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گوشت ارمنستان به اصفهان نرسید

فاسدترین و پاك ترین کشورهاى جهان در سال 2016سفره بازار سیاه آرد در اصفهان برچیده شدنحوه تشخیص گوشى هاى آیفون اصلبراى دریافت عائله مندى باید چه کرد؟روحانى، رقیب «هسته اى» است بین المللاستاناقتصاداجتماعجهان نما

پالسکو - زاینده رود - کوه صفه
4

10

7

2

2

علیرغم گرانى گوشت و نبود دام در کشتارگاه ها؛ 

      

در صفحه استان بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

سیب زمینى هاى مهجور!عاقبت عشق دختر ثروتمند به پسر فقیر
 «مدتى بود که چهره غمگین دخترم آزارم مى داد. وقتى به چشمانش 
مى نگریســتم درد بزرگى را در عمق نگاهش احساس مى کردم. تا 
اینکه یک روز صداى هق هق گریه اش ســکوت اتاق را شکست و 
جمالتى بر زبان آورد که چشمانم به سیاهى رفت و دیگر حال و روز 
خودم را نفهمیدم و...» زن میانســال که بخاطــر گریه هاى زیاد به 

سختى سخن مى گفت با بیان اینکه دوستى خیابانى دخترم ...

داستان دنباله دار سیب زمینى فریدن و انبوه مشکالت ریز و درشت 
آن سال هاست که گریبانگیر کشــاورزان پر تالش این خطه است؛ 
موضوعى که بارها نقل محافل رسمى و غیر رسمى بوده و هر سال نیز  
بر شدت آن افزوده شده است. این محصول که همواره جزو بهترین 
و پر بازده ترین محصول کشاورزى منطقه در سال هاى متمادى به 

شمار مى آمده؛ چند سالى است که با مشکالت زیادى...

راهکار فناورى براى ردیابى آتش نشانان 

است قالل و فدراسیون، فیفا را دور مى زنند

انفجار در تونل انتقال آب به اصفهان

سیگنال هاى اعراب براى تهران  
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وقتى جنگل هاى ایران صرف قلیان کشیدن مى شوند!وقتى جنگل هاى ایران صرف قلیان کشیدن مى شوند!

داروخانه ها از اسفند با 
بیمه ها کار نمى کنند

   دبیر انجمن داروســازان ایران با اشاره به تأخیر 
پرداخت بدهى بیمه ها بــه داروخانه ها که باعث 
مشکالت عدیده براى داروخانه هاى کشور شده 
اســت گفت: اگر به همین روال پیــش رویم از 
اسفندماه نســخه هاى داروها فقط بادریافت پول 

نقد پیچیده مى شود.
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زغال هاى ممنوعه

پیشنهاد ریاست 
مجمع تشخیص 

به روحانى؟

داوطلبان سکونت در 
روستاها 

تسهیالت مسکن
 مى گیرند

فردوسى پور 
این روزها 
تنهاست
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  نامه نیوز| ورود وزیر خارجه کویت به تهران تحول 
سیاسى جدیدى در عرصه همکارى هاى ایران وهمسایگان 
خود در ساحل جنوبى خلیج فارس تلقى مى شود و تأثیرات 

مهمى در حل بحران هاى منطقه خواهد داشت.
اما این دیدار به مفهوم پایان مشــکالت 37 ســاله شوراى 
همکارى خلیج فارس با ایران نیســت، بلکه سیگنال هاى 
زردى است که کشورهاى عضو شــورا براى ایران ارسال 
مى کنند. دلیل این امر این است که عربستان سعودى در تعیین 
سیاست هاى منطقه اى کشورهاى عضو شوراى همکارى 
خلیج فارس نقشى فرا دستى ایفا مى کند و اعضاى این شورا 

تحت تأثیر رفتار ریاض سیاست هاى خود را با ایران تعریف 
مى کنند. از سال 2011 میالدى که بحران هاى سوریه، یمن 
و بحرین آغاز شد، روابط شش کشور عضو شوراى همکارى 
خلیج فارس با جمهورى اسالمى ایران به شدت تحت تأثیر 
فضاى منطقه قرار گرفت. عربستان سیاستى کامًال تهاجمى 
و تخریبى در یمن، سوریه و بحرین اتخاذ کرد وتالش کرد تا 
ایران را در محیط منطقه اى خود منزوى سازد. نقش عربستان 
درکشتار مردم بحرین، یمن، سوریه و عراق و استفاده ابزارى 
این کشور از تروریست ها براى ضربه زدن به محور مقاومت 
نشان داد که ریاض در صدد زمینه سازى براى کشاندن پاى 

رژیم اسرائیل به منطقه خلیج فارس است. گشایش پایگاه ناتو 
در کویت و سفر هیئت هاى صهیونیستى به بحرین، عربستان 
و قطر مقدمه گشایش سفارتخانه هاى رژیم صهیونیستى 
در کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس به شمار 
مى رود. هدف عربستان از تشویق کشورهاى عضو شوراى 
همکارى خلیج فارس براى برقرارى رابطه با صهیونیست ها 
استفاده از ظرفیت این رژیم براى تقابل نظامى و امنیتى با ایران 
است. اما برخى کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس 
مانند کویت که نوعاً سیاست متعادل ترى در مقایسه با سایر 
کشورهاى عضو شورا در برابر ایران دارد، مایل نیستند دست 
به این ماجراجویى بزنند. از سوى دیگر کشورهاى عرب عضو 
شوراى همکارى خلیج فارس به خوبى مى دانند که «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهورى جدید آمریــکا بر خالف «باراك 
اوباما» رئیس جمهورى سابق، اهمیت چندانى براى گسترش 

روابط با کشورهاى عرب منطقه قائل نیست. 
توجه ترامپ در درجه اول به مسائل داخلى و مبارزه جدى با 
گروهک هاى تروریستى در منطقه معطوف خواهد بود و از 
این رو کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس ناچار 
شدند دو گزینه را در دستور کار خود قرار دهند. گزینه نخست 
تکیه بر روابط با رژیم صهیونیستى به عنوان گزینه مقابل ایران 
است که این گزینه هزینه هاى سنگین نظامى و امنیتى براى 
کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس به همراه دارد. 
گزینه دوم که عاقالنه تر و به واقعیت هاى سیاسى و میدانى 
موجود نزدیک تر است، تکیه بر بازتعریف مناسبات کشورهاى 
عضو شورا با ایران است که این امر مى تواند به بر قرارى یک 

امنیت پایدار در خلیج فارس منجر شود. 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس با بیان اینکه 
پس از حادثه پالسکو نیروهاى امنیتى با دقت به بررسى 
ابعاد این حادثه پرداختند، گفت: پس از بررســى هاى 
طوالنى مشخص شــد هیچگونه جنبه امنیتى در این 

حادثه وجود نداشته است.
ابوالفضل حسن بیگى در گفتگو با میزان، تصریح کرد: 
تاب این ســاختمان، ضربى بوده و همچنین حجم مواد 
سوختنى و لباس هم در آن بسیار زیاد بوده است و تنها راه 
این بوده که سریعًا اقدام به خاموشى کنند ولى از آنجایى 
که چندین ساعت تالش آتش نشــانان براى خاموش 
کردن آتش و تخلیه مردم از ساختمان تنها در خصوص 

خروج مردم موفق بود آتش سوزى همچنان ادامه پیدا 
کرد و تداوم ایــن آتش موجب فروریختن ســاختمان 

شد.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى مجلــس با تأکید 
بر اینکه حجم باالى آتش باعث شــد تا تیرآهن هاى 
ساختمان گرم شوند بیان داشت: با گرم شدن تیرآهن ها 
آنها خم مى شوند و منجر به ریزش ساختمان مى شود 
که در حین آتش سوزى هم برخى از طبقات باالیى که 
دچار آتش بودند سقفشــان فرو مى ریزد و با فروریزى 
سقف هر طبقه بر روى طبقه زیرین ساختمان تا پایین 

فرو مى ریزد.

سخنگوى دولت درباره گمانه زنى هاى مربوط به معرفى 
رئیس جمهورى براى ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: عده اى چنین نظرى دارند، اما تصمیم گیرى 

درباره آن در حوزه اختیارات مقام معظم رهبرى است.
محمدباقر نوبخت در گفتگو با آنا درباره اینکه آیا پیشنهادى 
مبنى بر پذیرش ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
حسن روحانى مطرح شده است یا نه؟ گفت: این مسئله در 
دولت مطرح نشده است اما عده اى نظر دارند، همانگونه که 
شورایعالى امنیت ملى و شورایعالى انقالب فرهنگى توسط 
رئیس جمهورى اداره مى شود، مجمع تشخیص مصلحت 

نظام نیز توسط رئیس جمهورى اداره شود.

وى ادامه داد: ایــن بحث اخیراً به صــورت جدى مطرح 
شده اســت اما اینکه نظر رهبر معظم انقالب چنین باشد 
را بى خبرم و معتقدم از آنجایى که تصمیم گیرى درباره این 
مسئله در حوزه اختیارات رهبرى است، بهتر است ما به آن 
ورود نکنیم.  سخنگوى دولت در پاسخ به پرسش دیگرى 
درباره اینکه تاکنون چنین مســئله اى از سوى دفتر مقام 
معظم رهبرى با رئیس جمهورى مطرح شده است یا نه؟ 

گفت: حداقل من بى خبرم!
نوبخت در پایان تأکید کرد: از آنجایى که این مسئله در حوزه 
اختیارات رهبرى اســت، بهتر است صبور باشیم تا ایشان 

درباره آن اعالم نظر و حکم کنند.

حادثه پالسکو هیچگونه 
جنبه امنیتى نداشته است

پیشنهاد ریاست 
مجمع تشخیص به روحانى؟

انفجار در
 تونل انتقال آب به اصفهان

  ایرنا| فرماندار شهرسـتان کوهرنـگ گفت: 
چهار کارگر پـروژه انتقال آب کوهرنـگ 3 (بیرگان) 
عصر روز چهارشـنبه  هفته گذشـته در حادثه انفجار 
براى انجام عملیات بازگشـایى این طرح انتقال آب 

مصدوم شدند.
مرتضى زمانپور  افزود: این حادثه روز چهارشـنبه در 
محل احداث طرح انتقال آب کوهرنگ 3 (بیرگان) رخ 
داد که در پى آن چهار کارگر بومى منطقه مصدوم و 
به بیمارستان منتقل شدند. ناصر رقبایى مجرى طرح 
سد بیرگان و تونل سوم کوهرنگ نیز تعداد کارگران 
مشـغول به کار در این کارگاه را بیـش از دو هزار نفر 
ذکر کرد و گفت: سـد بیـرگان تاکنـون در حدود 25 

درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.
گفتنى است ،  طرح انتقال آب کوهرنگ 3 قرار است 
آب را از سرشـاخه هاى کوهرنگ به استان اصفهان 

منتقل کند. 

علت آتش سوزى پالسکو 
  تسنیم | وزیـر کشـور در جمـع خبرنـگاران 
درباره برخورد با مقصران حادثه آتش سوزى و ریزش 
ساختمان پالسکو اظهار داشت: موضوع آتش سوزى 
و ریزش ساختمان پالسکو در حال بررسى است و بعد 
از این که همه دسـتگاه ها گزارش هـا را ارائه کردند 
و مقصران شناسایى شدند به طور حتم برخورد الزم 
صـورت خواهـد گرفـت. عبدالرضا رحمانـى فضلى 
دربـاره علـت اولیـه حادثه آتش سـوزى سـاختمان 
پالسکوى تهران نیز عنوان کرد: همه شواهد نشان 
مى دهد که علت اولیـه  این حادثه تلـخ اتصال برق 

بوده است.

توصیه نقویان به رئیسى
حجت االسـالم والمسلمین نقویان    انتخاب |
در مراسـم ترحیم مرحـوم آیـت ا... هاشـمى اظهار 
داشت: چند وقت پیش خدمت ریاست محترم آستان 
قدس رضوي(ع) جناب آقاي رئیسی رسیدم و گفتم 
اگر خواسـتید این شـهر مشـهد، شـهر امام رضا (ع) 
باشـد، نباید یک فقیر در این شهر باشـد، حاال فالن 
کنسـرت هم پخش بشـود یا نشـود. اگـر آن پخش 
شد، خطري براي این شهر نیست. بزرگ ترین خطر 
براي مشهد این است که دادگاه هاي آن شلوغ باشد. 
حاال مسئوالن تشخیص دادند فالن کنسرت پخش 

نشود، ُخب نشود.

مساجد بدون امام  جماعت
  تسنیم | آیت  ا... نـورى همدانى در پیامى به 
اولین جشـنواره برترین هاى مساجد کشور در تهران 
گفت: همه باید بدانیم دوام و بقاى انقالب اسـالمى 
وابستگى مسـتقیم به حضور مردم در مساجد دارد و 
مساجد باید فعال باشند و اینطور نباشد که فقط موقع 
نماز درب مسـاجد باز شـود و بالفاصله بسـته شود، 
گرچه بسـیارى از مسـاجد، همین اقامه نمـاز را هم 
ندارنـد و همانطور که مسـئوالن فرهنگـى گزارش 
کرده انـد و قبًال هـم تذکـر داده ایـم از مجموع 75 
هزار مسجدى که در کشـور وجود دارد، نیمى از آنها 
امام جماعت ندارند و بسـیارى از آنها هـم که دارند، 
هر سـه وعده نماز ندارند و یا اگر هـم دارند، جمعیت 

ندارند.

هاشمى چند سال 
بیمه مى داد؟

سـید تقی نوربخـش مدیرعامـل    پارسینه|
سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: آیت ا... هاشمی 
عضوي از خانواده تأمین اجتماعی بودند و تقدیم حکم 
مستمري به سـرکار خانم مرعشـی افتخاري بزرگ 

براي ما در این سازمان است. 
وي با بیـان اینکه آیـت ا... هاشـمی از زمان شـروع 
بیمه پردازي به سازمان تأمین اجتماعی از منظم ترین 
بیمه شـدگان بودند، گفت: بعد از وفات ایشان متوجه 
شـدیم کـه 37 سـال و 9 مـاه سـابقه بیمه پـردازي 

دارند.

توئیتر

نصف جهان  بعد از آنکه عادل فردوسى پور هفته گذشته 
بخشــى از برنامه 90 را به حادثه فرو ریختن ساختمان 
پالســکو اختصاص داد و تلویحًا خواســتار آن شد که 
مقصران این حادثه یا اســتعفا کنند یا اخراج شوند، روز 
پنج شــنبه هفته گذشــته روزنامه ها خبر دادند مدیر 
شبکه 3 و این مجرى ورزشــى درباره آنچه «اظهارات 
غیرحرفه اى و غیرکارشناســى اخیر فردوســى پور در 
برنامه 90» خوانده شده، تذکر گرفته اند. این موضوع را 
محمدرضا عرب سرخى یکى از اعضاى مرکز نظارت و 
ارزیابى سازمان صداوسیما نیز مورد تأیید قرار داده وگفته: 
«کار آقاى فردوسى پور کارشناسى نبود و طى گفتگویى 
که با وى هم داشتیم اشاره کردیم که وظیفه اى در این 
حوزه ندارد. این مجرى اگر به موضوعات مربوط به حوزه 
فوتبال مى پرداخت قطعاً اوضاع خیلى بهتر از االن بود.» 
این فعال حوزه ســینما، تلویزیون و رسانه تصریح کرد: 
«فردوسى پور اشتباهات خود را پذیرفته است. این فرد 
در موارد مختلف برنامه را به حاشیه کشانده و به موارد 
غیر ورزشى پرداخته است.حتى کار به جایى رسیده که 
وکالیى به عنوان مدعى العموم خواسته اند بخاطر این 
رفتار غیرحرفه اى از ایشان شکایت کنند و پیگیر هستند 

که این پرونده به نتیجه برسد.»

حمله، حمله، حمله
اما موضعگیرى فردوســى پور و تذکر صداوسیما به او 
باعث شد تا رســانه هاى نزدیک به اصولگرایان بهانه 
دوباره اى براى حمله به این مجرى محبوب صداوسیما 

پیدا کرده و حتى خواستار تذکرهاى به مراتب جدى ترى 
به او شــوند. یکى از انتقادها در این باره را سایت «رجا 
نیوز» به فردوســى پور وارد آورد که او را خسته ازتولید 
برنامه هاى ورزشــى و عالقه مند به تولید برنامه هاى 
اجتماعى معرفى کرد: «زمانى که حادثه تلخ قطار تبریز-

مشهد اتفاق افتاد او صرفاً به مدت 40 ثانیه بر روى آنتن 
ابراز تســلیت کرد و پس از آن روال عادى برنامه را پى 
گرفت. در حالى که در خصوص حادثه ناگوار پالسکو 45 
دقیقه آنتن زنده برنامه گران 90 را صرف بررسى علل 
این اتفاق و اظهار نظر در خصــوص آن کرد... به نظر 
مى رسد عادل فردوسى پور از تولید برنامه 90 خسته شده 
و عالقه دارد در حوزه هــاى فرهنگى-اجتماعى ورود 
کند. تا جایى که علیرغم ضربه خوردن تیم استقالل از 
تحریم بانکى، کمترین اشاره اى به این مسئله فوتبالى 
در برنامه نمى کند. از این رو بهتر است مدیران سیما و 
شبکه 3 قبل از آنکه او هویت و آبروى آنها و برنامه 90 را 
فداى خواست شخصى اش کند تهیه و تولیدش را از وى 
بگیرند و به فرد با انگیزه دیگرى بسپارند. تا بیش از این 
سوژه طنزنویسان قرار نگیرند. فردوسى پور هم مى تواند 
با ساخت برنامه اى اجتماعى عالیق اش را در این حوزه 
پیگیرى کند. اگر چه ورود در این حوزه مســیر جدیدى 
است که باید دید این برنامه ساز حوزه ورزش تا چه اندازه 

مى تواند در آن موفق شود.»
رجانیوز آنگاه پا را از این هم فراتر گذشته و مى نویسد: 
«مسیر غلطى که برنامه 90 در پیش گرفته سرانجامى 
تلخ براى سازندگان و حامیانش به بار خواهد آورد. اتفاقى 

که علیرغم خواست بعضى از مدیران میانى تلویزیون 
باید خیلى زود جلوى آن گرفته شود. چراکه اگر مدل 90 
در رفتار سایر برنامه سازان سیما تکثیر شود دیگر عمًال 

مدیریت معناى خود را از دست خواهد داد.»

فردوسى پور و حمله به غیر خودى ها
«افکارنیوز» یک ســایت دیگر نزدیک به اصولگرایان 
اما پرداختن فردوســى پور به حادثه پالسکو دربرنامه 
90 را بهانه اى براى حمله به اصالح طلبان دانسته و با 
قیاس حاشیه هاى دو برنامه تلویزیونى 90 و مجموعه 
«دورهمى»، اصالح طلبان را به «برخورد یک بام و دو 
هوا» متهم مى کند: «سخنان فردوسى پور درباره حادثه 
پالسکو در حالى زده شد که وى در مقام قضاوت نیست 
و تخصصى در رابطه با مسائل این حادثه ندارد. اما نکته 
قابل توجه این است که رسانه هاى اصالح طلب هیچ 
واکنشــى به صحبت هاى فردوسى پور نشان نداده اند 
در صورتى که وقتى مهران مدیرى به صورت کلى در 
برنامه "دورهمى" خطاب به برخى مدیران سازشکار 
گفت: "اگر دل و جرأت بعضــى از کارها را ندارید؛ چرا 
پست هایى را مى گیرید که انجام وظایفش دل و جرأت 
مى خواهد! تو کــه نمى توانى بتمــرگ خانه ات!" این 
سخنان مدیرى واکنش هاى زیادى میان اصالح طلبان 
داشت در حالى که سخن مدیرى به صورت کلى بیان 
شده بود اما خط تخریب مدیرى توسط اصالح طلبان زده 
شد زیرا آنها معتقد بودند منظور وى به تیم وزارت خارجه 
بوده است. چرا اصالح طلبان حاال مقابل فردوسى پور 

کوتاه آمده اند و او را نقد نمى کنند؟ مگر میان دو مجرى 
تلویزیون تفاوتى وجود دارد؟ هرگاه منافع اصالح طلبان 
به خطر مى افتد قیل و قال به راه مى اندازند و این بار نیز 

این جریان نشان داد سیاستى یک بام و دو هوا دارد.»

مغرِض سودجوى سوءاستفاده گر!
روزنامه کیهان نیز روز پنج شنبه به موضعگیرى فردوسى 
پور واکنش نشان داد و او را «مغرض» و «سوء استفاده 
گر» لقــب داد اگرچه کیهان با کنایــه عنوان مى کند 
که «عادل فردوســى پور مقصر اصلى نیست؛ مقصر، 
مدیرانى هستند که بخاطر برخى مصلحت ها، به افراد 

سوءاستفاده گر، فرصت سودجویى مى دهند.»
کیهان در تندترین انتقادها از فردوسى پور و برنامه 90 
ادامه داد: «ماجرا از این قرار است که این بار هم این به 
اصطالح گزارشگر فوتبال، بدون رعایت اصل تخصص 
در برنامه هاى گفتگو محور به موضوع ساختمان پالسکو 
ورود کرد و 45 دقیقه از وقت این برنامه را صرف تکرار 
مکــررات و حرف هایى که در ســایر برنامه ها نیز بیان 
مى شــود اختصاص داد! البته آسیب شناسى حادثه تلخ 
پالسکو، نه تنها هیچ ایرادى ندارد که به طور طبیعى امرى 
نیک و تحسین برانگیز است اما مسئله این است که چرا 
مدیران سیما به یک گزارشگر فوتبالى که تخصصى در 
این زمینه ندارد، اجازه چنین کارى داده اند و مسئله دیگر، 

رویکرد مغرضانه این بخش از برنامه 90 بود.»
روزنامــه کیهــان آنــگاه ماننــد برخــى دیگــر از 
رســانه هاى همســو، پاى برخورد اخیــر دو قطار به 

یکدیگر را وسط کشید و نوشــت: «وقتى واکنش 45 
دقیقه اى فردوسى پور به فاجعه پالسکو را کنار واکنش 
40 ثانیه اى وى به ســانحه اخیر تصادف دو قطار که 
موجب مرگ دردناك 47 تن از هموطنانمان شد قرار 
مى دهیم، چــاره اى نداریم جز اینکــه نتیجه بگیریم، 
مسئله اصلى تهیه کننده 90 جان انسان ها نیست، بلکه 
او اهداف دیگرى را پیگیرى مى کند! همان اهدافى که 
با تولید برنامه تملق آمیز براى وزیــر خارجه و پخش 
تبلیغات رایگان براى فیلم امیر قطر، هم جهت است. 
البته عادل فردوســى پور مقصر اصلى نیست؛ مقصر، 
مدیرانى هســتند که بخاطر برخــى مصلحت ها، به 
افراد سوءاستفاده گر، فرصت سودجویى و عرض اندام 

مى دهند!»

تنهاترین
فردوسى پور این روزها تنهاست. اصولگرایان به تندى 
از او انتقاد مى کنند و اصالح طلبان سیاستمدارانه از کنار 
اظهارنظر جنجالى او مى گذرند. به جز روزنامه آفتاب 
یزد که روز چهارشنبه گذشته از تیتر «زنده باد عادل» 
براى واکنش به برنامه جنجالى 90 در هفته گذشــته 
اســتفاده کرد و البته از طرف روزنامه کیهان ملقب به 
صفت «روزنامه زرد» شد، دیگر روزنامه هاى نزدیک به 
اصالح طلبان آنچنانکه باید به این موضوع نپرداختند. 
شــاید آنها هم مثــل روزنامه هفت صبح، فردوســى 
پور را تنها گذاشــته باشــند: «عادل جان! این بار حق 

داشتند.»  

فردوسى پور 
این روزها تنهاست

از تذکر و تشر اصولگرایان تا بى تفاوتى اصالح طلبان

سیگنال هاى اعراب براى تهران
در حاشیه ارسال نامه کشورهاى عربى براى رئیس جمهور

ماجراى عکس عباس شیرمحمدى عکاس با سابقه ایرانى از مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» و البته تشکر ویژه و توئیترى رئیس جمهور آمریکا از او 
در بسیارى از رسانه ها منتشر شد اما حاال مشخص شده است که این عکس نه تنها عکس مراسم تحلیف نبوده بلکه عکس یک روز پس از تحلیف 

و اعتراض ها به ریاست جمهورى ترامپ بوده است!
به گزارش جام جم آنالین، دونالد ترامپ رئیس جمهورى جدید آمریکا از عکاس ایرانى بخاطر گرفتن عکس مراسم تحلیف، تشکر ویژه کرد. ترامپ 

در پیامى در توئیتر خود با تشکر از این عکاس ایرانى، اعالم کرد عکس گرفته شده توسط وى را به دیوار خواهد آویخت.
این در حالى است که در واقع عکاس ایرانى با تصویرى که مربوط به اعتراضات نسبت به ریاست جمهورى ترامپ است او را به نوعى بازیچه کرده و 
ترامپ متوجه روز و ماجراى این عکس نشده اما پس از چند ساعت که متوجه ماجرا مى شود توئیت مربوط به تشکر از عکاس ایرانى را حذف مى کند!

  بهار| غالمعلى رجایى (مشاور آیت ا... هاشمی) در 
کانال تلگرامى خود نوشت: کاش جنگ عده اى را با خودش 
مى برد. مثل سیلى که ناگاه مى آید و هرچه سرراهش هست 
را با خودش جمع مى کند و مى برد. البته معلوم اســت که 
خیلى ها که درجنگ بودند -ازجمله خود من وکسى به نام 
سعید قاسمى که اخیراً دردروغى وقیحانه پا را از دایره دین 
وانصاف بیرون نهاده ودریک هرزه پراکنى از تغییر صورت 
هاشمى پس از مرگ سخن گفته است- پاى رفتنمان لنگ 

بود والیق دیدار یارنبودیم وحال وروزمان شد این...
خدا شاهد اســت که با 60 ســال عمرى که از او گرفته ام 
و چهره بعضى انســان ها را پس از مرگ چه شــهید و چه 
غیرشهید کم ندیده ام چهره اى را کمتر به نورانیت و آرامشى 
را کمتر همانند آرامش هاشــمى در بســترمرگ دیده ام. 

حین غسل، چندبار وسوسه شدم با موبایل از پیکر بى جان 
وآرام درمحضرحق هاشمى فیلم وعکس بگیرم اما از وى 
وفرزندان غمزده و بهت زده ومبهوت چهره نورانى پدرحیا 
کردم وکاش مى گرفتم تا راه را بر این هرزه گویى هاى سعید 

قاسمى بسته باشم.
کاش مصلحت بود وظرفیتى بود تا مى گفتم دیروزکه فرزند 
یکى ازعارفان راه رفته از شــیراز پیش من آمد واز قول پدر 
ارجمندش درباره شــکوه وجالل ومنزلت هاشمى پس از 
مرگ واستقبالى که امام(ره) و اولیاى وى پس از ارتحال از او 
نموده اند چه چیزهایى گفت. از صمیــم دل دعا مى کنم 
کسانى امثال حمید رسایى وسردارسعید قاسمى و عالء الدین 
بروجردى و...که جفا مى کنند و پس از مرگ هم به مرده لگد 

مى زنند به خود بیایند و توبه کنند...

درد دل تلگرامى مشاور آیت ا... هاشمی:

کاش جنگ، عده اى را با خودش مى برد!

یک  ایرانى 
ترامپ را 
سرکار گذاشت!

پرویز ســرورى در گفتگو با انتخاب درباره اوضاع جبهه 
اصولگرایى گفت: هنوز اجماع روشن نیست چراکه هم افراد 
در حال معرفى شدن هســتند و هم جبهه مردمى انقالب 
دراین زمینه فعالیت هایى را آغاز کرده است از این رو اکنون 

نمى توان نظر دقیقى داد. 
این عضو اصولگراى شوراى شــهر تهران درباره احتمال 
عدم ورود جامعه مدرسین به انتخابات گفت: هنوز جامعه 
مدرسین اعالم نکرده است که تصمیم دارد دراین دوره در 
جهت تعیین مصداق حضور پیدا کند یا نه و یا اینکه حداقل 
در حمایت یکى از کاندیداهــاى اصولگرا حضور پیدا کند. 
جامعه روحانیت در همه انتخابات نقش فعالى دارد و  درهمه 
انتخابات ها جامعه روحانیت به صورت فعال ترى نسبت به 

جامعه مدرسین حضور داشته است.
وى در پاسخ به اینکه برخى ها فکر مى کنند که اصولگرایان 
اگر به وحدت نرسند، با تعدد کاندیدا ظاهر مى شوند تا رأى 
آقاى روحانى را به اصطالح بشکنند و انتخابات را به دور دوم 
بکشانند، ادامه داد: من فکر مى کنم که آقاى روحانى رقیبى 
است که باید آن را هسته در نظر گرفت. اگر اصولگرایان به 
یک انسجام و وحدت نظرى برسند شرایط براى رقابت با 

آقاى روحانى فراهم است.

روحانى، رقیب 
«هسته اى» است
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معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى گفت: تمبر نوروز متفاوت 96 با 
معرفى برند گردشگرى و صنایع دستى تمام استان ها پس 

از تعطیالت نوروزى رونمایى مى شود.
زهرا احمدى پور با تأکید بر برگزارى رویدادهاى متنوع در 
استان ها، افزود: تقویم رویدادهاى هر استان باید با توجه به 
ظرفیت ها و توانمندى هاى موجود و با هماهنگى معاونت 
مربوطه در سازمان مرکزى تهیه شــود.رئیس سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى همچنین با 
اشاره به برگزارى نوروز متفاوت در سال 96، افزود: براى 
برگزارى نوروزى متفاوت باید برنامه ریزى داشته باشید. 

ارائه خدمات باکیفیت، بسته هاى متنوع و تعریف مسیرهاى 
جدید گردشگرى از مواردى است که باید به آنها توجه کرد. 
وى گفت: با توجه به برپایى نوروزگاه ها در تمامى استان ها، 
این فرصت بــراى ارائــه برنامه هاى متنــوع و معرفى 
ظرفیت ها و جاذبه هاى گردشگرى، فرهنگى و تاریخى 
کشــور در نوروزگاه ها وجود دارد.معاون رئیس جمهورى 
تصریح کــرد: تعریف یک برند براى صنایع دســتى هر 
استان و همچنین یک موضوع خاص براى گردشگرى 
استان ها، براى نوروز 96 بســته اى ایجاد مى کند که بنا 
داریم آن را به عنوان یک تمبر براى نوروز متفاوت 96 تهیه 

و رونمایى کنیم.

دبیر انجمن داروســازان ایران با اشاره به تأخیر پرداخت 
بدهى بیمه ها به داروخانه ها که باعث مشکالت عدیده 
براى داروخانه هاى کشور شده است گفت: اگر به همین 
روال پیش رویم از اســفندماه نســخه هاى داروها فقط 

بادریافت پول نقد پیچیده مى شود.
به گزارش تسنیم، مهدى سجادى با اشاره به اینکه بیمه ها 
تاکنون فقط تــا تیرماه معوقات خــود را پرداخت کردند 
در حالى که باید تا آخر آبــان بدهى هاى خود را پرداخت 
مى کردند، اظهار داشــت: هرچه به پایان ســال نزدیک 
مى شویم مشکالت داروخانه ها بیشتر مى شود و اگر این 
روند ادامه پیدا کند مجبور هستیم در اسفندماه نسخه هاى 

دارویى را فقط با دریافت پول نقد بپیچیم.
وى گفت: طرح تحول ســالمت در کاهش هزینه هاى 
بیماران بسترى کمک شایانى کرد ولى عدم پیش بینى 
مسائل مالى در گرو نظرات کارشناسى بیمه ها بود که این 

طرح را با مشکالتى مواجه کرد.
دبیر انجمن داروســازان ایران با بیان اینکه طبق قانون 
بیمه ها باید معوقات داروخانه ها را پس از سه ماه پرداخت 
کنند خاطرنشــان کرد: اگر این پرداختــى در این مدت 
امکانپذیر نشــد باید بیمه ها جریمــه پرداخت کنند ولى 
متأسفانه هیچ وقت آنها نه معوقات خود را به موقع پرداخت 

کردند و نه براى تأخیر جریمه اى پرداخت کرده اند.

