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پرونده فرودگ اه در شورایعالى امنیت ملى 

جنجال مالویناس صدا وسیما در زمینه ترویج مصرف بهینه آب،بیشتر همکارى کند خودروى 10 میلیون تومانى بخریدپراید هاى زیر مدل85 امنیت نداردچرا شبکه هاى ماهواره اى تعطیل مى شوند؟ بین المللاستاناقتصاداجتماعجهان نما

چرا مدیران استان 
بازنشستـه نمى شوند؟!
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در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

حمله مادرشوهر به عروس با ساطورشرایط معافیت کفالت سربازى
یکى از بیشترین سئواالتى که در مورد معافیت هاى سربازى مطرح 

مى شود، شرایط بهره مندى از معافیت هاى کفالت است.
 براساس قانون سربازى، شرط اصلى براى بهره مندى از معافیت هاى 
کفالت رسیدن به سن 18 سال تمام و نداشتن غیبت است و پس از آن 
نیز فرد متقاضى باید یگانه و تنها مراقب باالى 18 سال کفیل خود 

باشد، یعنى فرد متقاضى کفالت باید تنها فرد ذکور پسر...

اعضاى بدن عروس فسایى که هفته پیش از سوى مادر همسرش 
مورد حمله قرار گرفته و با ضربه ســاطور به شدت زخمى شده بود با 
رضایت خانواده اش اهدا مى شود. این در حالى است که مادرشوهر 
او در بازداشت به سر مى برد و انگیزه جنایت را اختالف با عروسش 
عنوان کرده است.عصر هفتم دى ماه امسال فریادهاى گوشخراش 

یک زن میانسال در یکى از خانه هاى قدیمى بخش ... وقتى مسئولیت تا « بهشت»ادامه دارد!

شگفتى آفرینى MSI در جشنواره جوایز Excellence تایوان

یورش جستجو گران گنج به نیروهاى میراث فرهنگى
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رشد رشد 173173 درصدى جرائم اینترنتى در اصفهان درصدى جرائم اینترنتى در اصفهان

کریسمس گردشگران 
خارجى در ایران 
چگونه گذشت؟

متأسفانه اقلیت هاى مذهبى جاذبه هاى خودشان 
را به گردشگران معرفى نکرده اند، البته در جلفاى 

اصفهان این اتفاق افتاده است.
به گزارش ایســنا، ســال نــو میــالدى رویداد 
برنامه ریزى نشده اى در ایران است، درست مثل 

رویدادها و مناسبت هاى دیگر.
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الیحه حقوق شهروندى
 به مجلس
 فرستاده 
مى شود

پالستیک در شرایط
کنونى دنیا 
یعنى طال
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رونمایى از مشکل بزرگ فرودگاه اصفهان از زبان مدیرعامل شرکت خدمات ناوبرى ایران

هر بازیکنى بگوید
 قلیان نمى کشم 
دروغ گفته
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رئیس جمهورى با بیان اینکه منشور حقوق شهروندى 
متکى به قانون اساسى، قوانین موضوعه و بر پایه حقوقى 
مستحکم استوار است، گفت: ان شاءا... مواردى هم در 
ادامه به صورت الیحه براى تصویب قانونى به مجلس 

فرستاده خواهد شد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى 
گفت: حقوق شهروندى در بخش اجرایى کشور تضمین 
دارد و پس از ابالغ، همه دستگاه ها موظف به اجرا هستند 

و بخش هاى دیگر نیز همکارى خواهند کرد.
رئیس جمهورى با اشاره به عمل به وعده انتخاباتى خود 
براى تدوین منشور حقوق شهروندى و انتشار آن در صد 

روز نخست فعالیت دولت یازدهم گفت: براى نهایى شدن 
این منشور جلسات بســیار زیادى با حقوقدانان برگزار

 شد.
روحانى تأکید کرد: با آشــنایى مردم با این منشور، حس 
مطالبه گرى براى احقاق حقوقشــان بیدار خواهد شد و 
مردم براى پیگیرى و دنبال کردن حقوق شهروندى به 
صحنه مى آیند چراکه این مهم، از حقوق مسلم آنهاست .
رئیس جمهورى ابراز امیدوارى کــرد روابط اجتماعى 
مردم با مــردم و مردم بــا حکومــت در چارچوبى که 
خداوند مقرر کرده و حق آنهاســت، بیش از گذشته بهتر

 شود  . 

جانشین فرمانده ســپاه پاســداران گفت: آمریکا بداند 
سرزمین ایران اســالمى محل دفن همه تجاوزگرانى 
اســت که بخواهند کوچک ترین چشم داشتى به حریم 

آن داشته باشند.
سردار سرتیپ پاسدار حســین سالمى اظهار داشت:اگر 
مى خواستیم با معیارهاى مسلط و ساخته شده قدرت هاى 
بزرگ، نظم جهانى ایجاد شــده را بپذیریم، امروز یک 
کشور تسلیم شده در عناد کشورهاى دیگر بودیم، همانند 
دولت هایى که به ظاهر مسلمان هستند ولى براى حفظ 

منافع غرب، مسلمانان را به خاك و خون مى کشند.
ســردار ســالمى تصریح کرد: همه آمارها، شاخص ها 

و برآوردها نشــان مى دهد آمریکا در حال زوال است و 
خورشید حیات اینها به مغرب خود نزدیک شده و در عین 
حال خورشید عالم تاب اسالم در حال نزدیک شدن به 

محور مرکزى زمین است.
وى گفت: مى خواســتند در جنگ ما را ضعیف کنند ولى 
ما یک قدرت موشــکى و دریایى عظیــم و یک قدرت 
زمینى بى پایان ساختیم که اگر همه شیاطین جمع شوند 

نمى توانند این قدرت را شکست دهند.
وى تصریح کرد: قدرت عظیم موشکى ایران در کمین گاه 
شلیک است و بسیج مردمى و نیروى زمینى بى انتهاى ما 

کامًال صف آرایى شده و مصمم هستند.

الیحه حقوق شهروندى به 
مجلس فرستاده مى شود

قدرت عظیم موشکى ایران در 
کمین گاه شلیک است

البغدادى 3 جانشین براى خود 
مشخص کرد

  تسنیم| یک منبع محلى در استان نینواى 
عراق فاش کرد که «ابوبکر البغدادى» سرکرده ارشد 
گروه تروریستى داعش سه شخص را براى جانشینى 

خودش در صورت کشته شدنش تعیین کرده است.
این منبع محلى به شــبکه تلویزیونى السومریه نیوز 
گفت: این ســخنان پنهانى و درگوشى نیست بلکه 
نُقل محافل شده است و بسیارى از اهالى آن درحال 

شنیدن آن هستند.

منظور، روحانى نبود
حجت االسالم والمسلمین موسى    انتخاب |
قربانى درباره سخنان اخیر سخنگوى شوراى نگهبان 
مبنى بر اینکه «هیچ تضمینى براى تأیید صالحیت 
هر رئیس جمهــور در دوره دوم وجود ندارد» اظهار 
داشت: معناى این سخن به حال حاضر ربطى ندارد. 
ایشان صحبت کلى کردند که در انتخابات مجلس 

نیز وجود داشت. 
ایــن فعــال سیاســى اصولگــرا گفــت: ایــن
 بهره بردارى هاى سیاسى را دوستان آقاى روحانى 
مى کنند و هدفشــان هم این است که این ماجرا به 

نفع خودشان تمام شود. 
این مقام ســابق قضائى افزود: نمى خواهم بگویم 
آقاى روحانى قطعاً تأیید مى شوند. آقاى کدخدایى در 
صحبت هاى بعد خواهند گفت که به شخص خاصى 

اشاره ندارند.

چرا آیت ا... طالقانى 
سیگار مى کشید؟

  تابناك | اعظم طالقانى دختر مرحوم آیت ا... 
طالقانى، علت سیگار کشیدن پدرش را از نگاه خود 
بیان کرد. وى گفت باید نکته  اى را عرض کنم، اینکه 
شما جوان  ها تقصیر ندارید. در آن دوران نبودید و از 
برخى مســائل خبر ندارید اما توصیه ام این است که 
بیشــتر تحقیق و مطالعه کنید. اگر تاریخ را بخوانید 
مى بینید که در آن دوران فشــار زیادى بر ایشــان 
تحمیل مى شــد. پدرم تا اندازه اى در فشار بودند که 
حتى در سریال معماى شــاه هم نصیرى مى  گوید 
«چقدر طالقانى به زندان رفته و بیرون آمده است». 
پاکروان هم در پاسخ به نصیرى مى  گوید: «حال این 
دفعه مى  فرســتمش زندان و زمینگیرش مى  کنم». 
اتفاقًا ایشان را فرســتادند و ده سال هم محکومش 

کردند.

بازداشت4 نفر از
 شرکت راه آهن 

  ایسنا| ســعید محمــدزاده مدیرعامــل 
شــرکت راه آهن جمهورى اســالمى ایران گفت: با 
توجه به بررســى هاى قضائى به دســتور دادستانى 
چهار نفــر از همــکاران شــرکت راه آهــن که در 
حادثــه برخورد دو قطار در اســتان ســمنان مقصر 
تشــخیص داده شــده اند، در بازداشــت بــه ســر

 مى برند.
وى افزود: تمام تــالش و پیگیرى هاى مان را انجام 
خواهیــم داد تا دیگر شــاهد وقوع چنیــن حوادث 

دلخراشى نباشیم.

توقیف 16 میلیون نشریه و 
14 هزار وبسایت 

  تسنیم| اداره مبارزه با انتشــار غیرقانونى 
در کشــور چین در گزارشــى اعالم کرد که در ادامه 
مقابله با آلوده کردن فضاى مجازى و فعالیت نشریات 
غیرقانونى در کشــور چین، در سال گذشته میالدى 

تعدادى از وبسایت ها و نشریات را تعطیل کرده است.
برپایه این گــزارش، این اداره، نزدیــک به 14 هزار 
وبســایت و تارنماى اینترنتى و 16 میلیون نشریه را 
که اقدام به انتشار مطالب غیراخالقى و نامناسب در 
نقاط مختلف این کشــور مى کردند، تعطیل کرده 

است.

توئیتر

  مهر | «فارسى وان تعطیل شــد.» کافى است 
کمى به عقــب برگردیم و دوران ســرمایه گذارى هاى 
کالن این شبکه و تبلیغات گسترده اش را به یاد بیاوریم. 
شبکه اى که با پخش و دوبله ســریال هاى ترکى سعى 
در جذب مخاطب داشت، حاال از مخاطبان آن به شدت 
کاسته شده و مسئولین شبکه ترجیح داده اند آن را براى 
همیشــه تعطیل کنند. موضوع وقتى جالب مى شود که 
شــبکه  «یورونیوز» و «کلمه» هم پشت سر آن تعطیل 
مى شوند و دلیل تعطیلى همه آنها مشکالت مالى عنوان 
مى شود. اما واقعاً دلیل این تعطیلى ها چیست و چرا تاریخ 

انقضاى آنها به پایان رسیده است؟

رقیبى به نام شبکه هاى مجازى
بین ســال هاى 89 تا 91 حدود ده شــبکه ماهواره اى 
سرگرمى و تفریحى و موســیقى آغاز به کار کردند که 
حتى بعضى از این شبکه ها براى پر کردن جدول پخش 
خود سریال هاى ایرانى را پخش مى کردند. در این سال 
ها فضاى حبابى شــکل گرفته بود بــه این صورت که 
بعضى کشورها امیدوار شده بودند که در این فضا با یک 
سرمایه گذارى رسانه اى به نتیجه موردنظر خود برسند اما 
پس از یکى دو سال این فضاى حبابى شکست و خیلى از 
مجریان و مدیران این شبکه ها یا از کار بیکار مى شوند 
یا دچار فسادهاى اخالقى و اقتصادى مى شوند تا اینکه 
از ســال 92 باقدرت پیدا کردن شبکه هاى مجازى این 

تریبون کامًال شکسته شد. 

فارسى وان
این شبکه فارسى زبان از مرداد ســال 88 شروع به کار 
کرد. این شــبکه ماهواره اى که دفتــر آن در دبى قرار 
دارد، با دوبله ناشیانه سریال هاى خارجى سعى در جذب 
مخاطبان فارسى زبان داشــت. ابتدا بخاطر همین دوبله 
غیرحرفه اى نتوانست مخاطب را به خوبى جذب کند اما 
کم کم مخاطب به آن عادت کرد و در سال اول ورودش 
موفق شــد مخاطبانى را با خود همراه کند. رفته رفته با 
هشدارهایى  که در جامعه نسبت به این شبکه داده شد و 

با افزایش آگاهى مردم و همچنین آغاز به کار شبکه هاى 
رقیبى مثل «جم» که کارهایشــان از جذابیت و کیفیت 
باالترى برخوردار بود، از تعداد مخاطبان آن کاسته شد. 
فارسى وان به گفته صاحبانش با نشانه گرفتن ارزش هاى 
اجتماعى به خصوص نهاد خانواده شروع به فعالیت کرد و 
حتى «رابرت مورداك» سرمایه گذار این شبکه ماهواره اى 
هدفش را از ســاخت و پرداخت چنین شبکه اى نفوذ در 
خانواده هاى ایرانى بیان مى کند. حاال بعد از حدود هفت 

سال، این شبکه ماهواره اى تعطیل  شد.

یورونیوز
یورونیوز نام یک شبکه خبرى 24 ساعته اروپایى است 
که زیر نظر کمیسیون ارتباطات اتحادیه اروپا وابسته به 
«اتحادیه اروپا» فعالیت مى کند و با زبان هاى انگلیسى، 
فرانسوى، آلمانى، ایتالیایى، اسپانیولى، پرتغالى، روسى، 
ترکى و عربى اقدام به پخش برنامــه و انعکاس عقاید 

ســردمداران اروپایى مى کند. ویژگــى منحصربه فرد 
برنامه هاى یورونیوز این است که تمامًا به صورت اخبار 
تصویرى هستند و بینندگان چهره هیچیک از مجریان 
را نمى بینند. حاال شــبکه یورونیوز تصمیم گرفته است 
«بخش اوکراینى این شــبکه را تعطیل و بخش فارسى 
و عربى را تنها محدود به پخش اینترنتى» کند، که این 
تصمیم اعتصاب محدود کارکنان ایــن بخش ها را نیز 
در پى داشته است. به نوشــته تلویزیون «روسیا الیوم» 
فعالیت این دو بخش نیز قرار است به علت کمبود بودجه 

متوقف شود.

شبکه کلمه
این شبکه هم جزو شبکه هایى بود که در ابتدا به عنوان 
شبکه «اهل سنت ایرانیان» شــروع به کار کرد اما رفته 
رفته به ســمت فرقه وهابیت گرایش پیدا کرد و با هدف 
اختالف انداختن بین شیعه وســنى ادامه پیدا کرد. این 

شبکه هم مثل شبکه هاى ماهواره اى دیگر بعد از مدتى 
با رسوایى  برخى از مجریان و کارشناسانش مواجه شد. 
این شبکه در حال حاضر بخاطر مشکالت مالى به گفته 
مسئوالن این شبکه تعطیل شده است. ناگفته نماند که 
احتماًال شما این شبکه را با کلیپ هایى مى شناسید که در 
آن ایرانى ها با کارشناسان این شبکه تماس مى گرفتند 
و نظریات عجیب و غریب آنها را در قالبى جدى دستمایه 
شوخى ها و طنزشان قرار مى دادند تا جایى که تا مدتها 
این کلیپ ها جزو موارد پر طرفــدارى بود که بین مردم 

دست به دست مى شد.

وقتى فارسى وان شکست مى خورد
«محمد لسانى» کارشناس رســانه و مطبوعات، درباره 
تاریخچه فارسى وان مى گوید: «شبکه فارسى وان یکى 
از مجموعه هاى قدرتمند رسانه اى است که ذیل شرکت 
"موبى گروپ" فعالیت مى کند و موبى گروپ هم تحت 

قرارداد شرکت "استارت هندگ" است که صاحب این 
ساختار هم "رابرت مورداك" است. مسئوالن این شبکه 
حتى چندین سفر به ایران و با مقامات ایران دیدارهایى 
داشــتند و به دنبال این بودند بتوانند دفاترى را در داخل 
ایجاد کنند. فارســى وان در همان اوایــل و در دوران 
ناشناختگى موفق شــد، موجى را ایجاد کند و خودش 
را داراى تریبون و مخاطب باال نشــان دهد که درواقع 
این گونه نبود و آن جذابیت ابتدایــى که بخاطر پخش 

سریال بود، در همان سال اول شکسته شد.» 
لسانى معتقد اســت سرمایه گذاران شــبکه هایى مثل 
فارسى وان و دیگر شبکه هاى ماهواره اى در سال هاى 
اخیر به جاى ســرمایه گذارى در رسانه به ساخت زیرساز 
اجتماعى مى پردازند. به نظر مى رسد موبى گروپ حاال 
به جاى کار رســانه اى دارد زیرسازى اجتماعى مى کند. 
براى مثال االن در افغانستان لیگ فوتبال برگزار مى کند. 

چرا این شــبکه ها دچار مشکالت مالى 
شده اند؟

این کارشــناس رســانه درباره مشــکالت مالى این 
شــبکه هاى ماهواره اى هم مى گوید: «دو تا مســئله 
در مشــکالت مالى این شــبکه ها دخیل اســت. دلیل 
اول قــدرت گرفتــن دولت هــاى ملى گــرا در جهان 
اســت. از ترامــپ در آمریکا گرفتــه تا انگلســتان تا 
فرانســه، عمــًال دولت هــاى ملى گرا در حــال روى 
کار آمدن هســتند و بیشتر به مشــکالت داخلى خود 
مى پردازند. براى همین مثل گذشــته نمى توانند روى 
رســانه هاى بین الملــل ســرمایه گذارى کننــد. مثًال 
روسیه امسال دو ســه تا از خبرگزارى هایش را تعطیل 
و برخى را تعدیل کرد. مســئله بعدى هم به غول هاى 
رســانه اى برمى گــردد. رســوایى اخالقــى و امنیتى

 این غول هاى رسانه هاى باعث شده که فشار اجتماعى 
بر آن ها بیشتر شود. مثًال قضیه شــنود مقامات انگلیسى 
توسط مجله مورداك او را به خبر بزرگ رسانه هاى جهان 
تبدیل کرد. این رســوایى ها باعث شد که سهام خیلى از 
رسانه ها افت پیدا کند و واگذار شــوند و نتواند مثل قبل 

فعالیت کنند.»

امام جمعه موقت تهران گفت: همــه در جریانات اخیر 
دیدند که ســازش با آمریکا و انگلیس راه حل مشکالت 

نیست.
به گزارش انتخاب، حجت االســالم والمسلمین کاظم 
صدیقى در مراسم سالگرد شــهداى مدافع حرم استان 
اصفهان که در خیمه حسینى گلستان شهداى اصفهان 
برگزار شد، با اشاره به جایگاه واالى شهدا در طول تاریخ 
اظهار داشت: شهداى اصفهان، شهداى بسیار واالمقامى 
بوده اند و مردم اصفهان نیز حجت  کشــور ما به حساب 

مى آیند.
وى با بیان اینکه به پشتوانه شهدا هیچ فتنه اى در کشور ما 
به سرانجام نمى رسد، ادامه داد: بدون شک مى توان گفت 
که هیچ فتنه اى نمى تواند در کشــور با وجود پشتیبانى 

خون شهدا به سرانجام برسد.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در گذشته برخى فکر 
مى کردند که سازش با آمریکا و انگلیس مى تواند سبب 

ارزانى و برطرف شدن مشکالت شود اما اکنون مى بینیم 
که چنین اتفاقى نیافتاد و برطرف شدن همه مشکالت با 

توجه به خداوند انجام مى شود.
حجت االسالم والمسلمین صدیقى افزود: همه اعضاى 
بدن در روز قیامت در برابر خداوند شــهادت مى دهند بر 
عملکرد افراد که باید به صورتى از اعضاى خود استفاده 
کنیم که بتوانیم در آن روز پاسخگو باشیم. شهدا بهترین 

استفاده را از اعضاى بدن خود کرده اند.
وى با بیان اینکه در روز قیامت از همه مسائل پرس و جو 
مى شود، خاطرنشان کرد: در روز قیامت از شیوه استفاده 
از اعضاى بدن و شیوه زندگى افراد سئوال مى شود. باید 
انسان مراقب همه اعمال خود باشد، اکنون در سطح ملى 
زمانى که مردم کشور رأى خود را به صندوق مى اندازند 
در روز قیامت باید در ارتباط با آن پاسخگو باشند. از انسان 
سئوال مى شــود که آیا افرادى که به آنها رأ ى داده ایم 

انقالبى، بسیجى و حافظ خون شهیدان بوده اند یا خیر.

رئیس مؤسسه امام خمینى (ره) گفت: در آمریکا با ارائه 
خدمات رفاهى بســیار زیاد توانســتند مردم را به امور 
تفریحى و دنیوى ســرگرم کنند و آنها را از امور معنوى 

غافل کنند.
به گزارش نامه نیوز، آیــت ا... محمدتقى مصباح یزدى 
در دیدار شهردار قم که در مؤسسه آموزشى امام خمینى 
(ره) برگزار شد، اظهار داشت: مسئوالن شهردارى باید 
با توســل به حضرت معصومه (س) در راستاى خدمات 

خالصانه به شهر مقدس قم اهتمام داشته باشند.
وى با اشاره به جایگاه و ارزش شهر قم افزود: خدمت در 
شهر مقدس قم از جایگاه ویژه اى برخوردار است، از میان 
شهرهاى مشهد و قم و شــیراز که به عنوان شهر هاى 
مذهبى از آنها یاد مى شــود، شــهر قم با توجه به اینکه 
مرجعیت در آن ساکن بوده و مرکز نشر علم و فرهنگ در 

همه جهان است از ویژگى هاى خاصى برخوردار است.
آیت ا... مصباح یزدى با اشاره به لزوم نشر معارف دینى 

در جامعه اسالمى تصریح کرد: در آمریکا با ارائه خدمات 
رفاهى بسیار زیاد توانســتند مردم را به امور تفریحى و 
دنیوى ســرگرم کنند و آنها را از امور معنوى غافل کنند 
بنابراین در جامعه اسالمى باید به گونه اى فرهنگسازى 

شود که مردم نسبت به معنویت ترغیب شوند.
استاد حوزه علمیه افزود: در مجتمع هاى تفریحى امکان 
فساد هاى اخالقى بیشتر است، مســئوالن شهردارى 
هنگام تأسیس یک مجتمع تفریحى در نظر داشته باشند 
که امورى همچــون پخش صوت قرآن یــا قرار دادن 
عده اى براى روشــنگرى و بصیرت افزایى مردم امرى 
ضرورى است.آیت ا... مصباح یزدى با بیان اینکه در کنار 
اجراى پروژه هاى عظیم و رفاهى باید اقداماتى انجام شود 
که احتماالت فساد اخالقى کم شود، خاطر نشان کرد: 
هرچه امکانات رفاهى بیشتر شده و شهرسازى پیشرفت 
کند زمینه براى گناه بیشــتر آحاد مختلف جامعه بالطبع  

بیشتر مى شود.

هفته گذشــته فیلم «من» با بازي لیــال حاتمی و امیر 
جدیدي وارد شبکه نمایش خانگی شده تا کسانی که این 
فیلم را روي پرده ندیده اند، بتوانند با خرید نسخه اصلی 
آن، در خانه هایشان به تماشاي این فیلم بنشینند. اما این 
فیل م در فاصله یک روز از آمدن به شبکه نمایش خانگی، 
بیش از نیم میلیون بار از طریق شبکه هاي اینترنتی دانلود 
شــد. این رقم قابل توجه اگر با فروش هر نسخه از فیلم 
اتفاق می افتاد (با رقم هر دي وي دي پنج هزار تومان) به 
رقم فروش دو میلیارد و 500 میلیون تومانى در یک روز 
می رسید. این اتفاق درحالی افتاد که تیراژ این فیلم بنا به 
گفته تهیه کننده اش، 250 هزار نسخه بوده است؛ یعنی 
«من» دو برابر تیراژ اصلی خودش در یک روز دانلود شده 
و این اتفاق البته در ایران ماجرایی ریشه دار است. در این 
مورد تازه، صداي تهیه کننده فیلم هم درآمده است. سعید 
خانی گفت: اگر همین نیم میلیون را مردم از سایت هاي 
قانونی دانلود می کردند، درآمدي بــراي صاحبان فیلم 
داشــت، به ویژه فیلمی چون «من» که به وسیله بخش 
خصوصی ساخته شده اســت. خانی پیش بینی کرد: اگر 
به این شــیوه، دانلود غیرمجاز فیلم هــا ادامه پیدا کند، 
بخش خصوصی صدمه اى جدي می خــورد. او خطاب 
به مسئوالن قوه قضائیه گفت: درحالی که قوه قضائیه بر 
ســر تیزرهاي ماهواره اي فیلم ها، برخوردهایى جدي را 
با دست اندرکاران سینما آغاز کرده است، کاش در زمینه 
دانلود غیرقانونی فیلم ها نیز به صورت جدي با سایت هاي 

غیرمجاز برخورد کند. 

پایان کار  فارسى وان، یورونیوز و کلمه

چرا شبکه هاى ماهواره اى تعطیل مى شوند؟

عباسعلى منصورى آرانى نماینده مجلس نهم در گفتگو با نامه نیوز، با اشاره به 
روابط ایران و اروپا در سال 2017 گفت: یکى از بحث هاى مهمى که همواره 
جزئى از سیاست ایران بوده بسط و ارتقاى روابط در سطح بین الملل با تمام 

کشورهایى است که بر اساس منطق منافع مشترکى را دنبال مى کنند. 
وى ادامه داد: اروپا نقش مهمى را در مباحث علمى، دیپلماتیک و صنعتى دارد 
و ما نیز به دنبال گسترش روابط هستیم.  منصورى با بیان اینکه در روابطمان 
با اروپا فراز و نشیب هایى داشته ایم، خاطرنشان کرد: روابط با اروپا قطعًا به 
سود دو طرف است. هم ایران که کشور قدرتمند خاورمیانه است و هم اروپا به 

عنوان قاره اى که تأثیرات بسیار مهمى در سایر حوزه ها دارد.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملى، ادامه داد: مثًال در حوزه گردشگرى ما به 
عنوان کشورى که تمدن و جاذبه هاى بســیار زیادى داریم قطعًا مى توانیم 
پذیراى گردشگران خارجى باشیم. سرمایه گذارى و ایجاد اشتغال را مى توان 

از مهمترین دستاوردهاى جذب گردشگر دانست. 
این کارشــناس با بیــان اینکه توســعه راه ها و وســایل ارتباطــى باید با 

سرعت بیشــترى انجام بگیرد، تصریح کرد: حیف اســت که ما جلوى ورود 
هواپیماهاى جدید را بگیریم و با آن مخالفت کنیم. فرودگاه هاى کشورمان 

توانایى پذیرایــى از هواپیماهاى دنیــا را دارند و بدون شــک این صنعت
 به وقت خود بازده هم دارد.نماینده سابق کاشــان افزود: ما تاکنون تعریف 
جامع و کاملى در اینگونه مســائل نداشــته ایم. کشــور ما جوان و نیازمند
 اشــتغالزایى اســت. منصــورى با اشــاره بــه روابــط ایــران و اروپا در

 خصــوص برجام گفــت: تاکنون نشــده که کشــورهاى طــرف مذاکره 
اروپایى بخواهند نقدى بــه برجام بزنند و در اجراى آن مانع تراشــى کنند. 
آنها به برجام متعهد هســتند و روابطى که با ایران دارنــد نیز گویاى همین 

مسئله است. 
وى ادامه داد: اروپا نیز مشتاق اجرایى شدن برجام است و ما نیز باید از فرصت 
و موجى که برجام در اختیارمان گذاشته اســت به خوبى استفاده کنیم.عضو 
سابق کمیسیون امنیت ملى، با اشاره به گسترش روابط با اروپا پس از برجام 
تصریح کرد: ایران به عنوان یک کشــور قدرتمند بــه تعهدات خود در قبال 
برجام پایبند است و متقابالً  هیچ کشــور اروپایى نیز این فرصت را از دست 

نخواهد داد.

نیم میلیون بار دانلود روابط ایران و اروپا در سال 2017 به کدام سمت مى رود؟
بخاطر لیال حاتمی! 

آیت ا... مصباح یزدى:

 هرچقدر امکانات رفاهى بیشتر شود 
زمینه براى گناه بیشتر مى شود

امام جمعه موقت تهران:

روز قیامت سئوال مى شود به افراد انقالبى یا 
بسیجى رأى داده اید؟
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رئیس جمعیت هالل احمر، گفت: براى پوشــش کامل 
امداد هوایى نیازمند 45 فروند بالگرد امدادى هستیم.

