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ریل هندى، ذوب آهن را 
از خط خارج مى کند

کالهبردارى میلیونى به بهانه فروش روغن گیاهىسهام عدالت بخرید، سرتان کاله رفته است! اسب ترواى احمدى نژاد باز شد هیجان زدگى ترامپ از نامه پوتین!ایرانى ها در خدمت رشد شهرهاى ترکیه حوادثاقتصادجهان نما بین المللاجتماع

زمزمه گرانى خـودرو 
به گوش مى رسد
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در صفحه اجتماع بخوانید

ماجراى برنج هاى 
پالستیکى چینى در بازار

معاون اداره کل نظــارت بر فرآورده هاى 
غذایى سازمان غذا و دارو گفت: مردم به 
شــایعات توجه نکنند و با توجه به نشان 
ســازمان غذا و دارو و برچســب اصالت، 
از فرآورده هــاى غذایى موجــود در بازار 
استفاده کنند.سمیره صباح اظهار داشت: 
متأسفانه سرعت انتشــار شایعه در کشور 
ما بســیار باالســت و درمان این مشکل 
نیز راهکارهــاى دراز مدت و متخصصانه 
مى طلبد.وى ادامــه داد: هر از چند گاهى 
موضوعى جدید آن هم بــا محوریت غذا 
که به عنوان نیاز اولیــه و ضرورى مردم 

محسوب مى شود ...

  مشکالت رایج آیفون7 و روش هاى برطرف کردن آنها    
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جزئیات جدید کشف معبر زیر زمینىجزئیات جدید کشف معبر زیر زمینى
 در زیر مسجد امام (ره)اصفهان در زیر مسجد امام (ره)اصفهان

پرداخت وام
  100 میلیون تومانى 

ساخت به خانه ها  
بانک مسکن اعالم کرد: انبوه سازان به عنوان 
سازنده هاى واجد شــرایط دریافت وام ساخت 
بدون سپرده بانک مســکن، متناسب با حجم 
پروژه، مى تواننــد از دوره هاى زمانى مختلف 

براى اخذ تسهیالت مشارکت، استفاده کنند.
6

خیلى از کشورها
با قاچاقچیان

در تماس
هستند

2

حمله سپاهان به دروازه تاج و ناصر حجازى

قانون پیش فروش ساخت مان از ماه آینده  اجرامى شود

انتقاد صریح نماینده نجف آباد در مجلس از واردات 150 هزار تن ریل راه آهن

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید آسفالت جهت معابر شهردارى منطقه یک و دو نجف آباد با برآورد اولیه 
به مبلغ 3/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت از محل اعتبارات تملک دارائیهاى سرمایه اى سال 1395 

شهردارى و براساس کمترین قیمت پیشنهادى.  
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى منطبق 

با موضوع مناقصه باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز  چهارشنبه مورخ 95/10/22 به امور 
قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/25 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شــرکت کنندگان باید مبلغ (150/000/000) ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج اســت و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى تجدید مناقصه

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

نوبت اول  

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید. 
موضوع مناقصه: 

خرید آسفالت معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال                                     - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/25 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 95/10/26 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 95/11/10 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه نوبت دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول
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آمدند!
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پس از گذشــت 13 ســال از زلزله بم، مردم مى توانند 
شهربم را از فراز ارگ مشاهده کنند.

مدیر پایگاه میراث جهانى بم با اعالم این خبر گفت: پس 
از گذشت 13 سال از زلزله بم، با تالش هاى کارشناسان 
و مرمتگران و همچنین طبــق پیش بینى هاى صورت 
گرفته مردم مى توانند از حاکم نشین بازدید و شهر بم را 

از فراز ارگ مشاهده کنند.
افشین ابراهیمى اظهار داشت: از آنجایى که بازدیدهاى 
عموم از دروازه اصلى تا ســربازخانه بوده و مردم پس از 
زلزله تنها مى توانستند تا سربازخانه بازدید کنند از همین 
رو، با تالش هاى مرمتگران و کارشناســان پیش بینى 

شده که امکان بازدید عمومى تا حاکم نشین فراهم شود.
وى با اشــاره به اتمــام 98 درصدى آواربــردارى این 
مجموعه به فعالیت هاى انجام شده و در حال انجام در 
این زمینه پرداخت و افزود: در حال حاضر مرمت کارخانه 
حناســابى، مقبره خواجه آفاق  و مقبره میــرزا ابراهیم 
پایان یافته  و اقدامات حفاظتى اضطرارى در کوشــک 
رحیم آباد در قلعــه دختر و چهارطاقــى صورت گرفته

 است.
اقدامات حفاظتى و مرمتى ارگ بم از سال 83 با همکارى 
کشورهاى دیگر آغاز شــد. این همکارى در حال حاضر 

نیز ادامه دارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازى در اموربین الملل و تأمین 
مالى گفت: شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
( هما) تا پایان امســال هشــت فروند هواپیماى جدید 

ایرباس و ATR تحویل مى گیرد.
اصغر فخریه کاشــان در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: 
براســاس قراردادى که با شــرکت ایرباس امضا شد، 
این شرکت تا پایان امســال یک فروند هواپیماى 320 
و دو فروند هواپیمــاى 330 دوربرد به ایران ایر تحویل 

مى دهد.
 ATR وى با بیان اینکه قرار اســت نمایندگان کمپانى
چهارشــنبه این هفته به تهران ســفر کنند، افزود: دور 

نهایى مذاکرات ایران ایر با نمایندگان این شرکت این 
هفته آغاز مى شــود و انتظار داریم هفته آینده قرارداد 

ایران ایر با این سازنده هواپیما به امضا برسد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازى در امور بین الملل یادآور 
شد: براساس مذاکرات قبلى با نمایندگان ATR خرید 20 
فروند هواپیما از این شرکت قطعى شده است، اما ایران 
ایر مى تواند 20 فروند هواپیماى دیگر از این شرکت زیر 

مجموعه ایرباس خریدارى کند.
وى ارزش قرارداد ایــران ایر با کمپانــى ATR براى 
خرید20 فروند هواپیما را کمتــر از 500 میلیون دالر و 

ایرباس را کمتر از ده میلیارد دالر اعالم کرد.

مردم مى توانند بم را 
از فراز ارگ مشاهده کنند

تحویل 8فروند هواپیماى جدید 
تا پایان امسال 

ابطال قرارداد
20 هزار میلیاردى در کیش

رئیس سـازمان بازرسى کل کشور    تسنیم|
از پیگیرى هـاى قضائى بـراى اعاده زمیـن20 هزار 

میلیاردى در کیش به منطقه آزاد کیش خبرداد.
ناصر سراج در ادامه به پیگیرى هاى قضائى در مورد 
یک قـرارداد در کیش اشـاره و تصریح کـرد: قرارداد  
240هکتارى در کیش بین یک ایرانى داراى تابعیت 
کشورهاى مختلف منعقد شده بود که با توجه به برخى 
بندها، متأسـفانه این زمین به صورت رایگان معامله 
شـده که قرار داد مذکور مشـکل آفرین بود و طورى 
بود کـه هیچ نیـروى امنیتى هـم نمى توانسـت وارد 

این ملک شود.
وى افزود: این ملک به اتباع بیگانه داده شـده بود اما 
در یک ماه اخیر بـا پیگیرى هاى انجام شـده قرارداد 
ابطال شد و به زودى به منطقه آزاد کیش ارجاع داده 
مى شـود. قیمت این زمیـن 20 هزار میلیـارد تومان 

برآورد مى شود.

احتمال ارسال نامه 
احمدى نژاد به ترامپ

  تابناك | تیمى از همراهـان محمود احمدى 
نـژاد، پیشـنهاد ارسـال نامـه بـه «دونالـد ترامـپ» 
را مطرح سـاخته اند. بـر اسـاس پیشـنهاد اطرافیان 
احتماًال محتواى ایـن نامه اندرزگونـه خواهد بود که 
«آقاى ترامپ خارج از سیسـتم آمریـکا و دوقطبى و 
دوحزبى که فعال هسـتند، وارد عرصه قدرت شـدید 
و خیلـى معیارها را شکسـتید تا بـاال آمدیـد و باید در 
صحنه جهانى کارهایى را انجـام دهید.»البته برخى 
از مشـاورین احمدى نژاد نیز مخالف نوشتن این نامه 
هستند و مى گویند: «ترامپ آدم دیوانه اى است و اگر 
جوابى بدهد یا بى محلى کند، اقدام او در داخل کشور 
مطرح مى شـود و بازتاب گسـترده خواهد داشت؛ به 
نظر ما به صالح نیسـت وارد شـوید.»این مشاورین
 افزوده اند: «ما نباید کارى به این قضایا داشته باشیم 
و نه خوشـحال باشـیم و نه متأثر و لذا باید ببینیم چه 
مى شـود. اآلن براى این کار زود اسـت.»البته برخى 
از نزدیکان احمدى نـژاد نیز اصرار دارنـد که این کار 
انجام شود و قرار شده پیش نویسى را به رئیس جمهور 

سابق ارائه نمایند.

استیضاح، بیخ گوش 
وزیر جدید روحانى

  تابناك | یک نماینده مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 
16 محور آماده شده و تاکنون 30 نفر از نمایندگان آن 
را امضا کرده اند.وى افزود:اکثر محورهاى استیضاح 
مربوط به عدم توجه وزیر به سیاست هاى پیشنهادى 
و وعده هایى است که در مجلس داده بود.این نماینده 
مجلـس ادامـه داد: عـدم توجـه دولت به آمـوزش و 
پرورش در بودجه سال 96 هم از محورهاى استیضاح 
اسـت، دولت هیـچ توجهـى در بودجـه سـال 96 به 
آموزش و پرورش نداشـته و وضع ایـن وزارتخانه در 
سال 96 بسیار وخیم تر از گذشته خواهد شد.این مقام 
مسئول، غیرشایسته ساالرى و انتصاب هاى سیاسى 
را از دیگـر دالیل اسـتیضاح وزیر آمـوزش و پرورش 
برشمرد و گفت: دیدگاه نمایندگان این است که افراد 
منصوب شده، یک تیم تخصصى و از بدنه آموزش و 
پرورش نیستند و هیچ همراهى با آنچه براى آموزش 

و پرورش پیش بینى مى شود ندارند.

اقدام عجیب سفارت ایران 
در آلمان

 مشرق| رایزن فرهنگى ایران در آلمان ، اقدام 
به انتخاب فردى جهت معرفى عاشـورا کـرده که نه 
تنها هیچ سنخیتى با این فرهنگ انسـان ساز و ظلم 
ستیز ندارد، بلکه رفتارهایى موهن و مازوخیستى دارد. 
پیشـینه «جان جان آریاز» به همـراه ظاهر عجیبش 
که شامل خالکوبى در اکثر نقاط بدن و حتى گذاشتن 
اشیاء زیر پوسـت دستانش مى شـود، هیچکدام مانع 
از همـکارى رایزنى فرهنگـى ایران در آلمـان با وى 

نشده است.

توئیتر

مى گویند محمود احمـدى نژاد بـا اثرگذارى در     خبر آنالین |
انتخابات اخیر فاصله گرفته اسـت. مى گویند قرار نیسـت از کسـى یا 
جریانى حمایت کرده و اصًال هم بنا ندارد آراء انتخاباتى خود را به سمت 
کسـى شـیفت کند. اینها را نزدیک ترین افراد به او روایت کرده اند. با 
مرور اخبار اما به نکات و یافته هاى متفاوت ترى دسـت پیدا مى کنیم. 
اثراتى از حضور زیرکانه رئیس جمهور سابق قابل مشاهده است. کافى 
اسـت به هم جنسـى مخالفت خوانى ها بـا وحـدت اصولگرایان دقت 
شـود. مى گویند برخى در قالب وکیـل و قیم اصولگرایـى مى خواهند 
نامزد انتخاب کنند، مدعى هسـتند که اصل ائتالف زیر سئوال است و 
باید قبل از ورود به این مرحله تسـویه هایى صـورت پذیرد.  مى گویند

 سـنتى هاى قدیمى کنار بروند و بگذارند آنها تصمیم گیر باشند. بیش 
از همه دو بال محمود احمدى نژاد یعنى پایدارى و یکتا هستند که این 
جمالت را تکرار مى کنند. میزان اثرگذارى آنها تا چه حد است؟ آیا آنها 
به واقع از یک مرکز فرماندهى مى شوند؟ کاندیداى پنهان آنها کیست؟ 

معمایى به نام «جبهه یکتا»
وقتى که یکتا اعالم موجودیت کرد دو نگاه در مورد این تشـکل شکل 
گرفت. برخى بر این باور بودند که این خروج کردگان از دولت احمدى 
نژاد بر آن هستند که از سرمایه دولت نهم و دهم بهره گرفته و با توجه به 
محدودیت هاى اعضاى آن دولت سابق خود راه سیاست ورزى را پیش 
گرفته و جایى در سپهر سیاسى ایران داشته باشند. کسانى که اینگونه 
فکر مى کردند و هنوز هم بر این عقیده خود هسـتند پاراگرف هایى از 
نقد و اعتراض اعضاى یکتا و حامیان احمدى نژاد را کنار یکدیگر جور 
مى کنند و مى چینند تا بر این اساس تأکید و تحلیل شود که راه یکتا از 

احمدى نژاد جداست. 
دیگرانى اما این وسط هستند که همچنان مى گویند یکتا از اتاق محمود 
احمدى نژاد کوك مى شود. باورشان این است که این از زیرکى احمدى 
نژاد اسـت که در عیان به مخالفت خوانى با یکتا مى پردازد و در پنهان 
نعل وارونه آنها در مقابل اصولگرایان را جانمایى مى کند. با این تفاسیر 

چگونه مى توان رفتار آینده یکتا را تحلیل کرد؟
آنها مدتى است که دوباره لب به سخن گشوده اند. کامران دانشجو عضو 
شـوراى مرکزى جبهه یکتا مى گوید: «در حال بررسى گزینه ها براى 
انتخابات ریاست جمهورى هستیم.» همسـو با او سید محمد حسینى 
عضو دیگر یکتا گفته اسـت: «در حال حاضر اقدامـات و مباحث جبهه 
یکتا بر موضوع انتخابات سـال 96 به ویژه انتخابات ریاست جمهورى 

متمرکز شده است.»
همین چنـدى پیـش هم نـام چهـار گزینـه هم بـه میـان آمـده بود: 
«رسـتم قاسـمى، کامران دانشـجو، حاجى بابایى و محمد عباسـى».

تازگى ها هم گفته شده رستم قاسـمى به عنوان گزینه نهایى انتخاب 
شده است. 

اتمام حجت در زمستان
در میانه حرف و حدیث هاى متفاوت در روزهایى که برخى چهره هاى ارشد 
اصولگرایان از قریب الوقوع بودن رسیدن به وحدت سخن مى گویند بیان 
سخنانى از جانب اعضاى ارشد یکتا گمانه هاى تازه اى را از هویت وجودى 
آنها و کار ویژه شـان براى انتخابات اردیبهشت ماه پیش روى تحلیلگران 

قرار داده است.
به سـخنان زریبافان دقت کنید؛«یکى از آسـیب هاى مـا در انتخابات این 
اسـت که عده اى خود را در جریان اصولگرایى وکیل، وصـى و پدرخوانده 
اصولگرایان مى دانند و سـعى نمى کنند از همه ظرفیت ها اسـتفاده شود و 
مدل هاى 6 + 5، 7+8 و... را تشـکیل مى دهند. اگر این روش، اصولگرایى 
است با انحصارگرایى و قبیله گرایى اصولگرایى فاصله دارد و کسانى که طى 

این چند سال مى خواستند اصولگرایان را مهندسى کنند هیچگاه نتوانستند. 
اصولگرایى باید پوست بیاندازند.»

آنچه رخ داده این است :«زریبافان ساز خروج از ائتالف را کوك کرده؛ این 
ساز یک نکته جالب دارد . اشارات پرمعناى او به توفیق سیاست ورزى هاى 

احمدى نژاد.»
اجازه دهیـد دامنـه گمانه زنـى در این مـورد را با مـرور مواضع بـال دیگر 
محمود احمدى نژاد در میان اصولگرایان بسـط دهیم. اینکـه پایدارى ها 
در مورد انتخابات چگونه فکر مـى کنند. آنها در اظهـار نظرهاى مختلفى 
نداى رسـیدن به وحدت براى انتخابات را با پاسـخ منفى مواجه ساخته اند 
چه اینکـه وقتى بزرگان جنـاح از تالش براى رسـیدن به یـک نفر روایت 
کرده و خواسـتار همکارى همه طیف هاى اصولگرا شـده اند این سـخن 
از میـان پایـدارى ها به میـان آمده اسـت: «اگر تمـام فهم ما از شکسـت 
یا پیـروزى در یک انتخابـات مبتنى بر مسـئله «وحدت» باشـد، پس چرا 
در انتخابـات مجلس دهـم در تهران، لیسـت واحد اصولگرایان کـه اتفاقًا 
براى به وحدت رسـیدن درباره آن ماه ها جلسـات متعدد نیز برگزار شـده 
بود، 30 بر 0 به لیسـت گمنام اصـالح طلبان باخت؟ راز چهار سـاله کردن 
روحانى؛ وحـدت گفتمانى براى «نه به روحانى» اسـت؛ حتـى با مصادیق 
متعدد!» (بخـش هایى از یادداشـت یکـى از چهره هاى رسـانه اى جبهه 

پایدارى )
یکتا و پایدارى به عیان به مخالفت با وحدت پرداخته اند. یکى تئورى وحدت 
در عین کثرت را بهانه خروج از ائتالف کرده و آن دیگرى روز به روز نامزد 
معرفى مى کند و از بزرگان جناح را متهم به قبیله گرایى مى کند. جدا از هم 
سخنى و همجنسى خواست ها و حرف هاى این دو تشکل مى توان به یک 

نقطه مشترك اصلى میان آنها دقت کرد؛«محمود احمدى نژاد». 
همین چند روز پیش بود که خبرى مبنى بر جمع آورى امضا از سوى یکى 
از چهره هاى ارشـد جبهه پایدارى براى درخواست تجدید نظر در ماجراى 
نامزدى احمدى نژاد در رسانه ها مطرح شد. اکنون هم زریبافان با حمله به 
اصولگرایان از سیاست هاى انتخاباتى احمدى نژاد به نیکى یاد کرده است. 
شاید چندان بى راه نباشد که مدعى شویم: «اسـب ترواى احمدى نژاد باز 

شده؛ یکتا و پایدارى به اصلشان باز گشته اند.»

ایلنا نوشت: معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت : اغتشاش 
در سـخنرانى ام هنگامى صورت گرفت که مـن راجع به 
دستاوردهاى دولت و برجام سخن گفتم اما باعث نشد که 

آن را به انتها نرسانم.
حسـینعلى امیـرى دربـاره اتفاقـات رخ داده پیرامـون 
سـخنرانى اش در شـهر یزد گفت: چند نفر سـعى کردند 
در بین سخنرانى اغتشاش ایجاد کنند و فضا را به صورتى 
نا آرام کنند و نگذارند سـخنرانى ام به انتها برسـد، اما این 
عمل باعث نشد که من دست از سخنرانى بکشم و آن را 

نیمه کاره   رها کنم.
او خاطر نشـان کرد: هنگامى که از آیت ا... خاتمى و سایر 
علماى شهر یزد نام برده شد، شروع به شعار د اد ن کرد ند  که 
جمعیت هم با صلوات فرستاد ن اجازه ند اد ند  فضا متشنج 
شود . به هر حال آیت ا... خاتمى از بزرگان این شهر بود ه اند  

و همه براى ایشان و خانواد ه شان احترام زیاد ى قائلند .
معاون پارلمانى رئیس جمهور با بیان اینکه هنگامى که به 
دستاوردهاى دولت اشاره شـد، مخصوصاً برجام و توافق 
هسته اى، بازهم عده اى شعار سـر دادند، عنوان کرد: آن 
هنگام که صحبت از برجـام به میان آمـد، بازهم صد اى 

شعار به گوش رسید، منتها این بار صدا ها بلند تر از قبل بود، 
به نظر مى رسید  د ر مسجد  پخش شد ه اند  که از هر گوشه 

صد اى شعار به گوش مى رسید .
 او در ادامه افزود: فضا به قد رى متشـنج و بى نظم شد  که 
صدایى شنیده نمى شد اما مانع نشـد که سخنرانى ام را به 

اتمام نرسانم.
امیرى گفت: بعد  از نماز هم شعار ها اد امه پید ا کرد  و  شعار 
«مرگ بر فتنه گر» هم به «مرگ بر منافق» اضافه شـد ه 
بود  و شعارد هند گان حتى به هشد ارهاى نیروى انتظامى 
و مرد ى که پشـت بلند گو جمعیـت را بـه آرامش د عوت 

مى کرد ، توجهى نداشتند.
او در پاسـخ به ایـن سـئوال که هویـت شـعار دهندگان 
مشخص شد یا خیر، اظهار داشت: من نامشان را نمى د انم 
ولى چهره همه اینها براى ما آشناست و د ر همه مراسم ها 
با برنامه حضور د ارند  و معموًال هر فرصتى به د ست بیاورند  

د ست به چنین اقد اماتى مى زنند .
ظهر روز جمعـه در جریـان سـخنرانى معـاون پارلمانى 
رئیس جمهورى در نماز جمعه شهر یزد عده اى با سر دادن 

شعار و پرتاب مهر،  سعى بر برهم زدن مراسم را داشتند.

سـخنگوى کمیسـیون امنیت ملى و سیاسـت خارجى 
مجلس شوراى اسالمى گفت: یکى از بخش هاى مورد 
بحث جلسه کمیسـیون، امنیت فضاى مجازى و نحوه 
حفظ امنیت و پاالیش آن است که در این زمینه وزارت 
اطالعات برنامه هاى سـنگینى دارد زیرا تهدیدات این 
بخش متوجه صنایع زیربنایى و مادر مى شود و نیازمند 

حمایت است.
به گزارش ایرنا، سـید حسین نقوى حسـینى در تشریح 
جلسه کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
اظهار داشت: جلسه شـنبه کمیسیون با حضور معاونین 
وزارت اطالعـات جهـت بررسـى بودجـه و اعتبـارات 

دستگاه امنیت تشکیل شد. 
سـخنگوى کمیسـیون امنیت ملى و سیاسـت خارجى 
مجلس گفت: در این جلسه اشاره اى به شرایط امنیتى 
کشور شد و اینکه جمهورى اسـالمى ایران به اعتراف 
قدرت هـاى مخالف و دشـمنان بـا ثبات ترین کشـور 
از میان کشـورهاى امن منطقه محسـوب مى شـود و 
کلیه شـاخص هاى امنیتى هم این موضوعات را تأیید 

مى کنند.
وى افزود: در این جلسه معاون امنیتى وزارت اطالعات 
اشـاره اى بـه فعالیـت هاى گـروه هـاى تروریسـتى، 
تکفیـرى از جمله داعش داشـت و گفت شـرایط تحت 

کنتـرل کامل اسـت بـه طورى کـه کلیه تـالش هاى 
تروریستى آنها در غرب، شـرق، جنوب و جنوب شرقى 
مهار و متالشى شد. سـایر گروه هاى تروریستى مانند 
جیش العدل و امثال آنها نیز تحت نظر کامل اسـت و با 
هر نوع نا امن سـازى آنها قاطع برخورد شـده و خواهد 
شد. در حوزه گروه ها و حلقه هاى انحرافى و همچنین 
در مبارزه بـا قاچاق مواد مخدر سـازمان یافتـه، وزارت 
اطالعات برنامه هاى گسترده و دقیقى دارد و موفقیت 
هاى چشمگیرى نیز تاکنون به دست آورده است. اقتدار 
امنیتى جمهورى اسالمى ایران امروز در حدى است که 

تهدیدات امنیتى را در خارج از مرزها مد یریت مى کند.

رمزگشایى از مخالفت خوانى انتخاباتى «پایدارى» و «یکتا»

اسب ترواى احمدى نژاد باز شد

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: تمام کسانى که در امر قاچاق مواد مخدر شرکت 
مى کنند باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشـند و دستگاه قضا هرگز در این زمینه 

کوتاه نخواهد آمد.
محمدجواد الریجانى در گفتگو با میزان در پاسخ به این سئوال که مجامع حقوق بشر به 
جمهورى اسالمى ایران ایراداتى را مبنى بر مجازات اعدام براى قاچاقچیان مواد مخدر 
وارد مى دانند، اظهار داشت: بدون شک مجازات قاطع و سنگین را براى جرائم مربوط 

به موادمخدر حتمًا خواهیم داشت.
وى افزود: بحث اعدام تحت عنوان فسـاد فى االرض اسـت که بدون شـک کسـانى 

که شـبکه هاى بـزرگ پخش مـواد مخـدر را دارنـد، مصداق عینـى این عنـوان جرم 
هستند.

الریجانى با بیان اینکه حدود 90 درصد اعدام ها در کشور مربوط به جرائم ناشى از مواد 
مخدر است، یادآور شد: عمده مواد مخدرى که در افغانسـتان تولید مى شود، به سمت 
پایتخت هاى کشـورهاى غربى روانه مى شـود و مصـرف عمـده آن در پاریس، لندن، 

برلین و آمریکاست.
وى تصریح کرد: خیلى از کشـورها با قاچاقچیان در تماس هسـتند و اجـازه مى دهند 
که قاچاقچیـان مـواد مخدرشـان را ببرند و مـا این موضـوع را خالف شـرع و خالف 
تلقـى از اسـالم مى دانیـم و مبـارزه قاطـع بـا مـواد مخـدر را بـراى بشـریت انجـام 

مى دهیم.
دبیر سـتاد حقوق بشـر با بیان اینکه شبهه اى پیدا شـده است که آیا سـطح اعدام ها را 
مى توان به سـطوح باالتر از قاچاق مواد مخدر اختصاص داد یا خیـر، گفت: این قانون 
مجازات پیـش از این در مجلس تصویب و به شـوراى نگهبان فرسـتاده شـد؛ اما آنها 
دراینکه چون این مسئله از باب تعزیرات است آیا این اعدام ضرورى است یا خیر، شبهه 
داشتند و اشکاالتى را وارد کردند، لذا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا 
این مجازات تشدید شد ولى حاال مى توان آن را بازنگرى کرد اما در این بازنگرى موضع 

قوه قضائیه کامًال روشن است.
الریجانى در تفسیر موضع دستگاه قضا در این زمینه توضیح داد: تمام کسانى که در امر 
قاچاق شرکت مى کنند باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشند و دستگاه قضا هرگز 

در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
وى با بیان اینکـه مجازات اعـدام بـراى قاچاقچیان مـواد مخدر حذف نخواهد شـد، 
خاطرنشـان کرد: افرادى که در سـطوح باال قاچاق مواد مخدر مشـارکت دارند بدانند 
که مجازات اعـدام وجود دارد و ایـن موضوع به احتمال بسـیار قـوى در بازنگرى هم 
لغو نخواهد شد اما براى کسانى که دانسته یا ندانسـته در ترافیک مواد مخدر، جابه  جا 
کردن و جرائم سـطوح پایین تر نقش داشـته اند ممکن اسـت بازنگرى صورت گیرد و 
کسـانى که دخل وثیقى در گسترش نداشـته اند یا بار اولشـان بوده است مشمول یک 

تخفیفاتى شوند.

آخرین تغییرات در قانون اعدام قاچاقچیان از زبان دبیر ستاد حقوق بشر

خیلى از کشورها با قاچاقچیان در تماس هستند

برنامه سنگین وزارت اطالعات در خصوص امنیت فضاى مجازى

اظهارات معاون روحانى درباره افرادى که به او ُمهر پرتاب کردند

چهره  ها آشنا بود؛ در همه مراسم ها هستند

 فرمانـده قـرارگاه پدافنـد هوایى خاتـم االنبیـا(ص) با 
اشاره به سـرنگونى یک فروند کوادکوپتر در روز جمعه 
و توسـط قرارگاه پدافند هوایى  گفت: هر پرنده اى اعم 
از باسرنشین و بى سرنشین متعلق به هر نقطه اى از دنیا 
که باشـد باید براى پرواز در آسـمان جمهورى اسالمى 
ایران مجوز داشـته باشـد و براى ما مهم نیست که این 

پرنده متعلق به کدام شرکت، سـازمان یا نهاد است. در 
همین زمینه روز جمعه شاهد بودیم که در حساس ترین 
نقطه کشـور یعنى تهران و در شـلوغ ترین نقطه تهران 
یعنى میـدان انقالب و زمان برگـزارى نماز جمعه، یک 
فرونـد کوادکوپتـر متعلق به یـک گروه مستندسـاز به 
منطقه ممنوعه نزدیک شـد که با هوشیارى همرزمانم 
این پرنده بدون سرنشـین علیرغم اینکه به دلیل اندازه 
کوچکـش، دیـدن آن سـخت بـود رهگیـرى و منهدم 

شد.
امیر فرزاد اسـماعیلى بـا بیـان اینکه گروه مستندسـاز 
داراى مجوز بودند اما مجوز پرواز کوادکوپتر نداشـتند، 
تأکید کرد: هر پرنده اى قصد پرواز در آسمان جمهورى 
اسالمى ایران را داشته باشد باید حتمًا از قرارگاه پدافند 

هوایى مجوز پرواز دریافت کند.

جزئیات جدید شلیک 
به کوادکوپتر 

در آسمان تهران 
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رئیــس کمیته تحقیــق و بازرســى ارمنســتان ضمن 
ابراز خرســندى از ســفر به ایــران گفت: مشــترکات 
تاریخى،جغرافیایى باعث شده است که ارمنستان به عنوان 
تنها کشور مسیحى و غیرمسلمان همسایه ایران، روابط 
بسیار خوبى با ایران داشــته باشد و روابط بین دو کشور به 

توسعه روابط قضائى هم مى انجامد.
«اقوان هوسپیان» با اشاره به جرائم ارتکابى از سوى ایرانیان 
در ارمنستان گفت: میزان این جرائم به شدت کاهش داشته 
است. آمادگى دو طرفه براى توسعه روابط قضائى بین دو 
کشــور وجود دارد. در کنار این روابط امکان سپرى کردن 

محکومیت محبوسان در ارمنستان در ایران وجود دارد.

وى در پاسخ به این سئوال که چه تعداد ایرانى در ارمنستان 
محبوس هستند و بیشترین جرائم ارتکابى چیست،گفت: 
قاچاق مواد مخدر عمده جرم ارتکابى از ســوى ایرانیان 
است. در کنار این موضوع،تصادفات منجر به جرح، خشونت 
فیزیکى وجود دارند. در حال حاضر 12 ایرانى در ارمنستان 
بازداشت هستند و 20 نفر هم مجرم شناخته شدند. از هیچ 
کوششى براى سپرى کردن محکومیت ایرانیان در کشور 

خودشان دریغ نمى کنیم.
هوسپیان در خصوص مجازات مواد مخدر گفت: به هیچ 
وجه مجازات اعدام نداریم و حبس ابد بیشترین مجازات 

است.

