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3 معضل فعاالن اقتصادى استان اصفهان

باالترین سطح استاندارد زندگى و سواد در یک کشورگذار از محصوالت به مدل هاى خدماتنصف واردات دانه هاى روغنى در انحصار 5 نفراز غذاهایمان شرمسار و از لباسمان خجالت زده هستیمپیام مهم در چهارشنبه شب بین المللفناورىاقتصاداجتماعجهان نما

فاجعه پالسکو

با حضور اعضاى مجمع نمایندگان استان اصفهان در اتاق بازرگانى بررسى شد

     

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

ورود مانیتور به کشور ممنوع شدرایزنى هاى 5 اسفند به کجا ختم مى شود؟
پس از حمله جمعى از دانشــجویان و افراد به ســفارت عربستان و 
تعطیل شدن سفارت این کشــور در ایران و همچنین وقوع فاجعه 
منا در مهر سال 94 تنش میان ایران و عربستان البته بیشتر از سوى 
مقامات آل سعود گسترش پیدا کرد به گونه اى که شرایط براى اعزام 
حجاج ایرانى به حج تمتع سال 95 به دالیلى همچون تأمین امنیت 

جان آنها فراهم نشد.

رئیس اتحادیه فنــاوران رایانــه از معطلــى و ممنوعیت ترخیص 
محموله هایى از مانیتور در گمرك به علت نداشتن نمایندگى رسمى 
خبر داد.مهدى میرمهدى اظهار داشــت: ورود مانیتور به کشور در 
صورت نداشتن نمایندگى رســمى ممنوع شده است.رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه افزود: در حال حاضر هیچیــک از برندهاى مانیتور در 

کشور نمایندگى رسمى ندارند ...
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آب به زاینده رود نیامد

آمریکا از واکنش ایران 
شگفت زده 
خواهد شد

گالیه هاى 
وطنى به 

همکار لندنى!

شکست رکورد 
ذوب آهن، فناى نفت و

 «سپاهان خوزستان»!
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پایان عمر اولین ساختمان مدرن ایران با چندین کشته و مجروح

به درخواست صنف کشاورزان استان دریچه هاى سد روز پنج شنبه باز نشد

 شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1102 مورخ 1395/10/06 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره بازار روز شهر به 
مبلغ پایه روزانه 1/650/000 ریال با رعایت صرفه و صالح شهردارى از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. 

الف) متقاضیان مى بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى یا فیش نقدى به 
میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 1395/11/16 

در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. 
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ سه شنبه مورخ 95/11/12 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/11/17 در 

جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. 
ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود. 
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
شماره تماس شهردارى: 52251030

بت    آگهى مزایده 
نو

دوم

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواستجالل ربیعى- شهردار ورنامخواست

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شماره 476 مورخ 95/4/11 شوراى 
اسالمى شهر هرند در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات جدول گذارى 
و کانیوگذارى مسکن مهر ارشاد و صفار و پیاده روسازى با اعتبارى بالغ 
بر 5/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه 
عمومى و براساس متر طول به شرکتهاى واجد الشرایط واگذار نماید 
لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر تا تاریخ 1395/11/19 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

46402366- 031 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى  بت
نو

ول
 ا

حمید شهبازى- شهردار هرند حمید شهبازى- شهردار هرند 

شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 233 مورخ 95/9/15 شوراى 
محترم اسالمى شهر نسبت به فروش چهار قطعه پالك زمین مسکونى از طریق مزایده 
اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت برگ مزایده در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا 
از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
95/11/9 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است. ضمناً هزینه چاپ آگهى برعهده برنده مزایده مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس:  4- 53338201- 031

آگهى مزایده 
(مرحله اول- نوبت اول)

اپ 
چ

دوم
 

على عطایى- شهردار دهاقان على عطایى- شهردار دهاقان 

تو ى ن وب
 «سپاهان خوزستان»!
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شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 4/909 مورخ 95/10/28 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده 
حضورى به منظور فروش ضایعات فلزى و چوبى موجود در نهالستان شهردارى اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد در صورت 
تمایل به خرید، نسبت به تهیه و تحویل اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز شــنبه مورخ 95/11/16 به واحد امور مالى شهردارى 

فالورجان مراجعه نمایند. 
1- شرکت کنندگان باید جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مربوطه مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 0107030747001 

بانک ملى واریز نمایند. 
2- ارائه ضمانتنامه بانکى و یا ارائه فیش واریزى به مبلغ 50/000/000 ریال به حساب سپرده 3100003444002 به نام شهردارى فالورجان 
نزد بانک ملى جهت آهن آالت ضایعاتى و ارائه فیش واریزى و یا ضمانت نامه بانکى به مبلغ 10/000/000 ریال جهت ضایعات چوب الزامى 

است. 
3- مزایده حضورى رأس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 95/11/17 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت شهردارى و شرکت کنندگان 

در ساختمان خدمات شهرى برگزار خواهد شد. 
4- مزایده با قیمت کارشناسى: 

- ضایعات آهن: به وزن تقریبى 65000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 7/950 ریال. 
- ضایعات چوب چنار: به وزن تقریبى 4000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 3000 ریال. 

- ضایعات چوب درختان مختلف: به وزن تقریبى 2000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 1000 ریال. 
5- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

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

«آگهى مزایده» بت
نو
ول
ا

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان 
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چهارشنبه شب هفته گذشته، سازمان ملل متحد، اتحادیه 
اروپا و بازیگران اصلى در توافق هســته اى با ایران، در 
نشست شوراى امنیت ســازمان ملل متحد پیام روشنى 
به رئیس جمهور جدید ایاالت متحده دادند؛ اینکه توافق 
هسته اى با ایران موفق بوده و به خوبى در حال اجراست و 

صلح و ثبات را به جامعه جهانى آورده است.
به گزارش تابناك، سخنرانان مختلف به نیابت از بازیگران 
بزرگ و تأثیرگذار در توافق هســته اى بــا ایران چهار 
شنبه شب در نشست شوراى امنیت سازمان ملل متحد 
بر موفقیت آمیز بودن توافق هســته اى بــا ایران تأکید

 کردند و لزوم تــداوم همکارى در این حــوزه با ایران را 
یادآور شدند.

در حالى که هیچیک از این ســخنرانان نامى از «دونالد 
ترامپ» بر زبان نیاورند، کامًال مشــخص بود که روى 
کالم آنها با رئیس جمهور جدید آمریکاست که روز جمعه، 
سوگند ریاست جمهورى را یاد کرد و رسماً به عنوان چهل 
و پنجمین رئیس جمهور این کشــور معرفى شد. ترامپ 
طى رقابت هاى انتخاباتى خود، انتقادات شدیدى نسبت 

به توافق هســته اى و برجام داشته و وعده داده است که 
یا این توافــق را باطل کرده و یا آن را بــه مذاکره مجدد 

خواهد گذاشت.
ســخنان ســفیران و نایبــان بازیگران اصلــى توافق

هسته اى در شوراى امنیت سازمان ملل که تنها دو روز 
قبل از ریاست جمهورى دونالد ترامپ در آمریکا بوده است  
نشــان مى دهد که دونالد ترامپ براى زیر سئوال بردن 
توافق هسته اى به شیوه خاص خود با مشکالت زیادى 

روبه رو خواهد بود. 
حسن روحانى به تازگى اعالم کرده است که دونالد ترامپ 
نمى تواند توافق هسته اى را باطل کند و عباس عراقچى 
نیز طى کنفرانس خبرى خود گفته بود، مذاکرات هسته اى 
ایران و آمریکا به پایان رسیده است.این در حالى است که 
حتى اعضاى کابینه دونالد ترامپ از جمله «جیمز ماتیس» 
وزیر دفاع و «رینس پریبوس» نیز طى جلسه رأى اعتماد 
خود در کمیته هاى ســنا تأکید کرده بودنــد که توافق 
هسته اى با ایران را نمى توان نادیده گرفت و اجراى آن در 

حال حاضر یک ضرورت اساسى است.

ظریف در نشســت مجمع جهانى اقتصــاد در داووس 
ســوئیس با تأکید بر اینکه عقب نشینى آمریکا از توافق 
هســته اى «پایان دنیا نیســت» گفت که اگر «دونالد 
ترامپ» بخواهد مفاد برجام را مورد بازنگرى قرار دهد، از 
واکنش ایران در این خصوص «شگفت زده» خواهد شد.
محمد جواد ظریف افزود که ایران به انتظار خواهد نشست 
تا ببیند که ترامپ در قبال توافق هسته اى چه موضعى 
اتخاذ مى کند. به گزارش نامه نیوز، وى ادامه داد: دولت 
آقاى «اوباما» هم صادقانه عمل نکرد و به همین خاطر 
دیدگاه مردم ایران نسبت به سیاست هاى آمریکا در قبال 
ایران مثبت نیست. گرچه دونالد ترامپ رئیس جمهورى 

منتخب آمریکا اخیراً گفته بود نمى خواهد فاش کند که 
چه موضعى در قبال برجام خواهــد گرفت، دولت فعلى 
آمریکا و رهبران اروپایى در روزهاى گذشته و مصادف با 
نخستین سالگرد این توافق، حمایت خود را از آن اعالم 
کردند. «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس در حاشیه 
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با تأکید 
بر اهمیت حفظ برجام گفته بود: این توافق ارزشــمندى 

است و ما مى خواهیم که ادامه یابد. 
«فدریکا موگرینى»  هم در این خصوص اظهار داشــت 
کشورهاى عضو این اتحادیه به اجراى توافق هسته اى 

پایبند خواهند بود. 

مسئول روابط عمومى ســپاه پاسداران انقالب اسالمى 
گفت: به لطف اراده و هوشمندى مردم، نیروهاى مسلح و 
امنیتى، داعش حتى نتوانست یک ترقه در کشور ما منفجر 

کند تا از آن بهره تبلیغاتى ببرد.
سردار رمضان شریف گفت: داعش در حالى در قلب اروپا 
عملیات تروریستى انجام داد که به برکت اقتدار نیروهاى 
نظامى و امنیتى ایران، این گروه تروریســتى موفق به 

خرابکارى در ایران نشد. 
به گزارش نامه نیوز، مسئول روابط عمومى سپاه با بیان 
اینکه داعش به عنوان دســت پرورده آمریکا توانســت 
امنیت اروپا را به هم بزند، خاطر نشان کرد: فرانسوى ها 

گمان مى کردنــد پس از جنــگ جهانى دوم کســى 
نمى تواند، امنیت آنها را بر هم بزنــد، اما داعش این کار 

را کرد. 
به گفته وى، همین تهدیدات را داعش علیه ایران انجام 
داد اما به لطف اراده و هوشــمندى نیروهاى مســلح و 
نیروهاى امنیتى و مردم، داعش حتى نتوانست یک ترقه 

در کشور ما منفجر کند تا از آن بهره تبلیغاتى ببرد. 
سخنگوى سپاه پاسداران انقالب اسالمى تصریح کرد: 
مســئوالن قدر این امنیت و حضــور در صحنه مردم را 
بدانند، چراکه هیچ جا در جهان همچون ایران نیست که 

مسئ والن در کمال آرامش بتوانند خدمت کنند. 

آمریکا از واکنش ایران 
شگفت زده خواهد شد

داعش نمى تواند یک ترقه هم 
در ایران منفجر کند

پرونده پزشکى
 آیت ا... هاشمى 

وزیر بهداشت گفت: آیت ا... هاشمى    انتخاب|
16 سـال قبـل آنژیو کـرده بودند و سـه تا پـالك در 
رگ هاى ایشـان ایجاد شـده بود. همچنیـن آیت ا... 

هاشمى 20 سال دیابت داشتند.
سیدحسن قاضى زاده هاشمى گفت: ایشان همچنین 
از20 سـال اخیر بـه دلیل بیمـارى دیابت، انسـولین 

مصرف مى کردند.
10درصـد تـا   7 کلـى  طـور  بـه  افـزود:  وى 

 مرگ ها، ناگهانى است و علت اصلى آن فشارخون و 
بیمارى هاى قلبى است.

تلویزیون با فرمانده جنگ 
مصاحبه نمى کرد

  انتخاب| نماینده مردم خوزسـتان در مجلس 
خبرگان گفت: عده اى در زمان حیات مرحوم هاشمى 
رفسـنجانى، علیه وى توطئه کرده و نقشه کشیدند و 
برخى رسانه ها نظیر صدا و سـیما نیز تحت تأثیر این 
تبلیغات، نسبت به بایکوت آن حضرت اقدام کردند که 

باید در پیشگاه الهى عذرخواهى کنند.
آیـت ا... احمـدى شـاهرودى بـا انتقـاد از برخـى 
رفتارها علیه شـخصیت آیت ا... هاشمى رفسنجانى
 در زمـان حیـات وى اضافه کـرد: آیت ا... هاشـمى 
رفسـنجانى در دوران دفـاع مقـدس، فرمانـده 
جنگ بود و در خط مقدم جبهه حضور یافت ولى صدا 
و سـیماى ما حتى یک بار نیز با وى در این خصوص 

مصاحبه نکرد.

یالثارات تا اطالع ثانوى 
منتشر نمى شود

روابط عمومى هفته نامه یالثارات الحسین،    ایسنا|
ارگان جمعیت انصار حزب ا... در اطالعیه اى اعالم کرد 
که این هفته نامه به دلیل «لزوم بازتوانى  مجدد تا اطالع 

ثانوى چاپ و منتشر نمى  شود.»
یالثارات در سه سال اخیر سه بار تذکر گرفته، چهار بار 
توقیف و یک  بار لغو مجوز شده بود.این نشریه آخرین 
بار در مردادماه امسال به دلیل چاپ یادداشتى درباره 

جشن حافظ، توقیف شده است.

 سئوال 10 ساله
  باشگاه خبرنگاران جوان | رئیس اسبق 
سازمان صداوسیما با اشاره به شائبه هاى حضورش در 
انتخابات ریاست جمهورى سـال آینده اظهار داشت: 
ده سال است که این سـئوال از من پرسیده مى شود. 
نمى دانم چرا اینگونه است؛ شاید چون آقاى الریجانى 
در سـال 84 در انتخابات شـرکت کرد، ایـن ذهنیت 

درباره من هم به وجود آمده است. 
سـیدعزت ا... ضرغامـى افزود: هیـچ برنامـه، فکر و 
اقدام خاصى -حتى اقدام هاى فکرى و فردى- براى 
انتخابات سـال آینده ندارم. مهمتریـن وظیفه خود را 
تقویت جبهه انقالب اعـم از اصولگرا، اصالح طلب و 
اعتدالگرا مى دانم. معتقدم که آرمان هاى انقالب باید 
بار دیگر مطرح شده و جبهه اى که صادقانه بر اساس 

این آرمان ها حرکت مى کند، تقویت شود.

دولت اعتقادى به انسداد 
شبکه هاى اجتماعى ندارد

وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى گفت:    مهر |
دولت اعتقادى به انسداد شـبکه هاى اجتماعى ندارد 

اما به دنبال پاالیش آنهاست.
سید رضا صالحى امیرى با بیان اینکه امروز برخى از 
شـبکه هاى اجتماعى و کانال ها هـزاران و میلیون ها 
نفـر مخاطـب دارند، افـزود: امـروز شـاهدیم که 40 
میلیون نفر در شـبکه هاى مختلف اجتماعى در حال 
تبـادل اطالعات هسـتند و بر اسـاس آمارهـا روزانه

 بیـش از سـه میلیون خبـر در این شـبکه ها منتشـر 
مى شود.

وى اظهار داشـت: بیش از 160 هزار کانال انحرافى 
و فاسد در کشور بسـته شـد اما واقعیت این است که 
ما باید به جاى تفکر بسـتن به دنبـال تولید محتوا در 

شبکه هاى اجتماعى باشیم.

توئیتر

«توبیاس الوود» معاون خاورمیانه و آفریقاى وزیر خارجه انگلیس طى سفر یک روزه به تهران با مجید تخت 
روانچى معاون اروپا و آمریکاى وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایســنا، در این مالقات درخصوص روابط دوجانبه، تحوالت منطقــه اى و بین المللى گفتگو به 
عمل آمد.

در این دیدار، تخت روانچى نســبت به مواضع اخیر برخى از مقامات بریتانیایى نسبت به جمهورى اسالمى 
ایران انتقاد و اینگونه موضعگیرى ها را برخالف روند توسعه روابط دو کشور در چارچوب تفاهمات قبلى دانست. 

وى تأکید کرد: هرگونه پیشرفت در روابط باید در چارچوب منافع دوجانبه و براساس احترام متقابل باشد.
تخت روانچى همچنین خواســتار اجراى دقیق تعهدات به عمل آمده در چارچوب برجام توسط همه کشورهاى 

عضو 1+5 شد.
طرف انگلیسى نیز در این دیدار سیاست کشور متبوع خود نسبت به توسعه روابط با ایران و تعهد لندن بر اجراى 

کامل  برجام را مورد تأکید مجدد قرار داد و افزود: کشورش تالش مى کند موانع موجود در توسعه روابط دو 
کشور مرتفع و درجهت رفع سوءبرداشت ها عمل کند.

در این دیدار طرفین ابراز امیدوارى کردند زمینه هاى الزم و مناسب براى گسترش همکارى هاى متقابل 
اقتصادى در بخش هاى مختلف را فراهم کنند. همچنین توافق کردند پیرامون مســائ ل کنسولى 

و تسهیل صدور روادید در نشست آتى کنسولى دو کشور در لندن بحث و تبادل نظر شود.

سخنگوى وزارت کشــور خبرداد: مطابق قانون فعلى، 
صدور دستور شروع انتخابات 25 اسفند ماه است که از 
آن زمان تا 29 اسفند ماه فرصت داریم هیئت هاى اجرایى 

را در شهرستان هاى سراسر کشور تشکیل دهیم.
سید سلمان سامانى در گفتگو با مهر، درباره تغییر زمان 
ثبت نام انتخابات شــوراها گفت: تغییــر زمان ثبت نام 
نامزدهاى انتخابات شوراهاى اســالمى شهر و روستا 
منوط به اصالح قانون این انتخابات اســت که در حال 
حاضر مبتنى بر طرحى اســت که در کمیسیون شوراها 
و امور داخلى مجلس مطرح شده و به تصویب رسیده و 
موضوع در دستور کار صحن علنى مجلس قرار گرفته 

است.
سخنگوى وزارت کشور، افزود: اگر گزارش کمیسیون 
شــوراها در صحن مطرح شــود و به تصویب برســد، 

تغییرى در برنامه زمانبنــدى اقدامات اجرایى انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روســتا ایجاد مى شود که در 
اینصورت زمان ثبــت نام نامزدها نیز بــه تبع آن تغییر 

مى کند و یک هفته زودتر انجام خواهد شد.
قائم مقــام وزیر کشــور در امورمجلــس و هماهنگى
 اســتان ها در پاسخ به این ســئوال که اعضاى هیئت 

نظارت بر انتخابات شوراها اعالم کرده اند که در صورت 
تغییر زمان ثبت نام انتخابات شــوراها، همزمان با ثبت 
نام انتخابات ریاســت جمهورى برگزار خواهد شــد، 
گفت: ثبت نام ریاست جمهورى در اواخر فروردین ماه 
اســت و مطابــق مصوبه کمیســیون شــوراها زمان 
ثبت نام نامزدهــا همزمان بــا هفته آخر اســفند ماه 

خواهد شد.
سامانى درباره زمان تشکیل هیئت هاى اجرایى انتخابات 
شوراها گفت: مطابق قانون فعلى، صدور دستور شروع 
انتخابات 25 اسفند ماه خواهد بود که ما از 25 اسفند ماه 
تا 29 اســفند ماه فرصت داریم هیئت هاى اجرایى را در 
شهرستان هاى سراسر کشور ظرف مدت پنج روز تشکیل 
دهیم اما اگر قانون تغییر کند قطعاً دستور شروع انتخابات 

شوراها زودتر خواهد بود. 

   خبر آنالین | نخستین ساختمان بلندمرتبه تمام 
فلزى ایران جلوى چشــم میلیون ها ایرانى در حالى که 
به مانیتور شبکه خبر خیره شــده و یا در اطراف پالسکو 
جمع بودند، فرو ریخت. ســاختمان پالسکو، ساختمانى 
در ضلع شمال شرقى چهارراه اســتانبول تهران بود. از 
این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع 
و ُمدرن ایران یاد مى شد. از عمر این ساختمان 55 سال

مى گذشت و همواره یکى از نمادهاى مدرنیته ایران به 
شمار مى رفت. هر سال عید در طبقه اول این پاساژ که 
داراى هفت حوض زیبا بود، هفت سین چیده مى شد که 

امسال براى همیشه این خاطره در آتش سوخت.
با این حــال آتش از صبــح روز پنج شــنبه 30 دى به 
جان طبقه هشــتم و نهم این ســاختمان افتاد و به نظر 
مى رسد که نبود روش هاى صحیح اطفاى حریق باعث 
شــد که ســاختمان تمام فلزى با وجود نیروهاى آتش 
نشانى، ایستاده فرو بریزد و تعدادى از آتش نشانان جان 

خود را از دست بدهند.
این ساختمان در مصادره بنیاد مستضعفان بود و پیش از 
این بارها شنیده شده بود که قرار است به بهانه نوسازى و 
بازسازى تخریب شود که هر بار با مخالفت مغازه داران 
و کسبه رو به رو شــد و این بنا به زندگى خود ادامه داد. 
مغازه داران حتى با تغییر نماى این ســاختمان مخالف 
کرده بودند. کارشناســان و دوستداران میراث فرهنگى 
از آنجایى که این بنا جزو نخستین پاساژهاى بلندمرتبه 
تهران به شــمار مى آمد براى ثبت ملى آن تالش کرده 
بودند اما هر بار این تالش ها با شکســت رو به رو شــد 
و حتى تعمیراتى که قرار بود بــراى بهبود وضعیت این 
ساختمان انجام شــود از سوى مســئوالن شهردارى 

صورت نگرفت.
احمد محیط طباطبایى کارشــناس میــراث فرهنگى 
تهران مى گوید: «عمر این ساختمان 55 سال بود. اما از 
نظر خاطره و حافظه تاریخى بسیار ارزشمند بوده و جزو 
یادگارهاى دوره مدرنیته به شمار مى رفت.» به گفته او، 
پیش از این هم این ساختمان به دنبال حریق سینما تهران 

دچار آتش سوزى شده بود اما همان زمان با تدابیر درست 
این آتش خاموش شد و بعد از آن بود که بازار کویتى ها 

شکل گرفت.
او عامل اصلى این فاجعه را نبود روش هاى درست اطفاى 
حریق و کپسول هاى آتش نشانى در مغازه ها مى داند:
«این ساختمان در چند سال اخیر کارگاه شده بود که اصًال 
با کاربرى آن همخوانى نداشت. متأسفانه این مسئله در 
بســیارى از بافت هاى تاریخى و میراث فرهنگى ایران 
دیده مى شود. نباید فراموش کرد که بازار مولوى با وجود 
این همه مواد آتش زا هیچگونه وســیله و ابزار ایمنى در 

برابر خطر را ندارد.»
اطراف ساختمان پالسکو، کلیســا و بناهاى تاریخى و 
مغازه هاى عتیقه فروشــى زیادى وجود داشــت که به 
نظر مى رســد با توجه به فرو ریختگى این بنا در خود، 
تا االن آمارى از این تخریب ها داده نشــده است با این 
حال نباید فراموش کرد که همواره این بناها به دلیل نبود 
امکانات اطفاى حریق در خطر هســتند. به گفته محیط 
طباطبایى، پایین این ساختمان پر از مغازه آکواریومى و 
ماهى فروشى بوده که حتمًا همه این ماهى ها در قفس 
شیشــه اى خود مردند.ساختمان پالســکو را حبیب ا... 

القانیان رئیس انجمن کلیمیان تهران و مالک شــرکت 
پالسکو، بزرگ ترین کارخانجات صنایع پالستیک سازى 
ایران، ســاخت. گفته مى شــد که آیت ا... طالقانى در 
مخالفت با ساخته شدن بلندترین ساختمان تهران توسط 
یهودیان ایرانى، ابراز مخالفت و نارضایتى کرده بود. پس از 
انقالب اسالمى، ساختمان پالسکو و ساختمان آلومینیوم 
که آن هم متعلق به حبیب ا... القانیــان بود، به نفع بنیاد 

مستضعفان مصادره شدند.
حبیب ا... القانیان، متولد 1288 خورشیدى، از خانواده اى 
بود که به مدت چند دهه پیشگام نوآورى هاى تجارى و 

صنعتى در ایران بودند. درواقع این خانواده پس از جنگ 
جهانى دوم، با امتیــازى که براى فــروش لباس هاى 
متفقین به دســت آوردند، در مســیر ثروت اندوزى قرار 
گرفتند. حبیب کــه کارش را در نوجوانى، در هتل یکى 
از اقوام آغاز کرده بود، با برادرانش در بازار به کار تجارت 
پرداخت. گفته مى شــود برادر حبیب به آمریکا سفرى 
داشت و با صنعت تازه  پالستیک سازى آشنا شد و ایده را 
به ایران آورد. آنها در سال 1337 شرکت پالسکو و پس از 

آن، صنایع پروفیل آلومینیوم را تأسیس کردند.

پایان عمر اولین ساختمان مدرن ایران  با چندین کشته و مجروح

اعضاى شوراى امنیت در رابطه با توافق هسته اى به دونالد ترامپ اخطار دادند

فاجعه پالسکو

پیام مهم در چهارشنبه شب

,,
این ساختمان 
در مصادره بنیاد 
مستضعفان بود و پیش 
از این بارها شنیده 
شده بود که قرار است 
به بهانه نوسازى و 
بازسازى تخریب شود 
که هر بار با مخالفت 
مغازه داران و کسبه رو 
به رو شد و این بنا به 
زندگى خود ادامه داد

گالیه هاى وطنى به همکار لندنى!
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به تهران با مجید تخت 

 و بین المللى گفتگو به 

ت به جمهورى اسالمى 
ب تفاهمات قبلى دانست. 

حترام متقابل باشد.
جام توسطهمه کشورهاى 

ن و تعهد لندن بر اجراى 
د در توسعه روابط دو

کارى هاى متقابل 
ـائ ل کنسولى 

شود.

نى!

دستور شروع انتخابات شوراها 25 اسفند صادر مى شود
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معاون وزیر بهداشت، نان «ســنگک» را از سایر انواع 
نان ها ســالم تر دانســت و با اشــاره به ارزش غذایى 
«ســبوس»، از بازنگرى اســتانداردهاى سبوس آرد 

خبر داد.
على اکبر ســیارى در اولین همایش نان سالم با بیان 
اینکه هشت عامل خطر سالمتى مردم را تهدید مى کند، 
اظهار داشــت: چهار مورد از این عوامل خطر رفتارى 
است که غذاى ناســالم و کم تحرکى در رتبه هاى اول 
و دوم آن قرار دارند. نانى که مــردم مصرف مى کنند، 
نزدیک به 50 درصــد انرژى مورد نیــاز آنها را تأمین 
مى کند. همچنین 45 درصد پروتئین در مردم عادى و 

60 درصد در فقرا از طریق مصرف نان به دست مى آید. 
80 درصد آهن مورد نیاز بدن و 30 درصد کلسیم نیز از 

این راه تأمین مى شود.
وى افزود: یکى از موارد مؤثر در غذاى ناسالم، مصرف 
نمک بیش از اندازه اســت و نان مهم ترین راه مصرف 
نمک است. به گفته معاون بهداشت وزیر بهداشت، نان 
سنگک از نظر اســتفاده نمک در ترکیبات آن با نسبت 
یک گرم به ازاى هر صد گرم نــان، از کیفیت بهترى 
نسبت به سایر نان ها برخوردار است. ولى این نسبت در 
نان هاى بربرى 76 درصد، لواش 74 درصد و در تافتون 

59 درصد باالتر از حد مجاز است.

پروانه سلحشــورى رئیس فراکســیون زنان مجلس 
پیرامون مصوبه بازنشستگى خانم ها با20 سال سابقه 
کار و بدون شرط سنى گفت: این مصوبه ادامه مصوبات 
قبلى اســت لذا هیچ بار مالى به دولت وارد نمى شود و 

فرد از بدو استخدام بیمه خود را پرداخت مى کند .
سلحشــورى با بیان اینکه، از ســال 87 تا 90، صد و 
بیســت و هفت هزار و600 نفر درخواست بازنشستگى 
داشتند این در حالى است که در سال91 هفت هزار نفر 

درخواست بازنشستگى دادند.
رئیس فراکســیون زنان مجلس با اشــاره به ضرورت 
بازنشستگى خانم ها با20 سال ســابقه کار ادامه داد: 

درخواست زنان را باید در نظر گرفت وباید به گونه اى 
عمل کرد که به دولت ضرر وارد نشود.

وى با اشاره به اینکه، نیروى جوان خواهان کار را باید 
وارد بازار کار کرد افزود: وقتى زنى احســاس مى کند 
که دیگر توان و کارآیــى الزم را ندارد مى تواند به طور 
اختیارى خود را بازنشست کند و از سوى دیگر ممکن 
است فرد دیگرى تا 30 ســال بتواند به کار خود ادامه 

دهد.
سلحشورى با بیان اینکه، با ریزش نیرو و بحران اشتغال 
زنان روبه  رو هســتیم اظهار داشــت: باید بهره ورى 

نیروى کار را در این مبحث مد نظر گرفت.

بازنشستگى زنان با 
20 سال سابقه، بار مالى ندارد

«سنگک» از نان هاى دیگر 
سالم تر است

سقط جنین مادران 13 ساله
معاون امور بهداشتى دانشـگاه علوم پزشکى کردستان 
گفت: یکى از مشکالت موجود این استان، ازدواج افرادى 

است که به سن قانونى نرسیدند.
به گزارش مهر، فـرزام بیدارپور ضمن بیـان این مطلب 
افزود: متأسـفانه در شهرسـتان کامیـاران و بخشـى از 
روسـتاهاى مریوان عقد کـودکان زیر 13 سـال جارى 
مى شـود و چون به لحاظ قانونى امکان ثبـت آن وجود 
ندارد لذا آزمایشات مربوط به ازدواج هم انجام نمى شود. 

سمور، برق خلخال را قطع کرد
وارد شـدن یک سـمور به داخـل ایسـتگاه تقویت برق 
خلخال روز سه شنبه هفته گذشـته باعث قطع برق این 

شهر براى چند ساعت شد.
رئیس شـرکت توزیع نیـروى برق خلخال گفـت: ورود 
سمور به ایستگاه تقویت برق 20 کیلو ولتى فشار قوى این 
شهر باعث ایجاد اختالل در این ایستگاه و در نتیجه قطع 
جریان برق خلخال شد. على نعمتى افزود: جسد حیوان 

از ایستگاه خارج و جریان برق شهر دوباره برقرار شد.

آخرین آمار دامنه هاى فارسى 
آخرین آمارى که از ثبت دامنه هاى فارسـى در کشور به 
دست آمده، حاکى از وجود بیش از 800 هزار دامنه فارسى 
است که دامنه .ir  همچنان در صدر آنها قرار دارد. مرکز 
ثبت دامنه کشورى ایران به عنوان زیرمجموعه طبق آمار 
پژوهشگاه دانش هاى بنیادى، از ابتداى ثبت دامنه هاى 
فارسى در کشور تا کنون846هزار و560 دامنه ثبت شده 
است. آمار بیشترین دامنه ثبت شده فارسى را.ir  در دست 
دارد که تا کنون837هـزارو715 دامنه را به نام خود ثبت 
کرده است. درواقع بیشترین سهم متعلق به همین دامنه 
اسـت به طورى که از میان دیگر دامنه هاى فارسى، هر 

کدام کمتر از پنج هزار دامنه را ثبت کرده اند.

کانال چک برگشتى ها!
روزنامه ایران نوشت:چند ماهى است تعدادى از بازاریان 
تهران یک گروه تلگرامى درست کرده اند و در این گروه 
اسم و مشخصات و عکس کسانى را که چکشان برگشت 
خورده، همراه با تصویـر خود چک در این گروه منتشـر 

مى کنند تا همکارانشان دوباره فریب او را نخورند.
نام گروه را گذاشته اند «مشـترى هاى داراى برگشتى» 
گروه پر از عکس چک هاى برگشـتى و قیافه آدم هایى 
اسـت که در نگاه اول سـاده و معمولى به نظر مى رسند. 
یکى بچه هایش را بغل کرده و دیگرى در ساحل دریا از 
خودش سلفى گرفته. فرقى نمى کند قیافه چه شکلى باشد 
و در چه لوکیشنى، مهم این است که آن را در ذهنت نگه 
دارى تا مبادا بعـد از گرفتن چک بى محل و بیرون رفتن 

آقاى کالهبردار بر سرت بزنى که  اى واى خودش بود.

تعطیالت جابه جا مى شود
وزیرآموزش و پرورش گفت: زمانبندى سـال تحصیلى 
را به عنوان یـک الیحه از طرف دولت بـه مجلس ارائه 
کرده ایم تا مجلس این اختیار را به دولت بدهد که مقدارى 
در برگزارى سال تحصیلى انعطاف پذیرى داشته باشند. 
فخرالدیـن دانـش آشـتیانى تصریح کـرد: امسـال این 
موضـوع اجرا نمى شـود زیرا قانـون مبنى بر این اسـت 
که طبق مصوبه مجلس شـوراى اسـالمى شروع سال 
تحصیلى اول مهر اسـت و ما باید طبق آن برنامه ریزى 

کنیم .

هورمونى ها علیه
«آنتى بیوتیک »

تحقیقـات پزشـکى بـرروى بیمـاران بسـترى در
 بیمارسـتان هاى شـیراز، نشـان مى دهد مصـرف مرغ 
هورمونى، بیمـاران را در برابـر داروهـاى آنتى بیوتیک 

مقاوم کرده است.
 دکتر رزمجو معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 
شیراز در دومین جلسه شوراى استاندارد گفت: با بررسى 
وضعیت بیمـاران بسـترى در بیمارسـتان هاى شـیراز 
مشخص شد که بیماران به علت مصرف گوشت مرغ در 
مقابل بسیارى از آنتى بیوتیک هایى که به علت عفونت 

به آنها تزریق مى  شود مقاوم شده اند.

چرك نویس

رایزنى هاى
 5 اسفند 

به کجا ختم مى شود؟

شروط ایران براى حضور در حج سال 96 

کجا ختم مى شود؟
پس از حمله جمعى از دانشــجویان و افراد به ســفارت 
عربستان و تعطیل شدن ســفارت این کشور در ایران و 
همچنین وقوع فاجعه منا در مهر سال 94 تنش میان ایران 
و عربستان البته بیشتر از سوى مقامات آل سعود گسترش 
پیدا کرد به گونه اى که شرایط براى اعزام حجاج ایرانى 
به حج تمتع سال 95 به دالیلى همچون تأمین جان آنها 

فراهم نشد.
اما در سال جارى مقامات آل سعود با ارسال دعوتنامه به 
سازمان حج و زیارت از کشورمان براى حضور در مراسم 
حج تمتع دعوت کردند به گونه اى که نماینده ولى فقیه در 

امور حج از ارسال این دعوتنامه خبر داده است.
حجت االسالم والمسلمین سیدعلى قاضى عسکر نماینده 
ولى فقیه در امور حج و زیــارت در گفتگو با میزان درباره 
دعوت عربستان از کشورمان براى حضور در مناسک حج 
تمتع امسال اظهار داشت: ما پاسخ این دعوت عربستان 
را خواهیم داد. وى افزود: ان شاءا... در همان تاریخى که 
مقامات عربســتان اعالم کرده اند هیئــت ایرانى براى 

مذاکره به کشور عربستان سفر خواهد کرد.
نماینده ولى فقیه درامورحج درباره اینکه هیئت ایرانى در 

چه تاریخى به عربستان سفر مى کند، خاطر 
نشان کرد: هیئت ایرانى پنجم اسفند ماه 

به عربستان سفر مى کند و ما امیدواریم 
بتوانیم مواضع خــود را در این دیدار 
تشــریح کنیم و به نتیجه مشخص 
دست پیدا کنیم. قاضى عسکر درباره 
اینکه وزارت خارجه کشــورمان 
اعالم کرده اســت که حج تمتع 
امسال صورت نمى گیرد، گفت: 
فعًال هیچ چیز در این راستا قطعى 
نیســت وما تا زمانى که شرایط 
برایمان فراهم شــود در مراسم 

حج حضور پیدا خواهیم کرد 
اما بدون شک مشکالتى 

که وجود داشــته است 
باید حل شود. 

با پیش بینى هایى که از 
سوى مقامات کشورمان 

صورت گرفته است باید 

منتظر ماند تا ببینیم که شــرایط 
براى حضور ایرانیان در مراسم 
حج فراهم خواهد شد و آیا 
عربستان در تأمین جان 
حجاج ایرانى شــرایط 
کشورمان را قبول خواهد 
کرد یا خیــر؟ اما بدون 
شــک اعزام ایرانیان 
به مراســم حج تمتع 
در سال آینده نیازمند 
شرایط و الزاماتى است 
که رئیس کمیســیون 
عضــو  و  فرهنگــى 
کمیسیون امنیت ملى مجلس به 

آن اشاره کرده اند.

تأمین امنیت، ضرورى 
است

رئیس کمیســیون فرهنگى مجلس 

درباره حضور ایرانیان در مراسم حج تمتع امسال اظهار 
داشــت: با توجه به حوادثى که در ســال 93 در مناسک 
حج تمتع رخ داد و منجر شــد که تعداد زیادى از حاجیان 
ایرانى به شهادت برسند در شرایط فعلى باید امکانات و 
شرایط به گونه اى فراهم شود که امنیت جان حجاج ما 
تأمین شــود. نصرا... پژمانفر تأکید کرد: بدون شــک 
مقامات ایرانــى در مذاکــرات با عربســتان پیرامون
 حضور ایرانیــان در مراســم حــج باید به مــواردى

 همچون تأمین امنیت جانى و مالى ایرانیان در این مراسم 
اشاره داشته باشــند تا اتفاقاتى همچون فاجعه منا تکرار 
نشود. وى افزود: ترســیم یک برنامه مشخص از سوى 
کسانى که مراسم حج را برگزار مى کنند امرى ضرورى 
و واجب است از این رو حضور حاجیان ما در مراسم حج 
امسال در صورتى امکانپذیر خواهد بود که مواردى چون 
تأمین امنیت جانى آنها در نظر گرفته شود و امکانات الزم 

نیز در اختیار آنها قرار گیرد.

