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مبارزه با سل گاوى در پایش 
کشتارگاه هاى دام
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آمریکاست
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سخنگوى وزارت امور خارجه در واکنش به 
اتهامات مطرح شده در گزارش قاچاق انسان 

توسط وزارت امور خارجه آمریکا 
علیه کشورمان، اقدام آمریکا 

در تهیه و انتشار این گزارش و 
طرح اتهامات بى پایه و اساس 

علیه جمهورى 
اسالمى ایران را به 

شدت محکوم 
کرد و ...

رئیس مجلس شوراى اسالمى در آخرین روز از 
سفر خود به کره جنوبى در جمع خبرنگاران در 

پاسخ به سئوالى درباره ادامه
 تحریم ها و نقض برجام از سوى 

آمریکایى ها اظهار داشت: 
برجام توافقى بین المللى 

است که به تصویب 
شوراى امنیت رسید 

و مکانیزم حل...

2

آمریکایى ها با 
لفاظى 
در پى حذف 
رقباى خود 
هستند

12

توضیحات بازرس کل استان درباره مهمترین موارد بررسى شده در سازمان بازرسى  

مدیریت شعب استان اصفهان

شهردارى مبارکه با استناد مجوز شماره 1396/02/27 کمیسیون هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد نسبت به تکمیل 
مجتمع تجارى شریعتى با جذب  سرمایه گذار  به روش B.O.T به شرط اموال منقول و بهره بردارى بصورت فروشگاه بزرگ 

اقدام نماید. 
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

تاریخ فروش اسناد فراخوان: در ساعات ادارى تا روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 
- پیشــنهاد دهندگان مى توانند پیشــنهادهاى خود را همه روزه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 

1396/04/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى مبارکه تسلیم نمایند. 
زمان تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1396/04/31 

- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

محمد شرفا- شهردار مبارکه 

 آگهى تجدید فراخوان عمومى نوبت اول
انتخاب سرمایه گذار

آدرس محل نام پروژهردیف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مساحت اعیانى 
آورده طرف آورده شهردارى(مترمربع)

مشارکت
نوع 

مشارکت

1
تکمیل مجموعه تجارى 
شریعتى و بهره بردارى 
بصورت فروشگاه بزرگ 

بلوار 
8005400شریعتى 

ساختمان در حد 
اتمام سفت کارى 
و انجام قسمتى از 

نازك کارى 

اتمام نازك کارى 
و تأسیسات 

برقى و مکانیکى 

B.O.T به 
شرط اموال 

منقول 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464 /ش مورخ 95/12/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى پیاده روسازى معابر سطح شهر را 

با اعتبار اولیه 4,000,000,000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/4/20 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

حسین امیرى – شهردار شاهین شهر 

آگهى مناقصه عمومى چاپ دوم          
نوبت اول

براى قهرمانى!

جابه جایی مربیان در بین دو فصل فوتبالی، یک اتفاق طبیعی و روتین است. این اتفاق در همه جاي دنیا می افتد اما تعدادش 
منطقی است و نشان از ثبات دارد. هشت تیم از بین تیم هایی که سال گذشته در لیگ برتر ایران   بودند بعد از پایان لیگ 
شانزدهم مربیانشان را عوض کردند؛ این یعنی 50 درصد تیم ها که عدد نسبتاً بزرگی محسوب می شود. دو تیمی هم که از 
لیگ دسته یک به لیگ برتر صعود کردند با همان مربیان وارد گود لیگ مسابقات خواهند شد. شاید براي اینکه بخواهیم از 
االن دورنمایی از آنچه در لیگ برتر براي مربیان رخ خواهد داد را ببینیم کمی زود باشد اما این موضوع چندان هم مبهم نیست. 

با یادآوري اینکه این مطلب، قصد بررسی وضعیت مربیان و نه تیم هاي مدعی قهرمانی را دارد، وارد این بحث می شویم. 

جنگ 2 خارجى و 3 ایرانى

عراق و کره در صدر مبادالت تجارى با اصفهانعراق و کره در صدر مبادالت تجارى با اصفهان
آمار صادراتى استان در بهار آمار صادراتى استان در بهار 9696 نشان مى دهد؛ نشان مى دهد؛
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سخنگوى وزارت امور خارجه در واکنش به اتهامات مطرح 
شده در گزارش قاچاق انســان توسط وزارت امور خارجه 
آمریکا علیه کشورمان، اقدام آمریکا در تهیه و انتشار این 
گزارش و طرح اتهامات بى پایه و اساس علیه جمهورى 
اسالمى ایران را به شــدت محکوم کرد و دولت ایاالت 
آمریکا را فاقد صالحیت و مشــروعیت الزم و اولیه براى 

ارائه چنین گزارشاتى در مورد سایر کشورها دانست.
بهرام قاســمى با اشــاره به ایــن واقعیت کــه اینگونه 
گزارش ها، یک سویه، مغرضانه و مبتنى بر استانداردهاى 
دوگانه و سیاسى، صرفًا به منظور خدشه دار کردن وجهه 
جمهورى اسالمى ایران تهیه و تنظیم شده است، افزود: 

اتهامات بى اساس وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران 
در حالى مطرح مى شــود که جمهورى اسالمى ایران، 
تحت لواى اصول و آموزه هاى اسالمى، از یکى از مترقى 
ترین قوانین اساسى و موضوعه در زمینه حمایت از شأن و 

کرامت انسان برخوردار است.
قاســمى افزود: سرمنشــأ قاچــاق انســان را باید در

 سیاســت هاى یکجانبه گرایانــه، مداخلــه جویانه و 
تجاوزگرانه، اشغالگرى، جنگ هاى فرسایشى، تروریسم 
و پاکسازى نژادى دانست که نیروهاى نظامى و امنیتى 
آمریکا و برخى از متحدین این کشور در اکثر آنها دخالت 

دارند.

رئیس مجلس شوراى اســالمى در آخرین روز از سفر 
خود به کره جنوبــى در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
ســئوالى درباره ادامه تحریم ها و نقض برجام از سوى 
آمریکایى ها اظهار داشــت: برجام توافقى بین المللى 
است که به تصویب شوراى امنیت رسید و مکانیزم حل 
اختالف هم در آن دیده شد، برهم زدن این توافق به نفع 

خود آمریکایى ها هم نیست. 
على الریجانى این اقدامات آمریکایى ها را بیشتر لفاظى 
با هدف حذف رقباى خودشان دانســت و افزود: اقدام 
آمریکایى ها در فروش هواپیما بــه ایران هم با همین 

هدف انجام شد.

رئیس مجلس شوراى اســالمى تصریح کرد: مشکل 
این اســت که مقامات آمریکایى بیشــتر صبغه تاجر 

مآبانه دارند.
وى تهدید آمریکایى ها به تحریم را حرف هاى تکرارى 
و لفاظى دانست و گفت: آمریکایى ها قبًال هم اموال سپاه 
پاسداران را تحریم کرده بودند اما چه حادثه اى رخ داد، 
سپاه حتى در داخل ایران هم اموال زیادى ندارد چه رسد 

به خارج از کشور.
الریجانى با تأکید بر اینکه عربستان نباید از تروریست ها 
حمایت کند گفت: داعش اکنون 30 میلیارد دالر سالح 

در اختیار دارد که از کره مریخ نیامده است!

سرمنشأ قاچاق انسان 
سیاست هاى آمریکاست

آمریکایى ها با لفاظى در پى 
حذف رقباى خود هستند

عملیات تروریستى پژاك
  باشگاه خبرنگاران جوان | 8 نفر از عناصر 
تروریسـتى پژاك سـاعت 2 بامداد روز سه شنبه  هفته 
گذشته با حمله به روستاى ذاکرلو از توابع پلدشت واقع در 
استان آذربایجان غربى وارد منزل یکى از اهالى روستا 
به نام «مصطفى فردوسى» شـده و در حضور اعضاى 
خانواده (دختر و همسر) با شـلیک ده گلوله وى را ترور 
کردند و از روستا متوارى شدند. بنا به اظهارات همسر و 
فرزند شهید فردوسى، افراد مسلح لباس مختص پژاك 
و پ.ك.ك را بـر تـن داشـتند. خبرگزارى میـزان هم 
نوشت که فردوسـى از نیروهاى ُکرد بسـیج ویژه سپاه 

ماکو بوده است.

حدادیان هم واکنش نشان داد
  تسنیم| سـعید حدادیـان بـا صـدور پیامى به 
حواشى پیش آمده درباره اشعار میثم مطیعى در نماز عید 
فطر واکنش نشان داد. متن این پیام به شرح ذیل است: 
جریان ستایشگرى اهل بیت عصمت و طهارت (صلوات 
ا... علیهم اجمعین)، مؤید به شعار شورانگیز «هیهات منّا 
الّذله» اسـت. از این روى، تا قیام قیامت با جریان هاى 

نفاق و نیرنگ، تزویر و تکاثر در مبارزه خواهد بود.

بودجه براى فعالیت موشکى
کاظم جاللى رئیـس مرکـز پژوهش هاى    آنا|
مجلس شـوراى اسـالمى گفت که در طـرح مقابله با 
اقدامات تروریستى آمریکا اختصاص هزار میلیارد تومان 
براى گسـترش فعالیت هاى موشـکى و هـزار میلیارد 
تومان براى مبارزه با تروریسم توسط نیروى قدس سپاه 

پاسداران پیش بینى شده است.

انتقال برقى!
  انتخاب | سردار رسول سنایى راد معاون سیاسى 
سـپاه گفت: خیلى اوقات، دولت ها در عرصه حساب و 
پرداخت هزینه هـا تأخیرهایى داشـتند و در ازاى آن به 
صورت تحمیلى برخـى از فعالیت ها و یا شـرکت هاى 
دولتى را به سـپاه واگـذار کرده انـد. مثًال بـراى جبران 
بخشى از طلب سپاه یک مجموعه تولید برق را به سپاه 
واگذار کردند در حالى که سـپاه هیچـگاه داوطلب این 
کار نبوده و یک جور تهاتر مقابل خدمات و مطالبه سپاه 

صورت گرفته است.

خبرنگارى بازداشت نشده
  میزان | حجت االسـالم والمسلمین محسنى 
اژه اى سخنگوى دسـتگاه قضا در پاسخ به این سئوال 
که ادعاى دسـتگیرى حامد طالبى و علـى اکبرى چند 
روز پیش به صورت گسترده در فضاى مجازى منتشر 
شـده و حتى جزئیاتى از این بازداشت نیز اطالع رسانى 
شده است، افزود: هیچ خبرنگارى و هیچیک از نام هاى 
مطرح شـده طى روزهاى اخیر بازداشـت نشده است و 

خبر بازداشت آنها تکذیب مى شود.

من فدایى انقالب هستم
سید احمد خاتمى امام جمعه موقت    تسنیم|
تهران در یادواره شـهداى هفتم تیر یزد بـا بیان اینکه 
هر نقـدى را هتک نامیدن به معناى بسـتن نـام انتقاد 
اسـت، گفت: اینکه تا کسـى نقدى انجـام دهد هجوم 
رسانه اى الى ماشـاءا... شـکل مى گیرد براى این است 
که مى خواهند به گونه اى برخورد کنند که کسى نفس 
نکشـد، این اسـمش خفقان اسـت. خاتمى با تأکید بر 
اینکه کیست که نداند سید احمد خاتمى فدایى انقالب 
اسـت، گفت: من آماده سـردادن براى انقالب هستم، 
آن وقت رسانه ها سـخنرانى من در روز قدس را ایجاد 

تفرقه مى دانند.

مداحان به جاى نقادان
  تابناك | حسام الدین آشـنا در کانال تلگرامى 
خود نوشـت: «مداحى و نقادى فعالیت هایى پسندیده 
ولى مسـتقل از یکدیگرند. مشـکل از آنجا آغاز شد که 
جایگاه ها جابه جا شد؛ مداحان را به جاى نقادان نشاندند 

و نقادان را رخصت به کفایت ندادند.»

حسین جبارى سال 1360 وارد سپاه شده و بعد از شروع توئیتر
ترورهــاى منافقیــن وارد حوزه حفاظت از مســئوالن 
مى شود. هاشــمى رفســنجانى اولین فردى است که 
جبارى مســئول حفاظت از او مى شــود. بعد از هاشمى 
وارد تیم محافظان بنى صدر شــده و با خارج شدن از تیم 
محافظان رئیس جمهور وقت، وارد تیم حفاظت حضرت 
آیت ا... خامنه اى مى شود. جبارى گفتگوى مفصلى با جام 
جم آنالین انجام داده و خاطرات خود از دورانى که محافظ 
شخصیت ها بود را شرح داده است. بخشى از این گفتگو 

را بخوانید:

چه اتفاقى افتاد که از تیم حفاظت آقاى 
هاشمى منتقل شدید؟

خواهرزاده آقاى هاشمى در تیم حفاظت حضور داشت که 
خیلى اظهار فضل مى کرد.

خواهرزاده آقاى هاشمى عضو سپاه 
بود؟

نه. وى جزو نیروهاى سپاه نبود. به عنوان اینکه خواهرزاده 
هاشمى بود به او اسلحه داده بودند.

چه کسى به او اسلحه داده بود؟
سپاه اســلحه در اختیارش قرار داده بود و از طریق آقاى 
هاشمى مجوز هم دریافت کرده بود و همراه بود. او براى 
ما تعیین تکلیف مى کرد و اخالق مــا طورى بود که زیر 
بار حــرف زور نمى رفتیم. ما هم به این نتیجه رســیدیم 
که نمى توانیم با وى در یک تیم مشــغول خدمت باشیم. 
پس مجبور به ترك تیم شــدم. خروج من از تیم تقریبًا 
همزمان با انتخاب بنى صدر شد. در آن زمان تیم حفاظت 
جدید تشکیل شده بود و به من گفته شد به آن تیم ملحق 
شوم. من مدت یک ماه در آن تیم خدمت کردم. کسى که 
به عنوان رئیس جمهور، کشــور جمهورى اسالمى ایران 
است خانواده بى حجاب داشت. بى حجابى خانواده بنى صدر 
در سال 59 و 60 در اوج انقالب عجیب بود چرا که آن روزها 
این حرف ها مطرح نبود. متأسفانه خانواده بنى صدر به طور 
مثال از لباسى استفاده مى کردند که زیر لباس مشخص بود!

شــما در بین خانواده رفــت و آمد 
داشتید؟

بله. من در تیم حفاظت اصلى بودم. این رفت و آمدها براى 
ما خیلى سنگین بود. چندین بار به سالمتیان که مسئول 

دفتر بنى صدر بود اعتراض کردیم.
این بى حجابى شامل همسر و دختر 

بنى صدر مى شد؟
همه خانواده. اصًال خانوادگى.

چند بچه داشت؟
من یک یا دو دختر او را حضور ذهن دارم. گمان نمى کنم 
پسرى داشته باشد. معموًال برخوردها خیلى خشک بود. 
آنچه ما از آقاى هاشــمى دیدیم با برخورد بنى صدر فرق 
داشــت. بنى صدر در حقیقت یک چیز جدایى از دیگران 

بود. یک شب در منزل مادر بنى صدر مهمانى خانوادگى 
داشتند. در مهمانى خانوادگى همه که محرم نیستند، افراد 
مختلفى هستند که از درجه محارم فراتر رفته بود. من عازم 
محل پست خود در پشت بام بودم و در اتاق باز بود. نگاهم 
افتاد و دیدم ظاهراً همه با هم محرم هســتند! یک میز 
بیضى شکل بزرگ در خانه بود، دیدم زن و مرد بى حجاب 
دور این میز ایســتاده اند. واقعًا به من شوك وارد شد که 
وى رئیس جمهورى کشور اسالمى است، این خانواده و 
این تشکیالت؟! فردا صبح که به دفتر ریاست جمهورى 
رفتیم به سالمتیان رجوع کردم. پرسیدم آقاى سالمتیان 
این چه وضعى است؟ گفت: مگر چه شده؟ گفتم: این چه 
مهمانى است که رئیس جمهور کشــور اسالمى برگزار 
مى کند؟ گفت: آقا این مسائل به شــما ربطى ندارد. این 

مسائل خصوصى اســت. گفتم: نه. من باید بدانم از چه 
کسى حفاظت مى کنم. من پاسبان نیستم. سالمتیان به 
دفتر خود رفت به آقاى محسن رضایى زنگ زده بود که 
این آقایان در کار حفاظت اخالل ایجاد مى کنند. ما ششنفر 
بودیم که پنجنفر ما را بعد از چند روز عوض کردند. ما به 

تیم حفاظتى حضرت آقا پیوستیم.
شما با توجه به شناختى که از خانواده 
بنى صدر داشــتید در این خصوص 

صحبتى با آقا داشتید؟
برخى جلسات مربوط به شــوراى انقالب در خانه افراد 
برگزار مى شد. شــخصیت هاى عضو شورا ضمن صرف 
شام در خانه یکى از اعضا جلسات را هم برگزار مى کردند. 
در راه خانه بنى صدر به عنوان یکى از اعضاى تیم محافظت 

رهبرى بودیــم. به آقا در خصــوص وضعیت خانوادگى 
بنى صدر گفتم که در جــواب با تعجب گفتند مگر چنین 
چیزى مى شــود. عرض کردم: بله. خانــواده و دخترش 
بى حجاب هستند. امروز که حجاب هنوز در سطح شهر 
باب نشده ولى خانواده بنى صدر با دامن و جوراب نازك 
ظاهر مى شــدند. پیراهن حریر بود که زیــر آن کامًال 

معلوم بود.
شما شــبى که براى جلسه به خانه 
بنى صدر مى رفتید و اوضاع بى حجابى 
را شــرح دادید آیا آقا به چشم این 

وضع را مشاهده کردند؟
معموًال جلسه جاى دیگر برگزار مى شد و احتمال حضور 

خانواده وجود نداشت.

محافظ شخصیت ها در ابتداى انقالب مطرح کرد؛

همسر و دختر بنى صدر 
چگونه لباس مى  پوشیدند؟ 

«فارین پالیسى» نوشت: اسناد جدید منتشر شده در آمریکا 
نشان مى دهد که سازمان سیا چطور تالش کرده تا یک 
کودتاى شکست خورده درسال  1332 شمسى در ایران 

را احیا کند. 
به گزارش انتخاب؛ اســناد منتشر شــده نقش محورى 
سازمان سیا در کودتاى 1953 میالدى را روشن مى کند، 
نقشى که به سقوط نخســت وزیر وقت، محمد مصدق 
انجامید. تالش براى کودتا در ماه اگوســت آغاز شد اما 
به سرعت شکست خورد. مصدق چندین نفر را مرتبط با 
کودتاى شکست خورده بازداشت کرد. فضل ا... زاهدى 
که توطئه گر اصلى بود مخفى شد و شاه از کشور فرار کرد. 
سازمان سیا به این نتیجه رسید که کودتا شکست خورده و 

دستور توقف آن را صادر کرد.
در 18 آگوست 1953 مقر فرماندهى سیا به رئیس دفتر سیا 
در ایران نامه اى نوشت و اعالم کرد: «عملیات آزموده شد 
و شکست خورد و ما نباید در هیچ عملیات دیگرى علیه 
مصدق که مى تواند به آمریکا ارتباط پیدا کند شرکت کنیم. 

عملیات ها علیه مصدق را باید متوقف کرد.»
به گفته «مالکوم بایرن» مســئول پروژه روابط ایران و 
آمریکا در آرشــیو امنیت ملى در دانشگاه جرج واشنگتن، 
«کرمیت روزولت» افسر ارشد وقت ســیا در ایران  این 
دســتور را نادیده گرفت.  بایرن به فارین پالیســى گفته: 

زمانى که این دستور العمل از سوى مقر سیا در واشنگتن 
به روزولت داده مى شد دستکم یک نفر در اتاق با کرمیت 
روزولت بوده است. روزولت گفت نه ما اینجا کارمان تمام 

نشده است. 
وى افزود: پیش از این مى دانستیم که روزولت دستور سیا 
براى توقف عملیات را عمل نکرده بود اما نمى دانســتیم 
که از اساس تلگراف و محتوایى مبنى بر توقف عملیات 

در کار بوده است.
بایرن گفته: روز بعد از این تماس در 19 آگوست 1953 با 
کمک جمعیت زیادى (که به گفته همه توسط سازمان سیا 

سازماندهى شده بود) کودتا با موفقیت انجام شد و تاج و 
تخت پادشاهى به شاه غرب دوست برگشت و نام شرکت 
نفتى انگلو-ایران به شرکت نفت بریتیش پترولیوم تغییر 

پیدا کرد.
دولت آمریکا مدتهاى مدید دخالت در کودتا را رد مى کرد. 
وزارت خارجه آمریکا، اولین بار در سال 1989 مدارکى را 
در ارتباط با این کودتا منتشر کرد اما هر رفرنسى به دخالت 
سازمان ســیا در این کودتا را سانســور کرده بود. خشم 
عمومى منجر به انتشار نســخه کامل تر این مطالب در 
سال 2013شد. دو سال بعد همه مواد محرمانه باید منتشر
 مى شد اما خطر تأثیر آن بر مذاکرات هسته اى سبب شد 

وزارت خارجه بار دیگر از انتشار این اسناد خوددارى کند.
به گفته بایرن در نهایت این مدارك را اخیراً منتشر کردند 
در حالى که تعداد بیشمارى از تلگراف هاى سازمان سیا از 
آن زمان ناپدید شده و یا خیلى وقت پیش نابود شده است. 
بایرن مى گوید تعویق طوالنى انتشار این اسناد به دالیل 
مختلف بوده است. سرویس هاى اطالعاتى همیشه نگران 
حفظ منابع و متد هایشان هستند به این معنا که انتشار اسناد 
محرمانه آنها ممکن است روش عملیاتى آنها را لو دهد.

سازمان سیا مى خواست از روابطش با سازمان اطالعات 
بریتانیا که مى خواست این اسناد همچنان محرمانه بماند 

نیز حفاظت کند.

روایت فارین پالیسى از ابعاد جدید کودتاى 28 مرداد بر اساس اسناد تازه منتشر شده

نافرمانى «کرمیت روزولت» کودتا علیه مصدق را احیا کرد
نامه نیوز- «جبهه مردمى نیروهاى انقالبى»؛ مدل 
جدید ائتالفى اصولگرایان که قــرار بود وحدت را بعد 
از سال ها به اردوگاه راســت بازگرداند، نه تنها وحدت 
بخش نبود، که اختالفات از دل همین جبهه انتخاباتى 
آغاز شد. آنجا که برخى چهره هاى حاضر در سازوکار 
این ائتالف تن به تصمیم گیرى نهایى «جمنا» درباره 
انتخابات ریاســت جمهورى ندادند و راه خود را از این 
جبهه جدا کردند. نتیجه انتخابات ریاست جمهورى که 
مشخص شد، «جمنا» اولین گام شکست را با پیروزى 

حسن روحانى برداشت. 
حــال بــا گذشــت 
بیــش از یک مــاه از 
شکســت نامزد مورد 
حمایــت «جمنــا»، 
زمزمه ها براى ماندن 
یا نماندن «جمنا» باال 
گرفته اســت، نه فقط 
سنتى  راســتگرایان 
چون باهنــر، که حتى 
برخى نواصولگرایان 
هم قائــل بــه تغییر 
و بازخوانــى مجــدد 
ســازوکار این جبهه 

سیاسى هستند.
در همین راســتا سید مهدى هاشــمى، نماینده سابق 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اختالفات ایجاد شده 
در «جمنا»، گفت:  «جمنا» توانســت براى مدتى یک 
وحدت رویه اى را در بخش هــاى مختلف اصولگرایى 
ایجاد کند، اما خب همانطور که از ابتدا هم مشــخص 
بود، ساز و کار «جمنا» به گونه اى نبود که بتواند سالیق 
مختلف را اقناع  کند و همه جوانب را تحت پوشش خود 

داشته باشد.

وى ادامه داد: مسلم است که هیچگونه تقابل و مخالفتى 
از سوى اصولگرایان با «جمنا» صورت نگرفت و برخى 
همراهى کردند و برخى دیگر هم نه! شاید یکى از اصلى 
ترین انتقاداتى که مى توان به «جمنا» وارد کرد این بود 
که دوز انقالبى بودن، عدم جوانگرایى و تحت پوشش 
قرار ندادن همه اقشــار جامعه از جمله بانوان، باال بود 
و همین موضــوع هم باعث مشــکالت فراوانى براى 

آنها شد.
این فعال سیاســى با بیان اینکــه امیدواریم «جمنا» 
در آینده بتوانــد نقاط ضعــف خود را برطــرف کند، 
خاطرنشان کرد: «جمنا» 
باید مشــخص کند که 
مى خواهد یک حرکت با 

برنامه داشته باشد یا نه!
نماینده مجلــس نهم، با 
اشــاره به اینکه یکى از 
ضرورت هاى الزم تغییر 
و ترمیم شوراى مرکزى 
«جمنا» اســت، تصریح 
کرد:  این شورا باید ترمیم 
و بهسازى شود و اگر این 
موضوع انجام شود قطعًا 
شاهد مشارکت بیشترى 
از سوى گروه ها و احزاب 
خواهیم بود. این چهره سیاسى نزدیک به پایدارى ها، با 
بیان اینکه عدم موفقیت در انتخابات ریاست جمهورى 
هم مى تواند یکى از دالیل عدم اســتقبال از «جمنا» 
باشد، خاطرنشــان کرد: بهتر اســت که «جمنا» یک 
برنامه براى حرکت رو به جلو داشته باشد و ضعف هاى 
موجود را هم رفع کند. طبیعى است که باید بهسازى و 
توسعه و آسیب شناسى در درون صورت بگیرد تا بتوانند 

جوانان،بانوان و اقشار بیشترى را با خود همراه کنند.

زمزمه هاى اختالفى ، علیه «جمنا» باال گرفت 

رســانه هاى آمریکایى گزارش دادند که قرار بود 
دولت آمریکا از ساعت 20 عصر پنج شنبه به وقت 
واشــنگتن (نیمه شــب به وقت گرینویچ) اجراى 
فرمان «دونالد ترامپ» براى منع صدور روادید به 
شهروندان ایران و پنج کشور عمدتًا مسلمان دیگر 

را آغاز کند.
بــه گــزارش ایســنا، وزارت خارجــه آمریکا در 
دســتورالعملى که براى کنســولگرى هایش در 
سرتاسر جهان فرســتاده، گفته است، شهروندان 
این شش کشور باید یک «خویشاوند نزدیک» یا 
رابطه کارى در ایاالت متحده داشته باشند تا بتوانند 
روادید بگیرند. در این دستورالعمل نوشته  شده است، 
والدین، همسر، فرزند (از جمله فرزندان بزرگسال)، 
داماد، عروس، خواهر یا برادر، «خویشاوند نزدیک» 
محسوب مى شــوند اما نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، 
شوهر خواهر، زن برادر، نامزد یا دیگر خویشاوندان 

شامل آن نیستند.
ایــن دربــاره نســخه دوم فرمــان مهاجرتــى 
رئیس جمهورى آمریکاســت که طبق آن، کسانى 
که روادید روى گذرنامه شان خورده است یا کارت 
سبز اقامت در آمریکا دارند، همچنان مى توانند وارد 
آمریکا شوند. بر عکس نسخه اول فرمان که جلوى 

ورود این عده را هم مى گرفت.
طبق فرمان رئیس جمهورى آمریکا، صدور روادید 
آمریکا براى شهروندان شش کشور ایران، سوریه، 
سودان، ســومالى، لیبى و یمن دســتکم براى 90 
روز متوقف مى شــود. این فرمان همچنین ورود 

پناهجویان را به مدت 120 روز معلق مى کند.

آغاز
 اجراى فرمان 
منع صدور 
ویزاى آمریکا

محمود واعظى در رابطه با آخرین رایزنى ها و اقدامات در رابطه با ترکیب دولت دوازدهم گفت: هنوز آقاى رئیس جمهور با کســى 
در رابطه با دولت دوازدهم صحبت نکرده است و در حال مطالعه هستند. او در این رابطه گفت: آقاى رئیس جمهور در حال بررسى 
نقاط ضعف و قوت وزراى فعلى هستند و نیروهاى جدیدى که مى توانند با ایشان همکارى کنند را گردآورى مى کنند. وزیر ارتباطات 
و فناورى اطالعات افزود: آقاى رئیس جمهور تاکنون هیچ تصمیمى درخصوص ترکیب دولت دوازدهم نگرفته اســت. واعظى با 
رد شایعه پذیرش مسئولیت ریاست دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم از ســوى خود گفت: همه فهرست ها و صحبت هایى که 
درباره ترکیب دولت آتى بیان مى شود، گمانه زنى است. آقاى رئیس جمهور تاکنون با هیچ فردى براى تصدى مسئولیتى صحبت 

نکرده است.

روحانى با
 هیچ فردى براى 
تصدى مسئولیت 

صحبت نکرده 
است
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معاون مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه اخیراً در برخى از 
رسانه ها این موضوع عنوان مى شود که «نرخ بارورى» 
در سال هاى آتى صفر خواهد شــد اظهار داشت: الزم 
است توجه داشت که نرخ بارورى هیچگاه صفر نخواهد 
شد مگر اینکه همه مادران یک کشور عقیم شوند و این 
اتفاقى اســت که هیچگاه نخواهد افتاد اما احتمال صفر 
شدن «نرخ رشد جمعیت» وجود دارد و این اتفاق در برخى 

کشورها رخ داده است. 
علیرضا زاهدیان سپس به تشریح وضع نرخ بارورى در 
کشور پرداخت و گفت: مرکز آمار ایران طى چند سناریو، 
پیش بینى هایى را در این زمینه انجام داده است. اما نتایج 

سرشمارى سال 1395 نشــان داد که به طور متوسط، 
سالیانه در حدود 955 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه 
شــده و این تعداد، تا حدودى از نگرانى ها کاست. بر این 
اساس مى توانیم بگوییم که پیش بینى سطح پایین نرخ 

بارورى اتفاق نیافتاده است.
معاون مرکز آمار ایــران به نگرانى هاى مطرح شــده 
در حوزه جمعیت کشــور اشــاره کرد و افــزود: در حال 
حاضر و به طور کلى، جمعیت کشور از وضعیت مطلوبى 
برخوردار بوده از نظر کمیت، نگرانى خاصى وجود ندارد 
و اگر نگرانى هایى هم احســاس شــود مربوط به آینده

 است.

رئیس ســازمان پزشکى قانونى کل کشــور با اشاره به 
شــیوع خودزنى در سراســر کشــور براى دریافت دیه 
گفــت: برخى به عناویــن مختلف بــراى دریافت دیه 
صحنه ســازى مى کنندکه بیشــترین صحنه سازى ها 
مربوط به تصادف ساختگى یا خودزنى است. کار برخى 
از این افراد قابل تشخیص اســت که به بیمه نیز اعالم

 مى کنیم.
احمد شــجاعى در رابطه با اقدام بــه خودزنى، تصادف 
ساختگى وحتى اره کردن اســتخوان ترقوه برخى براى 
دریافت دیه بیان داشت: آمار در این زمینه نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است. خودزنى در تمامى استان ها 

وجود دارد و مختص به استان خاصى نیست.
رئیس سازمان پزشکى قانونى کل کشــور در پاسخ به 
این سئوال که آمار دقیق اقدام به خودزنى براى دریافت 
بیمه چه رقمى اســت، تصریح کرد: نمى توان گفت آمار 
اعالم شده دقیق است، چرا که باید بیشتر از این رقم باشد.

رئیس سازمان پزشکى قانونى کل کشور تأکید کرد که 
بیشــتر جمعیت افرادى که خودزنى مى  کنند را مردان 
تشــکیل مى دهند؛ افرادى که با زدن اسپرى یا تزریق 
مواد بى حس کننده، دســت یا پاى خود را بى حس کرده 
و سپس اقدام به شکستن استخوان خود مى کنند تا دیه 

دریافت کنند.

شیوع خودزنى براى 
دریافت دیه در تمام استان ها

نرخ بارورى
 هرگز صفر نمى شود

امتحان دوباره در کار نیست
عبدالرســول عمادى رئیس مرکز ســنجش وزارت 
آموزش و پرورش درباره بررســى هاى انجام شــده 
پیرامون لو رفتن ســئواالت امتحانــات و احتمال 
برگزارى مجدد امتحان نهایى گفت: سئواالت واقعى 
که به صورت محدود در فضاى مجازى منتشر شد، 
درســت در زمانى رخ داد که دانش آموزان سرجلسه 
امتحان بودنــد و از نظر ما تأثیــرى روى روند کلى 
امتحان نداشته و امکان سوءاستفاده از اینها 10 دقیقه 
قبل از شروع امتحان وجود نداشــته است. بنابراین 
لورفتن ســئواالت روى امتحان مؤثر نبوده و امکان 
بهره بردارى وجود نداشته است که الزم باشد مجدداً 

امتحانات تکرار شود.

2000 زندانى آزاد مى شوند
سیداســدا... جوالیى مدیرعامل ســتاد دیه کشور 
اظهار داشت: به واسطه برگزارى باشکوه 300 جشن 
گلریزان در ماه رمضان سال جارى، تا به امروز مبلغى 
معادل 600 میلیارد ریال وجه نقد جمع آورى شــده 
است که با این کمک هاى ارزشمند در روزهاى آتى، 

آزادى دو هزار زندانى نیازمند را شاهد خواهیم بود.

مرگ 3 نفر به دلیل تب کنگو 
معاون بهداشتى وزارت بهداشــت درمان و آموزش 
پزشکى گفت: طى ســال جارى ســه تن به دلیل 
ابتال به تب خونریزى دهنده کریمه کنگو در کشــور 
فوت کرده اند. على اکبر ســیارى افزود: بیمارى تب 
کریمه کنگو اینک در کشور درحال کنترل است. وى

 ادامه داد: بیمارى تب کریمه کنگو از ســال 77 در 
شــهرکرد با مرگ یک زوج پزشــک از این شــهر 
شناسایى شــد و از همان زمان سیســتم مراقبت و 

درمان در کشور شکل گرفت.

ذخیره 25 میلیون اثر انگشت
احمد تویســرکانى رئیس ســازمان ثبت اســناد و 
امالك کشور گفت: سال گذشته تمامى سیستم ها 
با ثبت احوال هماهنگ شد و هویت اشخاص تعیین

 مى شــود. بر این اساس سال گذشــته 25 میلیون 
اثرانگشت ذخیره سازى شده است.

«آسمان آبى» امروز مى آید
ســردبیر روزنامه تحلیلى «آســمان آبى» گفت: این 
روزنامه که از شنبه (امروز) روى دکه مطبوعات مى آید، 
قصد دارد حرکتى تازه در روزنامه نگارى ایران به وجود 
آورد. حامد شفیعى افزود: براى تحقق این خواسته دست 
به ابداعاتى در حوزه گرافیک و محتوا زده ایم و درصدد 
ارائه مطالبى هستیم که در فضاى مجازى منتشر نشده 
باشد؛ به عبارت دیگر سعى کرده ایم حرکت تازه اى در 

روزنامه نگارى ایران به وجود آوریم. 
این روزنامه تحلیلى جدیداالنتشــار قرار است در 32 

صفحه با قطع مترویى A3 منتشر شود.

استخدام پلیس مرد
نیروى انتظامــى از بین افراد واجد شــرایط(مرد) به 
صورت پیمانى پنج ســاله انتظامى در مقطع (درجه 
دارى)، از طریق آزمون ورودى و سایر مراحل گزینشى 
(مصاحبه، معاینات استخدامى و...) پلیس استخدام 
مى کند. متقاضایان استخدام مى توانند با مراجعه به 
 http://gozinesh.police.ir نشانى اینترنتى

از جزئیات استخدام در نیروى انتظامى مطلع شوند.

