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ارتش چین کوچک مى شودفاصله حقوقى بازنشستگان کشورى به حداقل مى رسد فروش فورى و پیش فروش انواع محصوالت سایپااصالح طلبان نامزد دوم داشته باشند اما در خفا بین المللاجتماعاقتصادجهان نما

پشت پرده تماس هاى تلفنى
 براى تخفیف هاى دندانپزشکى
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راز کالهبردارى میلیاردى تبلیغات ماهواره اى فاش شد

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه استان بخوانید

کدام مناطق بى بهره از نعمت بارندگى بوده اند؟شیوع یک بیمارى از صفویه تا امروز 
سالک یا لیشمانیوز پوستى، شایع ترین نوع بیمارى پوستى است که بر 
اثر گزش جنس ماده نوعى پشه خاکى به انسان منتقل مى شود. عامل 
این بیمارى انگلى به نام «لیشمانیا» است. این بیمارى در کشورهاى 
گرمسیرى از جمله چین، سوریه، عربســتان سعودى، عراق، ایران، 

فلسطین، قفقاز و جنوب شرقى روسیه...

بنا بر اعالم شرکت مدیریت منابع آب کشــور ارتفاع کل ریزش هاى 
جوى تا روز 17 آذر ماه، از اول سال آبى جارى بالغ بر 32 میلیمتر گزارش 
شده است. با گذشت بیش از دو ماه از پاییز و بر اساس اطالعات شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش هاى جوى از اول مهر لغایت 

17 آذر سال آبى 96-95 بالغ بر 32 میلیمتر است. 

دمنوش مى توانددمنوش مى تواند
 جایگزین دارو باشد؟ جایگزین دارو باشد؟
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کارگران اصفهانى در «بند بیکارى»
5

آغاز تغییرات
 اسکناس ها 
از سال آینده 

با اعدام بابک 
زنجانى، پرونده 
فساد نفتى بسته 
نمى شود
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گفتگوى فوتبالى 
با  آزاده زارعى 
بازیگر
 اصفهانى
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گفتگوى فوتبالى
با  آزاده زارعى
بازیگ
 اصفهانى
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اگرکارخانه ها بسته شود، زندان ها گسترش مى یابد

رنگ را در جامعه خود 
کشته ایم

علیرغم توصیه اسالم به استفاده از رنگ هاى شاد؛ 

دبیر شــوراى فرهنگ عمومى گفت: ما رنگ را 
در جامعه خود کشــته ایم در حالــى که در هیچ 
دینى به اندازه اسالم به اســتفاده از رنگ هاى 
روشن و شاد تأکید نشده است. به گزارش مهر، 
حجت االســالم والمســلمین سیدحسین شاه 

مرادى در همایش کارشناســان مد و لباس ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى...

شکار کبوتر به دلیل شیوع آنفلوآنزاى پرندگان ممنوع شد

نگاه متفاوت یک فرانسوى به فرش ایرانى
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مهر نوشــت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه دشمن امروز جنگ احزاب و اقتصادى را علیه ما به 
راه انداخته است، گفت: دشمن نمى خواهد ایران تبدیل به 

قدرت اقتصادى منطقه شود.
محســن رضایى با بیان اینکه زمانى حضور در خط مقدم 
وظیفه بود، افزود: امروز در عرصه اقتصاد و سازندگى کشور 

باید حضورى فعال پیدا کنیم.
وى با اشــاره به اینکه جنگ امروز دشمن، جنگ سخت 
نیســت بلکه در عرصه جنگ نرم در عرصه هاى مختلف 
ورود پیدا کرده است، ادامه داد: باید به دشمنان و در رأس آن 
آمریکا نشان دهیم تحریم ها بر ملت ایران تأثیرگذار نیست.

وى با بیان اینکه عقب نشــینى ملت ایران موجب وحدت 
دشــمنان مى شــود، گفت: نباید بگذاریم خاکریز دشمن 

بزرگ شود.
رضایى با بیان اینکه انجام مذاکرات برا دفع شر بود،اظهار 
داشت: جاى سئوال است که چرا مسئوالن ما سه سال وقت 

مردم را گرفتند و به جوانان ایران اعتماد نکردند؟
وى با بیان اینکــه در حوزه اقتصادى هنوز مردم بســیج 
نشده اند، گفت: بیکارى امروز در کشور به دلیل این است 
که نتوانسته ایم مردم را پاى کار اقتصاد بیاوریم چراکه اگر 
مردم حضور مى داشتند امروز نباید حتى یک نفر بیکار در 

کشور مى بود.

وزیر دادگســترى با بیان اینکه حکم اعدام زنجانى حکم 
دقیقى است، گفت: با اعدام وى پرونده فساد نفتى بسته 

نمى شود.
به گزارش نامــه نیوز، مصطفى پورمحمــدى ادامه داد: 
حکمى که دیوان عالى داده، حکم دقیقى است و سخنگوى 
قوه قضائیــه توضیح خواهــد داد، امیدواریم حکم دقیق 

پیگیرى شود و اموال کشور از دست نرود.
عضو کابینــه دولت یازدهم با اشــاره بــه تمدید قانون 
تحریم ها داماتو در کنگره و سناى آمریکا گفت: از قدرت 
تأثیرگذارى جهانى آمریکا کاسته شــده است، ما با تمام 
انرژى از حقوقمان در برابــر آمریکا  دفاع خواهیم کرد، از 

هیچ حقى نمى گذریم و نگران هم نیستیم.
پورمحمدى تأکیــد کرد: تا دیروز آمریــکا از قول جامعه 
جهانى با ما صحبت مى کرد اما امــروز جامعه جهانى با 
ماســت. امروز مى توانیم صداى جامعــه جهانى را علیه 

آمریکا مطرح کنیم.
وى اظهار داشــت: ایران در موضع برتر و مشروع جهانى 
قرار دارد چرا که  به ضوابــط و پیمان ها عمل کرده و این 

آمریکاست که باید پاسخ دهد چرا پیمان شکنى مى کند.
وزیر دادگسترى با بیان اینکه ملت ایران در جایگاه ممتازى 
قرار گرفته است، گفت: برجام سند خوبى براى احتجاج، 
استدالل و پیگیرى حقوق مشروع ملت بزرگ ایران است.

نباید بگذاریم خاکریز دشمن 
بزرگ شود

با اعدام بابک زنجانى، پرونده 
فساد نفتى بسته نمى شود

اتهام به حوزه هاى علمیه
  مهر | رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
اظهار داشت: اینکه مى گویند رشد علمى حوزه هاى 
علمیه متوقف شـده و حوزه ها به کارهاى سیاسـى و 
اجتماعى مشغول شده اند، از نظر من یک اتهام است 
که به حوزه هاى علمیه بـه خصوص حوزه علمیه قم 
زده مى شـود.  آیت ا... محمـد یزدى  گفـت: اکنون 
مشـاهده مى کنیم کـه حوزه هاى علمیه هـم از نظر 
کّمى و هم از نظر کیفى رشـد متناسـب داشـته اند و 
این اتهام هرگز درست نیست و با نگاه به محصوالت 
و آثار حوزه هـا درمى یابیم کـه درحـوزه علمیه قم و 
دیگر حوزه هاى کشور کار پژوهش و تحقیق جریان 

طبیعى خود را داشته و دارد.

امیر کویت همه را غافلگیر کرد
  جام نیوز | امیر کویـت در سـخنان خود در 
نشست سران شوراى همکارى خلیج فارس در منامه 
طى درخواست رسـمى، همه را درباره ایران غافلگیر 
کرد. شیخ «صباح االحمد الجابر الصباح» بر اهمیت 
گفتگوى سازنده بین کشورهاى حاشیه خلیج فارس 
و ایران تأکید کرد و و رسـمًا خواستار گفتگو دوجانبه 

میان ایران و این کشورها شد.
بنابر این گزارش، امیر کویت که در مراسـم افتتاحیه 
سى و هفتمین نشست شوراى همکارى خلیج فارس 
در بحرین سخنرانى مى کرد، افزود: موفقیت گفتگو 
با ایران نیازمند تکیه بر مبانـى قوانین بین المللى در 
رابطه با مناسبات بین کشورهاسـت که بر احترام به 
حاکمیت کشورها، حسن همجوارى و عدم دخالت در 

امور داخلى دیگر کشورها تأکید دارد.

چرا یک برنامه تلویزیونى 
پخش نشد؟

  ایسنا| برنامـه «اقتصاد ایران» کـه قرار بود 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشـاد اسالمى به روى آنتن 
برود، با لغو این حضور در نهایت پخش نشد. محسن 
رفیع تهیه کننده این برنامه گفت: در ساعات باقیمانده 
به پخش برنامـه، طى تماسـى اعالم کردند ایشـان 

کسالت دارند و نمى توانند در برنامه حاضر شوند.
رفیع سـپس توضیـح داد: ما نیـز از آنها درخواسـت 
کردیم کـه اگر وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى در 
برنامه نمى تواند حاضر شود نفراتى از همان مجموعه 
از جمله معاونان وزیر در برنامه حاضر شـوند که این 
نیز میسر نشـد. حتى در آن مدت زمان کوتاه، با اکثر 
اعضاى کمیسیون فرهنگى مجلس براى حضور در 
برنامه تماس گرفتیم، اما متأسفانه زمان بسیار کوتاه 
بود و به دلیل نداشتن فرصت کافى، ناچار به متوقف 

کردن برنامه شدیم.
ایـن تهیه کننـده در عیـن حال مطـرح کـرد: انتظار 
داشـتیم اگر مقام وزیـر نمى تواننـد در برنامه حاضر 
شـوند، حداقل دو تـن از معاونان ایشـان بـه برنامه 
بیایند که این شرایط نیز پیش نیامد؛ البته به اصرار ما 
اعالم کردند آقاى وزیر یک بخش از برنامه را تلفنى 
همراهى مى کنند اما با توجه به اینکه مهمان دیگرى 
را براى حضـور در برنامه نتوانسـتیم هماهنگ کنیم 

برنامه کنسل شد. 

به دنبال 
تسخیر کاخ سفید هستیم

امام جمعه موقـت تهران گفت: در    تسنیم|
روزهاى گذشته شـاهد شـعار زنده باد اصالحات در 
روز دانشـجو بودیم و این یعنى دشمن به شدت نفوذ 

پیدا کرده است.
آیت  ا... کاظـم صدیقى گفت: دانشـگاه ها و آموزش 
و پرورش کشـورمان در اختیار دشـمن اسـت زیرا با 
گذشـت 30 سـال از انقالب هنـوز درس والیت در 

مدارس تدریس نمى شود.
 وى با اشـاره بـه اینکـه بـدون ایثارگرى و گذشـت 
نمى توانیـم با مسـتکبران مبارزه کنیم، خاطرنشـان 
کرد: اگر در خط الهى باشیم خداوند یارى مى رساند و 
تا زمانى که از دشمنان هراس داشته باشیم به جایى 
نمى رسیم، وظیفه ما این است که زمینه سازى براى 
ظهور انجـام دهیم و به دنبال تغییر جهان و تسـخیر 

کاخ سفید هستیم.

توئیتر

رویترز نوشت: در روزهاى اولیه حمله به داعش در موصل، ایران موفق 
شد با فشار به عراق طرح نبرد را تغییر دهد.

به گزارش انتخاب، در این گزارش آمده است استراتژى اصلى نیروهاى 
عراقى بستن اطراف موصل به شکل نعل اسب بوده است، یعنى مسدود 
کردن ســه جبهه و باز گذاشــتن جهت چهارم که در غرب شهرستان 
موصل قرار دارد. این مدل، براى پس گرفتن چند شهرســتان عراق از 
شبه نظامیان تندرو در دو سال گذشته مورد استفاده بوده است. اما گفته 
مى شود ایران با تغییر این روش مقدمات پیروزى را فراهم کرده است. 

هم اکنون تروریســت هاى داعش در موصل از چهارطرف محاصره 
شده اند. به گفته کارشناسان، ایران اجازه نداده آنها به سوى سوریه فرار 
کنند؛ به همین خاطر تروریســت ها به دلیل نداشتن راه فرار تا آخرین 
نفس مى جنگند. یکى از مقامات کرد مدعى است که طرح اولیه جنگ به 
این صورت بود که در قسمت غربى منطقه اى را براى فرار تروریست ها 
ایجاد کنیم تا بتوانند از طریق آن فرار کنند اما نیروهاى حشد الشعبى با 

اصرار بر بستن تمام راه هاى خروجى، باعث لغو ایده اولیه شدند. 
از سوى دیگر نیز شنیده مى شــد که حزب ا... لبنان که متحد ایران در 
نبرد سوریه است، نسبت به فرارى دادن نیروهاى داعش از موصل به 
سمت غرب و سرازیر شدن آنها به جبهه سوریه هشدار داده بود. ایران 
تنها کشورى نبود که براى محصور کردن تروریست ها اصرار مى کرد. 
روســیه، یکى دیگر از متحدان قدرتمند اسد نیز مى خواست از حرکت 

احتمالى تروریست ها به سوریه جلوگیرى کند. 
یکى از بزرگ  ترین دشــمنان اسد، یعنى فرانســه نیز نگران آن است که 
صدها نفــر از مبارزان مرتبط بــا حمالت در پاریس و بروکســل ممکن 
است به اروپا فرار کنند لذا فرانســه نیز در نبرد موصل از نیروهاى عراقى 
پشــتیبانى هوایى و زمینى کرده است. فرانســوى ها نیز از فرار نیروهاى 
داعش از موصــل ابراز نگرانــى کرده بودنــد. در نهایــت دولت عراق 
اعالم کرد که طــرح ایران براى حملــه به موصل پذیرفته شــد و تمام 
خروجى هاى این شهرستان براى جلوگیرى از فرار تروریست ها مسدود شد.  

 نشست دانشجوى انقالبى، رســالت ها و چالش هاى پیش رو با حضور 
مسعود کاظمى در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش شفاف، مسعود میرکاظمى (وزیر اسبق نفت) که در موضوع 
«نقش دولــت در تهدیدها و فرصت هاى اقتصادى» در این نشســت 
صحبت مى کرد، گفت: عده اى در ایران مى آیند زهرى را به عنوان دارو 
به جوانان ما پیشــنهاد مى دهند اما این جهل است و این افراد مدیریت 
مى شــوند که هرچه آمریکا مى خواهد طوطى وار بگوینــد. آیا ما باید از 

اینها خط بگیریم؟
او با بیان اینکه دولت یازدهم آدرس غلطى براى اقتصاد کشور داده است، 
گفت: اینکه مى گویند همه چیز ناشى از تحریم است؛ دروغ است. خیانتى 
بزرگ تر از این وجود ندارد که مسائل اقتصادى را براى رسیدن به صندلى 
ریاســت وارونه جلوه دهیم. اینکه بگوییم همه مشکل ها به تحریم ها 

بستگى دارد آدرس غلط اقتصادى دادیم.
میرکاظمى ادامه داد: رئیس جمهور به خالف مرتب تکرار مى کند که ما 

نفت را 25 دالر مى فروشیم درحالى که دولت قبل 140 دالر مى فروخت 
اما براساس اطالعات تفریغ بودجه، متوسط قیمت فروش نفت دولت قبل 
79 دالر و دولت فعلى 68 دالر است. این نوع صحبت کردن سیاسى بازى 

با اقتصاد و فرار از مسئولیت است.
او با بیان اینکه این دولت منابع در اختیار داشته و اینکه خودش را به فلجى 
بزند و بگوید نمى شود کارى کرد قابل قبول نیست. مى گویند یارانه ها 
مصیبت است اما مصیبت اصلى گستاخى آمریکاست. وزیر امورخارجه با 
یک تذکر مجلس ویلچرنشین مى شود چرا االن با بدعهدى که آمریکا 

انجام داده ویلچرنشین نمى شود.
وى خاطرنشــان کرد: دولت یازدهم حرف از اعتدال مى زنند اما هرچه 

نیروى توانمند حزب اللهى وجود داشت را از دستگاه ها کنار گذاشتند.
میرکاظمى ادامه داد: یــک روز از «عالیجناب ســرخپوش» صحبت 
مى کردند که قتل هاى زنجیره اى را راه انداخته بود اما امروز او را سرلیست 
و لیدر مى کنند و از او دستور مى گیرند؛ این اعتدال است یا افراط و تفریط؟

به گزارش ایلنا، محمود صادقى نماینده تهران در مجلس 
در نشست حاکمیت قانون و آزادى هاى سیاسى در دانشگاه 
شیراز به ایراد سخن پرداخت. بخش هایى از اظهارات او را 

در زیر مى خوانید.
■ اگر صداوسیماى جمهورى اسالمى صداوسیماى ملى 
باشد و نه میلى، مردم ما هیچ موقع سمت بوق هاى بیگانه 
نمى روند. مسئول اول گسترش ماهواره و رادیو استعمار 
بى بى ســى، صداو سیماســت که با حاکمیت سانسور و 
جلوگیرى از انتشار حقیقت، فضا را براى غوغاسازى آمریکا 

باز کرده است.
■ آقاى امیرآبــادى نماینده قم و از بــرادران اصولگراى 
مجلس و از اعضاى هیئت رئیســه اســت. من از خود او 
شــنیده ام که گفت  قرار بود یک بار در برنامه اى صحبت 
کنیم و بعد آن را لغوش کردند و چون در مورد این مسئله 
مصاحبه کردم، همین صداوسیما دیگر مرا نشان نمى دهد. 
صداوســیما حتى اصولگرایان را بخاطر یک انتقاد حذف 

کرده  است.
■ برائت خودم را از بوق بى بى سى اعالم مى کنم. خون 
پدرم اجازه نمى دهد سخنى بگویم که بى بى سى خوشش 

بیاید.
■ من یادم اســت بچه که بودیم همسایه ما رادیو داشت، 
ما شب ها ساعت ده در منزل آنها نطق هاى امام(ره) را از 
رادیو بغداد گوش مى کردیم. خیلى از علما با اینکه رادیو را 
حرام مى دانستند رادیو خریده بودند. موقع انقالب رادیو و 
تلویزیون میلى بود و ما همه رادیو بى بى سى و رادیو ملى که 

براى شوروى بود را گوش مى کردیم.

■ من از زبان برخى افراد در قم شنیدم که مى گفتند برخى 
آقایان فعلى در آن زمان انقالبیون را مســخره مى کردند. 
مى گفتند بیکاریم بیاییم در خیابان ها و تظاهرات کنیم؟ 
ول کنید این حرف ها را. این فردى که مى گویم هم سن و 

سال آقاى فرجى داناست.
■ از قوه قضائیه فراکسیون روحانیون را برده اند و اسناد را 
نشان داده و گفته اند حساب ها شخصى نیست . خدا را شکر 
که این حساب ها شخصى نیست. ما مگر گفتیم شخصى 
است؟ ما سئوال کردیم. البته به من هم گفتند بروم اما قرار 
شد شــنبه بروم. البته از دو ماه پیش از رابط پارلمانى قوه 
قضائیه درخواســت وقت براى دیدار با آیت ا...الریجانى 
کردم ولى به من وقت ندادند. مى خواستم خصوصى بروم 
سئواالتم را مطرح کنم اما وقت نمى دادند. االن خودشان 
درها را باز کردند و شفاف ســازى کردند و اسناد را نشان 

دادند. خدا را شکر.
■ ببینید چه چیزهایى علیه من گفته شده است؟ گفته شده 
است که پرسیده اند وجوه شــرعى و قانونى این حساب ها 
چیست؟ این سئوال عجیبى است؟ گفته اند صحبت هاى 
وقیحانه یک عضو فراکســیون امید و قبلش هم گفته اند 

آ مریکا، اسرائیل، فتنه و کلینتون و کوفت و زهرمار. 
■ مرگ بر من، مرگ بر من. مرگ بر منى که با دســتان 
خودم جســد تکه تکه شــده پدرم را از زیر آوارها بیرون 
کشــیدم. مرگ بر منى که در جبهه مجروح شدم و سر و 
کمرم ترکش خورد و در بیمارستان شهید کالنترى دزفول 
یک هفته بسترى شدم، پس از یک هفته دوباره به جبهه

 برگشتم. 

دبیر شــوراى فرهنگ عمومى گفت: ما رنگ را در 
جامعه خود کشــته ایم در حالى که در هیچ دینى به 
اندازه اسالم به اســتفاده از رنگ هاى روشن و شاد 

تأکید نشده است.
به گــزارش مهــر، حجت االســالم والمســلمین 
سیدحســین شــاه مرادى در همایش کارشناسان 
مد و لباس ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى، 
پوشــش را یکى از مهمترین مســائل در ارتباط با 
سبک زندگى دانست و افزود: پوشاك مى تواند حال 
یک جامعه را خوب کند یا آن را به تباهى بکشاند، از 
این رو اســت که مقام معظم رهبرى دو گونه رفتار 
متفــاوت در ارتباط با ایــن مقوله داشــته اند، یک 
بار در زمان ریاســت جمهورى خــود طراحان را به 
طراحى لباس متناسب با زمان و شرایط زمان دعوت 
کرده اند و دیگر بار در برابــر «برند» عکس العمل 
نشــان داده اند. ما با مقایســه این دو رفتار متوجه 
مى شویم که نقاط ضعف و قوت در حوزه مد و لباس 

کجاست.
دبیر شوراى فرهنگ عمومى در ادامه بیان کرد: جوان 
امروز نیازمند آن است که از مدل ها و طرح ها و رنگ 
هاى متنــوع و در عین حال امروزى اســتفاده کند. 
از ســوى دیگر، هر چیز که دیگران آن را به برند و 
الگو تبدیل کرده اند، نمى تواند طرح و الگوى خوبى 
براى ما ایرانى ها باشــد؛ چراکه ما باید الگو و برندى 
متناسب با فرهنگ و ارزش هاى فرهنگى خود داشته 

باشیم.

حجت االسالم والمسلمین شــاه مرادى با اشاره به  
اینکه ما رنــگ را در جامعه خود کشــته ایم، گفت: 
در هیچ دینى به اندازه دین اســالم به اســتفاده از 

رنگ هاى روشن سفارش و تأکید نشده است. پیامبر 
اکرم(ص)، حضرت على(ع) و دیگر امامان بزرگوار 
از رداها و عمامه هاى رنگى اســتفاده مى کردند اگر 
امروز من نوعى عمامه مشکى بر سر مى گذارم این 
رنگ از دوره صفویه رواج پیدا کرده اســت. بنابراین 
رنگ مقوله اى است که ما مسلمانان باید به آن توجه 
ویژه داشــته باشــیم اما در جامعه ایران رنگ مرده 

است.
وى توجه به رنگ را در لباس هــاى ایرانى به ویژه 
لباس هاى زنان ضرورى دانســت و افــزود: امروز 
بیشــتر زنان و مردان از لباس هایى بــا رنگ کدر و 
تیره استفاده مى کنند و همین مسئله باعث باالرفتن 
میزان افســردگى در بین مردم ایران مى شود. چه 
اشکالى دارد اگر ما از رنگ هاى متنوع استفاده کنیم. 
شاید با استفاده پى در پى از رنگ بسیارى از مسائل 
اجتماعى در جامعه ما هم حل شود. براى مثال امروز 
اگر یک خانم مانتوى صورتى به تن کند، ممکن است 
انگشت نشان شود اما اگر استفاده از رنگ هاى متنوع 
چون زرد و صورتى و قرمز متداول شود، چشم همه به 
رنگى به جز سیاه و قهوه اى و سرمه اى و رنگ هاى 
تیره عادت مى کند و همین مسئله باعث ایجاد شادى 

و تنوع بصرى در زمینه رنگ در میان مردم مى شود.
در این همایش، کارشناســان حوزه مــد و لباس از
 اســتان هاى مختلــف و همچنین مدیــران کل 
ادارات فرهنگ و ارشــاد از سراســر کشور حضور 

داشتند.

علیرغم توصیه اسالم به استفاده از رنگ هاى شاد؛ 

رنگ را در جامعه خود کشته ایم
محمود صادقى در دانشگاه شیراز:

صداوسیما حتى اصولگرایان را 
بخاطر یک انتقاد حذف کرده  است

قریب به اتفاق جریان اصالح طلب تأکید مى کنند کــه تداوم حمایت از 
روحانى بهترین گزینه است اما از گوشه و کنار این جریان شنیده مى شود 
که قرار است براى روز مبادا به نامزدهاى جایگزین نیز فکر کنند و از عبارت 
«نامزد پوششى» براى آن استفاده مى کنند تا اگر به هر دلیلى روحانى از 
رقابت هاى انتخاباتى حذف شد، دست آنها خالى نباشد. خبرآنالین درباره 
موضوعات مطرح شده حول محور نامزد پوششى و وحدت اصالح طلبان 
گفتگویى با حجت االسالم والمسلمین رسول منتجب نیا  قائم مقام حزب 

اعتماد ملى داشته که بخش هایى از آن را مى خوانید.
براى انتخابات ریاست جمهورى پیش رو، صدایى 
که از اکثریت اصالح طلب ها به گوش مى رســد،  
حمایت از کاندیداتورى آقاى روحانى است. اما در 
این جریان کسانى هم هستند که مى گویند باید در 
کنار آقاى روحانى نامزد پوششى نیز معرفى شود 
تا یک نفر دیگر را براى یک بزنگاه در چنته داشته 
باشــند. این دغدغه چقدر در بین اصالح طلبان 

عمومیت دارد؟
در اینکه کاندیداى اصلى تمامى  اصالح طلب ها آقاى دکتر روحانى است 
و در شرایط کنونى کشور بهترین گزینه را ایشان مى دانند، جاى هیچگونه 
شک و تردیدى وجود ندارد. من فکر نمى کنم هیچکدام از افراد و احزاب و 
شخصیت هاى اصالح طلب غیر از این را معتقد باشند اما مسئله اى که براى 
ما جاى نگرانى دارد، این است که در مملکت ما هیچ چیز قابل پیش بینى 
نیست و نمى توان برآورد کرد که در آینده براى انتخابات چگونه رفتار خواهد 
شد. ضمن اینکه هر کسى در معرض انواع حوادث قرار مى گیرد. ان شاء ا... 
که مسئوالن ما از جمله آقاى دکتر روحانى با سالمت کامل پابرجا باشند 
اما باالخره احتمال بسیار ضعیف وجود دارد که از جهتى مشکلى پیش آید و 
دکتر روحانى نتواند در صحنه حضور پیدا کند. براى پیشگیرى از مشکالت 
ناشى از این احتمال ضعیف، ما دو راه داریم. یکى اینکه به صورت علنى 

آلترناتیوى را معرفى کنیم و اسمش سر زبان ها باشد و بگوییم آقاى ایکس 
یا خانم ایگرگ در کنار دکتر روحانى هستند و به تعبیر دوستان به صورت 
طولى در رقابت ها حضور دارند و اگر براى دکتر روحانى مشکلى پیش آمد 
ما پشت سر او قرار مى گیریم. یعنى از حاال افراد مشخص باشند. اما راهکار 
دیگر این است که ما در جلسات خصوصى افرادى را زیر سر داشته باشیم 
بدون اینکه کسى را به صورت علنى مطرح کنیم و همه توانمان را روى 
دکتر روحانى بگذاریم تا هم با موفقیت بیشتر این دوره را به اتمام برساند و 
هم با قوت و قدرت وارد صحنه شود و پیروزى به دست آورد و در عین حال 

اگر حادثه غیرمترقبه اى پیش آمد،  دست ما خالى نباشد. در این شرایط ما 
آلترناتیو را تا موقعیت اضطرارى معرفى نمى کنیم.

شما شخصاً کدام راهکار را درست تر مى دانید؟
من شخصًا نظر دوم را مى پسندم. بهتر است شخصیت هاى اصالح طلب 
و تصمیم گیران در گوشه ذهنشان افرادى را داشته باشند و روى آنها کار 
کنند اما به صورت رســمى کاندیداى همه ما دکتر روحانى باشد. به این 
دلیل موافق این دیدگاه هســتم که مطرح کردن یــک آلترناتیو در کنار 
آقاى روحانى، هم جایگاه ایشــان را تضعیف مى کند و هم اینکه ممکن 

است باعث اختالف شود. یعنى همان مســئله اى که در سال 92 داشت 
اتفاق مى افتاد امــا با کناره گیرى آقاى عارف وحدت ایجاد شــد، این بار 
اتفاق بیافتد. چه بسا آلترناتیو مطرح شده رفته رفته طرفدارانى پیدا کند و 
اصالح طلب ها به دو شقه تقسیم شوند و ما در سال 96 دچار مشکل شویم. 
بنابراین بهتر آن است که همه نظرها و توجه ها روى دکتر روحانى باشد اما 

در عین حال در کنار ایشان افراد دیگرى هم ثبت نام کنند.
 درباره دالیل احتمال نیاز به کاندیداى پوششى در 
کنار آقاى روحانى، یکى از دالیلى که آقاى الویرى 
مطرح کردند، احتمال ردصالحیت ایشان ازسوى 
شوراى نگهبان اســت. به نظر شما ردصالحیت 
شدن رئیس جمهور مستقر چقدر محتمل است؟

در کشور ما کار نشد وجود ندارد وقتى در سال 92 شاهد بودیم آقاى  هاشمى 
 رفسنجانى که همیشه دومین شخصیت انقالب و نظام بوده است و هنوز 
هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است با یک بهانه ردصالحیت 
شد. ممکن است چنین بهانه اى را هم براى آقاى روحانى به وجود آورند. 
البته این موضوع خیلى بعید اســت و دلیلى ندارد این اتفاق بیافتد. آقاى 
روحانى نه سن باالیى دارد که بگویند به دلیل کهولت سن نمى تواند رئیس 
جمهور شود و نه سابقه بدى دارد و نه عملکردش طورى بوده که قابل دفاع 

نباشد. هیچ دلیلى براى ردصالحیت او وجود ندارد.
اساساً براى این نامزد پوششى که مطرح مى شود، 
شــخصیت رأى آورى بین اصالح طلبان هست 
که تأیید صالحیت هم بشــود؟ این موضوع بین 

اصالح طلبان مطرح شده است؟
مطرح که نشده است. اکنون نه فصل این بحث هاست و نه صالح است 
که مطرح شوند ولى قطعًا شخصیت هایى بین اصالح طلب ها هستند که 
واجد شرایط هستند. شــخصیت هایى که هم تأیید مى شوند و هم قدرت 

مدیریت کشور را دارند.

اصالح طلبان نامزد دوم داشته باشند اما در خفا
توضیحات منتجب نیا درباره نظریه اى که اخیراً مطرح شده است

تدبیر ایران در نبرد موصل

طرح «نعل اسب» چگونه لغو شد
حمله وزیر نفت احمدى نژاد به سیاست هاى دولت روحانى: 

دولت براى اقتصاد آدرس غلط مى دهد
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رئیس پنجمین همایش علوم و اعصاب پایه و بالینى گفت: 
ساالنه بیش از پنج هزار نفر در کشــور به علت حوادث 

رانندگى و تصادفات قطع نخاع مى شوند.
به گزارش جام جم آنالین، محمدتقــى جغتایى افزود: 
بیمارى هاى اختالالت تکاملى در کشور ما روندى مشابه 
کشورهاى دیگر دارد اما در بیمارى هاى وابسته به تروما 
که به تصادفات رانندگى مربوط اســت آمار بیشترى در 

کشور ما دیده مى شود.
وى ادامــه داد: تروماهــا، دو بیمارى عمــده نخاعى و 
ضربه هاى مغزى را ایجاد مى کنــد. به گونه اى که آمار 
ضایعات نخاعى ناشــى از تصادفات وحــوادث در ایران 

بسیار باالست.