مذاکرات 5 اسفند، تعیین کننده است
عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس نیز درباره شرایط 

اعزام حجاج ایرانى به مراسم حج امسال اظهار داشت: 
با توجه به اینکه سازمان حج و زیارت و نماینده ولى فقیه 
در امــور حج اعالم کــرده که وزارت حج عربســتان 
دعوتنامه اى را براى ایران پیرامون حضور در مراســم 
حج ارسال کرده اســت باید منتظر بمانیم تا ببینیم که 
مذاکرات میان ایران و مقامات آل ســعود به کجا ختم 
مى شــود. على نجفى خوشــرودى افزود: مذاکرات 
5 اســفند میان ایران و عربســتان پیرامــون حضور 
هموطنانمان در مراســم حــج، امرى تعییــن کننده 
اســت و مشــخص خواهد کرد که آیا ایران مى تواند 
در مراســم حج حضور پیــدا کند یا خیــر. وى تأکید 
کرد: اینکه مقامات آل ســعود بــا اظهاراتى همچون 
اینکه ایران قصد حضور در مراســم حــج را ندارد در 
حال کارشکنى هســتند اقدامى خالف واقع است زیرا 
ما طبق آداب اســالمى معتقد هســتیم که حج تمتع، 
امرى واجــب و ضرورى اســت اما بدون شــک این 
مناسک مهم باید در شــرایطى صورت گیرد که جان 
حجاج و افرادى که در این مراســم حضور دارند حفظ 

شود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى گفت: 
امروز فقط در معمارى مشــکل نداریم بلکه در لباس، 
صنعت و غذا هم مشــکل داریم. از غذاهاي خودمان 
شرمساریم و از نوع لباس خودمان خجالت می کشیم. 
امروز پارك هایی مى سازیم که یک تجربه اروپایى در 

یک باغ است! 
سید محمد بهشتى در سلسله کرسى هاى آزاداندیشى 
«زنگ اندیشگاه» با عنوان «کاشان کجاست؟» اظهار 
داشت: سینماى ما دارد درباره بیمارى هاى جامعه فیلم 
مى سازد نه چیستى جامعه. براي مثال فردوسى با نوشتن 
شــاهنامه مى خواهد به جامعه ایرانى بگوید این جامعه 
کجاست و هویت آن چیست. در حالی که امروز برخی 
فیلمسازان به رخ جامعه مى آورند که حالش خراب است 

و روحیه جامعه را تحقیر مى کنند.
بهشتى در پاسخ به ســئوالی مبنى بر اینکه با توجه به 
مسئولیتش در معاونت سینمایى در سال هاى قبل نقش 
فیلمسازان و مستندسازان را در معرفى فرهنگ ها چه 
مى داند، گفت: اگر چیزهایى کــه امروز مى دانم در آن 
زمان مى دانستم اجازه ساخت خیلى از فیلم ها را نمى دادم 
چون برخالف شناخت فرهنگ ماست. امروز فیلمساز 
است که بیشتر به فرهنگ احتیاج دارد تا اینکه فرهنگ 

به فیلمساز احتیاج داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى در مورد 
امکان ارتقاى معمارى گذشته گفت: در موقعیت کنونی 

چاره اى نداریم جز اینکه معمارى گذشته را بازشناسى 
کنیم. جامعه در حال تغییر اســت و در حالی که کیفیت 
این تغییرات براي ما قابل لمس نیســت و از آن رانده 

می شویم.
بهشتى افزود: تجربه حوزه معمارى و شهرسازى کشور 
یکی از قدیمى ترین نمونه هاي شهرسازي در دنیاست. 
تنوع معمارى ایران از کل اروپا بیشــتر است و به اندازه 
تاریخ بشــر تاریخ داریم و ایران از زمان یکجانشینى تا 

امروز آثار معماري دارد.
وى با اشاره به وجود سه الگوى باغ در دنیا گفت: باغ هاي 
آسیاى جنوب شــرقى مانند چین و ژاپن، باغ اروپایى و  

باغ ایرانى سه الگوي باغ ســازي در دنیا هستند و این 
ســه گانه در موارد دیگر مانند غذا، پوشش و معمارى 

نیز وجود دارد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى افزود: 
درحالى که یکى از ســه گانه هاى دنیا متعلق به ایران 
اســت ما امروز فقط در معمارى مشــکل نداریم بلکه 
در لباس، صنعت و غذا هم مشــکل داریم. از غذاهاي 
خودمان شرمســاریم  و از نوع لباس خودمان خجالت 
می کشیم. امروز پارك هایی مى سازیم که یک تجربه 
اروپایى در یک باغ اســت! اما نمى توانیم از یک معمار 

ایرانى بخواهیم یک باغ بسازد.

از غذاهایمان شرمسار و از لباسمان خجالت زده هستیم

  ایرنا | بعــد از فروکــش کــردن تــب برگزارى 
کنســرت هــاى غیرمجــاز زیرزمینــى، عــرض اندام 
مانکن هاى زنده در شو روم ها، استخر پارتى هاى مختلط در

خانه هاى ناشناس و دور دور کردن شبانه بچه پولدارهاى 
تهرانى با ماشین هاى چند میلیاردى در برخى مناطق شمالى 

این شهر؛ حاال نوبت به خانه هاى پوکر رسیده است.
در زمان حاضر از شمار قمارخانه هاى زیرزمینى و به ویژه 
خانه هاى پوکر آمار دقیقى وجود ندارد اما شواهد و قراین، 
گویاى آن اســت که هر روز به تعداد این خانه ها در تهران 
افزوده مى شــود.گردانندگان این خانه هــا هم بى هیچ 
دردسرى یک شــبه صاحب درآمدهاى چند صد میلیون 
تومانى حاصل از قمار مى شــوند و خشنود از شغل و درآمد 
خود به هر طریق ممکن در ترغیب هرچه بیشــتر جوانان 
برمى آیند. محل ایجاد این خانه ها خیلى ســاده از طریق 
اینترنت و یا فضــاى مجازى به جوانان اعــالم و معرفى 

مى شود.
در این خانه ها، بازى پوکر محور هر کارى است و البته که 
در کنارش، اقدامات نامشروع دیگرى هم انجام مى شود. 
جوانان در این خانه ها، همه وقت خود را صرف بازى پوکر 
مى کنند. یا مى برند و یا مى بازند و البته که با تکرار قمار تا 
سرحد تباهى و تاراج مال اندوخته خانواده هاى خود پیش 
مى روند.  بازیگران این خانه ها از هر قشرى هستند اما اغلب 
بازیگران پوکر از قشرهاى مرفه جامعه با خودروهایى چند 

میلیارد تومانى هستند.
على، یکى از شاهدان عینى این بازى کاذب است که چند 
بارى به یکى از خانه هاى پوکر براى وقت گذرانى سرزده 

است. او مى گوید: «زمان در این مکان ها، احساس نمى شود؛ 
یعنى ساعتى وجود ندارد که زمان را به بازیگران نشان دهد. 
و این خود، یکى از علل بروز هیجان و ترغیب براى رفتن به 
این مکان هاست.» وى مى گوید: «بازى در خانه پوکر، آنقدر 
با استرس و البته با جذابیت باال انجام مى شود که بازیگران 
بدون هیچ فکر ویا ناراحتى، همه پول خود را براى ادامه بازى 

صرف مى کنند.» 
وى در ادامه مى گوید: «شرایط محیطى این خانه ها، خود 
کششى را براى جوانان ایجاد مى کند؛ یعنى همه تفریحات 
یکجا جمع اســت و محیط نیمه تاریک خانه نیز جذابیت 

ویژه اى را در ذهن حضار ایجاد مى کند.»
على مى افزاید: «بازى اینگونه آغاز مى شود که پیش ازهر 
اقدامى، صاحبخانه مبلغ پولــى را از همه بازیگران دریافت 
مى کند تا پس از پایان بازى و برد و باخت بازیگران دراختیار 
فرد برنده قرار بگیرد و البته او نیز ســود خود را یکجا و بى 

دغدغه بردارد.»
این فرد مى گوید: «اغلب افرادى که براى بازى پوکر مى آیند 
افرادى پولدار با خودروهاى چند صد میلیونى و یا میلیاردى 
هســتند که دارایى خود را بیش از هرچیزى در این خانه ها 
به رخ یکدیگر مى کشند و البته که سوئیچ هاى چیده شده 
روى میزى که در سالن ورودى قرار گرفته است، خود گواه 

این مدعاست.»
على مى افزاید: «پس از نیمــه اول بازى، بازیگران به اتاق 
استراحت مى روند و با کشیدن سیگار، گرس و انواع دیگر 
مواد مخدر و یا نوشیدن انواع مشروبات الکلى زمان کوتاهى 

را به استراحت مى پردازند و دوباره به بازى باز مى گردند.» 

نیم نگاهى به قمارخانه هاى زیرزمینى درتهران

«خانه هاى پوکر» هم از راه رسید!

تحقیقات نشان مى دهد در آمریکا 70 درصد برندهاى روغن 
زیتون عرضه شده به بازار تقلبى و بى کیفیت هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روغن زیتون به واسطه 
فواید بى نظیر آن، در همه کشــورها محصول پرفروشى 
محسوب مى شود به طورى که بازار هدف پرسودى براى 
سودجویان ایجاد کرده است. گفته مى شود در کشور آمریکا 
70 درصد روغن زیتون هاى فروخته شــده تقلبى است. 
بسیارى از تولیدکنندگان، روغن زیتون طبیعى را با برخى 
مواد یا روغن هاى مصنوعى ترکیب کرده و به اسم روغن 
زیتون به فروش مى رسانند. محققان در آمریکا 124 برند 
روغن زیتون را که در سراســر جهان به فروش مى رسند، 
مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که بیش از 70 درصد آنها 

روغن زیتون خالص نبوده و حتى برخى از این برندها به طور 
کامل فاقد روغن زیتون طبیعى هستند.

اسامى این برندهاى روغن زیتون به شرح زیر است:
«کاراپلى، مزتا، پامپین، مازوال، پریمادونا،کوالویتا، ساسو، 
آنتیکا بادیا، اســتار، هول فودز، فیلیپو بریو، ســیف وى، 

کوریسلى و برتولى.»
شــما مى توانید روغن زیتونى  را که در خانه دارید با روشى 
خاص تست کرده و خالص بودن آن را تشخیص دهید. در 
این روش باید روغن زیتون را به مدت نیم ساعت در یخچال 
قرار دهید. اگر روغن شروع به سفت شدن کرد یا حالت یخ 
زدگى دانه هاى روغن را مشاهده کردید به این معنى است 

که روغن زیتون خالص است.

برندهاى نامعتبر روغن زیتون را بشناسید

یکى از مهمترین اخبــار در محافل فرهنگــى و به نقل از 
محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگى سازمان میراث 
فرهنگى، خبر نمایش اشیاى تاریخى موزه لوور در ایران است.

به گزارش ایمنا، پیــرو تفاهمنامه هاى منعقد شــده میان 
مســئولین میراث فرهنگى ایــران و رئیس مــوزه لوور، 
نمایشگاهى از آثار موزه لوور در ایران برپا مى شود. بر اساس 
تفاهمنامه امضاشــده بین ایران و فرانســه قرار است این 
نمایشگاه در ایران برگزار شود که زمان و مکان دقیق برگزارى 
نمایشگاه در حال حاضر در دســت بررسى است اما به گفته 
محمدرضا کارگــر مدیر اداره کل موزه ها، پیشــنهاد ایران 
براى برگزارى نمایشگاه موزه ملى ایران است. محمدحسن 
طالبیان معاون میراث فرهنگى کشور اظهار داشته است که 
هنوز زمان و جزئیات این نمایشگاه قطعى نشده است، اما تصور 
مى کنم که اواخر سال و یا اوایل سال آینده این نمایشگاه در 

ایران برپا شود.
بهمن ماه سال گذشته رئیس سابق سازمان میراث فرهنگى در 
سفر خود به فرانسه با رئیس موزه لوور یادداشت تفاهمنامه اى 
امضا کرد که بخشى از موضوع آن مربوط به حوزه هایى نظیر 
باستان شناسى و هنرهاى بومى بود. فروردین امسال نیز «جان 
لوك مارتینس» رئیس موزه لوور فرانسه به ایران آمد و ضمن 
امضاى تفاهمنامه اى با موزه ملى و سازمان میراث فرهنگى 
براى برگزارى نمایشگاه و نشست مشترك از برخى از بناهاى 
تاریخى و موزه هاى ایران بازدید کرد. قطعاً نمایش آثار موزه 

لوور در ایران، پیرو این دیدارها و تفاهمنامه هاى قبل است.

*آثار ایران در موزه لوور
موزه لــوور در فرانســه بخش عظیمــى از آثــار تاریخى 
و باســتانى ایــران را در دل خــود جــاى داده اســت که 

توجه بیشــتر بازدیدکننــدگان را به خود جلــب مى کند. 
«ســالن ایران» در موزه لوور فرانســه که امروز مشاهده 
آن قلب هــر ایرانى میهــن پرســتى را بــه درد مى آورد 
به دلیــل گســتردگى و تعدد و تنــوع اشــیاى متعلق به 
ایران، یکى از بــزرگ ترین بخش هاى این موزه اســت. 
به طورى که دیدن همه اشــیاى گرانبها و ارزشمند ایرانى 
موجود در آن، که زمانى از این مملکت به تاراج رفته بود، در 
یکى دو روز امکانپذیر نمى باشد. چیزى حدود دوهزار و500 
اثر تاریخى که مربوط به ایران است در موزه لوور فرانسه وجود 
دارد که در سالن هاى 12 تا 20 جانمایى شده اند. بیشترین آثار 
تاریخى که از ایران خارج شده مربوط به دوران ناصرالدین شاه 
و مظفرالدین شاه اســت که در آن زمان ها امتیازات ویژه اى 
براى کشف و خارج کردن اشیا  و اجســام تاریخى ایران به 

فرانسوى ها داده شده بود.

نمایش آثار بى نظیر تاریخى در ایران

شاهکارهاى «لوور» به ایران مى آید
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نشست مشــترك مجمع نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان به مدت  4/5 ســاعت  در سالن اجتماعات اتاق 

اصفهان برگزار شد. 
به گزارش روابــط عمومى اتاق بازرگانــى اصفهان،در 
این نشســت مسائل و مشــکالت فعاالن اقتصادى در 
بخش هــاى کالن و خــرد و  همچنیــن فرصت هاى 
سرمایه گذارى شهرستان هاى استان از سوى نمایندگان 

عضو مجمع ارائه شد.  
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست گفت: اتاق 
بازرگانى به عنوان مشــاور مجمع نمایندگان مى تواند 
نظرات کارشناسى در مورد الیحه ها و طرح هاى مطرح 

در مجلس به نمایندگان ارائه دهد.
سید عبدالوهاب سهل آبادى از انســجام و یکپارچگى 
مجمع نمایندگان  اســتان قدردانى کرد و گفت:بخش 
خصوصى براى حل مسائل اقتصادى راهکارهایى دارد که  
نمایندگان مجلس مى توانند آنان را مورد توجه قرار دهند.

وى مالیات، بانک  و  آب را ســه چالش اصلى اقتصادى 
استان اصفهان برشمرد و گفت: نحوه دریافت مالیات از 
واحدهاى تولیدى استان اصفهان به بازنگرى نیاز دارد 

زیرا این واحدها توانى براى پرداخت مالیات ندارند.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با انتقاد از نحوه محاســبه 
نرخ تســهیالت بانکى براى فعــاالن اقتصادى گفت: 
محاسبه بهره مرکب در تســهیالت بانکى شرایط ادامه 
فعالیت براى فعاالن اقتصادى را دشــوار ساخته است.
فشار مضاعف بانک ها بر فعاالن اقتصادى باعث تعطیلى 
واحدهاى تولیدى مى شود.وى افزود:برخى از واحدهاى 
تولیدى از دولت و شهردارى ها طلب دارند و به بانک ها 
بدهکار هستند ولى بدهى آنها مشمول جریمه و دیرکرد 

مى شود اما طلب آنها هیچ تغییرى نمى کند.
سهل آبادى بحران آب در استان اصفهان را از  چالش هاى 
مهم اقتصادى استان برشمرد و گفت:مسئله آب نیاز به 

همگرایى و هم افزایى همه بخش هاى استان دارد. 

لزوم همگرایى مجمــع نمایندگان و اتاق 
بازرگانى

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان در مجلس 

شوراظى اسالمى در این نشست ضمن تقدیر از اظهارات 
اخیر رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در موضوع آب و مسائل 
استان اصفهان گفت: بیان مسائل استان و تالش در  حل 

آن مى تواند به نتیجه اى منجر شود.
 ناصر موســوى الرگانى از آمادگى مجمــع نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى براى تشکیل 
شورایعالى آب اســتان خبرداد و گفت: براى حل مسئله 
آب زاینده رود باید از تمام ظرفیت هاى موجود اســتان 

استفاده کنیم.
وى تأکیــد کــرد: همگرایــى مجمــع نماینــدگان 
و اتاق بازرگانى مى تواند مســائل اســتان را ســریع تر 

برطرف کند.

  60درصد واحدهاى تولیدى غیر فعالند
حمیدرضا فوالدگر نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى در این نشســت خواستار  اصالح نحوه 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: دولت بایستى 
سطوح دریافت مالیات را به پایان زنجیره  مصرف کاال و 

خدمات انتقال دهد.
وى با انتقاد از اختصاص بخش عمده بودجه سال 96 به 
هزینه هاى جارى دولت گفت: هر سال هزینه هاى جارى 
دولت افزایش مى یابد و تغییرى در راســتاى اصالح آن 

مشاهده نمى شود.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملى مجلس شوراى اسالمى  
با اشــاره به اینکه بیش از 60 درصد واحدهاى تولیدى 

غیر فعال هستند،گفت: فضاى تولید کشور نشان دهنده 
وضعیت اقتصادى اســت. تعطیلى پى در پى واحدهاى 

تولیدى نشان از رشد اقتصادى نیست. 

جلسات کارشناسى تشکیل شود
احمد ســالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى در این نشســت خواســتار برگزارى جلسات 
تخصصى بین مجمع نمایندگان استان و اتاق بازرگانى 
در موضوع مالیات، بانک و آب شد و گفت: مسائل کالن 
اقتصادى استان با همکارى بخش دولتى و خصوصى و 
همراهى نمایندگان مجلس در جلسات کارشناسى قابل 

حل است. 

وى با اشاره به  آمارهاى متعدد از سوى مسئولین بخش 
دولتى و بخش خصوصى در مورد وضعیت تولید در استان  
گفت: نبود بانک اطالعاتى  دقیق از وضعیت صنایع استان 
از نقاط ضعف  استان است که اتاق بازرگانى مى تواند در 

این راستا اقدام کند.
سالک خواستار پیگیرى مسائل بانکى فعاالن اقتصادى 
و دریافت طلب آنها از دولت شد و گفت: تولیدکنندگان 
امروز ســرمایه هــاى اجتماعــى جامعه  هســتند که
نمونه هاى آن در کشور کم نظیر است و باید آنان را براى 

جامعه حفظ کرد. 
وى اظهار داشت: دست هایى پشت پرده است که اجازه 
شکل گیرى اقتصاد مقاومتى در کشــور را نمى دهد و 
فضاى اقتصادى را براى تولیدکنندگان سخت و دشوار 

ساخته است.

خبر

«رباعى سینما» 
امروز برگزار مى شود

آثار فیلمسازان برگزیده فیلم کوتاه به صورت ماهانه 
در ویـژه برنامه «رباعى سـینما» مورد نقد و بررسـى 

قرار مى گیرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، رئیـس دفتر تخصصى سـینما 
با بیـان این مطلب گفـت: برنامه «رباعى سـینما» با 
محوریت «مرور آثار فیلمسازان برگزیده فیلم کوتاه» 
بـه همت دفتـر تخصصى سـینما سـازمان فرهنگى 
-تفریحى شـهردارى اصفهان و با همکارى سـایت 
فیدان (سـایت تخصصى فیلـم کوتـاه) برنامه ریزى 

شده است.
مصطفـى حیـدرى اظهـار داشـت: دومیـن برنامـه 
«رباعى سینما» به مرور فیلم هاى کوتاه بهزاد آزادى 
اختصاص یافته که دوم بهمن ماه (امروز) ساعت 17 
در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزى برگزار مى شود.

وى افـزود: در ایـن برنامـه فیلـم هـاى «ادریس»، 
«موقت» و «کشتارگاه» به نمایش در مى آید و پس 
از آن با حضور کارگردان به نقد و بررسى این فیلم ها 

پرداخته خواهد شد.

 اجراى نمایش 
«سه شب با مادوکس» 

نمایش «سـه شـب بـا مادوکـس» نوشـته «ماتئى 
ویسنى یک» تا هفتم بهمن ماه تمدید شده و در سالن 

کوچک تاالر هنر به اجرا در مى آید.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، نمایش «سه شب با مادوکس» 
نوشته ماتئى ویسنى یک با ترجمه تینوش نظم جو از 
15 دى ماه با بازى بهزاد سیفى، فرهاد فتحى، مهسا 
کاظمـى،  احسـان صفرى و ایمـان نظیفى در سـالن 

کوچک تاالر هنر در حال اجراست.
اجراى نمایش «سه شب با مادوکس» تا هفتم بهمن 
ماه در تـاالر هنـر تمدید شـده اسـت و عالقه مندان 
به هنر نمایش مى توانند براى تماشـاى آن هر شـب 
سـاعت 18:00 بـه تـاالر هنـر سـازمان فرهنگى- 

تفریحى شهردارى اصفهان مراجعه کنند.

سیاسى ترین فیلم سال 
در اصفهان اکران  شد

«ترمینال غرب» فیلــم داســتانى 75 دقیقه اى به 
کارگردانى قربانعلى طاهرفر اســت که به موضوع 
اتفاقات هسته اى سال هاى اخیر و حواشى اجتماعى 
آن مى پردازد و براى نخستین بار در اصفهان در سینما 

سوره اکران شد.
این فیلم داستان «امید» دانشجوى جوانى است که 
از طرفى درگیر بورســیه خواهرش است و از سوى 
دیگر، روى پروژه اى با موضوع تحقیقات هســته اى 

کار مى کند.
قربانعلى طاهرفر که براى کارگردانى فیلم «ترمینال 
غرب» شایسته دریافت فانوس بخش داستانى بلند 
شده بود با بیان اینکه فانوس را برا ى روزهاى تاریک 
پیش رو نیاز دارد جایزه خود را به مدافعان حرم تقدیم 

کرده است.
ایــن فیلــم دیــروز یکــم بهمن مــاه، ســاعت
 9 صبح براى نخستین بار در اصفهان در سینما سوره 

اکران شد.

90هزارنفر از خدمات تأمین 
اجتماعى شهرضا استفاده مى کنند

رئیس شــعبه تأمین اجتماعى شهرســتان شهرضا 
گفت:90هزارنفــر از خدمات مختلــف بیمه اى در 
شعبه تأمین اجتماعى شهرســتان شهرضا استفاده 

مى کنند.
محسن عشقى از پرداخت ماهیانه شش  میلیاردتومان 
به مســتمرى بگیران این شهرستان خبرداد و گفت: 
این شــعبه داراى 50هزارنفر بیمه شــده است که 
30هزار بیمه شده اصلى و 20هزار بیمه شده فرعى

 هستند. 
وى تصریح کرد: دو هزار و 760کارگاه درشهرستان 
شــهرضا به عنوان کارفرما و خویــش فرما فعالیت 

مى کنند.

اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان اعالم کرد: تعداد 
متوفیان بر اثر مسمومیت ناشى از گازگرفتگى در 9 ماهه 

امسال نسبت به مشابه سال قبل افزایش یافت.
با توجه به آمار اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان 
در مى یابیم: در 9 ماهه ســال 1395 آمار اجساد معاینه 
شــده در مراکز پزشــکى قانونى اســتان با تشخیص 
علت مرگ مســمومیت با گاز منواکسیدکربن افزایش 

داشته است.
این آمار به طور دقیق اینگونه اعالم شده است: متوفیان 
بر اثر این حادثه از ابتداى ســال تا پایان آذرماه ســال 
جارى، 34 مورد (هشــت زن و 26 مرد ) بوده که نسبت 

به مدت مشابه ســال قبل، افزایش پنج مرگ را نشان 
مى دهد. 

تنها در آذر ماه سال جارى 15 نفر (شش زن و 9 مرد) به 
دنبال مسمومیت با گاز منواکسید کربن فوت کرده اند که 
نسبت به آذر ماه سال قبل که 20 نفر (هفت زن و 13 مرد) 

بودکاهش داشته است.
اداره کل پزشــکى قانونى آمــار فوت شــدگان بر اثر 
سوختگى در 9 ماهه سال 1395 را چنین اعالم کرد: 140 
نفر که 62 نفر آنــان زن و 78 نفر آنان مرد بوده اند و این 
آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 3/4 درصدى 

داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان از برگزارى 
اجتماع یکپارچه مدافعان حرم همزمان با ســالروز میالد 
حضرت زینب(س) در مصالى امام خمینى(ره) اصفهان 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین رحمت ا... اروجى اظهار داشت: 
جوشش و گرمى خون پاك مدافعان حرم، جان تازه اى به 
کالبد نظام مقدس جمهورى اســالمى دمیده است. وى 
افزود: به اعتراف برخى اندیشــمندان آمریکایى، مقامات 
غرب باید شیوه مدیریت بحران و تأمین امنیت را از ایران 
بیاموزند چرا که با توجه به اینکه دور تا دور ایران اسالمى را 
آتش فراگرفته است، همچنان در اوج عزت و اقتدار و امنیت 

است.مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: یکى 
از ویژگى هاى دهه فجر امسال زینبى و فاطمى بودن آن 
اســت که طلیعه آن مصادف با میالد حضرت زینب(س) 
است و شام 22 بهمن ماه نیز شب شهادت مظلومه عالم 
حضرت فاطمه زهرا(س) بوده و الزم است متولیان امور 
به ویژه ستاد دهه فجر نگاه ویژه اى به این دو واقعه داشته 
باشــند.وى افزود: پیرو نظرخواهى از مقامات اســتان با 
برگزارى اجتماع یکپارچه مدافعان حرم در مصالى امام 
خمینى(ره) موافقت شد و بنابراین روز جمعه 15 بهمن ماه و 
همزمان با میالد عقیله بنى هاشم (س) ویژه برنامه اجتماع 
یکپارچه مدافعان حرم حضرت زینب (س) برگزار مى شود.

افزایش تعداد متوفیان براثر 
مسمومیت گازگرفتگى در اصفهان

اجتماع یکپارچه مدافعان حرم 
در اصفهان برگزار مى شود

على طیب نیا وزیر امور اقتصادى و دارایى شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر به اصفهان 
در پاسخ به سئوال ایرنا همچنین درباره سفر خود به اصفهان گفت: رهبر معظم انقالب 
امسال را سال ’اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل‘ نامگذارى کرده اند و دولت براى اجرایى 
کردن برنامه هاى علمیاتى اقتصاد مقاومتى، ستادى را در استان هاى مختلف بمنظور 

پیگیرى برنامه ها و طرح ها تشکیل داده است. 
طیب نیا با بیان اینکه براى هرکدام از استان ها یکى از وزرا به عنوان وزیر معین تعیین 
شده اند، افزود: من به عنوان وزیر معین براى مسائل و برنامه هاى اقتصاد مقاومتى در 

استان اصفهان تعیین شده ام. 
وى با اشاره به اینکه این؛ دومین سفر وى به اصفهان براى پیگیرى طرح هاى اقتصاد 
مقاومتى است، اظهار کرد: همراه بانمایندگان بخش هاى مختلف مانند سازمان هاى 

مالیاتى و سیستم بانکى در حال پیگیرى و بررسى طرح ها و پیشرفت آنها هستیم. 
وى به تشکیل چند کارگروه در این زمینه در استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: در این 
کارگروه ها مشکل هاى موجود از جمله مسائل مربوط به واحدهاى تولیدى بررسى و با 

همفکرى براى آنها راه حل ارائه مى شود. 
وزیر اقتصاد تاکید کرد که این سفر، تشریفاتى نیست بلکه سفر کارى است براى بررسى 

موضوع هاى مشخص مانند مشکل هاى بانکى، مالیاتى و تامین اجتماعى است. 

طیب نیا با اشاره به جلسه بررسى طرح توسعه فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
که با حضور وى برگزار شد نیز گفت: با توجه به اهمیت شهر اصفهان بویژه از نظر موقعیت 
جغرافیایى، نزدیکى به تهران و جایگاه گردشگرى آن، طرح توسعه فرودگاه از اولویت 
ویژه اى برخوردارست. وى افزود: مسائل مربوط به توسعه فرودگاه در این جلسه بررسى 

شد و امید است در آینده نزدیک شاهد اجرایى شدن آن باشیم. 
وزیر اقتصادى و امور دارایى شامگاه چهارشنبه وارد اصفهان شد و صبح روز پنجشنبه در 

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى استان اصفهان شرکت کرد.

با حضور اعضاى مجمع نمایندگان استان اصفهان در اتاق بازرگانى بررسى شد

3 معضل فعاالن اقتصادى استان اصفهان

,,
برخى از واحدهاى 
تولیدى از دولت و 
شهردارى ها طلب 
دارند و به بانک ها 
بدهکار هستند ولى 
بدهى آنها مشمول 
جریمه و دیرکرد 
مى شود اما طلب آنها 
هیچ تغییرى نمى کند

مجمع خیرین ورزشیار اســتان اصفهان، تا پایان سال 
جارى آکادمى بســکتبال اصفهان را بــه بهره بردارى 

مى رساند.
نایب رئیس مجمع خیرین ورزشیار استان اصفهان با بیان 
این مطلب گفت: مجمع خیرین ورزشیار استان اصفهان 
تاکنون حدود 20 پروژه از 200 پروژه ورزشى ناتمام را در 
استان در حال اجرا داشته و یا به اتمام رسانده و عملکرد 

خوبى در دو سال گذشته داشته است.
على لوافان با بیان اینکه عمل خیر فقط مادى نیســت 
افزود: اگر فرهنگ انجام کار خیر در جامعه بیش از پیش از 
سوى رسانه ها ترویج یابد، عالوه بر انجام کارهاى خیر، 

بسیارى از مشکالت برطرف خواهد شد.
وى ادامه داد: آکادمى بسکتبال اصفهان به منظور ایجاد 
تحول دانشى و در بعد علم و عمل با نگاه دانش محورى 

ایجاد شده و از صفر تا 100 سرمایه آن را مجمع خیرین 
ورزشیار تأمین کرده است.

نایب رئیس مجمع خیرین ورزشیار استان اصفهان گفت: 
اگر هیئت بسکتبال داراى یک هیئت رئیسه خوب باشد 
و با برنامه ریزى و بهره گیرى از خرد جمعى فعالیت کند 

پیشرفت را شاهد خواهیم بود.
وى پیشنهاد کرد براى حمایت از ورزشکاران آسیب دیده، 
صندوق خیرین تشکیل شود تا به ورزشکاران کمک کند.

لوافان مى گوید: آکادمى بســکتبال اصفهان قرار است 
به صورت هیئت امنایى و متشــکل از مجموعه اى پنج 
نفره، فعالیت کند و حرف آخر را در آکادمى بسکتبال این 

هیئت خواهد زد.
***

مدیر پروژه آکادمى بسکتبال اصفهان هم گفت: پروژه 
آکادمى بســکتبال اصفهان در حوزه خیرین ورزشــیار 

تعریف مى شود و خانواده لوافان باتوجه به عالقه مندى 
به این ورزش، این پروژه را در خانه بســکتبال اصفهان، 
با کلنگزنى آن در سال گذشــته آغاز و هزینه هاى آن را 

تقبل نمود.
محمدرضا لوافان اظهار داشت: آکادمى بسکتبال اصفهان 
با مساحت سه هزار مترمربع در سه طبقه احداث شده و در 
ساخت آن از بهترین تجهیزات در سیستم هاى تأسیساتى 

و استانداردها استفاده شده است.
وى با بیان اینکه تاکنون براى احداث آکادمى بسکتبال 
اصفهان یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شــده 
اســت گفت: تا زمان اتمام این پروژه که تا پایان ســال 
جارى خواهد بود هــم باید 400 میلیــون تومان دیگر 
هزینه شود. این در حالى است که پروژه آکادمى بسکتبال 

اصفهان تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.
وى با بیان اینکه در رشته هاى پایه بسکتبال در اصفهان، 

آن گونه که باید تاکنون کار نشده است، افزود: بسکتبال 
اصفهان در برهه اى به افرادى سپرده شده بود که توان 
کافى براى انجام کار نداشــتند و ضرورى است خانواده 
بسکتبال استان، از توانایى مدیریتى و ... کارشناسان این 

رشته بهره گیرى و به بسکتبال اصفهان کمک کنند.
***

مشاور ورزشى آکادمى بسکتبال اصفهان نیز، اصفهان را 
قطب بسکتبال کشور در گذشته خواند و گفت: در گذشته 
بسکتبال اصفهان خود یک برند محسوب مى شد ولى در 

سال هاى اخیر این برند از بین رفته است.
امیرمسعود لوافان عدم علم محور بودن بسکتبال را در 
اصفهان یکى از دالیل عقب ماندگى بسکتبال دانست و 
افزود: ما با استفاده از اساتید مجرب و کارشناسان رشته 
بسکتبال و شناسایى بسکتبال در آکادمى اصفهان، سعى 

داریم استعدادها را شکوفا سازیم.

 آکادمى بسکتبال اصفهان به بهره بردارى مى رسد 
ساسان اکبرزاده

حسین شواخى سرپرســت اداره محیط زیست 
شهرستان اردســتان اهم برنامه هاى اجراشده 
در روز 29 دى ماه – روز ملى هواى پاك – را در 

اردستان اعالم کرد.
وى این برنامه ها را شــامل نصب بنر، ارســال 
پیامک، برپایى کارگاه آموزش بازیافت، پاکسازى 
محیط با همکارى هالل احمر، مســابقه تهیه 
جدول اطالعاتى، پیاده روى دانــش آموزان با 
پــالکارد، اجراى کمپین بدون خــودرو، برپایى 
نمایشگاه وسایل دست ساز دانش آموزان و کارگاه 
نقاشى با موضوع هواى پاك دانست. وى در ادامه 
تمایل این اداره جهت انعقاد تفاهمنامه با ادارات و 
سازمان مردم نهاد براى پاکسازى محیط زیست 

را اعالم کرد.

 برنامه هاى روز ملى 
هواى پاك در اردستان 

جلسه ارتقاى روســتاهاى دهسرخ و حسن آباد تنگ 
بیدکان به شــهر با حضور کارشناســان تقسیمات 

کشورى وزارت کشور برگزار شد.
فرماندار مبارکه در این جلســه که به منظور ارتقاى 
روستاهاى دهسرخ و حسن آباد تنگ بیدکان به شهر 
با حضور کارشناسان تقسیمات کشورى وزارت کشور 
و استاندارى اصفهان، بخشــداران مرکزى و گرکن 
جنوبى و شوراهاى اســالمى و دهیاران دو روستا در 
محل فرمانــدارى برگزار گردید گفت: شهرســتان 
مبارکه با جمعیتى بالغ بر بیش از 150 هزار نفر جمعیت 
و شش شهر و 24 روستا جزو شهرستان هایى است که 
بیشترین شهر را در استان دارد و جزو شهرستان هاى 
مهاجرپذیر استان است و آمادگى پذیرش دو شهر دیگر 

را در خود دارد.
على اصغر ذاکرى به موقعیت دو روستاى دهسرخ و 
حسن آباد تنگ بیدکان نیز اشاره کرد و گفت: باتوجه 
به استقرار بیش از 385 شرکت فعال و مطرح همچون 
فوالد مبارکه، سیمان سپاهان، پلى اکریل و... نزدیکى 
دو روستا به این صنایع و ظرفیت پتانسیل هاى بالقوه 
که در این دو روســتا وجود دارد آمادگى ارتقا به شهر 

را دارند.
فرماندار مبارکه به پروژه هــاى عمرانى فعال در این 
دو روستا نیز اشــاره کرد و افزود: در سال هاى اخیر 
شوراهاى اسالمى و دهیاران سعى کردند پروژه هایى 
در روســتا تعریف و اجرا نمایند که به مبلمان شهرى 
نزدیک تر باشد و مى توان گفت ظاهر این دو روستا به 

مبلمان شهرى بسیار نزدیک است.
نماینده عالى دولت از آمادگى مردم، شوراى اسالمى 
و دهیاران این دو روستا به منظور همکارى در جهت 
ارتقاى این دو روستا به شهر خبر داد و گفت: امیدواریم 
با همکارى مســئوالن کشورى و اســتانى در آینده 

نزدیک شاهد شهر شدن این دو روستا نیز باشیم.

 روستاهاى دهسرخ و 
حسن آباد تنگ بیدکان 

ظرفیت ارتقا به شهر را دارند

سفر وزیر امور اقتصادى و دارایى به اصفهان 
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افزایش تولید کنسانتره در 
مجتمع سرب نخلک  

تولید کنسانتره سرب در مجتمع نخلک درسال جارى 
در مقایسه با سال قبل 33 درصد افزایش یافته است.

از ابتداى فروردین تا پایان آذر امسال، هزار و 810 تن 
کنسانتره سرب با عیار 50 درصد سرب و 450 گرم در 
تن نقره در این مجتمع تولید شده است. این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش 

داشته است.
همچنین میزان تولید مجتمع سرب نخلک تا پایان 
آذرماه نسبت به برنامه سال جارى که هزار و 800 تن 

است به شکل کامل محقق شده است.
میزان تولید این مجتمع طى 9 ماهه اول سال جارى، 
21 هزار و 47 تن ماده معدنــى براى تأمین خوراك 

اولیه کارخانه فرآورى است.
بر پایه این اعالم از فعالیت هــاى صورت گرفته در 
مجتمع ســرب نخلک مى توان به 940 مترمکعب 
استخراج به روش پرشونده و ســه هزار و 615 متر 

مکعب استخراج به روش انباره اى اشاره کرد.

رفع خطر از 
خانه هاى مخروبه منطقه 13 

مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان گفت: به منظور 
تأمین ایمنى شهروندان، از خانه هاى مخروبه منطقه 

13 رفع خطر شد.
رضا مبلغ اظهار داشــت: برخى بناهــاى قدیمى و 
فرسوده، خالى از سکنه بوده و عالوه بر خطر آفرین 
بودن به مکانى براى تخلیه زباله و ضایعات و تجمع 

حشرات موذى تبدیل شده است.
وى افزود: در این راستا رفع خطر از خانه هاى فرسوده 
که امکان ریزش داشــتند و محل ناامنــى را براى 
شــهروندان به وجود آورده بود، در دســتور کار قرار 

گرفت. 