معاون گردشــگرى میراث فرهنگى با اشاره به اینکه در 
شش ماهه اول امسال ورودى اروپایى ها نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 80 درصد افزایش پیدا کرد، گفت: متأسفانه 
خساراتى که در چند ماه قبل به گردشگران ما در ترکیه وارد 

شده بود هنوز جبران نشده است.
مرتضى رحمانى موحد، اظهار داشت: بین سال هاى 91 تا 
94 به طور متوسط سالى 10 درصد دربخش گردشگرى 
رشد داشتیم و  آمار گردشگران به پنج میلیون و 200 هزار 

گردشگر در سال رسیده است.
وى با بیان اینکه صنعت گردشــگرى توسعه را به دنبال 
داشته و پایه آن بر روى روابط بین المللى قرار دارد، افزود: 

هر جا تندروى در روابط خارجى شــده به گردشگرى ما 
ضربه زده است.

معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى کشــور با بیان اینکه همسایگان حلقه هاى 
اول گردشگرى هستند، گفت: آمار گردشگران ورودى از 
کشورهاى ترکیه، آذربایجان، عراق و افغانستان با توجه 
به مشکالت اقتصادى در این کشــورها نیز کاهش پیدا 

کرده است.
رحمانى موحد خاطرنشــان کرد: در شش ماهه اول سال 
جارى آمار ورودى گردشــگران اروپایى نسبت به مدت 

مشابه سال قبل حدود 80 درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش 80 درصدى 
سفر اروپایى ها به ایران 

کدام ایرانى ها 
در ارمنستان زندانى هستند؟

خانه امن براى زنان 
معاون اجتماعى سازمان بهزیستى از فعالیت 18 خانه امن 
براى زنان در معرض آسیب خبر داد و گفت: در استان ها 
و شهرسـتان هاى مختلف این خانه ها وجود دارند و در 
صورتى که استانى این مرکز را نداشته باشد، فرد موردنظر 
به مراکز بحران منتقل مى شود و هدف کارشناسان ما این 
است که فرد در معرض آسیب، به خانواده خود بازگردد و 

در غیر اینصورت در مراکز نگهدارى مى شوند.
حبیب ا... مسـعودى فرید در خصوص آنکه کدام استان 
داراى بیشترین ضریب آسیب است، اظهار داشت: در کل 
کشور و کالنشهرها مانند تهران، شیراز، اهواز، اصفهان و 
مشهد آسیب اجتماعى بیشترى وجود دارد ، البته به این 
دلیل است که افراد از اسـتان هاى دیگر به کالنشهرها 

مهاجرت مى کنند.

فروش تورهاى شاد 
مدیر کل میراث فرهنگى،صنایع دسـتى و گردشگرى 
استان تهران تبلیغ افراد سـودجو براى فروش تورهاى 
شـاد بـه اطـراف تهـران بـه مناسـبت کریسـمس را 

«غیر قانونى» عنوان کرد.
رجبعلى خسـروآبادى گفت: سال گذشـته تهرانگردى 
سـال نو میـالدى بـراى هموطنـان مسـیحى همانند 
برنامه هاى تهرانگردى ایام نوروز با همان کیفیت برگزار 
شـد اما اینکه عده اى فرصت طلب تبلیغ تورهاى شـاد 
براى سفر به اطراف تهران به مناسب جشن کریسمس و 
با تبلیغ نماد هاى غیر ایرانى را براى عموم جامعه انجام 
مى دهند از نظر ما غیر قانونى اسـت و بـا اجرا کنندگان 
که به صورت غیر مجاز فعالیت مى کنند برخورد خواهیم 

کرد.

آگاهى از حقوق جنسى 
مدیرعامل مؤسسـه پیام همیـارى آگاه نبـودن زنان از 
حقوق جنسـى خود را یکى از مهمتریـن دالیل ابتال به 
ایدز در کشور مى داند و مى گوید: بسیارى از آسیب هایى 
که به زنان مبتال به ایدز وارد شده، از طرف همسران آنها 
بوده؛ همسران مصرف کننده اى که به دلیل مصرف مواد 
تزریقى مبتال شدند و سپس همسران خود را مبتال کردند.
حمیدرضا سید قاسمى تصریح مى کند: مظلوم ترین قشر 
در میان مبتالیان به ایدز، زنانى هسـتند که به واسـطه 
همسران خود به این بیمارى مبتال شدند و بچه هایى که 

از این زنان به دنیا آمده اند. 

اعالم وصول الیحه اصالح 
تعطیالت در مجلس 

در جلسه علنى دیروز مجلس و در حاشیه بررسى الیحه 
برنامه ششم توسعه کشور، الیحه اصالح قانون تعیین 
تعطیالت رسمى کشـور، اصالحى ششم شـهریور ماه 

1390 از سوى هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد.
اعالم وصول این الیحه به صورت عادى صورت گرفته 
و این الیحه پس از بررسـى در کمیسـیون مربوطه در 

نوبت مطرح شدن در صحن علنى قرار خواهد گرفت.

خانواده 10 نفره 
نمى دانند پول چیست!

خانواده اى ده نفره که در میان کوه هاى ارم شهرستان 
دشتسـتان بوشـهر زندگى مى کننـد، نمـى دانند پول 

چیست و روش خرید کردن را نیز نمى دانند.
به گزارش میـزان، یک خانواده ده نفره که در 70 سـال 
گذشـته در میـان کوه هاى ارم شهرسـتان دشتسـتان 
بوشهر زندگى مى کرده اند و از جامعه روستایى و شهرى 
به کلـى بى خبـر بودنـد سـرانجام در سرشـمارى اخیر 

شناسایى شدند.
اعضاى این خانواده در منطقه  کوهستانى و صعب العبور 

«راه وال تنگ چول نار» در کپر زندگى مى کنند.
سرپرست خانواده  پیدا شـده به نام «بهمنیار» 70 ساله 
است و همراه همسر، هفت فرزند و خواهر 73ساله اش 
زندگى مى کند. پسـر 38 سـاله اسـت و دختر 14 ساله 
آخریـن فرزند خانـواده او به  شـمار مى روند. بـه جز پدر 
خانواده که در 70 سال گذشته تنها هفت بار به روستاى 
قراول خانـه سـرزده، هیچیـک از اعضاى ایـن خانواده 
تاکنون از کوهستان خارج نشـده اند و نمى دانند به چه 

روشى مى توان جهت تأمین نیازهاى خود خرید کرد.

چرك نویس

رشــد و افزایش جمعیت دانشــجویى در کشــور با همــه ثمرات و 
دســتاوردهاى ســازنده و انکارناپذیرى که در پى دارد،مؤید ظهور و 

بروز برخى از پدیده هاى تلخ همچون میل به مدرك گرایى نیز است.
بدون تردید نفس تحصیالت عالیه و کســب و اخذ مدرك تحصیلى 
مثبت و ســازنده اســت،به واقع صدور مدرك تحصیلــى به معناى 
گذراندن دوره اى تخصصى در قالب تحصیالت آکادمیک و موفقیت 
در تحصیالت عالیه است که فرد پس از طى کردن دروس و واحدهایى 
مشخص به کارشناس، کارشــناس ارشــد و در مقاطع باالتر دکترا 
تبدیل مى شــود که در چنین شــرایطى فرد به طور طبیعى باید وارد 
رشــته تخصصى خود شــود و بازدهى خود را در آنچه آموخته،ارائه 

کند.
اما معضل امروز جامعه ما ســیکل و روند مورد اشــاره فوق نیســت، 
بلکه مشــکل اصلى معطوف به انبوهى از دانش آموختگانى اســت 
که بعضًا فاقد تخصص کافى هســتند و متأســفانه از کارآمدى الزم 
نیز براى ایفاى نقش در آنچه آموخته اند برخوردار نیســتند و بخشى 
دیگر نیز با وجود داشــتن تخصص هاى الزم اما بــه دلیل کمبود و 
محدودیت موجود در فرصت هاى شغلى در صف انتظار اشتغال به سر 

مى برند. 
یکى از اصلى ترین علل بروز چنین معضلى،مدرك گرایى اســت و به 
واقع عده اى تحصیل با هدف کسب مدرك را یک سرمایه اجتماعى 
تلقى مى کنند که حتــى در صورت فقدان محتــواى الزم مى تواند 

امتیازى ویژه براى آنها محسوب شود.  
حبیــب ا...شــاهرودى آســیب شــناس و پژوهشــگر اجتماعى در 
گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان اظهار داشــت:به واقع مدرك 
براى برخى از افراد و گروه هاى اجتماعى یک پرســتیژ اجتماعى به 
شــمار مى رود که به نوعى جایگاه فردى-اجتماعــى آنها را تقویت 

مى کند.
وى افزود:گرایش و تمایل بسیار زیاد به اشتغال در مراکز دولتى و ادارى  
و فرار از فعالیــت هاى یدى از دیگر عوامل مؤثــر در گرایش ورود به 

دانشگاه و اخذ مدرك تحصیلى است.
شاهرودى گفت: نداشتن سرمایه کافى براى اشتغال به کار آزاد نیز از 
عوامل تأثیر گذار دیگرى است که باعث مى شود فرد روزنه هاى امید 

خود را در تحصیالت دانشگاهى جستجو کند.
این پژوهشــگر اجتماعى عنــوان کرد:در کنــار موارد فــوق تأثیر 
مدارك تحصیلى در افزایــش حقوق و مزایاى کارمنــدان ادارى نیز 

مزید بر علت مى شــود تا تعــدادى از متقاضیان ورود به دانشــگاه 
با هدف ارتقاى ســطح در آمدى و شــغلى به مراکز آمــوزش عالى 
ورود کننــد و به تبــع صندلى هــاى بیشــترى از دانشــجویان در 
دانشگاه ها پر مى شــود و به همان میزان صدور مدارك نیز افزایش 
مــى یابد،مدارکى که گاهى فاقــد کارآیى علمــى و تخصصى الزم 

است.
یکى دیگر از دالیل افزایش دانشــجویان و مــدرك گرایى در جامعه 

معطوف به فشارهاى خانوادگى مى شــود که برخى از دختران با آن 
مواجه هســتند و در واقع تحصیالت دانشگاهى را فرصتى قلمداد مى 
کنند که با تکیه برآن مى توانند از فشارها و محدودیت هاى خانوادگى 

رهایى یابند.
شــاهرودى با تأیید مطلب فوق عنوان کرد: گاهى شرایط آزار دهنده 
حاکم بــر خانه و خانــواده باعث مى شــود تا فرزنــدان آن خانواده، 
امن ترین فضا را براى رهایى از چنین شرایطى در دانشگاه بیابند، مکانى 

که خود و دوستانشان ساعاتى را در آن سپرى مى کنند و به واسطه آن 
قادر خواهند بود تا حدودى از محیط تحت فشار و ناخوشایندى که در 

خانواده براى آنها ایجاد شده فاصله بگیرند.
امین جهرمى جامعه شــناس و آسیب شــناس اجتماعى در تشریح 
تبعــات و عوارض مــدرك گرایــى در جامعه  عنــوان کرد:افزایش 
ســطح انتظارات یکى از اصلى ترین تبعات مــدرك گرایى در جامعه 

است.
وى افزود: در واقع ممکن است فردى که فاقد تحصیالت عالیه است 
به نحو راحت ترى فعالیت در مشاغلى با سطوح پایین را بپذیرد اما بعضًا 
تحصیالت عالیه باعث افزایش ســطح توقعات و امتناع از پرداختن به 
مشاغل دیگر مى شــود و به تدریج یک نوع بیکارى پنهانى در برخى 
مشاغل شایع مى شود،به این ترتیب که نیروى کارآمد براى ایفاى نقش 

در مشاغل با سطوح پایین،کاهش مى یابد.
جهرمى عنوان کرد:یکى دیگر از تبعات مــدرك گرایى،خیل عظیم 
دانش آموختگانى اســت که در مقام عمل فاقد مهارت و کارآیى الزم 
در حوزه تخصصى خویش هستند و به تعبیرى با صرف زمان،انرژى و 
هزینه هاى بسیار،خروجى و بهره ورى مطلوبى از این هزینه ها به دست 
نیامده که این امر براى کشورى که در مسیر توسعه قرار دارد،خوشایند 

و مطلوب نیست.
به طور یقین مهار مدرك گرایى و جلوگیرى از افزایش هرچه بیشــتر 
این معضل یکى از ضروریاتى اســت که باید در دستور کار مسئوالن 

ذیربط،برنامه ریزان و خانواده ها قرار گیرد.
با توجه بــه اینکه یکــى از دالیل قابــل توجه گرایــش جوانان به 
دانشــگاه معطوف به فرار از بیکارى مى شود،اشــتغالزایى و آموزش 
هر چه بیشــتر رشــته هاى فنى و مهارت آموزى از عواملى اســت 
که در کاهش مــدرك گرایى مؤثر اســت زیرا در چنین شــرایطى 
فرد با اتکا به مشــاغل فنى،تا حدودى آینده معیشــتى خود را تأمین 
مى بینــد و از گرایش بــه اخذ مــدرك تحصیلى آکادمیــک پرهیز 

مى کند.
از ســوى دیگر فرهنگســازى براى نوجوانان و جوانان و تقویت این 
دیدگاه که لزومًا شــأن و شخصیت انســان ها در مدارك دانشگاهى 
خالصه نمى شــود و مى توان در خــارج از فضــاى آکادمیک نیز به 
موفقیت ها و منزلت اجتماعى بسیارى دست یافت راهکارى اثرگذار 
است که با اتکا به آن مى توان سیل مدرك گرایى در آینده را تا حدودى 

مهارکرد.

«دماى هوا گاهى تا منفى 5 درجه مى رسد، جز ُترك ها، 
فقط ایرانى ها هستند که در این سرما به قونیه مى آیند، آنها 
زمان ُمرده قونیه را زنده کرده اند، درست مثل عید نوروز 
آنتالیا که زمان ُمرده سفر اروپایى ها و گردشگران دیگر 
به آن منطقه است. البته خارجى هاى دیگرى هم در این 
فصل به قونیه مى روند، مثل چینى ها، ولى قطعاً تعدادشان 

به اندازه ایرانى ها نیست.»
اینها بخشى از اظهارات بابک نعمت پور راهنماى رسمى 
ســازمان میراث فرهنگى و گردشــگرى در گفتگو با 
ایسناست که امسال هدایت گروهى از گردشگران ایرانى 

را در قونیه به عهده داشته است.
او از حال و هواى این شهر و مراسم موالنا که پایان آن 
همزمان با ترور سفیر روسیه در آنکارا شده بود، سخن گفت 
و افزود: «ایرانى ها معموًال ده روز منتهى به ســال مرگ 
موالنــا در فاصله زمانى 20 تا 30 آذرماه به قونیه ســفر 
مى کنند. جز این در باقى ایام ســال، شهر صنعتى قونیه 
چندان مســافرى ندارد. امســال ایرانى ها شاید بین دو 
هزار تا دوهزارو500نفر مى شــدند. با این حال جمعیت 
شرکت کنندگان مراسم امسال در مقایسه با چهار سالى که 

به عنوان راهنما در این منطقه حضور داشته ام، بسیار کمتر 
بود. طبیعتاً حوادث اخیر ترکیه در آن بى تأثیر نبوده است.»
این راهنماى فعال در کشور ترکیه به فضاى امنیتى که 
در این شهر حاکم بود نیز اشاره کرد و افزود: «شهر تحت 
کنترل نیروهاى پلیس بود، گشت ها هم شدت یافته بود. 
شب هاى پایانى این مراســم نیز با ترور سفیر روسیه در 
آنکارا همزمان شده بود، بیِم آن مى رفت که پروازها لغو 
شود و مردم نتوانند به کشور خود برگردند،  اما خوشبختانه 
هیچ اتفاقى رخ نداد و پروازها بدون کنسلى برقرار بودند. »
نعمت پور سپس درباره وضعیت زیرساخت هاى این شهر 
که پس از استانبول و سواحل جنوبى ترکیه، شاید سومین 
مقصد پربازدید گردشــگران ایرانى در آن کشور باشد و 
گفته مى شود چندان از کیفیت برخوردار نیست، توضیح 
داد: «قونیه درحال رشد اســت. در واقع  این شهر که 25 
درصد از صنایع ترکیه در آن تجمیع شده به درآمدزایى از 

صنعت گردشگرى نیز روى آورده است.»
او همچنین درباره نرخ سفر و تورهاى قونیه که در چند 
ســال اخیر با افزایش همراه بوده است، گفت: «قیمت 

تورهاى قونیه از یک تا سه میلیون تومان است. »

رئیس اداره مبارزه با بیمارى هــاى منتقله از آب و غذا 
وزارت بهداشت گفت: گزارشاتى از طغیان  بیمارى ها، 
در مناطقى که ساکنان آن از محصوالت آبیارى شده با 

فاضالب استفاده مى کنند، به ما رسیده است.
بابک عشــرتى در خصوص محصــوالت مزارعى که 
با فاضالب آبیارى مى شــوند به ایلنا گفت: باید توجه 
داشت که طیف وسیعى از بیمارى ها مى تواند از طریق 
آب آلوده به فاضالب انسانى و حیوانى، به انسان منتقل 
 شــوند. بیمارى ها از طریق فاضالب به دو دسته کلى 
تقسیم مى شود، بیمارى هاى میکروبى و بیمارى هاى 
شــیمیایى، که هرکدام مى تواند با عالئم مشخص در 

انسان بروز کند.
وى در مورد بیمارى هــاى حاصله از آبیــارى مزارع 
کشاورزى با فاضالب ادامه داد: در خصوص بیمارى هاى 
میکروبى که ما بیش از ســایر بیمارى هــا درگیر آن 
هســتیم؛ باید به انتقال بیمارى هاى ویروســى اشاره 
کرد. در شــرایطى که آب با فاضالب انسانى مخلوط 
شده باشد، بیمارى هاى ویروسى مشــاهده مى شود. 
آلودگى هاى میکروبى خود را بــه صورت حالت هاى 

مختلف مسمومیتى مانند اسهال و تهوع نشان مى دهد.
عشــرتى افزود: در این بین باید به بیمارى هاى انگلى 
که همراه با فاضالب هایى که به فضوالت دامى آلوده 
است و وارد زنجیره غذایى مى شــود، اشاره کنیم. این 
بیمارى ها مى تواند به ســرعت در بین مردم شیوع پیدا 
کند. این نوع بیمارى  هم مى تواند طیف وسیعى را در بر 
بگیرد. وقتى ما شــاهد آبیارى با فاضالب هستیم، باید 

انتظار شیوع هر بیمارى خطرناکى را داشته باشیم.
رئیس اداره مبارزه با بیمارى هــاى منتقله از آب و غذا 
وزارت بهداشــت با اشاره به گزارشــات به دست آمده 
در خصوص آبیارى مزارع با فاضالب گفت: گزارشاتى 
از طغیــان  بیمارى هــا در مناطقى که ســاکنان آن از 
محصوالت آبیارى شده با فاضالب استفاده مى کنند به 
ما رسیده است اما هنوز نمى توان با قاطعیت موضوعى 
را مطرح کرد زیرا چرخه تحقیقات در این زمینه بسیار 
گسترده است و نیاز به زمان زیادى دارد. به دلیل اینکه 
کسى به صورت مستقیم از فاضالب استفاده نمى کند، 
ما نمى توانیم به سرعت به جوابى در این خصوص دست 

پیدا کنیم.

رئیس سابق سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به 
انتصاب بنده به عنوان مشاور اقتصادى معاون اول 
رئیس جمهورى در امور عراق تصمیم بر آن شد تا 
در حوزه اى غیر از ریاست در سازمان حج و زیارت 

فعالیت داشته باشم.
سعید اوحدى در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: بنده 
چندى قبل از سوى اســحاق جهانگیرى به عنوان 
مشــاور اقتصادى معاون اول رئیــس جمهورى 
در عــراق منصوب شــده ام. بعد از ایــن انتصاب 
اســتعالم هاى الزم مبنى بر دوشــغله بودن و دو 
جایگاه ادارى یعنى ریاست سازمان حج و زیارت و 
مشاور اقتصادى معاون اول گرفته شد و در نهایت 
این موضوع از جانــب متولیان امر مــورد توجه و 

بررسى قرار گرفت.
رئیس سابق سازمان حج و زیارت تصریح کرد: بعد از 
اینکه مشخص شد که انتصاب بنده به عنوان مشاور 
معاون اول و مسئولیت در سازمان حج و زیارت در 
یک زمان مصداق دوشغله بودن محسوب مى شود با 
درخواستى که مطرح کردم و موافقت وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى از فعالیت به عنوان مسئول در 

سازمان حج و زیارت فارغ شدم.
اوحدى تأکید کرد: خود را تابع محض قانون مى دانم 
و در هر جایگاهى به دنبال خدمت رســانى به نظام 

جمهورى اسالمى ایران و مردم هستم.
وى انتخاب حمید محمدى به عنوان سرپرســت 
ســازمان حج و زیارت را انتصابى شایسته دانست 
و تصریح کرد: امیدواریم سرپرست جدید سازمان 
حج و زیارت که آشــنایى کاملى با این حوزه دارد 
و تاکنون در جایگاه معاونت حــج، عمره و عتبات 
فعالیت داشته به موفقیت روزافزون دست پیدا کند. 

مشــاور اقتصادى معاون اول رئیس جمهورى در 
عراق عنوان کرد: در مدت ســه سال و اندى که در 
سازمان حج و زیارت فعالیت داشتم تمامى سعى خود 
را در جهت رشد حضور زائران براى عتبات عالیات، 
نظم بخشى و احقاق حقوق زائران به ویژه در فاجعه 
منا انجام دادم. اوحدى افزود: امیدواریم تمهیدات، 
اهداف و برنامه هاى مدنظر بــراى زائران عتبات 

عالیات به خوبى ادامه یابد.

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان غذا و دارو گفت: مردم 
به شایعات توجه نکنند و با توجه به نشان سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت، 

از فرآورده هاى غذایى موجود در بازار استفاده کنند.
به گزارش فارس، سمیره صباح اظهار داشت: متأسفانه سرعت انتشار شایعه 
در کشور ما بسیار باالست و درمان این مشــکل نیز راهکارهاى دراز مدت و 

متخصصانه مى طلبد.
وى ادامه داد: هر از چند گاهى موضوعى جدید آن هم با محوریت غذا که به 
عنوان نیاز اولیه و ضرورى مردم محسوب مى شود براى مردم دغدغه ایجاد 
مى کند و اصًال زیبنده کشور ما نیست و بایسته است براى آن راه حل اساسى 

اندیشید.
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان غذا و دارو  بیان کرد: 
اخیراً صحبت هایى مربوط به واردات نوعى برنج مصنوعى تحت عنوان «برنج 
پالستیکى» به کشور مطرح مى شــود که ظاهراً هم منسوب به کشور چین 
است؛ فارغ از چیستى و هســتى این موضوع با صراحت اعالم مى کنیم که 
نظارت بر این محصوالت از نظر اینکه سالمت مردم را تهدید نکند، برعهده 
سازمان غذا و دارو است، لذا بر اساس برنامه هاى مدونى که تا کنون از عهده 

این مهم به شایستگى بر آمده ایم.
صباح توضیح داد: این ســازمان در زمینــه برنج چه ایرانــى و چه خارجى 
برنامه هاى خوبى را اجرا کرده است، به طور مثال در زمینه برنج وارداتى از اول 

فروردین ماه 93 اجراى طرح ردیابى و کدگذارى برنج از کشور مبدأ با توجه به 
انجام ثبت منبع و محصول الزامى شد.

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان غذا و دارو تأکید کرد: به 
محموله هاى فاقد برچسب گذارى مناسب شامل کد واحد بسته بندى کننده 
ثبت منبع شده، محصول ثبت شده، کشور مبدأ، وارد کننده، نوع برنج، سرى 

ساخت، تاریخ تولید و انقضا، اجازه ورود به کشور داده نشد. 
وى اضافه کرد: همچنین از اول فروردین ماه همان سال عالوه بر بازرسى و 

انجام آزمون هاى کنترل سالمت و کیفیت بر روى هر محموله وارداتى، 
این محموله ها مشمول ثبت منبع و محصول شدند و فقط  محموله 
هایى اجازه ورود به کشــور را یافتند که محصول خود را از مزارعى 

درکشور مبدأ تأمین کنند که حداقل آالینده ها در خاك آن مناطق وجود 
داشته باشد و در واحدهاى فرآورى و بســته بندى مناسب از نظر بهداشتى 

تولید شده باشند.
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان غذا و دارو، عنوان کرد: 
درباره برنج داخل کشور نیز به منظور امکان ردیابى در سطح عرضه، واحدهاى 

بسته بندى برنج در داخل کشور نیز از ابتداى مهر ماه سال جارى مشمول 
اخذ پروانه ساخت یا شناســه نظارت کارگاهى شده و مقرر شد واحدهاى 

بسته بندى برنج حداکثر تا آن تاریخ نسبت به تأمین شرایط الزم بهداشتى 
و اخذ پروانه ساخت یا شناســه نظارت کارگاهى اقدام کرده و شماره پروانه 

تولید و الزامات برچسب گذارى را مطابق ضوابط ســازمان غذا و دارو روى 
بسته بندى درج کنند. 

وى در پایان گفت: بنابراین از مردم مى خواهیم شــایعات را وقعى ننهند و با 
ســازمان غذا و دارو و برچسب اصالت از توجه به نشان 

فرآورده هاى غذایى دلخواه استفاده 
کنند.

سندرمى به نام  مدرك گرایى
زلزله اى که علم و اشتغال را ویران مى کند

ماجراى برنج هاى پالستیکى چینى در بازار
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، عنوان کرد: 
واحدهاى ه،
ى مشمول
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تولید و
بسته بندى درج کن

وى در پایان گفت: بنابراین از مر
ســازمانتوجه به نشان

فرآورده هاى غذای
کنند.

چرا رئیس سابق سازمان 
حج و زیارت برکنار شد؟

طغیان بیمارى ناشى از آبیارى با فاضالبایرانى ها در خدمت رشد شهرهاى ترکیه
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ساماندهى قبور شهداى گمنام 
گلستان شهدا

مدیرمنطقه 6 شهردارى اصفهان گفت: ساماندهى 
سنگ قبور شــهداى گمنام و شــهداى دارخوئین 

گلستان شهدا در دست اجراست.
منصور نجفى اظهار داشت: گلســتان شهدا یکى از 
مکان هاى مذهبى-گردشگرى است که باید به آن 
توجه ویژه شود و در همین راســتا ساماندهى قطعه 

شهداى گمنام و دارخوئین در دست اجراست.
وى افزود: ســنگ قبرهاى تکیه شــهداى گمنام و 
شــهداى دارخوئین که بر اثر عوامل طبیعى فرسوده 
شده ساماندهى مى شود تا شــهروندان با حضور در 
این مکان، از فضــاى معنوى ایــن مجموعه لذت 

بیشترى ببرند. 

خیابان بازارچه 
آماده بهره بردارى است

مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهان گفت: عملیات 
اجرایى خیابان بازارچه تکمیــل و اکنون آماده بهره 

بردارى است.
محمد هویدا اظهارداشــت: عملیات اجرایى خیابان 
بازارچه حدفاصل خیابان مشــتاق تا باغ کاشــفى 

تکمیل شد.
وى با اشاره به اینکه 22 میلیارد تومان براى آزادسازى 
این پروژه هزینه شده اســت، افزود: در حال حاضر 
عملیات زیرسازى و آسفالت خیابان بازارچه تکمیل 

و آماده بهره بردارى است. 

آثار هنرجویان على قطبى در 
یک  نمایشگاه

خانه تجسمى حوزه هنرى استان اصفهان نمایشگاه 
گروهى نقاشى هنرجویان اســتاد على قطبى را در 

گالرى نقش خانه اصفهان برپا کرد.
به گــزارش روابط عمومــى حوزه هنرى اســتان 
اصفهان، این نمایشگاه در ســاعت 16و 30 دقیقه 
بعدازظهر جمعــه در گالرى نقش خانه افتتاح شــد 
و تا روز چهارشــنبه 8 دى 95 جهــت بازدید عموم 
دایرخواهد بود.این نمایشگاه شامل بیش از 40 اثر در 
ابعاد متفاوت و اکرلیک مى باشد که ساعات بازدید از 
آن 9صبح الى 12 ظهر و 16 الى 19 بعدازظهر است. 

تحصیل 15 هزار دانشجوى 
شاهد و ایثارگر در  استان 

معاون فرهنگى بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان گفت: تعداد کل دانشجویان شاهد و ایثارگر 
در دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى این استان 

15 هزار تن است.
على قریشى افزود: همه این دانشجویان از خدمات 
یکسان و یکنواخت در سطح استان اصفهان استفاده 
مى کنند و شرایط تحصیلى مناسبى براى آنان فراهم 

شده است.
وى اظهارداشت: بنیاد  شــهید، همه توان خود را در 
جهت پیشرفت تحصیلى خانواده هاى ایثارگر به کار 
مى برد و خانواده ها نیز باید در انجام این امر همکارى 

الزم را با بنیاد شهید و امور ایثارگران داشته باشند.

همکارى  چین و شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان

«شــوان ژنگپى» دبیر کل انجمن ملــى نوآورى و 
اختراعات چین (CAI) به همراه هیئتى متشــکل از 
اعضاى این انجمن از شــهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان بازدید کردند کــه در این بازدید زمینه هاى 

همکارى بین دو طرف بررسى شد.
ایــن بازدید با هــدف آشــنایى بــا توانمندى ها و 
دستاوردهاى شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
انجام شــد و دو طرف درباره تعامل دو جانبه از جمله 
ایجاد یک دفتــر همکارى هاى علمــى و تجارى 
مشترك، نحوه حضور شرکت هاى چینى در ایران و 
دعوت دو جانبه براى شرکت در رویدادهاى بین المللى 

در دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در ســه ماهه سوم ســال 95، دو هزار و 230 نفر 
مجموع حادثه دیدگان استان اصفهان بودند که بیش از 

نیمى از این افراد در سوانح جاده اى آسیب دیدند.
داریوش کریمى با اشــاره به فعالیت هاى سه ماهه پاییز 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان اظهار داشــت: از 
ابتداى مهر تا پایان آذرماه مجموع کل حوادث گزارش 

شده 784 مورد بوده است.
وى افزود: از این تعداد، یک مورد آتش ســوزى جنگل و 
مرتع، دو حادثه برف و کوالك، 391 مورد سوانح جاده اى، 
202 مورد حضورى، چهار مورد دریایى و ســاحلى، پنج 

مورد سیل و آب گرفتگى، 19 مورد صنعتى و کارگاهى و 
نیز 150 مورد مربوط به حوادث شهرى هستند.

کریمــى با بیــان اینکه 925 بــار تیم هــاى عملیاتى 
هالل احمر به محل حوادث اعزام شدند، عنوان کرد: 634 
نفر از کســانى که در حوادث حضور داشتند براى درمان 
به مراکز درمانى انتقال داده شــدند و 82 بار عملیات نیز 
رهاسازى را در حوادث جاده اى انجام دادند.وى به آمادگى 
واحدهاى مختلف جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
جاده هاى بین شهرى اشــاره کرد و افزود: طى سه ماه 
گذشــته براى حوادث طبیعى همچون برف و کوالك و 

سیل و آب گرفتگى نیروها امدادرسانان عملیات بودند.

معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: اصفهان سومین استان در رتبه بندى هاى 
سوادآموزى کشور است و بیشــترین باسواد را در کشور 

دارد.
بهمن امید قائمى اظهار داشت: با تالش هاى مسئوالن 
آموزش و پرورش هــم اکنون 97 درصد افراد کشــور 
باسواد هستند و اصفهان جزو مناطق پیشرو در این امر 

بوده است.
وى افزود: در ســال 95 در مناطق هدفگذارى کردیم و 
شاهد هســتیم که در برخى نواحى سوادآموزى به صفر 
رسیده که در برنامه داریم تا در این نواحى جشن گرفته 

شود تا انگیزه اى براى بقیه نواحى باشد. 
قائمى بیان کرد: آمار اولیه که تهران ارائه داد 9 هزار نفر 
بى سواد در اصفهان بود که تاکنون هشت هزار و 500 نفر 
را جذب کرده ایم و این نشان  دهنده 20 درصد پیشرفت 
در زمان اخیر بوده و پیشنهاد این است که براى ریشه کن 
کردن بى سوادى در اصفهان در ابتدا برخى نواحى با هم 

تجمیع شوند.
  ICDL وى تصریح کرد: در پنج ناحیه سوادآموزان دوره
را مى گذرانند و این دوره بخاطر تعاریف یونسکو در رابطه 
با سوادآموزى است که طبق تعاریف این سازمان هفت 
سواد تعریف مى شود که یکى از این سوادها ICDL است.

نیمى از حوادث استان
سوانح جاده اى است

اصفهان رتبه سوم 
سوادآموزى را در کشور دارد

ساسان اکبرزاده

«امروز دفاتر اسناد رسمى متشــکل از سردفتران اسناد 
رسمى، دفتریاران و کارکنان پرتالش، میراثى به عظمت 
تاریخ را در ســابقه کهن خود با اتکال به خداوند داشته و 

روزهاى روشنى را در پیش رو دارند.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور که به مناسبت 
6 دى روز دفاتر اسناد رسمى در جمع مدیران دستگاه هاى 
اجرایى استان، کارکنان و کارشناسان دفاتر اسناد رسمى 
و... سخن مى گفت با بیان این مطلب افزود: سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشور و دفاتر اسناد رسمى بسیار مظلوم 
واقع شده اند در حالى که کار در ســازمان ثبت اسناد و 

امالك بسیار مهم است.
محمدرضا دشــتى اردکانى از مسئوالن استان اصفهان 
خواست تا با پیشــنهاد یک روز به نام ثبت اسناد و دفاتر 
اسناد رسمى در شوراى فرهنگى اســتان، اولین استان 

پیشگام در این زمینه باشند.
وى با بیان اینکه متأسفانه این روزها هجمه هاى زیادى 
به قوه قضائیه مى شــود و یک روز مى خواهند روزنامه 
رســمى را جدا کنند، یک روز حســاب هاى میلیاردى 
را مطرح مى کننــد و یک روز قوانین تصویب شــده را 
کمرنگ جلوه مــى دهند افزود: تا زمانى که در کشــور 
کار به متخصص آن واگذار نشود وضعیت کشور درست 
نخواهد شد چرا که اقتصاد باید به اقتصاددان، کارهاى 
حقوقى به حقوقدان ودر کل هر کارى باید به متخصص 

آن سپرده شود.
رئیس کانــون ســردفتران و دفتریاران کشــور از عدم 
اجراى ماده 29 قانون تخلفات رانندگــى و ماده 4 قانون

 پیش فروش ساختمان از سوى ارگان هاى ذیربط از جمله 
شهردارى ها گله مند است و مى گوید: نماینده مجلس و 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى در صدا 
و سیما عنوان مى کند که قانون پیش فروش ساختمان به 
کالهبردارى کمک مى کند. این در حالى است که تعدادى 
از نمایندگان مجلس، به جاى نظارت بر قانون سعى در لغو 
آن دارند. اینها باید اجازه دهند هرکس در تخصص خود کار 
و فعالیت کند. البته در اصفهان با تعامل ثبت و شهردارى 

،قانون پیش فروش ساختمان به زودى اجرایى مى گردد. 
دشــتى اردکانى افزود: قانون پیش فروش ساختمان در 
سال 89 تصویب و آیین نامه آن در دولت یازدهم ابالغ 

شد ولى تا امروز اجرا نشده است.
وى خواستار اجراى طرح آمایش سرزمین در کشور شد 
و گفت: اگر سند رسمى در کشور بى رنگ و کم اهمیت 

شود اقتصاد خانوار ایرانى به شدت متزلزل خواهد شد.
■■■  

در ادامه معاون توسعه منابع انسانى استاندارى اصفهان 
هم با تبریک روز دفاتر اسناد رسمى گفت: امروز ارزش 
فعالیت سردفتران و دفتریاران اســناد رسمى بر کسى 
پوشیده نیست و امید است 6 دى در تقویم ملى ثبت شده 
و اقدامات این قشــر که موجب رضایتمندى مردم است 

بیش از پیش نمایان شود.
حسین سیستانى افزود: دفاتر اسناد رسمى از قدمت 80 
ساله برخوردار هستند که نشان از اعتماد و شیوه مناسب 
و دسترســى آســان تر مردم با واگذارى کار به بخش 
خصوصى دارد و این نشان مى دهد در همه ادوار در کشور، 
نگاه واقع بینانه به حل مشکالت دولت و مردم بوده است و 

این اقدام شایسته اى بود.
وى گفــت: دولت ها از جملــه دولت تدبیــر و امید نیز 
براى سهولت، شــفافیت و پیشــگیرى از خالف هاى 
احتمالى، از دولت الکترونیک و دفاتر پیشخوان استفاده

 کرده اند که مســلمًا رضایتمندى و آرامش مردم را به 
ارمغان داشته است.

وى دفاتر اسناد رسمى را مصداق بارز حقوق شهروندى 
دانست وافزود: فعالیت در دفاتر اسناد رسمى و ثبت اسناد 

و امالك منجر به احراز حقوق شهروندى خواهد شد.
■■■  

ســپس رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران استان 
اصفهان که به نوعى میزبان مراســم گرامیداشت روز 6 
دى بود گفت: بى شک ششم دى ماه که تیمنى از آیه 282 
سوره مبارکه بقره (آیه شریفه مداینه) است و با خالقیتى 
خجسته، دویست و هشتاد و دومین روز سال را تحت لقا 
و عنوان «گرامیداشت سند رسمى و دفاتر اسناد رسمى» 
تبرك جسته، بهانه اى اســت براى تجلیل و تکریم از 
نمایندگان حاکمیت در تنظیم سند رسمى (سردفتران و 
دفتریاران) و مدافعان حقوق مالکانه مردم، بهانه اى که 
امید دارم با آگاهى روز افزون اقشار عام و خاص جامعه، 
نسبت به مزایاى ثبت رسمى اسناد به عنوان راهى مطمئن 

و صحیح بــراى انجام معامالت قانونــى و ثبت حقوق 
مالکانه، بتواند نه تنها راهگشاى مشکالت که بسترى 
براى تحقق بیشــتر امنیت حقوقى و قضائى و گسترش 

دامنه رفاه اجتماعى باشد.
امیرمســعود مرادى افزود: باور دارم که اینک و با توجه 
به جایگاه حســاس اســناد و دفاتر اســناد رسمى، باید 
تمامى همکاران مــا، فراتر از محیط دفتــر و محل کار 
خود بیاندیشند و وسعت فکرى و زیرکى داشته باشند. در 
حقیقت بایستى از آنچه در قوه قضائیه و مجلس شوراى 
اسالمى مى گذرد، وقایعى که در حوزه مالیاتى و اقتصادى 
کشور روى مى دهد یا حتى از آنچه فراتر از حوزه مرتبط 
باحرفه ما مــى گذرد، آگاه باشــیم تا رقبــاى جعلى و 
حرکت هاى موازى این حرفه که در واقع وسعتى بیش از 
یک شغل دارد، امنیت حقوقى و مالکیتى مردم شریف ما 

را به مخاطره نیاندازند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان توجه 
نهادهاى حکومتى و سیستم قانونگذارى به نهاد پرتوان 

دفاتر اسناد رســمى، ســردفتران و دفتریاران را نیازى 
ضرورى خواند و خواستار توسعه اختیارات این نهاد شد.

■■■  
رئیس ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان نیز ششم 
دى ماه را بــه «کاتبان بالعدل» تبریــک گفت و افزود: 
سردفتران و دفتریاران با انجام مأموریت حاکمیتى خود 
موجب اعتالى نام دفاتر اسناد رسمى شده و یکى از ارکان 

اساسى خانواده بزرگ ثبتى استان اصفهان هستند.
على بهبهانى کار کاتبان بالعدل براى کتابت را نشان از 
اهمیت ویژه کار آنان دانست و گفت: شارع روى تنظیم 
سند در بزرگ ترین آیه و بزرگ ترین سوره تکیه داشته 
که البته تقوا هم مدنظر بوده و در حقیقت نظم و خدمت 

صادقانه در این حوزه از نیازهاى کتابت بالعدل است.
وى با بیان اینکه دفاتر اســناد رسمى در استان اصفهان 
از ظرفیت بســیار باالیى برخوردار است، افزود: این امر
 مى تواند در حذف سفرهاى زاید و... به جامعه کمک کند.
بهبهانى گفــت: از آذرماه ســال 92 و بــا اجراى طرح 
غیرحضورى دریافت سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد 
رسمى با کمک اداره پست استان، تاکنون شش هزار سند 
به صورت غیر حضورى صادر و در بازه زمانى معقول در 
درب منازل، به متقاضیان تحویل شده است. این در حالى 
است که هر فرد براى دریافت سند باید ده بار به ادارات 
ثبت مراجعه مى کــرد که با اجراى این طرح از شــش 
میلیون مراجعه و 12 میلیون سفر جلوگیرى شده و کاهش 

ترافیک را شاهد بودیم.
رئیس ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهــان اظهار
 داشت :براساس نظرسنجى هاى انجام شده، بیش از 94 
درصد از اطمینان بخشى کیفیت کار و ارکان اجرایى آن 

ابراز رضایت نمودند.
بهبهانى پیشنهاد کرد ثبت تغییرات شرکت ها و مؤسسات 
در دفاتر اسناد رسمى که تخصصى ترین مراکز سند هستند 
انجام شــود و در حوزه اجرایى صدور چک و قراردادهاى 

بانکى نیز درگاهى در دفاتر اسناد رسمى به وجود آید.
وى در ادامه افزود: با تعامل بسیار خوب با شهردارى در 
اصفهان، قانون پیش فروش ساختمان تا یک ماه آینده 
عملیاتى شــده،که با اجراى آن، تنظیــم مبایعه نامه در 
بنگاه هاى امالك براى واحدهاى آپارتمانى مصداق جرم 
بوده و بنگاه ها حق تنظیم سند عادى براى آپارتمان ها 

را ندارند.
با اجراى این قانون، فروش آپارتمــان فقط به یک نفر 

امکانپذیر است و از تخلفات جلوگیرى خواهد شد.

قانون پیش فروش ساخت مان از ماه آینده  اجرامى شود

فرماندار اصفهان ادعاى مشارکت شهردارى ورزنه 
در مورد مدیریت بر تپه هاى شنى در این منطقه را 

نادرست و یک مطالبه غیر مردمى دانست.
فضــل ا... کفیل در جلســه ســاماندهى وضعیت 
تپه هاى ماسه اى ورزنه دربخش بن رود و تپه هاى 
ماسه اى مالواجرد و خارا دربخش جرقویه علیا اظهار 
داشت: مردم ورزنه مى خواهند محیط مناسبى براى 
گردشگرى در این منطقه ایجاد شود و ظرفیت هاى 
موجود فعال شده و تحرك اقتصادى جدى در این 

منطقه ایجاد شود.
وى با بیــان اینکه ظرفیت خوب و ارزشــمندى در 
منطقه شرق اصفهان در زمینه گردشگرى وجود دارد، 
افزود: کانون مورد توجه آن محور تاالب گاوخونى 
و تپه هاى ماسه اى شهر ورزنه است که مورد توجه 

گردشگران داخلى و خارجى قرار گرفته است.
فرمانــدار اصفهان تأکید کــرد : بعد از ســال ها، 
سرمایه گذارى در این منطقه شرکتى با همکارى و 
حمایت هاى مردمى فعال شده است و سرمایه گذار 
با مشارکت و حمایت مردم مشــغول به کار شده و 
مجموعه را با ســرمایه گذارى حدود هشت میلیارد 

تومان در این منطقه فعال کرده است.
کفیل در ادامه گفت: اما شهردارى اجازه ورود در این 
منطقه را ندارد و باید مراحل قانونى کار را دنبال کند.

وى با بیــان اینکه این منطقه باید تحت پوشــش 
یک مدیریت اداره شــود، افزود: هر دستگاه دیگر 
هم بــراى ورود باید طبــق موازیــن قانونى اقدام 

کند.

فرماندار اصفهان ادعاى 
شهردارى ورزنه  را رد کرد

جزئیات جدیدى از معبر تازه کشــف شــده در مسجد 
امام(ره) اصفهان از ســوى مدیر کل میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان تشریح شد.
معبر تاریخى متعلق به دوران صفویه است و روز جمعه 
در هنگام مرمت شبستان زمستانى این مسجد تاریخى 

کشف شد.
مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشــگرى استان 
اصفهان در این باره گفت:  

درحین  مرمتگــران 
مرمت جهــت رفع 
خطــرات ناشــى 
در  رطوبــت  از 
مســجد امام(ره) 
اصفهان یک معبر 
زیرزمینى مسقف را 

کشف کردند که در 
حال حاضر کارشناسان 

این اداره مشغول رفع موانع 
و آماده ســازى این معبربراى 
حضور باستان شناسان هستند.

فریدون اللهیــارى اظهار داشــت: ارتفاع این معبر 
یک متر و 70 سانتیمتراســت و تا کنون 25 متر از طول 
این این معبر کشف شده اســت و پیش بینى مى شود 
که این معبر تا حــدود 200 یا 300 متر طول داشــته 

باشد.
وى با بیان اینکه گمانه زنى ها براى کشف ابعاد جدید این 
معبر ادامه دارد افزود: پیش بینى هاى اولیه حکایت از این 
دارد که این معبر در دوران صفویه محلى براى ارتباط بین 
بازار و مسجد امام(ره) بوده و یک راه ارتباطى و دسترسى 

محالت اصفهان به بازار و مسجد است.

اللهیارى اذعان داشــت: جنس معبر از خشت خام است 
و قدمت آن به دوران صفویه یعنى 400 ســال قبل باز 

مى گردد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان در پاسخ به ســئوالى در خصوص اخبار منتشر 
شده در باره نفوذ فاضالب به این معبر تاریخى 
نیز گفت: از آنجایــى که این معبر 
درمجاورت ســرویس هاى 
بهداشتى مســجد قرار 
دارد احتمــال نفــوذ 
هســت  فاضالب 
امــا تاکنون چنین 
اتفاقى نیافتاده و 
تنها شــاهد وجود 
گل و الى دراین 
معبر هســتیم که 
همکاران ما در این 
تونل در حال فعالیت و 

کشف ابعاد جدید هستند.
وى ادامــه داد: تالش ها براى 
کشف ابعاد جدید از این تونل تاریخى 
ادامه دارد و ظرف دو ســه روز آینده ابعاد جدید این 

معبر تشریح خواهد شد.
یــادآور مى شــود، بــا توجــه بــه نفــوذ رطوبت به 
بخش هایى از دیواره هاى مســجد تاریخــى امام(ره) 
اصفهان در دهه هاى گذشــته، چند تیــم از مرمتگران 
ورزیده و باسابقه، به مدت دو ســال است که با بررسى 
تمامى راه آبه هــاى موجود این مســجد در حال رفع 
خطر از این مســجد به عنوان یکى از بــزرگ ترین و 
زیباتریــن مســاجد تاریخــى در کل جهان اســالم

 هستند.

جزئیات جدید کشف معبر زیر زمینى 
در زیر مسجد امام(ره) اصفهان

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: با وجود سرمایه گذارى عظیم ذوب آهن 
اصفهان در پروژه ملى تولید ریل و بدهکارى شش هزار 
میلیارد تومانى این مجموعه بابت زیرساخت هاى ایجاد 
شده در این طرح، شرکت راه آهن اخیراً بیش از 150 هزار 
تن ریل از هندوســتان وارد کرده که این امر وضعیت نه 

چندان خوب ذوب آهن را حاد خواهد کرد.
به گزارش ایمنا، ابوالفضل ابوترابى تنها مشترى ریل هاى 
تولید داخل را شرکت راه آهن دانست و اضافه کرد: با کار 
جهادى و شبانه روزى پرسنل و متخصصان ذوب آهن، 
موفق به بومى ســازى تکنولوژى ساخت ریل به عنوان 
دهمین کشور دنیا و تنها تولید کننده منطقه شده ایم ولى 

متأسفانه با این افتخار ملى برخورد خوبى نشده است.
وى توجیه زنــده کــردن مطالبات و قیمــت پایین تر 
نمونه هاى خارجى را بــراى واردات چنین محصوالتى 

غیرمنطقى و غلط دانست و گفت: پیش از این هم با چنین 
اســتدالل هایى اقدام به واردات گســترده برنج هندى 
کردیم که کارشناسان امر آلودگى شدید و مضرات متعدد 
آن را تأیید کرده اند و در همین حال حتى با قیمت باالتر 
نمونه هاى داخلى، بایستى جهت تقویت تولید داخلى از 

واردات گسترده خوددارى کرد.
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلى مجلس واردات 
گســترده ریل هندى را عاملى براى نابــودى آرزویى 
بزرگ به نام تولید ریــل ملى و تهدید کننده اشــتغال 
هزاران جــوان ایرانى خوانــد و اظهار داشــت: اخیراً 
طى جلســه اى که با حضور رئیس جدید شــرکت راه 
آهن و صادقــى مدیر عامــل ذوب آهن بــه میزبانى 
کمیســیون برگزار شــد، خواســتار ارائــه توضیحات 
منطقــى در خصوص واردات این حجــم از ریل هندى 

شدیم.

انتقاد صریح نماینده نجف آباد در مجلس از واردات 150 هزار تن ریل راه آهن

ریل هندى، ذوب آهن را از خط خارج مى کند
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کارگاه فناورى فضایى 
برگزار  مى شود

ثبت نام کارگاه فناورى فضایى از سوى مرکز نجوم 
ادیب آغاز شد.

مدیر مرکز نجوم ادیب گفــت: مرکز آموزش نجوم 
ادیب قصد دارد کارگاهى با موضوع فناورى فضایى 

در مجموعه نجوم ادیب اصفهان برگزار نماید.
مهدى اسحاقى مباحث تدریسى این دوره را قوانین 
مکانیک و محیط فضایى، مکانیک مدارى، مانورهاى 
مدارى و مدارهاى خاص، مدارهاى بین سیاره اى و 
نیروهاى محرکه، مهندسى سیستم هاى فضاپیما، 
مأموریت هاى ویژه شناخت سیارات و اجرام کوچک 

منظومه شمسى برشمرد.
وى خاطرنشان کرد: ظرفیت این دوره محدود بوده 
و تنها کســانى که زودتر ثبت نام کرده اند پذیرش 

خواهند شد.

راه اندازى بانک اطالعاتى 
زنان شاخص استان

مدیرکل بانوان اســتاندارى اصفهان گفت: از جمله 
طرح هاى اســتانى اجرا شــده در جهــت ارتقاى 
جایگاه زنان براى نخســتین بار در کشــور از سوى 
دفتر امور بانــوان و خانــواده، راه اندازى ســامانه 
بانــک اطالعاتى زنان شــاخص اســتان اصفهان

 است.
سهیال اثنى عشران اظهار داشت: اهمیت حوزه زنان 
بر کسى پوشیده نیســت به طورى که در این راستا 

اقداماتى در سطح کشور و استان ها اجرا مى شود.
وى افزود: از دیگر اقدامات انجام شــده از ســوى 
دفتر امور بانوان اســتاندارى، برگزارى نشست هاى 
دوره اى تحت عنوان نقش زنان در توسعه پایدار براى 

دهیاران، زنان فعال در شوراهاست. 

توقیف 5 دستگاه 
حفارى غیر مجاز چاه 

 در راســتاى طرح احیا و تعادل بخشى منابع آب زیر 
زمینى پنج دســتگاه حفارى غیر مجاز چاه در استان 

اصفهان توقیف شد.
طى ماه هاى آبان و آذر امســال پنج دستگاه حفارى 
غیرمجاز چاه موسوم به «برقى» در استان اصفهان 

شناسایى و توقیف شد .
این دســتگاه ها که در کارگاه هاى محلى ســاخته  
و قابل حمــل روى وانــت و تراکتــور و مانور باال 
هســتند، عمدتًا در شــب و ایام تعطیل و با اســتتار 
مشــغول تعدى و آغاز غارت منابــع آب زیرزمینى 

مى شوند. 
محل توقیف این دســتگاه ها در حیدرآبــاد کرارچ، 
اصفهان، دشتى زیار، راشنان برآن و کلیشاد فالورجان 
بوده است و شناســایى و توقیف آنها عمدتًا همراه با 
تعقیب و گریز و بعضًا درگیرى و در بارش و سرماى 

شبانه بوده است.
پرونده مالکین و حفــاران متخلف به مراجع قضائى 

جهت اجراى قانون تحویل داده شده است.

رئیس شهرك علمى وتحقیقاتى 
اصفهان عضو  یونسکو شد

رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از سوى 
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى و رئیس کمیســیون 
ملى یونسکو به عنوان عضو اولین دوره کمیته ملى 

علوم پایه کمیسیون ملى یونسکو منصوب شد.
در حکــم محمــد فرهــادى خطاب بــه مهدى 
کشمیرى آمده است: «بر اساس ماده 16 اساسنامه 
کمیســیون ملى یونســکو در ایران و بــه موجب 
این حکــم به عنــوان عضــو اولیــن دوره کمیته 
ملى علوم پایه کمیســیون ملى یونســکو منصوب 
مى شوید. امید است براى تحقق اهداف کمیته مذکور 
در راستاى هماهنگى و گسترش تعامل با نهادهاى 
ملى و بین المللى به ویژه سازمان آموزشى، علمى و 
فرهنگى ملل متحد (یونسکو) و همچنین شناخت و 
معرفى توانایى ها و ظرفیت هاى کشور در زمینه هاى 
تخصصى ذیربط و مشــارکت در تدویــن و اجراى 
سیاست ها و برنامه هاى مربوط به آن، موفق و باشید.»

خبر

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان از 
اداره کل ثبت احوال این اســتان خواست براى صدور

 شناسنامه هاى جدید در کوتاه ترین زمان، برنامه ریزى 
کند.

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرکل، 
معاونــان و جمعــى از کارکنــان ثبت احوال اســتان 
گفت: بکوشــید در یک اقدام جهــادى، پرونده صدور

 شناسنامه هاى جدید را با شتاب بیشترى پیش ببرید و 
پس از آن به صدور کارت ملى هوشمند بپردازید.

وى در این دیدار که به مناسبت روز ثبت احوال انجام شد، 
اظهار داشت: یکى از دســتگاه هایى که پس از انقالب 

دچار تحول عظیمى شده، ثبت احوال است.
وى افزود: در گذشــته وقتى اســم ایــن اداره مى آمد، 
انبــارى از پرونــده هــاى پــر از خــاك با پرســنلى 
ُمســن به ذهن مى رســید اما در حال حاضــر با بهره 
گیــرى از فنــاورى روز و کارکنان جوان و خوشــفکر، 
تحول عظیمى در ســاختار ایــن اداره به وجــود آمده

 است.
آیت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکه ثبت احوال، امانتدار 
هویت و پیشینه افراد است، گفت: اطالعات هویتى مردم 
در دست شما به امانت گذاشته شــده است و باید براى 
نگهدارى صحیح آنها، نهایت تالش خود را به کار گیرید.

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: هزار و 
733 نفر از مداحان اســتان اصفهان در بانک اطالعات 
تشکل هاى دینى ســازمان تبلیغات اسالمى ثبت نام 

کرده اند.
حجت االسالم والمســلمین رحمت ا... اروجى با اشاره 
به اهمیت برنامه ریــزى هدفمند در حــوزه فرهنگى 
و ضرورت جمع آورى اطالعات در راســتاى پیشــبرد 
اهداف، اظهار داشــت: در این راســتا ســامانه طوبى 
شــامل بانک اطالعات تشــکل هاى دینــى اعم از 
هیئات مذهبــى، انجمن هاى اســالمى، کانون هاى 
فرهنگــى تبلیغى، مداحان و شــاعران اهــل بیت(ع) 

توســط ســازمان تبلیغات اســالمى راه اندازى شده
 است.

وى امکان دسترسى آسان و تحت وب براى تشکل هاى 
دینى، امکان گزارش گیرى متنــى و گرافیکى از حجم 
فعالیت هاى انجام شــده، دسترسى آســان به تمامى 
اطالعات جمع آورى شــده و بهره گیــرى از آن براى 
برنامه ریزى درســت را از جمله قابلیت هاى این سامانه 

برشمرد.
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت:بیش از 
شش هزار مداح و شاعر آئینى در سطح استان شناسایى 

شده اند.

ثبت نام 1733 مداح اصفهانى 
در بانک اطالعات

شناسنامه در کوتاه ترین 
زمان ممکن صادر شود

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
«الك قرمز» به کارگردانى حاتمى به سینما فلسطین آمد.

مصطفى حســینى با اشــاره به تغییر فیلم هاى بر پرده 
سینماهاى اصفهان اظهار داشت: ازروز یک شنبه(دیروز) 
فیلم «الك قرمز» به کارگردانى سید جمال سید حاتمى 
به سینما فلسطین آمد و جاى فیلم «نفس» به کارگردانى 

نرگس آبیار را گرفت.
وى افزود: فیلم «یتیم خانه ایران» به کارگردانى ابوالقاسم 
ابوطالبى عالوه بر ادامه اکران سانس هاى 16و 30 دقیقه 
و 18و 30 دقیقه سینما سپاهان، در سالن شماره 2 مجتمع 

سینمایى کاشان نیز اکران شده است.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان بیان 
داشت: همچنین فیلم «سالم بمبئى» در سینما ساحل، 
سالن شماره 2 سینما سپاهان، یاسمن شاهین شهر، سالن 
یک فرهنگ فوالدشهر، سینما بهر گز و سالن 2 مجتمع 

سینمایى کاشان اکران شده است.
وى ادامه داد: در ســالن اصلى سینما ســپاهان «آس و 
پاس» اکران شده و این فیلم همچنین در سالن 2 سینما 
فرهنگ فوالدشهر و سالن 3 مجتمع سینمایى کاشان به 

روى پرده رفته است.
حسینى با اشاره به بازسازى سینماها دراصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر مجبور به تغییرسریع برخى فیلم ها 
هستیم تا با توجه به تعداد اندك سینماهاى اصفهان تمامى 
فیلم ها به روى پرده رود اما با بازسازى سینما خانواده به 
شکل پردیس سینمایى اصفهان و در نوبت بعدى سینما 
ساحل امیدواریم مشکل کمبود پرده سینمایى در اصفهان 

هر چه سریع تر رفع شود.

مدیر مدرســه ابتدایى شهید شــیرودى حبیب آباد در 
اصفهان به دنبال عدم انجام تکالیف دانش آموزان یک 

کالس آنها را با استفاده از شیلنگ، تنبیه بدنى کرد.
به گزارش جام جم آنالین، چندین دهه از بســته شدن 
مکتبخانه ها و چشــیدن طعم ترکه برخى از معلمان در 
کشــور مى گذرد و این در حالى است که هنوز در گوشه 
و کنار کشــور و در مدارس مناطق دور افتاده و نزدیک 
اخبار حاکــى از کتک زدن و تنبیه بدنــى دانش آموزان 
توسط معلمان و در این راستا مى توان به تنبیه بدنى دانش 
آموزان یک کالس در دبستان شهید شیرودى شهرستان 
برخوار و در شــهر حبیب آباد اشاره کرد که مدیر مدرسه 
به دنبال درخواست معلم و به دلیل عدم انجام تکالیف، 

دانش آموزان را تنبیه بدنى کرده است.
این اتفاق در هفته گذشــته رخ داده و زمینه نارضایتى 
والدین دانش آموزان را به همراه داشته است و در نهایت 
با اعالم شکایت از این مدیر، موضوع به اداره آموزش و 

پرورش برخوار گزارش شده است.
مدیر این مدرسه، به گفته شاهدان عینى 20 دانش آموز 
از 29 دانش آموز این کالس را تنبیه کرده است و والدین 

خواستار پیگیرى و رسیدگى به این نوع رفتار شده اند.

برخورد قانونى با مدیر متخلف در دستور کار 
است

در این راســتا على بابایى رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان برخوار ضمن تأیید این اتفاق با تأکید بر اینکه 
با ورود حراســت اداره آموزش و پرورش برخوار پرونده 
این اتفاق در دست بررسى است، اظهار داشت: اقدام این 
مدیر خالف مقررات بوده است و بر اساس قانون با وى 

برخورد خواهد شد.
وى به سابقه 20 ســاله این مدیر در آموزش و پرورش 
و شــهر حبیب آباد اشــاره کرد و افزود: این مدیر سابقه 
طوالنى دارد و تاکنون مــورد تنبیه بدنى از وى گزارش 

نشده بود.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار با بیان 
اینکه بخشــنامه ممنوعیت تنبیه بدنى به همه مدارس 
شهرستان ابالغ شده است، ادامه داد: ما در این حوزه با 

همه مدیران و معلمان مــدارس اتمام حجت کرده ایم و 
قوانین را به آنها یادآورى کرده ایم.

وى با بیان اینکه معلم این دانــش آموزان به دلیل عدم 
انجام تکالیف، والدین دانش آموزان را احضار کرده و پس 
از به نتیجه نرسیدن، از مدیر درخواست برخورد با دانش 
آموزان را داشته اســت، اضافه کرد: اقدام مدیر خالف 

مقررات است و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
بابایى که معتقد اســت مدیر این مدرسه فردى رئوف و 
پیگیر در راستاى حل مشکالت مدرسه بوده است، بیان 
داشت: برخورد قانونى با این مدیر خاطى در صورت اثبات 

تنبیه بدنى بدون اغماض انجام خواهد شد.
وى اظهار داشــت: چنانچه والدین مواردى مشــابه از 
سوى فرزندانشان در خصوص تنبیه بدنى را مشاهده و یا 

دریافت کردند براى پیگیرى به اداره آموزش و پرورش 
اعالم کنند.

