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بیایید با خودمان روراست باشــیم. آسمان و زمین را به 
هم نبافیم و فلسفه بافى را کنار بگذاریم. باالخره تقصیر 
یکى هست که تیراژ مطبوعات این سرزمین 80 میلیونى 
با تمدن چندهزارساله و کلى اولدروم بولدروم فرهنگى، 
امروز به مرز شرم آورى رسیده است. اوضاع جورى شده 
که گاهى تیراژ یک نشریه چاپ مرکز با توزیع سراسرى 
آنقدر پایین است که مثًال ســهم استان پهناورى مثل 
اصفهان با چندین میلیون نفر جمعیت از آن نشــریه به 
20 نسخه هم نمى رسد و تازه چه بسا از این تعداد، چند 
نسخه اى هم برگشــت بخورد! این یک فاجعه بزرگ 

فرهنگى است که باید به شکل جدى در پى علتش بود.
مشــکل از کجاســت؟ آیا علت بى توجهى به کاالیى 
فرهنگى به نام مطبوعات در رگ و پوست همان نشریات 
نهفته است که نتوانســته اند محصول در خورى براى 
مخاطبانشان تدارك ببینند یا این مردم هستند که چیزى 
به نام مطبوعات برایشان ارج و قرب آنچنانى ندارد و حتى 
اگر مطبوعات بسته هاى فرهنگى مناسبى براى آنها مهیا 

کرده باشند باز هم سراغشان نمى روند؟
 همراســتا با یک دیدگاه محافظه کارانــه، هر دو اینها 
مقصرند؛ هم آن نشریه که نتوانسته مخاطب جذب کند و 
هم مخاطبى که اصوًال مطبوعات در سبد خریدش وجود 
ندارد. اما از آنجا که قرار شد تعارف و محافظه کارى را کنار 
بگذاریم، پس باید واقعیت ها را آنطور که هست بررسى 

کرد و نه آنطور که مى خواهیم باشد. 
گذرى بر تاریخ کوتاه مطبوعات این سرزمین، بیش از همه 
یک چیز را ثابت مى کند؛ اینکه تمایل مردم به زندگى 
کردن با مطبوعات و باز کردن درهاى خانواده به سوى 
روزنامه و مجله نه بر پایه یک روال مستمر و ریشه دار 

بلکه توأم با زیر و بم هاى فراوان بوده است. 
اگر به دوران هایى نگاه کنید که شــکل گیرى ارکان 

جامعه، با هیجان هاى عمومى همراه بوده است، ...
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یادش بخیر روزگار دفترهاى صــد برگ ک اهى که پدر 
روى جلد یکى شان با خط خوش نوشته بود: دفتر انشا ...!

شاید در طول یکسال، ده یا بیست تا انشا مى نوشتیم و به 
طور قطع یکى از موضوعات ثابت هر سال این بود که در 

آینده مى خواهیم چکاره شویم؟ 
از جمع شاگردان یک کالس هم اغلب آرزوى مهندس و 
دکتر و خلبان شدن داشتند و آنها که زیرکى خاصى براى 
کســب نمره به خرج مى دادند، شــغل معلمى را تشریح

مى کردند تا چنان درباره این شغل قلمفرسایى کنند که هیچ 
معلمى نتواند به نمره اى کمتر از 18 یا 19 رضایت بدهد.

حاال دیگر ســال ها از آن روزگار گذشته و نمى دانم آن 
همه عاشق سینه چاك پزشــکى و مهندسى و معلمى 
به کجا رســیده اند و چه مى کنند؟ اما همین قدر برایم 
مشخص اســت که یکى از آنها که هر سال یک شغل 
جدید براى خود انتخاب مى کرد، شــده اســت مثًال 

روزنامه نگار! 
شاید به ذهن هیچکدام از سرتراشیده هاى قد و نیم قد آن 
دوران نمى رسید که خبرنگارى و روزنامه نگارى هم یک 
شغل به حساب مى آید و مى توانند در مورد شرافت قلم 
و نجابت خبرنگار هم چیزهایى بنویسند و این رشته را به 

عنوان شغل خود انتخاب کنند. 
فقط همین قدر بلد بودیم که دستمان را مشت کنیم و به 
نشانه میکروفن جلوى همکالسى ها بگیریم و اداى 
گزارشگرهاى تلویزیون را در بیاوریم. یعنى این شغل 
براى مان اینقدر ماورایى بود کــه مطلقًا به ذهنمان 
نمى رســید که ما هم مى توانیم این کاره شــویم. 
وگرنه حتمًا در باره آن انشا مى نوشــتیم: «البته بر 
همه کس واضح و مبرهن اســت که روزنامه نگارى
یک شغل حساس و با شــرافت است و ما مى توانیم 
در این شــغل مردم را نســبت به اوضــاع و احوال 

پیرامونشان آگاه سازیم. 
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روزنامه نگارى 
در اوج لکنت و حسرت!

مردم! 
این بار شما مقصرید
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وزیر دادگســترى خاطرنشــان کــرد: بى برنامگى از 
مسائل اجتماعى جامعه ماســت و این بى برنامگى در 
زندگى مردم، مسئوالن و سطوح اجرایى و ادارات دیده 

مى شود.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم والمســلمین مصطفى 
پورمحمدى که در مراسم سوگوارى شهادت امام رضا 
(ع) در مسجد محمدى کاشان سخنرانى مى کرد با اشاره 
به بحران کم آبى در کشــور گفت: امروز براى مصرف 
صحیح آب بى برنامه هستیم. به گفته وزیر نیرو امسال 
میزان بارندگى در کشور 70 درصد کمتر از سال گذشته 
بوده است و به طور میانگین نسبت به 40 سال گذشته 

52 درصد کاهش بارندگى داشته ایم. هرچند پیش بینى 
کردند که زمستان میزان بارندگى بیشتر شود.

وزیر دادگسترى اظهار داشت: امام رضا (ع)  جامعه بدون 
امام را جامعه ســردرگم دانســته که به سوى ناکجاآباد 

مى رود و در تاریک زندگى مى کند.
پورمحمدى با اشــاره به فرموده امام رضا (ع) مبنى بر 
اینکه حرف هاى مــا را خوب و صحیــح منتقل کنید، 
افزود: انسان ها تشــنه کالم و معارف هستند و نیازى 
نیست مردم را با تبلیغ، دروغ، پول، نیرنگ و سر و صدا 
دنبال خود بکشانیم زیرا مردم فطرت پاکى دارند و خود 

به دنبال خوبى مى روند.

رئیس جمهور گفــت: الیحه بودجه ســال 96 با چهار 
اولویت فردا یک شــنبه تقدیم مجلس شوراى اسالمى 

خواهد شد.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانى با اشاره به 
اینکه الیحه بودجه سال 96 ان شاءا... یک شنبه تقدیم 
مجلس شوراى اسالمى مى  شــود گفت: در این بودجه 
چهار اولویت دیدیم براى سال 96 که جزو برنامه دولت 
در برنامه پنج ساله است. اولویت در زمینه آب، اولویت در 
زمینه فاضالب، اولویت در زمینه محیط زیست و اولویت 

در زمینه ریل.
روحانى گفت: ما این چهار اولویت را در بودجه سال 96 

در نظر گرفته ایم و براى این چهار اولویت ده هزار میلیارد 
تومان اختصاص دادیم.

رئیس جمهور ادامه داد: بعضى ها بــه جاى اینکه باران 
رحمت باشند، ممانعت از زبانشــان مى بارد. از نظر آنان 
صبح تا شب همه چیز حرام است. چرا همه چیز را حرام 
مى کنید. ما نباید مردم را آزار دهیم، ما باید کمک کنیم 
به مردم. مردم ما متدین هستند و مى دانند ماه عزادارى و 

شادى باید چه کار کنند.
رئیس قوه مجریه عنوان کرد:  ما سال گذشته، امسال و 
نیز در بودجه سال آینده 20 درصد درآمد خود از پول نفت 

را به صندوق توسعه ملى مى ریزیم.

مردم را با دروغ، پول و نیرنگ 
دنبال خود نکشانیم

الیحه بودجه 96 
فردا به مجلس مى رود

پایان  ویزاى التارى 
رئیس جمهور منتخب آمریـکا «دونالد    بهار|
ترامپ» گفته اسـت کـه دولت او بـه برنامـه ویزاى 
طوالنى مدت توسـط التارى پایان مـى دهد. دونالد 
ترامـپ دراین بـاره گفته اسـت: دیگر برنامـه ویزاى 
التارى اجرا نمى شـود و امسـال آخرین سـال انجام 
این برنامه است.به گفته ترامپ این یکى از ده ها اقدام 
او براى عملى کردن قول هـاى انتخاباتى اش درباره 
مهاجرت است. ویزاى التارى برنامه اى است که در 
آن مهاجران مى توانند اگر در شـرایطى سختگیرانه 
مورد تأیید واقع شوند در یک قرعه کشى کامپیوترى 

براى دریافت ویزاى آمریکا شرکت کنند.

نظر عباسى درباره تحریم ها
رئیس مرکز بررسـى هاى دکترینال    فارس|
امنیـت بـدون مـرز گفـت: عـده اى تصـور دارنـد 
تحریم هاى ایران از چند سـال گذشـته آغاز شده اما 
چنین تحریم هایى در دولت آقاى هاشمى و با قانون 
داماتو وضع شـد، ولى آن موقع به دنبـال مادام العمر 
کردن دوره ریاسـت جمهورى خود بود و وقتى براى 

پیگیرى این مسائل نداشت.
حسـن عباسـى افزود: پـس از آن هم رئیـس دولت 
اصالحات هشـت سـال مجیز غرب را گفت و امروز 
مى بینیم در سـناى آمریکا قرار اسـت ده سـال دیگر 
قانون داماتو تمدید شـود تا آیا اوبامـا آن را امضا کند 

یا وتو!

قبرستان را هم فروختند!
  میزان | حیـدر فتاحـى دادسـتان عمومـى و 
انقالب پردیـس از دسـتگیرى متهم اصلـى فروش 
قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در بومهن که یکى از 
اعضاى شوراى بخش بومهن اسـت  خبر داد و اظهار 
داشت: این فرد با ایجاد تغییر در صورتجلسه شوراى 
بخش که در آن واگذارى مقادیر قابل توجهى اراضى 
ملى بـراى تبدیل شـدن به قبرسـتان، غسـالخانه و 
کتابخانـه تصریح شـده بود، بـه زمین خـوارى اقدام 

کرده است.
وى افـزود: متأسـفانه ایـن متهم با سـوء اسـتفاده از 
موقعیتـى کـه در شـوراى بخـش بومهـن داشـته و 
همچنیـن بر اسـاس ارتباطاتـى که با برخـى عوامل 
اجرایى برقرار کرده است نسبت به واگذارى و فروش 

این اراضى به اشخاص عادى مبادرت مى ورزد.

مگر کنسرت،آب و نان مى شود؟
نماینده ولى فقیه در استان خراسان    تابناك |
جنوبى بـا طرح این سـئوال که چـرا بایـد اختالفات 
طبقاتى، فحشـا، منکرات و بى توجهى مسـئوالن در 
جامعه وجود داشته باشـد؟ اضافه کرد: برخى از مردم 
نان شـب براى خوردن ندارنـد و متأسـفانه برخى در 
این جامعه اختـالس مى کننـد و حقوق هاى نجومى 
مى گیرنـد و میلیاردها تومـان به جیـب مى زنند و به 
فکر مردم نیستند. آیت ا... سید علیرضا عبادى اظهار 
داشـت: مسـئوالن به جاى رفع گرفتارى هاى مردم 
دنبال برگزارى کنسـرت هسـتند. نماینده ولى فقیه 
در استان خراسـان جنوبى با بیان اینکه مگر کنسرت 
براى مردم آب و نان مى شود، یادآور شد: همه فسادها 

و ناهنجارى ها ناشى از فاصله گرفتن از ایمان است.

گپ ورزشى با نوه امام(ره) 
  جام جم آنالین | مازیار ناظمى مسئول روابط 
عمومى وزارت ورزش و مجرى، خبرنگار و تهیه کننده 
تلویزیون از گپ ورزشى خود با سید حسن خمینى در 
اینستاگرامش پستى منتشر کرد. ناظمى نوشت: امروز 
در فرصتى مغتنم همراه حاج سـید حسن آقا خمینى 
بودیم اطالعات فوتبالى و ورزشى اش بیداد مى کند 
کلى خاطـرات گزارشـگران فوتبالى را زنـده کردیم 
از جنـاب بهمنـش و روشـن زاده تـا وارث و بهروان، 
جاراللهى، کوثرى، صالح نیا و کوتـى و البته حضرت 
اسـتاد گرامى شـفیع، نـگاه سـید فنى بـود مى گفت 
سلسله گذشتگان گزارشـگرى با ورود جواد خیابانى 
منقرض شـد و نوبت به امروزى ها رسـید جالب بود 
از عبارت تاریخى «توى ى ى ى دروازه» سـرهنگ 

علیفر هم یاد شد.

توئیتر

,,

اظهارنظرهاى 
متفرق و نظرات 
شاذى که گاهى 
مطرح مى شود 
نظر جریان 
اصالحات نیست 
و اظهار نظر فردى 
اشخاص است و 
البته هر فردى 
مى تواند اظهار 
نظر کند
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یک خبرنگار یا روزنامه نگار از هیچ چیز و هیچکسى به جز خدا نمى ترسد 
و تمام واقعیت ها را به مردم مى گوید و مردم و مســئولین هم به آنچه یک 
خبرنگار مى نویســد اعتماد دارنــد و قدر آن را مى داننــد. همین موضوع 
باعث دلگرمى روزنامه نگاران مى شود تا اگرچه با حقوق و درآمدى اندك 
زندگى خود را با سختى ســپرى مى کنند اما همچنان به آگاهسازى جامعه 
فکر کرده و در راه آن تالش مــى کنند و از جان مایه مــى گذارند... براى 
همین اســت که من مى خواهم در آینده یک خبرنگار، یا باالتر از آن، یک 
روزنامه نگار شــوم تا بتوانم از این طریق به مردم شهر و کشور خود خدمت 

کنم.»
در مورد دکتر و مهندس و خلبان و معلم و استاد دانشگاه و مخترع و مبتکر 
نوشتیم و خبرنگار شدیم. اى کاش در مورد روزنامه نگارى و روزنامه دارى 
مى نوشتیم و یک چیز دیگر مى شــدیم. خیاط، نجار، بزاز، کفاش، طراح، 

معمار، راننده یا هر شغل دیگرى. هر شــغل دیگرى به جز روزنامه نگارى. 
شاگرد خودمان بودیم و آقاى خودمان. آســوده بودیم و فقط چشم مان به 
آخر ماه بود تا ببینیم دخل و خرج کسب و کارمان چقدر سود و درآمد داشته 
است. نه اینکه هر شب چشم مان به صبح فردا باشد تا ببینیم چه کسى مدعى 
ماست و شاکى آنچه از سر صداقت عرضه کرده ایم. یا اینکه چه چیزى به 
مذاق چه کسى خوش نیامده و تصفیه حساب او با نوشته هاى مان بر کدام 

مسیر جارى مى شود؟
تقدیر و تجلیل و تکریم پیش کش همه شان باشد. همین که جنازه نبش قبر 
شده شماره سه سال پیش روزنامه را روى میز قاضى و بازپرس نگذارند، باید 

کاله مان را به هوا پرتاب کنیم.
بگذریم! دغدغه ها بى شمارند و همین یک از بسیار، کفایت طرح درد این 
مجال است. اما عمق فاجعه به حدى رسیده است که به هیچکس نمى توان 
توصیه کرد شاغل این رشته شود. همین که در خانه بنشینند و با صرف هزار 

تومان اینترنت، کانال بازى کنند، به اوج لذت خبر پراکنى مى رســند. این 
شغل را با تمام غیظ و بغض و درد و زجر آن، بگذارند براى تمام کسانى که 
بعد از 25 سال روزنامه نگارى و بیش از یک دهه روزنامه دارى، نمى دانند 
در سالگرد انتشار روزنامه شان باید چه چیزى بنویسند که مجمل و مختصر، 

شادباش این روز باشد.
پس به ناچار در اوج لکنت و حســرت ســاده بگوییم: ســالگرد انتشــار 
«نصف جهان» بر تمام کســانى که در چارچوب دفتر این نشــریه، تاوان 
کم دانشى کسى را پس مى دهند که در کودکى شغل مناسبى براى انشاى 
خود پیدا نکرده، مبارك باشــد. بر خانواده اى که همیشــه نگران، اما یار و 
یاور و همراه اســت. بر آنها که در تالطم و طغیان بازار «روزى نامه ها»، با 
قدم اســتوار خود، نواى گرم خود، همدردى و همراهى و انتقاد و پیشنهاد و 
نکته سنجى خود، از «نصف جهان» و با «نصف جهان» هستند، مبارك و 

فرخنده باشد.

روزنامه نگارى در اوج لکنت و حسرت!روزنامه نگارى در اوج لکنت و حسرت!
رئیس دولت قبل این بار قــم را به عنوان مقصد 
سفرهاى خود انتخاب کرد. محمود احمدى نژاد 
صبح روز چهارشــنبه گذشــته به منظور زیارت 
بارگاه حضرت معصومه(س)، مسجد جمکران و 
حضور در جمع عزاداران امام هشتم حضرت على 
بن موسى الرضا علیه السالم به شهر مقدس قم 
سفر کرد. طبق اخبار منتشر شده در کانال منتسب 
به رئیس دولت هاى نهم و دهم، یک شنبه هفته 
گذشــته همزمان با اربعین حسینى نیز به استان 

خوزستان سفر کرده بود.
به گزارش ایلنا  این سفرها در ادامه آنچه سلسله 
برنامه هاى بازخوانــى خط امــام (ره) و تبیین 
آرمان هاى انقالب اســالمى عنوان شده، انجام 

مى شود.
در حالى که استقبال از احمدى نژاد در سفرهاى 
استانى به شــکل چشــمگیرى کم شده است، 
وى و همراهــان او تــالش مى کننــد طورى 
برنامه ریزى کنند که سفرهاى رئیس دولت قبل 
در مناسبت هاى خاص مثل ایام عزادارى اربعین  
و شهادت امام رضا(ع) صورت گیرد تا بتوانند از 
جمعیت عزاداران براى برنامه هاى تبلیغاتى خود 
اســتفاده کرده و به این طریق عدم استقبال از 

احمدى نژاد را پوشش دهند.

چرا احمدى نژاد
 در مناسبت هاى مذهبى 

سفر مى رود؟

باشگاه خبرنگاران جوان 
نوشــت: دبیرکل حزب 
ایران زمین معتقد است 
که احزاب اصولگرا بهتر 
است پیش از رسیدن به 
کاندیداهاى نهایى براى 
انتخابات 96، مطابق با 
شــاخص هایى آنهــا را 

بررسى کنند.
ابوالقاســم رئوفیان در 
گزینه هاى  خصــوص 
در حال بررســى حزب 
متبوعش براى انتخابات 
ریاســت جمهورى 96 
گفت: ما قبل از رسیدن 

به گزینه ها، قائل به یک جدول مکانیزه ارزیابى گزینه ها هستیم.
وى با اشاره به اینکه در شوراى مرکزى حزب ایران زمین جدول ارزیابى گزینه ها 

تهیه شــده اســت، متذکر شد: 
هفت معیــار و 43 زیر مجموعه 
آن براى ارزیابــى کاندیداهاى 
خــود مشــخص کرده ایم که 
این جــدول را بــه آیــت ا... 

موحدى کرمانى ارائه دادیم.
رئوفیــان در رابطه بــا ارزیابى 
آیــت ا... موحدى کرمانــى از 
شاخص هاى حزب ایران زمین 
براى معرفى کاندیداهاى نهایى 
انتخابات 96 تصریح کرد: نظر 
وى در رابطه با شاخص ها مثبت 
بود؛ منتها تأکیــدش بر این بود 
که باید دقت شــود تا کسى که 
در برگیرنــده بیشــترین امتیاز 
بر اساس شاخص هاســت، به عنوان گزینه نهایى حزب براى انتخابات 96 معرفى

 شود.

على الریجانى در گفتگویــى تلویزیونى با
 شبکه فونیکس چین در پاسخ به این سئوال 
که آیا شــما مایل به شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهورى سال آینده هستید یا خیر، 

گفت: من برنامه اى ندارم. 
به گزارش انتخاب،  رئیس مجلس شوراى 
اســالمى در پاسخ به این ســئوال که آیا از 
وضعیت اقتصادى کشــور پــس از برجام 
رضایت دارید یا خیر، گفت: تحرکات نسبتًا 

خوبى انجام شــده ولى نه آنقدرى که توقع 
بوده اســت. مقدارى نیز به این دلیل است 
که آمریکایى ها در مقــام عمل به تعهدات 
خود به درستى عمل نکردند و به همین دلیل 
روابط بانک ها به آن سرعتى که باید انجام 
مى شد، نشده ولى در حال پیشرفت است. 
برخى از کشــورهاى دیگر غیراروپایى هم 
روابط بانکى خود را اصالح نکردند ولى رو 

به پیشرفت است. 

عضو فراکســیون امید در مجلس مى گویــد: اصالح طلبان در 
انتخابات ریاســت جمهورى ســال 96 تنها از روحانى حمایت 
مى کنند و اظهارنظرهاى متفرقه اى که مطرح مى شود، اظهارنظر 

فردى اشخاص است.
به گزارش خبرآنالین، به تازگى برخــى اصالح طلبان از مطرح 
شــدن یک کاندیداى اصالح طلب در کنار حسن روحانى براى 
انتخابات سال 96 حمایت کرده و آن را منطقى ارزیابى کرده است  
اما این اظهارنظر چندان بــا حمایت طیف اکثریت اصالح طلبان 

همراه نشده است.
علیرضا رحیمى نماینده مردم تهــران در مجلس تأکید مى کند: 
تنها کاندیــداى جریان اصالحــات براى انتخابــات 96 آقاى 
روحانى است. این موضوع را بارها اعالم کرده ایم و مواردى که 
بعضًا مطرح مى شود که در کنار آقاى روحانى فرد دیگرى را هم 
معرفى کنیم غالبًا یک مسیر انحرافى است که مى خواهد جریان 

اصالحات را تحت الشعاع قرار دهد.
رحیمى ادامه مى دهد: آن انســجامى کــه در جریان اصالحات 
وجود دارد، دســتکم در دو نوبت اخیر در ســطح ملى به نمایش 
گذاشته شــد. اشــاره من به دو انتخابات ســال هاى 92 و 94 
است. در مجلس انســجام و هم افزایى اصالح طلبان به وضوح 
مشــاهده مى شــود و من فکر مى کنم در انتخابات 96 انسجام 
این جریان سیاســى به مراتب قوى تر از ســال هاى پیشــین 

باشد.
نماینده مردم تهران تأکید مى کند: اظهارنظرهاى متفرق و نظرات 
شاذى که گاهى مطرح مى شــود نظر جریان اصالحات نیست و 
اظهار نظر فردى اشخاص است و البته هر فردى مى تواند اظهار 

نظر کند.
وى مى گوید: شوراهاى هماهنگى سیاستگذارى جبهه اصالحات،  
نظراتشان را توسط خود شورا اعالم مى کنند و به صورت فردى 

اعالم نمى کنند. 
رحیمــى حمایت از روحانــى را همه جانبه دانســته و مى گوید: 
اصالح طلب ها هیچگونه سهم خواهى از آقاى روحانى نکردند، 
شــرط گذارى هم نکردند. حمایت اصالح طلبــان نه به صورت 

مقطعى خواهد بود و نه به صورت مشروط.

حمایت  اصالح طلبان از روحانى 
مشروط نیست

توصیه به احزاب اصولگرا

الریجانى:
 برنامه اى براى حضور 

در انتخابات ندارم

 شود.
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رئیس پژوهشــکده ســازمان غذا و دارو دربــاره خرید 
شــیرهاى فله اى به جاى بســته بندى گفــت: باید در 
نظر داشــت که ســازمان غذا و دارو معموًال نمى تواند 
شــیرهایى که به صــورت فلــه توزیع مى شــوند را 
ردیابى کند. در حالى که وقتى مردم شــیر بســته بندى 
که نشــان ســازمان غذا و دارو روى آن قــرار دارد را 
خریدارى مى کننــد، قابل پیگیرى بوده و مشــخص 
اســت که این محصول در چه زمان و مکانى تولید شده

 است.
حســین رســتگار در گفتگو با ایســنا   با تأکید بر اینکه 
فرآورده هایــى که به صورت فله اى عرضه مى شــوند، 

قابل ردیابى و پیگیرى نیســتند، اظهار داشت: بر همین 
اساس گاهى ممکن اســت این محصوالت و به عنوان 
مثال شــیرهاى فله اى از دام هاى کنترل نشــده، تولید 
شــده و مصرف آنها عوارض خطرناکى به دنبال داشته 
باشد. بنابراین باید توجه کرد که سالمت مهمتر از کیفیت

 است.
وى همچنیــن تأکیــد کرد: بایــد توجه کــرد که اگر 
محصوالت داراى آرم و نشــان ســازمان غــذا و دارو 
عارضه اى داشــتند یا کســى درباره آنها شکایتى کرد، 
سازمان غذا و دارو پاســخگو خواهد بود و آن را پیگیرى 

مى کند.

رئیس اداره کنترل ایدز و بیمارى هاى آمیزشــى وزارت 
بهداشت گفت: طى آمارهاى یکسال گذشته ابتال به ایدز 
از طریق روابط جنسى بسیار افزایش یافته است و عالوه 
بر آن حدود 70 درصد از مبتالیان کشور از ابتالى خود به 
این بیمارى آگاهى ندارند. این دو عامل بیشترین درصد 

سرایت بیمارى به دیگران را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایسنا، پروین افســر کازرونى اظهار داشت: 
به طور کلــى 68/2درصــد از طریق اعتیــاد تزریقى، 
18/5درصد از طریق روابط جنسى و 1/5درصد از مادر 
به فرزند مبتال شــده اند. البته در مــوارد جدید ابتال در 
یکسال گذشــته 39 درصد از طریق اعتیاد تزریقى، 41 

درصد از طریق روابط جنسى و باالى 3 درصد از مادر به 
فرزند منتقل مى شود که 66 درصد مرد و 34 درصد زن

 هستند. 
وى افــزود: طــى آمارهاى یکســال گذشــته، ابتال 
به این بیمــارى از طریق روابط جنســى افزایش یافته 
که بخشــى از این انتقال بــه دلیل عــدم آگاهى فرد 
مبتالیى اســت که بیمارى را به همسرش منتقل کرده

 اســت. به هرحال آنچه آمارها نشان مى دهد این است 
که انتقــال از طریق اعتیاد تزریقى رو به کاهش اســت 
چرا که برنامه هاى گســترده اى در ایــن محور صورت

 گرفته است. 

آمارى هشداردهنده درباره 
ایدز در کشور

شیرهاى فله اى 
سالم یا ناسالم؟

امنیت شغلى در آلودگى هوا
مهراب قاســم خانى در واکنش به اظهارات معاون 
سازمان محیط زیســت مبنى بر اینکه آلودگى هوا 
همچون دیگر بالیاى طبیعى بــوده و وجود چندروز 
آلودگى هوا طى ســال طبیعى است، پستى انتقادى 
در صفحه شخصى اینستاگرامش منتشر کرد و به این 

اظهارات واکنش نشان داد.
مهراب قاسم خانى نوشت: «من چند روزه دارم تالش 
مى کنم با مصاحبه این آقا شوخى کنم ولى نمى شه. 
یعنى هرچقدر تالش کردم موفق نشدم شوخى هایى 
بهتر از حرف هاى خودش پیدا کنــم. بى انصاف تا 
تهش رفته. خب اینجورى که نمى شه، حاال از پس 
فردا همه مسئولین یاد بگیرن خودشون مثل این آقا 
حرف بامزه ها رو بزنن تکلیف کسب و کار ما شوخى 
نویسا چى مى شه؟ االن من چى مى تونم اضافه کنم 
به حرفاى این، که خنده دار تر بشه؟ هان؟ واقعاً انصاف 

نیست... یکم هم به فکر امنیت شغلى ما باشید.»

کوروش کجایى؟!
حســین ا... کرم مطلبى درباره کــوروش در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده اســت. او نوشته است: 
«آیا کوروش وجــود خارجى دارد؟ چــرا روز جهانى 
کوروش در هیچیــک از تقویم هاى ســازمان ملل 
ثبت نشــده و مردم جهان، روز جهانــى کوروش را 
نمى شناســن؟  اگر کوروش یکتاپرســت بود، چرا 
کوروش در منشور حقوق بشر که همه منسوب به او 
مى دونن، بارها و بارها «مردوك» بت بزرگ بابل رو 
ستایش کرده و مى گوید با یارى او بابل را فتح کرده؟ 
چرا در تاریخ و ادبیات ایران نامى از کوروش نیست؟ 
ســعدى حافظ و دیگر شــعرا، نامى از کوروش کبیر 
نبردن؟ مگر شــخصیتى قابل ستایش و بزرگ نبوده 
است؟! چرا حتى فردوسى که کتابش داستان شاهان 
است، نامى از کوروش نبرده اســت؟ فردوسى که از 
شاهان و حکومت هایى قبل تر از هخامنشیان و بعدتر 
از آنها نام برده، یعنى نمى دونسته کوروش چه کسیه؟»

حال خراب پزشکان
قائم مقام معاونت آموزشى وزارت بهداشت با اشاره به 
افزایش صندلى هاى خالى در دانشگاه هاى کشور، 
اظهار داشت: براســاس آمارى که سازمان سنجش 
آموزش کشور اعالم کرد حدود 7 درصد صندلى هاى 
دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور در سال جارى خالى 

از دانشجو ماندند.
حمید اکبرى با تأکید بر گرایش بســیارى از دانش 
آموزان به رشته هاى گروه پزشکى، خاطرنشان کرد: 
تصورى که در جامعه ما وجود دارد این است که اگر 
وارد عرصه پزشکى شوند زندگى آنها از لحاظ مالى 
تأمین مى شود در صورتى که این تصور کامًال اشتباه 
است چرا که وضعیت پزشــکان عمومى روز به روز 

بدتر مى شود. 

افزایش مرگ در سایه سنگینى
معــاون بهداشــتى دانشــگاه علــوم پزشــکى 
مازندران گفــت: 75 درصد از مرگ و میر ناشــى از 
بیمارى هاى غیرواگیر از قبیل فشار خون باال، سکته 

قلبى و عروقى است.
محسن اعرابى افزود: روزانه 24 تا 25 مرگ و میر به 
دلیل بیمارى هاى غیرواگیــر و 16 درصد از مرگ و 

میرها ناشى از سرطان است.
وى با بیان اینکه زنان دوبرابر مــردان دچار دیابت 
هستند، افزود: همچنین زنان نسبت به مردان اضافه 

وزن دارند.

نادر بروسلى بسترى شد
نادر آبگون درزى که چندماهى اســت با آن حرکات 
و فنون خاصش به یکى از پدیده هاى اینستاگرامى 
تبدیل شده بود، اکنون در بیمارستان اعصاب و روان 
سارى بسترى است.اکنون که این پدیده اینستاگرام 
در شرایط نامساعد قرار دارد شاید وقت آن است که 
بسیارى از ســلبریتى ها که روزگارى با وى عکس 
و فیلم یادگارى مــى گرفتند، بــه مالقاتش بیایند 
و کمــک کنند وى به شــرایط عــادى زندگى اش

 برگردد.  