داروخانه ها از اسفند با بیمه ها 
کار نمى کنند
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فرهادى به رویترز چه گفت؟
اصغر فرهادى پس از نامزد شـدن فیلم «فروشنده» در 

اسکار 2017 گفتگوى کوتاهى با رویترز داشت.
به گزارش ایسنا، فیلم «فروشنده» پس از کسب دو جایزه 
در جشـنواره کن در نهایت توانسـت به جمـع پنج نامزد 
نهایى شاخه بهترین فیلم خارجى جوایز سینمایى اسکار 
راه یابد تا فرهادى پس از فیلم «جدایى نادر از سیمین» در 
سال 2012 بتواند براى دومین بار به عنوان نامزد اسکار 
به این رویداد سـینمایى بازگردد. فرهـادى در گفتگو با 
رویترز گفت: «از لحاظ ساخت فیلم هیچ مشکلى نداشتم 
اما زمانى که فیلم اکران شـد با توجه به اسـتقبال بسیار 
فوق العاده مردم از آن، اقلیت بسـیار کمى تالش کردند 
موانعى ایجاد کنند. این افراد حتى تصور مى کنند که این 

نامزدى نیز نوعى توطئه است.»

6 مرد، یک زن 
رئیس سـازمان بهزیسـتى کشـور با اشـاره به افزایش 
آسیب هاى اجتماعى، اظهار داشت: در حال حاضر اعتیاد 
از سنین 14 و 15 سالگى شروع شده و نسبت به هر شش 

مرد، یک زن معتاد وجود دارد.
انوشیروان محسنى بندپى  در رابطه با ازدواج هاى ناموفق 
نیز عنوان کرد: خوشبختانه آمار ازدواج هاى ناموفق نسبت 
به سال هاى گذشته کاهش پیدا کرده و دولت هم در این 

زمینه کمک کرده است.

20سال دورى از خربزه 
ژاله علو پیشکسوت عرصه بازیگرى و دوبله با حضور در 
برنامه تلویزیونى گفت: به دلیل آلودگى هوا کمتر از خانه 
بیرون مى آیم. وى ادامه داد: همیشه مراقب صدایم بودم 

و به همین دلیل 20 سال است که خربزه نخوردم.
این پیشکسوت عرصه بازیگرى و دوبله همچنین تصریح 
کرد: در خانه بیکار نیستم و گاهى شعر مى سرایم. کتاب 

شعرم به زودى منتشر خواهد شد.

لطفاً لباس رسمى...
دبیر جشنواره  فیلم فجر درباره استفاده از طراحان لباس 
براى هنرمندان حاضر در جشـنواره گفت: سـاختار این 
مسئله هنوز فراهم نشده است و ما هر سال از هنرمندان 
مى خواهیم در مراسم هاى مربوط با لباس رسمى حضور 
داشته باشـند. در همه آیین ها و مراسـم هاى اینچنینى 
هنرمندان براى احترام با لباس رسمى مى آیند و هر وقت 
این مسـئله در اینجا جا بیافتد مى توان به سراغ طراحى 
لباس رفت. با این حال از همه هنرمندان خواهش مى کنم 
براى حضـور در آیین هاى مختلف جشـنواره فیلم فجر 

امسال با لباس رسمى شرکت کنند.

فقر در جمعیت شاغل کشور
مشاور اقتصادى رئیس جمهور اظهار داشت: با تحمیل 
هزینه هاى سنگین اقتصادى به کشور طى یک دهه اخیر 
متأسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانواده هاى روستایى 
و شهرى نمود پیدا کرده است و رفاه خانوارها از سال 87، 
هم در بخش روستایى و هم در بخش شهرى روند نزولى 

داشته است.
مسـعود نیلى شـرایط فقر در دهک هاى پایین جامعه را 
غیرقابل قبول عنوان کرد و افزود: متأسفانه عمده فقراى 
ما در بین جمعیت شـاغل و بازنشسـته کشـور هستند و 
بخش بسیار کمى از این افراد در قشر بیکار جامعه است. 
بنابراین موضوع مهمى که همزمان با شغل باید مدنظر 

قرار گیرد، موضوع سطح درآمد خانوارهاست.

اهداى عضوبدن معلم
مسـئول هماهنگ کننده تیـم پیوند اعضاى دانشـگاه 
علوم پزشـکى کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه عضو از 
بدن مرحوم غالمعلى قنبرى حسن آباد معلم بازنشسته 
یاسـوجى با رضایت خانـواده وى براى اهدا بـه بیماران 

نیازمند جداسازى شد. 
ساسان عباسى اظهار داشت: با تالش تیم پیوند اعضا، از 
این بیمار 64 ساله که دچار مرگ مغزى شده بود دو  کلیه 
و کبد جدا و به بیمارستان نمازى شـیراز انتقال داده شد. 
مرحوم قنبرى نخسـتین معلم بومى منطقه «دلى اوالد 

على مؤمن» درشهرستان بویراحمد بود. 

چرك نویس بریدن درخت براى زغال روى قلیان، درست مثل کشتن 
قنارى است براى خوردن گوشت آن. حاال معیشت سخت 
روستاییان است یا نظارت ناکافى مسئولین یا بازار کاذب 
خرید، هر چه هست درختان روستاهاى ایران یک به یک 
فرو مى افتند تا سودجویان از آتش قلیان چاق شده پولى 

به جیب بزنند.
به گزارش جام جم آنالین، کافى است کلیدواژه «قاچاق 
زغال» یا «چاله زغال» را در چهارگوش جادویى گوگل 
جســتجو کنید تا پراکندگى معضل این جرم را در ایران 
ببینید. این مناطق تنها از دو صفحه اول این جستجو حاصل 
شده است: کرمانشاه، ایالم، سمنان، پلدختر، کاشان، نایین، 

رشت، سیستان،چهارمحال و بختیارى، اهواز و...
سرهنگ قاسم ســبزعلى فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعى کشــور درباره پراکندگى قاچاق چوب مى گوید: 
«وقتى صحبت از جنگل مى شود ناخودآگاه اذهان عمومى 
به سمت شمال کشور معطوف مى شود در صورتى که ما 
در اقصى نقاط کشور جنگل داریم در صورتى که تنها 13 
درصد پوشــش جنگل هاى ایران در شمال کشور است 
به این مفهوم که 87 درصد از جنگل هاى ایران در نقاط 
مختلف ایران پراکندگى دارند. از کرمــان و یزد و مرکز 

گرفته تا لرستان و ایالم و کرمانشاه.»
او از لزوم برخوردها مى گوید معضلى که همچنان با آن 
دست به گریبانند: «ما در اســتان هاى مختلف مشکل 
قاچاق چوب و کوره هاى زغال را داریم که در دستور کار 
یگان حفاظت سازمان قرار گرفته است که با هماهنگى با 

مراجع قضائى برخورد جدى داشته باشیم.»

تاق هاى سبز و زغال هاى سیاه
بســیارى از جنگل هاى ایران بر خالف بــاور عمومى 
در مناطق مرکــزى و کویرى ایران قرار گرفته اســت. 
جنگل هاى تاق از مهمترین این پوشــش ها هســتند. 
درخت هایى که با هزینه هاى بســیار و زمان بیشتر در 
دوره هاى مختلف به منظور بیابان زدایى در این مناطق 

کاشته مى شوند تا عالوه بر این مهم از روان شن ها در این 
مناطق جلوگیرى شود. اما جالب اینکه چوب این درخت ها 
از مرغوب ترین زغال هاى بازار است و قاچاقچیان نه در 
جنگل هاى با پوشش فراوان شمال که در میان رمل هاى 
کویرى این شهرها به دنبال چنین درخت هایى هستند تا 
آنها را به کوره هاى زغال بسپرند و از تاق هاى سبز و زنده، 

زغال هاى سیاه بسازند!
سرهنگ سبزعلى در این رابطه مى گوید: «به دلیل اینکه 
این جنگل ها مهمترین مانع ریزگردها هستند بسیارى از 
مشــکالت حاصل از ریزگردها در این مناطق به واسطه 
بریدن و قاچاق چوب این جنگل هاست. یعنى قاچاقچیان 

نه تنها با بریدن و زغال کردن این جنگل ها باعث خسارت 
بسیار شده اند بلکه دلیل بیمارى هاى حاصل از ریزگردها 
و روان شــن ها در این مناطق هستند. مناطقى همچون 

نایین، یزد و کاشان از این دسته هستند.»

بلوط هاى 1000ساله در کبابى
بلوط ها قربانیان بعدى هستند. این بار نه در مرکز که در 
غرب و خطه زاگرس. بلوط هاى زاگــرس هیچگاه آرام 
و قرار نداشــته و ندارند، گاهى آتش به جانشــان مى افتد 
و ایستاده مى ســوزند و گاهى هم هیزم مراسمات عزا و 
عروسى شده و خاکستر مى شوند و گاهى هم در کوره ها 

مى پزند و زغال شده تا مافیاى قاچاق زغال 
امروز این سروهاى ایستاده در غبار را بیشتر از گذشته به 

انقراض بکشاند.
روایت تخریب جنگل هاى بلوط لرستان براى توسعه اراضى 
کشاورزى و تبدیل به زغال چالشى است که هر روز شاهد 
آن هستیم به طورى که در برخى مناطق شهر و محورهاى 
مواصالتى خارج از شهر و حتى در اســتان هاى همجوار 
صمى توان رد پاى بلوط زاگرس را در زغال فروشى ها پیدا 

کرد: «بهترین زغال بلوط موجود است!»
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى کشــور در رابطه با 
بازار خرید زغال در ایران مــى گوید: «قیمت زغال ها بر 

اساس معیارهایى است که زغال شناس ها مى دانند. به 
عنوان مثال ماندگارى و نوع زغال ها در قیمت آنها تأثیر 
دارد. براى من و شــما زغال چوب باغى و چوب جنگلى 
تفاوتى نمى کند اماچوب باغى وقتى زغال مى شــود 
خیلى زود هم خاکستر مى شود در صورتى که چوب 
هاى جنگلى و تاق، ماندگارى بهتر و بیشترى دارند 
و همین قاچاقچیان را وسوسه مى کند در از بین بردن 
چنین چوب هایى.» او مى گوید با شناسایى کارگاه هاى 
چوب برى و همچنین خریداران زغال ســعى در 
پیشگیرى چنین جرم هایى دارند اما معتقد است که 
«شناسایى زغال هاى ممنوعه در شهرهاى مختلف 

کار سختى است».
شاید خیلى ها نمى دانند که در راه مبارزه با قاچاق چوب 
و نجات درخت ها 14 نفر تا به حال شــهید شــده اند 
و نزدیک به 500 نفر جانباز وجــود دارد. نه اینکه این 
مبارزه سهل باشــد که به دلیل حساس نبودن مردم به 
این موضوع شــاید تالش چنین افــرادى نادیده گرفته 

شده است.

همه چیز قاچاق نیست
موضوع قاچــاق چوب و ســپردنش با چاله 
زغال ها تنهــا موضوع تخریب نیســت و 
بسیارى از بومى ها و ساکنین این مناطق هم در 

این تخریب ها نقش دارند هر چند چاره ندارند!
سرهنگ سبزعلى در این رابطه مى گوید: «همه مسائل 
هم مربوط به قاچاق نمى شود. دقت کنید که بسیارى از 
حاشیه نشین هاى مناطق جنگلى از چوب ها و درخت ها 
به عنوان سوخت مورد نیازشان استفاده مى کنند و شاید 
تقصیرى هم متوجه آنها نباشد چراکه ما باید سوخت هاى 
فسیلى و انرژى هاى خورشیدى را برایشان مهیا کنیم که 
از درختان به عنوان سوخت اســتفاده نشود که البته این 
مهم در دستور کار ســازمان هم قرار دارد و کارهایى هم 

صورت گرفته است.»

 شده تا مافیاى قاچاق زغال 

شــما زغال چو دارد. براى من و
تفاوتى نمى کند اماچوبباغى
خیلى زود هم خاکستر مىش
هاى جنگلىو تاق، ماندگا
و همین قاچاقچیان راوسوس
چنین چوب هایى.» او مى گوی
چوب برى و همچنین خر
پیشگیرى چنین جرم های
«شناسایىزغال هاى ممنو

کار سختى است».
شایدخیلى ها نمىدانند که در
4و نجاتدرخت ها 14 نفر تا به
0و نزدیک به 500 نفر جانباز و
مبارزه سهل باشــد که به دلیل
این موضوع شــاید تالش چنین

شده است.

همه چیز قاچا
موضوع قاچــاق چ

زغال ها تنهــا موض
بسیارى از بومى ها و س

زغال هاى ممنوعه
وقتى جنگل هاى ایران صرف قلیان کشیدن مى شوند!

سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: این سازمان هیئتى 
براى مذاکره با دولت عربستان در تاریخ پنجم اسفند براى 
اعزام حجاج به این کشور اعزام مى کند تا در صورت رسیدن 
به توافق، راه ســفر حج تمتع هموار شود. حمید محمدى 
افزود: در این مذاکرات، مطالبات و مالحظات موردنظر ایران 
براى حفظ عزت، شــأن و تأمین امنیت زائران کشورمان 

مطرح و بررسى مى شود که امیدواریم به نتیجه برسد. 
وى حج تمتع را از فرایض مهم مســلمانان عنوان کرد و 
گفت: تقریباً بیش از یکسال است رابطه ایران با عربستان 
قطع است ولى حج به عنوان یک فریضه حق مسلمانان 
است و این حق براى مردم ما نیز محفوظ است، بنابراین 

تالش مى کنیم زمینه الزم براى این کار فراهم شود. 
محمدى حفظ امنیت جانى حجاج کشورمان را مهم عنوان 
کرد و گفت: چگونه مى توان 80 هزار زائر حج تمتع را اعزام 

کنیم بدون اینکه امنیتى براى جان آنها داشته باشیم؟

وى با اشاره به رغبت مردم براى ســفر به عتبات عالیات 
گفت: مسئله استقرار زائران در کشور عراق از الزامات این 
سفرهاى زیارتى اســت ولى به عنوان مثال در شهرهاى 
زیارتى کاظمین، نجف اشرف و کربال هتل هایى با شاخص 
کیفى باالیى وجود ندارد که زائران از امکانات رفاهى آنها 

استفاده کنند .
سرپرســت ســازمان حج و زیارت از افزایــش ظرفیت 
کاروان هاى زیارتى بــه عراق در نوروز امســال خبر داد و 
افزود: در این روزها، بیش از 90 کاروان را به عتبات اعزام مى 
کنیم و در تالش براى افزایش این ظرفیت به 150 کاروان 

هستیم.

اگر مذاکره با عربستان 
به نتیجه برسد راه سفر 
حج تمتع هموار مى شود

خبرآنالین- پشت دیوارهایى که ویرانه پالسکو را از مردم 
جدا مى کرد، اجساد شهداى آتش نشان پشت سر هم پیدا 
مى شدند و فریاد و آه و فغان بلند بود، همان هنگام، خانواده اى 
پشت آن دیوارها منتظر خبرى از قهرمان خود بودند، قهرمانى 
که یک آتش نشان نبود بلکه نگهبان پالسکو بود؛ «من تا 
وقتى جسد او را نبینم، هیچ خبرى را باور نمى کنم ولى اگر 
اتفاقى هم براى قاســم افتاده باشد، فقط تقصیر مسئوالن 
است، فقط تقصیر آقاى قالیباف اســت، براى چه اجازه نداد 

تونل کنده شود؟»
این ســخنان بعض آلود امیرحسین اســت، دایى او قاسم 
شــجاعى براى 12 سال نگهبان ســاختمان پالسکو بود. 
پنج شنبه ساعت 8 صبح شیفت نگهبانى قاسم در ساختمان 
پالســکو تمام شــد اما او براى کمک به آتش نشان ها در 
ساختمان ماند و درست زمانى که به موتورخانه پالسکو رفت 
تا به همکارانش و آتش نشــان ها خبر بدهد تا از ساختمان 
خارج شوند، پالسکو ریخت و آن زمان تاکنون هیچ خبرى 

از او نشده است.
در حالى که خودروهاى اورژانس وارد محل حادثه مى شدند، 
امیرحسین با اندوه زیادى از اولین روزى که از وضعیت قاسم 
خبردار شدند گفت:«پنج شنبه ساعت10و30دقیقه بود که 
دایى من (قاســم) به مادرم زنگ زد و خبر داد که پالسکو 
آتش گرفته است، بعد ســاعت 11و30دقیقه که ساختمان 
ریخت ما فکر کردیم او از برج بیرون آمده است، چون وقتى 
به پسردایى هایش که همکارانش بودند زنگ زدیم گفتند که 
ما دیدیم قاسم بیرون آمده است. اما مثل اینکه این حرف ها 
را فقط براى آرام کردن مادرم مى گفتند. حدود ساعت3 بعد 
ازظهر که مشخص شد دایى من در ساختمان مانده است به 

اینجا آمدیم و هرکارى کردیم اجازه ندادند به داخل بیاییم.»
اما خبرى که همان روز پنج شــنبه به خانواده قاسم دادند، 
آنها را امیدوار کرد؛ شــاید قاســم زنده باشــد، امیرحسین 
مى گفت یکى از نگهبان ها ساعت 12و30دقیقه روز حادثه با 
پسردایى قاسم که خود نیز نگهبان پالسکو بوده تماس گرفته 
و در حالى که گریه مى کرده گفته «من، حیدر، قاسم، حبیب 
داخل موتورخانه هستیم، محسن بیرون افتاده و زخمى شده 

اما بقیه سالم هستیم.»
امیرحسین در حالى که بغض کرده بود ادامه داد:  «هرچه به 
مسئولین گفتیم که این افراد زنده هستند، کسى به ما گوش 
نداد و آخر هم آقاى ملکى سخنگوى آتش نشانى گفتند که به 
موتورخانه رفته ایم و کسى آنجا نبوده. از سوى دیگر متوجه 
شدیم که تازه دو روز پیش به موتورخانه رفته اند و اجساد را پیدا 
کرده اند، واقعاً نمى دانم اگر قبًال  وارد موتورخانه شده بودند 

چطور دو روز پیش اجسادى را در آنجا پیدا کردند؟»
محمد، برادرزاده قاسم در حالى که کنج خیابان نشسته بود 
و تا آن لحظه آرام بود، ُپکى به ســیگارش زد و گفت: «بچه 
هاى ما (پسردایى هاى قاسم) به مسئولین گفتند که ما اینجا 
کار کردیم اجازه بدهید با مسئولیت خودمان به پایین برویم 
و آنها را پیدا کنیم ولى اجازه ندادند. اگر پسر دایى هاى قاسم 
پنج شنبه یا جمعه مى رفتند این افراد زنده بودند و نجات پیدا 

مى کردند.»
او اشاره اى به فیلمى که در آن شــهردار تهران درباره تونل 
زدن به موتورخانه خطاب به آتش نشان ها مى گفت «دوباره 
کارى نکنید» کرد با خشــم زیادى گفت: «آقاى شــهردار 
مى گویند دوباره کارى نکنید اما براى چه و با چه حقى این 

حرف را مى زنند؟»
در واقع در آن زمان همه فکر مى کردند این افراد درباره این 
چهار نفر واقعیت را نمى گویند اما دوشنبه شب یک امدادگر 
حرف پسردایى قاسم را باور مى کند از او نقشه موتورخانه را 
مى گیرد و درست پنج ساعت بعد اجســادى در موتورخانه 
پیدا مى شوند، جسد چهار نفر که هیچکدام متعلق به قاسم 

نبوده است.
در حالى که بیرون پالسکو خبر از پیدا شدن جسد چند آتش 
نشان داده مى شد، امیرحســین گفت: «یعنى اگر زودتر به 
آنجا مى رفتند حداقل یک نفر در آنجا شــاید زنده مى ماند، 
نمى گویم دایى من ولى شاید یک آتش نشان زنده مى ماند، 
یک آدم زنده مى ماند.» او که به شدت مقاومت مى کرد تا 
بغضش نشکند با صداى بلندى گفت: «به اینجا آمدند و دارند 
براى انتخابات خودشان رأى جمع مى کنند، هیچکسى فکر 

مردم نیست و همه به فکر سود خودشان هستند.»

ســازمان غذا و دارو با نام بردن از تعدادى فرآورده هاى 
آرایشى و بهداشتى ضمن غیر مجاز شمردن آنها، از مردم 

خواست این محصوالت را خریدارى نکنند.
به گزارش تســنیم، روابط عمومى ســازمان غذا و دارو 
در اطالعیه اى رنگ مو «شــکوهیه تابــش نور» با نام 
STARARACO.  و مشخصات Light color تجارى

 Matina و پودر لباسشویى «ماتینا» با نام تجارى  LTD
و شامپو بدن ضد قارچ «نوپریت» (نوپرى فانگ) با نام 
تجارى Noprit  را به دلیل جعل پروانه بهداشــتى غیر 

مجاز اعالم کرد.
همچنیــن در این اطالعیه بــا تأکید بــر اینکه تمامى 

محصوالت «پنــه لوپه» داراى مجوزهاى بهداشــتى 
بوده و صرفًا خط چشم این شرکت داراى عدم مطابقت 
با ضوابط بوده است، عنوان شــد: دستمال توالت دوقلو 
«ســى بل» و  محصول تولید و بسته بندى «حنا» با نام 
تجارى «حمیرا» به دلیل نداشتن مجوزهاى مورد نظر 
اداره کل نظارت بر فرآورده هاى بهداشتى و آرایشى به 

عنوان محصوالت غیر مجاز معرفى مى شوند.
سازمان غذا و دارو از مردم خواست در صورت مشاهده 
محصوالت مذکور ضمن اجتناب از خرید آنها مراتب را 
به شماره تلفن 66405569 یا نزدیک ترین معاونت هاى 

غذا و داروى سراسر کشور اطالع دهند.

دارند در پالسکو براى انتخابات رأى جمع مى کنند!

این 5 فرآورده   را نخرید

بازنشســتگانى که حق عائله منــدى و اوالد 
دریافت نکرده اند، اطالعات کدملى افراد تحت 
تکفل خود را هرچه سریع تر به دستگاه اجرایى 

زمان خدمتشان اعالم کنند.
به گزارش خبرآنالین، برخى کاربران در صفحه 
مشــکالت مردم در مورد دریافت نکردن حق 
عائله مندى بازنشســتگان کشورى در حقوق 
آذرماه امسال، سئوال کرده بودند که در این باره 
روابط عمومى صندوق بازنشســتگى کشورى 
توضیحاتى داد. براین اســاس بازنشستگانى 
کــه حــق عائلــه منــدى و اوالد دریافــت 
نکرده اند، اطالعات کد ملى افراد تحت تکفل 
خود را هرچه سریع تر به دستگاه اجرایى زمان 

خدمتشان اعالم کنند.
صندوق بازنشســتگى کشــورى ماهانه 120 
میلیارد تومان بابت حــق اوالد و عائله مندى 
بازنشســتگان تحت پوشــش خود پرداخت 
مى کند بنابراین باید اطالعات بازنشستگان به 

درستى ثبت شود.

معاون امور اجتماعى وزیر بهداشت با حضور در 
محل کارگاه آواربردارى حادثه پالســکو با بیان 
اینکه ساالنه حدود سه هزارنفر بر اثر حریق جان 
خود را در کشور از دست مى دهند، گفت: همچنین 

150 هزار نفر نیز دچار انواع سوختگى مى شوند.
سید محمدهادى ایازى با اشاره به تشکیل کمیته 
پیشگیرى از ســوختگى با حضور وزارت نیرو، 
وزارت رفاه، شهردارى ها، سازمان برنامه و بودجه، 
بهزیستى و وزارت بهداشت گفت: این دستگاه ها 
باید برنامه هایى در راستاى پیشگیرى از سوختگى 
داشته باشند و مابقى دستگاه ها نیز باید اقدامات 
بعد از سوختگى را انجام دهند. وى با بیان اینکه 
سالمت جسمانى افرادى که با حریق سر و کار 
دارند نیز بسیار مهم است، گفت: اگر فردى دچار 
ســوختگى شــود، براى درمان در مراکز دولتى 
حداقل دو میلیون تومان و براى درمان در مراکز 
خصوصى باید پنج میلیون تومان هزینه کند و در 
مجموع کسانى که دچار سوختگى مى شوند 150 
تا 160 میلیون تومان باید هزینه تقبل کنند. لذا 
باید تا مى توانیم از بروز سوختگى جلوگیرى کنیم.

براى دریافت عائله مندى 
باید چه کرد؟

مرگ ساالنه حدود 
3000نفر بر اثر سوختگى 

ـتى زهاىبهداش ا ا
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جمع آورى 1400 متکدى
مدیر پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: از اول سال جارى تاکنون هزار و 400 

متکدى از سطح شهر جمع آورى شده است.
مجتبى کاظمى اظهار داشــت: مدیریت پیشگیرى 
و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان در سطح 
شهر به صورت 24 ساعته مأموریت هاى محوله خود 

را پیگیرى مى کند.
وى با اشاره به اینکه متأسفانه بیشتر متکدیان شهر 
اتباع بیگانه هســتند، افزود: متکدیان اتباع بیگانه از 
احساسات شهروندان سوء استفاده مى کنند چرا که 
با استفاده از این تکنیک مى توانند منبع درآمد خوبى 

کسب کنند.
مدیر پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: کمک هاى بى دریغ شــهروندان 
باعث مى شــود تا اتباع بیگانه به صورت غیر قانونى 
وارد کشور و سپس وارد شهر شــوند و چهره شهر را 

نازیبا کنند.
کاظمى بیان داشت: در حال حاضر یکى از معضالت 
اصلى این مدیریت چرخه تکرارى جمع آورى و رهایى 
متکدیان در سطح شهر است؛ شهردارى فقط در امر 
جمع آورى و تحویل متکدیان اقدام مى کند و سپس 
این افراد تحویل مرکز «فضیلت» بهزیستى مى شوند.

اجرایى شدن طرح 
«شوق زیارت» در کمیته امداد 
مدیر امــور فرهنگى کمیته امداد امــام خمینى (ره) 
اصفهان از اعزام مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 
استان به اردوهاى زیارتى مشهد مقدس در قالب طرح 

«شوق زیارت» خبر داد.
محمد میرزایى گفت: 280 نفر از مادران و زنان تحت 
پوشش کمیته امداد با مشارکت 770 میلیون ریالى 
خیران در قالب هفت کاروان زیارتى به مشهد مقدس 
اعزام شدند، این زنان براى نخستین بار است که در 
قالب طرح «شــوق زیارت» به مشهد مقدس اعزام 

مى شوند.
وى گفت: در طرح «شوق زیارت»، مددجویان تحت 
پوشش این نهاد با مشارکت خیران و نیکوکاران و به 
منظور رشد شخصیت فردى، اجتماعى، غنى سازى 
فکرى، اعتقادى و دینى به زیارت بارگاه شریف امام 

رئوف(ع) مى روند.

کاهش 25 درصدى کاشت 
گندم و جو در خوروبیابانک

مدیر جهاد کشاورزى خوروبیابانک گفت: امسال در 
700هکتار از زمین هاى این شهرستان، گندم و جو 
کشت شده و شاهد کاهش 25 درصدى کاشت گندم 

و جو در خوروبیابانک هستیم.
حســین غالمرضایى افزود: امســال 10تن گندم و 
2 تن بذرجوى گواهى شــده به منظــور باال بردن 
کیفیت برداشت این محصول بین کشاورزان توزیع 

شده است. 
وى بــا بیان اینکه بیــش از 90درصــد زمین هاى 
کشــاورزى درخوروبیابانک به صــورت غرق آبى 
آبیارى مى شــود گفت: آب مورد نیــاز این اراضى 
که درشــهرهاى خور، جندق و فرخــى و همچنین 
روستاهاى چاه ملک، مصر، ابراهیم آباد و جعفرآباد و 
جنوبى قرار دارند از قنات هاى موجود در شهرستان 

حق تأمین مى شود .

 نبود مجتمع فرهنگى و هنرى 
در نجف آباد

مدیر اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
نجف آباد گفت: این شهرستان به عنوان یکى از معدود 
نقاط استان با وجود مشکالت بودجه اى خاص تمامى 
ظرفیت هاى فرهنگى و هنرى خود را از محافل دینى 
و قرآنى گرفته تا در زمینه هاى هنرى، ســینمایى، 
شعر، ادب، کنسرت هاى موســیقى و کتاب در کنار 
فعالیت هاى رســانه اى، فعال و پویا باشــند. اقبال 
صالحى نبود مجتمع فرهنگى و هنرى ویژه هنرمندان 
را از جمله مطالبات زمین مانده نجف آباد دانســت و 
گفت: به دلیل عدم پیگیرى مناسب در این خصوص، 

شاهد ایجاد و تجهیز چنین مجموعه هایى هستیم.

رئیس حوزه هنرى استان اصفهان گفت: در بیشتر نقاط 
دنیا هنر به عنوان یک منبع درآمد و شغل براى هنرمندان 
محسوب مى شود اما در کشــورما متأسفانه این شرایط 

محدود به تعداد کم و افراد خاصى است.
احمدى فر ادامه  داد: اصفهان مهد هنر است و هنرمندان 
اصفهانى صاحبان ذوق و قریحه و اشــتیاق هستند، اما 
متأســفانه در مقوله هنر انگیزه اى که باید داشته باشند 
ضعیف اســت و انگیزه هنرمندان اصفهانى ضعیف شده 

است.
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
بیشترین تالش ما در زمینه فعالیت هاى هنرى این است 

که باید هنر را به اقتصاد نزدیک کنیم و الزمه این امر این 
است که هنر حرفى براى گفتن داشته  باشد. درخواست من 
از هنرمندان داشتن برنامه ریزى مدون و مشخص است تا 
بتوانند هنر خود را به خوبى ارتقا دهند و البته فراهم نمودن 

زمینه هاى مورد نیاز هنرمندان وظیفه مسئولین است.
وى تصریح کرد: ایران، مهد هنر است و به دلیل آنکه در 
امور هنرى ضعیف عمل مى کنیم کشورهاى همسایه نیز 
در بسیارى از هنرهایى که متعلق به این کشور است اکنون 
رقیب ما شده اند و حتى قصد دارند این هنرها را به نام خود 
تمام کنند و شاید دلیل این دزدى فرهنگى کم تالشى و 

عدم برنامه ریزى درست در زمینه هنر در کشور است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به شیوع آنفلوآنزاى پرندگان در کشور، هیچ نوع پروانه 

شکار پرندگان در اصفهان صادر نشده است.
حمید ظهرابى با اشــاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان در راستاى آشــنایى، آموزش و 
توانمندى مردم براى حفظ تنوع محیط زیســتى اســتان 
اقداماتى در حاشــیه مناطق حفاظت شــده و ارزش هاى 
بى بدیل آن اجرایى کرده اســت، اظهار داشت: همچنین 
مأموران یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان  به 
شکل شبانه روزى در حال گشــتزنى و مراقبت از مناطق 
حفاظت شده استان به منظور یپشگیرى از شکار گونه هاى 

مهم و نادر حیات وحش اصفهان هستند.
وى با بیان اینکه در 9 ماهه امسال116 سالح کشف و ضبط 
شده است، ادامه داد: بر این اساس تعداد 79 سالح مجاز و 
39 مورد غیرمجاز از 245 شــکارچى کشف شده است که 
محصول گشت و کنترل همکاران در سطح زیستگاه هاى 
استان است.ظهرابى با اشاره به شیوع آنفلوآنزاى پرندگان 
در کشــور ابراز داشــت: با توجه به پیش بینى این امر و به 
محض احساس خطر با وجود ثبت نام از شکارچیان، از صدور 
پروانه شکار جلوگیرى شد و در ارتباط با دستورالعمل پایش 
زیســتگاه ها و نحوه مواجهه با پرندگان مشکوك و دفن 

دستورالعمل هایى صادر شده است.