رشته ها برنگشت!
سازمان سنجش آموزش کشور بیانیه سرپرست دانشگاه 
آزاد درباره خبر مبنى بر تأیید دو هزار و501 رشته محل 
دانشگاه آزاد اسالمى در کارشناسى ارشد را تکذیب کرد. 
پیش از این على محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد 
اســالمى از تأیید و بازگرداندن دو هزار و501 کدرشته 
محل  دوره کارشناسى ارشد این دانشــگاه به دفترچه 

انتخاب رشته داوطلبان خبر داده بود. 

چرك نویس

مشاور عالى ســازمان سنجش آموزش کشــور با اشاره به 
جزئیات آمارى کنکور 96 از پیشتازى پسران در گروه ریاضى 
و دختران در گروه علوم انســانى خبر داد و گفت: آزمون در 

روزهاى 15 و 16 تیرماه برگزار مى شود.
حسین توکلى در گفتگو با مهر افزود: براى شرکت در آزمون 
سراسرى سال 96 تعداد 930 هزار و 208 داوطلب ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد 548 هزار و 434 نفر زن و 381 هزار 
و 774 نفر مرد هستند. به عبارت دیگر 58/96 درصد زن و 

41/04 درصد مرد هستند.
وى گفت: از میان داوطلبان آزمون سراسرى سال 96، تعداد 
148 هــزار و 500 نفر داوطلب گروه علــوم ریاضى و فنى 
هســتند که از این تعداد، 52 هزار و 531 نفر زن و 95 هزار 
و 969 نفر مرد هستند. 580 هزار و 570 نفر داوطلب گروه 
آزمایشى علوم تجربى هستند که از این تعداد، 367 هزار و 
793 نفر زن و 212 هزار و 777 نفر مرد هستند و همچنین 

184 هزار و 195 نفر داوطلب گروه آزمایشى علوم انسانى 
هستند که از این تعداد، 115 هزار و 466 نفر زن و 68 هزار و 

729 نفر مرد هستند.
توکلى خاطرنشان کرد: از میان داوطلبان آزمون سراسرى 
ســال 96، تعداد ده هزار و 675 نفر داوطلب گروه آزمایشى 
هنر هستند که هشــت هزار و 49 نفر زن و دو هزار و 626 
نفر مرد هستند و تعداد شش هزار و 268 نفر دوطلب گروه 
آزمایشى زبان هاى خارجى هستند که چهار هزار و 595 نفر 
زن و یکهزار و 673 نفر مرد هستند.مشــاور عالى سازمان 
سنجش اظهار داشت: آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون 
سراسرى سال 96 نسبت به سال 95 (860 هزار و 437 نفر) 
تعداد 69 هزار و 771 نفر بیشتر است یعنى معادل 7/5درصد 

رشد داشته است.
وى افزود: داوطلبانى که در دو یا ســه گروه آزمایشى دیگر 
عالوه بر گروه آزمایشــى اصلى خود ثبت نام کرده اند باید 

عالوه بر دریافت کارت آزمون خود بر حســب مورد نسبت 
به پرینت کارت آزمون گروه آزمایشــى دوم یا دوم و سوم 

خود اقدام کنند.
مشاور عالى ســازمان ســنجش اظهار داشــت: آزمون 
سراســرى در گروه هاى آزمایشــى علوم ریاضى و فنى و 
علوم انسانى صبح پنج شنبه 15 تیر و آزمون گروه آزمایشى 
هنر در بعدازظهر پنج شنبه 15 تیر و آزمون گروه آزمایشى 
علوم تجربى در صبح جمعه 16 تیر و آزمون گروه آزمایشى

 زبــان هــاى خارجــى در بعدازظهــر جمعــه 16 تیــر 
برگزار مى شود.

توکلى یادآور شد: آزمون سراسرى در روزهاى پنج شنبه و 
جمعه 15 و 16 تیرماه 96 در 372 شهرســتان و 478 حوزه 
امتحانى برگزار مى شــود. نتیجه اولیه به صورت کارنامه 
تنظیم و در دهه دوم مرداد 96 بر روى سایت سنجش منتشر 

مى شود.

ســاخت قاب تابلو خاتم مزین به نام حضرت فاطمه زهرا 
(س) و ســه بانوى بزرگ دیگر عالــم، حضرت خدیجه 
کبرى(س)، آســیه(س) و حضرت مریــم(س) صورت 
مى پذیرد. همچنین بزرگ ترین منبر جهان اسالم براى 

جایگاه پیامبر اسالم (ص) با خاتم ساخته خواهد شد.
به گزارش تسنیم، «هادى چابک» هنرمند پیشکسوت، 
طراح و ایده پرداز خاتمکارى با اشــاره به اینکه آغاز طرح 
ساخت قاب تابلو خاتم مزین به نام مبارك حضرت فاطمه 
زهرا (س) را در زمان زیارت خانه این حضرت در سفر حج 
نیت کرده است، گفت: «هدف من ثبت نام این بزرگواران 
با یک هنر ایرانى براى سال هاى سال و نسل هاى آینده 
است.» این هنرمند شیرازى ادامه داد: «در این پروژه سه 
نفر به طور مستقیم یکسال است که به طور مداوم و هشت 

تا ده نفر هم به شکل غیرمستقیم مشغول به کار هستند.»

وى گفت: «این قاب با ابعاد 8 متر و 40 سانتیمتر در 7 متر، 
قاب تابلویى وسیع اســت که در هرضلع قاب، نام یکى از 
بانوان مطهره با منبت ومعرق برجسته نگاشته شده است 
و سپس با گره هاى برجسته خاتم و فیروزه کوبى تزیین و 
در نهایت روى معرق ها تذهیب انجام مى شود. در این قاب 
تابلو 50مترمربع خاتم شیراز و اصفهان و 3 مترمربع صدف 
و ملیله کارى در گوشه هاى اتصال قاب ها به هم استفاده 
مى شود.» چابک گفت: «در ادامه در نظر داریم به یارى خدا 
بزرگ ترین منبر جهان اسالم را براى جایگاه پیامبر اسالم 

(ص) با خاتم بسازیم.»
هنرمند خاتمکارى کشــورمان که آثــارش داراى مهر 
اصالت یونسکو،  نشان ملى و داراى مدرك درجه 2 هنرى 
اســت، بیان کرد: «هزینه این کار کامًال شخصى بوده و 
تاکنون نزدیک به 400 میلیون براى بنده هزینه داشته و 

در حدود پنج ماه دیگر کل کار به اتمام مى رسد و آن زمان 
به صالحدید مسئولین ســازمان و معاونت صنایع دستى 
مى توان آن را در هر مکان و نقطه اى که در نظر داشــته 

باشند نصب کرد.»

جابه جایــى 2000 ُتــن خــاك کشــاورزى از یکى از
 استان هاى جنوبى کشور با سکوت دستگاه هاى اجرایى 

و نهادهاى نظارتى همراه شده است.
به گزارش تســنیم، چندى پیش در یکى از اسکله  هاى 
جنوب کشور صادرات خاك در پوشش هاى سیمان اتفاق 
 افتاده است، در صورت تأیید این موضوع سوءاستفاده از 
موقعیت هایى صورت گرفته که بــه دنبال آن خاك را با 

مجوز صادرات سیمان از کشور خارج ساخته اند.
موضوع قاچاق خاك به خصوص بعــد از ایجاد فضاى 
تنش زاى فعلى با برخى از کشــورهاى عرب حاشــیه 
خلیج فارس، به یکــى از نقاط مورد توجــه نمایندگان 
مجلس تبدیل شده است. نکته جالب آنکه خروج خاك 

کشــاورزى تنها به اظهارات نمایندگان مجلس محدود 
نمانده است و  اولین سند رسمى در خصوص قاچاق خاك 
نشان مى دهد، اسناد مربوط به 2000 ُتن خاك زراعتى 
هرگز به گمرك مقصد تحویل داده نشده است. این میزان 
خاك کشاورزى توسط اداره کل بنادر و دریانوردى استان 
بوشهر طى یک اظهارنامه توسط دو فروند شناور به نام 
هاى جوشن و محرم بدون آنکه به امور بندرى و اسکله 
گمرك بوشهر اعالم شود، از بندر بوشهر خارج شده است. 
در نهایت با عدم ورود شناورهاى مذکور به خارك، گمرك 
بوشهر پیگیرى هاى الزم را به عمل آورده است اما اداره 
بنادر از ارائه هرگونه مدارك و مســتنداتى در خصوص 

محموله مذکور خوددارى مى کند.

«من عاشق علم هســتم، در دوران دبیرستان یادگیرى 
علم در ایران آسان بود؛ شما تقریباً آزاد بودید که هرکارى 
انجام دهید و ظلم زیادى هم در این حوزه انجام نمى شد، 
تحصیالت بعد از لیسانس در ایران سخت تر مى شود، تا آن 
زمان شما مى توانید یک دوره آموزش عالى فوق العاده اى 
داشــته باشــید؛ اما پس از آن ناگهان متوجه مى شوید 

فرصت هاى تحقیقى و کارى در ایران بسیار کم است.»
این یکى از دالیل «سام سینایى» متخصص  زیست شناسى 
نظرى در یک برنامه کامپیوترى دانشــگاه «ام آى تى» 
آمریکا، براى رفتن از ایران است. او خطر جنگ، نرخ تورم 
بسیار باال، تحریم ها علیه ایران و... را دیگر دالیل «فرار 

مغزها» از ایران مى داند. 
به گفته صندوق بین المللى پول، بیکارى، ســطح پایین 
درآمد اساتید و نخبگان، نارسایى هاى مالى و ادارى، کمبود 
امکانات تخصصى علمى و بى ثباتى از جمله دالیل اصلى 

مهاجرت ایرانیان است.
مســئله فرار مغز ها از ایران مســئله جدیدى نیست، در 
دهه هاى گذشــته آمار مهاجرت دانشجویان و نخبگان 
از کشور به شدت افزایش پیدا کرده به خصوص در دوره 
هشت ساله دولت محمود احمدى نژاد این آمار به شدت زیاد 
شد. اما بر اساس تحقیق اخیر پژوهشکده مطالعات فناورى 
در چند سال اخیر وضعیت فرار مغزها در ایران روبه بهبود 

است و وضعیت بهترى نسبت به برخى از کشورها دارد.

وضعیت دانشجویان مهاجر
در این گزارش آمده است که شاخص جابه جایى بین المللى 
دانشجویان (نسبت تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل 
در خارج از کشــور به همه دانشجو هاى آموزش عالى آن 
کشور)،  نرخ جابه جایى دانشجویان ایرانى یک درصد است 
و کشورهایى مانند مالزى، عربســتان و چین با نرخ قابل 

توجهى باالى ایران قرار دارند.
تعداد مهاجران تحصیلکرده ایرانى هم مانند دیگر کشورها 
از سال 2000 تا 2011 افزایش زیادى داشته و از 289 هزار 
نفر به بیش از 400 هزار نفر رسیده است. البته نرخ مهاجرت 
افراد تحصیلکرده ایران بر خالف اکثر کشورها افزایش پیدا 

کرده و از 4 درصد به 7 درصد رسیده است.
از سال 1385 (2006) به بعد میزان مهاجرت دانشجویان 
ایرانى به شــدت افزایش پیدا کرد و تعداد دانشجوهاى 
مشغول به تحصیل ایرانى در دیگر کشورها از 24 هزار نفر 
به 50 هزار نفر رســید. اما در چند سال گذشته رشد تعداد 
دانشجویان مهاجر ایرانى متوقف شده و حتى مقدار اندکى 

کاهش هم پیدا کرده است.

رتبه بد دانشــگاه هاى ایرانى در پذیرش 
دانشجوى خارجى

در تحقیق پژوهشــکده مطالعات فناورى آمده اســت: 
«رقم منفى ایران بیشــتر از اینکه به تعداد دانشــجویان 

ایرانى مشــغول به تحصیل در سایر کشــورها مربوط 
باشد، به تعداد کم دانشــجویان خارجى در داخل ایران 

برمى گردد.»
در واقع بر اساس اطالعات یونسکو شاخص جابه جایى 
بین المللى دانشجویان آموزش عالى به دیگر کشورها در 
ایران که حاصل تقسیم تعداد دانشجویان هر کشور که 
مشغول به تحصیل در خارج از کشور به کل دانشجویان 
آموزش عالى آن کشور اســت، در ایران نسبت به دیگر 
کشورها میزان کمترى دارد. اما از سویى دیگر ایران در 
شاخص جابه جایى دانشــجویان آموزش عالى از دیگر 
کشورها هم یکى از رتبه هاى آخر را دارد که این از جمله 

دالیل میزان پایین تراز خالص دانشجویان ایران است.

مسئله اى دیگر در رابطه با فرار مغزها
مهاجرت هم یکى دیگر از مســائل مهم در رابطه با فرار 
مغزهاست. بر اســاس داده هاى ارائه شــده در گزارش 
ســازمان ملل متحد، وضعیــت ایران در نــرخ خالص 
مهاجرت (تعداد افراد ورودى به یک کشور منهاى تعداد 
افراد خروجــى از آن بر مبناى هر هــزار نفر جمعیت)، در

 ســال هاى گذشــته رو به افزایش بوده اســت. هر چه 
این شــاخص منفى تر باشــد، یعنى تعداد افــراد مهاجر 
آن کشور نســبت به تعداد ورودى ها به آن کشور بیشتر 
اســت. ایران در این شاخص در ســال 2016 داراى رتبه 
197 در میان کل کشــورهاى بررســى شــده بود، این 
یعنى جمعیت ایران بــا مهاجرت تغییر چنــدان زیادى

 نمى کند.
گفتنى است در سال 2015 میالدى در مجموع یک میلیون 
و 120هزار مهاجر ایرانى به کشــورهاى دیگر مهاجرت 
کردند که این حدوداً دو برابر میــزان مهاجرت ایرانى ها 
در سال 1990 است، همچنین مقصد اکثر این مهاجران 
کشورهاى توسعه یافته است. در این رابطه، در این تحقیق 

که ایران را با چند کشور دیگر مقایسه کرده آمده است:
«90 درصد مهاجران ایرانى به کشــورهاى توسعه یافته 
مهاجرت کرده اند کــه از این 90 درصــد 45 درصد به 
آمریکاى شــمالى و 40 درصد به اروپــا رفته اند، در بین 
کشــورهاى منتخب، ایران بعد از ترکیه بیشترین درصد 
مهاجرت کنندگان به کشورهاى توسعه یافته را دارد و بعد 
از ایران کشورهاى کره جنوبى، آفریقاى جنوبى و برزیل 

با فاصله هاى نه چندان کم پایین تر از ایران قرار دارند.»

آمار سخن مى گوید

مقصد مغزهاى فرارى ایران کجاست؟

جزئیات آمارى کنکور 96

59درصد کنکورى هاى امسال زن هستند
 8 هزار صندلى از 10 هزار و 600 صندلى گروه هنر متعلق به زنان است

همزمان با ساخت یک قاب منحصر به فرد؛

بزرگ ترین منبر جهان ساخته مى شود

مقصد اول ایرانى ها 

تعداد مهاجران 
ایرانى نام کشور رتبه

370000 آمریکا 1
140000 آلمان 2
140000 کانادا 3
90000 انگلیس 4
70000 سوئد 5

50000 رژیم 
صهیونیستى 6

50000 استرالیا 7
30000 هلند 8
20000 فرانسه 9
20000 ترکیه 10

  

براى خرید ارزان
سرى به معتدل ترین بندر ایران بزنید

یک مسئول سازمان میراث فرهنگى از مردم دعوت 
کرد تا در تابســتان به چابهار به عنوان معتدل ترین 
بندر ایران سفر کنند تا در کنار ده ها مکان گردشگرى 
دریایى و ساحلى از خریدهاى ارزان این بندر اقیانوسى 

کشور نیز بهره مند شوند.
کامبیز مشتاق گوهرى با تشریح و توصیف اقلیم بندر 
چابهار عنوان کرد: بندر چابهار به عنوان معتدل ترین 
بندر ایران در تابستان، همانند تعطیالت نوروز سفره 
میزبانى ویژه اى را براى مســافران از سراسر کشور 
پهن کرده است. گوهرى به برگزارى جلساتى براى 
ارائه تسهیالت در پایانه هاى بندرى چابهار گریزى 
زد و خاطرنشــان کرد: تمام تورهاى مسافران به این 
بندر با هدف ساماندهى سفر تابستانى تحت پوشش 

تسهیالت قرار خواهند گرفت.
چابهار که به زبــان بلوچى َچهبــار مى گویند یکى 
از شــهرهاى جنــوب خاورى اســتان سیســتان و 
بلوچســتان اســت و تنها بنــدر اقیانوســى ایران 

محســوب مى شــود که در کرانه دریــاى مکران و 
اقیانوس هند قــرار دارد. لنگرگاه ایــن بندر قابلیت 
پهلوگیــرى کشــتى هاى اقیانوس پیمــا را دارد 
و از مناطــق آزاد بازرگانــى کشــور اســت که این 
موقعیت باعث شــده اســت مردم با انگیزه خرید با 

قیمت هاى ارزان به این بندر سفر کنند.

سکوت محض درباره اسناد قاچاق 2000 ُتن خاك
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خرید تضمینى گندم و کلزا 
در استان 

بیش از 28 هزار تن گندم از کشـاورزان خریدارى شده 
است. مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 
10 گفت: از ابتداى فصل خرید تضمینى گندم در استان 
اصفهان تاکنون بیش از 28 هزار تن گندم و 140 تن دانه 
روغنى کلزا از کشاورزان خریدارى و تحویل مراکز خرید 
شد. رضا نیک نداف با اشاره به اینکه محصول بدون آفت 
زدگى و از کیفیت مطلوب برخوردار است، افزود: ارزش 
این مقدار گندم 365میلیارد ریال است که 9 هزار ُتن از 
منطقه کاشان و بقیه از منطقه شرق شهرستان اصفهان 

خریدارى شده است.
وى گفت: محصول روغنى کلزا نیز به ارزش 39میلیارد 
ریال از قرار هر کیلـو 27 هزار و830 ریـال خریدارى و 

تحویل شده است.

تأییدصحت انتخابات شوراها 
در کل استان

صحت انتخابات شوراها در کل اسـتان به تأیید رسید.
عضو هیئت نظـارت بر انتخابات شـوراهاى اسـالمى 
شهر و روسـتا در اسـتان اصفهان گفت:هیئت نظارت 
بر انتخابات، بعد از بررسـى هاى صورت گرفته صحت 

انتخابات در همه شهرهاى استان را تأیید کرد.
اکبر ترکـى افزود:صحت انتخابات شـوراى اسـالمى 
شهر اصفهان هم بعد از بررسى گزارش ها و اعتراضات 
رسـیده، به تأیید هیئـت نظارت رسـید و ایـن تأیید به 
فرماندارى اصفهان اعالم شـد. وى گفـت : انتخابات 
شوراى شهر بهارستان نیز بعد از بازشـمارى آراء مورد 

تأیید قرار گرفت.

نصب المان عصر عاشورا 
در نجف آباد

المان عصر عاشـورا برگرفته از تابلوى عصر عاشورا اثر 
اسـتاد فرشـچیان درورودى گلزار شـهداى نجف آباد 
جانمایى و نصب شد. این المان که از جنس فایبرگالس 
مى باشـد، به عنوان آخرین مرحله از مرمت و بهسازى 
ورودى گلزار شـهدا و سالن شـهداى نجف آباد توسط 
شهردارى و هیئت امناى آرامستان نجف آباد نصب شد.

سالمندان؛ 
یک چهارم جمعیت اصفهان

امروز در حـدود یک چهارم جمعیت اسـتان اصفهان را 
سالمندان تشکیل مى دهند. 

معاون توانبخشى اداره کل بهزیسـتى استان اصفهان 
گفت: هم اکنون 420 هزار سـالمند در استان اصفهان 
زندگـى مى کننـد و تعـداد مجتمع هـاى نگهـدارى از 
سالمندان در استان به 38 واحد رسـیده است که بیش 
از دوسـوم آنها به صورت خصوصى اداره مى شوند و از 
سـازمان بهزیسـتى مجوز دریافت کرده اند و به زودى 
دو واحد دیگر نیـز به آنها اضافه خواهد شـد.على اصغر 
فیاض بیان داشت: یک سوم از مجتمع هاى نگهدارى 
از سـالمندان موجود استان نیز از سـوى خّیران ساخته 
شده و سازمان بهزیسـتى براى نگهدارى از سالمندان 
و معلوالن به آنهـا یارانـه پرداخت مى کنـد. وى ادامه 
داد: در سـال هاى 94 و 95 خّیـران 500 میلیـارد ریال 
براى ساخت و ساز مجتمع هاى نگهدارى از سالمندان 
و معلوالن کمک کرده اند اما براى تکمیل و بهره بردارى 
از این مجتمع ها یکهزار میلیارد ریال دیگر نیاز است که 

از سوى خّیران تأمین مى شود.
فیاض با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد تخت هاى 
موجود در مجتمع هاى نگهدارى از سالمندان و معلوالن 
در اسـتان اصفهان، دو هزار تخت اسـت، تأکیدکرد: تا 
پایان سـال جارى این رقم به سـه هزار و تا پایان سال 

آینده به چهار هزار تخت افزایش مى یابد.

ورود 41 هزار پرونده به 
دادسراى خمینى شهر 

یوسف کریمى، دادسـتان عمومى و انقالب شهرستان 
خمینى شهر گفت: از سال گذشته تاکنون 41 هزار و 493 
پرونده وارد دادسراى خمینى شهر شده که با توجه به آمار 

جمعیتى این منطقه میزان باالیى است.

شــهردار اصفهان گفت: به دنبال تدویــن طرح آمایش 
سرزمین استان اصفهان، طرح آمایش شهر اصفهان نیز در 

حال تدوین است. 
مهدى جمالى نژاد با اشاره به اینکه از مهمترین دغدغه هایم 
در مدیریت شهرى اصفهان عدالت قضائى و شهرى بوده 
است، اظهار داشت: از این رو این مسئله را در دوران فعالیت 
در دســتور کار قرار دادم. وى در ادامه بــا بیان اینکه طرح 
آمایش ســرزمین در اســتان اصفهان از حدود چهار سال 
گذشته در دستور کار قرار گرفته و محقق شده است، ابراز 
داشت: به دنبال تدوین طرح آمایش سرزمین استان اصفهان 
طرح آمایش شهر اصفهان نیز توسط معاونت برنامه ریزى، 

پژوهش و مطالعات شهردارى در حال تدوین است. 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه طرح آمایش سرزمین نیاز 
به بازنگرى ساالنه دارد، افزود: در این بازنگرى ها اشکاالت 
طرح شناسایى و براى رفع آن مطابق با نیاز روز شهروندان 
برنامه ریزى مى شود. وى با بیان اینکه در شهر اصفهان در 
کنار ابَر پروژه هایى از جملــه رینگ چهارم ترافیکى، قطار 
شهرى، ورودى هاى شــهر اصفهان و... پروژه هاى محله 
محور نیز مورد توجه قرار دارد، ابراز داشت: هر هفته چندین 
افتتاحیه، شروع همین رویکرد بوده تا بتوانیم به محالت کمتر 
برخوردار و محروم برویم و از نزدیک با نیازها و مشکالت 

آنها آشنا شویم.

 مدیرتعاون اداره کل تعــاون،کار و رفاه اجتماعى اعالم 
کرد: 502 شرکت تعاونى و اتحادیه اصفهانى در سایت 

دوازدهمین جشنواره تعاونى هاى برتر ثبت نام کرده اند.
علیرضا تیغ ســاز گفت: این جشــنواره همه ســاله با 
هدف شناســایى و معرفى الگوهاى برتر بخش تعاون 
و فراهم کــردن زمینه هاى گســترش و ارتقاى روحیه 

تعاونى ها درگرایش هاى مختلف برگزار مى شود.
وى  معرفى تعاونــى هاى توانمند و الگو براى توســعه 
و ترویج فرهنگ تعــاون، ایجاد انگیزه و رقابت ســالم 
میان اعضاى خانواده بزرگ تعاون و تشــویق و ترغیب 
فعالیت هاى تولیــدى، توزیعى را از دیگــر اهداف این 

جشنواره عنوان کرد. 
تیغ ساز افزود: بیشترین تعداد ثبت نام ها درگرایش هاى 
خدماتى،تأمین نیاز مصرف کنندگان وصنعتى بوده که 
انتخاب تعاونى هاى برتر در این گرایش ها با حساسیت 

خاص دنبال مى شود.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان در خصــوص داورى تعاونى هــاى ثبت نامى 
گفت: کارگروه داورى اســتان مدارك و مستندات ارائه 
شده توسط تعاونى ها را بررســى کرده و تا پایان تیرماه 
تعاونى هاى برگزیده از طریق ســایت رسمى اداره کل 

تعاون ،کار و رفاه اجتماعى اعالم خواهند شد.

آمایش شهرى اصفهان 
در حال تدوین است

ثبت نام 500 شرکت تعاونى 
در جشنواره تعاونى هاى برتر

مدیرکل گمرك اصفهان با بیان اینکــه در بهار 1396 از 
استان اصفهان، یک میلیون و 25 هزار ُتن و به ارزش 367 
میلیون و 453 هزار دالر، کاال به مقصد 80 کشــور جهان 
صادر شده است، گفت: درآمد گمرك اصفهان در بهار سال 

جارى، 112 درصد رشد داشته است.
اســدا... احمدى ونهرى عمده ترین کاالهاى صادراتى از 
استان اصفهان را، محصوالت پتروشیمى به ارزش 103 
میلیون دالر، آهن آالت و فــوالد 90 میلیون دالر و فرش

 38 میلیون دالر برشــمرد و گفت: مهمترین کشورهاى 
مقصد کاالهاى صادراتى اســتان اصفهان، عراق با 99 
میلیون دالر و 27 درصد، امارات متحده عربى با 64 میلیون 
دالر و 17 درصد، افغانستان با 59 میلیون دالر و 16 درصد، 
پاکستان با 29 میلیون دالر و 8 درصد و عمان با 17 میلیون 

دالر و 5 درصد سهم از کل صادرات استان هستند.

مدیرکل گمــرك اصفهــان بیان کــرد: در راســتاى 
اجراى اقتصــاد مقاومتى و دولــت الکترونیک؛ صادرات 
تولیدکنندگان استان اصفهان با حداقل تشریفات گمرکى 

انجام مى  شود.
وى در خصوص اجراى قابلیت جدید ســامانه جامع امور 
گمرکى اظهار داشت: شرکت هاى تولیدى استان اصفهان 
که درخواست ارزیابى در محل جهت رویه صادرات دارند 
پس از اخذ شماره ارزیابى از سامانه پنجره تجارت فرامرزى 
کلیه تشریفات گمرکى توسط اظهارکننده انجام مى شود و 

دیگر نیازى به حضور و مراجعه به گمرك اصفهان ندارند.
وى با اشاره به اعتماد کامل گمرك به صادرکنندگان کاال 
تأکید کرد: بــا راه اندازى این قابلیت در گمرکات اســتان 
اصفهان عالوه بر تسریع عملیات گمرکى، نیازى به حضور 
صاحب کاال و یا نماینده وى در گمرك اصفهان نیست و 

در نتیجه هزینه و زمان صادرات کاال کاهش یافته است.
احمدى ونهرى گفت: امســال 20 هزار و 526 ُتن کاال به 
ارزش 96 میلیون و 444 هزار دالر به گمرك اصفهان وارد 
شده که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از نظر وزن

 18 درصد و از حیث ارزش 65 درصد افزایش یافته است.
 مدیرکل گمرك اصفهان در خصوص مهمترین کاالهاى 
وارداتى گمرك اصفهان طى سه ماهه نخست سال جارى 
گفت: ماشــین آالت مکانیکى با 33 درصد، ماشین آالت 
برقى با 23 درصد، اجزا و قطعات منفصل ماشــین آالت

 15 درصد و کاغذ و مقوا با 3 درصد بوده است.
عمده ترین کشــورهاى صادرکننده بــه مقصد گمرك 
اصفهان کره جنوبى با 26 درصد، چین با 25 درصد، آلمان 
با 10 درصد ایتالیا با 8 درصد از کل واردات به مقصد گمرك 

اصفهان را به اختصاص داده اند. 

نخستین کلینیک طب سنتى در اصفهان آغاز به کار کرد.
رئیس دانشکده پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت:نخستین ســالمتکده طب ســنتى اصفهان در 
بیمارستان امین با مســاحت  800متر مربع راه اندازى 

شده است .
محمدرضــا صبرى با بیــان اینکه این ســالمتکده با 
500 میلیون ریال هزینه ســاخته شده اســت، افزود: 
زالودرمانى،حجامت،طــب ســوزنى و گیــاه درمانى 
از خدماتى اســت که در ایــن مرکز بــه مراجعان داده 

مى شود.
وى با بیان اینکه این کلینیــک روزانه ظرفیت پذیرش 
40 بیمار را دارد، گفت:ســه متخصص طب سنتى،یک 
متخصص طب سوزنى و یک متخصص گیاهان دارویى 

در این سالمتکده ارائه خدمت مى کنند.
رئ یس دانشکده پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
افزود:رشته طب سنتى در کشور 14 سال و در اصفهان 
ده سال سابقه دانشگاهى شدن دارد و رشته اى نوپاست 
که با تأسیس این سالمتکده، امید است مراکز غیر مجاز 

هم جمع آورى شوند.

شــهردار اصفهان گفت: مســکن از اولویت بیشترى 
براى ایجــاد تحــرك اقتصــادى برخوردار اســت و 
نقش بســزایى در رونق بخش هاى اقتصادى کشــور 

دارد.
مهدى  جمالى نژاد افزود: شواهد نشان مى دهد که بازار 
مســکن به دالیل مختلفى از ابتداى سال 96 از شرایط 
رکود در حال خارج شدن است و آرام آرام به سمت رونق 

در حال حرکت است.
وى یکى از دالیل خروج بازار مسکن از رکورد را میزان 
مراجعات مردم دانســت و بیان کرد: میزان مراجعات و 
تماس هاى مردم به دفاتر امالك بیشتر از قبل و تمایل 
مردم به ســرمایه گذارى در این بخش نیز بیش از پیش 

شده است.
وى تأکیــد کــرد: همچنین بایــد توجه داشــت که 
مســکن در اصفهان به کف قیمت خود رســیده است 
و از این پس شــاهد افزایش قیمت هــا خواهیم بود و 
انتظار مى رود که شــهروندان با درك این امر آرام آرام 
تمایل خود را به ســرمایه گذارى در این بخش نشــان 

دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
گفت: برنامه هاى مختلفــى در کمیته علمى-فرهنگى 
پانزدهمین اجــالس پیرغالمان حســینى پیش بینى 
شــده که از آن جمله برگزارى دو همایــش با رویکرد 
علمى قبــل از اجالس اســت و بــا رونمایــى از آثار 
مکتوب در ایــن حوزه به دنبــال ماندگار شــدن آثار 
پانزدهمین اجــالس پیر غالمان و خادمان حســینى 

هستیم.
حجت االســالم والمســلمین  حبیب رضا ارزانى اظهار 
داشــت: اســتان اصفهان در حــوزه برنامه هاى دینى 
به  ویژه برپایى مراســم عــزادارى حضــرت اباعبدا...
الحســین(ع) جایــگاه ویــژه اى در ســطح کشــور 

دارد.
وى افــزود: کمیته هــاى مختلفــى از جملــه کمیته 
اســتقبال، پشــتیبانى و انتظامــى در ســتاد اصلــى 
پانزدهمین اجــالس پیر غالمان و خادمان حســینى 
تشــکیل شــده اما یکى از مهمترین کمیته ها از نظر 
محتوایى ایــن اجــالس، کمیته علمــى- فرهنگى 

است.

مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: در فرآیند 
پایش غیرفعال بیمارى سل در کشتارگاه هاى دام استان 
اصفهان کانون هاى مشکوك به این بیمارى شناسایى 
شــد که متعاقبًا عملیات پایش فعــال در خصوص این 

کانون ها صورت گرفت. 
شــهرام موحدى اظهارداشــت: بیمارى ســل یکى از 
بیمارى هاى قابل انتقال از دام به انسان است که عالوه 
بر تهدید بهداشــت و سالمت عمومى، ســبب ایجاد 
خســاراتى در صنعت پرورش دام هم چون افت تولید 
شیر، حذف دام هاى مبتال، محدود شدن صادرات دام و 

فرآورده هاى خام دامى و... مى شود. 
وى با بیان اینکه متــداول ترین روش مبــارزه با این 
بیمارى در دام به منظور شناسایى و پیشگیرى از انتقال 
آن به انسان، تست دام و حذف موارد مثبت است، گفت: 
پایش و مراقبت در خصوص ایــن بیمارى به دو روش 
فعال و غیرفعال انجام مى شــود، که هر دو راهکار در 
شناسایى کانون هاى بیمارى و حذف دام هاى رآکتور 

بسیار مفید است. 
 مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان در خصوص روش 
فعال تصریح کرد: در این روش طبق دستورالعمل هاى 
فنى و به صــورت دوره اى و منظم بــه مراکز پرورش 
صنعتى و نیمه صنعتى تحت پوشش مراجعه مى شود و با 
انجام تست تشخیصى، دام هاى گله را مورد ارزیابى قرار 
مى گیرد و در صورت مشــاهده موارد مثبت، دام مزبور 
بعد از نشانه گذارى و تکمیل اسناد مربوطه به کشتارگاه 
اعزام مى شود و کشــتار در زمان مناسب طبق برنامه 

صورت مى گیرد. 
وى با بیان اینکه در ســال 95 بیــش از 196 هزار رأس 
دام مورد تست قرار گرفتند و موارد مثبت و رآکتور سلى 
شناسایى و حذف شــدند، افزود: جهت رغبت دامداران و 
همکارى براى حذف این  دام ها، غرامتى به این دامداران 
بر اساس نسبتى از قیمت دام محاسبه و پرداخت مى شوند. 
موحدى در خصوص پایش غیر فعــال در مبارزه با این 

بیمارى، گفت: در این روش بازرسان بهداشتى کارآزموده 
و مجرب کشتارگاه ها در زمان بازرسى الشه ها، موارد 
سل مثبت شناسایى شده را عالوه بر اقدامات بهداشتى 
که بر روى آن انجام مى دهند، منشــأ آن را مشخص 
مى کنند و داده هاى هویتى را به شــبکه دامپزشــکى 

شهرستان گزارش مى دهند. 
وى در مورد کانون ســل غیرتوبرکولینه  اظهار داشت: 
بعد از شناســایى این کانون هــا که اکثــراً مرتبط با 

دامدارى هاى ســنتى و فاقد پروانه بهداشتى هستند، 
دام هــاى آن دامدارى و اطــراف مورد آزمــون قرار 
مى گیرند و بر اســاس نتایج به دســت آمــده، دام ها 

شناسایى و حذف مى شوند. 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان در خصوص شرایط 
جهت اجراى پایش غیر فعال تصریح کرد: اجراى پایش 
غیرفعال، مستلزم حضور بازرسان کارآزموده و با تجربه 
باالى فعالیت در بازرسى کشــتارگاهى دام است و به 

راحتى قابل اجرا نیست. 
موحدى خاطر نشان کرد: بهداشــت عمومى جامعه و 
پیشــگیرى از بیمارى هاى قابل انتقال از دام به انسان 
جزو وظایف اصلى و ساختارى سازمان دامپزشکى کشور 
است که متأسفانه بدون هیاهوى رسانه اى و به صورت 
گمنام در حال اجراست و در این راه کارشناسانى که در 
خط مقدم هستند و در معرض خطر ابتال به این بیمارى 

هستند، بسیار مغفول مانده اند. 

