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خریدهاى مجازى چگونه به تخفیف هاى عمده ختم مى شودخریدهاى مجازى چگونه به تخفیف هاى عمده ختم مى شود

سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه 

شهردارى کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 101 مورخ 
95/5/13 شوراى اسالمى شهر از طریق برگزارى مزایده نسبت 
به فروش تعدادى از پالك هاى کارگاهى در مجتمع کارگاهى شهر 
کمشچه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى 
لغایت 95/9/29 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به دفتر فنى شهردارى مراجعه نمایند.

**آگهى مزایده مرحله دوم ** نوبت 
اول

فرا رسیدن سالروز شهادت
حضرت امام رضا(ع) 

بر عموم شیعیان 
آن امام همام

تسلیت باد 

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: تاکنون 
گزارشى در خصوص شهادت زائران استان اصفهان در 
بمب گذارى شهر حله به سازمان حج و زیارت اعالم نشده 
است.غالمحســین زاهدى در گفتگو با مهر با اشاره به 
اینکه بیش از 80 هزار نفر با دریافت روادید از مرکز استان 
اصفهان در راهپیمایى بزرگ اربعین شــرکت کرده اند، 
اظهار داشت: همچنین تعدادى از هم استانى هاى ما با 
مراجعه به مرزهاى مهران، شــلمچه و چذابه نسبت به 
دریافت ویزا و حضور در این راهپیمایى شرکت کردند.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه خوشبختانه در جاده هاى کشور و به ویژه استان 
اصفهان زائران اســتان دچار حادثه جدى نشدند، ابراز 
داشت: خوشبختانه تاکنون گزارشى در خصوص کشته 
شدن زائران اصفهانى در حادثه تروریستى عراق   به اداره 

کل حج و زیارت استان اصفهان اعالم نشده است.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت به دنبال علت قربانى شدن 40 نفر در «هفتخوان»

اصفهانى ها در حادثه حله 
آسیب ندیدند 
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صنعت فرش ماشینى 
درگیر «رکود» است

دردسرهاى
 تماس اشتباهى

میوه شب عید 
گران نمى شود

بانک مهر اقتصادبانک مهر اقتصاد

ببین امشب در مشهد دل چه کربالیى برپاست
ببین در رثاى شهادت ضامن آهو امشب چگونه 

اشک ها از چشم ها جارى است.

فرا رسیدن سالروز شهادت ثامن الحجج 
حضرت امام رضا (ع) بر عموم شیعیان 

آن حضرت تسلیت باد

بانک صادرات ایران- مدیریت شعب استان اصفهانبانک صادرات ایران- مدیریت شعب استان اصفهان

فرا رسیدن سالروز شهادت هشتمین 
اختر تابناك آسمان امامت و والیت حضرت

 امام رضا (ع) بر رهروان راستین آن 
امام همام تسلیت باد
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جانشــین نیروى زمینى سپاه پاســداران گفت: امروز 
جهان مادى و لیبرالیسم از تحلیل کار بسیجیان عاجز 
مانده اند و نمى توانند شــیوه جنگى و نبرد و رویارویى 

انقالب اسالمى با دشمنان را درك کنند.
به گزارش ایســنا، ســردار عبدا... عراقى با بیان اینکه 
بسیجیان در هر جایى که کشــور و انقالب نیاز داشته 
باشد دالورانه حاضر شــده و از آن دفاع مى کنند گفت: 
دفاع از آرمان هاى انقالب و حریم اهل بیت(ع) اولویت 
بسیجیان است و براى آنها تفاوتى ندارد که مرز دفاع در 

داخل کشور باشد یا در خارج از کشور. 
وى ادامه داد: اینکه از بســیج به عنوان لشکر مخلص 

خدا یاد مى شود بخاطر آن است که آنها از تمام زندگى 
و زن و فرزند خود گذشته و جان بر کف و بدون داشتن 
هیچگونه چشم داشــتى، در جبهه هاى نبرد حق علیه 
باطل و هــر جایى که نظام تشــخیص دهــد حاضر 

مى شوند.
عراقى در پایان با بیان اینکه در شــیوه نبرد جمهورى 
اســالمى عده کم و قلیل در مقابل خیل کثیر دشمنان 
ایســتادگى مى کنند خاطرنشــان کرد: این شیوه نبرد 
از قیام حسینى در روز عاشــورا براى نظام اسالمى به 
ارث گذاشته شده و سبب عجز دشــمن از گفتمان ما 

شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس گفت: سواحل مکران 
به دلیل اینکه به آب هاى آزاد دنیا دسترســى آسانى دارد 
داراى یک موقعیت استراتژیک و مهم است و ما مى توانیم 
با ایجاد یک پایگاه نظامى در این سواحل بهترین بهره را 

ببریم.
ولــى ا... نانواکنــارى در گفتگو با میــزان درباره اهمیت 
سواحل مکران با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبرى 
و فرماندهان نظامى کشــور اظهار داشت: سواحل مکران 
به عنوان یک موقعیت استراتژیک داراى اهمیت بسیارى 
براى کشورمان اســت از این رو بدون شک توجه به این 
ســواحل از ابعاد نظامى، تجارى و امنیتى الزم و ضرورى 

است. وى با اشاره به اینکه کشــورهاى همسایه ایران از 
جمله افغانستان نیز اهمیت بسیارى را براى سواحل مکران 
قائل هستند تأکید کرد: این سواحل از نظر امنیتى به دلیل 
اینکه به آب هاى آزاد دنیا دسترسى آسانى دارد داراى یک 
موقعیت استراتژیک و مهم است و ما مى توانیم با ایجاد یک 
پایگاه نظامى در این سواحل بهترین بهره را ببریم. عضو 
کمیسیون امنیت ملى مجلس با اشاره به اینکه استفاده از 
سرمایه گذارى خارجى در سواحل مکران امرى ضرورى 
است گفت: ما مى توانیم با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران 
ایرانى مقیم خارج از کشور در این سواحل بهترین استفاده را 

از موقعیت استراتژیک این منطقه ببریم.

شیوه ایران، کارشناسان 
نظامى را گیج کرده است

چرا توسعه سواحل مکران 
براى ایران مهم است؟

تکذیب یک ادعا درباره سفر 
رئیس جمهور به قم

شـایعه ورود رئیس جمهـورى بـا    ایسنا|
خودروى شـخصى به صحـن حضـرت معصومه (ع) 
در روز خاکسـپارى آیت ا... موسوى اردبیلى به استناد 

عکس هاى منتشر شده از این مراسم تکذیب شد.
حجت االسالم والمسلمین حسـن روحانى روز جمعه 
جهت حضور در مراسـم خاکسـپارى آیت ا... موسوى 
اردبیلى به قم سـفر کـرد. روحانى پیـش از برگزارى 
مراسـم خاکسـپارى به زیـارت حرم مطهـر حضرت 
معصومـه(ع) رفـت اما این حضـور با ادعایى سراسـر 
کذب همراه شـده اسـت . ادعـا شـده بـود روحانى با 
خودروى شـخصى وارد صحن حرم آن حضرت شده 
است.این در حالى اسـت که بنا بر دسـتورالعمل هاى 
امنیتى، دِر شـماره 13 مجموعه حـرم مطهر حضرت 
معصومـه (س) مختص رفت و آمد مقامات کشـورى 
و لشکرى بوده و این افراد به همراه تیم حفاظت خود 
و بر اسـاس دسـتورالعمل هاى رایج امنیتـى از این در 
رفت و آمد مى کنند. ورود و خروج رئیس جمهورى نیز 
از همین در صورت گرفته اسـت. از طرفى دیگر نیز با 
توجه به خیل جمعیت حاضر در مراسم تشییع مرحوم 
آیت ا... موسـوى اردبیلى به هیچ وجه امکان ورود به 
صحن مقدس آن حضرت با خودروى شـخصى قابل 

باور نخواهد بود.

واکنش ترامپ به 
بازشمارى آراء

آمریـکا  منتخـب  رئیس جمهـور    فارس| 
تالش هـا بـراى بازشـمارى آراء را مسـخره و نوعى 
فریبکارى خواند و خواستار احترام به نتیجه انتخابات 

شد.
«دونالد ترامپ» در واکنش به درخواسـت حزب سبز 
آمریکا براى بازشمارى آراء انتخابات در چند ایالت این 
کشـور گفت: این یک اقدام فریبکارانه از سوى حزب 
سبز علیه انتخاباتى است که قبًال مورد تأیید قرار گرفته 
است و به جاى به چالش کشیدن، نتیجه این انتخابات 
باید مورد احتـرام قرار بگیـرد. «جیل اسـتین» نامزد 
حزب سبز آمریکا پیش از این با ادعاى تقلب خواستار 
بازشـمارى آراء در بعضـى از ایالت هـا از جمله ایالت 

ویسکانسین شده است. 
سـتاد انتخاباتى هیالرى کلینتون نیز روز شنبه اعالم 
کرد که از درخواست جیل استین براى بازشمارى آراء 
در ایاالت کلیدى حمایت کرده و در این تالش شرکت 

خواهد داشت.

مطهرى: الزم نمى بینم 
نظرم را با رهبرى تطبیق دهم!
  تابناك | علـى مطهـرى در گفتگو با سـایت 
رویـداد 24 در پاسـخ بـه سـئوال «آیا الزم اسـت که 
نظرات خـود را با مقـام معظم رهبـرى تطبیق دهید؟ 
اساسًا معظم له خود چنین خواسـته اى دارند؟» گفت: 
الزم نیسـت نظرات خود را با نظـرات رهبرى تطبیق 
دهیم زیرا هیچ دو انسـانى نیسـتند که نظرات کامًال 
یکسان داشته باشـند. البته بحث تقلید در احکام دین 
که تقلید جاهل از عالم اسـت، مطلب دیگرى اسـت. 
بحث اطاعت از ولى فقیه در مقام عمل اسـت، نه نظر. 
مقام رهبرى هم، چنین خواسـته اى ندارنـد و چند بار 
گفته اند که ممکن اسـت کسـى نظـرى مخالف نظر 
من داشته باشد، او آزاد اسـت که حرفش را بزند. نباید 
والیت فقیه را مخالف آزادى بیان یا دموکراسى جلوه 
بدهیم؛ کارى که متأسفانه برخى دوستان نادان انقالب 

انجام مى دهند.

قاتل عرفات 
امروز معرفى مى شود

یک عضو کمیته مرکزى جنبش فتح    ایسنا|
تأکید کرد که کمیته تحقیق تخصصـى درباره وفات 
«یاسـر عرفات» رئیس سابق تشـکیالت خودگردان 
فلسـطین امروز سـه شـنبه گزارش نهایى خـود را به 
محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
تحویل خواهد داد. این رهبر جنبش فتح خاطر نشـان 
کرد که گزارش نهایى کمیته تحقیق اسامى عامالن 
ترور ابو عمار (یاسر عرفات) را مشخص خواهد کرد. 

توئیتر

یکى از هفت تکاور بازمانده از عملیات مروارید مى گوید: 
خیلى جالب اســت یک گلوله آرپى جى به اتاقک برج 
کنترل زدیم و با همان یک گلوله آرپى جى، درها باز شد 
و همه عراقى ها بیرون آمدند و ما شروع به اسیرگرفتن 

از آنها کردیم.
امیر ســرتیپ دریادار ناصــر سرنوشــت در گفتگو با 
خبرآنالین در تشریح عملیات موفقیت آمیز مروارید که 
منجر به نامگذارى 7 آذر به نام روز «نیروى دریایى» شد 
گفت: برنامه ریزى کردیم طبق دستور باید پایانه هاى 
نفتى عراق را از بین مى بریم. اول در عملیات شــهید 
صفرى ســکوى االمیه منهدم شد و بالفاصله عملیات 
مروارید درباره سکوى نفتى البکر به اجرا درآمد. وسعت 
ســکوى البکر 3 هزار متر در 1500 متر بود که شــش 
نفتکش 300 هزار تنى در یک زمان مى توانستند کنار 
آن پهلو بگیرند و نفت خام عــراق را دریافت کنند و به 
کشــور مقصد ببرند. براى ما خیلى مهم بود که بتوانیم 
شــریان هاى حیاتى عراق را ببندیم تا نتواند دیگر در 
منطقه کارى کند. بر همین مبنا تصمیم گرفته شد که 

سکوى البکر منهدم شود.
این بازمانده از ناوچه همیشــه جاوید پیکان و عملیات 
مروارید اظهار داشت: در پایان طراحى عملیات داوطلبانه 
به جناب ناخدا مدنى نژاد گفتیم نیاز نیست براى از بین 
بردن یک پایانه نفتى همه نیروى دریایى ایران را درگیر 
عملیات کنیم چون عراق در سطح و استعدادى نیست 
که چنین نیرویى بخواهد. بر همین اساس اجازه دادند با 

هفت تکاور این عملیات را به انجام برسانیم.
سرنوشت با بیان اینکه با هفت تکاور توانستیم سکوى 
البکر را منهدم کنیم، یادآور شد: هدف اصلى از عملیات 
مروارید انهدام نیــروى دریایى عراق بــود. وضعیت 
شمال خلیج فارس طورى اســت که عراق دسترسى 
مستقیم به دریا ندارد و بنادر ام القصر و بصره در ابتداى 
هویزه و خور عبدا... ورودى شــان از طریق رودخانه و 
خورهایى که آنجا وجود داشت بود بنابراین شناورهاى 
عراقى به محض آنکه به دریا مــى آمدند دوباره بر مى 
گشــتند و در خورها پناه مى گرفتند. ما براى درگیرى 
و ارتباط مستقیم با دشمن باید آنها را به نحوى به دریا 

مى کشاندیم و دیدیم بهترین راه آن است که به عنوان 
یک طعمه از خودمان اســتفاده کنیم، برویم ســکوى 
البکر را بگیریم و آنها را تحریک کنیم که به دریا بیایند 
که خوشــبختانه این عملیات با موفقیت و با همکارى 

خلبانان شجاع هوادریا انجام شد.
وى با اشاره به نحوه تســخیر سکوى البکر افزود: تمام 
راه هاى نفوذى دشمن را مى دانســتیم و مى دانستیم 
از کجا نزدیک شــویم بنابراین زاویــه اى را آمدیم که 
هلیکوپترهــاى عراقى بــراى تعویض نیروهایشــان 
مى آمدند. این راه را شناســایى کرده بودیم، عراقى ها 
کامًال غافلگیر شــده بودند، به محض پیاده شدن مى 
دانستیم کجا را باید بزنیم چون تمام نیروهاى نگهبانى 
و گشتى عراقى در اتاقک برج کنترل و مرکز این سکوى 
بزرگ سه طبقه حضور داشتند وقتى پیاده شدیم خیلى 
جالب است یک گلوله آرپى جى به ساختمان اصلى زدیم 
و با همان یک گلوله آرپى جى در ها باز شد و همه عراقى 

ها بیرون آمدند و ما شروع به اسیرگرفتن آنها کردیم.
سرنوشت اظهار داشــت: تعداد زیادى بیش از 50 نفر 

اسیر گرفتیم. دو تکاور ما مشغول بســتن اسرا بودند، 
سریع خواســتیم اســرا را منتقل کنیم چون آنها منبع 
اطالعاتى خوبى براى ما محسوب مى شدند، بالفاصله 
از ســاحل ناوچه پیکان آمد البته ناخدا همتى فرمانده 
ناوچه موشک انداز پیکان پشــت بى سیم به من گفت 
دو واحد عراقى دارند از خور عبدا... بیرون مى آیند بعد 
از انهدام آنها انتقال اسرا را انجام مى دهد. ناوچه پیکان 
رفت آن دو واحد را منهدم کرد، تعدادى هم اسیر گرفت 
بعد به سکو آمد اسراى مستقر در سکوى البکر را سوار 
کرد و به ساحل برد. وى درباره مدت زمان پیاده شدن 
هفت تکاور ایرانى بر سکوى البکر تا تسخیر کامل سکو 
گفت: ما ســاعت 2 بعد از ظهر پنج آذر روى سکو پیاده 
شدیم و ساعت 4 و 20 دقیقه اعالم کردیم سکو را کامل 
پاك سازى کرده و در اختیار داریم و بیش از 50 نفر اسیر 
گرفتیم. منطقه امن را نیز براى پهلوگیرى ناوچه پیکان 
مشخص کردیم. وى ادامه داد: بعد از تسلط بر سکو کار 
دیگر ما به اهتزاز درآوردن پرچم جمهورى اســالمى 
ایران بود یعنى پرچم کشور را باید روى دکل اصلى باال 

مى بردیم تا نشان دهیم سکو را گرفتیم و همین باعث 
تحریک دشمن مى شــد تا به دریا بیاید. به این منظور 
من براى نصب پرچم ایران در باالى ســکو 400 پله را 
باالرفتم و پرچم را نصب کــردم. آنجا دیدم یک ناوچه 
دشمن در سکوى االمیه (سکوى کنارى) کمین گرفته 
بالفاصله پایین آمدم با هوادریــا تماس گرفتم، خلبان 

تیزپرواز نیروى دریایى ناوچه عراقى را منهدم کرد.
این بازمانــده از عملیات مروارید اظهار داشــت: ما با 
در اهتزاز نگه داشــتن پرچم جمهورى اسالمى ایران 
بر سکوى البکر توانســتیم نیروى دریایى عراق را به 
تدریج به دریا بکشــانیم و یگان هاى شــناور، ناوچه 
پیکان، هفت افســر تــکاور روى ســکو و هوادریا از 
عصر پنج آذر 59 تــا روز 6 آذر با عراقــى ها درگیرى 
داشــته باشــیم. در نهایــت آن عملیــات منجر به 
انهدام 13 فرونــد میگ ، هفت فرونــد ناوچه اوزا، دو 
فروند ناو نیروبر عراقى شــد و مى تــوان گفت تقریبًا 
نیروى دریایــى عراق به کلى در ایــن عملیات از بین 

رفت.

7 تکاورعلیه
 نیروى دریایى صدام

بازخوانى برگى تاریخى از دفاع مقدس

اسناد جدیدى که از ســوى دولت انگلیس منتشر شده 
حکایت از پنهان کارى «مارگارت تاچر» نخست وزیر 
اســبق انگلیس در مورد حمله به سفارت ایران در لندن 

در سال 1980 دارد.
به گزارش مهر به نقل از اکســپرس، ماجراى اشــغال 
سفارت ایران در لندن در سال 1980 میالدى با دخالت 
نیروهاى ویژه انگلیس (اس اى اس) و پنج کشته و یک 
مجروح به پایان رسید اما خسارات زیادى به ساختمان 

سفارت ایران وارد شد.
باوجود اینکه حمله نیروهاى ویژه انگلیسى به سفارت 
ایران فقط 17 دقیقه به طول انجامید؛ خسارات زیادى 
به ســاختمان سفارت وارد شــد و مقامات ایرانى براى 
بازسازى ســاختمان و ترمیم خرابى ها مبلغ دو میلیون 

پوند خسارت از دولت انگلیس مطالبه کردند.
طبق این ســند جدید که به تازگى از حالت طبقه بندى 
شــده، مارگارت تاچر براى جلوگیرى از ارجاع پرونده 
به دادگاه هاى بین المللى و تحــت تعقیب قرار گرفتن 

عوامل دخیل در عملیات نیروهاى ویژه پلیس،  علیرغم 
مخالفت اولیه در نهایت با پرداخــت این مبلغ موافقت 

کرد.
به نوشته اکســپرس، تاچر مایل نبود شــرح عملیات 
نیروهاى «اس اى اس» رســانه اى شــود. او حتى از 
تلویزیون انگلیس خواســت تصاویرى را که نیروهاى 
مذکور در حال پاییــن آمدن از طناب بــراى ورود به 

ساختمان هستند را نیز حذف کنند.
تاچر مدعى بود نیروهاى «اس اى اس» در حال انجام 
عملیاتى ضدتروریســتى هســتند که نباید درمورد آن 

تحقیق و تفحص شود.

چرا حقایق حمله
 به سفارت ایران
مخفى ماند؟

 روایت محسنى اژه اى از 3 پرونده
حجت االسالم و المسلمین محسنى اژه اى درباره خبر 
منتشره مبنى بر لغو حکم اعدام زنجانى گفت: این موضوع 
را معاون دیوان عالى رسمًا تکذیب کرد البته هنوز پرونده 
منجر به صدور حکم نشده که اگر این اتفاق بیافتد شما 

خبرنگاران متوجه خواهید شد.
به گزارش میزان، حجت االسالم و المسلمین محسنى 
اژه اى در جمع خبرنگاران در پاســخ به سئوالى مبنى بر 
اینکه دستور رسیدگى به لغو سخنرانى نماینده مجلس در 
مشهد به شما ارجاع داده شده ؟ گفت: من در حال بررسى 
موضوع هســتم و به زودى گزارشم تکمیل مى شود. از 
قوه قضائیه در این رابطه گزارش ریز گرفته ام، از نیروى 
انتظامى، وزارت اطالعات و استاندارى گزارش مکتوب 
و شفاهى را گرفته ام سئواالت و تحقیقات انجام شده و 

ان شاءا... به زودى به نتیجه مى رسد.
وى در پاسخ به این سئوال که نتیجه اتمام حجت شما در 

بحث حقوق هاى نجومى با دولت به کجا رسید، گفت: 
قوه قضائیه منتظر ماند و از طرف دولت هیچ پرونده اى به 
قوه ارجاع نشده و از طرفى هم دیوان محاسبات تا االن 
به عنوان اینکه کسى را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقى 
نیافتاده اما سازمان بازرسى به دادستان تهران گزارش 
داد البته از ســازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى هم گزارشى به دادســتان تهران داده شده و 
دادستان تهران هم مشغول اســت و تعدادى از افرادى 
که در این پرونده ها اتهامى متوجه شــان است در مقام 

احضار هستند.
وى در خصوص مصاحبه با شــبکه هــاى ماهواره اى 
و منتســب با ضد انقالب گفت: در ســال هاى گذشته 

شورایعالى امنیت ملى مصوبه اى را داشته و قبًال هم 
اعالم شده و هرکسى که خالف مصوبه عمل کند 

تحت تعقیب قرار مى گیرد.

ایسنا نوشــت:یک نماینده پیشین 
مجلس گفت: مکانیزم رســیدن به 
وحدت اصولگرایان، پذیرش یاورى 
روحانیت اســت. جــواد آرین منش 
با اشــاره به وضعیــت کاندیداهاى 
اصولگرایان در انتخابات ریاســت 
جمهورى دوازدهم اظهار داشــت: 
کاندیداى مورد نظر جبهه یکتا، آقاى 
حاجى بابایى و محور اصلى طرفداران 
احمدى نژاد در انتخابات آقاى الهام 

است.
وى با اشــاره به اینکه ایثارگران بر 
ضرغامى تمرکز کرده انــد، افزود: 
طرفداران آقاى قالیباف هم مسلمًا 

به ســمت وى متمایل خواهند شد، 
کاندیداى مورد نظر جبهه پایدارى 
آقاى فتاح اســت، حزب مؤتلفه هم 
بر دو یا سه کاندیداى مؤتلفه اى مثل 
آقایان میرسلیم، آقاى آل اسحاق و 

بادامچیان گرایش پیدا خواهد کرد.
وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر 
احتمال کاندیدا شدن سعید جلیلى در 
انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم 
گفت: بر روى آقاى جلیلى جمع بندى 
صورت نگرفت و پس از بررسى ابعاد 
مختلف به این نتیجه رســیدند که 

ایشان زمینه کسب رأى ندارد.
وى در پاسخ به این سئوال که برنامه 

اصولگرایــان در انتخابــات آتى در 
خصوص شکسته نشــدن آراء بین 
کاندیداهــاى اصولگرا چیســت، با 
بیان اینکه تجربه نشان داده افرادى 
که وارد میدان انتخابات مى شــوند 
معموًال عقب نشینى نمى کنند، تأکید 
کرد: تــالش اصولگرایــان بر این 
اســت که محوریت روحانیت را که 
مورد قبول همگى اســت بپذیرند و 
جمع بندى نهایى را جامعه روحانیت 
مبارز با مشــورت جامعه مدرســین 
انجام دهنــد، مکانیزم رســیدن به 
وحدت اصولگرایان، پذیرش یاورى 

روحانیت است. 

سعید جلیلى نظر اصولگرایان را جلب نکرد 

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبرى گفــت: اینکه برخى مى گویند فتنه را 
کنار بگذارید، خود از پس لرزه هاى فتنه است چرا که ممکن است فتنه هاى دیگرى در 

پیش باشد.
به گزارش انتخاب، حجت االسالم والمسلمین سیداحمد خاتمى در نشست بصیرتى با 
نیروهاى سپاه در محل سالن توپخانه رفسنجان به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: 
یکى از مسئوالن نظام گفته است که براى حل مشکالت از بسیج کمک گرفته ایم که 

این مایه افتخار است و بدون بسیج هیچ کارى از پیش نمى رود.
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبرى بیان کرد: اینکه برخى مى گویند فتنه را 
کنار بگذارید، این از پس لرزه هاى فتنه است، ممکن است فتنه هاى دیگرى در پیش باشد 
بسیج باید آنقدر بصیرت داشته باشد که گرد و غبارى نشود و راهش هم داشتن 
معیار است. وى ادامه داد: اگر یک ســخنران، سابقه جنجالى و تنش زایى 
دارد، نهاد قانونى مثل قوه قضائیه جلویش را گرفته است و برخى هم انگار 
مى کنند که فاجعه بزرگى اتفاق افتاده ، بهتر است بررسى کنید و 

بالفاصله حکم صادر نکنید.
خاتمى با اشاره به اینکه رهبرى مى گویند، حصر حق سران 
فتنه اســت، تصریح کرد: باید بصیرت را افزایش داد و هر 
لحظه با رهبر انقالب اسالمى همسو باشیم.  وى تأکید کرد: 
انقالبى بودن برخى در روزگاران قدیم افتخار است که این افراد 
باید این روحیه انقالبى را حفظ کنند و مانند شمر نباشند که سالیان سال در 

رکاب امام على(ع) بود اما در سرزمین کربال جنایت هاى بسیارى را رقم زد.

سیدجواد ساداتى نژاد در گفتگو با میزان با اشاره به شکایت خود از محمود صادقى نماینده 
تهران در ماه گذشته گفت: وى در مصاحبه با یکى از خبرگزارى ها به من اتهام زده بود که 

زمانى که آقاى ساداتى نژاد رئیس دانشگاه کاشان بوده دو میلیارد 
تومان براى بحث بورســیه ها به آنجا داده شد و معلوم نشد 
سرنوشت آن، چه شد. ســاداتى نژاد افزود: من به سبب نشر 
اکاذیب و اتهامى که وى زده بود، از او شکایت کردم چون هر 

فردى باید پاسخگوى صحبت هایش باشد.
وى خاطر نشــان کرد: با توجه به بورسیه 40 میلیون تومانى 

هر نفر، اگر ســال 89 دو میلیارد تومان براى بحث 
بورســیه ها به دانشگاه کاشــان داده شده 
باشد یعنى دانشگاه کاشان باید حدود 50 
دانشجوى بورسیه داشته باشد؛ درحالى 
که در طول تاریخ 40 ساله دانشگاه کاشان، 
این تعداد دانشجوى بورسیه وجود نداشته 

و در ســال 89، دانشگاه کاشــان تنها یک 
دانشــجوى بورسیه داشــت. نماینده مردم 

کاشان و آران و بیدگل ادامه داد: بعد از این اتهام، 
صادقى در توئیترش نوشت: «بخشى از این پول 
به ستاد آقاى جلیلى رفت»، در حالى که باید گفت 
سال هاى 92 و 89 چه ارتباطى به یکدیگر دارند؟!

کنایه سیداحمد خاتمى
 به على مطهرى

جزئیات شکایت نماینده مردم کاشان از 
نماینده مردم تهران

کنار بگذارید، خود از پس لر
پیش باشد.

به گزارش انتخاب، حجت اال
نیروهاى سپاه در محل سالن
یکى از مسئوالن نظام گفته
این مایه افتخار است و بدون

نماینده مردم کرمان در مجلس
کنار بگذارید، این از پس لرزه
بسیج باید آنقدر بص
معیار است. وى
دارد، نهاد قانو
مى کنن
بال

انقال
باید این روحیه ان
رکاب امام على(ع

به با یکى از خبرگزارى ها به من اتهام زده بود که 
 کاشانبوده دومیلیارد
ده شد و معلوم نشد 
د: من به سبب نشر 
یت کردم چون هر 

د.
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راى بحث
ده 

ه 
ک 

ردم 
تهام، 
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دگفت 
 دارند؟!

جا رسید، گفت: 
چ پرونده اى به

اسبات تا االن 
باشد اتفاقى  ده
تهران گزارش 
سداران انقالب 
ران داده شده و 
ادى از افرادى 
ناست در مقام 

ى ماهواره اى 
ل هاى گذشته 
قبًال هم ته و

عملکند 
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رئیس کمیته امداد با اعالم خبر انعقاد قرار داد این کمیته با 
سپاه پاسداران در دو بعد مسکن و معیشت، جزئیاتى از این 
قرار داد که منجر به تحول بزرگى در این بخش خواهد 

شد را تشریح کرد.
سید پرویز فتاح در گفتگو با تســنیم با اعالم خبر انعقاد 
قرارداد میان سپاه پاســداران و کمیته امداد در تشریح 
جزئیات این همکارى اظهار داشــت:  کمیته امداد هیچ 
وظیفه عمرانى ندارد و تنهــا وظیفه اى که در این بخش 
داریم، ســاخت مســکن براى محرومان بوده و مابقى 
کارهاى ما از جنس حمایت از مددجویان اســت. لذا بر 
اســاس قرارداد تدوین شده مقرر شد ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمى در بُعد معیشتى و مسکن محرومان، با ما 
همکارى گسترده اى داشته باشد.

وى خاطرنشان کرد: ســپاه نه تنها بابت این همکارى 
هیچ پولى از ما مطالبه نکرده بلکه هزینه هاى اجرایى را 
نیز متقبل شده و کمک هایى را نیز در این دو بخش به ما 

ارائه داده است.
فتاح خاطرنشــان کرد: عالوه بر ســاخت مسکن براى 
مددجویان نیز، بر اســاس قرارداد منعقد شده بین سپاه 
و کمیته امداد قرار است سپاه پاسداران به تهیه جهیزیه 
مددجویان نیــز ورود کرده و با بهره منــدى از تولیدات 
ساخت داخل، شاهد تحول عظیمى در این بخش باشیم.  

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: امکان تغییر 
اطالعات فرد صاحب کارت و جایگزینى اطالعات جدید 
بر روى آن یکى از قابلیت هاى کارت هوشمند ملى است.

سیف ا... ابوترابى با بیان اینکه تا پایان امسال 15 میلیون 
ایرانى صاحب کارت هوشمند ملى مى شوند، اظهار داشت: 
کارت هاى هوشمند ملى به دلیل دارا بودن اثر انگشت و 
امضاى دیجیتال فرد ویژگى هایى از جمله غیرقابل جعل 

بودن را دارا هستند.
ابوترابى با اشاره به اینکه کارت هوشمند ملى کلید ورود به 
دولت الکترونیک است تصریح کرد: این کارت ها عالوه بر 
داشتن بدنه بادوام نســبت به کارت ملى کاغذى، دیگر 

مزایایى مانند امکان امضا و شناسایى در حوزه دیجیتال، 
پردازش اطالعات، امکان تغییر اطالعات پس از صدور، 

 و ... را دارا هستند.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور در پایان گفت: یکى 
از قابلیت هاى این کارت، تغییر اطالعات صاحب کارت 
و جایگزینى اطالعات جدید در طول مدت است که سه 
گروه هدف یعنى اشــخاصى که براى اولین بار اقدام به 
دریافت کارت مى کنند، افرادى که تغییر مشخصات اقالم 
هویتى داشته و یا کارت شناسایى ملى خود را گم کرده اند، 
مى توانند به سایت www.sabteahval.ir  براى 

انجام پیش ثبت نام اولیه مراجعه کنند.

 15 میلیون کارت هوشمند 
صادرمى شود

سپاه به دختران محروم 
دم بخت جهیزیه مى دهد

نمایش یک میلیاردى
نمایش «مى سى سى پى نشسته مى میرد» با طراحى 
و کارگردانى همایون غنى زاده در 35 روز اجرا در تاالر 
وحدت، یک میلیارد و صد میلیــون تومان فروخت. 
در 35 روز اجراى نمایش«مى سى ســى پى نشسته 
مى میرد» بیش از 25 هزار نفر به تماشاى آن نشستند.