انگیزه هنرمندان اصفهانى 
ضعیف شده است

پروانه شکار پرندگان در 
اصفهان صادر نشده است

جمال نوروز باقرى 

الزم نیست دنبال مقصر بگردیم، شاید تحلیل پیچیده اى 
هم نخواهد، هر فاجعه مى تواند سمبلى باشد از اشکاالتى که 

نخواستیم ببینیم و پیگیرشان نبودیم تا درست شوند!
ویرانى پالسکو هم شاید سمبلى باشد از عاقبت بى قانونى، 
خودسرى و منفعت  طلبى. پالسکو مى تواند جزیره آشوراده 
باشد یا بافت تاریخى و باغات قصرالدشت شیراز! پالسکو 
مى تواند تاالب گاوخونــى یا اصًال ســواحل مازندران و 
جنگل هاى گلستان و شاهرود یا کوه عینالى تبریز باشد. حتى 
بعید نیست نسل هوبره و یوزپلنگ باشد! ساختمان و طبیعت 

و حیات وحش که نمى شناسد! مى درد و ویران مى کند!
منتظر استعفا یا عذرخواهى مدیران شهرى هم نباشیم! 
مگر وقتى کالنشهرها از هواى آلوده خفه مى شوند، کسى 
حاضر به عذرخواهى است؟ وقتى پایه هاى تله کابین را در 
دیوار قلعه شاهدژ هزارساله فرو بردند و تخریبش کردند، 
مگر عذرخواهى کردند یا استعفا دادند؟ پرواضح است که 
خیر! تازه مسئول نوسازى هاى شهردارى از دست مدیر 
میراث فرهنگى تقدیرنامه هم مــى گیرد! مگر االن که 
چهارباغ بخاطر مترو تکه پاره شــده و درختانش ریشه 
کن شدند و دیوار مدرســه چهارباغ که موزه کاشیکارى 
اسالمى است ترك برداشته و سى  و سه پل معلوم نیست 
چند سال دیگر دوام بیاورد، گفتند اشتباه کردیم و پوزش 

مى خواهیم؟ نه! نگفتند و نمى گویند! 
نه فحاشى و یقه چاك دادن و شلوغ بازى مى خواهد و نه 
قرار است منتظر باشیم مریخى ها از آسمان بیایند جامعه 

را گلســتان کنند. خودمانیم و خودمان! باالخره تعدادى 
ضابطه و تبصره پیدا مى شود براى هرکدام از این بدبختى 
ها، باالخره چند نفرى هســتند به اسم بازرس و قاضى و 
مسئول و نماینده دلسوز، مى شود پیگیر شد و مطالبه کرد، 
مى شود نامه نوشت یا در فرصت هاى گفتگو تذکر داد و 
مدام یادآورى و کمکشان کرد تا مشکلى حل شود... آنوقت 
اگر همه راه ها بى سرانجام ماندند ادعا کنیم که تالشمان 
نتیجه نداد و جامعه قدرمان را نمى داند و این سرزمین ما 
را کم است! اما بهتر اســت تا گلى به سر مملکت نزدیم 

ادعایى نکنیم!
با همین قوانین خیلى کارهاى ســازنده مى شــود کرد 
که حتى به ذهنمان هم نمى آمده. ظرفیتش هســت و 

امکانش هست.

و در آخر با ابراز نهایت تأثر بــراى هموطنان تهرانى به 
ویژه خانواده شهداى آتش نشــان، این را خطاب به هم 
استانى هاى خودمان باید نوشــت: یک پالسکو داریم 
به نام زاینده رود، شاید با این بســاط آب بردارى و طرح 
بن-بروجن و صنایع فالن و شهرك هاى بیسار، عنقریب 
همین چند هفته آب منت آلود را هم نداشته باشیم! و یک 
پالسکو داریم به نام کوه صفه و قلعه شاهدژ که به جاى 
اثر طبیعى-تاریخى دارد تبدیل به پاساژ و دکان کاسبى 
مى شود، اسمش را بگذاریم «کوهخوارى در روز روشن» 

یا چیزى شبیه این! 
فردا روزى که اینها بر سر ما ویران شدند، فقط خودمان 

مسئولیم:
مسئول ویرانى این همه ساختمان و تاالب و کوه و ... 

رئیس سازمان آتش نشانى اصفهان گفت: معجزه اى که 
در ساختمان پالسکو رخ داد فروپاشى به صورت مستقیم 
و عمودى بود که اگر ساختمان به صورت افقى فروپاشى 

مى کرد شاید بیش از هزار نفر کشته مى شدند.
بهزاد بزرگزاد در نشســت تخصصــى مدیریت بحران 
شــهرى با نگاهى به حادثه ســاختمان پالسکو اظهار 
داشت: امروز همه ساختمان پالسکو را بررسى مى کنند 
اما ما آتش نشان ها تنها یک حرف داریم و آن اینکه یک 
طرح غلط بهتر از دو طرح درســت اســت؛ هرج و مرج 

بزرگ ترین اشتباه است.
بزرگزاد خاطرنشــان کرد: معجزه اى که در ســاختمان 
پالسکو رخ داد فروپاشى به صورت مستقیم و عمودى بود 
که اگر ساختمان به صورت افقى فروپاشى مى کرد شاید 

بیش از هزار نفر کشته مى شدند.
رئیــس ســازمان آتش نشــانى اصفهان تأکیــد کرد: 
ســاختمان هاى بلند همانند یک کوره است که سوخت 

خود را هم خودش تأمین مى کند و دودکش هاى فراوانى 
هم به صورت افقى و عمودى دارد؛ به همین دلیل اصًال 
نباید آتش بگیرد و مدیریت ریســک بر مدیریت بحران 
در این موارد بســیار اهمیت دارد و به همین دلیل است 
که مى گوییم یک ســاختمان بزرگ باید خودش از خود 

دفاع کند.
وى در مورد جایگاه امکانات اصفهان در مورد آتش نشانى 
ادامه داد: در حد پایین نیســتیم اما در شرایط ایده آل هم 
نیستیم؛ در اصفهان خود ساختمان ها شرایط پیشگیرانه 
را به خوبى رعایت مى کنند و این درحالى است که در این 

مورد بسیار هم تحت فشار بوده ایم.
بزرگزاد متذکر شد: بلندترین نردبان آتش نشانى دنیا به 
طول 56 متر بیشتر ارتفاع ندارد که در اصفهان نیز وجود 
دارد و این نردبان نهایتًا تا یک ساختمان 11 طبقه اى را 
جواب مى دهد و از همین رو اســت کــه مى گوییم یک 

ساختمان بلند نباید دچار حریق شود.

رئیس سازمان آتش نشانى اصفهان:پالسکو - زاینده رود - کوه صفه

پالسکو عمودى نمى ریخت
هزاران نفر کشته مى شدند

 حدود 20 روز پیش به دلیل نوســانات ارزى، به یک باره 
نرخ گوشت قرمز در کشور و همچنین اصفهان افزایش 
بسیارى پیدا کرد. اما چندى بعد با آرام گرفتن تالطمات 
ارزى قیمت این فرآورده پروتئینــى تا حدودى کاهش 
یافت. ولى طى چند روز گذشته اصفهان باز شاهد افزایش 

نرخ گوشت قرمز است.
به گزارش ایمنا، فعاالن بازار گوشت دلیل گرانى این باره 
گوشت در بازار اصفهان را نبود دام در کشتارگاه مى دانند 
و معتقدند: دولت باید براى تنظیم بازار چاره اى بیاندیشد 
و خود وارد عمل شود در غیر اینصورت شاهد تداوم گرانى 
گوشت قرمز خواهیم بود. به دنبال پیگیرى این موضوع 
اعضاى اتحادیه گوشت قرمز اصفهان در گردهمایى با 
خبرنگاران وضعیت بازار و گرانى گوشت قرمز را تشریح 

کردند.
دبیر اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در این 
خصوص با اشــاره به اینکه میدان دام اصفهان طى آخر 
هفته گذشته دامى براى کشتار نداشته است، تأکید کرد: 
متأسفانه این اتفاق موجب شــده دوباره شاهد افزایش 
قیمت گوشت قرمز در اصفهان باشیم. حبیب ا... سازمند 
با بیان اینکه اتحادیه ها نقشى در افزایش قیمت گوشت 
قرمز ندارند، افزود: در اصفهان دام سبک به اندازه کافى 
نیســت به گونه اى که 30 درصد دام مورد نیاز از داخل 
استان و 70 درصد بقیه از اســتان ها و شهرهاى دیگر 

همچون کردستان، خرم آباد و ... تأمین مى شود.
به گفته وى، در این شــرایط با توجه به باال بودن قیمت 
آذوقه دام و هزینه هاى حمل و نقل براى جابه جایى دام 
به اصفهان، نرخ گوشــت قرمز افزایش مى یابد، این در 
حالى است که عده اى به اشتباه تصور مى کنند قصاب ها 

گوشت را گران مى کنند.
دبیر اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان با بیان 
اینکه جهاد کشاورزى اعالم مى کند هر کیلو گوسفند و 
دام با نرخ 11 تا 14 هزار تومان وجود دارد، تصریح کرد: 
با وجود این ادعا طى چند روز گذشته در کشتارگاه هاى 

اصفهان دامى براى کشتار وجود نداشته است.
وى با بیان اینکه با وجود بازار بد گوشت قرمز، اصفهان 
تنها شهرى است که گوشت را با دو نرخ عرضه مى کند، 

اظهار داشــت: در اصفهان براى اســتفاده بیشتر مردم، 
گوشت با دو قیمت درجه یک و درجه 2 فروخته مى شود.

20 درصد مشکل بازار گوشت مربوط به 
فصل زمستان است

نایب رئیس دوم اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان نیز با 
تأکید بر اینکه دلیل کمبود گوشت طى روزهاى گذشته 
مربوط به قصابان نیست، افزود: قصابان تنها توزیع کننده 

گوشت قرمز است.
به اعتقاد اصغــر پورباطنى، قصاب ها، دالل و واســطه 
نیستند و تنها مجبورند گوشت را به قیمت روز خریدارى 

کرده و بفروشند.

گوشت قرمز در 3 ماه 7000 تومان گران 
شد

نایب رئیس اول اتحادیه گوشت قرمز اصفهان نیز در تشریح 
مشــکالت این بازار، گفت: 20 درصد مشکل بازار گوشت 

مربوط به فصل زمستان است چرا که بخش عمده اى از دام 
اصفهان از دیگر استان ها وارد مى شود و با توجه به هواى 

سرد، شاهد مشکالتى در جابه جایى دام هستیم.
عبدالرسول آقاجانى بیان داشت: به دلیل شرایط موجود 
طى سه ماه گذشته، نرخ گوشت قرمز حدود هفت هزار 
تومان گران شده و در این فضا متأسفانه شرکت پشتیبانى 

امور دام نیز فعالیت خوبى نداشته است.
وى همچنین تأکید کرد: دام سبک اصفهان گران نشده 
بلکه دام ســنگین آن حدود هفت هزار تومان افزایش 
قیمت داشته این در حالى اســت که اکثر مردم اصفهان 

تمایل به مصرف گوشت گوسفند دارند.
نایب رئیس اول اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با تأکید 
بر اینکه اتحادیه گوشت قرمز سعى کرده در این شرایط 
از گرانى بیشتر گوشت جلوگیرى کند، گفت: در حالى که 
قصابان گوشــت را با قیمتى حدود 38 هزار تومان تهیه 
مى کنند، اتحادیه به آنها اعالم کرده که هر کیلو گوشت 

قرمز را با نرخ 36 هزار تومان به مردم عرضه کنند.

وى با بیــان اینکه متأســفانه در این شــرایط برخى از
بازارچه هاى روز، فروشگاه ها و تعاونى ها بر شرایط بد 
بازار دامن زده اند، اظهار داشــت: در این بازارها، گوشت 
درجه یک و 2 با یکدیگر مخلوط و دو هزار تومان کمتر از 

قصابى ها به مردم عرضه مى شود.
به گفته آقاجانــى، در این فضا که قصابــى ها زیر نظر 
اتحادیه قرار دارند و با نرخ مصوب گوشت را مى فروشند، 
با قیمت هاى متفاوت این فروشگاه ها، ضرر مى بینند. 
وى تأکید کرد: بیــش از 95 درصد قصابــان برخى از 
فروشگاه هاى روز، شــرایط گرفتن پروانه از اتحادیه را 
ندارند و اکنــون بدون مجوز اتحادیه مشــغول فعالیت 

هستند.
نایب رئیس اول اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: 
شرایط به گونه اى شده که فروشگاه هاى بزرگ منجر 

به تعطیلى بسیارى از واحدهاى صنفى ُخرد شده است.
وى با اشــاره به اینکه حدود 900 قصاب در شهرستان 
اصفهان داراى پروانه کســب از اتحادیــه و یا در حال 

اخذ مجوز هســتند، بیان داشت: متأســفانه عده اى از 
قصابى هاى سطح شهر شرایط الزم براى گرفتن پروانه 
را ندارند و برخى نیز در حومه شهر به دلیل سهل انگارى 

مجوز کسب خود را دریافت نکرده اند.

گوشت هاى خارجى نرسید
آقاجانى همچنین درباره انواع مختلف گوشــت قرمز، 
گفت: دسته اول گوشت برزیلى است که نرخ ران آن 24 
هزار تومان و سردسته آن بین 23 تا23 هزار و500 تومان 
است؛ همچنین گوشت هندى یا همان بوفالو یا گاومیش 
که به دلیل کیفیت پایین آن، تنها مصرف صنعتى داشته و 

براى سوسیس و کالباس استفاده مى شود.
وى در ادامه گفت: براى تنظیم بازار گوشت قرار بود نوعى 
گوشت از ارمنستان با نرخ تعیین شــده 30 هزار تومان 
وارد کشور شود که متأسفانه این گوشت هنوز وارد بازار 

اصفهان نشده و تنها در تهران توزیع مى شود.
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه گوشت قرمز اصفهان، 
اگر گوشت ارمنستان وارد اصفهان شــود به طور قطع 
قیمت ها خواهد شکست و بازار تا حدودى آرام مى شود.

قیمت واقعى گوشت قرمز 40 هزار تومان 
است

رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهر اصفهان، در خصوص 
بازار گوشت قرمز نیز، گفت: قیمت واقعى هر کیلو گوشت 
قرمز 40 هزار تومان است اما اتحادیه اصفهان سعى کرده 
با کنترل قیمت، این فرآورده پروتئینى را با نرخ 36 هزار 

تومان ثابت نگه دارد.
رضا انصارى گفت: گرانى گوشت اصًال مربوط به قصابان 
نیست برخى از فروشگاه هاى روز بر گرانى گوشت قرمز 
دامن مى زنند. به اعتقــاد وى، براى جلوگیرى از گرانى 
بیشتر گوشت قرمز، خود دولت باید نظارت کند و گوشت را 
وارد کشور کند. رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهر اصفهان 
در پاسخ به ســئوالى مبنى بر پیش بینى بازار شب عید، 
تصریح کرد: با توجه به مشــکالت موجود امکان پیش 
بینى قیمت گوشت قرمز (گرانى و یا کاهش قیمت آن) 

براى شب عید وجود ندارد.

علیرغم گرانى گوشت و نبود دام در کشتارگاه ها؛ 

گوشت ارمنستان به اصفهان نرسید

رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشى گفت: با توجه به 
شرایط دمایى موجود در مناطق مرکزى و شرقى استان 
بارش از حالت برف به شــکل باران و در مناطق غربى و 

جنوبى به حالت برف است.
حسن خدابخش درباره آخرین وضعیت آب  و هواى استان 
اظهار داشت: تا روز یک شنبه (فردا) بارش نسبتًا خوبى 
در مناطق غربى، شــمال و جنوب اصفهان ادامه خواهد 
داشت و براى سایر مناطق استان نیز بارش نسبتًا کمى 

را تجربه مى کنیم.
وى با اشاره به اینکه در روزهاى آینده با افزایش کند دما 
مواجه هستیم، بیان کرد: با توجه به شرایط دمایى موجود 
بارش ها در مناطق مرکزى و شرقى استان از حالت برف 
به شکل باران مى شــود و در مناطق غربى و جنوبى به 

حالت برف خواهد بود.
خدابخش گفت: سامانه بارشى دیگرى را براى استان در 
اوایل این هفته شاهد خواهیم بود و براى 13 بهمن ماه به 
بعد نیز بارش نسبتاً خوبى را براى سطح استان پیش بینى 

مى کنیم.

افزایش دما و بارش برف و باران

نمایشگاه «57 تا 67» شامل 50 عکس از آثار «مرتضى 
اکبرى»، امروز نهم بهمن ماه ساعت 16 در موزه هنرهاى 
معاصر اصفهان افتتاح مى شود.به گزارش روابط عمومى 
سازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان، «57 تا 
67»،عنوان نمایشگاهى از عکس هاى انقالب به روایت 
مرتضى اکبرى یکى از عکاســان تأثیرگذار در ثبت وقایع 

انقالب اسالمى و دفاع مقدس اســت. این نمایشگاه که 
نتیجه ده سال عکاسى این هنرمند در میدان امام(ره) نیز به 
شمار مى رود به مناسبت سى و هشتمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى ایران در گالرى شماره یک موزه هنرهاى 
معاصر ســازمان فرهنگى -تفریحى شهردارى اصفهان 
افتتاح مى شــود.مرتضى اکبرى متولــد فروردین 1341 

اصفهان است که در دوران انقالب و دفاع مقدس به طور 
جدى وارد دنیاى حرفه اى عکس شد و جلوه هاى انقالب 
را به طور ناخودآگاه با دوربینش به ثبت رساند.این نمایشگاه 
تا 30 بهمن ماه سال جارى در محل موزه هنرهاى معاصر 
سازمان فرهنگى -تفریحى شهردارى اصفهان مورد بازدید 

عالقه مندان قرار مى گیرد.

«57 تا 67»؛ نمایشگاهى از عکس هاى انقالب  
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اعزام 30 دستگاه اتوبوس به 
 زابل و ایرانشهر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از اعزام 
30 دستگاه اتوبوس بازسازى شده به شهرهاى دیگر 

خبر داد.
محمدعلی احمدي اظهارداشــت: در راستاى تحقق 
سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى و تقویت و رسیدگى 
به مناطق محــروم تعداد 30 دســتگاه اتوبوس که 
در کالنشــهرهاى ترافیکى از جمله شهر اصفهان 
اجازه تردد نداشتند، بازســازى و به شهرهاى دیگر 

ارسال شد.
وي اضافه کرد: از این تعداد، 15 دستگاه به شهر زابل 

و 15 دستگاه به ایرانشهر اختصاص یافت.

15 درصد تولید ناخالص ملى 
صنعت در استان اصفهان 

رسول زرگرپور استاندار اصفهان با بیان اینکه بیشتر 
صنایع بزرگ کشور در اصفهان واقع شده است، گفت: 
15 درصد تولید ناخالص ملى صنعت در این اســتان 
به دســت مى آید و صنایع بزرگــى همچون صنایع 
هسته اى، نظامى، هواپیماسازى، پاالیشگاه، نیروگاه 

و صنایع بزرگ فوالدى کشور در اصفهان هستند.

40 مورد تخریب در 
محله کردآباد  

مدیرمنطقه 4 شهردارى اصفهان اعالم کرد: از سال 
گذشته تاکنون بیش از 40 مورد تخریب و رفع خطر بنا 

در محله کردآباد اصفهان انجام شده است.
محمد هویدا اظهارداشــت: بر اســاس بند 14 ماده 
55 قانون شــهردارى ها، یکى از وظایف شهردارى 
رفع خطر از ســاختمان هاى فرســوده است که در 
معابر عمومى هستند، تا بر اســاس نظر کارشناسى 
با یک فرآیند و اخذ دســتور دادستانى رفع خطر این 

ساختمان ها انجام شود.
وى با تأکید بر اینکه بیشــتر این ســاختمان ها در 
بافت هاى قدیمى و خالى از سکنه قرار دارد، تصریح 
کرد: شــهردارى منطقه 4 اصفهان در محله کردآباد 
بیشترین موارد رفع خطر را در کارنامه عملکرد خود 
ثبت کرده به طورى که از سال گذشته تاکنون بیش 
از 40 مورد تخریب و رفع خطر بنا در این محله انجام 
شده تا محیط مناسبى براى زندگى مردم آن مناطق 

به وجود آید.

بهره بردارى  تصفیه فاضالب 
مسکن مهر نطنز تا سال آینده

مدیر اداره آب و فاضالب شهرستان نطنز با اشاره به 
روند اجراى احداث پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر 

نطنز، خبر از بهره بردارى آن در سال آتى داد.
داریوش شریفى از عدم قطعى آب از اواسط مهر ماه به 
بعد خبر داد و افزود: تقریباً از اواسط مهر ماه سال جارى 
هیچگونه قطعى آب در ساعات شبانه روز نداشتیم و 
امیدواریم با همراهى مردم وضعیت موجود حفظ شود.

وى در پاسخ به سئوالى در خصوص حفر دیرهنگام چاه 
آب گفت: با توجه به اینکه هرگونه حفارى مى بایست 
با مجوز امور آب صورت گیرد، متأسفانه اخذ مجوز حفر 

چاه، ماه ها به طول انجامید.
شریفى تصریح کرد: تأخیر در صدور مجوز حفارى نیز 
به این دلیل بود که در نقاطى که کار کارشناسى فنى 
به عمل مى آمد و جانمایى صورت مى گرفت عمومًا 
با معارضى روبه رو مى شد، به طورى که هرنقطه اى 
که براى حفر چاه در نظر گرفته مى شد در حریم قنوات 
یا چاه هاى کشاورزى بود .وى یادآور شد: کیفیت آب 
شــرب نطنز به دلیل بافت زمین و وضعیت آب هاى 
زیرزمینى موجود، از نظر غلظــت امالح تا اندازه اى 
باالســت و فقط از نظر مزه با آب تصفیه تفاوت دارد 
و مشکل بهداشتى ندارد.رئیس اداره آب و فاضالب 
شهرستان نطنز در خصوص تصفیه فاضالب مسکن 
مهر نطنز گفت: موضوع ساخت پکیج از سال گذشته 
به صورت جدى پیگیرى شده است و برغم مشکالت 
اولیه، در حال حاضر ساخت پکیج در دست اقدام این 
اداره مى باشد که تا پایان سال جارى بخش عمده کار 
انجام مى شود و بهره بردارى از آن در اوایل سال 96 

صورت مى پذیرد.

خبر

مدیــرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان گفت: 
26/7 درصد مراجعات پزشــکى قانونى را نزاع شامل

 مى شود.على ســلیمانى پور در ادامه با  اشاره به کاهش 
1/2درصدى مراجعات نزاع به مراکز پزشــکى قانونى 
استان اصفهان در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، اظهار داشت: در این بازه زمانى 31 هزار و 
158 نفر  به دلیل نزاع به مراکز پزشکى قانونى مراجعه 

کرده اند.
وى تصریــح کرد: از تعــداد مراجعین نزاع در اســتان 
اصفهان ده هزار و 156 نفر زن و 21 هزار و دو نفر مرد

 بوده اند.

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان همچنین 
به کاهش آمار فوت ناشــى از برق گرفتگى در استان 
اصفهان اشاره کرد و افزود: در 9 ماهه سال 1395 تعداد 
26 مورد فوتى که 25 نفر مرد و یک نفر زن بوده به دلیل 
برق گرفتگى به مراکز  پزشکى قانونى استان اصفهان 

ارجاع داده شده اند.
ســلیمانى پور با بیان اینکه آمار فوت شــدگان  ناشى 
از غرق شدگى در اســتان اصفهان نیز 43 مورد فوتى 
بوده اســت، ابراز داشــت: این آمار نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل که 49 نفــر بوده کاهش داشــته

 است.

معاون پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى بهزیستى 
استان اصفهان با اشــاره به تأمین هزینه هاى مشاوره 
توسط دولت، گفت: ســازمان بهزیستى تمهیداتى را در 
بعضى نقاط کشور و در شــهر اصفهان ایجاد کرده تا با 
انجام مشــاوره ژنتیک به صورت رایگان به خانواده ها 

کمک کند.
مجتبى ناجى افزود: اقدام پیشگیرانه به نفع خانواده ها، 
جامعه و دولت است و نوعى ســرمایه گذارى محسوب 
مى شــود و هزینه هاى درمان، توانبخشى و نگهدارى 
کاهش مى یابد. وى تأکید کرد: براى کســانى که قصد 
ازدواج دارند مصاحبه غربالگرى ژنتیک انجام مى شود و 

هزینه این مصاحبه را بهزیستى استان پرداخت مى کند.
این مسئول بهزیستى استان اصفهان بیان کرد: یکى از 
پایه ها و مالك هاى خوشبختى داشتن بچه سالم است. 
پیشگیرى با انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و قبل از 

باردارى امکانپذیر است.
ناجى افزود: سازمان بهزیستى تمهیداتى را در بعضى نقاط 
کشور و در شهر اصفهان ایجاد کرده تا با انجام مشاوره 
ژنتیک به صورت رایگان به خانــواده ها کمک کنند. با 
انجام این برنامه کسانى که نیاز به آزمایش ژنتیک داشته 
باشند و تحت پوشش بهزیستى هســتند، کارشناسان 
مددکارى با آزمایش ژنتیک موارد را تشخیص مى دهند. 

انجام غربالگرى ژنتیک در 
بهزیستى استان

26 درصد مراجعات پزشکى 
قانونى مربوط به نزاع است

رئیس شــوراى اســالمى شــهر نجف آباد گفت: در 
نوزدهمین جلسه شــوراى نامگذارى که به مناطق اول 
و دوم اختصاص داشت، براى 98 نقطه جدید نامى رسمى 
انتخاب شــد که در این میان 29 مورد با نام شــهداى 
ســال هاى دفاع مقدس، انقالب و فاجعه خونین مکه 

متبرك شد. 
مجتبى گودرزى رئیس چهارمین شوراى اسالمى شهر 
در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبرى شهردارى با اعالم 
این مطلب افزود: «در تعدادى از این نقاط که به صورت 
خیابان، کوچه، بن بست، سه راه و یا چهار راه نامگذارى 
شدند، نام یک تا بعضًا سه شهید بر روى تابلوى اسامى 
درج خواهد شد به طورى که در مجموع مشخصات 42 
شــهید به مجموعه نامگذارى هاى سطح شهر اضافه 

شده است.»
گودرزى اضافه کرد: « نام23 شهید در 17 نقطه از منطقه 
2 و مشخصات 19 شهید دیگر نیز در 12 نقطه از اولین 

منطقه شهردارى ثبت خواهد شد.»
گودرزى با اشــاره به نامگذارى 56 خیابان، کوچه و بن 
بست و 14 چهار راه و سه راه در دومین منطقه شهردارى 
طى آخرین جلسه شوراى نامگذارى بیان داشت: «از این 
تعداد 27 مورد در خیابان بهارســتان، 12 نقطه در بلوار 
جمهورى، شش مورد در شریعتى، چهار مورد در آیت و 
تعدادى نیز در خیابان هایى مانند 15خرداد، رجایى، شهدا 
و آزادگان مورد تصویب قــرار گرفته اند که در این میان 
کوى شهیده زهرا بیگم افالکیان در محدوده پمپ بنزین 
خیابان شریعتى جزو موارد شاخص محسوب مى شود.» 
رئیس شوراى شهر با اعالم نامگذارى تقاطع رجایى و 17 
شهریور به چهار راه شهیدان حسنعلى و على صفرى در 
کنار یکى از خیابان هاى شریعتى به نام شهیدان وحید و 
مجید قاهرى بیان داشت: « تقاطع 15خرداد مرکزى و 
17 شهریور به نام سرداران اسماعیل و مجید انتشارى، 
پانزده خرداد جنوبى و شهدا به نام شهیدان مهدى و احمد 
رحیم زاده، آیت و 17شهریور به اکبر و مهدى فتاح المنان 
و تقاطع منتظرى شمالى و اسرافیلیان نیز به سردار شهید 

سید رسول و محسن حسنى نامگذارى گردید.»
رئیس شوراى اســالمى شــهر نجف آباد گفت: «طى 
آخرین جلسه شوراى نامگذارى که با حضور نمایندگان 
فرماندارى، بنیاد شهید، کنگره سرداران، معاون اجرایى 

شهردارى و دو عضو شورا برگزار شد، براى شش کوچه 
و بن بست در کنار 22 سه راه و چهار راه اسامى رسمى 

تعیین گردید.» 
مجتبى گــودرزى از تبرك  نام 19 شــهید بر 12 نقطه 
منطقه به عنوان بخشــى از مصوبات جلسه یاد کرد و 
اظهار داشت: « تقاطع خیابان شیخ بهایى با 17 شهریور 
و قدس به ترتیب به نام شــهیدان مرتضى و مصطفى 
معین در کنار محمود و مسعود حرى نامگذارى گردید 
و تقاطع منتظرى مرکزى بــا خیابان مطهرى نیز به یاد 
سرداران شهید عبدالحســین، محمد رضا و عبدالرحیم 

ایزدى نامیده شد.»
رئیس شوراى اسالمى شهر از انتخاب نام سه راه واقع 
در تقاطع فردوسى شمالى و نوبهار به نام شهیده صدیقه 
الســادات موســوى به همراه چهار راه واقع در تقاطع 
منتظرى شــمالى و نوبهار به نام شــهیدان عباسعلى، 
منصور و ناصر حاج امینى به عنوان دیگر مصوبات جلسه 
یاد کرده و خاطر نشان کرد: «تقاطع 22 بهمن جنوبى با 
دلگشا و قدس نیز به ترتیب با یاد شهیدان ابراهیم و رضا 

فیروزى و منصور و شمس الدین فخار نامگذارى شد.»
در این جلســه همچنین تقاطــع خیابان هــاى امام 
خمینى(ره) و فارابى نیز به چهار راه شهیدان عبدالرضا و 

علیرضا بى ریایى نامیده شد.

یکى از مشــکالت شهرســتان فریدن نبود فضاهاى 
ورزشى در روســتاهاى این منطقه اســت، وقتى وارد 
دهســتان نهرخلج، مرکز بخش زنده رود شهرســتان 
فریدن مى شویم، مشکالت بســیارى را شاهد هستیم 
اما حمام مخروبــه اى که اکنون در ســایه بى توجهى 
مســئوالن براى ایجاد فضاهاى ورزشى در روستاها به 
باشگاه بدنسازى تبدیل شده، بیشتر از دیگر مشکالت 

به چشم مى آید و دیده مى شود.
یکى از جوانــان نهرخلجى عنوان کــرد: جوانان این 
روستا فقط بخاطر اینکه بتوانند اوقات فراغت خود را با 
ورزش سپرى کنند این مخروبه را براى ورزش انتخاب 

کرده اند.
وى ادامه داد: دهســتان نهرخلــج  هیچگونه امکانات 
ورزشى ندارد و وسایل این باشگاه نیز به همت جوانان 
روستا تهیه شده اســت، در صورتى که مسئوالن براى 

رهایى از این مشــکالت مى توانند ورزشگاه نیمه تمام 
ما را تکمیل کنند.

گفتنى است؛روستاى نهرخلج داراى یک ورزشگاه نیمه 
کاره است که به گفته یک منبع آگاه زمین این مکان از 
سال 1382 واگذار شده و همان اوایل فقط به حصارکشى 

این زمین بسنده کردند.
ســال 1394 با تخصیص چند درصد از اعتبارات امور 
روســتایى و مناطق محروم به ایجاد فضاهاى ورزشى 
در روســتاهاى شهرســتان فریدن، دو پروژه ساخت 
ســالن سرپوشــیده در روســتاى نهرخلج و سفتجان 
شــروع شــد که تقریبًا بیش از 40 درصد آنها تکمیل 
شــد اما در ادامه به علت تغییراتى که در شهرستان به 
وجود آمد، پیگیــرى ها در هاله اى از ابهــام باقى ماند 
و آنها نیز به لیســت پروژه هاى نیمــه کاره در فریدن

 پیوستند.