سید امیرمحسن ضیائ ى به وضعیت پوشش امداد هوایى 
جمعیت هالل احمر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با 
توجه به تعدادبالگردهایى که در اختیار داریم، مى توانیم 
80 درصد پوشش امدادهوایى در کشور داشته باشیم که 
الزم است نســبت به افزایش تعداد بالگردهاى امدادى 

اقدام کنیم.
وى با اعالم این مطلب که جمعیت هالل احمر در تأمین 
بودجه با کمبود اعتبار مواجه است، گفت: قرار است ظرف 
شش ماه آینده تعداد ســه فروند بالگرد دیگر به ناوگان 

امداد هوایى جمعیت هالل احمر اضافه شود.
رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: ظرفیت 30 بالگرد 
براى امداد هوایى در سراسر کشور خوب است اما براى 
پاسخگویى مطلوب در هنگام بروز حوادث و سوانح، نیاز 

داریم 45 فروند بالگرد امدادى داشته باشیم.
ضیائى بــا تأکید بر اینکــه جمعیت هــالل احمر تنها 
مجموعه امدادى در کشــور اســت که مــى تواند این 
خدمات را در بهتریــن وضعیت ارائه دهــد، افزود: اگر 
قرار باشــد از امداد و نجات حمایت نشــود، نمى توان 
انتظار داشــت که این خدمات به بهترین شــکل ارائه

 شود.

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت با 
اشاره به نگرانى هاى اخیر درباره انتقال ویروس آنفلوآنزاى 
مرغى به انسان، گفت: این نوع از آنفلوآنزا که در حال حاضر 
تحت عنوان آنفلوآنزاى پرندگان از آن نام برده مى شود، 
تا امروز در انسان ایجاد بیمارى نکرده است ولى در مورد 
ویروس هاى آنفلوآنزا هیچ چیزى را نمى توان به صورت 
قطعى بیان کرد؛ یعنى ممکن است این ویروس که تا امروز 
ایجاد بیمارى نکرده، بتواند با تغییراتى در ساختمان خود، 
که معموًال در ویروس هاى آنفلوآنزا بسیار زیاد است، ایجاد 

بیمارى کند و از این جهت قابل پیش بینى نیست.
محمد مهدى گویا ادامه داد: اقدام اول وزارت بهداشــت 

در این خصوص، این است که در صورت شیوع ویروس 
آنفلوآنزاى مرغى در هر منطقه اى، به  سازمان دامپزشکى 
براى «آمــوزش مراقبت از خود» به کســانى که با این 

پرندگان در تماس بودند، کمک مى کنیم. 
رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
همچنین توصیه کرد: مردم از دست زدن  به الشه پرندگان 
خوددارى کنند و در صورت مشاهده پرندگان تلف شده، به 

سازمان دامپزشکى یا محیط زیست اطالع دهند.
به گزارش ایسنا، شــهروندان مى توانند براى گزارش به 
سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مشاهده الشه 

پرندگان با سامانه 1540 تماس بگیرند.

دست زدن به الشه
 پرندگان مرده ، ممنوع

نیاز کشور به
 45 فروند بالگرد امدادى

داستان یک هندوانه
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظرى در 
مراسم تحلیف کارآموزان قضائى، گفت: ما قضاتى را 
داریم که بعد از چند سال وارد وادى فساد شده اند. دو 
چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار مى دهد 
یکى پول و دیگرى مسائل جنســى؛ لذا شخصیت 

قاضى اقتضا مى کند این محدودیت ها را بپذیرد.
وى با تأکید بر اینکه قضاوت شغل نیست، افزود: قوه 
قضائیه نیازمند قضات سالم و تربیت شده است. قوه 
قضائیه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین 

و انقالبى است.
وى یادآور شــد: دادســراى انتظامى قضات یکى از 
قضات باســابقه قبل از انقالب را در آن زمان از کار 
قضاوت منفصل کرد و پرونده اش هم موجود است 
و علت انفصال این بود که هندوانــه خریده بود. به 
دلیل اینکه هندوانه ســنگین بــوده وى آن را روى 
دستش تا خانه برده که این موضوع را سریعًا گزارش 
دادند و بالفاصله دادســراى انتظامى قضات وى را 

محکوم کرد.

کتابخوانى ده نمکى 
در بخش یک روز ، یک تجربه جشنواره عمار، مسعود 

ده نمکى کارگردان سخنرانى کرد.
وى در این سخنرانى عنوان کرد: منتقدان، فیلمساز 
را به سمتى ســوق مى دهند که خودشان خوششان 
مى آید. نخستین گام فیلمسازى از ایده شروع مى شود 
و جرقه اولیــه فیلم «اخراجى هــا» از جبهه به ذهن 

بنده رسید.
وى در ادامه افزود: گام بعدى این اســت که هر ایده 
که به ذهن مى رســد در دفتر جداگانه اى به نام ایده 
اولیه بنویسید و نگهدارى کنید. بنده حدود ده دوازده 
ایده اولیه براى کار در ذهنم بود و بعد از این ســال ها 

همان ها را تولید مى کنم.
ده نمکى گفت: اگر در فیلم اخراجى ها به اسرا پرداختم، 

80 جلد کتاب درباره اسرا خواندم!

استان ها با برخورد!
رئیس مرکز اجراییات پلیــس راهور ناجا اعالم کرد: 
استان هایى که در9 ماهه اول سال بیشترین فراوانى 
برخورد پلیس در حوزه درون شــهرى را داشته اند، به 
ترتیب تهران، خراســان رضوى، اصفهان، فارس و 

خوزستان بوده اند.
به گفته رئیس مرکز اجراییــات پلیس راهور ناجا در 
حوزه برون شــهرى و جاده ها نیز، بیشترین فراوانى 
برخورد به ترتیب در اســتان خراسان رضوى، شمال 
استان فارس، خوزستان، اصفهان و قزوین بوده است.

عزیزم! با من چت کرد...
آناهیتا همتــى بازیگــر ســینما و تلویزیــون در 
اینستاگرامش پســتى منتشــر کرد و به هنرمندان 

هشدار داد.
همتى در این پســت به هنرمنــدان در مورد فردى 
متقلب هشدار داد که به نام او در تلگرام در حال جمع 

آورى اطالعات شخصى از آنهاست.
او تأکید کرد که در اینســتاگرام فقط فعالیت دارد و 
هرگونه صفحه اى در شــبکه هاى دیگر را تکذیب 
کرد.نکته جالب این اتفاق جواب گالره عباسى، بازیگر 

سریال «شهرزاد» به این پست بود که نوشت:
« عزیزم! امروز با من چت کرد»

کارگران ایرانى با کار اجبارى 
به گفته کار شناسان در حال حاضر 13 میلیون کارگر 
ایرانى تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى هستند و 
مابقى کارگران از این حق محروم  هست ند. از طرفى 
دیگر طبق بررسى هاى موجود و آمارى که از دستمزد 
و حقوق کارگران در کشــورهاى مختلف وجود دارد 
دستمزد کارگران در برخى کشور ها ساعتى 25 تا 30 
هزار تومان است و این در حالى است که در کشور ما 
حداکثر حقوق کارگران در ساعت به چهار هزار تومان 
مى رسد. حال اگر بخواهیم دستمزد و حقوق کارگران 
که طبق حقوق کارگران پنهان بســنجیم وضعیت 

آشفته ترى را براى کارگران کشور نشان خواهد داد.

چرك نویس

متأســفانه اقلیت هاى مذهبى جاذبه هاى خودشان را به 
گردشــگران معرفى نکرده اند، البته در جلفاى اصفهان 

این اتفاق افتاده است
به گزارش ایسنا، ســال نو میالدى رویداد برنامه ریزى 
نشــده اى در ایران اســت، درســت مثــل رویدادها و 
مناسبت هاى دیگر. سفر به ایران براى خارجى ها بیشتر 
محدود شده به ســایت هاى تاریخى و طبیعى و در این 
میان گاه معاشــرت با مردم و آشــنایى با فرهنگ آنها. 
این مدِل کالسیک گردشــگرى ایران است، هرچند در 
ســال هاى اخیر ابتکارهایى عملى در مدل و مسیرهاى 
گردشگرى ایران شده، اما هنوز خیلى مانده تا رویدادها و 
مناسبت هاى فرهنگى، محصولى جذاب و جهانى براى 

گردشگران شود.
«گریگور قضاریان» راهنماى تور و اســتاد گردشگرى 
درباره برنامه ریزى رویدادمحور براى گردشگران خارجى 
که تعطیالت ســال نو میالدى را در ایران مى گذارنند، 
گفت: «باید توجه کرد جاذبه هاى ایران فقط از نوع دست 
ساز مثل تخت جشمید و یا آثار طبیعى نیست، رویدادهایى 
چون مناسبت  هاى فرهنگى از جمله محرم یا شب سال 
نو میالدى نیز قابلیت جذب گردشگر را دارد که مى تواند 
در کنار جاذبه هــاى تاریخى و طبیعــى، تصویر ذهنى 

گردشگر را درباره کشور مقصد، کامل تر کند.»
وى بیان کرد: «خوشبختانه شمار رویدادهاى فرهنگى 
در ایران کم نیســت، مى توان با تبدیل آنها به محصول 
گردشگرى، فرهنگ کشورمان را کامل تر نشان دهیم.»

این راهنماى گردشــگرى درباره ضرورت پرداختن به 
رویدادهایى مانند ســال نو میالدى بــا توجه به حضور 
گردشــگران خارجى به این مناســبت در ایران، اظهار 
داشت: «گرامیداشت مناسبت هاى فرهنگى گردشگران 
خارجى به همان نسبت ســبب گرمى میهمان نوازى و 
صمیمیت بین میهمان و میزبان مى شود و حس بیگانگى 
را در گردشگر کمتر مى کند که وقتى ایرانى ها در نوروز به 
کشور دیگرى سفر مى کنند و مى بینند میزبان مناسبت 
فرهنگى آنها را در هتل و یا مکان دیگرى با چیدن سفره 

هفت سین و یا برنامه دیگرى گرامى داشته است.»
او ســپس نپرداختن و برنامه ریزى نکردن رویدادهایى 
مثل گرامیداشت شب ســال نو میالدى را ناشى از کم 
تجربگى ایران در صنعت گردشــگرى دانست و افزود: 

«وقتى گردشگر با ذهنیت دیگرى به کشورى اسالمى 
مثل ایران سفر مى کند و متوجه مى شود در این کشور، 
دیگر اقلیت هاى دینى به راحتى زندگى مى کنند و حقوقى 
دارند و مى توانند مراسم هاى خود را آزادانه برگزار کنند، 
یقینًا در ذهنیت شان اثر مى گذارد و قطعًا براى شان، مهم 
اســت که ما به رویداد آنها که البته ماهیت جهانى دارد، 

توجه نشان دهیم.»
قضاریان گفت: «بیشتر گردشگران از ساعت 7 عصر به 
بعد بیکارند و هیچ برنامه اى براى اوقات شبانه آنها درنظر 
گرفته نمى شود، درحالى که مى توانیم آنها را به کنسرت و 
تئاتر ببریم، اما این کار را نمى کنیم و برنامه آنها را در ایران 

بیشتر به دیدن آثار تاریخى و طبیعى محدود کرده ایم.»
این استاد گردشگرى درباره مشارکت دادن گردشگران 
خارجــى در برنامه هاى اقلیت هاى مذهبــى ایران و یا 

دعوت آنها به اماکن مذهبى ســایر ادیان به بهانه هایى 
چون سال نوى میالدى، بیان کرد: «متأسفانه تا کنون 
اقلیت هاى مذهبى جاذبه هاى خودشان را به گردشگران 

معرفى نکرده اند، البته در جلفاى اصفهان این اتفاق افتاده 
و کلیســاى وانک در برنامه سفر گردشــگران خارجى 
قرار گرفته اما در سایر شــهرها از جمله تهران نیز موزه 

و دیگر آثار تاریخى ارامنه وجود دارد که اغلب آژانس ها 
از وجودشــان بى خبرند و در برنامه سفر هم لحاظ نشده 

است.»
قضاریان در عین حال تأکید کــرد: «هرچند لزومًا این 
اقلیت هاى مذهبى نیستند که باید در این باره برنامه ریزى 
کنند و در حــوزه اختیــار و وظیفه مجریــان تورهاى 
گردشگرى اســت که گاه به ســادگى و با گرامیداشت 
رویدادهایى مثل شــب ژانویه و کریســمس مى توانند 

مهمان نوازى ایرانى را به نمایش بگذارند.» 

یکى از بیشــترین ســئواالتى که در مورد معافیت هاى 
ســربازى مطرح مى شــود، شــرایط بهره منــدى از 

معافیت هاى کفالت است.
به گزارش ایسنا، براســاس قانون سربازى، شرط اصلى 
براى بهره مندى از معافیت هاى کفالت رسیدن به سن 
18 سال تمام و نداشتن غیبت است و پس از آن نیز فرد 
متقاضى باید یگانه و تنها مراقب باالى 18 سال کفیل 
خود باشد، یعنى فرد متقاضى کفالت باید تنها فرد ذکور 

پسر، برادر یا نوه باالى 18 سال براى خانواده باشد.
 منظور از نداشتن غیبت نیز این اســت که تمامى افراد 
ذکور که به سن 18 سال مى رسند  باید وضعیت خدمت 
وظیفه عمومى خود را روشــن کننــد و در صورت عدم 
معرفى یا عدم حضــور در زمان هایى که وظیفه عمومى 

تعیین مى کند فرد وارد غیبت مى شود.
همچنین افرادى که قبل از سن مشمولیت ترك تحصیل 
کرده یا در دوره متوسطه فارغ التحصیل شده اند باید پس 
از رسیدن به 18ســالگى تمام، ظرف شش ماه خود را به 
وظیفه عمومى معرفى کنند به عنوان مثال اگر فرد ذکورى 
با تاریخ تولد1373/05/20درســال 90 وقبل از آن در 
مقطع سوم راهنمایى ترك تحصیل کرده چنانچه ظرف 
مدت شــش ماه از تاریخ 1391/05/20 (ماه 18 سالگى 
تمام فرد) تا تاریخ 1391/11/20خود را معرفى نکند وارد 

غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقى مى شود.

در حین تحصیل نیز مى توان درخواست معافیت کفالت 
کرد و فرد مشــمول با ارائه گواهى اشتغال به تحصیل 

معتبر، رسیدگى به ادعاى کفالتش انجام خواهد شد.
وجود برادر بیمار باالى 18 سال براى معافیت کفالت اگر 
چنانچه به تشخیص شوراى پزشکى برادر بیمار قادر به 
سرپرستى و نگهدارى مکفول نباشد مانع نبوده و در آن 
صورت تنها فرزند ذکور ســالم باالى 18 سال مى تواند 

درخواست معافیت کفالت کند.
منظور از مکفول نیز فردى اســت مشــمول که براى 
سرپرستى و نگهدارى وى از خدمت دوره ضرورت معاف 
مى شود و  پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، 
همسر و فرزند جزو افرادى هســتند که مى توان کفیل 

آنها شد.

به گزارش میزان، یکى از شایع ترین آلودگى هاى انگلى 
در سراسر دنیا شپش سر است که اخیراً وجود این آلودگى 
در برخى مدارس کشــور دیده مى شــود و باعث ایجاد  

نگرانى هایى در بین خانواده ها شده است.
شپش ها حشــرات انگلى کوچک و خاکسترى رنگى 
هستند که روى پوست سر انســان زندگى مى کنند. در 
همین راستا على نیلفروش زاده متخصص پوست اظهار 
داشت:از عالئم این آلودگى و عارضه مى توان به خارش 
شدید و بدون علت سر، عفونت پوستى پشت سر و پشت 

گوش اشاره کرد.
وى افزود: شپش ســر از طریق تماس سر افراد سرایت 

پیدا مى کند و با توجه به اینکه این آلودگى در بچه هاى 
بین چهار تا 11 سال بیشتر دیده مى شود و براى دختران 
هم شایع تر  اســت بهتر اســت در صورت دیده شدن 
عالئم آن به پزشک متخصص مراجعه شود. همچنین 
وضعیت دوســتان و یا خانواده فرد بیمار هم باید بررسى

 شود.
نیلفــروش زاده ادامه داد: در قدیم براى درمان شــپش 
از تراشــیدن مو اســتفاده مى کردند  اما در حال حاضر 
ایــن روش دیگر تکــرار نمى شــود و درمــان آن از 
طریق اســتفاده از شــامپویى مخصوص صورت مى 
گیرد که توســط پزشــک متخصص تجویز مى شود.

مرکز جــذب وزارت علوم از میان فــارغ التحصیالن 
دانشگاهى امریه سربازى پذیرش مى کند.

مرکز جذب اعضاى هیئت علمــى وزارت علوم براى 
بخش ســامانه جامع جدید خود نیازمند نیرو است که 
براى این نیاز خود اقدام به جذب امریه سربازى از میان 

فارغ التحصیالن دانشگاهى کرده است.
فراخوان پذیرش امریه سربازى براى این مرکز در قالب 
اطالعیه اى به دانشگاه ها و مراکز آموزشى کشور ارائه 

شده است.مهلت ارائه مدارك متقاضیان واجد شرایط 
امریه سربازى در این مرکز تا پایان دى ماه تعیین شده 
است و متقاضیانى که فرم درخواست را زودتر ارسال 
کنند در اولویت پذیرش قرار مى گیرند. نتایج طى مدت 

یک ماه به اطالع داوطلبان مى رسد.
متقاضیان باید یا معاف از رزم یا متأهل یا تحت پوشش 
کمیته امداد یا بهزیســتى و یا داراى گواهى عضویت 
فعال در بسیج به مدت شش ماه و یا عضویت بنیاد ملى 

نخبگان و یا حافظ کل قرآن کریم باشند.رشــته هاى 
مهندسى کامپیوتر تمامى گرایش ها، مهندسى صنایع 
گرایش تحلیل سیســتم ها، مدیریت، حقوق، آمار و 
ارتباطات در اولویت هستند و ســایر رشته ها نیز جزو 

نیازهاى قطعى مرکز تلقى نمى شوند.
خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهید، جاویداالثرها، 
جانبازان، آزادگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش  

ماه سابقه جبهه) از اولویت برخودارند.

رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات نجف اشرف از آغاز 
عملیات مسقف سازى فضاى اطراف حرم مطهر علوى 
خبر داد و گفت: زمان اجراى طرح مسقف سازى فضاى 

اطراف حرم مطهر علوى شش ماه خواهد بود.
علیرضا فداکار درباره آغاز عملیات مسقف سازى فضاى 
اطراف حرم مطهر علوى اظهار داشت: طرح مسقف سازى 
اطراف حرم حضرت امیرالمؤمنیــن (ع) با هدف ارتقاى 
ســطح رفاه زائران در حال حاضر آغاز شــده و در حال  

اجراست.
وى ادامه داد: با اتمام این پروژه که به دســت مهندسان 
و متخصصان ایرانى اجرا مى شــود، ده هــزار متر مربع 

به فضاى مسقف حرم مطهر علوى افزوده خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات نجف اشرف تصریح 
کرد: پروژه مسقف  ســازى اطراف حرم مطهر علوى در 
صحن امام حســن(ع) یعنى محوطه  باب الساعه و باب 
الرسول( باب القبله) به روش سازه هاى فضایى صورت 

مى گیرد.
فداکار افزود: به منظــور رفاه حال زائــران حرم مطهر 
امیرالمؤمنین حضــرت على(ع) در فصول تابســتان و 

زمســتان، قرار بر این شــد به صورت موقت، سازه هاى 
فضایى که جنس آنها از «اســپس فریم» است را نصب 

کنیم.
وى عنوان کرد: بعدها در طرح توســعه حرم مطهر این 
سازه ها که هم سبک و هم زیبا و قابل جابه جایى هستند 

را برداشته  و به طرح توسعه  حرم افزوده خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات نجف اشرف زمان 
اجراى طرح مسقف ســازى فضاى اطراف حرم مطهر 

علوى را شش  ماه اعالم کرد.

کریسمس گردشگران خارجى در ایران چگونه گذشت؟

10 میلیارد دالر درآمد گردشگرى چین طى 3 روز
تازه ترین گزارش هاى آمارى نشــان مى دهد که صنعت گردشگرى چین فقط در خالل سه روز اول سال 2017 
میالدى موفق به کسب درآمد ده میلیارد دالرى شده است که این رقم رکوردى جدید در صنعت گردشگرى دنیا 
محسوب مى شود. در این مدت میلیون ها نفر در داخل و خارج از کشور چین سفر کرده اند که درآمد حاصله براى 
این صنعت کم سابقه بوده اســت. دولت چین پیش تر از تبدیل کردن صنعت گردشگرى به عنوان یکى از اصلى 
ترین موتورهاى محرکه اقتصاد کشور خبر داده بود و بر اساس برنامه ریزى صورت گرفته قرار است تا سال 2020 
میالدى، 12 درصد از رشد تولید ناخالص داخلى این کشــور از طریق صنعت گردشگرى تأ مین شود. به گزارش 
ایرنا، چین در زمان حاضر اصلى ترین منبع اعزام گردشگر به کشورهاى دیگر و چهارمین مقصد بزرگ گردشگرى 

دنیاست و ممکن است تا سال 2020 میالدى در رده نخست قرار گیرد.

مسقف سازى اطراف حرم علوى  به دست 
مهندسان ایرانى

شرایط معافیت کفالت سربازى

مرکز جذب وزارت علوم امریه پذیرش مى کند
مدارس، میزبان شپش هاى کوچک شده اند

رئیس پلیس آگاهى ناجا با اشــاره به اینکه مشــکل 
سوئیچ پراید هاى ســال 85 به بعد حل شده و سرقت 
هاى آن کاهش داشته است گفت: از نظر ما پراید زیر 

مدل 85 امنیت ندارد.
سردا محمدرضا مقیمى در حاشیه همایش تخصصى 
معاونین و رؤســاى ادارات مبارزه با ســرقت پلیس 
آگاهى فرماندهى انتظامى استان هاى سراسر کشور 
افزود: از سال 85 به بعد در مورد پراید در مورد سوئیچ 

پراید سرقت کاهش یافت.
وى ادامه داد: از نظر ما پراید زیر مدل 85 امنیت ندارد، 
موانع و نواقص خوردوها را به مراجع مى گویم و قوه 
قضائیه در این زمنیه با ما همکارى کرده که در مورد 
امنیت و ارتقاى امنیت خودرو کار شایســته اى انجام 

شود تا شاهد کاهش سرقت خوردو باشیم.
مقیمى اضافه کرد: در ســال هاى گذشته شیب تند 
سرقت را داشتیم اما کاهش یافت و امروز در سرقت 
هاى مهم منزل، طالفروشى، خودرو و موتورسیکلت 
و قطعات خودرو و پالك خودرو و کیف قاپى کاهش 
داشته و در تمام ســرقت ها بالغ بر 4/5  درصد کاهش 

داشتیم.

,,

بیشتر گردشگران 
از ساعت 7 عصر 
به بعد بیکارند 
و هیچ برنامه اى 
براى اوقات شبانه 
آنها درنظر گرفته 
نمى شود، درحالى 
که مى توانیم آنها را 
به کنسرت و تئاتر 
ببریم، اما این کار 
را نمى کنیم و برنامه 
آنها را در ایران 
بیشتر به دیدن آثار 
تاریخى و طبیعى 
محدود کرده ایم

پراید هاى زیر مدل85 
امنیت ندارد
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افزایش آالینده ها در 
هواى اصفهان

رئیـس اداره پیش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان از 
استقرار جو به نسبت پایدار و افزایش آالینده ها در استان 

به ویژه کالنشهر اصفهان در روزهاى آینده خبر داد.
حسـن خدابخش گفت: میزان آالینده هـا در اوایل روز 

شنبه (امروز) به بیشترین حد خود خواهد رسید.

سفر  وزیر بهداشت به 
کاشان و اردستان

وزیر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکى در سـفر به 
استان اصفهان پس از حضور در شهرسـتان کاشان، از 
مرکز بهداشتى شهید نساجى شـهر زواره و بیمارستان 

اردستان بازدید کرد.
حسـن قاضى زاده هاشمى روز پنج شـنبه هفته پیش با 
ورود به شهرستان کاشـان، بیمارسـتان یثربى کاشان 
را افتتاح کرد، سپس در دانشـگاه علوم پزشکى کاشان 

حاضر شد و به سخنرانى پرداخت.
وى با حضور در پایگاه اورژانس شهر مهاباد، این پایگاه 
را افتتاح کرد؛ همچنین از مرکز بهداشتى شهید نساجى 

شهر زواره و بیمارستان اردستان بازدید به عمل  آورد.

رونمایى از بانک اطالعات 
زنان شاخص  در دهه فجر 

مدیـرکل امور بانـوان اسـتاندارى اصفهان با اشـاره به 
طراحى بانک اطالعاتى زنان شـاخص استان اصفهان 
گفت: اعتبار مالى این طرح تأمین شـده است و در دهه 

فجر امسال رونمایى خواهد شد.
سهیال اثنى عشران اظهار داشت: اعتبار مالى این طرح 
تأمین شده اسـت و در دهه فجر امسال رونمایى خواهد 
شد. وى ادامه داد: هم اکنون مشغول وارد کردن داده ها 
به این سامانه هسـتیم و در این سـامانه نام تمام بانوان 
شـاخص اسـتان حتى بانوان خانـه دار را هـم مى توان 
ثبت کرد. مدیرکل امور بانوان استاندارى اصفهان بیان 
داشـت: اطالعات زنان موفق استان اصفهان، مراکزى 
که در حـوزه زنان فعالیـت مى کنند و آمارهـاى مربوط 
به توانمندى ها و آسیب هاى جامعه زنان در این سامانه 

درج خواهد شد.

مرکز نوآورى پیام نور 
به زودى افتتاح مى شود 

رئیس دانشگاه پیام نور اسـتان اصفهان از راه اندازى و 
افتتاح مرکز نـوآورى این دانشـگاه در آینده اى نزدیک 
با هدف اسـتقرار واحدهاى نوآور و شـرکت هاى دانش 

بنیان خبر داد.
مهدى یوسـفى گفت: مجوز نخسـتین مرکـز نوآورى 
در بین دانشـگاه هاى پیام نور اسـتانى توسـط اسـتان 
اصفهان کسب شده و این مرکز با هدف استقرار و فعالیت 
واحدهاى نوآور و شرکت هاى دانش بنیان ایجاد خواهد 
شد. وى با اشـاره به برنامه هاى دانشگاه پیام نور استان 
براى ایجاد شـرکت هاى دانش بنیان، ارتباط با صنعت 
و تولید درآمـد از علم، افـزود: این دانشـگاه در ارتباط با 
صنعت، طرح هایى را اجرا و تولیدهایى را نیز داشته است.

75 پروژه راهسازى در 
استان اصفهان فعال است

مدیرساخت و توسعه راه هاى اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان گفت: 75 پروژه راهسازى به طول 300 

کیلومتر در استان فعال است.
حمیدرضا امیرخانى افـزود: براى احداث ایـن پروژه ها 

تاکنون 850 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وى اضافه کـرد: براى تکمیـل پروژه هاى راهسـازى 

استان 900 میلیارد ریال اعتبار الزم است.
وى با بیان اینکه این پروژه ها شامل 60 پروژه راه اصلى 
و فرعى و 15 پروژه راه روستایى است، گفت: این پروژه 
ها با تأمین اعتبار الزم در اسـرع وقت به بهـره بردارى 
خواهد رسید. امیرخانى گفت: امسـال 150 کیلومتر راه 
در اسـتان با اعتبار 230 میلیارد ریال آسفالت شده که از 
مهمترین آنها جاده نایین- انارك، اصفهان- اردستان، 
بادرود- کاشان، علویجه-پلیس راه اصفهان به تهران و 

گلپایگان-خوانسار است . 

رئیس انجمن خبرگان کشــاورزى اصفهان با اشاره به 
اینکه در جلســه کمیته پنج نفره پیشــنهاد داده شد که 
28 دى ماه رودخانه زاینده رود براى کشــت کشاورزان 
بازگشایى شــود، گفت: بعدازظهر امروز این پیشنهاد در 
شوراى هماهنگى مدیریت حوضه زاینده رود به ریاست 

وزیر نیرو بررسى و تصمیم نهایى اتخاذ خواهد شد.
اسفندیار امینى تأکید کرد: امروز جلسه شوراى هماهنگى 
زاینده رود در تهران به ریاست وزیر نیرو برگزار و پیشنهاد 

زمان بازگشایى آب زاینده رود مطرح مى شود.
وى با بیان اینکه تاریخ پیشنهادى کمیته پنج نفره براى 
بازگشــایى آب زاینده رود 28 دى ماه است، گفت: این 

تاریخ بعدازظهر امروز  نهایى خواهد شد.
وى تصریح کرد: خوشــبختانه بارندگى هاى خوبى در 
روزهاى اخیر انجام شــد و نگرانى هایى که پیش از این 
براى رهاسازى کشــت پاییزه دوم به وجود آورده بود را 

کاهش داد.
رئیس انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان با بیان اینکه 
کشاورزان خواستار حقابه خود هستند، گفت: به طور قطع 
بهترین فصل براى غله کارى آبان ماه است و کاشت غله 
در این برهه از زمان (زمستان) شــاید کیفیت و کّمیت 
تولید پاییز را نداشــته باشد اما کشــاورزان چاره اى جز 

کشت ندارند.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان تأکید کرد: 
تا پایان ســال جارى با جذب بودجه 25 پــروژه پیاده 
روســازى را در مناطق مختلف شــهردارى اصفهان 

تحویل شهروندان مى دهیم.
ایرج مظفر گفت: شهردارى اصفهان از سه سال گذشته 
تاکنون نهضت مناسب ســازى معابر براى رفت و آمد 

آسان تمام اقشار جامعه را آغاز کرده است.
وى با اشاره به اینکه شهردارى همه ساله بودجه خوبى 
را براى مناسب ســازى معابر شهر اختصاص مى دهد، 
افزود: تاکنون تعداد زیادى از پیاده روهاى سطح مناطق 
نوسازى یا بازسازى شــده اند و نهضت مناسب سازى 

معابر همچنان ادامه خواهد داشــت تــا بتوانیم روزى 
ادعا کنیم تمام معابر پیاده شهر اصفهان مناسب است 
و شهروندان با خیالى آسوده از پیاده روهاى شهر عبور 

کنند.
مظفر یادآور شــد: پروژه هاى متعدد پیاده روســازى 
در مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان را با اعتبارى 
بالغ بر 9 میلیارد تومان در دســت اجــرا داریم که اکثر 
آنها پیشــرفتى معادل 60 تا 70 درصد داشته اند.وى 
خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات سایر ارگان ها نیز 
باید براى مناسب سازى ساختمان هاى خود و دسترسى 

مناسب شهروندان به عابر بانک ها اقدام کنند. 

