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 2 دستیار 
کافى اســــــــــت! 

کاهش سرانه بودجه خدمات درمانی در انگلیس سرمایه گذارى 3000 میلیاردى بخش خصوصىمأمور وزارتخانه مهم، کالهبردار از آب درآمد! جزئیات انهدام بزرگ ترین باند قاچاق مشروبات الکلى کشور بین المللاستانحوادثجهان نما

سارقان مسلح بانک ها و 
پمپ بنزین هاى اصفهان دستگیر شدند

9

نقش ایرانى ها در توسعه صنعت IT آمریکا

 تضییع حقوق مردم یا 
زیرکى چشم بادامى ها؟

سبک و سیاق خودروهاى چینى بر کسى پوشیده 
نیست. خودروهاى چینى که مدت ها بازار هدف 
ایران را گــرم و پررونق مى دیدنــد، اما حاال با 
برداشته شــدن تحریم ها توان رقابت با تقریبًا 

6هیچیک از گروه هاى خودروسازى که ... 

سرمایه گذارى هم در اصفهان رکودى شد!
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بسته دوم فیلم هاى جشنواره فجر به اصفهان رسید

جایگاه نامناسب اصفهان در رتبه بندى استان هاى جذب کننده سرمایه خارجى 

در صفحه فناورى  بخوانیددر صفحه اجتماع  بخوانید

موج بعدى IT در راه استماجراى پیامک کسر حساب
این روزها برخى از مشترکین اعتبارى همراه اول پیامکى با عنوان مشترك 
گرامى مبلغ چهار هزارو500 ریال بابت سرشــماره 9830756با تأیید 

دریافتى از حساب شما کسر گردید، دریافت کردند.
طى چند روز گذشته و در چند روز متناوب از مشترکین اعتبارى همراه اول، 
مبالغ متفاوتى از یکهزار تا چهار هزار و 500 ریال کسر شده است، برخى 

از مشترکین نسبت به کسر این هزینه در روزهاى اول اعتنایى نکرده ...

یکى از اصطالحاتى که طى ماه هاى اخیر در مکالمات بین افراد مختلف 
زیاد شنیده مى شود «دگرگونى دیجیتالى» است. شاید شعارگونه باشد، 
اما اصطالح خیلى جالبى اسـت چون  درون خود ایده هـاى زیادى را جا 
داده است. نکته اى که در این میان وجود دارد تعاریف مختلفى است که 
هر شـرکت از این اصطالح دارد. اما در پایه همه آنها یک تِم ثابت دیده 

مى شود. تمام انسان ها به خوبى این مسئله را درك کرده اند که...

ـت!  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!کافى ا کافى ا

ردم یا 
مى ها؟

کسى پوشیده 
 ها بازار هدف 
ـد، اما حاال با 
قابت با تقریبًا 

 ... 6 که

بسته دوم فیلم ها

اجتماع درصفحه

ماجراى پیامک کسرحساب
این روزها برخى از مشترکین اعتبارى همراه اول پیامکى با
6 ریال بابت سرشــماره 56 گرامى مبلغ چهار هزارو500

دریافتى از حساب شما کسر گردید، دریافت کردند.
طى چند روز گذشته و در چند روز متناوب از مشترکین اعتب
0مبالغ متفاوتى از یکهزار تا چهار هزار و 500 ریال کسر ش
از مشترکین نسبت به کسر این هزینه در روزهاى اول اعت

موحدى کرمانى، امروز 
بر کرسى
 هاشمى
 تکیه مى زند

همه جناح ها 
به هاشمى
 بد کردند
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وعده رئیس جمهور براى مرمت آثار تاریخى محقق نشد
5
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 ترامپ علیه کفاشیان!
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نماینده کردستان در شورایعالى استان ها در سى و ششمین 
اجالس شورایعالى استان ها، اظهار داشت: حدود ده نفر از 
کوله بران براى صد هزار تومان وزن هاى چند صد کیلویى 
را تحمل مى کنند و اخیراً نیز زیر بهمن مانده اند و جان خود 

را از دست دادند.
به گزارش فارس، احمد چوپانى افزود: دو نفر از کارمندان 
اداره برق که براى بررســى قطعى برق به روستاها رفته 

بودند نیز جان خود را از دست دادند. 
چوپانى یادآور شد: در سردشت نیز سه کوله بر جان خود را 
از دست دادند که مجوزهاى الزم کوله برى را نیز داشتند.

وى به حادثه پالسکو اشاره کرد و گفت: در تهران بیش از 

چهارهزار نفر در اثر فاجعه ساختمان پالسکو بیکار شدند 
ولى در استان کردســتان کارى براى مردم نیست و آنها 

نانى ندارند بخورند. 
نماینده کردستان در شورایعالى استان ها، گفت: چرا اسمى 
از کوله بران که بیمه نیستند، بازنشستگى ندارند و از حداقل 

خدمات رفاهى نیز برخوردار نیستند نیاوردند.
وى گفت: چرا مسئوالن به یاد آنها نبودند و چرا رسانه هاى 

کشور به کوله بران در زیر بهمن مانده نپرداختند. 
در ادامه مهدى چمران رئیس شورایعالى استان ها، گفت: 
امیدواریم دیگر شاهد حوادثى چون آنچه براى کوله بران 

رخ داد،نباشیم. 

رئیس سازمان بســیج مســتضعفین گفت: بنده اعالم 
مى کنم رویکرد بســیج تعامل با دولت است و هر کجا 
دولت اعالم کند بسیج از سر تکلیف آماده کمک رسانى

 است.
سردار غالمحسین غیب پرور در مراسم بسیج مهندسین 
صنعتى اظهار داشت: دشمنى دشــمنان نسبت به ما نه 
تنها ذره اى کاهش نیافتــه بلکه دولت قدار و گردنکش 
آمریکا دشمنى خود را با ما افزایش داده است؛ البته بحث 
این نیست که فالن دولت بیاید و برود؛ زیرا دشمنى آنها 
مربوط به ده هاى گذشته است به همین خاطر باید روى 

پاى خود بایستیم.

وى ادامه داد: بنده اعالم مى کنم رویکرد بســیج تعامل 
با دولت اســت و هر زمان دولت اعالم کند بسیج از سر 
تکلیف آماده کمک رسانى است چون بسیج براى انقالب 
و متعلق به نظام اسالمى و همه ملت است پس با پتانسیل 
عظیمى که دارد در هر زمینه اى مى تواند کمک رسان 

دولت باشد.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین تصریــح 
کــرد: بســیج در بخــش اقتصــادى حرفــى براى 
گفتــن دارد و بــراى رفــع معضــالت اقتصــادى 
طــرح هایــى دارد البتــه در بخــش صنعــت هــم 

همین گونه است.

رئیس سازمان بسیج: در 
اقتصاد حرف براى گفتن داریم

 تأخیردر اعدام زنجانى؟
  میزان | حجت االسالم و المسلمین منتظرى 
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه 
آیا پیدا شدن متهم جدیدى در پرونده بابک زنجانى 
در اجراى حکم اعدام او تأخیــرى ایجاد خواهد کرد 
یا خیر؟ تصریح کرد: فعًال به دنبال این هســتند که 
بتوانند هرچه زودتر اموال بیت المال و اموال مردم را 
به آنها برگردانند و بحث تأخیر در اجراى حکم اعدام 

مطرح نیست.

خالقى به مجلس باز مى گردد؟
  ایسنا| على مطهرى دربــاره مصوبه اخیر 
مجلس در خصوص قانون انتخابــات، گفت: اصرار 
مجلس بر نظر خود در استفساریه تبصره 4 ماده 52 
قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى به این معنى 
است که این مصوبه باید به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برود. وى افزود: اگر مجمع ایــن مصوبه را به 
سرعت در دستور کار خود قرار دهد و به نفع مجلس 
رأى بدهد با توجه به اینکه از نظر حقوقى استفســار 
عطف به ماسبق مى شــود، در این صورت خانم مینو 
خالقى منتخب مردم اصفهان که به ناحق کنار گذاشته 

شد مى تواند وارد مجلس شود. 

مردان تقریباً همه متحجرند!
  تابناك | فائزه هاشمى روز دوشنبه درنشست 
هم اندیشى نمایندگان ادوار زن مجلس که در محل 
کمیسیون اصل 90 برگزار شــد، ضمن استقبال از 
برگزارى این نشست اظهار داشت: در مسائل زنان، 
اصولگرا و اصالح طلــب نداریم و مردان تقریبًا همه 
متحجرند و تا زمانى که خانم ها نباشــند و مبارزه و 
تالش نکنند معموًال چیزى به دست نمى آید. یعنى 
مبارزه براى حقوق زنان دائمى اســت و همیشه باید 

ادامه داشته باشد. 

کف نزنید بچه ها!
  تابناك | عضو هیئت رئیسه مجلس به کف 
زدن نمایندگان در صحن مجلس واکنش نشان داد.
احمدي الشکی در بخش پایانی نطق میان دستورش 
که به حمایت از معلم ها اختصاص یافته بود، دوبیتی 

از باباطاهر را با حذف دو مصرع به سبک خود خواند:
«تو که نوشم نه اى نیشم چرایى/ نمکپاش دل ریشم 

چرایى» 
نمایندگان بعد از پایان این شــعرخوانی الشــکی 
با کف زدن او را تشویق کردند که موجب واکنش عضو 
هیئت رئیسه مجلس شد.غالمرضا کاتب براي اینکه 
همکارانش را آرام کند، با جدیت به آنها گفت: «کف 

نزنید بچه ها!»

ملى پوشان
تحت تدابیر امنیتى 

  ایسنا| تیم ملــى تنیس ایران بــراى بازى 
مقابل پاکستان در مسابقات دیویس کاپ گروه 2 آسیا 
به اسالم آباد رفته است. از آنجا که نگرانى هایى بابت 
مسائل امنیتى در پاکستان وجود داشت، فدراسیون 
جهانى تنیس اعالم کرده بازیکنان ایران فقط مجاز 
به حضور در هتل و زمین تنیس هســتند و همچنین 
اسکورت هم بایدهمراه آنها باشد.  ملى پوشان تنیس 
غیر از این دو مکان اجــازه ندارند جاى دیگرى تردد 

داشته باشند.

نام هاشمى 
روى خیابان همه شهرها 

سخنگوى شــورایعالى استان ها در    ایلنا|
جلسه این شورا پیشنهادى درباره نامگذارى خیابان ها 

داد. 
احد چگینى در اجالس شورایعالى استان ها پیشنهاد 
داد؛ باتوجه به نقش برجسته آیت ا... هاشمى در انقالب 
اسالمى، در شوراهاى استان ها تأکید شود که همه 
شهرها یکى از خیابان هاى اصلى خود را به نام آیت ا... 

هاشمى مزین کنند.

توئیتر

کوله بران براى 
100 هزار تومان جان دادند

  ایسنا| پس از درگذشــت آیت ا... اکبر 
هاشمى رفســنجانى که بیش از 25 سال و از 
ابتداى تأسیس رسمى مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در جایگاه ریاســت نهادى قرار داشت که 
مهمتریــن وظیفه اش «حــل اختالفات میان 
مجلس و شوراى نگهبان» است، گمانه زنى هاى 
فراوانى درباره جانشــینى «آیت ا...» در مجمع 

مطرح شد.
در این گمانه زنى ها نام شــخصیت هایى چون 
احمدى نژاد،على اکبــر ناطق نــورى، محمود 
هاشمى شاهرودى، محسن رضایى، غالمعلى 

حدادعادل و محمد هاشــمى نیز به میان آمد 
اما شــاید مهمترین گزینه در این بین حســن 
روحانى بود که عده اى چون مصطفى میرسلیم 
نیز با اشــاره به اینکه چهــره  اى حقوقى براى 
تصدى جایگاه ریاســت مجمع معرفى خواهد 
شد، پیش بینى مى کردند که روحانى، جانشین 
رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت باشد 
اما در نهایت با نظر مقام معظــم رهبرى آیت 
ا... محمدعلى موحدى کرمانى از امروز شــنبه 
مســئولیت اداره جلســات مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام تا انتخاب اعضاى جدید در اسفند 

ماه را عهده دار مى شود.
روحانى 85 ساله کرمانى که در سال هاى اخیر 
و خصوصًا پس از درگذشت آیت ا... محمدرضا 
مهدوى کنى دبیرکل ســابق جامعه روحانیت، 
اندك اندك به چهــره اى پراهمیت در عرصه 
سیاست ورزِى اصولگرایان مبدل شد، اینک قرار 
است فارغ از مواضعى که هر چندهفته  یک بار بر 
منبر اقامه نماز جمعه تهران اتخاذ مى کند و در 
کنار سخنانى که گاه و بى گاه به عنوان دبیرکل 
یکى از مهمترین تشــکل روحانیــان در ایران 
بر زبان مى آورد، تا اســفند ماه جلسات مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را نیز اداره کند.
آیت ا... محمدعلى موحدى کرمانى در ســال 
1310 در کرمان به دنیــا آمد. او پس از پیروزى 
انقالب و تأســیس حزب جمهورى اسالمى، 
مدتى به عنوان عضو شــوراى مرکزى و عضو 
شوراى داورى این حزب مشغول فعالیت بود و با 
شکل گیرى مجالس شوراى اسالمى و خبرگان 
رهبرى، وارد این دو نهاد شد. او در انتخابات اولین 
دوره مجلس شوراى اسالمى به عنوان نماینده 
مردم کرمان برگزیده شد و سپس در ادوار دوم 
تا پنجم نماینده مردم تهــران در قوه مقننه بود 
و تا پیش از برگزارى پنجمیــن دوره انتخابات 
مجلس خبرگان در تمامى چهار دوره گذشــته 
به عنوان نماینده مــردم کرمان در این مجلس 

نیز حاضر بود.
پس از غیبت آیت ا... هاشــمى رفســنجانى از 
امامت جمعــه موقت تهــران و کاهش  حضور 
امامى کاشــانى براى اقامه نماز جمعه، کاظم 
صدیقى از ســال 88 و موحدى کرمانى از سال 
91 به جمع امامان جمعه موقت تهران پیوستند .

ادامه روند پررنگ شدن نقش موحدى کرمانى 
در جریان اصولگرایى با بیمارى آیت ا... مهدوى 
کنى هم پیوند خــورد؛ جامعه روحانیت که پس 
از انتخابات 88، غیبت چندین عضو برجســته 
خود چون هاشمى رفســنجانى، ناطق نورى و 
حســن روحانى را تجربه مى کرد و در انتخابات 
92 نیز نتوانســته بود جایــگاه هدایتگرانه اش 
را بــراى اصولگرایان چندین وچند تکه شــده 
حفظ کنــد، در آذرماه 93 با بحران درگذشــت 
دبیرکل خــود، مهدوى کنى نیز مواجه شــد و 
نهایتًا در شــرایطى که نه امامى کاشانى میلى 
به پذیرفتن جایگاه دبیرکل فقید را داشــت و نه 
محسن مجتهد شبســترى امکان قبول کردن 
این مسئولیت را در خود مى دید، موحدى کرمانى  
با رأى قاطع اعضاى شــوراى مرکزى جامعه 

روحانیت، جانشین مهدوى کنى شد.
هنوز بیش از یکسال از انتخاب موحدى کرمانى 
به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت نگذشته بود 
که فعالیت هاى احزاب و گروه ها براى انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى آغاز 
شد و جامعه روحانیت مانند دوره هاى پیشین در 
کنار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مسئولیت 
بررسى و انتخاب کاندیداهاى انتخابات خبرگان 

و تدوین لیســت نهایى اصولگرایان را بر عهده 
گرفت.