در این نمایش که از 25 مهرماه اجراى عمومى خود 
را آغاز کرده است، ویشکا آسایش، سجاد افشاریان، 
بابک حمیدیان، همایون غنى زاده، سیامک صفرى و 

داریوش موفق به ایفاى نقش مى پردازند.
همایون غنى زاده خــود نویســندگى و کارگردانى 
نمایش «مى سى سى پى نشسته مى میرد» را به عهده 
دارد .گفتنى است بلیت هاى این نمایش از 20 هزار 
تومان آغاز و به 70 هزارتومان درقسمت هاى ویژه 

نیز مى رسد.

پروفایل «دهقان فداکار»
پس از آنکه سیســتم کنترل اتوماتیک قطار در 28 
اسفند 93 توسط معاون اول رئیس جمهور در سمنان 
افتتاح شد انگار باز هم باید به همت و از خودگذشتگى 

مردانى مثل ریزعلى خواجوى چشم بدوزیم.
«ریزعلى خواجوى» نام آشــناى همه ایرانیان است. 
در حالى که شمارى از مردم آذربایجان طى روزهاى 
گذشته در شبکه هاى اجتماعى خواستار استعفاى وزیر 
راه به علت حادثه دلخراش قطار تبریز- مشهد شده 
بودند واکنش وزیر راه بسیار دور از انتظار بود که گفت؛ 

همه مسافران بیمه اند و جاى هیچ نگرانى نیست! 
مردم آذربایجان در اعتراض به این حادثه بیشترشان 
کانتک هاى خود در تلگــرام عکس ریز على دهقان 
فداکار را گذاشته اند تا از این طریق اعتراض آرام خود 

را به گوش مسئوالن برسانند.

باندهاى آرایشگاهى
معاون وزیر دادگسترى با اشاره به اینکه ثروت هاى 
بادآورده محصول تصمیم گیرى مســئوالن است، 
متذکر شــد: در تهران ده هزار صنف آرایشگر زنانه 
بدون پروانه در مقابل یکهزار واحد داراى پروانه کسب 
وجود دارد و این امر در تعریف فرهنگ مدل دختر و 

زن ایرانى تأثیر مى گذارد.
علیرضا جمشیدى با تأکید بر اینکه باندهاى فساد و 
فحشا در آرایشگاه هاى بدون پروانه فعالیت مى کنند، 
گفت: اعمال جراحى غیر نیاز از تخلف هاى پزشکى 
محسوب مى شود.معاون وزیر دادگسترى خاطرنشان 
کرد: در بیمارستان هاى تهران میلیاردها تومان تخلف 
عمل جراحى غیر نیاز و غیر ضرورى انجام مى شود و 

تعدادى از بیمارستان هاى متخلف را بسته ایم.

کباب االغ در جاده هراز 
مدیــرکل نظــارت و ارزیابى خدمات گردشــگرى 
درباره ارائه گوشت نامتعارف (االغ) و نیز مواد غذایى 
نامطلــوب به گردشــگران در واحدهــاى پذیرایى 
بین راهى کشــور از جمله جاده هراز اظهار داشــت: 
50 تا 60 درصد واحدهاى پذیرایى جاده هراز مجوز 
ندارند، بنابراین رقابت هاى ناسالم نیز بین آنها مطرح 
است و اخبارى از این دست را براى تخریب همدیگر 

استفاده مى کنند.

 پیرترین مرد ایران درگذشت 
عباس منائــى پیرمرد کشــاورز 133 ســاله اهل 
شهرستان نقده که نامش در سرشــمارى نفوس و 
مسکن 95 ثبت شــده و گفته مى شود پیرترین مرد 

ایران است بر اثر کهولت سن در گذشت.
رئیس اداره ثبت احوال شهرســتان نقده با تأیید این 
خبر اظهار داشت: حاج عباس منائى پیرمرد 133 ساله 
اهل نقده پس از آنکه نامش به عنوان پیرترین فرد در 
سرشمارى نفوس و مسکن ثبت شد بر اثر کهولت سن 

درگذشت. این پیرمرد 133 ساله هشت فرزند دارد.
پیش از این بر اساس اعالم رسانه هاى خارجى رکورد 
پیرترین فرد جهان یک پیرمرد ژاپنى 112 ساله بود 
اما حاال این عنوان در اختیار یک زن 114 ساله برزیلى 
قرار دارد، این در حالى است که پیرمرد نقده اى 133 

سال سن داشت و شاید پیرترین مرد جهان بود.

چرك نویس

معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش 
از رفع کمبــود نیــرو در دوره دوم متوســطه با جذب 
مربیــان حق التدریس خبــر داد و گفــت: تنها ممکن 
اســت در ســال تحصیلى آینده بــه دلیل اســتقرار 
کامل نظام آموزشــى با مشــکل کمبود نیــرو مواجه 

شویم.
على زرافشــان درباره کمبود معلم در دوره متوســطه، 
گفت: به دلیــل تنوع رشــته در دوره دوم متوســطه 
جنســیت، رشــته و منطقــه جغرافیایــى در انتخاب 
نیروى انســانى براى تدریس بســیار حائــز اهمیت 
اســت، به همین دلیل در برخى مناطــق دچار کمبود

 نیروهاى انسانى هستیم.
وى افــزود: وزارت آمــوزش و پــرورش بــا جــذب 
نیروهاى حــق التدریس، کمبــود نیروى خــود را به 
صورت موقــت جبــران کرده اســت اما بایــد براى 
جــذب نیروهــاى دائــم و دوره دیده چاره اندیشــى

 کرد.
زرافشان با بیان اینکه در دوره دوم متوسطه به صورت 
کالن با کمبود نیرو مواجه نیســتیم، یادآور شد: کمبود 
نیرو به صورت جزئى تنها در برخى رشته ها وجود دارد 

که قابل رفع است.

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش در 
ادامه خاطرنشان کرد: در سال تحصیلى 98-97  که همه 
پایه هاى تحصیلى در دوره دوم متوسطه استقرار مى یابند 
و ســاختار آموزشــى آموزش  و پرورش کامل مى شود 
ممکن است با کمبود معلم در این مقطع تحصیلى روبه رو 
شویم که امید است با فارغ التحصیل شدن دانشجویان 
دانشــگاه شــهید رجایى و فرهنگیان این مشکل نیز

 برطرف شود.

مى گویند دماى هوا در روز حادثــه به منفى 14 درجه 
سانتیگراد مى رسیده اســت. همه جا یخ زده و این یخ 
زدگى در کار قطارى که از تبریز راهى مشهد مى شده 

نیز تأثیر گذاشته است.  
ترمز قطار در فاصله 5 کیلومترى شهر سمنان و درست 
در یک پیچ، از کار مى افتــد. لوکوموتیوران موضوع را 
به مرکز کنترل اطالع مى دهد. قطارى با 432 مسافر 
در انتظار بهبود وضعیت و راهى شــدن دوباره اســت. 
مســافران نماز صبحشــان را خوانده و امیدوار هستند 
هرچه ســریع تر به مشهد برســند. کمى آن طرف تر، 
راننده قطارى که قرار است مسافران خود را از سمنان 
به مشهد برساند از مرکز کنترل کسب اطالع مى کند. 
رئیس قطار که از توقف قطارى دیگر در مسیر مطلع شده 
جویا مى شود که آیا شرایط براى تردد مهیا شده یا خیر 
که مسئول کنترل قطارها که تازه هم شیفت خود را با 
فرد دیگرى عوض کرده است دستور حرکت مى دهد.  
در این میان به یکبــاره قطارى با 146 مســافر که از 
ســمنان راهى شهر مقدس مشــهد بوده است با قطار 
شماره 432 تبریز – مشهد برخورد مى کند. علت حادثه، 
خطاى انسانى اعالم شده و 40 نفر جان خود را از دست
 داده اند. 40 نفرى که بیشتر آنها در آن یخ بندان پاییزى 
زنده زنده سوختند. پیر مردى که به عشق امام رضا (ع) 
پس از سال ها، بار سفر بسته و زیارت اولى بود. کودکى 
که با هزار امید و آرزوى مادر، آماده سفر شده بود اما در 
آغوش مادرش سوخت تا حتى جسد سوخته اش قابلیت 
جدا کردن از مادر را نداشته باشــد.  زنى که فرزندانش 
را به همسر ســپرد تا مادرش را به پابوس امام رضا (ع) 
ببرد اما دیگر به خانه نرسید و جوانى که آخرین عکس 
سلفى اش را با رفقایش گرفت تا این عکس براى آنها به 

خاطره اى دردناك تبدیل شود.  
پــس از برخورد دو قطــار، واگن ها آتش مــى گیرند. 
عده اى زنده زنده در آتش مى سوزند و عده اى تالش 
مى کنند که خود را به بیرون از قطار برســانند. آنها که 
زنده مى مانند به علت شدت حادثه دچار آسیب دیدگى 
شده و از سوى نیروهاى امدادى به دو بیمارستان والیت 

دامغان و کوثر سمنان منتقل مى شوند.  

چهلمین جسد، فقط یک جمجمه
دادستان مرکز استان ســمنان گفت: جمجمه آخرین 
مفقودى حادثه برخــورد دو قطار در ســمنان، هنگام 

تجسس محل حادثه پیدا شد.
قاضى حیدر آســیابى در گفتگو با میزان، اظهار داشت: 
پس از حادثه برخورد قطار مشــهد - سمنان و مشهد- 
تبریز با یکدیگر ، کار امدادرســانى و جستجوى اجساد 

آغاز شد.
 در صحنه حادثه 36 جسد ســوخته از جمله یک مادر و 
فرزند که به هم چســبیده بودند، کشف شد. همچنین 

هفت تا هشت قطعه اعضاى بدن نیز در محل مشاهده 
و جمع آورى شــد. وى ادامه داد: در محل حادثه با دو 

جمجمه انسان روبه رو شدیم.
به گفته دادستان مرکز اســتان سمنان، در مجموع 39 
جسد کشــف و به تهران ارسال شد. آســیابى افزود: 
براســاس آمارهاى ما 40 مسافر مفقود شــده بودند. 
تیم هاى امدادى و تجســس هالل احمــر صبح روز 
شــنبه بار دیگر به جســتجو در محل حادثه پرداختند

 و بعدازظهــر همین روز جمجمه آخریــن مفقودى در 
محل پیدا شد. 

وى ادامه داد: با پیدا شدن بقایاى جسد آخرین مفقودى 
حادثه، کار تجسس به پایان رسید و محل پاکسازى شد.  
دادستان مرکز استان ســمنان افزود: در مجموع 103 
مجروح این حادثه به مراکز درمانى منتقل شدند که در 
حال حاضر دو نفر در بیمارستان دامغان و هفت نفر نیز در 

بیمارستان کوثر سمنان بسترى است.

یک بازداشتى دیگر 
دادستان ســمنان همچنین گفت: در ادامه رسیدگى به 
پرونده  برخورد دو قطار، لوکوموتیوران قطار ســمنان- 

مشهد بازداشت شد.
قاضى آسیابى دادستان عمومى و انقالب مرکز استان 
ســمنان در گفتگو با میــزان از بازداشــت نفر چهارم 
در پرونده برخــورد دو قطار خبــر داد و گفت: در ادامه 
رســیدگى به پرونده برخورد دو قطار و انجام تحقیقات 
تکمیلى بامداد روز یک شــنبه با اعطاى نیابت قضائى 

به دادستان شــاهرود، نفر چهارم از عوامل این حادثه 
بازداشت شد.

وى افزود: این فرد که لوکوموتیوران قطار ســمنان – 
مشهد اســت، پس از حادثه متوارى شده بود که محل 
اختفاى وى شناســایى و پس از بازداشت با صدور قرار 
تأمین کیفرى روانــه زندان شد.دادســتان عمومى و 
انقالب مرکز استان سمنان خاطرنشان کرد: تحقیقات 

تکمیلى در رابطه با پرونده ادامه دارد.

همه مکالمات ثبت شده است
محمدرضا خباز استاندار ســمنان هم درباره این حادثه 
دلخراش اعالم کرد: به این علت کــه تمام تجهیزات 
قطارها به صورت الکترونیک است این امکان را داریم 
که با شنیدن مکالمات رد و بدل شده میان رئیس قطار، 
لوکوموتیوران و مســئوالن مرتبط بــا کنترل قطارها 

مقصران اصلى حادثه را شناسایى کنیم.
خباز افــزود: تمام مکالمــات به صورت ضبط شــده
 موجــود اســت و خوشــبختانه بالفاصلــه بعــد از
 حادثه تحقیقات بــه منظور شناســایى مقصران آغاز 

شده است.
استاندار سمنان با اشاره به برگزارى جلسه با معاون اول 
رئیس جمهور به منظور مشــخص شدن زوایاى حادثه 
تصریح کرد: روز شنبه جلســه اى با حضور معاون اول 
رئیس جمهورى برگزارشد و در این جلسه تأکید شد که 
باید مقصران اصلى حادثه هر چه سریع تر معرفى شوند.
خباز با بیان اینکه خطاى انســانى علــت اصلى حادثه 

برخورد دو قطار مســافربرى بوده اســت خاطر نشان 
کرد: بدون شــک خطاى انســانى علــت اصلى این

 حادثه بوده و با مقصران برخــورد الزم صورت خواهد 
گرفت.

وى با بیان اینکه راننده لوکوموتیو مشــهد- ســمنان 
استعالم الزم از مسئوالن کنترل را جهت حرکت قطار 
دریافت کرده است اظهار داشــت: راننده لوکوموتیو و 
رئیس قطار برگه اى را در دست دارند که نشان دهنده 
تلگراف کتبى است که در پاسخ به استعالم آنها جهت 

حرکت قطار گرفته شده است.
استاندار ســمنان ادامه داد: بدون شــک رئیس قطار و 
لوکوموتیوران باید احتیــاط الزم جهت حرکت را کرده 
و از تهران اســتعالم مى گرفتند اما ایــن کار صورت 

نگرفته است.

مسئول شیفتى مقصر است؟
محمد رضا کوچى رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز 
که به همراه بعضى از اعضاى این کمیسیون به سمنان 
ســفر کرده هم گفت: درحال حاضر در این حادثه چند 
نکته ابهام آمیز وجود دارد که باید هر چه سریع تر و به 
منظور روشن شدن زوایاى حادثه پاسخ هاى جامعه اى 

براى آنها یافت شود.
وى افزود: اینکه مسئول شــیفت اپراتور، مسئول مرکز 
کنترل و افرادى که در تهــران حضور دارند در کار خود 
کوتاهى کرده و منجربه کشــته شدن 40 تن مى شوند 
مسئله ساده اى نیســت که بتوان از آن گذشت.رئیس 

کمیسیون عمران مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
توقف بیش از 40 دقیقه اى قطار مشهد- تبریز تصریح 
کرد: قطار مشــهد – تبریز 40 دقیقــه در دماى هواى 
منفى 14 درجه متوقف بوده و متأسفانه مسئول شیفتى 
که جاى خود را با فرد دیگر عوض مى کند این موضوع 

را اطالع رسانى نکرده است.

 اجســاد مجهول الهویه بــا «کد» دفن 
مى شوند

در همین حال وزیر بهداشــت درخصــوص جزئیات 
تشــییع و تدفین اجســاد قربانیان قطار سمنان گفت: 
اگر خانواده کشته شــدگان اجازه دهند، اجساد در روز 
چهارشنبه تشییع و تدفین خواهد شد؛ در این بین اجساد 
داراى هویت با نام خود و کســانى کــه در حال حاضر 
هویت آنها مشخص نشده با یک کد، دفن خواهند شد
 که بعد از شناســایى نام اصلى آنهــا جایگزین کدها 

مى شود.
به گزارش ایســنا، سیدحســن قاضى زاده هاشمى در 
بازدید از روند شناسایى اجساد کشــته شدگان حادثه 
ریلى سمنان و انفجار تروریســتى حله عراق گفت: در 
جلسه اى که با حضور رئیس سازمان پزشکى قانونى، 
استاندار آذربایجان شــرقى و وزیر دادگسترى برگزار 
شد، مقرر شد مراســم تدفین در صورت توافق در روز 
چهارشــنبه مصادف با شــهادت امام رضا (ع) انجام 
شــود. دوســتان ما در تالش هســتند که در کمترین 
زمان ممکن کار شناســایى جان باختگان انجام شود. 
امیدواریم تا روز تشــییع، هویت بیشــتر آنها مشخص 
شود. در غیر این صورت ظرف چند روز بعد هویت آنها 
مشخص خواهد شد. وى افزود: همه این جان باختگان
 حادثــه ریلى ســمنان از اهالــى آذربایجان شــرقى
 بوده اند و قطعًا مردم این استان با احترام آنها را تشییع 

مى کنند.
هاشــمى در ادامه اظهار داشت: بخشــى از مجروحان 
توسط رئیس قطار تبریز – مشــهد با واگن هاى سالم 
باقیمانده به دامغان منتقل شــدند. آنچه باعث از بین 
رفتن مسافران شده، ســوختگى و ضربه اى بود که به 
آنها وارد شد. اما هیچکس در حین انتقال به بیمارستان 
فوت نشده است. بیشتر اجساد نیز دچار سوختگى شدید

 بودند.
ســازمان پزشــکى قانونى در اطالعیه اى اعالم کرد: 
بســتگان درجه اول فوت شــدگان حادثه قطار براى 
آزمایــش DNA به پزشــکى قانونى اســتان هاى 
آذربایجان شــرقى یا ســمنان مراجعه کنند.ســانحه 
برخورد قطارهاى مســافرى تبریز- مشــهد و سمنان 
- مشهد حدود ساعت 8 صبح روز جمعه پنجم آذر 95 
در حوالى ایستگاه هفتخوان در مسیر سمنان - دامغان

 رخ داد.

 مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان هواشناسى 
درباره چرایى بیش از حد سرد بودن دماى هوا در ماه سوم 
فصل پاییز گفت: تغییرات یک هفته  اخیر ناشى از نفوذ 
هواى سرد منطقه عرض هاى شمالى یا جنب قطبى به 
عرض هاى پایین بوده است و ربطى به پدیده تغییر اقلیم

 ندارد.
احــد وظیفــه  گفت: مرکــز ملــى اقلیم شناســى از 
قبل اعالم کرده بــود که فصل پاییز امســال با بارش 
کــم و دماى نســبتًا بــاال در نیمــه اول فصــل و در 
انتهاى آن برگشــت به شــرایط نرمال همراه خواهد

 بود. ایــن تغییرات یــک هفته اى اخیر ناشــى از نفوذ 
توده هواى ســرد منطقه عرض هاى شــمالى یا جنب 
قطبــى عرض هاى پایین بــوده و این اتفــاق طبیعى

 است.
وى ادامه داد: سیســتم هاى هم گیرى در حال گذار در 
عرض هاى میانى از غرب به شــرق هســتند و گاهى 
توســعه اینها، جنوب سوى یا شمال ســوى بسیار قوى 
دارند، مانند سامانه اى که در هفته گذشته از کشور عبور 
کرد.مدیرکل پیش بینى و هشــدار ســریع ســازمان 
هواشناســى با بیــان اینکه ایــن یک جریــان رفت 
و برگشــت بین قطــب و منطقــه مرزهــاى میانى 
یــا مرزهــاى حــاره اى اســت، گفــت: در قطب در 

فصل زمســتان به واســطه تابــش ضعیــف آفتاب، 
کمبود انرژى و در مناطق اســتوایى انباشــت انرژى 
داریــم این انــرژى باید جابه جا شــود و ایــن چرخه 
طبیعــى جــو اســت کــه انــرژى را از عرض هاى 
جنوبــى به شــمال و از شــمال بــه جنــوب منتقل 
مى کند.وظیفــه بیــان کــرد: تــوده هوایــى کــه 
در هفتــه گذشــته از کشــور عبــور کــرد، هــوا را 
از مناطــق جنــب قطبــى بر کشــور ما گســترش 
داد که در حال حاضر از کشور خارج شده و به تدریج طى 

روزهاى آینده روند افزایش دما را پیش بینى مى کنیم.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت به دنبال علت قربانى شدن 40 نفر در «هفتخوان»

جمجمه آخرین سرنشین کشته شده در سمنان کشف شد

مقصر فاجعه « قطار مرگ »کیست؟

سئوالى که این روزها همه از هم مى پرسند

چرا پاییز امسال، هوا اینقدر سرد شد؟
جبران کمبود نیرو در دوره دوم متوسطه

 با مربیان حق التدریس
سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به اینکه دانشگاه 
بقیه ا... در حوزه دانشگاه هاى همسطح خود در ده سال 
گذشته از لحاظ تحقیقاتى تقریباً همواره حائز رتبه اول 
بوده است، گفت: تقلب هاى صورت گرفته  در برخى 
مقاالت علمى هیچ ربطى به دانشگاه ها نداشته است.
ایرج حریرچى درباره سخنان دکتر قاضى زاده هاشمى 
پیرامون تخلف هاى انجام شده در برخى مقاالت علمى 
ایرانى گفت: دانشــگاه بقیه ا... در حوزه دانشگاه هاى 
همسطح خود در ده ســال گذشته از لحاظ تحقیقاتى 
تقریبًا همواره حائز رتبه اول بوده است.ســخنگوى 
وزارت بهداشت خاطرنشــان کرد: صحبتى هم که 
وزیر بهداشت در این دانشگاه انجام داد اشاره به این 
نکته داشــت که افرادى که در مقــاالت آنها تخلف 
صورت گرفته از نام برخى از دانشگاه هاى بزرگ نظیر 
دانشگاه تهران و دانشگاه بقیه ا... سوءاستفاده کرده اند.

وى در این مورد افزود: این تقلب ها در تعداد 58 مورد 
از این مقاالت صورت گرفته که در برخى از آنها، از نام 
دانشگاه هاى معتبر کشور ســوء استفاده شده و قطعًا 
این سوء استفاده ها به اکثریت اساتید و اعضاى هیئت 

علمى این دانشگاه ها ارتباطى پیدا نمى کند.

سخنگوى وزارت بهداشت:

تقلب ها هیچ ربطى به 
دانشگاه ها نداشته است
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700 ُتن انار در خور و 
بیابانک برداشت مى شود

مدیر جهاد کشــاورزى شهرســتان خور و بیابانک 
گفت: پیش بینى مى شود از باغ هاى این شهرستان 

700 ُتن انار برداشت شود.
حســین غالمرضایى افزود: 150  هکتار از باغ هاى 
این شهرستان به کشت انار اختصاص یافته که 100 

هکتار آن بارور است.
وى متوسط برداشــت انار در هر هکتار را هفت ُتن 
اعالم کرد و گفت: بیشترین ســطح زیر کشت انار 
شهرســتان خوروبیابانک با 60 هکتــار در مزارع 

روستاى چاهملک است.

2 محصول دانش بنیان از 
اصفهان به بازار معرفى شد

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: به دنبال 
برگزارى نخســتین رویداد کارآفرینــى در زمینه 
فناورى اطالعات و ارتباطــات، دو محصول دانش 

بنیان در حوزه IT به بازار معرفى شد.
شــقایق حق جوى جوانمرد اظهار داشت: امسال، 
دومین هم نت اصفهــان با حضور ایــده پردازان 
مختلف در زمینــه فناورى اطالعــات و ارتباطات 

برگزارى مى شود.
وى بیان داشت: دومین رویداد کارآفرینى هم نت در 
زمینه فناورى اطالعات و ارتباطات، 16 تا 19 آذرماه 
1395 با همکارى بنیاد نخبگان اســتان اصفهان 
و شرکت مخابرات اســتان اصفهان در محل اتاق 
بازرگانى، صنایع و معادن اســتان اصفهان برگزار 

مى شود.
وى گفت: شرکت کنندگان در چهار روز کار تیمى، 
یک چالــش واقعــى در زمینه فنــاورى اطالعات 
و ارتباطــات (ict) را تجربــه کــرده و در صورت 
پیدا شــدن راه حل ها کســب و کارهــاى جدیدى 
در آینده با حضور آنها و ســرمایه گذارى شــرکت 
 ict مخابرات اســتان اصفهان و دیگر حامیان حوزه

شکل مى گیرد. 

اعالم برنامه هاى هفته 
فرهنگى شهرستان اردستان 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و دبیر بزرگداشت 
هفته فرهنگى شهرستان اردستان اهم برنامه هاى این 

هفته در این شهرستان را تشریح کرد.
بصیرت اظهار داشــت: نمایش تجلیل از خادمان و 
واقفان، همایش هیئت هاى مذهبى، تجلیل از خادمان 
فرهنگ مکتوب، تجلیل از حافظان میراث فرهنگى، 
نمایشگاه دستاوردهاى صنایع دستى و نمایشگاه کتاب 
و تور گردشگرى در شهرستان از اهم این برنامه ها مى 
باشد.وى تبلیغات میدانى، نصب بنر و بروشور، ارسال 
پیامک و نصب پوستر هفته در محافل و اماکن عمومى 

را از برنامه هاى تبلیغى این هفته ذکر کر د.
الزم به یادآورى است این هفته از 7 الى 13 آذر برگزار 

مى گردد.

حریم 155 اثر تاریخى در 
استان اصفهان ثبت شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى 
ثبــت  از  اصفهــان  اســتان  گردشــگرى  و 
حریم 155 اثر تاریخى در این استان در سال جارى 

خبر داد.
فریدون اللهیارى هدف از ثبــت این آثار تاریخى را 
مشخص شدن وضعیت حقوقى محوطه و حریم آثار 

یاد شده برشمرد.
وى ادامه داد: ایــن امر تا حد زیادى مــى تواند در 

راستاى حفاظت از آثار تاریخى مؤثر باشد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اصفهان همچنین با اشــاره به میدان 
نقش جهــان به عنــوان یکى از اصلــى ترین آثار 
باستانى کشــور اظهارداشــت: قصد داریم حریم 
این میــدان تاریخى را در یونســکو نیــز به ثبت

 برسانیم.
وى معرفى غذاهاى هر منطقه، شــهر یا روســتا را 
فرصتى بى نظیر براى دیگر جاذبه هاى گردشگرى 

آن خطه دانست.
اللهیارى ادامه داد: قصد داریم نان کمشچه و پولک 

و نبات اصفهان را به ثبت ملى برسانیم. 

استاندار اصفهان گفت: تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد 
بانک ها در ارائه تسهیالت واحدهاى تولیدى کوچک و 
متوسط به جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور ارسال 
مى شود و انتظار مى رود که بانک ها در این مدت باقیمانده 

تالش بیشترى داشته باشند.
رسول زرگرپور با اشــاره به عملکرد بانک ها در ارتباط 
با ارائه تســهیالت به واحدهاى تولیدى اظهار داشت: 
عملکرد تک تک بانک ها زیر ذره بین قراردارد و بررسى 

مى شود و نباید در ارائه تسهیالت کوتاهى کنند.
وى با اشــاره به اینکه مدیران بانک ها باید در ارتباط با 
پرداخت تسهیالت قانون را موســع تفسیر کنند، گفت: 

بســته حمایت از واحدهاى تولیدى کوچک و متوسط 
مقوله ملى اســت و مدیران با موسع تفسیر کردن قانون 
در راستاى برطرف شدن مشکالت واحدها قدم بردارند 
و باید وظیفــه اى را که بر عهده داریم بــه طور کامل به 
انجام رسانیم.وى با بیان اینکه تا پایان آذرماه باید همه 
اطالعات موجود در سایت بهین یاب وارد شود، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان یک استان صنعتى 
است و واحدهاى تولیدى این اســتان با مشکل مواجه 

هستند باید در این زمینه عملکرد خوبى داشته باشیم.
وى گفت: 375 میلیارد تومان تســهیالت به واحدهاى 

باالتر از صد  نفر کارگر تخصیص یافته است.

مدیرعامل صنــدوق کارآفرینى امید اســتان اصفهان 
گفت: صندوق کارآفرینى ایــن آمادگى را دارد که براى 
طرح هاى بوم گردى و گردشــگرى تسهیالت خوبى در 
اختیار متقاضیان قرار دهد.رسول شهرکى با بیان اینکه 
100میلیون ریال براى مشــاغل خانگى در نظر گرفته 
شده و نظارتمان بر این مشاغل هم کامل و 100 درصدى 
اســت، اظهار داشت: تسهیالت مشــاغل خانگى فقط 
براى راه اندازى کار در منزل مانند خیاطى، آرایشگرى و 
قالیبافى خانگى است و اولویت با زنان سرپرست خانوار 

است.
وى با بیان اینکه مشاغل خانگى براى شهرستان ها 48 

قسط و براى روستاها 60 قسط با کارمزد 4 درصد است، 
افزود: بیشتر تالش داریم به طرح هایى تسهیالت بدهیم 

که سبب اشتغال چند نفر را فراهم کند.
شهرکى با بیان اینکه در بخش وام هاى خودکفایى از 30 
میلیون تا صد میلیون تومان وام پرداخت مى کنیم، افزود: 
اگر کسى طرحى داشت که بتواند سبب اشتغال چند نفر 
دیگر را فراهم کند براى راه اندازى کســب و کار تا صد 
میلیون تومان به صورت قرض الحسنه به او وام مى دهیم.

وى گفت: در تفاهمنامه اى که با سازمان میراث فرهنگى 
منعقدشده آمادگى داریم براى توسعه صنعت گردشگرى، 

صنایع دستى تسهیالت حمایتى پرداخت کنیم.

گزارش از بانک هاى اصفهان 
روى میز جهانگیرى 

اعطاى تسهیالت 
براى طرح هاى بوم گردى

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: اکنون 150 میلیون متر مکعب آب، پشت سد زاینده 
رود وجود دارد و با در نظر گرفتن ته نشین و لجن ها، شاید تنها 60 میلیون متر مکعب براى شرب 

ساکنین استان اصفهان وجود داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موســوى الرگانى با بیان اینکه در هفته هاى اخیر، به نوعى 
استان همجوار اصفهان، مشکالتى را براى این استان ایجاد کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر 
به اندازه یک و نیم برابر جمعیت استان چهارمحال و بختیارى، از این استان در استان اصفهان زندگى 
مى کنند.وى افزود: نزدیک به یک میلیون نفر از استان چهارمحال و بختیارى در استان اصفهان 

زندگى مى کنند ، بنابراین اگر ما از آب شرب صحبت مى کنیم، تنها براى مردم اصفهان نیست.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اســالمى با اشاره به مهاجر پذیر بودن استان اصفهان 
تصریح کرد: در صورتى که وضعیت خشکسالى و کاهش آب پشت سد زاینده رود ادامه پیدا کند، 

مردم این استان مجبور به مهاجرت مى شوند چراکه این اســتان دیگر جایى براى زندگى کردن 
نیست.

وى اضافه کرد: آب شرب پنج میلیون نفر که ساکن استان اصفهان هستند به جز آبى که براى یزد 
منتقل مى شود از آب موجود تأمین مى شود، از سوى دیگر متأسفانه وزارت نیرو، میزان آبى که به 

یزد منتقل مى شود را کاهش نداده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: این در حالى است که مردم اصفهان 
از زاینده رود حقآبه دارند و براى حفر تونل، پول پرداخت کرده اند اما استان یزد، حقآبه اى نداشته و 
قرار بود هنگامى که تونل سوم حفر مى شود، آب به یزد منتقل شود اما به محض اینکه تونل سوم 
روى نقشه طراحى شد، آب به یزد انتقال یافت واین اقدام، ظلم در حق مردم اصفهان و چهارمحال 

و بختیارى است. 

وى گفت: کشــاورزان و صنعتگران ما مى گویند اگر قرار است آب اختصاصى کاهش یابد، باید به 
یک نسبت از همه استان ها کم شود، در حال حاضر مردم بسیارى از روستاهاى استان اصفهان به 
ویژه شهرستان فالورجان مشکل آب آشامیدنى داشته و از آب چاه استفاده مى کنند و زندگى آنان 

در سختى مى گذرد. 
حجت االسالم موسوى الرگانى بیان کرد: در شهرستان خمینى شهر، 50 سال براى درختان گالبى 
زحمت کشیده شــده و اگر آب به آن نرسد بدون شــک این درختان از بین مى رود، از سوى دیگر 
تاکنون پولى که بابت خسارت به کشاورزان استان اصفهان پرداخت شده در حقیقت صدقه است، در 
یک نوبت براى هر هکتار، 60 هزار تومان خسارت پرداخت شده و در نوبت دیگرى صد هزار تومان، 
که اگر کشــاورزان، در هر هکتار، تخم علف هرز بپاشند، گله داران هر هزار متر زمین علف هرز را 

300 هزار تومان خریدارى مى کنند. 