مبارزه با سل گاوى در پایش کشتارگاه هاى دام
این بیمارى، قابل انتقال از دام به انسان است وخسارات فراوانى به همراه دارد

اســتاندار اصفهان گفت: در بخشنامه بسته حمایتى 
دولــت از واحدهــاى تولیدى کوچک و متوســط، 
عالوه بر بخش صنعت، معدن و کشاورزى، بخش 

خدمات و اصناف نیز به فهرست اضافه شد.
رســول زرگرپور اعالم کرد: بر همین اساس دولت 
قصد دارد ده هزار واحد جدید را تحت پوشــش قرار 

دهد .
وى افزود: در بخشــنامه جدید ده هزار میلیارد ریال 
اعتبار براى پنج هزار واحد صنفى پیش بینى شــده 

است.
استاندار اصفهان گفت:در اســرع وقت باید با مراکز 
کشورى هماهنگ شــد تا واحدهاى(تولیدى) قبلى 
طبق روال تمدید، از ســهمیه ســال قبل استفاده 
کنند و از متولیان بخش خدمات نیز براى حضور در 

جلسه هاى ستاد تسهیل دعوت مى شود.
زرگرپور با بیان اینکه مرحله قبل ثبت نام در سایت 
«بهین یــاب» با هــزار و 161 پرونده (در اســتان 
اصفهان) بســته شــد، افزود: باید در صورت لزوم 
براى ثبت نام اصناف نیز ســایتى مانند سایت بهین 
یاب ایجاد و روش آن مشــخص و اطالع رســانى 

شود.
وى خاطرنشان کرد: دولت با توجه به عملکرد خوب 

سال گذشته قصد دارد ارائه بســته حمایتى خود را 
ادامه دهد و در سطح کشور اعتبار خوبى براى این کار 
پیش بینى کرده و تاکنون سقفى براى آن مشخص 

نشده است.
وى همچنیــن گفت: برخــى از بانک هــا در ارائه 
تســهیالت به واحدهاى متقاضى در قالب بســته 

حمایتى دولت، خوب عمل کردند.
اســتاندار اصفهــان افزود: بــا این حــال برخى از 
بانک ها نیز جدیتى در این کار نداشتند و همانند یک 

کار عادى با این موضوع برخورد کردند.
وى با انتقاد از عملکرد ضعیــف برخى از بانک ها و 
همکارى نکردن در ارائه تســهیالت به واحدهاى 
بحرانــزده گفت: اگــر بانکى قرار نیســت در حل 
مشکل هاى استان قدم بردارد باید از سیستم خارج و 
گزارش آن به رئیس جمهورى، معاون اول و رئیس 

بانک مرکزى ارائه شود.
زرگرپور با بیــان اینکه واحدهایى که در ســال 95 
تســهیالت دریافت کردنــد و درخواســت تمدید 
دارند باید شــرایط بــراى تمدید تســهیالت آنها 
فراهم شــود، گفت: باید از ســهمیه ســال گذشته 
بــراى تمدید تســهیالت ایــن واحدها اســتفاده 

شود. 

عراق و کره در صدر مبادالت تجارى با اصفهاناصناف نیز مشمول بسته حمایتى دولت شدند

راه اندازى نخستین
 کلینیک طب سنتى اصفهان

بازگشت رونق 
به بازار مسکن اصفهان

برگزارى2 همایش پیش از 
اجالس پیرغالمان حسینى 

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: بانک 
ژنتیک هویت که جزو شــش بانک ژنتیک کشــور 
است، در اولین قدم از  880 نفر از مجرمان سابقه دار 

نمونه گیرى کرد.
على سلیمانى پور با انتقاد از کمبود امکانات، تجهیزات 
و زیرساخت هاى موجود پزشــکى قانونى در استان 
اصفهان بیان داشــت: تمامى فضاى ادارى پزشکى 
قانونى را در چند سال اخیر مورد بازسازى قرار داده ایم.
وى تصریح کرد: هفت پروژه در حال احداث داریم و 
امیدواریم در سال جارى واحد معاینه اجساد که یکى از 
بزرگ ترین مراکز در سطح کشور بوده  به بهره بردارى 

برسانیم.
وى همچنین اضافــه کرد: نزاع، شــایع ترین دلیل 
معاینات سرپایى پزشکى قانونى بوده که مقایسه آمار 
سال 95 نسبت به سال قبل 2/5درصد کاهش را نشان 
مى دهد؛ صدمات حوادث ترافیک حوزه بعدى است 

که بعد از معاینات سرپایى بیشترین فراوانى را دارد.

500 مورد سقط درمانى
مدیرکل پزشک قانونى اســتان اصفهان با تأکید بر 
اینکه سقط جنین به هیچ عنوان در پزشکى قانونى 
اتفاق نمى افتد خاطرنشان کرد: به صورت مشخص 
سقط درمانى در پزشک قانونى انجام مى شود که آن 

هم تابع شرایط خاصى است.
وى با بیان این مطلب که ســقط درمانى با تأیید سه 
کارشناس و در صورت کمتر از چهار ماهه بودن جنین 
انجام مى شود، عنوان کرد: در سال 95 براى صدور 
مجوز ســقط درمانى، 728 نفررجوع کردند که 516 

مورد مجوز صادر شد.

150 پرونده قصور پزشکى در یکسال
به گفته سلیمانى پور پرونده هاى مربوط به شکایت 
علیه پزشــکان 7/2 درصد کاهش داشته و در سال 
گذشته، 150 پرونده قصور پزشکى در کمیسیون هاى 
پزشکى قانونى بررسى شــده است و بیشترین مورد 
مربوط به جراحى زنــان و زایمان، عمومى و مامایى 

بوده است.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان خبر داد؛

نمونه گیرى از
 880 مجرم سابقه دار
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اشتغالزایى 560نفر در 
تعاونى هاى اصفهان

امسال با راه اندازى 31 واحد تعاونى در استان اصفهان 
براى 560 نفر اشتغالزایى ایجاد شده است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهـان با بیـان اینکه ایـن تعـداد شـرکت تعاونى با 
عضویت هزار و 23نفر و سر مایه گذارى 12میلیارد ریال 
تشکیل شده است، افزود: شرکت هاى تعاونى تشکیل 
شده در حوزه هایى شامل حمل و نقل، خدمات، صنعت، 
کشاورزى، مسکن و فرش دستباف فعالیت مى کنند . 

علیرضا تیغ سـاز گفت: در این مدت بیش از ده میلیارد 
ریال کاال از شـرکت هاى تعاونى استان به کشورهاى 

اروپایى و آسیایى صادر شده است. 

کشف 1000 کیلوگرم 
لیموترش بزریلى قاچاق 

مدیر بازرسـى و نظارت اصناف اصفهان از کشف هزار 
کیلوگرم لیموترش خارجى قاچاق به ارزش 230 میلیون 

ریال در میدان میوه و تره باز اصفهان خبر داد.
جواد محمدى فشـارکى اظهار داشـت: طى بازرسـى 
به عمـل آمـده توسـط بازرسـان مدیریت بازرسـى و 
نظارت اصناف اسـتان، از دو غرفه عرضـه کننده میوه 
در میدان مرکـزى میوه و تره بار اصفهـان، جمعاً مقدار 
هـزار کیلوگـرم لیموتـرش خارجى قاچـاق، محصول 
کشـور برزیـل کشـف شـد. وى بیـان داشـت: ارزش 
لیموترش هاى قاچاق خارجى 230 میلیون ریال بود که 
ضبط و جهت انجام سیر مراحل قانونى، تحویل مراجع 

ذیصالح شد.

جمعیت شهرى اردستان تحت 
پوشش آب شرب سالم هستند

مدیر اداره آب و فاضالب شهرستان اردستان گفت: 100 
درصد جمعیت شهرهاى اردستان، زواره و مهاباد تحت 

پوشش آب شرب سالم و بهداشتى قرار دارند.
 عباس شـریعتمدار افزود: تعـداد 40 هزار نفـر از مردم 
شهرستان تحت پوشـش آب شرب سـالم و بهداشتى 
قـرار دارند. وى با بیـان اینکه 13 هزار و 800 انشـعاب 
توسط اداره آبفا واگذار شده اسـت، تصریح کرد: عالوه 
برجمعیت شهرى، 30 روستاى شهرستان نیز از انشعاب 
آب شهرى برخوردار هسـتند و 80 روستا نیز به وسیله 

تانکر آبرسانى مى شوند.

فراخوان نمایشگاه تخصصى 
صنایع پالستیک هند

فراخوان شـرکت در دهمین نمایشگاه و کنفرانس بین 
المللى تخصصى صنایع پالستیک هند اعالم شد.

مدیر بخش خارجى شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
اصفهان گفت: شرکت نمایشگاه هاى اصفهان برگزار 
کننده پاویون ملى ایران در این نمایشـگاه و کنفرانس 

بین المللى است. 
رزیتا مشکالنى افزود: فعاالن این حوزه در زمینه هاى 
مـواد اولیه، محصوالت سـاخته شـده و نیمه سـاخته، 
ماشـین آالت و تجهیـزات پلیمـرى، خدمـات فنى و 
مهندسـى و گروه کامپوزیت هاى پلیمـرى مى توانند 
در این نمایشـگاه شـرکت کنند.وى گفت: فعاالن این 
صنعت  براى شرکت و معرفى محصوالت خود در این 
نمایشگاه تا پایان آذر امسـال فرصت دارند  به تارنماى 

isfahanfair.ir  مراجعه کنند.

رشد 14 درصدى پرداخت 
زکات فطره اصفهانى ها

پرداخـت زکات فطـره روزه داران اصفهانـى به کمیته 
امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 14 درصد افزایش 
یافت. معاون توسـعه مشـارکت هاى مردمى اداره کل 
کمیته امداد امـام خمینى (ره) اسـتان اصفهـان گفت: 
اصفهانى ها بیش از شـش میلیارد ریـال زکات فطره و 

کفاره خود را به این نهاد پرداخت کردند. 
عبدالرزاق میرزایى افزود: فطریـه، کفاره و کمک هاى 
مردمى در روز عید سعید فطر بین 88 هزار خانوار حمایت 
شده این نهاد توزیع شد تا بخشـى از مشکالت اساسى 

آنها برطرف شود.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
انتخابات باید نماد وحدت بیشتر باشــد نه اینکه باعث 
اختالف شود، در زمان تبلیغات بى ادبى ها و بد اخالقى ها 
صورت گرفت ولى نباید این اختالفات به بعد از انتخابات 

انتقال پیدا کند.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد با بیان اینکه آثار 
شهدا را همگى احساس مى کنیم و این امنیتى که داریم 
را مدیون شهدا هستیم، افزود: امسال اتفاق خوبى افتاد 
و آن برگزارى انتخاباتى باشــکوه بود کــه در این مورد 
باید همه تابع رأى اکثریت باشــیم و به همدیگر احترام
بگذاریم. وى اظهار داشت: هر کسى که سر کار هم آمد 

باید براى خدا کار بکند و از سالیق شخصى دست بردارد، 
اگر دشمنى دارد براى خدا داشته باشد و اگر دوستى هم 

دارد براى خدا باشد.
آیت ا... طباطبایى نژاد با هشدار نسبت به ایجاد انشقاق 
بین آحاد جامعه گفت: انتخابات باید نماد وحدت بیشتر 

باشد نه اینکه باعث اختالف بشود. 
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: مســئله کفر و نفاق در 
طول تاریخ در جهان وجود داشــته است و هر کدام از ما 
باید ببینیم در کدام دسته قرار داریم، طبق آیات قرآن در 
تمام زمان ها یک طرف جبهه حق اســت و طرف دیگر 

طاغوتیان هستند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
بیش از 20 تن انواع مواد مخدر غیرقابل اســتحصال به 
مناســبت گرامیداشــت هفته مبارزه با مواد مخدر امحا 

مى شود.
تقى حسینى اظهار داشت: هفته مبارزه با مواد مخدر همه 
ساله از پنجم تیرماه آغاز مى شــود و به همین مناسبت 
برنامه هاى متنوعى در راســتاى شناساندن پدیده شوم 
اعتیاد و عواقب آن براى مردم و خانواده ها به اجرا گذاشته 

مى شود.
وى افزود: یکى از مهمترین برنامه هاى این هفته امحاى 
مواد مخدر است که امسال اســتان اصفهان به عنوان 

معین پنج استان کشور انتخاب شــده و قرار است بیش 
از 20 تن انواع مواد مخدر غیر قابل اســتحصال در روز 
13 تیرماه در یکى از مناطق خوراسگان به آتش کشیده

 شود.
رئیس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر اســتان اصفهان 
هدف از اجراى ایــن کار را پیامى امیــدوار کننده براى 
خانواده ها و هشــدارى براى قاچاقچیان و ســوداگران 
مرگ عنوان کرد و اذعان داشــت: این حرکت نشــان 
مى دهد که پلیس در امر مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر 
و توزیع آن در بین جوانان بســیار مصمم، جدى و قاطع 

است.

20 تن انواع مواد مخدر در 
اصفهان امحا مى شود

مسئوالن باید از سالیق 
شخصى دست بردارند

مدیر عامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
انتظار ما از محیط زیست ارائه راهکار کارشناسى شده 
است چراکه ما تخصصى در حوزه محیط زیست نداشته 
و نداریم و این اداره است که باید لیستى از راهکارهاى 
عملى را به ما اعالم کند و بعد از مــا بخواهد که اقدام 

عملى داشته باشیم.
احمد صادقى اظهارداشت: امروز با توجه وضعیت موجود 
کارخانه، ذوب آهن روبه توقف و نابودى است و چنانچه 
روند اقتصادى و مشکالت مدیریتى کشور در خصوص 
ذوب آهن حل نشود این کارخانه به خودى خود تعطیل 
خواهد شد و نیاز نیست محیط زیست آن را تعطیل کند.

وى افزود: ُکک ســازى در همه جاى دنیا وجود دارد و 
نمى شود هیچگونه بویى اطراف کارخانه نباشد چراکه 
ُکک زمانى که از کوره خارج مى شــود بویى را از خود 
منتشر مى کند و گاهى نسیمى هم مى وزد و باعث انتشار 

آن در منطقه مى شود.
صادقى بیان کرد: امروز ذوب آهن با بدهى شش هزار 
و 900 میلیارد تومان مواجه اســت و این در حالى است 
که درآمد سالیانه فروش ما سه هزار میلیارد تومان بوده 
و باید گفت همه چیز این کارخانه قفل شــده اســت و 
با روند موجود و به کمک محیط زیســت آن را تعطیل 

خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان متذکر 
شــد: اگر طرح گازســوز کردن ذوب آهن اجرایى مى 
شد دیگر ُکک وجود نداشــت که باعث آالیندگى باشد 
اما تغییر مدیریت ها اجازه ایــن کار را نداد؛ حال به نظر 
محیط زیست راه حل فنى براى جلوگیرى از بوى ُکک 
چیست؟ صادقى خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم 
که مجموعه ذوب آهن همراه با محیط زیست است نه 
در مقابل آن و اقدامات زیســت محیطى این شرکت در 

سال هاى گذشته مؤید این مطلب است.

وى با اشــاره به کاشــت چندصد هکتارى درخت در 
دوره اول مســئولیت خود در محوطه ذوب آهن، افزود: 
باید توجــه داشــت در صورتى که این اقــدام صورت 
نمى گرفت، ضریب اکســیژن در منطقــه کمتر از حد 
مجاز مى شد و مشکالتى را براى مردم ایجاد مى کرد 
و با توجه به اهمیت موضوع به سمت ایجاد این جنگل 
مصنوعى گام برداشــتیم. مدیرعامل شرکت سهامى 
ذوب آهن همچنین از نوسازى سیســتم LF ُکنورتور 
و آگلومراســیون ذوب آهن فراتر از توصیه هاى محیط 

زیست خبر داد و گفت: 
جلوگیرى از خروج آب هاى سمى و تعطیلى 9 حوضچه 
آب سمى با دستور من صورت گرفت و فناورى روز دنیا 

براى گرفتن سموم آب ُکک سازى انجام شده است.
وى تصریح کرد: حوضچه هاى فاضــالب باید ُمدرن 
شود چون روباز است و در این صورت هیچ بویى نخواهد 

داشت.
صادقى همچنین از تعطیلى تصفیه خانه فاضالب شرکت 
ذوب آهن در محوطه بیرونى کارخانه خبر داد و بیان کرد: 
سفارش خرید تجهیزات ُمدرن براى ساخت تصفیه خانه 
در داخل کارخانه داده شــده اســت تا بتوانیم در مسیر 

تحقق این مهم گام هاى مؤثرى را برداریم.

مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان:

  چنانچه مشکالت مدیریتى ذوب آهن حل نشود این کارخانه تعطیل خواهد شد
فرماندار فریدونشــهر گفت: بودجه 32 میلیارد تومانى 
این شهرســتان در ســال جارى بیــن ادارات توزیع 

شد.
ناصر اسدى اظهار داشت: بودجه 32 میلیارد تومانى این 
شهرستان در سال جارى با اولویت 196 طرح در حوزه 
راهسازى،کشاورزى، بهداشت ودرمان، تأمین آب شرب 
و طرح هاى فرهنگى- ورزشى  به 39 دستگاه اجرایى 

فریدونشهر اختصاص پیدا کرد. 
وى از کلیه مسئوالن خواست در جذب بودجه اختصاص 
یافته به حوزه مسئولیتشان نهایت تالش را داشته باشند 

و در این مورد کوتاهى صورت نگیرد.
اسدى عدم جذب بودجه مورد نظر توسط برخى ادارات 
را  از ناکارآمــدى مدیران  آن دســتگاه ها دانســت و 
افزود: با مدیران کم کار برخــورد الزم به عمل خواهد 

آمد.
فرماندار فریدونشــهر بیان کرد: با پیگیرى هایى که از 
طرف مدیریت شهرستان صورت گرفته است موافقت 
اصولى 30 طرح گردشگرى  از اداره کل میراث فرهنگى 
و گردشگرى استان را گرفته ایم و منتظر موافقت نهایى 

با این طرح ها هستیم.

 رئیس شوراى تخصصى آموزش و تحصیالت تکمیلى 
دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان خواستار برقرارى 
عدالت آموزشــى در سیســتم آموزشى شــد و گفت: 
متأســفانه نگاه جانبدارانه، به سیســتم آموزشى کشور 

ضربه جبران ناپذیر مى زند.
مســعود فوالدى با توجــه به حذف رشــته محل هاى 
کارشناسى ارشد دانشــگاه آزاد اسالمى از سوى وزارت 
علوم اظهارداشت: دانشــگاه آزاد اسالمى در مرحله  اى 
است که از رشــد علمى خوبى برخوردار بوده و حتى با 
دانشــگاه هاى دولتى رقابت مى  کند اما متأسفانه برخى 
فعالیت ها و نگاه هاى جانبدارانه به این سیســتم بزرگ 

آموزشى کشور ضربه زده است.
معاون آموزشى واحد مبارکه دانشــگاه آزاد با تأکید بر 
اینکه باید شــرایط عدل و انصاف رعایت شده و عدالت 
در سیستم آموزشى کشور برقرار شود، تصریح کرد: در 
این صورت است که سیستم آموزشى کشور رشد خواهد 
کرد و کیفیت دانش فــارغ التحصیالن افزایش خواهد 
یافت. مسئوالن باید به کل سیستم آموزشى کشور نگاه 
کنند و ظرفیت هاى دانشگاه آزاد اسالمى را نیز در نظر

بگیرند.

اختصاص بودجه 32 میلیاردى 
 به ادارات فریدونشهر

بى عدالتى در توزیع رشته 
ضربه به آموزش است

« سازمان بازرسى کل کشور، سازمانى نظارتى و مستقل 
بوده و دو مسئولیت حسن اجراى امور و اجراى صحیح 
قوانین را به عهده دارد و قادر است فعالیت هاى مستمر، 
منظم و هدفدار براى جمــع آورى اطالعات در مراحل 
قبل، حین و بعد از فعالیت هاى ادارات و ســازمان هاى 
دولتى که از بودجه دولت استفاده کرده و یا تحت نظارت 
دولت هستند ورود کند و حق بازرسى تمام دستگاه هاى 

ادارى سه قوه در امور مالى و ادارى را دارد. »
رئیس منطقه 6 سازمان بازرســى کل کشور و بازرس 
اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران در نشستى که به 
مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شــده بود با بیان این 
مطلب و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هفتم تیر به 
ویژه شهید مظلوم دکتر بهشــتى، گفت: ما یک نظارت 
درون ســازمانى و یک نظارت برون سازمانى داریم که 
قطعًا اگر نظارت هاى درون ســازمانى به خوبى انجام 

شود، مسائل به محاکم کشانده نخواهد شد. 
حجت االسالم والمسلمین سیدرسول محمودآبادى با 
بیان اینکه امروز 70 درصد آسیب ها در ادارات و... بخاطر 
سهل انگارى و عدم نظارت کافى درون سازمانى است 
بر نظارت بیشتر مدیران بر زیرمجموعه ها، افراد مرتبط، 
نظارت کارشناسان و ناظران، بازرسى ادارات دولتى و... 
تأکید کرد و افزود: در اســتان اصفهان بــا توجه به امر 
نظارت مدیران و مردم بر فعالیت ها، فساد ادارى و مالى 

نسبت به دیگر استان ها کمتر است.
وى عدم آشنایى برخى مدیران با وظایف قانونى، عدم 
برخورد جدى با تخلفات ادارى کارمندان متخلف، عدم 
برخورد با متخلفین به دلیل کمبود نیروى انسانى، خوب 
عمل نکردن برخى از هیئت هاى تخلفات ادارى و ... را 

از معایب نظارت هاى درون سازمانى برشمرد.
حجت االســالم والمســلمین محمودآبــادى معایب 
نظارت بیرون ســازمانى را نیز موازیکارى و ... دانست 
و گفت: براى جلوگیرى از موازیکارى ســازمان هاى 
نظارتى، شوراى دســتگاه نظارتى اســتان تشکیل و 
تاکنــون 12 جلســه برگــزار شــده و 49 مصوبــه 

داشتیم.
بازرس اســتان اصفهان اظهار داشــت: علیرغم همه 
محدودیت هاى مالى، امکانات و  ... در استان، ما سعى 
کردیم با جذب بازرســین افتخارى از همه ظرفیت ها 
استفاده کنیم و در دو ســال اخیر 500 بازرس افتخارى 
جذب شدند که تاکنون 264 نفر کالس هاى آموزشى 
ما را ســپرى کرده و بقیه نیز به تدریج این کالس ها را 
طى مى کنند و معتقدیم اگر نظارت بهنگام انجام شود از 

بسیارى مفاسد جلوگیرى خواهد شد.
رئیس منطقه 6 بازرســى کل کشــور ادامه داد: ما سه 
نوع بازرسى موردى، مســتمر و برنامه اى و فوق العاده 
داریم که در ســال 95 در اســتان اصفهان 271 فقره 
بازرســى موردى در خصوص شــکایات مردمى، 36 
فقره بازرسى مســتمر و برنامه اى و سه مورد بازرسى 

فوق العاده بر اســاس دســتورات رئیس قوه قضائیه، 
رئیس جمهور، کمیسیون اصل 90 و ... انجام دادیم که 
خروجى آنها، ارائه 449 گــزارش به مبادى ذیربط بوده

 است.
حجت االسالم والمســلمین محمودآبادى خاطرنشان 
کرد: سال گذشته، در استان اصفهان هزار و 287مورد 
معامالت مزایده و مناقصه به ما اعالم شــد که از این 

میزان در جلسات هزار و 236 
مورد معامله شــرکت کردیم 
که مجموع مبالــغ معامالت 

نظارت شــده 7670 میلیارد 
ریال بوده اســت و 39 مورد 
مزایده و مناقصه نیز تجدید 
یا ابطال شد و 134 مورد نیز 
تذکر اصالحى در جلسات به 

برگزارکنندگان داده شد.
بازرس کل استان اصفهان 
اذعان داشت: نتایج بازرسى 

در استان اصفهان 229 مورد گزارش اصالحى 
بوده که 808 پیشــنهاد اصالحى داده شد، 207 مورد 
تخلفات ادارى در قالب 659 نفــر، 66 گزارش کیفرى 
براى 151 متهم که به محاکم معرفى شدند، یک مورد 
گزارش به دیوان محاسبات، ســه مورد دیوان عدالت 
ادارى و مجموع عملکرد ما در سال گذشته 506 گزارش 

مى باشد.

وى در ادامه افزود: در ســال گذشــته بازرسى استان 
اصفهان 344 فقره اثربخشى در جلوگیرى از 40 هکتار 
تخریب و کاربرى اراضى، رفع تصرف و خلع ید اراضى 
ملى یا اموال عمومى به میزان 98 هکتار، داشته است. 
این در حالى اســت که بازگشــت 85 میلیارد ریال وجوه 
به خزانه دولت، وصول 47 میلیــارد ریال مطالبات معوق 
دولتــى، جلوگیرى از تضییــع اموال عمومــى به میزان 
دوهــزار و 235 میلیــارد ریال 
و وصــول مالیــات معوق 
به میــزان هشــت میلیارد 
ریــال را بایــد از دیگــر 
اثربخشى هاى بازرسى استان 

اصفهان دانست.
بازرس کل استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: سال گذشته  
دو هزار و 414 مورد شــکایات 
و اعالمانات از طریق ســامانه 
به ما ارســال شــد که هزار و 
659 مورد شکایات و 755 مورد اعالمانات بوده 

است.
وى تکریم ارباب رجوع را از اصول حرفه اى کارمندان 
در دستگاه هاى دولتى برشــمرد و گفت: ادارات استان 
اصفهان از نظر تکریم ارباب رجوع و مسائل مالى نسبت 
به دیگر استان ها، از سالمت برخوردارند. این در حالى 
است که نگاه بازرسى کل استان به مجموعه کارکنان 

و مدیران دســتگاه هاى اجرایى که یک سرمایه ملى 
محسوب مى شوند نگاهى مثبت بوده و اصل بر برائت 
است اما ما با متخلفان مســائل مالى، به شدت برخورد 

مى کنیم.
وى مشکل اصلى سازمان بازرســى استان اصفهان را 
عدم اعتبار کافى، امکانات و نیروى انســانى با توجه به 

حجم فعالیت ها دانست.
حجت االســالم والمســلمین محمودآبــادى یکى از 
برنامه هاى فوق العاده استان در سال گذشته را بررسى 
حقوق نجومى بگیران اعالم کرد و گفت: ما در یک کار 
ســنگین پرونده بیش از 880 نفر از مدیران را بررسى  
کردیم و تطبیق دادیــم و متوجه دریافت ماهیانه برخى 
از مدیران بین 50 تا 60 میلیون تومان شدیم ولى این به 
معناى تخلف نبوده است که گزارش این پرونده ها هم

 ارسال شد.
وى از رسانه ها نیز خواســت بیش از پیش در خصوص 

تبیین جایگاه نظارت همکارى کنند.
حجت االســالم والمســلمین محمودآبادى همچنین 

خواستار مشارکت مردم شد.
شــایان ذکر است؛ سازمان بازرســى کل کشور، ایران 
را به شش منطقه تقســیم کرده است که رئیس منطقه 
6 بازرســى کل کشور شــامل اســتان هاى اصفهان، 
یزد، چهارمحال و بختیارى، مرکــزى و کرمان بوده و 
بازرس کل، عنوان رئیس منطقه 6 در اســتان اصفهان 

است.

نتیجه بررسى پرونده نجومى بگیران اصفهان
توضیحات بازرس کل استان درباره مهمترین موارد بررسى شده در سازمان بازرسى 

بازار مبل  در آستانه 
کلنگزنى است

 جشنواره کودك 
بدون افتتاحیه!

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهى مشاغل شــهرى شهردارى 
اصفهان گفــت: کارهاى مربوط بــه بازار 
مبل انجام شده و زمین این مجموعه آماده 
کلنگزنى است؛همچنین با صنوف درودگر 
و کابینت ساز جلساتى برگزار شده و زمینى 
در حدود 12 هکتار در محدوده منطقه 12 از 
سوى همین صنف در نظر گرفته شده است 
تا پس از ساخت این مشاغل نیز ساماندهى 

شود.
اصغرکشــاورز راد با بیان اینکــه آیین نامه 
ساماندهی مشاغل با تالشی یکساله تنظیم 
شده، تصریح کرد: جلسات مختلفی پیرامون 
این آیین نامه برگزار شد و امیدواریم پس از 

رفع مشکالت آن به زودي تصویب شود.
وي یکــی دیگــر از کارهاي انجام شــده 
سازمان را ســاماندهی بازار مبل ذکر کرد و 
افزود: کارهاي مربوط به بازار مبل نیز انجام 
شــده و زمین این مجموعه آماده کلنگزنی

 است.

دبیر اجرایى سى امین جشــنواره بین المللى 
فیلــم کــودك و نوجوان گفت:ســى امین 
جشــنواره فیلم کودك و نوجوان افتتاحیه 

خاصى نداشت.
حسینعلى شهیدى ضمن اشــاره به اکران 
فیلم هاى جشــنواره کــودك از این هفته 
اظهارداشت: سى امین جشنواره فیلم کودك 
و نوجوان افتتاحیه خاصى نداشت و تنها پنج 
شنبه 8 تیر افتتاحیه اى در باغ نور داشتیم که 
مخصوص کودکان بود و یک جشن کودکانه 
به حســاب مى آمد تا پــس از آن به اکران 
فیلم هاى جشنواره بپردازیم. وى ادامه داد: 
تنها برنامه رسمى، اختتامیه جشنواره است 
که در روز پنج شــنبه این هفته( 15 تیرماه) 

برگزار مى شود.
گفتنى است؛ برگزارى جشــنواره امسال از 
دیروز 9 تیرماه آغاز شده و تا 15 تیرماه ادامه 
دارد و خانواده هــا مى توانند کودکان خود را 
براى تماشاى فیلم ها هر روز به سینماهاى 
فلســطین، ســپاهان و پردیس سینمایى 

چهارباغ ببرند.

در دو 
سال اخیر 500 بازرس 
افتخارى جذب شدند که 

تاکنون 264 نفر کالس هاى 
آموزشى ما را سپرى کرده و بقیه 

نیز به تدریج این کالس ها را 
طى مى کنند

ب یز

ساسان اکبرزاده
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فقدان سند مالکیت 
شماره: 961218641338612 آقاى محمدعلى غیور نجف آبادى فرزند محمدجواد باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
چهارحبه و هشت بیست و پنجم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ پالك شماره 771 واقع 
در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 17 دفتر 558 ذیل ثبت 126936 و 
سندمالکیت 979918 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى 
دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. م  الف: 4529 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/3/305

مزایده 
 آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى) شــماره آگهى: 139603902141000009 
شــماره پرونده: 139504002141000019 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9500047 
تمامت ششــدانگ پالك 301/59428 واقع در بخش 16 ثبت اصفهــان در ص119 دفتر 
769 ذیل ثبت 175863 به شــماره چاپى 125242 به مســاحت 153/12 مترمربع بانضمام 
انبارى قطعه 12 به مساحت 2/68 مترمربع و بانضمام پارکینگ قطعه 20 به مساحت 18/75 
مترمربع بنام محمدعلى حاتمى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد که به موجب سند رهنى 
25137-92/7/28 و ســند رهنى 25917-92/9/9 دفتر 236 شــاهین شهر در قبال بدهى 
نزد بانک اقتصاد نوین در رهن است و حدود آن شــماال در سه قسمت 1/82 و 1/92 و 0/34 
متر و دیواریست به راهرو و راه پله مشاعى دوم در دو قسمت و به طول هاى 1/66 و 1/29 و 
دیوار و پنجره است به نورگیر مشاعى و سوم در سه قسمت به طولهاى 2/07 و 2/22 و 0/13 
متر دیواریست به آسانسور مشاعى و چهارم به طول 3/32 متر دیوار و پنجره است به نورگیر 
مشاعى شرقا اول به طول 6/28 متر دیواریست به فضاى پالك 565 فرعى دوم در سه قسمت 
و به طولهاى 1/95 و 1/10 و 1/95 متر دیوار و پنجره ایســت به نورگیر مشــاعى و سوم به 
طول 8/49 متر دیواریست به فضاى پالك 565 فرعى جنوبا اول در دو قسمت و به طولهاى 
3/94 متر و 3/17 متر دیوار و پنجره اســت به فضاى تراس طبقه همکف و دوم در دو قسمت 
به طولهاى 1/23 و 5/42 متر دیواریست کوتاه به فضاى حیاط مشاعى غربا به طول 14/86 
متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان شــماره 59427 فرعى، حدود انبارى قطعه 12 شماال به 
طول 2 متر دیواریست به قطعه شــماره 11 شــرقا به طول 1/34 متر به دیوار انبارى شماره 
13 جنوبا به طول 2 متر دیواریست به پارکینگ هاى شماره 13 و 14 غربا به طول 1/34 متر 
درب و دیواریست به محوطه مشــاعى حدود پارکینگ قطعه 20 شماال به طول 3/75 متر در 
امتداد خط فرضى محدود است به محوطه مشاعى شرقا به طول 5 متر دیواریست تحتانى با 
عرصه پالك 565 فرعى جنوبا به طول 3/75 متر دیواریســت تحتانى تا عرصه مشاعى غربا 
به طول 5 متر در امتداد خط فرضى محدود اســت به قطعه شماره 19. از محل موردنظر واقع 
در شاهین شهر خیابان عطار فرعى 7 شرقى پالك 23 مجتمع مسکونى کیان واحد شماره 20 
بازدید به عمل آمد و با بررســى تحقیقات و معاینات فنى و اندازه گیرى گزارش به شرح ذیل 
به استحضار مى رســد: الف: توضیحات: ملک معرفى شده به آدرس باال یک واحد آپارتمانى 
واقع در طبقه سوم سمت جنوب شــرقى مجتمع مسکونى کیان به آدرس باال و مالکیت آقاى 
محمدعلى خاتمى فرزند عبدالعلى به شماره ملک 301/59428 و شماره ثبتى 175863 دفتر 
769 صفحه 119 واقع در بخش 16 ثبتى مى باشد و داراى یک برگ سند ششدانگ به شماره 
سریال 615114 ب 91 بوده آپارتمان فوق به صورت مسکونى 3 خوابه به مساحت 153/12 
مترمربع بانضمام انبارى قطعه 12 به مساحت 2/68 مترمربع و پارکینگ قطعه 20 به مساحت 
18/75 مترمربع مى باشد که داراى نماى کامپوزیت با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك بوده 
 MDF و درب و پنجره هاى بیرونى فلزى و درب هاى داخلى چوبى و آشــپزخانه با کابینت
و کف فرش سالن به صورت سرامیک و بدنه داخلى گچ ســفید رنگ و نقاشى شده و سیستم 
گرمایشى بخارى گازى و سرمایشى کولر آبى و اسپیلت مى باشد و داراى انشعابات آب و گاز 
مشترك و برق مجزا مى باشــد. ب: نتیجه گیرى: با توجه به موارد فوق و قیمت عرف محل 
و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در کارشناســى ارزش آپارتمان مورد اشــاره به مبلغ کل 
1920000000 ریال در زمان مبادرت به کارشناسى ارزیابى ن و اعالم میگردد. که از ساعت 
9  الى 12 روز دوشنبه 1396/5/9 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر 
خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 1920000000 ریال (یک میلیارد و 
نهصد و بیست میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت 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 1396/4/10 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصــوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى اســت ضمنًا 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: 461 سلطانیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/615
مزایده

