اهمیت خاصی 

بر خوردارند. 

کار فرد نه تنها جایگاه اجتماعی او را مشخص می کند، بلکه ارزش 
ها و رویه هاي اورا هم شــکل می دهد و بر نحــوه زندگی فردي 
او(ســاعات کار و بیکاري، اوقات فراغت،الگوي روابط اجتماعی و 
دوستان و حتی فرهنگ گفتاري و طرز لباس پوشیدن و حتی محل 
ســکونت) هم تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر فرد شاغل با شرایط 

فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی شغل خود انطباق می یابد. براي درك 
بهتر مطلب می توانید افراد مختلف در مشــاغل مختلف را مقایسه 
نمایید. به طور خالصه می توان گفت که شغل فرد نقش مهمی را 
در تعیین موقعیت اجتماعی،ارزش ها،عقاید و نحوه زندگی او بازي

 می کند.

جامعه نیاز بسیار  زیادي به نیروي کار ماهر و نیمه 
ماهر دارد و در این بخش فرصت هاي بسیار زیاد 
شغلی وجود دارد و در صورتی که افراد متناسب 
با عالقه و اســتعداد خویش در آن بخش ها قرار 
بگیرند به راحتی می توانند از شــغل مناسب با 
درآمد خوب بهره مند شوند اما جامعه نیاز بسیار 
کمتري به مهندسین و تکنسین ها دارد و در این 
بخش فرصت هاي شغلی  در مقایسه با نیروي کار 
ماهرکمتر است. به تعبیر دیگر چنانچه در جامعه 
افرادي با مهارت فنی بــاال (و نه صرفا اندوختن 
دانش و کسب مهارت سطحی)وجود داشته باشند 
به سرعت می توانند جذب بازار کار شده و دغدغه 

تامین معاش نداشته باشند.

   هدف نهایى از تحصیل ، ورود به بازار کار و اشتغال 
مى باشد . در برخى از شاخه هاى تحصیلى ، محتواى 
آموزشى  به گونه اى اســت  که دانش آموزان پس 
از فراغت از دوره دیپلم و بــدون نیاز به تحصیالت 
عالى  مــى توانند وارد بازار کار شــوند اما در برخى 
شاخه هاى دیگر ، ورود به بازار کار و اشتغال نیازمند 
ادامه تحصیل در دوره هاى آموزش عالى مى باشد 
. اگرچه مانعى براى ادامه تحصیل دانش آموزان در 

هیچ شاخه اي براى مقاطع باالتر وجود ندارد .     
چارت ذیل نشان دهنده ســاختار ادامه تحصیل و 
اشتغال در نظام آموزشــى جمهورى اسالمى ایران  

مى باشد .

 هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه

نظام آمــوزش و پــرورش "دوره دوم 
متوســطه"  داراى سه شاخه تحصیلى" 
نظرى"   " فنى و حرفه اى" و " کاردانش"  

به شرح ذیل مى باشد.
   الف) شاخه متوســطه نظرى ، مشتمل 
بر 4 رشــته" ریاضى فیزیک" ، " علوم 
تجربى"،" ادبیات و علوم انســانى" و" 

علوم و معارف اسالمى"  است که مدارس 
این مربوط به این شــاخه" دبیرستان"  

نامیده مى شوند.
     ب) شاخه متوســطه فنى و حرفه اى ، 
مشتمل بر 41 رشته اســت که مدارس 
مربوط به این شــاخه" هنرستان فنى و 

حرفه اى"  نامیده مى شوند.

     ج) شاخه متوسطه کاردانش ، مشتمل 
بر 153 رشته است که مدارس مربوط به 
این شاخه"هنرستان کاردانش" نامیده 

مى شوند . 
  یــادآورى: به دانش آموزان شــاغل به 
تحصیل در هنرســتان ها "هنرجو" مى 

گویند

با این که دانش آمــوزان پایه نهم براى 
ادامه تحصیل شــش انتخــاب دارند 
(رشــته هاى ریاضى، تجربى، انسانى، 
معــارف اســالمى، فنــى و حرفه اى، 
کاردانش) ولى بیشترشــان دست روى 
دو رشــته مى گذارند؛ اول تجربى و اگر 
نشد ریاضى ، بى آنکه بدانند مدت هاست 
فارغ التحصیالن دانشــگاهى ، ترجیح 
داده اند قید رشــته دانشــگاهى خود را 

بزنند و دنبال شغلى دیگر با آینده اى بهتر
 بروند.

مطابق آمارهاي وزارت آموزش و پرورش ؛ 
هم اکنون از مجموع دانش آموزان پســر 
و دختر پایه هاى دوم و ســوم متوسطه 
نظرى در 32 استان کشور،46 درصد در 
رشــته تجربى ، 17,17 درصد در رشته 
ریاضى و 36,29 درصد در رشته انسانى و 
معارف تحصیل مى کنند، که بخوبى تورم 

دانش آموز در رشــته تجربى را  مى توان 
درك کرد.

طبق آمار هاي سازمان سنجش آموزش 
کشور، از کل دانش آموزان رشته تجربی 
فقــط 36,1 درصد موفق بــه قبولی در 
دانشگاه ها می شوند و در مقطع آموزش 
عالی تحصیل مى کنند که باز هم رشــته 
تجربى کمترین پذیرش را در دانشگاه ها

 دارد.

تعریف هدایت تحصیلى
هدایت تحصیلى عبارت اســت. فراینــد ارائه ى خدمات 

راهنمایى و مشاوره به دانش آموران.
عالیــق،  توانابى هــا و ویژگیهاى شــخصیتى خویش، 
شاخه ها و رشته هاى تحصیلى، حرف و مشاغل مورد نیار 

جامعه را بشناسند و
بر اساس آن، به صورت آگاهانه شاخه و رشته ى تحصیلى 

مناسب خود را انتخاب کنند.
اهداف هدایت تحصیلى

شناسایى و شناساندن استعداد، توانایى، عالقه و ویژگیهاى 
شخصیتى دانش آموزان. 

کمک به انتخاب آگاهانه رشته ى تحصیلى و مسیر آینده 
ى شغلى و حرفه اى دانش آموزان. 

کمک به هدایت متوازن دانش آموزان به شاخه ها و رشته 
هاى تحصیلى، براساسى سیاست هاى توسعه اى کشور.

 مالك هاى هدایت تحصیلى براساس ماده ى 
3 آیین نامه ى هدایت تحصیلى به شــرح زیر 

مى باشد : 
1-نظــر دانــش آمــوز (10 امتیاز) : مشــاور 
مدرســه در طــول دوره ى متوســطه ى اول، پــس از 
انجام مداخالت فرآینــدى ( آموزش رســمى و فعالیت 
هاى مشــاوره اى ) به منظور کســب شایســتگى هاى 
الزم براى انتخاب شــاخه و رشــته تحصیلى، به دانش 

آموزان، آگاهــى الزم را ارائــه داده و هر یــک از دانش 
آموزان در پایه ى نهم، مى بایســت نســبت به تکمیل

 نمون برگ مربوط، تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.
 2- عملکرد تحصیلى ( 35 امتیاز ) :

 الف) حد نصاب میانگین دروس مرتبط با زمینه 
ها و رشته هاى تحصیلى :

 ورود به  هر یک از شــاخه ها و رشــته هــاى تحصیلى 
منوط به کســب حــد نصاب (کــف) نمــرات دروس 
تخصصى پایانى نوبــت دوم (خرداد مــاه) مربوط به آن 
رشــته مى باشــد. به عبارت دیگر در صورت عدم کسب 
حداقل میانگیــن دروس تخصصى براى شــاخه، زمینه 
و رشــته هاى مربــوط، ســایر عوامل و مــالك هاى 
هدایــت تحصیلــى آن دانش آمــوز مبناى محاســبه 

قرار نمى گیرد .
ب) تاثیر نمــرات تمــام دروس دوره ى اول 

متوسطه :
 تاثیر تمامى نمرات دوره ى متوسطه ى اول دانش آموز، با 
ضرایب اختصاصى هر یک از آنها در زمینه ها و رشته هاى 
تحصیلى براســاس نمرات پایانى نوبت دوم (خردادماه) 
پایه هاى هفتم، هشــتم و نهم صورت مى پذیرد و نمره 
ســاالنه مالك عملى اســت. که این فرایند به صورت 
سیســتمى در ســامانه ى پرونده ى الکترونیکى مشاوره  

صورت مى پذیرد.

3- آزمونهاى مشاوره اى (30 امتیاز) : 
شــامل دو آزمــون رغبت هــا (عمومــى - اختصاصى 
) و توانایى ها کــه در پایه ى نهم از دانــش آموزان اخذ 

مى گردد.
4- نظر خواهى از دبیران (10 امتیاز ) :

 به منظور اعمال نظر تخصصى آنان در تعیین اولویت هاى 
تعیین شاخه و رشته تحصیلى دانش آموزان انجام مى شود.

 5- نظر خواهى از والدین (5 امتیاز): 
والدین بر اساسى شناختى که از فرزند خود دارند فرم نظر 
سنجى تعیین اولویت هاى انتخاب رشــته فرزند خود را 

تکمیل مى نمایند.
6 - نظر مشاور (10 امتیاز ) : 

مشــاور مدرســه با توجه به وضعیت عملکرد تحصیلى
 دانش اموز در سه سال دوره ى متوسطه ى اول، و مشاوره 
با دانش آموزان و والدین آنها و انجام آزمونها، نســبت به 
اختصاصى امتیــاز مربوط به نظر مشــاورهاى خود اقدام 

مى نماید.
نمون بــرگ نهایى هدایــت تحصیلى دانش 

آموزان:
1-نمون برگ شماره 6:

براى دانش آموز بر اساســى بررســى هاى  مشاوره اى 
و عملکــرد تحصیلــى  مطابق جــدول ذیــل، ترتیب 
اولویت هاى مناســب او بر اســاس امتیاز و رتبه کسب 

شده در هر شاخه و رشــته تحصیلى مشخص مى شود. 
توصیه هاى مندرج در نمون برگ شماره 6 هدایت و نمون 

برگ شماره 7 خواهد بود.
2-نمون برگ شــماره 7 (الویــت ثبت نام 

دانش آموز):

نمون برگ شــماره 7 هدایت تحصیلى  بر اســاس نتایج 
حاصل از عملکرد تحصیلى دانش اموز صادر و به او تحویل 

داده مى شود.
این نمون برگ حــاوى اولویت ثبت نــام دانش آموز در
 مدرســه مقصد، در قیاس با ســایر داوطلبان هر رشته یا

 زمینه و با توجه  به عملکرد تحصیلى وى و محدودیت هاى 
منطقه اى آموزش و پرورش با عنایت به الگوى توســعه 
متوازن مى باشــد. اولویت ثبت نامى، به صورت گروهى 
تعیین مى شــود و در نمون برگ مذکور، به صورت الف تا 

دال درج مى گردد.

میانگین کشوردرصد  قبولى استانپسردختر  رشته

75,67273,48/67ریاضى
73,968,572,17/61انسانى

37,133,936,16/26تجربى

4548/746/53رتبه کلى استان

 
شاخه/
زمینه

شاخه نظرىشاخه فنى و حرفه  اىشاخه کار دانش

تجربىریاضىمعارفانسانىهنرکشاورزىخدماتصنعتهنرکشاورزىخدماتصنعت

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط
حد نصاب میانگین سه ساله
دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله
دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله
دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

دروس تخصصى مرتبط

حد نصاب میانگین سه ساله

عناوین 
دروس

10ریاضى

10ریاضى

-ریاضى

10ریاضى

10ریاضى

10ریاضى

-ریاضى

10ریاضى

14ادبیات

14معارف

14ریاضى

13ریاضى

-علوم تجربى

-علوم تجربى

10علوم تجربى

-علوم تجربى

10علوم تجربى

- علوم تجربى

10علوم تجربى

10علوم تجربى

مطالعات 
13اجتماعى

13عربى

13علوم تجربى

14علوم تجربى

12کار و فناورى

12کار و فناورى

12کار و فناورى

12کار و فناورى

12کار و فناورى

12کار و فناورى

12کار و فناورى

12کار و فناورى

12عربى

ادبیات فارسى

12

فرهنگ و هنر

10

فرهنگ و هنر

12

فرهنگ و هنر

10

فرهنگ و هنر

12

فرهنگ و هنر

12

فرهنگ و هنر

12

فرهنگ و هنر

12

فرهنگ و هنر

12

کمیته هدایت تحصیلی و شغلی     -      اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

وضعیت اشتغال رشته ها:
به عبارت روشــن تر هر چند کسب علم و دانش 
فی نفسه بســیار گران بها و ارزشمند است اما اگر 
به دنبال کسب شــغل مناســب با درآمد مکفی 
هستیم لزوما از مسیر دانشــگاه نمی گذرد  بلکه 
بیش از نیمی  ازکارآفرینــان دنیا با بهره گیري از 
مهارت ها و پتانسیل درونی خویش و کارآفرینی 
به کسب ثروت مشــغولند.و همچنین یک سوم 
ایــن افــراد در حوزه فنــی و مهارتی مشــغول 
می باشــند که عمدتا در بخش تولید ایفاي نقش 

می نمایند.

ساختار دوره دوم متوسطه در نظام جدید آموزشى ( 6-3-3)

وضعیت ادامه تحصیل  رشته ها
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ارمنستان به 
اصفهان آمد

12

 رقبایى را مقابل هم قرار داد رقبایى را مقابل هم قرار داد
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ج
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 سیر پخته چه خواص

14کرکس هاى کرج اعـــدام شدند  

چگونه چگونه 
کابـل اترنتکابـل اترنت
 مناسب  مناسب 
کار خود راکار خود را
 انتخاب کنیم؟ انتخاب کنیم؟

انصارى فرد در ناتینگهام فارست؟

براى صداوسیما ،«پنچرى» مهمتر از «قرعه کشى» است!
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نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه:کلیه مراحل برگزارى مناقصه ازدریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)" 
به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات ادارى با شماره 031-37871785)

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/4/20 لغایت روز شنبه مورخ 96/4/24
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(شرکت در مناقصه): ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 2175090232005 نزد بانک ملى ایران 

شعبه برق اسالم آباد کد 3119 به نام شرکت تولید نیروى برق اصفهان.
مهلت و محل تحویل پاکتهاى مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/5/3 در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان – ابتداى اتوبان ذوب آهن – بلوار شفق – جاده نیروگاه – جنب 

ساختمان معاونت بهره بردارى – شرکت تولید نیروى برق اصفهان – امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکتهاى مناقصه: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/5/3 سالن جلسات شرکت تولید نیروى برق اصفهان.

سایر شرایط مناقصه:
1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- به درخواست ها و مدارك دریافتى بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده(9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/5/3) ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- اطالعات تماس ”ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهى امضاءالکترو نیکى(توکن): مرکز تماس: 
27313131-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021(اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت 

نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.)
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مى باشد.

5- ضمنًا مى توانید این آگهى را در سایتهاى اینترنتى ذیل مشاهده کنید.
www.setadiran.ir                www.tpph.ir                       http://iets.mporg.ir

تجدید آگهى مناقصه هاى عمومى دو مرحله اى 
شماره هاى 96/1001 و 96/1002

(شماره هاى 200961442000001 و 200961442000002 در سامانه ستاد)
پیرو آگهى هاى تاریخ هاى 96/3/10 ، 96/3/13 ، 96/3/16 ، 96/3/22 

در روزنامه هاى عصر رسانه و زاینده رود
شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروى برق اصفهان

شرکت تولید نیروى برق اصفهان

نوبت اول

شماره 
مناقصه

موضوع 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
شرایط و الزامات ورود به مناقصهارجاع کار (شرکت در مناقصه) ریال

96/1001
خرید باطرى 

پالنته 
2v500وAH

625,000,000

- دارا بودن رزومه قوى در تامین، فروش، نصب و بهره بردارى از باترى هاى موضوع مناقصه در نیروگاه هاى با ظرفیت 
باالى 500 مگاوات در ایران و کسب رضایتنامه مشترى از نصب و کارکرد صحیح توسط مناقصه گر

- دارا بودن نمایندگى رسمى معتبر فعال در داخل کشور به منظور فروش و خدمات پس از فروش توسط مناقصه گر
- دارا بودن حداقل 3 سال شمسى گارانتى براى باترى ها

- باترى ها ساخت یکى از کشورهاى معتبر اروپاى غربى باشند

96/1002
انجام تعمیرات 
دوره اى نیروگاه 

اصفهان
5,300,000,000

- داشتن پروانه معتبر صالحیت بهره بردارى و نگهدارى از نیروگاه با رعایت ظرفیت مجاز نیروگاه هاى بخار و گازى 
مندرج در پروانه بهره بردارى 

- داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت هاى نیروگاه هاى بخارى و گازى
- داشتن نیروى انسانى متخصص و مورد نیاز

شماره م الف: 59694
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آگهى مزایده (مرحله اول)
شهردارى مهاباد به استناد مجوز شماره 49 مورخه 9/3/30 6 شوراى 
اسالمى شهر مهاباد در نظر دارد نسبت به واگذارى جایگاه CNG متعلق 
به شهردارى مهاباد به صورت اجاره ماهیانه به بخش خصوصى(شرکتهاى 
واجد شرایط) از طریق مزایده کتبى اقدام نماید. کلیه متقاضیان جهت 
 www.mahabad.irاطالعات بیشتر به سایت شــهردارى مهاباد
مراجعه یا با شماره تلفن هاى2-03154402121  تماس بگیرند. تاریخ 

شروع مزایده 96/4/18 به مدت 10 روز مى باشد. 
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محمدرضا پورفتحعلى – شهردار مهاباد
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پدرساالر در 
جشن «حافظ»
 تجلیل مى شود

علیرام نورایى در ارتباط بــا فعالیت هاى اخیرش در 
این عرصه ،گفت:  در حال حاضر به دلیل حضورم در 
سریال تلویزیونى که کارگردانى آن را بهرام بهرامیان 
بر عهده دارد، نتوانستم در هیچ پروژه سینمایى حضور 
پیدا کنم، این مجموعه یک کار تاریخى اســت که 

زمانبر خواهد بود.
وى در ادامه افزود: به دلیل برخى مالحظات نمى توانم 
در مورد این سریال اطالعات خاصى دهم مگر همان 
مواردى که منتشر شده است، اما تنها فیلم سینمایى 
که در نوبت اکــران دارم «امپراتــورى جهنم»، به 
کارگردانى پرویز شیخ طادى اســت که امیدوارم در 
فرصت مناســب اکران شــود و مورد اقبال عمومى 

قرار گیرد.
این بازیگر در پاســخ به این پرســش کــه آیا فکر 
نمى کنید با حضور در آثار تاریخى چه در عرصه سینما 
و چه تلویزیون تقریبًا بــراى کارگردان ها به یکى از 
گزینه هاى ثابت در این عرصه مبدل خواهید شد که 
ممکن است شما را به تکرار بکشاند، گفت: به هیچ 
عنوان نگاه اینچنینى ندارم و اتفاقاً از پیشنهادهایى که 
در این رابطه باشد استقبال مى کنم چرا که بازى در آثار 
تاریخى را به شدت دوست دارم همچنین باید بگویم 
حضور در این آثار جزو مواردى است که تجربه هاى 
ویژه این عرصه مرا از روزمرگى و یکنواختى فضاى 
حاضر خارج مى کند. حضور در آثــار تاریخى برایم 
بســیار جذاب اســت و کمک مى کند که با زندگى 

ماشینى فاصله بگیرم.
بازیگر فیلم ســینمایى «یتیم خانه ایــران»  در این 
باره که طى ســال هاى اخیر در چند پروژه سینمایى 
مهم حضور داشــته، اما این فیلم ها با نامهربانى از 
حضور در جشنواره ها و یا محافلى که از دیده شدنش 
در رونــد کارى یک بازیگر تأثیرگذار باشــد، مواجه 
شده اســت عنوان کرد: بله، درست است همیشه در 

پروژه هاى مختلفى که حضور داشتم اتفاق هایى از این 
دست افتاده است و من تقریبًا به آنها عادت کرده ام و 
اتفاقاتى که براى برخى از فیلم هایى که در آنها حضور 
داشتم افتاده اســت برایم بسیار عجیب بوده و کمى 
با نامهربانى با آنها برخورد شــده است. پروژه هاى 
بزرگى که دیده نشدند این هم جزو عجایب سینماى 
این مملکت اســت، امیدوارم براى فیلم ســینمایى 
«امپراتورى جهنم» اتفاقات خوشایندى بیافتد. واقعًا 
به این شرایط عادت کردم و مى دانم زمانى که فکر 
مى کنم باید دیده شوم، دیده نمى شوم. این از ابتدا در 

این حرفه همراه من بوده است.
این بازیگر درباره مجموعــه آثارى که تا به امروز در 
آن حضور داشته اســت، گفت: واقعاً  نمى توانم بین 
کاراکترهایى که آنها را ایفا کــرده ام تفاوت بگذارم 
چرا که واقعًا همه آنها را دوست دارم و به نوعى روى 
فیلم هایى که حضور داشــتم غیرتى هستم. اصًال 

نمى توانم آنها را با یکدیگر مقایسه کنم.
بازیگر فیلم سینمایى «استرداد» گفت: براى ساخت 
فیلم ســینمایى «امپراتورى جهنم» به صورت کلى 
زحمت زیادى کشیده شد در آن فیلم نقش اصلى بر 
عهده اســتاد على نصیریان است او براى ایفاى این 
نقش بسیار زحمت کشــید و آرزو مى کنم این فیلم 

به آنچه لیاقتش است در زمان اکران دست پیدا کند.
او درباره همــکارى با على نصیریان پیشکســوت 
بازیگرى در عرصه ســینما، تئاتر و تلویزیون گفت: 
همکارى با این بازیگر پیشکسوت بسیار ویژه و مغتنم 
است. آقاى نصیریان بى نظیر هســتند و همواره در 
پروژه هاى مختلف هنگامى که پشت صحنه هستند 
در گوشه اى خلوت مى کنند و روى کاراکترى که قرار 
است آن را ایفا کنند تمرکز مى کنند. ثانیه به ثانیه در 
کنار آقاى نصیریان بودن یک دانشگاه بازیگرى است 

و افتخار مى کنم که توانستم در کنار ایشان باشم.