چرك نویس اگرچه به یکباره برخى از رسانه ها از تعطیلى 18 آذرماه 
امســال بنابر تصمیم نمایندگان مجلس خبر داده اند اما 
نه تنها برخــى از نمایندگان از ایــن موضوع بى اطالع 
هســتند بلکه برخى دیگر آن را منوط بــه نظر نهایى 
شــوراى نگهبان دانســته و تعطیلــى آن روز را قطعى 

نمى دانند.
به گزارش ایمنا، روز 18 آذرماه امســال با هشــتم ربیع 
االول، آغاز ســالروز امامت حضرت ولیعصر(عجل ا... 
تعالى فرجه الشریف) مصادف اســت و  به همین بهانه 
برخى از رســانه ها خبــر تعطیلى ایــن روز را به نقل از 
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى اعالم کرده اند اما 
صحت و ســقم این خبر هنوز به تأیید نهایى نرسیده و 
در این میان برخى از نماینــدگان مجلس مى گویند که 
تعطیلى این روز به نظر شــوراى نگهبان بستگى دارد 
و این شوراســت که باید تصمیم نهایــى را در این باره

 بگیرد.

18آذر ماه تعطیل رسمى است
خبرگــزارى فــارس خبــر تعطیلــى ایــن روز 
را بــه نقــل از محمدعلــى پورمختــار نماینــده 
کــرده اعــالم  کبودرآهنــگ  و  بهــار  مــردم 
 اســت. ایــن نماینــده مجلــس معتقــد اســت 
در  اســالمى  شــوراى  مجلــس  نماینــدگان 
مصوبه اى هشــتم ربیــع االول، آغاز ســالروز امامت 
حضــرت ولیعصر(عــج) را تعطیــل رســمى اعالم 

کردند.
فارس همچنین نوشــت: نمایندگان مجلس شــوراى 
اســالمى در ماده الحاقى 38 الیحه تنظیــم برخى از 
احکام برنامه هاى توســعه اى کشــور مصوب کردند 
که هشــتم ربیــع االول ســالروز شــهادت حضرت 
امام حســن عســگرى(ع) و آغــاز امامــت حضرت 
ولیعصر(عــج) به عنــوان تعطیــل رســمى تعییــن 
مى  شــود که با توجه به چاپ شــدن تقویم ها قبل از 
تاریخ فــوق این تعطیلى در تقویم کشــور درج نشــده 

است.
در نهایــت مــى تــوان اینگونــه عنــوان کــرد که 
خبرگزارى فــارس به نقــل از این نماینــده مجلس 
بــه صراحــت 18 آذرمــاه را تعطیــل اعــالم کرده

 است.

شایعه تعطیلى 18 آذرماه صحت ندارد
از سوى دیگر اما احمد ســالک نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى تعطیلى این روز را تکذیب کرده و 
به خبرنگار ایمنا گفته است: هرگونه بررسى میزان تعطیلى 
رسمى در تقویم کشور در حوزه وظایف شوراى فرهنگ 
عمومى به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى است و در 
صورت تصویب در آن شورا این موضوع در تقویم لحاظ 

مى گردد.
به گفته ســالک مناســبت هایــى مثــل روز قدس و 
یا ســالروز شــهادت اهل بیت (ع) که طبق ســنوات 
هرســال در تقویــم بــه صــورت تعطیلى رســمى 
اعالم شــده روند عادى خود را پشــت ســر مى گذارد 
و تا زمانى که شــوراى فرهنگ عمومــى تعطیلى این 
مناســبت ها را لغو و یا تعطیلى مناســبت هاى دیگر را 
اعالم نکنــد اینگونه اخبار و شــایعات صحت نخواهد

 داشت.
سالک با بیان اینکه البته بحث کلى کاهش میزان تعطیلى 
روزهاى سال در تقویم کشور در کمیسیون هاى مجلس 
در دست بررســى اســت و هنوز به صحن علنى نیامده 
معتقد اســت: این موضوع هنوز به مرحله قانونگذارى 
نرسیده و در صورت قانونگذارى مراحل خود براى اجرایى 
شدن را طى خواهد کرد و این تنها موضوعى است که در 
بحث تعطیلى روزهاى سال در مجلس در دست پیگیرى

 قرار دارد.

تنها در حد حرف بین نمایندگان
حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده شــاهین شــهر و 
میمه در مجلس شــوراى اســالمى نیز در مورد تأیید 

تعطیلى روز 18 آذرمــاه گفت: اگر ایــن روز در تقویم 
رســمى کشــور به عنوان روز تعطیل اعالم شده باشد، 
این روز تعطیل اســت و در غیر اینصــورت نمایندگان 
مجلس شوراى اســالمى این موضوع را بررسى کرده 

و در صــورت تصویــب در صحــن مجلس ایــن روز 
تعطیل اعالم محســوب شــده و به اطالع عموم مردم

 مى رسد.عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس پنج 
شــنبه هفته جارى را غیر تعطیل اعالم کــرد و گفت: 
در خصوص این روز صحبت هایــى در مجلس مطرح 
بوده اما این موضوع در حــد گفتگو بین نمایندگان بوده
 اســت.آنچه از گفتــه هــاى مســئولین و نمایندگان 
مختلف مردم در مجلس شــوراى اســالمى برمى آید، 
موضوع تعطیلــى روز 18 آذرماه هنوز محرز نشــده و 
قطعیــت آن منوط به نظــر و اعالم شــوراى نگهبان 

است.  

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخى سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى از جهانى شدن فرهنگ پخت 

نان لواش ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرهاد نظرى درباره یازدهمین اجالس 
بین الدول میراث ناملموس گفت: در این اجالس پرونده 
«فرهنگ پخت نان لواش» مطرح شد که پس از بحث 
و بررسى طوالنى به ثبت رســید که با ثبت این پرونده، 

میراث ناملموس جهانى ایران به عدد 11 عنوان رسید.
وى ادامه داد: این پرونده به طور مشترك بین کشورهاى 
ایران، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه ثبت 

شد.
به گفته نظرى، همچنین سال 2014 «نقش فرهنگى 
لواش» توسط ارمنستان ثبت شــد. ارمنستان خواستار 
تغییراتى درباره پرونده مشــترك لواش شد. پنج کشور 
تدوین کننده  پرونده لــواش و ارمنســتان و دبیرخانه 
یونسکو تفاهم کردند ایران به عنوان کشور مورد وثوق 
همه اعضاى مذکور نقش هدایت و راهبرى موضوع را 

برعهده گیرد.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخى سازمان میراث فرهنگى 
تأکید کرد: پس از بررسى هاى کارشناسى با مسئولیت 
هیئت نمایندگان ایران، در نهایت پرونده «فرهنگ پخت 

نان لواش» ثبت شد.
نظرى گفت: پرونده هاى چندملیتى بر اســاس ریشه ها 
و مشترکات فرهنگى تشکیل مى شــود و باعث تقرب 
فرهنگ ها و گفتگو و صلح مى شود. یونسکو کشورها را به 

تدوین پرونده هاى مشترك ترغیب مى کند.
وى که در ایــن اجالس حضور دارد، اظهار داشــت: در 
این اجالس دو پرونده چندملیتى از ایــران «نوروز» و 

«فرهنگ پخت نان لواش» به ثبت رسید.
نوروز قبًال ســال 2009 با همکارى هفت کشــور ثبت 
شد. در این اجالس پنج کشور افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، عراق و قزاقســتان به پرونده نوروز افزوده 
شــدند و این پرونده مجدداً به شــماره و تاریخ جدید و 
بــا عضویت 12 کشــور و بــا مدیریت ایــران به ثبت 

رسید.
نظرى تأکید کرد: نمایندگان ایران در این اجالس احمد 
جاللى سفیر ایران در یونســکو، محمدحسن طالبیان 
معاون میراث فرهنگى کشــور، فرهاد نظرى مدیرکل 
دفتر ثبت آثار و حفظ و احیــاى میراث معنوى و طبیعى، 
مینا عمیدزاده رئیس گروه میراث  ناملموس، شــروین 
گودرزى کارشناس میراث ناملموس و شبان میرشکرایى 

کارشناس میراث ناملموس هستند.

ضد و نقیض گویى درباره انتشار یک شایعه ناگهانى

باالخره 18 آذر تعطیل است یا نه؟!
به گزارش جام جم آنالین، سخنگوى شوراى نگهبان 
در کانال تلگرامى خود نوشــت: هر مصوبه ارسالى از 
سوى مجلس محترم به شوراى نگهبان تا زمانى که 
مراحل نهایى خود را سپرى نکند، الزم االجرا نخواهد 

بود.
عباســعلى کدخدایى  افزود: این مراحل شامل اعالم 
تأیید نهایى شــوراى نگهبان (و در مــوارد اختالفى 
نظر مجمع تشــخیص مصلحت)، ارســال به رئیس 
جمهور از ســوى مجلس، ابــالغ قانون و انتشــار 

آن در روزنامه رســمى و مضى زمان مقــرر قانونى
 است.

به نظر مى رســد ســخنگوى شــوراى نگهبان، این 
مطلب را در توضیح مطلبى نوشــته است که یکى از 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در کانال تلگرامى 
خود نوشته اســت. این نماینده مجلس در کانال خود 
نوشته اســت: نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در 
مصوبه اى هشــتم ربیع االول، آغاز ســالروز امامت 

حضرت ولیعصر(عج) را تعطیل رسمى اعالم کردند.

توضیحات شوراى نگهبان درباره تعطیلى 18 آذرماه

نان لواش ثبت جهانى شد

عمر مفید بیمارستان ها 
در ایران

 30 تا 40 سال است
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى ایــران، گفت: در 
کشــور ما عمر مفید بیمارســتان ها 30 تا 40 سال 
بیشتر نیست و بعد از این مدت شروع به فرسودگى 

مى کنند.
به گزارش میزان، حاجى میر اسماعیل اظهار داشت: 
از آنجایى که نظام سالمت به عنوان یکى از زیر نظام 
هاى اصلى جامعه به دلیل پیچیدگى و مسائل خاص 
خود در معرض بیشــترین تحوالت است و در این 
میان با توجه به هزینه برى امر درمان به ویژه احداث 
و نگهدارى بیمارستان ها الزم است توجه و مدیریتى 

جامع بر آن حاکم باشد.
 رئیس سومین کنگره تخصصى ساخت بیمارستان 
و مدیریت منابع و تجهیزات گفــت: از آنجا که در 
کشــورهاى پیشــرفته مصالح به کار گرفته شده، 
طراحــى، ســاخت، بهره بــردارى و نگهداشــت 
بیمارستان ها براساس اســتاندارد صورت مى گیرد، 
یعنى پروســه مطالعه، بودجه بنــدى، برنامه ریزى 
و... با قانون و مقررات ســختگیرانه انجام مى شود 
بیمارستان ها حدود صد تا 150 سال عمر مى کنند 
و گاه بــا بازســازى هاى خیلى دقیق عمــر آنها را 
افزایش مى دهند و گاه نیــز تغییر کاربرى مى دهند 
و براى کارهــاى دیگر از آن اســتفاده مى کنند اما 
در کشــور ما عمر مفید بیمارستان ها 30 تا 40 سال 
بیشتر نیست و بعد از این مدت شروع به فرسودگى 

مى کنند.

,,

 مناسبت هایى 
مثل روز قدس و 
یا سالروز شهادت 
اهل بیت (ع) که 
طبق سنوات هرسال 
در تقویم به صورت 
تعطیلى رسمى اعالم 
شده روند عادى 
خود را پشت سر 
مى گذارد و تا زمانى 
که شوراى فرهنگ 
عمومى تعطیلى این 
مناسبت ها را لغو و 
یا تعطیلى 
مناسبت هاى دیگر 
را اعالم نکند 
اینگونه اخبار و 
شایعات صحت 
نخواهد داشت

رئیس پلیــس مبارزه بــا مــواد مخدر ایران نســبت 
به پیشــنهاد اغواکننده برخى کارتل هــاى مواد مخدر 
دنیا که ممانعــت از ورود مواد مخدر به کشــورمان در 
قبال صــدور «مجوزى خــاص» از ســوى جمهورى 
اســالمى را تضمیــن مى کننــد، واکنــش نشــان

 داد.
سردار محمد مسعود زاهدیان در پاســخ به این سئوال 
که واکنش جمهورى اســالمى به پیشــنهادات متعدد 
برخى کارتل هاى مواد مخدر بــراى اخذ مجوز ترانزیت 
مواد مخدر از کشــور ایران و تعهد ایــن کارتل ها براى 
ممانعــت از ورود مواد مخدر به ایــران در صورت اجازه 
ترانزیت مواد مخدر به کشورهاى دیگر از سوى جمهورى 
اسالمى اظهار داشت: شرع مقدس اسالم هیچگاه چنین 
مجوزى به ما نداده و مراجع تقلید کشور و علماى ما نیز 
هیچگاه اجــازه نمى دهند با این پیشــنهادات، موافقت 

شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروى انتظامى تأکید 
کرد: جمهورى اسالمى ایران و پلیس همواره با هر فرد، 
گروه و یا باندى که قصد ترانزیت و یا قاچاق مواد مخدر 
به هر نقطه از دنیا را داشته باشــند با تمام توان برخورد 

خواهد کرد.
به گزارش تســنیم، به گفته ســردار ابویى اولین رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخــدر ناجا، در چند مقطع مختلف، 
ســران شــبکه هاى مافیاى بیــن المللــى، از طریق 
سران قاچاقچى کشورمان پیشــنهاداتى به ایران داده 
بودند و در پیشــنهادات آنها بحث بر ســر این موضوع 
بود که سرشــبکه هاى بزرگ مافیــاى جهانى متعهد 
مى شــدند کــه در صــورت در اختیار قــرار دادن یک 
مسیر امن ترانزیت به قاچاقچیان توســط ایران، اجازه 
ندهند حتى یــک کیلوگرم مواد مخــدر در ایران توزیع

 شود.
این مخالفت کشورمان با پیشــنهاد شبکه هاى قاچاق 
مواد مخدر دنیــا و قرار گرفتــن ایــران در خط مقدم 
مبارزه بــا قاچاق مواد مخدرى که بیشــترین و بهترین 
بــازار آن کشــورهاى اروپایى و غربى اســت در حالى 
اســت که به گفته مســئوالن مبارزه با مــواد مخدر، 
کشــورهاى غربى و اروپایــى به بهانه هایى همچون 
تحریم ها، سال هاســت که از ارائــه حداقل کمک هاى 
تجهیزاتى به ایــران در راســتاى این مبــارزه امتناع 

مى کنند.                               

پیشنهاد اغواکننده 
کارتل هاى مواد مخدر دنیا به ایران 
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پیکر 2 شهید گمنام در نطنز 
تشییع شد

پیکر دو شـهید گمنـام تازه تفحص شـده، بـا حضور 
پرشور مردم والیتمدار شهرستان نطنز در خالدآباد این 
شهرستان تشییع شد. مراسم تشییع پیکر این دو شهید 
گرانقدر دفاع مقدس، همزمان با سالروز شهادت امام 
رضا (ع) با حضور مردم والیتمدار و شـهیدپرور نطنز، 

برگزار شد.
پیکر مطهر این دو شـهید گمنام که یـادگارى دیگر 
از دوران هشت سـال جنگ تحمیلى است، بر دوش 
مـردم شـهیدپرور نطنز تشـییع شـده و در حسـینیه 
مرکزى شهر خالدآباد از توابع این شهرستان به خاك 

سپرده شد.

422 سند براى موقوفات 
شهرضا صادر شد

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریه شـهرضا بـا بیان 
اینکه امسال 422 سـند براى موقوفات در شهرستان 
صادر شده اسـت، گفت: در حال حاضر شـهردارى با 
38/3 هکتار بیشـترین عرصـه تصـرف را در اوقاف 

دارد.
حجت االسالم والمسلمین رضا ابراهیمى بیان کرد: 
در شهرستان هاى شهرضا و دهاقان 741 موقوفه به 
ثبت رسـیده که 43 عدد از آنها توسـط بانـوان انجام 

شده است.
ابراهیمى با بیان اینکه نخستین موقوفه اى که به نام 
بانوان شـهرضا به ثبت رسـیده قطعه زمینى به متراژ 
2500 مترمربع است، تصریح کرد: این زمین در سال 
1297 هجرى خورشیدى از سـوى «حاجیه سلطان 
خانم» به نیـت روضه خوانـى براى امام حسـین(ع) 

وقف شده است.
وى با بیان اینکه جدیدترین موقوفه بانوان شهرضایى 
خانه اى به مساحت 90 مترمربع است در سال 1389 و 
از سوى «مهین دخت تاکى» به نیت روضه خوانى و 

کمک به مسجد، ثبت شده است.

7سال حبس تعزیرى 
درانتظارشکارچیان موته

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: 
پنج متخلف شکار پناهگاه موته به هفت سال حبس 
تعزیـرى محکـوم شـدند و بایـد مبلـغ 400 میلیون 
ریـال نیز بابت ضـررو زیـان محیط زیسـت پرداخت

 کنند.
مرتضى جمشـیدیان در گفتگو با مهر تأکید کرد: این 
افراد اسـفندماه سال گذشـته در این پناهگاه اقدام به 
شکار یک قوچ و دو میش وحشى که یکى از آنها باردار 

بوده است کردند.
 وى اضافه کرد: این افـراد به دلیل شـکار غیرمجاز، 
تمرد و تیراندازى به مأموران حفاظت محیط زیسـت 
و حمل و نگهدارى اسلحه غیرمجاز شامل دو اسلحه 
شکارى، 26 فشنگ، دوربین شـکارى و سایر ادوات 
شـکار به هفت سـال حبس تعزیرى محکوم شـدند 
ضمن اینکه باید مبلغ 400 میلیون ریال نیز بابت ضرر 

و زیان محیط زیست پرداخت کنند.

افزایش 24 درصدى درآمد 
گمرك اصفهان 

مدیرکل گمرك اصفهان از افزایش 24 درصدى درآمد 
گمرك اصفهان در راستاى اقتصاد مقاومتى خبر داد و 
گفت: در هشت ماهه امسال، گمرکات استان اصفهان 
در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل از لحـاظ وزن 
12 درصـد و از حیث ارزش 24 درصد کاهش داشـته

 است.
اسدا... احمدى ونهرى عمده ترین کاالهاى صادراتى 
از گمرك اصفهان را، آهن آالت و فوالد و مصنوعات 
آن با 32 درصد، مواد پتروشیمى با 19 درصد فرش با 
15 درصد و محصوالت لبنى با 4 درصد و سایر کاالها 
را 28 درصد برشـمرد و گفت: مهمترین کشـورهاى 
مقصد کاالهـاى صادراتى گمرك اصفهـان عراق با 
209 میلیون دالر و 39 درصد سـهم از کل صادرات، 
افغانستان با 129 میلیون دالر و 24 درصد، پاکستان 
بـا 55 میلیـون دالر و 10 درصـد و ترکمنسـتان بـا

 40 میلیون دالر و 7 درصد هستند.

ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى 
اصفهان براى بهینه ســازى پهپادها به منظور تسریع 
دسترسى به حریق و حوادث، کنترل از راه دور، ردیابى و 
تشخیص هاى مناسب در عملیات امداد و نجات تالش

 مى کند.
مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهــان در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: 
پهپادهــاى معمولــى (عمــود پــرواز) با اســتفاده از 
فناورى هاى روز، براى اولین بار در کشور در حال بهینه 
سازى به منظور اســتفاده در عملیات هاى آتش نشانى 

اصفهان هستند.

آتشپاد بهزاد بزرگزاد خاطرنشــان کرد: این پرنده باید 
قابلیت ارســال تصاویر به صورت زنده از محل حریق و 
حادثه به منظور رصد فرماندهان، توان سنجش گازهاى 
شیمیایى و مواد ســوختى در شــرایط خاص باد، دما و 
رطوبت را داشته باشد که این قابلیت ها مى توانند در روند 

مدیریت عملیات نقش چشمگیرى را ایفا کنند.
وى تصریح کرد: در نظر داریم این پهپاد بتواند با قابلیت 
طى مســافت هاى دور و طوالنى، به ســرعت از موانع 
شهرى و ترافیکى گذشــته و دسترسى سریع و پیش از 
حضور نیروهاى آتش نشــانى و امدادى به محل وقوع 

حادثه را داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
اســتان روزانه به 350 تا 400 واحد خــون نیازمندیم، 
گفت: به دلیل آغاز فصل ســرما اهداى خون در استان 
کاهش یافته و این مقــدار به 200 واحد خــون در روز 

رسیده است.
مجید زینلى در گفتگو با تســنیم، با بیان اینکه در آغاز 
فصل سرما و سرماى شــدید هوا در اصفهان با کاهش 
اهداکنندگان خون مواجه هســتیم، اظهار داشت: یکى 
از مصارف انتقال خون به بیماران نیازمند مصارف روزانه 
و دائم است که بیماران و نیازمندان به صورت روزانه به 

آن نیاز دارند.

وى با اشاره به اینکه کاهش اهداى خون در استان سبب 
آسیب رساندن به بیماران نیازمند مى شود، افزود: بیماران 
تاالسمى ازجمله افرادى هستند که به صورت روزانه به 

خون و فرآورده هاى خونى نیازمند هستند.
مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
در اســتان اصفهان روزانه به 350 تــا 400 واحد خون 
نیازمندیم، اظهار داشت: ازآنجایى که به این مقدار فرآورده 
خونــى در روز نیازمندیم به دلیل آغاز فصل ســرما این 
مقدار به 200 واحد خون در روز رسیده است، همچنین 
به صورت ماهانه به 12 تا 13 هزار واحد خون در اســتان 

براى انتقال به بیماران و نیازمندان نیاز است. 

پهپادهاى پیشرفته آتش نشان 
در راه اصفهان

 نیازروزانه بیماران
 به 400 واحد خون

با گشت و گذار در سطح شهر متوجه مى شویم افرادى دیگر 
نیز در این شهر زندگى مى کنند.افرادى که معلولیت جسمى، 
آنها را از حرکت بازنداشته و نسبت به قبل تحرك و پویایى 
بیشــترى دارند. افرادى که بخاطر یک اتفاق و یک حادثه 
بخشى از اعضاى بدن خود را از دست داده و در جامعه به لفظ 
«معلول» شناخته مى شوند. در صورتى که معلولیت نقشى 

در زندگى آنها ندارد.
روز جهانى معلولین از سال 1992 که از سوى مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد اعالم شد، هر ساله در 3 دسامبر برگزار 

مى شود.
سوم دســامبر در تقویم شمســى مصادف با 13 آذر است. 
این بدین معنا نیست که در یک روز خاص به یاد این افراد 
بیافتیم وبا آنها ترحم ویا همدردى بکنیم بلکه باید در این روز 

باخود بیاندیشــیم تا چه میزان در معرفى این افراد، نیازها و 
دغدغه هاى آنها توانسته ایم موفق عمل کنیم؟ تا چه میزان 
توانسته ایم شهر را براى رفت و آمد آنها مهیا و تجهیز کنیم؟ 
تا چه میزان براى تســهیل و خدمات رســانى به این افراد 

نسبت به گذشته پیشرفت داشته ایم؟
شهر اصفهان پرشده از چاله هایى که به اسم پیشرفت شهرى 
حفر شده و یا جهت احداث معابر و خیابانى جدید، بخشى از 
شهر بسته شده است. افراد سالم به ندرت مى توانند در عبور 
از این موانع جان سالم به در ببرند حاال فرض کنید یک نفر با 
معلولیت از ناحیه پا وچشم بدون یک همراه بخواهد در این 
ازدحام و شلوغى اصفهان تردد کند؛ بدون شک در مواجهه 
با این چاله ها آسیب جدى خواهد دید و یا اینکه  مجبور است 
براى رسیدن به مقصد خود از مسیرهاى جایگزین استفاده 
کند به شرط آنکه مسیرهاى دیگر در حال تعمیر و یا کارگران 

مشغول به کار نباشند.  
استفاده از حمل و نقل عمومى به خصوص براى افرادى که 
از ناحیه پا دچار آسیب و معلولیت هستند عمًال غیر ممکن 
اســت؛ درب اتوبوس ها که یک فاصله نیم مترى تا زمین 
دارند و افراد مســن تر پس از چند بار اســتفاده آرتروزشان 

«عود» مى کند.
تصور کنید یک معلول بخواهد سوار اتوبوس شهرى اصفهان 
بشــود، البته ناگفته نماند این افراد سوار مى شوند اما دیدن 
صحنه سوار شدن این افراد براى هر شهروندى عذاب آور 
است و مسئولین اصفهان هم نسبت به رفع آن هیچ اقدامى 
نمى کنند و فقط نظاره گر مشکالت مردم هستند. به هر حال 
کسى از مسافران اتوبوس یا غیر مسافران، فردى که آسیب 
دیده را در بغل گرفته و وارد اتوبوس مى کند و روى صندلى 
مى نشانند. بعد به سراغ ویلچر او مى رود و آن را بعد از جمع 

کردن کنار او مى گذارد و مى رود. ممکن است حس این فرد 
که به فرد آسیب دیده کمک کرده، «کمک» باشد اما احتمال 

دارد این کمک کردن با چاشنى ترحم همراه باشد.
براى پیاده شدن این فرد نیز همان داستان سوار شدن تکرار 
مى شود با این تفاوت که این بار به دلیل پیاده شده همزمان 
مسافران در آخرین ایستگاه به جز راننده سالخورده اتوبوس 
کســى حاضر نیســت، او مدتى روى صندلى مى نشیند تا 
پیرمرد یک نفر جوان تر را با خود همراه کند تا بتواند او را از 

اتوبوس خارج کند!
تاکســى ها نیز از این قاعده مستثنى نیســتند و صد البته 
محصول تازه تولــد یافته اصفهان، مترو نیــز به جمع این 

فهرست اضافه مى شود.
 به راســتى افرادى که دچار معلولیت هســتند در کجاى 
شــهر اصفهان مى توانند تردد کنند؟ از پل هاى هوایى؟ از 

خیابان ها؟ در معابر عمومى؟ 
حتى درمکان هاى عمومى نیز براى ورود و خروج این افراد 

جایى تعبیه نشده است. 
حضور در یک اداره دولتى به الزمه ضرورت براى این افراد 
کابوس است چون نمى توانند در طبقات آن رفت و آمد کنند 
زیرا آسانسور همیشه خراب است و به جز پله راهى دیگر وجود 
ندارد. برخى از مراکز درمانى نیز در سطح شهر به تازگى همت 
گماشته و مکان هایى را براى رفت و آمد آنها ایجاد کرده اند 

تا بتوانند در مواقع نیاز استفاده کنند.
حال تصور کنید یک فرد با معلولیت بخواهد همراه با خانواده 
خود براى خرید لباس فرزندان همراه شود؛ شرمندگى پدر 

کمتر از فرزندان نخواهد بود.
معلولیت ها بر اثر حوادث مختلف روى مى دهند اما شــاید 
بتوان آنها را دسته بندى کرد و در رأس آنها معلولیتى حرکتى 

را قرار داد.
فردى که توان حرکت از ناحیه پا را ندارد به شدت در معرض 
آسیب است زیرا براى حضور او در شهر باید مقدماتى فراهم 
شود و به همین خاطر الزم است مسئوالن شهرى اصفهان 
در راستاى خدمت رسانى به شــهروندان، این افراد را نیز به 
جمع شهروندان اصفهانى اضافه کنند و تمایزى در خدمت 

رسانى به آنها و دیگر افراد جامعه نگذارند.
روز معلولین یک تابلوى شهروندى نیست که به در و دیوار 
شهر آویزان کنیم و حالت خطابه خود را مردم قرار دهیم که 
باید چنان کنند وچنین. روز معلولین یک  هشدار است نسبت 
به دردى که پنهان از جامعه مانده و در شلوغى این روزها آن 

را فراموش کرده ایم.

سردرگمى معلوالن در اصفهان

ویژه برنامه هاى 16 آذر در دانشگاه هاى استان اصفهان

آلودگى 400 تنى در 
آسمان اصفهان

پیشنهاد طرح تشکیل 
وزارت محیط زیست

تمام خانه هاى تاریخى 
شناسایى نشده اند

با توجه به در پیش بودن 16 آذرماه تشکل هاى دانشجویى 
استان اصفهان براى گرامیداشــت این روز برنامه هاى 

مختلفى را با حضور مهمانان ویژه برگزار خواهند کرد.
عزت ا...ضرغامى، عبدا... گنجى، محمدحســن قدیرى 
ابیانه و مصطفــى معین تا این لحظــه مهمانان قطعى 
شده مراسم روز دانشجو در دانشگاه هاى استان اصفهان 
هستند. بر اساس برنامه اعالم شــده عزت ا... ضرغامى 
ساعت14و30دقیقه روز دوشنبه در برنامه «آزادى بیان 
از گفتار تا عمل» مهمان دانشــجویان دانشگاه صنعتى 
اصفهان خواهد بود. وى همچنین بعد از نماز مغرب و عشاء 
در همایش انقالبیون جوان بســیج دانشجویى دانشگاه 

فرهنگیان اصفهان در مرکز تربیت معلم شــهید باهنر 
حضور خواهد یافت و به ایراد سخنرانى خواهد پرداخت.

همچنین بسیج دانشجویى دانشــگاه اصفهان روز یک 
شــنبه میزبان عبدا... گنجى مدیرمسئول روزنامه جوان 
در برنامه «رسالت دانشجو در قبال فسادهاى اقتصادى» 

خواهد بود.
گفتنى است تشکل هاى دانشــجویى دانشگاه اصفهان 
نیز هفته گذشته به صورت رسمى از نوبخت سخنگوى 
دولت براى حضور در مراســم روز دانشجو این دانشگاه 
دعوت کرده اند که هنوز پاسخى به دعوت آنها داده نشده

 است.

محمدحســن قدیرى ابیانــه نیز روز دوشــنبه مهمان 
دانشجویان دانشگاه امین فوالدشهر در شهرستان لنجان 

خواهد بود.
در برنامــه دیگرى مصطفــى معین وزیــر علوم دولت 
اصالحات نیز به دعوت انجمن اســالمى دانشــجویان 
دانشگاه صنعتى اصفهان، روز دوشنبه 15 آذرماه به این 

دانشگاه مى رود.
به گزارش فارس، طبق اعالم مســئوالن تشکل هاى 
مختلف دانشجویى برخى از فعاالن و چهره هاى سیاسى 
نیز بــراى شــرکت در برنامه هاى 16 آذر بــه اصفهان 

دعوت شده اند که هنوز حضور آنها قطعى نشده است.

نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس گفت: پاالیشگاه 
اصفهان روزانه 400 تن مواد آالینده در آسمان شاهین شهر 
و اصفهان منتشر مى کند که با بده  و بستان مسئوالن این 
پاالیشگاه با مقام اســتانى هیچ اقدامى براى کاهش این 

آلودگى ها انجام نشده است.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با فارس  افزود: پاالیشگاه 
نفت اصفهان که در شاهین شــهر واقع شده، آلودگى هاى 
زیســت محیطى زیادى را براى هوا، خاك و زمین منطقه 
به همراه دارد اما مسئوالن این پاالیشگاه نسبت به رعایت 
قانون تمکین ندارنــد. وى با بیان اینکه این پاالیشــگاه 
چندى پیــش به بخش خصوصــى واگذار شــده، افزود: 
پاالیشگاه اصفهان روزانه 400 تن مواد آالینده را در آسمان 
شاهین شهر و اصفهان منتشر مى کند و با وجود پیگیرى هاى 
انجام شده سازمان محیط زیست اقدامى براى برخورد با این 

پاالیشگاه به منظور کاهش مواد آالینده نداشته است.
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شــوراى اسالمى 
اظهار داشت: مسئوالن پاالیشــگاه با بده و بستانى که با 
مقامات استانى دارند، از اجراى قانون براى رعایت مسائل 
محیط زیستى شانه خالى مى کنند و در برابر قانون تمکین 

ندارند.