آیت ا... موحدى کرمانى در شرایطى که برخى 
از روحانیون تأثیرگذار جامعه مدرسین مخالف 
اضافه شــدن نام هاشمى به لیســت خبرگاِن 
اصولگرایان بودنــد، در نهایت بــا موافقت و 
همراهى جمعى از اعضاى جامعه روحانیت، در 
نامه اى خطاب به هاشــمى رسماً از او به عنوان 
یکــى از کاندیداهــاى مورد حمایت تشــکل 
متبوعش یاد کرد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد، 
به دنبال جاى گرفتن نام هاشــمى رفسنجانى 
در فهرست اصولگرایان، اصالح طلبان نیز نام 
موحدى کرمانى را در فهرست «خبرگان مردم» 
قرار دادند و این انتخاب، جنجالى  دوباره به پا کرد 
و همفکراِن دبیرکل جامعــه روحانیت کار را به 
جایى رساندند که او در سخنانى، تلویحاً از وجود 
نامش در فهرست اصالح طلبان ابراز بى اطالعى 
کرد و گفت: «شنیده ام که این اصالح  طلبان هم، 
اسم من را در لیستشان گذاشته  اند. من راضى به 
زحمتشــان نبودم! هم آنها مى دانند و هم مردم 
مى دانند که من گروه خونــى ام به این جریان 
نمى خورد و به این جریان نمى چسبم. من انقالبى 

و والیتمدار هستم و پایبند به اصول. »
انتخابات اســفندماه که برگزار شد، از دو لیست 
اصولگرایان در مجلس و خبــرگان، جز احمد 
جنتى، تنها همان چند کاندیداى مشترك شان 
با لیســت «خبرگان مردم» برگزیده شــدند و 
موحدى کرمانى نیز به لطف «حمایت اعضاى 
شوراى مرکزى» تشکلش از هاشمى رفسنجانى 
به ساختمان قدیمى خیابان امام خمینى(ره) راه 

پیدا کرد .
اینک اما بنا بر شــنیده ها قرار است امام جمعه 
موقت تهران تا اســفندماه ســال جارى، جاى 
خالى هاشمى رفسنجانى را در مجمع تشخیص 
مصلحت پر کند و مسئول اداره جلسات مجمع 
باشد،موحدى کرمانى قرار است  بر جاى همان 
کسى بنشــیند که ده ســال پیش کرسى اش 
در جامعــه روحانیت را به موحــدى کرمانى و 
همراهانش سپرد، هفت سال قبل منبر امامت 
جمعه را براى حضــور او و کاظم صدیقى خالى 
گذاشت و اکنون نیز با مرگش صندلى ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را براى اداره تا 

اسفند ماه تقدیم رفیق سال هاى دور خود کرد.

موحدى کرمانى، امروز
بر کرسى هاشمى تکیه مى زند

جانشین «آیت ا...» تا اسفند ماه مشخص شد

,,

 بنا بر شنیده ها 
قرار است امام 
جمعه موقت تهران 
تا اسفندماه سال 
جارى، جاى خالى 
هاشمى رفسنجانى 
را در مجمع 
تشخیص مصلحت 
پر کند و مسئول 
اداره جلسات 
مجمع باشد،موحدى 
کرمانى قرار است  
بر جاى همان کسى 
بنشیند که ده سال 
پیش کرسى اش در 
جامعه روحانیت را 
به موحدى کرمانى و 
همراهانش سپرد

شبکه «گارد جاویدان» 
متالشى شد

شــبکه اى از کانال هاى تلگرامى وابسته به جریان 
ضد انقالب خارج نشین توسط سربازان گمنام امام 

زمان(عج) دستگیر شدند.
به گــزارش فــارس، مجموعــه اى از کانال هاى 
تلگرامى وابســته به جریان ضــد انقالب که قصد 
نفوذ و شبکه ســازى  در داخل کشــور را داشتند با 
هوشمندى ســربازان گمنام امام زمان (عج) تحت 

ضربه اطالعاتى قرار گرفتند.
بر پایه این خبر، کانال محورى این شبکه در تلگرام 
«گارد جاویدان» نام داشت که به محافل ضدانقالب 
خارج نشــین متصل بوده اســت.  در زیر مجموعه 
این کانال تلگرامى به تعداد اســتان هاى کشــور، 
گروه هاى تلگرامى ساخته شده بود که با هدف فریب 
و عضوگیرى از میان کاربران تلگرام در سراسر کشور 

فعالیت مى کردند.
بیشترین طعمه هاى این شبکه تلگرامى جوانان و 
افراد کم اطالع و درگیر با معضالت اجتماعى بوده اند 
که بعد از شناسایى همه اعضا و مرتبطین شبکه فوق، 

برخى از آنها براى توجیه و ارشاد احضار شده اند.
سرشبکه ها و ادمین هاى دستگیر شده در اعترافات 
خود از ابعاد کالهبردارى ضد انقالب خارج نشین در 
این پروژه پرده برداشته و از وعده هاى دروغین آنها 
که باعث طمع ورزى و فریب عوامل داخلى شــده 

است، صحبت کرده اند.
از جمله وعده هاى ضد انقــالب به ادمین هاى این 
کانال تحصیل فرزندان، حمایت مالى و... بوده است. 
گفتنى است اشراف اطالعاتى سربازان گمنام امام 
زمان(عج) در این پرونده باعث شد تا تمامى عوامل و 
مرتبطین شبکه فوق تحت کنترل و رصد اطالعاتى 

قرار گیرند.

نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه در واکنش به اظهارات 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ادارى و استخدامى 
کشور در خصوص مدیران دوتابعیتى اظهار داشت: مدتى 
پیش مطلبــى در دفاع از ضرورت تحقیــق و تفحص در 
خصوص دو تابعیتى ها را مطرح کــردم و در آن زمان به 
وزیرى اشاره کردم که خانواده وى در خارج از کشور به سر 

مى برند و تابعیت کشور دیگر و یا گرین کارت دارند.
حســینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با فارس افزود: بعد 
از آن،  توســط معاون رئیس جمهور اعالم شد که چنین 
چیزى صحت ندارد که اکنون اعالم مى کنم این موضوع 
کامًال صحت دارد و من به زودى اطالعات الزم مربوط 
به همه وزیران، معاونان و مدیرانى که شــرایط اینچنین 

دارند را منتشــر خواهم کرد تا همه مردم بدانند حقیقت
 چیست.

نماینده مردم برخوار و شاهین شــهر و میمه در مجلس 
تصریح کرد: با این گزارش مردم خواهند فهمید که برخى 
از مدیران بیشتر عمر خود را در کشور هستند یا در خارج از 

کشور و در همین زمینه مقایسه اى ارائه خواهم کرد.
حاجى دلیگانى تأکید کرد: آن نکته اى که قبًال در خصوص 
خانواده یکى از وزرا کــه در ایتالیا بودند، گفته بودم کامًال 
واقعیت دارد و با انتشار گزارش تحقیق و تفحصى هم که 
در حال انجام اســت همه مردم قضاوت خواهند کرد که 
حرف چه کسى درست اســت و قطعًا روسیاهى به زغال 

خواهد ماند.

بزرگ ترین باند قاچاق مشــروبات الکلــى خارجى به 
کشور که ســال ها مبادرت به قاچاق مشــروبات الکلى 
مى کرد، با تالش چندماهه نیروهــاى دریابانى و پلیس 

متالشى شد.
قاسم خورشیدى در گفتگو با تسنیم، با اعالم خبر انهدام 
باند بزرگ قاچاق مشــروبات الکلى در جنوب کشور در 
تشــریح جزئیات این عملیات اظهار داشــت: با توجه به 
اطالعات به دست آمده از فعالیت یک باند بزرگ قاچاق 
مشــروبات الکلى خارجى به کشــور، نیروى انتظامى و 
دریابانى اســتان هرمزگان طى چند ماه عملیات پیچیده 
اطالعاتى موفق شدند اعضاى این باند را شناسایى و آن 

را منهدم کنند.
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: در این 
عملیات مأموران دریابانى توانستند یک لنج بزرگ را که 
حامل 47 هزار بطرى و قوطى مشروبات الکلى خارجى بود 
متوقف کنند و در جریان این عملیات دو نفر از قاچاقچیان 

این باند دستگیر شدند و تعدادى نیز متوارى گشتند. 
وى گفت: این باند که سال ها اقدام به وارد کردن مشروبات 
الکلى از کشورهاى حاشیه خلیج فارس به ایران مى کرد، 
محموله هاى مشروبات الکلى را از سواحل جنوبى خلیج 
فارس بارگیرى کرده و در مانیفست خود به بندر کراچى 
پاکســتان انتقال مى دادند که در بیــن راه و در آب هاى 
کشورمان متوقف شده و محموله مشروبات الکلى را به 
بیش از 30 قایق ســبک انتقال داده و این قایق ها شبانه 
مشروبات الکلى مذکور را به سواحل هرمزگان وارد کردند. 
خورشیدى با اشاره به فعالیت چندساله این باند خاطرنشان 
کرد: برآوردهاى انجام شده نشان مى دهد که اعضاى این 
باند به طور متوسط ماهانه دو سه محموله مشابه را به این 

شیوه و شگرد وارد کشور کرده و توزیع مى کردند.
وى در پایان گفت: با توجه به حجــم فعالیت این باند و 
 متوارى شدن تعدادى از قاچاقچیان در حین دستگیرى، 

پرونده اعضاى این باند کماکان باز است.

دبیر جامعه اسالمى مهندسین گفت که همه جناح هاى 
سیاســى چه آنهایــى کــه هاشــمى را «عالیجناب 
سرخپوش» مى دانســتند و چه آنهایى که او را مقصر 

پذیرش قطعنامه مى خواندند به هاشمى بد کردند.
به گزارش انتخاب، باهنر در مراسم گرامیداشت آیت ا...
هاشمى رفسنجانى که به همت انجمن حمایت از توسعه 
استان کرمان و کرمانى هاى مقیم تهران در ساختمان 
روزنامه اطالعات برگزار شد گفت: اگر امام خمینى(ره) 
را فرمانده انقالب بدانید، هاشمى رئیس ستاد فرماندهى 
بود. از آغاز نهضت در کنار امام(ره) بود و کشور را پیش 
مى برد.  وى با بیان اینکه «آیت  ا...» مورد بى مهرى و 
بدعهدى جناح هاى مختلف سیاسى قرار گرفت، گفت: 
هاشمى رفسنجانى همواره مورد بى مهرى هایى از سوى 
جناح هاى مختلف سیاسى قرار مى گرفته است. به تازگى 
ما داستان پذیرش قطع نامه را شنیدیم که ایشان چه ایثار 
و از خود گذشتگى اى کردند و چه پیشنهادى به حضرت 
امام خمینى(ره) دادند اما تا پیش از روشــن شدن این 
موضوع همواره مى گفتند که او قطع نامه را تحمیل کرده 

و امام (ره) را مجبور به نوشــیدن جام زهر کرده است. 
بسیار مسائل از این دست  که امروز توان افشا شدن ندارد.
این نماینده ســابق مجلس در بخــش دیگرى از این 
سخنرانى تصریح کرد: پس از دوران جنگ هزار میلیارد 
دالر خسارت براى ایران اعالم شد. مسئولیت سازندگى 
کشورى که هزار میلیارد دالر در جنگ خسارت دیده، بر 
عهده هاشمى قرار گرفت که انصافًا هم خوب و خوش 

درخشید.
وى مجدداً در ارتبــاط با نامالیماتى که به هاشــمى 
مى شــد، گفت: نامهربانى هایى درباره ایشان رخ داد. 
جناح هاى مختلف چه آنهایى که هاشمى را «عالیجناب 
سرخپوش» و مسئول قتل هاى زنجیره اى مى دانستند 
و چــه آنهایى کــه او را مقصر قبــول قطعنامه جنگ 
مى خواندنــد، به او بد کردند. خوب اســت حاال از قول 
حجت االسالم والمســلمین ناطق نورى شنیدیم که 
هاشمى همان زمان به امام (ره) گفته بود: قطعنامه  را من 
مى پذیرم چرا که به نفع کشور است و بعداً مرا محاکمه 

و اعدام کنید.

 برخى مدیران بیشتر عمر خود را در خارج هستند

جزئیات انهدام بزرگ ترین
 باند قاچاق مشروبات الکلى کشور

تهدید نماینده شاهین شهر به افشاگرى درباره دوتابعیتى ها

محمدرضا باهنر: 
همه جناح ها 

به هاشمى بد کردند
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رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، اظهار 
داشت: در آزمایشات ما از محل ساختمان پالسکو، موردى 

از «آزبست» مشاهده نشده است.
خســرو صادق نیت گفت: همزمان با شروع عملیات آوار 
بردارى شایعاتى مبنى بر  وجود الیاف آزبست در محوطه 
پالسکو مطرح شد که با توجه به خطرات شدید و دراز مدت 

این ماده معدنى، موضوع مورد بررسى قرار گرفت.
وى افزود: در همین رابطه حین عملیــات آواربردارى از 
محل، نمونه بــردارى هاى متعدد انجام شــد و زیر نظر 
اساتید دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى نمونه ها مورد 
آزمایش قرار گرفتند و در بررسى هاى دقیق انجام شده، 

آزبســت در نمونه هاى اخذ شــده از آوار و هواى محیط 
اطراف آواربردارى مشاهده نشده است.

صادق نیت گفت: بیشترین علت به کارگیرى این ماده در 
کشور ما افزایش مقاومت سیمان در لوله هاى سیمانى و 
قطعات پوششى سقفى (به خصوص در کشورهاى در حال 

توسعه) بوده است.
وى ادامه داد: تماس با فیبرهاى آزبســت چه به صورت 
مستقیم و چه غیر مستقیم که غالباً  از طریق تنفسى است 
منجر به عوارضى مى شود که از جمله آنها مى توان به ابتال 
به بیمارى فیبروز ریوى ناشــى از آزبست (آزبستوزیس)، 

سرطان هاى ریه، حنجره و پرده جنب اشاره کرد.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
کشور با بیان اینکه در ده سال اخیر سن ازدواج در ایران 
بین چهار تا شش سال افزایش یافته است،گفت: در حال 
حاضر حدود 13 میلیون دختر و پسر در آستانه ازدواج در 

کشور داریم.
محمد اسماعیل مطلق اظهار داشت: بهترین سن براى 
ازدواج و باردارى 18 تا 35 سال است و بعد از آن بارورى 

باید با مراقبت انجام شود. 
مطلق با بیان اینکه بر اســاس اعالم جمعیت شناسان 
میزان بارورى کلى 1/9 در کشــور است که باید به 2/1 
برسد، افزود: اگر میزان بارورى کلى کمتر از 2/1 باشد، 

وضعیت سالمت کشور در آینده مناسب نیست. 
وى افزایش فاصله ازدواج تا فرزند اول و افزایش فاصله 
فرزند اول تا دوم، تک فرزندى و افزایش ســن ازدواج را 
از مهمترین عوامل کاهش میزان بارورى کلى در کشور 

عنوان کرد. 
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت گفت : اگر میانگین ســن ازدواج در کشور تا دو 

سال کاهش یابد، نرخ بارورى افزایش مى یابد. 
وى با اشاره به وجود حدود ســه میلیون زوج نابارور در 
کشور، بیان داشــت: از این شــمار، 44 هزار نفر آنها در 

مناطق محروم هستند. 

13میلیون دختر و پسر ایرانى 
درآستانه ازدواج

هیچ آزبستى در پالسکو 
وجود نداشت

متأسفانه وجود دارد...
رئیس کمیته اجتماعى شوراى اسالمى شهر تهران با 
اشـاره به موضوع خرید و فروش نوزاد در شهر تهران 
اظهار داشت: پذیرش این موضوع بسیار دشوار است 

اما متأسفانه این پدیده وجود دارد.
فاطمه دانشـور افزود: بهترین مکان براى شناسـایى 
این  کودکان بیمارسـتان اسـت، گرچه امروزه وزارت 
بهداشـت و درمان در خصـوص نوزادان متولد شـده 
از مادران معتاد و یـا بى هویت کارهـاى خوبى انجام 

داده است.
وى بـا بیـان اینکـه امـروزه نوزادانـى که از مـادران 
بى هویت و معتاد متولد مى شوند به بهزیستى تحویل 
داده مى شـوند، تأکید کرد: به دلیل اینکه بهزیسـتى 
کشـش کافى را براى همکارى با وزارت بهداشـت و 
درمان ندارد در بسـیارى از مواقع بیمارستان به ناچار 
مجبور مى شود که نوزاد را به مادر معتاد و یا بى هویت 

تحویل دهد.

بدعت حجاب از نگاه عیارى
کیانوش عیارى کارگردان سینما در گفتگویى درباره 
پخش نشدن فیلمش در جشـنواره فجر ابراز نگرانى 
کرده و نکته اى قابل تأمل بیان کرده است. کیانوش 
عیارى گفته«امیـدوارم در آینده شـرایطى پیش آید 
که"کاناپـه" نـه بخاطر بدعت مسـئله حجـاب بلکه 

بخاطر خود فیلم دیده شود».

مبارزه با حقوق شهروندى 
محسن یگانه با انتشار مطلبى در اینستاگرام از اختالل 
ایجاد شده در کنسرت بم خود که سه شنبه هفته پیش 

اجرا شد، انتقاد کرد.
یگانه در نوشـته اینسـتاگرامى خـود از بـه کار بردن 
اسـپرى گاز فلفل در کنسـرت خود خبر داد. او در این 
باره نوشت:  «دیشب شب عجیبى بود، هنوز بهش که 
فکر مى کنم حال خوبى سـراغم نمی آید. هنوز دارم 
فکر مى کنم و رابطه اسپرى گاز فلفل و سالن کنسرت 
رو نمى فهمم، نمى دونم به تعهد و تالش نوازنده هام 
براي ادامه اجرا روى استیجى که سرفه امونشونو بریده 
بود فکر کنم یا به برقى که به قصد متوقف کردنمون 
قطع مى شد، یا به حال و روز طرفدارام که نمى تونستن 
خوب نفس بکشـن اما پاى اجرامون موندن. دیشب، 
خوشـى، کمترین حق مردمى بود که درد رو به اندازه 
کافى تجربه کردن. نمى دونم تا کى باید ضربه خورده 
فقر فرهنگى و ذهن محدوِد تک و توك افرادى باشیم 
که براى مبارزه با حقوق شهروندى حقوق مى گیرن.»