روى فیلم هایى که حضور داشتم غیرتى هستم

شنبه 17 تیر مراسمى براى بزرگداشت 70 سال فعالیت هنرى على نصیریان در 
سالن اصلى مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

این مراسم بالفاصله پس از پایان نمایش «اعتراف» با بازى على نصیریان و به 
کارگردانى شهاب حسینى بود.

حسینى «اعتراف» را براساس یک مجموعه تلویزیونى آمریکایى به همین نام که 
توسط «کیفر ساترلند» تولید و توسط «برد میرمن» کارگردانى شده ، روى صحنه 

سالن اصلى تئاترشهر برده است.
على نصیریاِن 80 ساله در هفتادمین سال فعالیت هنرى اش در نمایش «اعتراف» 
نقش یک کشیش را بازى مى کند. او با گریم و لباس همین نقش در این مراسم 

حضور داشت.
با پایان نمایش و برگزارى ِرِورانس (تشــویق بازیگران توسط تماشاگران)، 
سیدعباس سجادى، مدیرعامل بنیاد آفرینش هاى هنرى نیاوران با حضور 
روى صحنه و ایستادن کنار شهاب حسینى و على نصیریان با صدا زدن 
اسامى مردان سیاست و هنرمندان حاضر در سالن درخواست کرد 

روى صحنه بروند.
سیاسیون حاضر در این مراسم على مطهرى نایب رئیس مجلس 
شوراى اسالمى، حجت االسالم احمد مازنى رئیس کمیته فرهنگ، 
هنر و رسانه کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى، محمدجواد 
حق شناس عضو شوراى شــهر تهران و عضو شوراى سیاستگذارى 
اصالح طلبان، مهندس مرتضى کاظمى مشاور هنرى وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمى بودند. صادق زیباکالم هم در این مراسم 
حضور داشت که از سوى سجادى براى حضور روى صحنه 

فراخوانده نشد.
هنرمندانى کــه روى صحنه رفتند ایــرج راد، اکبر 
زنجانپور، داود میرباقرى، کامبیز روشــن روان 
و فاطمه معتمدآریا بودنــد و همچنین مهدى 

شفیعى مدیرکل مرکز هنرهاى نمایشى.
سپس عباس ســجادى نســخه اى از کتاب 

«جادوى صحنه» (زندگــى تئاترى عزت ا... انتظامى، تألیــف و تدوین اعظم 
کیان افراز) را به على نصیریان هدیه داد که در صفحه نخست آن به قلم انتظامى 
نوشته شده بود: «على عزیزم، سال ها گذشته... از آن زمان که همراه و در کنار 
هم نبض تماشاگرمان را روى صحنه جادویى تئاتر در دست مى گرفتیم... ما در 
کنار هم بزرگ شدیم... آموختیم... یاد دادیم و  تجربه کردیم. خوشحالم از این 
که همچون گذشته و تمام سال هاى رفته همچنان نبض تماشاگرت را در دست 
دارى و چون سابق در همه جا مى درخشى... خوشحالم از اینکه عمرى که رفت 
خوش رفت. برایت آرزوى موفقیت و تندرستى دارم نازنین رفیق قدیمى. عزت 

ا... انتظامى.»
انتظامى این کتاب و یادداشت را روز 31 خرداد همزمان با سالروز تولد خود و شروع 

اجراى نمایش «اعتراف» به على نصیریان هدیه کرده بود.
سپس هدیه اى که در جعبه کوچک خاتمکارى قرار داشت از طرف مرکز هنرهاى 

نمایشى و توسط ایرج راد به نصیریان داده شد.
در ادامه مجرى مراسم که فراموش کرده بود داریوش اسدزاده و حسن فتحى 
را هم روى صحنه دعوت کند با اشاره و تذکر دیگر برگزارکنندگان آنها را روى 

صحنه خواند.
سپس با ترولى (میز چرخدار غذا) کیکى روى صحنه آورده شد که نصیریان آن 
را به افتخار هفت دهه حضورش روى صحنه برش داد. در ادامه على شیرازى، 
هنرمند خوشنویس روى صحنه رفت و تابلویى در ابعاد بزرگ از آثار او به على 

نصیریان تقدیم شد.
مجرى که هنرمندانى دیگر و از جمله لوریس چکناواریان را براى دعوت روى 
صحنه از قلم انداخته بود، با پایان مراســم همچنان در حــال صدا زدن دیگر 

هنرمندان از جمله فرزانه کابلى بود که روى صحنه حضور پیدا نکرد.
البه الى صداى عباس سجادى، فاطمه معتمدآریا در صحبت هاى کوتاهى گفت: 
«به جاى من باید کسانى این باال مى بودند که جانشان با این صحنه و سالن پیوند 
دارد و بارها روى آن اجرا داشته اند. قطعاً همانطور که انرژى همکاران من از این 
سالن بسیار فراتر است، حجم على نصیریان نیز بسیار بیشتر از این سالن است. 

امیدوارم همیشه براى چنین اتفاقاتى دور هم جمع شویم.»
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7 دهه تالش هنرى على نصیریان  

اکران فیلمى با بازى بهرام رادان پس از 9 سال
« زادبوم» که در بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمده است و همچنین از این رویداد، 
جایزه بهترین فیلم از نگاه ملى، بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقى متن را دریافت کرده، به زودى پس از 

فیلم سینمایى « اکسیدان» در گروه سینمایى زندگى، اکران عمومى مى شود.
«زادبوم» دهمین ساخته ابوالحسن داوودى 
است که 9 سال امکان نمایش عمومى پیدا 
نکرده است. این فیلم جزو اولین آثارى است 
که در دولت دوازدهم با رفع برخى مشکالت 

توانسته روى پرده برود.
در این فیلم که فیلمبردارى آن در کشــور 
آلمان، دبــى و ایران انجام شــده اســت 
بازیگرانى چون عزت  ا... انتظامى، مسعود 
رایگان، رؤیا تیموریــان، بهرام رادان، پگاه 
آهنگرانى، اولریکه کارگوس، احمد کاورى، 
مهدى سلوکى، احمد کاورى، على مردانه، 

رضا آحادى و... به ایفاى نقش پرداخته اند.
داستان فیلم درباره ارتباط شخصیت اصلى با زادگاه، خانواده و هویت گمشده اش در شرایط اجتماعى است 
که فاصله بین انسان ها زیاد شده است. این طرح با الهام از پژوهشى علمى که نشان مى دهد الکپشت هاى 

جزایر ایران پس از 30 سال مهاجرت دوباره به زادگاهشان بر مى گردند، نوشته شده است.

کیارستمى به روایت مهناز افشار
مهناز افشار در حاشــیه برپایى نمایشگاه 77 عکس از 77 هنرمند براى ســالگرد تولد عباس کیارستمى، درباره 
همکارى اش با این کارگردان بزرگ در فیلم «شیرین» سخن گفت. «یک تکه زندگى»، عنوان نمایشگاهى از آثار 

هنرمندانى است که روایت خود از زندگى را در قالب عکسى به کیارستمى تقدیم کرده اند. 
مهناز افشــار دربــاره نگاهش به ســینماى 
کیارســتمى گفت: «اگر بخواهم ساده درباره 
آقاى کیارستمى بگویم، اصًال آقاى کیارستمى 
را نباید وارد این دسته بندى َسبک ها کرد. به 
نظرم ایشان فراتر از این هستند. حداقل براى 
من اینطور است و نمى توانم آقاى کیارستمى 
را محدود به ســبکى کنم. ایشان یک زندگى 
هستند که من توانســتم یک تجربه اى را در 
زندگى هنرى ایشان لمس کنم و اصًال تفکیک 
سبک را در مورد ایشان درست نمى دانم و آنقدر 
فراتر از این ماجرا هستند که در این طبقه بندى 
قرارشان نمى دهم.» او ادامه داد: «آن تجربه همکارى که در فیلم "شیرین" با ایشان داشتم، هم در ذیل همین 
موضوع قرار مى گرفت و تجربه یک زندگى براى من بود.» افشــار در مورد تأثیرگذارى آثار عکاسى کیارستمى 
توضیح داد: «به نظرم چون معنى زندگى را کامًال مى توانیم در آثار ایشان حس کنیم، براى همین در همه جهان نه 

فراموش مى شود و نه تاریخ مصرف دارد. همیشه حضور دارند.»

در هفدهمین جشن حافظ از یک عمر فعالیت هنرى 
محمد على کشاورز تقدیر به عمل مى آید.

محمد على کشــاورز متولد فروردین ماه 1309 در 
اصفهان اســت. وى شــش دهه حضور مستمر در 
تئاتر، ســینما و تلویزیون داشــته و طى این سال ها 
مجموعه اى از نقش هاى ماندگار را به نام خود ثبت 

کرده است.
او فعالیت هنرى اش را از ســال 1339 با حضور در 
نمایش «ویولن ســاز کره مونا» آغاز کــرد. او براى 
نخستین بار در ســال 1343 با فیلم «شب قوزى» 
بازیگرى ســینما را تجربه کرد. محمدعلى کشاورز 
قبل از انقالب با کارگردانان سرشناسى چون داریوش 
مهرجویى، بهرام بیضایــى و ناصر تقوایى همکارى 
کرد. وى در این مقطع در چندیــن تله تئاتر حضور 
یافت و در سریال «دایى جان ناپلئون» ساخته ناصر 

تقوایى هم ایفاى نقش کرد.
این بازیگر بعد از انقالب حضــورش در تلویزیون را 
ادامه داد و در دهه 60 در دو سریال «افسانه سلطان و 

شبان» و «سربداران» هنرنمایى کرد.
محمدعلى کشــاورز به دلیــل توانایى بــازى در 
نقش هاى متفــاوت و ارائــه  مجموعــه کاملى از 
کاراکترهاى به یــاد ماندنى در ســینما و تلویزیون 

شناخته مى شود.
همکارى هاى کشــاورز با على حاتمــى تجربیات 
متفاوتى را براى این بازیگر رقم زد. این همکارى ها 
با بازى در سریال «هزاردستان» آغاز شد و همزمان 
با تولید این ســریال، با حضور در فیلم ســینمایى 

الملک»  «کمــال 
ى  شد. هنرنمایى ماندگار محمدعلى پیگیــر

کشاورز در فیلم «مادر» و همچنین ایفاى نقش در 
فیلم «دلشدگان» مجموعه همکارى هاى او و على 

حاتمى را شکل داده است.
محمدعلى کشاورز در این مقطع همچنان انتخاب 
اول براى کارگردانان ســینماى ایران بود و در کنار 
همکارى با على حاتمى در فیلم هاى «یک مرد یک 
خرس»، «پول خارجى»، «ناصرالدین شــاه آکتور 
سینما»، «زیر درختان زیتون» و «روز واقعه» هم به 

ایفاى نقش پرداخت. 
در میانه دهه 70 این بازیگر با بازى در سریال «پدر 
ساالر» به محبوبیتى بیش از پیش در بین مخاطبان 
دست یافت. کشاورز تا اواخر دهه 80 در آثار سینمایى 

و تلویزیونى فراوانى جلوى دوربین رفت.
در دوره هاى گذشته جشن حافظ از یک عمر فعالیت 
هنرى ســعید پورصمیمى، نعمت حقیقى، ساموئل 
خاچیکیان، ناصر تقوایى، حمیده خیرآبادى، مهدى 
فتحى، ناصر طهماسب، عزت ا... انتظامى، داریوش 
مهرجویى، جمشید مشــایخى، منوچهر اسماعیلى، 
سعید راد، عبدا... اسکندرى، مرضیه برومند و جمشید 

هاشم پور تقدیر شده است.
به پاس یک عمر فعالیت هنرى و بازى در ده ها فیلم 
و ســریال و ثبت چندین نقش ماندگار با اجراهاى 
متفاوت و جذاب، تندیس حافــظ یک عمر فعالیت 
هنرى هفدهمین جشن سینمایى و تلویزیونى دنیاى 

تصویر به محمد على کشاورز اهدا مى شود.

فاطمه گــودرزى بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى 
گفت: هم اکنون سر فیلمبردارى فیلم سینمایى «آتش 
و قداره» به کارگردانى محمد عرب هســتم که براى 
جشــنواره فیلم فجر آماده مى شود و در مراحل پایانى 

تولید قرار دارد.
وى درباره مضمون و نقش خــود در این فیلم افزود: 
«آتش و قداره» فیلمى با مضمون جوانمردى است و 
من در آن نقش مادر «مرجان» شخصیت اصلى فیلم 
را بازى مى کنم. در این پروژه حسین یارى، نیما شاهرخ 
شاهى، على صادقى و محســن افشانى از جمله سایر 

بازیگرانى هستند که جلوى دوربین رفته اند.
 بازیگــر فیلــم «مى خواهم زنــده بمانــم» درباره 
فعالیت هاى خود در دهه 70 تصریــح کرد: آن زمان 
دوران جوانى من بــود و در فیلم هاى خوبى به ایفاى 
نقش پرداختم. ایــن روزها هم فیلم خوب ســاخته 
مى شــود اما جوانان در اکثر نقش ها ظاهر مى شوند 

و بستر چندان مناسبى براى میانساالن وجود ندارد.
 وى در همین رابطه اضافه کرد: در سینماى ما متأسفانه 
اهمیت چندانى به نقش هاى میانسال داده نمى شود 
و اکثر کارها را جوانان انجــام مى دهند. این برخالف 
تمام دنیا در سینماى ایران رایج است. در آنجا معموًال 
فیلم هاى اصلى را میانساالن بازى کرده و فیلم هاى 
سرگرم کننده و شــاد را به جوانان مى ســپارند. البته 
رســیدگى به معضالت جوانان خوب اســت اما نباید 
بحران و شــرایط دوران میانســالى را فراموش کرد. 
بازیگر در دوران میانسالى به بلوغ کارى خود مى رسد 
اما در سینماى ایران دقیقاً در همین سن بازیگران کنار 

گذاشته مى شوند. 
 بازیگر فیلم «جنگ نفتکش ها» در مورد سالیان فعالیت 
خود در عرصه بازیگرى و تجربه هاى شخصى اش از 
این روزها تأکید کرد: اگر من بــه عقب برگردم قطعًا 

بازیگرى را انتخاب مى کنم امــا با توجه به تجربیاتى 
که دارم در برخى از انتخاب هایم تجدید نظر مى کنم.

 وى آرزوى ســینمایى خود را اینگونه توصیف کرد: 
آرزوى اصلى من درســت زندگى کردن، خوشبخت 
بودن و رضایت از زندگى اســت ولى در مورد حرفه ام 
هرکس خواســته اى دارد و من هم دوســت داشتم و 
دارم که در برخى نقش ها بازى کنم که هنوز فرصتش 

مهیا نشده است.
بازیگر برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر درباره 
نگاه خود به این جشنواره اضافه کرد: خیلى در جشنواره 
حضور پیدا نمى کنم و تب و تاب جشنواره را به جوانان 
واگذار کرده ام، البته در کنار این قضیه فیلم هاى خوب 

را به تماشا مى نشینم.
وى تجربه بازیگرى را سخت دانست و ادامه داد: در این 
راه خیلى سختى کشیدم. دوران ما با االن خیلى فرق 
داشت و کار براى بازیگران بسیار سخت تر و محدود تر 
بود. با همه این ســختى ها بازیگرى اتفاقى است که 

بازهم آن را انتخاب مى کنم.
بازیگر سریال «ترانه مادرى» هنرمند را الگوى جامعه 
توصیف کرد و افزود: هنرمندان الگوى جامعه هستند. 
ما خیلى وقت ها حتى برخى از کارهایى که دوســت 
داریم را به همین خاطر انجام نمى دهیم چون شــاید 
بدآموزى و تعبیر غلطى از آن ارائه شود. البته بدآموزى 
مورد نظر من تعابیر غلطى است که این روزها گاهى 

شایع شده است.
گودرزى درباره بهترین نقــش دوران بازیگرى خود 
خاطرنشان کرد: چندین نقش را به عنوان بهترین هاى 
خودم انتخاب مى کنم. فرنگیس در فیلم «مى خواهم 
زنده بمانم»، نقشــم در فیلم «غزال» که بخاطر آن 
ســیمرغ فجر را گرفتم و ماه منیر در نقش پیرزنى لر 
از بهترین و دوست داشــتنى کارهایى بودند که بازى 

کرده ام.

در سینماى ما
 به نقش هاى میانسال

 اهمیت داده 
نمى شود  

بازیگر فیلم استرداد:
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سیر یک ماده غذایى پرمصرف، پرطرفدار و پرخاصیت است. 
این ماده غذایى به صورت انواع مختلف مصرف مى شــود و 
در تغییر طعم غذاها تأثیر ویژه اى دارد. ســیر عالوه بر اینکه 
یک طعم دهنده فوق العاده است خواص درمانى باورنکردنى 

نیز دارد.
ســیر خواص آنتــى بیوتیکى و تصفیــه کنندگــى دارد 
و باعــث دفــع ضایعــات بــدن و پیشــگیرى از ابتال به

 بیمارى ها مى شــود. با وجــود اینکه مصرف خام ســیر 
طرفدار و خواص بیشــترى نیــز دارد اما مصــرف روزانه 
شش عدد سیر پخته شده نیز تأثیر زیادى در سالمت بدن دارد.

محققان معتقد هستند که سیر یک مکمل طبیعى براى کاهش 
وزن است چون مانع از انباشــتگى چربى ها شده و سوخت 
و ســاز بدن را افزایش مى دهد. این ماده غذایى سرشــار از
 آنتى اکســیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنى است. بنابراین 
مصرف روزانه آن روشــى طبیعى و خوب براى دور شدن از 

بیمارى ها و مشکالت سالمتى است.
اکثــر خواص ایــن مــاده غذایى به ســرعت تأثیــر خود 
را برجاى مــى گذارد بــه خصــوص زمانى کــه آن را به 
صورت طبیعى و بــدون افزودنى مصرف کنیــد. در ادامه با 
خــواص روزانه شــش عدد ســیر پخته شــده  واینکه24 
ســاعت بعــد از مصــرف ســیر چــه اتفاقاتــى در بدن

 مى افتد، بیشتر آشنا مى شوید.

یک ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته 
شده

یک ســاعت بعد از مصرف 6 حبه ســیر پخته شــده، بدن 
آن را هضــم کرده و مــواد مغذى مفید آن مانند آلیســین، 
ویتامین هاى گروه B و مواد معدنــى مانند منگنز را جذب 
مى کند. عــالوه بر این بــه کمک فیبرهــاى آن عملکرد

 روده ها نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد.

2 تا 4 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته 
شده

آنتى اکسیدان هاى موجود در سیر شروع به حرکت به سمت 
خون کرده و به ســلول هاى بدن مى رسند. به این ترتیب از 
سلول ها در برابر اثرات آسیب رسان و مضر رادیکال هاى آزاد 

محافظت مى کنند. همچنین ترکیب فعال آن یعنى آلیسین 
به کاهش وجود سلول هاى بیمار و بدخیم کمک مى کند.

4 تا 6 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته 
شده

آلیسین سیر شــروع به فعال کردن ســوخت و ساز بدن و 
فرآیندهاى دفــع مازاد مایعات و چربى هــا مى کند. قدرت 
ضدالتهابى باالى این ترکیب باعث کاهش ورم بافت ها شده 

و عملکرد کلیه ها را بهبود مى دهد.
6 تا 7 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته 

شده
خواص ضدباکتریایى سیر قدرت کافى را در اختیار دستگاه 
ایمنى بدن قرار مى دهد تا بــا باکترى ها مقابله کرده و بدن 

را ایمن سازى کند.

بین 6 تا 10 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر 
پخته شده

ویتامین ها، مواد معدنى و ترکیبات گوگردى موجود در سیر 
مانع از اکسایش سلول ها شده و اکسیژن رسانى را تحریک 
مى کند. این کار باعث ممانعت از روند زودهنگام پیرى و بروز 

عالئم آن مى شود. 