حمامى که باشگاه بدن سازى شده است!تجدید تبرك به نام 42 شهید

به دنبال افشاى تخلفات ادارى دو نفر از اعضاى اتحادیه 
نانوایان اصفهان در جدیدترین اخبار به برچیده شدن بازار 

سیاه آرد در این استان رسیدیم.
به گزارش تابناك، اردیبهشت ماه سال 94 بود که خبرى 
با عنوان «سهمیه آرد بیش از 40 نانوا در شهر اصفهان 
قطع شد/ احتمال گرانى نان» منتشــر شد، که نانوایان 
از قطع ســهمیه آرد دولتى خود به بهانه هاى مختلف و 
به صورت ناگهانى از ســوى اتحادیه نانوایان اصفهان 

خبر دادند.
خردادماه همان ســال بود که این موضــوع از عباس 
صابرى رئیس اتحادیه نانوایان پیگیرى شد و در خبرى 
با عنوان«قطع ســهمیه آرد دولتى دراصفهان به دلیل 
تخلف/تخلف نانوایان ناچیزاست»، اعالم کرد: مخالف 
آزاد شدن نرخ آرد در اصفهان به نام تخلف هستیم چراکه 
تخلف نانوایان در حدى نیست که سهمیه آرد دولتى از 

آنها گرفته شود.
با وجوداین، ســال 94 ســهمیه آرد دولتى نانوایان به 
بهانه هاى مختلف قطع و به بازار سیاه آرد بیشتر دامن زده 
شد و این در حالى بود که هیچیک از مسئوالن نگاه جدى 
به قطع ناگهانى سهمیه آرد دولتى نداشتند و ترجیح دادند 

مردم را آرام کنند که نرخ نان گران نمى شود.
در همین میــان بود کــه فروردین ماه ســال 95 خبر 
«دبیرخانه اتحادیه نانوایان استان اصفهان پلمب شد» 
منتشر شد و در این خبر رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان 
عنوان کرد که پلمب دبیرخانه یک موضوع کامًال داخلى و 
هیچ توضیحى ندارم که به رسانه ها بدهم.وى در پاسخ به 
این سئوال که چه تخلفى صورت گرفته که منجر به پلمب 
دبیرخانه شــده و هرچند قرار بر پلمب کل اتحادیه بوده 
اما به دلیل بازتاب  هاى ایــن کار، پلمب در حد دبیرخانه 
انجام شد، گفت: به هر حال هر تخلفى صورت گرفته را 

نمى توانم در حال حاضر رسانه اى کنم.
در این خبر آمده بود که کشــف آرد آلوده در گلپایگان، 
فریدونشهر و غرب اســتان اصفهان، مسئله قاچاق آرد، 
جعل اسناد و فروش آرد در بازار آزاد و خروج آرد خارج از 
شبکه از طرف اتحادیه به عنوان تخلف شناخته شده و از 

سوى دستگاه قضائى قابل پیگیرى است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان استان اصفهان عنوان 
کرد: سوء استفاده از پرونده نانوایان فوت شده و استفاده از 
کد ملى این افراد، دستکارى پرونده ها و توزیع آرد خارج 
از شبکه از دالیل پلمب دبیرخانه اتحادیه نانوایان است 
که البته در این پیگیرى ها بیشتر تالش شد علت پلمب، 
تخلفات ادارى عنوان شود که البته در شهریور ماه سال 
جارى در ادامه پیگیرى تخلفــات ادارى و مالى اتحادیه 
نانوایان، هیئت مدیره اتحادیه نانوایان اســتان اصفهان 

منحل شد.
فرید نقشــینه با اشــاره به اینکه پرونده تخلفات ادارى 
اتحادیه نانوایان اصفهان از 25 اسفندماه سال 94 در شعبه 

10 بازپرسى دادگسترى اســتان باز شده است، گفت: با 
همکارى دادستان استان و اداره اطالعات، رئیس و نایب 
رئیس اتحادیه نانوایان بــه دلیل تخلفات ادارى صورت 
گرفته در اتحادیه، که باید پاسخگویى این ماجرا باشند، 
دستگیر شده اند و رئیس اتحادیه نانوایان به قید ضمانت 

هم اکنون آزاد است.
وى نیز که ســال ها در سمت کارمند شــرکت تعاونى 
نانوایان اصفهان مشغول به فعالیت بود، سه سال پیش به 
دلیل اینکه متوجه برداشت و فروش آرد خارج از سامانه 
در شرکت تعاونى شده بود با پیگیرى کردن این ماجرا، به 
بهانه واهى از شرکت تعاونى نانوایان اصفهان اخراج شد.

نقشینه طى این سه ســال با تهدیدهاى مختلفى مانند 

حمله چهار موتورسوار و ضربه به خودرو، مواجه شد که از 
کشف باند فعال در بازار سیاه آرد اصفهان خبر داد، بازارى 
که سبب شده بود تا آردهاى دولتى به بهانه هاى مختلف 
به دست نانوایان نرسد و سهمیه هاى آن در بازار سیاه به 

دالالن فروخته شود.
نقشینه اعالم کرد: در این میان نانوایانى بودند که به دلیل 
نداشتن پول، تعمیرات و بازسازى نانوایى و نداشتن پخت 
کافى به شرکت تعاونى مراجعه نمى کردند و همین باعث 
شد که فرصت مناســبى براى سودجویانى پیش آید که 
سهمیه آرد دولتى آنها را به جاى برگشت به شرکت غله 

ضبط کرده و در بازار سیاه به فروش برسانند.
نقشینه گفت: ماهانه بیش از 15 هزار کیسه آرد دولتى به 

صورت غیر قانونى از سامانه آرد اصفهان برداشت مى شد.
وى گفت: یکى دیگر از تخلفات اتحادیه نانوایان صدور 
پروانه بهداشتى تقلبى به نانوایان بود که در حال حاضر 
این پرونده در دایره حقوقى مرکز بهداشت استان اصفهان 

باز و در حال پیگیرى است.

سفره بازار سیاه آرد در اصفهان برچیده شد

,,
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غله ضبط کرده و در 
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داستان دنباله دار سیب زمینى فریدن و انبوه مشکالت 
ریز و درشت آن سال هاست که گریبانگیر کشاورزان پر 
تالش این خطه است؛ موضوعى که بارها نقل محافل 
رسمى و غیر رســمى بوده و هر ســال نیز  بر شدت آن 

افزوده شده است.
به گــزارش ایمنــا، این محصــول که همــواره جزو 
بهترین و پر بازده ترین محصول کشــاورزى منطقه در 
سال هاى متمادى به شمار مى آمده؛ چند سالى است که 
با مشکالت زیادى مانند کم آبى، عدم نگهدارى اصولى و 

فروش بسیار محدود دست و پنجه نرم مى کند.
در چند سال اخیر این مشــکالت به قدرى گسترده شد 
که کارشناسان ســعى در القاى تغییر الگوى کشت به 
کشاورزان این منطقه دارند در حالى که هنوز بسترهاى 
فرهنگى و مادى براى این موضوع در بین کشــاورزان 

فراهم نیست.
هرچند زمزمه هایى مبنى بر لزوم استقرار صنایع تبدیلى 
و برندسازى مشتقات ســیب زمینى و راهکارهاى مفید 
دیگرى براى حل  این مســئله به زبان آمد اما تا کنون 
جامه عمل نپوشــیده و ســیب زمینى فریدن همچنان 

مهجور مانده است.
شهرســتان فریدن به  عنوان یکى از قطب هاى اصلى 
کشاورزى اســتان اصفهان مطرح اســت. در این  بین 
کشاورزان فریدنى به  عنوان یک قشر زحمتکش، پس از 
مشقت فراوان کاشت محصول، در انتظار به بار نشستن 
محصول خود سیب زمینى که محصول استراتژیک این 
منطقه اســت، مدت ها به امید فروش و کسب درآمد، 

روزگار مى گذرانند.
در این میان رامین رستمى رئیس اداره جهاد کشاورزى 
فریدن از تشکیل جلســه هم اندیشى با موضوع بررسى 
مشکالت ســیب زمینى فریدن در بخش هاى کاشت، 
برداشت و فروش این محصول با حضور مسئوالن استانى 

و منطقه اى در چند روز اخیر خبر داده است.
محسن اصالنى رئیس اداره تعاون روستایى شهرستان 
فریدن هم با بیان اینکه براى حل عدم فروش سیب زمینى 
فریدن راهکارهایى را در دستور کار داریم، تصریح کرد: 
در حال تأســیس واحدهایى براى بســته بندى مناسب 
سیب زمینى منطقه هستیم چراکه تنها راه برون رفت از 
این بحران ایجاد صنایع تبدیلى مانند پوست کنى، خالل 

کردن و وکیوم سازى است و در جلساتى که در اصفهان 
نیز برگزار کردیم، به نتایج مطلوبى در این زمینه رسیدیم 

و به  زودى این مهم عملیاتى خواهد شد.
وى از تأسیس واحد هاى بسته بندى مناسب سیب زمینى 
در منطقه در آینده اى نزدیک خبــر داد و گفت: به دلیل 
ریشه دار بودن کشت این محصول از زمان هاى بسیار 
دور تا کنون در منطقه نمى توانیم به کشاورز فشار بیاوریم 
که سیب زمینى نکارد؛ اما الزم است تفکر کشاورز را به 
سمت ایجاد خالقیت در بسته بندى مناسب محصولش 
هدایت کرده و کارى کنیم تا کشاورز در بحث فروش تنها 

به دولت متکى نباشد.
با وجود همه ایده هاى تحســین برانگیز در جهت رفع 
مشــکالت این حوزه؛ به نظر مى رســد حل مشــکل 
ریشــه دار ســیب زمینى در این منطقه بیــش از آنکه 
نیازمند طرح و برنامه باشــد به اقدام عملى و فورى نیاز

 دارد.
حال باید دید نتایج این جلسه تا چه اندازه مفید و ارزشمند 
خواهد بود و آیا وضعیت سیب زمینى فریدن به اندازه طعم 

بى نظیرش بهبود خواهد یافت؟

راهکارهایى براى مشکل فروش نرفتن یکى از مهمترین محصوالت  فریدن

سیب زمینى هاى مهجور!
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30  کشور، خریدار 
لبنیات ایران هستند

معاون وزیر جهاد کشـاورزى از صادرات محصوالت 
لبنى ایران به 30 کشـور خبر داد و گفـت: در 9 ماهه 
امسـال بیـش از 580 هزارتن لبنیات از کشـور صادر 

شده است.
حسن رکنى گفت: از ابتداى امسال تا پایان آذر بیش 
از 580 هزار تـن محصـوالت لبنى به این کشـورها 

صادر شده است.
وى  اظهار داشـت: ایران در تولید محصوالت لبنى از 
جایگاه ویژه اى برخوردار است و ساالنه در حدود هفت 
میلیون تن شیر در دامدارى هاى کشور تولید مى شود.

ایران هشتمین تولید کننده 
عسل در جهان

دبیر علمـى نخسـتین کنگره بیـن المللـى و نهمین 
کنگره پژوهشـى زنبور عسـل ایـران گفت: ایـران با 
تولید 4 درصد عسـل دنیا رتبـه هشـتم در تولید این 

محصول را دارد.
غالمحسـین طهماسـبى افـزود: زنبـورداران ایرانى 
سـاالنه حدود 78 هـزار تن عسـل از دو گونـه تولید 

مى کنند. 
وى اظهار داشـت: در تمام جهان 9 گونه زنبور عسل 
وجود دارد در حالى که زنبورداران ایرانى از میلیون ها 
سـال پیش با دو گونه بـه روش هاى مختلـف  به کار 

زنبوردارى مشغول هستند. 

یک مقام مســئول، عدم تولید قیر و آســفالت مناسب 
را یکى از معضالت جاده ســازى کشور طى سال هاى 
گذشــته عنوان کرد و گفت: ســاالنه 25 میلیون تن 
آسفالت و 1/2میلیون تن قیر در کشور مصرف مى شود.

مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهاى 
حمل ونقل کشــور اظهار داشــت: بــا افزایش کیفیت 
پروژه هاى آســفالت ریزى، زمان اجرا، تعویض و حتى 
عایق و روسازى با کاهش روبه رو شــده که نتیجه آن 

صرفه جویى در هزینه هاست.
خیرا... خادمى  اضافه کرد: در گذشته روش هاى کنترلى 
چندانى براى نظارت بر مراحل تولید وجود نداشت زیرا 

نیازى بر آن دیده نمى شــد اما امروز مراحل تولید قیر 
از ابتدا بــا نظارت هاى دقیقى همراه شــده ضمن آنکه 
کارخانه ها به صورت دوره اى تولید قیر را با مشخصات 

متناسب با محل مورد مصرف، تولید مى کنند.   
معاون وزیرراه و شهرسازى همچنین افزود: در گذشته 
تقریبًا تمام اســتخوان بندى مصالح ســنگین، مصالح 
رودخانه اى بود که از ســه ســال پیش براى افزایش 
کیفیت، باید از مصالح کوهى استفاده شود بنابراین هر 
تولید کننده اى که بتواند ایــن مصالح را بیاورد، بخاطر 
افزایش عمر آسفالت، با افزایش قیمت آن نیز موافقت 

مى شود.

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن با بیان 
اینکه شــهروندان داوطلب ســکونت در روستاها هم 
مى توانند تسهیالت مســکن دریافت کنند گفت: این 
تسهیالت درقالب وام هاى 18 و 20 میلیون تومانى براى 
درجاسازى و نوسازى واحدهاى مسکونى با بهره 5 درصد 

پرداخت مى شود.
عزیزا... مهدیان اظهار داشت: سقف این تسهیالت 18 
تا 20 میلیون تومان است و براى بهسازى مسکن هاى 
قدیمى 18میلیون تومان و براى ساخت زمین 20میلیون 

تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت خواهد شد. 
وى ادامه داد:  اعطاى تسهیالت به شهروندان داوطلب 

ســکونت در روســتاها با هدف تقویت مهاجرت هاى 
معکوس و حفظ جمعیت روستایى است. 

مهدیان با بیان اینکه بنیاد مسکن متولى احداث سرپناه 
براى محرومان اســت افزود: افراد بسیارى هستند که 
اکنون در شــهرها زندگى مى کنند و خانــه ندارند این 
افراد اگر براى بازگشت به روستا و سکونت در روستاها 
داوطلب شوند، بنیاد مسکن تسهیالت کم بهره دراختیار 

آنان قرار مى دهد . 
مهدیان  اضافه کرد:بسیارى از واحد هاى ساخته شده در 
روستاها به دلیل عدم بضاعت روستاییان براى تکمیل آن 

به صورت نیمه تمام رها شده است.

مصرف ساالنه
25 میلیون تن آسفالت

داوطلبان سکونت در روستاها 
تسهیالت مسکن مى گیرند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان

شماره :    8114                                  تاریخ  : 95/10/14                                       
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز 
آکهى میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند . مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از 

اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند0
1) راى شماره 139560302034007852هیأت اول0 زهرا میرزائى سادیانى فرزند على بشماره شناسنامه 
585 صادره از کاشــان بشماره ملى 1261794559- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 85/87 مترمربع به 

شماره2  فرعى از پالك 1162- اصلى  واقع در  بخش 1 کاشان
2) راى شــماره 139560302034023772هیأت اول0 جمیله ذراتى فرزند احمد بشماره شناسنامه 412 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262345146- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 212/9 مترمربع به شماره 

11303  فرعى مجزى از 37 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان
3) راى شــماره 139560302034023540هیأت اول0 فاطمه مجدى نوش آبادى فرزندغالمحســین 
بشماره شناسنامه 600 صادره از کاشان بشماره ملى 1261826663- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/95 
مترمربع به شماره 11315 فرعى مجزى از 9829 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان

4) راى شــماره 139560302034017662هیأت دوم0 نواب نارنجى فرزند عباس بشــماره شناسنامه 
506 صادره از کاشان بشماره ملى 1261952146- ششدانگ یکباب ساختمان سوله بمساحت 919/64 
مترمربع به شماره 242 فرعى از پالك 4- اصلى واقع در  عیســى آباد بخش 2 کاشان(خریدارى از عباس 

نارنجى و ولى اله کوهى)
5) راى شــماره 139560302034002698هیأت اول0 نجمه واحدپور فرد فرزند جواد بشماره شناسنامه 
7792 صادره از کاشان بشماره ملى 1260584267- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 2500 مترمربع به 

شماره 1807  فرعى مجزا از 556 فرعى از پالك 10- اصلى واقع دراقبالیه بخش 2 کاشان
6) راى شــماره 139560302034002698هیأت اول0 على رئیس  زیدى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
1125 صادره از کاشان بشماره ملى 1261819926- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/40 

مترمربع به شماره 9181 فرعى مجزا از 7756 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
7) راى شماره 139560302034027136هیأت اول0 غالمرضا رفعت پورفرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
163 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261703472- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 174/78 

مترمربع به شماره 9330 فرعى مجزا از 196 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
8) راى شماره 139560302034027137هیأت اول0 صغرا کچوئى فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 116 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262930006- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 174/78 مترمربع 

به شماره 9330 فرعى مجزا از 196 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
9) راى شماره 139560302034002699هیأت اول0 لیال جعفرزاده فرزند محمود بشماره شناسنامه 4500 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261021355- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/40 مترمربع 

به شماره 9181  فرعى مجزا از 7756 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
10) راى شماره 139560302034004945هیأت دوم0 احمدرضا رعیت فرزند نوروزعلى بشماره شناسنامه 
11 صادره از کاشان بشماره ملى 1262627362-سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 142/37 
مترمربع بشماره 5538  فرعى مجزا از 571 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان
11) راى شماره 139560302034004946هیأت دوم0 غالمرضا رعیت فرزند نوروزعلى بشماره شناسنامه 
1882 صادره از کاشان بشماره ملى 1260859827-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/37 
مترمربع بشماره 5538  فرعى مجزا از 571 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان
12) راى شــماره 139560302034027088هیأت دوم0 میثم هاشــمى طاهرى فرزند حســن بشماره 
شناسنامه 5609 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263368603- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 290/40 
مترمربع بشماره 5609  فرعى مجزا از 330 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان
13) راى شــماره 139560302034026423هیأت اول0 انســى نیکو صفت فرزند محمدعلى بشــماره 
شناســنامه 334 صادره از کاشان بشماره ملى 1261505344- ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل 
برانبار بمســاحت 89/77 مترمربع بشــماره 5611 فرعى مجزا از 194 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  

دشت حکیم بخش 2 کاشان
14) راى شماره 139560302034004604 هیأت دوم0 محمد بلبلى زارع فرزند هاشم بشماره شناسنامه 
163 صادره از کاشان به شماره ملى 1261728300- ششدانگ یکدرب باغ مشتمل بر ساختمان بمساحت 
549/30 مترمربع بشــماره20520 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه  از رضا ظهیرکاشانى)
15) راى شــماره 139560302034015435 هیأت دوم0 هادى جعفرى ســه ده فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 32 صادره از کاشان به شماره ملى 1263014259- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
77 مترمربع بشــماره 21901 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشــان(خریدارى از 

مالکین مشاعى)
16) راى شماره 139560302034015436 هیأت دوم0 لیال امین معین فرزند تیمور بشماره شناسنامه 6287 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263375383- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 77 مترمربع 

بشماره 21901 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى)
17) راى شماره 139560302034023822 هیأت دوم0 مهدى سعیدى کیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 
6782 صادره از کاشان به شماره ملى 1263380336- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 159/75 
مترمربع بشماره 21931 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از مالکین 

مشاعى)
18) راى شماره 139560302034023823 هیأت دوم0 فائزه تحقیقى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4342 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263355943- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 159/75 مترمربع 

بشماره 21931 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى)
 19) راى شماره 139560302034017655 هیأت دوم0 اعظم میرزائى فرزند احمد بشماره شناسنامه 96 
صادره از دلیجان به شماره ملى 0579897761- ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 47/50 مترمربع 

بشماره 22095 فرعى مجزا از 593 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان

20) راى شماره 139560302034017639 هیأت دوم0 لیال زارع گذرحاجى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1070 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261863437- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/50 مترمربع 
بشماره 22100 فرعى مجزا از 2803 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى 

از احمد وطن خواه)
21) راى شــماره 139560302034016328 هیأت اول0 حســین صادق زاده مرقى فرزند صفر بشماره 
شناسنامه 23 صادره از کاشان به شماره ملى 1262967716- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 83/30 
مترمربع بشماره 22101 فرعى مجزا از 4742 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان

22)راى شماره 139560302034010712 هیأت اول0 مجتبى مســکینى قمصرى فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 64 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262646839- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل براعیان 
بمساحت 131/05 مترمربع بشماره 6326 فرعى مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین 

بخش 2 کاشان(خریدارى از حسین تنباکوکارى)
23)راى شــماره 139560302034017692 هیأت دوم0 محمود کچوئى فرد فرزند آقاماشــااله بشماره 
شناســنامه 902 صادره از کاشان بشماره ملى 1261722469- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 189/31مترمربع بشــماره 6398 فرعى مجزا از 5805 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب 

فین بخش 2 کاشان
24)راى شــماره 139560302034017693 هیأت دوم0 سوســن ســاعدى فرزند محمدحسن بشماره 
شناســنامه 821 صادره از کاشان بشماره ملى 1261747410- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 189/31 مترمربع بشــماره 6398 فرعى مجزا از 5805 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب 

فین بخش 2 کاشان
25)راى شماره 139560302034017843 هیأت دوم0 یاسر زارع غیاث آبادى فرزند على محمد بشماره 
شناسنامه 913 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263321682- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل براعیان 
بمساحت 141/30 مترمربع بشــماره 6401 فرعى مجزا  از361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب 

فین بخش 2 کاشان
26)راى شماره 139560302034022682 هیأت دوم0 داریوش سلیمى فرزند محمدولى بشماره شناسنامه 
9573 صادره از سیرجان  به شماره ملى 30700096182- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/22 مترمربع 
بشماره 6417 فرعى مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان(خریدارى 

از وراث سیدحسین رضوى)
27)راى شماره 139560302034020627 هیأت اول0 زهره ابراهیمى مجرد فرزند احمد بشماره شناسنامه 
45034 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260440370- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197/75 مترمربع 

بشماره 6419 فرعى مجزا از 4905 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
28)راى شماره 139560302034020632 هیأت اول0 ماشااله خداوردیان فرزند احمد بشماره شناسنامه 
4224 صادره از کاشان به شماره ملى 1260557626- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 166/2 مترمربع 

بشماره 6424 فرعى مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
29)راى شماره 139560302034022897 هیأت دوم0 دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى وزارت 
آموزش و پرورش کاشان - ششدانگ یکباب سالن ورزشى بمســاحت 5261/54 مترمربع بشماره 6425 

فرعى مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
 30)راى شماره 139560302034024098 هیأت دوم0 دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى وزارت 
آموزش و پرورش کاشان - ششدانگ یکباب مدرسه بمســاحت 1252/15 مترمربع بشماره 6426 فرعى 

مجزا از 63و64 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
31)راى شــماره 139560302034026011 هیأت دوم0 آتنا شــاه محمدى فرزند على بخش بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملى 1250109469- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107 مترمربع 

بشماره 6436 فرعى مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
32)راى شماره 139560302034013978 هیأت اول0 محمدرضا گالبى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
11 صادره از کاشــان   به شماره ملى 1262946679- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 241/40 مترمربع 

بشماره 1392 فرعى مجزا از 232 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان
33)راى شماره 139560302034013991 هیأت اول0 اعظم گالبى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 13 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262986346- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/18 مترمربع بشماره 

1393 فرعى مجزا از 232 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان
34)راى شماره 139560302034013990 هیأت اول0 رحمان گالبى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 21 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263030904- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118/16 مترمربع بشماره 

1395  فرعى مجزا از 232 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان
35)راى شماره 139560302034023528 هیأت دوم0 عباس نیکونیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 59 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262917255- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 395/40 مترمربع بشماره 

9972 فرعى مجزا از 581و582 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
36)راى شماره 139560302034023530 هیأت دوم0 عباس نیکونیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 59 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262917255- ششــدانگ یکدرب باغچه بمساحت 612 مترمربع بشماره 

9973 فرعى مجزا از 582 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
37)راى شــماره 139560302034015102 هیأت اول0 مهدى پورهاشمیان فینى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 89 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262960894- ششدانگ ســاختمان مسکونى بمساحت 
143/10 مترمربع بشــماره 6647  فرعى مجزا از 3822 فرعى از پالك 34- اصلــى واقع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان
38)راى شماره 139560302034023468 هیأت دوم0 زهره شاداب فرزند محمد بشماره شناسنامه 78 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262072451- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/74 مترمربع 

بشماره 6677  فرعى مجزا از 247 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
39)راى شماره 139560302034023469 هیأت دوم0 مهدى هنرمندى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
201 صادره از کاشان بشماره ملى 1262998921- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/74 
مترمربع بشماره 6677  فرعى مجزا از 247 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان

40)راى شماره 139560302034031245 هیأت دوم0 حسین فرح دوست فرزند احمد بشماره شناسنامه 
956 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1261862295- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 133/70 مترمربع 
بشماره 6634  فرعى مجزا از 1307 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان(خریدارى مع 

الواسطه از شمسى خلعت برى)

41)راى شماره 139560302034008114 هیأت اول0 آسیه ماشــااله ئى لتحرى  فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 786 صادره از کاشان بشماره ملى 1261954947- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 283/06 

مترمربع بشماره 6753  فرعى مجزا از 217 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان
42)راى شماره 139560302034012036 هیأت دوم0 فاطمه جودار فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 21 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1262944821- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 270/25 مترمربع بشماره 
6768 فرعى مجزا از 269 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشــان(خریدارى مع الواسطه 

از ورثه بیگم مشیرى)
43)راى شــماره 139560302034013973 هیأت اول0 حمیدرضا قدیمى لتحرى فرزند تقى بشــماره 
شناسنامه 136 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262312061- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 310/8 مترمربع 

بشماره 6778  فرعى مجزا از 1477 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
44)راى شــماره 139560302034017617 هیأت دوم0 مهدى مهدى لتحرى فرزند حســین بشماره 
شناسنامه 45 صادره از کاشــان  بشماره ملى 1262989019- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 179/30 
مترمربع بشماره 6789  فرعى مجزا از 494 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از ورثه على محمد ابولى)
45)راى شماره 139560302034017703 هیأت دوم0 حسن آبسته فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 19 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1262956064- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 204/90 مترمربع 
بشــماره 6794  فرعى مجزا از 254 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان(خریدارى مع 

الواسطه از ورثه على محمد ابولى)
46)راى شــماره 139560302034017702 هیأت دوم0 فهیمه جعفرزاده لتحرى فرزند احمد بشــماره 
شناسنامه 2977 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261050983- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
204/90 مترمربع بشــماره 6794  فرعى مجزا از 254 فرعى از پالك 45- اصلــى واقع درلتحربخش 2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از ورثه على محمد ابولى)
47)راى شــماره 139560302034023808 هیأت اول0 حســن گندمى لتحرى فرزند عزیزاله بشماره 
شناسنامه 3092 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261052145- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/05 

مترمربع بشماره 6816 فرعى مجزا از2024 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
48)راى شماره 139560302034015400 هیأت دوم0 اسما اکبرى فرزند على بشماره شناسنامه 19 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1262482564- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/50 مترمربع بشماره 14173 

فرعى مجزا از 5033 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
49)راى شــماره 139560302034015103 هیأت اول0 زهرا علیپور فرزند حسین بشماره شناسنامه 53 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262926858- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 99/75 مترمربع بشماره 

14179 فرعى مجزا از 1472 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
50)راى شماره 139560302034017388 هیأت اول0 زهرا گیالسى فرزند آقارضا بشماره شناسنامه 8252 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260588858- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 47/62 مترمربع بشماره 

14189 فرعى مجزا از 10332 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
51)راى شماره 139560302034017355 هیأت اول0 زهرا رحیمیان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
1028 صادره ازکاشان بشماره ملى 1261831942- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 110/50 مترمربع 

بشماره 14190  فرعى مجزا از 1429 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
 52)راى شماره 139560302034016299 هیأت اول0 سیداسماعیل حجازى فرزند سیدمحمود بشماره 

شناسنامه 1008
صادره از کاشان بشماره ملى 1262253659- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 179/87 مترمربع بشماره 

14192  فرعى مجزا از 1327 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
53)راى شــماره 139560302034016296 هیأت اول0 سجاد حســین پور فینى فرزند علیرضا بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملى 1250637368- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 73/84 مترمربع 

بشماره 14193 فرعى مجزا از 1477 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
54)راى شماره 139560302034016297 هیأت اول0 سلمان حســین پور فینى فرزند علیرضا بشماره 
شناسنامه 6075 صادره از کاشان بشماره ملى 1263373267- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 72/32 
مترمربع بشماره 14194  فرعى مجزا از 1477 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
55)راى شــماره 139560302034017661 هیأت دوم0 وجیهه مجیدى بیدگلى فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از آران بیدگل به شماره ملى 6190035442 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 67/87 
مترمربع بشــماره 14196 فرعى مجزا از 8919 فرعــى از پالك 49- اصلى واقــع در صفى آباد بخش 2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از ناصر یگانه)
56)راى شماره 139560302034024100 هیأت دوم0 سیدمهدى نصراله زاده فرزند سیدابراهیم بشماره 
شناسنامه 11 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262958334- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 110/80 
مترمربع بشماره 14200 فرعى مجزا از 1267 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
57)راى شماره 139560302034020629 هیأت اول0 على گلیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 16190 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261892577- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 72/79 مترمربع بشماره 

14204 فرعى مجزا از 4386 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
58)راى شماره 139460302034030908 هیأت دوم0 فریبا اسمعیل زاده کویرى فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 906 صادره از کاشان بشماره ملى 1261797760- سه دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 

88/55 مترمربع بشماره 286 فرعى ازپالك 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
59)راى شماره 139460302034030912 هیأت دوم0 صدراله طیبیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 141 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262244986- سه دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 88/55 مترمربع 

بشماره 286 فرعى ازپالك 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
60)راى شــماره 139560302034016304 هیــأت اول0 محمد حســین زاده حســن ابــادى فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 8 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1262927811- ســه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 224/45 مترمربع بشــماره 325 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد 

بخش2کاشان
61)راى شــماره 139560302034016305 هیأت اول0 اعظم جوادى پور فرزند غالمحســین بشماره 
شناســنامه 283 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1260673367- ســه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 224/45 مترمربــع بشــماره 325 فرعى ازپــالك 52 -اصلــى واقع دراراضــى صفى آباد 

بخش2کاشان

62)راى شماره 139560302034017384 هیأت دوم0 مجید پاسیار فرزند محمد بشماره شناسنامه 705 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261883519- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/80 مترمربع بشماره 326 
فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)

 63)راى شــماره 139560302034017621 هیــأت دوم0 مصطفى بابارضائى فرزند محمود بشــماره 
شناسنامه 1501 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263327559- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 139/25 
مترمربع بشماره 327 فرعى مجزى از 15 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
64)راى شماره 139560302034018125 هیأت اول0 محمدرضا عبداله زاده حالج فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 2092 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261968001- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 128/47 

مترمربع بشماره 328 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
65)راى شــماره 139560302034013988 هیأت اول0 معصومه حوض ســیرى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 452 صادره از کاشان بشماره ملى 1262350281- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
110/52 مترمربع بشماره 2941فرعى مجزى از  412  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع دراراضى یحیى آباد 

بخش2کاشان
66)راى شــماره 139560302034013989 هیأت اول0 حســن واحدى زاده فرزند ســیف اله بشماره 
شناسنامه 1217 صادره از کاشان بشماره ملى 1261738837- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
110/52 مترمربع بشماره 2941فرعى مجزى از  412  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع دراراضى یحیى آباد 

بخش2کاشان
67)راى شــماره 139560302034016300 هیأت اول0 محســن خصاف فرزند جواد بشماره شناسنامه 
2103 صادره از کاشان بشماره ملى 1261873769- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 65/06 
مترمربع بشماره 2946 فرعى مجزى از  216  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان

68)راى شــماره 139560302034016301 هیأت اول0 الهه سادات فاطمى حســینى فرزند سیدرضا 
بشماره شناسنامه 641 صادره از کاشان بشماره ملى 1261953495- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 65/06 مترمربع بشــماره 2946 فرعى مجزى از  216  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى 

آباد بخش2کاشان
69)راى شماره 139560302034018122 هیأت اول0 على اکبر اسالمى فرزند شکراله بشماره شناسنامه 
44219 صادره از کاشان بشــماره ملى 1260432246- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175/50 مترمربع 

بشماره 2947 فرعى مجزى از 2345  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان
70)راى شــماره 139560302034017400 هیأت دوم0 مصطفى میدانمیرى فرزند ماشــااله بشــماره 
شناسنامه 49451 صادره از کاشان بشماره ملى 1260484564- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
131/47 مترمربع بشماره 5250 فرعى مجزا از 1963 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان

(خریدارى مع الواسطه محمود صادقى راوندى)
 71)راى شماره 139560302034017402 هیأت دوم0 معصومه پازوکى فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 
85 صادره از خاتون اباد ورامین بشــماره ملى 6589826366- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
131/47 مترمربع بشماره 5250 فرعى مجزا از 1963 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان

(خریدارى مع الواسطه محمود صادقى راوندى)
 72)راى شماره 139560302034017448 هیأت دوم0 احمد طالبى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 24 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263256521- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 203/66 مترمربع 
بشــماره 3390 فرعى مجزا از 10 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان(خریدارى مع 

الواسطه از مسعود بدیعى)
73)راى شــماره 139560302034017449 هیأت دوم0 طیبه رئیسى فرد نیاســرى فرزند على بشماره 
شناسنامه 2869 صادره از کاشان بشماره ملى 1261101741- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
203/66 مترمربع بشماره 3390 فرعى مجزا از 10 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان

(خریدارى مع الواسطه از مسعود بدیعى)
74)راى شماره 139560302034010633 هیأت اول0 صدیقه حســینى خزاقى فرزند اسفندیار بشماره 
شناسنامه 10 صادره از کاشان بشماره ملى 1263178146- ششدانگ قطعه زمین محصوربه دیوار کوتاه 
مشتمل برانبار بمساحت 195/22 مترمربع بشماره 1743 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع 

در خزاق بخش4 کاشان
75)راى شماره 139560302034010635 هیأت اول0 صدیقه حســینى خزاقى فرزند اسفندیار بشماره 
شناسنامه 10 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263178146- ششــدانگ قطعه زمین مشتمل بر دیوار و 
انبار بمساحت 220/13 مترمربع بشماره 1744 فرعى مجزى از  6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در خزاق 

بخش4 کاشان
76)راى شــماره 139560302034010637 هیأت اول0 سیدمهدى موسى زاده خزاقى فرزند سیدمحمد 
بشماره شناسنامه 1276 صادره از بوشهر بشــماره ملى 3500894060- ششدانگ زمین مشتمل بر دیوار 
کوتاه و انبار بمساحت 202/19 مترمربع بشماره 1745 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در 

خزاق بخش4 کاشان
77)راى شماره 139560302034010639 هیأت اول0 سیدمصطفى موسى زاده فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 745 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288176856- ششــدانگ قطعه زمین مشتمل بر دیوار 
کوتاه و انبار بمساحت 220/13 مترمربع بشماره 1746 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در 

خزاق بخش4 کاشان
78)راى شماره 139560302034010647 هیأت اول0 مریم السادات موسى زاده فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 2634 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287193994- ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر دیوار و 
انبار بمساحت 255/18 مترمربع بشماره 1747 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در خزاق 

بخش4 کاشان
79)راى شماره 139560302034010649 هیأت اول0 سید مجتبى موسى زاده خزاقى فرزند سیدمحمد 
بشماره شناسنامه 12492 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293347590- ششدانگ قطعه زمین مشتمل 
بر دیوار کوتاه و انبار بمساحت 255/18 مترمربع بشماره 1748 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى 

واقع دراراضى خزاق بخش4 کاشان
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد

 شد.
م الف: 1842 تاریخ انتشار نوبت اول :    1395/10/23 تاریخ انتشارنوبت دوم :     9 /1395/11   محمد سلمانى  

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان /10/1008

 هشدار آب رفتن وزن تیرآهن

فاجعه پالسکو در انتظار ساختمان هاى جوان!
رکود حاکم بر بازار ساخت و ســاز و پروژه هاى عمرانى 
باعث شده تا بخش هاى مختلف تولیدى به روش هاى 
گوناگون در حــال جبران این نقیصــه و کاهش ضرر و 
زیان حاصل از آن باشند. این موضوع باعث شده تا برخى 
واحدها از کوتاه ترین راه ممکن سرمایه خود را از چرخه 
تولید خارج کنند و بازارهاى دیگرى مانند سپرده گذارى 
در بانک را انتخاب کنند. اما برخى هــم در چرخه تولید 
باقى مانده اند و با وجــود کاهش ظرفیت بخش تولیدى 
خود ســعى در ماندن در عرصه تولید دارند. در این میان 
رفتار برخى تولیدکنندگان کشور از همه عجیب تر است 
چرا که در رفتار این عده جان انسان هایى که در آینده از 
محصول تولیدى این کارخانجات استفاده مى کنند نادیده 

انگاشته مى شود.
کارخانجات تیرآهن یکى از آن دسته کارخانجاتى هستند 
که برخى از فعاالن آن با هدف مانــدن در چرخه تولید، 
اقدام به افزایش قیمت کرده اند و از طرفى با کاهش وزن 
استاندارد محصوالتى را به بازار فرستاده اند که ایمنى الزم 
را ندارد. به طورى که در یک نمونه تیرآهن 18 تولیدى 
یک کارخانه با کاهش 90 کیلویى در وزن خود از وزن 230 
کیلو به عنوان وزن استاندارد این روزها با وزن 160 کیلو 
به بازار آهن فروشان مى رسد. این درحالى است که قیمت 
این نمونه محصول 40 درصدى هم افزایش داشته است.