کارگاه تخصصى فرهنگ 
پهلوانى «گود و گذر»

کارگاه تخصصــى فرهنگ پهلوانى (گــود و گذر) 
دیروز در مؤسســه فرهنگ قرآن و ورزش على بن 

ابیطالب(ع) برگزار شد.
کارگاه تخصصــى فرهنگ پهلوانــى «گود و گذر» 
به همت ســازمان ورزش شــهردارى اصفهان و با 
همکارى دبیرخانه دائمى اصفهان پایتخت فرهنگ 

پهلوانى برگزارشد.
در این کارگاه که دیروز اول بهمن ماه ساعت 9 صبح 
در مؤسسه فرهنگ قرآن و ورزش على بن ابیطالب(ع) 
برگزار شد، پیشکسوتان، مربیان، اعضاى هیئت مدیره 
و رؤساى هیئ ت هاى ورزشى و تربیت بدنى دستگاه ها، 
ادارات، نهادها و نیروهاى مســلح اســتان اصفهان 

حضور دارند.

بررسى  بازسازى 
کاخ «جهان نما»  

مسئول باستان شناسى میراث فرهنگى اصفهان گفت: 
بازسازى کاخ جهان نما در شوراى فنى استان اصفهان 
مصوب شــده و جنبه هاى کارشناسى بازسازى این 
کاخ درحال بررسى در شــوراى فنى میراث فرهنگى 

است.
علمدار علیان در ارتباط با بازســازى کاخ جهان نما 
بر روى پایه هاى کشــف شــده از این بنا در خیابان 
چهارباغ عباســى اظهار داشــت: بازســازى کاخ 
جهان نما در شوراى فنى استان مطرح و مصوب  شد 
و به منظور ادامه بررسى ها به شــوراى فنى تهران 

ارسال شده است.
وى افــزود: رویکــرد مشــترك میراث فرهنگى و 
شهردارى اصفهان این اســت که چهارباغ در آینده 
نزدیک به پیاده گذر تاریخى و گردشــگرى تبدیل 
و تردد ماشــین ها در این خیابان ممنوع مى شــود

 و بر این اســاس رویکرد بازســازى کاخ جهان نما 
خللى در تردد و رفت  و آمدهاى ایــن خیابان ایجاد

 نمى کند.
مســئول باستان شناســى میراث فرهنگى اصفهان 
تأکید کرد: همچنین با توجه به اینکه مترو در عمق 
18 مترى زیر سطح حرکت مى کند تداخلى با این کاخ 

و آثار تاریخى ندارد.

خبر

استاندار اصفهان از رفع مشکل زمین طرح توسعه فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با 
توسعه  فرودگاه ظرفیت فرودگاه طى دو فاز به پنج برابر 

افزایش مى یابد.
به گزارش اداره کل روابط عمومى استاندارى اصفهان، 
رسول زرگرپور در خصوص جلسه اى که به منظور توسعه 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: 
در این جلسه ضمن تشــریح لزوم اجتناب ناپذیر بودن 
توسعه فرودگاه شهید بهشتى چه به دلیل برنامه توسعه 
گردشــگرى داخلى و خارجى در اســتان و چه به دلیل 
معین بودن فرودگاه براى فــرودگاه هاى مهرآباد و امام 

خمینى(ره) و همچنین معین بودن فرودگاه براى بیش 
از 750 پرواز خارجى که روزانه از آسمان اصفهان عبور 
مى کنند، مقرر شد زمین مورد نیاز براساس طرح اجرایى 

مصوب نهایى شود.
زرگرپور اضافه کرد: با عنایت به حضور ســرمایه گذار 
فرانســوى که حاضر به ســرمایه گذارى 120 میلیون 
یورویى در این فرودگاه است تسریع در واگذارى زمین 

مورد تأکید قرار گرفت.
وى اعــالم کــرد: خوشــبختانه در این جلســه کلیه 
هماهنگى هاى الزم صورت پذیرفت و امیدواریم پروژه 

توسعه فرودگاه نیز در ریل اجرا قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مذاکرات مؤثرى بین نمایندگان استان و سازمان برنامه 
و بودجه انجام شــد و در پى این مذاکرات، دولت مبلغ 2 
هزار و 300 میلیارد ریال از منابع دولتى براى تکمیل و راه 
اندازى پروژه سالن اجالس و مترو اصفهان اختصاص داد. 
ناهید تاج الدین  اضافه کرد: براساس مذاکرات انجام شده 
با رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه مقرر شد مبلغ 
1500 میلیارد ریال براى تکمیل و ساخت خطوط قطار 
شــهرى اصفهان و مبلغ 800 میلیارد ریال براى تأمین 
اعتبار پروژه سالن اجالس سران به شهردارى اصفهان 

تخصیص یابد.

وى افزود: نمایندگان اســتان طى روزهاى اخیر, پیگیر 
افزایش اعتبارات اصفهان در بودجه سال آینده بوده اند. 

نماینده مردم اصفهان گفت: با همه این اوصاف از دولت 
انتظار است که در تخصیص و توزیع بودجه، تخصیص 
اعتبارات الزم براى حل مشکالت اصفهان به عنوان یکى 

از کالنشهرهاى کشور را در اولویت قرار دهد. 
وى تصریح کــرد: باتوجه به اینکــه در روزهاى اخیر از 
طریق اســناد خزانه اقدام به پرداخــت برخى مطالبات 
شهردارى ها شده است، جلســاتى با مدیران دولت در 
ســازمان برنامه و بودجه داشــته ایم تا تغییرى در رویه 

تخصیص اعتبارات دولتى به شهر اصفهان ایجاد شود.

کمک 2000میلیارد ریالى دولت 
براى سالن اجالس و مترو 

ظرفیت فرودگاه به 5 برابر 
افزایش مى یابد

رئیس شوراى اسالمى شهر خوانسار در پاسخ به سئوالى در خصوص مصوبات شوراى شهر در جلسه با رئیس جدید 
آب و فاضالب این شهرســتان، پیرامون پروژه 
فاضالب اظهار داشت: عملیات ساخت تصفیه 
خانه و لولــه گذارى اصلى این پــروژه به اتمام 
رسیده است و مسئله اصلى در شبکه هاى فرعى 

این پروژه است.
حجت االسالم والمســلمین عباس سجادى با 
بیان اینکه براى این پروژه مبلغ 50 میلیارد تومان 
برآورد هزینه شده است گفت: در مصوبه پیشین 
شوراى شهر مقرر شد که براى تأمین هزینه هاى 
پروژه ده میلیارد تومــان از طریق کمک هاى 
مردمى، ده میلیارد تومان از بابت فروش پساب به 

شهرك هاى صنعتى یا آب و فاضالب روستایى براى هزینه هاى پروژه تأمین شود.
وى افزود: ده میلیارد تومان نیز از طریق اجراى ترانشه هاى شهردارى و اصالح محل هاى کنده شده تأمین مى شود.

رئیس شوراى اسالمى شهر خوانسار به قول مساعد مدیر کل آب و فاضالب استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: مدیر کل 
آب و فاضالب استان اصفهان براى کمک 15 میلیارد تومانى به این پروژه قول مساعد داده است.

انــرژى از  بــردارى  بهــره  بــراى  زیــادى  متقاضیــان  گفــت:  بیــدگل  و  آران  فرمانــدار 
 خورشــیدى اعــالم آمادگــى کرده انــد، 
با این حال بــه علت نبود پســت 63 کیلو ولت 
و فقدان امــکان اتصــال نیروگاه به شــبکه،

زیرســاخت مــورد نیــاز بــراى ایــن کار 
وجود ندارد.

ابوالفضــل معینــى نــژاد،  بــا اشــاره 
شهرســتان، اقلیمــى  شــرایط  بــه 

 امــکان بهره بــردارى از انرژى خورشــیدى 
براى تولید بــرق را یادآور شــد و تصریح کرد: 
متقاضیــان زیــادى بــراى بهــره بــردارى

 از بــرق خورشــیدى اعــالم آمادگــى 
کرده اند.

وى ایجاد پســت بــرق 63 کیلــو ولــت را با توجــه به پیشــرفت صنعتــى شهرســتان ضرورى دانســت
 و اظهار داشــت: تجهیزات مــورد نیاز احداث این پســت برق خریدارى شــده، بــا این حال صاحبــان صنایع

 با توجه به اهمیت ایجاد آن براى تأمین هزینه هاى مورد نیاز اعالم آمادگى کرده اند. 

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه استان اصفهان گفت: 
آرایشگرانى که مى خواهند جواز کسب براى شروع کار 
خود دریافت کنند، باید محل کارشان تجارى یا ادارى 
باشد چرا که کار کردن آرایشــگران در منازل و خانه ها 

مطلقاً ممنوع است.
فاطمه دهقانپورنیک در خصوص وضعیت کسب و کار 
اتحادیه آرایشگران زنانه اظهار داشت: آرایشگرانى که 
بدون مجوز مشغول به کار هستند مشکالتى را براى این 

اتحادیه به وجود مى آورند.
وى با بیان اینکه زنان آرایشــگرى که با جواز کســب 
مشغول به کار هستند از سوى اتحادیه و ارگان ها نظارت 
مى شوند، افزود: در طى دو ماه اخیر قانونى تصویب شد با 
عنوان اینکه آرایشگرانى که در خانه خود کار کنند، مجاز 

به دریافت جواز کسب نیستند.
دهقانپورنیک با بیان اینکه در بازار کار آرایشگران زنانه، 
کمى رکود داشته ایم، عنوان کرد: از اتحادیه آرایشگران 
زنانه حمایتى نشده و هیچ تسهیالتى از بانک ها دریافت 
نکرده است اما اتاق اصناف، ســازمان صنعت و معدن 
و اداره اماکن به دلیل اینکه این آرایشــگران زنانه تنها 
اتحادیه زنانه در بین دیگر اتحادیه هاست، توجه ویژه اى 
داشته اند و همیشه حامى این اتحادیه بوده اند.وى گفت: 
در حال حاضر هزار و 300 آرایشگر زنانه مجاز در استان 
اصفهان با دریافت مجوزهــاى قانونى تحت نظارت 

اتحادیه آرایشگران زنانه مشغول به فعالیت هستند.

جریان آب ســد زاینده رود که قرار بود بامداد پنج شنبه 
هفته گذشته براى کشت پاییزه شرق اصفهان بازگشایى 

شود به تأخیر افتاد.
یک منبع آگاه روز پنج شنبه هفته گذشته در گفتگو با ایرنا 
ضمن اعالم این خبر گفت: این تأخیر بنا به درخواســت 

صنف کشاورزان استان اصفهان صورت گرفته است . 
در همین حال معاون آب منطقه اى استان اصفهان هم با 
تأیید عدم بازگشایى سد زاینده رودگفت: علیرغم اعالم 
قبلى روز پنج شنبه گذشــته دریچه هاى سد زاینده رود 

باز نشد.
على بصیرپور در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داشت: 
با توجه به جلسات روزهاى قبل تصمیم برآن بود که از 
صبح روز پنج شنبه سد با دبى 60 متر مکعب باز شود اما 
بنا به درخواســتى که عصر روز چهارشنبه هفته گذشته 

کشاورزان داشتند این اتفاق با تأخیر انجام مى گیرد.
معاون آب منطقه اى استان اصفهان ادامه داد: از طرف 
ما آمادگى بــراى باز کردن آب وجود داشــت اما صنف 
کشاورزى اعالم کرد هنوز سازماندهى بستر رودخانه و 
آب بندهاى قسمتى از رودخانه در غرب اصفهان کامل 
نشده و به همین جهت درخواســت تأخیر در بازگشایى 

آب را داشتند.
 بصیرپور تأکید کرد: طى روزهاى آینده و با اعالم آمادگى 

کشاورزان دریچه هاى سد باز خواهند شد.
همچنین مدیر صنف کشــاورزان اســتان اصفهان در 
این زمینه گفــت: به دلیــل اینکه عملیــات الیروبى

 و ســاماندهى بســتر زاینده رود تکمیل نشــده بود از 
مسئوالن آب منطقه اى اصفهان خواستیم تا بازگشایى 
ســد زاینده رود براى کشــت پابیزه دوم، دو سه روز به 

تأخیر افتد. 
 اسفندیار امینى با اشاره به اینکه میزان آبى که قرار است 
در زاینده رود جارى شود زیاد نیســت، تأکید کرد: باید 
نهایت استفاده از این حجم محدود آب برده شود لذا زمان 
بازگشایى براى بسترسازى و استفاده بهینه از این مایه 

حیات به تأخیر افتاد . 
وى تصریح کرد: براى جلوگیرى از هدر رفت آب در بستر 
این رودخانه باید بندها و مسیر حرکت آب ساماندهى و 

تسهیل شود. 
مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان با اشاره به اینکه کار 
ساماندهى زاینده رود با همکارى آب منطقه اى این استان 
و توسط خود کشاورزان انجام مى شود، افزود: باتوجه به 
کمبود آب و محدودیت هاى موجود، تأخیر دو سه روزه در 
بازگشایى سد زاینده رود از هدر رفت آب جلوگیرى خواهد 
کرد تا کشــاورزان بتوانند از زمان بازگشایى آب بهترین 

استفاده را ببرند. 
پیش از این معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان از بازگشایى زاینده رود در بامداد پنج 

شنبه گذشته خبر داده بود.
على بصیرپــور به ایرنا گفته بود : براســاس رأى نهایى 
کمیته پنج نفره، میزان آب رها شــده در بســتر زاینده 
رود 60 متر مکعب بر ثانیه خواهد بود و به مدت 22 روز 

جریان مى یابد. 
کمیته پنج نفره تصمیم گیر براى استفاده بهره برداران 
از آب زاینده رود متشــکل از مدیر عامل آب منطقه اى 
اســتان، نماینده اســتاندار، فرماندار اصفهان، نماینده 
کشاورزان و نماینده جهاد کشــاورزى استان اصفهان 

است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود را 

حدود 260 میلیون متر مکعب اعالم کرد.
آب رودخانه زاینده رود براى کشت پاییزه کشاورزان شرق 
اصفهان پارسال در دو مرحله در روزهاى 15 آبان و اول 

اسفند رهاسازى شد.
زاینده رود از ارتفاعات چلگرد در چهار محال و بختیارى 
و نیز کوه هاى فریدونشــهر در غرب استان اصفهان به 
شــکل رودهاى کوچک از هم جدا سرچشمه گرفته و 
پس از درآمیختن در دریاچه ســد زاینده رود به صورت 
رودخانه اى واحد به ســمت اصفهان و تاالب گاوخونى 

جارى مى شود. 
زاینده رود به عنــوان بزرگ ترین جریــان آبى منطقه 
مرکزى ایران در ســال هاى اخیر با پدیده خشکسالى، 
افزایش برداشت و ســوء مدیریت منابع آب مواجه و در 
محل پایین دســت در بیشــتر ماه هاى سال با خشکى 

مواجه شده است.

40 درصد  اراضى شرق اصفهان زیر کشت 
محصول مى رود

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرستان 
اصفهان از زیر کشــت رفتن 35 تا 40 درصد از اراضى 
شرق اصفهان همزمان با جارى شدن زاینده رود خبر داد.
حسین محمدرضایى با اشاره به شــیوه اجراى نظارت 
بر توزیع آب کشــاورزى در حوضه آبریز زاینده رود که 
چندى پیش به امضاى استانداران اصفهان و چهارمحال 
و بختیارى رســید، اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه 
نماینــدگان صنف کشــاورزان دو اســتان اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى باید در راستاى نظارت و پیگیرى 
بر نصب ابزارهاى هوشــمند براى اندازه گیرى در نقاط 
مجاز برداشــت آب، جلوگیرى از برداشت هاى مازاد بر 
مجوز، جلوگیرى از تخصیص برداشت هاى غیرمجاز، 
رصد مداوم کیفیت آب و ســاماندهى بســتر و حاشیه 

رودخانه زاینده رود اقدامات الزم را انجام دهند.
این عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان 
اصفهان گفت: بر مبناى همین تفاهمنامه در حدود 60 
کیلومتر از بستر و حاشیه رودخانه زاینده رود حد فاصل 
سد نکوآباد در شهرستان مبارکه تا اصفهان ساماندهى 
شده است و این اقدام براى دیگر مسیرهاى رودخانه نیز 

همچنان پیگیرى مى شود.
وى ســاماندهى مســیر رودخانه را شــامل تسطیح، 
جمع آورى نخاله و زباله و ایجاد شرایط بهتر براى بندها 

و مانع ها عنوان کرد.
محمدرضایى همچنین ادامه ایــن فعالیت پس از قطع 
جریان آب را ضرورى دانست و گفت: ساماندهى بستر و 
حاشیه رودخانه بهترین شرایط را براى استفاده بهینه از 

آب و کاهش هدررفت آن رقم مى زند.
این عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان 
اصفهان با اشاره به لزوم پلمب چاه هاى غیرمجاز تصریح 
کرد: تأمین آب کشــاورزانى که از این چاه ها اســتفاده 

مى کنند اما داراى حقابه نیز بوده اند، ضرورى است.

 به درخواست صنف کشاورزان استان، دریچه هاى سد روز پنج شنبه باز نشد

آب به زاینده رود نیامد

,,
با توجه به جلسات 
روزهاى قبل 
تصمیم برآن بود 
که از صبح روز 
پنج شنبه سد با 
دبى 60 متر مکعب 
باز شود اما بنا به 
درخواستى که عصر 
روز چهارشنبه هفته 
گذشته کشاورزان 
داشتند این اتفاق 
با تأخیر انجام 
مى گیرد

فعالیت آرایشگران زن 
در منازل ممنوع است

50 میلیارد تومان برآورد هزینه احداث فاضالب خوانسار  عدم بهره بردارى از برق خورشیدى 

مدیــرکل اتباع و امــور اتبــاع و مهاجرین خارجى 
استاندارى اصفهان گفت: آخرین مهلت ثبت نام اتباع 
بیگانه استان اصفهان براى شرکت در طرح آمایش 

بهمن ماه اعالم شده است.
مهدى ســلیمانى با بیان اینکه بــه دنبال تقاضاى 
مکرر اتباع افغانستانى و عراقى که به دالیلى موفق 
به ثبت نام در طرح آمایش 11 نشــده  بودند، سامانه 
ثبت نام در دفاتر 26 گانه کفالت استان اصفهان باز 
است، اظهار داشت: متقاضیان مى توانند با مراجعه به 

این دفاتر در این طرح ثبت نام کنند.
وى ابراز داشت: از این رو پس از پایان مهلت شرکت 
در آمایش با افراد داراى مدرك غیر معتبر آمایش یا 
هویت بر طبق ضوابط مانند اتباع فاقد مدرك قانونى 

برخورد خواهد شد.

ثبت نام اتباع بیگانه در 
طرح آمایش آگهى مزایده عمومى

شــهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر نطنز 
بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG خود را از طریق مزایده عمومى براى مدت یکسال 
بصورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت  کســب اطالعات بیشتر و ارائه 

پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 95/11/09 به شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 54222119- 031 

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز  سید محسن تجویدى- شهردار نطنز  

بت
نو

دوم
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رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه از معطلــى و ممنوعیت 
ترخیــص محموله هایى از مانیتــور در گمرك به علت 

نداشتن نمایندگى رسمى خبر داد.
مهدى میرمهدى اظهار داشــت: ورود مانیتور به کشور 
در صورت نداشــتن نمایندگى رســمى ممنوع شــده

 است.
رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه افــزود: در حال حاضر 
هیچیک از برندهاى مانیتور در کشور نمایندگى رسمى 
ندارند و از این رو واردات هر نوع کاالى مانیتور به کشور 
ممنوع است؛ تنها دو شــرکت مادیران و سام سرویس 
که خط تولید مانیتورهاى دو برند ال جى و سامســونگ 

را دارنــد مجــاز بــه واردات مانیتورهــاى ایــن برند 
هستند.

وى ادامه داد: در این راســتا برخى فعاالن بــازار رایانه 
پیش تر اقدام به ثبت ســفارش مانیتور کرده  بودند که 
اکنون کاالى ثبت شده آنها وارد گمرك شده اما به علت 
نداشتن نمایندگى رســمى اجازه ترخیص کاال برایشان 

صادر نشده است.
میرمهدى تصریح کرد: طبق جلساتى با معاونت بازرگانى 
داخلى وزیر صنعت و هیئت عالى  نظــارت بر واردات و 
صادرات و گمرك، مقرر شد فعًال تکلیف این کاالهاى 

معطل مانده، روشن شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معوقات بانکى بیش 
از 15 درصد بود اما اکنون به 11 درصد رسیده و به تدریج 

به وصول مى رسد.
 محمدرضا نعمت زاده اظهارداشت: حدود پنج هزارطرح 
صنعتى با پیشرفت 60 درصدى را در دستور کار داشتیم 
که تاکنون چهار هــزار و 300واحد تکمیل و راه اندازى 
شده که امیدواریم تا پایان ســال همه پنج هزارواحد به 

چرخه تولید 
برسند.

وى افــزود: در کنار ارائه تســهیالت واحد نظارتى هم 
داشــته ایم، آنچه مشخص شده این اســت که بیش 

از 90 درصــد از واحدهایى که تســهیالت را دریافت 
کرده اند به چرخه اقتصاد بازگشــته اند و بیش از هزار  
نفر مشغول به کار شده اند اما آمار نهایى را بهمن اعالم

 مى کنیم.
وزیــر صنعت گفــت: اکنون روابــط اقتصــادى ما با 
کشورهاى جهان رو به عادى شــدن مى رود و شرایط 
انحصارى از بین رفته اســت. از پارسال که برجام اجرا 
شده و تحریم ها برداشته شده، حرکت ها آغاز شد و رشد 

و جهش فزاینده اى شروع شد .
وى تأکید کــرد : از ابتــداى دولــت 8/5 میلیارد دالر 

سرمایه گذارى خارجى صورت گرفته است.

ورود مانیتور 
به کشور ممنوع شد 

8/5 میلیارد دالر 
 سرمایه خارجى جذب شد

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113757302564 شماره پرونده: 
9509988757300541  شــماره بایگانى شــعبه: 
950577 موضوع: وقت رسیدگى: مورخه 95/12/02 
ســاعت 12 صبح خواهان: آقاى قاسمعلى میرزایى 
دمابى به وکالت خانم ســتایش یزدانى، خواندگان: 
1- شــرکت ابنیــه ســازان صباگســتر ایرانیان 
2- مدیرعامــل آقاى عســگر بــرآور به نشــانى 
مجهول المکان محل حضور: دادگاه عمومى بخش 
مهردشت خواســته: الزام خواندگان به پرداخت یک 
فقره چک به شــماره 9412/420923-12 مورخه 
95/03/30 به مبلغ چهارصــد و چهل و پنج میلیون 
ریال با احتساب هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و خســارت تاخیر در تادیه. بدین وسیله به شما ابالغ 
میگردد آقاى قاســمعلى میرزایــى فرزند محمود 
دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر الزام خواندگان به 
پرداخت یک فقره چک به شماره 9412/420923-

12 مورخه 95/03/30 به مبلغ چهارصد و چهل و پنج 
میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر در تادیه مطرح نمودند که در 
شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 
950577 تحت رســیدگى میباشــد بنا به اعالم و 
درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن 
شما به اســتناد ماده 73 ق آ د م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى 
به خواسته در مورخه 95/12/02 ساعت 12 صبح در 
این دادگاه حضور یابید. در صــورت عدم حضور به 
پرونده شما غیابى رسیدگى خواهد شد. م الف: 3224 

شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت/10/1500

آژانس توسعه چاى کنیا 
به بازار ایران مى اندیشد

آژانـس توسـعه چـاى کنیـا ، بازارهـاى جدیـدى 
بـراى چـاى ایـن کشـور در ایـران و روسـیه پیـدا 

کرده است. 
بـه گفتـه «پیتـر کانیاگـو» رئیـس آژانـس توسـعه 
چاى کنیـا، این آژانـس به توسـعه تولید چـاى خود 
ادامـه خواهد داد تـا موقعیـت برتر هند و سـریالنکا 
در بـازار چاى در طى سـال هـاى اخیر را بـه چالش 

بکشد.
کانیاگو گفـت: «مـا فعالیت هـاى بازاریابـى و نفوذ 
زیـادى را در ایـن دو بازار انجـام داده ایـم زیرا قصد 
داریـم به تولیـد کننـده عمـده چـاى "ارتودوکس" 

تبدیل شویم.»
وى افزود: «بازار ایران و روسیه نیازمند حداقل ده تا 
12 میلیون کیلو چاى ارتودوکس اسـت اما کنیا تنها 
3 درصد از این میزان چاى را در سـه کارخانه کشور 

تولید مى کند.»

تغییر روش حذف
 یارانه بگیران

معاون وزیر تعاون گفت: براسـاس رویکـرد جدید از 
این پـس یارانه افـراد، زمانى قطع مى شـود که یک 
ماه قبـل از اجرایـى شـدن آن به مشـموالن اطالع 

رسانى شده باشد.
احمـد میـدرى در مصاحبـه اختصاصى بـا خبرنگار 
خبرگزارى صداوسـیما با اشـاره به اینکه در گذشته 
مردم پس از قطع یارانه امکان اعتراض داشتند افزود: 
در روش جدید پیش از اینکه یارانه مردم قطع شـود 
این افراد مى توانند مراتب اعتـراض خود را در مدت 

یک ماه اعالم کنند.
وى تأکید کرد: در این تغییر رویکرد حذف یارانه ها به 
آرامى صورت خواهد گرفت و مردم نیز فرصت دارند 

اعتراض هاى خود را پیگیرى کنند.
میدرى از حذف یارانه سـه میلیون و 700 هزار نفر از 
جمعیت کشور خبر داد و در پاسخ به افرادى که دائمًا 
محل مصرف یارانه هایى را که داده نمى شود دنبال 
مى کنند گفت: از آنجا که سـاالنه یک میلیون واقعه 
تولد در کشور ثبت مى شـود دولت ناچار است یارانه 
افرادى را که قطع مى شود به حساب متولدین همان 

سال بریزد.
وى بـا تأکید بـر اینکـه ترازهـا تقریباً  ثابت هسـتند 
و تغییـرى نکـرده اسـت افـزود: بنابرایـن بـار مالى 
پیـش بینى شـده نیز بـراى یارانـه بگیـران تغییرى

 ندارد.

نایب رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و چین به تشریح اولویت ها و مزیت هاى روابط اقتصادى ایران و چین پرداخت 
و تصریح کرد که نوع روابط تجارى دو کشور باید از روابط متکى بر نفت به روابط اقتصادى پایدار با حضور بیشتر بخش 

خصوصى دو طرف تغییر کند.
به گزارش ایسـنا، مجیدرضا حریرى در همایش مشـترك تجارى فعاالن اقتصادى بخش خصوصى ایران و چین با 
اشاره به اهمیت روابط اقتصادى و تجارى دوجانبه میان دو کشور عنوان کرد: بخش عمده اى از روابط اقتصادى بین 
ایران و چین طى سه دهه گذشته متعلق به بخش دولتى دو کشور بوده و نقش بخش خصوصى در این روابط پررنگ 

نبوده است.
وى افزود: طى ده سال گذشـته بخش خصوصى در چین توسعه مناسبى پیدا کرده اسـت و امروز حدود 60 درصد از 
اقتصاد چین توسـط بخش خصوصى اداره مى شـود. امیدواریم که نقش بخش خصوصى در ایران هم بیشـتر شود. 
امروز در خوشبینانه ترین حالت بر اساس آمارها کمتر از 25 درصد اقتصاد ایران توسط بخش خصوصى اداره مى شود.

نایب رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و چین با اشاره به برخى از آمارهاى مبادالت تجارى میان دو کشور ادامه داد: 
بیشترین حجم مبادالت تجارى روابط ایران و چین مربوط به سال 2014 مى شـود که در مجموع 51 میلیارد و 800 
میلیون دالر بوده است اما این روابط به میزان قابل توجهى تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد و به همین دلیل طى دو سال 

گذشته این رقم از حدود 51 میلیارد دالر به 32 میلیارد دالر کاهش یافت.
حریرى اضافه کرد: این نوع روابط که بیشتر متکى به بخش نفت و مشتقات نفتى مى شود، همواره مى تواند مورد آسیب 

قرار بگیرد و از این جهت نیاز است که تعریف جدیدى در روابط اقتصادى دو کشور ایجاد شود.
نایب رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و چین در بخش دیگرى از صحبت هایش با بیان اینکه ظرفیت روابط اقتصادى 
ایران و چین مى تواند بلندمدت و مستحکم باشد، ادامه داد: وقتى مذاکرات ایران با غربى ها در مورد مسئله هسته اى 
انجام مى شد و در نهایت برجام حاصل شد، تصور اشـتباهى در ایران و در چین به وجود آمد اینکه قرار است ایران در 
روابط اقتصادى خود با چین تجدیدنظر کند و بیشتر به طرف کشورهاى غربى برود اما این تصور اشتباه بود. اگر ایران 
حتى روابط سیاسى نزدیکى با چین هم نداشت، به دلیل مشابهت هایى که میان اقتصاد دو کشور وجود دارد، همکارى 
میان ایران و چین به صورت گریز ناپذیر بود. روابط تجارى و اقتصادى میان دو کشور، به نفع هر دو طرف است. این 
روابط از ابتدا رو به گسترش بوده و امروز هم توسعه روابط ادامه دارد. همچنین این ظرفیت وجود دارد که حجم تجارت 

ایران و چین به سه برابر میزان فعلى برسد.
وى اضافه کرد: در سفر سال گذشته رئیس جمهور چین به ایران این موضوع مورد توافق قرار گرفت که از سال 2015 
تا سال 2025 متوسط مبادالت تجارى دو کشور ساالنه به 60 میلیارد دالر برسد. هدفگذارى اى که کامًال امکانپذیر 

و واقع بینانه است.
حریرى تصریح کرد: ما دو معضل مهم در اقتصاد ایران داریم؛  یکى نرخ رشد پایین و دیگرى تعداد باالى جوان فارغ 
التحصیل بیکار است براى همین ما مایل هستیم کاالیى که در بازار داخلى تولید مى شود توسط نیروى ایرانى تولید شود. 

فضاى ذهنى جامعه ما نسبت به کاالهاى چینى مثبت نیست. 
نه براى آنکـه کیفیـت کاالهاى چینـى پایین 

است، بلکه به دلیل اینکه مردم اینگونه 
احساس مى کنند که فرصت کار 

و شـغل از خودشان گرفته 
مى شود. وظیفه ما این 
است به درست ترین و 
بى خطرترین شکل 
به دنبال توسعه روابط 

اقتصـادى دو کشـور 
باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانى ایران و چین اعالم کرد

نگاه منفى ایرانیان به کاالهاى چینى

معه ما نسبت به کاالهاى چینى مثبت نیست.
کیفیـت کاالهاى چینـى پایین 

لیل اینکه مردم اینگونه
د که فرصت کار 

شان گرفته 
ه ما این 
رین و 
شکل 
 روابط 

کشـور 

تولیـد دانه هـاى روغنى بـراى قطع    تسنیم|
واردات در این محصول افزایش پیدا کرده و برنامه هاى 
بـراى خودکفایى در جریان اسـت اما همچنـان برخى 
دسـت ها و وارد کننده ها بر سـر ایـن راه موانعى ایجاد

 مى کنند.
کاهش وابستگى به واردات و خوداتکایى در محصوالت 
راهبردى، از سـر فصل هاى مهم اقتصـاد مقاومتى در 
حوزه کشـاورزى محسـوب مى شـود، به همیـن دلیل 
وزارت جهـاد کشـاورزى بایـد میـزان واردات خود، در 
بعضى از محصوالت اسـتراتژیک را کاهـش بدهد و با 
برنامه ریزى میان مدت، به حدى از خودکفایى برسـد. 
در چند سال گذشـته، مسـئله واردات دانه هاى روغنى 
یکى از چالش برانگیز ترین موضوعات کشـور در حوزه 
کشـاورزى بوده اسـت؛ به طورى که 70 تـا 80 درصد 
دانه هـاى روغنـى مورد نیـاز کشـور از طریـق واردات 
تأمین مى شـود. واردات دانه هاى روغنى ساالنه قریب 
به پنج میلیارد دالر ارز از کشور خارج مى کند؛ به همین 
دلیل، نیاز اسـت که مسـئولین در رابطه بـا خودکفایى 
در تولید ایـن محصول اسـتراتژیک، چاره اى اندیشـه 

کنند.
تولیـد دانه هـاى روغنـى بـراى قطـع واردات در ایـن 
محصـول، افزایـش پیـدا کـرده و برنامه هایـى بـراى 
خودکفایـى در جریـان اسـت امـا همچنـان برخـى 
واردکننده ها بر سـر این راه موانعى ایجـاد مى کنند که 
گاهى براى مملکت خط و نشـان هم مى کشند و وزیر 

جهاد را وادار به واکنش مى کنند. 

محمود حجتى در این خصوص گفته اسـت: «صحبت 
مى کنند، تهدید مى کنند که ما از امروز سویا نمى خریم. 
بى خـود کردیـد کـه نمى خرید. نخریـد ببینیـم که چه 

مى شود.»

عباس پاپـى زاده عضو کمیسـیون کشـاورزى مجلس 
پیرامـون واردات دانه هاى روغنى اظهار داشـت که در 
حال حاضر، بیش از 50 درصد واردات دانه هاى روغنى 

توسط پنج شش نفر انجام مى شود.

در ایـن میـان، صحبت هـاى علیرضـا مهاجـر مجرى 
طـرح دانه هـاى روغنى کشـور جـاى تأمـل دارد؛ وى 
معتقد اسـت که بعـد از 40 سـال، امسـال تنها سـالى 
اسـت که با ظرفیت کامـل، دانه هاى روغنى را کشـت 

کردیـم و برغم مشـکالت مالـى دولـت، محصوالت 
به طـور کامل توسـط دولـت خریـدارى شـدند و تمام 
معوقـات مالى هـم بـه تولیدکننـدگان پرداخت شـده 
است.  مهاجر همچنین ادامه مى دهد: «براى سال هاى 
آینـده هـم ایـن تدابیـر را اندیشـیده ایم. اگـر بتوانیـم 
شرایط امسـال را داشته باشـم قطعًا در سـال آینده هم 
این رونـد روبه رشـد خواهـد بود و نیاز اسـت کـه همه 
مسـئولین کمک کنند به جهـت اینکـه واردکنندگان، 
از لحاظ مالى، سیاسـى و تشـکیالتى صاحبـان قدرت 

مى باشند.»
در ایـن رابطـه، وقف چى عضو کمیسـیون کشـاورزى 
مى گویـد: «رانـت تنهـا در محصـوالت کشـاورزى 
نیسـت، بلکه در تمـام بخش هـاى اقتصـادى بیش از 
90 درصـد رانت صـورت مى گیـرد و اشـخاصى که در 
رأس هرم قرار دارند، بیشـترین سـود را مى برند». وى 
در این خصـوص، بحث واردات محصـوالت تراریخته 
را کـه بـدون ضابطـه وارد کشـور مى شـوند را مطرح 

کرد.
محمودى دبیر انجمن صنایع روغنى نیز تنها راه رسیدن 
به تولیـد 70 درصـدى دانه هـاى روغنـى و جلوگیرى 
4 میلیـارد دالر ارز از کشـور را، اولویت قرار  ازخروج 5
دادن مزیت کشـت دانه هاى روغنى عنـوان مى کند و 
معتقد است که اکثر کشورهایى که کشاورزى آنها سطح 
قابل توجهى از رشد اقتصادى شان را شامل مى شود به 
مزیت هاى نسـبى سرزمین شـان توجه و بر اساس آن 

برنامه ریزى مى کنند.

نصف واردات دانه هاى روغنى در انحصار 5 نفر

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نحوه دریافت اســتعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" 
به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس:
 27313131- 021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات 

ادارى روزهاى کارى با شماره 36277687- 031) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 95/10/25 لغایت ساعت: 16:00 

روز چهارشنبه مورخ 95/11/06 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم ارزیابى 
کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 95/11/23 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" بارگذارى و نسخه فیزیکى آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه 

شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط 
براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى مشابه 
استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى  مشاهده کنید. 

 www.setadiran.ir            www.erec.co.ir             www.tavanir.org.ir              http://iets.mporg.ir

برق پاك و گرانبهاستبرق پاك و گرانبهاست
 در مصرف آن صرفه جویى کنیم در مصرف آن صرفه جویى کنیم

 آگهى تجدید فراخوان ارزیابى کیفى شماره 950/6004 
(شماره 200951188000016 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

شرایط و الزامات ورود به فراخوان موضوع فراخوان شماره فراخوان

توان بهینه سازى پست هاى انتقال و فوق توزیع تحت 950/6004
بهره بردارى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

داشتن حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى کشور 

م الف: 16289

بت
نو

دوم
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بازگشت بیرانوند به صدر
علیرضـا بیرانونـد، بـا سـومین کلیـن شـیت پیاپـى 
مقابـل فـوالد به تنهایـى به صـدر جدول بیشـترین 
کلین شـیت هاى لیگ شانزدهم برگشـت. هفته نهم 
که علیرضا بیرانوند مصدوم شـد، با شش کلین شیت 
موفق تریـن دروازه بان این فصل لیـگ برتر بود. پنج 
هفتـه مصدومیت باعـث شـد اخبـارى، مظاهرى و 

رحمان احمدى همسایه او شوند.
بیرانوند بعـد از پنـج حضـور رادوشـوویچ در ترکیب 
پرسپولیس، به دروازه این تیم برگشت. ابتدا احمدى و 
مظاهرى را پشت سر گذاشت و  با سومین کلین شیت 
پیاپـى و گل خوردن اخبـارى از صنعت نفـت، دوباره 
به تنهایى در صدر جدول کلین شـیت ها قرار گرفت. 
 بر خالف بسـیارى از بازى هاى پرسپولیس، بیرانوند 
چند بار هم مجبور به واکنش شد و دردسر زیادى براى 

ثبت نهمین کلین شیت فصل داشت.
حاال بیرانوند با وجود پنج هفته بازى کمتر نسـبت به 
رقبایش، 9 کلین شـیت ثبت کرده و باالتر از اخبارى 
با هشـت کلین شـیت، موفق ترین دروازه بـان لیگ 
محسـوب مى شـود. دروازه بانى کـه آخرین بار، سـه 
ماه پیـش و قبل از مصدومیـت، گل خـورد و از زمان 
بازگشـت، هیچ مهاجمى نتوانسـته مقابل او شـادى 

گل برگزار کند.

وزیر وارد مى شود
شـادى پرسپولیسـى ها بعـد از بـرد تیمشـان مقابل 
فـوالد خیلـى زود بـه کام آنهـا تلـخ شـد چـرا کـه 
کارلوس کـى روش بیانیه جدیـدش را بالفاصله بعد 
از بازى  در اهواز منتشـر کرد و این بار برانکو را خائن 
نامیـد. ادعایى کـه طبیعتًا خیلـى ها منتظـر واکنش 
سرمربى پرسپولیس در قبال آن هسـتند. با این همه 
انتظار مـى رودکه برانکو در تمرین پرسـپولیس هیچ 

حرفى درباره این موضوع نزند.
دلیل این قضیه چیزى نیست جز دستور از باال. آنطور 
که یکى از سایت ها نوشته، به برانکو دستور داده شده 
از حرف زدن درباره کى روش خـوددارى کند. این به 
کى روش هم ابالغ شـده و بـه او قاطعانـه گفتند اگر 
یک کلمه دیگر علیه پرسـپولیس حرف بزند، جریمه 
مى شـود.گویا وزیـر ورزش و جوانان به درخواسـت 
مهدى تـاج، به هـر دو سـرمربى خارجى تیـم ملى و 
پرسـپولیس دسـتور داده  در یک نشست مشترك به 

اختالفات خود پایان بدهند.