24 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته 
شده

ترکیبات فعال سیر در بدن رخنه کرده و عملکردهاى حفاظتى 
از دستگاه هاى حیاتى بدن شروع مى شود:

میزان کلســترول و ترى گلیسیرید خون کاهش 
پیدا مى کند.

رگ ها تمیز و پاکسازى شــده و نرمى و خاصیت 
ارتجاعى آنها بیشتر مى شود. فشارخون 

تنظیم و کنترل مى شود.
واکنش هاى ایمنى بدن افزایش 

پیدا مى کند.
روند دفع فلزات 

سنگین از بدن با سرعت بیشترى انجام مى شود.
سالمت استخوان ها افزایش مى یابد. احساس خستگى کمتر 

مى شود. راندمان جسمى و روحى افزایش مى یابد. 
طول عمر ســلول ها بیشتر مى شــود. از تشکیل رگ هاى 

واریسى پیشگیرى مى شود.سالمت مفاصل بهبود مى یابد.
ریه ها پاکسازى و تمیز مى شوند. 

دفع انگل هاى روده تحریک مى شــود. میــزان قند خون 
کنترل مى شود. 

از بروز یبوست پیشگیرى و با آن مقابله مى شود. 
خطر بروز عفونت در دستگاه ایمنى کاهش مى یابد.

روش تهیه و مصرف سیر پخته شده در فر
با وجود اینکه برخى متخصصان تأکید زیادى در مصرف سیر 
خام براى دریافت 100 درصدى خواص آن دارند، برخى دیگر 
نیز مصرف سیر پخته شده در فر را براى دریافت خواص آن 
توصیه مى کنند. مزیت این شیوه این است که مصرف سیر 
راحت تر شده و ســم زدایى از بدن با سهولت بیشترى انجام 

مى گیرد.
براى این کار به شش حبه سیر نیاز دارید. کافى است سیر را 
تمیز کنید و اجازه دهید 20 دقیقه استراحت کنند. سپس آنها 
را در فر قرار دهید تا نرم شوند. در نهایت آنها را از فر درآورده و 

اجازه دهید تا خنک شوند و میل کنید.
زمانى که این شــش حبه ســیر را میل مى کنید الزم است 
که در 24 ســاعت آینده به میزان حداقل 2 لیتر آب بنوشید 
و از مواد غذایى زودهضم مانند ســبزیجات بیشتر استفاده 
کنید. بهتر اســت این کار را آخر هفته هــا و در روزهایى که 
از خانه خارج نمى شــوید انجام دهید. چــون دهانتان بوى 
ســیر مى گیرد. بدانید که مصرف ســیر یکــى از بهترین 
شــیوه ها براى دریافت ســریع خواص یک ماده غذایى

 ایده آل است. توصیه مى کنیم هر ماه حداقل یک 
مرتبه این شش حبه سیر را آماده کرده و میل 

کنید.

یک متخصص طب ســنتى گفت: براى پیشگیرى از 
آسیب هاى گرمایى به ویژه گرمازدگى در فصول گرم، 
بهتر است به طور مرتب و در کوتاه مدت استحمام کنید 
و نه تنها به لیف زدن اکتفا نکنید،بلکه بدنتان را همراه 
با سفیدآب کیسه بکشید. سفیدآب به راحتى سلول هاى 
مرده ســطح پوســت را جدا کرده، به غدد عرقى براى 
تعریق بیشتر و دفع گرماى بدن به خصوص در فصول 

گرم  سال کمک زیادى مى کند. 
ســیدرضا رضایى دریاکنارى افــزود: گرمازدگى یک 
اورژانس پزشکى است و چون در این نوع آسیب گرمایى 
برخالف خستگى گرمایى تعریق مصدوم قطع مى شود، 

بدن نمى تواند از طریق عرق کردن خنک شود.
او اضافــه کرد: در ایــن حالت دماى بدن بــه بیش از 
40 درجه ســانتیگراد مى رسد و پوســت، داغ، پرخون
 و خشک مى شــود و اگر گرمازدگى به سرعت ایجاد 
شود، مى تواند به بیهوشــى منجر شود و احتمال تشنج 

نیز وجود دارد.
رضایى در پاســخ به این پرســش که آیا مــى توان با 
گذاشتن تکه هاى یخ روى کشــاله ران، بازو و اطراف 
گردن، بدن فرد گرمازده را به سرعت خنک کرد گفت: 
یخ گرچه در ظاهر، سریع و فورى پوست را خنک مى کند 
اما نکته مهم این است که شدت و قدرت جریان خون 

زیر پوستى در حدى نیســت که بالفاصله خنکى را به 
اعماق و مرکز بدن برســاند و در نتیجــه، چنین کارى 
مى تواند سبب بروز اختالف دما در قسمت هاى مختلف 

بدن و ایجاد شوك و مشکالتى براى مصدوم شود.
این متخصص تصریح کرد: بهتر است به جاى یخ از آب 
ولرم (زیر 37 درجه ســانتیگراد) استفاده شود. با چنین 
آبى مى توان آهســته و به تدریج دما را از سطح تا عمق 
بدن تعدیل کرد. همچنین اگر مقدور باشــد مى توان با 
آب ولرم دوش گرفت و پس از استحمام بدن را خشک 
نکرد تا کم کم آب سطح بدن تبخیر و به این روش بدن 

هم خنک شود.

تکه هاى بدون چربى گوشت گوسفند یا گوساله،  سرشــار از پروتئین هستند و فقط کمى بیشتر از سینه مرغ 
چربى دارند. گوشت قرمز،  منبع خوبى هم براى دریافت یکى از اسیدهاى آمینه مهم به نام لوسئین است که در 

اگر چند بار دست تان را شسته  اید ولى هنوز نگران عضله سازى به بدن کمک مى کند. در ادامه با دیگر خوراکى هاى مناسب و مفید براى آقایان آشنا مى شویم.
این هستید که مبادا کثیف باشد، اگر براى اینکه 
مطمئن شوید در ماشــین یا خانه  تان بسته است 
باید چند بار آن را امتحان کنید یا اگر افکار مشابهى 
مدام در ذهنتان تکرار مى  شود و آزارتان مى  دهد 
و راهى براى خالصى از آنها پیدا نمى کنید، باید 
براى درمان بیمارى وسواس خود به روان پزشک 

و روان شناس مراجعه کنید.
شــما مى  توانید از چند تکنیک نیز استفاده کنید. 
البته برخى از این تکنیک  ها به همکارى اطرافیان 

شما نیاز دارد.
اعتماد به نفس خود را تقویت کنیــد. براى این 
کار مى  توانید هر روز روى یک کاغذ کارهایى را 
بنویسید که توانایى انجام آنها را دارید و بسیارى 
از اطرافیان شما در انجام آنها ناتوان هستند. اگر 
کمى فکر کنید، متوجه مى  شوید تعداد این کارها 
خیلى زیاد اســت؛ فقط چون براى شما یک امر 
عادى به شمار مى آید، به توانایى هاى خود ایمان 

نیاورده بودید.
هر بار که فکر وسواســى به سراغ شما آمد، از آن 
رنجیده نشوید. با خونســردى یک نفس عمیق 
بکشید و این جمله را با خود بگویید: «مهم نیست، 
مجدداً امتحان مى کنم.» و پس از کنترل مجدد 

لحظه  اى تمرکز کنید تا دوباره آرام شوید.

با یکى از نزدیکان خود که فکر مى کنید مى توانید 
به او اعتماد کنید، مشکل خود را در میان بگذارید 
و بگویید که این تکنیک  ها را شــروع کرده  اید. 
تشویق یک فرد دیگر در ادامه دادن این راه براى 

شما خیلى کمک  کننده است.
فرمان ایست بدهید.

زمانى که فکر وسواســى به شما حمله کرد، ابتدا 
آن را آزاد بگذاریــد. مثًال اگر  احســاس کردید
 دست تان کثیف است، به دستشــویى بروید و 
مشغول شستن دست هاى تان شوید. بعد یک باره 
بگویید «ایست» و به شستن دست هاى تان خاتمه 
دهید. کلمه ایست و توقف بعد از آن را یک قانون 

نقض ناشدنى در نظر بگیرید.
از نزدیــکان بخواهید خــود را در موقعیت  هاى 
مشابه وسواس شما قرار دهند. مثًال اگر از نامرتب 
بودن احتمالى کیف خود همیشه رنج مى  برید و 
مى  ترسید که فردا کتاب یا دفتر یا خودکارتان را 
جا گذاشته باشید و همین فکر باعث مى  شود هر 
شــب چند بار کیف خود را بیرون بریزید و آن را 
مرتب کنید، از خواهر، برادر یا دوســت تان که به 
عنوان همراه انتخاب کرده اید بخواهید کیفش را 
در حضور شــما مرتب کند و شما پس از او همان 

کار را انجام دهید.
اگر با این تکنیک ها وســواس شما درمان نشد 
حتمًا از یک روانشناس متخصص کمک بگیرید. 
تجربه نشان داده ریلکسیشن و هیپنوتیزم درمانى 

در درمان وسواس بسیار موفق عمل کرده اند.

 سیر پخته چه خواصى دارد؟

خته شــده، بدن 
 مانند آلیســین، 
د منگنز را جذب 
ـاى آن عملکرد

حبه سیر پخته 

حرکت به سمت 
. به این ترتیب از 
ادیکال هاى آزاد 

از دستگاه هاى حیاتىبدنشروع مىشود:
میزان کلســترول و ترى گلیسیرید خون کاهش

پیدا مىکند.
رگ ها تمیز و پاکسازى شــده و نرمىو خاصیت 

ارتجاعى آنها بیشتر مى شود. فشارخون 
تنظیم و کنترل مى شود.

واکنش هاى ایمنى بدن افزایش 
پیدا مى کند.

روند دفع فلزات 

کنید. بهتر اســت این کار را آخر هفته هــا و در روزهایى که 
از خانه خارج نمى شــوید انجام دهید. چــون دهانتان بوى 
ســیر مى گیرد. بدانید که مصرف ســیر یکــى از بهترین 
شــیوه ها براى دریافت ســریع خواص یک ماده غذایى

 ایده آل است. توصیه مى کنیمهر ماه حداقل یک 
مرتبه این شش حبه سیر را آماده کرده و میل 

کنید.

رفع سریع 
گرمازدگى 
با سفید آب 
و کیسه حمام

سردرد صبحگاهى، مشکل آزاردهنده اى است که مى تواند 
یک روز ما را به طور کامل خراب کند.عوامل متعددى در 

بروز این نوع سردردها نقش دارند. از جمله:

خواب نامتعادل
خواب ناکافى در طول شب مى تواند باعث ایجاد استرس، 
فشارخون باال و افزایش ضربان قلب شود که از عوامل بروز 
سردرد به شمارمى آیند. یک چرت 20 دقیقه اى یا مصرف 

یک قرص مسکن مى تواند مشکل را برطرف کند.
خوابیدن بیشتر از 9 ســاعت در شب نیز با کاهش سطح 
ســروتونین مغز، جریان خون به مغز را کاهش مى دهد و 
باعث بروز سردرد مى شود. بهترین راه جلوگیرى از بروز 
این نوع سردردها، داشتن ساعت خواب متعادل درطول 

شبانه روز است.

کاهش اندروفین
اندروفین یا هورمون حال خوب در بدن، هنگام بیدارشدن 
از خواب در پایین ترین ســطح خود قراردارد. میزان کم 
اندروفین به باریک شــدن رگ هاى مغز منجر مى شود و 

مى تواند منشأ سردرد باشد.
ورزش صبحگاهى به عنوان محرکى براى تولید اندروفین، 

بهترین گزینه براى برطرف شدن این نوع سردرد است.

خروپف
اگر در طول شب خروپف مى کنید و صبح ها سردرد دارید، 
احتماًال دچار آپنه خواب هســتید. در آپنه خواب به دلیل 

اختالل موقت در تنفس، مغز کمتر از میزان الزم اکسیژن 
دریافت مى کند. اگر دچار آپنه خواب هستید،  با پزشکتان 

در این زمینه مشورت کنید.

تأخیر در دریافت کافئین
کافئین یک مخدر مالیم اســت که سیســتم عصبى را 
تحریک مى کند. اگر قهوه روزانه را طبق عادت معمول 
مصرف نکنیدـ  مثل دیگر مواد مخــدرـ  دچار تأثیرات 
جانبى آن، که سردرد از شایع ترین آنهاست، خواهیدشد. 
درصورتى که مى خواهید عادتتان را ترك کنید، پزشکان 
کاهش تدریجى مصرف طى چند هفته را توصیه مى کنند.

افسردگى
ســردرد مرتبط با افســردگى که به دلیل کاهش سطح 
ســروتونین بروزمى کند، هرچند در تمــام طول روز رخ 
مى دهد، اما بــروز آن در هنگام صبح، معمول تر اســت. 
اگر دچار افسردگى هســتید، بهتر اســت هرچه زودتر 

مشاوره هاى پزشکى دریافت کنید.

فشارخون باال
در افراد مبتال به پرفشارى خون، جریان خون فشار زیادى 

به سر وارد کرده، سردرد مکرر ایجاد مى کند.
بسیارى از افراد حتى نمى دانند که پرفشارى خون دارند، 
زیرا این عارضه عالئم بیرونى زیادى ندارد. اگر سردردهاى 
صبحگاهى تان مکرر و غیرقابل توضیح است، چک کردن 

فشار خون ایده خوبى است.

چرا صبح ها 
سرم درد 
مى کند؟

چند توصیه مهم
 به وسواسى ها 

خوراکى هاى مخصوص آقایان را بشناسید

گیالس و آلبالو: 
یکى از بهترین گزینه ها براى تسکین درد عضله ها، آب آلبالو و گیالس 

است.
مردان در زمان ورزش باید همیشــه از گیالس یا آلبالو اســتفاده کنند. 
رنگدانه هاى موجود در گیالس و آلبالو، اثرات ضدالتهابى بعضى از داروها 

را شبیه سازى مى کنند و عوارض جانبى هم ندارند.

شکالت تلخ: 
شــکالت تلخ، یکى از خوراکى هایى اســت که جریان خون را تقویت 
مى کند. فالونول هاى موجود در شکالت تلخ مى توانند سطح کلسترول 
بد خون را کاهش بدهند، نقش مؤثرى در تقویت گردش خون ایفا کنند و 

فشار خون را هم در وضعیت عادى نگه دارند.

آووکادو:
 آووکادو، میوه  خاصى است که چربى زیادى دارد،  اما چربى از نوع خوب 
آن. چربى هاى غیراشــباع تک زنجیره اى موجــود در آووکادو، یکى از 
بهترین ترکیبات براى پایین آوردن کلســترول تام خون و کلسترول بد 
خون (LDL) هستند. روغن زیتون و مغزهاى خام نیز چربى هاى مفید 

را به بدن مى رسانند.

ماهى هاى چرب:
 ماهى هاى چرب مانند سالمون، ساردین و قزل آال، منبع عالى اى براى 

دریافت چربى هاى سالم محسوب مى شوند.
اسیدهاى چرب امگا3 که به مقدار زیادى در این ماهى ها وجود دارند،  از 
بدن در مقابل ابتال به بیمارى هاى قلبى محافظت مى کنند. مصرف ماهى 
به اندازه دو بار در هفته مى تواند شانس مرگ بر اثر بیمارى هاى قلبى را 

کاهش بدهد.

زنجبیل: 
تکه هاى این گیاه ُتند و جــذاب،  معموًال در غذاهایى مانند سوشــى یا 
در انواع غذاهاى آســیایى به کار مى روند. زنجبیــل مى تواند التهاب را 
در ســطح بدن کاهش بدهد و در شرایط اســترس زا و سخت به کمک 

ما بیاید. 
محققان مى گویند که مصرف زنجبیل به طور منظم مى تواند درد ناشى از 

آسیب هاى عضالنى را کاهش بدهد.

ماست و شیر: 
ماست و شــیر هم منبع خوبى براى دریافت لوســئین هستند که نقش 
مهمى در عضله سازى براى بدن ایفا مى کند. محققان به مردان توصیه 
مى کنند که همواره از ماست یونانى استفاده کنند. این ماست ها سرشار
 از پروتئین، پتاسیم و باکترى هاى مفید هستند که سالمت روده را حفظ 

مى کنند.

موز:
 موز، بیشتر از هر چیزى بخاطر پتاسیم زیادش مورد توجه متخصصان قرار 
مى گیرد. دریافت پتاسیم هم براى انقباض عضله ها و هم براى سالمت 
استخوانى مردان ضرورى اســت. عالوه بر این، پتاسیم به تنظیم فشار 
خون هم کمک مى کند. دریافت پتاسیم به اندازه کافى و کاهش مصرف 

سدیم، فشار خون را به سطح مطلوب مى رساند.

پسته:
 پســته، یکــى از بهترین مغزهاى خام اســت کــه پروتئیــن، فیبر و 
زینک دارد، و جایگزین ســالمى بــراى خوراکى هاى مضر و ناســالم 

محسوب مى شود. 
پسته حاوى استرول هاى گیاهى است که مى توانند سطح کلسترول خون 
را تنظیم کنند. باز کردن پوسته پسته و خوردن آن، شما را از خوراکى هاى 

ناسالم دور نگه مى دارد و نمى گذارد که کالرى اضافى دریافت کنید.
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مراسم معارفه رامین رضاییان در تیم اوســتنده بلژیک روز یک شنبه در حالى 
برگزار شد که هنوز بازیکن ایرانى با شرایط این کشور خو  نگرفته است.

رضاییان روز یک شنبه قرارداد دو ساله اش با باشــگاه بلژیکى را امضا کرد و 
بالفاصله راهى تمرین شد. چیزى که توجه رامین را به خود جلب کرد مراسم 
معارفه اى بود که باشگاه براى بازیکن ایرانى گرفته بود. هوادارانى که سر تمرین 
آمده بودند، طبق یک رسم قدیمى منتظر بودند تا بازیکن جدیدشان را بشناسند 

و با او ارتباط برقرار کنند.
ورود رامین رضاییان به کمپ تمرینى اوستنده با استقبال چشمگیر هواداران 
مواجه شد. مردمانى از کشور بلژیک که طرفدار اوستنده بودند که براى تماشاى 

تمرین تیمشــان و معارفه رامین در محل حضور یافته بودند. با ورود رضاییان 
به منطقه مربوط به هواداران بازار عکس یادگارى داغ شد و مدافع ملى پوش 
ایرانى براى اولین بار در تاریخ با هوادارانى غیرایرانى در بلژیک عکس گرفت 
و هواداران نیز به او خوشامد گفتند.  در ادامه مراسم معارفه رضاییان آغاز شد؛ 
مراسمى که طى آن مجرى بدون آنکه نامى از رامین بیاورد به معرفى او پرداخت: 
«امروز اینجا جمع شدیم تا به معارفه بازیکن جدید تیم مان بپردازیم. بازیکنى 
که از خاورمیانه و قاره آسیا آمده و امروز قراردادش را امضا کرده است. او در تیم 
بزرگى در ایران بازى کرده(پرسپولیس) و سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را 
نیز دارد. این بازیکن همراه با تیم ملى کشورش در جام جهانى روسیه نیز شرکت 

مى کند. دعوت مى کنم از بازیکنى که حتى هنوز شماره پیراهنش را هم نمى 
دانیم؛ رامین رضاییان.» همزمان، رضاییان روى سن آمد و رو به هواداران تعظیم 
کرد و برایشان دست زد. بازیکن تیم ملى سپس با اصرار مجرى مراسم میکروفن 
در دست گرفت و گفت: «من نمى توانم زبان انگلیسى را خوب صحبت کنم. 
فقط مى گویم خوشحال هستم؛ شهرى که در آن حضور دارم را دوست دارم و 

امیدوارم موفق باشم.»
در ادامه این مراسم سایر بازیکنان اوستنده روى سن آمدند و ضمن خوشامدگویى 
به رضاییان سرود موفقیت سر دادند. سرودى سرشار  از شادى که هواداران را 

نیز با خود همراه کرد.

جدال انتقامى قلعه نویى- منصوریان 
مربى فعلى و اسبق استقالل در هفته هفتم لیگ برتر 

جدال انتقامى باهم خواهند داشت.
شاید رابطه بین علیرضا منصوریان و امیرقلعه نویى در 
ظاهر با هم خوب باشد اما هرچه هست این دو مربى 
براى نشســتن روى نیمکت اســتقالل با هم رقیب 
هستند و طبیعى اســت جدال این دو مربى در هفته 

هفتم بسیار جذاب خواهد بود.
منصوریان یک بار در لیگ چهاردهم در قامت سرمربى 
نفت تهران موفق شد امیرقلعه نویى را که در آن زمان 
سرمربى استقالل بود را در هر دو بازى رفت و برگشت 
شکست بدهد اما ژنرال خیلى زود توانست این اتفاق 

را جبران کند.
امیرقلعه نویى فصل گذشته سرمربى تراکتورسازى 
بود و موفق شد در هر دو بازى رفت و برگشت استقالل 

منصوریان را شکست بدهد.
حاال امیرقلعه نویى با حفظ ستاره هاى خود در ذوب 
آهن و جذب چند ستاره جدید امیدوار است تیمى آماده 
کند که مدعى قهرمانى باشد و منصوریان هم با تقویت 

تیمش به چیزى جز قهرمانى فکر نمى کند.