زمان بازگشایى زاینده رود 
امروز مشخص مى شود

25پروژه پیاده روسازى تا 
پایان سال تکمیل مى شود

جمال نوروز باقرى
 شاید شــما هم از آن دســته افرادى باشــید که فکر 

مى کنید حق شما را یک نفر (مدیر)خورده است.
شــما به عنوان یک فرد اجتماعى ناگزیر هستید گاه 
بى گاه سرى به مؤسسات و نهادهاى دولتى در سطح 
شــهر بزنید و از آنجا که در این رفــت و آمدها چیزى 
مى شنوید و یا با چشــم خود مى بینید، دیگر مطمئن 
مى شوید نه فقط در این کشــور که در شهر اصفهان 
نیز همه دارند حق شــما را مى خورند! بعد از آمدن از 
آن اداره اما بیکار نمى مانید و به هرکســى مى بینید و 
مى شناســید چنــد حــرف ریــز و درشــت حواله

مى کنید. 
این تفکر از کجا نشأت مى گیرد؟ آیا این طرز فکر ریشه 
در توهم دارد یا تجربه؟ واقعیت آیا انکارپذیر اســت یا 
انکار شــدنى؟ چرا افراد نمى تواننــد اعتراض خود را 
بیرونى کنند؟ سئوال هاى فراوانى وجود دارد اما پاسخ 

روشنى براى آن وجود ندارد.
در اصفهان برخى منصب هاى دولتى و پســت هاى 
سازمانى و به خصوص استخدام هاى این گونه مراکز 
همیشــه مانند یک رازســر به مهر باقى مى مانند. به 
درستى معلوم نیست افراد نشسته بر این منصب ها از 
کجا به یکباره جذب این مراکز شده و مى شوند، آن هم 
بدون تخصص مورد نظر و بعضًا نداشتن مدرك معتبر!
فامیل هــاى مشــترك، دوســتان نزدیــک، حلقه 
یاران و خالصــه از این دســت روابط کم نیســتند 
که افراد بــه وســیله این گــرو ه ها جذب شــده و 
ســپس در تعامل بــا دیگر مراکــز، یکــى از یاران 
خود را به عنوان «چشــم وگوش» در آنجــا به کار

 گیرند. 
مالك انتخاب این افراد هم دیگر تخصص، مدرك و یا 
سطح سواد نیست بلکه مالك ها تغییر مى کند. جدا از 
اینگونه مراکز، براى انتصاب هاى دولتى و سازمان هاى
تابعه که در فهرســت آنها مراکز خصوصــى نیز دیده 
مى شود، گماشتن افرادى نزدیک به مهره هاى اصلى در 
پست هاى پایین تر هم وجود دارد . فرقى هم نمى کند 
منصب یاد شده فرهنگى است یا ورزشى،اجتماعى یا... 
مهم منصب پیشنهادى است و نمى شود دست دوستان را 

رد کرد، یک موقع ناراحت مى شوند!
شاید این سئوال شما هم باشــد پس ما به نمایندگى 
از شــما مى پرســیم؛ چرا برخى از  مســئولین استان  

بازنشسته هستند؟!
متوجه سئوال نشدید؟ کمى آن را بازتر مى کنیم؛ چرا 

مسئولین اصفهان تا این ســن(به عکس و مصاحبه 
هاى آنها رجوع شود) هنوز سر کار منصب دولتى خود 
هستند؟ آیا بازنشستگى براى این افراد تعریف ندارد؟یا 
شــاید حقوق بازنشســتگى آنان در اصفهان کفاف

 زندگى شان را نمى دهد؟
اگر بازهم متوجه ســئوال نشــدید، مشــکلى نیست 
مســئله چنــدان مهمــى نبود فقــط از مســئولین 

اســتان اصفهان پرســیدیم: تا کى مــى خواهید به 
شــغل دولتى خــود ادامــه دهید؟فقــط نگویید ما 
خدمتگزار هســتیم، ما... مردم هســتیم، ما... مردم 

هستیم.
هــر از چند گاهــى برخى از ایــن مراکــز دولتى به 
جذب نیرو مــى پردازند کــه آن هم جــزو عجایبى 
اســت که نه جایــى گفته شــده و نه جایى شــنیده 

شــده. اســتخدام مى کنند؛ 53 نفر از بین شش هزار 
متقاضى؛ یکى براى پشــت کوه مــى خواهند،یکى 
براى قله، یکى هم وســط دامنه را بگیرد. اما در این 
بین نیز مدیران اســتان هیچگاه از همشهریان خود 
غافل نمى شــوند؛ بابت ثبت نام اســتخدامى پول را 
مى گیرند که اگر قبول هم نشدید در کارهاى زیربنایى 
مصرف شود و شــما را در یک امر همگانى مشارکت 

بدهند.
از مشارکت زورى تا اســتخدام کوهى فقط یک دامنه 
فاصله است که شما باید براى رســیدن به قله  از آن 
عبور کنید. پس بهتر اســت انرژى خود را ذخیره کنید 

تا پایان راه.

چرا مدیران استان 
بازنشسته نمى شوند؟!

وقتى مسئولیت تا « بهشت»ادامه دارد!

,,

در اصفهان برخى 
منصب هاى دولتى و 
پست هاى سازمانى 
و به خصوص 
استخدام هاى 
این گونه مراکز 
همیشه مانند یک 
رازسر به مهر 
باقى مى مانند. 
به درستى معلوم 
نیست افراد 
نشسته بر این 
منصب ها از کجا به 
یکباره جذب این 
مراکز شده و 
مى شوند

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى تجهیزات پزشــکى، 
دندانپزشکى و آزمایشگاهى، در محل نمایشگاه هاى بین 

المللى اصفهان واقع در پل شهرستان گشایش یافت.
به گزارش ایرنا، این نمایشــگاه تا امروز18  دى ماه در هر 
چهار سالن مرکز نمایشگاه هاى استان شامل 12 هزار و 700 

مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا خواهد بود. 
145 مشــارکت کننده از اســتان هاى اصفهان، تهران، 
آذربایجان شــرقى، خراســان رضوى، فارس، خوزستان 
و مازندران و نمایندگى هاى فروش یــا واردکنندگانى از 
کشورهاى فرانسه، ایتالیا، ســوئیس، آمریکا، آلمان، چین، 

تایوان و انگلیس در این نمایشگاه حضور دارند. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: شرکت هاى 
توانمندى در زمینه هاى تجهیزات آزمایشگاهى، پزشکى 
و دندانپزشکى، خدمات و تجهیزات توانبخشى، تجهیزات 
هتلینگ بیمارستانى، خدمات دارویى و داروسازى، سازمان 
ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز علمى و تحقیقاتى و 

نشریه هاى تخصصى در این نمایشگاه شرکت کرده اند.
رســول محققیان افزود: افزایش متراژ مفید این نمایشگاه 
نسبت به دوره گذشته، حضور واردکنندگان و تولیدکنندگان 
شاخص تجهیزات پزشکى، تصویربردارى و آزمایشگاهى 
کشــور، برگزارى بیســت و چهارمین نشست مسئولین 
تجهیزات پزشکى دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر کشور 

همزمان با این نمایشگاه و رونمایى از محصول هاى جدید از 
نقاط قوت این رویداد است. 

وى، نمایشــگاه تجهیزات پزشــکى اصفهــان را پس از 
نمایشگاه ایران  هلث تهران، برترین نمایشگاه حوزه پزشکى 
کشور خواند و گفت: حدود 70 درصد از مشارکت کنندگان 
نمایشگاه امسال اصفهان را تولیدکنندگان داخلى تشکیل 
مى دهند.  محققیان اظهار داشــت: بیــش از 170 نفر از 
مسئوالن تجهیزات پزشکى دانشگاه هاى علوم پزشکى 
کشور نیز از نمایشگاه پزشکى اصفهان، بازدید خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز در این مراسم با 
تأکید براینکه دولت تدبیر و امید به حوزه سالمت نگاه ویژه 
اى دارد، گفت: در برنامه طرح تحول نظام سالمت، سرمایه 
گذارى خوبى در زمینه تجهیزات پزشکى، به روز شدن آنها و 

تسهیل دسترسى پزشکان به تجهیزات شده است. 
دکتر غالمرضا اصغرى افزود: بیمارستان هاى دولتى، بیشتر 
هزینه تجهیزات پزشــکى را تقبل مى کنند و بیمار فقط 6 

درصد از این هزینه ها را مى پردازد.
وى با اشاره به پیشرفت فناورى و تجهیزات حوزه پزشکى در 
دنیا اظهار داشت: ایران در این زمینه نسبت به سایر کشورها 
عقب نیست و با کمک فناورى هاى روز دنیا، جراحى هاى 

پیشرفته اى در کشورمان انجام مى شود.
اصغرى اظهار امیدوارى کرد که با توسعه تولیدات تجهیزات 

پزشکى در کشورمان از واردات بى نیاز شویم.

نمایشگاه بین المللى تجهیزات پزشکى
 تا امروز ادامه دارد

شــهردار اصفهان گفت: به منظور مصــرف بهینه آب و 
توسعه فضاى ســبز چمن از فضاى شهر اصفهان حذف 
مى شود و توســعه حجمى فضاى سبز در دستور کار قرار 

دارد.
مهدى جمالى نژاد همچنین با اشاره به اینکه پارك هاى 
موضوعى در سطح محالت، مناطق و شهرى در دستور 
کار است، اضافه کرد: البته ما در توسعه فضاى سبز توسعه 
حجمى را در نظر داریم و تا جایى که امکان دارد از توسعه 

چمن خوددارى مى کنیم.
وى تصریح کرد: اســتفاده از چمن نیــز در پروژه هاى 
شهردارى به شرط مقاوم بودن به خشکى انجام مى شود.

جمالى نژاد در ادامه به اجراى طرح نذر درخت در ســال 
جارى نیز اشاره کرد و گفت: در سال جارى نیز همچون 
ســال گذشــته که 230 هزار اصله درخت به نیت تعداد 
شهداى کشور کاشته شد این اتفاق تکرار مى شود. وى با 

بیان اینکه در حال حاضر آب مورد نیاز براى توسعه فضاى 
سبز از چاه هاى موجود تأمین مى شود، اضافه کرد: این در 
حالى است که شهردارى چهار پروژه در راستاى استفاده 
از پساب به عنوان منبع آب پایدار را در دستور کار دارد که 

طى هفته هاى آینده بهره بردارى و یا کلنگزنى مى شود.
جمالى نژاد با اشاره به اینکه طى چند سال اخیر و به منظور 
کاهش آالینده ها در اصفهان راه اندازى باغ آپارتمان را 
پیشــنهاد داده ام، افزود: البته این طرح نیازمند اقدامات 
کارشناسى دارد و در صورت اجرا بسیار مناسب خواهد بود.

شــهردار اصفهان در خصوص کاشت درختان جایگزین 
درختان قطع شــده در ایســتگاه هاى مترو در چهارباغ 
ابراز داشت: به دلیل ریشه هاى حجیم و بزرگ درختان 
قبلى و خالى بودن زیر زمیــن به دلیل ایجاد تونل امکان 
کاشت درختان قبلى وجود ندارد و براى این امر از درختان 

جوان ترى استفاده مى شود.

 چمن از فضاى سبز شهر اصفهان حذف مى شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى اصفهان گفت: استان اصفهان در تعداد کتابخانه هاى 
کشور در رتبه نخست قرار دارد.

حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى با اشاره به گرایش مردم نصف جهان به کتاب 
اظهار داشت: سرانه مطالعه و اقبال به کتاب مردم اصفهان نسبت به سایر استان هاى کشور 

در رتبه بهترى قرار دارد ولى نسبت به آنچه باید باشد، فاصله زیادى دارد.
وى تصریح کرد: با توجه به طرح هاى اجرا شده در کشور ازجمله طرح تابستانه کتاب، طرح 
عیدانه کتاب استقبال مردم از این طرح ها بسیار خوب بوده و اصفهان بعد از تهران در رتبه 

دوم قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان خاطرنشــان کرد: در چند سال اخیر شهرها و 
روستاهایى که منتخب شهر یا روستاى برتر کتاب در کشور هستند، از استان اصفهان بوده اند 
و امسال نیز چند شهر و روستا از استان کاندیداى منتخب شهر یا روستاى برتر کتاب در کشور 
هستند. وى درباره مطالعه دیجیتال کتاب در سطح کشور و استان اصفهان بیان کرد: امروز 
مطالعه از طریق لپ تاپ ها و موبایل ها نیز نوعى مطالعه است که  شاید مطلوب نباشد ولى اگر 
در آمار مطالعه به حساب آید این آمار در کشور افزایش پیدا مى کند. حجت االسالم والمسلمین 
ارزانى با بیان اینکه شبکه هاى مجازى مى توانند کمک شایانى به ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانى کنند، به افزایش کتاب هاى منتشر شده در استان اشاره کرد و افزود: تا پایان سال 
در حدود  هزار و800عنوان کتاب در سطح استان منتشر خواهند شد که نسبت به سال گذشته 

صد جلد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر پشتیبانى فنى و نظارت بر تولید شرکت مادر تخصصى تولید نیروى برق 
حرارتى ایران گفت: نیروگاه اصفهان و نیروگاه شــهید محمد منتظرى اصفهان، آلوده 

کننده محیط زیست نیستند.
غالمرضا مهرداد افزود: با وجود محدودیت هاى زیاد گازى در کشور و استان اصفهان، 

این دو نیروگاه از سوخت گاز استفاده مى کنند.
وى با بیان اینکه هیچ انگیزه و تمایلى براى اســتفاده از سوخت مایع در نیروگاه هاى 
کشور وجود ندارد، گفت: فقط نیروگاه هاى متولى تأمین برق مطمئن بر اساس مأموریت 

نیروگاهى و باالجبار از سوخت مایع استفاده مى کنند.
وى گفت: نیروگاه اصفهان بزرگ ترین قربانى کمبود آب در کشور است و به همین دلیل 

نتوانسته است از تمام ظرفیت تولید خود استفاده کند.
مدیرکل دفتر پشــتیبانى فنى و نظارت بر تولید شــرکت مادر تخصصى تولید نیروى 
برق حرارتى ایران گفت: با توجه به کمبود آب، بهینه ســازى و کاهش مصرف آب در 
نیروگاه هاى کشور جزو برنامه هاى اصلى شــرکت مادر تخصصى تولید نیروى برق 

حرارتى است. 
مدیرکل دفتر پشــتیبانى فنى و نظارت بر تولید شــرکت مادرتخصصى تولید نیروى 
برق حرارتى ایران افزود: نیروگاه هاى اصفهان از ســه سال گذشته تاکنون از سوخت 
مایع اســتفاده نمى کنند و مــا هم تمایلى به اســتفاده از این ســوخت در نیروگاه ها 

نداریم .

رتبه نخست استان
  از نظر تعداد کتابخانه ها

2 نیروگاه  اصفهان
آالیندگى زیست محیطى ندارند
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 موافقت با آزادى 20 زندانى 
محکوم مالى جرائم غیرعمد

جلسه هیئت امناى سـتاد دیه شـعبه اصفهان با حضور 
رئیس کل دادگسترى و مدیرکل زندان ها منجر به آزادي 

20 زندانی جرائم غیرعمد شد.
در این نشسـت با تأکیـد بر تدویـن برنامه هـاى جذب 
بیشـتر خّیرین در کمـک به سـتاد دیه و فرآینـد آزادى 
زندانیان جرائم غیرعمد زندان هاى استان پرونده  20 نفر 

از محکومین جرائم غیرعمد مورد بررسى قرار گرفت.
در این جلسـه با موافقت اعضاى حاضر مبنی بر آزادي 
زندانیان اسـتان اعـم از ده زندانـى مهریـه، 9 زندانى با 
محکومیـت مالى و یـک نفر بـا محکومیت دیـه مورد 
بررسـى قرار گرفت. این تعداد مددجوى آزادشده که از 
زندان هاى مرکزى، لنجان و خمینى شهر بودند و مبلغ 
کل بدهى آنها بیش از 60 میلیارد ریال بوده که مبلغ بیش 
از 45 میلیارد ریال توسط شکات مورد رضایت و بقیه از 
محل کمک هاى خّیرین تسـهیالت بانکـى و یا قبول 

اعسار بوده است. 
 

راه اندازى سامانه ابالغ 
الکترونیکى اوراق قضائى

رئیـس دادگسـترى گلپایـگان گفـت: سـامانه ابـالغ 
الکترونیکى اوراق قضائى در دادگسـترى گلپایگان راه 

اندازى شد.
حسین حسـینى  ورَدنجانى اظهار داشت: طرح خدمات 
الکترونیک قضائـى تحولى بزرگ در دسـتگاه قضائى 
اسـت. وى بیان داشـت: با توجه بـه امکانـات فناورى 
اطالعات و پیشـرفت تکنولوژى همه مـردم مى توانند 
در سـامانه الکترونیک قضائى (ثنا) ثبت نام و رمز عبور 

دریافت کنند.
رئیس دادگسـترى گلپایگان تصریح کرد: از مهمترین 
مزایاى این طرح این است که در هر جاى کشور شکایتى 
علیه شـخصى شـود از طریق پیامک یا ایمیـل به وى 

اطالع رسانى مى شود.

کشف بیش از 16 هزار 
آجیل قاچاق در اصفهان

رئیس پلیس آگاهى اصفهان گفــت: بیش از 16 هزار 
آجیل قاچاق از جمله بــادام، گردو و بــادام هندى در 

اصفهان کشف و ضبط شد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشــت: در پى وصول 
خبرى مبنى بر اینکه قاچاقچیان کاال قصد دارند ســه 
محموله بادام و گردوى قاچاق را وارد شــهر اصفهان 
کنند بررسى موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهى استان قرار گرفت. وى بیان داشت: مأموران پس 
از هماهنگى با مقام قضائى به یکى از ورودى هاى شهر 
اصفهان اعزام و سه کامیونت ایسوز متعلق به قاچاقچیان 

را شناسایى کردند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان  تصریح کرد: در 
بازرســى از این ســه خودرو 14 هزار و 175 کیلو گرم 
بادام با مارك کالیفرنیا ، دو هزار و 400 کیلوگرم گردو 
و 390 کیلوگرم بادام هندى فاقد مدارك مثبته گمرکى 

کشف شد.
سرهنگ خسروى بیان داشت: در این خصوص چهار 
متهم دستگیر و جهت ســیر مراحل قانونى به مراجع 

قضائى تحویل داده شدند. 

اجراى طرح پلیس آب در تیران  
معاون فرماندار تیران و کــرون گفت: طرح پلیس آب 
براى نظارت بر مدیریت مصرف آب در شهرستان تیران 

و کرون اجرا مى شود.
عبدا... بنهرى با اشاره به اسراف و بى توجهى برخى از 
مشترکین مصرف آب در شهرستان تیران و کرون اظهار 
داشت: برخى از مشترکین با توجه به محدودیت منابع 
آبى و خشکســالى با مدیریت آب و فاضالب همکارى 
ندارند. وى افزود: طرح پلیس آب و همکارى دســتگاه 
قضائى در برخورد با چنین مشترکینى پیش بینى شده تا 
با متخلفین برخورد شود. معاون فرماندار تیران و کرون 
استفاده از آب شرب در مصارف کشاورزى و دامدارى در 
روستاها را از مصادیق تخلف اعالم کرد و بیان داشت: 
این موضوع تهدیدى جدى براى بحران آب است و باید 
کنترل شــود که پلیس آب در این خصوص همکارى 

مى کند.

خبر

رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان از آمادگــى این اتاق در 
حمایت از  برنامه ها و طرح هاى توسعه صادرات و بهبود 
فضاى کســب و کار اســتان خبر داد و گفت: همدلى و 
وحدت بخش خصوصــى و دولتى مى توانــد به بهبود 
فضاى  کسب و کار استان منجر شود و در این راستا آماده 

همکارى در برنامه هاى توسعه صادرات هستیم.
عبدالوهاب سهل آبادى خواستار توجه بیشتر سازمان هاى 
دولتى استان به مقوله صادرات شد و اظهار داشت: سایر 
استان ها در شــرایط کنونى توانسته اند با هم افزایى بین 
بخش دولتى و خصوصى صادرات خود را افزایش دهند و 
متأسفانه استان اصفهان بازمانده است و صادرات استان 

اصفهان به جهش نیاز دارد.
وى با انتقاد از بدون استفاده بودن کارگو ترمینال فرودگاه 
اصفهان گفت: اتاق بازرگانى در  تمام مراحل ساخت این 
کارگو نهایت همکارى و سرمایه گذارى را داشته و حتى 
دستگاه ایکس ریل آن را خریدارى کرده و متأسفانه هنوز 

این مجموعه به بهره بردارى نرسیده است .
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان از آمادگى اتاق بازرگانى در 
ساخت CIP فرودگاه اصفهان با هدف پذیرش بازرگانان 
و هیئت هاى خارجى خبر داد و ادامه داد: با وجود آمادگى 
چند ساله اتاق زمینه اجراى این پروژه هنوز فراهم نشده 

است .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
طرح ملى «خادم» با شعار «خانواده آماده، جامعه آماده» 
و با هدف آماده ســازى مردم در برابر حــوادث، ارتقاى 
توانمندى آنان براى مقابله با مخاطرات و افزایش تاب 

آورى جامعه در این استان به اجرا در مى آید.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به 
اینکه مقرر شده تا سال 1400 خانوارهاى اصفهانى براى 
افزایش تاب آورى و آمادگى در برابر حوادث و مخاطرات 
تحت پوشــش طرح خادم قرار بگیرند، براساس بررسى 
هاى به عمل آمده هفت شهر استان به صورت پایلوت 

انتخاب شدند.

محسن مؤمنى عنوان کرد: این هفت شهر استان شامل  
کاشان، نایین، نجف آباد، ســمیرم، چادگان، خوانسار و 
فریدونشهر است که به عنوان شهرهاى پایلوت اجراى 
طرح انتخاب شدند. وى با بیان اینکه طرح ملى خادم در 
راستاى تحقق شعار «خانواده آماده، جامعه آماده» کلید 
خورده اســت، تصریح کرد: در این طرح میزان آمادگى 
خانوارها با 15 شــاخص از جمله وجود کیف اضطرار در 
خانواده ها ، اطالع از نقشه اضطرار خانواده، داشتن برنامه 
براى رســیدگى به افراد کم توان درخانواده، وجود فرد 
آموزش دیده در خانواده، میزان آگاهى نسبت به اجزاى 

ایمنى و سازه اى ساختمان و ... سنجیده مى شود.

برگزارى انتخابات 
به صورت الکترونیکى

صادرات استان اصفهان به 
جهش نیاز دارد

جمعى از دانشجویان دانشگاه آزاد  نجف آباد در جمعى صمیمى با مدیر درمان تأمین اجتماعى و ریاست 
دانشگاه دیدار و گفتگو کردند .

به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعى، دکتر على اعتصام پور مدیر درمان 
تأمین اجتماعى در این دیدار که در مرکز پژوهش دانشگاه آزاد اسالمى برگزار شد ، گفت: همه همت ما 
باید این باشد که این روحیه مطالبه، خواستن و خالقیت در زمینه هاى گوناگون را در نسل جوان کشورمان  
به خصوص جوان علمى گسترش بدهیم. من هم به این اعتقاد دارم که شما باید پیگیر مطالبات شخصى 
خود به عنوان آینده سازان این کشور باشید و مسائل و مشکالت خود در بیمارستان را از طریق نماینده 

دانشجویان به ریاست بیمارستان منتقل نمایید .
 اعتصام پور از تشــکیل کمیته دانشــجویى و مشــاورین جوان در مدیریت درمان خبر داد و افزود: با 
تشکیل این کمیته مى توانیم چالش ها و مسائل مهم دانشجویى را مطرح و حل و فصل نماییم . وى از 

پیگیرى هاى مکرر مدیریت درمان جهت رفاه دانشجویان خبر داد. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى  با بیان تفاوت هاى تخریب و انتقاد، گفت: انتقادهاى سازنده دانشجویان 

عالوه بر اصالح اشکاالت گذشته ، مسیر آینده را هموار مى کند. 
 اعتصام پور اظهار داشت: اگر توسعه را به معناى رشد افقى در نظر بگیریم، ممکن است در قالبى همچون 
یک شرکت خودروسازى مطرح شود که خودرویى مانند پراید تولید کند. اما چنانچه توسعه را در مفهوم و 
معناى پیشرفت درنظر بگیریم، با توجه به مثال ممکن است در تغییرات و پیشرفت در تولید همان خودرو 
محقق  شود تا به مدل پیشرفته ترى تبدیل گردد. لذا وقتى بحث توسعه مطرح مى شود، باید عوامل انسانى 
و شاخص هاى دیگر هم به این رشد و پیشرفت اضافه  گردند. عواملى که شامل افزایش اعتماد اجتماعى، 

ارتقاى شاخص هاى رضایتمندى وکاهش هزینه بیان مطالب، روادارى و تحمل یکدیگر است.
وى در ادامه در سخنانى کوتاه با ارائه خالصه اى از عملکرد مدیریت درمان در دولت تدبیر وامید و جایگاه 
مدیریت درمان استان اصفهان در بحث ارائه خدمات درمانى در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم 

و مقایسه نمودن آن با ارائه خدمات درمانى در سراسرکشور پرداخت.
اعتصام پور گفت: براى حفظ پیشرفت ها و ثبات جامعه و همچنین حرکت رو به شتاب به سوى قله ها 

و آینده همانطور که رهبر انقالب فرمودند نیازمند نقشه راه هستیم که این مهم تنها با مشورت و خرد 
جمعى محقق خواهد شد. 

مدیر درمان تأمین اجتماعى از  دانشــجویان خواســت تا به خــرد جمعى احتــرام بگذارند؛ چراکه 
عامل اصلى مشکالت دورى از کار کارشناســى اســت؛ بنابراین اگر دولت از نخبگان و کارشناسان 
در حوزه هاى مختلف اســتفاده کند سیاســت یکپارچه و مســتمر همراه با عقالنیت شــکل خواهد 

گرفت.
اعتصام پور انتقاد کردن و سیاهنمایى در مورد مشکالت استان بدون ارائه راهکار را یکى از موانع پیشرفت 
دانست و افزود: نخبگان ضمن رصد و شناسایى نقطه ضعف ها باید راه حل نیز ارائه دهند تا موانع حل شود؛ 
اما زمانیکه فقط به سیاهنمایى وبزرگ کردن مشکالت بسنده مى کنند هیچ پیشرفتى حاصل نخواهد شد.

دکتر مهران مجلسى ریاست دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد در فضاى صمیمى ضمن تشکر از دکتر 
اعتصام پور به علت پیگیرى هاى مکرر از جمله خرید ساختمان رفاه و سالمت جهت رفاه دانشجویان 

اظهار داشت: اگر موفقیتى کسب کرده ام مرهون ارتباط خوبى است که با شما دانشجویان داشته ام .
در ادامه مدیر روابط عمومى مدیریت درمان از نماینده دانشجویان خواست تا اسامى دانشجویان متقاضى 
استفاده ازخدمات رفاهى مدیریت درمان را به واحد روابط عمومى ارائه نمایند.سید مجید موید همچنین 

از دانشجویان دعوت کرد تا از نمایشگاه تجهیزات پزشکى به طور رایگان دیدن نمایند. 
در پایان این دیدار نمایندگان دانشجویان به بیان نظرات خویش درباره معضالت و مشکالت فعالیت هاى 
علمى و مسائل و مشکالت پیش  روى دانشجویان پرداختند.که توسط مسئولین مدیریت درمان و دانشگاه 

آزاد نجف آباد  مورد بررسى قرار گرفت.