یک اخطار 
به ازاى هر بار درخشش؟

ستاره سپاهان با وجود درخشـش برابر نفت مرتکب 
رفتار عجیبى شـد که ممکن اسـت در آینده به ضرر 

خودش و تیمش تمام شود.
در دیـدار تیم هـاى سـپاهان و نفـت تهـران از هفته 
هفدهم لیگ برتر مهرداد محمدى سـتاره اول بازى 
بـود. ایـن بازیکن جـوان بـا ارسـال پـاس گل براى 
مسـعود حسـن زاده و در ادامـه بـه ثمر رسـاندن گل 
پیروزى بخش سـپاهان کار انتخاب بهترین بازیکن 

میدان را راحت کرد.
با وجود درخشش اما یک رفتار عجیب هم از هافبک-
مهاجم سپاهان سر زد و آن اینکه او مثل دیدار با صبا 
پس از گلزنـى پیراهنـش را در آورد تـا دومین کارت 
زرد خود در لیگ شـانزدهم را هم به یک علت مشابه 

گرفته باشد.
در دیـدار بـا صبـا شکسـته شـدن طلسـم گل نزدن 
محمدى که در 12 هفته ابتدایى لیگ شانزدهم موفق 
به گلزنى نشـده بـود دلیل موجهـى بـراى در آوردن 
پیراهن به نظر مى رسید. در بازى با نفت هم میل شدید 
به انتقام جویى از حریفى که چندى پیش موجب بر باد 
رفتن رؤیـاى قهرمانى طالیى پوشـان در جام حذفى 
شد ظاهراً فشـار مضاعفى را بر بازیکنان و کادر فنى 
سپاهان وارد کرده بود. افت فشار عبدا... ویسى هم به 

خوبى حکایتگر این وضعیت بود.
با وجـود ایـن، اگر قـرار باشـد محمـدى بـه ازاى به 
ثمر رسـاندن هر گل مهمـى یـک کارت زرد از داور 
بگیرد، طبیعتًا فرصت درخشـش و گلزنى را در برخى 
از مسـابقات به علـت محرومیـت از دسـت مى دهد 
کما اینکـه او بـا دریافت تنهـا یـک کارت زرد دیگر 
سه اخطاره خواهد شد و ممکن است به همین دلیل در 

یکى از بازى هاى آینده سپاهان غایب باشد. 

تایم اوت

قبل از نبرد خانگی در برابر پیــکان در قم، صبا از هفت 
مســابقه قبلی اش در لیــگ برتر حتی یــک امتیاز به 
دســت نیاورده بود. هفت شکســت متوالــی در لیگ، 
شــاگردان صمد مرفاوي را در بحرانی ترین شــرایط 
ممکن قرار داده بود و  تصور نمی شــد تیم آماده مجید 
جاللی، فرصــت فاصله گرفتن از بحــران را در اختیار 
صبا قرار بدهد سفیدپوشــان کم هوادار قم در مسابقه با 
پیکان بعد از مدت ها طعم پیروزي را چشــیدند. اولین و  
آخرین برد این تیم قبل از جدال هفته هفدهم، در مسابقه 
هفته هفتم رقم خورده بود و جالب اینجاست که صمد 
در آن نبرد نیز موفق به شکســت یکی از خودروساز ان 

لیگ برتر شده بود. صباي قم از ســی ام شهریور تا 28 
دي، هرگز روي نوار پیروزي قرار نگرفت اما این دوري 
چهار ماهه از برد، سرانجام در قم به پایان رسید. دومین 
پیروزي فصل مرفاوي در شــرایطی رقم خورد که این 
مربی یک هفته قبل از نیمکت باشــگاه برکنار شده و 
دوباره به صبا برگشــته بود. حتی شکســت دادن یکی 
از چهار تیم بــاالي جدول نیز، آینده روشــنی را پیش 
روي مرفاوي و تیمش قرار نمی دهد. به نظر می رســد 
بحران مالی باشــگاه، موجب شده مدیران صبا به جاي 
شــوك وارد کردن به تیم، تصمیم به ادامه همکاري با 

سرمربی شان بگیرند.

تیم فوتبال نفــت تهران در هر دو جلســه محرومیت 
سرمربى اش شکســت خورد تا تأثیر واکنش هاى دایى 

در کنار خط مشخص شود.
داد و فریادهــا و واکنش هاى عجیب دایــى در بازى 
جنجالى جام حذفى بین ســپاهان و نفت کافى بود تا 
کمیته انضباطــى حداقل میــزان محرومیت یعنى دو 
جلسه را براى على دایى در نظر بگیرد. در آن دیدار على 
دایى پس از اعالم پنالتى به ضرر تیمش آنقدر در کنار 
خط شلوغ کرد تا پس از چندین دقیقه حاج صفى سرد 
شود و پنالتى را به بیرون بزند و این نفت تهران باشد که 

مقابل 40 هزار سپاهانى جشن صعود به فینال بگیرد.

پس از آن دیدار و حــرکات ناجوانمردانه دایى خیلى ها 
اعتقاد داشــتند او با شــلوغ بازى در کنار خط و داد و 
فریــاد روى داور و ریتــم بازى به ســود تیم خودش 
تأثیر مى گــذارد، این ادعــا اما چندان هــم بیراه نبود 
زیرا در دو دیدارى که نفت از داشــتن سرمربى خود با 
فریادهاى منحصر به فردش در لــب خط محروم بود 
مطلقًا بازنده بــود و حتى یک امتیاز هــم نصیب این 

تیم نشد.
ذکر این مســئله که چرا برخى داوران جرأت برخورد 
یا در صورت لزوم اخراج ســرمربى نفــت را ندارند نیز 

پربیراه نیست.

 بدون داد و بیداد 
مى بازند

معجزه اى که صبا 
این هفته آفرید

شکست رکورد ذوب آهن، فناى نفت و
 «سپاهان خوزستان»!

 الهه مهرى دهنوى
در پایان هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال، تیم هاى اصفهانى در جدول رده در پایان هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال، تیم هاى اصفهانى در جدول رده 

بندى همسایه شدند.بندى همسایه شدند.
در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال از بین هشــت تیم باالیى جدول تنها در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال از بین هشــت تیم باالیى جدول تنها 
سپاهان و پرســپولیس بازى هاى خود را بردند. همین باعث شد فاصله سپاهان و پرســپولیس بازى هاى خود را بردند. همین باعث شد فاصله 
پرسپولیس در صدر جدول با تیم دوم بیشتر شود و سپاهان نیز از رده هفتم پرسپولیس در صدر جدول با تیم دوم بیشتر شود و سپاهان نیز از رده هفتم 
به رده چهارم صعود کند. نفت تهران نیز با شکست در نقش جهان از نیمه به رده چهارم صعود کند. نفت تهران نیز با شکست در نقش جهان از نیمه 
اول جدول خارج شد تا گســترش فوالد با پیروزى در دربى تبریز مقابل اول جدول خارج شد تا گســترش فوالد با پیروزى در دربى تبریز مقابل 

ماشین سازى به رده هفتم صعود کند.ماشین سازى به رده هفتم صعود کند.
در انتهاى جدول نیز صباى قم با پیروزى که برابر پیکان به دست آورد در انتهاى جدول نیز صباى قم با پیروزى که برابر پیکان به دست آورد 1212  
امتیازى شد و حاال امتیازى شد و حاال 22 امتیاز تا منطقه امن فاصله دارد. در هفته هفدهم لیگ  امتیاز تا منطقه امن فاصله دارد. در هفته هفدهم لیگ 
برتر ذوب آهن برابر سایپا متوقف شد تا اختالفش تا صدر به برتر ذوب آهن برابر سایپا متوقف شد تا اختالفش تا صدر به 99 امتیاز برسد  امتیاز برسد 
و استقالل نیز در خانه به استقالل خوزستان باخت تا روزهاى سیاهش و استقالل نیز در خانه به استقالل خوزستان باخت تا روزهاى سیاهش 

ادامه داشته باشد.ادامه داشته باشد.
دیدار دو تیم اصفهانى در این هفته از رقابت هاى لیگ برتر با اتفاقات و دیدار دو تیم اصفهانى در این هفته از رقابت هاى لیگ برتر با اتفاقات و 
نکات ویژه اى همراه بود. نکاتى که برخى از آنها در رسانه ها بازتاب یافت نکات ویژه اى همراه بود. نکاتى که برخى از آنها در رسانه ها بازتاب یافت 
و برخى نیز از دید آنها  تا حدودى پنهان بود. نگاهى داریم به برخى اتفاقات و برخى نیز از دید آنها  تا حدودى پنهان بود. نگاهى داریم به برخى اتفاقات 
دیدارهاى سپاهان و ذوب آهن در این هفته  و گفتگوهاى بازیکنان دو تیم.دیدارهاى سپاهان و ذوب آهن در این هفته  و گفتگوهاى بازیکنان دو تیم.

سپاهان خوزستان!
ورزشگاه نقش جهان  روز جالب توجهى را پشت سر گذاشت. هواداران ورزشگاه نقش جهان  روز جالب توجهى را پشت سر گذاشت. هواداران 
سپاهان دوست داشتند که تیمشان از نفت تهران انتقام دیدار جام حذفى را سپاهان دوست داشتند که تیمشان از نفت تهران انتقام دیدار جام حذفى را 
بگیرد ولى با توجه به نوسانات تیم ویسى با تردید به توان زردپوشان براى بگیرد ولى با توجه به نوسانات تیم ویسى با تردید به توان زردپوشان براى 
تحقق این خواسته نگاه مى کردند.عده اى از هواداران در اعتراض به نحوه تحقق این خواسته نگاه مى کردند.عده اى از هواداران در اعتراض به نحوه 
بازى  مالل آور سپاهان و  پس از گل اول نفت شعار بازى  مالل آور سپاهان و  پس از گل اول نفت شعار ««سپاهان خوزستان سپاهان خوزستان 
نمى خوایم ، نمى خوایمنمى خوایم ، نمى خوایم»» سر دادند که در نوع خود اعتراض جالب توجهى  سر دادند که در نوع خود اعتراض جالب توجهى 
بود. ویسى به شدت تحت فشار بود و مى دانست که این دیدار مى توانست بود. ویسى به شدت تحت فشار بود و مى دانست که این دیدار مى توانست 
آخرین فرصت او باشد. شعار سپاهان خوزستان در اعتراض به اقدامات آخرین فرصت او باشد. شعار سپاهان خوزستان در اعتراض به اقدامات 
ویسى که با بسیارى از دوســتان خود ازاهواز براى تصاحب پست هاى ویسى که با بسیارى از دوســتان خود ازاهواز براى تصاحب پست هاى 
مختلف  فنى و غیر فنى تیم ســپاهان به اصفهان آمده بود،سر داده شد. مختلف  فنى و غیر فنى تیم ســپاهان به اصفهان آمده بود،سر داده شد. 
هواداران البته بارها از خجالت على دایى هم در آمدند. هر بار نفتى ها خود را هواداران البته بارها از خجالت على دایى هم در آمدند. هر بار نفتى ها خود را 
به زمین مى انداختند و قصد اتالف وقت را داشتند شعار «دایى ضد فوتبال» به زمین مى انداختند و قصد اتالف وقت را داشتند شعار «دایى ضد فوتبال» 

در ورزشگاه طنین انداز مى شد!در ورزشگاه طنین انداز مى شد!

خروج مسعود از کما!
 این دیدار بــراى مهاجمى که  مدت ها به کما رفته بود  خوشــیمن و به  این دیدار بــراى مهاجمى که  مدت ها به کما رفته بود  خوشــیمن و به 
یادماندنى شد.مهاجم جدید سپاهانى ها در نخستین بازى براى این تیم، یادماندنى شد.مهاجم جدید سپاهانى ها در نخستین بازى براى این تیم، 

هواداران طالیى را به شدت امیدوار کرد.هواداران طالیى را به شدت امیدوار کرد.
مســعود حســن زاده آخرین بار مســعود حســن زاده آخرین بار 346346 روز قبل از این دیدار در اصفهان و  روز قبل از این دیدار در اصفهان و 
با پیراهن ذوب آهن مقابل پرســپولیس گلزنى کرده بود اما پس از آن و با پیراهن ذوب آهن مقابل پرســپولیس گلزنى کرده بود اما پس از آن و 
همچنین در نیم فصل اول در سایپا نتوانست به غیر از یک بار برابر فوالد همچنین در نیم فصل اول در سایپا نتوانست به غیر از یک بار برابر فوالد 
خوزســتان، دروازه حریفان را باز کند. او که در نقل و انتقاالت نیم فصل خوزســتان، دروازه حریفان را باز کند. او که در نقل و انتقاالت نیم فصل 
به سپاهان آمده،  در دیدار با نفت تهران نخستین بار در ترکیب این تیم به سپاهان آمده،  در دیدار با نفت تهران نخستین بار در ترکیب این تیم 
مقابل نفت تهران قرار گرفت و باوجود اینکه موقعیت هاى خوبى نصیبش مقابل نفت تهران قرار گرفت و باوجود اینکه موقعیت هاى خوبى نصیبش 
نمى شد، تالش زیادى براى گلزنى داشت ولى نیمه اول ناکام به رختکن نمى شد، تالش زیادى براى گلزنى داشت ولى نیمه اول ناکام به رختکن 
رفت. حســن زاده در نیمه دوم بعد از یکى دو شوت دقیقه رفت. حســن زاده در نیمه دوم بعد از یکى دو شوت دقیقه 6565 پاس خوب  پاس خوب 
مهرداد محمدى را با ضربه بغل پا به گوشه دروازه نفت فرستاد تا بازگشت مهرداد محمدى را با ضربه بغل پا به گوشه دروازه نفت فرستاد تا بازگشت 
درخشانى به اصفهان داشته باشد و در کسب پیروزى سپاهان ایفاى نقش درخشانى به اصفهان داشته باشد و در کسب پیروزى سپاهان ایفاى نقش 
کند. پروژه احیاى مسعود در این دیدار به خوبى کلید خورد و سپاهانى ها کند. پروژه احیاى مسعود در این دیدار به خوبى کلید خورد و سپاهانى ها 

مى توانند در ادامه نیز بر روى انگیزه هاى او حسابى ویژه نمایند.مى توانند در ادامه نیز بر روى انگیزه هاى او حسابى ویژه نمایند.

عطر گل محمدى
 بى شک مهرداد محمدى مرد اول ســپاهان در دیدار با نفت تهران بود.  بى شک مهرداد محمدى مرد اول ســپاهان در دیدار با نفت تهران بود. 
محمدى سرعتى در نیمه دوم بازى با یک فرار زیبا از سمت راست، پاس محمدى سرعتى در نیمه دوم بازى با یک فرار زیبا از سمت راست، پاس 
گل اول سپاهانى ها را ارسال کرد تا شاگردان ویسى یک گل عقب افتادگى گل اول سپاهانى ها را ارسال کرد تا شاگردان ویسى یک گل عقب افتادگى 
خود را جبران کنند. محمدى در ادامه روز خوب خود یک دقیقه بعد از این خود را جبران کنند. محمدى در ادامه روز خوب خود یک دقیقه بعد از این 
پاس گل، گل برترى ســپاهان را وارد دروازه حریف کرد. پاس بلند حاج پاس گل، گل برترى ســپاهان را وارد دروازه حریف کرد. پاس بلند حاج 

صفى پشــت دفاع نفت تهران به محمدى رســید و این بازیکن صفى پشــت دفاع نفت تهران به محمدى رســید و این بازیکن 
که از تله آفســاید بازیکنان حریف فرار کرده بود با یک که از تله آفســاید بازیکنان حریف فرار کرده بود با یک 

ضربه چیپ فوق العــاده دروازه فراهانى را باز ضربه چیپ فوق العــاده دروازه فراهانى را باز 
کرد تا ناجى سپاهان شود. شاید با کرد تا ناجى سپاهان شود. شاید با 

این درخشــش هاى فوق این درخشــش هاى فوق 
العاده، ویسى حسرت العاده، ویسى حسرت 
این را بخــورد که چرا این را بخــورد که چرا 
هفته هــا بــه او بازىهفته هــا بــه او بازى

 نمــى داد و یــا دقایقــى  نمــى داد و یــا دقایقــى 
کوتاهى از او استفاده مى کرد.کوتاهى از او استفاده مى کرد.

 عبدا... به سمت سپاهان غش کرد!
  یادآورى مى کنیم که نفت تهران پس از   یادآورى مى کنیم که نفت تهران پس از 1919 روز از دیدار جنجالى  روز از دیدار جنجالى 

نیمه نهایى در جام حذفى  دوباره به نقش جهان رسیده بود. یعنى نیمه نهایى در جام حذفى  دوباره به نقش جهان رسیده بود. یعنى 
همانجایى که جلوى دیدگان همانجایى که جلوى دیدگان 4040 هزار نفر هوادار زردپوش، تیم  هزار نفر هوادار زردپوش، تیم 
سپاهان را از رسیدن به فینال بازداشته بود و بازیکنان این تیم در سپاهان را از رسیدن به فینال بازداشته بود و بازیکنان این تیم در 
چمن ورزشگاه نقش جهان به شادى پرداخته بودند و هواداران چمن ورزشگاه نقش جهان به شادى پرداخته بودند و هواداران 
حاضر در نقش جهان عصبانى و ناراحت به خانه بازگشته بودند.حاضر در نقش جهان عصبانى و ناراحت به خانه بازگشته بودند.

 شاید این دیدار به اندازه نیمه نهایى جام حذفى براى هر دو تیم  شاید این دیدار به اندازه نیمه نهایى جام حذفى براى هر دو تیم 
اهمیت نداشت اما به وضوح از مصاحبه هاى پیش از آغاز این اهمیت نداشت اما به وضوح از مصاحبه هاى پیش از آغاز این 
دیدار مى شد فهمید که سپاهانى ها براى انتقام به این دیدار پا دیدار مى شد فهمید که سپاهانى ها براى انتقام به این دیدار پا 

خواهند گذاشت.خواهند گذاشت.
دیدار دو تیم برخالف بازى قبلى بــدون حضور على دایى و دیدار دو تیم برخالف بازى قبلى بــدون حضور على دایى و 
فریادهاى تکرارى و آشناى او در کنار زمین دنبال شد و سرمربى فریادهاى تکرارى و آشناى او در کنار زمین دنبال شد و سرمربى 

سپاهان همتاى خود را در کنار زمین نمى دید.سپاهان همتاى خود را در کنار زمین نمى دید.
ویسى مى دانســت که دیگر نتایجش براى هواداران مشکل ویسى مى دانســت که دیگر نتایجش براى هواداران مشکل 
پسند سپاهان غیر قابل تحمل شــده است و صداى شمارش پسند سپاهان غیر قابل تحمل شــده است و صداى شمارش 

معکوس براى خداحافظى را مى شنید. اما دوگل طى دو دقیقه کافى بود معکوس براى خداحافظى را مى شنید. اما دوگل طى دو دقیقه کافى بود 
تا عبدا... ویسى سرمربى زردپوشان که از دقیقه تا عبدا... ویسى سرمربى زردپوشان که از دقیقه 3030 شعارهاى هواداران  شعارهاى هواداران 
را علیه خود و تیمش تحمل کرده و از شــنیدن شعار سپاهان خوزستان را علیه خود و تیمش تحمل کرده و از شــنیدن شعار سپاهان خوزستان 
کالفه شده  بود، از شادى مفرط به هوا بپرد و به رقص و پایکوبى بپردازد کالفه شده  بود، از شادى مفرط به هوا بپرد و به رقص و پایکوبى بپردازد 
تا همه فشارهاى داخل سینه اش را تخلیه کند. شادى گلى که حتى پس تا همه فشارهاى داخل سینه اش را تخلیه کند. شادى گلى که حتى پس 
از قهرمانى او با استقالل خوزستان هم دیده نشده بود. چند ثانیه پس از از قهرمانى او با استقالل خوزستان هم دیده نشده بود. چند ثانیه پس از 
ثبت گل دوم نشانه هاى افت فشــار در چهره سرد سرمربى سپاهان به ثبت گل دوم نشانه هاى افت فشــار در چهره سرد سرمربى سپاهان به 
وضوح دیده مى شد؛ مشکلى که در دیدار برابر پدیده نیز او را از شرکت در وضوح دیده مى شد؛ مشکلى که در دیدار برابر پدیده نیز او را از شرکت در 
کنفرانس خبرى پس از پایان بازى منع کرده بود ولى این بار فرق مى کرد و کنفرانس خبرى پس از پایان بازى منع کرده بود ولى این بار فرق مى کرد و 
خوشحالى مفرط از انتقام، ویسى را راهى بیمارستان کرد و البته همان شب خوشحالى مفرط از انتقام، ویسى را راهى بیمارستان کرد و البته همان شب 

نیز از بیمارستان مرخص شد.نیز از بیمارستان مرخص شد.

نفت به فنا رفت!
سپاهانى ها همه جوره پس از دیدار نیمه نهایى جام حذفى در مصاحبه ها سپاهانى ها همه جوره پس از دیدار نیمه نهایى جام حذفى در مصاحبه ها 
و تیترهاى رسانه هایشان نشان دادند که چقدر از دایى و نفت تهران متنفر و تیترهاى رسانه هایشان نشان دادند که چقدر از دایى و نفت تهران متنفر 
شده اند!  پیروزى در هفته هفدهم که به نبرد انتقامى معروف شده بود  در شده اند!  پیروزى در هفته هفدهم که به نبرد انتقامى معروف شده بود  در 
کنار همه بازتاب هایى که داشت باعث شده تا روزنامه الکترونیکى صداى کنار همه بازتاب هایى که داشت باعث شده تا روزنامه الکترونیکى صداى 
سپاهان به عنوان رسانه هوادارى  این باشگاه هم با تیترى تند، تنفر خود سپاهان به عنوان رسانه هوادارى  این باشگاه هم با تیترى تند، تنفر خود 
نسبت به تیم نفت و سرمربى آن را نشان دهد... «نفت به فنا رفت!» تیترى نسبت به تیم نفت و سرمربى آن را نشان دهد... «نفت به فنا رفت!» تیترى 

که قطعاً واکنش نفت و همچنین على دایى را به همراه  خواهد داشت.که قطعاً واکنش نفت و همچنین على دایى را به همراه  خواهد داشت.

فاضلى: بازى 6 امتیازى را بردیم
حسین فاضلى هافبک تیم فوتبال سپاهان اعتقاد داشت که این یک دیدار حسین فاضلى هافبک تیم فوتبال سپاهان اعتقاد داشت که این یک دیدار 

66 امتیازى بود. وى در این باره گفت: «نفت یکى از تیم هاى مدعى است  امتیازى بود. وى در این باره گفت: «نفت یکى از تیم هاى مدعى است 
و بازى با این تیم یک بازى و بازى با این تیم یک بازى 66 امتیازى به شمار مى رفت. خدا را شکر بازى  امتیازى به شمار مى رفت. خدا را شکر بازى 
خوبى بود و موفق شدیم پیروز شویم. در ابتدا بر بازى سوار بودیم اما روى خوبى بود و موفق شدیم پیروز شویم. در ابتدا بر بازى سوار بودیم اما روى 
اتفاق یک گل خوردیم. خوشبختانه توانستیم در نیمه دوم به بازى برگردیم اتفاق یک گل خوردیم. خوشبختانه توانستیم در نیمه دوم به بازى برگردیم 

و هر و هر 33 امتیاز را کسب کنیم.» امتیاز را کسب کنیم.»
وى ادامه داد: «در هر صورت تیم نفت یکى از تیم هاى مدعى است و این وى ادامه داد: «در هر صورت تیم نفت یکى از تیم هاى مدعى است و این 
بازى یک بازى بازى یک بازى 66 امتیازى به شمار مى رفت. با پیروزى برابر نفت چند رده  امتیازى به شمار مى رفت. با پیروزى برابر نفت چند رده 

در جدول صعود کردیم و امیدوارم در ادامه لیگ بهتر کار کنیم.»در جدول صعود کردیم و امیدوارم در ادامه لیگ بهتر کار کنیم.»
  

حمدى نژاد: استحقاق باخت را نداشتیم!
وحید حمدى نژاد مدافع تیم فوتبال نفت تهران هم  نبود سرمربى شان در وحید حمدى نژاد مدافع تیم فوتبال نفت تهران هم  نبود سرمربى شان در 
کنار خط را معضلى بزرگ براى نفت مى داند.وى در مورد شکست تیمش کنار خط را معضلى بزرگ براى نفت مى داند.وى در مورد شکست تیمش 
گفت: «غیبت على دایى در دیدار با سپاهان به ضرر ما بود. بازیکنان ما خیلى گفت: «غیبت على دایى در دیدار با سپاهان به ضرر ما بود. بازیکنان ما خیلى 
خوب بازى کردند و حداقل در این بازى استحقاق باخت را نداشتند. فوتبال خوب بازى کردند و حداقل در این بازى استحقاق باخت را نداشتند. فوتبال 
همین است و اگر موقعیت هایتان را تبدیل به گل نکنید جریمه مى شوید.»همین است و اگر موقعیت هایتان را تبدیل به گل نکنید جریمه مى شوید.»

وى ادامه داد: «وقتــى گل اول را خوردیم تیم مان کمى تمرکز خود را از وى ادامه داد: «وقتــى گل اول را خوردیم تیم مان کمى تمرکز خود را از 
دست داد و آن اتفاقى که نباید مى افتاد، افتاد.»دست داد و آن اتفاقى که نباید مى افتاد، افتاد.»

مدافع نفت درباره غیبت على دایى در کنار خط بیان کرد: «قطعاً وقتى او مدافع نفت درباره غیبت على دایى در کنار خط بیان کرد: «قطعاً وقتى او 
روى نیمکت نیست براى تیم مقابل شرایط خیلى راحت تر است و در مقابل روى نیمکت نیست براى تیم مقابل شرایط خیلى راحت تر است و در مقابل 
شرایط براى ما سخت مى شود. امیدوارم در ادامه کمیته انضباطى آرائى شرایط براى ما سخت مى شود. امیدوارم در ادامه کمیته انضباطى آرائى 

بدهد که هیچ تیمى ضرر نکند.»بدهد که هیچ تیمى ضرر نکند.»

رکورد ذوب شکست
 اما به سراغ  سبزپوشان و دیدار آنها در تهران  اما به سراغ  سبزپوشان و دیدار آنها در تهران 
برویم.ذوب آهن به عنوان تیم سوم جدول برویم.ذوب آهن به عنوان تیم سوم جدول 
لیگ در حالى به دیدار ســایپا رفت لیگ در حالى به دیدار ســایپا رفت 
که شاگردان مجتبى حسینى که شاگردان مجتبى حسینى 
در این چند هفته اخیر در این چند هفته اخیر 

نتایج بسیار نتایج بسیار 

خوبى گرفته بودند و در این بازى هم به قصد پیروزى به میدان رفتند. از خوبى گرفته بودند و در این بازى هم به قصد پیروزى به میدان رفتند. از 
طرف دیگر حســین فرکى هم که خطر اخراج را باالى سر خودش دیده طرف دیگر حســین فرکى هم که خطر اخراج را باالى سر خودش دیده 

ذوب آهن تیمش ذوب آهن تیمش بود براى گرفتــن امتیاز از بود براى گرفتــن امتیاز از 
جریــان بازى جریــان بازى را به زمین فرستاد. کل را به زمین فرستاد. کل 
نیمه دوم کامًال نیمه دوم کامًال چه در نیمه اول و چه در چه در نیمه اول و چه در 
ذوب آهن متعادل بــود و هرچند متعادل بــود و هرچند  ذوب آهن که  که 

بیشترى نسبت بیشترى نسبت موقعیت هاى خطرناك موقعیت هاى خطرناك 
یک بار هم جرى یک بار هم جرى به حریف داشت و حتى به حریف داشت و حتى 

ن  ن بنگستو بنگستو
توپ را توپ را 

بــه بــه 

تیر تیر 

دروازه سایپا کوبید اما زور دو تیم به یکدیگر نرسید تا به مانند بازى رفت باز دروازه سایپا کوبید اما زور دو تیم به یکدیگر نرسید تا به مانند بازى رفت باز 
هم امتیازات ذوب آهن و سایپا تقسیم شود.هم امتیازات ذوب آهن و سایپا تقسیم شود.

ذوب آهن اصفهان تنها تیمى بود که تا  قبل از هفته هفدهم  در همه هفته ها ذوب آهن اصفهان تنها تیمى بود که تا  قبل از هفته هفدهم  در همه هفته ها 
موفق شــده بود دروازه حریفان را باز کند. اما نهایتاً در هفته هفدهم و در موفق شــده بود دروازه حریفان را باز کند. اما نهایتاً در هفته هفدهم و در 
بازى خارج از خانه با ســایپا، شاگردان مجتبى حسینى در گلزنى ناموفق بازى خارج از خانه با ســایپا، شاگردان مجتبى حسینى در گلزنى ناموفق 
بودند و با توقف بدون گل برابر نارنجى پوشــان، هم یک موقعیت خوب بودند و با توقف بدون گل برابر نارنجى پوشــان، هم یک موقعیت خوب 
براى نزدیک شدن به صدرنشینان را از دست دادند و هم رکورد گلزنى هاى براى نزدیک شدن به صدرنشینان را از دست دادند و هم رکورد گلزنى هاى 
پیاپى شان بعد از پیاپى شان بعد از 1616 بازى متوقف شــد. ذوب آهن در هفت هفته ابتدایى  بازى متوقف شــد. ذوب آهن در هفت هفته ابتدایى 
لیگ با یحیى گل محمدى با وجود اینکه امتیازات بسیارى را از دست داده لیگ با یحیى گل محمدى با وجود اینکه امتیازات بسیارى را از دست داده 
بود اما در همه بازى ها موفق به زدن گل شده بودند. با جانشینى مجتبى بود اما در همه بازى ها موفق به زدن گل شده بودند. با جانشینى مجتبى 
حسینى روى نیمکت اصفهانى ها ذوب آهن شکل متفاوتى پیدا کرد. آنها حسینى روى نیمکت اصفهانى ها ذوب آهن شکل متفاوتى پیدا کرد. آنها 
روند گلزنى در بازى ها را در حالى ادامه دادند که خط دفاع مســتحکمى روند گلزنى در بازى ها را در حالى ادامه دادند که خط دفاع مســتحکمى 
هم ساختند. ذوبى ها در ده بازى زیرنظر حسینى موفق شدند هم ساختند. ذوبى ها در ده بازى زیرنظر حسینى موفق شدند 1616 گل به  گل به 
ثمر برسانند. بعد از بردهاى اقتصادى یک بر صفر برابر پرسپولیس و سیاه ثمر برسانند. بعد از بردهاى اقتصادى یک بر صفر برابر پرسپولیس و سیاه 

این هفته برابر سایپا موفق به زدن این هفته برابر سایپا موفق به زدن جامــگان، در بازى جامــگان، در بازى 
به تک امتیــاز بازى رضایت به تک امتیــاز بازى رضایت گل نشــدند و گل نشــدند و 

دادند.دادند.

هــرى:  مظا
سایپا به خوبى 

دفاع کرد
بــان  بــان دروازه  دروازه 
تیــم ذوب آهن تیــم ذوب آهن 
مى گوید در بازى مى گوید در بازى 
برابر ســایپا مى توانستند برابر ســایپا مى توانستند 
خود را به عنوان تیم برنده خود را به عنوان تیم برنده 
دیدار معرفى دیدار معرفى کننــد اما به کننــد اما به 

دلیل دفاع خوب تیم سایپا به این نتیجه نرسیدند. دلیل دفاع خوب تیم سایپا به این نتیجه نرسیدند. 
رشــید مظاهــرى پــس از دیــدار تیمــش در برابــر ســایپا  گفت: رشــید مظاهــرى پــس از دیــدار تیمــش در برابــر ســایپا  گفت: 
«ســایپا تیــم قابــل احترامــى اســت و در ایــن بــازى بــه خوبى «ســایپا تیــم قابــل احترامــى اســت و در ایــن بــازى بــه خوبى 
دفــاع کــرد، بــازى خوبــى در برابــر ایــن تیــم انجــام دادیــم و دفــاع کــرد، بــازى خوبــى در برابــر ایــن تیــم انجــام دادیــم و 

توانستیم در برابر آنها به برترى برسیم، ما هدف مهمى داریم که توانستیم در برابر آنها به برترى برسیم، ما هدف مهمى داریم که مــى مــى 
باید به آن برسیم و به همین دلیل در بازى هاى آینده نباید باید به آن برسیم و به همین دلیل در بازى هاى آینده نباید 

امتیاز از دست بدهیم.»امتیاز از دست بدهیم.»
او ادامه مى دهد: «سایپا تیم خوبى است، حسین فرکى او ادامه مى دهد: «سایپا تیم خوبى است، حسین فرکى 
سرمربى من هم بوده و امیدوارم به زودى بتواند با سرمربى من هم بوده و امیدوارم به زودى بتواند با 
این تیم به نتایج مورد نظر خود برسد و در این تیم به نتایج مورد نظر خود برسد و در 
جدول نیز به رده اى که لیاقتش را دارند جدول نیز به رده اى که لیاقتش را دارند 

برسند.»برسند.»
 گلر ملى پوش ذوبى ها در رابطه  گلر ملى پوش ذوبى ها در رابطه 
با دیدار برابر فوالد خوزستان با دیدار برابر فوالد خوزستان 
مى گوید: «فوالدى ها در مى گوید: «فوالدى ها در 
بازى هاى اخیر توانستند بازى هاى اخیر توانستند 
نتایج خوبى را به دســت نتایج خوبى را به دســت 
بیاورند، اینکه آنها در بازى بیاورند، اینکه آنها در بازى 
برابر پرســپولیس شکست برابر پرســپولیس شکست 
خوردنــد باعث مى شــود خوردنــد باعث مى شــود 
تا بازى برابــر ذوب آهن تا بازى برابــر ذوب آهن 
تمام تالش خــود را به تمام تالش خــود را به 
کار ببندند تا باز هم روند کار ببندند تا باز هم روند 

پیروزى هاى خود را آغاز کنند بنابراین بازى ســختى را در برابر این تیم پیروزى هاى خود را آغاز کنند بنابراین بازى ســختى را در برابر این تیم 
خواهیم داشت.»خواهیم داشت.»

رجب زاده: زمین، فرصت برد را از ما گرفت
کاپیتان ذوبى ها معتقد است که زمین بازى اجازه پیاده کردن تاکتیک هاى کاپیتان ذوبى ها معتقد است که زمین بازى اجازه پیاده کردن تاکتیک هاى 

این تیم را نداد و به همین دلیل آنها نتوانستند به گل برسند. این تیم را نداد و به همین دلیل آنها نتوانستند به گل برسند. 
مهدى رجب زاده در این باره گفت: «متأسفانه کیفیت زمین این بازى بسیار مهدى رجب زاده در این باره گفت: «متأسفانه کیفیت زمین این بازى بسیار 
بد بود و هر تیمى در این زمین به میدان مى رود فقط باید بازى مستقیم را بد بود و هر تیمى در این زمین به میدان مى رود فقط باید بازى مستقیم را 
در دستور کار خود قرار دهد، ما بازى را خوب شروع کردیم و خیلى زود هم در دستور کار خود قرار دهد، ما بازى را خوب شروع کردیم و خیلى زود هم 

مى توانستیم گلزنى کنیم اما این اتفاق با بدشانسى رخ نداد.»مى توانستیم گلزنى کنیم اما این اتفاق با بدشانسى رخ نداد.»
او ادامه داد: «ما تیمى هستیم که همیشــه روى زمین کار مى کنیم و به او ادامه داد: «ما تیمى هستیم که همیشــه روى زمین کار مى کنیم و به 
همین دلیل در ادامه بازى سعى کردیم طبق تاکتیک هاى خودمان بازى همین دلیل در ادامه بازى سعى کردیم طبق تاکتیک هاى خودمان بازى 
کنیم اما متأسفانه زمین بازى باعث شد تا نتوانیم همه برنامه هاى خود را در کنیم اما متأسفانه زمین بازى باعث شد تا نتوانیم همه برنامه هاى خود را در 
میدان پیاده کنیم، با وجود این اکثر دقایق از کناره ها حمالت زیادى داشتیم میدان پیاده کنیم، با وجود این اکثر دقایق از کناره ها حمالت زیادى داشتیم 

و موقعیت هایى را خلق کردیم و مى توانستیم بازى را ببریم.»و موقعیت هایى را خلق کردیم و مى توانستیم بازى را ببریم.»