ویسى - سپاهان در هفته چهاردهم 
هفته چهاردهم شاهد رقابت عبدا... ویسى برابر تیم 
سابقش سپاهان خواهدبود. عبدا... ویسى که در لیگ 
پانزدهم با همین استقالل خوزستان قهرمان شده بود، 
پس از قهرمانى ســاز جدایى کوك کرد و به سپاهان 
پیوست اما در اواسط نیم فصل دوم از این تیم جدا شد و 
جاى خود را به کرانچار داد. ویسى پس از جدایى مدعى 
شد که سپاهان وى تا سال ها مدعى است. ویسى که 
پس از پایان لیگ صحبت حضــورش در تیم هایى 
چون فوالد، تراکتور و نفت شــنیده مى شد در نهایت 
به استقالل خوزستان پیوست و بازیکنانى چون کولى 
بالى، دورقى، نصارى، کرمالچعب، ریکانى، بوعذار را 

به تیمش آورد.

قلعه نویى- گل محمدى؛ تقابل دوجانبه 
دیدار تراکتورسازى و ذوب آهن در لیگ برتر هفدهم 
بدون تردیــد تقابل نیمکت هاى دو تیم اســت؛ امیر 
قلعه نویى و یحیــى گل محمدى بــا کادرفنى خود 
در این دو تیم جابه جا شــدند و بازى آینده مى تواند 
بسیار قابل توجه باشد. امیر قلعه نویى همه همکاران 
خود در تراکتورســازى را به ذوب آهن برد و از طرف 

دیگــر یحیى  گل محمــدى و مجتبى حســینى دو 
سرمربى فصل پیش ذوب آهن به تراکتورسازى کوچ 

کرده اند. 
جالب اینکــه در کادربازیکنــان دو تیــم نیز تغییر 
خاصى حاصل نشــده است. تراکتورســازى که به 
دلیل محرومیت فیفا از جذب بازیکن منع شده است 
و بازیکن جدیدى بــه عضویت این تیــم در نیامد. 
همین امر سبب شــد تا گل محمدى با بازیکنانى که 
انتخاب امیر قلعه نویــى بودنــد کار را ادامه دهد. از 
طرف دیگر امیر قلعه نویى نیــز اکثر بازیکنان فصل 
گذشته ذوب آهن را حفظ کرد و تقریبًا با تیمى پاى به 
مسابقات لیگ برتر مى گذارد که دستچین شده یحیى 
گل محمدى هستند. بر این اساس تقابل تراکتورسازى 
و ذوب آهن با توجه به شــناخت دو مربى از تیم هاى 
سابق نبرد جذابى خواهد بود. این مسابقه هیجان انگیز 

در هفته یازدهم لیگ برتر هفدهم برگزار مى شود.

انتظار براى تماشاى دربى اصفهان
دربى شصت و یکم اصفهان جذاب تر از همیشه بین 
دو سرمربى سرشناس در هفته چهارم برگزار مى شود.

بعد از بزرگ ترین شــهرآورد ایران بین اســتقالل و 
پرسپولیس که عالوه بر مخاطبان داخلى، بینندگان 
خارجى زیادى هــم دارد و مورد توجه رســانه هاى 
بین المللى هم قرار مى گیرد جدال تیم هاى سپاهان 
و ذوب آهن نیز همواره از حساسیت باالیى برخوردار 

بوده است.
ســپاهان و ذوب آهن تاکنون در 60 بازى مقابل هم 
قرار گرفتند که سهم طالیى پوشــان 21 برد بوده و 
سفید و سبز قباهاى اصفهان هم در دربى نصف جهان 
به 17 برد رسیده اند و 22 مسابقه نیز با تساوى خاتمه 

یافته است.
اما در لیگ هفدهم ســپاهان و ذوب آهــن یکى از 
حســاس ترین دربى هاى اصفهان را برگزار مى کنند 
چراکه هر دو تیم و به ویژه طالیى پوشان خریدهاى 
ُپرشمار و سرشناسى انجام داده اند و ذوبى ها نیز با حفظ 
شاکله تیم ســال قبل و اضافه کردن بازیکنان مورد 

نیاز مشکالت ترکیب فصول قبل را برطرف کرده اند.
نکته مهمتر در دربى پیــش روى اصفهان تقابل امیر 
قلعه نویى و زالتکو کرانچار خواهد بود؛ قلعه نویى که 
سابقه سرمربیگرى در ســپاهان را داشته حاال روى 

نیمکت دیگر تیم اصفهانى مى نشــیند و کرانچار نیز 
در بازگشت به جمع طالیى پوشان بعد از هفت دربى، 

دوباره جدال اصفهانى ها را تجربه مى کند.
طبق قرعه دیدار رفت تیم هاى سپاهان و ذوب آهن در 
هفته چهارم و بازى برگشت در هفته نوزدهم صورت 

مى گیرد.

تقابل دایى-کریمى
از نکات جذاب لیگ هفدهم قطعاً حضور على کریمى 
بر روى نیمکت نفت تهران خواهــد بود. کریمى که 
رابطه خوشــى با دایى ندارد در هفتــه دوازدهم باید 
به مصاف تیم على دایى بــرود. از دیگر نکات جذاب 
این بازى به غیــر از رویارویى کریمــى و دایى یک 
جدال دیگر اســت و آن جدال على دایى و شاگردان 
قدیمى. دایى در لیگ شــانزدهم بــر روى نیمکت 
نفت تهران نشســت و این تیم را قهرمان جام حذفى 
کرد. حاال در لیگ هفدهم و در هفتــه دوازدهم باید 
هم به مصاف شــاگردان قدیمى خود بــرود و هم به 
مصاف رقیب همیشــگى اش، جادوگر نفت تهران، 

على کریمى.

قرعه کشى لیگ برتر چه رقبایى را مقابل هم قرار داد

انتقامجـویان

با ورود نهادهاى ذیربط به تخلفات مالى در 
پرسپولیس و اســتقالل، چند تن از مدیران 
عامل ســابق این دو باشــگاه در آستانه 
بازداشــت و معرفى به مراجع قضائى قرار 
دارند. منابع آگاه خبر دادند که مراجع ذیربط 

رســیدگى به این پرونده مهم، به اسناد و 
مدارك بسیار مهمى درباره برخى سوء جریان 
مالى و حیف و میل بیت المال با عددسازى و 
سندسازى در مدیریت سالیان اخیر دست 
پیدا کرده اند. به این ترتیب با توجه به محرز 

بودن تخلفات مالى پس از پایان تحقیقات، 
چند نفر از مدیران عامل سابق باشگاه هاى 
پرســپولیس و اســتقالل به دادگاه براى 
رسیدگى به پرونده تخلفات مالى که مرتکب 

شده اند معرفى مى شوند.

جواد خیابانى در گفتگو با ورزش سه توضیحاتى در مورد کتاب 
جدید خود ارائه داده است. خیابانى در ابتدا با اشاره به شالوده 
کتاب مى گوید: « از ابتدا قرار بود سه جلد کتاب وجود داشته 
باشد. کتاب اول "تولد اســطوره" نام دارد که خودم نوشتم. 

کتاب دوم که با رنگ قرمز است "محرمانه با پپ" که آقاى 
عابدینى هم مقدمه اى براى آن نوشته و کتاب سوم که با رنگ 
آبى است و "تکامل جوزپه گوآردیوال" نام دارد. دو کتاب در 
نسخه اصلى هم با رنگ آبى و قرمز طراحى شده که اشاره به 

حضور گوآردیوال در بایرن مونیخ و منچستر سیتى دارد. ایده 
اى که داشتیم این بود که یک استقاللى و یک پرسپولیسى 
مقدمه هاى این دو کتاب را بنویسند و بهترین گزینه هم به نظر 
خود من عابدینى و فتح ا... زاده بودند. البته ایده اى که داشتیم 
به دلیل هزینه زیاد عملى نشد. این کتاب با طراحى فعلى 18 

میلیون هزینه براى چاپ  دوهزار و332 نسخه بوده است.» 
خیابانى در مورد انتقادهایى که در نوشتن مقدمه این کتاب 
مطرح شده هم گفت: « همیشه انتقادات از من وجود داشته 
ولى کســانى که انتقاد مى کنند حتى کتاب را نخوانده اند تا 
ببینند چه چیزى نوشته شده. آقاى فتح ا... زاده سال ها مدیر 
باشگاه بوده و به نظر من توانایى نوشتن آن را داشته و متن هم 
همین را مى گوید. مقدمه  فتح ا... زاده 2/5صفحه در مقابل 
970 صفحه کتاب است. این کتاب ترجمه دو کتاب خارجى 
است و نویسنده آن هم نه من هستم و نه فتح ا... زاده؛ حاال 
خبرنگاران باز هم انتقاد مى کنند و دشمنى هایى که با فتح ا...

زاده وجود دارد هم به من ربطى ندارد.»

انصارى فرد 

در ناتینگهام فارست؟

احضار  مدیران سابق استقالل و پرسپولیس

آینده کریم انصارى فرد هنوز مشــخص 
نیست. تیم هاى زیادى خواهان مهاجم 
ایرانــى المپیاکوس هســتند. عالوه بر 
خرونینخن و یک تیم فرانسوى این بار 
نام ناتینگهام فارســت به عنوان مقصد 
بعدى این بازیکن مطرح شد. انصارى فرد 
به علت حضور «هاربور» به احتمال زیاد 
حضور در ترکیب اصلى المپیاکوس را در 
فصل آینده از دســت بدهد و به همین 
خاطر مهاجم ایرانى قصــد دارد این تیم 
را ترك کند. انصارى فــرد جام جهانى 
2018 روسیه را در پیش دارد و مى خواهد 
با آمادگى کامل در ایــن بازى ها حضور 

داشته باشد.
روزنامــه  «گاتزتا دلواســپورت»  یونان 
مدعى شــد مقصد بعــدى انصارى فرد 

ناتینگهام فارست است.

توضیحات خیابانى در مورد کتاب جدیدش

هفدهمین لیگ برتر ایران یک شــنبه شب 
قرعه کشى شــد و 16 تیم حاضر رقباى خود 
را در هر هفته شناختند. با هم نگاهى داریم به 
چند بازى حساس و جنجالى که تماشاگران 

فوتبال حتماً از دیدن آنها به ذوق مى آیند.

سرنوشت مهدى طارمى همچنان در هاله اى از ابهام 
قرار دارد و معلوم نیســت که این بازیکن فصل بعد 
در پرســپولیس خواهد بود یا این تیم را ترك خواهد 
کرد. پیش بینى مى شد که با توجه به اصرار طارمى 
به جدایى از سرخپوشان این مهاجم گلزن راهى یک 
تیم بزرگ اروپایى شــود، اما هنوز نتوانسته به این 

خواسته خود برسد.
حاال روزنامه «الشرق» از مشترى قطرى مهاجم تیم 
فوتبال پرسپولیس سخن به میان آورده و نوشته که 
الغرافه به طارمى نزدیک شــده است و این احتمال 
وجود دارد که این بازیکن ایرانى به زودى راهى این 

تیم قطرى شود.
طارمى یک فصل دیگر با پرســپولیس قرارداد دارد. 
باشگاه پرســپولیس اعالم کرده که تنها درصورتى 
رضایت نامه مهاجم خود را مــى دهد که یک میلیون 
یورو پرداخت کند و باید دید که در نهایت سرنوشت 

این بازیکن چه خواهد شد.
طارمى در فصلى که گذشت عملکرد بسیار خوبى از 
خود نشان داده است. او بهترین گلزن لیگ ایران شد 
و در لیگ قهرمانان آســیا و انتخابى جام جهانى هم 
بسیار خوب ظاهر شد و شــانس باالیى براى کسب 

انتخاب بهترین بازیکن آسیا در سال جارى دارد.

الغرافه قطر در آستانه  جذب مهدى طارمى

هافبک ازبک اســتقاللى ها روز یک شنبه به جاى 
حضور در ایروان راهى اصفهان شد. «سرور جپاروف» 
هافبک ازبک استقاللى ها که با افتخارى براى ادامه 
حضور در این تیم به توافق رسید، روز یک شنبه راهى 
اصفهان شد. سفر این بازیکن به اصفهان در شرایطى 
رخ داد که بسیارى انتظار داشتند او روز یک شنبه به 
اردوى آبى پوشان اضافه شود اما جپاروف براى جمع 

آورى وسایل خود راهى اصفهان شد.
سپاهان اصفهان یکى از مشتریان جدى این بازیکن 

اســت که تمایل زیادى براى حضــور این بازیکن 
در جمع شــاگردان کرانچار دارد اما اســتقاللى ها 
فعًال تصمیمى براى واگــذارى او ندارند و خواهان 
حضور ایــن بازیکــن در اردوى ارمنســتان خود 

شدند.
مدیر برنامه هــاى این بازیکن با تأییــد این خبر به 
ورزش ســه گفت: جپــاروف بــراى تحویل منزل 
مســکونى خود و جمع آورى وســایل شخصى به 

اصفهان آمده  است.

جپاروف به جاى ارمنستان به اصفهان آمد

رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانــى تیم هیرنفین هلند 
که فصل گذشــته در لیگ این کشــور توانست 20 
گل براى تیمش بزند و دومین گلزن برتر لیگ هلند 
لقب گرفت، با پیشنهاداتى براى فصل آینده روبه رو 
است و هنوز مشخص نیست که براى فصل آینده چه 

تصمیمى را اتخاذ مى کنــد. خود قوچان نژاد در این 
خصوص مى گوید:  «فعًال در تمرینات تیم هیرنفین 
حاضر شده ام و مشغول تمرین هستم. اما باید مدتى 
بگذرد تــا تکلیفم براى فصل آینــده به طور قطعى 

مشخص شود.»

مقصد بعدى رضا گوچى کجاست؟

مراسم هیجان انگیز معارفه رضاییان در بلژیک
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سرمربى استقالل خوزســتان در مورد اینکه وکیل 
دانیال ماهینى و محمد شریفى اعالم کرده این دو 
بازیکن به استقالل خوزستان بازنمى گردند، عنوان 
کرد: طبــق قانون بازیکنى که کمتــر از 50 درصد 
دریافت کرده باشد مى تواند قراردادش را فسخ کند، 
اما این بازیکنان 50 درصد قرارداد خود را گرفته اند. 
چطور مى شــود بازیکنى که قرارداد دارد به باشگاه 
دیگرى برود و فقط چهار ماه محروم شود؟ این قانون 
واقعاً مسخره است. مگر مسخره بازى است که به این 

شکل رفتار شود؟ 

ویسى در پاسخ به این سئوال که با وجود این قانون، 
دیگر هر بازیکنى مى تواند به تیــم دیگرى برود و 
فقط چهار ماه محرومیت را پشت سر بگذارد، اظهار 
داشت:واقعًا مسخره اســت! نمى دانم این قانون از 
کجا پیدا شده؟ بحث فســخ قرارداد بازیکنانى بود 
که زیر 50 درصد دریافت کردند ولى ما بیش از 50 
درصد به بازیکنانمان پول دادیم. به بازیکن یاد دادند 
حسابش را ببندد تا باشــگاه نتواند به حساب او پول 
بریزد یا میزان پرداختى بیش از 50 درصد شود، واقعًا 

این کار تابلو بود.

ســرخابى ها 25 تیرماه در بیله فلد بــه مصاف هم 
مى روند. دربى دوســتانه ســرخابى ها در ورزشگاه 
اختصاصى باشــگاه بیله فلد برگزار مى شــود که 
گنجایش 30 هزار تماشــاگر دارد. اما آیا ورزشگاه 
در روز بازى پر مى شــود؟ اسپانســر بازى امیدوار 
است روز مســابقه 30 هزار نفر در ورزشگاه حضور 
داشته باشــند و دو باشــگاه از برگزارى بازى سود 
ببرند ولى اکثر مســئوالن به این مســئله خوشبین 

نیستند. 
گفته مى شــود نهایت اســتقبالى کــه از بازى دو 
تیم شــود، با پنج شش هزار تماشــاگر خواهد بود. 
پرسپولیســى ها خیلى دیر براى بــازى ok دادند و 
این مسئله باعث شــده تا حاال مسئوالن به پر شدن 
ورزشگاه خوشــبین نباشــند. برنامه اولیه این بود 
که از نزدیک به یک هفته قبل بلیت فروشــى شده 

باشد.

تیم هاى شهرســتانى همواره از عــدم توجه الزم 
به آنها شــکایت و اعتقاد دارند صداوسیما که یک 
رسانه ملى است، از پرسپولیس و استقالل حمایت 
خاص مى کند. ایــن موضوع را مصطفــى آجورلو 
مدیرعامل تراکتورســازى تبریز نیز ابراز داشــته

 است.
آجورلو در حاشــیه مراسم قرعه کشــى لیگ برتر 
هفدهم گفتــه: «در قضیــه به وجود آمــده براى 
امید عالیشــاه و احمد نوراللهى خبرنــگاران مدام 
مى پرســیدند که چرا آنها به ملــوان نرفتند و حتى 
خبرنگار صدا و سیما نیز این سئوال را از ما مى پرسید 
در حالى که حداقل صدا و سیما باید بى طرف باشد. 
چرا هواداران مــا باید فکر کنند کــه تلویزیون هم 
طرفدار باشگاه هاى استقالل و پرسپولیس است؟ در 
شرایطى که در فوتبال حرفه اى تیم هایى که باالى 
جدول هستند باید مورد توجه باشند و منطق این را 
حکم مى کند اما براى صدا و ســیما فرقى نمى کند 

پرسپولیس و استقالل در کجاى جدول باشند و فقط 
به مسائل این دو باشگاه پرداخته و بازى هاى آنها را 

پخش مستقیم مى کند.»
وى سپس به مدیران قبلى صداوسیما اشاره کرده و 
گفته: «در بحث اسپانسرى هم شرایط براى ما که 
در تبریز بودیم مهیا نبود، چرا که صدا و سیما به دو 
باشگاه تهرانى توجه ویژه داشت اما ما در تبریز فقط 
در شبکه اســتانى بازى مان پخش مى شد. اگر قرار 
باشد اینطور عمل کنند پس صدا و سیما اجازه دهد 
به ما که یک شبکه اختصاصى بزنیم چرا که ما اعتقاد 
داریم باید عدالت وجود داشــته باشد و تیم ها براى 
صدا و ســیما فرقى نکند. زمانى رئیس صداوسیما 
ضرغامى بود که به استقالل گرایش داشت و او رفت 
و بعد از آن یک نفر پرسپولیســى مدیر صدا و سیما 

شد.»
راســتى! شــما فکر مى کنید رئیس جدید سازمان 

صداوسیما طرفدار کدام تیم است؟!

واقعاً مسخره است!

دربى در آلمان با 30 هزار تماشاگر یا کمتر؟

رؤساى صداو سیما پرسپولیسى بودند یا استقاللى؟!

کیمیا علیزاده دارنده نشــان نقره مســابقات جهانى به دلیل «سندروم 
گلین باره» در بیمارســتان بسترى اســت، این بیمارى اختالل نادرى 
اســت که در اثر حمله سیســتم ایمنى بدن به اعصاب محیطى ایجاد 

مى شود.
«ســندروم گیلن باره» اختالل نادرى اســت که در اثر حمله سیستم 
ایمنى بدن به اعصاب محیطى ایجاد مى شــود. به دنبــال این حمله، 
احساس ضعف در ماهیچه ها، بى حســى، گزگز و گاهى اوقات فلجى 
دیده مى شــود. در این بیمارى سیســتم ایمنى بدن به اعصاب حمله 

مى کند که باعث ضعف بدن و مشــکالت حســى مى شود. سوزش و 
حالت خواب رفتگى ناگهانى در پا و انتقــال این حس در نقاط مختلف 
بدن یکى از عالیم بارز این بیمارى است که ممکن است با بى حسى در 
پا و همراه با ضعف عضالنى بدن رخ دهد.  این بیمارى بیشتر در سنین 
30 تا 40 سالگى دیده شده اســت، ولى ممکن است در هر سنى اتفاق

 بیافتد. 
این بیمارى مزمن نیست و با یک دوره دارویى قابل درمان است که در 
صورت درمان نشدن به موقع ممکن است مشکل تنفسى ایجاد کرده و 

بدن را بسیار ضعیف کند. گاهى اوقات ضعف آنقدر شدید است که بیمار 
اصًال قادر به راه رفتن نیست و همچنین ممکن است به فلج کامل بدن 

منجر شود. 
علت این بیمارى هنوز به روشنى مشخص نیست، ولى معموًال بعد از یک 
عفونت ویروسى مانند ســرماخوردگى و یا آنفلوآنزا اتفاق مى افتد. دلیل 
بروز این بیمارى مى تواند این باشد که سیستم ایمنى بدن براى مبارزه با 
عفونت به شدت تالش مى کند و ممکن است که در این میان به صورت 

اشتباهى به سلول هاى عصبى خودى حمله کند. 