چرخش بیکارى وگردش مالى 
نایب رئیس مجلس شـوراى اسـالمى اظهار داشت: 
در یک جایى از من پرسیدند نظرم در مورد لغو روادید 
ایرانى ها توسـط رئیس جمهور آمریکا چیسـت. بنده 
عرض کردم ترامپ غلط کرده که سفر ایرانى ها را به 

آمریکا لغو کرده است.
مسعود پزشکیان گفت: ما باید شبانه روز تالش کنیم 
و به عزت و سـربلندى برسـیم تـا آمریکایى ها براى 
سفر به ایران منت ما را بکشـند. براى رسیدن به این 
نقطه بایـد صبر، اشـتیاق و زهد داشـت. وى در مورد 
حقوق هاى نجومى برخى مدیران نیز افزود: مقصر ما 
هستیم که یک فرد ماهانه صد میلیون مى گیرد و فرد 

دیگر باید بیکار در خیابان بچرخد. 
پزشـکیان ادامـه داد: بایـد جوابگوى مردم باشـیم و 
مشکالتى همچون رانت، فسـاد، بیکارى و اعتیاد را 

حل کنیم. 

جسد کامل قاسم پیدا شد
سرپرست دادسـراى امور جنایى تهران بزرگ از پیدا 
شدن جسـد کامل قاسـم شـجاعى نگهبان 38 ساله 

پالسکو خبر داد. 
محمد شهریارى اظهار داشت: دوشنبه هفته گذشته 
یک بخش از پیکر این فرد کشف شد و سه شنبه هم 
بخش دیگرى و سـرانجام با نمونه بـردارى DNA و 
تطبیـق آن با نمونـه خانواده این فرد مشـخص شـد 
پیکر کشف شـده متعلق به قاسم شجاعى است. وى 
افزود: همچنان بررسى و جستجو براى کشف اجساد 

احتمالى سایرین ادامه دارد.

چرك نویس

سال گذشته زمانى که بحث درباره پذیرش پناهندگان سوریایى در آمریکا شــدت گرفت، داستان سوریه اى بودن 
پدرمرحوم «استیو جابز» در شبکه هاى اجتماعى غوغا به پا کرد. پدر استیو جابز یک مهاجر 

اهل سوریه بود و پســرى تربیت کرد که بدون او، نه اپل، اپل بود و نه آمریکاى 
سردمداِر IT ، آمریکا!

به گزارش نامه نیــوز، بیزینس اپل، کمپانى پیکســار و تأثیرات 
فرهنگى-تجارى آیفون بر جامعه جهانى بر کسى پوشیده 

نیست و امروز با روى کار آمدن «دونالد ترامپ» مى توان 
به معناى واقعــى از مهاجرینى صحبــت کرد که 

آمریکاى امروزى و مدرن را ســاخته اند و اغلب 
آنها مهاجرینى هستند که به این کشور آمده 

و در بستر این سرزمین وســیع کارآفرینى 
کرده اند و هم آمریــکا را پرپول کرده اند 

و هم خود را!
و اما دستور جدید ترامپ درباره هفت 
کشور مسلمان نقشه تاریکى را براى 
آینده دنیاى فناورى رقــم مى زند و 
دانستن اینکه نوابغ این کشورها چه 
نقشى در توســعه IT آمریکا داشته 
و دارند بســیار حائز اهمیت است چرا 
که حذف این افراد تأثیر گذار، مى تواند 

آینده صنعت IT را در معرض خطر قرار 
دهد. دراین بین، ایرانیان مقیم آمریکا در 

بقیه کشــورهاى مذکور در توسعه صنعت 
IT تأثیرگذارتر بــوده و نبود آنها قابل تصور 

نیست.
مرورى بر فهرست ایرانیان تأثیرگذار که یا در ایران 

به دنیا آمده و یا والدین ایرانى داشــته اند خالى از لطف 
نیست که در زیر به برخى از آنها اشاره مى شود:

■ کمپانــى«ebay» به عنوان بزرگ ترین ســایت خریدوفروش 
اجناس دست دوم و نو در جهان به رهبرى یک ایرانى فرانسوى به نام «پیر 

امیدیار» ایجاد شد و توسعه یافته است.
■ نقش «امید کردستانى» در توسعه IT در سال هاى دور در نت اسکیپ و بعداً توسعه گر اصلى 

تجارت گوگل و حال در توئیتر بر کسى پوشیده نیست.

■  اگر گوگل زنده ماند و بال وپر گرفت بخاطر یوتیوب بود، یوتیوبى که «ساالر کمانگر» مدیر اجرایى سابق و شماره 
7 گوگل در آن نقش اصلى را ایفا کرد و باعث بقا و دوام آن شد و امروز گوگل بخش اعظم درآمد 

خود را مدیون وى است.
■ ذخیره فایل ها امروز روى دراپ باکس انجام مى شــود و توسعه محیط 
کلود و ذخیره سازى روى کلود مدیون تالش هاى مهندسانه «آرش 

فردوسى» است که حرف اول را در دراپ باکس زده است.
■ «على روغنى» به عنــوان «COO» در توئیتر و 
کردســتانى به عنوان عضو ارشد هیئت مدیره؛ هر 
دو نقش تعیین کننده داشته و بدون آنها توئیتر 

زنده نمى ماند.
■ «لرى الیســون» صاحــب دیتابیس 
اوراکل بــدون «باب ماینــر» (ایرانى 
آشورى) قادر به ادامه حیات نبود. (باب 
در 52 سالگى درگذشــت اما هسته 

اصلى اوراکل را نوشت).
■ اگــر اهــل گیــم هســتید و 
 «World of Warcraft»بازى
را مى شناســید باید بدانید که بدون 
«شــهرام دبیــرى» این بــازى به 
سرانجام نمى رســید. تأثیر این بازى 
روى دنیاى گیم بر کســى پوشــیده 

نیست.
 IT بسیارى از اساتید علوم کامپیوتر و ■
در آمریکا ایرانى هســتند و هندى ها بعد از 
ایرانى ها در حال گسترش خود هستند اما معموًال 
حرف اول را در محافل آکادمیک ایرانى ها مى زنند.

ایران یکى از هفت کشور مســلمانى است که دستور 
ترامپ آن را تحت تأثیر قرار داده و اینکه ممکن است نوابغ 
به آمریکا نیامده به سایر کشورها براى ادامه حیات آکادمیک خود 
بروند، فاکتورى اســت که مى تواند براى آینده آمریکا خطرساز باشد و 

این چیزى است که افراد بلوندى مانند ترامپ آن را نمى فهمند.
واقعیت این است که اگر آمریکا نوابغ را پس زند، آنها ناپدید نمى شوند بلکه به سایر کشورها 

مهاجرت کرده و آن وقت شاهد افول آمریکا در بحث ابرقدرتى IT  در جهان خواهیم بود.

نقش ایرانى ها در توسعه صنعت IT آمریکا
آمریکا بدون مهاجران ایرانى نه گوگل دارد نه اى بى، نه اوراکل و نه دراپ باکس  

یرش پناهندگان سوریایى در آمریکا شــدت گرفت، داستان سوریه اى بودن
 اجتماعى غوغا به پا کرد. پدر استیو جابز یک مهاجر 

که بدون او، نه اپل، اپل بود و نه آمریکاى

مپانى پیکســار و تأثیرات 
انى بر کسى پوشیده 
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به آمریکا نیامده به سایر کش
بروند، فاکتورى اســت که مى تو
این چیزى است که افراد بلوندى مانند تر
واقعیت این است که اگر آمریکا نوابغ را پس زند، آنها

«روزى روزگارى ایران»، عنوانى است که یک عکاس ایتالیایى براى انتشار 
عکس هایى از شهرها و روستاهاى مختلف ایران در سایتش انتخاب کرده 
است؛ «ماسیمو رومى» که چند ماه قبل به ایران سفر کرده بود، برخالف 
بسیارى از گردشگرانى که صرفًا جذب شــهرهاى بزرگ و شناخته شده 
مى شوند، در طول سفر یک ماهه اش به ایران، روستاها را به عنوان سوژه 
دوربین عکاسى اش انتخاب کرد.  ماســیمو رومی هم مانند «کریستینا 
پالتن» دونده ســوئدي، از اعتماد به ایرانی ها حرف می زند. او در گفتگو با 
خبرآنالین، از این مى گوید که باز هم دلش مى خواهد به ایران سفر کند. 

بخش هایى از این گفتگو را در ادامه بخوانید.

تا قبل از ســفر به ایران، درباره این کشــور چه 
مى دانستید؟

اگر بخواهم صادقانه به این سئوال پاسخ دهم باید بگویم تمام چیزى که از 
ایران مى دانستم، کمى اطالعات تاریخى بود که در کتاب هاى درسى خوانده 
بودم و آنچه درباره فرش هاى زیباى ایرانى و انقالب اسالمى ایران شنیده 

بودم. درواقع، به جز این موارد و شنیدن تبلیغات منفی درباره این کشور، چیز 
خاصى درباره مردم ایران و سبک و سیاق زندگى شان نمى دانستم.

این سفرتان چقدر طول کشید؟
برنامه ام این بود که ده روز در ایران بمانم ولى دو بار تاریخ پروازم را عوض 
کردم و یک ماه در ایران ماندم. سفر در ایران واقعاً ساده بود، قیمت  هواپیما 
براى سفرهاى داخلى مناسب بود و به همه جا دسترسى وجود داشت، با این 
حال به نظر من اتوبوس هاى وى آى پى راه خیلى خوبى براى گشــتن در 

ایران بود مخصوصاً اینکه مى توانستى شب را در اتوبوس بگذرانى.
چه شهرها و روستاهایى از ایران را دیدید؟

در این سفر، تهران، اصفهان، شــیراز، یزد، کرمان، کاشان، ابیانه، تبریز، 
کندوان، ارومیه، سنندج، مریوان و روستاى اورامانات را دیدم.

کدام منطقه برایتان جذاب تر بود؟
هر کدام از این شهرها ویژگى هاى جذابى داشت که مرا متعجب و شگفت زده 
مى کرد با این حال، معمارى ایرانى در اصفهان و شیراز بسیار جالب و دیدنى 
بود. از روســتاهاى بکر تبریز که زندگى مردم در آنجا سال هاست تغییرى 

نکرده تا مهمان نوازى مثال زدنى مردم اســتان کردستان همه شان برایم 
جذاب بود. از بازارهاى سنتى یزد، تبریز و کاشان هم نمى توان حرفى نزد.

مواجهه با مردم چطور بود؟
قبًال خوانده بودم که رفتار مــردم ایران با توریســت ها، رتبه باالیى در 
گردشگرى این کشــور دارد و بعد از این ســفر بود که فهمیدم چرا. شاید 
سال ها تحریم باعث شده ایران از کشورهاى دیگر دور باشد یا شاید این 
اتفاق خودخواسته بوده و باعث شده توریست ها کمتر به این کشور سفر 
کنند اما باید بگویم مهمان نوازى ایرانى ها، مسافران را بسیار تحت تأ ثیر 
قرار مى دهد. در طول زمانى که در ایران اقامت داشتم،  احساس مى کردم 
مى توانم به همه اعتماد کنم و با کمک مردم محلى توانســتم سفر بدون 
زحمت و مشکلى داشته باشم. من شگفت زده شده بودم که چقدر در انتخاب 
لحظات عکاسى از زندگى روزمره مردم آزادى عمل دارم. البته باید بگویم 
من هم به لحظات خصوصى آنها احترام مى گذاشتم و سعى مى کردم به 
عنوان یک فرد خارجى، کارى نکنم که در تعارض با فرهنگ بومى مردم 

ایران باشد.

تجربیات یک عکاس  ایتالیایى از سفر به ایران

 مردم شگفت زده ام کردند

جانشــین ســازمان نظام وظیفه عمومى نیروى 
انتظامــى آخرین مهلــت نام نویســى در طرح 
پرداخــت جریمــه غیبــت ســربازى را پایان 
اســفندماه اعالم کــرد و گفت: مشــموالن این 
طرح براى ثبت نــام اقدام کنند چــرا که ممکن 
اســت اجراى ایــن طرح ســال آینــده تمدید

 نشود.
 ســردار ابراهیم کریمى اظهار داشت: 169 هزار 
نفر از ابتداى ســال 95 تا کنون در این طرح نام 

نویسى کرده اند. 
وى با بیان اینکه دور ســوم نام نویسى این طرح 
در سال 95 آغاز شــده و تا پایان اسفندماه ادامه 
خواهد داشت، افزود: مشــموالن طرح پرداخت 
جریمه غیبت ســربازى فرصت دارنــد تا زمان 
اعالم شــده به یکــى از دفاتر نظــام وظیفه در 
اســتان هاى کشــور براى نام نویســى مراجعه

 کنند.
جانشین سازمان نظام وظیفه عمومى ناجا اضافه 
کرد: افرادى که تا پایان سال براى ثبت نام اقدام 
مى کنند باید یک سوم جریمه خود را پرداخت کنند 
که در این صورت این دسته از افراد شامل مقررات 

سال 95 مى شوند.
ســردار کریمى تصریــح کرد: چنانچــه اجراى 
ایــن قانــون در ســال 96 نیــز تمدید شــود، 
افرادى که امســال ثبــت نام نکــرده و واریزى 
نداشته اند، 10 درصد به مبالغ جریمه آنها اضافه 

خواهد شد.
به گفته وى کســانى که 30 درصد مبالغ جریمه 
خود را امسال واریز کنند، مشمول مقررات سال 95 
مى شوند و اگر این قانون در ســال آینده تمدید 
شود، 10 درصد افزایش جریمه غیبت سربازى در 

سال 96، شامل این افراد نخواهد شد.
سردار کریمى  افزود: افرادى که تقاضاى پرداخت 
قســطى جریمه ها را دارند باید ابتدا، 30درصد از 
مبالغ جریمه هاى خود را واریز و مابقى را ظرف 24 

ماه پرداخت کنند.

سربازان غایب تا 
پایان سال وقت دارند

سرپرست کاوش هاى باستانى محوطه چیاسبز لرســتان گفت : 9 گور متعلق به دوره 
ساسانیان در بخش کوهنانى شهرستان کوهدشت کشف شد. 

به گزارش انتخاب، عطا حسن پور از کشف اجساد دوره ساسانیان در منطقه کوهدشت 
لرســتان خبر داد و اظهار داشت: این اجســاد با دو متر طول با هزارو400تا هزارو800 
سال قدمت متعلق به دوره ساسانیان در دهستان زیر تنگ روستاى چم نقدعلى بخش 
کوهنانى شهرستان کوهدشت کشــف  شده اســت.  وى افزود: تاکنون 9 گور در این 
منطقه کشف شــده که این گورها از نوع گورهاى چهار چینه سنگى با شکل مستطیل 
شکل هستند و نحوه تدفین اجساد به صورت درازکش و در جهت شمال غربى به جنوب 

شرقى است. 
سرپرست کاوش هاى باستانى محوطه چیاسبز لرســتان از کشف چندین قطعه دیگر 
در کنار گورها خبر داد و بیان کرد: در کنار گورها سفالینه هاى فراوانى به دست آمده که 
همگى مربوط به دوره ساسانیان است همچنین در کنار این گورستان بناى سازه معمارى 
از دوره ساسانى به جاى مانده که این سازه یک اتاق مرکزى به ابعاد 20 مترمربع با یک 
ستون در وسط است که این ستون از نوع ســازه هاى دوره تاریخى ساسانى است و به 
همراه پایه ستونى به ابعاد 85 در 65 سانتیمتر و ستونى به قطر 55 سانتیمتر کشف شده 

است. 
وى اضافه کرد: در کنار این گورها یک اتاقک انبار هم که محل ذخیره آذوقه بوده همراه 
با خمره هایى بزرگ به عمق حدود یک متر دفن شده در دل زمین کشف شده که در درون 

این خمره ها آذوقه هایى نگهدارى و ذخیره کرده اند. 
حسن پور عنوان کرد: مهمترین قسمت این بنا قسمت مرکزى آن است که با اندود گچ 
کامًال پوشانده شده و دیوارها و طاقچه ها و درب هاى ورودى به همراه طاق ورودى آن 

به شکل آوار به دست  آمده است. 

وى بابیــان اینکه کاوش ها براى یافتن مابقى اجســاد و اجســام تاریخى احتمالى در 
این منطقه همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون هیــچ نمونه اى از تدفین مربوط به دوره 
ساسانیان در استان لرستان کشف نشده است و مطالعات انسان شناسى و انجام آزمایشات 
استخوان شناسى در ای ن منطقه به منظور یافتن اطالعات جدید از این دوره باستانى در 

استان لرستان ادامه خواهد یافت. 

