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حفر چاه، اصفهان را مى بلعد

رونمایى هاى سامسونگ در MWC 2017 ائتالف نظامى استرالیا و اندونزى در شرق آسیاکیفیت برنج تایلندى بهتر از برنج هندى استحقوق بازنشستگان افزایش مى یابدآرزوهاى سیاسى آقاى دیپلمات تمام نمى شود فناورىللبین المللاقتصاداجتماعجهان نما

نسخه هاى مشکوك!
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در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه  سالمت بخوانید

سرقت هاى خواهرانه!این شایعه را جدى نگیرید
بدون شک روش هاى زیادى براى کاهش وزن وجود دارد. به همین 
دلیل افراد بر اساس عادت هاى غذایى و سبک زندگى شان یکى از این 
روش ها را انتخاب مى کنند. در این میان یکى از نظریه هاى رسیدن 
به تناسب اندام، خوردن یک صبحانه مفصل در شروع روز و به جاى 
آن حذف وعده شام اســت. باید بدانید هیچ یک از متخصصان تغذیه 

حذف یک وعده غذایى ...

پلیس آگاهى ســه زن جوانى را که در تهران و سایر شهرهاى کشور 
نســبت به ده ها فقره ســرقت از طالفروشــى  ها اقدام کرده بودند، 
شناسایى و دستگیر کرد. شــانزدهم آبان ماه امســال، مالک یک 
طالفروشى در منطقه تهرانپارس خیابان 131 با مراجعه به کالنترى 
144 جوادیه تهرانپارس به مأموران اعالم کرد خانمى حدوداً سى، سى 

و پنج ساله به بهانه خرید طال وارد مغازه اش شده ... روایتى جدید از آلوده شدن رابطه پزشک و بیمار
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مسافران نوروزى 
در تورهاى گران!

ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى 
نوروز امسال را «متفاوت» خوانده، از طرفى 

رئیس این ســازمان از بخش خصوصى و سمن ها 
خواسته شرایط ســفر ارزان در نوروز پیش رو را فراهم 
کنند اما قیمت خدمات سفر آنچنان تحت تأثیر حباب 
نرخ هاى شــب هاى عید و تورم کاذب بازار آزاد قرار 

3گرفته که واقعیت دیگرى را روایت مى کند.

سعودى ها در حسرت 
برگزارى
 یک رزمایش

واقعى شدن نرخ ارز 
براى اصفهان 
اهمیت دارد

پدران هم به مرخصى زایمان مى رونـــــــــــد!

2

4

آغاز سال نو با 
«پارکومتر» ستاره هاى هنر ایران از شهرآورد اصفهان مى گویند

اگر راست مى گویند حقوق همه را 60 درصد اضافه کنند!

پدر علم کویر شناسى ایران مى گوید حفر چاه نه تنها مشکل بى آبى اصفهان را حل نخواهد کرد بلکه نشست زمین ناشى از این امر، خطر از بین رفتن آثار باستانى را در پى دارد

پیام اخالقى
 به دنیـا از طریق

 اصغر فرهــــــــــادى
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روزى 
ى گران!

نگى و گردشگرى 
ت»خوانده، از طرفى 

 از بخش خصوصى و سمن ها 
ر ارزان در نوروز پیش رو را فراهم 
ت سفر آنچنان تحت تأثیر حباب 
و تورم کاذب بازار آزاد قرار عید

3رىرا روایت مى کند.

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد!
پیام اخالقى

 به دنیـا از طریق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى 3 اصغر فرهههــــــــههههـهـــــــــهههــــــــــــههـــــــهـــــــهـهــــهــــهــــهـهــــــــــهــــهـــــــــــــهـــهــهـهـهـهـهـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منا
س: ای

عک
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انتخاب شایسته جنابعالى به عنوان فرماندار اصفهان باعث 
مسرت و خشنودى است. این انتخاب را به شما تبریک و 
تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزون آن مقام محترم 
را در اجراى اهداف عالیه نظام جمهورى اسالمى از درگاه

ایزد منان آرزو  مى نماییم.

جناب آقاى احمد رضوانى نایینىجناب آقاى احمد رضوانى نایینى

نمایندگى هاى مجاز نمایندگى هاى مجاز 20182018 ایران خودرو، ایران خودرو،
  13061306 کرمان موتور و  کرمان موتور و 33343334 سایپا    سایپا   ( ( افشارى افشارى ))
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فرمانده کل سپاه گفت: ما در کشور محصوالت خارجى 
را راحت تر مى خریم و به داخل کشــور مى آوریم و این 

مشکل اصلى علم و فناورى است.
به گزارش تسنیم، سرلشــکر محمد على جعفرى اظهار 
داشت: نکته بسیار حائز اهمیت این است که ما در کشور 
جهادگر علم و فناورى فراوان داریم و افرادى که بتوانند 
نیازهاى مختلف کشور را در تمام بخش ها برآورده کنند 

بسیار هستند.
وى ادامه داد: ضعف و مشــکل مــا در مدیریت، اعالم 
نیاز و اتصال محصول و توانمندى ایجاد شــده به تولید 
و کاربردى کردن آن است. این خأل مدیریتى در سطح 

راهبردى وجود دارد و باید براى این ضعف چاره اندیشى 
کنیم و از سردار غیب پرور مى خواهم که با پیگیرى شان 
سعى کنند این اتصال را انجام دهند تا در بخش هایى که 

نیاز داریم از این محصوالت استفاده کنیم.
فرمانده کل سپاه گفت: سپاه در کنار سایر مأموریت ها، 
اخیراً براى کمک به اقتصــاد مقاومتى وارد عرصه هاى 
کشاورزى نیز شده و ان شــاءا...  در ابتدا، سپاه خواهان 
و خریدار محصوالت فناورى داخلى باشــد و سپس در 
بخش هاى مختلف کشور هم توسعه یابد؛ در این صورت 
مشــکالتى که جهادگران علم و فناورى دارند را شاهد 

نیستیم.

مشــاور رئیس مجلس شوراى اســالمى و نایب رئیس 
کمیسیون امنیت دفاعى و سیاست خارجى مجلس نهم 
گفت: قدرت نظامى و جنگ افزارى جمهورى اسالمى 
ایران با کشــورى مثل عربستان ســعودى اصوًال قابل 

مقایسه نیست.
به گزارش افکارنیوز، منصور حقیقــت پور با بیان اینکه 
جمهورى اســالمى ایران جرأت و جسارت جنگیدن رو 
در رو را دارد درحالى که عربستانى ها با ارتش اجاره اى 
خود به هیچ وجه این جرأت و جسارت را ندارند، تصریح 
کرد: برگزارى یک رزمایش نظامى مثل رزمایش والیت 
95 به این گستردگى و وســعت و با آن حجم عظیم از 

سالح هاى نوین به کارگیرى شــده، آرزویى است که 
سعودى ها در حســرت آن مانده اند.  حقیقت پور با بیان 
اینکه همه سالح ها، تاکتیک ها و آموزش هاى نظامیان 
سعودى عاریه اى اســت و آنها از خودشان چیزى براى 
عرضه ندارنــد، تأکید کرد: نیروهاى مســلح جمهورى 
اســالمى ایران بر پایه نیازهاى خود سالح هاى مورد 
نیازش را تولید مى کند و بر آن پایه به طراحى تاکتیک 
هاى مورد نظر مى پردازد و نیروهایش را آموزش مى دهد 
در حالى که سیستم نظامى و دفاعى عربستان سعودى 
صرفًا مصرف کننده آموزش هاى نظامى انگلیسى ها و 

آمریکایى ها و صهیونیست هاست.

ورود سپاه به 
عرصه کشاورزى

سعودى ها در حسرت 
برگزارى یک رزمایش

به گزینش چه مربوط است؟
  انتخاب | حجت االسـالم و المسـلمین مجیـد 
انصارى معـاون حقوقى رئیـس جمهـور در گردهمایى 
سراسرى گزینش گران کشور تأکید کرد: به گزینش چه 
مربوط از فرد سئوال کند که از چه کسى تقلید مى کند و یا 
در انتخابات به چه کسى رأى داده است. طرح سئواالتى 
که ربطـى به موضـوع فعالیت نـدارد نباید انجـام گیرد. 
جاسوسى در مسائل شخصى معنوى خالف شرع، قانون 
اساسى، قانون مدنى و خالف فرمان حضرت امام (ره) و 

رهنمودهاى مقام معظم رهبرى است. 

اعتراض از نوع علم الهدى
  فارس | آیت ا... سید احمد علم الهدى نماینده 
ولى فقیه در استان خراسان رضوى گفت: برخى مقامات 
کشور در خانه سـفیر در حضور زنان بى حجاب و آرایش 
کرده قرارداد مى نویسـند و وقتى ما اعتـراض مى کنیم 
مى گویند باید با جهان تعامل کنیم؛ آیا کشورهاى جهان 
فقط سـوئد و آمریکا هستند و کشـورهاى مقاومت جزو 

جهان نیستند.

جوانفکر 
سخنگوى بقایى مى شود

  ایسنا | على اکبر جوانفکر به عنوان سخنگوى 
سـتاد انتخاباتى حمیـد بقایى معرفـى مى شـود. کانال 
تلگرامى «دولت بهار» با اعالم این خبر همچنین نوشته 
اسـت که على ذبیحى بـه عنـوان مسـئول هماهنگى 
استان ها و سیدحسن موسوى به عنوان مسئول پشتیبانى 

ستاد انتخاباتى حمید بقایى معرفى خواهند شد.

ما فراموش نمى کنیم
  ایرنا | «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه 
ترکیه به کودتاى نافرجام 25 تیر امسـال در کشـورش 
اشاره کرد و گفت: محمدجواد ظریف همتاى ایرانى ام را 
برادر خود مى دانم و هیچ وقت «شب کودتا» را فراموش 
نمى کنم که ظریف تا صبح همراه ما بیدار بود و آن شب 
تا صبح چهار بار با من تماس گرفت و ما همیشه قدردان 

این توجه ارزشمند خواهیم بود.

مشکل فقط بنده بوده ام!
محمـود احمـدى نـژاد در توئیتـر از    انتخاب |
عدم عذرخواهى در حادثه پالسـکو از سـوى مسئوالن 
مربوطه انتقاد کرد.  احمدى نژاد نوشت: «40 روز از حادثه 
پالسکو گذشت و هنوز هیچکدام از مسئولین مربوطه نه 
عذرخواهى کردند و نه گزارشى ارائه دادند. فقط مشکل 

بنده بوده ام در آن هشت سال!»

شناسایى کانال هاى داعشى
  فارس | سـردار سـید کمال هادیانفـرد رئیس 
پلیـس فتـا درخصـوص فعالیـت تکفیرى هـا و داعش 
در فضاى مجـازى، گفـت: یکسـرى فعالیـت از طرف 
تکفیرى هـا و داعش در تلگـرام به صـورت کانال هاى 
فارسى زبان وجود داشت که شناسـایى و مسدودسازى 
شد که البته دامنه عمیق امنیتى نداشتند؛ یکسرى از آنها 
داخلى و یکسرى از آنها توسط فارسى زبان هاى خارج از 

ایران بود.

روحانى
بدون گزینه هاى جانبى

  ایسنا | محمدعلـى نجفى مشـاور اقتصادى 
رئیس جمهور در حاشـیه جلسـه هیئت دولـت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که دیدگاه شما در مورد 
حضور چند کاندیـداى جانبى در کنار روحانى چیسـت؟ 
تصریح کرد: االن استراتژى رقباى روحانى تخریب دولت 
است و کاندیداهاى احتمالى انتخابات تاکنون حتى یک 
جمله درباره آنچه مى خواهد انجام دهد نگفته است. فقط 
دنبال تخریب دولت هستند که من معتقدم آقاى روحانى 
به تنهایى مى تواند پاسـخ همه انتقادها را بدهد. در واقع 
یکى مرد جنگى به از صد هـزار. فکر مى کنم نظر آقاى 

روحانى هم همین باشد که یک نفرى بیاید.

توئیتر

آنگونه که از شواهد و شــنیده ها پیداست جلیلى تصمیم 
به برپا کردن خیمه هاى یک جبهه سیاســى جدید دارد. 
او مى خواهد به عنوان یکــى از لیدرهاى اصولگرایى که 

جریانى را پشت سر خود دارد وارد صحنه شود.
به گزارش نامه نیوز، اصولگرایــان اگر در هر کارى تبحر 
نداشته باشند در تأســیس جبهه سیاسى تخصص ویژه 
دارند. از جبهه پیــروان خط امــام(ره) و رهبرى و جبهه 
پایدارى بگیرید تا همین اواخر کــه برخى اصولگرایان، 
جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى یا همان «جمنا» 

را تأسیس کردند.
«جمنا» سعى کرد بخشى اعظمى از اصولگرایان را زیر چتر 
خود بگیرد. آنها در تالش هستند به جامعه اینگونه القا کنند 

که نامزد بیرون آمده از جمع آنها قرار است کاندیداى نهایى 
اصولگرایان براى رقابت با حسن روحانى شود. این تفکر 
باعث شده است برخى از اصولگرایان که با این جبهه همراه 
نیستند از تصمیمات «جمنا» دلخور باشند و تالش کنند 

ساز خود را در انتخابات ریاست جمهورى سال 96 بزنند.
از جمله آنها سعید جلیلى است؛ دبیر سابق شورایعالى امنیت 
ملى که در انتخابات ریاست جمهورى سال 92 در دو قطبى 
ایجاد شده با حسن روحانى تنها چهار میلیون رأى را به خود 
اختصاص داد. حاال او تصمیم گرفته است بازهم شانس 
خود را در انتخابات اردیبهشت 96 تکرار کند. انتخاباتى که 
اعتقاد دارد به واسطه کوبیدن در شیپور مخالفت با برجام 

مى تواند بر کرسى روحانى تکیه بزند.

آنگونه که از شواهد و شنیده ها پیداست جلیلى نیز تصمیم 
به زدن یک جبهه سیاسى دارد. او مى خواهد به عنوان یکى 
از لیدرهاى اصولگرایى که جریانى را پشت سر خود دارد 

وارد صحنه شود.
جلیلى به خوبى به این نتیجه رسیده اســت که در میان 
اصولگرایان هیچ محبوبیتى نــدارد. حتى اعضاى جبهه 
پایدارى که در انتخابات ریاست جمهورى سال 92 حامى 
اصلى او بودند، حاضر نیستند بازهم با کارت هاى خود در 
زمین جلیلى بازى کنند. بر همین اســاس او دوست دارد 
جریانى سیاسى را با خود همراه کند. او مى خواهد جبهه اى 
تأسیس کند که سندش به نام او خورده باشد و اعضاى آن 

زیر لواى سعید جلیلى فعالیت کنند.

شــابد بتوان گفت جلیلى با تأســیس این جبهه به دنبال 
تغییر زمین بازى انتخابات اصولگرایان است. دبیر سابق 
شــورایعالى امنیت ملى مى خواهد در برابــر «جمنا» قد 

علم کند.
جلیلى اما براى ســاختن این جبهه احتیــاج به نیروهاى 
شناخته شــده دارد. نیروهایى که بتوانند وزن این جریان 
را باال ببرند. اعضاى ســابق تیم مذاکره کننده هسته اى 
و برخى نمایندگان سابق مجلس مى توانند از اعضاى این 
جبهه باشند. اصولگرایان دیگر اما جلیلى را عامل شکست 
خود در انتخابات ریاست جمهورى سال 92 مى دانند.آنها 
بر این باور هســتند که اگر جلیلى در آن انتخابات شرکت 
نمى کــرد دو قطبى جلیلى و روحانى شــکل نمى گرفت 

و باعث مى شــد قالیباف به کرسى ریاســت جمهورى 
برسد. بر همین اســاس آنها بازهم مخالف حضور جلیلى 

هستند.
شــاید بتوان گفت جلیلــى مخالفان جــدى در جریان 
اصولگرایى دارد. او در صورت تأسیس یک جبهه سیاسى 
با مشکالت عدیده اى روبه رو خواهد شــد که اولین آن 

مخالفت اصولگرایان است.
سعید جلیلى مى تواند تمام استراتژى هاى اصولگرایان براى 
انتخابات ریاست جمهورى سال آینده را برهم بزند. به زبان 
ساده مى توان گفت سعید جلیلى ناکوك ترین ساز سمفونى 
اصولگرایان براى انتخابات ریاست جمهورى سال 96 را 

قرار است بنوازد.

کریمى قدوسى عضو جبهه پایدارى و نماینده مشهد در 
مجلس شوراى اسالمى که بارها اظهارات جنجالى اش 
علیه دولت تکذیب شده است، این بار نیز ادعایى علیه 
دولت و ظریف مطرح کرده که از سوى وزارت خارجه 
کشــورمان به شــدت تکذیب شده اســت. او مدعى 

نامه نگارى ظریف با دولت ترامپ شده است. 
به گزارش آفتاب نیوز، روابط عمومى وزارت امور خارجه 
با انتشــار بیانیه اى دراین خصوص، ادعاى تازه کریمى 
قدوسى مبنى بر «نامه نگارى وزیر امور خارجه کشورمان 
با وزیر امور خارجه آمریکا » را قویًا تکذیب کرد و چنین 
ادعایى را کامًال بى پایه و اســاس، کــذب و متوهمانه 

خواند.
در بیانیه روابط عمومى وزارت امور خارجه آمده است: 
«ادعاى نادرست، بى اساس و باز هم  جدید آقاى کریمى 
قدوسى، مبنى بر نگارش نامه از سوى آقاى دکتر ظریف 
وزیر محترم امور خارجه به وزیر امــور خارجه آمریکا 
قویًا تکذیب و رد مى شــود. وزارت امور خارجه ضمن 
ابراز شگفتى همراه با تأسف از اینگونه بداندیشى هاى 
وهم آمیز آقاى کریمى قدوســى، نسبت به آثار و تبعات 
ناشى از اصرار و لجاجت ایشان در ادامه طرح ادعاهاى 
کذب و بى پایه علیه عالى ترین مقام دستگاه دیپلماسى 
کشور که به نظر مى رسد با هدف تشویش افکار عمومى 
و خودنمایى صورت مى گیرد، اعالم مى دارد این ادعاها 
همچون گذشته حاصلى براى اهداف خاص ایشان در بر 

نخواهد داشت و نمایندگان فهیم و آگاه مجلس شوراى 
اسالمى و ملت شریف ایران از کلّیت سیاست هاى کشور 
در حوزه خارجى به خوبى آگاه بــوده  و تحت تأثیر این 

گونه القائات ناراست قرار نمى گیرند.» 
این بیانیه مى افزاید: «اگر چه طرح اینگونه موضوعات 
انحرافى تأثیــرى در ادامه راه اصولــى این وزارتخانه 
در چارچوب هاى کالن تعیین شــده ندارد اما اقدامى 
از مقوله تشــویش اذهــان عمومى و مغایــر  با امنیت 
ملى کشور اســت که مى تواند در فرآیندى مشخص و 
قانونى مورد نظارت مقامات قضائى کشور قرار داشته 

باشد.»
به گزارش آفتاب نیوز، پیش از این نیز کریمى قدوســى 
با انتشار محتواى جلسات محرمانه ظریف و کمیسیون 
امنیت ملى مجلس شوراى اسالمى و تحریف اظهارات 
ظریف، باعث ایجاد جنجال در کشــور شــده بود. وى 
بارها اتهامات و ادعاهایى عجیــب علیه دولت مطرح 
کرده که بعد از مدتى تکذیب شــدند. با این حال این 
نماینده عضو جبهه پایدارى که از مخالفان سرسخت 
توافــق هســته اى و اجراى برجــام نیز بوده اســت، 
همچنان با حاشــیه امنى که معلوم نیســت از کجا به 
دســت آورده و بدون آنکه لحظه اى به پیامدهاى این 
ادعاهاى دروغین خــود علیه منافع ملى کشــورمان 
بیاندیشــد، به طرح ادعاهاى دروغین خود علیه دولت 

مى پردازد.

کریمى قدوسى به  عمد دروغ مى گوید؟

داستان استفاده از پرچم  عربستان در مذاکرات حج چه بود؟تکذیب نامه  نگارى ظریف با دولت ترامپ

آرزوهاى سیاسى
 آقاى دیپلمات 
تمام نمى شود

سعید جلیلى با یک «جبهه» انتخاباتى جدید 
مقابل اصولگرایان قد علم مى کند

دیدارهاى هیئت هاى حج ایران و عربستان در مذاکرات 
حج در جده، تحرکات معدود و محدودى از ســوى برخى 
مبتنى بر ناآگاهى و یا با اهداف سیاسى گروهى مطرح شد 
مبنى بر اینکه چرا در یکى از دیدارها میان هیئت جمهورى 
اسالمى ایران و عربستان ســعودى از پرچم جمهورى 
اسالمى ایران استفاده شــده و در دیدارى دیگر استفاده 

نشده است.  
این در حالى اســت که مطابق اصول و قواعد تشریفات 
دیپلماتیک، در دیدارهاى تشریفاتى میان مقامات دو کشور 
با سطوح متفاوت، غالباً و عرفاً فقط پرچم کشور مقام باالتر 
مورد استفاده قرار مى گیرد که در ارتباط با دیدار تشریفاتى 
میان سرپرســت هیئت ایرانى و سرپرست سازمان حج و 
زیارت که حائز سطح معاون وزیر است با سرپرست هیئت 
عربستان و وزیر حج و عمره این کشــور که حائز سطح 
وزارت است به درســتى صرفًا از پرچم مقام باالتر یعنى 

عربستان استفاده شده است.  
از سوى دیگر در ارتباط با دیدارهاى کارى مى بایست پرچم 

طرفین صرف نظر از سطح رؤساى هیئت، مورد استفاده 
قرار گیرد که مطابق تصاویر باال و وسط، پرچم جمهورى 

اسالمى ایران و عربستان استقرار یافته است.
در این ارتباط على محمد بیدار مغز کارشــناس و مدرس 

تشریفات دیپلماتیک و دیپلمات بازنشسته کشورمان ضمن 
تأیید این موضوع گفت: «در دیدارهاى تشریفاتى که معموًال 
مقامات کشورها کنار هم مى نشینند، و تابلوى نام هم وجود 
ندارد، چنانچه سطح مقامات دو کشور در مالقات متفاوت 
باشد، به طور معمول و عرف صرفاً از پرچم کشور مقام باالتر 
استفاده مى شود ولى در ارتباط با دیدارهاى کارى که مقامات 
و هیئت ها معموًال روبه روى هم مى نشینند و تابلوى نام هم 
وجود دارد، صرف نظر از ســطح مقامات دو کشور، پرچم 
مى بایست در دیدار باشد. لذا قواعد فوق در ارتباط با مذاکرات 

مذکور به درستى رعایت شده است.»
یاد آور مى شــود مطابق تصاویر دیدارهاى اخیر وزیر حج 
و عمره عربســتان، هرگاه رئیس هیئت کشور اسالمى در 
سطح برابر یعنى وزیر بوده (مانند افغانستان، یمن و...) از پرچم 
کشور مقابل استفاده شده و در مورد کشورهایى که رئیس 
هیئتشان در سطح معاون وزیر بوده است (مانند جمهورى 
اسالمى ایران، مصر، کویت، ازبکســتان، پاکستان و...) از 

پرچم استفاده نشده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس 
جمهور در یک گفتگوى مفصل درباره مسائل مختلف از 
جمله شایعات درباره همسرش پاسخ داده است. این بخش 

از گفته هاى ابتکار را به نقل از سایت بهار بخوانید.
چرا موضوع بسیارى از واکنش هاى 
سیاسى و رسانه اى به فعالیت هاى 

همسر و فرزندان شماست؟
فکر مى کنم تخریب من و خانواده ام دالیل متعددى دارد. 
تحت فشار قرار دادن من از همســرم شروع شد با پیش 
کشیدن نام آقاى هاشمى در رســانه ها، شروع کردند به 
تحت فشار گذاشتن من تا به نتیجه خود برسند و خوشحالم 

که نرسیدند.
چرا مى گویید «تحت فشــار» قرار 
دادن؟ مگر کسى یا گروهى چیزى 

مى خواست؟
بله؛ تحت فشار قرار دادند. مى خواستند جلوى بحث توقف 

تولید بنزین پتروشیمى را بگیرند. مى گفتند همسر من وارد 
کننده بنزین است و چون وارد کننده است من مى خواهم 

جلوى بنزین پتروشیمى را بگیرم.
همسر شــما «آقاى هاشمى» وارد 

کننده بنزین پتروشیمى نیست؟
خیر؛ این ادعا دروغ است. همسر من وارد کننده بنزین نبوده 
و نیست. حذف بنزین پتروشیمى افتخار دولت یازدهم بوده 
و هست. اینکه ما توانستیم یک ترکیب فوق العاده آلوده را 
از چرخه خارج کنیم و این اقدام سبب شود کیفیت هوا بهبود 
پیدا کند براى این دولت یک افتخار است. عده اى مخالف 

بودندکه ما این کار را انجام دهیم.
چه کسانى مخالف بودند؟!

در مجلس قبلى آقاى میرکاظمى وزیر نفت زمان احمدى 
نژاد به شــدت با اقدام ما مخالف بود و تا توانست هم علیه 
ما اقدام کرد. عالوه بر ایشان آقایان رسایى و حسینیان و 
زاکانى مرتب در مجلس و سخنرانى هاى گوناگون سعى 

مى کردند به جامعه القا کنند که بنزین پتروشیمى سرطان 
زا نیست. از همین طیف افراد بودند که شایعه کردند همسر 
من وارد کننده بنزین است در حالى که اینطور نبود. عده اى 
از نمایندگان مجلس نهم که عمدتاً از جریان جبهه پایدارى 
بودند علیه من اقدام کردند و هر روز ما را به مجلس کشاندند. 
اینها علناً نمى گفتند که همسر من وارد کننده بنزین است 
ولى یک جریانى پشت پرده، این دروغ را در رسانه ها منتشر 

مى کرد و هنوز هم مى کند.
چرا از همــان ابتــدا موضع جدى 

نگرفتید؟!
این دروغ آنقدر در فضاى مجازى بازنشر شد که ما پاسخ 
هم دادیم اما بى اثر بود. مخاطب عادى ممکن است باور 
کند که باالخره یک ماجرایى هست و همسر من در این 
جریان نقشى دارد. توضیح اینکه ما اصالً  نقشى در واردات 
بنزین نداریم خیلى ســخت شد. آن شــایعه سازى نفوذ 

بیشترى داشت.

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جریان رسیدگى 
به بخش هــاى هزینه اى الیحــه بودجه 96 مصوب 
کردند که برداشــت هاى بیــش از مجوزهاى قانونى 
دولت در ســال هاى 87 تا 91 که دولت احمدى نژاد 

مى شود از محل صادرات نفت تسویه شود.
در همین رابطــه محمود خاقانى کارشــناس اقتصادى 
در گفتگو بــا خبرآنالین گفت:«در دولــت هاى نهم و 

دهم باالترین درآمدهاى نفتى را داشــتیم در حالى که 
پایین ترین رشــد اقتصادى را تجربه کردیم. ســئوال 
اینجاست که چرا؟ و این در حال حاضر وظیفه مجلس است 

که به دنبال پیدا کردن پاسخ براى ارائه به مردم باشد.»
وى افزود: «در گذشته نگذاشــتند مردم سئوال کنند 
چون نمى خواستند پاسخ دهند. اقدام مجلس این نوید 
را داده که مردم باید منتظر باشند که موضوعات بیشتر 
هم به دنبال این براى شــفاف شــدن تصویب شود. 
طبیعى است آنهایى که نمى خواهند جو شفاف شود و 

رازها و فسادها آشکار شود با توجه به قدرت اقتصادى 
قوى اى که دارند روش هاى مختلفى را به کار ببرند و 
بایستى بیشتر به این موضوع اهمیت دهیم.»  خاقانى 
عنوان کرد: «زمانى که دولت نهم وارد کار شد وزارت 
نفت را متهم کرد که در این وزارتخانه مافیایى حاکم 
است بعد در همان دولت نهم گشتند و بررسى کردند تا 
آنجایى که آقاى میرکاظمى وزیر نفت شد و در مجلس 
رســمًا اعالم کرد من در وزارت نفت مافیایى را پیدا 
نکــردم.» وى ادامه داد: «امــا در تاریخ 5 دى 1392 

زمانى که بیژن زنگنه دوباره به وزارت نفت بازگشت 
در جمع مدیران و کارشناسان ارشد نفتى گفتند که من 
مى توانم بگویم در وزارت نفت یک مافیا حضور دارد و 
ایشان حتى کمک خواست که بتوانند با این مافیا درگیر 

شود و مقابله کند.»
این کارشــناس اقتصادى اظهار داشــت: «ما هنوز 
نمى دانیم که تا چه اندازه در حــال حاضر با این مافیا 
مقابله شده است. بنابراین اینکه مجلس این مصوبه را 

ارائه کند به نظر باید به فال نیک گرفت. »

معصومه ابتکار:

از من انتقام گرفتند چون مقابل بنزین سرطان زا ایستادم

ماجراى مافیاى نفتى به کجا رسید؟
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در ادامه جلســه مجلس که به بررســى موارد ارجاعى 
برنامــه ششــم توســعه اختصــاص یافته بــود، بند 
دیگرى درباره مرخصى پدران در زمــان به دنیا آمدن 
فرزندشــان مطرح شــد و الریجانى شــوخى خود در 
جلسه اى که این بند مصوب شــده بود را تکرار کرد و 
گفت: این همان اســت که خانم ها وضــع حمل کنند 
و آقایان مرخصــى بروند. مــن گفتم نیاوریــد، تأیید

 نمى کنند.
او سپس پیشنهاد حذف را به رأى گذاشت اما رأى نیاورد. 
سپس پیشــنهاد یک هفته اى شــدن این مرخصى به 
رأى گذاشــته شــد و با فاصله یک رأى تصویب نشد. 

الریجانى به شــوخى پیشــنهاد ســه ماهه شدن این 
مرخصى را مطرح کرد اما ســه روزه شدن مرخصى را 
به رأى گذاشت. در این زمان صداى یکى از نمایندگان 
زن مجلس شنیده شد که مى گفت: آقاى دکتر، از لحاظ 
روحى حضور همســران خیلى براى زنان مهم است و 
الریجانى جواب داد: براى آقایان بهتر است، به مرخصى

 مى روند.
او در زمــان رأ ى گیرى نیــز گفت: پیشــنهاد خارق 
العاده اى آمــده و دارد وقت همه را مى گیرد. دســت 
آخر پیشــنهاد مرخصى ســه روزه براى پدران مصوب

 شد.

معاون مبارزه با جعــل و کالهبردارى پلیس آگاهى ناجا 
از لغو مرخصى مجرمان ســابقه دار از اسفند ماه تا پایان 
تعطیالت نوروزى خبرداد و گفت: این متهمان توســط 
ادارات مبارزه با جعل و کالهبردارى در سراســر کشور 
ضمن شناسایى و کنترل، فعالیت هاى آنها رصد شده و 

تحت نظارت پلیس هستند.
ســرهنگ محمدرضــا اکبــرى اظهار داشــت: طبق 
دستورالعمل ها و بخشنامه هاى ابالغى به استان هاى 
سراسر کشور، یکى از برنامه هاى مهم ما در پایان سال در 

حوزه جعل و کالهبردارى، کنترل مجرمان است.
وى با اشاره به توافقات انجام شده با قوه قضائیه به منظور 

ایجاد امنیت براى شــهروندان در ایام اسفند و نوروز در 
خصوص لغــو مرخصى به مجرمان حرفــه اى خبر داد 
و افزود: با توجه به اینکه 85 درصد از مجرمان ســابقه 
دار یا رها شــده از زندان مرتکب جعــل و کالهبردارى 
شده اند، ادارات مبارزه با جعل و کالهبردارى در سراسر 
کشور ضمن شناسایى و رصد مجرمان، آنها را به صورت 

محسوس و غیر محسوس تحت نظارت قرار مى دهند.
ســرهنگ اکبرى گفت: به دلیل خریدهاى نوروزى در 
اسفند ماه تبادل پول، اسکناس، تراول چک و ارز بسیار 
فراوان صورت مى گیرد بنابر  این بــه دلیل تراکم زیاد 

مشترى و خریدار، دقت الزم کاهش مى یابد. 

مرخصى مجرمان سابقه دار 
تا پایان نوروز لغو شد

پدران هم به مرخصى 
زایمان مى روند!

مدرسان پیش از ازدواج 
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالى خانواده آخرین وضعیت 
طالق در اسـتان هاى کشـور را تشـریح کرد و گفت: 
مجمع ملى خیرین ازدواج در بهار 96 تشکیل مى شود.

ناصر صبحى قراملکى اجراى طرح آموزش مدرسان 
پیش از ازدواج را یکى از این طرح هاى ملى دانسـت 
و خاطرنشـان کرد: دوهزارو500 مدرس بـراى ارائه 
آموزش هاى پیـش از ازدواج در حال فراگیرى محتوا 

هستند.
صبحـى قراملکـى خاطرنشـان کـرد: در تهـران، 
کالنشـهرها و اسـتان هاى پرطالق، تعداد بیشترى 
مدرس نیاز اسـت به طورى که اسـتان تهـران 600 
مدرس الزم دارد که همه آنها تا پایان سـال آموزش 

مى بینند.
وى افـزود: بر اسـاس آمـار سـال گذشـته و ده ماهه 
امسـال، اسـتان تهران بیشـترین نـرخ طـالق را به 
خود اختصـاص داده و پـس از آن، اسـتان هاى البرز، 
قـم، گیالن، مازنـدران، مرکـزى، خراسـان رضوى، 
اصفهان، کرمانشاه و کردستان در رتبه هاى بعدى قرار

 دارند.

ناشنوایى فامیلى 
رئیس انجمن علمى شنوایى سنجى با اشاره به اینکه 
در برخى استان هاى کشور از هر هزار تولد هشت نوزاد 
دچار اختالل کم شنوایى است، یکى از دالیل مهم کم 

شنوایى را ژنتیکى عنوان کرد.
بهرام جالیى اظهار داشـت: هم اکنون 360 میلیون 
نفر در دنیا کم شنوا هسـتند، و آمار کم شنوا در ایران 
نیز 560 هزار نفر اسـت کـه برآورد بنده آمـار بیش از 
این اسـت ولى هنـوز ارزیابـى دقیقى در این بـاره در 

ایران نداریم.
وى با بیان اینکـه از هر هـزار تولد حدود سـه تولد با 
اختالل شنوایى همراه اسـت، گفت : البته این آمار در 
برخى استان ها تا هشـت مورد در هر هزار تولد است، 
مثًال در استان کهگیلویه و بویراحمد این آمار به حدود 

شش مورد اختالل در هر هزار تولد مى رسد.

بازى 6 وزیر در کَِلش
وزیر ارشاد با اشاره به اینکه مسائل مربوط به کسب و 
کارهاى فضاى مجازى در حـوزه فرهنگى قابل رفع 
است، خاطرنشان کرد: در هر سیستمى که وارد فضاى 
کسب و کار مى شود این مشکالت وجود دارد و ما نیز 
در دولت وظیفه مان این است که سـاز و کارى براى 

حل این مشکالت تدوین کنیم.
رضا صالحى امیرى با اشاره به موضوعى که در جهت 
حمایت از کسـب و کار آنالین در شـورایعالى فضاى 
مجازى مطرح شـد، گفت: براى مثال مسـدود شدن 
بازى موبایلى «کلش آو کلنز» در شـورایعالى فضاى 
مجازى مطرح شد و شش وزیر براى هموارتر کردن 

مشکالت این بازى وقت گذاشتند.
وى گفـت: این موضـوع در قوه قضائیـه و مرکز ملى 
فضاى مجازى نیز مورد توجه قرار گرفت تا در نهایت 

مشکل مربوط به این بازى حل شد.

آپارتمان نشینى گوسفندان 
غفـارى یکـى از پیمانـکاران مراکـز مجاز سـازمان 
میادیـن  و تره بار کـه به صـورت بهداشـتى دام را در 
منطقـه حکیمیـه تهـران عرضـه مى کنـد مى گوید: 
طبق برآوردهایـى که داریـم روزانه حدود سـه هزار 
و200 رأس دام زنده در تهران براى نذورات به مردم 
خریدارى و کشتار مى شود غافل از آنکه فقط 2 درصد 

آن از طریق مراکز مجاز تهیه و ذبح مى شود. 
او مى گویـد: اطالعـات موثـق دارم کـه آنقدر سـود 
عرضـه دام زنـده بـراى برخى شـیرین اسـت که در 
آپارتمان هـاى مرکز شـهر از جمله منطقـه میرداماد 
در طبقه چهـارم یک سـاختمان گوسـفند نگهدارى 

مى کنند و مى فروشند. 
این سخنان در حالى است که عفتى معاون بهداشت و 
بهره بردارى سازمان میادین و تره بار مى گوید: عرضه 
دام زنده براى نـذورات مردم در سـطح پایتخت یک 
ضرورت اسـت و در همین راسـتا شـهردارى در سه 
نقطه حکیمیه، احمدآباد مسـتوفى و مشـیریه تهران 
مراکـز عرضـه دام زنده بـا رونـد بهداشـتى را ایجاد 

کرده است.

چرك نویس
مشاور معاون رفاه اجتماعى وزارت کار و رفاه اجتماعى در پاسخ به اینکه 
«مسئولیت تجویز بى رویه دارو در نسخ پزشــکى بر عهده کدام نهاد 
نظارتى بیمارســتانى یا بیمه اى اســت؟» گفت: وارد این مقوله که چه 
کسى مقصر است نمى شوم، مهم آن است که ابزارهاى نظارتى مان را 
باید تقویت کنیم و گرنه هرچقدر پول در طرح تحول سالمت بریزید ته 

ندارد و پر نمى شود.
علیرضا عبدا... زاده در گفتگو با ایسنا با اشاره به نسخ چند میلیاردى برخى 
پزشکان که اخیراً رسانه اى شده اســت گفت: متأسفانه چنین مواردى 
وجود دارد. بیماران مبتال به هموفیلى هر زمان آسیب جدى مى بینند و 
خونریزى مى کنند نیاز به فاکتور 7 و 8 پیدا مى کنند که شاید ماهى شش 
تا ده بار الزم باشد اما متوجه شدیم گویا رفتارهاى عجیبى اتفاق مى افتد 
و در مسیر بررسى به بیمارهایى برخوردیم که تا روزى دو مرتبه و چندین 
روز پشت سر هم داروى هموفیلى گرفته اند. هر داروى اینها یک میلیون و  
صد هزار تومان قیمت دارد که دولت آن را به طور کامل پوشش مى دهد.