قرعه کشى هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر قرار 
بود طبق اعالم سایت رسمى سازمان لیگ، ساعت 
19 روز یک شنبه شــروع و پس از 45 دقیقه پخش 
مستقیم آن آغاز شود. این مراســم اما با 100 دقیقه 
تأخیر استارت خورد و به جز چند دقیقه کوتاه که در 

زمان قرعه کشى نبود، از تلویزیون پخش نشد.
مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال همیشه مدعى 
تالش براى گرفتن حق پخش مسابقات از مسئوالن 
سازمان صداوسیماســت و حتى در مراسم روز یک 

شنبه از توافق با صداوسیما براى گرفتن حق پخش 
تلویزیونــى صحبت کرد اما آنچه در مراســم قرعه 

کشى رخ داد، بیانگر چیز دیگرى بود.
تاج هنگام آغاز ســخنرانى خود با بیــان این جمله 
که «آنقــدر صحبت خواهــد کرد تا شــرایط براى 
پخش مســتقیم مهیا شــود» نشــان داد به خوبى 
متوجه ضعــف در مقابله با ســازمان صداوســیما 
اســت. رئیس فدراســیون فوتبال غافل از این بود 
که در ســاعت 19و 45 دقیقه شبکه 3 ســیما ابتدا 

در حال پخش برنامه «شــما و ســیما» و سپس در 
هنــگام صحبت هــاى او در حال پخش ســریال 
«پنچرى» بود و شــبکه ورزش نیز دیدار تیم هاى 
زیر 20 سال انگلیس و آلمان را به صورت زنده پخش 

مى کرد.
این اتفاق البته براى اولین بار نبود که رخ مى داد چرا 
که در سال هاى گذشته شاهد آن بودیم که به جاى 
ساعت 22و 15 دقیقه این مراســم ساعت 23 آغاز 
مى شد و صداوسیما برنامه هاى دیگرى را به پخش 

زنده مراسم قرعه کشــى ترجیح مى داد. این بار هم 
با وجود اینکه سایت ســازمان لیگ اعالم کرده بود 
مراسم قرعه کشى پخش مى شود این اتفاق رخ نداد. 
این در شرایطى اســت که پیش از این رایزنى هایى 
براى پخش زنده آن با صداوســیما صورت گرفته و 
زمان مراسم بر اساس پخش زنده هماهنگ شده بود. 
با این شرایط مشخص نیست که فدراسیون فوتبال 
مى تواند حق پخش تلویزیونى را از صداوسیما بگیرد 

یا خیر.

هنوز هم مى خواهید حق پخش بگیرید؟

براى صداوسیما، «پنچرى» مهمتر از 
«قرعه کشى» است!

تاج هنگام 
آغاز سخنرانى خود 
با بیان این جمله 

که «آنقدر صحبت 
خواهد کرد تا شرایط 
براى پخش مستقیم 

مهیا شود» نشان 
داد به خوبى متوجه 
ضعف در مقابله با 

سازمان صداوسیما 
است

تب حضــور در اروپا، ســتاره هاى فوتبــال ایران را 
فراگرفته اســت. بازیکنانى که تنها هدفشــان بازى 
در ترکیب اصلى تیم ملى اســت. یکــى از ابزارهاى  
رسیدن به این هدف، بازى در لیگ هاى اروپایى است. 
به خصوص که کى روش نشان داده با لژیونرها میانه 
خوبى دارد و آنها را بیشتر از ســتاره هاى لیگ ایران 
مى پسندد و اعتقادى راســخ به میزان آمادگى شان 
دارد. کى روش براى نظر خــود دالیلى منطقى هم 
دارد. از نظر او بازیکنى که در یک تیم اروپایى تمرین 
مى کند از هر لحاظ آماده تر از بازیکنى اســت که در 
لیگ ایران حضور دارد. کى روش این جمله را بارها در 
جلسه هاى کادر فنى به زبان آورده که هر یک تمرین 
با باشگاهى اروپایى مساوى با انجام چند بازى در لیگ 

برتر ایران است.
براى کى روش، بازیکنانى که در فوتبال اروپا حضور 
دارند در شرایط برابر به ستاره هاى لیگ ایران ارجحیت 
دارند. به همین دلیل هم هســت که بازیکنان آماده 
لیگ برتر ترجیح مى دهند در فصــل منتهى به جام 
جهانى راهى اروپا شــوند و البته قراردادهاى نجومى 
شــان در فوتبال ایران را فدا کنند. نمونــه بارز این 
موضوع، احســان حاجى صفى اســت. کاپیتان دوم 
ســپاهان در فصل قبل که براى تثبیت جایگاه خود 
در تیم ملى تصمیم گرفت به یونــان برود و پیراهن 

پانیونیوس را بپوشد.
قرارداد حــاج صفى در فصلى که گذشــت حدود دو 
میلیــارد و 200 میلیون بود. البته بــا بندهایى که در 
قراردادش وجود داشت و توانایى هایى که از او ستاره 

ســاخته بود و یک بازیکن مؤثر و کلیدى در ترکیب 
ســپاهان. او اگر در ســپاهان مى ماند، 20 درصد به 
قراردادش اضافه مى شــد. یعنى مبلغى در حدود دو 
میلیارد و 600 میلیون دریافت مى کرد. مبلغى نجومى 
که مى توانســت حاج صفى را به گران ترین بازیکن 

لیگ برتر تبدیل کند.
احسان اما پیشنهاد تمدید قرارداد با سپاهان را رد کرد. 
او که مى دانست با حضور در فوتبال اروپا، یک پله 
در تفکر کى روش جلوتر مى رود، پیشنهاد بازى در 
لیگ یونان و باشگاه پانیونیوس را پذیرفت و به آتن 

رفت تا هم تیمى مسعود شجاعى شود.
مبلغ قرارداد حاج صفى بــا پانیونیوس در حدود 
200 تا 210 هزار یورو اســت. یعنى حدود 900 
میلیون تومان. تفاوت مبلغ قرارداد او در پانیونیوس 

با پیشنهاد سپاهان حدود یک میلیارد 
و 700 میلیون اســت. تفاوتى 

که البته به چشــم حاج 
صفى نیامد تــا او بار 

ســفر به یونــان را 
ببنــدد و در فصل 
جدید به عضویت 
پانیونیــوس در 

بیاید.
او از اختــالف 
در  میلیــاردى 
ش  د ا د ر ا قــر

گذشــت و رفــت 

تا شــاید در دومین حضــورش در جــام جهانى باز 
هم در ترکیب اصلــى تیم ملى بازى کنــد. او براى 
نزدیک تر شدن به ایده هاى کى روش این ریسک را 
انجام داد و حاال منتظر اســت بازى هاى او بیشتر به 
چشم سرمربى تیم ملى بیاید. شــاید با این تصمیم، 
حاج صفى دوباره به بازیکن محبوب و 
همیشه ثابت کى روش تبدیل 
شود. شــاید هم ریسک 
او جواب ندهــد و براى 
بازى هــاى آینده هم 

روى نیمکت بنشیند.

کى روش، عامل ترغیب ستاره هاى ایرانى براى حضور در اروپا

چرا حاج صفى از قرارداد 2/6 میلیاردى گذشت؟

ج صفى را به گران ترین بازیکن 
.

مدید قرارداد با سپاهان را رد کرد. 
حضور در فوتبال اروپا، یک پله 
لوتر مى رود، پیشنهاد بازى در 
 پانیونیوس را پذیرفت و به آتن 

سعود شجاعى شود.
فى بــا پانیونیوس در حدود 
رو اســت. یعنى حدود 900

ت مبلغ قرارداد او در پانیونیوس 
حدود یک میلیارد 

ت. تفاوتى 
حاج

بار 
ا 

ملى بیاید. شــاید با این تصمیم، تیم چشم سرمربى
محبوب و  حاج صفى دوباره به بازیکن
همیشه ثابت کى روش تبدیل 
شود. شــاید هم ریسک 
او جواب ندهــد و براى 
بازى هــاى آینده هم 

روى نیمکت بنشیند.

قائم مقــام باشــگاه ســپاهان اصفهان 
مى گوید قرعه کشى از نظر من قرعه کشى 
خوبى بود اما باید بگویم که تیم ها خیلى با 

هم تفاوت ندارند.
مســعود تابش پس از پایان مراسم قرعه 
کشــى لیگ هفدهم در مقابل خبرنگاران 
گفت: ما خیلى مطمئــن نبودیم که حتمًا 
«ســرور جپاروف» به تیم ما مى آید. مهم 
هم نیســت و ما آلترناتیوهــاى دیگرى را 
هم در نظــر گرفته بودیم و جــوان هاى 
خیلى خوبى به تیم بزرگســاالن ما اضافه 
شدند و مشــکل خاصى در این مورد وجود

 نداشت.
وى در ادامــه گفت: ما مشــکلى با آقاى 
«زالتکو کرانچار» نداشــتیم و همانطور 
که مى دانید ما باشگاهى هستیم که همه 
چیز در آن پیش بینى شده است بودجه هاى 
مورد نیازمان را هم پیش بینى مى کنیم و 

مسائل خاصى نداریم. 
تابــش در پایان گفــت: به طــور دقیق 
نمى توانم بگویم و هنوز یارگیرى مان به 
طور 100درصد تمام نشده است و ان شاءا... 
تمام شــود بعد بودجه هزینه شده را بازگو 
خواهیم کرد. ســپاهان بازیکن بزرگسال 
دارد و نیــازى به آن صــورت نداریم ولى 
بیشتر گزینه هایمان دو سه بازیکن خارجى

 است.

تابش: قرعه سپاهان 
خوب افتاد

«کیمیا» به چه بیمارى مبتال شده است؟
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چهل تکه

 پسر بچه اى به نام «گانش» از یک زائده بزرگ در جلوى 
صورتش رنج مى برد و خانــواده اش نیز بخاطر فقر او را در 
کنار خیابان رها کردند. گانش کــه در یکى از محله هاى 
«آســام» هند در حالى که از شدت گرســنگى و درد گریه 
مى کرد و بخاطر ســنگینى صورتش قادر به حرکت نبود، 
توسط پلیس پیدا شد و براى عمل جراحى و مراقبت هاى 

ویژه پس از آن به بیمارستان انتقال داده شد.
این پسر بچه هندى پس از یک عمل جراحى شش ساعته 
دشوار اما موفقیت آمیز توانست بار دیگر لبخند زدن را تجربه 
کند.وى حاال صاحب یک چهره جدید و بهترى نســبت به 
گذشته شده و یک زندگى تازه را پیش روى خود مى بیند، تا 
قبل از عمل، هندى ها او را «پسر فیل نما» صدا مى زدند و 

به این نام مشهور شده بود.

 دختر سه ساله هندى با وضعیت پزشکى عجیبى که خون گریه 
مى کند موجب تعجب پزشکان و همچنین نگرانى والدینش 
شده است. معموًال هر روز از بینى، چشم، گوش و دهان«آهانا 
افضل» خون خارج مى شود. این در حالى است که جاى هیچ 

خراش یا بریدگى روى صورت این دختر وجود ندارد.
عالیم بیمارى عجیب این دختر از دو سال پیش و هنگامى که 
وى از ذات الریه رنج مى برد آغاز شد. پزشکان در ابتدا خونریزى 
این دختر را ناشى از تب باال دانستند اما با گذشت دو سال از آن 

زمان هنوز خونریزى وى ادامه دارد.
مادر این دختر در این خصوص گفت: نتنها چیزى که من درباره 
بیمارى دخترم مى دانم این است که بعد از هر خونریزى آهانا، 
سطح هموگلوبین خون وى به شدت پایین مى آید و ما باید به 

وى خون تزریق کنیم.»

قاتل یک مأمور پلیس و نگهبان بیمارستان زندان پس از 9 سال 
حبس در زندان ایالت ویرجینیاى آمریکا با تزریق سم اعدام شد.

«ویلیام مورا» 35 ساله در زمان وقوع این دو جنایت به اتهام سرقت 
در زندان به سر مى برد. این تبهکار که براى اجراى نقشه فرارش  
خود را به مریضى زده بود با انتقال به بیمارســتان زندان، در یک 
فرصت مناسب اسلحه نگهبان خود را ربود و پس از شلیکى مرگبار 
به این نگهبان غیر مسلح از بیمارستان فرار کرد. تحقیقات براى 
دستگیرى او آغاز شد و روز بعد یکى از افسران پلیس با شناسایى 
مخفیگاه او براى دستگیرى تبهکار فرارى وارد عمل شد و اما او هم 

در درگیرى مسلحانه با این مرد فرارى به قتل رسید.
پس از دستگیرى این تبهکار، محاکمه اش به سرعت انجام شد و 
قاضى دادگاه با استناد به شواهد و مدارك او را به اعدام با تزریق  

سم محکوم کرد.

اعدام قاتل پلیس و نگهبان بیمارستان دختر هندى هر روز خون گریه مى کند پسر فیل نما  030201

شک مأموران کالنترى 28 آدران هنگام گشتزنى پرده از راز 14 جنایت سیاه دو 
جوان معروف به کرکس هاى کرج برداشت.

ساعت یک بامداد 8 اردیبهشت سال 84، مأموران انتظامى کالنترى 28 آدران 
هنگام گشتزنى در جاده چالوس، به سرنشینان یک خودروى سوارى طوسى رنگ 
که سه مرد و یک زن در آن بودند، مشکوك شدند و به آنها دستور ایست دادند، اما 
راننده خودرو بر سرعت خود افزود و متوارى شد تا سرانجام به دنبال شلیک هاى 
پلیس، خودرو حوالى دره اى متوقف شد و سرنشینان خودرو با باقى گذاشتن یک 

دختر جوان داخل خودرو متوارى شدند. 
مأموران دختر جوان را براى ادامه تحقیقات به اداره جنایى پلیس آگاهى استان 

تهران منتقل کردند و به تحقیق از او پرداختند. 
دختر جوان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «بعدازظهر قصد رفتن به خانه یکى 
از اقوامم را داشتم که در منطقه آریاشهر تهران، سوار خودروى مسافرکشى شدم 
و راننده که یک مسافر مرد هم همراهش بود حرکت کرد، در میانه راه، سرنشینان 
خودرو با زور و تهدید چاقو، مرا ربودند و با انتقال به بیابان هاى اطراف شهر مورد 

آزار و اذیت قرار دادند و اموالم را به سرقت بردند.»
به دنبال شــکایت دختر جوان، چهره نگارى رایانه اى از مردان شرور صورت 
گرفت و جستجو براى یافتن آنها آغاز شــد تا اینکه چند روز بعد، مأموران اداره 
جنایى پلیس آگاهى استان تهران موفق به دستگیرى دو نفر از متهمان فرارى به 
نام هاى «امید» و «حسین» شدند. با انتقال متهمان به مرکز پلیس، آنها راز 14 

جرم سیاه را فاش کردند.
مأموران در بازجویى از متهمان پى بردند که این دو جوان که به «کرکس هاى 
کرج» معروف هستند 14 زن و دختر را به شیوه مسافرکش نما در آریاشهر، جنت 
آباد، میدان آزادى و آزادراه تهران کرج سوار بر خودروهایشان کرده و با تهدید چاقو 

نقشه شوم و سیاه را به اجرا رسانده اند.
بنابراین، پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به شعبه 79دادگاه کیفرى استان 
تهران ارسال شد، اما قضات این شعبه، پرونده را با عدم صالحیت رسیدگى به 
دادگاه کرج ارسال کردند و قاضى نصیرى، رئیس شعبه اظهارنظر دادسراى امور 

جنایى کرج با توجه به جرائم خشــن متهمان، براى آنها تقاضاى محاربه کرد و 
پرونده متهمان در اختیار قاضى عاصف الحسینى، رئیس شعبه یکم دادگاه انقالب 

کرج قرار گرفت تا به سرنوشت سیاه اقدامات خود که اعدام است محکوم شوند.
متهمان این پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفرى استان تهران به اتهام آدم ربایى، 

تجاوز به عنف و سرقت به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در شعبه 27 دیوان عالى 
کشور نیز تأیید شد. سرانجام این دو مرد شیطان صفت سحرگاه چهارشنبه هفته 
گذشته (14 تیرماه سال جارى) در زندان رجایى شهر کرج به دار مجازات آویخته 

شدند و به سزاى اعمال خود رسیدند. 

کرکس هاى کرج اعدام شدند  کرکس هاى کرج اعدام شدند  

چند روز پیش زن جوانى نزد مأموران پلیس فتاى خراسان رضوى رفت و مدعى شد که فریب مردى 
کالهبردار را خورده و در دام او گرفتار شده است. این زن که کارمند یکى از بانک ها بود توضیح داد: 
«مدت ها بود که صفحه حوادث روزنامه ها را مى خواندم و آنقدر درباره شگردهاى کالهبردارى 
مطالعه کرده بودم که تصور نمى کردم کسى بتواند با این شگردها سرم کاله بگذارد اما در نهایت 

خودم قربانى یکى از همین کالهبرداران به نام "جمشید" شدم.»
او ادامه داد: «مدتى قبل و از طریق یکى از دوستانم با یک سایت همسریابى آشنا شدم و از آنجا 
که قصد ازدواج داشــتم به  عضویت آن درآمدم. کمى بعد جوانى برایم پیام فرستاد. او خودش را 
دندانپزشک معرفى کرد و مدعى شد که به دنبال دخترى مناسب براى ازدواج مى  گردد. مرد جوان 
مى گفت که با دیدن پروفایلم از من خوشش آمده و پیشنهاد ازدواج داد. من هم با توجه به اطالعاتى 
که داشتم، پیش از اینکه به او جواب بدهم شــروع به تحقیق درباره وى کردم. از او شماره نظام 
پزشکى اش و آدرس مطبش را گرفتم و هر دوى آنها را استعالم کردم که معلوم شد وى حقیقت را 
گفته است. به همین دلیل به درخواستش جواب مثبت دادم و براى آشنایى بیشتر با او قرار مالقات 

گذاشتم.»
زن جوان ادامه داد: «در یکى از قرارهاى مالقاتمان، زمانى که در رســتوران بودیم ناگهان تلفن 
جمشید زنگ خورد. گوشى را برداشت و بعد از مکالمه اى کوتاه درحالى که رنگش پریده بود و گریه 
مى کرد، گفت که خبر داده اند پدرش فوت شده اســت. او مدعى شد که باید به سرعت خودش را 
براى مراسم خاکسپارى به شهرستان برســاند اما همان لحظه با دستش به پیشانى اش کوبید و 

گفت:" ماشینم در تعمیرگاه است و نمى توانم آن را بگیرم". او آنقدر نقشش را خوب بازى کرد که 
حرف هایش را باور کردم. براى همین سوئیچ آزرایم را به او دادم که با آن به شهرستان برود. حتى 

مدارك ماشین را هم در اختیارش قرار دادم که در بین راه مشکلى پیش نیاید و جمشید گریه کنان 
از من خداحافظى کرد و سوار بر ماشینم رفت. اما چند روز که گذشت خبرى از وى نشد و حتى به 
تماس هایم هم جواب نمى داد. من هم راهى مطبش شدم و آنجا بود که متوجه شدم مطب متعلق 
به مردى شبیه جمشید است نه خود او. وقتى فهمیدم فریب یک کالهبردار را خورده ام، راهى اداره 

پلیس شدم تا از او شکایت کنم.»
با شکایت زن جوان، تیمى از مأموران براى شناسایى و دستگیرى مرد کالهبردار وارد عمل شدند. 
آنها در جریان بررسى هاى تخصصى دریافتند که جمشید با سوءاستفاده از شباهتش با برادرش که 
دندانپزشک است و همچنین استفاده از مشخصات و نشانى مطب او، خودش را در سایت همسریابى 

دندانپزشک معرفى کرده و این در حالى بود که خودش تا دیپلم درس خوانده بود.
با مشخص شــدن این موضوع تحقیقات براى ردگیرى وى ادامه یافت تا اینکه مأموران متوجه 
شدند مرد جوان قصد دارد خودروى آزراى شاکى را از طریق یکى از سایت هاى اینترنتى به فروش 
برساند. پیش از اینکه وى موفق به اجراى نقشه اش شود، مخفیگاه او شناسایى شد و مأموران موفق 

شدند وى را دستگیر کنند.
به گفته سرهنگ جهانشیرى، رئیس پلیس فتاى خراســان رضوى، در بررسى  تجهیزات کشف 
شده از متهم مشخص شد که او با همین شگرد با چند دختر جوان دیگر نیز در سایت همسریابى 
آشنا شده و خودش را دندانپزشک معرفى کرده بود که تحقیقات درباره دیگر کالهبردارى هاى 

احتمالى او ادامه دارد.