حجت االسالم والمســلمین احمد ســالک نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگى مجلس در گفت گو با تسنیم اظهار داشت: 
مدتى اســت که طرحى به امضاى تعدادى از نمایندگان 
مجلس در این رابطه رسیده است، دلیل آن نیز عدم پاسخگو 
بودن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست 
پیرامون مســائل مربوط به این حوزه اســت. وى افزود: 
بنابراین طرحى پیرامون تشــکیل وزارتخانه اى متشکل 
از وزارت جهاد، ســازمان محیط زیست و روستایى مطرح 
شد که البته هنوز در حد بحث است و تا مرحله عملى شدن 
فاصله دارد. وى با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور و 
جمعى از وزراى کابینه دولت به اصفهان تصریح کرد: در روز 
سفر معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست 
و ســایر وزرا به اصفهان شــرایط ویژه اى به لحاظ حضور 
ریزگردها و آلودگى هوا را شاهد بودیم.  سالک خاطرنشان 
کرد: در آن روز حتى هواپیماى حامل وزرا به ســختى در 
فرودگاه شهید بهشــتى به زمین نشست و زمانى که خانم 
ابتکار پاى خود را از هواپیما بیرون گذاشت طوفان و گرد و 
خاك وى و دیگر وزرا را محاصره کرد. در آن ســفر معاون 
رئیس جمهور با وجود خود موضوع را لمس کرده و دیدند که 

مردم نسبت به این پدیده چه شرایطى را تحمل مى کنند.

معاون میراث فرهنگى اصفهان گفت: با وجود اجراى طرح 
شناسایى خانه هاى تاریخى اصفهان هنوز بسیارى از این 
خانه ها شناسایى نشده اند و براى شناسایى و حفاظت آنها 

نیازمند همیارى مردمى هستیم.
ناصر طاهرى در گفت گو با مهر، اظهار داشــت: با توجه به 
طرح ملى حفاظت از خانه هاى تاریخى به شکل کمک هاى 
بالعوض میراث فرهنگى اصفهان نیــز در مرمت تمامى 

خانه هاى تاریخى مشارکت دارد.
وى با بیان اینکه تمامى خانه هاى تاریخى واجد ارزش از این 
طرح بهره مند مى شوند، افزود: امسال با حمایت و تخصیص 
بودجه ملى، تعداد 150 خانه در طرح حفاظت و مشارکت در 

حفاظت میراث فرهنگى اصفهان قرار دارد.
معاون میراث فرهنگى استان اصفهان با اشاره به اینکه خانه 
مورد جنجال برخى رسانه ها در خیابان عبدالرزاق به دلیل 
ساختار و ایستایى نامناسب امکان مرمت نداشته است، بیان 
داشت: خانه هاى تاریخى اصفهان وضعیت هاى متفاوتى 
دارند، برخى خانه ها به همت مالکان ثبت میراثى شدند و به 
خوبى از آنها نگهدارى مى شود و برخى در اثر قرار گرفتن در 
معرض اختالف هاى ورثه و عدم تمایل مالکان در سال هاى 

گذشته وضعیت خوبى ندارند.

نصف جهان به فاصله چند ســاعت بعد از اعالم کشــف یک ســازه 
زیرزمینــى قدیمى در شهرســتان تیران و کــرون، مدیرکل میراث 

فرهنگى اصفهان این موضوع را تکذیب کرد.
خبر کشف این سازه بعد از ظهر چهارشنبه در خبرگزارى ایرنا و به نقل 

از فرماندار شهرستان تیران و کرون اعالم شد. 
على رحمانى در کارگروه توســعه گردشــگرى شهرســتان تیران و 
کرون گفت که شــهر زیر زمینى مزبور در بخش کرون کشف شده 
و در ســطح ملى کم نظیر اســت که با ویژگى هــا و ظرفیت هاى 
خاص و منحصــر به فرد مورد اقبال گردشــگران و مســافران قرار 

مى گیرد.
فرماندار تیران و کرون توضیح بیشترى درباره ویژگى ها و زمان کشف 
این اثر تاریخى نداد اما کارشناســان در منطقه احتمال مى دهند این 
شهر زیر زمینى متعلق به دوران صفویه است که از سوى ارامنه ساکن 

منطقه ساخته شده باشد.
خصوصیات و ابعــاد تاریخى و فرهنگى این اثر کــه در کاوش هاى 
گروهى از باستان شناســان در منطقه تیران و کرون کشف شده  هم 

اکنون در دست بررسى بیشتر است.
تنها به فاصله چند ساعت بعداز انتشــار این خبر در خبرگزارى ایرنا، 
خبرگزارى فــارس با مدیرکل میــراث فرهنگى اســتان به گفتگو 
پرداخت و او ضمــن تکذیب کشــف جدیدى در این حــوزه گفت: 
سازه هاى زیرزمینى قبًال وجود داشته و مردم منطقه براى زندگى از آن 

بهره بردارى مى کردند.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: سازه هاى زیرزمینى قبًال موجود بوده و 
بومیان آن منطقه از آن به عنوان محلى براى اسکان و زندگى استفاده 
مى کردند که مى تواند به عنوان ظرفیت زیستگاه اجتماعى قدیمى را 

داشته باشد.
وى افزود: این ســازه ها نیازمند برنامه ریزى، تجهیز و تبلیغ هستند 
تا بتوان با ســازماندهى خوب به عنوان یک ظرفیت گردشــگرى در 

شهرستان و استان از آنها استفاده کرد.

ماجراى کشف شهر زیر زمینى 
در تیران و کرون

,,

سازه هاى 
زیرزمینى قبالً 
موجود بوده 
و بومیان آن 
منطقه از آن 
به  عنوان محلى 
براى اسکان و 
زندگى استفاده 
مى کردند که 
مى  تواند 
به  عنوان 
ظرفیت 
زیستگاه 
اجتماعى قدیمى 
را داشته باشد

,,

تصور کنید یک 
معلول بخواهد 
سوار اتوبوس 
شهرى اصفهان 
بشود، البته ناگفته 
نماند این افراد 
سوار مى شوند اما 
دیدن صحنه سوار 
شدن این افراد  
براى هر شهروندى 
عذاب آور است و 
مسئولین اصفهان 
هم نسبت به 
رفع آن هیچ 
اقدامى 
نمى کنند و فقط 
نظاره گر مشکالت 
مردم هستند

جمال نوروزباقرى

مسئوالن یک درد پنهان شهرى را فراموش کرده اند
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طبخ بزرگ ترین آش نذرى 
همزمان با ایام سوگوارى ماه صفر و شهادت اهل بیت 
(ع) بزرگ ترین آش نذرى استان اصفهان به مقدار 22 

تن در شهر نایین طبخ شد.
على نایبى در گفتگو با فارس اظهار داشـت: 34 سـال 
است که در جوار امامزاده حیدر(ع) و امامزاده حسن (ع) 
نایین، در شـب شام غریبان شـهادت امام حسن (ع) و 
رحلت پیامبر اعظم (ص) و آستانه سالروز شهادت امام 

رضا (ع) این آش پخته مى شود.
وى با اشـاره به اینکه این مراسـم به «آش 40 دیگ» 
بین مردم معروف اسـت، ادامه داد: ایـن آش نذرى در 
ابتدا با حدود پنج الى شش دیگ آغاز شد و در ادامه در 
سال هاى متوالى با تعداد 40 دیگ برپا شد و در چندین 
سـال اخیر به برکت خود اهل البیت (ع)، همت مردم و 
کمک هاى مردمى، در قالب 72 دیگ به نیت 72 شهید 

کربال پخته شده است.
این پیرغالم اهل بیت(ع) خاطرنشـان کـرد: این آش 
نـذرى که امسـال نیز بـه تعـداد 72 دیگ برپا شـد، با 
اسـتفاده از افزون بر هزارو300 کیلوگرم گوشـت، دو 
تن گنـدم، یک تن حبوبـات، 24 هزار لیتـر آب و 300 

کیلوگرم برنج طبخ شد.
مسـئول اجراى پخت این آش نذرى با اشاره به توزیع 
این آش در هنگام اذان صبح بین بیش از 20 هزار نفر 
از مردم گفت: اسـتقبال از این مراسم به گونه اى است 
که حتى بسیارى از مردم دیگر استان هاى کشور مانند 
تهران، قـم، یـزد، چهارمحـال و بختیارى، خراسـان 
جنوبى و دیگر شـهرهاى کشـور، براى حضور در این 

مراسم رنج سفر را برخود هموار مى کنند.

بزرگ ترین تجمع عزاداران 
شرق اصفهان در هرند

همایش بـزرگ رضویـون همزمـان با شـهادت امام 
رضـا (ع) در آسـتان امامزاده اسـحاق (ع) شـهر هرند 

برگزار شد.
به گزارش فـارس، همایـش بزرگ رضویون امسـال 
نیز مانند یک دهه اخیر در آستان امامزاده اسحاق (ع) 
شهر هرند واقع در شـرق شهرستان اصفهان با حضور 
عـزاداران رضـوى همزمان با شـهادت امـام رضا (ع) 

برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان، فضل ا... کفیل فرماندار شهرستان 
اصفهـان، عابدى نماینـده مردم اصفهـان در مجلس 
شوراى اسـالمى، بخشـداران، شـهرداران و اعضاى 
شوراهاى اسالمى شهرهاى مختلف شرق اصفهان از 

جمله مسئوالن حاضر در این برنامه بودند.
تجمع عزاداران رضوى از ساعت8و30دقیقه و با حضور 
کارشـناس مذهبـى در آسـتان امامـزاده و نیز حرکت 
هیئت هـاى زنجیرزنى و سـینه زنى از ابتـداى خیابان 
منتهى به امامزاده آغاز و با برگزارى نماز جماعت ظهر 

و عصر و توزیع اطعام نذرى به پایان رسید.
همایش رضویون بزرگ ترین تجمع عزاداران در شرق 
اسـتان اصفهان محسوب مى شـود که امسال بخشى 
از برنامه به صورت زنده از شـبکه اسـتان اصفهان نیز 

پخش شد.

معرفى برندهاى معتبر چینى
معـاون هلدینـگ اوکانکـت چیـن در دیـدار بـا نایب 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان خواستار برقرارى رابطه 
اقتصادى برد – برد بین شـرکت هـاى دو طرف براى 

توسعه روابط اقتصادى شد.
«یى کینگ» معاون هلدینگ اوکانکـت چین در این 
دیدار خواستار همکارى مشـترك شرکت هاى استان 
اصفهان با این هلدینگ شـد و بیان داشـت: برقرارى 
رابطه اقتصادى برد – برد بین  شـرکت هاى دو طرف 

مى تواند روابط اقتصادى دو طرف را توسعه بخشد.
وى تولید مشـترك شـرکت هـاى ایرانـى و چینى در 
مناطق آزاد اقتصادى را فرصت مناسب براى همکارى 
برشمرد و گفت: ساخت فروشـگاه هاى زنجیره اى در 
شـهرهاى مختلف و ارائـه کاالهاى چینـى با کیفیت 
متوسـط و باال مى تواند بخشـى از این همکارى هاى 

اقتصادى و تجارى باشد.
وى خواستار معرفى برندهاى چینى از تولیدات گوناگون 
صنعت ساختمان، لوازم خانگى، پوشاك و دیگر کاالها 
توسـط این هلدینگ در اسـتان اصفهان شـد و گفت: 
این هلدینگ آماده همکارى با سـرمایه گذاران استان 

اصفهان جهت  تولید یا مونتاژ کاال در این شهر  است.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه مرمت بناى تاالر اشــرف 
اصفهان پیشــرفت قابل توجهى دارد، گفت: متأســفانه 
امسال اعتبارات ملى در راستاى مرمت و بازسازى بناهاى 

تاریخى-مذهبى استان اصفهان اختصاص نیافته است.
فریدون اللهیارى در گفتگو با تســنیم با بیــان اینکه در 
برخى از بناهاى تاریخــى- مذهبى اصفهان کارگاه هاى 
مرمت و بازســازى به صورت دائمى فعالیت دارند، افزود: 
برخى از بناهاى تاریخى- مذهبى اصفهان از جمله تاالر 
اشرف و مسجد امام(ره) به سبب اهمیت و قدمت فراوان از 
کارگاه هاى مرمت و بازسازى دائمى و همیشگى برخوردار 

هستند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
استان اصفهان در پاسخ به سئوالى پیرامون وضعیت مرمت 
بناى تاالر اشرف تصریح کرد: تاالر اشرف یکى از بناهاى 
تاریخى و ارزشمند اصفهان بوده که بسیارى از دیدارهاى 
رسمى مسئوالن اســتان در این مکان برگزار مى شود و 
کارگاه هاى مرمت و بازسازى همیشگى در آن برقرار است.
وى با بیان اینکه مرمت تاالر اشرف با روند رو به رشدى 
همراه بوده، گفت: در حال حاضر مرمت و بازســازى این 
بنا با ســرعت پیش مى رود و فرآیند مرمت آن قابل قبول

 است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: مطابق آموزه هاى دینى وهمچنین قانون و مقررات 
پس گرفتن اجناس به ویژه موارد داراى مشکل با همان 
شــرایط واگذار شــده از حقوق اولیه مصرف کنندگان 

است.
به گزارش مهر، اسرافیل احمدیه اظهار داشت: یک نکته 
مهم در ارتباط با حقوق مصرف کننده این است که مطابق 
آموزه هاى دینى و همچنین قانون و مقررات بایســتى 
پس گرفتن اجناس به ویژه موارد داراى مشکل با همان 

شرایط واگذار شده از مصرف کنندگان پس گرفته شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره 

به اینکه زمینه خریــد جنس با گارانتى هــم اکنون در 
کشورمان وجود دارد، بیان داشت: تولیدکنندگان تا حدود 
زیادى در تأمین گارانتى براى بازگرداندن اجناس معیوب 
نقش دارند و به تولیدکنندگان این توصیه را داریم که با 
تولید اجناس با کیفیت گارانتى طوالنى مدت ترى براى 

اجناس در نظر بگیرند.
وى  با بیان اینکه حق مصرف کننده است که کاالیى با 
کیفیت و قیمت معقول دریافت  کند، اضافه کرد: این امر 
به نفع خود تولیدکنندگان است چراکه به تدریج محصول 
با کیفیت داراى گارانتى و پشتیبانى پس از فروش به یک  

برند مبدل مى شود.

پس گرفتن اجناس معیوب از 
حقوق مصرف کننده است

بى توجهى به اختصاص اعتبار 
به بناهاى تاریخى اصفهان

مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در راستاى اقتصادى کردن فعالیت هاى ذوب آهن 
گفت: با اقدامات یکسال اخیر در ابتداى مهرماه امسال زیان 

ذوب آهن را کم کرده و به صفر رساندیم.
به گزارش روابط عمومى شرکت ذوب آهن، پنجمین مجمع 
نمایندگان استان اصفهان با حضور رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان، نمایندگان اســتان در مجلس شوراى اسالمى، 
صادقى مدیرعامل ذوب آهن و معاونان وى و جمعى از دیگر 

مسئوالن استان اصفهان و شهرستان لنجان برگزار شد.
اســتاندار اصفهان در حاشــیه این مجمع اظهار داشت: 
ذوب آهــن اصفهان با مشــکالت مالى مواجه اســت و 
مدیرعامل این شــرکت راهکارهاى خوبى به دولت ارائه 

کرده که مورد حمایت کامل قرار گرفته است.
رسول زرگرپور افزود: ذوب آهن اصفهان با تدابیر مدیران و 
کارکنان خود و با انجام اقدامات مختلف از زیان دهى فاصله 
گرفته اما حل کامل مشکالت این شرکت مستلزم حمایت 
و کمک دولت اســت که این کار حتمًا صورت مى گیرد، 
اقداماتى هم در این باره در استان باید انجام مى شد مانند 
تعامل با بانک ها درباره بدهى هاى این شــرکت که این 

اقدامات صورت گرفته است.
وى در بخشى از سخنان خود به پروژه تولید ریل ملى نیز 
اشاره کرد و گفت: این پروژه یک موفقیت بزرگ براى دولت 

بود و مانع از واردات این کاالى مهم مى شود.  

مدیرعامــل ذوب آهن نیز در ســخنان خود با اشــاره به 
مشــکالت فعلى ذوب آهن گفت: ذوب آهن با مشکالتى 
مالى مواجه است که البته راهکارهاى حل این مشکالت 
نیز مشخص است، در واقع حل این مشکالت با حمایت و 

کمک دولت و مسئوالن استان امکانپذیر است.
احمد صادقى افزود: مشــکل اصلى ذوب آهن مربوط به 
بدهى ها به ویژه وام هاى بانکى است، در این بین، عدم توان 
پرداخت بدهى به بعضى از ســازمان ها مانند معادن سبب 
مشکالت اقتصادى و در مواردى تعطیلى آنها مى شود که 
البته حل مشــکالت ذوب آهن، سبب رونق بخش معدن 

مى شود.
وى افزود گفت: اخیراً درمان بازنشستگان و بیمه تکمیلى 
آنها برعهده ذوب آهن گذاشــته شده اســت، در حالى که 
وظیفه ذوب آهن اصفهان تولید اســت و هیچ سازمانى به 
بازنشســتگان خود این خدمات را ارائه نمى دهد بلکه این 
صندوق هاى بازنشستگى هستند که در قبال بازنشستگان 
مسئول هستند، بنابراین از مسئوالن مى خواهیم که با حل 
مشکل صندوق بازنشستگى، این فشــار مالى را از دوش 

ذوب آهن بردارند.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن در ادامه به اقدامات صورت 
گرفته در جهت اقتصادى کردن فعالیت هاى ذوب آهن اشاره 
کرد و گفت: با اقدامات یکسال اخیر توانسته ایم در اول مهر 

ماه امسال زیان ذوب آهن را کم کرده و به صفر برسانیم.

... ادامه از صفحه اول
حتماً با مطبوعاتى هم مواجه مى شوید که متأثر از شرایط روز، 
با رشد قابل توجه تیراژ روبه رو شده اند و برعکس، در روزگارى 
که زندگى به روال معمول خود بازگشــته و آن هیجان هاى 
زودگذر جاى خود را به ثبات نسبى داده است، تیراژ مطبوعات 
هم افت قابل توجهى را تجربه کرده است. در میانه این اوج و 
حضیض اگر اتفاق هیجان انگیز اما زودگذر دیگرى رخ داده 
باشد، باز هم نمودار تیراژ مطبوعات روبه صعود گذاشته اما در 
فاصله اندکى از آن رشد، سقوط تیراژ، ارمغان گذر سریع جامعه 

از هیجان موقت جارى بوده است. 
داستان به زبان بسیار ساده تر این است: مردم، روزنامه و مجله 
نمى خرند مگر آنکه با اتفاق یا سلسله رویدادهایى در جامعه خود 
مواجه شوند که در آن صورت براى فرونشاندن عطش ناشى 
از درك جزئیات آن رویدادها، رو به سوى مطبوعات مى آورند. 
در واقع مواجهه مردم با مطبوعــات، نه بخاطر نفس اهمیت 
چیزى به نام «فرهنگ توجه مستمر و همیشگى به روزنامه ها 
و مجالت» بلکه بخاطر کاستى هاى ناشى از خأل هاى لحظه 
اى اطالعاتى اســت که در اثر معدود رخدادهاى اجتماعى به 
وجود مى آید. مردم تمایل دارند این خألها را به شکلى پرکنند؛ 
حاال اگر در این مسیر، مطبوعات مقبول تر واقع شوند، گرایش 
به سمت آنها بیشتر مى شود، اگرنه، رسانه ها و ابزارهاى اطالع 
رسانى دیگر در پرکردن این فضاهاى خالى اطالعاتى پیشقدم 
مى شوند. در روزگار امروز، این شبکه هاى اجتماعى و پایگاه 
هاى اینترنتى هستند که چنین وظیفه اى را برعهده گرفته اند 
و در روزگارانى دورتر، تلویزیون، رادیو و کمى دورتر از آن، نقل 
هاى سینه به سینه و دورهمى هاى خانوادگى و دوستانه نقش 

اول پرکردن این خألهاى اطالعاتى بودند. 
در همه این دوران هــاى دور و نزدیک، مطبوعات به عنوان 

یکى از مهمترین ابزارهاى اطالع رسانى همیشه حضور داشته 
اند اما بى توجهى به آنها، مظلومیتشان را بیشتر به چشم آورده 
است اال در زمان همان نوسان هاى اجتماعى که ذکرش رفت. 
اینجا مردم، مطبوعــات را جزئى از زندگى خود به حســاب 
نمى آورند (و نمى آورده اند.) اگر در کشــورهاى آن ســوى 
آب ها چرخ هــاى زندگى معمول، بــدون زنجیر مطبوعات 
به شکل روان نمى چرخد اما در کشــور ما، نشریات کارکرد 
زنجیرگونه پیدا نکرده اند که قادر باشــند چــرخ ها را به هم 
متصل کنند. اینجا رابطه چرخ ها با یکدیگر نه ابزارهاى اطالع 
رسانى کاغذى که هزار و یک چیز دیگر است و به همین علت 
هم چرخیدن چرخ زندگى ملت، ارتباط مســتقیمى با حوزه 

مطبوعات پیدا نمى کند. 
این یک واقعیت است و لطفاً علتش را هم گردن غلبه فرهنگ 
شفاهى بر فرهنگ مطالعه و گسترش شبکه هاى اجتماعى و 
از این قبیل نیاندازید که عصــر این توجیه هاى دهان پرکن، 

گذشته است. 
اصًال اگر بپذیریم فرهنگ شفاهى مردم ما غالب بر فرهنگ 
مکتوب آنهاســت و به همین دلیل هم بــا مطبوعات اخت 
نیستند، پس مشــاهدات هر روزه مان در اتوبوس و تاکسى 
و پارك و داخل منــازل را که در همه آنهــا موبایل و تبلت و 
لپ تاپ حکمرانى مى کند چگونه تحلیل کنیم؟  این روزها 
کاربرانى کــه در محیط هاى مختلف و در شــرایط متفاوت 
به جاى صحبت کــردن با یکدیگر مشــغول خواندن اخبار 
شبکه هاى مجازى هستند آنقدر زیادشده اندکه کتمان کردن 

آن غیرعقالنى است. 
اگر غلبه فرهنگ شفاهى در زندگى ما تا آن حد پررنگ است 
که مى تواند توجیه کننده روزنامه نخواندن باشد، پس مطالعه 
دقیقه به دقیقه سایت ها و کانال ها و صفحات مجازى توسط 

میلیون ها نفر را باید چگونه توضیح داد؟ اینجا که با خط بطالن 
کشیده شدن بر تئورى هاى پیشین، فرهنگ شفاهى به کل از 
میان رفته و فرهنگ مطالعه جاى آن را گرفته است. بنابراین 

مشکل را باید جاى دیگرى جستجو کرد. 
فیلم ها یا مجموعه هاى ژاپنى را دیده اید؟ این فیلم ها برشى 
از زندگى واقعى و روزمره مردم آن دیار است. دیده اید دست 
هر کس یک روزنامه است؟ یا در مترو، یا سر میز صبحانه یا 
سر کار و یا هر جاى دیگرى؟ ژاپنى ها خود را ملزم کرده اند که 
بخشى از درآمد روزانه شان را صرف خرید و مطالعه مطبوعات 
کنند. از همین جهت است که تیراژ روزنامه ها در آن سرزمین 
از میلیون گذشته و با احتساب اینکه هر نشریه را ممکن است 
بیش از یک نفر بخواند، حوزه اثرگذارى مطبوعات در ژاپن و 
کشورهاى مشابه ژاپن به شــکل حسرت برانگیزى گسترده 
شده اســت. این یعنى آنکه چرخ زندگى مردم این کشورها 
بدون روزنامه و مجله به خوبى نمــى چرخد در حالى که آنها 
خودشان خالق رقباى مطبوعات از جمله شبکه هاى مجازى و 
اینترنت و هزار ابزار اطالع رسانى دیگر هستند اما با همه اینها، 
هنوز که هنوز است عمر روزنامه و مجله در آن سرزمین ها به 
آخر نرسیده است. یعنى در واقع، هم شبکه اجتماعى و اینترنت 
هســت، هم روزنامه و مجله؛ همه اینها در کنار هم هستند و 
هیچ کدام هم جاى دیگرى را تنگ نکرده بلکه مکمل یکدیگر 
بوده اند آنچنانکه اگر شــبکه هاى اجتماعى وظیفه پرکردن 
خواســت هاى لحظه اى مخاطــب را برعهــده گرفته اند، 
مطبوعات با انتشــار تحلیل هاى عمیق و اســتخوان دار و 
مصاحبه ها و گزارش هاى مخاطب پسند، نیازهاى طوالنى 

مدت مخاطب را پاسخ مى دهند.
البته گفته مى شــود این توازن در آینده به سود شبکه هاى 
مجازى برهم خواهدخورد اما فعًال که رســانه هاى کاغذى 

زنده اند و تیراژشــان هم میلیونى اســت و ملل آن ور آب با 
انتفاع از رسانه هایشان گذر عمر مى کنند و بعید است به این 

زودى ها نیز از این خلسه دلپذیر بیرون بیایند. 
در ایران اما گریز عجیبى از مطبوعات حاکم است. این درست 
که بعضى نشریات سرزمین ما بخاطر انتشار مطالب بى محتوا 
و تاریخ گذشته یا نوشتارهاى سراسر غرضمند حقیقتاً توانایى 
اقناع مخاطب را ندارند اما این را هم باید پذیرفت که نشریاتى 
نیز وجــود دارند که تقریباً براى همه ســلیقه هــا مى توانند 
چاره ساز باشــند اما بدون مشــترى روى کیوسک ها مانده 
اند و زیر نور تند خورشــید به زردى گراییــده اند بدون آنکه 
کسى سراغى از آنها بگیرد. سرنوشت محتوم اینها، یک مهر 

«برگشت» روى پیشانى زردشان است. 
این روزنامه ها و مجله ها را که دیگر نمى شود نادیده گرفت. 
نمى شود هم گفت در البه الى صفحاتشان چیزى ندارند که 
ارزش پول خرج کردن داشته باشد. شما خریدید و خواندید و 
دیدید چیزى نداشته اند؟ اصًال قرار است از یک روزنامه یا یک 
مجله چه چیز عایدمان شود که دنبال بیشترش هستیم و به 
این بها، تن به خرید مطبوعات نمى دهیم؟ به جرأت مى شود 
گفت شما هر سلیقه اى در هر حوزه اى داشته باشید، روزنامه و 
مجله برایتان هست. حتى اگر یک مطبوعه فقط بتواند بخشى 
از خواسته هاى شما را پاسخ دهد، خب راه حل ساده اى براى 
آن وجود دارد؛ بیشتر از یک روزنامه یا مجله بخرید تا هرکدام 
وظیفه پرکردن یک بخش از خأل ذهنى شما را برعهده بگیرند. 
یعنى ارزش نشریاتى که سرشــان به تنشان مى ارزد، از یک 
پرس غذاى سرطانزاى رستوران هایى که قارچ گونه از زمین 
سر بیرون آورده اند کمتر است؟ یعنى اهمیت این روزنامه ها 
و مجله ها از یک بسته پفک که دست هر سن و جنسى دیده 
مى شود کمتر اســت؟ یعنى قیمت یک روزنامه از بهاى یک 
پرس غذاى سرطانزا و یک بسته پفک بیشتر است که دست ها 

براى پرداخت پول آن به لرزه مى افتد؟ 
بیایید با خودمان روراست باشیم. مشکل بى مخاطب ماندن 
مطبوعات در ایران نه از غلبه شبکه هاى مجازى است و نه از 
غلبه فرهنگ شفاهى و نه از «چیزى نداشتن روزنامه ها و مجله 
ها» و نه از قیمت زیاد(!) آنها. مشکل از خودمان است. از اینکه 
ما ملت بزرگ تمدن ساز، هنوز در هجاى واژه «فرهنگ» لکنت 
داریم. البته که مى گویند تاریخ به تمدن ما مدیون است. البته 
که مى گویند از هندسه و جبر گرفته تا کشف گردش زمین به 
دور خورشید و انبوهى از اختراعات و اکتشافات، اول بار از ایران 
زمین برخاسته جورى که کل بشریت از ازل به ما مدیون بوده 
(!) اما اینها دلیل نمى شود که توانسته باشیم «فرهنگ» را به 

شکلى صحیح بخش کنیم.
همنشــینى با مطبوعات یک عادت فرهنگى است. عادت به 
روزنامــه و مجله خواندن، میوه فرهنگى اســت؛ یعنى وقتى 
درخت فرهنگ یک قوم به اعال درجه رشــد خودش رسید، 
میوه هاى متعددى مى دهد کــه یکى از آنها، عادت (بخوانید 
احتیاج) به مطالعه روزمره مطبوعات است. فعًال درخت فرهنگ 

ما به سن بارورى نرسیده که میوه چین آن باشیم. 
هروقت درب خانه تان را باز کردید و دیدید راننده ها قانون را 
مراعات مى کنند، زباله ها در کنار کوچه و خیابان انباشته نشده، 
پوست تخمه و میوه ســنگفرش هاى معابر را فرش نکرده و 
پیاده روها واقعًا محل عبور پیاده هاست (!) آن وقت مطمئن 
باشید که نقش کیوسک هاى مطبوعاتى هم از «نمایشگاه» به 

«فروشگاه» تغییر پیدا خواهد کرد.