  هم خوشحال و هم ناراحت!
سرمربى ذوبى ها مى گوید با توجه به پایاپاى بودن بازى در نیمه اول، این سرمربى ذوبى ها مى گوید با توجه به پایاپاى بودن بازى در نیمه اول، این 

را به سود خود به پایان برساند. را به سود خود به پایان برساند. تیم مى توانست در نیمه دوم کار تیم مى توانست در نیمه دوم کار 
مجتبى  مجتبى ســید  حسینى در مورد این بازى حسینى در مورد این بازى ســید 

اظهار داشت: «هم ناراحتم اظهار داشت: «هم ناراحتم 
و هم خوشحال، ناراحتم که و هم خوشحال، ناراحتم که 
نتوانستیم این بازى را به سود نتوانستیم این بازى را به سود 
خود به پایان برسانیم و خوشحالم که خود به پایان برسانیم و خوشحالم که 
توانستیم بازى خوبى را به نمایش بگذاریم و با توانستیم بازى خوبى را به نمایش بگذاریم و با 
توجه به ناهموار بودن زمین تا آخرین دقیقه بازى توانستیم توجه به ناهموار بودن زمین تا آخرین دقیقه بازى توانستیم 

سرعت خود را حفظ کنیم.»سرعت خود را حفظ کنیم.»
او ادامه داد: «نیمــه اول بازى پایاپاى بــود اما با احترامى او ادامه داد: «نیمــه اول بازى پایاپاى بــود اما با احترامى 
که براى سایپا قائل هســتم، باید بگویم در نیمه دوم بازى که براى سایپا قائل هســتم، باید بگویم در نیمه دوم بازى 
در اختیار ما بــود و حرکات ترکیبى خوبــى را انجام دادیم در اختیار ما بــود و حرکات ترکیبى خوبــى را انجام دادیم 
و موقعیت هاى خوبى داشــتیم ولى قسمت نبود ببریم. و موقعیت هاى خوبى داشــتیم ولى قسمت نبود ببریم. 
مطمئن هســتم که بازیکنان ما همین روند را تا آخر مطمئن هســتم که بازیکنان ما همین روند را تا آخر 
فصل ادامه مى دهند البته نفــرات دیگرى را هم به فصل ادامه مى دهند البته نفــرات دیگرى را هم به 
خدمت گرفتیم و حدادى فر هم به ما اضافه خواهد خدمت گرفتیم و حدادى فر هم به ما اضافه خواهد 

شد. » شد. » 

رضایى: از ذوب آهنى ها عذرخواهى 
مى کنم

مهاجم تیم ســایپا مى گوید متأسف است که مهاجم تیم ســایپا مى گوید متأسف است که 
باعــث مصدومیــت بازیکن حریف شــده و باعــث مصدومیــت بازیکن حریف شــده و 
امیدوار اســت او هرچــه زودتر بــه میادینامیدوار اســت او هرچــه زودتر بــه میادین

بازگردد. بازگردد.   
غالمرضا رضایى در رابطه با تکل خشن خود غالمرضا رضایى در رابطه با تکل خشن خود 
و مصدومیت بازیکن حریف گفت: «متأسفم و مصدومیت بازیکن حریف گفت: «متأسفم 
که تکل من باعث مصدومیت بازیکن حریف شد، من تعجب کردم که که تکل من باعث مصدومیت بازیکن حریف شد، من تعجب کردم که 
دیدم بخاطر خطاى من این اتفاق افتاد، قصد مصدوم کردن کســى را دیدم بخاطر خطاى من این اتفاق افتاد، قصد مصدوم کردن کســى را 
نداشتم و به همین دلیل به ســرمربى ذوب آهن هم گفتم از طرف من نداشتم و به همین دلیل به ســرمربى ذوب آهن هم گفتم از طرف من 
عذرخواهى کند. در حال حاضر خودم خیلى ناراحت هســتم، چون پایم عذرخواهى کند. در حال حاضر خودم خیلى ناراحت هســتم، چون پایم 
لیز خورده بود نمى توانستم کارى کنم، امیدوارم هرچه زودتر به میادینلیز خورده بود نمى توانستم کارى کنم، امیدوارم هرچه زودتر به میادین

 بازگردد.» بازگردد.»

اصفهانى ها در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال



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

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

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

سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده و نه با 

موال على (ع)حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 

 پروژه عظیم شهرستان خمینى شهر با مشارکت شهردارى این شهر به بهره بردارى مى رسد

«مهربین»؛ پایانه اى با امکانات بى نظیر

ساسان اکبرزاده
مجتمع چند منظوره  فرهنگى، آموزشــى، خدماتى 
و پایانــه مســافربرى مهربیــن که با مشــارکت 
بخش خصوصى شــرکت تعاونى همســفر گشت 
اســپادانا و شــهردارى در خمینى شــهر با سرمایه 
50 میلیارد تومان طى ســه ســال احداث شــده و 
در مجموع بــراى 300 نفــر به صورت مســتقیم 
و 500 نفــر غیرمســتقیم اشــتغالزایى خواهــد

 داشت.
مدیرعامل شرکت تعاونى همســفر گشت اسپادانا 
که خود از مؤسســین آن شــرکت مى باشد در جمع 
خبرنگاران این مطلــب را اعالم کــرد و گفت: این 
مجموعه در ســه فاز به اجــرا در مى آیــد و فاز اول 
آن در 9 هــزار مترمربع در 24 مــرداد 95 به صورت 
آزمایشى افتتاح شــد و هم اکنون سه غرفه فروش 
بلیت از شــرکت هاى بیتا، همســفر و ایران پیما به 
مسافران متقاضى ســفر به تهران، مشــهد، اهواز، 
آبادان، کرج، قم، شــیراز و... با سرویس هاى مجهز، 
ارائه خدمات مى کنند و تا پایان ســال جارى نیز سه 
شرکت مســافربرى دیگر مستقر شــده و فعالیت 
خواهند نمود و تاکنون براى 15 نفر به طور مستقیم 
و براى 50 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایى شده 

است.
ســیدتقى صهرى افزود: این مجموعــه در 8  آبان 
1387 در خمینى شــهر به شــماره 878 ثبت شــد 
و داراى 56 هزار ســهم اســت که تاکنون 49 هزار 
ســهم واگــذار شــده کــه ارزش هر ســهم 500 
هزارتومان است. این در حالى اســت که 55 درصد 
از این پــروژه در اختیار شــرکت تعاونى همســفر 
گشــت اســپادانا و 45 درصد متعلق به شهردارى 
خمینى شــهر مى باشــد و همه ســهام داراى سند

 است.
وى متراژ کل مجتمع چند منظوره و مرکز فرهنگى، 
آموزشــى، خدماتــى و پایانه مســافربرى مهربین 
خمینى شهر را 34 هزار مترمربع بیان کرد و گفت: 16 
هزار مترمربع دیگر باید به مجموعه اضافه شود که در 
حال حاضر 18 هزار مترمربع در اختیار پروژه مى باشد.
مدیرعامل شــرکت تعاونى همسفر گشت اسپادانا با 
بیان اینکه همه امکانات الزم براى سفر مسافران در 
این پایانه مهیا شده است افزود: زایران ما از این پایانه 
در مراسم اربعین سال جارى با 800 دستگاه اتوبوس 
به مرزهاى شــلمچه، مهران و چزابه اعزام شده و به 

سالمت بازگشتند.
صهرى از سفتکارى 30 درصدى کل پروژه خبر داد و 
گفت: محوطه سازى در 8000 مترمربع به صورت 100 
درصد آماده شــده و 70 درصد پروژه نیز خاکبردارى 

گردیده است.
وى همچنین به راه اندازى پمــپ بنزین و کارواش 
در این مجموعه در اوایل ســال آینده اشــاره کرد و 
افزود: ایــن مجموعه در چندین طبقه احداث شــده 
و براى آن شــهربازى، هایپرمارکت، هتل، چندین 
تاالر براى برگزارى جشــنواره و ســالن آمفى تئاتر، 
60 غرفه تجارى، 50 ســوئیت در متراژهاى 40، 60 
و 80 مترى در نظر گرفته شده اســت. این در حالى 
اســت که دو طبقه پارکینگ با پذیرش 525 خودرو 
نیز احداث مى شود و 6000 مترمربع ساختمان شامل 

شرکت هاى مسافربرى، دفتر خدمات ارتباطى، پلیس 
+10، دفتر پیشخوان دولت و غرفه هایى براى بسته 
بندى بار و ملزومات سفرهاى زیارتى پیش بینى شده 

است.
مدیرعامل و مؤسس شرکت تعاونى همسفر گشت 
اســپادانا اظهار امیدوارى کرد تا 100 درصد خدمات 
مورد لزوم در این پایانه به مسافران داده شود که البته 

مقدمات این کار نیز فراهم شده است.
صهرى برآورد اولیه احداث مجموعه مرکز فرهنگى، 
آموزشــى، خدماتــى و پایانه مســافربرى مهربین 
خمینى شهر را 50 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
تاکنون 12/5 میلیــارد تومان در ایــن مجموعه با 
مشارکت شــهردارى خمینى شهر هزینه شده و قرار 
است 5 هزار سهم باقیمانده تا پایان سال به متقاضیان 
واگذار گردد و هم اکنون 49 هزار سهم به متقاضیان 
واگذار شــده که پیش بینى مى شــود با تکمیل این 
مجموعه، صرفه اقتصادى آن توجیه پذیر بوده و ارزش 

افزوده مطلوبى داشته باشد.
وى همچنیــن از متقاضیــان خریــد ســهام این 
شرکت تعاونى خواســت تا به آدرس خمینى شهر، 
بلوار شــهید بهشــتى جنب پارك ولیعصــر  (عج) 
پایانــه مســافربرى مهربیــن یــا آدرس تلگرام

 mehrbeen @ و تلفــن هــاى 33602475 و 
33604932 تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت تعاونى همسفر گشــت اسپادانا از 
اســتقرار انجمن صنفى شــرکت هاى حمل و نقل و 

مسافربرى برون شهرى شهرهاى دولت آباد، برخوار 
و میمه، شاهین شهر، خمینى شهر، نجف آباد و تیران و 
کرون در این مجموعه خبر داد و گفت با استقرار انجمن 
صنفى شرکت هاى فوق به شهرستان هاى مذکور  ارائه 

خدمات مى نمایند.
صهرى به معمارى این مجموعه هم اشــاره کرد و 
افزود: معمارى در این مجموعه، تلفیقى از ســنتى و 
مدرن بوده و حتى تاریخچه خمینى شهر را در نماى 

ساختمان کار کردیم.
مدیرعامل شرکت تعاونى همســفر گشت اسپادانا 
معتقد است: شهرســتان خمینى شهر به عنوان یک 

شهرستان پرجمعیت استان اصفهان، باتوجه به سبک 
زندگى مــردم و موقعیت اســتراتژیک جغرافیایى از 
لحاظ تعداد سفر سهم بســزایى در توسعه منطقه اى 

دارد.
صهرى، مدیریت و برنامه ریزى انواع ســفرها، نیاز 
به مکانى حرفه اى براى تأمین نیازهاى مسافران و 
مشاغل مرتبط را یادآور شــد و گفت: رشد روزافزون 
جمعیت و ایجاد نوشــهرك هاى اقمارى، پیشــینه 
تاریخى و ابنیه ارزشمند تاریخى در کنار فعالیت هاى 
اجتماعى شــهرى و نیز فقدان مجتمع چندمنظوره 
و ضرورت ساماندهى خدمات مسافربرى تفریحى، 
شرکت تعاونى همسفرگشت اسپادانا را برآن داشت 
تا همسو با سیاســت دولت مبنى بر چابک سازى و 
تقویت بخش خصوصى و توسعه تعاونى ها، با هدف 
کاهش آلودگى هوا و آالینده هاى زیســت محیطى 
سیســتم دهى در امــر مدیریــت نــاوگان و جابه 
جایى مســافربرى برون شــهرى و بهبود ترافیک 
خیابان هــا و تأمین رفــاه اجتماعى شــهروندان با 
بهره گیرى از توان و ســرمایه گذارى دفاتر خدمات 
مســافرتى زیارتى، رانندگان، کارمندان و کارگران با 
مشارکت شهردارى خمینى شهر و در راستاى تحقق 
مسئولیت هاى اجتماعى و حمایت از انجمن بقیه ا... 
االعظم (عج) بیماران خاص و... براى خدمات رسانى 
به همشهریان، تا بزرگ ترین مجموعه چند منظوره 
خدماتى شهرستان را احداث کند و این اقدام عملیاتى

 شد.

وى افزود: اینک با ورود به فازهاى بعدى و لزوم توسعه 
و پیشبرد برنامه ها براساس مجمع عمومى اقدام به 

فروش سهام شد.
مدیرعامل شرکت تعاونى همسفرگشت اسپادنا اظهار 
داشت این شــرکت براى تأمین هزینه ها و تقویت 
مالى خود بــا رعایت مقررات از طریــق اجاره بهاى 
غرفه هاى واگذار شــده به تعاونى هــا، اجاره بهاى 
واگذارى غرفه هاى خدماتى و بهداشتى و...، مشارکت 
با بانک ها و مؤسسات اعتبارى مجاز با رعایت مقررات 

و... مى تواند کسب درآمد کند.
صهرى در خصوص به کارگیرى سهامداران در اجراى 

این مجموعه هم گفت: براى بــه کار گیرى افراد در 
مجموعه و ایجاد اشتغال براى آنان، در شرایط برابر، 

اولویت با به کارگیرى سهامداران خواهد بود.
■■■■■■

شــهردار خمینى شــهر هم در این نشســت گفت: 
خمینى شــهر قدمت تاریخى هفت هزارساله داشته 
و زمانى که مسئولیت شــهردارى را به عهده گرفتم 
شــرکت هاى خدمات دهى اتوبوس ها در ســفرها 
و گشت ها، وضعیت مطلوبى نداشــت ولى امروز با 
ایجاد مجموعه مرکز، فرهنگى، آموزشى، خدماتى و 
پایانه مســافربرى مهربین، با بهره گیرى از امکانات 
مطلوب، سفرها و گشت ها با رفاه و آرامش، صورت 

مى پذیرد.
علــى اصغر حاج حیــدرى افــزود: در ایــام محرم 
ســال جــارى، از ایــن پایانــه بیــش از هشــت 
هــزار زائر بــه عــراق و عتبــات عالیــات اعزام 

شدند.
وى با بیان اینکه شهردارى خمینى شهر در 45 درصد 
کل مالکیت این مجموعه مشارکت دارد خاطرنشان 
کرد: 55 درصد متعلق به شــرکت تعاونى همســفر 
گشت اسپادانا بوده و مالکیت مجموعه با این شرکت

 است.
شهردار خمینى شــهر مى گوید: زمین این مجموعه 
در دوره ســوم شوراى اســالمى، متعلق به یک فرد 
اســت که از ســوى بخش خصوصى خریدارى شد 
و آورده شــهردارى نیز حق تفکیک بــوده و ریالى 

به شرکت تعاونى همسفرگشت اســپادانا براى این 
مجموعه پرداخت نشد. البته در دوره چهارم شوراى 
اسالمى شــهر در مرحله اول، مقدمات صدور مجوز 
براى این مجموعه انجام شــد و ســپس باتوجه به 
اختالفات موجود در مالکیت زمین بامجموعه مجاور
 آن، این اختالف برطرف شــد و امروز مجتمع چند 
منظــوره و مرکز فرهنگــى، آموزشــى، خدماتى و 
پایانه مســافربرى مهربین داراى ســند ششدانگ 
بوده و مالکیت آن 100 درصد متعلق به سهامداران

 شرکت تعاونى همسفر گشت اسپادانا مى باشد که این 
امتیاز بزرگى است.

حاج حیدرى با بیان اینکه یک میلیارد تومان از تعهدى 
که به شرکت تعاونى همسفرگشت اســپادانا براى 
احداث این مجموعه داده بودیم عقب هستیم گفت: 
4/5 میلیارد تومان پرداخت کردیــم که امیدواریم با 
مصوبه اعضاى شــورا، بتوانیم بدهى مان را پرداخت 

کنیم.
وى ادامه داد: سهامدارانى که در این مجموعه سرمایه 
گذارى کردند باید بدانند که با رشد این مجموعه، سود 

سرشارى نصیب آنها خواهد شد.
شــهردار خمینى شهر افزود: خوشــبختانه با قطعى 
شدن اســناد مالکیت و دریافت مجوزها و پیگیرى 
حمایت هــاى تســهیالتى براى ایــن مجموعه با 
درصدهاى ســود خدماتى، امید است این مجموعه 
مرکز فرهنگى، آموزشى، خدماتى و پایانه مسافربرى 
مهربین، در مدت ســه ســال به بهره بردارى کامل

 برسد.
حاج حیدرى معتقد است با فعالیت هاى انجام شده، 
نگاه گذشته مسئوالن به خمینى شــهر امروز تغییر 

کرده است.
وى با اشــاره به ویژگى هاى ایــن مجموعه عنوان 
کرد: مجاورت کمربندى شــمال غــرب اصفهان 
(کمربندى خمینى شهر)، مجاورت با پارك جنگلى 
خمینى شــهر، دسترسى آســان از طریق شهرهاى 
خمینى شــهر، اصفهان و نجف آباد، دسترسى آسان 
به رینگ ترافیک اصفهان بــزرگ و بزرگراه تهران، 
چشم انداز بســیار زیبا بر دشــت اصفهان، بهترین 

موقعیــت آب و هوایى و جغرافیایى خمینى شــهر، 
دسترسى سریع به دانشگاه صنعتى، شهرك علمى و 
تحقیقاتى و دانشگاه هاى آزاد خمینى شهر و نجف آباد، 
دستیابى به مراکز خرید و بازارهاى محلى شهرستان، 
برقرارى ســرویس ویژه اتوبوس و تاکسى به سایر 
اماکن مرکزى درون شــهرى، مجــاورت با منطقه 
گردشگرى چشــمه الُدر، مجاورت با شهرك ها و 
ناحیه هاى صنعتى، اشتغالزایى و کارآفرینى، سرمایه 
گذارى معنوى، کاربــرى و فرصت هاى درآمدزایى، 
به کارگیرى زیباترین طراحى و فضاى تشــریفاتى 
براى استقبال از گردشــگران و میهمانان و... از مزایا 
و ویژگى هاى منحصر به فرد این مجموعه به شمار 

مى رود.
شهردار خمینى شــهر اظهار داشــت: مجتمع چند 
منظوره مرکز، فرهنگى، آموزشــى، خدماتى و پایانه 
مسافربرى، شــرکت تعاونى همسفرگشت اسپادانا، 
مجموعه اى بى نظیر در کشور بوده که همه امکانات 
و نیازها در آن دیده شــده اســت و بسترى مناسب 
براى ســرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه گذارى 

است.
حاج حیدرى جمعیت خمینى شهر را بیش از 250000  
نفر اعالم کرد و گفت: این مجموعه با طى مسافت پنج 
کیلومترى به میدان استقالل و مترو اصفهان متصل 
مى شود. منطقه گردشــگرى الُدر در کنار مجموعه 
بوده و بام ســبز که فاز اول آن در نــوروز 96 افتتاح 
مى شود همه نشان از آن دارد که مسائل اقتصادى، 

رهاورد آن مى باشد.
شهردار خمینى شهر از رشد بى سابقه این شهر سخن 
گفت و افزود: احداث بلوارهاى متعدد، توافقنامه براى 
ارائه خدمــات مطلوب در منظریه خمینى شــهر که 
مسائل خدماتى آن 25 ســال روى زمین مانده بود 
وبسیارى از اقدامات دیگر در شهر و احداث مجتمع چند 
منظوره و مرکز فرهنگى، آموزشى، خدماتى و پایانه 
مسافربرى و... موجب رشد بى سابقه شهر شده است.

از دیگر سو، ظرف شــش ماه آینده پل خمینى شهر 
که دو میلیارد  و 400 میلیون تومان اعتبار براى آنها 
اختصاص یافته به بهره بردارى خواهد رسید و در اختیار 

شهروندان قرار مى گیرد.
وى اظهار امیدوارى کرد مسئوالن استان و شهرستان، 
با تســهیالت و حمایت هایى کــه از این مجموعه 
مى کنند شاهد رشد بیش از پیش خمینى شهر در آینده 

نزدیک باشیم.
شــهردار خمینى شهر گفت: ســرمایه هاى فراوان 
ما در خمینى شهر، متأســفانه به دلیل اینکه خمینى 
شهر به اصفهان چسبیده اســت در قالب واحدهاى 
تولیدى به کار گرفته نشده و بسیارى از سرمایه گذاران 
خمینى شهر در خارج از اصفهان، ســرمایه گذارى 

مى کنند.
حاج حیــدرى از دریافت مجــوز مجموعه تجارى 
- فرهنگى ایران زمین خمینى شــهر خبــر داد و از 
سرمایه گذاران خواست تا در بعد گردشگرى و در قالب 
رستوران، تاالر پذیرایى و... در این مجموعه سرمایه 

گذارى کنند.
وى بــام ســبز، منطقــه الُدر و... را از دیگر مناطق 
گردشگرى خواند که براى سرمایه گذارى، مطلوب 

است. 

,,

مجتمع چند منظوره 
مرکز، فرهنگى، 
آموزشى، خدماتى و 
پایانه مسافربرى، شرکت 
تعاونى همسفرگشت 
اسپادانا، 
مجموعه اى بى نظیر 
در کشور بوده که همه 
امکانات و نیازها در آن 
دیده شده 
است و بسترى 
مناسب براى سرمایه 
گذاران 
عالقه مند به 
سرمایه گذارى است
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پروژه مهم شهردارى شاهین شهر با موفقیت، پیش راه اندازى شد

فضاى سبز شاهین شهر در انتظار تحولى بزرگ 
پیش راه اندازى ایســتگاه پمپــاژ خط انتقــال بین مخزن هــاى 1000 و10 

هزارمترمکعبى فضاى سبز شاهین شهر با موفقیت انجام شد. 
به گزارش روابط عمومى سازمان پارك ها و فضاى سبز شاهین شهر، این پروژه 
که به طول ســه هزار و 200 متر و به صورت رفت و برگشت اجرا شده، مخزن 
10 هزار متر مکعبى را که در ارتفاعات مشرف به شهر شاهین شهر احداث شده 
به مخزن 1000مترمکعبى که در ســطوح پایین تر آن قرار دارد متصل مى کند. 
بنابراین گزارش، اجراى  این پروژه که ایستگاه پمپاژ خط انتقال بین مخزن هاى 

1000 و10 هزارمترمکعبى فضاى سبز شاهین شهر نیز جزء آن محسوب مى شود، 
نزدیک به هشت ماه به طول انجامیده است.

پیش راه اندازى این پروژه از آنجا موفقیت آمیز ارزیابى مى شــود که پمپ ها با 
عملکرد مثبت خود باعث انتقال پساب از مخزن 1000 متر مکعبى به مخزن 10 
هزار متر مکعبى شدند تا به این ترتیب در آینده اى نزدیک شاهد تحول شگرفى 

در شادابى فضاى سبز شاهین شهر باشیم.
در همین رابطه حمیدرضا فدایى مدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شاهین 

شــهر، صرفه جویى در مصرف برق را از جمله ویژگى هــاى اجراى این پروژه 
برشمرد و خاطرنشان ساخت: اختالف ارتفاع موجود بین مخزن ده هزار مترمکعبى 
و شهر شاهین شهر جهت هدایت آب به نقاط مختلف سطح شهر که خود منجر 
به صرفه جویى در  مصرف برق ، توزیع یکنواخت و مدیریت بهینه آب و همچنین 
باال بردن راندمان آبیارى در سطح فضا ســبز مى شود، از مهمترین ویژگى هاى 

این پروژه است.
حمیدرضا فدایى همچنین  بیان داشــت: یکى از مهمترین بخش هاى مراحل 

پایانى پروژه  اتصال خط انتقال جدید به شبکه قبلى بود و عبور کردن از این مرحله 
باتوجه به تعدد خطوط انتقال قدیمى که به صــورت متراکم در نزدیکى مخزن 
هزار مترمکعبى هستند، ســخت و نیاز به دقت فراوان داشت که به لطف خدا با 

مشکلى مواجهه نشدیم.
وى افزود: پســت برق مهمترین بخش این پروژه بود کــه عملیات عمرانى آن 
به اتمام رســید و بعد از نصب تابلوها ، انشــعاب برق خریدارى شــده نیز وصل 

شد.

 شهردارى کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره 115 
مورخ 95/10/14 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش قطعه زمینى 
با کاربرى کارگاهى به مساحت 9000 مترمربع واقع در محل مجتمع 
کارگاهى کمشچه از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
از تاریخ درج آگهى لغایت 95/11/7 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به دفتر 
فنى شهردارى مراجعه و یا با شــماره 45488030 تماس حاصل 

نمایند. 

بت    آگهى مزایده 
نو

دوم

سیدجواد لقمانى- شهرد ار کمشچهسیدجواد لقمانى- شهرد ار کمشچه

شهردارى هرند با استناد به مجوز شماره 425 مورخ 94/9/28 
شوراى اسالمى شــهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 
دو قطعه پالك مســکونى واقع در فاز 4  ارشــاد از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند 
جهت دریافت اســناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر تا 
تاریخ 95/11/19 به شــهردارى هرند مراجعــه و یا با تلفن

 46402366- 031 تماس حاصل نمایند. 

آگهى تجدید مزایده عمومى  بت
نو
ول
 ا

حمید شهبازى- شهردار هرند حمید شهبازى- شهردار هرند 

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 259 رسمى مورخ 95/08/24 شوراى اسالمى 
شهر تعدادى از مغازه هاى تجارى خود واقع در مجتمع تجارى میدان باغملى را با شرایط ذیل از طریق 

مزایده عمومى به فروش برساند. 
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهردارى 

مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. 
بهاى فروش اسناد: 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا 

که غیرقابل استرداد مى باشد. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 95/11/12 

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15/00 روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارك، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا 

تحویل و رسید دریافت نمایند. 
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد. 

شماره تماس: 53241010- 031 داخلى 116 

آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت دوم)

رحیم جافرى- شهردار شهرضارحیم جافرى- شهردار شهرضا

 شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى هفت پالك زمین، با کاربرى مسکونى با رعایت 
صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. 

الف) متقاضیان مى بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى یا فیش نقدى به 
میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 1395/11/16 

در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. 
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 95/11/12 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 95/11/17 در جلسه کمیسیون 

عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. 
ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود. 
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
شماره تماس شهردارى: 52251030

بت    آگهى مزایده 
نو
دوم

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواستجالل ربیعى- شهردار ورنامخواست
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

سرفیس فون مایکروسافت به 
نمایشگر تاشو مجهز مى شود!

شرکت مایکروسافت به تازگى پتنت یا حق اختراعى را به 
ثبت رسانده که مربوط به گوشى هوشمندى با نمایشگر 
تاشو مى شود! بسیارى از کارشناسان با درز مشخصات این 
پتنت عقیده دارند که احتماال مایکروسافت سرفیس فون 
را به طراحى این چنینى و نمایشگرى تاشو مجهز مى کند! 
با این وجــود هنوز صحت این خبر بــه هیچ وجه قابل 
تایید نیست، چرا که پیش از این بارها و بارها شاهد ثبت 
پتنت هاى این چنینى از ســوى شرکت هاى مختلفى 
همچون مایکروســافت بودیم که هیچ وقت به مرحله 
بهره بردارى نرسیدند و تنها در حد یک پتنت باقى ماندند. 
بنابراین نمى توانیم به طور قطع مدعى شــویم که ثبت 
این پتنت به معناى اســتفاده از آن در ســرفیس فون 

مایکروسافت خواهد بود.
طرحى که مایکروسافت در این پتنت ارائه کرده تا حد 
زیادى شبیه به طرح مفهومى است که شرکت لنوو در 
کنفرانس تک ورد (Tech World) سال 2016 آن را به 
معرض نمایش گذاشته بود.. مایکروسافت براى احیاى 
وضعیت خود در صنعت موبایل باید هرچه که در توان دارد 
را با معرفى سرفیس فون ارائه کند، در غیر این صورت 
به احتمال زیاد باید با ویندوزفون ها خداحافظى کنیم. 
شاید تجهیز سرفیس فون به نمایشگرى خمیده از جمله  
ایده هایى باشد که مایکروسافت با استفاده از آن قصد 

جلب توجه کاربران را دارد. 

مسدود سازى دسترسى 
برنامه ها به دوربین در اندروید

 یکى از مشکالتى که کاربران دستگاه هاى هوشمند 
اندرویدى همواره نگران آن هستند حریم خصوصى 
اســت ؛ راه هاى نفوذ به حریم خصوصى در اسمارت
 فون ها زیاد بوده و مى توان تنها با نصب یک برنامه 
مخرب با دسترســى هاى غیر مجاز حریم خصوصى 
و اطالعات شــخصى خود را به خطــر انداخت. طى 
بررســى هاى چند سال گذشــته و گزارشات اعالم 
شــده یکى از پرکاربرد ترین راه هاى نفوذ به حریم 
خصوصى ، دسترسى به دوربین دســتگاه مى باشد 
و باجگیران اینترنتى معموال از ایــن راه براى ثبت و 
سرقت تصاویر استفاده مى کنند. اپلیکیشن بى نظیر 
Camera Block – Spyware protect به ما کمک 

مى کند تا بــدون نگرانى از گوشــى اندرویدى خود 
استفاده و دسترســى برنامه ها را به دوربین غیر فعال 
کنیم. پس از نصب، این اپلیکیشن به صورت خودکار 
در پس زمینه اجرا شده و دسترسى هاى تمامى برنامه 
را به سرعت بررسى مى کند  و در صورت پیدا کردن هر 
گونه دسترسى به دوربین سریعا آن را مسدود مى سازد. 
عالوه بر این لیست برنامه هایى که به دوربین دستگاه 
دسترسى دارند در اختیار شما قرار داده مى شود و مى 
توانید استثناء هایى براى این لیست قائل شوید. بهتر 
است بدانید که کمرا بالك از هر دو دوربین پشتیبانى 

کرده و دسترسى ها را به آسانى قطع مى کند.

نخستین آزمایشگاه واقعیت 
مجازى کشور شروع به کار کرد
نخستین آزمایشگاه واقعیت مجازى و فناورى هاى 
نوین کشــور با کاربــرد ویژه در طراحى شــهرى و 
معمارى در سایت آزمایشگاه هاى دانشکده معمارى 

و شهرسازى در پردیس کرج افتتاح و راه اندازى شد.
مدیر این آزمایشگاه مهمترین اهداف از ایجاد آن را، 
اســتفاده کاربردى از واقعیت مجازى و فناورى هاى 
نوین در مطالعــات و پژوهش هاى شهرســازى و 
معمارى کشــور و انجام پژوهش ها و مطالعات بین 
رشــته اى در حوزه هاى طراحى شــهرى، معمارى، 

انیمیشن، بازى سازى، چند رسانه اى عنوان کرد.
این آزمایشــگاه در حال حاضر مجهز به جدیدترین 
نمایشگرهاى واقعیت مجازى قابل نصب روى سر 
(HMD)، ردیاب هاى حرکتى آزمایشگاهى با شش 
درجۀ آزادى، DOF 6، سیســتم رهگیرى سه بعدى 

حرکت LeapMotion است.

گروه دانش بنیان بیان در سال 85، با تکیه بر بیش از هشت سال سابقه مؤثر مؤسســین خود در زمینه IT، فعالیت 
رسمى خود را آغاز کرد. گروه بیان با بهره گیرى از تخصص و تجربه پرســنل خود که اندوخته هاى گرانقدرى را از 
همکارى در پروژه هاى جهانى IT و حضور در شــرکت هاى معتبر بین المللى به ارمغان آورده بودند، سعى کرد تا 
فضاى علمى- تحقیقاتى متفاوتى را در صنعت فناورى اطالعات ایران رقم بزنــد. گروه بیان همواره از ارتباطى دو 
سویه و پایدار با چهره هاى سرشناس برنامه نویس بهره مند بوده است. تحقیق، پژوهش و نوآورى، در بیان از اهمیت 
بسیار باالیى برخوردار است و با توجه به فلسفه تأسیس گروه و روند شکل گیرى و اهداف آن، سعى کرده ایم تا صرفًا 
پروژه هایى را به انجام برسانیم که داراى جنبه هاى بارزى از خالقیت و نوآورى باشند. در بیان پروژه هایى که نمونه 
هاى مشابه آن قبًال طراحى و اجرا شده باشند انجام نمى شوند مگر آنکه نمونه هاى مشابه داراى ایرادات و نواقصى 
قابل توجه باشند. همچنین تمام پروژه هایى که در کارنامه بیان دیده مى شود با هدف تسهیل دسترسى ایرانیان به 

شبکه جهانى اینترنت و گسترش محتواى مفید فارسى بر روى وب انتخاب شده اند.
http://bayan.co.ir :وب آدرس

 Machinarium یکى از بهترین، محبوب ترین و چالش برانگیزترین بازى هاى ماجراجویى، معمایى و فکرى براى 
سیستم عامل اندروید مى باشد که amanita Design براى طراحى و ساخت آن بیش از دو سال وقت صرف کرده 

است.
 این بازى که پر از معماهایى بســیار دشــوار و چالش برانگیز مى باشد شــما را در نقش آدم ماشــینى هایى قرار 
مى دهد که با ســفر به مناطق مختلف جهان و محل هایى پر از شــگفتى، ســاعت ها شــما را بــه چالش خواهد 
کشاند. داستان بازى از این قرار اســت که یک ربات که در ماشین آشغال ها گرفتار شــده به شهر آشغال ها منتقل 
مى شــود و شــما باید با تفکر و دقت به او کمک کنید تا با وجود مشکالت مختلف از شهر آشــغال ها رهایى یابد و 
به اهداف خود برسد! شــما مى بایســتى از تمام ابزارهاى موجود براى رهایى این ربات اســتفاده ى کامل را ببرید 
تا در نهایت بتواند به دنیاى بیــرون برود! اگر از عالقه مندان بــه بازیهاى فکرى اندروید هســتید باید بگوییم که 
Machinarium یکــى از بى نظیرترین بازیهاى اندروید اســت وپیشــنهاد مى دهیم به هیچ وجه آن را از دســت 

ندهید!

معرفى محصول

نوکیــا پــس از ورشکســتگى و فروش حــق تولید 
محصوالتش به مایکروســافت تقریبــا از یاد و خاطر 
افراد عالقمند به دنیاى گوشــى هاى هوشمند رفت! 
اگرچه نوکیا در این دوران ســعى داشت که همچنان 
نام برند خود را حفظ کند و بــه ترفندهاى مختلفى از 
محصوالت خاصى نظیر تبلت نوکیا N1 رونمایى کرد، 
اما در هر صورت اقداماتــش ناموفق باقى ماندند. چند 
وقت پیش مشخص شــد که نوکیا ضمن از بین رفتن 
محدودیت هایش با شرکت HDM وارد همکارى شده 
و وظیفه تولید، فروش و بازاریابى گوشى هاى هوشمند 

خود را به ین شرکت واگذار کرده است.
به بیان دیگر نوکیا بــا یک اقدام هوشــمندانه قصد 
داشت تا به صنعت موبایل بازگردد. در این بین شرکت 
HDM هم بى برنامه ریزى وارد عمل نشــد و حداقل 

تاکنون نشــان داده که قصد دارد نوکیا را بار دیگر به 
برند مشــهور، محبوب و فوق العاده پیشین تبدیل کند 

و در این بین در ســود حاصل از این موفقیت ســهیم 
باشد. 

پس از معرفى گوشى هوشــمند نوکیا 6، خبرهایى در 
رابطه با احتمال معرفى یک گوشــى رده باال از سوى 
نوکیا در «کنگره جهانى موبایل 2017» یا همان رویداد 
”MWC 2017“ منتشر شــد. طبق این خبر، گفته شد 
که نوکیا از پرچمدار اندرویدى رونمایى مى کند که به 
تراشه اسنپدراگون 835 کوالکام، نمایشگر 5.7 اینچى 
با وضوح تصویر QHD و دوربین اصلى 21 مگاپیکسلى 
بهره مى برد. این گوشــى احتماال نوکیا 8 نامگذارى 
مى شــود. حال خبرهاى جدیدترى منتشــر شده اند و 
از احتمال رونمایــى نوکیا از یک گوشــى رده باالى 
دیگر در نمایشــگاه MWC 2017 خبر مى دهند. این 
گوشى هوشمند که به آن نوکیا P1 گفته شده از تراشه 
اسنپدراگون 835، رم 6 گیگابایتى و صفحه نمایش 5.3 
اینچى با وضوح تصویر احتمالى QHD یا فول اچ دى 

بهره مند مى شود. همچنین گفته شده که گوشى نوکیا 
P1 از نظر ظرفیت حافظه داخلى شــامل دو نســخه 

مختلف با ظرفیت هاى 128 و 256 گیگابایتى مى شود 
و دوربین اصلى آن 22.6 مگاپیکسلى است.

بهره مندى از اســتاندارد ضد آب IP57، پنل محافظ 
گوریالگلس 5، اسکنر اثر انگشــتى که در لبه کنارى 

دستگاه تعبیه شــده و باترى 3500 میلى آمپر 
ســاعتى هم از دیگر ویژگى هــاى احتمالى 
گوشى هوشمند نوکیا P1 هستند. ضمنا طبق 
گزارش ها، این گوشــى هوشــمند به سیستم 

عامل اندروید 7 نوقا مجهز مى شــود. بنابراین به 
نظر مى رسد که سال 2017 سال شــکوفایى نوکیا 

باشد. بدون تردید نوکیا و HDM به سختى در تالش 
هســتند تا ضمن برنامه ریزى دقیق، بــار دیگر نوکیا 
را به برند تجــارى برترى در صنعــت موبایل تبدیل 

کنند.
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مجموعه اى از فناورى 
اطالعات،فرهنگ و 
ارتباطات

بازى فکرى و معمایى 
«ماشیناریوم» 
اندروید 

 
فروش خودروى تازه ترین 
رده محصولى دیجى کاال 

ســایت دیجــى کال رده      آى تى ایران|
محصولى جدید «خودرو» را به رده هاى محصوالت 

دیگر خود اضافه کرده است. 
اضافه شــدن رده محصولــى خودرو بــا توجه به 
پیچیدگى ها، قیمت و حجم احتماال چالشى بزرگتر 
در مقایســه با رده  هاى محصولى دیگر در برابر این 
سایت تجارت الکترونیکى ایرانى است با این حال 
نشان گر این موضوع است که دیجى کاال به سرعت 

به دنبال توسعه در بخش هاى دیگر بازار است. 
 هم اکنون و در هنگام راه انــدازى این بخش تنها 
تعداد معدودى از خودروهاى قرار گرفته در ســایت 
قیمت خورده و آماده فروشــند که این سایت زمان 
تحویل آنها را یک تــا دو روز بعد از خرید و در محل 
مشترى ذکر کرده است. در عین حال به شیوه سایر 
محصوالت قرار گرفته در دیجى کاال مشــخصات 
، تصاویر و بررســى مفصلى از خودروهاى مختلف 

در صفحه مخصوص هر خودرو قرار گرفته است. 
آنچه دیجى کاال را از جایى مثل باما و دیوار متمایز 
میکند این موضوع اســت که ظاهــرا دیجى کاال 
مى خواهد  به شــکلى عرضه کننده بســترى براى 
فروش خودرو باشد چنانچه احتماال این امکان وجود 
خواهد داشــت که یک خودرو را با گارانتى یا توسط 

فروشنده هاى مختلف خریدارى کرد.

 Ekster
کیف پول قابل ردیابى

  آى تى ایران| کیف پولى معرفى شده است 
Tile Smart Loca- که مى تواند از طریق فناورى
tion  رد یابى شود. کیف پول Ekster 2.0 قادر است 

از طریق بلوتوث با گوشى هوشمند سینک شود و در 
صورت گم شدن، فرد به راحتى مى تواند جاى آن را 
در نقشه پیدا کند و یا حتى اگر کیف پول نزدیک شما 
باشــد، مى تواند با پخش آالرم نیز ، جاى خود را به 

شما نشان دهد.
این کیف پول قابلیت هاى جالــب دیگرى نیز دارد.

مثال با فشار یک دگمه، کارت هاى اعتبارى از داخل 
کیف خارج مى شــوند و به این صورت دسترســى 
به آنها بســیار ســریع تر انجام مى گیرد. همچنین 
فناورى ضد ســرقت RFID ، به افــراد دیگر اجازه 
نمى دهد که بتوانند کیف شــما را باز کنند. عالوه 
بر این، این کیف پول ظاهر چرمى جذاب و شــیکى 

دارد.
از این کیف پــول، دو مدل به نام هــاى پارلمان و 
ســنات Parliament) و (Senate  معرفى شــده 
است که در اندازه و گنجایش باهم تفاوت دارند.مدل 
ســنات، کوچک تر و ارزان تر است و مدل پارلمان با 
قیمت بیشتر، گنجایش بیشــترى نیز دارد. این دو 
مدل به قیمت هــاى 79 دالر و 99 دالر به فروش 

مى رسند.