موضعگیرى فرماندارى
در همین حال سرپرســت فرماندارى شهرستان برخوار 
با بیان اینکه موضوع تنبیه بدنى مدرسه شهید شیرودى 
حبیب آباد در دست بررسى است، گفت: در صورت تأیید 

صحت این اتفاق با متخلف برخورد مى کنیم.
محمود ســلطانى فر در مورد خبرى مبنى بر تنبیه بدنى 
چند دانش آموز کالسى در مدرسه ابتدایى شهید شیرودى 
حبیب آباد با استفاده از شیلنگ، اظهار داشت: بر اساس 

قانون، تنبیه بدنى، امرى خالف و جرم است.
وى با بیان اینکه مطابق مــاده 77 آیین نامه انضباطى 

مدارس، هرگونه تنبیه از قبیل اهانت و تنبیه بدنى ممنوع 
اســت، افزود: این اتفاق توســط والدین یکى از دانش 
آموزان همان مدرسه مطرح  شده و هنوز حقیقت آن براى 

ما مشخص نشده است.
سرپرست فرماندارى برخوار با اشــاره به اصل موضوع 
مدرسه ابتدایى شهید شیرودى حبیب آباد ادامه داد: بعد 
از اطالع یافتن از موضوع تیمى از فرماندارى برخوار به 
همراه نمایندگان آموزش  و پرورش براى مشخص شدن 
موضوع مأمور شــده تا در صورت تأیید شدن همچنین 

اتفاقى با متخلف یا متخلفان برخورد کنیم.
وى تصریح کرد: در تماس تلفنى که در این خصوص با 
مدیر آموزش  و پرورش شهرستان داشتم موضوع را نه رد 

و نه تأیید کرد و از پیگیرى واقعیت ماجرا خبر داد.

در روزهاى گذشته تنبیه بدنى دانش آموزان یک کالس 
در دبستان  شهید شیرودى شــهر حبیب آباد با شیلنگ 
خبرساز شــده بود، برخى رســانه ها از آثار تنبیه بر بدن 
20 دانش آمــوز از کل 29 نفرى کــه در کالس بوده اند 

خبر داده اند.
در این راستا باید توجه داشته باشیم که اقدامات بازدارنده 
و پیشگیرانه در نحوه برخورد با دانش آموزان به ویژه در 
حوزه تنبیه بدنى باید مورد توجه ویژه مسئوالن آموزش و 
پرورش قرار گیرد و امید است همانطور که در مواردى از 
قبیل تنبیه بدنى دانش آموز معلول لرستانى و تنبیه بدنى 
دانش آموزان بمپورى که منجر به استعفاى مدیر، تعلیق 
مدیر مدرسه و برخورد قضائى با معلم خاطى شد برخورد 
با مدیر مدرسه خاطى حبیب آبادى نیز به خوبى صورت 

گیرد تا شاهد چنین اتفاقاتى نباشیم.

تنبیه بدنى دانش آموزان با شیلنگ در برخوار !

«الك قرمز» 
به سینما فلسطین آمد 

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان از ثبت ملى فن 
کشت هندوانه دیم در کویر سنبک و چهارطاقى از توابع 
هرستان آران و بید گل در فهرست میراث طبیعى استان 

اصفهان خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهارداشت: سده هاى متمادى است 
که مردم کویر آران و بیدگل بــا اجراى فنى جالب توجه 
محصول هندوانه را در مناطق ســنبک و چهارطاقى در 

کویر آران و بیدگل به صورت دیم کشت مى کنند.
وى افزود: کویر آران و بیدگل یکى از خشک ترین مناطق 
کویر مرکزى ایران به شمار مى رود، با این حال مردم کویر 
به ویژه در مناطق ســنبک و چهارطاقى منطقه اى را در 
چند صد سال گذشته کشف نموده اند که داراى مقادیرى 

آب زیر زمینى است.
وى تصریح نمود: در این منطقه مردم مناطق سنبک و 
چهارطاقى پس از حفر گودالى بــزرگ به طول و ارتفاع 
تقریبى 30 در 3 متر و سپس حفر گودال هاى کوچک تر، 
در آن در عمق 40 تا 80 سانتیمتر به مقادیرى آب دست 
مى یابند و از حدود 400 سال پیش تا کنون مردمان این 
مناطق در این چاله ها که در گذشته تعداد آن به بیش از 
360 عدد مى رسید به صورت دیم تخم هندوانه کشت 
کرده و بوته این گیاه از آب کمى که در این چاله ها جمع 
مى شد به تدریج تغذیه و سپس هندوانه به عمل مى آمد.

مدیر کل میــراث فرهنگى اســتان اصفهان گفت: هم 
اینک به دلیل ســختى این کار تنهــا 120 چاله در این 
مناطق باقى مانده و کارشناسان مردم شناسى اداره کل 
در شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل با تهیه پرونده 
چگونگى انجام این امر، آن را جهت ثبت به شوراى ثبت 

ارائه کردند.
الله یارى ادامه داد: با توجه به اینکــه این حرکت و فن 
کشــت دیم هندوانه در کویر آران و بیدگل منحصر به 
خود بوده و از قدمتى 400 ساله برخوردار مى باشد، پرونده 
ثبت ملى آن در فهرست میراث طبیعى استان اصفهان 
با اکثریت آراء در شوراى ثبت ملى آثار اداره کل میراث 
فرهنگى استان به تصویب رسیده و به شوراى ملى ثبت 

کشور ارسال شد.

کشت هندوانه
 ثبت ملى شد

ساسان اکبرزاده

«امروز 100 درصد حمل و نقل جاده اى در استان اصفهان 
از ســوى بخش خصوصى انجام مى شــود که این میزان 
در کشــور 98 درصد اســت این در حالى است که حجم

ســرمایه گذارى در صنعت حمل و نقل جاده اى در استان 
اصفهان 70 هزار میلیارد تومان مى باشد.»

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
که به مناســبت هفته حمل و نقل، راننــدگان و راهدارى 
(26 آذر تــا 1 دى مــاه) در جمــع خبرنــگاران حاضــر 
شــده بود بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: یکــى از 
دستگاه هایى که بیشترین برون سپارى فعالیت ها را داشته، 
خوشبختانه راهدارى و حمل و نقل جاده اى در کشور و استان 

بوده است و همچنان با ابالغ اصل 44 استمرار دارد.
داریوش امانى افزود: بخش راهدارى ســازمان راهدارى 
و حمــل و نقل جــاده اى اســتان هم که حدود ســه ماه 
اســت با ســازمان حمل و نقل جــاده اى ادغام شــده، 
کارکنان زحمتکشــى دارد که باتوجه به بــارش برف در 
اکثر محورها و گردنه هاى صعب العبور اســتان و سرماى 
شــدید، با نمک پاشى و فعالیت شــبانه روزى مانع بستن 
راه ها شدند و علیرغم همه مشــکالت معیشتى که دارند 
و حتــى حقوق آنــان عقــب افتــاده اســت همچنان، 
صادقانه فعالیت مــى کنند که جا دارد مســئوالن در رفع 
مشــکالت آنــان و پرداخــت به موقــع حقــوق اقدام

کنند.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
از ارتقاى شــاخص ملى بــراى ارائه خدمــات مطلوب تر 
خبــر داد و گفت: به همت همه همــکاران در بخش هاى 
مختلف، سعى در ارتقاى خدمات و برطرف کردن نقایص

داشته ایم و امروز وضعیت مطلوبى در راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى در استان را شاهد هستیم.

امانى اظهــار داشــت: اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان در زمینه زیرساخت ها، بزرگراه ها، 
در تعداد سازمان هاى مردم نهاد، در تعداد ناوگان و حجم جابه 
جایى بار در کشور رتبه هاى یک را به خود اختصاص داده 

که این همه نشان از ظرفیت و پتانسیل مطلوب حمل و نقل 
جاده اى در استان اصفهان دارد.

وى گفت: مانــور راهدارى در اول دى ماه ســال جارى در 
اصفهان به منظــور آمادگى همکاران در طرح زمســتانى 
را با حضور مســئوالن دیگر ســازمان ها برگزار کردیم و 
800 اکیــپ راهدارى در محورهاى مراســالتى اســتان 
مستقر شــدند. همچنین همایش بزرگ راه ایمن در حوزه 
ترافیک به منظور نهادینه شــدن فرهنگ ترافیک در بین 
مردم به اجرا گذاشــته شــد چرا که معتقدیم با اقدامات و 
کارهاى چکشى نمى توان ترافیک را سامان داد بلکه این 
امر با مداخله همه آحاد جامعه و پذیرش فرهنگ ترافیک، 
میســر خواهد شــد. امانى البته به این نکته نیز اشاره کرد 
که براســاس آمارها اســتان اصفهان، پنجمین اســتان 
پرتصادف در کشــور بوده و این وضعیت خوبى نیست و ما 
در این زمینه کارت زرد گرفتیم و این در شأن استان اصفهان 
که مهد تمدن و فرهنگ است نبوده و ضرورى است تا در 
زمینه ترافیک همه با هم و بیش از پیش فرهنگسازى کنیم.

وى خاطرنشان کرد: در استان اصفهان تاکنون 42 مجتمع 
رفاهى بین راهى به بهره بردارى رســیده و به مردم ارائه 
خدمت مى کند که ما در این راستا در سطح کشور رتبه اول 
را داریم، این در حالى است که امروز 20 مجتمع رفاهى بین 
راهى در حال ساخت بوده و کارهاى مقدماتى براى دریافت 
موافقت اصولى و 27 مجتمع رفاهى در حال انجام مى باشد 
و برآورد ما براساس نیاز استان، ایجاد 85 مجتمع رفاهى بین 

راهى در استان اصفهان است. 
امانى در ادامه افزود: تا سال گذشته براى متقاضیان ساخت 
مجتمع هاى رفاهى بین راهى بــراى کلیه محورها 300 
میلیون تومان به صورت بالعوض کمک مى شــد که این 
اقدام امسال براى ساخت مجتمع هاى رفاهى بین راهى در 
محورهاى محروم که تردد کمتر دارد اعمال خواهد شد و به 
هر مجتمع رفاهى بین راهى که 80 درصد کار را انجام داده 

باشد تعلق خواهد گرفت. 
مدیرکل راهــدارى و حمــل و نقــل جاده اى اســتان 
اصفهــان در خصوص بهره گیــرى از ناوگان فرســوده 
در جابه جایــى کارکنان مراکــز صنعتى، دانشــجویان 

دانشــگاه ها و... هشــدار داد و گفت: اســتفاده از ناوگان 
فرســوده براى جابه جایــى کارکنــان در مراکز صنعتى، 
دانشــگاهى و... ممنــوع بــوده و پیگیر هســتیم تا این 
مراکز صنعتــى، دانشــگاهى، بــراى تردد همــکاران 
خــود و دانشــجویان از شــرکت هــاى داراى مجــوز 
از اداره کل راهــدارى و حمــل و نقــل جاده اى اســتان 
اصفهان، اســتفاده کنند تا شــاهد حــوادث احتمالى در 

جاده ها نباشیم.
■■■  

معاون راهــدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان هم، راهداران را سفیران آرامش بخش که 
براى تســهیل در عبور و مرور جانفشانى مى کنند خواند و 
گفت: مانور امداد جاده اى با هدف آمادگى بیشتر و تجلیل از 
راهداران اول دى ماه سال جارى برگزار شد و طرح راهدارى 
زمستانى از 15 آذرماه آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه 
خواهد داشــت. این در حالى اســت که به این طرح، طرح 
راهدارى نوروزى نیز اضافه شــده که در قالب 100 اکیپ 

راهدارى اجرا مى گردد.
فرزاد دادخواه اظهار داشــت: براى اجــراى طرح راهدارى 
زمســتانى از یک مــاه قبــل اقداماتى از جملــه تجهیز 
راه ها، انتقال 870 نفر پرسنل، جداسازى ادارات و... صورت 

گرفته است. 
وى اضافه کرد: امسال در شب یلدا و در آستانه زمستان در 
همه شهرستان هاى استان اصفهان برف بارید و راهداران 
برف روبى زمستانى را آغاز کردند که کار بسیار سختى است.

وى در خصوص نقاط پرحادثه اســتان اصفهان نیز گفت: 
109 نقطه پرتصادف در اســتان اصفهان هدفگذارى شد 
که 67 نقطه آن در سطح ملى اولویت بندى و برنامه ریزى 
شده که امید است با بهره گیرى از اعتبارات ملى و استانى و 
استفاده از امکانات در راستاى حذف نقاط پرتصادف استان 

گام برداشته شود.
معــاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمــل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان افزود: آزادراه فرودگاه محدوده 
حصه، محور اصفهــان- داران و... جزو نقاط پرتصادف در 

استان هستند.

مدیر کل حمل و نقل جاده اى استان خبر داد 

کارت زرد به اصفهان در زمینه تصادفات جاده اى

,,
معلم این دانش 
آموزان به دلیل 
عدم انجام تکالیف، 
والدین دانش 
آموزان را احضار 
کرده و پس از به 
نتیجه نرسیدن، از 
مدیر درخواست 
برخورد با دانش 
آموزان را داشته 
است

20 دانش آموز از 29 دانش آموز یک کالس به دنبال عدم انجام تکالیف، توسط مدیر تنبیه بدنى شدند
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ویترین

 سامانه اى براى 
رفع نیاز جویندگان کار

رئیس هیئت مدیره انجمن مالى اســالمى ایران از 
طراحى ســامانه اى براى رفع نیازهــاى متقاضیان 
نیروى کار و نیز جوینــدگان کار و فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها در زمینه هاى بازار سرمایه، بازار پولى و 

مالى، بیمه و حسابدارى خبر داد.
على صالح آبادى گفت: یکى از کارهایى که انجمن 
مالى اسالمى ایران در راستاى توســعه بیشتر بازار 
سرمایه در دست اقدام دارد، طراحى سامانه اى است 
که در آن تقاضاکنندگان نیروى کار و نیز متقاضیان 
کار و فارغ التحصیالن دانشگاه  ها با ثبت نام و ارائه 
مشــخصات الزم، اقدام به تقاضاى کار و نیز نیروى 
انسانى در زمینه هاى بازار سرمایه، بازار پولى و مالى، 
بیمه و حســابدارى کرده که از طریق این سامانه که 
در آینده به بهره بردارى خواهد رســید فضایى براى 
رفع نیازهاى موجــود در این زمینــه ایجاد خواهد

 شد.

انتقال آب دریاى خزر به 
سمنان در دستور کار است

معاون پیگیرى امور عمرانى استاندار سمنان درباره 
آخرین وضعیت طرح بزرگ انتقال آب به این استان 
گفت: انتقال آب دریاى خزر به سمنان در دستور کار 

وزارت نیرو قرار دارد.
مهدى زندیه وکیلى از تشکیل کارگروه فرعى تأمین 
آب استان سمنان با حضور معاون وزارت نیرو خبر داد 
و بیان داشت: در این کارگروه طرح هاى میان مدت، 
کوتاه مدت و بلند مدت استان مطرح مى شود که در 
طرح بلند مدت این نشست، موضوع انتقال آب دریاى 

خزر به سمنان پیگیرى مى شود.
وى افزود: وزارت نیرو بر انجام این طرح بزرگ تأکید 
دارد و ایــن امر با حضور محمد دائمــى معاون وزیر 
نیرو در استاندارى سمنان مطرح شد که خوشبختانه 
مجموعه استاندارى و همکاران بنده نیز پیگیر اجراى 

این طرح در آینده نزدیک هستند.
 

قیمت گوشت در بازار
کاذب است

رئیس شوراى تأمین کنندگان دام زنده کشور، قیمت 
فعلى گوشــت قرمز را در بازار کاذب دانست و گفت: 
گرانى هاى موجود با هدف خرید دام زنده ارزان قیمت 

از دامپروران و واردات گوشت قرمز رخ داده است.
منصور پوریان با تأکید براینکه اکنون در بخش تولید 
دام زنده سبک و سنگین و تأمین گوشت قرمز کشور 
کمبودى نداریم، افزود: متأســفانه دامپرور تاکنون 
مجبور بود دام زنده را با قیمت پایین (با چک و سفته) 
که خریدار قدیمى یا ســنتى به او تحمیل مى کرد، 
بفروشد، اما اکنون که شرایط تغییر کرده و خریداران 
سنتى به حاشیه رفته اند، خریدار باید به شکل نقدى 

دام را از دامپرور خریدارى کند.
وى اظهــار داشــت: در واقع این شــرایط به مذاق 
خریداران دام زنده خوش نمى آیــد و به هر ترتیبى 
به دنبال ایجاد شــرایطى براى کســب سود بیشتر

 هستند.

رتبه تک رقمى ایران در 
تجارت الکترونیکى

رتبه ایران در زمینه تجارت الکترونیکى طى سال هاى 
گذشــته رتبه چندان جالبى نبوده اما در سال جارى 
میالدى اینگونه گفته مى شود که در این بخش جزو 

ده کشور اول آسیا و اقیانوسیه به شمار مى رویم.
تا ســال 1393 اینگونه عنوان مى شــد که ایران در 
فضاى اقتصاد دیجیتالى از میان 70 کشــور رتبه 69 
را به خود اختصاص داده اســت آمارى که به گواهى 
آن مى شد نتیجه گرفت براى کسب و کارهاى مبتنى 
بر تجارت الکترونیکى اقدامى چندان جدى صورت 

نگرفته است.
 اما طى ســال هاى اخیر به دنبال صدور مجوز ارائه 
 4G 3 وG خدمات پهن باند اینترنت موبایل یا همان
دسترسى شهروندان به اینترنت افزایشى قابل توجه 
یافته و بر همین اســاس در حوزه هاى مختلف بهره 

بیشترى از این فضا گرفته مى شود.

رئیس سازمان امور مالیاتى گفت: با توجه به شرایط فعلى 
اقتصاد تالش مى کنیم، که مالیات اصناف و مشــاغل 
در سال 95 را بدون هیچ افزایشــى، مانند سال گذشته 

دریافت کنیم.
کامل تقــوى نــژاد اظهار داشــت: مالیــات از حقوق 
برخى اقشــار جامعه بــدون هماهنگى اســت و خیلى 
افراد بــا حقوق هــاى میلیاردى ممکن اســت مالیات

 نپردازند.
وى گفت : در 9 ماه گذشته درآمد مالیاتى کشور 58 هزار 
میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته 28 درصد 

رشد نشان مى دهد.  

وى افزود: 28 درصد رشــد مطلوبى اســت و 92 درصد 
درآمدهاى مالیاتى براســاس آنچه پیش بینى شده بود، 

تحقق یافته است.
رئیس سازمان امور مالیاتى کشور ادامه داد: عالوه بر 9 
هزار میلیارد تومان عوارضى که دریافت کردیم از ابتداى 
اجراى قانون مالیات بــر ارزش افزوده، تاکنون 60 هزار 

میلیارد تومان مالیات دریافت شده است.
وى افزود: در سه ماه پایانى سال رشــد درآمدها باالتر 
است؛ باالترین درآمد مالیاتى مربوط به اشخاص حقوقى 
دولتى و غیردولتى اســت که 40 درصد درآمدها بر این 

بخش متمرکز است.

رئیس کل سازمان خصوصى سازى هر گونه معامله سهام 
عدالت را باطل دانست و گفت: هر کسى که این برگه را 

خریدارى کند، سر خود کاله گذاشته است.
پورى حسینى با تأکید بر غیرقانونى بودن خرید و فروش 
سهام عدالت گفت: این روزها که موضوع پرداخت سود و 
سهام به مشموالن سهام عدالت مطرح شده، بازار خرید و 
فروش این سهام ممکن است رونق گیرد که ما به مردم 
توصیه مى کنیم وارد این فضاى معامالتى نشوند، چراکه 

خرید و فروش سهام عدالت از اساس باطل است.
معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى اظهار داشت: برگه اى 
که بابت سهام عدالت در دست مردم است، تنها نشانگر 

ثبت نام قطعى وى در سامانه ســهام عدالت بوده و اگر 
فردى این برگه را معامله کند، قراردادش هم از ریشــه 

باطل است.
وى تصریح کرد: برگه اى که هم اکنون در دســت مردم 
است و متأسفانه در مواردى مورد معامله قرار مى گیرد، 
نشانگر مشمول بودن آنها در این طرح است و نباید خرید 
و فروش شود؛ این در شرایطى است که دولت فقط 49 
میلیون نفرى را که در گذشته ثبت نام کرده اند، سهامدار 
مى داند و فقط به آنها متعهد است؛ پس هر کسى که این 
برگه را خریدارى کند، سر خود کاله گذاشته است و فقط 

فردى که نامش در سامانه است، سهام مى گیرد.

مالیات اصناف
 افزایش نمى یابد

سهام عدالت بخرید
سرتان کاله رفته است! 

رئیس اتحادیه فروشندگان گل از کاهش عرضه گل 
به دلیل سرما و افزایش تقاضا در پى رونق عروسى  
و مهمانى ها خبر داد و گفت: به همین دلیل در بازار 

مصرف با افزایش قیمت مواجه شده ایم.
اکبر شــاهرخى اظهار داشــت: به دلیــل افزایش 
مهمانى ها بازار گل رونق بهترى گرفته اما عرضه 

گل کاهش یافته است.
وى با بیان اینکه عرضه گل نسبت به بهار و تابستان 
یک پنجم شده است، ادامه داد:  اگر در بهار و تابستان 
گلخانه ها هر روز گل بار مى زدند، اکنون هفته اى 
یک بار، گل بار مى زنند و به همین دلیل عرضه کم 

شده و قیمت گل افزایش یافته است.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان گل دربــاره قیمت 
گل آرایى خاطر نشــان کرد: نــرخ گل در مغازه ها 
متفاوت اســت. با توجه به اینکه برخى مغازه ها به 
صورت ســنتى و برخى به صورت بسته بندى، گل 
آرایى مى کنند قیمت ها متفاوت مى شــود. برخى 
مغازه ها روى تزیین و بسته بندى به کار رفته در گل 
سرمایه گذارى کرده اند و ســلیقه به خرج داده اند تا 
بتوانند با مغازه هاى دیگر رقابت کنند یا مواد تزیینى 

استفاده شده در دسته گل ها متفاوت است.
وى در همین رابطه افزود: در مورد دسته گل عروس 
نیز همین گونه است، زیرا گل ها انواع متفاوتى دارند. 
براى مثال یک دســته گل رز ایرانى بین 50 تا 60 
هزارتومان، گل رز هلنــدى صدتا 150 هزار تومان 
است و دسته گل ارکیده نیز 200 تا 250هزارتومان 

قیمت دارد.

بانک مســکن اعالم کــرد: انبوه ســازان بــه عنوان 
ســازنده هاى واجد شــرایط دریافت وام ساخت بدون 
سپرده بانک مسکن، متناسب با حجم پروژه، مى توانند از 
دوره هاى زمانى مختلف براى اخذ تسهیالت مشارکت، 

استفاده کنند.
طول دوره مشارکت مدنى براى وام ساخت بدون سپرده، 
بر حسب تعداد واحدهاى مسکونى تعریف شده در پروژه 

ساختمانى، از 12 تا 36 ماه، قابل تنظیم است.
مدت اولیــه 12 ماه براى قراردادهاى مشــارکت مدنى 
براى آن دسته از ســاختمان سازى اســت که حداکثر 
پنج واحد مســکونى در پروژه ســاختمانى، تعریف شده 

باشد.
براى پروژه هاى داراى شــش تا 20 واحد مســکونى، 
حداکثر مدت قرارداد مشــارکت مدنى، مدت 18 ماه در 
نظر گرفته شده به این معنا که ســازنده از زمان دریافت 
تسهیالت بدون سپرده ســاخت مسکن، 18 ماه فرصت 
دارد با استفاده از وام دریافت شــده، نسبت به ساخت و 
تکمیل پروژه اقدام کند و بعد از آن، باید اقدام به فروش 

اقساطى و بازپرداخت تسهیالت دریافتى کند.

انبوه سازان و ســرمایه گذاران پروژه هاى ساختمانى، 
ســازنده هاى صاحب صالحیــت بــراى دریافت این 
تسهیالت، نیازى به سپرده گذارى ندارند، در نتیجه سود 
واقعى تسهیالت، برابر با سود اسمى است و نرخ بازدارنده 

یا فاقد توجیه اقتصادى، محسوب نمى شود.
بر اساس این گزارش، در تهران وشش کالنشهر کرج، 
تبریز، مشهد، اهواز، شــیراز و اصفهان،  براى ساختمان 
سازى سنتى (روش معمول ساختمان سازى)، به ازاى هر 
واحد مسکونى، صد میلیون تومان وام ساخت به سازنده 

پرداخت مى شود.
پروژه هایى که به روش صنعتى در این شــهرها احداث 
مى شود، سقف تســهیالت معادل 130 میلیون تومان 
تعیین شده و در تهران و شش کالنشهر یاد شده، چنانچه 
سازنده هاى مسکن از فناورى هاى منتقل شده به کشور 
در زمینه صنعت ســاختمان و همچنیــن از روش هایى 
که به ارتقاى بهره ورى مصرف انرژى، براى ساختمان 
سازى اســتفاده کند، بانک مســکن به ازاى ساخت هر 
واحد مسکونى، مبلغ 150 میلیون تومان تسهیالت بدون 

سپرده پرداخت خواهد کرد.

گزارش شوراى اقتصاد حاکى از افزایش قیمت 25درصدى 
برنــج ایرانى در هفت ماهه ســال جارى، گران شــدن 
7/5درصــدى قیمت برنج خارجى در چند ماه  گذشــته، 
افزایش فشار بر مصرف کنندگان و باالرفتن میزان توزیع 

ذخایر استراتژیک برنج کشور است.
به گزارش  تسنیم، گزارش امور بازرگانى شوراى اقتصاد 
نشــان از افزایش 25درصدى برنج طارم ایرانى در هفت 

ماه نخست سال جارى در مقایسه با سال گذاشته دارد.
در این گزارش اشــاره  شــده اســت قیمت برنج طارم 
درجه یک در هفت ماهه ابتدایى ســال جارى ده هزار و 

843 تومان و در تاریخ 7 آذر سال جارى به 11هزار و 571 
تومان رسیده است، درحالى که نرخ این محصول در مدت 
مشابه سال گذشته، هشت هزار و 684 تومان و در سال 

93،  هفت هزار و 742 تومان بوده است.
در این گزارش به «افزایــش 7/5 درصدى قیمت برنج 
خارجى در چند ماه اخیر نیز با توجه به ممنوعیت واردات 
در فصل برداشت برنج داخلى» و «افزایش توزیع ذخایر 

استراتژیک برنج کشور» نیز اشاره  شده است.
این گزارش مى افزاید که نــرخ هر کیلوگرم برنج هندى 
درجه یک 4هزار و 913 تومان و برنج پاکستانى درجه یک 

5هزار و 844 تومان است، درحالى که نرخ این محصوالت 
در سال گذشــته به ترتیب چهارهزار و 821 تومان و پنج 

هزار و 650 تومان بوده است.
به گزارش تسنیم، در گزارش امور بازرگانى و مالى شوراى 
اقتصاد اشــاره  شده اســت که این وضعیت سبب برخى 
نگرانى ها در خصوص «افزایش فشار به مصرف کنندگان» 
و «افزایش عرضه ذخایر برنج به بازار از ســوى شرکت 

بازرگانى دولتى» شده است.
این گزارش مى افزاید که «مباحث مطرح شده در خصوص 
وضعیت ســالمت و کیفیت برنج خارجى یکى از دالیل 

عمده افزایش تقاضاى برنج داخلى اعالم شــده است.» 
قیمت برنج پرمصرف داخلى (عمده فروشى) در حال حاضر 

هزار و 500 تومان تا شش هزار تومان است.

افزایــش قیمت مواد اولیــه و گرانى اخیــر دالر زمزمه 
درخواست جدید خودروسازان از شــوراى رقابت براى 

افزایش مجدد قیمت خودرو را مطرح کرده است.
در هفته هاى اخیر بازار راکد اقتصاد کشور با نوسانات جدید 
قیمت ارز روبه رو شده به نحوى که نرخ ارز از مرز چهار 
هزار تومان گذشته و همین امر تأثیرات خود را بر قیمت 

انواع کاالهاى داخلى گذشته است.
البته در کنار تغییرات قیمت دالر وضعیت بازار جهانى هم 
بر افزایش قیمت آهن اثر گذاشته و همین امر باعث شد 
تا بسیارى از صنایع که مواد اولیه خود را از محل واردات 
تأمین مى کردند با مشــکالت متعددى روبه رو شوند. از 
میان صنایع کشــور امروز قطعه سازان با افزایش قیمت 
انواع ورق هاى فوالدى، آهن و مواد پتروشیمى برخورد 
کرده اند که همین امر قیمت تمام شــده محصوالت را 
براى آنها افزایش داده اســت. از طرف دیگر طلب آنها 
از خودروسازان هم در زمان مقرر پرداخت نمى شود که 

این موضوع کاهش نقدینگى را براى تولیدکنندگان این 
بخش به وجود آورده است.

به اعتقاد قطعه سازان با این وضعیت امکان فعالیت وجود 
ندارد و باید قیمت هاى خرید قطعات از سوى خودروسازان 

افزایش پیدا کند.
 از طــرف دیگر خودروســازان هم با توجــه به مصوبه 
شــوراى رقابت امکان افزایش قیمــت محصوالت را 
ندارند اما شنیده شده، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، 
خودروسازان در صدد هستند درخواست جدیدى را براى 
دریافت مجوز افزایش قیمت به شــوراى رقابت ارسال 

کنند. 
نورى یکى از قطعه ســازان در همین ارتباط به تســنیم 
مى گویــد: در صورت اســتمرار این شــرایط در خوش 
بینانه ترین حالت باید افزایش 10 تا 15 درصدى در قیمت 
خودرو صورت گیرد تا گرانى مواد اولیه از آن طریق جبران

 شود.

 افزایش 25درصدى قیمت برنج ایرانى

,,
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کاهش عرضه گل
  به دلیل سرما

زمزمه گرانى خودرو به گوش مى رسد
پرداخت وام  100 میلیون تومانى ساخت به خانه ها  

رئیس اتحادیــه فروشــندگان میوه و ســبزى عنوان 
کرد کــه به دلیل انباشــت تولیــد گوجه فرنگى قیمت

 این محصول در مغازه هاى سطح شــهر کاهش یافته 
است.

حسین مهاجران   گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه 
فرنگى با کیفیت در میدان میــوه و تره بار 600 تا هزار و 
500تومان قیمت دارد و کارخانه ها از گوجه هاى متوسط 
در فصل تابســتان رب مى گرفتند اما اکنون کارخانه ها 

تعطیل هستند و این اتفاق نمى افتد.  
وى ادامه داد:  اگر تولیدات خریدارى نمى شود به دلیل این 
است که کیفیت پایین است. اگر کیفیت باال باشد گران تر 

از قیمت فعلى خریدارى مى شود.  
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى درباره قیمت 
گوجه فرنگى در مغازه ها گفت:  گوجه فرنگى در مغازه ها 
با احتساب سود 35 درصدى کمتر از کیلویى هزار تومان 
است و در صورت داشــتن کیفیت باال هزار و 500 تا دو 

هزار تومان عرضه مى شود.   

انباشت گوجه فرنگى و 
افت قیمت محصول

 در بازار

گزارش 7 ماهه سال جارى نشان مى دهد
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 ذوب آهن میزبان شد
میزبانى دیدار نیمه نهایى جام حذفى بین ذوب آهن و 

تراکتورسازى به تیم اصفهانى رسید.
2 تیم ذوب آهن و تراکتورسـازى از سـاعت 14 و 30 
دقیقـه روز شـنبه 11 دى مـاه در مرحلـه نیمه نهایى 
جام حذفى به مصاف هـم خواهند رفت و طبق قانون 
میزبان این دیدار باید با قرعه کشى مشخص مى شد.