انتقاد دانشجویان، مسیر آینده را هموار مى کند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
در جلســه اى که با حضور معصوم زاده معاون ســیما 
مرکــز اصفهــان، طباطبایى معــاون صــدا، هنرمند 
مدیر تولید ســیما و کاظمیان مدیر تولیــد صدا مرکز 
اصفهان برگزار شــد گفــت: درحال حاضــر مدیریت 
مصرف یکى از مؤلفه هاى مهــم وزارت نیرو و به تبع 
آن شــرکت آبفا اســتان اصفهان قلمداد مى شود و بر 
این اســاس رســانه ملى مى تواند در امر فرهنگسازى 
مصرف صحیــح آب این شــرکت خدماتــى را یارى 

کند.
هاشــم امینى افزود: نهادینه کــردن فرهنگ صحیح 
مصرف امرى است که طى سالیان سال تالش و کوشش 

در میان اقشــار مختلف جامعه محقق مى شود در واقع 
فرهنگسازى کارى است که باید مســتمر و درازمدت 

دنبال شود تا در نهایت نتیجه موردنظر حاصل شود.
وى به همکارى رسانه ملى با شرکت آبفا استان اصفهان 
پرداخت و گفت: درحقیقت رســانه ملى متعلق به همه 
مردم با ســالیق مختلف است. بر این اســاس انتظار 
مى رود صداوسیما مانند همیشه و بیش از پیش با شرکت 
آبفا در جهت ترویــج مصرف بهینــه آب و تنویر افکار 
عمومى به منظور چگونگى تأمین آب شــرب در مواقع 
حســاس و بحرانى که بر اثر بروز سیالب، خشکسالى 
و سایر بالیاى طبیعى و حوادث غیرمترقبه به وقوع مى 
پیوندد  همکارى الزم را داشــته باشند چراکه آبرسانى 

به مردم در مواقع بحرانى کارى بســیار دشوار است که 
خوشبختانه شــرکت آبفا اصفهان به لحاظ برخوردارى 
از نیروهاى متخصص و متعهد تاکنون توانسته به خوبى 
این امر بسیار مهم را به درستى انجام دهد که نمونه بارز 
آن مهار کدورت آب به دلیل شدت بارندگى هاى اخیر و 
گل آلود شدن آب رودخانه زاینده رود بوده این درحالى 
است که مسئله کدورت آب یکى از چالش هاى اصلى 
صنعت آب و فاضالب در کشــور بوده که متخصصان 
و کارشناســان آبفا اصفهان توانســتند با بهره گیرى از 
دانش و تجربه این معضل اساســى صنعت را به خوبى 
مهار کنند به طورى که با وجود بارندگى در باالدســت 
زاینده رود و گل آلودگى آب در مســیر زاینده رود تا سد 

چم آسمان مردم با هیچگونه قطعى آب روبه رو نشدند. 
این دستاورد فنى با تالش شبانه روزى کارشناسان آبفا 
و اقدامات پیشگیرانه در محل ورودى آب به تصفیه خانه 
باباشیخعلى حاصل گردید تا آب با استانداردهاى تعریف 

شده در اختیار مشترکین قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: هم اکنون 
در سطح اســتان 325 ایستگاه فشارســنج و در شهر 
اصفهان 133 ایســتگاه فشارســنج به صورت آنالین 
اســتقرار یافته تا از لحاظ کّمى و کیفــى آب مورد نیاز 
مشترکین رصد شــود تا آب عادالنه میان مردم توزیع 

گردد.
وى اعالم کرد: درچند ســال اخیر صداوسیما با تهیه و 

ساخت برنامه هاى مختلف همانند جارى حیات، قطره، 
دانایى، اون باالها ، درج زیرنویس و نیز در برنامه هاى 
اصفهان امروز، بازتــاب، گفتگوى هفته همکارى الزم 
را با شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به منظور 
مصرف صحیح آب داشته اند به طورى که مى توان گفت 
تعامل سازنده صداوسیما و شــرکت آبفا توانسته است 
راهکارهاى فرهنگى مصرف بهینه آب را در میان مردم 
ترویج دهد و گواه این مدعا را در کاهش مصرف سرانه 
آب در بخش خانگى شاهد هســتیم. به عنوان مثال در 
شش سال گذشته مصرف ســرانه آب خانگى 189 لیتر 
بوده که با حدود 20 درصد کاهــش هم اکنون به 151 

لیتر رسیده است.

مدیرعامل آبفا استان اصفهان خواستار شد:

صدا وسیما در زمینه 
ترویج مصرف بهینه آب،
بیشتر همکارى کند

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: اعضاى 
بدن نوجوان 16 ساله شاهین شهرى به سه بیمار نیازمند اهداشد.

مریم خلیفه سلطانى، اظهار داشــت: «بنیامین احمدى» 16 ساله ساکن شاهین شهر، هفتم دى 
سال جارى به دلیل آسیب مغزى در بیمارستان گلدیس شــاهین شهر بسترى شد و سپس دچار 
مرگ مغزى شد. وى افزود: طى صحبت هاى انجام شده در خصوص پیوند اعضاى بدن این فرد 
به بیماران نیازمند با رضایت خانواده، بنیامیــن احمدى پس از انجام مراحل مربوط به تأیید مرگ 
مغزى، تحت عمل جراحى برداشــت اعضا قرار گرفت و عمر دوباره اى به سه بیمار نیازمند پیوند 

عضو بخشیده  شد.
مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشــى درمانى الزهرا (س) اصفهان با اشاره به 
اینکه در ســال جارى 25 اهداى عضو از افراد مرگ مغزى در اســتان اصفهان انجام شده است، 
تصریح کرد: کلیه هاى این بیمار مرگ مغزى در مرکز آموزشى درمانى الزهرا (س) اصفهان به دو 
بیمار نیازمند که از نارسایى کلیه در رنج بودند، اهدا شد و با اهداى کبد وى نیز در همین مرکز به 

یک بیمار نیازمند کبد، حیاتى دوباره بخشیده شد.

اهداى عضو نوجوان 16 ساله شاهین شهرى به 3 نفر  

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به معافیت 283 فرزند خانواده تحت پوشش 
کمیته امداد گفت: از ابتداى امسال تاکنون 20 فرزند پسر پدران تحت پوشش و 263 فرزند 

پسر مادران تحت پوشش از خدمت وظیفه معاف شدند.
حمیدرضا شیران افزود: بر اســاس بند یک و 3 از ماده 44 مکرر قانون اساسى چنانچه 
سرپرست خانوار زن باشد و یکى از فرزندان پســر و چنانچه سرپرست خانوار مرد باشد، 

یکى از فرزندان پسر در صورت داشتن سه خواهر از سربازى معاف مى شود.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان تصریح کرد: طرح کفالت فرزندان پسر از مادران 
سرپرست خانوار یا پدران از کارافتاده با هدف توانمندسازى خانواده ها و کمک به اقتصاد 

و معیشت خانواده ها اجرا شده است.
شیران در پایان خاطرنشــان کرد: تاکنون نیز کمیته امداد نسبت به جابه جایى و انتقال 
475 فرزند پســر خانواده هاى تحت پوشــش خود به محل ســکونت نیز اقدام کرده 

است.

معافیت 283 فرزند  خانواده هاى تحت پوشش کمیته امداد 

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان گفت: به صورت عام در 
کشور و به خصوص در استان اصفهان شبکه هاى اجتماعى 
تلگرام و اینستاگرام بیشترین کاربران و استقبال کنندگان را 

دارند و تخلفات بیشتر در تلگرام اتفاق مى افتد.
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى در گفتگو با فارس در 
خصوص کالهبردارى هاى اینترنتى در اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: در بحث کالهبردارى هاى اینترنتى در سال 
جارى نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته 173 درصد 

افزایش داریم.
وى افزود: نقطه شــگردهاى اصلى این افزایش هاى جرم، 
تبلیغات کاذب اینترنتــى، کالهبردارى هــاى پیامکى و 
فروش هاى اینترنتى هســتند که قول فروش را مى دهند، 

معامله انجام مى شود اما کاال ارسال نمى شود.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان تصریح کرد: وجه دیگر 
کالهبردارى ها شامل برداشــت هاى اینترنتى هستند که 
27 درصد آن برداشت هاى غیرمجاز اینترنتى است و بیشتر 
شامل جرائم فنى مى شوند، از جمله آنها مى توان به اسکیمر، 
فیشینگ و بدافزارها اشــاره کرد. وى خطاب به شهروندان 
تأکید کرد: در حوزه  برداشــت هاى غیرمجاز اولین وظایف 
کاربران این است که از هر ســایتى خرید نکنند و اگر قرار 
اســت خریدى را انجام دهند، فقط از ســایت هاى مرجع و 

نمایندگى هاى رسمى مرجع اقدامات خود را انجام دهند.

ســرهنگ مرتضوى بیان کرد: شــهروندان از سایت هاى 
فروشگاهى غیرمعتبر که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، کمتر 
استفاده کنند و یا اصًال از استفاده آنها پرهیز کنند و در حوزه 

کالهبردارى ها صرفاً به تبلیغات اکتفا نکنند.
وى با بیان اینکه تبلیغات در فضاى مجازى براى ابراز هویت 
کافى نیستند، خاطرنشــان کرد: به صورت عام در کشور و 
به خصوص در استان اصفهان شــبکه تلگرام و اینستاگرام 
بیشترین کاربران و استقبال کنندگان را دارند که تخلفات در 
هر دوى این شبکه ها بسیار اتفاق مى افتد اما در تلگرام تخلفات 

بیشترى انجام مى شود.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان در رابطه با برخورد پلیس 
فتا با کانال ها و پیج ها در شبکه هاى اجتماعى به خصوص 
تلگرام، اضافه کرد: یکــى از وظایف ثابت پلیس فتا، رصد و 
پایش شبکه هاى اجتماعى و احصاى اقدامات مجرمانه در 
این شبکه هاست. وى عنوان کرد: در بحث رصد حوزه هاى 
اقتصادى، غیرمجاز، جرائم غیراخالقى، منافى عفت، فنى و 
آموزش هک و نفوذ و نرم افزارهاى غیرمجاز پلیس فتا بسیار 
فعال اســت و همگى این موارد جرم محسوب مى شوند که 
پلیس فتا با این مجرمان این تخلفات برخورد جدى خواهد 
داشت.  مرتضوى در پایان گفت: اگر کاربران در شبکه هاى 
اجتماعى اصرار به حضور دارند، حتماً باید خودشان را مدیریت 

کنند تا دچار مشکالت در این بخش نشوند.

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان خبر داد

رشد 173 درصدى جرائم اینترنتى در اصفهان
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ویترین

تمدید واگذارى  سهام بیمه ملت
مهلـت ثبـت نـام بازنشسـتگان کشـورى در طـرح 
واگذارى سـهام بیمه ملت، تا پایان روز یک شنبه 19  

دى ماه تمدید شد.
به دنبال ثبت نام صد هزار بازنشسته کشورى در طرح 
واگذارى سهام بیمه ملت تا ساعت 11 روز چهارشنبه 
و با توجه به درخواست هاى بازنشستگان، مهلت ثبت 
نام در این طرح تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه 19 

دى ماه 95 تمدید شد.
براین اسـاس، بازنشسـتگان کشـورى مـى توانند با 
مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسـر کشور یا از طریق 
cspf. سایت صندوق بازنشستگى کشورى به نشانى
ir اقدام به ثبت نام براى خرید سهام بیمه ملت کنند.

 گمرك ایران سوم دنیا شد
سـازمان جهانى گمرك، در زمینه مبـارزه  با تخلفات 
و قاچاق، ایران را پس از نیوزیلند و پاکسـتان در رتبه 

سوم قرار داده است.
افزایش کشـفیات گمرك پـس از راه اندازى سـامانه 
پنجره تجارت فرامرزى با پیشـرفت موضوع گمرك 
الکترونیک ادامه داشت، به طورى که در سال گذشته 
نیز میزان این کشفیات 95 درصد افزایش پیدا کرد و 

بیش از 290 تن از این مواد کشف شد.
به این ترتیب طى دو سال گذشته مقادیر قابل توجهى 
مواد مخدر و پیش سازهاى آنها و کاالى قاچاق کشف 
شـده و این حرکت از نـگاه سـازمان هاى بین المللى 
به قدرى مهـم و قابل توجـه بوده که مرکـز امنیت و 
اطالعات سـازمان جهانى گمـرك اقدامات گمرك 
ایران را تحسـین کرده و در رتبه بندى کشورها ایران 
را پس از نیوزیلند و پاکستان در ردیف سوم قرار دهد.

احتمال بروز خاموشى در 
تابستان آینده

افزایش میزان مصرف برق پیش بینى ها را به سـمت 
خاموشـى تابسـتان سـال 1396 بـرده تـا جایى که 
مدیرعامل شـرکت مادرتخصصى تولید نیروى برق 
حرارتى بـراى وضعیت تابسـتان آینده هشـدار داده 

است.
بر اساس گفته هاى مسـئوالن برقى، مصرف برق در 
تابسـتان سـال جارى به 56 هزار مگاوات مى رسـد، 
گرچه وزارت نیـرو براى این امـر تمهیداتى را در نظر 

گرفته اما بازهم سایه خاموشى بر سر کشور است.
امسـال برنامه هایى براى گذر از پیـک در نظر گرفته 
شده که به گفته محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصى تولید نیروى برق حرارتى قرار است که 

دو هزار نیروگاه جدید در بخش حرارتى اضافه شود.
وى بـا بیان اینکـه در ایـن میان بـاز هم مانند سـال 
گذشـته نیازمنـد مدیریت مصـرف و حمایـت مردم 
هستیم، اظهارداشت: وزارت نیرو و شرکت هاى تابعه 
برنامه هـاى خـود را بـراى گذراندن تابسـتانى بدون 

خاموشى در نظر گرفته اند. 

 8650 روستا در معرض سیل
معاون آبخیز سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى 
کشـور گفت: هشـت هـزار و 650 روسـتاى کشـور 
براسـاس جدیدترین بررسـى هاى به عمـل آمده در 
معرض سـیل قرار دارند که براى رفع این تهدید باید 
بـه عملیات آبخیـزدارى و آبخـوان دارى بـه صورت 

جدى تر نگاه شود.
پرویز گرشاسبى گفت: بر اسـاس قانون بهینه سازى 
آب شرب شـهرى و روسـتایى با اسـتفاده از تکنیک 
آبخیـزدارى مى توانیم وضعیت تأمین آب و شـهرى  
و روسـتایى را بهبود بخشـیم اما باید در نظر داشـت 
که جایگاه قانونى ما در این ارتباط فراهم اسـت و  بر 
اساس هماهنگى وزارت جهاد کشاورزى با وزارت نیرو 

تداخلى با وزارت نیرو نخواهیم داشت.
معاون آبخیز سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى 
کشور گفت: اکنون براى تحقق کامل آبخیزدارى در 
کشور باید بتوانیم ساالنه سه میلیون هکتار عملیات 
آبخیـزدارى انجـام دهیم کـه در برنامه ششـم به دو 
میلیون آن توجه شده است اما امیدواریم با استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصى این خأل  را پر کنیم و عملیات 

مورد نظر را محقق کنیم.

وزیر نفت با بیان لزوم جایگزینى خام فروشــى و تبدیل 
محصوالت نهایى در صنعت پتروشــیمى گفت: براین 
اساس الزم است زنجیره صنایع پایین دستى پتروشیمى 

در کشور راه اندازى شود.
بیژن زنگنه با بیان اینکه پالســتیک در شرایط کنونى 
دنیا یعنى طال، افــزود: از این رو بایــد زنجیره صنایع 
پایین دستى پتروشیمى در کشور راه اندازى شود تا براین 
اساس بتوانیم به جاى خام فروشــى، محصول نهایى را 

تولید و صادر کنیم. 
وى با اشاره به اینکه کشور عراق یک مقصد بسیار خوب 
فروش محصوالت پتروشیمى ایران است، تصریح کرد: 

باید از این فرصت استفاده کامل را ببریم و با راه اندازى 
صنایع پایین دستى که اشتغال زیادى را هم به دنبال دارد، 
اقتصاد کشور را در این حوزه مدیریت و برنامه ریزى کنیم. 
وزیر نفت ادامه داد: باید به گونه اى برنامه ریزى کنیم تا گاز 
را به محصوالت نهایى پتروشیمى تبدیل کرده که براین 
اســاس وزارت نفت تخفیفات و حمایت هاى ویژه اى را 
براى حمایت از فعاالن صنایع پایین دستى پتروشیمى در 
نظر گرفته است. وزیر نفت با بیان اینکه مى بایست منابع 
حاصل از این صرفه جویى را صرف راه اندازى واحدهاى 
جدید کنیم، گفت: باید از واحدهاى پتروشیمى با استفاده 

از تکنولوژى هاى روز دنیا در کشور استفاده کنیم.

مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکــزى، از افزایش 
دو برابرى تولید نفت در مناطق مرکزى ایران خبر داد 
و گفت: تولید نفت در این منطقــه از صد به 200 هزار 

بشکه در روز افزایش یافته است.
سلبعلى کریمى با اشاره به افزایش دوبرابرى توان تولید 
نفت خام در میادین مناطق مرکزى کشور، گفت: توان 
تولید نفت از صدهزار بشکه به 200 هزار بشکه در روز 

رسیده است.
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزى ایران، با اشاره 
به تشــکیل کمیته یکپارچه و راهبردى در بخش هاى 
مختلــف تولید و فنــى در این شــرکت، تصریح کرد: 

با ایجاد کمیتــه یکپارچه و راهبــردى در بخش هاى 
تولیدى و فنــى، از منابع بــه صورت بهینه اســتفاده 

مى کنیم.
این مقام مســئول با بیــان اینکه هم اکنــون تعداد 
دکل هاى حفارى از 22 به هشت دستگاه کاهش یافته 
اســت، اظهار داشــت: عالوه بر این در برنامه حفارى 
چاه ها، چاه هــاى نفتى که تولید بیــش از هزار و 500 
بشــکه در روز دارند، کاندیداى حفارى شده و چاه هاى 
گازى که ظرفیت تولید آنهــا از 500 هزار متر مکعب 
در روز کمتر بوده، از دســتور کار حفــارى جدید خارج

 شده اند.

پالستیک در 
شرایط کنونى دنیا یعنى طال

تولید نفت در مناطق مرکزى 
ایران دو برابر شد

مدیرعامــل شــرکت فرودگاه ها و خدمــات ناوبرى 
ایران با بیان اینکه ما فقط 11درصــد عرصه مهرآباد 
را در اختیار داریــم، گفت: امروز ســهم قابل توجهى 
از فرودگاه مهرآبــاد در اختیار ارگان هــاى نظامى و 
دفاعى اســت. مهرآباد در آینده گلوگاه توسعه صنعت 
هوانــوردى مى شــود و بر این اســاس مشــکالت 
مهرآباد در شــورایعالى امنیت ملى در حال بررســى 

است.
به گزارش فارس، رحمت ا... مه آبادى اظهار داشــت: 
فرودگاه هاى کشــور همه زیان ده هســتند و براى ما 

هزینه دارند.
وى اظهار داشت: در فرودگاه مهرآباد وضعیت ما خاص 
و دشــوار اســت، در حالى که این فرودگاه 30 درصد 
ترافیک هوایى کشــور را مدیریت مى کند اما فقط 11 
درصد عرصه این فرودگاه براى خدمات رسانى به مردم 

دراختیار ماست. 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبرى ایران، 
اظهار داشــت: اعالم مى کنیم که فرودگاه مهرآباد از 
گلوگاه هاى حمل و نقل هوایــى و صنعت فرودگاهى 
در آینده خواهد بود، اگر مشــکالت آن حل نشــود. 
گردان هاى نظامى، دفاعــى و غیرنظامى در فرودگاه 
مهرآباد حضور دارند و ما حتــى از آنها فضاهایى اجاره 
مى کنیم با بهاى سنگین تا مشــکل خطوط هوایى را 

رفع کنیم. 
مه آبادى اظهار داشــت: براى حل مشــکل مهرآباد، 
مسائل در شــوراى امنیت ملى کشــور در حال مطرح 
شدن است، ضمن آنکه در فرودگاه اصفهان هم، چنین 
مشــکلى داریم که مشــکل فرودگاه اصفهان هم در 

شورایعالى امنیت ملى در حال طرح است. 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبرى ایران 
با بیان اینکه هزینه شــرکت فرودگاه ها بسیار سنگین 
و درآمدها بسیار کم است، گفت: این اختالف هزینه ها 
و درآمدها از سوى دولت از محل کمکـ  زیان تأمین 

مى شود. 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبرى ایران 
بیان کرد: همه فرودگاه هاى تحــت تملک ما زیان ده 
هستند و فقط در این عرصه، فرودگاه امام خمینى(ره) 
است که شاید بتوان گفت زیان ده نیست، حتى مهرآباد 
که تجربه 400 نشســت و برخاســت در روز را دارد، 

فرودگاهى زیان ده است. 
وى با اشاره به اینکه ساختار فرودگاه ها شکننده است، 

گفت: اگر ســاختار اقتصادى فرودگاه ها درست نشود، 
طبق وضعیت موجود هم امکانپذیر نیست، اگر درآمد 
پروازهاى عبورى را نداشــتیم، حقوق کارکنان را هم 

حتى نمى توانستیم پرداخت کنیم. 
مه آبادى اظهار داشــت: امــروز دارایى هاى صنعت 
فرودگاهى کشــور در حال به حراج رفتن است. ارائه 

خدمات رایگان و تخفیف دار بــه بخش هاى مختلف 
لشــکرى و کشــورى موجب شــده است ســرمایه 
فرودگاه هاى ما بــه تدریج به غیر منتقل شــود و در 
واقع این ســرمایه اندك انــدك در حــال واگذارى

 است. 
مه آبادى گفت: وقتى پرترافیک ترین فرودگاه کشــور 

یک باند آن هم باند آســیب دیده دارد نشــان از حراج 
دارایى هاى فرودگاه هاست.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبرى ایران 
بیان کرد: به عنوان یک شــرکت دولتــى 75 درصد 
درآمد خود را بابت مالیات و کسورات به دولت پرداخت 
مى کنیم. سال گذشته 260 میلیارد تومان و امسال 400 

میلیارد تومان بابت مالیات از حساب ما کسر شد و این 
از دیگر مشکالت ماست. 

وى رفتارهاى مغایر بــا اصول بازرگانى خطوط هوایى 
و تعرفه هاى تکلیفى را از دیگر مشکالت مالى شرکت 
فرودگاه ها و ناوبرى هوایــى ایران عنوان کرد و گفت: 
هزینه خدمات ناوبرى فقط 3 درصد نرخ بلیت را شامل 
مى شود و قطعًا با آزادســازى تعرفه هاى فرودگاهى، 
این مورد تأثیرى در افزایش قیمت نرخ بلیت نخواهد 

داشت.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبرى ایران، 
دست اندازى به منابع مالى فرودگاه ها توسط برخى از 
ارگان ها را از دیگر مشکالت شرکت فرودگاه ها عنوان 
کرد و گفت: به عنوان مثال، شهردارى ها بابت هر بلیت 
5 درصد عوارضى روى نرخ بلیت دریافت مى کنند، در 
حالى که شهردارى ها هیچ خدماتى، تأکید مى کنم هیچ 
خدماتى به فرودگاه ها ارائه نمى دهند، حتى زباله هاى 

ما را هم بیرون نمى برند. 
وى گفت: این جالب اســت کــه در نرخ هاى تکلیفى 
بلیت هواپیما، شــهردارى ها که هیــچ خدماتى ارائه 
نمى دهند 9 هــزار تومــان بابت هر بلیــت دریافت 
مى کردند، اما شــرکت فرودگاه ها کــه همه خدمات 
ناوبرى و فرودگاهى را به عهــده دارد، بابت هر بلیت 
پنج هزار تومان دریافت مى کرده و این معضل اساسى 

است.
مه آبادى گفت: درآمد یکى از ارگان ها از همین فرودگاه 
امام خمینى(ره) ساالنه دو هزار میلیارد تومان است که 
در جیب خودش مى رود، در حالــى که درآمد فرودگاه 

امام(ره) ساالنه 550 میلیارد تومان است. 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبرى ایران، 
گفت: امروز ما براى نوسازى رادارها نیاز به 250 میلیون 
دالر ســرمایه گذارى داریم که اگر درآمد داشتیم اجرا 

مى کردیم. 
وى گفت: ما امروز پول خرید هواپیماهاى دوم و سوم 
فالیدچک را هم نداریم و اینها همه نشــان از کمبود 
اعتبارات ما دارد که البته شــرکت فرودگاه ها، ارگانى 

درآمدـ  هزینه اى است و بودجه ندارد. 
مه آبادى همچنین طلب شرکت فرودگاه ها از ایرالین ها 
را حدود 500 میلیارد تومان عنوان کــرد و گفت: اگر 
اسناد خزانه بابت بدهى آسمان به ما پرداخت شود، 70 
میلیارد تومان از بدهى هاى شرکت هواپیمایى آسمان 

به ما تهاتر مى شود.

ارائه خدمات رایگان و تخفیف دار به بخش هاى لشکرى و کشورى
موجب انتقال سرمایه فرودگاه ها به غیر شده است  

پرونده فرودگ اه 
در شورایعالى امنیت ملى

رونمایى از مشکل بزرگ فرودگاه اصفهان از زبان مدیرعامل شرکت خدمات ناوبرى ایران

بنا بر بررسى هاى صورت گرفته ارتفاع کل ریزش هاى 
جوى از ابتداى ســال آبــى تا پانزدهمیــن روز فصل 
زمستان 52 میلیمتر گزارش شده که این رقم در مقایسه 
با دوره مشابه سال گذشــته 57 درصد کاهش داشته 
است. این حجم از بارندگى نسبت به میانگین دوره هاى 
مشــابه درازمدت( 77 میلیمتــر) 32 درصد کاهش و 
نسبت به دوره مشابه سال آبى گذشته( 120 میلیمتر) 

57 درصد کاهش را نشان مى دهد. 
میزان بارش در حوضه آبریز دریاى خزر در ســال آبى 
جارى 145 میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه 

با سال آبى گذشته 30 درصد کاهش  داشته است. 
در حوضه آبریــز خلیج فارس و دریــاى عمان، میزان 
بارش ها تاکنون 76 میلیمتر گزارش شده که این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 65 درصد کاهش و 
در مقایسه با متوسط 48 ساله 41 درصد کاهش داشته 
اســت.  حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون شاهد 82 
میلیمتر بارش بوده که این رقم در ســال گذشته 126 
میلیمتر بوده اســت، از همین رو در مقایسه با سال آبى 
گذشته این حوضه آبریز شــاهد کاهش 35 درصدى 

بوده است.
میزان بارش در فالت مرکزى ایران با 57 درصد کاهش 
نسبت به سال گذشته 28 میلیمتر به ثبت رسیده است.
گفتنى است این حوضه در مدت مشابه سال گذشته 65 
میلیمتر بارش تا این مدت داشته و همچنین میانگین 
متوسط بارش در 48 ساله گذشته این حوضه 38 میلیمتر 

گزارش شده است.
شایان ذکر است بیشــترین میزان بارندگى به ایستگاه 
دینارسرا اســتان مازندران با 768 میلیمتر و کمترین 
میزان براى ایستگاه هاى چابهار سیستان و بلوچستان 

بدون بارندگى گزارش شده است.

52 میلیمتر بارش، هدیه آسمان به کشور
آمارهاى سال آبى جارى نشان مى دهد

 حجت میرزایى معاون اقتصادى وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى گفت: تعیین حداقل 
مزد منطقه اى داراى معیارهاى مختلفى همچون محیط زیســت، موقعیت جغرافیایى، 
تفاوت هاى فرهنگى- اجتماعى و ... اســت که در حوزه روابط کار نقش بســیار تعیین 

کننده اى دارد. 
اگرچه تعیین دستمزد براى کارگران ماهر از طریق چانه زنى انجام مى شود اما در بسیارى 
از کشورها براى حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان یک نرخ حداقل دستمزد تعیین 
مى شود که کارفرما حق ندارد هیچ کارگرى را با کمتر از این نرخ استخدام کند. این نرخ در 
برخى کشورها  ملى است و در برخى منطقه اى. گاهى نیز حداقل مزد به صورت صنفى یا 
در هر حوزه شغلى تعیین مى شود.فایده اصلى منطقه اى شدن دستمزد، انعطاف پذیرى 

و کمک به اشتغال است. 
با قانون فعلى (حداقل دســتمزد 812 هزار تومان به صورت سراسرى) هیچ کارفرمایى 
مجاز نیســت این فرد را با کمتر ازاین دستمزد اســتخدام کند.اما اگر در منطقه اى که 

هزینه هاى زندگى پایین تر از شهرهاى بزرگ است حداقل دستمزد پایین باشد به دلیل 
پایین تر بودن دستمزد، تولید کنندگان به جاى سرمایه گذارى در شهرهاى بزرگ در این 
مناطق محروم سرمایه گذارى مى کنند.واز این طریق، هم اشتغال ایجاد مى شود، هم 
قیمت تمام شده کاال پایین مى آید و کاالهاى تولیدى قابل رقابت با کاالهاى خارجى 
خواهند شد. البته این کار مالحظات و سختى هایى هم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

منطقه اى شدن دستمزد 
چه فوایدى دارد؟

 خودروى  خودروى 1010 میلیون تومانى بخرید
در بازار یخ زده و رکودزده خودرو، با کمتر از ده میلیون تومان 

هم مى توان خودرو خرید.
به گزارش خبرآنالین، در میان خودروهایى که نمایشگاه ها 
براى فروش گذاشته اند، خودروهایى هم یافت مى شود که 
قیمت هاى مناسبى داشته باشــند. در واقع خریدوفروش 
خودروهاى کارکرده در بازار به علت قیمت پایینى که نسبت 

به نمونه هاى صف دارند، رونق بیشترى دارد.
یکى از خودروهایى کــه نمایشــگاهداران براى فروش 
گذاشــته اند، پژو GLX 405 مدل 1380 اســت که ده 
میلیون تومان قیمت خورده اســت. خــودروى دیگر، پژو 
ROA مدل 1385 است که فروشــندگان، قیمت آن را 
ده میلیون تومان اعالم کرده اند. همچنین قیمت یک پراید 

صندوق دار مدل 1386 حدود ده میلیون تومان است.
در میان خودروهایى که در نمایشــگاه ها دیده مى شــود، 

ن  تو و پر
ویرا مدل 
 1 3 8 2
ده  نیــز 
ن  میلیــو

تومان قیمت 
خورده است. سمند X7 مدل 1381 هم ده میلیون 

تومان است. پراید هاچ بک مدل 1383 را نیز مى توان با ده 
میلیون تومان خرید. نیسان وانت زامیاد مدل 1379 هم ده 

میلیون تومان قیمت دارد.
در همین حال، در بازار خودروهاى دست دوم، تویوتا کرونا 
مدل 1992 با قیمت ده میلیــون تومان به فروش مى رود. 
پژو 206 تیپ یک، مدل 1380 را نیز مى توان با قیمت ده  

میلیون تومان خرید.