رئیس پنجمین کنگره علوم اعصــاب پایه بالینى، اظهار 
داشت: علوم اعصاب پایه نقش بســزایى در کاهش بار 

بیمارى ها دارد.
جغتایى در ادامه افزود: حوزه علوم اعصاب یکى از حوزه 

هاى مهم در ارتباط با زندگى و سالمت است.
وى گفت: این حوزه جزو حوزه هــاى پر مقاله در جهان 
و مورد توجه دانشــمندان اســت، اما در ایران نیاز به کار 
بیشترى است زیرا علوم شناختى در کاهش بار بیمارى ها 

نقش بسزایى دارد.
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشى بیان کرد: وضعیت 
ما در علوم اعصــاب و علوم شــناختى در جهان چندان 

رضایت بخش نیست.

معاون فنى صندوق بازنشستگى کشورى گفت: هم اینک 
اختالفاتى در پرداخت حقوق بازنشستگان کشورى قدیم 
با جدید وجود دارد که در تالشیم تا این فاصله حقوقى را 
به صورت پلکانى به حداقل رسانده و به وضعیت تعادل 

برسانیم.
محمدعلى ابراهیم زاده در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: 
با هماهنگى هاى صورت گرفته امید داریم تا اســتفاده 
ازظرفیت هــاى قانونى و با همکارى مجلس شــوراى 
اسالمى و نیز دولت، بتوانیم طى مدت چهار تا پنج سال 

این فاصله حقوقى را کاهش دهیم. 
معاون فنى صندوق بازنشستگى کشورى درباره میزان 
حقوق پرداختى به بازنشستگان قدیم و جدید نیز گفت: 

میزان این حقوق ها دردســتگاه هاى مختلف متفاوت 
است و حتى برخى دســتگاه ها حقوق پرداختى شان به 

بازنشسته ها نسبت به بقیه بیشتر است. 
وى افزود: درحــال حاضــر پایه حقوقى که از ســوى 
صندوق بازنشستگى کشورى به بازنشستگان پرداخت 
مى شود900 هزار تومان است که تا سقف هفت برابر این 
رقم یعنى شش میلیون و300هزار تومان به بازنشستگان 

نیز پرداخت مى شود.
مقام مسئول صندوق بازنشستگى کشورى درباره افزایش 
حقوق بازنشستگان کشورى درســال آینده هم گفت: 
پیشنهاد اجراى طرح افزایش پلکانى حقوق بازنشستگان 

همانند امسال داده شده است.

فاصله حقوقى بازنشستگان 
کشورى به حداقل مى رسد

ساالنه 5000 نفر در کشور 
قطع نخاع مى شوند

تو تنها نیستى...
این روزها کمپین بزرگى در فضاى مجازى با همکارى 
«آپارات» شروع شده است که ویژه نوجوانان است. 
کمپینى کــه در آن نوجوانان و خانــواده هاى آنان 
مى توانند آزادانه و بدون هیچ ترسى از طریق ارسال 
ویدئو به بیان عقاید، دیدگاه ها، دغدغه ها و مشکالت 

خود بپردازند. این کمپین «تو تنها نیستى» نام دارد.
به گزارش فردا نکته جالب توجه استقبال چهره هاى 
محبوب و مشــهور هنرى از این کمپین مى باشــد. 
به طورى که تعدادى از هنرمندان محبوب کشــور 
به صورت ویدئویــى در این کمپیــن حضور به هم 
رسانده اند و به بیان مشکالت و دیدگاه هاى خود در 

مورد نوجوانى و نوجوانان پرداخته اند.
تعداد قابل توجهى از نوجوانان کشور امروزه با وجود 
گستردگى ارتباطات در فضاى مجازى تنها هستند. 
تنهایِى خطرناکى که از میان جمع و شلوغى بر مى آید 

و با تنهایى قدیم تفاوت فاحشى دارد.

«شهرزاد» که نان شب نیست!
محمد هادى رضوى سرمایه گذار سریال «شهرزاد» 
در خصوص صحت و ســقم این گفته که بخشى از 
هزینه هاى سریال «شهرزاد» از طریق صندوق رفاه 
فرهنگیان تأمین مى شــود، گفت: در بخش مربوط 
به ســرمایه گذارى من این اتفاق نیافتاده، ولى راجع 
به بخش ســرمایه گذارى محمــد امامى اطالعى 

ندارم. 
وى ادامه داد: من خواستار این هستم شفاف سازى 
مالى صورت بگیــرد و براى احترام به شــعور مردم 
تولید این سریال متوقف شود. یا اگر دوستان دغدغه 
فرهنــگ دارند، رایــگان کار کنند، امــا االن همه 
حقوق هایشان را دریافت کرده و کار را به جلو هدایت 
مى کنند که این درست نیســت و باید صبر کنند تا 

امامى بیاید و به ابهامات پاسخ دهد. 
رضوى اظهار داشت: «شهرزاد 2»، بدون اجازه من در 
حال تولید است و اگر حسن فتحى ذره اى براى شعور 
مخاطب احترام قائل باشد، کار تولید را متوقف مى کند، 
چون «شهرزاد» نان شــب مردم نیست و عواملش 
مى توانند کمى صبر کنند؛ ولى متأسفانه خیلى عجله 
دارند و من علت این شــتاب در ســاخت سریال را 
نمى فهمم و معلوم نیست که چه چیزى را مى خواهند 

از مردم پنهان کنند.

بررسى 
ادعاى جویده شدن جسد 

مدیر رسانه و شبکه هاى اطالع رسانى دانشگاه علوم 
پزشکى و خدمات بهداشــتى درمانى استان گیالن 
گفت: ادعاى خانواده اى مبنى بر جویده شدن جسد 
متوفى آنان در بیمارســتان رازى رشــت، در دست 
بررســى اســت. طلعت کاویانى افزود: تیمى براى 
بررسى صحت و عدم صحت این ادعا در این دانشگاه 

تشکیل شده است.
خانواده یک متوفى در رشــت پس از چند ساعت از 
تحویل گرفتن جسد زنى 49 ساله، به بیمارستان رازى 
رشت مراجعه و ادعا کردند که جسد متوفى آنان توسط 

موش، زخمى و جویده شده است.

ماجراى((شیفت+ق))!
پس از تصمیم هیئت دولــت در تغییر واحد پول ملى 
ایران از ریال به تومان، کاربران شبکه اجتماعى راجع 
به این موضوع جمالت طنزآمیزى را نوشــته اند که 

برخى از آنها را در ادامه مى خوانید:
-اى بابا، تــو کیبورد شــیفت+ق رو مــى گرفتیم 
مى نوشــت «ریال». االن واسه تومان چه خاکى به 

سرمون بریزیم؟
-یه مبحث از کتاب ریاضى ابتدایى کم شــد؛ تبدیل 

ریال به تومان و برعکس. 
-10تا خودکار و یه جامدادى دیروز خریدم 600هزار 

ریال امروز شده 60هزار تومان. روحانى مچکریم.
-تبریک مى گم به همه عزیزانى که موقع حساب و 
کتاب دستشون رو مى ذاشتن رو یه صفر تا بتونن رقم 

پول رو بخونن.
-قیمــت لکســوس ان ایکس از ســه میلیــارد و 
333میلیون ریال بــه 333 میلیون تومان تغییر کرد. 

این یعنى ارزانى! 

چرك نویس

معاون قائم مقام وزیر علــوم در امور بین الملل گفت: 
دانشــجویان بورس که براى تحصیــل وارد ایران 
مى شــوند در صورت لزوم مى توانند در دانشگاه کار 

کنند و شغل داشته باشند.
طالبى در گفتگو با میزان اظهار داشــت: دانشجویان 
خارجى که در کشور ما تحصیل مى کنند به دو صورت 

بورس هستند.
وى افــزود: درگروه اول تمام هزینــه هاى تحصیل 
با وزارت علوم اســت اما در گروه دوم دانشــجویان 
تنها هزینه شــهریه را پرداخت نمى کنند و پرداخت 

هزینه هاى جانبى با خودشان است.
معاون قائــم مقام وزیــر علوم در 
امور بیــن الملــل در ادامه گفت: 

دانشــجویان خارجى که به صورت آزاد در 
کشور ما تحصیل مى کنند همه هزینه هاى تحصیل را 

خودشان باید پرداخت کنند.
طالبى بــا بیان اینکه هیچ دانشــجوى 
بورســیه اى که با ویــزاى تحصیل 

وارد کشــور دیگرى مى شود 

نمى تواند مشغول به کار شود افزود: در صورت لزوم 
دانشگاه ها براى اینکه دانشجویان بورس در نوع دوم، 
شغلى داشته باشــند در انجام کارهاى دانشجویى و 
مشارکت با پروژه هاى اساتید براى آنها همکارى هاى 

الزم را انجام مى دهند.
وى با اشاره به ارائه تسهیالت به دانشجویان بورس 
که وارد ایران مى شوند اضافه کرد: ارائه خوابگاه هاى 
دولتى، غذاى با کیفیت، امکانات آموزشــى و رفاهى 
مناســب و همچنین پرداخت پول به آنها از امکانات 
وزارت علوم براى این دسته از دانشجویان بورس است.

مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع دستى گفت: 
براى نخستین بار امسال تصمیم گرفتیم عالوه 

بر صنعتگران تحت پوشش کارگاه هاى 
صنایع دســتى، به افرادى که به 

عنوان هنرمند بــه تنهایى به 
ایــن حرفــه مى پردازنــد و 
کار تولید مى کننــد، کارت 

شناسایى منفرد بدهیم.
فریدون میرزالو با اشــاره به 

اینکه بــراى نخســتین بار دو 
هــزارو700 نفر از فعــاالن صنایع 

دستى، کارت شناسایى صنعتگرى دریافت 
کرده اند و این تعداد تا پایان سال جارى به هفت هزار 
نفر خواهد رسید، اظهار داشــت: این موضوع کمک 

مى کند تا هنرمندان و فعــاالن زیادى که امکان راه 
انــدازى کارگاه ندارند یا تحت پوشــش بیمه و 
کارگاه نیســتند مثل دانشجویان این 
رشته و دیگر عالقه مندان بتوانند 
از امتیازات این طرح بهره مند 

شوند.
میرزالو یادآورشد: صنعتگرانى 
که عالقه مند هستند در کار 
خود توســعه ایجاد کنند مورد 
حمایت ما با پرداخت تسهیالت 
کم بهــره قرار مى گیرنــد، هرچند 
واقعیت این اســت که در صنایع دســتى 
توســعه فقط بر اســاس نیاز بازار و میزان دریافت 

سفارش انجام مى شود  و به آن وابسته است.

قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه 
گفت: ساالنه 60 هزار سیگارى در کشور فوت مى کنند.

به گزارش میزان، جعفر صادق تبریزى اظهار داشت:  هر 
روز 800 تا 850 نفر در کشور فوت مى کنند که 83 درصد از 
این آمار مربوط به بیمارى هاى غیرواگیر قلبى و عروقى، 

تنفسى، تصادفات و دیابت است.
وى افــزود: همه این بیمــارى هاى با توســعه مفهوم 
پیشگیرى مى توانند کنترل شوند. داوطلبین ما در ادارات، 
ارگان ها، ســازمان هاى مردم نهاد، سمن ها و خیریه ها  
حضور دارند و مى توانند براى پیشگیرى از بیمارى هایى 
نظیر فشــار خون، بیمارى هاى ریوى، دیابت که عمدتًا 
ناشى از عوامل خطر رفتارى هستند کمک شایانى کنند. 

وى مواد دخانى را متهم ردیف اول بیمارى هاى غیرواگیر 

دانست و گفت: ساالنه 60 هزار سیگارى در کشور فوت 
مى کنند که سه برابر آمار تلفات در سوانح است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه گفت: با تغییر رفتار مى توان 
از بیمارى هایى نظیر سرطان پیشگیرى کرد. اکثر مردم 
رفتارهاى غذایى ناســالم دارند و3/5برابر مقدار توصیه 
شده نمک مى خورند، ســه برابر بیشتر روغن مى خورند 
و3/5برابر بیشتر از حد مجاز قند و شکر مصرف مى کنند. 

وى افزود: 78 درصد مردم دچار کم تحرکى هســتند و 
فعالیت بدنى زیادى ندارند. 60 درصد خانم ها اضافه وزن 
دارند. این اضافه وزن مردم را به سمت بیمارى هاى قلبى، 
دیابت و فشار خون ســوق مى دهد. داوطلبین سالمت 
نقش مهمى در کنترل این بیمــارى ها با آموزش چهره 

به چهره دارند.

فرمانــده نیــروى انتظامى بر پیگیــرى موضوع 
«اخذ مجوز کانال هــاى تلگرامى باالى پنج هزار 
عضو» براساس شــورایعالى فضاى مجازى تأکید 

کرد.
سردار حسین اشــترى در گفتگو با ایســنا درباره 
اعــالم وزارت ارتباطات براى اخــذ مجوز کانال 
هاى تلگرامــى باالى پنــج هزار عضــو، گفت: 
باید در کمیســیون مربوطه مطرح شــود و طبق 
مواردى که در شــورایعالى فضاى مجازى مطرح 
مى شــود ان شــاءا... موضوع پیگیــرى خواهد

 شد.
و  ارتباطــات  وزیــر  واعظــى  محمــود 
فنــاورى اطالعــات پیــش از ایــن گفتــه 
بود کــه کانــال هــاى تلگرامــى بــاالى پنج 
هــزار عضو بایــد مجــوز دریافت کننــد و  گویا 
قرار اســت ظــرف یــک مــاه آینــده جزئیات 
بیشــتر آن منتشــر و ایــن مصوبــه اجرایــى

 شود.
در عین حال ســردار هادیان فر رئیــس پلیس فتا 
نیز در این بــاره گفت: وزارت ارشــاد کانال هایى 
که بیش از پنج هزار عضو دارد را باید ســاماندهى 
کند و شاید در ده روز آینده سایتى که وزارت ارشاد 
براى ساماندهى تأسیس کرده فعال شود و ادمین 
کانال باید خودش را معرفــى کند که احراز هویت 
شود. امروز در شبکه هاى اجتماعى موبایلى، پایه 66 
درصد جرائم در تلگرام اتفاق مى افتد و 20 درصد 
هم در اینستا و در واتس اپ کمتر از 2 درصد جرائ م را

 داریم.

مراقب باشید فریب نخورید

پشت پرده تماس هاى تلفنى براى تخفیف هاى دندانپزشکى
دبیر شوراى ســالمت دهان وزارت بهداشت با تشریح 
پشــت پرده تماس هاى تلفنى براى تخفیف هاى ویژه 
خدمات دندانپزشــکى گفت: فعالیت شرکت هاى شبه 
بیمه اى خدمات دندانپزشکى مورد تأیید وزارت بهداشت 
نیست و مردم فریب ارائه تخفیف براى دریافت خدمات 

دندانپزشکى را نخورند.
به گزارش تسنیم، سعید عسگرى دبیر شوراى سالمت 
دهان وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکى اظهار 
داشت: فعالیت هاى برخى از شرکت هاى شبه بیمه اى که 
با تماس با هموطنان، خود را به عنوان نمایندگان وزارت 
بهداشت و یا رفاه معرفى مى کنند نوعى فریبکارى است و 
به هیچ عنوان وجاهت قانونى نداشته و مورد تأیید وزارت 

بهداشت نیست.
دبیر شوراى سالمت دهان وزارت بهداشت ادامه داد: این 
شرکت ها با استفاده از روش هاى گوناگون تبلیغى و حتى 
تهدید به جریمه کردن افــراد در صورت عدم عضویت، 
ارقامى را به عنوان حق عضویت از مردمى که اطالعى از 
موضوع ندارند، دریافت مى کنند که این کار محمل قانونى 

نداشته و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.
دبیر شوراى سالمت دهان وزارت بهداشت گفت: برخى 
از شرکت هاى ارائه خدمات دندانپزشکى با فریب و سوء 
اســتفاده از ناآگاهى عمومى، بدون داشتن سرمایه الزم 
براى یک شــرکت بیمه اى، بدون تعهد ریسک، بدون 
انجام فرآیندهاى بیمه گرى خرید خدمات شامل رسیدگى 
به اســناد و پرداخت هزینه خدمات و نیز بدون نظارت 
مؤثر بر مراکز درمانى و از همــه مهمتر با تعرفه   گذارى 
غیرقانونى، بازار ارائه خدمات دندانپزشکى را تحت تأثیر 

مخرب قرار مى دهند.
عسگرى با بیان اینکه مجوز فعالیت هاى شرکت هاى 
مذکور حســب ظاهر از جانب بیمه مرکزى ایران صادر 

نشــده گفت: تعرفه هاى اعالم شده توسط شرکت هاى 
مذکور نیز تعرفه هاى مصوب و قانونى نبوده و توســط 
همین شــرکت ها تعیین و اعالم مى شود که خود امرى 

خالف محسوب مى گردد.
دبیر شوراى سالمت دهان وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در گذشته نیز یکى از شرکت هاى بنام، اقدام به این کار 
کرده بود، گفت: یکى از مهمترین خدماتى که توســط 

این شرکت ها ادعا مى شود، ارائه تخفیف ویژه خدمات 
دندانپزشکى به اعضاست. واقعیت این است که معموًال 
تعرفه هاى این شرکت ها از ارقام جارى بسیار باالتر است، 
اما بر مبناى همین ارقام گزاف غیرمصوب، شرکت هاى 
مذکور اقدام به ارائه تخفیفات به جمعیت تحت پوشش 
حتى تا 60 درصد مبلغ اعالمى مى کنند که نهایتاً در برخى 
از موارد متأسفانه حتى بعد از ارائه تخفیفات، رقم مأخوذه 

از بیماران از تعرفه هاى قانونى باالتر است.
وى افزود: یکى دیگــر از اقدامات ســودجویانه چنین 
شرکت هایى این است، که در قبال معرفى تعداد زیادى 
بیمار، از مراکز دندانپزشکى تخفیف مى گیرند. بنابراین در 
این شکل، تخفیف ارائه شده از جانب مراکز ارائه دهنده 
خدمت صورت مى گیرد و شرکت هاى مذکور بر خالف 
بیمه ها، مابه التفاوت هزینه را به مراکز درمانى پرداخت 

نمى کنند. این امر نیــز مى تواند منجر به کاهش کیفیت 
ارائه خدمات توســط مراکز درمانى به مردم شود. البته 
با چنین مداخالت ســودجویانه، نهایتًا مردم بهره اى از 
ارائه اینگونــه خدمات نبرده و در واقــع این افراد فریب 
خورده اند که متضرر شده و سرمایه چنین شرکت هایى 

را تأمین مى کنند.

سخنگوى دانشــگاه پیام نور گفت: به دانشجویانى که 
نمى توانستند شــهریه خود را به صورت کامل پرداخت 
کنند فرصتى داده شده بود تا کل شهریه را تا پایان ترم 

تصویه کنند.
محمد محسن صدر  اظهار داشت: امتحانات ترم دانشگاه 

پیام نور  از سوم دى ماه در سراسر کشور آغاز مى شود.
وى افزود: دانشگاه پیام نور در ابتداى سال تحصیلى براى 
راحتى و کمک به دانشجویانى که از پس شهریه کامل بر 
نمى آمدند تسهیالتى را فراهم کرد تا در اول سال شهریه 
را یکجا نپردازند و بتوانند تا پایان ترم شهریه را پرداخت 
کنند.به همین منظورفقط شهریه ثابت از این  دانشجویان 

دریافت شد.
سخنگوى دانشــگاه پیام نور با بیان اینکه دانشگاه پیام 
نور حامــى محرومین اســت، گفــت: امکاناتى فراهم 
شد تا دانشجویان شــهریه پردازى که امکان پرداخت 
کل شهریه را نداشتند بتوانند شــهریه متغیر خود را در 
طول سال به صورت اقســاط چهار ماهه و یا از طریق 

دریافت وام از صندوق رفاه دانشــجویان و بانک هاى 
طرف قرار داد دانشــگاه پیام نور تا پایــان ترم پرداخت 

کنند.
صدر با اشاره به نزدیک شــدن به زمان امتحانات اظهار 
داشت:دانشجویانى که همه هزینه را پرداخت نکرده اند 

تا ده روز دیگر فرصت دارند شهریه خود را تسویه کنند.

مرگ ساالنه 60 هزار سیگارى در کشور

خبر خوب براى فعاالن صنایع دستى که تنها کار مى کنند

واکنش پلیس به اخذ مجوز 
کانال هاى تلگرامى

آغاز امتحانات ترم دانشگاه هاى پیام نور
 از 3 دى ماه

پرداخت پول توجیبى به دانشجویان خارجى

وم در در در در
گفت: 

صورت آزاد در
ه هزینه هاى تحصیل را 

شــجوى 
 تحصیل 

د 

,,

فعالیت هاى 
برخى از 
شرکت هاى 
شبه بیمه اى 
که با تماس با 
هموطنان، خود 
را به عنوان 
نمایندگان 
وزارت 
بهداشت و یا 
رفاه معرفى 
مى کنند نوعى 
فریبکارى است
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نقش موالنا در موسیقى
چهارمین کارگاه آموزش و نشست تخصصى موسیقى 
با عنوان «آالچیق» امروز شـنبه 20 آذر ساعت 18 در 
محل هنرسـراى خورشـید واقع در پل چمران، ابتداى 
خیابان کاوه، جنب شـهردارى منطقه 7 برگزار خواهد 

شد.
این برنامه با محوریت بررسى «نقش موالنا در موسیقى 

آوازى ایران» در هنرسراى خورشید برگزار مى شود.

با «کوچ رو» آشنا شوید
نشسـت تخصصى پروژه «کـوچ رو» فردا یک شـنبه 
21 آذرماه با حضور دبیر ایـن پروژه بین المللى در موزه 
هنرهاى معاصر سـازمان فرهنگى-تفریحـى برگزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى-تفریحى 
شهردارى اصفهان، پروژه «هنر کوچ رو» روز 15 آذرماه 
در روستاى «سـلخ» جزیره قشـم آغاز و بعد از سفرى 
کوتاه به جزیره هرمز، شهر و مناطقى از استان اصفهان، 
کاشان و... در 28 آذرماه سـال جارى در موزه هنرهاى 

معاصر تهران به پایان مى رسد. 
آثار هنر محیطى «کوچ رو» تحت تأثیـر یک رویکرد 
زیسـت محیطى و بـا دخالت کمتـر در محیـط برگزار 
مى شود که هنرمندان به صورت فى البداهه و با ابزارى 
که طبیعت در اختیارشـان مى گذارد دست به خلق اثر 

هنرى مى زنند. 
گفتنـى اسـت؛ 11 هنرمنـد از ایـران و 9 هنرمنـد از 
کشورهاى لیتوانى، کره، آلمان، فرانسه، سوئیس، هلند 

و اسلواکى در این دوره رویداد حضور دارند.

امروز با پاتوق فیلم کوتاه 
ششـمین پاتوق فیلم کوتاه اصفهان با عنوان «سینما 
آینده» امروز شـنبه 20 آذرماه سـاعت 17 در کتابخانه 
مرکزى برگزار مى شود. این برنامه شنبه هاى هر هفته 
از ساعت 17 در محل سالن اجتماعات کتابخانه مرکزى 

میزبان عالقه مندان به فیلم کوتاه مى باشد.
ایـن پاتـوق در ششـمین برنامـه خـود بـه اکـران 
فیلم هاى کوتاه «امضاء» ساخته محمد ثریا، «شکننده» 
سـاخته موراوسـکی، «زیر پوست برف» سـاخته لیال 
وفادار، «گورمردها» ساخته علی مردمی، «ِکچ» ساخته 
مهرداد حسنی و «چشم بند» ساخته احمدرضا سیستان 
مى پردازد. در ادامه برنامه فیلم «چشـم بند» با حضور 
کارگردان و عوامل فیلم و «مجتبی اسپنانی» به عنوان 

کارشناس برنامه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

«روزکالغ» در عصارخانه
نمایـش «روز کالغ» از سـوى سـازمان فرهنگـى-

تفریحى شـهردارى اصفهان از 13 آذرماه سال جارى 
در موزه عصارخانه شاهى در حال اجراست. این نمایش 
کارى از گروه هنرهاى نمایشـى راوى به نویسندگى و 
کارگردانى مجید صدیقى بوده که تـا 23 دى ماه همه 

روزه از ساعت 19 به نمایش در مى آید.
نمایـش «روز کالغ» برگرفتـه از نمایشـنامه «مرگ 
یزگرد» نوشته «بهرام بیضایى» بوده که داستان یک 
آسـیابان به همراه فرزند و همسـرش را بیـان مى کند 
که با جسـد یزدگرد مواجه مى شوند که در این نمایش 
کارگردان با یک بازخوانى با نگاه امروزى این نمایش را 

طراحى کرده است.
عالقه مندان براى دریافت بلیت  این نمایش مى توانند 

به محل تاالرهنر واقع در میدان الله مراجعه کنند.

نمایشگاه کالژ در نقش خانه
خانه تجسـمى حوزه هنرى استان اصفهان، بیستمین 
نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه هاى تحلیل آثار نقاشى 
معاصر اصفهان را در گالرى نقش خانه اصفهان برگزار 

کرده است.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اصفهان، 
این نمایشگاه که از سلسله نمایشگاه هاى تحلیل آثار 
نقاشـى معاصر اصفهان اسـت به نمایش آثـار فروزان 
منتظرى خواهـد پرداخت. آثار این نمایشـگاه بیشـتر 
چیدمانى از کالژ همراه با نوشـته اسـت کـه از زندگى 
پیرامون هنرمند سرچشمه گرفته است، نمایشگاه فوق 
در روز پنج شنبه 18 آذر افتتاح  شد و  تا روز چهارشنبه 24 

آذرماه جهت بازدید عموم دایر است.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به 
نقش مردم این استان در هشت سال دفاع مقدس گفت: 
بودجه الزم در سال هاى گذشته براى تکمیل موزه دفاع 
مقدس استان اصفهان به صورت کافى تخصیص نیافته 

است.
به گزارش رویش نیوز، آیت ا... ســید یوســف طباطبائى 
نژاد در دیدار ســردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس با اشاره به نقش مردم استان 
اصفهان در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: مردم 
استان اصفهان رشادت هاى بسیارى در دفاع از مرز و بوم 
کشور داشــته و مورد تقدیر رهبر معظم انقالب اسالمى 

قرار گرفته اند.
وى افزود: عدم تخصیص بودجه الزم براى تکمیل موزه 
دفاع مقدس اصفهان در سال هاى گذشته موجب نارضایتى 
مردم و مسئوالن در این استان شده و امیدوار هستیم این 

موزه در زمان مقرر به بهره بردارى برسد.
سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس نیز گفت: مردم استان اصفهان  در طول هشت 
سال دفاع مقدس، آنگونه که باید، از ارزش هاى انقالب و 
تمامیت جمهورى اسالمى ایران دفاع کرده و در این مسیر 
جان فشانى کرده اند و انتظار مى رود که موزه  دفاع مقدس 
اصفهان در خور شأن مردم این استان طراحى و اجرا شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از صدور و تحویل 
525 هزار و 147 قطعه کارت ملى هوشمند از سال 93 تا 

آبان امسال به متقاضیان خبر داد.
تورج حاجى رحیمیان افزود: بــا آغاز طرح صدور کارت 
ملى هوشــمند در ســال 93 درمجموع یک میلیون و 
68 هزار و 884 درخواســت از متقاضیان در استان اخذ 

شد.
وى اظهار داشت: از این تعداد درخواست 71 هزار و 761 
مورد در ســال 93 اخذ، 407 هزار و 761 مورد در سال 
94 و 589 هزار و 493 مورد نیز از ابتداى امسال تا پایان 

آبان اخذ شده است. 

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان افــزود: بر این 
اساس از ســال 93 تا پایان ســال 94 درمجموع 280 
هزار و 98 قطعه کارت ملى هوشمند تحویل متقاضیان 

شد.
وى خاطرنشــان کرد: از ابتداى امسال تا پایان آبان ماه 
نیز 245 هزار و 409 قطعه کارت تحویل داده شده است.

حاجــى رحیمیان  بــا بیان اینکــه هم اکنــون کارت 
ملى هوشــمند براى افرادى که به ســن 15 ســالگى 
رســیده انــد صــادر مــى شــود گفــت: جمعیــت 
باالى 15 ســال اســتان بالغ بــر چهار میلیــون نفر

 است.

انتقاد امام جمعه اصفهان از 
بودجه موزه دفاع مقدس

525 هزار کارت ملى هوشمند 
تحویل متقاضیان شد

پروژه بزرگراه شــهید خرازي، قســمتی از رینگ سوم 
ترافیکی اصفهان را تشکیل داده که حجم ترافیکی شمال 
به جنوب این شــهر را از محدوده غربی آن هموار کرده 
است. با گذشــت عمر یک دهه اي از این پروژه اکنون 
حجم زیاد خودروها بازدهی این پروژه را با مشــکل روبه 

رو کرده است.
با این حال در زمــان پیک تردد حجم قابــل توجهی از 
خودروها مشاهده می شــود که بعضاً با حوادثی نیز روبه 

رو مى شوند.
رئیس کمیسیون عمران، معماري و شهرسازي شوراي 
اسالمی شهر اصفهان در این باره با بیان اینکه عامل اصلی 
رشد ترافیک در این محدوده ورودي ها و خروجی هایی 
است که به این بزرگراه منتهی می شود، تأکید کرد: وجود 

خروجی و ورودي هاي این بزرگراه باعث شــده تا حجم 
این معبر افزایــش یابد پس باید بــر روي این ورودي و 
خروجی هــا مطالعات جدیــدي آغاز شــود؛ همچنین 
تالقی هایی مانند چهارراه جهاد بر این ترافیک می افزاید. 
عبدالرسول جان نثاري با اشاره به اینکه معاونت ترافیک 
شهرداري اصفهان در خصوص مطالعه ترافیکی این طرح 
مبلغ 130 میلیون تومان را برآورد کرده است، گفت: این 
میزان از بودجه به این معاونت تخصیص داده شده اما هنوز 

اطالعات آن در اختیار قرار نگرفته است.
وى افزود: زمزمه هایی از دو طبقه شــدن این بزرگراه به 
گوش رسیده؛ اگر مطالعات انجام شده نشان می دهد که 
با دو طبقه شدن بزرگراه مشکل این معبر رفع خواهد شد 

پس باید این کار سریعاً  صورت گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از اتمام مرمت پیشانى ایوان مجموعه 
جهانى کاخ چهلستون به عنوان بزرگ ترین سازه چوبى 

بناهاى تاریخى کشور خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: مرمت پیشانى ایوان 
مجموعه جهانى کاخ چهلستون به عنوان بزرگ ترین 
سازه چوبى بناهاى تاریخى کشور در مدت 11 ماه، از دى 
ماه سال گذشته به پیمانکار واگذار شد و در آذر ماه سال 

جارى به اتمام رسید.
وى افزود: این عملیات در دو بخش شامل مرمت سازه 
هاى چوبى و مرمت نقاشــى ها با نظارت کارشناسان 

مرمت اداره کل میراث فرهنگى اصفهان  انجام شد.

طرح تحول سالمت که از اردیبهشت ماه سال 93 در اصفهان کلید خورد در حالى فاز به 
فاز آن پیش رفت که در نخستین گام هایش صداى شکستن آن بلند شد.

به گــزارش تابناك، طرح تحــول نظام 
سالمت به خوبى در اصفهان پیش رفت 
و بسیارى از بیماران از کاهش هزینه هاى 

بسترى راضى بودند. 
حذف زیرمیزى پزشــکان، تأمین دارو در 
داخل بیمارســتان ها و اتمام سرگردانى 
بیماران در بیرون از بیمارستان براى تأمین 
دارو و... تمام اتفاقات خوبى بود که در نظام 

طرح تحول سالمت پیش رفت.
طرح تحول سالمت به خوبى پیش رفت 
تا جایى که بــا مقیم کردن پزشــکان و 
متخصصان در بیمارســتان ها به صورت 
شبانه روزى و به طورى که دیگر بیماران 
ترس از نبود پزشــک در ایام تعطیالت را 

نداشتند.
 این روى خوب طرح، تا جایى ادامه یافت که به تشویق زنان باردار به زایمان طبیعى 
منجرشد و کاهش سزارین اتفاقاتى را در برخى از بیمارستان هاى دولتى بر جاى گذاشت 

و اصرار بر زایمان طبیعى سبب مرگ مادر یا کودکان شد و این عارضه اصلى این بخش 
از طرح تحول سالمت شد.