شعبه 20 اجراى احکام شعب حقوقى دادگســترى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص کالســه 960847 ج20 له آقاى رضا قربانیان علیه آقاى کریم شــریفى به نشانى 
اصفهان خیابان کاشــانى کوى قروضى ها پالك 17 مبنى بــر مطالبه مبلغ 158,000,000 
ریال اصل خواســته و هزینه هاى اجرائــى متعلقه و مبلــغ 7,900,000 ریال حق االجراى 
دولتى در روز 5 شنبه مورخ 96/5/5 از ســاعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا (واقع در طبقه 
زیرزمین دادگسترى شــهید نیکبخت جهت فروش 480 /0 حبه از 36 حبه از 3 دانگ پالك 
ثبتى 27/1189 بخش 14 ثبت به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى پالك سوم بعد از کوچه 
حشمتى فر(شماره 43) جنب فروشــگاه لوازم کابینت 128 با وصف کارشناس ذیل الذکر که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرائى بر 
عهده محکوم علیه مى باشــد (ضمنا یادآورى مى گردد آقاى على شریفى ملک خود را جهت 
وصول محکوم به و دین آقاى کریم شریفى معرفى نموده است. اوصاف ملک بر اساس نظر 
کارشناسى: محل مورد بازدید داراى پالك ثبتى شماره 27/1189 است که مالکیت سه دانگ 
مشاع از 6 دانگ آن متعلق به آقاى على شریفى مى باشد در سند مالکیت کاربرى ملک یکباب 
گاراژ و مســاحت عرصه آن 1070/40 مترمربع اعالم شده اســت و بر اساس پاسخ استعالم 
شهردارى منطقه 8 اصفهان کاربرى پالك مسکونى تجارى خدماتى و با مساحت باقیمانده 
آن پس از کسر قسمتى که در مســیر خیابان قرار دارد حدود 517 مترمربع اعالم شده است. 
مستحدثات موجود در این ملک عبارتند از: 1- ســاختمان یک طبقه به مساحت 35 مترمربع 
که در سمت غرب پالك بر خیابان خمینى واقع شده است این ساختمان با دیوار آجرى و سقف 
تیرآهن و طاق جنوبى و کف موزائیک و درب و پنجره آهنى ســطوح داخلى دیوارها و سقف 
سفیدکارى با قدمت بیش از 30 سال بنا شده اســت. 2- دو باب سایبان مجموعًا به مساحت 
260 مترمربع که با ســتون و سقف سبک خرپایى فوالدى و پوشــش سقف موج دار احداث 
گردیده است مجموعه داراى انشــعاب برق و تلفن مى باشد با توجه به محل و موقعیت ملک 
قدمت و کیفیت ساخت موجود در آن کاربرى اعالم شده مساحت باقیمانده و سایر عوامل موثر 
در ارزیابى ارزش تمامت 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ در حال حاضر 12,421,000,000 ریال 
تعیین و اعــالم مى گــردد. م الــف: 8284 اجــراى احکام شــعبه 20 حقوقــى اصفهان

(24 سابق)/3/959
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشــاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه نصف جهان ونسل 
فردا چاپ و منتشــر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نســبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 
مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139560302009005205 مورخ 1395/11/26 آقاى عباس مردانى لنجى 
فرزند اسماعیل  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 186/52مترمربع مجزى شده ازپالك 

478-اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطفعلى محمدى آدرگانى 
2-رأى شماره 139560302009004297 مورخ 1395/09/30  آقاى سید مهدى موسوى 
فرزند سیداکبر  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187/25 متر مربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى
3-رأى شماره 139560302009005576 مورخ 1395/12/23  خانم میمنت موسوى فرزند 
سیدکمال  ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 106/40 متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
  4-رأى شــماره 139660302009000363  مــورخ1396/01/29 آقــاى حبیب فخرى 
فخرآبادى   فرزند احمدرضا  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99/00 مترمربع مجزى 
شده از پالك 546-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینعلى مرادى

5- رأى شــماره 139660302009000882  مورخ1396/02/28 آقاى اسماعیل جعفرى   
فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/75 مترمربع مجزى شده از پالك 

52-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
6-رأى شــماره 139660302009000359 مــورخ 1396/01/29  آقــاى مهدى یزدانى 
فرزند عباس  ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 434/10 مترمربع مجزى شده از پالك 
216و217فرعى از377/1-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى 

یزدانى 
7- رأى شــماره 139660302009000927 مورخ 1396/02/31  آقــاى محمدرضا یلمه 

ها   فرزند جمشید  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246/53مترمربع مجزى شده از پالك 
52- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطف اله نیازى طالخونچه

8- رأى شماره 139660302009000894 مورخ 1396/02/30  آقاى احسان سلمانى مبارکه 
فرزند محمدحسین    ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 226/10 مترمربع مجزى شده 
از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى شعبانعلى فخارى 

مبارکه 
9- رأى شماره 139660302009000884 مورخ 1396/02/28  آقاى جواد غالمى دیزیچه 
فرزند رزاق    ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 227/18 مترمربع مجزى شده از پالك 

126- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا غالمى 
10- رأى شــماره 139660302009000877  مورخ1396/02/28آقاى علیرضا عباسیان   
فرزند ناصر  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 167/80 مترمربع مجزى شده از پالك 16-

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عباسقلى باقریان
11-رأى شــماره 139660302009000888  مورخ1396/02/28آقاى علیرضا عزیزخانى  
فرزند ابراهیم   ششــدانگ یکباب  خانه به مســاحت 201/90مترمربع مجزى شده از پالك 

52-اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله قاضى  
12-رأى شماره 139660302009000923 مورخ 1396/02/31 آقاى مهران ترابى   فرزند 
قدرت اله   ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 172/30 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمحسین ایرانپور
13-رأى شــماره 139660302009000876 مورخ 1396/02/27 آقاى اسماعیل صادقى 
سرارودى فرزند مصطفى ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 211/50 مترمربع مجزى شده از 
پالك 559فرعى از سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حمیدرضا 

امیرخانى
14-رأى شــماره 139660302009000874 مورخ 1396/02/28 آقاى ســهراب قدیرى 
نوکابادى   فرزند ابراهیم  ششــدانگ یک خانه و زمین متصله به مساحت 325/50مترمربع 
مجزى شــده از پالك 382/1- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

عبدالحمید غالمى 
15-رأى شــماره 139660302009000924  مــورخ 1396/02/31 خانــم زهرا صادقى 
سرارودى  فرزند مصطفى ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 254/00مترمربع مجزى شده از 
پالك  330فرعى از پنج- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى 

صادقى سرارودى 
16- رأى شماره 139660302009000883  مورخ 1396/02/28 آقاى محمدرضا طاهرپور  
فرزندرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/68مترمربع  مجزى شده 
از پالك  یک- اصلى بخش9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اکبر صالحى 

 17- رأى شــماره 139660302009000884  مــورخ 1396/02/28 خانم صدیقه قنبرى 
مبارکه  فرزندرضا ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 201/68مترمربع  
مجزى شده از پالك  یک- اصلى بخش9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على 

اکبر صالحى
18-رأى شماره 139660302009000932 مورخ 1396/02/31 آقاى سیدمهدى هاشمى    
فرزند سیدابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 141/80مترمربع مجزى 
شده از پالك یک– اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور 
19-رأى شــماره 139660302009000915  مورخ 1396/02/31 آقاى امین ندافى فرزند 
حجت اله    ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 201/28مترمربع مجزى شــده از پالك 
343/1فرعى از 19– اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى سید محمد 

حسینیان  
20-رأى شماره 139660302009000909  مورخ 1396/02/30 آقاى سهراب علیرضائى 
دیزیچه  فرزندعباس ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 882/00 متر مربع  مجزى شده از 
پالك 377/1– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس علیرضائى  
21-رأى شــماره 139660302009000903  مورخ 1396/02/30 آقاى ابراهیم ســدهى 
فرزند حسین ششدانگ یکباب گلخانه  به مســاحت 887/64 متر مربع  مجزى شده از پالك 
340فرعى از 38- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خداداد و عباس 

مختارى
22-رأى شــماره 139660302009000879  مورخ 1396/02/28 آقاى غالمرضا قائدى 
طالخونچه فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 501/88 متر مربع  مجزى شده 
از پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى میرزا عبداله قاضى

23-رأى شــماره 139660302009000880  مورخ 1396/02/28 آقــاى عباس قائدى 
طالخونچه فرزند غالمرضا ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 144/23 متر مربع  مجزى 

شده از پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عبداله قاضى
24-رأى شــماره 139660302009000881  مورخ 1396/02/28 آقاى احمدرضا قائدى 
طالخونچه فرزند غالمرضا ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 235/60 متر مربع  مجزى 

شده از پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عبداله قاضى
25-رأى شــماره 139660302009000900  مورخ 1396/02/30 آقاى حســین نجاتى 
دهنوى  فرزند مرتضى   ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 286/11 متر مربع  مجزى 
شده از پالك 1533فرعى از یک- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

مرتضى فروغى
26-رأى شــماره 139660302009000933  مورخ1396/02/31خانم طیبه شیخى فرزند 
غالمعلى   ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 175/33 مترمربع مجزى شده از پالك یک  - 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نصرالهى
27رأى شماره 139660302009000899  مورخ1396/02/30آقاى شکراله عبدیان مبارکه  
فرزند على محمد    ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 112/79 مترمربع مجزى شده از 

پالك یک  - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على محمد عبدیان 
28-رأى شــماره 139660302009000914  مورخ1396/02/31آقاى على اضعر رجبى 
وینچه  فرزند مختار  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 387/38 مترمربع مجزى شده از پالك 

379-اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى محمدرضا رجبى وینچه 
29-رأى شماره 139660302009000912 مورخ 1396/02/31 آقاى جمشید قنبرى مبارکه   
فرزند محمد ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 213/15مترمربع مجزى شده از پالك 

هفت- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى زهرا کاشف
30-رأى شــماره 139660302009000906 مورخ 1396/02/30 آقاى مصطفى بهرامى 
دیزیچه   فرزند غفار ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 449/30مترمربع مجزى شده 

از پالك 126- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله جبارى
31-رأى شــماره 139660302009000873 مــورخ 1396/02/28 آقــاى محمدصادق 
نادرى نوکابادى   فرزند خدابخش ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
218/25مترمربع مجزى شــده از پالك 382- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى شکراله نادرى نوکابادى
32- رأى شــماره 139660302009000895 مورخ 1396/02/30 خانــم اکرم کریمیان 
نوکابادى   فرزند عباسعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/25مترمربع 
مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله 

نادرى نوکابادى
33-رأى شــماره 139660302009000917 مورخ 1396/02/31آقــاى مهدى غفارى 
طالخونچه فرزند شکراله  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 301/69 مترمربع مجزى 
شــده از پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  محمدحسین 

خان یاورى  
34-رأى شــماره139660302009000905مورخ1396/02/30آقاى ســهراب غفــارى 
طالخونچه فرزند شکراله  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت296/28مترمربع مجزى شده از  

پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فاتحیان
35-رأى شماره 139660302009000910 مورخ 1396/02/30 آقاى ابراهیم نجفى حسن 
آبادى    فرزند اسفندیار  ششدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 216/10 مترمربع مجزى 
شده از پالك 382/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى
36-رأى شــماره 139660302009000878 مورخ 1396/02/28 خانــم فاطمه جعفرى 
باغملکى  فرزند رضا   ششدانگ قســمتى ازیک باب خانه به مساحت 8/77 مترمربع مجزى 
شده از پالك 507 - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رخساره مومن 

زاده خولنجانى
37-رأى شــماره 139560302009005250 مورخ 1395/11/27 آقاى اکبر اکبرى بیشه 
فرزند ولى اله  ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت 281/30 مترمربع مجزى شده از پالك 

126- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى 
38- رأى شــماره 139660302009000911 مورخ 1396/02/31 آقاى جلیل غضنفرپور 
خولنجانى فرزند مصیب  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 154/65 مترمربع مجزى شده از 
پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى 
39-رأى شــماره 139660302009000886 مورخ 1396/02/28 آقــاى کیامرز مالکى 
اکبرآبادى فرزند مرتضى  ششــدانگ   یک باب خانه  به مســاحت 267/66 مترمربع مجزى 
شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین غالمى   
40- رأى شــماره 139560302009005564 مورخ 1395/12/23 آقاى على ســلیمانى 
بابادى   فرزند  بازفتى  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112/22 مترمربع مجزى شده از 

پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان  نهچیرى 
41- رأى شــماره 139560302009005558 مورخ 1395/12/23 آقاى على ســلیمانى 
بابادى   فرزند  بازفتى  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 169/16 مترمربع مجزى شده از 

پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان  نهچیرى
42- رأى شماره139660302009000875مورخ1396/02/27ســازمان بهزیستى استان 
اصفهان به شناســه ملى 14000297607 ششــدانگ یک قطعه زمین و مســتحدثات  به 
مساحت3834/50مترمربع مجزى شــده از  پالك 22- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى باقر بهرامى
43- رأى شماره139660302009000931مورخ1396/02/31پرى گل ابراهیمى قهنویه 
فرزند یداله   ششــدانگ یکباب خانه  به 224/27مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
44- رأى شــماره139660302009000885مورخ1396/02/28آقاى محمدرضا شفیعى 
فرزند مرتضى   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت247/40مترمربع مجزى شده از  پالك 
1041فرعى از دو- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى طلعت صریریان

45- رأى شماره139660302009000889مورخ1396/02/28آقاى عزیزاله برومند فرزند 
مختار  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت175/70مترمربع مجزى شده از  پالك 343/1فرعى 

از19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدمحمدحسینیان
46- رأى شماره139660302009000902مورخ1396/02/30آقاى مجید حاتم زاده فرزند 
کریم  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت201/50مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود پریشان نهچیرى 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/25تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/10 م الف:  96/0173 

مظاهر نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/3/1000

 مزایده
اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرایى 
کالسه 961615 محکوم له عصمت بدریان با وکالت ایمان کاظمى به طرفیت محکوم علیه 
مهدى فهرستى فرزند محمد مبنى بر مطالبه وجه 4/63 حبه از 12 حبه از 72 حبه شش دانگ 
پالك ثبتى 2546 بخش 2 اصفهان منزل مســکونى به آدرس: اصفهان خیابان میردادماد 
مابین کوچه 20 و 22 با کدپستى 8136865461 به مساحت عرصه 498 مترمربع که طبق 
نظریه کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 1/449/509/288 ریال ارزیابى و مصون از 
اعتراض باقى مانده اســت، را از طریق مزایده به فروش برساند علیهذا قیمت مزایده از مبلغ 
کارشناسى شروع و به کسانى که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و به فروش رسیده و واگذار 
مى گردد ضمنا مبلغ 10 درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد به صورت فى المجلس به 
عنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگسترى سپرده مى گردد و مابقى وجه مزایده حداکثر 
ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده ما به تفاوت بهاء مزایده 
را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد، از کسانى 
که مایل به شرکت در جلسه مزایده مى باشند دعوت مى شود در روز پنج شنبه 96/5/5 ساعت 
8/30 صبح در محل اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان حضور به هم رسانند، متقاضیان 
مى توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجراى احکام حضور یافته از خصوصیات، مشخصات مال 
مورد مزایده در نظریه کارشناســى مطلع گردند. م الف: 9276 شعبه اول اجراى احکام مدنى 

شهرستان اصفهان/3/1313
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/378850 آقاى محمد جعفر آذرى نجف آبادى فرزند رضا باستناد یک 
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1002/3 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که در صفحه 110 دفتر 346 امالك ذیل ثبــت 85144 بنام محمدجعفر 
آذرى نجف آبادى فرزنــد رضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معاملــه دیگرى هم انجام 
نشده. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شــده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر تسلیم خواهد شــد. م الف:  4802 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/3/1328
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/378793 آقاى سیدمحسن حسینى فرزند سیدابوالقاسم باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند ما لکیت سه 
دانگ از ششدانگ یک قطعه ملک پالك ثبتى شماره 702/10 واقع در قطعه شش نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 317 دفتر 182 امالك ذیل ثبت 32762 بنام رجبعلى 
توکلى نجف آبادى فرزند محمدعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سندرسمى شماره 
28967 مورخ 78/09/22 دفترخانه 16نجف آباد باواسطه به او انتقال شده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند 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 انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4804 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/3/1329
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/380957 فریبا انورى حســین آبادى فرزند هدایت اله باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت 
شش دانگ از ششدانگ پالك ثبتى شماره 598 فرعى 1014 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 
11 ثبت اصفهان که در صفحه 326 دفتر 551 امــالك ذیل ثبت 1 27901 بنام فریبا انورى 
حسین آبادى فرزند هدایت اله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر تسلیم خواهد شــد. م الف: 4844 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/3/1432
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/381263 ورثه اســماعیل صالحى حاجى آبادى فرزند ابراهیم بموجب 
درخواســت وارده بشــماره 961218641346846 مورخ 96/03/09 و باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت 
شــش دانگ یک قطعه زمین پالك ثبتى 2759 فرعى مجزاشده ازشماره 354 که آن هم از 
شماره 391 اصلى جدا گردیده واقع در قلعه شاه ســابق (گلدشت فعلى) لنجان بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 58 دفتر 107 امالك فالورجان ذیل ثبت 10615 بنام سرپرستى اموال 
و دارائیهاى بنیاد مســتضعفان و جانبازان استان اصفهان ثبت و سند بشماره 469965 صادر 
و تسلیم گردیده و سپس طبق ســند انتقال قطعى 161045 مورخ 1382/02/10 دفترخانه 
56 اصفهان شــش دانگ به نامبرده انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر تسلیم خواهد شــد. م الف: 4847 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/4/103
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/380892 فریبا انورى حســین آبادى فرزند هدایت اله باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش 
دانگ یکباب خانه شــماره 828/347 واقع در قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 
143 دفتر 397 امالك ذیل ثبت 96311 بنام فریبا انورى حسین آبادى فرزند هدایت اله ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4843  زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/4/113
حصر وراثت

مهدى مهرابى کوشکى داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 321/96  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاجماه ترکان 
قلعه شاهى بشناســنامه 9 در تاریخ 96/03/09 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-فاطمه مهرابى کوشکى ش ش 1978، 2-احمد 
مهرابى کوشــکى ش ش 43610، 3-مهدى مهرابى کوشکى ش ش 13 (فرزندان متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تش ریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 4884 شــعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/4/158
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960210 خواهان على سرشوق دادخواســتى مبنى بر الزام به 
طرفیت محمد تقى حسامى تقدیم  نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/6 ساعت 5 
تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه 
روى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان- شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 

اتخاذ مى شود. م الف: 10274 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان/4/191
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه 9610106794800171 شــماره پرونده:9509986794800779 شماره 
بایگانى شعبه:950779  مشخصات ابالغ شونده حقیقى: راضیه منصور زاده به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور 96/05/29 یکشــنبه ســاعت 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان 
ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 
57 در خصوص دعوى حسن ســلطانى به طرفیت شــما  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 10268 شــعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان/4/193
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده 960375 ش/11 خواهان محمدمهدى اشــرفى قهى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت ایمان مهرابى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/5/25 
ساعت 9 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى نبش چهارراه وکال مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 10266 شعبه  11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان   اصفهان (مجتمع شماره 2) /4/194

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 287/96 ش 25 خواهان مهدى قربانى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
113/090/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 1- حسین محمدى 2- محمد محمدى 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/18 ساعت 5:30 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 10260 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/195

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610106796300482، 9610106796300480، 9610106796300483 
شماره پرونده: 9609986796300094 شماره بایگانی شعبه: 960094 مشخصات ابالغ شوندگان 
حقیقی: 1- بهروز پرورش نژاد فرزند عباس به نشــانى: اصفهان خ میر کوچــه خردادزاد مجتمع 
مسکونى نخل واحد 118، 2- ناصر قادرى زفره ئى فرزند حسین 3- ناصر محمدى ننادگانى فرزند 
نوراله همگى تاریخ حضور: 1396/05/30 دوشنبه ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف، در خصوص دعوى 
بانک صادرات ایران به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 10255 شعبه 33 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/196

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106797200197 شماره پرونده: 9609986797200144 شماره بایگانى 
شعبه: 960144 مشــخصات ابالغ شونده حقیقى: خداداد استکى به نشــانى اتوبان فرودگاه رو به 
روى بازار کوثر 300 متر بعد از پل موتورى مغازه صافکارى خداداد استکى(فعال مجهول المکان) 
تاریخ حضور: 96/5/14 شنبه ساعت: 15/30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله 
ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 در خصوص دعوى قدرت اله امینى 
دهقى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 10254 

شعبه 42 حقوقى شوراى حل اخ تالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/197
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960005 ش 23 خواهان اسماعیل پیشرو دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت بهروز ابوطالبى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/6/4 ساعت 17:30 تعیین 
گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 10248 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/4/198

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460365600023 درخواســت:  شــماره 
9609980365600158 شماره بایگانی شعبه: 960160 پیشنویس آگهى ابالغ 
زهرا حبیبى به اتهام تهدید و افترا از طریق ارسال پیامک و...،  از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 960160 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شعبه 37 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 10272 شعبه 37 دادیارى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/4/192

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354600517 شماره پرونده: 9509980362601035 
شماره بایگانى شعبه: 951498 شاکى: خانم روح انگیز اسماعیلى کشنیکان فرزند 
عباس به نشانى اتوبان ذوب آهن روبروى رستوران بیستون ك محمدیه بن بهار 
آزادى پ88 متهم: آقاى رسول مرشــدى فرزند على به نشانى بلوار کشاورز پل 
هوایى ش رحیمیان تعمیرگاه موتورسیکلت محمود باغ بان بصیر فعال مجهول 
المکان. اتهام ها: 1- توهین به اشــخاص عــادى 2- تهدید 3- ضرب و جرح 
عمدى 4- ترك انفاق گردشکار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم 
ختم دادرسى با استعانت از خداى سبحان به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهامات آقاى رسول مرشدى حسین آبادى 
فرزند على متولد 1339 فعال مجهول المکان که از طریق انتشــار آگهى احضار 
قانونى شده است دایر به تهدید و ترك انفاق موضوع شکایت همسرش بنام خانم 
روح انگیز اسماعیلى کشنیکان فرزند عباس با توجه به محتویات پرونده شکایت 
شاکیه، اظهارات گواهان در مرجع انتظامى و در دادسرا، تحقیق محلى انجام شده 
توسط ضابط دادگسترى(مامور کالنترى 28 امیرحمزه اصفهان) عدم حضور متهم 
در دادسرا در جلســه دادگاه على رغم ابالغ قانونى وقت جلسه دادگاه به ایشان 
که از طریق انتشار آگهى صورت گرفته است بزهکارى متهم فوق الذکر محرز و 
مسلم بوده به استناد ماده 669 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375/3/2 و نیز 
ماده 53 قانون حمایت خانواده ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392/2/1 و با رعایت ماده 134 قانون اخیرالذکر و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابى 
به تحمل هفتاد و  چهار ضربه شالق تعزیرى به خاطر تهدید و نیز تحمل دو سال 
حبس تعزیرى به خاطر ترك انفاق محکوم مى گردد و در خصوص اتهام دیگر 
متهم فوق الذکر دایر به توهین نظر عدم کفایت ادله اثباتى علم و یقین و اینکه در 
پرونده دالیل و اماراتى که شرعًا و جزمًا بتوند بزه اخیر را به مشتکى عنه منتسب 
نماید وجود ندارد لذا به استناد حاکمیت اصل برائت، اصل 37 قانون اساسى و ماده 
4 قانون آیین دادرسى کیفرى راى بر برائت متهم مذکور صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 10227 موسوى خوانسارى رئیس شعبه 120 دادگاه 

کیفرى دو شهرستان اصفهان(120 جزایى سابق)/4/206

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354500407 شماره پرونده: 9509980359501200 
شماره بایگانى شــعبه: 951614 شاکى: آقاى ســعید عادل پور فرزند عدنان به 
نشانى اصفهان ارسالت 1 مجتمع اندیشه اندیشه 2 ط3 پ22 متهمین: 1- آقاى 
فرهاد ســلیمانى 2- آقاى امیرحســین مظاهرى پور هر دو به نشانى مجهول 
المکان. اتهام: مشارکت کالهبردارى. گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده مختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان امیرحسین مظاهرى  پور و فرهاد سلیمانى 
دائر بر مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ 29/978/702 ریال موضوع شکایت 
آقاى سعید عادل پور با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ضمن 
تصحیح عنوان اتهامى و تغییر آن به مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع 
به مبلغ فوق با عنایت به اینکه ارکان بزه کالهبــردارى که رکن آن عملیات و 
مانور متقلبانه است در مانحن فیه موجود نبوده و موضوع از حیث انطباق با عنوان 
تحصیل مال از طریق نامشروع موجه تر به نظر مى رسد فلذا دادگاه با عنایت به 
مراتب فوق و محتویات پرونده شکایت شاکى تحقیقات انجام شده استعالمات 
انجام شده در خصوص شماره حساب بانکى که پول شاکى در آن واریز شده است 
و استعالم شماره خطى که با شاکى تماس گرفته و کیفر خواست صادره و متوارى 
بودن متهمین و عدم شناسایى ایشان در آدرس هاى اعالمى و نشر آگهى و سایر 
قراین و امارات موجود بزه انتســابى را محرز و مسلم دانسته هر کدام از متهمین 
و عدم شناســایى به ماده 2 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و 
کالهبردارى به تحمل 6 ماه حبس تعزیرى از بابــت بزه تحصیل مال از طریق 
نامشروع و همچنین مشترکًا به پرداخت رد مال در حق شاکى محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى بوده ظرف بیست روز بعد از ابالغ قابل واخواهى و سپس 20 روز 
بعد از آن قابل تجدیدنظر خواتهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 10218 میرشــفیعى دادرس شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان(119 جزایى سابق)/4/208



اقتصاداقتصاد 07072974 سال چهاردهمشنبه  10تیر  ماه   1396

افزایش ساالنه 800 هزار 
تحصیلکرده به بیکاران 

غالمرضا کاتب، نماینده مجلس شــوراى اسالمى 
با اعالم اینکه ســاالنه 800هــزار تحصیلکرده به 
بیکاران اضافه مى شــود،گفت: رتبــه بندى ها در 
وزارت علوم تاکنون بر اساس اشــتغالزایى نبوده و 
بیشتر به ســمت مدرك گرایى پیش رفته است، در 
نتیجه نتوانسته فارغ التحصیالن اشــتغالزا تربیت

 کند.
وى افزود: نــرخ بیکارى ما 12 درصد اســت که بر 
اســاس برنامه ها باید به 4 درصد برســد و اکنون 
ساالنه 800 هزار بیکار تحصیلکرده به جامعه  افزوده 

مى شود.

7میلیون خانوار مستأجرند
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازى 
از اجرایى شــدن اخذ مالیات بــر خانه هاى خالى و 
احتمال افزایــش 10 تا 12 درصدى اجــاره بها در 
ســال جارى خبر داد.حامد مظاهریان با اشــاره به 
اینکه آمار اجاره نشــینى در دنیا از آمار ایران باالتر 
اســت افزود: آمار باالى خانه هاى خالى در کشور در 
حدود دو میلیون و 600 هزار خانه در سراسر کشور

 است .
وى گفت: قاعده این است که نرخ اجاره بها بر اساس 
تورم باال برود و پیش بینى ما این است که امسال در 
حدود 10 تا 12 درصد افزایش اجاره بها داشته باشیم 
و هفت میلیون خانوار اجاره نشین متحمل این اجاره 

اضافه مى شوند.

ویترین

سازمان خصوصى سازى براى دومین بار در یک هفته 
اخیر، از سهامداران عدالت خواست، شماره شباى حساب 
بانکى خود را ارائه دهند ولى هنوز 19 میلیون نفر شماره 

حساب نداده اند.
در حالى که سازمان خصوصى سازى چندین روز پیش در 
اطالعیه اى اعالم کرده بود، «براى دریافت سود سهام 
عدالت اینکه مشموالن، ســهامدار سهام عدالت باشند 
کافى نیست و باید هر فرد شــماره شباى حساب بانکى 
خود را در سامانه ســهام عدالت ثبت کند»، این سازمان 

مجدداً این اطالعیه را صادر کرد.
به همین دلیل براى برخوردارى از ســود سهام عدالت، 

کلیه مشموالنى که نامشان در سامانه سهام عدالت جزو 
سهامداران است باید یک شماره شباى بانکى به نام خود 
در سامانه وارد کنند و در صورت عدم درج شماره شبا در 
سامانه، حتى اگر سهامدار سهام عدالت هم باشند، سودى 

به حساب آنها واریز نخواهد شد.
در حالى که 20 روز پیش آمار کسانى که شماره شبا اعالم 
کرده بودند، 26 میلیون نفر بود، این رقم در حال حاضر به 
28 میلیون نفر رسیده است یعنى طى این مدت فقط دو 
میلیون نفر شماره شبا اعالم کرده اند و به رغم تأکید چند 
باره سازمان خصوصى سازى براى اعالم شماره حساب، 

هنوز بیش از 19 میلیون نفر شماره نداده اند.

قائم مقام وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو با اقداماتى که انجام 
داده اســت آمادگى دارد با همکارى مردم با موفقیت از 

پیک مصرف آب و برق در تابستان گذر کند.
ستار محمودى اظهار داشت: براى تأمین نیازهاى کشور 
نسبت به سال گذشته با حدود 6 درصد اختالف روبه رو 
هستیم که وزارت نیرو تالش کرده است این اختالف را 
جبران و بقیه را با مدیریت در مصرف تأمین کند تا بتوان با 

موفقیت از پیک مصرف تابستان عبور کرد.
وى با اشــاره به میزان میانگین بارش هاى یکساله که 
در شرایط نرمال کشــور بین 245 تا 250 میلیمتر است، 
گفت: امسال 223 میلیمتر بارش در سطح کشور داشتیم و 

با توجه به اینکه در تابستان شاهد حداقل بارش و حداکثر 
تبخیر هستیم، در بهترین حالت در حدود 7 تا 8 میلیمتر به 

این میزان اضافه خواهد شد. 
وى با بیان ایــن مطلب که وزارت نیرو بــا انجام برنامه 
ریزى هاى دقیق همچون تعمیر و نگهدارى تجهیزات 
آبرســانى و ســامانه هاى داخل شــهرى و همچنین 
آماده باش مجموعه نیروهاى صنعت آب کشور آمادگى 
دارد تا نیاز آبى مردم را در تابستان تأمین کند، گفت: همه 
این موارد با همکارى مردم میســر خواهد شد تا بتوانیم 
تابستان امسال را با آمادگى بیشــتر و با شرایط بهترى 

سپرى کنیم.

آمادگى وزارت نیرو
 براى تأمین آب و برق

19 میلیون نفر سود
 سهام عدالت نمى خواهند؟

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه179/96  خواهان سعید مارانى دادخواستى مبنى بر: مطالبه وجه چک 
به طرفیت ایمان ورپشتى قمشلو تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/5/14 
ساعت 17 تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 10249 شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/199
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 96/181 خواهان سعید مارانى دادخواســتى مبنى بر: مطالبه وجه 
چک به طرفیت رضا مارانى برزاى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى روز شنبه مورخه 
96/5/14 ساعت 17:30 تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 
شــوراى حل اختالف اصفهان شــعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:10250 شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 2)/4/200
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه :961010679800170 شماره پرونده:960998679800016 شماره بایگانى 
شعبه: 960016 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: سید مرتضى عســگرى به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور 1396/05/29 یکشــنبه ســاعت 15:30 محل حضور: اصفهان – خیابان 
ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 
در خصوص دعوى ابراهیــم داورى دولت آبادى به طرفیت شــما، در وقــت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شــعبه حاضر شــوید. م الف: 10243 شعبه 18 حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/4/201
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 899/95 خواهان زهرا هنرى فرد با وکالــت محمدامین بصیرى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- شرکت راه و ســاختمان لیان جاشو 2- مالک 
زارع خواه تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/5/10 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 10242 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/202
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونــده کالســه 972/95 ، 960182 خواهان محمدرصانعى فــر به وکالت خانم 
بهنوش باریک رو دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت هامد عباسى تقدیم نموده است؛ وقت 
رسیدگى براى مورخ 96/6/28 ســاعت 17:30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- 
چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:10238شــعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره 2) /4/203
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده 960331 / ش-5 خواهان عابد آقا شیرمحمدى دادخواستى مبنى بر الزام به 
انتقال سند به طرفیت اصغر صالحى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 
96/5/18 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- چهار راه وکال مجتمع 
شماره شوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور  وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 10234 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2)/4/205
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970351100166 شــماره پرونده: 9509980351100531 شــماره 
بایگانى شــعبه: 950577 خواهان: آقاى محمد رضائى حســین آبادى فرزند حمید به نشــانى 
اصفهان بلوار کشاورز کوى آزادگان کوى شهید قانع کوچه شهید صادقیان پالك 60 تلفن همراه 
09132157218 خواندگان: 1- آقاى مهدى طریقتى فرزند محمدحســن به نشــانى مجهول 
المکان 2- آقاى کامران صبورى به نشــانى اصفهان پایگاه هشتم شکارى شهید بابایى بلوك آ 
پالك 8 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمدرضائى حســین آبادى فرزند 

حمید به طرفیت آقایان 1- مهدى طریقتى زاده فرزند محمدحسن 2- کامران صبورى به خواسته 
مطالبه مبلغ نهصد میلیون ریال وجه یک فقره سفته با شماره خزانه دارى 765564 مورخ 95/2/7 
به صورت تضامنى و مطالبه خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر مصدق سفته مذکور واخواست نامه آن و وجود اصل ســفته و واخواست نامه آن در ید 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده و ضامن آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه 
سند داشــته و با توجه به عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف نشــر آگهى و مصونیت دعوى 
خواهان و مستندات وى از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثرى دعوى خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا مســتنداً به مواد 249 و 309 قانون تجارت و مواد 522,519,515,502,198 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 و راى وحدت 
رویه شماره 597 مورخ 63/2/19 هیات محترم عمومى دیوان عالى کشور حکم به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سى 
و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و دو هزار 
ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضائى به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/10 
لغایت زمان وصول آن بر اســاس شاخص نرخ تورم کاال که از ســوى بانک مرکزى جمهورى 
اســالمى ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى بوده و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. 