وزیر راه و شهرسازى پنج شنبه هفته گذشته از طرح احداث خط دوم محور بافق - زرین شهر در حاشیه راه آهن مسیر اشکذر 
به یزد بازدید کرد.

عباس آخوندى در ادامه سفر خود به استان یزد و بازدید از بخش هاى مختلف مسیر راه آهن این استان، در محور راه آهن 
نظرآباد - شمسى که بخشى از مسیر بافق - زرین شهر است حضور یافت و از فعالیت هاى انجام شده بازدید کرد. 

مبلغ اولیه قرارداد طرح افزایش خطوط این محور 792 میلیارد و 59 میلیون ریال اعالم شده است. 
این طرح شامل بار محورى 30 تن با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت و طول خط مسیر با طرح توسعه ایستگاه 

(14 خط) 42 کیلومتر اعالم شده و تاکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

    بازدید وزیر راه و شهرسازى از خط آهن بافق - زرین شهر

نى بخریدنى بخرید
ن تو و پر
ویرا مدل 
1 3 8 2
ده نیــز 

ن  میلیــو
میمتیمتیمتیمت قن ققان قان ق توم

ون ل م ده 1مدل1381ه X7ند س است ده 7خو

وزیر راه و شهرساز
به یزد بازدید کرد.

عباس آخوندى
نظرآب
مبلغ
این
4)

  بازدید وزیر   بازدید وزیر

دهیارى روستاى حسن آباد تنگ بیدکان در نظر دارد عملیات زیرسازى، جدول کارى خیابان آزادى را از طریق مناقصه با  اعتبار بالغ 
بر 2/600/000/000 ریال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد با 
ارائه فیش واریزى به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105326250009 بانک ملى بنام دهیارى روستاى حسن آباد جهت خرید 
اسناد مناقصه از تاریخ 95/10/16 تا تاریخ 95/10/21 به دهیارى روستا مراجعه و تا پایان وقت ادارى 95/10/25 پیشنهادات خود را 

به دبیرخانه حراست فرماندارى مبارکه تحویل نمایید. هزینه درج آگهى (طى دو نوبت) در روزنامه برعهده برنده مناقصه میباشد. 
تلفن تماس: 03152510000 

علیرضا قاسمى-  دهیار حسن آباد

   آگهى مناقصهنوبت اولنوبت اول
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به خدا من نیستم!
محسن بنگر مدافع سابق پرسـپولیس که این روزها 
در تبریز است و به تازگى شرایط بازى براى تراکتور 
را هم پیدا کرده است، یکى از کسـانى بود که از امید 
عالیشـاه و احمد نوراللهى اسـتقبال کـرد؛ بازیکنان 
سـرباز پرسـپولیس که به ناچار راهى تراکتور شدند 
تا نیم فصل دوم را در این تیم سـپرى کنند. شـماره 
روز پنج شـنبه روزنامه گل در رابطه با حضور این دو 
بازیکن در تبریز و اسـتقبال بنگر از آنها، مصاحبه اى 
از مدافع سـابق قرمزهاى تهران نوشته اسـت. بنگر 
از این گفته کـه در رفاقت براى عالیشـاه و نوراللهى 
کم نمى گـذارد و همچنین وعـده قهرمانـى در جام 
حذفى و لیـگ را به آنها داده اسـت. بنگـر همچنین 
در قسـمت جالبى از مصاحبه اش گفته: «به خدا من 
مدیربرنامه هـاى سـروش نیسـتم که هـرروز زنگ 

مى زنند و درباره او مى پرسند.»

فساد 
در حال همه گیر شدن است

سـرمربى تیم فوتبـال پیکان معتقد اسـت فسـاد در 
فوتبال ایران در حال همه گیر شدن است.

مجید جاللى در پاسخ به این سئوال که چرا با فساد در 
فوتبال برخوردى نمى شـود، گفت : به  هر حال بیشتر 
صحبت ها بر اسـاس شـنیده هاسـت و مراجعى که 
برخـورد مى کنند نیاز به مسـتنداتى دارند. سـرمربى 
تیم فوتبال پیکان ادامـه  داد: گردش مالى در فوتبال 
ایران باالسـت و ایـن مسـئله مى تواند باعث فسـاد 
شود.   جاللى در پاسخ به این سـئوال که چند درصد 
فوتبال ایران را فساد گرفته است گفت : فساد مراحلى 
دارد. یک موقع فساد موردى است و یک موقع فساد 
در حال  همه گیر شـدن اسـت. شـاید بتوانـم بگویم 
تا حد زیـادى در حال حاضر فسـاد در حـال همه گیر 

شدن است.

خداحافظى ترکى قطعى است
رئیس دپارتمـان داورى ادعـا  مى کنـد خداحافظى 
محسـن ترکى قطعى اسـت و او دیگر بـه داورى بر 

نمى گردد. 
حسـن کامرانـى فـر  در پاسـخ بـه ایـن سـئوال 
کـه آیـا کمیتـه داوران نمـى خواهـد او را از 
در  «مـن  گفـت:  کنـد،  منصـرف  تصمیمـش 
کالس هاى کیش خیلـى با ترکى صحبـت کردم و 
سعى کردم او را از تصمیمش منصرف کنم اما ایشان 
تصمیم هاى نهایى شـان را گرفته بودند. متأسـفانه 
پذیرفتن این خبر براى من اصًال سـاده نیست ما هر 
کارى که بگویید انجام دادیم کـه او را از تصمیمش 

منصرف کنیم.»

بدهکار بازداشتى ورزشى 
کیست؟

عباس جعفـرى دولـت آبـادى دادسـتان تهـران از 
بازداشـت و تعقیب قضائى دو بدهکار کالن خبر داد. 
دادسـتان تهران اعالم کـرد یکى از ایـن بدهکاران 
در حوزه ورزشى فعالیت مى کرده اسـت. اما این فرد 

کیست؟ 
با اندکى بررسى و پرس وجو مشـخص شد این فرد 
کسى نیست جز آقاى «ح-ه» که با یکى از تیم هاى 
بزرگ ورزشـى ارتبـاط دارد. این فرد که سـال هاى 
گذشته نیز در جریان نقل و انتقاالت بازیکنان حضور 
پررنگى داشته،  پیش از این چندین بار بازداشت شده 
است. اطالعات تکمیلى تر حکایت از آن دارد که این 
فرد در ارتباط با یکى از پرونده هاى پر سـر و صداى 
فسـاد مالى که اخیراً در کشـور مطرح شده بازداشت 

شده است.

بازگشت نصرتى 
به گسترش فوالد 

محمد  نصرتى مدافع فصل گذشته گسترش فوالد که 
نیم فصل اول را در ماشین سازى پشت سر گذاشت، 
روز پنـج شـنبه پـس از توافق بـا مدیران باشـگاه تا 
پایان لیگ شـانزدهم به جمع یـاران کمالوند ملحق
 شد. نصرتى پس از ثبت قرارداد خود در هیئت فوتبال 
استان، به اردوى گسترش فوالد در تهران اضافه شد.

تایم اوت

آرش افشــین بــه عنــوان یکــى از خریدهــاى 
پــر ســرو صــداى تابســتانى بــه جمع شــاگردان 
علیرضــا منصوریــان در اســتقالل پیوســت تــا 
چنــد ســال بعــد از جدایــى غــم انگیزى کــه از 
تیم هاى پایه این باشگاه داشت دوباره به تیم محبوبش 
بازگردد. مهاجمى که نشان داده بود توانایى هاى زیادى 
دارد و با اتکا به این قابلیت ها مى تواند مهره اى کلیدى 

در خط حمله آبى پوشان پایتخت شود.
افشین اما با وجود تمام انگیزه هایى که براى درخشش در 
استقالل آن هم در دومین تجربه حضور در این تیم داشت 
نتوانســت جایگاهى در ترکیب اصلى و افکار تاکتیکى 

منصوریان پیدا کند و در بیشــتر هفتــه هاى نیم فصل 
نخست یا نیمکت نشین بود یا سکونشین تا در نهایت از 
این وضعیت به ستوه آمد و به عنوان اولین بازیکن مازاد 
منصوریان رضایتنامه اش را دریافت کــرد و دوباره راه 

جنوب را در پیش گرفت. 
آرش که پیشنهادات زیادى داشــت در حالى براى نیم 
فصل دوم به آبى هاى خوزســتان پیوست که با جدایى 
رحیم مهدى زهیوى این فرصت را براى خودش مى دید 
که با قرار گرفتن در ترکیب اصلى مدافع عنوان قهرمانى 
در لیگ برتر و همچنین لیگ قهرمانان آســیا بار دیگر 

تمامى توجهات را به خود جلب کند. 

سیدرضا افتخارى مدیرعامل استقالل اعتقاد دارد دعواى 
سرمربى پرسپولیس و سرمربى تیم ملى نمایشى است.

همه مى دانند چندین روز است اختالفات برانکو و کى روش 
به اوج خودش رسیده اســت. عالوه بر علنى شــدن این 
اختالفات هر دو طرف حرف هایى زده اند که تعجب همه 
را در پى داشته است. آخرین اظهارنظر مربوط به کى روش 
اســت که گفته تا وقتى برانکو رفتــارش را تغییر ندهد، 
ملى پوشان پرسپولیس فقط در فیفادى به تیم ملى دعوت 
مى شوند. این یعنى علنى شدن جنگ بین این دو نفر که 

بدون شک دودش به چشم فوتبال ایران مى رود.
اما شاید عجیب تر از تنش هاى به وجود آمده بین کى روش 

و برانکو، این اظهارنظر سیدرضا افتخارى مدیرعامل آبى ها 
باشد که به این زودى ها فراموش نمى شود و شاید حواشى 
جدیدى را هم در پى داشته باشد. افتخارى از این گفته که 
دعواى بین سرمربى پرسپولیس و سرمربى تیم ملى زرگرى 
بوده است! یعنى اولین ورود یک استقاللى به این ماجرا با این 
ادعا همراه بوده که کى روش و برانکو نقش بازى مى کنند. 
اینکه مدیرعامل آبى ها بر چه اساسى چنین حرفى را زده، 
مسلماً در اظهارنظرهاى بعدى او مشخص مى شود. اما نکته 
مشخص که عجیب بودن این ادعا را بیشتر مى کند، رفتار 
متقابل دو طرف دعواى این روزهاى فوتبال ایران است که 

اصًال به نمایش شبیه نیست.

دعواى کى روش و برانکو 
زرگرى است!

آرش افشین به 
استقالل خوزستان پیوست

هافبک تیم پرسپولیس قبل از ده ســالگى پا به توپ شده 
ولى نه از زمین هاى خاکى، کــه با تیم ملى نونهاالن ایران. 
بازیکن سرخپوشان چندى پیش مقابل لنز دوربین «سرویس 
سه» حاضر شد و مصاحبه جالبى انجام داد که بخشى از آن 

را مى خوانید.
دربى 4-2 چى شد که مهدى رحمتى با 

تو درگیرى داشت؟
ما 2 بر صفر جلــو بودیم و با فرشــاد پا شــدیم و زدیم به 
هم؛ بین دو نیمه که شــد، دیدم مهدى رحمتى به ســمت 
من مى آید و یــک چیزهایى هــم در حالى کــه مى آمد

گفت. وقتى جلو آمد به من گفت که چرا این کار مى 
را انجام مى دهى و من 

هم در جواب گفتم خوشحالى مى کنم خب؛ بعد از این صحنه 
یکسرى حرف ها پیش آمد و بعد آقا کریم و نوازى آمدند.

ما مى خواهیم حرف هایى که زده شده 
را بدانیم؟

(مسلمان طفره مى رود).
بعد چه اتفاقى افتاد کــه عذرخواهى 

کردى؟
بعد از این صحنه به رختکن آمدیم و چون یکسرى حرف ها 
بین من و مهدى رحمتى رد و بدل شده بود، خیلى اعصابم به 
هم ریخته بود. وقتى به بازى وارد شدیم آقاى ترکى گفت که 
بخاطر شرایط ورزشگاه و اینکه هواداران آرام بشوند از مهدى 
رحمتى عذرخواهى کن و البته من هم علیرغم اینکه کار بدى 
نکرده بودم پیش آقاى رحمتى رفتم و از اوعذرخواهى کردم؛ 

البته در ادامه خدا کمک کرد تا گل چهارم را بزنم.
تو جوان ترین گلزن لیگ به پرسپولیس 

بودى.
در تیم ملى زیر 14 سال بودم و مربى ما آقاى یاورى بود؛ آقاى 
یاورى در تیم نوجوانان ذوب آهن هم مربى بود و به من گفت 
که مى توانى به اصفهان بیایى و با اینکه شرایط سختى بود به 
این تیم رفتم و در پایان همان سال هم قهرمان شدیم. بعد از 

آن هم آقاى جرجویچ آمد و گفت به بزرگساالن بیا.
جورجویچ چطورى بود؛ یک مقدار راجع 

به او بگو؟
 یــک ذره خــل و چل بود؛ شــیش و هشــت مــى زد؛ 

خارجى هایى که آورده بودند همشون خوب بودن.
از این خارجى هاى هپاتیتى نبودن؟

نه؛ اوکراینى نبودن (باخنده).
خاطره اى از هر کسى دوست دارى بگو؟

در بازى هاى گوانگجو ما سه بازیکن بزرگسال داشتیم؛ مهدى 
رحمتى، سیدجالل حســینى و غالمرضا 

رضایى. فکر مى کنم از تمام بازیکنان این سفر هم که بپرسید 
این سفر را بهترین خاطره و مسافرت ورزشى خود بدانند. آقاى 
غالم پیروانى در این سفر مشــکل میگرن داشت و عاشق 
بستنى هم بود. ما براى خوردن غذا به رستوران بزرگى مى 
رفتیم که یک یخچال بزرگ بستنى هم داشت که فوتبالیست 
ها بعد از غذا بستنى بخورند. آقا غالم هم بستنى که مى خورد 
میگرن او عود مى کرد ولى عاشق بستنى بود. از آقا امیرحسین 
خیلى حساب مى برد و بخاطر همین به بچه ها مى گفت که 
جلوى من بایستید تا بستنى بخورم. بعد یک بستنى مگنوم بر 
مى داشت و تمام بستنى مگنوم را در دهانش قرار مى داد و 
چوب آن را بیرون مى کشید؛ فکر مى کنم عصب هاى سرش

مى ترکید(با خنده).
کتاب چى مى خونى؟

اصًال صحبتش را نکنید. آخرین کتابى که خوندم زمان مدرسه 
بوده فکر مى کنم.

  اوقات فراغتت را چکار مى کنى؟
یک دوستى دارم که 24 ساعته پیش من است.
  محمد انصارى پرسپولیس؟

نه اون بیشتر شاه عبدالعظیم(ع) و امامزاده صالح(ع) است.

یعنى در پرسپولیس محمد انصارى با 
کسى جور نیست؟

چرا با همه خوب است و همه دوستش دارند.
تو با فرشاد و کمال راحتى؟

فرشــاد و کمال و مهدى ولى این روزها بیشــتر با مهدى 
طارمى هستم.

 فرشاد و کمال رفتند کنار؟
نه این روزها چون بیشــتر دنبال مهدى مى روم بیشــتر با
 مهدى ام. هنوز هم عروسى نگرفتم که برم زیر یک سقف.

کت شلوار نامزدیت رو خیلى مسخره 
کردند؟

دیگه لطف دارند مردم؛ گونى باید مى پوشیدم فکر کنم ولى 
من هر چى دوست داشته باشم مى پوشم.

مثل سوشا؟
سوشا خیلى خوش تیپه.

تو اون شــلوار بــاب اســفنجى رو
 مى پوشى؟

اون شــلوار فکر مى کنم 20 میلیون قیمت داره. فرهنگش 
در ایران جــا نیافتــاده ولى سوشــا بازیکنى اســت که

 همه لباس هاش مارکه.

لباس محمد انصارى چى؟
پیراهن مى پوشه با کاپشن جیووا؛ محمد انصارى افتضاحه؛ 
به قرآن دارم مــى گم افتضاحه؛ همیــن االن اگر دید این

صحبت ها رو یک تغییرى در خودش ایجاد کنه.
شاید سلیقه اش اینطورى است؟ 

یــک کتانــى دارد که مال بروســلى اســت و بــا همه 
شــلوارهایش(کتون، جین، پارچه اى) مى پوشد؛ خودش

 مى گوید که با آن راحت است ولى ما خدایى ناراحتیم؛ تو رو 
به خدا عوضش کن.

با کدامیک از استقاللى ها راحتى؟
با مهدى رحمتى. من ســالى کــه مهدى ســپاهان بود 
24 ســاعت پیش او بودم. اصًال از کار او نمى شــود ســر 
در بیاورى؛ حتى خانمــش هم نمى داند مهــدى چه کار
مى کند. ولى حد خودش را مى داند و اصًال نمى گذارد با او 

درگیر بشوى.
نظرت درباره علیرضا بیرانوند چیه؟ 

اگر یک ذره روى خودش بیشتر کار کند مى تواند در بهترین 
تیم هاى دنیا بازى کند.

گلرى اش کــه حرف نــداره؛ در مورد 
چیزهاى دیگر صحبت کن؟

فقط سر شام همه ساکت هستند و على حرف مى زند. چون 
این طرف میز یک مقدار خطرى است. 
 کیا خطرى هستند؟

من و کمال، مهدى، فرشاد و رامین؛ سه ردیف خالیه و بقیه 

یک طرف دیگر هستند.
شما على بیرانوند رو اذیت مى کنید؟

مگه حریفش مى شویم .
فکر مى کنم از این آدم هایى باشد که 

دستش را به دستت قفل مى کند ...؟
نه بابا زبونش...

کم نمیاره؟
نه اصًال ... یک دفعه یک چیزهایى ازت مى گوید که آبرویت 

مى رود...
چى مثالً؟

آدم نرمالى نیســت دیگه؛ االن مثًال به هیچکسى نگفت و 
دستش را گچ گرفت. خب دو روز قبل تمرین کرده بود.
شما پنج تا از کى حساب مى برید؟

از آقا کریم.
سیدجالل چى؟

ســیدجالل که احترامش و بحثش جداست و کاپیتان تیم 
ماست.

چطوره شــخصیت سیدجالل؛ باهاش 
شوخى نمى کنید؟

آخه شخصیتش طورى است که نمى شه باهاش شوخى کرد.
 با چــه کســاى دیگه اى شــوخى

نمى کنید؟

فقط سید جالل؛ با وحید هم شوخى نمى کنیم. 
شخصیتش خیلى خوب است و نمى شود با او شوخى کرد؛ 

خیلى پسر خوبى است. 
در تیم ها معموالً کسانى هستند که اداى 
بقیه را در مى آورند؛ در تیم شما چه کسى 

این کار را مى کند؟
زیاد داریم؛ فرشاد، من، على؛ (محســن اداى على علیپور 
را در مــى آورد هنگام ســر زدن که دنــدان هایش دیده 

مى شود).
 اداى برانکو را کسى در مى آورد؟

نه با برانکو شوخى نمى کنیم.
پانادیچ و کمک مربى ها چى؟

اونها رو که مى ترکونیم...
اداشون روهم در میارید؟

ادا، کشتى؛ همه کار...
آدم هــاى باحالى هســتن؟ چه جور 

شخصیتى دارند؟
خیلى خوبن و مثل بعضى ها نیستند که خبر ببرند و بیارند؛ 
مثًال شده ما رفتیم پیش آنها و یک چیزهایى در مورد یک 

شخصى گفتیم ولى پیش خودشون نگه داشتن.
  قلیون مى کشى دیگه؟

همه مى کشــند و اینکه کســى بگوید نمى کشم دروغ 
اســت؛ ولى من نمى کشــم. دو ســه تا خبرگزارى خیلى

به مــن لطف دارنــد و تا حوصله شــان ســر مــى رود 
راجع به مــن مى نویســند؛ یکى کــه پارســال زده بود 
من معتاد هســتم چون چشــم هایــم اول فصل عفونت

کرده بود و گفته بود چرا پرســپولیس این بازیکن را گرفته 
است.

شعبه جدید رستوران سرمربى آبى ها با حواشى زیادى افتتاح شد. از حضور گلر پرسپولیس تا آشتى 
رحمتى و منصوریان که اتفاق ویژه اى بود.

 در این بین همانطور که در تصویر مشاهده مى کنید، محافظانى براى کنترل اوضاع حضور داشتند 
که آنها هم خبرساز شدند.

 مهمترین اتفاق این بود که بعد از اینکــه چندتاى آنها رفتار تندى با خبرنگاران داشــتند، علیرضا 
منصوریان از آنها عذرخواهى کرد.

تیم مراکش که این روزها خود را براى حضور شایسته در 
جام ملت هاى آفریقاى جنوبى آماده مى کند تمریناتش 
را پشت درهاى بســته برگزار مى کند.  این تیم قرار بود 
17 دى در استادیوم العین امارات پذیراى تیم ایران باشد 
که بنا بر اعالم سایت رسمى فدراسیون فوتبال مراکش 
این دیدار به دالیل لجستیکى لغو شد! بعد از لغو این دیدار 
اعالم شد که فدراسیون فوتبال امارات با برگزارى آن در 
حضور تماشاگران دو تیم مخالفت کرده و اذعان داشته 
تنها در صورتى راضى به برگزارى بازى ایران - مراکش  
خواهد شد که بازى در غیاب تماشاگران برگزار شود واز 

آنجایى که ایران مخالف بود، این دیدار لغو شد. 
اما خبرهاى رسیده حاکى از آن است که دلیل لغو این بازى 

برگزارى آن پشت درهاى بسته نبود. اتفاقًا سرمربى تیم 
ملى مراکش تأکید داشته که این بازى باید پشت درهاى 
بسته برگزار شود چرا که تیمش در آستانه حضور در بازى 
هاى جام ملت هاى آفریقاى جنوبى است و نمى خواهد 
تاکتیک و ترکیب اصلى اش براى تیم هاى رقیب رو شود. 
کى روش هم این کارها را مى کند و به دفعات تیم ملى را 
در آستانه بازى هاى حساس پشت درهاى بسته به میدان 
فرستاده و حتى گزارش بازى ها را به اشتباه مخابره کرده 

تا حریفان دچار سردرگمى شوند. 
به نظر مى رسد دلیل لغو این دیدار کارشکنى فدراسیون 
فوتبال امــارات و تأثیــر پذیرى از فدراســیون فوتبال 
عربستان بوده، عربســتانى که هم اکنون براى برپایى 

اردو وارد امارات شده و مى خواهد در این کشور دو بازى 
دوستانه برگزار کند. 

سایت فدراسیون فوتبال مراکش درباره حریف جایگزین 
ایران هنوز هیچ چیزى ننوشته. آیا مراکش با ایران بازى 
خواهد کرد؟ مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته از 
نظر او بازى با مراکش هنوز لغو نشــده است! در سایت 
فدراسیون فوتبال مراکش همانطور که اشاره شده در مورد 
بازى جدید این تیم چیزى نیامده است. پیروزى یک بر 
صفر تیم منتخب ستاره هاى لیگ در برابر بورکینافاسو  و 
همچنین مشخص شدن 23 بازیکن نهایى براى حضور 
در جام ملت ها آخرین خبرهاى سایت فدراسیون فوتبال 

مراکش است.

زیــــــــــکنى بگوید قلیان نمى کشم
هر با

                                               دروغ گفته

بادیگارد بازى على منصور 
علت واقعى لغو بازى ایران – مراکش

باز هم 
پاى عربستان 
وسط است 

اوعذرخواهى کردم؛ از از این خارجى هاى هپاتیتى نبودن؟نکرده بودم پیش آقاى رحمتى رفتم و
نه؛ اوکراینى نبودن (باخنده).

خاطره اى از هر کسى دوست دارى بگو؟
در بازى هاى گوانگجو ما سه بازیکن بزرگسال داشتیم؛ مهدى
سیدجالل حســینى و غالمرضا رحمتى،

رضایى. فکر مى کنم از تمام بازیکنان این سفر هم که بپرسید
این سفر را بهترین خاطره و مسافرت ورزشى خود بدانند. آقاى
پیروانىدر این سفر مشــکل میگرنداشت و عاشق غالم
بستنى هم بود. ما براى خوردن غذا به رستوران بزرگى مى
رفتیم که یک یخچال بزرگ بستنى هم داشت که فوتبالیست
ها بعد از غذا بستنى بخورند. آقا غالم هم بستنى که مى خورد
میگرن او عود مى کرد ولى عاشق بستنى بود. از آقا امیرحسین
خیلى حساب مى برد و بخاطر همین به بچه ها مى گفت که
جلوى من بایستید تا بستنى بخورم. بعد یک بستنى مگنوم بر
مى داشت و تمام بستنى مگنوم را در دهانش قرار مى داد و
چوب آن را بیرون مى کشید؛ فکر مى کنم عصب هاى سرش

مى ترکید(با خنده).
کتاب چى مى خونى؟

اصًال صحبتش را نکنید. آخرین کتابى که خوندم زمان مدرسه
بوده فکر مىکنم.

  اوقات فراغتت راچکار مى کنى؟
4یک دوستى دارم که 24 ساعته پیش من است.
  محمد انصارى پرسپولیس؟

نه اون بیشتر شاه عبدالعظیم(ع) و امامزاده صالح(ع) است.

زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکککککککککککککککککککککنى
هر با

                                                                       دروغ

ن مسلمان 
وت با محس

ى کامالً متفا
یک گفتگو



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

ســینه خردمند صندوق راز اوســت و خوشــرویى وسیله 
دوست یابى و شکیبایى،گورستان پوشــاننده عیب هاست. و 
فرمود: پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب هاست و انسان 

از خود راضى، دشمنان او فراوانند. 
موال على (ع)

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2706/ش مورخ 95/7/27 شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از اراضى تجارى واقع در سطح شهر شاهین شهر و براساس تقویم 

کارشناس رسمى دادگسترى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد امالك 
شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/11/9 به دبیرخانه 

شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

  آگهى تجدید مزایده عمومى 
(نوبت سوم)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاداسالمی واحدنجف آباددبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاداسالمی واحدنجف آباد

دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد در نظر دارد محل هاى زیر را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان 
دعــوت می شود جهت دریافت اسناد و اطالعات حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشاراین آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاداسالمی واحد نجف آباد به 

آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
1- غرفه آرایشگاه مستقر در خوابگاههاى برادران 

2- بوفه جنب دانشکده ادبیات
شرایط به شرح ذیل می باشد

1-  سپرده شرکت درمزایده براى هر کدام مبلغ 10/000/000 ریال ( ده میلیون ریال ) می باشد که می بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.

2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
3 - دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

4- بابت خرید اسناد براى هر بوفه مبلغ 200/000 ریال (دویست هزار ریال ) به حساب سپرده شــماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی 
نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید .

آدرس نجف آباد - بلواردانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد - دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه 
     تلفن دبیرخانه : 42292020 - 031                           نمابر : 42291107 - 031 و 42291016 - 031

Email:monaghese@iaun.ac.ir  

دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد 

امالك براى مزایده  ( دى ماه95)
وضعیت ملک  قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

تخلیه و در تصرف بانک نیست      5,460,000,000 11612093هتل هتل ششدانگ 159/1372بادرود خیابان شهید مطهرى هتل انارستان بادرود 1

تخلیه و در تصرف بانک نیست      3,048,800,000 2290/50943هتل هتل ششدانگ  159/1379بادرود خیابان شهید مطهرى هتل انارستان بادرود 2

بوستان 3
سعدي

شاهین شهر خیابان طالقانى خیابان
 ایثار گران دو پالك بعد از پارك محله 

 28حبه و 35 صدم یک باب 
منزل مسکونى  پالك شماره 

 406/9038
تخلیه و در تصرف بانک نیست      1,594,687,500 262/5320مسکونى خانه 

نوزده حبه از 72 حبه پالك خیابان کاوه خیابان ابوریحان بیرونى پالك 20کوهپایه 4
تخلیه و در تصرف بانک نیست      2,770,833,333 265344مسکونى خانه شماره  15177470/604

شصت و دو سهم از نود و شش گلپایگان جاده شرکت زراعىگلپایگان 5
ششدانگ مرغدارىمرغدارىسهم پالك شماره  281/3

تخلیه و در تصرف بانک نیست     6,352,103,438 630001857/5

اصفهان هزار جریب خیابان شهید خسرو پور شهرضا 6
کوى آزادگان ده مترى گل رز 

 بیست و چهار نیم حبه از 72 
تخلیه و در تصرف بانک نیست      3,200,006,250 247305مسکونى خانه حبه پالك  1526/163

 زرین شهر 7
خیابان هاتف کوچه مشیر یخچال مجتمع 
تجارى قصر مشیر طبقه اول قسمت غربى 

واحد 211
تخلیه و در تصرف بانک است      2,063,160,000 20/84-مغازه مغازه 4286/39

خیابان هاتف کوچه مشیر یخچال مجتمع  زرین شهر 8
تخلیه و در تصرف بانک است      2,505,600,000 25/13-مغازه مغازه 4286/30تجارى قصر مشیرواحد شماره 217

 زرین شهر 9
خیابان هاتف کوچه مشیر یخچال مجتمع 
تجارى قصر مشیر طبقه اول قسمت شرقى 

واحد 218
تخلیه و در تصرف بانک است      2,619,000,000 26/46-مغازه مغازه 4286/31

اصفهان 10
اصفهان-برآن جنوبى-روستاى 

روران-دنبال بلوار زاینده رود-بن بست ابن 
سینا- پالك 267

تخلیه و در تصرف بانک نیست         486,000,000 355225خانه خانه ششدانگ پالك 456/4

بوستان 11
سعدى 

خیابان امام خمینى بعد از بیمارستان امام 
حسین کوچه استوار جنب جاده قدیم تهران 

شصت حبه مشاع از 72 حبه  
تخلیه و در تصرف بانک است      5,006,156,400 -3090/22زراعى زمین زمین پالك 413/1

آپارتمان واقع در خیابان سروش کوچه بوئین12
23(شهید سعید لطفى)

ششدانگ پالك 
تخلیه و در تصرف بانک نیست      4,860,000,000 180/42-مسکونى آپارتمان 15190/33234

بویین و 13
میاندشت

اصفهان- هشت بهشت شرقى نبش خ 
مفروز 15190/3323722حمزه- اصفهان

در تصرف مالک سابق     5,715,000,000 97/1397/13خانه ثبتى

شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- شهرضا14
هوك

پنچ و سه چهارم حبه مشاع از 
72 حبه پالك 265/1 به انضمام 

اشجار و حق آب متعلقه
در تصرف مالک سابق     7,508,592,000 -474644باغمشاع 

شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- شهرضا15
هوك

 نه و یک چهارم مشاع از 72 
در تصرف مالک سابق     2,781,405,000 -280950باغمشاعحبه پالك 265/1

شهرضا دشت مهیارشهرضا 16

تمامیت هشتصد و هشتاد 
وهفت سهم و هفتصد و پنجاه و 
یک هزارم سهم مشاع از 1450 

سهم ششدانگ پالك ثبتى 
 181/12

باغمشاع
مساحت 

ششدانگ 
بیست و 

یک هکتار 
در تصرف مالک سابق     7,730,621,100 -

مفروز 64/425چادگان مزرعه کویزانچادگان17
ثبتى

زمین 
در تصرف مالک سابق     1,577,396,324 -20150مزروعى

فریدن-اشجردفریدن 18
یکصد و نود و چهار سهم از 
چهارصد سهم پالك شماره 

8/141
ششدانگ گلخانه گلخانه 

29400
سوله و 

ساختمان 
6400

در تصرف مالک سابق     8,789,094,512 

شهرضا19
اصفهان- مرکزى- کاوه-  خ نگارستان- 

مجتمع مسکونى نگارستان-  بلوك 4راه پله 
3طبقه 3

سه دانگ مشاع از ششدانگ 
در تصرف مالک سابق        802,800,000 127127خانه مشاعپالك 2924/2261

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد 
امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی به 
شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطی به فروش 
برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت ده روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 
8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت 
در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک 
کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه 

نمایند.
توضیحات :

1- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در 
رد هر یک یا تمامی و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
2- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق 
الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را 
دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه 
و به انضمام فیش واریزي مربــوط به 5درصد قیمت پایه در 
پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  آگهی ) 
تسلیم و رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد 
و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده 

ارائه گردد . 
3-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 10 
روز مى باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده 
و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی واصل 

گردد ترتیب اثر داده نمی شود . 
4-در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی امالك خواهد بود. 
وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده 

مزایده مسترد نخواهد شد . 
5-شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات 
و تکالیف دســتگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آئین نامه 

معامالت دولتی می باشد . 
6-اخذ کلیه مجوز ها و پروانــه هاى مربوطه در صورت دارا 

بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.
7-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان 
با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه 
پیشنهاد اقساطى پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت 
نقد و مابقى  حداکثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد 

بود0 ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدى است.
8-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال 
اجرایی صادر شــده واگذار می گردنــد و در صورت وجود 

متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به 
اصالحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند 
ششدانگ ، رفع مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده 
و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این 
بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود 

سلب و اسقاط می نماید . 
9-اخذ کلیه مجوز ها و پروانــه هاي مربوطه در صورت دارا 

بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود 
10-کل هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اســناد رسمی و 
شهردارى و دارایى و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به 

عهده برنده مزایده خواهد بود . 
11-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل 
از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده 
الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده 
به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه 
توسط شــرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن 

مردود می باشد . 
12-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشــددر صورت 
بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان 
استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد 
می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشــت در 
اینصورت وجوه واریزي شــامل سود و یا خسارت تحت هر 

عنوانی نخواهد بود . 
13-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران 

( تهران ) می باشد . 
14-براي شــرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 
درصد قیمت پایه  امالك  به صورت نقدى  نزد بانک کشاورزي 
شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در 
استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده ، الزامی 
است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع 

نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
15-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با 
ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت 
مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه 

شرکت نمایند . 
16-بدیهی است عدم حضور شــرکت کنندگان مزایده در 
جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و 
غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایی پاکتها نخواهد 

بود . 

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی
 اموال غیر منقول اموال غیر منقول

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان
م الف: 14671

مدیریت استان اصفهان
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان کردستان آخرین 
وضعیت سه کارشناس مجروح شــده این ســازمان پس از حمله مسلحانه 

قاچاقچیان آثار تاریخى در مسیر بانه به سردشت را تشریح کرد.
به گزارش  میزان، محسن علوى با اشاره به اینکه همه اقدامات پزشکى مورد 
نیاز براى مجروحان حمله مسلحانه روز دوشــنبه هفته پیش بانه، انجام شده 
است، گفت: حفاران غیرمجاز مجهز به اسلحه کمرى و تفنگ شکارى بودند 
که با استفاده از این ســالح ها به کارشناسان اداره میراث فرهنگى شهرستان 

بانه حمله کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان کردستان افزود: 
سعد ا... عزیزى کارشــناس اداره میراث فرهنگى بانه، سعد ا... رحیمى خواه از 
مأموران یگان حفاظت بانه و بهزاد قادرى از اعضاى انجمن میراث فرهنگى 

بانه در این حادثه مجروح شده اند.
وى ادامه داد: متأســفانه ساچمه هایى که از تفنگ شــکارى یکى از ضاربان 
شلیک  شد در بدن مجروحان باقى مانده است و با توجه به محدود بودن امکانات 
پزشکى شهرستان بانه، در صورت نیاز براى تکمیل درمان حادثه دیدگان، این 

افراد به سنندج و یا تهران منتقل مى شوند.

علوى بابیان اینکه از روز دوشــنبه و به محض اطالع از این حادثه خود را به 
شهرستان بانه رسانده است، افزود: اداره کل میراث فرهنگى استان کردستان 
همه مراحل درمان و پیگیرى وضعیت مجروحان این حادثه را بر عهده دارد و 

از هیچگونه اقدامى براى بهبود حال این عزیزان دریغ نخواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى استان کردستان با 
اعالم این خبر که ضاربان این حادثه متوارى هستند، گفت: اقدامات قضائى 
و شناسایى حفاران غیرمجاز انجام شده و حکم جلب این افراد از سوى مقام 

قضائى بانه صادرشده است.
وى افزود: حمله مسلحانه روز دوشنبه هفته پیش در تپه تاریخى شرگه، در 
مسیر شهرستان بانه به سردشت اتفاق افتاده است و پیش ازاین هم ما شاهد 

حفارى هاى غیرمجاز در این منطقه بوده ایم.
علــوى ادامــه داد: باوجــود تعــداد زیــادى آثــار میــراث فرهنگــى 
در استان کردســتان و همچنین شهرســتان بانه، نیروهاى یگان حفاظت 
میراث فرهنگى استان براى تأمین امنیت این آثار کافى نیست به عالوه اینکه 
مأموران یگان هیچگونه وسیله دفاعى براى برخورد با حفاران و قاچاقچیان 

در اختیار ندارند.

آتش نشانان چینى توانستند پس از یک ساعت    انتخاب|
تالش دختر 13 ساله را که سرش میان در سالن غذاخورى مدرسه 

گیر کرده بود نجات دهند.
طبق گفته شــینهوا، ایــن حادثــه در شــهر «موجیانگ» در 
اســتن یونان رخ داده و دختر بچه مجبور شــده تا یکساعت بى 
حرکت در میان درغذاخورى  بایســتاد تا آتش نشانان نجاتش

 دهند.
بنا بر اطالعات موجود این دختر قصد داشته از سالن غذاخورى 
خارج شود که ناگهان گردن وناحیه سرش میان درگیر افتاده است. 
پس از حادثه معلمان و دوستان این دختر نگران بودند که او خفه 
شود اما تالش آتش نشانان نتیجه داد و دختر 13 ساله سالم نزد 

خانواده اش باز گشت.

تصویرى که مشــاهده مى کنید از خانه یک خانواده    فردا|
فرستاده شده است که مادر و پدر از خانه بیرون رفته بودند و کودکان 

دوقلو خود را تنها گذاشته بودند.
تصویر نشان مى ده د قفسه وسایل این کودکان از کنار دیوار به روى 
یکى از بچه هاى خانواده افتاده است و برادر او در حال کمک کردن 
به او مى باشد.این پسر بچه هرچقدر تالش مى کند تا قفسه  را از روى 
برادر کوچک خود بلند کند، نمى توانــد و در عوض آن را به جلو هل 

مى دهد تا برادرش بتواند از زیر آن بیرون بیاید.
پس از بازگشت پدر و مادر این بچه  ها به خانه آنها متوجه این حادثه 
براى آنها شدند و اعالم کردند که بچه ها هیچ صدمه اى ندیده اند و در 
پستى که در فیسبوك خود گذاشته بودند قصد داشتند تا با این حادثه 
والدین را با خطر وسایلى که براى فرزندان خود مى خرند، مطلع کنند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | سى تى اسکن به گوساله دو 
صورته کمک کرد تا بیشتر عمر کند.الکى نام گوساله اى دو صورته 
است که در مزرعه اى در کنتاکى در« 6 سپتامبر» سال گذشته به دنیا 
آمده بود اما این گوساله در روز دوشنبه هفته پیش جان خود را از دست 
داد.صاحبان مزرعه اى که الکى در آن به دنیا آمده بود با آن مانند یک 
حیوان خانگى رفتار مى کردند و چون نمى توانست مانند یک گوساله 
معمولى غذا بخورد روزى ســه بار با شیشه به الکى شیر مى دادند تا 
زمانى که گوساله دو صورته را به دامپزشکى بردند تا متخصصان آن 
را معاینه کنند.دامپزشکان با سى تى اسکن هایى که روى این گوساله 
انجام دادند روزى آن را به اتاق عمل بردند و با جراحى روى دهان آن 
توانستند کارى کنند که بتواند غذا بخورد و همین مسئله باعث شد تا 

این گوساله 108 روز عمر کند.

نجات دختر چینى 
در سالن غذاخورى

پسر بچه 2 ساله 
جان برادر دوقلو را نجات داد

گوساله دو صورته
030201 108 روز عمرکرد

چهل تکه

 اعضاي یک باند هشــت نفره که اقدام به ســرقت از 
کارگاه ها، مرغداري ها ، چاه هاي کشــاورزي اســتان 
می کردنــد در عملیات ویژه کارآگاهــان پلیس آگاهی 
شهرستان برخوار دســتگیر و نزدیک به ده میلیارد ریال 

اموال مسروقه از آنان کشف شد. 
سرهنگ علی صادقی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت ترانس 
برق از کارگاه هاي صنعتی در سطح شهرستان، موضوع 
با اولویت در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار 
گرفت و با انجام اقدامات تخصصی بــراي کارآگاهان 
محرز شــد که باندي حرفه اي در پشــت پــرده این 

سرقت ها قرار دارد. 
وي افــزود: در تحقیقــات صورت گرفته مشــخص 
شد این باند با شناســایی ســوژه هاي خود که عمدتًا 
کارگاه ها، مرغداري هاي متروکه و ترانس هاي نزدیک 
چاه هاي کشاورزي بودند اقدام به ســرقت نموده و در 
صورت وجود نگهبان،اقدام بستن دست و پاي آنها نموده 
و پس از سرقت لوازم موجود در کارگاه با تخریب ترانس 
هاي برق، مس هاي موجود در آن را ســرقت و از محل 

متواري می شدند. 
ســرهنگ صادقی گفت: در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
دریافتند این افراد با تغییر مکان، ســرقت هاي خود را 
در محدوده شــهرهاي اصفهان، شاهین شهر، برخوار و 

اردستان انجام می دادند. 
این مقام انتظامی آخرین اقدام تبهکارانه این باند را سرقت 
قریب به دو تن اتصاالت راه آهن اعــالم کرد و اظهار 
داشت: با هوشــیاري و اقدام ســریع وبه موقع مأموران 
متهمان حین انتقال این محموله به محاصره پلیس در 

آمده و دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار گفت: با اعترافات 
صورت گرفته مخفیگاه ســارقان کــه کارگاه چوبی در 
حومه شهر اصفهان بود شناسایی و در بازرسی از آن اموال 
مســروقه از قبیل یخچال، ال ســی دي، کولر ، گوشی 

موبایل و کابل مسی کشف شد. 
ســرهنگ صادقی ارزش اموال مســروقه کشف شده 
از این بانــد را نزدیک به ده میلیارد ریــال تخمین زد و 
گفت: متهمان تا کنــون به 11 فقره ســرقت اعتراف

 کردند. 

رئیس مرکز فوریت هاى پزشــکى نطنــز گفت: بر اثر 
واژگونى تریلــر حاوى روغن در 
آزادراه نطنز به اصفهان، راننده 
تریلى جان باخت و سرنشین آن 

به  شدت مجروح شد.
حســین مخلصى در گفتگو با 
فارس اظهار داشــت: ساعت 
15 و 20 دقیقه روز ســه شنبه 

هفته گذشته  خبر واژگونى 
تریلــى در آزادراه نطنز - 
اصفهان روبه روى مجتمع 
ذوب آهن و فــوالد نطنز 
به مرکز فوریت ها اعالم 

شد.
وى افــزود: بالفاصلــه 
مأمــوران اورژانس 115 
نطنز به همراه امدادگران 
جمعیت هالل احمر این 

شهرســتان با دو دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه 

اعزام شدند.
رئیس مرکز فوریت هاى 
پزشــکى نطنز بــا بیان 
اینکه سرنشــینان تریلر 
پدر و پسر بودند، تصریح 
کــرد: راننــده تریلى که 
فــردى 60 ســاله بود به 
علــت شــدت صدمات 
وارده در دم جــان خود را 
از دســت  داده و سرنشین 
دیگر به  شدت مجروح شده 
بود که توســط مأموران اورژانس و 
جمعیت هالل احمر به بیمارســتان 

خاتم االنبیا(ص) نطنز منتقل شد.
وى با بیان اینکه علــت حادثه هم  
اکنون توسط پلیس در دست بررسى 
است، اذعان کرد: پیکر راننده تریلر 
جهت سیر مراحل قانونى به پزشکى 

قانونى منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: جسد دختر بچه 
15 ساله که از اهالى حومه شهر اصفهان بود، در نزدیکى 
محل سکونت وى کشف شد و قاتل 25 ساله این دختر 

بچه دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ ستار خسروى 
اظهار داشت: ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز 14 دى ماه 
پدر و مادرى از اهالى حومه شــهر اصفهان به کالنترى 
محل مراجعه کــرده و از مفقودى دختر 15 ســاله خود 
خبر دادند که بالفاصله تحقیقات تخصصى مأموران و 
کارآگاهان پلیس آگاهى جهت یافتن این دختر نوجوان 

آغاز شد.
وى افزود: سرانجام با جســتجوهاى صورت گرفته در 
ساعت 14 بعدازظهر جسد دختر در حالى که براثر خفگى 
به قتل رسیده بود در حاشــیه محل سکونت وى کشف 
شد که بالفاصله با اطالع از این موضوع تحقیقات براى 
شناسایى قاتل یا قاتلین در دســتور کار مأموران پلیس 

قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: مأموران در 
جریان تحقیقات با به دســت آوردن سرنخ هایى از قاتل 
توانستند کمتر از شش ســاعت پس از وقوع حادثه این 
فرد که جوانى 25 ســاله از اهالى محل سکونت دختر و 
داراى سه فقره سابقه کیفرى بود را در حال فرار از منزلش 
دســتگیر کنند.سرهنگ خســروى عنوان کرد: پس از 
دستگیرى متهم تحقیقات از وى در حضور بازپرس ویژه 
قتل انجام گرفت که درنهایت وى به قتل دختر نوجوان 
اعتراف و عنوان کرد که او را به زور به محل کشف جسد 

کشانده و سپس به قتل رسانده است.

پسرى در بساط استعمال مواد مخدر پدرش    فرارو|
را در بخش خمام شهرستان رشت کشت.

سرهنگ محمدرضا جعفرى خیرخواه معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى استان گیالن با اشــاره به قتل پدر 
توسط پسر، اظهار داشت: مأموران انتظامى از وقوع یک 
فقره وقوع قتل در بخش خمام شهرســتان رشت مطلع 

شده و بالفاصله در محل حضور یافتند.
وى با بیان اینکه مأموران انتظامى با حضور در محل با 
جسد مردى 53 ساله مواجه شــدند، افزود: در تحقیقات 
اولیه مأموران مشخص شده که پدر و پسرى با همدیگر 
در حال استعمال مواد مخدر بوده اند، که پس از درگیرى، 
پســر با یک ضربه مشت به ســر پدرش وى را به قتل 

رسانده است.
خیرخواه با اعالم اینکه لوازم استعمال مواد مخدر شیشه 
در محل کشف و قاتل نیز دستگیر شد، ادامه داد: متهم به 
همراه مادربزرگ خود زندگى مى کرده و طبق شواهد از 

قرص هاى روان گردان استفاده مى کرده است.

 به گفته وى، جسد به پزشکى قانونى منتقل و متهم 26 
ساله نیز با تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به 

مقام قضائى معرفى شد.

انتخاب: اعضاى بدن عروس فســایى که هفته پیش از 
سوى مادر همســرش مورد حمله قرار گرفته و با ضربه 
ساطور به شدت زخمى شــده بود با رضایت خانواده اش 
اهدا مى شــود. این در حالى اســت که مادرشوهر او در 
بازداشــت به ســر مى برد و انگیزه جنایت را اختالف با 

عروسش عنوان کرده است.
عصر هفتم دى ماه امســال فریادهاى گوشخراش یک 
زن میانسال در یکى از خانه هاى قدیمى بخش شیب کوه 
فسا پیچید. همسایه ها که هراسان از خانه هایشان بیرون 
دویــده بودند، با «عفت» 60 ســاله روبه رو شــدند که 
درخواست کمک مى کرد. همســایه ها وقتى وارد خانه 
این زن شدند با پیکر نیمه جان عروس 23 ساله اش به نام 
طاهره روبه رو شدند که از ناحیه سر به شدت زخمى شده 
بود. پیکر نیمه جان عروس به بیمارستان فسا منتقل شد؛ 

اما وى بخاطر شدت خونریزى به کما رفت.

صحنه سازى براى گمراه کردن پلیس
این مادرشوهر در بازجویى ها به پلیس شیب کوه گفت: 
«از وقتى پسرم به خدمت ســربازى رفت، عروس و نوه 
سه ساله ام میهمان خانه ما شــدند. من و نوه ام به خانه 
همسایه رفته بودیم اما وقتى برگشــتیم با پیکر خونین 
"طاهره" روبه رو شدیم. گمان مى کنم دزدها به خانه مان 

حمله کرده اند.»
به دنبال اظهارات زن میانسال، تحقیقات پلیس آغاز شد. 
وقتى پلیس در بازرسى خانه با یک ساطور در آشپزخانه 

روبه رو شد که شواهد نشان مى داد تازه شسته شده است، 
شک پلیس به عفت بیشتر شد و وى تحت بازجویى قرار 
گرفت. این زن که ادعا مى کرد زندایى طاهره است و هیچ 
اختالفى با وى نداشته، در مسیر تحقیقات بعدى لب به 

اعتراف گشود و به جنایت خانوادگى اعتراف کرد.
زن میانسال گفت: «چون پسرم به خدمت سربازى رفته 

و عروس و نــوه ام براى زندگى به خانه مــا آمده بودند، 
شــوهرم بدون اطالع من 12 میلیون تومان به حساب 
شخصى عروســم واریز کرده بود تا ســود بانکى آن را 
بگیرد و خرج خودش و فرزنــدش کند. وقتى این ماجرا 
را فهمیدم عصبانى شدم و از عروسم خواستم پول را به 
من پس بدهد اما قبول نکرد. آخرین بار در غیاب شوهرم 

با طاهره درگیر شــدم و با ساطور آشپزخانه، ضربه اى به 
سرش زدم. من براى گمراه کردن پلیس همراه نوه ام به 
خانه همسایه رفتیم و چون حالم خوب نبود از زن همسایه 
خواســتم یک آمپول آرام بخش برایم تزریق کند. یک 
ساعت بعد به خانه برگشتیم و با داد و فریاد از همسایه ها 

کمک خواستم.»

شایعات پس از انتشار خبر
تحقیق از این مادرشوهر ادامه دارد و وى در بازداشت به 
سر مى برد. زن میانسال به جنایت با انگیزه اختالف هاى 
قدیمى اعتراف کرده و قرار است به زودى صحنه جرم را 
بازسازى کند. شــایعاتى که درباره انگیزه این جنایت در 
فضاى مجازى منتشر شــده، بى اساس است. بالفاصله 
پس از انتشار این خبر در ســایت هاى خبرى، شایعات 
مختلفى درباره انگیزه جنایت در فضاى مجازى منتشر 

شد.

اهداى اعضــاى بدن عــروس جوان به 
بیماران نیازمند

در حالى که تالش پزشــکان براى نجات جان عروس 
23 ســاله بى نتیجه مانده بود، خانواده وى اعالم کردند 
حاضرند اعضاى بدنش را بــه چندین بیمار نیازمند اهدا 
کنند.یک پزشک دانشکده علوم پزشکى فسا در این باره 
گفت: «با رایزنى هاى بسیار، خانواده این عروس رضایت 
خود را نسبت به انجام عمل پیوند اعالم کرده اند و قرار 
است بعد از استعالم نهایى از بیمارستان هاى تهران، کلیه، 
کبد، پانکراس و قلب وى به چندین بیمار نیازمند اهدا و به 
آنها زندگى دوباره اى بخشیده شود.»پزشکان مرگ مغزى 
این عروس جوان را تأیید کرده اند و قرار است به زودى 
اعضاى بدن وى اهدا شود. البته گفته شده پرونده اهداى 
عضو این عروس باید در کمیسیون پزشکى بررسى شود 

که به زودى تکلیف آن مشخص مى شود.

در پی تماس تلفنی یکی از طالفروش هاي شهرستان 
شاهین شهر با مرکز فوریت هاي پلیسی 110 فردي که 
اقدام به سرقت مقادیري طال به ارزش 500 میلیون ریال 

کرده بود دستگیر شد. 
سرهنگ رجبعلی مختاري فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهین شــهر و میمه با اعالم این خبر به  پایگاه خبري 
پلیس گفت: در پی تماس صاحب یک مغازه طالفروشی 
در شاهین شهر مبنی بر حضور فردي مظنون به سارق 
در مغازه وي ســریعًا مأموران یگان امداد شهرستان در 

محل حضور یافتند. 
وي افزود: این فرد اعالم کرد شــخصی براي فروش 
مقداري طالجات بــه ارزش 500میلیون ریال مراجعه 
کردکه با توجه به نداشتن فاکتور فروش از خرید طالهاي 
او امتناع کردم ولی این فرد با من درگیر و پس از ایجاد 

ضرب و شتم من متواري شد. 
این مقام مسئول عنوان داشت: مأموران پس از اظهارات 
فرد طالفروش با دریافت مشخصات ظاهري مشتري 
به تعقیب او پرداخته و موفق شدند کمتر از یک ساعت 
او را در یکی ازفرعی هاي اطراف دستگیر و به کالنتري 

منتقل کنند . 
سرهنگ مختاري با اشاره به کشف طالهاي مورد اشاره 
در بازرسی از متهم اظهار داشت: در بررسی هاي صورت 
گرفته مشــخص شــد وي طالجات را از منزل یکی از 

شهروندان سرقت کرده است. 
این مقام انتظامی بیان داشــت: همچنین در تحقیقات 
تکمیلی مشخص شد که این ســارق چند شب قبل نیز 
اقدام به سرقت یک دستگاه خودرو در سطح شهرستان 
کرده است که در این رابطه پرونده تشکیل و متهم جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

حمله مادرشوهر به عروس با ساطور

یورش جستجو گران گنج به نیروهاى میراث فرهنگى

قاتل دختر 15 ساله در 
حومه اصفهان دستگیر شد

واژگونى تریلر حاوى روغن 
2 کشته و زخمى بر جاى گذاشت

کشتن پدر حین استعمال مواد مخدر

شک طالفروش 
به دستگیري سارق 500میلیون ریال طال ختم شد

کشف یک میلیارد تومان اموال مسروقه از 
باند سارقان
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

صفحه کلید حساس به میزان 
فشار انگشت هم به بازار آمد

  فارس| بعد از طراحى نمایشگرهاى لمسى 
حساس به میزان فشار انگشت، این بار صفحه کلیدى 

ساخته شده که از قابلیت مشابهى برخوردار است.
این صفحه کلید مکانیکى که ســورا نام دارد توسط 
شرکت روکت ساخته شده و با استفاده از آن در کنار 
موشواره هاى حساس به فشار مى توان تجربه اجراى 
بازى هاى ویدئویى با اســتفاده از رایانه ها را متحول 

کرد.
درك میزان فشار توسط این صفحه کلید مربوط به 
کلیدهاى مهم براى اجراى بازى هاى ویدئویى و به 

خصوص کلیدهاى Q، W، E، A، Sو D است.
ازاین طریق مى توان براى جابجایى شــخصیت ها 
در بازى هاى ویدئویى به دقــت برنامه ریزى کرد و 
با فشــردن زیاد صفحه کلید آنها را به میزان زیادى 
جابه جا کرد و با لمس اندك دکمه ها این جابه جایى را 

به میزان محدودى انجام داد.
هنوز زمان دقیق عرضه این صفحه کلید اعالم نشده، 
اما قیمت آن حدود صد دالر خواهد بود. این محصول 
از نظر ظاهرى تفاوت چندانى با دیگر صفحه کلیدهاى 

مکانیکى موجود در بازار ندارد.