زن آزرا سوار
 در دام جوان خالى بند مشهدى 

«شب حادثه براى حرف زدن با مقتول به خانه اش رفته بودم 
اما او نقشه اى شوم در سر داشت بخاطر همین مجبور شدم 
دست به چاقو ببرم»؛ این اعتراف پسر جوانى است که سه 
ســال قبل مردى را با ادعاى رابطه پنهانى با خواهرش به 

قتل رسانده است. 
پانزدهم اسفندماه سال 93، مردى به نام «بهزاد» خودش را 
به کالنترى زیباشهر رساند و پلیس را از ماجراى یک قتل 
باخبر کرد. او گفت: «لحظاتى قبل با دوستم که پسرى 28 

ساله به نام "کیوان" بود، درگیر شدم و او را کشتم.» 
متهم 29 ساله توضیح داد: «پنج سال با مقتول دوست بودم و 
با هم رفت و آمد خانوادگى داشتیم. سه سال قبل او مخفیانه 
شماره همراه خواهرم را از گوشى ام برداشت و با او تماس 
گرفت. وقتى متوجه موضوع شدم، بارها با او صحبت کردم 
و گفتم "مینا" متأهل است و صاحب دو فرزند، نباید مزاحم 
او شوى و زندگى اش را به هم بزنى. این صحبت ها فایده اى 
نداشت و مینا هم خام حرف هاى او شده بود. این موضوع مرا 
خیلى کالفه و نگران کرده بود تا اینکه شب حادثه با ماشین 
پدرم جلوى در منزل آنها رفتم. وارد پارکینگ ساختمان که 
شدم، کیوان و چندنفر از دوستانش به من حمله کردند. من 
قصد فرار داشتم که کیوان سد راهم شــد. آنجا  بود که از 
موقعیت استفاده کردم و بخاطر کینه اى که از او داشتم با چاقو 
چند ضربه به او زدم.» بعد از تأیید خبر، بهزاد به اتهام قتل عمد 

بازداشت و روانه زندان شد.
پرونده با کامل شدن تحقیقات به شعبه هفتم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران فرستاده شــد و متهم پاى میز محاکمه 
ایستاد. بعد از اعالم رسمیت جلســه اولیاى دم در جایگاه 
حاضر شدند و پدر مقتول اعالم گذشت کرد اما مادر مقتول 

درخواست قصاص داشت.

سپس متهم در جایگاه حاضر شد و به جرمش اعتراف کرد. 
او گفت: «در آن سال ها خیلى تالش کردم تا کیوان ومینا را 
از ارتباطى که با هم داشتند، منصرف کنم، اما فایده نداشت. 
حتى یکبار مقتول را به گاراژ برادرم بردم و همراه برادرم او را 
تهدید کردیم تا دست از اشتباهش بردارد، اما باز هم بى فایده 
بود.» متهم در خصوص قتل گفت: «ساعت 11 شب بود که 

با خودروى 405 پدرم جلوى در خانه مقتول رفتم. نزدیک 
خانه آنها بودم که مقتول را دیدم. سوار ماشین شد. در ماشین 
دوباره حرف مینا پیش آمد و خواست ادامه صحبت ها در خانه 
آنها باشد، به همین خاطر از من دعوت کرد به خانه آنها بروم. 
وقتى داخل پارکینگ رفتم، متوجه شدم چند نفر از دوستانش 
کمین کرده اند تا با من درگیر شوند. خواستم فرارکنم که پایم 
به در حیاط گیر کرد و زمین خوردم. مقتول که نزدیک آمد با 
چاقو چند ضربه به پهلو و گردن او زدم و فرار کردم.» متهم 
در ادامه گفت: «آن شب تا صبح در کوچه ها هراسان پرسه 
مى زدم و نمى توانستم به خانه برگردم. قصد داشتم به شهر 
دیگرى فرار کنم، اما عذاب وجدان اجازه نداد و با خودم فکر 
کردم اگر فرار کنم، خانواده ام اسیر مى شوند به همین دلیل 

منصرف شدم و خودم را معرفى کردم.» 
او در آخرین دفاعش گفت: «پشیمانم و از خدا مى خواهم مرا 
ببخشد. همچنین از اولیاى دم هم طلب بخشش دارم. پدر 
کیوان که بزرگى کرد و مرا بخشید اما از مادرش مى خواهم 
در حق من بزرگى کند. او خــودش نیز معترض بود و مینا 
را بارها در منزلشــان دیده بود. با مــن تماس مى گرفت و 
مى گفت از کارهاى کیوان خسته شده است و طلب کمک 
مى کرد. حاال با این اتفاق، من از او طلب کمک و بخشش 
دارم.» در پایان هیئت قضائى براى صدور حکم وارد شور

 شد. 

تراژدى ارتباط با زن شوهردار

ســارق حرفه اى که در تعقیــب و گریز کوتاهى 
توســط مأموران کالنترى 169 مشیریه دستگیر 
شده بود پس از دســتگیرى پرده از اقدامات خود 

برداشت.
رئیس کالنترى 169 مشیریه در تشریح این خبر 
گفت: عوامل کالنترى هنگام گشتزنى در سطح 
حوزه متوجه رفتار مشــکوك یک موتورسیکلت 
سوار شدند که بدون توجه به فرمان ایست پلیس 
به محض مشاهده مأموران از محل متوارى شد. 

سرگرد فرهاد واقعى، با اشاره به دستگیرى متهم  
گفت: در بازرسى انجام شــده، یک قبضه سالح 
سرد، سه دستگاه گوشى هوشمند و مقادیرى وجه 
نقد و تعداد چهار اســکناس 250دینارى کشف و 

ضبط شد. 
وى افزود: مأموران انتظامى براى انجام تحقیقات 
کامل تر متهم را به کالنترى انتقال دادند که هنگام 
انتقال، پیامى در خصوص ســرقت گوشى همراه 
توسط راکب موتورســیکلت به مرکز پیام پلیس 
واصل شد که شاکى با مراجعه کالنترى و دیدن 
متهم اظهار داشــت 20 دقیقه پیش از آن گوشى 

همراهش توسط این متهم به سرقت رفته بود. 

شاکى پس از دستگیرى 
متهم شکایت کرد 

 اعضــاى باند چهــار نفره ســارقان ســریالى 
موتورســیکلت ها در دو عملیات پلیسى دستگیر 

شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان با 
اعالم این خبر، گفت: در پى وقوع چندین سرقت 
موتورســیکلت در سطح شــهر زاهدان تیمى از 
کارآگاهان پلیس آگاهى اســتان براى بررســى 
تخصصى موضوع وارد عمل شــدند. سرهنگ 
ابراهیم مالشاهى اظهار داشت: کارآگاهان پلیس 
با اقدامات اطالعاتى و تخصصى چهار متهم را در 
این رابطه شناسایى کردند و پس از تحت نظر قرار 
دادن متهمان، در دو عملیات جداگانه این سارقان 
را دستگیر کردند. وى افزود: اعضاى این باند در 
تحقیقات تخصصى کارآگاهان پلیس به 18 فقره 
ســرقت موتورســیکلت اعتراف کردند و پس از 

تکمیل تحقیقات به مراجع قضائى معرفى شدند.

ســارق حرفه اى لوازم خودرو که ســابقه دار نیز 
بود در حالى که قصد داشــت نقشه زشت خود را 
در خودروى پارك شــده عملى کند خودرو را در 

محاصره مأموران کالنترى 133 شهر زیبا دید.
رئیس کالنترى 133 شــهر زیبا دراین خصوص 
گفت: مأموران انتظامى هنگام گشتزنى، متوجه 
حضور یکى از سارقان سابقه دار در داخل خودروى 

پارك شده در بلوار فردوس شدند. 
سرگرد مجید عســگرى نیا اضافه کرد: در ادامه 
مأموران در یک اقدام غافلگیرانه سارق را دستگیر 
و در بازرســى از داخل خودرو، تعــدادى قطعات 
خودروکشف و ضبط کردند.  وى در ادامه بیان کرد: 
در بازجویى انجام شده متهم ضمن پذیرش جرم 

خود به 40 فقره سرقت اعتراف کرد. 

پایان کار دزدان 
موتورسیکلت در 

زاهدان 

 40 بار سرقت از 
خودروهاى مردم  

خانواده مرد عراقى که به دست همسر ایرانى اش با شلیک 
گلوله در خیابان دروس از پاى درآمده بود، براى عروس خود 

درخواست قصاص کردند.
«سارا» 24 ساله، شوهر عراقى 38 ساله اش را 9 اردیبهشت 
امسال با شلیک سه گلوله در خیابان دروس تهران به قتل 

رساند و ساعاتى بعد بازداشت شد.
او در جریــان تحقیقات پلیســى گفته 

بود:«بدون اجازه پــدرم مخفیانه با 
مقتول ازدواج کــردم و دو فرزند 
دارم. روز جنایــت با شــوهرم 
مالقات داشــتم که دعوایمان 
شد و از ترس اینکه او به جانم 
ســوءقصد کند، وى را کشتم.» 

متهم به قتل همچنان مدعى بود 
شــوهر عراقى اش روز حادثه وى را 

تحقیر کرده و همین باعث شده از او کینه به 
دل بگیرد و با شلیک سه گلوله جانش را بگیرد، اما بعد از 

ارتکاب جنایت پشیمان شده است.  او بعد از بازسازى صحنه 
قتل روانه زندان شد. این در حالى بود که برادر شوهر این زن 
با حضور در شعبه ششم بازپرســى دادسراى جنایى تهران 
از عروس خانواده به اتهام قتل برادرش شکایت کرده و به 

قاضى جنایى گفت: «هنوز هم نمى دانم چرا این زن برادرم را 
به قتل رساند. آنها دو فرزند خردسال داشتند. من و خانواده ام 
در ســلیمانیه عراق زندگى مى کنیم. زمانى که خبر مرگ 
برادرم را شنیدیم، شوکه شدیم.» وى افزود: «من به نیابت از 
فرزندان برادرم از همسر اولش و دیگر اعضاى خانواده مان 
براى عروس خانواده قصاص مى خواهیم. حتى 
شکایتمان و این را که وراث برادرم چه 
کسانى هستند، در برگه اى ثبت و به 
سفارتخانه و وزارت خارجه اعالم 
کرده ایم و بعد براى رسیدگى به 

پرونده مان به دادسرا آمدیم.»
شاکى پرونده ادامه داد: «گمان 
مى کنیم او باید همدستى داشته 
باشد. مى خواهیم با او در زندان 
مالقاتى داشته باشــیم و با او حرف 
بزنیم که اگر همدستى دارد به ما بگوید. 
عروسمان حتى پیش از رفتن به ایران و قتل برادرم 
هشت هزار دالر از صاحبخانه شان پول گرفته بود. حاال ما باید 
این پول را به صاحبخانه اش بدهیم. مى خواهیم بدانیم او چرا 
این پول را گرفته بود. همچنین باید او انگیزه واقعى اش را از 

قتل برادرم به ما بگوید.»

درخواست قصاص در ماجراى شلیک به شوهر عراقى
رئیس پلیس شهرســتان مالرد از دستگیرى باند حرفه اى 

سارقان خودرو و خانه و کشف 27 مورد خبر داد.
سرهنگ برزو همتى با اعالم این خبر گفت: در پى شکایت 
یکى از شهروندان مبنى برسرقت لوازم خانه، پیگیرى موضوع 

در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. 
رئیس پلیس شهرستان مالرد افزود: مأموران پلیس آگاهى 
پس از انجام اقدامــات اطالعاتى شــبانه روزى موفق به 

شناسایى یکى از افراد باند فوق و پاتوق وى در مالرد شدند.
وى خاطرنشان کرد: مأموران انتظامى با تشکیل تیم ویژه، 
در عملیاتى ضربتى موفق به دســتگیرى هر سه سارق در 
مالرد شده و در بازرســى از محل فعالیت متهمان 42 قلم 
اموال ســرقتى به ارزش تقریبى 220 میلیون ریال کشف

 شد.

سارقان مالرد 
به دام افتادند
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کابل هاى اترنت تولید شــده اند تا دستگاه ها را به شبکه 
متصل کننــد، در واقع تمام کابل هاى اترنت یکســان 
نیستند. اگر شما هم قصد دارید از این کابل استفاده کنید 
اما نمى دانید کدام نوع مناسب شماست، نگران نباشید. 
خیلى از کاربران با این مشــکل روبه رو هستند. درك و 
تفسیر نامگذارى هاى اترنت و اصطالحات فنى مرتبط با 
آن نیز مثل خیلى چیزهاى دیگر در دنیاى فناورى هاى 
پیشرفته امروز مى تواند مشکل ساز باشد. در این مطلب 
قصد داریم انواع مختلف این نوع کابل ها را بررسى کنیم 

و ببینیم کدام یک مناسب نیاز شماست.

*معناى Cat چیست؟
اگر شــما هم تا به  حال در اینترنــت به  دنبال کابل هاى 
اترنت گشته باشید، احتماًال متوجه شده اید که آنها تقریبًا 
همیشه با عناوین 6e Cat 5 ،Cat یا چیزى شبیه به این 
طبقه بندى مى شــوند. در واقع، Cat کوتاه شــده کلمه 
Category یا همان طبقه بندى است و شماره همراه آن 

نشان دهنده نوع مشخصات کابل ساخته شده است. یکى 
از نشانه هاى کلى این اســت که اعداد باالتر بیان کننده 
سرعت و فرکانس هاى باالتر بر مبناى مگاهرتز هستند. 
مثل اغلب فناورى هاى دیگر، کابل هاى جدیدتر به  منظور 
پشتیبانى از پهناى باند بیشــتر در نظر گرفته مى شوند و 
به  همین دلیل سرعت اتصال و سرعت دانلود در این نوع 

کابل ها بیشتر است.
توجه داشته باشــید هرچه طول یک کابل اترنت بیشتر 
باشد، سرعت تبادل داده در آن کمتر مى شود. البته این 
موضوع چندان نگران کننده نیست، زیرا طول کابل هایى 
که براى مصارف شخصى استفاده مى شود، به  ندرت از 
100 متر (طولى که معموًال بعد از آن سرعت شروع به کم 

شدن مى کند) تجاوز مى کند.
در اواخر سال 2016، انجمن مهندسان برق و الکترونیک 
(IEEE) یک استاندارد اترنت جدید را معرفى کردند که 
وعده مى داد سرعت انتقال در آن به  طرز چشمگیر بهتر از 
کابل هاى Cat 5 و Cat 6 خواهد بود. اما احتماًال تا زمان 
تجارى سازى و عرضه این اســتاندارد به بازار چند سالى 

زمان باقى است. 
در حال حاضر، هر دو کابل اترنت Cat 3 و Cat 5 از رده 

خارج محسوب مى شوند. هرچند هنوز ممکن است 
در برخى شرایط همچنان از کابل هاى 

Cat 5 استفاده شود، اما شما به  هیچ 

عنوان نباید به فکر خرید این نوع از 
کابل هاى اترنت باشــید. آنها کند 
هستند و کسى دیگر از آنها استفاده 

نمى کند.

Cat 5e
 Enhanced از کلمه Cat 5e در اســتاندارد e حرف

یا پیشرفته گرفته شده اســت. هیچ تفاوت فیزیکى بین 
کابل هاى Cat 5 و Cat 5e وجود ندارد اما کابلe5  تحت 
استانداردهاى آزمایشى دقیق تر براى از بین بردن تداخل 
(مثل انتقال ناخواسته سیگنال بین کانال هاى ارتباطى) 
ساخته مى شود. امروزه Cat 5e با توجه به هزینه پایین 
تولید و توانایى پشتیبانى از سرعت هاى بیشتر از کابل هاى 

اصلى Cat 5 معروف ترین نوع اترنت است.

Cat 6 
کابل هاى Cat 6 از پهناى باند بسیار بیشترى نسبت به 
کابل هاى Cat 5 و Cat 5e پشتیبانى مى کنند و قیمت 
بیشترى نیز دارند. کابل هاى Cat 6 نسبت به نمونه هاى 
قبلى خود از انعطاف پذیرى کمترى برخوردار هســتند و 
اغلب با روکش آلومینیومى  یا محافظ بافته شده ساخته 
مى شوند. این روکش از زوج سیم هاى تابیده شده داخل 
کابل اترنت محافظت کرده و از ایجــاد تداخل و امواج 
مزاحم جلوگیــرى مى کند. کابل هــاى Cat 6 از لحاظ 
فنى مى توانند تا سرعت حداکثر 10 گیگابیت در ثانیه را 

پشتیبانى کنند، اما طول آنها نباید بیشتر از 55 متر باشد.

Cat 6a 
حرف a در Cat 6a برگرفتــه از کلمه Augmented یا 
 ،Cat 6 تکمیل شده است. در مقایسه با کابل هاى معمول
کابل 6a از حداکثر دو برابر پهناى باند پشتیبانى مى کند 

و این قابلیت را دارد که 
در طول هاى بلندتر کابل 

ســرعت باالى نقل و انتقال 
داده را حفظ کند. در کابل هاى 

Cat 6a همیشــه از روکش محافظ استفاده مى شود و 

غــالف روى آن به  اندازه اى ضخیم اســت که کامًال از 
تداخل جلوگیرى کند. همین امر باعث مى شود تا نسبت 
به کابل Cat 6 ضخیم تر بوده و انعطاف پذیرى کمترى 

داشته باشد.

Cat 7
کابل هاى Cat 7 از جدیدترین فناورى اترنت برخوردار 
هستند و   نسبت به کابل هاى Cat 6 پهناى باند بیشتر و 
سرعت تبادل به  مراتب بهترى دارند. این کابل به  تناسب 
از انواع دیگر کابل هاى اترنت گران تر است، البته میزان 
عملکرد آنها این قیمت باال را توجیه مى کند. کابل هاى 
Cat 7 قادرند تا طول 15 مترى به  سرعتى معادل 100 

گیگابیت در ثانیه برســند. این قابلیت باعث مى شود تا 
این کابل به  عنــوان یک انتخاب ایــده آل براى اتصال 
مودم یا روتر به دستگاه هاى شــما در نظر گرفته شود. 
کابل هاى Cat 7 نیز همیشه از روکش محافظ استفاده 

اصالح شده GigaGate45 مى کنند و به کانکتور 
مجهز هســتند. این کانکتور کامًال با پورت هاى اترنت 

رایج سازگار است.

Cat 8
کابل هاى Cat 8 هنوز در حال توسعه هستند اما انتظار 
مى رود به زودى ما شاهد حضور این کابل در بازار باشیم. 
استانداردى که   نسبت به کابل هاى Cat 7 از سرعت و 

پهناى باند بیشترى برخوردار خواهد بود.

*کدام گزینه مناسب کار شماست؟
ساده ترین راه براى خرید یک کابل انتخاب نوعى است 
که در محدوده عملکرد مورد نیاز شما قرار داشته باشد. اما 

چگونه باید نیاز خود را تشخیص دهیم؟
کار را با سرعت اتصال اینترنت خانگى خود شروع کنید. 
اگر از اتصال گیگابیتى اســتفاده مى کنید، انتخاب یک 
کابل اترنت قدیمى  سرعت شــما را کاهش خواهد داد. 
اما اگر سرعت اتصال شــما به اینترنت کم است (براى 

مثال 10 یا 20 
مگابیت در ثانیه)، 
انتخاب اســتاندارد 
Cat 5 یا جدیدتر براى شــما 
مناسب است. در مرحله بعد سرعتى که براى 
شــبکه خود نیاز دارید را در نظر داشته باشید، 
هرچند چنین محاسبه اى براى اکثر کاربران خانگى 
غیر ضرورى است. اما اگر شــما اغلب فایل هاى بزرگ 
را بین کامپیوترهاى خود منتقل مى کنیــد یا نیاز دارید 
محتواى ویدئویى با کیفیت و نیازمند به پهناى باند باال را 
استریم کنید، کابل اترنت شما هرچه بهتر باشد مشکالت 

کمترى برایتان به  وجود مى آورد.
سرانجام روتر خود را مد نظر قرار دهید. روترهاى خیلى 
ارزان قیمت تنها از اترنت حداکثر تا 100 مگابیت در ثانیه 
پشــتیبانى مى کنند، به  همین دلیل انتخاب کابل هاى 
جدیدتــر از Cat 5 کار بیهوده اى اســت. حتى بهترین 
روترهاى خانگى نیز به  ندرت مى توانند از ســرعت هاى 
 Cat اترنت گیگابیتى پشتیبانى کنند؛ بنابراین، استفاده از
6a و Cat 7 ضرورتى نداشته و تنها هزینه شما را افزایش 

مى دهد. با در نظر گرفتن تمام مالحظات باال، یک کابل 
Cat 6 بهترین انتخابى اســت که شما مى توانید داشته 
باشید، زیرا با این اســتاندارد تمام نیازهاى شما برطرف 

خواهد شد.
همچنین، اغلب کاربران خانگى مى توانند از کابل هاى 

قدیمى  تر 5e Cat نیز با خیال راحت استفاده کنند.