حبیب ا... بشارتى رئیس اتحادیه آهن سازان گفت: تولید 
هر محصولى در مقابل عرضه و مصرف آن محصول است. 
با رکود در بخش مسکن و کاهش پروژه هاى عمرانى در 
کل کشور فشارى بر بازار تولیدات محصوالت آهنى وارد 

شده اســت. در حال حاضر به دلیل نبود بازار کافى براى 
محصوالت تولیدى آهنى، این تولیــدات در انبارها دپو 
مى شــود، در حالى که بازار آهن بــه حالت نیمه تعطیل 

درآمده است.
وى با اشــاره به اینکه بازار ساخت و ســاز اصلى ترین 
مشترى بازار آهن تولیدى کشور است، گفت: با کاهش 
حجم ساخت و ساز در کشور در بخش هاى تولیدى ورق 
آهن و تیرآهن هم رکود گسترش یافت، این در حالى بود 
که برخى سازنده ها اقدام به مقاومت در برابر این روند بازار 
کرده اند. برخى دست به افزایش قیمت تولیدات زده اند 
و برخى دیگر با بى انصافى به کاهش وزن تولیدات خود 
اقدام کرده اند. به طورى که بسیارى از تولیدات آهنى که 
به بازار مى رســد وزنى پایین تر از استانداردهاى تعریف 

شده دارند.
رئیس اتحادیه آهن ســازان با اشــاره به اینکه مقاومت 
تیرآهن هاى تولید شده اى که در بازار موجود است بسیار 
پایین است، هشدار داد: آوار شدن سازه ساختمان پالسکو 
در شرایطى رخ داد که تیرآهن به کار رفته در این ساختمان 
در آن زمان مرغوب بوده است و اگر با محصوالت تولیدى 
تیرآهن موجود در بازار بخواهیم ســازه اى را بسازیم به 

یقین توان آن ساختمان را نخواهد داشت.
بشارتى ادامه داد: این وظیفه نهادهاى نظارتى و سازمان 
استاندارد است که به کمک اتحادیه براى مقابله با تولید 
محصوالت آهنى بى کیفیت بیایند. صنف آهن ســازان 
براى این موضوع آمادگــى دارد تا از بروز حوادث ریزش 

ساختمان هاى جوان در آینده جلوگیرى کند.

نحوه تشخیص 
گوشى هاى آیفون اصل

خریداران تلفن هاى همراه آیفون با نشان تجارى 
اپل مى توانند از راه هاى مختلفى نسبت به اصلى 
بودن گوشى همراه خود اقدام کنند تا دچار ضرر و 

زیان احتمالى در این رابطه نشوند.
طبق قانــون، تلفن هاى همراه آیفــون به مدت 
یکسال شامل گارانتى تعویض هستند و در صورت 
بروز هرگونه مشکل مى توانند با توجه به خدمات 
پس از فروش تحت تعمیر قرار گیرند. عالوه بر این 
حداکثر زمان تعویض گوشى هاى آیفون که مورد 
آسیب واقع شده اند یک هفته است و اگر مشکل 
آنها در مدت زمان مذکور حل نشود گوشى مربوطه 

باید تعویض شود.
خریداران مى توانند با ارسال IMEI گوشى که قصد 
خرید آن را دارند به سامانه گمرك نسبت به ورود 

این گوشى از مبادى رسمى مطلع شوند.
همچنین به منظور اطالع نسبت به اینکه گوشى 
آنها قبًال فعال بوده یا مورد استفاده قرار گرفته است 
و همچنین آکبند بودن آن مى تواننــد با ورود به 
سایت اپل و وارد کردن شماره سریال  گوشى خود 
 Check Your Service and Support در قسمت

Coverage از این موضوع مطلع شوند.
عالوه بر این نباید بــر جعبه این تلفن هاى همراه 
عبارت ICCID حک شده باشد، چراکه این مدل 
گوشى ها از طرف برخى شــرکت هاى مخابراتى 
سفارش داده مى شــوند تا همزمان با سیمکارت 
خود به فروش برســند و 90 درصد آنها بعد از طى 

یک برهه زمانى قفل مى شوند.



ورزشورزش 2863 شنبه  9 بهمن ماه 0707

کارهاى پرسپولیس 
خنده دار است!

ایـن روزهـا کشـمکش هاى دو تیـم پرسـپولیس و 
تراکتورسـازى که از مدعیان قهرمانى است حسابى 
باال گرفته اسـت و هر تکى با پاتکى از حریف مواجه 

مى شود.
در ایـن خصوص مهـدى کیانى که ایـن روزها یکى 
از سـخنگوهاى باشـگاه تراکتورسـازى لقب گرفته 
درباره اظهـارات طارمى که ادعاى تراکتورسـازان را 
مسـخره خوانده به تندى جواب مهاجم پرسـپولیس 
را داد: «اگر دوستان خیلى به خودشان اطمینان دارند 
بازى پرسـپولیس را جلوتر از ما بیاندازند و مسابقه ما 
را بعد از پرسـپولیس بیاندازند.آنها هوادار دارند ما هم 
هـوادار داریم.کجاى دنیا بـراى دو تیـم رقیب هم را 
اینجورى برنامه ریزى مى کنند؟هیچ جاى دنیا چنین 
اتفاقاتى رخ نداده است. آقاى طارمى! احترام خودت 
را حفظ کن!کارهاى پرسپولیسـى ها خنده دار اسـت 
نه تراکتورسـازى.آقاى طارمى!احترام بگذار.این چه 
طرز صحبت کردن اسـت.فوتبال مى آید و مى رود.

تیمى کـه مى خواهد قهرمان شـود بایـد جوانمردانه 
رفتار کند.»

  رؤیاى سوشا
دروازه بان ایرانى تیم استرومسگودسـت نروژ گفت: 
رؤیاى من حضور در جام جهانى روسیه 2018 است.

 سوشـا مکانى پـس از عقد قـرارداد با تیـم جدیدش 
در نروژ عنوان کـرد: «حضور در استرومسگودسـت 
یـک فرصت خـوب بـراى من محسـوب مى شـود.
تیـم جدیدم،سـابقه زیـادى در فوتبـال نـروژ دارد 
و مـا بـراى کمک بـه هـم قـرارداد همـکارى امضا 

کردیم.»
وى افـزود: «مهمتریـن رؤیـاى من حضـور در جام 
جهانى روسـیه 2018 اسـت.این پیام روشـنى است 
که مى خواهم به تیم ملى کشـورم بدهم.خوشحالم 
فصل جدیدى از زندگى ام آغاز شـد.تالش و سختى 
هاى زیـادى کشـیدم.با وجود ایـن، تـازه در آغاز راه 

قرار دارم.»
در همیـن حـال «جاسـتین فلو»مدیـر باشـگاه 
استرومسگودسـت نـروژ دربـاره حضـور سوشـا 
مکانـى در این تیم عنـوان کرد: «خیلى خوشـحالیم 
که بـه این توافق دسـت پیـدا کردیم.حضـور دروازه 
بانـى در کالس سوشـا مکانـى اتفـاق خوبـى براى 
ماست و از این جهت پیوسـتن این دروازه بان باعث 
ایجاد رقابـت نزدیـک در پسـت دروازه بانـى تیم ما 

مى شود.»
 

 
مازاد ویسى؛ ناجى گل محمدى

عبدا... ویسـى در سـپاهان هم قصد داشـت فلسـفه 
ستاره سـازى اش را ادامه دهـد. به این منظـور عماد 
میرجـوان یکـى از بازیکنانـى بود کـه از لیـگ 2 به 
جمع سـپاهانى ها اضافه شـده بـود. بازیکن شـمالى 
که آقـاى گل لیگ 2 هم شـده بـود؛ اما در سـپاهان 
درخشش قبلى را نداشت و نتوانسـت در سطح لیگ 
برتر خـودش را به ویسـى اثبـات کنـد. او در نهایت 
بدون گلزنى در لیگ برتر نیم فصل از اصفهانى ها جدا 
شـد و به اکسـین در لیگ یک رفت. تیمى که یحیى 

گل محمدى هدایتش را به عهده گرفته است.
حاال میرجوان خیلى زود در لیگ یک پایش به گلزنى 
بـاز شـده و بـراى اکسـین و گل محمـدى تبدیل به 
همان سـتاره جوان سابق شـده اسـت. در بازى این 
هفته اکسـین برابر خیبر خرم آبـاد، میرجوان گل اول
تیمش را زد و زمینه ساز برد 2بر صفر تیمش برابر خیبر 
شد. با درخشـش احتمالى این بازیکن جوان در ادامه 
لیگ یک، بازگشـت دوباره او به لیگ برتر در انتهاى 

فصل دور از انتظار نخواهد بود.

 سرمربى اسبق سپاهان در 
بیمارستان

«اسـتانکو پوکله پوویچ» سـرمربى سـابق تیم ملى، 
سپاهان و پرسپولیس در بیمارستان بسترى شد.دکتر 
خسـرو خرم که با وى رفاقتـى دیرینه دارد با انتشـار 
عکسـى از خودش و این مربى در بیمارسـتان نوشته 
که «اسـتانکو»خوب نیسـت! ظاهـراً این سـرمربى

 خوشـنام در ایـران این روزهـا در بیمارسـتان دیالیز 
مى شود.

تایم اوت

براى آقاى گل فصل گذشــته لیگ کــه در هفته هاى 
آغازین لیگ شــانزدهم به کــم کارى در گلزنى براى 
پرسپولیس محکوم شده بود، هیچ چیز بهتر از کمتر شدن 
فاصله اش با ساسان انصارى در صدر جدول گلزنان این 

فصل نیست.
مهدى طارمى با گلى که مقابل گســترش فوالد به ثمر 
رساند فاصله خود را با صدر جدول گلزنان به سه گل رساند 
تا در رقابت با مرتضى تبریزى که به اندازه او گلزنى کرده، 

به صدر جدول گلزنان نزدیک شود.
طارمى این روزها انگیزه فراوانى بــراى افزایش تعداد 
گل هاى خود پیدا کرده اســت. در مقطعى از نیم فصل 

اول زمانى که چند پیشکسوت پرسپولیس از روند ضعیف 
گلزنى او انتقاد کرده بودند در اظهارنظرى عجیب گفته 
بود: «این فصل نمى خواهم  آقاى گل شــوم!» طارمى 
در ادامــه اما هفته به هفتــه بهتر شــد و در هفته هاى 
پایانــى نیم فصــل اول و همینطور در نیــم فصل دوم 
تا به اینجاى کار، عملکرد بسیار خوبى براى پرسپولیس 

داشته است. 
آنطور که شنیدیم طارمى در جمع چند بازیکن پرسپولیس 
گفته در انتهاى فصل معلوم مى شود آقاى گل چه کسى 
اســت: «پایان فصل من آقاى گل مى شــوم، ساسان 

انصارى نفر دوم.»

خرید جدیــد صباى قــم را باید هفتمین عضو ســابق 
استقاللى در این تیم نامید. 

صمد مرفاوى پس از یک فصل و نیــم در ابتداى لیگ 
شــانزدهم دوباره هدایت صباى قم را برعهده گرفت و 
عالوه بر خوِد او که سابقه بازى، مربیگرى و سرمربیگرى 
در استقالل تهران را دارد، رضا عنایتى و هاشم بیک زاده 
نیز در جمع بازیکنان و ساکت الهامى و کریم بوستانى نیز 
از اعضاى کادر فنى جزو آبى هاى سابق قمى ها بوده اند.

الهامى از جمع کادر فنى و بیــک زاده از بین بازیکنان به 
همکارى شان با صبا در نیم فصل پایان دادند اما به جاى 

آنها چهار بازیکن سابق استقالل به تیم مرفاوى آمدند.

محســن فروزان، دروازه بان و حنیف عمران زاده، مدافع 
پیشین استقالل بودند که جزو نخستین خریدهاى صبا 
نام گرفتند؛ پس از این دو نفر علیرضا رمضانى نیز که سال 
گذشته در جمع آبى ها حضور داشت به تیم مرفاوى آمد 
و امروز هم میثم مجیدى مدافع چپ استقالل رسمًا به 

صبا پیوست.
با این حال صمد مرفاوى و کریم بوستانى از اعضاى کادر 
فنى و فروزان، عمران زاده، مجیدى، رمضانى و عنایتى 
از جمع بازیکنان، استقاللى هاى سابق هستند که اکنون 
در صبا عضویت دارند و امروز باید برابر پرسپولیس قرار 

بگیرند.

شعبه دوم استقالل
 در صباى قم  

من آقاى گل 
مى شوم!

دیدار هاى هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى ایران امروز به پایان مى رسد.
در این هفته سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان صنعت نفت آبادان است تا دربى زردهاى محبوب ایران برگزار شود 

و ذوب آهن هم در تبریز مهمان گسترش فوالد تبریز و یاران فراز کمالوند است.
برنامه مسابقات امروز و اسامى تیم داورى این دیدارها به شرح زیر است:

شنبه 9 بهمن 95:
     گسترش فوالد تبریز- ذوب آهن اصفهان/ ساعت 14:30/ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

محمدرضــا اکبریــان، آرمان اســعدى، یعقــوب ســخندان و ســعاد وفا پیشــه/ ناظــر داورى: حاتــم بک پور
  پدیده خراسان- سایپا تهران/ ساعت 14:30/ ورزشگاه ثامن مشهد

حسن اکرمى، حسن ظهیرى، قهرمان نجفى و على باى/ ناظر داورى: مسعود مرادى
  فوالد مبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان/ ساعت 15:00/ ورزشگاه نقش جهان اصفهان( احتماًال ساعت این دیدار 

از 15 به 14:30 تغییر پیدا مى کند)
روح ا...شریفى،محمدرضا منصورى، حسن یوسفى و وحید صالحى/ ناظر داورى: سعید بطحایى

   فوالد خوزستان- سیاه جامگان مشهد/ ساعت 15:30/ ورزشگاه غدیر اهواز
پیام حیدرى، علیرضا ایلدروم، محمد عطایى و شاهو اصالنى/ ناظر داورى: ابراهیم میرزابیگى

  نفت تهران- استقالل خوزستان/ ساعت 16:50/ ورزشگاه تختى تهران
محمدرضا فغانى، سجاد طورى، سید یعقوب حجتى و یاسر همرنگ/ ناظر داورى: فریدون اصفهانیان 

  صباى قم- پرسپولیس تهران/ ساعت 16:50/ ورزشگاه یادگار امام(ره) قم
 شاهین حاج بابایى،رحیم شاهین، بابک عباسقلى زاده و سید مهدى مرجان زاده/ناظر داورى: اسماعیل صفیرى

فاطمه پاقلعه نژاد

بى دلیل نیســت که مى گویند:«هنر نزد ایرانیان است و 
بس!» این اصًال حرف عجیبى نیست. استقالل را فیفا از 
نقل و انتقاالت زمستانى به دلیل تخلف از قوانینش محروم 
کرده است و این یعنى تا زمان پایان نقل و انتقاالت نباید 
بتوانند بازیکن بخرند اما خب این قرار نیست باعث شود که 
استقالل بازیکنى نگیرد. رفتند گشتند و برایش یک راهکار 
پیدا کردند که در عرض دو هفتــه کل برنامه هاى فیفا را 
هوا کنند. محمودزاده عضو سازمان لیگ راهکار افتخارى 
براى فرار از محرومیت و استفاده اســتقالل از بازیکنان 

موردنظرش را اعالم کرده است، اینکه آنها بازیکن 
آزاد مى گیرند. در نیم فصل اول بازیکن آزاد نگرفتند 

و حاال مى توانند سه بازیکن آزاد بگیرند. یعنى 
هم روزبه چشــمى بازیکن آزاد است. هم آندو 
و هم جباروف و هم حتى ســجاد شــهباززاده. 

البته آبى ها طبق گفتــه محمودزاده

 مى توانند ســه بازیکن را بعد از بسته شدن پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانى بگیرند.

 ITC اســتقاللى ها براى گرفتن جباروف نیاز به صدور
او و ورودش به لیســت لیگ 

قهرمانان دارنــد. حتمًا 
توان حل مشــکلش 
را دارند. اگر هم نشد، 
جریمه اش را مى دهند! 

نشد هم سابقه اش را که 
دارند، مثــل آن بار که 
مشــخص نشد 
لیست شان را 
به کجا دادند 

که استقالل را 

از لیگ قهرمانان کنار گذاشتند!همین حاال هم هواداران 
پرسپولیس و تیم هاى دیگر فدراسیون فوتبال، تاج را متهم 
مى کنند به حمایت از استقالل براى بخشش محرومیتش 
و اگر این راهکار قبل از لغو محرومیت فیفا براى آنها لحاظ 
شود، باید دید فشارها به کدام سمت مى رود و البته مهمتر 
این است که آیا فیفا در صورت استفاده از چنین راهکارى 
و شکایت رقباى آسیایى، حق را به تیم آبى پوش تهرانى 
مى دهد و فدراســیون فوتبال در آن صورت مســئولیت 

عواقب ماجرا را بر عهده خواهد گرفت؟ 
اینها نکاتى است که باید به صورت حقوقى استعالم شوند 
و بى دلیل مشکلى به مشکالت عدیده تیمى مثل استقالل 

همین حاال تیم االتحاد عربستان افــزوده نشــود. 
انگارى یکسالى است که به دلیل ســهل 

تاوان مى دهد.

 باشگاه پرسپولیس بازیکنان اوکراینى خود را براى 
لیگ قهرمانان حفظ خواهد کرد و این در حالى است 
که برانکو ایوانکوویچ به هیــچ وجه برنامه اى براى 
استفاده از این نفرات را در تیمش چه در رقابت هاى 
داخلى و چه خارجى ندارد. برانکو خیلى وقت اســت 
که از بازیکنان اوکراینى تیمش در قالب برنامه هاى 
تاکتیکى اســتفاده نمى کنــد و در بازى هاى اخیر 
سرخپوشان هم آنها حتى به عنوان بازیکنان تعویضى 

هم به میدان نمى آیند.
ســرمربى پرســپولیس از چند هفته قبل از مدیران 
تیمش خواســت شــرایط را براى جدایى بازیکنان 
اوکراینى از تیمش فراهم کنند تا بتواند به جاى آنها 
نفرات جایگزین پیدا کند اما خواسته او حداقل تا االن 
عملى نشده است. گویا در باشــگاه پرسپولیس به 
شدت از بازیکنان اوکراینى این تیم حمایت مى کنند 

و حاضر به جدایى آنها از جمع سرخپوشان نیستند.
حتى این موضوع براى بازیکنان پرســپولیس هم 
سئوال بر انگیز است که چرا باشگاه شان قید بازیکنان 
اوکراینى را نمى زند و دلیل حفظ آنها در تیم چیست. 
به طور مثال وضعیت جســمانى «پلى یانسکى» در 
تمرینات پرســپولیس به شــکلى است که محسن 
مسلمان در یک مصاحبه اینترنتى او را به زنان باردار 
تشبیه مى کند، در چنین شــرایطى طبیعى است که 

برانکو نخواهد از چنیــن بازیکنى در ترکیب تیمش 
استفاده کند.

اینکه چه موضوعى پشــت قضیه است که باشگاه 
پرســپولیس قــرارداد بازیکنان اوکراینــى خود را 
فســخ نمى کند در نوع خودش جالب توجه اســت. 
مدیربرنامه هاى این بازیکنان اوکراینى قرارداد این 
نفرات را طورى تنظیم کرده است که طى دو فصل 
مدت قرارداد آنها، چنانچه باشگاه پرسپولیس قصد 
فسخ قرارداد را داشته باشــد باید کلیه دستمزد این 
نفرات را پرداخت کند مگر اینکه خود آنها راضى به 

جدایى باشند.
اوکراینى ها اگرچه از شــرایط خود در پرسپولیس به 
علت بى توجهى ســرمربى تیم راضى نیستند اما در 
عوض حق وحقوق خود را به موقع دریافت کرده اند 
و از این رو دلیلى براى جدایى از پرسپولیس یا فسخ 
قرارداد نمى بینند. آنها خودشــان بهتــر از هر کس 
دیگرى مى دانند که بهترین قــرارداد فوتبالى خود 
را در ایران امضا کرده اند و در صورت بازگشــت به 
کشور خود به مانند یکســال قبل بدون تیم خواهند 

ماند.
شاید اگر در باشگاه پرسپولیس پول بازیکنان اوکراینى 
را به موقع پرداخت نمى کردند آنها هم مثل «آنتونى 
گولچ» ایران را ترك کرده و به فیفا شکایت مى کردند. 
در واقــع گولچ در ایــن زمینه تجربــه خوبى براى 
پرسپولیسى ها شــد تا حداقل پول بازیکنان خارجى 

خود را به موقع بدهند.
پرسپولیســى ها براى فرار از انتقادات هم که شــده 
حداقل قــرارداد بازیکنان اوکراینى خــود را در نیم 
فصل فســخ نخواهند کرد تا ازاین لحاظ مورد انتقاد 
قرار نگیرند. با توجه به این قضیه فســخ قرارداد این 
نفرات به پایان فصل موکول شد. هر چند برانکو 
همچنان اصرار دارد که حداقل پلى یانســکى 

راهى تیم دیگرى شود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه مدیران 
باشگاه پرسپولیس در تعطیالت نیم 
فصل به برخــى باشــگاه هاى لیگ برترى 
پیشــنهاد معاوضه بازیکنان خود یا حداقل 
صــدور رضایتنامه آنها به صــورت قرضى را 
دادند تا حداقل از این راه لیســت تیمشان 
خالى شود اما هیچ باشگاهى حاضر به 
گرفتن آنها نشد. در واقع اوکراینى ها 
فعــًال بیــخ ریــش پرســپولیس 
چسبیده اند و برانکو مجبور است آنها 

را در لیست خود حفظ کند.

 ذوب آهن باید
 در مثلث بماند

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک 
info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد. 
 

■ هواداران آبادانى در بازى رفت دیدار سپاهان- 
نفت آبادان به محض ورود هــواداران کم تعداد 
سپاهان به ورزشگاه تختى آبادان شروع به تهدید 
و اقدام به کرى خوانى و توهین کردند. این رفتار 
آبادانى ها به قدرى ادامه داشــت کــه هواداران 
سپاهان تماشاى دقایق ابتدایى بازى را از دست 
دادند، باالخره با وســاطت ســر لیدر آبادانى ها 
ورود سپاهانى ها میسر شــد ولى در شرایطى که 
بطرى هــاى آب و ســنگ و انــواع اشــیا به 
طرف هواداران ســپاهان پرتاب مى شــد. این 
رفتارها حتى تــا دقایقى بعد از اتمــام بازى و با 
وجود برد نفتى ها ادامه داشــت، بــه نحوى که

 اجازه  رفتن هواداران ســپاهان بــه آبخورى ها 
و ســرویس هاى بهداشــتى نیز داده نمى شد. 
نفتى ها از شروع بازى تا اتمام مسابقه بارها اقدام 
به فحاشى به بازیکنان و کادر فنى سپاهان کردند. 
همچنین توهین هاى مکررى به مردم  اصفهان 
داشــتند. این توهین ها کار تماشاگر نماها نبود و 
تقریبًا کل جمعیت حاضر در ورزشــگاه را شامل 

مى شد.

■  در خبرها خواندم که سروش رفیعى با مشورت 
کارلوس کى روش به  پرســپولیس رفته اســت.
این مسئله برگى دیگر از بزرگى هاى کى روش 
را نشــان مى دهد. بى شــک کارلوس کى روش 
سرمربى تیم ملى، فارغ از تمام این بحث و جدل ها 
به کار فنى برانکــو اعتقــاد دارد و او را بهترین 
مربى لیگ برتر مى دانــد. او به همین دلیل وقتى 
با ســئوال ســروش مبنى بر انتخاب تیم جدید 
مواجه شد، بدون مکث پاســخ داده است که به 
پرســپولیس برو!  کى روش در میان همه مربیان

 لیگ برتــرى بــه کار برانکو اطمینــان دارد و 
مى دانــد او بهترین تمرینات را بــراى بازیکنان 
ر نظــر مى گیــرد و آنهــا را در بهتریــن  د
شــرایط بدنى و فنى قــرار مى دهد. شــاید به 
همین دلیل هم هست که کى روش وقتى اسامى 
بازیکنان تیــم ملى را اعالم مى کند، بیشــترین 
ســهمیه را به پرســپولیس اختصاص مى دهد.
کى روش و برانکو شاید در رســانه ها با یکدیگر 
اختالف داشته باشــند اما همدیگر را قبول دارند 
و مى دانند از چــه توانایى هاى فنــى و تاکتیکى 

برخوردارند. 

■ ذوب آهن مى تواند در تبریز گســترش فوالد 
را شکســت دهد. لطفًا ذوب آهنــى ها مواظب 
باشند که دیگر امتیاز از دســت ندهند. ما خیلى 
امید داریم که تیمى مثــل ذوب آهن بتواند ترمز 
پرسپولیس و تراکتور را بکشــد و مانع قهرمانى 
این دو تیــم بشــود. ذوب آهــن همانطور که 
پرســپولیس را در اصفهان شکســت داد اگر در 
هفته هاى آینــده در تهران هم پرســپولیس را 
شکســت دهد مــى توانــد رؤیــاى قهرمانى 
این تیــم را بــه مخاطــره بیانــدازد. در دیدار 
هفتــه نوزدهــم، ذوب آهنــى هــا مراقــب 
شلوغ کارى هاى فراز کمالوند هم باشند. 3 امتیاز 
تبریز مى تواند سبزپوشان را بیش از پیش در مثلث 

قهرمانى قرار دهد.

■  دوباره بازى سپاهان فرا رســید و اعصابمان 
بابــت دفــاع سســت و لــرزان این تیــم خرد
مى شــود. آن موقع که شــجاع خلیل زاده بود 
اوضاع دفاعمان حســابى خراب بــود. حاال که
 دیگــر نیســت کــه واقعــًا دو ســه بــازى
 هســت کــه شــانس مــى آوریم. کاشــکى 
در نقــل و انتقــاالت یــک مدافع هــم خریده

 بودیم.

است قالل و فدراسیون، فیفا را دور مى زنندصداى هواداران

  مس کرمــان با هدایــت منصــور ابراهیــم زاده 
پس از ســپرى کــردن یــک نیم فصل متوســط

در پنــج هفتــه اخیــر نتایــج درخشــانى
کسب کرده است اما همچنان با صدر جدول 

فاصله دارد.
باشگاه مس کرمان در ابتداى فصل جارى به 

این امید با منصور ابراهیم زاده قرارداد بست که 
این مربى سرشناس اصفهانى نارنجى پوشان کویر 

را به سطح اول فوتبال کشور بازگرداند اما نزدیک به 
یک نیم فصل زمان برد تا ابراهیم زاده با شــرایط این 
تیم آشنا شود. تساوى هاى ُپرتعداد مس در دور رفت 
باعث شد تا این تیم از قافله رقابت ها عقب بیافتد و از 

دایره مدعیان صعود خارج شود.
پس از اتمام آن روند مــالل آور مس روى دور بردن 
افتاده و از پنج مســابقه اخیرش در چهار بازى برنده 
شده است. تنها تساوى این تیم هم در سیرجان برابر 
گل گهر رقم خورده است که خود از شانس هاى اصلى 

صعود به لیگ برتر به حساب مى آید.
به نظر مى رســد که تیم تحت هدایــت ابراهیم زاده 
کمى دیر راه افتاده زیرا مس با وجود نتایج درخشان 
هفته هاى اخیر هنــوز از رده هفتم باالتــر نیامده و 
از تیم صدرنشــین ملوان 7 امتیاز عقب اســت. البته 
اگر شــاگردان ابراهیم زاده در 13 هفته آینده هم به 
خوبى پنج هفته گذشــته باشــند بعید نیست که در 
مقطع پایانــى فصل به جمــع کاندیداهاى صعود 

اضافه شوند.

اوکراینى ها، بیخ ریش پرسپولیس!
 دربى زردها و جلوگیرى از گسترش فراز!

در واقــع گولچ در
پرسپولیسى ها شـ
خود را به موقع بده
ب پرسپولیســى ها
حداقل قــرارداد
فصل فســخ نخو
قرار نگیرند. با توج
نفرات به پایا
همچنان اص
راه
نک
باش
فصل به بر
پیشــنهاد
صــدور رض
دادند تا
خالى
گر
ف
چ
ر

,,

استقالل را فیفا از نقل و 
انتقاالت زمستانى به دلیل 
تخلف از قوانینش محروم 
کرده است و این یعنى تا 
زمان پایان نقل و انتقاالت 
نباید بتوانند بازیکن بخرند 
اما خب این قرار نیست 
باعث شود که 
استقالل 
بازیکنى نگیرد

شد!
دار 

ر بی
ده دی

ابراهیم زا



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

پاك و منزه اســت خدایى که زمیــن را در میان آن همــه از امواج نا 
آرام، نگه داشت و پس از رطوبت آن را خشک ساخت و آن را جایگاه 
زندگى مخلوقات خود گردانید و چون بسترى برایشان بگستراند، 
بر روى دریاى عظیم و ایســتاده اى که تنها بادهاى تند آن را بر هم

 مى زند و ابرهاى پرباران آن را مى جنباند و توجه به این شگفتى ها 
موال على (ع)درس عبرتى است براى کسى که بترسد.

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

 46402366- 031 تماس حاصل نمایند. 