وى ادامه داد: محاسبه کردیم، دولت براى چنین فردى در هر ماه حدود 
22 میلیون تومان بیشتر از نیاز هزینه کرده است. بانک اطالعاتى جامع 
وزارت رفاه که چندین ماه است شکل گرفته دست ما را براى تحلیل و 
رصد دقیق بازتر کرده است. اکنون با این تکنولوژى که توانستیم تا حدى 
و نه کامل داده ها را جمع آورى کنیم، با یک کد ملى بیمار مى توان بررسى 
کرد یک بیمار خاص چه دارویى مصرف کرده است و به چه میزان و آیا 

شیوه مصرف دارویش صحیح بوده است یا خیر؟
مشاور معاون رفاه اجتماعى وزارت کار و رفاه اجتماعى ادامه داد: در طرح 
تحول سالمت باید گایدالین و راهنماى بالینى تدوین و به عنوان مثال 
گفته مى شد پزشک حتماً باید در تجویز دارو چارچوب داشته باشد و این 
زیرساخت طرح تحول بود که نظام ارجاع در آن دیده شود. قبًال برخى 
بیمه ها به صورت محدود نسخ باالى ده میلیون تومان را ویژه بررسى 
مى کردند اما این رصد در بیمه گرهاى پایه اخیراً با جدیت باال شروع شده 

و مسیر درستى است.
وى در پاســخ به اینکه آیا خود ســازمان تأمین اجتماعى نباید بر نسخ 
گرانقیمتــى که پرداخت کرده اســت نظارت مى کــرد؟ گفت: تأمین 
اجتماعى 40 میلیون بیمه شــده دارد. قبًال داده ها جمع مى شدند اما به 
تازگى از این داده ها استفاده مى شــود و دریافته ایم این داده ها به درد 

خیلى کارها مى خورند.
عبدا... زاده افزود: داده هاى ما قابل تحلیل هستند و جاى کار خوبى دارند. 
مواردى را داشتیم که تعدادى بیمار خاص تا 250 بار هم دارو گرفته اند. 
اگر برخى بیماران که مصرف بســیار باالیى دارند را کنترل کنیم حدود 
سیزده چهارده میلیارد تومان صرفه جویى مى شود، پس چرا نباید سقف 
بگذاریم و کنترل کنیم. بیمه سالمت پیگیرى هایى کرده که نتایج آنها 

قابل تأمل است. به 50 بیمار در یک بیمارستان دولتى در تهران برخوردیم 
که به عنوان مثال یکى از آنها که هموفیلى است اول، چهارم، هفتم، نهم، 
یازدهم، سیزدهم و به همین ترتیب تا آخر مهرماه و برخى روزها دو مرتبه 
دارو گرفته است. 50 بیمار و سه دالل را فقط در یک بیمارستان دولتى 
پیدا کردیم که چنین اقدامى انجام مى دادند؛ اینها به طور متوسط بین 20 
تا70 میلیون تومان و سرجمع 14 میلیارد تومان از این بیمارستان دولتى 

کالهبردارى کرده اند.
مشاور معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى  ادامه داد: 
بیزینس و تجارت این افراد این گونه اســت که داروها را از این طریق 
دریافت مى کنند و دارو در بیمارستان دچار کمبود مى شود و بیمار را به 
بازار آزاد مى فرستند و او ناچار مى شود همین دارویى را که 100درصد 
براى بیمار خاص رایگان و قیمت آن یک میلیون تومان است را از بازار 

سیاه به قیمت سه میلیون تومان بخرد.
وى در پاسخ به اینکه مســئولیت این امور بر عهده کدام نهاد نظارتى 
بیمارستانى یا بیمه اى است؟ گفت: وارد این مقوله که چه کسى مقصر 
است نمى خواهم بشوم. مهم آن اســت که ابزارهاى نظارتى مان را باید 
تقویت کنیم وگرنه هرچقدر پول در طرح تحول سالمت بریزید ته ندارد 
و پر نمى شود و تا جلوى خألها و سوراخ هاى آن را نگیریم نظام سالمت 

ما ارتقا نمى یابد.
عبدا... زاده درباره گران ترین نســخ دارویى نیز گفت: با همکارى بیمه 
سالمت تحلیلى انجام دادیم که تعداد نسخ تجویز شده یک پزشک را در 
یکسال نشان مى دهد. این فرد 23 هزار نسخه نوشته که قیمت آن 37 
میلیارد تومان است. 23 هزار نسخه یعنى چه؟ فرض کنید این پزشک 
متخصص باید 20 دقیقه براى هر بیمــار وقت بگذارد اگر این فرد همه 
روزهاى عادى سال یعنى 250 روز را کار کند، باید قاعدتاً 30 ساعت در 
روز کار کرده باشد. پس این پزشــک یا 20 دقیقه براى هر بیمار وقت 

نمى گذارد یا 23 هزار مریض ندیده است و نسخ، صورى هستند.
مشاور معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ادامه داد: 
من در الیه و سطحى از سیستم قرار دارم که مى گویم این فرد مشکوك 
است. عده اى در بیمه سالمت در حال کار روى این موضوع هستند و به 
این نتیجه رسیده اند که این فرد به یک دالل و شبکه  وصل است. کشف 
این موضوع برعهده من نیست اما مى توانم بگویم براساس داده ها چنین 
نسخى مشکوك هستند. یک پزشک و دو پزشک هم نیستند. یکى 23 
هزار، یکى 20 هزار، یکى چند هزار نسخه نوشته و به همین ترتیب. ما 
روى انواع و اقسام تقلب هاى دیگر هم داریم کار مى کنیم. تقاضاهاى 
القایى وجود دارد؛ خیلى اوقات بیمار سرپایى را بسترى مى کنند و اینها  به 
شبکه بهداشت ما فشار مى آورد. باید به جاى آنکه مدام آب در این ظرف 

بریزیم جلوى خأل ها و سوراخ هاى آن را بگیریم.

مدیرکل تربیت بدنى وزارت آموزش و پرورش از پیگیرى براى تصویب طرح برگزارى آزمون هماهنگ درس 
تربیت بدنى در پایه هاى سوم، ششم، نهم و دوازدهم، از سال تحصیلى آینده خبر داد.

حســین بابویى درخصوص «برنامه هاى ســال آینده این معاونت»، 
اظهار داشــت: در حال پیگیرى هســتیم در برنامه ششــم که ســال 
آینده، اولین ســال اجراى آن اســت، براى پایه هاى سوم، ششم، نهم 
و دوازدهم، بعد از طى کردن مراحل قانونى و کار کارشناســى بتوانیم 
بــراى درس تربیت بدنى، آزمون هماهنگ در ســطح کشــور برگزار

 کنیم.
وى ادامه داد: البته هنوز این موضوع مصوب نشده است اما به شدت به 
دنبال تصویب آن هستیم تا بتوانیم مدارس را با استفاده از ظرفیت هاى 

ورزشى، براى دانش آموزان شاد و با نشاط کنیم. 

نایب رئیس شورایعالى نظام پرستارى درباره روش کاهش خطاى پرستارى توضیح داد و گفت: همیشه احتمال خطا 
در حرفه پرستارى وجود دارد و نمى توان میزان آن را به صفر رساند. 

ســیدرضا مظلوم با اعتقاد به اینکه با کاهش اضافه کار اجبارى در حرفه 
پرستارى مى توان از میزان بروز خطاهاى پرستارى کاست، اظهار داشت: 
همیشه احتمال خطا در حرفه پرستارى وجود دارد و نمى توان میزان آن را 
به صفر رساند. وى افزود: از مسائل مهم در پرسنل پرستارى میزان ساعت 
کار موظفى و اضافه کار است. کاهش ساعت استراحت و افزایش ساعت کار 
عالوه بر خستگى جسمى بر روان فرد هم تأثیرگذار است که همین موضوع 
احتمال بروز خطاى پرستارى را افزایش مى دهد. نایب رئیس شورایعالى 
نظام پرســتارى اضافه کار اجبارى را یکى از علل مهــم در افزایش بروز 

خطاهاى پرستارى برشمرد.

پلنگى که عصر سه شنبه گذشته به دلیل گرفتار شدن در تله سیمى در منطقه پاسند از 
توابع شهرستان بهشهر توسط مسئوالن اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران 
زنده گیرى شــده بود پس از معاینه و پرتونگارى به جایگاهى در پناهگاه حیات وحش 

«سمسکنده» منتقل شد.
به گزارش تسنیم، مسلم آهنگرى فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران 
با اعالم این خبر مى گوید: ظاهراً این پلنگ نر که پس از زنده گیرى، توسط دامپزشک 
مورد معاینه و رادیوگرافى قرار گرفت دچار شکستگى نشده است. این حیوان به جایگاهى 
در پناهگاه حیات وحش «سمسکنده» منتقل شــد تا پس از به هوش آمدن و مشاهده 

واکنش ها درباره امکان رهاسازى آن تصمیم گرفته شود.
وى ادامه مى دهد: شخصى که با مشــاهده این پلنگ گرفتار در تله تالش کرده بود با 
استفاده از تور، حیوان را به دام بیاندازد توسط پلنگ زخمى شده و در بیمارستان بسترى 
است. این فرد سابقه تخلفات دیگرى هم دارد و به همین دلیل در بیمارستان تحت تظارت 

مأموران قرار گرفته و تالش براى شناسایى همدستانش آغاز شده است.
به دنبال گزارش هایى حاکى از گرفتار شدن یک پلنگ در تله  سیمى در ارتفاعات پاسند 
شهرستان بهشهر، مسئوالن اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران عصر سه 

شنبه 10 اسفند عازم محل شده و با استفاده از تیر بیهوشى حیوان را زنده گیرى کردند.
این در حالى است که ساالنه بسیارى از گونه هاى ارزشمند و در خطر انقراض حیات وحش 

کشور قربانى تله هایى مى شوند که به منظور حفاظت از مزارع در جنگل ها نصب شدند. 
این تله ها که عموماً به منظور شکار گراز مورد استفاده قرار مى گیرند مانند طناب دار عمل 
مى کنند و با تقالى حیوان، تنگ تر و تنگ تر مى شوند تا در نتیجه ایجاد فشار شدید به 
گردن حیوان توسط تسمه یا سیم بوکسل به مرگ قربانى منجر شوند. هرچند در برخى 
موارد، حیوانات موفق مى شوند خود را از  این تله ها خالص کنند اما عموماً به دلیل شدت 

جراحات وارده پس از مدتى از پا در  مى آیند.

سازمان میراث فرهنگى و گردشــگرى نوروز امســال را «متفاوت» خوانده، از طرفى رئیس این سازمان از بخش 
خصوصى و سمن ها خواسته شرایط سفر ارزان در نوروز پیش رو را فراهم کنند اما قیمت خدمات سفر آنچنان تحت 

تأثیر حباب نرخ هاى شب هاى عید و تورم کاذب بازار آزاد قرار گرفته که واقعیت دیگرى را روایت مى کند.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى بارها درباره  لزوم ارزان سازى سفر تأکید 
کرده و حتى در سخنرانى که آذرماه در اتاق بازرگانى داشت، رقابت گردشگرى خروجى با گردشگرى داخلى را آفت 
دانست و گفت: «اصًال زیبنده کشور ما نیست که امکان استفاده از جاذبه گردشگرى داخل کشور را داشته باشیم اما 
شرایط به گونه اى تنظیم شده باشد که با قیمت ارزان تر راحت به خارج از کشور برویم، البته که گردشگران حق انتخاب 

دارند اما مسئله این است که ما در داخل چه ظرفیتى ایجاد کرده ایم؟»
زهرا احمدى پور همین چند هفته پیش هم در نشستى که با سمن ها داشت، از آنها و بخش خصوصى درخواست کرد 

شرایط سفر ارزان براى نوروز را فراهم آورند.
او با تأکید بر اینکه براى داشتن نوروزى با خدمات متفاوت، سمن ها و بخش خصوصى باید به صورت گسترده فعالیت 
داشته باشند، اظهارداشته بود: «سهم هر بخش در اجراى فعالیت هاى مرتبط با نوروز باید به طور مشخص تعیین شود.»

اما مسئله  اصلى آن است که این سهم باید چگونه تعیین شود وقتى شرکت هاى هواپیمایى براى قیمِت شناور بلیت هاى 
نوروز از چندماه پیش برنامه چیده اند و با وجود امتناع هتلدارها از افزایش قیمت براى تعطیالت نوروزى اما با تأثیرات 
زیرپوستِى تورم کاذب پایان سال روبه رو شده اند و قیمت خدمات سفر از حمل و نقل عمومى گرفته تا غذا، با وجود 

برنامه دولت براى تنظیم بازار شب عید همچنان با رشد صعودى نرخ همراه شده است.
نگاهى به قیمت تورهاى نوروزى نشان مى دهد صرف نظر از تئورى هاى ارزان سازى باید اراده اى فراتر از سازمان 
میراث فرهنگى وگردشگرى به وجود آید تا اهدافى که چندین سال است فقط درباره   آن حرف زده مى شود، عملى شود.

روایتى جدید از آلوده شدن رابطه پزشک و بیمار

نسخه هاى مشکوك!

مسافران نوروزى در تورهاى گران!

قیمت (تومان) خدمات مدت تور  مقصد تور
385/000 خانه محلى/ میدل باس 2 روز مرنجاب و کاشان

1/070/000 خانه محلى/ اتوبوس 4 روز ترکمن صحرا
از 1/910/000 هتل4ستاره/ هواپیما 4 روز چابهار
از 1/200/000 خانه محلى و هتل 3 و 4 ستاره/ قطار 6  روز لرستان و خوزستان
از 1/930/000 هتل 3 و 4ستاره / اتوبوس 5-7 روز بیشاپور و بوشهر
از 1/180/000 خانه محلى /قطار 4 روز قشم
از 1/550/000 هتل3 و 5 ستاره / هواپیما 3 روز شیراز
1/670/000 هتل 4ستاره / هواپیما 3 روز چابهار

از 1/600/000 هتل 5ستاره / هواپیما 3 روز خوزستان
از 1/650/000 هتل5ستاره/ هواپیما 3 روز بندرعباس و قشم
از 1/150/000 هتل 4ستاره / هواپیما 3 روز کرمان
از 1/100/000 هتل 4 و 5ستاره / هواپیما 3 روز یزد
از 670/000 هتل4ستاره/ هواپیما 3 روز لرستان
از 985/000 هتل4ستاره/ هواپیما 3 روز اصفهان
از 800/000 هتل 4ستاره / اتوبوس 3 روز گیالن و آستارا
از 800/000 هتل 4ستاره/ هواپیما 3 روز کردستان و کرمانشاه
از 695/000 هتل4ستاره / اتوبوس 3 روز مازندران
از 650/000 هتل 3ستاره / اتوبوس 3 روز سمنان

از 1/070/000 هتل 5ستاره/ هواپیما 3 روز تبریز و جلفا
از 2/500/000 تا 

5/000/000
خانه محلى و هتل 3 و 4ستاره/

اتوبوس 15 روز دریا به دریا 
(گذر از 6 استان)

از 2/800/000 خانه محلى و هتل 4 ستاره/ 
هواپیما و کشتى 10 روز خلیج فارس 

(کیش و قشم)

* هزینه این تورها براى هر یک نفر محاسبه شده است.

پلنگ زخمى، در تله هم تن به اسارت نداد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مجاز کردند نسبت به افزایش و 
همسان سازى حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگى 

کشورى و سازمان تأمین اجتماعى نیروهاى مسلح اقدام کند.
به گزارش جام جم آنالین، نمایندگان در نشســت علنى نوبت دوم 
سه شنبه 10 اسفندماه مجلس شوراى اسالمى، در جریان بررسى 
بخش هزینه اى الیحه بودجه سال 96 با بند الحاقى 1 تبصره 12 
ماده واحده این الیحه با 169 رأى موافق، شــش رأى مخالف و دو 

رأى ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقــى این تبصره آمده اســت: دولت مجاز اســت اعتبار 
ردیف 120-550000 جدول شماره(9) این قانون را براى افزایش 
و همسان ســازى حقوق بازنشســتگان تحت پوشــش صندوق 
بازنشستگى کشورى و ســازمان تأمین اجتماعى نیروهاى مسلح 
که دریافتى ماهانه آنها کمتر از 20 میلیون ریال مى باشد براساس 
آیین نامه اجرایى که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکارى 
دســتگاه هاى ذیربط تهیه مى شــود و به تصویب هیئت وزیران 

مى رسد، اختصاص دهد.
1- در صورت مکفى نبودن اعتبار پیش بینى شده در ردیف (550120)، 
دولت مى تواند از منابع هدفمنــدى یارانه ها (فقط از محل پرداخت 

نقدى این یارانه ها با خانوارها) نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.
2- صندوق بازنشســتگى کشــورى و ســازمان تأمین اجتماعى 
نیروهاى مسلح مکلف هســتند افزایش احکام حقوقى سال 1396 
بازنشســتگان ذی نفع ناشــى از اجراى این حکم را از اول فروردین 

1396 اعمال نمایند.

حقوق بازنشستگان 
افزایش مى یابد

آزمون درس «تربیت بدنى» هماهنگ مى شود

چرا خطاى پرستارى صفر نمى شود؟
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یک سوم سفرها از 
استان اصفهان مى گذرند

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با بیان اینکه 
اسـتان اصفهان درحدود 11 هزار کیلومتر بزرگراه ها 
و اتوبان هاى کشـور را در بر مى گیـرد، گفت: به طور 
میانگیـن یک سـوم طول سـفرهاى شـرقى، غربى، 

شمالى و جنوبى، از استان اصفهان مى گذرند.
حجت ا...غالمى تصریح کرد: اصفهان رتبه اول حمل 
بار و مسافر را در بین دیگر استان هاى ایران دارد. وى 
با بیان اینکه بیش از 109 نقطه پر تصادف معرفى  شده 
اسـت، تأکید کرد: هر بار درصدد این هستیم که این 
نقاط را کاهش دهیم و در تمام این نقاط دستگاه هایى 
به کار ببریم تا بتوانند آمار تلفات و آسیب هاى جاده اى 

را کاهش دهند.

شکست 20 درصدى 
طبیعى است

سرپرسـت معاونت توسـعه فنـاورى شـهرك علمى 
تحقیقاتى گفت: در پایش هاى ساالنه، نرخ موفقیت 
شرکت هاى دانش بنیان باالى 80 درصد است و البته 
شکست 20 درصدى هم طبیعى است. چراکه شرایط 
اقتصـادى، اجتماعـى، فرهنگـى و سیاسـى عوامل 

اجتناب ناپذیرى هستند.
حمید مهـدوى بـا بیـان اینکـه در حـدود 10 درصد 
شرکت هاى دانش بنیان کشور، در اصفهان و در حدود 
90 درصد این شرکت ها در شهرك علمى تحقیقاتى 
اصفهان هسـتند، اظهار داشـت:  بیـش از 90 درصد 
شـرکت هاى دانش بنیانى که در اینجا فعال هسـتند، 
توسـط فارغ التحصیالن دانشـگاه صنعتى اصفهان، 

علوم پزشکى و... تأسیس شده اند.
مهـدوي بـا بیـان اینکـه حمایـت  از شـرکت هاي 
دانش بنیان در سـه حـوزه قانونى، کاهـش هزینه ها 
و مشـاوره اى انجـام مى شـود، افـزود: در بخـش 
حمایت هاى قانونى، تأمین منابع مالى براى تأسیس 
شرکت ها صورت مى گیرد، در بخش کاهش هزینه ها، 
حمایت هایى در زمینه  معافیت هاى مالیاتى، مالیات بر 

درآمد، حقوق گمرکى و... انجام مى شود.

نیروگاه خورشیدى در آران 
راه اندازى مى شود

بخشدار بخش مرکزى آران و بیدگل از آغاز عملیات 
راه اندازى دومیـن نیروگاه خورشـیدى تولید برق در 

روستاى یزدل از توابع آران و بیدگل خبر داد.
مسـعود مقدم اظهار داشـت: با توجه به وجود شرایط 
اقلیمى مناسب این روستا، دهیارى و شوراى اسالمى 
با کمک بخش خصوصى این نیروگاه را در زمینى که 

به تازگى تغییر کاربرى داده، احداث مى کنند.
وى با اشـاره به اینکه سـاخت این نیـروگاه مى تواند 
نقش مهمى در استفاده از ظرفیت هاى بالقوه مناطق 
گرم و خشک کشور داشته باشد، تصریح کرد: براى راه 
اندازى این نیروگاه پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات  

دهیارى و بخش خصوصى اختصاص یافته است.

خدمات بانک شهر 
به مسافران نوروزى

رئیس شـعب منطقه 3 کشـور بانک شـهر گفت: در 
راستاى خدمت رسـانى به مسـافران نوروزى در ایام 
تعطیالت یک دسـتگاه شـهرنت در باغ فدك و یک 

دستگاه ATM سیار در باغ غدیر مستقر مى کنیم.
حسـن خدابنده شـهرکى افزود: با توجه به اینکه باغ 
فدك و بـاغ غدیر از اماکن اصلى اسـتقرار مسـافران 
نوروزى است، یک دستگاه ATM سیار نیز در باغ غدیر 

براى ارائه خدمات بانکى مستقر خواهیم کرد.
وى بیان داشـت: همچنین شـش شـعبه کشیک که 
سـه شـعبه در اصفهان و در شـهرهاى یزد، کاشان و 
شهرکرد نیز یک شعبه در روزهاى تعطیالت نوروزى 

آماده خدمت رسانى به مسافران هستند.
وى مطرح کرد: هر سه شعبه شـهر اصفهان از شعب 
ارزى هسـتند کـه توریسـت ها و کسـانى کـه قصد 
سـفرهاى خارجى دارند، در این ایـام مى توانند انواع 
خدمات ارزى از جمله خرید و فـروش ارز و همچنین 

صدور گواهى  تمکن مالى دریافت کنند.

استاندار اصفهان گفت: اصفهان یک استان تولیدى است 
وعمده تولیدات آن صادراتى است به همین دلیل، واقعى 
کردن نرخ ارز براى این استان اهمیت بسیاري دارد و باید 

روى این بحث متمرکز شویم.
رسول زرگرپور در چهل و دومین جلسه شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى، اظهار داشت: ممکن است این 
موضوع براى اســتان هایى که بازرگانى هستند اهمیت 
چندانى نداشته باشد ولى براى استان اصفهان که تولیدى 
است، براى اشتغال، سرمایه گذارى و رونق بیشتر، بسیار 

مهم و اساسى است.
وى افزود: اصالحات مورد نظر را در آیین نامه ساماندهى 

بازار ارز تدوین و مصوب کردیم و براى تصویب آیین نامه 
نهایى به تهران ارسال مى شود.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: موانعى را که در واقعى 
کردن نرخ ارز وجود دارد و راهکارهایى هم براى رفع آن 
احصا کردیم و به صورت یک بســته درآوردیم که براى 
مجلس ، اتاق بازرگانى و بانک مرکزى ارسال خواهد شد.

زرگرپور همچنین در این جلســه با اشــاره به اختالف 
نظرهایى که درباره اجرایى شدن طرح جامع مالیاتى در 
استان وجود دارد، گفت: این سامانه در حال آزمایش بوده 
و اجرایى نشده است و بعد از مراحل آزمایشى و اصالح 

نقطه نظرات، اجرایى مى شود.

طرح همیارى شــهروندان در فضاسازى شهر از طریق 
اهداى دوچرخه هاى فرسوده به ایستگاه هاى دوچرخه 

سطح شهر در آینده نزدیک اجرا مى شود.
شهردارى اصفهان تصمیم گرفته امسال براى فضاسازى 
شهر در ایام نوروز از دوچرخه هاى فرسوده شهر استفاده 
کند از این رو از شــهروندان خواســته تا دوچرخه هاى 
فرســوده خود را در قبــال دریافت بــن تخفیف خرید 

دوچرخه به ایستگاه ها تحویل دهند.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان دراین 
رابطه گفت: استفاده از وسایل نقلیه موتورى برغم اینکه 
رفت و آمد شهروندان در شــهر را آسان کرده اما باعث 

ایجاد معضالتى همچون آلودگى هوا و کم تحرکى مردم 
شده است از همین رو شــهردارى اصفهان تمام تالش 
خود را براى ترویج فرهنگ دوچرخه سوارى شهروندان 

انجام داده است.
مهدى بقایــى ادامــه داد: شــهروندان مــى توانند 
دوچرخه هاى فرسوده خود را به ایستگاه هاى دوچرخه 
سطح شــهر تحویل دهند و بن تخفیف خرید دوچرخه 

دریافت کنند.
وى اضافــه کرد: شــهروندان از 15 تا 20 اســفند ماه 
مى توانند دوچرخه هاى قدیمى و فرســوده خود را به 

ایستگاه هاى دوچرخه سطح شهر تحویل دهند.

واقعى شدن نرخ ارز 
براى اصفهان اهمیت دارد

دوچرخه هاى کهنه شهر 
نو مى شوند

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان از 
نصب پارکومتر در 14 خیابان اصلى شــهر اصفهان از 

ابتداى سال 96 خبرداد.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: مدتى است که پارك 
دوبله در خیابان هاى اصفهان به شــدت افزایش یافته 
و دسترســى راحت تر براى مردم معیارى براى پارك 

خودرو شده است.
وى افزود: شهروندان باید به این باور برسند که به حقوق 
یکدیگر احترام بگذارند چراکه با پارك دوبله یک خط از 
خیابان را از مسیر خارج کرده و این اقدام به نوعى تجاوز 

به حقوق سایر شهروندان است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
ظرفیت  پارکینگ ها عموماً تکمیل نمى شود و به عبارتى 
مردم عادت ندارند کــه از پارکینگ به جاى پارك کنار 

خیابان استفاده کنند.
وى عنوان کــرد: از ســوى دیگر پلیس همیشــه در 
خیابان حضــور ندارد و اعمال قانون در همه ســاعات 
روز امکانپذیر نیست که البته طى قرادادى با پلیس این 

مشکل به زودى رفع خواهد شد.
صلواتــى تفــاوت در نــرخ  پارك هاى حاشــیه اى، 
پارکینگ ها و نبود نظارت بــر اعمال نرخ هاى مصوب 
پارك خودرو را دلیل خالى بودن پارکینگ هاى هسته 
مرکزى شــهر و دوبله پارك کردن خودروها در معابر 
دانست و متذکر شــد: براى رفع پارك هاى حاشیه اى 

خودروها در خیابان هاى اصفهــان تاکنون طرح هاى 
مختلفى از جمله پارکومترهاى سکه اى، موبایل پارك، 
پارکبان و...  اجرا شــده که با نقاط ضعف و قوت همراه 
بود اما در نهایت با تجربه اجراى این طرح ها، شهردارى 
اصفهان به ایــن نتیجه رســید که طــرح مکانیزه و 

هوشمندى را اجرا کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان اذعان 
داشت: تا یک ماه آینده این طرح در 14 خیابان اصلى 
شــهر از جمله خیابان هاى آیت ا... طالقانــى، آیت ا...

شمس آبادى، شیخ بهایى، شهید بهشتى، چهارباغ باال و 
محور خیابان توحید در فاز اول تا سال 96 اجرا مى شود.

وى تأکیــد کرد: قرار اســت طرح پارکومتــر در 138 
خیابان شــهر اصفهان به صورت مکانیزه اجرا شــود؛ 
قیمتگذارى ها در این طرح به گونه اى انجام شــده که 
رغبت شــهروندان به انجام ســریع کارهاى روزمره 
افزایش یابد به طورى که رانندگان هر چه سریع تر به 
خودرو خود بازگردند، امــکان پارك خودرو براى همه 

فراهم خواهد شد.
صلواتى با بیان اینکه نظارت بر اجراى طرح پارکومتر 
به صورت مکانیزه انجام مى شود، بیان داشت: نظارت 
از طریق دوربین نصب شده روى یک دستگاه خودروى 
نظارتى انجام مى شــود که این خودرو در خیابان هاى 
مورد نظر، گردش و تخلفــات را ثبت مى کند و البته در 

صورت نیاز جریمه صادر مى کند.

وى یادآور شــد: طــرح پارکومتــر ظــرف دو ماه به 
صورت آزمایشى انجام شــده و افرادى براى آموزش 
شــهروندان در خیابان هاى مد نظر مســتقر خواهند 

شد.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: خط کشى و شــماره گذارى خیابان ها 
در حال تکمیل است که دستگاه نارنجى رنگ پارکومتر 
نیز در حال حاضر براى پرداخت الکترونیک در حاشیه 
خیابان ها نصــب و عملیــات اجرایى آن آغاز شــده 

است.
وى اضافه کرد: براى پارك کردن در خیابان هایى که 
مجهز به پارکومتر شده ابتدا راننده باید خودروى خود 
را در محلى که خط کشى شــده و حتمًا بین خطوط و 
در داخل جایگاه پارك کند، ســپس به هر جایگاه یک 
شــماره و یک جهت اختصاص یافته که کنار جایگاه 
حک شده است و نشان دهنده شماره جایگاه خودرو و 
جهت آن، محل قرارگیرى دســتگاه پارکومتر را نشان 

مى دهد.
وى در پایان با اشــاره به نرخ این دستگاه ابراز داشت: 
استفاده از جاى پارك حاشــیه خیابان هایى که داراى 
پارکومتر هستند تا نیم ساعت اول رایگان بوده و براى 
هر ساعت هزار تومان محاسبه مى شود؛ این طرح کمک 
مى کند تا شهروندان از پارك بیهوده خودرو کنار خیابان 

خوددارى کنند.

مدیرعامل شرکت آبفاى اســتان اصفهان گفت: مرحله دوم بازسازى 
شبکه فاضالب اصفهان با اعتبارى بالغ بر 50 میلیون یورو، به زودى 

آغاز مى شود.
هاشم امینى که در جلســه اى با وزیر امور اقتصادى، انرژى و صنایع 
ایالت «نوردراین وستفالن» آلمان بود، افزود: در آینده نزدیک، مناقصه 
این پروژه عملیاتى مى شود و انتظار مى رود کارشناسان آلمانى نیز در 

اجراى آن حضور فعال داشته باشند.
وى اضافه کرد: گام نخست بازسازى شبکه فاضالب شهر اصفهان با 

به کارگیرى فناورى از کشور آلمان اجرایى شد.
امینى خاطرنشان کرد: این در حالى است که در برهه اى به دلیل برخى 
از محدودیت ها ارتباط میان فعاالن صنعت آبفا با آلمانى ها قطع شد 
اما در دوران پسابرجام زمینه هاى همکارى میان فعاالن صنعت آبفا و 

متخصصان آلمانى از سر گرفته شد.

وى گفت: پیش بینى مى شــود در آینده نزدیک، زمینه هاى فعالیت 
علمى-فنى مهندســى و اقتصادى بیش از پیش میــان ایرانى ها و 

آلمانى ها برقرار شود.
وى گفــت: در این جلســه از برخــى فعاالن بخــش خصوصى در 
اصفهان دعوت شد تا ارتباط مســتقیمى با متخصصان آلمانى برقرار 
کنند و فعالیت هایــى را در بخش هاى مختلف در دســتور کار قرار 
دهند. «گونتر هورتستکى» معاون وزیر امور اقتصادى، انرژى و صنایع 
ایالت «نوردراین وســتفالن» آلمان نیز که به همراه «هانس یورگن 
فررگمن» مسئول بخش فاضالب وزارت کشاورزى و محیط زیست و 
هیئتى از بخش خصوصى آلمان به ایران آمده است، نیز در این نشست 
گفت: این اولین سفر رسمى من به ایران و اصفهان است و در این سفر 
تحت تأثیر مهارت فنى و علمى فعاالن صنعت آب و فاضالب در استان 

اصفهان قرار گرفتم.

رئیس اداره فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
اصفهان گفت: در طرح عیدانه کتاب مردم تا سقف صد هزار تومان با 
یک کد ملى مى توانند از تخفیف 20 تــا 25 درصدى کتاب برخوردار 

شوند.
رضا مهندسى با اشــاره به طرح عیدانه کتاب اظهار داشت این طرح با 
شعار «امسال هم کتاب هدیه دهیم» از 15 اسفند تا 15 فروردین  ماه در 

کتابفروشى هاى عضو این طرح اجرا خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه استان اصفهان در طرح هاى تابستانه و پاییزه این 
طرح رتبه مناسبى را در تعداد کتابفروشى ها، میزان فروش و مبلغ یارانه 
به خود اختصاص داده اســت، افزود: تاکنون 83 کتابفروشى در طرح 
عیدانه ثبت نام کرده اند که بعد از تهران و قم، اصفهان را در رتبه سوم 

این طرح قرار مى دهد.
مهندسى با بیان اینکه یارانه این تخفیف توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى پرداخت مى شود، یادآور شد: کتابفروشى هاى متقاضى شرکت 
در این طرح که باید پروانه مجاز داشــته باشــند مى توانند با مراجعه 
به ســایت خانه کتاب به آدرس ketab.ir  عضو طــرح عیدانه کتاب 

شوند.
وى با اشاره به اینکه لیست کتابفروشى هاى عضو این طرح در سایت 
خانه کتاب قابل مشاهده است، خاطر نشان کرد: کتاب هاى آموزشى، 
کمک آموزشى و نایاب مشــمول این طرح نمى شوند و به کتاب هاى 

حوزه کودك و نوجوان تا 25 درصد شامل تخفیف مى شوند.
رئیس اداره فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه این طرح از عید سال گذشته آغاز شده است، تأکید کرد: 
اگرچه کم بودن میزان مطالعه مردم عوامل متعددى دارد ولى این طرح 
تا حدودى توانسته به رونق کتابخوانى در کشور کمک کند و مردم را 

با کتاب آشتى دهد.

مسئوالن علوم پزشــکى اصفهان اعالم کردند که این دانشگاه موضوع 
مرگ مادر و نوزاد حین زایمان را در یکى از زایشــگاه هاى اصفهان مورد 

بررسى قرار مى دهد.
«محمود رضا احسانى» همسر  مادر 36 ساله و  پدر نوزاد در خصوص وقوع 
ماجرا اظهار داشت: روز جمعه ششم اسفندماه که نوبت زایمان  توسط پزشک 

براى همسرم مشخص شده بود به کلینیک خانواده مراجعه کردیم.
وى بیان داشت: ســاعت 10صبح روز جمعه6 اسفند طى تماس با پزشک 
همسرم، براى گرفتن نوار قلب از جنین به کلینیک خانواده رفتیم که جواب 

آن ســالمتى کامل جنین بود و در همان روز خانم دکتر دستور به  بسترى 
شدن همسرم داد.

وى با اشاره به اینکه از ساعت 10 تا ساعت 12 در اتاق زایشگاه همسرم را 
راه مى بردند تا براى زایمان طبیعى آماده  شود و ساعت 12 به دستور پزشک، 
آمپول فشار براى وى تجویز  شــد، افزود: در روز زایمان حتى تا ساعت 4 

بعدازظهر با همسرم پشت درب زایشگاه صحبت مى کردیم.
احسانى ابراز داشت: ساعت 5 و نیم بود که کد احیاى زایشگاه خوانده شد و 
تیم درمانى همسرم  دکتر بیهوشى را خبر کردند و با پزشک همسرم و حتى 

رئیس بیمارستان تماس گرفتند اما ساعت 7 شــب  خانم دکتر  وارد اتاق 
عمل شد ولى همسر و فرزندم به دلیل تشنج همسرم جان خود را از دست 
دادند. وى بیان داشت: به طور قطع از پزشک و بیمارستان شکایت خواهم

 کرد.
پس از پیگیرى این ماجرا از دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان، جهانپور 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به رســانه ها  اعالم کرد که 
موضوع از طریق بازرسان و کارشناسان معاونت درمان و نظام پزشکى در 

حال بررسى است و به زودى نتایج آن اعالم خواهد شد.

پارك کردن در 14 خیابان اصفهان، پولى مى شود

آغاز سال نو با «پارکومتر»

مرگ مادر و نوزاد 
حین زایمان در اصفهان
علوم پزشکى: موضوع را بررسى مى کنیم

رئیس مجمع نمایندگان کارگران اســتان اصفهان 
گفت: 90 درصد تمام واحدهاى تولیدى در اســتان، 
به گروه هاى کارگرى ســه تا چهار ماه حقوق معوق 

بدهکارند.
مجتبى مولیانى با اشــاره به وضعیت نامطلوب کار و 
کارفرماها در بحث اشتغال و بیکارى، اظهار داشت: 
بسیارى از کارفرمایان به تازگى حقوق هاى معوق را 
به عنوان عیدى پرداخت مى کنند که بگویند عیدى 
کارگران را داده اند اما این افراد چهار تا پنج ماه حقوق 

معوق دارند.
وى یکى از دغدغه هاى گروه هاى کارگرى را فاصله 

زیاد تورم و حداقل دستمزدها دانست و افزود: با این 
میزان دستمزد کارگران و شــرایط اقتصادى حاکم 
نمى توان زندگــى کرد، البته اگر اســم همین را هم 

بتوان زندگى گذاشت!
وى در پاسخ به اینکه تعداد واحدهاى صنعتى کوچک 
در استان چقدر است، تصریح کرد: آمار دقیقى از تعداد 
واحدها نداریم، اما امسال 10 تا 15درصد واحدهاى 
فعال خوب که باالى 80 درصد ظرفیت در سال هاى 

گذشته فعال بودند تعطیل شده اند.
مولیانى با اشــاره به اینکه هم  اکنون در حدود 900 
هزار نفر در بخش کارگرى اســتان اصفهان فعالیت 
مى کنند، اظهار داشــت: از این تعــداد 80 درصد در 
بخش خصوصى مشــغول به کارند که در شــرایط 
نابه سامان اقتصادى و نوســانات معیشتى در کشور 
هیچ گونه تسهیالتى از سوى دولت براى آنها در نظر 

گرفته نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با 
بیان اینکه حداکثر دستمزد در جامعه کارگرى هیچ 
معنایى ندارد، افزود: به دلیل مشــکالت واحدهاى 
صنعتى، بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان، 

مربوط به تعدیل نیرو در واحدهاست.

معوقات 4 ماهه حقوق کارگران اصفهانى

مشارکت 83 کتابفروشى در طرح عیدانه کتابمرحله دوم بازسازى فاضالب اصفهان آغاز مى شود

رئیس شــوراى شــهر نجف آباد گفت: در مدت 2/5سال گذشــته اقدامات عمرانى 
گسترده اى در زیر مجموعه هاى متعدد سازمان رفاهى- تفریحى شهردارى صورت 
گرفته به طورى که برخى از این اماکن پس از حدود 14 ســال با تغییراتى اساســى 
جهت افزایش کارآیى و بازدهى در مســیر خدمات دهى بهتر به شــهروندان مواجه 

شده اند.
مجتبى گودرزى ارتقاى کتابخانه شهیدمحمد منتظرى به دومین فرهنگسراى شهر و 
راه اندازى خانه بازى هاى فکرى شکوفه در این مجموعه را به عنوان یکى از اقدامات 
شاخص نام برد و بیان داشت: عالوه بر بهســازى و نوسازى بخش هاى مختلف این 
فرهنگسرا که با اضافه شدن سالن اجتماعات و برخى دیگر از زیرساخت هاى مورد نیاز 
همراه بود، در چند ماه اخیر نیز کار تکمیل سیستم هاى سرمایشى و گرمایشى، دزدگیر 

و برق دیماندى این مجموعه نیز پایان یافته است.
وى با اشاره به آماده سازى زیرســاخت هاى مورد نیاز جهت نصب آنتن ویژه شبکه 
انفورماتیک در خانه تاریخى نوریان خاطرنشــان کرد: تجمیع انشعاب هاى برق تک 
فاز و ارتقاى آن ها به سه فاز و نصب دزدگیر در کنار ادامه پیگیرى ها جهت تجهیز این 
مجموعه به عنوان اولین مکتب خانه علوم شهر از دیگر تالش هاى صورت گرفته در 

این زمینه محسوب مى شود.
گودرزى ظهار داشــت: همزمان با جابه جایى بخش ادارى سازمان از ضلع غربى به 
شرقى فرهنگسرا که با اصالح سیستم روشــنایى، رنگ آمیزى، اصالح سیستم هاى 
سرمایشى و گرمایشى در کنار نصب دکوراسیون جدید همراه بود، فضاى قسمت غربى 

نیز به نوعى براى راه اندازى واحدهاى تخصصى آماده سازى گردید.