رده 5و Cat 5از Cat 3 3نت

د هنوز ممکن است 
ابلهاى

  هیچ 
ع از 
کند 
تفاده 

Enhanced C از کلمه
 هیچ تفاوت فیزیکى بین 
ود ندارد اما کابلe5 تحت

ر براى از بین بردن تداخل 
 بین کانالهاى ارتباطى) 
C با توجه به هزینه پایین
ازکابلهاى شت تهاىب

و این قابلیت را دارد که 
در طولهاى بلندتر کابل

قال ان نقل اال

مثال 10 یا 20
مگابیت در ثانیه)، 
انتخاب اســتاندارد 
5Cat یا جدیدتر براى شــما 
مناسب است. در مرحله بعد سرعتى که براى 
در نظر داشته باشید، شــبکه خود نیاز دارید را

رامین مشکاه

چگونه کابـل اترنت مناسب چگونه کابـل اترنت مناسب 
کار خود را انتخاب کنیم؟کار خود را انتخاب کنیم؟

 با گذشت یک ماه از معرفى بلندگوى هوشمند 
اپل که HomePod نام دارد، سامسونگ نیز 
حاال از محصول جدیدش در حوزه بلندگوهاى 
 The هوشمند پرده برداشــت. طبق گزارش
Wall Street Journal، این شــرکت سازنده 

ســخت افزار ُکره اى، در حال توسعه محصول 
جدیدى است که همراه با دســتیار هوشمند 
صوتى) Bixby  که براى اولین همراه با گلکسى 

اس 8 معرفى شد)عرضه مى شود.
سامسونگ، این دســتگاه را فعًال Vega  صدا 
مى زند و تقریبًا یکســال مشــغول توسعه آن 
بوده اســت. در حال حاضر هیچ تاریخى براى 
معرفى این بلندگوى هوشــمند در نظر گرفته 
نشده است که شاید به دلیل این باشد که دستیار 
هوشمند بیکسباى فعًال امکان برقرارى ارتباط 
از طریق زبان انگلیسى را ندارد و به عالوه هنوز 
در بازار کشورهایى همچون آمریکا نیز عرضه 

نشده است.
جالب است بدانید سامسونگ قبًال نیز چندین 
بلندگوى هوشــمند طراحى و عرضه کرد که 
تجربه هاى چندان موفقــى از آب در نیامدند. 
طبق گزارش وال استریت ژورنال، این بلندگو 
عملکردى مشــابه بلندگوى اکــو مجهز به 
الکساى شــرکت آمازون  دارد و به کاربر این 
امکان را مى دهد که با اســتفاده از دستورات 
صوتى موســیقى پخش کند، سئ وال بپرسد و 
دیگر گجت هاى هوشــمند موجود در خانه را 

کنترل کند.

سامسونگ هم بلندگوى 
هوشمند عرضه مى کند

ایسوس برند نخســت تولید کننده مادربورد در 
جهان، طى مراسمى ویژه و اختصاصى، از آخرین 
مادربوردهاى ســازگار با سوکت X299 خود در 

ایران رونمایى کرد.
در سال 2016 ایســوس برند نخست گیمینگ 
جهــان شــناخته شــد. در زمینــه نورپردازى 
AuraSync نیز، امسال با اضافه شدن نمایشگر 

و میکروفن گیمینگ سازگار، تمام محصوالت 
این برند هم اکنون با این فناورى نور افشــانى 
مى کنند و حســى جدید از بازى را به کاربر القا 
مى کنند... امسال ایسوس براى اولین بار کیت 
قابل گســترش SDK(AURA) را براى برنامه 
نویســان، کمپانى هاى بازى ســازى و تولید 
کنندگان ســخت افزار به صورت رایگان قابل 
دریافت قرار داد تا همه بتوانند از این فناورى در 

محصول خود استفاده کنند.
 در کامپیوتکس امسال، ایسوس دو سرى جدید 
از مادربوردهاى جدید سرى RAMPAGE را با 
 ROG RAMPAGE VI EXTREME نام هاى
و ROG RAMPAGE VI APEX را رو نمایى 
 ROG RAMPAGE VI کرد کــه مادربــورد
APEX، بیشــتر رکورد هاى اورکالك را از آن 

خود کرده است.
ایسوس که ســرى PRIME را در سال 1989 
تولید مى کرد، با تکیه بر درخشــش و عملکرد 
این سرى در آن زمان، دوباره یاد قدیم را در ذهن 
کاربران خود به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

مادربورد زنده کرده و این سرى از مادربوردهاى 
ســرى تجارى را با نام PRIME مجــدداً وارد 

بازار کرد.
مادربورد PRIME X299-DELUXE با داشتن 
بیشــترین امکانات براى کاربــران حرفه اى، 
محدودیت هــا را از کاربر دور کرده اســت. به 
طور مثال با داشتن نســل جدید شبکه بى سیم 
با اســتانداردad 802,11، تــا 4,6 گیگابیت بر 
ثانیه امکان انتقال اطالعــات را در محیط بى 
سیم فراهم کرده است. شــکل ظاهرى جدید، 
 AURA، LiveDash نورپردازى چشــم نــواز
OLED، کارت ThunderBoltEX ، افزونــه 

FAN EXTENTION و... مجموعه کاملى از 

امکانات را براى هر کاربرى و سلیقه اى در یک 
مادربورد قرار داده است.

سرى TUF ایســوس عالوه بر دوام بسیار باال، 
حاال با عملکردى بى نظیر همراه شده است که 
به طور مثال امکان دســتیابى به فرکانس هاى 
بســیار باال با فناورى PRO CLOCK II براى 
پردازنده تنها بخشــى از امکانات عملیاتى این 
سرى از مادربوردها ست. زره حرارتى با طراحى 
جدید، یک نگهدارنده ویژه براى کارت گرافیک 
با تحمل وزن بیش از 15 کیلوگرم، طراحى جدید 
Fortifier و اضافه شدن پد هاى حرارتى، کنترل 

همه جانبه دما، دور فن، وضعیت سیستم توسط  
چیپ اختصاصــى TUF ICe، تنها بخشــى از 

امکانات ویژه مادربورد هاى سرى TUF  است.

رونمایى اختصاصى ایسوس از 
X299 مادربوردهاى

تصور کنید با اســتفاده از دکمه هوم آیفون یــا آیپد خود 
بتوانید روى محتواى صفحه نمایــش زوم کنید یا اقدامات 
خاص دیگرى نظیر فعالســازى و غیر فعالســازى دکمه 
مجازى AssistiveTouch را انجام دهیــد. در ادامه این 
ترفند جالب را یــاد بگیرید. این قابلیــت در بعضى مواقع 
مى تواند بسیار کاربردى باشد. شــاید از این موضوع مطلع 
نباشید، اما سیستم عامل iOS از ویژگى نام برده پشتیبانى 
مى کند. به بیان دیگر، در iOS مى توانید براى عمل «سه بار 
فشردن دکمه هوم» یک یا چند قابلیت کاربردى مختلف 
تعریف کنید! این قابلیت ها بنا به ســلیقه شخصى شما و از 
بین گزینه هایى که توسط سیســتم عامل iOS ارائه شده 

است، انتخاب مى شــوند. اگر فقط یک گزینه را به عنوان 
عکس العمل دستگاه در قبال ســه بار فشردن دکمه هوم 
تعریف کنید، فقط قادر به استفاده از همان قابلیت خواهید بود. 
پس در این شرایط هر زمان که سه بار دکمه هوم دستگاه را 
بفشارید، دستور فعال کردن آن تک قابلیت صادر مى شود. اما 
اگر چند گزینه  را به عنوان عکس العمل در قبال سه بار فشردن 
دکمه هوم انتخاب کنید، پس از سه بار فشردن دکمه هوم 
آیفون یا آیپدتان یک منوى کشویى نمایان مى شود و شما از 
طریق آن قادر به انتخاب عمل یا قابلیت مد نظرتان خواهید 

بود. براى فعالسازى این ویژگى به شرح زیر عمل کنید:
 • وارد بخش Settings شوید.

 • گزینه General را انتخاب کنید.
 • گزینه Accessibility را انتخاب کنید.

 • گزینه Accessibility Shortcut را انتخاب کنید.
• در این مرحله نوبــت به تصمیم گیرى شــما و انتخاب 
آپشن هاى مد نظرتان مى رسد. مى توانید چند گزینه را به طور 
همزمان فعال کنید یا برعکس فقط یک گزینه را به عنوان 
عکس العمل دستگاه در قبال ســه بار فشردن دکمه هوم 
تعیین کنید. گزینه هایى که در این قسمت ارائه شده اند به 

شرح زیر هستند: 
گزینه Touch Accommodations:امکان تنظیم نحوه 
پاسخ نمایشگر دستگاه در قبال لمس و نگهداشتن انگشت 
روى آن را فراهم مى کند.  گزینه VoiceOver: امکان تعامل 

صوتى را براى آیفون یا آیپد محقق مى سازد.
گزینه Invert Colors: با انتخاب این گزینه ترکیب رنگ 

سیستم عامل iOS دستگاه تغییر داده مى شود.
گزینه Color Filters: فیلترهایــى را روى ترکیب رنگ 
 Reduce White صفحه نمایش اعمال مى کند.  گزینــه
Point: امکان کاهش شدت بخش هاى سفید رنگ صفحه 

را فراهم مى کند.  گزینــه Zoom: با این گزینه قادر به زوم 
کردن در صفحه دستگاه و محتواى آن خواهید شد.

گزینهSwitch Control: امکان اســتفاده از سوئیچ هاى 
خارجى یا مبتنى بر نمایشگر را به منظور کنترل بهینه تر فراهم 
مى کند.  گزینه AssistiveTouch :  امکان فعال و غیر فعال 

کردن دکمه مجازى هوم را فراهم مى کند.

 Jungle Heat بازى فوق العاده زیبا و پرطرفدار در سبک 
بازى هاى استراتژیک و فرماندهى براى سیستم عامل 
اندروید مى باشد که شــما را به جنگل هاى گرمسیرى 
که سرشــار از مواد با ارزشى مثل نفت، چوب و طال مى 
باشــد، دعوت مى کند. این مواد با ارزش را غارتگران و 
دزدان دریایى براى خود مى برند و شما مى بایستى که 
جلوى آنها بایستید و منبعتان را از آنها پس بگیرید. شما 
باید پایگاه یک ارتش را وســط جنگل بنا کنید، مقابل 
دیگر بازیکنان بجنگید، پایگاه هــاى آنان را نابود کنید 
و جواهرات به غارت رفته را بازگردانید. شــما باید براى 

پایگاه خود، برنامه ریزى دقیق و منظمى را انجام دهید 
و به مرور سربازان و ســاختمان هاى خود را ارتقا دهید 
و با شکست دادن دشمنان تجربه بهترین بازى دفاعى 
را در اندرویدفون خــود به ارمغان بیاوریــد. این بازى 
رایگان با دارا بودن امتیاز 4/4 از 5/0 در پلى اســتور از 
برترین و پرطرفدارترین بــازى هاى دفاعى اندروید به 
شــمار مى رود و به طور کلى آن را به همه دوستداران 
بازى هاى آرکید، استراتژى و اکشن پیشنهاد مى دهیم و 
با نصب آن مى توانید روزها و ساعت ها خود را به گوشى 

میخکوب نمایید! 

با قابلیت هاى پنهان و جالب گوشى iOS آشنا شوید

بازى پرطرفدار فرماندهى حرارت جنگل

راه اندازى یک خانه هوشمند تا به امروز به این 
شکل بوده که یا باید هرکدام از دستگاه هاى 
متصل را یک به یک به هم لینک کنید یا اینکه 
روى وســایل قدیمى یک تگ سنسور اضافه 
کنید تا به این ترتیب یک شبکه IoT بسازید. 
اما با توجه به تالش هایى که توسط محققان 
کارنگى ملون صورت گرفته ممکن است راه 

ساده ترى هم وجود داشته باشد.
محققــان کارنگى ملون مفهــوم جدیدى از 
یک هاب را توســعه داده اند که وقتى به پریز 
برق وصل مى شــود داده هاى محیط اطراف 
را ردگیرى مى کند. یعنــى در واقع تبدیل به 
سنسورى مى شود که تمام فضاى پیرامونش 
را ردیابى مى کند. برنامه نویســان هوشمند و 
حاذق با در اختیار داشــتن این هاب مى توانند 
تمام کارهایى که به صــورت روتین در یک 
خانه هوشمند انجام مى شــود را برنامه ریزى 

کنند.
محققان نام سنســور نکســوس جدیدشان 
 Synthetic) «را «سنســورهاى مصنوعــى
Sensors) گذاشته اند و به تازگى در کنفرانس 

تعامل انسان-کامپیوتر در ACM CHI معرفى 
کردند. آنطور کــه در ویدئــوى معرفى این 
محصول دیده مى شــود کار با آن خیلى ساده 
است. کافى است آن را به پورت USB دیوارى 
وصل کنید. بعد از آن، به طور خودکار شروع به 
جمع آورى اطالعات محیط اطرافش مى کند 
و آنها را از طریق  واى فــاى روى کالود آپلود 

مى کند.

این مگاسنسور 
تمام اتفاقات داخل خانه را 

زیر نظر مى گیرد
از جمله قابلیت هایى کــه در اندورید O گنجانده شــده 
«انتخاب هوشمند متن» است که برش (Cut) و الصاق 
(Paste) متن را تسهیل مى کند. نسخه جدید قادر است نام 
افراد، مکان ها و نشانى ها را در متونى نظیر ایمیل ها به طور 
خودکار شناسایى و برجســته کند، کارى که انجام آن در 
نســخه هاى فعلى اندروید چندان ساده نیست. در اندروید 
O با زدن دو ضربه روى عبارت مورد نظر، همه آن بى کم 
و کاست انتخاب مى شــود. این ابزار جدید کپى و الصاق با 
کمک شبکه اى عصبى پیاده سازى شــده و مثالى از ده ها 
کاربرد یادگیرى ماشینى و شبکه هاى عصبى در موبایل هاى 
آینده است. نکته مهم درباره این پیاده سازى این است که 
شــبکه عصبى مذکور روى گوشــى (و نه در کالود) اجرا 
مى شود. الزم به یادآورى است که به طور معمول، استفاده 
از الگوریتم هاى مبتنى بر شبکه هاى عصبى، وابسته به در 
اختیار داشتن مراکز داده بزرگ و مجهز است. گوگل سعى 
دارد با موتور نرم افزارى TensorFlow Lite این کار را به 
گوشى بســپارد. TensorFlow Lite نسخه اى از موتور 
نرم افزارى منبع  باز TensorFlow اســت که گوگل براى 
اســتفاده از شــبکه هاى عصبى در مراکز داده خود از آن 

بهره مى برد. 

موبایل هایى که یاد مى گیرند
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به مناسبت هفته تأمین اجتماعى، مدیران سازمان تأمین 
اجتماعى استان اصفهان جلسه مشــترکى با خبرنگاران 
برگزار کردند و به تشــریح فعالیت هاى انجام شــده در 
بخش هاى مختلف این سازمان در چند سال اخیر پرداختند.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعى(19 تا 25 تیرماه) گفت: 
امروز از جمعیت پنج میلیون و 300 هزار نفر استان اصفهان، 
سه میلیون و 300 هزار نفر یعنى 65 درصد جمعیت استان 
اصفهان، تحت پوشــش تأمین اجتماعى استان اصفهان 
هستند که از این تعداد 500 هزار نفر بازنشستگان اصلى 
و خانواده هایشان هســتند که از خدمات تأمین اجتماعى 

بهره مى گیرند.
على اصغر دادخواه، تعداد بیمه شدگان اصلى تأمین اجتماعى 
استان اصفهان را یک میلیون و 900 هزار نفر و بیمه شدگان 
اجبارى که کارگاه ها و ... را شــامل مى شــود 800 هزار 
نفر اعالم کرد و افزود: بازنشستگان تحت پوشش تأمین 
اجتماعى استان اصفهان، 225 هزار پرونده دارند و ما ماهیانه 
340 میلیارد تومان به آنها حقوق پرداخت مى کنیم و تفاوت 
افزایش حقوق فروردین ماه سال 96 بازنشستگان، پرداخت 
شده و تفاوت افزایش حقوق اردیبهشت ماه سال جارى نیز 

تا 30 تیر پرداخت خواهد شد.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهــان اظهار 
داشــت: هم اکنون 23 هزار نفر در اســتان اصفهان بیمه 
بیکارى دریافت مى کنند که این میزان نســبت به سال 
گذشــته، 14 درصد رشد دارد البته رشــد بیمه اجبارى در 
کارگاه ها به دلیل رکود اقتصــادى در کارخانجات در حد 
نیم درصد و بیمه شــدگان خاص در طول سال 4 درصد 

مى باشد.
دادخواه گفت: ما در استان اصفهان 102 هزار کارگاه فعال و 
طرف قرارداد با تأمین اجتماعى داریم و با بسترى که فراهم 
شده اســت از طریق اینترنت حق بیمه را بر اساس لیست 
کارکنان خود، برایمان ارسال مى کنند و این امر رضایتمندى 
همه ذینفعان را فراهم کرده است و از این نظر ما در کشور 

رتبه اول را دارا هستیم.
وى افزود: در طول سال گذشته، 170 هزار بازرسى از شعب 
و کارگاه هاى مختلف زیر 50 نفر انجام شد و گزارش ارائه 

گردید و کارگاه هاى 50 نفر به باال نیز مورد قبول ما بوده و 
به ما لیست ارائه مى کنند.

مدیــرکل تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهــان، از کلید 
خوردن نســخه الکترونیک در آینده نزدیــک خبر داد و 
تصریح کرد: در آینده نزدیک نسخ پزشکى، الکترونیکى 
شــده و دیگر نیازى به بخش بایگانــى کاغذى نخواهد 
بود و هم اکنــون نیز تمام اقدامات نرم افزارى و ســخت 
افزارى این امر فراهم، خریدارى و نصب شــده است که 
پس از ابالغ ســازمان، پرونده هاى الکترونیکى تشکیل 
خواهدشد. این در حالى اســت که آموزش هاى الزم به 
کارکنان در این راستا داده شــده و کلیه شعب ما بر اساس 
قرارداد با شــرکت مخابرات و با هزینه دو میلیارد تومان 
هم به فیبر نورى مجهز شــده اند و در نهایت اجراى آن، 
رضایتمندى کارگران را بیش از پیــش به ارمغان خواهد 

داشت.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در ادامه خاطر 
نشان کرد: با اجراى نسخه الکترونیک، از دفترچه هاى بیمه،

 برگه اى جدا نمى شــود و دفترچه ها بــه تدریج حذف 
مى شوند.

دادخواه گفت: امید است تا پایان سال جارى در مراکز ملکى 
و غیرملکى تأمین اجتماعى استان اصفهان، صدور نسخه 

نداشته باشیم.
وى با بیان اینکه در دوره فعلى با آرامشــى که در سازمان 
تأمین اجتماعى ایجاد شد ســازمان به ریل اصلى خود که 
ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف بود بازگشت، افزود: 
در چهار سال اخیر، ســازمان تأمین اجتماعى در کشور و 
استان، 70 درصد راه براى دستیابى به اهداف را طى کرده و 
همچنان به سوى ارائه خدمات غیرحضورى به کارفرمایان، 

بازنشستگان، کارگران و ... گام بر مى دارد.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان اذعان داشت: 
در چهار ســال اخیر و با حرکتى بســیار خــوب، تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان با بهره گیرى از اختیارات، در 
کمیسیون هاى تسهیل و کارگرى، از تعطیلى 180 کارگاه 
جلوگیرى به عمل آورده و به اشتغال پایدار آنان کمک کرده 
به گونه اى که تأمین اجتماعى استان اصفهان با پرداخت 
ماهیانه 20 میلیارد تومان در جهــت دریافت حق بیمه به 
کارفرمایان کمک نمود که نمونه بارز آن کارخانه ذوب آهن 

اصفهان بود که باید ماهیانه 12 میلیارد تومان، حق بیمه 18 
هزار کارگر ثابت و پیمانکارى را بپردازد که با مصوبه کارگرى 
استان، امروز یک سوم آن را پرداخت کرده و بقیه حق بیمه را 

در سنوات بعدى پرداخت خواهد کرد.
وى بزرگ ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان را شرکت ریسندگى، بافندگى و نساجى کاشان 
اعالم کرد و گفت: هم اکنون شرکت ریسندگى، بافندگى 
و نساجى کاشان به تأمین اجتماعى استان با در نظر گرفتن 
جرایم، 120 میلیارد تومان از 20 سال گذشته تاکنون بدهکار 
است و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را پرداخت نکرده 
است، ولى تأمین اجتماعى اســتان اصفهان همچنان به 
تکالیف خود در قبال این شرکت عمل مى کند که البته 60 

درصد این رقم، بابت جریمه بوده است.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان از افتتاح پروژه هاى 

مختلف در هفته تأمین اجتماعى در استان اصفهان خبر داد 
و افزود: در هفته تأمین اجتماعى، شعبه 5 تأمین اجتماعى در 
خیابان نظر کلنگزنى مى شود و نیز راه اندازى دو کارگزارى 
رسمى تأمین اجتماعى در شهر قهدریجان و کارخانه فوالد 
مبارکه براى تسهیل و رفاه بیمه شدگان و احداث ساختمان 
شعبه شماره 6 تأمین اجتماعى در شمال شهر اصفهان و ... 