م الف: 10224 جعفرزاده رئیس شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/207
اجراییه

شماره 52/1107/95ش به موجب راى شماره 1173 تاریخ 95/12/19 حوزه 52 ش شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا رجبى به نشانى محل 
اقامت: مجهول المکان، محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 3/350/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و همچنین تاخیر تادیه از تاریخ 
95/9/30 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: محترم حدادى زفره ئى 
فرزند محمد به نشانى محل اقامت: اصفهان– خ معراج- پل سرهنگ – خ شهید اول بن. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف:10267 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/4/209
اجراییه

شــماره: 1510/94-ش15 -96/3/31 ب موجب راى شــماره 95099760002296 تاریخ 
95/10/20 حوزه 13 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه 1- محســن 2- احمد 3- فاطمه همگى نادرى به نشــانى اصفهان پنج رمضان بن بست 
بوعلى مجتمع باران طبقه دوم 4- اکبر گنجى زاده به نشــانى مجهول المکان محکوم است به: 
آقاى اکبر گنجى زاده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال رسمى سند 9205 سهم 
مشاعى(نه هزار و دویست و پنج مترمربع) از پالك ثبتى 1087 مجزى شده از 2248 و شماره ثبت 
7988 بخش 9 اصفهان واقع در جاده اصفهان شیراز به طرف اصفهان جاده شرکت فکا بن بست 
شــهید احمد نادرى به نام محکوم له امیررضا فتحیان با وکالت محمد دانشور فرزند محمدرضا 
شغل آزاد به نشانى اصفهان دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتداى خیابان آزادگان شمالى 
ابتداى کوچه کمیته امداد دفتر وکالت و آقایان محســن و احمد و خانم فاطمه همگى نادرى به 
تحویل مورد معامله یک قطعه زمین به متراژ تقریبى 9635/5 مترمربع مراجع در جاده اصفهان 
شیراز به طرف اصفهان جاده شرکت فکا بن بست شــهید احمدنادرى به حدود اربعه مطروحه 
در قرارداد 92/8/13 به محکوم له و پرداخت مبلغ 615,000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 
25,000,000 ریال بابت هزینه کارشناسى (به صورت بالسویه) در حق محکوم له همراه با نیم 
عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 10259 شعبه 13 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/210
اجراییه

شــماره: 444/95- 96/3/31 به موجب راي شــماره 1تاریخ 96/1/19 حوزه 49 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه گستهم رضوانى دهاقانى فرزند 
عبدالوهاب به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت 50,000,000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 2,200,000 ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از مورخ 95/1/31 لغایت زمان وصول و ایصال طبق نرخ شاخص بانک مرکزى و نیم عشر 
حق االجراء. مشخصات محکوم له: ابوالقاســم نقیان فرزند محسن شغل آزاد به نشانى اصفهان 
24 مترى کوچه فشارکى بن بست مهدیه پالك 283/30 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 10253 شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره سه)/4/211

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426793600056 شــماره پرونده: 9509986793601448 شــماره بایگانى شعبه: 
951461 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793600415 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793600011 محکوم علیه ســیامک محمدى به نشــانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 50,000,000 ریال بابت اصل خواسته(یک فقره چک به شماره 901/02103124 به تاریخ 
1391/7/20) و مبلغ 1,460,000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(91/7/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مهرداد رضائى 
زهرانى فرزند مصطفى به نشــانى اصفهان خیابان آپادانا دوم پالك 110 با وکالت مستوره محمدزاده فرزند 
صفرعلى به نشانى اصفهان بلوار آئینه خانه جنب مسجد النبى(ص) ساختمان آئینه پالك 60 دفتر وکالت آقاى 
هوشــنگ جعفرى قوام آبادى صادر مى گردد و به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 10247 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/4/212
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 103/96/1195/26 تاریخ : 96/4/4 چون تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 2065  فرعى از 443  
اصلى واقع در منطقه صنعتــى گز بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بــه نام فرهاد آقاامینى فرزند 
حسین به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز چهارشنبه  1396/5/4  ساعت 9  صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت 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 شــد.  م الف: 691  صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان شاهین شهر/4/214
مزایده

شماره آگهى: 139603902129000009 شــماره پرونده: 139604002129000011 آگهى مزایده اموال 
غیرمنقول (اسناد رهنى) به موجب پرونده اجرائى کالسه 9600011 شش دانگ یک بابخانه پالك 195 فرعى 
از 356 اصلى واقع در زمان آباد بخش 9 ثبت اصفهان محدود به حدود شماال به طول 18/26 متر دیوار به دیوار 
پالك 196 فرعى شــرقا به طول 17/78 متر دیوار به دیوار پالك 197 فرعى جنوبا بطول 18/70 متر درب و 
دیواریست به کوچه غربا به طولهاى 15/20 متر و 3/38 متر درب و دیواریست به کوچه به مساحت 336/61 
مترمربع در صفحه 121 دفتر 31 امالك باغبادران به نام آقاى خداکــرم عطایى کچویى فرزند عباس ثبت و 
سند مالکیت صادر گردیده و طبق سند رهنى شــماره 5404 دفترخانه اسناد رسمى 251 لنجان در قبال مبلغ 
252000000 (دویست و پنجاه و دو میلیون) ریال در رهن بانک کشاورزى شعبه چرمهین قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رســمى به مبلغ (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال ارزیابى شده است. پالك فوق طبق گزارش 
کارشناس رسمى با زیربناى حدوداً 120 مترمربع بصورت همکف شامل سه اتاق خواب با اسکلت اجرى و سقف 
چوبى و کف سیمانى و پوشش بدنه و سقف از گچ داراى آشــپزخانه حمام و سرویس بهداشتى فاقد بیمه نامه 
و داراى انشــعابات آب، برق، گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک مى باشد. پالك فوق از ساعت 
9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/5/4 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان لنجان واقع در خیابان کارگر 
از طریق مزایده به فروش مى رسد مزایده از مبلغ (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/4/255
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم   
شــماره 1396/17/382675— 1396/04/04برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم به استناد 
اسناد رسمى مالکیت مشاعى و اسناد عادى تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان محرز گردیده است 
. لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه 
اجرایى آن مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف الف دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه نسبت به ردیف ( الف ) و به 
مدت یک ماه نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند ، 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .

        ردیف الف :
برابر راى شماره 139660302014000189مورخه 28/01/1396 خانم گلشاد انصارى فرزند عسگر به ش.م 
1209549492 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 708 متر مربع قسمتى از پالك148 اصلى واقع در سمیرم 

شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف آقاى کیامرث امیرى.

برابر راى شــماره 139660302014000534 مورخه 1396/02/16 آقاى شــهریار آقائــى فرزند اله یار به 
ش.م 1209394073 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 
13043,25 مترمربع قسمتى از پالك214 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه اقداش  به موجب مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از موسى آقائى .
برابر راى شــماره 139660302014000536 مورخه 1396/02/16 خانم ثریا اکبرى فرزند امراله به ش.م 
6299868813 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 13043,25 
مترمربع قسمتى از پالك214 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه اقداش  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از موسى آقائى .
برابر رأى شماره 139660302014000705 مورخه 1396/02/26 آقاى علیرضا فرد افشارى تله بازلو فرزند 
کاوس به ش. م 1209816131 موازى چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
6680متر مربع قسمتى از پالك 92 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گل کن علیاو سفلى به موجب انتقال قهرى 

از مالکیت امیر فرد افشارى تله بازلو.
برابر رأى شماره 139660302014000706 مورخه 1396/02/26 خانم آذرصالحى تله بازلو فرزند مرتضى 
به ش. م 1209505101 موازى دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 6680متر 
مربع قسمتى از پالك 92 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گل کن علیاو سفلى به موجب انتقال قهرى از مالکیت 

امیر فرد افشارى تله بازلو.
برابر راى شماره 139660302014000712 مورخه 1396/02/26 آقاى محمود شهبازى فرزند خسرو به ش.م 
1209637138 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/4 متر مربع قسمتى ازپالك 1267 فرعى از 1 اصلى 

واقع درسمیرم میدان شهدا به موجب مبایعه نامه عادى ازسهم مشاعى رسمى خسرو شهبازى مالک اولیه .
برابر راى شماره 139660302014000713 مورخه 1396/02/26 آقاى على شهبازى فرزند خسرو به ش.م 
1209617862 ششدانگ یکباب خانه تحتانى وفوقانى نیمه تمام به مساحت 200 متر مربع قسمتى ازپالك 
1267 فرعى از 1 اصلى واقع در میدان شهدا به موجب مبایعه نامه عادى ازسهم مشاعى رسمى خسرو شهبازى 

مالک اولیه .
برابر راى شماره 139660302014000840 مورخه 1396/03/09 آقاى محمد رضا طائى فرزند اکبر به ش.م 
1209102420 ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 272 متر مربع پالك 2197 فرعى از 1 اصلى واقع 

در سمیرم خیابان شیخ کلینى به موجب مبایعه نامه عادى ازطرف حسین پیرمرادیان.
برابر راى شــماره 139660302014001116 مورخه 1396/03/28 آقاى یحیــى حیدرى فرزند ابراهیم به 
ش.م 1209833999 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 36961 متر مربع قسمتى ازپالك 148 

اصلى واقع درسمیرم شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادى از آقایان حمید رضا رضائى و الخاص محمودى .
برابر راى شــماره 139660302014001119 مورخه 1396/03/28 آقاى یحیــى حیدرى فرزند ابراهیم به 
ش.م 1209833999 موازى پنج و چهار پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 66550  متر مربع قسمتى ازپالك 148 اصلى واقع درسمیرم شهر ونک به موجب مبایعه نامه عادى 

از آقایان حمید رضا رضائى و الخاص محمودى .
برابر راى شــماره 139660302014001120 مورخه 1396/03/28 خانم محبوبه اســدى اورگانى فرزند 
اردشــیربه ش.م 1292355220 موازى یک پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت ششدانگ 66550  متر مربع قسمتى ازپالك 148 اصلى واقع درسمیرم شهر ونک به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف یحیى حیدرى. 
ردیف : ب

1 - برابر راى شماره 139560302014003645 مورخه 1395/10/26 خانم عزت قاسمى فرزند غالمحسن به 
ش.م 1199197807 موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان موجود در آن به مساحت    
ششدانگ 11043متر مربع به شــماره پالك 180 اصلى واقع در سمیرم مزرعه نخودان به موجب مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از طرف ورثه کریم شیرازى که در آگهى قبلى اشتباها آقاى عزت قاسمى قید گردیده بدین 

نحو اصالح مى گردد .
2- برابر راى شماره  139660302014001103  مورخه 1396/03/24 آقاى   محمد حسن فرهنگ شورباخلو 
فرزند حاجى على به ش . م 2294214420 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 163211 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 211 واقع در سمیرم بخش شانزده مزرعه حاجى لهى به موجب مبایعه نامه عادى از ورثه 
هدایت اله نیکبخت که در آگهى قبلى پالك 211 اصلى اشتباها 212 قید گردیده اکنون تجدید آگهى مى گردد.

م الف: 1107 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/10 تاریخ انتشــار نوبت دوم:  96/4/26 محمد زمانى کفیل ثبت 
اسناد و امالك سمیرم/4/258

ابالغ وقت رسیدگى 
ابالغ وقت دادرسى خواهان زهرا رمضانى دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت طیبه خوراسگانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ثبت به شماره 574/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/05/10 ساعت 11 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4899 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/4/260
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان اصغر مردانى فرزند صفرعلى ســاکن بخش کوهپایه کارخانه پارچه جزه خواندگان: 1- محمدعلى 
معتمدى 2- امیرمحمود معتمدى 3- داوود معتمدى 4- زهرا معتمدى 5- شــهناز معتمدى فرزندان متوفى 
اصغر معتمدى خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو پراید به شماره 242 و 34  ایران 23 و پالك جدید 371 
ه 19  ایران 13- خواهان در تاریخ 96/3/27 دادخواستى بطرفیت خوانده با خواسته مذکور به این شورا ارائه که 
تحت کالسه 175/96 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز 96/5/11 مورخ چهارشنبه ساعت 10/00 
تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت 
آگهی مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد، در غیر این صورت شورا غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/4/265

 از اوایل خردادماه همزمان با شــروع مــاه مبارك رمضان، 
قیمت مواد غذایى پرمصرف رو به گرانى نهاد که سردمدار 

آن، گوشت قرمز، برنج و حبوبات بود.
افزایش قیمت برنج در هفته هاى اخیر بــه حدى بوده که 
صداى مسئوالن وزارت جهادکشاورزى را هم درآورده است.

قیمت برنج ایرانى که در دولت قبل هفت هزار تومان بود، 
در هفته هاى اخیر به 17 هزار تومان هم رسید که با اعتراض 

وزارت جهادکشاورزى مواجه شده است.
در این زمینه مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزى 
اعالم کرد که قیمت برنج در بازار خرده فروشى منطقى نیست 
و هیچ ارتباطى به کمبود این محصول ندارد، چراکه حداکثر 
قیمت منطقى محصول در این بازه زمانى کیلویى 12 هزار 

تومان است، نه 17 هزار تومان.
کاوه خاکسار اظهارداشت:مشخص نیست که چرا قیمت برنج 
داخلى تا این حد و به صورت غیرمنطقى افزایش مى یابد و به 
کیلویى 17 هزار تومان در بازار فروخته مى شود و مشخص 
نیســت علت گرانى غیرمنطقى برنج در شرایطى که هیچ 
کمبودى وجود ندارد و در همــه مغازه ها به اندازه کافى این 

محصول یافت مى شود، چیست؟

 گرانى گوشت قرمز
قیمت گوشت قرمز در هفته هاى پس از انتخابات به باالى 
40 هزار تومان رسید و حتى در مقاطعى به 50 هزار تومان 

هم رسید.
دولت با تأخیر متوجه نابسامانى بازار گوشت قرمز شد و اقدام 
به واردات الشه از کشورهاى همسایه کرد تا قیمت گوشت 
را به زیر 40 هزار تومان برساند اما ناموفق بود زیرا هنوز هم 
گوشت قرمز در سطح خرده فروشــى ها قیمتى باالى 41 

هزار تومان دارد.
 على اصغر ملکى، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى  در پاسخ 

به این پرسش که چرا توزیع گوشت گرم وارداتى نیز نتوانسته 
قیمت ها را کاهش دهد؟ اظهار داشت: به هر حال عرضه و 
تقاضا قیمت ها را تعیین مى کند و چون این مکانیســم در 
تعادل نیست و تمایل خرید نیز کم است بازار در رکود به سر 

مى برد اما قیمت ها باالست.
به گفته وى، هم اکنون هر کیلو الشــه گوسفندى توسط 
قصابى ها 26 تا 27هزار تومان خریدارى مى شــود و براى 
مصرف کننده با قیمت 40 تا 41 هزار تومان با در نظر گرفتن 

درصد سود تعریف شده به فروش مى رسد.

گرانى ارز و سکه
از سوى دیگر، قیمت دالر و سکه طال در هفته هاى اخیر روند 
صعودى طى کرده است. به نظر مى رسد دولت تمام توان خود 
را براى مهار قیمت دالر تا قبل از انتخابات به کار گرفته بود و 
اکنون با اتمام انتخابات، به تدریج افسار ارز را رها کرده است.

در این زمینه همانطور که کارشناسان بازار ارز مدتى قبل پیش 
بینى کرده بودند روند کاهشى و ثبات نسبى دالر دوام نیاورد 

و در روزهاى اخیر در مسیر افزایش قرار گرفت.    
در حالى پیش بینى بر این بود کــه در اواخر خرداد ماه روند 

افزایشــى نرخ دالر آغاز شــود که تحوالت اخیر بازار ارز 
مؤید پیش بینى کارشناسان اســت. این در شرایطى است 
که نرخ دالر از اول هفته گذشــته شــیب تندترى را براى 
افزایش پیش رو گرفته و   تا نرخ ســه هزار و765 تومان نیز 
در برخى ساعات پیش رفته است. فعاالن بازار ارز دلیل این 
افزایش قیمت را افزایش تقاضا از یک ســو و گران کردن 
قیمت دالر دولتى توســط بانک مرکزى از ســوى دیگر

 مى دانند.  
قیمت سکه طال هم در روزهاى اخیر به رکورد یک میلیون و 

220 هزار تومان رسیده است.
 قیمت لبنیات قطعاً افزایش مى یابد

قیمت محصوالت لبنى که در یک ماه اخیر به طور جسته 
و گریخته از سوى برخى کارخانجات افزایش یافته بود، بر 
حسب اطالع پس از پایان ماه رمضان به طور رسمى افزایش 

خواهد یافت.
در این زمینه، محمد فربد نایب رئیس انجمن صنایع لبنى از 
افزایش قطعى نرخ لبنیات، پس از پایان ماه مبارك رمضان 
خبر داد و   افزود: البته به دلیل تغییراتى در نرخ دستمزد کارگر 
در سال 96 و نیز پاره اى از مسائل دیگر، قطعاً قیمت شیر پس 
از پایان ماه مبارك رمضان افزایش خواهد داشت.  وى اعالم 
کرد: تغییر قیمت محصوالت لبنى پــس از ماه رمضان، در 

حدود 5 تا 7درصد است.

 افزایش قیمت خودرو
در حالى که ابتداى امســال، خودروسازان به بهانه افزایش 
قیمت بیمه و دیــه، قیمت محصوالت خــود را بین 500 
هزار تومــان تا دو میلیــون تومان افزایــش دادند، اکنون 
مجــدد  درخواســت  از  صنعــت  وزیــر  معــاون 
خودروســازان بــراى گرانــى دوبــاره در ســال جارى

 خبر مى دهد.
محسن صالحى نیا در مورد قیمتگذارى خودروها در سال 
جارى و نیز احتمال افزایش قیمت ها گفت: شوراى رقابت 
بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد مســئول تعیین مکانیزم 
قیمت خودروهاســت و خودروســازان اگر درخواستى در 
این رابطه داشته باشــند، باید آن را به شوراى رقابت اعالم 
کنند. در مورد برخى خودروها درخواســت افزایش قیمت 
خودرو به شــوراى رقابت ارائه شــده اســت و این مسئله 
در صورتى که توجیه الزم را داشــته باشــد، مورد بررسى

 قرار مى گیرد.

گرانى ها آغاز شد
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 همانا بر خداوند ســبحان پنهان نیست آنچه  بندگان در شب 
و روز انجام مى دهند، که دقیقًا بر اعمال آنها آگاه اســت، و 
با علم خویش بر آنها احاطه دارد، اعضاى شــما مردم گواه 
او و اندام شــما ســپاهیان او، روان و جانتان جاسوسان او و 

موال على (ع)خلوت هاى شما بر او آشکار است.

در مراسم ویژه اى با حضور مسئوالن اتاق اصناف اصفهان، جمعى ازهنرمندان،ورزشکاران 
و بزرگان اصفهان، که توســط  نمایندگى فخارى زاده با ُکــد 9202 در مجموعه پرواز، 
برگزار گردید، خودروى جدید CHERY TIGGO7، معرفى و توســط مهمانان

 تست درایو شد.
به گفته کارشــناس بازاریابى و فروش شــرکت مدیران خودرو ، TiGGo7 داراى 
طراحى  مدرن است که توسط شــرکت چرى چین با موتور 1500 توربوشارژ، گیربکس 
دو کالچهDCT، سقف پانوراما، دوربین 360 درجه، سیستم تهویه مجزا و  ...  در چهار 
رنگ مشکى، قرمز، ســفید و آبى تولید شده است. کسرى شــیروانى گفت:  نمایندگى
فخارى زاده با ُکد 9202 از نمایندگان مجاز فروش این خودرو دراستان  اصفهان بوده و با 
کادرى مجرب در زمینه فروش و بازاریابى محصوالت چرى شرکت مدیران خودرو در 
کشور، ازجایگاه ویژه اى برخوردار است.  وى افزود: خودروى TIGGO7، در مسابقه با 
خودروى توسان وسایر خودروهاى همتراز، با افتخار پیروز میدان بود و دیدارکنندگان این 

مسابقه را شگفت زده کرد.
شیروانى مى گوید: خودروى TIGGO7 داراى شتاب بسیار باال  و مصرف سوخت پایین 
بوده و در گردش به راست یا چپ، دوربین همان سمت فعال مى شود، ضمنًا این خودرو 
مجهز به 6  ایربگ است که در ده نقطه باز مى شود. همچنین  این خودرو داراى سیستم 
ضد لغزش و کنترل پایدارى درسرباالیى است که از دیگر مزیت هاى آن به شمار مى رود.
 مهندس فخــارى زاده  مدیر عامل  نمایندگى  9202 بــه نصف جهان گفت: مجموعه
 فخارى زاده با توجه به سابقه طوالنى و فعالیت متعدد خود، که در بخش فروش و خدمات 
پس از فروش خودرو دارد وهمچنین ورود خودروهاى تولید چین به بازار ایران ، برآن شد تا 
همکارى خود را با یکى از بهترین برندهاى تولیدى این کشور آغاز نماید ،که این تصمیم 
منجر به همکارى با شرکت مدیران خودرو وبرند CHERY  از سال 1395 گردید. این 
انتخاب به دلیل تولید خودروهاى به روز و با کیفیت، با قیمت مناسب و همچنین شرایط 
فروش ویژه، سابقه همکارى شرکت چرى با شــرکت هاى معتبرى همچون جگوار و 
لندرور، فعالیت این شرکت در 80کشور جهان، بهره مندى ازطراحان بزرگ خودروهمچون 
طراحان بنز ،پورشه و بى ام دبلیو ،مى باشد که در بازارکنونى قابلیت رقابت با بسیارى از 

برندهاى دیگر موجود را دارد.

همچنین مدیران خودرو یکى از شرکت هاى معتبر خودروسازى در کشور است که از سال 
1381 فعالیت خود را آغاز نموده است.

محصوالت این شــرکت در برند چرى تاکنون در بازه قیمت 60 الى 100میلیون تومان 
به بازار عرضه شده که توانسته فروش قابل توجهى داشته باشد. این محصوالت شامل 
خودروهاى آریــزو 5 و تیگو 5 بوده  و خــودروى جدید تیگو 7 نیز مــى تواند محصول

قابل توجهى براى خریداران و عالقه مندان به خودرو باشد .
این خودروها داراى استاندارد 5 ستاره CNCAP  در تست تصادفات و طراحى زیبا و 
به روز،گارانتى 5ساله یا 150000کیلومتر هستند  که امید است با یارى رسانه ها، بتوانیم 

مردم را با مدل هاى  جدید این خودروها  و قابلیت هاى آنها  آشنا سازیم.
فخارى زاده اضافه کرد ، ما براى TIGOO7  برنامه هاى ویژه اى داریم، از جمله این 
برنامه ها تست درایو مى باشد که تاکنون خودروساز هاى دیگر یا اصال و یا کمتر چنین 
امکانى را براى مشــتریان فراهم نموده انــد. ماتصور مى کنیم این خــودرو مى تواند 

جذابیت هاى زیادى ، براى عالقه مندان به دنیاى خودرو ، داشته  باشد.
***

شایان ذکر است پس از مراسم افطارى، از میهمانان خواسته شد تا در صورت تمایل ، در 
محیط مجموعه کلینیک خودروى رضوانى ، خودرو تیگو 7 را تست نمایند.

هوشنگ شیشه بران نائب رئیس اتاق اصناف اصفهان،پس از تست خودرو تیگو7 ، به نصف 
جهان گفت:  این خودرو ،خودروى جدیدى ا ست که باید در جاده و پیچ هاى تند، توانایى 
خود را نشان دهد ولى از نظر ظاهرى بســیار زیبا بوده و داراى آپشن هاى اروپایى است، 

تودوزى جالبى دارد و در مجموع در این زمان کوتاه، از رانندگى با این خودرو لذت بردم. 
حسن اکلیلى هنرمند سینما و تلویزیون هم پس از تست این خودروگفت: از سوار شدن 
این خودرو که بسیار شکیل و راحت بود لذت بردم.این خودرو بسیار نرم است و زیر پاى 

بسیار خوبى دارد.
 احمدرضا ناظر صاحب امتیاز نمایندگى ایران خودرو 2016،  ا ظهار داشت: تیگو7، خودروى 
راحت و خوبى است و داراى طراحى و ظاهرى بسیار زیباست که اگر قیمت آن هم مناسب 

باشد، مى تواند خریداران زیادى داشته باشد. 
اکبر سلطانى یکى از بازرگانان اصفهان نیز پس از تســت این خودرو، گفت: من خود از 
واردکنندگان قطعات خودرو و از مشــتریان دایمى نمایندگى  فخارى زاده  در اصفهان 

هستم. این خودرو قدرت مانور بســیار خوبى دارد و چرخ هاى بزرگ آن به نرمى خودرو 
کمک مىکند و عبور از موانع به راحتى امکان پذیر است ودرکل خودروى خوبى است.

گفتنى است ، پایه گذاران این مجموعه آقایان حاج عبدالوهاب فخارى زاده و حاج حسین 
فخارى زاده  با بیش از نیم قرن سابقه مى باشند  که درحال حاضر ،داراى نمایندگى سه 
برند معتبر ایران خودروکد 2001 ، شرکت آسان موتور (هیونداى ) کد 306 ، نمایندگى 
مدیران خودرو کد 9202  مى باشند. از جمله سوابق پایه گذاران و مدیران این مجموعه 

مى توان به :
نمایندگى فروش و خدمات پس از فروش پژو از سال 1334، ارائه خدمات پس از فروش به 
خودروهاى سبک شامل: مرسدس بنز و فولکس واگن از سال 1342 ، تأسیس نمایندگى 
فروش وخدمات پس ازفروش ایران خودرو در ســال 1355،  اولین پایلوت خدمات پس 
از فروش خودروى سوزوکى گراندویتارا از ســال 1385،  پایلوت خدمات پس از فروش 
خودروى تندر 90 از ســال1388، پایلوت خدمات پس از فــروش گیربکس اتوماتیک 
پژو در اصفهان،  نمایندگى فروش و خدمات پس از فروش محصوالت شــرکت آسان 

موتور(هیونداى موتور کمپانى) از سال 1387.
اولین پایلوت خدمات پس از فروش  ســوزوکى کیزاشى از سال 1390، نمایندگى مجاز 

شرکت مدیران خودرو از سال 1395.
همچنین این نمایندگى در طول این سا ل ها  بامدیریت و کارکنان پرتالش خود، خدمات 
بســیار ارزند ه اى را به هموطنان ارائه داده و موجبات رضایت خاطر آنان را فراهم کرده 
است. الزم به ذکر اســت، مجموعه نمایندگى هاى  فخارى زاده در استان اصفهان، در 
طرح جایگزینى خودروهاى فرسوده و معاینه فنى خودروها در سالهاى گذشته نیز، نقش 

بسزایى ایفا کرده است.
مجموعه نمایندگى هاى  فخار ى زاده ، در سال 1384 موفق به دریافت گواهینامه ایزو 
9001 در سیستم مدیریت کیفیت وهمچنین  در پروژه موفقیت پایدار شرکت ایران خودرو، 

نیز یکى از فعال ترین و تاثیرگذار ترین مجموعه ها بوده است.
ضمنًا طى این ســال ها، موفق به اخذ گواهینامه ها و تقدیرنامه هاى متعددى شده که 
کسب رتبه یک ارزیابى شرکت بازرسى کیفیت و استاندارد ایران ، رتبه یک ارزیابى جامع
 ایران خودرو، رتبه s ارزیابى هیونداى (باالترین رتبه)، رتبه اول  فروش آســان موتور، 

نمایندگى برتر ایران خودرو و... از آن جمله مى باشند.

  تست درایو 
  TIGGO 7

 نمایندگى 
فخارى زاده 

فخارى زاده                          کد: 9202

ساسان اکبرزاده
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تـأثــیرزیـان آور 
مــوبایل بـر پوست

نقشه «غزل» براى 
خواستگار سابق

در ایستگاه طرشت  

 کریمى به جنگ  کریمى به جنگ 
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اثر استنشاق 
بوى بنزین در 

کاهش رشد کودکان

   شهردارى قهجاورستان در نظر دارد باستناد مجوز شماره 96/207/ق/ش مورخ 96/03/24 شوراى محترم اسالمى شهر قهجاورستان 
نسبت به فروش تعداد 4 پالك زمین با کاربرى مسکونى و مشخصات مشروحه ذیل واقع در شهرك بهار از طریق آگهى مزایده اقدام 

نماید.

حمیدرضا صفائى – شهردار قهجاورستان

چاپ دوم       

شمارهردیف
پالك

مساحت
مترمربع

قیمت پایه
کارشناسى هر 

مترمربع
سپرده شرکت قیمت کل زمین

نشانىدر مزایده

قهجاورستان – شهرك بهار16051605/000/000800/000/00040/000/000
قهجاورستان – شهرك بهار2605/11605/000/000800/000/00040/000/000
قهجاورستان – شهرك بهار36181604/500/000720/000/00036/000/000
قهجاورستان – شهرك بهار4618/11604/500/000720/000/00036/000/000

                   آگهى مزایده (نوبت اول)

متقاضیان مى توانند بمنظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 
درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 96/4/25 به شهردارى قهجاورستان مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 35214411 و 35249910
تاریخ دریافت پیشنهادات: 96/4/26 و تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: 96/4/27

مجموعه شناى هتــــــــل ونوس 
VenusHotel
VenusHotel

Swimming Complex

Swimming Complex
09130005742    -     32213262

ثبت نام کالس هاى آموزشى شنا شروع شدثبت نام کالس هاى آموزشى شنا شروع شد

 سوناى خشک و سوناى بخار مدرنترین سیستم پاکسازى و تصفیه آب

   شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 256 مورخ 96/03/10 شوراى اسالمى 
شهر نســبت به فروش پانزده قطعه پالك زمین مســکونى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى 
به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/17 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده 

مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس 031-53338201-4

على عطایى – شهردار دهاقان 

آگهى مزایده (مرحله اول – نوبت اول)چاپ دوم          
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى (اجاره) از یک قطعه 
زمین فنس کشى شده به مساحت 1100 مترمربع جهت راه اندازى پارك بادى واقع در پارك 
معلم شهر دولت آباد به صورت اجاره بها ماهیانه و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومى 

اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى: روز دوشنبه مورخ 96/4/26 

گشایش پاکت هاى مزایده: روز سه شنبه مورخ 96/4/27 
  www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد : دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

تلفن 45822010- 031 
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

 رضا اخوان- شهردار دولت آباد 

  ((آگهى مزایده))نوبت اول 
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دعوت از لیال حاتمى و 
رخشان بنى اعتماد 
به آکادمى اسکار
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 در صفحه اینســتاگرام هدیه تهرانى چند 
عکس قرار گرفته کــه او را در حال جمع 

آورى زباله از طبیعت نشان مى دهد.
در توضیح این عکس ها نوشته شده است: 

«ورزش صبحگاهى .»

ورزش صبحگاهى

رؤیا تیموریان با انتشــار عکس فوق در 
اینستاگرامش نوشت: «دوست و همکار 
عزیزم عمو پرویز تولدت مبارك، سریال 
"رعنا" بــه کارگردانــى داوودمیرباقرى 

سال 1369.»

پژمان بازغى با انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: «تولدت مبارك 

دخترم.»

همایون و رایان شجریان در مراسم اکران 
خصوصى «رگ خواب». 

هنرنمایى و آواز بى نظیر همایون در این 
فیلم یکى از فاکتورهاى مهم موفقیت و 

محبوب شدن این اثر بوده است.

رعنا  

دخترانه  

رگ خواب  

برگزارکنندگان جوایز اســکار  فهرست دعوت شدگان امسال را معرفى 
کرد. آکادمى علوم و هنرهاى سینمایى از 774 عضو جدید دعوت کرده 

که یک رکورد جدید است.
آکادمى سال گذشته از 638 نفر دعوت کرد که خود یک رکورد بود. این 
در حالى است که 322 نفر در 2015، دویست وهفتاد ویک نفر در 2014 و 
276 نفر در 2013 به آکادمى دعوت شدند. بین سال هاى 2004 تا 2012 

به طور متوسط 133 نفر دعوت مى شدند.
گال گادوت بازیگر «واندر وومن»، نائومى هریس که ســال گذشــته 
براى «مهتاب» نامزد اسکار شد، آمیتاب باچان، مونیکا بلوچى، کریس 
همس ورث، ریز احمد، آدام درایور، دواین جانســن، پریانکا چوپرا، ال 
فانینگ، کریس پرات، مارگو رابى، چانینگ تیتم، کریستن استیوارت، 
شیلین وودلى، روث نگا، ویگو مورتنسن، آیشواریا راى و روپرت گرینت 

از بازیگران مطرح دعوت شده هستند.
در همین حال شــاخه نویســندگان آکادمى از رخشــان بنى اعتماد و 
بهمن قبادى سینماگران ایرانى دعوت کرده است. لیال حاتمى و گلشیفته 
فراهانى بازیگران ایرانى، نازنیــن بنیادى بازیگر آمریکایى-بریتانیایِى 
متولد ایران، محمد رسول اف نویســنده و کارگردان، هایده صفى یارى 
تدوینگر، محمدرضا دلپــاك صدابردار و صداگــذار و هنگامه پناهى 
تهیه کننده، دیگرسینماگران ایرانى هستند که به آکادمى دعوت شده اند.
فاتح آکین، تام فــورد، برى جنکینز، کیم کى-دوك، تاکشــى میکه،
 دیوید آیر، گاى ریچى و پابلو تراپرو جزو کارگردانان دعوت شده هستند.

فهرست جدید، 57 کشور را شامل مى شــود. 39 درصد اعضاى جدید 
را زنان تشــکیل مى دهند. سال گذشــته 28 درصد و در 2016 حدود 
27 درصد اعضاى جدید را زنان تشــکیل مى دادند. امسال هفت شاخه 
از جمله بازیگران، طراحان لباس، مســتند و تدوینگران، بیشتر از زنان 
دعوت کرده اند. گذشته از این، 30 درصد فهرســت جدید شامل افراد 

رنگین پوست است.
نامزدى اسکار تضمینى براى دعوت توســط آکادمى نیست اما باعث 
مى شــود نامزدهاى واجد شرایط شناخته شــوند. هر یک از 17 شاخه 
آکادمى با توجه به معیارهاى خود افرادى را براى عضویت به هیئت رئیسه 

پیشنهاد دادند. آکادمى حدود شش هزار عضو دارد.

27 ژوئن (سه شنبه ششم تیر) به مناسبت عید سعید فطر، فیلم سینمایى «دوران عاشقى» 
در شهر هیوستن ایالت تگزاس آمریکا به نمایش در آمد. این مراسم که توسط آکادمى کیمیا 

برپا شــده بود با استقبال 
گســترده ایرانیان مقیم 

آمریکا روبه رو شد.
در پایان نمایــش فیلم و 
پس از جلســه پرسش و 
پاســخ با حضور علیرضا 
رئیســیان، تهیه کننده و 
کارگردان فیلم سینمایى 

«دوران عاشقى»، از این فیلمساز تقدیر به عمل آمد.
رئیسیان در این برنامه در سخنانى گفت: «شرایط فیلمسازى در ایران براى امثال من چیزى 
شبیه به غیر ممکن است و اینکه شــما هموطنان براى ما فیلمسازان بزرگداشت مى گیرید، 

مایه امیدوارى است.»

کامبوزیا پرتوى، نویســنده و کارگردان سینما با اشاره 
به جدیدترین ساخته ســینمایى خود به نام «کامیون» 
گفت: «ایــن فیلم آخرین مراحل تدوین خود را پشــت 
ســر مى گذارد و به زودى دیگر مراحل پس از تولید آغاز 

مى شود.»
این کارگردان درباره ساخت موسیقى براى «کامیون» 
توضیح داد: «هنوز موســیقى براى این فیلم سینمایى 
ساخته نشده است چرا که به نتیجه نهایى براى استفاده از 

موسیقى در "کامیون" نرسیده ایم.»
«کامیون» تازه ترین فیلم پرتوى در مقام کارگردان بعد از 
فیلم «کافه ترانزیت» است که 12 سال پیش ساخته شد.
 از جملــه بازیگران این پــروژه ســینمایى مى توان به 
ســعید آقاخانــى، نیکــى کریمــى، تروســکا جوال، 

نسرین مرادى و رامین راستاد اشاره کرد.

فیلم هاى در حال اکران چه ژانرى دارند؟
آثار سینمایى روى پرده هرکدام ژانر و سبک و سیاق 
خود را دارنــد؛ موضوعى که اطــالع از آن مى تواند 
به انتخاب بهتر مخاطبان کمــک کند. فیلم هاى در 
حال اکران از تنوع موضوعــى برخوردارند و هر کدام 
در ژانرى متفاوت ســاخته شــده اند؛ به این ترتیب 
سینمادوستان مى توانند ساعاتى را به دیدن اثر مورد 
نظر خود اختصاص دهند. اما فیلم هاى روى پرده در 

چه ژانرى ساخته شده اند؟ 

عاشقانه 
«رگ خواب» نوشته معصومه بیات، به تهیه کنندگى 
و کارگردانــى حمید نعمت ا... با بــازى لیال حاتمى، 
کوروش تهامى، الهام کردا و لیال موســوى، فیلمى 

عاشقانه  درباره «مینا» و «کامران» است.  
در فیلم «رگ خواب» که پس از فیلم هاى «بوتیک»، 
«بى پولى» و «آرایش غلیظ» آخرین اثر ســینمایى 
حمید نعمت ا... به حساب مى آید، مخاطب از ابتدا تا 
انتهاى فیلم به صورت جزء به جزء شاهد روند عشقى 

است که میان مینا و کامران شکل مى گیرد. 

کمدى 
«اکسیدان» فیلمى اســت کمدى به نویسندگى و 
کارگردانى حامد محمدى به تهیه کنندگى منوچهر 
محمدى، با بازى جواد عزتى، امیر جعفرى، شبنم 
مقدمى، شــقایق دهقان، رضا بهبودى و لیندا 

کیانى. 
شــنیده ها گویــاى این اســت که 
«اکسیدان» قصه اى شبیه 
به «مارمولک» 

دارد، اما این بار یک کشــیش بار کمدى داستان را به 
دوش مى کشد.  