مردم! این بار شما مقصرید

,,
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 امــروز دقیقًا همان روزى اســت کــه جهان نصف شــد؛ یکى بــراى اصفهان 
و دیگرى براى بقیه. از ســهم اصفهان نیز قســمت شــد، نیمه گمشــده آن در 
«نصف جهان» باشــد. اینگونه بود که قلم به دوشــان، قلم به دست گرفتند تا بار 
این نیمه را به گردن کلمات بیاندازند تا بتوانند نســبت به حــق رفته،آب خورده، 
دادنکشیده،جیب پاره وخالصه همه آن رفته ها و خورده ها بتوانند حقى را به مدد آب 

حیات روشنگرى، زنده کنند. و اما بعد...
آورده اند طوطیان و خوانده انــد بلبالن که در نصِف جهان، مردم پارســى بعد از 
شاهنامه فردوســى جهت تورق تاریخ ســرزمین خود از اینســتاگرام و چه و چه 

بهره مى ُجســتند و مردم این دیار «نِصفه»، نســبت به اوراق منتشره صبحگاهى 
خود چندان میلى نداشــته از همین خاطر بود که میرزایى به رســم بدخطى خود، 
خط خطى هایى را «ِمیانه» مردم «نِصفه» به نمایش گذاشت. بدخطى میرزا به چشم 

مردمان خوش آمد و اینگونه آمد سرآغاز «کاغذ اخباِر نصف جهان».
این کاغذ اخبار از آنجا که هم میراث جهانى داشته، هم دشمن جهانى، هم پا به رکاب 
و هم پا به فرار، هم اهل دوات و هم اهل ممــات و خالصه همه اهالن و نااهالن 
در حضورى گرم از دور و نزدیک نســبت به این «کاغذ اخبار»، لطف و زور داشته 
هرساله در سالگرد گشایش درب هاى خود، تقسیم اموال مى کند تا عده اى فکر بد 
و خیال ناجور نســبت به این «کاغذ اخبار» نبرند که نه بنده را خوش آید ونه خالق 

نصف جهان را. 
هرکه ارث از این نصف جهان مى خواهد بخواند که باز نگوید؛ خوردند یا که بردند یا 

که از قسمت ما یک بال مگس هم نرسید.  
این تقســیم اموال از این جهت صورت مى گیرد که عده اى خیال مى برند که این 

کاغذ اخبار در حمایت است و یا درعنایت، شاید هم درنظارت...
در ادامه فهرست اموال کاغذ اخبار نصف جهان پیوست مى شود که اگر کسى طلبى 
دارد، با مراجعه حضورى خود آن را وصول کند. شاید با این عمل کمى از پِچ پِچ و نِق 

نِق دوستان کم شود. 
ما 30 قفسه کتاب داریم

یک مشت کتاب شعر داریم
ما مداد و پاك کن زیاد داریم

یک بسته نبات وقند اضافه داریم
ما میز وصندلى خراب نداریم

یک دیوار خرابه داریم
ما زسرما، بخارى داریم

اما پنجره نداریم 

زیان ذوب آهن به صفر رسید 

جمال نوروزباقرى

تقسیم اموال در «نصف جهان»
 به مناسبت...   
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طرح نظام جامع بانکى 
در دستور کار فرداى مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با اشاره به صبر 
دوماهه مجلس براى ارائه الیحه نظام جامع بانکى 
از سوى دولت، گفت: مجلس بیش از این نمى تواند 
منتظر بماند و یک شــنبه طرح مربوطه در مجلس 

بررسى مى شود.
به گزارش مهر، محمد رضا پــور ابراهیمى افزود: 
مجلس منتظر است اما لوایح به مجلس ارائه نشده و 
علت این تأخیر، اختالف نظرى است که بین وزارت 
امور اقتصادى و دارایى با بانک مرکزى وجود دارد. 
وى تصریح کرد: ما دیگر منتظر دولت نمى مانیم و 
یک شنبه اولین جلسه براى بررسى طرح نظام جامع 

بانکى را در مجلس برگزار خواهیم کرد.

افزایش قیمت خدمات پستى 
غیرقانونى است

ســخنگوى ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان گفت: هرگونه افزایش قیمت خدمات 
پستى قبل از تأیید و تصویب در کارگروه تنظیم بازار 

غیرقانونى است.
غالمرضا کاوه اظهار داشت: درخواست شرکت پست 
در خصوص افزایش تعرفه هاى پستى  مطرح و بعد 
از بحث و تبادل نظر و اتخــاذ تصمیم، مراتب براى 
معاون اجرایى رئیس براى طرح در کارگروه تنظیم 

بازار منعکس شده است. 
وى افزود: بر این اســاس، هرگونه اقــدام قبل از 
تصویب نهایــى و ابالغ آن فاقــد وجاهت قانونى 
اســت و در صورت افزایش احتمالى، باید در اسرع 
وقت نسبت به بازگشت نرخ ها به قیمت هاى قبلى 

اقدام شود. 
کاوه گفت: در صورتى که گزارشــى مبنى بر عدم 
رعایت قیمت هاى مصوب توســط دفاتر پســتى 
دریافت شود، خارج از نوبت رسیدگى و اقدام خواهد 

شد.

درآمد میلیون دالرى از 
خیار و خیارترشى

براســاس آمار گمرك در هفت ماهه نخست سال 
جارى، بیــش از 122 هزار تن خیار و خیارترشــى 
به صورت تازه، ســرد کرده و محفوظ در سرکه به 
کشــورهاى مختلف جهان صادر شد که براساس 
آن 51 میلیون و 800 هزار و 144 دالر، ارز نصیب 

کشور شده است. 
الزم به ذکر است ارزش ریالى این میزان صادرات 
بیش از 159 میلیارد تومــان در آمار گمرك به ثبت 

رسیده است. 
گفتنى است خیار و خیارترشى در هفت ماهه نخست 
ســال جارى به 24 کشــور جهان از جمله آلمان، 
انگلســتان، اوکراین، عراق، ایاالت متحده آمریکا، 

بلژیک، کانادا، نروژ و هلند صادر شده 
است.

در این میان عراق بزرگ ترین خریدار خیار 
و خیارترشــى از ایران بوده و با خرید 105 هزار تن 
از این محصول و فرآورده، درآمد 42 میلیون و 312 

هزار و 601 دالرى نصیب کشور کرده است.

باکیفیت ترین خودروى 
ساخت داخل کدام است؟

از میان 41 خودروى مورد بررسى شرکت بازرسى 
کیفیت و اســتاندارد ایــران، 21 خــودرو با درجه 
کیفى یک ســتاره تولید مى شــوند.   براین اساس 
ســهم خودروهاى ســوارى از کل تولیدات با یک 
درصد افزایش از 93  به 94 درصد  و ســهم تولید 
وانــت از 7 درصد به 6 درصد کاهش یافته اســت؛  
بیشترین خودروى تولید شده طى شهریور و مهرماه 
خودروى پژو 20 6 و کمترین آن در مهرماه آریو و در 

شهریورماه برلیانس H330  بوده است. 
بیشــترین تولید وانت در شــهریور و مهرماه از آن  
نیسان دوگانه ســوز  و کمترین تولیدات نیز مربوط 
به وانت دیزل زامیاد در ماه مهر است. گفتنى است 
در شهریور کمترین تولید وانت مربوط به خودروى 

تندر بوده است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهى گفت: قیمت مرغ در بازار به 
سطح ایده آل نزدیک شده لذا سعى در تثبیت آن داریم.

مهدى یوسف خانى در خصوص علل افزایش قیمت مرغ 
در چند روز اخیر عنوان کرد: این افزایش قیمت از حدود 
دو هفته گذشته همزمان با برودت هوا و نابسامان شدن 

اوضاع جاده ها رخ داد.
وى در ادامــه افــزود: با توجــه به وضعیــت مکانى 
مرغدارى ها در زمان سرما تردد و بارگیرى با مشکالتى 
رو به رو شد و همین امر سبب شد، پنج شنبه گذشته شاهد 
افزایش جهشى قیمت مرغ از شش هزار و 800 تومان به 

هفت هزار و 300 تومان باشیم.

یوسف خانى قیمت فروش مرغ در بازار را عادالنه دانست 
و گفت: قیمت هفت هزار و 300 تومان ناعادالنه نیست 

لذا مرغداران سعى دارند تا این قیمت را تثبیت کنند.
رئیــس اتحادیه پرنــده و ماهى اذعان داشــت: قیمت 
عادالنه اى که اتحادیه براى فروش و جلوگیرى از ضرر 
مرغداران مصوب کرده اســت چیزى حدود هفت هزار 

و500 تومان است که هنوز با آن فاصله داریم.
وى درباره علت اختالف نرخ مغازه ها، اظهار داشــت: از 
آنجایى که مغازه دارها مرغ را با قیمت یکسانى خریدارى 
نمى کنند با اختــالف قیمت ناچیز در فــروش روبه رو 

هستیم.

رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس بى اعتنایى و کم 
کارى ســازمان مدیریت بحران کشور را به شیر بى یال 

و دم تشبیه کرد.
على محمد شاعرى در ارتباط تلفنى با استودیوى خبر21 
شبکه اول ســیما میزان خســارت حاصله از بارندگى و 
سرماى سوم تا ششم آذرماه امسال را 30 درصد از مرکبات 

روى درختان بیان کرد. 
وى ادامــه داد: 30 درصد از مرکبات بــه ویژه پرتقال با 
حجم تقریبى 500 هزار تــن از دو میلیون تنى که روى 
درخت بوده اســت با رقم احتمالى هزار میلیارد تومان، 
دچار سرمازدگى شــده اند اما میزان نهایى تا 25 آذرماه 

اعالم خواهد شد.
شاعرى کمرنگ بودن حضور دولت و به خصوص سازمان 
مدیریت بحران در قبال حادثه غیرمترقبه برودت هوا در 
اوایل آذرماه امســال را بارز خواند و گفت: هرجا دولت 
ورود نکند دالالن چوب شــایعه را برمى دارند و به جان 
بازار مى افتند و در تنظیم قیمت هاى بازار دست به کار

 مى شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: مشکلى براى 
میوه شب عید نداریم و قیمت کیوى و پرتقال هم افزایش 
نخواهد داشت زیرا امسال 30 تا 40 درصد افزایش تولید 

داشته ایم.

سرما عامل
 افزایش قیمت مرغ شد

کیوى و پرتقال
 افزایش قیمت ندارند

کاهش حجم بارش هاى کشــور در پاییز امسال، منجر 
به افت قابل توجه حجم ذخایر آب پشت سدهاى کشور 
شده به طورى که در برخى سدها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بیش از 50 درصد با کاهش حجم ذخایر آبى 

مواجه شده ایم.
به گزارش  تسنیم، ارتفاع کل ریزش هاى جوى کشور از 
ابتداى سال آبى جارى (اول مهر) تا دهم آذر ماه بالغ بر 
18 میلیمتر است. مقدار بارندگى در مدت مشابه 47 سال 
اخیر به طور متوسط 38 میلیمتر بود که با مقایسه این رقم 
با مقدار بارش هاى سال آبى جارى، کاهش 53 درصدى 

بارش هاى کشور نتیجه مى شود.
در مدت مشــابه سال گذشــته نیز (اول مهر 94 تا دهم 
آذرماه 94) ارتفاع کل بارش ها در کشور 68 میلیمتر ثبت 
شده بود که در مقایسه با سال جارى، میزان بارش ها با 

کاهشى 74 درصدى مواجه شده است.
حجم بارش هاى اول مهر تا پایان 10 آذر ســال جارى 

معادل 29 میلیارد و 664 میلیون مترمکعب بوده در حالى 
که این حجم در مدت مشابه سال گذشته 112 میلیارد و 

66 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده بود.
کاهش حجم بارش هاى کشــور در پاییز امسال، منجر 
به افت قابل توجه حجم ذخایر آب پشت سدهاى کشور 
شده به طورى که در برخى سدها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بیش از 50 درصد با کاهش حجم ذخایر آبى 

مواجه شده ایم.
در صورتى که وضعیت بارش ها در 20 روز پایانى پاییز 
و سه ماهه زمســتان به همین وضعیت ادامه یابد، بدون 
شک در تأمین آب شرب سال آینده با مشکالت متعددى 

مواجه خواهیم بود.
ستار محمودى قائم مقام وزیر نیرو اول آذرماه از کسرى 
5 میلیارد مترمکعبى آب ذخیره شــده در پشت مخازن 
سدهاى کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر 

داده بود.

آنفلوآنزاى طیورى که امسال به ایران آمده گرچه همان 
آنفلوآنزاى فوق حادى اســت که طى ســال هاى اخیر 
همواره گریبانگیرش بودیم اما از ســویى یا شاید بتوان 
گفت نوعى جدید بــه نام H5N8 اســت که نه فقط 
چگونگى آمدنش به کشور بلکه امکانپذیرى  انتقالش 
به انسان نیز در هاله اى از ابهام بوده و به صورت کامل 

ثابت نشده است.
به گزارش ایسنا، 60 سال است که بیمارى بسیار شبیه به 
آنفلوآنزاى طیور در اکثر نقاط ایران و حتى تهران مشاهده 
شده و درســال 1384 نوع جدیدى از ویروس، بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد را در پرنـــدگان ایجاد کرد که در 
تعدادى از کشورهاى اطراف نیز گزارش شد و طى سالیان 
اخیر این بیمارى خسارت هاى زیادى به تولیدکنندگان 
طیور وارد کرده است. البته سابقه شیوع این بیمارى در 

جهان به 130 سال قبل در ایتالیا باز مى گردد.
آنفلوآنزا یکى از بیمارى هاى خطرناك پرندگان اســت 
که عامل آن ویروس بوده و به همین سبب مى تواند به 
سرعت منتشر شود و پرندگان بسیارى را بیمار کند اما 
آنفلوآنزا انواع مختلفى دارد و برخى از آنها تنها پرندگان 
را بیمار مى کنــد و بعضى دیگر نیز عــالوه بر جمعیت 
حیوانى، انسان را نیز مبتال مى کند و به این دلیل است که 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به عنوان بیمارى مشترك 

میان انسان و حیوان شناخته شده و مبارزه با آن در دنیا 
بسیار مورد توجه قرار داشته و دارد.

اما آنفلوآنزایى که طى سال هاى اخیر در ایران و جهان 
دیده مى شود از نوع فوق حاد و به اصطالح پزشکى عمدتًا 
در سویه H5N1، H5N9 یا همین H5N8 بوده که 
سویه پایانى همان آنفلوآنزایى بود که در سال هاى 2006 
و 2008 نیز مشاهده و تجربه شد اما به گفته بسیارى از 
کارشناسان این ویروس مانند دیگر ویروس هاى آنفلوآنزا 
تغییر یافته از نظر ژنتیکى اســت و مى تواند پیامدها و 
مخاطرات متفاوتى با توجه بــه تغییر هویت جزئى اش 

نسبت به سویه مشابه سال هاى قبل داشته باشد.
همین تغییرها سبب شــده تا براى بسیارى از کشورها 
هویت، چگونگى انتقال و ســرایت به دیگر کشورها و 
مناطق و حتى امکان یا احتمال انتقال به انسان در این 
سویه جدید آنفلوآنزاى فوق حاد به طور کامل اثبات نشود،
چرا که به گفته مهدى خلج  رئیس سازمان دامپزشکى  
هنوز هیچ گزارشى از ابتالى انســانى در این بیمارى 
در جهان و کشــورهاى درگیر با آن ارائه نشده است اما 
احتمال این انتقال وجود دارد. از سوى دیگر گرچه تنها 
متهمان انتقال این بیمارى از منطقه اى به منطقه دیگر 
پرندگان مهاجر هستند اما براى این سویه جدید هنوز این 

فرضیه اى به صورت کامل ثابت نشده است.

رئیس سازمان هواپیمایى کشورى از افزایش رایزنى ها 
براى خرید لیزینگى هواپیما خبرداد و گفت: مذاکراتى را 
با چهارکشور آلمان، ایتالیا، ایرلند و فرانسه براى تأمین 

منابع مالى خرید هواپیما داشته ایم.
 به گزارش جام جم آنالین، على عابدزاده بااشــاره به 
اظهارات اخیر وزیر راه و شهرســازى درباره همکارى 
لیزینگى با آلمان بــراى خرید هواپیمــا گفت: خرید 
لیزینگــى هواپیما مــورد توجه بخش حمــل و نقل 
هوایى کشــور اســت زیرا این روش، دروازه اى براى 
دســتیابى ایرالین ها به هواپیما و به تبع آن نوسازى 

ناوگان است.
وى ادامــه داد: خرید لیزینگى هواپیما سال هاســت 
در کشــورهاى مختلف در حال اجراست و در ساختار 

بین المللى حمــل و نقل هوایى، یکــى از روش هاى 
پرطرفدار است.

عابدزاده در گفتگو با مهر اظهار داشــت: وزارت راه و 
شهرســازى در تالش است تا شــرایط را براى خرید 
لیزینگى هواپیما و سرمایه گذارى شرکت هاى ایرانى 
در این زمینه فراهم کند البته شرکت هاى خارجى هم 
به دلیل تجربه هاى فراوان مى توانند همکارى خوبى 

با ایران داشته باشند.
رئیس سازمان هواپیمایى کشورى درباره رایزنى هاى 
انجام شده براى اجراى طرح لیزینگ در حوزه حمل و 
نقل هوایى، گفت: مذاکراتى با ایرلند، آلمان، فرانسه و 

ایتالیا براى همکارى و ســرمایه گذارى 
در حوزه لیزینــگ هواپیما 

انجام شده است و این کشورها مشــتاق به همکارى 
با ایران هستند.

وى بیان کرد: ایرلند و ایتالیا از جمله کشورهایى هستند 
که ساختارهاى لیزینگى قوى دارند و رایزنى با آنها براى 
همکارى و انجام سرمایه گذارى در خرید هواپیما ادامه 
دارد و این موضوع از سوى شــرکت هاى هواپیمایى 

ایرانى هم پیگیرى مى شود.
عابدزاده پیــش از ایــن در مصاحبه اى اعــالم کرده 
بود که شــرکت داخلــى لیزینگ کننده اى کــه توان و 
ســاختار مالى براى تأمین هواپیمــا و عرضه لیزینگى 
آن به ایرالین ها را داشــته باشــد، وجود نــدارد اگرچه 
محدودیتــى هم بــراى ورود افراد بــه این حوزه 
نداریم و صاحبان سرمایه مى توانند وارد حوزه 
خرید هواپیما شــوند و هواپیما را به طور 

ینگى  و در چارچــوب هاى لیز
اســتاندارد در اختیار 
شرکت هاى هواپیمایى 

قرار دهند.

1111 دلیل براى یک تحول مهم در بازار دلیل براى یک تحول مهم در بازار

 چرا دالر گران شد؟ چرا دالر گران شد؟
در مورد رشد شــدید ارزش دالر طى روزهاى اخیر مى توان 11 دلیل برشمرد که برخى از آن به اقدام عمدى 

دولت مربوط مى شود و برخى از دست دولت خارج بوده است.
به گزارش تسنیم، روند صعودى قیمت دالر از 15 آبان آغاز شده و تاکنون تقریباً به طور بى وقفه ادامه داشته است. 
طى این مدت بیش از 300 تومان به نرخ دالر در بازار آزاد افزوده شــده و در آخرین روز معامالت این هفته ارزش 

برابرى هر دالر به سه هزار و900 تومان رسیده است.
رشد شدید ارزش دالر در برابر ریال طى این روزها در دوره دولت یازدهم بى سابقه بوده و این در حالى است که در 
کارنامه کم فروغ این دولت برقرارى ثبات اقتصادى و حفظ ارزش پــول ملى یکى از نقاطى بود که تیم اقتصادى 

روحانى مى توانست به آن تکیه کند و عملکرد خود را مثبت جلوه دهد. 
اما در مورد رشد شدید ارزش دالر در این روزها دالیل متعددى قابل طرح است که به طور خالصه مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

 اقدام دولت براى جبران کسرى بودجه خود در حالى که حدود 
چهار ماه به پایان سال باقى مانده است.

تمایل دولت براى درج نرخ باالیى براى دالر در الیحه بودجه 96 
و باال بردن عمدى نرخ دالر در بازار آزاد براى توجیه این اقدام و قبوالندن 

آن به نمایندگان مجلس.

 کاهش عرضه دالر از سوى بانک مرکزى با انگیزه افزایش عمدى نرخ ارز یا به دلیل 
محدودیت منابع ارزى ناشى از ادامه تحریم هاى بانکى یا کاهش درآمدهاى ارزى.

 پیــروزى جناح جمهوریخــواه در انتخابات ریاســت 
جمهورى آمریکا و احتمال تمدید تحریم ها از سوى ترامپ.

 ایجاد مشکالتى در زمینه مبادالت مالى با امارات و 
افزایش قیمت حواله درهم.

 نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهورى 
و تالش برخى گــروه هاى طرفــدار دولت براى 
پرکردن جیب هاى خود و آماده شدن براى صرف 

هزینه هاى گزاف در ایام تبلیغات.

 وجود شایعاتى مبنى بر گرفتن مجوز دسترسى به حساب هاى 
مردم از سوى ســازمان مالیاتى و در نتیجه سرازیر شــدن ریال ها از 

حساب هاى بانکى به سمت بازار ارز.

نزدیک شدن به زمان اجراى سیاست تک نرخى شدن ارز 
نیز دالالن و سودجوهاى بازار را براى جمع آورى دالر از بازار به 

تکاپو انداخته است.

باال رفتن قیمت دالر در اقلیم کردســتان عراق و تالش 
برخى دالالن براى خرید دالر ارزان از بازار ایران و فروش آن در 

کردستان عراق.

 افزایش نرخ دالر در بازارهاى جهانى که 
البته شکاف عمیقى میان رشد دالر در بازار ایران 

با رشد دالر در بازار جهانى وجود دارد.

رو به پایان بودن سال جارى میالدى که در این 
زمان بسیارى از شرکت ها و بانک ها حساب هاى ارزى 
خود با شرکاى خارجى را تســویه مى کنند و بنابراین به 

دالر و ارزهاى خارجى دیگر نیاز بیشترى پیدا مى کنند.
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آنفلوآنزاى فوق حاد را بیشتر بشناسید

 بیمارى جدید و مجهول
مذاکره با 4 کشور براى لیزینگ هواپیما

افت 74 درصدى بارش ها 

هه نخست 
مله آلمان، 
حده آمریکا، 

یار 
10 هزار تن 
2یون و 312

ست.

هوایى کشــور اســت زیرا این روش، دروازه اى براى 
دســتیابى ایرالین ها به هواپیما و به تبع آن نوسازى 

ناوگان است.
وى ادامــه داد: خرید لیزینگى هواپیما سال هاســت 
در کشــورهاى مختلف در حال اجراست و در ساختار

رئیس سازمان هواپیمایى کشورى درباره رایزنى هاى 
انجام شده براى اجراى طرح لیزینگ در حوزه حمل و 
نقل هوایى، گفت: مذاکراتى با ایرلند، آلمان، فرانسه و 

ایتالیا براى همکارى و ســرمایه گذارى 
در حوزه لیزینــگ هواپیما 

بود که شــرکت داخلــى لیزینگ کننده
ســاختار مالى براى تأمین هواپیمــا و

آن به ایرالین ها را داشــته باشــد، وجود
محدودیتــى هم بــراى ورود افراد
نداریم و صاحبان سرمایه مى ت
خرید هواپیما شــوند و هو

ینگى  در چالیز و
اســتا
شرکت

قرار دهند
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انصارى فرد 
قهرمان پانیونیوس

مهاجم ایرانى پانیونیـوس در دومین فصل حضورش 
در آتـن به یکـى از قهرمانان بـزرگ این تیـم تبدیل 

شده است. 
 سایت ورزش یونان با اشاره به آخرین شرایط پیرامون 
سـتاره ایرانـى نوشـت:  انصارى فـرد در اولین فصل 
حضورش در تیم پانیونیوس در 30 بازى سـوپر لیگ 
و مرحله پلـى آف یونان به میدان رفـت. 9 گل به ثمر 
رساند که 14 امتیاز را براى تیم پانیونیوس به ارمغان 
آورد که 13 امتیاز آن در سـوپر لیگ و یـک امتیاز در 
مرحله پلى آف این رقابت ها به حسـاب باشـگاه آتنى 

واریز شد.
 سایت sport یونان در گزارش خود از انصارى فرد به 
عنوان قهرمان جدید پانیونیـوس در میان طرفداران 
نام برد و مدعى شد هر روز بر میزان محبوبیت مهاجم 
ایرانى نزد طرفداران افزوده مى شود تا جایى که آنها با 
شنیدن خبر جدایى احتمالى این بازیکن، واکنش هاى 

تندى نسبت به مدیران باشگاه نشان دادند.

تیم ساحلى ایران، پنجم دنیا
سـازمان جهانى فوتبـال سـاحلى آخریـن رده بندى
تیم هاى ملى جهان را اعالم کرد. بر اسـاس آخرین 
رده بندى اعالم شده از سوى سازمان جهانى فوتبال 
ساحلى، تیم ملى کشـورمان در رده پنجم جهان قرار 
گرفت. تیم هـاى پرتغال، روسـیه، برزیـل و ایتالیا در 

رده هاى اول تا چهارم این جدول قرار گرفته اند.
سـازمان جهانى فوتبال سـاحلى در رنکینـگ اعالمى 
خـود، نمایش خیره کننـده ایـران در جام بین قـاره اى 
2016 جهـان را از عوامـل اصلـى صعود مجـدد به رده 
پنجم جهان دانسته است. تیم هاى سـوئیس، تاهیتى، 
ژاپـن و اسـپانیا هـم پایین تـر از تیـم ملى کشـورمان 
رده هاى ششم تا نهم جهان را به خود اختصاص داده اند.

  خداحافظى با 37 کارمند 
مهدى تاج مدت هاسـت کـه گفته از قانـون تمکین 
مى کند و دوشغله ها یا بازنشسته ها دیگر نمى توانند 
جایى در تشـکیالت داشته باشـند. تاج که هشت ماه 
قبل با حمایت على کفاشیان توانست کرسى ریاست 
فدراسـیون فوتبـال را به دسـت بیـاورد، حـاال دیگر 
ارکان قدرت را به طـور کامل در اختیار دارد و تصمیم 
گرفته تا خودش با دسـت فرمان خودش تشـکیالت 
را پیـش ببـرد. مصاحبـه اخیـر کفاشـیان بـا یکى از 
خبرگزارى ها هم نشان از عمق دلخورى او از اتفاقات 
اخیر در رأس تشـکیالت فدراسـیون فوتبال دارد اما 
تاج ترجیحش بـر حرکت در مسـیر ذهنیات خودش 
اسـت. حاال جدیدترین خبـر از فوتبال این اسـت که 
او تصمیـم دارد در طرح کوچک سـازى فدراسـیون 
فوتبال، با 37 نفر از پرسنل این تشکیالت، خداحافظى 
کند و قطع همکارى شـان را به آنها اعـالم کند. این 
خبر را خبرورزشـى روى جلد شـماره پنج شـنبه خود 

آورده است.

پیروزى بانوان ذوب آهن
ذوب آهن هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان را هم با 

پیروزى پشت سر گذاشت.
در چارچـوب هفتـه دوم لیـگ برتـر والیبـال بانوان 
باشـگاه هاى کشـور، ذوب آهـن  در سـالن ملـت 
اصفهـان میزبـان پارسـه تهـران بود.شـاگردان 
فریبـا صادقى کـه پـس از برتـرى 3 بر صفـر مقابل 
دانشـگاه آزاد تهـران در هفته نخسـت لیـگ برتر، با 
روحیه بـاال پا به این مسـابقه گذاشـته بودنـد به تیم 
پارسـه هم فرصت عـرض انـدام ندادند و ایـن دیدار 
را با نتیجه 3 بر صفر به سـود خود به پایان رسـاندند.

پیروزى امیدهاى سپاهان در 
شهرآورد

فـوالد مبارکـه سـپاهان در هفتـه سـوم لیـگ برتر 
امیدهاى ایران به پیروزى رسید.

در این هفتـه از رقابت هـا امیدهاى سـپاهان و ذوب 
آهن در شهر آورد اصفهان به مصاف هم رفتند که در 
پایان زردپوشان با نتیجه 2 بر صفر به پیروزى رسیدند.

تایم اوت

امیــر قلعه نویــى در مصاحبه اى گفتــه خیلى تالش 
کرده تا مهدى طارمى را به اســتقالل ببرد. عبدالصمد 
ابراهیمى وکیل مهاجم پرســپولیس در واکنش به این 
اظهارنظر سرمربى ســابق آبى ها اعالم کرد که حق با 
قلعه نویی است. او وقتی متوجه عقد قرارداد طارمی با 
پرسپولیس شد همه تالشش را به کار بست تا طارمی 

به استقالل برود.
 وکیل طارمى ماجرا را اینگونــه تعریف مى کند: روزى 
که طارمى با پرســپولیس به توافق رســید و خبر آن 
رسانه اى شد فردى به نام فریدونى که از دوستان قلعه 
نویى بــود بالفاصله تماس گرفت و گفــت قلعه نویى 

طارمى را مى خواهــد و هنوز فصل نقــل و انتقاالت 
شروع نشــده تا قرارداد رسمى شــود پس هماهنگ

مى کنم در اولین فرصت به باشــگاه استقالل بروید و 
قرارداد ببندید. از نظر مالى هم شــرایط بهترى فراهم 
مى کنیم. جواب ما منفى بود و طارمى به بوشــهر رفت 
تا با شروع تمرینات پرسپولیس در نیمه خرداد به تهران 
برگردد. فریدونى در بوشهر و در یک کافى شاپ هم با 
طارمى قرار مالقات گذاشت و مصر بود او به استقالل 
برود. باور نمى کرد طارمى با پرسپولیس قرارداد بسته 
و تصورش بر این بود همه چیــز در حد مذاکره و حرف 

است.

باشگاه هلندى در فاصله چند هفته تا آغاز نقل و انتقاالت 
زمستانى تحرکات براى تقویت خط حمله را آغاز کرد و 
با یک مهاجم رومانیایى با قراردادى ســنگین به توافق 

رسید. 
در پى درخشــش غیرمنتظره مثلث تهاجمى هیرنفین 
در فصل جــارى فوتبال هلند کمتر کســى پیش بینى
مى کرد مسئوالن این باشگاه به فکر خرید مهاجمى جدید 
در زمستان باشند اما با علنى شدن توافق این باشگاه با 
مهاجم رومانیایى بیشتر رسانه هاى هلند از حضور رقیب 
سرسخت و گرانقیمت براى رضا قوچان نژاد در نیم فصل 

دوم لیگ برتر هلند خبر دادند.

«دورین روتاریو» مهاجم چپ پاى تیم دینامو بخارست 
رومانى بازیکنى اســت که در نقل و انتقاالت زمستانى 
با قراردادى سه میلیون یورویى به تیم هیرنفین خواهد 
پیوست تا رقیب جدید رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانى این 

تیم لقب بگیرد.
 باشــگاه هیرنفین با انتقال دورین روتاریو تصمیم دارد 
پیشنهادهاى رســیده براى فروش «آربر زنلى» مهاجم 
کوزوویى و «سام الرسون» سوئدى، دو مهاجم اصلى 
خود را مورد بررسى قرار بدهد و یکى از آنها را به فروش

 رساند تا از این فرصت براى رسیدن به 
سودى هنگفت بهره ببرد.

رقیب گوچى 
از رومانى مى آید

افشاى یک راز
درباره طارمى

بــا توجــه بــه اینکه 
مخاطبــان ایــن 

خواننــدگان 

خوانندگان روزنامه نصــف جهان عموماً 
اصفهانى هســتند، گفتگوى مان را از این 
شهر آغاز کنیم. به ویژه اینکه شما با توجه 
به مربیگرى ناصرخان در اصفهان و حضور 
خودت در تیم ذوب آهن، تجربه زندگى در 

اصفهان را هم دارى.
بله زمانــى که پــدرم مربــى ســپاهان و ذوب آهن بــود در 
خانه اى در کنار زاینده بود مستقر بود و من به همراه مادرم مرتب 
به اصفهان سفر مى کردیم، بسیار خوشــحال بودیم که در شهر 
زیباى اصفهان هســتیم. خانه پدر در کنار رودخانــه زیبایتان را 
هیچگاه از یاد نمى برم.اما حیف که این دوران بســیار کوتاه بود. 
واقعاً شهر زیبایى دارید که همه ایران به این شهر افتخار مى کنند. 
اصفهان شهرى است که وقتى نام آن به میان مى آید  مکان ها و
زیبایى هاى متعددى از این شــهر در ذهن هر کسى تداعى مى 
شود. شما ببینید در مورد شهرهاى دیگر وقتى نام آن شهرها را مى 
شنویم شاید اگر عقبه تاریخى  و گردشگرى داشته باشد صرفاً یکى 
دو مکان تاریخى از آن شهر براى مان یادآورى شود اما این موضوع 
در مورد اصفهان صدق نمى کند و این شهر بسیارى از زیبایى ها را 

در خود جاى داده است.
با وجود این صحبت که همه جاى اصفهان 
قشــنگ اســت فکر مى کنى زیباترین و 
خاص ترین مکان هاى دیدنى این شــهر 

کجاست؟
 من به شخصه خیابان چهارباغ و میدان امام(ره) را بسیار دوست 
دارم، زیرا دیدن جاذبه هاى بسیار زیاد و تاریخى میدان امام (ره) از 
جمله مساجد و کالسکه هایى که در آن قرار دارند بسیار دیدنى است 
و خیابان چهارباغ نیز صفاى بسیار دارد و من هر موقع به اصفهان 

سفر مى کنم حتماً از این دو منطقه دیدن مى کنم.
به ویژه اینکه فکر مى کنم میدان امام (ره) و جذابیت هاى آن در 

تمام دنیا بى نظیر است.
وقت هایى که به اصفهان ســفر کرده اید 
و مردم شــما را مى بینند با شما درباره چه 

چیزهایى حرف مى زنند؟
 خوب مــن در ســال هــاى قبل هــر موقــع بــه اصفهان
 آمده ام، مردم این شهر بسیار به من لطف دارند و  نشان مى دهند 
که همواره به یاد پدرم هســتند و پدرم را مورد لطف و عنایت قرار 
مى دهند. بى نهایت از آنها ممنون هستم و امیدوارم که الیق این 
همه لطف و محبت مردم باشیم. یاد ناصر خان، صحبت  در مورد 
استقالل و البته ســپاهان و ذوب آهن بحث هایى بوده که وقت 
هایى که به اصفهان آمده ام بین ما و همشهریان تان 
که افتخار دیدار با آنها را داشته ام مطرح شده است.