معاون آموزشى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
اصفهان رتبه نخست توسعه کیفى آموزشــى را در بین 

دانشگاه هاى پزشکى کشور دارد.
احمد موحدیان اظهار داشــت: دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان 9 هزار دانشــجو در مقاطع مختلف و 840 عضو 
هیئت علمى دارد.وى با اشاره به جذب 130 هیئت علمى در 
سه سال گذشته در این دانشگاه گفت: اصفهان رتبه نخست 
توسعه کیفى آموزشــى را در بین دانشگاه هاى پزشکى 
کشور دارد.وى افزود: چهار رشته تخصصى و یک رشته 

کارشناسى ارشد جدید در این دانشگاه راه اندازى شده و سه 
رشته جدید هم در حال راه اندازى است.وى با بیان اینکه 
بحث آموزش در فاز چهارم طرح تحول ســالمت مطرح 
شده است، اظهار داشت: بر این اساس چهار مأموریت ویژه 
منطقه اى به اصفهان در زمینه پرستارى، مامایى، فناورى 
اطالعات و توسعه اعتباربخشــى برنامه اى واگذار شده 
است.وى خاطرنشان کرد: اصفهان مسئولیت منطقه هفت 
کشورى یعنى دانشگاه هاى علوم پزشکى شهرکرد، یزد، 

کاشان و اصفهان را به عهده دارد.

جمال نوروزباقرى

 امروزه با گسترش فضاى مجازى و همینطور شبکه هاى 
اجتماعى برخى عادت ها دیگر به شکل مرسوم قدیم خود 

انجام نمى شود.
براى خرید وکســب اطــالع از قیمت هــا و همینطور 
تخفیفات مربوط به کاالیى که شــما قصد خرید آن را 
دارید، احتیاج است در گشت وگذار خیابانى و اینطرف و 
آنطرف سرزدن به جمع آورى اطالعات مربوط بپردازید 
اما این کار، هم زمانبر اســت وهم گاهى نتیجه الزم را 

در برندارد.
این روزها هر کسى با داشتن یک گوشى هوشمند و یک 
بسته اینترنت به ســادگى و در کمترین زمان مى تواند 
نســبت به رفع نیازهاى اولیه و خریــد کاالى مورد نیاز 

خود اقدام کند. 
البته با گســترش فضاهاى مجازى، بســترى نیز براى 
عده اى فراهم شده که با راه اندازى پایگاه هایى موقت 
اقدام به کالهبردارى و یا بعضــًا ارائه اجناس و خدمات 
بى کیفیت مــى کنند اما این باعث نشــده تا از جذابیت 

خریدهاى آنالین کاسته شود.
اصفهان در عرصه خریدهاى مجازى همواره پیشــگام 
عمل کرده است. شاید انتخاب مراکز مجازى عرضه کاال 
و محصول در گام نخست بخاطر تخفیفات آن باشد که 
چشم هر بیننده اى را کور مى کند به طورى که دیگر به 
کیفیت آن نمى اندیشد. اما همیشه قیمت پایین، تضمین 

کننده کیفیت نیست و همینطور بالعکس.
ســایت هاى تخفیف ماننــد نت بــرگ، دى جى بن 
و... با امــکان درج آگهى بــه مراکزخدماتى، تفریحى، 
آموزشى، تجارى و... به آنها اجازه مى دهند که خدمات و 
محصوالت خود را در مدت کوتاهى به فروش برسانند. 
کاهش قیمت و تخفیف موجب شده که بسیارى از افراد 
تمایل بیشترى به خریدارى با این روش نشان دهند. به 
عالوه اینکه برخى مراکز خدماتى و تجارى به منظور آشنا 
نمودن دیگر افراد با برند خود به درج آگهى در سایت هاى 
تخفیف مانند نت برگ و دى جى بن و... مى پردازند. در 
واقع از درج آگهى خود و نیز تخفیف ارائه شده به منظور 
فرصتى بــراى معرفى برنــد خود به دیگران اســتفاده 

مى نمایند.
با گسترش این سایت هاى تخفیف و فروش در شهرهاى 
کشــور از جمله اصفهان، خرید کردن رفته رفته در حال 

شکل گیرى با قوانین تازه است.

نباید فراموش کرد که همیشه خریدهاى زیاد مقرون به 
صرفه است، یعنى هر چه تعداد کاالى بیشترى بخریم، 
تخفیف بیشتر و در نتیجه قیمت مناسب ترى از آن کاال 
در اختیار ما قرار داده مى شــود. اما همیشه خرید تعداد 
باال براى ما امکانپذیر نیست؛ پس راه چاره، سایت هاى 

تخفیف است.
 یکى از جدیدترین ســایت هاى تخفیف که چند روزى 
اســت به اصفهان آمده ســایت«تخفیفان» است . در 
توضیح کار این شــرکت آمده: «تخفیفان نخســتین و 
پرطرفدارترین بســتر تخفیف و خرید گروهى در ایران 
اســت که با هدف ارائه خدمات متمایــز و ایجاد "حس 
خوب هیجان" در مرداد 1390 فعالیت خود را آغاز کرد. 
این وبسایت، بسترى اســت براى ارائه انواع خدمات و 
محصوالت مورداســتفاده در زندگى روزمره؛ خدماتى 

شامل انواع رستوران ها، مراکز تفریحى،  مراکز بهداشتى 
و آموزشى،  سفر تا انواع کاالها و محصوالت متنوع.»

حتمًا پیش خود مى پرسید چگونه اســت که این گونه 
سایت هاى تخفیف به ارائه اینگونه تخفیفات مى پردازند 
و چگونه است قیمت یک محصول را مثًال تا 90 درصد 

کاهش مى دهند؟

فلسفه خرید گروهى
فلسفه سیســتم هاى خرید گروهى یا تخفیف گروهى 
به این صورت اســت که وبســایت تخفیف گروهى، با 
پیشنهاد خرید به تعداد زیاد به فروشــنده، او را ترغیب 
مى کند تا تخفیف با درصد باالیــى ارائه دهد و از طرف 
دیگر با تبلیغات براى مصــرف کنندگان مختلف آنها را 
به خرید از فروشــنده مزبور ترغیب مــى کند. در چنین 

سیستمى هر ســه طرف ماجرا یعنى وبســایت خرید 
گروهى، خریدار و فروشنده برنده خواهند بود.

البته پیشــنهادهاى تخفیف گروهى عمــًال براى تمام 
مشاغل کارآیى ندارند. به عنوان مثال براى محصوالت 
یا خدماتى که حاشیه سود پایینى دارند تخفیف گروهى 
مناسب نیســت. متأسفانه برخى از ســایت هاى خرید 
گروهى براى اینکه بتوانند پیشنهاد مناسبى به کاربران 
خود ارائه دهند به فروشنده پیشنهاد مى کنند که قیمت 
کاال را افزایش داده و سپس قیمت آن را با تخفیف اعالم 
مى کنند به صورتى که نهایتًا قیمت کاال با قیمت واقعى 

فاصله چندانى نخواهد داشت.

مشکل سیستم هاى خرید گروهى
به طور کلى هر کسب و کارى که بر اساس برطرف کردن 

نیاز مشتریان ایجاد شــود موفق است. در سیستم هاى 
خرید گروهى، فرآیند کارى به این صورت است که تعداد 
زیادى ایمیل و شــماره تماس از مخاطبین جمع آورى 
مى شود و سپس پیشــنهادات تخفیف براى آنها ارسال 
مى شود. مشترى سیستم ممکن است در لحظه دریافت 
ایمیل، به کاالیى که تخفیف دارد عالقه اى نداشته و یا به 
آن احتیاج نداشته باشد. به همین دلیل عمًال تخفیف هاى 

مورد نظر به مخاطب واقعى آن ارسال نمى شوند.
راه حلى کــه مدیران بازاریابى چنین شــرکت هایى در 
نظر مى گیرند معموًال به این صورت است که نیاز را در 
مخاطب ایجاد کرده و سعى مى کنند پیشنهادى که ارائه 
مى دهند به قدرى قابل توجه باشد که هر مخاطبى حتى 
اگر به کاالى خاصى نیاز نداشت آن را تهیه و خریدارى 
کند. به عنوان مثال «بلیت استخر با 90 درصدتخفیف!» 
چنین پیشــنهادى مى تواند حتى براى افرادى که قصد 
رفتن به اســتخر ندارند هم جذاب باشــد و نهایتًا باعث 

تصمیم خرید براى آنها شود.

خریدهاى مجازى چگونه به تخفیف هاى عمده ختم مى شود

 «تخفیفان» به اصفهان آمد

,,
سایت هاى تخفیف مانند 
نت برگ، دى جى بن و... 
با امکان درج آگهى به 
مراکزخدماتى، تفریحى، 
آموزشى، تجارى و... به 
آنها اجازه مى دهند که 
خدمات و محصوالت خود 
را در مدت کوتاهى به 
فروش برسانند

تنها 60 میلیون متر مکعب آب شرب براى  اصفهان وجود دارد

دانشگاه علوم پزشکى  اصفهان؛
 رتبه نخست توسعه کیفى آموزشى 

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیرانمحمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 95/100/924 
مورخ 95/7/27 شوراى اسالمى شــهر نسبت به واگذارى قسمتى از 
پارك کوهستانى وجین جهت احداث و بهره بردارى مجموعه تفریحى 
گردشگرى، با شرایط  مندرج در آگهى فراخوان عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت 
در فراخوان تا پایان وقت ادارى 95/9/23 به شهردارى تیران مراجعه 

نمایند. 

آگهى فراخوان عمومى 
نوبت دوم

چاپ 
دوم
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رئیس اتحادیه فرش ماشینى اســتان اصفهان گفت: از 
آنجایى  که فرش ماشینى امســال با رکود 20 درصدى 
مواجه شده، ازاین رو مى توان گفت وضع فرش ماشینى در 

بازار ایران نامساعد است.
حبیب ا... پوســتین دوز در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: 
ازآنجایى که مواد اولیه و الیاف فرش ماشینى با افزایش 
قیمت روبه رو شــده و خریدار در بازار بسیار اندك است 
و نیز به دلیل نوســانات قیمت دالر و افزایش قیمت آن 
در بازار جهانى، فرش ماشــینى با رکود شدیدى مواجه 

شده است.
وى با بیان اینکه تعدادى از کارخانه هاى فرش ماشینى 
تعطیل شــدند، افزود: حدود 20 تا 30 کارخانه کوچک 
فرش ماشینى در استان اصفهان به دلیل دو مشکل عمده، 
از جمله همخوانى نداشتن عرضه و تقاضا و افزایش قیمت 
مواد اولیه فرش، همچنین رکــود بیش ازحد در صنعت 

فرش ماشینى، تعطیل شدند.
رئیس اتحادیه فرش ماشینى استان اصفهان تصریح کرد: 
وضعیت فرش ماشینى در سراســر ایران به ویژه استان 
اصفهان به این صورت است که تولید فرش ماشینى در 
کارخانه ها بیش از مصرف است، همچنین از آنجایى که 
نقدینگى مردم کاهش پیداکرده است آنها قادر به خرید 

فرش ماشینى نیستند.
وى بیان کرد: در صنعت فرش ماشینى ایرانى رقیبى بسیار 
جدى همچون ترکیه داریم که در تمامى زمینه ها از جمله 
مشارکت در نمایشگاه هاى فرش فعال تر از ایران شرکت 
مى کنند، امنیت اقتصادى باالیى داشته و  نرخ سود بانکى 
پایینى دارند اما در ایران متأسفانه بسیارى از مشکالت بر 
ســر راه تولیدکننده وجود دارد که به این دلیل نمى توان 

به صورت موفق در بحث صادرات پیش بروند.
پوستین دوز به یکى از مشکالت عمده در صادرات صنعت 
فرش ایران اشاره کرد و افزود: یکى از مشکالت این است 
که در خارج از کشور طرح ها و رنگ هاى فرش ایرانى را 
نمى پسندند و طرح هاى خود را بیشتر قبول دارند، ازاین رو 
باید گفت باوجود اینکه مى توان صادرات فرش به خارج 
از کشــور را انجام داد اما امنیت اقتصادى در این زمینه 

وجود ندارد.
وى گفت: ازآنجایى که اوضاع صنعت فرش ماشینى در 
بازار نامساعد است، امیدواریم این وضع تا نوروز 96 بهبود 
یابد و وضع اقتصادى مردم رونق پیدا کند و فرش ماشینى 

از رکود نجات یابد.
رئیس اتحادیه فرش ماشــینى استان اصفهان صادرات 
فرش ماشینى ایرانى به کشورهاى دیگر را خوب دانست 
و بیان کرد: صادرات فرش ماشــینى ایرانى بسیار خوب 
است و این محصول به کشورهاى آسیاى میانه، عراق، 
پاکستان و افغانستان صادر مى شود، این در حالى است که 

اگر صادرات فرش ماشینى در ایران مناسب نبود با رکود 
100 درصدى در صنعت فرش مواجه بودیم.

وى با اشــاره به اینکه امسال نســبت به سال گذشته 
صادرات فرش ماشــینى حدود 10 تا 20 درصد افزایش  
یافته است، ادامه داد: فرش ماشینى ایرانى بى نظیرترین 
فرش در جهان محسوب مى شود، این در حالى است که 
کشورهایى همچون چین، بلژیک و ترکیه قبل از ایران در 
صنعت فرش ماشینى موفق بودند اما اکنون تولید فرش 

ماشینى ایرانى بى نظیرترین است.
پوستین دوز به مشــکالتى که در صنعت فرش ماشینى 

وجود دارد اشــاره کــرد و افزود: عدم آگاهــى برخى از 
کارخانه داران نسبت به دارایى ها و پرداخت ارزش افزوده 
است، زیرا با دریافت ارزش افزوده قیمت فرش افزایش 

مى یابد.
وى با بیان اینکه نرخ ارزش افزوده به کارخانه هاى تولید 
فرش ماشینى از 3 درصد آغاز شده است، افزود: اکنون 
نرخ ارزش افزوده فرش ماشینى 9 درصد است که این نرخ 

تا حدودى مشکل ساز است.
رئیس اتحادیه فرش ماشــینى اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: هزینه آب، بــرق، کارکنــان و حمل ونقل در 

کارخانه هاى فرش ماشــینى بسیار باالست و این سبب 
افزایش قیمت در فرش ماشــینى شــده و توان پایین 
خرید فرش ماشینى ســبب رکود فرش ماشینى در بازار 

شده است.
وى با بیــان اینکه امیدواریم دولت بــراى نجات فرش 
ماشینى از رکود راه چاره اى بیاندیشد، گفت: امیدواریم 
دولت در این زمینه برنامه هایى را پیاده سازى کند تا فرش 
ماشینى ایرانى که بى نظیرترین فرش ماشین در جهان 

محسوب مى شود، با رکود جدى مواجه نشود.
پوســتین دوز تصریح کرد: فرش ماشینى نسبت به سال 
گذشته حدود 20 درصد رکود داشته و امروز نیز به دلیل 
باال رفتن نرخ دالر بناست قیمت فرش ماشینى افزایش 
پیدا کند. تــا زمانى که صنعت فرش ماشــینى در ایران 
پشــتیبانى موفقى نداشته باشد و مشــکالت بر دوش 
تولیدکننده باشــد، این صنعت همچنان با رکود روبه رو 

خواهد بود.

اجراى طرح گردشگرى 
روستایى در تیران و کرون

معاون فرماندار شهرســتان تیران و کــرون از اجراى 
طــرح گردشــگرى روســتایى در این شهرســتان 
خبرداد. عبدا... بنهرى افزود: روســتاهاى شهرستان 
تیران و  کــرون ظرفیت هاى تاریخى و گردشــگرى 
منحصر بــه فــردى دارند که بــراى مســافران و 
گردشــگران مورد توجه و جالب اســت. وى با اشاره 
به ضرورت مرمت خانه هاى تاریخى و ایجاد بســتر 
براى اســکان تصریح کرد: با ورود بخش خصوصى 
و یا اقدام مالــکان، خانه هاى تاریخــى احیا و مرمت
 مى شوند و به عنوان میهمانســرا مورد استفاده قرار

 مى گیرند.

گروه علوم پزشکى به 
دانشگاه تیران مى آید 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد تیران از راه اندازى 
رشته هاى گروه علوم پزشکى در این دانشگاه خبرداد.

کامران امینى اظهار داشــت: رشــته هاى گروه علوم 
پزشکى که در این دانشگاه راه اندازى و پذیرش دانشجو 
در آنها انجام مى شود شامل پرستارى، تکنسین اتاق 

عمل و هوش برى است.
وى افزود: بسترهاى آموزشى براى راه اندازى و جذب 
دانشجو در این دانشگاه در رشته هاى گروه علوم پزشکى 
فراهم شده و با دریافت مصوبه و موافقت هیئت امناى 

دانشگاه آزاد کشور پذیرش دانشجو آغاز مى شود.

هفته ملى پژوهش و فناورى 
در اصفهان برگزار مى شود

هفته ملى پژوهش و فناورى از 21 تا 28 آذر ماه برگزار 
مى شود. در این راســتا گروه تحقیق و پژوهش ضمن 
تشکیل دبیرخانه هفته پژوهش با هدف برگزارى با شکوه 
و هدفمند این هفته، برنامه هایى را پیش بینى و برنامه 
ریزى نموده است که برخى از مهمترین عناوین آن به 

شرح ذیل اعالم مى گردد.
- فعال ســازى کمیته هاى پژوهش در جهت برنامه 
ریزى و هدفمند سازى فعالیت ها در هفته پژوهش در  

مناطق و نواحى.
- تشکیل کارگروه نمایشگاه هفته پژوهش. 

- تنظیم و تهیه فهرست  برنامه هاى  هفته پژوهش در 
سطح مدارس. 

- هماهنگى در جهت برگزارى کارگاه هاى آموزشى با 
موضوعات پژوهشى  در سطح استان. 

- برگــزارى همایش اســتانى به منظــور تجلیل از 
پژوهشگران منتخب برتر  استانى و برتر کشورى. 

هنوز هم به نذر خون
 اصفهانى ها نیازمندیم

اداره کل انتقال خون اصفهان اعالم کرد که در تعطیالت 
پیش رو آماده خون گیرى از مردم خّیر است.

مرکز اهداى خون میــدان خواجو و مرکز اهداى خون 
شهرستان خمینى شهر در روز دو شنبه و چهارشنبه به 
مناسبت تعطیالت رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، 
شــهادت حضرت امام حســن مجتبى (ع) و شهادت 
حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) آماده خونگیرى از 
اهداکنندگان مى باشد.روابط عمومى اداره کل انتقال 
خون اصفهان در اطالعیه اى اعــالم کرد: به اطالع 
همشهریان مى رساند به مناسبت بیست و هشتم ماه 
صفر المظفر، مرکز انتقال خون میدان خواجو و مرکز 
اهداى خون شهرستان خمینى شهر شیفت صبح آماده 

خون گیرى از اهداکنندگان محترم مى باشد. 

تکمیل مناسب سازى
 بوستان کودك

مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان گفت: مناسب 
سازى بوستان کودك با اعتبار 400 میلیون ریال تکمیل 
شد.حمید عصارزادگان اظهار داشت: در راستاى ایجاد 
محیطى ایمن براى تردد روان شهروندان به خصوص 
معلوالن، مناســب سازى بوســتان کودك در دستور 
قرار گرفت. وى افزود: مناسب سازى بوستان کودك 
حدفاصل پل فلزى تا پل آذر با اعتبار 400 میلیون ریال 

تکمیل شد. 

خبر

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشــاورزى اصفهان گفت: 
بحران آب در اصفهان باعث افزایش کشت زعفران در 
این استان شد چراکه براى کشت آن نیاز به مصرف آب 
چندانى نیست.احمدرضا رئیس زاده اظهار داشت: با توجه 
به اینکه امروز با بحران آب مواجهیم نیاز به تغییر الگوى 
کشت و جایگزینى محصوالت کم مصرف آب به جاى 
محصوالت پر مصرف داریم کــه در این میان زعفران 

بهترین محصول جایگزین است.
وى  از افزایش کاشت 50 هکتار زعفران در اصفهان خبر 
داد و افزود: از دالیل گرایش به کشــت زعفران در چند 
ســاله اخیر، مى توان به میزان کم مصرف آب، نیاز آبى 

در فصل پاییز و زمســتان  و درآمدزایى نسبتًا مناسب با 
استفاده از نیروى کار خانوار اشاره کرد.

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان با اشاره 
به اینکه زعفران گران ترین محصول کشــاورزى دنیا 
و مهمترین محصول صادراتى کشــور است،  ادامه داد: 
در سال جارى استقبال مناسبى در جهت افزایش سطح 
زیر کشت این محصول را شاهد بودیم و انتظار مى رود 
سطح زیر کشت استان با 50 هکتار افزایش به رقم 758 

هکتار برسد.
وى گفت: استان اصفهان رتبه چهارم کشور را در کشت 

زعفران دارد. 

رئیس اتحادیه صنف صنایع دستى اصفهان بسته بندى 
و تعریف شناســنامه براى تولیدات صنایع دســتى را از 
اقدامات این اتحادیه عنوان کرد و گفت: اتحادیه با این
 اقدامات مى تواند در ســطح جهانى حرفى براى گفتن 

داشته باشد.
عباس شیردل تعامل دولت و بخش خصوصى در صنایع 
دســتى را مثبت ارزیابى و اضافه کرد: با این حال براى 
برخى اقدامات نظیر ثبت جغرافیایى رسته ها نیازمند کمک 
بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت هستیم؛ زیرا 196 
رســته صنایع دســتى در اصفهان تعریف شده اما ثبت 

جغرافیایى همه آنها نیازمند همراهى این سازمان است.

وى پیرامون تعرفه نقره گفت: مکاتباتى با بانک مرکزى 
داشتیم تا تعرفه واردات نقره براى مصارف صنایع دستى 
اصالح شود، زیرا تمام نقره موجود در این صنعت در حال 
حاضر از طریق قاچاق تأمین مى شــود و همچنین براى 
فروش محصوالت نقره اى خود نیــز اختیارات الزم را 
نداریم که این مشــکل به دست ســازمان صمت قابل 

حل است.
شیردل، بســته بندى و تعریف شناسنامه براى تولیدات 
صنایع دستى را از اقدامات این اتحادیه عنوان کرد و گفت: 
اتحادیه با این اقدامات مى تواند در سطح جهانى حرفى 

براى گفتن داشته باشد.

صنایع دستى اصفهان 
شناسنامه دار مى شوند

بحران آب، اصفهان را 
در کشت زعفران سرآمد کرد

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
با تأکید بر اینکه قیمت قبور این ســازمان بر اســاس 
مصوبات شوراى اسالمى شــهر اصفهان است، گفت: 
براساس مصوبه شوراى شهر قبور سنتى در آرامستان 

باغ رضوان دو طبقه مى شوند.
محمد پرورش اظهارداشت: با تبدیل قبور سنتى به دو 
طبقه، این امکان براى شــهروندان فراهم مى شود تا 
در قطعات خاص باغ رضوان بــه خصوص در قطعات 
فاز یک تا 12 که محدودیت مکان وجود دارد، در کنار 
عزیزان از دست رفته خود نســبت به پیش خرید قبور 

اقدام کنند.
وى افزود: طبق مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در این طرح فقط 50 درصد قیمت مصوب و واقعى قبور 

همراه با هزینه ساخت حفره دریافت مى شود.
مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال اگر فردى قصد خرید 
قبر آزاد در قطعات 1 تا 10 آرامستان باغ رضوان داشته 

باشد، باید درحدود پنج میلیون و 400 هزار تومان هزینه 
پرداخت کند اما اگر آن فرد قصد تبدیل قبر سنتى به دو 
طبقه داشته باشد، براى طبقه دوم فقط باید  دو  میلیون 

و 400 هزارتومان هزینه پرداخت کند.

رئیس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان اصفهان گفت: 
به  تازگى شرکت هاى پژو و رنو فرانسه براى همکارى 
با قطعه ســازان اصفهانى اعالم آمادگى کرده اند و در 
همین ارتباط نیز چندین قــرارداد همکارى میان قطعه 
سازان اصفهانى و این شــرکت هاى خودروساز به امضا 

رسیده است.
ابراهیم احمدى با اشاره به آخرین وضعیت صنعت خودرو  
و صنایع وابســته در سطح اســتان اظهار داشت: سال 
گذشته سال چندان خوبى براى صنعت قطعه سازى نبود، 
مشکالت مختلفى دامنگیر این صنعت شده بود و برخى 
نیز در این میان سعى در آســیب زدن به تولیدکنندگان 
داخلى را داشتند تا بتوانند به منافع شخصى خود دست 

یابند.
وى ادامه داد: با تدابیرى که شــکل گرفت، مشکالت 
تا حدودى برطرف شد و اســتقبال مردم از بازار خودرو 
افزایش یافت، همین موضوع به کمک قطعه ســازان 
نیز آمده و شــرایط را تا حدودى براى آنها مناســب تر 

ساخته است.
احمدى بــه موضوع قطعات چینى موجــود در بازار نیز 

اشاره کرده و گفت: کشور چین تولیدکننده انواع قطعات 
اســت، قطعاتى که کیفیت آنها متغیر اســت و از خیلى 
خوب تا معمولى و ضعیف را پوشش مى دهد، متأسفانه 
واردکنندگان قطعات به کشــور بیشتر به سراغ قطعات 
بى کیفیت مى روند تا قیمت کاهش یابد اما این موضوع 
در درازمدت به سود صنعت خودروســازى ما نیست و 

باعث بروز مشکالتى مى شود. 

مراسم عزادارى شب هاى آخر ماه صفر به همت هیئت 
ابناء الفاطمه(ع) و پایگاه بسیج انقالب در مسجد انقالب 

اصفهان برگزار مى شود.
در این مراسم حجج اسالم موسوى و طالب پور به بیان 
مناقب و ســجایاى اخالقى رســول اکرم (ص) و امام 
حسن(ع) و امام رضا (ع) مى پردازند و مداحانى همچون 
خیامیان،حســینى و عطریان به ذکــر مصیبت در این 

مراسم مى پردازند.
این مراسم تا چهارشــنبه 10 آذر ماه (همزمان با شام 
شهادت امام رضا علیه السالم) بعد از نماز مغرب و عشا و 
در محل مسجد انقالب  واقع در خیابان شهید مطهرى، 

جنب آتش نشانى برگزار مى شود. 

,,
 در صنعت فرش 
ماشینى ایرانى رقیبى 
بسیار جدى همچون 
ترکیه داریم که در 
تمامى زمینه ها از 
جمله مشارکت در 
نمایشگاه هاى فرش 
فعال تر از ایران 
شرکت مى کنند

مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان گفت: طى بازرســى هاى به عمل آمده از یک واحد صنفى 
طالفروشى، دو هزار و 180 گرم طالى ساخته شده خارجى و قاچاق به ارزش 300 میلیون تومان کشف شد.

جواد محمدى فشارکى در گفتگو با مهر اظهار داشت: طى بازرسى به عمل آمده توسط بازرسان مدیریت بازرسى 
و نظارت اصناف استان با همراهى سربازان گمنام امام زمان(عج) از یک واحد صنفى طالفروشى، مقدار دو هزار 

و 180 گرم طالى ساخته شده خارجى و قاچاق به ارزش 300 میلیون تومان کشف و ضبط شد.
وى بیان داشت: در این رابطه یک نفر متهم اصلى دستگیر و پرونده مذکور براى انجام سیر مراحل قانونى تحویل 

مرجع ذیصالح شد.
مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف استان اصفهان تصریح کرد: محموله دو میلیاردى ابزار آالت ساختمانى قاچاق 

در شهرضا کشف و ضبط شد.
وى بیان داشت: مأموران انتظامى ایستگاه ایست و بازرسى شهید امامى حین کنترل خودروهاى عبورى به یک 
دستگاه کامیون کشنده فائو که از بندر گناوه به سمت تهران در حرکت بود مشکوك شده و آن را متوقف کردند.

محمدى فشارکى ادامه داد: در بازرسى از این کامیون ده هزار و 80 کارتن انواع ابزار آالت ساختمانى و کارگاهى 
خارجى که فاقد هر گونه مدارك معتبر گمرکى بوده و به صورت قاچاق حمل مى شدند، کشف شد.

وى ارزش برآورد شده این محموله را دو میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این خصوص راننده دستگیر و با 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى تحویل شد.

مدیر بازرســى و نظارت بــر اصناف اســتان اصفهان با اشــاره به افزایــش حجم کشــفیات کاالى قاچاق 
در ایســت و بازرســى شــهید امامى بیان داشــت: این ایســت و بازرســى یکى از گلوگاه هاى مهم عبور 
محموله ها و کاالهاست که در این زمینه از ابتداى امسال نســبت به تقویت و تجهیز آن تمهیدات ویژه به کار 

رئیــس اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان گرفته شده است.
اصفهان گفت: اینورژن شــاخص هاى هــوا را تا پایان 
هفته بــراى اصفهــان نارنجى نگه مــى دارد و اوج آن 
در روزهاى سه شنبه و چهارشــنبه (امروز و فردا)  اتفاق 

خواهد افتاد.
حســن خدابخش تأکید کرد: با توجه به تعطیالت پیش 
رو و کاهش منابع آلودگى، به نظر نمى رســد شــاخص 
کیفیت هوا از وضعیت نارنجى- ناسالم براى گروه هاى 

حساس- فراتر رود.
با وجود شــمار روزهاى آلوده در این کالنشهر، اگرچه 
راهکارهاى کوتاه مدتى مانند تعطیلى مدارس که البته از 
سه سال گذشته با وجود ایجاد شرایط ناسالم براى عموم 
جامعه، صورت نگرفته است، ارائه شده اما مسئوالن راهى 
که بتواند شمار این روزها را به ویژه در زمستان به حداقل 
برساند، ارائه نکرده اند و در روزهاى بحران تنها به امید 

تغییر شرایط جّوى مانده اند.

رئیس اتحادیه فرش ماشینى اصفهان:

صنعت فرش ماشینى درگیر «رکود» است

300 میلیون تومان 
طالى قاچاق  در اصفهان کشف شد

برپایى مراسم سوگوارى
 در مسجد انقالب اصفهان

بازگشت اصفهان 
به روزهاى نارنجى

همکارى پژو و رنو با قطعه سازان اصفهانى 

قبور سنتى در باغ رضوان دو طبقه مى شوند
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تعویق کشتار مرغ استاندارد 
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکى در مورد 
زمان اجراى طرح عرضه مرغ با وزن استاندارد گفت: 
نگران آن هســتیم که این طرح را آغاز کنیم اما در 
عرضه به دلیل فرهنگسازى نشدن با مشکل مواجه 
شویم و تعادل بازار بر هم بخورد و در ضمن زیرساخت 

کشتارگاه ها هنوز آماده نیست.
مســعود هاشــم زاده در مورد وضعیت اجرایى شدن 
مرغ ســایز کــه پیش از این مســئوالن ســازمان 
دامپزشــکى وعده اجراى آن از ابتداى آذر ماه را داده 
بودند، خاطرنشــان کرد: براى اجراى این طرح باید، 
زیرساخت الزم در کشــتار گاه ها ایجاد شود و از همه 
مهمتر آنکه نگران فرهنگ اســتفاده از مرغ با وزن 

کمتر در بین مردم هستیم.
وى اضافه کرد: فرهنگ استفاده از مرغ درشت در بین 
مردم جا افتاده و تغییر آن کمى مشکل است. در حالى 
که در همه جاى دنیا به جز ایران از مرغ با وزن بین یک 
کیلو 200 تا یک کیلو و 400 گرم استفاده مى  کنند و 
حتى کشور عراق نیز مرغ با وزن باال را قبول نکرده و 

برگشت مى زند.