رئیس انجمن توسعه همکارى چین در آســیا گفت: زمینه هاى بسیارى براى توسعه 
همکارى بین اصفهان و پکن مانند مرمت و بازسازى آثار تاریخى، جاده سازى و انجام 

پروژه هاى ساختمانى وجود دارد.
«ژیناگ هانگ» که در دیدار با مســئوالن اتاق بازرگانى اصفهان ســخن مى گفت، 
افزود: ایران و چین یک دوستى عمیق در طول تاریخ داشته اند و تاریخچه جاده ابریشم 

بخشى از این رابطه را تشکیل مى دهد. 
وى هدف از سفرش به اصفهان را شناسایى فرصت هاى سرمایه گذارى در این استان 

و پروژه هاى تأمین مالى بیان کرد. 
هانگ اظهار داشت: اتاق بازرگانى ایرانیان مقیم چین مى تواند فرصت هاى تجارى و 

سرمایه گذارى ایران را به سرمایه گذاران چین معرفى کند.

وى با اشاره به برگزارى همایش تجارت ایران و چین و انعقاد توافقنامه هاى تجارى و 
سرمایه گذارى بین دو کشور گفت: روابط اقتصادى چین و ایران، راهبردى است و از 

طریق انجمن ها و اتاق هاى بازرگانى  پیگیرى مى شود.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان نیز در این دیدار گفت: اصفهــان و پکن در پروژه هاى 
سرمایه گذارى صنعت گردشــگرى و تأمین مالى طرح هاى اقتصادى مى توانند با هم 

همکارى داشته باشند.
ســیدعبدالوهاب ســهل آبادى اضافه کرد: اســتان اصفهان در زمینه  تولید مشترك 
موتورســیکلت برقى، بازیافت پســماند، تولید انرژى هاى نو و ســرمایه گذارى در 
زیرســاخت بخش گردشــگرى مى تواند با ســرمایه گذاران چینى همکارى داشته

 باشد.

بهسازى زیرمجموعه هاى فرهنگى بعد از 14 سال در نجف آباد

بستر توسعه همکارى بین پکن و اصفهان وجود دارد
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مجهز شدن مدارس استان به 
سیستم گرمایشى 

مدیر کل نوسازى مدارس استان اصفهان گفت: تمام 
مدارس اسـتان در سـال آینده به سیسـتم گرمایشى 

سوفاژ مجهز مى شود.
محمدحسـین سـجاد اظهار داشت: در سـطح استان 

24درصد مدارس داراى بافت فرسوده هستند.
 مدیر کل نوسـازى مدارس اسـتان نگاه کمیسـیون 
تلفیق مجلس شوراى اسـالمى در اختصاص بودجه 
براى نوسـازى مدارس را مثبت ارزیابى کرد و افزود: 
در برنامه توسـعه ششـم کمیسـیون تلفیـق مجلس 
سـه میلیارد دالر بودجه  براى نوسازى مدارس کشور 
اختصـاص داده اسـت کـه در سـال آینـده در اختیار 

آموزش و پرورش قرار مى گیرد .
وى ایمنـى مـدارس را مطالبات بحق اولیـاى دانش 
آموزان دانسـت و تصریح کرد: تمام مدارس فرسوده 
اسـتان تا سـال آینده تخریب مى شـود و در صورتى 
که سـاخت مدارس تکمیل نشـود از مدارس نوسـاز 
در نوبت صبح و عصـر براى تحصیـل دانش آموزان 

استفاده خواهد شد.

دغدغه ساماندهى بازار روز 
شـهردار نطنز گفـت: یکـى از دغدغه هاى شـوراى 
اسالمى شهر و شهردارى، ساماندهى بازار روز است 
که بـا فراهم کـردن مقدمات اجرایى تملـک زمین و 

تأمین اعتبار انجام شد.
محسن تجویدى اظهار داشت: مکان فعلى بازار میوه 
و تره بار بـه لحاظ ترافیکـى و امنیتى مناسـب نبوده 
و با توجه به اینکـه دو واحد آموزشـى در نزدیکى آن 
قرار دارد، روزهاى دوشـنبه مردم و دانش آموزان را با 

مشکالت فراوانى مواجه مى کند.
وى افزود: مسـاحت زمین مذکـور بیـش از 11 هزار 
مترمربع اسـت که در آن فضاى بازار بیش ازسه هزار  
مترمربـع، پارکینگ عمومـى هـزار و 800 مترمربع، 
پارکینگ ویژه صاحبین مشاغل هزار و 600 مترمربع، 
فضاى سـبز، پارك محلى، نمازخانه و سرویس هاى 
بهداشـتى سـه هـزار و 600 مترمربـع و  پیـاده رو به 

مساحت هزارمترمربع در نظر گرفته شده است.

محکومیت یک شرکت به 
تعلیق کارت بازرگانى

مدیرکل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان از تعلیق 
یکسـاله کارت بازرگانى یک شـرکت خصوصى خبر 

داد.
به گـزارش  سـازمان تعزیـرات حکومتـى، غالمرضا 
صالحى مدیرکل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان 
گفـت: پرونده تخلـف ارزى مدیرعامل یک شـرکت 
خصوصـى بـا شـکایت مدیریـت شـعب یکـى از 
بانک هاى استان در شعبه ششـم تعزیرات حکومتى 

مورد رسیدگى قرار گرفت.
وى ادامه داد: شعبه مذکور متهم پرونده را براى عدم 
ایفاى تعهدات ارزى به استرداد عین ارز موضوع اعتبار 
- درهم امـارات - معادل 32 میلیـارد و 378 میلیون 
ریال در حـق بانک شـاکى و تعلیـق کارت بازرگانى 

شرکت موصوف به مدت یکسال محکوم کرد.

اصفهان رتبه چهارم تولید 
گوشت قرمز را دارد

مدیر امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزى اصفهان 
گفت: اسـتان اصفهان یکى از قطب هاى دامپرورى 
کشـور اسـت که رتبه چهـارم تولید گوشـت قرمز را 

دارد.
احمدرضا اسـماعیلى اظهار داشـت: چنانچه به جاى 
کشـتار بره هـاى بـا میانگیـن وزن الشـه 12 تا 15 
کیلوگرم، آنها پروار شـوند تا به وزن الشـه 25 تا 30 
کیلوگرم برسند، میزان تولید گوشت قرمز گوسفندى 
افزایش مى یابد و  عرضه گوشـت قرمز در بازار بیشتر 

مى شود.
وى بیان داشت: یکى از مشـکالت فرهنگ مصرف 
گوشـت قرمز در جامعه ما، مصرف گوشـت بره هاى 
سبک وزن اسـت که این امر موجب مى شود سالیانه 
بخـش اعظمـى از ظرفیت هـاى تولید گوشـت را از 

دست بدهیم.

خبر

معاون برنامه ریــزى و امور اقتصادى ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان با بیان اینکه میوه شب عید 
به میزان کافى ذخیره شده اســت، گفت: تدابیر الزم در 
راستاى کنترل بازار میوه در سطح استان شکل گرفته و 
دو کاالى اساسى این بازار یعنى پرتقال و سیب به میزان 

کافى خرید و ذخیره سازى شده است.
احمد صفى با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه افزود: 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان پیش بینى مى کردند 
امسال سال بسیار خوبى هم به لحاظ بازار داخلى و هم 
از جهت صادرات در بازار میوه بــه خصوص مرکبات و 

پرتقال داشته باشیم.

وى تصریح کرد: خوشــبختانه تدابیر الزم در راســتاى 
کنترل بازار میوه در سطح استان شکل گرفته، دو کاالى 
اساسى این بازار یعنى پرتقال و سیب به میزان کافى خرید 
و ذخیره سازى شده و مشکلى در این زمینه وجود ندارد، 
مى توان به زودى بخشى از این محصوالت را وارد بازار 
کرد و از طریق فروشگاه هاى بزرگ در سطح شهر نسبت 

به عرضه آنها اقدام کرد
وى افزود: در ارتباط با فراوانى سیب و پرتقال در بازار هیچ 
نگرانى وجود ندارد، البته از لحاظ قیمت نیز باید نهادهاى 
نظارتى با ورود بیشتر به بازار، بر قیمت ها نظارت داشته 

باشند.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: بیش از شش هزار 
و500 نفر از کســبه اســتان اصفهان از فرزندان یتیم، 
سرپرست از کار افتاده و بیمار تحت پوشش طرح هاى 

اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد حمایت کردند.
حمیدرضا شــیران اظهار داشــت: بازاریان اصفهانى، 
به منظورتأمین بخشــى از نیازهاى مالــى فرزندان و 
نوجوانان نیازمند مانند تأمین معیشــت، فراهم کردن 
امکانات و لوازم آموزشى، پرداخت هزینه هاى درمانى، 
تأمین پوشــاك و جهیزیــه با کمیته امــداد همکارى 

مى کنند.
وى گفت: شش هزار و 658 کسبه اصفهانى با پرداخت 

32 میلیارد ریال از ابتداى امســال تاکنون از 25 هزار 
کودك، نوجوان و جوان یتیم، سرپرست از کار افتاده و 

بیمار حمایت کردند.
وى با بیان اینکه 26میلیارد و 500 میلیون ریال از این 
میزان مشارکت براى حمایت از فرزندان تحت پوشش 
اکرام ایتام و شــش میلیارد ریال از این هزینه در قالب 
طرح محسنین هزینه شده است، افزود: توانمندسازى 
و تأمین حداقل امکانات معیشــتى، درمانى و آموزشى 
کودکان، نوجوانان و جوانان تحت پوشــش امداد این 
اســتان از نیات این بازاریان خّیر براى کمک به نیازمند 

دراین مدت بوده است.

کمک بازاریان اصفهانى در 
حمایت از فرزندان نیازمند

میوه شب عید به 
میزان کافى ذخیره شده است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) 
اصفهــان گفت: هفــت هزار نفر شــهروند 
اصفهانى در ایام نــوروز 96 در قالب راهیان 
نور به مناطق عملیاتى جنوب کشــور اعزام 

مى  شوند.
على مقوا ساز در جمع خبرنگاران افزود : ثبت 
نام کاروان راهیان نور از 10 اسفند آغاز شده 
است و اعزام ها از بیستم اســفند شروع و تا 

دوازدهم فروردین ادامه دارد.
وى افزود: اگر مسئوالن همکارى کنند تعداد 
زیادى از مردم مى توانند با آسان ترین شرایط 

به این مناطق از جمله شلمچه، خین، اروند، چزابه، طالئیه و شرهانى اعزام شوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) اصفهان گفت: دراین مناطق به عنوان مناطق 
گردشگرى یادمان هایى نیز برگزار و بهترین روایتگرها در مناطق اصلى شلمچه هرشب 

قبل از نماز مغرب، روایتگرى مى کنند.
سرهنگ مقوا ساز همچنین از توسعه فضاى ورزشى بسیج دراصفهان خبرداد وگفت: 
دوهزار مترمربع به فضاى ورزشى بسیج اضافه شده و نیاز است هزار متر دیگر هم بسازیم.

وى تأکید کرد: براى اولین بار درکشــور دارالقرآن بســیج نیز با 800 متر مربع ساخت 
درخیابان خواجوى اصفهان به بهره بردارى مى رسد و پیش بینى مى شود که در شش ماه 

آینده حوزه استیجارى نداشته باشیم.

مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
از تهیــه پرونــده میــراث ناملموس ســه 
گویــش محلــى در اســتان اصفهــان و 
تصویب آنها در شــوراى ثبت اســتان خبر 

داد.
به گزارش  روابط عمومــى اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان، در نشست شوراى 
ثبت ملى اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهــان، پرونده هاى میــراث ناملموس 
ســه گویش محلى اســتان مورد بررســى 
قرار گرفت و بــا اکثریــت آراء به تصویب 

رسید.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان اصفهان گفت: در این 
نشست گویش هاى محلى مردم شــهرهاى میمه و گز در شهرستان شاهین شهر و 
میمه در مرکز استان و گویش محلى مردم ابوزید آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل 

در شمال استان اصفهان به ثبت ملى رسید.
فریدون اللهیارى افزود: در شوراى ثبت استان اصفهان مقرر گردید تا این گویش ها 
به عنوان شاخص ترین گویش هاى منطقه مرکزى در فالت مرکزى ایران بررسى و 
سپس براى تصویب نهایى به شورایعالى ثبت آثار ملموس و ناملموس کشور ارسال 

شود.

فرونشســت هاى زمین هر بــار یک اثــر تاریخى را 
نمایان مى سازند به نوعى که برخى  تمدن هاى کهن 
بشــرى در پى فرونشســت هاى زمینى کشف شدند، 
«شهرمان هایى» که پنهان شدن بسیارى از آنها در دل 
زمین حاصل نشست زمین در دوره اى خاص بوده است 
اما آیا باید به انتظار روزى باشیم که تمدن اصفهان را 
نیز از دل خاك و پس از فرونشست زمین در قرن هاى 

آینده جستجو کنند؟
یکــى از مؤثرترین عوامــل در این پدیــده طبیعى، 
برداشت بى رویه از آب هاى زیرزمینى و حفر چاه هاى 
بیش از ظرفیــت طبیعى زمین به دلیل خشکســالى 
ناشــى از دســتاوردهاى بشــرى و کمبود آب عنوان 
شــده اســت به نوعى که امروزه نشســت زمین در 
دشــت هاى با بیالن منفى آب مانند اصفهان وضعیت 

هشــدار دهنده اى از قهــر طبیعت را به خــود گرفته
 است.

پدر علم کویر شناسى ایران در این ارتباط با بیان اینکه 
نشســت زمین یا ایجاد فروچاله در زمان هاى پیش از 
انقالب نیز رخ داده است اما اکنون شکل جدى ترى به 
خود گرفته اســت،  به مهر مى گوید: یکى از مهمترین 
دالیل ایجاد فرونشســت زمین برداشــت اضافى از 

آب هاى زیرزمینى  است.
پرویز کردوانى با بیان اینکه حفر چاه در یک دوره زمانى 
و دهه 40 در حالى آغاز شد که آن زمان 90 درصد حفر 
چاه ها بیهوده و بدون نیاز ضرورى بوده اســت، تأکید 
کرد: این روند به اندازه اى ادامه یافته اســت که امروز 
حفر چاه هاى عمیــق جایگزین چاه هاى نیمه عمیق و 

سطحى شده است.

وى بیان داشــت: در واقع حفر چاه هاى عمیق و نیمه 
عمیق در مناطق روستایى و شهرى موجب پایین رفتن 
سطح آب هاى زیرزمینى مى شود و از سویى پوسیدگى 
لوله هاى آب در مناطق شــهرى نیز مزید بر علت شده 

است.
پدر علم کویر شناســى ایران با بیان اینکه در مناطقى 
که داراى نیروگاه است فرونشست زمین چند برابر شده 
است، افزود: در هر منطقه نیروگاه وجود داشته است به 
اندازه آب چندین روســتا حلقه چاه زده مى شود که به 
دلیل بلعیدن آب هاى زیرزمینى  درفرونشســت زمین 

مؤثر است.
وى با بیان اینکه اصفهان نیز وضعیت خطرناکى از نظر 
نشست زمین دارد، گفت: امروزه به دلیل ایجاد شبکه 
فاضالب خطر فرونشســت زمین چند برابر شده است 

چراکه باقیمانده آب هاى جارى به آب هاى زیرزمینى 
وارد نمى شود.

کردوانى با اشاره به تبعات ناشــى از فرونشست زمین 
ابراز داشــت: این پدیده موجب  تخریب تأسیســات 
زیربنایى و خم شــدگى در  لوله هاى شبکه هاى گاز و 
آب مى شود ضمن اینکه زمین هاى فرونشستى حالت 
آبگیرى خود را از دست داده و امکان کشاورزى در آنها 

از میان مى رود.
وى اضافه کرد: رانش زمین و 
پیدایش زلزله هایى که در این 
سال ها به شــکل پس لرزه ها 
و زمین لرزه هاى شدید در جاى 
جاى ایران مشــاهده شد یکى 
از دستاوردهاى ناگوار نشست 

زمین است.
پدر علم کویر شناســى ایران 
بــا بیــان اینکــه وزارت نیرو 
اولویت آب را بــراى مصارف 
شــرب شــهرى و صنعت در 
نظر گرفته اســت و مابقى آن 
بــراى کشــاورزى اســتفاده 
مى شــود، تأکید کرد: گاه چند 
برابر چاه هایى کــه حفر آن در 
روســتاها غیرمجاز شــمرده 
مى شــود در شــهرها ایجاد و 
موجب فرونشســت زمین به 
دلیل اســتفاده بى رویه از آب 

هاى زیرزمینى شده است.
پــدر علــم کویــر شناســى 
ایــران اضافه کرد: از ســوى 

دیگر ایــن اقــدام موجب ســرازیر شــدن جمعیت 
روســتایى به شــهر مى شــود و در ادامه این روند با 
ازدیاد جمعیت شــهرى ســد زدن نیز دیگــر جوابگو 
نخواهد بود و چرخه حفر چاه هــاى بى رویه ادامه پیدا 

مى کند.
وى خطر حفر چاه هاى متعدد را تنها در فرونشســت 
زمین محدود ندانست و تأکید کرد: خشک شدن چندین 
هزار رشته قنات، شور شدن آب چاه ها دریاچه و رودخانه 
و مشکل کاشــت گیاهان حساس به شــورى مانند 

گندم، گوجه و خیار، تبدیل کویرها با هزاران خاصیت 
زیستى به بیابان، کاهش آب رودخانه ها و خشک شدن 
رودهایــى مانند زاینده رود و بیابان زایى در دشــت ها 
معضالتى اســت که پایین رفتن آب هاى زیرزمینى 
در بر دارد که برخــى از این معضالت خــود در ادامه 
چرخه خود بار دیگر به معضل فرونشســت زمین ختم 

مى شوند.
وى تصریــح کــرد: در واقــع 
بشــریت همچون بســیارى 
از دیگــر اقدامات اشــتباه خود 
براى رفع معضل خشکســالى 
از راهى اشــتباه وارد شده است 
که هــم آیندگان را با مشــکل 
اتمــام آب هــاى زیرزمینــى 
مواجه مى ســازد و هم خطراتى 
همچــون فرونشســت را رقم 
زده و مجبــور بــه پــر کردن 
چاه هاى دست ســاز خود شده 

است.
وى اضافه کرد: حفر چاه نه تنها 
مشکل بى آبى اصفهان را حل 
نخواهد کرد بلکه نشست زمین 
ناشــى از این امر در شهرهاى 
تاریخى مانند اصفهان خطر از 
بین رفتن آثار باستانى و تاریخى 
اصفهــان را نیز در پــى خواهد 

داشت.
کردوانى تأکیــد کرد: باید براى 
جبران کمبود آبراه هاى دیگرى 
مانند استفاده از ابزار آب تجارى، 
آب مجازى یعنى آب گرفته شده از رطوبت هوا، کاشت 
محصوالتــى با کمتریــن آب و داراى بازار مناســب 
فروش، جایگزینى پســاب با چاه هاى کشــاورزى در 
دشــت هاى ممنوعه و دیگر راهکارهــا مدنظر قرار 

گیرد.
وى اضافه کرد: اگر فرهنگسازى در خصوص مصرف 
بى رویه آب هاى زیرزمینى آغاز نشود و روند به همین 
شکل پیش برود خطر نشست زمین در جاى جاى کشور 

از جمله اصفهان قطعى است.

حفر چاه، اصفهان را مى بلعد

 دانش آموزان تعدادى از مدارس شهرستان فالورجان از تأسیسات آب و فاضالب روستایى بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب روستایى اســتان اصفهان،  مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان 
فالورجان در این خصوص گفت: صرفه جویى در مصرف آب یکى از الزاماتى اســت که در شــرایط کنونى کشور و به 

صورت ویژه در استان اصفهان باید توسط 
مردم رعایت شود تا تأمین آب شرب همه 
مصرف کنندگان با عدالت و بدون وقفه و 

کاستى انجام شود.
رجبعلى امینى، فرهنگســازى مدیریت 
مصرف آب را یکى از راهکارهاى اساسى 
و مؤثر براى رعایت صرفه جویى توسط 
مردم دانســت و اظهار داشــت: براى 
این منظور و با همــکارى اداره آموزش 
و پرورش شهرســتان، دانــش آموزان 
دوره راهنمایى تعــدادى از مدارس  به 
صورت گروهى از تأسیســات آبرسانى 
به روستاهاى شهرستان، بازدید نموده 
و در با مراحل مختلف این کار آشنا شدند.

وى با مثبت ارزیابى کردن نتیجه اینگونه اقدامات افزود: در کنار تشریح اوضاع و شرایط نامساعد آبى کشور براى مردم، 
نشان دادن ســختى ها و هزینه هاى بسیار زیاد آبرسانى و تأمین آب شــرب نیز کمک شایانى براى مدیریت مصرف و 

پیشگیرى از حادتر شدن شرایط کم آبى در آینده خواهد بود. 

دانش آموزان فالورجانى 
با فرآیندهاى آبرسانى آشنا شدند

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان از کاهش صادرات 
بــراى تأمین نیاز بــازار داخلى تــا حدود 300 هــزار تن خبر

 داد.
بهرام سبحانى در گفتگو با ایســنا، با بیان اینکه فوالد مبارکه 
تالش مى کند تا جــاى ممکن بــازار داخلــى را تأمین کند، 
گفت: فوالد مبارکه بر اســاس جلسه مشــترکى که با انجمن 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
داشت، تعهد کرد تا یک میلیون تن خوراك صنایع لوله و پروفیل 
را تأمین کند و بر همین اساس هم پیش رفت تا جایى که حتى تا 
انتهاى بهمن ماه 20 درصد بیش از رقم تعهد یعنى یک میلیون 
و 200 هزار ورق فوالدى را به صنایع لولــه و پروفیل تحویل 

داده است.
وى در ادامه با اشاره به اینکه بازار داخلى اولین اولویت مبارکه 
اســت، عنوان کرد: از آنجاکه ترجیح ما تأمین نیاز بازار داخلى 
نسبت به بازار خارجى است، از مقدار صادرات خود کم کرده ایم تا 
این اتفاق محقق شود؛ به طورى که با وجود صادرات 1/8میلیون 
تنى در سال گذشــته، امســال صادرات را به 1/5میلیون تن 
رساندیم و توانستیم نسبت به سال گذشته 40 درصد بیشتر نیاز 

به بازار داخلى را تأمین کنیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه نیازى 
که بازار به مواد اولیه فــوالدى دارد و آن بیش از توان تولیدى 
فوالد مبارکه است، به معناى کم کارى ما نیست، اظهار داشت: 

فوالد مبارکه با تمام توان تولید مى کند اما اگر بازار بیش از توان 
تولیدى مبارکه نیاز دارد این به معناى پویایى بیشــتر و رونق 
صنعت ایران است، نه کم کارى فوالد مبارکه که ما از این بابت 

خوشحال هستیم.
وى افزود: این طبیعى است که نیاز بیش از تولید داخلى باید از 
طریق صادرات تأمین شود اما عده اى انتظار دارند که بخاطر نیاز 
به واردات باید تعرفه ها حذف شود در صورتى که در همه جاى 
که خودشان تولیدکننده هستند، بر این واردات مقدار مورد نیاز 
در بازار تعرفه ها را وضع مى کنند تا باالنس قیمت محصوالت 
وارداتى نسبت به محصوالت تولید داخل ایجاد شود و مشکلى 

در بازار به وجود نیاید.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد

کاهش صادرات فوالد براى 
تأمین نیاز داخلى

اعزام 7000 نفر از استان اصفهان به 
مناطق عملیاتى دفاع مقدس 

پرونده ثبت ملى 3 گویش محلى 
استان اصفهان تصویب شد

,,

در هر منطقه 
نیروگاه وجود 
داشته است به 
اندازه آب چندین 
روستا حلقه چاه 
زده مى شود که 
به دلیل بلعیدن 
آب هاى زیرزمینى  
درفرونشست زمین 
مؤثر است
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قرقیزستان 350 تن گوشت به 
ایران صادر مى کند

مدیر آژانس دولتى توسـعه سـرمایه گـذارى و صادرات 
قرقیزسـتان اعالم کرد که کشـورش قصد دارد در سال 

2017 بیش از 350 تن گوشت به ایران صادر کند.
«آلتینبـک اوروزبکـوف» افـزود، در طـى سـال 2016 
میالدى، قرقیزسـتان 150 تن گوشـت یخ زده به ایران 

صادر کرد.

افزایش سقف برداشت از 
عابر بانک ها

 سقف برداشـت از عابر بانک ها افزایش یافت. مدیر کل 
فناورى اطالعات بانک مرکزى از افزایش سقف برداشت 
از عابربانک هـا بین 400 تـا 500 هزار تومـان از روز 20 

اسفندماه سال جارى تا 15 فروردین سال آینده خبر داد.
ناصر حکیمـى تأکید کـرد که ایـن موضوع تنهـا براى 

بانک هاى متقاضى ایجاد مى شود.

ورود 2 ایرباس تا پایان سال 
وزیر راه و شهرسازى از ورود قطعى دو فروند ایرباس 330 

به کشور تا قبل از نوروز 96 خبر داد.
عباس آخونـدى اظهار داشـت: تـا پایان سـال و قبل از 
تعطیالت نوروز دو فروند ایرباس 330 وارد ناوگان هوایى 

کشور مى شود.

کشف فرار مالیاتى میلیاردى
رئیس سازمان امور مالیاتى از کشف 990میلیارد تومان 
فرار مالیاتى از طریق بررسـى 220 تراکنش مشـکوك 
بانکى خبر داد وگفت: با این کشـف، از این فرار مالیاتى 

گسترده جلوگیرى شد.
به گزارش مهر، سـیدکامل تقوى نژاد در حاشیه دهمین 
همایش سیاست هاى مالى و مالیاتى ایران با بیان اینکه در 
سامانه جامع مالیاتى از سامانه هاى دیگر مانند سامانه هاى 
مبارزه با پولشـویى نیز کمک گرفته شده اسـت، افزود: 
تاکنون پرونـده 300 هزار مؤدى مالیاتـى در قالب طرح 

جامع مالیاتى رسیدگى شده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: استعالمات خرید و فروش 
نیز مى تواند در قالب طرح جامع مالیاتى به صورت برخط 
انجام شود اما متأسفانه هنوز مؤدیان مالیاتى با این طرح 
سازگار نشده اند و نمى توان از فرآیند سنتى به فرآیندهاى 

جدید به صورت آنى منتقل شد.

بازنشستگان پولدار مى شوند
سـخنگوى کمیسـیون تلفیق بودجه 96 گفت: مصوبه 
مجلس درباره همسان سازى حقوق بازنشستگان صرفًا 
شامل بازنشستگان کشورى و لشکرى که ماهانه کمتر از 

دو میلیون تومان حقوق مى گیرند، مى شود.
محمد مهدى تصریح کرد: بر این اسـاس بازنشستگان 
لشکرى و کشـورى که کمتر از دو میلیون تومان حقوق 
بازنشستگى مى گیرند در سـال 96 با بازنشسته همتراز 
خودشان باید به میزان 90 درصد همترازى حقوق داشته 
باشند. وى گفت: بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعى 
قوانین خودشـان را دارند و این سـازمان از بودجه دولت 

براى پرداختى مستمرى ها دریافتى ندارد.

70 هزار پروژه نیمه تمام در 
کشور وجود دارد

معاون فنى و امور زیربنایى سازمان برنامه ریزى و بودجه 
کشور از وجود 70 هزار پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد.

غالمرضا شافعى با اشاره به اینکه کشـورها شیوه هاى 
متفاوت در بهره ورى از منابع دولت و مردم دارند، گفت: 
بودجه بخش عمرانى برخى کشـورها بیشـتر متکى به 

دولت و در برخى دیگر متکى به مردم است.
وى بـا بیـان اینکه تغییـر یا حذف یـک پـروژه عمرانى 
امکانپذیر نیسـت، افـزود: در حـوزه ریلى، قـرارداد ریل 
چابهار- مشـهد بین راه آهن و قرارگاه خاتم منعقد شده 
است که اضافه کردن یک راه جدید متحمل هزینه است.

شافعى تصریح کرد: بیش از 70 هزار پروژه نیمه تمام  با 
400 هزار میلیارد تومان اعتبار  در کشـور وجود دارد که 

تکمیل آنها بیش از ده سال طول مى کشد.

تســنیم به نقل از عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس نوشت: حدود یک میلیون و 250 هزار خودروى 
فرسوده داریم و حدود یک میلیون و 900 هزار خودروى 
فرســوده در طول حدود ده تا 12 سال اخیر اسقاط شده 

است.
حمیدرضا فوالدگر دربــاره طرح اســقاط خودروهاى 
فرســوده افزود: از زمانى که در قانون بودجه سال هاى 
85 ، 86 و 87 احکام خوبى در زمینه اسقاط خودروهاى 
فرسوده و قانون دائمى توســعه حمل و نقل و مدیریت 
ســوخت تصویب شــد، در ســال هــاى اول به علت 

حمایت هاى بیشتر شتاب این طرح بیشتر بود. 

وى ادامه داد: ابزارهاى حمایتى ســال هاى اول کمتر 
شده است و از سال 89 و 90 تا سال هاى 91 و 92 شیب 

آن کند شد. 
فوالد گــر گفت: در دو ســال اخیــر فعالیــت در این 
زمینه بیشــتر شــده اســت و به طور میانگین در سال 
حــدود 247 هــزار خــودرو فرســوده از رده خــارج 

مى شود.
وى افزود: با توجه به اینکه اســقاط خودروهاى فرسوده 
فواید زیاد براى اقتصاد، محیط زیست، ترافیک، سالمت 
مردم و مالکان خودروهاى فرسوده دارد این طرح باید از 

اولویت هاى مهم ما باشد.

دبیر انجمن برنج ایران تأکید کرد که دولت باید برنجى 
وارد کند که هــم کیفیت باالیــى دارد و هم قیمت آن 

مناسب تر است.
جمیل علیــزاده شــایق در رابطه با وضعیــت برنج در
 آستانه ســال نو بیان داشــت: خوشــبختانه در سال 
جارى تولید به اندازه اى بوده اســت کــه از نظر تأمین
 برنج شــب عید مشــکلى وجود نــدارد. کمبودهایى 
هــم هســت کــه بــا واردات جبــران مى شــود اما 
بحث اصلــى این اســت کــه واردات نبایــد بیش از 
نیاز صــورت گیرد چــرا که بــه تولید داخلى آســیب 

مى زند.

وى در رابطه با امضاى قــرارداد واردات برنج با تایلند 
پس از ده ســال بیان داشت: طى ســال هاى اخیر به 
دلیل بدهى هند به ایران و همچنین وجود مشــکالت 
تحریم واردات برنج از این کشــور انجام مى شــد اما 
برنج تایلنــدى کیفیتــى به مراتــب باالتــر از برنج 
هنــدى دارد، یعنى در این مســئله که برنــج تایلندى 
بهتر از نوع هندى این محصول اســت، هیچ شــکى 

نیست.
شــایق تأکید کرد که دولت باید برنجــى وارد کند که 
هم کیفیت باالترى نسبت به بقیه دارد و هم قیمت آن 

مناسب تر است.

خودروهاى فرسوده در ایران 
چند عدد است؟

کیفیت برنج تایلندى 
بهتر از برنج هندى است

این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده 
مشــموالن قانون کار در محافل کارگرى گرم شده و 
بنا به روال هر سال، شــورایعالى کار، نشست هایى را 
با حضور نماینــدگان کارگران، دولــت و کارفرمایان 

برگزار مى کند.
به گزارش تابناك، این شــورا در نهایت با کشــاندن 
جلسات به واپسین روزهاى سال، میزان افزایش حقوق 
سال جدید میلیون ها مشــمول قانون کار را تصویب 
و اعالم مى کند. توجیه دولت از کشــیده شدن بحث 
افزایش حقوق کارگران به اواخر اســفند این است که 
جلوى تورم ناشى از افزایش دســتمزدها در شب عید 

گرفته شود.
بنا بر این گزارش، اکنون تعیین حداقل دســتمزد سال 
آینده و گمانه زنى هــاى مختلف در ایــن باره مطرح 
است. برخى مى گویند دولت مى خواهد در سال آینده 
دســتمزدها را منطقه اى تعیین کند اما این سناریوى 
تکرارى بارهــا در دوره هاى مختلف مطرح شــده و 

غیرعملیاتى بودن آن به اثبات رسیده است.
با وجود این، بــه دلیل قرار گرفتن در ســال انتخابات 
ریاســت جمهورى دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه 
میزان افزایش حقوق کارمندان از سوى دولت در سال 
آینده، 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران 
نیز به همین میزان رشــد کند، آنــگاه حداقل مزد 96 

کارگران، از 900 هزار تومان هم کمتر خواهد بود.
نادر قاضى پور در خصوص این موضوع اظهار داشت: 
روز سه شنبه مجلس شوراى اسالمى مصوبه اى مبنى بر 
تعیین تکلیف سقف معافیت مالیاتى کارگران و کارمندان 
داشــت که بر اســاس آن، تبعیضى میان این دو قشر 

حقوق بگیر در کشور به وجود مى آورد.
وى گفت: فاصله 500 هزار تومانــى معافیت مالیاتى 
بین کارگران و کارمندان دولت در الیحه بودجه سال 
96 و همچنین بى توجهى به قشــر کارگر باعث ایجاد 
این شائبه شده بود که بین کارگران و کارمندان دولت 
تبعیض قائل شده اســت اما نمایندگان مجلس با این 

مصوبه مخالفت کردند.
قاضى پور با اعالم این خبر که روز چهارشــنبه سقف 
معافیت مالیاتى پس از بررســى دوباره در مجلس به 
صورت یکسان براى کل حقوق بگیران کشور دو میلیون 
تومان تعیین شد، تصریح کرد: پیش از این ابهامى درباره 
تفاوت سقف معافیت مالیاتى کارمندان با کارگران وجود 

داشت که کمیسیون تلفیق آن را بررسى کرد و دوباره در 
صحن علنى مجلس به رأى گذاشت.

وى افزود: تا پنج برابر سقف معافیت مالیاتى یعنى 10 
میلیون تومان، تا 10 درصد مالیات کســر خواهد شد و 

مازاد آن مشمول مالیات 20 درصدى خواهد بود.
این نماینده مجلس همچنیــن در خصوص حقوق و 
دستمزد کارگران گفت: هنوز بحث ها در این خصوص 
ادامه دارد ولى نمایندگان کارگرى بناى افزایش حقوق 

را در مبلغ دومیلیون و600هزار تومان در نظر گرفته اند. 
این در حالى است که نمایندگان کارفرماها با این میزان 

افزایش مخالف هستند و فعًال مقاومت مى کنند.
وى یادآور شد: کارگران، قشــر زحمتکش این کشور 
هستند. مشخص نیست کارفرماها با چه میزان از این 
افزایش موافقت خواهند کرد ولى بــه هر حال دولت 
باید با ســبد کاال و موارد دیگر این میــزان افزایش را 

پوشش دهد.

وى در پاسخ به اینکه این نگرانى وجود دارد که افزایش 
دستمزد کارگران متناسب با افزایش حقوق آنان حدود 
10 درصد افزایش یابد نیز گفــت: دولت درباره حقوق 
کارمندان هم اشتباه عمل کرده است. این ظلم آشکار 
به مردم و کارمندان است اما ما نمى گذاریم این میزان 

افزایش به کارگران نیز تعمیم یابد.
وى گفت: بــا 900 هزار تومان هیچکــس نمى تواند 
زندگى کند، آقایــان حقوق هاى خــود را 60 درصد 

افزایــش مى دهنــد اما زمانــى که نوبت بــه کارگر 
مى رســد افزایش را 10 درصد در نظر مى گیرند، هر 
کس به تناسب شغلى که دارد باید افزایش حقوق داشته 
باشد. اگر قرار است 60 درصد حقوق خودشان را افزایش 
دهند، باید حقوق همه را به همین میزان افزایش دهند.
وى در پایان افــزود: منطقى ترین پایــه حقوق براى 
کارگران، همان دو میلیــون و 600 هزار تومان براى 
امســال اســت و باید به هر نحو ممکن، امسال این 
را به همــه بقبوالنیم. کمتر از این میــزان با اعتراض 
نماینده ها مواجه خواهد شد. باید پایه حقوق کارگران، 

یک بار براى همیشه افزایش داشته باشد.

اگر راست مى گویند حقوق همه را 
60 درصد اضافه کنند!

پایه حقوق کارگران نباید کمتر از 2 میلیون و600 هزار تومان باشد

,,

روز 
سه شنبه مجلس 
شوراى اسالمى 
مصوبه اى مبنى 
بر تعیین تکلیف 
سقف معافیت 
مالیاتى کارگران و 
کارمندان داشت 
که بر اساس آن، 
تبعیضى میان 
این دو قشر 
حقوق بگیر در 
کشور به وجود 
مى آورد

هر چند که وضعیت خرید و فروش در مورد 
خودروهــاى ایران خودرو و ســایپا بهتر و 
بیشتر بوده اســت ولى خودروهاى چینى 
نیز با عرضه شرایط هاى فروش اقساطى و 
مدل هاى زیاد توانسته اند بخشى از بازار را 

به دست بگیرند.
اسفندماه در حالى از راه رسیده که وضعیت 
بازار خودرو در شــب عید تا حدودى بهبود 
یافته است آنطور که فعاالن بازار مى گویند، 
رفت و آمد مشــتریان به نمایشــگاه هاى 
خودرو نســبت به هفته ها و ماه هاى قبل 
بیشتر شده است، هرچند هنوز با رونقى که 

انتظار مى رفت، فاصله دارد.
با ورود خودروهاى مــدل 96 از بهمن ماه 
خودروهاى بــا مدل 95 صفــر کیلومتر را 
مى توان با قیمت هاى کمترى در بازار پیدا 

و خریدارى کرد.
هر چند که وضعیت خرید و فروش در مورد 
خودروهــاى ایران خودرو و ســایپا بهتر و 
بیشتر بوده اســت ولى خودروهاى چینى 
نیز با عرضه شرایط هاى فروش اقساطى و 
مدل هاى زیاد توانسته اند بخشى از بازار را 

به دست بگیرند.

