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 اصفهانى ها در مناطق زلزله زده مدرسه مى سازند

عسل هاى نامرغوب صادر مى شود !افزایش 10 درصدى نرخ مرغاگر ناگهان خانه لرزید چه باید کرد؟ نیوزویک: جنگ سرد تازه اى میان ایران و آمریکا آغاز شده؟ اقتصاداستاناجتماع

4

3

5

2

3

14

10

     

خطر بروز آنفلوآنزاى
 فـوق حاد پرندگان 
بیخ گوش اصفهان

وقتى جگرگوشه
 به فروش گذاشته مى شود

فشار یقه سفیدها 
درپــرونده هاى 
مفاسد اقتصادى

زنان را با پیچ گوشتى 
و چاقو تهدید مى کردم

بازنشسته ها 
وارد سینما شده اند
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عالئم پنهانى
 ابتال به تیروئیـد

تأیید ورود دستمال هاى اعتیادآور 
به ایران

استفاده روزانه استفاده روزانه 2020 هزار نفر از متروى اصفهان هزار نفر از متروى اصفهان
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ماده اى  800 برابر مخرب تر از حشیش

جهان نما

نیروى دریایى 
ارتش در طول 
جنگ هیچگاه 
غافلگیر نشد

2

فرمانده نیروى دریایى ارتش گفت: بر اساس 
مدارك، ثابت شده که نیروى دریایى 

ارتش در دوران جنگ تحمیلى 
غافلگیر نشده است.

امیر دریادار حسین خانزادى ادامه داد:  
در هفت آذر پس از گذشت 67 روز از 
جنگ، اولین پیروزى براى جمهورى 

اسالمى ایران به دست 
آمد و همه دست به 
دست هم دادند تا ...

فرمانده نیروى انتظامى از آسیب دیدگى 70 
درصد از ابنیه پلیس در زمین لرزه کرمانشاه 

خبر داد.
سردار حسین اشترى درباره اقدامات 

پلیس در زلزله اخیر اظهار داشت: نیروى 
انتظامى جزو نخستین نیروهایى 

بود که پس از زلزله در 
مناطق زلزله زده

 حاضر شد و 
مأموران ...
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آسیب دیدگى 
70 درصد
 ابنیه پلیس 
کرمانشاه

 چه کسى فکر مى  کرد متولد شهرآراى تهران 
زمانى پرسروصداترین، جنجالى  ترین،

جریان  سازترین و محبوب  ترین مجرى- 
گزارشگر تلویزیون ایران شود. چه کسى فکر 
مى  کرد نوجوان الغر و نحیف مدرسه راهنمایى 
شهید باکرى و دبیرستان البرز که
 در هنگام زنگ ورزش حتى 
همکالسى  هایش به او بازى نمى  دادند، چند 
سال بعد بزرگان فوتبال ایران را به بازى 
بگیرد. چه کسى فکر مى کرد دانشجوى 
زرنگ رشته مهندسى...

یادداشتى بى بهانه براى فردوسى پور که همچنان 90 را 
در اوج نگه داشته است

عادل، پسر شجاع!
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موضوع مزایده: واگذارى بهره بردارى استیجارى از آغل هاى دامى کشتارگاه شهردارى نجف آباد به صورت کالن.
محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/09/20 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
پیشنهاددهندگان مى بایســت مبلغ 70/000/000 ریال را به صورت واریز به حساب 0104544150002 سپرده 
شهردارى نزد بانک ملى مرکزى نجف آباد و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان سپرده شرکت در مزایده 

ارائه نمایند.
قیمت پایه اجاره آغل هاى دامى شماره یک تا هشت: به ازاى هر رأس گوسفند ورودى به هر آغل مبلغ 12/000 ریال.
قیمت پایه اجاره آغل هاى دامى شماره نه تا بیست و پنج: اجاره ثابت هر آغل براى هر ماه مبلغ 6/000/000 ریال و 

به ازاى هر رأس گوسفند ورودى به هر آغل مبلغ 12/000 ریال.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

تذکر: شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ اول
شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4714 مورخ 96/08/03 شوراى محترم 
اسالمى شهر قهجاورستان پروژه آسفالت معابر شــهر را در قالب خرید و تحویل آسفالت در معابر و 
عملیات پخش آسفالت مورد نیاز با اعتبارى معادل 4/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه مصوب 
سال 1396 شهردارى و از طریق مناقصه عمومى و شرایط عمومى پیمان به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید.
پیمانکاران و شرکت  هاى واجد شرایط مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك 
شرکت در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 96/09/22 
به شهردارى قهجاورستان (امور مالى) مراجعه و یا در سایت شهردارى قهجاورستان قسمت مناقصات 

اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 35214411 و 35249910
زمان تحویل پیشنهادات: 96/09/23

زمان بازگشایى پیشنهادات: 96/09/25- ساعت 9 صبح
هزینه درج آگهى به عهده ب رنده مناقصه بوده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه (نوبت اول)

محمود صادقین- شهردار قهجاورستانمحمود صادقین- شهردار قهجاورستان

چاپ دوم

سالروز شهادت امام حسن عسکرى(ع) را تسلیت گفته و آغاز والیت امام عصر(عج) را گرامى مى  داریم

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت (اتاق 292): تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/09/18 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/09/19 

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

آگهى مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مزایده/ مناقصه

خدمات مشترکین خمینى شهر 96-3-242
8/061/390/126404/000/000جارى(با ارزیابى کیفى)

بهره بردارى تعمیر و نگهدارى شبکه آبرسانى 96-3-243
33/693/573/0091/685/000/000جارىمنطقه خمینى شهر (با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/09/05

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- آسفالت معابر منظریه 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/9/22 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/9/23 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 96/10/3 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ اول 

خطر بروز آن
 فـوق حاد
بیخگوش

زنان را با پیچ
چاقو تهدید و

بازنشست
وارد سینما

عالئم پن
 ابتال به تیر

ان چه کسى فکر مى  کردمتولد شهرآراى تهران  اىته آ لدشه ت د ک فک نهک هر ى ر هر و ر ى ر ى چ
الزمانى پرسروصداترین، جنجالى ترین، ا زمانى پرسروصداترین، جنجالى  ترین،ان

ىجریان  سازترین و محبوب  ترین مجرى-  ینمج وبت ینومح یانسازت ج
رگزارشگر تلویزیون ایران شود. چه کسى فکر  ى چ و ن یر ویزیون ر ر فکز ک ش ا ا تل شگ ا گ
مىکردنوجوانالغرونحیفمدرسهراهنمایىمى  کرد نوجوان الغر و نحیف مدرسه راهنمایى 
زکهشهید باکرى و دبیرستان البرز که ال تا د اک د برزش ن بیر رىو ب هی

ش در هنگام زنگ ورزش حتى  گ درهنگامزنگورزشحتىگا
دادند،چندهمکالسى  هایش به او بازى نمى  دادند، چند  هایشبهاوبازىنم همکالس
زىسال بعد بزرگان فوتبال ایران را به بازى  ب ب نر یر ل ب و ن بزر ازلب ه ا ا الا ت ف گا ز د ال
چهکسىفکرمىکرددانشجوىبگیرد. چه کسى فکر مى کرد دانشجوى  بگیرد.
هندسزرنگ رشته مهندسى... شته نگ ىز ه ر زر

را را  909 نایادداشتى بى بهانه براى فردوسى پور که همچنان  که د ف ا انه نادداشت چ ىپور و ر ى بر ىبىبه ی
تدر اوج نگه داشته است ا داشته نگه اوج وجد ر

شجاع!عادل، پسر شجاع! پ شجاع!عادل، پسر !عادل، ا ش ل عا ج ر پ ل
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سارقان ساختمان هاى نیمه کاره به دام افتادند استان



0202جهان نماجهان نما 3095یک شنبه  5 آذر  ماه   1396 سال چهاردهم

فرمانده نیروى دریایى ارتش گفت: بر اســاس مدارك، 
ثابت شــده که نیروى دریایى ارتــش در دوران جنگ 

تحمیلى غافلگیر نشده است.
امیر دریادار حسین خانزادى ادامه داد:  در هفت آذر پس 
از گذشت 67 روز از جنگ، اولین پیروزى براى جمهورى 
اسالمى ایران به دســت آمد و همه دست به دست هم 
دادند تا ایران بر خلیج فارس حاکم باشــد؛ این موضوع 
باعث شد تا خطوط مواصالتى دشمن بسته اما مسیرهاى 

مواصالتى ایران باز باشد.
دریادار خانزادى افزود: در جبهه زمین نیز دشمن تصور 
مى کرد مى تواند خرمشهر را یک روزه تصرف کند وسپس 

آبادان را بگیرد اما با مقاومــت 35 روزه مردم و تکاوران 
دریایى در این منطقه تمام محاسبات آنها به هم ریخت 
و این فرصت براى نیروهاى مسلح به وجود آمد تا براى 

پشتیبانى از جبهه ها آماده شود.
فرمانده نیــروى دریایى با بیان اینکــه در طول جنگ 
تحمیلى آبادان هیچگاه اشــغال نشــد، خاطرنشــان 
کــرد: آبادان شــبه جزیره اى اســت که دشــمن پس 
از اشــغال خرمشــهر قصد تصــرف آن را داشــت اما 
نیروى هوا دریــاى نزاجا به کمک نــاوگان دریایى به 
دشــمن این اجــازه را ندادند که به هدف خود دســت 

یابند.

فرمانده نیروى انتظامى از آسیب دیدگى 70 درصد از ابنیه 
پلیس در زمین لرزه کرمانشاه خبر داد.

سردار حسین اشترى درباره اقدامات پلیس در زلزله اخیر 
اظهار داشت: نیروى انتظامى جزو نخستین نیروهایى بود 
که پس از زلزله در مناطق زلزله زده حاضر شد و مأموران 
ما از همان دقایق اولیه زلزلــه در در این مناطق حضور 
داشتند. وى در پاسخ به ســئوالى درباره آسیب دیدگى 
اماکن و ابنیه مرتبط به نیروى انتظامــى در زلزله اخیر 
اظهار داشــت: در این زمین لرزه به تعدادى از پاسگاه ها 
و ساختمان هاى پلیس خساراتى وارد شد. برخى از این 
ساختمان ها به شکل 100درصدى تخریب شده و برخى 

از ساختمان ها نیز 40 تا 50 درصد آسیب دیدند که البته 
در مجموع 70 درصد از ابنیه و ســاختمان هاى ما دچار 

خسارت شده و آسیب دیده است.
فرمانده ناجا با تأکید بر اینکه آسیب دیدگى به ابنیه پلیس 
سبب توقف خدمت رســانى پلیس در این مناطق نشده 
است، گفت: برخى از همکاران من در ساختمان ها و برخى 
دیگر نیز در چادرها حضور دارند و به مشــکالت مردم 

رسیدگى مى کنند.
وى با اشاره به ضرورت بازســازى و مقاوم سازى ابنیه و 
اماکن پلیس اظهار امیدوارى کرد هرچه سریع تر نسبت 
ساخت و ایمن سازى اماکن آسیب دیده اقدام خواهیم کرد.

نیروى دریایى ارتش در طول 
جنگ هیچگاه غافلگیر نشد

آسیب دیدگى 70 درصد
 ابنیه پلیس کرمانشاه

اختالس در شهردارى خرم آباد
  تسنیم| رئیس شوراى شـهر خرم آباد گفت: 
شـش نفـر از کارکنـان شـهردارى خرم آبـاد بـه دلیل 
اختالس دسـتگیر شـدند که احتمال افزایش متهمان 
وجود دارد. اردشیر دریکوند اظهار داشت: جرائم صورت 
گرفته مربوط به سـال هاى قبل بوده است و اطالعات 
درستى در این رابطه وجود ندارد. وى با بیان اینکه تعداد 
شش نفر حدود یک ماه اسـت که توسط مراجع امنیتى 
دستگیرشـده اند، خاطرنشـان کرد: ممکن اسـت افراد 
بیشـترى در این موضـوع دخیل باشـند و این موضوع 
توسط دستگاه امنیتى و قضائى در حال رسیدگى است.

بال براى مسلمانان،امتحان است
حجـت االسـالم والمسـلمین کاظـم    ایسنا|
صدیقـى در خطبه هـاى   نمـاز جمعـه تهران بـه زلزله 
اخیر در کرمانشاه اشاره کرد و گفت : این زلزله امتحان 
بزرگ خدا بود و بال براى مسلمانان، امتحان است. آنها 
کاشانه گرم و زندگى آرامى داشتند اما اکنون در چادرها 
و سرماى سخت به سر مى برند و عواطف انسان جریحه 
دار مى شـود. بنابراین بایـد همه مسـئوالن براى حل 

مشکالت آنها اقدام کنند. 

بازار 6000 میلیارد تومانى 
مدیرعامل بورس کاالى ایران گفت:بازار    ایلنا|
پسته بازار شش هزار میلیارد تومانى است واسطه گران 
غیرضرورى هم منفعت زیادى در بازار پسته دارند. حامد 
سلطانى نژاد با بیان اینکه  متأسفانه امروز چشم اندازى 
که برخى از فعاالن بازار پسته ترسیم مى کنند این است 
که در آینده نزدیک بازار پسته ایران از بین مى رود اظهار 
داشت: در این شرایط چرا عده اى از واسطه گران در این 
حوزه اجـازه ندادند منابع درآمدى پسـته به طور مجدد 

سرمایه گذارى شود؟ 

در مکه و مدینه عکس نگیرید
  باشگاه خبرنگاران جوان | دولت سعودى 
عکسبردارى و فیلمبردارى در مسجدالحرام و مسجدالنبى 
را ممنوع اعالم کرد. این ممنوعیت از سوى وزارت خارجه 
عربستان سعودى وضع  شد. این وزارتخانه در یادداشتى 
دیپلماتیک به تمامى نمایندگان خارجى مجاز حاضر در 
عربسـتان، آنها را از اعمال چنین ممنوعیتى با خبر کرد. 
مقامات سعودى اعالم کردند این ممنوعیت در چارچوب 
حفاظت و نگهـدارى از ایـن اماکن مقـدس و همچنین 
حفظ آرامش زائران حین انجام اعمال حج و عبادت وضع 

شده است.

ادعاى عجیب ترامپ
«دونالـد    باشگاه خبرنگاران جوان | 
ترامـپ»، رئیـس جمهـور آمریـکا، مدعى شـد مجله 
«تایم» قصد داشته است او را «مرد سال» معرفى کند. 
او در توییتى نوشت: از مجله تایم تماس گرفتند و گفتند 
احتماًال مانند پارسـال مرد سـال معرفى خواهم شد. با 
این حال باید پیش از آن با یک مصاحبه و یک جلسـه 
عکاسـى موافقت کنم اما من گفتم زیاد با این مسـئله 
موافق نیسـتم. در همین حـال، مجلـه آمریکایى تایم 
اعالم کرد: برداشت ترامپ از فرآیند انتخاب مرد سال از 

سوى این مجله اشتباه است.

بفرمایید زمین!
محمد سـاالرى، رئیس کمیسـیون    تسنیم|
شهرسـازى و معمـارى شـوراى شـهر تهـران گفت: 
متأسفانه در دوره گذشته از مدیریت شهرى، زمینى به 
مساحت 4 هزار متر که کاربرى بوستان را داشته به یکى 
از پیمانکاران شهردارى به عنوان بدهى داده شده است.

عماران انقالب مضمحل شده اند
  ایسنا| حجـت االسـالم والمسـلمین حیـدر 
مصلحى با بیـان اینکـه «زبیر» تنها کسـى بـود که از 
حضرت علـى(ع) دفـاع کرد، امـا در فتنه جمـل مقابل 
امام(ع) ایسـتاد، تأکید کـرد: باید از تاریـخ درس عبرت 
بگیریم، زیرا برخى از افراد، «عمـار» انقالب بودند، اما 

امروز دچار اضمحالل شده اند.

توئیتر

 تور زلزله گــردى، تناقض هایــى را همچنان در 
دنیاى گردشــگرى به وجــود آورده؛ مدیرى با 
متخلف خواندن مجرِى اصفهانى آن، دســتور 
برخــورد داده؛ مدیر دیگرى معتقد اســت عمل 
خالقانه اى رخ داده و باید مجرى تور تشــویق 
شــود... یک اســتاد دانشــگاه، زلزله گردى در 
کرمانشــاه را از مصادیق «گردشــگرى سیاه» 
نمى دانــد و آن را عملى مــردود خوانده و حاال 
کارشناس دیگرى به دفاع از تور بازدید از مناطق 
زلزله زده برخاسته و نسبت به تغییر تعریف هاى 
گردشــگرى به دلیل برخــى محافظه کارى ها 

معترض شده است.
محمدابراهیم الریجانى گفت: اخیراً آژانسى به انگیزه  همدردى با مردم مناطق زلزله زده غرب به برگزارى تورى اقدام 
کرد که معتقدم کار بسیار خوبى بود، چون نه تنها سبب همدردى و عبرت جویى مى شد، بلکه در جریان آن کمک رسانى 
بهتر و متمرکزى اتفاق مى افتاد. شاید در آن جمع، دانشجوى زلزله شناسى حضور پیدا مى کرد و یا افراد دیگرى که به 
فراخور تخصص و مهارتشان مى توانستند حضور مفیدى در منطقه داشته باشند، باالخره در آن جمع فرد بیکار که وجود 
نداشت، حاال چرا باید این اقدام محدود شود؟ مگر آنها مى خواستند در مناطق زلزله زده کار خارج از عرف انجام دهند و یا 

فقط سلفى بگیرند؟ اتفاِق رخ نداده را که نمى توان هنجارشکنى دانست.
این فعال گردشگرى با اعتقاد بر اینکه مشاهده مناطق آسیب دیده و پیگیرى علت آن و ابراز همدردى هیچ ایرادى ندارد و 
طبق تعریف جهانى جزو گردشگرى سیاه محسوب مى شود، اظهار داشت: در این مورد خاص (تور بازدید از مناطق زلزله 
زده غرب) نیت، خیرخواهانه بود و کاش برگزارکننده از عنوان «کاروان» استفاده مى کرد، چون واژه «تور» را انتخاب 
کرد، همه نسبت به آن موضع گرفتند،   اگر عنوان «کاروان بازدید از مناطق زلزله زده یا همدردى با مردم آن» تعیین شده 

بود، کسى واکنش نشان نمى داد.

محمد على پورمختار، نماینده دو دوره مجلس شوراى 
اسالمى از حوزه انتخابیه «کبودرآهنگ، بهار و الله جین» 
است. در مجلس نهم ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس 
را برعهده داشــت و هم اکنون عضو کمیسیون حقوقى 
و قضائى مجلس دهم  اســت. خبرگزارى میزان با این 
نماینده مجلس گفتگیى انجام داده که بخشــى از آن را 

مى خوانید:
 

اگــر پیگیــرى پرونده ســه هزار 
میلیاردى در مجلس هشــتم کلید 
خورد بررسى پرونده بابک زنجانى 
هم در مجلس نهم مطرح و پیگیرى 
شد. کمیسیون اصل 90 چه نقشى در 

این پرونده داشت؟
آقاى بابک زنجانى باالخره روزى که بحثش مطرح نبود 
با خیلى ها مالقات مى کرد. اتفاقاً ابتدا مجلس و کمیسیون 
با درنظر گرفتن خرید چندین شــرکت از سازمان تأمین 

اجتماعى به این پرونده ورود کرد.
اموالى که بابک زنجانى در خارج از 

کشور دارد شناسایى شده است؟
خیر این اموال هنوز شناســایى نشــده اســت. مثًال در 
تاجیکستان اموالى داشت. یک نوبت بنده در سفرى که به 
تاجیکستان رفته بودم رفتم آن محل را دیدم و مثًال یک 
جایى شبیه پایانه جنوب تهران داشت که در آنجا چندین 
اتوبوس مشغول حمل ونقل بودند. حدود چندین دستگاه 
تویوتا بود که همه ایــن اتوبوس ها به منظورحمل ونقل 

مورد استفاده قرار مى گرفت.
بار ها شنیده شده که زنجانى آدرس 
اموال خود را داده و مسئولین پس از 
رسیدگى مشاهده کردند که اموالى 

وجود ندارد؟
این مسئله بیشتر در زمینه بانکى بوده است.

زنجانى درترکیه هم اموالى دارد؟
بله در ترکیه هم مقدارى اموال و دارایى دارد. 

آیا کمیسیون حقوقى و قضائى مجدداً 
قصد دارد به این موضوع ورود کند؟

خیر، به نظر نمى رسد که در مجلس دیگر به این پرونده 

ورود شود.
البد درباره ســایر پرونده هایى که 
کمیســیون اصــل 90 مجلس نهم 
پیگیرى مى کرد فشــارهایى بوده 
است. اگر تأیید مى کنید چه فشارى 

و از طرف چه کسانى؟ 
خیلى نمى شود به این مسائل اشاره کرد.

پس تحت فشار هایى بوده اید؟
بله.

البد از طرف یقه سفیدها؟
معموًال همین ها هستند.

این فشار ها در چه حوزه اى بود؟ حوزه 
اقتصادى؟

اصل فشار ها در حوزه مباحث اقتصادى بود.
شما یکجایى گفته بودید که من اگر 
رد صالحیت شدم افشاگرى مى کنم. 

درست است؟
بله. افرادى بودند. این افراد هم قسم شده بودند و خبر این 

موضوع به بنده رسید.
این افراد چه کسانى بودند؟

حاال اجازه بدهید چیزى نگویم.
یعنى هم قسم شده بودند تا شما رد 

صالحیت شوید؟
بله. در یک پرونده بســیار بزرگى مــن مقابل این افراد 

ایستاده بودم.
کدام پرونده؟

نمى شود در این رابطه چیزى گفت.
وقتى شــما عنــوان مى کنیــد اگر 
ردصالحیت شوم افشاگرى مى کنم 
اگر خالف و یا فســادى قرار است 
افشا شود به نظر شما نباید در هر دو 
صورت افشا شــود، یعنى، چه تأیید 

شوید و چه رد صالحیت؟
در حال حاضر وقتش نیست و به موقع آن را خواهم گفت. 

یک زمانى این موضوع را خواهم گفت.
یعنــى شــما چیز هایــى مى دانید 
و اســنادى دارید کــه مى خواهید 

افشاگرى کنید؟
بله به حوزه مفاسد اقتصادى بر مى گردد.

عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس مطرح کرد

فشار یقه سفیدها درپرونده هاى مفاسد اقتصادى
3 میلیون و 700 هزار یورو 

به اضافه 530 هزار دالر 
مفقود شده!

3 میلیــون و حدود 700 هزار یــورو از کنفرانس 
جنبش عدم تعهدها به اضافه حدود 530 هزار دالر 
مفقود شده است. محمدعلى پورمختار در گفتگو 
با خانه  ملت، درباره تخلفــات حمید بقایى اظهار 
داشت: جریان انحرافى حامى محمود احمدى نژاد 
همچنان به رفتارهاى انحرافى خود ادامه مى دهد 
اما على رغم مصاحبه ها و شــعارهایى که ســر 

مى دهند، تخلفات آقاى بقایى کامًال محرز است.
پورمختــار در ادامه تخلفاتى دیگــرى از حمید 
بقایى را یادآور و بر ارائه پاسخ از سوى وى تأکید 
کرد و گفت: تکلیف برداشــت 16 میلیارد تومانى 
غیر قانونــى از بیت المال و واریز آن به حســاب 
شــخصى یکى از بنیانگذاران دانشگاه ایرانیان و 
ذخیره دو میلیارد تومان در صندوق امانت بانک 
ملى در سال 90 باید به صورت شفاف تعیین شود.

این نماینده مردم در مجلس شــوراى اسالمى 
ادامه داد: همچنین تعداد بسیارى کارت هدیه از 
صندوق خودروى شخصى وى پیدا شد که منشأ 
آنها باید مشخص شود. سه میلیون و حدود 700 
هزار یــورو از کنفرانس جنبش عــدم تعهدها به 
اضافه حدود 530 هزار دالر مفقود شده که آخرین 
بار حســب اظهار یکى از عوامل در اختیار حمید 
بقایى بوده است لذا نحوه هزینه کرد این منابع باید 

مشخص شود.
عضو کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى یادآور شد: عالوه بر این بقایى در خصوص 
خبر آقاى جعفرزاده ایمن آبادى در رابطه با خروج 
مبلغ سنگینى از کشــور توسط وى نیز باید پاسخ 
دهند؛ عالوه بر این اســناد دیگرى نیز در ارتباط 
ایشان با جاسوس ها و نفوذ جاسوسان در بیوت در 

دست و موجود است.

اتهام تازه به حمید بقایى

 پس از اعالم پیروزى کامل بر داعش و اعالم پایان کار آن 
توسط سردار سلیمانى، «حسین مرتضى»، خبرنگار میدانى 
و مدیر دفتر شبکه «العالم» در سوریه در یک ارتباط زنده 
تلویزیونى اقدام به بیان مطالبى در خصوص حضور مستمر 
سردار ســلیمانى در اغلب عملیات هاى محور مقاومت 
در سوریه طى هفت ســال کرد که براى نخستین بار در 

رسانه ها بیان مى شود.
به گزارش جماران،  وى در پاسخ به سئوالى در خصوص 
علت حضور مستقیم سردار سلیمانى در عملیات آزادسازى 
«ابوکمال» اظهار داشت: اجازه بدهید براى نخستین بار 
مطالبى را بیان کنم که شــاید حتى موجب ناراحتى حاج 
قاسم شود؛ این اولین عملیاتى نیست که حاج قاسم شخصًا 
در آن شرکت مى کند و شــما مى دانید که من طى هفت 
سال گذشته در همه عملیات ها حضور داشته ام؛ همراه با 
حزب ا...، ارتش سوریه و سایر اجزاى محور مقاومت. و باید 
بگویم که این اولین بارى نیست که حاج قاسم مستقیمًا 
در عملیات ها شرکت مى کند و همچنین براى اولین بار 
باید بگویم (و امیدوارم که دوستان از بنده ناراحت نشوند) 
که در یکى از عملیات ها در یکــى از مناطق که نامش را 
نمى توانم فاش کنم، حاج قاسم مجروح شد و البته درمان 
شد اما باتوجه به اهمیت فوق العاده عملیات ابوکمال و «أم 

المعارك»، ایشان حضور و اشراف پررنگ ترى داشت.

نشریه آمریکایى «نیوزویک» با اشاره به خبر منتشر شده 
درباره تصمیم ناوهاى ایرانى براى گذر از خلیج فارس و 
رسیدن به خلیج مکزیک که بین مکزیک و آمریکا واقع 
شده است این موضوع را مطرح مى کند که ممکن است 
جنگ سرد گسترده اى میان ایران و آمریکا در جریان باشد. 
این نشریه مى نویسد: «زمانى که ایران در حال گسترش 
و مدرنیزه کــردن نیروهاى نظامى خود بــراى مقابله با 
تهدیدات رو به رشد از جانب آمریکاست، فرمانده نیروى 
دریایى ارتش جمهورى اسالمى ایران روز چهارشنبه در 

اولین کنفرانس مطبوعاتى خــود اعالم کرد که ناوهاى 
ایرانى به زودى بــه اقیانوس اطلــس و خلیج مکزیک 
خواهند رسید تا به تعدادى از کشورهاى آمریکاى جنوبى 
سفر کنند. این موضوع نشان مى دهد که اقدامات نیروى 
دریایى ایران بخشى از پروژه بین المللى ارتش ایران براى 
مقابله با طرح هاى"دونالد ترامپ" و متحدانش از جمله 

رژیم صهیونیستى و عربستان سعودى است.»  
نیوزویک در ادامه اشــاره مى کند که این مقام عالیرتبه 
ارتش ایران همچنین وعده داده ناوها و زیردریایى هاى 

جدید ایران را در سال آینده معرفى و برنامه هاى دیگرى 
نیز براى تقویت نیروى دریایى ایران وجود دارند. او گفت 
ناو موشک انداز پیکان هفته آینده به ناوگان دریایى ایران 

خواهد پیوست.
نیوزویک در پایان مى نویسد: «اقدام اخیر نیروى دریایى 
ایران نخســتین حرکت آن کشــور براى بازى در زمین 
کشورهاى غربى نیست. ایران عالوه بر حمایت سیاسى 
مداوم از کشورهاى آمریکاى التین، جنبش اسالمى را نیز 

در آن کشورها تأسیس کرده است.»

در هفته گذشته مطبوعات جهان عرب علیه ایران مطالب 
متعددى را منتشــر کردند. این نشریات با تکرار ادعاى 
عربستان ســعودى و متحدانش در این باره که ایران 
تهدیدى علیه منطقه است و در وضعیت کنونى لبنان 

نقش دارند یادداشت و سرمقاله هایى را منتشر کردند. 
به گزارش آفتاب نیوز، نشریه اماراتى «گلف نیوز» برخى 
از این سرمقاله ها و یادداشت ها را به طور خالصه منتشر 
کرده است. بر اســاس این مطلب، روزنامه «البیان» 
امارات مدعى شد: «همه آنچه در صحنه منطقه اى روى 
مى دهند زیر سر ایران هستند. ایران نقش کلیدى در تمام 
رویدادهاى جهان عرب دارد. ایران در عراق، ســوریه، 
لبنان و... نقش ایفا مى کنــد. همچنین در حال حاضر 
حزب  ا... بازوى ایران در لبنان حاکمیت آن کشــور را 
نقض کرده اســت. این موارد باعث بدبینى کشورهاى 

عربى شده اند.»
روزنامه ســعودى «الیوم» مى نویســد که در جریان 
برگزارى نشســت اضطرارى وزراى امور خارجه عرب 
در اتحادیه عرب در مورد به ادعاى آنها، نقض حاکمیت 
کشورهاى عربى در برابر ایران ایستادند. ایران مى خواهد 
انقالب خود را به دیگر کشــورها صــادر کند. اعراب 
فرصت هاى قبلى مقابله با ایران را از دست داده اند اینک 

باید از فرصت استفاده کنند تا دیگر امکان سوء استفاده 
و تهدید مستقیم از سوى ایران وجود نداشته باشد. هنوز 
زمان براى اعراب باقى است تا صفوف خود را در برابر 

ایران متحد کنند.» 
گلف نیوز در ادامه با اشاره به پرداختن نشریات عرب زبان 
به آینده «سعد حریرى» به نقل از «دیلى استار» لبنان 
مى نویسد: «واکنش ها نسبت به استعفاى اخیر حریرى 
نشان داد که این کشــور کوچک در جهان عرب تا چه 
اندازه اهمیت دارد. تردیدى وجود ندارد که استقامت و 
انعطاف پذیرى سیاستمداران لبنانى و روش دیپلماتیکى 
که حریرى در پیش گرفت به حفظ آ رامش در لبنان در 
دریایى متالطم کمک کرده است. اکنون حریرى آنچه 
نیاز دارد شریکى است که مایل به مالقات با او باشد و 

کشور را در این فضاى آشفته با ثبات نگه دارد.»
روزنامه «الشرق االوســط» نیز مدعى شد: «مشکل 
اصلى و مزمن در لبنان، ایران است که توسط حزب ا...
برنامه هاى خود را پیش مى برد. ریاض روى یک پیام 
مهم متمرکز شده است؛ اینکه لبنان نمى تواند طغیان 
حزب  ا... را بپذیرد. لبنانى ها و اعراب حزب ا... را دستکم 
گرفته بودند. شاید نمى توانستند متوجه شوند که آن گروه 

مى تواند به طور کامل از دولت لبنان عبور کند.»

 نیوزویک: جنگ سرد تازه اى میان ایران و آمریکا آغاز شده؟تشدید حمله مطبوعات جهان عرب به ایران

افشاى ماجراى زخمى شدن 
حاج قاسم سلیمانى

ادامه تناقض ها درباره تور زلزله گردى
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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به 
بحران آسیب هاى اجتماعى در مدارس، گفت: آسیب هاى 
اجتماعى را نمى توان کتمان کرد و مدعى شد وجود ندارند. 
امروز با بحران آســیب هاى اجتماعى در جامعه رو به رو 

هستیم  که مدارس را هم درگیر کرده است.
فاطمه ســعیدى گفت:  در مدارس شــاهد آسیب هاى 
اجتماعى هستیم و نیاز اســت مدیران آمار آسیب ها رابه 
مناطق و ادارات آموزش و پرورش ارائه کنند اما متأسفانه 
به دلیل نحوه رفتار اداره هــاى آموزش و پرورش در این 
رابطه، مدیران مــدارس جرأت نمى کنند آســیب ها را 
گزارش دهند.وى ادامه داد: نگاه مدیران به دانش آموزان 

همانند فرزندان خود است به همین دلیل دوست ندارند 
گزارش خطاهاى آنهــا را ارائه دهنــد و مدیران برخى 

آسیب ها را در سامانه ثبت نمى کنند.
ســعیدى مطرح کرد: در بحث آســیب هاى اجتماعى 
شاهد تابوها هستیم و برخى از مدیران این مسائل را تابو 

مى دانند و  خیلى عالقه مند به ارائه آمار نیستند.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه 
پرسشگر تصریح کرد: ممکن است آمارهاى موجود نیز،  
آمار واقعى نباشد. علنى کردن آمار، خانواده ها را نگران 
مى کند اما براى برنامه ریزان  داشتن آمار  ضرورى است. 