قرعه کشـى تیم میزبان و میهمان دیـدار نیمه نهایى 
جام حذفى دیروز در سازمان لیگ برگزار و طبق قرعه 

ذوب آهن میزبان تراکتورسازى شد.
ذوب آهـن بـا شکسـت تیم هـاى اکسـین البـرز، 
ماشین سـازى و گسـترش فـوالد تبریـز بـه مرحلـه 
نیمه نهایى جام حذفى رسـیده و تراکتورسازى هم از 
سد تیم هاى ملوان بندرانزلى، برق جدید فارس و نفت 

و گاز گچساران گذشته است.
دیگر دیدار مرحله نیمه نهایى جـام حذفى بین 2 تیم 
سـپاهان و نفـت تهـران سـاعت 13 و 30 دقیقه روز 
جمعـه 10 دى مـاه در ورزشـگاه نقش جهـان برگزار 

مى شود.

لیست  برانکو لو رفت
 برانکـو لیسـتى طوالنى در پسـت هـاى مختلف به 
مدیران باشگاه داده که نام هاى بزرگى در آن هستند 
و جذب شـان خیلى هم سـاده نیسـت. او که احتماال 
محمد انصارى بزودى از تیمش جدا مى شـود ،براى 
خط دفاعى تیمش خواسته از بین شجاع خلیل زاده و 
ایوان پراهیچ ، یـار خارجى نفت ، یکـى را جذب کند. 
البته نام هایى مثل پورقاز ،طیبى و کوروشى به عنوان 

گزینه هاى رزرو هستند.
براى هافبک دفاعى او على کریمى را از دیناموزاگرب 
مى خواهد. براى دفاع چپ ، به این نتیجه رسـیده که 
بهتر است ماهینى آن سـمت بازى کند و جاى رامین 
در دفاع راست باز شود. یک هافبک وسط بازیساز که 
سـروش رفیعى اسـت و یک مهاجم خارجـى هم در 
لیست او هستند. او خواسـته پریموف در تیم بماند اما 

پل یانسکى قراردادش فسخ شود.

شجاع را نمى دهیم
خبر جدایى احتمالى محمد انصارى از پرسـپولیس و 
پیوستنش به لیگ چین مدتى است که شنیده مى شود. 
باشگاه پرسـپولیس علیرغم اینکه این خبر را تکذیب 
کرده و حتى دعوتنامه باشـگاه چینى را جعلى دانسته 
اما ماجرا را به حال خودش رها نکرده است. امروز خبر 
رسـید که برانکو ایوانکوویچ به مدیران باشگاه گفته 
فقط به شرطى رضایت مى دهد انصارى از پرسپولیس 

برود که شجاع خلیل زاده به این تیم بیاید.
اما مساله اینجاسـت که باشگاه سـپاهان اصال و ابدا 
راضى به این انتقال نیست. سپاهانى ها خیلى قاطعانه 
به درخواست باشگاه پرسپولیس جواب منفى داده اند و 
گفته اند که به این بازیکن نیاز دارند. گقتنى است یکى 
از نزدیکان برانکو در سـفر اخیر این تیـم به اصفهان 
براى بازى بـا ذوب آهن، با سـپاهانى ها بـراى جذب 

خلیل زاده مذاکره کرده بود.

پیشنهاد عجیب
محمد مایلى کهن، سرمربى ملوان که امسال در لیگ 
یک حاضر است، درباره حواشـى ایجاد شده در بازى 
نفت تهران و استقالل در جام حذفى نظر جالبى دارد. 
در دیـدار بیـن دو تیم نفت و اسـتقالل در ورزشـگاه 
تختى، هـواداران آبى پـوش بارها و بارهـا توهین ها 
و شعارهاى زشـتى را به سـرمربى نفت نسبت دادند 
که دایى در کنفرانس خبرى بعد از بازى مسـتقیما به 
فحاشى ها واکنش نشان داد و گفت که همه آن هایى 
که به من فحاشى کردند، به خانواده خودشان توهین 
کرده انـد. دایى مدعى بـود که این فحاشـى ها با خط 
دهى از طرف افـرادى خاص انجـام گرفته و صورت 

خودجوش ندارد.
حاال امروز سرمربى ملوان که اتفاقا سابقه چالش هاى 
جدى با علـى دایى را هـم در کارنامه دارد، پیشـنهاد 
عجیبى داده که به دلیل توهین هاى گسترده اى که به 
اسطوره فوتبال ایران شـده، همه سرمربیان تیم هاى 
لیگ ایران یک بازى را به احتـرام دایى روى نیمکت 
ننشـینند. او این توهین ها را توهین به جامعه فوتبالى 

ایران دانست.

تایم اوت

على حمام اوایل نیمه دوم دیدار با گســترش فوالد از 
مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى از ناحیه کشاله ران 
آسیب دید و جاى خود را در ترکیب ذوب آهن به حجت 

حق وردى داد.
حاال خبر رسیده که مدافع لبنانى ذوب آهن بازى با پدیده 
از هفته پانزدهم لیگ برتر را هم به همین دلیل از دست 
داده است و مجتبى حسینى باید به فکر جایگزینى براى 
این بازیکن باشد. شــاید دم دست ترین گزینه جانشینى 
همان حق وردى باشــد که در بازى با گسترش فوالد 
مستقیمًا با حمام تعویض شــد. اما از یک طرف، ُپست 
تخصصى این مدافع 23 ساله در وهله اول دفاع میانى 

است و از طرف دیگر، طبق اعالم رسمى سازمان لیگ 
وحید محمدزاده هــم از همراهى ذوب آهــن در دیدار 
با پدیده محروم اســت. با این تفاســیر، حق وردى باید 
جایگزین بازیکن هم ُپســتش یعنى محمدزاده شود اما 
چه کســى جاى خالى حمام را در ترکیب ذوب آهن ُپر 

خواهد کرد؟
عجیب آنکه ذوب آهن به غیر از این بازیکن 30 ســاله 
لبنانى هیچ مدافع راســت دیگرى نــدارد و این به آن 
معناست که حسینى باید از یک بازیکن دیگر در ُپست 
غیرتخصصى استفاده کند. باید دید سرمربى ذوب آهن 

چه چاره اى خواهد اندیشید.

بعد از بازى پرسپولیس-ســیاه جامگان سیل انتقادات 
به سمت جواد خیابانى، گزارشــگر بازى روانه شده بود. 
او اشتباهات معمول در گزارش را مثل گذشته به همراه 
داشــت. و این بار به این دلیل که نــام بازیکن نوجوان 
پرسپولیس را براى دفعات متوالى اشتباه به کار برد، شدیدا 
مورد انتقاد رســانه ها و هواداران فوتبال در شبکه هاى 
اجتماعى قرار گرفت. حــاال خیابانى با یک نامه کوتاه از 
همه، بینندگان و دو بازیکن پرسپولیس، عذرخواهى کرده 
و بابت اشتباه در گزارشش توضیح داده است. جداى از این 
که درباره انتخاب گزارشگران در صدا و سیما انتقاداتى 
وارد اســت و هنوز هم مدیران برنامه ریز نتوانســته اند 

رضایت نسبى بینندگان را در این رابطه به دست آورند، اما 
نفس عذرخواهى خیابانى و روحیه انتقادپذیر او بسیار نکته 
مثبتى است که قطعا در کنار اشتباهات آقاى گزارشگر به 

چشم مى آید.
عذرخواهى از مردم و به خصوص بینندگان برنامه هاى 
تلویزیونى، به ندرت اتفاق مى افتد و مجرى هاى پرادعاى 
صدا و سیما با انواع و اقسام اشتباهات و نارضایتى هایى که 
ایجاد مى کنند، چندان میانه خوبى با عذرخواهى ندارند. 
شهامت و شــجاعت خیابانى را به فال نیک مى گیریم 
و امیدواریم به دیگر برنامه ســازان و مجریان تلویزیون 

هم سرایت کند.

فرهنگ عذرخواهى به
 سبک خیابانى

دغدغه هاى حسینى
در باره على حمام

بابک باقرى

جمعــه 24 آبان ماه 1353- ورزشــگاه بــاغ همایون 
اصفهان

سپاهان1- تاج تهران صفر
ترکیب تیم فوتبال سپاهان اصفهان:

محمد برزمهرى (کاپیتان) ، مســعود تابش ، منوچهر 
کبیریان ، غالمرضــا دوکچى ، بهــروز مردانى ، رضا 
دهقان ، محسن یزدخواســتى ، مهدى اخوان (از دقیقه 
81 حمید ولیوند) ، محمدرضا صفاپور ، مصطفى حیدرى 

و حمید ندیمیان . 
ذخیره ها : بهـرام استکى ، محمود یزدخواستى ، محسن 

فروغى و منصور ابراهیم زاده . 
مربى : محمود یاورى  

ترکیب تیم فوتبال تاج تهران:
ناصر حجازى ، منصور پورحیدرى ، اکبر کارگرجم ، سعید 
باغوردانى ، آندرانیک اســکندریان ، کارو حق وردیان ، 
محمدرضا عادلخانى (از دقیقه 44 عباس نوین روزگار ) 
، على جبارى (کاپیتان) ، غالمحسین مظلومى ، حسن 

روشن و هادى نراقى ( از دقیقه 58 مسعود مژدهى) . 
ذخیره ها : حجت ا... خاکسـار تهرانى ، حسن نگارش و 

پرویز مظلومى . 
گل : دقیقه 22 توسط مصطفى حیدرى  

 
 سپاهان در یک بازى خوب و تماشائى که طى آن حتى 
براى دقایقى در شکل و شــمایل یک تیم دفاعى فرو 
نرفت ، صدرنشــین جام تخت جمشــید یعنى تیم تاج 

تهران را شکست داد . 
در این روز تمام بازیکنان سپاهان در کارهاى خود موفق 
بودند و در این میان دفاع این تیم در تمام مدت مسابقه 
حمالت خط حمله تاج را به بهترین شکل ممکن دفع 
کرد و مانع پیشــروى این تیم مى شد . در عوض دفاع 
تاج سردرگم و پراشتباه بود و خط میانى تاج  که تا دقیقه 
44 رضا عادلخانى را در اختیار داشت ، کار قابل توجهى 
ارائه نکرد و خط حمله آبى ها هم که توسط مظلومى ، 
حسن روشن و هادى نراقى تشکیل شده بود و در دقیقه 
58 که مسعود مژدهى به این تیم پیوست ، در برابر خط 

دفاعى  آهنین سپاهان به دفعات متوقف مى شد . براى 
اینکه در جریان مســابقه قرار بگیریم به ورزشگاه باغ 
همایون اصفهان در ســال 1353 مــى رویم و بازى را 

دنبال مى کنیم . 
بازى را مظلومى و جبارى از تاج آغاز کردند . هنوز سه 
دقیقه از بازى سپرى نشده بود که سپاهان در فاصله 6 
مترى دروازه تاج یک موقعیت خوب را از دست داد و پس 
از آن تاج از جناح راست صاحب یک ضربه کرنر شد که 
على جبارى توپ را به صورت پــاس در اختیار هادى 
نراقى قرار داد که غالمرضا دوکجى دفاع میانى سپاهان 
خطر را به خوبى دفع کرد و پس از آن بازى حالت تعادل 
به خود گرفت . محمد برزمهرى دروازه بان سپاهان در 
دقیقه 20 ناجى دروازه تیم خود شد . على جبارى پس از 

جاگذاشتن چند یار اصفهانى میرفت که دروازه سپاهان 
را با خطر مواجه سازد که برزمهرى به شایستگى دفاع 
کرد و باز هم هنر خود را به رخ رقیب کشاند . در دقیقه 22 
دروازه تاج فرو ریخت . محسن یزدخواستى یار پرتالش 
سپاهان از میانه زمین شروع به پیشروى کرد و در جناح 
راست مهدى اخوان را در یک موقعیت عالى قرار داد و 
این بازیکن توپ را به زیبایى هر چه تمام تر روى دروازه 
تاج فرستاد . دفاع تاج که بهم ریخته بود و سردرگم شده 
بود ، به اشــتباه این توپ را جلو پاى مصطفى حیدرى 
قرار داد که این بازیکن با دیدى عالى و با شوتى آهسته  

ناصرحجازى را تسلیم و دروازه تاج را به آتش کشید . 
نیمه دوم آغاز شد.هر لحظه که از بازى سپرى مى شد 
تاج سرماى شکست را بیشتر احساس مى کرد تا اینکه 

در دقیقه 69 غالمحســین مظلومى که در آفساید قرار 
داشت توپ را در حالى درون دروازه سپاهان قرار داد که 
عباس مقدس زاده پرچم خود را به عنوان آفســاید باال 
برده بود، ولى محمد صالحى داور وسط که پرچم مقدس 
زاده را ندیده بود ، وسط میدان را نشان داد . ولى در این 
لحظه بازیکنان سپاهان به داور وسط اعتراض کردند و 
کمک داور را نشان دادند و صالحى هم با مشاهده پرچم 

کمک داور گل را مردود اعالم کرد. 
پس از آن تاج مدتى بازى را در دست گرفت ولى در اثر 
ترس  از باخت و شتابزدگى و هراسى که از سپاهان به 
جان آنها افتاده بود، نتوانســتند از موقعیت ها استفاده 
کنند و سپاهان که از دقیقه 80 دوباره خود را یافته بود 
، توانست صدرنشین مسابقات را مغلوب کند و صاحب 

امتیازات کامل این دیدار بزرگ و نفس گیر شود. 
در پایان مسابقه یکى از طرفداران غالمحسین مظلومى، 
براى اینکه عالقه خود را به این بازیکن نشان دهد مى 
خواست صورت مظلومى را ببوسد که با دو مشت پى در 
پى مظلومى ضربه فنى شد ، در حالیکه  ناصرحجازى در 
مقابل یکى از طرفداران خود دست در گردن او کرده و او 

را مورد نوازش قرار داد ! 

حنیف عمران زاده بعــد از مدتى بى خبرى 
دوباره به صدر اخبار برگشــته است. امیر 
قلعه نویى بعد از مالقات اخیرش با علیرضا 
منصوریان حرفهایى به سرمربى استقالل 
زده بود و گفته بود اگر ریشه دو سه نفر در 

استقالل خشک شود این تیم نتیجه 
مى گیــرد. قلعه نویى البته 

اســمى از کسى نبرده 
بود اما تأیید کرده 

بود که اگر الزم 
حنیف  باشد 
عمران زاده 
نــد  ا مى تو
در این باره 

صحبت کند. 
حاال حنیف با توپ 

پر آمده و مى گوید از هیچ چیز 
نمى ترسد:

-من در صفحه اینســتاگرامم 
مطلبى را نوشتم و نمى خواستم 
امروز صحبت کنــم اما متوجه 
شــدم عده اى در رسانه هایشان 
شــروع به حمله به مــن کردند 
و تا قلعه نویى اســم من را آورد از 

النه موش بیرون آمدند و ســعى در 
برعکس کردن فضا کرده و مطالبى 

را در رســانه هاى منتسب به خودشان 
نوشتند تا من بترسم.

-من اگر حرف هایم را در رســانه ها نزنم 

مطمئن باشید در کمیته اخالق، حراست وزارت 
ورزش، شــخص رئیس جمهور و هر جایى 
که الزم باشد آنها را مطرح مى کنم. از شب 
گذشته در بعضى رسانه ها که خبرنگاران شان 
با آقایانى که قلعه نویى اشاره کرده در ارتباط 
هســتند مطلب مى نویســند که حنیف 
عمران زاده از فالنى مى ترسد چون 
فالنى از او در تلفنش عکس و 
فیلم دارد. از قول من بنویسید 
من از هیچکس نمى ترسم و 
دوست دارم این تهدید هاى 
پوچ را باالخــره یک روز 
عملى کننــد. اتفاقا من 
منتظر آن روز هستم تا 
آن روى خیلى ها را به 

مردم نشان بدهم. 
-در مــورد ماهیت این 
کارها و ایــن اقدامات 
اصــال حرفى نــدارم و امــروز هم 
نمى خواستم مصاحبه کنم. همانطور 
که وقتى از استقالل جدا شدم حرفى 
نزدم. اگر مى خواســتم صحبت کنم 
فرداى قرار گرفتن نامم در لیســت 
مازاد حرف هایم را مى زدم. حرف هاى 
فوتبالى  و نه غیرفوتبالى. من خواهش 
مى کنم آقایان اگر از من عکس و فیلم 
دارند همین امروز منتشر کنند. مثل یک 
مرد حرف مى زنم. دوســت دارم طرفداران 
اســتقالل بدانند اگــر تا امــروز صحبتى 

نکردم دلیلش این بوده که تیم محبوبم را دوســت دارم 
و نمى خواستم با حرف هایم خداى ناکرده دل حتى یک 
هوادار استقالل بلرزد اما االن و از طریق رسانه شما اعالم 
مى کنم اگر آقایان بخواهند خط بدهند که دوستانشــان 
علیه من مرتب مطلب بنویسند تمام چیزهایى که در این 
3 سال از آقایان مى دانم و دارو دسته آنها را یک بار براى 
همیشه رو مى کنم تا همه متوجه شــوند چرا من در این 
مدت حرف نزدم. ظاهرا اینکه من سرم به کار خودم است 
و کارى به کار کسى ندارم باعث شده این افراد دچار توهم 
شوند. من به امیر قلعه نویى گفته ام کى حرف مى زنم و او به 
خوبى در جریان این موضوع است. من از بگم بگم خوشم 
نمى آید و همه مى دانند به خاطر زبانم است که در فوتبال 
به حقم نرسیده ام اما اگر قرار باشد یک بار براى همیشه 
حرف بزنم کارى مى کنم آقایان دور و برى هیچوقت به 

سمت فوتبال نیایند!
-حرف هایى که من مى خواهم بزنم و امیر قلعه نویى روى 
آن تاکید دارد همه اش فوتبالى است و هواداران استقالل 
باید بدانند چند نفر در این تیم در این چند سال چه کارهایى 
انجام دادند. اگر آنها از این پشت پرده هایى که قلعه نویى به 
آنها اشاره کرده و خیلى هاى دیگر هم آن را مى دانند خبر 
داشته باشند مطمئنا این افراد را رسوا خواهد کرد. من فقط 
این حرف ها را زدم که هواداران فهیم اســتقالل روشن 
باشــند که من به جز خدا از هیچ احدى واهمه ندارم و به 
زودى و طى همین هفته هاى آتى وقتى همه حرف هایم را 
زدم آقایان متوجه خواهند شد که من از چیزى نمى ترسیدم 
و فقط به خاطر احترام به مردم از پشت پرده ها حرف نزدم. 
باور کنید اگر من در مورد اتفاقات این دو سه سال حرف 
بزنم  مردم دیگر ســمت این فوتبال نمى آیند و حالشان 

بد مى شود!

 آزمون درفهرست یورگن کلوپ از سوراخ موش بیرون آمدند!
 سایت معتبر آمریکایى در گزارشى ویژه از باشگاه لیورپول از فهرست پنج گزینه 
نهایى این تیم در نقل و انتقاالت زمستانى رونمایى کرد که نام مهاجم ملى پوش 

ایرانى روستوف به عنوان سومین گزینه مطرح شده است. 
در هفته ها و ماه هاى اخیر خبرهاى گوناگونى در خصوص اینده سردار آزمون 

منتشر شد که در بیشتر این خبرها پاى باشگاه لیورپول به عنوان یکى از مشتریان 
اصلى مهاجم 22 ساله ایرانى در میان بوده اســت. حاال در تازه ترین گمانه زنى ها 

سایت معتبر ESPN آمریکا در بخش اخبار مربوط به پنجره نقل و انتقاالت زمستانى 
خود در خصوص برنامه هاى لیورپول و مالکان آمریکایى اش نوشت پنج بازیکن 

در فهرست اصلى نقل و انتقاالتى این باشگاه قرار دارند.
 در ابتداى گزارش ESPN آمده اســت:  سرمربى لیورپول در ماه نوامبر 

اعتراف کرد با مشــکالتى که در ژانویه با آن روبرو است باالجبار باید 
چند خرید براى تقویت تیمش در راه کورس قهرمانى انگلیس داشته 

باشد. بحران مصدومیت براى چند ستاره تهاجمى تیم از جمله دنى 
استوریچ و فیلیپه کوتینیو د رکنار غیبت یک ماهه سادیو مانه به 
خاطر حضور در جام ملت هاى آفریقا یورگن کلوپ را وادار کرد 
تا چند خرید داشته باشد که در این راه مربى آلمانى نام پنج 
بازیکن را در فهرست اصلى نقل و انتقاالت ژانویه قرار داده 

تا حداقل سه نفر از آنها را به خدمت بگیرد .
در خصوص سردار آزمون این ســایت نوشت: جوان اول 

این روزهاى فوتبال ایــران که در همین ســن کم روند رو 
به رشــدى در باشگاه روســتوف داشــته از مدت ها قبل زیر نظر 
استعدادیاب هاى لیورپول قرار داشت اما به خدمت گرفتن او به این 
سادگى ها نیست چون بنا به ادعاى رسانه هاى روسى آزمون به 
شدت تحت تاثیر مربى اش قربان بردى اف در این باشگاه روسى 
است و هر تصمیمى که این مربى بگیرد مورد قبول آزمون نیز 
هست. با این حال آزمون از آن دست جوانانى است که کلوپ را 
تحت تاثیر خود قرار داده و برخى منابع نیز مدعى اند که خود این 
بازیکن بدش نمى اید چالشى هیجان انگیز با پیراهن لیورپول 

در معتبرترین لیگ فوتبال دنیا داشته باشد .

بى خبرى حنیف عمران زاده بعــد از مدتى
دوباره به صدر اخبار برگشــته است. امیر 
قلعه نویى بعد از مالقات اخیرش با علیرضا 
منصوریان حرفهایى به سرمربى استقالل 
زده بود و گفته بود اگر ریشه دو سه نفر در

استقالل خشک شود این تیم نتیجه 
مى گیــرد. قلعه نویى البته 

اســمى از کسى نبرده 
بود اما تأیید کرده 

بود که اگر الزم 
حنیف  باشد 
عمران زاده 
نــد  ا مىتو
در این باره 

صحبت کند. 
حنیف با توپ  حاال

پر آمده و مى گوید از هیچ چیز 
نمى ترسد:

-من در صفحه اینســتاگرامم 
مطلبى را نوشتم و نمى خواستم

امروز صحبت کنــم اما متوجه 
شــدم عده اى در رسانه هایشان 
شــروع به حمله به مــن کردند 
و تا قلعه نویى اســم من را آورد از 

النه موش بیرون آمدند و ســعى در 
برعکس کردن فضا کرده و مطالبى 

را در رســانه هاى منتسب به خودشان 
نوشتند تا من بترسم.

رســانه ها نزنم -من اگر حرف هایم را در

مطمئن باشید درکمیته اخالق،حراست وزارت
ورزش، شــخص رئیس جمهور و هر جایى 
که الزم باشد آنها را مطرح مى کنم. از شب 
گذشته در بعضى رسانه ها که خبرنگاران شان 
با آقایانى که قلعه نویىاشاره کرده در ارتباط 
هســتند مطلب مى نویســند که حنیف 
عمران زاده از فالنى مى ترسد چون 
فالنى از او در تلفنش عکس و 
فیلم دارد. از قول من بنویسید 
من از هیچکس نمى ترسم و 
دوست دارم این تهدید هاى 
پوچ را باالخــره یک روز 
عملى کننــد. اتفاقا من 
منتظر آن روز هستم تا 
آن روى خیلى ها را به

مردم نشان بدهم. 
-در مــورد ماهیت این 
کارها و ایــن اقدامات 
اصــال حرفى نــدارم و امــروز هم 
همانطور نمى خواستممصاحبه کنم.

که وقتى از استقالل جدا شدم حرفى 
نزدم. اگر مى خواســتم صحبت کنم 
فرداى قرار گرفتن نامم در لیســت 
مازاد حرف هایم را مى زدم. حرف هاى 
فوتبالى  و نه غیرفوتبالى. من خواهش 
مى کنم آقایان اگر از من عکس و فیلم 
دارند همین امروز منتشر کنند. مثل یک 
مرد حرف مى زنم. دوســت دارم طرفداران 
اســتقالل بدانند اگــر تا امــروز صحبتى

نکرد
و نمى
هواد
مى ک
علیه
3 سا
همیش
مدت
و کار
شوند
خوبى
نمى
به ح
حرف
سمت
-حر
آنتا
بایدب
انجام
آنها
داشت
اینح
باشـ
زودى
زدمآ
فقط و
باور
بزنم
بد مى

 از سوراخ موش بیرون آمدند!

قبل از آنکه مأموریت دشــوار ذوب آهن براى راهیابى به دیدار پایانى جام حذفى آغاز شود تیم 
اصفهانى در بازى بیرون از خانه با پدیده تالش مى کند تا ضمن کسب ششمین پیروزى متوالى 
خود در لیگ برتر مجدداً فاصله امتیازى اش با قهرمان نیم فصل را کاهش دهد و البته به شــرط 

شکست تیم دوم حتى به نایب قهرمانى برسد.
به گزارش ایمنا، سبزپوشان اصفهانى پس از گرفتن جواز حضور در مرحله نیمه نهایى جام حذفى 
و پیش از آنکه تالش خود براى راهیابى به فینال این رقابت ها را آغاز نمایند در این فاصله یک 
مأموریت مهم دیگر هم دارند و آن اینکه با کســب حداکثر امتیازات مسابقه فاصله با صدر را بار 

دیگر به حالت قبل از آغاز مسابقات هفته پانزدهم برگردانند. 
ســد آنهــا در ایــن راه پدیــده مشــهد اســت کــه بــه نوبــه خــود در ایــن دیــدار 
خانگــى ســعى مى کنــد تــا بیشــترین امتیــازات ممکــن را بــه دســت آورد.

ذوب آهن و پدیده امروز  در شرایط متفاوتى به هم رســیده اند. تیم اصفهانى هر پنج بازى اخیر 

خود در لیگ برتر را با برد پشت سر گذاشته و نماینده مشهد در 2 بازى آخرش برابر سرخابى هاى 
پایتخت بازنده از زمین خارج شده است. باید دید آیا ذوب آهن با کسب ششمین برد متوالى خود 

سومین شکست پیاپى را به پدیده تحمیل مى کند یا خیر.
با توجه به برترى روز جمعه پرســپولیس برابر دیگر نماینده مشــهد که منجر به قهرمانى تیم 
ُپرطرفدار پایتخت در نیم فصل شــد شاگردان مجتبى حســینى چاره اى جز تداوم بخشیدن به 
روند بردهاى پیاپى خود ندارند. به عبارت دیگر، دیدار بیرون از خانه برابر پدیده فرصتى اســت 
تا سبزپوشان اصفهانى عقب ماندگى خود نسبت به صدر جدول را بار دیگر به پنج امتیاز کاهش 

دهند. هرچند ذوب آهن به واسطه تفاضل گل خوبش حتى با یک تساوى نیز جایگاه سومى خود را 
از پیکان پس خواهد گرفت اما هر نتیجه اى به غیر از برد این تیم را از کورس قهرمانى دور خواهد 
کرد. مسلماً ذوبى ها پس از پیروزى بزرگشان برابر پرسپولیس که منجر به کاهش فاصله امتیازى 

آنها با صدر جدول شد هیچ عالقه اى به بزرگ تر شدن دوباره این شکاف ندارند.  
در مقابل، شاگردان رضا مهاجرى که پس از دیدارهاى دشوارشان در سه هفته اخیر برابر تیم هاى 
مدعى و ُپرطرفدار از میانه هاى جدول به تدریج به رده هاى پایینى نقل مکان کرده اند امیدوارند 

تا قبل از بسته شدن پرونده دور رفت به وضعیت خود سروسامان دهند.
آخرین رویارویى 2 تیم در مشــهد به هشــت ماه پیــش و زمانى بازمى گــردد که ذوب آهن 
نهم اردیبهشــت ماه ســال جــارى از هفته بیســت و هشــتم لیــگ پانزدهم بــا تک گل 

مهدى رجب زاده از روى نقطــه پنالتى میزبان خود را شکســت 
داد.

 فوتبال اصفهان در جام تخت جمشید فوتبال اصفهان در جام تخت جمشید

حمله سپاهانحمله سپاهان
 به دروازه تاج و ناصر حجازى به دروازه تاج و ناصر حجازى

  پدیده
 در دام مرگبار ذوب آهن

رسـید که
فقطبه شر

برود که شج
مساله ا اما
راضى به ای

به درخواست
گفته اند که
از نزدیکان
براى بازى
م خلیل زاده

محمد مایل
یک حاضر
نفت تهران
ب در دیـدار
تختى، هـ
و شعارهاى
که دایى در
فحاشى ها
که به منف
کرده انـد.
دهى از طر
خودجوش
حاالامروز
جدى با عل
عجیبى داد
اسطوره فو
لیگ ایران
ننشـینند.
ایران دانس

مون درفهرست یورگن کلوپ
معتبر آمریکایى در گزارشى ویژه از باشگاه لیورپول از فهرست پنج گزینه 
ین تیم در نقل و انتقاالت زمستانى رونمایى کرد که نام مهاجم ملى پوش 

وستوف به عنوان سومین گزینه مطرح شده است. 
ه ها و ماه هاى اخیر خبرهاى گوناگونى در خصوص اینده سردار آزمون 

شد که در بیشتر این خبرها پاى باشگاه لیورپول به عنوان یکى از مشتریان 
2هاجم 22 ساله ایرانى در میان بوده اســت. حاال در تازه ترین گمانه زنى ها 

Nمعتبر ESPN آمریکا در بخش اخبار مربوط به پنجره نقل و انتقاالت زمستانى 
 خصوص برنامه هاى لیورپول و مالکان آمریکایى اش نوشت پنج بازیکن 

ست اصلى نقل و انتقاالتى این باشگاه قرار دارند.
Nى گزارش ESPN آمده اســت:  سرمربى لیورپول در ماه نوامبر 

 کرد با مشــکالتى که در ژانویه با آن روبرو است باالجبار باید 
ید براى تقویت تیمش در راه کورس قهرمانى انگلیس داشته 

حران مصدومیت براى چند ستاره تهاجمى تیم از جمله دنى 
چ و فیلیپه کوتینیو د رکنار غیبت یک ماهه سادیو مانه به 
ضور در جام ملت هاى آفریقا یورگن کلوپ را وادار کرد 
خرید داشته باشد که در این راه مربى آلمانى نام پنج 
را در فهرست اصلى نقل و انتقاالت ژانویه قرار داده 

ل سه نفر از آنها را به خدمت بگیرد.
وص سردار آزمون این ســایت نوشت: جوان اول 

هاى فوتبال ایــران که در همین ســن کم روند رو 
ـدى در باشگاه روســتوف داشــته از مدت ها قبل زیر نظر 
یاب هاى لیورپول قرار داشت اما به خدمت گرفتن او به این 
 ها نیست چون بنا به ادعاى رسانه هاى روسى آزمون به 
حت تاثیر مربى اش قربان بردى اف در این باشگاه روسى 
هر تصمیمى که این مربى بگیرد مورد قبول آزمون نیز 
 با این حال آزمون از آن دست جوانانى است که کلوپ را 
ثیر خود قرار داده و برخى منابع نیز مدعى اند که خود این
بدش نمى اید چالشى هیجان انگیز با پیراهن لیورپول 

رترین لیگ فوتبال دنیا داشته باشد .