ضمناً این را هم بگویم که یادم هست در روزى هم 
که به عنوان مربى آلومینیوم  به اصفهان آمده بودم، 
هواداران سپاهان که در ورزشگاه فوالدشهر بودند 
خیلى به من لطف داشتند و مدام تشویق مى کردند 
که از این طریق یک بار دیگر از آنها سپاسگزارى مى 
کنم و مى گویم که هیچگاه الطاف و خوبى هایشان را از 

یاد نمى برم.کًال اصفهان و اصفهانى ها دوست داشتنى هستند.

از دوران حضورت در تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان  براى مان صحبت کن.

در سال 1379 به عضویت تیم ذوب آهن درآمدم و سر مربى تیم در 
آن زمان آقاى عاطف به همراه آقاى ابراهیم زاده بودند، اما متأسفانه 
در جلسه تمرینى در هفته سوم مچ پایم شکست و کًال آن فصل را از 

دست دادم و بسیار بدشانسى آوردم.
 در کنار همه بدشانســى هایى که داشتى، 
علت اینکه  کمتر در فوتبال دیده شــدى را 

چه مى دانى؟
دیده نشدن در فوتبال یک مقدار از تنبلى خودم بود و مقدارى نیز به 
علت نگاه هاى ویژه اى که روى من بود و به من اجازه نمى داد که 
به راحتى بازى کنم. همه من را با پدرم مقایسه مى کردند و متأسفانه 
این مشکل براى فرزندان همه ورزشکاران نیز وجود دارد و فرزندان 
با پدران مقایسه مى شوند و به همین علت تمرکز الزم را نداشته و 

اصوًال نمى توانند ورزشکاران موفقى باشند.
مستند «من ناصر حجازى هستم» با موفقیت 
بزرگى رو به رو شد و طبق خبرى که اعالم شد 
برغم بسیارى از مشکالت و  مصائب به پر 
فروش ترین فیلم مستند تاریخ سینما تبدیل 

شد. در این باره نظرتان چیست؟
بله بــه نظر من مســتند فــوق العــاده اى بــود و مــن الزم 
مى دانم از کارگردان، تهیه کننده، ســرمایه گذار و همه دســت 

اندرکاران این مستند سپاسگزارى و قدردانى نمایم.
من امیدوارم نیما طباطبایى کارگردان این اثر هم که مدتى است 
در بستر بیمارى است، هر چه زودتر سالمتى کامل خود را به دست 
آورد. امیر رفیعى تهیه کننده این اثر هم در حال تدارك ساخت مستند 
«من ناصر حجازى هستم 2» است که امیدوارم این کار هم مانند 

مستند اولى موفق باشدو با استقبال مردم مواجه شود.
به هر حال محبوبیت ناصرخان و اقدامات خالقانه اى که در مستند 
شماره یک انجام شد، باعث این شد که رکورد پر فروش ترین فیلم 
مستند تاریخ سینما براى این اثر به ارمغان بیاید و این موضوع بسیار 

جاى خوشحالى دارد.
آتیال! دلت براى ناصر خان تنگ نشده است؟

مگر مى شود که تنگ نشود. هنوز هم  که هنوز است وقتى به یاد 
روز تلخ فوت پدر مى افتم گریه ام مى گیرد و اعتقاد دارم بدترین و 

سیاه ترین مصیبت زندگى ام را پشت سر گذاشته ام.
 اینقدر ویژگى هاى خوبى را در پدرم مى دیدم که وقتى از بین ما 
رفت بیش از حد معمول جاى خالى او را احساس کنیم و همیشه 

دلتنگش باشیم.
شاید این سئوال و صحبت تکرارى باشد، 
اما در مورد رفتار و اخالق ناصرخان براى مان 
صحبت کن که باعث تمایز او شد تا همگان از 
او به عنوان یک مرد جنتلمن و خاص یاد کنند.

 به هــر حــال ناصرخــان انســان منحصر بــه فــردى بود 
و اخالق خــاص خودش را داشــت و به قول معــروف هیچگاه 
زیر بــار حــرف زور نمــى رفت، همیشــه صریــح صحبت
مى کرد و دلیل این اخالق نیز این بود که پدرم هیچگاه به دنبال 
مادیات نرفت و کســى که دنبال مادیات نباشــد خیلى راحت تر 
مى تواند حرف بزند و چون به جایى نیز وابستگى نداشت هیچکس 

نمى توانســت براى او تصمیم گیرى کند و خودش نیز همیشه 
مى گفت به همین دالیل من مى توانم راحت صحبت کنم. 

 در منزل هم همیشه پدر یک کاراکتر خاص داشت و آن این بود که 
به هیچ عنوان اهل دعوا و درگیرى نبود اما با وارد شدن پدر به خانه 
همه بیشتر مواظب حرکاتشان بودند، پدر هیچگاه حرفى نمى زد و 
ما را دعوا نمى کرد اما به دلیل جذبه خاصى که داشت، ما همیشه از 

او حساب مى بردیم.
 تا حاال اتفاق افتاده بود که توسط ناصر خان 

تنبیه شوى؟
بابا زیاد اهل تنبیه کردن نبود و فقط همان نگاهى که به من مى 
کرد برایم کافى بود، من تنها یک بار توسط پدر تنبیه بدنى شدم و 
آن یک بار نیز به دلیل حرف بد و زشتى  بود که به زبان آوردم و پدر 
از این حرف بسیار ناراحت شد. آن تنبیه هم باعث شد که دیگر فکر 
حرف زشت به ذهنم خطور نکند! غیر از آن دیگر تنبیه بدنى نشدم و 
همانطور که گفتم فقط نگاه هاى خاص ایشان کافى بود که حساب 

کار دستم بیاید!
وقتى بر سر مزار ناصر خان مى روى با ایشان 

چه صحبت هایى مى کنى؟
هر وقت بر سر مزار پدر مى روم با او درد دل هاى پدر و پسرى مى 
کنم، زیرا معتقد هستم که او مى شنود و تمام اتفاقات پیش آمده و 
کارهایى که قرار است  انجام دهم را براى او تعریف مى کنم. بر سر 

مزارش دعا مى خوانم و کلى  با او حرف مى زنم.
 شعر «من آن گل برگ مغرورم که مى میرم ز بى آبى، ولى با ذلت و 
خوارى پى شبنم نمى گردم» که بر روى سنگ مزار او نیز حک شده 
است، جمله مورد عالقه پدرم بود و همیشه مى گفت که این بیت 
شعر، مصداق من و زندگى من است. وقتى بر سر مزارشان مى روم 

ناخودآگاه چندین بار این شعر را هم زمزمه مى کنم.
در فوتبال ما چه فرد یا افرادى هســتند  که 
بتوانى از لحاظ خصوصیات و ویژگى ها، آنها 

را با ناصرخان مقایسه کنى؟
 با صراحت مى گویم هیچ آدمى در صداقت و خیلى خصوصیات دیگر 
که در روحیات پدرم بود به گرد پاى ناصر حجازى هم نمى رسد. کًال 
هیچکسى قدرتش را ندارد مانند حجازى باشد. چه کسى مى تواند 
بخاطر اعتقاداتش در زیر پله زندگى کند، آن هم در هندوســتان، 
زندگى در یک زیر پلــه اى تاریک و نمناك که پر از سوســک و 
حشــره بود، در توان خیلى ها نیســت. آن هم این سوسول هاى 
امروزى. خوب است خیلى ها بدانند حجازى بخاطر اعتقاداتش در 
هندوستان و زیرپله زندگى کرد. زیرزمینى که در آن حتى تلویزیون 
هم وجود نداشــت و تنها با صد دالر به هندوستان رفت. او اشک
مى ریخت و مى گفت جایى که مى خوابد، باران تا دم تخت اش را 
خیس مى کرده و پر از سوسک و موش بود. هر چه مى گفتیم برگرد 
اما بخاطر اینکه زیر بار حــرف زور نرود مى گفت هرگز این کار را 
نمى کند. به خدا سختى هایى که پدرم کشید یک ساعتش را هم 

خیلى ها نمى توانند تحمل کنند.
در کنار فوت ناصر خان که تلخ ترین اتفاق 
زندگى تو است ، فکر مى کنم که شکست 
در فینال آسیا  و نرسیدن به جام باشگاه هاى 
آسیا بزرگ ترین حسرت زندگى تو باشد. 

درسته ؟

 بله. دقیقاً همینطور است. ما در آن سال یک تیم بسیار یکدست و 
جوانى در رقابت هاى لیگ برتر داشتیم که خوشبختانه توانستیم 
قهرمان لیگ شده و در همان سال به جام باشگاه هاى آسیا صعود 
کنیم. در ابتدا هیچکس به تیم ما امید نداشت اما تیم ما در بازى که 
در پلى آف با نیرو هوایى عراق داشت پیروز شد و ما با اقتدار صعود 
کردیم و در مرحله گروهى به امارات رفتیم و باز با اقتدار صعود کردیم 
و در نیمه نهایى بازى ها در تهران و با یک جو بسیار زیبا انجام شد 
و باز تیم ما پیروز شد و به فینال رفتیم و در فینال واقعاً یک شکست 
ناراحت کننده اى داشتیم که این افسوس همیشه با من بوده است.

واقعاً در یک قدمى کســب جام بودیم و در نهایت ناباورى آن را از 
دست دادیم. توپ هاى عجیب و غریبى از ما  گل نشد و گل هایى 
هم که در یافت کردیم به آن شکل بود و کًال تبدیل به یک حسرت 

ابدى براى من شد.
 تو پنالتى زن فوق العاده اى بودى. چى شد که 

اینقدر خوب پنالتى مى زدى؟
 زمانى که در تیم نوجوانان بودم در اولین بازى که در این تیم حضور 
داشتم در سال 1366 در دقیقه 90 براى تیم ما یک پنالتى به دست 
آمد، آن بازى بسیار بازى حساسى بود و کسى حاضر به زدن پنالتى 
نبود اما من داوطلبانه براى زدن پنالتى رفتم و خوشبختانه توپ نیز 
وارد دروازه شد و از آن روز اعتماد به نفس خاصى براى زدن پنالتى 
پیدا کردم اما برعکس دیدگاه بعضى از افراد که زدن پنالتى را بسیار 
راحت مى دانند، زدن پنالتى آن هم در دقایق حساس بازى بسیار 

دشوار است و خدا را شکر من در این کار تبحر داشتم.
یادم مى آید که ناصر خــان در یک برنامه 
تلویزیونى از محمد برزمهرى گلر پیشکسوت 
اصفهان به عنوان یکى از الگوهاى خود نام 

برد. با محمد برزمهرى در ارتباط هستید؟
در دوران پدرم دروازه بانان بزرگى حضور داشتند و نفر اول شدن 
در بین آن سلطان هاى دروازه بانى بسیار کار مشکلى بود.  استاد 
برزمهرى یکى از این بــزرگان بود.من افتخار آشــنایى با آقاى 
برزمهرى دروازه بان پیشکســوت و بزرگ شاهین و سپاهان را از 
زمانى دارم که پدرم در اصفهان ســاکن بود و ارتباط نزدیکى نیز 
با بابک پســر آقاى برزمهرى دارم و در کل خانواده استاد محمد 
برزمهرى، خانواده بسیار محترمى هستند.   همانطور که اسناد و 
سوابق آن مشخص است و نشریات ورزشى قبل از انقالب هم بارها 
نوشته اند،محمد برزمهرى یکى از بزرگان و مردان تاریخ ساز فوتبال 
اصفهان در جام تخت جمشید بود که ناصرخان همیشه از ایشان به 

عنوان یکى از بزرگان و الگوهاى خود یاد مى کرد.
 ســعید رمضانى داماد خانواده حجازى هم 
سابقه بازى در تیم هاى سپاهان و ذوب آهن 

را در کارنامه دارد.
  همینطور است. سعیدچند سالى در تیم سپاهان و ذوب آهن بازى 
مى کرد و همیشه از دوران حضورش در اصفهان به عنوان دورانى  
خوب و پر خاطره یاد مى کند.  آشنایى پدرم با ســعید و ازدواج با 
خواهرم به همان دوران حضور در اصفهان بر مى گردد. سعید بعد از 
فوت پدرم دلیلى داشت که چون با پدرم به فوتبال آمده است، با نبود 
او نیز دیگر بازى نخواهد کرد و سر حرف خود نیز ماند و فوتبال را  در 

کسوت بازیکن کنار گذاشت.
سعید همیشه در مقابل تیم هایى که ناصرخان 
مربیگریش را بر عهده داشــت با انگیزه و 

انرژى دو چندانى بازى مى کرد.
 بله. در مورد این موضوع همه اتفاق نظر دارند. ناصر خان قبل از 
هر بازى از سعید مى خواســت که بهترین بازى خود را در مقابل 
تیم پدرم انجام دهد و ســعید نیــز همین کار را انجــام مى داد و 
خوشــبختانه هیچ جاى حرفى در مورد تبانى باقى نمى گذاشت. 
یادم مى آید یک بار که ما در تیم استقالل رشت بودیم  و امیدوار 
بودیم که در آن بازى امتیاز بگیریم ســعید در دقیقــه 90 دروازه 
ما را باز کرد. گل ســعید واقعاً آب یخى بود که بر روى ما ریخته 

شد!
 آتیال ! بــازى هاى لیگ برتــر را دنبال مى 
کنى؟تو  که قطعاً دوســت دارى استقالل 

قهرمان شود. درسته ؟
 بله! تا آنجا که امکان داشته باشد بازى ها ى لیگ  را مى بینم.خوب 
به هر حال ما خانوادگى همه استقاللى بوده و هستیم و کامًال طبیعى 
است که  همیشه امیدوار به قهرمانى این تیم باشیم. ولى خوب در 
لیگ امسال پرسپولیس خوب عمل کرده است . تراکتور سازى نیز 
به همین شکل و من امیدوارم  سپاهان اصفهان هم به روزهاى اوج 
خود باز گردد. حیف است تیمى مثل سپاهان و ذوب آهن در جمع 
مدعیان نباشند. این دو باشگاه در بسیارى از ابعاد در ایران سرآمد 
هستند و حضور آنها در جمع مدعیان مى تواند جذابیت هاى لیگ 

برتر را دو چندان نماید.
 آتیال! چرا در عرصه مربیگرى به کارت ادامه 
ندادى و تصمیم گرفتى کالً از این شغل دور 

باشى؟
 متأسفانه چون البى گرى بلد نیســتم، سرمربى هیچ تیمى هم 
نمى شــوم. اگر کار در فوتبال ایران به علم و دانش با تحصیالت 
دانشگاهى، مسلط به زبان انگلیسى و ســپرى کردن دوره هاى 
آموزشى و مربیگرى باشد که من همه را دارم و فوتبال هم بازى کرده 
ام و نمى توانند بگویند فوتبال بازى نکرده ام اما مشکل این است که 
امثال ما را قبول ندارند و نمى خواهند در فوتبال ایران فعالیت کنیم. 
امثال آتیال حجازى چون ارتباط و رابطه بازى ندارند باید خانه نشین 
شوند. من مى گویم که تمام مراحل را طى کرده ام. در لیگ برتر که 
نه، در لیگ یک و 2 و حتى لیگ 3 هم تیم به ما نمى دهند چون پسر 

حجازى هستم نباید در این فوتبال باشم.

بر و ی ر ق و یسب پو پر ب ى ر
رسانه اى شد فردى به نام فریدونى که از دوستان قل
نویى بــود بالفاصله تماس گرفت و گفــت قلعه نو

یب ر ور ز ى ر ر یىبی ی جمرو ه
سرسخت و گرانقیمت براى رضا قوچان نژاد در نیم فصل 

دوم لیگ برتر هلند خبر دادند.

روش ب ر ه ز ى ی و ب ر ر ى برر ور ر و
 رساند تا از این فرصت براى رسیدن به 

سودى هنگفت بهره ببرد.

وچى یب ر
از رومانى مى آید

هههههجــهجــهــهجــههههب بــب بـ بـ بــ بــــ بــه ایه ایه ایه ایه ایه اینکنکهنکهنکهنکهنکه تواا تا توا تو ــبــبــبــ
ننــــنــنــنــن ممخاطمخاطمخاطخاطمخاطمخاطمخاطبببــابــابــابــابــابــان اینن این اننن اینننان این این ای

دنــدنــدگانگاگاگاگاگاننننن دن وانخوانخواناخوانواننــدننــدن

گفتگو با کسى که نام و چهره 
جذابش مى تواند یاد و خاطره 

یک بزرگمرد را براى همه 
زنده کند، قطعاً 

جذابیت هاى خاص خود را 
دارد.

به ویژه که خود نیز سابقه 
حضور در تیم ذوب آهن 

اصفهان به عنوان بازیکن را 
در کارنامه دارد و البته پدر 
نامدارش نیز هدایت هر دو 
تیم سپاهان و ذوب آهن را 

در مقطعى بر عهده داشته 
است.آتیال حجازى این روزها 

در ترکیه زندگى مى کند و 
برخى اوقات به ایران سفر 
مى کند.دوستى ما با آتیال 
و چند گفتگویى که قبالً با 

او داشتیم، بهانه اى شد تا 
دوباره با این یادگار خوش 

تیپ و جنتلمن اسطوره فوتبال 
آسیا گفتگویى داشته باشیم.

 خواندن این 
گفتگو را از 

دست ندهید.

خانه پدر در کنار زاینده رود را 
هیچگاه فراموش نمى کنم

 گفتگو با آتیال حجازى و مرور خاطراتى از اصفهان گفتگو با آتیال حجازى و مرور خاطراتى از اصفهان

مرتضى رمضانى راد 
خشایار بیدمشکى

 آمده ام، مردم ای
که همواره به یا
مىدهند. بى نه
همه لطف و مح
استقالل و البته

هایى
ک
ض
ک

که
کنم

یاد نمى برم.کال

دآسیا گفتگویىداشته باشیم.
 خواندن این 

گفتگو را از 
دست ندهید.



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

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

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

خدا در وعده هاى خود راستگو، و برتر از آن است که بر 
بندگان ســتم روا دارد، میان مخلوقات به عدل و داد رفتار 
کرد، و در اجــراى احکام عادالنه فرمــان داد، حادث بودن 
اشــیاء، گواه بر ازلیت او، و ناتوانى پدیده هــا، دلیل قدرت 

موال على (ع)بى مانند اوست. 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت مدیره در راستاى 
بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه مینى بوس خود را 
از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از افراد واجد شرایط و داراى 
تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 95/9/20 جهت 
دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس 
حاصل نمایند، ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.( کلیه هزینه هاى چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 

 031 -37431023
 WWW.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

آگهى مزایده- نوبت دوم

سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان 

چاپ  دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باســتناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد بهره بردارى از 
فضاى تبلیغاتى اتوبوس هاى تحت نظارت خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به مدت یکسال به متقاضیان واجد 

شرایط واگذار نماید. 
1- فضاى داخلى اتوبوس هاى بخش خصوصى شامل پشت کابین راننده، دستگیره تبلیغاتى، دسته صندلى 

2- فضاى بیرون اتوبوس هاى بخش خصوصى شامل دو طرف بدنه و پشت 
متقاضیان مى توانند از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 95/9/20 جهت دریافت اسناد مزایده به این 
سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است.( کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 37431023- 031 

WWW.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

آگهى مزایده- نوبت دوم

سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان 

چاپ  دوم

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. 
م الف: 7419

شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره  419/ش/95 مورخ 95/6/10 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد پالك شماره 2 واقع در خیابان معلم و به متراژ 234/49 
را با قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 3/900/000 ریال از طریق مزایده  عمومى به 

متقاضیان واجد شرایط بفروش برساند: 
لذا کلیه متقاضیــان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  شــنبه مــورخ 95/9/20 
مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات پــروژه و اســناد مزایده به ســاختمان 
شــهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى به نشانى 

www.sh-sedehlenjan.ir  مراجعه نمایند. 

      ((آگهى مزایده نوبت سوم))

میثم محمدى- شهردار سده لنجانمیثم محمدى- شهردار سده لنجان

چاپ دوم

شهردارى باغبادران باستناد مجوز شماره 367 مورخ 95/8/16 شوراى محترم 
اسالمى شهر باغبادران در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره تعدادى از اراضى و 

امالك خود با کاربرى تجارى مسکونى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارك 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 95/9/22 به شهردارى باغبادران 
یا به سایت شهردارى به آدرس baghbahadoran.ir مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 

شهردارى علویجه به استناد مجوز شماره  620- 95/6/3 و 53- 95/1/25 
شوراى اسالمى شهر علویجه در نظر دارد پنج قطعه زمین مسکونى واقع 
در خیابان تربیت بدنى را بصورت مزایده عمومى بفروش برساند متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و ارائه پیشــنهاد تا پایان وقت ادارى روز 

دوشنبه 95/09/22 به شهردارى علویجه مراجعه فرمایند. 

آگهى مزایده (نوبت اول)

آگهى مزایده

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران  اردشیر محمدى- شهردار باغبادران  

محمدرضا ش فیعى- شهردار علویجهمحمدرضا ش فیعى- شهردار علویجه

چاپ  دوم



حوادثحوادث 2817 شنبه  13 آذر ماه 0909

چهل تکه

  تسنیم| روباتى در یک نمایشــگاه فناورى در چین به یک 
غرفه حمله و پس از شکستن وســایل، یکى از افراد آنجا را مصدوم 
کرد.این روبات که «شیائو پانگ»  (تپِل کوچک) نام دارد، از کنترل 
خارج شد و شروع به تخریب وسایل اطراف خود کرد. طى این حادثه، 
یک نفر هم آسیب دید.  شاهدان عینى گفتند این روبات براى مدت 
طوالنى بدون مراقبت در غرفه بود و ناگهان شروع به ضربه زدن به 
نرده هاى اطراف کرد. سپس به پاى یکى از کارکنان نمایشگاه ضربه 
زد. آســیب دیدگى در حدى بود که این فرد را به بیمارستان منتقل 
کردند. روبات شیائو پانگ براى ســرگرم کردن و ارتباط با کودکان 
چهار تا 12 ساله طراحى شده است. این روبات به سئواالت کودکان 
پاسخ مى دهد و احساساتش روى نمایشگر صورتش نمایان مى شود. 
شــاهدان عینى گفتند پس از این درگیرى شیائو پانگ اخم کرده و 

ظاهراً از این کار پشیمان بود.

  جام جم آنالین| متهم به سرقت «محمد حمزه» 52 ساله 
است، تابعیت انگلیسى دارد و براى ســرقت خودروى رولز رویس 
«شیخ محمد ابراهیم» که حدود 120 هزار دالر ارزش دارد به ترفند
 بى سابقه اى دست زده است. وى براى این سرقت به اداره راهنمایى 
و رانندگى مراجعه و با ادعاى مالکیت خودرو و پس از ارائه شــماره 
پالك و مبایعه نامه جعلى، براى آن ســوئیچ جدید درخواست کرده 
اســت. کارمندان اداره مزبور هم ادعاى او را باور کردند و ســوئیچ 
جایگزین را به او دادند. سارق با این ترفند به راحتى توانست خودرو را 
هنگامى که صاحبش به خارج از انگلیس سفر کرده بود، از پارکینگ 
بردارد. صاحب خــودرو مى گوید پیامکى مبنى بــر تغییر مالکیت 
خودروى خود از سوى اداره راهنمایى دریافت کرده اما به دلیل حضور 
در خارج از کشور به آن بى اعتنا مانده است . او به راننده شخصى اش 

سپرده بود که هر هفته به خودرو سر بزند.

  باشگاه خبرنگاران جوان| دختر 18 ســاله در یک اقدام 
حیرت آور جلوى میهمانان با ســگى که پدرش برایش یافته بود پیوند 
زناشویى بســت تا نفرینش به حیوان منتقل گردد. این اتفاق در ایالت 
جخند هند به وقوع پیوست. «مانگلى موندا» مى گوید: من اصًال از این 

ازدواج خشنود نیستم.
اهالى روستا بر این باورند دختران بهتر اســت در ابتدا با سگى ازدواج 
نمایند تا پاك از هر گونه خباثت شده و سپس با مردى ازدواج نمایند و 

بدین روش زندگى زناشویى خود را با دوام نمایند.
مادر مانگلى مى گوید هزینه زیادى بابت برپایى مراسم پرداخته ایم. به 

نظر مردم این بهترین روش براى رهایى از بد شانسى است.
این دختر مى گوید: من باور دارم روزى مردى پیدا خواهد شد و از من 
خواستگارى خواهد نمود. همه دختران آ رزو دارند روزى با یک شاهزاده 

ازدواج نمایند.

ازدواج دختر هندى 18 ساله با سگ ولگردترفند عجیب دزد   انگلیسى حمله روبات عصبانى به یک مرد در چین 030201

فردى روز 19 آبان با دستور نیابت قضائى از شعبه 1101 
دادگاه کیفرى 2 تهران، به اداره دهم پلیس آگاهى مراجعه 
و عنوان کرد: «برادرم به نام  "رحیم. ص" 49 ساله به اتهام 

آتش سوزى منجر به جنایت، تحت تعقیب قرار دارد.»
به گزارش ایســنا،او در خصوص شکایت خود از برادرش 
به کارآگاهان گفت: «حدود 19 ســال پیــش، برادرم با 
به آتش کشــیدن خانه ام در تبریز، باعث شــد همسر 20 
ساله ام به نام  "رحیمه" در آتش بســوزد و علت مرگ او، 
95 درصد سوختگى اعالم شد. خود من نیز دچار سوختگى 

55 درصدى شدم و چشم چپم را از دست دادم.»
شاکى پرونده در ادامه گفت: «شــب حادثه، پس از پایان 
آتش سوزى، بقایاى یک خودروى سوارى در محل باقى 
مانده بود که بنا بر نظریه آتش نشانى، منشأ آتش سوزى و 
انفجار بود. در ادامه، با بررسى ارکان هویتى خودرو، پلیس 
اعالم کرد خودرو متعلق به برادرم رحیم، است و از همان 
تاریخ تاکنون، برادرم ناپدید شــده اســت. در این مدت، 
اقدامات زیادى براى دستگیرى برادرم انجام شد اما هیچ 

اثر و نشانى از وى وجود ندارد.»
کارآگاهان با انجام اقدامات پلیســى، اطالع پیدا کردند 
رحیم در این مدت با هویت هاى مختلف در تهران زندگى 
مى کرده و تا حدود یکسال پیش نیز در یک مرکز تهیه غذا 

مشغول به   کار بوده است اما درحال حاضر در آنجا مشغول 
به  کار نیست.

مأموران، در ادامه با شناســایى مخفیگاه رحیم در منطقه 
بریانک، در تحقیقاتى نامحســوس، اطــالع پیدا کردند 
متهم در این مدت متأهل شده و درحال حاضر نیز دو دختر 
دوقلوى هشت ساله دارد.  سرانجام، رحیم حین خروج از 
مخفیگاهش در منطقه بریانک و درحالى که صورتش را با 
ماسک آلودگى پوشانده بود، دستگیر و به اداره دهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
رحیم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
با صراحت به آتش زدن منزل بــرادرش اعتراف و انگیزه 
خود را از اقدامش، داشتن اختالف مالى با برادرش درباره 
تأسیس یک شرکت تولیدى پوشاك، عنوان کرد و مدعى 
شد، گمان مى کرده در زمان آتش زدن خانه برادرش، کسى 

در منزل نیست.
متهم درباره شــب حادثه، به کارآگاهان گفت: «پس از 
تهیه چندین کپسول گاز، آنها را در صندوق عقب خودروى 
شخصى خود قرار دادم و به نزدیکى محل سکونت برادرم 
رفتم. شب حادثه، شــاهد خارج شــدن برادرم به همراه 
اعضاى خانواده اش از داخل خانــه بودم. در همین مدت، 
داخل ماشــین خوابم برد. پس از بیدار شدن، ماشین را به 

نزدیکى منزل برادرم بردم و پس از تخریب شیشه پنجره، 
شیلنگ هاى متصل به کپســول هاى گاز را داخل خانه 
انداختم و آتش روشن کردم. ناگهان همه جا آتش گرفت 
و خودم نیز دچار سوختگى شدم اما موفق به خارج شدن از 

محل شدم.» 
متهم در ادامه مدعى شد: «پس از آتش زدن خانه برادرم، 
به تهران آمــدم و در این مدت، به دلیل ارتباط نداشــتن 
بــا هیچ کدام از بســتگان و اعضــاى خانــواده، اطالع 
نداشــتم در آن آتش ســوزى، همســر بــرادرم فوت 

شده است.»
متهم درخصوص ازدواج خود در تهران نیز گفت: «پس از 
گذشت ده سال از موضوع آتش زدن خانه برادرم، ازدواج 
کردم و درحال حاضر نیز دو دختر دوقلو دارم. در این مدت، 
هر بار که از سوى همســرم یا خانواده اش درباره اعضاى 
خانواده و بستگانم سئوال مى شد، عنوان مى کردم با آنها 
اختالف شدیدى دارم و آنها نیز پس از گذشت مدتى، دیگر 

سئوالى در این باره نمى کردند.» 
متهم درباره استفاده مداوم از ماســک آلودگى هوا نیز به 
کارآگاهان گفت: «19 سال است که براى شناسایى نشدن، 
از ماسک آلودگى هوا استفاده مى کنم اما سرانجام دستگیر 

شدم.»

  پایش|  طلبکارى که با مــرد بدهکار و برادرش 
درگیر شده بود پس از 4 ماه بسترى بودن در بیمارستان 

از پاى درآمد.
عصر 13 تیر ماه امســال بود که مرد 37 ساله اى به نام 
صادق براى گرفتن طلبش به در خانه یکى از دوستانش 
در خیابان وثوقى منطقه شادآباد رفت و از دوستش مجید 
خواست تا براى حل اختالف مالى اش به جلوى در خانه 

بیاید.
مجید 37 ساله جلوى در خانه شــان با صادق شروع به 
صحبت کرد اما دقایقى بعد بین آنها درگیرى لفظى باال 
گرفت و همین کافى بود تا برادر مجید که در خانه سرگرم 
کار نقاشى ساختمان بود براى میانجیگرى وارد درگیرى 

برادرش و صادق شود.
مسعود 37 ساله با کارتک نقاشى که در دست داشت وقتى 
وارد صحنه درگیرى شد به هواخواهى برادرش با کارتک 
ضرباتى به سینه و بازوى صادق زد که همین باعث شد تا 

صادق روى زمین بیفتد.