باید برنامه ریزان کشورى از آمار آسیب ها مطلع باشند.

قائم مقــام وزیر بهداشــت با بیــان اینکــه 60 درصد از 
بیمارســتان ها در کشــور فرســوده اند، از دردســرهاى 

بیمارستان سازى در کشور گالیه کرد. 
ایرج حریرچى با اشاره به موضوع ساخت بیمارستان در کشور 
و جایگزین کردن شان با بیمارســتان هاى فرسوده، گفت: 
واقعیت این است که در تقسیم بندى جارى حوزه سالمت، 
ساخت بیمارستان و تأمین تخت هاى بیمارستانى بر عهده 
وزارت بهداشت و وزارت مسکن گذاشته شده است. وى افزود: 
در حال حاضر یکى از موانع بزرگ براى بیمارستان سازى و 
یا ساخت مراکز بهداشــتى و درمانى ما در شهرهاى بزرگ، 
تأمین زمین مناسب است و ما در بسیارى از موارد مى بینیم 

که در دوره هاى گذشته چون وزارت بهداشت نتوانسته زمین 
مناسب را تأمین کند، مجبور شده که در مناطق حاشیه شهر 
یا حتى خارج از شهر بیمارستان بسازد و در نتیجه دسترسى 
مردم دچار مشکل و منجر به نارسایى هایى در سیستم درمان 
کشور شده است.حریرچى با بیان اینکه در حال حاضر حدود 
60 درصد بیمارستان ها در برخى شــهرهاى بزرگ کشور 
فرسوده اند، اظهار داشــت: همچنین با مطالعاتى که انجام 
شده، بازسازى اکثر بیمارستان هاى فرسوده مقرون به صرفه 
نیست؛ زیرا بازســازى آنها بیش از هزینه ساخت یک تخت 
جدید است. بنابراین در این موارد باید بیمارستان جدید ساخته 

شود و از فضاهاى قبلى استفاده هاى مناسب دیگرى شود.

60درصد بیمارستان هاى 
کشور فرسوده اند

 نخواسته اند آمار آسیب هاى 
اجتماعى اعالم شود

فردا تعطیل است
 اما فقط همین امسال!

فردا دوشـنبه ششـم آذر و مصادف با هشـتم ربیع االول 
تعطیل رسمى است. طبق مصوبه مجلس و تأیید شوراى 
نگهبان این روز، همزمان با آغاز امامت و والیت حضرت 
امام عصر(عج) تعطیل رسمى است. این اما در حالى است 
که على مطهـرى، نایب رئیس مجلس روز چهارشـنبه 
هفته پیش در قالب طرح کاهش تعطیالت رسمى کشور 
با تعطیلى این روز در سـال هاى آینـده مخالفت کرد؛ در 
نهایت طرح پیشنهادى وى و تعدادى دیگر از نمایندگان با 
قید یک فوریت تصویب شد که احتمال لغو تعطیلى هشتم 

ربیع االول در سال هاى بعد قوت گرفته است.

بارش هاى جدید از امشب
مدیرکل پیش بینى و هشـدار سازمان هواشناسى کشور 
با بیان اینکه سامانه بارشـى که در روزهاى گذشته وارد 
کشورمان شـده رفته رفته از شرق کشـور خارج خواهد 
شد، گفت: موج بارشى جدیدى وارد کشورمان مى شود. 
احد وظیفه گفـت: این موج بارشـى در اواخـر وقت روز 
یک شنبه (امشب) بر غرب کشور اثر مى گذارد و موجب 
ایجاد ابرناکى و بارش پراکنده بـاران به همراه وزش باد 
مى شود. همچنین دستاورد این نفوذ جریانات سرد، افت 

4 تا 8 درجه اى دما در نیمه شمالى کشور است.

توزیع شیر 
در انتظار ابالغ اعتبار

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى وزیر آموزش و پرورش 
گفت: منتظر ابالغ اعتبار هسـتیم تا شـیر را در مدارس 
توزیع کنیم. على الهیار ترکمن اظهار داشت: باید کارهایى 
خارج از آموزش و پرورش انجام شود تا بتوانیم براى توزیع 
شیر در مدارس برنامه ریزى کنیم.  وى ادامه داد: در درجه 
اول باید سازمان برنامه و بودجه، این اعتبار را به ما ابالغ 
کنـد و در درجه دوم، سـتاد تنظیم بازار بایـد براى بحث 
کلیت مصرف شـیر در کشور سیاسـتگذارى مشخصى 
اتخاذ کرده و به کمیته ملى شیر مدارس اعالم کند تا ما 

 شیر را توزیع کنیم.

یکسان بودن منشأ زلزله هاى 
مهران و کرمانشاه

دکتـر مهـدى زارع، اسـتاد پژوهشـگاه بین المللـى 
زلزله شناسى و مهندسى زلزله با تأکید بر اینکه زلزله هاى 
اخیر منطقه مهران و کرمانشاه مربوط به یک پهنه گسله 
هسـتند، گفت: با توجه به لرزه خیـزى منطقه وقوع فوج 
زمین لرزه ها در این ناحیه طبیعى اسـت و ممکن اسـت 
زلزله هایى در همین حد و انـدازه در همین ناحیه مهران 
رخ دهد. وى گفت: رخداد زمین لرزه در سـرپل ذهاب به 
طور مستقیم با رخداد زمین لرزه در مهران مربوط نیست، 
ولى هر دوى این زمین لرزه ها به یک پهنه گسله مربوط 

هستند.

ترك پست
 تمامى بازنشستگان شاغل

ناصر سراج، رئیس سـازمان بازرسى کل کشور گفت: تا 
جایى که ما اطالع داریم در مهلت تعیین شـده از سوى 
سازمان بازرسى کل کشـور تمامى افراد مشمول قانون 
«ممنوعیت بـه کارگیرى بازنشسـتگان» ترك پسـت 

کرده اند.
رئیس سازمان بازرسى کل کشور در تاریخ 10 آبان ماه با 
اشاره به تصویب استفساریه جدید قانون منع به کارگیرى 
بازنشستگان گفت: بخشى از بازنشستگان به کارگرفته 

شده در دستگاه ها باید تا ده روز آینده ترك پست کنند.

خبر خوش براى مشموالن
سردار على عبداللهى، معاون هماهنگ کننده ستاد کل 
نیروهاى مسـلح گفت: یکى از برنامه هاى ما این اسـت 
که مشموالنى که مى خواهند به خدمت اعزام شوند در 
صورتى که مهارتى را در سطح عالى آن مهارت فراگرفته 
باشند مدتى از خدمت سربازى آنان کسر شود. ضمن آنکه 
پس از سربازى هم برنامه داریم تا با اعطاى تسهیالت از 

سوى بانک ها به خوداشتغالى آنان کمک کنیم.

چرك نویس

تنها باقیمانده جمعیت درناهاى سیبرى که به ایران مى آیند، صبح دیروز پس از تأخیر چند هفته اى به فریدون 
کنار رسید. 

«امید»، تک درناى سیبرى، 9 سال است مسیر سیبرى به ایران را به تنهایى طى مى کند. این درنا هر ساله اواسط 
آبان ماه به ایران مى رسید و کارشناسان معتقدند تأخیر امسال به دلیل دیر سرد شدن هواست. امید به ترتیب از 

سال 91 تا 95، در روزهاى نهم، هشتم، نهم، دوازدهم و نوزدهم آبان خود را به ایران رسانده بود. 
گفتنى است جمعیت درناهایى سیبرى که ایران را براى زمستان گذرانى انتخاب مى کنند، سال 87 به یک جفت 
رسید. همان سال شکارچیان گونه ماده این پرنده را در آسمان زدند تا تنها «امید» باقى بماند. آن سال کسى 
فکر نمى کرد که «امید» سال بعد به ایران برگردد، اما این پرنده در 9 سال گذشته این مسیر 5 هزار کیلومترى 
را به تنهایى طى کرده اســت. از آنجایى که درناها گونه تک همسرى هستند، امیدى به اینکه امید براى خود 

همراهى آورده باشد، نیست.

همین تازگى بود که اعالمیه فروش پسر بچه چهار ساله 
بر دیوار یکى از کوچه هاى باالى شهر تهران، تلنگرى 
دوباره را براى ادامه دار بــودن این واقعیت تلخ برما وارد 
کرد. چگونه است پدرى به این راحتى عزیز دردانه خود را 
پس از چهار سال در قبال60 میلیون تومان به راحتى به 
معرض فروش مى گذارد. مگر مى شود جگر گوشه خود 
را با پول معاوضه کرد؟ او با پدرى که حاضر است زندگى 
خود را به میزان نیم میلیارد تومان براى یافتن پســرش 

بفروشد چه تفاوتى دارد؟
به پدرى که حاضر به فروش پســر خردســالش است 
وقتى مبلغ 20میلیون تومان پیشنهاد مى کنند جواب رد 
مى دهد ولى پدر «پارســا» که فرزندش به ناگاه در یک 
سفرتابستانى ناپدید شد حاضراســت تمام زندگى خود 
را بفروشد تا شــاید بار دیگر بتواند کودکش را درآغوش 
بگیرد. این تنها ماجراى کودك فروشى نیست؛ شاید به 
یاد داشته باشید سال گذشته آگهى فروش پسر بچه اى 

شش ساله به دست پدرش در صفحات مجازى به شدت 
سر و صدا کرد.

البته در خرید و فروش کودکان، هم پاى فروشنده و هم 
پاى خریدار گیر اســت. حبیب ا... مسعودى  فرید معاون 
امور اجتماعى بهزیستى توضیح مى دهد: خرید و فروش 
کودکان هر دو جرم تلقى مى شــود و کسانى که نسبت 
به خرید کــودکان هم اقدام مى کننــد، مجرمند. برخى 
از کســانى که نســبت به خرید کودکان اقدام مى کنند 

مدعى مى شوند آن کودك را پیدا کرده اند. اما هر کسى 
هر کودکى را که پیدا مى کند، بالفاصله باید به مقامات 

قضائى و انتظامى اطالع دهد.
او از خانواده هایى صحبت مى کند که گمان مى کنند اگر 
کودکى را بخرند مى توانند به آسانى براى او به نام خود 
شناسنامه بگیرند و مى گوید: برخى گمان مى کنند که اگر 
کودك را بخرند مى توانند به نام خود براى او شناسنامه 
بگیرند، اما این گمانه زنى 100درصد نادرست است، زیرا 
ثبت احوال براى شناسنامه دادن به گواهى تولد یا حکم 

قاضى نیازمند است.
از سوى دیگر، سید حسن موسوى چلک رئیس انجمن 
مددکاران اجتماعى ایران فقر را مهمترین عامل در زمینه 
فروش کودکان دانست و ادامه داد: در اغلب موارد پدران 
معتاد به دلیل فقر، کودکان خــود را فروخته اند درواقع 
دو پدیده اعتیاد و فقر در کنارهم موجب این رفتار شــده 
اســت. این پدرومادرها چون توان نگهــدارى فرزندان 
خود را ندارند معتقدند با فروش آنها شــاید سرنوشــت 
بهترى در انتظار آنها باشــد.البته اغلــب اینها مى دانند 
فرزندان خود را به چه کسانى مى فروشند وبه همین دلیل
 هیچگاه دســت از باجگیــرى هاى خــود از این افراد 
برنمى دارند. وى با اشاره به اینکه اغلب این کودکان مورد 
سوءاستفاده جنسى وحتى فروش به باندهاى قاچاق قرار 
مى گیرند، گفت: واقعیت این اســت که فقر هیچ چیزى 
نمى شناســد حتى عاطفه را در این افراد ازبین مى برد و 
ما متأسفانه تاکنون نتوانستیم براى کنترل وکاهش فقر 

کارى انجام دهیم.
وى همچنیــن از ارائه آمارى در خصــوص فروش این 
کودکان در کشور اظهار بى اطالعى کرد و گفت: فروش 
این کودکان جایى ثبت نمى شود و به همین علت آمارى 
نیز نداریم. البته چون این رفتار مورد تأیید ما نیست پس 
نمى توانیم آنها را ثبت کنیم زیــرا با این کار به نوعى به 
آن مشروعیت مى دهیم و به نوعى معامله انسان به شمار 

مى رود.

با زلزله اخیرى که در کرمانشــاه شــاهد بودیم، ســئواالت و ابهامات زیادى در خصوص زلزله احتمالى در 
شهرهاى بزرگ کشــور و نیز اقدامات ایمنى در هنگام بروز زلزله مطرح شده است. جالل ملکى، سخنگوى 
سازمان آتش نشانى شهردارى تهران در این باره مى گوید:30 یا 40 سال قبل که خانه ها تعداد طبقات اندکى 
داشــت و همچنین خانه ها داراى دیوار هاى قطورى بود، مى توانســتیم بگوییم امن ترین مکان چهارچوب 
درهاست اما خانه ها دیگر همانند سابق استحکام کافى را ندارند بنابراین نمى توان همانند گذشته آموزش ها را

 ادامه داد.
ملکى توصیه کرد: هر خانواده اى بهتر است همیشه یک کیف دستى آماده که شامل مدارك شناسایى حداقلى، 
بطرى آب، کنسرو غذا و چند داروى حیاتى است، داشته باشند. چرا که اگر بر اثر حادثه گرفتار و یا محبوس شدند 

حداقل بتوانند یک روز خود را زنده نگه دارند تا نیروى هاى امدادى براى کمک رسانى اعزام شوند.
ملکى هشدار داد: اطراف ستون هاى اصلى ساختمان ها امن ترین نقطه در برابر ریزش آوار است. هنگام وقوع 
زلزله به صورت درازکش و با پوشاندن سر در کنار این دیوارها و به حالت نشسته با پوشاندن سر در کنار ستون هاى 
اصلى قرار بگیرید. زیر تخت خواب، زیر میز، داخل آسانســور، راه پله و وسط اتاق، محیط مجاور پنجره ها، از 
ناایمن ترین نقاط در هنگام وقوع زلزله است. یخچال، فریزر، لباسشویى مى توانند وزن آوار را منحرف کنند، لذا 

اطراف آنها نیز مى تواند جان پناه خوبى باشد.
وى در رابطــه با افرادى کــه در حین وقوع زلزلــه در خیابان قرار دارند گفت: افراد ســعى کننــد در اطراف 
ساختمان هاى بلند و در حال ســاخت، تیرها و دکل هاى برق، پل ها، درختان پوسیده و قدیمى قرار نگیرند 
همچنین سعى کنند اگر کیف دستى، کتاب و... به همراه دارند به گوشه اى پناه برده و آن شىء را روى سرشان 
نگه دارند. افراد دقت داشته باشند سر و گردن حیاتى ترین عضوها هستند که با برخورد با چیزى جان فرد را به 

خطر مى اندازند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران توصیه کرد: برخالف گذشته که گفته مى  شد در وقوع زلزله به چهارچوب 
در، زیر میز، زیر ماشین و... پناه ببرید امروزه بر این عقیده هســتند که در چنین شرایطى افراد در سایه اجسام 
و یا در کنار اجســام قرار بگیرند. همچنین از ساختمان ها با نماى شیشــه اى فاصله بگیرند، گرچه اکثر این
 ساختمان ها با شیشه هاى سکوریت ساخته شدند و داراى مقاومت باالیى هستند اما بهتر است جانب احتیاط 

را رعایت کنیم.

با توجه به درخواســت و مطالبه بســیارى از 
بیمه شــدگان تحت پوشش ســازمان تأمین 
اجتماعى براى اطالع از میزان سوابق پرداخت 
حق بیمه خود و در راســتاى ارائــه خدمات 
غیرحضورى و اطالع رســانى شفاف، امکان 
نمایش و چاپ ســوابق به تفکیک در سامانه 
اینترنتى مشاهده ســوابق بیمه شدگان مهیا 

شده است.
براساس این گزارش سازمان تأمین اجتماعى، 
بیمه شدگان متقاضى اســتفاده از این خدمت 
که تاکنون از این سرویس ســازمان استفاده 
نکرده اند مى توانند به بخش مشاهده سوابق 
بیمه شدگان در پایگاه اطالع رسانى سازمان به 
نشانى www.tamin.ir مراجعه کرده و با 
استفاده از راهنماى موجود، در سامانه مذکور 
ثبت نام کننــد و پس از ایجاد و فعال شــدن 
حســاب کاربرى، از وضعیت بیمــه پردازى و 

سوابق پرداخت حق بیمه خود آگاه شوند.
همواره یکــى از دغدغه هاى بیمه شــدگان 
آگاهى از مجموع سنوات سوابق پرداخت حق 
بیمه خود بوده اســت که اخیراً این امکان نیز 
به ســامانه اینترنتى مشاهده ســوابق افزوده
شده و از این طریق بیمه شــدگان مى توانند 
پــس از رؤیت ریز ســوابق خــود از مجموع 
ســوابق به تفکیک ســال، ماه و روز نیز بهره 

مند شوند.
براســاس این گــزارش، بیمه شــدگان باید 
آگاه باشند که ممکن اســت برخى از سوابق 
پرداخت حق بیمه مربوط به ســنوات گذشته

(سوابق قدیمى) در ســامانه اینترنتى مشاهده 
ســوابق نمایش داده نشــود که مى توانند با 
مراجعه به شــعبه ذیربط یا آخرین شعبه محل 
بیمه پردازى، نسبت به دریافت، تکمیل و ارائه 
فرم مربوطه به انضمام مدارك و مستندات الزم 

و طرح اعتراض، اقدام کنند. 

یک کارشــناس برنامه ریزى شهرى گفت: 
تلفات جاده اى ایران هــر ده روز معادل یک 
زلزله 7/3ریشترى و مشابه زمین لرزه اخیرى 

است که استان کرمانشاه را لرزاند.
شــهرام جبارى زادگان افزود: بر اســاس 
آخرین آمار اعالم شده، در جریان زمین لرزه 
غرب کشور، 445 نفر کشــته شده و حدود 
9هزار و500نفر آسیب دیده اند و در مجموع 
زلزله 7/3ریشترى اخیر، کمتر از ده هزار کشته 

و مجروح و مصدوم برجاى گذاشته است.
این کارشناس برنامه ریزى شهرى با تأکید بر 
اینکه البته این عدد، رقم بسیار باالیى است، 
افزود: اما اگر این آمار را با تعداد کشــته ها و 
آسیب دیدگان ناشــى از تصادفات رانندگى 
در کشورمان مقایســه کنیم، به عمق فاجعه 
انسانى که در جاده هاى کشور جریان دارد، 

پى خواهیم برد.
وى با اشــاره به اینکه بر اســاس گزارش 
سازمان پزشــکى قانونى، در نیمه نخست 
امســال هشــت هزار و 691 نفر در حوادث 
جاده اى کشور کشته و 179 هزار و 795 نفر 
مجروح و مصدوم شده اند، اظهار داشت: به 
عبارتى، روزانه در کشورمان 46 نفر در سوانح 
جاده اى کشته مى شــوند و 966 نفر آسیب 

مى بینند.
جبارى زادگان تصریح کرد: مجموع کشته ها و 
آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، زیر ده هزار نفر 
است، در صورتى که هر ده روز بیش از ده هزار 
نفر در جاده هاى کشور جان خود را از دست 

مى دهند یا آسیب مى بینند.
این کارشناس مسائل شــهرى در پایان با 
تأکید بر اینکه به نظر مى رسد زمین لرزه اصلى 
در جاده هاى ایران جریان دارد، خاطرنشان 
کرد: اینکه تنها در شش ماه، حدود 9 هزار نفر 
بر اثر تصادفات کشته شده و 180 هزار نفر 
مجروح و مصدوم و معلول مى شوند، بر روى 
این فاجعه انسانى چه نامى به جز «زلزله جاده 

اى» مى توان نهاد؟

این معامله 3 سر باخت است!

وقتى جگرگوشه به فروش گذاشته مى شود

به دنبــال انتشــار اخبارى مبنــى بر فــروش و توزیع 
دســتمال هاى اعتیادآور با قیمت هــزار تومان، برخى 
منابع مطلع با ارائه توضیحاتى خبر توزیع دستمال هاى 

اعتیادآور را تأیید کردند.
به گزارش تســنیم و به گفته یک منبــع آگاه در نیروى 
انتظامى، اولین گزارش از این ماده جدید در سال گذشته 
به پلیس ارائه شد که بر اساس تحقیقات انجام شده گرچه 
مصرف این ماده که جزو «کانابینوئیدهاى سنتزى» است 
شیوع زیادى نداشته ولى گزارش هایى از توزیع و مصرف 

این ماده جدید به دست پلیس رسیده بود.
این ماده که جزو مواد روانگردان محســوب مى شود در 
ابعاد کوچک تر از 0/5سانتیمتر در 0/5سانتیمتر استفاده 
مى شود و جنس آن شــبیه به کاغذ خشک کن یا پارچه  
است. بر اساس اطالعات این منبع آگاه، این ماده جدید 

قدرتى بین صد تا 800 برابر حشیش دارد و مثل حشیش 
داخل سیگار مصرف مى شــود و حالت نشئگى آن، که 
بیشتر شبیه مستى اســت به اندازه اى زیاد است که در 
برخى گزارش ها، از هوش رفتن پس از مصرف این ماده 

نیز گزارش شده است.
این کارشناس با تأکید بر اینکه قیمت هزار تومانى ذکر 
شده براى توزیع این ماده مشکوك به نظر مى رسد اضافه 
کرد: قیمت این ماده جدید بیش از مبالغ ذکر شده است 
ولى اگر قیمت هاى مذکور صحت داشــته باشد، توزیع 
آن با این مبلغ باعث نگرانى مضاعف خواهد شد چراکه 
نشان دهنده آن است که باندهاى خاصى در پشت پرده 
توزیع این ماده قرار دارند که با توزیع آن به قیمت هایى 
نازل قصد معرفى این ماده براى در دست گرفتن بازار را 

دارند که این موضوع بسیار حساسى است.

نمایش سوابق 
بیمه شدگان  به تفکیک 

سال، ماه و روز

تلفات جاده ها 
هر 10 روز معادل 

زلزله 7 ریشترى است

اگر ناگهان خانه لرزید چه باید کرد؟ ماده اى  800 برابر مخرب تر از حشیش

تأیید ورود دستمال هاى اعتیادآور به ایران

«امید» آمد
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همایش پیاده روى خانوادگى 
به مناسبت روز جهانى دیابت

همایش بزرگ پیــاده روى خانوادگى به مناســبت 
روز جهانى دیابت با حضور اصفهانى ها در حاشــیه 

زاینده رود برگزار شد.
این همایش به منظور آگاهى بخشــى و هشدار به 
شهروندان اصفهانى براى آگاهى، مقابله و پیشگیرى 
از بیمارى بسیار شایع و خطرناك دیابت با حضور 600 

اصفهانى برگزار شد.
ورزش هــاى هوازى قند خــون را تنظیــم کرده و 
باعث کاهش چشــمگیر و کنترل دیابت مى شود و  
شــهروندان مى توانند با انجام فعالیت هاى بدنى و 
تمرینى به مدت حداقل 20دقیقه با افزایش ضربان 
قلب مانند پیاده روى، دویدن، دوچرخه سوارى و شنا از 
ورزش هاى هوازى معمول هم استفاده کنند و از بازى 
بسکتبال، فوتبال، یوگا  هم که قند خون را کنترل مى 

کند کمک بگیرند.
نرمش صبحگاهى،توصیه هاى آموزنده بهداشــتى، 
پزشکى پیرامون دیابت توسط کارشناسان و اجراى 
برنامه هاى شــاد و متنوع از برنامه هاى این همایش 

بود.

نصب200کنتور هوشمند
206دستگاه کنتور حجمى هوشمند بر روى چاه هاى 

حریم حوضه زاینده رود اصفهان نصب شد.
سرپرست گروه بهره بردارى و نگهدارى از شبکه هاى 
آبیارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
هدف از اجراى این طرح، مدیریت مصرف، کاهش 

تلفات و صرفه جویى است.
مجید نصر همچنین از اجرایى شدن طرح کدگذارى 
شبکه هاى آبیارى این اســتان براى نخستین بار در 
استان اصفهان خبر داد و افزود: کنتورهاى هوشمند 
همچنین بر روى تمام چاه هاى حریم شهرســتان 

مبارکه رودخانه نصب شده است.
وى پیش بینى کرد درمرحله بعدى، تا پایان امســال 
تمام چاه هاى حریم شهرســتان هاى فالورجان و 
زرین شهر هم مجهز به کنتور حجمى هوشمند شوند.

اعطاى 48میلیارد تسهیالت به 
طرح هاى صنایع تبدیلى

41طرح صنایــع تبدیلى به بانک هــاى عامل براى 
دریافت تسهیالت معرفى شدند.

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امسال تاکنون، این تعداد طرح در قالب 
ســرمایه در گردش و ثابت براى دریافت تسهیالت 

تبدیلى و تکمیلى به بانک هاى عامل معرفى شدند.
منصور قماشــى با بیان اینکه شهرستان اصفهان با 
معرفى ده طرح صنایع تبدیلى در استان پیشتاز است، 
اظهار داشت: این تسهیالت با نرخ سود بانکى 16و12 

درصد در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد.
وى گفت: صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش کشاورزى، 
عالوه بر کاهش ضایعات، با جذب مواد خام کشاورزى 
و انجام فرآورى مى توانند محصوالتى با ارزش افزوده 

بیشتر تولید  کنند.
قماشــى به معرفى 74طرح  ســرمایه در گردش و 
ثابــت ســامانه بهیــن یاب اســتان اصفهــان به 
بانک هــاى عامل بــراى دریافت تســهیالت نیز 
اشــاره کرد و افزود: پیش بینى مى شود 680میلیارد 
ریال تســهیالت بانکى با ســود 18درصد در اختیار 
کارفرمایان متقاضى دریافت تسهیالت این سامانه 

قرار گیرد.
مدیــر صنایع ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان خاطر نشــان کرد:با اجــراى این طرح ها 
زمینه اشــتغال هزار و 400نفر در اســتان اصفهان 

فراهم مى شود.

انتصاب 
فرمانده پایگاه شهید بابایى 

فرمانده نیروى هوایى ارتــش طى حکمى، فرمانده 
جدید پایگاه هشتم شکارى اصفهان را منصوب کرد.

امیر ســرتیپ دوم خلبان محمد جعفر تک به سمت 
فرمانده پایگاه شکارى شهید بابایى اصفهان منصوب 

شد.

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان گفت: شهریور 96 
نسبت به ماه قبل آن 50 درصد رشد مسافر خارجى داشتیم و 
حضور گردشگران خارجى از 35 هزار به 53 هزار مسافر رسید 

و این آمار صرف نظر از پرواز حجاج است.
حسن امجدى اظهار داشت: فرودگاه اصفهان از نظر تعداد 
پروازهاى داخلى پنجمین و از نظر پروازهاى خارجى سومین 
استان کشور است. وى گفت: این آمار نشان دهنده پتانسیل 
اصفهان است که اگر زیرساخت آن هر چه زودتر فراهم شود، 

مى توانیم روند رو به رشد را ادامه دهیم.
امجدى تصریح کرد: چند اتفاق در پروازهاى داخلى انجام 
شده، اول اینکه شرکت هاى جدیدى که قبًال در اصفهان پرواز 

نداشتند وارد کرده ایم، همچنین مسیرهاى جدید برقرار شده 
است. وى در خصوص پروازهاى داخل کشور عنوان کرد: در 
کنار افزایش پروازها سعى داشته ایم در طول روز پراکندگى 
پروازها حفظ شــود، براى مثل پروازها به تهران در ساعات 

مختلف روز امکانپذیر است.
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان خاطرنشان کرد: سال 
گذشته رشد بسیار باالى داشتیم اما امسال هم افول نکرده 
و در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد 
را نشان مى دهد. امجدى همچنین گفت: با قرار گرفتن 400 
هکتار زمین در اختیار فرودگاه اصفهان، مشکالت بزرگ این 

فرودگاه برطرف خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود با بیان اینکه پروژه 
فاضالب چادگان متوقف شده و شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان باید در این خصوص پاسخگو باشد، اظهار 
داشــت: گفته ایم که حتى اگر طلب ســازمان را پرداخت 
نمى کنند، حداقــل پــروژه را ادامه دهند کــه این  گونه 

هزینه هاى انجام شده هدر نرود.
محسن خلیلى گفت: در جلســه اى در استاندارى اصفهان 
صورتجلســه اى تنظیم و مصوب شد، ســازمان عمران 
زاینده رود 1/5 میلیارد تومان که از ســوى معاون بودجه و 
برنامه ریزى اســتاندارى پرداخت مى شود به آبفاى استان 
اصفهان واریز کند تا به عنوان مجرى بخشــى از شــبکه 

فاضالب چادگان را انجام دهد.
وى افزود: سازمان عمران به وظیفه خود عمل کرد و حتى 
بیش از آنچه گفته شــده بود و بیش از یک میلیارد و 500 
میلیون تومان هزینه کرد، اما شرکت آبفا به تعهدش عمل 
نکرد و مجموعاً 760 میلیون تومان از کل مبلغ را واریز کرد و 

بقیه را این سازمان از منابع خودش هزینه کرد.
خلیلى با بیان اینکه پروژه متوقف شــده و شــرکت آب و 
فاضالب باید در این خصوص پاسخگو باشد، تصریح کرد: 
نامه نگارى کرده ایم که حتى اگر طلب سازمان را پرداخت 
نمى کنند حداقل پروژه را ادامه دهند که این گونه هزینه هاى 

انجام شده هدر نرود و کار به سرانجام برسد.

افزایش 1/5 برابرى 
گردشگران خارجى اصفهان

آبفا پاسخگوى توقف 
پروژه فاضالب چادگان باشد

جوان معتادى که با قمه به یک داروخانه حمله کرده بود، 
شناسایى و دستگیر شد.

احمد شکارى، داروساز و مسئول داروخانه شکارى آران 
و بیدگل در توضیح این حادثه اظهارداشت: ساعت یک 
و 30 دقیقه بامداد پنج شــنبه گذشته، جوانى 28 ساله با 
مراجعه به متصدیان داروخانه درخواست قرص ترامادول 
کرده بود که مسئول داروخانه به دلیل عدم وجود نسخه 

پزشک، با درخواست او موافقت نمى کند.

وى ادامه داد: پس از عدم موافقت متصدیان داروخانه، این 
فرد با قمه، متصدیان را تهدید مى کند و پس از دریافت 
قرص ترامادول، با قمه شــروع بــه تخریب تجهیزات 
فیزیکى داروخانه و محصوالت بهداشــتى که معموًال 

روى پیشخوان داروخانه است مى کند.
شکارى افزود: این جوان معتاد اســت و در حال حاضر 
توســط پلیــس آران و بیدگل شناســایى و دســتگیر

شده است.

فرمانــده یــگان حفاظت از محیط  زیســت اســتان 
اصفهــان از آمــوزش کار با اســلحه بــه محیط بانان 
اصفهانى خبر داد و گفت: در هر گروه گشــت، یک نفر 
نیروى مســلح داریم که نیاز مناطــق تحت حفاظت را

 برآورده مى کند.
مرتضى جمشیدیان ادامه داد: نیروهاى یگان حفاظت از 
محیط زیست جزو نیروهاى مسلح محسوب مى شوند، 
با این تفاوت که محیط کار آنها در محیط هاى خاص و 

صعب العبور است و امکان خطا در تیراندازى و به وجود 
آمدن مشکالت بعد ازآ ن بیشتر است که با آموزش هاى 

مداوم درصدد کاهش این مشکالت هستیم.
وى تعداد نیروهاى مسلح حفاظت از محیط زیست استان 
اصفهان را کافى دانست و گفت: کمبودى در نیروهاى 
مسلح نداریم، معموًال در هر گروه گشت ما یک نفر نیروى 
مسلح وجود دارد که نیاز مناطق تحت حفاظت را برآورده 

کرده است.

فراخوان ســومین کنفرانس ملى پژوهش هاى نوین در 
مدیریت و حسابدارى با رویکرد نوآورى هاى تحقیقاتى 

در دانشگاه شیخ بهایى اصفهان منتشر شد.

دبیر علمى حسابدارى این همایش گفت: پژوهشگران 
تا 15 بهمن فرصــت دارند آخرین یافتــه هاى علمى 
خوددر زمینــه مدیریت وحســابدارى را بــه رایانامه

 maaconf96@gmail.com بفرستند.

عباس هاشمى افزود: کیفیت، بهره ورى و تعالى سازمانى، 
رهبرى و رفتار سازمانى،تولید، فرآیند و عملیات،مدیریت 
راهبردى،مدیریت سیســتم ها و فنــاورى اطالعات، 
مدیریت استراتژیک و رقابت،مدیریت منابع انسانى، 
مدیریــت بازرگانى، مدیریت هــاى دولتى، صنعتى، 
مالى، استراتژیک، تحول، ریسک و مدیریت بحران از 

محورهاى اصلى این رویداد علمى ملى است.
آرش شــاهین، دبیر علمى مدیریت این همایش هم 
گفت: برگزارى نشســت هاى علمــى- تخصصى، 
کارگاه هاى آموزشى، میزگردهاى علمى و نمایشگاه 

از برنامه هاى جنبى این همایش است.
وى گفت:همچنین عالقه مندان براى نام نویســى 
و کســب اطالعــات بیشــترتا 17 بهمــن فرصت 
دارند بــه پایــگاه اینترنتى ایــن همایش به نشــانى

 www.maaconf.irمراجعه کنند.
وى افزود:ســومین همایش ملى مدیریت و حسابدارى 

سوم  اسفند امسال  برگزار مى شود.