داد.کاهش 

,,

 تاج مدتى بازى را 
در دست گرفت 
ولى در اثر ترس  از 
باخت و شتابزدگى 
و هراسى که از 
سپاهان به جان 
آنها افتاده بود، 
نتوانستند از 
موقعیت ها استفاده 
کنند و سپاهان که 
از دقیقه 80 دوباره 
خود را یافته بود ، 
توانست صدرنشین 
مسابقات را مغلوب 
کند



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

همانــا تقــوا و تــرس از خــدا، داروى بیمارى هــاى دل ها، 
روشنایى قلب ها و درمان دردهاى بدن ها، مرهم زخم جان ها، 
پاك کننــده پلیدى هــاى ارواح و روشــنایى بخــش تاریکى 
چشــمها و امنیت درناآرامى ها و روشــن کننده تاریکى هاى 

موال على (ع)شماست.

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 625/ش/95 مورخ 95/9/1 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك شــماره 149  از اراضى کارگاهى 
ورودى شهر به متراژ 1703/70 مترمربع و قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 
600/000 ریال را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط بفروش 

برساند: 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه  شنبه مورخ 95/10/14 
مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات پروژه و اســناد مزایده به ساختمان 
شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى 

www.sh-sedehlenjan.ir  مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده  (نوبت اول)

میثم محمدى- شهردار سده لنجان

چاپ دوم

موضوع فراخوان: ســرمایه گذارى در احداث و بهره بردارى پارکینگ خودروهاى سبک 
بمساحت 3143 مترمربع واقع در منطقه سه شهردارى نجف آباد به روش B.O.T  از طریق 

بخش خصوصى 
مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان: از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت 
مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان تا پایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 95/10/9 به دفتر امور ســرمایه گذارى و جذب مشارکتهاى شهردارى 
نجف آباد واقع در خیابان فردوسى مرکزى، بن بست شهید پوالدى ساختمان مشارکتها 
طبقه اول مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
95/10/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد واقع در چهارراه شهردارى ساختمان 
مرکزى تحویل نمایند. سایر اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است. 

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه هاى شماره 346 مورخ 95/6/6 
و شماره 514 مورخ 95/8/22 شوراى اســالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به قطع و فروش تعدادى از درختان کبوده موجود در حاشــیه رودخانه و 
فروش سرشاخه ها و درختان خشک شده موجود در نهالستان فضاى سبز 
شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل 
مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 

تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/18 به شهردارى مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده   آگهى فراخوان 

جواد جمالى- ش هردار زرین شهرمسعود منتظرى- شهردار نجف آباد  

نوبت اولنوبت دوم

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شماره 116 مورخ 95/8/28 شوراى 
اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش تعداد یک واحد مغازه 
تجارى در حد سفت کارى شده به مساحت 32/50 مترمربع واقع در خیابان 
حافظ از طریق رعایت تشــریفات مزایده موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شــهرداریها اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 
95/10/6 لغایت 95/10/21 جهت کســب اطالعات بیشتر به شهردارى 

کوهپایه مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده مرحله دوم  

محمدرضا مجلسى- شهردار کو هپایه

نوبت اول
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | انگلستان مکان هاى 
باستانى کشور خود را تحت مراقبت قرار مى دهد.

دولت انگلستان قرار اســت با قرار دادن تعدادى از مکان هاى 
باستانى کشور که از زمان «ملکه ویکتوریا» باقى مانده اند، از 

آنها مراقبت کند.
بیش از هزار مکان تاریخى در انگلستان در سال 2016 در گروه 
مناطق حفاظت شده قرار گرفته اند که دولتمردان با اعالم برخى 
از آنها مردم این کشــور را غافلگیر کردند چراکه خیلى از این 

مناطق هنوز براى آنها شناخته شده نیست.
در بین وسایل و مناطقى که دولت انگلستان اعالم کرده است، 
یک پســت المپ که به دوره ملکه ویکتوریا مى شــود، یک 

قبرستان برنزه و قدیمى ترین ناودان بریتانیا دیده مى شود.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «نایجــل ادواردز» روز 
دوشــنبه هفته پیش در حال رانندگى در یکى از خیابان هاى اوکلند 
به همراه دخترش بود که کیفى را پیدا کرد که در آن ده هزار دالر و 
پاسپورت بود. ادواردز 58 ساله بعد از اینکه کیف را پیدا کرد، آن را از 
کنار خیابان برداشت و به خانه خود برد تا بتواند ردى از صاحب آن پیدا 

کند و کیف را به خانمى که صاحب پاسپورت و کیف بود، بازگرداند.
این مرد 58 ساله موفق شد صاحب این کیف را با جستجویى ساده در 
گوگل پیدا کند و با او ارتباط برقرار کند و به او خبر بدهد که کیف پیش 

او است تا صاحب آن از نگرانى بیرون آید.
گفتنى است؛ خانمى که صاحب کیف بود، به همراه همسرش به خانه 
این مرد آمد و کیف خود را پس گرفت و در عوض به مردى که او را پیدا 

کرده بود، چند دالرى از همان پول را داد.

  فارس| بلومبرگ اعالم کرد:یک دانشگاه خصوصى در 
تایلند اعالم کرد: این امکان وجود دارد که از این پس دانشجویان 

به جاى پول شهریه به این دانشگاه برنج بدهند.
به نقل از بلومبرگ، دانشگاه خصوصى رانگ سیت بانکوك اعالم 
کرد: از ترم آینده دانشجویان این دانشگاه مى توانند شهریه خود را 
به جاى پول با برنج پرداخت کنند.این دانشگاه هدف از این اقدام را 
ایجاد امکان تحصیل براى دانشجویان خانواده هاى کشاورز اعالم 
کرده است.این دانشگاه همچنین اعالم کرده است که برنج را به 
جاى شهریه با قیمتى بیش از بازار داخل این کشور از کشاورزان 
دریافت مى کند.اقدام این دانشگاه بخشى از تالش کلى در تایلند 
براى حل مشکل 16 میلیون نفر از جمعیت این کشور است که به 

تجارت برنج در این کشور وابسته هستند.

وقتى مردم انگلیس 
غافلگیر مى شوند

10 هزار دالر به صاحبش 
تحویل داده شد

یک دانشگاه به جاى پول شهریه 
برنج دریافت مى کند 030201

 عضو باند سرقت هاى مسلحانه از سوپر مارکت هاى 
تهران که چند روز قبل مرتکب سه سرقت در منطقه 
چیتگر شده بودند جزئیات سرقت هاى گانگسترى خود 
را تشریح کرد. «محسن» یکى از اعضاى این باند در 
گفتگو با میزان جزئیات سرقت هاى مسلحانه را تشریح 
کرده اســت در حالى که تالش ها براى دســتگیرى 
سردسته این باند از سوى کارآگاهان یکم اداره آگاهى 

همچنان ادامه دارد.
از کى به فکر سرقت افتادى؟

20 روز قبــل یکــى از دوســتانم پیشــنهاد داد از 
سوپرمارکت هاى تهران سرقت کنیم من نیز به همراه 
دو نفر دیگر از دوستانم تصمیم گرفتیم از سوپرمارکت 

ها سرقت کنیم.
در این مدت چند ســرقت انجام 

دادید؟
در 20 روز به 18 ســوپر مارکت در نقــاط مختلف به 

صورت مسلحانه دستبرد زدیم.
بیشــتر در چه مناطقى ســرقت 

مى کردید؟
بیشترین سرقت ها را در پاکدشت، افسریه، مسعودیه و 

غرب تهران انجام مى دادیم.
بــا موتورســیکلت به ســرقت 

مى رفتید؟

خیر. دو ماه قبل به بهانه رفتن به قم خودروى سمندى 
را در حوالى ترمینال جنوب کرایه کردیم و در میانه راه 
با تهدید اســلحه، راننده را از خودرو پیاده و ماشین را 

سرقت کردیم.
اسلحه را از کجا تهیه کرده بودید؟

قبل از اینکه اسلحه را بخریم چند بار با سالح سرد اقدام 
به سرقت کردیم. پس از آن براى اینکه در سرقت ها 
موفق باشیم، اسحله اى را به قیمت سه میلیون تومان 

از یک دالل در ورامین خریدارى کردیم.
در روز چنــد ســرقت انجــام 

مى دادید؟
معموًال روزى سه سرقت انجام مى دادیم اما یک بار در 

کمتر از 24 ساعت 9 بار مرتکب سرقت شدیم.
در ســرقت ها چقدر پول به دست 

آوردید؟
به هر کدام از ما چهار میلیون تومان پول رسید.

سابقه دار هستى؟
خیر هیچ سابقه اى ندارم و اولین بار است که دستگیر 

مى شوم.
نقش تو در سرقت ها چه بود؟

من فقط راننده بودم و سردســته باند «مسلم» بود. او 
نقشه ها را طراحى مى کرد و همیشــه با اسلحه وارد 

مغازه ها مى شد.

  میزان | کارگر 22 ساله به قتل مرد موبایل فروش 
براى پنهان ماندن راز سرقت هایش اعتراف کرد.

ســرهنگ خیرخواه معاون اجتماعــى پلیس گیالن در 
تشریح جزئیات کشف جنایت در مغازه موبایل فروشى 
گفت: روز 28 آذرمــاه مفقود شــدن موبایل فروش در 
کوچصفهان به پلیس اطالع داده شد. بررسى هاى اولیه 
نشان مى داد این مرد پس از خروج از مغازه مفقود شده و 

دیگر جوابگوى تلفن همراهش نیست. 
وى ادامه داد: ساعتى بعد مأموران خودروى مرد موبایل 
فروش را در حالى که روى آن آثار خون وجود داشت در 
یکى از روستاهاى بخش لشت نشاى رشت، پیدا کردند. 

سرهنگ خیرخواه، با بیان اینکه جسد حوالى خودرو رها 
شده بود، افزود: مأموران در بررسى هاى اولیه به شاگرد 

سابق مغازه مشکوك شــده  و او را دستگیر کردند. پسر 
22 ساله در تحقیقات اولیه منکر قتل شــد اما با انجام 
تحقیقات فنى به قتل صاحبکارش اعتراف کرد و مدعى 
شد:«تصمیم به ســرقت از مغازه گرفتم.بعد از سرقت، 
صاحبکارم متوجه شــد و من را اخراج کرد. شب حادثه 
وقتى سوار خودرویش شدم از من خواست گوشى هاى 
ســرقتى را پس دهم در غیر اینصورت با انتشــار فیلم 
دوربین ها آبروى من را مى برد. من هم عصبانى شده و 
با چاقویى که همراهم بود چند ضربه به او زده و جسدش 

را در روستایى در آستانه اشرفیه رها کردم.»  
معاون اجتماعى پلیس گیالن با بیان اینکه متهم با قرار 
قانونى بازداشت شد، تأکید کرد: تحقیقات بیشتر در این 

باره ادامه دارد.

مردى که با وعده ســرمایه گذارى در مزرعه گیاهان 
دارویى اقدام به کالهبردارى میلیونى کرده بود، توسط 

پلیس آگاهى دستگیر شد.
به گزارش مهر، 14 آبــان 95 پرونــده اى با موضوع 
کالهبــردارى از کالنتــرى 105 ســنایى و بــه 
دســتور بازپرس شعبه دوم دادســراى ناحیه 6 تهران، 
بــه اداره چهاردهــم پلیــس آگاهى تهــران بزرگ 

ارجاع شد.
خانمى حدوداً 40 ساله با حضور در اداره چهاردهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ به کارآگاهان گفت: «حدود یکسال 
پیش از طریق یکى از دوســتانم به مطب فردى به نام 
"امیر.س" در خیابان ولیعصر(عــج)، خیابان توانیر که 
خودش را پزشک طب سنتى معرفى مى کرد، مراجعه 
کردم. پس از چندین جلســه، او به بنده پیشنهاد داد تا 
براى تولید یکسرى داروهاى گیاهى و روغن کانوال در 
استان هاى شمالى کشور سرمایه گذارى کنم و مدعى 
شد که در اســتان هاى مازندران، گلستان و همچنین 
جنوب کشور داراى چند مزرعه کشت گیاهان دارویى 

است.»
وى افزود: «آقاى امیر.س مدعى بــود که اگر بنده در 
زمینه تولید داروهاى گیاهى و روغن کانوال ســرمایه 
گذارى کنم، در پایاِن یکسال زراعى سود سرشارى عاید 
من خواهد شــد و با این ترفند طى چندین مرحله مبلغ 
120 میلیون تومان از من دریافت کرد؛ بعد از گذشــت 

یکســال، زمانى که جهت دریافت اصل پول و ســود 
حاصل از سرمایه گذارى به مطب ایشان مراجعه کردم، 

وى بر خالف وعده هاى گذشته مدعى شد که پول بنده 
را در مزارع جنوب کشور ســرمایه گذارى  کرده اما در 

اثر آفات نباتى تمامــى محصوالت مزارع از بین رفته و 
فعًالقادر به پرداخت پول نیست.»

شاکى با اشاره به طرح پیشــنهاد ازدواج از سوى متهم 
پرونده نیز گفــت: «زمانى که آقاى امیــر.س با اصرار 
و پیگیرى هاى من در خصوص بازپــس گرفتن پول 
روبه رو شــد، به من پیشــنهاد ازدواج داد که آن زمان 
متوجه شــدم هدف ایشــان از ابتدا کالهبردارى بوده

 است.»
کارآگاهان اداره چهاردهم پلیــس آگاهى با راهنمایى 
شاکى به محل کار امیر.س (72 ساله) در خیابان توانیر 
رفته و برابر دســتور قضائى اقدام به دستگیرى متهم 

پرونده کردند.
امیر.س در همان تحقیقات اولیــه صراحتًا به دریافت 
پول از شــاکى اعتــراف کــرد و در ادامــه تحقیقات 
مشخص شد که اساســًا بر خالف ادعاى اولیه ایشان 
مبنى بر داشتن مزرعه محل کشــت گیاهان دارویى، 
چنین مزارعى از ســوى متهم پرونــده وجود خارجى

 ندارد.
ســرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراســتقامتى معاون 
مبارزه با جعــل و کالهبردارى پلیــس آگاهى تهران 
بزرگ با اعــالم این خبر، گفــت: پرونده بــه همراه 
متهم به دادســراى مربوطه ارســال و متهم با صدور 
قرار قانونــى از ســوى مقــام قضائى روانــه زندان

 شد.

  خبرگزارى صدا و سیما | بــا اطــالع 
رســانى ســتاد فرماندهى آتــش نشــانى تهران 
به مرکــز آتش نشــانى و خدمــات ایمنى شــهر 

کهریــزك، خبر حریق منزل مســکونى 
اعــالم  شــورا  خیابــان  در 

شد.
نیروهاى ایستگاه شماره 

یــک آتش نشــانى 
کهریــزك پــس از 
دریافــت پیام ظرف 
کمتر از پنج دقیقه به 
محل حادثــه  اعزام  
شدندو اقدام به اطفاى 

حریق کردند. 
سرپرســت آتش نشانى و 

مرکز خدمات ایمنى شهردارى 
کهریزك در تشــریح این حادثه گفت: 

نیروهاى آتش نشــانى پس از حضور در محل حادثه 
مشــاهده کردند که  اتــاق اســکان کارگرى یک 
ســاختمان پنج طبقه نیمه کاره دچار حریق شــده 
اســت که بالفاصله اقدامات الزم را بــراى اطفاى 
حریق انجــام دادند.وحید فروغى با اشــاره به علت 
وقوع آتش سوزى گفت: کارگران فعال در ساختمان 
به منظور گرم شدن اتاق، بســاط کرسى به پا کرده 
بودند کــه متأســفانه  به دلیــل رســیدن حرارت 

المنــت برقــى بــه پتــوى روى کرســى، پتــو 
و لحــاف قابــل اشــتعال طعمــه حریــق شــده 
بود که نیروهاى آتش نشانى ابتدا با قطع برق و اطفاى 
کامل از گســترش حریق درملک جلوگیرى 
کرده با اتمــام عملیــات و دادن 
تذکرات ایمنى محل را ترك 

کردند.
وى در ادامــه این خبر 
گفت: با توجه به سرد 
شدن هوا بسیارى از 
شهروندان به دلیل 
گرم شــدن محیط 
یا بــه طــور نمادین 
براى شب یلدا اقدام به 
برپایى کرسى مى کردند اما 
متأسفانه به دلیل عدم رعایت 
اصول ایمنى و غیر اســتاندارد بودن 
المنت هاى برقى یا رســیدن حرارت به پتو و لحاف 
در طول فصل زمستان شــاهد وقوع اینگونه حوادث 
هســتیم از این رو توصیه مى شــود، شــهروندان 
قبــل از برپایى کرســى حتمــًا از رعایت شــرایط 
ایمنى لوازم گرمایشــى آن اطمینان خاطر کســب 
کنندو در زمان خــروج از منزل نیــز المنت برقى را 
حتمًا ازبرق خارج کننــد تا حریق گریبانگیرشــان 

نشود. 

پسرى 9 ساله با اسلحه شکارى، پسر خاله 16 ساله 
خود را به قتل رساند.

به گــزارش  میــزان، نوجوان 16 ســاله ســاکن 
«ســه جوى» بازفت از توابع کوهرنگ در استان 
چهارمحال و بختیارى، بر اثر بى احتیاطى والدین به 

دست پسرخاله 9 ساله اش به قتل رسید.
مقتول 9 ســاله براى چراى گوســفندان به همراه 

والیدن خود به کوه رفته بود.
وى در پى غفلت والدین اســلحه به دست گرفته 
و به ســمت پســر خاله 16 ســاله خود شــلیک

 کرده است.
ســروش ظاهــرى بخشــدار بازفــت بــا تأیید 
ایــن خبــر گفــت: «پســر 9 ســاله بازیگوش 
بــا در دســت گرفتــن اســلحه شــکارى بــه 
ســمت پســر خالــه 16 ســاله خــود شــلیک

 کرد.»
وى افزود: «پس از این اتفاق، مقتول از مســافتى 
حــدود 35 کیلومتر به علت مســدود بــودن راه 
ارتباطــى منطقه تا مرکــز بازفــت در پى بارش 
برف با چارچوب حمــل نفر به پاســگاه انتظامى 
بازفت جهت انجام مراحل پزشــک قانونى انتقال

 یافت.»

 فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک 
محموله انواع کاالي قاچاق به ارزش یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال و دســتگیري یک قاچاقچی 

خبر داد. 
سرهنگ حمید امیرخانی در گفتگو با پایگاه خبري 
پلیس گفت: مأموران انتظامی ایســتگاه ایســت 
و بازرسی شهید امامی شهرســتان شهرضا حین 
کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه کامیون 
کشــنده حامل بار بادمجان که از جنوب کشور به 
مقصدتهران در حرکت بودمشــکوك شده و آن را 

متوقف کردند. 
وي ادامه داد: در بازرســی از این خودرو تعداد 15 
هزار و صد قوطی انواع ســموم گیاهی، دو هزار و 
670 عدد کیف بچه گانه ،503 ثوب پوشــاك بچه 
گانه و114 جفت کفش اسپرت مردانه خارجی فاقد 
هر گونه مدارك معتبر گمرکی که زیر بار جاســاز 
شده بود کشف شــد.  ســرهنگ امیرخانی افزود: 
کارشناســان مربوطه ارزش این محموله کشــف 
شــده را یک میلیارد و 500 میلیــون ریال اعالم

 کرده اند. 
این مقــام انتظامی بیان داشــت: در این خصوص 
راننده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شد. 

کالهبردارى میلیونى 
به بهانه فروش روغن گیاهى

ارتکاب 9 سرقت مسلحانه در یک روز

جزئیات سرقت از سوپرمارکت هاى تهران

گرماى کرسى، خانه را به آتش کشید اعتراف کارگر اخراجى به قتل مرد موبایل فروش
پسر 9 ساله با اسلحه 
پسرخاله خود را کشت

جاسازى کاالي
 قاچاق زیر بار بادمجان

عامل قتل عام هولناك 
خانوادگى در کرمان 
دستگیر شد

دادستان عمومى و انقالب شهرستان بم از دستگیرى 
قاتل حادثه تلــخ و دلخراش روســتاى جهــان آباد 
شهرســتان فهرج خبر داد و گفت: دســتگاه قضائى با 
جدیت وخارج از نوبت به این پرونده رســیدگى خواهد 

کرد.
دادستان عمومى وانقالب شهرســتان بم در گفتگو با 
میزان از دستگیرى قاتل حادثه تلخ و دلخراش روستاى 
جهان آباد شهرســتان فهرج خبر داد و افزود: دستگاه 
قضائى با جدیت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگى 

خواهد کرد.

محمد ضیاءالدینى اظهار داشــت:طى یکسرى اقدام 
اطالعاتى توسط  مأموران پلیس اطالعات ایرانشهر، 
دیروز قاتل متوارى در استان سیستان وبلوچستان و در 
شهر ایرانشهر طى یک درگیرى مسلحانه با مأمورین 

دستگیر شد.
این مقام قضائى تصریح کرد: قاتل جوانى 26 ســاله 
و داراى سابقه کیفرى اســت که متأسفانه در تاریخ 2 
دى ماه  با مراجعه به درب منزل پدر همســرش اقدام 
به تیراندازى و قتل ده عضو خانواده و همســایگانش  

وهمچنین مجروح کردن  چهار نفر دیگر کرده بود.

وى بیان کرد: انگیزه و علت اصلى این جنایت اختالفات 
خانوادگى بوده که قاتل با همســر و خانواده همسرش 

داشته است.
دادســتان بم با بیان اینکه رســیدگى بــه این پرونده 
در دادگاه عمومى شهرســتان فهــرج در حال انجام 
است،تأکید کرد:دستگاه قضائى رسیدگى به این پرونده 
را باجدیت در دستور کار قرار داده است و ان شاءا... در 
کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگى قضائى به این پرونده 
صورت خواهد پذیرفت و متهم به اشد مجازات محکوم 

خواهد شد.
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اندروید

رصد آنالین

لنوو زوك اِج و تراشه 
اسنپدراگون 821 

نصف جهان  پس از مدت ها انتظار، سرانجام شرکت 
 Lenovo ZUK) لنوو از گوشى هوشــمند زوك اج
Edge) رونمایى کرد. صفحه نمایش این گوشــى 

هوشمند چیزى در حدود 86,4 درصد از پنل جلویى 
دستگاه را در بر مى گیرد و تراشه به کار گرفته شده در 

آن، تراشه اسنپدراگون 821 کوالکام است. 
بدنه گوشى هوشمند لنوو زوك اج از مواد تمام فلزى 
تشکیل مى شود و صفحه نمایش آن 5,5 اینچى و با 
وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل یا به اصطالح 
فول اچ دى است. سیستم روى چیپ (SoC) استفاده 
شده دستگاه از نظر ظرفیت رم شامل دو نسخه 4 و 6 
گیگابایتى مى شود. هر دو نسخه این گوشى هوشمند 
از حافظه داخلى 64 گیگابایتى بهره مى برند و دستگاه 
از اتصال رم میکــرو اس دى (Micro SD) به منظور 
افزایش فضاى ذخیره ســازى اطالعات پشــتیبانى 

مى کند.
دوربین اصلى گوشى هوشمند زوك اج از سنسورى 
13 مگاپیکسلى تشکیل شــده و دوربین سلفى آن 
متشکل از سنسورى 8 مگاپیکســلى است. باترى 
این گوشى هوشــمند هم ظرفیت 3100 میلى آمپر 
ســاعتى دارد. لنوو اشــاره کرده که نسخه مجهز به 
رم 4 گیگابایتى گوشى هوشمند زوك اج را با قیمت 
330 دالر روانه بازار مى کند و نسخه مجهز به رم 6 
گیگابایتى آن با قیمت 360 دالر روانه بازار مى شود. 

دستیار همه فن حریف
 شبکه بى سیم

نصف جهــان   ایسوس نرم افزار جدیدى براى مدیریت 
 ASUS شــبکه هاى بى سیم معرفى کرده اســت که
Router  نام دارد و همه کارها را براى کاربران شبکه 

 iOS آسان تر مى کند. این نرم افزار که براى اندروید و
طراحى شــده، نصب و راه اندازى روتر را تا حد ممکن 
ساده کرده و فقط کافى است روتر را روشن کنید تا بقیه 

کارها با کمک این نرم افزار انجام شود.
این برنامه دسترسى کاربر را به تنظیمات روتر سریع تر 
و آســان تر مى کند. طراحى ظاهرى ساده آن موجب 
مى شود هر کاربرى به آســانى با آن تعامل برقرار کند 
و دیگر نیــازى به کمک اشــخاص متخصص براى 
کارهاى روزمره احساس نشــود. اپلیکیشن «روتر» 
ایســوس قابلیت نمایش ترافیک آنالین را به صورت 
لحظه اى دارد و استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه را 
به اطالع کاربر مى رساند. از قابلیت هاى مهم دیگر این 
نرم افزار، محدود کردن پهناى باند و حتى حجم مصرفى 
براى کاربران مختلف اســت و مى توان براى اعضاى 
کوچک تر خانواده، تنظیمات خاصى انجام داد تا کمتر 
وقت خود را در اینترنت بگذرانند. همچنین این نرم افزار 
قابلیت مدیریت هم زمان چندین دستگاه را دارد و امکان 
مدیریت چندین روتر فعال در کنــار هم را به صورت 

هم زمان و از طریق گوشى یا تبلت، فراهم مى کند. 

استفاده از پهباد براى تحویل 
بسته هاى پستى

فاز آزمایشى تحویل مرسوالت پستى از    ایتنا|
طریق هواپیماى بدون سرنشین در فرانسه آغاز شده 
است. در این مرحله، پهبادها تنها مى توانند بارهاى 

کوچک را براى مسافت هاى کوتاه حمل کنند.
 شرکت پست فرانســه پس از اخذ تأییدیه از سوى 
مراجع قانونى هواپیمایى این کشور، به زودى برنامه 
تحویل مرســوالت پســتى از طریق پهباد را آغاز 

خواهد کرد.
در ماه سپتامبر 2015، این پروژه نشان داد که توانایى 
حمل بســته هاى پســتى تا حداکثر وزن یک و نیم 
کیلوگرم را در فاصله اى نزدیک بــه 16 کیلومتر را 
داراســت. شــرکت پســت فرانســه امیدوار است 
ســرانجام بتواند از پهبادها براى تحویل بسته هاى 
پستى در مناطق حاشــیه اى یا کوهستانى نیز بهره 

بگیرد. 

نصف جهــان   امروزه به دلیل حجم کارى و همچنین کمبود وقت بسیارى از خانواده هایى که با مشکالتى در زندگى خود 
مواجه هستند حتى زمان فکر کردن به مشکل خود را نداشته و به همین دلیل آن را به حال خود گذاشته و بدون رسیدگى رها 
مى کنند. همین مشکالت کوچک بر روى هم انباشته شده و در نهایت ضربه مهلکى را به پیکره خانواده وارد مى کند.باید 
خاطر نشان کرد که بزرگترین هدف در زندگى باید رسیدن به آرامش خانواده و حفظ کانون گرم آن باشد. بنابراین همواره 
خانواده باید در اولویت اول قرار بگیرد. فعالیت سایت کانون مشاوران ایران ارجاع کاربران به مراجع ذى صالح مشاوره در 
کشور مى باشد. حوزه فعالیت این ســایت ارجاع مراجعان به مراکز مشاوره ایســت که داراى خدمات مشاوره قابل قبولى 

هستند.
سایت کانون مشاوران ایران پلى است در فضاى وب بین کاربران و مراکز مرتبط با آن تا بتوان هرچه بیشتر خدمات مشاوره 
را تسهیل نمود.  سایت کانون مشاوران ایران مشاور خانواده را بجهت تبدیل آن به مرکز مشاوره آنالین براى رفع نیاز مشاوره 
در کشور در زمینه مشاور خانواده،مشاوره آنالین، مشاوره روانپزشکى، مشاوره روانشناسى و مشاوره ازدواج راه اندازى نموده 

است، این خدمات توسط مراجع ذى صالح داراى مجوز برگزار مى گردد.
http://kanonir.ir :وب آدرس

نصف جهــان Table Tennis Touch را مى توان بهترین و محبوب ترین بازى تنیس روى میز اندروید معرفى نمود. در این 
بازى شما به بازى کردن تنیس روى میز مشغول مى شوید، انواع راکت ها با قدرت هاى متقاوت، محیط هاى مختلف، مود هاى 
مختلف و غیره وجود دارند که باعث مى شوند براى مدت بسیار زیادى این بازى را روى دیوایس خود نگه دارید! حالت هاى 
مختلف بازى به شما این امکان را مى دهند که به دلخواه یک مورد را انتخاب و ساعت ها به گوشى میخکوب شوید. شاید باور 
نکنید که این بازى در دنیاى بازى هاى موبایل غوغایى به پا کرده است و همه رسانه ها و سایت هاى مختلف از ان به عنوان 

بهترین بازى تنیس روى میز یاد کرده اند!
برخى از ویژگى هاى بازى ورزشى Table Tennis Touch اندروید :

■  Career mode براى مشغول به بازى در حالت حرفه اى
■  Quick Game mode براى مشغول شدن در حالت سریع بازى

■  Arcade mode با 12 مینى گیم هیجان انگیز و متفاوت
■  شکست دادن 32 بازیکن حرفه اى در بازى براى دریافت امتیاز
■ گرافیک اِچ دى، صداگذارى هیجان انگیز و گیم پلى اعتیادآور

معرفى محصول

نصف جهــان  «هوآوى» ســعى کرده اســت بــا معرفى 
Hua- جدیدترین نســخه از دستبند هوشــمند خود یعنى

wei TalkBand B3، به ســلیقه همه افــراد توجه کرده و 

نیاز تمام مشــتریان خود را برطرف کند. در همین راســتا، 
TalkBand B3 را در سه سبک و طرح مختلف با نام هاى 

 (Elite) و الیت (Classic) کالســیک ،(Active) اکتیــو
روانه بــازار کرده اســت. قابلیت ها، مشــخصات اصلى و 
 Huawei نوع بدنه اصلى هر سه نســخه مختلف دستبند
TalkBand B3 یکســان هســتند و تفاوت اصلى آن ها 

مربوط به ظاهــر و جنس مچ بندشــان مى شود.نســخه 
کالسیک TalkBand B3 هوآوى شامل دو رنگ قهوه اى 
و بژ بوده و جنس مچ بند آن چرمى اســت. نسخه الیت این 
دستبند مچ بندى تیتانیومى با رنگ نقره اى دارد و در نهایت 
نسخه اکتیو آن شــامل دو رنگ مشکى و ســفید بوده و از 
Hua- مچ بندى پالستیکى بهره مى برد. بدنه اصلى دستبند

wei TalkBand B3 که بخش اصلى آن را تشکیل مى دهد، 

به راحتى از مچ بند جدا مى شود و مى تواند نقش یک بلوتوث 

هندزفرى را ایفا کند. هوآوى، Huawei TalkBand B3 را 
به صفحه نمایش لمســى و نوع OLED با وضوح تصویر 
120×80 پیکسل مجهز کرده و با استفاده از پنل گوریالگلس 
3، از آن در برابر خراشــیدگى و ضربــه محافظت مى کند. 
این دستبند شیک سنسور GPS و ضربان قلب ندارد. این 
دستبند از استاندارد ضدآب و ضدگردوغبار IP57 پشتیبانى 

مى کند.
Huawei TalkBand B3  با دو سیســتم عامل اندروید و 

آى او اس ســازگارى دارد و از طریق بلوتوث با دستگاه هاى 
مجهز به اندرویــد 4.3 یــا باالتــر و آى اواس 7 یا باالتر 
همگام سازى مى شود. بنابراین این دستبند قابلیت سازگارى 

با ویندوزفون ها را ندارد.
Huawei Talk- اصلى ترین قابلیت هاى دستبند هوشمند

Band B3 شامل این موارد مى شود:

■ امکان تنظیم هشدار
■ امکان تنظیم یادآور 

■ قابلیت پاسخ یا رد مستقیم تماس دریافتى

■ قابلیت برقرارى یا قطع مستقیم تماس
■ قابلیت تجزیه و تحلیل  وضعیت خواب کاربر

■ محاسبه تعداد گام ها 
■ محاسبه  کالرى سوزانده شده

■ قابلیت نمایش تماس هاى دریافتى و قابلیت اســتفاده 
به عنوان بلوتوث هندزفرى

■ قابلیت ذخیره سازى فهرست مخاطبان اختصاصى
اپلیکیشن اختصاصى که باید از آن در کنار دستبند هوشمند 
TalkBand B3 هوآوى استفاده کنید، Huawei Wear نام 

دارد. این اپلیکیشن قابلیت هاى مناسبى را در اختیار کاربر قرار 
مى دهد، اما نمى توان آن را اپلیکیشن بسیار قدرتمند و جامعى 
محسوب کرد.  هر سه نسخه Huawei TalkBand B3 از 
باطرى 91 میلى آمپر ســاعتى بهره مند هستند که با هر بار 
شارژ حدود سه روز دوام مى آورند.  سه نسخه الیت، کالسیک 
و اکتیو دســتبند TalkBand B3 هوآوى در بازار داخلى به 
ترتیب با قیمت هایى در حدود 900 هزار تومان، 840 هزار 

تومان و 800 هزار تومان به فروش مى رسند.