   DS3 ورود خودروى جدید
به تازگى تصاویــرى از DS3 در یکى از گمرکات 
ایران منتشر شده و مراحل ترخیص را سپرى مى کند. 
این خودرو به عنوان ارزان ترین محصول DS شناخته 
مى شود و در بازار فرانسه بخاطر مصرف سوخت پایین 
و طراحى منحصر به فرد مورد اســتقبال قرار گرفته 
است. پیش بینى مى شود که اگر آرین موتور تابان این 
خودرو را به بازار ایران معرفى کند، قیمتى در محدوده 

120 میلیون تومان براى آن تعیین کند.

واردات آناناس از فیلیپین 
مجاز اعالم شد 

شــرایط قرنطینه اى واردات آناناس از کشور فیلیپین 
به صورت قانونى، توســط وزارت جهاد کشــاورزى 

اعالم شد.
بر این اســاس ســازمان حفظ نباتات کشور شرایط 
واردات میوه آناناس  از کشور فیلیپین را داراى شرایط 
ریسک متوسط قرنطینه اى ارزیابى کرد و  دفتر مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز با ابالغ 
امر، واردات این محصول را با رعایت ســایر مقررات 

گمرکى از کشور یادشده مجاز دانست.

شرایط واردات کاغذ اسکناس 
تغییر کرد

 براساس مصوبه هیئت دولت، واردات انواع کاغذ واتر 
مارك منوط به موافقت وزارت امور اقتصاد و دارایى و 

بانک مرکزى شد.
در جلسه آبان ماه هیئت وزیران شرایط واردات کاغذ 
واتر مارك تغییر کرد و بر این اساس از این پس واردات 
کاغذ واتر مارك(کاغذ چاپ اســکناس) موکول به 

موافقت بانک مرکزى و وزارت اقتصاد شد.

درخواست تعطیلى بانک  ها 
براى روزهاى پنج  شنبه

بیش از 15 هزار نفر از کارکنان شــبکه بانکى کشور 
خواستار تعطیلى بانک ها در پنج شنبه ها شدند.

به گزارش ایرنا ، یک کانال تلگرامى موسوم به کانون 
صنفى کارکنان شــبکه بانکى کشــور با قرار دادن 
بیانیه اى خطاب به وزیر اقتصــاد و رئیس کل بانک 
مرکزى، از اعضاى خود خواسته تا در رفراندومى این 

بیانیه را تأیید کنند. 
البته در ایــن بیانیه درخواســت هاى دیگرى نیز در 
زمینه معیشــتى و حمایت از کارکنان مطالبه شــده 
اســت اما جالب ترین آن در بند 3 قید شده است: «با 
توجه به امکان انجام امور بانکــى از طریق اینترنت 
و خودپرداز ها و امکانات نوین، تعطیلى پنج شنبه ها و 
سایر تعطیالت از جمله آلودگى هوا با سایر سازمان ها 
و ارگان ها برابر شــود.» این موضوع نشان مى دهد 
که تعطیلى دو روزه آخر هفته تقریبًا به یک خواست 

عمومى بدل شده است.

ســرانجام پس از کش و قوس هاى فراوان و مخالفت 
مشاوران امالك با ورود مسکن به بازار بورس، قرار است 
بورس کاال شاخص قیمت مســکن را در نقاط مختلف 

شهر تعیین کند.
طرح ورود مســکن به بازار بورس حدود یکسال پیش 
توسط مسئوالن بورس کاال ارائه شد که مخالفت رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالك را در پى داشت؛ زیرا عقبایى 
رئیس اتحادیه امالك معتقد بود مسکن کاالیى ناهمگن 
است و به همین لحاظ قابلیت ورود به بورس را ندارد. از 
سوى دیگر موافقان بورســى شدن مسکن معتقد بودند 
ورود این کاال به بورس مى تواند به شــفافیت قیمت و 

معامالت بیانجامد و انحصار را در این بازار از بین ببرد.
به دنبال این واکنش ها ساز و کارهاى همکارى اتحادیه 
مسکن با بورس کاال بررسى و طرح اولیه براى این منظور 
ارائه شده اســت. البته این طرح در فاز اول صرفًا اجازه  

قیمتگذارى مسکن در بورس کاال را مى دهد.
در این خصوص رئیس اتحادیه مشاوران امالك گفت: 
بسترهاى الزم براى طراحى شاخص قیمت مسکن در 
بورس کاالى ایران وجود دارد و براساس مذاکرات انجام 
شده به زودى این شاخص براى نشــان دادن میانگین 
قیمت مسکن در سطح کشــور در بورس کاال طراحى 

مى شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران، از افزایش 100درصدى 
صادرات گوشت قرمز و دام عشایر در سال جارى خبر داد و 
گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون بالغ بر 700 هزار رأس 

دام سبک به خارج از کشور صادر شده است.
کرمعلى قندالى اظهار داشت: این در حالى است که سال 
گذشته در تمام طول سال 600 هزار رأس دام صادرات 

داشتیم.
وى با بیان اینکه 25درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز 
از سوى عشایر تأمین مى شود تصریح کرد: سازمان امور 
عشایر ایران امســال با اجراى طرح زنجیره تولید که با 
هدف افزایش تولید گوشــت قرمز عشایر در کشور اجرا 

شده میزان تولید این کاالى اساسى را از حدود 180 هزار 
تن به 192 هزار تن افزایش داده است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: سال گذشته 
هزار و 300میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیالت با سود 
15 درصد در مناطق برخوردار و سود 11درصد در مناطق 
محروم به عشایر کشور تخصیص یافت که 100درصد 

آن جذب شد.
قندالى با بیان اینکه اجراى این طرح منجر به تولید بالغ 
بر 700 هزار رأس دام در کشور شد گفت: پرورش و پروار 
این دام ها در مجموع بیش از 12 درصد به تولید گوشت 

قرمز کشور اضافه کرد.

ورود مسکن به بورس 
استارت خورد

افزایش 100 درصدى صادرات 
گوشت قرمز 

 آلمانى ها موافقت کردند که براى توسعه خطوط راه 
آهن، به ایران وام بدهند.

میزان ایــن وام کــه 1/2 میلیــارد یــورو معادل 
1/27میلیارد دالر اســت،براى تأمین مالى پروژه 

هاى توسعه اى در راه آهن صرف خواهد شد.
مؤسســه وام دهنده KfW IPEX  کمک مى کند تا 
ایران خطوط راه آهن از مشهد تا تهران را توسعه دهد. 
بانک هاى آلمانى نیز موافقت کرده اند که براى تأمین 

مالى احداث نیروگاه ها به ایران وام بدهند.
ایران در ســال هاى گذشــته به دلیل تحریم ها، 
نتوانسته ســرمایه گذارى در بخش هاى زیر بنایى 
خود را افزایش دهد، به دنبال لغو تحریم ها در ده ماه 

گذشته شرایط حاال بهبود یافته است. 
به گفته مقامات ایرانى، بانک هاى بزرگ اروپایى به 
دلیل ترس از آمریکا نتوانستند هنوز ارتباط نزدیکى 

با ایران برقرار کنند.
«مایکل توکوز» رئیس اتاق مشترك آلمان و ایران 
اعالم کرده که بودجه این توافق تعیین شــده و در 

حال نهایى شدن است.
 او عالوه براین  گفته که برداشته شدن تحریم ها در 
ژانویه، مى تواند بزرگ ترین خط اعتبارى ایران از 

منابع خارجى باشد.
توکوز مى گوید که نظر ما این است که پروژه هایى 
را انتخاب کنیم که زندگى روزمره شهروندان ایران 

را بهبود مى بخشند.
به گفته رســانه هاى ایرانى، شرکت زیمنس براى 
توسعه خطوط راه آهن تهران-مشهد چندین قرارداد 

امضا کرده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران گفت: براساس آمار 
حدود 30 تا 35 درصد از باغ هاى مرکبات در شمال کشور 
تحت پوشش بیمه قرار دارند و تا یک هفته آینده میزان 

دقیق خسارات وارد شده اعالم خواهد شد.
مجتبى شــادلو در خصوص خســارت هاى وارد شده به 
باغات مازندران و اقدامات انجام شــده براى جلوگیرى 
از سرما زدگى درختان، گفت: بحث سرما در این فصل و 
رسیدن به دماى کمتر از 15 درجه بسیار نادر بود و با اینکه 
هواشناسى کاهش شدید دما را اعالم کرده بود اما سرماى 

هوا بیش از پیش بینى هاى اعالم شده پیش رفت.
وى افزود: وضعیت به گونه اى بود کــه با هیچ امکاناتى 
امکان مهار این پدیــده در چند روز اخیــر عملى نبود و 
اقداماتى از قبیل محلول پاشى که 3 تا 4 درجه از میزان 
برودت دما را کاهش مى دهد نیز تأثیرى بر سرماى شدید 

هوا نداشت.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران با توجه به برودت 
هوا، گرم کردن درختان با استفاده از روشن کردن آتش 
در باغ ها را مؤثر ندانست و گفت: امکان مهار سرماى هوا 

درجلگه هاى شمال کشور با توجه به وزش بادهاى شدید، 
به وســیله گرم کردن باغ ها با آتش و دیگر وسایل، کار 
تأثیرگذارى نیســت و در مجموع این پدیده باعث ضرر 

زدن به باغدارها مى شد.
شادلو گفت: خوشبختانه بخشى از مرکبات به دلیل اینکه 
هنوز به زمان برداشتشان یک ماهى مانده بود به اندازه 
زمان برداشــت آبدار نشــده بودند و همین امر آنها را در 
برابر یخ زدگى محافظت مى کند و در برابر سرما مقاومت 

بیشترى خواهند داشت.
وى افزود: باغدارها باید مراقب باشند و با جدا کردن میوه 
هاى یخ زده از دیگر میوه هاى سالم محافظت کنند که 
باعث فســاد مقدار باقیمانده از محصوالتشــان نشود و 

بیشتر ضرر نکنند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران با بیان افزایش حجم 
باردهى درختان نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: 
امسال میزان باردهى درختان نسبت به سال گذشته دو 
برابر شده است که با وجود خسارات وارد شده تأمین میوه 

با مشکل مواجه نخواهد شد.

وى درخصوص کاهش عرضه میوه بــه بازار با توجه به 
سرماى شدید هوا در چند روز اخیر، گفت: باتوجه به برودت 
هوا و نبود امکان برداشت، قیمت برخى از مرکبات به دلیل 
کاهش عرضه با افزایش قیمت مواجه شد که در روزهاى 
آینده با افزایش میزان عرضه به بازار به قیمت هاى قبل 

بازخواهد گشت.
شادلو در خصوص تأمین میوه شب عید و تأثیر یخ زدگى 
مرکبات بر تأمین نیاز کشــور اظهار داشــت: یخ زدگى 
مرکبات در این فصل باتوجه به افزایش باردهى دو برابرى 
درختان میوه، تأثیرى بر تأمین میوه شــب عید نخواهد 
داشــت و مردم نگران افزایش قیمت در روزهاى پایانى 

سال نباشند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیــه باغداران درخصوص بیمه 
باغات سرما زده خاطرنشان کرد: طبق آمار حدود 30 تا 
35 درصد از باغداران درختان میوه خود را بیمه کرده اند و 
امیدواریم مسئولین با شرایط به وجود آمده به باغداران در 
این مورد کمک کنند تا زندگى آنها دچار مشکل نشود و 

انگیزه اى براى تولید در سال هاى آینده ایجاد شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع طیــور ایران، گفت: 
صادرات گوشــت مرغ از ایران به کشورهاى مختلف از 
جمله عراق که بزرگ ترین خریدار مرغ و تخم مرغ است 
فقط از مناطق آلوده ممنوع شده و صادرات از مناطق دیگر 

کشور همچنان در جریان است.
غالمعلى فارغــى در گفتگــو با میــزان، در خصوص 
ممنوعیت صادرات گوشــت مرغ به کشورهاى عراق و 
آذربایجان گفت: زمانى  که منطقه اى در کشور آلوده به 
ویروس آنفلوآنزا شناخته شود، فقط صادرات از آن منطقه 

به کشورهاى مختلف جهان ممنوع مى شود.
وى در خصوص ناحیه آلوده شده به بیمارى آنفلوآنزا مرغى 
اظهار داشت: در حال حاضر منطقه آلوده در قرنطینه به سر 

مى برد و هیچ تولیدى ندارد و در حال پاکسازى است.
فارغى زمان اتمام بحران به وجود آمده به واسطه شیوع 
بیمارى  آنفلوآنزا مرغى را اینطور بیان کرد: زمان قرنطینه 
حدود دوماه است و بعد از پاکسازى واحد، تولید دوباره در 

آن ناحیه ازسر گرفته خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع طیور ایران خاطر نشان 
کرد: فعًال در بخش مرغ هاى تخمگذار بیمارى شیوع پیدا 
کرده و در بخش مرغ هاى گوشتى مشکلى وجود ندارد و 
به اندازه موردنیاز مرغ براى کشتار موجود است و صادرات 
از مناطق غیرآلوده به کشورهاى مختلف در جریان است. 
وى یکى از مهمترین بازارهاى هــدف صادرات مرغ و 
تخم مرغ را کشور عراق اعالم کرد و گفت: ساالنه حدود 
50 تا 60 هزارتن گوشت مرغ و صد هزارتن تخم مرغ به 
کشور عراق صادر مى شــود که حجم باالیى را به خود 
اختصاص مى دهد و یکى از مهمترین بازارهاى صادراتى 
ایران محسوب مى شــود و درحال حاضر تنها از مناطق 
آلوده صادرات به عراق و کشــورهاى دیگر ممنوع است 

که مشکل خاصى ایجاد نمى کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع طیور ایران با اشاره به 
محدودیت صادرات از مناطق آلوده بیان کرد: با اتمام زمان 
قرنطینه و پاکسازى مناطق آلوده، صادرات گوشت مرغ از 

تمام نقاط جریان پیدا خواهد کرد.

شرکت گســترش ارتباطات تالیا که سال هاست درباره 
آینده آن وعده هاى متعدد مطرح مى شود این روزها تنها 

حدود 50 هزار مشترك فعال دارد.
آمارهاى رسمى منتشر شده گویاى آن است که تا پایان 
شهریور ماه سال جارى حدود 592 هزار و 500 مشترك 
تالیا در کشور وجود داشته که از این میان تنها حدود 50 
هزار نفر یعنى کمتر از 10 درصد مشــترکان این اپراتور 
فعال بوده و بقیه ســیمکار ت هاى این اپراتور در حالت 

غیر فعال قرار دارند.
البته  اینکه حدود نیمى از سیمکارت هاى کشور در حالت 
غیر فعال قرار دارند موضوعى کلى اســت که مربوط به 
تمام اپراتورها مى شــود اما اینکه از مجموع مشترکان 
یک اپراتور کمتر از 10 درصد ســیمکارت ها فعال بوده 
و بیش از 500 هزار ســیمکارت غیر فعال باشند موضوع 

دیگرى است.
تالیا البتــه در ارائه خدمات به مشــترکان خــود نیز با 
کاســتى هاى متعــدد همراه بــوده و از ارائه بســیارى 
سرویس هاى جدید از ســایر اپراتورها جا مانده است از 
سوى دیگر پیش از این در ســال 1393 وزیر ارتباطات 
به انتقاد از این وضعیت پرداختــه و عنوان کرده بود: این 
شــرکت داراى پروانه اى براى فعالیت 15 ســاله بوده و 
تاکنون ده سال از عمر این فعالیت ها گذشته و حدود پنج 

سال از مجوز آن باقى است.
در مقطعى از زمان نیز صابر فیضــى عضو هیئت مدیره 
تالیا  در پاسخ به این سئوال که در نهایت چه سرنوشتى در 
انتظار تالیا و مشترکان آن خواهد بود، اینگونه عنوان کرده 

بود که تالیا براى بهبود و بازسازى شبکه به اعتبارى 200 
میلیارد تومانى نیاز دارد.

بعدها نیز از ســوى مســئوالن مخابراتى صحبت هاى 
متعددى درباره ادغــام همراه اول و تالیا کــه هر دو به 
نوعى زیرمجموعه شرکت مخابرات هستند مطرح شد و 
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در این باره عنوان کرد: 
در خصوص وضعیت این شــرکت برنامه هاى متعددى 
در مخابرات وجود دارد و ممکن است طى ماه هاى آتى 
در صورت رســیدن به توافق همکارى مشترکان تالیا از 

خدمات همراه اول استفاده کنند.
اما بــا تمام این تفاســیر همچنان تکلیــف نیم میلیون 
ســیمکارتى که زمانى از ســوى این اپراتور واگذار شده 
نامعلوم اســت و از ســوى شــرکت مخابرات یا وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات و ســازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات رادیویى اقدامى جدى در خصوص احقاق حق 
مشترکان این اپراتور که زمانى براى استفاده از خدمات 

تالیا هزینه کرده اند، صورت نگرفته است.
 در حال حاضر 43 درصد ســهام پروژه تالیــا متعلق به 
شرکت گســترش ارتباطات تالیا و 57 درصد متعلق به 
شــرکت مخابرات ایران اســت و پیش از این اینگونه 
عنوان شــده بود که قرار بر آن اســت که همــراه اول، 
ســهام گســترش ارتباطات تالیا را خریدارى کرده و به 
این ترتیب ســیمکارت هاى تالیا به همــراه اول منتقل 
 شــوند که البته با گذشــت چندیــن ماه از طــرح این 
موضــوع، همچنــان اتفاقــى در این زمینــه رخ نداده

 است.

آمارها نشان مى دهد که با توجه به اتمام منابع انرژى 
فسیلى، استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر مورد توجه 
کشــورها قرار گرفته اســت و بر این اساس از سوى 
انجمن انرژى هاى تجدیدپذیر کنفرانسى در این زمینه 

برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نگرانى درخصوص تغییرات زیست 
محیطى در کنــار افزایش قیمت روزافــزان نفت و 
ســوخت هاى فسیلى باعث رشــد روزافزون مصرف 
انرژى هــاى تجدیدپذیر شــده اســت. انرژى هاى 
تجدیدپذیر انواعى از انرژى هســتند که قابلیت تولید 
دوباره آن توسط طبیعت در یک بازه زمانى کوتاه است.
توجه به این نوع انرژى ها در سال هاى اخیر با توجه به 
اتمام منابع انرژى تجدیدناپذیر، افزایش یافته است. 
به گونه اى که در سال 2006 حدود 18 درصد از انرژى 
مصرفى جهانى از راه انرژى هاى تجدیدپذیر به دست 

آمده است.
ایران نیز یکى از کشــورهاى داراى پتانسیل باالى 
انرژى هاى تجدیدپذیر به ویژه خورشیدى است. میزان 
تابش انرژى خورشیدى در نقاط مختلف جهان متغیر 
بوده ولى در کمربند خورشیدى زمین، بیشترین مقدار را 
دارد و ایران نیز در نواحى پرتابش این کمربند واقع شده 

است و مطالعات نشان مى دهد که استفاده از تجهیزات 
خورشیدى در ایران مناسب بوده و مى تواند بخشى از 

انرژى مورد نیاز کشور را تأمین کند.
تعداد روزهاى آفتابى ایران 300 روز (بیش از دو سوم از 
سال) گزارش شده است. میزان متوسط تابش خورشید 
4/5 تا 5/5 کیلو وات ساعت بر متر مربع در روز است که 
نشان مى دهد ایران یکى از کشورهاى با پتانسیل باال 
در زمینه انرژى خورشیدى است. بر اساس مطالعات 
انجام شده از سوى آلمان، ایران مى تواند در مساحتى 
بیش از 2000 کیلومترمربع، امکان نصب بیش از 60 

هزار مگاوات نیروگاه حرارتى خورشیدى را دارد.
در حوزه انرژى بادى نیز، ایــران عضو مجمع جهانى 
انرژى بادى اســت. میزان ظرفیت نصب شــده برق 
بادى تا اوایل ســال 1387 بالغ بر 128 مگاوات بوده، 
که تولید 307 گیگاوات ســاعت بــرق را طى دوره 
1373 تا 1384 را به همراه داشــته است. این میزان 
برق تولیدى ســبب صرفه جویى 425 هزار بشــکه 
نفت در بخش نیروگاهى ایران شــده و در جاى خود 
موجب کاهش یــک میلیون تن انــواع آالینده هاى 
زیســت محیطــى در فاصلــه این ســال ها شــده

 است.

 بر اساس اطالعات گمرك ایران در هفت ماهه نخست 
ســال جارى صادرات مربا و ژله از ایران نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یافته است.
بر اساس اطالعات گمرك ایران در هفت ماهه نخست 
ســال جارى 16 هزار تن بــه ارزش 85 میلیارد و 450 

میلیون تومان انواع مربا و ژله از ایران صادر شده است.
برخى از مشتریان عمده مربا و ژله ایرانى به این ترتیب 

هستند:هلند، نیوزلند، عراق و افغانستان .
همچنین بر اساس اطالعات گمرك ایران در هفت ماهه 
نخست سال گذشته حجم صادرات مربا و ژله ایرانى به 
کشورهاى مختلف معادل 11 هزار تن بوده که این میزان 

75 میلیارد تومان ارزش داشته است.

آمار خسارت باغات شمال هنوز دقیق نیست

میوه شب عید گران نمى شود
تحقیقات آلمانى ها نشان مى دهد

امتیاز ایران براى احداث نیروگاه حرارتى خورشیدى  

افزایش 30 درصدى 
صادرات مربا و ژله

صادرات گوشت مرغ به عراق 
فقط از مناطق آلوده ممنوع است

یک اپراتور با نیم میلیون سیمکارت بالتکلیف

رئیس اتاق بازرگانى ایران با بیان اینکه آینده خوبى براى 
زعفران ایران با توجه به شــرایط کنونى دیده نمى شود، 
گفت: باید بــراى صنوف تبدیلى زعفران فکر اساســى 

صورت گیرد.
غالمحسین شافعى با بیان اینکه زعفران یکى از کاالهاى 
فوق استراتژیک کشور محسوب مى شود، افزود: خاستگاه 
اولیه این محصول خراسان جنوبى بوده و در دیگر کشورها 

این نوع محصول و با این کیفیت را سراغ نداریم.
رئیس اتاق بازرگانى ایران با اشاره به اینکه باید در مورد 
زعفران ایران فکر جدى شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
آینده خوبى براى زعفران ایران دیده نمى شود، نباید این 

محصول باارزش را به راحتى رها کنیم.
شافعى گفت: به دو دلیل شامل ورود کشورهاى دیگر به 
تولید محصول زعفران و استفاده نکردن از ابزارهاى نوین 
براى تولید این محصول براى آینده زعفران ایران آینده 

خوبى پیش بینى نمى شود.
وى تأکید کرد: در حال حاضر مصرف محصول زعفران 
بیش  از مصــرف خوراکى در صنایع دارویى و آرایشــى 
مورد اســتفاده قرار مى گیرد، بنابراین باید براى صنوف 
تبدیلى زعفران و توجه به این امر فکر اساسى در کشور 

صورت گیرد. 

آلمان براى 
توسعه راه آهن 

به ایران وام مى دهد

نگرانى از آینده 
طالى سرخ ایران
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دلیل دشمنى کى روش 
با برانکو

«کارلـوس کى روش» کـه در فوتبـال ایـران تقریباً با 
همـه به مشـکل خـورده مدت هاسـت که بـا «برانکو 
ایوانکوویچ» هم دچار چالش شـده اسـت. در این بین 
برانکو سعى مى کند کمتر وارد درگیرى مستقیم شود اما 
کى روش بارها علنًا علیه او موضعگیرى کرده تا حدى 
که براى خیلى ها سئوال پیش آمده که چرا سرمربى تیم 
ملى تا این حد روى سرمربى پرسپولیس حساس است.

اظهارات اخیر امیر عابدینى سرپرست سازمان اقتصادى 
فدراسـیون فوتبال اما تا حدى کمک مى کند که پاسخ 
این سئوال مشخص شود. عابدینى که اخیراً جلسه اى با 
کى روش داشته در مصاحبه اى  گفته:«کى روش مدعى 
اسـت من مى خواهم برانکو را براى تیم ملى بیاورم. اما 
واقعیت این است که چون پرسـپولیس را دوست دارم 
هرگز حاضر نیستم سـرمربى این تیم را براى تیم ملى 

در نظر بگیرم.» 
این نشـان مى دهد که مرد پرتغالى برانکـو را آلترناتیو 

جدى خود مى داند.

روز خداحافظى رجب زاده
کاپیتان ذوب آهن گفت: من در زندگى شخصى خودم 
همه مسـائلى که یک فوتبالیسـت باید رعایـت کند را 

رعایت کردم.
رجب زاده با اعالم این مطلب گفت: در مورد زندگى من 
زیاد سئوال مى کنند. نکته اى که باید بدانید این است 
که  من در زندگى شـخصى خود سـعى مـى کنم همه 
نکات الزم راجع به یک بازیکن حرفه اى را انجام دهم.

 وى همچنین در رابطه با زمان خداحافظى اش از فوتبال 
اعالم کرد: فعًال تصمیمى بر خداحافظى از فوتبال ندارم. 
من روزى خداحافظى مى کنم که احسـاس کنم دیگر 
حضورم در زمین بى فایده است و بازیکن دیگرى جور 

من را مى کشد. 

سهمیه 1+3  نهایى شد 
با اینکـه جایگاه ایـران در رنکینگ فنى کنفدراسـیون 
فوتبال آسیا تغییرى نکرده سهمیه 1+3 براى ایران در 

لیگ قهرمانان آسیا نهایى شده است. 
در رنکینگ فنى که چند روز پیش در سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا منتشر شد ایران کماکان بعد از کره جنوبى، 
امارات و عربسـتان چهارم اسـت. با این حـال روزنامه 
الرایه قطر به نقل از کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده 
سهمیه 1+3 براى ایران قطعى شده است. در اینصورت 
تیم هاى ذوب آهن، استقالل خوزستان و پرسپولیس به 
طور مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا حضور مى یابند و 

استقالل هم به مرحله پلى آف خواهد رفت.

  باارزش ترین بازیکن 
لیگ قهرمانان  

«عمر عبدالرحمن» کاپیتان جوان تیم العین امارات پس 
از پایان مسابقات لیگ قهرمانان که البته براى او و تیمش 
ناخوش تمام شد، به عنوان با ارزش ترین بازیکن لیگ 

قهرمانان آسیا انتخاب شد.
عبدالرحمن یکى از سه کاندیداى بهترین بازیکن آسیا 
در سال 2016 است که این عنوان مى تواند در رسیدن 
به جایزه بهترین بازیکن آسیا شدن به او کمک شایانى 
بکند.همچنین «آدریانو» مهاجم برزیلى تیم اف سـى 
سئول با 13 گل به عنوان آقاى گل رقابت ها انتخاب شد.

تحریم برداشته شد 
فدراسـیون فوتبـال دیگر نظر منفى نسـبت به جشـن 
بهترین هاى فوتبال آسـیا در شـهر ابوظبى نـدارد و در 

صورت صالحدید در این مراسم نماینده خواهد داشت.
پیش تر و بعـد از اعـالم نامزدهاى بهترین هاى آسـیا 
مهدى تاج در نامه اى به شـیخ سـلمان ضمن اعتراض 
به عدم حضـور ایرانى هـا در بین نامزدها گفتـه بود که 
جشـن را تحریم خواهـد کرد کـه با توضیحـات کامل 
کمیته اجرایى به فدراسیون فوتبال و همچنین اعالم نام 
ایرانى ها در چند بخش دیگر شـبهات برداشـته شـد و 
اکنون دیگر نگاه فدراسیون فوتبال به جشن بهترین ها 

در ابوظبى منفى نیست.

تایم اوت

لوســیانو پریــرا و محمدرضــا خلعتبــرى، مهمترین 
خریدهاى تابستانی باشگاه گســترش فوالد به شمار 
مى رفتند. ستاره هاى سابق ســپاهان با هزینه زیادي 
به باشــگاه آبى پوش تبریز منتقل شــدند تا یک فصل 
رؤیایى را در گسترش پشت ســر بگذارند اما شروع آنها 
در تبریز اصــًال امیدوارکننده به نظر نمى رســید. آمار 
ضعیف این دو نفر، حتی زمزمه هاي کنار گذاشتن آنها 
از باشگاه را به اوج رســانده بود اما مسابقه در ورزشگاه 
آزادي، فرصتی براي درخشــش دوباره این دو ســتاره 

بود. 
لوسیانو در آخرین لحظات از نیمه اول، با یک توپ ربایی 

و یک ضربه دقیق، دروازه مهــدى رحمتى را باز کرد و 
امیدهاى تیمش را براي بازگشــت به مسابقه زنده نگه 
داشت. در آخرین دقایق نیمه دوم نیز خلعتبري در نقش 
مهره کلیدي تیمش ظاهر شــد و چنــد موقعیت خوب 

گلزنى براي تیم ده نفره گسترش ایجاد کرد. 
جاه طلبــی تیــم کمالوند براي کشــاندن مســابقه 
بــه تســاوي، وابســتگی زیادي بــه طــراوت بازي 
خلعتبري داشــت. مهــره اي کــه در دقایــق پایانی 
پــاس گل  دوم تیمــش را ارســال کرد تا گســترش 
بــه یــک امتیــاز باورنکردنــی از ایــن مســابقه 

برسد.  

ناکامى در جبران شکست بازى رفت باعث شد تا نماینده 
امارات جام قهرمانى باشگاهى در قاره کهن را دو دستى 
تقدیم حریف کره اى کند تا باشگاه هاى غرب قاره در 

حسرت جام باقى بمانند. 
آخرین بار در سال 2011 میالدى بود که السد قطر موفق 
شد با هدایت «خورخه فوساتى» در ژاپن جام قهرمانى 
را باالى ســر ببرد. از آن روز به بعد تمام قهرمانى ها به 
باشگاه هاى شــرق آسیا رســید تا از این حیث فوتبال 
باشگاهى در میان کشــورهاى غرب و خاورمیانه نمره 

کمترى در رنکینگ AFC به خود اختصاص بدهد.
در شرایطى که العین با ســرمایه گذارى و جذب ستاره 

هاى سرشناس موفق شــد خود را به فینال این دور از 
رقابت ها برســاند امیدوارى ها براى رســیدن جام به 
غرب قاره بیشــتر از همیشه شــده بود غافل از اینکه 
چونبوك موتورز کره جنوبى ایــن فرصت را به بنفش 
پوشــان نمى دهد تا جام قهرمانى را از شــرق به غرب 

بیاورند.
ناکامى العین در خانه مقابل چونبوك بازتاب گســترده 
اى در رســانه هــاى حاشــیه خلیج فارس داشــت . 
روزنامه الوطن نوشــت: حســرت جام قهرمانى براى 
فوتبالدوستان غرب آسیا و حاشــیه خلیج فارس ادامه 

دارد.

 حسرت جام 
براى باشگاه هاى غرب آسیا  

تبرئه خلعت 
در آزادى

صداى هواداران

 توصیه هایى به عبدا...

گــروه ورزشــى روزنامــه نصــف جهــان در 
بخش  صداى هــواداران، به بررســى دیدگاه 
هــا و نظــرات دوســتداران ورزش اصفهــان 
و ایران مــى پردازد. شــما مى توانیــد دیدگاه 
ها و تحلیل هــاى خــود در رابطه با مســائل 
مختلــف ورزش را بــه پســت الکترونیــک  

info@nesfejahan.net ارسال نمایید.

این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هــواداران فوتبــال بــه ویــژه دوســتداران 
ســپاهان و ذوب آهــن در صفحــات مجازى 

دارد.
 