فراخوان کنفرانس«مدیریت و حسابدارى» 
در دانشگاه شیخ بهایى

فرماندار چادگان گفت: مکان فعلى دفع زباله در چادگان 
و رزوه مناسب نیست.

مهدى اسدپور افزود: الزم اســت طرح تفکیک زباله را 
آســیب شناســى کرد و بهترین طرح کارشناسى شده، 

عملیاتى شود.
اسدپور با بیان اینکه  در این حوزه نباید کارها را بر دوش 
یکدیگر بگذاریم، بر لزوم مکانیابى صحیح و بهداشتى 

براى دفع اصولى زباله تأکید کرد.

حضور یک نیروى مسلح 
در گشت هاى  حفاظت محیط زیست استان

نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان با بیان اینکه برحسب وظیفه ملى، اتاق بازرگانى 
در سهم خود براى حمایت از زلزله زدگان اقدام کرد، گفت: 
فعاالن اقتصادى اصفهان در مناطق زلزله زده غرب مدرسه 

مى سازند.
مصطفى رناسى با اشاره به کمک فعاالن اقتصادى به مردم 
مناطق زلزله زده غرب، اظهار داشت: برحسب وظیفه ملى 
اتاق بازرگانى اصفهان در سهم خود اقدام کرد و کمک هاى 

فعاالن اقتصادى شــامل پتو، چندین دســتگاه کانکس، 
همچنین کمک هــاى نقدى را جمــع آورى و به مناطق 

زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.
وى با بیان اینکه همچنین بخــش جوانان اتاق بازرگانى 
درصدد است که با جمع آورى مبالغى، مدرسه اى در مناطق 
آسیب دیده بسازند، افزود: هدف این افراد این است که به 
صورت خودجوش کمک هاى مردمى را جمع آورى کنند 

و اقدامات الزم را براى رفاه حال زلزله زدگان انجام دهند.

حمله با قمه به داروخانه اى در آران 

اصفهانى ها
 در مناطق زلزله زده مدرسه مى سازند

معاون اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى 
و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: امسال دور 
دوم جشــنواره فجر صنایع دستى برگزار مى شود و 
هنرمندان اصفهانى در این جشــنواره مورد تجلیل 

قرار مى گیرند.
جعفــر جعفرصالحى همچون خالقانــه و نوآورى 

داشته و در بسته بندى مناسب قرار گرفته باشند.
معاون صنایع دستى میراث فرهنگى اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه نام جشــنواره فجر است و مفهوم 
هایى همچون طلوع  و شــروع  را دارد، باید دنبال 

کارهاى خالقانه و رویکرد جدید باشند.
وى بیان داشت: اهداف این جشــنواره به نمایش 
درآوردن آخرین دســتاوردهاى صنایع دســتى و 
هنرهاى سنتى، آشنایى با هنرمندان جوان و کشف 
اســتعدادهاى نو در عرصه صنایع دســتى است.  
جعفرصالحى ادامه داد: مهلت ارسال تصاویر آثار تا 
یکم دى ماه سال جارى است و نمایشگاه نیز از 29 

دى تا 6 بهمن در تهران برگزار مى شود.

 حضور هنرمندان اصفهانى 
در جشنواره فجر
 صنایع دستى

مکان فعلى دفع زباله در چادگان مناسب نیست

افزایش 10 درصدى نرخ مرغ
نایب رئیس اول اتحادیه فروشندگان گوشت سفید 
اصفهان با تأکید بر اینکه نرخ مرغ طى دو هفته اخیر 
10 درصد افزایش داشته است، گفت: در حال حاضر 
هر کیلو مرغ در بازار اصفهان هفت هزار و 700 تومان 

فروخته مى شود.
محمدعلى فروغى ابرى اظهار داشت: در حال حاضر  
هر کیلو مرغ در بازار اصفهان هفت هزار و 700تومان 
فروخته مى شود و قیمت این کاال با وجود افزایش نرخ 

نهاده ها و جوجه واقعى است.
وى با اشاره به اینکه قیمت مرغ در اصفهان طى دو 
هفته اخیر 10 درصد افزایش داشته است، افزود: در 
حال حاضر قیمت مرغ درب کشتارگاه هاى اصفهان 

به هفت هزار و 370 تومان رسیده است.
نایب رئیس اول اتحادیه فروشندگان گوشت سفید 
اصفهان یادآور شد: طى دو هفته گذشته، قیمت مرغ 

گرم کیلویى 600 تا 700 تومان گران تر شده است.
وى با اشاره به گرانى نرخ نهاده هاى دامى، تصریح 
کرد: مرغداران از گرانى نهاده ها گالیه دارند زیرا با 
این افزایش قیمت، تولید مرغ بــراى مرغدار توجیه 

اقتصادى ندارد.
فروغى ابرى اضافه کرد: به این دلیل مرغ مازاد براى 
منجمد کردن وجود نــدارد و همین موضوع یکى از 

دالیل براى گرانى است.
وى با تأکید بر اینکه تولید مــرغ باید افزایش و نرخ 
نهاده ها کاهش پیدا کند، گفت: مرغــداران نیاز به 
حمایت دولت دارند تا کنترل قیمت نهاده هاى دامى 
را در دســت گیرد، اما تا زمانى که مرغداران حمایت 

نشوند همین مباحث مطرح است.
 نایب رئیس اول اتحادیه فروشندگان گوشت سفید 
اصفهان ادامه داد: در حال حاضر نهاده ها دست دولت 
نیست بلکه واسطه ها و دالالن بازار توزیع نهاده ها را 
با قدرت در دست گرفته اند و عامل مهم براى گرانى 

قیمت نهاده ها شده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: در شهرهاى جدید استان 
اصفهان تنها در مسکن مهر فوالدشهر درحدود هزار و 500 
واحد باقیمانده که داراى متقاضى بوده و در تعهدات ماست 
که هنوز تحویل نشده و تا پایان ســال تحویل متقاضیان 

خواهد شد.
حبیب ا...طاهرخانى اظهار داشت: ما در مجموعه شهرهاى 
جدید سه شهر بهارستان، مجلسى و فوالدشهر را در استان 
اصفهان داریم که خوشبختانه مسکن مهر در این سه شهر به 
پایان رسیده است. وى افزود: پروژه مسکن مهر در بهارستان 
100 درصد به اتمام رســیده و تنها مسئله پیمانکارى باقى 
مانده است که از طریق مراجع قضائى پیگیر حل آن هستیم 
و درمسکن مهر مجلســى نیز تمام پروژه هایى که داراى 
متقاضى بوده تحویل متقاضیان شده و پروژه خاصى نداریم 
و تنها درمسکن مهر فوالدشهر حدود هزار و 500 واحد باقى 

مانده است.
طاهرخانى خاطرنشــان کرد: با توجه بــه اینکه همچنان 

در بخش هــاى خدمات روبنایى و زیربنایى مســکن مهر 
فوالدشهر اشکاالتى وجود دارد، مقرر شد استاندار اصفهان 
به صورت خاص هماهنگى الزم را انجام دهند تا شــاهد 
حضور پررنگ تر دستگاه هاى خدمات رسان در مسکن مهر 
فوالدشهرباشیم. وى اذعان کرد: در استان اصفهان عمًال 

مسکن مهر در سال آینده نخواهیم داشت.
معاون وزیر راه و شهرســازى یادآور شــد: در سال گذشته 
دولت تدبیر و امید ورود جدى بــه این حوزه پیدا کرد و هزار 
میلیارد تومان اسناد خزانه در اختیار گذاشت که از این مقدار 
800 میلیارد تومان براى وزارت نیــرو و 200 میلیارد براى 
مجموعه شهرهاى جدید در نظر گرفته شد . طاهرخانى تأکید 
کرد: امروز مسئله اى که در فوالدشهر با آن مواجه هستیم 
کمبود فضاى آموزشى است چرا که طبق گزارشات، از سال 
گذشته نسبت به امسال شــاهد افزایش درحدود چهارهزار 
دانش آموز بوده ایم که این مسئله سرانه آموزشى باالیى را 

مى طلبد.

وى افزود: البته تاکنون تعدادى مدرســه در مســکن مهر 
فوالدشهر احداث شده و در دهه فجر سال جارى نیز دو واحد 
جدید آموزشى تکمیل و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد، 
اما با حجم نیازها فاصله طوالنى دارد و بر همین اساس تمرکز 

خواهیم کرد تا اهداف مد نظر به سرانجام برسد.
■■■

معاون وزیر راه و شهرســازى همچنین با اشــاره به روند 
مترو اصفهان-فوالدشهر-زرین شهر گفت: در بحث مترو  
اصفهان-فوالدشهر-زرین شهر مسئله اى که وجود دارد 
مبحث مسیر انتخابى است، هرچند امروز فعالیت عمرانى 
در بخش نزدیک به فوالدشــهر به سمت اصفهان در حال 
انجام است اما در بخش اتصال و مسیر از اصفهان به سمت 
فوالدشهر معارضان جدى وجود دارد.وى تصریح کرد: با توجه 
به اهمیت موضوع، مجدداً قرار شد مسیر مترو مورد بررسى 
مجدد قرارگیرد و بر همین اساس کار جامعى در این حوزه در 

حال انجام است.

سنگ بناى مســجدالرضا(ع) در وزوان را را مرحوم 
«حسنعلى پژوهنده» در دهه40 در جنب قهوه خانه 
متعلق به خــود پایه گذارى کــرد.آن بناى قدیمى 
هرچند محدود،خدمات شایانى را در طول چند دهه 
گذشته به مسافران بین راهى ودیگران ارائه داده واز 

طرفى نقش بســزایى را در معرفى شهر وزوان ایفا
 کرده است.

 شکى نیست که این مســجد به عنوان یک امکان 
وپتانســیل وبا قرار گرفتن در جنب جاده مواصالتى 
شمال به جنوب کشور، قابلیت هاى زیادى را براى 
شهر وزوان داراست.اولین قابلیت آن، معرفى هرچه 
بهتر شهر وزوان به شــرط بهره گیرى هاى مناسب 
از این مکان اســت. قطعًا با برنامه ریزى مى توان 
از این مکان، مجموعه اى مذهبى،رفاهى،تفریحى 
وگردشــگرى با توجه به وجود قنات تاریخى وزوان  
وسایر اماکن موجود به وجود آورد. خوشبختانه طى 
سال هاى اخیر به همت هیئت امناى مجسد وکمک 
خیرین ومــردم،گام هاى خوبى براى توســعه آن 
برداشته شده است واین اقدامات هرچند خوب ومؤثر 

بوده، ولى همچنان ناکافى است. 

پرونده مسکن مهر
به سال آینده نمى رسد

ضرورت توسعه مسجدالرضا (ع) وزوان
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خطر سنجى
 بیمارى ها در روستاها

بهورزان مرکز بهداشــت شــماره2 اصفهان، طرح 
خطرســنجى پیشــگیرى از ســکته هاى قلبى و 
مغزى را در روســتا هاى حیدرآباد و کبجوان تحت 
پوشش مرکز خدمات جامع ســالمت اشکاوند اجرا 

کردند.
در این اقدام آزمایش قند ناشتا، چربى و کلسترول از 
تعداد 220 نفر از افراد باالى30سال توسط بهورزان 
گرفته شده و ســپس فرم هاى مربوطه تکمیل و در 

سامانه سیب وارد شد.
همچنین کالس هاى آموزشــى با موضوع دیابت 
و عوارض آن براى گروه هاى هدف میانســاالن و 
سالمندان طى سه روز در آبان ماه به صورت جداگانه 

بر گزار شد.

اصالح هندسى 
سه راهى «کمیتک»چادگان

بخشــدار مرکزى چادگان گفــت: عملیات اصالح 
هندسى سه راهى «کمیتک» در چادگان به زودى 

آغاز مى شود.
امیر جعفــرى راوندى با بیــان اینکه بــراى رفع 
مشــکالت راه هاى روســتایى و برون شــهرى 
نیازمند مشــارکت همه جانبه  دســتگاه ها و مردم 
هســتیم، افزود: این اقدام در رفع نقــاط حادثه خیز 
جاده اى شهرستان انجام مى شــود و پیش از این 
نیز ســه راهى على آباد این شهرستان ایمن سازى 

شده است.

فردا؛ برگزارى یادمان
 شهداى مدافع حرم 

همزمان با شــهادت امام حســن عســکرى(ع) و 
گرامیداشت هفته بسیج، یادمان شهداى مدافع حرم 

در اصفهان برگزار مى شود.
همزمــان با شــهادت امام حســن عســکرى(ع) 
یادمان شهداى مدافع حرم و شهید حجت االسالم 
والمسلمین سید نبى حسینى و شهید  محسن حججى 
دوشنبه 6 آذر(فردا) در حسینیه بنى فاطمه اصفهان 

برگزار مى شود.
این یادمان با ســخنرانى آیت ا...صدیقى و با حضور 
گسترده مردم و مســئوالن همزمان با شهادت امام 
حسن عسکرى (ع) و گرامیداشت هفته بسیج برگزار 

خواهد شد.

امروز؛ هوا ابرى 
همراه با وزش باد

اداره کل هواشناسى استان اصفهان پیش بینى کرد 
که دماى هوا در روزهاى آینده سردتر شود. همچنین

هواى اصفهان براى امروز یک شنبه، کمى ابرى و 
غبار صبحگاهى در بعداز ظهر افزایش ابر و وزش باد 

پیش بینى مى شود.

استفاده روزانه 20 هزار نفر
 از متروى اصفهان

مدیر عامل شــرکت متــروى منطقــه اصفهان با 
ابراز خرســندى از کاهش ســرفاصله زمانى عبور

 رام هاى قطار شهرى اصفهان، اعالم کرد: در حال 
حاضر روزانه 20 هزار نفر از شــهروندان اصفهانى 
با قطار شهرى جابه جا مى شــوند که امیدواریم با 
برنامــه ریــزى هــا و کاهــش ســرفاصله، 
شهروندان بیشــترى از این وســیله نقلیه عمومى

 استفاده کنند.
علیرضا فاتحى اظهار داشت: از اول آذرماه سرفاصله 
حرکت رام هــاى قطار شــهرى از 20 دقیقه به 15 

دقیقه کاهش پیدا کرد.
وى در خصــوص زمــان افتتاح کامــل خط یک 
قطار شــهرى اصفهان نیز ابراز داشــت: با توجه به
 سیاســت هــاى شــورا و شــهردارى اصفهان، 
تا پایان امســال خط یک قطار شــهرى اصفهان 
بــه طــور کامــل در اختیــار شــهروندان قــرار 

خواهد گرفت. 

خبر

معاون پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان گفت: حدود 40 درصد طالق ها مربوط به 
زوج هایى است که کمتر از پنج سال از زندگى مشترکشان 
مى گذرد و با اجرایى شدن طرح پنج ساله مقابله با طالق، 

شاهد کاهش 25 درصدى طالق در استان هستیم.
مجتبى ناجــى با بیــان اینکه طبــق آمــار9/3 درصد

 طالق هاى ثبت شده اســتان مربوط به سال اول زندگى 
و یا دوران عقد اســت، افــزود: براى کاهش ایــن آمار، 
آموزش هاى پیش از ازدواج بــراى انتخاب آگاهانه افراد، 
تدوین و پیش بینى شــده اســت. وى درباره آمارطالق 
توافقى در سال گذشته گفت: ســال 95 از چهارهزار و 75 

زوجى که متقاضى طالق توافقى بودند و به مراکز مشاوره 
ارجاع داده شدند، درحدود هزار زوج از ادامه روند دادخواست 
شان منصرف شــدند و با انجام مشــاوره بین آنها سازش 
ایجاد شد و در واقع  25 درصد زوجین از ادامه روند طالق 

منصرف شدند.
معاون پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى اداره کل بهزیستى 
اســتان اصفهان درباره تعداد مراکز مشــاوره فعال اظهار 
داشــت: اکنون 30 مرکز در حال ارائه این خدمات هستند 
و همه مراکز مشــاوره آمادگى پذیرش افــرادى را دارند 
که داوطلب خدمات مشــاوره براى پیشــگیرى از طالق

 هستند.

استان اصفهان با تولید ساالنه 125هزار ُتن فرآورده هاى 
نسوز، نیمى از نیاز کشور را تأمین مى کند.

مدیرعامل شرکت فرآورده هاى نسوز اصفهان، اصفهان 
را قطب نخست تولید فرآورده هاى نسوز در کشور دانست 
و گفت: توجــه به کیفیت و بومى ســازى فرآورده هاى 
نسوز در هفت کارخانه تولیدى استان،عالوه بر افزایش 
20درصدى تولید و کاهش50 درصدى توقفات کوره ها، 
صرفه جویى کالنــى را در هزینه هاى بخش صنعت به 

ویژه فوالد و سیمان داشته است.
سعید لقمانى افزود: بیش از 300نوع فرآورده نسوز شامل 
آجر شاموتى، آلومینى،کربن منیزیتى و منیزیت کرومیتى 

در اصفهان تولید مى شود.وى گفت: متخصصان شرکت 
فرآورده هاى نسوز اصفهان توانســته اند با دستیابى به 
دانش فنى ســاخت ســقف یکپارچه کوره هاى قوس 
الکتریکى که پیش از این در انحصار کشورهاى آلمان و 

اتریش بود، کمک بزرگى به صنعت کشور کنند.
مدیرعامل شرکت فرآورده هاى نسوز اصفهان با اشاره 
به اینکه با دســتیابى به این فناورى، از خروج ساالنه دو 
میلیون و 500هزار دالر ارز از کشور جلوگیرى شده است، 
گفت: ســقف هاى خارجى 250درجه ذوب را نگهدارى 
مى کرد اما نمونه داخلى تولید شده در این شرکت توانسته 

500 درجه ذوب را رکورد بزند. 

تأمین نیمى از فرآورده هاى 
نسوز کشور در نصف جهان

کاهش 25 درصدى طالق 
در استان 

خطر بروز آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان با آغاز ســرما و 
مهاجرت پرندگان بیخ گــوش اصفهان که 50 درصد از 
مراکز پرورش طیور آن ســاختار کامًال بهداشتى ندارد، 

احساس مى شود.
مسئوالن امر نظر بر این دارند که مهمترین عامل بروز 
آنفلوآنزاى فوق حادپرندگان پس از پرندگان مهاجر، عدم 
رعایت بهداشت کامل از سوى مرغدارى ها و همچنین 
خودروهاى حمل طیور زنده بین استانى است و در مرتبه 
ســوم  پرورش مرغ هاى بومى در منازل است که خطر 
و هشــدار آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان را همیشه براى 

اصفهان دارد.
مدیــر کل دامپزشــکى اســتان اصفهــان بیــان 
داشــت: یکــى از راه هــاى انتقــال عامــل بیمارى 
آنفلوآنــزاى فــوق حــاد پرنــدگان از مناطــق 
آلوده بــه پــاك، خودروهــاى حمــل طیــور زنده،
 نهاده ها، تجهیزات و...است، که در صورت کنترل این 

رفت و آمدها مى توان از گسترش آلودگى پیشگیرى کرد 
که در این مسیر نیروى انتظامى بسیار یارى دهنده است.

شهرام موحدى  ادامه داد: تشکل هاى بخش خصوصى از 
مهمترین مجموعه هایى است که در پیشگیرى از بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان بسیار کارآمد عمل مى کند 
و عدم توجه به ظرفیت هاى این تشکل ها مى تواند سبب 

افزایش هزینه ها شود.
وى با بیان اینکه بین 40 تا 50 درصد مراکز پرورش طیور 
در اصفهان ساختار کامًال بهداشــتى و رضایت بخشى 
ندارند، اظهار داشت: این مراکز حداقل شرایط بهداشتى را 
دارند و مجوز دار هستند و شرایط آنها در حدى نیست که 
پلمب شوند، بلکه باید آموزش بیشترى در حوزه بهداشت 
و همچنین تسهیالتى از طریق وام بانکى براى باالبردن 

سطح بهداشت به آنها اختصاص یابد.
مدیــر کل دامپزشــکى اســتان اصفهــان بــا بیان 
اینکــه شناســایى کانون هاى آلــوده بــه آنفلوآنزاى

 فوق حاد پرندگان در اولویت برنامه هاى ماست، اضافه 
کرد: یکــى از کانون هاى آلوده مرغ هاى بومى اســت 
که سال گذشــته وجود طیور بومى بیمار سبب شیوع و 
گسترش این بیمارى شد و مجبور به معدوم سازى تعداد 

گسترده اى از این پرندگان شدیم.
موحدى با اشــاره به اینکه در حال حاضــر برنامه هاى 
پیشگیرى و قرنطینه اى در سطح استان اصفهان به اجرا 
درآمده است، گفت: هم اکنون به تمام مرغدارى ها اعالم 

کردند مسائل بهداشتى را بیش از پیش جدى بگیرند.
با وجوداینکه در حال حاضر هیــچ موردى از آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در اصفهان مشــاهده نشده است، اما 
از مدت ها پیش مسئله پیشــگیرى از این بیمارى آغاز 
شده اســت چراکه اصفهان به دلیل موقعیت ترانزیتى 
و گذر خودروهاى حمل طیور زنــده از آن همواره بیش 
از ســایر اســتان ها در معرض خطر بیمارى آنفلوآنزاى 

فوق حادپرندگان است.

استاندار اصفهان خواستار تسریع در اجراى پروژه هاى 
قطار شهرى شاهین شهر، بهارســتان و شهر مجلسى 
به اصفهان شــد و گفــت: اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصى بــراى راه اندازى و بهره بــردارى از متروى 

بهارستان-اصفهان ضرورى  است.
محســن مهرعلیزاده اظهارداشت: اســتفاده از بخش 
خصوصى بــراى راه اندازى و بهره بــردارى از این خط 

ضرورى  است.
وى افزود: حضور بخش خصوصى در پروژه هاى عمرانى 
عالوه بر تســریع در روند اجراى پروژه، هزینه ها مالى 

کمترى را براى دولت خواهد داشت.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه با راه انــدازى متروى 
بهارستان سفرهاى بین شهرى کمتر خواهد شد، اظهار 
داشت: کاهش ترافیک و آلودگى هوا از جمله مهمترین 

مزیت هاى این پروژه براى اصفهان خواهد بود.
مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: مدیریت استان حمایت خود 
را براى واگذارى ایستگاه ها به بخش خصوصى به منظور 

کمک به این پروژه اساسى اعالم مى دارد.
وى در ادامه به پروژه متروى اصفهان- شاهین شهر نیز 
اشاره کرد و افزود: این خط آماده اجراست و شاهین شهر 
قابلیت استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصى را در این 

خصوص دارد.
اســتاندار اصفهان به ارتبــاط کارى و ســفرهاى بین 
شهرى زیاد اصفهان و شاهین شــهر اشاره کرد و تآکید 
کرد: تســریع در اجراى این طرح نیز بــراى اصفهان و

 شاهین شهر ضرورى است.
مهرعلیــزاده متــروى شــهر مجلســى را نیــز از
 اولویت ها برشــمرد و ابراز داشــت: باید برنامه اجرایى
 پروژه هاى قطار شــهرى بهارستان، شــاهین شهر و 
مجلســى به اصفهان تهیه شــود تا بتوانیم زمانبندى 
مطلوب ترى در جهت تســریع تا اجراى پروژه داشــته

 باشیم.

اولین سمپوزیوم تطبیقى تربیت معلم به مدت دو روز(دیروز 
و امروز) با حضور سخنرانانى از کشورهاى مختلِف دو قاره 
اروپا و آفریقا (اسپانیا، آفریقاى جنوبى، ایرلند، لیتوانى) در 

دانشگاه فرهنگیان اصفهان برگزار مى شود.
در این سمپوزیوم که به منظور آشنایى با مسائل و سیستم 
تربیت معلم در سایر کشورها، در حوزه هاى مختلف برنامه 
ریزى درسى، پژوهش، کارورزى، یادگیرى الکترونیک و 
سایر موارد مهم تشکیل شده، دانشگاه فرهنگیان تالش 
کرده است تا در راســتاى این هدف، با تبدیل رویدادهاى 

واقع شده در سایر نهادهاى کشور، با تأکید بر موضوعیت 
تربیت معلم از فرصت و ظرفیت این گردهمایى اســتفاده 
کند.بر اساس این گزارش، مخاطبان اصلى این همایش 
مدیران استانى، سرپرستان و رؤساى پردیس ها و مراکز 
و نیز اساتید هیئت علمى دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور 
هستند؛ همچنین شــخصیت هاى برجسته تربیت معلم 
کشور به همراه سایر سیاســتگذاران داخلى این عرصه و 
مهمانانى از اساتید صاحب نظر و صاحب اثر جهانى در این 

سمپوزیوم شرکت کرده اند.

پرداخت حقوق تعداد زیادى از کارگــران کارخانه پلى 
اکریل پس از ماه ها از سر گرفته شد و بخشى از حقوق

ماه هاى مهر و آبان آنها در ســال جارى از محل کمک 
دولت پرداخت شد.

بیشتر این کارگران در شش ماه نخست امسال به بیمه 
بیکارى معرفى شــده بودند و از مهر امســال با اعالم 

فراخوان به محل کار خود بازگشتند.
مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران گفت: در روزهاى 
اخیر بخشــى از حقوق ماه هاى مهر و آبان کارگران و 
کارکنان این کارخانه از ده تــا 17 میلیون ریال پرداخت 

شد.
محسن رجایى افزود: این پرداخت ها از محل کمک 200 
میلیارد ریالى دولت که آبان امسال به شکل تنخواه به این 

کارخانه پرداخت شد، صورت گرفت.
وى با بیان اینکه مقرر شده اســت از 200 میلیارد ریال 
کمک دولت، 50 میلیارد ریال تا دى امسال براى پرداخت 

حقوق کارگــران و کارکنان و 150 میلیــارد ریال براى 
تأمین مواد اولیه و راه اندازى خطوط تولید در نظر گرفته 
شود، اظهارداشــت: همچنین حق بیمه و هزینه غذاى 

کارگران از محل 50 میلیارد ریال تأمین مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: درصد کمى از حقــوق تعدادى 
از کارگران و کارکنان پلى اکریل کــه به بیمه بیکارى 
معرفى نشــده بودند در ماه هاى گذشــته پرداخت شد 
اما ما طبق قولى که به همــه کارگران دادیم، با دریافت 
200 میلیارد ریال کمک دولت، حقوق مهر و آبان آنها را 

پرداخت کردیم.
رجایى با تأکید بر اینکه همت  شرکت پلى اکریل بر راه 
اندازى خطوط تولید اکریلیک و پلى استر است، تصریح 
کرد: اقدام هاى الزم براى تأمین مــواد اولیه اکریلیک 
انجام شده است و امیدواریم با مساعدت هیئت حمایت 
از صنایع وزارت صنعت، معــدن و تجارت، هرچه زودتر 

مواد اولیه به این کارخانه برسد. 

خطر بروز آنفلوآنزاى
 فوق حاد پرندگان بیخ گوش اصفهان

استاندار اصفهان خواستار شد؛

ضرورت اجراى متروى شاهین شهر، بهارستان و مجلسى به اصفهان
پرداخت حقوق کارگران پلى اکریل
 پس از ماه ها از سر گرفته شد

پزشک متخصص ارتوپدى بیمارستان خاتم االنبیا(ص) 
شهرستان نطنز گفت: براى اولین بار جراحى موفق پیوند 
دو انگشت مصدوم کارگرى در نطنز با موفقیت انجام شد.

حسن کمالى اظهارداشــت: طى روزهاى گذشته بر اثر 
حادثه، انگشتان دســت یک  جوان 25 ساله در دستگاه 
پنبه زنى گیر کرده و دو انگشت این فرد از ناحیه استخوان 
رگ تاندون به صورت کامل چرخ شده بود. وى افزود: 
مصدوم ســریعاً به بیمارســتان خاتم االنبیا(ص) نطنز 
منتقل و در ابتدا توســط خانــواده از ناحیه صدمه دیده 
عکس گرفته و از طریق تلگرام براى پزشکان متخصص 
بیمارستان هاى تهران ارسال شد تا مقدمات انتقالش به 

تهران فراهم شود.
این پزشک متخصص گفت: با اتفاق نظر همه پزشکان 
متخصص، پس از دیدن عکــس مذکور، تصمیم قطع 
انگشتان دست بود.کمالى در ادامه تصریح کرد: با تشکیل 
کمیسیونى، مسئولیت عمل را بر عهده گرفته و اعالم 
کردیم نهایت تالش  را براى پیوند به کار خواهیم بست و 

مصدوم به اتاق عمل منتقل و طى سه نوبت عمل جراحى 
پیوند تاندون، عصب رباط ها، شریان و تمام استخوان ها 

نیز جراحى شد.
وى گفت: این عمل براى اولین بار در این بیمارســتان 
انجام شد و موفقیت آمیز بود  و فعًال پیوند به خوبى جواب 
داده و این بیمار مى تواند در آینده حتى با این انگشــتان 

کار کند.

جراحى موفق پیوند انگشتان دست در نطنز

سارقان ساختمان هاى نیمه کاره به دام افتادند

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى یک باند چهار نفره ســارقان ساختمان هاى 
نیمه کاره در اصفهان و کشف دو میلیارد و 700 میلیون 

ریال اموال مسروقه از آنها خبر داد.
سرهنگ ستارخسروى اعالم کرد: در پى وقوع چند 
مورد ســرقت از ســاختمان هاى نیمه کار در شهر 
اصفهان، بررســى موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأمــوران اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى 

قرار گرفت.
وى افــزود: مأموران پــس از انجــام تحقیق ها و

 اقدام هاى تخصصى، موفق شــدند ســرکرده این 
باند را شناســایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى 

دستگیر کنند.
ســرهنگ خســروى ادامه داد: فرد دســتگیر شده 

هنگامى که با مستندات پلیس رو به رو شد، به سرقت 
دو میلیارد و 700 میلیون ریال اموال از ساختمان هاى 
نیمه کاره شــهروندان اصفهانى با همدستى سه فرد 

دیگر خبر داد.
وى با اشاره به دستگیرى سه سارق دیگر و تحویل 
همه متهمــان به مراجع قضائى تأکیــد کرد: پلیس 
آگاهى اصفهان در هفت ماه نخســت امسال 19باند 
ســارقان اماکن خصوصى را شناســایى و دستگیر 

کرده است.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از شهروندان 
خواســت در ســاختمان هاى نیمه کاره از نگهبان 
مطمئن و قابل اطمینان استفاده کرده و از رها کردن 
اموال با ارزش در ساختمان هاى نیمه کاره و در حال 

احداث فاقد نگهبان خوددارى کنند. 