این روزها برخى از مشترکین اعتبارى همراه اول پیامکى 
با عنوان مشترك گرامى مبلغ چهار هزارو500 ریال بابت 
سرشماره 9830756با تأیید دریافتى از حساب شما کسر 

گردید، دریافت کردند.
طى چند روز گذشته و در چند روز متناوب از مشترکین 
اعتبارى همراه اول، مبالغ متفاوتى از یکهزار تا چهار هزار 
و 500 ریال کسر شده است، برخى از مشترکین نسبت به 
کسر این هزینه در روزهاى اول اعتنایى نکرده و از کنار 
آن گذشته اند با وجود اینکه یقین داشته اند مبالغ اعالم 

شده از حساب آنها کسر شده است.
به گزارش ایرنا، کسر موجودى اعتبار مشترکین همراه 
اول همچنان در روزهاى دوم، سوم و چهارم تکرار شد تا 

اینکه نسبت به این موضوع حساس شدند.
«آرزو. ن» یکى از مشــترکین اعتبارى همراه اول که 
ساکن تهران اســت، مى گوید: «طى چهار روز، دو بار 
تلفنم را شــارژ کرده که در طى این مدت تمام شــارژ 
گوشى ام به اتمام رسید، تصمیم گرفتم دیگر گوشى ام 
را شــارژ نکرده و پیگیر این مسئله شوم. با مرکز تماس 
همراه اول که به اصطالح به صورت شبانه روزى و هفت 
روز هفته، از طریق ارتباط تلفنى، پســت الکترونیکى، 
دورنگار و چت آنالین پاسخگوى سئواالت، پیشنهادات 
و شکایات مشتریان همراه اول اســت، تماس گرفتم 

(پاسخگویى تلفنى شــماره 9990 براى تماس با تلفن 
همراه و 09129990 براى تمــاس با تلفن ثابت) اما به 
نتیجه اى نرسیدم چون مدام اپراتور اعالم مى کرد که 
فالن عدد را بگیرم اما شــماره گیرى اعداد اعالم شده، 

فایده اى نداشت، گویا سرکار بودم.»
«مریم. ك» از دیگر مشــترکان اعتبارى همراه اول در 
این زمینه مى گوید: «این اتفاق براى من افتاده به همین 
دلیل دیگر گوشى ام را شارژ نکردم، این در حالى است که 
در هیچ قرعه کشى، صندوق هاى خیریه پیامکى یا هر 
گونه سرویس دیگرى فعال نبوده ایم اگر هم هریک از 
این سرویس ها را فعال مى کردیم باید در پیامک ارسالى 

عنوان مى شد.»
به نظر مى رســد این پیامک ها با شماره 98308938 
براى تمام مشترکینى که از حسابشان با این عنوان کسر 

شده، ارسال شده است.
خبرنگار ایرنا این موضوع را از طریق پلیس و مسئوالن 
مخابرات پیگیرى کرده اما هیچیک از آنها از این موضوع 
اطالعى نداشته اند و برخى از مسئوالن نیروى انتظامى 
اظهار داشــته اند که این موضوع باید مورد بررسى قرار 
گیرد. براین اساس انتظار مى رود تا هر یک از مسئوالن 
ذیربط در این زمینه ورود یافته و به منظور شفاف سازى 

یا هشدار پاسخگوى مردم باشند.

کشف اجساد 1800 ساله در لرستان  ماجراى پیامک کسر حساب 
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 اجراى5500 میلیارد تومان 
پروژه عمرانى در استان 

معاون امور  عمرانى اسـتاندارى اصفهـان گفت:پنج 
هـزار و  500 میلیارد تومان پروژه عمرانى امسـال در 

استان اصفهان اجرا شده است.
محمدعلى طرفه اظهارداشـت: امسـال در دهه فجر 
سـه هزار و 730 پروژه و با اعتبارى افزون بر 24 هزار 

میلیارد ریال در استان اصفهان افتتاح مى شود.
وى افزود: از کل پروژه هایى که در دهه فجر به بهره 
بردارى رسـیده 43درصد آن توسط بخش خصوصى 

و 38درصد آن در بخش مدیریت شهرى بوده است.
معاون عمرانى استاندارى اصفهان اظهار داشت:پنج 
هـزار و 500 میلیارد تومـان پروژه عمرانـى در طول 
امسـال در اسـتان اصفهـان اجـرا شـده کـه رشـد 

70درصدى نسبت به سال گذشته داشته است.

افتتاح نمایشگاه  «دست ها» 
نمایشـگاه عکس «دسـت ها» در گالرى نگارستان 

امام(ره) برپا شده است.
نمایشـگاهى از آثار عکاسـى پریسـا فهامى با عنوان 
«دست ها» از سـوى مؤسسه تنظیم و نشـر آثار امام 
خمینـى(ره) اصفهـان در گالرى نگارسـتان امام(ره) 

برگزار شده است.
این نمایشـگاه از 16 بهمن ماه به مدت یک ماه ادامه 

خواهد یافت.
عالقه مندان براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند 
 از ساعت 8 تا 19 به گالرى نگارستان امام(ره) واقع در 
میدان فیض، نگارستان امام خمینى(ره) مراجعه کنند.

«روزى که شاه رفت» را 
در خیابان ها ببینید!

حوزه هنرى اسـتان اصفهـان تئاتـر خیابانى «روزى 
که شـاه رفت» را به کارگردانى جالل مشتاقیان و به 
نویسندگى مصطفى جعفرى خوزانى در دهه مبارك 

فجر اجرا مى کند.
داسـتان این نمایش روایـت زندگى یکى از رؤسـاى 
ساواك اسـت که قرار است از کشـور خارج شود و به 
دلیل ترس از نیروهاى انقالبى چادر به سر مى کند اما 
توسط یکى از سـربازانش به دلیل برهم زدن ساعت 

حکومت نظامى دستگیر مى شود.
این تئاتر خیابانى در دهه فجر در میدان امام(ره)، سى 
و سه پل، پل خواجو، موزه عبرت استاندارى اصفهان، 

خانه هنرمندان و میدان جلفا اجرا مى شود. 

 مدیرکل تعاون انتخاب  شد
طى حکمى از سوى على ربیعى وزیر تعاون، محسن 
نیرومند به سمت مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

استان اصفهان منصوب شد.
سـوم مهر ماه امسـال، محسـن نیرومند با حکمى از 
سـوى ابوالحسـن فیروزآبادى قائم مقام وزیر تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعى به سـمت سرپرسـت ایـن اداره 
کل در اسـتان اصفهان منصوب و جانشین غالمعلى 

قادرى شد.
پیش از این، محسـن نیرومند معاون روابط کار اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان بود.

8 طرح صنعتى در اصفهان 
به بهره بردارى مى رسد

8 طرح صنعتـى با 41 هـزار میلیارد سـرمایه گذارى 
بخـش خصوصى، همزمـان با دهـه فجر در اسـتان 

اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
اصفهـان گفـت: بـا افتتـاح ایـن طـرح هـا هـزار 
و200 فرصـت شـغلى بـه صـورت مسـتقیم ایجـاد 

مى شود.
اسرافیل احمدیه افزود: توسعه صنایع ُچدن اصفهان، 
توسعه شرکت تولیدى باند و گاز«صفا طب» و افتتاح 
شـرکت «ره پویان صالح» از جمله این طرح هاست 
که بـا حضـور نوبخـت معـاون برنامه ریـزى رئیس 
جمهورى و جمعـى از مدیران ارشـد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اسـتاندار اصفهان بـه بهره بردارى

مى رسد. 

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
براســاس گزارش هاى موجود تا پایــان دى ماه بالغ بر 
340 هزار تن آســفالت ریزى در قالب دو میلیون و900 
هزار متــر مربع آســفالت در مناطق 15 گانــه اجرایى 

شد.
ایرج مظفر با بیان اینکه در حال حاضر یکى از مهمترین 
دغدغه هاى شهردارى اصفهان رسیدگى و ساماندهى 
وضعیت آسفالت معابر اســت، ابراز داشت: این مهم در 
مناطق 15 گانه شهر اصفهان مورد توجه قرار گرفته و با 

جدیت اجرایى شده است.
وى با اشاره به اینکه آسفالت بزرگراه هاى شهر به دلیل 

ترافیک سنگین ترو وسایل نقلیه بیشترى که در آنها تردد 
مى کند، یک الیه بیشتر از معابر دیگر دارد ابراز داشت: 
اجراى آســفالت در معابر اصفهان بر اساس استانداردها 

انجام مى شود .
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه در 
سال جارى براى پروژه هاى روکش معابر اصلى و فرعى 
و آسفالت و لکه گیرى معابر فرعى اعتبارى بالغ بر 700 
میلیارد ریال پیش بینى شده اســت، اضافه کرد: از این 
اعتبار 200 میلیارد ریال براى آسفالت معابر اصلى و 500 
میلیارد ریال براى آســفالت معابر فرعى پیش بینى شده

 است.

معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان با بیان اینکه با حمایت استاندار، دومین بسته 
فیلم هاى جشــنواره فیلم فجر به اصفهان رسید، گفت: به 
مدت هشت روز 16 فیلم جشنواره فجر در سینماهاى ساحل 

و فلسطین اکران مى شود.
پرویز طاهرى با بیان اینکه با حمایت شخص استاندار دومین 
بسته فیلم هاى جشنواره فیلم فجر به اصفهان رسید، گفت: 
16 فیلم جشنواره فجر در ســینماهاى ساحل و فلسطین 

اکران مى شود.
وى اضافه کــرد: فیلم هاى «ســارا و آیدا»، «یــادم تو را 
فراموش»، «ماجراى نیم روز»، «ماه گرفتگى»، «اسرافیل»، 

«بن بست وثوق»، «چراغ هاى ناتمام» و «فصل نرگس» 
از سى و پنجمین جشنواره بین المللى فیلم فجر در سینما 

ساحل و در سانس هاى 17، 19 و 21 اکران مى شوند.
معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان با اشــاره به فیلم هاى قابل اکران در سینما 
فلســطین گفت: «انزوا»،  «یک روز به خصوص»، «خانه 
دیگــرى»، «آزادى به قید شــرط»، «کمدى انســان»،  
«دعوتنامه»، «دریاچه ماه» و  «خوب، بد، جلف» از جمله 
فیلم هاى ســى و پنجمین جشــنواره فیلم فجر است که 
در سینما فلسطین و در ســانس هاى 17، 19 و 21 اکران 

مى شوند.

340 هزار تن آسفالت ریزى
 در سطح معابر شهر 

بسته دوم فیلم هاى جشنواره 
فجر به اصفهان رسید

اطالعات منتشر شده از سوى وزارت صنعت نشان مى دهد در سال جارى 
نیز اصفهان بر خالف برنامه دولت، نتوانسته عملکرد قابل قبولى در جذب 
سرمایه خارجى داشته باشــد و کل پرونده هاى جذب سرمایه خارجى 

استان به دو طرح محدود شده که یکى از آنها نیز دولتى است.
 به گزارش فارس، فعاالن اقتصادى استان در حالى طى یکسال اخیر و 
در فضاى پسابرجام میزبان هیئت هاى متعدد اقتصادى بودند که انتظار 
مى رفت از دل این رفت وآمدهاى متعدد، خروجى مناسبى جذب شده و 

طرح هاى زیادى شروع به کار کنند.
اما شرایط پیش آمده نشــان مى دهد به دالیل متعدد که مهمترین آن 
عدم رفع مشکل مبادالت بانکى است، هنوز سرمایه گذارى قابل توجهى 
در کشــور صورت نگرفته اما نکته اصلى، جایگاه نامناسب اصفهان در 

رتبه بندى استان هاى جذب کننده سرمایه خارجى در یکسال اخیر است.
بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت طى 9 ماه منتهى به آذر 
سال جارى، 52 طرح با ســرمایه خارجى 4/9 میلیارد دالرى در هیئت 

سرمایه گذارى خارجى دولت تصویب شده است.
بر اساس فهرست اعالمى، کشورهاى ترکیه، چین، آلمان و افغانستان 
بزرگ ترین متقاضیان سرمایه گذارى در ایران هســتند و از نظر تعداد 
طرح ها و میزان سرمایه گذارى، استان هاى خراسان رضوى، مرکزى و 

آذربایجان غربى در صدر تقاضا هستند.
خراسان رضوى در مجموع با هفت قرارداد توانسته عنوان استان موفق 
در جذب ســرمایه گذارى خارجى را به خود اختصاص دهد؛ براى استان 

آذربایجان غربى نیز چهار ســرمایه گذارى مستقل و دو سرمایه گذارى 
مشترك در مدت زمان مورد بررسى مصوب شده است.

اصفهان کامالً «معمولى»
اصفهان که هنوز نام قطب صنعتى کشور را با خود به یدك مى کشد و در 
بسیارى از صنایع از نظر ظرفیت اسمى مقام اول کشور را داراست طى 
سال هاى اخیر عملکردى پایین تر از متوسط کل کشور و در بهترین حالت 

کامًال معمولى از خود نشان داده است.
سهم استان اصفهان از GDP کل کشور طى یک دهه اخیر در حدود 
7 درصد بوده و این عدد براى بازه 13 ساله نیز حدود 6/5 درصد گزارش 
شده است.  این ســهم در مدت مذکور کاهشى به خود ندیده اما رشد آن 
بسیار خفیف و بسیار کمتر از رشد متوســط کشور بوده و این یعنى رشد 
اقتصادى اصفهان هیچگونه تناسبى با ظرفیت هاى موجود دانش فنى، 
سرمایه انسانى و زیرساخت ها ندارد و بر خالف دوران طالیى دهه 70 و 
اواسط دهه 80 شمسى، این روند مثبت نیست و در حال تبدیل شدن به 

رشد منفى است.
در چنین وضعیتى، جذب ســرمایه گذارى خارجى به عنــوان یکى از 
راهکارهاى برون رفت از شرایط فعلى از سوى دولت یازدهم اعالم شد و 
نهادهاى مربوط با این سیاست نیز در استان، زیر نظر استاندارى و اداره 
امور اقتصادى استان راه اندازى شدند اما نتیجه این اقدامات تاکنون به  
هیچ وجه رضایت بخش نبوده و از حد معمول نیز پایین تر ارزیابى مى شود.

دستاوردهاى غیرقابل دفاع استان
در رابطه با تأسیس واحد خدمات فنى و مهندسى، جزئیاتى در دسترس 
نیست اما طرح تولید خودرو سیتروئن به شــرکت سایپا کاشان مربوط 
مى شود که پیش تر خط تولید خودرو تیبا بود و حال با تصمیم شرکت مادر، 
نیمى از آن به طرف فرانسوى واگذار خواهد شد تا خطوط تولید جدید در 

آن مستقر شوند.
این یعنى ســرمایه گذارى صورت گرفته در این طرح رابطه اى به جذب 
سرمایه گذارى براى توســعه فعالیت هاى بخش خصوصى و همچنین 
نهادهاى استانى نداشته و چه بسا اگر زیر مجموعه سایپا در شهر دیگرى 
قرار داشــت، این طرح به آنجا منتقل مى شــد و با توجه به آماده بودن 
کارخانه به نظر نمى رسد سرمایه جذب شده تحول چندانى در وضعیت 
اشتغال کاشان ایجاد کند و صرفاً به حفظ نیروهاى موجود کمک خواهد

 کرد.
اینچنین دستاوردهایى براى اســتان اصفهان که رکورددار طرح هاى 
نیمه تمام دولتى اســت و واحدهاى بزرگ صنعتى آن درگیر مشکالت 
رکود هســتند چندان قابل قبول نیســت و اگر روند اینچنین ادامه یابد 
سرمایه هاى داخلى موجود در استان نیز به خارج از استان مهاجرت خواهند

 کرد.

عوامل سه گانه سرمایه گریزى در استان
در این  بین حمیدرضا فوالدگر ضمن تأیید وجود موانع در سرمایه گذارى 

اصفهان اشــاره اى به پژوهش هاى خود در مجلــس در این زمینه کرد 
و گفت: ســه عامل اصلى در رابطه با موانع ســرمایه گذارى در استان 
شناسایى شده اند که عبارت اند از ســختگیرى مالیاتى، مسائل بانکى و 

شرایط فضاى کسب وکار.
وى با تشریح عامل اول گفت: سیاست مالیاتى در استان اصفهان به شدت 
سختگیرانه دنبال مى شود و اعتراض ما به  عنوان قانونگذار، سرپیچى از 
قانون نیست بلکه انتظار داریم در نحوه اجرا، سختگیرى با این شدت وجود 
نداشته باشد و در استان اصفهان برداشت ها، تشخیص ها و احکام مالیاتى 

بسیار سختگیرانه اجرا مى شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى مســائل بانکى را 
نیز دیگر عامل ســرمایه گریزى در اصفهان دانست و گفت: تسهیالت 
مصوب به درســتى در اصفهان تخصیص پیدا نکــرده و به این دلیل 
که بانک بومى در اســتان نداشــته ایم حجم باالیى از منابع از استان 
خارج شده و حتى بعضاً بانک هایى با منشــأ غیر از پایتخت، توانسته اند 
در اصفهان شــعبه تأســیس کنند و منابع را به خارج از اســتان انتقال

 دهند.
وى موانع کسب  و کار را عامل مهم خروج سرمایه در استان قلمداد کرد و 
گفت: سختگیرى در مجوزها، قوانین دست و پاگیر و مدت زمان باال براى 
اخذ مجوز دالیل فرار ســرمایه از استان هستند و با تصویب قوانین رفع 
موانع کسب وکار قسمت مهمى از این مشکالت رفع شد و در مجلس نیز 

به دنبال رفع سایر موانع هستیم.