در این مرحله صادق به بیمارســتان طالقانى منتقل شد 
و پس از چهار ماه تالش پزشــکان بــراى نجات جان 
«صادق»، این مرد روز پنج شــنبه 27 آبــان ماه بخاطر 
جراحات قفسه ســینه اش در بیمارســتان به کام مرگ 

فرو رفت.

بدین ترتیب با شکایت برادر صادق بازپرس مرادى از شعبه 
دوم دادســراى امور جنایى دستور داد تا تیمى از مأموران 
اداره 10 پلیس آگاهى تهران براى دستگیرى عامل این 

درگیرى مرگبار وارد عمل شدند.
کارآگاهان در این مرحله عصر 27 آبان ماه با شناســایى 

خانه «مسعود» در منطقه شادآباد و در عملیات پلیسى این 
جوان را دستگیر کردند. مسعود صبح روزیک شنبه 7آذر 
براى تحقیقات فنى پیش روى بازپرس مرادى در شعبه 
دوم دادسراى ناحیه 27 تهران قرار گرفت و گفت: «روز 
حادثه در خانه بودم و در حال تمیز کردن کف سالن خانه با 
کارتک نقاشى بودم که صداى درگیرى از جلوى در خانه 
شنیدم و به سرعت خودم را به صحنه درگیرى رساندم که 
دیدم برادرم با صادق در حال درگیرى هستند و سپس به 
هواخواهى برادرم با کارتک ضرباتى به ســینه و بازوى 
صادق زدم که ناگهان او روى زمین افتاد و در ادامه او را به 

بیمارستان طالقانى منتقل کردند.»
وى افزود: «برادرم "مجید" به صادق بدهکار بود و وقتى 
به هواخواهى برادرم رفتم فقط مى خواســتم درگیرى 
آنها را پایان دهم و قصد کشــتن صادق را نداشتم و فکر 
نمى کردم ضرباتى که به او زدم با عث مرگش شــود که 
پس از چهار ماه وقتى مأموران به سراغم آمدند تازه متوجه 

مرگ صادق در بیمارستان شدم.»

اعضــاى بانــدى که بــا طراحى    مهر|
سناریوى تهیه فیلم مستهجن قصد اخاذى 

میلیونى از جوانى را داشــتند، دستگیر 
شدند.

رســیدگى به این پرونده هنگامى 
آغاز شــد که یک پسر ثروتمند 

به دادســراي نى ریز رفت و 
از افرادى که از او اخاذي مى 

کردند، شکایت کرد.
شاکى در تشریح ماجرا گفت: 

«مدتى قبل باخبر شــدم 
که افــرادى از رابطه من 

با یک دختر، 

فیلم مستهجن تهیه کرده و با این اقدام قصد آبروریزي 
دارند. من نمی دانم چرا این کار را انجام داده اند. پس از 
بررسى موضوع متوجه شدم، از من در شرایط نامناسبی 
فیلمبردارى شده است. در این میان افرادى مدعى بودند 
که اگر به خواســته هاى آنها تن ندهــم فیلم را به تمام 
آشنایان نشان مى دهند. به دنبال تهدیدهاى آنها براي 
اینکه موضوع لو نرود چاره اي جز سکوت نداشتم هر روز 
تهدیدهایشان بیشتر می شد تا جایی که یک روز مدعی 
شدند که قصد تکثیر آن فیلم را دارند و مى خواهند آن را 

به خانواده ام نیز نشان دهند.»
با توجه به حساسیت موضوع، مأموران جستجوى ویژه اى 
را براى مشخص شدن این موضوع آغاز کردند . تا اینکه 
در تحقیقات انجام شده از شاکی مشخص شد که مدتى 
قبل وى با دختر مورد عالقه اش به مکان خلوتى رفته و 
افرادى به طرز ماهرانه اى از نامبرده فیلمبردارى کرده و 
مدعى شده اند اگر به خواسته هاى آنها تن ندهد فیلم ها 
را براى خانواده خودش و دختر جوان ارســال مى کنند. 
از این رو تحقیقات پیرامون این موضوع متمرکز شــد و 

سرنخ هایی به دست آمد.
مأموران با کسب مجوز قضائى توانستند ردپاى اعضاى 
یک باند را در این پرونده به دست آورند و در نهایت با جمع 
آورى دالیل و مدارك الزم دو مــرد جوان و یک دختر 
را که از دوســتان وى بودند شناسایی و در یک عملیات 

پلیسى هر سه نفر را دستگیر کردند.
در ادامه مشخص شــد اعضاى این باند که گویى از این 
جریان باخبر بوده اند اقدام بــه فیلمبردارى از رابطه آنها 
کرده تا ثابت کنند که وى با یک دختر در ارتباط است و از 

این طریق از او اخاذى کنند.
یکی از متهمین که پســر جوانی بود نزد بازپرس پرونده 

نیز به بزه ارتکابی اعتراف 
کــرد و گفــت: «از 
مدت هــا قبــل این 
نقشه را به کمک دیگر 

همدستانم طراحى کردیم تا از 
این طریق از پسر جوان اخاذى 
کنیم. از این رو نقشه تهیه فیلم 

را اجرا کردیم.»
وي ادامه داد: «در این مدت تمام 
نقشــه هایمان درست پیش 
رفت تا جایی که از او فیلمی 
تهیه کردیــم و او را تهدید کردیم که فیلــم را در اختیار 
خانواده اش قرار می دهیم. او ابتــدا این موضوع را باور 
نکرد به همین دلیل از روي فیلم یک CD رایت کرده و 
تهدید کردیم که فیلم را منتشر خواهیم کرد. قصد داشتیم 

از او میلیون ها تومان اخاذى کنیم.»
با توجه به اظهارات متهمان فیلم تهیه شده از شاکی نیز 
به دست آمد. این پرونده در دادسراى نى ریز به اتهام تهیه 
فیلم مستهجن و وســیله تهدید قرار دادن آن در دست 

بررسى است.

پلیس آگاهى استان اصفهان برابر دستور مقام قضائى از 
همشهریان خواســت در صورت شناسایى تصویر فردى 
که از طریق دعانویسى، رمالى و فالگیرى کالهبردارى 

مى کرد موضوع را به این پلیس اعالم کنند.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبرى پلیس، ســرهنگ 
ستار خســروى اظهار داشت: در پى شــکایت تعدادى 
از شــهروندان مبنى بر کالهبردارى یک رمال از آنان، 
رسیدگى به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه 

با جعل و کالهبردارى این پلیس قرار گرفت.
وى تصریح کــرد: در تحقیقات تخصصــى کارآگاهان 
مشخص شــد فرد مذکور با تبلیغ احضار جن، فال قهوه، 
رمالى، توانایى در بخت گشایى و شفاى بیماران با دریافت 
وجوه از مشــتریان اقدام مى کرده اما پس از مدتى افراد 
مراجعه کننده به وى متوجه مى شــدند که وى قادر به 

عملى کردن گفته هاى خود نیست.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان ابراز داشت: مأموران 
با تشکیل پرونده طى هماهنگى با مقام قضائى به محل 
ســکونت این کالهبردار حرفــه اى اعــزام و وى را در 
عملیاتى غافلگیرانه دستگیر و ده ها قلم طلسم و سنگ 

هاى تزئینى و کتاب هاى انحرافى کشف شد.
وى با بیان اینکه ســه نفر تاکنون از این متهم شکایت 
کردند گفت: یکى از این افراد بــراى احضار ارواح جهت 
حل مشکالت خانوادگى اش 17 میلیون تومان پرداخت 

کرده بود و دو نفر دیگر نیز براى رهایى از ورشکســتگى 
و حل مشکالت مالى خود مبلغ ده و 15 میلیون تومان را 

پرداخت کرده بودند.
سرهنگ خسروى  گفت: این متهم 27 ساله که مدرك 
تحصیلى وى نیز زیر دیپلم اســت تا کنون به ده ها فقره 

کالهبردارى از مشتریان خود اقرار کرده است.
وى اضافه کرد: تصویر متهم برابر دســتور مقام قضائى 
جهت شناســایى مالباختگان در اختیار رسانه ها قرار مى 
گیرد و از تمام کسانى که توســط این رمال کالهبردار 
متضرر شدند مى خواهیم که براى تنظیم شکایت خود به 
اداره جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى مرکز استان واقع 

در خیابان قائمیه مراجعه کنند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان در عین حال  گفت: 
به شهروندان توصیه مى کنیم براى رهایى از مشکالت 
روحى و روانى، خانوادگى و مالى خود دست به دامان افراد 
رمال و فالگیر نشــوند چرا که ادعاهایى که این افراد مى 
کنند همگى کذب بوده و قادر به برآورده کردن نیازهاى 

آنها نیستند.
وى گفت: شــهروندان مى بایست مشــکالت خود را از 
طریق مجارى قانونى و با مشــورت گرفتن از مشاوره ها 
و متخصصین امر حل کنند و مطمئن باشند فردى که از 
تحصیالت کمى برخوردار بوده و خود غرق در مشکالت 

است هرگز نمى تواند مشکالت دیگران را حل کند.

رمال و فالگیر کالهبردار در اصفهان به دام افتاد

احضار روح با 17 میلیون تومان!

فرمانـده سـپاه ناحیـه لنجـان گفـت: اعضـاى گـروه 
انحرافـى «حلقه شـعور کیهانى» کـه به تبلیـغ به نفع 
فرقه هاى منحرف و مخالف اسالم و فریب مردم با ارائه 
توصیه هاى پزشکى و درمانى در لنجان مشغول بوده، 

دستگیر شدند.
سرهنگ حجت ا... صفرپور در گفتگو با تسنیم با اشاره 
به دستگیرى یکى از سرتیم هاى گروه انحرافى عرفان 
حلقـه در شهرسـتان لنجان اظهار داشـت: ایـن گروه 
انحرافى با 18 عضو شـامل چهار مرد و 14 زن به مدت 
بیش از یکسال، به ترویج حلقه شـعور کیهانى در چند 

شهر از شهرستان لنجان پرداخته بودند.
وى با اشاره به عدم رعایت مسـائل اخالقى و عفاف و 
حجاب در جلسات رسمى و کشـف حجاب در جلسات 
غیررسمى توسط اعضاى این گروه افزود: تبلیغ به نفع 
فرقه هاى منحرف و مخالف اسـالم، تشکیل جلسات 
انحرافى، توهین به مقدسـات، توزیع و تکثیر ابزارهاى 
سـمعى و بصرى غیرمجاز و تحصیل مال نامشـروع و 
کالهبردارى از جملـه اقدامات این گـروه انحرافى به 

شمار مى رود.
فرمانده سـپاه پاسداران انقالب اسـالمى ناحیه لنجان 
با اشـاره بـه اسـتفاده غیرمجـاز از عنوان هـاى علمى 

توسـط اعضاى این گـروه انحرافى تصریح کـرد: این 
گروه در حوزه پزشـکى دخالت غیرحرفه اى داشته و به 
مخاطبان خود، توصیه پزشکى و درمانى ارائه کرده اند، 
همچنین این گروه انحرافى براى جذب افراد، متناسب 
با آسـیب هاى موجود در مخاطبان، آنان را جذب کرده 
و افراد جذب شـده به دنبال درمان بیمارى و یا مشـکل 

خانوادگى خود بوده اند.
وى با اشاره به کشف مقادیرى مشروبات الکلى و مواد 
مخدر در محل تجمع دسـتگیرى این گـروه انحرافى 
گفت: عملیات دستگیرى این گروه به صورت غافلگیرانه 
و با هماهنگى مقام قضائى انجام شد و دستگیرشدگان 

تحویل مقامات قضائى شدند.

 حربه اى براى شناخته نشدن

19 سال استفاده از ماسک آلودگى هوا!

تسویه حساب مرگبار با 2برادر

متالشى شدن «حلقه شعور کیهانى» در لنجان

نقشه اخاذى از پسر پولدار شیرازى  
با فیلم مستهجن

,,
مأموران 
با کسب مجوز 
قضائى

 توانستند ردپاى 
اعضاى یک
 باند را در این 
پرونده
 به دست
 آورند

اعضــاى بانــدى که بــا طراحى  مهر|
سناریوى تهیه فیلم مستهجن قصد اخاذى 

میلیونى از جوانى را داشــتند، دستگیر 
شدند.

رســیدگى به این پرونده هنگامى 
آغاز شــد که یک پسر ثروتمند 

به دادســراي نى ریز رفت و 
ز افرادى که از او اخاذي مى 

کردند، شکایت کرد.
شاکىدر تشریح ماجرا گفت: 

قبل باخبر شــدم «مدتى
که افــرادى از رابطه من

با یک دختر، 

نیز به بزه ارتکابیا
کــرد و گفــت
مدت هــا قبــ
به کمک نقشه را

همدستانم طراحى کرد
این طریق از پسر جوان
کنیم. از این رو نقشه تهی

اجرا کردیم.» را
وي ادامه داد: «در این مدت
نقشــه هایمان درست

هجن م ی ب
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

نمایشگر منحنى 
EX3200R بنکیو

نصف جهان نمایشــگر منحنى EX3200R شرکت 
بنکیو از پنل VA و صفحه اى خمیده برخوردار است که 
چشمانتان را به ضیافتى از رنگ ها دعوت مى کند. این 
نمایشگر با انحناى R1800 براى افزایش میدان دید 
طراحى شده و تنظیم «حالت سینما» و با پشتیبانى 
از فرمت ویدئــو، عالقه مندان به فیلــم مى توانند از 

تجربه اى سینمایى لذت ببرند.
نمایشــگر منحنى EX3200R بنکیو بــا انحناى 
R1800، میدان دید شما را با تصویرى زنده و واقعى 

در بر مى گیرد و تجربه اى ایده آل را براى عالقه مندان 
فیلم رقم مى زند. حالــت Cinema Mode به طور 
خودکار تنظیمات رنگى را تغییــر داده تا جلوه هاى 
بصرى زنده و طبیعى را به نمایش بگذارد. با پشتیبانى 
از پخــش  1080/24P, 25P, 30P ویدیو ها بدون 
پایین آمــدن کیفیت اصلى و به درســتى به نمایش 
درمى آیند.با نرخ به روزرســانى تصویر 144 هرتزى، 
مدل EX3200R تصویرى یک پارچه ارائه مى دهد 
و جزئیات صحنه هاى سریع از دست نخواهند رفت. 
همچنیــن فنــاورى BenQ Flicker-free لرزش 
تصویر را در هر سطح درخشندگى از بین برده و راحتى 
کاربر را حین اســتفاده از نمایشگر افزایش مى دهد. 
فناورى BenQ Low Blue Light نیز با فیلتر نور آبى 
مضر براى چشم ها، خستگى و ناراحتى چشم را به طور 

مؤثرى کاهش مى دهد.

اپلیکیشن نظارت و مدیریت بر 
wi-fiشبکه هاى

نصف جهان  NetX PRO  را شاید بتوان کامل ترین 
و برترین برنامه مدیریت بر شبکه هاى واى فاى و 
تامین امینــت آن ها براى تبلت ها و گوشــى هاى 
اندروید دانست. یکى از مهم ترین قابلیت هاى این 
اپلیکیشن، سیستم هوشمند نمایش افراد متصل به 
شبکه واى فاى مى باشــد که مى تواند نقش بسیار 
زیــادى را در تامین امنیت این شــبکه ها ایفا کند! 
تنها کافیست اســمارت فون متصل به واى فاى را 
شناســایى کنید تا بتوان به راحتى آن را خاموش و 
یا اینکه رى استارت کرد! نت ایکس پرو اطالعات 
بسیارى را نظیر سیستم عامل، مک آدرس، آى پى 
و دیگر اطالعات گوشى هاى متصل به شبکه واى 
فــاى را در اختیارتان قرار مى دهــد. یکى دیگر از 
قابلیت هاى این برنامه منحصر به فرد جست و جوى 
شبکه هاى واى فاى اطراف و نمایش اطالعات آن 
ها همانند ssid، قدرت ســیگنال، نوع کانال، رمز 
گذارى و… مى باشد و مى تواند در شناسایى شبکه 
هاى نا امن به کاربران کمک کنــد. مى توانید این 
اپلیکیشــن را به گونه اى تنظیم کنید تا در صورت 
اتصال دســتگاه هاى جدید و ناشناس به واى فاى 
شما سریعا هشــدار اتصال را دریافت کنید و بتوانید 

دسترسى آن را قطع کنید.

بطرى هاى جدید کوکاکوال در 
نقش مونوپاد ظاهر مى شود

نصف جهان  اگر مونوپادها موفق نشدند تا رضایت شما 
را براى گرفتن عکس هاى سلفى جلب کنند و دوست 
دارید روش هاى جالب تر را تجربه کنید از بطرى هاى 
جدید نوشابه که شرکت کوکاکوال ساخته استفاده کنید.

این بطرى ها به شکلى طراحى شــده اند که مى توان با 
آن ها عکس سلفى گرفت و در شبکه هاى اجتماعى به 
اشتراك گذاشت .بطرى جدید  Selfie Bottle نام دارد و 
طراحى آن به این شکل است که در قسمت انتهایى آن، 
یک دوربین عکاسى تعبیه شده و زمانى که این بطرى 
به زوایه 70 درجه برسد، به صورت خودکار از فردى که 
در حال نوشیدن نوشابه است، عکس مى گیرد. عالوه بر 
آن؛ اگر کسى عالقه داشته باشد مى تواند از طریق کابل 
USB عکس هاى گرفته شــده را به اسمارت فون و یا 

هر وسیله دیگرى که مى خواهد منتقل کند و آن را در 
شبکه هاى مختلف اجتماعى به اشتراك بگذارد.

نصف جهان  وب سایت کتاب. آى آر پایگاه جامعى است مشتمل بر اطالعات همه کتاب هاى منتشره از سال 1375 تا به امروز.
در این پایگاه کاربران مى توانند از طریق جستجوى عنوان کتاب، نام پدیدآور، نام ناشر و یا موضوع  به اطالعات کتاب مورد 
نظر خود دست یابند. افزون بر این کاربر این امکان را دارد تا در صفحه اصلى، اطالعات آخرین کتب منتشره در ایران را با  

 .فاصله زمانى کمتر از یک هفته از انتشار توسط ناشر مشاهده کند.
یکى دیگر از ویژگى هاى وب سایت کتاب. آى آر امکان دستیابى کاربران به مشخصات کتابشناختى کامل، تصویر روى جلد 

و فایل پى دى اف صفحات اولیه کتاب است.
از آنجایى که توســعه اینترنت، روش هاى خرید را به کلى دگرگون کرده اســت، این پایگاه از ابتداى سال 1394 توانسته 
با همکارى ناشــران کشور و شرکت پســت جمهورى اســالمى ایران امکان خرید کتاب به صورت اینترنتى را از طریق 
این وبگاه فراهم کند. سیستم توزیع کتاب و خدمات مشتریان این پایگاه با به  کارگیرى زیرساخت هاى استاندارد، تضمین کننده  
تحویل به موقع کاال و پشتیبانى پاسخگو است و تجربه  خوشایند و متمایزى از خرید اینترنتى کتاب را براى شما به ارمغان 
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نصف جهان Stunt Car Challenge 3  بازى جدید، بسیار زیبا و سرگرم کننده در سبک بازى هاى ماشین سوارى از نوع 
حرکات نمایشى براى دستگاه هاى اندرویدى است که توسط استودیوى بازیسازى Hyperkani به صورت رایگان در گوگل 
پلى عرضه شده است. در این بازى شما بر انواع ماشین هاى مختلف آمریکایى سوار مى شوید و در حالت هاى مختلف مسابقه 
با قطار، فرار از دست پلیس، جمع آورى سکه ها، پیش بردن مراحل با سه ستاره و … خود را سرگرم مى سازید. انواع سطوح 
مختلف را پشت سر بگذارید تا مکان هاى جدید همچون سان فرانسیسکو را باز کنید و هیجان را دوچندان کنید! گرافیک اچ 
دى و سه بعدى بازى و صداگذارى اش عالى کار شده است و به طور کلى اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماشین سوارى 

هستید و به دنبال یکى از کم حجم ترین ها مى باشید Stunt Car Challenge 3 را از دست ندهید.
برخى از ویژگى هاى این بازى:

انواع ماشین هاى مختلف براى باز کردن،  انواع سطوح مهیج براى پشت سر گذاشتن،  تکمیل سطوح بازى با 1 و 2 و 3 ستاره، 
حالت هاى مختلف و مهیج براى مشغول شدن، جمع آورى سکه ها براى خرید آیتم ها،امکان سفارشى سازى خودرو توسط 

کاربر، ماشین سوارى در انواع مکان هاى مختلف.

راهنماى خرید

نصف جهان یکى از فاکتور ها یا اگر کمى رك باشــیم، 
مهم ترین فاکتور انتخاب گوشى هاى میان رده قیمت 
است. شــرکت هوآوى همیشــه ثابت کرده مى تواند 
قیمت هاى رقابتى و بعضا پایینى را در مقایســه با سایر 
برند ها ارایه دهــد. این قیمت پایین  باعث کاســتن از 
کیفیت محصوالت نمى شــود؛ بلکه همان امکانات، 
سخت افزار و ویژگى هاى سایر گوشــى ها را مى توان 
با قیمت کمتر در گوشى هاى هو آوى در اختیار گرفت. 
 Huawei) گوشــى میان رده ى «هو آوى آنر 4 ایکس
Honor 4X)» با سخت افزارى پذیرفتنى و نمایشگرى 

 4X  بزرگ، مى تواند یکى از این انتخاب ها باشــد. آنر
به نمایشــگرى 5.5 اینچى با رزولوشن 1280 در 720 
پیکسل مجهز شده اســت. از قوت هاى این نمایشگر 
بزرگ مى توان به تراکم 267 پیکســل بــر هر اینچ و 
فناورى IPS استفاده شده در آن اشاره کرد. از مزیت هاى 

آنر  4X استفاده از تراشــه  اختصاصى 64 بیتى هو آوى 
با نام «هاى ســیلیکون کرین 620» است. پردازنده  8 
هسته  اى با معمارى کورتکس A53 و قدرت پردازش 
1.2 گیگاهرتز روى این تراشــه قــرار دارد؛ همچنین 
پردازنده  گرافیکى «مالــى 450»، 8 گیگابایت حافظه  
داخلى و 2 گیگابایت رم از دیگر مشخصات سخت افزار 
قدرتمند آنر  4X هستند. مى توان از کارت حافظه  جانبى 
هم تا حجم 32 گیگابایت، در این گوشى بهره برد. این 
گوشــى که از پالستیک مرغوبى ســاخته شده است، 
165 گرم وزن دارد که یکى از ضعف هایش محسوب 
مى شــود؛ البته قطر 8.7 میلى مترى این گوشــى هم 
مى تواند برایش کمى ضخیم به  نظر برســد. در عوض 
آنر  4X از دو سیم کارت و شبکه   4G پشتیبانى مى کند 
که در این بازه  قیمتى بســیار مطلوب اســت. از دیگر 
فناورى هاى ارتباطى آنر 4X ، مى توان به امکان استفاده 

از Wi-Fi براى اتصال به اینترنت، امکان اســتفاده از 
بلوتوث و همچنین رادیوى FM اشاره کرد؛ البته فناورى 
محبوب OTG هم براى اتصــال فلش از طریق پورت 
microUSB در این گوشى گنجانده شده است. براى 

آنر 4X، دو دوربین با حســگر هاى 13 و 5 مگاپیکسلى 
در نظر گرفته شده که براى این رده  قیمتى مناسب به 
نظر مى رسند. اندروید این گوشــى با توجه به اینکه در 
سال 2015 به بازار عرضه شــده، کمى قدیمى به نظر 
مى رسد؛ البته رابط کاربرى ایموشن نسخه   سوم، تمامى 
کمبود هاى اندروید کیت کت نســخه  4.4 را به خوبى 
پوشش داده اســت. در کنار این امکانات خوب، باترى 
لیتیوم-پلیمرى 3000 میلى آمپر ساعتى آنر  4X با توجه 
به نمایشگر و تراشه  کم  مصرفش بازده  خوبى دارد. هم 
اکنون این گوشــى میان رده را مى توانید با قیمتى در 

Hحدود 650000 تومان از بازار داخلى خریدارى نمایید.
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بازى « شیرین کارى 
ماشین» اندروید

 
مدیریت Cashe در تلگرام

نصف جهان Cashe تلگرام شــامل تمام عکس ها 
و فیلم هــا و متن هایى اســت که شــما صفحات 
تلگرام را مرور و در گوشى شــما به نمایش درآمده 
اســت. حذف َکش به دو صورت زیــر امکان پذیر

 است:

■  حذف َکش ایجاد شده از یک سوپرگروه 
یا کانال خاص: روى نام سوپرگروه انگشت تان 
را نگه داریــد و از منویى که ظاهر مى شــود گزینه 
Delete From Cache رو انتخــاب کنیــد. با این 

کار فضایى که در اثر محتویات آن گروه یا کانال از 
گوشیتان درگیر شده، آزاد مى شود.

■ مدیریت َکش:
 Cache گزینه Setting در منوى تلگرام و قسمت

Setting را باز کنید.

در قســمت Keep Media مى توانیــد تعیین کنید 
که کش تلگرام، هر هفته پاك گردد یا هر ماه پاك 
شود یا اینکه هرگز پاك نشــود. ترجیحًا هر هفته را 

انتخاب کنید.
روى Clear Cache کلیک کنید و نوع دیتاى کش 
شده را براى حذف شدن انتخاب کنید (عکس، ویدئو 

و …) که ترجیحًا همه را انتخاب کنید. 

Local Database گزینه ■
Local Da- َکش حاصل از متن ها یا همــان گزینه

tabase همیشــه درون حافظه داخلى گوشى قرار 

مى گیرد. پر شــدن SD Card تأثیر چندانى روى 
کندى گوشــى ندارد اما اگر حافظه داخلى گوشى 

شما پر شود، سرعت گوشى شما پایین خواهد آمد.

ترفند

شکار بدافزارها را آنالین تجربه کنید
آیا تا به حــال در موقعیتى قرار گرفته ایــد که به یک 
آنتى ویروس نیاز ُمبرمى داشته باشید، اما هیچ ابزارى در 
اختیار شما قرار نداشته باشد؟ در چنین زمان هایى بهترین 
گزینه اى که پیش روى شما قرار دارد، آنتى ویروس هاى 
آنالین هستند. ابزارهایى که به ســادگى قادر هستند 
فرآیند اســکن تجهیزات و حتى سایت هاى اینترنتى را 

به خوبى مدیریت کنند.

Bitdefender QuickScan
اگر به دنبال یک پویشگر ســریع و کارآمد هستید، چه 
گزینه اى بهتر از بیت دیفندر قادر اســت به این نیاز شما 
پاســخ دهد. بســته امنیتى بیت دیفندر هر ساله جایزه 
بهترین آنتى ویروس را در زمینه سرعت، عملکرد و دقت 
باال از آن خود مى کند. اگر به هر دلیلى قادر نیستید نسخه 
ایستاى این محصول را اســتفاده کنید، نسخه آنالین 
همراه در اختیار شــما قرار دارد. تنها چیزى که در این 

زمینه به آن نیاز دارید یک ارتباط اینترنتى است.

ESET
اگر به دنبال ابزار آنالین و رایگانى هســتید که بتواند 
تهدیدات را به شیوه کارآمدى شناسایى کند، پیشنهاد ما 
به شما ESET است. از جمله قابلیت هاى ویژه این ابزار 
مى توان به مکانیزم ساده به کارگیرى، شناسایى و حذف 
بدافزارها، به روز بودن بانک اطالعاتى و... اشــاره کرد. 
 Scan Now زمانى که در صفحه این ابزار روى دکمه

کلیک مى کنید، فایل اجرایى این برنامه که حجم کمى 
دارد دانلود مى شود. پس از اجراى این برنامه باید صبر 
کنید تا بانک اطالعاتى آن به صورت آنالین دانلود شود.

اگر در مدت زمان جســتجو ایــن ابــزار تهدیداتى را 
شناسایى کند، آن ها را فهرســت کرده و به شما اجازه 

مى دهد که فرآیند پاك سازى آن ها را انجام دهید.

VirusTotal
هر چند VirusTotal را به صورت مســتقیم نمى توانید 
مورد اســتفاده قرار دهیــد، اما واقعیت این اســت که 
نمى توان از ایــن ابزار آنالین صرفنظــر کرد. اگر یک 
فایل مشــکوك را روى VirusTotal آپلود کنید، این 
سرویس با استفاده از 50 آنتى ویروس مختلف فایل شما 
را مورد بررسى قرار داده و یک تحلیل بسیار عمیق روى 
فایل آپلود شده انجام مى دهد. در حالى که در بسیارى 
از موارد تعدادى از آنتى ویروس ها اعالم مى دارند فایلى 
سالم است، اما ممکن است تعداد دیگرى از آن ها موارد 
مشکوکى را شناسایى کنند. در چنین حالتى بهتر است، 
دو روز صبر کرده و مجددا با این ســرویس فایل خود 
را بررســى کرده تا از صحت و سقم ســالم بودن فایل 
خود اطمینان حاصل کنید. زمانى که فایلى توســط 50 
آنتى ویروس مختلف مورد بررسى قرار مى گیرد طبیعى 
اســت کوچک ترین مورد مشــکوکى در آن شناسایى 
مى شــود. نکته جالب توجه دیگرى کــه در این زمینه 
وجود دارد این اســت که VirusTotal حتى قادر است ، 
آدرس هاى اینترنتى را به لحاظ مخاطره آمیز بودن مورد 

بررسى قرار دهد.  

Metascan Online
VirusTotal را مى تــوان ســلطان آنتى ویروس هاى 

Metas- رایگان در نظر گرفت، اما بنا به دالیلى رقیب آن
can نیز مورد توجه قرار کاربران قرار دارد. ایده اصلى به 

Virus- کار رفته در این سرویس شــباهت بسیارى به
Total دارد. زمانى که فایلى روى این ســرویس آپلود 

مى شــود؛ Metascan فایل را بــا آنتى ویروس هاى 
مختلفى مورد بررســى قرار داده و گزارشــى همراه با 

جزییات در اختیار کاربر قرار مى دهد.
 Metascan در مقایسه با VirusTotal که از 50 موتور 
پویش گر اســتفاده مى کند از تعداد کمترى موتور (43 
مورد) اســتفاده مى کند. اما این موضوع به هیچ عنوان 
Virus- خبر بدى نیســت، به دلیل این که در مقایسه با

Total از فایل هایى با حجم بیشــترى ( 140 مگابایت 

در مقابل 128 مگابایت) پشتیبانى مى کند. همچنین در 
صفحه تاریخچه گزارش کاملى از فرآیندهاى شناسایى 
و تغییراتى که در طــول آزمایش ها رخ داده اســت به 
کاربر نشان مى دهد. این سرویس به تازگى افزونه ویژه 

مرورگر کروم را در اختیار کاربران قرار داده است.