برگزارى سمپوزیوم تطبیقى تربیت معلم در اصفهان  
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس 

ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5460مورخه 1396/5/31 آقاى اســماعیل معینى نجف آباد ى به شناسنامه شماره 1777 
کدملى 1091252701صادره نجف آباد فرزند حسن درپنج دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
158/31 مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شــماره 443/1 به مساحت 74/63 مترمربع وقسمت 
واقع شده برروى پالك شماره 447/2به مساحت 83/68 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
2- رأى شــماره 5990مورخه 1396/6/19 خانم خدیجه غالمى  به شناســنامه شــماره 31864 کدملى 
1090316763صادره نجف آباد فرزند محمد دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/31 
مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شــماره 443/1 به مساحت 74/63 مترمربع وقسمت واقع شده 
برروى پالك شماره 447/2به مساحت 83/68 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 6144 مورخه 1396/6/23 خانم ســهیال مرتضوى به شناسنامه شــماره 2628 کدملى 
1090359251 صادره نجف آباد فرزند سید محسن دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 6138 مورخه 1396/6/23 خانم بهجت موحدى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 864  
کدملى 1090866712 صادره نجف آباد فرزند عباس دردو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شــماره 6142 مورخه 1396/6/23 خانم نسرین مرتضوى به شناســنامه شماره 30773 کدملى 
1090305801 صادره نجف آباد فرزند سید محسن دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 6144 مورخه 1396/6/23 خانم زهرااسادات مرتضوى  به شناسنامه شماره 6565 کدملى 
1092293582 صادره نجف آباد فرزند سید محسن دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 6140 مورخه 1396/6/23 خانم سودابه مرتضوى  به شناســنامه شماره 1130252205 
کدملى 1130252205 صادره خمینى شهر فرزند سید محسن دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 5757مورخه 1396/6/12 آقاى محمد آذرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1900 کدملى 
1091254941صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/52 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 402 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
9- رأى شماره 5759مورخه 1396/6/12 خانم ســمیه پیرمرادیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 451 
کدملى 1091619050صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 158/52 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 5745 مورخه 1396/6/12 آقاى حسن انتشــارى نجف آبادى وشرکا به شناسنامه شماره 
118 کدملى 1090996063 صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 240مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 414 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 5755 مورخه 1396/6/12 خانم شهین منتظرى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 25645 
کدملى 1090254377 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
240مترمربع قسمتى ازپالك شماره 414 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 5516 مورخه 1396/6/2 خانم ملیحه میرزاخانى به شناســنامه شــماره 625 کدملى 
1091218544صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 
61/60 مترمربع پالك 1382/8 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى مع 

الواسطه طى قولنامه عادى مى باشد 
13- رأى شــماره 5515 مورخه 1396/6/2 آقاى حســین جاللى پور به شناسنامه شــماره 392 کدملى 
1091154201صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 
61/60 مترمربع پالك 1382/8 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى مع 

الواسطه طى قولنامه عادى مى باشد 
14- رأى شماره 5761 مورخه 1396/6/12 آقاى غالمعلى طاهرى انالوجه به شناسنامه شماره 35 کدملى 
5759732064صادره چادگان فرزند رحیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/66 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
15- رأى شماره 6065 مورخه 1396/6/21 آقاى محمد تقى شکراللهى به شناسنامه شماره 3248 کدملى 
4621231871صادره شــهرکرد فرزند ابوالقاسم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 196/22 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
16- رأى شــماره 6280مورخه 1396/6/26 آقاى محمود معینى نجف آبادى به شناســنامه شماره 877 
کدملى 1091101991 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 200/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 379 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 5858 مورخــه 1396/6/14 خانم فاطمه ابراهیمى به شناســنامه شــماره 48 کدملى 
2411339682 صادره آباده فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
18- رأى شــماره 5614 مورخــه 1396/6/7 خانــم اکــرم پنــدارى به شناســنامه شــماره 7 کدملى 
2143293658صادره آمل فرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149/40 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهربخش 12 ثبــت اصفهان انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
19- رأى شماره 6212 مورخه 1396/6/23 آقاى محسن محمدى ارانى به شناسنامه شماره 3959 کدملى 
0490416063 صادره شهررى فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 164 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از702 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
20- رأى شماره 6045 مورخه 1396/6/20 خانم عفت عطوفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 551 کدملى 
1091491917 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/35 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 774/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 6046 مورخه 1396/6/20 آقاى ســید محمد جعفرآیتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080055339 کدملى 1080055339 صادره نجف آباد فرزند سید مرتضى درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 129/35 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 774/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 6078مورخــه 1396/6/21 آقــاى عباس ایزدى به شناســنامه شــماره 462 کدملى 
1091467145صادره نجف آباد فرزند محمد حســن درشــانزده ویک دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
23- رأى شماره 6000مورخه 1396/6/19 خانم عفت ابراهیم نجف آبادى  به شناسنامه شماره 233 کدملى  
1091026912صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  درشانزده ویک دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
24- رأى شــماره 6074مورخه 1396/6/21 خانم اســماء حبیب اللهى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
590 کدملى 1091629447صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درسه وهشت دوازدهم حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 325 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
25- رأى شماره 6019مورخه 1396/6/19 خانم سمیراشاه پورى ارانى  به شناسنامه شماره 11287 کدملى 
1092197478صادره نجف آباد فرزند احمد  درسه وهشت دوازدهم  حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
26- رأى شــماره 6071مورخه 1396/6/21 خانم مینامروى  به شناسنامه شماره 1080177027 کدملى 
1080177027صادره نجف آباد فرزند سعید درسه وهشت دوازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
27- رأى شــماره 6039 مورخه 1396/6/20 آقاى احسان موســى عرب نجف آبادى به شناسنامه شماره 
34 کدملى 1091290458 صادره نجف آباد فرزند مصطفى دردو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 314/79 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 670 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
28- رأى شــماره 6040 مورخه 1396/6/20 خانم الهه  موســى عرب نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1361کدملى 1091180520 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 314/79 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 670 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شــماره 6041 مورخــه 1396/6/20 خانــم بتول والى نژاد  به شناســنامه شــماره 12 کدملى 
4899301138 صادره ساوجبالغ  فرزند على اصغر  دریک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
314/79 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 670 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شــماره 5741 مورخــه 1396/6/12 خانم زهره محمدى به شناســنامه شــماره 616 کدملى 
1091060371صادره نجف آباد فرزند قنبردرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 379 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
31- رأى شــماره 5736 مورخه 1396/6/12 خانم نصرت لطفى گله دار به شناسنامه شماره 253 کدملى 
1091107424 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 225 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شــماره 5786 مورخه 1396/6/13 خانم مرضیه اکرامیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080093559 کدملى 1080093559صادره نجف آباد فرزند منصور دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 170/2 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از 39 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
33- رأى شــماره 5787 مورخه 1396/6/13 آقاى على باب الخانى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 
846 کدملى 1091401101صادره نجف آباد فرزند عباس درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 170/2 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از 39 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 6063 مورخــه 1396/6/21 خانم بتــول دیانتى به شناســنامه شــماره 684 کدملى 
1288825897 صادره اصفهان فرزند یحیى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/04 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
35- رأى شماره 6061 مورخه 1396/6/21 آقاى على  دیانتى به شناسنامه شماره 11 کدملى 1229858628 
صادره خوانســار فرزند رجبعلى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 304/04 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
36- رأى شــماره 5737 مورخــه 1396/6/12 خانم فاطمه حجتى به شناســنامه شــماره 611 کدملى 
1091461473 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/62 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 123 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
37- رأى شــماره 5814مورخــه 1396/6/13 آقاى فتح اله حمیدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1511کدملى 1090981041صادره نجف آباد فرزند حیدر درششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
150/14مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 623 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 5879 مورخه 1396/6/15 آقاى سید جمشید صالحى موگوئى به شناسنامه شماره 7126 
کدملى 1128881624 صادره فریدونشهر فرزند سیددرویش درششدانگ یک باب خانه به مساحت 295/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان -  انتقال ملک از مالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
39- رأى اصالحى شماره 5701مورخه 96/6/11 پیرو راى شــماره 9027 مورخه 95/7/25 آقاى حسین 
عظیمى به شناســنامه شــماره 1 کدملى 4622846926 صادره شــهرکرد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/18 مترمربع پالك شــماره 144 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 
11ثبت اصفهان که دررآى قبلى اشــتباها قســمتى ازپالك 483 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت 

اصفهان ذکرگردیده بود اصالح گردید 
40- رأى شماره 5782 مورخه 1396/6/12 آقاى مهدى ربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 584 کدملى 
1091549028 صادره نجف آباد فرزند مانده على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 112 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 749/12 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 5685 مورخه 1396/6/9 آقاى حسنعلى نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 13 کدملى 
1090846721صادره نجف آباد فرزند محمد اسمعیل درچهار ویکصد وسى ویک – یکصدوسى وسوم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/82 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 212 اصلى واقع درقطعه 

3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى  مى باشد 
42- رأى شماره 5687 مورخه 1396/6/9خانم  زهرا نادرخانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 252 کدملى 
1091027102صادره نجف آباد فرزند محمود  دریک ودو– یکصدوســى وسوم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 224/82 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 212 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شماره 5650 مورخه 1396/6/8 خانم عزت رضائیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 760کدملى 
1090340567صادره نجف آباد  فرزند عطاءاله درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
105/68 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شماره 5651 مورخه 1396/6/8 خانم نرگس سپاهى به شناسنامه شماره 1150109092کدملى 
1150109092 صادره فریدن فرزند طاهردردودانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 105/68 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 5880 مورخه 1396/6/15 آقاى محمد باقرخاکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 234 
کدملى 1090335301صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 122/95 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 715 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
46- رأى شــماره 5898مورخه 1396/6/16 آقاى امین نادر نجف آبادى به شناسنامه شماره 243 کدملى 
1091317291 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
119/74مترمربع قسمتى ازپالك 1214/4واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
47- رأى شماره 5897مورخه 1396/6/16 خانم اعظم عربها  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1921 کدملى 
1091281246 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
119/74مترمربع قسمتى ازپالك 1214/4واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 5774مورخه 1396/6/12 آقاى حسین رئوفى به شناسنامه شماره78 کدملى 1091509166 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت  166/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

1222/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
49- رأى شماره 5783 مورخه 1396/6/12 خانم زهرا جعفرى به شناسنامه شماره 24 کدملى 5499397597 
صادره تیران وکرون فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90/20 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 2 فرعى از48 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
50- رأى شــماره 5728 مورخه 1396/6/11 آقاى احســان یداللهى به شناسنامه شــماره 1471 کدملى 
1091407355 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 130/40 مترمربع که 
مقدار60/66 مترمربع ازپالك 1059/1 ومقدار33/18 مترمربع ازپــالك 1059/2ومقدار36/56 مترمربع 

ازپالك 1059/3 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شــماره 5738 مورخــه 1396/6/12 آقــاى امید یداللهى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080027671 کدملى 1080027671 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 131/44 مترمربع که مقدار63/54 مترمربع آن ازپالك 1059/1 ومقدار67/90 مترمربع آن 
از پالك شماره 1059/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
52- رأى شماره 5739 مورخه 1396/6/12 خانم بهناز سلطانى   به شناسنامه شماره 1080011633 کدملى 
1080011633 صادره نجف آباد فرزندوهاب  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
131/44 مترمربع که مقدار63/54 مترمربع آن ازپالك 1059/1 ومقدار67/90 مترمربع آن از پالك شماره 

1059/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
53- رأى شــماره 5877 مورخه 1396/6/15 آقاى احمد رســتگارى به شناسنامه شــماره 308 کدملى 
1091446504صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 144/29 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1243 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
54- رأى شماره 5683 مورخه 1396/6/9 آقاى حمید نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 603کدملى 
1091192626 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
130/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
55- رأى شماره 5684 مورخه 1396/6/9 خانم زهره  حاج امینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 332کدملى 
1091617864 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
130/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
56- رأى شماره 6166مورخه 1396/6/23 خانم طاهره رجائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 744کدملى 
1090854021 صادره نجف آباد فرزند مهدى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
109/90 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 391 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
57- رأى شماره 6205مورخه 1396/6/23 خانم اطهر رجائى به شناسنامه شماره 376کدملى 1091521085 
صادره نجف آباد فرزند مصطفى دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/90 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 391 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
58- رأى شــماره 6224 مورخه 1396/6/25 آقاى غالمعلى متین فربه شناســنامه شــماره 856 کدملى 
1091562091 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
122/87 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 316 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شــماره 6225 مورخــه 1396/6/25 خانم مرضیه عظیمى  به شناســنامه شــماره 98 کدملى 
1091583099 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/87 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 6226 مورخه 1396/6/25 آقاى اکبرکاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 573 کدملى 
1091461090صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
308/20 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 803 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 6227 مورخه 1396/6/25 خانم مهرى معینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 425 کدملى  
1091088098صادره نجف آباد فرزند فتح اله  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
308/20 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 803 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شــماره 6025 مورخــه 1396/6/19 آقاى حمید ناصحى به شناســنامه شــماره 697 کدملى 
1091157251صــادره نجــف آباد فرزند مهدى در ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک بــاب خانه به 
مساحت111/70 مترمربع قســمتى ازپالك 427 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شــماره 6026 مورخه 1396/6/19 خانم اکرم منصورى قراقوشــى  به شناســنامه شــماره 2 
کدملى 4623132706صادره شــهرکرد  فرزند ولى اله در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت111/70 مترمربع قســمتى ازپالك 427 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 6023 مورخه 1396/6/19 خانم جهان اصالنى  چقیورتى به شناسنامه شماره 15 کدملى 
1129661385 صادره فریدونشهر فرزند عزیزاله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 331/14 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال  ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
65- رأى شماره 6135 مورخه 1396/6/23 خانم عزت توکلى  حاجى آبادى  به شناسنامه شماره 613 کدملى 
1090915365 صادره نجف آباد  فرزند کریم  درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 293/38 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
66- رأى شــماره 6345 مورخه 1396/6/28 آقاى محمد حسن ایزدى به شناســنامه شماره 229 کدملى 
1090704585صادره نجف آباد فرزند مشــهدى عباس درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 97/06 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از493 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى شــماره 6347 مورخه 1396/6/28 آقــاى عباس ایزدى به شناســنامه شــماره 462 کدملى 
1091467145 صادره نجف اباد فرزند محمد حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/94 مترمربع 
که مقدار25/88 مترمربع ان ازپالك 134 ومقدار122/06 مترمربع آن ازپالك 134/2 واقع درقطعه 6بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شــماره 5704 مورخه 1396/6/11 آقاى على عادل نیا نجف آبادى به شناسنامه شماره 26084 
کدملى 1090258781 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 172/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از1088 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شــماره 5705 مورخه 1396/6/11 خانم ناهید عابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2103 
کدملى 1091207623 صادره نجف آباد فرزند محمود  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 172/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1088 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شــماره 5420 مورخه 1396/5/29 خانم اعظم ســلمانى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2419 کدملى 1091210780صادره نجف آباد فرزند هادى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 197/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از620 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شماره 5419 مورخه 1396/5/29 آقاى ســید محسن هاشمیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
158 کدملى 1091565899صادره نجف آباد فرزند ســید عطاءاله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 197/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از620 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شماره 6475 مورخه 1396/7/4 خانم بتول مطیعى به شناسنامه شماره 169 کدملى 1091445117 
صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب تعمیرگاه مکانیکى به مساحت 61/19 مترمربع قسمتى 

ازپالك شــماره 1 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 
مشاعى مى باشد

73- رأى شماره 5878 مورخه 1396/6/15 خانم بتول ســادات حسینى به شناسنامه شماره 1121 کدملى 
1091161496 صادره نجف آباد فرزند سید اکبر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 194/93 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 293 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
74- رأى شماره 6028 مورخه 1396/6/20 خانم زهرا توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 772 کدملى 
1091100942 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/15 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 791 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
75- رأى شــماره 6020مورخه 1396/6/19 خانم فاطمه توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22947 
کدملى 1090227396 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 264/68 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 419/2 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
76- رأى شماره 5307 مورخه 1396/5/28خانم فروغ درستى نجف آبادى به شناسنامه شماره 222 کدملى 
1091152500 صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
433/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 836 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 5309مورخه 1396/5/28 آقاى مسعود مهدیه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 894 کدملى 
1091562474صادره نجف آباد فرزند فتح اله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
433/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 836 اصلى  واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شــماره 5369 مورخه 1396/5/29خانم طیبه غیورنجف آبادى به شناسنامه شماره 968 کدملى 
1090878907 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 176/35 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 930اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
79- رأى شــماره 5914 مورخه 1396/6/16 آقاى عبدشــاه عزیزى به شناســنامه شــماره 446کدملى 
5759499416صادره چادگان فرزند رضاقلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد
80- رأى شــماره 6058 مورخه 1396/6/21 خانم مرضیه فاضلیان به شناسنامه شــماره 1678 کدملى 
1091367450 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
276 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1755 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شماره 6050 مورخه 1396/6/21 آقاى حمید عبدالغالمى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2168 
کدملى 1091336563 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم  درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 276 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1755 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 6049 مورخه 1396/6/21 آقاى محمدرضا صداقت به شناسنامه شماره 24641 کدملى 
1090244339 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 136/51 مترمربع 
قسمتى از پالك 37 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

83- رأى شــماره 6029 مورخــه 1396/6/20 آقاى علیرضا جاللى جالل ابادى به شناســنامه شــماره 
کدملى 1080274197 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت   1080274197
132/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 444/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
84- رأى شماره 6279 مورخه 1396/6/26 آقاى مصطفى کرباسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 778 
کدملى 1091032361 صادره نجف آباد فرزند صادق درششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/32 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 213 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
85- رأى شماره 5785مورخه 1396/6/13 خانم محترم انتشــارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 153 
کدملــى 1090883986 صادره نجف آباد فرزند کریم درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 246/95 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 582 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
86- رأى شــماره 5418 مورخــه 1396/5/29 خانــم فاطمه یزدانى چم حیدرى به شناســنامه شــماره 
1080208771 کدملى 1080208771 صادره نجف آباد فرزند فرامرز درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
200 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
87- رأى شــماره 6016 مورخه 1396/6/19 آقاى ابراهیم اشــرفى به شناسنامه شــماره 1847 کدملى 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/60 مترمربع   1091185409
قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
88- رأى شماره 5777مورخه 1396/6/12 آقاى محمدرضا حاجى على عسگرى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 287 کدملى 1091036810 صادره نجف آباد فرزند اســداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
179/38 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 854اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شماره 6223 مورخه 1396/6/23 آقاى مجید بهجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 357 کدملى 
1091009058 صادره نجف آباد فرزند احمد درششــدانگ قســمتى ازیک باب خانه به مساحت 166/78 
مترمربع مربوط به پالك شماره 766 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
90- رأى شماره 5694 مورخه 1396/6/11 آقاى غالمرضا ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22 
کدملى 1090803036 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 22/11 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 56 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
91- رأى شماره 5692 مورخه 1396/6/11 آقاى غالمرضا ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22 
کدملى 1090803036 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 167/06 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 56 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 5693 مورخه 1396/6/11 آقاى غالمرضا ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22 
کدملى 1090803036 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 38/49 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 56 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
93- رأى شــماره 5869 مورخــه 1396/6/14 خانم ســعیده حاجى امینى نجف آبــادى فرزند غالمرضا 
درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 117/04 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 497 واقع درقطعه 6 بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شــماره 6131 مورخه 1396/6/23 آقاى بهنام مطهرى پور به شناســنامه شماره 4699 کدملى 
1092131574 صادره نجف آباد فرزند محمد اســمعیل درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 90/73 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
95- رأى شــماره 6132 مورخه 1396/6/23 خانم فرشته شریعتى  به شناســنامه شماره 1080152288 
کدملى 1080152288 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 90/73 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شــماره 6282 مورخه 1396/6/26 خانم زهرا حاصلى به شناســنامه شــماره 92057 کدملى 
0380837404 صادره قم فرزند عباس درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 146/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
97- رأى شماره 5670 مورخه 1396/6/8 آقاى ســعید چهارده معصومى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
841 کدملى 1091221189 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
108/14 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1771 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شماره 5368 مورخه 1396/5/29 آقاى بشیرعرشى قلعه شــاهى به شناسنامه شماره 7 کدملى 
1091724601 صادره نجف آباد فرزند حســن درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 368/57 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 3202 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شماره 6375 مورخه 1396/6/29 خانم سمیه فقهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2114 کدملى 
1092105689 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/75 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 1091اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى شــماره 4776 مورخه 1396/5/11 خانم کوکب مهدورى به شناســنامه شماره 329 کدملى 
1129369821صادره فریدونشهر فرزند امیدعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 299/40مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
101- رأى اصالحى شماره 5477 مورخه 96/6/1 پیرورأى شماره 7861 مورخه 95/6/31 آقاى اکبراصالنى 
به شناسنامه شماره 609 کدملى 1091588201 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درشششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 225/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان که 

دررأى قبلى 225/85 مترآگهى گردیده بود که صحیح آن 232/06 مترمربع مى باشد 
102- رأى اصالحى شماره 5980 مورخه 96/6/19 پیرورأى شماره 81مورخه 96/1/8 خانم عظیمه ذکریا به 
شناسنامه شماره 27885 کدملى 1090276869 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 149/21 مترمربع قسمتى از پالك شماره 813 واقع درقطعه 8بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى 
ششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 813 واقع درقطعه 8 ذکرگردیده بود که صحیح آن قسمتى ازپالك 

813 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد 
103- رأى اصالحى شماره 6572 مورخه 96/7/10 پیرورأى شماره 4924 مورخه 96/5/17 آقاى مصطفى 
غالمى به شناسنامه شماره 533 کدملى 1091129932 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ قسمتى 
ازیکباب خانه واقع برروى پــالك 733/14 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان (کــه باپالك هاى733/39 
و733/40 و733/41 وقسمتى ازپالك 733/22 تشکیل یکباب خانه رامى دهد )به مساحت 10/80 مترمربع 
که در رأى قبلى مساحت اشتباها 12/60 ذکرگردیده بود که به 10/80 متراصالح گردید وتاکنون اجرانشده 

است
104- رأى شــماره 6006 مورخه 1396/6/19 خانم فاطمه ایوبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28679 
کدملى 1090284853 صادره نجف آباد فرزند جواد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
149/1 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 111اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
105- رأى شــماره 6007 مورخه 1396/6/19 آقاى وحید ایزدى  به شناســنامه شــماره 26511 کدملى 
1090263058 صادره نجف آباد فرزند اسفندیار درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
149/1 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 111اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
106-  رأى شــماره 5720 مورخه 1396/6/11 خانم الهام على خانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
10909کدملى 1092193677 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 111/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 871 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

-  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
107- رأى شماره 5712 مورخه 1396/6/11 آقاى مهدى عرب نجف ابادى  به شناسنامه شماره 638کدملى 
1091296472 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/38 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 871 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
108- رأى شماره 5366 مورخه 1396/5/29 خانم زهره رحمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 312 کدملى 
1091496773صادره نجف آباد فرزند غالمحسین دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
220 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 366 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 5367 مورخه 1396/5/29 آقاى کاظم چاوشــى نجف آبادى به شناسنامه شماره 635 
کدملى 1091454620صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 220 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 366 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شــماره 5901 مورخه 1396/6/16 خانم مریم نورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1118 کدملى 1091161461صادره نجف آباد  فرزند عبداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 211/5 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1فرعى از110 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
111- رأى شــماره 5899 مورخه 1396/6/16 آقاى مجید فتحى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 257 
کدملى 1091510652صادره نجف آباد  فرزند مرتضى  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 211/5 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1فرعى از110 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شماره 5698 مورخه 1396/6/11 خانم زیورمومنى به شناسنامه شماره 8 کدملى 1129853561 
صادره فریدونشهر فرزند فرهاد درششدانگ یک باب خانه ومغازه متصل به مساحت 60/20 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
113- رأى شماره 6263 مورخه 1396/6/26 خانم مریم فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 489 کدملى 
1091088731 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
285/37 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 276 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 6265 مورخه 1396/6/26 آقاى اســداله ایزدى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 128 
کدملى 1091045291 صادره نجف آباد فرزند حسین  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
285/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 6311 مورخه 1396/6/27 آقاى سید رسول اسماعیلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
472کدملى 1091155003 صادره نجف آباد فرزند ســید محمدرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
282/14 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 688 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
116- رأى شماره 6017 مورخه 1396/6/19 آقاى غالمحســین ابدالى به شناسنامه شماره 1001 کدملى 
6219454138 صادره فریدن فرزند حسین درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
117- رأى شماره 6018 مورخه 1396/6/19 خانم اکرم جهانگیرى ششجوانى به شناسنامه شماره 1208 
کدملى 6219456106 صادره فریدن فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
300 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
118- رأى شماره 5310 مورخه 1396/5/28 آقاى محمدموالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28844 
کدملى 1090286503 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 238/45 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1089اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شماره 6264 مورخه 1396/6/26 خانم فاطمه میرعباســى به شناسنامه شماره 1404 کدملى 
1091364710صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 115/49 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 68 واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

120- رأى شــماره 5421 مورخه 1396/5/30 خانم عزت درســتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 629 
کدملى 1091001162 صادره نجف آباد فرزند حسن در چهارو یک –سى وپنجم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 171 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 964/5 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 

-- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
121- رأى شــماره 5422 مورخه 1396/5/30 خانم خدیجه حاجى بابائى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
892 کدملى 1091401561 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى دریک وسى وچهار–سى وپنجم دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 964/5 واقع درقطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122- رأى شــماره 6702 مورخه 1396/7/17خانم ذلیخا ســورانى به شناســنامه شــماره 24 کدملى 
4623057501صــادره فریدن فرزند یداله درششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 167/50 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى

 مشاعى مى باشد
123- رأى شماره 5794 مورخه 1396/6/13 آقاى حسینعلى جوشــیرى به شناسنامه شماره 526 کدملى 
1090913990صادره نجف آباد فرزند محمد باقردرششدانگ یک واحد سنگبرى به مساحت 4515 مترمربع 

قسمتى از پالك شماره 6 اصلى  واقع دربخش 12ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124- رأى شــماره 22399مورخه 94/11/27 آقاى محمدتقى حصومى  به شناســنامه شماره 53 کدملى 
1129237461 صادره فریدونشهر فرزند نقى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/80 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به 

صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
125- رأى شــماره 5912 مورخه 1396/6/16 آقاى نادعلى بهرامى به شناســنامه شــماره 721 کدملى 
4171113611صادره الیگودرز فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به  مساحت 200مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
126- رأى شماره 6027 مورخه 1396/6/20 آقاى على حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 175 کدملى 
1091007233 صادره نجف آباد فرزند اصغر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/74 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 1000 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
127- رأى شــماره 5896 مورخه 1396/6/16 آقاى جعفرکتانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 10282 
کدملى 1092187413 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 114/82 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1023 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
128- رأى شماره 2476 مورخه 1396/3/9 خانم زینب اسدى نیا به شناسنامه شماره 1120036372 کدملى 
1120036372صادره فریدونشهر فرزند اسکندر درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 121/12 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد
129- رأى شــماره 1343 مورخه 1396/2/16 خانم فاطمه توانگر ریزى به شناسنامه شماره 413 کدملى 
1170449239 صادره لنجان فرزند محمد دردو دانگ مشاع ازششــدانگ به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1030/5 واقع درقطعه 10 بخش 

11ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
130- رأى شــماره 1344 مورخــه 1396/2/16 آقاى یداهللا حجتى  به شناســنامه شــماره 578 کدملى 
1090901331 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ به استثناى بهاى ثمنیه 
اعیانى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1030/5 واقع درقطعه 10 

بخش 11ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
131- رأى شماره 5813 مورخه 1396/6/13 آقاى علیرضا داودى حسین پور به شناسنامه شماره 306 کدملى 
5558643961 صادره فارسان فرزند محمد تقى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 164/70مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 9 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
132- رأى شماره 5815 مورخه 1396/6/13 آقاى علیرضا داودى حسین پور به شناسنامه شماره 306 کدملى 
5558643961 صادره فارسان فرزند محمد تقى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 164/85مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 9 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
133- رأى شماره 6569 مورخه 1396/7/10 خانم نفیسه ضیائى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 31082 
کدملى 1090308906 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب گاراژبه مســاحت 211/60 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 17 فرعى از620 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
134- رأى شماره 6717 مورخه 1396/7/17 خانم راضیه شــریفى افجانى به شناسنامه شماره 38 کدملى 
6209967957 صادره لنجان فرزند اصغر دردو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 82/22 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

سلطان معین نجف آبادى وطیبه پاك طینت نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
135- رأى شماره 6716 مورخه 1396/7/17 آقاى سجاد شمســى  چم گاوى  به شناسنامه شماره 4269 
کدملى 6209422810 صادره لنجان فرزند خیبر  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
82/22 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 16 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان– انتقال ملک 
ازمالک رسمى سلطان معین نجف آبادى وطیبه پاك طینت نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
136- رأى شماره 6313 مورخه 1396/6/27 آقاى محمود محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1042 
کدملى 1090801841صادره نجف آباد فرزند على اکبر درششــدانگ به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى 
کارگاه موزاییک به مساحت 312/18 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1817 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 

11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى على اکبرمحمدى به صورت موروثى به متقاضى مى باشد 
137- رأى شــماره 6700 مورخه 1396/7/16 خانم الهام کارشــناس نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1080311610 کدملى 1080311610 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 160/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 198 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت 

اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
138- رأى شــماره 6699 مورخه 1396/7/16 خانم فهیمه  کارشــناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080545883 کدملى 1080545883 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 160/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 198 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت 

اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
139- رأى شــماره 6545 مورخــه 1396/7/5 خانم الهام منتظرى به شناســنامه شــماره 657 کدملى 
1091296669 صادره نجف آباد فرزند اســداله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
178/41 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1136 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
140- رأى شــماره 6546 مورخه 1396/7/5 آقاى حســن حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28776 
کدملى 1090285825 صادره نجف آباد فرزند محمود درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 178/41 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از1136 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
141- رأى شــماره 6586 مورخــه 1396/7/12 خانم زهره حجتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
439 کدملى 1091140146صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک
 باب خانه به مساحت 53/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1115اصلى واقع درقطعه 7 بخش 
11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى زهراباقرى یکى از ورثه خدیجه کاظمى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
142- رأى شماره 6585 مورخه 1396/7/12 آقاى محســن حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 183 
کدملى 1091064113صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
53/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1115اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - انتقال 

ملک ازمالک رسمى زهراباقرى یکى از ورثه خدیجه کاظمى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
143- رأى شماره 6421 مورخه 1396/7/1 خانم زهره مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 383کدملى 
1091452105صادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/56 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 8 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبــت اصفهان - متقاضى مالک رســمى

 مشاعى مى باشد
144- رأى شماره 6566 مورخه 1396/7/5 خانم نگارعیدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080328416 
کدملى 1080328416 صادره نجف اباد فرزند سعید دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
201/65 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 86 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
ادامه در صفحه بعد



اقتصاداقتصاد 07073095 سال چهاردهمیک شنبه  5 آذر  ماه   1396

جدیدترین برنامه دولت
 براى قیمت سوخت

رئیس ســازمان راهــدارى و حمل ونقــل جاده اى 
جدیدتریــن وضعیــت افزایش قیمت ســوخت و 

تصمیمات دولت در این باره را تشریح کرد.
داود کشــاورزیان ادامه داد: به دلیــل قیمت پایین 
سوخت، دیگر انگیزه اى براى نوسازى ناوگان فرسوده 
وجود ندارد و خودروهــاى قدیمى همچنان فعالیت 
مى کنند. وى با بیان اینکه سوخت ارزان باعث شده 
مردم نیز انگیزه اى براى استفاده از حمل ونقل عمومى 
نداشته باشــند، تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت 
سوخت ربطى به شــایعات مربوط به افزایش قیمت 

برخى کاالها ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازى با تأکید بر اینکه متأسفانه 
دولت تصمیمى براى افزایش قیمت ســوخت ندارد، 
اظهارداشت: به رغم مجوزهاى قانونى براى افزایش 
قیمت سوخت و هزینه آن در زیرساخت هاى ریل و 
جاده،  به دلیل سیاســت ضدتورمى دولت این برنامه 

اجرایى نشده است.

بیکارى14درصدى اصفهان
بر اســاس نتایــج مطالعات مرکــز آمار ایــران از 
شاخص هاى بازار کار در سراسر کشور، نرخ بیکارى 
در21 استان آذربایجان شرقى، اردبیل، اصفهان، البرز، 
بوشهر، تهران و... در تابستان امسال روند نزولى داشته 
و در اصفهــان از17/6 درصد بــه 14درصد کاهش 

یافته است.

ویترین

ســخنگوى دولت گفت: آخرین اصالحات بودجه 97 
در ســازمان برنامــه و بودجه انجام شــده و از روز یک 
شنبه(امروز) این الیحه در دستور کار دولت قرار مى گیرد.
محمد باقر نوبخت اظهار داشــت: باید مصوبات هیئت 
دولت در خصوص پیش نویس الیحه بودجه سال 97 را 
نهایى کرده و در وقت مقرر که 15 آذر است، به مجلس 

ارائه دهیم.
نوبخت با تأکید بر اینکه 11 موضوع متفاوت در الیحه 
بودجه ســال 97 لحاظ کرده ایم، گفت: این الیحه بنا 
به ضرورت ها، بودجه اى متفاوت از ســنوات گذشــته

است.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در چهار سال دولت 
یازدهم کشور با 157 میلیارد دالر درآمد نفتى اداره شد، 
گفت: آمار و ارقام موجود در کشــور در30 سال گذشته 
مشــاهده شــده به ما کمک مى کند تا از ظرفیت هاى 

کشور مطلع شویم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه همچنیــن افزود: 20 
درصدسهم استان ها نسبت به روال جارى افزایش مى 

یابد و 179 طرح ملى به استان ها واگذار مى کنیم.
نوبخت اظهار داشت: آخرین اصالحات بودجه سال آینده 
در ســازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و از روز یک 
شنبه(امروز) این الیحه در دستور کار دولت قرار مى گیرد.

بر اساس نتایج وضعیت بازار کار در نیمه نخست امسال، 
جمعیت بیکار کشــور به ســه میلیون و 156 هزار نفر و 
جمعیت شاغل کشور نیز به 23 میلیون و 827 هزار نفر 

رسید.
بررسى تازه ترین نتایج آمار نیروى کار تا پایان تابستان 
سال جارى و مقایسه آن با شاخص هاى عمده بازار کار 
منتهى به تابستان ســال گذشته نشان مى دهد جمعیت 
فعال اقتصادى کشــور از 26 میلیون و 369 هزار نفر در 
نیمه نخست سال 95 با رشدى بالغ بر 614 هزار نفر به 26 
میلیون و 983 هزار نفر در نیمه نخست امسال افزایش 
یافت و نرخ آن از 40/4 درصد در تابســتان سال گذشته 

به 41 درصد رسید.عالوه بر این، شاخص «نرخ بیکارى 
جوانان 15 تا 29 سال کشــور» منتهى به تابستان سال 
جارى معادل 24/4درصد اعالم شــد که نشان مى دهد 
این شاخص نسبت به تابستان سال گذشته، 2/3 درصد 
کاهش یافته است.همچنین امروز بیش از سه میلیون نفر 
از جمعیت در سن کار کشــور، با معضل بیکارى دست و 
پنجه نرم مى کنند؛ بنابراین تقابل با بحرانى ترین مسئله 
اقتصاد کشــور یعنى بیکارى، یک ضرب االجل است. 
عالوه بر این، شــاخص «نرخ بیکارى جوانان 15 تا 29 
سال کشور» 24/4 درصد اعالم شده که نشان مى دهد 

این شاخص 2/3 درصد کاهش یافته است.