«اکسیدان» پس از «فرشته ها با هم مى آیند» دومین 
فیلم سینمایى حامد محمدى به حساب مى آید. حامد 
محمدى فعالیتش را با ساخت مســتند صنعتى آغاز 
کــرده و تاکنون فیلمنامه هاى «حوض نقاشــى» و 

«طال و مس» را نوشته است. 

کمدى 
«ســاعت پنج عصر» نیــز فیلمى کمدى اســت به 
نویسندگى خشایار الوند به تهیه کنندگى و کارگردانى 

مهران مدیرى و بازى سیامک انصارى. 
فیلم «ساعت پنج عصر» از 7 صبح تا 5 بعداز ظهر یک 
فرد را در تهران روایت مى کنــد؛ آن فرد براى انجام 

کارى آخرین فرصت ها را سپرى مى کند. 

«ساعت پنج عصر» نخستین ساخته مهران مدیرى 
پس از تولید انبوهى سریال است. 

درام اجتماعى
 «کارگر ساده نیازمندیم» نوشته پدارم کریمى است 
و تهیه کنندگــى و کارگردانــى آن برعهده منوچهر 
هادى است و  آتیال پسیانى، یکتا ناصر، سحر قریشى، 

سیامک صفرى و مهران احمدى 
از جمله بازیگران این فیلم هستند. 

«کارگر ساده نیازمندیم» درباره زندگى قشر ضعیف 
جامعه است. این فیلم با قصه «رحمت» آغاز مى شود 
که کارگر مغازه اش خاطرخواه دختر اوست. با مرگ 
رحمت پاى «جهان» به قصه باز مى شــود که مرد 
نزول خوارى است و به جاى طلب خود از زن رحمت 

تقاضاى ازدواج مى کند. 
منوچهــر هادى کارگردانى اســت کــه انبوهى تله 
فیلم ســاخته و «من ســالوادرو نیســتم» و «یکى 
مى خــواد باهات حــرف بزنــه» از آثار شــاخص

 اوست. 

ملودرام 
«زیر ســقف دودى» فیلمى اســت به نویسندگى، 
کارگردانى و تهیه کنندگى پوران درخشــنده با بازى 
فرهاد اصالنى، مریال زارعى، بهنــوش طباطبایى، 
شهرام حقیقت دوست، حسام نواب صفوى، ابوالفضل 

میرى و الله مرزبان. 
در این فیلم، «شیرین» که در زندگى خانوادگى با فرزند 
و همسرش به تدریج دچار مشکل مى شود، به دنبال 
پیدا کردن راهى براى ایجاد ارتباط با آنهاســت که 
موفق نمى شود و به بحران مى رسد و تالش مجدد او 
براى بیرون رفتن از بحران او را با چالش هاى جدیدى 

روبه رو مى کند. 
در فیلم «زیر ســقف دودى» بحران هاى عاطفى، 
روابط مــوازى، و طالق عاطفى و دیگر مشــکالت 
خانوادگــى دســتمایه نــگارش و ســاخت قــرار

 گرفته اند.

دعوت از لیال حاتمى
 و رخشان بنى اعتماد 

به آکادمى اسکار فاصله تولد تا مرگ این هنرمند بیشتر از سه روز نبود اما توانست در این فرصت 
سه روزه نامى ماندگار از خود برجا بگذارد؛ســهراب شهید ثالث، فرزند خلف 
موج نوى سینماى ایران، روز هفتم تیرماه به دنیا آمد. هنرمندى که بر خالف 
کارگردان هاى هم عصرش راه دیگرى مى رفت و جهان بینى خاص خود را 

داشت. 
ایــن هنرمند طى ســال هاى فعالیتــش 22 فیلــم کوتاه و بلند مســتند و
 12 فیلم سینمایى ساخته اســت؛ آثارى که هرکدام از آنها حرفى براى گفتن 
دارند. سهراب شهید ثالث جهان بینى خاص خود را داشت؛ او کارگردانى بود که 
بر خالف هم دوره اى هاى خود ناصر تقوایى، بهرام بیضایى، مسعود کیمیایى 
و داریوش مهرجویى، مسیرى دیگر را پیش گرفت و راهى را رفت که بعدها به 

سبک و سیاق او تبدیل شد.
شهید ثالث 7 تیر ماه سال 1322 در تهران متولد شــد و سال 1342 یعنى در

 20 ســالگى ایران را به مقصد وین ترك کرد تا ســینما بخواند. او در مدرسه 

کارگردانى و بازیگرى پروفســور کراوس وین مشــغول به تحصیل شد، اما 
تحصیالت او به علت تشخیص نشانه هاى بیمارى سل نیمه کاره ماند؛ سپس 

به پاریس رفت و در مدرسه کنسرواتوار مستقل سینماى فرانسه سینما خواند.
سهراب شهید ثالث، پس از پایان تحصیالت به ایران آمد و در سال هاى 1352 
و 1353 دو فیلم «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بى جان» را ساخت که هر دو 
بخاطر نگاه واقعگرایانه اجتماعى و سبک سینمایى نوآور و تجربه گرایانه برنده 

جوایز معتبر بین المللى شدند.
شهید ثالث در سال 1353 به آلمان نقل مکان کرد و فیلم هاى «در غربت»، 
«قرنطینه»، «زمان بلوغ»، «آخرین تابستان گرابه» و «یک زندگى، چخوف» 

را در این کشور ساخت.
شهید ثالث، پس از آلمان به کشور چکسلواکى مهاجرت کرد و چند سال پیش از 
مرگش به آمریکا رفت و در شیکاگو اقامت کرد و دیگر فیلمى نساخت.این هنرمند 
فقید در دهم تیرماه سال 1377 بر اثر بیمارى سرطان کبد در شیکاگو درگذشت. 

یادى از فرزند خلف موج نوى سینماى ایران 

شوراى سینماى اروپا (یورو ایمیج) با اختصاص 
بیش از هفت میلیون یــورو، از تولید 27 فیلم از 
جمله پروژه جدید اصغر فرهادى پشتیبانى مالى 

مى کند.
اعضاى هیئت مدیره صندوق  شوراى سینماى 
اروپا در صدوچهل وهفتمین نشســت خود که 
از  19 تا 23 ژوئن در شــهر براتیسالو اسلواکى 
برگزار شد، تصمیم گرفتند از 27 تولید سینمایى 

حمایت مالى کنند.
پروژه جدید و اسپانیولى زبان اصغر فرهادى که 
محصول مشترك فرانسه، اسپانیا و ایتالیاست به 
عنوان یکى از مهمترین پروژه هاى اروپایى در 

این فهرست جاى گرفته است.
این فیلم با بودجه 12 تا 13 میلیون دالرى با بازى 
«ریکاردو داریــن»، «پنه لوپه کروز»و «خاویر 
باردم» در مادرید تولید مى شود و فیلمبردارى آن 

از نیمه اوت آغاز خواهد شد.

«الکســاندر ماله گــى» از کمپانى 
فرانســوى «ممنتو فیلم»، «آلوارو 
لونگوریــا» از کمپانى اســپانیایى 
«استالوارتس مورنا فیلم» و «آندریا 
اوچیپنتــى» از کمپانــى ایتالیایى 
«الکى رد» تهیه کنندگان این فیلم 

اسپانیایى زبان خواهند بود.
 FRANCE   همچنین کمپانى
CINEMA 3 که تحت حمایت 
کانال پالس وتلویزیون ملى فرانسه 
است نیز دیگر مشــارکت کننده در 
ساخت فیلم فرهادى است که هنوز 

نامى براى آن انتخاب نشده است.
فرهادى فیلمنامه این اثر را به زبان 

فارسى نوشــته و پس از آن به زبان اسپانیولى 
ترجمه شــده اســت. کارگردان «جدایى نادر 
از ســیمین» براى تجارى تریــن فیلم کارنامه 

کارى خود گروهى از بزرگان ســینما را گردهم 
آورده است که از میان آنها  مى توان به «آلبرتو 
ایگلســیاس» (آهنگســاز)، «خــوزه لوییس 
آلکائینه» (مدیر فیلمبردارى)، «کالرا نوتارى» 

(طراح صحنه) و «سونیا گرانده» (طراح لباس) 
اشاره کرد.فرهادى امسال با فیلم «فروشنده» 
براى دومین بار موفق به کســب جایزه اسکار 

بهترین فیلم غیرانگلیسى شد.

حمایت شوراى سینماى اروپا از فیلم جدید اصغر فرهادى

«دوران عاشقى» در تگزاس«کامیون» نیکى کریمى درمرحله تدوین
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تـأثــیرزیـان آور مــوبایل بـر پوست

میزان جذب امواجى که از تلفن همراه به سمت گوش مى آید، با توجه به فاصله تلفن همراه از گوش 
و فرکانس موج متفاوت است ولى به طور معمول بیش از 70 درصد امواج به وسیله بافت جمجمه 

و مغز جذب مى شود و به شکل انرژى حرارتى درمى آید.
اگرچه عوامل گوناگونى از جمله فاصله تلفن همراه از گوش و میزان فرکانس در جذب امواج مؤثرند 

اما اثر زیانبار صحبت بى وقفه با تلفن هاى همراه آشکار و بدیهى است.

مطالعات نشان داده است که نور حاصل از صفحات الکترونیکى در شب، خواب را شدیداً 
تحت تأثیر قرار مى دهد و باعث به هم ریختگى سطح Melatonin مى شود.

این مطالعه نشان دهنده تفاوت فوق العاده زیاد بین مطالعه از روى کاغذ و مطالعه از روى 
تجهیزات الکترونیکى و عواقب آنها بر خواب شبانه است. تحقیقات خواب ناکافى را موجب 
بروز مشــکالت قلبى عروقى، اضافه وزن، دیابت و امثال اینها نیز مى داند. همچنین گفته 

مى شود که نور مصنوعى یکى از عوامل به هم ریختگى مالتونین است و شایان ذکر است که به 
هم ریختگى طوالنى مدت مالتونین مى تواند باعث افزایش خطر سرطان سینه، سرطان روده 

و پروستات شود.
عالوه بر تأثیرات تلفن همراه بر  کل بدن اثرات پوستى آن نیز اهمیت ویژه اى دارد. به طور خالصه 

پوستى تلفن همراه عبارتند از:شــایع ترین عــوارض 

تلفن همراه و 
چین پنجه غازى 
اطراف چشم

تلفن همراه 
و گرما

تلفن همراه و 
درماتیت

تلفن همراه و تلفن همراه و 
چروك هاى گردنچروك هاى گردن

کــز  تمر
زیاد براى خوانــدن صفحه 

اجتماعى مورد عالقه تان در هنگام شب 
شروعى اســت براى ایجاد «چین پنجه غازى» 

اطراف چشــمانتان. کوچک بودن فونت نوشته ها و 
روشنایى صفحه موبایل موجب جمع کردن چشمان 

و در نتیجه ایجاد چروك در اطراف آنها مى شود 
بنابراین بهتر است نوشته ها را درشت و 

نور صفحه را زیاد کنید.
آیا تاکنون 

توجه کرده اید در اثر مکالمات طوالنى 
در شــب با بهترین دوســت تان به چه میزان گوشى 

همراهتان داغ مى شود؟ گرم شدن بیش از حد تلفن همراه باعث 
افزایش سطح مالنین در پوست شما مى شود و در نتیجه موجب تغیر رنگ 

پوست وایجاد نقاط تیره و پراکنده روى پوستتان مى شود. بنابراین بهترین حالت 
استفاده از هندزفرى است تا مواجهه با این امواج به حداقل برسد. از طرفى با توجه به 

اینکه گوشى هاى همراه به عنوان یک حامل جرم و میکروب محسوب مى شود و بسیار 
آلوده است شــما این منبع جرم و باکترى را هر روز با خود حمل کرده و بارها آن را روى 
پوستتان قرار مى دهید که خود مى تواند باعث ایجاد آکنه شود. بنابر این بایستى مرتبًا 
گوشى تلفن همراه خود را با یک پاك کننده آنتى باکتریال تمیز کرده و در داخل کاور 
قرار دهید و با دستانى تمیز از آن استفاده کنید. سطح تلفن همراهتان را با ترکیبات 

آنتى باکتریال پاك کنید از هندزفرى استفاده کنید استفاده از تلفن همراه را در 
شب محدود کرده و آن را از خود دور کنید از وسایلى که امواج مضر تلفن 

همراه شما را به حداقل مى رسانند استفاده کنید با رعایت این 
نکات مى توانید استفاده سالمى از تلفن همراهتان 

داشته باشید.

در صورتى 
که احساس وجود ضایعاتى خشک 

و خارش دار روى پوســتتان کردید، این حالت 
ممکن اســت در اثر امواج تلفن همراه روى پوست دست 

یا صورت شما در اثر مکالمات طوالنى و روزانه ایجاد شده باشد.
امواج موبایل سطح آنتى ژن هاى آلرژن را در افرادى که سابقه آلرژى 
دارند افزایش مى دهد علت دیگر استفاده از نیکل و کوبالت در ساخت 
گوشى تلفن همراه اســت این فلزات به همراه امواج تلفن موجب 

قرمزى و خارش پوستتان مى شود.
به تازگى انجمن متخصصان پوست انگلستان هشدار داده 

است که استفاده طوالنى مدت از تلفن همراه موجب 
بروز نوعى حساسیت پوستى مى شود.

شما 
دائمًا براى خواندن ایمیل ها و یا 

خواندن پیام هاى جدیدتان سرتان را خم مى کنید 
این حالت موجب شکستن پروتئینى در پوست به نام 

کالژن در پوست گردن مى شود. شما مى توانید با قرار دادن تلفن 
همراه در سطحى باالتر در راستاى دیدتان از این حالت پیشگیرى 
کنید. مى توانید امواج مضر تلفن همراه را با ترك عادات اشتباهتان 
ترك کنید. بهترین راهکار این است که مدت زمان تماس و مکالمه 
با تلفن همراه تان را کاهش دهید. مطالعات نشان مى دهد که اگر 

شما بیش از دو دقیقه با تلفن همراه صحبت کنید، امواج 
مغزى شما تحت تأثیر امواج تلفن همراه قرار 

مى گیرد. 

غلــب  ا
افراد عــادت دارند کــه تلفن 

همــراه را ســاعت ها در تماس بــا گوش و 
صورت خودشان نگه دارند و همین عادت باعث بروز 
جوش هایى در ناحیه تماس پوست با تلفن همراه مى شود.

عامل اصل در بروز این گروه از جوش هــا، نیکل موجود در 
سطح صفحه شماره گیر تلفن هاى همراه است که برخى از 

افراد به آن حساسیت نشان مى دهند و دچار جوش هاى 
پوستى خارش  دارى به نام «درماتیت تماسى» 

مى شوند.
جالــب 

اســت بدانید که محققان 
«مایوکلینیک » با بررســى 22 نوع 

گوشى مشــهور و پرطرفدار در دنیا به این 
نتیجه رســیدند که ده نوع از این گوشى ها، 
داراى نیــکل در صفحــه نمایــش خود 

بوده اند.

هلو سرشار از آنتى اکسیدان هاست و با بیمارى هایى مانند انواع خاصى از 
سرطان و بیمارى هاى قلبى مبارزه مى کند. بر اساس نظریات طب چینى، 
بافت نرم این میوه براى درمان التهاب حاد معده بســیار مناسب است. از 
پوره هلوى پخته براى درمان سرفه هاى خشک استفاده مى شود. مصرف 

منظم هلو به نرم شدن ریه و روده ها کمک مى کند.
از هسته هلوى رنده شده براى تقویت جریان خون استفاده مى شود و تصور 

مى شود باعث کاهش تومورها و فیبروز رحم مى گردد.
رنگ هلو ترکیبى از آلفا و بتاکاروتن، به عالوه بتاکریپتوزانتین است.150 
گرم هلو 8 درصد از نیاز روزانه افراد بالغ را به فیبر تأمین مى کند، بیشتر این 
فیبر از نوع محلول است که به حفظ سطح پایین کلسترول کمک مى کند.

در ادامه این مطلب به ارائه فواید خاص هلو پرداخته ایم.

هلو و فشارخون باال
غالبًا افزایش فشــارخون تا قبل از ابتال به بیمارى قلبى و یا بروز سکته 
با عالیم و یا نشانه هاى خاصى همراه نیســت و بنابراین تشخیص داده 

نمى شود.
کاهش وزن اضافه و افزایش پتاســیم رژیم غذایى به کاهش فشارخون 

کمک مى کند.
از آنجا که مصرف هلو موجب افزایش دریافت پتاسیم مى شود، مصرف آن 

براى مبتالیان به این عارضه مفید است.

هلو، سرطان و بیمارى قلبى
از آنجا که هلو غنى از آنتى اکسیدان هاى کاروتن، فالوونوئیدها و ویتامین 
C است، بنابراین مى تواند نقش مهمى در مبارزه با بیمارى هاى قلبى و 

انواع خاصى از سرطان داشته باشد.
با مصرف منظم هلو، مواد مغذى موجود در این میوه مى توانند 
در مراحل مختلف از بروز بیمارى مداخله کنند و در مبارزه با 

بیمارى مفید باشند.

هلو و نابارورى مردان
مطالعات نشــان مى دهند که دریافت مکمل 500 میلى گرم 

ویتامین C، دو بار در روز براى مردانى که مشــکالت بارورى 
دارند مفید است.

برنامه هاى غذایى که میوه هاى غنى از ویتامین C، مانند 
هلو، به طور منظم در آنها گنجانده مى شوند به حفظ سطح 

ویتامین C در بدن کمک مى کنند.
مشاهده شده است که مصرف مقادیر زیاد ویتامین C خصوصًا براى 

افراد سیگارى که در معرض خطر رادیکال هاى آزاد قرار دارند بسیار 

 ،C حائز اهمیت است؛ در این افراد، دریافت روزانه 250 میلى گرم ویتامین
از طریق گنجاندن میوه هایى مانند هلو در برنامه غذایى، تعداد اسپرم ها را 

به میزان 24 درصد افزایش مى دهد.

هلو و بیمارى لثه
 C خونریزى لثه و شــل شــدن دندان ها از عالیم اولیه کمبود ویتامین

هستند.
نتایج حاصل از تحقیقات نشان مى دهند که بیمارى هاى لثه در افرادى که 
دریافت ویتامین C پایینى دارند سه و نیم برابر بیشتر از افرادى است که به 

میزان کافى ویتامین C دریافت مى کنند.
از آنجا که یک هلو ى متوســط حاوى 34 میلى گرم ویتامین C اســت 
بنابراین، منبع بسیار خوبى براى افزایش دریافت این ویتامین خواهد بود.

هلــــوهلــــوفــــــــــواید

محققان ایتالیا و بریتانیا به این نتیجه رسیدند که ترك ناگهانى شبکه هاى اینترنت مى تواند باعث نگرانى و افزایش ضربان قلب و فشار خون شود. به عقیده آنها این عالیم مى تواند یکى از دالیلى باشد 
که مردم را وادار مى کند زمان هر چه بیشترى در دنیاى مجازى بگذرانند.

محققان قبل از آغاز آزمایش، ضربان قلب و فشار خون داوطلبان شرکت کننده در آزمایش را اندازه گرفتند. پس از 15 دقیقه از آنها خواسته شد کار با اینترنت را متوقف کنند و دو دقیقه بعد دوباره ضربان قلب و فشارخون آنها اندازه 
گیرى شد. به طور متوسط 3 تا 4 درصد اندازه ها بیش از زمان قبل از ورود به شبکه هاى اینترنت بود و در بعضى موارد این اختالف 100 درصد بود.

محققان معتقدند که تغییرات احساسى و فیزیکى یکى از عللى است که افراد را وادار مى کند زمان بیشترى در اینترنت بگذرانند. به عقیده آنها تأثیر اینترنت بر زندگى افراد فقط در کشورهاى پیشرفته  مشاهده مى شود.

 اگر استفاده از اینترنت را ناگهانى ترك کنید...
لیا

اما اثر

ردم را وادار مىک
آغاز

محققان ایتالیا

م غذایى به کاهش فشارخون 

ت پتاسیم مى شود، مصرف آن 

وتن، فالوونوئیدها و ویتامین 
مبارزه با بیمارى هاى قلبى و 

ن میوه مى توانند 
د و در مبارزه با 

5000 میلى گرم 
شــکالت بارورى 

CنC، مانند 
حفظ سطح

CمینC خصوصًا براى 
 آزاد قرار دارند بسیار 

ع برخى از انواع تومورها به دالیل مختلف رو به افزایش است.افزایش آمار تعداد 
نشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، گفت: متأسفانه امروزه  در کشور شیو

عضو هیئت علمى دا

زوماً فقط به دلیل  شیوع بیشتر این بیمارى نیست و یکى از دالیل آن، افزایش قدرت تشخیص این بیماران است . 
مبتالیان به این  تومورها ل

ه خانوادگى و مواجهه با اشعه  یونیزان است. مواجهه با 
محبوبه کریمى افزود: در بروز تومورهاى غده تیروئید فاکتورهاى خطر شناخته شده اى وجود دارند این فاکتورها شامل سابق

ستن ارتباط بین مواجهه با اشعه ناشى  از تصویربردارى هاى تشخیصى و بروز سرطان هاى تیروئید است. 
ى تواند اتفاق بیافتد یکى از این دغدغه هاى مردم دان

أشعه به چندین روش م

ق و بینى یادآور شد: امروزه به دلیل افزایش انجام رادیولوژى هاى تشخیصى عالوه بر اینکه قدرت تشخیص بیمارى ها توسط پزشکان باالتر رفته اما 
این متخصص گوش و حل

 به عنوان فاکتور خطر در مظان اتهام براى بروز بدخیمى هاى تیروئید قرار دارد.
همین مسئله مثل یک تیغه دولبه عمل کرده و خودش

وى ادامه داد: بر اساس مطالعات مختلف، بین مواجهه با اشعه ناشى از انجام تصویر بردارى هاى تشخیصى و افزایش بروز سرطان هاى تیروئید ارتباطاتى وجود دارد به خصوص در 

کودکان، البته این فاکتور خطر تا حد زیادى قابل پیشگیرى است. به عنوان مثال استفاده از محافظ (شیلد)جلوى گردن حین انجام رادیوگرافى هاى دندان مى تواند کمک 
جمعیت 

شان کرد: همکاران پزشکان و دندانپزشک 
کننده باشد، یاپرهیز از انجام بدون ضرورت سى تى اسکن هم یک روش پیشگیرانه است. این متخصص گوش و حلق و بینى، خاطرن

باید در هنگام درخواست انجام رادیوگرافى، مضرات و منافع این تصویر بردارى ها را مد نظر داشته باشند.

سرطان تیروئید با تجویز بى رویه رادیولوژى   
افزایش خطر بروز 

محققان پس از انجام مطالعه اى جدید هشدار داده اند که بوکشیدن بنزین 
ممکن است به طور دایمى روى رشد کودکان اثر کاهشى بگذارد و در 
کسانى که عادت به استنشاق آن دارند هیچ راهى براى جبران آن حتى 

پس از توقف این عمل وجود ندارد.
گروهى از محققان داده هاى جمع آورى شده از 118 فرد مذکر را بررسى 
کردند. به گفته محققان، بیش از 86 نفر از ایــن افراد عادت مزمن به 
استنشــاق بنزین در دوره نوجوانى داشتند؛ مرحله اى از عمر که به طور 

کلى از 13 سالگى شروع مى شود.
پس از گذشت دو سال، معلوم شد آنهایى که عادت به استنشاق بنزین 
داشته اند به طور متوسط 6 ســانتیمتر از همساالن دیگرشان که چنین 
عادتى نداشته اند کوتاه قدتر مانده اند.در نتایج این تحقیق همچنین ذکر 
شده است که افزایش وزن طبیعى افراد مورد مطالعه نیز به دلیل عادت به 

بوکشیدن بنزین تحت تأثیر قرار گرفته است.
بدترین نتیجه استنشاق بنزین، مرگ ناگهانى ناشى از کمبود اکسیژن 
بیان شده است که در طبقه بندى مواد استنشاقى به عنوان مواد مضرتر 
از روانگردان هایى چون اکستازى، حشــیش، ال اس دى، و جى اچ بى 

قرار دارد.

اثر استنشاق بوى بنزین 
در کاهش رشد کودکان

غذایــى گفتــه متخصصان، بــه  رژیــم 
و از طرف دیگر رژیم سالم مى تواند عالیم افسردگى را در افراد کاهش دهد 

شود.غذایى ناسالم موجب مى شــود فرد دچار این اختالل روانى 
شدید بوده اند. این افراد به دو متخصصان به بررسى 67 بیمار پرداختند که دچار افسردگى خفیف تا 

دسته تقسیم شدند. گروهى از آنان به جاى عادات غذایى سالم از حمایت هاى اجتماعى برخوردار بوده و گروه دیگر 
رژیم غذایى سرشار از میوه و سبزى را دنبال کردند.

متخصصان مشاهده کردند میزان عالیم افسردگى در شرکت کنندگان گروه دوم کاهش 30 درصدى داشته در 
حالى که این رقم در گروه اول تنها 8 درصد بوده است.

متخصصان استرالیایى همچنین اظهار داشتند: مصرف مقدار زیادى فست فودها با افزایش 60 تا 80 درصدى خطر 
ابتال به افسردگى ارتباط دارد. از طرف دیگر افرادى که رژیم غذایى مدیترانه اى را دنبال مى کنند 40 تا 50 درصد 

کمتر در معرض ابتال به افسردگى قرار دارند.

عالوه بر تأثیر
شــایع ترین عــوارض 

شیدن بنزین 
ىبگذارد و در 
جبران آن حتى 

غذایگفتــه متخصصان،  رژیــم 
کاهشدهد و از طرف دیگراد

شود.
افر این دهاند. د

ارتباط رژیم غذایى با ابتال به افسردگى
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نصــف جهــان  «جواهیــر 

سوکاى» مهاجم ســابق آلبانیایى 
ســپاهان را که به خاطر دارید. وى پس 

از خروج از ســپاهان همیشــه نتایج سپاهان 
را دنبال مى کند و در صفحه اینســتاگرام خود نیز 

زیادى راجع به زردپوشان منتشر مى کند. وى مدتى بود پست هاى 
همه تالش خود را براى بازگشت به سپاهان کرد و با اعالم اینکه به که درفضاى مجازى 

سپاهان همیشه و همه جا تعصب دارد، اظهار داشت که دوست دارد که دوباره به این تیم بازگردد و گلزنى 
کند. سوکاى حتى تماس هایى را نیز براى بازگشت با برخى دست اندرکاران سپاهان داشته  است 

ولى ظاهراً تالش هایش تاکنون بى نتیجه بوده و  در لیست اولیه کرانچار جایى نداشته است.

نصــف جهان «موســى کولى بالى» 
بازیکن اهل مالى فصل گذشته سپاهان 

بخاطر پیشنهاد مالى باالیى که ارائه داده بود 
شانس تداوم حضو ردر این تیم را از دست داد.

هــر چنــد «زالتکوکرانچــار» بــر روى ایــن 
موضــوع تأکیــد داشــت کــه  کولــى بالــى همــه 

کیفیــت هــاى الزم را بــراى ضمانــت خــط دفاعــى 
ســپاهان را در اختیــار ندارد، اما پیشــنهاد نجومــى و سرســام آور این بازیکــن آفریقایى به 
مدیران ســپاهان باعث شــد تا ســرمربى ســپاهان به طور کامل قید او را بزند و حتى دیگر 
به او فکــر هم نکنــد. کرانچار اعتقــاد دارد که با پولى کمتر از رقم پیشــنهادى  موســى،

 مى توانند یک مدافع ششدانگ خارجى را جذب کنند.

ولى ب
باالى ک

 پیشنهاد 

بالى
کولى 

اد باالى 
 پیشنه

نصــف جهان تیــم فوتبال 
ســپاهان اصفهان با تیم لیگ 

یکى بادران تهران دیدارى تدارکاتى 
برگزار مى کند.

 طبق اعالم سپاهانى هاتیم فوتبال سپاهان 
اصفهان روز چهارشــنبه هفته جارى طى دیدارى 

تدارکاتى در اصفهان میزبان تیم بادران تهران مى شود.
 بازیکنان تیم سپاهان پس از این دیدار دوستانه روز پنج شنبه براى انجام تست پزشکى 

به تهران مى روند.
  برپایى اردوى تیم سپاهان در سرعین هنوز قطعى نشده است و احتماًال بازیکنان 

این تیم پس از انجام تست پزشکى به اصفهان باز خواهند گشت.
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یحیی گل محمدي با پذیرفتن هدایت تراکتورســازي 
ریســک بزرگی کــرد. خیلی ها معتقدند شــخصیت و 
خصوصیات اخالقی یحیی با کار در باشگاه پرحاشیه اي 
مثل تراکتورســازي جور در نمی آیــد اما خودش چنین 
تصوري ندارد چون سابقه هدایت پرسپولیس را هم در 
کارنامه اش دارد. با این همه یحیی مشکالت بزرگی در 
تبریز دارد. بزرگ ترین مشکل گل محمدي، محرومیت 
تراکتورسازي از جذب بازیکن است. او تا نیم فصل باید با 
داشته هایش بسازد؛ داشته هایی که بخاطر جدایی چند نفر 
«آب» هم رفته است. باوجود این طرفداران تراکتورسازي 
این بهانه ها را براي ناکامی احتمالی تیمشان نمی پذیرند 
و فقط موفقیت اســت که «تی تی»ها را در نقش حامی 
تیم نگــه مــی دارد وگرنه یحیــی باید 
خودش را براي یک فصل ســخت 
و از آن مهمتر مقابله با فشــار 
خرد کننده طرفداران پرشور 

تراکتورسازي آماده کند.

مدیران باشگاه سپاهان در هفته هاي 
پایانی لیگ شانزدهم رودربایستی 
را با خودشــان کنار گذاشــتند و 
عبدا... ویســی را برکنار کردند. 
انتخاب آنهــا براي ادامــه کار، 

«زالتکو کرانچار» بود که چند سال 
پیش، روزگار خوشی را براي تیم اصفهانی 

رقم زده بود. ســپاهانی ها بعد از یکی دو ســال 
فترت و سقوط دوباره به اصل خودشان برگشتند 
و با جذب چند ستاره براي ســایر مدعیان لیگ 
خط و نشان کشــیدند. حاال آنها باز هم قهرمانی 
می خواهند و اصًال دیگر تحمل نتایج متوســط و 
حضور در میانه هاي جدول را ندارند. هر نتیجه اي 
جز این براي طالیی پوشان نصف جهان، ناکامی 

محسوب می شود. 

امیر قلعه نویی پس از پشــت سر گذاشــتن یک فصل 
پرحادثه در تراکتورسازي و بدون اینکه بتواند به موفقیت 

مورد نظر هواداران این تیم برســد از تبریــز رفت. مقصد او 
اما غیر منتظره بود. ژنرال پرســتاره چند سال پیش فوتبال ایران 

که ســابقه هدایت ســپاهان اصفهان را در کارنامه اش دارد بازهم راهی 
نصف جهان شد اما این بار ذوب آهن بود که او را خواست. اینکه ذوب آهن 
تا چه اندازه خصوصیات تیم هاي مورد نظــر قلعه نویی براي مربیگري را 
دارد، فعًال مشخص نیست اما ذوب در سال هاي اخیر همیشه جزو تیم هاي 
باالنشین جدول بوده است و به لطف همین موفقیت ها، سابقه زیادي هم 
در لیگ قهرمانان آســیا دارد. اینکه مدیران ذوب آهن، قلعه نویی را براي 
حضور در لیگ هفدهم انتخاب کرده اند یک معنی بیشتر ندارد؛ آنها دیگر 
به باالنشینی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا راضی نیستند. چون این 
چیزها را با مربیانی مثل یحیی گل محمدي و حتی مجتبی حســینى هم 
به دست می آوردند کما اینکه ذوب با یحیی دو بار هم جام حذفی را گرفته 
است. خواسته آنها در این فصل، یک رقابت نزدیک براي قهرمانی است؛ 

همین! 

جنگ 2 خارجى و 3 ایرانى 

براى قهرمانى!

جابه جایی مربیان در بین دو فصل فوتبالی، یک اتفاق طبیعی و روتین است. این 
اتفاق در همه جاي دنیا می افتد اما تعدادش منطقی است و نشان از ثبات دارد. 
هشت تیم از بین تیم هایی که سال گذشته در لیگ برتر ایران بودند بعد از پایان 
لیگ شانزدهم مربیانشــان را عوض کردند؛ این یعنی 50 درصد تیم ها که عدد 
نسبتاً بزرگی محسوب می شــود. دو تیمی هم که از لیگ دسته یک به لیگ برتر 
صعود کردند با همان مربیان وارد گود لیگ مســابقات خواهند شد. شاید براي 
اینکه بخواهیم از االن دورنمایی از آنچه در لیگ برتر براي مربیان رخ خواهد داد 
را ببینیم کمی زود باشد اما این موضوع چندان هم مبهم نیست. با یادآوري اینکه 
این مطلب، قصد بررسی وضعیت مربیان و نه تیم هاي مدعی قهرمانی را دارد، 

وارد این بحث می شویم. 

علیرضا منصوریان سال عجیبی را در استقالل ســپري کرد. سرمربی جوان آبی ها 
شروع خوبی در لیگ شانزدهم نداشــت و در نیم فصل تا آستانه برکناري پیش 
رفت اما یک بازي عجیب و غیر منتظره در مقابل سپاهان با یک تیم جوان، 
مدیران استقالل را مجاب کرد به او فرصت بیشتري بدهند. منصوریان 
با استقالل موفق شد الســد قطر را هم در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
شکست بدهند و وارد این تورنمنت شوند اما شکست در اولین مرحله 
حذفی این مسابقات آن هم با نتیجه عجیب 6 بر یک، کار را براي او 
سخت کرد. در هیئت مدیره مشــخصًا اختالفاتی درباره حضور او در 
استقالل وجود داشت اما در نهایت زور موافقان او چربید تا منصوریان 
در لیگ هفدهم هم سرمربی استقالل باشد؛ البته برد دربی برگشت هم در 
ماندگاري او در استقالل تأثیر زیادي داشت. مدیران باشگاه استقالل قبل از 
شروع لیگ هفدهم توانستند اغلب بازیکنان مورد نظر مربی شان را جذب کنند؛ 
البته هنوز کار تمام نشده است اما اگر از این به بعد هم کسی به بازیکنان استقالل اضافه 
نشود، عملکرد مدیران استقالل در این مورد قابل تقدیر است. زیرا منصوریان هم تأیید 
کرده که خواسته هایش در این فصل برآورده شده است اما انتظار از منصوریان در این 
شرایط چیست؟ انتظار از مربی اى که تیمش را سال گذشته نایب قهرمان لیگ کرده چه 
می تواند باشد؟ شکی نیست که حاال مدیران و هواداران استقالل از مربی شان قهرمانی 
می خواهند. زیرا نسبت به سال گذشته تیم پرستاره تري دارند. استقالل مثل پرسپولیس 
در فصل بعدي لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد و این بار صعود از مرحله گروهی 
هواداران را راضی نمی کند. آنها از سرمربی شان توقع بیشتري دارند؛ مثًال حضور در 

بین چهار تیم برتر قاره. 