F-Secure Online Scanner
پویشــگر آنالین دیگرى که در اختیار شــما قرار دارد، 
F-Secure نام دارد. این ابزار به شــما کمک مى کند 

تا بدافزارها و نرم افزارهاى جاسوســى را روى دستگاه 

خود شناســایى کرده و آن ها را از میــان بردارید. حتى 
اگر آنتى ویروس هایى را روى دستگاه خود نصب کرده 
باشید، این ابزار باز هم مى تواند کار خود را به خوبى انجام

 دهد.

Payload Security
موتــور آنتى ویروس هــا به طــور معمول اقــدام به 
شناســایى تهدیدات بر مبناى تطابق فایل ها با امضاء 
بدافزارهــا مى کنند. ایــن الگو در ارتباط بــا تهدیدات 
شناخته شده به خوبى جواب مى دهد. اما مشکل زمانى 
به وجود مى آید که شــما با یک بدافــزار جدید روبرو 

مى شوید. 
 Payload Security یــک ســرویس آنالیــن بوده 
کــه از امضاء بدافزارها اســتفاده نمى کنــد، در عوض 
الگوى رفتــارى فایل ها را براى شناســایى رفتارهایى 
همچون مخرب بودن آن ها مورد بررسى قرار مى دهد. 
هر چند این فرآیند ممکن است کمى زمان بر باشد، اما 
در مقابل گزارش نهایى ارائه شده از سوى آن با جزییات 
زیادى همراه اســت. این گزارش به وضوح اطالعاتى 
 DNS ،همچون ساختار فایل اجرایى، توابع استفاده شده
یا درخواست هاى وب (web requests) ، ماژول هاى 
بارگذارى شــده، فایل هاى باز شده، رشته هاى ایمیج و 
موارد متعدد دیگرى را به شــما نشان مى دهد. هر چند 
ممکن است اطالعات ارائه شده توسط این سرویس فنى 
باشند اما باید بگوییم این سرویس در مواجه با تهدیدات 

جدید خوب عمل مى کند.

گامى دیگر براى دسترسى 
به اینترنت پرسرعت

نصف جهان فیسبوك به شدت به دنبال فراهم کردن 
بسترهایى براى دسترسى سریع و ساده به اینترنت 
پرسرعت است. در واقع، حیات فیسبوك در این است 
که همه کاربران سراســر دنیا به اینترنت پرسرعت 
دسترسى داشته باشند تا بتوانند ویدیو استریم کنند 
و اطالعات خود را به اشــتراك بگذارند. استفاده از 
یک اینترنت بى کیفیت و کند باعث مى شود تجربه 
کاربرى نامطلوبى در استفاده از سرویس هایى مانند 
فیسبوك رخ دهد و کاربران فرارى شوند. فیسبوك 
مى خواهد کاربران اینترنت به طور زنده و در لحظه 
آنالین باشند و زندگى کنند. بنابراین، یافتن بهترین 
و نزدیک ترین واى فــاى مى تواند کمکى به تحقق 

این هدف باشد. 
ظاهرا این ویژگى جدید فیســبوك براى برخى از 
کاربران اندروید فعال شده اســت و البته هنوز تمام 
کاربران نمى توانند آن را ببیننــد. کاربران iOS نیز 

هنوز نمى توانند این قابلیت جدید را استفاده کنند.

کلیک

گوشى موبایل هوآوى آنر مدل  4X دو سیمکارت

رامین مشکاه
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مزایده
شماره آگهى: 139503902004000191 شــماره پرونده: 139404002004000846 آگهى 
مزایده پرونده شــماره بایگانى : 9402356 یک سهم از شش ســهم یک باب خانه پالك ثبتى 
2248/2179 (دوهزار و یکصد و هفتاد و نه فرعى از دو هزار و دویســت و چهل و هشت اصلى) 
مساحت ششــدانگ 327/52 واقع در بخش شــش اصفهان به آدرس: اصفهان کوى راه حق- 
خیابان صاحب الزمان- بن بست 19 انتهاى بن بست که ســند مالکیت آن در صفحه 106 دفتر 
168 امالك به نام خانم فاطمه قاسمى ده چشمه فرزند علیداد ثبت و صادر شده است و طبق نامه 
94420251812097-94/12/25 اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه ششدانگ بدین 
شرح مى باشد: شماال: بطول 33 متر دیوار به دیوار خانه 1098 شرقًا: بطول 9/95 متر دیواریست 
به پالك 1186 باقیمانده جنوبًا: اول به طول 30 متر دیواریست به پالك 1186 باقیمانده دوم به 
طول سه متر درب و دیواریست به کوچه غربًا: بطول 9/90 متر دیواریست به زمین 1186 باقیمانده 
که طبق نظر کارشناس رسمى ششدانگ پالك فوق به صورت یکباب منزل مسکونى، با قدمت 
12 سال، بمساحت عرصه 327/52 مترمربع و مساحت اعیانى 254 مترمربع، مشتمل بر زیرزمین 
و همکف بهار خواب که بصورت مســکونى مى باشــد، نیم طبقه زیرزمین بصورت یک اطاق با 
استفاده انبارى و همکف داراى سه اتاق خواب، کف ســاختمان موزائیک، بدنه سالن تا یک متر 
سرامیک و مابقى اندود گچ و رنگ روغن سقف ها رنگ پالستیک داراى گچ برى، کمدهاى اتاق 
ها چوبى، کابینت آشپزخانه فلزى، سرویس هاى بهداشتى کف ســرامیک بدنه کاشى، دیوارها 
باربرى و سقف تیرچه بلوك، دستگاه پله از سنگ با بدنه سرامیک، درب و پنجره آلومینیوم، نماى 
آجر سه سانتى با دیوارهاى حیاط، سیستم گرمایشى بخارى گازى، سیستم سرمایشى کولر آبى، 
داراى اشتراکات مى باشد. طبق سند رهنى شــماره 11297-94/8/27 تنظیمى دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 438 اصفهان بابت بدهى آقاى عزت اله کریمى در رهن آقاى علیرضا یزدانى واقع 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 95/11/17 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 530/000/000 ریال (پانصد و سى میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 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 ضمنًا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 95/9/13 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده: مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامیســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد وا مالك سپرده نماید. م الف: 20779 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/490
مزایده

شماره آگهى: 139503902133000010 شماره پرونده : 139304002004000563 بر اساس 
پرونده اجرائى کالسه 9300109 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى سه هزار و پانصد 
و نود و شش فرعى مجزى شــده از ســیصد و نود و یک اصلى با حق المجرى آب از قطعه سه 
هزار و پانصد و نود و هفت واقع در بخش 9 ثبت اصفهان بانضمــام کلیه توابع و لواحق عرفیه و 
انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى آقاى رسول اخوان طباخ فرزند احمد که 
به موجب سند شماره 57441 مورخ 92/8/8 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 113 اصفهان 
در رهن آقاى حسین جامى فرزند شــکراله قرار دارد و برابر نامه شماره 94121036453224 و 
94121036453224 مورخه 94/12/5 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 290 دفتر 
جلد 8 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 14959 بنامش ســابقه ثبت ثبت و ســند مالکیت دارد و 
ششدانگ آن محدود است به: شماال به مرز اشتراکى با قطعه زمین 391/3594 بطول 21/10 متر 
شرقا مرزیست به کوچه بطول 27/60 متر جنوبًا به مرز اشتراکى با قطعه زمین 391/3597 بطول 
22 متر غربا دیواریست اشــتراکى با قطعه زمین 391/3595 بطول 27/60 متر و حقوق ارتفاقى 
حق المجرى آب از قطعه 3594 از مورد ثبت آگهى میشود. از ساعت 9 صبح تا 12 روز یک شنبه 
مورخه 1395/10/05 در محل اجراى ثبت اســناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان 
منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد 
و چهل و شش میلیون ریال از قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناسان رسمى شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى 
و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز و غیره اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى بعهده 
برنده مزایده میباشد. طبق گزارش کارشناسان مربوطه مورد مزایده بصورت یک قطعه باغ نیمه 
محصور و مشجر به مســاحت 597/54 متر مربع داراى تعدادى درخت مثمر و غیر مثمر شامل 
سیب، زردآلو و غیره که در قسمت شمالى باغ مذکور قرار دارند و در قسمت شمالى ملک ساختمان 
مسکونى و انبارى در حد دو سقف با زیربناى کل حدود 144/16 متر مربع با اسکلت دیوار باربر و 
سقف آجر و آهن و ایرانیت، کف موزائیک، بدنه اندود گچ و نقاشى، درب و پنجره ها هاى خارجى 
آهنى، نماى خارجى آجر لفتون، داراى آشپزخانه اپن با کابینت فلزى و سرویس بهداشتى و حمام 
و انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. الزم به ذکر است کوچه 3/20 مترى که امتداد آن شمالى و 
جنوبى است در محل مجاورت با ملک مذکور( ضلع شرقى ملک) ادامه نیافته و در تصرف و داخل 
محدوده باغ مزبور قرار گرفته است. در ضمن طبق اعالم وکیل بســتانکار مورد مزایده در حال 
حاضر تحت پوشش هیچ گونه بیمه اى قرار ندارد. کســانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس گلدشت بلوار ابوذر انتهاى بن بست یاس (شماره 22) 
کدپستى 76956- 85831 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت  در تاریخ 1395/9/13 در روزنامه 
نصف جهان درج و منتشــر میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلى رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود.م الف: 2611 اجراى اســناد رسمى شهرستان 

نجف آباد/9/109
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

مستقردر اداره ثبت اســناد و امالك کاشــان 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 نمایند.
1) راى شــماره 139560302034005765 هیأت اول0 نرگس دهقانیــان آرانى فرزند على 
محمد بشماره شناسنامه 44197 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260432017-   ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 208/38 مترمربع بشماره13 فرعى مجزا از شماره 1 الى 9 از پالك 3521- 

اصلى واقع در کوى درب اصفهان بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139460302034032317 هیأت دوم0 محمدعلیخانى کاشانى فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 556 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261574729-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 188/39 مترمربع بشماره9 فرعى مجزا از شماره1و2 از پالك 6858- اصلى واقع در 

اراضى شهر بخش 1 کاشان.
3) راى شــماره 139460302034009051 هیأت دوم0 امنه محمدى موغارى فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 401 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261813715- ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 229/50 مترمربع بشماره 1712  فرعى مجزا ازشماره
 231فرعى از پالك13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از 

هالل دشت حکیمى)
4) راى شماره 139560302034019460 هیأت دوم0 محمدرضا سلمانى فرزند حسن بشماره 
شناســنامه 105 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261642082-چهاردانگمشاع از ششدانگ 
اعیانى احداثى در عرصه موقوفه بمساحت 100/50 مترمربع بشماره 7019 فرعى مجزا ازشماره 

6/1050 فرعى از پالك11- اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان 
5) راى شماره 139560302034019461 هیأت دوم0 فاطمه زنده باشى بیدگلى فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 624صادره از کاشان بشماره ملى 1261719689- دودانگمشاع از ششدانگ 
اعیانى احداثى در عرصه موقوفه بمساحت 100/50 مترمربع بشماره 7019 فرعى مجزا ازشماره 

6/1050 فرعى از پالك11- اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان 
6) راى شماره 139460302034029145هیأت دوم0 محمدحسین حسنى فرزند على بشماره 
شناسنامه 247 صادره از کاشان بشماره ملى 1263527892- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

120 مترمربع بشماره 20939  فرعى مجزا ازشماره
 6969 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.

7) راى شــماره 139560302034000145 هیأت دوم0 فاطمه دهقان فرزند تقى بشــماره 
شناســنامه 2145 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1261210621- ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت141/75 مترمربع بشماره 21334 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 

2 کاشان.(مع الواسطه از مالکین مشاعى)
8) راى شــماره 139560302034005613 هیأت دوم0 مهدى دشــتى نژاد فرزند حســن 
بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1250086205- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت144 مترمربع بشماره 21752 فرعى مجزا از شماره 4526 از پالك 15- اصلى واقع 

در ناجى آبادبخش 2 کاشان
9) راى شماره 139560302034006248 هیأت اول0 محمدحســین تقى زاده فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 456 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260975193-سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 131/46 مترمربع بشــماره21786 فرعى مجزا از شماره 7076 از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
10) راى شــماره 139560302034006249 هیــأت اول0 زهره تقى زاده فرزند بخشــعلى 
بشماره شناسنامه 514 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260975770-سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 131/46 مترمربع بشــماره21786 فرعى مجزا از شماره 7076 از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
11) راى شماره 139560302034009313هیأت دوم0 مســعود خالقى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 970 صادره از تهران بشماره ملى 0071462937- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91 

مترمربع بشماره 21840  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 
مع الواسطه از مالکین مشاعى)

12) راى شــماره 139560302034010641هیأت اول0 محمدرضا کریمى کاشــانى فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه 506 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261814762- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 64/83 مترمربع بشــماره 21845  فرعى از پالك15- اصلى 

واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
13) راى شماره 139560302034010642هیأت اول0 آسیه نیک فرد فرزند على آقا بشماره 
شناسنامه 811 صادره از کاشان بشماره ملى 1261926277- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 64/83 مترمربع بشماره 21845  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 

2 کاشان.
14)راى شماره 139560302034010705 هیأت اول0 محمد سلمانى فرزند عباس بشماره 
شناســنامه 2988 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263342401- ســه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 85/16 مترمربع بشــماره 21848  فرعى از شماره 15 اصلى واقع در ناجى 

آباد بخش 2 کاشان.
15)راى شــماره 139560302034010706 هیأت اول0 عالیه دهاز فرزند مرتضى بشــماره 
شناسنامه - صادره از کاشان به شماره ملى 1250310520- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 85/16 مترمربع بشماره 21848  فرعى از شماره 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 

2 کاشان.
16)راى شماره 139560302034015088 هیأت دوم0 سعید صاحبى کاشى فرزند غالمعلى 
بشماره شناسنامه 123 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262298865- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 271/27 مترمربع بشماره 1388 فرعى مجزا ازشماره 299 فرعى از شماره 

24- اصلى واقع دردیزچه بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از محمداکبرزاده قنائى)
17)راى شــماره 139560302034015088 هیأت دوم0 آرزودارابى باوندپــور فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 1280 صادره از کاشان  بشماره ملى 0055909345- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 271/27 مترمربع بشماره 1388  فرعى مجزا ازشماره 299 فرعى از شماره 

24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از محمداکبرزاده قنائى)
18)راى شماره 139560302034010732 هیأت اول0 فاطمه کاشف نیا فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 44 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1261512741- ششدانگ یکباب سفره خانه 
بمساحت 337/75 مترمربع بشــماره 10632 فرعى مجزا ازشماره 8399 فرعى از شماره 33- 

اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان.
19)راى شماره 139560302034005682هیأت اول0 على اصغر عظیمى حسن آبادى فرزند 
على بشماره شناسنامه 18 صادره از کاشان بشماره ملى 1262841021- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 147/20 مترمربع بشماره 6413  فرعى مجزا ازشــماره 1545 فرعى از شماره 34- 

اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
20)راى شماره 139560302034004903 هیأت اول0 مهدى کرمانى فرزندمرادعلى بشماره 
شناسنامه 2685 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261099850- سه دانگ ازششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 185/75 مترمربع بشماره 6585 فرعى مجزا ازشماره 1098 فرعى از شماره 

34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
21)راى شــماره 139560302034004903 هیــأت اول0 زهرا گلى فینــى فرزند علیرضا 
بشــماره شناســنامه 4902 صادره از کاشــان  به شــماره ملى 1261025393- سه دانگ 
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 185/75 مترمربــع بشــماره 6585  فرعــى 
مجــزا ازشــماره 1098 فرعــى از شــماره 34- اصلــى واقــع در فیــن بــزرگ بخــش 

2 کاشان.
22)راى شماره 139560302034006626 هیأت اول0 اکرم میرزائى فینى فرزند على بشماره 
شناسنامه 17 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262879019- ششدانگ یکباب ساختمان 
بمســاحت 519/86 مترمربع بشماره 6621 فرعى مجزا ازشــماره 529و530 فرعى از شماره 

34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
23)راى شــماره 139560302034009168 هیأت دوم0 مریم خسروى مقدم فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 43852 صادره از کاشان به شماره ملى 1260428613- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 251/05 مترمربع بشماره 6632  فرعى مجزا ازشــماره 364و365 فرعى از شماره 
34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ماشااله خسروى مقدم)
24)راى شــماره 139460302034031404 هیأت دوم0 اســماء رضائى حسن آبادى فرزند 
ماشااله بشــماره شناسنامه - صادره از کاشــان  به شــماره ملى 1250269814- ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 130/20 مترمربع بشــماره 1441  فرعى مجزا ازشماره 1197 فرعى از 
شماره 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس عباسى حسن آبادى)

 25)راى شماره 139560302034030118 هیأت اول0 على گندمکار فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 1214 صادره از کاشان  

به شماره ملى 1261490940- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 264/30 مترمربع 
بشماره 6628  فرعى مجزا ازشــماره 301 فرعى از شــماره 45- اصلى واقع در لتحربخش 2 

کاشان. (خریدارى از حبیب اله اربابى)
26)راى شــماره 139560302034030119 هیأت اول0 طاهره ابولى فرزند على بشــماره 
شناسنامه 85 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262808911- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 264/30 مترمربع بشماره 6628  فرعى مجزا ازشماره 301 فرعى از شماره 45- اصلى 

واقع در لتحربخش 2 کاشان. (خریدارى از حبیب اله اربابى)
27)راى شماره 139560302034000130 هیأت دوم0 طاهره قاسمى دویم لتحرى فرزند صفر 
بشماره شناسنامه 32 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262944937- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 159 مترمربع بشماره 6674 فرعى مجزا ازشماره 265 فرعى از شماره 45- اصلى واقع 

در لتحربخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از محمدآقا قاسمى دوم)
28)راى شماره 139560302034007849 هیأت اول0 حمیدرضا گلدار فرزند محمد بشماره 
شناسنامه - صادره از کاشان  به شــماره ملى 1250022096- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
90/50 مترمربع بشــماره 6746  فرعى مجزا ازشماره 775 فرعى از شماره 45- اصلى واقع در 

لتحربخش 2 کاشان.
29)راى شــماره 139560302034010667 هیأت اول0 اعظم گیوه چین فرزند على عباس 
بشماره شناســنامه - صادره از کاشان  به شــماره ملى 1250276357- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 72/3 مترمربع بشماره 6747  فرعى مجزا ازشماره 1381 فرعى از شماره 45- اصلى 

واقع در لتحربخش 2 کاشان.
30) راى شــماره 139560302034010708 هیأت اول0 طاهره هیزمى لتحرى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 323 صادره از کاشان به شماره ملى 1263570992- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 147/61 مترمربع بشــماره 6749  فرعى مجزا از شماره 1418 فرعى  از 

پالك 45- اصلى واقع در لتحربخش2 کاشان.
31) راى شــماره 139560302034010709 هیأت اول0 حجت صادقى لتحرى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 84 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262989401- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 147/61 مترمربع بشــماره 6749  فرعى مجزا از شماره 1418 فرعى  از 

پالك 45- اصلى واقع در لتحربخش2 کاشان.
ســنجرى  محمــد  اول0  هیــأت   139560302034008856 شــماره  32)راى 
قهــرود فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 27 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــى 
1262642541- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 92/2 مترمربع بشــماره 6752 فرعى 
مجــزا ازشــماره 1408و1403 فرعــى از شــماره 45- اصلــى واقــع در لتحربخــش 

2 کاشان.
33)راى شــماره 139560302034005633 هیأت دوم0 زهره برکم فرزند قاســم بشماره 
شناســنامه 41142 صادره از کاشان  به شــماره ملى 126401502- ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 88 مترمربع بشماره 9907  فرعى مجزا ازشــماره 1305 فرعى از شماره 49- اصلى 

واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حاج قنبر ملکى پور)
34)راى شــماره 139560302034032642 هیــأت دوم0 غالمرضا رمضانــى فرزند على 
بشماره شناسنامه 790 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262296587- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 99/34 مترمربع بشماره 13968 فرعى مجزا ازشماره 1638 فرعى از شماره 

49 - اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از فاطمه ملکى پور)
35)راى شماره 139560302034032643هیأت دوم0 زهرا واردى قمصرى فرزند على اکبر 
بشماره شناسنامه 47431 صادره از کاشان بشماره ملى 1260464415- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 99/34 مترمربع بشماره 13968  فرعى مجزا ازشماره 1638 فرعى ازشماره 

49- اصلى واقع درصفى آباد بخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از فاطمه ملکى پور)
36)راى شــماره 139560302034002233 هیأت دوم0 ســلمان طحان مجرد فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 1878 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262090458- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 85/60 مترمربع بشماره 14020 فرعى مجزا ازشماره 8880 فرعى از شماره 

49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ناصر یگانه)
37)راى شماره 139560302034002234 هیأت دوم0 سحربختیارى فرزند عباسعلى بشماره 
شناسنامه - صادره از کاشان  به شماره ملى 4210059978- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 85/60 مترمربع بشماره 14020 فرعى مجزا ازشــماره 8880 فرعى از شماره 49- 

اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ناصر یگانه)
38)راى شماره 139560302034009904 هیأت دوم0 مریم شــومالى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 1200 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262386284- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
131/40 مترمربع بشماره 14108 فرعى مجزا ازشماره 3620 فرعى از شماره 49- اصلى واقع 

در صفى آباد بخش 2 کاشان.
39)راى شــماره 139560302034009180هیــأت دوم0 داود معصومــى فرزند عمرانعلى 
بشماره شناسنامه 1167 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260717666- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 117/22 مترمربع بشماره 14110 فرعى مجزا ازشماره 9954 و 1235 فرعى از شماره 

49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از على ابراهیمى)
40)راى شماره 139560302034008122 هیأت اول0 سمیه حسین پور فینى فرزند علیرضا 
بشماره شناسنامه 1191 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261958993- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 64/31 مترمربع بشماره 14116 فرعى مجزا ازشــماره 1480 فرعى از شماره 49- 

اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
41)راى شــماره 139560302034009311 هیــأت دوم0 محمدجــواد صادقــى فرزنــد 
عباس بشــماره شناســنامه 52249 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1260512495- سه 
دانگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 108/71 مترمربع بشــماره 14118 فرعى مجزا 

ازشــماره 7076 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از 
عباس صادقى)

42)راى شماره 139560302034009311 هیأت دوم0 فهیمه گندمى حسنارودى فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 13 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263006892- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 108/71 مترمربع بشــماره 14118 فرعى مجزا ازشماره 7076 فرعى از 

شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس صادقى)
43)راى شــماره 139560302034007331 هیأت دوم0 فاطمه احسان دوست فرزند محمد 
بشماره شناســنامه - صادره از کاشان بشــماره ملى 125222680- ســه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 99/27 مترمربع بشــماره 307  فرعى ازشماره 52- اصلى واقع دراراضى 

صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
 44)راى شــماره 139560302034007332 هیأت دوم0 کبرى دلداده آرانى فرزند سیف اله 

بشماره شناسنامه 6671 صادره از
کاشان بشماره ملى 1260573168- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/27 مترمربع 
بشماره 307  فرعى ازشماره 52- اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از مالکین مشاعى)
45)راى شماره 139560302034008861 هیأت اول0 حامد شیرین جانى فرزند محمدحسن 
بشماره شناســنامه - صادره از کاشان بشــماره ملى 1250202205- ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 120 مترمربع بشــماره 312  فرعى ازشــماره 52- اصلى واقع دراراضى صفى آباد 

بخش2کاشان.
46)راى شــماره 139560302034009049 هیــأت دوم0 رضوانه شــهریارى زواره فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 5008 صادره از کاشان بشماره ملى 1188937286- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 176/96 مترمربع بشماره 2933  فرعى ازشماره 53- اصلى واقع 

دریحیى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ورثه خانم آغاصالحیان)
47)راى شماره 139560302034009050 هیأت دوم0 حمیدرضا شهریارى زواره فرزند منصور 
بشماره شناسنامه 525 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261805623- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 176/96 مترمربع بشماره 2933  فرعى ازشماره 53- اصلى واقع دریحیى 

آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ورثه خانم آغاصالحیان)
48)راى شــماره 139560302034010724 هیأت اول0 مریم بهبــودى چنارى فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 4462 صادره از کاشان بشــماره ملى 0066404177- ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 119/14 مترمربع بشــماره 2936 فرعى ازشــماره 53- اصلى واقع دریحیى آباد 

بخش2کاشان.
49)راى شماره 139560302034008854 هیأت اول0 محســن ابراهیم زاده کاشان فرزند 
رضا بشماره شناســنامه 2680 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261973887- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 111/55 مترمربع بشماره 2937 فرعى ازشماره 53 -اصلى واقع دریحیى 

آباد بخش2کاشان.
50)راى شماره 139560302034002759 هیأت اول0 محبوبه خالدآبادى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 2643 صادره از تهران بشــماره ملى 0043045839- ششدانگ یکبابخانه وباغچه 
بمساحت 1016 مترمربع بشماره 5212 فرعى مجزا از شماره 1436 فرعى ازپالك 1- اصلى 

واقع در راوند بخش4کاشان.(خریدارى از وراث حاج محمود خاکى)
51) راى شــماره 139560302034007839 هیأت اول0 اعظم نجاریان نیاسرى فرزند على 
محمد بشماره شناسنامه 40  صادره از کاشان به شماره ملى 1262982340- ششدانگ یکباب 
ساختمان بمســاحت 53/29 مترمربع بشــماره 3861 فرعى مجزى از 1618 فرعى از پالك 

35- اصلى واقع در نیاسر بخش 6 کاشان.
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت 
صادرخواهد شــد.م الف: 1428 تاریخ انتشــار نوبت اول :1395/8/27 تاریخ انتشارنوبت دوم 

:1395/9/13سلمانى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/8/1051
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103759504508 شماره پرونده: 9509983759500518 شماره بایگانى 
شعبه: 950526 خواهان صفرعلى زارع دادخواســتى به طرفیت خوانده فاطمه گوجانى پیانى و 
فرید صفدرى به خواســته اثبات مالکیت (مالى) تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین 
شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر و 
میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالســه 9509983759500518 ثبت گردیده که 
وقت رســیدگى آن 1395/10/15  و ساعت 8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده فاطمه گوجانى پیانى و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1367 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 

و میمه/ 9/386
مزایده

در پرونده 950205 و به موجب اجرائیه 300-95 مورخه 95/7/5 صادره از شعبه دوم دادگسترى 
شاهین شهر محکوم علیه شرکت فرآورده هاى گوشتى صنوبر اصفهان به پرداخت 500/000/000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له احمدرضا توکلى و مبلغ 23/000/000 ریال بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: 1- یکدستگاه میکسر گریندر همبرگر با کاربرى آماده سازى خمیر همبرگر جهت میکس 
و چرخ نمودن سریع مواد به ابعاد تقریبى 2×2×2 متر، سالم در حد نو، به شماره بدنه چرخ 893132 
و شماره جمعدارى اموال 6400003  ایرانى و ساخت شــرکت فرزان قطعه سپاهان (میرزائى)، 
اسکلت و کلیه قطعات از جنس استیل ضدزنگ، داراى میکسر 1000 کیلوئى (لیترى) مجهز به 2 
عدد پارو 10 پره اى، داراى 2 سیستم هلیکس 1 و 2 با قابلیت فرمان جداگانه در دو جهت همسو و 
مخالف یکدیگر، داراى یکعدد چرخ گوشت M۲۰۰ ، دستگاه کامل شامل استراکچر، پله باالبر 
جداگانه یا جک هیدرولیک پایه جک و سایر متعلقات فرمان الکتریکى ارزش قیمت پایه دستگاه 
میکســر گریندر همبرگر فوق مبلغ 210/000/000 ریال برآورد میگردد. 2- دو سیســتم کامل 
برودتى (سرماســاز) با کاربرى سرماسازى جهت سردخانه ها مشــتمل بر کمپرسور کندانسور و 
اواپراتور، هر 2 دستگاه ساخت شرکت آرشه ARSHEH داراى کمپرسورهاى نیمه هرمتیک 
مارك DVM  COPELAND بلژیکى آلمانى، با توان 20  اســب بخار، 3 فاز، 1450 دور 
بر دقیقه ظرفیت 56 مترمکعب بر ساعت، مدل D۴DA۵ -۲۰۰۰-AWM/D فشار کارى 
 K۰۶۸۳۸ 09 و K۰۶۸۷۴   مینیمم و ماکزیمم 5. 22 و 28 بار کمپرسورها به شماره سریال
09 و سال ســاخت 2009 میالدى، کالس حفاظتى IP۵۴ بهمراه کندانسورهاى هوائى سرى 
S مدل  HCS 5360  از نوع استاتیک هر کندانسور داراى 3 عدد فن 3 فاز  0/47کیلوواتى به 
قطر 50 سانتیمتر مجهز به اِواپِراتورهاى سرى HC و داراى 3 عدد فن به قطر 50 سانتیمتر، هر 
دو دستگاه شامل متعلقات و سیســتمهاى حفاظتى ابزار دقیقى اعم از پرشر سوئیچ، ترموستات، 
فیلتر درایر، اکموالتور و سایت گالس و... هر دو سیســتم برودتى مستعمل، منصوب، مجهز به 
تابلوهاى برق ارزش قیمت پایه هر سیب کمپرسور اِواپِراتور و کندانسور هوائى بهمراه تابلوهاى 
برق و به شرط ســالم و قابل اســتارت و راه اندازى بودن مبلغ 85/000/000 ریال و مجموعه 2 
دستگاه مبلغ 170/000/000 ریال برآورد میگردد. جمع بندى گزارش: ارزش قیمت پایه 2 ردیف 
فوق مجموعًا مبلغ 380/000/000 ریال برآورد و اعالم میگردد. (سیصد و هشتاد میلیون ریال) 
1- یکدستگاه شیرینگ پک پنئوماتیک، جهت بســته بندى کارتن و مواد غذائى به ابعاد 4 گوش 
مکعب مربع و مستطیل مارك شــرکت اصفهان پک مدل  PR -200-EG  به شماره سریال 
100791607 چرخدار، سالم، کد اموال 6300020 به ابعاد تقریبى 4× 5. 1 متر به ارتفاع تقریبى 
2 متر، کلیه قطعات و متعلقات کامل و منصوب، دوگانه گازسوز و المنت برقى، رنگ بدنه دستگاه 
الکتوراستاتیک، پرده هاى نسوز در ابتدا و انتهاى تونل شیرینگ، داراى سیستم کانوایر، واقع در 
سالن و سقف سرپوشیده ارزش قیمت پایه دستگاه فوق مبلغ 43/000/000 ریال 2- یکدستگاه 
Battery  Stacker باالبر برقى 12 ولت، چینى، ســبزرنگ، مســتعمل، سالم، چرخدار، 
داراى شــارژر مــارك GS ك geprufte  sicherheit مــدل CDD108 کد تجهیز