آخرین قیمت 
خودروهاى 

داخلى و چینى در 
بازار شب عید

قیمت (تومان)نام خودرو

51,000,000تندر 90 اتوماتیک

LX39,500,000پژو پارس

ELX47,000,000پژو پارس
405SLX 33,000,000پژو

LX33,700,000رانا
LX32,000,000سمند

37,800,000پژو پارس سال
37,500,000پژو206 تیپ5

29,500,000سمندSE(ساده)
405GLX 30,700,000پژو
(E2)9040,700,000تندر

V839,000,000پژو 206 اس.دی
34,000,000پژو 206 تیپ2

44,000,000دنا

SX25,000,000تیبا

111SE21,800,000سایپا

131SE 21,200,000سایپا

53,500,000ساندرو اتوماتیک
(E2)9041,800,000تندر

JACJ5 65,000,000 اتوماتیک 
S585,000,000جک

X6065,000,000لیفان
S599,000,000جک اتوماتیک
93,000,000سراتواتوماتیک

128,000,000مزدا 3

معاون سازمان حمایت با اشاره به تمهیدات نوروزى براى بازرسى و کنترل قیمت ها، گفت: با گرانفروشان برخورد مى شود.
شهرام میرآخورلو با اشاره به طرح هاى نوروزى سازمان حمایت، گفت: طرح هاى ویژه نظارت سازمان از اول اسفند ماه سال جارى آغاز شده 
و تا پایان فروردین سال 96 ادامه دارد. وى با بیان اینکه تالش شده با همکارى سایر دستگاه ها از جمله اتاق اصناف، سازمان تعزیرات، وزارت 
جهاد و سازمان استاندارد، گشت هاى ویژه نظارتى داشته باشیم، افزود: مهمترین مراکزى که مد نظر ما ست مراکز گردشگرى، حمل و نقل 
اعم از بار و مسافر در حوزه هاى هوایى، ریلى، جاده اى، کاال و خدمات پرمصرف، میوه و تره بار به خصوص سیب و پرتقال، آجیل و شیرینى، 
کیف و کفش و پوشاك است.میرآخورلو با اعالم اینکه طرح نوروزى  مجموعه اقداماتى است که سازمان با همکارى سازمان هاى صنعت و 
معدن و اتاق اصناف براى عرضه و تقاضاى بازار انجام مى گیرد، افزود: اگر تخلفى اتفاق بیافتد، مردم مى توانند با سامانه 124 تماس بگیرند 

یا به معاونت هاى بازرسى و نظارت سازمان هاى صنعت و معدن مراجعه کنند.
معاون سازمان حمایت در خصوص نظارت بر خدمات امدادى خودرو در نوروز، گفت: خدمات جاده اى به عنوان یک پکیج دیده شده است و 

اگر تخلفى از سوى این نوع خدمات دهى دیده شود، با آنها برخورد مى شود. 

طرح ویژه
 سازمان حمایت 
براى کنترل بازار

معاون رفاه اجتماعــى وزارت رفــاه در مورد وضعیت 
فهرست حذف یارانه دهک  هاى پردرآمد گفت: امسال 
براى حذف این یارانه ها زیاد پیش نرفتیم و همان حدود 
چهار میلیون نفر را حذف کردیــم و براى ادامه راه هم 

طبق قانون عمل مى کنیم.
احمد میدرى گفت: قرار نیســت کسى از لیست توزیع 
بسته هاى حمایت غذایى حذف شود.ما هیچ مددجویى 
را حذف نکردیم، معموًال بخشى از مددجویان توانمند و 

از چرخه حمایتى خارج مى شوند. 
وى افزود: ما هیچ شخصى را حذف نمى کنیم و طبق 
فهرستى که ســازمان بهزیســتى و کمیته امداد به ما 
معرفى کرده، بُن کارت هــاى اعتبارى حمایت غذایى 

را توزیع مى کنیم. 
میدرى از توزیع یک سبد دیگر حمایت غذایى خبر داد 

و گفت: دولت نامه زده و قرار اســت یک سبد حمایت 
غذایى دیگر قبل از عید نوروز هم توزیع شود.

معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
در مورد آخرین وضعیت فهرست یارانه بگیران و حذف 
یارانه دهک  هاى پردرآمد گفت: امسال براى حذف این 
یارانه ها زیاد پیش نرفتیــم و همان حدود چهار میلیون 

نفر را حذف کردیم.
وى تصریح کرد: براى ادامــه راه هم طبق قانون عمل 
مى کنیم، البته روش تغییر کرده و مطرح کردنش در بین 
مردم مشکل بود چون باید اول پیامک به افراد ارسال 
مى کردیم و اگر اعتراضى نداشتند اقدام به قطع یارانه 
مى کردیم و شــماره هاى تلفن همراه هم بعضًا ایراد 
داشــت و غلط بود که این موضوع سختى هایى ایجاد 

کرده است.

آخرین وضعیت 
حذف یارانه دهک هاى پردرآمد

براى اولین بار، ایرانى ها و روس ها قرار است سیب 
زمینى تولیدى در ایالت پنجاب در شــمال هند را 
مصرف کنند. اداره کشاورزى این ایالت و شرکت 
صنایع کشاورزى پنجاب در حال همکارى در مورد 
الگوهاى صادرات این محصول کشاورزى به دو 
کشور ایران و روسیه هســتند. در حالى که عرضه 
سیب زمینى از اســتان پنجاب پاکستان در فصل 
جارى تا 15 مــارچ به اتمام خواهد رســید، طرف 
هندى در تالش براى صادرات این محصول است.

«کى اس پانو» مدیر شــرکت صنایع کشاورزى 
پنجاب در این باره گفت: ما سفارشاتى براى عرضه 
دو هزار و  800 تن سیب زمینى به روسیه وپنج هزار 

تن به ایران داریم.
« ان اس کالسى» کمیســیونر مالى و توسعه اى 
که مسئول اداره کشــاورزى پنجاب است گفت: 
قیمت ســیب زمینى پنجاب هند عرضه شده به 
این دو کشــور 18 روپیه در هر کیلو خواهد بود و 
این محصول در ایران و روسیه 50 تا 60 روپیه در 
هر کیلو به فروش خواهد رفت. وى افزود: هرچند 
مقدار سیب زمینى که قرار است صادر شود چندان 
قابل مقایسه با کل تولید این ایالت نیست اما این 
صادرات مى تواند موجــب تحریک تجارت با این 

کشورها شود.

ایران 5000  تن
 سیب زمینى 
از هند مى خرد
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دلجویى از قائدرحمتى 
بازیکنان باشـگاه سـپاهان با انتشـار پسـت هایى در 
صفحات مجازى خود به همدردى و امید دادن به هم 

تیمى خود پرداختند. 
محمـود قائـد رحمتـى هافبـک تدافعـى سـپاهان 
بـا مصدومیت از ناحیـه ربـاط صلیبى روبه رو شـده و 

نمى تواند در ادامه مسابقات تیمش را همراهى کند.
مهدى اخـوان سرپرسـت باشـگاه سـپاهان در مورد 
مصدومیت قائدرحمتى گفت:  این مشکل در دیدار برابر 
پرسپولیس براى بازیکن ما ایجاد شد و به دلیل اینکه 
پاى او ورم داشـت، چند روز طول کشـید تا پزشـکان 
بتوانند آزمایشات الزم را انجام دهند و متأسفانه بعد از 

آن متوجه شدیم که رباط او پاره شده است. 

  میهمان بودیم
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در بازى 

با االهلى عربستان عمًال تیم میهمان ما بودیم. 
مجتبى حسـینى در مورد شکسـت تیـم متبوعش از 
االهلى عربستان گفت: مى دانستیم با تیم قدرتمندى 
بازى داریم، حریف را به خوبى آنالیز کرده بودیم االهلى 
خط حمله فوق العاده خوبى دارد و یک مهاجم خوب و 

تمام کننده در نوك حمله به خدمت گرفته است.
وى ادامـه داد: در نیمه اول هر دو تیـم فرصت گلزنى 
داشـتند و در نهایت بعد از گل خوردن بازى را مساوى 
کردیم و قصد داشـتیم بازى را در نیمـه دوم مدیریت 

کنیم. موقعیت هاى خوبى براى گلزنى خلق کردیم.
  

 شکایت ذوب آهن از شکارى
باشگاه ذوب آهن اصفهان از مهاجم جوانش شکایت 

کرد.
به دنبال عقد قرارداد رضا شـکارى با باشگاه روستوف 
روسیه، باشگاه ذوب آهن از این بازیکن به سبب نقض 
بى دلیل قـراردادش بـه کمیته انضباطى فدراسـیون 

فوتبال شکایت کرد.
ذوب آهن در شکایت خود اعالم کرده که این بازیکن 
از حضور در تمرینات سر باز زده و بدون اطالع باشگاه 

ذوب آهن با تیم روسى قرارداد منعقد کرده است.
جلسه رسیدگى به این شکایت احتماًال روز 22 اسفند 

برگزار مى شود.

 روزهاى بدون پیروزى
 از آخرین پیروزى یک تیم اصفهانى بیش از یک ماه 
مى گذرد، شکست و یا تسـاوى تنها دستاورد فوتبال 

اصفهان در این هفته ها بوده است. 
آخریـن پیـروزى یـک تیـم اصفهانـى در فصـل 
جارى بـه 4 بهمن یعنى بیـش از یک مـاه پیش باز 
مى گردد جایى که ذوب آهن با یک گل از سد فوالد در 

فوالدشهر گذشت.
از آن هفته به بعد و در چهار هفته لیگ برتر اصفهانى ها 
به شش شکست و دو تساوى رسیدند و ذوب آهن نیز در 
مسابقات آسیایى یک تساوى برابر العین و یک شکست 

تلخ برابر االهلى عربستان متحمل شد.
فوتبال اصفهان در حالى به استقبال دربى خود مى رود 
که مجموع هفت شکست و سه تسـاوى را در بیش از 
40 روز گذشته داشته است. آمارى بدون پیروزى براى 
تیم هایى که تا همین چند سال پیش قدرت هاى لیگ 
و آسیا به شمار مى رفتند  کامًال شرایط بحرانى فوتبال 

اصفهان را نمایان مى کند.

بیزینس جدید على کریمى
على کریمى بعد از جدایى از تیم ملى فوتبال به عنوان 
مدیر فنى باشگاه خونه به خونه بابل مشغول به کار شده 
است و این تنها حضور نصف و نیمه اى او در فوتبال به 
شمار مى رود. این در حالى است که کریمى این روزها 
بیزینس جدیدى براى خود به راه انداخته و مشغول کار 

در زمینه خودرو است.
جادوگر فوتبال آسیا این روزها در زمینه خرید و فروش 
و واردات اتومبیل هاى مدرن روز دنیا به کشورمان فعال 
است و در روزهایى که حضور پر رنگى در فوتبال دارد 
مشغول این تجارت مورد عالقه خود است. على کریمى 
از فوتبالیست هایى است که عالقه زیادى به خودرو دارد 

و اصطالحاً ماشین باز به حساب مى آید.

تایم اوت

 بــا اینکه امیــد مى رفــت بازگشــت هافبک خالق 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آســیا، بــه کمک این تیم 
بیاید، تیــم اصفهانى به محــض ورود این بازیکن گل 

خورد. 
قاسم حدادى فر در دیدار با االهلى عربستان از هفته دوم 
لیگ قهرمانان آسیا براى سومین مرتبه پیاپى در دقایق 

پایانى به جاى مهدى رجب زاده به زمین آمد.
در دیدار برابر استقالل تهران از هفته بیست و دوم لیگ 
برتر، حدادى فر در دقیقه هشتاد و یکم مسابقه و زمانى به 
بازى آمد که ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر با دو گل 
از میهمان تهرانى عقب بود. در بازى با العین از هفته اول 

لیگ قهرمانان آسیا حدادى فر در نودمین دقیقه مسابقه 
و در حالى بــه زمین آمد که دیدار دو تیم در ورزشــگاه 

هزاع بن زاید با تساوى یک بر یک دنبال مى شد.
در دو مرتبه قبلى پس از ورود قاســم هیــچ گلى رد و 
بدل نشــد و با حضور او در ترکیب نه ذوب آهن گل زد 
و نه گل خورد. در دیدار بــا االهلى تعویض حدادى فر و 
رجب زاده براى سومین بار پیاپى تکرار شد با این تفاوت 
که این بار به محض خروج زننــده تک گل ذوب آهن، 
این تیم اصفهانى گل خورد تا پاقــدم حدادى فر براى 
سبزپوشــان اصفهانى در این مســابقه خــوب نبوده

 باشد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا جوان ترین بازیکن ذوب آهن را 
در زمره جوانان آینده دار قاره کهن قرار داد.

سایت رســمى کنفدراسیون فوتبال آســیا 23 بازیکن 
آینده دار زیر 23 ســال لیگ قهرمانان را معرفى کرد که 
در این میان نام مهران درخشان مهر از ذوب آهن هم به 

چشم مى خورد.
این بازیکن 18 ساله اصفهانى که از نظر AFC توانایى 
بازى در جناح چپ به عنوان مدافع و هافبک را دارد اولین 
بار بیست و هشتم آبان ماه 95 در دیدار برابر ماشین سازى 
تبریز از مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى در ترکیب 

اصلى ذوب آهن قرار گرفت.

با بهبود مصدومیت مهرداد قنبرى جایگاه درخشان مهر 
در ترکیب ثابت ذوب آهن اندکى متزلزل شد اما عملکرد 
ناامیدکننده مدافع باتجربه تر در دیدار با استقالل کافى 
بود تا مجتبى حسینى در اولین دیدار آسیایى ذوب آهن 
هم به جوان ترین بازیکن تیمش اعتماد کند و در بازى با 

العین او را به ترکیب بازگرداند.
به این ترتیب، ســه ماه پس از انجام اولین بازى رسمى 
براى ذوب آهن درخشان مهر اولین تجربه آسیایى خود را 
هم با پیراهن این تیم پشت سر گذاشت تا به قول سایت 
AFC درصدد کمک به تیم ایرانى براى راهیابى به مرحله 

حذفى این رقابت ها براى دومین سال پیاپى باشد.

آینده درخشان 
درخشان مهر  

حدادى فر 
ناجى ذوب آهن نشد

ستاره هاى هنر ایران از شهرآورد اصفهان مى گویند

بابا سر درد گرفته !
مرتضى رمضانى راد 

الهه مهرى دهنوى- بهاره حیاتى
 فردا شهرآورد اصفهان در هفته بیست و سوم رقابت هاى لیگ برتر برگزار مى شود. 

انجــام ایــن دیــدار بیــن دو رقیــب ســنتى و همشــهرى کــه  از جــام تخت 

جمشــید تا کنون کــرى هاى فوتبالــى بین آنهــا و هــواداران و دوستدارانشــان 
زیــاد بــوده، هیجــان هــاى زیــادى دارد و البتــه میزبانــى ورزشــگاه نقــش 
جهــان از ایــن شــهرآورد قطعــًا مــى توانــد جذابیــت هــاى آن را دو چندان 

نماید.

همانند گزارش ها و گفتگوهایى که براى دربى دور رفت منتشر کردیم، این بار نیز به 
سراغ ستاره هاى سینما و موسیقى کشورمان رفتیم و دیدگاه هاى آنان در مورد این دیدار 

را جویا شدیم. با ما در این گفتگوها همراه باشید.

 هوشنگ حریرچیان: 
حیف که من بازى نمى کنم!

متأسفانه 
بار دیگر شهرآورد اصفهان 

فرا رسید و من این فرصت را به دست 
نیاوردم که آماده شوم و در ترکیب سپاهان در این 

دیدار به میدان بروم. حتى مى خواستم یار کمکى ذوب آهن در 
لیگ قهرمانان آسیا باشم که کنفدراسیون فوتبال آسیا با این مسئله 

مخالفت کرد و گرنه عمراً اجازه مى دادم االهلى عربستان بتواند ما را 
شکست دهد! در دیدار روز یک شــنبه انتظار من از مردم اصفهان و 
سپاهانى ها این است که تا آنجا که امکان دارد به ورزشگاه نقش 

جهان بروند و یک روز خوب را بــراى فوتبال اصفهان رقم 
بزنند. هواداران ذوب آهن هــم همینطور و آنها هم 

حضور همه جانبه اى در ورزشگاه داشته 
باشند. 

نیما شاهرخ شاهى: هر 
نتیجه اى به نفع استقالل باشد!

با  مــن 
توجه به اینکه استقاللى 

هستم به این نگاه مى کنم که باخت 
کدام تیم مى تواند به استقالل کمک بیشترى کند. 

االن استقالل در رتبه سوم است و  ذوب آهن در رده چهارم. هر چند 
فاصله امتیازى دو تیم 7 امتیاز است ولى به نظرم جدى ترین تیمى که 

مى تواند حداقل کسب سهیمه آسیایى استقالل را تهدید کند، ذوب آهن 
است و بهتر است با توجه به این تفاســیر در دربى اصفهان  مغلوب سپاهان 
شــود. اگر ذوب آهن شکست بخورد هم ما خوشــحال مى شویم و هم 

اصفهانى ها که اکثریت شان طرفدار سپاهان هستند. باید منتظر بمانیم 
و ببینیم که چه مى شود. این را هم بگویم که از باخت ذوب آهن به 

نماینده عربستان خیلى ناراحت شدم و امیدوارم این تیم 
در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 

جبران کند.

کیمیا بابائیان:
 بابام سردرد گرفته است!

سپاهان 
که این فصل در حال راه 

رفتن روى اعصاب هواداران است 
و خیلى همه ما را ناراحت کرده اســت. باباى 

من(داریوش بابائیان) که یک سپاهانى دو آتیشه است خیلى 
وقت هایى که سپاهان مى بازد خیلى سردرد مى گیرد و ناراحت 
مى شود. ولى انگار باید امسال به این سردردها عادت کنند! چون 
خیلى دیگر ســپاهان دارد خراب مى کند و این نتایج در شــأن 

این تیم با کارنامه درخشانش نیست. واقعًا نمى توانم دربى 
اصفهان را پیش بینى کنم. خیلى ســخت است. فقط 

امیدوارم سپاهانى ها بیش از این ما هواداران 
را ناراحت نکنند.

اصغر همت: 2 باشگاهى که 
نماد افتخار اصفهان شده اند

اصفهانى ها در خیلى عرصه 
ها نشان داده اند که سرآمدند. من خاطرم 

هســت که در چند محفل در سال هاى اخیر بزرگانى 
مانند اســتاد زنده یاد ارحام صدر وقتــى از  اصفهان صحبت مى 

کردند اینقدر با افتخار از شهرشان مى گفتند که ما حسادت مى کردیم و 
واقعاً هم حرفشان درست بود. در عرصه هنر، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و 
صنعت اصفهان قابلیت هاى زیادى داشته و دارد و در عرصه ورزش هم این 

بزرگى هاى خود را نشان داده است.
دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن نماد افتخار و مباهات مردم اصفهان 

در عرصه ورزش هستند. امیدوارم روز یک شنبه دو تیم  جورى 
بازى کنند که بتوانند یک بــار دیگر اقتدار فوتبال 

شهرشان را به همه نشان دهند.

داریوش بابائیان: ایام تلخى
 بر هواداران گذشته است

 خیلى از 
این ایام تلخى که بر هواداران 

سپاهان مى گذرد دلگیرم  و اعتقاد دارم  
که تیم بزرگ و کهنى مثل سپاهان نباید اجازه دهد 

که شــخصیتش به راحتى زیر ســئوال برود. ما انتظار این را 
نداریم که تیم مان هر سال قهرمان شود ولى نباید نتایجش هم به 

سمت و سویى برود که شأن و شکوه آن مورد خدشه قرار بگیرد. دربى 
اصفهان نزدیک است و ســپاهان و ذوب آهن مى توانند خالق یک روز 
خوب فوتبالى براى اصفهان باشد. هر چند بخاطر نتایج اخیر سپاهان 

قطعًا هواداران این تیــم ناراحتند و پیروزى در شــهرآورد اندکى 
مى تواند ناراحتى و اندوه آنها را التیام بخشــد. البته متأسفانه 

ذوب آهن هم شرایط خوبى ندارد و در آسیا هم واقعًا 
ناراحت شدم که در دقایق پایانى بازى 

با االهلى مغلوب شدند. 
آزاده زارعى: دل هواداران 

را به دست بیاورید

در مورد 
دربى رفــت مصاحبه 

کردم و گفتم ذوب آهن خوبه ولى 
سپاهان چیز دیگرى است که شما هم دقیقًا 

همین جمله را روى جلدتان بردید. االن هم در آســتانه دربى 
برگشت همین جمله را تکرار مى کنم که ذوب آهن خیلى تیم خوب 

و با شخصیتى است ولى سپاهان تیم اول من است.
امیدوارم روز یک شــنبه بازى مهیجى برگزار شود. حاال که دو تیم حال 
و روز خوشى ندارند حداقل با یک بازى فوق العاده زیبا دل هواداران را 

به دست بیاورند. 
امیدوارم ســپاهان پیروز این شهرآورد باشــد و ذوب آهن هم 

در ســایر دیدارها به ویــژه دیدارهاى آســیایى موفق 
عمل کنــد و از گروهــش هم صعود

 نماید.

على سلیمانى:
مساوى مى شود

با  مــن 
اینکه اصفهانى نیستم ولى 

قبًال هم در گفتگو با شما اعالم کرده بودم 
که طرفدار سپاهانم و این تیم را خیلى دوست دارم. کًال 

اصفهانى ها فوق العاده  هستند. این خیلى خوب است که دو تیم 
قوى در شهرتان حضور دارند و به نظرم اصفهانى ها مثل برخى استان ها 

نیازى ندارند که طرفدار تیمى خارج از مرزهاى استانشان باشند.
بنده حتمــًا در روز یک شــنبه دربــى اصفهان را تماشــا مــى کنم و 
امیدوارم دو تیــم در این دیــدار زیبا بازى کنند. امیدوارم ســکوهاى 

نقش جهــان را مملــو از جمعیــت هــواداران فوتبــال ببینم. 
احســاس مى کنــم کــه در نهایــت این بازى مســاوى

 مى شود.

بابک صحرایى: 
اصفهانى ها را درك مى کنم

2 تیــم اصفهــان در 
حال حاضر آن اقتدار همیشــگى 

در فوتبال ایران را ندارند. ســپاهان به نسبت 
ذوب آهن خیلى بیشــتر افت کرده و با توجه به اینکه بیشــتر 

اصفهانى ها هم  ســپاهانى هســتند من آنها را درك مى کنم که 
خیلى ناراحت باشــند و پس از سال ها قهرمانى ســخت است با این 
موقعیت در جدول کنار بیایند.در روز یک شنبه دو تیم به دنبال جبران 

ناکامى هاى گذشته هســتند، به ویژه اینکه ذوب آهن همچنان 
شانس کســب ســهمیه آســیایى دارد و قطعًا قوى ظاهر 

مى شود. در کل فکر کنم دیدار خوبى از آب در بیاید 
و حتمًا از تلویزیون این دیدار را تماشــا 

مى کنم.

سروش صحت:
خیلى ها را دیگر نمى شناسیم

 من خیلى 
از ســپاهانى ها گالیه دارم که 

چرا تیم را به این ســمت و ســو برده اند. 
امسال وعده داده شده بود که با یک تیم جوان در درجه 

اول براى قهرمانى مى جنگند و در گام بعد براى  کسب سهمیه اما 
چیزى که ما مى بینیم غیر از این است. ما ســال ها در تهران سرمان را 

باال مى گرفتیم که تیم شهرمان مرتبًا جام قهرمانى مى آورد ولى حاال باید 
کنایه هاى آنها را تحمل کنیم. این را جدى عرض مى کنم که تیم با کارنامه اى 
مثل سپاهان نباید اینطور دچار تحوالت زیاد شود و سازمان و ثبات خود را بر 

هم بزند. اینقدر تیم دچار تغییر و تحول شده که خیلى از بازیکنان را دیگر 
نمى شناسیم! با این حال هواداران سپاهان روز یک شنبه حتماً به 

ورزشگاه بروند و حامى تیمشان باشد. براى ذوب آهن 
هم در ادامه لیگ و البته در لیگ قهرمانان 

آسیا آرزوى موفقیت دارم.
حامد تهرانى: یکى از 

اصفهانى ها به جاى استقالل!
مــن 

پرسپولیسى ام ولى براى 
سپاهان و ذوب آهن احترام خاصى 

قائل هستم. بازى اخیر سپاهان و پرسپولیس 
یک بازى زیبا و نفسگیر بود و خیلى استرس داشتیم و 

خدا را شکر موفق شدیم در نهایت بازى را ببریم. حتماً روز 
یک شنبه پاى تلویزیون شهرآورد اصفهان را مى بینم و 

امیدوارم یکى از تیم هاى اصفهانى به جاى استقالل 
در نهایت سهیمه آسیایى بگیرد!

محمدرضا عیوضى:
دربى نایب قهرمانان آسیا

شهرآورد 
اصفهان را به نوعى مى توان 

به عنوان دربى نایب قهرمانان آســیا هم 
نامگذارى کرد.  دو تیم اصفهانى که بسیار با شخصیت  و 

با کالس هستند در سال هاى گذشته خاطرات خوبى را براى فوتبال 
اصفهان و البته فوتبال ایران رقم زده انــد. جام هاى متعدد لیگ برتر و 

حذفى که سپاهان و ذوب آهن به دست آورده اند تا ابد در کلکسیون افتخارات 
فوتبال اصفهان ثبت و ضبط شده است و پیروزى هاى بین المللى دو تیم که 
در نهایت به نایب قهرمانى آنها در آسیا و همچنین صعود سپاهان به جام 

باشگاه هاى جهان منجر شد، افتخارى ماندنى براى ایران است. نکته 
مثبت شهرآورد اصفهان این است که پس از سال هاى سال 

حاال ورزشگاه نقش جهان با شکوه و زیبایى هاى 
خود پذیراى این دیدار است.

سید جواد هاشمى: 
2 تیم حال و روز خوبى ندارند

من قبًال 
هم در گفتگو با شما عرض 

کرده بودم که طرفدار ملوان بندر انزلى 
هســتم ولى خب به تیم هــاى اصفهانى احترام 

مى گذارم و برایشان ارزش زیادى قائلم. متأسفانه  دو تیم حال 
و روز خوبى ندارند و نکته اى که مرا ناراحت کرد این بود که چند روز 

پیش ذوب آهن اصفهان در دقایق پایانى مغلوب االهلى عربستان شد 
و از شنیدن این خبر خیلى ناراحت شــدم. امیدوارم در دیدار برگشت 
ذوب آهنى ها حسابى جبران کنند. دربى اصفهان هم که یک شنبه 

برگزار مى شود را قطعاً از هر شبکه اى که پخش شود مى بینم 
و مطمئنم یک دیدار زیبــا از آب در خواهد آمد. فقط 

قبلش به من بگویید کدام شبکه این بازى 
را پخش مى کند!

خشایار راد: خیلى ها آرزوى 
تیم هایتان را دارند

مــن 
در درجــه اول و فــارغ از هــر 

نتیجه اى که در شــهرآورد اصفهان اتفاق 
خواهد افتاد الزم مى دانم که به مردم اصفهان داشتن دو تیم 

خوب و قدرتمند را تبریک بگویم. خیلى از استان هاى دیگر کشورمان 
آرزوى داشتن یکى از این تیم هاى قدرتمند را دارند ولى ُخب اصفهان با همه 

عظمتى که درعرصه هاى اقتصاد و صنعت و فرهنگ و هنر دارد در عرصه ورزش 
هم کار بزرگى انجام داده و با کار ریشه اى و برنامه ریزى هاى دراز مدت شرایطى 

به وجود آمده که دو باشگاه خوب در این استان وجود داشته باشند.
امسال آنطور که نتایج را دنبال کردم دو تیم به ویژه سپاهان شرایط خوبى در 

جدول لیگ برتر ندارند اما امیدوارم هر دو تیم شرایط خوبى پیدا کنند و 
باز هم اصفهانى ها را خوشحال کنند. سعى مى کنم که دربى 

اصفهان را از تلویزیون ببینم و امیدوارم یک بازى 
مهیج رقم بخورد.

نرگس محمدى: فاصله تان
 با پرسپولیس زیاد است!

خــدا   
را شــکر کــه فاصلــه 

پرسپولیس ما با سایر رقبا اینقدر زیاد 
شده که ترسى از بقیه تیم ها نداریم و ان شاءا... 

امسال با اقتدار و به طور زودهنگام قهرمانى مان را جشن مى گیریم. 
با توجه به اینکه فاصله دو تیم اصفهانى هم با ما زیاد است، نتیجه این 

بازى نمى تواند تهدیدى براى پرسپولیس باشد. ولى همانطور که قبًال هم در 
گفتگو با نصف جهان عرض کرده بودم واقعاً دوست دارم تیمى مثل سپاهان 
دوباره قدرتمند باشد و با پرسپولیس تا روز آخر رقابت هاى لیگ برتر بجنگد. 

البته در نهایت تیم ما قهرمان شود! اینطور قهرمانى هاى پرسپولیس 
بیشتر لذتبخش خواهد بود. من سعى مى کنم روز یک شنبه دربى 

اصفهان را ببینم و امیدوارم این دو تیم پر افتخار فوتبال 
اصفهان یک فوتبال خوب و تماشاگر پسند 

را ارائه دهند.
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لس انجلس تایمز نوشت: ایرانى ها روز دوشنبه دریافت 
جایزه اسکار توسط اصغر فرهادى براى فیلم فروشنده در 
بخش فیلم هاى غیر انگلیسى زبان جشن گرفتند. 
این در حالى  بود که فرهادى اســکار را به دلیل 
سیاست هاى مهاجرتى ترامپ و در اعتراض به 

این سیاست ها بایکوت کرده بود.
به گزارش «انتخاب»؛ این روزنامه ادامه داد 
جایزه ایــن فیلم را به نمایندگــى از فرهادى 
به انوشه انصارى مهندس ایرانى- آمریکایى 
دادند که اولین ایرانى اى بود که به فضا ســفر 
کرد . او به نمایندگى از فرهــادى بیانیه اى را 
در محکومیت حرکت غیر انســانى ترامپ براى 
صدور فرمان اجرایى علیه شهروندان هفت کشور 
مســلمان از جمله ایران قرائت کرد. دراین بیانیه 
گفته شده که تقســیم جهان به ما و دشمنان 
ما به ایجــاد تــرس منجر شــده و توجیه 

فریبکارانه اى براى جنگ و تجاوز است.
در واقع، تهران این فرصت را پیدا کرد که با 
جایزه اســکار پیام اخالقى اش را به سراسر 

آمریکا برساند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پى این اتفاق در توییتر 
خود به عوامل و بازیگران این فیلم تبریک گفت و نوشــت 
به بازیگــران و 

عوامل فیلم افتخار میکنیم براى اسکار و براى موضعشان در قبال ممنوعیت 
ورود مسلمانان به آمریکا افتخار میکنیم. تلویزیون دولتى ایران نیز بخش 
کمى از اخبارش را به پوشش خبر اسکار اختصاص داد اما ایرانى ها عمدتا از 

طریق شبکه هاى اجتماعى این واقعه را دنبال مى کردند.
فرهادى در ماه ژانویه اعالم کرده بود که بود که در مراســم اسکار شرکت 
نخواهد کرد. روز جمعه او در بیانیه اى به چهار کارگردان دیگر نامزد اسکار 
فیلم خارجى در موضع گیرى نســبت به تعصب و فاشیسم و ناسیونالیسم 

افراطى در آمریکا و سایر کشورهاى جهان امروز پیوست.
چند ساعت قبل از مراسم اسکار در روز یکشنبه شهردار لندن صادق خان که 
یک مسلمان هندى تبار است در یک حرکت جالب فیلم فروشنده فرهادى 
را در مرکز شــهر به طور عمومى اکران کرد و در این مراسم نیز هزاران نفر 

شرکت داشتند. خان در این مراسم حرکت ترامپ را خجالت آور خواند.
ترامپ از زمان روى کار آمدن دائما به ایران سیگنال هایى منفى مى فرستد و 
در آخرین حرکتش در پى آزمایشات موشکى این کشور، برنامه تحریم هاى 
جدید غیر هســته اى را علیه ایران مطرح کرد . او بارهــا تهدید کرده که از 
توافق هسته اى آمریکا و شش قدرت دیگر جهانى با ایران بیرون خواهد آمد. 
براى بســیارى از ایرانى ها، پیروزى فرهادى لحظه شــیرینى محســوب 
مى شــود. به گفته رحیم زهابى تاجر 65 ســاله در تهران، اسکار فروشنده 
نشان داد که دنیاى هنر فراتر از مرزهاى ساخته بشر است و بر انسانیت تاکید 
دارد. هنر نمیتواند با دیوار و ممنوعیت محدود شود. خوشبختانه اسکار صلح 
و درك متقابل بین ملل را تبلیغ مى کند، اگر سیاســت مداران به دنبال این 

اهداف نباشند.
فیلم فروشنده درباره زوجى است که زندگى شان تحت الشعاع یک مزاحمت 
قرار مى گیرد. فرشید فریور ناشر 54 ساله ایرانى گفته این چایزه سیاسى بوده 

و فروشنده لیاقت برنده شدن جایزه اسکار را نداشته است.
احمد کســاییان عینک ســاز و نویســنده ایرانــى نیز گفته 
ایرانى هاى سراســر جهان این پیروزى را جشن مى گیرند.

من فکر میکنم فرهادى نمى تواند هیچ تاثیر محسوســى بر 
تنش هاى بین ایران و آمریکا بگذارد امــا به طور فرهنگى 
ایــران از احترام و شــناخت بهترى در میــان آمریکایى ها 

برخوردار خواهد شد.

گزارش لس انجلس تایمز از موفقیت 
دوباره سینماى ایران:

پیام اخالقى
 به دنیـا از طریق 
اصغر فرهادى

رئیس جمهورى آمریکا در مصاحبه اى درباره مراسم 
اسکار تأکید کرد، این مراســم امسال بیش از حد 
سیاسى شده بود و سازمان دهندگان آن تمرکز بیش 

از اندازه اى بر سیاست داشتند.
بــه گــزارش «انتخــاب»، «دونالــد ترامپ»  
رئیس جمهــورى آمریکا اعالم کــرد  هرج و مرج 
بوجود آمده در پایان مراسم اسکار به این دلیل بود 
که هالیوود بیش از حد درگیر مسائل سیاسى شده 
بود تا اینکه بر برگزارى یک مراســم آرام متمرکز 
شــود. بنا بر گزارش خبرگزارى فرانسه، ترامپ در 
مصاحبه با وبســایت «بریت بارت» در کاخ سفید 
گفت، سازمان دهندگان اســکار به برگزارى این 
مراسم توجه کافى نداشــتند چرا که «بیش از حد 

روى سیاست تمرکز کرده بودند».
این اظهارات رئیس جمهورى آمریکا در شرایطى 
مطرح شد که جایزه اســکار بهترین فیلم خارجى 
به فیلم «فروشــنده» ســاخته «اصغر فرهادى» 

کارگردان ایرانى تعلق گرفت.
فرهــادى پیشــتر اعــالم 
کرده بود کــه در اعتراض 
به فرمان اجرایــى ترامپ در 

منــع ورود مهاجران به 
آمریکا از هفت کشور 
با اکثریت مسلمان از 
جمله ایران، در مراسم 
امسال اسکار شرکت 

نمى کند.

فروشــنده» ســاخته «اصغر فرهادى» 
 ایرانى تعلق گرفت.
ى پیشــتر اعــالم 
 کــه در اعتراض 
جرایــى ترامپ در

د مهاجران به
 هفت کشور 
 مسلمان از
ن، در مراسم 
کار شرکت

نظرنظر  ترامپترامپ  دردر
  موردمورد  مراسممراسم

  اسکاراسکار

حامد بهداد با انتشار متنى از بهمن کیارستمى از تولید فیلمى که قرار است سازمان نظام 
پزشکى درباره پرونده عباس کیارستمى بسازد خبر داد.حامد بهداد با انتشار عکسى 
از عباس کیارستمى در صفحه اینستاگرام خود از تولید فیلم سینمایى درباره پرونده 

پزشکى عباس کیارستمى خبر داد.
حامد بهداد با انتشار متنى از بهمن کیارستمى از تولید فیلمى که قرار است سازمان نظام 

پزشکى درباره پرونده عباس کیارستمى بسازد خبر داد.
به گزارش خبرآنالین، حامد بهداد با انتشار عکسى از عباس کیارستمى در صفحه 
اینستاگرام خود از تولید فیلم سینمایى درباره پرونده پزشکى عباس کیارستمى خبر داد.

این بازیگر در توضیح این موضوع متنى از بهمن کیارستمى منتشر کرد و نوشت:
«بهمن کیارستمى:

در روزنامه «شرق» مورخ دهم اسفند، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم. عصب شناس و 
عصب پژوه مقاله اى نوشته اند با عنوان سخنرانى اى درخور نقد در بازخوانى نظرات 

یوسف اباذرى درباره رابطه پزشک و بیمار.
در بخشى از مقاله آمده: «اوال، نشناختن هنرمندى هرچقدر برجسته چون کیارستمى، 
به تنهایى نمى تواند نشانه دوربودن یک پزشک از فضاى فرهنگى کشور باشد. ثانیا 
فاصله داشتن از فضاى هنرى، دلیلى بر مهارت نداشتن پزشک در تشخیص، درمان و 

توان ایجاد ارتباط انسانى با بیمار نیست.»
به قول برادران افغان این گپ دوربودن یک پزشک از فضاى فرهنگى براى طبیبان 
ما بسیار گران مى آید و آقاى دکتر نجل رحیم هم آن را مقدم بر داشتن مهارت دانسته 
و اوال را خرج این موضوع کرده. احمد میر هم در دادگاه ترجیح مى داد به جاى پاسخ 
درباره مسائل پزشکى، از ســعدى خوانى در آمبوالنس با کیارستمى صحبت کند و 

یادآورى کند که اهل بخیه است.
اما دیروز خبرى شنیدم که برایم شگفت انگیز بود. سازمان نظام پزشکى درحال تولید 

یک فیلم مستند، داستانى درباره پرونده پزشکى کیارستمى است. گویا این پروژه بودجه 
خوبى هم دارد و بخشى از تولید فیلم در فرانسه انجام خواهد شد. دیروز ظهر که این خبر 
را شنیدم فکر کردم این ابوى ما باز کار خودش را کرد و همه را به کار فیلمسازى گمارد؛ 
از جمله پزشکان را و تا شب که فیلم نامه بخش داستانى این فیلم با عنوان غریب «طعم 
عباس» به دستم رسید داشتم فکر مى کردم که چقدر دیدن دارد این فیلم... اما آخر شب 
که «طعم عباس» را خواندم احساس بیکارى را داشتم که  پزشکش چوب بستنى را تا 

ته در حلقش فرو کرده. یک سکانسش را بخوانید:
خارجى، روز، قبرستان لواسان

مرد جوان به ماشین تکیه داده. کتش را دست گرفته و سیگار مى کشد. کالفه است. 
راننده به او نزدیک مى شود.