کلیک

فناورانه

مایــکل بدنار- برنــدت، رئیــس تحول 
دیجیتال بخــش EMEA)اروپا، خاورمیانه و 
آفریقا) شــرکت اوراکل که یکى از بزرگ ترین 
شرکت هاى نرم افزارى جهان است، در گفت وگویى 
به موضوع گذار از محصوالت بــه مدل هاى خدمات و 
چگونگى تاثیر آن بر مدل هاى کســب و کار سخن گفته 

است.
هیچ تعریف ثابتى براى نوآورى وجود 
ندارد. هر صنعت و هر بخشى تعریف 
خــودش را دارد. چگونه نوآورى را با 
توجه به صنعت نرم افزار و شــرکت 

اوراکل تعریف مى کنید؟
اد رابرتــز از شــرکت MIT، نوآورى را اختــراع ضربدر 
تجارى سازى (نوآورى= اختراع × تجارى سازى) تعریف 
مى کند و معموال ما «اختراع» را به عنوان بخش باشکوه 
نوآورى مى دانیم.با نگاه به تاریــخ درمى یابیم که موارد 
بسیار زیادى، از توماس ادیســون گرفته تا شرکت اپل، 
وجود دارند که در آنها اختراعات به خودى خود هیچ گاه 
مثمرثمر نیســتند و با تجارى سازى است که آن جادوى 
واقعى رخ مى دهد.به باور من «تجارى سازى» شامل همه 
فعالیت هاى دشوارى مى شود که براى ورود موفقیت آمیز 
یک اختراع جدید به بازار، براى تنظیم آن در جهت حل 
یک مشــکل و براى اطمینان حاصل کــردن از اینکه 
مى توانــد به راحتى از ســوى مخاطب هدف اســتفاده 
شــود، صورت مى پذیرد. پس تجارى سازى را مى توان 
به سلسله فعالیت هایى اطالق کرد که براى بهره بردارى 
از ایده ها، اختراع و نوآورى هــا در قالب محصوالت و با 
خدمات قابل ارائه، براى فروش در بازار صورت مى گیرد.

آنچه امروزه متفاوت است ســرعت وقوع نوآورى است. 
تکنولوژى هاى دیجیتال بزرگ هزینه ها را بهینه کرده و 
زمان توسعه و دسترسى را کاهش داده اند و امکان ایجاد 
اوبر و Airbnb بعدى را براى همه افراد (از شــرکت هاى 

چندملیتى تا استارت آپ هاى کوچک) فراهم کرده اند.
اخیرا مدل هاى کسب و کار بر مبناى پلت فرم مانند اوبر و 

گوگل براى کسب مزیت جدید رقابتى آغاز به کار کرده اند 
و با توجه به حل مجموعه هاى کاملى از نیازهاى بشــر، 
بر مالکیت روابط مشــترى تمرکز مى کنند.بنابراین اوبر 
تالش مى کند تنها پلت فرم شما براى قابلیت نقل  مکان 
به خصوص با آغاز ظهور ماشــین هاى خودران باشــد و 
همین کار را گــوگل با گوگل مپس و ابتکارات ماشــین 
خودران  خود انجام مى دهد و همچنین دایلمر با اپلیکیشن 
Moovel و اپلیکیشن هاى مســافرتى انجام مى دهد. یا 

 Kindle آمازون را در نظر بگیرید؛ اقــدام آنها براى ارائه
eReader منجر به ایجاد یک گجت جدید شده است. 

تمرکز آمازون بر گسترش پلت فرم مفروض براى فروش 
کتاب ها و ساده  کردن نیاز نهایى بوده و در این مورد نیاز 
به خواندن کتاب تا جاى ممکن راحت شــده است. براى 
ما در اوراکل نکتــه حائز اهمیت این اســت که ما همه 
مشتریان مان را (شرکت ها در هر اندازه اى) از طریق این 
تغییرات بازارى به شدت پویا و بزرگ حمایت مى کنیم. 
این دلیلى است که چرا یک اســتراتژى واضح داریم تا 
خودمان را براى ایجاد زیرساخت ابرى، خدمات پلت فرم و 
اپلیکیشن آماده کنیم. با این خدمات به شرکت ها کمک 
کنیم تا به آســانى توانمندى هاى جدیــدى مانند یک 
فروشگاه آنالین یا یک مدل صدور صورت حساب جدید 
اضافه کنند؛ همچنین بتواننــد در خالل چند روز یا چند 
هفته نوآورى ها را به شکل نمونه اولیه درآورند و سپس 

به عنوان موفقیت مقیاس بندى کنند.
انتظار شــما از پلت فرم ها این است 
که به عنوان مزیــت جدید در دنیاى 
رقابت عمــل کنند. توصیــه کلیدى 
شــما براى بنگاه هایى که مدل هاى 
کسب و کارشان را بر حسب دیجیتالى 

شدن تغییر مى دهند چیست؟
اول- قانون شماره یک «شروع با مشترى» است.

ممکن اســت همه ما با طرزتفکرى رشد کرده باشیم که 
ریشه عمیق در تکامل صنعتى و داستان هاى مشهورى 
مانند «مدل تى» هنرى فورد دارد؛ در این مدل محصول 

ساخته مى شــود تا بدون تغییر و تا جاى ممکن فروخته 
شود.

امروزه با افزایش انتظارات مشترى، توانایى هاى بسیارى 
براى در دسترس قرار دادن، آسان کردن استفاده و کنترل 

همه چیز داریم.
باید با مشترى شروع کنیم، نیاز واقعى او را درك کنیم تا 
بتوانیم آن را حل و سپس کل زنجیره ارزش و راه حل هایى 

با حداقل هزینه فرآیند را در همه سطوح مهندسى کنیم.
دوم- ممکن است مجبور شویم ایده مالکیت یا ایجاد کل 

زنجیره ارزش را رها کنیم.
نکته کلیدى یکپارچه ســازى رضایتمندانه با ســایرین، 
باال بردن مشــارکت هاى مفروض یا جدیــد، ترکیب با 
توانمندى ها و پلت فرم هاى موجــود در داخل و خارج از 
سازمان تان، به منظور حفظ توانایى براى نوآورى سریع 

و ارائه راه حل هاى کامل براى نیازهاى مشترى است.
سوم- دیتاها را دوست داشته باشید.

پلت فرم ها مزایاى فوق العاده اى برحســب دسترسى به 
مشــترى و داده هاى تبادلى دارند که بینشى عمیق به 
سوى کســب و کار ایجاد مى کند و منجر به بهبودهاى 
مستمر، نوآورى هاى مجاور و سودهاى در حال افزایش 
مى شود.برخى مى گویند دیتا به منزله طال است و البته 
ممکن است این حرف صحیح باشــد. یک فرم خاص 
از این دیتا، هویت هاى دیجیتال اســت؛ شمش طالى 
دیجیتال روابط مشترى شما را ارائه مى کند. به هر حال 
شما باید با شرکاى واقعى کار کنید؛ شرکایى که امنیت را 

مانند ما درك مى کنند.
گفتید که ما در میانه «رقابت تکامل 
مدل کسب و کار» هســتیم. منظور 
شــما از این عبارت دقیقا چیست و 
چه تاثیرى بر نوآورى به طور کلى و در 

اوراکل دارد؟
در کنار نوآورى محصول یا خدمات محض حوزه هاى 
دیگرى وجود دارند که شرکت ها در آن سرمایه گذارى 
مى کنند. ســال هاى زیادى بخش بزرگــى از نوآورى 

در بنگاه هاى موجود، بر صرفه بــه مقیاس و بهره ورى 
تمرکز کرده بود. امروزه در عصر دیجیتال شــرکت ها 
هنوز نیاز به بهبود عملیات شان دارند و مطالعات نشان 
مى دهد که در دو، سه سال آینده 30 درصد دستاوردها 

به دست خواهد آمد.
تجربه مشترى (CX) به موضوع داغ 5 تا 10 سال گذشته 
تبدیل شده است. در این سال ها شرکت هایى مانند اپل 
پیشگام بوده اند و اکثر شرکت ها در تجربیات بین کانالى 
(cross-channel) سرمایه گذارى کرده اند و همان طور 
که مى دانید شــامل کانال هاى مجازى و غیرمجازى 
مى شود. همان طور که پیش تر بحث شد، به نظر مى رسد 
رقابــت واقعى در مســابقه تکامل مدل کســب و کار، 
تالش مداوم براى نــوآورى در حوزه هــا و بازارهاى 
جدید، مدل هــاى خدماتى جدیــد، اتحادهاى جدید، 
پلت فرم هاى جدید و روش هاى جدید خدمت رســانى 
به مشــترى براى به دســت آوردن رهبــرى رقابتى 

باشد.
در مثالى دیگر، چه مى شــد اگر آینــده حمل ونقل بر 
مدل هاى درآمدى فرى میوم باشد؟ (Freemium یک 
روش کســب و کار و دریافت پول است که معموال یک 
کاال مانند نرم افزار، رسانه، بازى یا خدمات وب به صورت 
رایگان افزار ارائه مى شود ولى براى دسترسى امکانات 
جانبى مانند امکانات ویژه، خدمات بیشتر، نمایش بهتر 
نرم افزار از کاربر یا مصرف کننده پول گرفته مى شود). چه 
مى شد اگر الزامى در پرداخت براى رانندگى ماشین هاى 
خودران گوگل نداشته باشــیم اما در عوض به تبلیغات 
اسکرین هاى بزرگ در جاده ها نگاه مى کردیم؟ تالش 
براى ارائه مدل هاى جدید، طفره نرفتن از مشارکت هایى 
جدید (مشارکت هایى که قبال سابقه اى نداشته اند) و باال 
بردن سریع توانمندى ها، روش هاى جدیدى از نوآورى 
را ارائه مى دهند. اگر این موارد کارگر بیفتد، فوق العاده 
است و پروژه موردنظر مورد سنجش قرار خواهد گرفت 
و اگر کارگر نیفتد نیز مساله مهمى نیست؛ ایده بعدى را 

توسعه دهید.

نوکیا P1 با اسنپدراگون 835 و رم 6 گیگابایتى به MWC 2017 مى آید!
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مایــکل بدنار- برنــدت، رئیــس تحول ه 

Aدیجیتال بخــش EMEA)اروپا، خاورمیانه و

بزرگترین از یک که اوراکل رکت ش آفریقا)

گوگل براى کسب مزیت جدید رقابتى آغاز به کار کرد
و با توجه به حل مجموعه هاى کاملى از نیازهاى بشـ
بنابراین کنند م ترىتمرکز مالکیتروابطمش بر

گذار از محصوالت به مدل هاى خدمات
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همیشه در پارك ها دیده    باشگاه خبرنگاران جوان |
بودیم تابلوهایى وجود دارند که افراد را از راه رفتن روى چمن، 
ورود حیوانات خانگى به داخل پارك و... منع کرده اند اما این تابلو 

خیلى جدید است.
قانونى جدید در فیالدلفیا وضع شده است که در پارك هاى آن به 
افراد اجازه داده نمى شود روى دیوار بنشینند که این قانون از روز 

پنج شنبه پیش در پارك هاى شهر اجرایى شده اند.
گفتنى است؛ شهردار «جیمى کنى» در ارتباط با این تابلوهاى 
جدید در توئیتر نوشته اســت که این قانون بخاطر شکایاتى که 
همسایگان پارك ها از افراد مصرف کننده مواد مخدر و سیگار 

داشتند، وضع شده است.

در این تصویــر مى توانید    باشگاه خبرنگاران جوان |
رســمى از کشــور ترکیه را ببینید که به بیش از دو هزار سال قبل 

بازمى گردد.
بیش از صد شتر در این کشور مهارت هاى کشتى گرفتن خود را در این 
جشنواره که هر ساله در این کشور برگزار مى شود، به رخ تماشاگران 
و حریفان خود کشیدند.این جشنواره که قدمت آن به دوهزارو400 
سال پیش بازمى گردد و در بین قبایل چادرنشین ترك رواج داشته 

است، امسال در ازمیر این کشور برگزار شد.
گفتنى است؛ در این رقابت بین شترها هر شتر با حریف وخود به مدت 
10 دقیقه مبارزه مى کند و یا تا جایى مبارزه مى کنند که یکى از شترها 
از کشتى گرفتن خسته شود و روى زمین بنیشیند و یا اینکه از زمین 

مبارزه فرار کند.

  جام جم آنالین| یک مهماندار هواپیما بــه غذایى که براى 
کارکنان تهیه شده بود حساسیت داشت و ناگزیر یک ساندویچ را که براى 
فروش به مسافران در نظر گرفته شده بود، خورد. شرکت هوایى هم به 
همین بهانه وى را اخراج کرد. شرکت «ایزى جت» معتقد بود که «شانون 
گلیسون» و سرمهماندار پول این ساندویچ را که براى فروش به مسافران 
اختصاص داشــته، نپرداخته اند. مهماندار باید تقاضاى فاکتور پرداخت 
مى کرد تا ثابت کند پول ســاندویچ را که 4/5پوند بوده پرداخته است. 
شرکت ایزى جت بدون چون و چرا شــانون را از کار اخراج کرد. با این 
حال، یک دادگاه بریتانیا حکم داد که زن جوان متهم به سرقت نیست زیرا 
شرکت ایزى جت آمار تعداد غذاهایش را نداشته و نمى تواند ثابت کند که 
شانون گلیسون این ساندویچ کذایى را خورده است.برغم حکم دادگاه ، 

شرکت ایزى جت دوباره زن مهماندار را به سرکارش باز نگرداند.

مسابقه 2000ساله کشتى عجیب ترین تابلوى اعمال قانون
بین شترها

مهماندار هواپیما 
براى یک ساندویچ اخراج شد   030201

چهل تکه

 قاتل فرارى که براى دستگیر نشدن 
لباس زنانه به تن کرده بود، توســط 

مردم شناسایى شد.
به گــزارش میزان، مــرد جوانى که 
چندى قبل در یک درگیرى فرد دیگر 
را به قتل رسانده و متوارى شده بود، 
روز سه شــنبه هفته گذشته پس از 
تردد با لباس زنانه توسط مردم بیرم 
الرستان شناســایى و تحویل پلیس 

شد. 
در هنگام دستگیرى این قاتل اقالمى 
همچون چاقو، شوکر و لوازم آرایشى 
کشف شــد؛ با انتقال متهم به پلیس 

آگاهى،  او به قتل اعتراف کرد.

11 اسفند ماه  ســال 94 مرد 65 ساله اى به نام ساالر خود را 
به مقر پلیس رساند و ادعا کرد که 9 روز پیش پنج مرد او را 

ربوده اند و تحت شکنجه قرار گرفته است.
  به گزارش جام نیوز، چهار مرد خشــن که با ربودن پیرمرد 
ثروتمند 9 روز او را شــکنجه داده و به او مواد مخدر تزریق 
کردند، در مقابل قضات جنایى دادگاه کیفرى سناریوهاى 
عجیبى را مطرح کردند. این مردان تبهکار با ربودن پیرمرد، 
205 میلیون تومان از حساب وى خالى کردند. این در حالى 
است که یکى از متهمان در بازداشت به سر مى برد و به دادگاه 

منتقل نشد.
این پیرمرد به مأمــوران پلیس گفــت: «از مدتى پیش با 
مستأجرم ســر نپرداختن اجاره بهاى آپارتمانم درگیر بودم. 
"آرش" تنها اجــاره ماه اول را پرداخت کــرده بود و 11 ماه 
اجاره اش را نپرداخته بود که از او شکایت کردم و پرونده اى 
در شوراى حل اختالف تحت رســیدگى قرار گرفت و سر 
این موضوع مســتأجرم با من درگیر شد. دوم اسفند ماه بود 
که در خیابان قیطریه یک پژو مقابــل پایم توقف کرد و دو 
مرد جوان که کت و شلوار بر تن داشتند، خودشان را مأمور 
وزارت اطالعات معرفــى کرده و به زور  مرا ســوار خودرو 
کردند. در حالى  که سوار خودرو مى شــدم، آرش  را  دیدم. 
راننده و دو مرد جوان به سمت اتوبان آزادگان حرکت کردند 
و یک باره در مسیرى خلوت سرم را زیر صندلى بردند. چون 
مقاومت کردم یکى از آنها شوکر به من زد و دیگرى سرنگى 
به من تزریق کرد که بیهوش شــدم. وقتى به هوش آمدم، 
خودم را در اتاقکى متروکه دیدم. آنها چشم ها و دست و پایم 
را بسته بودند و درباره اموالم از من سئوال مى کردند. طى 9 
روز شکنجه ام مى دادند، دست و پایم را با چسب به صندلى 
بسته بودند، آب و غذا نمى دادند. مرا در صندوق عقب یک 
خودرو حبس کرده بودند و ماده بیهوشى تزریق مى کردند؛ 

شکنجه مى دادند تا برگه هاى سفید را امضا کنم. کارت هاى 
عابربانک و رمزهایش را از من گرفتند. بعد از 9 روز بود که  به 
من گفتند به دلیل مسائل امنیتى دیگر نباید در  ایران بمانم 
و  براى زندگى باید به دبى بروم. سرانجام مرا آزاد کردند تا به 
خانه بروم و وقتى برایم یک خودرو گرفتند، تازه فهمیدم که در 
شهرستان فومن هستم و آدمربایان مرا به شمال کشور منتقل 
کرده اند. در خانه بود که متوجه شدم از حساب هاى بانکى ام 

205میلیون تومان برداشت شده است.»
 شــکایت پیرمرد کافى بود تا آرش،  مســتأجر وى و چهار 

همدستش بازداشت شــوند. مأمور قالبى وزارت اطالعات 
همراه همدستانش  در بازجویى هاى پلیسى  به آدمربایى، 
تهدید و ســرقت اعتراف کردند. با صدور قرار مجرمیت در 
دادسرا متهمان صبح  روز ســه شنبه هفته گذشته در حالى 
در شعبه هشــتم دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى میز 
محاکمه ایستادند که یکى از آنها که بازداشت بود از زندان به 

دادگاه اعزام نشده بود.
 در ابتداى جلسه پیرمرد 65 ساله در جایگاه ایستاد و  بار دیگر  
از مستأجرش و همدستان وى شکایت کرد. سپس آرش که 

خودش را به دروغ به عنوان مأمور وزارت اطالعات معرفى 
کرده بود، در جایگاه ویژه ستاد،منکر آدمربایى و سرقت شد.

 سپس متهم ردیف دوم که «اکبر» نام دارد، جزئیات جدیدى 
پیش روى قضات فاش کرد و گفت: «آرش همیشــه ادعا 
مى کرد که کارمند وزارت اطالعات است. بیکار شده بودم 
به همین خاطر از آرش کمک خواستم. او هم به من گفت 
پیرمردى را مى شناسد که به اتهام جاسوسى چند ماه است 
تحت تعقیب وزارت اطالعات قرار دارد. او به من وعده داد اگر 
پیرمرد را دستگیر کنیم و به وزارت اطالعات تحویل بدهیم، 

استخدام مى شوم و پاداش خوبى دریافت مى کنم. به همین 
خاطر قبول کردم. من و دو مرد جوان دیگر با خودرو پیرمرد را 
تعقیب کردیم و من برگه اى را به او نشان دادم و گفتم حکم 
جلبش را دارم. او هم سوار خودرو شد و همراه ما آمد. ما او را 
به باغى در شهریار بردیم و سه روز از او نگهدارى کردیم. بعد 
هم او را به صندوق عقب خودرو منتقل کردیم و او را به فومن 
بردیم. بعد از 9 روز بود که متوجه شدیم فریب خورد ه ایم و 
همه اینها یک بازى بوده است به همین خاطر  پیرمرد را آزاد 

کردیم و برایش خودرو گرفتیم تا به خانه اش برگردد.»
متهم بعدى «هومن» 30 ساله بود که ادعاهاى مشابهى با 
اکبر داشت: «آرش  که خود را کارمند وزارت اطالعات  معرفى 
مى کرد، ادعا داشت دو سالى است که روى پرونده پیرمرد کار 
مى کند. چون قبًال دوره هاى امدادگرى گذرانده بودم آرش از 
من خواست تا به پیرمرد آمپول مسکن تزریق کنم. من هم به 
او مسکن تزریق کردم تا آرام بخوابد. از آنجا که متوجه شده 
بودم که پیرمرد دیابت دارد به او ســرم تزریق مى کردم تا از 
گرسنگى نمیرد. شوکر و اسلحه را هم یکى از دوستان آرش 
به ما داده بود.» اظهارات این مردان در حالى بود که پیرمرد  
ادعا مى کرد که وقتى براى آزمایش به پزشکى قانونى رفته،  
در خونش مقدار زیادى موادمخدر پیدا شد. این نشان مى دهد 

که در 9 روز  متهمان به او موادمخدر تزریق مى کردند.
چهارمین متهم نیز گفت: «من ساکن شمال کشور هستم و 
آرش هر وقت به خانه ام مى آمد، همراهش بیسیم و اسلحه 
داشــت. او مى گفت که کارمند وزارت اطالعات است. به 
همین خاطر همیشــه برایش احترام قائل بــودم. او گفت 
پول زیادى  دارد که مى خواهد سکه بخرد. من هم به مبلغ 
205 میلیون تومان برایش سکه خریدم. اما از ماجرا بى اطالع 
بودم.» در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا 

رأى صادر کند.

سوناى یک واحد مســکونى در ساختمان پنج طبقه اى 
واقع در شــرق تهران آتش گرفت که با حضور به موقع 
آتش نشانان این آتش سوزى به موقع مهار و از گسترش 

آن جلوگیرى شد.
به گزارش میزان، درتماس شــهروندان در ساعت 19و 
32 دقیقه شب 27 دى ماه با سامانه 125 و اطالع رسانى 
این حادثه، ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى تهران 
به سرعت آتش نشانان ایستگاه هاى 19 و 103 به همراه 
خودروى حامل دســتگاه تنفســى را به محل حادثه در 

منطقه تهرانپارس، خیابان 152 غربى اعزام کرد.
مصطفى خوشبوئى افســر آماده منطقه 3 عملیات آتش 
نشــانى تهران در این مورد ابراز داشت: آتش سوزى از 
قسمت ســونا و جکوزى یک واحد مســکونى در طبقه 
پنجم این ساختمان پنج طبقه  تک واحدى شروع شد که 

با حضور به موقع و سرعت عمل آتش نشانان مهار شد.
وى اضافه کرد: با شعله ور شدن قسمت سونا و سوختن 
دیوارهاى چوبى آن هرآن امکان داشــت آتش به داخل 
اتاق هاى خواب و کل واحد مســکونى کشیده شود که 
نیروهاى آتش نشانى بالفاصله با یک رشته لوله آبدهى 
آتش سوزى را در همان محل شروع در قسمت سونا مهار 

و کامًال خاموش کردند.
خوشبوئى تأکید کرد: همزمان گروه دیگر آتش نشانان به 
جستجو در داخل اتاق ها و نیز راهروها و آسانسور که دچار 
دودگرفتگى شده بود، پرداختند که مشخص شد هیچیک 

از ساکنان در این حادثه گرفتار و یا مصدوم نشده بود.  
افسر آماده آتش نشانى با اشــاره به اینکه علت بروز این 
آتش سوزى تحت بررسى است، خاطرنشان کرد: آتش 
نشانان پس از مهار کامل آتش با به کارگیرى فن فشار 
قوى، دودهاى ناشــى از این آتش ســوزى را از داخل 

ساختمان به بیرون تخلیه و محل حادثه را ایمن کردند.

سخنگوى آتش نشانى تهران گفت: کارگر جوان هنگام کار در چاه بر اثر ریزش 
دیواره آن زیر حجم زیادى از خاك مدفون شد و جان باخت.

سید جالل ملکى در گفتگو با تسنیم با اعالم خبر مرگ کارگر جوان بر اثر ریزش 
چاه در خیابان جهاداکبر تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت 
14و 56 دقیقه روز سه شنبه هفته گذشــته حادثه گرفتار شدن کارگرى جوان 
داخل چاهى در یک ســاختمان در خیابان جهاداکبر، خیابان شاملو به سامانه 
125 اعالم شد که به سرعت مأموران دو ایســتگاه آتش نشانى به محل حادثه 

اعزام شدند.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى تهــران ادامــه داد: 
بــا حضــور آتش نشــانان در محــل مشــاهده شــد در طبقــه منفى یک 
ســاختمان چهارطبقــه در حــال ســاخت، کارگــران مشــغول حفر یک 
حلقــه چــاه بودند کــه ناگهــان در عمــق 8مترى چــاه، دیواره هــاى آن 
ریــزش کــرده و کارگــر جوانى زیــر مقــدار زیــادى خاك مدفون شــده 

بود.
وى با بیان اینکه چــاه وضعیت ناایمنى داشــت و مجدداً چندیــن بار ریزش 
کرد،افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازى محل حادثه، عملیات آواربردارى را 
آغاز کردند و پس از مدتى تالش موفق شدند کارگر17 ساله افغانستانى را از زیر 
حجم زیادى از خاك خارج کنند و تحویل عوامل اورژانس دهند که مشخص شد 
این کارگر جان خود را از دست داده است، همچنین عملیات در ساعت 20 پایان 

یافت و محل حادثه به عوامل انتظامى تحویل داده شد.

با تالش مأموران انتظامى شهرســتان چابهار، فردى که با 
معرفى خود به عنوان مأمور پلیس از شهروندان کالهبردارى 

مى کرد، دستگیر شد.
به گزارش میزان،ســرهنگ محمد نور بخش گفت: در پى 
کسب خبرى مبنى بر اینکه فردى با جعل عنوان و استفاده 
از القاب مأموران پلیس آگاهى در سطح شهرستان اقدام به 
اخاذى از شهروندان مى کند، با توجه به حساسیت موضوع 
بررسى و رسیدگى به آن به صورت ویژه در دستور کار قرار 
گرفت.   فرمانده انتظامى شهرستان چابهارافزود: مأموران 
پلیس آگاهى با انجام اقدامات اطالعاتى موفق به شناسایى 
مأمور قالبى شــده و وى را در یک عملیــات غافلگیرانه 

دستگیر کردند. این مقام انتظامى گفت: متهم در تحقیقات 
تخصصى کارآگاهان پلیس به معرفى خود به عنوان مأمور 
پلیس آگاهى و خرید از سوپرمارکت ها و رستوران ها تحت 
این عنوان اعتراف کرد.  سرهنگ نور بخش در پایان با اشاره 
به اینکه متهم توسط مالباختگان شناسایى شده و با تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد، 
از شهروندان خواست تا جهت جلوگیرى از سوء استفاده افراد 
سودجو، در صورت مواجه شدن با درخواست هاى غیر معقول 
توسط افراد که خود را مأمور دولتى معرفى مى کنند، حتماً از 
آنها کارت شناسایى معتبر در خواست کنند و هرگونه موارد 
مشکوك را سریعاً از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

معــاون اجتماعى پلیس گیالن گفــت: نامادرى و دو 
کودك خردسال در آتش کینه توزى زن قاتل رودبارى 

جان باختند.
به گزارش میزان، سرهنگ محمدرضا جعفرى خیرخواه 
با اعالم این خبرگفت:ساعت 16و 35 دقیقه روز 22 دى 
ماه سال جارى مأموران انتظامى در پى اطالع از وقوع 
یک فقره حریــق در محله تکلیم شهرســتان رودبار، 

جهت بررسى موضوع در محل حاضر شدند. 
معاون اجتماعى پلیس گیالن با بیان اینکه در بررسى 
هاى صورت گرفته از محل وقوع آتش سوزى، جسد 
یک زن و دو کودك که در آتش سوخته بودند، کشف 
شــد، افزود: پس از انتقال اجســاد به پزشکى قانونى 
مشخص شد اجسادکشف شده قبل از سوختن در آتش 

با ضربات چاقو و ضربه به سر به قتل رسیده اند. 
این مقام انتظامى با بیان اینکه با مشخص شدن قتل 
و حریق عمدى، بررسى موضوع در دستور کارآگاهان 
آگاهى استان قرار گرفت، بیان داشت: با تحقیقات همه 
جانبه ســرانجام کارآگاهان چهار مظنون به قتل را در 
همان روز وقوع آتش سوزى دستگیر و به پلیس آگاهى 

منتقل کردند. 
وى تصریح کرد: در همان روز با محرز شدن بى گناهى 
سه نفر از مظنونان دستگیر شده آزاد و  نفر چهارم که 
دختر 24 ســاله خانواده که از مادرى دیگر بود، مورد 
تحقیقات تخصصى کارآگاهان قرار گرفته و در بازجویى 
کارآگاهان به قتل نامادرى42 ساله و دو برادر هفت و 

چهار ساله خود اعتراف کرد. 

ســرهنگ خیرخواه با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب 
جرم خانه پدرش را به آتش کشــیده بود،خاطرنشان 
کرد: متهم در اعترافات خود اعالم داشته پس از تهیه 
دو بطرى کوچک نفت سفید به منزل پدر خود رفته و  
پس از ورود به منزل با درگیرى لفظى با نامادریش در 
آشپزخانه، وى را به زمین انداخته و با چند ضربه چاقو در 
ابتدا وى را کشته و سپس دو برادر خردسالش به قتل 

رسانده است. 
این مقام انتظامى با اعالم اینکه قاتل خانه را به آتش 
کشــیده و پس از خروج به منجیل گریخته بود، افزود: 
قاتل روز سه شنبه هفته گذشــته در محل وقوع جرم 
حاضر  شــده و  کلیه مراحل وقوع جــرم را با جزئیات 

تشریح کرده است.

جز ئیات 9 روز شکنجه در باغ  توسط 5 مرد!

خواهر ناتنى، 2 برادر و 
نامادرى اش را کشت

سونا خشک خانه 
آتش به پا کرد

کارگر جوان زیر حجم زیادى از 
خاك مدفون شد

 چابهار 
خط پایان 
مأمور قالبى

قاتل فرارى
 در لباس زنانه 
دستگیر شد
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 ســیل اخیر در جنوب تایلند اگر چه حدود 50 کشته به 
همراه داشــت اما باعث باال آمــدن طالهاى کف یک 
آبراه شــد و مردم محلى براى یافتن طال به سمت این 

آبراه هجوم بردند.
به گزارش ایرنا، آبراهى در منطقه «بنگ شــافان» که 
مدت طوالنى مرکز جذب جوینــدگان طال بود، پس از 
سیل هفته گذشته که طالهاى رودخانه جابه جا شدند 
بار دیگر مردم را جذب کرده تــا در این بخش فعالیت 

خود را آغاز کنند.
به نوشته تارنماى روزنامه «بانکوك پست»، «تامبون 
رون تونگ» در بخش جنوبى استان «پراچواپ خیرى 
خان» تایلند در گذشته منبعى براى جویندگان طال بوده 
و اکنون بــه یک منبع خوب درآمد بــراى مردم محلى 

تبدیل شده است.

مردم محلى اعتقاد دارند سیل اخیر باعث رنج مردم شده 
و اکنون این منبع طال براى افرادى است که از بدبختى 

درپى سیل رنج مى برند.
گفته مى شود طال در طول 5 کیلومتر آبراه و این کانال 
که خلوص و کیفیت این طال در منطقه مشــهور است، 

پیدا شده است.
پیداکردن طال طى ســال هاى اخیــر در این کانال ها 
و منطقه بســیار سخت و دشوار شــده بود و بسیارى از 
کارگران جســتجوى طال فعالیت خود را رها کرده و به 
دنبال کارهاى دیگر رفته بودند.براســاس این گزارش، 
اما پس از فروکش کردن سیل به طور ناگهانى طالى 
بیشترى در بستر آبراه «کالنگ» کشف شد و بسیارى 
از مردم طالهایى به ارزش بین سه هزار تا 40 هزار بات 
(85 تا بیش از یکهزار و صد دالر) در روز کشف کرده اند.

نمایندگان پارلمان افغانســتان که از روز پنج شنبه به 
تعطیالت 45 روزه زمستانى رفتند از تهدیدهاى امنیتى 

نگرانند و بر تأمین امنیت خودشان تأکید مى کنند.
«محمد عــارف رحمانى» نماینده والیــت غزنى در 
نشســت پارلمان افغانستان نســبت به تأمین امنیت 
نمایندگان ابــراز نگرانى کرد. وى افــزود: امیدى به 
بازگشــت امن همه نماینــدگان از والیت هاى خود 

وجود ندارد.
«محمد اکبرى» نماینده والیت بامیان نیز با اشاره به 
تهدیدها علیه نمایندگان پارلمان افغانستان به خبرنامه 
گفته که تأمین امنیت نمایندگان هنگام سفر به والیات 

در تعطیالت زمستانى، از وظایف دولت است.
این نگرانى ها در حالى بــراى نمایندگان به طور جدى 
مطرح شــده اســت که در ســال هاى اخیر ناامنى ها 
افزایش یافته و به نظر برخى کارشناسان افغان پارلمان 

افغانستان کارآیى الزم را نداشته است.
یکى از چالش هاى همیشــگى پارلمان افغانســتان 
عدم حضور شمارى از نمایندگان در جلسه علنى نهاد 
قانونگذارى پارلمان این کشــور بوده است تا جایى که 

برخى از اعضاى این مجلس ضمن اظهار نارضایتى از 
غیبت بیش از اندازه برخى نمایندگان اعالم کردند که 
عدم حضور این افراد منجر به بى نظمى در انجام امور 

جارى پارلمان و تأخیر در تصمیم گیرى ها مى شود. 
برخى از اعضاى پارلمان افغانستان بدون هیچ دلیلى از 
حضور در این مجلس و رسیدگى به امور مردم و انجام 
وظایفشان امتناع مى ورزند و البته هنوز با چنین افرادى 

طبق ضوابط و قوانین برخورد نشده است.
پیش از این نیز«عبدالرئوف ابراهیمى» رئیس پارلمان 
افغانســتان نیز گفته بود کــه غیبت بیــش از اندازه 
نمایندگان مردم در پارلمان این کشور پذیرفتنى نیست.

اعتراضات به عدم کارآیى نمایندگان مردم افغانستان در 
پارلمان این کشور همواره با افت و خیزهایى در رسانه ها 

روبه رو بوده اما به سرانجامى نرسیده است.

 «نجیب تون رزاق» نخســت وزیر مالزى اعالم کرد 
«ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودى 
ماه آینده میالدى به این کشور جنوب شرق آسیا سفر 

مى کند.
به گزارش ایرنا، تارنماى روزنامه «نیو استریت تایمز» 
روز چهارشنبه هفته پیش اعالم کرد پادشاه عربستان 
سعودى انتظار مى رود براى یک دیدار رسمى در پایان 

ماه فوریه (اسفند ماه) به مالزى سفر کند.
نخســت وزیر مالزى که در نشســتى در«بالینگ» در 
ایالت «کداح» سخن مى گفت، تصریح کرد: سعى کنید 
با پادشاه عربستان در مورد احتمال افزایش سهمیه حج 

مالزى صحبت کنید.
وى گفت: من مــى توانم هر چیــزى را وعده دهم اما 
تالشم در مورد افزایش ســهمیه حج است. این مزیت 

رابطه خوب با عربستان سعودى است.
نجیب تون رزاق توضیح بیشترى در مورد سفر پادشاه 
عربستان به مالزى نداد اما این کشور جنوب شرق آسیا 
یکى از کشــورهایى بود که بهمن ماه سال گذشته در 

رزمایش «رعد الشــمال» به مدت یک ماه در شمال 
عربستان سعودى و با شــرکت نیروهایى از 20 کشور 
شــرکت کرد و 75 افســر و عضو نیروهاى مسلح این 
کشــور مهر ماه ســال جارى مدال «رعد الشمال» از 

ریاض دریافت کردند.

مالزى، عربســتان و آمریکا 9 آبان امسال نیز رزمایش 
مشــترك «نیزه شــمال 2016» را در شــمال غربى 

عربستان برگزار کردند.
نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزى نیز از سال 2010 
تاکنون دستکم پنج ســفر به عربستان سعودى داشته 

است. روابط رســمى دیپلماتیک عربســتان و مالزى 
از ســال 1961 آغاز شد اما طى ســال هاى اخیر این 

مناسبات بسیار گسترده شده است.
وى طى بیش از یکسال گذشــته تحت فشار مخالفان 
دولت و پاسخگوى افکار عمومى در مورد دریافت کمک 
مالى صدها میلیون دالرى از عربستان براى انتخابات 
گذشته بود. نجیب این پول را به حساب شخصى خود 

واریز کرده بود.
هر چند نخســت وزیر مالزى تأکید کــرد این پول را 
براى مصارف شــخصى هزینه نکرده است و دادستان 
مالزى نیز هرگونه فســاد مالى در این پرونده را رد کرد 
اما همچنان بین سیاسیون، کارشناسان و صاحبنظران 

منطقه سئوال هایى در مورد این کمک مطرح است.
ارزش تجارت و مبادالت مالزى و عربستان حدود سه 
میلیارد و 200 میلیون دالر است. عربستان نوزدهمین 
شریک تجارى مالزى و بیست وسومین مقصد صادرات 
کاالهاى مالزى محســوب مى شود و در مقابل مالزى 

هفدهمین وارده کننده از عربستان است.