جایگاه نامناسب اصفهان 
در رتبه بندى استان هاى جذب کننده سرمایه خارجى 

سرمایه گذارى هم در 
اصفهان رکودى شد!

فرماندار مبارکه عنوان کرد:خون شهدا تا ابد از انقالب ودستاوردهاى آن محافظت مى 
کند.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى مبارکه، على اصغر ذاکرى در مراسم گلباران تمثال 
حضرت امام خمینى (ره) که با حضور خانواده معظم شهدا، مسئوالن ومردم این شهرستان 
در میدان ولیعصر(عج) شــهر مبارکه برگزار شــد ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم 
وخانواده معظم شهدا، روحانیون و رؤساى ادارات در این مراسم، با تبریک سى وهشتمین 
سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى وتبریک سالروز ورود تاریخى حضرت امام 
خمینى (ره) ،12 بهمن 57 را سرآغاز شروع فریاد خواهى،استقالل وآزادى مردم عزیزمان 
عنوان کرد وگفت:پیروزى انقالب اسالمى ایران به رهبرى امام خمینى(ره) برگى زرین 

بود که در تاریخ نظام وکشور اسالمى به ثبت رسید.
فرماندار مبارکه با بیان اینکه انقالب اســالمى دراین سال ها بیش از20دستاورد بزرگ 
داشته به دو مورد شاخص آن اشاره کرد وافزود: مهمترین دستاورد انقالب، بیدارى اسالمى 
است که در این 38 سال عالوه بر صدور انقالب اسالمى به دیگر کشورهاى جهان، باعث 
قیام همه جانبه در مقابل استبداد، دشمن شناسى ودشمن ستیزى، شکست ناپذیرى در 
مقابل دولت هاى استعمارى والگو پذیرى کشورهاى مسلمان از جمله عراق،لبنان وسوریه 

و...ازمقاومت وپایدارى ملت ایران در مقابل دولت هاى استعمارى شد.
ذاکرى به حضور یکپارچه مردم در تشییع پیکر شهداى آتش نشان اشاره کرد وگفت:این 
حضور گسترده مردم در مراسم، نشــان از اتحاد وهمدلى مردمى دارد که به پاى نظام 
وانقالب ایســتاده اند وآزمایش خود را در دوران انقالب وهشت سال دفاع مقدس پس 

داده اند.
نماینده عالى دولت در شهرستان به دســتاوردهاى سیاست داخلى کشور نیز اشاره کرد 
وگفت:حاکمیت اسالم بر پایه والیت فقیه  در 12 بهمن 57 وتبدیل نهضت اسالمى به 

پدیده هاى منسجم وجهانى، سرنگونى استبداد دوهزارو500ساله شاهنشاهى، ارتقاى 
مشارکت سیاسى وآگاهى هاى مردم وکسب استقالل وآزادى بخشى از سیاست هاى 
داخلى کشور در این 38 سال است که نتیجه حاکمیت ایرانى است که بر پایه والیت فقیه 

است.
وى به دســتاوردهاى سیاست خارجى کشورنیز اشــاره کرد و افزود:مهمترین سیاست 
خارجى کشور،اصل نه شــرقى ونه غربى اســت که حضرت امام (ره)در 12 بهمن 57 
در بهشــت زهرا(س)به آن اشــاره کردند وبعد از 38 ســال از انقالب این شعار هر روز 
پررنگ تر مى شود ودر جایگاه واالترى قرار مى گیرد. ذاکرى با بیان اینکه تحقیر آمریکا 
توسط کشور عزیزمان در نیم قرن گذشته بى سابقه بوده، اذعان داشت: هیچ حادثه اى 
به اندازه انقالب اسالمى نتوانســت حیثیت بین المللى آمریکا را خدشه دار کرده وبه آن 

ضربه بزند.

فرمانــدار شهرســتان اردســتان اهــم 
فعالیــت هایــى کــه در دهــه فجــر در 
شهرستان اردســتان برگزار مى شود را تشریح 

کرد.
علیرضــا غیــور ویژگى هاى پــروژه هاى 
افتتاحیه را متنوع بودن، اســتفاده از ظرفیت 
مردمى، اشــتغالزایى باال و اولویت دادن به 
پروژه هاى نیمه تمام اعالم کــرد و افزود: 
55 پروژه با اعتبــار 250 میلیــارد ریال در 
بخش هاى مخابرات، جهاد کشاورزى، گاز، 
آبفاى روستایى، راه و شهرسازى و... به بهره 
بردارى مى رسد. وى همچنین از اجراى 140 
برنامه در قالب 17 کمیته اصلى از ستاد دهه 
فجر شهرستان اردستان و دو ستاد فرعى در 
شــهرهاى زواره و مهاباد خبر داد و تصریح 
کرد: مردم و مســئولین به صورت فشرده در 
جشن هاى دهه فجر که شب ها در مساجد 
برگزار مى شــود، مراســم زنــگ انقالب، 
میهمانى اللــه ها و راهپیمایــى 22 بهمن 
شــرکت مى کنند و ادارات گزارش عملکرد 

خود را به گوش مردم مى رسانند.

طبق مصوبه اخیر هیئت مدیره ستاد دیه کشور 
به جز بدهکاران مهریه، تمامى زندانیان جرائم 
غیرعمد تا ســقف 22 میلیــون تومان با قید 

فوریت آزاد مى شوند.
در حال حاضر ده هــزار و 510 زندانى جرائم 
غیرعمد در سطح ندامتگاه هاى کشور تحمل 
حبس مى کنند که پیش بینى مى شود با اجراى 
این طرح از تاریخ 13 بهمن تا 28 اســفند ماه 
در حدود 20 درصد از مددجویان فعلى از بند 

حبس رهایى یابند. 
اســدا... جوالیى مدیرعامل ستاددیه کشور 
پیش تر بدهکاران مالى را بیشــترین طیف 
زندانیان جرائم غیرعمــد اعالم کرد و گفت: 
زندانیان چک هاى بالمحل با شــش هزار 
و 845 نفر بیشــترین محکومــان غیرعمد 
را به خود اختصاص داده و در این دســته از 
مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استان هاى 
فــارس با 650 محبــوس، گیــالن با 538 
مددجو و اصفهان بــا 445 محکوم به ترتیب 
بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص

 داده اند.

 گلباران تمثال امام خمینى (ره) در مبارکه

بهره مندى 65 هزار روستایى 
استان اصفهان از آب شرب سالم

28 پروژه بزرگ آبرسانى به روستاهاى استان اصفهان 
در سى و هشتمین ســالگرد پیروزى شکوهمند انقالب 

اسالمى ایران  افتتاح و  به بهره بردارى خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان در این خصوص گفت:  وظیفه شــرکت آب و 
فاضالب روستایى تأمین آب شــرب سالم و پایدار و نیز 
جمع آورى و دفع فاضالب روستاها مى باشد که با توجه 
به اهمیت بحث آب آشامیدنى به خصوص در سال هاى 
اخیر که با تشدید پدیده خشکسالى روبه رو هستیم   مسئله 
آبرسانى و تأمین آب شرب در اولویت اقدامات این شرکت 

قرار گرفته است.
محمدحسین قرائتى اظهار داشت: در راستاى منویات  و 
تأکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتى 
و براى مدیریت بهینه تأمین، توزیع و مصرف آب شرب، 
طرح آبرســانى به تعدادى از روستاها به صورت تجمیع 

شده و در قالب مجتمع آبرســانى اجرا مى شود و در این 
خصوص، در شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 

اصفهان 33 مجتمع آبرسانى در دست اجرا مى باشد.
وى با اشاره به تخصیص 482 هزار میلیون ریال از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملى براى پروژه هاى آبرسانى 
روستایى استان اصفهان، این اقدام را که به دستور مقام 
معظم رهبرى و تصویب مجلس شوراى اسالمى صورت 
گرفت بسیار مهم و کارگشا دانست و افزود: با تخصیص 
این اعتبارات  و بهره گیرى از توان تخصصى و تجربیات 
مهندسان و کارشناسان شرکت آبفار استان توانستیم  17 
مجتمع آبرسانى و 11 پروژه آبرســانى تک روستایى را 
تکمیل نموده و در ایام ا... دهه فجر انقالب به روستاییان 

شریف استان هدیه نماییم.
قرائتى  اجراى 289 کیلومتر لوله گــذارى خط انتقال، 
26 کیلومتر شــبکه توزیع آب، 100 کیلومتر اصالح و 

توسعه شبکه، احداث 17 ایستگاه پمپاژ و حفر شش حلقه 
چاه آب را از اقدامات انجام شده براى تکمیل 28 پروژه 
آماده افتتاح در دهه فجر برشمرد و اعالم کرد: با افتتاح و 
بهره بردارى از این پروژه ها، 65 هزار نفر از آب شــرب 
ســالم و پایدار، بهره مند خواهند شــد و 88 روســتا در 
شهرســتان هاى اردســتان، اصفهان، تیران و کرون، 
دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فریدن، 
فریدونشهر، فالورجان، کاشان، لنجان، مبارکه، نایین و 

نجف آباد  از این پروژه ها بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهــان، اعتبــارات هزینه شــده بــراى تکمیل و 
بهره بردارى از این پروژه ها را بالغ بر 610 هزار میلیون 
ریال عنوان کرد و ابراز امیدوارى کرد روستاییان استان 
در مصرف آبى که براى تأمیــن و توزیع آن هزینه هاى 

سنگین صرف مى شود، صرفه جویى کنند. 

 55 پروژه در اردستان 
به بهره بردارى مى رسد

آزادى محکومان تا سقف 
بدهى 22میلیون تومان



استاناستان 2869شنبه  16 بهمن  ماه 0505

اجراى گروه موسیقى «طوبى» 
در هنرسراى خورشید

گروه موسیقى «طوبى» به سرپرسـتى فرزاد کبیرى 
ویژه ایام دهه فجر، امروز و فردا  در هنرسراى خورشید 

به اجراى برنامه مى پردازد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، رئیس هنرسراى خورشید با بیان 
این خبر گفت: به مناسبت ایام دهه فجر کنسرت گروه 
موسیقى «طوبى» به سرپرستى و نوازندگى تار فرزاد 

کبیرى به اجراى برنامه مى پردازد.
منصـور قربانى اظهار داشـت: هنرسـراى خورشـید 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان در 16 
و 17 بهمن ماه ساعت 19 به مدت دو روز میزبان این 

گروه موسیقى خواهد بود.
وى تصریح کـرد: عالقه منـدان براى تهیـه بلیت و 
حضور در این کنسرت موسـیقى مى توانند به سایت 
نواى مهر NAVAYEMEHR.IR مراجعه کرده و یا با 

شماره 34593560 تماس حاصل کنند.

 اعالم فراخوان آموزش و جذب 
تسهیلگر 

خانه کـودك سـازمان فرهنگى-تفریحى شـهردارى 
اصفهان در راستاى افزایش خالقیت کودکان و آموزش 
مؤثر آنها به برگزارى برنامه «باغ کودك داروگ» اقدام 
کرده که عالقـه مندان براى شـرکت در ایـن برنامه به 
عنوان یک تسهیلگر مى توانند تا 19 بهمن ماه با شماره 

32675040 تماس حاصل کنند. 
داشـتن حداقـل مـدرك تحصیلـى کارشناسـى و 
عالقـه به طبیعـت و کـودك از جمله شـرایط شـرکت 
در این فراخوان اسـت کـه عالقه مندان بـراى ثبت نام
 مى توانند به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

طرحى براى پذیرش 
نقش مادرى 

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهـان، نشسـت تخصصـى «رهاورد 
آفتاب» امروز 16 بهمن ماه ساعت 10 تا 12 از سوى 
دفتـر تخصصى بانـوان آفتـاب سـازمان فرهنگى- 
تفریحـى شـهردارى و بـا همـکارى اداره اوقـاف 
اصفهان در محل بانوسـراى آفتاب برگزار مى شـود. 
عالقه مندان براى آشنایى و کسب اطالعات بیشتر در 
خصوص برنامه هاى مرکز تخصصى بانوان آفتاب مى 
توانند به محل بانوسراى آفتاب واقع در میدان قدس، 
ابتداى خیابان سروش، کوچه 62 مراجعه کرده و یا با 

شماره 34468111 تماس حاصل کنند.

50 دوربین جدید در خیابان ها 
نصب مى شود

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان اعالم 
کرد: با توجه به افزایـش روزافزون تعداد خودرو ها به 
منظور کنترل ترافیک سطح شـهر تا دو ماه آینده 50 
دوربین به آمـار دوربین هاى نظارت تصویرى شـهر 

اصفهان اضافه مى شود.
همایون یزدان پناه اظهارداشت: در حال حاضر نظارت 
تصویرى ترافیک سطح شهر اصفهان با 300 دوربین 
به طور مستمر انجام مى شود تا در صورت بروز حادثه 
یا اتفـاق از طریق مراجع مربوطه در اسـرع زمان رفع 
خطر شده و شـرایط بحران اینگونه در اسرع زمان به 

شرایط عادى تبدیل شود.
وى افزود: با نصـب دوربین ها، اشـرافیت اطالعاتى 
نسـبت بـه وضعیت کنتـرل ترافیـک شـهر افزایش 
مى یابد و مـى توان با مشـاهده همزمـان زمانبندى 
چراغ ها و ترافیک، اقدامات الزم را براى روان سازى 

ترافیک انجام داد.
مدیـر مرکـز کنتـرل ترافیـک شـهردارى اصفهان 
بـا بیان اینکـه طى سـال گذشـته 950 هـزار تخلف 
منجر به صـدور جریمه در شـهر اصفهان ثبت شـده 
است، گفت: در شـش ماهه نخست سـال جارى نیز 
با افزایش سـامانه هاى ثبت تخلف 600 هزار تخلف 
رانندگى به ثبت رسیده که امیدواریم با رعایت قوانین 
شـاهد کاهش آمار جرایم رانندگـى و ترافیکى ایمن 
و روان و همچنیـن کاهـش تلفات حـوادث رانندگى

 باشیم.

خبر

مدیر کل امور روستایى استاندارى اصفهان گفت: 180 
طرح روستایى با اعتبار 200 میلیارد ریال همزمان با دهه 

فجر در استان اصفهان افتتاح شد.
عیســى بهمنى افزود: این طرح ها شــامل طرح هاى 
خدماتى، آسفالت روســتا، پارك و بوستان هاى شادى، 
جدولگذارى و ســالن هاى فرهنگى- ورزشى است که 

توسط دهیارى ها احداث شده است.
وى اظهار داشت: براى اجراى این پروژه ها 200 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات دهیارى ها و استاندارى هزینه شده 
است و در رفع نیازهاى مردم روستاهاى استان اصفهان 

نقش بسزایى دارد.

مدیرکل امور روستایى اســتاندارى اصفهان بااشاره به 
حمایت هاى دولــت از طرح هاى عمرانــى و خدماتى 
روستایى، تصریح کرد: امسال بیش از 300 طرح عمرانى 
در روستاهاى اســتان اصفهان اجرا شده که 180 مورد 
آن در دهه فجر افتتاح شــد و سایر آنها در مناسبت هاى 

گذشته مانند هفته دولت به بهره بردارى رسیده است.
وى اضافه کرد: عالوه بر اجراى طرح هاى دهیارى ها، 
طرح هاى اداره هاى خدمات رسان مانند بنیاد مسکن، 
شرکت برق، شــرکت مخابرات، شرکت آب و فاضالب 
روستایى، شرکت گاز و اداره جهاد کشاورزى در روستاها 

اجرا مى شود.

شهردار اصفهان گفت: در 9 ماهه سال جارى بیش از سه 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى از بخش خصوصى در 

پروژه هاى شهرى داشته ایم.
مهدى جمالى نژاد اظهارداشــت: سال هاى سال، محور 
توسعه شهر اصفهان صنایع آن بوده اند اما این رویکرد 

توسعه تغییر کرده است.
وى افــزود: اصفهان در ســال 1400 تبدیــل به یک 
شــهر دانش محور و پایتخــت گردشــگرى خواهد 
شــد و رویکرد مدیران شــهرى هم با آن تغییر خواهد 

کرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه از سال گذشته 150 پروژه 

مشــارکتى در اصفهان رقم خورده است، تصریح کرد: 
پروژه هاى مشارکتى ما بسیار زیاد است.