فقط قهرمانی، 
منصوریان را 
نگه می دارد

برانکو و سوداي 
تکرار قهرمانی

یحیی در منگنه 
تی تی ها

«برانکــو ایوانکوویــچ» در لیگ 
پانزدهم، قهرمانی را در روز آخر از دست 

داد؛ آن هم بخاطر خط دفاع و دروازه بان هاي 
ضعیفش. این مسئله سبب شد در فصل بعد، تیمش 

را در این دو خط تقویت کند. ثمره این کار او، قهرمانی زودهنگام 
در لیگ شــانزدهم بود. برانکو تیمش را در لیگ قهرمانان آسیا 
هم به جمع هشت تیم پایانی برد و حاال انتظارها از او بیشتر شده 
است. زیرا پرسپولیس در فصل نقل وانتقاالت باز هم خوب عمل 
کرد و حاال توقع می رود روند موفقیت هاي این تیم بیشتر ادامه 
پیدا کند اما نقش برانکو در این مسئله چیست؟ بعد از این، تعریف 
«موفقیت در پرسپولیس» براي برانکو چیست؟ بدون شک اولین 
توقع، تکرار قهرمانی در لیگ برتر اســت. هر نتیجه اي جز این 
براي پروفسور، ناکامی تلقی می شود. زیرا او از تیمی که برایش 
بسته اند، راضی است و با گفتن جمله: «پرسپولیس فقط سوارز 

و رونالدو را کــم دارد»، رضایتش را 
نشان داده است. از طرفی پرسپولیس 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
را هم در پیش دارد. با توجه به قرعه نســبتاً مناسبی 
که نصیب پرسپولیس شده و االهلی عربستان حریف این تیم در 
مرحله بعد است، هواداران پرسپولیس توقع دارند تیمشان از این 
مرحله هم عبور کند و به جمع چهار تیم برتر آسیا برسد. آنطور که 
مشخص است مدیران و هواداران پرسپولیس از برانکو رضایت 
دارند و دوســت دارند این مربی کروات، حاالحاالها در تیمشان 
باشد. قرارداد این مربی در پایان لیگ هفدهم تمام می شود و طبق 
شنیده ها قرار است در نیم فصل مذاکرات براي تمدید قرارداد آغاز 
شود؛ البته ناگفته پیداست که نتایج پرسپولیس در نیم فصل اول 
و همچنین عملکرد این تیم در آسیا روي مذاکرات تأثیر زیادي 

خواهد گذاشت. 

آخرین شانس 
قلعه نویی

کرانچار و 
سپاهان؛ 
بازگشت به 
دوران طالیی

نصف جهان  اسطوره باشــگاه پرسپولیس در 
اولین تجربه سرمربیگرى خود باید به جنگ 
تیم محبوبش برود.انتخــاب على کریمى 
به عنوان  ســرمربى تیم نفــت تهران به 
جذابیت هاى لیگ برتر اضافه خواهد کرد. 
به هر حال دیدن جادوگــر روى نیمکت 
مربیگــرى و تقابلش با تیم هــا و مربیان 
دیگر خیلى جذاب است. اما جالب است که 
اولین تجربه رسمى على کریمى در قامت 
سرمربى در مقابل تیم مورد عالقه اش یعنى 

پرسپولیس خواهد بود!
نفت تهران قهرمان آخرین دوره جام حذفى 
شده و پرسپولیس هم فاتح لیگ برتر شانزدهم 
شــده اســت. طبق اعالم قبلى هم قرار است 
مسابقه ســوپرجام بین این دو تیم در تاریخ 30 
تیر یعنى شش روز قبل از آغاز لیگ هفدهم برگزار 
شود. در این مسابقه على کریمى به عنوان سرمربى 
رودرروى پرســپولیس و ســرمربى اش برانکــو 
ایوانکوویچ قرار خواهد گرفت که اتفاقاً رابطه بسیار 
خوبى با هم دارند. باید منتظر بود و دید که در این 
دیدار چه اتفاقاتى رخ خواهد داد و کدامیک از این 
دو مرد محبوب سرخ ها فاتح سوپر جام خواهند شد.

 کریمى به جنگ 
پرسپولیس مى رود

نصف جهان   چهارشنبه هفته گذشــته  هواداران سپاهان به تساوى 
تیم محبوبشان مقابل نساجى مازندران آن هم در دیدارى تدارکاتى 

اعتراض کردند تا نشان دهند که واقعاً هواداران عجیبى هستند.
 سپاهان پس از تساوى برابر امیدهاى خود در اولین دیدار تدارکاتى، 
برابر نساجى مازندران با تساوى بدون گل متوقف شد. امیر قلعه نویى 
سرمربى سابق سپاهان و امروز ذوب آهن از نزدیک تماشاگر این 
دیدار بود. کرانچار، طالیى پوشــان را در ابتدا بــا ترکیب اولیه لى 
اولیویرا، ســیاوش یزدانى، عارف غالمى، حسن جعفرى، حسین 

پاپى، مهرداد محمدى، جالل علیمحمدى، حامد بحیرایى، شاهین 
ثاقبى، رسول نویدکیا و ساسان انصارى به زمین فرستاد اما در نیمه 
دوم تقریباً همه بازیکنانش را در زمین بازى امتحان کرد و شــاید 
یکى از علت هاى تساوى برابر نساجى همین تنوع در چیدمان بوده 
باشد. البته مازنى ها دوشنبه برابر پیکان با دو گل به برترى رسیده 
بودند و انسجامشــان در این بازى قابل پیش بینــى بود. اما آنچه 
غیرقابل پیش بینى بود، اعتراض بعضى از تماشاگران اصفهانى به 
این نتیجه بود که البته خیلى زود با دخالت اکثریت قاطع هواداران 

صداى شان خاموش شد. با توجه به نتایج مثبت کرانچار در بازى هاى 
پایانى لیگ شــانزدهم و البته عملکرد اقتصــادى اصفهانى ها در 

مدیــران و خود بازار نقل و انتقاالت که رضایت 
کرانچار را به دنبال داشته، 

این اعتراض ها نقطه کور 
آماده ســازى سپاهان 
بوده و مشخص نیست 
عده اى معــدود به چه 

چیز و یا احیاناً به چه کسى اعتراض داشته اند این اعتراض ها واقعاً 
باعث تعجب و بهت آور است. آنچه مشخص است، جو مثبت حضور 
کرانچار در اصفهان است و رضایت هوادارانى که سکوهاى نقش 

جهان را در هفته هاى پایانى لیگ شانزدهم پر مى کردند.

 اعتراض هاى
بهت آور

 

لىىىىىىىىى

نصفج
اولین
تیم
ع به
جذ
به
ممرمرب
ددیگ
اولین
سرم
پپرسپو
نفت ت
پ شده و
ا شــده
مسابقه
تیر یعنى ش
شود. در این
رودرروىپ
ایوانکوویچ
خوبى با هم
دیدار چه ات
دو مرد محب

 کری
پرس

اما در نیمه 
د و شــاید 
دمان بوده 
رى رسیده 
ود. اما آنچه

ان صفهانى به ف
ع هواداران 

پایانى لیگ شــانزدهم و البته عملکرد اقتصــادى اصفهانى ها در 
مدیــران و خود بازار نقل و انتقاالت که رضایت 

،،ته، کرانچار را به دنبال داش
این اعتراضها نقطه کور
آماده ســازى سپاهان
بوده و مشخص نیست 
عده اى معــدود به چه 

ک چیز و یا احیاناً به چه
باعث تعجب و بهت آ
کرانچار در اصفهان
جهان را در هفته هاى
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ســرمربى ســپاهان خواهان جذب 
مدافع برزیلى شد. 

 باشــگاه ســپاهان به خواســته «زالتکو 
کرانچار» در آســتانه جــذب مدافــع برزیلى 

قــرار دارد. ســرمربى کــروات ســپاهان در حالى 
خواســتار جذب این مدافع شــده اســت که تیمش 
در فصل نقل وانتقــاالت چهار مدافع لیــگ برترى جذب

 کرد.
حسن جعفرى، ســعید آقایى، عزت ا... پورقاز و سیاوش یزدانى از جمله 
بازیکنانى هستند که تا اینجاى فصل نقل وانتقاالت با سپاهان قرارداد 
بسته اند که در این بین پورقاز و یزدانى در پست دفاع میانى بازى مى کنند. 
مدافع جدید مدنظر کرانچار هم برزیلى است. به نظر مى آید مرد کروات 

قصد دارد کل خط دفاع تیمش را نسبت به فصل قبل تغییر دهد.
با آمدن مدافع برزیلى، ماندن کولى بالى در ســپاهان به طور کل 

منتفى است.

 فصل نقل 
و انتقاالت فوتبال 
ایران در روزهاى حساس 
خود به سر مى برد. اکثریت  قریب به 
اتفاق تیم هاى لیگ برترى اسکلت بندى 
تیم خود را مشخص کرده اند.با این حال تعدادى 
از ستاره ها هستند که مقصد بعدى شان مشخص 

نشده است و خیلى ها منتظر تصمیم آنها هستند.

 1- اشکان دژآگه: فوق ســتاره چند سال قبل 
فوتبال ایران که با آمدنش به تیم ملى خدمات زیادى را 
انجام داد ولى حاال در شرایط خوبى به سر نمى برد. بازیکنى 
که روزى مشتریان زیادى در فوتبال اروپا داشت حاال در آستانه 
چهارمین دهه زندگى اش بازهــم در فصل نقل و انتقاالت 
سرگردان است. اشکان از وولفسبورگ جداشد و براى آمدن به 
پرسپولیس شرط هفت میلیاردى گذاشت تا خیلى زود ماجراى 
سرخپوش شدنش منتفى شود. حاال باید دید انتخاب بعدى او 
چه خواهد بود؟ اشکان مى داند بدون تیم بودن در سال جام 
جهانى حتى ممکن است به قیمت از دست دادن این تورنمنت 

برایش تمام شود.

 2-مجتبى جبارى: زیدان فوتبال آســیا و بازیکن 
محبوب استقاللى ها. فکر نمى کرد با جدایى اش از االهلى 
نتواند به تیم دوران اوجش بازگردد. با اینکه پژمان منتظرى 

تالش فراوانى براى بازگرداندن مجتبى کرده است اما 
باید برگشت او به جمع آبى پوشان را بعید دانست. 

شنیده مى شود شماره 8 حتى به خداحافظى 
هم فکر کرده اســت اما هنوز هیچ چیز 

مشخص نیست.

 3-رامیــن رضاییــان: 
نورچمشــى کى روش و یکى از 
ارکان اصلى تیمى که توانســت به 

جام جهانى 2018 راه پیدا کند هنوز براى 
فصل جدید تیم خود را انتخاب 

نکرده است. پروسه 
غــى  یا

شدن او 
به کل منتفى شد و حاال از بلژیک، آلمان، انگلیس یا 
یک کشور اروپایى دیگر وحتى نفت تهران به عنوان 
مقاصد احتمالى مدافع راست اسبق پرسپولیس یاد 
مى شود. رضاییان با حساسیت فراوان به دنبال این 
است تا بهترین انتخاب را براى فصل آتى داشته باشد.

 4-آندو تیموریان: گالدیاتور سالیان اخیر 
فوتبال ایران که حتى بازوبند تیم ملى را هم براى 
چند صباحى بعد از نکونام به بازو بســت حاال در 

نامناسب ترین شرایط ممکن 
فوتبالى اش قرار دارد. آندو که همیشــه مرد 

پرمشترى 
بــازار نقل و 

انتقاالت بوده حاال 
هیچ آفر دندانگیرى را در 

اطرافش نمى بیند و همین 
مسئله باعث شده تا به خداحافظى 

از فوتبال هم جدى فکر کند.

 5-پیام صادقیان: همانطور که پیش بینى 
مى شد حاشیه ها استعداد نابش را کور 

کردنــد. 
ستاره دو سال 
پیش پرسپولیس که 
خیلى ها روى استر شدنش 
شرط بســته بودند حاال بى مشترى 
است. پیام فصل گذشته با ماشین سازى نمایش 
خوبى داشت اما هنوز نتوانسته براى لیگ هفدهم براى خودش 
تیمى دست و پا کند. اگر او قدر خود را مى دانست االن همه 
16 تیم لیگ آرزوى داشتنش را داشتند و او باید برایشان گربه 

رقصانى مى کرد.

 6-بهنام برزاى: بازیکنى که فصل گذشــته با گل 
حساسش به سپاهان برگه ماندن منصوریان را امضا کرد و 
به برکنارى اش مهر باطلى زد در لیســت فصل جدید آقاى 
سرمربى جایى نداشت. به گفته خودش تا دو سه روز آینده تیم 

جدید خود را انتخاب مى کند.

 7- محمد قاضى: در آستانه عقد قرارداد با پدیده قرار 
دارد. قاضى در دو فصل گذشته نمایش بسیار خوبى در لیگ 

برتر داشته است و فصل گذشــته هم در کورس آقاى گلى 
حضور داشت. به احتمال فراوان قاضى در مشهد به فوتبالش 

ادامه مى دهد مگر اینکه اتفاق خاصى رخ دهد.

 8- وحید طالب لو: دروازه بان اسبق تیم ملى ایران و 
باشگاه استقالل پس از یک نیم فصل پر فراز و نشیب در فوالد 
حاال بدون تیم است. طالب لو که روزى بهترین گلر ایران بود 
حاال تنها پیشنهاد دست به نقد خود را در لیگ یک مى بیند. باید 
دید او حاضر مى شود به لیگ یک برود یا باید مانند فصل قبل 

مدتى را بیرون از گود بنشیند تا پیشنهاد درستى از راه برسد.

 9- حنیف عمران زاده: شــماره 5 دو فصل پیش 
استقاللى ها یا همان بچه غول معروف، پس از یک فصل 
ناموفق در خونه به خونه و صبا در حال حاضر بدون تیم است. 
حنیف گفته دوست دارد در تهران به فوتبالش ادامه دهد اما 

اینکه دقیقاً کجا را عاقالن دانند. شاید نفت، شاید ...

 10-محمد نصرتى:زننــده گل صعود ایران 
به جام جهانى 2006 و کســى که همیشه سعى داشته 
خودش را در ســطح اول نگه دارد مــورد توجه بوناچیچ 

براى ماندن در گســترش 
واقع نشد. کمالوند هم براى تیم 

جدیدش او را نخواســت. شواهد و 
قرائن حاکى از این است که نصرتى 

براى ادامه فوتبال خود باید راهى 
لیگ آزادگان شود مگر اینکه در 
لحظاتى پایانــى اتفاق خاصى رخ 

دهد.

 11-محمدرضا 
خانزاده: بازیکنى که روزى 
پسرخوانده کى روش بود و در 
تمام اردوهاى تیم ملى حضور 

داشت حاال در دو راهى دو تیم 
مشهدى است. هم سیاه جامگان او 

را براى ادامه همکارى در نظر دارد و هم پدیده 
خواهان به خدمت گرفتنش است. حال باید 
دید مدافع اســبق پرسپولیس چه تصمیمى 

خواهد گرفت.

 12- محمدحســین کنعانى 
زادگان: بمب فصل قبل استقالل که نیامده 

خنثى شــد با اینکه همچنان به تیم ملى دعوت 
مى شود و مورد اعتماد کى روش است اما براى لیگ 

هفدهم تیم ندارد. کنعانى زادگان که روزى با کمپانى 
مقایسه مى شــد فقط مى خواهد به یک تیم در لیگ 
جدید بپیوندد تا شانسى براى حضور در جام جهانى 

داشته باشد. 

حمله قطرى ها 
به سامى جابر 

21 روز پس از تیره و تار شــدن روابط کشورهاى 
عربســتان و قطر، درگیرى لفظى شدیدى بین 
رسانه هاى قطرى و ســتاره سابق عربستانى ها 

درگرفت. 
ســامى الجابر را مى تــوان جدیدترین ســوژه 
رسانه هاى قطرى پس از به وجود آمدن اختالف 
بین دو کشور عربستان و قطر دانست، جابر که گویا 
در روزهاى اخیر با حرف و حدیث هاى مختلفى 
از سوى رســانه هاى عربستانى متهم به حمایت 
نکردن از کشور خود شــده بود با اظهارنظرهایى 
ناگهانى که به صورت توئیت بیان شد خود را تبدیل 
آخرین سوژه ورزشى این اختالف کرد، توئیت هاى 
جابر نیز سر و صداى رسانه هاى قطرى را بلند کرد 

و موجبات این درگیرى شدید را به وجود آورد.
 روزنامه الوطن در این باره بــا مدنظر قرار دادن 
اظهارات ســتاره سابق عربســتانى مى نویسد: 
سامى الجابر پس از 21 روز از خواب بیدار شد، او 
پس از مدت ها سکوت در رابطه با اتفاقات پیش 
آمده پس از 21 روز در صفحــه اجتماعى خود به 
اظهارنظر پرداخت. او در صحبت هاى خود به صبر 
عربستانى ها در رابطه با کشــور قطر پرداخت و
مى گوید صبرشان به پایان رسیده است. جابر که 
پس از ایجاد واقعه سکوت کرده بود پس از بیشتر 
شدن انتقادات از خود شــروع به صحبت کرد. او 
تحت فشار شــدید و در حالیکه اسیر انتقادات بود 

این سخنان را به زبان آورد. 
 رســانه هاى قطرى حالى انتقادات خود را بیشتر 
کردند که جابر در آخرین توئیــت خود بیان کرد 
عربستان در 20 ســال اخیر قطر را تحمل کرده 
اســت! الوطن در این باره مى نویسد: جابر وقتى 
این جمله را بیان کرد نشــان داد یک چاپلوس، 
متملق و مزدور اســت، او براى آنکه شهرت خود 
را از دســت ندهد این حرف را زد و ترجیح داد به 
سمت پول بیشتر برود و به همین دلیل قطرى ها 

را زیر سوال برد. 
 این انتقادات و حمالت رسانه هاى قطرى در حالى 

که به ســوى سامى الجابر 
شدت گرفت که وى 

پس از مــدت ها 
سکوت، به دنبال 
انتقاداتــى که از 
او در عربســتان 
شــد، به یکباره 

توئیت هاى فراوانى 
را منتشر کرد. 

وتبال کشور را در سالهاى58 تا 86 تجربه کرده 
ر باالترین سطح مدیریت ف

داریوش مصطفوى که 4 بار حضور د

رد. او به رازگشایى از 
سیون فوتبال اشاره ک

واندنى به برخى ابهامات دوران حضورش در فدرا
در گپ و گفتى خ

ب جهان و خط زدن نام هایى چون على 
ن پاشازاده به تیم منتخ

ت و اعالم کرد فرستاد
ک پرونده تاریخى پرداخ

ی

داداد همه موجه بوده.
دایى،  کریم باقرى، مهدوى کیا، عابدزاده و خ

ى پاشازاده به تیم منتخب جهان باعث دلخورى 
ى مى گوید:  رفتن مهد

مصطفوى درباره این ماجراى تاریخ

ى، خاکپور و کریم باقرى شد و آنها در مالقات با رییس جمهورى 
ل دایى، عابدزاده، مهدوى کیا، استیل

بازیکنانى مث

 على دایى که سخنگوى 
ند. با این حال از هیچ کس حتى

 کشیدن این مساله باعث حذف من از فوتبال شد
با پیش

ن من بوده اند. شما در 20 سال اخیر اگر یک 
یستم. آنها مثل فرزندا

بچه ها پیش رییس جمهورى وقت بود دلگیر ن

 پاشازاده هم دلیل داشت. 
د بگویید اما آوردن نام

 در این باره از من دیدی
اظهارنظر

ق قانون ما تنها در بازى هاى رسمى 
رمینیا بیلفلد گفتند طب

 دایى بود که مدیران آ
ل اینکه گزینه اول من

 «او

ى از او استفاده کرده و 
عالم کردند شما در 20 باز

ن به شما مى دهیم و ا
آن هم 72 ساعت قبل از بازى بازیک

 رسمى و دوستانه ما 15، 
 مى گفتند، چون در بازى هاى

اده ما باشد و البته درست
اجازه بدهید حاال نوبت استف

را از آنها گرفته بودیم. 
16 بار على 

ود و نفراتى مثل مهدوى کیا و استیلى 
جور بود، در حال استراحت ب

ن زمان عابدزاده که پایش مصدوم و رن
  آ

ین، قطر و ژاپن به شدت خسته بودند 
ى رسمى متوالى و بازى با استرالیا، کویت، عربستان، چ

بعد از 17 باز

ود که عدم استفاده از 
 پاشازاده جزو مردانى ب

ه به تیم ملى آمده بود.
ى که پاشازاده تنها 3بازى بود ک

در حال

ه به تیم ملى آمده بود 
 استفاده نشده و حاال ک

وران مربى قبلى ما از او
و ظلم به او بود و در بازى هاى زیاد د

ا

ت ظلمى که به او شده 
م به نوعى به او هدیه اى باب

اپن و استرالیا عالى بازى کرده و ما مى خواستی
برابر ژ

ن ندارد و آنها در حالى 
 کره جنوبى و ژاپن جذاب دهه 90 و دهه اول قر

   آسیا دیگر تیمى مثل
بود بدهیم!

یم و به همین دلیل است که 
ت کرده اند که ما به علت حضور کى روش و ساختار سازى قوى تر شده ا

اف

ه جام جهانى رفته ایم. 
اینقدر راحت ب

زیرآب مرا پیش 
رئیس جمهور زدند! 

2974ووووووووووووووورررررررررررررررررررزززززززززززززززززززززشششششششششششششششششششششووووووووووووووووووووورررررررررررررررررررررزززززززززززززززززززززششششششششششششششششششششش 6تیر  ماه   1396 سال چهاردهمشنبه  10

 فصل نقل 
و انتقاالت فوتبال 
ایران در روزهاى حساس 
خود به سر مى برد. اکثریت  قریب به 
اتفاق تیم هاى لیگ برترى اسکلت بندى 
تیم خود را مشخص کرده اند.با این حال تعدادى 
از ستاره ها هستند که مقصد بعدى شان مشخص

نشده است و خیلى ها منتظر تصمیم آنها هستند.

فاشکان دژآگه: فوقســتاره چندسال قبل  -1
فوتبال ایران که با آمدنش به تیم ملى خدمات زیادى را 
انجام داد ولى حاال در شرایط خوبى به سر نمى برد. بازیکنى 
که روزى مشتریان زیادى در فوتبال اروپا داشت حاال در آستانه 

چهارمین دهه زندگى اش بازهــم درف
سرگردان است. اشکان از وولفسبورگ ج
پرسپولیس شرط هفت میلیاردى گذاشت
سرخپوش شدنش منتفى شود. حاال باید
چه خواهد بود؟ اشکان مى داند بدون ت
جهانى حتى ممکن است به قیمت از دس

برایش تمام شود.

2-مجتبى جبارى: زیدان فوتب
محبوب استقاللى ها. فکر نمى کرد با
نتواند به تیم دوراناوجش بازگردد. با ای
تالش فراوانى براى بازگرداندن مجتب
باید برگشت او به جمع آبى پوشان را بع
8شنیده مى شود شماره 8 حتى به خداح
هم فکر کرده اســت اما هنوز هیچ چ

مشخص نیست.

3-رامیــن رضاییــان: 
نورچمشــى کى روش و یکى از 
ارکان اصلى تیمى که توانســت به 

8جام جهانى 2018 راه پیدا کند هنوز براى 
فصل جدید تیم خود را انتخاب 

نکرده است. پروسه
غــى  یا

پرمشترى 
بــازار نقل و 

وانتقاالت بوده حاال 

  تیـم الزم هـا!

 ف
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فصل نقل و انتقاالت 
جداشد و براى آمدن به 
ت تا خیلى زود ماجراى 
د دید انتخاببعدى او

یم بودن در سال جام 
ت دادن این تورنمنت 

بال آســیا و بازیکن 
جدایىاش از االهلى

نکه پژمان منتظرى 
ى کرده است اما 

عید دانست. 
حافظى 

یز 

هیچ آفر دندانگیرى را در 
اطرافش نمى بیند و همین 

مسئله باعث شده تا به خداحافظى 
از فوتبال هم جدى فکرکند.

همانطور که پی 5-پیام صادقیان:
مى شد حاشیه ها استع

ى

ودروازه بان اسبق تیم ملى ایرانو دد طالبلو:
لپس از یک نیم فصل پر فراز و نشیب در فوالد 
طالبلو که روزى بهترین گلر ایران بود 
ک مى بیند. باید  گ

ست و فصل گذشــته هم در کورس آقاى گلى 
ت. به احتمال فراوان قاضى در مشهد به فوتبالش 

د مگر اینکه اتفاق خاصى رخ دهد.

ایرانو باناسبقتیممل ودروازه ددطالبلو:

 پیش بینى 
تعداد نابش را کور 

ر
خواهان به خدمت گ

دید مدافع اســبق پرسپولیس چه تصمی
خواهد گرفت.

12- محمدحســین کنعانى 
بزادگان: بمب فصل قبل استقالل که نیامده 
خنثى شــد با اینکه همچنانبه تیم ملى دعوت

مى شود و مورد اعتماد کى روش است اما براى لیگ 
هفدهم تیم ندارد. کنعانى زادگان که روزى با کمپانى

مقایسه مى شــد فقط مى خواهد به یک تیم در لیگ
جدید بپیوندد تا شانسى براى حضور در جام جهانى 

داشته باشد. 

ا 4داریوش مصطفوىکه4

تمام اردوهاى تیم ملى حضور 
داشت حاال در دو راهى دو تیم 

مشهدى است. هم سیاه جامگان او
را براى ادامه همکارى در نظر دارد و هم پدیده 
ه خدمت گرفتنش است. حال باید 
سچه تصمیمى

براى ماندن در گســترش 
واقع نشد. کمالوند هم براى تیم 
جدیدش او را نخواســت. شواهد و

قرائن حاکى از این است که نصرتى 
براى ادامه فوتبال خود باید راهى

لیگ آزادگان شود مگر اینکه در 
لحظاتى پایانــى اتفاق خاصى رخ 

دهد.

11-محمدرضا 
بخانزاده: بازیکنىکه روزى 
پسرخوانده کى روش بود و در 

عى 
دفا

د 
عى 

دفا
حد 

ر وا
چار د

ب کر ان
ســرمربىســپاهان خواهانجذب

مدافع برزیلى شد. 

شدن او
به کل منتفى شد و حاال از بلژیک، آلمان، انگلیس یا 
یک کشور اروپایى دیگر وحتى نفت تهران به عنوان 
مقاصد احتمالى مدافع راست اسبق پرسپولیس یاد 
مى شود. رضاییان با حساسیت فراوان به دنبال این 
استتا بهترین انتخاب را براى فصل آتى داشته باشد.

گ-آندو تیموریان: گالدیاتور سالیان اخیر  4
فوتبال ایران که حتى بازوبند تیم ملى را هم براى 
چند صباحى بعد از نکونام به بازو بســت حاال در 

نامناسبترین شرایط ممکن 
فوتبالى اش قرار دارد. آندو که همیشــه مرد 

پویس پیشپر
خیلى ها روى استر شدنش 
شرط بســته بودند حاال بى مشترى

است. پیام فصل گذشته با ماشین سازى نمایش 
خوبى داشت اما هنوز نتوانسته براى لیگ هفدهم براى خودش 
تیمى دست و پا کند. اگر او قدر خود را مى دانست االن همه 
16 تیم لیگ آرزوى داشتنش را داشتند و او باید برایشان گربه 

رقصانى مى کرد.

6-بهنام برزاى: بازیکنى که فصل گذشــته با گل 
حساسش به سپاهان برگه ماندن منصوریان را امضا کرد و 
بهبرکنارى اش مهر باطلى زد در لیســت فصل جدید آقاى 
سرمربى جایى نداشت. به گفته خودش تا دو سه روز آینده تیم 

جدید خود را انتخاب مى کند.

7- محمد قاضى: در آستانه عقد قرارداد با پدیده قرار 
دارد. قاضى در دو فصل گذشته نمایش بسیار خوبى در لیگ

باشگاه است
حاال بدون تیما
حاال تنها پیشنها
دید او حاضرمى

مدتى را بیرون ازگ

9- حنیفع
استقاللى ها یا ه
ناموفق در خونه به
حنیف گفته دوست
اینکه دقیقاً کجا را

10-مح
6به جام جهانى 6
خودش را در ســ

رابر که به ســوى سامى الج
شدت گرفت که وى 

از مــدت ها  پس
سکوت، به دنبال 
انتقاداتــى که از 
او در عربســتان
شــد، به یکباره

توئیت هاى فراوانى 
را منتشر کرد. 

ی 8 وحیدیسپیشپرسپو
باشگاه استقالل

کردنــد. 
سال ستاره دو

شپرسپولیس که  پ

برتر داشته اس
حضور داشت
ادامه مى دهد

8-وحید

ووااااح

ددددرر اااااارر
اااااااچچچچچچچچ رررررکککرررررررر بببب ااااانننن

نصف جهــان امیــر قلعــه نویى 
ســرمربى تیم فوتبــال ذوب آهن در 

دیــدار تدارکاتى اخیــر ســپاهان مقابل 
نساجى مازندران مهمان سپاهانى ها بود و این 

مجموعه فرهنگى- ورزشــى فــردوس از نزدیک دیدار را در 
تماشا کرد.

شنیده هاى خبرنگار نصف جهان حاکى از آن است که موقع خروج ژنرال از مجموعه 
فردوس یکى از هواداران سپاهان خطاب به وى مى گوید که امیرخان چرا به سپاهان 

برنگشــتى و به ذوب آهن رفتى و قلعه نویى هم در پاســخ گفته کسى از ما براى 
حضور در سپاهان دعوت نکرده و دست من نبوده است که بخواهم بیایم یا 

نیایم، ضمن اینکه شما یک مربى خوب و کار بلد مثل کرانچار را 
دارید و با او حتماً موفق مى شوید.

کسى از ما دعوت نکرد!

کسى از ما دعوت نکرد!
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چهل تکه

رئیس پلیس ویژه غرب استان تهران گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
غرب استان تهران با دریافت اخبار و اطالعاتى مبنى بر اینکه فردى به صورت 
گســترده اقدام به تهیه و توزیع  موادمخدر در شهرستان شهریار مى کند، 
رسیدگى به این موضوع را در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر قرار دادند. 
سردار محسن خانچرلى افزود: در این راستا مأموران انتظامى پس از انجام 
اقدامات اطالعاتى گسترده پلیسى متوجه شدند متهم با همدستى یک نفر 
دیگر  مقادیر قابل توجهى موادمخدر را از قاچاقچیان شرق کشور تهیه کرده 
و به خانه خود در شهر اندیشه انتقال داده اند، که بالفاصله مأموران با همکارى 
پلیس مبارزه با مواد مخدر در قالب دو تیم عملیاتى وارد خانه قاچاقچیان شده 
و هر دو نفر را دستگیر کردند. وى تصریح کرد:مأموران در بازرسى از خانه 
قاچاقچیان مقدار 228 کیلو و 818 گرم موادمخدر از نوع تریاك در تعداد 23 

بسته از داخل اتاق خواب متهمان کشف کردند.

فریادهاى بازیگر زن معروف در خیابان فاطمى باعث شد تا پلیس 
عملیات دستگیرى یک مزاحم را در دستور کار قرار دهد.

«رؤیا میرعلمى» بازیگر تلویزیون، ســینما و تئاتر چندى پیش 
مورد حمله یک دزد قرار گرفت. این دزد با یک شیوه عجیب قصد 
زورگیرى داشت.این بازگیر سینما گفت: «با خودروى شخصى ام در 
محدوده فاطمى در حال تردد بودم که در یک لحظه مرد جوانى به 
سمت خودرویم یورش برد و کاغذى را که روى آن نوشته بود "اگر 
جیغ بزنى با کارد مى زنمت"   را به شیشه خودرو چسباند و تالش 

کرد تا با ترساندنم لوازم مرا به  سرقت ببرد.»
وى ادامه داد: «جیغ هاى من این دزد را غافلگیر کرد و در حالى که 
دستپاچه شده بود قصد فرار داشت که توسط پلیس که در همان 

نزدیکى بود دستگیر شد.»

«ایسکاین جانســون» 33 ساله و «میشــل گوستافسون» 23 ساله 
هم اکنون در مکانى با امنیت باال به نام کرسودن در سوئد نگهدارى

مى شوند. گوستافسون به دلیل ریختن خون یک مرد، در بیمارستان 
روانى به سر مى برد. این خون آشام به نامزد سابق خود چاقو زد و سپس 
خون او را نوشید و مرد خون آشــام هم سر همسر خود را با اره بریده و 

سپس خورده است.
جانسون مى گوید: «من عاشق میشل هستم و مى خواهم یک زندگى 
بدون جنایت داشته باشتم.» گوستافسون مى گوید: «ما مى خواهیم با 

یکدیگر زندگى کنیم و سرگرمى هاى خود را دنبال کنیم.»
ازدواج این دو تقریبًا محال است. این دو قاتل با خوددارى از رفتن به 
زندان، با اقامت در یک بیمارستان روانپزشکى موافقت کرده اند. گفتنى 

است، این دو محکوم به حبس ابد هستند.

راز قاچاقچیان
 در اتاق خواب خانه 

غافلگیرى دزد 
با جیغ هاى خانم بازیگر

عروس و داماد 
هر دو خون آشام هستند 030201

ساعت 22و20دقیقه شامگاه جمعه نوزدهم خردادماه امسال 
نیروهاى گشتى بسیجى در حوالى افســریه به خودروى 
شاسى بلند خارجى که چهار مرد جوان سرنشین آن بودند، 
مشکوك شدند و دستور ایست دادند. نیروهاى بسیجى در 
بررسى خودرو متوجه آثار ضرب و جرح یکى از سرنشینان 
خودرو شدند که در بین دو سرنشین عقب سکوت کرده بود. 
همچنین بسیجیان در بازرسى از خودرو دو دستگاه بى سیم 
تقلبى کشف کردند که حکایت از آن داشت سرنشینان خودرو 
در پوشش مأمور  پلیس مرد مجروح را ربوده و قصد دارند به 
مکان دیگرى منتقل کنند. نیروهاى بسیجى در تحقیقات 
بعدى از مرد زخمى دریافتند وى ساعتى قبل از سوى سه مرد 
دیگر ربوده شده است. بدین ترتیب چهار سرنشین خودرو 
به دســتور قاضى منافى آذر، بازپرس شعبه سوم دادسراى 
امور جنایى تهران بازداشت شدند و براى تحقیقات تحویل 

مأموران پلیس دادند.
مأموران در نخستین گام از شــاکى تحقیق کردند. وى در 
شرح ماجرا گفت: «من اهل روستایى در غرب ایران هستم، 
اما در تهران کار مى کنم. فروردین سال 95 بود که اشتباهى 
شارژى براى شماره همراه فرد دیگرى فرستادم. بالفاصله 
با شماره مورد نظر تماس گرفتم که متوجه شدم شماره تلفن 

همراهى که اشــتباهى براى آن شارژ فرستاده ام متعلق به 
دختر جوانى به نام "غزل" است که اهل روستایى در نزدیکى 
روستاى ماســت. همین موضوع باعث آشنایى ما شد و ما 
مدتى با هم تلفنى ارتباط داشتیم تا اینکه به هم عالقه پیدا 
کردیم و با هم قرار مالقات گذاشتیم. وقتى او را دیدم شرایط 
زندگى ام را شــرح دادم و از او خواستگارى کردم. غزل هم 
گفت به تازگى در یکى از دانشگاه هاى تهران قبول شده و 
دانشجو است و قصد دارد براى ادامه تحصیل به تهران بیاید. 
از آنجایى که روستاهاى ما نزدیک به هم بود خیلى زود به 
تفاهم رسیدیم و قرار بود به زودى به خواستگارى اش بروم.»
وى ادامه داد: «چند ماهى گذشــت و غــزل هم به تهران 
آمد و در خوابگاهى ســکونت کرد. ما تلفنى با هم ارتباط 
داشتیم و گاهى هم داخل خیابان و پارك یکدیگر را مالقات 
مى کردیم. در این مدت مــن حدود دو میلیون تومان براى 
دانشگاه غزل به او کمک کردم تا اینکه به او گفتم قصد دارم، 
خانواده ام را به خواستگارى اش بفرستم. پس از این او بهانه 
آورد تا اینکه با من درگیر شد و گفت قصد ندارد با من ازدواج 
کند. وقتى تحقیق کردم، فهمیدم او با مرد جوان دیگرى قرار 
ازدواج دارد و در این مدت مرا فریب داده و فقط پولم را گرفته 
است. به شهرستان رفتم و از او به اتهام کالهبردارى شکایت 

کردم. وقتى برگه احضاریه از دادگاه براى غزل رفت خیلى 
ناراحت شد و تلفنى از من خواست شکایتم را پس بگیرم اما 
من به او گفتم در صورتى رضایت مى دهم که پولم را پس 
بدهد. مدتى گذشت و من پیگیر شکایتم بودم تا اینکه چند 
روز قبل دخترى به تلگرام من پیامک عاشقانه اى فرستاد. 
ابتدا توجه اى به پیامک نکردم اما  دختر جوان عکس هایش 
را فرستاد و گفت عکس پروفایل من را دیده و از من خوشش 
آمده است. او خیلى اصرار کرد تا مرا ببیند. وقتى با اصرار او 
روبه رو شدم وسوسه شدم تا او را ببینم تا اینکه روز حادثه با هم 
در نزدیکى متروى طرشت قرار مالقات گذاشتیم. در محل 
قرار دختر جوان تلفنى به من گفت که  در یکى از خیابان هاى 
اطراف داخل خودروى شاسى بلند منتظر من است. وقتى به 
خودرو نزدیک شدم دختر جوان داخل خودرو به من دست 
تکان داد که دیدم مردى با بى سیم در حال حرف زدن است و 
همه اش نام سرهنگى را تکرار مى کند. خیلى ترسیدم و فرار 
کردم که ســه مرد از داخل خودرو پیاده شدند  و مرا تعقیب 
کردند. در نهایت آنها مرا داخل کوچه بن بستى گرفتند و به 
شدت کتک زدند، به طورى که سرم شکست و لباس هایم 
خونى شد و بعد هم مرا به داخل خودروى شاسى بلند بردند.