 طرح تحول ســالمت به نوبه خود بسیار 
عالى بود و با وجودى کــه پس از اجراى 
پایلوت آن در دیگر استان ها از جمله فارس 
و مازندران و اجراى تمام آن در روستاها اما 
باز هم بدون زیرساخت هاى الزم در استان 

اصفهان به اجرا گذاشته شد.
 از یک ماه پیش در حالــى خبر از اجراى 
طرح تحول سالمت در کالنشهر اصفهان 
شــنیده شــده که همزمان با آن صداى 
شکســت این طرح در اصفهان به گوش 

رسید.
 طرح تحول سالمت همچون بسیارى از 
طرح هاى دیگر قربانــى عدم تخصیص 

اعتبارات کافى به آن شد.
این طرح گام به گام در حالى پیش رفت که 
هنوز این فرمایش مقام معظم رهبرى مبنى بر اینکه نظام سالمت باید به جایى برسد 

که تنها رنج بیمار باید درد  از بیمارى خود باشد نه چیز دیگرى، محقق نشده است.

رفع ترافیک بزرگراه خرازي با دو طبقه شدن

سالک یا لیشمانیوز پوستى، شایع ترین نوع بیمارى پوستى است که بر اثر گزش 
جنس ماده نوعى پشه خاکى به انسان منتقل مى شود. عامل این بیمارى انگلى به 
نام «لیشمانیا» است. این بیمارى در کشورهاى گرمسیرى از جمله چین، سوریه، 
عربستان سعودى، عراق، ایران، فلسطین، قفقاز و جنوب شرقى روسیه، پاکستان، 
افغانستان و هند شایع است. ایران جزو کشورهایى است که سالک در آن بومى 
است و در اکثر مناطق کشور بیمارى ســالک یافت مى شود. به گزارش ایمنا، 
این بیمارى در تهران، نقاطی از اصفهان، جنوب فارس، خراســان، مازندران، 

خوزستان، ایالم، بوشهر و هرمزگان شایع است.

زخم هاى سالک به شکل هاى متفاوت بروز مى کند
رمضان پور کارشناس بیمارى هاى مشترك بین انســان و حیوان (بیمارى 
هاى زئونوز) و مسئول بیمارى ســالک مرکز بهداشت اســتان اصفهان در 
خصوص بیمارى ســالک گفت: بیمارى ســالک جزو بیمــارى هاى انگلى 
پوستى انسان است که از بیمارى هاى مشترك انسان و حیوان نیز محسوب 

مى شود. 
وى ادامه داد: در استان اصفهان نوع غالب بیمارى سالک مرطوب، روستایى 
و یا وحشى است که نوع موش جونده صحرایى یا خرمایى است. روش انتقال 
بیمارى به این صورت است که پشه ناقل، انگل را از طریق النه موش دریافت 
کرده  و در ابتداى غروب آفتاب تا طلوع صبح به افرادى که در جریان مسیر پشه 

قرار دارند و به صورت تصادفى منتقل مى کند.
این کارشناس زمان شیوع بیمارى ســالک روستایى را از اواخر فروردین ماه و 
اوایل ماه اردیبهشت عنوان کرد و گفت: انتقال بیمارى توسط پشه ناقل آغاز شده 
و تا پایان شهریور و اوایل مهرماه به انسان منتقل مى شود. این در حالى است که 
با سرد شدن هوا، فعالیت پشه ناقل کم شده و مى توان گفت که در زمستان تقریبًا 
انتقال بیمارى نداریم. اما افرادى که در مرداد و شهریور مورد گزش پشه قرار 

گیرند، در ماه آذر به سیستم مراکز بهداشتى سالک مراجعه مى کنند. 
این مقام مسئول مى گوید: دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص درمان 
بیمارى سالک فعالیت خوبى داشته است، به گونه اى که 37 مرکز تشخیص و 
درمان رایگان سالک در سطح استان وجود دارد که خدمات تشخیص و درمان 

رایگان را ارائه مى دهند.
این مقام مسئول کنترل بیمارى سالک در استان اصفهان را از سال 87 اعالم 
مى کند و معتقد است: نخستین استراتژى مبارزه با مخزن و موش صحرایى 
بوده است، به گونه اى که با کنترل سالک روستایى آمار مبتالیان از شش هزار 

مورد به کمتر از دو هزار مورد رسیده است.

شیوع سالک در منطقه جرقویه، به علت استعداد جغرافیایى 
است

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان نیز در مــورد اســتعداد منطقه 

جرقویه اصفهــان در خصوص بیمارى ســالک مــى گوید: این اســتعداد 
جغرافیایــى اســت کــه از دوران صفویــه و قاجــار نیــز بحث ســالک 
همــواره وجود داشــته اســت. امــا ســالک تنها محــدود بــه اصفهان 
نمى شود، در استان هاى خراســان رضوى و فارس نیز بیمارى سالک وجود 

دارد.
غالمرضا اصغرى بیشترین آمار سالک در کشور را  به ترتیب متعلق به مشهد، 
فارس و اصفهان مى داند و ادامه مى دهد: به دلیل اقداماتى که صورت گرفته، 
امسال آمار سالک کمتر شده است که این کاهش شامل جرقویه اصفهان نیز 

مى شود.

آنچه مى خواهید درباره بیمارى سالک در اصفهان بدانید

شیوع یک بیمارى از صفویه تا امروز 
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: شکار کبوتر به دلیل شیوع آنفلوآنزاى پرندگان 
در کشور ممنوع و در اصفهان نیز هیچ مجوز شکارى 

صادر نشده است.
مرتضى جمیشیدیان اظهار داشت: از حدود یک ماه 
پیش ثبت نام از متقاضیان در ارتباط با شــکار کبوتر 
توسط اداره محیط زیست استان اصفهان صادر شده 
بود اما به دلیل شیوع آنفلوآنزاى پرندگان هیچ مجوز و 

یا پروانه شکارى صادر نشد.
وى افزود: به طور کلى عده اى با داشتن اسلحه مجاز 
عالقه مند به شکار هستند و بر این اساس هرچند یکبار 
محیط زیست مجوزهایى درباره شکار پرندگانى که در 

معرض خطر نیستند صادر مى کند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
بیان داشت: گرچه اغلب پرندگان به دلیل خشکسالى 
وضعیت خوبى ندارند اما زیست کبوتر با مشکل خاصى 
روبه  رو نیست گرچه به دلیل ممنوعیت دامپزشکى 

شکار این پرنده نیز ممنوع شده است.

رئیس اتحادیه تعاونى هاى مرغ تخمگذار اســتان 
اصفهان پیرامــون افزایش نرخ تخم مــرغ در بازار 
اصفهان گفت: قیمت نرمال تخم مرغ توسط وزارت 
جهادکشاورزى و ســتاد تنظیم بازار سه هزار و 800 
تومان تعیین شــده و تا مرز چهار هزار و صد تومان 

هم گران نیست.
شــهاب الدین افضل شــیوع آنفلوآنزا را در نوسانات 
نرخ تخم مرغ حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: با 
اعالم این بیمارى، صادرات تخم مرغ به خارج متوقف 

مى شود و قیمت این ماده غذایى کاهش مى یابد.
وى افزود: قیمت تخم مرغ متأسفانه در عمده ماه هاى 
سال کمتر از سه هزار و 500 تومان عرضه مى شود که 

زیان مرغدارى ها را همراه دارد.
وى بیان داشــت: برخى از مرغدارى ها که اکنون از 
چرخه تولید حذف شده اند به دلیل زیان      هاى نوسانات 
قیمت و شــیوع آنفلوآنزا هیچگونه تمایلى به ورود 

تولیدات ندارند.
افضل تصریح کرد: چنانچه تخم مرغ از سوى کشور 
به آلودگى آنفلوآنزا اعالم نشده بود با دوام صادرات و 
تولید تمام مرغدارى ها اکنون قیمت این ماده غذایى 
بیش از پنج هزار تومان بود همانطور که در تابستان 

امسال روى داد.
وى پیرامون اینکه نرخ رســمى تخم مرغ باید بیش 
از ســه هزار و 800 تومان باشد، اظهار داشت: اکنون 
تخم مرغ در بــازار اصفهان براســاس وزن و اندازه 
با قیمت ســه هزار و 800 تا چهار هزار و صدتومان 
عرضه مى  شــود و این نرخ متعادل بوده به هیچ وجه 

گران نیست.

شکار کبوتر به دلیل 
شیوع آنفلوآنزاى 
پرندگان ممنوع شد

تخم مرغ در اصفهان به 
هیچ وجه گران نیست 

پایان عملیات مرمت پیشانى 
ایوان چهلستون

طرحى که در قدم هاى اول، صداى شکستن آن بلند شد!

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلسه شماره 112 شوراى 
اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالکهاى کارگاهى و تجارى مجتمع صنایع 
کارگاهى شیخ بهائى و همچنین تعدادى از پالکهاى مسکونى واقع در محله 
حکیم قشقائى و جنب مسکن مهر را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند 
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى 

به امور مالى شهردارى منظریه مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز دوشنبه 95/10/6 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم 

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه 

(نوبت اول) 
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نکوداشت آیت ا... مظاهرى 
در سالن اهل بیت(ع)

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
گفت: مراسـم نکوداشـت آیت ا... مظاهرى در روز 25 
آذرماه با حضور مسـئولین کشـورى و اسـتانى برگزار 

مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى گفت: در 
بخشى از این مراسم که در سـالن اهل بیت(ع) برگزار 
مى شـود، مجموعه اى سه جلدى در سـه هزار صفحه 
از مقاالتى کـه به این شـخصیت بزرگوار ارائه شـده و 

یا درباره ایشان نگارش شده است رونمایى مى شود.
وى به چاپ منتخب آثار آیت ا... مظاهرى نیز اشاره کرد 
و عنوان کـرد: این مجموعه در هـزار صفحه به تدوین 
رسیده و چاپ شده اسـت و همچنین کتاب زندگینامه 
ایشان در 600 صفحه تدوین شده و در این روز رونمایى 

خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمى اسـتان اصفهان از 
چاپ گزیده آثار این مرجع عالیقدر در 124 صفحه خبر 
داد و خاطرنشـان کرد: اثرى نیز درباره این شـخصیت 
برجسته به زبان انگلیسى تألیف شده است که امیدواریم 
تا زمان برگزارى نکوداشت آماده شده و مورد رونمایى 

قرار گیرد.
وى از ابـراز تمایـل بسـیارى از وزرا و شـخصیت هاى 
برجسته کشورى و لشکرى نیز خبر داد و گفت: تاکنون 
حضور بسیارى از این افراد در مراسم نکوداشت قطعى 
نشـده و همچنان در پى تعیین برنامـه مهمانان در این 

مراسم هستیم.
وى در پاسـخ به این سـئوال که آیا آیـت ا... مظاهرى 
خود در این مراسـم حضور خواهند یافت، گفت: ایشان 
از همان ابتدا با برگزارى این نکوداشت مخالفت داشتند 
و امیدواریـم بتواننـد بـا حالى مسـاعد در این مراسـم 

حضور یابند.
وى خاطرنشـان کرد: سـالن اهـل بیت(ع) بـه عنوان 
مکان برگزارى این مراسم انتخاب شـده که متأسفانه 
از ظرفیتى محدود براى برپایى چنین نکوداشت بزرگى 
برخوردار اسـت به همیـن دلیل نیـز تـالش کردیم تا 
با انجـام تبلیغات محدود بـراى این مراسـم، از ازدحام 

پیشگیرى کنیم. 

نکوداشت آیت ا... مظاهرى در 
تیران هم برگزار مى شود

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
تیـران و کـرون گفـت: در کنگـره اى کـه در حسـنیه 
قدیـم تیـران بـا حضـور اقشـار مختلـف مـردم و 
شخصیت هاى برجسته دینى، علمى و مسئوالن استان 
برگزار خواهد شد، از آثار آیت ا... مظاهرى رونمایى مى 
شود. صادق صالحى با اشاره به اینکه کنگره نکوداشت 
آیت ا... مظاهرى در اصفهان نیز برگزار مى شود، گفت: 
به دلیل اینکه شهر تیران زادگاه این مرجع تقلید است، 
بخش رونمایى از آثار این مرجع تقلید که از برنامه هاى 
کنگره یاد شده مى باشند، در این شهر برگزار مى شود.
گفتنى اسـت؛ آیت ا... مظاهرى در سال 1312 در شهر 
تیـران در خانـواده  اى مذهبـى و روحانى به  دنیـا آمد.
تقّید به شـریعت از ویژگى  هاى برجسـته خانواده او به 
ویژه پدرش بود که این ویژگى، سـهم بسزایى در رشد 
و تعالى روحى او و عالقه  منـدى وى به فراگیرى علوم 

دینى و حوزه علمیه داشت.

میراث آیت ا... مظاهرى 
در حوزه علمیه 

رئیس دفتـر تبلیغات اسـالمى حوزه علمیـه قم گفت: 
این وظیفه ماسـت که براى بزرگانى همچـون آیت ا...  

مظاهرى کنگره برگزارکنیم.
حجت االسالم و المسلمین احمد واعظى تصریح کرد: 
برگزارى چنین کنگره هایى کمک مى کند نسل جوان از 
این بزرگان الگوگیرى کنند. وى ادامه داد: سیره آیت ا... 
العظمـى مظاهرى، جامـع علـم و عمل اسـت و تبلیغ 
مردمى با پشتوانه علمى ازجمله میراث گرانبهاى ایشان 
در حوزه هاى علمیه است. حجت االسالم و المسلمین 
واعظى با بیان اینکه مردم اصفهـان قدر علماى دینى 
خود را مى دانند، گفت: بیش از 20 سـال از زمان حضور 
آیت... العظمى مظاهرى در استان اصفهان مى گذرد و 
در این مدت مردم و مسئوالن همواره خواهان برگزارى 
آیین نکوداشـت براى این عالم فرهیخته و قدردانى از 

تالش هاى گسترده ایشان بوده اند.

یادواره آیت ا... مظاهرى

گاز منواکســید کربــن براســاس آمــار اورژانــس 
پیش بیمارســتانى اصفهــان از ابتداى امســال 166 
اصفهانــى را مســموم کــرد و جــان 15 نفــر را نیز 

گرفت.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى سال 95 تکنسین هاى اورژانس 115 در 
استان اصفهان به 58 مأموریت گازگرفتگى با منواکسید 
کربن اعزام شــدند که در این مأموریت ها به 181 نفر 

امدادرسانى کردند. 
غفور راستین اظهار داشت: در این مأموریت ها 151 نفر 
براى تکمیل مراحل درمانى به بیمارستان هاى مختلف 

منتقل و 15 نفر نیز به صورت سرپایى درمان شدند. 
وى افزود: شهرســتان هاى اصفهان، خمینى شــهر، 
فریدن و کاشــان هر کدام به ترتیب با 56، 25، 19 و 
19 مصدوم و فوتى بیشترین آمار را به خود اختصاص 

داده اند. 
وى بــا بیــان اینکــه در این حــوادث 15 نفــر نیز 
جــان خــود را از دســت دادند اشــاره کــرد: از این 
تعداد شــش نفر از شهرســتان اصفهان، یــک نفر از 
خمینى شــهر، چهار نفر از کاشــان،  دو نفــر از نطنز، 
یک نفر ناییــن و یک نفر نیز از شهرســتان نجف آباد 

بودند.

فرماندار اصفهان گفت: دفن اموات در مساجد باید مطلقًا 
منع شود و سازمان آرامستان هاى شهردارى بر اساس 
قانون و مرکز بهداشت به سبب مالحظات بهداشتى باید 

مدعى این موضوع باشد.
فضل ا... کفیل با اشاره به دو مورد دفن در مسجد افزود: 
این موارد باید به پرونده تبدیل شــود و دســتگاه هاى 
قضائى هــم در این زمینــه کمک کننده باشــند تا از 

دفن هاى مجدد جلوگیرى شود.
وى مسئولیت 18 آرامستان سطح شــهر را با سازمان 
آرامستان هاى شهردارى اصفهان عنوان کرد و یادآور 
شد: از وضعیت این آرامســتان ها باید شناسنامه جامع 

و دقیقى تهیه شــود و انتخاب هیئت امنــا و نظارت بر 
فعالیت هاى آن هم بر عهده سازمان آرامستان ها باشد.

فرماندار اصفهان آرامســتان را یــک محیط عمومى 
دانســت و گفت: محدوده 18 آرامستان شــهر از نظر 
جغرافیایــى و مختصاتــى و وجــود غســالخانه باید 
مشــخص و ثبت شــود و معابر ورود و خروج آن تعبیه 
گردد و مدیریــت تمام آن ها با ســازمان بــاغ رضوان 

باشد.
کفیــل در پایان خاطر نشــان کرد: مردم بایــد بدانند 
هزینه اى که براى خرید قبر مى دهند، به جیب خودشان 

باز مى گردد و صرف بهسازى محیط مى شود.

دفن اموات در مساجد 
ممنوع است

166 اصفهانى امسال با گاز 
منواکسیدکربن مسموم شدند

جمال نوروزباقرى
وضعیت اشتغالزایى و بیکارى در استان اصفهان این روزها دیگر یک خبر تکرارى 
است. اما انگار مسئوالن استان با این تکرار خو کرده و رفیق شده اند که نسبت به 
هر اتفاقى کمترین واکنش را نشان مى دهند. انگار از قبل،آماده شنیدن و منتظر 

اتفاق افتادن آن بوده اند.    
تجمع کارگران پلى اکریل مربوط به دیروز و امروز نیست و اعتراض به تعویق 
شش ماهه حقوق حاال دیگر امرى طبیعى محسوب مى شود. این کارگران کار 
مى کنند براى به دست آوردن نان اما انگار کارکردن آنها این روزها نانى ندارد 

براى خودشان.  
این اعتراض ها فقط مختص به این واحد صنعتى نیز نمى شود و کارگران دیگر 
مراکز صنعتى هم  هر ازگاهى به دلیل عقب افتادن حقوق هایشان یا تعدیل نیرو 
و یا به دالیل اقتصادى دیگر مقابل استاندارى تجمع مى کنند اما این تجمع ها
 فایده اى جز داده شدن وعده هاى بى سرانجام در برندارد. تجمع اعتراض آمیز 
کارگران کارخانه کاشــى نیلو، اعتراض کارگران ذوب آهن اصفهان، اعتراض 
به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شــهردارى، اعتراض به سیاســت 
هاى اجرا شده در کارخانه گیتى پسند اصفهان، اعتراض بعضى کارگران فوالد 
مبارکه اصفهان، اعتراض کارگران پاالیشگاه نفت اصفهان و...  نمونه هایى از  
اعتراضات کارگرى است که در این سال ها نسبت به پرداخت حقوق و همینطور 
درپى بیکارى بى علت خود، اعتراض و تجمع کرده اند اما چه سود که بى فایده 

بوده است. 
اما ریشه این بیکارى ها و نبود نظم مالى در اقتصاد استان اصفهان از کجا نشأت 
مى گیرد؟  اگر تولید در این صنایع دولتى وجود ندارد چرا به آنها بودجه تخصیص 
مى یابد؟ چرا این مراکز به بخش خصوصى واگذار نمى شود؟ چرا کارگران نسبت 
به حق مسلم خود باید همیشه فریاد بزنند؟ چرا گوش هاى مسئولین استان فقط 

زمانى باز مى شود که صدایى بلند شود؟
على رجالــى معاون اقتصــادى مجمع فعــاالن اقتصادى اســتان اصفهان 
مى گوید: هر واحد تولیدى که در اصفهان تعطیل شــود به معناى آن اســت 
که دولت باید یک بنــد به زندان ها اضافــه کند چراکه اشــتغالزایى به خطر 

مى افتد.
حال باید از مسئولین اصفهانى پرسید آیا باید صنایع اصفهانى را وسعت بدهیم یا به 

توسعه زندان ها بپردازیم و سلول ها را گسترش دهیم؟ جواب آن با مسئولین است 
اما ناگفته پیداست که جواب مشخص کدامیک از این گزینه ها مى تواند باشد.

شاید بتوان براى این پرسش به مسئولین کمک کرد و به عنوان یک پیشنهاد 
آن را مطرح نمود. در واقع راه جلوگیرى از بیکارى و عدم تعطیلى مراکز صنعتى 
در اصفهان در دو مرحله خالصه مى شود؛ یکى نگهدارى نیروهاى موجود در 
واحدهاى تولیدى و کارخانه ها و دیگرى اعتماد به جوانان براى راه اندازى کسب 

و کارى که به آن عالقه مند هستند. 
همین چند ماه گذشته بود که شهردار اصفهان اعالم کرد: بیکارى در اصفهان 
بیداد مى کند... شهردار اصفهان اعالم کرد: نهضت تشکیل سرمایه هاى محلى 
باید در اصفهان شکل بگیرد، این کار سختى نیست و نه تنها بازار اصفهان بلکه 

بازار کشور را هم مى توان تغییر داد.
 قبل تر هم رئیس اتاق بازرگانى اصفهان اعالم کرده بود: از ابتداى امسال تاکنون 
15 هزار کارگر بیکار شده اند و باالى 103 کارخانه تولیدى ما حقوق معوقه دارند و 
برخى از این کارخانه ها حدود 9 ماه است که حقوق پرداخت نکرده اند. عبدالوهاب 
سهل آبادى مى گوید: از سال گذشته تا کنون2/1 نرخ بیکارى در اصفهان افزایش 

یافت و این در حالى است که اصفهان هشت هزار واحد صنعتى دارد.
انگار پاسخ ســئوالى که در  میانه گزارش مطرح شد، در حال آشکار شدن است 
و مسئوالن اصفهانى دیگر نباید نگران تجمعات و بیکارى کارگران در استان 
اصفهان باشــند چون با وضعیت اقتصادى که واحدهــاى تولیدى به آن دچار 

شده اند، ظاهراً باید در انتظار گسترش زندان ها ماند. 

اگر کارخانه ها بسته شود، زندان ها گسترش مى یابد

کارگران اصفهانى  در «بند بیکارى»

نمایشــگاه هنرى تاپســترى هاى معاصر بــا عنوان 
«حکایــت بافته ها» با حضــور «کاترین میســان» 

هنرمند فرانســوى، در موزه  هنرهــاى معاصر افتتاح 
شد.

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى-تفریحى 
شهردارى اصفهان، کاترین میســان متولد 1956 در 
پاریس (فرانسه)، ساکن و مشغول به فعالیت هنرى در 
پاریس بوده که با استفاده از الیاف گیاهى، صنایع دستى 

مى بافد.
تاپســترى  به پارچه هایى گفته مى شــود که بر مبناى 
گلیم بافت تهیه شــده باشــد و شیوه ســاده موسوم 
به گلیم بافت در نســاجى به آن معناســت که پودها 
روى تارهــا را بپوشــانند و نقوش گوناگــون ایجاد 

کنند. 
دکتر اصغر جوانى اســتاد نقاشى دانشگاه هنر اصفهان 
با اشاره به برگزارى نمایشــگاه «حکایت بافته ها» با 
اشــاره به موضوع هنر در منظومه فکرى فیلسوفان و 
حکماى دنیاى اســالم و همینطور جهان غرب، گفت: 
اگر فیلسوفان را به دو دسته ایرانى و غیر ایرانى تقسیم 
کنیم، به خوبى توجه آنها را در هر گروه به مباحث زیبایى 

شناختى متوجه مى شویم. 
دکتر جوانى با بیــان اینکه کاترین میســان هنرمند 
فرانسوى هنر خود را از مؤلفه هاى خاصى نشأت گرفته، 

تصریح کرد: کاترین میســان با هنر ایرانى در فرش و 
گلیم به خوبى آشنایى داشته است.

وى ادامــه داد: به معنــاى دیگر، او همان فرشــى را 
که ما در زندگــى روزمره خود با آن ســر و کار داریم، 
براى خلق آثارش مورد اســتفاده قرار داده و از فرم ها 
و شکل هاى فرش ایرانى در آثار خود به خوبى استفاده 

کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: اســتفاده از فرم و رنگ ها در 
برخى از هنرمندان غربى مورد عالقه میسان نیز در فرم 

و رنگ آثار او به خوبى مشخص است. 
وى با اشاره به طبع شاعرانه کاترین میسان و تأثیر آن در 
آثارش اضافه کرد: در واقع این هنرمند فرانسوى دنیایى 
شاعرانه و تخیلى دارد که در آثار وى به خوبى مى توانیم 

این حس شاعرانه را جستجو کنیم.
نمایشــگاه «حکایت بافته ها» تا 14 دى ماه در محل 
موزه هنرهــاى معاصر ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان برپا خواهد بود و همه روزه از ساعت 
9 تا13و30دقیقه و 15 تا 18 مــورد بازدید قرار خواهد 

گرفت. 

مدیر پروژه بازســازى شــبکه فاضالب شــهر اصفهان گفــت: در آینده 
نزدیک 25 کیلومتر از شــبکه فاضــالب اصفهان بــه روش حفارى بدون 
ترانشــه و از طریق CIPP انجام مى شــود و انتظار مى رود این عملیات 
براى بازســازى و اصالح شــبکه فاضالب دیگر شــهرها در کشــور الگو 

شود.
مجتبى قبادیان افزود: شــبکه فاضالب اصفهان با اجرایى شدن آن در سال 
1340 قدیمى ترین شبکه فاضالب در کشور است و بیش از 55 سال از قدمت 
آن مى گذرد، این درحالى است که گســترش شهر و افزایش جمعیت سبب 
شد که شبکه فاضالب شهرى نیز بنابر نیاز روز گسترده تر شود به طورى که 
هم اکنون 92 درصد جمعیت شهرى اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب 

قرار دارند.
مدیر پروژه بازسازى شبکه فاضالب شهر اصفهان با بیان اینکه سه هزار و 
600 کیلومتر طول شبکه فاضالب شهر اصفهان است، تصریح کرد: در حدود 
300 کیلومتر از خطوط اصلى و نیمه اصلــى انتقال فاضالب با قطر باالتر از 
500 میلیمتر است و این شبکه در روز بالغ بر 300 هزار مترمکعب فاضالب 

شهرى را جمع آورى مى کند.
قبادیان با بیان اینکه به دلیل قدمت باالى شــبکه فاضالب شهر اصفهان 
حدود 300 کیلومتر آن نیاز به بازســازى و اصــالح دارد، گفت: هم اکنون 
قرارداد اجراى این پروژه منعقد شده و در آینده نزدیک 25 کیلومتر از شبکه 
فاضالب اصفهان به روش حفارى بدون ترانشــه و  از طریق CIPP انجام 

مى شود .

مدیرکل دفتر سرمایه گذارى هاى خارجى در سازمان سرمایه گذارى کشور با انتقاد 
بر اینکه اصفهان فاقد بانک اطالعاتى در بخش سرمایه گذارى است، گفت: با 
وجود پتانسیل هاى بسیار اصفهان، بعد از برجام این استان هنوز از جایگاه مناسبى 

براى سرمایه گذارى برخوردار نیست.
احمد جمالى برگزارى نمایشگاه ها، همایش ها، کنفرانس ها، سمینارها تخصصى 
و... را بهترین ابزار براى ارزیابى بین المللى فرصت هاى سرمایه گذارى عنوان کرد 
و افزود: این ابزارها چند سالى است در ایران به کار گرفته شده و مى تواند براى 

تشویق سرمایه گذاران خارجى و داخلى در حوزه هاى مختلف مفید واقع شود.
وى بیان داشت: اولین قدم براى ورود به هر بازارى انجام تحقیقات الزم است که 

در آن سرمایه گذاران به دنبال فرصت مناسب هستند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذارى هاى خارجى در ســازمان سرمایه گذارى کشور 
تأکید کرد: فرصت هاى ویژه اى براى سرمایه گذارى در استان هاى مختلف و 
به ویژه اصفهان وجود دارد چراکه این استان در بخش هاى صنعتى، کشاورزى، 

گردشگرى و... در کشور جاذبه هاى زیادى براى سرمایه گذاران دارد.
وى تصریح کرد: مهمترین انتظارى که از اســتان اصفهان و مجموعه فعاالن 
مرکز خدمات سرمایه گذارى مى رود این است که با توجه به هماهنگى و وحدت 
بین مسئوالن استان بتوانند فرصت هایى که قابلیت سرمایه گذارى دارند را به 
خوبى عرضه کنند. جمالى بیان داشت: استان اصفهان بعد از برجام هنوز از جایگاه 
مناسبى براى سرمایه گذارى برخوردار نیست چرا که طى هفت ماه گذشته سرمایه 
گذاران متعددى به کشور آمدند و انتظار مى رود اصفهان در رده هاى نخست جذب 

سرمایه باشد و ظرفیت هاى بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کند .

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: امسال تاکنون سوانح رانندگى منجر 
به فوت، 15درصد کاهش داشته که نشان دهنده افزایش میزان نظارت پلیس 

و همکارى رانندگان با این نیرو در رعایت مقررات بوده است.
عبدالرضا آقاخانى در «همایش یاوران وقف» با بیان اینکه رانندگان ناوگان 
حمل و نقل عمومى بخشــى از بدنه پلیس هســتند، اظهار داشت: صدور 
گواهینامه و نظارت بر عملکرد آنها در محورهاى مواصالتى بر عهده پلیس 

است.
وى با اشاره به نقش بقاع متبرکه در کاهش تصادفات، افزود: بر اساس یک 
تحقیق، در شهرهایى که امامزاده یا بقعه متبرکه وجود داشته باشد به دلیل 

توقف، آمار تصادفات در آن کاهش یافته است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه مسیرهایى که در آنها امامزاده 
و یا بقعه متبرکه وجود دارد ســبب ایجاد امنیت روانى و اطمینان قلبى براى 
رانندگان و مســافران مى شــود، گفت: کمترین میزان درگیرى رانندگان و 

مسافران از همین مسیرها گزارش مى شود.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته سوانح رانندگى 
در کشور سبب کشته شدن 17 هزار نفر شــد، اظهارداشت: امسال تاکنون 
ســوانح رانندگى منجر به فوت،  15 درصد کاهش داشــته که نشان دهنده 
افزایش میزان نظارت پلیس و همکارى رانندگان با این نیرو در رعایت مقررات 
بوده است. وى با تأکید بر اینکه تعداد کشته هاى ناشى از تصادفات در کشور 
همچنان باالست، گفت: باید همه دستگاه هاى کشور و رانندگان همکارى 

کنند تا این آمار کاهش یابد.

مدیرمنطقــه 8 شــهردارى اصفهــان گفــت: 
اتوبوس هاى «ســیاره شــهر فیــروزه اى» براى 
ایجاد نشاط و پویایى بین شــهروندان به منطقه 8 

مى آید.
عباســعلى نصوحى اظهار داشــت: در دو اتوبوس 
«ســیاره شــهر فیروزه اى» برنامه هایى همچون 
سینما، کتابخانه و کتابخانه ویژه مدارس وجود دارد.

وى بااشاره به اینکه این برنامه شاد و تفریحى براى 
تمام سنین اهالى منطقه برگزار مى شود، ادامه داد: 
اتوبوس هاى «سیاره شــهر فیروزه اى»  تا 21 دى 
ماه در محله ها و فرهنگســراهاى منطقه مســتقر 

هستند.

نمایش «من آنجا نیســتم» به نویســندگى مهدى 
میرباقرى و کارگردانى لیــال پرویزى از 22 آذر تا 10 

دى ماه، در تاالر هنر روى صحنه مى رود.
لیال پرویزى کارگردان نمایش «من آنجا نیســتم» 
تصریح کــرد: نمایش «من آنجا نیســتم» روایتگر 
زندگى انســان هایى در زمان ثابــت و مکان هاى 
مختلف اســت که طى مدت چهار ماه تمرین،  آماده 

اجرا شده است.