بیا جنازه باباتو بگیر من برم. کار دارم بخدا
مى بینى که نمیشه. این همه پول رو از کجا بیارم؟

پول چى؟
یه باباى معروفى تو فرانسه مرده. اومده اینجا دفن شده. همه چى گرون شده. حاال 

فرانسه نه، مگه ما قطعه هنرمندان نداریم تو تهران؟ ها؟
چرا از من مى پرسى؟ البد وصیت کرده خب

وصیت؟
مث باباى تو...

اون کجا باباى من کجا؟ جنازه آدماى معروف مرده ها رو هم به خودشــون جذب 
مى کنه. زندگیشون فیلمه مرگ

سیگار را با پایش خاموش مى کند. از دور کارگر قبرکن را مى بینیم که از قبر دیگرى 
خارج مى شــود. مرد جوان با کمى عجله به آنجا نزدیک مى شود. از زاویه او دوباره 
عباس کیارستمى را مى بینیم که توى قبر خوابیده. ناگهان از جاى خود بلند مى شود. 

بیرون مى آید و مشابه فیلم «طعم گیالس» با بقیه خوش و بش مى کند.
برادران عزیز، پزشکان محترم فیلم بسازید و مطمئن باشید روح کیارستمى را با این کار 
شاد مى کنید. این فیلم حتما دیدن دارد؛ و صد البته خواندن داشت گزارش و توضیحاتى 

که آن سازمان هرگز ننوشت یا ارائه نکرد.
در جلسه هفته پیش در پزشکى قانونى هم باز در جمع کارشناسان پرتعداد این سازمان 
اعالم کردیم که چیزى جز یک گزارش دو ســه صفحه اى نمیخواهیم و باز جواب 
شنیدیم که این سازمان هم امکان ارائه گزارش ندارد و جز تعیین درصد دیه کارى 
نمى تواند انجام دهد. تا ببینیم پزشــکى قانونى کى مى رود سراغ نوشتن خارجى- 

روز- قبرستان لواسان...»

آنانعمتى که اولین حضورش در سینما را با رسول مالقلى پور تجربه کرده بود، درباره 
ویژگى هاى همکارى اش با این کارگردان گفت. آنا نعمتى، سینما را با مالقلى پور شناخته است 

و خودش مى گوید فعالیت سینمایى اش را مدیون این کارگردان است.
 آنا نعمتى که اولین حضورش در ســینما را با رســول مالقلى پور تجربه کرده بود، درباره 

ویژگى هاى همکارى اش با این کارگردان گفت.
به گزارش خبرآنالین، آنا نعمتى، ســینما را با مالقلى پور شناخته است و خودش مى گوید 
فعالیت سینمایى اش را مدیون این کارگردان اســت. در آستانه دهمین سالگرد درگذشت 
رسول مالقلى پور (16 اسفند)، آنا نعمتى از اولین تجربه سینمایى اش با این کارگردان گفت. 
او همچنین در گفت و گو با خبرآنالین، ویژگى هاى شخصیتى این کارگردان را توصیف کرد.

اولین فعالیت سینمایى شما با بازى در فیلم زنده یاد مالقلى پور رقم خورد، 
درست است؟

بله، هم اولین کار سینمایى من بود، هم اولین همکارى ام با مرحوم مالقلى پور و هم بهترین 
تجربه سینمایى عمرم بود. شــاید تعجب آور باشد اگر کسى بگوید اولین کار سینمایى اش 
بهترین تجربه اش بوده است اما براى من واقعا «هیوا» بهترین تجربه سینمایى ام است. در 
فضاى سینمایى آن روز و با وجود مدیران آن روزگار که اصال سینما حال خوبى نداشت، من 
با رسول مالقلى پور آشنا شدم و در فیلمى بازى کردم که شرافت و احساس داشت و مملو بود 

از فکر عمیقى که از مالقلى پور سرچشمه مى گرفت.
چطور با او آشنا شدید؟

من آن موقع در کالس هاى مرحوم سمندریان درس بازیگرى مى خواندم، فکر مى کنم سال 
سوم بودم. آقاى شاهین باباپور من را براى فیلم از آن کالس انتخاب کرد، بعد رفتم پیش آقاى 
آتیال پسیانى ایشان تست بازیگرى گرفت و من را براى نقش گلشن در فیلم «هیوا» انتخاب 

کردند. بعد هم که با خود مرحوم مالقلى پور آشنا شدم و کار را شروع کردیم.
از خلقیات مرحوم مالقلى پور مى توانید بگویید؟

حقیقتش آن ابتدا که من براى بازى در فیلم «هیوا» انتخاب شــدم، چند نفر از بچه هاى 
سینمایى گفتند مالقلى پور بداخالق است، حواست را جمع کن! من هم خودم را براى مواجهه 
با همچنین فردى آماده کرده بودم، از طرفى این اولین تجربه کارى من بود و ترس اینکه 
نتوانم از عهده کار خوب بر بیایم را هم داشتم اما اصال بداخالقى را از مرحوم مالقلى پور ندیدم. 
اتفاقا انسان بسیار لطیفى بود، اگرچه در کار جدى بود و این هم جزیى از اخالق حرفه اى اش 

من براى اینکه با فضاى ســینما بود که من مى پسندیدم. 
«هیوا» بتواند تجربه بیشترى بیشتر آشــنا بشوم و 

من بدهد، هــر روز با همان از یک نقــش به 
که  مرحوم مالقلى پور و آقاى ماشــینى 

نى  به شهرك سینمایى دفاع پســیا
مقدس مى رفتند، راهى 
آنجا مى شــدم. حتى در 
روزهایى که من زمان 
بازى نداشــتم، در 
این مسیر و درآنجا 
خیلــى چیزها از 
شخصیت ها  این 
آموختم و آنجا نیز 
مثل  بزرگــوارى 
سجادیه  گلچهره 
حضور داشــت که 
آنقدر برایم عزیز شــد 
و آنقدر خوب بود که 
تبدیل شــد به نماد 

سینمایى من.
پس از آن 

که  عصبانیتى 
مى گفتند خبرى نبود؟

نمى توانــم بگویــم نبــود، اما 
عصبانیتى نبود که نکوهیده باشد، ایشان 

فقط کار را جدى مى گرفتند و این هم البته به 
تیم کمک مى کرد و کار بهتر انجام مى شد. البته یادم 

هست که ایشان یک بار به حالت عصبانى، واقعا عصبانى 
با یکى از عوامل برخورد کرد. آن هم دلیل داشت، چون این 

فرد در یک بى احتیاطى داشت مى رفت زیر چرخ تانک و مرحوم 
مالقلى پور جورى تشر زد که همه بفهمند ما در یک محیط جنگى 

داریم کار مى کنیم که خطراتش به مراتب بیشتر از حالت عادى است.
شما اولین بار بود که در ســینما حضور پیدا مى کردید. آیا 

مرحوم مالقلى پور در اینکه راحت تر بتوانید کار کنید، موثر بود؟
البته، من همان ابتدا گفتم که اســترس داشــتم و از طرفى شنیده بودم که 

مالقلى پور آدمى عصبانى است اما از همان روز اول «هیوا» براى من یک کالس 
درس شد. مرحوم مالقلى پور خیلى تالش کرد که من هیچ استرسى نداشته باشم، 

یک سرى از آنچه که نقش گلشن بایستى داشته باشد و من به مرور باید آنها را با تجربه 
کسب مى کردم، ایشان همان ابتدا برایم موشکافى کرد و همین باعث شد که بتوانم 

راحت تر و بدون استرسى کار را به انجام برسانم.
مى گویند رسول مالقلى پور اگرچه در سینماى دفاع مقدس کار مى کرد اما 
فیلم هایش سرشار از عشق و احساس است. براى شما واقعا اینطور بود؟

دقیقا همین طور است. عرصه سینماى دفاع مقدس و اساسا سینماى جنگ یک خشکى 
خاص خودش را دارد اما شــما همین «هیوا» را نگاه کنید؛ تمامش عشق و احساس است 
و شاید این را باید به واسطه شاخصه اخالقى خود مالقلى پور دانست. یکى از ویژگى هاى 
اخالقى مرحوم مالقلى پور هم که در رفتارهایش متجلى بود، همین عشق، محبت و انسانیتى 
بود که در وجود ایشان بود و تالش داشت این را در فیلم پیاده کند. یادم هست که همان روز 
اول کارى فیلم «هیوا» ایشان به همه گفتند که ما باید در این فیلم عشق را متجلى کنیم و 
اساسا اگر عشق وجود نداشت، کسى به سمت دفاع مقدس نمى رفت. گفت شما باید بدانید که 
کسانى که براى دفاع از دین، ناموس و وطن شان به میدان جنگ سخت رفتند عاشق ترین 
آدم ها هستند و به نظر خود من هم همین طور است. اگر عشق به وطن، عشق به همنوع و 
هموطن، عشق به دین نباشد، اگر اعتقاد قلبى و ایمان واقعى نباشد کسى حاضر نیست جانش 
را در برابر گلوله قرار دهد. همین امروز این مدافعان حرمى که سینه سپر مى کنند براى حفظ 
امنیت ما قطعا عاشق هستند. غیر از عشق نیست و مالقلى پور هم البته خودش عاشق بود. 
خودش از روز اول در دفاع مقدس بود و وقتى مى گفت فالن اتفاق در فیلم بیفتد خودش 
آن اتفاق را از نزدیک درك کرده بود و این باعث مى شد فیلم از درون یک کشش داشته 
باشد. این نگاه عاشقانه در همه فیلم هاى مرحوم مالقلى پور بود؛ در «سفر به چزابه»، 
در «میم مثل مادر»، در «خسوف» و در همه این ها عشق یک شاخصه بود که به 

نحوى از طریقى متبلور مى شد و اتفاقا همه کسانى هم که با ایشان کار مى کردند 
هم در دراماتیک کردن قصه هنرمند بودند.

بعد از «هیــوا» تجربه کارى دیگرى بــا مرحوم مالقلى پور 
نداشتید.

من یکى از حســرت هایم این بود که دیگر فرصتى نشد که با ایشان 
همکارى کنم. سال بعد از «هیوا»، ایشان نسل سوخته را مى خواستند 

شروع کنند که اتفاقا به من پیشنهاد بازى در آن را دادند اما من 
درگیر بازى در فیلم «دلباخته» بــودم و فرصت همکارى 

دوباره پیش نیامد و بعد هم که ایشان خیلى زود از این دنیا 
رفتند و یکى از حسرت هایم این شد که «هیوا» تنها 

کار مشترکم با ایشان بود.

حسرتى که
 بر دل آنا نعمتى مانده است

با همچنین فردى آماده کرده بودم، از طرفى این اولین تجربه کارى من بود و ترس اینکه 
نتوانم از عهده کار خوب بر بیایم را هم داشتم اما اصال بداخالقى را از مرحوم مالقلى پور ندیدم.

اتفاقا انسان بسیار لطیفى بود، اگرچه در کار جدى بود و این هم جزیى از اخالق حرفه اى اش 
من براى اینکه با فضاى ســینما بود که من مى پسندیدم. 

«هیوا» بتواند تجربه بیشترى بیشتر آشــنا بشوم و 
یک نقــش به  من بدهد، هــر روز با همان از

که  مرحوم مالقلى پور و آقاى ماشــینى 
نى به شهرك سینمایى دفاعپســیا

مقدس مى رفتند، راهى 
آنجا مى شــدم. حتى در 
روزهایى که من زمان 
بازى نداشــتم، در 
این مسیر و درآنجا 
خیلــى چیزها از 
شخصیت ها  این 
آموختم و آنجا نیز 
مثل بزرگــوارى

سجادیه  گلچهره 
حضور داشــت که 
برایم عزیز شــد  آنقدر
و آنقدر خوب بود که 
تبدیل شــد به نماد 

سینمایى من.
پس از آن 
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حامد بهداد خبرداد حامد بهداد خبرداد 

تولید فیلمى درباره تولید فیلمى درباره 
پرونده پزشکى پرونده پزشکى 

کیارستمىکیارستمى

روزنامه نصف جهانروزنامه نصف جهان

جنابجناب آقاى بهروان آقاى بهروان
مصیبت وارده را به جنابعالى تسلیت عرض نمودهمصیبت وارده را به جنابعالى تسلیت عرض نموده

  براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر بازماندگانبراى آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان
 صبر و اجر مسئلت مى نماییم. صبر و اجر مسئلت مى نماییم.

شنفرهنگفرهنگ

دوشنبه دریافت  لس انجلس تایمز نوشت: ایرانى ها روز
فرهادى براى فیلم فروشنده در جایزه اسکار توسط اصغر

بخش فیلم هاى غیر انگلیسى زبان جشن گرفتند. 
این در حالى  بود که فرهادى اســکار را به دلیل 
سیاست هاى مهاجرتى ترامپ و در اعتراض به 

این سیاست ها بایکوت کرده بود.
به گزارش «انتخاب»؛ این روزنامه ادامه داد

جایزه ایــن فیلم را به نمایندگــى از فرهادى 
به انوشه انصارى مهندس ایرانى- آمریکایى 
دادند که اولین ایرانىاى بود که به فضا ســفر

کرد . او به نمایندگى از فرهــادى بیانیه اى را 
محکومیت حرکت غیر انســانى ترامپ براى در

صدور فرمان اجرایى علیه شهروندان هفت کشور 
مســلمان از جمله ایران قرائت کرد. دراین بیانیه 
گفته شده که تقســیم جهان به ما و دشمنان 
ما به ایجــاد تــرس منجر شــده و توجیه 

فریبکارانه اى براى جنگ و تجاوز است.
در واقع، تهران این فرصت را پیدا کرد که با 
اخالقىاشرا به سراسر جایزه اســکار پیام

آمریکا برساند.
دجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پى این اتفاق در توییتر

گخود به عوامل و بازیگران این فیلم تبریک گفت و نوشــت 
به بازیگــران و 

عوامل
ورود
کمى
طریق
فرهاد
نخواه
فیلم
افراط
چند س
یکم
م در درا
شرکت
ترامپ
در آخ
جدید
توافق
براى
مى ش
نشان
دارد.

و درك
اهداف
فیلمف
قرار م

گزارش لس انجلس تایمز از موفقیت 
دوباره سینماىایران:

پیام اخالقىپیام اخالقى
 به دنیـا از طریق به دنیـا از طریق 
اصغر فرهادىاصغر فرهادى

ه با د بود ده بهک تج پو سولمالقل با ا ا ن س شد نحضو اول که ت کهآنان ت ان عص

حسرتى که
 بر دل آنا نعمتى مانده است
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

RAZER پاوربانک لپ تاپ 
معرفى کرد

 RAZER آى تى ایران | اگــر کمپانــى  
را مى شناســید حتما مى دانید این شــرکت همیشه 
محصوالتى را مى ســازد که بقیــه کمپانى ها قبال 
ساخته اند، این بار هم اتفاقى مشابه افتاده است اما با 
2 تفاوت، اول اینکه مانند سایر محصوالتش گرانتر 
است، دوم ویژگى دارد که شما حس مى کنید همیشه 

به این وسیله نیاز داشته اید.
پاوربانک قدرتمند ریزر براى لپ تاپ طراحى و ساخته 
شــده اســت. این پاوربانک 150 دالرى 12 هزار و 
800 میلى آمپر توان دارد. این یعنى مى تواند لپ تاپ 
شما را 15 ساعت روشــن نگه دارد. پاوربانک ریزر از 
Quick Charge 3 پشتیبانى مى کند و هم خودش 
سریع شارژ مى شــود و هم لپ تاپ شما را به سرعت 

شارژ مى کند.
این پاوربانک به گونه اى طراحى شــده اســت تا با 
لپ تاپ هاى ریزر کامال هماهنگ باشد اما مانع اى هم 
براى استفاده از آن با سایر لپ تاپ ها وجود ندارد. فقط 
باید به این موضوع دقت کنید که این پاور بانک پورت 
 USB دارد و طبیعتا دستگاه هایى که از طریق USB

نوع C یا نوع A شارژ مى شــوند را پشتیبانى مى کند. 
ابعاد این پاوربانک قدرتمند هم 12 در 27 در 23 است 

و همچنین 335 گرم وزن دارد. 

اپلیکیشن ضبط تماس هاى 
ورودى و خروجى در اندروید

 Call Recorder for Android عنــوان برنامــه 
فوق العاده با امکانات بســیار بــاال در زمینه ذخیره 
تماس هاى ورودى و خروجى اندروید مى باشد که 
توسط amitksingh منتشر شده است. تنها نیاز است 
که برنامه را اجرا کرده و همه چیز را به آن بسپارید تا 
تمامى تماس هاى ورودى و خروجى شما بال استثنا 
ذخیره شــوند. یکى از قابلیت ها و ویژگى هاى برتر 
کال ریکوردر توانایى کنترل فرآیند ضبط تماس ها 
مى باشد؛ در هنگام ضبط یک نوار کنترل کننده در 
قسمت نوار اطالع رسانى نمایش داده شده، که در 
هر لحظه اى مى توانید توســط آن ضبط را متوقف 
سازید. هر چیزى در زمینه ضبط در دستان شماست 
؛ به گونه اى که حتى مى توان منبع پخش و فرمت 
فایل هاى ضبط شده را به دلخواه خود انتخاب نمود. 
تنها یک لمس نیاز اســت که به تمامى فایل هاى 
ضبط شده خود دسترسى داشته باشــید و آن ها را 
به راحتى کنترل کنید. گاهى ممکن است به دالیل 
گوناگونى فایل هاى ضبط شده توسط دستگاه حذف 
شــود و یا اینکه در نتیجه یک اتفاق شما مجبور به 
حذف تمامى اطالعات خود باشید، در چنین مواردى 
کافیست مجموعه اى از فایل هاى صوتى انتخابى 
خود را عالمت زده و آن ها را به صورت گروهى در 

سرور هاى ابرى به اشتراك گذارید. 

A5LED خالقیت آلکاتل در
در کنگره جهانى موبایل تعداد زیادى از شرکت ها از 
محصوالت جدید خود رونمایى کردند. اما هیچ یک 
از آنها مانند تلفن هوشمند آلکاتل A5LED درخشان 
نبود! در پشت این تلفن هوشمند چراغ هایى وجود دارد 
که براى نشان دادن نوتیفیکیشــن به کاربر روشن و 
خاموش مى شوند.  آلکاتل A5LED 35 چراغ بزرگ 
ال.اى.دى و صدها چراغ کوچک دارد که براى اعالم 
نوتیفیکشن به کاربر، روشن و خاموش مى شوند. این 
چراغ هــاى ال.اى.دى حتى با پخــش موزیک هم 
کار مى کنند. مشــخصات این تلفن هوشمند نشان 
مى دهد، آلکاتل A5LED یک گوشى میان رده است. 
این ویژگى ها عبارتند از صفحه نمایش 5.2 اینچى با 
720 مگاپیکسل، پردازنده 8 هسته اى مدیا تک، 16 
گیگابایت حافظه داخلى، 2 گیگابایت رام ، باترى 2800 
میلى آمپرى و بدنه اى پالستیکى. همچنین دوربین 

پشت دستگاه 8 و دوربین جلویى 5 مگاپیسل است.

آژانس مسافرتى ققنوس بیش از 40 سال است که در زمینه گردش هاى گروهى فعالیت مى کند و با اجراى تورهاى گردشگرى 
متنوع به اقصى نقاط جهان، سهم بزرگى را از انتقال فرهنگ گردشگرى به خود اختصاص داده است. 

حوزه هاى فعالیت : آژانس ققنوس خدمات متنوعى در زمینه تورهاى خروجى، ورودى، رزرو هتل در سراسر جهان با استفاده 
از پیشرفته ترین سیستم ها، همکارى با آژانس هاى بزرگ و معتبر دنیا، استفاده از هتل هاى عالى در مناسب ترین نقاط هر شهر 
و داشتن بیش از ده ها همکار کارآزموده تمام وقت، همچنین همکارى راهنمایان کارآزموده فرهیخته با بیشترین اطالعات و 

دانسته ها، همواره به دنبال تنوع، نوآورى و پویایى بوده و بیشترین توجه را به بار فرهنگى تورها داشته است.
خدمات نوین : آژانس ققنوس در سال هاى اخیر با همکارى متخصصین خبره در زمینه فناورى اطالعات و سرمایه گزارى 
هاى علمى و مالى، تالش کرده است همگام با پیشرفت هاى جهانى در زمینه خدمات غیر حضورى، حرکت نماید و با ایجاد 
وبسایت جدید این مجموعه و ارائه امکاناتى آنالین و لحظه اى همچون رزرو هتل هاى بین المللى و حطوط هوایى خارجى و 

داخلى، در خدمات مشتریان عزیز خود در همه ساعت و روز باشد.
 http://www.ghoghnos.net :وب آدرس

 Punch Club – Fighting Tycoon بازى جدید و هیجان انگیز در سبک بازى هاى ورزشى و استراتژى از استودیوى 
tinyBuild براى اندروید است. داستان بازى را اینگونه از زبان سازنده بیان مى کنیم: ”قبل از آنکه شما دیده به جهان 

باز کنید، پدرتان را به قتل رسانده اند [همان پدرى که آرزویش رسیدن به قهرمان بوکس جهان بوده است! حال شما 
مى بایست سخت تمرین کنید، مشت زنى خود را حرفه اى و حرفه اى تر کنید، حرکاتى سریع و به موقع را انجام دهید 
و در برابر حریفان خود تا آخرین توان روحیه جنگى خود را حفظ کنیــد، در Punch Club مى توانید باالترین رنک 
ممکن را به خود اختصاص دهید و هدف پدرتان را این بار شما با موفقیت به انتها برسانید و بدانید چه کسى پدرتان را 
کشته است!“ بله.. در این بازى انواع ابزارهاى مختلف براى تمرین وجود دارند تا قدرت خود را افزایش دهید و براى 

وارد شدن به رینگ مسابقات آماده شوید! 
 برخى از ویژگى هاى این بازى:

■ افزایش مهارت براى رسیدن به آ رزوى پدر خود  ■پیدا کردن قاتل پدر خود و رسیدن به واقعیت  ■انواع ابزارهاى 
مختلف براى تمرین بوکس ■شرکت در مسابقات و مبارزه هاى مختلف

معرفى محصول

  آى تى ایران | شرکت ال جى از آخرین گوشى 
هوشمند خود، G6 در کنگره جهانى موبایل در بارسلونا 
پرده برداشــت و اعالم کرد که که G6 ، اولین گوشى 
 Dolby هوشمندى اســت که از فناورى پخش ویدیو

Vision بهره برده است .

این گوشــى همچنین به غیــر گوشــى انحصارى
 Pixel گوگل، اولین گوشــى هوشــمندى است که 
در دســتگاه هاى اندرویدى همراه با دستیار هوشمند 
گوگل ( Google Assistant) عرضه مى شود. دستیار 
هوشمند گوگل رقیب دستیار Siri در گوشى هاى آیفون 

شرکت اپل است.

صفحه نمایش قابل تقسیم
 LG (14.5 سانتى مترى ) صفحه نمایش 5.7 اینچى
G6 ، روشن تر و بزرگ تر از محصول قبلى این شرکت، 

LG 5 اســت و از فناورى High Dynamic و دالبى 
پشــتیبانى مى کند که باعث خواهد شــد که تصاویر 

زنده تر و با جزئیات بیشتر به نمایش درآیند.
 ،Taeho Oh ،نائب رئیس بخش دالبى این شــرکت

اعالم کرد: 
” LG G6 یکى از برجسته ترین گوشى هاى هوشمند 
اســت که جایگاه به خصوصى در بازار مویابل دارد و 

نقطه شروع فناورى دالبى در این حوزه است.“
 G6  همچنین همــراه با اندروید 7  و با پشــتیبانى از 
قابلیت صفحه نمایش دو قســمتى عرضه خواهد شد. 
صفحه نمایش دو قسمتى یا Split-Screen به کاربر 
این امکان را مى دهد که دو برنامه را در دو صفحه مجزا، 
هم زمان اجرا کند . گوشه هاى دســتگاه و همینطور 

صفحه نمایش به صورت خمیده طراحى شده است.
این گوشــى به صورت دو دوربینه عرضه مى شــود. 

دوربیــن اصلــى، 13 مــگا پیکســلى G6 بــا دید 
100 درجــه و قابلیــت زومینــگ  14X ارائه شــده 

است.
از دیگر ویژگى  هاى این گوشــى مى توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
■ صفحــه نمایــش بــا Aspect Ratio 18:9 و

  Quad-HD 
■ حاشیه هاى باریک

■ پردازنده Snapdragon 821 با 4 گیگا بیت رم 
■ حافظه داخلى 32 گیگا بایت و همــراه با خروجى 

MicroSD

 USB-C و پشتیبانى از mAh 3300  باترى ■
■ شارژ بدون سیم ( فقط در آمریکا)

■ Quad-DAC  (فقط در کره)
■  دو سیم کارته

LG
 G

6

رزرو آنالین 
تورهاى نوروزى

بازى ورزشى 
باشگاه بوکس 
اندروید 

 
چرا ورزشکاران باید 

Gear S3 به دست ببندند؟
ســاعت هوشــمند Gear S3 در کنــار کارایى و 
ظاهر یک ســاعت کالســیک، امکاناتى متنوعى 
را در اختیار کاربر قرار مى دهد تا به روز باشــد. این 
ســاعت مانند یک مربى شخصى تمام فعالیت هاى 
ورزشــى صاحب اش را زیر نظر مى گیــرد و به او 
این امکان را مى دهــد تا در هر لحظــه در جریان 
ســوخت  و ســاز و فعالیت هــاى بدنى خــود قرار 

گیرد.
این ساعت با اســتفاده از سنســورهایش قدم ها را 
 HRM هنگام راه رفتن مى شمارد و با کمک سنسور
میزان ضربان قلب را اندازه مى گیرد. عالوه بر این، 
با توجه به اطالعاتى که اپلیکیشن S Health ذخیره 
مى کند، صاحب این ساعت در جریان میزان کالرى 
سوزانده شــده خواهد بود. عالوه بر قدم شــمارى 
و محاســبه میزان کالرى سوزانده شــده، ســاعت 
Gear S3 مى تواند تعــداد طبقات و افزایش ارتفاع 

را تشخیص دهد. در ضمن این ساعت هنگامى که 
فرد در حال دویدن باشد، در بازه هاى زمانى معینى با 
اعالم وضعیت و تشویق او، سعى در افزایش روحیه  
براى تمرین بهتر و متمرکزتر دارد.اگر فرد بیش از 
90 دقیقه غیرفعال باشد و حرکت نکند، این ساعت 
به او اعالم مى کند که باید از جایش بلند شود و کمى 

حرکت کند. 

تولید روباتى که اندازه چهارپایان 
در حرکت منعطف است

شرکت بوســتون دینامیک موفق    فارس|
به تولید رباتى شــده که از انعطاف فراوانى در حین 
حرکت برخوردار است و به عنوان مثال مى تواند در 
حین حرکت روى سطحى مرتفع تر بپرد و به حرکت 

خود ادامه دهد.
این ربات کــه با ســرعت حــدودا 14 کیلومتر در 
ســاعت حرکت مى کند براى دویــدن و پرش در 
سطوح غیرمسطح و داراى پستى و بلندى مشکلى 

ندارد.
ربات یادشده که کم و بیش شبیه چهارپایان طراحى 
شده نزدیک به دو متر ارتفاع دارد و مى تواند بر روى 

دو یا چهارپاى خود حرکت کند.
از جمله دیگر حرکاتى که توســط ایــن ربات قابل 
انجام اســت مى توان به خم شــدن، چرخش هاى 
ناگهانى، بلندکردن اشــیا با وزن حداکثر 45 گرم و 
... اشــاره کرد. باترى این ربات بعد از هر بار شــارژ 
شــدن مى تواند امکان حرکت آن تا 24 کیلومتر را 

فراهم آورد.
این ربات تا بدان حد پیچیده و پیشــرفته است که 
مى تواند با چهار پاى خود به هوا بپرد و از روى موانعى 
مانند یک میز بپرد. لذا ربات یاد شــده مى تواند به 

راحتى ان سان ها یا دیگر حیوانات را تعقیب کند.

ترفند

فناورانه

 MWC 2017 رونمایى هاى سامسونگ در

رامین مشکاه
سامسونگ کنفرانس مطبوعاتى خود در کنگره جهانى 
موبایل 2017 را برگزار کرد و در جریان این کنفرانس از 
 Galaxy) 3 سه تبلت جدید با نام هاى گلکسى تب اس
 ،(Galaxy Book 10) 10 گلکســى بــوك ،(Tab S3

گلکســى بوك 12 (Galaxy Book 12) و نسخه جدید 
هدست واقعیت مجازى گیر وى آر (Gear  VR) به همراه 

کنترلر اختصاصى رونمایى کرد. 

تاریخ معرفى گلکسى اس 8
شرکت کره اى سامسونگ پیش از برگزارى کنگره جهانى 
موبایل یا همان نمایشگاه MWC 2017 رسما اعالم کرده 
بود که قصد ندارد در این نمایشگاه از پرچمدار جدیدش 
یعنى گوشى هوشمند گلکسى اس 8 رونمایى کند. این 
کمپانى اعالم کرد که گلکســى اس 8 را در روز بیست 
و نهم ماه مارس مصادف با نهم فروردین ماه ســال 96 
معرفى مى کند. بنابراین بایــد در جریان تعطیالت نوروز 

شاهد رونمایى از پرچمدار قدرتمند سامسونگ باشیم.
سامسونگ ضمن مشخص کردن تاریخ معرفى گلکسى 
اس 8 یک تیزر تبلیغاتى را هم منتشر کرد و به طور رسمى 
مشخص کرد که گلکســى اس 8 از صفحه نمایشى با 
کیفیت و نسبت نمایشــگر به بدنه باال بهره مند مى شود 
و دکمه هوم از این محصول حذف شــده است! بنابراین 
به احتمال زیاد سامســونگ در گلکسى اس 8 از صفحه 
نمایشى با قابلیت اسکن انگشت کاربر استفاده مى کند. 
اما نوبت به محصوالتى مى رسد که سامسونگ در جریان 

کنفرانس خود از آن ها پرده بردارى کرده است. بحث را با 
تبلت گلکسى تب اس 3 شروع مى کنیم که مدت ها بود 

شایعات زیادى در مورد آن مى شنیدیم.

تبلت گلکسى تب اس 3
تبلت گلکسى تب اس 3 سامســونگ از قلم استایلوس 
اختصاصى بهره مى برد که سامسونگ طبق روال گذشته 
آن را S Pen نامیده است. همچنین کیبورد اختصاصى هم 
براى این تبلت در نظر گرفته شده است. صفحه نمایش 
 (Super AMOLED) آن 9.7 اینچى و از نوع سوپر آمولد
با وضوح تصویر 2048 در 1536 پیکســل انتخاب شده 
و تراشه اســنپدراگون 820 در قلب آن به کاررفته است. 
رم تبلت گلکســى تب اس 3 ظرفیت 4 گیگابایتى دارد 
و حافظــه داخلى آن به طور پیش فــرض 32 گیگابایت 
فضاى ذخیره ســازى اطالعات را در اختیار کاربران قرار 
مى دهد. دستگاه از اتصال حافظه SD پشتیبانى مى کند و 
باترى آن 6000 میلى آمپر ساعتى است. نسخه پشتیبانى 
کننده از سیم کارت تبلت گلکسى تب اس 3 سامسونگ 
از اتصال LTE Cat 6 پشتیبانى به عمل مى آورد. دستگاه 
به پورت یو اس بى نوع سى (USB Type C) مجهز است. 
دوربین اصلى 13 و دوربین سلفى 5 مگاپیکسلى هم سایر 
مشخصات فنى این تبلت را شامل مى شوند. سامسونگ 
اشاره کرده که نسخه هاى واى فاى و LTE تبلت گلکسى 
تب اس 3 در اروپا با قیمت هاى 679 و 769 یورو عرضه 
مى شوند، اما با این حال قیمت دقیق محصول در بازارهاى 

جهانى مشخص نیست.

2 تبلت گلکسى بوك 10 و گلکسى بوك 12
دو تبلت بعدى که سامســونگ از آن هــا رونمایى کرد، 
گلکسى بوك 10 و گلکســى بوك 12 نام دارند. این دو 
تبلت به طور پیش فرض از سیســتم عامــل ویندوز 10 
مایکروسافت بهره مند هستند و به قلم استایلوس و کیبورد 
اختصاصى مجهز شده اند. سامســونگ اشاره داشته که 
قلم استایلوس این دو تبلت قادر به سنجش 4000 سطح 
از فشــار خواهد بود. ظرافت دو تبلت ویندوزى نام برده 
شده بسیار باالست و بدنه آن ها از آلومینیوم ساخته شده 
است. سامسونگ اشاره کرده که دو تبلت گلکسى بوك 
10 و گلکسى بوك 12 را در نسخه هاى پشتیانى کننده از 
اتصال «فقط واى فاى» و «واى فاى و LTE“ روانه بازار 
مى کند. ضمنا هر دو محصول مد نظر از پخش ویدیوى  

4K پشتیبانى مى کنند.

تبلت گلکسى بوك 10 از صفحه نمایشى 10.6 اینچى و 
از نوع LCD با وضوح تصویر فول اچ دى بهره مند است. 
سامسونگ این تبلت را به نسل سوم سرى پردازنده هاى 
Core i3 اینتل مجهز کرده  که فرکانس 2.6 گیگاهرتزى 
دارد. رم 4 گیگابایتى، حافظه داخلى 128 گیگابایتى نوع 
eMMC با قابلیت ارتقاء از طریق حافظه SD، باترى 30.4 

وات ساعتى و دوربین سلفى 5 مگاپیکسلى هم از دیگر 
مشخصات فنى تبلت گلکســى بوك 10 سامسونگ به 
شمار مى روند. تبلت گلکسى بوك 10 به یک پورت اتصال 

یو اس بى نوع سى هم مجهز است.
اما در ســمت مقابل تبلت گلکســى بوك 12 قرار دارد. 
همانطور که از نــام این محصول مى تــوان حدس زد، 

گلکســى بوك 12 به نمایشــگرى 12 اینچى و از نوع 
ســوپر آمولد (Super AMOLED) بــا وضوح تصویر 
2160 در 1440 پیکسل مجهز است. نسل هفتم سرى 
پردازنده هــاى Core i5 اینتل با فرکانــس کارى 3.1 
گیگاهرتز در این تبلت استفاده شده و دستگاه از نظر رم 
و حافظه داخلى شامل دو نسخه مختلف مى شود. نسخه 
پایه اى تبلت گلکسى بوك 12 از رم 4 گیگابایتى و حافظه 
داخلى 128 گیگابایتى بهره  مى برد و نسخه برتر آن به رم 
8 و حافظه داخلى 256 گیگابایتى مجهز اســت. دوربین 
اصلى و سلفى این تبلت هم به ترتیب 13 و 5 مگاپیکسلى 
هستند. همچنین گلکسى بوك 12 به دو پورت یو اس بى 
نوع ســى، شــیار SD و باترى 39.4 وات ساعتى مجهز

 است.

هدست واقعیت مجازى گیر وى آر 2
اما نوبت به آخرین محصول سامسونگ مى رسد که نسخه 
دوم هدست واقعیت مجازى گیر وى آر است. سامسونگ 
این هدســت را با یک کنترلر اختصاصــى معرفى کرده 
و اشاره داشته که این هدســت در کنار اسمارتفون هاى 
گلکسى اس 7، گلکســى اس 7 پالس، گلکسى نوت 5 
و سرى محصوالت گلکســى اس 6 قابل استفاده است. 
کنترلر نسخه دوم هدســت واقعیت مجازى گیر وى آر تا 
حد زیادى شبیه به کنترلر هدست آکیولس ریفت به نظر 
مى رسد و یکى از نقاط قوت این هدست محسوب مى شود. 
ضمنا کنترلر نسخه دوم گیر وى آر انرژى مورد نیاز خود را از 

باترى هاى اندازه AAA دریافت مى کند.

گوشى LG G6 با صفحه نمایش دو قسمتى رونمایى شد

س
و
3

را
فر
اع
بر
0
به
ح

آ



بین المللبین الملل 2892شنبه  14  اسفند  ماه 1111

مقامات عالیرتبه    باشگاه خبرنگاران جوان |
استرالیا و اندونزى براى افزایش همکارى هاى نظامى 

میان دو کشور توافق کردند.
«جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزى، وارد ســیدنى 
شــد و مورد اســتقبال «مالکوم ترنبول» نخست وزیر 
اســترالیا قرار گرفت. هر دو مقام عالیرتبه بر سر تحکیم 
همکارى هاى نظامى و تقویت تعامالت اقتصادى میان 

دو کشور به توافق رسیدند.
اندونــزى و اســترالیا پیــش از ایــن نیز بــا یکدیگر 
همکارى هاى نظامى داشتند اما پس از آنکه گزارش هایى 
در ارتباط با توهین به اندونــزى در پایگاه هاى نظامى 
استرالیا مخابره شد، همکارى میان دو کشور از ماه ژانویه 

به حالت تعلیق درآمد.
مالکوم ترنبول در کنفرانس خبرى مشــترك با جوکو 
ویدودو اظهار داشت: استرالیا و اندونزى داراى تعهدى 
مشترك در قبال دموکراسى، آزادى و حاکمیت قانون و 

نظم بین المللى هستند. تعهد ما مبتنى بر قانونى است که 
براى شهروندان دو کشور و مردمان منطقه امنیت و ثبات 

را تضمین مى کند. 
رئیس جمهور اندونزى نیز ضمن تأکید بر تعهد دو کشور 
به تقویــت همکارى ها و روابط دوجانبــه گفت: روابط 
نزدیک و کارآمد زمانى تحقق مى یابد که دو کشور نسبت 
به تمامیت ارضى هم احترام قائل باشند، در امور داخلى 
همدیگر دخالت نکنند و قادر باشند همکارى هاى داراى 

منفعت را براى هر دو کشور تضمین کنند.
سفر ویدودو به استرالیا فقط دو ماه پس از متوقف شدن 
همکارى هاى نظامى میان دو کشــور انجام شــد که 
نشــان دهنده تمایل هر دو طرف به ازسرگیرى فورى 
روابط است. ماجراى توهین به اندونزى با معذرت خواهى 
فرمانده ارتش استرالیا در ماه فوریه به خوشى خاتمه پیدا 
کرد. توهین صورت گرفته در ارتباط با جزیره «پاپوآ»  و 

پیشنهاد استرالیا براى مستقل شدن آن از اندونزى بود.