آمار جمعیت 
شاغل و بیکار کشور

بودجه97
از امروز در دستور کار دولت

ادامه از صفحه قبل
145- رأى شماره 6565 مورخه 1396/7/5 خانم طاهره شــیرزادپور به شناسنامه شماره 296 
کدملى 1091008442 صادره نجف اباد فرزند غالمعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 201/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 86 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
146- رأى شماره 6564 مورخه 1396/7/5 آقاى احمدقلى پورقاسمیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1003 کدملى 1090905580 صادره نجف اباد فرزند قنبرعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 201/65 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 86 اصلى واقع درقطعه 10 

بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
147- رأى شــماره 354 مورخه 1396/1/17 آقاى ابوالقاسم رحیمى حاجى آبادى به شناسنامه 
شماره 331 کدملى 1091451583 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 128/57 مترمربع قسمتى از پالك شماره 161واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
148- رأى شماره 6563 مورخه 1396/7/5 آقاى سجاد کافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1967 کدملى 1091370346صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 184/22 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 174 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
149- رأى شماره 6552 مورخه 1396/7/5 خانم ناهید بدیهیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1026 کدملى 1091160546 صادره نجف آباد فرزند عبدالحســین درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 163/72مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 162 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
150- رأى شماره 6584 مورخه 1396/7/12 آقاى ســلیمان آخوندى به شناسنامه شماره 95 
کدملى 5759773070 صادره فریدن فرزند حیدرعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
256/14 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از806 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
151- رأى شماره 6698 مورخه 1396/7/16 خانم عفت لطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
989 کدملى 1091402531 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
185 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 785 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
152- رأى شماره 6420 مورخه 1396/7/1 آقاى محمد ادریسى به شناسنامه شماره 9 کدملى 
5499514224 صادره تیران وکرون فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/98 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 28 فرعى از279 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

-- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
153- رأى شماره 6701 مورخه 1396/7/16 خانم صغراعنایتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
83 کدملى 1091094055 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب مغازه با طبقات 
فوقانى وتحتانى به مساحت 48/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 393 اصلى واقع درقطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
154- رأى شماره 6658 مورخه 1396/7/13 آقاى احمد محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2278 کدملى 1091259216 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 187/71 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1897 فرعى از391اصلى واقع دربخش 9 ثبت 

اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
155- رأى شماره 6670 مورخه 1396/7/15 خانم سکینه شهبازى کوشکى به شناسنامه شماره 
1513کدملى 1140781871 صادره خمینى شــهرفرزند غالم درششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 125/61 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از520 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
156- رأى شماره 6510 مورخه 1396/7/4 آقاى سعید نعمتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2654 کدملى 1091377219 صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 175/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 4 فرعى از931 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 

اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
157- رأى شماره 6474 مورخه 1396/7/4 آقاى مجتبى صداقت زاده به شناسنامه شماره 374 
کدملى 1091137498 صادره نجف آباد فرزند رحم خدا درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
36/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى به متقاضى مى باشد 
158- رأى شماره 6021 مورخه 1396/6/19 آقاى ســجاد کاملیان به شناسنامه شماره 3615 
کدملى 1142264300صادره خمینى شهر فرزند غالمعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 156/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 347 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 

11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
159- رأى شــماره 6022 مورخه 1396/6/19 خانم نجمه غالمى  به شناسنامه شماره 9013 
کدملى 1292983744صادره اصفهان  فرزند مهراب دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 156/47 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 347 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت 

اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى سجاد کاملیان به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
160- رأى شــماره 6423 مورخه 1396/7/2 خانم زهرا پورپیرعلى   به شناســنامه شــماره 1 
کدملى 5499532036صادره تیران  فرزند غالمحســین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
145/75مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش12ثبت اصفهان – 

انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
161- رأى شماره 6463 مورخه 1396/7/2 آقاى امیرحسین مجیدى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره  26931 کدملى1090267304صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 129/96 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از16 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 
ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى به موجب سند انتقال اجرایى شماره 128373 مورخه 

88/4/27 دفتر88 به متقاضى مى باشد
162- رأى اصالحى شماره 5900 مورخه 1396/6/16 پیرورأى شماره 2483 مورخه 95/2/27 
آقاى محمد منتظرى به شناسنامه شــماره 159 کدملى 1091456951 صادره نجف آباد فرزند 
عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 240/35 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749/2 
واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى اشــتباها قطعه 4 ذکرشده بود که صحیح 

آن قطعه 3 مى باشد 
163- رأى شــماره 6461 مورخــه 1396/7/2 آقاى مصطفى زواران حســینى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 688 کدملى 1091111774 صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1213 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
164- رأى شــماره 6462 مورخه 1396/7/2 خانم اکرم مهدوى نیا  به شناسنامه شماره 1398 
کدملى 1091200572 صادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 104/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1213 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
165- رأى شماره 6666 مورخه 1396/7/15 آقاى سید محسن حسنى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 356کدملى 1091567875 صادره نجف آباد فرزند سیدجعفردرششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 117/65 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 826 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
166- آراء  اصالحى شــماره هاى 7374 و7375 مورخه 96/8/9 پیرو آراء شماره 2959 و2960 
مورخه 96/3/22 آقاى مصطفى ستارى به شناسنامه شماره 1330 کدملى 1091605505 صادره 
نجف آباد فرزند محمود وخانم فاطمه سربازبه شناســنامه شماره 2872 کدملى 1091379394 
صادره نجف آباد فرزند یداله (بالســویه ) هریک درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 104/51 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى ازپالك 702 اصلى واقع درقطعه 
4 بخش 11 ثبت اصفهان که درآراء قبلى اشــتباها قطعه 2 ذکرگردیده بود که صحیح آن قطعه 

4 مى باشد 
167- رأى شماره 7074 مورخه 1396/7/27 خانم قدســیه مرتضوى به شناسنامه شماره 246 
کدملى 1090968396 صادره نجف آباد فرزند مجتبى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 163/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 410/5 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
168- رأى شــماره 7072 مورخه 1396/7/27 آقاى رضا کیهانیان  به شناســنامه شماره 602 
کدملى 1090928173 صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 163/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 410/5 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
169- رأى شــماره 7104مورخه 1396/7/29 خانــم مرجان جعفرى خمیرانى به شناســنامه 
شــماره 158 کدملى 1091625123 صادره نجف آباد فرزند غالم رضا درششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 78/75 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 361/4 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/20 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 96/9/5 م الف: 6644 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد /8/534

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139621702023011925- 96/8/7 نظر به آقاى وراث عباســعلى پهلوانى باستناد 
یکبرگ استشهاد شهود مدعى شده که سند مالکیت ششــدانگ پالك 2736/5 واقع در بخش 
یک صفحه 569 دفتر 74 امالك ذیل ثبت 10172 به نام خودشان ثبت و صادر گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است و طبق سوابق در رهن نمى باشد و در اثر جابجایى از بین رفته است. 
چون درخواست ســند مالکیت المثنى نامبرده را نموده طبق تبصره یک ماده 12 اصالحى قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه نماید و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م الف: 27466 امیرحسین  صفایى رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/114

حصروراثت 
 شاه بیگم رحیمى حاجى آبادى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه 943/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى 
آقاسلیمانى بشناســنامه 10189 در تاریخ 96/06/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حبیب اله آقاســلیمانى ش ش 82، 2-مظاهر 
آقاسلیمانى ش ش 767، 3-عصمت آقاسلیمانى ش ش 676، 4-عفت آقاسلیمانى ش ش 699، 
5-مریم آقاسلیمانى ش ش 9479، 6-محترم آقاسلیمانى ش ش 476، (فرزندان متوفى)، 7-شاه 
بیگم رحیمى حاجى آبادى ش ش 39 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:  6778 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/9/153
ابالغ وقت دادرسى

خواهان قربانعلى یعقوبى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ..... به طرفیت خوانده سارینابلوچ به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 941/96 

ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/20 ساعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم 

شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:  6794  شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/154 
ابالغ رأى

راى شورا- بتاریخ 96/08/23 در وقت فوق العاده جلســه شوراى حل اختالف گلدشت بتصدى 
امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 584/96 تحت نظراست. شــورا با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید: راى شورا درخصوص دادخواست مرضیه شــمس کهریزسنگى فرزند محمدحسین با 
وکالت ابراهیم ایمانیان پور و خانم فهیمه خلیلى بطرفیت عبدالبصیرعظیمى بخواسته مطالبه مبلغ 
یکصوهشتاد وپنج میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل، 
باتوجه به محتویات پرونده رونوشت سند واریزى بانک صادرات نجف آباد  و نظربه اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده لذا 
شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
خوانده را به پرداخت  مبلغ یکصدوهشتادوپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و 
سیصد و سیزده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/06/12 لغایت اجراى دادنامه درحق خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

م الف: 6707 کاظمى قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/9/155
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/418006 وراث حیدرعلى قیصریه نجف آبادى فرزند حســینعلى بموجب 
درخواست وارده بشماره 961218641362723 مورخ 1396/03/24 باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى 991 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 533 
دفتر 17 امالك ذیل ثبت 1769 بنام حیدرعلى قیصریه نجف آبادى فرزند حسینعلى ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه 
جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1396/09/05، م الف:  6787  حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/9/156 
فقدان سند مالکیت 

 آقاى اکبر مددى فرزند حسن باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 679 
واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 17 دفتر 301 امالك ذیل ثبت 
75207 بنام محمدرضاحبیب الهى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد به موجب سند انتقال شماره 
82230 مورخ 1371/05/07 دفترخانه 88 به متقاضى انتقال قطعى شده. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1396/09/05، م الف: 6779 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/157 
حصروراثت 

داود کالنترى داراى شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 467/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین کالنترى بشناسنامه 
162 در تاریخ 96/06/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-محدثه کالنترى دهقى ش ش 1080675779، 2-حبیب کالنترى ش ش 
1080509951، (فرزندان متوفى)، 6- فاطمه میرزائى دهقى فرزند حفیظ اله ش ش 61 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6799 

شوراى حل اختالف مهردشت/9/162 
ابالغ 

کالسه پرونده:469/94 شماره دادنامه: 267-96/05/30 خواهان: رضا معصومى دهقى فرزند 
عباسعلى به نشانى دهق- خ شریعتى فروشــگاه لوازم خانگى معصومى خوانده: حسین علیزاده 
فرزند سعید 2.داود اللى فرزند رضا، هردو به نشــانى دهق- روبروى پاسگاه بلوار نمازى کوچه 
الدن کوچه شبنم. وکیل یا نماینده قانونى: مرضیه سلیمانى، ساکن اصفهان خ فیض فرعى 11 

ساختمان نسیم خواسته: مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ مطالبه لغایت وصول و مطلق خسارات دادرسى از جمله هزینه دادرسى و حق الوکاله. قاضى 
شورا با عنایت نظریه مشورتى اعضاء محترم شورا و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعواى آقاى رضا معصومى دهقى فرزند 
عباسعلى مقیم دهق، با وکالت خانم مرضیه ســلیمانى مقیم اصفهان بطرفیت آقایان: 1.حسین 
علیزاده فرزند سعید مجهول المکان و آقاى داود اللى فرزند رضا مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ 
هفتاد و پنج میلیون ریال معادل هفت میلیون و پانصد هزار تومان با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ مطالبه لغایت وصول و مطلق خسارات دادرسى ازجمله هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به این شرح که وکیل خواهان به موجب شرح دادخواســت تقدیمى اظهار داشته خوانده ردیف 
اول به استناد رسید منضم دادخواســت مبلغ مذکور را بابت خرید کاال به خواهان مدیون بوده و 
خوانده ردیف دوم پرداخت آن را ضمانت نموده است. خوانده ردیف اول باتوجه به اینکه مجهول 
المکان اعالم شده ازطریق نشر آگهى دعوت لکن در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و دفاعى 
بعمل نیاورده است و خوانده  ردیف دوم در جلسه رسیدگى حاضر و در مقام دفاع ضمن اذعان به 
اصالت رسید مستند دعوى و پذیرش ضمانت خود نسبت به پرداخت مبلغ از جانب خوانده ردیف 
اول اظهار داشته مبلغ شش میلیون و پانصد هزارتومان را خوانده ردیف اول پرداخت نموده و فقط 
یک میلیون تومان باقى مانده است لکن دلیلى دراین خصوص اقامه نکرده است، لذا اوال باتوجه 
به اینکه پس از وقوع عقدضمان، ذمه مضمون عنه برى و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مى 
شود، قاضى شورا خواهان را در مطالبه مذکور نسبت به خوانده دیف اول که مضمون عنه مى باشد 
محق تشخیص نداده مستنداً به ماده 698 قانون مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. ثانیا باتوجه به عقد ضمان و عدم دفاع موثر خوانده ردیف دوم و اســتصحاب بقاءدین 
خواهان را در مطالبه مبلغ مذکور را از خوانده ردیف دوم محق تشخیص داده مستنداً به ماده 698 
قانون مدنى و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده ردیف 
دوم به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل دین یا خســارت تاخیرتادیه بر مبناى 
شاخص تورم ساالنه اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ مطالبه (بیست 
و پنجم بهمن ماه سال نود و چهار) لغایت زمان پرداخت بر اساس محاسبه صورت گرفته در واحد 
اجراى احکام در مرحله اجراى حکم مبلغ دو میلیون و هفتصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوى و مبلغ یک میلیون و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم عمومى مهردشت مى باشــد. م الف: 6755  نصیرى - قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف مهردشت/9/163
ابالغ اجراییه

شماره پرونده : 139604002141000176/1 شماره بایگانى پرونده : 9600293 شماره ابالغیه 
:139605102141000560 تاریخ صدور : 1396/8/22 آگهى ابالغ اجرائیه شــماره بایگانى : 
9600293 و شماره پرونده 139604002141000176 بدینوسیله به وراث مرحوم جعفر حبیبى 
پور : الهام ریاحى دهکردى نام پدر : بهنام تاریخ تولد : 1368/1/14 شماره ملى : 4610005999 
شماره شناســنامه : 4610005999 و زرین آژ نام پدر : میرزا تاریخ تولد :1338/1/3 شماره ملى 
: 4171980232 شماره شناسنامه : 75 در آدرس مخاطبین : شاهین شهر گلدیس خ سلمان 2 
شرقى پ 40 که برابر اعالم مامور ابالغ مربوطه ابالغ واقعى در آدرس شما میسر نگردیده است 
ابالغ میگردد که برابر ســند ازدواج 6272 مورخ 1393/11/29 تنظیمى در دفتر ازدواج شاهین 
شهر بســتانکار خانم الهام ریاحى مبادرت به صدور اجرائیه به کالســه فوق نموده که برابر آن 
موضوع الزم االجرا به شرح : یک جلد کالم اهللا مجید مهر السنه حضرت زهرا 262 ریال و نیم 
تعداد پنج قطعه سکه کامل بهار آزادى به نیت پنج تن آل عبا تعداد چهارده قطعه سکه کامل بهار 
آزادى به نیت چهارده معصوم (ع) یک طاقه شال و یک جام آئینه و شمعدان یک میلیون تومن 
بهاى سه دانگ منزل مسکونى معادل یکصد میلیون نومان و یکصد و پنجاه قطعه سکه کامل 
بها آزادى که کال دین بر ذمه زوج است عندالمطالبه به زوجه بپردازد بابت مهریه مندرج در سند 
ازدواج تقاضاى صدور اجرائیه نموده است ( که متعاقبا به درخواســت بستانکار به شاخص روز 
ارزیابى و تقویم خواهد شد ) لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى 
در روزنامه دیگرى منتشر نخواهد شد . م الف 16 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 

سلطانیان/9/167 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000988 مورخ 1396/08/30 آقاى محمدجواد شاه 
آبادى به شماره شناسنامه 2764 کدملى 1286646952 صادره از اصفهان فرزند محمدحسین 
بر ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 12/88 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5 فرعى 
از 2251- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى اســت در صورت انقض اى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1396/09/05 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1396/09/20 م الــف: 27733 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان 

9/168/

مدیر عامل اتحادیه سراســرى زنبــورداران قیمت هر 
کیلوگرم عسل طبیعى را 65 تا 85 هزار تومان عنوان کرد 
و گفت: با وجود اینکه قیمت تمام شده هرکیلو عسل 45 
هزار تومان است، قیمت هرکیلو عسل صادراتى درحدود 
12 تا 15 هزار تومان اســت که عســل هاى درجه3و 

نامرغوب هستند.
عفت رئیسى سرحدى ضمن پیش بینى تولید84 هزار ُتن 
عسل در سال جارى، اظهارداشت: مصرف سرانه عسل 

به ازاى هر نفر یک کیلوگرم است. 

عسل، بازار قطر را از دست داد
مدیرعامل اتحادیه سراســرى زنبورداران اظهار داشت: 
چند طرح پایش را پیش رو داریم و برندهایى که از لحاظ 

کیفى مناسب هستند را به اطالع عموم خواهیم رساند.
رئیسى درباره میزان صادرات عسل نیز گفت: وضعیت 
صادرات عسل مناسب نیست و کمتر از هزار تن در سال 
اســت. وى افزود: هم اکنون صادرات به کشور ترکیه و 
بخش هایى از کشور عراق صورت مى گیرد، این در حالى 
است که به دلیل موانع موجود و مشکالت، بازار قطر را 
از دست داده ایم. رئیســى درباره وضعیت کد دار کردن 
ماشــین هاى حمل کندو انتقاد کرد و گفت: از هشــت 
میلیون زنبــور، هفت میلیون آن جابه جا مى شــوند اما 
ماشین هاى حمل و نقل به هیچ وجه مناسب نیست و از 

تهویه مناسب و شرایط الزم برخوردار نیستند. 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهى نرخ جدید مرغ و انواع 
مشتقات در بازار را اعالم کرد.

مهدى یوسف خانى از افزایش 200 تومانى نرخ 
مرغ در بازار خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون نرخ 
هر کیلو مرغ زنده درب مرغدارى پنج هزار تومان، 
مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه هفت هزار تومان، 
توزیع درب واحد هاى صنفى هفت هزار و 150 و 

خرده فروشى هفت هزار و 850 تومان است.
به گفته وى، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر شــش 
هزار و 850 و ران مرغ بــدون کمر برابر با قیمت 

مرغ هفت هزار و 850 تومان است.
یوسف خانى، با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: 
همچنین قیمت هر کیلو ســینه با کتف 13 هزار 
تومان، سینه بدون کتف 14 و فیله مرغ 16 هزار 

تومان است.
رئیس اتحادیــه پرنده و ماهى، بهبــود تقاضا در 
روزهاى ابتدایى ماه و کاهش عرضه مرغ از سوى 
مرغداران را دلیل اصلــى افزایش قیمت مرغ در 

روزهاى اخیر دانست.
وى، قیمت مرغ در روزهاى آتى را پیش بینى کرد 
و گفت: با توجه به بهبود شرایط عرضه، پیش بینى 
مى شــود که قیمت هر کیلو مرغ از امروز 200 تا 

300 تومان در بازار کاهش یابد.
یوســف خانى، نرخ کنونى مرغ زنده را متعارف 
دانست و بیان کرد: با توجه به شرایط بازار، افزایش 
قیمت مرغ زنده و مرغ آماده به طبخ به مرز هشت 

هزار و 500 تومان شدنى نیست.

هر کیلو عسل طبیعى، 85 هزار تومان و عسل صادراتى 15 هزار تومان است

عسل هاى نامرغوب صادر مى شود !
نرخ جدید مرغ 

در بازار
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آگاه باشــید! امروز، روز تمرین و آمادگــى و فردا روز 
مسابقه اســت. پاداش برندگان بهشــت و کیفر عقب ماندگان 
آتش است. آیا کسى هســت که پیش از مرگ، از اشتباهات 
خود، توبه کند؟ آیا کسى هست که قبل از فرا رسیدن روز 

موال على (ع)دشوار قیامت، اعمال نیکى انجام دهد؟

بدون شرح
منبع: ایران کارتون
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مزایاى نان هایى که
 با خمیر ترش تهیه مى شوند

1115

10
14زنان را با  پیچ گوشتى و چاقو تهدید مى کردم

شقایق فراهانىشقایق فراهانى
 به بازیگران «پاسیو»  به بازیگران «پاسیو» 

اضافه شداضافه شد

فروشگاه هاى ایرانى توان رقابت با آمازون را دارند؟

تکلیف ایران و عربستان در کمیته تکلیف ایران و عربستان در کمیته 
اجرایى مشخص مى شوداجرایى مشخص مى شود

بازنشسته هاى 
بدون
 تخصص فوتبال 
وارد سینما 
شده اند

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومى تکمیل سفت کارى و اجراى نازك کارى مسجد محله فرهنگ پنج 
این شهر به شماره 96/6030/ص مورخ 96/8/30 را از طریق ســامانه تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارك الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/9/5 مى باشد. 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرروابط عمومى  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

یف
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مبلغ برآورد (ریال)رد

گواهینامه صالحیتنوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارنحوه پرداختارجاع کار (ریال)

1

7/902/325/469 ریال 
براساس فهرست بهاى 
ابنیه، تأسیسات برقى 
و مکانیکى سال 96 با 
احتساب کلیه ضرایب 
متعلقه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت 
مقطوع

395/116/273 ریال

پرداخت حداقل هشتاد درصد از مبالغ 
ناخالص صورت وضعیت هاى تایید شده از 
طریق تهاتر با اراضى و واحدهاى موجود با 
کاربرى مختلف در شهر جدید فوالدشهر به 
قیمت کارشناسى روز و پرداخت مابقى یا 

به صورت نقدى و یا از طریق اوراق یا اسناد 
خزانه اسالمى در صورت تخصیص صورت 

مى گیرد

1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى صادره از 
سوى موسسات اعتبارى غیربانکى که داراى مجوز 

فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 
2- فیش واریزى به حساب شماره 2173690205004 
سیبا بانک ملى به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر 

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش 

ساختمان و 
ابنیه (از سازمان 
برنامه و بودجه 

(سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى سابق)

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/9/5 تا روز سه شنبه 96/9/14 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 96/9/25 
- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/9/26 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
فوالدشهر، بلوار ولى عصر، میدان ولى عصر، کدپستى 8491741111، صندوق پستى 84915-167 

تلفن: 5-03152630161 دور نویس: 03152624181 
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 88969737 و 

م الف: 85193768109517 

شهردارى کوشک به استناد مصوبه شماره 96/97/ش مورخ 1396/08/30 
شوراى اسالمى شهر کوشک در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن، 
چوب، پالســتیک، آلومینیوم، از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 
آیین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت  در این مزایده 
مى توانند جهت آگاهى بیشــتر و اخذ مدارك مزایده به واحد امور مالى 
شهردارى مراجعه و نسبت به ارائه پیشــنهادات، تا پایان وقت ادارى روز 
چهار شــنبه مورخ 1396/09/22 به واحد دبیرخانه حراست شهردارى 

کوشک مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

مجید قربانى- شهردارى کوشکمجید قربانى- شهردارى کوشک

نوبت اول
نوبت اول
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گالیه هاى بازیگر «پس از باران» از پژمان جمشیدى و على انصاریان

بازنشسته ها وارد سینما شده اند

بازیگــر 
ل  یا ســر

از  «پــس 
بــاران» گفــت: 

بازیگرانى بــا وجود 
ســال ها کار و تخصص 

در حال حاضر بیکار هســتند 
اما بازیکنان بازنشسته فوتبال که به 

قدر کفایت درآمد از این راه کسب کرده اند، 
وارد عرصه بازیگرى که تخصص ندارند، شده اند.

جهانگیر الماسى درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
هنر گفت: به عنوان کارگردان فیلم سینمایى «رنج و سرمستى»، از 

تولید آن تعداد 140 تصویر دست نخورده در اختیار دارم که در حال مذاکره 
براى ساخت سریالى با این عنوان هستم. مى توانم 45 روزه اثرى متفاوت از 
سایر آثار دفاع مقدس بسازم اما مذاکرات در این باره ادامه دارد و همچنان 

تالش خود را مى کنم.
وى فضاى حاکم بر تولیدات نمایشى را داراى دو بُعد دانست و اظهار داشت: 
به این وضعیت از دو بعد مى شود پرداخت؛ از زاویه فیلم ها یعنى مضمون آثار 
و زاویه سینما یعنى اقتصاد و گردش مالى. در مسئله اقتصاد و گردش مالى 
تهیه کننده در لفظ به تولید فیلم محدود شده است اما در این میان مى بینیم 
برخى تهیه کنندگان از قالب صرف تولید فیلم خارج شده و ناگهان وضعیتشان 
تغییر مى کند، فیلم هاى پشت سر هم با هزینه هاى باال مى سازند و سالن هاى 
سینما را در دست دارند در حالى که دسته اول در وضعیت نامناسب دست و پا 
مى زنند. این تغییر وضعیت و به دست آوردن موقعیت خوب براى دسته دوم 

به دلیل رانت در سینماست.
بازیگر «پس از باران» ادامه داد: در بعد دوم از فضاى تولیدات یعنى مضمون 
فیلم ها باید بگویم اساســًا این آثار موجودیت ندارند و اهمیتى به آنها داده 
نمى شود. ممکن است فیلم یک تهیه کننده با اکران محدود در سینماى هنر 
و تجربه به جایى نرسد و یا با اکران بد در سینماى بدنه با شکست مالى روبه 
رو شود. اینها مسائلى است که در سینما وجود دارد و مدیریت سینما باید براى 

بهبود آن تالش کند.
الماسى، کارگردان «رنج و سرمستى» به وجود کاستى ها در عرصه بازیگرى 
اشاره کرد و توضیح داد: مردها و زن هاى شریف و با خانواده در میان جامعه 
بازیگران با وجود ســال ها کار و تخصص در حال حاضر بیکار هســتند اما 
بازیکنان بازنشسته فوتبال که به قدر کفایت درآمد از این راه کسب کرده اند، 

وارد عرصه بازیگرى که تخصصى در آن ندارند، شده اند.
وى تصریح کرد: پژمان جمشــیدى و على انصاریان، فوتبالیست بوده اند، 

کارشان 
بازیگرى نیســت و به دلیل 

ارتباطاتشــان در فیلم هــا بازى 
مى کنند و همه نقش هایشان نیز 
شبیه به هم است. اینها مسائلى 
است که وجود دارد و همه مى 
دانند؛ اما وقتــى یک نفر آنها 
رابیان مى کنــد همه ناراحت 
مى شــوند و هیچکس هم 
فکر نمى کند کــه این حرف 

ها براى سرنوشــت هنرمندانى 
اســت که تالش کرده انــد و عمر 

خود را  صــرف عرصه هنــر کرده 
اند و سرنوشــت یک خانواده به آنها 
بســتگى دارد. دو هزار بازیگر ســینما 
و تلویزیــون بیکار هســتند و حمایت

 نمى شوند.
این بازیگر با گالیه از نبــود بیمه براى 
بازیگران خاطرنشــان کرد: بســیارى 
از بچه هــاى تئاتــر و ســینما بیمــه 
ندارند، من بــه همراه تــورج منصورى 

بیمه ماهیگیــران فصلــى دریاى جنــوب و زنان 
بدسرپرست را به بیمه مشاغل تبدیل کردیم تا بیمه 
بازیگران درست شود. باید مدیران براى اصالح این 

وضعیت فکرى کنند.

 اولیــن مجموعــه پوســتر از نســخه دوم فیلــم 
ســینمایى «جومانجــى 2» بــا بــازى یکــى از 
گرانقیمت تریــن بازیگران ســینماى جهان منتشــر 

شد.
این نســخه از فیلم «جومانجى» با نام «جومانجى2» 
به بازسازى نســخه اول پرداخته و «دواین جانسون»، 
بازیگر معروف سینماى هالیوود به جاى «رابین ویلیامز» 

فقید در آن به ایفاى نقش خواهد پرداخت.
نسخه دوم فیلم هیجان انگیز «جومانجى»، 20 دسامبر 
ســال 2017 اکران عمومــى خود را در ســینماهاى 

آمریکاى شمالى آغاز خواهد کرد.
بر اســاس اعالم کمپانى «کلمبیا پیکچرز» با توجه به 
طوالنى شدن روند فیلمبردارى اثر، این فیلم که در ابتدا 
قرار بود ماه جوالى 2017 اکران شود با تأخیر در تاریخ 

22 دسامبر اکران خواهد شد.
«رابیــن ویلیامز»، بازیگــر جومانجى کــه با حضور 
در این فیلم محبوبیــت فراوانى پیدا کــرده بود بر اثر 
افسردگى دست به خودکشــى زد. «دواین جانسون»، 
«کوین هارت»، «جــک بلــک»، «کارن گیالن» و 
«نیــک جونــاس» در ایــن فیلم بــه ایفــاى نقش 

مى پردازند.

پوسترهاى فیلم «جومانجى 2» رونمایى شد
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بازیگر «َجنگ نفتکش ها» گفت: نمى توانم رابطه در فضاى 
فعلى بازیگرى و تأثیر آن در دریافت نقش ها را تأیید کنم 

چون اگر با رابطه نقش ها به بازیگران داده مى شــد 
دخترم باید هر سال در فیلم هاى زیادى حضور 

پیدا مى کرد و بیکار نبود.
مجید مظفــرى گفــت: دو پیشــنهاد از 

تلویزیون و ســینما دارم که آثار خوبى 
هســتند اما چون هنوز قــرارداد 

نبســته ام نمى توانم جزئیات 
آنها را بگویم.

این بازیگر سینما درباره 
فضاى حاکم بر تولیدات 

اظهار داشــت: اهالى هنر 
از وضعیت موجــود گله دارند و  

فضاى خوبى حاکم نیست. تولیدات در جریان 
است و ساخته مى شود اما در این میان عده اى 
گذشته را نسبت به امروز بهتر و برخى دیگر نیز 
حال حاضر را نسبت به گذشته بهتر مى دانند. 
مظفرى درباره فضاى حاکم بر بازیگرى 
نیز بیان کرد: زمانى که مــا وارد عرصه 
بازیگرى شــدیم رابطه وجود نداشت و 
بدون رابطه پیشرفت کردیم. نمى توانم 
رابطه در فضاى فعلــى بازیگرى و تأثیر 
آن در دریافت نقش ها را تأیید کنم چون 

اگر با رابطه نقش ها به بازیگران داده مى شد 
دخترم نیکى مظفرى باید هر سال در فیلم هاى 

زیادى حضور پیدا مى کرد.
وى درباره مســیر بازیگــرى و بازیگــر موفق 
خاطرنشان کرد: به شخصه اعتقاد دارم راه درست 
بازیگرى از طریق تحصیالت آکادمیک و ســپس 
بازى در تئاتر و کار روى صحنه است و بازیگر موفق 
کسى است که این مسیر را طى کند. بازیگرى مستلزم 
تالش و بــه کارگیرى تحصیــالت آکادمیک و کار 
تجربى در کنار هم اســت و در این صورت مى توان 

گفت که یک بازیگر مى تواند موفق عمل کند.

مجید مظفرى: 

 اگر رابطه 
در بازیگرى وجود داشت 

دخترم بیکار نبود
گالی

هته ششنشس ااباز

بازیگــر
یا ســر
«پــس

بــاران»

ا» گفت: نمى توانم رابطه در فضاى 
ن در دریافت نقش ها را تأیید کنم 

ها به بازیگران داده مى شــد 
فیلم هاى زیادى حضور 

ت: دو پیشــنهاد از 
م که آثار خوبى 

 قــرارداد 
تتتتتیات زئ

ه 
ت 

نر 
 دارند و  

ت. تولیدات در جریان
ما در این میان عده اى 
بهتر و برخى دیگر نیز 
ذشته بهتر مى دانند. 
حاکم بر بازیگرى 
 مــا وارد عرصه
نداشت و  وجود
ردیم. نمى توانم 
بازیگرىو تأثیر
ا تأیید کنم چون

زیگران داده مى شد 
ید هر سال در فیلم هاى 

د.
گــرىو بازیگــر موفق

صه اعتقاد دارم راه درست 
یالت آکادمیک و ســپس 
 صحنه است و بازیگر موفق 
 را طى کند. بازیگرى مستلزم 
حصیــالت آکادمیک و کار 
ت و در این صورت مى توان 

 تواند موفق عمل کند.