■ آقاى ویسى! برنامه هایت براى تقویت سپاهان 
در نیم فصل چیست؟ جوانگرایى شما در سپاهان 
قابل احترام و موضوعى است که البته قبًال هم از 
دوران زالتکو کرانچار در سپاهان آغاز شده بود 
اما توسط شما شــدت و سرعت بیشترى گرفت. 
هرچند احساس مى کنم در این پروژه جوانگرایى 
افراط صــورت گرفته و در کنار ایــن جوانان به 
بازیکنان با تجربه بیشترى احتیاج داشته و داریم، 
ولى به هر تقدیر به دیدگاه شــما بــه عنوان نفر 
اول کادر فنــى احترام مى گذاریــم. معتقدم که 
من به عنوان یک هــوادار نظراتى دارم و ده ها و 
صدها و هزاران هوادار هم نظرات و دیدگاه هایى 
دیگر،که اگر کادرفنى و مدیریتى باشگاه سپاهان 
بخواهند به همــه آنها گوش دهند ســرگیجه 
مى گیرند. پس بهتر اســت که به نظرات مربى 
احترام بگذاریم. با همه این احوال، مشــکالتى 
وجود دارد کــه در بین همه تفاوت ســلیقه ها، 
مشکالتى است که عموم کارشناسان و هواداران 
و حتى اهالى باشگاه بر روى آن در سپاهان اتفاق 
نظر دارند. کیفیت پایین دو بازیکن برزیلى جذب 
شده و اینکه بخواهیم همچنان و ادامه فصل را با 
آنها ادامه دهیم هم وقت خود را تلف کرده ایم و 
هم اینکه از بابت بازى کردن آنها به جهت توان 
فنى پایین شان حسابى ضرر مى کنیم. بهتر است 
هرطور شده توافق الزم با این دوبازیکن صورت 
پذیرد و براى نیــم فصل با آنها فســخ قرارداد

 شود.
در کنار مهدى امینى گلــرى که دلمان را نلرزاند 
را  هم جذب کنیم و براى یکى دو پست دیگر هم 
که احتیاج به بازیکن داریم سیاســت تقویت تیم 

انجام شود.
به جــاى هزینــه هــاى مختلــف و متعددى 
که براى بازیکنان متوســطى مثــل هنریکه و 
اولیویرا انجام مى شــود باید مقامات باشــگاه و 
کارخانه فوالد مبارکه مجاب شــوند که این تیم 
یک  مهاجم خارجى ششــدانگ مى خواهد که 
البته قیمت آن هم قطعًا گــران خواهد بود. این 
قیمت بهتر است پرداخته شــود به جاى اینکه با 
هزینه هاى بى فایده و متعــدد وقت خودمان را 

تلف کنیم. 
سیاســت صرفــه جویــى در زمان تابســتان 
نقل و انتقــاالت خیلــى و به شــکلى افراطى 
انجام شــد. بد نیســت که در زمســتان نقل و 
انتقاالت مقدارى دســت و دلبازتر عمل شــود 
و با جــذب حداقــل دو بازیکن بــا کیفیت، در 
کنار این جوانان، ســپاهان بتواند ســیماى یک 
مدعــى را به خود بگیــرد و البتــه فرصت یک 
قهرمانــى حداقل در جــام حذفى را از دســت 

ندهد. 

■ یادم مى آید که چند سال پیش باشگاه سایپا 
یک مراســم بزرگ و باشــکوه در گرامیداشت 
کاپیتان وفــادار خود ابراهیم صادقــى با عنوان 

نارنجى وفادار را برگزار کرد.
به نظرم جاى مراســم هایى از این دست در دو 

باشگاه اصفهانى مان خالى است.

■ خوشــحالم که ذوب آهن با مجتبى حسینى 
به زیبایى بــازى مى کند و  مســابقات خود را با 
پیروزى پشت سر مى گذارد. ذوب آهن یک مربى 
بزرگ دیگر را به فوتبال ایــران معرفى کرده و 
اطمینان داشته باشید این تیم با حسینى روزهاى 

درخشان ترى را هم تجربه مى کند.
 

مرتضى رمضانى راد
لیگ قهرمانان آسیا با قهرمانى چونبوك موتورز به پایان 
رســید و بازهم جاى خالى ایران در فینال این مسابقات 

مشهود بود.
در مورد حسرت چند ســاله ایران براى قهرمانى دراین 
مسابقات زیاد نوشــته و گفته شده و این موضوع تبدیل 
به سوژه اى مالل آور و خسته کننده شده است. چندى 
پیش یکى از دوستان نوشته بود که االن که دعوا بر سر 
این است که ســهم ایران در لیگ قهرمانان آسیا چند + 
چند باشد، مگر چه فرقى مى کند. 2+2 ، 1+3یا همان 3 

حال که ظاهراً در آخرین تصمیم کنفدراســیون فوتبال 
آسیا سهمیه 1+3براى ایران به تصویب رسیده است ولى 
واقعًا چه فرقى مى کند؟ مگر قرار است در این رقابت ها 
قهرمان شــویم که حرص و جوش عدد سهمیه مان در 

قاره را مى خوریم؟
چه فرقى مى کند که اینقدر حرص و جوش سهمیه مان 
را بخوریم و اگر هم مثًال  عدد سه به عالوه یک را بگیریم 

ممنون کنفدراسیون فوتبال آسیا باشیم.
در دوره حرفه اى جام باشــگاه هاى آســیا  با نام لیگ 
قهرمانان تنهــا دو نائب قهرمانــى اصفهانى ها  و یک 
راهیابى استقالل به نیمه نهایى دستاورد ایران بوده است.

رخدادى که ظاهراً اتفاقى بوده اســت و حاال حاال هم 
حداقل در همان شکل راهیابى به فینال تکرار نمى شود.

بارها ســپاهان و ذوب آهن چه در دوران ثبات و چه در 
دورانى که در گیر مشکالت و حاشیه ها بوده اند در میدان 
آسیا ناکام شده اند و پس از نائب قهرمانى هاى خود نیز 
دیگر به فینال که هیچ،به نیمه نهایى و مراحل نهایى نیز 
نزدیک نشده اند که بگوییم نائب قهرمانى ها در شرایطى 
استاندارد و کامًال حرفه اى به دست آمده و به هیچ وجه 

اتفاقى نبوده است.
حال اینکه این طلســم لعنتى کى و توســط چه تیمى 
شکسته مى شود معلوم نیست ولى انگار زور و توانى براى 

شکستنش وجود ندارد.
فینال لیگ قهرمانان آســیا بین تیم هــاى چونبوك 
موتورزکره جنوبى و العین امارات که برگزار شد، خاطره 
تلخى بار دیگر برایمان تداعى شــد، خاطره اى که هر 
ســاله با برگزارى لیگ قهرمانان به یاد آن مى افتیم و 
حسرت مى خوریم و شاید اگر آن خاطره تلخ نبود االن 
مى توانستیم از قهرمانى یک تیم ایرانى در فصل 2011 
لیگ قهرمانان آســیا ســخن بگوییم. خاطره اى که 

بهانه اى این گالیه ها شده است...
پس از نائب قهرمانى ســپاهان در ســال 2007 لیگ 
قهرمانان آسیا، سپاهان چند دوره بعد این مسابقات نیز 
نمایش نا امید کننده اى در این مسابقات داشت تا اینکه در 
فصل 2011 آسیا ،تیمى که ساخته و پرداخته شده بود که 
در مرحله گروهى عموم رقباى خود را با قدرت و با نتایج 
فاحش از میان برداشت و در پلى آف هم با وجود ده نفره 
شدن، بنیادکار  ازبکستان را نقره داغ کرد تا به مرحله یک 

چهارم نهایى این مسابقات برسد.
لیگ ایران به اتمام رســید و با توجه بــه تفاوت فصل 
هاى فوتبالى غرب و شــرق آسیا، فصل لیگ قهرمانان 
همچنان در جریان بود. آن تیم پرستاره سپاهان به یکباره 
با اختالفات درونى که باشگاه دچار آن شد از هم پاشید و 
سرمربى و بسیارى از ستاره هاى نامدار آن به تیم هاى 
دیگر رفتند. اما با همه مشکالت در فصل نقل و انتقاالت 
به هر زحمتى بود تیمى بسته شد که همچنان مى توانست  
براى  ســپاهان آبرودارى کند. تیمى که در پایان فصل 
لیگ برتر ایران با هدایت «زالتکو کرانچار » هت تریک 

قهرمانى را براى اصفهان به ارمغان آورد.
 چند ماه گذشــت و ســپاهان  که از پلى آف عبور کرده 
بود الســد قطر را در دو دیدار رفت و برگشت رقیب خود 

مى دید.
دیدار رفت در فوالدشــهر برگزار شــد و السد با هدایت 
«خورخه فوســاتى» معروف یک بر صفــر در اصفهان 

شکست خورد.
همه چیــز خوب پیش مى رفت و ســپاهانى ها 

خشنود از پیروزى و امیدوار به صعود بودند.
نمایش دو تیم در دیدار رفت نشان داد که السد 
در دیدار برگشت هم نمى تواند خیلى براى 
زردپوشان آزار دهنده ظاهر شود و سپاهان 
مى تواند یک چشمک درست و حسابى به 

نیمه نهایى بزند.
وقت کنفرانــس خبرى ســرمربیان دو تیم پس 

از دیدار حساس مرحله رفت فرا رســیده بود. آن شب 
هنگامى که به عنوان مدیر رســانه اى وقت تیم فوتبال 
سپاهان به همراه سایر همکاران به سراغ خورخه فوساتى 

رفتیم که او را از رختکن به سوى سالن کنفرانس خبرى 
هدایت کنیم، او قهقهه  هاى عجیبى در رختکن مى زد. 
وقتى به ما نزدیک شد اندکى مکث کرد و مجدداً خندید. 
خنده هایى که دلهره ها و ترسى عجیب را به ما انتقال 

مى داد و براى ما جاى سئوال 
شــده بود که دلیل این خنده 
ها با وجود باخت در اصفهان 

چیست.
به کنفرانس آمد ، سئواالت را 

پاسخ گفت و رفت... 
همه ورزشــگاه فوالدشهر را 
ترك کردیم. نیمه هاى شب 
بود که مدام هر دو خط موبایل 
زنگ مى خورد. پاســخ دادم. 
خبرنگاران یکى از رسانه ها 
پشــت خط بــود و یک خبر 
فوق العاده شوك آور براى ما 
داشت.  او گفت حضور رحمان 
احمدى در دیدار ســپاهان- 
الســد با توجه به محرومیتى 
کــه از دوران حضــور در 
پرسپولیس داشته غیر قانونى 
بوده و ســپاهان در این بازى 
3بر صفر بازنده مى شود. این 
جمله آب ســردى بر پیکر ما 
بود. حتماً خیلــى از مدیران و 
دست اندرکاران وقت باشگاه 
سپاهان تا آن موقع این خبر 
را شــنیده بودنــد و یکى از 
بدترین شب هاى تاریخ عمر 
ورزشى خود را گذرانده بودند. 
با گذشت چند ساعت فهمیدم 
که چرا فوساتى آنقدر عجیب و 

مرموز مى خندید و با خنده هاى خود حس بسیار بدى را 
به ما منتقل مى کرد. او همه چیز را مى دانست. اطالع 
داشت که در حقیقت برنده دیدار شده است.  هر چند تا 
کنفرانس خبرى هم ظاهر قضیه را حفظ کرد و در لباس 
یک مربى بازنده ســخن گفت. اما با خنده هایش فریاد 
پیروزى سر داده بود و البته بماند 
که چه فرد یا افرادى این خبر 
را قبل از دیدار به السدى ها 

منتقل کرده بودند.
تا زمان دیدار برگشت،سپاهان روزهاى سختى را گذراند 
تا این بار در قطر با السد دیدار کند. سپاهان باید 3بر صفر 

مى برد تا بازى به تساوى کشیده شود.
دو گل تیم اصفهانى در نیمه 
اول، قطرى ها را تا مرز سکته 
پیش برد و ســپاهانى ها را تا 

نزدیکى رؤیاى صعود.
در نیمه دوم اما دیگر خبرى از 
ادامه گلزنى ها نبود. ســپاهان 
یــک گل دریافت مــى کند 
و در نهایــت 2بر یــک پیروز 
مى شــود. یعنى هــم بازى 
رفت و هــم دیدار برگشــت 
را بــرده اســت امــا نتیجه  
جریمــه AFC چیــز دیگــر 
مى گوید. الســد همچنان جلو 
مى رود. آنها قهرمان آسیا شدند. 
به جام باشگاه هاى جهان صعود 
کردند  حتى تا نیمه نهایى این 
تورنمنت جهانى نیز پیش رفتند 
و در نیمه نهایى فقط بارسلونا بود 
که توانست ترمز آنها را بکشد. 
شــاگردان فوســاتى در دیدار 
رده بندى باشگاه هاى جهان، 
کاشیوا ریســولز  نماینده ژاپن 
را هم شکست مى دهند و سوم 
مى شــوند! از آســیا تــا جام 
باشــگاه هاى جهــان فقط 
سپاهان و بارســلونا توانستند 
کــه در مســتطیل ســبز، 
قطرى ها را متوقــف کنند اما 
حیف که سپاهان قربانى ندانم 
کارى ها و اشــتباهات ادارى خود و بازى غیر قانونى گلر 
خود شد تا در فصلى که مى توانست رؤیاى قهرمانى آسیا را 
تعبیر کند، به دلیلى آماتورگونه از دستیابى به کاپ بى نصیب 
بماند و از سوى یکى از رسانه ها 
قهرمان بى کاپ آسیا 

لقب بگیرد!
پس از آن ســال 
هر فصلــى که 

لیگ قهرمانان آســیا به پایان مى رسد آن خاطرات تلخ 
براى مان تداعى مى شود و این بار  نیز با پایان مسابقات 

این فصل داغ مان حسابى تازه شد!
گزارشى از فینال سال 2011 که آن روزها در رسانه هاى 
مختلف بازتاب یافت را با هم مرور کنیم. گزارشــى که 
ماالمال از حسرت براى هواداران فوتبال اصفهان است:

تیم فوتبال الســد که در مرحله یک چهارم نهایى، برابر 
ســپاهان به لطف حکم  AFC به پیروزى رســیده بود 
در نهایت توانســت عنوان قهرمانى این مسابقات را از 
آن خود کند تا آه و حســرت طرفداران فوتبال ایران را 

دوچندان کند.
دیدار پایانى لیگ قهرمانان آســیا  در ورزشــگاه جام 
جهانى جنجو کره جنوبى با قضاوت «روشن ایرماتوف» 
ازبکستانى بین تیم هاى چونبوك موتورز کره جنوبى و 

السد قطر برگزار شد.
تیم فوتبال الســد قطر که در مرحله یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا توانسته بود به لطف بى مسئولیتى 
مدیران فوتبال ایران و اشتباه فاحش باشگاه سپاهان به 
مرحله نیمه نهایى صعود کند پس از برترى برابر سوون 
سامسونگ کره جنوبى به فینال رسید و برابر چونبوك 
موتورز کره جنوبى قرار گرفت که در نهایت و در ضربات 
پنالتى توانست برابر حریف کره اى خود به پیروزى برسد 

و قهرمان باشگاه هاى آسیا شود.
در این دیــدار این چونبــوك موتورز بود کــه ابتدا در 
دقیقه 17 توســط «انینیو» مهاجــم برزیلى خود روى 
یک ضربه ایستگاهى به گل رســید اما «کیتا» مهاجم 
السد در دقیقه 29 گل تســاوى را به ثمر رساند تا نیمه 
اول با نتیجه تســاوى یک بــر یک به پایان برســد.

در نیمه دوم این تیم السد بود که باز هم روى گلزنى کیتا 
به گل رسید تا از حریف کره اى خود پیش بیافتد؛ چونبوك 
پس از این گل حمالت پردامنه خود را آغاز کرد و باالخره 
در دقیقه 91 گل تساوى را توســط «هیون لى» روى 
اشتباه دروازه بان السد به ثمر رساند تا بازى به وقت هاى 

اضافه کشیده شود.
در وقت هاى اضافه نیــز علیرغم حمالت زیاد چونبوك 
موتورز گلى به ثمر نرســید تا ضربات پنالتى سرنوشت 
قهرمان این مسابقات را مشخص کند؛ درضیافت پنالتى ها 
این السد قطر بود که توانست با نتیجه 4 بر 2 به پیروزى 

برسد و عنوان قهرمانى را از آن خود کند.
قهرمانى السد باعث شد پس از شش سال قهرمانى آسیا 
به منطقه غرب برسد. پیش از این االتحاد عربستان در 
ســال 2005 آخرین قهرمانى را براى منطقه غرب به 

ارمغان آورده بود.
این تیم قطــرى در شــرایطى عنــوان قهرمانى این 
مســابقات را به دســت آورد که در مرحله یک چهارم 
نهایى در هر دو بازى رفت و برگشــت مغلوب سپاهان 
شــده بود اما بنابــر حکــم AFC پیروز اعالم شــد.
قهرمانى تیم فوتبال الســد باعث مى شــود طرفداران 
ســپاهان و فوتبال ایران بیش از پیش حســرت حذف 
مضحک ســپاهان را از لیگ قهرمانان آسیا بخورند و 
مى دانیم تا زمانى که این روند در فوتبــال ایران وجود 
داشته باشــد باید باز هم شــاهد چنین اتفاقاتى باشیم؛ 
اتفاقاتى که تمام ارکان فوتبال در آن مقصر هســتند اما 

هیچکس مسئولیتش را بر عهده نمى گیرد.
و گزارشى هم از آن سال که همچنان براى ما  اعصاب 
خرد کن است. السد به عنوان قهرمان آسیا در جام باشگاه 
هاى جهان پس از شکست در برابر بارسلونا در  دیدار رده 

بندى حاضر مى شود:
تیم فوتبال السد با برترى مقابل کاشیوا ریسولز به مقام 

سومى جام جهانى باشگاه ها دست یافت. 
نماینده قطر که به عنوان قهرمان آســیا در جام جهانى 
باشگاه ها شــرکت کرده  بود، در دیدار رده بندى پس از 
تساوى بدون گل مقابل نماینده ژاپن در ضربات پنالتى، 
5 بر 3 به برترى رسید و عنوان سومى را از آن خود کرد. 
السد قطر در حالى به عنوان سومى جهان دست پیدا کرد، 
که در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا در هر دو دیدار 
رفت و برگشت،  بازى را به سپاهان باخته بود اما اشتباه 
عجیب و غریب نماینده ایران و استفاده کردن از بازیکن 

محروم، باعث حذف سپاهان شد. 
 در دیدار رده بندى نیز که پیش از این دیدار برگزار شده 
بود، تیم فوتبال السد قطر با برترى 5 بر 3 در ضربات پنالتى 
مقابل کاشیوا ریسولز ژاپن به مقام سومى جام باشگاه هاى 

جهان دست یافت.
تمام! دیگر حرفى نیست!

 حسرتى که سخن از آن هم مالل آور است

خنده هایى ترسناك در اصفهان

کنفرانس خبرى هم ظاهر قضیه را حفظ کرد و در لباس 
یک مربى بازنده ســخن گفت. اما با خنده هایش فریاد 
پیروزى سر داده بود و البته بماند 
که چه فرد یا افرادى این خبر 
را قبل از دیدار به السدى ها 

بماند و از سوى یکى از رسانه
قهرمان بى کاپ آس

لقب بگیرد!
پس از آن ســا
هر فصلــى ک

» هت تریک 

ف عبور کرده
ت رقیب خود 

سد با هدایت 
ننننننننانننننننهانهان ر در اصف

ى ها

د 
ى 
 
 

م پس 
ود. آن شب

ت تیم فوتبال 
رخه فوساتى 
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در دوره حرفه اى 
جام باشگاه هاى 
آسیا  با نام لیگ 
قهرمانان تنها دو 
نائب قهرمانى 
اصفهانى ها  و یک 
راهیابى استقالل به 
نیمه نهایى دستاورد 
ایران بوده است.
رخدادى که ظاهراً 
اتفاقى بوده است و 
حاال حاال هم حداقل 
در همان شکل 
راهیابى به فینال 
تکرار نمى شود
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پرهیزکاران در دنیا داراى فضیلت هاى برترند، سخنانشان راست، 
پوشــش آنان میانه روى، و راه رفتنشــان با تواضع و فروتنى اســت، 
چشــمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده مى پوشــانند و گوش هاى 
خود را وقف دانش سودمند کرده اند، و در روزگار سختى و گشایش، 

موال على (ع)حالشان یکسان است.

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  جواد جمالى- شهردار زرین شهر  

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شــماره 890 مورخ 
94/12/26 شوراى محترم شــهر در نظر دارد نسبت به فروش اقالم و 
اجناس مازاد، مستعمل و اسقاطى واحد موتورى و انبار شهردارى از 
طریق مزایده حضورى (حراج) در تاریخ 95/9/18  اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اســناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 95/9/15 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده حضورى 
(حراج)

نوبت 
دوم

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر 

شهردارى رضوانشــهر به استناد مصوبه 186 شــوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد محدودى پالك از امالك خود 
واقع در خیابان هاتف را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شهرداریها، براساس قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. از متقاضیان دعوت 
میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ 
اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 95/09/28 به واحد امور قراردادها این 
شهردارى مراجعه نمایند، این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و 

هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى تجدید مزایده نوبت 
اول

ساسان اکبرزاده
همایش یاوران وقف، سخنرانى مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان قبل از خطبه هاى نماز جمعه، برگزارى 
نشست خبرى، زیارت حضرت رسول اکرم (ص) در بقاع 
سراسر استان، به صدا در آمدن زنگ وقف در دبیرستان 
کاروان ادب، همایش رضویون، قرائت عاشوراى امام 
حسین (ع)، عیادت از جانبازان مجتمع شهید رجایى، 
نشست تخصصى وقف با جامعه مهندسان، دیدار با علما، 
استاندار، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى و غبارروبى 
مزار شهیدان درگلستان شهدا و... بخش هایى از برنامه 

هاى دهه وقف در اصفهان مى باشد. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در نشستى 
خبرى که به مناسبت دهه وقف (7 آذر تا 16 آذر) برگزار 
شــده بود با بیان این مطلب گفت: در دهه وقف 200 
برنامه نیز در شهرســتان هاى استان اصفهان اجرایى 

و عملیاتى مى شود.
حجت االســالم والمســلمین رضا صادقــى افزود: 
امامزادگان بایــد به صورت هیئــت امنایى و مردمى 
اداره شده و اعضاى هیئت امنا و مراکز فرهنگى بقاع و 
موقوفات باید انقالبى و بسیجى باشند در غیر اینصورت 
وجهه قانونى و شــرعى ندارد. این در حالى است که 
ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان ها باید در خصوص 

نذورات و هدایا شفاف سازى کنند.
مدیرکل اوقــاف و امورخیریــه اســتان اصفهان از 
آمادگى این اداره با سازمان بسیج سازندگى در اجراى 
شناسنامه هاى فرهنگى و همکارى در ساخت و ساز 
امامزادگان در سطح اســتان اصفهان خبر داد و گفت: 
مسئوالن و مدیران دستگاه هاى اجرایى استان نیز باید 
در اجراى برنامه هاى فرهنگى و طرح جامع امامزادگان 
بیش از پیش احساس مسئولیت کنند تا بتوانیم خدمات 

رسانى بهترى را براى زائران داشته باشیم.
حجت االســالم والمســلمین صادقى با قدردانى از 

همکارى اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
گفت: در سال 94، هزار و 66 سند براى موقوفات و در 9 
ماهه سال جارى هم بیش از 600 سند براى موقوفات 
استان دریافت شد و پیش بینى مى شود تا پایان سال 

جارى سه هزار و 500 سند براى رقبات اخذ شود.
وى مى گوید: زمین هاى مورد اختالف اوقاف و منابع 
طبیعى استان 12 هزار و 500 هکتار بود که تاکنون براى 
هفت هزار و 500 هکتار آن تعیین تکلیف شد که از این 
میزان ســهم اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

دوهزار هکتار بوده است. 
همچنین 45 امامزاده استان اصفهان در قانون واگذارى 
پنج تا 15 هکتــار زمین از منابع طبیعى براى توســعه 
امامزادگانى است که تاکنون 25 امامزاده تعیین تکلیف 
شده و بقیه نیز تا پایان سال جارى تعیین تکلیف مى شوند.
وى با بیان اینکه براى بســیارى از موقوفات تاکنون 
اسناد مالکیت صادر شده گفت: اســناد مالکیت یک 
دانگ از ششــدانگ موقوفه نجفى و ابوالفضل در سه 
راهى درچه به مساحت 352 هکتار، ششدانگ موقوفه 
محمدحســین خان حصه که 40 هکتار آن در اختیار 
اداره راه و شهرسازى استان است، ششدانگ موقوفه 
جعفرآباد در جوى آباد به مساحت 134 هکتار، ششدانگ 
به مساحت 132 هکتار موقوفه فضل آباد (تاکسیرانى، 
باغ فدك، زندان ها و...)، 40 جریب موقوفه گرك یراق 
در خیابان باهنر اصفهان، موقوفه سلطان آباد (ملک) در 
خورزوق و 170 هکتار از اراضى شهرستان خوانسار و... 

تاکنون اخذ و دریافت شده است. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با تشکر از 
همکارى محاکم قضائى در برخورد با موقوفه خواران، 
خواستار برخورد جدى با متصرفین غیرقانونى موقوفات 

شد.
حجت االسالم والمسلمین صادقى گفت: در راستاى 
اجراى امینانــه واقفین خیراندیــش در طرح بصیرت 

عاشــورایى از محرم تا صفر، اداره اوقاف و امور خیریه 
دو موکب در مرزهاى مهران و چذابه داشته که به مدت 
هشت روز و هر روز هفت هزار زائر با طبخ غذاى گرم 

پذیرایى شدند.
حجت االسالم والمســلمین صادقى به فعالیت هاى 
بخش فرهنگى اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 

هم اشاره کرد و گفت: در ســال جارى ستاد طرح ملى 
حفظ قرآن کریــم در بقاع متبرکــه کار آموزش 600 
مربى را برعهده داشــته و بیش از 30 هزار قرآن آموز 
به صورت رایگان در دوره هاى قرآنى شرکت کردند. 
همچنین ســتاد حفظ مجازى قرآن نیز در کنار مقبره 
عالمه مجلسى براى خدمت به قرآن پژوهان فعال شده 

و تاکنون سه هزار و 500 نفر به صورت فعال و غیرفعال 
ثبت نام کرده اند. 

وى ادامه داد: مســابقات قرآن کریم در سال جارى در 
مرحله شهرستانى با شرکت 31 هزار و 520 نفر برگزار 
شد که از این تعداد 815 نفر به مرحله استانى راه یافتند 
که 50 نفر آنان توانســتند به مرحله کشورى برسند و 
تعدادى از راهیافتگان به مرحله کشــورى که عمدتًا 

بانوان بودند نیز به مراحل بعدى رسیدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از 146 
وقف جدید با نیات مختلف در ســال جارى خبر داد و 
گفت: هم اکنون شــش پروژه اقتصادى موقوفات با 
مشارکت بخش خصوصى از جمله مجموعه تجارى 
و پارك رایانه اى و باغ بانوان ورنامخواست در زمینى 
به مســاحت 35 هزار مترمربع، مجتمع مسکونى 48 
واحدى سده لنجان به مساحت 4800 مترمربع، مجتمع 
مسکونى موقوفه زینب، مجتمع مسکونى حسین شاهى 
در اصفهان، مجتمع تجارى حمام دهان در ســمیرم و 
مجتمع تجارى دیرالصنایع در کاشان در حال اجراست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان خواستار 
وقف هاى جدید در راســتاى کمک بــه دانش آموزان 
بى بضاعــت، زوج هاى جوان، امور قرآنى، ســالمت، 
پژوهش، بیماران صعب العالج و... از سوى مردم و خیرین 
شد و از دستگاه هاى دولتى نیز خواست تا براساس نیاز، 
وقف کرده و هر روحانى با ترویــج فرهنگ وقف براى 

مساجد، حسینیه ها و... یک وقف را به ثبت برسانند.
حجت االسالم والمسلمین صادقى مى گوید: در یک 
سال گذشته، ما در شهرستان هاى اردستان و مبارکه 
اداره اوقاف و امور خیریه را به بهره بردارى رساندیم و در 
آران و بیدگل نیز اداره اوقاف و امور خیریه تا پایان سال 

جارى افتتاح خواهد شد. 
این در حالى اســت که کارهاى عمرانى در بیش از 70 
درصد امامزادگان انجام شده و مى شــود و در برنامه 

مصوبه اوقاف استان در ســال جارى ما باید 38 هزار 
مترمربع برنامه هاى عمرانى اجرا کنیم که تاکنون بیش 

از این، انجام شده است. 
وى گفت: مجموع الوصولى ما در استان بیش از هفت 
میلیارد تومان بوده که آموزش و پرورش استان با بیش 
از 3/5 میلیارد تومان، اداره ورزش و جوانان استان با بیش 
از ســه میلیارد تومان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان بابت موقوفه کتابخانه صائب و مسجد 
لنبان که سرویس بهداشتى ندارد 250 میلیون تومان 
بدهکارند. البته ما در حال حاضــر 350 پرونده مفتوح 
در دادگســترى داریم و امید است با کمک و همکارى 
اســتاندار اصفهان که همواره در راستاى رفع اختالف 
بین دستگاه ها تالش مى کنند بتوانیم مطالباتمان را از 

دستگاه هاى دولتى، دریافت کنیم. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در این 
نشست از خدمات شایســته و بى وقفه و شبانه روزى 
خدام و... در امامزادگان و حســینیه ها قدردانى کرد و 
از خیرین، واقفین و متولیان خواســت تا اداره اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان را براى ارائه خدمات بهتر 

و بیشتر یارى دهند. 
حجت االسالم والمسلمین صادقى گفت: دفن اموات در 
امامزادگان با اذن علما و به گونه اى که مردم اذیت نشوند 
بالمانع اســت اما من به عنوان مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان، مخالف دفن اموات در امامزادگان هستم. 
وى گفت: انتظار است صدا و سیما برنامه هاى اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان را بیش از پیش مدنظر داشته 

و نسبت به پخش برنامه هاى مختلف ما اقدام نماید.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در 
سال هاى 93 و 94 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در بخش هاى مختلف در ســطح کشور رتبه 
نخســت را به خود اختصاص داده و امید است در سال 

جارى نیز بتوانیم رتبه نخست را کسب کنیم. 

ف اجراى 200 برنامه در شهرستان هاى اصفهان به مناسبت دهه وقف

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهرحجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 369 شوراى محترم اسالمى 
شهر رضوانشهر در نظر دارد نســبت به فروش تعداد یک پالك از امالك خود 
واقع در خیابان هاتف را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شهرداریها، براساس قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. از متقاضیان دعوت 
میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ 
اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 95/09/28 به واحد امور قراردادها این 
شهردارى مراجعه نمایند، این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و 

هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده نوبت 
اول

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى 
1- انجام خدمات کنتورخوانى و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، 
اشتراك پذیرى، حسابدارى فروش، خدمات عمومى و نصب، جابجائى و جمع آورى کنتور و رگوالتور در سطح شهرستان زرین شهر 

و توابع 
2- مبلغ ضمانتنامه: 1/750/000/000 ریال (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) 

3- کد فراخوان: 1466736
4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گز ار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 95/9/23 
مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شــرکت گاز استان اصفهان به آدرس 
www.nigc.isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir  یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز 

استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

نوبت 
اول

م الف: 7419

شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان
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چهل تکه

یک مرد جوان 25 ساله شب هنگام     جام جم آنالین |
در بولوار سن - ژرمن شــهر پاریس دنبال جاى پارك بود اما 
هرچه تالش کرد محلى خالى را نیافت. جوان به ناچار اتومبیل 
پورشه کاره را S خود را که حدود 150 هزار یورو ارزش دارد در 

ایستگاه تاکسى پارك کرد و به یک کلوب شبانه رفت.
پس از خروج از کلوب شبانه چون حالش مساعد نبود به جاى 
اینکه با پورشــه اش به خانه برود ترجیح داد یک تاکسى خبر 
کند . ضمن اینکه چراغ خطرهاى اتومبیلش را روشن گذاشت.

بامداد مأموران پلیس پاریس پورشه را در این وضعیت مشاهده 
کرده و بالفاصله آن را به عنوان یک وســیله نقلیه مشکوك 
گزارش دادند. ساعتى بعد، مأموران واحد خنثى سازى بمب به 

محل آمده و کاپوت جلو را منفجر کردند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک مرد 71 ساله و 
زنى با نصف سن او در ارتباط با پرونده قتل مرد 84 ساله اى 

که در خانه خودش به قتل رسیده بود، بازداشت شدند.
 بر اســاس گزارش پلیس همپشایر انگلســتان، «مالکولم 
کاکس» 84 ســاله بعد از تماس همسایه هاى او با نیروهاى 
پلیس در حالى کشف شد که پشت سر او زخم بزرگى در اثر 

ضربه ایجاد شده بود.
این فرد 84 ســاله به خانه خود در همپشــایر انگلستان به 
صورت مرتب ســر مى زد که در آخرین روزى که آنجا بود، 
همســایه ها یک مرد 71 ســاله و زن 34 ســاله اى را دیده 
بودند که از خانه و بیرون آمــده بودند و نیروهاى پلیس این 
شــهر هم آنها را به عنوان مظنونین این پرونده بازداشــت

 کردند.