در دستور کار است.
دادخواه ادامه داد: در اجرا و ارائه خدمات به بیمه شدگان در 
استان اصفهان تعامل بســیار خوبى، با مسئوالن استان و 
دستگاه هاى اجرایى وجود دارد و همه کمک کردیم تا هیچ 

کارگاهى در هیچ نقطه اى تعطیل نشود.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در خصوص وضعیت 
شرکت پلى اکریل نیز گفت: بر اساس مصوبه کمیته بیکارى 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان قرار شد حدود 

990 نفر براى مدت شش ماه یعنى تا پایان شهریور ماه سال 
جارى، مقررى بگیر باشند که ما حقوق آنان را واریز مى کنیم 
ولى از مهرماه با آماده شدن واحدهاى پلى اکریل، قرار است 
این تعداد به محل کارهاى خود بازگشته و خدمات ارائه کنند.
دادخواه اظهار داشــت: 96 درصد درآمد تأمین اجتماعى از 
محل حق بیمه بیمه شدگان اســت و پیش بینى مى شود 
در سال جارى تأمین اجتماعى استان، 370 میلیارد تومان 

درآمد کسب کند.
وى ادامه داد: بر اساس مصوبه اى در برنامه پنجم توسعه، قرار 
بود تمام صندوق ها در یک صندوق تجمیع شود که اینگونه 
نشد و سازمان تأمین اجتماعى در کشور، تنها صندوقى است 
که از بودجه کشور حتى یک ریال به آن تزریق نمى شود و 
مطمئن باشید اگر مدیریت فعلى سازمان تأمین اجتماعى 
کشور در گذشته هم بودند، امروز صندوق ها مشکلى نداشتند 

و از حیف و میل هایى که در گذشته اتفاق افتاد در سازمان 
تأمین اجتماعى خبرى نبود.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان گفت: در استان اصفهان ما 
43 شعبه اصلى و 24 شعبه اقمارى داریم این در حالى است 
که 16 کارگزارى رسمى و ده کارگزارى اقمارى در اصفهان 

فعالیت دارند.
■■■

معاونت بیمه اى تأمین اجتماعى استان اصفهان نیز گفت: 
بعد از اینکه تأمین اجتماعى از حاشیه ها فاصله گرفت و به 
ریل خود بازگشت کارها با مطلوبیت پیش رفت و نتایج خوبى 

حاصل شد و با اجراى پروژه ها، کارها تسهیل گردید.
عبدالرســول آقاهادى افزود: ما بــراى کارفرمایان ابالغ 
الکترونیک را انجام داده ایم تا در کارهایشان تسهیل شود که 

رضایتمندى آنان را به همراه داشته است.
وى با بیان اینکه در آینده نزدیک، صدور احکام بازنشستگان 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد، گفت: این امر به 
لحاظ هزینه، وقت و ... به بیمه شدگان و مستمرى بگیران 

کمک مى کند و در انجام کارها صرفه جویى خواهد شد.
معاونت بیمه اى تأمین اجتماعى استان اصفهان از اجراى 
50 برنامه عملیاتى تا پایان ســال جارى در استان اصفهان 
خبر داد و افزود: نســخ الکترونیکى، بازرسى الکترونیکى، 
پرونــده الکترونیــک، اتوماســیون ادارى و ... از جملــه 
برنامه هاى پیش بینى شده اســت که بخشى اجرا شده و 

بخشى در آینده اجرایى مى شود.
آقاهادى اظهار داشت: تا اردیبهشت ماه نیز بخشودگى جرایم 

کارفرمایان خوش حساب اجرا و پرداخت و یا تقسیط شد. 
■■■

رئیس اداره روابط عمومى تأمین اجتماعى استان اصفهان 
هم در ابتداى این نشســت، از همکارى و تعامل اصحاب 
رسانه در انعکاس اخبار تأمین اجتماعى استان اصفهان در 
سال هاى اخیر تشــکر کرد و گفت: امروز تأمین اجتماعى 
به ســوى خدمات نوین گام برداشــته و راهــى جز این

 نیست.
حمید ایروانى افزود: اجراى طرح SSN (شماره اختصاصى)، 
پرونده هاى الکترونیک، پرداخت تمرکز حقوق مستمرى 
بگیران و ... از جمله حرکت هاى جدیدى است که آغاز شده، 

تا بتوانیم به اهداف برسیم.

ساسان اکبرزاده

نصف جهــان      مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان که به 
مناســبت هفته تأمین اجتماعى در گفتگو با اصحاب رسانه شرکت 
کرده بود، در این نشست خبرى از سه برنامه افتتاحیه در هفته تأمین 
اجتماعى در استان اصفهان گفت و افزود: این هفته پلى کلینیک 5 
هزار مترى غرضى تجهیز شده و به بهره بردارى مى رسد، و نیز بهره 
بردارى از دو بخش جدید بیمارستان نجف آباد با متد جدید هتلینگ 
و تجهیزات ماموگرافى و دستگاه هاى سونوگرافى پیشرفته و افتتاح 
مرکز کمیسیون هاى پزشــکى در خیابان نظر، از جمله پروژه هایى 

است که طى هفته تأمین اجتماعى در استان، در دستور کار است.
دکتر على اعتصام پور اظهار داشــت: بــه زودى بخش آنژیوگرافى 
بیمارستان شریعتى راه اندازى و هتلینگ آن آغاز خواهد شد و تجهیز 
اتاق عمل نیز به اتمام رسیده است. همچنین مرکز آموزش و پژوهش 
درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در خیابان فردوسى به بهره 

بردارى خواهد رسید.
وى اظهار امیدوارى کرد با همت و مســاعدت اســتاندار اصفهان، 
مسئوالن راه و شهرسازى، شهردارى و ... همزمان با سفر مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعى کشــور به اصفهان، در ساخت هتل هما در 
جوار کوه و تله کابین صفه، بیش از پیش تسریع شده و اجراى پروژه 

بیمارستان میالد 4 به روش نوین هتلینگ آغاز شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان تعداد بیمه شدگان و 
مســتمرى بگیران اصلى و تبعى تأمین اجتماعى استان اصفهان را 
حدود ســه میلیون و 300 هزار نفر بدون احتساب شهرستان هاى 
کاشــان و آران و بیدگل اعالم کرد و گفت: مدیریت درمان تأمین 
اجتماعى استان اصفهان به منظور پاسخگویى به نیازهاى شخصى 
و درمانى بیمه شــدگان تأمین اجتماعى استان و سایر مراجعین، در 
بخش درمان مستقیم، سه بیمارستان با مجموع 784 تخت فعال و 
25 پلى کلینیــک و درمانگاه عمومى و تخصصى را داراســت، وى 
گفت: کارکنان شــاغل در ســتاد مدیریت، دفتر رسیدگى به 
اسناد پزشکى و مراکز درمانى سه هزار و 494 نفر هستند 
که از این تعداد 603 پزشــک عمومى، متخصص و 
دندانپزشــک و داروســاز، هزار و 872  نفر کادر 
پیراپزشکى و درمانى و هزار و 64 نفر در کادر 

ادارى مشغول به فعالیت مى باشند.
مدیر درمــان تأمیــن اجتماعى 
اســتان اصفهــان در بیان 
عملکرد بخش درمان 
مستقیم تأمین 

اجتماعى هم گفت: در سال گذشته، پزشکان عمومى، متخصص و 
دندانپزشکان مراکز تابع مدیریت درمان استان اصفهان بیش از پنج 
میلیون و 237 هزار و 757 ویزیت انجام داده اند که از این تعداد، سهم 
ویزیت پزشکان عمومى 63 درصد، پزشکان متخصص 29 درصد و 
دندانپزشکان 8 درصد بوده است که با توجه به این آمار، متوسط تعداد 
ویزیت سرپایى پزشــکان عمومى، متخصص و دندانپزشک بخش 
درمان مستقیم مدیریت درمان اســتان اصفهان، ماهیانه حدود 43 

هزار و 480 مورد بوده است.
دکتر اعتصام پور خاطرنشــان کرد: بخش درمان مستقیم مدیریت 
درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان به لحاظ تعداد ویزیت سرپایى 
پزشکان، پس از مدیریت درمان استان هاى تهران و خوزستان، در 
رتبه سوم کشور قرار دارد. این در حالى اســت که در سال گذشته، 
تعداد ویزیت سرپایى پزشکان بخش درمان مستقیم سازمان تأمین 
اجتماعى کشــور حدود 60 میلیون و 700 هزار مورد بوده که سهم 
بخش درمان مســتقیم مدیریت درمان اســتان اصفهان 9 درصد 

مى باشد.
وى با بیان اینکه در ســال گذشــته، 79 هزار و 129 بیمار در ســه 
بیمارستان شــریعتى و غرضى اصفهان و حضرت فاطمه زهرا(س) 
نجف آباد بسترى شــده اند، گفت: مدیریت درمان اصفهان از نظر 
تعداد بیمار بسترى در بخش درمان مستقیم در رتبه دوم کشور است 
و سهم بخش بسترى درمان مستقیم مدیریت درمان استان اصفهان 
از کل بیماران بسترى بخش درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعى 

کشور در سال 95، حدود 9 درصد بوده است.
وى آمارى هم از عمل هاى جراحى بسترى بخش درمان مستقیم 
تأمین اجتماعى استان اصفهان ارائه داد و گفت: در سال گذشته، 49 
هزار و 758 مورد عمل جراحى بسترى در سه مورد بیمارستان تابع 
مدیریت درمان اصفهان انجام شــده که هشت هزار و 753 مورد از 
این عمل ها، جراحى بزرگ بوده است. همچنین در این دوره زمانى، 
تعداد ده هزار و 284 مــورد زایمان به روش طبیعى و ســزارین در 

بیمارستان هاى ما انجام شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان، سهم این مدیریت از کل 
جراحى هاى بسترى را در بخش درمان مستقیم سازمان، حدود 9/8 
درصد اعالم کرد که بر این اساس، مدیریت درمان استان اصفهان 

رتبه دوم کشورى را به خود اختصاص داده است.
دکتر اعتصام پور اظهار داشت: در شهرستان هاى اصفهان و نجف آباد 
سه بیمارستان و در شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر، فالورجان، 
شهرضا، شاهین شــهر و میمه، مبارکه و لنجان ده پلى کلینیک، در 
شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر، گلپایگان و نجف آباد شش 
درمانگاه تخصصى، در شهرستان هاى اصفهان، 

اردستان، شاهین شهر و میمه، فریدن، فریدونشهر 
و نایین هشت درمانگاه عمومى و در شهرستان 
اصفهان نیز یک مرکز تخصصى دندانپزشکى 

از امکانات بخش درمان مستقیم تأمین اجتماعى 
اصفهان مى باشد.

وى خاطرنشــان کرد: مدیریت درمــان تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهــان در بخش درمان غیرمســتقیم نیز بــراى خرید عملیات 
تشخیصى و درمانى موردنیاز بیمه شــدگان با بیش از چهار هزار و 
342 مرکز با دفتر رسیدگى به اسناد پزشکى تأمین اجتماعى استان 
اصفهان قرارداد دارند و دو هزار و 567 پزشک عمومى، متخصص، 
فوق تخصص و دندانپزشک طرف قرارداد تأمین اجتماعى در استان 

اصفهان مى باشند.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به هزینه هاى 
انجام شده براى درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
افزود: در سال گذشته در درمان مستقیم بیش از 425 میلیارد و 143 
میلیون تومان در مدیریت درمان هزینه شــده اســت که برخى از
 هزینه هاى انجام شده در ســال 95 در مراکز درمانى ملکى شامل 
بیش از 33 میلیارد و 86 میلیون تومان هزینه دارو، بیش از 25 میلیارد 
تومان هزینه مواد مصرفى پزشکى و بیش از 12 میلیارد تومان خرید 

تجهیزات پزشکى موردنیاز مراکز درمانى بوده است.
اعتصام پور هزینــه هاى انجام شــده درمان غیرمســتقیم را هم 
تشریح کرد و گفت: در سال 95 در بخش درمان غیرمستقیم حدود 
939 میلیارد و 147 میلیون تومان هزینه شــد که مربوط به هزینه 
صورتحساب ها و نسخ سرپایى بیمه شدگان در مراکز طرف قرارداد 
بوده که برخى از مهمترین هزینه هاى دفتر رســیدگى به اســناد 
پزشــکى شــامل: حدود 417 میلیارد و 877 میلیون تومان هزینه 
صورتحساب بیماران بسترى، حدود 164 میلیارد و 35 میلیون تومان 
هزینه نسخ پزشکان، حدود 232 میلیارد و 504 میلیون تومان هزینه 
داروخانه ها، حدود 111 میلیــارد و 937 میلیون تومان هزینه مراکز 
پاراکلینیک و حدود 12 میلیارد و 794 میلیون تومان هزینه خسارات 
متفرقه(بسترى و سرپایى) بوده است و در یک کالم مجموع هزینه 
مدیریت درمان در دو بخش درمان مســتقیم و غیرمستقیم در سال 
گذشته بیش از یک تیلیارد و 364 میلیارد و 567 میلیون تومان بوده 

است. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکه ما در هر 
سه بیمارستان ملکى تأمین اجتماعى استان، پزشکان متخصص 24 
ســاعته داریم، گفت: طرح ارجاع داخلى، طرح کلینیک سیار، حذف 
دفترچه و ... از پروژه هاى اجرا شده و در حال اجرا بوده ودر آینده نیز 
پکس(سیستم پاراکلینیک یا عکس هاى رادیوگرافى و سیتى اسکن 

الکترونیکى)، در استان اصفهان اجرایى خواهد شد.
وى از تشکیل ســتاد هدایت، توضیح و مشاوره بیماران در مدیریت 
درمان تأمین اجتماعى خبر داد و افزود: اگر بیمارى نیاز به اقدام خاص 
داشته باشد، او را در نوبت مداوا قرار داده و رایگان خدمت مى دهیم. در 
حالى که اینگونه خدمات در بیمارستان هاى خصوصى، هزینه هاى 
بسیار سنگینى دارد و ما با مشاوره از صرف هزینه هاى گزاف از سوى 

بیماران جلوگیرى مى کنیم. 
اعتصام پور از قطع همکارى با ده پزشک متخصص خبر داد و گفت: 
90 درصد پزشکان، خدمات رســانى مطلوب به بیمه شدگان دارند 
و ما سال گذشــته به دلیل عدم همکارى مناســب برخى پزشکان، 
با ده پزشــک متخصص قطع همکارى کردیم. این در حالى است 
که همواره بر کار پزشکان و دندانپزشــکان نظارت کافى داریم و با 

متخلفان برخورد قاطع مى کنیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، بیمارســتان را هتل 
– پادگان نامید و در این خصوص بیان داشــت: بیمارســتان براى 

بیماران باید مانند هتل و براى سیستم 
اجرایى باید مانند پادگان باشــد و ما در 

سال گذشته و با توجه به حجم مخاطبین، 
کمترین شکایات را داشته ایم.

دکتــر اعتصــام پور شــعار ســال جــارى را 
«کیفیت» نامید و گفــت: امروز رســانه ها و ... 

باید مطالبه گر در حوزه توریســم درمانى باشــند و 
در این راســتا فرهنگســازى کنند.وى در پاســخ به 

ســئو الى در زمینه مشکالت دانشــگاه علوم پزشکى 
با بخش درمان تأمین اجتماعى در اواخر ســال گذشته

 هم گفت: دانشــگاه علو م پزشــکى اصفهان یک مسئله 
کشورى را در اصفهان کلید زد و آن دعواى منابع و مصارف 

بود که اگر در طرح ســالمت هزینه ها کنترل و بهینه نشود 
و منابع نفت هم بــه آن اختصاص یابد باز هم دچار مشــکل

 خواهیم شد و این در حقیقت، مشکل استانى نبود.
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اردستان، شاهین شهر و میمه، فریدن، فریدونشهر
نو نایین هشت درمانگاه عمومى و در شهرستان  هر ىو و ن و
اصفهان نیز یک مرکز تخصصى دندانپزشکىى 

از امکانات بخش درمان مستقیم تأمین اجتماعى
اصفهان مى باشد.

وى خاطرنشــان کرد: مدیریت درمــان تأمینن اجتماعى اســتان 
در بخش درمان غیرمســتقیم نیز بـــراى خرید عملیات  اصفهــان
تشخیصى و درمانى موردنیاز بیمه شــدگان باا بیش از چهار هزار و 
342 مرکز با دفتر رسیدگى به اسناد پزشکى تأمین اجتماعى استان 
7اصفهان قرارداد دارند و دو هزار و 567 پزشک عمومى، متخصص، 
فوق تخصص و دندانپزشک طرف قرارداد تأمینن اجتماعى در استان

اصفهان مى باشند.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به هزینه هاى 
انجام شده براى درمان بیمه شدگان تأمین اجتمماعى استان اصفهان 
3 میلیارد و 143 5افزود: در سال گذشته در درمان مستقیم بیش از 425
میلیون تومان در مدیریت درمان هزینه شــدهه اســت که برخى از
5 هزینه هاى انجام شده در ســال 95 در مراکز درمانى ملکى شامل 
5 میلیون تومان هزینه داررو، بیش از 25 میلیارد  86 6 میلیارد و 3بیش از 33
2تومان هزینه مواد مصرفى پزشکى و بیش از 112 میلیارد تومان خرید 

است. تجهیزات پزشکى موردنیاز مراکز درمانى بوده
اعتصام پور هزینــه هاى انجام شــده درمان غیرمســتقیم را هم 
5تشریح کرد و گفت: در سال 95 در بخش درمان غیرمستقیم حدود

7 میلیارد و 147 میلیون تومان هزینه شــدد که مربوط به هزینه  939
صورتحساب ها و نسخ سرپایى بیمه شدگان درر مراکز طرف قرارداد 
رسســیدگى به اســناد  بوده که برخى از مهمترین هزینه هاى دفتر
تومان هزینه  7 میلیارد و 877 میلیون 7پزشــکى شــامل: حدود 417
5 میلیاررد و 35 میلیون تومان  4صورتحساب بیماران بسترى، حدود 164
4 میلیارد و 504 میلیون تومان هزینه  2هزینه نسخ پزشکان، حدود 232
7 میلیــارد و 937 میلیونن تومان هزینه مراکز  1داروخانه ها، حدود 111
4 میلیارد و 794 میلیون توومان هزینه خسارات  2پاراکلینیک و حدود 12
متفرقه(بسترى و سرپایى) بوده است و در یک کالم مجموع هزینه 
مدیریت درمان در دو بخش درمان مســتقیم وو غیرمستقیم در سال 
7 میلیارد و 567 میلیون تومان بوده 4گذشته بیش از یک تیلیارد و 364

است. 
ب با بیان اینکه ما در هر  مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان
4سه بیمارستان ملکى تأمین اجتماعى استان، پزشکان متخصص 24
حذف  ســاعته داریم، گفت: طرح ارجاع داخلى، طرح کلینیک سیار،
دفترچه و ... از پروژه هاى اجرا شده و در حال اججرا بوده ودر آینده نیز 
پکس(سیستم پاراکلینیک یا عکس هاى رادیوگگرافى و سیتى اسکن 

الکترونیکى)، در استان اصفهان اجرایى خواهد شد.
وىاز تشکیل ســتاد هدایت، توضیح و مشاوره بیماران در مدیریت

درمان تأمین اجتماعى خبر داد و افزود: اگر بیمارى نیاز به اقدام خاص 
داشته باشد، او را در نوبت مداوا قرار داده و رایگان خدمت مى دهیم. در 
حالى که اینگونه خدمات در بیمارستان هاى خصوصى، هزینه هاى 
بسیار سنگینى دارد و ما با مشاوره از صرف هزینه هاى گزاف از سوى 

بیماران جلوگیرى مى کنیم. 
اعتصام پور از قطع همکارى با ده پزشک متخصص خبر داد و گفت: 
خدمات رســانى مطلوببه بیمه شدگان دارند  90 درصد پزشکان،
و ما سال گذشــته به دلیل عدم همکارى مناســب برخى پزشکان، 
با ده پزشــک متخصص قطع همکارى کردیم. این در حالى است 
که همواره بر کار پزشکان و دندانپزشــکان نظارت کافى داریم و با 

متخلفانبرخورد قاطعمى کنیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، بیمارســتان را هتل 
– پادگان نامید و در این خصوص بیان داشــت: بیمارســتان براى 

بیماران باید مانند هتل و براى سیستم 
اجرایى باید مانند پادگان باشــد و ما در 

سال گذشته و با توجه به حجم مخاطبین،
کمترین شکایات را داشته ایم.

اعتصــام پور شــعار ســال جــارى را  دکتــر
«کیفیت» نامید و گفــت: امروز رســانه ها و ... 

باید مطالبه گر در حوزه توریســم درمانى باشــند و 
در این راســتا فرهنگســازى کنند.وى در پاســخ به

ســئو الى در زمینه مشکالت دانشــگاه علوم پزشکى 
با بخش درمان تأمین اجتماعى در اواخر ســال گذشته

 هم گفت: دانشــگاه علو م پزشــکى اصفهان یک مسئله 
کشورى را در اصفهان کلید زد و آن دعواى منابع و مصارف 
بود که اگر در طرح ســالمت هزینه ها کنترل و بهینه نشود
و منابع نفت هم بــه آن اختصاص یابد باز هم دچار مشــکل

 خواهیم شد و این در حقیقت، مشکل استانى نبود.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان خبر دادمدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان خبر داد

33 میلیون و  میلیون و 300300 هزار نفر در استان هزار نفر در استان،، بیمه شده یا مستمرى بگیر هستند بیمه شده یا مستمرى بگیر هستند

ا ل ق اال ف 5 ا گا کا اگ ا ا اف فا ا گذش ک ا ل ف ا ساساناکبرزاده

تأمین اجتماعى اصفهان از تعطیلى 180 کارگاه جلوگیرى کرد
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان خبر داد