استودیوى ساخت موزیک 
اندروید 

نصــف جهــان FL Studio Mobile  کامــل ترین، 
محبوب ترین و بهترین نرم افزار استودیوى موزیک و 
 Image-Line ساخت آهنگ حرفه اى از استودیوى
براى دستگاه هاى اندروید اســت! این نرم افزار این 
امکان را در اختیار شما قرار مى دهد که بتوانید به آسانى 
به ساخت پروژه هاى موسیقى بپردازید و پس از اعمل 
تنظیمات گسترده برروى آن، ترك ایجاد شده را ذخیره 
کنید! این نرم افزار امکانات بسیار زیادى را در اختیار 
شما قرار مى دهد و قابلیت انتقال ترك هاى موسیقى 
به کامپیوتر را دارا مى باشد که مى توانید پروژه هاى 

خود را از طریق PC مدیریت کنید. 
 FL Studio Mobile برخى از ویژگى هاى اپلیکیشن

اندروید :
در اختیار قرار دادن 133 ابــزار حرفه اى (کیت درام و  
beats) * دارا بودن تمام قابلیت هایى نسخه ویندوز

قابلیت برنامه نویسى به ســاده ترین شکل ممکن* 
دارا بودن صفحه کلید مجازى*امکان تنظیم حجم 
و کیفیت انتشــار بــراى هر پــروژه*دارا بودن یک 
کتابچه راهنماى کاربر کامل*قابلیت به اشــتراك 
گذاشــتن آهنگ هاى ساخته شــده به روش هاى 
گوناگون*قابلیت اینپورت و اکسپورت کردن فرمت 
هاى MIDI بــه برنامه*قابلیت ذخیــره و بارگذارى 
آهنگ هاى ساخته شده*دارا بودن 99 آهنگ ترتیب 
سنج همراه گزینه هاى مختلف براى ویرایش*دارا 
بودن مترونوم با قابلیت تنظیم سرعت و زمان*امکان 
ایجاد خم و پیچ با کمک شتاب سنج*قابل نصب و اجرا 

برروى تبلت هاى با رزولیشن هاى مختلف.

تمدید مهلت ارسال آثار 
جشنواره بازى هاى رایانه اى

نصف جهــان به گــزارش روابط عمومــى بنیاد ملى 
بازى هاى رایانه اى، شروع ثبت دریافت آثار در ششمین 
دوره جشنواره از 15 آذر تا 15 دى ماه تعیین شده بود که 
این مهلت براى پاسخ به درخواست هاى مکرر تا 20 

دى ماه تمدید شد.
در یک ماه گذشــته به دلیل الکترونیکى شدن روند 
ثبت نام، استقبال بسیار خوبى از ششمین دوره  جشنواره 
گیم تهران اتفاق افتاد به نحوى کــه تاکنون 118 اثر 
شــامل بازى و بازى نامه به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شده است. شرکت کنندگانى که آثارشان تأیید نهایى 
نشده است الزم است تا هرچه سریع تر موارد خواسته 
شده توسط دبیرخانه را تکمیل کنند و براى آن ها ارسال 
کنند. متقاضیان مى توانند با مراجعه به سایت جشنواره 
به نشانى www.tehrangamefestival.ir نسبت به 

ثبت آثار خود اقدام نمایند.

نصف جهــان امروزه گسترش انفورماتیک و تلفیق آن با 
تجارت موجب تسهیل ارتباطات و مراودات و همچنین بسترساز اشتغال گردیده، به گونه اى که دوام و پیشرفت اغلب مشاغل 
به شکل انکارناپذیرى در گرو استفاده از اینترنت و نرم افزارهاى مربوط به هر حرفه مى باشد و رقابت در بازار امروز جهان بدون 
داشتن نرم افزارهاى کاربردى، بازاریابى الکترونیکى و معرفى محصوالت از طریق شبکه جهانى اینترنت ناممکن پنداشته 
مى شود.داروبانک اولین پرتال جامع اطالع رسانى دارویى مورد تأیید واحد DPIC معاونت غذا و دارو در بخش خصوصى 

است که براى نخستین بار و بصورت تخصصى براى کاربران حوزه دارو در کشور طراحى و ایجاد شده است.
این پرتال که یکى از محصوالت شرکت ماهان دارو مى باشد بصورت روزانه توسط کادر علمى و فنى این مرکز بروزرسانى و 
پشتیبانى مى گردد. این سامانه ضمن ارائه خدمات اطالع رسانى دارویى، ارتباط دهنده شرکت هاى تولیدکننده، واردکننده، 
توزیع کننده و داروخانه هاى سراسر کشور بوده و سعى شده تا به طور همزمان اطالعات علمى، تجارى و بیمه اى هر دارو 

بشکلى آسان در دسترس کاربران قرار داده شود.
http://www.daroobank.com :وب آدرس

ELECTRON- بازى جدید و زیباى فوتبال 2017 از استودیوى معروف  FIFA Mobile Soccer نصف جهان
EA GAMES (IC ARTS) براى دستگاه هاى اندروید است.

 در این بازى که حجمى کمتر از 100 مگابایت دارد شــما به عنوان یک فرد مى بایســت به ساخت و مدیریت تیم 
اختصاصى خود بپردازید و با کارهاى مختلف نظیر نشــان دادن تاکتیک هاى مختلف، حمایت از تماشاگران و غیره 
ساعت ها خود را سرگرم سازید! بیش از 30 لیگ، 650 تیم واقعى و 17000 بازیکنان واقعى در این بازى حضور دارند 

که تجربه یکى از بهترین بازى هاى فوتبال را برایتان به ارمغان بیاورند! 
بازى FIFA Mobile Soccer شامل انواع حالت هاى مختلف بازى است که مى تواند ساعت ها شما را سرگرم کند، 
به طورى که مى توانید با زدن پنالتى مهارت خود را زیاد کنید و یا در مسابقات مختلف شرکت کنید و یکى از زیباترین 

بازى هاى اندرویدى را تجربه کنید.
 در ابتداى بازى یک فیلد وجود دارد که باید یک دقیقه اى صبر کنید تا پر شود و وارد محیط بازى شوید ؛ بازى همانند 

فیفا 15 و 16 به اینترنت نیاز دارد و بدون اینترنت بازى اجرا نمى شود! 

معرفى محصول

نصف جهان شرکت ال جى به طور رسمى در اولین روز نمایشگاه 
CES 2017 از 5 گوشى هوشــمند جدید خود رونمایى کرد. 

 LG Stylo) 3 این 5 گوشى هوشمند به ترتیب ال جى استایلو
3)، ال جى K3، ال جى K4، ال جى K8 و ال جى K10 نام دارند. 

مشخصات فنى چهار محصول به شکل دقیق منتشر شده اند که 
در ادامه به آنها اشاره مى کنیم: 

گوشى هوشمند ال جى استایلو 3
LG Stylo 3  به نمایشگرى 5.7 اینچى و با وضوح تصویر اچ دى 

(1280 در 720 پیکسل) مجهز است. تراشه MT6750 مدیاتک 
در آن به کاررفته و باترى دســتگاه ظرفیــت 3200 میلى آمپر 
ساعتى دارد. رم این گوشى هوشمند یا فبلت 3 گیگابایت است 
و حافظه داخلى آن به طور پیش فرض ظرفیت 16 گیگابایتى را 
ارائه مى کند. دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى و دوربین سلفى 8 
مگاپیکسلى هم در این گوشى هوشمند به کار گرفته شده اند. 
ضمنا سیستم عامل پیش فرض و نصب و راه اندازى شده بر روى 

آن، اندروید 7.0 نوقا است.

K3 گوشى هوشمند ال جى
نسخه 2017 گوشى هوشمند ال جى K3 از صفحه نمایش 4.5 
اینچى با وضوح تصویر 480 در 854 پیکسل بهره مى برد. رم آن 
یک گیگابایتى است و حافظه داخلى دستگاه 8 گیگابایت فضاى 
ذخیره ســازى را ارائه مى کند. تراشه اســتفاده شده در گوشى 
هوشمند ال جى K3، تراشه اســنپدراگون 210 کوالکام است. 
دوربین اصلى و سلفى دستگاه به ترتیب از سنسورهایى 5 و 2 
مگاپیکسلى تشکیل مى شوند و باترى دستگاه ظرفیت 2100 

میلى آمپر ساعتى دارد.

K4 گوشى هوشمند ال جى
نسخه 2017 گوشى هوشمند ال جى K4 به صفحه نمایشى 5 
اینچى با وضوح تصویر 480 در 854 پیکسل مجهز است. رم 
آن یک گیگابایتى بوده و حافظه داخلى دســتگاه 8 گیگابایت 
فضاى ذخیره ســازى را ارائه مى کند. این گوشى هوشمند به 
تراشه اسنپدراگون 210 کوالکام مجهز شده و دوربین اصلى و 
سلفى آن 5 مگاپیکسلى هستند. باترى این گوشى هوشمند هم 

2500 میلى آمپر ســاعت در 
نظر گرفته شده است.

گوشى هوشمند ال جى 
K8

 K8 نسخه 2017 گوشى هوشمند ال جى
به نمایشگرى 5 اینچى با وضوح تصویر 

1280 در 720 پیکسل مجهز است. رم آن 
1.5 گیگابایتى بوده و تراشه به کاررفته در آن، 

اسنپدراگون 425 کوالکام محسوب مى شود. این 
گوشى هوشمند حافظه داخلى 16 گیگابایتى دارد و 

دوربین اصلى و سلفى آن به ترتیب از سنسورهایى 13 
و 5 مگاپیکسلى تشکیل مى شوند. باترى نسخه 2017 

گوشى هوشمند ال جى K8 هم یک باترى 2500 میلى 
آمپر ساعتى است. 

ضمنًا  جى K8 به اســکنر اثر انگشــت کاربر مجهز 
خواهد بود.
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پرتال جامع
 اطالع رسانى دارویى 

بازى
 فیفاموبایل 2017
 اندروید

 
حذف پیام هاى ارسال شده

 در تلگرام
مهمتریــن  جملــه  از    آى تى ایران| 
ویژگى هاى آپدیت جدید پیام رسان تلگرام (ورژن 
3.16) لغو پیام هاى ارســال شده و حذف کردن آن 
اســت. کاربران مى توانند پیام هاى ارسال شده را تا 

48 ساعت پس از ارسال حذف کنند.
آپدیت جدید کاربرد تازه اى از شبکه را نیز در اختیار 
کاربران قــرار خواهد داد. همانطور که از اســم آن 
مشخص است، این بخش دقیقا مقدار دیتاى استفاده 
شده در حالت اینترنت موبایل و یا wi-fi را به کاربران 

نشان مى دهد.
همچنیــن تغییراتى در بخــش اندرویدى به وجود 
خواهد آمد. براى مثال، پشتیبانى از GBoard(کیبورد 
گوگل)، اضافه شدن منوى سریع به همراه چت هاى 
مکرر به صفحه هوم گوشى هاى مجهز به اندروید 
 Cowboy، clown، 7.1 و اضافه شدن ایموجى هاى
sick به کیبورد تلگرام از جمله  این تغییرات هستند.

تغییرات دیگرى مختــص پلتفورم هاى اندوریدى 
وجود دارد، براى مثال پیام هاى ارسال شده از طرف 
یک مخاطب در یک دسته قرار مى گیرند و همچنین 
لیستى از فایل هاى دانلود شــده اخیر نیز در صفحه 
مشترك نمایش داده خواهد شــد و در پایان از این 
به بعد مى توانیــد از آدرس ”t.me“ به جاى آدرس 

”telegram.me“ استفاده کنید.

فناورى در خدمت عالقه مندان 
به ماهیگیرى!

نصف جهــان شــرکت PowerVision یک روبات 
زیردریایــى به نــام PowerRay ســاخته که به 
ماهى گیران براى انتخاب جاى درســت و گرفتن 
ماهى کمک مى کند.این روبات قادر است تا عمق 30 
مترى زیر آب برود و با استفاده از یک دستگاه سونار 
(Sonar) تا 40 متر پایین تر از آن به شناسایى ماهى 
 Sound Navigation and» بپردازد. سونار مخفف
Ranging» و در حقیقت فناورى است که با استفاده 

از انتشار صدا در زیر آب قادر به شناسایى دیگر ناوها؛ 
کشتى ها؛ اجسام یا موجودات زنده است.

روى این ِدرون یــک دوربین  4K تعبیه شــده که 
وظیفه آن ثبت تصاویر و ویدیو از زیر آب اســت و 
سپس به کمک سیستم واى فاى این ِدرون به همراه 
اطالعات دیگرى نظیر فضاى زیر آب و دماى محیط 
اطراف به سطح آب فرســتاده مى شود و کاربران با 
استفاده از یک اپلیکیشن مخصوص که براى هر دو 
پلتفرم آندروید و iOS طراحى شده؛ آنها را مشاهده 

مى کنند.
از طرف دیگر؛ این ِدرون از یک نور ویژه اســتفاده 
مى کنــد و هدف آن جــذب ماهى اســت. این نور 
که بیشــتر به آبى متمایل اســت و هم چنین یک 
طعمه قابل کنتــرل از راه دور مى تواند باعث جذب 

ماهى هاى بیشتر در آن منطقه شود.

کلیک

فناورانه

 MSI شگفتى آفرینى
در جشنواره جوایز 
Excellence تایوان

 Excellence نصف جهان بیست و پنجمین دوره جوایز
تایوان برگزار شد. شرکت MSI، پیشرو جهانى در سخت 
افزارهاى گیمینگ، یکبار دیگر موفق به کسب 11 جایزه 
 ،VR-ready در زمینه صنعتى براى لپ تاپ هاى گیمینگ
مادربردهاى با قابلیت شخصى ســازى، گرافیک هاى 
نسخه انحصارى سى امین سال تأسیس، دسکتاپ هاى 
کم حجم گیمینگ و همچنین هدســت هاى گیمینگ 

شده است.
جشــنواره جوایز Excellence تایــوان خالقانه ترین 
محصوالت این کشــور را که براى مصرف کننده هاى 
سراســر دنیا ارزش ویژه اى خلق مى نمایند، مورد تقدیر 

قرار مى دهد.
 تمام محصوالتى که موفق به کسب این جایزه مى شوند،  
این عنوان را بدلیل برترى در تحقیق و توسعه، طراحى، 
بازاریابى و کیفیت  تولیــد تایوانى دریافت نموده اند. این 
  ،(MOEA) عنوان، که نخستین بار توسط  وزارت اقتصاد
ابداع شد، در بیش از 100 کشور شناخته و تأیید شده است. 
امسال ، با شرکت  1188محصول از 518 شرکت در مرحله 
انتخابى رقابت سختى برقرار است.528  منتخب از 230 
شرکت به صورت موشکافانه اى بررسى و توسط یک پنل 

از محققان و متخصصان صنعت انتخاب شدند.

 MSI Taiwan : نکات برجســته جوایــز
Excellence

 GS63VR/GS73VR ،لپ تاپ هاى باریک و قدرتمند 
Stealth Pro،GS43VR Phantom Pro ، لــپ تاپ 

هاى گیمینگ با عملکــرد حداکثر، کارت هاى گرافیک 
GeForce® GTX 1080 30th Anniversary، GT-

83VR Titan SLI, GT73VR Titan SLI/Titan Pro/

Titan، مادر برد جدید KRAIT GAMING، دســکتاپ 

Aegis X3/Aegis Ti3 se- سرى ،Trident گیمینگ
ries و نهایتا  هدست گیمینگ Immerse GH10 . الزم 

 GS63VR به ذکر است که در میان برندگان این جایزه
Stealth Pro  موفق به کسب عنوان خالقیت CES سال 

2017 شده است.

 GS63/73VR Stealth Pro and GS43VR 
Phantom Pro Series

 CES برنده افتخارى خالقیت ،GS63VR Stealth Pro 
سال 2017  ، یک لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ با قابلیت 
هاى یک دسکتاپ کامل اســت. این دستگاه با داشتن 
جدیدترین CPU اینتل تنها فقــط 1.9kg وزن و کمتر 
از  17.7mmضخامت دارد.دربــاره  عملکرد گیمینگ 
GS63VR 6RF Stealth Pro  ، که براى گیمر هایى 

طراحى شده است که بیشتر در تحرك اند تنها مى توان 
واژه منحصر بفرد را بکار ببرد.

داشــتن راه حل گرافیکى GeForce® GTX 1060 و 
خنک کنندگى Cooler Boost Trinity باعث شده است 
که مدل هاى  GS63VR/GS73VR Stealth Pro  و  
GS43VR Phantom Pro series، تجربه گیمینگ 

واقعیت مجازى را با یک طراحى نازك و سبک در اختیار 
گیمرها قرار دهند. 

GS73VR Stealth Pro  داراى صفحــه نمایــش 

120Hz/5msبا کیفیت Full HD مى باشد که براى 
گیمرها نیز قابل مالحظه است. بعالوه لپ تاپ هاى 

فوق باریک  داراى قابلیت هاى ممتاز گیمینگ از جمله 
 SteelSeries نرم افزار ،SteelSeries کیبورد گیمینگ
 True Color ، ESS SABRE تکنولوژى ،Engine 3

HiFi Audio و ارتقا دهنده صوتى Nahimic 2 مى باشند.

GT83VR Titan SLI/ GT73VR Titan series
 GT83VR Titan SLI با پشــتیبانى از کارت گرافیک 

 SLI 1070 و GeForce® GTX 1080 a هاى دو گانه
آماده تبدیل به  برترین سیستم  براى تمامى دستگاه هاى 
VR در بــازار اســت GT83VR Titan SLI داراى یک 

کیبورد مکانیکى Cherry MX با رنگ پس زمینه قرمز و 
نرم افزار SteelSeries Engine 3 براى تنظیمات کلید 
هاى ماکرو مى باشد.پاور آن  سخت ترین نیاز هاى بازى  
4K با VR Ready با بر طرف مى نماید که باعث شــده 

این دستگاه  تبدیل به پادشــاه طراحى جدیدترین نسل 
SLI شود.

سرى لپ تاپ هاى GT73VR Titan داراى پنل  120 
Hz/5ms مى باشد که داراى قابلیت 94درصدى پوشش 

طیف رنــگ NTSC  و کالیبراســیون رنگ 100 
درصدى sRGB مى باشد.  داشتن بلند گو هاى 

Dynaudio و 

Na- طراحــى
himic 2 باعــث 

GT- شده ســرى
73VR Titan یــک 

تجربه صوتــى همه جانبه 
براى گیمر به ارمغان آورد. 

 KRAIT GAMING جدید: 
براى متفاوت بودن آماده باشید

 مادربرد KRAIT GAMING با رنگ  سیاه و سفید و 
با طرح یک پنجه خشن طراحى شده است. این مادربرد 
 Hydro dip paint Steel Armor  جذاب داراى اسالت
 Hydro تنها شرکتى است که فن آورى MSI .نیز مى باشد
dip paint را در طراحــى مادربرد به کار برده اســت. به 

عالوه، مادربرد KRAIT GAMING جدید داراى قابلیت 
هاى استثنایى دیگرى از جمله کانکتورهاى 
Twin Turbo M.2، پــورت 

 USB هاى پرسرعت
 3.1 Gen2 ،

 DDR4

Boost جدید ، Game Boost و بیشتر مى باشد تا بهترین 

تجربه گیمینگ را به شما ارایه دهد.

 GeForce® GTX 1080 30th کارت گرافیک  
Anniversary

 در 30 امین سالگرد تأســیس MSI، این شرکت، کارت 
 GeForce® GTX 1080 30th Anniversary گرافیک
را که یک نسخه محدود شخصى سازى شده است معرفى 
نمود.  این کارت گرافیک درجه یک با استفاده از سیستم 
خنک کننده ممتاز EKWB هر انچه را که براى لذت از 

عملکرد عالى مورد نیاز است  تأمین مى نماید.

  Trident: تصــور کوچک براى بازى هاى 
بزرگ

 Trident داراى کارت گرافیک شــخصى سازى شده 
 Intel® وجدیدترین  پردازنده MSI GeForce® GTX

Core™ مى باشد که عملکردى قدرتمند و بى صدا ارایه 

مى دهد.
سیســتم گیمینــگ ready-to-go داراى یک لینک 
اختصاصى VR ، یک پورت HDMI جلــو براى اتصال  
 “One-click-to-VR” و نرم افزار VR آسان دســتگاه
براى تجربه بى بدیل واقعیت مجازى مى باشد. اندازه 4.7 
 VR-ready را به کوچکترین دســتگاه Trident  لیترى

تبدیل نموده است.

ال جى رسماً از 5 گوشى جدید رونمایى کرد
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ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510106837106676 شــماره پرونده: 9509986837101317 شماره بایگانى شعبه: 
951483 خواهان الهام ناظمى سجزى دادخواســتی به طرفیت آقاى حسام نعمت الهى به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاههاي خانواده شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوســى) واقع در اصفهان- خیابان میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 
9509986837101317 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/23 ساعت 9:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنًا داور واجد شرایط خود 
را که داراى 30 سال سن و متاهل و از بستگان سببى یا نسبى باشد را در دادگاه حاضر نمائید. م الف: 30330 

شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/363
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510106837106716 شــماره پرونــده: 9509986837100698 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950781 خواهان بنفشه شــفیعى دادخواســتی به طرفیت خوانده على اصغر هدایتى به خواسته 
طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاههاي خانواده شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شــهید قدوســى) واقع در اصفهان- خیابان 
میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 
105 ارجاع و به کالســه 9509986837100698 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/23 
و ســاعت 11:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهــی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی و اســتماع شــهادت شــهود حاضر گردد. ضمنًا یک داور واجد شرایط 
که باالى 30 ســال ســن و متاهل که از بســتگان خود باشــد ظرف یک هفته به دادگاه معرفى نمایید. 

م الف: 30331 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/364
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510106837106682 شــماره پرونده: 9509986837100614 شماره بایگانى شعبه: 
950690 خواهان شهناز جمشیدى دادخواستی به طرفیت خوانده على شــهیازى به خواسته مطالبه نفقه 
تقدیم دادگاههاي خانواده شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خیابان میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال 
و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9509986837100614 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/23 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود حاضر گردد. ضمنًا یک داور باالى 
30 سال و متاهل که از بستگان سببى یا نسبى باشد در جلسه رسیدگى حاضر نمایید. م الف: 30332 شعبه 

11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/365
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510106837106763 شــماره پرونده: 9509986837101300 شماره بایگانى شعبه: 
951466 خواهان ندا بهارى دادخواســتی به طرفیت خوانده فخرالدین مهدوى به خواســته فســخ نکاح 
تقدیم دادگاه هاي عمومى شهرســتان شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 11 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شــهید قدوســى) واقع در اصفهان- خیابان میرفندرسکى (خ میر)- 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوســى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 
9509986837101300 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/23 و ساعت 11:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود حاضر 
گردد. ضمنًا یک داور باالى 30 سال و متاهل که از بستگان و اقارب نزدیک خود باشد را در جلسه رسیدگى 
حاضر نمایید. م الف: 30333 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/366

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510106837106501 شــماره پرونده: 9509986837101247 شماره بایگانى شعبه: 
951394 خواهان شهرزاد نویم دادخواستی به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال اصفهان و مهدى ایران فر به 
خواسته اثبات نسب تقدیم دادگاه هاي عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خیابان میرفندرسکى 
(خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به 
کالسه 9509986837101247 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/14 و ساعت 9:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 30334 

شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/367
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100352206711 شماره پرونده: 9509980352200844 شماره بایگانی شعبه: 
950867 خواهان جمال رنجبر دادخواســتی به طرفیت خوانده زهرا رنجبر و محمدجواد رنجبر به خواسته 
اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق 354  ارجاع 
و به کالسه 9509980352200844 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/19 و ساعت 9:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

30327 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/368
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100352206347 شماره پرونده: 9509980352200775 شماره بایگانی شعبه: 
950794 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى اندوانى به شماره ثبت 429709 دادخواستی 
به طرفیت خوانده حمیدرضا خزائى و وحید خزائى و خسرو خزائى و رسول رفیعى آفارانى به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسى و مطالبه خســارت  تاخیر تادیه و  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 3  اتاق 354  ارجاع و به 
کالسه 9509980352200775 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/18 و ساعت 11:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

30326 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/369
ابالغ  وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100352206695 شماره پرونده: 9509980352200776 شماره بایگانى شعبه: 
950795 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى اندوانى به شماره ثبت 429709 دادخواستى 
به طرفیت خوانده حمیدرضا خزائى و خسرو خزائى و مهرداد رحیمى کوهانى به خواسته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 354  ارجاع و به کالسه 
9509980352200776 ثبت گردیده که  وقت رسیدگى آن 1395/11/19  و ساعت 11 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 30325  شعبه 

22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 10/370
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100352206813 شــماره پرونده: 9509980352200674 شماره بایگانى شعبه: 
950690 خوانده محمد جواد حســینى بهارانچى دادخواســتى به طرفیت خوانده مهناز جمالى به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسى و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق 354 ارجاع و به کالسه 9509980352200674 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/23 و 
ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد.م الف: 30320 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان / 371 /10
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100352206771 شــماره پرونده: 9509980352200695 شماره بایگانى شعبه: 
950711 خواهان سعید مهدوى دادخواستى به طرفیت خوانده مجتبى رفیعى دولت آبادى به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسى و الزام به تنظیم سند رســمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق 354 ارجاع و به کالسه 
9509980352200695  ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/20 و ساعت 10  صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 

30318 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 10/372
ابالغ 

شماره نامه: 951010035059942 شماره پرونده: 9409980350501058 شماره بایگانى شعبه: 941175 
در خصوص تجدیدنظر خواهى ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام بطرفیت 1- پروانه عزیزى فرزند قدرت 
2- یاسمین 3- شقایق 4- بهستى همگى بنایى فرزندان محمدباقر 5- بیژن 6- بدرى 7- مهرى  8- مهین 
9- زرین دخت 10- کهین همگى بنایى فرزندان حسن نسبت به دادنامه شماره 9509970350501089 
صادره از شــعبه  5 دادگاه حقوقى اصفهان در پرونده 941175 ح 5 تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ میشود 
مقتضى است حســب ماده 346 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى چنانچه 

پاســخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا بــه دادگاه تحویل دهید 
واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 30316 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /10/374
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350509966 شماره پرونده: 9509980350500566 شماره بایگانی شعبه: 
950663 خواهان مهدى باطنى با وکالت فرزین فدائى آشیانى دادخواستی به طرفیت خوانده رضا فرخ پور 
فرزند کریم به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه و مطالبه خســارت دادرسى و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500566 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/02 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 30315 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان /10/375
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100350509950 شماره پرونده: 9509980350500143 شماره بایگانى شعبه: 
950148 بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره 950148 ح 5 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350500829 محکــوم علیه محمود جواد پور فرزند محمد محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
435/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/150/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در 
مر حله بدوى و خسارت دیرکرد از تاریخ چک 1394/6/18 لغایت زمان وصول در حق محکوم له مرتضى 
کاظم تابشن با وکالت سعید کوهى اصفهانى و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم مى باشد.م 

الف: 30313 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/376
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100350509947 شماره پرونده: 9409980350500666 شماره بایگانى شعبه: 
940742 بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره 940742 ح 5 و شماره دادنامه مربوطه 
9409970350501835 محکوم علیه رضا صادقیان صادق آبادى فرزند ســعید محکوم است به پرداخت 
مبلغ 307/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/370/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوى و خسارت دیرکرد از تاریخ صدور چکها لغایت  زمان وصول در حق محکوم له محمد عباسى 
با وکالت مهنوش حبیبه ذبیحى و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم مى باشد.م الف: 30312 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /377 /10
ابالغ  

شماره ابالغنامه: 9510100350108796 شماره پرونده: 9509980350100619 شماره بایگانى شعبه: 
950732 خواهان میثم محمدى دادخواستى به طرفیت خوانده مریم حسن زاده به خواسته جلب ثالث تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کالســه 9509980350100619 ثبت گردیده که جهت مطالعه نظر 
کارشناس در این شعبه حاضر شوید . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى 

حاضر گردد.م الف: 30305 شعبه 1  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 10/378
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350108734 شماره پرونده: 9509980350100481 شماره بایگانی شعبه: 
950583 خواهان خدیجه مولوى دادخواستی به طرفیت خوانده محمد صالحى به خواسته اعسار از محکوم به 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 333  ارجاع و به کالسه 9509980350100481 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/12/04 و ساعت 9:45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 30306 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان /10/379

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100350108776 شماره پرونده: 9409980350100785 شماره بایگانی شعبه: 
940916 خواهانها اختریان دادخواستی به طرفیت خوانده شهناز مقضى خواسته تقسیم ترکه ملک تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  
اتاق شماره 333  ارجاع و به کالسه 9409980350100785 ثبت گردیده که جهت مطالعه نظر کارشناس 
در این شعبه حاضر شــوید. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 30307 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/380
ابالغ 

شــماره ابالغنامه: 9510100350104385 شــماره پرونده: 9409980350100444 شــماره بایگانی 
شعبه: 940519 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمد ســلیم فرزند برکتعلى به نشانی: مجهول المکان، 
مدارك پیوســت:در خصوص تجدیدنظرخواهى عباسعلى برکت بطرفیت شما نســبت به دادنامه شماره 
9409970350100973 صادره از این شــعبه، مقتضى اســت حســب ماده 346 قانون آئین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رؤیت اخطاریه، به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. 