C۹۰ 4، واقع در ســالن، ظرفیت بار 1 ُتــن، داراى 2 چنگک به طول تقریبى 120 ســانتیمتر، 
جابجائى بار تا ارتفاع حدود 8 . 1 متر، ثقل بار 50 سانتیمتر، فاقد باطرى ارزش قیمت پایه دستگاه 
فوق مبلغ 12/000/000 ریال 3- یکدستگاه شیرینک و بسته بندى و تاریخ زن همبرگر، چرخدار، 
بدنه استیل، سالم، مستعمل، ابعاد تقریبى 2×6 . 0 متر شماره جمعدارى 640002، فاقد پالك و 
مشخصات ساخت، واقع در سالن تولید ارزش قیمت پایه دستگاه فوق مبلغ 13/000/000 ریال 
4- سیستم تأمین هواى فشرده مشــتمل بر 3 آیتم اعم از: کمپرسور هوا مارك هواسان- مخزن 
2 مترمکعبى و خشــک کن هوا و تجهیزات جنبى، نصب بصورت ایســتائى و بــا تکیه بر وزن، 
 -10 BAR   همگى مســتعمل و محصور در اتاقک و زیر ســقف الف: کمپرســور صنعتى هوا
COMPAIR  L22 بخش تراکم از نوع حلزونى با تزریق و پاشش روغن ساخت تبریز مارك 
هواســان، داراى موتور 22 کیلوواتى، آبى رنگ، سال ساخت 1388، فشــار کارى 7 بار و میزان 
فلو تحویلى 3 مترمکعب بر دقیقه، ابعاد تقریبى 80× 70× 115 ســانتیمتر ب- یکعدد مخزن آبى 
رنگ 2 مترمکعبى ساخت شرکت پیشرو مدار مدل TK -2000 ساخت سال 1386 و به شماره 
سریال 34-86 با فشــار کارى 10 بار، با ضخامت ورق بدنه و عدسى 8 میلیمتر، مخزن از جنس 
ورق ST37 -2  ج- یکعدد خشک کن هوا یا اِیرِدرایر تبریدى (یخچالى) مارك شرکت پردیس 
صنعت ســرى DR32 ارزش قیمت پایه ردیف فوق (مجموع 3 آیتم) مبلغ 92/000/000 ریال 
جمع بندى گزارش: ارزش قیمت پایه مزایده 4 ردیــف اقالم فوق مجموعًا مبلغ 160/000/000 
ریال برآورد و اعالم میگردد. (یکصد و شصت میلیون ریال) با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه  ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال 
از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/10/4 ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: 
شعبه دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به 
حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کســانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، 
تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 1313  اجراي احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی

 شاهین شهر/9/387

ابالغ راي
شماره پرونده: 549/95 ش 5 ح شماره دادنامه: 642/95- 95/8/29 خواهان: آقاى محمد ورمزیار 
فرزند علیرضا به نشانى: شاهین شهر، خ ســعدى جنوبى بین 4 و 5 شرقى پ 64 ، خوانده: آقاى 
فرامرز شیروانى به نشانى: مجهول المکان، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال به 
استناد 3 فقره سفته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه 
پنجم حقوقى شوراى حل اختالف، با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي شــورا: در خصوص دادخواســت محمد ورمزیار به طرفیت 
فرامرز شیروانى به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد 3 فقره 
سفته به شماره 706819- 975030- 969335 به مبلغ یاد شده بانضمام خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسى که خواهان اظهار داشت خوانده در پى بدهى خویش اقدام به صدور سفته مذکور 
نموده و از بازپرداخت دین خویش در سررسید خوددارى نموده است، نظر باینکه مستندات یاد شده 
بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با ابالغ اخطاریه نشر آگهى در جلسه 
شــورا حضور نیافته و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته، شورا با استصحاب 
بقاى دین، استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 198، 515 
، 519 قانون آیین دادرسى مدنى رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/025/000 بابت هزینه دادرسى و در خصوص خسارت تاخیر تادیه به 
استناد ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم، در حق 
خواهان صادر مى نماید. رأى صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا مى باشد. م الف: 1310 رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/388
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759206471 شماره پرونده: 9509983759201057 شماره بایگانی 
شعبه: 951074 خواهان انوشیروان رحیمى بلطاقى دادخواستی به طرفیت خواندگان ورثه مرحوم 
حسن معمارزاده اصفهانى و غالمرضا جهانگیرى و شــرکت تعاونى دیسمان به خواسته الزام به 
تنظیم ســند رســمى ملک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و 
میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201057 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/03 
و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1320 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/389
ابالغ راي

شــعبه: نهم حقوقى شــماره پرونده: 504/95 شــماره دادنامه: 624-95/8/24 حوزه قضائى: 
شاهین شــهر تاریخ رســیدگى: 95/8/5 خواهان: مهیار مؤمنى به نشــانى: شاهین شــهر- خ 
مخابرات- بین 9 و 10 شرقى- امالك ســاحل، خواندگان: على ابراهیمى و شهناز فضلى اصل 
هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال سند اتومبیل هیوندا به شماره انتظامى 
834 و 75  ایران 13 و هزینه دادرسى. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست مهیار مؤمنى به طرفیت على ابراهیمى و شهناز فضلى اصل به خواسته الزام به انتقال 
سند اتومبیل هیونداى سانتافه به شماره انتظامى 834 و 75  ایران 13 به انضمام هزینه دادرسى 
بدین شرح که به استناد مبایعه نامه مورخ 94/7/29 خودروى فوق را از خوانده ردیف اول خریدارى 
کرده ام که حاضر به انتقال سند نمى باشد لذا تقاضاى رسیدگى دارم. با عنایت به محتویات پرونده 
و دادخواست تقدیمى، کپى مصدق مبایعه نامه مورخ 94/7/29، پاسخ استعالم از راهور که مالکیت 
خوانده ردیف دوم را محرز مى دارد و با عنایت به اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در 
جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى جهت 
عدم ایفاى تعهد ارائه ننموده اند، دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته، به استناد مواد 198 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و 219، 220، 237 و 362 قانون مدنى حکم به الزام خواندگان 
به انتقال سند خودروى هیوندا به شــماره انتظامى 834 و 75  ایران 13 و پرداخت مبلغ 67/500 
ریال هزینه دادرســى صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 1319 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/9/390
اجراییه

شماره: 578/94  ش 9 ح – 95/4/14 به موجب راي غیابى شماره 839 تاریخ 94/12/15 حوزه 
نهم شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهرکه قطعیت یافته است محکوم علیه: حمیدرضا 
جعفر یزدیان نژاد به نشــانى مجهول  المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 
بابت یک فقره ســفته و نیز مبلغ 150/000ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید 94/3/15 لغایت اجراى حکم، پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه 
است. مشخصات محکوم له:  سید مهدى حسینى فرزند سید جمال به نشانى شاهین شهر- بازار 
شهید خرازى پالك 51.ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 1314 شعبه نهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر /9/391
ابالغ راى

شماره دادنامه:9509973759300936 شماره پرونده:9509983759300356 شماره بایگانى 
شعبه:950369 خواهان خانم مرضیه جهان گیرى فرزند على به نشانى شاهین شهر خ عطار بلوار 
شهید شریفى پ 128 خوانده: آقاى امیرحسین شیخ حسینى فرزند کریم به نشانى مجهول   المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه مهریه 2- تامین خواســته (راى دادگاه) دعوى خانم مرضیه جهانگیرى 
فرزند على به طرفیت آقاى امیرحسین شیخ حســینى فرزند کریم به خواسته مطالبه مهریه عین 
114 عدد سکه تمام بهار آزادى مقوم به بیست میلیون ریال و یکصد مثقال طالى ساخته شده 18 
عیار مقوم به دویست میلیون و یکصد ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسى و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى بشرح دادخواست تقدیمى میباشد. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله سند 
نکاحیه مستند دعوى به شماره ترتیب 11186 دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 116 ثبت اصفهان 
که مثبت علقه زوجیت فیمابین میباشد و اینکه طبق سند مذکور مهریه خواهان معین گردیده و بر 
ذمه خوانده میباشد و به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر مى گردد و میتواند هرگونه تصرفى 
در آن بنماید و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه دادرسى حاضر نشده 
و الیحه دفاعیه نیز ارســال ننموده و دلیلى مبنى بر اینکه مهریه یاد شــده را پرداخت کرده ابراز 
ننموده است لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باســتناد مواد 5 قانون حمایت 
خانواده و 504 و 506 و 512 و قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
ماده 1082 قانون مدنى و تبصره الحاقى آن خوانده را به پرداخت عین 114 عدد سکه تمام بهار 
آزادى و یکصد مثقال طالى ساخته شــده 18 عیار و همچنین پرداخت هزینه دادرسى به ماخذ 
محکوم به درحق خواهان محکوم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان میباشد.م الف: 1316 عقیلى دادرس شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/9/392
احضار

پرونــده:  شــماره   9510463760100093 درخواســت:  شــماره 
9409983761801534 شــماره بایگانى شــعبه:951445 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 951445 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى حمید شجاعى 
برجویى فرزند خان بابا فعال مجهول المکان متهم اســت به مشارکت در جعل و 
فروش مال غیر و کالهبــردارى که تحت پیگردى قانونى میباشــد و براى روز 
چهارشنبه مورخ 95/10/15 ساعت 11 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى 
رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آم د.م الف:1322 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)9/383

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9510463761400004 درخواســت:  شــماره 
9509983761400782 شــماره بایگانى شــعبه: 950823  نظــر به اینکه در 
پرونده کالسه 950823 شعبه 3 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شاهین 
شــهر آقاى آرش مرادى فرزند حســن متهم به ترك انفــاق فرزند خود تحت 
تعقیب قرار دارند و بــه علت مجهول المــکان بودن وى و عدم دسترســى به 
نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار براى یــک نوبت آگهى و اعالم مــى گردد متهم 
شــخصا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام 
انتســابى دفاع نمایند. در غیر اینصــورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد.
 م الف: 1318 شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین 

شهر و میمه/9/385
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 «فرانســوا فیون» و «آلن ژوپــه» کاندیداهــاى جمهوریخواهان 
فرانسه براى انتخابات آتى ریاســت جمهورى این کشور در آستانه 
دور دوم انتخابــات درون حزبــى، بــه تشــریح برنامه هــاى خود 

پرداختند.
به گزارش مشرق، افزایش چشــمگیر محبوبیت فرانسوا فیون طى 
روزهاى اخیر موجب شگفتى ناظران و کارشناسان شده است. او که در 
دور اول انتخابات درون حزبى جمهوریخواهان فرانسه پیشتاز بوده در 

دور نهایى قرار است با رقیب اصلى  خود آلن ژوپه رقابت کند.
فیون در جمع هزاران تن از حامیانش در شــهر پاریس، پس از طرح 
برنامه هایش براى اصالحات اقتصادى رادیکال و همچنین پرداختن 

به مسئله اسالم و هویت فرانسوى تشویق حاضران را موجب شد.
فیون در این سخنرانى ضمن رد کردن مسئله چند فرهنگى خواهان 

گسترش میهن پرستى در فرانسه براى «جبران اختالفات و شکاف ها» 
در این کشور شده و همچنین تأکید کرد: مسلمانان نیز باید چیزى را 
که همه مذاهب دیگر در گذشته درخصوص رد اقدامات تحریک آمیز 

و رادیکالیسم در این کشور پذیرفته اند، بپذیرند.
این در حالى اســت که آلن ژوپه که خودش نیز در گذشــته نخست 
وزیر فرانســه بوده گفــت که فیــون برنامه هاى اقتصــادى «بى 
رحمانه اى» داشته و مواضع او در قبال دین و هویت چندان مورد پسند 

نیست.
ژوپه که تــالش دارد خــود را میانه روتر نشــان دهــد، خطاب به 
حامیانش در شــهر نانســى گفت «به پیروزى خود در آینده مطمئن 
هستم» این در حالى است که اکثر نظرســنجى ها او را بازنده رقابت 

مى دانند.

آلن ژوپه وعده داد که رضایت را براى «فرانسوى هاى بى روحیه» به 
ارمغان بیاورد و تأکید کرد که قدرت کشور فرانسه باید از «حضور همه 

در عرصه اداره کشور» به وجود بیاید.
ژوپه با اشاره به «مارین لوپن» کاندیداى حزب جبهه ملى فرانسه که 
از جریان راست افراطى است گفت: من فکر مى کنم، بهترین برنامه و 
جایگاه را براى شکست دادن مارین لوپن در دور نهایى انتخابات دارم.

فیون همچنین گفت که ژوپه فاقد تمایل براى اصالحات اســت. او 
چهره هاى تاریخى این کشــور نظیر «شارل دوگول» و «ژاندارك» 
را مورد استناد قرار داده و گفت: آیا ما این افراد را بخاطر احتیاطشان 

تحسین مى کنیم؟
فیون در دور اول انتخابات مقدماتى جمهوریخواهان فرانسه با کسب 

44 درصد  آراء در جایگاه اول قرار گرفت.

وزیر امور خارجه اتریش ضمن رد تهدیــدات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهورى 
ترکیه مبنى بر در پیش گرفتن سیاســت مرزهاى باز در قبــال مهاجران گفت: اروپا را

 نمى توان تهدید کرد و اتحادیه از مرزهاى خود به طور مستقل محفاظت مى کند.
به گزارش ایرنا، «پرسه سباستیان کورتس» در یک مصاحبه کوتاه مطبوعاتى افزود : 

افرادى که فقط با تکیه بر موضوع پناهجویان معامله مى کنند، خیلى زود تنها خواهند 
شد.

وى اظهار داشت: این اشتباه خواهد بود که رهبران اتحادیه اروپا موضع روشن پارلمان 
نســبت به تعلیق تداوم مذاکرات الحاق ترکیه به اروپا را با وجود چنین تهدیدى نادیده 

بگیرند. 
وزیر امور خارجه اتریش با ابراز خشــنودى از قطعنامه پارلمان اروپا، افزود: ترکیه هیچ 

جایى در اتحادیه اروپا ندارد. 
وى توضیح داد بعد از کودتا درترکیه تعداد زیادى از کارمندان دولت از کار برکنار و چند 
هزار نفر دستگیر شدند، در این خصوص سربازان، افسران پلیس و قضات، حتى روزنامه 

نگاران و دانشگاهیان از سوى مقامات هدف قرار گرفته اند. 
پس از رأى مثبــت پارلمان اروپا به توقــف مذاکرات الحاق ترکیه بــه اتحادیه اروپا، 
رجب طیب اردوغان پارلمــان اروپا را به در پیش گرفتن سیاســت مرزهاى باز تهدید 

کرد. 
رأى پارلمان اروپا که جناح هاى مختلف از آن حمایت کردند در پاسخ به اقدامات ترکیه 

علیه رسانه ها و مخالفان سیاسى در پى کودتاى شکست خورده است.

«گــى ورهوفســتات» نماینــده پارلمــان اروپا در 
مذاکــرات مربوط بــه خــروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا، از پیشــنهادى حمایت کرده اســت که براساس 
آن شــهروندان انگلیســى که خواهان ادامه زندگى 
و کار در اروپــا بعــد از برگزیت هســتند، بایســتى 
به صورت فردى حقوق عضویــت اتحادیه را پرداخت 

کنند.
به گزارش مهر، گى ورهوفستات که در سپتامبر گذشته 
از ســوى پارلمان اروپا به عنوان نماینده در مذاکرات 
برگزیت منصوب شــد، در مصاحبه بــا روزنامه تایمز 
گفت: این طرح پیشنهادى براى حفظ منافع شهروندى 
اتحادیه اروپا، از ســوى نمایندگان پارلمــان اروپا نیز 

مالحظه شده است.
تایمز نوشت: این طرح به معناى آن است که شهروندان 
انگلیســى براى ادامه برخوردارى از مزایاى عضویت 
در اتحادیه اروپا بایستى ســاالنه مبلغى را به بروکسل 

بدهند .
به موجب این پیشــنهاد، انگلیســى ها با پرداخت این 
مبلغ ســاالنه مى توانند از مزایاى تردد آزاد به اتحادیه 
اروپا، حق اقامت در کشــورهاى اروپایى تحت قوانین 
موجود و حقوق رأى در انتخابات این اتحادیه برخوردار 

شوند.

گى ورهوفستات نخست وزیر پیشــین بلژیک در این 
مصاحبه با بیان اینکه در کل از این پیشنهاد حمایت به 
عمل مى آورد، عنوان کرد که بــه دنبال دفاع از حقوق 
48 درصد انگلیسى هایى است که در جریان همه پرسى 
23 ژوئن به ادامه حضور کشورشــان در اتحادیه اروپا 

رأى داده اند.  
وى افزود: خیلى ها مى گویند که خواهان قطع شــدن 
روابط ما ( انگلیــس و اتحادیه اروپــا  برغم برگزیت) 

نیستند.
این سیاســتمدار بلژیکــى گفت: مــا به ایــن ایده 
عالقه مند هســتیم که افرادى که شــهروند اروپایى 
هســتند و مى گوینــد خواهــان حفظ این مســئله 
هســتند، فرصت تحقق این خواســته را داشته باشند. 
به عنــوان یک اصــل، مــن عالقه مند به ایــن ایده 

هستم.
به نوشته تایمز، «چارلز گورینز» نماینده پارلمانى اروپا 
از لوکزامبورگ که این پیشــنهاد را مطرح کرده است 
مى گوید این طرح حتى مى تواند براى انگلیســى ها به  

صورت مجانى صورت گیرد.
وى افزود: در صورت تصویب این طرح، شــهروندان 
انگلیس مى توانند به صورت داوطلبانه درخواست خود 
را ارائه دهند هر چند در وهلــه اول براى آن هزینه اى 

دیده شــده اســت اما این پرداخــت مى تواند قطعى 
نباشد.

به گفتــه وى، بین 15 تا 30 میلیون انگلیســى اکنون 
واقعًا از برگزیت متأسف هستند و این پیشنهاد راه حلى 
براى ادامه عضویت آنهــا در اتحادیه اروپا به شــمار 

مى آید.
به نوشــته تایمز انتظار مى رود که نمایندگان پارلمان 
اروپا تا اواخر سال جارى میالدى به این طرح رأى دهند 
اگرچه هرگونه توافق در مورد برگزیت با اروپا بایستى از 
سوى رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و نیز پارلمان 

اروپا به تصویب برسد.
در همه پرسى 23 ژوئن ( ســوم تیرماه ) 51/9درصد 
مــردم بریتانیــا بــه خــروج از اتحادیــه اروپــا و 
48/1درصد آنهــا به مانــدن در ایــن اتحادیه رأى 

دادند.
«تــرزا مى» نخســت وزیــر انگلیس برغــم چالش 
هــاى حقوقــى موجــود اطمینــان داده اســت که 
مــاده 50 پیمــان لیســبون که ناظــر بر خــروج از 
اتحادیــه اروپــا و رونــد مذاکــرات این کشــور با 
طرف هاى اروپایى اســت، براســاس جــدول زمانى 
تعیین شــده تا پایان ماه مارچ آینــده فعالیت خواهد 

کرد.

  ایسنا| یک گــروه تحقیقاتى مدعى شــده، 
روسیه با به راه انداختن کمپین تبلیغاتى گسترده اى در 
شبکه هاى اجتماعى و انتشار اخبار جعلى درباره انتخابات 

آمریکا، در نتیجه این انتخابات مؤثر بوده است.
یک گروه متشــکل از «محققان مستقل» در گزارشى 
اعالم کردند که هدف از انتشــار اخبار جعلى از سوى 
روســیه کمک به «دونالد ترامپ» و زیر سئوال بردن 

دموکراسى آمریکاست.
این گزارش توســط گروهى از محققان به نام «پراپ 
اُر نات» منتشــر شده اســت.این گروه با دنبال کردن 
پســت هاى منتشر شــده در شــبکه هاى اجتماعى و 
ارتباطات حســاب هاى کاربرانى که این پســت ها را 

منتشر کرده اند، نتایج این گزارش را تهیه کرده است.
یافته هاى این گروه نشان مى دهد که اخبار و تبلیغات 
ساختگى تا چه حد تاأثیرگذار بوده است. به طور مثال در 

شبکه اجتماعى فیسبوك اعالم شده که این پست هاى 
جعلى 213 میلیون بار مشاهده شده اند.

البته هنوز مشــخص نیســت که این اخبار و تبلیغات 
جعلى کمکــى در پیروزى ترامپ در انتخابات داشــته 

است یا خیر.
در انتخابات اخیر ریاست جمهورى آمریکا، دونالد ترامپ 
نامزد حزب جمهوریخواه توانست با غلبه بر «هیالرى 

کلینتون» رقیب دموکرات خود به پیروزى برسد.
میلیون ها نفــر از آمریکایى ها اخبار خود را براســاس 
مطالب منتشــر شده در فیســبوك و دیگر شبکه هاى 
اجتماعى به دســت مى آورند. در ماه هاى اخیر مطالب 

نادرست و جعلى به صورت گسترده منتشر شده است.
 در همین راستا فیســبوك و گوگل اعالم کرده اند که 
گام هایى براى کنترل سرعت انتشار اخبار و سایت هاى 

جعلى برداشته اند.

رئیس جمهور سرنگون شده اوکراین نســبت به اینکه براى سرکوب    تابناك |
اعتراضات حامى اتحادیه اروپا در فوریه 2014 ارتــش را فرا نخواند و حکومت نظامى 

اعالم نکرد، ابراز پشیمانى کرد.
«ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهور سابق و سرنگون شده اوکراین گفت: بزرگ ترین 
اشتباهم این بود که نتوانستم خودم را قانع کنم تا حکم فراخوان ارتش و اعالم حکومت 
نظامى را امضا کنم. این تنها راه متوقف کردن افراط گرایان بود اما نتوانســتم خودم را 

راضى کنم تا به یک حمام خون متوسل شوم.
یانوکوویچ گفت: من از تمامیت ارضى اوکرایــن حمایت مى کنم و مى خواهم دونباس 
بخشى از اوکراین باشــد. من از ابتدا با نقض تمامیت ارضى اوکراین مخالف بودم. حل 
درگیرى هاى اوکراین نیازمند یک خودمختارى وسیع است. با بازگشت من بسیارى از 
رسانه ها اعالم کردند که من مى خواهم به قدرت بازگردم اما من تنها آرزو دارم تا جنگ 
در سرزمینم پایان یافته و دونباس از این نابودى و ویرانى نجات یابد. من بیش از هر چیز 

دیگرى به پایان این جنگ فکر مى کنم.
وى درباره دولت کنونى کى یف گفت: این مقامات در بحبوحه خونریزى ها و دروغ ها در 
اوکراین به قدرت رســیدند در نتیجه هیچ آینده اى ندارند. شما هرگز نمى توانید به این 

روش سعادتمند شوید. این چیزى نیست که مردم بخواهند.
یانوکوویــچ ضمن رد ادعاى انتقال پــول از اوکراین گفت: اینها یک مشــت اتهامات 
دروغ هستند. من هیچ چیزى را از اوکراین منتقل نکردم به جز دارایى هایم. تمامى این 
تحقیقات نشان مى دهد که اعتراضات میدان از دروغ و تبلیغات بى پایه و اساس و از پیش 

تنظیم شده برآمده است.
مقامات کنونى اوکراین یانوکوویچ را به فســاد متهم مى کنند. وى از کشورهاى غربى 
حامى دولت کى یف خواست تا یک محیط سیاســى رقابتى با هدف احیاى اوکراین در 

این کشور ایجاد کنند.
یانوکوویچ گفت: حامیان غربى باید با خودشان رو راست باشند. چشم هایشان را باز کنند 
و یک محیط سیاسى رقابتى نرمال را در اوکراین ایجاد کنند که منجر به انتخابات شود. 

من باور دارم که این مسئله به احیاى اوکراین منجر خواهد شد.
وى افزود: من حامیان بسیارى در اوکراین دارم و همچنان با آنها در ارتباط هستم. من 
تمامى گمانه زنى ها درخصوص تأمین مالى نیروهاى دفاع شــخصى در جمهورى هاى 

خودخوانده دونتسک و لوهانسک در دونباس را رد مى کنم. از آنجایى که هیچ سرمایه اى 
ندارم نمى توانم نیروهــاى دونباس را تأمین مالى کنم. پول هاى من در حســاب هاى 
مسدود شده ام در اوکراین هستند و تمامى اموال و دارایى هایم مصادره شده است و در 

نتیجه نمى توانم هیچکس را تأمین مالى کنم.
یانوکوویچ در ادامه گفت: مقامات اوکراین مى ترسند در دادگاهى که براى رسیدگى به 
پرونده نیروهاى سابق یگان ویژه پلیس برگزار مى شود، برخى از جرائم شان افشا شود؛ 
نیروهاى ویژه اى که به کشــتار غیرنظامیان در جریان اعتراضات میدان در سال هاى 

2013 تا 2014 میالدى در کى یف متهم شده اند.
اخیراً یکى از دادگاه هاى کى یف اعالم کــرد: از آنجایى که نمى تواند تمامى اعضاى 
نیروهاى ویژه پلیس را در دادگاه احضار کند، در نتیجه تحقیق از یانوکوویچ در ارتباط 

با این پرونده تا 28 نوامبر به تعویق مى افتد.
یانوکویچ گفت: من از آنچه رخ داده بســیار عصبانى هســتم ما باید بفهمیم که 
چه کسى از این مســئله نفع مى برد. به نظر من نگرانى هایى درخصوص افشاى 
جنایت هاى میدان وجود دارد. به تعویق افتادن این جلسه دادگاه برخالف قانون 

است.
اعتراضات اوکراین معروف به «میدان اروپا» سه ماه طول کشید و در اوج خود 
به حمام خونى رسید که جان بیش از صد تن غیرمسلح و حدود 20 پلیس ضد 

شورش را گرفت.
اســتفاده از مهمــات واقعى علیــه غیرنظامیــان ملت اوکراین را شــوکه 
کــرد و یانوکوویچ بخاطــر «قتل عــام» معترضــان تحت پیگــرد قرار 

گرفت.
روسیه از این رویداد بسیار خشمگین شد چرا که قصد داشت اوکراین را به بلوك 

سیاسى و اقتصادى خودش ملحق سازد؛ بلوکى که مى توانست در مقابل اتحادیه 
اروپا و حتى ناتو قد علم کند.

مسکو ســرنگونى یانوکوویچ را کودتاى رهبرى شده از سوى غرب نامید و با الحاق 
شبه جزیره کریمه به روسیه در مارچ 2014 به این مسئله پاسخ داد و به تماشاى شیوع 
جنگ جدایى طلبان حامى روسیه در شرق اوکراین نشست که جان ده هزار تن را گرفته 

است.

ویکتور یانوکوویچ پشیمان است!
رئیس جمهور سرنگون شده  اوکراین معتقد است باید حکومت نظامى اعالم مى کرد

آخرین تالش هاى 
فیون و ژوپه براى جلب نظر 

رأى دهندگان فرانسوى

 کره شمالى 
دوباره  تحریم مى شود؟ 

   خبر آنالین | اعضاى دائم شوراى امنیت 
که از حق وتو برخوردارند، مشغول بررسى قطعنامه 
پیشنهادى آمریکا هســتند که در صورت تأیید، 
درآمدهاى ارزى کره شمالى را بیش از یک چهارم 

کاهش مى دهد. 
منابع آگاه از نزدیک شدن پنج عضو دائم شوراى 
امنیت شامل آمریکا، روســیه، چین، انگلستان و 
فرانسه به اجماع نظر درباره اعمال تحریم هاى 
جدید علیه کره شمالى خبر مى دهند. هدف از این 
اقدام، کاهش بیش از یــک چهارم از درآمدهاى 
صادراتى پیونگ یانگ به ویژه در بخش صنعت 
زغال سنگ که اصلى ترین مشترى آن چین است، 

عنوان مى شود.
این قطعنامه که پیش نویس آن از سوى آمریکا 
ارائه شــده است، پاســخى به پنجمین آزمایش 
هسته اى پیونگ یانگ است که در ماه میالدى 

سپتامبر انجام شد.
از دیگر اهداف ایــن قطعنامه، اعمال محدودیت 
بر فعالیت هاى دریایى و بخش مالى کره شمالى 
است که در صورت تأیید، درآمد سه میلیارد دالرى 
صادرات ساالنه این کشور را دستکم 800 میلیون 

دالر کاهش مى دهد.
این قطعنامه همچنین شمار اشخاص حقیقى و 
حقوقى کره شــمالى را که مشمول تحریم هاى 

سازمان ملل هستند، افزایش مى دهد.
گفتنى است که در ده ماه نخســت سال جارى 
میالدى (2016)، چیــن 18/6میلیون ُتن زغال 
ســنگ از کره شــمالى وارد کرد که حدود 13 
درصد از بازه زمانى مشابه در سال گذشته بیشتر 

است.

کاهش رکورد محبوبیت 
رئیس جمهور کره جنوبى

  تسنیم| یک نظرســنجى نشــان داد 
محبوبیت «پارك گئون هــاى» رئیس جمهور 
کره جنوبى طى روزهاى اخیر رکورد بى سابقه 4 
درصد را نشان داده و 93 درصد از مردم این کشور 

از عملکرد او ناراضى هستند.
این نظرسنجى انجام شده توسط شرکت موسوم 
به «گالوپ کره» در حالى از محبوبیت 4 درصدى 
پارك گئون هاى خبر داد که میانگین محبوبیت 
او در سه هفته گذشته در پى مطرح شدن رسوایى 
مربوط به اعمال نفوذ یک دستیار نزدیکش، در 5 

درصد باقى مانده بود.
این کاهش محبوبیت بعــد از آن رخ مى دهد که 
یکسرى اتهامات و رسوایى هاى جدید علیه رئیس 
جمهور کره جنوبى مطرح شد و احزاب اپوزیسیون 
این کشور طرح استیضاح او را به جریان انداخته اند.

نظرسنجى مذکور با پرســش ازهزاروچهار نفر از 
بزرگســاالن در کره جنوبى انجام شده و حاشیه 

خطاى آن 3/1 درصد بوده است.
این پایین ترین رقم محبوبیت ثبت شــده براى 
رؤساى جمهور کره جنوبى از سال 1988 تاکنون 

است.
رکورد قبلى این پایین بــودن محبوبیت مربوط 
به «کیم یونگ سام» رئیس جمهور کره جنوبى 
از سال 1993 تا ســال 1998 است که معادل 6 

درصد بود. 
سه حزب اپوزیســیون کره جنوبى و یکسرى از 
قانونگذاران حزب حاکــم متعلق به پارك گئون 
هاى موســوم به حزب «ســائه نورى» در حال 
تدارك طرح اســتیضاح وى به ســبب رسوایى 
مربوط به «چوى سون ســیل» دستیار نزدیک 

رئیس جمهور کره جنوبى هستند.

 اروپــا را نمى توان تهدید کردنقش روسیه در نتیجه انتخابات آمریکا!

پیشنهاد عضویت فردى انگلیسى ها در اتحادیه اروپا 

یى که هیچ سرمایه اى 
 من در حســاب هاى 
صادره شده است و در 

 که براى رسیدگى به
جرائم شان افشا شود؛ 
ت میدان در سال هاى 

واند تمامى اعضاى 
وکوویچ در ارتباط 

 باید بفهمیم که 
صوص افشاى 
رخالف قانون 

و در اوج خود 
2 پلیس ضد 

 را شــوکه
گــرد قرار 

ن را به بلوك 
 مقابلاتحادیه 

ب نامید و با الحاق 
اد و به تماشاى شیوع 
نده هزار تن را گرفته 

ت!
ممى کرد

پیرو آگهى مزایده شماره 17298 مورخ 1395/8/12 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شماره 1995 مورخ 95/8/3 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
فروش یک قطعه زمین به شماره 65  از بلوك یک شهرك ایوب آباد به متراژ 168 مترمربع 
با قیمت پایه کارشناســى به ازاى هر مترمربع 2/700/000 ریال از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد. (کمیســیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت  دوم