وزیر امور خارجه اتریش علیرغم مخالفت همتاى آلمانى 
خود، راه حل بحران پناهجویانى که راهى اروپا مى شوند 
را اسکان آنها در کمپ هاى شــمال آفریقا از جمله لیبى، 

عنوان کرد.
به گزارش مهر، «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه اتریش 
راه حل بحران پناهجویانى که در جستجوى زندگى بهتر 
راهى اروپا مى شوند را انتقال آنها به کمپ هایى در شمال 
آفریقا عنوان کرد، ایده اى که «زیگمار گابریل» همتاى 

آلمانى به شدت رد کرد و آن را غیر واقعگرایانه خواند.
گفتنى اســت که ده ها هزار پناهجو از اتریش با جمعیت 
تقریبى 8/5 میلیون نفر، تقاضــاى پناهندگى کرده اند و 
کورتز حضور آنها را به عنوان بارى اضافه بر دوش اقتصاد 

کشور تلقى مى کند.
وى در این باره گفت: اتریش دلیلى براى پرداخت سالیانه 
صدها میلیون یورو در قالب برنامه هاى رفاه اجتماعى به 
کودکان خارجى که حتى ســاکن این کشور نیستند (اما 

والدینشــان اینجا زندگى مى کنند) نمــى بیند. پرداخت 
این مبلغ آن هم وقتى هزینه زندگى در نقاط دیگر (مثل 

آفریقاى شمالى) کمتر است، عادالنه نیست.
الزم به ذکر است که منظور کورتز از شمال آفریقا به طور 

خاص کشور لیبى اســت. حتى «آنتونیو تایانى» رئیس 
پارلمان اروپا نیز اخیراً در گفتگو با روزنامه «فونکه مدین 
گروپه» گفته بود: انتظار مى رود با توجه به وخامت اوضاع 
پناهجویان شاهد تحقق دوباره «طرح مارشال» که دولت 

آلمان براى آفریقا در نظر گرفته بود، باشیم.
وى همچنین گفت: درست این است که در لیبى پایگاهى 
براى استقرار پناهجویان راه اندازى شود و اتحادیه اروپا در 

این مسیر آماده عقد قرارداد با مقامات لیبى است.  
با این حال، «گابریل» وزیر امور خارجه آلمان با توجه به 
بحران لیبى، عقد چنین قراردادى را ناممکن دانست و گفت: 
ما در حال حاضر منطقه مشابهى براى اسکان پناهجویان 
در ترکیه داریم که نظرها در باره کارآیى آن متفاوت است 

اما به هر حال این طرح براى لیبى عملى نیست.
گابریل همچنین، اجراى این طرح در کشور تونس را نیز 
با توجه به مشکالت عمیقى که نهادهاى این کشور با آن 

روبه رو هستند، بى ثبات کننده توصیف کرد.
گفتنى است «آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان در جریان 
سفر هفته گذشته خود به مصر و تونس عالوه بر بررسى 
اوضاع لیبى درباره وضعیت پناهجویان نیز با مقامات این 

دو کشور مذاکراتى داشت .

  تسنیم| یــک روزنامه آمریکایى بــا تأکید بر 
ناشیگرى هاى دولت ترامپ در طول ریاست یک ماهه 
در کاخ سفید، نوشت که رئیس جمهور جدید آمریکا فرق 

بین ریاست در کاخ سفید با معامالت ملکى را نمى داند.
درحالى که حدود یک ماه از آغاز ریاست «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهور آمریکا در کاخ ســفید مى گذرد، روزنامه 
آمریکایى «واشنگتن تایمز» در گزارشى بر ضرورت اینکه 
ترامپ باید ریاست در کاخ سفید را از نو آغاز کند، تأکید 
کرد و نوشت افراد ناشى زیادى هستند که براى رسیدن 

به قدرت در حال رقابت با یکدیگرند.
«واشــنگتن تایمــز» نوشــت ترامپ به طــور قابل 
مالحظه اى با مخالفت هاى سازمان یافته اى از سوى 
فعاالن لیبرال روبه رو شده است اما در عین حال بزرگ 
ترین مشکالتى که پیش روى ترامپ قرار دارند، به سوء 
مدیریت وى و کارمندان انتخاب شــده از سوى وى و 
تصمیم گیرى هاى اســتراتژیک تردید برانگیز و غیر 

قابل اعتماد او در کاخ سفید مربوط مى شود.
ایــن روزنامه آمریکایى نوشــت که به نظر مى رســد 
ترامپ از این حقیقت غافل اســت که اداره یک دولت 
با امور مربوط به معامالت امالك و مســتغالت کامًال 

متفاوت است.
بر اساس این گزارش، ساختمان هاى ادارى ترامپ در 
«منهتن» و زمین گلف او در اســکاتلند، کسب و کارى 
بسیار متفاوت از شغل ترامپ در دولت محسوب مى شوند 
و به نظر مى رسد که رئیس جمهور آمریکا روى اقدامات 
مقدماتى اى متمرکز شده اســت که مى توانند عواقب 

وحشتناك عمیق و گسترده اى به همراه داشته باشند.
از جمله این اقدامات مى توان به دســتور اجرایى ترامپ 
در زمینه تعلیــق مهاجرت از هفت کشــور خاورمیانه و 

آفریقایى به آمریکا اشاره کرد که این دستور پیامدهاى 
اساســى اى براى کارفرمایان فناورى هــاى مدرن و 
مهاجران قانونى و متحدان آمریکا در سراســر منطقه و 

اروپا به همراه داشته است.
واشنگتن تایمز نوشت که اولین دستور اجرایى ترامپ علیه 
مهاجران به اندازه کافى مورد بررسى قرار نگرفته است و 
به همین دلیل با مخالفت هاى پیش بینى نشده و نهایتًا 

چالش هاى قانونى ویرانگر روبه رو شد.

بر اســاس این گزارش، کارمندان کاخ سفید و اعضاى 
کابینه انتخاب شــده توســط ترامپ نیز به شدت فاقد 
مهارت هاى الزم در عرصه سیاست خارجى و داخلى و 
اقتصادى هستند و اینطور برداشت مى شود که کاخ سفید 
در زمینه تصمیم گیرى هاى کارآمــد، دقیق و ماهرانه 

عمل نمى کند.
واشنگتن تایمز نوشت با وجود خطاهاى بسیار زیادى که 
در سیســتم مالیاتى و قراردادهاى تجارى آمریکا وجود 

دارد، ترامپ هنوز اهداف مستدلى را در زمینه اصالحات 
مالیاتى شخصى و شرکتى تعیین نکرده است و هیچکسى 
را در دار و دسته خود ندارد که بداند چگونه باید به ارزیابى 
ایده هاى اصالحات رقابتى بپردازد تا دولت آمریکا بتواند 
در زمینه سرمایه گذارى و رشد، درآمد و کسرى بودجه 

موفقیت آمیز عمل کند.
ترامپ همچنین کسى را ندارد که واجد شرایط الزم براى 
استخدام افرادى باشــد که چنین وظایفى را عملى و به 

شیوه مؤ ثر روند کار را ارزیابى کنند.
این روزنامــه آمریکایى در پایان گــزارش خود اینطور 
نتیجه گیرى کرده است که دولت ترامپ مى تواند با ارائه 
پیشنهادات معتبر و مستدل و بیان یک دیپلماسى دقیق و 
هماهنگ با کنگره و رهبران خارجى، نتایج را به نفع خود 

تمام و منتقدان خود را ساکت کند.

  فارس| یک نشریه آلمانى نظرسنجى را منتشر 
کرد که بنابر آن بیشتر مردم آلمان خواستار صدراعظمى 

نامزد حزب سوسیال دموکرات هستند.
نشــریه آلمانى «اشپیگل» نوشــت که 43/5 درصد از 
آلمانى ها تمایل دارند که «مارتین  شــولتس» از حزب 
سوسیال  دموکرات و رقیب «آنگال مرکل» صدراعظم 

کنونى در انتخابات پارلمانى آتى پیروز شود.
طبق اطالعاتى که مؤسســه نظرســنجى «سیوى» 
گردآورى کرده اســت، 37/9 درصــد از صدراعظمى 
مجدد مرکل حمایت مى کنند و 18/6 درصد هم گفته اند 
که هنوز درباره رأى به یک نامزد خاص تصمیم گیرى 

نکرده اند.در این نظرســنجى 63/3 درصد از هواداران 
حزب راســتگراى افراطى آلترناتیو براى آلمان اعالم 
کرده اند که نمى توانند یک نفــر را انتخاب کنند، فقط 
19/1 درصد گفته اند که مرکل را ترجیح مى دهند و 17/6 
درصد هم از صدراعظمى شولتس حمایت مى کنند.چپ 
گرایان با حمایت 73/6 درصدى از صدراعظمى شولتس 
حمایت مى کنند. حامیان مرکل در میان این حزب فقط 
9/5 درصد هستند و 16/9  درصد هم هنوز تصمیم گیرى 
نکرده اند.این نظرســنجى در حالى منتشر مى شود که 
پیش از این، نظرســنجى دیگرى از حمایت مردمى از 

مرکل حکایت داشت.

  ایسنا| رهبر مسیحیان کاتولیک جهان از 
قصدش براى سفر به سودان جنوبى به منظور جلب 
توجه به درد و رنج هاى مــردم جنگ زده و قحطى 

زده این کشور خبر داد.
«پاپ فرانســیس» رهبر کاتولیک هاى جهان این 
خبر را در جریان بازدیدش از کلیساى «آنگلیکان» 

شهر رم ایتالیا اعالم کرد.
این نخستین بازدید یک پاپ از کلیساى آنگلیکان 
شــهر رم ایتالیا به مناسبت دویســتمین سالگرد 

تأسیس این کلیساست.
پاپ فرانسیس در پاسخ به سئوالى درباره وضعیت 
کلیساهاى مسیحیان در آفریقا گفت: من به همراه 
دستیارانم در حال بررسى ســفر به سودان جنوبى 

هستیم.
او یادآور شد: ماه اکتبر گذشته اسقف هاى سه فرقه 
مسیحیت شامل کاتولیک، اپیسکوپال و پرسبیترى 
به شهر رم آمدند تا وضعیت را در کشورهایشان مورد 

بحث قرار داده و از او دعوت به سفر کنند.
کشور سودان جنوبى در سال 2011 مستقل شد اما 
در دسامبر 2013 با باال گرفتن مناقشه میان «سالوا 
کر میاردت» رئیس جمهور سودان جنوبى و «ریک 

مچار» معاون او گرفتار جنگ داخلى شد.
چند روز پیش دولت ســالوا کر از وقوع قحطى در 

برخى نقاط سودان جنوبى خبر داد.
پاپ فرانسیس گفت: سفر به سودان جنوبى به همراه 
رهبر کلیساى آنگلیکان انگلیس و احتماالً  تنها یک 
روز خواهد بود که بنا به اعالم منابع در واتیکان به 

دالیل امنیتى است.
پاپ فرانسیس مشخص نکرد که چه زمان این سفر 
صورت خواهد گرفت اما منابع گفتند که این سفر در 

سال جارى میالدى صورت مى گیرد.

   خبر آنالین | یک رسانه دولتى چین به تصمیم 
اخیر گروه تجارى «لوته» کره جنوبى براى مبادله زمین 
با دولت سئول با هدف استقرار سامانه دفاع موشکى تاد، 

واکنش نشان داد.
وزارت دفاع کره جنوبى اعالم کــرد: گروه «لوته» کره 
جنوبى با قرارداد مبادله زمین با دولت سئول موافقت کرده 
و این مسئله مقام ها را قادر خواهد ساخت تا سامانه دفاع 

موشکى تاد آمریکا را مستقر کنند.
دولت کره جنوبى سال گذشته تصمیم گرفت تا سامانه 
دفاع موشکى تاد آمریکا را براى مقابله با تهدیدات کره 
شمالى در منطقه اى مستقر کند که بخشى از آن متعلق به 

گروه لوته بوده و در آن بازى گلف انجام مى شود.
وزارت دفاع کره جنوبى پیش از این نیز اعالم کرد: آمریکا 
احتماًال در ماه ژوئن ســامانه دفاع موشکى تاد را در کره 

جنوبى مستقر خواهد کرد.
چین بارها مخالفت خود را با استقرار سامانه دفاع موشکى 
تاد اعالم کرده اســت، ســامانه اى که یک رادار بسیار 
قدرتمند دارد و قادر اســت تا عمق خاك چین نفوذ کند. 
چین استقرار این سامانه دفاع موشکى را تهدیدى براى 

امنیت خود مى داند.
روزنامه «گلوبال تایمز» چین در سرمقاله خود به شدت 
از این تصمیم کره جنوبى انتقاد کرد و نوشت: ما پیشنهاد 
مى دهیم که جامعه چین به طــور داوطلبانه محدودیت 
هاى مربوط به صادرات کاالهاى فرهنگى کره جنوبى به 

چین را گسترش دهند.
این روزنامه چینى افزود: خودروها و گوشــى هاى تلفن 

همراه کره اى نیز باید تحریم شود.
روزنامه «مردم» ارگان رسمى حزب کمونیست چین نیز 
خواستار قطع روابط دیپلماتیک پکن با سئول شده است.

این روزنامه نوشت: اگر ســامانه دفاع موشکى تاد واقعًا 
در کره جنوبى مستقر شــود، روابط چین و کره جنوبى 
با احتمال قطــع روابــط دیپلماتیک روبــه رو خواهد

 شد.
در حالى که آمریکا و کره جنوبى بارها اعالم کرده اند که 
هدف اصلى از استقرار ســامانه هاى موشکى تاد، مقابله 
با تهدید موشکى کره شمالى اســت ولى چین و روسیه 
مخالفت خود را با این اقدام ســئول و واشــنگتن اعالم 

کرده اند.  

واشنگتن تایمز: 

ترامپ فرق ریاست در کاخ سفید با معامالت ملکى را نمى داند

پناهجویان اروپا را به شمال آفریقا منتقل کنید ائتالف نظامى استرالیا و اندونزى در شرق آسیا

قطع روابط دیپلماتیک چین و کره جنوبى ؟

پاپ به سودان جنوبى 
مى رود

بیشتر آلمانى ها تمایل دارند 
«شولتس» صدراعظم بعدى باشد

وزارت امنیت عمومى چین از کشــف و متالشى کردن 
380 شبکه بانکى بزرگ غیرقانونى و زیر زمینى خبر داده 
است که عالوه بر پولشویى، کالهبردارى هاى مالى نیز 

صورت مى داده اند.
به گزارش ایرنا، دولت چین به شدت گردش سرمایه را 
در کشور در کنترل خود دارد تا از این طریق از نوسانات 
ارزش پول ملى خود جلوگیرى کند و به همین دلیل مقابله 

با پولشویى را از وظایف عمده خود به حساب مى آورد.
حاال وزارت امنیــت عمومى چین روز چهارشــنبه در 
بیانیه اى در تارنماى خود گزارش کرده است که دستکم 
380 بانک غیرقانونى را که به صورت زیرزمینى فعالیت 
مى کرده اند در یکسال گذشته شناسایى و مانع فعالیت 

آنها شده است.
ایــن وزارتخانه افزوده اســت، این بانک ها دســت به 
فعالیت هاى پولشویى مى زده اند و در گردش غیرقانونى 
پول و خارج از ساختار و چارچوب بانکى کشور نزدیک به 

131 میلیارد دالر جابه جا کرده اند.
وزارت امنیت عمومى چین خاطرنشــان کرده است که 
بانک ها با فعالیت هاى زیرزمینى و به گردش درآوردن 
این ســرمایه درصدد خارج کردن این پول ها از کشور 

بوده اند.
در بیانیه وزارتخانه مذکور همچنین تصریح شده است 
که 800 نفر در ارتباط با این پرونده هاى بزرگ پولشویى 

دستگیر شده اند.
گزارش روزنامه «مردم» ارگان حــزب حاکم چین نیز 
حاکى است که دولت ساختارهاى بانکى را به طور دقیق 
تحت کنترل گرفته اســت و اجازه بــى قانونى به فرد و 

سازمان ها را نمى دهد.
همزمان اعالم شده است که بسیارى از سرمایه گذاران 
چینى که قصد دارند پول هاى خود را به هر شــکلى از 

کشور خارج کنند، با بانک هاى زیرزمینى مرتبط شده اند 
و به همین سبب این بانک ها رشد قارچ گونه داشته اند.

بانک مرکزى چین هم بیانیه اى منتشر کرد مبنى بر اینکه 
با پلیس براى شناسایى بانک هاى غیرقانونى و عامالن 
پولشویى همکارى نزدیک دارد و همه کسانى را که در 

این بى قانونى ها دخیل بوده اند، مجازات خواهد کرد.
چین سال گذشته نیز از شناسایى و نابودى بزرگ ترین 

شبکه بانکى زیرزمینى با 64 میلیارد دالر سرمایه در این 
کشور خبر داده بود.

بســیارى از مردم چین مى خواهند براى در امان ماندن 
از نظارت هاى دولت بر داد و ستدهاى مالى و بانکى به 
شبکه هایى از این دست متوسل شوند و همین موجب 

شده است تا فعالیت هاى بانکى زیرزمینى شکل بگیرد.
برآوردها حاکى است که برخى از این شبکه ها با تعامالت 
مالى که براى مشــتریان خود انجام مى دهند روزانه ده 

هزار دالر سود مى کنند.
دستگیرى افراد مرتبط با شــبکه بانک هاى زیرزمینى 
در کشور چین مسبوق به سابقه است به گونه اى که در 
سال 93 نیز دولت چین اعالم کرد، گروهى از پولشویان 
را شامل 56 نفر شناسایى کرده اســت و به دنبال آن از 
بستن سه هزار حســاب بانکى خبر داد که از طریق آنها 
یک میلیون و 300 هزار معامله غیرقانونى صورت گرفته 

بود.
پیش تر نیز پلیس شهر پکن پایتخت چین هم از شناسایى 
و دستگیرى عوامل ده بانک زیرزمینى خبر داده بود که 
بیش از 22/6 میلیارد دالر به حساب هاى خارجى منتقل 

کرده بودند.
پلیس در جریان این پرونده 59 مظنون را دستگیر و 264 
حساب بانکى را مسدود و در نهایت بیش از 800 کارت 

بانکى را ضبط کرده بود.

 رهبر ملى گرایان اسکاتلند که به شــدت از روند مذاکرات 
برگزیت با دولت مرکزى ناراضى است، بار دیگر تأکید کرد 
که شــاید تنها راه حفاظت از منافع اسکاتلند برگزارى یک 

«رفراندوم استقالل جدید» باشد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزارى فرانســه،  «نیکوال 
استورجن» وزیر اول دولت اســکاتلند گفت: نمى توان به 
تنهایى درباره استقالل اظهارنظر کرد و الزم است تا حرف 
مردم هم درباره آینده اسکاتلند شنیده شود. اکنون شرایط به 
گونه اى است که حامیان ضد اتحادیه اروپا حرف هایى مى زنند 
که دقیقاً ضد آن چیزى است که پیش از برگزارى رفراندوم 

سال گذشته به اسکاتلند وعده داده شد.
اسکاتلند سال 2014 یک رفراندوم استقالل برگزار کرد که 
طى آن 55 درصد اســکاتلندى ها به ماندن در بریتانیا رأى 
مثبت دادند. ســال 2016 هم 62 درصد اسکاتلندى ها در 
رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به ماندن در این نهاد 

سیاسى – اقتصادى رأى دادند.
در مجموع 52 درصد ساکنان بریتانیا موافق خروج از اتحادیه 
اروپا بودند و ساکنان انگلستان و ولز هم از برگزیت حمایت 
کردند اما اسکاتلند و ایرلند شمالى به ماندن در اتحادیه اروپا 

رأى مثبت دادند.

استورجن رهبر حزب ناسیونال اسکاتلند پیشنهاد «سازشى» 
را داده است که اسکاتلند را در بازار واحد اروپایى نگه مى دارد 
و همزمان مابقى بریتانیا از آن خارج مى شوند. با وجود این، 
برخى نگران هســتند که چنین توافقى دو دستگى در بازار 

داخلى بریتانیا ایجاد کند و به اقتصاد آن ضربه بزند.
گرچه دولت بریتانیا مى گوید که هنوز در حال بررسى پیشنهاد 
استورجن اســت اما یک روزنامه وابسته به محافظه کاران 
چنین توافــق احتمالى اى را رد کرد.اســتورجن تأکید دارد 
چنانچه توافقى حاصل نشود، برگزارى رفراندوم استقالل 

دوم «تنها راه حفظ منافع اسکاتلند» خواهد بود.

متالشى شدن 380 شبکه بانکى زیرزمینى در چین

تهدید وزیر اول اسکاتلند 
به برگزارى 

رفراندوم جدید استقالل

,,

 ترامپ هنوز اهداف 
مستدلى را در زمینه 
اصالحات مالیاتى 
شخصى و شرکتى 
تعیین نکرده است و 
هیچکسى را در دار 
و دسته خود ندارد 
که بداند چگونه باید 
به ارزیابى ایده هاى 
اصالحات رقابتى 
بپردازد



1212حوادثحوادث 2892شنبه  14  اسفند  ماه 

چهل تکه

  جام نیوز | «اریک دیکسون» از اهالى شهر نوئوولئون 
مکزیک حین مصرف نوشابه رژیمى متوجه وجود جسمى داخل 
بطرى شد که شباهت زیادى به توده مو داشت. او پس از خالى 
کردن محتواى بطرى دریافت جسم داخل بطرى یک موش 
است که در محتواى بطرى خفه شده  و بدن آن در مواجهه با گاز 

نوشابه نرم شده است.
به محض مشاهده این وضع، او ویدئویى از بطرى و محتواى 
داخل آن تهیه کرد و در شــبکه هاى اجتماعى به اشــتراك 
گذاشــت.این ویدئو بیش از پنج میلیون و  700 هزار مرتبه در 
شبکه هاى اجتماعى بازنشر شد؛ این در حالى است که بسیارى 

از کاربران معتقدند این ویدئو جعلى است.

  فردا| چند سالى است که روش درمانى عجیبى در 
کشورهاى آســیایى رواج پیدا کرده است؛ خوابیدن درون 

قبرهاى کم عمق و تجربه مرگ. 
قبرهایى که در دامنه کوه هاى حومه شهر  چونگ کینگ در 
جنوب غربى چین حفر شده اند حاال تبدیل به کالس هاى 
درسى براى زنان افسرده شــده اند تا به بیماران در درمان 
صدمات پس از جدایى کمک کرده و آنها را به زندگى عادى 

بازگرداند.
مراجعین با خوابیــدن در قبر مرگ را تجربــه مى کنند تا 
نگرشــى خوش بینانه به زندگى و شکست هاى آن داشته 
باشند و تمرکز حواس و اعتماد به نفس گذشته خود را دوباره 

احیا کنند.

هنگامى که درگیرى    باشگاه خبرنگاران جوان |
لفظى بین مرد هندى به نام «بیهوبهان ماردى» و «چارومانى» 
همسرش باال گرفت، مرد کنترل خود را از دست داد و طى یک 
اقدام جنون آمیز به سمت چارومانى حمله کرد و با تبر سر او را 
از تنش جدا کرد، درون یک کیسه انداخت و بدن او را در مزرعه 

نزدیک خانه شان ر ها کرد و متوارى شد.
صبح روز بعد همســایه ها، بــدن چارومانى را پیــدا کردند و 
به پلیس گــزارش دادند، مرد قاتل توســط مأمــوران پلیس 
دستگیر و بازداشت شــد. به گفته همسایه ها ماردى یک مرد 
بسیار بداخالق و حسود اســت و  این اواخر مدام در حال نزاع 
با همسرش بود که متأسفانه ماجرا به چنین پایان غم انگیزى 

ختم شد.

موش ُمرده
 داخل بطرى نوشابه رژیمى

خاتمه دعوا میان یک زوجزنان مطلقه در قبرستان 030201

  جام جم آنالین | بهمن ماه امسال بود که زنى 
به دادسراى جنایى رفت و از زن میانسالى به نام «طوبى» 
به اتهام دســت داشــتن در فوت خواهر سالخورده اش 

شکایت کرد.
شاکى در توضیح ماجرا گفت: «من خواهر سالخورده اى 
داشتم که در خانه اش تنها زندگى مى کرد. او مدتى قبل 
بیمار شد و نیاز به پرستار داشت. چند ماه قبل با زنى به نام 
طوبى آشنا شدم. او مدعى بود که پرستار خانه سالمندان 
اســت. وقتى با طوبى درباره خواهرم مشورت کردم، او 
پیشنهاد داد که خواهرم را به خانه سالمندان ببرم و من 
هم قبول کردم.» وى ادامه داد: «مدتى گذشت تا اینکه 
25 آذرماه امسال خواهرم بیمار شد و خانه سالمندان او را 
به بیمارستان منتقل و بعد از سه روز فوت کرد. پزشکى 
قانونى علت مرگ را سکته قلبى اعالم کرد اما زمانى که 
جســد خواهرم را دیدم، متوجه شدم او زخم بستر  گرفته 
است که مشخص بود  طوبى خوب مراقبت نکرده است.» 
وى در ادامه گفت: «پس از فوت خواهرم متوجه شــدم 
طوبى به خواهرم داروى بى هوشى داده است و از خواهرم 
براى برداشــت حقوق بازنشستگى اش وکالتنامه گرفته 
است و هر ماه حقوق او را برداشت مى کند. به همین دلیل 

از او شکایت دارم.»
با طرح این شــکایت قاضى مدیر روستا بازپرس شعبه 
ششــم دادســراى امور جنایى تهران طوبــى را براى 
تحقیقات به دادسرا احضار کرد. طوبى در دادسرا حاضر 
شد و گفت: «من شش ماه بود که پرستار زن سالخورده 
بودم. در این مدت خیلى خوب از او مراقبت و همچنین 
ارتباط خوبى بــا او برقرار کردم و زن فوت شــده هم به 
من اعتماد کرد. او خودش به من وکالــت داد تا حقوق 
بازنشستگى اش را برداشت کنم و من هم پولش را صرف 
خرید دارو، لباس و موارد ضــرورى مى کردم.»  پس از 
اظهارات پرســتار میانســال قاضى مدیر روستا دستور 
داد تا مأموران درباره ادعاى شــاکى و پرستار میانسال 

تحقیق کنند.

پلیس آگاهى ســه زن جوانى را که در تهران و سایر 
شهرهاى کشــور نســبت به ده ها فقره ســرقت از 
طالفروشــى  ها اقدام کرده بودند، شناسایى و دستگیر 

کرد.
به گزارش آنا، شــانزدهم آبان ماه امسال، مالک یک 
طالفروشــى در منطقه تهرانپارس خیابــان 131 با 
مراجعه به کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس به مأموران 
اعالم کرد خانمى حدوداً سى، سى و پنج ساله به بهانه 
خرید طال وارد مغازه اش شــده و در ادامه یک رشته 

دستبند طال را سرقت کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت به شیوه 
کش روى» و به دســتور دادیار شــعبه اول دادسراى 
ناحیه 34 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره 

هفدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
صاحب طالفروشــى پس از حضــور در اداره هفدهم 
پلیــس آگاهــى در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«ســاعت 21:00 خانمى به عنوان مشترى و به بهانه 
خرید طال وارد طالفروشى شــد و با استفاده از غفلت 
بنده اقدام به سرقت یک رشته دستبند مثلثى به ارزش 
دو میلیون تومان کرد و بالفاصله از محل متوارى شد.»

کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهى با بهره گیرى از 
تصاویر دوربین هاى مداربسته مغازه طالفروشى موفق 
به شناسایى یکى از مجرمان خانم سابقه  دار در زمینه 
کش روى به نام «سالومه» ( متولد 1363 ) شدند که 
از سال 1388 بارها به اتهام کش روى و ارتکاب دیگر 

جرائم دستگیر و روانه زندان شده است.
با شناسایى تصویر سالومه، کارآگاهان به آخرین محل 
سکونت (مخفیگاه) سالومه در منطقه خاوران مراجعه 
و در تحقیقات پلیســى اطالع پیدا کردند که وى سال 
گذشــته و پس از آزادى از زندان اقدام به جابه جایى 

مخفیگاه خود کرده است.
در شــرایطى که هیچگونه اطالعاتــى در خصوص 

مخفیگاه جدید این متهم سابقه دار و حرفه اى در زمینه 
کش روى وجود نداشــت، کارآگاهــان اداره هفدهم 
پلیس آگاهى با انجام اقدامات ویژه پلیســى موفق به 
شناسایى آخرین مخفیگاه ســالومه در خیابان پرستار 
شده و با اطمینان از حضور وى در مخفیگاهش موفق 

به دستگیرى اش در روز سیزدهم آبان ماه شدند.
با وجود دســتگیرى ســالومه و اعتراف صریح وى به 
سرقت هاى کش روى از مغازه هاى طالفروشى سطح 
شهر تهران و شناسایى تعدادى از محل هاى سرقت در 
مناطق خانى آباد، شــمیران نو، بازارچه شاپور، میدان 
خراســان اما همچنان پرونده هاى مشــابه دیگرى با 
موضوع ســرقت هاى کش روى توسط سارقین خانم 

به اداره هفدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ ارجاع شد.
با طرح شکایت هاى جدید با موضوع سرقت هاى کش 
روى این بار توسط دو سارق خانم از طالفروشى هاى 
ســطح شــهر تهران، کارآگاهان اداره هفدهم پلیس 
آگاهى بــار دیگر با بررســى تصاویــر دوربین هاى 
مداربسته طالفروشــى هاى محل سرقت هاى جدید 
موفق به شناســایى تصویر دو خانم حدوداً سى و پنج، 
چهل ساله اى شــدند که به صورت بسیار ماهرانه اى 
اقدام به ســرقت طال از مغازه هاى طالفروشى کرده 

بودند.
با بهره گیرى از تصاویر به دست آمده از دوربین هاى 
مداربسته طالفروشــى ها و بانک اطالعات مجرمان 
سابقه دار پلیس آگاهى، کارآگاهان موفق به شناسایى 
تصویر خواهر کوچک تر سالومه به نام «سحر» ( متولد 
1364 ) به عنوان یکى از مجرمان سابقه دار در زمینه 
کش روى همانند خواهرش ســالومه شدند، بررسى 
سوابق سحر نشان داد که او از ســال 1377 تاکنون 
بارها به اتهام سرقت به شیوه کش روى از طالفروشى 

دستگیر و روانه زندان شده است.
با شناسایى ســحر به عنوان دیگر ســارق مغازه هاى 

طالفروشى سطح شــهر تهران و به منظور شناسایى 
تصویر همدست ســحر که در سرقت ها او را همراهى 
کرده بود، تحقیقات از سالومه در این خصوص در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت. ســالومه که مدعى اطالع 
نداشــتن از جرائم ارتکابى خواهرش شده بود، پس از 
مشاهده تصاویر و مســتندات ارائه شده در خصوص 
ارتکاب ده ها فقــره کش روى توســط خواهرش و 
همراهى یک خانم با وى، خواهرشوهر خودش به نام 
«نگار» (متولد 1357) را به عنوان همدست خواهرش 

معرفى کرد.
کارآگاهان با بهره گیرى از اطالعات به دست آمده در 
خصوص مخفیگاه سحر و نگار در منطقه پیروزى، به 
این منطقه مراجعه و ضمن شناسایى مخفیگاه سحر و 
نگار، در تحقیقات پلیسى اطالع پیدا کردند که آنها پس 
از اطالع از خبر دستگیرى ســالومه بالفاصله اقدام به 
جابه جایى مخفیگاه خود کردند. اقدامات پلیسى جهت 
شناسایى آخرین مخفیگاه این دو سارق زن همچنان 
در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا سرانجام آخرین 
مخفیگاه آنها در منطقه عبدل آباد شناســایى، سحر و 

نگار در روز دهم بهمن ماه امســال دستگیر و به اداره 
هفدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند.

با دستگیرى سالومه، ســحر و نگار، شناسایى شکات، 
مالباختگان و محل ارتکاب ســرقت ها در دستور کار 

کارآگاهان قرار گرفت.
با بررسى پرونده هاى مشابه با موضوع «سرقت به شیوه 
کش روى» و همچنین اعتراف صریح متهمان به ده ها 
فقره کش روى از مغازه هاى طالفروشــى در مناطق 
مختلف شهر تهران، ده ها محل سرقت در خیابان نبرد، 
میدان رهبر، شکوفه، خانى آباد، شمیران نو، امامزاده 
حسن، بازارچه شاپور، افسریه، میدان خراسان، مینى 
سیتى، اسالمشهر، فالح، شهررى، دولت آباد، پاکدشت، 
ورامین، سرســبیل، امام حسین(ع)، رودکى شناسایى 
شــد. در این میان تعدادى از محل هاى سرقت متعلق 
به تعدادى از صاحبان طالفروشــى ها بود که متهمان 
به سرقت طالجات از طالفروشــى آنها اعتراف کرده 

اما آنها تاکنون اقدامى به طرح شکایت نکرده بودند.
ســرهنگ کارآگاه داوود فـــرد معــاون مبــارزه با 
سرقت هاى خاص پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم 

این خبر گفت: در ادامه تحقیقات جهت شناسایى سایر 
جرائم ارتکابى، هر سه متهم به سرقت هاى مشابه در 
سایر شهرهاى کشــور همچون رامسر، اراك، قم و به 

ویژه شهرهاى حاشیه تهران نیز اعتراف کرده اند.
معاون مبارزه با ســرقت هاى خــاص پلیس آگاهى 
تهران بزرگ گفت: با عنایت به شناسایى ده ها محل 
ســرقت در تهران، اعتراف صریــح متهمین به ده ها 
فقره سرقت در تمامى مناطق شهر تهران و همچنین 
سایر شــهرهاى کشــور و به منظور شناسایى دیگر 
شــکات و مالباختگان احتمالى، دســتور انتشار بدون 
پوشــش تصاویر هر سه متهم از ســوى مقام قضائ ى 
شعبه اول دادیارى دادســراى ناحیه 34 تهران صادر 
شده است. لذا از تمامى شــکات و مالباختگان به ویژه 
صاحبان طالفروشــى هایى که به این شیوه و شگرد 
مورد ســرقت گرفته و موفق به شناسایى تصاویر این 
سه متهم حرفه اى شدند دعوت مى شود تا جهت طرح 
و پیگیرى شکایات خود به نشانى اداره هفدهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمى مراجعه 

کنند.

رئیس پلیس آگاهى گرگان از دســتگیرى سارقى که با 
پوشــش رفتگر به 21 مغازه در گرگان دستبرد زده بود، 

خبر داد.
به گزارش ایلنا، ســرهنگ مجتبى مروتى در خصوص 
دســتگیرى رفتگر تقلبى گفت: در پى سرقت هاى مکرر 
از مغازه هاى شهر گرگان و شکایت شــهروندان و ابراز 
نگرانى کسبه از وقوع سرقت ها، تالش جهت شناسایى 
و دستگیرى سارقان در دستور کار تیمى ویژه از مأموران 

اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: تحقیقات اولیه مأموران و بررســى مکان ها و 
زمان وقوع سرقت ها، با توجه به تشابه شیوه هاى سرقت، 
این احتمال را که تمامى سرقت ها توسط یک سارق و یا 

اعضاى یک باند صورت گرفته باشد را تشدید مى کرد.
سرهنگ مروتى گفت: در ادامه تحقیقات، مأموران موفق 
شدند با ایجاد بیشتر گشــت هاى نامحسوس و کنترل 
سارقان ســابقه دار، متهم را که از مجرمان سابقه دار و 
داراى پرونده هاى متعدد ســرقت بود شناسایى و پس از 
چند روز کنترل نامحسوس طى یک عملیات غافلگیرانه 

دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان با اشاره به کشف تعدادى از 

اموال سرقتى در بازرســى از منزل این سارق سابقه دار 
تصریح کرد: متهم تحت پوشش مأمور رفتگر شهردارى 
در نیمه هاى شــب اقدام به ســرقت مى کــرد که طى 
تحقیقات تخصصى انجام شده وى تا کنون به 21 فقره 
ســرقت اعتراف کرد و یکى از مالخرها نیز شناسایى و 

دستگیر شد.
ســرهنگ مروتى در پایــان با اشــاره به شناســایى و 
دستگیرى یکى از مالخرها گفت: تحقیقات پیرامون دیگر 
سرقت هاى احتمالى توسط این سارق همچنان ادامه دارد.

2 خواهر و یک خواهر شوهرکه از طالفروشى هاى 
کشور سرقت مى کردند به دام افتادند

سرقت هاى خواهرانه!

پرستار،حقوق بیمارش را 
مى گرفت!

فرمانده نیروى انتظامى تهران بزرگ جزئیات دستگیرى 
سارقان خودروى حمل پول بانک پاسارگاد را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، سردار حســین ساجدى نیا در تشریح 
جزئیات دستگیرى ســارقان خودروى حمل پول بانک 
پاسارگاد که سه شنبه شــب هفته گذشته در چند نقطه 
کشور به صورت همزمان دســتگیر شدند اظهار داشت: 
صبح پنج شنبه دو هفته پیش سرقتى در بزرگراه حقانى 
اتفاق افتاد که چهار ســارق با ایجاد راهبندان در مسیر 

خودروى حمل پول، این خودرو را به سرقت بردند.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ افزود: با توجه به حساسیت 
موضوع بررسى این سرقت به سرعت در دستور کار پلیس 
آگاهى قرار گرفت و با توجه به اینکه سارقان سعى کرده 
بودند به صورت کامًال زیرکانه عمل کنند و هیچ دوربین 
شهرى تصویرى از سرقتشان را ثبت نکنند، همکاران ما 
موفق شدند شــامگاه همان روز دو نفر اصلى این باند را 

شناسایى کنند.
وى با اشــاره به تالش شــبانه روزى مأمــوران پلیس 
براى کشف این پرونده و دســتگیرى سارقان گفت: در 
بررســى هاى تکمیلى براى ما مسجل شد که شش نفر 
در این سرقت دست داشتند که دو نفر عامل اصلى آن از 
کارمندان حراست بانک پاسارگاد بودند و چهار نفر دیگر 
عملیات سرقت را انجام داده بودند. حتى در بررسى هاى 

ما مشخص شــد که این چهار ســارق طى قرار از قبل 
گذاشته خود به سرعت بعد از وقوع سرقت به چهار استان 
مرکز کشور، شمال، شمال شرق و غرب کشور گریختند 

تا شناسایى و دستگیرى آنها مقدور نباشد.
سردار ســاجدى نیا اضافه کرد: همچنین در تحقیقات 
پلیسى به عمل آمده مطلع شدیم که این سارقان با توجه 
به اینکه از تردد خودروهاى حمل پول بانک پاســارگاد 
در روز پنج شنبه که مجهز به نگهبان مسلح نبودند خبر 

داشتند، قرار بود پنج شنبه این هفته(هفته  گذشته) سرقت 
دیگرى را در شهر تهران انجام دهند که با توجه به این 
امر و تکمیل شناسایى تمامى سارقان، این افراد سه شنبه 
شب  در عملیاتى منســجم و هماهنگ در غرب تهران، 

گیالن و شمال شرق کشور دستگیر شدند.
وى خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهى تهران بزرگ 
موفق شدند 550 میلیون تومان پول هاى به سرقت رفته 
را که هنوز خرج نشده بود کشــف و ضبط کنند و مابقى 

پول هایى که خرج شده بود نیز در حساب هاى بانکى و 
اموال خریده شده شناسایى شد.