آگهى تجدید مزایده عمومى 

حمید شهبازى- شهردار هرند حمید شهبازى- شهردار هرند 

«نوبت دوم»

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 روســازى با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000 
ریال از محل اعتبارات شــهردارى 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 

حمید شهبازى- شهردار هرند حمید شهبازى- شهردار هرند 

«نوبت دوم»

شهردارى مشکات در نظر دارد (با استناد به بند اول از بیست و چهارمین صورتجلسه مورخ 1395/10/08 شوراى 
اسالمى شهر) تأمین نیروى انسانى جهت امور تنظیف، جمع آورى زباله و نخاله ساختمانى و کلیه موارد ابالغى 
از جانب شهردارى را طى تشریفات مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها 
و پیمانکاران واجد شرایط و داراى صالحیت و سابقه کار دعوت میشود با در دست داشتن اصل فیش بانکى به 
مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 71434 نزد بانک تجارت شعبه مشکات جهت دریافت اسناد مناقصه به 
امور ادارى شهردارى مشکات مراجعه نمایند. مدت قبول پیشنهادها از تاریخ آخرین آگهى حداکثر به مدت 

10 روز میباشد.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه خدمات شهرى
 2386-95 مورخ 1395/10/28 

روابط عمومى شهردارى مشکات روابط عمومى شهردارى مشکات 

«نوبت اول»

شهردارى کوشک به استناد مصوبه شــماره 95/321/ش مورخ 1395/11/02 شوراى 
اسالمى شهر، در نظر دارد نسبت به واگذارى ملک تجارى به مساحت 357/76 مترمربع 
به صورت اجاره به نشانى ضلع جنوبى بلوار الغدیر مقابل ورودى شهر کوشک به مدت دو 
سال از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید. لذا 
کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به واحد امور 
مالى شهردارى مراجعه و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 1395/11/26 به 

واحد حراست ا قدام نمایند.

آگهى مزایده عمومى 

محمدحسن یارى- شهردار کوشکمحمدحسن یارى- شهردار کوشک

«نوبت اول»

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 اســناد مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 

95/11/16 به واحد امور مالى شهردارى فالورجان مراجعه نمایند. 
1- شرکت کنندگان باید جهت شــرکت در مزایده و دریافت اســناد مربوطه مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 

0107030747001 بانک ملى واریز نمایند. 
2- ارائه ضمانتنامه بانکــى و یا ارائه فیش واریزى به مبلغ 50/000/000 ریال به حســاب ســپرده 3100003444002 به 
نام شــهردارى فالورجان نزد بانک ملى جهت آهن آالت ضایعاتى و ارائه فیش واریزى و یــا 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»

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجانامیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

«نوبت دوم»

 سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر بر اساس مجوز شــماره 4298/ش مورخ 94/12/25 شوراى محترم اسالمى 
شاهین شهر و ابالغ شــماره 95/4/ص مورخ 95/01/07 شهردارى شاهین شــهر و بند یک مصوبه مورخ 95/10/05 هیئت مدیره 
در نظر دارد، عملیات اجرایى نگهدارى فضاى ســبز با اولویت ناحیه جنوب را به مدت 6 ماه با اعتبــار اولیه 4/500/000/000 ریال

 (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) از محل ردیف اعتبارى طرح هاى نگهدارى فضاى سبز فصل بودجه عمرانى سال 1395 طبق 
اسناد مندرج در اسناد آگهى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه 
به امور مالى سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان شهید مطهرى فرعى 2 شرقى مراجعه و 
نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1395/11/28 به حراست شهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده 

رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1395/11/30 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط: 

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 225/000/000 ریال مى باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 

نزد بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه مى باشد. 
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا مبهم، 

مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد. 
 4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول «چاپ اول»

حمیدرضا فدایىحمیدرضا فدایى
مدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهرمدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر

چهارمین کنگره تاریخ معمارى و شهرســازى با 
حضور جناب آقاى  دکترطالبیان ریاست محترم 
سازمان میراث فرهنگى کشور  ، استاندار محترم 
جناب  آقاى دکتر زرگر پور ، آقاى مهندس غالمى 
مدیر کل محترم راه و شهر ســازى ، آقاى دکتر 
الهیارى مدیر کل محترم میراث فرهنگى استان 
اصفهان،  تنى چند از شــهرداران برتر  اســتان ، 
مدیران کل، اســاتید و صاحب نظــران عرصه 
معمارى و شهر سازى  در شــهر اصفهان برگزار 

گردید .
در این مراسم از اقدامات شــهردارى هاى برتر 
اســتان در زمینه احیاء بافت تاریخــى و میراث 

فرهنگى تقدیر به عمل آمد .
از میان 107 شهردارى استان بر اساس نظر هیات 
داوران کنگره  اهداى لوح سپاس با حضور استاندار 
و رئیس سازمان میراث فرهنگى ،صنایع دستى و 
گردشگرى کشــور  و مدیر کل میراث فرهنگى 
اســتان به آقاى مهندس عسگرى شهردار نایین 

تقدیم گردید .

برگ زرین دیگرى از افتخارات 
شهردارى نایین 



حوادثحوادث 2863 شنبه  9 بهمن ماه 0909

  باشگاه خبرنگاران جوان | پسر 16 ساله هندى در 
اقدامى جنون آمیز پسر بچه 9 ساله اى را کشت، سپس شروع به 
تکه تکه کردن گوشت بدن و مکیدن خونش کرد. عمل دیوانه وار 
او به همینجا ختم نشد، او قلب پسرك را جدا کرد و در فاصله 50 
مترى خانه اش رها کرد. نقشه شومى که به بهانه تقاضاى کمک 
از پسر بچه براى ساخت بادبادك و کشــاندن او به خانه عملى 

شد.
 بنا به تحقیقات پلیس این پسر در یک خانواده مهاجر فقیر زندگى 
مى کرده اما به گفته همسایه ها خانواده «کومار» با وجود فقر او 
را به یک مدرسه خصوصى فرستادند تا بتواند زندگى خوبى براى 
آینده خود بسازد. اما گویا او دو ماه بوده که از مدرسه اخراج شده 
بود.  والدین پسر بچه خواســتار اجراى اشد مجازات براى قاتل 

این جنایت فجیع هستند. 

فیلم باورنکردنى نجات یــک زن ویتنامى از مرگى    انتخاب|
حتمى در یوتیوپ هزاران بار کلیک خورد.

زن موتورســوار در حال رانندگى در خیابان شلوغ «هوشى مین» در 
ویتنام است که با یک کامیون برخورد مى کند .

در فیلم  دیده مى شود که زن پس از برخورد زیر کامیون – تریلى بزرگ 
رفته وموتورش نیز با چرخ هاى جلویى کامیون برخورد مى کند و بدون 
شک مرده اســت اما پس از لحظاتى کوتاه با عبور کامیون زن از زیر 

کامیون زنده بیرون مى آید . 
به گزارش پلیس، این زن در این حادثه هیچ آسیبى ندیده و همه از زنده 
ماندنش شوکه شده اند .فیلم توسط دوربین هاى مداربسته مستقر در 

خیابان گرفته شده است .
آمارها نشان مى دهد ســاالنه در ویتنام 14 هزار نفر بر اثر تصادفات 

جاده اى جان خود را از دست مى دهند.

  فردا| ویدئوى گرفته شده از زندان « الکاکور» در شمال شرقى 
برزیل نشــان مى دهد که  دو زندانى در پى شورش و درگیرى گوشت 
هم سلولى هاى خود را به دندان کشــیده اند. آنها براى ایجاد رعب و 

قدرتنمایى از این صحنه فیلم گرفته اند.
هر دو زندانى از قاچاقچیان مواد مخدر و قاتالنى هســتند که دوران 

محکومیت خود را در زندان مى گذرانند.
زندانیان وحشــى پس از ســربریدن اعضاى باند مخالف، آنها را مثله 

کردند .
هر دو زندانى که بیمار روانى خطرناك خوانده شــده اند در فیلم هیچ 
تالشــى براى مخفى کردن جنایــت هولناك خــود و پنهان کردن 
صورتشــان ندارند. آنها بى پرده از جنایت هولناك سخن مى گویند 
و از این کار نیز راضى به نظر مى رســند .به عبارتى هدف از این رفتار 

وحشیانه نوعى ترساندن اعضاى باند رقیب به شمار مى رود.

جوان 16 ساله 
پسر بچه 9 ساله را خورد
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چهل تکه

  جام جم آنالین| «مدتى بود که چهره غمگین دخترم آزارم 
مى داد. وقتى به چشمانش مى نگریستم درد بزرگى را در عمق نگاهش 
احساس مى کردم. تا اینکه یک روز صداى هق هق گریه اش سکوت 
اتاق را شکست و جمالتى بر زبان آورد که چشمانم به سیاهى رفت و 

دیگر حال و روز خودم را نفهمیدم و...» 
زن میانســال که بخاطر گریه هاى زیاد به سختى سخن مى گفت با 
بیان اینکه دوستى خیابانى دخترم فاجعه اى در زندگى ما به وجود آورده 
اســت که هر لحظه آرزو مى کنم کاش زمین دهان باز مى کرد و مرا 
مى بلعید، به کارشناس اجتماعى کالنترى امام رضا(ع) مشهد گفت: 
«"آرمیتا"تنها دخترمان بود و من و پدرش او را در پر قو بزرگ کردیم. 
آنقدر دوستش داشتیم که کمتر با خواسته هایش مخالفت مى کردیم.

او تحصیالت دانشگاهى اش را در رشته هتلدارى به پایان رساند و در 
همین رشته هم به تحصیالت عالى ادامه داد و ما هم همه نوع امکانات 

تحصیلى و رفاهى را برایش فراهم کردیم. دخترم شیک مى پوشید و 
بى محابا خرج مى کرد اما با وجود این وقتى مدرك کارشناسى ارشدش 
را گرفت حال و هواى کار در بیرون به سرش زد. با آنکه وضعیت مالى 
ما بسیار خوب بود و دخترم نیاز به کسب درآمد نداشت اما من و همسرم 
سعى کردیم به عالقه او براى استقالل شغلى احترام بگذاریم و بدین 
ترتیب آرمیتا در یکى از هتل هاى مجلل مشهد مشغول به کار شد. چند 
سال از این ماجرا گذشت تا اینکه روزى به طور ناگهانى صحبت هاى 
تلفنى عاشقانه او را شــنیدم. آن روز در حالى متوجه ارتباط او با جوان 
غریبه اى شدم که دخترم متوجه ورود من به منزل نشده بود اگرچه در 
ابتدا همه چیز را انکار کرد اما وقتى فهمید که متوجه حرف هایش شدم 
گفت که از شش سال قبل با یک راننده مسافرکش ارتباط دارد. آن گونه 
که دخترم مى گفت ما از نظــر فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى فاصله 
زیادى با آن پسر داشتیم به ناچار و براى حفظ آبروى خانوادگى و براى 

آنکه آرمیتا فکر آن پســر را از ذهنش بیرون کند، سه نفرى به خارج از 
کشور سفر کردیم و یک ماه به تفریح و گشت و گذار در شهرهاى زیباى 
دنیا پرداختیم. هنوز شش ماه بیشتر از بازگشتمان به ایران نگذشته بود 
که نگرانى عجیبى در چشم هاى دخترم دیدم. براى آنکه دوباره با آن 
پسر رابطه نداشته باشد سعى مى کردم او را به طور غیرمستقیم زیرنظر 
داشته باشم ولى وقتى رفتار و حاالت روحى دخترم به طور ناگهانى تغییر 
کرد علت نگرانى اش را جویا شدم. دخترم به یک باره صداى گریه اش 
بلند شد و در میان هق هق گریه هایش گفت سه ماهه باردار است. با 
این جمله دنیا روى سرم خراب شد. چگونه دخترى با تحصیالت عالیه 
فریب مردى را خورده است که هیچ شناختى از هویت واقعى او ندارد. 
آن راننده جوان ابتدا قصد داشته دخترم را وادار به سقط جنین کند اما 
وقتى با مخالفت جدى دخترم روبه رو شده به مکان نامعلومى گریخته 

است.»

فردي که با دایر کردن سایت فروش لوازم خانگی در فضاي مجازي توانسته 
بود بالغ بر 750 میلیون ریال کالهبرداري کند توسط کارشناسان پلیس فتاي 

استان شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوي در گفتگو با پایگاه خبري پلیس اظهار 
داشت: در پی شــکایت تعدادي از شــهروندان مبنی بر کالهبرداي سایت 
فروش لوازم خانگی از آنان، موضوع به صورت وی ژه در دستور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت. 
وي افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد که شاکیان در سایتی 
اینترنتی که اقدام به تبلیغ و فروش کاالهاي لوازم خانگی می کرد ثبت نام 
کرده و بدون بررســی و تحقیق اقدام به ارسال پول به شماره حساب اعالم 

شده در سایت نموده اند اما کاالیی به دست آنها نرسیده است. 
این مقام مسئول عنوان داشــت: با تالش ها و جســتجوهاي تخصصی 

کارشناسان پلیس فتاي استان ســرانجام دایر کننده این سایت در یکی از 
مناطق شهر اصفهان شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. 

سرهنگ مرتضوي با بیان اینکه این پرونده پنج شــاکی دارد گفت: متهم 
توانسته بود به این روش از مالباختگان مبلغ 750 میلیون ریال کالهبرداري 
کند که با مسدود شدن حساب وي، مبالغ کالهبرداري شده به مالباختگان 

بازگردانده شد. 
رئیس پلیس فتاي اســتان خاطر نشــان کرد: از شــهروندان تقاضا داریم 
که در خرید هاي مجازي خود دقت و هوشــیاري الزم را انجــام داده و از 

فروشگاه هایی که داراي نماد تجارت الکترونیک هستند خرید کنند. 
وي افزود: فروشــگاه هاي معتبر مجازي داراي نماد تجارت الکترونیک در 
سایت خود هستند که بیشــتر به صورت یک آرم آبی رنگ است و کاربران 
با کلیک بر روي این نمــاد می توانند از هویت اصلی و مشــخصات کامل 

این فروشگاه آگاهی پیدا کنند. 
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت:البته هر فردي آزاد است که در فضاي 
مجازي اقدام به خرید و فروش و کسب و کار نماید اما نه هر خرید و فروشی 
زیرا که خرید و فروش کاالهاي ممنوعه خود جزو جرائم مشهود بوده و پلیس 

فتا در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد. 
ســرهنگ مرتضوي به موضوع فروش کاالهاي خارجی قاچاق در فضاي 
مجازي نیز اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس فتاي استان به صورت مستمر 
و مداوم کار رصد فروشگاه هاي مجازي را انجام می دهد و اگر به مواردي 
برخورد نماید که نشان دهنده قاچاق بودن کاالهاي تبلیغ شده در آن باشد 
نســبت به برخورد قانونی با صاحبان این ســایت ها اقدام الزم را به عمل 
می آورد و اجــازه جوالن فروشــندگان قاچاق کاال در فضــاي مجازي را 

نمی دهد.

کالهبرداري 
75 میلیونى 
فروشنده مجازي 
لوازم خانگی 

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان گلپایگان در یک 
عملیات ضربتی 9 سارق احشام را دستگیر و 800 رأس 

دام سرقتی را کشف کردند. 
ســردار عبدالرضا آقاخانــی فرمانده انتظامی اســتان 
اصفهان در گفتگو بــا پایگاه خبــري پلیس گفت: در 
پی وقوع چندین مورد ســرقت احشــام در شهرستان 
گلپایگان و روســتاهاي توابع این شهرستان شناسایی 
و دســتگیري ســارق یا ســارقان به صورت ویژه در 
دســتور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار 

گرفت. 
وي افزود: مأموران با انجام یکسري کارهاي تخصصی 
و اقدامات خاص موفق شــدند یکی از ســارقان را در 
کمتر از 24 ساعت پس از آخرین ســرقت شناسایی و 

دستگیر کنند. 
ســردار آقاخانی ادامه داد: این سارق در بازجویی هاي 
تخصصی  پلیس لب به اعتراف گشــود و به ســرقت 
800 رأس دام با همدســتی هشت ســارق دیگر اقرار 

کرد. 
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه همه سارقان غیر 
بومی و ساکن استانی دیگر بودند بیان داشت: مأموران 
پس از کسب نیابت قضائی به آن استان اعزام و هشت 

سارق دیگر را دستگیر کردند. 
ســردار آقاخانی به کشــف 800 رأس دام سرقتی از 
مخفیگاه سارقان اشــاره کرد و گفت: در این خصوص 
پرونده مربوط تشــکیل و همه ســارقان جهت ســیر 
مراحــل قانونی بــه مراجــع قضائی تحویــل داده 

شدند.

کشف 800 رأس دام 
سرقتی در گلپایگان 

اعضاي باند شش نفره اي که در شهر اصفهان اقدام به 
سرقت سیم برق و کابل هاي مخابراتی می کردند توسط 

کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیرشدند. 
سرهنگ کارآگاه ستار خسروي در گفتگو  با پایگاه خبري 
پلیس گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت سیم برق و 
کابل هاي مخابراتی  در شهر اصفهان موضوع به صورت 

ویژه در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت 
پایگاه  آگاهی شرق اصفهان  قرار گرفت. 

وي افــزود: بــا اســتفاده از ظرفیــت هــاي علمی 
موجود، انجام یکســري اقدامات خــاص و راه اندازي
گشت هاي ویژه کمین و شــکار دو نفر از سارقان حین 

سرقت دستگیر شدند.

 سرهنگ خسروي بیان داشــت: در تحقیقات صورت 
گرفته سارقان به ســرقت  دو میلیارد ریال سیم برق و 
کابل هاي مخابراتی با همدســتی  چهار ســارق دیگر  

اعتراف کردند. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مالخر اموال مسروقه 
نیز شناسایی و دستگیر شد گفت: در بازرسی از مخفیگاه 
مالخر  دو میلیارد ریال سیم  برق و کابل سرقتی کشف 
شد. سرهنگ خسروي ادامه داد: در این خصوص پرونده  
تشــکیل  و ســارقان و مالخر اموال جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. 
رئیس آگاهی استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: 
با اقدامات ویژه پلیس آگاهی استان در خصوص کنترل 
سارقان سابقه دار و پیشگیري از سرقت از ابتداي امسال 
تاکنون با کاهش چشــمگیر سرقت سیم برق در استان 
اصفهان روبه رو بودیم و به یاري خداوند و تدابیري که در 
این زمینه پیش بینی شده، این نوع سرقت را در استان به 
شدت کاهش خواهیم داد و  رایزنی هاي الزم با شرکت 
برق منطقه اي اســتان انجام داده ایــم و از روش ها و 
شــیوه هاي مختلف جهت کاهش ســرقت اســتفاده 

می کنیم.

معاون عملیات ســازمان امداد و نجات از برخورد دو دســتگاه اتوبوس در محور کاشان به 
اصفهان خبر داد و گفت: 13 مسافر در این حادثه مصدوم شدند.

شاهین فتحى در گفتگو با فارس، در ارتباط با برخورد دو دستگاه اتوبوس در محور کاشان 
به اصفهان اظهارداشت: این حادثه ساعت2و58دقیقه بامداد روز پنج شنبه هفته گذشته در 
کیلومتر 40 محور کاشان-اصفهان به وقوع پیوسته است. وى افزود: در اثر این تصادف 35 
مسافر دچار حادثه که 13 نفر آنها مصدوم شدند. همچنین مصدومان توسط نیروهاى هالل 
احمر و اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانى انتقــال یافتند.معاون عملیات امداد و نجات 
خاطرنشان کرد: دو آمبوالنس و یک ست نجات هالل احمر در این زمینه به کار گرفته شد و 

  خبر آنالین| روز سه شنبه هفته گذشته، خانواده اى با ترس و اضطراب خود را هشت  امدادگر جهت کمک به مصدومان اقدامات الزم را انجام دادند.
به بیمارستان شهید بهشتى قم رساندند و در حالى که کودك شش ماهه خود را بر روى 
دست گرفته بودند و به شدت نگران بودند، انتظار کمک از پزشکان را داشتند که پس 
از بررسى هاى اولیه پزشکان و عکســبردارى، رادیوگرافى، آزمایش و دیگر اقدامات 

پزشکى، سنجاق قفلى باز شده در مرى این کودك شش ماهه مشاهده شده است.
براساس گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشــکى قم،با توجه به اینکه نوك تیز 
سنجاق قفلى رو به باال قرار گرفته بود، بالفاصله توسط فوق تخصص گوارش اطفال، 
این سوزن به داخل معده هدایت شده است تا در فضاى بیشتر معده بتوان سوزن قفلى 
را بست و پس از آن این شىء را خارج کرد. با انجام کارهاى تخصصى پزشکى، با ابزار 
آندوسکوپى و بدون نیاز به عمل جراحى باز، سرانجام این سوزن قفلى از مرى و معده 
این کودك شش ماهه، خارج و بدون بسترى شدن، کودك از بیمارستان مرخص شده 

است.

رئیس جمعیت هالل احمر گلپایگان از بیرون آوردن جسد یک مرد 45 
ساله که در آب هاى سد گلپایگان غرق شده بود، خبر داد.

حمیدرضا کریمیان در گفتگو با ایرنا افزود: دوشــنبه شب هفته گذشته 
یک مورد غرق شدگى در محدوده سد جدید گلپایگان منطقه گدارماکوله 
رودخانه خشک به هالل احمر این شهرستان گزارش شد که بالفاصله 
تیم هاى امداد و نجات هالل احمر، آتش نشانى و اورژانس این شهرستان 
به منطقه اعزام شدند. پس از حضور تیم هاى اعزامى در محل، دو جوان، 
غرق شدگى یکى از اقوام خود که مردى 45 ســاله بود را به امدادگران 

گزارش کردند. 
وى افزود: با توجه به تاریکى و سردى هوا، تالش نجاتگران براى بیرون 
آوردن جســد فرد غرق شده در سد به نتیجه نرســید و ادامه عملیات به 
روز سه شنبه موکول شــد.کریمیان اضافه کرد: برغم شرایط بد جّوى و 
وضعیت نامناسب براى انجام عملیات غواصى پس از یک ساعت تالش 
غواص ها، پیکر بى جان این فرد را که براى ماهیگیرى به سد رفته بود، 

پیدا و تحویل مراجع ذیصالح شد.

جسد یک مرد از 
آب هاى سد گلپایگان 
بیرون کشیده شد

دستگیري باند سارقان
 سیم برق با 2 میلیارد ریال سیم سرقتی

برخورد 2 دستگاه اتوبوس در 
ق در مرى کودك 6 ماهه قمىمحور کاشان به اصفهان

سنجا

عاقبت عشق

به پسر فقیر
ر ثروتمند 

 دخت
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

نفوذ مجدد هکرها به دوربین 
اسمارت کم سامسونگ

گفتنى اســت دوربین اســمارت کم    ایتنا|
سامسونگ سال هاست که با توجه به امکان کنترل 
آن از طریق گوشى هاى هوشمند و همچنین فراهم 
کــردن قابلیت ذخیــره محتویــات روى فضاهاى 
فیزیکى(غیرابرى) به گزینه محبوب کاربران تبدیل 

شده است. 
این موضوع به ویژه زمانى اهمیتى بیشترى مى یابد 
که به طرح و گســترش و کاربردهاى فراوان مقوله 
"اینترنت اشیاء" توجه شود، چرا که در آینده نزدیک، 
اغلب دستگاه ها و ابزارهاى زندگى، به نوعى به شبکه 

جهانى متصل خواهند شد.
 در کنفرانس امنیتى دفکان 22 که در آگوست گذشته 
تشــکیل شــد، تعدادى از اعضاى وبالگ امنیتى 
Exploiteers، لیســتى از حفره هــاى امنیتى این 
دوربین تحت شبکه را منتشر کردند. این حفره هاى 
امنیتى این امکان را براى هکرها فراهم مى کرد که 
بتوانند از راه دور کنترل دوربین را در دست بگیرند و یا 

گذرواژه مخصوص آن را تغییر دهند. 
 از سوى دیگر سامسونگ به جاى این که این حفره ها 
و مشکالت را مرتفع کند، رابط وب قابل دسترسى و 
کاربران را حذف کرد تا دوربین هاى اســمارت کم را 
 (SmartCloud) از طریق وب سایت اسمارت کلود
راه اندازى نماید، و با همین کار مجدداً هکرها توانستند 
با اســتفاده از یک حفره امنیتى دیگر، به این دوربین 

نفوذ کنند. 

اپلیکیشن ورزشى و 
تناسب اندام اندروید

Runkeeper – GPS Track Run Walk یــک 

اپلیکیشن پرطرفدار با 50 میلیون کاربر از سراسر جهان 
در زمینه تناسب اندام براى اندروید مى باشد که توسط 
استودیوى معروف FitnessKeeper, Inc در گوگل 
پلى عرضه شده است. این اپلیکیشن این امکان را به شما 
مى دهد تا بتوانید با انگیزه بیشتر به فعالیت هاى ورزشى 
خود عمل کنید به عنوان مثال مى توانید هنگام دویدن، 
دوچرخه سوارى و یا فعالیت هاى ورزشى دیگر میزان 
 GPS مسافت طى شده و ســرعت حرکت را از طریق
دستگاه ثبت نمایید و اطالعات کامل و دقیقى را در مورد 
میزان فعالیت خود، میزان کاهــش وزن در قالب یک 
نمودار و حتى میزان پیشروى اهداف را مشاهده نمایید. 

برخى از قابلیت هاى این اَپ اندرویدى:
■  نمایش سرعت، فاصله، ارتفاع، کالرى مصرف شده 
■ مشاهده مسیرهاى از پیش تعیین شده براى شروع 
ورزش■ انواع برنامه هاى آموزشى و مربى صوتى براى 
افزایش هیجان■ امکان ادغام بخش موسیقى دستگاه 
با برنامه براى پخــش موزیــک ■ دارا بودن ویجت 
اختصاصى براى قرار دادن در صفحه اصلى دستگاه■ در 
اختیار قرار دادن آموزش هاى مختلفى در زمینه کاهش 
وزن ■ به اشتراك گذارى فعالیت هاى خود با دوستان 

در شبکه هاى اجتماعى

 FaceTime تماس گروهى به
اضافه مى شود

طبق شــایعات منتشــر       آى تى ایران |
شده قرار اســت قابلیت جدیدى به برنامه فیس تایم 
در نسخه جدید سیســتم عامل IOS افزوده شود که 
تماس گروهى یــا "Group Calling" نام دارد. این 
قابلیت که احتماال به آى اواس 11 اضافه خواهد شد به 
کاربران این امکان را مى دهد که عالوه بر تماس بین 
2 کاربر، بتواند هم زمان با چندین نفر تماس ویدیویى 
برقرار کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که بسیارى 
از گوشى هاى اندرویدى برتر که در بازار وجود دارند 
دوربین هاى سلفى 16 مگاپیکسلى دارند زیاد تعجب 
نخواهیم کرد اگر اپل دوربین فیس تایم خود را تا 8 یا 
12 مگاپیکسل ارتقا دهد. با بهتر شدن کیفیت دوربین 
انتظار داریم اپل هم مانند بقیه اپلیکیشن ها ویژگى 
تماس گروهى را باالخره بــه فیس تایم اضافه کند 

تا این اپلیکیشن بیش از این از سایرین عقب نماند.

ســایت فیلم رســانه ارتباطات و فناورى اطالعات به منظور ارایه محتواى تصویرى حوزه ICT راه اندازى شد که از 
طریق آدرس tv.ict.gov.ir در دســترس همگان قرار دارد.دکتر محمدرضا فرنقى زاد رییس مرکز روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با اشاره به تغییر سلیقه مخاطبان 
و تمایل روز افزونى که براى دیدن فیلم و ویدئو بر بستر فضاى مجازى در حال رخ دادن است، این روابط عمومى به 
 ICT منظور توسعه سیستم هاى اطالع رسانى خود سایت فیلم رسانه حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات را با عنوان

TV راه اندازى کرد.

 وى افزود: در این ســایت صرفا فایل هایى ویدئو و کلیپ مربوط به حوزه ارتباطــات و فناورى اطالعات به نمایش 
گذاشته مى شود که از طریق آدرس http://tv.ict.gov.ir در دســترس همگان قرار دارد. دکتر فرنقى زاد با اشاره به 
 ICT اظهار کرد: مخاطبان و فعاالن حوزه ICT TV استقبال این مرکز نسبت به انتشار دیگر فایل هاى تصویرى در
در صورت تمایل مى توانند فایل هاى تصویرى و ویدئویى خود را از طریــق آدرس ایمیل pr@ict.gov.ir به مرکز 
روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت ارتباطات براى انتشار در فیلم رسانه ارتباطات و فناورى اطالعات ارسال کنند.

Township بازى سبک استراتژیک و از انواع مزرعه دارى و مدیریت مزرعه از پرطرفدارترین بازى هاى اندرویدى 

اســت. در این بازى یک مزرعه به شــما داده مى شــود که مدیریت آن را بر عهده مى گیرید و براى گســترش و 
توسعه آن تالش مى کنید! بله شما باید با کاشت و برداشت محصوالت و فروش آن ها به کسب ثروت بپردازید و یا در 
انواع معدن هاى مختلف آثار باستانى را کشف کنید و رویاى خود را در یک بازى مزرعه دارى اندرویدى بسازید. اگر 

به بازى هاى مزرعه دارى عالقه مندید به هیچ وجه بازى فوق را از دست ندهید.
بازى Township آنالین است یعنى براى بازى کردن اینترنت شما همیشــه باید وصل باشد؛ ناگفته نماند که بازى 

با بیش از 50 میلیون دانلود از محبوب ترین بازى هاى سبک مزرعه دارى موجود در گوگل پلى به شمار مى رود!
برخى از ویژگى هاى این بازى:

■ استفاده از انواع ساختمان ها و دکوراسیون هاى متعدد ■ کاشــت انواع محصوالت کشاورزى با امکان برداشت 
محصول ■ شامل انواع شــخصیت کاریزماتیک و سرگرم کننده دوست داشــتنى ■ امکان ارتباط با دوستان و به 

اشتراك گذارى کاالهاى مفید در فیسبوك ■ دارا بودن گرافیک اچ دى خیره کننده به همراه صداگذارى مهیج

معرفى محصول

و  پیچیده تریــن  یافتــن  بــراى  جســت وجو 
 (Sign-in) منحصربه فردترین روش هاى ســاین این
هم چنان ادامه دارد و به یکــى از دغدغه هاى فعاالن 
حوزه فناورى تبدیل شده است. یک گروه از محققان 
در دانشگاه "برمینگام استیت" در شهر نیویورك آمریکا 
دست به ابتکار جالبى زده اند و قصد دارند از تپش قلب 

براى این منظور استفاده کنند.
خیلى از دســتگاه هاى پوشــیدنى موجــود در بازار از 
ردگیرى ضربان قلب اســتفاده مى کنند؛  بنابراین تنها 
کارى که دســتگاه باید انجام دهد تبدیل تپش به یک 

کلید بیومترك منحصر به فرد است.
کاربران به کمک این کلید مى توانند قفل اسمارت فون ها 
را باز کنند؛ به شبکه هاى اجتماعى الگین کنند و حتى در 
مکان هایى که از نظر امنیتى شرایط فوق العاده اى دارند 
نقش یک دستگیره هوشمند را براى درها و قفسه ها ایفا 
کنند. اســتفاده از این روش مى تواند رابطه نزدیکى با 

برنامه هاى سالمتى داشته باشد و به همین دلیل خیلى 
از شرکت ها از این مسئله استقبال کرده اند.