وى اضافه کرد: امسال افزون بر سه هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذارى از بخش خصوصى در پروژه هاى شهرى 
داشته ایم و این نشان مى دهد که شهردارى اصفهان در 

این زمینه موفق بوده است.
جمالى نژاد تأکید کرد: در کنار شهردارى اصفهان بخش 
خصوصى همیشــه این ارگان را همراهى کرده است 
و پروژه استخر گلســار داراى این ویژگى است و کمتر 
می همان خارجــى به اصفهان مى آید کــه از آن تعریف

 نکند.

سرمایه گذارى 3000 میلیاردى 
بخش خصوصى

180 طرح روستایى در 
استان اصفهان افتتاح شد

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
گفت: در ایام دهه فجر امســال، 46 پروژه گردشگرى شامل هتل ها، 

هتل آپارتمان ها و مراکز اقامتى آماده افتتاح و بهره بردارى است.
فریدون اللهیارى در نشست خبرى با اصحاب رســانه  از برگزارى دو 
برنامه «پیش تور» و «پس تور» هفدهمین کنوانسیون جهانى راهنمایان 
گردشگرى در اصفهان خبر داد و تصریح کرد: استان هاى قزوین، همدان 
و زنجان نیز پیش از اصفهان میزبان این کنوانســیون در روزهاى اخیر 
بوده و سه استان فارس، یزد و اصفهان نیز پس از آن میزبان بازدیدها و 

تورهاى گردشگرى هستند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
از استانداردسازى هتل هاى اســتان اصفهان در سال هاى اخیر خبرداد 
وبیان داشت: میراث فرهنگى به صورت ســالیانه دوره هاى آموزشى 
مختلفى را براى ارتقــاى فرهنگ عمومى مــردم جهت حفظ میراث 

فرهنگى برگزار مى کند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
اذعان داشت: در حال حاضر بیش از 63 هتل استان اصفهان در دست 
ســاخت بوده و یا عملیات اجرایى آنها در حال آغاز است؛ برخى از این 
هتل ها با پیشرفت فیزیکى90 درصدى تا سال آینده آماده بهره بردارى 

هستند.
وى با بیان اینکه پنج هتل مهم 3 یا 4 ستاره دیگر در اصفهان در مراحل 
تجهیز و بهره بردارى هستند، تصریح کرد: تا اوایل سال 96 این هتل ها 

نیز به بهره بردارى مى رسند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان از 
تشکیل کمیته بازسازى و نوسازى میدان امام(ره) و مسجد جامع اصفهان 
خبرداد و افزود: براساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته براى بازسازى 
این دو اثر تاریخى ارزشمند با محوریت میراث فرهنگى و قانونى بودن آن 

در برنامه ششم توسعه، سیاستگذارى، صرف هزینه و کسب درآمدهاى 
این دو اثر تاریخى نیز پیگیرى خواهد شد.

اللهیارى اضافه کرد: بازارهــاى تاریخى اصفهان به لحاظ نوع فعالیتى 
که دارند بعضاً با وسایل گازى و کپســول سر و کار داشته و باید حداقل 
در حوزه صنایع دســتى تذکراتى داده شــود و الزم اســت عالوه بر 
شارژ کپســول هاى اطفاى حریق، براى افزایش ایمنى بازار اصفهان 

فرهنگسازى بیشترى صورت گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
با اشــاره به وعده رئیس جمهور مبنى بر مرمت آثار تاریخى اصفهان 
اظهارداشت: به دلیل مشکالت مالى این امر تاکنون محقق نشده است 
اما امیدوارم با پیگیرى هاى استاندارى و سازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان شاهد تحقق این امر باشیم تا جهشى در حفاظت از ابنیه تاریخى 

اصفهان به وجود آید.

وى تصریح کرد: در شش ماه آینده اتفاق مهمى در راستاى حفاظت و 
مرمت ابنیه تاریخى اصفهان روى مى دهد که شامل مرمت نمونه هاى 
کمتر توجه شده مثل حمام شیخ بهایى و کاخ سرهنگ آباد(واقع در 50 

کیلومترى شهر زواره اردستان) خواهد بود.
اللهیارى ابرازداشت: آثارى همچون چهلستون، مسجد امام(ره)، عالى 
قاپو و عمارت هشت بهشــت نیز از جمله آثار در حال بازسازى هستند؛ 
تپه اشرف نیز به عنوان یک سایت موزه در برنامه هاى آتى مرمت میراث 

قرار دارد تا به چرخه مجموعه جاذبه هاى تاریخى اصفهان اضافه شود.
وى از انجام پنج فصل کاوش در تپه تاریخى اشرف اصفهان خبرداد و 
متذکر شــد: آخرین فصل از این کاوش ها در انتهاى سال 94 و ابتداى 
سال 95 بوده است؛ این پروژه رها نشده و تأخیر در مرمت کامل و کاوش 
در این بنا هیچ آسیبى به آثار نهفته در زیر این تپه نخواهد کرد، چراکه 

خاك، بهترین نگهدارنده اشیاى تاریخى است.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان:

وعده رئیس جمهور 
براى مرمت آثار 
تاریخى محقق نشد

نمایشگاه عکس «57 تا 67» به مناسبت سى و هشتمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى در موزه 
هنرهاى معاصر مورد بازدید عالقه مندان قرار مى گیرد.

 نمایشگاه «57 تا 67» ، نهم بهمن ماه با حضور عالقه مندان به عکاسى و دوران پیروزى انقالب 
اسالمى همچنین مسئوالن سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان در موزه هنرهاى 

معاصر اصفهان گشایش یافت.
نمایشگاه «57 تا 67»  به روایت مرتضى اکبرى تا 30 بهمن ماه به مناسبت سى وهشتمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى با موضوع عکاسى در میدان امام(ره) در دهه نخست پیروزى انقالب، 

میزبان عالقه مندان به عکاسى است.
این نمایشــگاه با موضوع عکس هاى دهه نخست انقالب اســالمى و حضور مردم اصفهان 
در راهپیمایى ها و تشــییع شــهداى دفاع مقدس، تصاویر زیبایى را در خود جاى داده اســت. 
این تصاویر ســبب تداعى شــدن خاطرات افرادى است که در دهه نخســت انقالب اسالمى 
حضور داشــته و توانســتند لحظات حماســى ملت جمهورى اســالمى ایران را با چشــمان 
خود مشــاهده کنند. تصاویرى که سرشــار از صمیمیت و ســادگى در میان مردم آن روزگار

 است.
نمایشــگاه عکس«57 تا 67»  با محوریت میدان امام(ره) به عنوان مهمترین میدانگاه شهرى 
ایران، خارج از اهمیت شهرسازى و معماریش در جهان ایرانى اسالمى، مکانى براى بروز و ظهور 

باورها و رفتارهاى اجتماعى مردم ایران در طول 400 سال گذشته است. 
عالقه مندان به منظور تماشاى عکس هاى نمایشــگاه «57 تا 67»  مى توانند تا 30 بهمن ماه 
به محل موزه هنرهاى معاصر ســازمان فرهنگى-تفریحى شهردارى اصفهان واقع در خیابان 

استاندارى مراجعه کنند.

آیین تجلیــل از هیئت نمایندگان ادوار اتــاق بازرگانى اصفهان با حضور رئیــس اتاق بازرگانى 
ایران،اســتاندار اصفهان و جمعى از فعاالن اقتصادى  در ســالن همایش هاى بین المللى اتاق 

اصفهان برگزار شد.
اســتاندار اصفهان در این مراســم گفت: وظیفه اصلى اتاق هاى بازرگانى، گشودن دروازه هاى 

بازارهاى خارجى براى کاالهاى تولیدشده در داخل است.
زرگر پور در ادامه افزود: اتاق بازرگانى که سابقه 400 ساله در جهان و عمرى 130 ساله در ایران 
دارد، پارلمان بخش خصوصى و کانون و مرکز هم اندیشى فعاالن اقتصادى با رویکرد توسعه بخش 
خصوصى است. کانونى که باید با برداشــتن موانع و توانمند کردن ارتباطات بین المللى، شرایط 
را براى بازرگانانى که وظیفه خطیر بازاریابى محصوالت داخلى در بازارهاى خارج از ایران دارند 
را مهیا کرده و امکان توسعه و رشد صادرات کاال و خدمات ایرانى را فراهم آورد. موضوع مهم و 
کلیدى اى که گویا سال هاست به فراموشى سپرده شــده و یا اگر هم نیم نگاهى به آن شده است 
کافى نبوده و نتوانسته بازارهاى هدف را براى صادرات بیشتر محصوالت نهایى ایران آماده کند.

اســتاندار اصفهان افزود: هر بازرگان نماینده اى اســت که کاالهاى تولیدشده در کشور خود را 
به دیگر کشــورها عرضه مى کند. ولى متأســفانه در ایران بیشتر شــاهد آن هستیم که به جاى 
اینکه بازرگانان کشــورهاى دیگر بازارهاى ما را مورد هدف قرار دهند، ایــن بازرگانان داخلى 
هســتند که با کاالهاى خارجى بازارهــاى ما را مورد هدف قــرار داده و بــه نمایندگانى براى 
تبلیغات کاالها و خدمــات خارجى و ورود هرچه بیشــتر ایــن کاالها به داخل ایــران تبدیل

 شده اند.
زرگر پور اضافه کرد: عالوه بر اتاق هاى بازرگانى نقش تشکل ها و اتحادیه هاى صنفى در فرآیند 
تصمیم سازى و تصمیم گیرى بر هیچکس پوشیده نیست و هرقدر این تشکل ها توانمندتر و داناتر 

باشند، اثرگذارى آنها بیشتر و بهتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى استان اصفهان 
از توســعه ویژه ترمینال خارجى فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان توسط سرمایه گذاران فرانسوى با اعتبارى بالغ بر 

140 میلیون یورو خبر داد.
محمدرضا رجالى از برگزارى تورهــاى اختصاصى برند 
شــهرى اصفهان هم خبر داد و عنوان کرد: دو برند براى 
شــهر اصفهان در شورایعالى برند اســتان مطرح شده تا 
بررسى شود؛ این شورا متشکل از مسئ والن استان اصفهان 
اســت که پروژه بى نظیرى در ســطح بین المللى را رقم 

خواهد زد.
وى برند شهرى را شروع یک برنامه ریزى متحدالشکل و 
هماهنگ عنوان کرد و متذکر شد: برند شهرى اصفهان از 
طرف همه دستگاه هاى مرتبط مورد تأیید قرار گرفته است.
رجالى از توســعه ویژه ترمینال خارجى فرودگاه شــهید 
بهشتى اصفهان توسط سرمایه گذاران فرانسوى با اعتبارى 
بالغ بر 140 میلیون یــورو نیز خبــر داد و گفت: فعالیت 
مشــترکى میان اتاق بازرگانى اصفهان و سرمایه گذاران 
فرانســوى با حمایت نمایندگان مردم اصفهان مجلس 
شوراى اسالمى آغاز شده است اما مشکالتى براى تملیک 

زمین به منظور توسعه این ترمینال وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: مردم نگرانى از بابت 
قیمت گوشت قرمز نداشته باشند، چرا که تا پایان ســال قیمت این فرآورده پروتئینى سیر نزولى 

خواهد داشت.
امیرحسین افیونى در گفتگو با  ایمنا با اشاره به اینکه استان اصفهان یکى از استان هاى برتر کشور 
در زمینه تولیدات دامى است، اظهار داشت: علیرغم خشکســالى هاى اخیر توانسته ایم در تولید 

بسیارى از محصوالت به خودکفایى برسیم و صادرات هم در سطح مطلوب داشته باشیم.
وى با بیان اینکه نباید گوشت قرمز را تنها گوشت گوسفند قلمداد کنیم، افزود: 90 درصد گوشت 

قرمز دنیا از گوشت گوساله و 10 درصد گوسفندى است.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان پیرامون افزایش قیمت گوشت 
قرمز در استان، بیان داشت: قیمت گوشت گوساله براســاس تورم 10 درصدى، تنها 1/5درصد 

افزایش یافته و گوسفندى هم 30 درصد رشد قیمت داشته است.
وى تصریح کرد: اکنون هیچگونه کمبودى در تأمین گوشت گوساله در استان و کشور نداریم و 
بسترهاى مناسب براى تأمین گوشت گوساله داریم اما سلیقه مصرف را باید از گوشت گوسفندى 

به گوساله اى تغییر دهیم، زیرا از نظر اقتصادى، بهداشتى و پروتئینى به صرفه تر است.
افیونى تأکید کرد: مردم نگرانى از بابت قیمت گوشت قرمز نداشــته باشند، چراکه تا پایان سال 

قیمت سیر نزولى مى یابد.
وى با بیان اینکه رقابت منفى خوب نیست، گفت: اتحادیه گوشت قرمز صالحیت تأیید سالمت و 

بهداشتى بودن گوشت را در بازارهاى کوثر ندارد.
وى با بیان اینکه گوشت هاى عرضه شده در بازار کوثر مهر دامپزشکى را دارد، ادامه داد: بازارهاى 
کوثر جزو معدود فروشگاه هایى هستند که مباحث نظارتى دارند، در بازارهاى کوثر دامپزشک مقیم 

وجود دارد؛ اینکه صنف قصاب نگران گوشت عرضه شده اند، بى ربط است.

گنجینه اى از عکس هاى
 «57 تا 67» 

اتاق بازرگانى
 امکان توسعه صادرات را فراهم آورد

توسعه ترمینال فرودگاه 
توسط فرانسوى ها

قیمت گوشت قرمز در اصفهان تا 
پایان امسال کاهش مى یابد

رئیس بانک توسعه صادرات شعبه اصفهان گفت: به دنبال گشایش هاى 
بانکى حاصله پس از برجام، این بانک آمادگى گشایش ال سى براى تجار 

و صادرکنندگان استان اصفهان را دارد.
نیما بزرگمهر اظهارداشــت: پس از برجام و برقرارى روابط کارگزارى با 
بانک هاى خارجى، راه اندازى سیستم ســوئیفت و انجام نقل و انتقاالت 

ارزى براى این بانک فراهم شده است. 
وى افزود: این بانک پس از برجام جهت ایجاد تسهیل و تسریع در تعامالت 
بانکى و انجام درخواســت هاى مشــتریان، پس از مذاکره با بانک هاى 
خارجى موفق به ایجاد روابط بانکى و کارگزارى با بیش از صدبانک در 40 

کشور در قاره هاى اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکاى جنوبى شده است.
رئیس بانک توســعه صادرات شــعبه اصفهان اضافه کرد: بانک توسعه 
صادرات ایران شــعبه اصفهان با هدف تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتى 
از جمله اشــتغالزایى با بهره گیــرى از ابزارهاى مختلــف بانک از جمله 
اعطاى تســهیالت، گشــایش ال ســى، صدور انواع ضمانتنامه ارزى و 
ریالى به صورت ویــژه از صادرکنندگان و تجار اســتان اصفهان حمایت 

مى کند.
وى تصریح کرد: بانک توســعه صادرات ایران شــعبه اصفهان در حال 
حاضر به عنوان یک شعبه ممتاز با اتصال به شــبکه جهانى سوئیفت در 
کوتاه ترین زمان و با امنیت کامل نقل و انتقالت ارزى بین المللى را انجام 
مى دهد و آمــاده هرگونه ارائه خدمت در این بخــش به صادرکنندگان و 

فعاالن اقتصادى استان اصفهان است.
رئیس بانک توسعه صادرات شــعبه اصفهان با اشاره به خدمت گشایش 

اعتبار در انواع مختلف گفت: گشایش ال سى نقد و مدت دار جهت واردات 
انواع کاالهاى مجاز بر اساس شرایط جدید اعالمى توسط بانک مرکزى 

در بانک توسعه صادرات انجام مى شود و باتوجه به رفع تحریم هاى ارزى 
و بانکى و همچنین اتصال به شبکه ســوئیفت، اعتبارات اسنادى وارداتى 

در کوتاه ترین زمان با استفاده از ارز مبادله اى و آزاد قابل گشایش است. 
وى افزود: حمایت از صادرات کاال و خدمات فنى مهندســى در اســتان 

اصفهان از اصلى ترین اولویت هاى این بانک است. 
بزرگمهر خاطرنشان کرد: در راســتاى کمک به فعاالن اقتصادى، بانک 
توسعه صادرات ایران شــعبه اصفهان آمادگى دارد جرایم تأخیر آن دسته 
از مشــتریانى که بدهى خود را تا پایان سال جارى تســویه نمایند، مورد 

بخشش قرار دهد. 
به گفته بزرگمهر در ده ماهه امسال  به منظور حمایت از پروژه هاى ملى 
و بزرگ اســتانى، این بانک بیش از 1/2 میلیارد ریال تسهیالت صادراتى 
به طرح هاى اشــتغالزایى باالى صد نفر از جمله شرکت هاى ذوب آهن 
اصفهان، فوالد مبارکه، داروسازى فارابى، شــیر پگاه و شرکت پاالیش 

قطران زغال سنگ اعطا کرده است. 
به گفته وى در این دوره بیش از صد میلیارد ریال تسهیالت به شرکت هاى 

کوچک و متوسط تسهیالت پرداخت شده است.
وى تصریح کرد: تســهیالت ارزى و ریالى بانک توسعه صادرات ایران از 
محل منابع صندوق توســعه ملى، خطوط فاینانس و ریفاینانس خارجى و 
منابع داخلى بانک بر اســاس نرخ هاى مصوب بانک مرکزى جمهورى 

اسالمى ایران به متقاضیان پرداخت مى  شود. 