سردار ساجدى نیا گفت: سه شنبه شب گذشته در درگیرى 
مأموران براى دســتگیرى یکى از این اعضاى این باند 
یک خانم که همسر وى بود شناسایى شد که البته بعید 
به نظر مى رسد همکارى در این سرقت داشته باشد ولى 
مرجع قضائى مسئولیت تصمیم گیرى در این خصوص 
را عهده دار اســت. همچنین در این عملیات دستگیرى 
اعضاى این باند، دو نفر از این سارقان مجروح شدند و در 

حال حاضر تحت درمان قرار دارند.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: تمام خودروهاى حمل 
پول حتمًا باید مجهز به نیروى مسلح باشند و این افراد 
با اطالع از عدم وجود نیروى مسلح در این خودرو حتى 
پیش از انجام سرقتشان دوربین هاى داخل خودرو را نیز 

قطع کرده بودند.
چهار عامل اصلى این سرقت سابقه زورگیرى و سرقت 

داشتند.
به گزارش میزان  با شناسایى مخفیگاه سارقان در شهر 
الهیجان باهمکارى پلیس گیالن دو سارق مرد و یک 
زن که اقدام به ســرقت خودروى حمل پول کرده بودند 
در عملیات تعقیب و گزیر و با شلیک پلیس به خودروى 

پرشیاى آنها دستگیر شدند.

دستگیرى رفتگر تقلبى باکارمندان حراست بانک پاسارگاد، عامل اصلى سرقت بودند
 21 فقره سرقت مغازه
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

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

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139560302009004285 مــورخ 1395/09/30 آقاى بهرام برومنــد فرزند مرتضى  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 247/20مترمربع مجزى شده ازپالك 484فرعى از19-اصلى بخش8   

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهرام برومند
2-رأى شماره 139560302009004243 مورخ 1395/09/29  آقاى مجید کریمیان نوکابادى فرزند اکبر  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/28 متر مربع مجزى شــده از پالك382- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمیان
3-رأى شماره 139560302009004244  مورخ 1395/09/29 آقاى روح اله کریمیان نوکابادى فرزند 
اکبر ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 260/84مترمربع مجزى شده از پالك  382 -اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمیان
  4-رأى شــماره 139560302009004245  مورخ1395/09/29 آقاى اکبر کریمیان نوکابادى   فرزند 
سیف  اله  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 543/89 مترمربع مجزى شده از پالك 382-اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اکبر کریمیان نوکابادى
5-رأى شــماره 139560302009004253  مورخ1395/09/29 خانم الهام اکبرى بیشــه   فرزند ناصر   
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/70مترمربع مجزى شده از پالك 382/1-اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى شیرعلى نجفى حسن آبادى 
6-رأى شماره 139560302009004254 مورخ 1395/09/29  آقاى على اصغر نجفى حسن آبادى   فرزند 
رمضان ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 317/10 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شیرعلى نجفى حسن آبادى 
7- رأى شــماره 139560302009004292 مورخ 1395/09/30  آقاى سیدمحمود هاشمى   فرزند سید 
ابراهیم  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 201/15مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
8- رأى شماره 139560302009003472 مورخ 1395/07/29  آقاى موسى احمدپور مبارکه فرزند خسرو    
ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 255/25 مترمربع مجزى شــده از پالك ده- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسماعیل احمدپور مبارکه 
  9-رأى شــماره 139560302009004294 مورخ1395/09/30 آقاى مجتبى بهرامى دیزیچه   فرزند 
غفار  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 489/24 مترمربع مجزى شده از پالك126-اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک  رسمى اسداله جبارى
10- رأى شــماره 139560302009004289  مورخ1395/09/30آقاى خدایــار جبارى دیزیچه  فرزند 
رضاقلى  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/20 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  قنبرعلى ملکى
11-رأى شماره 139560302009004270  مورخ1395/09/29آقاى عبدالمحمود ریاحى درچه فرزند 
عبدالکریم  ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 161/32مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى امیرقلى محمدى   
12-رأى شماره 139560302009002858 مورخ 1395/06/27 آقاى حمیدرضا سعیدى مبارکه   فرزند 
پرویز  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 181/45 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى
13-رأى شماره 139560302009004234 مورخ 1395/09/29 آقاى صفرعلى صابرى مبارکه   فرزند 
ابراهیم  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/00 مترمربع مجزى شده از پالك 464فرعى از دو- اصلى 
بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى- على اکبر-حیدر-حاجى محمد-محمد ایرانپور

14-رأى شــماره 139560302009004293 مورخ 1395/09/30 خانم زهرا ترابى شاه کوچکى   فرزند 
خداداد  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197/80مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى باقیمانده 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله خادمى 
15-رأى شــماره 139560302009004283  مورخ 1395/09/30 آقاى مجتبى دهقانى وینیچه  فرزند 
قاسم  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 161/30مترمربع مجزى شده از پالك  379- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدارحم دهقانى وینیچه 
16- رأى شماره 139560302009003449  مورخ 1395/07/28 آقاى ابراهیم کریمیان نوکابادى  فرزند 
مصطفى سه دانگ مشــاع از   ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 237/90مترمربع مجزى شده از پالك  

382- اصلى بخش9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى زمانى نوکابادى 
 17- رأى شماره 139560302009004273  مورخ1395/09/29 خانم مرضیه کریمیان نوکابادى   فرزند 
غالمرضا سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 237/90 مترمربع مجزى شده از پالك 

382-اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى زمانى نوکابادى 
18-رأى شــماره 139560302009004280 مورخ 1395/09/30 آقاى  عباسعلى زمانى قهنویه    فرزند 
خداداد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99/15مترمربع مجزى شده از پالك 918فرعى از19– اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى خدارحمى قهنویه 
19-رأى شــماره 139560302009004275  مورخ 1395/09/29 آقاى بهنام رحمانى کرکوندى فرزند 
رحمت اله   ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 205/42مترمربع مجزى شده از پالك 30و31فرعى از23– 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس رحمانى کرکوندى  
20-رأى شماره 139560302009004279  مورخ 1395/09/30 آقاى محمدعلى مالکى  فرزنداسفندیار 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 218/58 متر مربع  مجزى شده از پالك هفت– اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسماعیل کاشف  
21-رأى شــماره 139560302009004277  مورخ 1395/09/30 آقاى ناصر رجبى وینچه فرزند رضا 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 323/50 متر مربع  مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد رجبى وینیچه
  22-رأى شــماره 139560302009004288  مورخ 1395/09/30 آقاى حسن سلیمانى دیزیچه فرزند 
محمدعلى  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 221/90 متر مربع  مجزى شده از پالك 377/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدعلى سلیمانى
23-رأى شماره 139560302009009004246  مورخ 1395/09/29 آقاى ولى اله اکبرى بیشه    فرزند 
رضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/10 متر مربع  مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى
24-رأى شماره 139560302009004266  مورخ 1395/09/29 آقاى رضا عطائى نوکابادى فرزند فتح 
اله  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 295/00 متر مربع  مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد نادرى
25-رأى شــماره 139560302009004235  مورخ 1395/09/29 آقاى اسماعیل بیگدلى فرزند محمد  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187/82 متر مربع  مجزى شده از  پالك 33فرعى از13- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى نصراله و فاطمه باقرى
26-رأى شماره 139560302009004291  مورخ1395/09/30آقاى احمدرضا امینى  فرزند اسماعیل  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 224/00 مترمربع مجزى شــده از پالك یک  - اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى ایرانپور مبارکه
27-رأى شماره 139560302009004247  مورخ1395/09/29خانم شهربانو علیرضائى فرزند رسول   
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 347/49  مترمربع مجزى شده از 126 -اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رســمى عبدالرزاق بهرامى 
28-رأى شــماره 139560302009003835  مورخ1395/08/24آقاى محمود امینى شیخ آبادى فرزند 
عبداله  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 138/30 مترمربع مجزى شده از پالك 550-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رســمى امامقلى نجفى درچه 
29-رأى شماره 139560302009002838 مورخ 1395/06/27 آقاى رضا رحیمى لنجى   فرزند عباسعلى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220/90مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رســمى رضا رحیمى لنجى 
30-رأى شماره 139560302009004296 مورخ 1395/09/30 آقاى حسنعلى علیرضایى دیزیچه  فرزند 
عباس   ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 87/55 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس علیرضائى   
31-رأى شــماره 139560302009004249 مورخ 1395/09/29 آقاى مهران احمدپور مبارکه  فرزند 
مصطفى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 242/64 مترمربع مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه  
32-رأى شماره 139560302009004281 مورخ 1395/09/30 آقاى حسن حیدرى هراتمه فرزندسیف 
اله ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 143/69 مترمربع مجزى شده از پالك 343فرعى از19- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نهچیرى  
33-رأى شماره 139560302009004295 مورخ 1395/09/30خانم شاه بیگم ایزدى   فرزند شعبانعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 209/80 مترمربع مجزى شده از پالك 134و135فرعى از یک- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین جابرى  
34-رأى شــماره139560302009004236مورخ1395/09/29آقاى على درویشــى فرزند فیض اله  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت103/48مترمربع مجزى شده از  پالك 582فرعى ازچهار- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اکبر کیانى شیخ آبادى
35-رأى شــماره 139560302009004282 مورخ 1395/09/30 آقاى ابراهیم نهچیرى   فرزند حبیب 
اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 163/70 مترمربع مجزى شده از پالك 343فرعى از 19- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدارحم خدارحمى قهنویه
36-رأى شماره 139560302009002855 مورخ 1395/06/27 آقاى محمد فتحى حسن آبادى  فرزند 
مختار   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 202/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1 - اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى
37-رأى شماره 139560302009004229 مورخ 1395/09/29 آقاى غالمرضا احمدپور مبارکه فرزند 
عبدالرحمان  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 246/31 مترمربع مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى فخارى 
38-رأى شماره 139560302009004256 مورخ 1395/09/29 آقاى حسن غضنفرپورخولنجانى فرزند 
عبدالرسول   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 235/80 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عبدالرزاق باقرى خولنجانى   
39-رأى شماره 139560302009004228 مورخ 1395/09/29 آقاى مســعود احمدپور مبارکه فرزند 
اسداله ششدانگ   یک باب خانه  به مســاحت 220/00 مترمربع مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه
40-رأى شماره139560302009004230مورخ1395/09/29آقاى پرویز احمدپور مبارکه فرزند اسداله  
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت228/00مترمربع مجزى شــده از  پالك ده- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه
41-رأى شــماره 139560302009004698 مورخ 1395/10/27 خانم فاطمــه رحیمى   فرزند خلیل   
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 137/20 مترمربع مجزى شــده از پالك 192فرعى از 478- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم رحیمى  
42-رأى شــماره 139560302009004699مــورخ 1395/10/27 مســجدالمهدى به شناســه ملى 

14001073761   ششــدانگ یک باب مســجد  به مســاحت 1928/70 مترمربع مجزى شده از پالك 
61و133و134و136و137و140فرعى از سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

خداداد صادقى و بختیار باقریان و محمد حسن روغنى صفرعلى صادقى
43-رأى شــماره 139560302009004680 مورخ 1395/10/27 خانم فرحناز رنجبر اسماعیل ترخان  
فرزند اسفندیار ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 250/06 مترمربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
44-رأى شماره 139560302009004674 مورخ 1395/10/27 آقاى على قاسمى وینچه فرزند احمدرضا  
ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 232/64 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رستم حیدرى وینچه
45-رأى شــماره 139560302009004691 مورخ 1395/10/27 عزت رحیمى لنجى فرزند  حســین 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 260/77 مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رضا صالحى لنجى
46-راى   شــماره 139560302009004662 مورخ 1395/10/27 آقاى محمد صالحیان لنجى  فرزند  
نجف قلى   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 191/15 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله صالحیان لنجى 
47-راى شماره 139560302009004682 مورخ 1395/10/27 آقاى خداخواست عمادى  فرزند رمضان  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت ../187 مترمربع مجزى شــده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
48-راى شماره 139560302009001043 مورخ 1395/02/30 آقاى محمدرضا خرمى خرم آبادى  فرزند  
سیف اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 267/45 مترمربع مجزى شده از پالك هفت- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف 
49- راى شماره 139560302009004679 مورخ 1395/10/27 آقاى محسن عطائى نوکابادى  فرزند  
بهرام  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 255/78 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه 
50-راى شماره 139560302009004267 مورخ 1395/09/29 طلعت سلیمانى نوکابادى فرزند اسداله   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 381/47 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
51-راى   شماره 139560302009004661 مورخ 1395/10/27 آقاى رضا باقرى   فرزند  بهروز سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 100/00 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى فتح اله باقرى  
52- راى   شماره 139560302009004663 مورخ 1395/10/27 آقاى مجتبى باقرى   فرزند  بهروز سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 100/00 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى فتح اله باقرى 
53-راى شــماره 139560302009004685 مورخ 1395/10/27 آقاى حسین رضائى دارافشانى فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 199/24 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه 
54-راى شماره 139560302009004696 مورخ 1395/10/27 آقاى محمدحسین غالمى دیزیچه  فرزند 
غفار  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 188/10 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى 
55-راى شماره 139560302009004715 مورخ 1395/10/28 آقاى امین نجفى   فرزند اکبر ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 217/55 مترمربع مجزى شده از پالك 550- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى امامقلى نجفى 
56-راى شماره 139560302009005125 مورخ 1395/11/17 آقاى مرتضى شریعتى طالخونچه فرزند 
محمدحسین چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 429/00 مترمربع مجزى شده از 

پالك 368فرعى از 38- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن یاورى
57-راى شــماره 139560302009005126 مورخ 1395/11/17 خانم نصرت شــریعتى طالخونچه 
فرزندمهدى دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 429/00 مترمربع مجزى شده از پالك 

368فرعى از38- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن یاورى
58-راى شــماره 139560302009004714مورخ 1395/10/28 آقاى نعمت اله شریفیان شاه کوچکى 
فرزند محمد ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 240/60 مترمربع مجزى شــده از پالك 15- اصلى 

باقیمانده بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خیراله قربانى شاه کوچکى
59-راى شماره 139560302009004705 مورخ 1395/10/27 آقاى على اصغر احمدپور مبارکه فرزند 
کرمعلى ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 286/16 مترمربع مجزى شده از پالك 823فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمحسین کاویان
60-راى شماره 139560302009004657 مورخ 1395/10/27 خانم نرگس کالئى فیض آبادى فرزند 
سید علیرضا ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 166/70 مترمربع مجزى شده از پالك نه- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدخان نهچیرى 
61-راى شماره 139560302009004701 مورخ 1395/10/27 آقاى خلیل قدیرى نوکابادى فرزند جالل  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 265/30 مترمربع مجزى شــده از پالك 382- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اصغر نادرى نوکابادى 
 62-راى شــماره 139560302009004664 مورخ 1395/10/27 آقاى محمــد پیروتى فرزند عبداله 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 120/50 مترمربع مجزى شــده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى 
63-راى شماره 139560302009004673 مورخ 1395/10/27 آقاى محمد کاظمى وینچه  فرزند شکراله  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/77 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطفعلى قاسمى وینچه
64-راى شــماره 139560302009004665 مورخ 1395/10/27 خانم صغرى خلیلى طالخونچه فرزند 
باقردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 402/00 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطف اله نیازى
65-راى شماره 139560302009004666 مورخ 1395/10/27 آقاى اسداله سپهرى  فرزند حسین چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 402/00 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطف اله نیازى
 66-راى شــماره 139560302009004681 مورخ 1395/10/27 آقاى ســعید ایرانپور مبارکه فرزند 
مصطفى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 234/08 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور
67-راى شــماره 139560302009004671 مورخ 1395/10/27 آقاى جواد هادى وینچه فرزند مراد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 189/52 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدامراد حیدرى
68-راى شــماره 139560302009004668 مورخ 1395/10/27 آقاى روح الــه حیدرى وینچه فرزند 
قدمعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 187/40 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدامراد  حیدرى
69-راى شــماره 139560302009004700 مورخ 1395/10/27 آقاى حسن شــریفى فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 131/57 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبانعلى فخارى مبارکه
70-راى شماره 139560302009004672 مورخ 1395/10/27 خانم فاطمه کبرى سلیمى ریزى فرزند 
حسن  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 387/00 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عوضعلى حیدرى وینچه
71-راى شماره 139560302009004716 مورخ 1395/10/28 آقاى منصور حیدرى وینچه فرزند سیف 
اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 516/75 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عوضعلى حیدرى وینچه
72-راى شــماره 139560302009004669 مورخ 1395/10/27 آقاى رمضان نصرالهى وینچه فرزند 
نعمت اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 345/31 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدارحم دهقانى وینچه
73-راى شماره 139560302009004670 مورخ 1395/10/27 آقاى اله قلى حیدرى وینچه فرزند مختار  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 182/38 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خداداد هادى وینچه
74-راى شــماره 139560302009004271 مورخ 1395/09/29 خانم مریــم جعفرى مورکانى فرزند 
مانده على سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 97/31 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
75-راى شــماره 139560302009004272 مورخ 1395/09/29 آقاى حسین درخشان مبارکه  فرزند 
رمضان سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 97/31 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
76-راى شماره 139560302009004687 مورخ 1395/10/27 آقاى قاسمعلى کریمى احمدآبادى فرزند 
محمدحسین  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت 29177/20 مترمربع مجزى شده از پالك 

195- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سردارشجاعى
77-راى شــماره 139560302009004702 مورخ 1395/10/27 آقاى علیرضا نورى لنجان نوکابادى 
فرزند ابوالقاسم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 324/75 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله کریمیان نوکابادى
78-راى شــماره 139560302009004703 مورخ 1395/10/27 آقاى محسن نورى نوکابادى فرزند 
علیرضا  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 229/35 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله کریمیان نوکابادى
79-راى شــماره 139560302009004659 مورخ 1395/10/27 خانم اعظــم رمضانى مبارکه فرزند 
غالمعلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 201/70 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن
80-راى شماره 139560302009004660 مورخ 1395/10/27 آقاى سید رضا موسوى مبارکه  فرزند 
مرتضى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 201/70 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن
81-راى شماره 139560302009004678 مورخ 1395/10/27 آقاى الیاس کریمى نوکابادى فرزند سیف 
اله  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 143/79 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى نصراله نورى
82-راى شماره 139560302009005107 مورخ 1395/11/14 آقاى جمشید ایرانپور فرزند رمضانعلى  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/55 مترمربع مجزى شده از پالك 940فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى مرادى مبارکه
83-راى شماره 139560302009004683 مورخ 1395/10/27 آقاى شــهریار جبارى دیزیچه فرزند 
احمدرضا  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 578/50 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمدرضا جبارى
84-راى شــماره 139560302009004689 مورخ 1395/10/27 آقــاى محمدرضا خدارحمى قهنویه 
فرزند محمدعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 372/00 مترمربع مجزى شده از پالك 455فرعى از 

19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کرمعلى خدارحمى
85-راى شماره 139560302009004711 مورخ 1395/10/27 خانم زهرا نورى دیزیچه  فرزند مرتضى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 392/00 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قنبرعلى ملکى
86-راى شماره 139560302009005128 مورخ 1395/11/17 آقاى ســید سعید هاشمى فرزند سید 
حسین  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/04 مترمربع مجزى شده از پالك 582فرعى باقیمانده 

از19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدرت اله نجفى
87-راى شماره 139560302009005127 مورخ 1395/11/17 آقاى شکراله جاللى آدرگانى فرزند محمد  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 101/28 مترمربع مجزى شــده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
88-راى شماره 139560302009004241 مورخ 1395/09/29 خانم طلعت ایرانپور مبارکه فرزند اسمعیل  

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 230/60 مترمربع مجزى شده از پالك 608فرعى از دو- اصلى بخش9 
انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد و جواد و قاسمعلى ایرانپور

89-راى شماره 139560302009004278 مورخ 1395/09/30 آقاى محمدرضا دانشمند دیزیچه فرزند 
غفار  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 84/50 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غفار دانشمند
90-راى شماره 139560302009004713 مورخ 1395/10/28 آقاى ابراهیم رجبى وینچه  فرزند علیداد 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 241/50 مترمربع مجزى شده از پالك هفت- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى جواد راستى
91-راى شماره 139560302009004237 مورخ 1395/09/29 آقاى قدرت اله احمدپور مبارکه فرزند 
اسداله  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 181/00 مترمربع مجزى شده از پالك 10- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه
92-راى شماره 139560302009004269 مورخ 1395/09/29 آقاى على وکیلى مبارکه فرزند منصور  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 230/26 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور وکیلى
93-راى شــماره 139560302009004693 مورخ 1395/10/27 آقاى ذبیح اله نجاتى فرزند غالمعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 222/57 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى
94-راى شماره 139560302009004255 مورخ 1395/09/29 آقاى حسن باقریان فرزند عوضعلى دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 270/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
95-راى شــماره 139560302009004257 مورخ 1395/09/29 خانم زهرا کیانى شیخ آبادى  فرزند 
حسنعلى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 270/40 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
96-راى شــماره 139560302009004260 مورخ 1395/09/29 خانم زیبا کیانى شــیخ آبادى فرزند 
حجت اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 270/40 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
97-راى شــماره 139560302009005145 مورخ 1395/11/19 آقاى همایون طاوسى فرزند محمد  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 115/70 مترمربع مجزى شده از پالك 582فرعى از19- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اکبر ایرانپور
98-راى شماره 139560302009004704 مورخ 1395/10/27 خانم فاطمه عباسى مبارکه فرزند نعمت 
اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 198/47 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
99-راى شماره 139560302009005150 مورخ 1395/11/21 آقاى اسماعیل بابائى مبارکه فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 239/50 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدصالحى مبارکه
100-راى شماره 139560302009004667 مورخ 1395/10/27 آقاى نبى اله نورى لنجان نوکابادى 
فرزند ولى محمد  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 400/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ولى محمد نورى
101-راى شــماره 139560302009005154 مورخ 1395/11/23 آقاى على علیرضائى فرزندشیرزاد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 285/20 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى بهرامى
102-راى شــماره 139560302009005157 مورخ 1395/11/23 خانم سیده سیمین جعفرى دوکاهه  
فرزند سیدعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 443/20 مترمربع مجزى شده از پالك 173فرعى 

از13- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله خان مومن بیک
103-رأى شــماره 139560302009004290 مورخ 1395/09/30 آقاى رضا زمانــى   فرزند  على داد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 257/30 مترمربع مجزى شــده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
104-رأى شــماره 139560302009004261 مورخ 1395/09/29 خانم مطهره صمدى دارافشــانى   
فرزند حسن    ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 190/30 مترمربع مجزى شده از پالك1065فرعى از 

دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى عباسپور
105-رأى شــماره139560302009004695مورخ1395/07/27آقاى مجتبى معینى فرزند حسنعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت226/18مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
106-رأى شماره139560302009004684مورخ1395/10/27آقاى منصور ایرانپو مبارکه فرزند جواد 
ششدانگ یکباب خانه  به 195/84مترمربع مجزى شده از  پالك 1000فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالکریم ایرانپور
107-رأى شماره139560302009004690مورخ1395/10/27آقاى جعفر احمدپور مبارکه فرزند حمزه 
على ششدانگ یکباب خانه  به مساحت178/40مترمربع مجزى شده از  پالك 1077فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خداداد خاکى
108-رأى شماره139560302009004692مورخ1395/10/27آقاى بهرام احمدپور مبارکه فرزند قدمعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت252/86مترمربع مجزى شده از  پالك 1066فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ایران احمدى مبارکه
109-رأى شــماره139560302009004694مورخ1395/10/27آقاى حمید میرزائى فرزند ناصرقلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت174/10مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى بخش  8   انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
110-رأى شــماره139560302009004710مورخ1395/10/28آقاى حبیب الــه فدایى فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت261/80مترمربع مجزى شده از  پالك 1044و1045فرعى ازدو- اصلى 

بخش  9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا دانش (ایرانپور مبارکه)
111- رأى شماره139560302009004287مورخ1395/09/30آقاى مرتضى احمدى فرزند صفرعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت190/68مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى بخش  8   انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود پریشانى نهچیرى
م الف: 95/0756 تاریخ انتشار نوبت اول :   1395/11/27 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1395/12/14 نصرالهى  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/11/1054
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز 
آکهى میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند . مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از 

اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند0
1) راى شماره 139560302034023779 اول0 فاطمه مخملى کاشان  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
257 صادره از کاشان بشماره ملى 1262284120- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/94 مترمربع بشماره 

11  فرعى از پالك 3377- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139560302034018123هیأت اول0 شــیر ولى  صیادى چنگره  فرزند زر على  بشماره 
شناسنامه 7 صادره از سنقر بشماره ملى 3359637781- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 224/73 مترمربع 
بشماره 13  فرعى مجزا از شــماره11 و 12 فرعى  از پالك 4617- اصلى واقع درکوى قبرستان درب باغ 

بخش 1 کاشان.
3) راى شــماره 139560302034023809هیأت اول . مهین دخت شــیروانى  فرزند فرج اله  بشــماره 
شناسنامه 1933 صادره از کاشان بشماره ملى 1261395476- ششدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت 
22/5 مترمربع بشماره 11 فرعى مجزا از شماره 7  فرعى از پالك 6012- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.

(خریدارى از محمد اقبال خواه )
4) راى شــماره 139560302034018130هیأت اول0 مهدى  بابائى نیاسر فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
2812 صادره از کاشان بشماره ملى 1261101138- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 171/05 
مترمربع بشــماره 612  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشــان. (خریدارى از 

احسان اربابى)
 5)راى شماره 139560302034018129هیأت اول0 محبوبه سلمانیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 4 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262960045- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 171/05 مترمربع 
بشماره 612  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از احسان اربابى)

6) راى شــماره 139560302034027468هیأت اول.علیرضا اسماعیلى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
2960 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262017327-سه دانگ از ششــدانگ یکباب کارگاه بمساحت 
698/40 مترمربع بشماره 247  فرعى از پالك 4- اصلى واقع در  عیسى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از مالکیتى مشاعى عیسى آباد)
7) راى شــماره 139560302034027465هیأت اول0 داود رضائیان فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
45 صادره از تربت حیدریه بشماره ملى 0702876151-ســه دانگ از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 
698/40 مترمربع بشماره 247 فرعى از پالك  4- اصلى واقع در عیسى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از مالکیتى مشاعى عیسى آباد)
8) راى شــماره 139560302034005740 هیأت اول0 محمود اکرمى ارمکى فرزند ولى اله بشــماره 
شناسنامه 13 صادره از کاشــان به شماره ملى 1239844921- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 44/80 
مترمربع بشماره 9202 فرعى مجزا از شماره 559 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه  از ورثه بیگم سلطان آدمیان)
9) راى شماره 139560302034017375 هیأت اول0 حسن معراجى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 607 
صادره از کاشان به شــماره ملى 1262319455- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 209/80 
مترمربع بشماره 5588 فرعى مجزا از شماره 53 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حاج اکبر نصفه کار)
10) راى شــماره 139560302034017376 هیأت اول0 اکرم الســادات علوى تبار فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 46085 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260450627- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 209/80 مترمربع بشماره 5588 فرعى از شــماره 53 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت 

حکیم بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حاج اکبر نصفه کار) 
11) راى شماره 139560302034025754 هیأت اول0 سیدابوالفضل نمازى نژاد فرزند سیدحسن بشماره 
شناسنامه 1099 صادره از کاشان به شماره ملى 1261854616- دو دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
89/15 مترمربع به شماره 5594 فرعى مجزا ازشــماره هاى 342و343و344 فرعى از پالك 13- اصلى 

واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان. 
12) راى شــماره 139560302034025752 هیأت اول0 مرضیه زارعى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
188 صادره از کاشان به شماره ملى 1261998715- چهار دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/15 
مترمربع بشماره 5594 فرعى مجزا ازشماره هاى342 و343و344 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت 

حکیم بخش 2 کاشان.
13) راى شــماره 139560302034025347 هیــأت دوم0 باشــى پهلوانــزاده فرزنــد حیــدر 
بشــماره شناســنامه 251 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــى 1261525817- ششــدانگ 
 571 121 مترمربــع بشــماره 5595 فرعــى مجــزا از شــماره یکبابخانــه بمســاحت 50/
فرعــى از پــالك 13- اصلــى واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.(خریدارى از خانــم

 ملوك شیرین کار)
 14) راى شماره 139560302034018120 هیأت اول0 سیداسماعیل ایزدپرست فرزند سیدحسین بشماره 
شناسنامه 77 صادره از کاشان بشماره ملى 1262693454- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 76/85 مترمربع 
بشماره 5598 فرعى مجزا از  شماره 3312 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان

15) راى شــماره 139560302034006772 هیأت دوم0 رمضانعلى حسنى بیدگلى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 122 صادره از آران و بیدگل به شماره ملى 6199554590- ششدانگ یکبابخانه بمساحت120 
مترمربع بشماره 21775 فرعى مجزا از شــماره 7151 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 

2 کاشان.

16)راى شماره 139560302034020623 هیأت اول0 علیرضا رجائى نوش ابادى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 329 صادره از کاشان به شماره ملى 1262284848- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع 
بشماره 21934 فرعى مجزا ازشماره 14640 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.

17)راى شــماره 139560302034017684 هیأت دوم0 ســیدمهدى نبوى فرزند سیدحسین بشماره 
شناسنامه 35 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263293409- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 112/50 مترمربع بشــماره 22099 فرعى مجزا ازشماره 8053 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع 

در ناجى آباد بخش 2 کاشان
18)راى شماره 139560302034017685 هیأت دوم0 فاطمه السادات مرتضوى فرزند سیدرضا بشماره 
شناسنامه 14 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263300812- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 112/50 مترمربع بشــماره 22099 فرعى مجزا ازشماره 8053 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع 

در ناجى آباد بخش 2 کاشان
19)راى شماره 139560302034023776 هیأت اول. نرگس قسمت کننده فرزند عباس بشماره شناسنامه 
45081 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260440842- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر انبارى 
بمساحت 301/83 مترمربع بشماره 22109  فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان. 

(خریدارى از ورثه عباس قسمت کننده)
20)راى شــماره 139560302034020635 هیأت اول. مصطفى بنى عامریان فرزند عیســى بشماره 
شناسنامه 449 صادره از کرمانشاه  به شماره ملى 3253569547- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 290/35 

مترمربع بشماره 22110 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
21)راى شــماره 139560302034023775 هیأت اول0 محمد کوچکى نصرابادى فرزند ســلطانعلى 
بشماره شناسنامه 3331 صادره از کاشان بشماره ملى 1262021022- ششدانگ چهار دیوارى محصور 
مشتمل بر ساختمان بمساحت 271/15 متر مربع بشماره 22111 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى 

اباد بخش 2 کاشان.
22)راى شــماره 13956030203402640 هیأت اول0 محمد على خدادوســت فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملى 1250087155- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

112/35 مترمربع بشماره 22112 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
23)راى شــماره 139560302034020641 هیأت اول0 فهیمه رحیم زاده قزاآنى فرزند رضا بشــماره 
شناسنامه0 صادره از کاشان  بشماره ملى 1250143993- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

112/35 مترمربع بشماره 22112  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
24)راى شماره 139560302034026023 هیأت دوم. منور بیضائى ارانى فرزند حسن بشماره شناسنامه 
222 صادره از کاشان بشماره ملى 1261548991- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 

22113 فرعى مجزا ازشماره 5296 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
25)راى شماره 139560302034026175 هیأت اول0 سید محمدحامد صالحى فرزند سید محمد بشماره 
شناسنامه 1784 صادره از قم بشــماره ملى 0384883141- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت1536 
مترمربع بشــماره 22115 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى مع 

الواسطه از حسین گمین چى) 
26)راى شــماره 13956030203429079 هیأت اول0 ملیحه قامتى قمصرى فرزند حســن بشــماره 
شناسنامه 1023 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261862961- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت105 
مترمربع بشماره 22180 فرعى مجزى از شماره 6533 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 

2 کاشان(خریدارى از بهروز حدادى)
27)راى شماره 139560302034025722 هیأت اول. امیر حسین صمدزاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 
240 صادره از کاشان بشماره ملى 1262192471- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اطاق 
بمساحت 320/85 مترمربع بشماره 6431 فرعى مجزا ازشــماره 361 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در 

درب فین بخش 2 کاشان.
28)راى شماره 139560302034023408 هیأت دوم0 غالمرضا آزاده فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه 
2586 صادره از کاشان بشماره ملى 1261098692- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع بشماره 
6432 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب  فین بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از سیف الدین رضوى )
29)راى شماره 139560302034023255 هیأت دوم. علیرضا رضوانى زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1005 صادره از کاشان بشماره ملى 1263322591- ششدانگ یک قطعه زمین محصورمشتمل بر انبارى 
بمساحت 164/93 مترمربع بشــماره 6434  فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در 

درب  فین بخش 2 کاشان.
30)راى شماره 139560302034008116 هیأت اول. حسن گالبى فرزند حسین بشماره شناسنامه 214 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262356881- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93/84 مترمربع بشماره 1385 

فرعى مجزا ازشماره 322 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
31)راى شماره 139560302034008115 هیأت دوم0 على گالبى فرزند حسین بشماره شناسنامه 359 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260966984- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 158/32 مترمربع بشماره 

1386فرعى مجزا ازشماره 322 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
32)راى شماره 139560302034008118 هیأت اول. محمد گالبى فرزند حسین بشماره شناسنامه 18 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1262996198- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/81 مترمربع بشماره 1387  

فرعى مجزا ازشماره 322 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
33)راى شــماره 139560302034022226 هیأت دوم. عباس ســلمانیان فرزند غالمحسین بشماره 
شناســنامه 79 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262703492- ششــدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 
153/80 مترمربع بشــماره 6688 فرعى تشکیل سده ازشــماره 973 و 974 و قسمتى مفروز از پالکهاى 
347 و 346 فرعى (مشــاعات تابعه) از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان.( خریدارى 

از خانم فاطمه سلمانیان و ...)
34)راى شماره 139560302034023804 هیأت دوم0 موذن اخبارى نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 
4621 صادره از کاشان بشماره ملى 1261021572- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 مترمربع 
بشماره 9977 فرعى مجزا ازشماره 1451 فرعى ازپالك 33- اصلى واقع در فین کوچک  بخش 2 کاشان

35)راى شماره 139560302034023474 هیأت اول. عباس صباحى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
199 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1260704076- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 135/65 مترمربع 
بشماره 6690 فرعى مجزا ازشــماره 692/5285 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ورثه بانو کفایت ریاضى )
36) راى شماره 139560302034031837هیأت اول0 احمد عباسى حسن ابادى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 946 صادره از کاشان بشماره ملى 1260951898- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 206/85 
مترمربع بشــماره 1439 فرعى مجزا از شــماره 513 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن اباد بخش 

2 کاشان
37)راى شماره 139560302034009041 هیأت دوم.عباس قاضى زاده فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 
2089 صادره ازکاشان بشماره ملى 126190006- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 247 مترمربع 
بشماره 6754  فرعى مجزا ازشماره 261 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از سید عبداله امام)
38)راى شماره 139560302034009042 هیأت دوم.زهرا مشهدى درئى فرزند عزیز اله  بشماره شناسنامه 
249 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260962903- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 247 مترمربع 
بشماره 6754  فرعى مجزا ازشماره 261 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از سید عبداله امام)
39)راى شــماره 139560302034013985 هیــأت اول. محمد گندمکار لتحرى فرزند على بشــماره 
شناسنامه 88 صادره از کاشــان  بشماره ملى 1262710456- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 214/20 
مترمربع بشماره 6776  فرعى مجزا ازشماره 301 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى از حبیب اله اربابى)
40)راى شــماره 139560302034016293 هیأت اول. حسین  شــعبانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
2023 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261046714- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 183/79 
مترمربع بشماره 6788 فرعى مجزا ازشماره 1290 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

41)راى شــماره 139560302034016292 هیأت اول. اعظم اســتادى لتحرى فرزند شعبان  بشماره 
شناسنامه 4 صادره از کاشان  بشماره ملى 1263019374- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
183/79 مترمربع بشماره 6788 فرعى مجزا ازشماره 1290 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 

2 کاشان.
42)راى شــماره 139560302034010731 هیأت دوم0 رضا دهباشى پورکاشــى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 34874 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1260338843- چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 53/72 مترمربع بشماره 14121 فرعى ازشماره 379 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه ازورثه رضا رضوانى )
43)راى شــماره 139560302034010730 هیأت دوم0 هالل خانم جعفرزاده زارع فرزند محمدحسین 
بشماره شناسنامه 1467 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261356853- دو دانگ از  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 53/72 مترمربع بشماره 14121 فرعى مجزا ازشماره 379 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع درصفى 
آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى ازورثه رضا رضوانى ) 44)راى شماره 139560302034015459 هیأت دوم. 
رضا فخرى پور فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262470791- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 125/50 مترمربع بشــماره 14174 فرعى مجزا ازشماره 1243 فرعى ازپالك 

49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از حسین فخره )
45)راى شماره139560302034016294 هیأت اول0 على صباغى فرزند احمد بشماره شناسنامه 902 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1263331577-  سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 92/30 
مترمربع بشماره 14195 فرعى مجزا ازشماره 10928 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 

2 کاشان.( خریدارى از مهدى ابوالحسنى)
46)راى شــماره 139560302034016295 هیــأت اول0 مرضیــه نجفــى فرزنــد میــرزا 
اقــا بشــماره شناســنامه 1058 صــادره از کاشــان بشــماره ملــى 1263488676-  ســه دانــگ 
از ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 92/30 مترمربع بشــماره 14195  فرعى مجزا ازشــماره 
10928 فرعــى ازپــالك 49- اصلــى واقع در صفــى آباد بخــش 2 کاشــان.( خریــدارى از مهدى

 ابوالحسنى)  
47)راى شــماره 139560302034028904 هیــأت اول0 مجتبــى مومــن پور فرزنــد محمد على 
بشــماره شناســنامه 2018 صــادره از کاشــان بشــماره ملــى 1261872916-  ششــدانگ 
یکباب خانــه مشــتمل بــر مغــازه بمســاحت 134/20 مترمربــع بشــماره 14275  فرعــى مجزا 
ازشــماره 1331 فرعى ازپــالك 49- اصلى واقــع در صفى آباد بخش 2 کاشــان.( خریــدارى ازورثه 

حسن فاطمى)
48)راى شماره 139560302034009852 هیأت دوم. محمد شعبانى فرزند على بشماره شناسنامه 6544 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260571882- ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 104/44 مترمربع 