 با کشور باربادوس آشنا شوید

«باربادوس» کشورى جزیره اى است که میان دریاى کارائیب و اقیانوس اطلس 
شمالى و شمال شرق ونزوئال قرار دارد. پایتخت آن بریج تاون است. این کشور به 
نسبت مساحتى که دارد (431 کیلومترمربع)، با 279 هزار نفر، مکانى پرجمعیت 
به حساب مى آید. باربادوس، باالترین سطوح استاندارد زندگى را دارد و نزدیک 
به 100درصد مردم آن باسواد هستند. جمعیت مسلمانان باربادوس، چیزى بیش 
از چهار هزار نفر است که بیشتر آنها از مهاجران یا نوادگان مهاجر گجراتى از 
غرب هندوستان هستند. تعدادى از آنها هم مهاجرانى از گویان، ترینیداد، آسیاى 
جنوبى و خاورمیانه هستند. همچنین حدود 200 نفر از اهالى بومى باربادوس، 
دین اسالم را پذیرفته اند. تقریباً 1/5 درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستند.
گذر تاجران ابریشم: بیش از صد سال پیش، اولین مسلمانان قدم به این 
سرزمین گذاشتند. سال 1913، «عبدل راهول امین» تاجر ابریشم از غرب بنگال 
به باربادوس آمد. چیزى نگذشت که تاجران بنگالى دیگر نیز به این کشور آمدند 
و برخى از آنها در خانه اى در خیابان ولینگتون بریج تاون، پایتخت این کشور، 
ساکن شدند. دیگران هم در محله هاى میلک مارکت و تئودور استریت سکنا 
گزیدند. بیشتر این بنگالى ها با زنان محلى ازدواج کردند و تشکیل خانواده دادند 
و به حرفه تجارت خود در این کشور ادامه دادند. بعدها نیز مسلمانان دیگرى از 
گجرات به این کشور آمدند. آنها ابتدا قصد داشتند براى تهیه الوار به برزیل بروند 
و وقتى به باربادوس رسیدند، متوجه شدند در اینجا مى توانند به تجارت زغال 

سنگ بپردازند و به این ترتیب آنها نیز در این سرزمین ماندگار شدند.
همزیستى کنار مردم فقیر باربادوس: مسلمانان باربادوس، در ابتداى 
کار بیشــتر معامالت تجارى خود را با مردمان روستایى فقیر باربادوس انجام 
مى دادند. براى این روستاییان، رفتن به شهر و خرید مایحتاجشان، بسیار سخت 
و مشــکل بود. به همین دلیل این تاجران، اقالم فروشى خود را با اتوبوس به 
مردم روستا مى رساندند. البته گاهى هم پیاده به روستاهاى اطراف مى رفتند 
و اجناس خود را تحویل مشترى هایشــان مى دادند. در نهایت بین مسلمانان 
و اهالى باربادوس، ارتباطى محکم، برپایه ســود و منفعــت دوجانبه برقرار

شد.
دعوت به دین اسالم: مرکز آموزش اسالمى از دهه 1970، با هدف آموزش 
مسائل اسالمى به کودکان و نوجوانان خود آغاز به کار کرد. این مرکز از همان 
ابتدا سعى مى کرد، عالوه بر آموزش کودکان، ماهیت دین اسالم را آنگونه که 
هست به دیگر افراد جامعه از مذاهب دیگر نشان دهد. گردانندگان این مرکز 
توانستند، افراد بسیارى به ویژه باربادوسى هاى آفریقایى تبار را به پذیرش دین 
اسالم، ترغیب کنند. این روند همچنان ادامه دارد و افراد بسیارى به اسالم عالقه 
نشان داده اند. مراکز اسالمى دیگرى مانند بنیاد مدینه، مؤسسه تبلیغات اسالمى 
و انجمن مسلمانان باربادوس نیز تشکیل شده اند و به تبلیغ آموزه هاى اسالمى 

مشغول هستند.
روز شکرگزارى مسلمانان: عید فطر نزد مســلمانان باربادوس بسیار 
مهم اســت. آنها در این روز دور هم جمع شده و بخاطر ســالمت و قدرت و 
فرصت هایى که در زندگى به دست آورده اند، شکرگزارى مى کنند. همچنین 
از اینکه توانســته اند، یک ماه روزه دارى و دیگر اعمال نیکوکارانه را مطابق 
دســتورهاى الهى بگذرانند، شــاد و از خدا سپاسگزارند. ســپس باقى روز را 
با پوشــیدن لباس نو و مهمانى دادن و درســت کردن شــیرینى و خوراکى 
خوشــمزه مى گذرانند. البته تمــام شادى هاى شــان را با فقرا نیز تقســیم

 مى کنند.

پادشاه عربستان به مالزى سفر مى کند

نگرانى نمایندگان افغانستان از خراب شدن تعطیالتشان!

سیلى که براى مردم طال به ارمغان آورد

 انگلیس براى خروج از اتحادیه اروپا برنامه ندارد

«میشل ساپن» گفت دولت انگلیس  نسبت به وضعى 
که پیش  آمده است مستأصل شده  است.

به گزارش خبرگزارى صداوسیما به نقل از خبرگزارى 
فرانسه، میشل ساپن وزیر اقتصاد  و دارایى فرانسه روز 
 سه شنبه هفته گذشته دولت انگلیس  را در مدیریت 
روند  خروج انگلیــس از  اتحادیه اروپا به  بداهه گویى 

(بدون  برنامه ریزى قبلى)  متهم کرد. 
در حالى که «ترزا مى»   نخست وزیر انگلیس  براى 
تشریح نقشــه راه  خروج کشــورش از اتحادیه  اروپا 
آماده مى شود ، میشل ساپن، انگلیس و دولت  آن را به 
نداشتن  برنامه قبلى و بداهه  گویى در مدیریت خروج 

 این کشور از اتحادیه  اروپا متهم کرد. 
ساپن در نشستى خبرى افزود: اکنون  چند ماه است 
همه  پرسى خروج انگلیس از  اتحادیه اروپا برگزار  شده 

است.  در نتیجه ممکن است فکر  کرده باشید برخى در 
 انگلیس خود را براى آن  آماده کرده باشند اما  شواهد 
نشــان مى دهند هیچکس  در انگلیس خود را براى 

 خروج از اتحادیه اروپا  آماده نکرده است. 
هیچکس در انگلیس بــراى  خروج این کشــور از 
 اتحادیــه اروپا آمــاده  نیســت. این را به روشــنى  

مى توان دید. حالتى که اکنون  درباره خروج انگلیس 
از  اتحادیه اروپا وجود  دارد حالت رفت و برگشت  بین 
مواضع حاکى از  تعهد براى مذاکرات واقعى و مواضع 

 سرسختانه است. 
همه این موارد نشان مى  دهد دولت انگلیس  نسبت به 
وضعى که پیش  آمده تا چه  اندازه مستأصل شده  است. 
این حالت حتى  مباحثى را نیز در خود  دولت ایجاد کرده 

 که بسیار دشوار است.

دفاع کره شمالى
 از آزمایش 

موشک هاى قاره پیما

 «آنتونیو تایانى» پس از چهار دور رأى گیرى به عنوان 
رئیس جدید پارلمان اروپا انتخاب شد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبرى یورو نیوز، آنتونیو 
تایانى توانســت در جریان چهارمین دور از رأى گیرى 
براى انتخاب رئیــس پارلمان اروپا «جیانــا پیتال» را 
پشت ســر بگذارد.وى در جریان این رأى گیرى 351 
رأى را از آن خود کرد و رقیــب این چهره محافظه کار 
ایتالیایى 282 رأى به دســت آورد.چهــار کاندیداى 
دیگر تصدى ســمت ریاســت پارلمان اروپا در جریان 
ســه دور رأى گیرى قبلى از گردونــه رقابت ها خارج 

شدند.
تایانى که متعلق به حزب مردم اروپا از جناح راست میانه 
است، پس از انتخاب به عنوان رئیس پارلمان اروپا در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: مى خواهم پیروزى خود را 
به شــهروندان ایتالیایى که به تازگى زلزله اى را پشت 
ســر گذاشــته اند، تقدیم کنم. ما نباید آنها را فراموش 

کنیم.
وى افــزود: امــروز دوره جدیدى آغاز مى شــود. من 
مى خواهــم از وجــود پارلمانى مســتحکم اطمینان 
حاصل کنم و از جانب همه نمایندگان ســخن خواهم 

گفت.

«تایانى» رئیس 
پارلمان اروپا شد

حمایت پوتین
 از ترامپ

به گزارش  مهر، اسپوتنیک نوشت: «والدیمیر پوتین» 
رئیس جمهور روســیه در اظهاراتى اعالم کرد: شــاهد 
تالش هایى مذبوحانه در آمریکا براى مشروعیت زدایى 
از «دونالد ترامپ» هستیم؛ اقداماتى که سابقاً در اوکراین 

نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.
وى که پس از دیدار با «ایگــور دودون» رئیس جمهور 
مولداوى در روسیه با خبرنگاران سخن مى گفت، خاطر 
نشان کرد: به نظر مى رسد که آنها این روش را در اوکراین 
آموزش دیده و اکنون آماده شده اند تا با ساماندهى دست 
نشانده هایى در واشــنگتن به ترامپ اجازه تکیه زدن بر 
َمسند ریاســت جمهورى را ندهند. دومین هدف آنها از 
این اقدام، بستن دست و پاى رئیس جمهور جدید آمریکا 
درخصوص تحقــق وعده هــاى وى در دوران فعالیت 
هاى انتخاباتى اش به مــردم آمریکا و جامعه بین الملل 

بوده است.
والدیمیر پوتین در ادامه گفت: گــزارش هاى مبنى بر 
تشکیل پرونده روسیه علیه رئیس جمهور منتخب آمریکا 
غیر واقعى اســت؛ چراکه ســرویس هاى امنیتى ما هر 

میلیاردر آمریکایى را تحت تعقیب قرار نمى دهند.
وى خاطر نشــان کرد: ادعاهاى مطرح به نوعى جعل و 
تقلب هســتند. هنگامى که ترامپ چند سال گذشته به 
مسکو سفر کرد، عنوان سیاســتمدار نداشت و ما حتى 
درباره تمایالت سیاسى وى نیز چیزى نمى دانستیم. او 
یک فعال اقتصادى و یکى از ثروتمندترین افراد در آمریکا 
به شمار مى آمد. آیا با چنین مســائلى، کسى مى تواند 
اینگونه تصور کند که نهادهاى اطالعاتِى ما هر میلیاردر 
آمریکایى را تحت پیگرد قرار مى دهند؟ البته که اینطور 

نبوده و این حرف ها گزافه هایى بیش نیست.
رئیس جمهور روســیه در ادامه تأکید کــرد: آنهایى که 
دســتور تشــکیل پرونده درباره رئیس جمهور منتخب 

آمریکا را داده اند، از زنان خیابانى هم بدتر هستند!
پوتین تصریح کرد: من که ترامپ را نمى شناسم چرا که 
پیش تر مالقاتى با وى نداشته ام. همچنین نمى دانم که 
وى در عرصه بین الملل به چه اقداماتى مبادرت خواهد 
ورزید، در نتیجه دلیلى وجود ندارد که به او حمله کنم و یا 

به دفاع از وى بپردازم.

وزیر اقتصاد فرانسه: شرایط زندگى در منطقه «آبروتسو» خیلى سخت شده است و مسئوالن منطقه حالت اضطرارى اعالم کرده اند.
به گزارش خبرگزارى صداوسیما به نقل از تلویزیون راى نیوز ایتالیا، برف و سرما عالوه بر گرفتن قربانى، موجب قطع 

برق 300 هزار نفر در ایتالیا شد.
به نظر مى رسد موج سرمایى که ایتالیا را در برگرفته، همچنان در روزهاى آتى نیز ادامه داشته باشد. سازمان حمایت هاى 

مردمى پیش بینى کرده است، موج سرما و یخبندان در همه مناطق مرکزى و جنوبى ایتالیا ادامه داشته باشد. 
شرایط زندگى در منطقه آبروتسو خیلى سخت شده است. به طورى که مسئوالن منطقه حالت اضطرارى اعالم کرده 
اند. پیش بینى شده است، بارش شدید برف در این منطقه، دســتکم تا فردا ادامه داشته باشد. بر اثر بارش شدید برف، 
دستکم 300 هزار نفر از ساکنان منطقه آبروتسو از داشتن برق محروم شــده اند، یعنى یک چهارم جمعیت منطقه در 

تاریکى به سر مى برند.

برف، برق 300 هزار نفر را در ایتالیا قطع کرد 

باالترین سطح استاندارد زندگى و سواد
 در یک کشور

کره شمالى روز چهارشنبه هفته گذشته اعالم کرد که 
آزمایش موشک هاى قاره پیما اقدامى در راستاى دفاع 

از خود در برابر آمریکاست.
به گزارش میزان به نقــل از خبرگزارى یونهاپ، کره 
شــمالى از برنامه خود در راســتاى آزمایش موشک 

قاره پیما دفاع کرد.
در این بیانیه آمده اســت که آزمایش موشــک هاى 
قاره پیمــا اقدامى در راســتاى دفاع از خــود در برابر 

آمریکاست. 
مقامات کره شمالى هشــدار دادند که هیچ کشورى 

نمى تواند در انجام این اقدام، اخالل ایجاد کند.
«رودونگ سینمون» روزنامه اصلى کره شمالى در این 
باره نوشته است که اقدام کره شــمالى در راستاى راه 
اندازى موشک قاره پیما موجب ایجاد صلح در شمال 

شرق آسیا و جهان خواهد شد.
این روزنامه در ادامه افزوده اســت که کشور ما داراى 
بمب هاى هیدروژنى و همچنین انواع ســالح هاى 
هسته اى است و آزمایش موشــک قاره پیما براى ما 
معناى قابل توجهى خواهد داشت. وزارت خارجه کره 
شمالى نیز اعالم کرده است که در صورت اجازه رهبر 
کره شــمالى ما آماده آزمایش موشک قاره پیما در هر 

زمان و مکانى هستیم. 
متخصصان اعالم کرده اند که کره شمالى به احتمال 
زیاد این آزمایش موشکى را در ماه مارچ و در اعتراض 
به مانور مشترك کره جنوبى و آمریکا انجام خواهد داد.

رهبر کره شمالى پیش از این و در سخنرانى آغاز سال 
خود، اعالم کرد که این کشور در مراحل نهایى آزمایش 

موشک قاره پیما با قابلیت رسیدن به آمریکا قرار دارد.
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بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه سوم سال 1395 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیئت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 9  و 10 

ثبت اصفهان را به شرح زیر آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی 

در ردیف منظور گردیده اند .
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شــماره 73 - اصلی و فرعی 
هاي ذیل :

2139 فرعى – مراد على عیدى عبداللهى فرزند اســفندیار نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 314,98 مترمربع .

2140 فرعى – محسن ادیبى سده فرزند عبدالرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 48,48 مترمربع .

2144 فرعى – غارت کهن دل فرزند رحیم على و محمد میراحمد زاده 
فرزند رحیم بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 660,16 

مترمربع .
2145 فرعى – غالمعلى نقدى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 166,08 مترمربع .
2146 فرعى – محمد رضا عســگرى ســده فرزند حســن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 194,65 مترمربع مجزى شده از 

355 فرعى .
2147 فرعى – محمد لهرابى گله فرزند بید على و حســن لهرابى گله 
فرزند بیدعلى بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 280 

مترمربع .
2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - اصلی 

و فرعی ذیل :
1819 فرعى – مهدى خدادادى فرزند ســیف اله نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 232,62 مترمربع.
3 - امالك واقع در باغبهادران به شــماره 131- اصلی و 

فرعی هاى ذیل :
418 فرعى – حبیب اله طایرى باغبادرانى فرزند نعمت اله نســبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205,54 مترمربع .
592 فرعى – افروز احمدیان باغبادرانى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه و باغ متصله به مساحت 716,63 مترمربع که مقدار 26,61 

مترمربع آن مساحت جوى مى باشد .
2492 فرعى – علیرضا رحیمى باباشــیخ على فرزند رجبعلى نسبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121 مترمربع .
2498 فرعى – هدى سلمانى دورباطى فرزند محمد اسماعیل نسبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122,60 مترمربع .
4 – ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد به شماره 143- اصلی 

و فرعی هاى ذیل :
33 فرعى – على رحیمى چرمهینى فرزند صفرعلى نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 323,12 مترمربع .
34 فرعى – پروین قادرى چرمهینى فرزند خدایار نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 513,12 مترمربع .
35 فرعى – بیگم صیدال پور فرزند عوض نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 306,74 مترمربع .
5- امالك واقع در همام به شــماره 158- اصلی و فرعى 

ذیل :
538 فرعى - حســنعلى عزیــزى همامى فرزند اکبر على نســبت به 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 333,82 مترمربع . 
6- امالك واقع در دولت آباد باغبهادران به شماره 180- 

اصلی و فرعى ذیل :
47 فرعى - على بخش ســمائى باغبدرانى فرزند عوضعلى نسبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255,01 مترمربع . 
7- امالك واقع در سعید آباد به شماره 255- اصلی و فرعى 

ذیل :
156 فرعى – عاصفه بدر فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 94 مترمربع . 
8- امالك واقع در چم آسمان به شــماره 326- اصلی و 

فرعى ذیل :
21 فرعى – مرجان مکینیان فرزند مرحوم مسعود نسبت به یک سوم 
سهم مشــاع و مهران مکینیان فرزند مرحوم مسعود نسبت به دو سوم 
سهم مشــاع و محمد مکینیان فرزند مرحوم تیمور نسبت به یک سوم 
سهم مشاع و محسن مکینیان فرزند مرحوم تیمور نسبت به یک سوم 
سهم مشاع و علیرضا مکینیان فرزند مرحوم تیمور نسبت به یک سوم 
سهم مشاع و زرین تاج مکینیان فرزند بهرام نسبت به یک چهارم سهم 
مشاع و صدیقه مکینیان فرزند بهرام نسبت به یک چهارم سهم مشاع 
و افسانه مکینیان فرزند بهرام نسبت به یک چهارم سهم مشاع و بهمن 
مکینیان فرزند بهرام نسبت به یک سهم مشاع و علیرضا مکینیان فرزند 
بهرام نسبت به یک سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یکدرب باغچه 
به مساحت 628,66 مترمربع با قید به اینکه مقدار 540 مترمربع از مورد 
تقاضا در حریم فنى رودخانه زاینــده رود قرار دارد و حکومت جمهورى 

اسالمى ایران داراى حق ارتفاق به منظور کمال انتفاع مى باشد .
9- امالك واقع در مدیسه به شماره 332- اصلی و فرعى 

ذیل :
667 فرعى – محســن قربانى فرزند نعمت اله نســبت به ششدانگ 
قسمتى از یکبابخانه به مساحت 87,66 مترمربع جهت الحاق با پالك 

246 فرعى .
دوم : بخش 10  ثبت اصفهان

1 - امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی 
ذیل :

463 فرعى – جعفرقلى جعفریان چرمهینى فرزند ســبزعلى نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 610,38 مترمربع مجزى شده از 383 

فرعى .
2 - امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شماره 370- 

اصلی و فرعی ذیل :
132 فرعى – على لطفى چرمهینى فرزند گرج على نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 1647,92 مترمربع  .
3 - امالك واقع در خشک آباد چرمهین به شماره 371- 

اصلی و فرعی ذیل :
140 فرعى – مهرداد قدیمى چرمهینى فرزند مهدى نسبت به 4 دانگ 
مشاع و معصومه جعفرى چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 534,92 مترمربع مجزى شده از 6 

فرعى .
4 - امالك واقع در جنوب چرمهین به شــماره 1428- 

اصلی:
1428 اصلى : خدابخش پرگر چرمهینى فرزند کریم نســبت به 198 
سهم مشاع و قاسم طالبیان فرزند حسین نسبت به 132 سهم مشاع و 
یداله طاهرى فرزند بمونعلى نســبت به 132 سهم مشاع و محمد رضا 
داودى نبى فرزند مهرداد نسبت به 132 سهم مشاع و محمد رضا پرگر 
چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 94 سهم مشاع و سهیال پرگر چرمهینى 
فرزند خداداد نسبت به 11 سهم مشاع و ثریا پرگر چرمهینى فرزند خداداد 
نسبت به 11 سهم مشــاع و پریا پرگر فرزند خداداد نسبت به 11 سهم 
مشاع و سیما پارسازاد فرزند خداداد نسبت به 11 سهم مشاع و بهزاد پرگر 
فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و على پرگر فرزند خداداد نسبت 
به 22 سهم مشاع و بهروز پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع 
و بهمن پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع  و بهرام پرگر فرزند 
خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و کریم پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 
سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و مشجر به 

مساحت 21490 مترمربع  .
5 - امالك واقع در جنوب چرمهین به شــماره 1429- 

اصلی:
1429 اصلى : خدابخش پرگر چرمهینى فرزند کریم نســبت به 198 
سهم مشاع و قاسم طالبیان فرزند حسین نسبت به 132 سهم مشاع و 
یداله طاهرى فرزند بمونعلى نســبت به 132 سهم مشاع و محمد رضا 
داودى نبى فرزند مهرداد نسبت به 132 سهم مشاع و محمد رضا پرگر 
چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 94 سهم مشاع و سهیال پرگر چرمهینى 
فرزند خداداد نسبت به 11 سهم مشاع و ثریا پرگر چرمهینى فرزند خداداد 
نسبت به 11 سهم مشــاع و پریا پرگر فرزند خداداد نسبت به 11 سهم 
مشاع و سیما پارسازاد فرزند خداداد نسبت به 11 سهم مشاع و بهزاد پرگر 
فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و على پرگر فرزند خداداد نسبت 
به 22 سهم مشــاع و بهروز پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع 
و بهمن پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع  و بهرام پرگر فرزند 

خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و کریم پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 
سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و مشجر به 

مساحت 40510 مترمربع  .
ب - امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشــر ولیکن بواسطه 
اشتباه موثرى که در انتشار آنها رخ داده و بموجب دستور ادارى مستند به 
اختیارات تفویضى هیئت نظارت موضوع بند 387 مجموعه بخشنامه هاى 

ثبتى تجدید آگهى شده اند :
1 – ابنیه و امالك واقع در مزرعه اردال باغبادران به شماره 

132- اصلی و فرعى ذیل:
75 فرعى -  فرشته ابراهیمى لویه فرزند شوکتعلى نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1738/38 مترمربع .
2 - امالك واقع در قریه سعید آباد به شماره 255- اصلی 

و فرعى ذیل:
126 فرعى -  دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى اداره آموزش 
و پرورش استان اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 
653,05 مترمربع که در آگهى قبلى در ســه ماهه مربوطه منتشر نشده 

است .
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نســبت به امالك 
مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
نسبت به آنهایی که تقاضاي ثبت شــده به شرح ردیف الف ظرف مدت 
90 روز و نســبت به ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم نماید و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هــاي معترضی ثبت ، معترض ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
و در صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف 
دعوي باید گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاي مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد . ضمناً طبق ماده 56 - آیین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقــع تعیین حدود در صورت مجلس قید 
و اعتراض صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی
 مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به ردیف( 
الف )در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ( ب ) فقط یک نوبت 
از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/02

(توضیحا روز 95/11/01 تعطیل مى باشد)
م الف:940

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/10/1106

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 - مربوط به ابنیه و امالك واقعات در 
حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9 و 10 ثبت اصفهان

((آگهى تحدید عمومى مرحله  سوم  سال 1395))
پیرو آگهی هاى نوبتی دوم سال 1395 مربوط به قسمتی از امالك  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب ماده 14 قانون ثبت 

به شرح ذیل آگهى مى شود:
قطعه 2 نجف آباد

پالك 1162-  طاهره سانحى نجف آبادى فرزند ابراهیم تمامت ششدانگ قسمتى 
از یکبابخانه به مساحت 403/23 متر مربع .  

قطعه 3 نجف آباد 
پالك 785- حمید حقیقى فرزند على سه چهارم یک سهم از سیزده سهم ششدانگ 
قطعه ملک  پالك 785 واقع در قطعه سه نجف آباد که بصورت یکبابخانه مى باشد .

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 430/6 – مجید خلیلیان نجف آبادى  فرزند شــیرعلى نسبت به چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ پالك 430/6 واقع در قطعه 4 نجف آباد و الهام غدیریان نجف 
آبادى فرزند محمد على نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق بمساحت 

190/86متر مربع . 
پالك 915/701– جمیله صادقى ملک آبادى فرزند محمد ششــدانگ یکبابخانه  

بمساحت 135/40 متر مربع  .
پالك 915/840 – مســعود جمال دین فرزنــد فرض اله  ششــدانگ یکبخانه  

بمساحت 120/20 متر مربع  .
قطعه 5 نجف آباد 

پالك 984/3 – زهرا کریمى علویجه فرزند محمود ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
118/50 متر مربع .

پالك 981/1 – معصومه مویدى نجف آبادى فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه 
زمین  بمساحت 621/86 متر مربع .

قطعه 6 نجف آباد 

پالك 585/5- ایران کارشــناس نجف آبادى فرزند غالمرضا ششدانگ یکقطعه 
زمین  بمساحت 402/84 متر مربع.

پالك 1014/703- حمید شجاعى فرزند فاضل ششدانگ یکباب کارگاه صنعتى   
بمساحت 4289/40 متر مربع.

پالك 1014/800- امیر على عســگرى نجف آبادى فرزند احمد قلى  ششدانگ 
یکقطعه زمین محصور مشجر   بمساحت 1493/20 متر مربع.

پالك 1014/801- رضوان منتظرى نجف آبادى  فرزند عبدالحسین  ششدانگ 
یکدرب باغ مشجر محصور  بمساحت 1083/97 متر مربع.

پالك 1014/802- ابراهیم سالمات فرزند غالم  ششدانگ یکقطعه زمین محصور 
مشجر  بمساحت 1250 متر مربع.

پالك 1014/818- على اسرافیلیان  فرزند عباســقلى  ششدانگ یکقطعه زمین 
محصور  بمساحت 1035/21 متر مربع.

پالك 1014/823- ابوالقاســم عبدانى فرزند عبدالرحیم  ششدانگ یکدرب باغ 
مشجر محصور  بمساحت 1000/62 متر مربع.

پالك 1014/824- ابوالقاسم عبدانى فرزند عبدالرحیم  ششدانگ یکباب کارگاه 
بلوك زنى   بمساحت 1318/67 متر مربع.

پالك 1014/825- اطهر موسوى دره بیدى فرزند ولى اله  ششدانگ قطعه زمین 
محصور  بمساحت 1758/81 متر مربع.

شنبه :1395/11/23
پالك 1014/828- محمود قائدى حیدرى فرزند حســینعلى  ششدانگ یکقطعه 

زمین محصور  بمساحت 890/95 متر مربع.
پالك 1014/829- معصومه رضوى بنى  فرزند آقا ناصر  ششــدانگ یکدرب باغ 

مشجر محصور  بمساحت 2269/30 متر مربع.
پالك 1122/1- محمود رضایى  فرزند على  ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور  

بمساحت 837/45 متر مربع.

پالك 1122/2- حیدرعلى رضایى  فرزند على  ششــدانگ یکدرب باغ مشــجر 
محصور  بمساحت 547/85 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 806/1- محمد على خاکى فرزند عباسعلى ششدانگ یکقطعه زمین مشجر 

و محصور  بمساحت 899/40 متر مربع.
پالك 2238- جعفر پور محمدى نجف آبادى فرزند حیدر ششدانگ یکقطعه زمین 

ساده محصوربمساحت 1695/75 متر مربع .
پالك 2492- جعفر پور محمدى نجف آبادى فرزند حیدر ششدانگ یکدرب باغچه  

محصوربمساحت 380/15 متر مربع 
پالك 2557- محســن جاللى نجف آبادى فرزند ابراهیم ششدانگ یکدرب باغ 

مشجر محصور  بمساحت 2539/20 متر مربع.
پالك 2559- زهرا مهدیــه  نجف آبادى فرزند رضا ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعى و غیرمحصور  بمساحت 907/10 متر مربع.
پالك 2560- مرتضى مهدیه فرزند رضا به نســبت بیست حبه و سى چهار صدم 
حبه مشاع و حاج عبدالحسین مهدیه نجف آبادى فرزند رضا به نسبت سیزده حبه 
و دو دهم حبه مشاع و مجتبى مهدیه نجف آبادى فرزند رضا نسبت به سیزده حبه 
و دو دهم حبه مشاع و محترم مهدیه نجف آبادى فرزند رضا نسبت به دوازده حبه و 
شصت و سه صدم حبه مشاع زهرا مهدیه نجف آبادى فرزند رضا نسبت به دوازده 
حبه و شصت و سه صدم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 

غیر محصور بمساحت 2805/20 متر مربع .
قطعه 9 نجف آباد

پــالك 58/2 – عصمت هاشــمى فرزند فرج اله ششــدانگ یــک قطعه زمین 
غیرمحصور  بمساحت 116/65 متر مربع .

پالك 1015/1072– علیرضا امیرخانى فرزند ابراهیم و لیال محمد رضایى فرزند 
محمد تقى بالسویه  ششدانگ یک در باغ  محصور  بمساحت 1408/57 متر مربع .  

قطعه 10 نجف آباد
پالك 854/24 – مجید چاوشى نجف آبادى فرزند عباسعلى  ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 147/72 متر مربع .
1323/21- مهدى فروغى فرزند احمد ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور 

بمساحت 186/45 متر مربع .
1323/22- مهدى فروغى فرزند احمد ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور 

بمساحت 188/22 متر مربع .
1970- مصطفى موحدفرزند حســن ششــدانگ یک قطعه زمیــن غیر محصور 

بمساحت 206/15 متر مربع .
بخش 12 همت آباد 

191/27- محمود حق پرســتى  فرزند یداله ششدانگ یک قطعه زمین محصور و 
مشجربمساحت 14038/30 متر مربع .

یکشنبه :   24 /1395/11
تحدیــد حــدود پالکهــاى مذکــور در روزهاى فــوق بــه ترتیب از ســاعت
 8 صبح به بعد در محل شروع و انجام خواهد شد.لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شــود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رســانند.چنانچه که هر یک از صاحبان امــالك و یا نماینده قانونى 
آنها  در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانــون ثبت ملک آنها 
با حدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.اعتراضات مجاورین و

 صاحبان امالك که در موعد مقــرر حاضر نبودند مطابق مــاده 20 ثبت از تاریخ 
ننظیم صورتمجلــس تحدید حدود فقط تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
ماده 86 باید در مرجع ذى صــالح قضایى اقامه دعوى و گواهــى آن را اخذ و به

 این اداره تسلیم نمایند.
 تاریخ انتشار : 1395/11/2   شماره  :م/الف: -  3140 - 95/10/25 حسین زمانى  

رئیس   اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1227



آگهىآگهى 2786شنبه  1 آبان  ماه 1414 1414آگهىآگهى 2857شنبه  2  بهمن  ماه 

به موجب ماده12-قانون ثبت اســناد و ماده 59-اصالحى آیین نامه 
مربوط به امالکى که در سه ماهه سوم ســال 1395 تقاضاى ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت،آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 

یک شهرضا را به شرح زیر آگهى مینماید:

شماره هاى فرعى از یک اصلى ابنیه و امالك شهرضا
203باقیمانده-محمد عطائى قراچه  فرزند حبیب اله و زهرا بهادرى نژاد 
فرزند محمد بالسویه: ششدانگ یک باب خانه که پالك 7278 فرعى از 

آن مجزا شده است به مساحت 82,10 مترمربع
2030و 2031-ابوالقاســم عمرانپور فرزند یداله : پنج دانگ مشــاع از 

ششدانگ یک باب خانه 
2417 –ملک آغا طبائیان شــهرضائى و  عزت آغا طبائیان شهرضا و 
معصومه طبائیان همگى  فرزندان سید نعمت اله بالسویه :تمامت چهار 

دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
8903-  موقوفه درویش على اکبر به تولیت  آقاى مسیح فرشاد فرزند 
جواد:ششدانگ یک باب ســاختمان وقف محل خانقاه که قبال" پالك 
3768 باقیمانده فرعى بوده که پالك 6238فرعى از آن مجزا شده است 

به مساحت 75  متر مربع
8787-شــهال خادم   فرزند قربانعلى:ششدانگ یک باب مغازه مجزى 

شده از 2654/1  به مساحت 172,40مترمربع 
شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

8764- علیرضا عرب نره  فرزند على: ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
239,85 مترمربع

14794-روح اله عربلو نرهء فرزند نصراله : ششدانگ یک قطعه زمین 
مثنى شده به مساحت 176,02 مترمربع

15602-سعید سودائى شهرضا فرزند غالمعلى : ششدانگ قسمتى از 
یک قطعه زمین محصور مجزى شده از 897 به مساحت 150  مترمربع 
که به انضمام قســمتى از پالك 904 فرعى جمعا" تشکیل یک قطعه 

زمین محصور را داده است.
15606-رحمت اله آبتن فرزند  على اکبر و فردوس انور فرزند محمود 
بالسویه  :ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از 1570فرعى  به 

مساحت 275,67  مترمربع 
15622-کاکاجان میرزاخانى  فرزند طاهر:ششدانگ یک قطعه زمین 

پى کنى شده به مساحت 171,90مترمربع
15639-احمد شیرین زاد  فرزند عبدالعلى و زهرا نصیریان فرزند حسین 
بالسویه:ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از 9300 فرعى به مساحت 

174,80مترمربع
15648-فرشید کریمى  فرزند لشکر:ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 

163 مترمربع
15673-مجتبى ملکیان فرزند محمدرضا:ششدانگ یک قطعه زمین  

مجزى شده از 48 فرعى  به مساحت  104,50 مترمربع
15675-کمال مهجور فرزند رحمت اله :ششدانگ  یک قطعه زمین  به 

مساحت 161 مترمربع
15676-نرگس عرب نره  فرزند على :ششــدانگ یــک باب خانه به 

مساحت 125,50 مترمربع
شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

2698- رسول سودائى فرزند اسمعیل و سلطنت نظرى پیکانى فرزند 
محمدعلى بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع و افسانه آصفى فرزند عین 
اله نسبت به سه دانگ مشاع دیگر  :ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 

135,30 متر مربع
5402-مظفر دهقان زاد فرزند غالمرضا  : ششــدانگ یک باب خانه  

مفروزى از پالك 866 فرعى  به مساحت 170,05 متر مربع
5403-بهجت شــیرعلى  فرزند عزیز اله : ششدانگ یک قطعه زمین  

مفروزى از 866 فرعى به مساحت 170,05 متر مربع
5404- محمدعلى  دهقان زاد فرزند غالمرضا  : ششدانگ یک باب خانه 

مفروزى از 866 فرعى به مساحت 199 متر مربع

شماره هاى فرعى از 4-اصلى مزرعه برزوك آباد
1420- نگین پراکنده فرزند جعفرعلى  بوالیت پدرش :ششدانگ یک 
قطعه زمین که شــماره هاى 2725 و 2726 فرعى از آن مجزا شده  به 

مساحت 186,55 مترمربع
1443- فاطمه بیات  فرزند حفیظ اله   :ششــدانگ یــک باب خانه به 

مساحت 149 مترمربع
1844- جعفر على پراکتده  فرزند محمدکریم:ششــدانگ یک قطعه 

زمین پى کنى شده  به مساحت 198,65 مترمربع
2204- فرج اله رحیمى رضائى  فرزند احمد نسبت به 24 حبه مشاع و 
مدینه جهاندیده فرزند عزیز نســبت به 12 حبه مشاع و محمد رحیمى 
رضائى فرزند فرج اله نسبت به 12 حبه مشــاع و ابوذر رحیمى رضائى 
فرزند فرج اله نسبت به 9 حبه مشــاع و فاطیما نجفى زاده فرزند همت 
نسبت به 9 حبه مشــاع و زهرا جهاندیده فرزند الیاس نسبت به 6 حبه 
مشاع از 72 حبه :ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263,70 مترمربع

2476- صاحب جان نعمتى بیده  فرزند غالم:ششدانگ یک باب مغازه 
با ساختمان فوقانى آن به مساحت 38,70 مترمربع

2503- شــیدا علیمردانلو فرزند نصرت اله:ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 123,50 مترمربع

2717- فردوس شــریفى تله بازلو  فرزند بااحمد:ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 161,97 مترمربع

2717- فردوس شــریفى تله بازلو  فرزند بااحمد:ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 161,97 مترمربع

2725-سعیده فخار شهرضا فرزند ولى اله: ششدانگ یک قطعه زمین 
پى کنى شده مجزى شده از 1420 فرعى به مساحت 200 مترمربع

2726- جعفر على پراکنده  فرزند محمدکریم: ششدانگ یک باب مغازه 
با ساختمان فوقانى آن  مجزى شده از 1420 فرعى به مساحت 587,50 

مترمربع
شماره هاى فرعى از 19- اصلى مزرعه زرهه

319-شکراله یونســى شهرضا فرزند مصطفى:ششــدانگ یک واحد 
دامدارى  مجزى شده از 304 فرعى به مساحت 1115,10 مترمربع

شماره هاى فرعى از 21-اصلى مزرعه رشکنه
2853-سجاد رضائى فرزند محمود و مهسا موالئیان فرزند محمدرضا 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 405 فرعى به مساحت 

103,50 مترمربع 
شماره هاى فرعى از 23-اصلى مزرعه سودآباد

752-احمد محمدیان فرزند قدرت اله:ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت 185,75مترمربع

2767- عبدالصمد مهرانى فرزند محمدعلى:ششدانگ یک قطعه زمین 
مجزى شده از 1294 فرعى  به مساحت   445,09 مترمربع

شماره هاى فرعى از 33-اصلى مزرعه مهرقویه   
883-موقوفه حاج محمدجعفر ولد آقاحسن به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه زمین که عرصه آن وقف 

و اعیانى آن متعلق به غیر میباشد  به مساحت 1038,60 مترمربع
1097-موقوفه بى بــى جان  به تصــدى اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا:  ششدانگ عرصه یک قطعه زمین وقف که  اعیانى 

آن متعلق به غیر میباشد  به مساحت 458,75 مترمربع
شماره هاى فرعى از 34-اصلى مزرعه آب باریکى   

12-موقوفه درویش على اکبر به تولیت آقاى مسیح فرشاد فرزند جواد:  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى وقف به مساحت 2432 مترمربع

33-موقوفه درویش على اکبر به تولیت آقاى مسیح فرشاد فرزند جواد:  
ششدانگ عرصه و اعیان یکدرب باغ وقف به مساحت 945 مترمربع

227-موقوفه درویش على اکبر به تولیت آقاى مسیح فرشاد فرزند جواد:  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى وقف به مساحت 1951,60 مترمربع

شماره هاى فرعى از 50-اصلى مزرعه اله آباد
129-مهدى افشارى فرزند محمدعلى:تمامت هفت و سه –دهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه باغ که بموجب راى شماره 10919 
مورخه 94,11,27 هیئت محترم تعیین تکلیف اراضى فاقد سند در ازاء 

سهم فوق سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه پالك 2561 فرعى در سهم 
وى واقع گردیده است. 