حمایت از صادرات، اصلى ترین اولویت بانک توسعه صادرات استان
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ویترین

کاهش نمره ریسک ایران 
رئیس سـازمان سـرمایه گذارى و کمک هـاى فنى و 
اقتصـادى از کاهش 2 نمره اى ریسـک ایران تا سـال 

آینده خبر داد. 
محمد خزاعى گفـت: به دلیل عدم تعامالت و داشـتن 
روابط در شـرایط تحریم، رتبـه اعتبارى ایران توسـط 
کشورهاى OECD معادل 7 در نظر گرفته شده بود. وى 
افزود: انتظار داشتیم که رتبه ایران به 5 برسد اما به دلیل 
باقى ماندن برخى اختالفات و نیز معمول نبودن بهبود 

2درجه اى رتبه کشور، این اتفاق رخ نداد.

قرارداد بوئینگ 
با فرمان ترامپ لغو نمى شود

وزیر راه و شهرسـازى تأکید کرد: قرارداد بوئینگ یک 
قرارداد تجارى اسـت و بـا فرمـان «دونالدترامپ» لغو 

نمى شود.
عباس آخوندى در پاسـخ به این سـئوال که گفته شده 
است در پى فرمان ترامپ، ممکن است قرارداد با بوئینگ 
لغو شود، گفت: خیر چنین اتفاقى نمى افتد، چرا که این 

یک قرارداد تجارى است. 
گفتنى اسـت در روزهاى اخیـر برخى منابـع خبرى از 
احتمال لغو قرارداد ایران ایر با شرکت آمریکایى بوئینگ 
جهت خرید صـد هواپیمـا به دلیـل مغایرت بـا برخى 
دسـتورات اجرایى رئیس جمهور جدید آمریکا سـخن 

گفته اند.

گازوئیل گران نمى شود
مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى 
درباره تولید بنزین سوپر در کشور گفت: مشکلى اخیراً در 
پاالیشگاه اراك پیش آمده بود که تولید بنزین سوپر را 
متوقف کرد اما هم اکنون در تولید بنزین سوپر با مشکل 
مواجه نیستیم و بیش از چهار میلیون لیتر بنزین سوپر در 

کشور عرضه مى شود.
عباس کاظمى افزود: حجم ذخیره بنزین کشـور بیش 
از یـک میلیـارد لیتر اسـت که بر این اسـاس شـرایط 
ذخیره سازى عالى است و نگرانى در این باره وجود ندارد.

وى درباره افزایش قیمت گازوئیل اظهار داشت: هیئت 
دولـت باید در ایـن مورد تصمیـم بگیرد و تـا جایى که 
اطالع دارم برنامه اى براى افزایش قیمت گازوئیل ندارد.

روزانه 35 هزار گوشى قاچاق 
وارد کشور مى شود

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبى 
گفت: 30 تا 35 هزار گوشـى قاچاق در روز وارد کشـور 
مى شود که بعضاً گوشى هاى دسـت دوم، رفرش شده 
و تقلبى اسـت و حقوق مصرف کننده نیـز به طور کلى 

پایمال مى شود.
محمود سـفار افزود: در جامعه  به موبایل ها به ویژه به 
اسمارت فون ها نیاز زیادى وجود دارد که متأسفانه برغم 
تأکیدات مقـام معظم رهبرى در مورد مبـارزه با قاچاق 

کاال، تاکنون اقدام مناسبى اتفاق نیافتاده است.
وى با اشـاره به حقوق عوارض و گمـرك براى واردات 
گوشـى موبایل، عنـوان کرد: سـالیانه حدود سـه هزار 
میلیارد تومان عدم پرداخت حقـوق و عوارض گمرك 
است. تلفن هاى همراه سـریال 15 رقمى دارند و شاید 
تنها کاالیى که دولت به راحتى مى توانست کنترل کند، 

موبایل است.

سهام عدالت 
روى گوشى هاى همراه 

مشموالن و عالقه مندان به موضوع سهام عدالت از این 
پس مى توانند خبرها و اطالعیه هاى مربوطه را عالوه 
بر رایانه هاى شـخصى از طریق گوشى هاى همراه نیز 

مشاهده کنند.
چندى پیش سازمان خصوصى سازى اقدام به راه اندازى 
سـامانه رسـمى سـهام عدالـت در کشـور به نشـانى

 www.samanese.ir کـرد که از این پـس با فراهم 
آمدن زیرسـاخت هـاى الزم خبرنگاران، مشـمولین، 
پژوهشگران و عالقه مندان به مباحث مربوط به سهام 
عدالت مى توانند عالوه بر رایانه هاى شخصى از طریق 
گوشى هاى همراه نیز آخرین خبرها، اطالعات و قوانین 

و مقررات و ... مربوط به این سهام را مشاهده کنند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو با 
اشاره به اختالف قیمت محصوالت ایران خودرو و پارس 
خودرو با قیمت هاى بازار ،گفت: مردم دیگر مثل سال هاى 

گذشته براى سود اقدام به خرید خودرو نمى کنند.
سعید مؤتمنى با بیان اینکه پژو 405 با قیمت 29 میلیون و 
600 هزار تومان به فروش مى رسد، افزود:  سمند اس اى 
با اختالف قیمت1/5 میلیون تومانى با قیمت 29 میلیون 
تومان، تندر E2 با اختالف دومیلیون و 300 هزار تومانى با 
قیمت 39 میلیون و 400 هزار تومان و پژو 206 صندوقدار 
V8 با اختالف یک میلیون و 400 هزار تومانى با قیمت 38 

میلیون و 700 هزار تومان معامله مى شود.

وى تصریح کرد: قیمت سمند ال ایکس 31 میلیون و 900 
هزار تومان، پژو پارس 37 میلیون و 200 تومان، پژو 206 
تیپ 2 با قیمت 33 میلیون و 600 هزار تومان، پژو 206 
تیپ 5 با قیمت 37 میلیون و 600 هــزار تومان و دنا 44 

میلیون معامله مى شود.
مؤتمنى با اشاره به اینکه قیمت محصوالت سایپا تغییراتى 
نداشته است، اظهارداشت: سایپا 131 با قیمت 20 میلیون 
و 700 هــزار تومان، ســایپا 111 با قیمــت 21 میلیون 
تومان و ســراتو با کاهش2/5میلیون تومانى نسبت به 
کارخانه با قیمت 88 میلیون و 900 هزار تومان به فروش 

مى رسد.

مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه ایران بزرگ ترین 
تولید کننده زعفران است ، گفت: گواهى سپرده زعفران 

تا پایان دهه فجر راه اندازى مى شود.
حامد ســلطانى نژاد گفت: بازار زعفران در کشــور ما 
مبتنى بر خرده فروشــى اســت و باید منســجم و از 
استانداردهاى روز بهره مند شــود تا محصول زعفران 
را در قالب هاى بهتــرى به بازارهــاى جهانى عرضه 

کنیم. 
وى اعالم کرد: معامالت گواهى سپرده زعفران تا پایان 
دهه فجر با همکارى تعاونى روستایى و تولید کنندگان 

زعفران در خراسان آغاز مى شود. 

ســلطانى نژاد ادامــه داد : راه اندازى بــورس زعفران 
نقدشــوندگى این محصول را براى کشــاورزان راحت 
مى کند و کشــاورزان مــى توانند با ارائــه محصول 
خود به انبارهاى بــورس کاال و دریافــت قبض انبار، 
از این قبض به عنوان پشــتوانه تســهیالت اســتفاده 

کنند. 
سلطانى نژاد افزود: پســته هم قرار است در بورس کاال 
عرضه شود تا با تشکیل بازار منسجم در خصوص پسته 
ما بتوانیم در کشــت قیمت هاى جهانى نقش داشــته 
باشیم.  وى گفت : محصول پسته تا پایان بهمن با حضور 

فعاالن این بخش وارد بورس مى شود. 

اختالف 1/5 تا 11 میلیونى 
قیمت خودرو با نرخ بازار

زعفران و پسته 
وارد بورس مى شوند

شرکت ارتباطات زیرســاخت در نظر دارد 94 قلم لوازم و تجهیزات ساختمانى و  تأسیساتى 
اسقاط موجود در استان اصفهان را بفروش برساند. 

   خریداران مى توانند از تاریخ نشر آگهى تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 95/11/17 با هماهنگى 
نماینده این شــرکت آقاى رضا میرزایى (تلفن تماس 32242882- 031)به نشانى: اصفهان، 
خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بى سیم، مرکز مایکروویو شر کت ارتباطات زیرساخت استان 
اصفهان از اقالم مورد نظر بازدید نمایند و پیشــنهاد قیمت خود را کتبًا و به همراه یک فقره 
ضمانتنامه بانکى به مبلغ 30/000/000 ریال (سى میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ 
پیشنهاد قیمت و با قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه 
اسناد، مدارك و لیست اقالم را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد و با ذکر نام و مشخصات مزایده گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه و 
کارت ملى و نشانى دقیق محل کار و سکونت با ذکر کدپستى و شماره تلفن و  همراه و دورنگار، 
در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 95/11/18 به نشانى فوق تحویل و 

رسید دریافت نمایند. 
   جلسه بازگشائى پاکات رأس ساعت 11 همانروز (روز دوشنبه مورخ 95/11/18) به نشانى فوق 

در محل مرکز مایکروویو شرکت ارتباطات زیرساخت استان اصفهان برگزار مى گردد. 
شرایط: 

1- مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها مى توانند با در دست 
داشتن معرفى نامه کتبى در جلسه بازگشائى پاکات و پیشنهادات حضور یابند. 

2- تضمین شــرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل وجه اقالم مذکور به وى مسترد خواهد 
گردید. 

3- در صورت برنده شدن، متقاضى موظف است در همان روز 20٪ مبلغ پیشنهادى را به عنوان 
سپرده نقداً به حساب 2174839004000 بانک ملى شــعبه مخابرات بنام شرکت ارتباطات 
زیرساخت واریز و مابقى وجه را ظرف مدت 2 روز ادارى به حساب مذکور واریز نموده و پس از 

صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقالم اقدام نماید. 
4- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR  مراجعه و یا با 

شماره تلفن 32242882- 031 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى حراج 
(فروش 94 قلم لوازم و تجهیزات ساختمانى و تأسیساتى اسقاط استان اصفهان)

شرکت ارتباطات زیرساخت 

 شــــــرکتنوبت دوم
ارتبـــاطات
زیـر ساخت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

م الف: 18109

نایب رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس با اشاره به 
تعطیلى تعداد بسیارى از واحدهاى فروش آهن در کشور، 
گفت: رکود مسکن طى سال هاى اخیر باعث بیکارى 

فروشندگان آهن آالت شده است.
ناصر موســوى الرگانى پیرامــون تعطیلى واحدهاى 
فروش آهن آالت در کشور، اظهار داشت: طى سال هاى 
اخیر با رکود جدى در بخش ساخت و ساز و مسکن روبه 

رو هستیم.
وى افزود: در حالى که دولت مســکن مهر را متوقف 
کرده و مســکن اجتماعى نیز در حد حرف باقى مانده 
است، مشاغل وابسته به آن با مشکالت و رکود جدى 

مواجه هستند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس با اشــاره به اینکه 
بسیارى از انبوه سازان با تعطیلى مواجه هستند و فعالیتى 
ندارند، تأکید کرد: بخش مســکن رابطه مستقیمى با 
بازار آهن دارد، چرا که مصــرف کننده اصلى بازار آهن 
مسکن است که با فروکش کردن بازار مسکن،  صنایع 
و مشاغل وابسته به آن نیز با مشکالت فراوانى روبه رو 

شده اند.
وى افزود: خواب طوالنى بازار مســکن باعث بیکارى 

فروشندگان آهن آالت شده است.
موســوى الرگانى با تأکید بر اینکه تعــداد فراوانى از 

واحدهاى فروش آهن در سراسر کشور تعطیل شده اند 
و با این اوضاع امیدى به بازگشت به کار قبلى را ندارند، 
گفت: کارخانه هاى سیمان، آجر،  سرامیک و کاشى نیز با 

مشکالت زیادى روبه رو هستند.
وى اظهارداشت : دولت باید براى رونق بخش مسکن و 
حل مشکل عده زیادى از کارگران و تولیدکنندگان این 

حوزه فکر اساسى کند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس با بیان اینکه واردات 
بى رویه فوالد و آهن براى برخى افراد درآمدزا بوده و آنها 
اجازه توقف ورود کاال را نمى دهند، تصریح کرد: برخى 
از اقالم نمى توانند از مسیر قاچاق وارد کشور شده باشد، 
زیرا این کاالها با وســایل نقلیه حمل و نقل همچون 

لنج هاى کوچک وارد مى شوند.
وى اضافه کرد: این نوع کاالها از مبادى رســمى وارد 
کشور مى شــوند و جابه جایى آن به سادگى امکانپذیر 

است.
موسوى الرگانى با اشاره به اینکه بسیارى از انبوه سازان 
با تعطیلى مواجه هستند و فعالیتى ندارند، بیان داشت: با 
فروکش کردن بازار مسکن،  صنایع و مشاغل وابسته به 

آن نیز با مشکالت فراوانى روبه رو شده اند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه وتره بار با بیان اینکه 
واردات نارنگى پاکســتانى همچنان به کشــور انجام 
مى شود، گفت: حجم کمى از این محصول وارد کشور 
مى شود که به صورت کلى در حاشــیه میادین میوه و 

تره بار معامله مى شود.
حســین مهاجران نارنگى هاى تولید شــمال کشور در 
حال حاضر به علت کیفیت پاییــن در بازار وجود ندارد. 
مهاجران با بیان اینکه میوه هاى قاچاق همچنان در بازار 
عرضه مى شود، افزود: بیش از ده قلم میوه قاچاق در بازار 
وجود دارد و در صورت مشاهده بازرسین در میادین میوه 
و تره بار اما در بیرون از این میدان توســط برخى عرضه 

کنندگان خرید و فروش مى شود.
 رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وتره بار، با بیان اینکه 
شبرنگ آفریقا باالترین قیمت را در بین میوه هاى موجود 
در بازار دارد، تصریح کرد: شبرنگ آفریقا در بازار با قیمت 
25 هزار تومان وهمچنین گالبى آمریکایى با قیمت 20 
هزار تومان، سیب فرانسوى 16 هزار تومان و آلو ترکیه 

براى هر کیلو هشت هزار تومان عرضه مى شود.
وى در ارتباط با واردات نارنگى از پاکســتان به کشور، 
گفت: واردات نارنگى پاکستانى به کشور همچنان انجام 
مى شــود اما حجم قابل توجهى نبوده و اکثراً در حاشیه 

میادین تره بار مورد معامله قرار مى گیرد.