بشماره 2935 فرعى مجزا ازشماره 1059 فرعى ازپالك 53- اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان.
49)راى شــماره 139560302034015324 هیأت اول0 ابوالفضل جانى راوندى فرزند مرتضى بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملى 1250405841- چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
241/5 مترمربع بشماره 5245  فرعى مجزا ازشماره 1432 فرعى ازپالك ا- اصلى واقع در راوند بخش 4 

کاشان.(خریدارى از حسن جانى )
50)راى شــماره 139560302034015325 هیأت اول0 مریم امینى نشلجى فرزند غالم محمد بشماره 
شناسنامه - صادره از کاشــان بشماره ملى 1260178800- دو دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
241/5 مترمربع بشماره 5245  فرعى مجزا ازشماره 1432 فرعى ازپالك ا- اصلى واقع در راوند بخش 4 

کاشان. .(خریدارى از حسن جانى)
51)راى شماره 139560302034023807 هیأت اول0 قاســم مبینى فرزند عباس بشماره شناسنامه 6 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263148328- ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 584/88 مترمربع 
بشماره 5269 فرعى مجزا ازشماره 1825 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش 4 کاشان.(خریدارى 

از سید میرزا سیدى)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد 

شد0
م الف: 2062 تاریخ انتشار نوبت اول :  28 /1395/11  تاریخ انتشارنوبت دوم :  14 /1395/12   

محمد سلمانى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/11/1053



1414آگهىآگهى 2892شنبه  14  اسفند ماه 

ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 9204002004000418/2 شــماره بایگانى پرونده: 9200123 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802133000030 تاریخ صدور: 1395/11/23 بدین وســیله به شــرکت صداقت زرین سپاهان 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 31719 و شناسه ملى 10260522719 مقیم: اصفهان دهق منطقه صنعتى 
خیابان نهم نبش فرعى اول که برابر گواهى مامور مربوطه، آدرس تعیین شــده ناقص و شــناخته نگردیده 
ابالغ مى گردد که مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان به استناد سند رهنى شماره 137689 مورخ 
89/11/27 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 اصفهان جهت وصول مبلغ دو میلیارد و ششصد و 
شصت و پنج میلیون و دویست و دو هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال تا تاریخ 92/5/31 و از تاریخ 95/6/1 
به بعد روزانه مبلغ یک میلیون و ششــصد و هفده هزار و چهارصد و هشتاد و شش ریال بابت جریمه دیرکرد 
در پرداخت تا روز تسویه حساب باضافه حق الوکاله طبق تعرفه درخواست صدور اجرائیه علیه آن شرکت را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9201125/2 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و به کالسه 9200123 در 
واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع آن شرکت درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد باید ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که 
تاریخ ابالغ محسوب مى گردد باید ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید 
در غیر این صورت ضمن تعلق حقوقى دولتى عملیات اجرائى علیه آن شــرکت جریان خواهد یافت و غیر از 

آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 3472 واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/12/348
احضار

شماره نامه: 9510113641701304 شماره پرونده: 9509983641701142 شماره بایگانی شعبه: 951292 
آگهى احضار متهم آقاى روح اله زمانى فرزند شهباز بدینوسیله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى رضا نقدى 
شکایتى علیه شما مبنى بر تهمت و تهدید و افترا و فحاشى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه اول دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 951509 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواست 
شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور 
مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1158 شعبه اول دادیارى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/356
حصر وراثت

محمد صادقى امیرآبادى داراي شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 636/95  ش/2  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر صادقى امیرآبادى بشناسنامه 73 
در تاریخ 1386/4/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- جمشید صادقى امیرآبادى به شماره شناسنامه 13 و 2- ابراهیم صادقى امیرآبادى به شماره شناسنامه 4 
و 3- اسماعیل صادقى امیرآبادى به شماره شناسنامه 9 و 4- حسین صادقى امیرآبادى به شماره شناسنامه 
7 و 5- محمد صادقى امیرآبادى به شماره شناسنامه 19 و یک دختر به نام زهرا صادقى امیرآبادى به شماره 
شناسنامه 7 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 460 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/12/357
ابالغ رأى

شماره: 95/332 شماره دادنامه: 2027-95/12/03 خواهان: احمد آذرى به آدرس نجف آباد-پلیس راه- خ 
تفتان38- سنگبرى میالد 8519116671 خوانده: جهانگیر مرادى به آدرس: مجهول المکان به خواسته: وجه 
چک. گردش کار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى آقاى احمدآذرى به طرفیت آقاى جهانگیر مرادى به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به 
عهده بانک ملى به ش سریال 813340 و 813341 جمعاً به مبلغ دو میلیون و ششصد هزار تومان به انضمام 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده داشــته و نظر به عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه 
به صحت تلقى و مســتندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و ششــصد هزار تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ صدهزارتومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیرتادیه از مورخ 1392/08/25 و 
1392/09/25 لغایت پرداخت در حق خواهان ضمنا مبلغ 75 هزار تومان نیز بابت هزینه هاى نشرآگهى خوانده 
محکوم به پرداخت مى باشد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. م الف: 3595  شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/358
مزایده

 بنابه درخواست خواهان مبنى بر فروش یکباب منزل مســکونى واقع در خ فردوسى مرکزى کوچه گلچین 
داراى سوابق ثبتى 102/6 بخش 11 داراى تیرچه و بلوك و داراى انشعابات آب، برق و گاز از این رو طبق صدور 
دستور فروش صادره از شــعبه چهارم حقوقى (950464) حکم به فروش و ضمن ارزیابى توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى مهندس حیدرى بارزش 3/500/000/000 ریال و داراى عرصه 187 مترمربع و اعیانى 
173 مترمربع تعیین گردید. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/12/26 ساعت 10 صبح و در همان محل 
اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا  تکرار 
مى گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف: 3611  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/360
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان رضوان فاضلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده عبدالحسین کبیرزاده به 
شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1538/95 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/21 ســاعت9تعیین گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 3594 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/362
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رضوان فاضلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده عبدالحسین کبیرزاده به 
شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1539/95 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/21 ساعت 9 تعیین گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى  شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ 
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 در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگه ى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. م الف: 3593 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/363

ابالغ وقت رسیدگی
شماره: 1612/95 ش ح 1 – 1395/12/7 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مریم شکرالهى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده حسین باب الخانى به شوراى حل اختالف شعبه اول (خانواده) 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1612/95 ش ح 1 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/02/04 ساعت9:30 صبح تعیین گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3604 شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/364
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 105/95 ش ح 2- 1395/12/3 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان محسن امینى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده مبلغ 153/000/000 ریال به طرفیت خوانده احمدکریمى به شوراى حل اختالف شعبه 
دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 105/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/02/18 ساعت10:30 صبح تعیین گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3606 شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/365
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 870/95 -1395/12/7آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان محسن شیروانى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده طوبى حسینى ف محمد به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 870/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/19 
ساعت4:30 تعیین گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3608  شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)//12/366
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 869/95  -1395/12/07 خواهان لیال شیروانى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده طوبى حسینى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم (گلدشت) شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 869/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/19 ساعت 
4 تعیین گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3609 شعبه هفتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/367
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه چک و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى ناصر فنایى به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1924/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/02/02 ساعت8:30 صبح تعیین گردیده است. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.  م 

الف: 3610 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/368
حصر وراثت

سیدمهدى موسوى داراى شناسنامه شماره 234 به شرح دادخواست به کالسه 338/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدحســن موسوى بشناسنامه 174 در تاریخ 
1395/11/19 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 

1- سیدعباس موسوى ش ش 8341 ، 2- سیدعلى موسوى ش ملى 1080235361،  3- سیده زهرا موسوى 
ش ش 8،  4- سیده زینب موسوى ش ش 934، 5- فاطمه السادات موسوى ش ش 2082، 6- سید مهدى 
موســوى ش ش 234 (فرزندان متوفى) 7- ایران حیدرى ش ش 7 (همسر متوفى) 8- فاطمه حیدرى نژاد 
ش ملى 1120078822 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3614 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/369
حصر وراثت

خدیجه صالحى داراى شناسنامه شماره 1018 به شرح دادخواست به کالسه 336/95 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهان هارونى ملک آبادى بشناسنامه 
126 در تاریخ 1395/02/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- حســینعلى صالحى نجف آبادى ش ش 13، 2- علیرضا صالحى ش ش 238، 3- محمدرضا 
صالحى ش ش 574 (پسران متوفى) 4- عصمت صالحى ش ش 179، 5- خدیجه صالحى ش ش 1018 
(دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3605 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/370
حصر وراثت

مهدى دریس داراى شناسنامه شماره 1810084822 به شــرح دادخواست به کالسه 333/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین تاج پور محمدى باغوحوشى 
بشناســنامه 1019 در تاریخ 1395/03/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مهدى دریس ش ملى 1810084822 2- محمد دریس ش ملى 1080043888 
(فرزندان متوفى) 3- سعید دریس ش ش 862 (همسر متوفى) 4- منور محمودى باغوحوشى ش ش 948 
(مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3600 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/371
ابالغ رأى

شماره پرونده: 838/95 شماره دادنامه: 800 تاریخ: 95/10/22 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: بهنام سیفى فرزند طالب- نشانى: زرین شهر بلوار باهنر خ کارگر ساختمان فرهنگیان 
ط اول واحد 8. خوانده: فرهاد غفارى فرزند حسین- نشــانى مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى بهنام سیفى 
فرزند طالب به طرفیت آقاى فرهاد غفارى فرزند حسین مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بانضمام هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه به شرح تقدیمى، شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و مستندات ابرازى 
خواهان و اینکه خوانده با وصف ابالغ ازطریق نشر آگهى در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت 
به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده است، نتیجتاً شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 637/500 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر 
اداى دین وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 95/8/13 لغایت زمان پرداخت 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و سپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى 

باشد. م الف: 1151 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/12/372
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست ضمائم. خانم سلما محمدپور دادخواستى به طرفیت مریم 
محمدپور بارده به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1236/95 ثبت 
گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه 
در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 
96/02/27 ساعت 4/15 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى 
ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 3612 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/12/382
اجراییه

شــماره: 997/95- 95/10/28 به موجب راى شــماره 1432 تاریخ 95/8/25 شــعبه ح/5 شــوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: جهانگیر کریمى حسین آبادى به نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت نود و پنج میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ دومیلیون و دویست هزار 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از مورخ 95/05/15 لغایت پرداخت در حق محکوم له: مهدى شاهبندرى 
به نشانى: امیرآباد-خ مطهرى شمالى موبایل مهدى اجرایى و پرداخت چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان در 
حق صندوق دادگسترى. ماده34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اج رائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. م الف: 3266 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/12/384
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 636/94 شماره دادنامه: 988- 94/11/26 مرجع رسیدگى: شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: محمدحسین خانى به نشانى: نجف آباد-خ امام-خ بوستان جنوبى- کوى شهید حبیب الهى 
با وکالت مجتبى حقیقى نشانى: نجف آباد- خ امام کوى ارشاد- مقابل حسینیه ارشاد- پالك 15 طبقه دوم، 
خوانده: محمد نوروزى- نوراله بهمنى به نشانى: شهریار- خ فرماندارى- مقابل فرماندارى- سنگ فروشى 
بهمنى، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 358262 جمعا به مبلغ سى میلیون ریال. گردش کار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص 
دعواى آقاى محمدحسین خانى به طرفیت آقاى محمد نوروزى- نوراله بهمنى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبل غ 215/000ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 1392/11/28 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 1024 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/386
حصر وراثت

علیرضا جوزى داراى شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالســه 331/95 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى جوزى بشناســنامه 9 در تاریخ 
1395/06/06 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- علیرضا جوزى ش ش 5880، 2- امیرحسین جوزى ش ش 1040، 3- محسن جوزى ش ش 12554، 
4-مرتضى جوزى ش ش 723، 5-رســول جوزى ش ش 32441 ، 6- مصطفى جوزى ش ش 26623، 
7-زهرا جوزى ش ش 689، 8- زهره جوزى ش ش 324 ، 9- فرشته جوزى ش ش 5881 (فرزندان متوفى) 
10- اقبال منتظرى نجف آبادى ش ش 381 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 3617 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/394
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 949/95 ش ح 3 – 1395/11/24 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان اسداله شهیدى با وکالت آقاى 
احمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده خانم خدیجه عرب به شوراى حل اختالف 
شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 949/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/01/29 ســاعت4:45 عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف: 3618 شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/395
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1395/12/339699 تاریــخ 1395/12/06چون محمدعلــى منتظرى به وکالــت از ورثه على 
منتظرى باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى شدند 
که ســند مالکیت ششــدانگ یک باب مغازه پالك شــماره 512/11 واقع در قطعــه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهــان که در صفحــه 199 دفتر 183 ذیل ثبت 32921 و ســند مالکیــت 812657 بنام على 
منتظرى نجف آبادى فرزند کربالیى تقى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده 
اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یــک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شــد. م الف: 3620 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/12/396
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/339699 تاریخ 1395/12/06چون محمدعلى منتظرى به وکالت از ورثه على منتظرى 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ یک باب مغازه پالك شماره 512/11 (که بعلت تکرارى بودن به پالك 512/20 تغییر و اصالح 
شده) واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 292 دفتر 371 ذیل ثبت 90263 و 
سند مالکیت 74408 بنام على منتظرى نجف آبادى فرزند کربالیى تقى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 

صادر تسلیم خواهد شد.. م الف: 3621 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/397
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 1220/95 ح ش – 1395/12/4 آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست ضمائم. آقاى امید 
موگویى دادخواستى به طرفیت آزاده نجفى پور به خواسته فک پالك تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه 
ارجاع و به کالسه 1220/95 ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده 
است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه 
رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 96/02/20 ساعت 4/15 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 3624 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)(مجتمع شماره یک)/12/398
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103640710522 شــماره پرونده: 9509983640700657 شماره بایگانی شعبه: 

950679 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى هادى صمدى فرزند طاهر خواهان سیدمسعود مرادى دهنوى 
دادخواستی به طرفیت خوانده هادى صمدى به خواسته تأمین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان 
(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9509983640700657 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/1/20 ساعت 12:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1164 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/423
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 16/96 ش ح 8- 1395/12/04 خواهان مسعود میرعباســى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده سکینه احمدى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 16/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/30 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور ش ورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3625 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/426
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 15/96 ش ح 8- 1395/12/04 خواهان مسعود میرعباســى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده مهتاب درخشان به شوراى حل اختالف شــعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 15/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/01/30 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 3626 شعبه 12 حقوقى شوراى  حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/429
(( آگهى ابالغ مفاد آراء صادره ازهیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر دراداره ثبت اسناد وامالك 

مهردشت))
دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رسمى وبرحسب 
ماده 3 قانون مذکور،آرائى که ازطرف این هیــأت مبنى برتأیید انتقال عادى ویا ســهم مفروزى متقاضى 
صادرگردیده دردونوبت به فاصله 15 روزمنتشــرمى شودتاشخص یا اشــخاصى که به آراءمذکوراعتراض 
دارندازتاریخ اولین انتشارظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم نموده ودرمهلت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه وارائه گواهى مبنى برطرح دعوى 
اقدام نمایندوادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهدبودودرصورت انقضاء مهلت وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهدشدوصدورســند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه 

دادگاه نخواهدبود.
1-برابر رأى شــماره  139560302177000781 مورخه 1395/10/29 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى مرتضى کالنترى دهقى فرزند عباسعلى 
به شماره شناسنامه 4873 نجف آباد وشماره ملى 1090565887 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از 
پالك 2833 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 211/41 متر مربع انتقالى بصورت 

رسمى از خانم رباب توکلى فرزند محمد یوسف محرز گردیده است. 
2- برابر رأى شــماره 139560302177000773 مورخه 1395/10/28 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى محسن نجفى فرزند عبدالرحمن  به شماره 
شناسنامه 35  فریدن وشماره ملى 1159528217 نسبت به ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 2109  
فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 102/10 متر مربع انتقالى بصورت رسمى از 

خانم زهرا مال اسماعیلى محرز گردیده است.
 3- برابر رأى شماره 139560302177000779 مورخه 1395/10/29 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى ابراهیم آقابابایى دهقى فرزند اسداهللا 
به شماره شناسنامه 67 نجف آباد وشماره ملى  1091968896 نســبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از 
پالك514 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 240/30 متر مربع انتقالى بصورت 

رسمى از آقاى سیف اهللا آقابابایى وخانم زهرا امینى محرز گردیده است.
م الف: 3481 تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه1395/11/28 تاریخ انتشارنوبت دوم: شنبه      1395/12/14 

ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد وامالك  مهردشت/11/1068
مزایده

شماره نامه: 9510113623300981 شماره پرونده: 9309983623100260 شماره بایگانى شعبه: 940287  
اجراى احکام مدنى دادگسترى  شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 
940287  مدنى که به موجب آن آقاى حمید طحانیان و امین عامل فرزند حسین فرزند محکومند به پرداخت 
مبلغ 213/543/196 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له بانک ســینا و پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت. با توجه به اینکه محکوم علیهم طوعاً در صدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال معرفى شده 
به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش مى رساند: تمامى 29/12 سهم مشاع از 133 سهم مشاع از 144 سهم 
پالك ثبتى به شماره ثبتى 1/3359 متعلق به خانم صغرى مسکینى اردستانى ششدانگ ملک مذکور داراى 
عرصه اى به مساحت عرصه 261/83 مترمربع و اعیانى 149 مترمربع واقع در اردستان- خ شریعتى- کوچه 
کوشک (نخل) میباشد ساختمان مذکور داراى سیستم دیوارهاى باربر که با استفاده از مصالح بنایى احداث 
شده نماى بیرونى آن از نوع سیمان تگرپاش و پنجره ها از نوع فلزى و آلومینیوم داراى اشتراك آب- برق و 
گاز و عمر باالى 30 سال مى باشــد با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش 29/12 سهم پالك مذکور به مبلغ 
221/043/196 ریال اعالم میگردد. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و 
تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده املکى را که آگهى شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصى واگذار مى گردد 
که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10٪ بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تســلیم نماید و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتى که مابقى بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1395/12/24 
روز: سه شنبه ساعت: 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 

461 واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/12/606

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست: 9510463760100130 شماره پرونده: 9509983761800802 
شماره بایگانى شعبه: 951929 به شرح محتویات پرونده 951929 شعبه 101 
دادگاه کیفرى دو شاهین شهر محسن سیفى فرزند عباس فعال مجهول المکان 
متهم است به فحاشى (توهین) و تهدید به قتل (ضررهاى نفسى) که تحت پیگرد 
قانونى مى باشد و براى روز سه شــنبه مورخه 96/01/19 ساعت 10/30 وقت 
رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا 
متهم شخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و 
از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
2014 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 

جزایى سابق)/12/323 

احضار
شماره نامه: 9510113725201429 شــماره پرونده: 95099837201248 
شماره بایگانی شــعبه: 951343 «آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم» 
بدینوســیله به متهم پرونده کالســه 951343 شــعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شهرستان مبارکه عادل آبتین فرزند شهریار که به اتهام سرقت 
وجه نقد تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و 
متوارى مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 
روز پس از انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه 
حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق النــاس و حقوق عمومى بصورت غیابى 
رســیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرســى در امور کیفرى مصوب 92 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
یا محلى درج مى شود. م الف: 95/786 شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان مبارکه/12/377

ابالغ وقت رسیدگی
 : پرونــده  شــماره   9510100354007847 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980360200912 شماره بایگانی شعبه: 951482 نظر به شکایت آقاى 
عباس مصرى پور علیه آقاى ایرج ترکمن فرزند باقر به اتهام فروش مال غیر در 
پرونده 951482 ك/114 ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وى 
ممکن نیست بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق ا د ك مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در مورخه 1396/01/15 ساعت 9:30 در 
شعبه 114 کیفرى خیابان نیکبخت طبقه 3 اتاق 347 حاضر شوید. م الف: 38500  

شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى سابق)/12/390

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723703551 شماره پرونده : 9509983724600091 
شماره بایگانی شــعبه: 951753 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به متهم 
پرونده کالسه 951753 شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه آقاى 
فرامرز سلطانیان و خانم مهین محمدى که حســب شکایت رضا جمالى متهم 
است به فحاشى و تهدید در سرقت حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان 
و متوارى مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 
مورخ 96/02/13 ساعت 11 صبح در شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان 
مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه به صورت غیابى به موضوع رسیدگى و راى 
مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفــرى مصوب 78 یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شود. م الف: 95/790  اقبال سعید رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق)/12/374

احضار
شماره نامه: 9510113725201455 شماره پرونده: 9209983724701407 
شماره بایگانی شــعبه: 940049 «آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم» 
بدینوســیله به متهم پرونده کالســه 940049 شــعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شهرستان مبارکه سیدمسعود حسینى رنانى فرزند حسین که 
به اتهام صدور چک بالمحل به شــماره 276804 بمبلغ 77/000/000 تومان 
تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى 
مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس 
از انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه حاضر 
گردد که در صورت عدم حضــور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفى وکیــل دادگاه در حقوق الناس و حقــوق عمومى بصورت غیابى 
رســیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرســى در امور کیفرى مصوب 92 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
یا محلى درج مى شود. م الف: 95/789 شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان مبارکه/12/379

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 95101113723703417 شماره پرونده : 9209983724600478 
شماره بایگانی شــعبه: 950213 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به متهم 
پرونده کالسه 950213 شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه آقاى 
سید یوسف یونسى که حسب شکایت مهدى غالمى متهم است به کالهبردارى 
حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشند ابالغ مى گردد 
که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتســبه مورخ 96/02/12 ساعت 9 صبح در 
شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت 
عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، 
دادگاه به صورت غیابى به موضوع رســیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمود. 
این آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى مصوب 78 یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
مى شود. م الف: 95/792  اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

مبارکه (101 جزایى سابق)/12/375

احضار
شماره نامه: 9510113724601622 شماره پرونده : 9309983724600577 
شــماره بایگانی شــعبه: 930605 آگهى ابالغ وقت دادرســى و احضار متهم: 
بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 930605 شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب شهرستان مبارکه داوود دورکى فرزند عسگر که به اتهام تحصیل مال 
از طریق نامشــروع به مبلغ 11/111/111 ریال تحت تعقیب مى باشد و حسب 
گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى میباشند ابالغ مى گردد که جهت 
رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه اول دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم 
حضور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یاعدم معرفى وکیل دادگاه 
در حقوق الناس و حقوق عمومى بصورت غیابى رسیدگى و راى مقتضى صادر 
مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى 92 در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شود. م الف: 95/787 شعبه اول دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه/12/380

احضار
شماره نامه: 9510113725201467 شماره پرونده: 9509983725201293 
شماره بایگانی شعبه: 951392 «آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم» 
بدینوســیله به متهم پرونده کالسه 951392 شــعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شهرســتان مبارکــه مصطفى صداقت فرزنــد على که به 
اتهام کالهبردارى تحت تعقیب مى باشــد و حسب گزارشــات واصله فعًال 
مجهول المکان و متوارى مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع 
از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشــار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر 
یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس 
و حقوق عمومى بصورت غیابى رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این 
آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى در امور کیفرى مصوب 92 در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج مى شود. م الف: 95/788 شعبه 

دوم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مبارکه/12/376

احضار
شماره نامه: 9510113723703542 شماره پرونده : 9409983724600223 
شماره بایگانی شعبه: 950699 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به متهم 
پرونده کالسه 950699 شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه 
آقاى مهدى سفید دشتى که حسب شکایت هرمز هیرمند پور متهم است به 
مشارکت در سرقت حسب گزارشــات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى 
مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى و دفاع از اتهام منتسبه مورخ 
96/02/18 ساعت 12 صبح در شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان 
مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارســال 
الیحه دفاعیه و یا عــدم معرفى وکیل، دادگاه به صــورت غیابى به موضوع 
رســیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 174 
قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 
78 یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج مى شــود. م الف: 
95/791  اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 

جزایى سابق)/12/381



سالمتسالمت 2892شنبه  14  اسفند  ماه 1515

در اغلب کشورهاى مشــرق زمین، خاورمیانه و قاره آفریقا 
مردم نشستن و غذا خوردن روى زمین را ترجیح مى دهند. 
نشســتن روى زمین و غذا خوردن براى افــرادى که منع 

پزشکى ندارند فواید جالب توجهى دارد.
پشت میز غذا خوردن و یا سفره انداختن کدام بهتر است؟ این 
پرسش همواره در رابطه با آداب غذا خوردن مطرح مى شود.
کارشناسان براى هر دو روش مزایا و مضراتى را برشمرده اند 
و درباره آن به تفصیل توضیح داده اند. در اغلب کشورهاى 
مشــرق زمین، خاورمیانه و قاره آفریقا مردم نشستن و غذا 
خوردن روى زمین را ترجیح مى دهند. نشستن روى زمین و 
غذا خوردن براى افرادى که منع پزشکى ندارند فواید جالب 

توجهى دارد که در این گزارش با آن ها آشنا خواهید شد.

درست نشستن و تقویت وضعیت خوب بدن
اگر همیشه روى زمین مى نشینید و بدنتان انعطاف کافى 
دارد، به طورى که شانه هایتان اندکى به سمت عقب متمایل 
باشد و ستون فقرات کشیده و بدون قوزکردگى باشد، این 
بهترین حالت براى نشســتن و غذا خوردن است که باعث 

تقویت وضعیت مناسب بدن خواهد شد.

کمک به هضم غذا
تمرکز خون در قسمت شکم در حالت نشستن باعث میشود 

تــا 
ه  ر عصــا

هــاى هضــم غذا 
در معــده با ســرعت 

بیشــترى تولید شوند و 
هضم غذا با سرعت بیشترى 

انجام شود.
احساس سیر شدن زودتر اتفاق مى افتد

نشستن باعث نزدیکى بیشتر پاها به شکم میشود و 
در این حالت به طور طبیعى احساس سیرى خواهید کرد.

مفاصل متحرك و سیال باقى مى مانند
خم شدن زانوها، قوزك پا و ران ها در هنگام نشستن براى 
افراد سالم باعث روان شــدن و نرمى مفاصل مى شود و در 
نتیجه انتقال از حالت نشسته به ایســتاده و یا بالعکس به 

راحتى صورت مى گیرد.

ماهیچه ها فعال باقى مى مانند
نشستن روى صندلى باعث مى شود تا بیشتر وزن به یک 
قســمت از صندلى تکیه داده شــود. و در این حالت بدن 
کمترین تحرك و فعالیت را دارد و شانه ها به سمت داخل 
منحنى شده و شــکم حالت شــل و رها به خود مى گیرد. 
در این وضعیت، ستون فقرات خم شــده و شخص پشت 

میز ناخــودآگاه قوز 
مى کند. اما در نشستن 
روى زمین عضالت شــکم، 
ســاق پا، کمر و ران فعال و اکتیو باقى 

مى مانند.

 جلوگیرى از ابتال به واریس
حالت نشستن روى صندلىـ  زمانى که ساق پا پایین تر از 
ران ها قرار مى گیردـ  نیروى جاذبه به صورت خودکار خون 
را به سمت پاها سوق مى دهد و از آنجا که پا در حالت ساکن 
و بدون حرکت است، خون به سختى دوباره به سمت قلب 
بازمى گردد. نقص در گردش جریان خــون، باعث ایجاد 
لخته هــاى خون به شــکل رگه هــاى نــازك قرمز در 
قسمت هاى ماهیچه اى پا مى شود که در حالت حاد از آن 
به عنوان واریس یاد میشود. نشستن در حالت غذا خوردن 
باعث مى شود تا خون در منطقه شکم و بطن متمرکز شود و 

به قلب نزدیکتر باشد.

بدون شــک روش هاى زیادى 
براى کاهش وزن وجود دارد. به همین 
دلیل افراد بر اســاس عادت هــاى غذایى و 
سبک زندگى شان یکى از این روش ها را انتخاب 

مى کنند. 
در ایــن میــان یکــى از نظریه هاى رســیدن به تناســب 
اندام، خوردن یــک صبحانه مفصــل در شــروع روز و به جاى 
آن حذف وعده شــام اســت. باید بدانیــد هیچ یــک از متخصصان 
تغذیه حذف یک وعــده غذایى را بــراى کاهش وزن توصیــه نمى کنند 
و هر ســه وعده باید در برنامه غذایى روزانــه افراد با هر وزنى وجود داشــته 

باشد.
گزارش  جام جم آنالین ، درواقع اگر فردى ســرخود و براى کاهش وزنش یک وعده غذایى اش به 

را حذف کند عالوه بر این که سالمت جســمى اش به خطر مى افتد، دوباره وزن مى گیرد و چاق مى شود. از طرفى 
چون با حذف وعده ها حجم و تنوع مواد غذایى اى که در یک روز مصرف مى شود، کاهش مى یابد ممکن است فرد 
در درازمدت در معرض آسیب هاى ناشــى از کمبود مواد غذایى قرار بگیرد. فراموش نکنید کمبودهاى مواد مغذى 
و مورد نیاز بدن تاثیر زیادى بر اندام هاى مختلف دارد؛ مثال کمبود ویتامین  A ممکن اســت فرد را دچار مشکالت 

پوستى و چشمى کند. البته یکى از باورهاى شایع کاهش وزن و البته حفظ تناسب اندام، حذف وعده شام  است.
متاســفانه مــا اغلــب خواســته یــا ناخواســته کالــرى اضافــى بــه بــدن وارد مى کنیــم و اضافــه وزن 
ناشــى از ایــن مســأله را بــه خــوردن شــام نســبت مى دهیــم. یادتــان باشــد از طریــق صبحانــه 
20 تا 25 درصــد از کالرى مــورد نیاز روزانــه، 25 تا 30 درصــد آن از ناهــار و 25 درصد از وعده شــام و بقیه 
هم از طریــق میان وعده هــا تامین مى شــود و حذف وعده هــاى غذایى و بخصوص شــام در بیشــتر مواقع، 
نه تنها بــه کاهش وزن مناســب و پایــدار منجــر نمى شــود، بلکه فــرد را با مشــکالت تغذیــه اى رو به رو 

مى کند. 
محدوده طبیعى قند خون بین 70 تا 100 میلى گرم است که با صرف مواد غذایى در هر وعده افزایش پیدا مى کند. 
اما در یک شخص سالم و طبیعى پس از گذشت دو ســاعت از هر وعده غذایى، قند خون دوباره به میزان پایه اش 

برمى گردد و احساس گرسنگى تدریجى به فرد دست مى دهد.
حاال اگر شخصى از خوردن شام پرهیز کند، به دنبال گرسنگى و در واقع پایین آمدن سطح قند مورد نیاز مغز، سطح 
سوخت و ســاز بدن پایین مى آید و براى مغز چاره اى باقى نمى ماند جز این که پروتئین هاى ماهیچه اى بدن را فدا 

کند تا انرژى مورد نیاز خود را فراهم آورد و این امر در درازمدت مى تواند به تحلیل عضالنى شخص منجر شود.
اگر هم شــخصى مى خواهد وزن خود را کم یا در ســطح مطلوبى حفظ کند باید ســوخت و ســاز بــدن خود را 
باال ببرد و با حذف وعده غذایى شــام، کامــال برعکس عمل مى کند. همچنین کســانى که شــام نمى خورند، 
صبح هــا نیز دیــر از خــواب بلند مى شــوند و بدنشــان براى تامیــن میــزان انرژى مــورد نیاز خــود ناگزیر 
به ســوزاندن بافت چربــى، آن هم به صورت ناقص مى شــود کــه از عواقب آن ســردرد، تهوع و ســوء تغذیه 

است.

این شایعه این شایعه 
را جدى نگیریدرا جدى نگیرید

صبحانه آرى      شام نهصبحانه آرى      شام نه!!،،

,,

یکى از 
نظریه هاى 
رسیدن به 
تناسب اندام، 
خوردن یک 
صبحانه مفصل 
در شروع روز 
و به جاى آن 
حذف وعده 
شام است. باید 
بدانید هیچ یک 
از متخصصان 
تغذیه حذف یک 
وعده غذایى 
را براى کاهش 
وزن توصیه 
نمى کنند و 
هر سه وعده 
باید در برنامه 
غذایى روزانه 
افراد با هر 
وزنى وجود 
داشته 
باشد.

در اغلب کشورهاى مشــرق زمین، خاورمیانه و قاره آفریقا 
مردم نشستن و غذا خوردن روى زمین را ترجیح مى دهند. 
نشســتن روى زمین و غذا خوردن براى افــرادى که منع 

پزشکى ندارند فواید جالب توجهى دارد.
پشت میز غذا خوردن و یا سفره انداختن کدام بهتر است؟ این 
پرسش همواره در رابطه با آداب غذا خوردن مطرح مى شود.

کارشناسان براى هر دو روش مزایا و مضراتى را برشمرده اند 
و درباره آن به تفصیل توضیح داده اند. در اغلب کشورهاى 
مشــرق زمین، خاورمیانه و قاره آفریقا مردم نشستن و غذا 

تــا 
ه ر عصــا

هــاى هضــم غذا 
در معــده با ســرعت 

بیشــترى تولید شوند و 
هضم غذا با سرعت بیشترى 

انجام شود.
احساس سیر شدن زودتر اتفاق مى افتد

و میشود شکم به پاها بیشتر نزدیکى باعث نشستن

میز ناخــودآگاه قوز
مى کند. اما در نشستن
روى زمین عضالت شــکم،
باق و اکت و فعال ران و کمر پا، اق س

فواید جالب
 غذا خوردن روى زمین

همه ما بعد از آشــپزى یا بعد از صرف یک وعده غذایى 
قسمتهایى از میوه یا مواد غذایى را دور مى ریزیم.

در واقع قســمت هایى که براى ما حکــم دور ریز دارند 
مى توانند جزو ماده هاى غذایى بسیار مهم محسوب شوند.
هسته ها، دانه ها، پوست و اجزاى مهم دیگرى هستند 
که در طب چینى به عنوان دارو از آن استفاده مى کنند.

اگر بتوانیم این قسمت ها را به درســتى استفاده کنیم 
بخش عمده اى از زباله ها را هم کاهش مى دهیم.

پوست کدو
کدو از آن دسته سبزیجاتى اســت که معموال با پوست 
مصرف مى شــود. گاهى هم پوســت آن دور ریخته 

مى شود.
پوســت این ســبزى مى تواند در از بین بردن آثار موم 
عســل بســیار مفید باشــد. یا حتى براى از بین بردن 
باقیمانده آثار آفت کش ها از پوســت کــدو مى توان 

استفاده کرد.

پوست کیوى
کیوى میوه پر خاصیت و سرشار از ویتامین ها مى باشد. 
پوســت این میوه را دور نریزید. پوســت کیوى سرشار 
از پروبیوتیک اســت که در خواب بهتر به شــما کمک 
مى کند. قبل از خواب کیوى را با پوســت میل کنید تا 
خوابى عمیق و راحت داشته باشید. همچنین پوست این 
میوه سرشار از ویتامین C میباشــد که یک الیه بردار 

قوى براى پوست صورت محسوب مى شود.

پوست ذرت
بالل یا ذرت یک میان وعده بســیار خوشمزه و سرشار 
از ویتامین ها مى باشد. ابریشــم هاى اطراف بالل از 
خواص باالیى برخوردار اســت که معموال دور ریخته 
مى شوند. این رشته هاى پر خاصیت جنبه درمانى نیز 
دارند. سر شار از کربو هیدراتها، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، 
ساپونین، تان و فالونوئید مى باشد. خواص ضد قارچى 
این رشته ها مى تواند مشکالت پروستات و سنگ کلیه 
را هم درمان کند. البته دم کردن این رشته ها در چاى 
در کاهش عفونت هاى دســتگاه ادرارى بســیار مفید 
است. پوســت و رشــته هاى ذرت را در آب داغ خیس 
کنید و بخار پز کنید با اضافه کــردن ادویه ها در کنار 

ذرت میل بفرمایید.

لیمو
پوســت لیمو ترش از بهترین 

داروهاى ضد سرطان 
محسوب مى شود. 
یــک مطالعــه 

نشــان داده 
است که 
ت  ا ثــر ا
ســت  پو

لیمو به شــدت مى تواند ســرطان پروستات را کاهش 
دهد. بعد از مصرف لیمو ترش پوست آن را خشک کنید 
و به عنوان پودر در انواع غذاها مصرف کنید. لیمو ترش 
را شــب ها کنار رختخواب تان بگذارید و این اتفاقات 

شگفت آور را تجربه کنید!

برگ گلها
خوردن گلها یک رژیم باســتانى محســوب مى شود. 
اســتفاده از گلبرگها درپخت و پز و یــا دمنوش ها در 
بسیارى از کشورها رایج است. استفاده از گل داودى و 
ویوال در میان گلها بســیار رایج است چرا که به عنوان 
یک مــاده غذایى داراى پتاســیم باالیى مى باشــد. 
همچنین میزان باالیى کلسیم و فسفر و آهن در برگ 
گلها بسیار یافت مى شود. به طور کلى استفاده از تمام 
قطعات مواد خوراکى جهت سالمتى انسانها مفید است.

 
و

 لیمو ترش از بهترین 
 ضد سرطان 

مى شود.
طالعــه 

داده 

ت

این قسمت ها که دور ریخته مى شود دارو هستند!

کاهش ریسک سرطان لوزالمعده با مصرف  آسپرین
طبق یک مطالعه جدید در چین، شواهدى وجود دارد که 
مصرف روزانه دوز پایین آســپرین مى تواند خطر ابتال به 

سرطان لوزالمعده (پانکراس) را کاهش دهد.
سرپرســت تیم مطالعه دکتر «هاروى ریش» از دانشگاه 
سالمت عمومى و مرکز ســرطان ییل آمریکا در این باره 
مى گوید: «این مطالعه نمى تواند یک رابطه علت و معلولى 
را ثابت کند. با این حال، شواهد در مورد افرادى که براى 

کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى و یا سرطان 
روده بزرگ از آسپرین استفاده مى کنند، این نوید را مى دهد 
که این استفاده آنها به احتمال زیاد خطر ابتال به سرطان 

لوزالمعده را نیز کاهش مى دهد.»
طبق آمار انجمن سرطان آمریکا، سرطان لوزالمعده اغلب 
به عنوان یک قاتل خاموش شــناخته مى شــود، به این 
دلیل که عالئم آن تا زمانى که تومور پیشرفت کند، ظاهر 

نمى شود. ریش در خبرى که از انجمن پژوهش سرطان 
آمریکایى منتشر شد، گفت: «سرطان لوزالمعده نسبتا نادر 
است و فقط 1.5 درصد از بزرگساالن در طول زندگى خود 
با آن روبرو خواهند شد. از طرفى مصرف منظم آسپرین 
مى تواند عوارض قابل مالحظــه براى برخى ایجاد کند، 
بنابراین، هر فرد باید با دکتر خود در مورد مصرف آسپرین 

مشورت کند.»
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