رى وجود داشت 
کار نبود

پس از پایان بازى پوریا پورسرخ در فیلم «پاسیو»، شقایق فراهانى به مجموعه بازیگران این فیلم اضافه شد.
شــقایق فراهانى از کودکى در کنار پدر و مادرش در تئاتــر بازى مى کرد و با ایفاى نقش در فیلم «لیال» ســاخته داریوش 
مهرجویى وارد سینما شد و در ســال 1380 با بازى در ســریال «خانه پدرى» در کنار پدرش بهزاد فراهانى بیش از پیش 
شناخته شد. او تاکنون با بسیارى از کارگردان هاى مطرح سینما همچون بهرام بیضایى، مسعود کیمیایى، ایرج قادرى، 
احمدرضا درویش، عباس رافعى، سعید سهیلى، مهدى فخیم زاده، داریوش فرهنگ، فرامرز قریبیان، مهدى صباغ زاده 

و... همکارى کرده است.
قصه فیلم «پاسیو» در لوکیشــن هاى متعددى مى گذرد که تمامى آنها در تهران واقع شــده اند و تاکنون فیلمبردارى 

سکانس هاى خیابانى نخستین فیلم بلند بحرالعلومى به پایان رسیده است.
«پاســیو» که قصه اى زنانه را در بســتر شــهر روایت مى کند، اولین تجربه بلند مریم بحرالعلومى در مقام کارگردان 
اســت. او تحصیلکرده رشــته ســینما و عضو انجمن برنامه ریزان و دســتیاران کارگردان خانه ســینماى ایران است 
که بعد از ســاخت چند فیلم کوتاه داســتانى و تجربى، «پاســیو» را به عنوان اولین فیلم بلند خود مقابــل دوربین برده

 است.
بهناز جعفرى، محدثه حیرت، کریم امینى، یاسمن ترابى، حسین ملکى، بهروز قادرى، سحر غمخوار، محمدرسول صفرى، 

على یعقوبى، علیرضا دیلمى، امید سعیدى و بابک انصارى از دیگر بازیگران «پاسیو» هستند. 

ل 
ازى 
نیز
ى 
ى 
ا
 

نى 
و عمر 

ر کرده 
ه به آنها 
ر ســینما 
 و حمایت

 بیمه براى
 بســیارى 
ینما بیمــه 
ج منصورى 

دریاى جنــوب و زنان
ل تبدیل کردیم تا بیمه 
دیران براى اصالح این 

ه داریوش 
ش از پیش 
 قادرى، 
اغ زاده 

ردارى 

رگردان 
ناست 
ربین برده

ول صفرى، 

شقایق فراهانى به بازیگران «پاسیو» اضافه شد

بازیگر سریال «دردســرهاى عظیم» گفت: بدون هیچ 
رابطه اى وارد عرصه بازیگرى شدم، در ادامه پى در پى در 
آثار مختلف بازى کردم، داخل در هیچ رابطه و گروه بندى 

نیستم و به مدت چهار سال بیکار هستم.
امیر غفارمنش بازیگر تلویزیون و ســینما در گفتگو با 
میزان درباره آخرین فعالیت هاى  خود در عرصه بازیگرى 
گفت: چهار سال است بیکار هستم و پیشنهادى به من 

براى بازى نمى شود.  
وى افزود: تلویزیون خانه من است و به علت مردمى تر 
بودن نسبت به سینما بیشتر آن را مى پسندم. در سینما 
آخرین کارم «پیشونى سفید 2» به کارگردانى سید جواد 
هاشمى و در تلویزیون «دردســرهاى عظیم» آخرین 

اثرى بود که بازى کردم.
 این بازیگر سینما درباره وضعیت تولیدات در این روزها 
اظهار داشــت: هزینه هاى مالى در تولیدات سینمایى 
بسیار مؤثر است و وقتى پول نباشد به دلیل نبود امکانات، 

کمبود تولید آثار نمایشى کامًال طبیعى است.
غفارمنش درباره مســیر هنرى خــود و رابطه در این 
عرصه خاطرنشان کرد: بدون هیچ رابطه اى وارد عرصه 
بازیگرى شدم، در ادامه پى در پى در آثار مختلف بازى 

کردم و  اهل هیچ رابطه و گروه بندى نیستم.

امیر غفارمنش:
 اهل گروه بندى نیستم
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بیمارى هاى غده تیروئید میلیون ها نفر را در سراســر دنیا 
تحت تاثیر قرار مى دهد، بدون اینکــه آنها از این وضعیت 

اطالعى داشته باشند.
این بیمارى ها از قبیل کم کارى یا پرکارى تیروئید، بر سالمت 
عمومى بدن از جمله وضعیت خلق و خو، سوخت و ساز بدن، 
بارورى، سالمت قلب و ... تأثیر مى گذارد و این مهم است که 
نسبت به عالئم این اختالالت که گاهى اوقات نادیده گرفته 

مى شود، اشراف داشته باشید:

کلســترول بــاال، عــدم پاســخگویى
 به داروهاى کلسترول 

کلسترول باال به خصوص زمانى که به رژیم غذایى، ورزش 
و داروهاى کاهنده کلسترول پاسخ نمى دهد، مى تواند نشانه 
اى از ابتال به کم کارى تیروئید باشد. افزایش سطح کلسترول 

غیر منتظره نیز به پرکارى تیروئید مربوط است.

افسردگى و اضطراب
 تغییرات ناگهانى در خلق و خوى با اختالالت تیروئید رابطه 
دارد. کم کارى تیروئید معموًال با افســردگى مشخص مى 

شــود، در حالى که در پر کارى تیروئید، شایع ترین عالمت 
روانى، اضطراب، حمالت هراس و بیمارى دو قطبى است. 
افسردگى که به دارو پاسخ نمى دهد، مى تواند نشانه اى از 

اختالل تیروئید تشخیص داده نشده باشد.

تغییرات وزن غیر منتظره بدون رژیم غذایى 
و ورزش 

این نوع تغییرات وزن و کاهش وزن سریع، مى تواند نشانه 
هر دو اختالل کم کارى و پر کارى تیروئید باشد. مشکل در 
پایین آوردن وزن مى تواند نشانه کم کارى تیروئید باشد. در 
پرکارى تیروئید نیز ممکن است با وجود خوردن همان مقدار 

غذاى قبل یا حتى بیشتر از آن وزنتان پایین بیاید.

خستگى
 احساس خستگى وقتى بعد از هفت تا هشت ساعت خواب، 
بیدار مى شوید، ولى قادر نیستید فعالیت هاى روزمره تان را 
شروع کنید، مى تواند نشانه هاى مشکالت تیروئید باشد. در 
پرکارى تیروئید هم ممکن است فرد دچار بى خوابى شود و 

همین باعث خسته ماندن شما در طول روز شود.

درد عضالنى و درد مفاصل
 درد عضالت و مفاصل مى تواند نشــانه اى از مشکالت 
تشخیص داده نشده تیروئید باشد. در واقع درد، یک عالمت 
شایع اما فراموش شده مشکالت تیروئید است. افراد مبتال 
به کم کارى تیروئید ممکن است این دردها را بخصوص در 
دست ها و پاها حس کنند. مبتالیان به پرکارى تیروئید نیز 

از ضعف و درد در دست ها بخصوص بازوها رنج مى برند.

ناراحتى و درد در گردن، بزرگ شدن گواتر و 
خشونت صدا

 درد در گردن یا بزرگ شدن آن مى تواند مشکالت تیروئید را 
مشخص کند. احساس تورم در گردن، ناراحتى در بستن یقه 
لباس ها، مشکالت بلع، خشونت صدا و صداى گوش خراش، 
از جمله این عالئم هســتند. بزرگ شــدن گواتر مى تواند
 نشانه اى از هر دو اختالل کم کارى و پر کارى تیروئید باشد.

ریزش مو، تغییرات مو، تغییرات پوستى
 ریزش مو، تغییر در بافت مو و تغییرات در پوست مشکالت 
تشخیص داده نشــده تیروئید را ثابت مى کند. با کم کارى 
تیروئید، موها اغلب شکننده و خشک مى شوند و به راحتى
 مى ریزند. پوست نیز دچار ضخیمى، خشکى و پوسته پوسته 
شدن مى شود. در کم کارى تیروئید یک عالمت منحصر 
به فرد دیگر هم وجود دارد؛ از دســت دادن موهاى ابرو. در 
پرکارى تیروئید ریزش موى شــدید رخ مى دهد به عالوه 

اینکه پوست نیز به شدت تحریک پذیر خواهد شد.

یبوست، اسهال و روده تحریک پذیر 
مشــکالت روده از جمله یبوســت و اســهال مــى تواند
 نشانه اى از مشکالت تیروئید باشد. یبوست شدید یا طوالنى 
مدت و یبوستى که به درمان هاى معمول پاسخ نمى دهد، 
با کم کارى تیروئید مشخص مى شــود. اسهال، و ابتال به 
سندرم روده تحریک پذیر نیز با پرکارى تیروئید مشخص

 خواهد شد. 

سیر
تحقیقات زیادى نشــان مى دهند که یک پَر سیر در روز 
مى تواند باعث کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول 
خوب شود. ســیر در منظم کردن فشار خون مؤثر است، 
گردش خون را بهبود مى بخشــد و جلوى چســبندگى 
پالکت هاى خون را که مى تواند باعث سکته قلبى شود، 
مى گیرد. همچنین عصاره ســیر مى تواند اختالل هاى 

قلبى را کاهش دهد.

کاکائو
کاکائو یک منبع طبیعى بــراى تئوبرومین و اپیکاتچین 
است که جریان خون در رگ ها را تقویت مى کند. استفاده 
از کاکائو براى چهار هفته عالئم بهبود در عملکرد قلبى و 

پالکت شان دیده شده است

زالزالک
شــواهد حکایت از آن دارد که زالزالک در گشاد کردن 
رگ ها مؤثر است و باعث کاهش فشار خون و کلسترول 
مى شــود. این میوه به دلیل ترکیبات فیتوکمیکال ها و 

بایو فالوینویدها خاصیت آنتى اکسیدانت دارد.

زغال اخته
این گیاه در ســالمتى دیواره رگ ها و ایجاد موى رگ ها 
مفید است. خاصیت آنتى اکسیدانت این گیاه مى تواند کار 

سم زدایى از قلب را انجام دهد.

جینسینگ
اگرچه ریشه این گیاه را براى درمان اختالل هاى متفاوت 
استفاده مى کنند، اما تحقیقات نشان داده که از این گیاه 
مى توان در درمان بیمارى هاى قلبى هم اســتفاده کرد. 
همچنین مى توان از جینسینگ در درمان بیمارى هاى 
قلبى  استفاده کرد و این به علت خاصیت ضد غده اى، ضد 

التهاب، ضد حساسیت و آنتى اکسیدانت آن است.

فلفل قرمز
 A، C این گیاه موادى همچون کلسیم، منگنز، ویتامین
و سلنیوم، روى و فیبر دارد و تحقیقات نشان مى دهند که 

در سالمت قلبى بسیار مفید است.
این گیاه جریان خون را تقویت کرده و از خون سم زدایى 

مى کند و جلوى لخته شدن خون را مى گیرد.

انگور
خوردن مرتب انگور براى قلب مفید اســت. انگور یک 
منبع خوب براى فالونوئید اســت که جلوى فشار خون 
را مى گیرد و خطر بیمارى قلبى و آســیب ماهیچه هاى 

قلب را مى گیرد.
انگور به دلیل آنتى اکسیدان باالى آن فشار خون را کم 
مى کند و خطر فیبروسس و نارسایى قلبى را کم مى کند. 

10 راه پیشگیرى از سنگ کلیه
ســنگ کلیه، مواد معدنى 

و نمک هاى ته نشــین و متبلور شده 
در کلیه اســت. معموالً مایع ادرار از تماس 

ضایعات با یکدیگر جلوگیرى مى کند، اما زمانى 
که مایعــات کافى در ادرار وجود نــدارد و یا میزان 
ضایعات جامد ادرار زیاد اســت، سنگ کلیه تشکیل 

مى شود.
راه هاى زیادى براى پیشگیرى از تشکیل سنگ 

کلیه وجود دارد که از مهمترین آنها مى توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

4-محدود کردن مصرف غذاهاى حاوى اگزاالت
سنگ هاى کلیه از مواد گوناگونى از قبیل اسید اوریک، استرویت و 
سیستئین تشکیل مى شوند اما رایج ترین نوع سنگ کلیه کلسیم 

اگزاالت است.
بر اساس مطالعه اى، 67 درصد سنگ ها عمدتاً از کلسیم اگزاالت 
تشکیل مى شوند. محدود کردن مصرف اگزاالت تنها به افرادى 
توصیه مى شود که در معرض خطر سنگ کلیه قرار دارند و سطح 
اگزاالت بدنشان باالســت. اگر همراه با غذاهاى حاوى اگزالت، 

کلسیم مصرف شود احتمال شکل گیرى سنگ کاهش مى یابد.
از مواد غذایى سرشار از اگزاالت مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

آب گریپ فروت، سیب زمینى، سویا، برخى دانه ها نظیر بادام زمینى 
و بادام هندى، شکالت، ریواس، مارچوبه، کرفس، اسفناج، چاى، 

غالت کامل وجعفرى.

7-مصرف کلسیم
با اینکه اگزاالت رایج ترین نوع ســنگ کلیه است اما کلسیم 
موجود در برخى غذاها مى تواند احتمال تشکیل سنگ کلیه را 
کاهش دهد. اکثر محصوالت لبنى منبع خوبى از کلسیم هستند.

9-اسید سیتریک مصرف کنید
60 درصد از افرادى که سنگ کلیه دارند اسید سیتریک پایینى دارند.

منابع اسید سیتریک شامل موارد زیر است:
لیمو و آبلیموى شیرین نشده، آب پرتقال و آب انبه.

8-کنترل مصرف غذاهاى حاوى اسید
ادرار اسیدى احتمال تشکیل سنگ کلیه را افزایش مى دهد و دفع سنگ را دردناك تر مى کند.

از غذاهاى سرشار از اسید مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
گوشت قرمز، گوشت مرغ، اکثر ماهى ها، اکثر پنیرها و تخم مرغ.

نمى توان مصرف غذاهاى حاوى اسید را به طور کلى ترك کرد، زیرا این غذاها منابع پروتئین هستند. با این 
حال اگر فرد مرتبا دچار سنگ کلیه مى شود باید میزان مصرف این نوع فذاها را کنترل کرد.

10- مصرف ویتامین و مکمل هاى غذایى
ویتامین ها و مکمل هاى فراوانى براى کمک به پیشگیرى از 

سنگ کلیه وجود دارد که مهمترین آنها به صورت زیر است:
ویتامین B6 که در مواد غذایى نظیر موز، انبه، سویا و آووکادو 

یافت مى شود، روغن ماهى و پتاسیم سیترات .

5-کاهش مصرف کافئین
کافئین سرعت متابولیسم را باال مى برد و مى تواند باعث کم آبى 
بدن شود. حداکثر میزان پیشنهادى مصرف کافئین در روز 400 میلى 
گرم (4 فنجان) است. الزم به ذکر است، شکالت، چاى، نوشابه هاى 

انرژى زا و برخى نوشیدنى هاى دیگر حاوى کافئین هستند.

6-پرهیز از مصرف نوشیدنى هاى شیرین شده
مصرف نوشیدنى هاى شیرین شده با خطر شکل گیرى سنگ کلیه 

ارتباط مستقیم دارد.

1-مصرف مایعات
زمانى که ادرار مایعات بیشترى داشته باشد، امکان اینکه مواد معدنى 
و نمک ها انبوه شوند و تشکیل سنگ دهند کمتر است. ادرار تیره 
از نشانه هاى کم آبى بدن است و در حالت ایده آل ادرار باید به رنگ 
زرد کمرنگ باشد. براى بسیارى از افراد، مصرف هشت لیوان آب در 
طول روز کافى نیست و باید براى کاهش خطر سنگ کلیه حداقل 

روزى 12 لیوان آب نوشید. 

2-کاهش مصرف نمک
سدیم یا نمک باعث احتباس آب و در نتیجه کم آبى بدن مى شود. 
بزرگساالن باید مصرف نمک روزانه خود را زیر 2300 میلى گرم 

(یک قاشق غذاخورى) نگه دارند.

3-کنترل وزن
اضافه وزن مى تواند به کلیه ها فشار آورد، اما انتخاب راهى ایمن 
براى کاهش وزن نیز مهم است. رژیم هاى غذایى که به سرعت 
وزن را کاهش مى دهند، رژیم غذایى با کربوهیدرات بسیار پایین و 
رژیم هایى بر اساس پروتئین حیوانى همگى مى توانند خطر سنگ 

کلیه را افزایش دهند.

ك تر مىکند.

ع پروتئین هستند. با این 
کنترل کرد.

ر م پ ىو ن رو و ى

عالئم پنهانى ابتال به تیروئید گیاهان مفید براى قلب
بعضى از گیاهان به دلیل ترکیبات آلکالوید و ترپنوید، مى تواند در مبارزه با بیمارى هاى قلبى مفید باشد. در این مطلب با 

چند گیاه آشنا مى شوید که مى تواند به سالمتى قلبى شما کمک کنند.

شما هرچقدر هم که در بهداشت شخصی وسواس 
داشته باشید، بازهم امکان ابتال به سرماخوردگی 
وجود دارد. چون نقاط خاصی در خانه هاي ما بیشتر 
در معرض آلوده شدن با ویروس سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا هســتند. ویروس ســرماخوردگی تا سه 
ساعت در خانه و بر روي سطوح مختلف می تواند 

باقی بماند و این یک نکته ثابت شده است.
با ایــن حال بــراي اینکــه در صــورت ابتال به 
ســرماخوردگی، فضاي خانه و یا محیط کارتان را 
میکروب  زدایی کنید، می  توانید شــش گام مؤثر 

و سالم بردارید:

استفاده منظم از صابون 
ایــن را مطمئن باشــید کســانی که از
 صابــون هاي آنتــی باکتریال اســتفاده 
می  کنند به همــان میزان افــرادي که از 
صابون هاي عادي اســتفاده می  کنند، دچار 
سرماخوردگی می  شــوند. پس بهتر است با هر 
صابونی، چند بار در روز دست هایتان را 20 تا 30 

ثانیه با آب گرم بشویید.

پاك کردن محل تجمع ویروس 
کنترل تلویزیون، کیبورد کامپیوتر و گوشــی هاي 
تلفن همراه را با تمیز کننده  ها به صورت متداول 
پاك کنید. همچنین این کار را پس از پایان یافتن 
دوره ســرماخوردگی نیز به صــورت مکرر انجام 

دهید.

شستشوي ملحفه ها 
حوله ها، ملحفه  هــا و رویه  بالش  هــا که محل 
زندگی ویروس  ها هستند، در طول دوره بیماري 
یکی از اعضــاي خانواده و حتی پــس از آن باید 
به صورت روزانه با آب گرم شســته و ضدعفونی

 شوند.

استفاده از دستمال یکبار مصرف 
اگر فردي در خانه بیمار اســت، ســعی کنید تا از 
دستمال هاي یکبار مصرف استفاده کنید و ظروفی 
را که با اسفنج و یا اسکاچ می شویید، پس از شستشو 

یکبار در ماشین ظرفشویی قرار دهید.

شستشوي سینک ظرف شویی
 شــیرآالت و دســتگیره ها را به صــورت روزانه 
و به دقت پــاك نمایید چون مکان شستشــوي

 دست ها هستند. همچنین سعی کنید تا می  توانید 
مســواك هــا را در کنــار هــم قــرار ندهید و 
ترجیحــًا از خمیردنــدان جداگانــه اســتفاده

 کنید.
 

دقــت در انتخاب پاك کننــده ها و 
شوینده ها

 شــما باید مطمئن شوید که شــوینده  هایی که 
خریــداري مــی کنیــد، قابلیــت پــاك کردن 
جرم ها و میکروب ها را دارند و تنها یک شــوینده

 نیستند. 

6 گام براي 
ایمن کردن خانه

 در برابر 
سرماخوردگی 

 معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى ســازمان 
غذا و دارو گفت: نان هاى حاصل از خمیرترش در مقایسه 
با نان هاى تهیه شده با مخمر نانوایى داراى بافتى فشرده 

تر و کیفیت جویدنى بهترى هستند.
سمیره صباح با  بیان اینکه توصیه همواره سازمان غذا و 
دارو به استفاده مردم از نان هاى صنعتى است، اظهارداشت: 
مى توان در صنعتى کردن انواع نان هاى سنتى خالقیت به 
خرج داد و با این روش نه تنها نان هاى موجود کشور بلکه 
نان هاى ســایر نقاط جهان مثل چاودار، سنگک اینجرا، 
کیسرا، دوســاى، بلدى، چاپاتى، تورتیالى ذرت و گندم 

و انواع نان هاى عربى را به سبد خانوار جامعه وارد کرد.
وى تأکید کرد: تنوع در تولید نــان هاى صنعتى، کمک 
شایانى به اســتفاده بیشــتر مردم از این فرآورده غذایى 

خواهد کرد.

صباح همچنین با اشاره به نقش مهم خمیر ترش در تهیه 
نان به ویژه نان هاى مســطح تک الیه سراســر جهان، 
تصریح کرد: هنوز هم قاطبه این نان ها مطابق روش هاى 

سنتى و با بهره مندى از روش خمیر ترش تهیه مى شود.
وى در توضیح بیشتر چگونگى حصول خمیر ترش، افزود: 
این ماده از مخلوط کردن آب و آرد حاصل از انواع غالت 
و حبوبات و نگهدارى آن به مدت یک شب در هواى گرم 
و مرطوب به دست مى آید و براى تولید روزانه، مقدارى از 
خمیر ترش را با مقدارى آب و آرد مخلوط کرده و به عنوان 

استارترى جدید به کار مى برند.
معــاون اداره کل نظارت بر فرآورده هــاى غذایى فواید 
اســتفاده از خمیر ترش  را حجم دهنده بودن نان مسطح  
و عطر و طعم منحصــر به فرد نان  که بــه دلیل فعالیت 
میکرو ارگانیسم هاى آن مى باشد دانست و اضافه کرد: 

نــان هــاى حاصــل از خمیرتــرش در مقایســه بــا 
نان هاى تهیه شده با مخمر 

نانوایى داراى بافتى 
فشرده تر و کیفیت 
بهترى  جویدنى 

هستند.
وى در ادامه بیان 
داشــت: کیفیت 

خمیر ترش تحت 
تأثیــر عواملى نظیر 
کیفیــت آرد، میزان 
جذب آب، هوادهى، 
میــزان نمک، درجه 

حرارت و زمان بوده و 

کیفیت آرد و ظرفیت بافرى آن نقش مهمى را در فرآیند 
تهیه خمیر ترش ایفا مى کنند. 

مزایاى نان هایى که با خمیر ترش تهیه مى شوند

ه با مخخخخخخخمخمر
فتى 

ت

ظیر 
زان 
ى، 
جه 

ده و 

تهیه خمیر ترش ایفا مى کنند. 
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تکلیف ایران و عربستان در کمیته اجرایى 
مشخص مى شود

درخواست ایرانى ها از 
یک زن ، جهانى شد

 AFC عزم جدى
براى مقابله با 

لیرز انداختن تماشاگران

ســایت BBC جهانى در گزارشــى  به درخواست 
هواداران ایرانى از مجرى زن مراســم قرعه کشــى

جام جهانى 2018 روسیه پرداخت.
قرعه کشى جام جهانى روسیه جمعه در مسکو برگزار 
مى شــود و 32 تیم راه یافته به این رقابت  بزرگ ملى 

حریفان خود را خواهند شناخت.
در گزارش سایتBBCجهانى آمده است: هواداران 
فوتبال در ایران به خبرنگار زن روسى توصیه کردند که 
چطور در قرعه کشى جام جهانى 2018 روسیه لباس بر 
تن کند تا این مراسم به صورت زنده از تلویزیون ایران 

پخش شود.
«ماریا کوماندنیا»، خبرنگار زن روسى یکى از مجریان 
مراسم قرعه کشى جام جهانى روسیه خواهد بود که 
در کنار «گرى لینه کر» عهده دار اجراى قرعه کشــى

جام جهانى 2018 روسیه است.
در ادامه  این گزارش آمده اســت: هــواداران ایرانى 
درخواست زیادى از این مجرى در شبکه اینستاگرام 
خود داشته و از او خواســتند که موازین پخش زنده 
در تلویزیون ایران را رعایت کند. در غیر این صورت 
تلویزیون ایــران مجبور مى شــود از تصاویر ضبط 
شده در طول مراسم قرعه کشــى استفاده کند تا این 
مجرى نشان داده نشود.به همین علت بوده است که 
رویدادهاى مشابهى در گذشته نظیر افتتاحیه المپیک 
و یا قرعه کشى جام جهانى برزیل در ایران به صورت 
کامل پخش نشد. در طول قرعه کشى جام جهانى قبل 

تلویزیون ایران از تصاویر آرشیوى استفاده کرده بود.

موضوع لیزر انداختن تماشــاگران در بازى هاى لیگ 
قهرمانان آسیا، خصوصاً در منطقه غرب آسیا چند وقتى 
است که متداول شده است و سران کنفدراسیون فوتبال 

آسیا در صدد برخورد جدى با خاطیان این امر هستند.
هفتــه  گذشــته در جریان دیــدار دو تیــم اوراواردز 
ژاپن و الهالل عربســتان در فینال لیــگ قهرمانان 
آسیا،تماشاگران الهالل بارها براى دروازه بان حریف 
مشکل ساز شدند و ناظر مسابقه نیز این حرکت را در 
گزارش خود نوشــت. دروازه بان ژاپنى عنوان کرد که 
AFC برخورد جدى با کشورهاى خاطى در این زمینه 
نمى کند و همین باعث متداول شــدن لیرز انداختن 

تماشاگران به داخل زمین شده است.
بازیکنان اســترالیا، ژاپن و کره جنوبى عنوان کرده اند 
که طى سال هاى گذشــته وقتى در غرب آسیا بازى 
مى کردند، با چنین مشکالتى مواجه شده اند. حتى در 
انتخابى بازى هاى جام جهانى این اتفاق رخ داده است.

در سال 2017 باشگاه استقالل به علت همین موضوع 
یعنى انداختن لیزر توسط تماشاگران در بازى با السد 
51 هزار دالر جریمه شــد و به این باشگاه اعالم شده 
اســت که در صورت تکرار چنین اتفاقاتى محرومیت 
سنگین ترى از جمله بازى پشت درهاى بسته در انتظار 

تیم ایران خواهد بود. 
یک مقام ارشد کنفدراســیون فوتبال آسیا اعالم کرد 
AFC در صدد ایجاد قانون و تنبیه مشخصى است تا 
به شدت با چنین رفتارهایى مقابله کند تا در آینده شاهد 

بروز این اتفاقات در رقابت هاى مهم آسیایى نباشیم.

حسن زاده
 بازیکن سال 
فوتسال آسیا 
شــد

على اصغر حسن زاده بازیکن 
تیم فوتسال گیتى پسند به عنوان 

بازیکن سال فوتســال آسیا در سال 
2017 انتخاب شد.

در حالى که هنوز رســمًا نام برترین 
بازیکن سال فوتســال آسیا اعالم 
نشده است اما على اصغر حسن زاده 
از ایران موفق به کسب این عنوان 
شده و روز چهارشنبه براى شرکت 
در مراســم اهداى جایزه خود در 

بانکوك حاضر خواهد شد. 
حســن زاده به همراه توحید 
لطفى دیگر فوتسالیســت 
و «جیــراوات  ایرانــى 
سورنویچیان» از تایلند به 
عنوان سه کاندیداى نهایى 
عنوان مرد سال فوتسال آسیا 

هستند.

در حالى که فدراسیون فوتبال ایران بعد از ظهر جمعه خبر داد 
براى این فدراسیون پیروزى بزرگى اتفاق افتاده و در فصل 
آینده لیگ قهرمانان آسیا، تیم هاى عربستانى و حتى اماراتى 
(که نمى خواستند در فصل آینده به ایران بیایند) باید براى 
بازى به ایران بیایند، سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا 

هیچ اشاره اى به این ماجرا نکرده است.
البته باید از این ماجرا خوشــحال بود که باالخره مشکل 
میزبانى در حال حل شدن است و شــاید اگر این مشکل 
سال گذشته حل مى شد، پرسپولیس حاال در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا حضور مى داشت اما کنفدراسیون فوتبال به 
صورت رسمى از ماجرایى که سایت فدراسیون فوتبال ایران 
منتشر کرده، خبر نداده است. سایت رسمى کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در خبرى بدون اشــاره به نام هاى ایران و 
عربستان، خبر داده کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، در جلسه اى که در توکیوى ژاپن برگزار شده است، 

براى حل شدن مشکالت بین کشورهاى آسیایى فرمولى 
ارائه کرده است. همانطور که اشــاره شد در این خبر هیچ 
اشاره اى به نام هاى ایران و عربستان و امارات هم نشده 
اما نوشته شده  است که کمیته مســابقات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از فدراســیون هاى عضو خواسته تحت تأثیر 
ممنوعیت هاى مسافرتى قرار نگیرند و با دولت هاى خود 
تماس بگیرند و امکان معاف کردن تیم هاى فوتبال خود 
از این محدودیت ها را فراهم کنند. این در حالى است که 
چندى پیش عربستان دوباره ورود عربستانى ها به ایران را 

ممنوع اعالم کرده است!
 همانطور که در پروتکل هاى کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده 
است کشورها ملزم به صدور روادید هستند و میزبان بایستى 
ایمنى و امنیت برگزارى مسابقات راتضمین کند. کمیته 
مسابقات هم توصیه کرده این قوانین بدیهى به دولت ها 
یادآورى شود اما اگر این اتفاق نیافتاد، هیئت هاى بلند پایه 

قطر ندارد و حتى مصوبه موافقت با میزبانى ایران و عربستان 
 AFCنرفته است. خبر AFC از یکدیگر هم روى سایت
در ادامه نوشته است قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا، در فصل 
2018،  روز 6 دسامبر 2017 در کوآالالمپور برگزار خواهد شد 
و کمیته مسابقات AFC تمایل خود را براى حفظ حالت رفت 
و برگشت در مسابقه فینال اعالم کرده است. حتى فدراسیون 
فوتبال عربستان پیشنهاد داده که مسابقات گروه هاى سنى 
AFC در مرحله مقدماتى بر حسب مناطق انجام نشود و 
قرعه کشى ها به صورت آزاد انجام شود که قرار شده در جلسه 

آینده کمیته مسابقات مورد بررسى قرار بگیرد.
در خبر فدراســیون فوتبال آمده اســت که هیئت رئیسه 
AFCدربــاره مصوبــه کمیتــه مســابقات تصمیم 
مى گیرند. محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
هم در گفتگو با بخش خبرى شبکه 3 سیما به نکته عجیبى 
اشاره کرده است. اینکه معموًال مصوبات کمیته مسابقات 

در هیئت رئیســه AFC رأى مى آورد! از آقاى ســاکت 
باید پرسید شما از کجا مى دانید که این مصوبه در هیئت 
رئیسه رأى مى آورد؟ ضمن اینکه ظاهراً فدراسیون فوتبال 
ایران، فراموش کرده که این تصمیمات در کمیته اجرایى 
کنفدراســیون فوتبال آسیا گرفته مى شــود و البته على 
کفاشــیان، نایب رئیس AFC هم در این کمیته حضور 
دارد و مطمئنًا به این طرح رآى مثبــت مى دهد. مطمئنًا 
اگر کمیته اجرایى به این طرح رأى بدهد آن وقت دولت ها 
باید راضى شوند و از همین حاال فدراسیون فوتبال باید به 
فکر ساز و کار مشخص براى پیش بردن این ماجرا باشد.

 اى کاش آقاى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال درباره شکایت 
فدراسیون فوتبال ایران از عربستان به دادگاه بین المللى 
ورزش هم حرف مى زد. هنوز کســى نمى داند رأى این 
پرونده چه شــد و آیا در این زمینه رأى صادر شده یا اینکه 

هنوز دادرسى ادامه دارد!

از کنفدراسیون فوتبال آسیا براى پیدا کردن راه حل ها وارد 
عمل شوند و با مقامات دولتى بلندپایه دیدار داشته باشند.

در خبر ســایت AFC از دو کشــور نام برده شده است. 
میانمار و قرقیزستان کشورهایى هستند که در گروه اول 
مقدماتى جام ملت هاى آسیا همگروه بوده اند اما به دلیل 
نگرانى هاى امنیتى در ماجراهاى میانمــار، این بازى در 
5 سپتامبر 2017 انجام نشده بود و به روز 22 مارس 2018 
موکول شد. AFC نوشته که این بازى باید در یک زمین 
بى طرف برگزار شــود و همه هزینه هــاى تیم میانمار و 
سازماندهى بازى از جمله هزینه بلیت هواپیما و اسکان را 
فدراسیون فوتبال قرقیزستان باید تقبل کند. از هر دو کشور 
هم خواسته شــده که براى انجام بازى در زمین بى طرف 
توافق کنند و اگر هم توافقى حاصل نشــد، AFC زمین

بى طــرف را تعیین کند. خبــر نکته یا فکتــى مبنى بر 
رأى گیرى در مسئله میزبانى ایران و عربستان و امارات و 

مدیر ســازمان تیم هاى ملى جودو که در روزهاى گذشته در 
هلند به دنبال جودوکار تیم ملى بود، به ایران بازگشت.