فوایــد به کارگیرى احراز هویــت به کمک تپش قلب 
نسبت به اثر انگشت بســیار زیاد است؛ البته این روش 
همیشــه قابل اطمینان نیســت چون انسان ها وقتى 
عصبى یا خسته باشــند دچار بى نظمى مى شوند و این 
مى تواند در فرآیند احــراز هویت خللى ایجاد کند. ولى 
به گفته «ژانپنگ ژین»؛ یکى از محققان این گزارش؛ 
عمر باترى از نکات مثبت به کارگیرى این روش است 
به دلیل این که پردازش هاى مورد نیاز براى محاســبه 
تپش قلب انرژى کمترى نسبت به پوشیدنى ها مصرف 
مى کند. پوشیدنى ها از چندین الیه رمزنگارى استفاده 

مى کنند که باعث مصرف زیاد انرژى مى شود.
از بین دستگاه هاى پوشیدنى که در بازار یافت مى شوند؛ 
عالوه بر تاچ آى دى شــرکت اپل؛ یک پوشیدنى دیگر 
به نام Nymi Band هم وجــود دارد که از روش احراز 

هویت بر اساس تپش قلب استفاده مى کند. این دستگاه 
کلید بیومتریک را با استفاده از بلوتوث یا NFC جابه جا 
مى کند که باعث مى شــود براى هزاران دســتگاه و 

اپلیکیشن کاربرد داشته باشد.
با توجــه به این کــه عالقه بــراى اســتفاده از احراز 
هویت هاى دو عاملى نســبتا زیاد اســت؛ دور از ذهن 
نیست که در آینده اى نزدیک و با رشد فناورى؛ بتوانیم 
به کمک تپش قلب به دستگاه ها و اکانت ها ساین این 

کنیم.
با این وجود؛ استفاده از اسکنرهاى اثر انگشت و آیریس 
در اسمارت فون ها؛ تبلت ها و پوشــیدنى ها به سرعت 
در حال افزایش اســت. اگر احراز هویت با تپش قلب 
به دنبال پیدا کردن جایگاه خود در دنیاى فناورى است 
باید خیلى زود جنبه هاى مثبت خود را نشان دهد؛ قبل 
از این که این صنعت استاندارد هاى متقاعد کننده ترى 

Nyرا جایگزین کند.
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سایت فیلم 
رسانه ارتباطات و 
فناورى اطالعات

بازى مزرعه دارى و 
مدیریت شهر 
فوق العاده اندروید

 
ذخیره تاریخچه 

تماس هاى آیفون در آى کلود
کاربــران محصوالت اپــل مى توانند    ایتنا |
داده هاى خود را در فضاى ابــرى "آى کلود" ذخیره 
کرده و به صورت مدوام آن را همگام سازى کنند، اما 
به نظر مى رسد برخى از اطالعات آنها گاه به روشى 
ذخیره مى شود که ممکن است از آن آگاه نباشند و یا 

نتوانند کنترلى بر آن داشته باشند.
به عبارت دقیق تر، این موضوع شامل محصول اصلى 

اپل یعنى گوشى هوشمندش آیفون مى گردد.
از جمله گزارش تماس ها به صــورت کامًال خودکار 
همگام سازى مى شوند و حتى اگر پشتیبان گیرى در 
حالت غیرفعال قرار گرفته باشد، باز هم روشى براى 

غیرفعال کردن کامل آى کلود وجود ندارد.
مشکل زمانى جدى تر مى شود که در برخى شرایط، 
هکرها مى توانند حتى بدون داشتن اطالعات تعیین 
هویت کاربر به حساب کاربرى آى کلود وى دسترسى 

یابند.
گفتنى است اخیراً شــرکت اپل در مورد ذخیره سازى 
ســوابق تماس ها بیانه اى منتشر کرد که در آن آمده 

است:
ما قابلیت همگام سازى تماس ها را به عنوان یکى از 
خدمات کاربردى مان به کاربران ارائه مى کنیم و در 
نتیجه این امکان وجــود دارد که افراد بتوانند تمامى 
سوابق تماس هایشــان را در هر یک از دستگاه هاى  

خود بازیابى کنند.

ساخت نازك ترین 
تتوى الکترونیکى 

تتوى موقت گرافنى، نازك ترین دســتگاه الکترونیکى 
ایپدرمى است که تاکنون ساخته شــده است. به گفته 
محققان دانشــگاه تگزاس در آستین آمریکا که موفق 
به توسعه این دستگاه شــده اند؛ محصول جدید آن ها 
قادر است برخى از دقیق ترین اندازه گیرى هاى پزشکى 
را انجام دهــد. از نظر آن ها؛ این دســتگاه از نظر دقت 
چیزى کمتر از سنسورهاى پوشیدنى مانند مانیتورهاى 
EKG ندارد. طبق اعــالم IEEE Spectrum احتماال 

انطباق بسیار خوب گرافن بر روى پوست عاملى است 
که باعث اندازه گیرى هاى دقیق و باکیفیت فوق العاده 
باال مى شود. هوا بین پوست و الکترودهاى نسبتا بزرگ 
که در دستگاه هاى مرسوم پزشکى استفاده مى شود؛ یک 
شکاف ایجاد مى کند و همین مسئله باعث تنزل کیفیت 
سیگنال این گونه دستگاه ها مى شود. سنسورهاى جدید 
که روى پوست مى چسبند و با آن تغیر حالت مى دهند 
داراى شکاف هاى کمترى از هوا هستند. اما در این بین 
یک مشــکل وجود دارد. ضخامت آن  ها در حال حاضر 
بیشتر از چند میکرومتر نیســت و از الکترودهاى طال 
که ضخامت آن ها در حد چند صد نانومتر است استفاده 
مى کنند بنابراین وقتى پوست چروکیده مى شود؛ تماس 
بین آن  ها مى تواند از بین برود. گام بعدى محققان اضافه 
کردن آنتن به این دستگاه است تا امکان انتشار سیگنال ها 

از دستگاه به اسمارت فون یا کامپیوتر فراهم شود.

ترفند

فناورانه
راهکار فناورى براى ردیابى آتش نشانان 

سال هاســت که جلوگیرى از وقوع حوادث یک چالش 
بزرگ تکنیکى براى آتش نشــانان محسوب مى شود.

آتش نشانان براى نجات جان مردم باید بیشتر از هر چیزى 
به روى 5 حس خود تکیه کنند امــا به تازگى تحقیقاتى 
توســط البراتوار Jet Propulsion ناسا در کالیفرنیا به 

کمک این قشر فداکار و از جان گذشته آمده است.  
در سال 1999، 6 آتش نشان بعد از اعزام به محل سانحه 
آتش سوزى، جان خود را از دســت دادند. آنها بخشى از 
گروه 73 شهر ماساچوست بودند که به منظور مهار یک 
آتش سوزى یک انبار اعزام شدند و بعد از داخل شدن به 
انبار آتش گرفته، دیگر نتوانستند راه خروجى را پیدا کنند و 

به دلیل کمبود اکسیژن جان خود را از دست دادند.
سال هاســت که جلوگیرى از وقوع حوادث این چنینى، 
یک چالش بزرگ تکنیکى براى آتش نشانان محسوب 
مى شــود. در حال حاضــر آتش نشــانان در فضاى باز 
مى توانند از طریــق GPS، یک دیگر را پیــدا کنند و با 
دستگاه هاى رادیویى باهم ارتباط داشته باشند.اما زمانى 
که وارد ساختمان هاى با اسکلت فلزى و یا بتنى مى شوند، 

این فناورى ها دیگر قابل اعتماد و جواب گو نیست.
یک تیم تحقیقاتى در البراتوار Jet Propulsion ناسا در 
کالیفرنیا، یک سیستم جدید ردیابى اختراع کرده است که 
حفظ امنیت آتش نشانان را حین انجام عملیات وارد فاز 
جدیدى مى کند. این سیستم  که "Pointer" نام دارد، در 
محیط هاى ارتشــى و صنعتى نیز مى تواند کاربردهاى 

امنیتى فراوان داشته باشد.
Greg Price ، معــاون بخش فنــاورى  امنیت داخلى 

مى گوید: " تا به امروز، مسئله ردیابى و پیدا کردن ماموران 
اعزام شده در مواقع اورژانسى و هنگام رخ دادن حوادث، 

همیشه در اولویت قرار داشته اســت. با فناورى پوینتر، 
ماموران مى توانند با امنیت بیشترى انجام وظیفه کنند. "

فناورى پوینتر با استفاده از امواج الکترومغناطیس برد کوتاه 
مى تواند جاى آتش نشان را روى نقشه و داخل ساختمان 
حادثه دیده مشخص کند. اندازه و وزن این دستگاه بسیار 

کم شده و به حدود 11 گرم رسیده است.
در ماه سپتامبر، نمایندگان دپارتمان هاى آتش  نشانى در 
سرتاســر آمریکا در بازدیدى از این البراتوار، با طرز کار 
پوینتر آشنا شدند. طبق گفته یکى از نمایندگان ، فناورى 
این محصول بسیار هیجان انگیز و کاربردى است و قطعا 
در پیدا کردن افراد گم شــده داخل ساختمان هاى دچار 

فاجعه ، مى تواند کمک کننده باشد.
پوینتر هم یک دســتاورد فناورانه و هم مکانیکى داشته 
است. این البراتوار در حقیقت مسئله اى را که محققان از 
سال 1970 راهى براى آن کشف نکرده بودند را حل کرده 
است. بیشــتر محققان تا قبل از این بیشتر به روى امواج 
رادیویى تمرکز داشتند زیرا این امواج قابلیت ارسال انرژى 
به مســافت هاى طوالنى را دارند و به همین دلیل براى 
برقرارى ارتباط ایده آل هستند. اما استفاده از این فناورى 
در سازه هاى فلزى و یا بتنى با محدودیت همراه است. به 
همین دلیل است که شاید زمانى که وارد یک ساختمان 
از جنس فلز و یا زیر زمین مى شوید، سینگال تلفن همراه 

خود را از دست مى دهید. 
امــا ایــن دســتگاه ردیــاب جدیــد ، از میدان هاى 
الکترومغناطیس اســتفاده مى کند که محققان به دلیل 
برد کوتاه ، توجه زیادى بــه آن نکرده اند. این میدان ها، 
دیوار ها را دور مى رنند و ماهیت شان با امواج متفاوت است. 
همچنین مى توان با بهینه سازى این میدان ها، آنها را در 

اندازه ها و با طول موج هاى متفاوت انتشار داد.
عالوه بر این، این ردیاب قادر اســت میدان هاى شــبه 
اســتاتیک تولید کند که مى تواند اطالعات جغرافیایى و 
جهت ها را نشان دهد، فرمانده عملیات مى تواند از طریق 
این وسیله بفهمد که شخص داخل ساختمان ثابت است 
و یا روى زمین مى خزد، صورت وى رو به زمین است و یا 

بالعکس و غیره.
وزن این دستگاه 11.7 گرم اســت و تیم سازنده بازهم 
امیدوار هســتند که بتواند اندازه و وزن آن را کمتر کند تا 
وسیله، کاربردى تر عرضه شود و محدودیتى براى افراد 

به دنبال نداشته باشد.

AUDREY فرشته نجات آتش نشانان
این آزمایشگاه در پروژه  اى دیگر ، وسیله اى را معرفى کرد 
که با استفاده از هوش مصنوعى مى تواند اطالعات،درجه 
هوا، میزان گازهاى موجود در هوا و دیگر عوامل خطر زا را 
از قبل اعزام تیم آتش نشانان براى آنها جمع آورى کرده 
و بفرستد. اسم این دستیار هوشــمند   Audrey است و 
اطالعات را از طریق استدالل، استخراج و تلفیق دریافت 
کرده و تحلیل مى کند. از این دستگاه مى توان در مراکز 
آتش نشانى، ادارات پلیس و مراکز امدادگرى استفاده کرد 
تا همیشه قبل از ورود انســان ها به مکان هاى پرخطر، 

اطالعات کافى از داخل ساختمان وجود داشته باشد. 
عالوه بر این، آدرى مى تواند تیم آتش نشانان را حین انجام 
ماموریت ردیابى کند و سیگنال هاى مکان یابى و یا کمک 

رسانى بفرستد و یا حتى تیم را رهبرى کند!
آدرى با فناورى "اینترنت اشیا" کار مى کند ( اینترنت اشیا 
به سیستمى گفته مى شود که چندین وسیله و یا سنسور را 

به طور بى سیم به یکدیگر متصل مى کند.) به عالوه اگر 
آتش نشانان مجهز به لباس هاى سنسور دار باشند، مکان 
دقیق آنها قابل ردیابى است. نشان دادن درجه هوا، ارسال 
تصاویر ماهواره اى از مکان مورد نظر و قابلیت هاى بسیار 

دیگر، از جمله ویژگى هاى این دستگاه است.

اثر انگشت را فراموش کنید؛ به زودى با تپش قلب الگین مى کنید!

,,
این ردیاب قادر 
است میدان هاى شبه 
استاتیک تولید کند 
که مى تواند اطالعات 
جغرافیایى و جهت ها
را نشان دهد، 
فرمانده عملیات 
مى تواند از طریق 
این وسیله بفهمد که 
شخص داخل ساختمان 
ثابت است و یا روى 
زمین مى خزد، صورت 
وى رو به زمین است 
و یا بالعکس و غیره
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مزایده
شماره نامه : 9510113737200431 شــماره پرونده: 9309983737100319 شــماره بایگانى شعبه: 
930154  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانونى 
اجراى احکام مدنى اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت مورث مرحوم حمید رضا بیات چادگانى آقاى 
عبدالمحمد بیات چادگانى و خانم صغرى بیات به نسبت سهم االرث خود از یکباب ساختمان مسکونى در 
حال تخریب به مساحت 468 متر مربع داراى 320 متر مربع و 140 متر مربع اعیانى ، دیوارها آجر و سیمان 
و سقف با مصالح تیرآهن و داراى امتیازات چهارگانه (آب و برق بنام آقاى عبدالمحمد بیات) واقع در چادگان 
خ شــهدا که چهار دانگ آن مورد ارزیابى قرار گرفته قیمت پایه به مبلغ 1056000000 ریال و یک قطعه 
پالك ثبتى با شماره ثبتى 13891 صفحه 577 دفتر 109 و 543 فرعى از 64 اصلى بخش 13 اصفهان به 
مساحت 70000 متر مربع به میزان ششدانگ عرصه و اعیان زمین دیمکار در اراضى معروف به دوز جنب 
چاه کشــاورزى اخوان معین الدینى به میزان 735000000 ریال و یک دستگاه وسیله نقلیه از نوع سوارى 
پراید مدل 1385به شــماره انتظامى 827 ج 32  ایران 23 به رنگ بژ متالیک به مبلغ 90/000/000  ریال 
مى باشد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت 
مى شود در تاریخ 1395/11/20 لغایت 1395/11/30 با همکارى کالنترى 11 چادگان و محکوم له خانم 
طاهره سمندگانى از اقالم مذکور بازدید و در جلســه مزایده حضورى که در تاریخ 1395/12/5 ساعت 10 
صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادى را در همان تاریخ به حساب سپرده 
دادگسترى واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید. م الف: 93  اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى شهرستان چادگان/10/1233
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/18/324461- 1395/11/2 نظر به اینکه آقاى ســید هاشم میرصفائى فرزند سید 
حسین با وکالت آقاى حسین بیات به موجب وکالتنامه شــماره 124470 مورخ 1393/7/19 دفترخانه 39 
فوالدشهر که آقاى حسین بیات به موجب وکالت نامه شماره 132087 مورخ 1395/10/22 دفترخانه 39 
فوالدشهر مورد وکالت را به آقاى حیدر اســتکى تفویض نموده اند به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رســما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان پالك 3082 فرعى 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 118 دفتر 
71  امالك زرین شهر ذیل شــماره 6328 به نام وى ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 756073 الف 88 
صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله دیگرى انجام نشده، به علت جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده  120  اصالحى آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند یا سند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد.  م الف: 995   اداره 

ثبت اسناد و امالك لنجان/11/209 
حصر وراثت

ناهید خلیلى لنجى فرزند رمضان و به شماره شناسنامه/ملى 28 و بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1418  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان خلیلى 
لنجى فرزند مرتضى به شماره شناســنامه/ملى 1006 که تاریخ 1393/03/26 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حمیدرضا خلیلى فرزند رمضان شماره 
شناسنامه یا کدملى 1347 نسبت به متوفى (فرزند) 2- ناهید خلیلى لنجى فرزند رمضان شماره شناسنامه 
یا کدملى 28 نسبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا خلیلى لنجى فرزند رمضان شماره شناسنامه یا کدملى 1411 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- ملیحه صالحى مبارکه فرزند اســداله شماره شناسنامه یا کدملى 48 نسبت به 
متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/697 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/100
حصر وراثت

احمدرضا حیدرى فرزند خیراله و به شماره شناســنامه/ملى 1904 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1566  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیراله حیدرى 
وینچه فرزند رمضان به شــماره شناســنامه/ملى 725 که تاریخ 1389/11/24 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- مظاهر حیــدرى وینچه فرزند خیراله 
شماره شناسنامه یا کدملى 28 نسبت به متوفى (فرزند) 2- احمدرضا حیدرى فرزند خیراله شماره شناسنامه 
یا کدملى 1904 نسبت به متوفى (فرزند) 3- مینا حیدرى وینیچه فرزند خیراله شماره شناسنامه یا کدملى 
11 نسبت به متوفى (فرزند) 4- زهرا حیدرى وینیچه فرزند خیراله شماره شناسنامه یا کدملى 27 نسبت به 
متوفى (فرزند) 5- شهین حیدرى وینچه فرزند خیراله شماره شناسنامه یا کدملى 95 نسبت به متوفى (فرزند) 
6- سرور رجبى وینچه فرزند مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 13 نسبت به متوفى (همسر) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/696 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/101
ابالغ اجراییه

770/95 – 95/10/25 نظر به اینکه در پرونده کالســه 770/950  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 901 صادره از شعبه سوم حقوقى خوانده على طهماسبى فرزند 
شهریار محکوم به تامین مبلغ 117/317/558 ریال در حق خواهان مجتبى فروغى دهنوى گردیده است و 
حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد 
تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام 

میگردد.م الف: 95/698  اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان/11/102
حصر وراثت

عباسعلى عابدینى چمگردانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 254 بـه شـرح دادخواست به کالسه 108/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى عابدینى چمگردانى 
بشناســنامه 1349 در تاریخ 1395/07/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- علیرضا عابدینى چمگردانى فرزند رجبعلى ش.ش 157 ت.ت 1340 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- عباسعلى عابدینى چمگردانى فرزند رجبعلى ش.ش 254 ت.ت 1349 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 3- رمضانعلى عابدینى چم گردانى فرزند رجبعلى ش.ش 286 ت.ت 1351 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- فاطمه عابدینى چمگردانى فرزند رجبعلى ش.ش 74 ت.ت 1335 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5- خدیجــه عابدینى چمگردانى فرزند رجبعلــى ش.ش 12 ت.ت 1338 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 6- طیبه شهریارى نوگورانى فرزند رمضانعلى ش.ش 38 ت.ت 1316 صادره از باغ  بهادران 
(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 980 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/11/103
ابالغ راى

شماره پرونده: 245/95 مرجع رسیدگى: شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل احتالف لنجان خواهان: امیر 
سلیمیان ریزى فرزند محمدعلى با وکالت سیده مهشــید تهرانى – نشانى: زرین شهر خ کاشانى روبروى 
دادگسترى خوانده: ولى اله جعفرى نور سادرانى فرزند غالمحسین نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
سفته گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى 
با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى امیر سلیمیان ریزى فرزند محمدعلى با وکالت سیده مهشید تهرانى به طرفیت آقاى ولى 
اله جعفرى نور سادرانى فرزند غالمحسین بخواسته مطالبه وجه یک طغرى سفته به شماره سریال 042485 
(سرى/ ل) به مبلغ یکصد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه و حق االوکاله وکیل، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده تصویر مصدق مستندات خواهان، امضاى منتسب به خوانده داللت بر صدور سفته 
توسط وى و تعهد به پرداخت وجه آن در سررسید مقرر و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا 
حاضر نشده و ایراد یا دفاعى نسبت به مستندات و ادعاى خواهان به عمل نیاورده است و دلیلى بر پرداخت 
وجه سفته به خواهان اقامه ننموده است جملگى داللت بر اشتغال ذمه خوانده نتیجتًا خواسته خواهان ثابت 
تشخیص و با استناد به ماده 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده را 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسى به مبلغ 2/035/000 ریال هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/26 تا 
زمان ایصال محکوم به، که بر اساس تغییر شاخص اعالمى بانک مرکزى محاسبه مى گردد، در حق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. 
م الف: 978 منصورى قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک)/11/104 

حصر وراثت
احمدرضا رجبى مورکانى داراي شناسنامه شماره 378 به شرح دادخواست به کالسه 138/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبى رجبى مورکانى بشناسنامه 
732 درتاریخ 85/11/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- احمدرضا رجبى مورکانى ت.ت 65 به ش.ش 378 فرزند متوفى 2- فاطمه رجبى مورکانى ت.ت 53 
به ش.ش 42 فرزند متوفى 3- آمنه رجبى مورکانى ت.ت 67 بــه ش.ش 335 فرزند متوفى 4- عبدالرضا 
رجبى مورکانى ت.ت 58 بــه ش.ش 26 فرزند متوفى 5- اکرم رجبى مورکانــى ت.ت 60 به ش.ش 24 
فرزند متوفــى 6- عاطفه رجبى مورکانى ت.ت 63 بــه ش.ش 8 فرزند متوفى 7- اکبــر رجبى مورکانى 
ت.ت 64 به ش.ش 71 فرزند متوفى 8- ســمیرا رجبى مورکانى ت.ت 70 به ش.ش 5- 006158- 116 
فرزند متوفى 9- پریســا رجبى ت.ت 61 به ش.ش 497 فرزند متوفى 10- سیدجواهر هاشمى به ش.ش 
2 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 984 شــعبه دوم حقوقی شــوراي حــل اختالف بخش

 باغبهادران/11/106
مزایده

در پرونده کالســه 950328 ح 3  اجرایى و به موجب دادنامه 2321-940 صادره از شــعبه سوم نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى داود آصفى محکوم اســت به پرداخت 30 عدد سکه تمام بهار آزادى طال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگستري منتخب آقاي مهندس حیدرى به شــرح ذیل ارزیابی گردیده است. 2 دانگ از تمامت 
ششدانگ پالك ثبتى 134/5 بخش 11 ثبتى اصفهان به مالکیت خانم طاهره انتشارى مادر محکوم علیه 
اجرائى که در مورخه 95/5/19  اقدام به معرفى ملک نموده اســت و داراى سوابق ثبتى 34/5 قطعه 6 که 
تمامت منزل داراى عرصه 142 مترمربع و 315 مترمربع اعیانى شامل زیرزمین، همکف، اول و سرپله از نوع 
مصالح تیرچه و بلوك و داراى انشعابات آب برق گاز که ارزش ششدانگ به  مبلغ 3/000/000/000 ریال 
برآورد گردید که از ملک فوق به میزان 2 دانگ بارزش 1/000/000/000 ریال موضوع مزایده مى باشد. که 
با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي 
احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/11/30 ســاعت 12 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش 
میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمناً  خریدار 
می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3226  اجراي احکام 

شعبه سوم دادگاه حقوقی نجف آباد/11/107

حصر وراثت
یداله حاجى رجبى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 63 به شــرح دادخواست به کالسه 146/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس اقارضائى بشناسنامه 264 
در تاریخ 1395/1/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمدرضا حاجى رجبى ش.ش 658 ، 2- علیرضا حاجى رجبى ش.ش 236، 3- ملیحه حاجى رجبى 
ش.ش 48077،  4- وجیهه حاجى رجبى ش.ش 1682 (فرزندان متوفى) 5- یداله حاجى رجبى نجف آبادى 
ش.ش 63 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3193 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/108
اجراییه

شماره: 461/95 ش6 ح به موجب راي شماره 663 تاریخ 95/6/8 حوزه اول حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: کیخسرو هارونى فرزند محمد به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت ماهیانه مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان از تاریخ 95/4/14 به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ پنجاه و پنج هزار و ششصد تومان به عنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له الهام هارونى 
فرزند ابوالقاسم به نشانى امیرآباد خ مطهرى کوى نادر پالك 2 مى باشد و در ضمن  مبلغ بیست هزار تومان 
به عنوان نیم عشر دولتى به عهده محکوم علیه مى باشد.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 3225 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/109
حصر وراثت

سعید خان احمدى بشـنـاسـنـامـه شـمـــاره 9378 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 131/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى خان احمدى سدهى 
بشناسنامه 191 در تاریخ 88/11/30 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- ســعید خان احمدى فرزند مرتضى ش.ش 9378 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- حمیدرضا خان احمدى ریزى فرزند مرتضى ش.ش 893 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پســر 
متوفى) 3- وحید خان احمدى ســدهى فرزند مرتضى ش.ش 1883 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پســر 
متوفى) 4- مهین خان احمدى فرزنــد مرتضى ش.ش 88 ت.ت 1349 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- مرضیه خان احمدى سدهى فرزند مرتضى ش.ش 1071 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
6- منصوره خان احمدى ریزى فرزند مرتضى ش.ش 4604 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
7- فاطمه نصیرى ریزى فرزند مهدى ش.ش 64 ت.ت 1333 صادره از لنجان (همســر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 981 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/134
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103640805156 شــماره پرونده: 9509983640800739 شماره بایگانى شعبه: 
950752 خواهان  حســین اله یارى صادق آبادى دادخواســتى به طرفیت خوانده داود مصطفایى و على 
مصطفایى به خواسته ابطال قرارداد (مالى) تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان زرین شهر نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شــهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به 
کالسه 9509983640800739 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 95/12/14 و ساعت 9 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم  دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 985 شعبه 5 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/11/135
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به منوچهر نعمتى فرزند على یار کالسه پرونده: 941890 وقت رسیدگى: 
95/11/27 ساعت 9 خواهان: خدیجه نعمتى فرزند سبزعلى خوانده: منوچهر نعمتى فرزند على یار خواسته: 
تقاضاى طالق غیابى وفق شرایط مندرج در عقدنامه. خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران 
نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر 
و مدت آن ده روز خواهد بود. بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیابًا رسیدگى و 

تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 987 دادگاه عمومى بخش باغبهادران/11/136
حصر وراثت

سجاد امینى شیخ آبادى فرزند علیمراد و به شماره شناســنامه/ملى 1061 و بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1573  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیمراد 
امینى شیخ آبادى فرزند نبى اله  به شماره شناسنامه/ملى 36 که تاریخ 1395/10/21 بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- جواد امینى شیخ آبادى فرزند علیمراد 
شماره شناسنامه یا کدملى 48 نسبت به متوفى (فرزند) 2- محسن امینى شیخ آبادى فرزند علیمراد شماره 
شناسنامه یا کدملى 1051 نسبت به متوفى (فرزند) 3- رضا امینى شیخ آبادى فرزند علیمراد شماره شناسنامه 
یا کدملى 2502 نســبت به متوفى (فرزند) 4- سجاد امینى شــیخ آبادى فرزند علیمراد شماره شناسنامه یا 
کدملى 1061 نسبت به متوفى (فرزند) 5- ســمیرا امینى شــیخ آبادى فرزند علیمراد شماره شناسنامه یا 
کدملى 50 نسبت به متوفى (فرزند) 6- صفورا امینى شیخ آبادى فرزند علیمراد شماره شناسنامه یا کدملى 
5410082508 نســبت به متوفى (فرزند) 7- سمیه امینى شــیخ آبادى فرزند علیمراد شماره شناسنامه یا 
کدملى 166 نسبت به متوفى (فرزند) 8- بهاره امینى شیخ آبادى فرزند علیمراد شماره شناسنامه یا کدملى 
5410024605 نسبت به متوفى (فرزند) 9- پروانه مالکى شیخ آبادى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه یا 
کدملى 43 نسبت به متوفى (همســر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/700 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/137
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510103623504307 شــماره پرونده: 9509983624700273 شــماره بایگانی 
شعبه: 951078 زهرا جمشیدیها شکوائیه اى علیه هادى کاویانپور فرزند محمد دائر بر تهدید جانى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفري 2  اردستان 
ارجاع و به کالسه 9509983624700273 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/18 و ساعت 
9:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان آگهی می شود تا متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 399 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/11/139

حصر وراثت
کبرى تدینى تورزنى داراي شناسنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه 495/95  ش/1 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حاجى اسماعیلى بشناسنامه 
6675 در تاریخ 94/11/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 5 پســر و 2 دختر و یک عیال دائمى که عبارتند از: 1- کبرى تدینى تورزنى به شماره شناسنامه 1 متولد 
39/4/3 صادره از اردستان (همسر متوفى) 2- فاطمه حاجى اسماعیلى به شماره شناسنامه 1180045564 
متولد 71/12/14 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 3- وجیهه حاجى اسماعیلى به شماره شناسنامه 923 
متولد 65/6/29 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- مجید حاجى اسماعیلى به شماره شناسنامه 729 متولد 
56/3/1 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 5- هادى حاجى اسماعیلى به شــماره شناسنامه 8171 متولد 
62/10/1 صادره از اردستان 6- حمید حاجى اسماعیلى به شماره شناسنامه 8114 متولد 60/6/1 صادره از 
اردستان (فرزند متوفى) 7- ابوالفضل حاجى اسماعیلى به شماره شناسنامه 1180007417 متولد 68/6/13 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 8- مهدى حاجى اسماعیلى به شــماره شناسنامه 8113 متولد 58/6/1 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 398 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف

 اردستان/11/140
حصر وراثت

مختار جابرى پوده داراي شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 95/136  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صاحب سلطان جابرى پوده بشناسنامه 26/2686 
در تاریخ 1356/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حسن جابرى فرزند عبدالعلى 28 متولد 1220 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 2- غالمرضا جابرى فرزند 
عبدالعلى ش.ش 58 متولد 1319 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- ابراهیم جابرى فرزند عبدالعلى ش.ش 
29 متولد 1313 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- صغرى جابرى پوده فرزند عبدالعلى ش.ش 1734 متولد 
1308 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 5- فرخ جابرى پوده فرزند عبدالعلى ش.ش 28 متولد 1303 صادره 
از دهاقان (دختر متوفى) 6- سکینه جابرى پوده فرزند عبدالعلى ش.ش 27 متولد 1299 صادره از دهاقان 
(دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/254 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 

(مجتمع شماره یک)/11/144
حصر وراثت

مختار جابرى پوده داراي شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 95/138  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعلى جابرى پوده بشناسنامه 22 در تاریخ 
1333/6/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صاحب 
سلطان جابرى پوده فرزند حاجى رمضان ش.ش 26/2686 متولد 1280 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 
2- حسن جابرى پوده فرزند عبدالعلى ش.ش 28 متولد 1310 (پسر متوفى) صادره از دهاقان 3- غالمرضا 
جابرى فرزند عبدالعلى ش.ش 58 متولد 1319 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 4- ابراهیم جابرى فرزند 
عبدالعلى ش.ش 29 متولد 1313 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 5- صغرى جابرى پوده فرزند عبدالعلى 
ش.ش 1734 متولد 1308 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- فرخ جابرى پوده فرزند عبدالعلى ش.ش 28 
متولد 1303 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- سکینه جابرى پوده فرزند عبدالعلى ش.ش 27 متولد 1299 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/253 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/11/145
ابالغ اجراییه 

شماره: 1033/95 اجرایى- 1395/1/13 نظر به اینکه در پرونده کالسه 1033/95  اجراى احکام شوراهاى 
حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شــماره 220 صادره از شعبه نهم حقوقى محکوم علیه 
فرزاد جهانگیرى و اصغر جهانگیرى محکوم به پرداخت تضامنى مبلغ هشتاد و نه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجه چک شماره 379668- 94/11/15 و 37966- 94/12/14 و مبلغ یک میلیون و هفتصد و سى 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه چکهاى موصوف از تاریخ 94/11/15 و 

94/12/15 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى است و اجراى حکم منوط است به معرفى ضامن معتبر در 
حق محکوم له امین اله عشورى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان 
مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 988  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 

شهرستان لنجان/11/147
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002003000573/1 شماره بایگانی پرونده: 9501087/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000209 بدین وســیله به آقاي مرتضى عطائى سهرفروزانى فرزند مصطفى شناسنامه 
شماره 1467 ساکن اصفهان خ امام خمینى خانه اصفهان ماه فرخى کوى امید و حسن عطائى سهرفروزانى 
فرزند مصطفى شــماره شناسنامه 46109 ســاکن اصفهان خیابان فروغى کوى 37 کوى وفا کوى شهید 
بهشــتى منزل اقاى عطایى ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک ســپه اصفهان به استناد قرارداد بانکى 
شماره 179109428/1826 مورخ 91/10/9 جهت وصول مبلغ 34295868 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
8508132 بابت سود و مبلغ 8701549 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/5/10 و ذمه روزانه به 
میزان 24626 ریال از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالســه 9501087/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/6/31 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى 
که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. م الف: 34040 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/11/159
حصر وراثت

احمدرضا قدیرى شاهرضایى داراي شناسنامه شماره 1098 به شرح دادخواست به کالسه 142/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشته اسماعیلیان بشناسنامه 
61 در تاریخ 95/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فرخ سالمت فرزند ساطى یار ش.شناسنامه 108 متولد 1329 صادره از دهاقان (مادر متوفى) 2- محمد 
قدیرى شاهرضائى فرزند احمدرضا ش.شناسنامه 6- 567917- 424 متولد 1386 صادره از دهدشت (پسر 
متوفى) 3- احمدرضا قدیرى شاهرضائى فرزند حیدرعلى ش.شناسنامه 1098 متولد 1343 صادره از شهرضا 
(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/252 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 

(مجتمع شماره یک)/11/161
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 1773- 95/10/26  مرجع رسیدگى شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: شیرزاد سوارى به آدرس: امیرآباد خ مفتح کوى فروغى منزل بخشعلى چراغى خوانده: کمال عباسى 
به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه گردش کار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانون و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى شیرزاد ســوارى بطرفیت آقاى کمال 
عباسى به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه یک فقره سفته به شماره 154878 باضنمام هزینه هاى 
دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه نظر به بقاء اصو ل مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر الذمه بودن ایشان یا 
بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 502 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
دویست و بیست و یک هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى و خسارات تاخیر در تادیه 
از زمان اقامه دعوى مورخ 95/9/13 لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3245  شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/11/162
حصر وراثت

 هدایت اله صالح به شناسنامه شماره 22 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 222/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلى صالح  
به شناسنامه شماره 560 در تاریخ 94/11/10 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- بیژن 
صالح به ش ش 823  ، 2- معصومه صالح بــه ش ش 731  ، 3- على صالح به ش.ش 36 ، 4- هدایت اله 
صالح به ش.ش 22 ، 5- پروانه صالح به ش ش 30  ،  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1748 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/165
حصر وراثت

حسن توانگر ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 584 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 205/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره یزدانى گارماسه بشناسنامه 
627 در تاریخ 1394/10/17 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- محمدعلى توانگر فرزند احمــد ش.ش 2673 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
2- حســین توانگر ریزى فرزند احمد ش.ش 1555 ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- حسن 
توانگر ریزى فرزند احمد ش.ش 584 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- زهرا توانگر فرزند احمد 
ش.ش 980 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- فاطمه توانگر ریزى فرزند احمد ش.ش 1005 
ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- طاهــره توانگر ریزى فرزند احمد ش.ش 95 ت.ت 1348 
صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 993 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/11/169
حصر وراثت

ام البنین رضوانى چمگردانى بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 16 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 189/95  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کشور خدادادى 
بشناســنامه 65 در تاریخ 1389/02/30 اقامتــگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- عبدالحســین رضوانى چمگردانى فرزند رضــا ش.ش 3870 ت.ت 1332 
صادره از آبادان (پســر متوفى) 2- حســن رضوانى فرزند رضا ش.ش 1098 ت.ت 1337 صادره از آبادان 
(پســر متوفى) 3- غالمعلى رضوانى فرزند رضا ش.ش 163 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
4- ســکینه ســلطان رضوانى چمگردانى فرزند رضا ش.ش 3829 ت.ت 1334 صــادره از آبادان (دختر 
متوفى) 5- ام البنین رضوانــى چمگردانى فرزند رضــا ش.ش 16 ت.ت 1342 صــادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- فرشته رضوانى چمگردانى فرزند رضا ش.ش 138 ت.ت 1344 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
7- هاجر رضوانى چمگردانى فرزند رضا ش.ش 815 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 997 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان

 لنجان/11/170
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان عظیم رستگارى دادخواستى به خواســته الزام خوانده زهره زارعى به طرفیت خوانده زهره زارعى 
به شوراى حل اختالف شعبه ..... شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1296/95 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/09 ساعت 3/30 تعیین گردیده. علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3249 شعبه دوازدهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/175

مزایده
شماره نامه: 9510113623300847 شــماره پرونده: 9409983623100439 شــماره بایگانى شعبه: 
950024  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده 
کالســه 950024 مدنى که به موجب آن آقاى کاظم داورى فرزند حســن محکوم است به پرداخت مبلغ 
88/900/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 3/300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجراى حکم در حق محکوم لها خانم جمیله عباســى فرزند خداداد با 
وکالت آقاى محمود امیرى پور. با  توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصــدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده 
است فلذا اموال مشارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: تمامى پنج نهم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ پالك ثبتى به شماره 94  اصلى بخش 17 مزرعه آذرسخت به مساحت 3053 مترمربع 
شــامل یک قطعه زمین باغى که در آن درختان بادام- آلوچه- زردآلو- آلوسیاه غرس شده داراى 3 رشته 
قنات بادبى بیست لیتر در ثانیه ارزیابى شده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 123/500/000 
ریال. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده 
ملکى را که آگهى شــده مالحظه نمایند. ملک فوق به شــخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشــنهاد 
را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10٪ بها را فى المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجرا تسلیم نماید و 
مابقى آن را ظــرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایــده پرداخت نماید و در صورتى کــه مابقى بهاى اموال را 
نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1395/11/27 
روز: چهارشنبه ســاعت: 10 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. 