2572-النــاز براهیمى فرزند محمدعلى :ششــدانگ یک قطعه زمین 
مفروزى از 558 فرعى  به مساحت   141,40 مترمربع

2573-محمدسعید صادقى وصفى فرزند تقى:ششدانگ یک باب خانه 
نیمه تمام مفروزى از 145 فرعى  به مساحت   183,25 مترمربع

2575-زهرا محسن زاده فرزند حیدر:ششدانگ یک باب خانه  مجزى 
شده از 1703 فرعى  به مساحت   198,75 مترمربع

2579-محمد شبیب فرزند مسیح اله :ششدانگ یک قطعه زمین مجزى 
شده از 147 فرعى  به مساحت   161,80 مترمربع

2583-وحیــد معصومشــاه فرزند اکبــر و مجید معصومشــاه فرزند 
اکبربالسویه:ششدانگ یک قطعه زمین محصور مفروزى از 298 فرعى  

به مساحت   215,10 مترمربع
2589-موقوفه ســید مصطفى حجازى به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه زمین وقف به مساحت 

2244,85 مترمربع
شماره هاى فرعى از 51-اصلى مزرعه فودان

122-موقوفه سید مصطفى حجازى به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا:  ششــدانگ یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 

710,60 مترمربع
632-آرزو امیرزاده هونجانى فرزند علیرضا: ششــدانگ یک باب خانه 

مفروزى از 48 فرعى  به مساحت   104 مترمربع
شماره هاى فرعى از 57-اصلى مزرعه دادنجان

587-موقوفه مشهدى قاســم به وصیت کربالیى حسین  به تصدى 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه زمین 

موقوفه به مساحت 954,91 مترمربع
588-موقوفه مشهدى قاسم به وصیت کربالیى حسین  به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شــهرضا:  ششدانگ یک قطعه باغ  که 
عرصه آن وقف و اعیانى آن متعلق به غیر میباشد  به مساحت 828,28 

مترمربع
شماره هاى فرعى از 176-اصلى شهرك اسالم آباد

772-ثریا منصوریان فرزند على اکبر:ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت 151مترمربع

824-فریدون محمدى فرزند منصور:ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مساحت 221 مترمربع

ردیف ب)امالکى که آگهى نوبتى آن در موعد مقرر منتشــر نگردیده و 
از قلم افتاده است

شماره هاى فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد
331-سید احمدرضا اولیائى فرزند سید على  نسبت به  108 سهم مشاع 

از 900 سهم ششدانگ یک قطعه باغ 
ردیف ج)امالکى که آگهــى نوبتى آنهــا در موعد مقرر 
منتشر لیکن به واسطه اشــتباه موثرى که در انتشار آنها 
رخ داده و به موجب آراء هیئت محترم نظارت یا دســتور 
ادارى مستند به اختیارات تفویضى هیئت نظارت موضوع 
بندهاى385و386و397مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا 

اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهى شده اند:
شماره هاى فرعى از یک اصلى ابنیه و امالك شهرضا

2216و2217-محمدعلى رحمتى فرزند اکبر نســبت بــه 19 حبه و 
پنج-ششم حبه مشاع و حسین حبادى فرزند محمد نسبت به 19 حبه و 
پنج-ششم حبه مشاع  و محمد حبادى فرزند حسین نسبت به 19 حبه 
و پنج-ششم حبه مشاع و ستار عبدالى خینه فرزند حبیب اله  نسبت به 
12,50 حبه  مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب عمارت بانضمام بهاربند 
با حق الشرب تابعه از قنات فضل آباد که طبق راى شماره 443 مورخه 
1324,01,21 هیات نظارت دســتور اصالح اظهارنامه از شماره 2216 
فرعى به شــماره 2216و2217 فرعى اصالح میگــردد اینک آگهى 

میگردد.
شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

449-محمدعلى خسرو فرزند عباسعلى نسبت به 14 حبه و چهار-دهم 
حبه مشاع باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى و حسین خسرو فرزند عباسعلى 
نسبت به 14 حبه و چهار-دهم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و 
نصراله خسرو فرزند عباسعلى نسبت به 14 حبه و چهار-دهم حبه مشاع 
باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى و فضل اله خسرو فرزند عباسعلى نسبت به 
14 حبه و چهار-دهم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و مصطفى 
محسنى فرزند عبدالکریم نســبت به یک حبه و پنج-هفتم حبه مشاع 
باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و رضا محســنى فرزند عبدالکریم نسبت به 
یک حبه و پنج-هفتم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و منوچهر 
محسنى فرزند عبدالکریم نســبت به یک حبه و پنج-هفتم حبه مشاع 
باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و زهره محسنى فرزند عبدالکریم نسبت به 
شش-هفتم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و حسین فیاض پور 
فرزند عباس نسبت به یک حبه و هفت-هشتم حبه مشاع باستثناء بهاء 
ثمنیه اعیانى و عباس فیاض پور فرزند حسین نسبت به یک حبه و سى و 
یک-چهلم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و اکبر فیاض پور فرزند 
حسین نسبت به یک حبه و سى و یک-چهلم حبه مشاع باستثناء بهاء 
ثمنیه اعیانى و ناهیده فیاض پور فرزند حسین نسبت به هفتاد و یک-
هشتادم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى و پروین فیاض پور فرزند 
حسین نسبت به هفتاد و یک-هشــتادم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى وخانما بیگم میرمسیب فرزند کربالئى سید محمدباقر نسبت به 
یک حبه و یک-پنجم بانضمام بهاء ثمنیه اعیانى 70 حبه و چهار-پنجم 
حبه مشاع دیگر از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى که در 
آگهى نوبتى اولیه پالك ثبتى اشتباها" 418  آگهى شده اینک تجدید 

آگهى میگردد.
940-اکبر باسره فرزند ســلطانعلى نســبت به 144,5 سهم مشاع از 
2553,80 سهم ششدانگ یک قطعه باغ سه جریبى که در آگهى نوبتى 

اولیه نوع ملک  اشتباها" ملک آگهى شده اینک تجدید آگهى میگردد.
شماره هاى فرعى از 50-اصلى مزرعه اله آباد

211-الهه خدادادى پور شــهرضا فرزند ولى اله نسبت به یک--سوم 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ قطعه ملک که در آگهى نوبتى اولیه 
نوع ملک اشــتباها" یک قطعه زمین آگهى شــده اینک تجدید آگهى 

میگردد.
به موجب ماده 16قانون ثبت چنانچه کســى نسبت به امالك و رقبات 
مندرج در این آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهى نسبت به آنهائى که تقاضاى ثبت شده به شرح ردیفهاى الف و ب 
ظرف مدت90روز و نســبت به آنهائى که طبق آراء هیات نظارت ثبت 
دفاتر مربوطه شــده به شــرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهى خود را به این اداره ارائه و طبق تبصــره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت، معترض میبایست ظرف مدت 
30روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهى تقدیم دادخواست 
را از مراجع ذیصالح قضائى اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتى 
که قبل از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهى 
دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید.اعتراضات یا 
گواهى طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنا طبق 
ماده 56آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــى در موقع تعیین حدود در 
صورت مجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد.این 
آگهى نسبت به ردیفهاى الف و ب در دو نوبت به فاصله 30روز و نسبت 
به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد/.
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/12/02

م الف:636
          سید اسداله موسوى   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا/10/1189

بند (الف) مســتند به ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59  
اصالحى ایین نامه آن امالك و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت 
اصفهان که تقاضاى ثبت آن در سه ماهه ســوم سال 1395 پذیرفته 
شده است و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق ارا هیأت 
نظارت ثبت آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 بشرح ذیل 

آگهى مینماید. 
الف: شــماره پالك م مشــخصات مالک و محل وقــوع امالکی که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده اند.
دهستان گرمسیر 

شهر اردستان بشماره یک اصلى و فرعى زیر 
14923- اقاى مرتضى فدائى اردستانى فرزند محمد ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 55/62 مترمربع جهت تجمیع با مجاور شرقى 
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14924- اقاى مرتضى فدائى اردستانى فرزند محمد ششدانگ قسمتى 
از ساختمان دامدارى بمساحت 109/90 مترمربع جهت تجمیع با مجاور 

شرقى پالك 9804 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نسبت به امالك 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته  باشــد باید از تاریخ انتشار اولین 
اگهى بشــرح ردیف الف در مدت 90 روز و دادخواست واخواهی خود 

را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هــاي معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمائــى و در صورتیکــه قبل از انتشــار ایــن آگهی دعوائــی اقامه 
شــده باشــد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشــعر بــر جریان 
دعوي ظرف مــدت مرقوم تســلیم نمایــد. اعتراضات یــا گواهی 
طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر اســت 
و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 

حدود در صورت مجلس قید و واخواهــی صاحبان امالك و مجاورین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شد. این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز 
از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف  جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر میشود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/02 

م الف: 395 
عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/10/1464

 آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال1395- اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395-  ثبت اردستان  بخش هفده ثبت اصفهان 



آگهىآگهى 2857شنبه  2  بهمن  ماه 1515

آگهی نوبتی ســه ماهه سوم ســال 1395 مربوط به قسمتی از امالك 
مهردشت بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلی که به موجب ماده 
11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی است که 
در سه ماهه سوم سال 95 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم 
افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبــت اصفهان باید آگهی آن تجدید 

شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :

بخش 15 ثبت اصفهان
علویجه یک اصلى

پالك 4903 مجزى شــده از پالك 276- اســماعیل طاهرى فرزند 
رضا نود و هفت سهم و چهل و هشــت صدم سهم مشاع از 200 سهم 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ  200 مترمربع.
دهق چهار اصلى

پالك1755-غالمرضا مومنى دهقى فرزند ســیف اهللا ششدانگ یک 

قطعه ملک مزروعى به مساحت 991/70 متر مربع.
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده 
واحد مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك 
ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم 
نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و 
تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به 

ردیف الف در دو نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:   1395/12/02 

م الف: 3048
ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان مهردشت/10/1105

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه سوم سال 1395 تقاضاي ثبت 
آنها پذیرفته شــده مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح 

ذیل آگهی می نماید .
اول : امالك و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان
1- امالك واقع در دهنو پالك یک- اصلى و فروعات ذیل :

1817فرعی:  آقاى نادر قلى ایزدى دهنوى فرزند على ششــدانگ 
یک باب خانه به مساحت 206/20  متر مربع  

1818فرعی: آقاى محمد ایزدى  دهنوى  فرزند نادرقلى ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 235/85  متر مربع

1819 فرعى : آقاى ســید رضا بنى هاشــمى  فرزند میر اسماعیل 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/40  مترمربع 

1822 فرعى : آقاى على ایزدى  فرزند عباس ششــدانگ یک باب 
خانه به مساحت 409  مترمربع 

2- امالك واقع درشــیخ آباد پالك 4 - اصلى و فرعى 
ذیل:

694 فرعی:آقاى على اصغر کیانى شیخ آبادى فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 283/44 مترمربع مجزى شده ازپالك 99  

فرعى 
3- امالك واقع در قهنویه  پالك 19- اصلى و فروعات 

ذیل:
1631 فرعى : آقــاى مجید صفائــى قهنویه  فرزند شــیر محمد  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت224/40 مترمربع مجزى شده از 

پالك 187  فرعى
1632 فرعى : آقاى سعادت صفائى قهنویه   فرزند خداداد  ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 52/23 مترمربع مجزى شده از پالك 

311 فرعى
4- امالك واقــع در طالخونچه پــالك 40- اصلى و 

فروعات ذیل:
1781 فرعى :باقر بخشــیان طالخونچه فرزند نورعلى شش دانگ 

یکباب خانه بمساحت 354/20  متر مربع 
1785 فرعى :محمد على خوشکام  فرزند نوروز  شش دانگ یکباب 
خانه بمساحت 257/10 متر مربع مجزى شده از پالك 1101 فرعى 
1787 فرعى :ابراهیم کاظم فرزندى طالخونچه فرزند کاظم شش 

دانگ یکباب خانه بمســاحت 362  متر مربع مجزى شده از پالك 
1258 فرعى

1788فرعى : خالق کاظم فرزندى طالخونچه   فرزند ابراهیم شش 
دانگ یکباب خانه  بمساحت 236 متر مربع مجزى از 1258 فرعى

1789فرعى :ندا مرادى فرزند محمد على شش دانگ یکباب خانه 
بمساحت 174/40 مترمربع 

  دوم: امالك و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
1- امالك واقع در مبارکه پــالك دو- اصلى و فروعات 

ذیل :
3614 فرعی : کریم ابراهیمى دستگردى  فرزند حجت اله  ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 211  مترمربع مجزى شده از 1350 و 1351 

فرعى 
3656 فرعی : آقاى محمد رضا رحمانى  فرزند جمشــید  ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 206/67 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 

1097 فرعى
3662 فرعی : آقاى بهرام عبدى مبارکه   فرزند صفرعلى ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت72/10 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 

212 فرعى
3663 فرعی : آقاى رضا ســعیدى مبارکه فرزند ابراهیم ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله  بمساحت  81/67 مترمربع مجزى شده 

از پالك 212 فرعى
3665 فرعی : زهرا زینعلى مبارکه  فرزند رجبعلى ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 334/40  مترمربع مجزى شده از پالك 1286  فرعى  
  3667  فرعی : آقاى محمد نجاتى درچه فرزند قدمعلى  ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 219/61 متر مربع مجزى شده از پالك 

967  فرعى 
3668 فرعــی : مظاهر صادقى  فرزند خســرو ششــدانگ یکباب 
ساختمان   بمســاحت  77/12 مترمربع مجزي شده از پالك  909  

فرعی
 3669 فرعی : فریبا نریمان  فرزند عباسقلى  ششدانگ یکباب خانه   
به مساحت  183/73 مترمربع مجزي شده از پالك  1057 فرعی

3670 فرعی : نسیم صالحى مبارکه فرزند محمد  ششدانگ یکباب 
خانه   بمســاحت  201/10 متر مربع  مجزي شــده از پالك  794 

فرعی

3671 فرعی : پریــوش میرزاپور  فرزند  محمد  ششــدانگ یکباب 
خانه به مساحت 247/09 متر مربع مجزى شده از پالك 977 فرعى
3672 فرعی : خســرو محمدیان مبارکه  فرزند حیدر ششــدانگ 
یکباب خانه  بمســاحت  359/70  مترمربع مجزى شــده از پالك 

1164 فرعى
3673 فرعی : رحمت اله صالحى مبارکه  فرزند کریم  ششــدانگ 
یکباب خانه   بمســاحت  237/77 مترمربع مجزي شــده از پالك  

598  فرعی
 3675 فرعی : اکرم موســوى مبارکه  فرزند سید حسین  ششدانگ 
یکباب خانه   به مســاحت  314/41  مترمربع مجزي شده از پالك  

212  فرعی
2- امالك واقع در صحراى رازق آباد  پالك 5 - اصلى 

و فرعى ذیل:
41  فرعى: خدیجه احمدپور مبارکه فرزند تقى و سارا فروغى فرزند 
عبدالحمید هرکدام ســه دانگ مشاع  ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت ششــدانگ 262 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 11 

فرعى
2- امالك واقع در خولنجان  پالك 13- اصلى و فروعات 

ذیل:
1045 فرعى: مروارید  مومــن زاده خولنجانى فرزند مرتضى قلى و 
فاطمه باقرى فرزند بهروز به ترتیب  نسبت به چهار دانگ مشاع و دو 
دانگ مشاع  ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ 302/31  

متر مربع مجزى شده از پالك شماره 107 فرعى
1046 فرعى: على محمدى خولنجانى فرزند عبدالرسول ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 34/05  متر مربع مجزى شده از پالك 

شماره 107 فرعى
1047 فرعــى: رحمت الــه مــرادى خولنجانى فرزنــد حیدرعلى 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/80  متر مربع مجزى شده 

از پالك شماره 486  فرعى
1048 فرعى: کریم مرادى فرزند غالمعلى  ششدانگ یکباب خانه  
به مســاحت 294/75  متر مربع مجزى شــده از پالك شماره 71  

فرعى
5- امالك واقع در مجاورت قلعه میر زمان پالك 381- 

اصلى و فرعى ذیل :

296- فرعى:آقاى  حجت اله عطائــى قلعه میرزمانى  فرزند محمد 
على  ششدانگ یکباب خانه بمساحت 176/12  مترمربع 

4- امالك واقع در نکوآباد  پالك 382 - اصلى و فرعى 
ذیل :

871  فرعى – آقــاى محمد کریمیــان نوکابادى فرزند یوســف  
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 235/65 متر مربع مجزى شده از 

پالك 393  فرعى
4- امالك واقع در مجاورت مسعود آباد دیزیچه  پالك 

اصلى ذیل :
2483  اصلى– معصومه خدادادى دیزیچه  فرزند اکبر  ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 168/69 متر مربع 
اولین نوبت11/02 /1395 نســبت به آنهائى که تقاضاى ثبت شده 
ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را به این اداره تسلیم و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل از 
انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى 
دادگاه را مشــعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. 
اعتراضات یا گواهى طــرح دعوى که بعد از انقضــاء مدت مرقوم 
واصل شود بال اثر اســت و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد .  ضمنــًا طبق ماده 56  آئین

 نامــه قانون ثبــت حقــوق ارتفاقى در موقــع تحدید حــدود در 
صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت 
به حدود و حقــوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانــون ثبت وتبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته 
خواهد شــد  این آگهى در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار 
نوبت اول  در  روز نامه هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان 

درج و منتشر مى شود .
تاریخ انتشار نوبت اول :   1395/11/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1395/12/02       
        م الف: 95/0672   

 مظاهر نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
مبارکه/10/1190

بموجب مــاده 11قانــون ثبت اســناد وامالك  ومــاده 59اصالحی 
آییــن نامــه مربوط بــه امالکی که در ســه ماهه  ســوم ســال95 
تقاضــاي ثبت آنها پذیرفته شــده اســت ومدت اعتراض نســبت به 
آنهــا از تاریــخ انتشــار اولین آگهــى به مــدت 90 روز مى باشــد  
مربــوط بــه بخــش 16ثبــت اصفهــان بــه شــرح ذیــل آگهی

 می نماید:
الــف: شــماره پــالك ومشــخصات مالک ونــوع ملــک ومحل 
وقــوع امالکی  کــه اظهــار نامــه آنهــا در ســه ماهه فــوق بعد 
از تنظیــم وجهــت انتشــار آگهــی در ردیــف منظــور گردیــده 

است:  
437 اصلى –اراضى  مزرعه  جز

1885-  آقاى  فضل اله  نجاریان  جــزى  فرزند  کریم  به ش ش 148  
حوزه  18  اصفهان  به شــماره  ملى   5110504891 ششدانگ   یک 
قطعه  زمین  مزروعى  به مســاحت  452/68  مترمربــع   واقع  در  گز   

برخوار  بخش  16  ثبت شاهین شهر   ( اصفهان  ) 

3001- آقاى  فضــل اله  نجاریان  جــزى  فرزند  کریــم  به ش ش 
148  حــوزه  18  اصفهــان  بــه شــماره  ملــى   5110504891 
ششــدانگ   یــک قطعــه  زمیــن  مزروعى  بــه مســاحت  1203  
مترمربــع   واقع در  صحــراى  جز  بخش  16  ثبت  شــاهین شــهر

   ( اصفهان  ) 
3028- آقاى  فضل اله  نجاریان  جــزى  فرزند  کریم  به ش ش 148  
حوزه  18  اصفهان  به شــماره  ملى   5110504891 ششدانگ  یک 
قطعه  زمین  مزروعى  به مساحت   2062  مترمربع   واقع در  صحراى  

جز  بخش  16  ثبت  شاهین شهر  ( اصفهان ) 
439- اصلى   اراضى مزرعه  جالش  آباد

42-  عبدالعلى  خســروى   فرزند  رحیم  به شــماره شناســنامه  241  
صادر  برخوار  به شــماره  ملــى  5110532559  ششــدانگ  قطعه 
زمین  مزروعى  به مســاحت  1093/90  متر مربع   واقع در  صحراى  
جالش آبــاد  گز برخــوار  بخــش  16 ثبــت اصفهان  شهرســتان

 شاهین شهر 

440 اصلى  - امالك  مزرعه  فیروز آباد
 2300-  آقاى  محمد حسن  شــریفیان   فرزند  امراله   به ش ش 249  
حوزه  یک مرکزى  برخوار به شــماره ملى  5110555508  ششدانگ  
یک قطعه  زمین  مجزى  شــده از  پالك 206 فرعى از  440  اصلى  به 
مساحت   250/54  مترمربع   واقع  در گز  برخوار  بخش  16  ثبت شاهین 

شهر  ( اصفهان ) 
به موجــب مــاده 16 قانــون  ثبت ومــاده 86آییــن نامــه اصالحی 
قانــون ثبــت چنانچه کســی نســبت بــه امــالك منــدرج در این

 آگهی واخواهی داشــته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت ظرف 
مــدت 90 رو زدادخواســت واخواهــی خود رامســتقیما به ایــن اداره 
تســلیم وطبق تبصــره 2 ماده واحــده قانــون تعیین تکلیــف پرونده 
ها ي معترضــی ثبت معتــرض ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت بــه مرجع ذیصالح 
گواهی تقدیــم دادخواســت را اخذ وبــه ایــن اداره تســلیم نماید ودر 
صورتیکه قبل از انتشــار آگهی دعوائی اقامه شــده باشــد طرف دعوي 

باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید.
اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعــد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره ماده 17 قانون 

ثبت رفتار خواهد شد .
ضمنــا طبق مــاده 56 آییــن نامــه قانون ثبــت حقوقــی ارتفاقی 
در موقع تعیین حــدود در صورتمجلــس قید و واخواهــی  صاحبان 
امالك ومجاورین نســبت به حدود وحقــوق ارتفاقــی مطابق ماده 
20 قانون ثبــت وتبصــر ه 2 مــاده واحــده  قانون تعییــن تکلیف 
پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد این  آگهی نسبت  به 
ردیف الف در دونوبت به فاصلــه 30 روز در روزنامه نصف جهان چاپ 

اصفهان درج و منتشر می شود./.
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/02

م الف: 1688 
ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر/10/1188

 آگهی نوبتی سه ماهه  سوم سال 1395 -  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مهردشت

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395-  بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1395 - اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر



آگهىآگهى 2786شنبه  1 آبان  ماه 1414 1616آگهىآگهى 2857شنبه  2  بهمن  ماه 

 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که بموجب 
ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی است که 
در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و 
یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف 

الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 1 نجف آباد
پالك 732-  طوبى شــریفیانا فرزند حسن نســبت به یکدانگ مشاع از 
ششــدانگ  یکبابخانه انتقالى مع الواســطه از مســتدعى ثبت که آگهى

 میگردد. 
قطعه 2 نجف آباد 

پالك 1331- علیرضا ملکى نجف آبادى فرزند محمد حســین و نفیسه 
غضنفرى نجف آبادى فرزند احمد بالســویه پنج دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه .
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 5/1035 – ابراهیم بهارلویى فرزند غالمحسین ششدانگ دو باب 
مغازه و فوقانى مسکونى آن به مساحت 48/27 متر مربع . 

پالك 270– علیرضا محمد زاده فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 802 متر مربع .

پالك 915/841– جهانبخش ســلیمى منجزى فرزند علیدادششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 171/18 متر مربع  .

پالك 1025-على نســیمى فرزند محمد باقر ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 142/45 متر مربع .

پالك 1026- سجاد هادیان نجف آبادى فرزند حسنعلى ششدانگ یکقطعه 
زمین بمساحت 114/65 متر مربع .

پالك 1027- ناصر هادیان نجف آبادى فرزند حسنعلى ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 115/26 متر مربع .

پالك 1028- محمد حقیقى فرزند مهدیقلى  ششــدانگ یکقطعه زمین 
بمساحت 115/88 متر مربع .

قطعه 5 نجف آباد 
پــالك 573/10 – قربانعلى عطوفى نجف آبادى  فرزند رضا ششــدانگ 

یکقطعه زمین  بمساحت 101/66 متر مربع .
پالك 1174/1 – فاطمه طالبى نجف آبادى فرزند غالمعلى  ششــدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 123/95 متر مربع .
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 1014/798- محمد حسین سلیمانى  نجف آبادى فرزند حیدرعلى  
ششدانگ یکقطعه زمین غیر محصور بمساحت 4499/75 متر مربع.

پالك 1014/827- مریم اطهرى فرزند ابراهیم  ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور   بمساحت 229/50 متر مربع.

پالك 1014/831- على پیرمرادیان نجف آبادى فرزند محمد  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 275 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 960/47- رضا عرب نجف آبادى  فرزند محمدعلى ششدانگ قسمتى 
از یکبابخانه بمساحت 24 مترمربع که با ششدانگ پالکهاى 960/5 و960/7 

توام گردیده است.
پالك 2599- علیرضا شریفى فرزند غالمعلى ششدانگ یکدرب باغ محصور  

بمساحت 1369 متر مربع .
پالك 2625- اکبر طاهرى فرزند اســداله ششدانگ یکدرب باغ مشجر و 

محصور بمساحت 2435/20 متر مربع . 
پالك 2628- حســین جعفرى فرزند عباس  ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور   بمساحت 1764/70 متر مربع مشروط به حفظ کاربرى باغات.
پالك 2632- زهرا یوسفى  نجف آبادى فرزند حسن  ششدانگ یک قطعه 

زمین مشجر غیر محصور  بمساحت 830/95 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 698/7مجزى شده از 698/3- اقدس فاضل نجف آبادى فرزند عبداله  
ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 257/25 متر مربع .

پالك 764/13- حمیدرضا جمشیدیان قلعه شاهى فرزند مجید ششدانگ 
یکباب کارگاه بمساحت 112/75 متر مربع .

قطعه 10 نجف آباد
پالك 209/1-209/2  عبداله - على - فرشته فرزندان محمد على و طیبه - 
عزت  - علیرضا و یداله فرزندان قربانعلى شهرت همگى فالحیان که عبداله 
به نسبت 695/72 سهم و بقیه هرکدام 310 سهم مشاع از 2245/72 سهم 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعى محصور به مساحت 2245/72 متر مربع  .

پالك 1594/1– محمدرضامحمدى فرزند على  ششدانگ یک درب باغ  
محصور  و مشجر بمساحت 2043/65 متر مربع .  

پالك 1594/2– ناصرمحمدى نجف آبادى فرزند على  ششدانگ یک درب 
باغ  محصور  و مشجر بمساحت 3430/86 متر مربع .

آگهی ردیف ب
قطعه 1 نجف آباد

پالك 894/5– شاه بیگم علیخانى نجف آباد ى فرزند قنبر مالک ششدانگ 
قطعه ملک مشجر که درآگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک اشتباها قطعه زمین 
منتشر شده و نام خانوادگى مستدعیان ثبت و نام پدر ایشان از قلم افتاده که 

تجدید آگهى مى گردد. 
قطعه 2 نجف آباد

1576  – محمدعلى مغزى نجف آبادى فرزند غالمحســین  ششــدانگ 
یکبخانه که در آگهى نوبتى ســابق نام خانوادگى احدى از مستدعیان ثبت 
اولیه  منتشر نشده و نام پدر آنها از قلم افتاده است  بایستى تجدید آگهى گردد.

قطعه 3 نجف آباد 
269/28 – زینب عالمى فرزند قاسم ششدانگ یک قطعه ملک که در آگهى 
هاى نوبتى سابق نام خانوادگى مستدعى ثبت  اشتباه منتشر و نام پدر آن از 

قلم افتاده که تجدید آگهى میگردد .  
284/1- مصطفى محمودى فرزند محمد رضا و آرزو یوسفى نجف آبادى 
فرزند حبیب بالسویه هر نفر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك 
284/1 فرعى مجزى شده از 284 اصلى که بموجب آراء 21697-21698-

94/10/29  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف مالک شــناخته شــده اند 
انتقالى بموجب سند 56735-94/1/5  دفترخانه 42 نجف آباد مع الواسطه از 
مستدعیان اولیه ثبت که در آگهى نوبتى سابق بجاى یک قطعه ملک مشجر 
حاصل کار غیر محصور اشتباهاً یک قطعه ملک آگهى شده و باید آگهى هاى 

نوبتى و تحدیدى آن تجدید گردند  .
پالك 671 باقیمانده – على اکبر نجفیان نجف آبادى  فرزند منده على و ورثه 
یداله حیدریان ششدانگ یکبابخانه انتقالى مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت 
که در آگهى هاى نوبتى و تحدیدى سابق  بجاى یک قطعه ملک مشجر غیر 
محصور اشتباهاً یک قطعه زمین آگهى شده و نام خانوادگى احدى از مالکین 

و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده که باید آگهى هاى آن تجدید گردند .
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 231/13- محمدعلى اسماعیلى فرزند غالمعلى مالک ششدانگ یکباب 
مغازه که در آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 95 اشتباهاً یکبابخانه آگهى و منتشر 

شده که باید آگهى آن اصالح ردد .
پالك 328/8- حسنعلى عباســیان نجف آبادى فرزند عباسعلى نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد رسمى 
راى شماره 18760-93/11/27 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده اند 
که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى  قطعه ملک مشجر سهواً قطعه 

زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 376 – حیدرعلى و شاه بیگم هر دو پیر پیران نجف آبادى وطاهره پیر 
پیران فرزندان محمد باقر و احترام و محترم و عصمت همگى نمازیان نجف 
آبادى فرزندان عبدالکریم مالکین ششدانگ قطعه ملک غیر محصور مشجر 
که درآگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک غیر محصور مشجر 
اشتباهاً قطعه زمین آگهى شده و همچنین نام پدر مستدعى ثبت اولیه از قلم 

افتاده که تجدید آگهى میگردد . 

پــالك 734– زهــرا محمدى ارانــى فرزنــد محمدعلى نســبت به دو 
ســوم ســهم مشــاع از چهار و دو ســوم ســهم ششــدانگ یک قطعه 
باغ مشــجر و ســاده انتقالى مع الواســطه از مســتدعى ثبــت که آگهى 
نوبتى ســابق نوع ملک اشــتباهاً قطعه زمین آگهى شــده و نام خانوادگى 
احدى از مســتدعیان ثبــت از قلــم افتاده که بایســتى تجدیــد آگهى

 گردد. 
قطعه 5 نجف آباد 

پالك 327/1 – عزت چاوشى نجف آبادى فرزند غالمحسین مالک ششدانگ 
یکباخانه که در اجــراى راى 6000-95/5/31 قانون تعیین تکلیف مالک 
مفروزى شناخته شده است که در آگهى هاى نوبتى سابق بجاى قطعه ملک 

ساده و مشجر اشتباهاً قطعه ملک منتشر شده که تجدید آگهى مى گردد .
پالك 549/2- داریوش معینى مجد فرزند نیازعلى نســبت به قســمتى از 
ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند 
رسمى راى 211952-94/10/17 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده 
که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى احدى از مستدعیان ثبت از قلم افتاده که 

بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 864/1- خانم منا جوزى نجف آبادى فرزند حشمت اله و محمد کاظمى 
نجف آبادى فرزند محسن و احسان کاظمى فرزند محسن مالکین ششدانگ 
قطعه ملک غیر محصور مشجر که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک اشتباهًا 
قطعه زمین منتشر شده و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده است که تجدید 

آگهى میگردد .
قطعه 6 نجف آباد

پالك 450/17- عباسقلى حاجى بابایى نجف آبادى فرزند حسن نسبت به 
دو دانگ و یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک انتقالى مع 

الواسطه از مستدعیان ثبت از قلم افتاده که بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 628- فتح اله حمیدى فرزند حیــدر و زهره نورمحمدى نجف آبادى 
فرزند حیدر و محمد معینى فرزند عباسعلى و بتول ناصحى فرزند حیدرعلى 
مالکین ششدانگ یک قطعه ملک که در آگهى هاى نوبتى سابق نام خانوادگى 
مستدعى ثبت و همچنین نام پدر ایشان از قلم افتاده  که بایستى تجدید آگهى 

گردد .
پالك 641/2-سعادت قائمى فرزند على و خانم ریحانه معینى نجف آبادى  

فرزند 
مرتضــى بالســویه ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 105/65 متــر 
مربع بــروى قســمتى از پــالك 641 که در آگهــى هاى نوبتى ســابق 
بجاى یک قطعــه ملک غیر محصــور و مشــجر اشــتباهًا زمین آگهى 
شــده و نام پدر مســتدعى اولیه ثبت از قلم افتــاده و آگهى نشــده و باید

 آگهى هاى آن تجدید گردند .
قطعه 7 نجف آباد

پالك 167-   حسینعلى – محمد رضا – اکبر – حسنعلى – اصغر – عصمت 
– زرى – طلعت شهرت همگى جوزى فرزندان محمد وراث مرحومه خدیجه 
غفارى زاده طبق قانون ارث مالکین ششدانگ یک قطعه ملک انارستان که در 
آگهى هاى قبلى نام خانوادگى و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده و نوع ملک 

نیز قطعه ملک آگهى شده که بایستى تجدید گردد . 
پالك 358/3 – محمدرضا دانشــمند فرزند مرتضى و سعیده میرزاخانیان 
بالسویه ششــدانگ یکبابخانه  که بموجب راى 3648 و95/3/29-3649 
قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده و نوع ملک  در آگهى هاى 
قبلى  بجاى ششدانگ یک درب باغ مشجر محصور قطعه  زمین آگهى شده 

که تجدید آگهى میگردد.
پالك 914/4 -  رضا نصیران  فرزند فرج اله و ناهید مهدیه نجف آبادى بالسویه 
هر نفر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه انتقالى مع الواسطه از طرف 
مالکین و مستدعیان اولیه ثبت که در آگهى هاى نوبتى اولیه بجاى یک قطعه 
ملک مشجر غیر محصور اشتباهاً یک قطعه زمین آگهى شده و باید آگهى هاى 

نوبتى و تحدید ى آن تجدید گردند .  
قطعه 8 نجف آباد

پالك 363- حمید مهرابى فرزند رضا مالک ششدانگ یک قطعه ملک مشجر 

غیر محصور که در آگهى نوبتى ســابق نوع ملک اشتباهاً قطعه زمین آگهى 
شده و نام خانوادگى مستدعى ثبت اشتباه منتشر شده و نام پدر از قلم افتاده که 

بایستى تجدید آگهى گردد .  
پالك 853/11- عبدالعلى معینــى نجف آبادى فرزند ابراهیم نســبت به 
ششدانگ یکباخانه که در آگهى نوبتى سابق شماره پالك اشتباها853/4ً آگهى 

شده که بایستى تجدید آگهى گردد.
قطعه 9 نجف آباد

پالك 658- اسماعیل - محمد على – على – ابراهیم – زهرا  و زهره شهرت 
همگى حبیب الهى نجف آبادى فرزندان محمود و طاهره صافى نجف آبادى 
فرزند حسن سهم هر دختر یک من و سیزده – سیصدو بیستم من بذرافشان 
مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى و سهم پسر دو من و سیزده – صدو شصتم 
من بذرافشان مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از ششدانگ یک قطعه ملک 
انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى نوبتى سابق نام و نام خانوادگى 

و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده که بایستى تجدید آگهى گردد .
قطعه 10 نجف آباد

پالك 127/1- مهدى خیــر الهى نجف آبادى فرزند نعمــت اله و علیرضا 
عبدالعزیزى نجف آبادى فرزند حسن بالسویه ششدانگ انتقالى مع الواسطه 
از مستدعیان اولیه ثبت بموجب سند 14793-94/7/22 دفترخانه 351 که 
در آگهى هاى نوبتى و تحدیدى سابق اوال بجاى قطعه ملک مشجر محصور 
اشتباهاً قطعه زمین آگهى شده و ثانیاً نام مستدعى ثبت بجاى حاجى ماندعلى 
عباسیان نجف آبادى سهواً حاج نادعلى قید شده و نام خانوادگى وى از قلم افتاده 

و اگهى نشده است که بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 1216/32- غالمرضا آذرى فرزند اسماعیل ششدانگ یکبابخانه که 
در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رسمى راى 2492-
95/2/28 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده که از پالك 1216 اصلى 
مجزى شده و در آگهى نوبتى اولیه بنام مستدعیان ثبت بجاى یک قطعه ملک 
غیر محصور مشجر اشــتباهاً یک قطعه زمین آگهى شده که باید  آگهى آن 

تجدید گردد .
پــالك 1375/32- محمــود هادیــان نجف آبــادى فرزنــد رضا مالک 
ششــدانگ یک قطعه باغ ســاده و مشــجر کــه درآگهى هــاى نوبتى 
ســابق نوع ملک اشــتباهاً قطعه زمین منتشــر شــده و نــام خانوادگى 
مســتدعى ثبت و نام پدر ایشــان از قلم افتاده اســت کــه تجدید آگهى

 میگردد . 
قطعه 11 نجف آباد

پالك 161/7 – اکرم السادات موسوى جالل آبادى فرزند سید رضا مالک 
ششدانگ قطعه ملک مشجر غیر محصور که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع 

ملک اشتباهاً قطعه زمین منتشر شده که تجدید آگهى میگردد .
پالك 164/30 – صدیقه کاظمى نجف آبادى فرزند امیر مالک ششدانگ 
یکبابخانه که بموجب راى 2565-95/2/30 قانــون تعیین تکلیف مالک 
مفروزى شناخته شده و نوع ملک  در آگهى هاى نوبتى سابق بجاى ششدانگ 
یک قطعه ملک مشجر غیر محصور قطعه  زمین آگهى شده که تجدید آگهى 

میگردد.
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب ســی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت 
به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه  نصف جهان 

منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/02

م الف: 3139    
  حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/10/1228

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال 1395- اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد

بموجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه سوم سال 1395 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت 
نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش ثبتى دهاقان را 

بشرح ذیل آگهی می نماید.
ردیف الف- شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع 
امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار 

آگهی در ردیف منظور گردیده اند.
اول- شماره هاى فرعى مجزى شده از 124- اصلى اراضى 

بر آفتاب دهاقان 

412- آقاى سیدجعفر حجازى فرزند سیدمحمد نسبت به 2168 سهم 
مشاع و آقاى حسین قربانى فرزند اسمعیل نسبت به 849 سهم مشاع 
از 2168 سهم ششدانگ یکدرب باغ پالك شماره 412 فرعى از 124  

اصلى به مساحت 2168 مترمربع واقع در اراضى بر آفتاب دهاقان 
ردیف ب- شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع 
امالکی که اظهارنامه آنها قبًال تنظیم شده و در موعد مقرر آگهى نشده 

است و اینک آگهی نوبتى آنها منتشر میگردد. 
شماره 136  اصلى آب قنات خیرآباد دهاقان 

 136- اصلى- آقاى جمشید حاج محمدى دهاقانى فرزند کریم تمامت 
سى سهم و یک- سوم سهم مشاع از 1280 سهم ششدانگ آب قنات 

خیرآباد دهاقان 
136- اصلــى- خانــم معصومــه محمــدى دهاقانــى فرزنــد 
جعفرقلى تمامت دو ســهم مشاع از 1280 ســهم ششدانگ آب قنات 

خیرآباد دهاقان 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت ثبت اسناد و امالك و ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالك مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته  باشد از تاریخ اولین نوبت انتشــار آگهى نسبت به امالکى که در 
ردیف الف و ب مى باشد نود روز دادخواست واخواهی خود را کتبًا به این 
اداره تسلیم نماید و معترض باید ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى 
خود را به مرجــع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت 

دریافت نماید ضمنًا گواهى طرح دعوى که پس از انقضاء مهلت قانونى 
واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت و ماده 86  آئین نامه اجرائى قانون ثبت رفتار خواهد شد. این آگهی 
نسبت به امالك ردیف الف و ب در 2 نوبت به فاصله 30 روز و از تاریخ 

اولین آگهى در روزنامه نصف جهان اصفهان منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/2 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/2

 م الف: 95/235  
آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان دهاقان/10/1104

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395-  بخش ثبتى دهاقان  