تیم ملى جودوى ایران در حالى در هفته گذشته با کسب دو 
مدال برنز از آخرین مرحله مسابقات گرند اسلم در سال 2017 
از هلند به ایران بازگشت که محمد رشنونژاد، ملى پوش وزن 

60- کیلوگرم ایران همراه سایر ملى پوشان حضور نداشت.
عدم حضور رشنونژاد در بین نفرات تیم ملى در مسیر بازگشت 
به ایران و بى خبرى مسئوالن جودوى کشور از او سبب شد 
تا شایعاتى مبنى بر پناهندگى وى به گوش برسد. به همین 
منظور محمدرضا رودکى چنــد روزى در هلند باقى ماند تا در 
صورت یافتن ملى پوش جودو او را به ایران بازگرداند که تالش 

مدیر سازمان تیم هاى ملى ناموفق بود.
به نظر مى رســد در تصمیم رشــنونژاد مبنى بر 

عدم بازگشــت به ایران پاى یکى از ملى پوشان 
سابق جودو که او هم چند سالى است در یکى از 
کشورهاى اروپایى حضور دارد، در میان است. 
 با توجه به شــواهد موجود رشنونژاد این روزها 
حتى در هلند هم نیست و به احتمال فراوان براى 

ادامه فعالیت ورزشــى خود راهى کشور دیگرى 
شده است.

باید منتظر مانــد و دید آیا ملى پوش جــودو باالخره به 
کشورمان بازمى گردد و به این حواشى پایان مى دهد یا خیر؟

 پس از باطل شــدن طلســم گل نزدن در نیمه اول 
مسابقات لیگ هفدهم، طلسم گل نزدن طالیى پوشان 
در دیدارهاى خارج از اصفهان نیز شکسته شد هرچند که 

این طلسم شکنى سودى به حال سپاهان نداشت.
با سپرى شدن بیش از یک ســوم از لیگ هفدهم سپاهان به دو 
طلسم عجیب گرفتار بود. اول آنکه در نیمه اول هیچ مسابقه اى 
نتوانسته بود دروازه حریفان را باز کند و دوم آنکه خارج از اصفهان 
هیچ گلى به ثمر نرسانده بود. طلسم اول با گل زودهنگام ساسان 
انصارى به تراکتورسازى در هفته دوازدهم باطل شد و طلسم دوم 
با گلزنى همین بازیکن در دیدار روز جمعه برابر صنعت نفت. در 
ادامه جالل الدین على محمدى هم در ورزشگاه تختى آبادان براى 
سپاهان گلزنى کرد تا با این دو گل طالیى پوشان دیگر در حسرت 
گل نزدن به حریفان بیرون از اصفهان نباشــند. البته این طلسم 
مربوط به دیدارهاى خارج از خانه نبود زیرا سپاهان در هفته چهارم 

دو مرتبه در ورزشگاه فوالدشهر دروازه ذوب آهن را باز کرده بود.
برخالف هفته گذشــته این بار طلسم شکنى ســپاهان مقارن با 
موفقیت این تیم نبود زیرا علیرغم آنکه طالیى پوشــان دو مرتبه 
دروازه میزبانشان را باز کردند اما سه گل هم دریافت کردند تا آبادان 

را دست خالى ترك کنند.

همچنان حضور تیــم هاى ایرانى 
در آســیا در پــاره اى از ابهــام

است. 
هفتــه پیش  خبرى منتشــر 
شــد مبنى بر اینکه هر سه 
تیم مجوز حضور در آســیا 
را نگرفته اند و کنفدراسیون 

گفته باید ســه تیم دیگر جایگزین 
آنها شوند.

یکى از اعضــاى کمیته حرفه اى ســازى اما در 
این باره مــى گوید:«تکذیب مى کنم. هر ســه 
تیم ایرانى در آسیا هســتند. مجوزها اعطا شده و 
شاید کنفدراسیون بخواهد یک راستى آزمایى از 
مدارك داشته باشــد که تا این لحظه هم نداشته 
است. شایعات را باور نکنید. استقالل، پرسپولیس 

و تراکتور در آسیا حضور دارند.»

حسن زاده
 بازیکن سال 
فوتسال آسیا 
شــد

على اصغر حسن زاده بازیکن
تیم فوتسال گیتى پسند به عنوان

بازیکن سال فوتســال آسیا در سال 
2017 انتخاب شد.

حالى که هنوز رســمًا نام برترین در
بازیکن سال فوتســال آسیا اعالم

نشده است اما على اصغر حسن زاده 
از ایران موفق به کسب این عنوان 
شده و روز چهارشنبه براى شرکت 
در مراســم اهداى جایزه خود در 

بانکوك حاضر خواهد شد. 
حســن زاده به همراه توحید 
فوتسالیســت  لطفى دیگر
و «جیــراوات  ایرانــى 
سورنویچیان» از تایلند به 
عنوان سه کاندیداى نهایى 
عنوان مرد سال فوتسال آسیا 

هستند.

ى ایرانى
هــام

ـر 
 
 
 

ایگزین 

فه اى ســازى اما در 
بمى کنم. هر ســه 
. مجوزها اعطا شده و 
یک راستى آزمایى از 
ین لحظه هم نداشته 
 استقالل، پرسپولیس

د.»

رشنونژاد در هلند هم نیست؟!

 پس
مس
در دید
این طلسم
با سپرى شد

طلسم عجیب
نتوانسته بود
هیچ گلى به
انصارى به تر
با گلزنى همی
ادامه جالل ال

سپاهان گلزنى
گل نزدن بهح
مربوط به دید
دو مرتبه در ور
برخالف هفته
موفقیت این تی
دروازه میزبانشا
را دست خالى تر

ساسان

هر 3 تیم ایرانـى  هر 2 طلسم سپاهان را شکست
در آسیا هستند؛ 

تکذیب مى کنیم!

 AFC تفاوت عجیب روایت فدراسیون فوتبال ایران و
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عادل، پسر شجاع!

غیبت تعجب برانگیز 
عراق و سوریه در 
بزنگاه حمایت از ایران

برف ها را ذوب نکردیم 
تا استخر درست نشود!

بعد از گذشت دو ســال از مناقشــه فوتبالى ایران و 
عربستان که منجر به برگزارى با رودررویى نمایندگان 
دو طرف در کشور ثالث شــده بود، کمیته مسابقات 
AFC با درخواست جدید سعودى ها و اماراتى ها علیه 

ایران و قطر مخالفت کرد.
در هنگام شــروع رأى گیرى در کمیته مســابقات 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، با خــروج نمایندگان 
کشورهاى ذینفع از جلســه و غیبت نماینده سوریه، 
نماینده عراق هم در آستانه رأى گیرى سالن را ترك 
کرده است. غیبت نمایندگان عراق و سوریه در حالى 
بود که این دو کشــور همواره رابطه بسیار خوبى با 
فدراسیون فوتبال داشــتند و حداقل روى رأى آنها 
حساب مى شد. در نهایت بعد از انجام رأى گیرى، اعضا 
با درخواست عربستان و امارات مخالفت مى کنند تا این 
پرونده براى تأیید نهایى به هیئت رئیسه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ارسال شــود. در صورت موافقت هیئت 
رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا، نمایندگان فوتبال 
ایران در فصل آینده تمــام بازى هاى خانگى خود را 
در ایران برگزار خواهند کــرد. با توجه به نفوذ فراوان 
سعودى ها در تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
همچنین تداوم مناقشه سیاسى ایران و عربستان باید 
منتظر ماند و دید که هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال 

آسیا با رأى کمیته برگزارى مسابقات چه خواهد کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهر تبریز گفت: سیستم 
گرمایش از کف ورزشگاه یادگار امام(ره) براى ذوب 
کردن برف نیست و براى عدم یخ زدگى چمن و سرسبز 

نگهداشتن آن است.
حبیب مقصــودى در خصوص عملکرد سیســتم 
گرمایشى هیتینگ در دیدار تراکتورسازى و سپیدرود از 
هفته سیزدهم لیگ برتر اظهار داشت: عملکرد سیستم 
هیتینگ براى سرسبز نگهداشــتن چمن ورزشگاه 
است و ما مى توانیم در دماى باالى 60 درجه آن را قرار 
دهیم و به خوبى تمامى برف ها آب مى شود اما با این 
کار بذرهاى چمن طبیعى که یک موجود زنده است به 
راحتى نابود مى شود. رئیس اداره ورزش و جوانان شهر 
تبریز تصریح کرد: برفى که با شدت در شهر تبریز بارید، 
باعث شد تا روند آب شدن برف ها با کندى روبه رو شود. 
سیستم هیتینگ همانند شوفاژ است و لوله هاى بزرگ 
با آب گرم در کف زمین نصب شــده است. اما با این 
شرایط هیچ وقت برف به صورت آنى ذوب نمى شود 
و اگر ما دماى سیستم هیتینگ را بخواهیم باال ببریم 

قطعاً چمن آسیب مى بیند.
مقصودى افزود: در بازى یوونتوس و گاالتاســراى 
که دو سال قبل برگزار شد، در ورزشگاه اختصاصى 
گاالتاسراى هم دقیقًا اتفاقى مثل روز جمعه رخ داد. 
سیستم هیتنگ براى ذوب کردن برف نیست، بلکه 
براى عدم یخ زدگى چمن و سرســبز نگهداشتن آن 
است. سیستم آتش مستقیم نیست که بخواهد برف 
را ذوب کند.  وى در پایان صحبت هایش خاطرنشان 
کرد: شما حســاب کنید اگر برفى حداقل 10 سانتى 
به صورت آنى بر روى چمن ذوب شــود، چه اتفاقى 
مى افتد. چمن ورزشگاه دقیقاً به یک استخرآب تبدیل 
مى شــود. بهترین اتفاق این است که با شیب مالیم 

برف ها آب شود تا آب هم جذب چمن شود.

اولین واکنش ساکت به انتقادات تند على کریمى: 

هر کسى سندى علیه من دارد رو کند
اتهامات على کریمى به مدیران فدراسیون فوتبال هنوز با واکنشى از سوى این فدراسیون همراه نشده است. از طرفى در غیبت 
مهدى تاج، دست راست او و یکى از کسانى که على کریمى انتقاداتى به عملکردش وارد مى داند، عالقه اى به صحبت در 

این موارد ندارد و مى گوید به نظرات على کریمى احترام مى گذارد.
یاغى سال هاى نه چندان دور فوتبال ایران و جادوگر بالمنازع بازى هاى تیم ملى، سکوت و گوشه نشینى را کنار 
گذاشته و بار دیگر قصد دارد خودش یک تنه بار شفاف سازى در فوتبال را به دوش بکشد. بعد از مصاحبه جنجالى على 
کریمى در شبکه ورزش و طرح سئواالت مختلف از رؤساى قبلى و فعلى فدراسیون فوتبال و درخواست شفاف سازى 

از سوى مهدى تاج در قبال این سئواالت، حاال همه در انتظار پاسخ فدراسیون فوتبال هستند.
فدراســیون بعد از مصاحبه تلویزیونى کریمى، بیانیه اى چندبندى را صادر کرد که به طور کامل طرح اتهاماتى مانند 
سندسازى، دادن رشوه براى گرفتن رأى و... را رد مى کند اما از على کریمى خواست با سند و مدرك حرف بزند و اگر از 
وجود چیزى مطمئن است مى تواند در فدراسیون فوتبال اسناد و مدارك خود را ارائه کند. کریمى اما بیکار ننشست و در 
روزهاى گذشته با اسنادى که رو کرد، مجدداً خواستار پاسخ از سوى فدراسیون شد اما هنوز خبرى از جواب فدراسیون 

فوتبال نیست!
کریمى بارها در مصاحبه هاى خود اعالم کرده که چشمداشتى به کمک کسى ندارد و از طریق فضاى مجازى به 
مقابله با مهدى تاج رئیس، على کفاشیان رئیس پیشین و نایب رئیس فعلى و محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون 

فوتبال مى رود.
یکى از اسناد مدعى شده توســط او مربوط به کارت هاى هدیه 500 هزار تومانى است که ظاهراً به 
اعضاى مجمع فدراسیون اعطا شده و برخى رسانه ها مدعى شدند به هر کدام از رؤساى هیئت هاى 
فوتبال، چهار کارت هدیه دادند که رضایت آنها را در سفر به تهران براى حضور در مجمع انتخاباتى 

فدراسیون به نفع مهدى تاج تأمین کرده باشند.
کریمى همچنین مدیران فدراسیون را به تالش براى فرار از پاسخ دادن متهم مى کند. در چند وقت 
اخیر تاج در مراسم هاى کمى دیده شده و فرصت پاسخگویى به سئواالت على کریمى به دست 
نیامده است. او در حال حاضر در ایران حضور ندارد و براى پیگیرى مناقشه با عربستان به مالزى 
و ژاپن سفر کرده است. در غیبت او محمدرضا ساکت به عنوان دبیرکل عالوه بر وظایف کارى 
خود، در مراسم هایى مانند قرعه کشى فیفا هم شرکت خواهد کرد؛ از طرفى کریمى بارها 
به ساکت به عنوان دست راست تاج، تاخته و معتقد است تاج باید اجازه حضور افراد توانا 
در فدراسیون فوتبال را بدهد و هر کارى را به محمدرضا ساکت که در مواقعى عملکرد 

موفق نداشته نیز ندهد.
دبیرکل فدراسیون اما با گذشت چندین روز از اتهاماتى که کریمى به فدراسیون فوتبال 
و او وارد کرده بود، عالقه اى به پاسخگویى ندارد و همه چیز را به مسئولیت مهدى 
تاج محول مى کند. ساکت البته نسبت به صحبت هاى على کریمى واکنش نشان داد 
اما از گفتن مطالب بیشتر خوددارى کرد. او مى گوید: «ادعاهاى على کریمى درباره من 
صرفاً نظر شخصى او است که به آن احترام مى گذارم اما رئیس فدراسیون هم نظر 

خودش را دارد. اگر کسى سندى از مشکالت من دارد، مى تواند آن را ارائه کند.»
 

   خبر آنالین | چه کســى فکر مى  کــرد متولد 
شهرآراى تهران زمانى پرسروصداترین، جنجالى  ترین، 
جریان  ســازترین و محبوب  ترین مجرى- گزارشگر 
تلویزیون ایران شود. چه کســى فکر مى  کرد نوجوان 
الغر و نحیف مدرسه راهنمایى شهید باکرى و دبیرستان 
البرز که در هنگام زنگ ورزش حتى همکالسى  هایش 
به او بازى نمى  دادند، چند سال بعد بزرگان فوتبال ایران 
را به بازى بگیرد. چه کســى فکر مى کرد دانشــجوى 
زرنگ رشته مهندسى دانشــگاه صنعتى شریف، روزى 
روزگارى چنان محبوب شود که در قامت مجرى و تهیه 
 کننده پربیننده  ترین برنامه ورزشى کل تاریخ سیماى 

ایران ظهور کند.
این اتفاق اما روى داد و عادل فردوســى  پور که پدرش 
اصالتًا اهل رفســنجان اســتان کرمان است با درایت، 
تالش و زرنگى  هایى مثال زدنى بــه هر آنچه تاکنون 
هم سلفانش در صداوسیما نرسیده بودند، رسید به  نحوى 

که کسى را یاراى رقابت با او نبود.
عادل با گزارش جــذاب بازى  هاى فوتبــال اروپایى 
و خصوصــًا لیگ جزیره آمــد؛ او تحولى شــگرف در 
گزارشگرى تلویزیون پدید آورد و با توجه به تسلطش 

به زبان انگلیســى و منابع مختلف خارجى، کوچک 
ترین اطالعات تیم ها و بازیکنان لیگ  هاى معتبر 

اروپایى را جمع  آورى کــرد و تحویل مخاطبى 

داد که تا آن زمان عادت کــرده بود به اطالعات نصف 
و نیمــه جهانگیر کوثــرى و بعداً البته کامــل تر جواد 
خیابانى. فردوســى  پور اما پا را از این هم فراتر گذاشت 
و با راه  اندازى برنامه 90 راهى را رفت که تاکنون هیچ 

مجرى- گزارشگر دیگرى نرفته بود.
فردوسى  پور با 90 چنان خود را به اهالى فوتبال تحمیل 
کرد که کمتر کســى، حتى باالترین مســئوالن رده 
 باالى ورزش توان برخورد با آن را نداشــتند. مسئولین 
صداوسیما نیز با درك موقعیت بسیار مطلوب برنامه 90، 
حمایتى دور از انتظار از عادل و برنامه  اش داشتند و دست 

او را براى ارائه برنامه  هاى مورد نظرش باز گذاشتند.
عادل فردوسى  پور طى نزدیک به دو دهه تهیه  کنندگى 
برنامه تلویزیونى 90، بارها و بارها جریان  ســاز شــد؛ 
محبوب شد، منفور شد، قرمز شــد، آبى شد، متهم شد، 
تهدید شــد اما همچنان عادل ماند تا رفســنجانى  ها 

سوغاتى خوبى تحویل جامعه ورزش ایران داده باشند.
بینندگان دایمى و حتــى غیردایمى برنامه 90 هیچ گاه 
مناظره امیر عابدینى و على فتح  ا... زاده مدیران عامل 
وقت دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس را فراموش

نمى  کنند.
آنان همچنین مناظره دوساعته «بالژویچ»، سرمربى 
وقت تیم ملى فوتبال 
ایــران بــا ناصــر 

باید نصرتى را بگیرد» (در آن بازى نصرتى بازى ضعیفى 
از خود ارائه داد و جالب آنکه فــرداى روز بازى، عادل 
فردوسى  پور که همراه تیم ملى در هتل محل اقامت ملى 
 پوشان اقامت داشت به دســتور محمد دادکان از محل 
هتل اخراج و راهى هتلى شد که سایر خبرنگاران در آن 

حضور داشتند.)
عادل فوتبال ایران اما همیشه مخالفین سرسختى هم 
داشــته که محمد مایلى کهن و امیر قلعه نویى پیشتاز 

آنان هستند.
فردوسى پور در این سال ها بحران هم کم نداشته؛زمانى 
شــایعه جدى تعطیل  شــدن برنامه 90 مطرح شــد. 
شــایعه اى که پس از آن برنامه 75 دقیقه  اى معروف، 
حتى مازیار ناظمى، مجرى سابق صداوسیما و دوست 

نزدیک عادل فردوسى  پور نیز به آن اشاره کرد.
این اتفاق اما به فاصله یک هفته برعکس شد و در مانور 
قدرتى که فردوســى پور به راه انداخت، ارسال بیش از 
دومیلیون پیامک به این برنامه، رکوردى بود که عادل 
و برنامه  اش از خود به یادگار گذاشتند تا مخالفان 90 و 
فردوسى  پور بدانند 90 همچنان هســت و با قدرت به 

کارش ادامه مى  دهد.
به نظر مى رسد عادل همچنان بى رقیب، چهره شماره 
یک رسانه هاى ورزشى است، خواه او را دوست داشته 

باشیم خواه نه.

احمدپور، ســردبیر فقید روزنامه خبر ورزشى به  عنوان 
منتقد و پژمان راهبر، سردبیر اســبق جهان فوتبال به  
عنوان حامى ســرمربى کروات تیم ملــى را فراموش 

نمى  کنند.
بینندگان برنامه 90 حتمًا حرف هاى شــنیدنى محسن 
صفایى فراهانى بعد از جریــان تعلیق فوتبال ایران را از 
یاد نخواهند برد؛ شبى که مردم فوتبال  دوست فهمیدند 
سازمان تربیت بدنى درســت مى  گوید یا یاران صفایى 

فراهانى.
مخاطبان عادل فردوســى  پور مناظره علــى دایى با 
فردوسى  پور، آخوندى سخنگوى آن سال هاى سازمان 
تربیت بدنى با فردوســى  پور، افشــاگرى عادل درباره 
«دو کارمو» برزیلى، اولین گفتگــوى تلفنى با فریدون 
زندى که در آن سال ها تسلط آنچنان مناسبى به زبان 
فارسى نداشــت و تازه به اردوى تیم ملى دعوت شده 
بود، دعواى لفظى محمد مایلى  کهن و ســردار آجرلو 
مدیرعامل اســبق پاس تهران و... را بــا برنامه 90 به  

یاد دارند.
عادل فردوســى  پور به  جز برنامــه 90 و در قامت یک 
گزارشگر فوتبال، حاشــیه  هاى دیگرى نیز آفریده؛ چه 
زمانى  که در جام ملت  هاى آســیا- در زمان ریاســت 
محمد دادکان- و در بازى بین ایران و عمان در وصف 
بازى ضعیف و دور از انتظار محمد نصرتى گفت: « یکى 

عادل فردوسى 
 پور طى نزدیک به دو 

دهه تهیه  کنندگى 
برنامه تلویزیونى 90، 
بارها و بارها جریان  
ساز شد؛ محبوب 

شد، منفور شد، قرمز 
شد، آبى شد، متهم 
شد، تهدید شد اما 

همچنان عادل ماند تا 
رفسنجانى  ها سوغاتى 

خوبى تحویل جامعه 
ورزش ایران داده 

باشند

السد در حساس ترین بازى هفته نهم لیگ ستارگان قطر از الدحیل پذیرایى کرد و با نتیجه  4 بر 
2 تن به شکست داد. مرتضى پور على گنجى، ستاره ایرانى الســد در این دیدار مثل همیشه در 
ترکیب اصلى تیمش به میدان رفت و 90 دقیقه بازى کرد. پور على گنجى بعد از سوت بازى به دلیل 

خستگى بیش از حد دچار تنگى نفس شد و به بیمارستان منتقل شد. بازیکنان السد به ویژه  «ژاوى» 
نگران وضعیت این بازیکن ایرانى شدند و در زمین بر بالین این لژیونر ایرانى حاضر شدند.

گروهى از رسانه هاى ایتالیایى اعالم کردند، «کارلو آنچلوتى» 
پیشنهاد کار به عنوان ســرمربى تیم ملى عربستان سعودى در جام 

جهانى 2018 را رد کرده است.
طبق اعالم شبکه «اسپورت مدیاست پرمیوم» ایتالیا، پس از برکنارى «ادگاردو 

بائوسا» از سرمربیگرى تیم ملى عربستان، مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور 
با سرمربى سابق تیم هاى میالن، پارى سن ژرمن، چلسى و رئال مادرید 

که دو ماه پیش از سرمربیگرى بایرن مونیخ بر کنار شد، تماس هایى 
داشته اند و با وجود ارائه پیشنهادى که از نظر مالى چشمگیر بوده، 

نتوانسته اند نظر او را جلب کنند.
در همین حال گفته مى شود که آنچلوتى در برابر پیشنهاد 

هدایت تیم ملى ایتالیا هم مقاومت مى کند تا رئیس 
جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا بعد از استعفاى 

«کارلو تاوکیو» مشخص شود.
بائوسا که دو ماه پیش جاى «برت فن مارویک» را 
روى نیمکت تیم ملى عربستان گرفت، هفته گذشته 
پس از هدایت این تیم در پنج بازى دوستانه که در 

آنها دو پیروزى و سه شکست داشت، اخراج شد.

یادداشتى بى بهانه براى فردوسى پور که همچنان 90 را در اوج نگه داشته است

تالشو زرنگى هایى مثال زدنى بــه هر آنچه تاکنون 
هم سلفانش در صداوسیما نرسیده بودند، رسید به  نحوى

که کسى را یاراى رقابت با او نبود.
عادل با گزارش جــذاب بازى  هاى فوتبــال اروپایى 
و خصوصــًا لیگ جزیره آمــد؛ او تحولى شــگرف در

گزارشگرى تلویزیون پدید آورد و با توجه به تسلطش 
به زبان انگلیســى و منابع مختلف خارجى، کوچک 

ترین اطالعات تیم ها و بازیکنان لیگ  هاى معتبر
اروپایى را جمع  آورى کــرد و تحویل مخاطبى

تهدید شــد اما همچنان عادل ماند تا رفســنجانى  ها 
سوغاتى خوبى تحویل جامعه ورزش ایران داده باشند.

بینندگان دایمى و حتــى غیردایمى برنامه 90 هیچ گاه 
مناظره امیر عابدینى و على فتح  ا... زاده مدیران عامل 
وقت دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس را فراموش

نمى  کنند.
آنان همچنین مناظره دوساعته «بالژویچ»، سرمربى 
وقت تیم ملى فوتبال 
ایــران بــا ناصــر

ط آنچ ل ن ر ز
فارسى نداشــت و تازه به اردوى

بود، دعواى لفظى محمد مایلى  که
و.. مدیرعامل اســبق پاس تهران

یاد دارند.
عادل فردوســى  پور به  جز برنامــه
گزارشگر فوتبال، حاشــیه  هاى دیگ
زمانى  که در جام ملت  هاى آســیا-
محمد دادکان- و در بازى بین ایران
بازى ضعیف و دور از انتظار محمد نص

هاى ایتالیایى اعالم کردند، «کارلو آنچلوتى» 
واقعیت هاى برگزار نشدن 
بازى روز جمعه در تبریز

رد کرد
سرمربى رئال مادرید پیشنهاد سرمربیگرى عربستان را 

ضى
مرت

ان 
گر
ى ن

ژاو
ضى

مرت
ان 
گر
ى ن

ژاو
پیشنهاد کار به عنوان ســ

8جهانى 2018 را رد کردهاست.
طبق اعالم شبکه «اسپورت مدیا

ببائوسا» از سرمربیگرى تیم ملى عر
بببا سرمربى سابق تیم هاى میال
که دو ماه پیش از سرمربیگ
داشته اند و با وجود ارائه پی

نتوانسته اند نظر اورا جلب
در همین حال گفته مى ش
هدایت تیم ملى ایتالیا
جدید فدراسیون فوت

«کارلو تاوکیو» مشخص
بائوسا که دو ماه پیش ج
روى نیمکت تیم ملى عربست
پس از هدایت این تیم در پ
آنها دو پیروزى و سه شکس

گروهى از رسانه هاىا

یپی ددیدد ررررر
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کفتار شــب هاى تهران براى پرده بــردارى از راز جنایات خود 
مقابل دوربین قــرار گرفت اما زمانى که به نام مادر خود رســید 

بغضش شکست.
دوم آبان ماه سال جارى پسرى 24 ساله به جرم تجاوز سریالى 
به زنان شوهردار دستگیر شد. این پسر که تازه از زندان آزاد شده 
بود با خودروى ســرقتى مزدا 3 اقدام به مسافرکشى مى کرد. او 
زن هاى جوان را ســوار خودرو کرده و در مناطق خلوت تهران 
و در فرصتى مناســب به آنها تجاوز مى کرد. این جوان شیطان 
صفت به هشت فقره تجاوز، سه فقره سرقت خودرو و تعداد زیادى 
سوابق کیفرى دیگر اعتراف کرده است. یکى از قربانیان کفتار 
شــب هاى تهران پس از رهایى از چنگال وى توانست از پالك 
ماشــین او عکس بگیرد و آن را در اختیار پلیس قرار دهد. بدین 
ترتیب نیروهاى پلیس پس از شناسایى ماشین این جوان شیطان 
صفت در الین کندرو خیابان خاوران طى یک عملیات تعقیب و 
گریز و با شلیک22گلوله او را از شیشه شکسته ماشینش بیرون 
کشیده و دستگیر کردند. پس از گذشت یک ماه از دستگیرى این 
پسر24ساله خبرنگار پایگاه اطالع رسانى رکنا به سراغ وى رفته 

و با گفتگویى با وى ترتیب داده که در ادامه آن را مى خوانید.
بى صبرانه منتظر دیدنش بودیم، توصیفات گوناگونى از او مى شد، 
از دستگیرى جنجالى اش با شلیک 22 گلوله تا آزارهاى وحشت 
آور زنان توسط او که سکوت شب هاى تهران را مى شکست همه 

و همه باعث مى شد تا منتظر دیدن او بمانیم.
در همین افکار بودیم که مأمور آگاهــى گفت آوردنش. به کنار 
در ورودى رفتیم. صــداى برخورد زنجیر پابنــدش با زمین هر 
لحظه نزدیک تر مى شد. از روى پله ها باال آمد و براى اولین بار 
چهره اش را دیدیم. کفتار شب هاى تهران نه درشت اندام بود و نه 
جاى چاقو روى دست ها و صورتش داشت. او یک جوان 24 ساله 
بود که شاید بسیارى از قربانیان او گول ظاهر ساده اش را خوردند. 
وارد اتاق شد و پشت صندلى نشست. افسر پرونده او نیز مقابلش 

نشست و گفتگوى اختصاصى پشت درهاى بسته آغاز شد.
ابتدا نامش را پرســیدند، در جواب گفت «محمد» هستم، خیلى 
آرام صحبت مى کرد، انگار نه انگار که در مقابل او هشت پرونده 

سیاه تجاوز قرار دارد. 
از کارش پیش از اینکه بزهکار شود پرسیدم و با همان لحن گفت: 
«حدود یکســال پیش در مکانیکى کار مى کردم و درآمدم 600 
هزار تومان در ماه بود و این درآمد کفاف من را نمى داد زیرا کمک 
خرج خانه نیز بودم. پس از اینکه محل کارم را ترك کردم دنبال 
کار گشتم اما پیدا نکردم. هرجا رفتم کارت ملى، شناسنامه و عدم 
سوءسابقه مى خواست براى همین نمى توانستم جایى کار کنم 
زیرا سابقه کیفرى هم داشتم.» متهم در حالى که صدایش به زور 
از گلو خارج مى شد گفت: «سوابقى مانند سرقت و دعوا داشتم. 

چیز دیگرى یادم نمى آید.»
کفتار شــب هاى تهران در مورد اولین دعوایى که تجربه کرده 
بود گفت: «با رفیقم دعوا کردم و با شیشه نوشابه به سر او زدم و 
شکایت کرد.» در همین هنگام یک زخم کهنه روى دست راست 
متهم توجه ما را جلب کرد، زمانى که از این زخم پرسدیم گفت: 
«داشتم با همسایه خود کل کل مى کردم، مى گفت نباید ماشین 

خود را اینجا پارك کنى من هم با مشت زدم به شیشه.»

خمیازه هاى پى در پى متهم پرونده هاى سیاه سریالى تهران که 
به گفته خودش به دلیل سرد بودن بازداشتگاه و بى خوابى اش بود 
به زحمت به او اجازه صحبت کردن مى داد، اما باید توجه داشت 
که کفتار شب هاى پایتخت به شیشه اعتیاد دارد و این خمیازه ها 
و بى حالى بیشتر به دلیل دورى از شیشه است. کفتار شب هاى 
تهران سعى داشت تا در گفتگو طورى نشان دهد که تمام قربانیان 
با او دوست بودند و به خواسته خودشان در دام سیاه او افتادند. او 
گفت: «اکنون روابط به گونه اى اســت که هرکس وارد رابطه 
دوستى شود قطعًا رابطه جنسى در پى دارد. این چیزى است که 

من دیده ام.» 
همین هنگام از او پرسیده شــد چند مورد از قربانیانش به قول 
خودش با او دوست نبودند و به زور در دام او افتادند و در حالى که به 
او التماس مى کردند به آنها تجاوز مى کرد؟ محمد با لحن آرامى 
گفت نمى دانم. متهم در ادامه از اولین تجربه رابطه جنسى خود 
پرده بردارى کرد و در حالى که صدایش با زحمت شنیده مى شد 

گفت: «نمى دانم، راهنمایى بودم، دوستم بود.»
چند برادر دارى؟ آیا آنها ازدواج کردند؟ 

دو برادر. نمى دانم یکسالى مى شود از آنها خبر ندارم.
از خانه فرار کردى؟

نه خانه نمى روم.
خانه نمى روى چون راهت نمى دهند؟

بله.

چرا؟
چون شیشه مصرف مى کنم.

آخرین ماشین را کى سرقت کردى؟
دو سه روز پیش  از دستگیرى.

باالترین مدلى بود که سرقت کرده بودى؟
سرش را به سمت پایین به نشانه تأیید تکان مى دهد.

چطور نقشه خودت را در ماشین عملى مى 
کردى؟

با چاقو یا پیچ گوشتى در محل هاى خلوت شهر تهدیدشان مى 
کردم، اول داد و بیداد مى کردند ولى وقتى مى دیدند راهى ندارند 

تسلیم مى شدند و...
فکر نمى کردى که از تو شکایت کنند؟

نه.
چرا؟ فکر مى کردى از ترس آبرویشــان 

شکایت نکنند؟
سکوت.

قربانیان خودت را چطور انتخاب مى کردى؟
خمیازه مى کشد و مى گوید: بوق مى زدم.

به غیر از این خودرو چه خودروهایى سرقت 
کرده بودى؟

پراید بود و مزدا.
چند وقت است که از مادرت خبر ندارى؟

بغضش مى شکند و در حالى که صورتش را اشک فرا مى گیرد 
مى گوید: خیلى وقت است.

مى دانى خانمى که شوهر داشته و تو آن بال 
را سرش آوردى چقدر از نظر روانى به هم 

ریخته؟
دوباره خمیازه مى کشد و مى گوید: نمى دانم.