مدیر حوادث و فوریت هاي پزشکی استان اصفهان 
از آغاز طرح امداد زمســتانی با حضــور 850 نیروي 

فوریت هاي پزشکی در این استان خبر داد.
  غفور راســتین با بیان اینکه این طرح هر ســاله با 
حضور فوریت هاي پزشــکی، جمعیت هالل احمر، 
آتش نشــانی، پلیس راه و راهداري استان اصفهان 
در جاده ها اجرا می شــود، افزود:  هدف از این طرح، 
پیشــگیري از وقوع حوادث ترافیکــی در جاده ها و 
امدادرســانی به مصدومان این حــوادث در فصل 

زمستان است.
وى تصریح کرد: فوریت هاي پزشکی استان اصفهان 
در این طرح بــا به کارگیري 126 پایــگاه اورژانس 
پیش بیمارستانی شامل 65 پایگاه جاده اي، 60 پایگاه 
 شــهري و یک پایگاه امداد هوایی، یک دســتگاه 
اتوبــوس آمبوالنس و 850 نیروي انســانی به ارائه 

خدمات به هموطنان خواهد پرداخت.

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان گفت: جشــنواره مواد 
پروتئینى در بازارهــاى روز کوثــر 6، 7 و 9 برگزار 

مى شود.
اصغرکشــاورز راد اظهار داشــت: جشــنواره مواد 
پروتئینى در بازارهاى روز کوثر براى ارتقاى اطالعات 
شــهروندان از مواد مغذى آبزیان دریایى و معرفى 

غذاهاى سالم دریایى برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اهداف برگزارى این نمایشگاه ادامه 
داد: ترویج تغذیه سالم و محصوالت دریایى از اهداف 

برگزارى این جشنواره است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى با اشــاره به اینکه جشنواره مواد 
پروتئینى از 20 آذر(امروز) تا 5 بهمن ماه سال جارى 
برپاست، ادامه داد: در این جشــنواره محصوالت با 

تخفیف ویژه بین شهروندان توزیع مى شود.
کشاورز راد  خاطرنشان کرد: شــهروندان مى توانند 
براى حضور در جشــنواره به بازار روز کوثر 6 در بلوار 
کشاورز، بازار روز کوثر 7 در چهارراه هفتم محرم نبش 
خیابان جهاد و بازار روز کوثر 9 در خیابان معراج جنب 

پل تمدن مراجعه کنند.

اتوبوس هاى 
«سیاره شهر فیروزه اى» 

به منطقه 8 مى آیند

«من آنجا نیستم» 
در تاالر هنر 

روى صحنه مى رود

 آماده باش 
850 نیروي اورژانس 
در طرح امداد زمستانی

جشنواره مواد پروتئینى 
در 3 بازار روز کوثر 

«حکایت بافته ها» در موزه هنرهاى معاصر میزبان شماست

نگاه متفاوت یک فرانسوى به فرش ایرانى

اجراى 25 کیلومتر از شبکه فاضالب 
اصفهان با حفارى بدون ترانشه

اصفهان فاقد بانک اطالعاتى 
در بخش سرمایه گذارى است

سوانح رانندگى منجر به فوت 
15 درصد کاهش داشته است
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ویترین

 فروش فورى و پیش فروش 
محصوالت سایپا 

مدیر بازاریابى و فروش سایپا گفت: به دنبال اجراى 
فاز اول جشــنواره فروش رؤیاى برفى محصوالت 
گروه خودروسازى سایپا در فاز دوم این جشنواره، از 
20 آذر ماه 95(امروز) به مدت یک ماه و یا با تکمیل 
ظرفیت براى خودروهاى شــرکت سایپا آغاز خواهد 

شد.
 وى افزود: ســبدى از انواع خودروها با متنوع ترین 
روش هاى فروش، تخفیف، ســود مشارکت باال و 
تسهیالت استثنایى براى این جشنواره در نظر گرفته 

شده است.
مدیر بازایابى و فروش گروه خودروســازى ســایپا 
در تشــریح این شــرایط گفت: انواع پراید با سقف 
تســهیالت 120 میلیون ریالى، تیبا و تیبا 2 با سقف 
تســهیالت 160 میلیون ریالى بــا بازپرداخت 32 
ماهه و کمترین مبلغ پیش پرداخــت با انواع روش 
فروش براى مشــتریان محترم در نظر گرفته شده

 است.

آغاز تغییرات اسکناس ها 
از سال آینده 

قائم مقــام بانک مرکزى با تشــریح دالیــل تغییر 
واحد پولى ایران از ریال بــه تومان گفت: اصالحات 
جزئى در چاپ اســکناس ها از ســال آینــده آغاز 

مى شود.
اکبر کمیجانى با ذکر این نکته که در صورت تصویب 
این موضوع در مجلس شوراى اسالمى، امکان دارد 
اصالحاتى جزئى در چاپ اسکناس هاى جدید در آغاز 
سال آینده صورت گیرد گفت: این امکان وجود دارد 
که در اسکناس هاى جدید مالحظات رعایت شود که 
البته در این باره هرگونه تغییر و اصالح به مردم اطالع 

داده خواهد شد.

 آخرین مهلت 
احراز هویت مشترکان موبایل

بنابر اطالعات رســیده از اپراتورهــاى تلفن همراه 
پایان آذرمــاه آخرین مهلــت مشــترکان موبایل 
براى ارائه مشــخصات صحیح مالکیت سیمکارت

 است.
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى براى 
ساماندهى نهایى وضعیت ســیمکارت ها اولتیماتوم 
تعیین کرده و به این ترتیب سیمکارت هاى مجهول 
الهویه یا داراى اطالعات ناقص در صورت عدم احراز 

هویت تا پایان آذرماه، قطع ارتباط مى شوند.
سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا گفته: در کشور بیش از 
160 میلیون سیمکارت داریم که 30 میلیون یا تشابه 
اسمى یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهى 

شده و ده میلیون در حال بررسى است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه حذف 
صفر ، پول ملى را ارزشمند مى کند، گفت: دولت مى تواند 
با توجه به کاهش تورم، در آینده نزدیک مابقى صفرها را 

هم حذف کند.
محمد الهوتى اظهار داشــت: معتقدم که حذف صفر، 
موجب تقویت بخشیدن به ارزش واحد پولى شده و یک 

گام به سمت ارزشمند کردن پول ملى است.
وى افزود: هم اکنون دولــت حذف یک صفر را تصویب 
کرده و مى تواند با توجه به کاهش تورم در کشور و ایجاد 
ثبات اقتصادى بیشتر در آینده نزدیک، مابقى صفرها را 

نیز حذف کند.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: به شرط آنکه 

تورم به 5 درصد برســد و ثبات داشته باشــد، پول ملى 
ارزشمند مى شود در غیراین صورت تأثیرى ندارد.

الهوتى با تأکید بر اینکه حذف صفر تأثیرى بر صادرات 
و تجارت خارجى ندارد، گفت: اما فضاى روانى خوبى در 
کشــور به وجود مى آید مبنى بر اینکه ارزش پول ملى 
افزایش یافته است. وى با اشــاره به اینکه یکى دیگر از 
تبعات حذف صفر این اســت که این عددها کوچک تر 
شده و محاسبات با سهولت بیشترى انجام مى شود، ادامه 
داد: ریال برغم اینکه واحد رســمى پول بود اما از طرف 
مردم، هیچگاه پذیرفته نشد و لفظ «تومان» همواره مورد 
استفاده قرار مى گرفت که خوشبختانه این اصالحى بود 

که از سوى دولت انجام شد.

رئیس کل بیمه مرکزي ایران با اعالم اینکه شرکت هاي 
بیمه از محاسبه نرخ دیه براســاس قیمت نقره استقبال 

می کنند، خواستار تعیین نرخ مذکور بر این اساس شد.
عبدالناصــر همتى تأکید کرد: حق بیمه شــخص ثالث 
براساس نرخ دیه متغیر است، به همین دلیل افزایش نرخ 
دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث می تواند 

به کاهش خرید این بیمه نامه منجر شود.
وى با اشــاره به اینکه اکنون از 29 میلیون وسیله نقلیه 
موجود در کشور 9 میلیون دســتگاه، بیمه نامه شخص 
ثالث ندارند، افزود: ایــن وضعیت هم براي بیمه ها و هم 
براي مردم مشکل ایجاد می کند.به گفته وي، در یکسال 

گذشــته در حدود 17 هزار فوت و در حــدود 400هزار 
مصدوم حاصل تصادفات رانندگی در کشور بوده که به 
هیچ وجه قابل قبول نیست و منجر به بازشدن پرونده هاى 

متعدد در مراجع مى شود.
رئیس کل بیمه مرکزى ایران درهمایش بیمه و توسعه 
امســال نیز با توجه به این تجربه که قوه قضائیه پایان 
هر سال شمسى نرخ جدید دیه را اعالم مى کند، خواستار 

افزایش اندك این نرخ شد. 
همتى به صراحت گفت: خرید بیمه شخص ثالث براى 
بسیارى از دارندگان خودرو گران شده و آنها قدرت خرید 

این بیمه نامه اجبارى را ندارند.

استقبال بخش خصوصى از 
حذف صفر پول ملى

تعیین نرخ دیه 
براساس نقره

قائم مقام ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور 
با ابراز تعجب از قاچاق خاك گفــت: اینکه برخى براى 
منافع زودگذر شخصى مى پذیرند به کشور لطمه بزنند 

تأسفبار است.
به گزارش ایسنا، ناصر مقدسى با اشاره به قاچاق خاك از 
کشور گفت: مسئله خاك و دیگر منابع طبیعى به موجب 

مقررات داراى ضوابطى هستند.
وى افزود: به موجب مقررات در مورد منابع طبیعى و باغى 
و زراعى منع مطلق داریم تا برداشــت یا صادرات خاك 
صورت نگیرد. خاك یک عنصر حیاتى براى همه ملت ها 
و حیات بشر است که به عنوان یکى از عناصر چهارگانه 

مطرح بوده است.
قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور 
که در یک برنامــه رادیویى با موضــوع «قاچاق خاك 
به کشــورهاى دیگر» ســخن مى گفت، اظهار داشت: 
در بخش منابع طبیعــى حدود 130 میلیــون هکتار از 

عرصه هاى بیابان ها، مراتع و جنــگل ها تحت عنوان 
اراضى منابع ملى اطالق مى شــوند و به موجب قوانین 
حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و سایر قوانین، بهره 

بردارى و استفاده از خاك ممنوع است.
وى به حوزه معادن نیز ورود و ابراز کرد: اســاس قاچاق 
خاك از این بخش نشأت مى گیرد زیرا دسته اى خاك ها 
به عنوان خاك هاى صنعتى تعریف مى شوند که عمدتًا 
منشأ روســى دارند و بخش زیادى از آنها براى صنایع 

مختلف فرآورى مى شوند. 
مقدســى تصریح کرد: محــدوده منابــع طبیعى یک 
محــدوده مشــخص و معین اســت که اگــر نظارت 
نشــود شــاهد قاچاق منابع طبیعى خواهیم بود. منابع 
طبیعى بــا تمــام قوا نســبت بــه ایــن موضوعات 
برخورد مى کنــد و در زمــان جــرم و در همان محل 
نســبت به تشــکیل پرونده قضائى متخلفیــن اقدام 

مى کند.

در روزهایى که بازار ارز با نوسان روبه رو شده و قیمت ها 
روند صعودى به خود گرفته اند، بازار خودروهاى وارداتى 
نیز متأثر از ایــن ماجرا، به رکود رفته اســت. آنطور که 
نمایشگاهداران خودرو مى گویند در حال حاضر معامالت 
در نمایشــگاه هاى خودروى کشور بسیار سنگین انجام 
مى شــود و از همین رو رکود، میهمان بازار خودروهاى 

خارجى شده است.
بــه گفته فعــاالن بــازار، 

ریشه این موضوع بیش از هر مسئله دیگرى، به نوسان 
اخیر در بازار ارز مربوط مى شــود و چه آنکه مشتریان و 
عرضه کنندگان خودروهاى خارجى، براى خرید و فروش 
به تردید افتاده اند. طبق اخبار رسیده از بازار، از یک سو 
مشتریان به دلیل نوســان موجود در بازار ارز و تأثیر آن 
بر قیمت خودروهاى وارداتــى، جنبه احتیاط را در خرید 
لحاظ کرده اند و از آن سو عرضه کنندگان این خودروها 
نیز سعى در استفاده از شرایط ایجاد شده دارند. اوضاع به 
شکلى است که برخى از آنها در پاسخ به معدود 
مشتریان خودروهاى وارداتى در 
مقطع فعلى عنوان 
مى کنند 
ش  و فر
ندارند یا 

قیمت هاى باالتر از آنچه باید باشــد را ارائه مى دهند. از 
همین رو مراجعه کنندگان به نمایشگاه هاى خودروهاى 
خارجى، ایــن روزهــا بعضًا با دســت خالى بــه خانه 
برمى گردند. به همین دلیل فعاالن بازار از سنگین بودن 
انجام معامالت در نمایشــگاه هاى خــودروى خارجى 
صحبت به میان مى آورند و به نظر مى رســد تا بازار ارز 

به ثبات نرسد، این سنگینى همچنان ادامه داشته باشد.
البته رکود بازار وارداتى ها دلیل دیگرى نیز دارد؛ بر این 
اساس، با توجه به آنکه هنوز تکلیف برخى نمایندگى ها 
مبنى بر رسمى بودن یا نبودن مشخص نیست و همچنین 
محدودیت هایى براى ورود برخى خودروها به کشــور 
وجود دارد، بخشى از مشتریان فعًال دست نگه داشته و 
خرید و فروش را به آینده موکول کرده اند. هرچه هست، 
با وجود رکودى که هم اکنون گریبان بازار وارداتى ها را 
گرفته، قیمت برخى خودروهاى خارجى باال رفته است، 

به خصوص در مورد مدل هاى 2017. 

بنا بر اعالم شرکت مدیریت منابع آب کشور ارتفاع کل 
ریزش هاى جوى تا روز 17 آذر ماه، از اول سال آبى جارى 

بالغ بر 32 میلیمتر گزارش شده است.
به گزارش میزان، با گذشــت بیش از دو مــاه از پاییز و 
براســاس اطالعات شــرکت مدیریت منابع آب ایران، 
ارتفاع کل ریزش هاى جــوى از اول مهر لغایت 17 آذر 

سال آبى 96-95 بالغ بر 32 میلیمتر است. 
این مقدار بارندگى نســبت به میانگین دوره هاى مشابه 
درازمــدت(45 میلیمتر) 29 درصد کاهش و نســبت به 
دوره مشابه سال آبى گذشــته(79 میلیمتر) 59 درصد 
کاهش نشــان را مى دهد. همچنین حجــم بارش اول 
مهر تا پایان 17 آذر معــادل 52/737 میلیارد مترمکعب 

گزارش شده است.
میزان بارش در حوضه آبریز دریاى خزر در ســال آبى 
جارى 109 میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه 
با ســال آبى گذشــته 41 درصد کاهش و در مقایسه با 

بلندمدت 48 ساله 4 درصد کاهش داشته است.
در حوضه آبریز خلیــج فارس و دریاى عمــان، میزان 
بارش ها تاکنون 44 میلیمتر گزارش شده که این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 66 درصد کاهش و در 
مقایسه با متوسط 48 ساله 35 درصد کاهش داشته است. 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون شــاهد 51 میلیمتر 
بارش بوده که این رقم در سال گذشــته 103 میلیمتر 
بوده است، از همین رو در مقایسه با سال آبى گذشته این 

حوضه آبریز شاهد کاهش 50 درصدى بوده است.
میزان بارش در فالت مرکزى ایران با 65 درصد کاهش 
نسبت به سال گذشته 13 میلیمتر به ثبت رسیده است.

گفتنى است این حوضه در مدت مشابه سال گذشته 37 
میلیمتر بارش تا این مدت داشــته و همچنین میانگین 
متوسط بارش در 48 ساله گذشته این حوضه 24 میلیمتر 

گزارش شده است.

 حوضه مرز شرق از ابتداى ســال آبى جارى تاکنون بى 
نصیب از باران بوده، این در حالى است که این منطقه در 
مدت مشابه سال آبى گذشــته 20 میلیمتر بارش داشته 
است و این نشان از افت 100 درصدى بارش ها در این 

حوضه است.
حوضه آبى قره قوم تاکنون 5 میلیمتر بارش داشته است 

که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 41 میلیمتر بوده 
که نشان دهنده کاهش 88 درصدى بارش ها نسبت به 
سال گذشته و کاهش 82 درصدى نسبت به بلند مدت 

47 ساله است.
شایان ذکر است بیشــترین میزان بارندگى به ایستگاه 
محمود آباد استان مازندران با 619/5 میلیمتر و کمترین 

میزان براى ایستگاه هاى چابهار سیستان و بلوچستان، 
جنت آباد جنگل در استان خراسان رضوى، خونیک علیا 
در استان حراســان جنوبى و چناران در استان خراسان 

رضوى بدون بارندگى گزارش شده است.
این سطح از بارندگى ها در این زمان از سال، با توجه به 
بحران چندین سال گذشــته آب در کشور خبر از تنش 

جدى منابع آبى در تابستان سال آینده مى دهد، از همین 
رو حمید چیت چیان وزیر نیــرو در همایش ملى حقوق 
آب، فرصت ها و راهکارها که در هفته گذشته برگزار شد 
موضوع تنش آبى را یکــى از چهار اولویت اصلى الیحه 
بودجه سال آینده مطرح کرد و گفت: کاهش منابع آبى 
باعث ایجاد تعارضات جدى در بخش هاى مختلف شده 

که براى حل آن نیازمند تعریف قوانین جدید هستیم.

افت بارش در سال آبى جارى

کدام مناطق بى بهره از نعمت بارندگى بوده اند؟

بهره بردارى و استفاده از خاك، ممنوعخودروهاى خارجى مشترى ندارد

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: پروژه آماده سازى موزه صنایع دستى و خانه جهانگردى (ساختمان انقالب)

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى به مبلغ 301/845/480 ریال در وجه اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

4- برآورد اولیه: مبلغ 6/036/909/587 ریال از محل اعتبارات تملک داراییهاى سرمایه اى بر مبناى فهرست بهاى پایه رشته 
ابنیه 1395

5- مدت اجراء: شش ماه شمسى 
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 95/09/20 لغایت تاریخ 95/09/24 

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت ادارى 95/10/05
8- تاریخ بازگشایى: رأس ساعت 10 صبح مورخ 95/10/06

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایى پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان (ساختمان شماره 3  استاندارى) 

توضیحات: 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهى در مناقصه واصل شده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. 

اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (یک مرحله اى)
نوبت ا ول

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

چاپ اول 

م الف: 7766

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روزکار و شیفت 
خود را طبق مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شــرکتهاى حمل و نقل و تدارکاتى واجد شرایط که داراى 
رتبه بندى و طرح طبقه بندى مشاغل کارگرى مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعى و همچنین 
داراى توانائى اجرائى و مالى کافى مى باشند دعوت مى شود با همراه داشتن مدارك کامل و 
سوابق اجرائى شرکت خود و تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعى ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج 
این آگهى به اداره تدارکات این شرکت واقع در اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، انتهاى بلوار 
شفق، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق اصفهان مراجعه فرمایند. 
ضمنًا جهت اطالع بیشتر میتوانید به سایت www.isfahanps.ir (بخش مناقصات) 

مراجعه نمایید. 
تلفن تماس: 37895083- 031 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 11- 95 

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 

نیز سعى در استفاده از شرایط ایجاد شده دارندبــه گفته فعــاالن بــازار، 
سخ
و
عل

شکلى است که برخى از آنها در پاس
مشتریان خودروهاى
مقطع فع

,,
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دیدار تاج با وزیر
وزیر ورزش تأکید کـرد تمام پیش بینـى هاى الزم 
براى صعـود مقتدرانه ایـران به جام جهانى روسـیه 

صورت پذیرد.
وزیـر ورزش در دیـدار با رئیـس فدراسـیون فوتبال 
درباره اقدامات دولت و وزارت و سـایر دستگاه هاى 
اجرایى در حمایت از فدراسیون فوتبال براى گرفتن 
میزبانى جام جهانى فوتسـال در سـال 2020 بحث 
و تبادل نظـر کرد و تفاهمـات الزم در ایـن مورد به 

عمل آمد.
در این جلسه یک ساعته که در محل وزارت ورزش 
و جوانان برگزار شد، سلطانى فر به رئیس فدراسیون 
فوتبال تأکیـد کرد تمام پیش بینـى هاى الزم براى 
موفقیت تیم ملى فوتبال در مرحله دوم انتخابى جام 
جهانى و صعود مقتدرانه ایران به جام جهانى روسیه 
صورت پذیرد و دولت تدبیر و امید و وزارت ورزش و 
جوانان در این زمینه کامًال پشـتیبان و مانند گذشته 

حامى فوتبال ملى هستند.

ارتباط ورزشکاران و 
صهیونیست ها؟!

عضـو کمیسـیون قضائـى و حقوقـى مجلـس 
از پیگیـرى قاطعانـه نماینـدگان نسـبت بـه ارتباط 
میـان ورزشـکاران، مسـئوالن و داوران ایرانـى 
رشته هاى ورزشـى رزمى با تیم هاى اسـرائیلى خبر 

داد.
محمدعلـى پورمختار نماینـده مـردم کبودرآهنگ 
در مجلس شـوراى اسـالمى در گفتگو بـا خبرنگار 
پارلمانـى خبرگزارى فـارس، با اعتراض بـه ارتباط 
ورزشکاران، مسـئوالن و داوران رشته هاى ورزشى 
رزمى با تیم هاى ورزشـى رژیم صهیونیستى، گفت: 
فدراسـیون ها باید از قبل آگاهسـازى کامـل در این 

باره داشته باشند.

 سوءتفاهمات برطرف شد
جلسـه رئیس کمیته اخالق و کاپیتان اسـتقاللى ها  
برگزار شد، دیدارى که مرتضى تورك از آن به خوبى 

یاد مى کند.  
مرتضى تـورك رئیـس کمیته اخـالق در خصوص 
برگزارى جلسـه این کمیته با سـید مهـدى رحمتى 
دروازه بـان اسـتقالل گفـت: سـید مهـدى رحمتى 
در محـل کمیتـه اخـالق حضـور یافت و بـه خوبى 
توضیحاتى را ارائـه کرد که از متانت و رفتار ایشـان 

تقدیر و تشکر مى کنم.
وى ادامه داد: در خصوص مشکالتى که وجود داشت 
به بحث و بررسى پرداخته و سوء تفاهماتى که ایجاد 

شده بود، خوشبختانه رفع شد. 
وى در پایان گفت: درخواسـت ما از مدیـران عامل 
باشگاه ها این است که موضوع دعوت هاى صورت 
گرفته از سـوى کمیتـه اخالق را با جدیـت پیگیرى 
کنند تا ما بتوانیم مواردى که مد نظرمان اسـت را به 
خوبى مورد بررسى قرار دهیم تا مشکلى براى اجراى 

فرآیند پیش نیاید.

سردار در تیم شگفتى سازان
نسخه بین المللى سایت «گل» در گزارشى اقدام به 
معرفى تیم منتخب سـتاره هاى شگفتى سـاز مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2016-2017 
کرد کـه در خـط حمله ایـن تیم نـام سـردار آزمون 

مهاجم ایرانى روستوف روسیه دیده مى شود.
دربـاره علـت انتخـاب آزمـون بـراى ایـن تیـم 
اینطورنوشـته شـده: آزمـون بـه همـراه «روبـرت 
لواندوفسـکى» تنها کسـانى بودند که موفق شـدند 
به خط دفاعى فوق العـاده اتلتیکومادرید رخنه کنند. 
آزمون بدشانس بود که گل زیبایش برابر اتلتیکو در 
ویسنته کالدرون به کسب امتیاز از میزبان منجر نشد 
(گل دیرهنـگام «گریزمـان» پیروزى 2 بـر یک را 

براى روخى بالنکو رقم زد). 
ایـن مهاجـم ایرانـى و 21 سـاله در بـازى مقابـل 
بایرن مونیخ بـه طـرزى زیبـا دروازه بایرن مونیخ را 
گشـود تا به تیمش براى شکسـت این تیم آلمانى و 
کسـب اولین پیروزى اش در تاریخ رقابت هاى لیگ 
قهرمانان کمک کرده باشـد. گزارش ها حاکى از آن 
اسـت که احتماًال آزمون در مـاه ژانویه بـه لیورپول 

ملحق خواهد شد.

تایم اوت

ورزشــگاه نقش جهــان اصفهان پــس از نزدیک به 
یک دهه به مرحله بهره بردارى رســیده است، با این 
حال هنوز این ورزشــگاه به طور کامل آماده برگزارى 

مسابقات نیست.
 حاال در اتفاقى عجیب مشــکلى جدید بــراى تخلیه 
خاك هاى بیرون ورزشــگاه به وجود آمده است. گویا 
در زمان گودبردارى خاك هاى خارج شــده از زمین به 
شرکتى فروخته مى شــود و این شرکت با گذشت چند 
سال تنها بخش قابل اســتفاده از این خاك ها را برده و 
مقدارى نخاله باقى مانده اســت. موضوعى که باعث 
ایجاد چالش میان شرکت فوالد مبارکه و شرکت توسعه 

و تجهیز اماکن ورزشى شده اســت.احمد سعیدبخش 
معاون اجراى پروژه هاى شرکت فوالدمبارکه در همین 
خصوص در گفتگو با ایمنا گفته است:«ســقف جایگاه 
خبرنگاران با مقدارى خاك هم پشــت ورزشگاه وجود 
دارد که از زمان گودبردارى ورزشگاه وجود داشته و در 
سال هاى گذشته فروخته شد اما مالک در همان زمان 
مقدارى از آن را که مرغوب بوده مى فروشد و مقدارى 
دیگر که به درد کارشــان نمى خورد را رها مى کند و از 
اداره کل ورزش و جوانان استان شکایت مى کند تا آنها 
را پس بدهد. متأسفانه این تل خاك  حکم توقیف دارد و 

نمى توانیم به آن دست بزنیم. 

 D کاروان باشگاه روســى بعد از صعود رؤیایى از گروه
لیگ قهرمانــان به رقابت هاى یورو لیــگ در حالى از 
هلند بازگشت که اســتقبال جالبى از اعضاى این تیم 

صورت گرفت. 
نزدیک به 500 هوادار روســتوف بعد از صعود این تیم 
به رقابت هاى یورولیگ در ســرماى شدید شهر و زیر 
بارش برف خود را به فرودگاه رســانده تــا از کاروان 
روستوف استقبال کنند.اتفاقى که بازتاب زیادى در بین 

رسانه هاى این کشور داشت.
نکته جالب اینکه در این اســتقبال خبــرى از دو ملى 
پــوش ایرانى روســتوفى ها نبــود چون بــا توجه به 

تعطیلى ســه هفته اى تمرینات به دلیل فرا رســیدن 
تعطیالت نیم فصل سردار آزمون و سعید عزت اللهى از 
جمع هم تیمى هاى خود جدا شــده و دیگر به روسیه 
برنگشــتند تا جاى خالى آنها در بین کاروان روستوف 

دیده شود.
هم عزت اللهى هم آزمون در حال حاضر تنها یک گام 
با جدایى از روستوف فاصله دارند چون اولى قراردادش 
به اتمام رسیده و تمایلى به تمدید نشان نداده و دومى 
هم مورد توجه باشگاه هاى بزرگ از جمله لیورپول قرار 
گرفته و هیچ بعید نیســت با رقمى سرسام آور ترانسفر 

شود.

جدایى سردار و سعید
 از روستوف؟

مورد عجیب
 ورزشگاه نقش جهان!

خانم زارعى! مصاحبه قبلى ما با شما و 
سایر هنرمندان در مورد دربى اصفهان 
با آن جمله معروفتان تیتر یک  صفحه 
ورزشى نصف جهان بود. جمله اى که 
به دل خیلى ها به ویژه ســپاهانى ها 
نشست ؛ «ذوب آهن خوبه! سپاهان 

یه چیز دیگس!»
من همیشه گفته ام  که عاشق تیم هاى شهرم هستم و به 
هیچ وجه هم در این مورد کوتاه نمى آیم. اول سپاهان و 
بعد از سپاهان هم ذوب آهن را دوست دارم. به سایر تیم ها 
هم احترام مى گذارم و هواداران سایر تیم ها برایم محترم 
هستند اما در مورد طرفدارى فقط تیم هاى اصفهانى را 
دوست دارم. ضمن اینکه سپاهان و ذوب آهن تیم هاى 
شهرم هستند،این را بگویم که این دو تیم در سال هاى 
اخیر به دو قدرت فوتبال ایران تبدیل شــده اند. حال از 
اصفهانى ها مى پرسم آیا واقعًا منطقى است که وقتى 
شهرتان دو تیم  اَبَرقدرت در سطح کشور دارد، طرفدار 

تیم دیگرى باشید؟
در مورد آن مصاحبه اى که در مورد شــهرآورد بود 
بگویم که من واقعًا حرف دلم را زدم. طبیعى است 
که سپاهان را بیشتر از هر تیمى دوست دارم. ولى 
ذوب آهن هم تیم شایســته اى هست و به واسطه 
اینکه این تیم هم متعلق به شهر اصفهان است برایم 
قابل اهمیت است و بعد از ســپاهان از این تیم حمایت 
مى کنم. هنوز هم مى گویم که ذوب آهن خوب 

است اما سپاهان چیز دیگرى است!
به نکتــه خیلى خوبــى در مورد 
حمایت از تیم شهرتان اشاره 
کردید. اما با وجود داشــتن  
دو تیم  قدرتمنــد ولى هنوز 
افرادى هستند دراصفهان 
که یا استقاللى هستند و یا 

پرسپولیسى!
خوب به نظر من 
این دسته 
ز  ا

دوســتان 
بایــد بداننــد که 
تیــم هــاى هــر 
منطقه اى مى تواند 
مظهر غرور و افتخار 
شهر و استانشان باشد. 
حتى اگر ســپاهان و 
ذوب آهــن این همه 
افتخار و قهرمانى را در 
فوتبال ایران به دست 
نیاورده بودند باز هم هر 
اصفهانى مى بایست که 
از ایــن دو تیم حمایت 
مى کرد. مدل رفتارى 
که هواداران فوتبال در 
اروپا و سایر نقاط  دنیا 
دارند کــه حتى وقتى 
تیمى مطــرح به دیدار 
تیمى متوسط در  شهر یا 
ایالتى مــى رود  در لیگ 
ایتالیا، انگلیس، آلمان، 
اســپانیا و خیلــى از 

کشــورهاى دیگر، مردم و هواداران فوتبال آن منطقه 
نمى گویند که خوب االن مثًال منچستریونایتد به شهر ما 
آمده و باید از منچستر حمایت کنیم. در مقابل منچستر از 
تیم شهر  و منطقه خود حتى اگر ضعیف و در دسته هاى 
پایین تر باشــد حمایت مى کنند و این اخــالق و رفتار 

هوادارى واقعاً ستودنى است.
در ایران هم به همین شکل باید باشد که البته در خیلى 
شهرها از جمله اصفهان هم اینگونه هم هست و بیشتر 
اصفهانى ها در سال هاى اخیر طرفدار تیم هاى شهر خود 
بوده اند.دوباره تأکید مى کنم که فرق اصفهان با ســایر 
شهرها این است که دو تیمى که به این شهر تعلق دارد 
به پرافتخارترین تیم هاى سال هاى اخیر فوتبال ایران 
هم تبدیل شده اند و این موضوع جاى هیچ شک و شبهه 
اى را باقى نمى گذارد که اصفهانى ها باید از ســپاهان و 

ذوب آهن حمایت کنند.
من حتى دیــده ام بعضى از مردم شهرســتان هایى که  
شهرشان تیمى در سطوح مختلف فوتبال کشور ندارد، 
پیام مى گذارند که چون سپاهان این همه افتخار آورده و 
توانسته به عنوان اولین تیم غیر تهرانى این همه جام بیاورد 
و قطب فوتبال کشور شود، طرفدار این تیم شده اند. خوب 
شما ببینید وقتى هموطنان غیر اصفهانى اینگونه نظراتى 
دارند دیگر اصفهانى ها باید بدانند که وظیفه شان در قبال 

تیم هاى شهرشان چیست.
خیلــى عالى در این مــورد صحبت 
کردید و مثالتان هم فوق العاده بود. 
این را هم بگویم ســپاهانى بودن 
شما وقتى ارزشمندتر است که شما 
سال ها در تهران زندگى مى کنید و 
شاید عمده مخاطبان و کسانى که آثار 
شما را دنبال مى کنند، کسانى باشند 
که استقاللى یا پرسپولیسى هستند. 
ولى با این حال شما هیچ ابایى ندارید 
که به شــکل هاى مختلف سپاهانى 
بودن خود را اعالم کنید. موضوعى که 
ممکن است مخاطبان تهرانى شما را 

دلخور کند.
به هر حال گفتم مــن به هواداران همه تیــم ها احترام 
مى گذارم و همــه هواداران را دوســت دارم. ولى خوب 
نمى توانم عالقه و عشــق خودم به تیم شهرم را پنهان 
کنم و اتفاقاً این باعث شــده تا در برنامه هاى مختلف با 
دوستان استقاللى و پرسپولیسى حسابى کرى بخوانیم. 
من اگر متولد آبادان بــودم طرفدار تیم آبادان بودم. همه 
بایــد درك کنند که وقتــى من اصفهانى هســتم باید 
طرفدار سپاهان باشــم و این موضوع طبیعى است. من 
وقتى در اینستاگرامم پست راجع به سپاهان مى گذارم 
خیلى از ســپاهانى ها کامنت مى گذارند و تشــکر مى 
کنند که ســپاهان و اصفهان را فرامــوش نکرده ام و 
بعضى از هواداران تیم هاى دیگر هم مى آیند و مطالبى 
مى نویسند که نشان مى دهد تماشاگر نما هستند! ولى 
به هر حال خوب است که یاد بگیریم به همدیگر توهین 
نکنیم و به عقایــد هم احترام بگذاریــم. حمایت من از 
سپاهان و تیم هاى اصفهانى عقیده من است. همانطور که 
هموطنان تهرانى طرفدار استقالل یا پرسپولیس هستند 
و این موضوع براى آنها هم طبیعى است. پس چه خوب 
است که عقاید هر فردى توسط افراد دیگر با ناسزا و کلمات 
رکیک پاسخ داده نشود. اما کرى خوانى  عارى از هر گونه 

توهین باشد و بتواند فوتبال را جذاب تر کند.
شما االن در تیم فوتسال هنرمندان 

هم بازى مى کنید؟ درسته؟
بله من در اصفهان که بودم فوتسال بازى مى کردم. بعد که 
به تهران آمدم کمتر فرصت این کار را داشتم. اما در ادامه 
با تشکیل تیم فوتسال هنرمندان به این تیم پیوستم. مربى 
مان خانم آتوسا حجازى هستند که واقعاً یک مربى فوق 
العاده و دوست داشتنى هستند. همسر ایشان آقاى سعید 
رمضانى هم که در تیم هاى اصفهانى بازى کرده اند و تعلق 
خاطر ویژه اى به اصفهان دارند. جا دارد اینجا یادى هم 
داشته باشیم از زنده یاد ناصر حجازى که مردى بودند که با 
اینکه متعلق به مکتب استقالل بودند اما همه هواداران با 

هر عالیقى  ایشان را صمیمانه دوست داشتند.
 نتایج این روزهاى ســپاهان را که 

پیگیرى مى کنید و قطعاً از این نتایج 
دلخور هستید.