  ایرنا | کودك پنج ســاله گناوه اى بر اثر آتش بازى در 
فضاى بسته و استنشاق دود جان خود را از دست داد.

مسئول ایستگاه آتش نشانى و خدمات ایمنى شماره 2 شهردارى 
گناوه گفت: این حادثه زمانى رخ داد که مادر این کودك در خانه 
نبود و کودك با روشن کردن کبریت، کاغذى را آتش زد که با 
سرایت به پتو و موکت دود غلیظى اتاق را فرا گرفت و وى را به 

کام مرگ کشاند.
حســین بهروزى افزود: این کودك پس از رسیدن مأموران و 
نیروهاى اورژانس به بیمارســتان اعزام و با وجود تالش زیاد 
پزشکان به دلیل استنشاق دود زیاد و خفگى جان خود را از دست 
داد.وى گفت: وسعت آتش سوزى این حادثه زیاد نبود و به دلیل 

محدود بودن دامنه آتش خسارت مالى زیادى نداشت.
شهر گناوه مرکز شهرســتان گناوه در شــمال استان بوشهر 

قراردارد.

بازى با آتش جان کودك را گرفتقتل پیرمرد با ضربه به سرپلیس پورشه رامنفجر کرد  030201

زن 60 ســاله که قصد تمــاس تلفنى با    فردا|
یک مشاور را داشت، یکى از شماره ها را اشتباه گرفت 
و همین باعث شــد تا در دام یک اخاذ تلگرامى گرفتار

 شود.
این زن که «مهري» نام دارد مدت هــا بود که نگران 
پسرش بود. او مدام با گوشی تلفن همراهش سرگرم بود 
و بیشتر وقتش را در شبکه هاي اجتماعی می گذراند. به 
همین دلیل زن 60 ساله تصمیم گرفت نگرانی اش را با 
یک مشاور در میان بگذارد و براي تغییر رفتار پسرش از 
او کمک بخواهد. او گشت و گشت و باالخره شماره اي 
از یک مشــاور خانواده پیدا کرد و تلفن را برداشــت و 
شــروع کرد به شــماره گیري اما یکی از شــماره ها را 
اشتباهی گرفت و همین باعث شد که به دردسر بزرگی

 بیافتد.
چند روز بعد

مهري مقابل افســر پلیس فتا مشهد نشســته بود تا از 
جوانی که قصد اخاذي از او را داشــت شکایت کند. او 
گفت: «چند روز پیش فرد ناشناسی با من تماس گرفت و 
گفت که عکس هاي خصوصی و خانوادگی مرا در اختیار 
دارد و تهدید کرد که اگر مبلغ درخواستی اش را پرداخت 
نکنم، عکس ها را در تلگرام منتشر می کند. ابتدا تصور 
کردم که بلوف می زند اما تعــدادي از عکس ها را برایم 
فرســتاد. عکس ها متعلق به عروســم، دخترم و خانم 
برادرم بود که اگر پخش می شــد آبروریزي می شــد. 
من این عکس ها را در گوشــی ام ذخیــره کرده بودم و 
نمی دانستم چطور به دســت مرد ناشناس افتاده است. 

خواستم مبلغ درخواستی اش را پرداخت کنم اما با خودم 
گفتم که اگر عکس ها را پاك نکنــد چه؟ براي همین 

تصمیم گرفتم شکایت کنم.»
با شــکایت ایــن زن تیمــی از مأمــوران وارد عمل 
موفــق  تخصصــی  بررســی هاي  در  و  شــدند 
شــدند فــرد ناشــناس را شناســایی و دســتگیر

کنند.
او نوجوانی هفده ســاله بود که وقتی بــه اداره پلیس 
منتقل شــد گفت: «چند روز پیش شاکی با من تماس 
گرفت. او می خواســت به مشــاور خانواده زنگ بزند 
اما یکی از شــماره ها را اشــتباه گرفته بود و به همین 
دلیــل گوشــی من زنــگ خــورد. وقتی گوشــی را 
برداشــتم و او پرســید"دکتر...، مشــاور خانــواده ؟" 

تصمیم گرفتم ســر به ســرش بگذارم و جواب مثبت
 دادم. بعد هم مشــکلش را با من در میان گذاشت و از 
او خواســتم که ابتدا یکی از عکس هایش را از طریق 
تلگرام برایم بفرســتد تــا به او مشــاوره تلفنی بدهم. 
اما این زن که کار بــا تلگرام را به خوبــی بلد نبود، به 
جاي یک عکس، همه عکس هــاي موجود در گالري 
گوشی اش را برایم فرستاد و من هم با دیدن عکس هاي 
خصوصی تصمیــم به اخــاذي گرفتم که دســتگیر 

شدم.»
 به گفته سرهنگ جهانشیري رئیس پلیس فتا خراسان 
رضوي، با اعترافات متهم و مشخص شدن حقیقت ماجرا 
براي او قرار قانونی صادر شــد و پرونده دراختیار مرجع 

قضائی قرار گرفت.

کودك خردسال که بر اثر اصابت و گیر کردن کف گیر در سرش هنگام دعواى 
پدر و دایى اش، آسیب دیده بود در بیمارستان نمازى شیراز بسترى شد .

سرپرست مدیریت مرکز آموزشى درمانى نمازى شیراز به ایرنا اظهار داشت: در 
دعواى خانوادگى که بین پدر و دایى خانواده در شــیراز رخ داد، پرتاب کف گیر 

موجب شد دسته کف گیر به سر پسر بچه برخورد و گیر کند. 
دکتر مهدى ماهر افزود: این کودك را چند روز پیش به صورت اورژانســى به 
بیمارستان نمازى شیراز منتقل کردند و در همان ساعت هاى اولیه اقدامات الزم 
براى جلوگیرى از بروز خطر بیشتر روى سر این کودك انجام و با عمل جراحى 

کف گیر از سر کودك خارج شد. 
مدیر بیمارستان نمازى شیراز اضافه کرد: اقدامات الزم بعد از عمل جراحى نیز 
بر روى سر کودك انجام شد و این کودك براى طى مراحل قانونى همچنان در 

بیمارستان نمازى بسترى است.

در جستجوى زهراى 3 ساله دردسرهاى تماس اشتباهى
  میزان | دختر سه ساله وقتى همراه مادر و عمه اش به بازارچه اى در میدان ثارا... تهران رفته بود، به طور 
مرموزى ناپدید شد. با گذشت دو هفته از ناپدید شدن دختربچه ، تالش براى یافتن او بى نتیجه مانده است. ظهر 
بیست و سوم آبان امسال، دختر سه ساله اى به نام «زهرا» همراه مادر و عمه اش براى خرید به بازارچه هفتگى 

در اطراف میدان ثارا... تهران رفت.
زهرا دست مادرش را گرفته بود و آرام آرام قدم برمى داشــت. با دیدن عروسک هاى پشت ویترین مغازه به آنها 
نیم نگاهى مى انداخت و مى خندید. آنها همینطور که از مقابل مغازه ها عبور مى کردند، به بازارچه هفتگى نزدیک 

شدند.
کمى در بازارچه گشتند و بعد مادر تصمیم گرفت از یکى 
از مغازه ها خرید کند. همراه زهرا و خواهرشوهرش به 
سمت مغازه رفتند. مادر براى چند لحظه دست زهرا را 
رها کرد تا با دیدن لباس، قیمت آن را از مغازه دار بپرسد. 
او و خواهرشوهرش ناگهان متوجه غیبت زهرا شدند. 
همه جا را جستجو کردند، اما موفق به یافتن وى نشدند. 
سراسیمه به هر مغازه اى که در مسیرشان بود، سر زدند، 

اما کسى او را ندیده بود.
زمانى که از پیــدا کــردن او ناامید شــدند، ماجرا را 
به پدر زهــرا اطــالع دادند. بعــد هم بــا مراجعه به 
دادســراى جنایى تهران بــراى یافتــن زهرا کمک

 خواستند.
همزمان با این شکایت و تشــکیل پرونده قضائى در 
شعبه هفتم بازپرسى دادسراى جنایى تهران با دستور 
بازپرس مرشدلو، تحقیقات پلیسى براى یافتن کودك 
گمشده شروع شد، اما با گذشت بیش از دوهفته از گم 
شدن این کودك سه ساله، پلیس هنوز موفق به یافتن 

وى نشده است.
پدر زهرا درباره گم شــدن فرزندش گفت: «دخترم در 
بازار گم شد. از وقتى متوجه گم شدن تنها فرزندم شدیم، 
من و دیگر اعضاى خانواده تا ساعت 4 صبح بازار و اطراف آنجا را جســتجو کردیم اما او را پیدا نکردیم. در این 
مدت همه بیمارستان ها، اداره هاى بهزیستى، شیرخوارگاه ها و حتى پزشــکى قانونى را هم جستجو کردیم تا 
شاید ردى از دخترم پیدا شود. در این چند شبانه روز، مکان و محله اى در تهران نبوده که براى یافتن دخترم آنجا 

را جستجو نکرده باشیم.»
وى ادامــه داد: «حتى بیــش از 800 اعالمیــه و بنرهایى که تصویر و مشــخصات دختر گمشــده ام در آن 
چاپ شــده بود را اطراف خانــه و محله هاى بــازار و اطــراف آن نصب کردیــم و از مردم بــراى یافتن او 
کمک خواســتیم و حتــى بــراى یابنــده او مژدگانى در نظــر گرفتیــم، ولى تاکنــون موفق بــه یافتن او 

نشده ایم.»
پدر جوان افزود: «همســرم به شــدت بى تاب دخترمان است. من و همسرم چشــم انتظار دخترمان هستیم. 
خواب به چشــممان نیامده اســت. نمى دانیم دخترمان اکنون کجاســت و پیش چه کســى اســت. از مردم 
مى خواهیــم اگر نشــانى از دخترمان دارنــد، به پلیس اطــالع دهند و بــه دل نگرانى من و همســرم پایان

 دهند.»
با دستور بازپرس پرونده، تصویر دختر گمشده در روزنامه چاپ مى شود تا چنانچه افرادى از سرنوشت این کودك 
باخبر هستند، ماجرا را به 110، اداره یازدهم پلیس آگاهى یا شعبه هفتم بازپرسى دادسراى جنایى تهران اطالع 

دهند.

  تسنیم| پیکر تازه عروس مشــهدى پس از دو روز غیبت در یکى از مسافرخانه هاى خراسان رضوى 
پیدا شد.

 با تماس صاحب مســافرخانه اى با پلیس، خبر مرگ مشکوك تازه عروس داده شــد و به دنبال تماس با پلیس 
پیگیرى موضوع در دستور کار قرار گرفت.

در جستجوهاى پلیس در کنار پیکر زن جوان دست نوشته اى پیدا شد که از مرگ خودخواسته خبر مى داد اما در 
بازرسى از اتاق او هیچ مدرکى که با آن دست به خودکشى زده باشد به دست نیامد.

در ادامه بازجویى ها، صاحب مسافرخانه به پیلس گفت: «دو روز قبل زن جوان به مسافرخانه آمد و اتاقى اجاره کرد، 
صبح روزى که به اینجا آمد از مسافرخانه رفت، حدود ساعت 2 نیمه شب بازگشت و بعد از آن از او خبرى نشد.»

صاحب مسافرخانه ادامه داد: «بعد از گذشت 24 ساعت این تازه عروس در اتاقش را باز نکرد که با کلید یدك وارد 
اتاق شدیم و با پیکر بى جان این تازه عروس مواجه شدیم.»

تیم جنایى در بررسى هاى اولیه هیچ عالیمى از ضرب و جرح روى بدن زن جوان پیدا نکردند اما از بازرسى اتاق 
چند نوشته به دست آمد که به نظر مى رسید زن جوان دست به خودکشى زده است.

در دست نوشته هاى پیدا شده نوشته شده بود: «چهار ماه قبل ازدواج کردم اما بعد از مدتى متوجه شدم که شوهرم 
معتاد است و تصمیم به جدایى گرفتم و...»

همچنین روى دست نوشته اى دیگر اسم دارویى به چشم مى خورد که باتوجه به پیدا شدن دست نوشته ها و نبود 
عالیم ضرب و جرح به نظر مى رسد زن جوان بیرون از مسافرخانه دارو مصرف کرده و بعد از ورود به اتاق جان 

باخته است.

50 عدد ســکه مســى مربــوط بــه دوره صفویه در 
موتورسیکلتى در سمنان کشف و ضبط شد.

 به گزارش ایسنا، یدا... یحیى پور مسئول واحد حقوقى 
و امالك اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان ســمنان گفت: این سکه ها داراى 
ارزش تاریخى و فرهنگى هســتند و توسط مأموران 
نیروى انتظامى کالنترى 11 شــهدا سمنان در حین 
گشتزنى از راکب یک دســتگاه موتورسیکلت کشف 

و ضبط شدند.

وى گفت: مأموران پس از بازرســى از متهم تعداد 50 
عدد سکه مســى مربوط به دوره صفویه کشف کردند 
و پرونده تشکیل شــده به همراه سکه هاى تاریخى به 

دادسراى عمومى و انقالب سمنان ارسال شد.
یحیى پور افزود: پس از رســیدگى قضائى این پرونده، 
تمامى سکه ها به نفع ســازمان میراث فرهنگى ضبط 
و تحویل اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 

گردشگرى استان سمنان شد.
مســئول واحد حقوقــى و امــالك اداره کل میراث 

فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى استان سمنان 
خاطرنشان کرد: بر اســاس ماده 562 قانون مجازات 
اســالمى (بخش تعزیرات) هرگونــه عمل حفارى به 
قصــد تحصیل اشــیاى تاریخى و فرهنگــى و خرید 
و فروش آن طبق مــاده قانونى فوق، جــرم بوده که 
عالوه بر ضبط اموال تاریخى به نفع ســازمان میراث 
فرهنگى، مرتکب مشــمول مجازات هــاى مقرر در 
ماده قانونى فوق (شــش ماه تا سه سال حبس) خواهد

 شد.

مرگ خودخواسته نوعروس مشهدى

روایت یک قربانى شبکه هاى اجتماعى از سرنوشت ناگوارش گیرکردن کف گیر
نمى توانم در چشم پدر و مادرم نگاه کنم در سرکودك

یک روز در یکی از شــبکه هاي اینترنتی با «سامان»    پایش|
آشنا شدم.کم کم ارتباط مان صمیمی تر شــد. همه کارهایش را دوست 
داشــتم بدون آنکه ذره اي به رفتارهاي بدش فکر کنم؛ آدم تندخویی که 

مسئولیت پذیر نبود و هیچ وقت کار ثابتی در زندگی اش نداشت. 
یک روز پدرم متوجه ارتباط ما شد و از من درباره ارتباطم با سامان پرسید. 
من که چاره اي نداشــتم گفتم او قرار است به خواســتگاري ام بیاید و در 
مراحل آشنایی با هم هستیم. موضوع را با سامان هم درمیان گذاشتم. او هم 
پذیرفت که به خواستگاري بیاید. با این کار سامان در ذهنم تبدیل به یک 

قهرمان شد. دل توي دلم نبود.
 اما وقتی پدرم با او روبه رو شد او را آدم مناسبی براي زندگی با من ندید و به 
سامان گفت من را فراموش کند. او چند بار دیگر هم با پدرم صحبت کرد 
ولی در نهایت بازهم نتوانســت رضایت پدرم را جلب کند. بازهم پنهان از 

خانواده ام به ارتباطم با سامان ادامه دادم.
در چشــم برهم زدنی چند ســال گذشــت و ســامان دیگر هیچ وقت 
حاضر نشــد بــه خواســتگاري ام بیایــد. چند بار بــه او گفتــم دیگر 
نمی خواهم با او ارتباطی داشــته باشــم امــا بازهم اصــرار می کرد که 
اشــکالی ندارد تــا زمــان ازدواج مــن رابطه مــان همینطــور حفظ 

شود.
یک روز با من تماس گرفت و گفت دوست دارد با من به مسافرت برود. من 

اول از حرفش جا خوردم و گفتم نمی توانم این پیشنهاد را قبول کنم. ولی 
بازهم مثل قبل با شگرد مخصوص خودش طوري قانعم کرد که هیچ اتفاق 
بدي نخواهد افتاد و... می دانستم اگر به پدرو مادرم بگویم که می خواهم 
تنها به مسافرت بروم هرگز قبول نخواهند کرد پس منتظر شدم تا فرصت 
مناسبی به دست بیاورم که این فرصت با مسافرت ناگهانی خانواده ام به 

شهرستان به دلیل فوت یکی از اقوام مان به دست آمد.
از اینکه بعــد از مدت ها کنار ســامان بــودم خیلی خوشــحال بودم اما 
این خوشــحالی دیــري نپایید.چون هنــگام عبور از پلیــس راه یکباره 
پلیس دســتور ایســت داد اما با کمال ناباوري دیدم که ســامان توقف 
نکرد و بــا ســرعت زیــاد از آنجا عبــور کــرد. خیلی وحشــت کرده 
بودم امــا پلیس به مــا رســید و او مجبور به توقف شــد. در بازرســی 
از ماشــین ســامان چند بطري مشــروبات الکلی و مقداري مواد مخدر

کشف شد.
تازه آن زمان دلیل فرار ســامان را فهمیدم. این پایان کار نبود و تحقیقات 
پلیس نشان داد سامان مجرمی سابقه دار است که چند سال قبل با سپردن 
وثیقه از زندان آزاد شــده بود. روزهایی که مجبور بودم با پدرم به مجتمع 
قضائی بعثت بروم را فراموش نمی کنم. با اینکه مدتی از آن روزهاي تلخ 
می گذرد اما پاك آبرویم پیش خانواده ام رفت و دیگر نمی توانم در چشمان 

پدر و مادرم نگاه کنم.

کشف 
سکه هاى دوره 
صفویه در 
موتورسیکلت

,,بانوى 60 ساله چگونه  در دام تلگرام افتاد

چند روز پیش 
فرد ناشناسی 
با من تماس 
گرفت و گفت که 
عکس هاي خصوصی 
و خانوادگی مرا 
در اختیار دارد و 
تهدید کرد که اگر 
مبلغ درخواستی اش 
را پرداخت نکنم، 
عکس ها را در 
تلگرام منتشر 
می کند
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

سومین تالش شرکت 
گیگابایت براى گیمرها

نصف جهــان  شرکت  گیگابایت در حال برنامه ریزى 
براى ورود شــرکت زیر مجموعه AORUS به بازار 
مادربرد و کارت گرافیک اســت. آئوروس یک برند 
سخت افزارى جدید اســت که شرکت گیگابایت آن 
را براى تولید ســخت افزار و لوازم جانبى مخصوص 
بازى راه اندازى کرده اســت. در حال حاضر آئوروس 
در بازار نوت بوك هاى مخصوص بازى و تجهیزات 
جانبى نظیر صفحه کلید و موس فعالیت دارد. آئوروس 
یک برند تجارى مستقل اســت که محصوالتش از 
ویژگى هاى اصلى گیگابایت برخوردار نیستند. اولین 
مادربرد آئــوروس با ســوکت LGA1151 و بر پایه  
چیپست جدید سرى Intel 200 خواهد بود و از نسل 
هفتم پردازنده هاى ««کیبى لک» پشتیبانى مى کند. 
GTX- این مادربرد و همچنین کارت هاى گرافیک
1080Ti و AMD Vega اولین محصوالت حرفه اى 

برند آئوروس هســتند که در ماه هاى آینده وارد بازار 
مصرف مى شــوند. اما X7 یک نوت بوك حرفه اى 
17٫3 اینچى اســت که بدنه آن کامًال از آلومینیوم 

ساخته شده است.
 این محصــول از پردازنــده Core i7 4700HQ با 
فرکانــس 2400 تــا 3400 مگاهرتــز برخوردار 
است. رزولوشــن نوت بوك X7 فول اچ دى است و 8 
گیگابایت حافظه نیز براى آن در نظر گرفته شــده 

است. 

4 اپلیکیشن برتر
 مخصوص سلفى بازها

■ YouCam Perfect:یــک     خبر آنالین |
برنامه ســلفى کامل بــا توانایى دســت کارى کردن 
عکس، تنظیم رنگ پوســت، اضافه کردن فیلترهاى 
متنوع، ادیت چنــد چهره باهم، کــوالژ کردن، حذف 
درخشش تصویر، قاب ســاختن براى عکس سلفى،از 
بین بردن چیــن و چروك هاى صــورت و پاك کردن 
جوش ها اســت. ■B612: بهینه ســازى تصویرى، 
اســتیکرها و افکت هــاى متنوع تشــخیص چهره، 
15 ثانیه ویدئو بــا افکت، کوالژ کردن، ســلفى هاى 
ســه بعدى، اضافه کردن تایمر و به اشــتراك گذارى 
تصویر نهایى در فیس بــوك، توئیتر و اینســتاگرام از 
ویژگى هــاى این اپلیکیشــن اســت. ■Retrica: با 
استفاده از ۱۲۰ فیلتر مى توانید عکس و ویدئوى سلفى 
خود را ادیت کنید، گیف بســازید و روى شــبکه هاى 
:Cymera■.اجتماعى با یک کلیک ارســال کنیــد

۷ لنز مختلف در کنار صدها فیلتر و افکت و ساخت یک 
عکس ترکیبى از 9 عکس ویژگى هاى این اپلیکیشن 
جالب اســت که 200 نوع میــک آپ را برایتان تنظیم 
مى کند. واتر مارك کردن، شفاف تر کردن، حذف قرمزى 
چشــم، فریم هاى زیبا و ... از دیگر ویژگى هاى این اَپ 

اندرویدى است. 

هشدار براى گسترده ترشدن 
DDoS آسیب حمالت

 ایتنا| مرکز Akami هشدار داد حمالت سایبرى 
DDoS با وسعت و گستره باال در حال افزایش هستند 

و این حمالت مى تواننــد بیش از هــر زمان دیگر 
خرابى ها و مشکالت بزرگ را ایجاد کنند. اگرچه در 
 DDoS سه فصل ابتدایى سال 2016 تعداد حمالت
افزایش نیافته است، ولى وسعت و گستردگى آنها در 
هر یک از حمالت بیشتر شده است.این مرکز اعالم 
کرد افزایش تعداد دستگاه هاى مرتبط با حوزه اینترنت 
اشیا از مهم ترین اتفاقاتى بوده است که افزایش تعداد 

حمالت DDoS را باعث شد.
همچنین این مرکز اعالم کرد در فصل دوم ســال 
جارى میالدى 12 حمله اصلــى DDoS در جهان 
گزارش شد که این رقم در فصل سوم به 19 عدد رسید 
و البته میزان پهناى باندى که طى این حمالت اشغال 

شد تا 100 گیگابایت در ثانیه افزایش یافت. 

نصف جهانبدوفو در اصل یک عبارت اختصارى است که به شــعار اصلى سایت، یعنى فرصت ها و تخفیف هاى ویژه 
فروش محصوالت، اشاره دارد. 

تاریخچه بدوفو: بنیانگذاران بدوفو، با سابقه بیش از 20 سال حضور پررنگ در صنعت نساجى ایران و ترکیه، با تمرکز 
بر ایجاد اشتغال و همچنین فراهم آوردن بسترى امن و سالم جهت ارایه محصوالت برندهاى معتبر بین المللى و البته 
محصوالت تولید داخل، بدوفو را با هدف ارایه گسترده ترین وب سایت فروش آنالین در عرصه پوشاك، مد و زیبایى و 
پوشاك اسپرت، در ایران بنیاد نهادند.بدوفو قصد دارد با ارایه برندهاى با اصالت و کاالهاى مرغوب و مورد پسند سلیقه 
ایرانى و البته پوشاك پیشرو در صنعت مد شاهد تحول گسترده اى در جامعه ایرانى در این صنعت باشد و البته در این راستا 
با در نظر گرفتن عموم جامعه تمام تالش بدوفو جهت ارایه محصوالت با قیمت هاى مناسب به مشترى هاى خود خواهد 
بود.بدوفو ارایه کاالها رو از مجموعه پوشاك و مد و همچنین پوشاك و محصوالت اسپرت شروع کرده و قصد داره با 

شناخت هرچه بیشتر نیاز بازار کاالهاى مرتبط را در مجموعه هاى گسترده ترى براى مخاطبین ارایه کند.
http://www.bodofo.com :و ب آدرس

نصــف جهــان Dominocity  بــازى جدیــد و منحصــر بــه فــرد با ســاختى خــاص در ســبک بــازى هاى 
آرکید براى اندروید اســت.این بازى بر اســاس قوانین دومینو طراحى شــده اســت و در آن شــما با 6 مرحله ســر 
و کار داریــد که هر کدام به طور جداگانه شــامل مراحلى هســتند که در اصل، مســیر حرکت شــما را مشــخص 
مى کنند! مرحله اول باز بوده و شما با عبور موفق از آن مى توانید با ســتاره هایى که کسب کردید مراحل بعدى را باز

 نمایید! 
همچنیــن skin یا مهــره هــاى مختلفى وجــود دارند کــه باز هم بــا اســتفاده از ســتاره هایى که به دســت

 مى آورید، مى توانید آن ها را نیز باز کرده و در عبور از مراحل اســتفاده نمایید! پس از نصــب بازى، در نگاه اول همه 
چیز مرتب بوده و به نظر نمى رســد کار سختى پیش رو داشته باشــید، اما از مرحله دوم طعم شیرین چالش را خواهید
 چشــید! در بــازى Dominocity در زمــان مناســب بــا ضربــه زدن بــه صفحــه نمایــش باید مهــره هاى 
دومینــو را در جاى درســت بگذارید تا پس از اتمام چیدمان با ســرنگون شــدن آن هــا به ترتیــب و منظم، پیروز

 شوید! 

معرفى محصول

نصف جهان درســت دو ســال  و نیم پــس از عرضه ى 
D7000 به بازار، نیکون مــدل D7100 را هم معرفى 

کرد. همــان D7000 ى که مدل پیــش از آن، دوربین 
موف D 90بود. این ها همگى در سطح DSLRھای سطح 
Prosumer قرار مى گیرنــد. این دوربین چندى پس از 

 DX هاى DSLR اینکه رزولوشن24 مگاپیکسل روى
Format یا همان DSLR هاى مجهز به سنسور تصویر 

APS-C نیکون مرسوم شد، معرفى شده است. نخستین 

24 مگاپیکســلى هاى نیکون دوربین هاى D3200 و 

D5200 بودند. با این حال سنســور تصویر این دوربین، 

همانى نیست که روى D5200 قرار گرفته است؛ بلکه 
سنسور جدیدى است که فیلتر Low Pass روى آن وجود 
ندارد؛ بدین ترتیب همانند D800E رزولوشن باالترى را 
ارائه مى کند. نیکون این کار را با پذیرفتن ریسک خطاى 
Moire Effect انجام داده اســت. در کل D7100 یک 

دوربین DSLR با سنسور تصویر APS-C کامال پیشرفته 

است که مى تواند به صورت یکجا، جانشین D7000 و 
D300sو رقیب D60 و 7D کانن باشد. 

 D7000 نســبت به دوربین D7100 پیشرفت هایى که
داشته، در جاهاى کامال مهم رخ داده و چشمگیر بوده اند. 
تمام ویژگى هاى خیلى خوب D7000 چون بدنه  بسیار 
مستحکم، خوش ساخت و ارگونومى خوب کامال حفظ 
شده است. مطمئنا عکاسان جدى، بدنه ى کامال مهر و 
موم آلیاژ منیزیم و پلى کربناتى و درضمن توانایى کنترل 
دو گروه فالش اکســترنال بى ســیم را دوست خواهند 
داشــت. طبق ادعاى نیکون، این دوربیــن همان قدر 
در برابر شرایط محیطى مهروموم اســت که D800 و 
D300s بودند؛ به عالوه عکاسان ورزشى قابلیت عکاسى 

پرسرعت 7 فریم بر ثانیه در رزولوشن 15 مگاپیکسل، به 
همراه فوکوس خودکار 51 نقطه اى آن را خواهند پسندید. 
کسانى که به فیلم ســازى عالقه مند هســتند، امکان 
دوبرابرکردن فاصله ى کانونى و قابلیت ضبط ویدیویى 

i60i کامال به کارشان خواهد آمد؛ درضمن اینکه بتوان 

لنزهاى کامال دستى چون سامیانگ ها را همراه فوکوس 
خودکار داخل بدنه به کار گرفت، فوق العاده است. این در 
حالى اســت که تاکنون هیچ یک از رقباى کانن داراى 

چنین امکانى نبوده اند.
 جالب تــر اینکــه مى توانید تــا 9 لنز بــدون امکانات 
الکترونیکــى را براى این دوربیــن برنامه ریزى کنید تا 
بتوانید با این دوربین در مودهاى اولویت شاتر و دیافراگم 
هم بهره ببرید. خوشــبختانه هر تغییرى که نیکون در 
منوها و اینترفیس این دوربین نســبت به مدل پیشین 
داده اســت، کامال اثر مثبت داشــته اند؛ گویى نیکون با 
 D7000 ساختن این دوربین قصد داشــته تا هم جاى
و D300s را یکجا بگیرد و هــم اینکه به صورت یکجا 
رقیبى بــراى Canon 60D و Canon 7D باشــد.در 
حال حاضر قیمت این دوربین حدود 3100000 تومان

 مى باشد. 
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فروش آنالین
 پوشاك

بازى متفاوت و عالى 
شهر دومینو اندروید

 
کاربرانى که شما را فالو

 نکرده اند شناسایى کنید!
نصف جهــان شما با اســتفاده از این ترفند آموزشى 
کــه امــروز برایتــان قــرار داده ایم مــى توانید 
کاربرانى کــه شــما را در اینســتاگرام آنفالو کرده 
یا اینکــه کال فالو نکــرده اند را شناســایى و آنفالو 

کنید.
در خــود برنامــه اینســتاگرام کاربرانى که شــما 
را دنبــال نکــرده انــد قابل شناســایى نیســتند 
و بــراى مشــاهده اینگونــه افــراد نیاز اســت تا 
از برنامــه هــاى مکمــل اینســتاگرام اســتفاده

 کنید.
بــراى ایــن منظــور ابتــدا برنامــه کاربــردى 
Non followers را از کافه بــازار دریافت و نصب 

کنید:
پس از نصب، Non followers را اجرا کنید.

سپس روى گزینه Log in with instagram کلیک 
کنید.

 مشخصات اکانت اینســتاگرام خود را وارد کرده و 
روى Log in ضربه بزنید.

 گزینه Authorize را انتخاب کنید.
 پــس از اینکــه وارد اکانــت خــود در برنامــه 
شــوید اگــر بــه بخــش Non وارد نشــده اید 
از پاییــن صفحــه گزینــه Non را انتخــاب 
کنیــد. ســپس کاربرانى که شــما را فالــو نکرده 
اند برایتان نمایش داده مى شود و مى توانید با ضربه 
زدن روى گزینه قرمز رنگ رو به روى هر کاربر آن 

را آنفالو کنید. 

 آشپزى به کمک دستیار 
صوتى الکساى آمازون 

نصف جهان الکساى آمازون این روزها در صدر اخبار 
فناورى دنیا قرار دارد. اول از همه شاهد حضور آن در 

اکو بودیم و بعد دات و تپ.
چندى قبل اعالم شــد که الکسا بیشــتر از 3 هزار 
مهارت دارد و مى تواند هر روز صبــح کاربران را با 

صداى جرمى کالرکسون معروف بیدار کند.
اما یکــى از مهم تریــن مهارت هاى این وســیله 
براى کاربرانش؛ آشــپزى اســت. خبر خوب براى 
عالقه مندان به آشپزى آن است که الکساى آمازون 
بیشتر از 60 هزار دستور پخت مختلف را به کاربرانش 

ارائه مى دهد.
این قابلیت جدید مى تواند حتــى به کاربران در پیدا 
کردن غذا براى آشپزى کمک کند. براى این منظور 
کافى است از الکسا بپرسید که با مواد غذایى که داخل 
یخچال وجود دارد چه غذایى مى توان درست کرد و 
الکسا بهترین انتخاب را به شما معرفى مى کند.این 
مهارت کاربران الکسا به صورت رایگان در دسترس 
اســت و مى تواند بر روى هر دستگاهى که از الکسا 

پشتیبانى مى کند کار کند.