H
ua

w
ei

 T
al

kB
an

d 
B3

وبسایت کانون 
مشاوران ایران

بازى تنیس روى میز 
اندروید

 
ویژگى جدید 
دراپ باکس 

دراپ باکــس بتازگــى اعــالم کرد    ایتنا|
کاربرانى که از نســخه موبایل آن استفاده مى کنند، 
به زودى خواهند توانست فایل هاى مورد نیاز خود 
را ذخیره کنند تا به صورت آفالین هم بتوانند از آنها 

استفاده نمایند.
این اقدام از سوى شرکت ذخیره ابرى دراپ باکس، 
براى رقابت بهتر با ســایر بازیگــران فضاى ابرى 
تدارك دیده شــده و به کاربران کمــک مى کند تا 
براى مثال هنگامى که در هواپیما ســوار هستند یا 
در مناطق با اتصال ضعیف قرار دارند، از قابلیت هاى 
دراپ باکــس به بهترین شــکل ممکن اســتفاده 

نمایند.
روش کار این ویژگى جدید، بدین شــکل است که 
 Available کاربران در برنامــه دراپ باکس، گزینه
Offline را لمس کرده و ســپس منتظر مى شــوند 

تا برنامه، شــروع به دانلود فایل هاى درخواســتى 
نماید. 

پــس از آن، حتى اگر گوشــى یا تبلتى کــه آنها را 
ذخیره کــرده، بــه اینترنت متصل نباشــد، باز هم 
این فایل ها براى مشــاهده قابل دسترسى خواهند

 بود.
این ویژگى براى کسانى مناسب است که مى دانند 
براى مدتى از اتصــال اینترنتى محــروم خواهند 
بود؛ همچــون مســافرانى که بــا هواپیما ســفر 

مى کنند.

آدم برفى 3 میکرونى 
رکوردشکنى کرد

نصف جهان گروهى از محققــان موفق به تولید آدم 
برفى خاصى شــده اند که در حال حاضــر به عنوان 
کوچک ترین آدم برفى جهان محسوب مى شود.این 
آدم برفى در آزمایشــگاه تحقیقاتى دانشگاه وسترن 
لندن تولید شــده و براى این که بتوانید آن را ببینید 
باید از یک میکروســکوپ الکترونى استفاده کنید. 
طول این آدم برفى 3 میکرون بیشتر نیست. حاال این 
اندازه را با ضخامت موى انسان که 75 میکرون است 

مقایسه کنید.
به گفته محققان؛ این آدم برفى میکروسکوپى از سه 
قسمت دایره اى شکل 0.9 میکرونى از جنس سیلیکا 
تشکیل شده است. این سه قسمت دایره اى شکل از 
طریق لیتوگرافى اشعه الکترونى به یکدیگر متصل 
مى شوند. عالوه بر این؛  چشم ها و لبخند این آدم برفى 
با استفاده از یک اشــعه یونى بر روى آن حک شده 

است. دست ها و بینى آن هم از جنس پالتین است.
بدون شک این آدم برفى بدون درنظر گرفتن اندازه؛ 
یک شاهکار به حساب مى آید.پیش از این و در سال 
2009 میالدى آدم برفى ساخته شــد که اندازه آن 

0.01 میلى متر بود.

کلیک

فناورانه

معرفى برترین  دستبندهاى هوشمند سالمتى

 اپل با عرضه آیفون هاى باکیفیت خود ثابت کرده که یک 
برند بزرگ و درجه یک است، اما با این حال نمى توان مدعى 
شــد که آیفون هاى اپل به طور کامل از بروز مشــکالت 

عملکردى نرم افزارى و سخت افزارى مصون هستند! 
اگر به تازگى آیفون 7 یا آیفون 7 پــالس اپل را خریدارى 
کرده اید و با مشکالت مشابه با مواردى که در این مقاله به 
آن ها اشاره مى شود مواجه شدید، سعى کنید که از طریق 
راه حل هاى نامبرده شده نسبت به رفع این مشکالت وارد 

عمل شوید. 

مشکل فعال سازى آیفون 7
اگر در جریان فعال کردن آیفون 7 خود با مشــکل مواجه 
شدید، سعى کنید که دســتگاه را به یک شبکه واى فاى با 
قدرت مناسب متصل نمایید و این فرآیند را بار دیگر تکرار 
کنید. اگر باز هم مشکل فعال سازى آیفونتان برطرف نشد، 
ابتدا برنامه آیتیونــز (iTunes) کامپیوتر یا لپ تاپ خود را 
به روزرسانى کنید و سپس با استفاده از کابل رابط، آیفون را به 
کامپیوترى که برنامه آیتیونز در آن نصب است متصل کنید و 
بار دیگر پروسه فعال سازى دستگاه را طى نمایید. به احتمال 

زیاد مشکل آیفونتان حل مى شود.

مشکل قطع و وصل شدن واى فاى
قطع و وصل شدن واى فاى یکى مشکالت رایج آیفون ها 
اســت که در آیفون 7 هم گاها دیده مى شــود. اگر با این 
مشکل مواجه شدید، در قدم اول نسبت به بررسى کیفیت 
سرویس دهى شبکه واى فایى که به آن متصل هستید اقدام 
کنید. این احتمال وجود دارد که شبکه واى فاى شما سرویس 
مناســبى ارائه نکند و قطع و وصلى ایجاد شده مربوط به 

سرویس اینترنت شما باشد.
پس از اطمینان حاصل کردن این سرویس دهى با کیفیت، 
فاصله خود را با محل قرارگیرى مــودم واى فاى کاهش 
دهید. هرچه به مودم واى فاى نزدیک تر شــوید، سیگنال 

قوى ترى دریافت خواهید کرد. این احتمال وجود دارد که به 
دلیل دور بودن از مودم در اتصال واى فاى آیفونتان اختالل 

ایجاد شده باشد.
اگر باز هم مشکل قطع و وصل شــدن واى فاى آیفونتان 
برطرف نشد، به بخش تنظیمات آیفون مراجعه کنید و شبکه 
واى فایى که به آن متصل هستید را از حافظه دستگاه حذف 
نمایید. سپس مودم خود را ریستارت کنید و بار دیگر سعى 
کنید که آیفون را به شبکه واى فاى موجود متصل نمایید. به 
احتمال زیاد با انجام این عمل، مشکل قطع و وصل شدن 
واى فاى در آیفون 7 شــما برطرف مى شود. اگر این چنین 
نشد، باید به تنظیمات آیفون خود مراجعه نمایید و یا استفاده 
از گزینه "Reset Network Settings" نسبت به ریست 
کردن اطالعات شبکه دستگاه اقدام کنید. این عمل بى شک 

مشکل اتصال واى فاى آیفونتان را برطرف مى کند.

 عــدم وجــود ســوکت 3,5 میلى مترى 
هندزفرى

حتمًا مى دانید که آیفون 7 و آیفون 7 پالس اپل به سوکت 
3.5 میلیمترى هندزفرى مجهز نیستند و تنها از طریق پورت 
الیتنینگ امکان اتصال هندزفرى به آن ها محقق مى شود. 
بنابراین نگران طراحى اشتباه آیفونتان نباشید! اگر دقت کنید 
در جعبه آیفون 7 یا آیفون 7 پالس خریدارى شده یک مبدل 
یا آداپتور جک 3.5 میلى مترى هندزفرى به پورت الیتنینگ 
وجود دارد. با اســتفاده از این آداپتور مى توانید هندزفرى 
قدیمى خود که به جک 3.5 میلى مترى مجهز است را به 

آیفون 7 یا آیفون 7 پالس متصل کنید.

مشکل بازیابى پشــتیبان گیرى از طریق 
(iCloud) آى کلود

اگر در حین بازیابــى پشــتیبان گیرى از طریق آى کلود 
دچار مشکل شدید و پروســه ریستور فایل پشتیبان گیرى 
در محدوده هاى خاصى متوقف شــد، بدون تردید شبکه 

واى فایى که به آن متصل هســتید، ضعیف بوده و کیفیت 
الزم را ارائــه نمى کند. به منظور بازیابــى اطالعات فایل 
پشــتیبان گیرى از طریق آى کلود باید حتما به یک شبکه 
اینترنت قابل پرسرعت و قابل اعتماد (بدون قطع و وصلى) 
متصل باشید. دقت کنید که اگر آیفون تان در مرحله اى از 
بازیابى فایل پشــتیبان گیرى متوقف شد و پاسخ گویى در 
قبال دستورات شما نداشت، با فشرده نگه داشتن همزمان 
 (Volume Down) و کاهش صدا (Home) دکمه هاى هوم
 (Force Reset) مى توانید دســتگاه را فورس ریســت

کنید.

بروز اختالل در عملکــرد صفحه نمایش 
لمسى

صفحه نمایش لمســى آیفون هاى اپل همــواره کیفیت 
فوق العاده اى دارد. اگر صفحه نمایــش آیفون 7 یا آیفون 
7 پالس شــما در این زمینه دچار مشکل شده، به احتمال 
زیاد تنظیمات حساسیت نمایشگر لمسى دستگاه در شرایط 
مناسب تنظیم نشده اســت. به منظور رفع این مشکل به 
 General آیفون و ســپس (Settings) بخش تنظیمات
مراجعه کنید. حال گزینه Accessibility را انتخاب نمایید 

و گزینه  3D Touch را در حالت Firm قرار دهید.

قدرت پخش صوتى کم
پیش از هر چیز باید بگوییم که نبایــد از آیفون تان انتظار 
داشته باشید که کیفیت و قدرت صداى خروجى بسیار باالیى 
داشته باشد. اگر صداى خروجى از آیفون تان ضعیف است، 
 Sounds مى توانید با مراجعه به بخش تنظیمات و سپس
نســبت به افزایش قدرت صداى خروجى از دستگاه وارد 

عمل شوید.

ریستارت شدن خودکار آیفون
در بسیارى از موارد دیده شــده که آیفون هاى اپل به طور 
خودکار ریستارت مى شــوند! این موضوع مى تواند بسیار 

آزاردهنده باشد. براى رفع این مشــکل توصیه مى کنیم 
که ابتدا با فشردن و نگه داشتن همزمان دکمه هاى هوم و 
کاهش صداى دستگاه نسبت به انجام یک فورس ریست 
اقدام کنید. این موضوع مى تواند باگ هاى نرم افزارى موقت 
و احتمالى ایجاد شده را برطرف کند. اگر مشکل ریستارت 
شدن آیفون تان ادامه پیدا کرد، نسبت به بازیابى اطالعات 
آن از یک فایل پشــتیبان گیرى قدیمى تر اقدام کنید. اگر 
همچنان مشکل آیفون باقى ماند، توصیه مى کنیم که آن را 
فکتورى ریست (Factory Reset) نموده و تنظیمات آن 
را به حالت پیش فرض کارخانه بازگردانید. به احتمال زیاد با 
انجام این مراحل، مشکل ریستارت شدن خودکار آیفون تان 

برطرف مى شود.

شارژ باترى زود به زود خالى مى شود
باترى آیفون 7 شما باید در شــرایط عادى تقریبا یک روز 
دوام را در قبال اســتفاده نرمال ارائه کنــد، بنابراین انتظار 
نداشــته باشــید که هفته اى یک بار باترى آیفون خود را 
شــارژ نمایید! با این حــال اگر تصور مى کنید که شــارژ 
باترى دستگاه زود به زود خالى مى شــود، سعى کنید که 
برخى از تنظیمات آن نظیر شــدت نــور صفحه نمایش، 
جلوه هاى بصرى و ... را بهینه ســازى کنیــد. همچنین 
 Low" استفاده از حالت "ذخیره سازى انرژى باترى" یا همان
Power Mode" آیفــون هم مى تواند کمک به ســزایى 

در راستاى افزایش توان شــارژدهى باترى آیفون داشته 
باشد.

آیفون تان صداى هیس عجیبى مى دهد
به محض عرضه آیفون 7 گزارش هاى زیادى مبنى بر انتشار 
یک صداى هیس عجیب از داخل دستگاه منتشر شد. ظاهرا 
این صدا با عملکرد پردازنده A10 اپل ارتباط دارد و راهى 
براى جلوگیرى از بروز آن وجود ندارد. البته به واقع این صدا 
در حدى نیست که منجر به آزار شما شود. بنابراین بهتر است 

آن را فراموش کنید. 

  مشکالت رایج    مشکالت رایج  
   آیفون    آیفون 77    

و روش هاى و روش هاى 
  برطرف کردن آنها      برطرف کردن آنها    

رامین مشکاه



آگهىآگهى 2836دوشنبه  6 دى  ماه 1111

 آگهى موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت 
شماره صادره: 1395/12/309550-1395/09/23 نظر به اینکه آقاى مهدى مالخداداد نجف آبادى فرزند 
نصراله مالک چهار و یک – پنجم حبه مشاع باســتثناء بهاى یک- چهارم اعیانى تا هجده حبه مشاع از 72 
ششدانگ پالك 577/1 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه ى 338 دفتر 586 
سابقه ثبت و سند دارد بموجب درخواست وارده شماره 94121036784483- 1394/12/10 تقاضاى اصالح 
ســند و پرداخت بهاء یک- چهارم اعیانى و حذف یک- چهارم اعیانى را نموده و طبق سوابق یک – چهارم 
اعیانى متعلق به خانم صدیقه حجتى نجف آبادى فرزند حسین مى باشد و نامبرده مدعى گردیده که مالک 
یک- چهارم اعیانى در دسترس نیست و هیچگونه اطالعى از محل سکونت نامبرده موجود نمیباشد، لذا در 
اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشــناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان 
بهاى یک- چهارم اعیانى مقدار فوق از پالك مذکور را 2/000/000 ریال ارزیابى نمود و متقاضى مبلغ مذکور 
را بموجب قبض شماره 9531127374828288 بحساب صندوق ثبت تودیع نموده است و چون ذینفع فاقد 
نشانى است لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع 
جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع 
حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى 
طرح دعوى را به این اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت عدم 
مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شــده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول  هرگونه 
اعتراض، نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء یک- چهارم اعیانى اقدام خواهد شد. 

م الف:2883  اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/106  
مزایده

در پرونده کالســه 950001 ح 4  اجرایى و به موجــب دادنامه 028-940 صادره از شــعبه چهارم حقوقی 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى ابراهیم جمشــیدیان محکوم اســت به پرداخت 620/000/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکــوم له و مبلغ 31/000/000 ریال نیم عشــر 
دولتی در حق صنــدوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان نجف آباد امــوال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي مهندس تدین به شــرح ذیل ارزیابی گردیده است. یک 
قطعه ملک باید به مســاحت 267/50 مترمربع واقع در گلدشت- بلوار ابوذر- نرســیده به جاده کمربندى 
خمینى شهر و داراى سوابق ثبتى به میزان 321 سهم مشــاع از 8280 سهم از سند مالکیت 997713 د/93 
و فاقد هرگونه حصار دیوار و فاقد آب آبیارى مى باشد که بارزش 133/750/000 ریال تعیین گردیده است. 
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق 
اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/10/18 ســاعت 11 صبــح و در همان محل اجراى احکام به 
فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10 ٪ آن را فی المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. 
ضمناً  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2878  

اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/10/107
ابالغ وقت رسیدگى

پرونده کالسه: 33/95 ح – 95/9/22 خواهان: على اصغر ابراهیمى فرزند على اکبر به نشانى تودشک نوبنیاد 
بلوار رسالت مشتاق 2 خوانده: هوشنگ یادگارى خوزانى فرزند رمضانعلى به نشانى مجهول المکان خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک 418614- 95/02/15 بانک ملى بهمراه هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه 
خواهان فوق الذکر دادخواستى به طرفیت خوانده به شوراى حل اختالف تودشک (شعبه 3 حقوقى کوهپایه 
)ارائه نموده که وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/6 ساعت 3/5 بعدازظهر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان مى باشــد به تقاضاى خواهان فوق ماده ى 73 قانون آیین دادرسى مدنى یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى میشود به خوانده اخطار میگردد با نشر آگهى ظرف مهلت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ى ثانى درخواست و ضمایم اقدام و در جلسه ى تعیین شده 
حاضر شود و در صورت عدم حضور شورا به خواسته ى خواهان رسیدگى و تصمیم شایسته اتخاذ مى نماید. م 

الف:  1484 شعبه سوم حقوقى دبیرخانه  شوراى حل اختالف بخش کوهپایه (تودشک)/10/127
مزایده

شــماره نامه: 9510113730601114 شــماره پرونده: 9409983730200293 شــماره بایگانى شعبه: 
950013 در پرونده هاى کالسه 950013 و 950014  اجرایى و به موجب دادنامه 99873730200838 و 
9409973730200839 از شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدمهدى حکیمى 
فرزند نعمت اله محکوم است به پرداخت 1/500/952/390 مبلغ ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى 
و غیره در حق محکوم له و مبلغ 66/950/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي علیرضا 
فاضل به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. یک باب مغازه به آدرس نجف آباد خیابان 22 بهمن شمالى کدپستى 
8514636661 و پالك 27 که عرصه ملک 16/83 مترمربع شماًال بطول 5/10 متر و شرقًا بطول 3/30 و 
جنوبًا بطول 5/10 متر و غربًا 3/30 متر به گذر موجود اعیانى موجود با قدمت بیش از ســى سال به مساحت 
16/83 متر و داراى امتیاز برق سه فاز و آب مى باشــد و به قیمت 897/000/000 ریال ارزیابى گردید. که با 
توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي 
احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 1395/10/23 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش 
میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمناً  خریدار 
می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2871  اجراى 

احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی دادگسترى نجف آباد/10/152
حصر وراثت

شکوفه عباسى داراي شناســنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالســه 127/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابوالقاسم مختارى بشناسنامه 2282 در تاریخ 
94/1/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- شکوفه 
عباســى فرزند نادر ش.ش 5 متولد 1353 صادره از سمیرم (همســر متوفى) 2- مسعود مختارى دهاقانى 
فرزند ابوالقاسم ش.ش 93 متولد 1344 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- اشرف مختارى فرزند ابوالقاسم 
ش.ش 43 متولد 1328 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 4- منیژه مختارى فرزند ابوالقاسم ش.ش 78 متولد 
1332 صادره از دهاقان (دختر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/213 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان دهاقان/10/169
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى حشمت اله مهراب گله دادخواستى با موضوع 
انتقال سند بطرفیت آقاى مسعود شهبازى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 29/95 در 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز پنج شنبه مورخ 95/11/7 
ساعت 3/30 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م الف: 876 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/171
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه ســند مالکیت یک سهم از 1320 ســهم قنوات کوى محال پالك ثبتى شــماره 86  اصلى 
گرمسیر واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 29 در صفحه 431 دفتر 29  آب به نام سکینه آقاشاهى صادر 
و تسلیم گردیده است، سپس حسین هویدى احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
95031961143638- 95/9/17 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
3930- 95/8/29 به گواهى دفترخانه 18  اردستان رسیده اســت مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسى مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 347 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/10/182
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350600376 شــماره پرونده: 9409980350600843 شماره بایگانی شعبه: 
940951 بموجب درخواست اجراي حکم و شماره دادنامه 9509970350600297 مورخ 95/02/18 شعبه 
شش حقوقى اصفهان محکوم علیه: مهدى کمالى پور  به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پانصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پانزده میلیون ششصد و ده هزار ریال بابت 
خسارات دادرسى و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک (93/07/02) تا زمان 
وصول آن در حق محکوم له مسعود شاهین پور فرزند شاهین  به نشانى اصفهان خیابان 22 بهمن- مجموعه 
ادارى امیرکبیر موسسه اعتبارى آرمان کدپستى 8197763585 تلفن همراه: 09130964402 و پرداخت 
حق االجرا در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى مى باشــد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394)م الف:29079 شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/1160

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420351100031 شــماره پرونده: 9309980351100653 شماره بایگانی شعبه: 
930740 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351100078 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351100656 محکوم علیه: فروغ امینى آزادانى فرزند رمضان به نشــانى: شهرستان 
اصفهان پل فردوسى ابتداى خ فردوسى جنب ك شماره ى 3 فروشگاه سفیر تجارت نقش جهان محکوم 
است به پرداخت مبلغ یکصد و شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد 
و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ سه میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار ریال بابت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اعالم گردیده در 
حق محکوم له محسن منظرى فرزند منصور به نشانى شهرستان اصفهان خ جى خ تاالر ك مینا پ 80  با 
وکالت هاله نیله بروجنى فرزند غالمرضا به نشــانى اصفهان بلوار ملت- بن بست ارکیده- پالك 100 و 
پرداخت مبلغ 5/5800/000 ریال بعنوان نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت راى صادره غیابى بوده. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا 
عالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)

م الف:29081 شعبه 11  دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/1161
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351100361 شــماره پرونده: 9309980351100430 شماره بایگانی شعبه: 
930505 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351103335 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351100376 محکوم علیه: حبیب ا... کاظمى به نشــانى شهرستان اصفهان خ جى خ 
همدانیان جنب بازار کوثر 5 روبروى فلکه مغازه فرهاد سماعى نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
و سى و دو میلیون ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له مسلم صابرى به نشانى شهرستان اصفهان 
خ جى مهدیه ك میالد پ 162 با وکالت 1-  احمدرضا سعیدى فرزند صفرعلى  به نشاى اصفهان خیابان 
مصلى (آب) 250 مقابل درب مصلى بزرگ مجتمع پارسال طبقه سوم 2- محمد مشاورى نجف آبادى فرزند 
على به نشــانى خ مصلى ( آب 250) روبروى درب جدید مسجد مصلى مجتمع پارسا ط سوم دفتر وکالت و 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه  نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)

م الف:29082 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/1162
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351100381 شــماره پرونده: 9409980351101028 شماره بایگانی شعبه: 
941126 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970351100748 
محکوم علیهما: 1- احترام امین الرعایائى 2- حســین امین الرعایائى 3- اعظــم امین الرعایائى 4- زهره 
امین الرعایائى 5- بتول امین الرعایائى همگى فرزندان محمود همگى به نشانى: مجهول المکان محکوم اند 
به تنظیم سند رسمى شــش دانگ یک باب منزل مســکونى حدوداً به متراژ 172 مترمربع به پالك ثبتى 
8- 13640 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان- خیابان مدرس- سرچشــمه- کوچه ضابط زاده جنب 
مسجد مسلم و انتقال رسمى پالك مذکور در یکى از دفاتر اسناد رسمى به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/418/480 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت مبلغ 111/600 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له: جواد داورى دولت آبادى فرزند گل محمد به نشانى: اصفهان- خیابان مدرس- کوچه عباسى- 
پالك 17 با وکالت وحید على محمدى فرزند حمید به نشــانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- جنب خ 
کاخ سعادت آباد- ساختمان وکال- ط 1- واحد 1- تلفن 09131038146 و پرداخت مبلغ 1/100/800 ریال 
به عنوان نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 29084 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/1163
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351100304 شــماره پرونده: 9409980351100681 شماره بایگانی شعبه: 
940759 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970351100951 
محکوم علیهما: 1- ابوالقاسم صفرى فرزند حسن 2- صفیه عبدالوند فرزند حسن 3- اصغر عبدالوند فرزند 
حسن 4- حسین عبدالوند فرزند حســن 5- غالمعلى عبدالوند فرزند حســن 6- قربانعلى عبدالوند فرزند 
حسن 7- اعظم عبدالوند فرزند حســن 8- صدیقه عبدالوند فرزند حسن همگى به نشانى: مجهول المکان 
محکوم اند به الزام به انتقال الباقى سند رسمى به شــماره 25705 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/290/416 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسى در 
حق محکوم له: حسن امینیان فرزند اسماعیل به نشانى: استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- گز 
برخوار- خیابان ولیعصر- پالك 57 و پرداخت 2/500/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهــد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 29087 شــعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/1164
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351100365 شــماره پرونده: 9509980351100078 شماره بایگانی شعبه: 
950082 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351103413 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351100969 محکوم علیهما: 1- شرکت معدنى صنعتى فوالد مجد ایرانیان با مدیریت 
عاملى آقاى سیدمهدى علن به نشانى: تهران- خ شــهید احمد قصیر (بخارست) خ چهاردهم غربى پالك 
19 طبقه اول 2- سیدمهدى علن به نشانى: مجهول المکان 3- احسان دشتیانه به نشانى: مجهول المکان 
محکوم  هســتند تضامنًا به پرداخت مبلغ چهارصد و بیســت و پنج میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 14/309/600 ریال بابت خسارات دادرســى و پرداخت مبلغ 11/402/400 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اعالم گردیده در حق 

محکوم له: شرکت فوالدگستر آتیه سپاهان با مدریت عاملى آقاى عبدالعلى جعفرى رامیانى به نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- کوهپایه- کیلومتر 55 جاده اصفهان کوهپایه- کدپستى: 8139198451- 
شــماره همراه: 09132075848 با وکالت علیرضا یدى فرزند اکبر به نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- خ نیکبخت مجتمع ادارى نیکبخت طبقه 4 واحد 110 و پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)

 م الف: 29088 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/1165
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420352400385 شــماره پرونده: 9409980352400931 شماره بایگانی شعبه: 
941028 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و دادنامه شماره  9509970352400770 این شعبه شش 
محکوم علیه: محبوبه سلطانى فرزند عباس محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 97/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/09/17 لغایت زمان وصول محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم بر مبناى شاخص اصلى بانک مرکزى محاسبه مى گردد و همچنین پرداخت مبلغ 3/760/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 3/492/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل همگى درحق محکوم له غالم 
عظیمى فرزند عبدالستار به نشــانى اصفهان خ پروین خیابان پروین به سمت الله روبروى پمپ بنزین پ 
1 طبقه فوقانى بانک مسکن شعبه پروین اعتصامى ســاختمان آریا- دفتر وکالت با وکالت سعیده کتایون 
باقرى فرزند سید اکبر به نشانى اصفهان خیابان پروین به سمت الله روبروى پمپ بنزین طبقه فوقانى بانک 
مسکن شعبه پروین اعتصامى ساختمان آریا 2- پرداخت مبلغ 4/850/000 ریال بابت حق  االجراء دولتى 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:29093 شــعبه 24 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان اصفهان/9/1166
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510426825300377 شــماره پرونده: 9409986825300905 شماره بایگانی شعبه: 
941008 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976825300136 
محکوم علیه: محمد صادقى الغره فرزند حسن به نشــانى اصفهان- خ جى- خ پروین خ عسکریه کوچه 
گلستان 61 پ 28 محکوم  است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارت تأخیر تأدیه و ارزش واقعى وجه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ 94/9/2 تا زمان وصول براساس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و مبلغ پنج میلیون و سیصد و سى هزار ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق محکوم له: على چنگیزى محمدى فرزند میرزا ابوالفضل به 
نشانى: اصفهان- اتوبان شهید چمران- خ آل محمد- خ 17 خورشید- بوستان رسالت پالك 40 با وکالت 
داود محسنى هماگرانى فرزند قاسم به نشانى: اصفهان- چهارباغ باال ساختمان ماکان 2 طبقه اول واحد 1 
با تلفن همراه 09131133514 پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 

اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 29109 شــعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/1167
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1488/95 ش ح 5- 95/9/30  آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: حسین صالحى با وکالت خانم 
آرینا بیگ زاده دادخواستى به خواسته مطالبه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1- قاسم غالمى 2- محمد  
امینى 3- محسن یزدانى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره 1488/95 ش ح 5 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/11/6 ساعت 8:30 صبح  
تعیین گردیده اســت. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى

 خواهان و دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى 
رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
نشــر آگهى به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام و در

 جلســه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، شــورا به خواســته رســیدگى 
نمــوده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمــود. چنانچه نیــاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک 
نوبت درج خواهد شــد. م الف: 2909 شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/10/193
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103730304905 شــماره پرونــده: 9509983730301638 شــماره بایگانی 
شــعبه: 951653 خواهان  فرزانه کریمى ســوادجانى دادخواســتی به طرفیت خوانده مجتبى باقرى به 
خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرســتان نجف آباد نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و

 بــه کالســه 9509983730301638 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/11/06 
و ســاعت 9 تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــاي عمومــی و انقــالب
 در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبــت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه
 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. ضمنًا داور خود 
را نیز ظرف 7 روز به شــعبه معرفى نماید. م الف: 2212 شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نجف آباد/10/194