بله. همینطور است.خب فصل گذشــته سپاهان نتایج 
خیلى بدى گرفت که به هیچ وجه در شأن این تیم نبود  و 
هواداران را خیلى ناراحت کرد. درست است که هر تیمى 
نمى تواند هر سال قهرمان شــود اما خب پارسال دیگر 
شرایط بیش از حد بد شــده بود و حسابى ناراحت بودیم. 
امســال هم که تیم کامًال عوض شده اســت. به نظرم 
جوانگرایى خوب است اما در این باره بیش از حد تیم جوان 
شده و به مهره هاى با تجربه بیشترى احتیاج داریم. تیمى 
مثل سپاهان  که همیشه مدعى و قهرمان بوده نمى تواند 
به یکباره  دســت به جوانگرایى محض بزند. این صرفًا 
صحبت من نیســت و دیدم که برخى از کارشناسان هم 
به همین مسئله اشاره کرده بودند. البته جوان شدن تیم 
مى تواند تا براى ســال هاى آینده موفقیت ســپاهان را 
تضمین کند اما حضور چند مهره با تجربه دیگر مى تواند 
به همین جوانان کمک شایانى کند. امیدوارم تیم تقویت 
شود و دوباره همان سپاهانى باشیم که در قله ها بودیم و 
قهرمان مى شدیم. از طرف من به سپاهانى ها بگویید که 
امسال حتماً یک جام بگیرند تا یک جشن قهرمانى بزرگ 

برگزار کنیم!
چند هفتــه دیگر هم که ســپاهان 
با اســتقالل بازى دارد و حســابى 
باید قبــل از این بازى بــا رفقاى 

استقاللى تان کرى بخوانید.
بله . من دوستان استقاللى و پرسپولیسى زیادى دارم. مثًال 
همین خانم آتوســا حجازى که مربى  ما در تیم فوتسال 
هنرمندان هســتند خانواده اى کامًال استقاللى هستند 
ولى بسیار با هم دوســت و رفیقیم و در آستانه این بازى 
باید برایشــان کرى بخوانم! گفتم  خدمت تان که یکى 
از قشــنگى هاى فوتبال هم به این کرى خوانى هاست 
و ان شاءا... که ســپاهان بتواند  اســتقالل را شکست 
دهد. این بازى هم که در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 
مى شود و هواداران سپاهان باید حســابى به ورزشگاه 
بروند. ســپاهانى ها قول بدهند که در این بازى حسابى 
خوب بازى کنند و از اعتبار اصفهان به خوبى دفاع کنند. 
به هر حال در کنار قهرمانى ها و پیــروزى هایى که به 
دست مى آید بعضى از دیدارها شکل و شمایلى دارد که 
ما و البته همه هواداران دوست داریم سپاهان برنده باشد 
و به هیچ وجه در آن دیدارها کم نیاورد. دیدار با استقالل 
و پرسپولیس از این دســته از دیدارهاست. امسال که از 
پرسپولیس شکست خوردیم حسابى رفقاى پرسپولیسى 
برایم کرى خواندند و گفتند که دیدى که تیمتان را بردیم 
و من هم به آنها گفتم که اینقدر با چهار تا گل، ســپاهان 
پرســپولیس را برده ،حاال یک بارهم شما ببرید. ولى به 
هر حال این بازى ها براى هواداران خیلى مهم اســت. 
من قبل از بازى هاى سپاهان پرسپولیس در روزنامه ها 
مى خوانم که این دیدار عنوان ال کالســیکوى ایران را 

گرفته و این خیلى مهم است.  
حاال در بازى امســال با پرســپولیس تیم جــوان بود و 
اشتباهاتى داشت. منتظریم که استقالل در نقش جهان 
شکست بخورد و دوباره  هواداران سپاهان و اصفهانى ها 

خوشحال شوند.
شما در فوتبال اروپا بارسایى هستید. 

همینطوره؟
بله. من به شدت طرفدار بارسلونا هستم و خیلى این تیم 
را دوست دارم. شــما وقتى بازى هاى بارســلونا را نگاه 
مى کنید مى توانید مفهوم لذت فوتبــال و زیبایى هاى 
فوتبال را حس کنید و بارســلونا با بازیکنان نابى که در 
اختیار دارد باعث مى شود تا همه کسانى که بازى هایش 
را مى بینند از تماشاى آن لذت ببرند. من مطمئنم کسانى 
هم که طرفدار بارسلونا نیستند، از تماشاى بازى هاى این 

تیم  لذت مى برند.
پس در ال کالسیکوى اخیر اسپانیا 

حسابى حرص خوردید؟
بله. حسابى! نمى دانم چرا این بازى مانند بازى هاى قبل 
خیلى زیبا نشد و متأســفانه لحظات آخر گل مساوى را 
دریافت کردیم. البته پس از گل مساوى هم فرصت گلزنى 
داشتیم که پیکه حسابى در آن فرصتى که برایش به دست 

آمد بدشانسى آورد.

گفتگوى فوتبالى با  آزاده زارعى بازیگر اصفهانى

وقتى سپاهان و ذوب آهن دارید 
هوادارى از یک تیم دیگه یعنى چى؟!

دوست دارم. ضمن اینکه سپاهان و ذوب آهن تیم هاى 
شهرم هستند،این را بگویم که این دو تیم در سال هاى 
اخیر به دو قدرت فوتبال ایران تبدیل شــده اند. حال از 
ممسمسم آیا واقعًا منطقى است که وقتى  اصفهانى ها مى پر
شهرتان دو تیم  اَبَرقدرت در سطح کشور دارد، طرفدار 

تیمدیگرى باشید؟
در مورد آن مصاحبه اى که در مورد شــهرآورد بود 
بگویم که من واقعًا حرف دلم را زدم. طبیعى است 
که سپاهان را بیشتر از هر تیمى دوست دارم. ولى 
ذوب آهن هم تیم شایســته اى هست و به واسطه 
اصفهان است برایم اینکه این تیم هم متعلقبه شهر

قابل اهمیت است و بعد از ســپاهان از این تیم حمایت 
مى کنم. هنوز هم مى گویم که ذوب آهن خوب 

است اما سپاهان چیز دیگرى است!
به نکتــه خیلى خوبــى در مورد 
حمایت از تیم شهرتان اشاره 
کردید. اما با وجود داشــتن  
دو تیم  قدرتمنــد ولى هنوز 
افرادى هستند دراصفهان 
که یا استقاللى هستند و یا 

پرسپولیسى!
خوب به نظر من 
داین دسته 
ز  ا

دوســتان 
بایــد بداننــد که 
تیــم هــاى هــر 
منطقه اى مى تواند 
مظهر غرور و افتخار 
شهر و استانشان باشد. 
حتى اگر ســپاهان و 
ذوب آهــن این همه 
افتخار و قهرمانى را در 
فوتبال ایران به دست 
نیاورده بودند باز هم هر 
اصفهانىمى بایست که 
از ایــن دو تیم حمایت 
مىکرد. مدل رفتارى 
که هواداران فوتبال در 
اروپا و سایر نقاط  دنیا 
دارند کــه حتى وقتى 
تیمى مطــرح به دیدار 
تیمى متوسط در شهر یا 
ایالتى مــى رود  در لیگ 
ایتالیا، انگلیس، آلمان،
و خیلــى از اســپانیا

هم تبدی
اى را باق

ذوب آهن
من حتى
شهرشا
پیام مى
توانسته
و قطب
شما ببین
دارند دیگ
تیم هاى

به هر ح
مى گذار
نمى توا
کنم و ات
دوستان
من اگر
بایــد د
طرفدار
وقتى در
خیلى از
کنند ک
بعضى
مى نوی
به هر ح
نکنیم و
سپاهان
هموطنا
و این مو
است که
رکیکپ
توهینب

بله مند
به تهران
با تشکیل
مان خان
العاده ود
رمضانى
خاطر وی
داشته با
اینکه مت
هر عالی

مرتضى رمضانى راد

آزاده زارعى بازیگر اصفهانى سینما و تلویزیون ایران است.او دانش آموخته رشته کارگردانى است. 
نخستین کار او بازى در نقش اول فیلم سینمایى «آمین خواهیم گفت» ساخته سامان سالور در نقش 
اصغر فرشته (یک پسر) بود و ورود خود به عرصه سینما را با یک نقش خاص و سخت به رخ کشید. 
سپس با ایفاى نقش اول سریال «آواى باران» به کارگردانى حسین سهیلى زاده به شهرت رسید و به 
«باران» و البته «سیندرالى سینماى ایران» معروف شد . او فیلم هاى کوتاه زیادى را کارگردانى کرده و 
جوایز گوناگونى را نصیب خود کرده است. وى همچنین دستى بر قلم دارد و شاعر نیز مى باشد. زارعى 
دستى نیز در هنر قلم زنى روى مس و نقره و برنج و طال دارد و آثار خود را در گالرى هاى مختلف ایرانى 

و خارجى به نمایش گذاشته است.
اما اینکه چرا گروه ورزشى روزنامه نصف جهان به ســراغ آزاده زارعى رفته است را برایتان توضیح 

مى دهیم.
فصل گذشته پس از دربى تهران که به پیروزى 4بر 2 پرسپولیس مقابل استقالل تهران 

منجر شد ویدئویى از جمعى از هنرمندان ســینما و تلویزیون  منتشر شد که 
مشغول تماشاى دربى بودند. همون ویدئوى معروف که پرستو صالحى  

نگران از نتیجه بازى براى استقالل بود و البته پس از پایان بازى هم  
نتوانست اشک هاى خود بابت  چهارتایى شدن آبى ها را پنهان کند!
در آن ویدئــو آزاده زارعى در حالى که جو ســنگینى از حمایت از 
استقالل و پرسپولیس  در آن محفل حاکم بود، بى توجه به دو تیم 

تهرانى مى گوید: «سپاهان، فقط سپاهان!»
 انتشار این ویدئو باعث شد تا همه هواداران فوتبال اصفهان متوجه 
شوند که این هنرمند جوان و محبوب که آن روزها با نام باران در 
همه جا شناخته مى شد طرفدار سپاهان است و این موضوع براى 
هواداران خوشحال کننده بود. پس از این ویدئو، آزاده زارعى در 

گفتگویى با شبکه ویدئویى باشگاه سپاهان از دالیل سپاهانى 
بودن خود سخن گفت و البته اعالم کرد که پس از 

سپاهان، دوســت دارد ذوب آهن هم موفق و 
پیروز باشد.

زارعى در ویدئویى که در آستانه دیدار 
ذوب آهن با نماینده عربستان در لیگ 
قهرمانان آسیا در اینستاگرامش 
منتشر کرد، ابراز امیدوارى کرد که 
تیم اصفهانى حسابى از خجالت 

عربستانى ها در بیاید!
همه این اتفاقات فوتبالى باعث 
شد که آشنایى و ارتباط ما با این 

هنرمند دوســت داشتنى 
شکل بگیرد. 

اگر فراموش نکرده 
باشــید، روزنامه 
جهــان  نصــف 

در آســتانه دربى 
اصفهان به سراغ 
هنرمندان مختلف 
رفتــه بــود که 
دیدگاه آنها را در 
مورد شهرآورد 
نصــف جهان 
جویا شــود. 
آزاده زارعى 
مــورد  در 

دربى اصفهان 
پاسخ  اینگونه 
داده بود: «ذوب 

آهن خوبه! ســپاهان یه چیز 
دیگس!»

جدیدترین گفتگوى ما با آزاده زارعى 
که بخشى از آن به رخدادهاى فوتبال 
اصفهــان و برخى دیگــر در مورد
 فعالیت هاى هنرى وى اســت را از 

دست ندهید.



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

خدایا! اگر براى خواستن درمانده شوم یا راه پرسیدن 
را ندانم تو مرا به اصالح کارم راهنمایى فرما، و جانم 
را به آنچه مایه رستگارى من است هدایت کن، که چنین 
کارى از راهنمایى هــاى تو بــه دور و از کفایت هاى تو 

موال على (ع)ناشناخته نیست.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت مازاد 
بر مصرف امامزاده ابراهیم (ع) اردستان به مقدار حدود 4 تریلى شامل تیرآهن نمره 16 و 
18 و 22 با قیمت پایه هر کیلو 11/000 (یازده هزار) ریال اقدام نماید لذا شایسته است ضمن 
بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادى خود را جهت خرید آهن آالت فوق حداکثر تا پایان 

وقت ادارى مورخ 95/9/30 به اداره محل اعالم نمایید. 
1- متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست تقاضاى کتبى خود را بانضمام مبلغ 200/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکى و یا چک تضمین شــده بانکى در وجه اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان اردستان در پاکت دربسته تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1395/9/30 
تحویل دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اردستان نموده و رسید دریافت 

نمایند. 
2- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشــنبه 1395/10/01 تشکیل و به 

پیشنهادات واصله بصورت کتبى و عنداللزوم حضورى رسیدگى خواهد نمود.
3- هزینه بارگیرى و حمل آهن آالت از محل به عهده خریدار بوده و اداره محل هیچگونه 

تعهدى در قبال آن نخواهد داشت. 
4- حضور شخص متقاضى در روز کمیسیون مزایده الزامى مى باشد. 

5- اداره اوقاف و امور خیریه اردستان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و به 
پیشنهادات واصله به صورت کتبى و عنداللزوم حضورى رسیدگى خواهد نمود. 

6- پس از اعالم برنده آهن آالت با حضور نماینده اداره اوقاف وزن کشى و قبض باسکول 
آهن آالت مالك محاسبه خرید خواهد بود. 

7- پس از مشخص شدن وزن آهن آالت با توجه به قبض باسکول و تعیین مبلغ کل و واریز 
توسط خریدار به حساب امامزاده چک ضمانت به متقاضیان عودت داده خواهد شد. 

8- سپرده نفرات دوم و سوم تا تنظیم صورتجلســه فروش و یا حداکثر 10 روز نزد اداره 
اوقاف محل باقى خواهد ماند. 

تلفن تماس: 54242882 - 031 داخلى 4 

آگهى مزایده 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان 
م الف: 334

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان 
صصاناصفهان یهاست ادارهکلاوقافوامورخ

ھان و  بال ا و رگ  ن  و ش ھان و از پ بال ا و رگ  ن  و ش یدی از پ ر ھدی  وان حاج  ده یاد شا ن ز ت ر یدی  از د ر ھدی  وان حاج  ده یاد شا ن ز ت ر رر از د
ی  ی ورزش کار ه ورزش کار ی جا وص ا وم و  ران آن  تدا یان دو ی را  ه را ی جا وص ا وم و  ران آن  تدا یان دو ی را  را ی از  و ن  پا ه  ی از با و ن  پا ه  با

ت . دا ت . راه ا دا  راه ا
ض ض  ت  س تان  ه ورزش ا شان و جا رم ا واده  ت خا د ت را  س تان  ه ورزش ا شان و جا رم ا واده  ت خا د ی را  ورا ع  ن  دن ا وش  ی خا ورا ع  ن  دن ا وش  خا
ر  وم و  دگان آن  ول ع بازما ر ت اعال و  وم و  دگان آن  ول ع بازما ت اعال و  وار   ر جات آن  و  تا ع د ی و دا م از  وار  ما ر جات آن  و  تا ع د ی و دا م از  ما

م ما ئ  عال  د  و دا گاه  ن وی از  ای  مل  ما ئ  عال  د  و دا گاه  ن وی از  ای  ل 
جواد شیرانى رئیس هیأت و اداره امور ورزشى کارگران استان اصفهان

ی باد ا ش شاد و یادش  رو

« مسابقات آزاد مهارت»
  در اصفهان برگزار مى شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان از برگزاري 
مسابقات آزاد مهارت کشــوري در 22 آذرماه سال جاري در 
محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی اصفهان، سالن نقش 

جهان خبرداد.

به گزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 
استان اصفهان، ابوطالب جاللی مدیر کل استان با اعالم این 
خبر بیان داشت: مسابقات آزاد مهارت با هدف ارتقاء فرهنگ 
مهارت آموزى در کشــور، جلب نظــر بنگاه هاي اقتصادي، 

صنایع و صنوف در ارتقاء مهارت شاغالن و توسعه مشارکت 
صنایــع و صنوف با بخش هاي آموزشــی، ایجــاد فرصتی 
مناسب جهت تبادل فنی و تجارب حرف ه اي بین شاغالن و 
بنگاه  هــاى اقتصادى، شناســایی کمبودهــاي موجود در 
آموزش  هاي فنی و حرف ه اي براي شاغالن و برنامه  ریزي 
براي رفع آنها، به  هنگام ســازي دانش و توانایی شاغالن و 
همچنین شناســایی نخبگان و اســتادکاران مهارتی برگزار 

می گردد.
جاللی تشریح کرد: مســابقات آزاد مهارت با مشارکت گروه 
صنعتی انتخاب و گروه صنایع گیتی پسند و میزبانی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان در سه رشته خدمات 
فنی، سرویس و نگهداري لوازم سرمایشی، لوازم گرمایشی 
و لوازم صوتی و تصویري در محل دائمی نمایشگاه هاي بین 

المللی اصفهان، سالن نقش جهان برگزار می گردد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي اســتان بیان داشت: در این 
مسابقات نفرات برتر 19 استان در رشته تعمیر لوازم سرمایشی، 
18 استان در رشته تعمیر لوازم گرمایشی و 12 استان در رشته 

تعمیر لوازم صوتی تصویري به رقابت می پردازند.
گفتنی است: این مســابقات در تاریخ 22 آذرماه سال جاري 
از ســاعت 8:30 الی 17 در محل دائمی نمایشگاه هاي بین 
المللی اصفهان – پل شهرستان- سالن نقش جهان  برگزار 

می گردد و بازدید براي عموم مخاطبین آزاد است.

مدیرکل آموزش فنى  و حرفه اى استان اصفهان خبرداد

شهردارى فالورجان در نظر دارد زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانى- مقابل ساختمان 
شهردارى محل توقف سابق تاکسى هاى خطوط شهرى به متراژ تقریبى 1478 مترمربع را 
طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد 

شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 25/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى 

برنده مزایده خواهد بود. 
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 95/10/04 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى، و... 

به عهده برنده مزایده مى باشد.
د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

«آگهى مزایده»

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان 

نوبت اول
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چهل تکه

  الف | 3 نفر در کویت به جرم قتل، محکوم به اعدام 
شدند که یکى از آنها پیش از اعدام یک نخ سیگار درخواست 
کرد و در حالى که به سوى چوبه دار حرکت مى کرد، سیگار را 

با حرص و ولع خاصى مى کشید.
«دیلى میل» در گزارشــى کوتاه با عنوان«آخرین سیگار... 
سپس چوبه دار » نوشت : سه نفر در یک پارکینگ در کویت 
اعدام شدند و این اولین بار از شش سال پیش تاکنون است که 

دولت کویت حکم اعدام را اجرا مى کند.
دیلى میل افزود: دو نفر از این ســه اعدامى اتباع عربستان و 
پاکستان بودند و نفر سوم هم از افراد بدون تابعیت ساکن کویت 

بود و همگى در قتل یک نفر در کویت مشارکت داشتند.

جســد یک مرد بخاطر    باشگاه خبرنگاران جوان |
نوشته شدن کلماتى عجیب و جادویى روى پوست بدنش باعث 
ایجاد جنجال در بین مردم شده است. چرا که کل بدن این مرد 
بعد از سال ها از فوتش تجزیه شده و پوسیده به جز پوست شکم 
او که همچنان سالم باقى مانده است.کارگران یک قبرستان در 
تایلند یک جنازه در حال تجزیه را پیدا کردند که پوســت روى 
شکم او بعد از چندین سالى که از دفن کردنش مى گذرد، سالم 

مانده است.
کسانى که این جنازه را پیدا کرده اند معتقدند دلیل تجزیه نشدن 
پوست آن داشــتن خالکوبى اســت که مربوط به جادوى سیاه 
مى شود و از پوست او در برابر تجزیه شدن محافظت کرده است.

 مشرق| پناهجوى 17 ســاله افغــان کــه در آلمان تحت 
سرپرستى خانواده اى قرار گرفته بود، پس از دو ماه بازجویى به قتل 

دختر مشاور حقوقى کمیسیون اروپا اعتراف کرد.
وى که در زمان وقوع این جنایت زیر سن قانونى بود، متهم است حدود 
دو ماه قبل دختر 19 ساله آلمانى به نام «ماریا الدنبورگر» را به قتل 
رسانده است.پلیس آلمان جسد این دختر زیبا را در رودخانه اى حوالى 
شهر فرایبورگ پیدا کرد و پس از آزمایش DNA موفق به شناسایى 

هویتش شد.
هنوز مشخص نیســت دختر جوان که به صورت داوطلبانه با مراکز 
پناهجویان همکارى داشــت پیش از مرگ مورد آزار جنســى قرار 
گرفته یا خیر، امــا با اعترافات متهم، محاکمــه متهم به زودى آغاز 

مى شود.

آخرین خواسته عجیب 
یک اعدامى

جسدى که بخاطر طلسم
 تجزیه نمى شود!

بالى پسر افغان 
بر سر دختر زیباى آلمانى 030201

کالهبردار حرفه اى که به بهانه برنده شــدن در قرعه 
کشــى مســابقات ماهواره اى میلیاردى کالهبردارى 
کرده بود، با شکایت صدا و ســیما شناسایى و دستگیر
شد. همدســت این متهم هم از ســوى پلیس آگاهى 

دستگیر شده است.
به گزارش میزان، در پى طرح شــکایت معاونت حقوقى 
سازمان صدا و سیما مبنى بر اینکه فرد یا افرادى با جعل 
عنوان وابستگى خود به این سازمان اقدام به کالهبردارى 
از شــهروندان کردند، پرونده اى بــا موضوع «جعل و 
کالهبردارى» تشــکیل و به دستور بازپرس شعبه دهم 
دادســراى ناحیه 3 تهران، پرونده جهت رســیدگى در 
اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهــى تهران بزرگ قرار

گرفت.  
کارآگاهان اداره چهاردهم پلیــس آگاهى تهران بزرگ 
با شناســایى تعدادى از شــکات و مالباختگان، موفق 
به شناسایى تعدادى از حســاب هاى عابربانکى شدند 
که مالباختگان اقــدام به واریز پول به این حســاب ها 
کرده بودند. با بررسى تراکنش مالى حساب هاى اعالم 
شده از ســوى مالباختگان، ده ها حســاب بانکى دیگر 
شناسایى شد که در بررســى تمامى آنها مشخص شد 
تمامى حســاب ها از لحاظ حقوقى متعلــق به افرادى 
است که عمدتًا به واسطه اعتیاد شــدید به موادمخدر و 
یا نیازمندى مالــى و در ازاى دریافــت مبلغى در حدود 
200 تا 300 هزار تومان اقدام به افتتاح حســاب کرده  
و کارت عابربانک هــاى خود را بــدون در نظر گرفتن 
هرگونه تبعات احتمالى در اختیار فردى ناشــناس قرار 

داده اند.
در شــرایطى که ظاهــراً هیچگونــه اطالعاتى جهت 
شناسایى متهمان پرونده وجود نداشت، کارآگاهان اداره 
چهاردهم پلیس آگاهى موفق به شناسایى فردى شدند که 
اقدام به افتتاح تمامى این حساب هاى بانکى با استفاده از 

مدارك شناسایى افراد غیر کرده بود.  
با شناسایى دقیق «فرزین» 26 ساله در منطقه حکیمیه، 
وى دستگیر و در بازرســى از مخفیگاهش ده ها کارت 

عابربانک متعلق به افراد غیر نیز کشف و توقیف شد.  
فرزین پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «حدوداً دو سال پیش با 
فردى به نام "شهرام" آشنا شــدم؛ شهرام گفت که کار 
ماهواره اى انجام مى دهد و پیشــنهاد داد که در ازاى 

حقوق ماهیانه دو میلیون تومان برایش کار کنم. »

وى افزود:«شهرام به من گفت که از طریق مدارك افراد 
کارتن خواب یا معتاد اقدام به افتتاح حساب کنم و پس از 
افتتاح حساب کارت ها را در اختیار شهرام مى گذاشتم. 
شهرام روزى صد کارت عابربانک به من تحویل مى داد 
تا پول هایى را که داخل حساب ها مى آید را خالى کنم و 
من نیز پول ها را شب به شب به شهرام تحویل مى دادم. 
دو سال است که شهرام را مى شناسم و حدود هشت ماه 
است که برایش کار مى کنم.طى این مدت هر شب حدود 
ده میلیون تومان را از حساب کارت ها برداشت مى کردم 
و تمامى این پول ها را در اختیار شهرام مى گذاشتم. در 
مجموع، در طى این مدت حدوداً دو میلیارد تومان به این 
شیوه و شگرد از حساب ها برداشــت کرده و به شهرام 

تحویل دادم. » 
با شناســایى متهم اصلى پرونده به نام شهرام  41 ساله، 
محل تردد وى در محدوده خیابان شریعتى، باالتر از پل 
رومى شناسایى و نهایتاً دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.  

شهرام که از مجرمان  سابقه دار در زمینه کالهبردارى 
است و چندین بار به اتهام کالهبردارى دستگیر و روانه 
زندان شده و آخرین بار در اواخر سال گذشته از زندان آزاد 
شــده ، پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهى در 
خصوص شیوه و شگرد فعالیت خود به کارآگاهان گفت: 
«ماهیانه مبلغ 15 میلیون تومان را براى انتشار زیرنویس 
به مدت یک ماه ، به حساب شبکه هاى ماهواره اى واریز 
مى کردم و آنها نیز پس از دریافت پول نسبت به زیرنویس 
کردن مسابقه پیامکى و یا نظرســنجى در برنامه هاى 
خود اقدام مى کردند. داخل زیرنویس چندین شــماره 
جهت ارسال جواب مسابقه اعالم شــده بود. زمانى که 
افراد به تصور خودشان جهت شــرکت در مسابقه اقدام 
به ارسال جواب مســابقه مى کردند، شماره هایشان در 
اختیار من قرار مى گرفت. مــن نیز از طریق چند اپراتور 
خانم که براى همین کار اســتخدام کرده بــودم با آنها 
تماس مى گرفتــم و عنوان مى کردیم که در مســابقه 
پیامکى برنده جوایز ارزشــمندى همچــون تلویزیون، 

رایانه، گوشى تلفن همراه مدل باال و ... شدند. نهایتًا به 
این افراد اعالم مى کردیم که براى دریافت جوایز خود 
الزم است تا مبلغ 130 هزار تومان را بابت هزینه ارسال 
جایزه به حساب هاى اعالمى از سوى اپراتورها واریز کنند 
و به این شــیوه و ترفند، صدها نفر اقدام به واریز پول به 
حساب هاى عابربانک ها مى کردند، در پایان نیز فرزین 
تمامى پول ها را از حساب خارج مى کرد و در اختیار من 

مى گذاشت.»  
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتى معاون مبارزه 
با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهــى تهران بزرگ، با 
اشــاره به این موضوع که هرگونه درخواســت از افراد 
جهت پرداخت و یا واریز پول به بهانه هزینه ارسال جوایز 
مسابقات پیامکى اعالم شده در شبکه هاى ماهواره اى، 
قطعًا شیوه و شــگردى براى کالهبردارى است، اعالم 
داشت: کلیه شکات و مالباختگانى که بدین شیوه و شگرد 
مورد کالهبردارى قرار گرفتند مــى توانند جهت طرح 
شکایت به نشــانى اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ در خیابان وحدت اسالمى مراجعه کنند.
 همچنین شکات و مالباختگانى که در سایر شهرها و یا 
استان هاى کشور ، بدین شیوه و شگرد مورد کالهبردارى 
قرار گرفتند نیز مى توانند طى تماس تلفنى با شــماره 
تماس 51055431 بــا اداره چهاردهــم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ نســبت به طرح شکایت خود و انجام سایر 
هماهنگى ها جهت ارسال شــکایات خود به این اداره 

اقدام کنند.