ترفند

فناورانه

تصاویرى که به رایگان هک مى شوند
رامین مشکاه  

فنــاورى تشــخیص چهــره راهــکارى اســت 
کــه بــا اســتفاده از آن کامپیوترتــان مى توانــد 
شــما را شناســایى کــرده و هویتتــان را تأ ییــد 
کند. از ســال ها پیش، از چنین فنــاورى قدرتمندى در 
تعامل با ســامانه هاى امنیتى استفاده مى کردیم؛ زمانى 
گمان مى بردیم این فناورى بدون اشــکال بوده و قادر 
است به شــکل دقیقى هویت ما را به یک سامانه نشان 
دهد. اما این احتمال وجود دارد که ســامانه هاى مبتنى 
بر تشــخیص چهره در شناســایى افراد دچار اشــتباه

 شــوند. در کنار این چالش، هکرها نیز مدتى اســت با 
حمالت خــود این فنــاورى را در معــرض تهدید قرار 
داده انــد؛ حمالتــى که ســعى مى کنند ســامانه هاى 
تشــخیص چهره را به ظریف ترین شکل ممکن فریب
 دهند. از ســوى دیگر، گســترش روزافزون جمعیت و 
سفرهاى تجارى مختلف باعث شــده است شرکت ها 
و دولت ها بــه فکر طراحى ســامانه هاى هوشــمند و 
قدرتمندى باشــند که در ســریع ترین زمان ممکن به 
شناسایى افراد بپردازند. به تازگى گروهى از پژوهشگران 
دانشگاهى موفق به ابداع روش منحصربه فردى شدند 
که بر مبناى تصاویــر به دســت آمده از اینترنت و رندر 
سه بعدى، مى تواند سامانه هاى تشخیص چهره را فریب

 دهد. در کنفرانــس امنیتى Usenix کــه اخیرا برگزار 
شــد، متخصصان امنیت و بینایى ماشــینى دانشــگاه 
کارولیناى شمالى از سامانه  جدیدى رونمایى کردند که 
مى تواند از چهره افراد، مدل هاى ســه بعدى دیجیتالى 
ایجاد  کنــد؛ مدل ســه بعدى دیجیتالى کــه به منظور 
فریب ســامانه هاى تشــخیص چهره از آن اســتفاده 
مى شود، بر مبناى تصاویر عمومى ســاخته شده است 
و با اســتفاده از برنامه هاى واقعیت مجــازى که روى 

دســتگاه  هاى همراه نصب مى شــوند، بــه نمایش در
مى آید. رندر ســه بعدى یک تصویر ایــن قابلیت را در 
اختیار پژوهشــگران قرار داده اســت تا عمق تصویر و 
نشــانه هاى حرکتى را که معموًال ســامانه هاى امنیتى 
براى بررســى چهره واقعى از آن ها اســتفاده مى کنند، 
در تصاویــر قرار دهنــد. در این تحقیق پژوهشــگران 
به دو شــکل این مدل ها را طراحى کردنــد؛ در حالت 
اول، گــروه تصاویر آمــاده اى از داوطلبــان در اختیار
 داشتند. در حالت دوم، تصاویر مورد نیاز خود را از اینترنت 
به دست مى آوردند و حتى بخش هایى از چهره داوطلبان 

را بازسازى مى کردند.
حمله آن ها موفقیت آمیــز بود و از هر پنج ســامانه اى 
که  ایــن تکنیــک آن هــا را تهدیــد مى کــرد، چهار 
مــورد به راحتــى فریــب خوردنــد. پژوهــش اخیر 
نشــان داد کــه ســامانه هاى احــراز هویــت مبتنى 
بــر فنــاورى بیومتریــک داراى ضعف هــاى جدى
 هستند. این دستاورد نشــان مى دهد که اگر داده هاى 
بیومتریــک در معــرض تهدید باشــند یا بــه صورت 
عمومى در دســترس همــگان قرار بگیرنــد، ممکن 
است توسط مجرمان سایبرى برداشــته شده و از آن ها 
سوءاستفاده شود؛ به دلیل اینکه ویژگى ها و خصلت هاى 
جســمانى هیچ گاه تغییر نمى کنند و همواره ثابت باقى
 مى ماننــد. شــیارهاى روى انگشــت، عنبیــه 
چشــم و حتــى پالس هــاى مغــزى هرگــز تغییــر

 نمى کنند. 
مردم معمــوًال دوســت دارنــد از چهــره واقعى خود 
در شــبکه هاى اجتماعــى و محیــط وب اســتفاده 
کننــد. امــا واقعیت این اســت کــه ایــن داده هاى 
بصــرى بیــش از ســایر داده هــا در معــرض تهدید

 هســتند. داده هاى بیومتریک متعلق به چهره افراد که 

عمدتًا در شبکه هایى همچون فیسبوك قرار مى گیرند، 
به معناى واقعى کلمــه، ثروت نابى هســتند. در واقع 
فیســبوك را مى توان معدن با ارزشــى از ثروت هایى 
دانســت که متعلق به افراد مختلف در سراســر جهان 
اســت و بدون هیچ زحمتــى در اختیار همــگان قرار

 دارد. پژوهشــگران به ایــن دلیل از ســامانه واقعیت 
مجــازى روى تلفن هاى  همراه اســتفاده کردند که به 
کارگیرى این ابزار ســاده بــوده و همچنین قابل حمل

 اســت. حیله یا ترفند مبتنى بر واقعیت مجازى اشــاره 
به کالس جدیــدى از حمالت دارد کــه بر نقاط ضعف 
ســامانه هاى احراز هویت مبتنى بر دوربین ها متمرکز 

است.
تصاویرى که ناخواسته براى سوءاســتفاده به اشتراك 

گذاشته شدند
در رویکــرد دوم، پژوهشــگران ســبک کارى خــود 
را عــوض کردنــد و به جــاى اینکــه تصاویــرى از 
شــرکت کنندگان دریافــت کــرده و مدل ســه بعدى 
رندرشــده را بــر مبنــاى آن طراحى کننــد، تصمیم 
گرفتند به ســراغ گرد آورى تصاویر متعلق به داوطلبان

 بروند. در این رویکرد پژوهشــگران در نظر داشــتند از 
هر داوطلب نزدیــک به 20 عکس جمــع آورى کنند. 
بــه این منظور بــه ســراغ موتورهاى جســت وجوگر 
تصاویــر و همچنیــن تصاویرى رفتند کــه به صورت 
همچــون  اجتماعــى  شــبکه هاى  در  عمومــى 
فیســبوك، لینکدیــن و گوگل پــالس آپلود شــده

 بودنــد. آن هــا در جســت وجوى خود موفق شــدند 
بیــن 3 تــا 27 تصویــر از هــر داوطلــب به دســت

 آوردند. 
ترو پرایس، پژوهشگر ارشــد بینایى ماشینى دانشگاه 
UNC و یکــى از اعضاى این گــروه تحقیقاتى در این 

باره گفته است: «ما به راحتى مى توانیم از اهرم قدرتمند 
تصاویر آنالین استفاده کنیم. من فکر مى کنم این سطح 
از دسترســى آنالین به تصاویر واقعًا وحشتناك است. 
شما همیشــه نمى توانید حضور آنالین خود یا تصاویر 
آنالینى را که به شما تعلق دارند، کنترل کنید. تعدادى از 
شرکت کنندگان در این تحقیق، خودشان از پژوهشگران 
علوم کامپیوتر بودند و تعدادى دیگرى، جزو آن گروه از 
کاربرانى بودند که پیوسته وضعیت حریم خصوصى خود 
در فضاى آنالین را بررسى و نظارت مى کنند؛ با وجود این، 
ما موفق شدیم حداقل سه تصویر آنالین را از هر دو گروه 
به دست آوریم.» سامانه هاى احراز هویت مبتنى بر چهره 
به روش هاى مختلفى فریب مى خورند. ماســک هایى 
که چاپگرهاى سه بعدى ساخته اند، استخراج تصاویر از 
ویدیوها و تصاویر آنالین از جمله این روش ها هستند.در 
نهایت، احراز هویت بیومتریک این ظرفیت را دارد تا به 
شکل قدرتمندى توانمندى هاى امنیتى را افزایش دهد، 
اما زمانى که هکرها به ســادگى به اطالعات شخصى 
کاربران دسترسى داشته باشند، این سامانه ها در معرض 
حمالت گسترده اى قرار مى گیرند. براى مثال، حمله اى 
که سال گذشته میالدى دفتر مدیریت کارکنان شرکتى 
را هدف قرار داد، به هکرها اجازه داد داده هاى مربوط به 
اثر انگشت بیش از 5,6 میلیون نفر را به سرقت ببرند. این 
رخداد بیانگر این حقیقت است که این سرقت در آینده بر 
زندگى شخصى این قربانیان تأثیر منفى خواهد گذاشت. 
یک شــکاف امنیتى که منجر به نشتى داده ها مى شود.

همچنین مطالعه راهبردى پژوهشگران UNC، موجى 
از نگرانى ها درباره مکانیزم احــراز هویت بیومتریک را 
به وجود آورده است. زمانى که اثر انگشت یا تصویر شما 
به طور ناخواسته افشا شود، همانند گذرواژه نیست که با 

یک دکمه بتوانید آن را مجدداً تنظیم کنید و تغییر دهید. 
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مزایده
شماره آگهى139503902004000211 شــماره پرونده: 139404002004000070 آگهى مزایده 
پرونده اجرایى کالسه  9400174 شــش دانگ یکبابخانه پالك شماره ده هزار و سیصد و پنجاه و پنج 
فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى، مجزى شده از پالکهاى ده هزار و سیصد و پنجاه و یک تا ده 
هزار و سیصد و پنجاه و شش و ده هزار و سیصد و هشتاد و دو تا ده هزار و سیصد و نود و چهار و ده هزار 
و چهارصد و بیست الى ده هزار و چهارصد و بیست و پنج فرعى به مساحت سیصد و پنجاه و چهار متر 
مربع و هشــتاد و پنج صدم متر مربع واقع در فرســان بخش پنج ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خ 
عسگریه- 16 مترى طالقانى- کوى کیوان داریان- پالك 38 که سند مالکیت آن در صفحه 430 دفتر 
52 خروجى امالك با شماره ثبت 110502 چاپى 779599 ثبت و صادره شده است با حدود: شماًال به 
طول نه متر و سى سانتى متر دیوارى است به دیوار خانه دوازده هزار و نه شرقًا به طولهاى ده متر و پنجاه 
و پنج سانتى متر و بیست و چهار متر و نود ســانتى متر و دو متر و نیم به ترتیب دیوارى است به دیوار

 خانه هاى دوازده هزار و ده و ده هزار و سیصد و پنجاه و چهار فرعى درب و دیواریست به عرض کوچه بن 
بست جنوبًا به طول نه متر و چهل سانتى متر دیواریست به دیوار خانه ده هزار و سیصد و پنجاه و شش 
فرعى باقیمانده غرباً به طول سى و هفت متر و نود و پنج سانتى متر دیوارى ایست به دیوار پالك دو هزار 
و ششصد و شصت و پنج فرعى و حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق منزل 
مسکونى قدیمى ساز داراى 354/83 متر مربع عرصه و در دو طبقه ساختمان شامل زیرزمین انبارى و 
همکف مسکونى به متراژ 275 متر مربع مى باشــد که با دیوارهاى آجرى- سقف تیرآهن و آجر- کف 
سرامیک- بدنه تا یک مترى سنگ و بقیه گچ و رنگ- آشپزخانه کاشى و کابینت ام دى اف- سرویس 
و حمام کاشى و سرامیک- درب ها چوبى- پنجره ها آلومینیوم شیشه خور- کف زیرزمین موزائیک و 
بدنه سنگ- حیاط با کف موزائیک و نماى آجر و داراى آب و برق و گاز و فاضالب است ملکى آقاى على 
شیریان على آبادى که طبق سند رهنى شماره 140720 مورخ 90/7/5 تنظیمى دفترخانه12 اصفهان در 
رهن بانک تجارت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 95/9/29 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول 
خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 14/000/000/000 ریال(چهارده میلیارد 
ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 95/09/09 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده  چک تضمینى بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.

م الف: 24780 اجراي اسناد رسمى اصفهان/8/748
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد 
کاشان

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 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 انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم 

نماینــد. 
1) راى شماره 139560302034010945 هیأت دوم0 ماشااله خداخواه فرزند محمود بشماره شناسنامه 
22907 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260226001-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 256/30 

مترمربع بشماره 1  فرعى از پالك 3607- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
2) راى شــماره 139560302034008852 هیــات اول0 جمال الوانکاریان فرزند ابراهیم بشــماره 

شناسنامه 0 صادره از کاشان 
 بشماره ملى 1250095069-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 44/28 مترمربع بشماره 1 

فرعى از پالك 6365- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
3) راى شماره 139560302034008853 هیات اول0 ریحانه افشارى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
0 صادره از کاشان  به شماره ملى 0015053024-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 44/28 

مترمربع بشماره 1 فرعى از پالك 6365- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
4) راى شماره 139560302034010653 هیأت دوم0 محسن قطبى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
2190 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261211073-  ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

106/45 مترمربع بشماره 1  فرعى  از پالك 7231- اصلى واقع در خیابان محتشم بخش 1 کاشان
5) راى شماره 139560302034010654 هیأت دوم0 نرگس عبدالهى نجات فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 1656 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1261946855-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 106/45 مترمربع بشــماره 1  فرعى  از پالك 7231- اصلى واقع در خیابان محتشم بخش 

1 کاشان.
6)  راى شــماره 139560302034007833 هیأت اول0 فاطمه خیامى کاشانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 116 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1261703006- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 191/38 مترمربع بشماره فرعى2 از پالك 8431- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
7)  راى شــماره 139560302034007834 هیأت اول0 مرتضى زیلوباف فرزند على اکبر بشــماره 
شناسنامه 379 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1262236614- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 191/38 مترمربع بشماره فرعى2 از پالك 8431- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
8) راى شماره 139460302034032236 هیأت دوم0 على نیکوئى کاشــانى  فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 7423 صادره
 از کاشان  به شماره ملى 1260580571-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197/35 مترمربع 

بشماره13 فرعى از 
پالك 3369- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.

9) راى شــماره 139460302034032237 هیأت دوم0 نیره باقرزاده وصال  فرزند حســین بشماره 
شناسنامه 45891 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260448991-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 197/35 مترمربع بشــماره13 فرعى از پالك 3369- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 

کاشان.
10) راى شــماره 139460302034032576هیأت اول0 ناهید زراعتکار فرزند سیداسماعیل بشماره 
شناسنامه 15894 صادره از کاشان بشماره ملى 1263471420- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 138/15 مترمربع بشــماره 11205  فرعى مجزا از شماره 10843 فرعى از پالك 2- اصلى 

واقع در  صالح اباد بخش 2 کاشان.
11) راى شماره 139460302034032577هیأت اول0 سیدحمزه محمدى نوش آبادى فرزند سیدعلى 
بشماره شناسنامه 3430 صادره از کاشان بشماره ملى 1262105935- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 138/15 مترمربع بشــماره 11205  فرعى مجزا از شماره 10843 فرعى از پالك 2- اصلى 

واقع در  صالح اباد بخش 2 کاشان.
12) راى شماره 139560302034006625هیأت اول0 على رضاپور فرزند امراله بشماره شناسنامه 19 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262482054- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/39 مترمربع بشماره 

11237  فرعى مجزا از شماره 10430 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در  صالح اباد بخش 2 کاشان.
13) راى شــماره 139560302034008850هیأت اول0 نرگس فروردینى فرزند حســن بشــماره 
شناسنامه 616 صادره از کاشان بشماره ملى 1262319544- سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 191/84 مترمربع بشــماره 11261  فرعى مجزا از شماره 10430 فرعى از پالك 2- اصلى 

واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس عباسى)
14) راى شــماره 139560302034008851هیأت اول0 امیرحسین عباســى فرزند عباس بشماره 
شناســنامه 42394 صادره از کاشان بشــماره ملى 1260414000- ســه دانگ از ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 191/84 مترمربع بشــماره 11261 فرعى مجزا از شماره 10430 فرعى از پالك 

2- اصلى واقع در  صالح اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس عباسى)
 15) راى شماره 139560302034009912هیأت دوم0 مریم مفیدى بیدگلى فرزند غالمرضا بشماره 

شناسنامه 2447 صادره 
از بیدگل بشماره ملى 6199971132- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 343/88 مترمربع بشماره 11263 

فرعى مجزا از شماره 3196 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
16) راى شــماره 139560302034015279هیأت دوم0 مصطفى شیخى نوش ابادى  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1250060672 دودانگ از ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 50/70 مترمربع بشماره 11272  فرعى مجزا از شماره 10432 فرعى از پالك 2- اصلى واقع 

در صالح اباد بخش 2 کاشان
17) راى شــماره 139560302034015278هیأت دوم0 حسین شــیخى نوش ابادى  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 4292صادره از اران و بیدگل  بشــماره ملى 6199320077- دودانگ از ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 50/70 مترمربع بشماره 11272  فرعى مجزا از شماره 10432 فرعى از پالك 

2- اصلى واقع در  صالح اباد بخش 2 کاشان
18) راى شماره 139560302034015280هیأت دوم0 ابوالفضل شیخى نوش ابادى فرزند حسینعلى 
بشماره شناسنامه 992 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261862651- دودانگ از ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت 50/70 مترمربع بشماره 11272  فرعى مجزا از شماره 10432 فرعى از پالك 2- اصلى 

واقع در  صالح اباد بخش 2 کاشان
19) راى شــماره 139460302034028188هیأت دوم0 عباس اســماعیلى فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 513 صادره از دلیجان بشــماره ملى 0579515400- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 120/19 مترمربع بشماره 554  فرعى از پالك 3- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
20) راى شماره 139460302034028189هیأت دوم0 زهرا افکار فرزند شکراله بشماره شناسنامه 1 
صادره از شمیران بشماره ملى 0452464862- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120/19 
مترمربع بشــماره 554  فرعى از پالك 3- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى مع 

الواسطه از مالکین مشاعى)
21) راى شــماره 139560302034007823 هیأت اول0 محســن چیمه زارع فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 237 صادره از کاشان بشماره ملى 1262300002- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 

141/71 مترمربع بشماره 596  فرعى ازپالك 3- اصلى واقع درغیاث اباد بخش 2 کاشان.
22) راى شماره 139560302034007824 هیأت اول0 لیال خیامى فرزند رمضانعلى بشماره شناسنامه 
1696 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261893352- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

141/71 مترمربع بشماره 596  فرعى از پالك3- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.
23) راى شماره 139560302034010770 هیأت اول0 مرتضى حالجى مفرد فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملى 1250014506- ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

112/42 مترمربع بشماره 598  فرعى از پالك3- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.
24) راى شــماره 13956030203407883هیأت اول0 سیدماشــااله طبائى فرد فرزند سیدحسین 
بشماره شناسنامه 1372 صادره از کاشان بشماره ملى 1263326269- ششدانگ یکدرب باغ مشتمل 
بر ساختمان بمساحت 5000 مترمربع بشماره 1804  فرعى از پالك 10- اصلى واقع در اقبالیه بخش 

2 کاشان.
25) راى شــماره 139560302034009316هیأت0 قدرت اله پارســا نیا فرزند ســیف اله بشماره 
شناسنامه 7203 صادره از کاشان بشماره ملى 1260578471-ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
51/30 مترمربع بشماره 9216  فرعى مجزا از شــماره 359 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى 

بخش 2 کاشان.
26) راى شماره 139560302034010659هیأت اول0 داود تعظیمى  فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
4688 صادره از کاشان بشماره ملى 0042775124- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 98/1 مترمربع 
بشــماره 5564  فرعى مجزا از شــماره 1716 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 

2 کاشان.
27) راى شماره 139560302034009028هیأت دوم0 سیدحمیدرضا محتشمیان فرزند اقاسیدعباس 
بشماره شناسنامه 87 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262190940- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
194/15 مترمربع بشماره 5566  فرعى مجزا از شماره 482 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت 

حکیم بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از قاسم فرزبود)
28) راى شماره 139560302034018124هیأت اول0 حســین خادم فیض  فرزندعباسعلى بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملى 1250664756 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100/35 
مترمربع بشماره 5589  فرعى مجزا از شــماره 4309 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم 

بخش 2 کاشان
29) راى شــماره 139560302034031412هیأت دوم0 حمیدرضا حمیدى فرزند اقارحیم بشماره 
شناسنامه 34 صادره از کاشان بشماره ملى 1263254561- چهار دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 74/10 مترمربع بشماره 21255 فرعى مجزا از شماره 3816  فرعى از پالك15- اصلى واقع 

در ناجى اباد بخش 2 کاشان
30) راى شماره 139560302034031413هیأت دوم0 نرگس داودى فرزند محمود بشماره شناسنامه 
635 صادره از کاشان بشماره ملى 1261882814- دودانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
74/10 مترمربع بشماره 21255 فرعى مجزا از شماره 3816  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى 

اباد بخش 2 کاشان.
31) راى شماره 139560302034000134هیأت دوم0 مرتضى هاشمیان فرزند على محمد بشماره 
شناســنامه 905 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262367670- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 95/32 مترمربع بشماره 21333 فرعى مجزا از شماره 2737  فرعى از پالك15- اصلى واقع 

در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
32) راى شــماره 139560302034000136هیأت دوم0 حدیثه توتونى منفرد فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 3229 صادره از کاشــان بشماره ملى 1262060656- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 95/32 مترمربع بشماره 21333 فرعى مجزا از شماره 2737  فرعى از پالك15- اصلى واقع 

در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
33) راى شــماره 139560302034005838هیأت دوم0 فاطمه ذاکرزاده فرزند رمضانعلى بشــماره 
شناسنامه 59 صادره از کاشان بشماره ملى 1262640751- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
135/15 مترمربع بشــماره 21773 فرعى از پــالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشــان.

(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
 34) راى شــماره 139560302034005839هیأت دوم0 حسن على سعادت فرزند غالمعلى بشماره 

شناسنامه 14 صادره از
کاشان بشماره ملى 12626488777- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135/15 مترمربع 
بشــماره 21773 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى)
35) راى شماره 139560302034005715هیأت دوم0 محســن محمدنظرى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 52149 صادره از کاشان بشماره ملى 1260511499- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 132 مترمربع بشــماره 21774 فرعى مجزا از شماره 7076  فرعى از پالك15- اصلى واقع 

در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
36) راى شماره 139560302034005716هیأت دوم0 فهیمه رئیسى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1199 صادره از کاشان بشماره ملى 1262083664- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132 
مترمربع بشــماره 21774 فرعى مجزا از شــماره 7076  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.
37) راى شــماره 139560302034007475هیأت دوم0 ریحانه زارعى مرقى فرزند رضا بشــماره 
شناســنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملى 1250373212- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 92/70 
مترمربع بشــماره 21776  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از مالکین مشاعى)
38) راى شــماره 139560302034009043هیأت دوم0 ابوالفضل صابرى فرزند حرمت اله بشماره 
شناسنامه 3 صادره از کاشان بشماره ملى 1263187749- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100 
مترمربع بشــماره 21800  فرعى مجزا ازشــماره 7192 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.
39) راى شــماره 139560302034009300هیــأت دوم0 توران حجتى فر فرزند ابراهیم بشــماره 
شناســنامه 129 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261492595- ششــدانگ یکدرب باغ مشتمل 
برساختمان بمساحت 3075/28 مترمربع بشماره 21801  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از حسن بخشى)
40) راى شــماره 139560302034009299هیــأت دوم0 توران حجتى فر فرزند ابراهیم بشــماره 
شناســنامه 129 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261492595- ششــدانگ یکدرب باغ مشتمل 
برساختمان بمساحت 4241/48 مترمربع بشماره 21802  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از احدى از ورثه بتول بخشى)
41) راى شــماره 139560302034009292هیــأت دوم0 توران حجتى فر فرزند ابراهیم بشــماره 
شناســنامه 129 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261492595- ششــدانگ یکدرب باغ مشتمل 
برساختمان بمساحت 2704/05 مترمربع به شماره  21803  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى 

اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از حسن بخشى)
42) راى شماره 139560302034008846 هیأت اول0 لیال اسکندرى فرزند بهرام بشماره شناسنامه 
1793 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262089603-چهاردانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
130 مترمربع بشماره 21804  فرعى مجزا از شماره 6556 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 

2 کاشان.
43) راى شــماره 139560302034008847 هیأت اول0 امیرحسین سربخش فرزند عباس بشماره 
شناســنامه 2612 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262054486-دودانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 130 مترمربع بشماره 21804  فرعى مجزا از شماره 6556 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى 

آبادبخش 2 کاشان.
44) راى شــماره 139560302034009197 هیأت دوم0 غالمرضا رســولى برزکى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 9352 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1263405037- ســه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 21839 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 

2 کاشان.
45) راى شماره 139560302034009197 هیأت دوم0 علیرضا رسولى برزکى فرزند عباسعلى بشماره 
شناسنامه 14422 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263456707- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 100 مترمربع بشماره 21839 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
46) راى شــماره 139560302034008110 هیأت اول0 رضا زارعى مرقى فرزند عباسعلى بشماره 
شناسنامه 1708 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261069927- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 135/15 مترمربع بشماره 21841 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
47) راى شماره 139560302034008111 هیأت اول0 معصومه عصارى مرقى فرزند امیرآقا بشماره 
شناسنامه 1850 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261071344- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 135/15 مترمربع بشماره 21841 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
48) راى شــماره 139560302034008848 هیــأت اول0 محمدرضا امینى فرزند على بشــماره 
شناسنامه 1539 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261740734- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 89/88 مترمربع بشماره 21842 فرعى مجزا از شــماره 6335 از پالك 15- اصلى واقع در 

ناجى آبادبخش 2 کاشان.
49) راى شماره 139560302034008849 هیأت اول0 هاجر مهدیزاده فرزند احمد بشماره شناسنامه 
15690 صادره از کاشان  به شــماره ملى 2000816645- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
89/88 مترمربع بشــماره 21842 فرعى مجزا از شــماره 6335 از پالك 15- اصلــى واقع در ناجى 

آبادبخش 2 کاشان.
50) راى شــماره 139560302034010651 هیــأت اول0 مصطفى فهیمى تبــار فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 1447 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262373093- ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 85 مترمربع بشماره 21844 فرعى مجزا از شماره 5597 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى 

آبادبخش 2 کاشان.
51) راى شماره 139560302034010716 هیأت اول0 عباس ابوالفضلى قمصرى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 16 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1263534899- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 

مترمربع بشماره 21847 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
52) راى شماره 139560302034007846هیأت اول0 محسن بنائى فرزند مهدى بشماره شناسنامه 
149 صادره از کاشان بشماره ملى 1261931823- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 303/91 مترمربع 

بشماره 21849  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان
 53) راى شماره 13956030203408124هیأت اول0 محمود ســبزى کاریان  فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 20 صادره از
کاشان بشماره ملى 1261512502- ششــدانگ یکقطعه زمین محصور و مشتمل براتاق بمساحت 

213/12 مترمربع بشماره 21850  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان.
54) راى شــماره 13956030203408108هیأت اول0 مجید سبزپوشــانى فرزند محمود بشــماره 
شناســنامه 6827 صادره از تهران بشــماره ملى 005608547- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 98/90 مترمربع بشماره 21851  فرعى مجزا ازشــماره 5170 از پالك 15- اصلى واقع در  

ناجى اباد بخش 2 کاشان.
55) راى شماره 13956030203408109هیأت اول0 الهه ســادات خادمى فرزند حسن آقا بشماره 
شناسنامه 1306 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262041430- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 98/90 مترمربع بشماره 21851  فرعى مجزا ازشــماره 5170 از پالك 15- اصلى واقع در  

ناجى اباد بخش 2 کاشان.
56) راى شــماره 139560302034010663هیأت اول0 رضا کربالئى جزئى  فرزند صفر بشــماره 
شناسنامه 5 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262897300- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/10 

مترمربع بشماره 21852  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان.

57) راى شماره 13956030203409036هیأت دوم0 حسین زراعتى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
50899 صادره از کاشــان بشماره ملى 1260499014- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
171/32 مترمربع بشماره 21853  فرعى مجزا از شماره 3962 از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.
58) راى شــماره 13956030203409036هیأت دوم0 مهدیه کدخدا استرکى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 9285 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263405363- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 171/32 مترمربع بشــماره 21853 فرعى مجزا ازشماره 3962 از پالك 15- اصلى واقع در  

ناجى اباد بخش 2 کاشان.
59) راى شــماره 139560302034010729هیأت دوم0 معصومه عطوفى کاشانى فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 8688 صادره از کاشان بشماره ملى 1260593233- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
81 مترمربع بشماره 21855  فرعى مجزا ازشماره 1501 از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 

2 کاشان.
60) راى شماره 13956030203409052هیأت دوم0 عباس سلطانى مطلق فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه 1405 صادره از کاشان بشماره ملى 1261835832- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 56/25 
مترمربع بشماره 21856  فرعى مجزا ازشــماره 10016 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.
61) راى شماره 13956030203409243هیأت دوم0 عزیزسقائى فرزند رسول بشماره شناسنامه 555 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262318939- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع بشماره 

21857  فرعى مجزا ازشماره 4625 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
62) راى شماره 139560302034009928 هیأت دوم0 ام البنین جدیدى نوش آبادى فرزند عزیزاله 
بشماره شناسنامه 5316 صادره از کاشان  به شماره ملى 6199331117- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
120/30 مترمربع بشماره 21860 فرعى مجزا از شماره 6908 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى 

آباد بخش 2 کاشان.
63) راى شماره 139560302034006869هیأت دوم0 ماشااله نیکخواه مرقى فرزند شکراله بشماره 
شناسنامه 1904 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261071883- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 
مترمربع بشــماره 21861 فرعى مجزا ازشــماره 5882 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.
64) راى شــماره 139560302034012581هیأت دوم0 هادى باقرى نــژاد نوش ابادى فرزند على 
بشماره شناسنامه 1224 صادره از کاشان بشماره ملى 1262370868- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
119/70 مترمربع بشماره 21862 فرعى مجزا ازشماره 6908 فرعى از پالك15 - اصلى واقع در ناجى 

اباد بخش 2 کاشان. 
65) راى شماره 139560302034015198هیأت اول0 محبوبه آستانه فرزند حسین بشماره شناسنامه 
8971 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1263402224- ششدانگ چهاردیوارى مشــتمل براعیان 
بمساحت182/9 مترمربع بشمار22022 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان.

66) راى شماره 139560302034016965هیأت دوم فاطمه نبوتى  فررزند شکراله  بشماره شناسنامه 
13 صادره از کاشان بشماره ملى 1263155030 یکدانگ ونیم ازششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 

109/93 مترمربع بشماره 22035 فرعى
 ازپالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان.

67) راى شــماره 139560302034016966هیأت دوم امراله مهدى پورصاحب ابادى  فرزندحسن  
بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشان بشماره ملى 1263115675-چهاردانگ ونیم از  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت109/93 مترمربع بشــماره 22035  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد 

بخش 2 کاشان.
68) راى شــماره 139560302034018109هیأت اول آمنه شاه محمدى فرزند على بخش  بشماره 
شناسنامه 1151 صادره از کاشان بشماره ملى 1261999231-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت90 

مترمربع بشماره22102  فرعى از پالك 15- اصلى
 واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.