همان لحظه بود که فهمیدم دختر جوان از طرف غزل اجیر 

شده است تا مرا به محل قرار بکشاند و دوستانش مرا بربایند. 
مردان خشن از من خواستند تا شکایتم را پس بگیرم و در 
حال انتقال به مکان نامعلومى بودیم که نیروهاى بسیجى به 

ما مشکوك شدند و آنها را بازداشت کردند.» 
یکى از متهمان در بازجویى با انکار آدم ربایى گفت: «من ناشر 
بزرگى هستم و اصًال تا االن حتى به کالنترى هم نرفته ام. 
چند روز قبل نامزد غزل که از دوستان ماست به من گفت که 
خواستگار قبلى غزل از او شکایت کرده است و قصد دارد در 
روستا به آبروى او لطمه بزند، به همین دلیل از ما خواست تا 
شاکى را به خانه مان ببریم و درباره پس گرفتن شکایتش با 
هم حرف بزنیم. روز حادثه غزل از طریق یکى از دوستانش، 
شاکى را به محل قرار کشاند. او وقتى ما را دید فرار کرد که 
دوستانم او را گرفتند، اما ما به زور او را داخل خودرو نبردیم و 
او با میل خودش سوار خودرو شد تا با هم به خانه مان برویم و 

درباره شکایتش حرف بزنیم.»
وى درباره بى سیم هم گفت: «بى سیم ها متعلق به استخر 
یکى از دوستان من است که براى تعمیرات به من داده بود و 
من قصد سوء استفاده نداشتم و صرفاً براى انجام تعمیرات در 

داخل خودروى من بود.» 
دو متهم دیگر هم در بازجویى ها حرف هاى همدست خود 

را تأیید کردند. 
 متهمان به دستور قاضى منافى آذر براى تحقیقات بیشتر در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفتند. 

با تالش مأمــوران پلیــس اطالعات کرمانشــاه دو جاعل چــک پول هــاى تقلبى در این شهرســتان
 دستگیر شد.

مبنــى  مردمــى  گــزارش  دریافــت  پــى  در  گفــت:  کرمانشــاه  اســتان  پلیــس  رئیــس 
بر حضور دو جوان مشکوك در 
محله مسکن شهر کرمانشاه، 
بررســى موضوع در دســتور 
کار پلیــس اطالعــات قرار 

گرفت.
ســردار منوچهر امان اللهى، 
اظهار داشت: با انجام اقدامات 
ویژه پلیســى و کنترل محله 
مأموران موفق به شناســایى 
آنها در داخل یک پراید شدند.

این مقام انتظامى با اشــاره به 
دستگیرى راننده و سرنشین 

خودرو، تصریح کرد: در بازرسى از خودرو تعداد 425 قطعه چک پول 500 هزار ریالى کشف شد.
سردار امان اللهى در ادامه افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه 212 میلیون و 500 هزار ریال چک 

پول جعلى به مرجع قضائى معرفى شدند.
این مقــام انتظامى بیان کــرد: از همشــهریان انتظــار داریم که در هنــگام رد و بدل کــردن چک پول
دقــت و احتیــاط را مبناى کار خــود قرار دهند تــا دچار فریــب کالهبرداران نشــوند، چرا کــه همواره

متخلفانى هستند که سعى در کالهبردارى از مردم دارند.

با دستور دادستان مینودشت، «شیدا» دختر بچه اى که پدر و مادر معتادش 
او را از خانه بیرون کرده بودند، به بهزیستى تحویل داده شد.

هفته گذشته فیلمى در فضاى مجازى دست به دست مى چرخید که روایتگر 
زندگى دختربچه اى به نام «شیدا» در مینودشت بود که پدر و مادر معتادش 

او را از خانه بیرون کرده بودند و حتى شب ها هم در خیابان مى خوابید.
پس از انتشــار این فیلم، دادستان مینودشت دســتور پیگیرى موضوع و 

شناسایى این دختر خردسال را صادر کرد.
خسروى دادستان مینودشت با اشاره به اینکه به نیروى انتظامى دستورات 
الزم در رابطه با شناسایى این فرد داده شد، تصریح کرد: پس از گشتزنى 

مأموران نیروى انتظامى در سطح شهر، این فرد شناسایى شد.
دادستان مینودشــت با بیان اینکه این خانواده به تازگى وارد مینودشت 
شده بودند، گفت: دختر این خانواده جهت ساماندهى به بهزیستى تحویل 

داده شد.

 زنى که مادرشوهر خود را از ترس افشاى ارتباط 
پنهانى با همدستى مردى غریبه به قتل رسانده و 
جسدش را در چاه انداخته بود، به زودى در دادگاه 

محاکمه مى شود.
اســفند 89، مــردى بــا مراجعه بــه یکى از 
کالنترى هاى پایتخت از ناپدید شــدن ناگهانى 

مادرش خبــر داد و گفت: «محل ســکونت ما 
در آبیک قزوین اســت. مادرم چنــد روز پیش 
براى دیدن آشنایانمان به تهران آمد اما به طور 

ناگهانى ارتباطش با ما قطع شد.»
با ثبت این شــکایت، تحقیقــات کارآگاهان از 
خانواده شــاکى آغاز و در همان ابتدا مشخص 

شد یکى از عروس هاى خانواده به نام «ناهید» 
با مادرشــوهرش اختالفات شــخصى دارد. با 
کســب این ســرنخ، ناهید به کالنترى احضار 
شــد و در بازجویى ها پرده از سرنوشت هولناك 
مادرشوهرش برداشت. او گفت: «از مدتى قبل با 
مردى به نام "سامان" آشنا شده بودم. ارتباط ما 
در حد رفت و آمد عادى بود اما یک روز که با هم 
قرار داشتیم، مادرشوهرم ماجرا را فهمید. ترسیدم 
همه چیز را به همســرم بگوید بــراى همین با 
همدستى سامان، او را به بهانه مهمانى به تهران 
کشاندیم و پس از کشتنش، جسد او را در چاهى 

اطراف تهران انداختیم.»
پس از اعتراف ناهید، سامان نیز در مخفیگاهش 
شناسایى و دستگیر شد. او محل اختفاى جسد را 
به مأموران نشان داد اما جسد به حدى متالشى 
شده بود که تحقیقات ابتدایى پزشکى قانونى در 
کشــف علت اصلى مرگ ناکام ماند. سرانجام 
پس از مدتى جزئیات پرونده تکمیل شد و براى 
رسیدگى در اختیار دادگاه کیفرى استان تهران 
قرار گرفت. جلسه دادگاه در آینده نزدیک برگزار 

مى شود.

نقشه «غزل» براى خواستگار سابق
در ایستگاه طرشت  

وقتى به خودرو 
نزدیک شدم دختر 
جوان داخل خودرو 
به من دست تکان 

داد که دیدم مردى 
با بى سیم در حال 
حرف زدن است و 

همه اش نام سرهنگى 
را تکرار مى کند. خیلى 
ترسیدم و فرار کردم 
که سه مرد از داخل 

خودرو پیاده شدند و 
مرا تعقیب کردند

شامگاه شنبه سوم تیر امسال پسر 19 ســاله اى به نام «مسعود»که تبعه افغانســتان بود در حالى که اشک 
مى ریخت وارد کالنترى 145 ونک تهران شد و با رفتن به سمت افسر نگهبان مدعى شد قاتل است و دچار 

عذاب وجدان شده و مى خواهد تسلیم شود.
پسر جوان وقتى مقابل افسر نگهبان نشست، 
گفت: «سال گذشته مى خواستم غیرقانونى به 
ایران بیایم که با یکى از همراهانم در کوهستان 
سراوان سیستان و بلوچستان درگیر شدم که 
همین دعوا باعث شــد او به داخل دره سقوط 

کند و جانش را از دست بدهد.»
پس از ثبت این اظهارات تحقیقات براى بررسى 
صحت آن آغاز شــد که مأموران دریافتند او 
درست گفته و مرداد سال گذشته جسد مقتول 
در عمق دره اى در شهرستان سراوان کشف شده بود. با مشخص شــدن این موضوع، پسر 19 ساله به اتهام 

قتل عمد بازداشت شد.
موضوع بازداشت متهم به قاضى مرادى، کشیک قتل دادسراى جنایى تهران گزارش شد و با هماهنگى قضائى، 

متهم پرونده در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهى تهران قرار گرفت. 
مسعود به بازپرس محسن مدیرروستا گفت: «من در افغانستان کشاورزى مى کردم. اما شرایط زندگى ام بد شد و 
تصمیم گرفتم با کمک قاچاقچیان انسان به ایران بیایم و کارى پیدا کنم تا شاید شرایطم بهتر شود. یک میلیون 
و 500 هزار تومان به باند قاچاقچیان انسان دادم. قراربود آنها ابتدا ما را به شیراز و بعد به تهران منتقل کنند.» 

وى افزود: «اوایل مرداد سال گذشته، من همراه یک گروه 200 نفره از هموطنانم از افغانستان به سمت ایران 
راه افتادیم. دومین روز بود که به کوهستان هاى سراوان رســیدیم. خیلى پیاده راه رفته و خسته بودیم. من و 
پسر جوان دیگرى جزو آخرین نفرات گروه بودیم. او در حال خوردن آب بود. هرچه گفتم تشنه ام و کمى آب به 
من بده توجهى نکرد. تشنگى خیلى به من فشار آورده بود که همین باعث درگیرى میان ما شد. او را هل دادم 
و به داخل دره سقوط کرد. وارد ایران که شدیم، من عذاب وجدان داشتم و بیشتر از یک روز نتوانستم بمانم و 
دوباره به کشورم بازگشتم. در این 11 ماه زندگى ام جهنم شده بود. یک هفته پیش که به ایران آمدم. چند روزى 
در بوستان هاى تهران سرگردان بودم تا اینکه تصمیم گرفتم به کالنترى بروم و راز جنایتى را که 11 ماه آن را 

پنهان کرده بودم، فاش کنم تا از این عذاب وجدان راحت شوم.»

یکى از هشت زخمى تیراندازى مرگبار در روز عید فطر،  در بیمارستان تسلیم مرگ شد.
روز دوشنبه هفته جارى و همزمان با مراسم دید و بازدید به مناسبت عید فطر در دهستان المى از توابع شهر 
اهواز یک درگیرى رخ داد که منجر به کشته 
شدن سه نفر و مجروحیت هشت نفر از اقوام 

یک طایفه شد.
عامل ایــن تیراندازى مرگبار پس از کشــته 
شــدن ســه نفر و مجروح کردن نزدیک به 
هشــت نفر از اقوام خود متوارى شــده بود
 که در کمتر از هشت ســاعت از وقوع حادثه 
توســط مأموران نیروى انتظامــى در اهواز 

دستگیر شد.
هشــت تن از مجروحان در بیمارستان تحت 

نظر پزشکان قرار داشتند که یکى از آنها نیز در بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
بنا به این گزارش، متهم براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهى اهواز قرار گرفته است.

عذاب وجدان قاتل 19 ساله 

کشته هاى دید و بازدید عید فطر 
در اهواز به 4 نفر رسید

قتل مادرشوهر
 از ترس افشاى ارتباط پنهانى

جاعالن پول هاى تقلبى در دام پلیسپایان  خیابان خوابى «شیدا» در مینودشت 
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در این نوشتار به معرفى دو ترفند مخفى و جالب اندروید در 
حوزه مکانیابى گوشى مى پردازیم. چگونه از نقشه گوگل در 
حالت آفالین استفاده کنیم؟ چگونه موقعیت مکانى گوشى 

خود را جعل کنیم؟ 

ترفند اول: ذخیره نقشه گوگل براى استفاده 
در حالت آفالین

اپلیکیشــن گوگل مــپ که به طــور پیش فــرض در 
سیســتم عامل اندروید نصب اســت، یکــى از بهترین 
مراجع موجود به منظور یافتن نشــانى مکان ها و مناطق 
مختلف محسوب مى شــود. همانطور که مى دانید براى 
استفاده از این اپلیکیشــن نیازمند وجود اینترنت هستیم. 
اما آیا مى دانســتید برنامــه گوگل مپ امــکان ذخیره 
نقشه  مناطق مختلف به منظور اســتفاده آفالین را ارائه

 مى کند؟ به این صــورت مى توانید در آینــده بدون نیاز 
به اتصال به اینترنــت و به صورت آفالیــن به جزئیات 
نقشه مناطق مد نظرتان دسترســى پیدا کنید. براى این

 کار کافى اســت ابتدا دســتگاه اندرویدى را به اینترنت 
متصــل کنیــد و از طریــق اپلیکیشــن گــوگل مپ 
 Ok Maps نقشــه منطقه مد نظرتان را بیابید. عبارت
را در فیلد جستجوى اپلیکیشــن تایپ و آیکون جستجو 
را لمس کنید. یک پنجره چهارگوش نمایان مى شــود. 
محــدوده مورد نیــاز خود را بــا زوم بــه درون و بیرون 
مشــخص کنید. گزینــه Download را لمس کنید 

تا نقشه منطقه دانلود شــود و در آینده به صورت آفالین 
قادر به مشــاهده آن باشید. براى مشــاهده نقشه هاى 
آفالین در گوگل مپ کافى اســت پــس از اجراى این 
اپلیکیشــن در حالت آفالین از منوى اصلى برنامه گزینه 
Offline areas را انتخاب کنید. الزم به اشــاره است 
امکان دانلود جزئیات نقشه برخى مناطق از طریق گوگل 

مپ وجودندارد.
ترفند دوم: ایجاد موقعیت مکانى جعلى یا 

غیرواقعى
اگر بنا به هر دلیل تمایل دارید موقعیت مکانى گوشى یا 
تبلت خود را به صورت غیرواقعى نمایش دهید یا اصطالحًا 
جعل کنید، اندروید این عمل را میســر مى کند! به منظور 
ایجاد موقعیت مکانى جعلى در دستگاه اندرویدى خود باید 
وارد منوى Developer Options شوید. این منو 
در حالت پیش فرض نمایش داده نمى شود و باید با ترفند 
خاصى آن را نمایان سازید. براى نمایان ساختن این گزینه 

مراحل زیر را طى کنید:
- به بخش Settings گوشــى یا تبلت اندرویدى خود 

مراجعه کنید.
- گزینه About Phone را لمس کنید.

- گزینه Built Number را در فهرست بیابید و شش 
بار پیاپى آن را لمس کنید تا عبارتى به صورت پاپ آپ روى 

صفحه نمایش ضمیمه شود.
به این صورت گزینــه Developer Options به 

منوى Settings دستگاه اندرویدیتان اضافه مى شود. 
این گزینه درســت در بــاالى About Phone قرار 
مى گیــرد. وارد Developer Options شــوید و 
گزینــه Allow Mock Locations را فعــال 
کنید. با فعال ســازى این گزینه ایجــاد موقعیت مکانى 
جعلى یا غیرواقعى در دستگاه اندرویدى امکانپذیر خواهد 

شد.
حال نوبت به نصب اپلیکیشنى مى رسد که پروسه جعل 
موقعیت مکانى گوشى اندرویدى را پیاده سازى کند. یکى 
 Fake GPS از بهترین این دسته اپلیکیشن ها، برنامه
نام دارد. این برنامه را دانلود و نصب کنید. سپس نوبت به 
فعال کردن قابلیت GPS دستگاه مى رسد. براى این کار 

مراحل زیر را طى کنید:
- به منوى Settings مراجعه کنید.

- گزینه Location را انتخاب کنید.
- قابلیــت Location یــا GPS تبلت یا گوشــى 

هوشمندتان را فعال کنید. 
در مرحله  نهایى اپلیکیشــن Fake GPS را اجرا کنید. 
مکان جعلى مد نظرتان را مشــخص و گزینه Start را 
لمس کنید. به همین ســادگى موقعیت مکانى گوشى یا 
تبلت اندرویدى شما جعل مى شــود. مى توانید موقعیت 
مکانى جعلى خود را از طریق برنامه هایى همچون تلگرام 
با سایر دوستانتان به اشتراك بگذارید و آن ها را شگفت زده 

کنید.

با قابلیت هاى پنهان
 گوشى اندرویدتان آشنا شوید

WiFi Mouse Pro اپلیکیشــنى جالب 
و کاربــردى از اســتودیوى Necta براى 
دســتگاه هاى اندرویدى اســت کــه با آن
 مى توانید دســتگاهتان را به موس و کیبورد

 بى ســیم براى کنترل و مدیریــت کامپیوتر 
تبدیل کنید! 

شاید شما نیز دوست داشته باشید برروى مبل 
لم دهید و یک صفحه کلید و موس بى ســیم 
را براى کنترل از راه دور PC داشــته باشید؛ 
 WiFi Mouse Pro برنامه کاربــردى

بهترین گزینه براى شماست! 
این برنامــه بــراى متصل کردن دســتگاه 
به کامپیوتــر نیاز بــه یک شــبکه اینترنت 
واى فــاى مــى باشــد و داراى دو برنامــه 
نصبى یکى براى گوشــى و دیگــرى براى 
وینــدوز اســت؛ شــما برنامــه مخصوص 
گوشــى را بــرروى گوشــى و کالینــت 
مخصوص وینــدوز را بــرروى کامپیوترتان 
نصب مى کنید و با یک اتصال ساده گوشیتان 
را به یک موس و کیبــورد مجازى تبدیل مى 

کنید. 
برنامه داراى محیط کاربرى بســیار ساده اى 
است و برروى همه دستگاه هاى اندرویدى با 
اندروید +4,0,3 نصب و اجرا خواهد شد! ناگفته 
نماند که برنامه فوق هم اکنون در پلى استور با 

قیمت 3/99  دالر به فروش مى رود.

محققان قصد دارند از یک برنامه هوش مصنوعى 
براى تحلیل عکس هاى ارسالى میلیون ها کاربر 
اینستاگرام استفاده کنند و از این طریق الگوهاى 
فرهنگى مردم جهان در زمینه پوشش را بشناسند.

برنامه یاد شده با بررســى عکس هاى یاد شده و 
اطالعات مربوط به موقعیت مکانى ارســال آنها 
بررسى مذکور را انجام مى دهد. عکس هاى یاد شده 
بالغ بر صد میلیون مورد بوده و طى سال هاى 2013 
تا 2016 در نزدیک به 44 شهر در نقاط مختلف دنیا 

گرفته شده اند.
سه محقق از دانشگاه کورنلى مى گویند با بررسى 
عکس هاى یاد شده مى توان از تحوالت مربوط به 
روندهاى فرهنگى و پوشش و مد در جهان مطلع 
شد و تأثیر محل زندگى افراد در این زمینه را درك 

کرد. فناورى تشــخیص چهــره نرم افزار هوش 
مصنوعى پس از جمع آورى کل عکس ها، تصاویر 
نامربوطى که افراد در آنها حضور ندارند را به طور 
خودکار حذف کرده و ســپس عکس هایى که در 
آنها نیم تنه باالیى انسان ها قابل مشاهده است را 

انتخاب مى کند.
در مجموع 15 میلیون عکس توســط این گروه 
انتخاب شــده که نرم افزار هــوش مصنوعى با 
شناسایى نوع البسه موجود در آنها و همینطور رنگ، 
ابعاد، جنس و... براى دسته بندیشان اقدام مى کند. 
بعد از برچســب زدن  روى عکس هــا، داده هاى 
جمع آورى شــده به برنامه دیگرى داده مى شود 
تا الگوهاى پوشــش بر مبناى زمــان و موقعیت 

جغرافیایى در هر نقطه از جهان شناسایى شوند.

شــرکت لنوو به طور رســمى از جدیدترین کامپیوتر 
رومیزى و شــخصى (PC) خود با نــام اختصاصى 
 ThinkStation) «تینک استیشن پى 320 تاینى»
Tiny P320) رونمایى کرد. این کامپیوتر رومیزى 
قدرتمند وزنى برابر با مک بوك ایر اپل دارد که بسیار 

جالب توجه به نظر مى رسد. 
لنوو قطعًا یکــى از شناخته شــده ترین و موفق ترین 
برندهاى تولید کننده لپ تــاپ و قطعات کامپیوترى 

محسوب مى شود.
 این شــرکت هر ســال محصوالت متنوعى را روانه 
بازار مى کند و لپ تاپ هایش در بازار داخلى کشور ما 

طرفداران زیادى دارد. 
 Intel Core i7 کامپیوتر نام برده شده از پردازنده
 Quadro P600 بهره مى برد و پردازنده گرافیکى
انویدیا را هم به همراه دارد. بنابراین مشــخص است 
که این کامپیوتر یک محصــول قدرتمند بوده و توان 
اجراى نرم افزار و بازى هاى نســبتًا سنگین را خواهد 
داشت. با وجود این تفاسیر کیس دستگاه فقط 1,13 
کیلوگرم وزن دارد که با وزن مک بوك ایر اپل برابرى 
مى کند. این موضوع به آن معناست که شما به راحتى 
مى توانید کیس این کامپیوتر را در کیف خود قرار داده 

و با خود حمل کنید.

البته بدیهى است که نباید انتظار داشته باشید که این 
کامپیوتر سبک از نظر قدرت پردازش گرافیکى توانى 
مســاوى با توان گیمینگ کامپیوترهــاى مجهز به 
 1080 NVIDIA GeForce GTX  پردازنده
را داشته باشــد. رم کامپیوتر تینک استیشن  پى 320 
تاینى لنوو از نوع DDR4-2400 بوده و ظرفیت 32 

گیگابایتى دارد.
 دستگاه از فضاى ذخیره ســازى اطالعات 2 ترابایتى 
هم بهره  مى برد و یک جفت اسالت SSD 2.M را 

هم ارائه مى کند.
کیــس کامپیوتر مــورد نظــر ابعــاد 3,5 در 18 در 
18 ســانتیمترى را ارائه مى کند، بنابراین شما براى 
جاى دادن آن در کیف خود با مشــکل خاصى مواجه 
نمى شوید. این کامپیوتر به پورت هاى اتصال متنوعى 
هم مجهز اســت که از دیگر نقاط قــوت طراحى آن 
 USB محسوب مى شوند. کیس دستگاه شش پورت

3,0 را به همراه دارد. 
یک پورت اترنت، دو پورت دیسپلى و چهار پورت مینى 
دیسپلى هم براى این محصول در نظر گفته شده ا ند. 
شرکت لنوو اشاره داشته که کامپیوتر رومیزى مورد نظر 
با قیمت 800 دالر روانه بازار مى شود و عالقه  مندان به 

آن از هم اکنون قادر به خرید دستگاه هستند.

گوگل به تازه گى جســتجوگر مشــاغل تازه اى را راه 
اندازى کرده که یافتن شغل را با استفاده از فناورى هوش 

مصنوعى تسهیل مى کند.
این جســتجوگر که فعًال در آمریکا فعال است به افراد 
کمک مى کند براى یافتن شغل دلخواه خود از اطالعات 
پایگاه هاى داده و شــبکه هاى اجتماعى مشــهورى 
 LinkedIn، Monster، WayUp، ماننــد
DirectEmployers, CareerBuilder و  

Facebook به خوبى استفاده کنند.
گوگل مى گوید جویندگان شغل از این طریق راحت تر 

مى توانند دریابند چه فرصت هاى شغلى در دسترس است 
و دیگر نیازى به مراجعه به سایت هاى مختلف نخواهند 
داشت. همچنین جســتجو در این سایت دقیقًا به یافتن 

فرصت هاى شغلى مورد نظر فرد منجر مى شود.
کاربران براى ســهولت کار مى تواننــد عباراتى مانند
شغل هاى نزدیک من، مشاغل مکتوب و... را جستجو 
کنند و براى دقیــق تر کردن نتایج یافته شــده از کلید

واژه هاى دیگرى مانند مشــاغل تمام وقت و پاره وقت 
هم استفاده کنند. فیلتر کردن مشاغل بر مبناى صنعت، 

محل، زمان ارسال درخواست و ... نیز ممکن است.

یک شــرکت انگلیســى ابزار جدیدى ارائه داده که در 
طول روز روى قفسه ســینه فرد کار گذاشته مى شود و 
اســترس وى را کاهش مى دهد.این سیستم که توسط 
شرکت BioSelf Technology ارائه شده، از حسگرهاى 
یکپارچه شــده براى نظارت بر داده هاى زیستى کاربر 
مانند ضربان قلب، تنفس و دماى بدن استفاده مى کند. 
خوانش هاى این سیستم به صورت بى سیم به تلفن همراه 
فرد ارسال مى شود و یک برنامه  نرم افزارى ویژه آنها را در 

زمان واقعى تحلیل مى کند.
زمانى که ابزار Sensate  تشــخیص مى دهد کاربر در 

حال استرس گرفتن است، برنامه نرم افزارى متصل به 
این فناورى، به آن دستور لرزش مى دهد تا امواج صوتى با 
فرکانس پایین ایجاد شوند. گرچه این امواج را نمى توان 
شنید، لرزش ها در داخل قفسه سینه حرکت مى کنند و در 
آن جا با تحریک کردن عصب vagus  استرس را کاهش 
مى دهند.همزمان، برنامه نرم افزارى گوشى کاربر انوع 
خاص موسیقى و اصوات طبیعى را در داخل هدست هاى 
وى مى نوازد و گفته مى شــود این نوع موســیقى ها اثر 
آرامش بخش ایجاد مى کنند. بهاى فناورى جدید 254 

دالر اعالم شده است.

اپلیکیشن عالى
 تبدیل اندروید 

به موس و کیبورد!

جدیدترین کامپیوتر رومیزى لنوو رونمایى شد 

عکس هاى اینستاگرام 
رمز و رازهاى مد و پوشش را لو مى دهد

ارائه سامانه فناورانه جدید براى کاهش استرسجستجوى راحت تر شغل با موتور جستجوى گوگل

نوکیا مجموعه اى از گجت هاى هوشمند جدیدى را 
معرفى کرد که جالب ترین آنها دو ساعت هوشمند و 
یک اسمارت بند محسوب مى شوند. نوکیا براى این 
محصوالت قیمت نسبتاً مقرون به صرفه اى هم در 

نظر گرفته که این موضوع از نقاط قوت آنهاست. 
نوکیا با همکارى شرکت HMD بازگشت خوبى به 
صنعت موبایل داشت و توانست با معرفى و عرضه 
چند گوشى اندرویدى جایگاه ویژه اى را براى خود 
ایجاد کند. با این حال هنــوز نوکیا براى رقابت با 
شرکت هایى نظیر سامسونگ، اپل و حتى هوآوى راه 
طوالنى در پیش دارد و فعالً فقط نان نام برند خود را 
مى خورد! حال نوکیا یک قدم رو به جلوى دیگر براى 
رقابت با سایر شرکت هاى فعال در صنعت موبایل و 

گجت هاى هوشمند برداشته است.
نوکیا این بار مجموعه اى از گجت هاى هوشــمند 
متنوعى را معرفى کرده که در بین آنها دو ساعت 
هوشمند و یک دستبند هوشــمند بیش از سایر 

محصوالت موجود خودنمایى مى کنند. دو ساعت 
هوشمند نوکیا در اصل یک ســبک طراحى را در 
بر مى گیرند و شــامل دو مدل مختلف مى شوند. 
مدل اول که ساعتى معمولى تر است نوکیا استیل

 (Nokia Steel) نام گرفته و مدل برتر آن نوکیا 
استیل اچ آر (Nokia Steel HR) نام دارد.

 Watch) ساعت هوشمند نوکیا استیل، واچ فیس
Face) مشــابه با سایر ســاعات هاى هوشمند 
دیگر را ارائه مى کنــد و از قابلیت ردیابى وضعیت 
خواب و همچنین فعالیت هاى کاربر پشتیبانى به 
عمل مى آورد. بنابراین این ســاعت براى افرادى 
که ورزش مى کنند یک گزینه مناســب اســت. 
صفحه نمایش ســاعت گرد یا دایــره اى بوده و 
متأسفانه اشاره اى به ابعاد آن نشده است. اما در 
سمت مقابل ساعت هوشــمند نوکیا استیل اچ آر 
عالوه بر قابلیت هاى مذکور از ویژگى هاى تکمیلى 
 Heart Rate) دیگرى نظیر سنسور ضربان قلب

Monitor) هم بهره مى برد.
پس اگر به مسائلى همچون سنجش ضربان قلب 
خود اهمیت مى دهید، خرید ساعت هوشمند نوکیا 
اســتیل اچ آر برایتان گزینه بهتــرى خواهد بود. 
از دیگر قابلیت هایى که این ســاعت را از نسخه 
قبلى متمایز مى کند مى توان بــه قابلیت دریافت 
تماس، پیامک و نمایش اعالن اشــاره کرد. این 
ساعت همچنین به یک ابزار سنجش سیکل خواب 
اختصاصى هم مجهز است و نوکیا مدعى شده که با 
یک بار شارژ کامل باترى آن مى توانید تا 25 روز از 
آن استفاده کنید! اگرچه این ادعا کمى عجیب و دور 
از واقعیت به نظر مى رسد، اما در هر حال ادعایى 

بوده که نوکیا با صراحت آن را بیان کرده است.
اما سومین گجت هوشــمند جالب و پوشیدنى که 
نوکیا از آن پرده برداشــته، دســتبند هوشمند یا 
اســمارت بند نوکیا گو (Nokia Go) است. این 
دستبند در اصل یک دستبند ردیاب سالمت است 

که قرار شده در رنگ هاى متنوعى روانه بازار شود. 
قیمت این دســتبند فقط 45 دالر خواهد بود که 
قیمتى بسیار مناسب محسوب مى شود. متأسفانه 
از این دستبند عکسى منتشر نشده، اما بنا به ادعاى 
ســایت «گیزموچاینا»، محصول نام برده شــده 
 (Fitbit) بسیار شبیه به دستبند هوشمند فیت بیت

خواهد بود.
اما قیمت ســاعت هاى هوشــمند نوکیا استیل و 
نوکیا استیل اچ آر چقدر است؟ نوکیا قیمت ساعت 
هوشمند نوکیا اســتیل را در حدود 135 دالر در 
نظر گرفته است  و ساعت نوکیا اســتیل اچ آر را 
با قیمــت 190 دالر روانه بازار مى کند. هر ســه 
گجت پوشیدنى و هوشمند نام برده شده قابلیت 
 Nokia Health Mate سازگارى با اپلیکیشن
را دارند که هم اکنون نسخه هاى اندرویدى و آى 
 Google Play) او اســى آن در گوگل پلى استور
Store) و اپ استور (App Store) موجود هستند.

نوکیا از 2  ساعت هوشمند
 و یک دستبند هوشمند رونمایى کرد
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منبع:ایسنا 

منبع:مهر  

منبع: ایرنا  

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان  

منبع: شبستان  

عمیق و استفاده بى رویه از سفره هاى زیرزمینى، شهرستان 
حفر زیاد چاه هاى 

جه کرده است. به طورى که 
کوهدشت را با مشکل شدید وبحران کم آبى موا

اکثر روستاها و حواشى شهر با این مشکل روبه رو هستند.

بافت تاریخی گرگان با مساحتى 
بالغ  بر 160 هکتار، وسیع ترین 
بافت تاریخی شمال ایران است. 

بافت قدیم شهر گرگان شامل مرکز 
محالت بوده و بیشتر  مساجد و تمام 

تکیه هاي قدیمی و زیارتگاه ها و 
مکان هاي مذهبی شهر در همین 

محالت  قرار دارند.

با گرم شدن هوا و تبخیر باالى آب وکاهش سطح تراز 
اکولوژیکى دریاچه ارومیه ،جلبک هاى «دونالیال سالینا » با 
مقاوم سازى خود و تطبیق با شرایط شورى آب ازرنگ سبز 

به رنگ قرمز در آمده اند.

پرورش شترمرغ

دهمین جشنواره موسیقى نواحى ایران با اجراى بخش راویان اصالت 
«منظومه خوانى» و اجراى پیشکسوتان در کرمان آغاز به کار کرد.

شرکت عمران شــهر جدید مجلســى در نظر دارد مناقصه عمومى احداث ساختمان کالنترى شهر جدید مجلســى همراه با دیوارکشى و
 محوطه سازى اطراف آن به صورت 100٪ تهاتر بازمین یا واحد ساخته شده به 200961397000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

به نشانى  www.setadiran.ir بشرح زیر برگزار نماید:

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

(آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى)نوبت دوم          

شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 96/14/ش مورخ 1396/1/9  
شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى قســمتى از زمین پارکینگ واقع در 
میدان مرکزى شهر درچه جهت برپایى جمعه بازار بصورت اجاره بهاء بمدت 
یکسال اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مزایده تا روز دوشــنبه مورخ 96/4/19 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه 

نمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست تا پایان ساعت ادارى سه شنبه مورخ 

96/04/20
على اکبر محمودى – شهردار درچه 

آگهى تجدید مزایده عمومىنوبت دوم          

متراژ زیربنا/ محوطه سازى/ دیوارکشىعنوان پروژه
مبلغ ضمانتنامهبرآورد اولیه(ریال)(مترمربع) (متر)

شرکت در مناقصه
مدت زمان
قرارداد

احداث ساختمان کالنترى شهر جدید 
مجلسى همراه با دیوارکشى و محوطه 
سازى اطراف آن بصورت 100٪ تهاتر

533/63زیربنا
7/455/000/000
بر اساس فهارس 

بهاى 96
 375/000/000

12 ماهریال 62 /8582محوطه سازى

94/62دیوارکشى

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 96/4/4
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 96/4/13

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/4/24
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/4/25

- نشانى کارفرما: اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسى – بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
تلفن: 03152472733                دورنگار: 52472214-031                     کدپستى: 86316-45775

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى
م الف: 55877کلیه هزینه هاى چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

شهردارى چرمهین براساس مصوبه شماره 96/4/115 مورخ 96/3/31 شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب 
ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد تعداد 4 قطعه زمین پالك خود را واقع در چرمهین- بلوار آبشار 
با کاربرى تجارى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى با 
قیمت پایه به شرح جدول زیر بفروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز چهارشنبه 
مورخ 96/4/21 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/4/22 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر 

است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده خواهد بود. 

محسن جوادى– شهرد ار چرمهین 

    ((آگهى مزایده نوبت اول))چاپ اول 

قیمت کل پایه پالك به ریال بهاى پایه هر مترمربع به ریال متراژ پالك شماره پالكردیف 
111134/607/550/0001/016/230/000
212131/207/500/000984/000/000
314150/807/450/0001/123/460/000
415149/507/400/0001/106/300/000