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970352701547 شــماره پرونده: 9509980360201045 
شماره بایگانى شــعبه: 950819 شــکات: 1- آقاى رسول عباســیان فرزند خیراله 
2- آقاى اصغر عباسیان فرزند خیراله همگى به نشانى: اصفهان- اصفهان خ مسجد

 سید مقابل هتل پرســپولیس جنب بانک رفاه جردن اســپرت ، متهم: آقاى محسن 
اسپنانى به نشــانى: اصفهان- اصفهان صارمیه ك 7 پ 1 *** فعًال مجهول المکان 
*** اتهام: افتراء، گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مجتبى اســپنانى و فعًال 
متوارى و بدون تأمین دائر بر توهین نسبت به دادن بزه سرقت به شاکیان و ایراد ضرب 
و جرح عمدى آقایان رسول و اصغر شــهرت هر دو عباسیان نظر به محتویات پرونده، 
شکایت شکات، گواهى پزشــکى، تحقیقات محلى انجام شده توسط مرجع انتظامى 
مبنى بر وقوه بزه توهین و افتراء و با توجه به متوارى بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع 
موثر از ناحیه ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوى ایشان را محرز دانسته مستنداً به 
مواد 608 و 697  از قانون تعزیرات و مواد 448، 449، 290، 488، 709، 710، 714  از 
قانون مجازات اســالمى متهم را بابت بزه توهین به شکات پرداخت پرداخت دو فقره

 مجازات هر کدام یک میلیــون و چهارصد هزار ریال و بابت بزه افتراء به شــکات به 
تحمل 2 فقره مجازات هر کدام 74 ضربه شــالق محکوم مى نمایــد اجراى احکام 
تنها یکى از مجازاتهاى شــدیدتر را اجرا مى نماید راجع به بزه ایراد ضرب و جرح نیز 
متهم را به پرداخت دیات و ارشــهاى ذیل الذکر در حق مصدومان محکوم مى نماید 
الف) شــش و نیم درصد دیه کامل مرد مســلمان + دو درصد دیه کامل مرد مسلمان 
به عنوان ارش + 1/5 دینــار+ یک صدم از یک دهم از یک ســوم دیــه کامل مرد 
مســلمان بابت دیه خراشیدگى حارصه در گونه راســت فک تحتانى چپ سمت چپ 
چانه، الله گوش راست ســمت راست طاق سر، سمت چپ طاق ســر، آرنج راست و 
ارش خراشیدگى حارصه در قفسه ســینه، خلف گردن، کتف راست و دیه کبودى در 
آرنج راست و دیه خراشــیدگى حارصه در بند انتهایى انگشت سوم دست چپ در حق 
آقاى رسول عباسیان ب) پرداخت ســه دینار + یک صدم از یک دهم از یک سوم دیه 
کامل مرد مسلمان + یک و نیم درصد دیه کامل مرد مســلمان به عنوان ارش بابت 
دیه کبودى در قدام قفسه سینه و قدام شــکم و دیه خراشیدگى حارصه در بند انتهایى 
انگشت کوچک دست چپ و ارش خراشــیدگى حارصه در خلف گردن و قفسه سینه 
در حق آقاى اصغر عباســیان پرداخت این دیات و ارش حداکثر ظرف یکسال از تاریخ 
وقوع حادثه اســت. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در همین

 شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 29111 میردامادى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (101 جزایى سابق)/9/1158

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970352701537 شــماره پرونده: 9309980364801538 
شــماره بایگانى شــعبه: 950825 ،  1- آقاى فریبرز پورحاتم فرزنــد عزیزاله متهم، 
به نشــانى: فعًال مجهول المــکان 2- خام زهرا ایازى شــاکى و متهم، به نشــانى: 
اصفهان خیابان امام خمینى خیابان شــهیدان کاظمى کوچه شــهید احمدى پالك 
72 ، اتهام: عدم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از ســوى مرد، گردشــکار: دادگاه 
پس از بررســى محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و بشــرح زیــر مبادرت به 
صدور راى مینمایــد. راى دادگاه: در خصــوص اتهام آقاى فریبــرز پورحاتم فرزند 
عزیزاله دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم موضوع شــکایت خانم زهرا ایازى نظر به 
محتویات پرونده، شکایت شاکى، اظهارات شخص متهم در شعبه 21 دادگاه خانواده 
و راى اصدارى از  ناحیه آن مرجع و با توجه به عدم حضور متهم و متوارى بودن ایشان 
بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوى ایشــان را محرز دانسته مستنداً به ماده 49  از قانون 
حمایت از خانواده متهم را به پرداخت جزاى نقدى درجه 5 به میزان یکصد و هشــتاد 
میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست 
روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 29112 میردامادى رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (101 جزایى سابق)/9/1159

احضار
شــماره: 95/5742 ك 11 – 1395/9/17 نظر به اینکه در پرونده کالســه شــماره 
5742/140101/22/ 95 ك 12، آقاى رســول باقرى متهم اســت به کالهبردارى 
و تحصیل مــال از طریق نامشــروع و خیانــت در امانــت، و از طرف این دادســرا 
تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محــل اقامت وى 
ممکن نگردیده، بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابــالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شــعبه دوم بازپرســى 
دادسراى عمومى و انقالب شــاهین شهر حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس

 از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــى اقــدام قانونــى معمــول خواهد شــد. 
م الــف: 1432 شــعبه دوم بازپرســى دادســراى عمومــى و انقالب شهرســتان 

شاهین شهر و میمه/9/1253 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973731101870 شماره پرونده ها: 9309983733201133 
 9409983733201170 ، 9409983733201169 ، 9409983733201171 ،
شماره بایگانى شعبه: 950009 ، 950008 ، 950006 ، 950007 ،  شکات: 1- آقاى 
على قاسمى کهریزسنگى فرزند محمدرضا به نشــانى اصفهان- نجف آباد کهریز 
سنگ خ ولیعصر بن بســت عقیق پ 24 ، 2- آقاى حسین شمس فرزند محمدعلى 
به نشانى اصفهان- نجف آباد کهریزســنگ ك حضرت على اکبر بن بست شهید 
عبدالرحیم قربانى طبقه دوم منزل على قاسمى 3- آقاى سجاد امینى فرزند محمد 
به نشــانى اصفهان- نجف آباد کهریزسنگ جنب شــهردارى مغازه کامپیوتر اریا 
4- آقاى مرتضى صالحى کهریزســنگى فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان- نجف 
آباد کهریزسنگ خ ولیعصر ك 25 بن بست شهادت پ 28 ، 5- آقاى حسین شمس 
فرزند محمدعلى به نشانى شهرستان اصفهان، نجف آباد کهریزسنگ – خ ولیعصر خ 
9 پ 140  ، 6-  آقاى سجاد امینى فرزند محمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
نجف آباد – کهریزسنگ- خ ولیعصر خ 11 بن بســت جامد 7- آقاى على قاسمى 
کهریزسنگى فرزند محمدرضا به نشــانى اصفهان- نجف آباد کهریزسنگ خ ولى 
عصر ك 20 بست عقیق پ 24 متهم: آقاى محمدعالم عالمى به نشانى کهریزسنگ 
ك حضرت على اکبر بن بست قربانى منزل على قاسمى طبقه 2 (متوارى) اتهام ها: 
1- خیانت در امانت 2- کالهبردارى دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه در این پرونده و حســب کیفرخواســت صادره دادسراى 
عمومى و انقالب شهرســتان نجف آباد آقاى محمدعالم عالمى فرزند عبدل حسن 
متهم اســت به کالهبردارى به مبلغ یکصد میلیون تومان از آقاى حسین شمس و 
مبلغ بیســت میلیون تومان از آقاى مرتضى صالحى و نیز خیانت در امانت نسبت به 
سیزده فقره چک متعلق به آقاى على قاسمى و چند فقره چک و سفته متعلق به آقاى 
سعید صالحى و ده فقره چک متعلق به آقاى سجاد امینى و چند فقره سفته متعلق به 
آقاى احمد صالحى با توجه شکایت شکات خصوصى و اظهارات گواهان و رونوشت

 اسناد ارائه شــده و تحقیقات انجام شــده و متوارى بودن متهم بزهکارى او محرز 
تشخیص به اســتناد ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و 
کالهبردارى و ماده 674 قانون مجازات اســالمى (تعزیــرات) و ماده 134 قانون 
مجازات اســالمى مصــوب 1392 متهم موصــوف بابت کالهبــردارى از  آقاى 
حسین شمس به تحمل هفت ســال حبس و پرداخت یکصد میلیون تومان جزاى 
نقدى در حق دولت و اســترداد یکصد میلیون تومان به مالباختــه محکوم و بابت 
کالهبــردارى از مرتضى صالحى به تحمل هفت ســال حبس و پرداخت بیســت 
میلیون تومان جزاى نقدى در حق دولت  و استرداد بیست میلیون تومان به مالباخته 
محکوم و بابت خیانت در امانت به تحمل چهار فقره حبس هر یک به مدت سه سال 
محکوم مى گردد. راى صــادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2872 جعفرى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر نجف آباد (102 جزایى سابق)/9/1263
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سال 2016 مملو    باشگاه خبرنگاران جوان |
از اتفاقات غیرمنتظره بود. هم از نظر تحوالت سیاسى، هم 
در دنیاى هنر و ورزش. اتفاقاتى که شاید کمتر کسى انتظار 

آن را داشت. آیا حدس مى زدید که...

مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رأى 
دهند؟

رأى مثبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نه تنها رهبران 
جهان بلکه حتى مردم خود این کشور را در شوك عمیقى 
فرو برد. رهبران جهان از جمله «آنگال مرکل» صدر اعظم 

آلمان آن را «روزى غمگین» براى اروپا خواندند.
در حالى که بعضى دیگر از آن به عنوان یک «کابوس بد» 
یاد کردند. مردم بریتانیا در 22 ژوئن، بعد از 43 ســال رأى 
به خروج از اتحادیه اروپا دادند اما طبق گزارش ها بسیارى 

فرداى روز رفراندوم از رأى خود پشیمان شدند.
بســیارى از آنها گفتند حتى فکرش را هم نمى کردند که 
برگزیت رأى بیاورد و اقدام آنها بیشتر یک رأى اعتراضى 

بوده تا خواست واقعى.
«دیوید کامرون» که براى ماندن در اتحادیه تالش مى کرد 
از سمت نخست وزیرى اســتعفا کرد. بازارهاى بورس و 
قیمت پوند با کاهش ناگهانى مواجه شد. هنوز هم بر سر 
روند و زمان برگزیت اختالف نظرهاى عمیقى وجود دارد 
که «ترزا مى» نخست وزیر جدید را با چالش هاى بزرگى 

مواجه کرده است.

لستر سیتى قهرمان لیگ برتر انگلستان 
شود؟

تیم فوتبال لستر سیتى که ســال گذشته با خطر سقوط از 
لیگ برتر انگلستان روبه رو بود، در این فصل با قهرمانى در 
لیگ برتر فوتبال انگلستان، یکى از بى سابقه ترین اتفاقات 
فوتبال را رقم زد. لستر سیتى در حالى فصل را شروع کرد که 
بخت قهرمانى اش 1 به 5000 بود. خیلى                                ها از این قهرمانى 
به عنوان یک پدیده تاریخى در دنیاى ورزش یاد مى کنند. 
تساوى 2 -2 تاتنهام و چلســى در دوشنبه اول ِمى، لستر 
سیتى را براى اولین بار در تاریخ 132 ساله اش قهرمان کرد.

تب بازى پوکمون گو فراگیر شود؟
با وقوع حوادث مهم سیاســى و اجتماعى، شــاید کمتر 
کســى فکر مى کرد که در گوشــه دیگــرى از دنیا یک 
بازى کامپیوترى با اســتفاده از واقعیت افزوده به یکى از 

خبرسازترین سوژه هاى دنیاى تکنولوژى تبدیل شود.
بر اساس آمار موجود، بازى پوکمون گو از نظر تعداد کاربران 
فعال در یک نرم افزار اندرویدى، در مقام پنجم و حتى باالتر 

از نت فلیکس و توئیتر قرار گرفت.
بر اســاس آخرین آمار «Surveymonkey» هم اکنون 
حدود 12میلیون کاربر آمریکایى فعال در حال جستجوى 

هیوالهاى پوکمون هستند.

ماریا شاراپووا محروم شود؟
در ماه ژوئن فدراسیون بین المللى تنیس «ماریا شاراپووا» 
ستاره تنیس را به دلیل مثبت اعالم شدن آزمایش دوپینگ 

به مدت دو سال از فعالیت حرفه اى محروم کرد.
البته در ماه اکتبر دادگاه عالــى ورزش، فرجام خواهى این 
تنیس باز 29 ســاله روس را پذیرفت و بــا اعالم اینکه او 
تقلب نکرده و مرتکب اشتباهى بزرگ اما غیرعمدى شده، 

محرومیتش را از دو سال به 15 ماه کاهش داد.
شــاراپووا برنده 5 گرند اســلم تنیس جهان، از 26 آوریل 
2017 به دنیاى تنیس باز مى گردد و به این ترتیب اولین 
تورنمنت بزرگى که مى تواند در آن حاضر شود، اوپن فرانسه 

خواهد بود.

برنجلینا از هم جدا شوند؟
در ماه سپتامبر «آنجلینا جولى» به دلیل «اختالفات حل 
نشدنى» از «براد پیت» تقاضاى طالق کرد. جدایى این دو 
ستاره هالیوود که بعد از 9 سال رابطه باهم ازدواج کردند، 
همه را شگفت زده کرد. به ویژه آنکه رابطه این دو منجر به 
جدایى جنجالى براد پیت از «جنیفر انیستون»، دیگر ستاره 
هالیوود شــده بود. براد و آنجلینا یا «برنجلینا» (آنطور که 
رسانه هاى غربى اسم آنها را تلفیق کرده اند) در ابتدا رابطه 
خود را انکار و بعد از مدت کوتاهى چنان در انظار عمومى 

ابراز عشق مى کردند که کسى فکرش نمى کرد تنها بعد از 
دو سال ازدواج بخواهند از هم جدا شوند.

همچنین داشتن شش فرزند که سه نفر از آنها را به فرزندى 
پذیرفته اند، موجب شده بود تا همه فکر کنند وصلت این 
دو ستاره ابدى است. رابطه آنجلینا جولى و براد پیت بعد از 
ایفاى نقش آنها در فیلم «آقا و خانم اسمیت» در سال 2005 
میالدى شروع شد. آنها از آوریل سال 2012 میالدى رسمًا 

نامزد بودند.

فسیل مغز دایناسور کشف شود؟
محققان به طور اتفاقى توانستند فســیلى مربوط به 130 
میلیون سال پیش را کشف کنند که بخشى از آن مربوط به 
مغز دایناسور است. این فسیل در سال 2004 توسط یک 
فرد عادى در سواحل بریتانیا کشف شد اما دانشمندان بعد از 
12 سال بررسى متوجه شدند که بخشى از آن حاوى فسیل 

مغز دایناسور است.
این دایناســور در حدود 130 میلیون ســال پیش زندگى 
مى کــرده و بــه گفتــه  محققــان از نــژاد ایگوآنودون 
(Iguanodons) اســت که تقریباً 8 متر طول داشته و بر 

روى دو پاى خود راه مى رفتند.

باب دیلن برنده جایزه نوبل ادبیات شود؟
در ماه اکتبر آکادمى نوبل در ســوئد از «باب دیلن» براى 
«بیان شاعرانه نو» تقدیر کرد و او را برنده جایزه نوبل ادبیات 
در سال 2016 اعالم کرد. باب دیلن اولین ترانه سرایى است 

که برنده جایزه نوبل ادبیات مى شود.
انتخاب یک ترانه ســرا به عنوان برنده نوبل واکنش هاى 
متفاوتى را برانگیخــت و در حالى که برخــى از انتخاب 
غیرمنتظره کمیته نوبل اســتقبال کرده انــد، عده اى این 
انتخاب را به تمسخر گرفته  و مى گویند از دستاورد هنرى 

باب دیلن باید در عرصه موسیقى تقدیر شود و نه ادبیات.

دولت کلمبیا و شورشــیان فارك به صلح 
دست یابند؟

دولت کلمبیا و شورشــیان فارك باالخره بعد از پنج دهه 
درگیرى مسلحانه در 13 نوامبر به توافق صلح دست پیدا 
کردن. این توافق به حدى مهم بود کــه «خوان مانوئل 
سانتوس» براى تالشش در رســیدن به آن، برنده جایزه 

صلح نوبل شد.
درگیرى هاى دولت کلمبیا و فارك در دهه هاى اخیر بیش 
از 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جاى گذاشت، اما با 
امضاى توافق تازه صلح به نظر مى رسد که این درگیرى ها 

به پایان برسد.

دونالد ترامــپ در انتخابات آمریکا پیروز 
شود؟

پیروزى «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاســت جمهورى 
آمریکا خبرى بود که همه را بهت زده کرد.

نظرسنجى هاى ضد و نقیض و برآوردهاى رسانه  هاى معتبر 
و بزرگ از یک طرف و هوادارى ستاره هاى هالیوود از جمله 
«رابرت دنیرو» و خواننده هاى سرشناســى مثل «جنیفر 
لوپز» فضایى را ایجاد کرد که بر پیروزى حتمى «هیالرى 

کلینتون» داللت داشت.
عالوه بر اینها وعده هاى جنجال برانگیز انتخاباتى ترامپ از 
کشیدن دیوارى بین مکزیک و آمریکا گرفته تا پاره کردن 

توافق هسته اى با ایران و منع ورود مسلمانان به کشور، این 
باور را در بسیارى تقویت کرد که هیالرى کلینتون بدون 

دردسر برنده انتخابات خواهد شد.
اما حال آقاى ترامپ برخالف تمام انتظارها رئیس جمهور 

آمریکاست.

سفیر روسیه در آنکارا ترور شود؟
کشته شدن «آندرى کارلوف» ســفیر روسیه در آنکارا به 
دست یک مأمور پلیس از غیرمنتظره ترین خبرهاى پایانى 
ســال بود. این مأمور پلیس ترکیه ظاهــراً در اعتراض به 
مداخله روسیه در حلب اقدام به کشتن سفیر کرد و خود او 

نیز به دست مأموران امنیتى کشته شد.
ضارب به نام «مولود آلتین تاش» 22 ساله، عضو پلیس ضد 
شورش آنکارا بود و معلوم نیست با گروهى ارتباط داشته 
است یا نه اما دولت ترکیه مى گوید که او وابسته به «فتح ا... 

گولن» چهره مذهبى مخالف دولت ترکیه بوده است.
دفعه قبلى که ســفیر روســیه در حین خدمت در خارج از 
کشور به قتل رسید 188 ســال پیش بود که «آلکساندر 
گریبایــدوف» به دســت مخالفان متعرض بــه معاهده 

,,ترکمنچاى، در سفارت روسیه در تهران کشته شد.

رأى مثبت به 
خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا 
نه تنها رهبران 
جهان بلکه حتى 
مردم خود این 
کشور را در 
شوك عمیقى فرو 
برد

به دست آوردن گذرنامه از برخى از کشور ها آسان است 
و از برخى دیگر دشــوار. معموًال کســانى که به دنبال 
به دســت آوردن گذرنامه اى غیر از کشور خود هستند، 
همیشه این سئوال برایشــان مطرح که آسان ترین راه 

براى به دست آوردن گذرنامه کشور دیگر چیست؟
 به گزارش جام جم آنالین، آســان ترین و دشوارترین 

کشور ها براى به دست آوردن گذرنامه اینها هستند:

آسان ترین کشور ها براى به دست آوردن 
گذرنامه:

■ جمهورى دومینیکن:
• سرمایه گذارى 100 هزار دالر.

• یا خرید خانه با ارزش حد اقل 50 هزار دالر در کشور.
■ پرو:

• اقامت و کار در کشور به مدت دو سال پیاپى. حامالن 
گذرنامه این کشــور نیــازى به روادید بــراى ورود به 

کشورهاى اتحادیه اروپا ندارند.
■پاراگوئه:

• اقامت کوتاه مدت در کشور طى سه سال پیاپى.
• داشتن سرمایه دستکم پنج هزار دالر در بانک.

■ سنگاپور:
• دوسال اقامت دائم در کشــور. حامالن این گذرنامه 
نیازى به روادید براى ســفر به ایاالت متحده آمریکا یا 

کشورهاى اتحادیه اروپا ندارند.

■ روسیه:
• سرمایه گذارى در کشور به مبلغ دستکم 158 هزار دالر 

به مدت سه سال.
■ بلژیک:

• اقامــت پنج ســال در کشــور. در صورت ســکونت 
یکى از افراد خانواده در کشــور یا داشــتن شــغلى که 
شــخص را به بلژیک مرتبط مى کنــد، اقامت الزامى 

نیست.

دشوار ترین کشور ها براى به دست آوردن 
گذرنامه:

■ اتریش:
• اقامت 15 تا 30 ساله در کشور.

• تسلط بر زبان آلمانى.
■ سوئیس:

• اقامت دستکم ده ساله در کشور.
■ آلمان:

• اقامت دستکم هشت ساله در کشور.
• مشــارکت در آزمون زبان آلمانى، نظام سیاســى و 

عرف هاى کشور.
■ آمریکا:

• اقامت پنج ســال در کشــور پس از به دست آوردن 
«گرین کارت».

• مشارکت در آزمون زبان و سیاست محلى.

  تسنیم| یک بازپرس ویژه کــره جنوبى که 
درباره پرونده فســاد مالى رئیس جمهور این کشــور 
تحقیق مى کند، دوست نزدیک «پارك گئون هائه» را 
براى بازجویى درباره اتهامات اختالس و رشوه خوارى 

احضار کرده است.
بازجویى «چوى سون سیل» دوســت قدیمى رئیس 
جمهور کره جنوبى در حالى قرار اســت انجام شود که 
مخالفان رئیس جمهور براى برپایى نهمین تظاهرات 

گسترده سراسرى آماده مى شوند.
یک بازپرس ویژه پرونده فســاد مالــى رئیس جمهور 
کره جنوبى روز شنبه رسمًا چوى ســون سیل را براى 
بازجویى در خصوص اتهامات اختالس و رشوه خوارى 

احضار کرده است.
چوى و سایر مشاوران و دستیاران ارشد رئیس جمهور 
کره جنوبى در ماه نوامبر به سوء استفاده از قدرت و فساد 
مالى متهم شــدند ولى رئیس جمهور بخاطر مصونیت 
قانونى هنوز مورد بازجویى و محاکمه قرار نگرفته است.

چوى در زمان حضور در دادگاه حاضر به پاســخ دادن 
به سئواالت خبرنگاران درباره اتهاماتش نشده است.

شــهر ســئول طى هفته هاى اخیر شــاهد تظاهرات 
گســترده مخالفــان رئیــس جمهــور بوده اســت. 

مخالفان خواســتار برکنارى رئیس جمهــور از قدرت 
هستند.

در حالى که تیم حقوقى پارك گئون هائه رئیس جمهور 
تعلیق شده کره جنوبى مخالفت خود را با اسناد مربوط 
به اســتیضاح رئیس جمهور اعالم کرده بــود، دادگاه 
قانون اساسى کره جنوبى روز پنج شــنبه این اسناد را

 تأیید کرد.
دادگاه قانون اساسى کره جنوبى همچنین روند مربوط 
به رأى گیرى استیضاح رئیس جمهور را که 9 دسامبر در 

پارلمان انجام شده؛ مورد بررسى قرار داده است.
بازپرسان و مقام هاى قضائى کره جنوبى بر این باورند 
که پارك گئون هائه نیز در این اتهامات نقش داشته ولى 
وى تا زمانى که در قدرت است، از هرگونه محاکمه اى 

مصون خواهد بود.
پارك پس از رأى پارلمان به اســتیضاح وى، از قدرت 
تعلیق شده و نخست وزیر فعًال به صورت موقت وظایف 

رئیس جمهور را بر عهده دارد.

رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده     خبر آنالین |
«دونالد ترامپ» گفت که نامه اى از سوى رئیس جمهور 
روســیه «والدیمیر پوتین» دریافت کرده است و در این 
رابطه اعالم کرد، امیدور است که آمریکا و روسیه بتوانند 
بر اساس پیشنهادهاى رهبر روسیه اقدام کرده و به دنبال 

«راه جایگزین و آلترناتیو» نباشند.
به گزارش اسپونتیک، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
در نامه اش به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا 
ضمن ابراز «گرم ترین تبریکات مربوط به فرا رســیدن 
کریسمس و ســال نو میالدى» گفته بود: «روابط میان 
روسیه و آمریکا همچنان یک فاکتور مهم در تضمین ثبات 

و امنیت جهان مدرن محسوب مى شود.»

براساس یک ترجمه غیررسمى از این نامه که از جانب تیم 
انتقال قدرت رئیس جمهور منتخب آمریکا انتشار یافته و 
مربوط به تاریخ 15 دسامبر بوده، آمده است: «من امیدوار 
هستم بعد از آنکه شما سمت رئیس جمهورى ایالت متحده 
آمریکا را به عهده بگیرید ما بتوانیم با عمل کردن به شیوه 
سازنده و عملگرا دســت به اقداماتى واقعى براى بازیابى 
چارچوب همکارى دوجانبه در حوزه هاى مختلف زده و 
سطح همکارى خود در صحنه بین المللى را به یک سطح 

کیفى جدید ارتقا دهیم.
دونالد ترامپ در بیانیه اى به خبرنگاران در واکنش به این 
نامه گفت: من یک نامه بســیار خوب از والدیمیر پوتین 

دریافت کردم. افکار او واقعا درست هستند.

صدر اعظم آلمان درپى حمله اخیر تروریستى برلین دستور 
بازبینى در قوانین امنیتى این کشور را صادر کرد.

به گزارش ایلنــا به نقل از خبرگزارى فرانســه، «آنگال 
مرکل» صدر اعظم آلمان طى فرمانى، دســتور بازبینى 
در قوانین امنیتى آلمان را صادر کرده و آن را به مقام هاى 

مربوط ابالغ کرد.
در حادثه تروریستى اخیر شهر برلین فردى تونسى به نام 

«انیس امرى» با کامیون به محل اجتماع مردم در 
بازار کریســمس حمله کرد که در آن 12 نفر 
کشته و ده ها نفر دیگر نیز زخمى شدند. در 
پى این حادثه انتقاد ها از سیاست هاى مرکل 

مخصوصًا در قبال پذیرش مهاجران افزایش 
یافت.  آنــگال مرکل در واکنش بــه این انتقاد ها 

خواستار تحلیل موارد اشتباه شد.
صدراعظم آلمــان گفــت: «تمامى 

موضوع، مربوط به جنایت 
رخ داده فعلى نیســت 
بلکه مربوط به گذشته 
و زمانى مى شود که 
این فرد در ســال 
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آلمان شده است.»
مرکل تأکید کرد که به صورت جدى به بررسى مواردى 
که نیاز به تغییر دارد، خواهیم پرداخت. همچنین وزارى 
دادگسترى و مقام هاى داخلى ایالت هاى مختلف آلمان 
موظف به بررسى همه جانبه این مسئله و گزارش نتیجه 
تحقیقات خود به مرکل شــده اند.آلمان بیشترین تعداد 
مهاجران و پناهجویانى که 
از کشورهاى آسیایى و 
آفریقایى به ســوى 
اروپا رفته انــد را در 
خود جاى داده که 
همین امــر باعث 
شده است انتقادهاى 
فراوانى متوجه مرکل و 

سیاست هاى او شود.

منابع مطلع در کره شمالى گفتند، سربازان واحد مرزى این 
کشور به دلیل رژیم جدید اعالم شده از سوى رهبرى این 
کشور دچار بیمارى اسهال شدند البته آنها این بیمارى را 

«هدیه اى» از سوى رهبر خود مى دانند!
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزارى یونایتدپرس، 
چندتن از سربازان گارد مرزى کره شمالى پس از دستور 
«کیم جونگ اون» رهبرى این کشور مبنى بر اجراى یک 

رژیم غذایى جدید دچار اسهال شدند.
یکى از منابع مطلع در استان هامگیون شمالى گفت:  بنا 
به دستور رهبرى کره شمالى جیره غذایى نیروهاى مسلح 
ارتش کشور براى بهتر شدن رژیم غذایى نیروهاى مرزى 
افزایش پیدا کرده اما در این میان بیمارى اسهال در میان 
سربازانى که جیره غذایى جدید گرفته اند، گسترش پیدا 
کرده است. البته این مســئله باعث بروز ناآرامى و غوغا 

شده است.
کیم جونگ اون پس از آن این دســتور را صادر کرد که 
گزارش هایى را از افســرانى دریافت کرد که به مناطق 

سیل زده رفته بودند. رهبرى کره شــمالى هنوز به این 
مناطق نرفته است.

افســران ارتش کره شمالى گفتند که ســربازان غذاى 
کافى دریافت نمى کنند و کیم جونگ اون دستور داد تا 
براى این سربازان در مرز غذاى کافى تأمین شود تا آنها 
به یک شــهروند چینى بخاطر آنکه غذاى بهترى دارد، 

حسادت نکنند. 
این منبع مطلع اعالم کرد، جیره غذاى جدید براى اول 
دســامبر ارائه شــده؛ زمانى که آموزش هاى زمستانى 
براى ارتش آغاز شــده اســت. اما برخى از مواد غذایى 
مشکوك هستند و به پودر آهن و سیمان آغشته بودند. 
همچنین در برخى از سوپ ها نیز شن یافت شد. در برخى 
از مواد غذایى دیگر هم ریگ ماهى یافت شــد که بوى 
عجیبى داشت و همین مسئله باعث شــد تا اسهال در 
میان سربازان شــیوع پیدا کند که باعث به وجود آمدن 
سطحى از بدبینى درباره سیاست هاى کیم جونگ اون

 شد.

فکرش را مى کردید سال 2016این اتفاقات بیافتد؟!

آسان ترین و دشوار ترین گذرنامه را 
کدام کشورها مى دهند؟!

هیجان زدگى ترامپ از نامه پوتین!

دوست نزدیک رئیس جمهور کره جنوبى  احضار شد

مرکل دستور بازبینى قوانین امنیتى آلمان را صادر کرد

دثه تروریستى اخیر شهر برلین فردى تونسى به نام 
س امرى» با کامیون به محل اجتماع مردم در 

2کریســمس حمله کرد که در آن 12 نفر 
ه و ده ها نفر دیگر نیز زخمى شدند. در 
ن حادثه انتقاد ها از سیاست هاى مرکل 

صوصًا در قبال پذیرش مهاجران افزایش 
.  آنــگال مرکل در واکنش بــه این انتقاد ها 

تار تحلیل موارد اشتباه شد.
اعظم آلمــان گفــت: «تمامى 

وع، مربوط به جنایت
ده فعلى نیســت 
 مربوط به گذشته 
نى مى شود که 
فرد در ســال 
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مهاجران و پناهجویانى که
از کشورهاى آسیایى و
آفریقایى به ســوى
اروپا رفته انــد را در
خود جاى داده که
همین امــر باعث
شده است انتقادهاى
فراوانى متوجه مرکل و

سیاست هاى او شود.

دردسر منوى غذایى جدید در کره شمالى