راز کالهبردارى میلیاردى تبلیغات ماهواره اى فاش شد

رئیس بیمارســتان امــام خمینى(ره)    بهار |
دهدشــت گفت: زن جوانى با اصابت 50 ســاچمه به 

شکمش از مرگ حتمى نجات یافت.
امیر موالیى فر در خصوص جزئیــات این خبر افزود: 
یک زن 33 ساله در روز دوازدهم آبان ماه ساعت 12 و 
50 دقیقه که مورد اصابت گلوله ساچمه از ناحیه شکم 
قرار گرفته بود به اورژانس خاتم االنبیا(ص) دهدشت 

مراجعه کرد. 
وى با اشاره به خون ریزى شــدید این بیمار گفت: با 
حضور به موقع دکتر «بهادران» جراح عمومى، بدون 
هرگونه اتالف وقت، بیمار به اتاق عمل انتقال داده شد. 

رئیس بیمارستان امام خمینى(ره) دهدشت یادآور شد: 
بیمار تحت عمل الپاراتومى قرار گرفت و پس از هشت 
ساعت عمل سخت و طاقت فرسا از مرگ حتمى نجات 
یافت. موالیى فر تصریح کرد:با تالش تیم اتاق عمل 
بیش از 50 ساچمه از شکم این بیمار خارج و محل ورود 
و خروج تیر و دیواره شکم بیمار که کامًال آسیب دیده 

بود ترمیم شد. 
وى یادآور شــد: بیمار با وضعیت تثبیت شده به بخش 
آى.سى.یو بیمارستان منتقل شد و پس از 48 ساعت 
به هوشیارى کامل رسید و هم اکنون با عالئم حیاتى 

نرمال در بخش آى.سى.یو بسترى است.

  جام نیوز| رازگشایى از مرگ مرموز زن جوان که 
با پیکرى سوخته به بیمارستان سوانح وسوختگى تهران 
منتقل شده وپس از شش روز جان باخته بود درحالى ادامه 
دارد که همسرش مدعى اســت اوخودسوزى کرده اما 

خانواده زن جوان تأکید دارند دخترشان قربانى 
اختالف با همسرش شده است. 
21 تیر امسال زن جوانى به نام 

«فرنگیس» که به شدت 
دچار سوختگى شده بود 

به بیمارستان مطهرى 
تهران منتقل شــد. 
شش روز پس از این 
حادثه وبخاطر شدت 
سوختگى، زن جوان 

روى تخت بیمارستان 
جان باخت.ازسوى دیگر 

به دنبال شکایت خانواده این 
زن، تحقیقات جنایى براى افشاى 

مرگ مرموز آغازشد.
درادامه مشخص شــد زن 25 ســاله درخانه شان واقع 
درجنوب تهران آتش گرفته است.ازسوى دیگر همسر 
فرنگیس به بازپرس ایلخانى از شــعبه ششم دادسراى 
امور جنایى تهران گفت: «ما سه سال قبل ازدواج کردیم 
اما همیشه با خانواده همسرم مشکل داشتم. من در پیک 
موتورى کار مى کنم و روز حادثه به من سرویس خورد اما 
چون حوصله نداشتم سرویس را نبردم و تنها به نانوایى 

رفتم و بعد از خرید نان به خانه برگشتم. آن روز هم مثل 
همیشه با همسرم درگیر شدم و جروبحثمان باال گرفت 

که فرنگیس به اتاق رفت.
 اما ناگهان صداى فریادش را شــنیدم و خودم را به اتاق 
رساندم که دیدم همسرم درآتش مى سوزد.خیلى 
سریع آتش را خاموش کرده واو را به 
بیمارستان انتقال دادم. ولى هیچ 
نقشــى درخودسوزى اش 

نداشتم.» 
باوجود آنکه همســر 
زن جــوان منکــر 
دســت داشــتن در 
مــرگ فرنگیس بود 
اما خانواده فرنگیس با 
مراجعه به دادسرا ضمن 
شــکایت ازدامادشــان 
گفتنــد: «فرنگیــس بــا 
همســرش اختالف هاى جدى 
وشدید داشت.ضمن اینکه از همسایه ها 
شــنیده ایم روز حادثه صداى درگیــرى و جر و بحث 
آنها را شــنیده اند.دالیل دیگرى هم داریم که نشــان 
مى دهد او درمرگ دخترمان نقش داشته است.به همین 
خاطرخواستار روشن شدن ابهام هاى موجود درپرونده 

هستیم.»
باتوجه به اظهارات خانــواده فرنگیس، بازپرس جنایى 
دستور ادامه تحقیقات تا زمان رفع ابهام ها را صادر کرد.

ســردار بهمن امیرى مقدم  رئیس پلیس    فرارو |
اســتان خراســان رضوى گفت: با اعالم ربوده شدن 
خانم 19 ساله اى در 14 آذرماه در خیابان امام رضا (ع) 
شهرســتان فریمان به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
با توجه به حساســیت موضوع، تحقیقات پلیسى براى 

پیگیرى سریع آغاز شد.
وى افــزود: برابر اظهــارات خانواده فرد ربوده شــده 
مشخص شد که زن جوان به همراه همسرش از مشهد 
به مقصد تربت جام به عنوان مســافر سوار بر خودروى 
پژو 405 شــدند که در خیابان امام رضا(ع) شهرستان 
فریمان خودرو متوقف و همســر گروگان 19ساله به 
منظور خرید، تنها چند دقیقه از خودرو پیاده شد که سه 
سرنشــین خودرو اقدام به ربودن زن جوان کرده و به 

سرعت از محل متوارى شدند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى اظهار داشــت: در 
حالى که تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهى و مأموران 

کالنترى مرکزى فریمان ادامه داشت، گروگان گیران 
بعد از گذشت چهار ساعت در تماس با خانواده گروگان، 
درخواســت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال براى 

آزادى فرد ربوده شده کردند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: با وجود تغییر 
محل اختفاى گروگان گیران، پس از تالش گســترده 
مأموران انتظامى، خودروى آنها در ســاعت 10 صبح 
روز پانزدهم آذرماه در منطقه طرقبه شهرستان بینالود 

شناسایى شد.
سردار امیرى مقدم افزود: مأموران انتظامى با تعقیب و 
مراقبت هاى نامحسوس، گروگان گیران را که دو مرد و 
یک زن بودند در وکیل آباد مشهد در اقدامى غافلگیرانه 
دســتگیر کردند.وى با اشــاره به اعترافات متهمان به 
گروگان گیرى گفت: محل اختفاى فرد ربوده شده که در 
ارتفاعات شهرستان بینالود محله طرقبه بود شناسایى و 

زن جوان صحیح و سالم آزاد و تحویل خانواده اش شد.

خودسوزى زن جوان گروگان گیران میلیاردى در مشهد دستگیر شدند
شوهر بد اخالقش را به دردسر انداخت

نجات زن جوان پس از اصابت 50 ساچمه

,,

در شرایطى که 
ظاهراً هیچگونه 
اطالعاتى جهت 
شناسایى متهمان 
پرونده وجود 
نداشت، کارآگاهان 
اداره چهاردهم 
پلیس آگاهى موفق 
به شناسایى فردى 
شدند که اقدام به 
افتتاح تمامى این 
حساب هاى بانکى با 
استفاده از مدارك 
شناسایى افراد غیر 
کرده بود

 آزار و اذیت 3 زن 
در پوشش مسافرکشى

به گزارش تسنیم چند روز پیش زن جوانى با مراجعه 
به اداره پلیس آگاهى اظهار داشــت توسط راننده 
پرایدى مورد آزار و اذیت و سرقت قرار گرفته است، 
وى درباره جزئیات این پرونده بــه مأموران گفت: 
اوایل شامگاه گذشته (شب حادثه) در جنوب پایتخت 
براى رفتن بــه منزلمان منتظر تاکســى بودم که 
خودروى پرایدى مقابلم ایســتاد؛ چــون راننده آن 
چهره موجهى داشت و گمان کردم مسافرکش است 
سوار پراید شدم؛ در بین راه راننده به بهانه ترافیک 
مســیرش را عوض کرد و مرا به محلى خلوتى برد، 
در آنجا به وى اعتراض کردم که وى با تهدید چاقو 
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از سرقت پول و 

طالهایم متوارى شد.
پس از ثبت این شــکایت تیمى از مأمــوران اداره 
آگاهى با دستور قاضى سهرابى بازپرس شعبه نهم 
دادســراى امور جنایى تهران براى بازداشت متهم 
این پرونده دست به کار شدند و در ابتداى تحقیقات 
تصویر متهم توســط شــاکى پرونده چهره نگارى

 شد.
در ادامه بررسى ها مشخص شد دو زن دیگر نیز به 
همین شیوه مورد سرقت و آزار و اذیت قرار گرفته اند 
و پرونده آنها نیز در دادگاه کیفرى اســتان تهران و 

دادسراى ناحیه 34 تهران در دست بررسى است.
با به دست آمدن اطالعات از دو پرونده دیگر، تصویر 
چهره نگارى شده از متهم فرارى به رؤیت دو شاکى 

دیگر درآمد و آنها نیز متهم را شناسایى کردند.
با کشف این سرنخ، کارآگاهان در گام بعدى به سراغ 
تصاویر متهمان سابقه دار در اداره آگاهى رفتند و با 
تطبیق چهره ســایر متهمان و تصویر چهره نگارى 
شــده از متهم این ســه پرونده، هویت متهم با نام 

«شایان» شناسایى شد.
سرانجام با شناسایى شایان، کارآگاهان سراغ محل 
زندگى وى رفتند و روز سه شنبه هفته گذشته موفق 

به بازداشت شایان شدند.
پس از بازداشت شایان، وى با سه شاکى پرونده آزار 
و اذیت و ســرقت، مواجه حضورى شد و شاکیان، 
متهم را شناســایى و اعالم کردند که توسط شایان 
مورد آزار و اذیت و ســرقت قــرار گرفته اند، این در 
حالى است که شایان  منکر ســرقت و آزار و اذیت 
زنان جوان بود. تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه

 دارد.
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 شاید این ســناریو براى شــما هم پیش آمده باشد. در 
شــرایط معمول با دوستى جایى نشســته اید و ناغافل، 
در حالى که مشــکل یا اندوهى ندارید، آهى مى کشید. 
دوســتتان که البته مقدارى هم کنجکاوى بیش از حد 
دارد، متوجه این آه ناگهانى شما مى شود، شما را خطاب 
قرار مى دهد و مى پرســد که آیا مشــکلى دارید؟ چرا 
اینقدر افسرده هستید؟ شما هم اصًال از این کنجکاوى 
دوســتتان خوشــتان نمى آید. ممکن هم هست در آن 
لحظه براى خودتان مشتبه شــود که نکند، ناخودآگاه 

افسردگى دارید!
این خبر تازه ممکن است دیدگاه ما را نسبت به داستان 
تکرارى دگرگون کند. دانشــمندان کالیفرنیایى متوجه 
شده اند که آه کشــیدن، فقط نشــانه غم، افسردگى یا 
ناامیدى نیســت، بلکه یک رفلکــس محافظتى براى 
حفظ عملکرد ریه ها هم محسوب مى شود. در واقع یک 
سیستم کنترلى در مغز باعث مى شود که هر انسانى در 
هر ساعت 10- 12 بار آه بکشد، حتى اگر آنها مثال نگران 
هزینه هاى زندگى روزمره، مشــکالت عاطفى یا آینده 
کشورشان نباشند.این دانشمندان مقاله خود را در شماره 

جدید مجله معتبر نیچر به چاپ رسانده اند.
خوشه کوچکى از ســلول هاى عصبى در ســاقه مغز، 
یعنى همان جایى که باعث تنظیم تعداد تنفس، خواب 
و ضربان قلب مى شوند، باعث مى شــوند که ما با روند 
منظمى آه بکشیم. با این کار، حبابچه هاى خیلى کوچک 
هوا در ریه، که ممکن اســت در هنگام نشستن و عدم 
فعالیت به تدریج روى هم بخوابند، پر از هوا مى شوند و 
به این ترتیب ظرفیت پذیرش هواى ریه حفظ مى شود. 

پس نورون هاى ساقه مغز،  نه  تنها تعداد تنفس را تنظیم 
مى کنند، بلکه الگو و نوع تنفس را هم مشخص مى کنند. 
هر نوع تنفسى، براى خودش، سلول هاى تنظیم کننده 
عصبى خاصــى دارد، مثال یک گروه از این ســلول ها 
باعث مى شوند شــما به صورت معمول تنفس کنید و 
گروه دیگرى باعث خمیازه، عطسه، سرفه یا آه کشیدن 

مى شوند.
کلید اولیه رســیدن به چنین یافته اى، بررســى الگوى 
تنفش بیماران بســترى دچار مشــکالت مزمن ریوى 
بود. دانشــمندان تحقیق خود را متوجه موش ها کردند 
و دریافتند که، در این جانداران حــدود 200 نورون در 
ساقه مغز، وظیفه تولید آه را دارند. دانشمندان دریافتند 
که از این سلول ها، دو نوع ماده شــیمیایى پپتیدى آزاد 
مى شــود که این ماده که یک میانجى عصبى است، به 
نوبه خود، با تأثیر بر نورون هاى دیگر باعث آه کشیدن 

مى شود. 
پپتیدهاى مشــابهى در انســان هم وجود دارند. حاال 
جالب تر است که که با ایجاد وقفه یا بلوك کردن همین 
پپتیدها مى شود، جلوى آه کشیدن را گرفت. در آزمایش 
روى موش، دانشمندان متوجه شدند که اگر یکى از این 
پپتیدها را بلوك کنند، تعداد آه ها، نصف مى شود، و اگر هر 
دو پپتید را بلوك کنند، آه کشیدن کًال متوقف مى شود. 
شاید روزى کســى دارویى بســازد که بتواند جلوى آه 

کشیدن افراد غمگین را هم بگیرد!
بنابراین همه آه ها، آه هاى عاطفى نیستند. بعد از این قبل 
از قضاوت در مورد آه کشیدن دوستان خود، قدرى تأمل 

کنید و بعد کنجکاوى کنید.

امروزه دمنوش ها طرفداران بسیارى دارند. اما آیا دمنوش ها را مى توان به عنوان جایگزینى براى داروهاى شیمیایى در نظر گرفت؟
دکتر محمدحسین صالحى سورمقى استاد دانشگاه داروسازى دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه دمنوش ها به هیچ عنوان جایگزین 
دارو نیستند، گفت: براى بهبود بیمارى الزم است دستورات پزشک به درستى رعایت شود. به بیان دیگر، دارو و دمنوش گیاهى باید 
در جاى خود و به شیوه صحیح مصرف شــود. تمام گیاهانى که خدواند خلق کرده و در اختیار بشر قرار داده است، خاصیت دارویى 

دارند و گیاه بدون مواد در طبیعت وجود ندارد، اما تعدادى مواد و اثرات خاص دارند و مى توانند براى درمان بیمارى مؤثر واقع شوند.
مواد موجود در گیاهان در شرایط مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند، زمانى در قالب دمنوش که فقط به تسریع در بهبود بیمارى کمک 
مى کند و در شرایطى دیگر، امکان دارد این گیاهان خاصیت دارویى نیز داشته باشند. به عنوان مثال، گیاه آویشن عالوه بر مصرف در 

صنایع غذایى، به عنوان دارو نیز مورد استفاده قرار مى گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان این که در طب سنتى ایرانى – اســالمى خاصیت گیاهانى مانند نعناع، آویشن، لیموعمانى و گل گاوزبان 
مورد اشاره قرار گرفته، افزود: در تمام کتاب هاى مرتبط 
با خواص گیاهان دارویى، به تفصیل در مورد گل 
گاوزبان صحبت شده که مى توان به 
تقویت کننده قلب، مسکن، خلط 
آور و ضد ســرفه بودن آن 

اشاره داشت.

تیمى از محققان انجمن روانشناسى آمریکا با انجام یک پژوهش در مقیاس بزرگ توانسته اند دلیل علمى 
تکرار بى اختیار یک شعر یا آهنگ در ذهن را کشف کنند.کرم گوش، کرم مغزى، خارش گوش و حتى سندرم 

تکرارهاى غیراختیارى، بعضى از اسم هایى هستند که در مورد این موضوع به کار مى روند.
در اصطالح بین المللى کرم گوش به بخش هاى معموًال کوتاهى از یک ترانه یا آهنگ گفته مى شــود که 
به صورت ناخودآگاه وارد ذهن شخص شده و او احساس مى کند در حال شنیدن آن موسیقى است. اما در 
حقیقت هیچ منبع صوتى در حال پخش آن نیست. در بسیارى موارد افرادى که به این موضوع دچار مى شوند 
حتى دلیل و خاطره اى از چگونگى ابتال به آن را ندارند. محققان به مقایسه این تکرارهاى بى اختیار با سایر 
آهنگ هایى پرداختند که در همان زمان شــهرت یافته بودند اما در ذهن تکرار 

نمى شدند.
کلى جاکوبوفسکى، مولف ارشد این تحقیق اظهار کرد: این آهنگ هاى 
جذب کننده داراى چند ویژگى مشترك هستند از جمله اینکه 
ضرب  آهنگ تندى دارند که با یک شکل ملودیک مشترك و 

فواصل یا تکرارهاى غیر معمول همراه است.
براى مثال برخى از آن ها از یک الگوى مکرر گام باال و 
پائین پیروى مى کنند و برخى دیگر، نت هاى بیشترى 
را تکرار مى کنند که با فواصل غیرمنتظره همراه هستند. 
محققان با بررسى این تکرارهاى آهنگین غیراختیارى 
همچنین توانستند شیوه عملکرد شبکه هاى مغزى 
دخیل در احساسات، حافظه و افکار خودانگیخته را در 

افراد مختلف درك کنند.
محققان به عنوان راه حل هایــى براى خالصى از این 
تکرارهاى ذهنى مى گویند بهتر اســت حواس خود 
را پرت کرده و اجازه دهید تا بطور طبیعى این حالت 
کمرنگ شود یا آهنگ مورد نظر را تا انتها گوش دهید 
یا شعر را تا انتها بخوانید تا دیگر گرفتار تکرار آن نشوید.

 باید مراقب باشــید کــه از طریق ســوپ به خصوص 
سوپ هاى آماده کالرى،چربى اشباع شده، قند و نمک 

بیش از حدى وارد بدنتان نکنید.
چربى هاى اشباع شده: ســوپ هاى با پایه خامه اى که 
داراى، خامه و کره هســتند که چربى هایى اشباع شده 
شده اند و مصرف زیادشان خوب نیست.. دریافت بیش 
از حد چربى هاى اشباع شــده باعث مى شود که میزان 
کلســترول بد در خون شــما باال رود و احتمال انسداد 

شریان ها افزایش یابد.
نمک: سوپ هاى کنسرو شده حاوى مقدار زیادى نمک 
هستند. سوپ هایى تهیه شده در رســتوران ها ممکن 
است حتى مقدار بیشــترى نمک داشته باشند. دریافت 
بیشتر نمک با فشارخون باال و نارسایى قلب ارتباط دارد.

قند: سوپ هاى ســرد میوه اى حاوى قندهاى افزوده 
هستند، اما به برخى از سوپ هاى سبزى هم قند اضافه 
مى شود. میزان قند یا شکر افزوده شده به غذاها باید در 
حد 24 گرم در روز براى زنــان و 36 گرم براى مردان 

محدود شود.
کالرى: به طورکلى سوپ ها نسبت به سایر پیش غذاها 
کالرى شان کمتر اســت، اما وقتى مواد غذایى دیگرى 
مانند پنیر، خامه، نان هاى خشک مکعبى کروتن روى 
آن مى ریزند یــا آن را با نان مصــرف مى کنند، میزان 

کالرى هاى دریافتى افزایش مى یابد.
توصیه کلى این اســت که تا حد ممکن از سوپ هاى 
آمــاده نخورید. البتــه مى توانید گاه گاه ســوپ آماده 
اشکالى ندارد به شرطى که میزان کالرى شان کمتر از 

500 ، میزان سدیم یا نمکشان کمتر از 600 میلى گرم، 
میزان چربى هاى اشباع شده شان کمتر از 5 گرم و میزان 
قند افزوده شــده به آن ها کمتر از کمتر از 5 گرم باشد، 
بنابراین باید به اطالعات روى برچســب غذایى بسته 

سوپ دقت کنید.
درنهایت، سالم ترین سوپ را خودتان مى توانید درست 
کنید. پایه ســوپ خامه اى به کار نبرید، به جاى آن از 
پایه سوپ جوجه کم نمک یا ســوپ سبزى کم نمک 
استفاده کنید و بعد سبزى ها و ادویه مطلوبتان را به آن 

بیفزایید. 
بعد مى توان براى افزایش محتواى فیبر و مواد مغذى 
سبزى هایى مانند فلفل، اسفناج، پیاز، هویج، مارچوبه را 

به سوپتان اضافه کنید.

محققان و پزشــکان متخصص تغذیه توصیه مى کنند 
افرادى که در محیط هاى بسته شاغل هستند و در طول 
روز ویتامین D را از طریق آفتــاب نمى توانند دریافت 
کنند باید از ماهى هاى روغنى، گوشت قرمز و زرده تخم 
مرغ اســتفاده کنند.تحقیقات 7 ساله دانشمندان نشان 
داده، کمبود ویتامین D خطر ابتال به ســرطان مثانه را 

قوت مى دهد.
محققان دانشــگاه هاروارد در مطالعــات اخیر خود در 
ارتباط با ویتامین D و سرطان مثانه به این نتیجه رسیدند 
که مهم ترین و شایع ترین عامل ابتال به این نوع سرطان 

دریافت کم ویتامین D است.

طبق گزارش هاى دانشــگاه هاروارد، در تابستان اکثر 
اقشار جامعه از ویتامین D برخوردار هستند و در حد نیاز 
بدن، آن را دریافت مى کنند اما در زمستان دریافت این 
ویتامین به شدت کاهش مى یابد و به همین دلیل درصد 

ابتال به سرطان مثانه نیز چند برابر افزایش مى یابد.
محققان و پزشــکان متخصص تغذیه توصیه مى کنند، 
افرادى که در محیط هاى بسته شاغل هستند و در طول 
روز ویتامین D را از طریق آفتــاب نمى توانند دریافت 
کنند باید از ماهى هاى روغنى، گوشت قرمز و زرده تخم 

مرغ استفاده کنند.
این تحقیقات همچنین نشان داد، یک پنجم بزرگساالن 

دچار کمبود این ویتامین هستند.
 ،UV و دریافت اشعه D به گفته دانشمندان، ویتامین
سلول هاى بدن را در برابر بیمارى فعال و سیستم ایمنى 

را تقویت مى کند.
دریافت روزانه 10 میکروگرم ویتامین D و در کنار آن 
مصرف یک مکمل ضرورى اســت. بزرگســاالنى که 
کمبود این ویتامین را دارند، عالوه بر سرطان مثانه به 
بیمارى زوال عقل نیز در دوران پیرى مبتال خواهند شد.

 با کمى قدم زدن در زیر نــور آفتاب و یا حداقل مصرف 
غذاهایى که از این نــوع ویتامین برخوردار هســتند، 
مى توان بدن را از این سرطان مهلک در امان نگه داشت.

نتایج مطالعه اى جدید نشان مى دهد 
صرف وعده شام در هنگام غروب 

و اوایل شــب یــک الگوى 
مناسب براى کاهش وزن 
اســت؛ این الگو ســبب 
مى شود عالوه بر کاهش 
گرســنگى،  احســاس 
ســوخت و ســاز چربى و 

کربوهیدرات بــه گونه اى 
باشــد که با چربى هاى اضافه 

بدن مبارزه شود.این مطالعه اولین بار 
است که نتیجه مؤثر صرف شام سبک در 

اوایل شب یا صرف نظر از وعده شام و جایگزین کردن آن با میوه و ساالد را بر کاهش 
توده چربى و خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن در انسان تأیید مى کند.

مصرف وعده شام سبک در اوایل شــب باعث مى شود ساعت درونى بدن عملکرد 
مناسبى داشته باشد و از این طریق در بهبود سالمت موثر باشد. در این مطالعه آمده 
است هرچه زمان بین وعده شام و وعده صبحانه روز بعد طوالنى تر باشد، وضعیت 

سوخت و ساز بدن بهتر مى شود و این امر به کاهش وزن کمک مى کند. 
این مطالعه همچنین نشان مى دهد که صرف شــام در ساعات اولیه شب عالوه بر 
اینکه الگوى سوخت و ساز چربى و کربوهیدرات را به گونه اى تغییر مى دهد که سبب 
الغرى مى شود، از بروز بیمارى هاى مزمن متابولیک از جمله دیابت نیز جلوگیرى 
مى کندصرف شام در ساعات پایانى شب یکى از مهمترین دالیل چاقى، بروز دیابت، 

سکته و بیمارى هاى قلبى است.

مراقبت از پوست کارى پیچیده است. 
زمانى که جوان هستید، مى توانید 

کمى آب بــه صورتتان بزنید 
و به کارهایتان برســید، اما 
بســیارى از مــا وقتى 18 
ســالگى را رد مى کنیم، 
بیشــتر نیاز پیدا مى کنیم 
کــه ظاهرمان را بشــاش

نگه داریم.
اما یک چیزى هســت که اکثر 

ما هرگز آن را تغییــر نمى دهیم و آن 
شستن صورت است. فرقى نمى کند که 

بخواهید آرایشتان را تمیز کنید یا عرقتان را بشویید یا اصًال چرك و کثیفى کل روز 
را از صورتتان پاك کنید، همه مان دوست داریم صورتمان زیبا شود و در اکثر مواقع، 

راحت ترین جا براى این کار، حمام است.
متخصصان مى گویند که شســتن صورت در حمام یک اشــتباه بزرگ است. دکتر 
الیزابت تانزى متخصص پوست در این زمینه مى گوید: من به بیمارانم توصیه مى کنم 
صورتشان را به جاى حمام در دستشویى بشــویند. شما باید از آب ولرم تا سرد براى 
شستن صورت استفاده کنید چراکه براى پوســت هاى حساس بهتر است. یکى از 
مهم ترین مزایاى این کار در دستشویى این است که بهتر مى توان دماى آب را کنترل 
کرد. ظاهرا پوست نازك و ظریف صورتمان آب سرد را ترجیح مى دهد، اما من بیماران 
زنى داشته ام که عاشــق دوش آب سرد بوده اند. شســتن صورت با آب سرد باعث 

تحریک جریان خون شده و براى درخشندگى پوست بسیار مؤثر است. 

افرادى که زیاد آه مى کشند، سالم ترند

دارند و گیاه بدون مواد در طبیعت وجود ندارد، اما تعدادى مواد و اثرات خاص دارند و مى توانند براى درمان بیمارى مؤثر واقع ش
مواد موجود در گیاهان درشرایط مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند، زمانى در قالب دمنوش که فقط به تسریعدر بهبود بیمارى
مى کند و در شرایطى دیگر، امکان دارد این گیاهان خاصیت دارویى نیز داشته باشند. به عنوان مثال، گیاه آویشن عالوه بر مص

صنایع غذایى، به عنوان دارو نیز مورد استفاده قرار مى گیرد.
–این استاد دانشگاه با بیان این که در طب سنتى ایرانى – اســالمى خاصیت گیاهانى مانند نعناع، آویشن، لیموعمانى و گل گ
مورد اشاره قرار گرفته، افزود: در تمام کتاب هاى
با خواص گیاهان دارویى، به تفصیل در مو
گاوزبان صحبت شده که مى ت
تقویت کننده قلب، مسکن
و ضد ســرفه بود آور

اشاره داشت.

دمنوش
 مى تواند 

جایگزین دارو 
باشد؟

شام را اوایل شب بخورید
 تا الغر شوید 

شستشوى صورت در حمام 
اشتباه محض است

آهنگ هایى پرداختند که
نمى شدند.