69)راى شماره 139560302034008113 هیأت اول0 احســان برخورداریون فرزندحسن بشماره 
شناسنامه 954 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261722981- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
143/5 مترمربع بشــماره 6325 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شــماره 23 - اصلى واقع در درب 

فین بخش 2 کاشان.
70)راى شماره 139560302034007850 هیأت اول0 مهدى توکلیان فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
625 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262034620- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/10 مترمربع 
بشماره 6327  فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شماره 23- اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از ورثه سیدحسین رضوى)
71)راى شــماره 139560302034008119 هیــأت اول0 حســن محمدزاده فرزنــد على محمد 
بشماره شناسنامه 62 صادره از کاشــان بشماره ملى 1263012231- ششــدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 121/35 مترمربع بشــماره 6328 فرعى مجزا ازشــماره 361 فرعى از شماره 23- اصلى 
واقع دردرب فین بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواســطه ازورثه سیدحسین رضوى) 72)راى شماره 
139560302034009175 هیأت دوم0 حمیدرضا آب بخش فرزند محمد بشــماره شناسنامه 3238 

صادره از
کاشان  به شماره ملى 1262020107- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118/95 مترمربع بشماره 6329  

فرعى مجزا ازشماره 5169 فرعى از شماره 23- اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان. 
73)راى شماره 139560302034010175 هیأت دوم0 سعید صالحى فرزند نور اله بشماره شناسنامه 
320 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261742400- سه دانگ ازششدانگ قطعه زمین محصورمشتمل 
برساختمان بمساحت 215/22 مترمربع بشماره 6330 فرعى ازشماره 361 فرعى از شماره 23 - اصلى 

واقع دردرب فین بخش 2 کاشان.(خریدارى از حاج اکبر ناجى آبادى)
74)راى شــماره 139560302034010176 هیأت دوم0 فاطمه عســگرى فرزندرحمت اله بشماره 
شناسنامه 1229 صادره از کاشان بشماره ملى 1261766598- ســه دانگ ازششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل برساختمان بمساحت 215/22 مترمربع بشماره 6330  فرعى ازشماره 361 فرعى از 

شماره 23- اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.(خریدارى از حاج اکبر ناجى آبادى)
75)راى شــماره 139560302034013548 هیأت اول0 احســان دعاخوان فرزند مهدى بشــماره 
شناسنامه 1043 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1261819128- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
105/24 مترمربع بشماره 6332  فرعى مجزا ازشــماره 361 فرعى از شماره 23- اصلى واقع در درب 

فین بخش 2 کاشان.
76) راى شماره 139560302034017368هیأت دوم عطیه صحرا نورد  فرزندعلى بشماره شناسنامه 
3299 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263345514-سه دانگ از  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

124/10 مترمربع بشماره 6389  فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
77) راى شماره 139560302034017367هیأت دوم0 محسن رامینه  فرزند على  بشماره شناسنامه 
72 صادره از کاشان بشماره ملى 1262991821-سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/10 

مترمربع بشماره 6389 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در  درب فین بخش 2 کاشان
78) راى شــماره 139560302034019464 هیات دوم .مریم پهلوان فینى فرزند اســداله به شماره 
شناسنامه 688صادره از کاشان به شماره ملى 1262304504 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149/90 
متر مربع به شماره  1399 فرعى مجزا از شماره 176فرعى از شماره 24- اصلى واقع در دیز چه بخش 

2 کاشان  
79)راى شماره 139560302034009169 هیأت دوم0 سمیه سادات سیدى فینى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 4975 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261026160- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197 
مترمربع بشماره 10636  فرعى مجزا از شــماره 581 فرعى از شماره 33- اصلى واقع در فین کوچک 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از مریم نجیبیان و رضوانه معظم نیا)
80)راى شــماره 139460302034029178 هیأت اول0 فاطمه عمله فینى فرزند ابراهیم بشــماره 
شناسنامه 2726 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1261003497- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
541/70 مترمربع بشماره 6472  فرعى مجزا ازشــماره 609 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین 

بزرگ بخش 2 کاشان
81)راى شــماره 139460302034029622 هیأت اول0 علیرضا شــریفیان فینى فرزند على محمد 

بشماره شناسنامه 44 صادره
از کاشان  به شماره ملى 1262936111- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 463/07 
مترمربع بشــماره 6496  فرعى مجزا ازشماره 1134 فرعى از شــماره 34 - اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان.
82)راى شــماره 139460302034029624 هیأت اول0 لیال قاضى فینى فرزند سیدحسین بشماره 
شناسنامه 37 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262959357- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 463/07 مترمربع بشماره 6496  فرعى مجزا ازشماره 1134 فرعى از شماره 34- اصلى واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
83)راى شــماره 139560302034000047 هیأت اول0 قائمه حیدرى فینى فرزند محمود بشماره 
شناســنامه 91 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262921163- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 191/62 مترمربع بشــماره 6558 فرعى مجزا ازشماره 257 فرعى ازشماره 34- اصلى واقع 

درفین بزرگ بخش2 کاشان  
84)راى شماره 139560302034000048 هیأت اول0 مینا علیزاده مقدم فینى فرزند حمیدرضا بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1250540704- یکدانگ ونیم ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 191/62 مترمربع بشماره 6558  فرعى مجزا ازشماره 257 فرعى از شماره 34- اصلى واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان 
85)راى شــماره 139560302034000049 هیأت اول0 مریم علیزاده مقدم فینى فرزند حمیدرضا 
بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان  به شــماره ملى 1250462614- یکدانگ ونیم ازششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 191/62 مترمربع بشــماره 6558  فرعى مجزا ازشــماره 257 فرعى از شماره 

34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان 
86) راى شــماره 139560302034016727هیأت دوم نرگس اکبر زاده قنایى  فرزند رضا بشــماره 
شناسنامه115 صادره از کاشان بشماره ملى 11262334047- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 634/40 

مترمربع بشماره 6641 فرعى از پالك 34 اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
87)راى شــماره19466 1395603020340 هیات اول مریم حســنى درئى فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 52 صادره از کاشان به شماره ملى 1261988231 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 42/58 
متر مربع به شماره 6664 فرعى مجزا از شماره 531 فرعى از شــماره 34 – اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش 2  کاشان 
88) راى شماره 13956030203408285هیأت اول0 محبوبه اربابى لتحر فرزند نظام بشماره شناسنامه 
107 صادره از کاشان بشماره ملى 1263479162- ششدانگ یکباب ســاختمان  بمساحت 179/5 

مترمربع بشماره1461  فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن اباد  بخش 2 کاشان.
89)راى شماره 139560302034005774 هیأت دوم0 اصغر حسنى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
0 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1250049164- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/40 مترمربع 
بشماره 6733  فرعى مجزا ازشماره 1355 فرعى از شــماره 45- اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان. 

(خریدارى مع الواسطه از جواد توسل کاشانى)
90) راى شــماره 139560302034007651 هیأت دوم0 زهرا حاجى زاده لتحرى فرزند رحمت اله 

بشماره شناسنامه 3 صادره از کاشان به شماره ملى 1263033520- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 161/07 مترمربع بشماره 6737  فرعى مجزا از شــماره 1348 فرعى  از پالك 45- اصلى 

واقع در لتحربخش2 کاشان.
91) راى شماره 139560302034007652 هیأت دوم0 مهدى شریف زاده لتحرى فرزند على بشماره 
شناسنامه 2663 صادره از کاشان به شماره ملى 1261047737- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 161/07 مترمربع بشماره 6737  فرعى مجزا از شــماره 1348 فرعى  از پالك 45- اصلى 

واقع در لتحربخش2 کاشان.
92)راى شماره 139560302034010728 هیأت دوم0 روح اله کاسیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
771 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261925874- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79/60 مترمربع 

بشماره 6742 فرعى مجزا ازشماره 318 فرعى از شماره 45 - اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان. 
93)راى شماره 139560302034010177 هیأت دوم0 قاسم سلمانى لتحرى فرزند رمضان بشماره 
شناسنامه 50 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262855934- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/50 
مترمربع بشماره 6744  فرعى مجزا ازشماره 5904 فرعى از شــماره 45 - اصلى واقع در لتحربخش 

2 کاشان.
94)راى شماره 139560302034010710 هیأت اول0 صدیقه کاظمى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
50 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261821173- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 106/03 
مترمربع بشماره 6748  فرعى مجزا ازشماره 4302 فرعى از شــماره 45- اصلى واقع در لتحربخش 

2 کاشان.
95)راى شماره 139560302034010711 هیأت اول0 محمدرضا گندمکار فرزند رمضانعلى بشماره 
شناسنامه 1505 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261945360- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 106/03 مترمربع بشماره 6748 فرعى مجزا ازشماره 4302 فرعى از شماره 45 - اصلى واقع 

در لتحربخش 2 کاشان.
96)راى شماره 139560302034010178 هیأت دوم0 قاسم سلمانى لتحرى فرزند رمضان بشماره 
شناسنامه 50 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262855934- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 128/60 
مترمربع بشماره 6755  فرعى مجزا ازشماره 5904 فرعى از شــماره 45 - اصلى واقع در لتحربخش 

2 کاشان.
97)راى شــماره 139560302034009315 هیأت دوم0 لیال منصورى ارمکى فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 2095 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1262092620- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
166/75 مترمربع بشــماره 6756 فرعى مجزا ازشماره 1408 فرعى از شــماره 45 - اصلى واقع در 

لتحربخش 2 کاشان.
98)راى شــماره 139460302034030090 هیأت اول0 کبرى جالل فرزند ســیدعباس بشــماره 
شناسنامه 3 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1262461561- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 151 
مترمربع بشماره 13939  فرعى مجزا ازشــماره 720 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان
99)راى شــماره 139560302034000999 هیــأت دوم0 معصومه مولوى فرزند گل داد بشــماره 
شناسنامه 9293 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260599280- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
80 مترمربع بشــماره 14000 فرعى مجزا ازشماره 5650 فرعى از شــماره 49 - اصلى واقع در صفى 

آباد بخش 2 کاشان.
 100)راى شماره 139560302034006621 هیأت اول0 مجید افشــارى نیا فرزند ماشااله بشماره 

شناسنامه 49083 صادره از
کاشان به شماره ملى 1260480879- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 81/12 مترمربع بشماره 14088 
فرعى مجزا ازشماره 12309 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از محسن عسگرى)
101)راى شماره 139560302034009824 هیأت دوم0 ســیدجعفرناظرى صباغ فرزند سیدحسن 
بشماره شناسنامه 637 صادره از کاشان بشماره ملى 1261485173- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 
10/60 مترمربع بشماره 14101 فرعى مجزا ازشماره 536 فرعى ازشماره 49 - اصلى واقع درصفى آباد 

بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از عباسعلى باغچائى)
102)راى شــماره 139560302034009182 هیأت دوم0 علیرضا تقوائى پور فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 61 صادره از کاشان  بشماره ملى 1263001361- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/52 
مترمربع بشماره 14106 فرعى مجزا ازشماره 372 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 

2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از سیدجواد مصطفوى)
103)راى شــماره 139560302034009917 هیأت دوم0 حســین شــومالى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 3914 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1263351662- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
126/95 مترمربع بشــماره 14107 فرعى مجزا ازشماره 3620 فرعى از شــماره 49 - اصلى واقع در 

صفى آباد بخش 2 کاشان. 
104)راى شــماره 139560302034009035 هیــأت دوم0 فهیمه تراب زاده فرزند جواد بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملى 1250098750- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100/70 
مترمربع بشماره 14111 فرعى مجزا ازشــماره 12824 فرعى از شماره 49 - اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.
105)راى شماره 139560302034008123 هیأت اول0 حمیدرضا رضائى فرزند غالمحسین بشماره 
شناســنامه 114 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262311845- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
110/86 مترمربع بشــماره 14112 فرعى مجزا ازشماره 9908 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در 

صفى آباد بخش 2 کاشان.
106)راى شــماره 139560302034007836 هیأت اول0 روح اله فرمانیان فرزند اســداله بشماره 
شناسنامه 9371 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1260600068- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
200/9 مترمربع بشماره 14113 فرعى مجزا ازشماره 4386 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى 

آباد بخش 2 کاشان.
107)راى شماره 139560302034007835 هیأت اول0 پرى شیرین فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 
4008 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260555461- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100/51 مترمربع 
بشــماره 14115 فرعى مجزا ازشماره 1246 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از بتول زاهدى)
108)راى شماره 139560302034009314 هیأت دوم0 مجید براتى نژاد فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
1101 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261998731- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/08 مترمربع 
بشماره 14120 فرعى مجزا ازشماره 12413 فرعى از شــماره 49 - اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از وراث اصغر آستانه)
109)راى شــماره 139560302034005501 هیأت دوم0 امیدعلى صادقى فرزند بشــیر بشــماره 
شناسنامه 131 صادره از کاشان بشماره ملى 1262570662- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 110 

مترمربع بشماره 305  فرعى ازشماره 52- اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.
110)راى شــماره 139560302034005736 هیأت اول0 هادى صادقى فرزند امیدعلى بشــماره 
شناسنامه 2418 صادره از کاشان بشماره ملى 1262095832- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

110 مترمربع بشماره 311  فرعى ازشماره 52 اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
111)راى شماره 139460302034031506 هیأت دوم0 شمسى مومنى راوندى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 283 صادره از کاشان بشــماره ملى 1260701816- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
90/79 مترمربع بشماره 2905 فرعى مجزا از شــماره 1549 فرعى ازشماره 53- اصلى واقع دریحیى 

آباد بخش2کاشان
112)راى شــماره 139560302034000060 هیأت اول0 فاطمه دشــتبان وزیر فرزند على محمد 
بشماره شناسنامه 630 صادره از کاشان بشماره ملى 1262230209- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 137/45 مترمربع بشماره 2912 فرعى مجزا از شماره 391 فرعى ازشماره 53- اصلى واقع 

دریحیى آباد بخش2کاشان.
113)راى شــماره 139560302034000062 هیأت اول0 ماشاله حســن بیکى فرزند على بشماره 
شناسنامه 62 صادره از کاشان بشماره ملى 1262155991- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
137/45 مترمربع بشماره 2912 فرعى مجزا از شــماره 391 فرعى ازشماره 53- اصلى واقع دریحیى 

آباد بخش2کاشان.
114)راى شــماره 139560302034005142 هیأت اول0 سیدحســین حســنى نــژاد باغى فرزند 
سیدمحمود بشماره شناسنامه 231 صادره از کاشان بشماره ملى 1261855043- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 87/35 مترمربع بشماره 2923 فرعى مجزا از شــماره 475 فرعى ازشماره 53- اصلى واقع 

دریحیى آباد بخش2کاشان.
115)راى شماره 139560302034005483 هیأت دوم0 اعظم وادى السالمى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 495 صادره از کاشان بشماره ملى 1261718399- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
105/23 مترمربع بشماره 2925 فرعى مجزا از شماره 277 فرعى ازشماره 53 اصلى واقع دریحیى آباد 

بخش2 کاشان.
116)راى شــماره 139560302034005484 هیأت دوم0 غالمرضا باقــرزاده زارعى فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 833 صادره از کاشان بشماره ملى 1262241154- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 105/23 مترمربع بشماره 2925 فرعى مجزا از شماره 277 فرعى ازشماره 53- اصلى واقع 

دریحیى آباد بخش2 کاشان.
117)راى شماره 139560302034004934 هیأت اول0 زهرا غالمحسینى فرزند نعمت اله بشماره 
شناسنامه 2032 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261209443- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 401/6 مترمربع بشماره 5221  فرعى مجزا از شــماره 54 فرعى ازپالك 1 - اصلى واقع در 

راوند بخش4 کاشان.(خریدارى از شکراله خاکى)
118)راى شماره 139560302034004935 هیأت اول0 احمد خاکى راوندى فرزند شکراله بشماره 
شناسنامه 66 صادره از کاشان بشماره ملى 1263213952- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
401/6 مترمربع بشماره 5221  فرعى مجزا از شماره 54 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4 

کاشان.(خریدارى از شکراله خاکى)
119)راى شــماره 139560302034007828 هیأت اول0 محسن على دوســت فرزند قنبر بشماره 
شناسنامه 42 صادره از کاشان بشماره ملى 1262939453- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
175/80 مترمربع بشماره 5235  فرعى مجزا از شــماره 1866 فرعى ازپالك 1 - اصلى واقع در راوند 

بخش4 کاشان.
120)راى شــماره 139560302034007829 هیــأت اول0 زینب غفاریان فرزند علیرضا بشــماره 
شناســنامه 379 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262326419- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 175/80 مترمربع بشماره 5235  فرعى مجزا از شماره 1866 فرعى ازپالك 1 - اصلى واقع 

در راوند بخش4 کاشان.
121) راى شــماره 139560302034016290هیأت دوم 0 شــرکت فرش افضل نیاسر  به شناسه 
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  فارس|  رسانه هاى داخلى آمریکا گزارش دادند، دولت «دونالد ترامپ» یک 
زن هندى تبار به نام «نیکى هیلى» را به عنوان گزینه سفیرى آمریکا در سازمان ملل 

در نظر گرفته است.
نیکى هیلى که فرماندار ایالت کارولیناى جنوبى اســت از جانب دونالد ترامپ رئیس 
جمهور منتخب آمریکا به عنوان سفیر آتى این کشور در سازمان ملل انتخاب شده است.

این اولین زنى اســت که از جانب ترامپ در دوران گذار در یک سمت بلندپایه دولتى 
منصوب مى شود.

این منابع آگاه گفته اند که در دولت ترامپ سمت ســفیرى آمریکا در سازمان ملل به 
عنوان یک منصب در ســطح کابینه در نظر گرفته مى شود در حالى که در دولت هاى 

قبلى آمریکا اغلب اینگونه نبوده است.
هالى در اکثر زمــان تبلیغات ریاســت جمهورى منتقــد صریح ترامپ بــود. هالى 

عالوه بر اینکه نخســتین زن منصوب شــده در دولــت ترامپ اســت اولین مقام 
غیرسفیدپوست منصوب شده توسط او در صورت تأیید از سوى سناى آمریکا خواهد 

بود.
نیکى هالى دومین فرد آســیایى – آمریکایى است که به سمت فرماندار یک ایالت در 
آمریکا رسیده است. او حامى سختگیرى بیشتر در قوانین مربوط به مهاجران و همچنین 

حامى ممنوع شدن سقط جنین است.
رسانه هاى آمریکایى از جمله پایگاه هاى خبرى پســت و کوریر گزارش دادند که او 

پیشنهاد ترامپ براى این سمت را پذیرفته است.
هالى که 44 سال دارد در ســال 2011 تبدیل به اولین فرماندار زن ایالت کارولیناى 
جنوبى شد و در حال حاضر جوان ترین فرماندار ایالت در آمریکاست. او تجربه چندانى 

در زمینه سیاست خارجى نداشته است.

  تسنیم| اصرار «عمران خــان» رهبر حزب 
«تحریک انصاف» براى اثبات فســاد اقتصادى «نواز 
شریف» باعث به کارگیرى او از تمامى ابزارهاى قانونى، 

رایزنى ها و حتى قدرت هاى ماورایى شده است.
پایه هاى حکومت نواز شــریف درحالى توسط عمران 
خان مى لرزد که دولت پاکستان حریف مقتدر دیگرى 
به نام «بالول بوتو زردارى» را نیز روبه روى خود مى بیند.
فرزند «بى نظیر بوتو» سیاستمدار معروف پاکستانى و 
رهبر «حزب مردم پاکستان» تصریح کرده که اگر نواز 
شریف نخست وزیر پاکستان، چهار پیشنهاد وى را قبول 
نکند، او به زودى دست به اعتراضات گسترده خواهد زد 
و در پرونده مشهور «پانامالیکس» دست نواز شریف را 
رو خواهد کرد. او گفت که ســال آینده نامزد انتخابات 

پارلمان خواهد شد.
حزب مردم پاکستان یکى از بزرگ ترین احزاب سیاسى 

این کشور است که سال هاست مشکالتش با نواز شریف 
و حزب مسلم لیگ شاخه نواز را از طریق رایزنى و دادن 

امتیاز حل کرده است.
دو حزب در صدد این هســتند که قدرت در پاکســتان 
دوقطبى باقى بماند و حریف سومى پاى به میدان نگذارد، 
از این رو هرگاه یکى از این احزاب حکومت را در دست 
گرفته به طرف دیگر امتیازهاى فراوانى داده اســت تا 

حکومتش با مشکل روبه رو نشود.
«بــالول بوتو» نیز بر این اراده اســت کــه از فرصت 
پیش آمده کمال استفاده را ببرد و چهار درخواست اساسى 
خود را که هیچگاه در مجامع عمومى جزئیات آن مطرح 

نشده به کرسى بنشاند.
از سوى دیگر شاکى سرسخت پرونده «پاناما لیکس» که 
کاپیتان سال هاى دور تیم ملى کریکت پاکستان بوده 
است، قدمى به عقب ننشســته و مصّرانه پیگیر پرونده 

است، او قصد دارد فســاد اقتصادى نواز شریف را اثبات 
کرده و پایان عمر سیاسى او را رقم زند.

بســیارى هدف ســفر اخیر عمران خان بــه لندن را 
جمع آورى مدارك علیه نواز شریف مى دانند.

روزنامه اوصاف در این رابطه نوشت: رهبر حزب تحریک 
انصاف در اقدامى جدید، اقدام به اســتفاده از انگشترى 
کرده که کنجکاوى رســانه ها این مطلــب را به اثبات 
رسانده است. این انگشتر بخت گشا را «پیر مراد» عمران 
خان به او داده است تا بر حریفش نواز شریف پیروز شود.

دادگاه عالى پاکستان این روزها کانون انتشار اخبار در 
مورد شکایت رهبر حزب «تحریک انصاف» علیه «نواز 
شریف» اســت، باید منتظر ماند و دید آیا عمران خان 
به وســیله قانون، رایزنى هاى فراوان، مدارك مختلف 
و یا انگشتر «بخت گشــاى» خود پیروز میدان خواهد 

شد یا خیر.

در سراسر جهان کارشناسان بسیارى شاهد نوسان جهانى   مشرق|
در خصوص پوپولیســم اقتدارگرا هســتند؛ ایدئولوژى سیاسى که اغلب با 
نارضایتى  ضد ســاختارگراها و مواضع سیاســت خارجى تهاجمى تعریف 
مى شود. با این حال مطالعه اخیر نشــان داد که یکى از قدرت هاى بزرگ 
جهان نســبت به همتاهاى خود در برابر این ایده ها مقاومت بیشترى نشان 

مى دهد؛ آلمان.
پایگاه نظرسنجى یوگاو (YouGov) اخیراً متوجه شد که تنها 18 درصد 
از آلمان ها مستعد پذیرش سیاست هاى پوپولیستى اقتدارگرایانه هستند که 
نسبت به دیگر کشورهاى غرب اروپا از پایین ترین درصد برخوردار است. به 
طور مثال در فرانسه 63 درصد، در ایتالیا 47 درصد و در انگلیس 48 درصد 
مستعد پذیرش این نوع سیاست ها هستند. این آمار در شرق اروپا باالتر است 
به طورى که 82 درصد از رومانى ها و 78 درصد از لهستانى ها از سیاست هاى 

پوپولیستى اقتدارگرایانه حمایت کرده اند.
در همین حال تنها کشورى که درصد آن از آلمان در بین 12 کشور اروپایى 
کمتر است کشور لیتوانى است؛ کشور کوچکى در حوزه بالتیک با جمعیتى 

کمتر از سه میلیون نفر. نظرسنجى یوگاو نشــان داد که تقریبًا هیچیک از 
شهروندان لیتوانى از سیاست هاى پوپولیستى اقتدارگرایانه حمایت نمى کنند.

این نظرسنجى در زمان حساسى براى سیاست هاى آلمان صورت گرفت. 
«آنگال مرکل» صدراعظم محافظه کار دیرینه آلمان در حال حاضر به عنوان 
مدافع لیبرالیسم در غرب محسوب مى شــود و روز یک شنبه هفته گذشته 

اعالم کرد که قصد دارد در انتخابات فدرال سال آتى کاندیدا شود.
انتظار مى رود ائتالف مرکل با چالش قابل توجهى از ســوى حزب راست 
افراطى «جایگزین براى آلمان» مواجه شــود که در انتخابات محلى سال 

گذشته پیروزهاى مهم متعددى داشت.
این تصمیم مرکل نیز همزمان با آن اتخاذ شــد که «باراك اوباما» یکى از 
متحدان کلیدى به دوره ریاستش در کاخ سفید پایان داد و «دونالد ترامپ» 
نمونه یک نامزد پوپولیســت اقتدارگرا جایگزین او شد. پیروزى انتخاباتى 
ترامپ پس از رأى انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و قبل از انتخابات ریاست 
جمهورى فرانسه که انتظار مى رود «مارى لوپن» نامزد حزب راست افراطى 

جبهه ملى در آن پیروز شود روى داد.

به نظر مى رســد که مرکل از موقعیت غیر معمول خــود در تغییر دورنماى 
بین المللى مطلع است و روز یک شنبه هفته پیش اعالم کرد که هیچ نامزد 

دیگرى نمى تواند با زمان ناامن کنونى کنار آید.
مطالعه کنونى پایگاه یوگاو درباره اقتدارگرایى پوپولیستى از سوى «دیوید 
سندرز» اســتاد علوم سیاسى دانشگاه اسکس پیشــنهاد شد تا چهار اصل 
تئورى پوپولیست اقتدارگرا را از جمله ضد حقوق بشر، ضد اتحادیه اروپا، ضد 

مهاجرت و طرفدارى پر و پا قرص سیاست خارجه بررسى کند.
بیش از 12 هزار تن در ارتباط با این مطالعه در این نظرســنجى شــرکت 
کرده اند. پایگاه یوگاو گفت: این نظرســنجى  نشــان مى دهد که جذابیت 
ایده هاى پوپولیســم اقتدارگرایانه چطور مى تواند یک اســتراتژى موفق 
در بخش اعظــم جهان باشــد. نتایج این نظرســنجى همچنین نشــان 
مى دهد که شانس بسیار زیاد در ظهور پوپولیســم اقتدارگرایانه وجود دارد 
که مى تواند پدیده سیاســى دهه آتى را نــه تنها در اروپا بلکه در سراســر 
دموکراســى هاى توســعه یافته تعریف کند و ســال 2016 تنها آغاز آن 

است.
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میلیون نفر. نظرسنجى یوگاو نشــان داد کهه تقریبًا سه ا
هاى پوپولیستى اقتدارگرایانهه حمای
آلممان ص اى

وزیر کشور ایتالیا در جریان سفرش به    آریا|
عربستان، با «ملک ســلمان» و همتاى سعودى 
خود بر ســر همکارى نزدیک تر در زمینه امنیتى 

توافق کردند.
مذاکرات «آنجلینــو آلفانو» وزیر کشــور ایتالیا 
با «ســلمان بن عبدالعزیز» پادشــاه عربستان و 

«محمد بــن نایف» 
ولیعهد و وزیر کشــور 
عربســتان در ریاض 

انجام شد.  
ایــن گفتگوها عمدتًا 
بر مســائل امنیتى و 
آموزش پلیس متمرکز 
بود و عــالوه بر آن، 
طیفــى از موضوعات 
دوجانبــه و منطقه اى 
مورد بحث و بررسى 

قرار گرفت.
ملک ســلمان و وزیر کشــور ایتالیــا همچنین 
مناسبات دوجانبه و همکارى بیشتر در حوزه هاى 
مختلف را بررسى کردند. این مقام ها همچنین بر 
اهمیت روابط نزدیک میان آل ســعود و ایتالیا به 

دلیل تهدیدات و چالش هاى مشترك تأکید کردند.
وزیر کشــور ایتالیــا در جریان دیدار بــا ولیعهد 
عربستان، آمادگى کشورش براى آموزش پلیس 
عربستان در زمینه امنیتى و مبارزه با تروریسم را 

اعالم کرد.
او  تأکید کرد: آموزش در ایتالیا به پلیس عربستان 

کمک مى کند تا مهارت هاى بیشترى به دست آورد 
و به صورت حرفه اى نیروها بهبود یابند. به زودى 
ایتالیا و عربســتان هیئتى را به کشور دیگر اعزام 
خواهند کرد تا جزئیات این برنامه هاى آموزشــى 

هماهنگ شود.

ایتالیا، پلیس عربستان 
را آموزش مى دهد

اولین زن اولین زن 
در دولت ترامپ در دولت ترامپ 

توسل «عمران خان» 
براى پیروزى به 

«انگشتر بخت گشا» 

رئیس جمهورى روسیه از رویکرد آشتى جویانه نامزد برتر حزب راست میانه در انتخابات ریاست    مهر |
جمهورى فرانسه تقدیر و وى را سیاستمدارى متفاوت توصیف کرد.

«والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه از رویکرد آشتى جویانه اى که «آلن ژوپه» و «فرانسوا فیون» 
نامزدهاى حزب راست میانه در انتخابات ریاست جمهورى 2017 فرانسه نسبت به روسیه دارند، استقبال کرد.

وى در عین حال نظر مساعد خود را نسبت به «فیون» که برترى خود را در دور نخست رقابت مقدماتى حزب 
به اثبات رساند، اعالم کرد.

پوتین با اشاره به تجربه اى که از برخورد با فیون به عنوان نخست وزیر سابق فرانسه داشته است،  از وى به 
عنوان مردى شریف نام برد و گفت: «در زمان نخست وزیرى فیون، مالقات هاى متعددى با یکدیگر داشتیم 

و به سطحى از روابط دوستانه نیز رسیده ایم.»
پوتین از فیون به عنوان مردى یاد کرد که بسیار متفاوت از سایر سیاستمداران جهان است.

به گفته رئیس جمهورى روسیه، نامزد جمهوریخواهان فرانسه در انتخابات ریاست جمهورى پیش رو، فردى 
بى نهایت حرفه اى و مذاکره کننده اى سر سخت است که پاى عقاید خود مى ایستد.

گفتنى است که هر دو نامزد حزب راست میانه فرانسه از تمایل براى رفع اختالف ها و احیاى رابطه پاریس- 
مسکو سخن گفته اند، امرى که مورد استقبال پوتین قرار گرفته است.

  باشگاه خبرنگاران جوان |  بالروس 
در نظر دارد تا همه پرسى اى به منظور افزایش دوره 

ریاست جمهورى در این کشور برگزار کند.
حزب لیبرال دموکرات بالروس اعالم کرد، در طرح 
جدید قرار است تا مدت زمان ریاست جمهورى از 
پنج سال به هفت ســال و مدت زمان نمایندگى 
مجلس و شوراى محلى از چهار سال به پنج سال 

افزایش یابد.
قرار است این همه پرسى در سال 2018 میالدى 
همزمان با انتخابات پارلمانى بالروس انجام شود.

به عقیده حــزب حاکم بــالروس، تغییرات نظام 
سیاسى باعث تقویت دموکراسى و توسعه جامعه 

مدنى و قدرت درکشور خواهد شد.
این اقدامــات در حالــى صــورت مى گیرد که 
«الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بالروس از 
سال 1994 میالدى تاکنون قدرت را در این کشور 

در دست دارد.
لوکاشنکو 62 ســاله که از وى به عنوان آخرین 
دیکتاتــور اروپا یاد مى شــود، تمامــى احزاب و 
گروه هــاى مخالــف را از عرصه سیاســى این 
کشــور خارج کرده و اجازه فعالیــت آزاد به آنان 

نمى دهد.

پوتین: «فیون»
حرفه اى و سرسخت است

همه پرسى افزایش دوره 
ریاست جمهورى 

در بالروس 

مسکو سخن گفته اند، امرى که مورد استقبال پوتین قرار گرفته است.

حسینعلى صادقى- شهردار دستگرد حسینعلى صادقى- شهردار دستگرد 

آگهى مناقصه
 بدینوسیله شهردارى دستگرد در نظر دارد نسبت به تکمیل و زیرسازى و جدولگذارى 
و کانیوگذارى و پیاده روســازى کندرو بلوار معلم از محل اعتبارات شهردارى و از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا کسانى که مایل به شرکت در 
مناقصه باشند جهت دریافت اسناد مناقصه تا آخر وقت ادارى مورخ95/09/11 به شهردارى 
مراجعه و پیشــنهادات خود را تا آخر وقت ادارى مورخ 95/9/13 به دبیرخانه شهردارى 

تحویل نمایند. 
اعتبارشرحردیف

تکمیل و زیرسازى و پیاده روسازى و کانیوگذارى 1
کندرو بلوار معلم

2/000/000/000 ریال

نوبت 
دوم