م الف: 30301 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/382
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350410835 شــماره پرونده: 9509980350400467 شماره بایگانى شعبه: 
950515 خواهان مژده کازرونى دادخواســتى به طرفیت خوانده عباســعلى باللى به خواسته قلع و قمع 
مستحدثات و مطالبه خسارت دادرســى و خلع ید تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 
9509980350400467 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/1/23 و ساعت 11:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت مالحظه متن دادنامه حاضر گردد.م الف: 30282  

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 10/383
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350308153 شــماره پرونده: 9509980350300753 شماره بایگانى شعبه: 
950919 خواهان اصغر نصر آزادانى دادخواســتى به طرفیت خوانده محمدرضا کبیرى طادى به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و تامین خواســته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع 
و به کالسه 9509980350300753 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/11 و ساعت 11 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا کبیرى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد.م 

الف: 30279 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 384 /10
مزایده

شعبه نهم اجراب احکام کیفرى در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 940617 ش 9 
در روز یکشنبه 95/11/3 از ســاعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا (اتاق 030 طبقه همکف دادگسترى 
شهید نیکبخت) جهت فروش پالك ثبتى 14915/8778 بخش 5 ملکى آقاى ابراهیم استکى فرزند تیمور 
به نشانى خیابان زینبیه خ الله خ 8 مترى الله نبش کوى یکتا پالك 51 به شرح کارشناسى ذیل که مصون 
از تعرض طرفین واقع شده اســت برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
الذکر از ملک بازدید نمایند تا با تودیع نقدى 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده است هزینه هاى اجرایى بر عهده خریدار است ملک اکنون در تصرف 
محکوم علیه است. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس پالك مورد بازدید شامل یکباب منزل مسکونى 
و مغازه متصله و سوئیت روى مغازه با راه مستقل به مساحت عرصه 136 متر مربع و منزل جنوبى آن شامل 
پارکینگ و با نماى آجر کارتنى زیرزمین (انبارى) و طبقه همکف آشــپزخانه اتاق نشینمن و یک اتاق روى 
پارکینگ با زیربناى کل 200 متر مربع با ساختمانى از ســقف تیرآهن و آجر و دیوارهاى آجرى که سطوح 
داخل ى مغازه از کف تا ارتفاع 2 مترى کاشى و بقیه سطوح و سقف گچ و رنگ و درب و پنجره پروفیل فلزى 
شیشه خور و نرده آهنى حفاظتى کف موزائیک و داراى اشتراك برق تک فاز و سوئیت روى مغازه با دستگاه 
پله سنگى و بدنه دیوار دستگاه پله سرامیک نماى خارجى سرامیک و بخشى از نماى خارجى (کوچه) فاقد 
نماسازى مى باشد و شامل دو اتاق با کف سازى از موزاییک و موکت و بدنه دیوارها از کف تا ارتفاع 1/5 متر 
سرامیک و داراى آشپزخانه و حمام و دستشــوئى و آبگرمکن گازى دیوارى و داراى اشتراکات گاز و برق و 
طبقه همکف منزل داراى یک اتاق نشینمن و یک اتاق روى پارکین که سطوح داخلى آن از کف تا ارتفاع 
1/2 متر سرامیک و بقیه سطوح و سقف گچ و رنگ با اشتراکات آب و برق و گاز و آشپزخانه با کابینت فلزى 
و آبگرمکن گازى مى باشــد بنابر مراتب فوق و با توجه  به موقعیت محل و نوع ساخت و قدمت آن ارزش 
ششدانگ پالك مذکور به قیمت پایه مزایده زیر مى باشد: 1- ارزش هر متر مربع عرصه بمبلغ 13/000/00 
ریال ارزش کل آن به مبلغ 1/768/000/000 ریال 2- ارزش هر متر مربع زیربنا بمبلغ 2/000/000 ریال 
ارزش کل آن به مبلغ 400/000/000 ریــال 3- ارزش هر متر مربع تجارى بمبلــغ 25/000/000 ریال 
ارزش کل آن به مبلغ 750/000/000 ریال 4- ارزش اشتراکات شامل سه اشتراك برق و دو اشتراك گاز 
و یک اشتراك و یک اشــتراك آب جمعا بمبلغ 116/000/000 ریال جمع 3/034/000/00 ریال الزم به 
ذکر اســت در حال حاضر مالک مغازه را در تصرف دارد. در نتیجه ارزش کل آن بمبلغ سیصد و سه میلیون 
و چهارصد هزار تومان ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. م الف: 30366 شــعبه نهــم اجراى احکام کیفرى

 شهرستان اصفهان/10/393 
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509970376801447 شــماره پرونــده: 9409986836800311 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950809 تجدیدنظرخواه آقاى رضا عصارزاده گان فرزند محمد با وکالــت آقاى علیرضا مرادى 
فرزند بهرام به نشــانى اصفهان خیابان فیض جنب بانــک صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم واحد 11 
کدپســتى 8164996737 تجدیدنظرخوانده:  فرح ناز عطاب زاده فرزند حســن به نشانى مجهول المکان 
تجدیدنظرخواســته: تجدیدنظر خواهى از د ش 950613 صادره از ش 8 خ اصفهان گردشــکار: دادگاه با 
بررسى محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى علیرضا مرادى به وکالت 
از آقاى رضا عصار زادگان به طرفیت خانم فرح ناز عطاب زاده نسبت به دادنامه شماره 613 مورخ 95/4/6 

صادره از شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان که متضمن صدور راى مبنى بر قرار ابطال دادخواست مى باشد نظر 
به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد موثرى که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد ارائه نشده 
فلذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسى مدنى ضمن رد تجدیدنظر خواهى نامبرده دادنامه تجدیدنظر 
خواســته را تایید مى گردد. راى صادره قطعى اســت.م الف: 30344 شــعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان

 اصفهان/10/394
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950700 شــماره دادنامه: 1586-95/9/11 مرجع رسیدگى: شعبه 7 شوراى حل اختالف 
خواهان: حسین رفیعائى به نشــانی: اصفهان خیابان مسجد ســید خ زاهد بن ناصر پالك 22، خواندگان: 
1-محمد مغزى نجف آبادى به نشانی: مجهول المکان 2- مظاهر رضازاده به نشانى: نجف آباد- بلوار ایزدى- 
خ گلچین- کوى گلچین 3 منزل اول سمت راست، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوي حسین رفیعائى به طرفیت آقایان: 1- محمد مغزى نجف آبادى 2- مظاهر رضازاده به 
خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال وجه چک به شــماره  584114 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواســت تقدیمى، مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در 
مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان تضامنى به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و هفده هزار 
و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/5/15) تا 
تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 30289 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/395
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 165/95 شماره دادنامه: 752-95/9/30 مرجع رســیدگى: شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهــان: على معصوم زاده فرزند عباس به نشــانى: اصفهان خ کهندژ چهــارراه نجفى پ 60 با 
وکالت ناصر آیتى، خوانده: امیرحســین اصغرى به نشــانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه طبق 
رسید عادى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با  اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعواى على معصوم زاده با وکالت ناصر آیتى به طرفیت امیرحســین اصغرى  به خواسته مطالبه 
مبلغ 76/120/000 ریال بخشــى از رســید عادى مورخه 94/11/20 به انضمام مطلق خسارات قانونى با 
عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلســه رســیدگى و مصون ماندن 
خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب، شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده ، لذا شورا به 
اســتناد مواد 198 و 515 و  519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 76/120/000 ریال بابت اصل خواســته و هزینه نشر آگهى و 
مبلغ 1/111/800 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برمبناى تعرفه قانونى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این 
شــورا و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 30281 شعبه 102 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/10/396
ابالغ راى

کالسه پرونده: 529/95 شماره دادنامه 673- 95/8/27 مرجع رســیدگى شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان عباس پادرختى فرزند نوروز على نشانى اصفهان خ جى کوى شهید احتشامى کوچه شهید 
علیرضا پادرختى پ 56 خوانده اصغر محبى به نشــانى مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و 
یکصد و ده هزار تومان وجه دو فقره فاکتور به انضمام مطلق خســارات قانونى و تامین خواسته گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در 
خصوص دعوى عباس پادرختى به طرفیت اصغر محبى به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و یکصد و ده 
هزار تومان وجه دو فقره فاکتور به انضمام مطلق خســارات قانونى و تامین خواسته با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به اینکه فاکتورها فاقد امضاء خوانده مى باشــد و همچنین فاکتــور مورخ 94/2/22 به مبلغ 
هشتصد و ده هزار تومان متعلق به شخص دیگرى مى باشد و خواهان ذى نفع غیر مى باشد و خواهان دلیل 
دیگرى جز فاکتور ارائه نداده لذا شورا به استناد بند 5 و 10 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى گردد قرار صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 30249 شعبه 102 حقوقى شوراى حل اختالف  شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/10/397
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950785 شــماره دادنامه: 1711-95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 7 شوراى حل اختالف 
خواهان: علیرضا غالمعلى رودسرى به نشــانی: نیکبخت- کوچه ضلع شرقى دادگسترى ساختمان عدل 
واحد سوم، خواندگان: 1- مجید دهقانى 2- کریم دهقانى هر دو به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي علیرضا غالمعلى رودسرى به طرفیت آقایان: 
1- مجید دهقانى 2- کریم دهقانى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال وجه چک به شماره هاى 
271334- 95/4/25 و 271331- 94/10/25 و 271332- 94/12/25 و 271333- 95/2/25 به عهده 
بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواســت تقدیمى، مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و دویست و چهل و هشت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  و 
پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف: 30273 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/398
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/316378- 95/10/11  چون خانم طیبه محمدى نجف آبادى فرزند محمدعلى به استناد 
دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســمًا گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت 16 حبه 
مشاع از 72  حبه ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 13/921 که قبال باقیمانده 1/921 بوده است واقع 
در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 اصفهان که در صفحه 278 دفتر 102 ذیل ثبت 15413/8027 سند مالکیت 
شــماره 931061 که بنام محمدعلى کاظمى نجف آبادى  فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده  است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 3007 زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/688
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-761 خواهان خانم عفت شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه ى اجور معوقه از 
تاریخ 95/2/25 لغایت اجراى حکم تخلیه به طرفیت آقاى محسن امیرآبادى عتیق  تقدیم نموده است.وقت 
رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/11/19 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده،  لذا با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی شده 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد .  م الف: 31012 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/573

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9510100353103586 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980362000867 شــماره بایگانی شــعبه: 951229 مشخصات ابالغ 
شــونده حقیقی: محمد حیدرى جونى فرزند محمدرضا به نشــانی: اصفهان خ 
شریف شــرقى کوچه 58 (گلزار) انتهاى کوچه بن بســت آخر سمت چپ داخل 
بن بست آخرین منزل سمت چپ درب سبز کم رنگ، تاریخ حضور: 1395/11/20 
چهارشــنبه ســاعت 8:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 349 
در خصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى به اتهام تهیه و 
ساخت و فروش و نگهدارى 264/5 لیتر مشروب الکلى دست ساز داخلى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 30353 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (105 

جزایى سابق)/10/360

احضار
شماره نامه: 9510113760301612 شــماره پرونده: 9509983761200216 
شماره بایگانی شعبه: 951129 بدینوسیله به متهم على چراغى فرزند عباس فعًال 
مجهول المکان ابالغ مى گردد در تاریخ 95/11/18 ساعت 8:30 در خصوص اتهام 
خود مبنى بر حمل و نگهدارى تجهیزات ماهواره و یک دستگاه جهت یاب و یک 
دستگاه ال ان بى در شــعبه 103 کیفرى 2 شاهین شهر حاضر و یا الیحه دفاعیه 
خود را ارسال نماید واال وفق مقررات تصمیم گیرى خواهد شد. مشارالیه مجهول 
المکان بوده و هزینه بر عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 1535 رضوانى رییس 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/10/727

احضار
پرونــده:  شــماره   9510460363300005 درخواســت:  شــماره 
9509980363301493 شــماره بایگانی شــعبه: 951506 در پرونده کالسه 
951506 د/14 شعبه چهاردهم دادیاري دادسراي عمومی و انقالب اصفهان خانم 
نرجس احمدى فرزند حسن شــکایتی علیه آقاي امین سجودى فرزند على دائر 
بر ایراد صدمه بدنى عمدى مطرح نموده که جهت رســیدگی به این شعبه ارجاع 
گردیده؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین 
دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور، دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 30290 شعبه 14 دادیاري دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 1)/10/391

ابالغ
شــماره: 951450 ب 23- 1395/9/24 نظر به اینکه آقاى على گلستانى فرزند 
- به اتهام اعمال نفوذ غیرقانونى حسب شکایت آقاى اکبر کگنگى قنیانى فرزند 
هوشنگ از طرف این بازپرســى در پرونده کالسه 951450 ب 23 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده، 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 23 بازپرسى دادسراى عمومى 
اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد گردید. م الف: 30337 شعبه 23 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان/10/361

ابالغ
شماره: 950928 ب 23- 1395/10/1 نظر به اینکه آقاى ایرج تراکمن فرزند باقر 
به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت آقاى عباس مصرى پور فرزند رمضان از 
طرف این بازپرسى در پرونده کالسه 950928 ب 23 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده، بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 23 بازپرسى دادسراى عمومى اصفهان واقع در 
خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. 

م الف: 30336 شعبه 23 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان/10/362

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه: 9510100353707583 شماره پرونده: 9409980359401037 
شماره بایگانى شعبه: 950540 شاکى احمدرضا موحدیان دادخواستى به طرفیت 
متهم مهدى اطیابى به خواســته ادعاى نفوذ نزد وزیر وقــت تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 111 دادگاه کیفرى 
دو شهر اصفهان (111 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 343 ارجاع و به 
کالسه 9409980359401037  ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/25 
و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 30317  شعبه 111 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان(111 جزایى سابق) / 10/373

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9510100370004007 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983752200192 شماره بایگانی شعبه: 950162 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: مهدى فرهمند به نشانی: مجهول المکان، تاریخ حضور: 1395/12/02 
دوشنبه ساعت 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 4  اتاق 455 علت حضور: در 
خصوص شکایت على داورى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 30304 شعبه 2 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (16 

کیفرى استان سابق)/10/381

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510100354205912 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980354200036 شماره بایگانى شعبه: 950651 شاکى افشین کشتکار 
دادخواستى به طرفیت متهم الهام خسروى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى 
به شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (116 جزایى ســابق) واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و به کالسه 9509980354200060  
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/7 و ساعت 10:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 
م الف: 30275 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان(116 جزایى سابق) 

10/ 385 /

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه: 9510100354205897 شماره پرونده: 9409980358100400 
شماره بایگانى شعبه: 941002 شاکى سید داوود معتمدى دادخواستى به طرفیت 
متهم على قربان اسماعیلى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع د ر اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
344 ارجاع و به کالسه 9509980354200060  ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1395/11/20 و ساعت11:45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 30272 شعبه 116 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان/ 10/386
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  تسنیم| دادگاه عالى پاکســتان پــس از مدتى بــار دیگر، 
رســیدگى به پرونــده اتهامــات وارده به خانــواده «نواز شــریف» 
نخســت وزیــر پاکســتان را در موضوع اســناد پاناما از ســر گرفته

 است.
پس از آنکه «انور ظهیر جمالى» رئیس ســابق دادگاه عالى پاکستان 
بازنشسته شد و «ثاقب نثار» به عنوان رئیس جدید این دادگاه برگزیده 
شــد تیمى پنج نفره از قضات ارشد پاکســتانى به سرپرستى «آصف 
کوسا» مسئول رســیدگى به پرونده اتهامات وارده به خانواده نخست 

وزیر پاکستان در رابطه با اسناد پاناماست.

ثاقب نثار به عنــوان رئیس جدید دادگاه عالى پاکســتان در تاریخ 31 
دسامبر 2016 میالدى اداى سوگند کرده است اما وى جزو تیم رسیدگى 
به پرونده خانواده نواز شریف نیست. از سویى یک روز پیش نیز خانواده 

نواز شریف وکالى خود را تغییر داده اند.
حزب انصاف بــه رهبــرى «عمران خــان» که از احــزاب مخالف 
دولت نواز شــریف در پاکســتان به شــمار مى رود نیز مســتندات 
جدیــدى در 40 صفحــه بــه دادگاه عالى پاکســتان ارائــه کرده 
اســت. ایــن مســتندات از نهادهــاى تحقیقاتــى در انگلیــس و 
همچنیــن از شــرکت حقوقــى «موســاك فونســکا» به دســت 

آمده اند.
پیــش از این عمــران خان رهبــر حزب انصــاف پاکســتان نیز  در 
دادگاه رســیدگى بــه پرونده خانــواده نواز شــریف حضــور یافته

 است.
الزم به ذکر است؛ شــرکت حقوقى «موساك فونســکا» اطالعات 
محرمانه اى در مورد دارایى هاى رهبران و ســران کشورهاى جهان 
منتشر کرد که نام فرزندان نواز شریف نیز در لیســت اسناد پاناما قرار 
گرفت و احزاب مخالف دولت خواستار رســیدگى به اتهامات فرزندان 

نواز شریف هستند.

وزارت توســعه اجتماعى در آخرین روز ســال 2016    فارس|
درشــبکه هاى اجتماعى در متنى بر روى یک زمینه آبى  که نقشــه 
آرژانتین بــدون جزایر مالوینــاس دراقیانوس اطلــس جنوبى دیده 
مى  شود،نوشت:«سال 2017 ، ما را متحد و در صلح پیدا کند. سال نو 

مبارك.»
دراین رابطه، وزارتخانه مذکور تحت ریاســت «کارولینا اســتانلى»، 
طراحان این کارت پستال را مقصر این اشتباه دانسته و به طور عمومى  
عذرخواهى کرد اما مخالفان دولت و رزمندگان سابق که در این جزایر 
علیه انگلیســى  ها جنگیده بودند، عذرخواهى ها را نپذیرفته و دولت را 

مورد انتقاد قرار دادند .
«گوســتاوو پیریچ» عضو انجمن رزمندگان مالویناس، این اشــتباه 
وزارتخانه را «وحشــتناك» قلمداد کرده وگفت: این تنها مســئله اى 
نیست که ما را در مورد حاکمیت نگران مى  کند.به نظر مى  رسد که آنها 
در حرکت شدید به سوى ترویج همه موانعى که توسعه اهالى این جزایر 

را دشوار مى  سازد، هستند .
این انجمن اعالم کرد به مناسبت صد و هشتاد و چهارمین سالروز اشغال 
این جزایر از سوى انگلیسى  ها، تظاهراتى را درمیدان مشهور «2 مى»  

در شهر بوئنوس آیرس برگزار کرد .
دراین رابطه، «آلیسیا کاسترو» سفیر سابق آرژانتین در انگلیس ، نبود 
جزایر مالویناس در نقشه کارت تبریک کارولینا استانلى را «غیر قابل 

قبول» قلمداد نمود .
کاسترو درصحبت با شبکه رادیو 10 آرژانتین گفت :«نتوانستم بخوابم 
و با دیدن یک نقشه ناکامل شوکه شده ام.معموًال این کار را انگلیسى  ها 
انجام مى  دهند .من هیچ دولت آرژانتینى را ندیدم که یک نقشه بدون 

جزایر مالویناس منتشر کند.»
درروز 13 سپتامبر، آرژانتین و انگلیس در بوئنوس آیرس بر سر همکارى 
در توسعه سوخت نفتى  و گازى، شــیالت، بازرگانى، ناوبرى و حمل و 
نقل هوایى تجارى به توافق رسیدند، بدون اینکه مسئله حاکمیت این 
جزایر را مورد بررسى قرار دهند، موردى که انتقاد مخالفان دولت را بر 

انگیخت .
دوره جدیــد روابط آرژانتیــن و انگلیس در زمان ریاســت جمهورى 
«مائوریســیو ماکرى» در حالى  آغاز شــده که دولت هاى «نستور و 
کریستینا کرچنر» (2003 تا 2015 )، با لحن شدیدى خواهان گفتگو بر 

سر حاکمیت این جزایر با انگلیس بودند.
جزایر مورد مناقشــه مالویناس که انگلیســى  ها آن را «فالکلند» نام 
مى  برند، تاکنون یک مانع جدى در گســترش روابط لندن با بوئنوس 

آیرس شمرده شده است. 
از زمان پیروزى مائوریســیو ماکرى در انتخابات ریاســت جمهورى 
آرژانتین در دسامبر سال 2015 میالدى، بوئنوس آیرس رویکرد نسبتًا 
مالیم ترى در مورد مسئله چالش برانگیز مالویناس در پیش گرفته و 

حتى خواستار احیاى روابط با لندن شده است.
دولت انگلیس تصریح کرده است که «مردم جزایر فالکلند در همه پرسى 
که صورت گرفت، نظر خودشان را در مورد سرزمینشان بیان داشتند و 

باید به این مساله احترام گذاشته شود.» 
در همه پرسى سال 2013 میالدى که در این مجمع الجزایر برگزار شد، 
ساکنان این جزایر به طور گسترده حمایت خود را از وابستگى سرزمین 

خود به نظام پادشاهى بریتانیا اعالم کردند. 
مجمع الجزایر مالویناس یا فالکلند در 13 هزار کیلومترى خاك بریتانیا 
و 400 کیلومترى جنوب شرقى  سواحل آرژانتین قرار دارد . این جزایر، 
از دو جزیره بزرگ فالکلند غربى و شرقى و صدها جزیره کوچک دیگر 
تشکیل شده است و انگلیســى ها این جزایر را در سال 1833 میالدى 

اشغال کردند. 
دولت آرژانتین، جزایر مذکور را که هم اینــک نزدیک به 33 هزار نفر 
جمعیت دارد منطقه اى اشغال شده مى داند که مالکیت آن باید به این 

کشور بازگردانده شود، اما انگلیس این مسئله را رد مى کند. 
در سال 1982 میالدى آرژانتین به این جزایر حمله کرد اما انگلیس در 

جنگى شدید و کوتاه مدت (74 روز) که حدود 900 کشته داشت.

سناتور جمهوریخواه آمریکا اعالم کرد که در هفته جارى 
با وزیر خارجه دولت «دونالد ترامپ» درباره دستور کار 

وى و همچنین موضوع روسیه دیدار مى کند.
به گزارش میزان، «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه 
آمریکا طى مصاحبه اى مطبوعاتــى گفت که در هفته 
جارى با «رکس تیلرســون» وزیر امور خارجه ترامپ 

دیدار مى  کند.
مک کین اظهار داشــت: مــن مى خواهــم طى چند 
روز آینــده با وى دیــدار کنــم و در مــورد نگرانى ها 
از او بشــنوم، موضوعاتى که من در مــورد آنها نگران

 هستم.

این ســناتور ایالت آریزونــا گفت: تا زمانــى که با وى 
دیدار نداشته باشم حســى در مورد موضع خود نسبت 
به انتخاب تیلرســون به عنوان وزیــر خارجه نخواهم 

داشت.
«لیندزى گراهام» و «مارکو روبیو» دو ســناتور دیگر 
آمریکایى پیش از این در مورد دوستى رکس تیلرسون 
با روســیه و «والدیمیر پوتیــن» ابــراز نگرانى کرده 

بودند.
از آنجایــى که تنهــا 52 ســناتور جمهوریخــواه در 
مجلس ســنا وجود دارد در صورت مخالفت این ســه 
ســناتور جمهوریخواه با انتخاب تیلرســون به عنوان 
وزیر خارجه، ترامپ مجبور به معرفــى گزینه دیگرى 
خواهــد بود امــا تاکنون هیچکــدام از ســناتورهاى 
جمهوریخواه بــا انتخاب تیلرســون مخالفتى نکرده و 
انتظار مى رود که وى  به عنوان وزیر خارجه آغاز به کار 

کند.
گراهام نیز ضمن اعــالم این مطلب که بــه زودى با 
تیلرســون دیدار خواهد کرد گفت: من بسیار عالقه مند 
هستم که دیدگاه هاى وى در مورد روسیه را بدانم و اینکه 

آیا باید روسیه مورد مجازات واقع شود یا خیر.

جنجال مالــویناس 
جزیره اختالفى آرژانتین و انگلیس دوباره خبرساز شد

  ایسنا| «جنبش 5 ستاره» از احزاب اپوزیسیون ایتالیا اعالم کرد، در راستاى یک مرام نامه اخالقى 
جدید از این پس به طور داوطلبانه سیاستمدارانش را ملزم مى کند درصورت آغاز تحقیقات قضائى علیه 

آنها، استعفا کنند.
«جنبش 5 ســتاره» به عنوان بزرگ ترین گروه اپوزیســیون ایتالیا خود را به عنوان یک وزنه در مقابل 

جریان اصلى مطرح کرده است.
منتقدان مى گویند، «بپه گریلو» بنیانگذار این حزب چنین حرف هایى را از سر ریاکارى زده و پس از کنترل 

جنبش بر شهرهاى بزرگ و برخوردن به یکسرى چالش هاى قانونى لحن خود را مالیم کرده است.
گریلو در یک به اصطالح «نظام نامه رفتارى 6 بندى» که در وبالگش منتشر کرد گفت: هر مقام «جنبش 

5 ستاره» که مشمول تحقیقات قضائى بشود، باید بالفاصله کمیته هاى مرکزى جنبش را مطلع سازد.
گریلو اظهار داشت: همه نمایندگان پارلمان از حزب 5 ستاره باید به لحاظ اخالقى از تعقیب قضائى مبرى 
باشند و این به عهده کمیته هاى مرکزى جنبش 5 ســتاره خواهد بود که این موضوع را به طور جدى از 

فرآیند قانونى ارزیابى کنند.
«مائوریسیو گاسپارى» یک عضو حزب فورزا ایتالیا متعلق به «سیلویو برلسکونى» در توئیتى نوشت: اگر 
گریلو مشــاهده مى کرد که نماینده یک حزب دیگر تحت تحقیقات قرار گرفته بالفاصله او را سنگسار 

مى کرد اما براى خود آنها این صدق نمى کند.
سال گذشته میالدى جنبش 5 ستاره یکى از اعضاى اصلى خود به نام «فدریکو پیزاروتى» را که پیروزى 
بزرگ این جنبش در شهر پارما را رقم زده و شهردار منتخب این شهر شده بود معلق کرد و در استدالل 
این اقدام گفت که «پیزاروتى» حقیقت را درباره قرار گرفتن تحت تحقیقات قضائى به اتهام سوءاستفاده 

از قدرت پنهان کرده بود.
پیزاروتى که اتهاماتش را رد کرده و بعداً حزب 5 ستاره را ترك کرد، در واکنش به حرف هاى جدید گریلو 
گفت که تعلیق او از این حزب در سال گذشته میالدى یک اقدام غیرقانونى بوده زیرا در آن زمان جنبش 

5 ستاره هیچ قانونى براى تعلیق ها و نظام نامه رفتارى نداشت.
 برخى مقامات سیاســى دیگر گفتند: گریلو با اقدامات جدید خود تالش مى کنــد از «ویرجینیا راگى» 
شــهردار شــهر رم محافظت کند. چراکه گمانه زنى هایى مطرح شــده مبنى بر اینکه قرار اســت از 
او بخاطــر انتصاب هایش از زمان آغاز به کار در این ســمت در  شــش ماه پیــش، تحقیقات صورت

 بگیرد.

بنیانگذار بزرگ ترین 
حزب ایتالیا ریاکار است؟

دیدار  با تیلرسون 
براى بررسى موضوع رفتار روسیه

رسیدگى دوباره 
به پرونده خانواده 

نواز شریف  

   خبر آنالین | رئیس کمیسیون انتخابات گامبیا از 
ترس «توطئه» یک ماه پس از کنار نرفتن رئیس جمهورى 

این کشور از قدرت، به سنگال گریخت.
یکى از خویشاوندان «علیو معمر انیجیه» رئیس کمیسیون 
مستقل انتخابات گامبیا گفت، این مقام پس از آن به سنگال 
گریخت که مقام هاى گامبیا به وى اطالع دادند توطئه اى 

علیه  او و تیمش در حال شکل گیرى است.
او که خواست نامش فاش نشود گفت: برخى از اعضاى تیم 

علیو معمر انیجیه نیز به سنگال گریخته اند.
رئیس کمیســیون انتخابات گامبیا «آداما بــارو» رقیب 
انتخاباتى «یحیى جامع» رئیس جمهور این کشور را پیروز 
انتخابات اول دســامبر 2016 اعالم کرده بود و از تمامى 

احزاب خواست تا به این پیروزى احترام بگذارند.
حزب جامع بعداً اعالم کرد که وى منتظر رأى دادگاه عالى 
مى ماند تا از ســمتش کناره گیرى کند؛ حکمى که تا 10 
ژانویه 2017 به تأخیر افتاده است. جامع 51 ساله که از 1994 
در رأس کار قرار دارد در ابتدا نتایج این انتخابات را تأیید کرد 
اما بعداً از پذیرفتن آن امتناع کرد و گفت که همچنان رئیس 
جمهور اســت.  هم ســازمان ملل و هم رهبران آفریقایى 

خواستار کناره گیرى جامع شده اند.

رئیس کمیسیون انتخابات 
گامبیا به سنگال گریخت

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 369 شوراى محترم اسالمى 
شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد یک پالك از امالك خود 
واقع در خیابان هاتف را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه 
مالى شهرداریها، براساس قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. از متقاضیان 
دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در 
مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/28 به واحد 
امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول 
پیشنهاد مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى تجدید مزایده

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

نوبت دوم