م الف: 400   اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان/11/186
مزایده

پرونده 940178 و به موجب اجرائیه و نیابت صادره از شــعبه اجراى احکام دادگســترى اصفهان محکوم 
علیهما پانته آ و درنا و مجتبى فابرى هر یک نسبت به سهم االرث خود از ماترك متوفى جشمید فابرى به 
پرداخت تعداد 124 عدد ســکه بهار آزادى و مبلغ 2/938/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها 
خانم صدیقه علوى نژاد و مبلغ 5/875/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در 
قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است نموده است. صورت اموال مورد مزایده پالك ثبتى 406/20135 بنشانى شاهین شهر، خیابان رازى 
فرعى یک شرقى،  پالك 56 مجتمع مسکونى زردکوه ملک مورد ارزیابى یک باب آپارتمان مسکونى واقع 
در طبقه همکف یک مجتمع مسکونى (3 طبقه 5 واحدى) به نشانى مندرج در باال مى باشد. این آپارتمان با 
مساحت 103,86 متر مربع، داراى دو اتاق خواب، آشپزخانه اوپن، سالن پذیرایى، حمام و سرویس بهداشتى، 
یک باب انبارى، یک قطعه پارکینگ مسقف بوده و داراى دسترسى اختصاصى به حیاط مجتمع مى باشد. 
پوشش دیوارهاى سالن هاى پذیرایى و نیز پوشش بدنه اتاق هاى خواب از نوع گچ و رنگ بوده پوش کف 
سالن پذیرایى سرامیکى و پوشش کف اتاق هاى خواب نیز از نوع موزاییک است آشپزخانه داراى پوشش بدنه 
کاشى و پوشش کف سرامیک بوده و کابینت هاى آن نیز فلزى مى باشد .حمام و سرویس بهداشتى نیز داراى 
پوشش کف و بدنه کاشى و سرامیک است. دربهاى داخلى این ساختمان چوبى و پنجره ها آهنى مى باشد. 
این ملک داراى انشعاب آب مشترك و انشعابات گاز و برق مستقل بوده سیستم گرمایش آن از نوع بخارى 
گازى و سیستم سرمایش آن کولر آبى است. بر اساس نامه شماره 000033 مورخ 1393/1/17  اداره ثبت 
اسناد و امالك شاهین شهر این ملک داراى سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 185108 سرى سال بوده و 
مشخصات ثبتى آن بدین قرار است: پالك ثبتى 406/20135 مورد ثبت شماره 106410 ، صفحه 223، دفتر 
486 ، بخش 16 ثبت اصفهان لذا با توجه به موارد پیش گفته ، تحقیق و بررسى انجام شده، موقعیت محل ، 
نوع کاربرى و قدمت ملک (حدود 13 سال) و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه، ارزش ششدانگ 

ملک مورد نظر با احتساب قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات در زمان مبادرت به کارشناسى 
مبلغ 1/506/000/000 ریال (معادل یکصد و پنجاه میلیون و ششصد هزار تومان) تقویم و ارزیابى مى گردد. 
با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعراض مانده است این 
اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/11/27 از ساعت 9 الى 10 صبح 
محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه سوم دادگاه شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: بنشانى 
فوق مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. 
برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1762 شعبه سوم اجراى احکام 

مدنى دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/11/190
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002004000384/1 شــماره بایگانى شــعبه: 9501152/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004002703 بدینوســیله به کوروش ودادى بدهکار پرونده کالســه 9501152 ســاکن 
اصفهان خیابان پنج رمضان نرسیده به کوى گلستان پالك 49 که برابر گزارش مامور مربوطه نشانى فوق 
مورد شناســائى واقع نگردیده ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى شــماره 135665 تنظیمى در دفترخانه 
شماره 72 اصفهان بستانکار به نشانى فوق مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نمود که برابر آن مبلغ 
461/212/967 بابت اصل طلب و مبلغ 154/123/057 ریال بابت سود و مبلغ 562/184/434  ریال بابت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 95/3/24 ریال بدهکار مى باشــید که از این تاریخ خسارت تاخیر تا روز پرداخت مبلغ 
539/473 ریال نیز طبق مفاد سند رهنى به آن اضافه میگردد به انضمام کلیه هزینه هاى قانونى و حق بیمه 
به مبلغ 3/600/000 ریال و حق الوکاله وکیل، لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى مراتب 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع شــما درج و منتشر مى گردد و از زمان درج 
در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محســوب میگردد چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحى قانون ثبت 
مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار 
پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه یک باب خانه به شــماره پالك 32/347 واقع در بران مارچین بخش 14 
ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى مزایده نسبت به 
وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جزآگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 

م الف: 26536   اجراى اسناد رسمى اصفهان/11/205
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759105206 شماره پرونده: 9509983759101261 شماره بایگانى شعبه: 
951271 آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خوانده آقاى ســعید نباتى فرزند غالمحسین- خانم زهرا 
بهمرام فرزند شهریار دادخواستى به خواسته مطالبه مهریه بطرفیت شما به این شعبه تقدیم که به کالسه 
951271 ح 1 ثبت، و براى روز دوشنبه مورخ 95/12/09 ساعت 11:30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1807 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/239
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 855/36 که به جاى 855/16 باقیمانده منظورشده 
واقع درقطعه 6 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد ابراهیم نجف آبادى  
فرزند باقر در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/12/2 
ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود 
روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت 
مقرر در محل حضــور یابند. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3294 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/11/246         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک  پالك شــماره  855/35 که به جاى 855/13 باقیمانده منظور 
شــده واقع در قطعه 6 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى احمد ابراهیم 
نجف آبادى  فرزند باقر در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 95/12/2 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3295 زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/11/247         
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 
8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر 
از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه 
نمایند. بدیهى اســت در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000593- 1395/10/09- آقاي محمود ذوالفقارى فرزند على ششدانگ 
یک باب مغازه  مجزى شده از پالك شماره 163 فرعى از 137  اصلى به مساحت ششدانگ 16/50 مترمربع 
واقع در ابنیه عطاآباد بخش ثبتى دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف عوضعلى ثنایى و زبیده حاجى 
رحیمیان (مالکین رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: شــنبه 1395/11/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 

1395/11/24 م الف: 95/255  آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/11/262
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1049/95 خواهان مریم ده دشتى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
محمد رجبى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/10 ساعت 16/00 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شماره 2 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34448 شعبه 17 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/267
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100352208008 شماره پرونده: 9509980352200938 شماره بایگانی شعبه: 
950972 خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى دادخواستی به طرفیت خواندگان بتول السادات 
مغیث و حمید اعتمادى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسى 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق 354 ارجاع و به کالسه 9509980352200938 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/12/09 و ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 34465 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان/11/268

احضار
پرونــده:  شــماره   9510463760200005 درخواســت:  شــماره 
9509983760200022 شــماره بایگانى شــعبه: 950244  ســید سیروس 
فتحى فرد (احضار متهم) به شــرح محتویات پرونده کالسه 950244 ك 102 
دادگسترى شاهین شهر خانم محبوبه رضایى فرزند رضا فعال مجهول المکان 
متهم است به رابطه نامشــروع تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز دوشنبه 
مورخ 1395/12/16 و ساعت 10 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذابه استناد 
ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى 
رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد.  م الف: 1749 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر 

شاهین شهر (102 جزایى سابق)/164 /11

ابالغ
پیشنویس آگهى ابالغ شکایت بابک غالمى علیه تورج وطن دوست طوگلیالنى 
و اشرف قیطاسى به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و ...، از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 931556 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 33246 شعبه 21 بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/238
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  فارس|  امضاي عجیب «دونالد ترامپ» رئیس 
جمهوري آمریکا، سوژه رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی 

شد. 
کاربران شبکه هاي مجازي، ویدئویی از لحظه امضاي 
حکمی توسط دونالد ترامپ را منتشر کردند و از امضاي 
عجیب و بلنِد رئیس جمهوري آمریکا ابراز شگفتی کردند.
وبگاه آمریکایی slate، گزارشــی طنــز درباره امضاي 
رئیس جمهور جدید آمریکا منتشر کرد و برخی از مشاهیر 
مطبوعات آمریکا آن را به سیگنال هاي زلزله شناسی و 

مقیاس ریشتر تشبیه کردند.
برخی دیگر امضاي ترامپ را به نوار قلب تشبیه و برخی 
دیگر، آن را به مثابه نقاشی از مجموعه اي میخ ارزیابی 
کردند و تأکید کردند که هیــچ فاصله و منحنی در میان 
حروف مشاهده نمی شود که بتوان با کمک آنها حروف را 

از یکدیگر متمایز کرد.
کاربران توئیتر نیز از این سوژه نگذاشتند؛ یکی از کاربران 
نوشت، این امضا، خط هاي امواج شیاطین است و دیگري 
نوشت: «از خواندِن امضاي ترامپ به این نتیجه رسیدم 
که این امضا، فریاد کمک است؛ دونالد ترامپ سعی دارد با 
این امضا بگوید که من در واقع دونالد ترامپ نیستم و نام 

واقعی من "AuuuUUuuuuuA" است.»

امضاي رئیس جمهور جدید آمریکا، نظر کارشناسان و 
تحلیلگران خط را نیز به خود جلب کرد و شماري از خط 
شناسان سعی کردند از روي خط، شخصیت دونالد ترامپ 
را شناسایی کنند.به نوشته روزنامه ایندیپندنت، «تریسی 
تراسل» تحلیلگر خط در بنیاد بریتانیا، خط درشِت ترامپ 
را نشانه روحیه آینده نگري، پویایی، شجاعت و بی باکی 
و لجبازي دانســت و تأکید کرد که این ویژگی ها، از او 

مذاکره کننده اي سختگیر می سازد.

  تسنیم|  درحالــی که برخــی کشــورها بر 
ســرحاکمیت چند متر زمین با یکدیگر اختالفات شدید 
دارند و گاه درگیري هایی چندین ساله بر سر ترسیم مرزها 
میان برخی کشورها به وجود آمده است، نروژ دراقدامی 
عجیب و سخاوتمندانه وبه مناسبت گذشت صد سال از 
تأسیس کشــور فنالند، تصمیم گرفت که کوهی دراین 

کشور را به کشور همسایه اش فنالند اهدا کند. 
«پیورن هارسون» دانشمند ژئوفیزیک گفت: «درهمه 
نقاط جهان، کشورهایی هستند که به کشورهاي دیگر 
اهانت می کننــد و جنگ هایی را در راه توســعه خاك 
خود به راه می اندازند، اما نروژ آماده اســت که بخشی از 
اراضی خود را بدون دریافت چیزي در ازاي آن، به کشور 

دیگري بدهد.»
هارسون افزود: «این هدیه اي اســت که نروژي ها به 
فنالند داده اند. ما درازاي این هدیه، انتظار دریافت چیزي 
را نداریم، فقط می خواهیم که درصدمین سال تأسیس 

کشورشان هدیه اي به آنها بدهیم.»
شــهردار کافیورد واقع در کوهی که نروژ به فنالند اهدا 

کرده اســت، گفت: «ما از این طرح استقبال می کنیم و 
امیدواریم که این اقدام، الگویی براي کشــورهاي دیگر 

باشد که بر سر مرزها با یکدیگر می جنگند.»
نخست وزیر نروژ نیز از این ایده اســتقبال کرد و گفت 
که این اقدام، نشــان می دهد که نــروژ و فنالند روابط 
مســتحکمی دارند.وي درعین حال گفت که این کار با 
ماده 1 قانون اساسی نروژ که براســاس آن کشور نروژ 

قابل تجزیه و تصرف نیست، مغایرت دارد.

قانون  تصویب    باشگاه خبرنگاران جوان |
خدمت وظیفــه عمومى براى زنــان در مصر موجى از 

اعتراضات را در پى داشته است.
پایگاه آمریکایى «المانیتور» در گزارشــى اعالم کرد 
قانون خدمت عمومى براى دختران که به تازگى از سوى 
وزارت همبستگى اجتماعى مصر صادر شده، موجى از 

اعتراضات را در این کشور در پى داشته است.
طبق این قانون، دختران باید به شکل اجبارى به مدت 
یکسال به خدمت عمومى مشغول شوند. این مصوبه قرار 
است از اول فوریه 2017 (13 بهمن 95) براى دختران 

فارغ التحصیل دانشگاه به اجرا درآید.
طبق اعالم پایگاه المانیتور،  این مصوبه که در نوع خود 
در رابطه با زنان تاکنون در این کشور سابقه نداشته، در 
حالى اجرایى خواهد شد که «عبدالفتاح سیسى» رئیس 
جمهور مصر سال جدید میالدى را سال زنان اعالم کرده 
است. طبق اعالم مسئوالن وزارت همبستگى اجتماعى، 
بیشتر شرکت ها باید قبل از اســتخدام دختران، از آنها 

گواهى پایان خدمت عمومى درخواست کنند.
طبق اعــالم المانیتــور، اتخاذ این تصمیــم موجى از 
نگرانى ها و اعتراضات را در پى داشته است و بسیارى 
از دانشــجویان به علت اجبارى بــودن، با آن مخالفت

 کرده اند. این پایگاه به نقل از برخى مخالفان مى نویسد: 
ما مجبور خواهیم بود یکســال بدون مزد و تنها براى 

دریافت یک مدرك، کار کنیم.
المانیتور مى نویسد: تصمیم وزارت همبستگى، تالشى 
در جهت مهار انرژى جوانان، از جمله دختران جوان است 
که 49 درصد از ساکنان مصر را شامل مى شود اما این 
مسئله سبب احساس ناامیدى از سوى بسیارى از دختران 
شده است که با راه انداختن کمپین هایى، با وارد کردن 
زنان به ارتش مخالفت کرده اند. به خصوص آنکه مصر 
برنامه خدمت نظامى اجبارى را براى پسران از ابتداى 

سن 18 سالگى دارد.
المانیتور در ادامه مى نویســد: این در حالى اســت که 
برخى دختران از این تصمیم استقبال کرده و خواهان به 
کارگیرى زنان در ارتش شده اند؛ به طورى که «هاجر 
خالد» یک دختر 18 ساله مصرى با راه انداختن کمپینى 

خواهان انجام خدمت نظامى براى زنان شده است.
همچنین یکى دیگــر از دختران مصرى بــه نام «دنیا 
حجار» که از دانش آموزان دبیرستان است، مى نویسد: 
خدمت عمومى براى فارغ التحصیالن دانشــگاه ها و 
آموزشگاه هاى عالى است؛ ما نیازمند فعالیت در پلیس 

نظامى و در زمینه امنیتى هستیم.

وى مى گوید: فارغ التحصیالن دبیرستان ها مى توانند 
داوطلب در پلیس نظامى شوند و دختران فارغ التحصیل 
آموزشگاه هاى بهداشت و یا پرستارى، داوطلب خدمات 

پزشکى گردند.
مــاده اول مصوبــه وزارت همبســتگى اجتماعــى 
اعالم مــى دارد زنان فــارغ التحصیل دانشــگاه ها و 

آموزشگاه هاى عالى و پســرانى که از خدمت نظامى 
معاف و یا جزو نیروهاى مازاد نیروهاى مسلح محسوب 

مى شوند، باید خدمت عمومى را بگذرانند.
 همچنین طبق اعالم رســانه هاى مصرى، این مسئله 
به منظور تحقق برابــرى میان مــردان و زنان انجام 

شده است.

  ایسنا| رئیس جمهــور فیلیپین بــار دیگر در 
سخنانى خشــمگین و غضب آلود کلیساى کاتولیک را 
سازمانى فاسد و «آشــغال» و کشیشان را «متجاوزان 

جنسى» خواند.
«رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین، کلیســاى 
کاتولیک، اســقف ها و کشیشــان را به «فاسد» بودن 
متهم کرده و گفت: سه تن از وزراى کابینه نیز در گذشته 
مورد تعرض و آزار و اذیت مقامات کلیســاى کاتولیک 

قرار گرفتند.
دوترته در جمع خانواده هاى نیروهــاى اقدام ویژه که 
در سال 2015 در ماماساپانا کشته شدند، گفت: به شما 
توصیه مى کنم کتاب «محراب اسرار» نوشته «آریس 

روفو» را بخوانید تا به حقیقت مقامات کلیساى کاتولیک 
پى ببرید. اگر ادعاهایم نادرست و غیرواقعى باشد استعفا 
خواهم کرد. من نیز قصد دارم کتاب خودم را درخصوص 

کلیساى کاتولیک تحت عنوان «تزویر» بنویسم.
وى افزود: من کلیساى کاتولیک را به چالش مى کشم. 
همه شما «آشغال» هســتید. بوى بد شما همه جا را پر 

کرده است. شما یک مشت آدم فاسد هستید.
دوترته، کلیساى کاتولیک را ســازمانى فاسد خواند و 
درخواست پیشین این کلیسا از دولت براى دریافت یک 
خودروى پاژرو را محکوم کرد و گفت: شــما از خودتان 
خجالت نمى کشید؟ این خودرو بسیار گرانقیمت است. 

بسیارى از مردم حتى چیزى براى خوردن ندارند.

در جریان این سخنرانى دوترته فرصت را غنیمت دانست 
و از جنگ شدید خود با موادمخدر دفاع کرد؛ جنگى که 
ادعا مى شود در آن کشــتارهایى به صورت غیررسمى 

انجام مى شود.
مقامات کلیســاى کاتولیک از جمله افرادى بودند که 
از موضع ایــن رئیس جمهور پوپولیســت انتقاد کرده و 
اسقف «برودریک پابیلو» اخیراً از این کلیسا خواست تا 
درمورد کشتار بیش از شــش هزار تن در جنگ دوترته 
با موادمخدر صریحًا انتقــاد کند.دوترته گفت: به خاطر 
داشته باشــید که من با وجود تمامى کشتارهاى گفته 
شده از ســوى کلیســاى کاتولیک در انتخابات پیروز 

شدم.

   خبر آنالین | رئیس دادگاه قانون اساســى کره  
جنوبى خواستار برگزارى جلسه دادگاه استیضاح «پارك 

گئون هائه» در 13 ماه مارچ (23 اسفند) شد.
«پارك هان  چول» رئیس دادگاه قانون اساســى کره  
جنوبى این درخواست را در حالى مطرح کرد که خود در 

31 ژانویه بازنشسته مى شود.
با بازنشسته شدن وى و یکى دیگر از قضات درگذشته، 
تعداد کرسى هاى قضاوت از 9 به 7 کاهش مى یابد که این 
مسئله نگرانى ها را درباره رعایت نشدن اصل بى طرفى در 
نحوه رسیدگى به پرونده پارك گئون هائه رئیس جمهور 

استیضاح شده از سوى پارلمان به وجود آورده است.
رسوایى سیاسى دولت پارك گئون هائه و دست داشتن 
یکى از دوســتان قدیمى وى به نام «چوى سون سیل» 
در این رسوایى باعث شد تا این حزب محبوبیت خود را 
در میان مردم کره جنوبى از دســت بدهد و ماه گذشته 

میالدى توسط پارلمان کره جنوبى استیضاح شود.
این دادگاه 180 روز براى تصمیم گیرى درباره وى وقت 
دارد اما با برگزارى جلسات دادرسى دو بار در هفته روند 

این گمانه زنى را تسریع کرده است.
دادگاه عالى این کشور آسیایى در حال حضار باید تصمیم 
بگیرد که آیا این استیضاح، قانونى است یا خیر و اگر چنین 

باشد انتخابات جدیدى باید ظرف 60 روز برگزار شود.

سازمان ملل ضمن اشــاره به آزمایش هاى موشکى 
کره شــمالى اعالم کرد که خطوط هواپیمایى این 

کشور با محدودیت هاى بیشترى مواجه خواهند شد.
به گزارش  میزان، سازمان ملل طى بیانیه اى ضمن 
اشاره به آزمایش هاى موشکى کره شمالى اعالم کرد 
که خطوط هواپیمایى این کشــور با محدودیت هاى 

بیشترى مواجه خواهند شد.
در بیانیه سازمان ملل آمده است که خطوط هواپیمایى 
کره شــمالى در حال حاضر با عواقــب تحریم هاى 
شــوراى امنیت ســازمان ملل روبه رو هستند و این 
امر در حالى اتفاق مى افتد که کشــورهاى خواهان 
ممنوعیت و تحریم جت هاى تجارى کره شمالى در 

حال افزایش هستند.
بر اساس گزارشــى که اخیراً از سوى شوراى امنیت 
سازمان ملل منتشر شده است در پى تصویب قطعنامه 
2270 شوراى امنیت سازمان ملل در راستاى تحریم 
شدید کره شــمالى، در حال حاضر دولت مالزى نیز 
هواپیمایى «ایر کریو» کره شمالى را از انجام هرگونه 
فرود یا پرواز در فرودگاه هاى این کشور ممنوع کرده 

است.
نماینده مالزى در ســازمان ملل گفته اســت که بر 
اساس دستورالعمل کمیســیون حمل و نقل هوایى 
مالزى، هواپیماهاى کره شمالى حق فرود و یا پرواز از 

فرودگاه هاى مالزى را ندارند.
قبل از مالزى برخى از کشورها نیز ورود هواپیماهاى 

«ایر کریو» به حریم هوایى خود را ممنوع کرده اند.
قطعنامه 2270 شــوراى امنیت که بعد از چهارمین 
آزمایش موشــکى کره شــمالى در ماه ژانویه سال 
2016 تصویب شده، از تمامى کشورها خواسته است 
تا از فرود آمدن یا پرواز کردن هواپیماهایى که پرچم 
کره شــمالى بر روى آنها قــرار دارد، در قلمرو خود 

جلوگیرى کنند.

طبق جدیدترین گزارش ســاالنه ســازمان شفافیت 
بین الملل، ســومالى، ســودان جنوبى و کره شمالى 

فاسدترین کشورهاى جهان در سال 2016 بودند.
به گزارش ایسنا، سومالى با دریافت امتیاز 10 در شاخص 
ادراك فساد 2016 که بخش دولتى کشورها را با دادن 
امتیاز از صفر تا 100 رتبه بندى مى کند، فاســدترین 
کشور جهان شناخته شد. این کشور در ده سال گذشته 

این عنوان را در اختیار داشته است.
کشــورهایى که امتیاز کمترى دارند، فاســدتر به نظر 
رسیده و ویژگى هایى شــامل مصونیت براى فساد و 

مؤسسات ضعیف دارند.
دومین کشور از انتهاى فهرست، سودان جنوبى با امتیاز 
11 بود که کشور نسبتاً جدیدى است و شش سال قبل از 
سودان استقالل یافت. سومین کشور از انتهاى فهرست 

شاخص ادراك فساد کره شمالى بود است.
کشورها در خاورمیانه با بدترین کاهش در شاخص فساد 
روبه رو شدند که در صدر آنها قطر با کاهش 10 امتیاز 
نســبت به رتبه قبلى قرار گرفت. علت سقوط رتبه این 
کشور، رســوایى هایى مانند تصمیم فیفا براى میزبانى 
جام جهانى 2022 در قطر در بحبوحه گزارش هایى از 

بدرفتارى با کارگران مهاجر بود.
ایران با امتیاز 29 در ســال 2016 که دو رتبه نسبت به 

سال 2015 بهبود داشت، در رتبه 131 قرار گرفت.
سازمان شفافیت بین الملل هشدار داد امتیاز کشورهاى 
بیشترى به جاى بهبود نســبت به سال پیش، کاهش 
یافت و یک چرخه معیوب میان فساد، توزیع نابرابر قدرت 

در جامعه و توزیع نابرابر ثروت ایجاد کرد.

شفافیت بین الملل که در برلین مستقر است، دولت ها 
را به افزایش اصالحات ساختارى براى مقابله با فساد 

فراخواند.
طبق گزارش این سازمان، چنین اصالحاتى باید شامل 
افشاى دارایى ها از جمله ثبت عمومى کسانى که صاحب 
شرکت هستند و مجازات کسانى باشد که به جابه جایى 

پول فاسد بین مرزها کمک مى کنند، باشد.

کشورهاى اروپایى در میان کشــورهایى بودند که در 
شاخص ادراك فساد یکى از باالترین رتبه ها را کسب 

کردند و از پنج رتبه برتر، چهار رتبه را در اختیار گرفتند.
بر اساس گزارش شبکه ســى ان بى سى، دانمارك و 
نیوزیلند به عنوان پاك ترین کشورهاى جهان در رتبه 
اول قرار گرفتند و پس از آن فنالند، سوئد و سوئیس قرار 
گرفتند. کشور سنگاپور تنها کشــور آسیایى بود که در 

میان ده کشور برتر این فهرست جاى گرفت.
طبق فهرست شاخص ادراك فساد 2016، پاك ترین 
کشــورها به این ترتیب هســتند: دانمارك، نیوزیلند، 
فنالند، سوئد، سوئیس، نروژ، سنگاپو، هلند، کانادا، آلمان
و فاسدترین کشــورها به این ترتیب هستند:  سومالى، 
سودان جنوبى، کره شمالى، سوریه، یمن، سودان، لیبى، 

افغانستان، گینه بیسائو و ونزوئال.

گزارش ساالنه سازمان شفافیت بین الملل اعالم شد

فاسدترین و پاك ترین کشورهاى جهان 
در سال 2016

سال 2017 زنان مصر به سربازى مى روند

توهین رئیس جمهور فیلیپین به  کلیساى کاتولیک
محدودیت هاى بیشتر در خطوط هوایى کره شمالى

وقتی ترامپ به خط میخی امضا می کند

تصمیم گیرى 
دادگاه  کره جنوبى درباره 

پارك گئون هائه 

هدیه باور نکردنی نروژ به فنالند

  تابناك |  «دیوید دیویس» وزیر برگزیت، می گوید 
دولت بریتانیا در روزهاي آتی الیحه خروج این کشور را 
از اتحادیه اروپا به منظور تصویــب آن به پارلمان تقدیم 

خواهد کرد.
دیویس در جمع نماینــدگان مجلس عوام بریتانیا گفت 
دولت پیش نویس این قانون را «ظرف چند روز آینده» 
ارائه می کند تا روند خروج از اتحادیه اروپا آغاز و الیحه اي 
تصویب شود که تصمیم مردم بریتانیا (مبنی بر خروج از 

اتحادیه) را عملی کند.
وي به نماینــدگان مجلس عوام هشــدار داد که مردم 
بریتانیا پیش تر به خروج از اتحادیــه اروپا رأي داده اند و 

برگزیت نباید به تأخیر بیافتد.
دیویس در حالی این خبر را اعــالم کرد که دیوان عالی 
بریتانیا درباره روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا علیه 
دولت رأي داد و اعالم کرد که دولــت نمی تواند بدون 
بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.

دولت «ترزا می» نخست وزیر بریتانیا، قصد داشت بدون 
بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان وي 

معتقد بودند آغاز روند خروج باید به تأیید پارلمان برسد.
بنا بر حکم دیوان عالی بریتانیا، ِمــی پیش از به جریان 
انداختن ماده 50 پیمان لیسبون به عنوان نخستین قدم 

خروج از اتحادیه، باید منتظر چراغ سبز پارلمان بماند.
حکم دیــوان عالی بریتانیا می تواند نتیجه همه پرســی 
سال گذشته این کشور را که در آن نزدیک به 52 درصد 
مردم رأي به خروج کشورشــان از اتحادیه اروپا دادند، 

تضعیف کند.
این در حالی اســت که ِمی هفته گذشته در سخنانی به 
تشریح راهبرد لندن براي خروج از اتحادیه اروپا پرداخت.
ترزا مى در این ســخنرانی تأکید کرد: توافقی که پس از 
مذاکره بریتانیا با کشــورهاي اروپایــی درباره برگزیت 
حاصل می شود، پیش از اجرایی شدن در پارلمان بریتانیا 

به رأي گذاشته خواهد شد.
دیویس گفت: رأي دیوان عالــی بریتانیا بر این واقعیت 
که این کشور در راستاي نتیجه همه پرسی سال گذشته، 
از اتحادیــه اروپا خارج خواهد شــد، تأثیــري نخواهد 

گذاشت.

الیحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پارلمان

بدینوســیله از کلیه اعضا هیئت مدیره شرکت پالسماتک سپاهان  به شماره 
ثبت 33916 دعوت به عمل  مى آید تا در جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین 
سمت و دارندگان امضاء مجاز مورخ 95/11/20 ساعت 9:00 صبح در محل رسمى 

شرکت حضور یابند.
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