کلى جاکوبوفس
جذب
ضرب
فواص
ب
پ
ت را

چرا نا خودآگاه
یک ترانه را تکرار مى کنیم

خطر در کمین کارمندان شاغل است

چطور سوپ سالم بخوریم؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور 

سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  10322 1395603020260   مورخ  1395/06/17  آقاي محمدعلی ذوالفقاري نصرآبادي به شناسنامه 
شماره 876 کدملی 1289327793 صادره  اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت   151,95  مترمربع پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
2- راى شماره  10323 1395603020260 مورخ  17 /1395/06 خانم مهناز کیانی به شناسنامه شماره 170 کدملی 
1290405522 صادره خمینى شهر  فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   
151,95  مترمربع پالك شماره    13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
3- راى شماره  12406 1395603020260   مورخ   27 /1395/07 آقاي مصطفی صالحی به شناسنامه شماره 1322 
کدملی 1283949271 صادره  اصفهان فرزند عبدالرضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  95,30 مترمربع پالك 
شماره    27   فرعی از  15177   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى رضا امیدان
4- راى شــماره  07830 1395603020260   مورخ   04/29/ 1395 آقاي ابوالقاسم اسمعیلی به شناسنامه شماره 
150 کدملی 5129649192 صادره سمیرم سفلى فرزند رمضانعلی در ششدانگ  به مساحت 92,45 مترمربع پالك 
شماره 112 فرعی از14915 اصلی واقع در  بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عبدالکریم دهقانى  
5- راى شماره  11960 13954603020260   مورخ  1395/07/17 آقاى یاور  اسکندري سبزي به شناسنامه شماره 
354 کدملی 1841376248 صادره ایذه فرزند عبدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  141,30 مترمربع 
پالك شماره    103  فرعی از   13539  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین بخشى
6- راى شماره  03367 1395603020260   مورخ  28 /1395/02 آقاي  درویشعلی بهرامی به شناسنامه شماره 668 
کدملی 6219417496 صادره فریدن فرزند محمد علی در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135,04 مترمربع پالك 
شماره 356 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى تقی صدیقی مورنانی
7- راى شماره  25631 1393603020260 مورخ 1393/12/12 خانم رضوان ملکی دوزیان به شناسنامه شماره 828 
کدملی 1286556600 صادره اصفهان فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 94,10 مترمربع پالك 

شماره1 فرعی از15187 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
8- راى شماره   11914 1395603020260مورخ   1395/07/15 آقاي مرتضی خوش نویس قهفرخی به شناسنامه 
شماره 1004 کدملی 1287801072 صادره اصفهان  فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  217,70   
مترمربع پالك شماره  309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عباس خوش نویس قهفرخى  
9- راى شماره  11236 1395603020260   مورخ   1395/07/04  آقاي مسعود واعظ شهرستانی به شناسنامه شماره 
3469 کدملی 1288435290 صادره اصفهان فرزند جواد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 123,68   مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى علی امین الرعایایی یمینی
10- راى شماره  29773 1394603020260   مورخ   1394/08/24 اقاى روح اله بهمنی به شناسنامه شماره 628 
کدملی 5649234116 صادره حوزه یک جرقویه فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164,57 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 129فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
11- راي شماره 12407 1395603020260  مورخ   1395/07/27  آقاي ابراهیم محمدي به شناسنامه شماره 69 
کدملی 1290510504 صادره  اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت    150,86  مترمربع 
پالك شماره   4   فرعی از    452    اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى رمضان قاسمى  
12- راى شماره  10362 1395603020260   مورخ   1395/06/17 آقاي حسنعلی شهبازي دستجرده به شناسنامه 
شــماره 114 کدملی 1281099147 صادره اصفهان  فرزند محمد در   ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   
1335,85      مترمربع پالك شماره    108   فرعی از   14458   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
13- راى شماره  10415 1395603020260   مورخ   1395/06/18 آقاي اکبر ذوالفقاري جونی به شناسنامه شماره 
1802 کدملی 1283044099 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  152,14  
مترمربع پالك شماره  41 فرعی از14458  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
14- راى شماره 11894 1395603020260   مورخ   07/14/ 1395 آقاي مسعود باقر یاوري به شناسنامه شماره 
34 کدملی 5649942919 صادره جرقویه  فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت   119,70  مترمربع 
پالك شماره    394 فرعی از    15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

15- راى شماره  10360 1395603020260   مورخ   06/17/ 1395  خانم طلعت حبیبی موسی آبادي به شناسنامه 
شماره 6 کدملی 5129850491 صادره سمیرم سفلى  فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت   77,10      

مترمربع پالك شماره   13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
16- راى شماره  10400 139603020260   مورخ  06/18/ 1395  خانم فرشته گلستانها به شناسنامه شماره 532 
کدملی 1285769732 صادره اصفهان فرزند رضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
144,50    مترمربع پالك شماره 14021  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
17- راى شماره 10402  1395603020260   مورخ  06/18/ 1395  خانم زهره گلستانها به شناسنامه شماره 12 
کدملی 1285550447 صادره اصفهان فرزند رضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
144,50    مترمربع پالك شماره 14021  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
18- راى شماره  10401 139603020260   مورخ  06/18/ 1395   آقاي عباس گلستانها به شناسنامه شماره 563 
کدملی 1285472276 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  144,50  

مترمربع پالك شماره  14021  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
19- راى شماره  11899 1395603020260   مورخ  07/15/ 1395  آقاي یوسف قاسمی به شناسنامه شماره 44 
کدملی 1189674718 صادره اردستان فرزند عباس در ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت  240,60  مترمربع 

پالك شماره    91   فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
20- راى شماره 09533 1395603020260   مورخ  06/04/ 1395  آقاي محمدحسین آقائی به شناسنامه شماره 
374 کدملی 1288779399 صادره اصفهان فرزند حیدرقلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت    
224,65    مترمربع پالك شماره   309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حیدر على ترك مورنانى 
21- راى شماره 09532 1395603020260   مورخ   06/04/ 1395  خانم زهرا اسمعیل حسینی به شناسنامه شماره 
226 کدملی 1285829565 صادره اصفهان فرزند موسی در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    
224,65    مترمربع پالك شماره     309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حیدر على ترك مورنانى
22- راى شماره 09500 1395603020260    مورخ   1395/06/17  آقاي احمد آزادي حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 735 کدملی 1288695918 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به 
مساحت   86,82  مترمربع پالك شــماره 13735  فرعی از   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
23- راى شماره 09499 1395603020260    مورخ   1395/01/16 خانم مهري حسین زاده به شناسنامه شماره 
46633 کدملی 1280891912 صادره اصفهان فرزند پرویز در  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب  خانه به 
مساحت    86,82     مترمربع پالك شماره   13735   فرعی از   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
24- راى شماره  09505 1395603020260   مورخ  1395/06/03 آقاي علی صفائی نژاد به شناسنامه شماره 1214 
کدملی 3420406551 صادره میناب فرزند احمد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 87,61  مترمربع پالك 
شماره      15180  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

مصطفى محسنى هماگرانى
25- راى شماره   10405 1395603020260   مورخ   1395/06/18 خانم صغرا کماجیان به شناسنامه شماره 1148 
کدملی 1286250994 صادره اصفهان فرزند محمدحسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت   50,07   مترمربع 

پالك شماره   15084 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
26- راى شــماره 09016 1395603020260   مورخ  24 /1395/05   آقاي  اصغر محمدي به شناسنامه شماره 8 
کدملی 5499646163 صادره تیران فرزند عبداله در  چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  
246,75  مترمربع پالك شماره 41  فرعی از14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زارعى
27- راى شماره  09018 1395603020260   مورخ   24 /1395/05  خانم عزت مارانی به شناسنامه شماره 82 کدملی 
1290433305 صادره خمینی شهر فرزند یداله در   یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
246,75  مترمربع پالك شماره 41  فرعی از14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زارعى
28- راى شماره 11303 1395603020260   مورخ   1395/07/06خانم مژگان دیبا به شناسنامه شماره 37086 
کدملی 2370369558 صادره کازرون فرزند احمد در  ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 142,87 مترمربع پالك 
شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن زارعى شمس آبادى
29- راي شــماره  4654 13946030203500   مورخ  1394/08/14و راى اصالحى 139460302035005290 
مورخ 94/12/16 آقاي عباسعلی کریم دهنوي به شناسنامه شماره 63 کدملی 1290011303 صادره اصفهان فرزند 
محمود در در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288,87 مترمربع پالك شماره 8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 

16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمعلى عبدلى دهنوى
30- راى شماره  12370 1395603020260   مورخ   1395/07/26  خانم عصمت عموئی به شناسنامه شماره 1759 
کدملی 5110202575 صادره شاهین شهر  فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  90,03  مترمربع 
پالك شماره 128  فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالکین رسمى آقایان محمود و هوشنگ امین الرعایائى خوابجانى و خانم ایران امین الرعایائى
31- راى شماره  10385 1395603020260   مورخ  1395/06/17  آقاي اسمعیل حاج علی اکبري به شناسنامه 
شماره 21 کدملی 1290451958 صادره اصفهان فرزند محمدحسین در ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  327,60  
مترمربع پالك شماره    9973  فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
32- راى شماره  11900 1395603020260  مورخ   07/15/ 1395 خانم فوزیه حسین پور باباکندي به شناسنامه 
شماره 705 کدملی 1600622305 صادره هشترود فرزند بشیر در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت    213,23   

مترمربع پالك شماره   15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
33- راى شماره  10399 1395603020260   مورخ   06/18/ 1395 آقاي مرتضی دهدشتی به شناسنامه شماره 53 
کدملی 1287753698 صادره اصفهان فرزند تقی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  131,40  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

34- راى شماره 10363 1395603020260  مورخ  06/18/ 1395 آقاي رضا جعفري فشارکی به شناسنامه شماره 
829 کدملی 1287016707 صادره اصفهان فرزند فضل اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت   132,85  مترمربع 

پالك شماره   15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
35- راى شماره  10635 1395603020260  مورخ 1395/06/18 آقاي رضا جعفري فشارکی به شناسنامه شماره 
829 کدملی 1287016707 صادره اصفهان فرزند فضل اله در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   131,20مترمربع 

پالك شماره   15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
36- راى شماره  10634 1395603020260   مورخ   1395/06/15  آقاي رضا جعفري فشارکی به شناسنامه شماره 
829 کدملی 1287016707 صادره اصفهان فرزند فضل اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت   144,37  مترمربع 

پالك شماره   15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
37- راى شماره 08942 1395603020260   مورخ   05/23/ 1395  خانم فریده یمینی به شناسنامه شماره 342 
کدملی 4323402351 صادره قزوین فرزند منوچهر در ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  193,95  مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
38- راى شماره  07929 1395603020260   مورخ  04/30/ 1395  آقاي   سیدرضا کرمانی القریشی به شناسنامه 
شماره 936 کدملی 1284919447 صادره اصفهان فرزند سیدرسول در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
484,44 مترمربع پالك شماره 6 فرعی از 13929 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى تاجماه خانم 

شیرانى بموجب اظهارنامه ثبتى بوده که بموجب گواهى حصر وراثت 1888 شعبه 23 دادگاه عمومى اصفهان تاج 
ماه فوت و ورثه وى عبارتند از نجفعلى -حسن-رضاو حسین (شیرانى ) و بموجب گواهى حصر وراثت 3508 مورخ 
1380/11/07شعبه 5 دادگاه عمومى اصفهان نجفعلى فوت کرده احد از ورثه وى بنام مجتبى مورد تقاضا را به عنوان 

سهم االرث به سیدرضا کرمانی القریشی بموجب قولنامه واگذار نموده است
39- راى شــماره  10013 1395603020260   مورخ   06/11/ 1395 آقاي سیف اله نجفی به شناسنامه شماره 
4 کدملی 1129715779 صادره  فریدونشهر فرزند صفرعلی در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت   88,40   

مترمربع پالك شماره   14457  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
40- راى شماره 12061 1395603020260   مورخ   07/24/ 1395  آقاي محمد هادي ناعم اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1271946361 کدملی 1271946361 صادره اصفهان فرزند اصغر درششدانگ یک باب ساختمان به استثناى 
ثمنیه اعیانى  به مساحت 337,50  مترمربع پالك شماره 23   فرعی از  14039  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
41- راى شماره 10353 1395603020260   مورخ   06/17/ 1395  خانم مرضیه نکوئی اصفهانی به شناسنامه شماره 
1834 کدملی 1288072023 صادره اصفهان فرزند مصطفی در  ششدانگ قسمتى از  یک باب   خانه   به مساحت   
14,20      مترمربع ( پالك شماره  8763,69 بخش 3 اداره ثبت مرکزى اصفهان  و پالك 15185,14 بخش 5   اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که بموجب سند ثبت در صفحه 42 دفتر 47 خروجى امالك و و صفحه 335 دفتر 
86 خروجى امالك  بنام احمد پور شبیب  داراى سابقه ثبت و سند مى باشد سپس قسمتى از مورد تقاضا با قولنامه عادى 
مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است همچین  بموجب سند   ثبت در صفحه 46 دفتر 119 امالك اداره ثبت اسناد 
مرکزى اصفهان بنام ناصر نیکخواه داراى سابقه ثبت و سند مى باشد  سپس قسمت دیگر مورد تقاضا با قولنامه عادى 

مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
42- راى شماره 11569 1395603020260   مورخ   1395/07/8   آقاي  مجید پرورش فر به شناسنامه شماره 45892 
کدملی 1280884509 صادره فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت  364,18   مترمربع 

پالك شماره    484   فرعی از   99  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
43- راى شماره  11568 1395603020260   مورخ   1395/07/08 خانم زهرا بانی زاده به شناسنامه شماره 2774 
کدملی 1286766990 صادره اصفهان فرزند هرمز در ســه دانگ مشاع از   ششــدانگ  یک باب خانه به مساحت    
364,18     مترمربع پالك شماره    484  فرعی از   99  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
44- راى شماره  11289 1395603020260   مورخ  1395/07/06 خانم منیژه محمدصالحی دارانی به شناسنامه 
شماره 72260 کدملی 1281824100 صادره اصفهان فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    
103,60مترمربع پالك شماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم سرور رضائى جوزدانى
45- راى شماره  08404 1395603020260   مورخ  1395/05/07 آقاي غالمرضا ملکوتی خواه به شناسنامه شماره 
9 کدملی 5659562655 صادره اصفهان فرزند مسلم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    102,15 مترمربع 
پالك شماره      4   فرعی از  15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عباى صدیقى مورنانى
46- راى شــماره  12430 1395603020260   مورخ   1395/07/28 آقاي بهمن حسین پور به شناسنامه شماره 
20 کدملی 1290236607 صادره فرزند حسن درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 344,50  مترمربع پالك 
شماره    8   فرعی از  452   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مصطفى حسین پور دهنوى    
47- راى شــماره 09888 1395603020260   مورخ  09 /1395/06 آقاي اکبر شهرباف دروازه نوي به شناسنامه 
شماره 31067 کدملی 1285256026 صادره اصفهان فرزند نصراله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  150,90  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عبدالحسین صنعتی
48- راى شماره 11549 1395603020260   مورخ   1395/07/08 آقاي  علی نساج پور اصفهانی به شناسنامه شماره 
56479 کدملی 1281661813 صادره اصفهان فرزند حسن در 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  
42,40  مترمربع پالك شماره  64 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن رجبى خرزوقى  
49- راى شماره  11554 1395603020260   مورخ   1395/07/08 آقاي حسن جزایري به شناسنامه شماره 408 
کدملی 1828068144 صادره خرمشهر فرزند سید محمد علی در 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت  42,40  مترمربع پالك شماره  64 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن رجبى خرزوقى  
50- راى شماره 11559 1394603020260   مورخ   1395/07/08 آقاي علی اکبر تمیزي فریمانی به شناسنامه 
شماره 1339 کدملی 4432823763 صادره یزد فرزند حســین در 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به 
مساحت  42,40  مترمربع پالك شماره  64 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن رجبى خرزوقى  
51- راى شماره   11565 1394603020260   مورخ   1395/07/08 آقاي  مهدي نساج پور اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1324 کدملی 1286424593 صادره اصفهان فرزند حسن در 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به 
مساحت  42,40  مترمربع پالك شماره  64 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن رجبى خرزوقى  
52- راى شماره  12029 1395603020260   مورخ   1395/07/19 آقاي مهدي کشاورزي به شناسنامه شماره 1372 
کدملی 1285449967 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  70,84  مترمربع پالك 

شماره   - فرعی از 14761 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
53- راى شماره  07486 1395603020260   مورخ   1395/04/22  آقاي خدابخش صالحی مورکانی به شناسنامه 
شماره 46 کدملی 6209843786 صادره چمرود فرزند رجبعلی در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117  مترمربع پالك 

شماره - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
54- راى شماره 10419 1395603020260   مورخ   1395/06/18 آقاي  مهدي جاذبی به شناسنامه شماره 32715 
کدملی 2990324976 صادره کرمان فرزند حاج کریم در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  62,28   مترمربع 
پالك شماره  13  فرعی از    14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى شیخ زین الدین نجفى   
55- راى شماره  11477 1395603020260   مورخ   1395/07/07 خانم نرجس بهروز منش به شناسنامه شماره 
1854 کدملی 1286814596 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 116,26  مترمربع 
پالك شماره82   فرعی از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى حسن فنایی بموجب سند  
15151 مورخ 1317/8/22  دفتر 10  اصفهان بوده که مورد درخواست  بموجب قولنامه از طرف احد از ورثه حسن بنام 
مسعود فنائی بموجب حصر وراثت 488 مورخ 2535/9/13 دادگاه بخش اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى 

از شهود آن را تایید نموده اند 
56- راى شــماره 10620 1395603020260   مورخ 1395/06/25 آقاي  محســن موذنی به شناسنامه شماره 
641 کدملی 1286778522 صادره اصفهان فرزند رمضانعلی در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت    241 مترمربع پالك شماره  116 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
57- راى شماره  10619 1395603020260   مورخ 1395/05/25 خانم زهرا عطریان امانی به شناسنامه شماره 
69174 کدملی 1281790184 صادره اصفهان فرزند فضل اله در دو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   241 مترمربع پالك شماره  116 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
58– راى شماره   11811 1395603020260   مورخ   1395/07/11  خانم مریم عامري به شناسنامه شماره 2 کدملی 
1189857871 صادره اردستان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  161,10  مترمربع پالك شماره  

457 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
59- راى شماره  11726 1395603020260   مورخ   1395/07/10  آقاي رسول میرزایی چادگانی به شناسنامه شماره 
1435 کدملی 1286693152 صادره اصفهان فرزند حسین درششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 339,95 مترمربع 

پالك شماره 9890  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

60- راى شــماره  5043 1394603020350   مورخ   1394/10/22  خانم فرنگیس آب بند به شناسنامه شماره 1 
کدملی 5179811945 فرزند صفرعلی  بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 37,07 مترمربع پالك شماره 
1088 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

مصطفى شیرزادى   
61- راى شماره 12094 1395603020260   مورخ   1395/07/25  خانم فاطمه حاتمی جونی به شناسنامه شماره 
1395 کدملی 1289399204 صادره اصفهان فرزند مصطفی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  99,10  مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از 14028 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى مرتضى ناقه مورنانى
62- راى شــماره  10120 1395603020260   مورخ   1395/06/13 خانم خدیجه شــریفی به شناسنامه شماره 
1477 کدملی 5499141991 صادره تیران و کرون فرزند امین اله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت  85,93  مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 13735 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
63- راى شماره  10123 1395603020260   مورخ  1395/06/13  آقاي علی خدایی به شناسنامه شماره 53 کدملی 
5499509042 صادره تیران و کرون فرزند رجبعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  85,93  
مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 13735 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
64- راى شماره   11278 1395603020260   مورخ 1395/07/06 آقاي مرتضی خیرخواه دهقی به شناسنامه شماره 
123 کدملی 1091951918 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلی درششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 97   مترمربع پالك 

شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
65- راى شماره   01751 1394603020350   مورخ 1394/04/09  آقاي مهدي رحیمی به شناسنامه شماره 10 
کدملی 5759808559 صادره فریدن فرزند محسن بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه، ششدانگ به 
مساحت 75 مترمربع پالك شماره 268 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
66- راى شــماره   00792 1394603020350   مورخ 1394/02/16   آقاي محسن رحیمی به شناسنامه شماره 
12 کدملی 5759742728 صادره  فریدن فرزند محمد علی  بصورت دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 75 مترمربع پالك شماره268 فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
67-راى شــماره   06610 1393603020350   مــورخ 1393/10/15   و راى اصالحــى شــماره 
139460302035000796 مورخ 95/2/17 آقاي عبداله رحیمی به شناسنامه شماره 64 کدملی 5759931271 
صادره فریدن فرزند محسن  بصورت دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 75 مترمربع پالك 

شماره268 فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
68- راى شماره   30644 1394603020260   مورخ 1394/09/14 خانم فاطمه اسمعیلی عشرت آباد به شناسنامه 
شماره 1 کدملی 1249668182 صادره نائین فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 208,15 مترمربع 

پالك شماره 4 فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
69-  راى شماره   03954 1395603020260   مورخ 1395/02/31 آقاي محمد رضا صفرعلی زاده به شناسنامه 
شماره 23846 کدملی 1282707477 صادره اصفهان فرزند فریدون در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   80,35   
مترمربع پالك شماره    13879  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى بهرام جمالى خوابجانى
70- راى شماره   00591 1395603020260   مورخ 1395/01/16 آقاي حمید رضا قربی نهوجی به شناسنامه شماره 
146 کدملی 1189970422 صادره نائین فرزند ولی اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    152,57  مترمربع 

پالك شماره   86 فرعی از      15187  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
71- راى شماره  08897  1395603020260   مورخ    1395/05/21 آقاي امیرقلی شرافت دارگانی به شناسنامه 
شماره 22 کدملی 1111605696 صادره فالورجان فرزند صادق در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   144,86 
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15005 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عباسعلى گوشتى حبیب آبادى
72- راى شــماره   09090 1395603020260   مورخ    1395/05/25 آقاي رمضانعلی قاســمی شریف آبادي به 
شناسنامه شماره 11 کدملی 1291881255 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت   
71,79      مترمربع پالك شماره    2385   فرعی از    15187   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
73- راى شماره   35296 1394603020260   مورخ    1394/11/24 خانم ایران ریاحی به شناسنامه شماره 915 
کدملی 1287914391 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    284,54   مترمربع 
پالك شماره   15180            اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى جمشید الماسى زفره  
74- راى شــماره   10366 1395603020260   مورخ  1395/06/18 آقاي امان اهللا پناهی کالموئی به شناسنامه 
شماره 9 کدملی 4669559321 صادره لردگان فرزند گودرز در  ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت   33,80  مترمربع 

پالك شماره    389   فرعی از  452   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
75- راى شماره   06966 1395603020260   مورخ    1395/04/12 آقاي مرتضی یوسفی جوزدانی به شناسنامه 

شماره 53725 کدملی 1280961120 صادره اصفهان فرزند مهدي در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 75 مترمربع 
پالك شماره268 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

76- راى شماره   11744 1395603020260   مورخ    1395/07/10 خانم طاهره زارعی شمس آبادي به شناسنامه 
شماره 7 کدملی 1291329447 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى تجارى  به 
مساحت    78,80 مترمربع پالك شماره 1482  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
77- راى شماره   08399 1395603020260   مورخ  1395/05/07 آقاي محمد زارعی به شناسنامه شماره 751 
کدملی 1286004985 صادره اصفهان فرزند اصغر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    173,25  مترمربع پالك 
شماره      13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

حیدر على زارعى  
-78 راى شماره   08398 1395603020260   مورخ    1395/05/07 خانم نفیسه زارعی شمس آبادي به شناسنامه 
شماره 13079 کدملی 1283832593 صادره اصفهان فرزند اصغر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  185,30   
مترمربع پالك شماره     13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حیدر على زارعى  
-79راى شماره   09204 1395603020260   مورخ    1395/05/28 خانم منصوره احمدي اشجردي به شناسنامه 
شماره 604 کدملی 0055226345 صادره تهران فرزند قلی درسه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
64,75      مترمربع پالك شماره  13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على حسنى اشجردى   
-80 راى شماره   09206 1395603020260   مورخ    1395/05/28 آقاي احمد حسنی دستجردي به شناسنامه 
شماره 2620 کدملی 1286673992 صادره اصفهان فرزند کرمعلی در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب   خانه 
به مساحت   64,75      مترمربع پالك شماره  13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على حسنى اشجردى   
81- راى شماره   09469 1394603020260   مورخ    06/03/ 1394 آقاي حسن ذاکري حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 4859 کدملی 6609379548 صادره  برخوار و میمه فرزند اسداله در چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  
مغازه    به مساحت  5945 مترمربع پالك شماره  201   فرعی از  14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
82- راى شماره   09468 1395603020260   مورخ    1395/06/03 خانم زهرا منصوري حبیب آبادى به شناسنامه 
شماره 1360 کدملی 1287651259 صادره اصفهان فرزند محمد در دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  مغازه    به 
مساحت  59,45    مترمربع پالك شماره  201   فرعی از  14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
83- راى شماره   10623 1395603020260   مورخ    1395/06/25   آقاي مرتضی مغنی به شناسنامه شماره 62710 
کدملی 1281724424 صادره اصفهان فرزند مصطفی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  142  مترمربع پالك 
شماره -  فرعی از 15161 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى خانم شوکت پهلوانى نژاد مورد ثبت 
ص 59 دفتر16 خروجى امالك و شهین بابا سبیلو مورد ثبت صفحه 307 دفتر 718 خروجى امالك بوده که مورد 
درخواست مع الواسطه بموجب وکالتنامه 34185 مورخ 1381/11/27 دفتر 89 و 35595 مورخ 1382/4/4 دفتر 89 

اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
84- راى شماره   08309 1395603020260   مورخ    1395/05/05 آقاي محمد جواد شامی حائري به شناسنامه 
شماره 1856 کدملی 1289420092 صادره اصفهان فرزند محسن در 65,25  سهم مشاع از 264,5 سهم  ششدانگ  
یک باب ساختمان به مساحت   245,33  مترمربع پالك شماره    15180    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
85- راى شماره   08310 1395603020260   مورخ    1395/05/05آقاي علی منصوري حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 143 کدملی 6609802211 صادره اصفهان فرزند حسن در 134  سهم مشاع از 264,5 سهم  ششدانگ  یک 
باب ساختمان به مساحت     245,33    مترمربع پالك شماره    15180    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
86- راى شماره   08311 1395603020260   مورخ    1395/05/05آقاي مهدي محبی اشنی به شناسنامه شماره 
39 کدملی 1092034986 صادره نجف آباد فرزند ابوالفضل در  65,25  سهم مشاع از 264,5 سهم  ششدانگ  یک 
باب ساختمان به مساحت     245,33    مترمربع پالك شماره    15180    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
87- راى شماره   10429 1395603020260   مورخ    1395/06/18  آقاي هادي فیروزمندان به شناسنامه شماره 580 
کدملی 2511157454 صادره  الرستان فرزند ابوالحسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  162,85  مترمربع 

پالك شماره     15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
88-راى شماره   08319 1395603020260   مورخ    1395/05/05  خانم جهان میرزاده به شناسنامه شماره 65 
کدملی 1092352929 صادره نجف آباد فرزند حسینعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  228,55  مترمربع 
پالك شماره     309    اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى یعقوب صادقى  
89- راى شماره   09835 1395603020260   مورخ    1395/06/08 آقاي  فرامرز باورسائی به شناسنامه شماره 205 
کدملی 1971763233 صادره مسجد سلیمان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 184,10  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
90- راى شماره   6001 13956030202600   مورخ 1395/03/23 خانم زهرا عابدي شاپورآبادي به شناسنامه شماره 
275 کدملی 1283661081 صادره اصفهان فرزند عباس در   ششدانگ  یک باب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى 
آن  به مساحت     193,60    مترمربع پالك شماره     15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن رستمى شاپور آبادى    
91- راى شماره   12087 1395603020260   مورخ 1395/07/25 آقاي  مجتبی زاهدي نژاد به شناسنامه شماره 
2154 کدملی 1286037263 صادره اصفهان فرزند محسن در 27,5 سهم مشاع از 196 سهم ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت  197,53  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
92- راى شماره   12088 1395603020260   مورخ 1395/07/25 آقاي مرتضی رجایی به شناسنامه شماره 1908 
کدملی 1284929205 صادره اصفهان فرزند حسن در 32 سهم مشاع از 196 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  197,53  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
93- راى شماره   12089 1395603020260   مورخ    1395/07/25 خانم ملک فرزین به شناسنامه شماره 281 
کدملی 1287640461 صادره اصفهان فرزند عباس در 54 سهم مشاع از 196 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  197,53  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
94- راى شــماره   12090 1395603020260   مورخ    1395/07/25 خانم عاطفه مظاهري به شناسنامه شماره 
1564 کدملی 1288363591 صادره اصفهان فرزند حســام در 27,5 سهم مشاع از 196 سهم ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت  197,53  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
95- راى شماره   12091 1395603020260   مورخ  1395/07/25 خانم خیریه دریس شنه به شناسنامه شماره 340 
کدملی 1828922714 صادره خرمشهر فرزند ناصر در 55 سهم مشاع از 196 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  197,53  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
96- راى شماره 05954 1395603020260   مورخ  1395/03/22  آقاي مهدي هدایتی به شناسنامه شماره 610 
کدملی 6219397142 صادره بوئین و میاندشت فرزند عبداله در ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت  161,50 
مترمربع پالك شــماره     15 و 16  فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
97- راى شماره  10334 1395603020260   مورخ  17 /06/ 1395 آقاي سید محمد زارعی به شناسنامه شماره 
65843 کدملی 1281756520 صادره  اصفهان فرزند سید مهدي در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   198,87   
مترمربع پالك شماره  13752  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سید مهدى زارعى
98- راى شماره 10418 1395603020260   مورخ  18 /06/  1395 آقاي ابراهیم هاشمی بنی به شناسنامه شماره 
35 کدملی 4622801779 صادره شهرکرد فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  133,45 مترمربع 
پالك شماره  41فرعی از 15177 اصلی که بدلیل استاندارد سازى  به 15177,9890 تبدیل شده است واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
99- راى شــماره  11897 1395603020260   مورخ  14 /07/ 1395 آقاي رضا محمدي به شناسنامه شماره 22 
کدملی 6609839077 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت    125,65  مترمربع 

پالك شماره    15178   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
100- راى شــماره  03382 1395603020260   مورخ  28 /02/ 139 آقاي اکبر نادري به شناسنامه شماره 2233 
کدملی 1282953443 صادره اصفهان فرزند محمدعلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
194,25         مترمربع پالك شــماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
101- راى شماره  03381 1395603020260   مورخ  28 /1395/02 خانم بتول سلطانی آفارانی به شناسنامه شماره 
46 کدملی 1290364036 صادره خمینى شهر  فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
194,25         مترمربع پالك شماره  13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
102- راى شماره  09303 1395603020260   مورخ  29 /05/ 1395 آقاي ناصر پهلوان نژاد به شناسنامه شماره 
56933 کدملی 1281666361 صادره اصفهان  فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب  مغازه به مساحت   25   مترمربع 
پالك شماره    3     فرعی از   14982   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که بموجب سند   9760   مورخ   1343/7/8 
دفتر اسناد رسمى شماره    67   اصفهان در سهم على پهلوانى خوابجانى   قرار گرفته  سپس مورد تقاضا با قولنامه عادى 

مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
103- راى شماره  10379 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395آقاي سیامک خسروي به شناسنامه شماره 
2038 کدملی 1285896361 صادره اصفهان فرزند اسکندر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  
170   مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

104- راى شــماره  10378 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 خانم ســپیده دانش به شناسنامه شماره 
1606 کدملی 2372455788 صادره کازرون فرزند احمد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
170     مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
105- راى شماره  10403 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي علیرضا کبیري به شناسنامه شماره 1300 
کدملی 1141112590 صادره خمینى شهر  فرزند صفرعلی در  4 دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت     
165,26   مترمربع پالك شماره   15182   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
106- راى شماره  10404 1395603020260   مورخ  18 /06/  1395 خانم زهره آقابابائی رنانی به شناسنامه شماره 
605 کدملی 1290517381 صادره  خمینى شهر فرزند حسینعلی در  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه به 
مساحت     165,26  مترمربع پالك شــماره   15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
107- راى شماره  12409 1395603020260   مورخ  27 /07/ 1395  آقاي مرتضی رضائی دهنوي به شناسنامه 
شماره 77 کدملی 1290143651 صادره اصفهان  فرزند رجبعلی در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  112,10    
مترمربع پالك شماره   8   فرعی از    452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى جعفر سلیمانى زاده     
108- راى شــماره  11291 1395603020260   مورخ  06 /07/ 1395آقاي حسین حورمهر به شناسنامه شماره 
1392 کدملی 1816701130 صادره آبادان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 75,72  مترمربع 
پالك شماره   8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عباس محمودى دهنوى
109- راى شماره  08490 1395603020260   مورخ  10 /05/ 1395 خانم شهین دهقانی حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 2 کدملی 1111686831 صادره فالورجان فرزند اصغر  در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  213,96  
مترمربع پالك شــماره 463  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم مهناز خسروى فارسانى
110- راى شماره  11912 1395603020260   مورخ  15 /07/ 1395  آقاي عباس حاتمی به شناسنامه شماره 0 
کدملی 1270220594 صادره اصفهان فرزند رحمت اله در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   111,70   مترمربع 
پالك شماره   485 فرعی از   99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى بنام عزت چایچى و گیتى نادران
111- راى شماره  09313 1395603020260   مورخ  29 /05/ 139 آقاي عباس فتحی به شناسنامه شماره 658 
کدملی 1289543992 صادره اصفهان فرزند حیاتقلی در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   178,95  مترمربع 
پالك شماره      15180     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مصطفى محسنى هماگرانى
112- راى شماره  11913 1395603020260   مورخ  15 /07/ 139 خانم زهرا مستاجران به شناسنامه شماره 514 
کدملی 1284684199 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  79,10   مترمربع 
پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى على امین الرعایائى یمینى     
113- راى شماره  11687 1395603020260   مورخ  10 /07/ 1395  آقاي محمد کریمی نیا به شناسنامه شماره 39 
کدملی 1091848327 صادره نجف آباد فرزند حیدر در ششدانگ  یک باب مغازه و فوقانى دفتر کار  به مساحت 81,46   
مترمربع پالك شماره 464  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
114- راى شماره  09520 1395603020260   مورخ  03 /06/ 1395  آقاي جعفر قسامی به شناسنامه شماره 46922 
کدملی 1280357134 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت   27,37  مترمربع پالك 
شماره  111   فرعی از  14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى   سید محمد طباطبائى پزوه   
115- راى شماره  10393 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي احمد رضا قاسمی دهسوري به شناسنامه 
شماره 20 کدملی 1129785505 صادره فریدونشهر فرزند علی اکبر درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  146,35      مترمربع پالك شماره    15180  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى محسنى هماگرانى  
116- راى شماره  10394 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395  خانم طیبه اله دادي به شناسنامه شماره 17 
کدملی 1129785475 صادره فریدونشهر فرزند علی در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
146,35      مترمربع پالك شماره    15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى مصطفى محسنى هماگرانى  
117- راى شماره  09498 1395603020260   مورخ  03 /06/ 1395 آقاي منصور ایزدي به شناسنامه شماره 65 
کدملی 2411421338 صادره آباده  فرزند علی در  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت  149,70  مترمربع پالك 
شماره  16 الى 26 و 37 و 42 و 45 و 46 و 58 و 61 و 65 و 66  فرعی از  15179  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
118- راى شماره  11907 1395603020260   مورخ  15 /07/ 1395 آقاي مهدي شیریان به شناسنامه شماره 8 
کدملی 1291398570 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   189  مترمربع 

پالك شماره   12  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
119- راى شــماره  10408 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395  آقاي مهدي حیدري به شناسنامه شماره 
63708 کدملی 1281063231 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  71  مترمربع 