از پدرت چیزى مى خواستى که برایت تهیه 
نکرده باشه؟

بله خیلى چیزها، مثًال دوچرخه.
دوست داشتى خانواده ات برایت چه کارى 

انجام بدهند؟
دوباره بغض مى کند و اشــک صورتش را فرا مــى گیرد و مى 

گوید: هیچى.
در این یکسال که خانه نبودى کجا بودى؟

در ماشین مى خوابیدم و گاهى اوقات به خانه دوستم مى رفتم که 
او هم معتاد به شیشه بود.

براى سرقت خودرو چند وقت زندان بودى؟
دو سال.

چرا اصالح نشدى؟
به دلیل کارى که نکرده بودم رفتم زندان، دوستم سرقت کرده 
بود پاى منم گیر افتاد. در تعقیب و گریز پلیسى دوستم تیر خورد و 

مرد و همه چیز گردن من افتاد.

چرا هیچ رفیق درستى نداشتى؟
محله ما این جورى اســت، در کوچه ما همه آدم ها همینطورى 

هستند.
انتخاب مصرف شیشه دست تو بوده یا نه؟

خمیازه کشید و گفت: بله و پس از چند ثانیه گفت: نه تقصیر رفیقم 
بود. دوستم به من تعارف کرد و گفت با یک کام طورى نمى شود 
معتاد نمى شوى، یه کام گرفتم حس عجیبى به من دست داد که 

از آن به بعد رفتم سمت شیشه.
یکى از اقدامات ســیاهت را برایمان شرح 

بده.
خانمى را که همراه یک بچه بود ســمت شرق تهران در خیابان 
دیدم،پرســیدم کجا مى روید؟ گفت مى خواهم چمدان بخرم، 
گفتم من جایى را مى شناســم که چمدان هــاى خوبى دارد و 
سوارش کردم. بچه اش را به دوستش سپرد و سوار شد و رفتیم 

و در جایى خلوت...
یک مورد دیگر را در میدان هفت تیر سوار کردم و در جایى خلوت 
خودرو را به دیوار چسباندم تا قربانى نتواند پیاده شود و سپس با 

تهدید چاقو...
اگر قانون و امنیتى وجود نداشت چکار مى 

کردى؟
آدم مى شدم.

چهار بار رفتى زندان تأثیر نکرده، درســت 
است؟

چهار بار رفتم زندان مسائل مربوط به سرقت را یاد گرفتم.
یعنى زندان هیچ چیز مفیدى نداشت؟

سکوت.
در ادامه این گفتگو بازپرس پرونده کفتار شــب هاى تهران از 
ابهامات این پرونده پرده بردارى کرد و گفت: اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى تهران از 13 مرداد ماه سال جارى پیگیر این پرونده شد. به 
این صورت که خانمى 32 ساله مجرد به کالنترى 128 تهران نو 
مراجعه کرد و از ربایش و سرقت و تجاوز به عنف شکایت کرد. تا 
اینکه در روز دوم آبان ماه متهم شناسایى و در یکى از اتوبان هاى 

تهران در تعقیب و گریز پلیسى دستگیر شد.
کارآگاه در ادامه گفت: این فرد چون ســابقه دار اســت با هوش 
خاصى جواب ســئواالت را مى داد و پرونده هایــى که با پراید 
اقدام به ربایش خانم ها کرده بود ادعا مى کــرد که قربانیان را 
نمى شناســد، زیرا دید مردم به این اســت که پرایــد به عنوان 
خودروى مسافرکشى شناخته شــده است و اگر بخواهد اعتراف 
کند شاکیان به عنوان مسافر سوار شدند در اصل قبول کرده که 
این کار را به زور انجام داده است این در حالى است که خودروهایى 
که با مزدا خانم ها را ســوار کرده بود اعتراف کرد زیرا دید مردم 
اینگونه است که خانمى که سوار مزدا شده است مشکل دارد این 
در حالى است که این گونه نیست و این خانم ها در شرایطى قرار 
گرفتند که ناچار به اعتماد به این فرد شدند. وى ادامه داد: این در 
حالى است که یکى از شاکیان این پرونده که سوار مزدا شده بود در 
مقابل خواسته او مقاومت کرده بود، به گونه اى که شیشه خودرو 
شکسته شد و روز بعد هم بخاطر شکستگى شیشه خودرو گشت 
کالنترى به این خودرو مظنون شد و تعقیب و گریز شکل گرفت.

زنان را با پیچ گوشتى و چاقو تهدید مى کردم
کفتار شب هاى تهران راز جنایاتش را فاش کرد:

مأموران گمرك از قسمت هاى مختلف یک دستگاه 
کامیون 184 قطعه شمش مس قاچاق کشف کردند .

این اولیــن بار اســت که مأمــوران گمــرك در 
عملیات هاى مبارزه با قاچــاق کاال و مواد مخدر با 

قاچاق شمش مس مواجه مى شوند.
قاچاق شمش مس تاکنون سابقه نداشته و این اقدام 
موجب حیرت مأموران گمرك شــده است. این در 
حالى است که برخى ها افزایش قیمت مس را دلیل 
این اقدام مى دانند ولى با این حــال واردات قانونى 
مس با پرداخت حداقل حقوق ورودى امکانپذیر است 

و ایران یکى از صادرکنندگان مس در دنیا به شمار مى رود.
مأموران گمرك در این عملیات در نتیجه کنترل و بازرسى از کامیون ورودى به کشور از مرز ترکمنستان تعداد 184 قطعه 
شمش مس به وزن تقریبى 994 کیلوگرم کشف کردند که به طرز ماهرانه اى در قسمت هاى مختلف کامیون جاسازى 
شده بود. یکى از جالب ترین قسمت هایى که راننده متخلف انواع شمش مس را براى ورود غیر قانونى به کشور جاسازى 

کرده بود، زاپاس کامیون بود.
عالوه بر آن انواع شمش مس در کابین راننده، جعبه بغل ماشین و زیر کانتینر 40 فوت هم جاسازى شده بود که توسط 

مأموران گمرك کشف شد. کاالى مکشوفه و متهم به مراجع ذیربط ارجاع شدند.

آتش ســوزى در هتل لئوگرند واقع در شهر ساحلى 
باتومى این کشور، جان یک ایرانى و ده گرجستانى 

را گرفته است.
طبق بیانیه ابتدایى «گئورگى گاخاریا»، وزیرکشور 
گرجستان در این باره که در 24 نوامبر (3 آذر) منتشر 
شد، وقوع این آتش سوزى در ساعت 20ویک دقیقه 
به نیروهاى امدادى گزارش شده و تیم هاى نجات 
ظرف سه دقیقه به محل حادثه رسیدند. احتماًال آتش 

ازطبقه چهارم هتل آغاز شده است. 
گاخاریا خاطرنشان کرد: متأسفانه، تنها راه پله موجود 
با دود مسدود شده بود و افراد در طبقه هفتم سرگردان شده بودند. آتش نشان ها ناچار شدند تا از جرثقیل براى خالى کردن 

سکنه این هتل استفاده کنند. در ساعت 55 دقیقه بامداد پایان عملیات تخلیه ساختمان اعالم شد. 
بنابر گزارشات رسیده بر اثر این آتش سوزى 21 نفر به دلیل عوارض ناشى از استنشاق دود به بیمارستان فرستاده شدند 
و 18 نفر که پنج نفرشان ترکیه اى و 12 نفر نیز از شهروندان گرجستان هســتند، در بیمارستان هاى باتومى بسترى

 شده اند.

4 نفر از اعضــاى یک خانــواده بر اثــر گاز گرفتگى 
در روســتاى ابراهیم آبــاد شهرســتان اراك جــان 

باختند.
ساعت 19 و 45 دقیقه جمعه شب گزارشى از جان باختن 
اعضاى یک خانواده در روستاى ابراهیم آباد شهرستان 

اراك به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم شد.
با اعالم ایــن خبــر بالفاصله تیم هــاى تخصصى از 
کارآگاهان پلیــس و دیگر تیم هــاى تخصصى، براى 

بررســى موضوع به محل اعزام شدند و بنابر گزارش ها 
و بررسى هاى اولیه، چهار نفر از اعضاى این خانواده  به 
علت گازگرفتگى ناشى از مسدود بودن مسیر دودکش 

بخارى، جان خود را از دست داده اند.
بر اثر این حادثه تلخ، مادر خانواده حدوداً 32 ســاله به 
همراه پسر چهار ساله و دختران هشت و ده  ساله اش جان 
باختند. تحقیقات تکمیلى از سوى کارآگاهان پلیس در 

دست بررسى است.

راز قتل پسر بچه افغان همچنان در هاله اى از ابهام

مادر متهم: پسرم عقب  مانده ذهنى است
 جاسازى شمش مس در زاپاس 

یک ایرانى بین 11 کشته آتش سوزى در گرجستان  

قاتل خاموش، مادر جوان و3 فرزندش را کشت 

به دنبال اولین برف ورزقان، تصادف 
ماشــین عروس و داماد، آنها را راهى 

بیمارستان کرد.
برف و کوالك روز جمعه مانع شادى 
عروس و داماد ورزقانى شد که  قصد 
داشتند به خانه بخت بروند، برف و این 
زوج به جاى رفتن بــه خانه بخت، به 

بیمارستان منتقل شدند.
در پى تصادف ساعت 15 روز جمعه و 
در اثر برخورد پیکان با ماشین عروس، 
عروس و داماد توسط اورژانس 115 
به بیمارستان عالمه جعفرى ورزقان 
انتقال داده شــدند. اقدامات الزم در 
اورژانس بیمارســتان براى عروس و 
داماد انجام شــد و هر دو براى ادامه 
درمان به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز 

ارجاع داده شدند.

عروس و داماد 
به جاى خانه بخت 
راهى بیمارستان 

شدند

با شکسته شدن حکم دیه و زندان مرد دیوانه در دیوان عالى 
کشور وى براى دومین بار پاى میز محاکمه ایستاد.

سوم خرداد 93 پسر هفت ساله افغان به نام «هادى» در راه 
بازگشت از مدرسه در روســتاى قلعه نو ورامین ناپدید شد. 
تالش براى افشاى راز ناپدید شدن پسر خردسال آغاز شده 
بود که دوستان هادى گفتند آخرین بار این پسربچه را همراه 
مرد ایرانى به نام «امیر» دیده اند. به این ترتیب امیر 28ساله 
بازداشت شد اما خودش را بى اطالع از سرنوشت شوم پسر 

بچه افغان نشان داد.
هشت شبانه روز از این ماجرا گذشت و تالش اهالى روستا نیز 
براى یافتن هادى نتیجه نداده بود که امیر پسرعموهاى هادى 
را به گندمزارى در حاشیه روستا برد و آنها با استخوان هاى 
کوچک یک کودك زیر درخت توت روبه رو شدند. پلیس در 
جریان قرار گرفت و بقایاى جنازه به پزشکى قانونى فرستاده 
شد. در حالى که آزمایش نشان داد بقایاى استخوان ها متعلق 
به پسر بچه افغان است در بررسى ها اثرى از سوزاندن با اسید 
و یا به آتش کشیدن جنازه به دست نیامد و مشخص شد جنازه 

احتماًال در این مدت خوراك حیوانات وحشى شده است.
امیر در اداره آگاهى به جنایت اعتراف کرد و گفت: «من دوست 
هادى بودم. او را سوار دوچرخه ام کردم تا به گندمزار برویم. 
زیر درخت توت نشستیم و با هم توت خوردیم. همان موقع بود 
که وسوسه شدم و فکر آزار پسر بچه به ذهنم رسید اما او که 
متوجه ماجرا شده بود قصد فرار داشت که با سنگ به سر او زدم 

و به خانه برگشتم. چهار روز بعد که اهالى روستا دنبال هادى 
مى گشتند به گندمزار برگشتم و با جنازه او روبه رو شدم که 
متعفن شده بود. من بار دیگر به خانه رفتم و چند روز بعد پسر 

عموهاى هادى را به محل جنایت بردم.»
این متهم سال گذشته پاى میز محاکمه ایستاد و خودش را به 
دیوانگى زد. او در حالى که در تمام مراحل بازجویى لبخند بر 
لب داشت با خونسردى به سئواالت هیئت قضائى جواب هاى 
سرباال داد و مدعى شد ضربه اى که با سنگ به سر پسربچه 

افغان زده بود موجب مرگ او نشده است.
سپس وکیل متهم به دفاع پرداخت و ادعاى عجیبى مطرح 
کرد. وى گفت: «مدتى پیش کودکى در همین روستا ربوده 

شده و پس از قتل کلیه ها و کبدش به سرقت رفته بود. بعید 
به نظر نمى رسد که هادى نیز بر اثر ضربه سنگ از سوى امیر 
بیهوش و سپس در دام قاچاقچیان انسان گرفتار شده باشد. 
چون موکلم در مراحل بازجویى گفته است وقتى گندمزار را 

ترك کرده هادى هنوز زنده بوده است.»
مادر متهم نیز به قضات دادگاه گفت: «وقتى امیر شش ماهه 
بود متوجه شدیم که دچار عقب ماندگى ذهنى است. امیر سال 
ها تحت درمان پزشک بود و 12ســال در مدرسه استثنایى 
درس خواند اما حتى خواندن و نوشتن هم یاد نگرفت. امیر 
روزى 15 قرص مى خورد و پزشکان بارها از ما خواستند تا او را 
در بیمارستان بسترى کنیم اما من و همسرم قبول نکردیم. این 
زن کارت امیر را که در آن ثبت شده بود امیر عقب مانده ذهنى 
است به قضات نشان داد.» در پایان جلسه هیئت قضائى وارد 
شور شد و با توجه به نظر پزشکى قانونى که درآن آمده بود امیر 
دچار اختالل حواس و درجه اى از عقب ماندگى است وى را 
از قصاص معاف و او را به پرداخت دیه و زندان محکوم کردند. 
حکم صادره اما با اعتراض اولیاى دم در دیوان عالى کشــور 
تحت رسیدگى موشــکافانه قرار گرفت و تأیید نشد. به این 
ترتیب امیر هفته گذشته بار دیگر در شعبه دوم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستاد. در این جلسه متهم 
بار دیگر به سئواالت هیئت قضائى پاسخ نداد و ادعا کرد فقط 

با سنگ به سر پسر بچه زده است.
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.



فناورىفناورى 15153095 سال چهاردهمیک شنبه  5 آذر  ماه   1396

مدت زمان زیادى است که کاربران ایرانى به دلیل وجود 
تحریم هاى بین المللى امکان خرید از فروشــگاه هاى 
خارجى را ندارنــد و از همین رو فروشــگاه هاى داخلى 
براى سالیان دراز بدون وجود رقیبى قدرتمند، تقریباً تمام 
سهم خرده فروشــى آنالین ایران را از آن خود کرده اند. 
اما سئوالى که وجود دارد این است که در حالى که هیچ 
رقیب خارجى اى براى این فروشــگاه ها وجود ندارد، آیا 
فروشــگاه هاى معتبر و قدرتمند ایرانى تــوان رقابت با 
آمازون و دیگر وب سایت هاى فروش آنالین را دارند و 

توانسته اند رضایت کاربران ایرانى را جلب کنند؟! 
اگر بخواهیم به فروشــگاه هاى قدرتمند ایران براساس 
میزان بازدید و رتبه کشــورى اشاره کنیم، مى توانیم به 
دیجى کاال با رتبه 3 کشورى و رقیب تازه وارد آن، بامیلو 

با رتبه 16 اشــاره کنیم. هرچند که آمارهاى رتبه بندى 
الکسا به صورت دقیق نیست و به راحتى مى توان آن را 
دور زد، اما معیار خوبى اســت تا بتوانیم پر بازدیدترین و 
معروف ترین فروشگاه هاى کشور را پیدا کنیم! با این حال 
نمى توان از طریق آمار الکســا به میزان فروش و درآمد 
فروشگاه ها رسید و از طرفى هم هیچ آمار رسمى و کاملى 
از میزان فروش فروشگاه هاى ایرانى وجود ندارد. بنابراین 
بیشتر به مقایسه کیفیت سرویس دهى و آمارهاى ارائه 

شده توسط آمازون خواهیم پرداخت.
آمازون در ســال 1994 تاسیس شــد و در حال حاضر 
بیش از 300 میلیون کاربر فعال دارد. براساس آمارها 30 
میلیون کاربر از اپلیکیشن این فروشگاه استفاده کرده و 

طریق آمــازون اقدام به 100 هزار فروشــنده از 

فروش محصوالت خود مى کنند. در سال 2016 میزان 
فروش آمازون 136 میلیارد دالر بــود که این رقم، 2,4 
میلیارد دالر سود خالص براى این فروشگاه در پى داشت. 
براساس آمارهاى رسمى، آمازون بیش از 3 میلیارد دالر 
در هر سال هزینه تبلیغات ویدیویى مى کند و 541 هزار 
کارمند دارد، همچنین 45 هزار ربات کامال هوشمند نیز 
در بخش انبار به این کمپانــى خدمت مى کنند. بیش از 
دوسوم خانواده هاى آمریکایى یعنى حدود 80 میلیون نفر 
خرید هاى خود را از آمازون که مقر اصلى آن در ایاالت 
متحده است، انجام مى دهند و عضو این فروشگاه هستند. 
در نهایت ارزش کمپانى آمازون بیش از 54 میلیارد دالر 
قیمت گذارى شــده و از همین رو ششمین برند با ارزش 
جهان محسوب مى شود. از آمارهایى که آمازون به صورت 
رسمى در اختیار عموم قرار داده، مى توان اینگونه نتیجه 
گرفت که این کمپانى به قدرى بزرگ است که درآمد کل 

آن با بودجه یک کشور قدرتمند برابرى مى کند!
حال اجازه دهید به کیفیت ســرویس دهى و آمارهاى 
موجود از دیجى کاال و بامیلو بپردازیم و حدس بزنیم که 

اگر آمازون در ایران خدمات خود را ارائه مى کرد آیا این 
فروشگاه ها مى توانستند به این شکل قدرت نمایى کنند؟!

روز جمعه دو فروشــگاه مطرح ایرانى با طرح تخفیفى 

حراجمعه و جمعه بــه خرید و تبلیغات گســترده قبلى، 
میزبان کاربران زیادى شدند و این موضوع باعث شد که 
هر دو فروشگاه براى ساعت ها با اختالل روبرو شوند. به 
طورى که بامیلو مرتب از دسترس خارج مى شد و دیجى 
کاال نیز با اختالل بسیار زیادى روبرو بود و تا کاربران به 
خود بجنبند و اختالالت را کنار بزنند، کاالهاى اصلى تمام 
شد! از همین رو کاربران بسیارى در شبکه هاى اجتماعى 
نارضایتى خود را از کیفیت سرویس دهى هر دو فروشگاه 

اعالم کردند. 
در سال 2013 آمازون بزرگ ترین قطعى خود را تجربه 
کرد و این فروشگاه براى 40 دقیقه از دسترس خارج شد. 
این موضوع باعث شــد که این فروشگاه 5 میلیون دالر 
خسارت به خود ببیند. چرا که میزان فروش غول فروش 
آنالین در هر دقیقه 117 هزار دالر بود که در حال حاضر 
به بیش از 500 هزار دالر رسیده است! به زبان ساده تر 
این فروشگاه در هر ثانیه 600 کاال را به فروش مى رساند!  
اما با این حال از آن زمان به بعد هیچ گزارشــى مبنى بر 
وجود اختالل گسترده در وب سایت این فروشگاه به ثبت 

نرسیده است. این موضوع نشان مى دهد که آمازون به 
قدرى نسبت به زیر ســاخت خود حساس است که هیچ 

کاربرى را رد نمى کند.

از طرفى آمازون و بسیارى از فروشگاه هاى دیگر، براى 
کاالهاى تخفیف خورده نیز دقیقاً تعداد کاالهاى موجود را 
به نمایش مى گذارد تا کاربران بدانند چه تعداد محصول 
با تخفیف عرضه خواهد شد! چراکه براى کاربران عجیب 
اســت که یک محصول زمانى که بک وب ســایت با 

اختالل روبرو شده در کمتر از 10 دقیقه به اتمام برسد!
از میزان نصب اپلیکیشن دیجى کاال با بیش از 2 میلیون 
و بامیلو با 200 هزار نصب و همچنین میزان بازدید این 
فروشگاه ها در کشور، مى توان یک نتیجه تقریبى گرفت. 
براساس آمار رسمى مرکز آمار در سال 95، تعداد جمعیت 
ایران در حدود 80 میلون نفر است و تعداد خانواده هاى 
ایرانى در حدود 24 میلیون اعالم شــده است. از همین 
رو ضریب نفود یک شــخص در یک خانواده عدد 3,3 
خواهد بود! بنابراین مى توان تقریبًا نتیجه گرفت کمتر از 
30 درصد خانواده هاى ایرانى از این فروشگاه ها بازدید 
مى کنند، هر چند که از همین تعداد نیز بســیارى هیچ 

خریدى از این فروشگاه ها انجام نمى دهند!
همچنیــن دیجــى کاال در ایــران 150 میلیون دالر 
ارزش گذارى شــده اســت که هرچند این رقم دیجى 
کاال را به یکى از برترین و موفق ترین شرکت هاى حال 
حاضر ایران تبدیل مى کند، اما در مقابل ارزش 54 میلیارد 

دالرى آمازون، شاید به حساب نیاید!
در این زمان که آمازون و دیگر فروشگاه هاى خارجى هیچ 
خدماتى به کاربران ایرانى نمى دهند، قطعا فروشگاه هاى 
ایرانى بســیار راحت تر مى توانند بدون وجود یک رقیب 
قدرتمند ســرویس دهى خود را گسترش دهند و باید از 
این جاى خالى بیشترین بهره را ببرند، چراکه اگر آمازون 
در ایران خدمات خود را ارائه مى کرد قطعًا رقابت به گونه  

دیگرى شکل مى گرفت!

Summoner’s Greed – Idle TD  بــازى 
محبــوب، جالب و ســرگرم کننده در ســبک 
بازى هاى استراتژى – برج دفاعى از استودیوى 
PIXIO براى دســتگاه هاى اندروید است که به 
صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده و تا 
به امروز بیش از 500 هزار بار توســط کاربران 

اندرویدى سراسر جهان دریافت شده است. 
 با نصب Summoner’s Greed  برروى تبلت و یا 
گوشى اندرویدى تان، یک بازى استراتژى جذاب 
و جالب در سبک دفاع از قلعه با گرافیک کارتونى 
بســیار زیبا و گیم پلى هیجان انگیــز را تجربه 
 Summoner’s خواهید کرد! داستان کلى بازى
Greed در مــورد دزدیــده شــدن صندوقچه 

جواهرات پادشــاه توســط جادوگر است که 
مدت ها آنها را در زیر زمین قصرش مخفى کرده 
بود؛ پادشــاه وقتى که مى بیند صندوقچه اش 
دزدیده شده همه نیروها و سربازانش را براى پیدا 
کردن جادوگر مى فرســتد، کمى بعد جادوگر به 
قصرش برمى گردد و صندوقچه را در جایى مخفى 
مى کند و هیوالهایى را براى مبارزه با ســربازاِن 
پادشــاه احضار مى کند! حاال شما به عنوان یک 
بازیکن و در نقش این جادوگر باید از صندوقچه 
طال و قصر خود در برابر سربازان پادشاه محافظت 
کنید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى استراتژى 
هستید به هیچ وجه Summoner’s Greed را از 

دست ندهید!

تحقیقات نشــان مى دهــد حفــره امنیتى در 
نرم افزارهاى آنتى ویروس خود به هک شــدن 

رایانه منجر مى شود.
یکــى از قوانین اصلى و ســاده جســتجوى 
ایمــن در اینترنــت اســتفاده از نرم افزارهاى 
آنتى ویروس اســت تا رایانه کاربر ایمن بماند.

ایده اســتفاده از چنین نــرم افزارهایى جالب 
اســت اما اخیر تحقیقــات نشــان داده حتى 
بهتریــن نرم افزارهــاى آنتى ویــروس هم به

طور کامــل نمى تواننــد از رایانــه محافظت 
کنند.

یک مشاور ســایبرى اتریشــى به نام فلوریان 
بانگر حفــره امنیتى به نــام AV Gater در 
بســیارى از برنامه هاى آنتى ویروس کشــف 
کرده که از قابلیت «بازیابــى فایل ها از بخش

 (restore from quarantine) «قرنطینه 
رایانه براى هک آن استفاده مى کند.

فرآ یند سوءاستفاده این حفره امنیتى بسیار ساده 
است. این حفره به کاربر اجازه مى دهد بخشى 
از بدافزار را از فایل قرنطینه به نقطه اى از رایانه 

قربانى انتقال دهد و آن را فعال کند.
در شــرایط معمول بازیابى فایل ها از قرنطینه، 
کسى به غیر از برنامه نویس اجازه ثبت فایلى در  
 C:\Windows یا C:\Program Files
folders را نــدارد اما این حملــه از قابلیت  
NTFS ویندوز اســتفاده مى کند تــا به این 

فایل ها دسترسى یابد.
البته بانگــر بــه فروشــندگان نرم افزارهاى 
امنیتى در اینباره هشــدار داده و بسیارى از آنها 
وصله هاى امنیتى براى حل این مشــکل ارائه 

کرده اند.

گرفتن اسکرین شات یکى از ویژگى هاى کاربردى ویندوز است. 
اما آیا مى دانستید به راحتى مى توان اسکرین شات ها را مستقیمًا 

در دراپ باکس ذخیره کرد؟
دراپ باکس در کنار وان درایو و گوگل درایو، یکى از مهمترین 
سرویس هاى ابرى است که طرفداران زیادى در ایران دارد. این 
سرویس نکات ریز و درشت زیادى دارد که باعث مى شود کار 
با آن راحت تر و کاربردى تر باشد. یکى از این ویژگى ها، امکان 
گرفتن اسکرین شــات در ویندوز و آپلود و ذخیره خودکار در 
دراپ باکس اســت. اگر به طور مداوم از نمایشگر خود عکس 
مى گیرید، با روشى که در ادامه ذکر مى شود، به راحتى تصاویر 

اسکرین شات را در فضاى ابرى دراپ باکس خود ذخیره کنید.
قبل از هر چیز، باید نرم افزار دراپ باکس را بر روى سیســتم 
ویندوزى خود نصب کنید. اگر هم در حال حاضر از این سرویس 
در کامپیوتر خود استفاده مى کنید، مطمئن شوید به جدیدترین 

ورژن آن آپدیت شده باشید.
پس از آن، اقدام به گرفتن اسکرین شــات از صفحه نمایش 

خود کنید. با این کار، پنجره اى باز شده و محل ذخیره اسکرین 
شات هاى آینده را از شما مى پرسد. گزینه «ذخیره اسکرین شات 
 (Save screenshots to Dropbox) «در دراپ باکس
را انتخاب کنید.اما اگر مدتى است از دراپ باکس استفاده مى کنید 

یا پیغام گفته شده را ندیدید، تنظیمات زیر را انجام دهید:
بر روى آیکون دراپ باکس در نوار وظیفه دوبار کلیک کنید.

بر روى عالمت چرخ دنده بزنید.
از منوى ظاهرشده، گزینه Preferences را انتخاب کنید.

به منوى Import بروید.

 Share screenshots using Dropbox تیک گزینه
را بزنید.

با روش گفته شده در آموزش باال، پس از گرفتن اسکرین شات 
در ویندوز، نســخه اى از آن در دراپ باکس آپلود شده و ذخیره 
مى شود. در صورت عدم تمایل به ذخیره اسکرین شات در دراپ 
 Gear>Preferences>Import باکس، دوباره مسیر

را رفته و تیک را بردارید.

به تازگــى قابلیــت جدیــدى براى نســخه 
توسعه دهندگان اندروید 8,1 عرضه شده است که 
به موجب آن مى توان فهرستى از نرم افزارهایى 
که مصرف باترى بسیار زیادى دارند را مشاهده 

کرد.
یکى از مشکالت اساســى کاربران تلفن هاى 
همراه هوشــمند قدرت نه چندان کافى باترى 
دستگاه هاى آنهاســت که تاکنون نیز مى توان 
ادعا کرد قــدم مؤثرى در این زمینه برداشــته 

نشده است.
 بدین  ترتیب، مدیریت مصــرف باترى در این 
گجت ها از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است 
و نرم افزارهاى سوم شخص زیادى نیز براى این 

منظور طراحى  شده اند.
 با ایــن  حال، بــه نظر مى رســد کــه این بار 
توسعه دهندگان نسخه جدید اندروید اوریو در 
این زمینه دست  به کار شده و قابلیت جدیدى را 

براى این منظور طراحى نموده اند.
 به واســطه ایــن قابلیــت، افــراد مى توانند 
نرم افزارهاى پرمصرف دستگاهشان را بر اساس 
نشــان قرمزرنگى -که در کنار آیکون باترى 
موجود در صفحه اصلــى تلفن نقش مى بندد- 

شناسایى کنند.
 با وجود ایــن  ، بایــد در نظر داشــت که این 
قابلیت جدید فعًال در نســخه ارائه  شــده براى 
توســعه دهندگان اندروید ارائه شده و ورود آن 
به نســخه اصلى اندروید 8,1 هنوز مشــخص

 نیست.
 البته کارشناســان امیدوارند کــه ویژگى هاى 
کاربــردى مدیریــت باتــرى از ایــن قبیل 
بتوانند راه خود را به تلفن هاى همراه هوشمند 
امروزى پیدا کننــد، زیرا نیاز بــه آنها در میان 
کاربران این دســتگاه ها به شــدت احساس 

مى شود.

دیجى کاال و بامیلو در مقابل آمازون

فروشگاه هاى ایرانى توان رقابت با آمازون را دارند؟

یم سبز زیمو بپر و ی ب و یجى ز بوجو ب رو ین ی روب ر ل وجو

بازى استراتژى دفاع از قلعه  

فایرفاکس به زودى افزونه اى را منتشــر خواهد 
کرد که به واســطه آن بر روى سایت هاى هک 

شده عالمت گذارى مى شود.
 این روش مى تواند به کاربران براى حفظ بیشتر 

امنیت کامپیوترشان کمک کند.
در آینده اى نزدیک اگر با استفاده از این مرورگر 
به سایتى سر بزنید که دچار نقص داده شده باشد، 

فایرفاکس شما را مطلع خواهد کرد. 
فایرفاکس تــا چندى دیگر آن را در دســترس 
تمامى کاربران قرار خواهد داد؛ این گروه صاحب 
محبوب ترین وب سایت بررسى امنیتى ایمیل ها 

هستند. 
در واقــع اگر ایمیل شــما دچار حمله اى شــده 
باشد یا توســط هکرها اطالعاتى از آن دزدیده

 شده باشد، وب ســایت این گروه به شما اطالع 
خواهد داد.

این بروزرســانى هنــوز در مراحــل اولیه خود 
اســت، اما اگر قصد امتحان کردن این قابلیت 
را دارید، شــما قادر خواهید بود همین حاال آن را 
از GitHub دانلود کرده و ســپس به مرورگر 

فایرفاکس اضافه کنید. با این حــال باید توجه 
داشته باشــید که نســخه  مذکور، ویرایش شده 
مخصوص توســعه دهندگان اســت و احتماًال 
داراى نقایصــى اســت. در حــال حاضــر این 
افزودنى نسبتًا ابتدایى اســت. اگر به سایتى در 
”Have I Been Pwened“ سر بزنید، آن 
با یک علمات به شما مى گوید که «شما از سایت 

هک شده  بازدید کرده اید». 
 این کار جلوى ورود شــما به ســایت مذکور را 
نخواهد گرفــت، اما به کاربران نشــان مى دهد 
که روش هاى امنیتى ســایت مذکور کمتر از حد 
مطلوب است و ممکن است باعث بروز اشکاالتى 

در کامپیوتر شما شود.
با توجه به افزایش روز افزون هکرها در ســطح 
اینترنت، بى تردید نمایش سایت هاى هک شده 
مى تواند گزینه ى خوبى بــراى مراقبت کاربران 
از سیســتم خود باشــد. هم اکنون مى توانید با 
مراجعه به این لینک نســخه آزمایشــى افزونه 
نمایش سایت هاى هک شده را براى فایرفاکس 

دانلود کنید.

فایرفاکس روى سایت هاى هک شده 
عالمت مى گذارد

آنتى ویروس ها هم 
هک مى شوند!

قابلیتى ویژه براى 
اندروید 8,1

روز جمعه دوطریق آمــازون اقدام به 10 هزار فروشــنده از 

نحوه   ذخیره اسکرین شات از صفحه نمایش 
در دراپ باکس
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بازار کساد کتاب

جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 

صبح دیروز شنبه 
چهارم آذر ماه با 

حضور اکثریت اعضا 
تشکیل شد.

دریادار خانزادى، فرمانده نیروى 
دریایى ارتش  به همراه معاونین و 
فرماندهان عالیرتبه و کارکنان این 
نیرو، با حضور در حرم مطهر امام 
راحل(ره)، با آرمان هاى امام(ره) 

تجدید میثاق کردند.

دیدار تیم هاى فوتبال 
پدیده و نفت - مشهد

ما دست و پنجه نرم مى کنند 
مناطق زلزله زده با باران و سر

مردم تبریز عصر و شامگاه جمعه سوم آذرماه را با 
بارش شدید برف و کاهش ناگهانى دما گذراندند. 

پاییز در سنندج

هفدهمین نمایشگاه
 بین المللى لوازم خانگى 

در تهران 

درکه - تهران