پالك  13876 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
120- راى شماره  10409 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 خانم زهرا رضایت به شناسنامه شماره 847 
کدملی 1283943220 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت   45,75  مترمربع پالك 

شماره   270     فرعی از     14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
121- راى شماره  08218 1395603020350   مورخ  04 /05/ 1395 آقاي اکبر رنجکش آدر منا بادي به شناسنامه 
شماره 40 کدملی 6609542880 صادره دولت آباد فرزند محمد علی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   240,70      
مترمربع پالك شــماره  4 و 5 و 6    فرعی از   15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
122- راى شماره  10367 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي محمود فتحی حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 36515 کدملی 1282294768 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  14,48     

مترمربع پالك شماره    15178   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
123- راى شماره  10369 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395آقاي محمود فتحی حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 36515 کدملی 1282294768 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  10 مترمربع 

پالك شماره  15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
124- راى شماره  10368 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي محمود فتحی حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 36515 کدملی 1282294768 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت    211,35 
مترمربع پالك شماره   678 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
125- راى شماره  10371 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي محمود فتحی حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 36515 کدملی 1282294768 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت    152,35  

مترمربع پالك شماره  15178   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
126- راى شماره  10370 1395603020260   مورخ  18 /06/  1395 آقاي محمود فتحی حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 36515 کدملی 1282294768 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت    14,14 

مترمربع پالك شماره      15178   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
127- راى شماره  10389 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي محمدرضا مرادي اورگانی به شناسنامه 
شماره 1274520703 کدملی 1274520703 صادره اصفهان فرزند حجت اله در  دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک 
باب   خانه  به استثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت  98,90   مترمربع پالك شماره    15178  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 
اصفهان که بموجب سند   119963   مورخ    1374/9/30   دفتر اسناد رسمى شماره   72    اصفهان به  حجت اله مرادى 
اورگانى    انتقال سپس نامبرده فوت و وراث وى نسبت به سهم االرث خود تقاضا سند مفروزى نموده اند همچنین مادر 

متوفى سهم خود را به همسر متوفى واگذار نموده است
128- راى شــماره  10390 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395  آقاي حسین مرادي اورگانی به شناسنامه 
شماره 1273133285 کدملی 1273133285 صادره اصفهان فرزند حجت اله در  دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک 
باب   خانه  به استثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت  98,90    مترمربع پالك شماره    15178  اصلی واقع دربخش 5  ثبت 
اصفهان که بموجب سند   119963   مورخ    1374/9/30   دفتر اسناد رسمى شماره   72    اصفهان به  حجت اله مرادى 
اورگانى    انتقال سپس نامبرده فوت و وراث وى نسبت به سهم االرث خود تقاضا سند مفروزى نموده اند همچنین مادر 

متوفى سهم خود را به همسر متوفى واگذار نموده است
129- راى شماره  10388 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395  خانم شوکت عالئی اورگانی به شناسنامه 
شماره 7 کدملی 6299867124 صادره بروجن فرزند عزیزقلی در  یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت  98,90       مترمربع پالك شماره    15178      اصلی واقع دربخش 5  ثبت اصفهان که بموجب سند   119963   
مورخ    1374/9/30   دفتر اسناد رسمى شماره   72    اصفهان به  حجت اله مرادى اورگانى    انتقال سپس نامبرده فوت و 
وراث وى نسبت به سهم االرث خود تقاضا سند مفروزى نموده اند همچنین مادر متوفى سهم خود را به همسر متوفى 

واگذار نموده است
130- راى شــماره  10387 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395خانم محدثه مرادي اورگانی به شناسنامه 
شماره 1275847803 کدملی 1275847803 صادره  اصفهان فرزند حجت اله در یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک 
باب   خانه به استثناى بهاى ثمنیه آن  به مساحت  98,90   مترمربع پالك شماره    15178   اصلی واقع دربخش 5  ثبت 
اصفهان که بموجب سند   119963   مورخ    1374/9/30   دفتر اسناد رسمى شماره   72    اصفهان به  حجت اله مرادى 
اورگانى    انتقال سپس نامبرده فوت و وراث وى نسبت به سهم االرث خود تقاضا سند مفروزى نموده اند همچنین مادر 

متوفى سهم خود را به همسر متوفى واگذار نموده است
131- راى شماره  10028 1395603020260   مورخ  11 /06/ 1395  خانم صغرا بگیم عابدي لنجی به شناسنامه 
شماره 6 کدملی 5419290944 صادره  مبارکه فرزند مرتضی در چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت    172,46  مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که  بموجب سند   33269   
مورخ      1355/5/30دفتر اسناد رسمى شماره   11   اصفهان به صغرا بیگم عابدى لنجى انتقال و از مورد تقاضا دو دانگ 

مشاع با قباله عادى به سهیال مردانى لنجى اصداق شده است
132- راى شماره  10029 1395603020260   مورخ  11 /06/ 1395 خانم سهیال مردانی لنجی به شناسنامه شماره 
1288 کدملی 1283584166 صادره اصفهان فرزند مهدي در دو  دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به 
مساحت    172,46   مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که  بموجب سند   33269   
مورخ      1355/5/30دفتر اسناد رسمى شماره   11   اصفهان به صغرا بیگم عابدى لنجى انتقال و از مورد تقاضا دو دانگ 

مشاع با قباله عادى به سهیال مردانى لنجى اصداق شده است
133- راى شماره  10411 1395603020360   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي رضا کورنگی به شناسنامه شماره 31869 
کدملی 1282246380 صادره  اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   111,10      مترمربع 

پالك شماره    69   فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
134- راى شــماره  10416 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي حســن امینی به شناسنامه شماره 
28 کدملی 1290229503 صادره اصفهان  فرزند محمد علی در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتى از  یک باب  
ساختمان   به مساحت    52,11  مترمربع پالك شماره   15021   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
135- راى شــماره  10417 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي محمود امینی به شناسنامه شماره 
43 کدملی 1290308918 صادره اصفهان فرزند محمد علی در   سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتى از  یک باب  
ساختمان   به مساحت    52,11     مترمربع پالك شماره   15021   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
136- راى شماره  05564 1395603020260   مورخ  16 /03/ 1395 آقاي سلطان مراد یوسفی به شناسنامه شماره 
1664 کدملی 5559086691 صادره فارسان فرزند جهان مراد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97,76مترمربع 
پالك شماره 181 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى شیخ محمد حسن نجفى زاده 
بموجب تقسیم نامه 1701 مورخ 1341/12/26 دفتر 86  اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه 

به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
137- راى شماره  09307 1395603020260   مورخ  29 /05/ 1395 آقاي سید خلیل اله سیدفتاحی به شناسنامه 
شماره 106 کدملی 5759615068 صادره چادگان  فرزند سید یداله در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت    136,20     

مترمربع پالك شماره   15182   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
138- راى شماره  10410 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي علیرضا ترکی افارانی به شناسنامه شماره 
664 کدملی 1283555301 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  171,60  مترمربع 

پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
139- راى شماره  11904 1395603020260   مورخ  15 /07/ 1395 آقاي سید رضا شفیعی کهنگی به شناسنامه 
شماره 21 کدملی 1189832194 صادره اردستان فرزند سید قاسم در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه 
به مساحت     158,26  مترمربع پالك شماره    127  فرعی از  14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
140- راى شماره  11903 1395603020260   مورخ  15 /07/ 1395 خانم ام البنین قاسمی به شناسنامه شماره 39 
کدملی 1189849666 صادره اردستان فرزند محمد تقی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت     
158,26    مترمربع پالك شماره    127     فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
141- راى شماره  9299 1395603020260   مورخ  29 /1395/05 خانم حبیبه محمدي علی آبادي به شناسنامه 
شــماره 23 کدملی 6609758638 صادره  دولت آباد فرزند محمدحسین در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
172,80     مترمربع پالك شماره   80   فرعی از    14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
142- راى شماره  12084 1395603020260   مورخ  27 /1395/04 شرکت پیشگامان صنعت فن سپاهان -سهامی 
خاص  به شماره ثبت 14270 و شناسه ملی 10260352710   در  ششدانگ  یک باب کارگاه  به مساحت  2016,13  
مترمربع پالك شماره139 و140  فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که تمامت 999 سهم مشاع از 
1000 سهم مشاع از پالك 139 فرعی از 412 در صفحات 317 و 320 و 323 دفتر 369 امالك بنام شرکت پیشگامان 
صنعت فن سپاهان و مقدار 2624 سهم مشاع از 6000 سهم ششدانگ پالك 412,140 از صفحه 557 دفتر 41 امالك 
بموجب سند 194043 مورخ 1391/10/20 دفتر 26 بالسویه به امراله ریاحی و منصور اعظمیان بالسویه انتقال شده که 
بموجب وکالتنامه 190997 مورخ 1390/7/11 دفتر 26 شاهین شهر و قولنامه مقدار 1053 متر مربع از 2634 سهم به 
شرکت مذکور واگذار شده و بموجب صورت جلسه 1395/7/18 وکیل شرکت اعالم کرده بدلیل عدم دسترسی به سند 

مشاع همچنین مالک رسمی امکان انتقال قطعی مورد درخواست وجود ندارد
143- راى شماره  10902 1395603020260   مورخ  31 /1395/06 خانم  طیبه امینی فرد به شناسنامه شماره 260 
کدملی 1141205254 صادره  خمینى شهر فرزند قدمعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت   
200,47   مترمربع پالك شماره 121 فرعی از  14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى بنام کیقانوش هایرپطیان  
144- راى شماره  10903 1395603020260   مورخ  31 /1395/06 خانم زینت امینی فرد به شناسنامه شماره 395 
کدملی 1141146029 صادره خمینى شهر  فرزند قدمعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت   
200,47   مترمربع پالك شماره   121  فرعی از  14458   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى بنام کیقانوش هایرپطیان  
145- راى شــماره  14319 1395603020260   مــورخ  23 /1395/08 آقــاي  امیرحســین 
کلینــی بــه شناســنامه شــماره 3523 کدملــی 1286128390 صــادره اصفهــان فرزنــد فضــل الــه 
نســبت به ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 213,30 مترمربع پــالك شــماره 103فرعــی از15187 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــدارى مبایعــه نامــه عــادى مــع الواســطه از مالــک

 رسمى آقاى رحیم زارع
146- راى شــماره  14181 1395603020260   مــورخ  22 /1395/08 اقــاى اکبــر ســیم کــش زاده 
اصفهانــى بــه شناســنامه شــماره 812 کدملــی 1285612124  صــادره اصفهــان  فرزنــد میرزامهدى  
نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت  36,60  مترمربــع از پــالك شــماره 13900  اصلی 
واقــع در بخــش 5  ثبت اصفهــان که خــود متقاضــى مالک رســمى مــى باشــد. م الــف: 28355 تاریخ 
انتشــار نوبت 95/09/20  تاریخ انتشــار نوبــت 95/10/5  ایروانى  رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك شــمال

 اصفهان/9/739
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   خبر آنالین | مؤسسه ملى آمار ایتالیا (ایستات) 
در گزارشى اعالم کرد که بیش از یک چهارم مردم این 

کشور در خطر فقر و انزواى اجتماعى قرار دارند.
 ایستات با اشــاره به داده هاى ســال 2015 میالدى 
اعالم کرد که بیش از 28/7 درصد افراد مقیم ایتالیا و به 
عبارتى 17 میلیون و 500 هزار نفر در خطر فقر و انزواى 
اجتماعى قرار دارند که نســبت به سال 2014 میالدى 

0/4 درصد افزایش پیدا کرده است. 
این در حالى است که بر اســاس اهداف از پیش تعیین 
شــده اتحادیه اروپا، ایتالیا باید تا سال 2020 میالدى، 
شــمار افراد درمعرض خطر را به زیر 12 میلیون و 882 
هزار نفر کاهش دهد ولى اکنون شمار آنها چهار میلیون 
و 587 هزار نفر بیشــتر از ســقف تعیین شده از سوى 

اتحادیه اروپاست. 
در جنوب ایتالیا تقریبًا نیمــى از مردم (از هر دو نفر یک 
نفر) در خطر فقر هستند در حالى که در مرکز ایتالیا 24 
درصد و در شمال کشور 17/4درصد در خطر فقر هستند 
و در کل، نیمى از خانواده ها در ایتالیا با درآمدى برابر با 

دو هزار یورو در ماه زندگى مى کند. 
ایســتات پیش تر نیز اعالم کرده بود کــه حدود چهار 
میلیون و 600 هزار نفر برابر با یک میلیون و 582 هزار 

خانواده در این کشور در فقر مطلق به سر مى برند. 
بر اساس این گزارش، در سال 2015 میالدى 6/1درصد 
خانواده ها و در سال 2014 میالدى 5/7 درصد و در سال 

2013 میالدى 6/3 درصد فقیر مطلق اعالم شدند. 
کنفدراسیون تجارت ایتالیا نیز اخیراً در گزارشى درباره 
پیامدهاى بحران و رکود اقتصادى در سال هاى 2007 
تا 2014 اعالم کرد: هفت سال بحران اقتصادى منجر 
به دو برابر شــدن تعداد خانواده هــاى فقیر مطلق در 

ایتالیا شد. 
درآمد خانواده ها به معنى قدرت خرید در سال 2015، در 
هفت سال تحریم، بیش از 10 درصد کاهش یافت. رکود 
طوالنى و عمیق در ایتالیا در سال هاى بحران، رفتار و 
الگوهاى مصرفى مردم را تغییر داد و خانواده ها مجبور 
به صرفه جویى و تغییر عادات غذایى خود شدند و بیش 

از 12 درصد آن را کاهش دادند.

  تسنیم| رهبران ســناى برزیــل از پذیرش 
تصمیم دیوان عالى این کشور در برکنارى رئیس سنا که 

به اختالس متهم شده است، خوددارى کرد.
ســناى برزیل اعالم کرد، براى برکنارى «سناتور رنان 
کال هیروس» رئیس ســنا که به اختالس متهم شده 

است، منتظر رأى دادگاه عمومى خواهد ماند.
دیوان عالى برزیل رنان کال هیروس را اخیراً از ریاست 
سنا برکنار کرده است. دلیل این کار اختالس و فساد مالى 

اعالم شده است.
«ســناتور خورخه ویانا» از حزب چــپ کارگر به جاى 
کال هیروس جایگزین مى شــود کــه مخالف کاهش 
هزینه هاســت.رنان کال هیروس رئیس ســنا پس از 
تصویب اولیه طرح ریاضت اقتصــادى اعالم کرده بود 
که اصالحات در قانون اساسى براى کنترل هزینه هاى 
عمومى کشور الزم و بنیادین است اما چندى قبل، دادگاه 
عالى برزیل اعالم کرد،  وى به اتهام اختالس دادگاهى 

مى شود.
اتهام اختالس علیه رنان کال هیروس رئیس ســناى 
برزیل جدیدترین تهدید سیاســى براى دولت بى ثبات 

«میشل تامر» رئیس جمهورى برزیل است.
قضات دادگاه عالى برزیل پس از اعالم جرم از ســوى 
دادستان هاى این کشور علیه رئیس سناى برزیل، اعالم 

کردند که وى به زودى دادگاهى مى شود.

قاضى «مارکو اورلیو دو ملو» بر اساس رأى دادگاه عالى 
با استناد بر اینکه هر فردى که علیه وى اعالم جرم شده 
است، نمى تواند در ریاست سنا قرار گیرد، وى را برکنار 
کرد. ریاست سنا در کنار ریاست پارلمان سمت هاى مهم 

قوه مقننه در برزیل هستند.
کال هیروس از هرگونه اظهار نظر در این باره خوددارى 
و اعالم کرده است تا زمانى که از تصمیم دیوان عالى به 

طور کامل مطلع نشود، اظهار نظر نخواهد کرد.
رسوایى فساد در دولت تامر به بى ثباتى سیاسى 

در این کشور و عدم موفقیت در بهبود اوضاع 
اقتصادى در برزیل دامن زده است.

«پارك گیون هــى» رئیس جمهور    ایرنا |
کره جنوبى با توجه به در پیش بودن طرح استیضاح 
وى، در پارلمان گفت که آماده است تا در ماه آوریل 
(اردیبهشت سال آینده) از مقامش کناره گیرى کند 
اما نتیجه استیضاح هرچه باشد، باعث نخواهد شد تا 

او فوراً از مقامش استعفا کند.
خانم پارك گیون هى، با وجود فشارها براى استعفا، 
تسلیم نشد و خاطر نشان کرد که در چنین شرایطى 
نتیجه استیضاح هرچه باشد، باعث نخواهد شد تا او 

فوراً از مقامش استعفا کند.
در زمان حاضر 171 نماینــده از احزاب مخالف در 
پارلمان به طرح استیضاح رأى داده اند و اعالم شده 
است که 30 نماینده دیگر از حزب حاکم نیز حاضر 
شده اند به این طرح رأى بدهند که در این صورت 
ارائه آن در این هفته با توجه به حمایت دو ســوم از 

300 نماینده مجلس قطعى خواهد بود.
البته در صورت رأى آوردن این طرح باز هم به شش 
ماه زمان نیاز خواهد بود تا قانون اساسى در این باره 
اصالحاتى را داشته باشد و پس از آن امکان دارد که 

پارك از مقامش کناره گیرى کند.
رئیس جمهور گفت که حتى اگر استیضاح رأى بیاورد 
او با آرامش و بخاطر مردم و کشورش فوراً حاضر به 
اســتعفا نخواهد بود و کار خود را همچنان با قدرت 

ادامه خواهد داد.
مســئوالن پارلمــان پــس از دیــدار بــا پارك 
مى گویند که با وى درباره کناره گیرى در ماه آوریل 
گفتگوهایى داشته اند و رئیس جمهور چنین نظرى 

را قبول کرده است.
این اتفاقات در شرایطى مى افتد که رسوایى سیاسى 
نهاد ریاست جمهورى و درز اسناد محرمان توسط 
خانم «چوى سون سیل» دوست پارك از این نهاد ، 
باعث شده است تا در شش هفته گذشته صدها هزار 
نفر از مردم در تظاهراتى در شــهرهاى مختلف از 
جمله در پایتخت خواستار استعفاى رئیس جمهور 

شوند.
دامنه این رسوایى بسیار گسترش پیدا کرده و تاکنون 
ده نفر از مشاوران رئیس جمهور کناره گیرى کرده 
اند و تعدادى در بازداشت به سر مى برند و شمارى 
از مسئوالن شرکت هاى بزرگ تجارى کشور هم 

تحت بازرسى قرار دارند.
پارك زمانى پس از افشاى این رسوایى گفت که مى 
پذیرد اشتباهاتى صورت داده و مهمترین اشتباهش 
این بوده است که بیش از اندازه به اطرافیانش تکیه 

کرده و آزادى اختیار عمل به آنان داده است.

  باشگاه خبرنگاران جوان | نتایــج یــک 
نظرسنجى جدید نشان داد محبوبیت «دونالد ترامپ» 
در پى پیروزى در انتخابات افزایش چشمگیرى داشته 

است.
نتایج نظرســنجى اخیر «یو گاو - اکونومیست» نشان 
داد در فاصله تنها چند هفته مانده به آغاز به کار رسمى 
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، محبوبیت 
وى از همیشه بیشتر شده است و اکنون فقط 59 درصد 
آمریکایى ها معتقدند وى براى سمت ریاست جمهورى 

مناسب نیست.
با وجود اینکه محبوبیــت ترامپ از همــه نامزدهاى 
انتخابات ریاست جمهورى تاریخ آمریکا پایین تر بود، 
وى توانست در انتخابات 8 نوامبر (18 آبان)، بیشترین 

آراء الکترال ایالت ها را به خود اختصاص دهد.

نتایج نظرســنجى مشــترك «یو گاو - اکونومیست» 
نشان داد بیشتر آمریکایى ها -به خصوص سیاه پوستان 
و افراد زیر 30 سال- به دونالد ترامپ نگاهى منفى دارند 
(50 درصد در مقابــل 44 درصد). پیــش از برگزارى 
انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا، نگاه منفى مردم 

آمریکا به ترامپ بیش از 60 درصد بود.
برخى از حامیان دونالد ترامپ از عقب نشــینى وى از 
برخى از وعده هاى انتخاباتى اش -از جمله ســاخت 
دیوار در امتداد مــرز مکزیک و بازداشــت «هیالرى 

کلینتون» نامزد حزب دموکرات- انتقاد کرده اند. 
نتایج این نظرسنجى همچنین نشــان داد از هر ده نفر 
بیش از چهار نفر به چهار سال آینده ریاست جمهورى 
ترامپ خوشبین و کمتر از چهار نفر از آنها به وى بدبین 

هستند.

اپوزیسیون ونزوئال مذاکرات صلحى را که تحت نظارت 
واتیکان و با هدف حل و فصل بحران سیاسى این کشور 

برگزار شده بود، ترك کرد.
به گزارش ایسنا،«جیزز توریلبا» رهبر ائتالف اپوزیسیون 
ونزوئال اعالم کرد: دولت به اندازه کافى براى مذاکراتى 

که از ماه اکتبر آغاز شده، تالش نکرده است.
اپوزیسیون از دولت خواسته اســت که تدابیرى را براى 
ایجاد اعتماد اتخاذ کند که از این موارد مى توان به آزادى 
زندانیان سیاســى و ارائه مجوز براى برگزارى رفراندوم 
درباره ریاست جمهورى «نیکوالس مادورو» اشاره کرد.

جیزز توریلبا ادامه داد: این ریاکارى است که هیچ اتفاقى 
در کشور رخ ندهد. دیگر تنها زمانى پشت میز مذاکره در 
برابر دولت مى نشینیم که آنها با مطالبات ما موافقت کنند.
همچنین «دیوســدادو کابلــو» مرد شــماره 2 حزب 
«سوسیالیســت» با اشــاره به نگرانى دولت نسبت به 
مذاکرات با اپوزیسیون با واســطه گرى واتیکان گفت: 

واتیکان زمان بیشترى را با اپوزیسیون سپرى مى کند.
وى ادامــه داد: این اقــدام «غیر مســئوالنه» و «غیر 
محترمانه» اســت که این تصور ایجاد شود واتیکان به 
دنبال سرپرســتى  و آموزش دولت ونزوئالست. زمانى 
که ما اعالم مى کنیم ونزوئال یک کشور آزاد بوده و حق 
حاکمیت داریم، به این دلیل است که در واقعیت و عمل 
نیز آزاد بوده و داراى حق حاکمیت هستیم. ما هرگز قبول 

نمى کنیم که کسى به ما درس بدهد.
زمانى که این مذاکرات رسمى ماه اکتبر آغاز شد در ابتدا 
به نظر مى رســید که مذاکراتى مفید است که مى تواند 
به آزادى تعداد زیادى از فعاالن سیاســى منتهى شــود 
و به همین جهت امیدها براى یــک تغییر رویکرد کلى 
که همواره در ونزوئــال غیر ممکن به نظر مى رســید، 

افزایش داد.
اپوزیســیون و دولت ونزوئال در حالى با یکدیگر مذاکره 
مى کردند که طرف مخالف به دنبال برکنارى نیکوالس 
مادورو رئیس جمهور سوسیالیســت کشور بود در حالى 
که مقامات دولتى متعهد شــده بودند مادورو تا پیش از 
پایان دوره اش در سال 2019 ریاست جمهورى را ترك 

نخواهد کرد.
فعاالن اپوزیسیون مى گویند مقامات دولتى پس از آنکه 
شوراى ملى این کشــور طى روزهاى گذشته جلساتى 
پرتنش در انتقاد از مادورو به دلیل رسوایى مرتبط با مواد 
مخدر را از سر گذراند، از این مذاکرات عقب کشیده اند. 
پیش از این دو تن از اقوام همســر مادورو در آمریکا به 
قاچاق مواد مخدر به منظور کمک به ابقاى خانواده شان 

در قدرت، متهم و در آن محکوم شناخته شدند.
«هنریک کاپریلس» که پیش از این دو بار نامزد ریاست 
جمهورى ونزوئال شــده بود درباره رونــد این مذاکرات 
مى گوید: دولت بــه هیچیک از وعده هــاى خود عمل 

نکرده است. آنها متعهد شــدند تا زندانیان سیاسى را که 
تعدادشان به بیش از صدتن مى رسد آزاد کنند و همچنین 
یک کریدور براى کمک هاى بشردوستانه در نظر گرفته 
شود. این در حالى است که حتى یک داروى معمولى هم 

تا کنون به جایى فرستاده نشده است.
این در حالى است که پیش از این مادورو به دشوارى هایى 
در این مذاکرات اشاره اما خاطرنشــان کرده بود که دو 

طرف همچنان به ادامه مذاکرات متعهد هستند.
 وى در این بــاره به خبرنگاران گفته بــود این مذاکرات 
رو به پیشرفت اســت و تا ماه ژانویه یا فوریه نیز تقویت 

خواهد شد.

نصب پوسترهایى با مضامین نژادپرستانه و حامى نازى ها در چند دانشگاه آمریکا موجى از 
نگرانى را در بین مسئوالن دانشگاهى این کشور ایجاد کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از شــیکاگو تریبون، در دانشگاه 

شــیکاگو آمریکا تصاویر «آدولف هیتلر» رهبر آلمان 
نازى به همراه صلیب شکسته نصب شد که در پایین 
آنها شــعار «نه به انحطاط، نه به ریاضــت، زنده باد 

پیروزى» به چشم مى خورد.
ماه گذشته رئیس دانشگاه شــیکاگو یک ایمیل براى 

تمام دانشجویان مبنى بر ارزش قائل شدن براى تفکرات 
گوناگــون، نژادهاى مختلف و آزادى بیان ارســال کرده 
بود که انتظار مى رود این اقدام در پاســخ به این ایمیل 

بوده باشد.
مسئوالن دانشگاه شیکاگو اعالم کرده اند که 

این پوسترها را جمع آورى کرده اند و پلیس 
در حال پیگیرى موضوع است.

این پوسترها در دانشگاه هاى سافُلک، 
بوســتون، فلوریدا و چند دانشــگاه 
دیگر آمریکا نیز نصب شده بود که 
شعارهایى نظیر«نازى ها مى آیند» 

و «زندگــى سیاهپوســتان 
بــى ارزش اســت» روى آنها 

نوشته شده است.
یک گروه نئونازى مســئولیت 

نصب این پوسترها را بر عهده گرفته 
اســت. شــعار «زنده  باد پیروزى» یکى از 
شعارهایى است که توسط اعضاى این گروه 

در گردهمایى ها مورد استفاده قرار مى گیرد. 
پس از پیروزى «دونالد ترامپ» در انتخابات 
ریاست جمهورى آمریکا گروه هاى نئونازى 

آمریکا بــا دادن ســالم نازى و ســر دادن 
شعار«هایل ترامپ» از وى حمایت کردند.

نگرانى ها از گسترش نژادپرســتى در آمریکا با 
انتخاب دونالد ترامپ رو به افزایش اســت البته 

ترامپ اقدامات این گروه ها را محکوم کرد.

«شى جین پینگ» رئیس جمهور و فرمانده کل قواى چین 
خواستار آن شــد که دامنه نیروهاى ارتش کاهش یافته و 
ارتش در کنار کوچک تر کردن خــود به دنبال افزودن بر 

توان رزمى باشد.
به گزارش جام نیـــوز به نقل از خبرگزارى اســپوتنیک، 
شــى جین پینگ رئیس جمهور و فرمانده کل قواى چین 
خواستار آن شــد که دامنه نیروهاى ارتش کاهش یافته 
و ارتش در کنار کوچک تر کردن خود به دنبال افزودن بر 

توان رزمى باشد.
 این چندمین بار در هفته هاى گذشــته اســت که رئیس 
جمهورى خلق چین بر افزایش قابلیت هاى رزمى ارتش 
تأکید مى کند و با باال گرفتن تنش ها در دریاهاى شرقى 
و جنوبى میان چین و آمریکا و ژاپن، هشــدارهاى وى نیز 

افزایش یافته است.
وى گفت که ســاختار ارتش باید به شــکلى باشد که در 
عملیات مختلف بتواند کارآیى بیشــترى از خود نشــان 
دهد و براى همین منظور الزم مــى نماید که ارتش خود 

را کوچک تر کند.
انتظار مى رود که در پنج سال آینده نزدیک به 300 هزار 
نیروى نظامى از ارتش چین کاسته شود و در چنین شرایطى 
شمار نیروهاى ارتش این کشــور به حدود دو میلیون نفر 

خواهد رسید.
فرمانده کل قواى چین یکســال قبل گفت که ارتش این 
کشــور نزدیک به دومیلیون و 300 هزار نفر نیرو دارد اما 
براى اینکه بتواند خود را با اصالحات پیش ببرد دســتکم 
باید 300 هزار نفر از این نیروها کمتر شوند. او مطالب جدید 
خود را در نشستى با شمارى از مسئوالن رده باالى ارتش 
و متخصصانى مطرح کرد کــه برنامه اصالحات دفاعى و 
نظامى کشور را تنظیم کرده اند و به دنبال اجراى آن هستند.
این نشست، هفته گذشــته در پکن برگزار شد و نزدیک 

به 230 نفر در آن حضور داشــتند. رئیــس جمهور چین 
با اشــاره به اینکه محیــط نظامى جهان متحول شــده 
اســت، گفت که ارتش ها امروز باید به سخت افزارهاى 
قوى و پیشــرفته اطالع رسانى مجهز شــده و راه هاى 
عملیات هاى مشترك را براى رشــد و بهینه سازى خود 

دنبال کنند.
وى تأکید کرد که ارتش مدرن چیــن با ویژگى هاى این 
کشور و به شکلى ساخته خواهد شد تا جنگ هاى اطالع 
رسانى و دیگر مأموریت هاى نظامى مختلف بتواند پیروز 

میدان باشد.

تارنماى یى ســى چین از قول وى آورده است که امروز 
ارتش باید برنامــه اصالحات را با هــدف کاهش نیرو و 
کّمیت به پیش سوق داده و از ســوى دیگر کیفیت رزمى 
خود را با مدرن ســازى و دســتیابى به تجهیزات اطالع 

رسانى باال ببرد.

یک چهارم ایتالیایى ها ارتش چین کوچک مى شود
در خطر فقر و انزواى اجتماعى

سناى برزیل، تصمیم دیوان عالى 
در برکنارى رئیس سنا را رد کرد

رئیس جمهور کره دونالد ترامپ، محبوب تر از هر زمان است
 براى کناره گیرى آماده است

هیتلر در دانشگاه هاى آمریکا

اپوزیسیون ونزوئال مذاکرات صلح با دولت را ترك کرد

,,

اپوزیسیون از 
دولت خواسته 
است که تدابیرى را 
براى ایجاد اعتماد 
اتخاذ کند که از 
این موارد مى توان 
به آزادى زندانیان 
سیاسى و ارائه 
مجوز براى برگزارى 
رفراندوم درباره 
ریاست جمهورى 
«نیکوالس مادورو» 
اشاره کرد

 اعالم جرم از ســوى
س سناى برزیل، اعالم 

مى شود.

رسوایى فساد در دولت تامر به بى ثباتى سیاسى 
در این کشور و عدم موفقیت در بهبود اوضاع 

اقتصادى در برزیل دامنزده است.

پرستانه و حامى نازى ها در چند دانشگاه آمریکا موجى از
اهى این کشور ایجاد کرد.
کاگو تریبون، در دانشگاه 

ف هیتلر» رهبر آلمان 
صب شد که در پایین 
 ریاضــت، زنده باد 

کاگو یک ایمیل براى 
ئلشدنبراى تفکرات

ادى بیان ارســال کرده 
ر پاســخ به این ایمیل 

م کرده اند که 
 و پلیس 

فُلک، 
گاه 
که 
 «

رفته 
ى» یکى از 
ى این گروه 

ر مى گیرد. 
ر انتخابات 
ىنئونازى

 ســر دادن 
ت کردند.

تى در آمریکا با 
ش اســت البته 

کوم کرد.

دانشگاه هاى آمریکا