خواب بازار مسکن، آهن فروشان را بیکار کرد

تعطیلى کار انبوه سازان

واردات نارنگى پاکستانى به کشور

سبک و سیاق خودروهاى چینى بر کسى پوشیده نیست. 
خودروهاى چینى که مدتها بازار هدف ایران را گرم و 
پررونق مى دیدند اما حاال با برداشــته شدن تحریم ها 
توان رقابت با تقریباً هیچیک از گروه هاى خودروسازى 
که در پسابرجام به ســبد محصوالت خودرویى اضافه 

شد را ندارند.
به گزارش اقتصاد آزاد، اصوًال به سبب پایین بودن قیمت 
محصوالت چینى و ظاهر نسبتًا قابل قبول آن در غیبت 
برندهاى خارجى در مدت تحریم، کاله گشادى بر سر 

خریداران این محصوالت رفته است.
عدم رضایتمندى از خدمات پــس از فروش، کیفیت 
پایین رنگ، نداشتن ایمنى و توزیع نامناسب نمایندگى 
و تعمیرگاه هاى مجاز نسبت به تولید و تقاضا، حسابى 
مشتریان محصوالت چینى را کالفه کرده است. البته 
براى اینکه موارد ذکر شــده کلى گویى اطالق نشود و 
با استناد به مرجع معتبر ســخن گفته باشیم شما را به 
مطالعه گزارش خالصه نتایــج ارزیابى جامع خدمات 
پس از فروش شرکت هاى عرضه کننده خودرو در سال 

94 جلب مى کنیم.
پایین بودن رتبه نظام مدیریتى برخى خودروهاى چینى 
که با تبلیغات وسیع سعى در کمرنگ کردن آمار افتضاح 
خود دارند از جمله مواردى است که ما را به فکر چرایى 
بودن چنیــن محصوالتى در بــازار خودروهاى داخل 

کشور مى اندازد. هرچند دارا بودن بیش از ده نمایندگى 
ظاهراً امتیاز مثبتى به نظر مى آید اما عدم تناسب این 
نمایندگى ها نسبت به آمار تراکم و تقاضا شیرینى این 
امتیاز را به کام مشتریانش تلخ مى کند که البته این نیز 
از عجایب حضور بى رقیب چندین ساله است که هنوز 

به بانک اطالعات آمارى درستى دست پیدا نکرده اند.
رتبــه پایین خدمــات پــس از فروش نیــز در برخى 

محصوالت حاکى از نارضایتى عمیق خریداران دارد.
دهن کجى خودروسازان چینى به تصمیم وزارت صنایع 
و معادن مبنى بر افزایش ساخت داخل محصوالت که 
به نوعى نشان از عدم اعتماد و تضییع حقوق کارگران 
خط تولید دارد از نکات قابل تأملى است که شاید بتواند 

به دست اندرکاران امر تلنگر جدى بزند.
صنعت تولید کشــور آن هم در بخــش خودرویى در 
پســابرجام باید به بالندگى کیفیت داخلى و باالبردن 
استانداردها منجر شــود که البته با حضور بى کیفیت 
برخى محصوالت چینى و ادامه روند جارى رسیدن به 

این فرجام خوش تا مدتها به تعویق مى افتد.
اما آنچه گفته شــد تمام ماجرا نیســت، اگر به تازگى 
اخبار خودرویى را دنبال مى کنید شــاید عجیب باشد 
که اکثر محصوالت چینى در رقابت با تولیدات داخلى 
کشورمان و دوغول خودروسازى نه تنها برترى ندارند 
که بر اساس گزارش سازمان بازرسى و کیفیت استاندارد 

ایران در بسیارى موارد در رتبه هاى بسیار پایین تر قرار 
دارند و نکته جالب اینجاســت که اگر پایین بودن رتبه 
برخى محصوالت داخلى در این رتبه بندى را نســبت 
محصوالت چینى در کنار قیمت مشترى محصوالت 
قــرار دهیــم خواهیم دید کــه در اکثــر محصوالت 
خودروهاى چینى قیمت بیشترى دارند و شاید منصفانه 
باشد که با این پارامتر به محصوالت تولید داخل نمره  

قبولى بهترى بدهیم. 
 new mvm x33 ،mvm550  ، new به عنوان مثال
mvm 315  و mvm 110 s محصــوالت چینى گروه 

خودروسازى مدیران خودرو در ارزیابى سازمان بازرسى 
   new mvm 315 و کیفیت استاندارد تنها در محصول
حائز 2ستاره شد و در سایر موارد با دریافت یک ستاره 
در دوماهه  اخیر ســال 95 رتبه بســیار پایینى را ازآن 

خود کرد.
آنچه از خالصه نتایج و آمارهاى گوناگون درباره مدیران 
خودرو و سایر خودروسازان عرضه کننده محصوالت 
چینى برمى آید هرگز رضایت بخــش و در خور مردم 
عزیز کشــورمان نیســت و وقت آن رســیده که این 
گروه هاى خودروســازى نســبت به افزایش ایمنى و 
کیفیت فنى اقدام کنند و یا با ادامه  وضعیت موجود براى 
حفظ شأن و حقوق مصرف کننده و کاهش تلفات جاده 
اى از عرضه  آنها به بازار داخلى جلوگیرى به عمل آید.

 تضییع حقوق مردم یا زیرکى چشم بادامى ها؟
به انگیزه حضور بى کیفیت خودروهاى  چینى در بازار
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دسته گل مایلى کهن  
محمد مایلى کهن پیش از بازى با ایرانجوان با دسته 
گل زیبایى به اسـتقبال سـرمربى جـوان تیم حریف 

رفت.  
در این بـازى هـر چند ملوان روى درخشـش سـعید 
ابراهیم پور دروازه بان ایرانجوان به گل نرسـید اما با 
کسب یک امتیاز در صدر جدول ماند و طبیعتًا مدعى 

اصلى قهرمانى و صعود به لیگ برتر است. 
محمـد مایلى کهـن این فصـل تالش گسـترده اى 
داشت تا فرهنگ حاکم بر فوتبال انزلى را تغییر دهد و 
با ناهنجارى ها مبارزه کند. همه تالش او بر این است 
که هواداران تیم ملوان را وادار به تشـویق ملوان کند 
و از آنها بخواهد به تیم داورى و همچنین حریف کار 

نداشته باشند. 
  او در این دیدار رسم میزبانى را به جا آورده و با دسته 
گل زیبا به اسـتقبال مربى جوان حریـف مى رود که 

نقش پسر او را دارد. 
شـاید اگر مربیان مـا مثل محمـد مایلى کهـن رفتار 
مى کردنـد خیلـى از دعواهـا و درگیرى ها بـه وجود 

نمى آمد و االن سکوهاى ما شرایط بهترى داشتند.

به ضرر خودشان است 
واکنـش ها بـه تصمیـم جنجالـى «دونالـد ترامپ» 
همچنان ادامـه دارد. علـى دایى سـرمربى تیم نفت 
تهران یکـى از جدیـد ترین افرادى اسـت کـه علیه 
تصمیم دونالد ترامپ واکنش نشان داده است. رئیس 
جمهور جدید آمریکا چند روز پیش فرمانى را امضا کرد 
که طى آن ورود افراد هفت کشـور اسـالمى از جمله 
ایران به خاك آمریکا با محدودیت هاى سختى مواجه 
شـود. فرمانى که اعتراضات جهانى را در پى داشـت. 
حال على دایـى کاپیتان و سـرمربى اسـبق تیم ملى 
فوتبال ایران در صحبتى که با رسانه ها داشته معتقد 
است که این اقدام آمریکایى ها به ضرر خودشان است 
نه کشور یا افرادى دیگر و در نهایت خود آمریکا بابت 
این تصمیمات افراطى و بدون فکـر دچار زیان هاى 

زیادى خواهد شد.

استارت ربیع خواه براى 
جدال با سپاهان

هافبک دفاعى پرسپولیس که در این فصل در پست 
دفاع چپ به میدان رفته، به دلیل مصدومیت دو هفته 

از میادین دور خواهد بود. 
محسـن ربیع خواه در روزهایى که دوران مصدومیت 
خود را پشـت سـر مى گذارد، طبق نظر کادرپزشکى 
در دیدار برابر تراکتورسـازى و اسـتقالل تهران قادر 
به همراهى این تیـم نخواهد بود. بر این اسـاس این 
بازیکن در جدال هفته بیسـت و دوم و برابر سـپاهان 
به ترکیب این تیم بازخواهد گشت و البته کار سختى 
براى پس گرفتن جایگاه خود در پیش خواهد داشت. 
برانکو ایوانکوویـچ اکنون به حسـین ماهینى اعتماد 
کـرده و باید دید در بازگشـت ایـن بازیکن بـار دیگر 
او را بـه تفکـرات 11 نفـره خـود اضافه خواهـد کرد 
یا خیـر. در حـال حاضر او بـه روند بهبـودى اش فکر 
مى کند و تمرکز خود را روى برنامه هاى آماده سازى 

قرار داده است.

اظهارنظر معاون دادستان  
درباره مظلومى

معاون دادسـتان مشـهد کـه در پرونده رسـیدگى به 
شـرکت پدیده حضور دارد، گفـت: هیـچ تغییرى در 

باشگاه فوتبال پدیده روى نداده است. 
قاضى حسـن حیدرى اظهار داشـت: باشـگاه پدیده 
قسمتى از شرکت پدیده اسـت و هر تغییرى که قرار 
باشـد در باشـگاه پدیده روى دهد باید در ستاد تدبیر 
خراسان رضوى بررسى و اجازه آن به مدیرعامل داده 
شود که هنوز این اتفاق نیافتاده است. وى که پیش از 
این حکم اعضاى جدید و رئیـس جدید هیئت مدیره 
باشگاه پدیده را ابالغ کرده بود، ادامه داد: براین اساس 
همچنـان محمدرضا مهاجـرى به عنوان سـرمربى، 
هدایت تیم پدیده را برعهده دارد و با قدرت به کارش 
ادامه مى دهد. حیدرى افزود: مطمئنـًا تغییراتى را در 
باشـگاه پدیده خواهیم داشـت اما پیش از آن باید در 
جلسات به جمع بندى و همفکرى برسیم و پس از آن 

اطالع رسانى خواهیم کرد.

تایم اوت

سایت «فین آنالین» هلند که اخبار مربوط به تیم فوتبال 
هیرنوین را منتشــر مى کند در تحلیلى به قلم «فرانک 
بنن» نوشته اســت: ماه ژانویه میالدى به پایان رسیده 
است. ماهى که در آن ســال نوى میالدى را با پیروزى 
برابر دن هاخ در اردویژه هلند آغاز کردیم. تیم هیرنوین 
بهترین بــازى خود در ســال 2017 را برابر آیندهوون 
انجام داد و با خرونیخن به تساوى رسید. در جام حذفى 

نیز با شکست برابر آلکمار از صعود بازماند.
این سایت هلندى در ادامه با اشاره به عدم از دست دادن 

یکــن  ز خاصى در فصل با

نقل وانتقــاالت ماه ژانویه و جــذب «مارتین اودگارد» 
از تیم رئال مادرید توســط هیرنوین آورده است: رضا 
قوچان نژاد با به ثمر رساندن دو گل در بازى برابر دن هاخ 
و هت تریک کردن در ورزشگاه فیلیپس آیندهوون مرد 
بزرگ ماه ژانویه تیم هیرنوین بود. گرى هامسترا (مدیر 
فنى باشگاه هیرنوین) تابستان گذشــته قوچان نژاد را 
مى شناخت و او را به خدمت گرفت. رضا مهاجمى است 
که توپ را به خوبى تعقیــب مى کند و به خوبى مى داند 
توپ در کجا فــرود خواهد آمد. همــواره جاى گیرى 
مناسبى دارد تا در آخرین لحظه تأثیر مثبت خود را روى 

توپ بگذارد.

 FIFA وزارت ورزش مجمعى را معرفى کرده که اگر به
یا AFC معرفى شوند ، مى تواند منجر به تعلیق تیم هاى 

بزرگ پایتخت شود.
براساس خبر منتشر شده و با توجه به اینکه تنها هفت نفر 
به عنوان اعضاى مجمع اعالم شده اند و اعضاى مجمع 
دو باشگاه تفکیک نشده اند، به نظر مى رسد وزیر ورزش 
در یک اشتباه فاحش مجمع مشترکى براى دو باشگاه به 
تصویب دولت رسانده اند.  قوانین فیفا مى گوید مشترك 
بودن مالکان باشگاه ها در یک لیگ غیرقانونى بوده و در 
صورت وجود اعضاى مشترك در دو مجمع، اولین اقدام 
این خواهد بودکه ســازمان لیگ جلوى بازى دو باشگاه 

را در لیگ ایران بگیرد.  در گام بعدى اگر کنفدراســیون 
فوتبال آسیا از این اشــتباه وزارت ورزش مطلع شود و با 
خبر شود که دو باشگاه مالکان مشترکى دارد از بازى آنها 
در لیگ قهرمانان جلوگیرى خواهــد کرد. این در حالى 
است که باشگاه هاى پرســپولیس و استقالل برمبناى 
ثبت خود به عنوان باشــگاه هاى خصوصــى فعالیت 
مى کنند و اساسًا اینکه باشگاه هاى دولتى باشند براى

AFCغیرقابل قبول است. 
باید دید واکنــش وزارت ورزش و جوانان چه خواهد بود 
و چگونه جلوى مصائبى را که در انتظار باشــگاه هاى 

پرطرفدار فوتبال ماست خواهد گرفت.

خطر تعلیق 
تیم هاى بزرگ پایتخت 

قوچان نژاد 
مرد ژانویه تیم هیرنوین

«دونالد ترامپ» این روزها سوژه جذابى براى رسانه هاى 
ورزشى محسوب مى شود چرا که رئیس جمهور آمریکا با 
دستورش درباره جلوگیرى از ورود شهروندان هفت کشور از 
جمله ایران به خاك کشورش باعث شده که رابطه ورزشى 
آمریکا با این کشورها و به خصوص ایران تحت تأثیر قرار 
گیرد. تیم کشــتى آزاد آمریکا که منتظــر نظر وزارت امور 
خارجه ایران اســت تا ببیند اجازه ســفر به کرمانشاه براى 
حضور در مسابقات جام جهانى را دارد یا نه. دو بسکتبالیست 
آمریکایى تیم دانشگاه آزاد هم، چنین وضعیتى دارند و در 

دبى منتظر روشن شدن تکلیفشان هستند.
از طرف دیگر دســتور 

روى  ترامــپ 
آینده فوتبال 
آمریــکا هم 
تأثیرگــذار 
هــد  ا خو
در  و  بــود 

اولین گام شــانس این کشــور براى میزبانى جام جهانى 
2026 را کاهش مى دهد. دســتور جنجالى رئیس جمهور 
آمریکا البته نتایج دیگرى هم خواهد داشــت و این سوژه 
 fourfourtwo گزارش «اسکات مک اینتایر» نویسنده
شده است. او در گزارشــش به این نکته اشاره کرده که بر 
اساس دستور ترامپ، على کفاشیان نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران و یکى از نواب رئیس کنفدارسیون فوتبال آسیا 
جزو افرادى است که تا اطالع ثانوى حق سفر به آمریکا را 

نخواهد داشت.
فرض بگیریم که آمریکا تیم چهــارم مرحله انتخابى جام 
جهانى در کونکاکاف شــود و از طرف دیگــر ایران هم در 
اتفاقى فوق العاده عجیب تیم پنجــم انتخابى جام جهانى 
در آسیا شــود. آن وقت این دو تیم باید به مصاف هم بروند 
تا برنده شان راهى جام جهانى شود. در چنین شرایطى و با 
توجه به ممنوعیت سفر ایرانى ها به آمریکا، تکلیف این بازى 
چه خواهد شد؟ از طرف دیگر سوریه و عراق هم مى توانند 
تیم پنجم آسیا شود و با توجه به اینکه آمریکا در هر دو بازى 
ابتدایى اش در انتخابى جام جهانى شکســت خورده، اصًال 
بعید نیست که تیم چهارم کونکاکاف شود و آن وقت براى 
رویارویى با تیم پنجم آسیا باید دعا کند که حریفش یکى از 

سه تیم ایران، عراق یا سوریه نباشند.
نکته دیگرى که نویسنده fourfourtwo به آن اشاره 
کرده داستان هواداران سه تیم ژاپن، استرالیا و چین است. 
همانطور که مى دانید بازى هــاى خانگى عراق در مرحله 
انتخابى جام جهانى- به جز دیدار با عربســتان-در ایران 
برگزار مى شود و ژاپن و اســترالیا باید براى بازى با عراق 
به تهران بیاینــد. اتفاقى که درباره تیــم ملى چین هم رخ 

مى دهد و آنها 8 فروردین بازى برگشتشان 
مقابل شــاگردان کى روش را در استادیوم 
آزادى برگــزار مى کنند. هواداران این ســه 

تیم کار راحتى براى ســفر به ایران نخواهند 
داشت چون به نوشته fourfourtwo اگر 

این کار را انجام دهند باید قید ســفر احتمالى به 
آمریکا را بزنند. 

قانون ترامــپ براى دو نفر دیگر هم مشــکل 
ســاز خواهد شد. یکى «اســتیون بیت 

آشور» مدافع ایرانى تیم تورنتو است 
که ســابقه همراهى تیم ملى ایران را 
دارد( قرار اســت طى روزهاى آینده 
مسئوالن برگزارى لیگ فوتبال حرفه 
اى آمریکا جلســه اى در خصوص 

مشــخص شــدن وضعیت این 
بازیکن بگذارند) و دیگرى «دن 

گاسپار» دستیار کارلوس کى 
روش اســت که پاسپورت 

آمریکایــى دارد و بایــد 
دید آیا او براى ســفر 
احتمالى به آمریکا به 

مشــکل مى خورد 
یا نه؟
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یکــن  ز روىخاصى در فصلبا مثبت خود را در آخرین لحظه تأثیر دارد تا مناسبى
توپ بگذارد. مرگ پایتخت
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 راحتى براى ســفر به ایران نخواهند 
oچون به نوشته fourfourtwo اگر

را انجام دهند باید قید ســفر احتمالى به 
را بزنند. 

رامــپ براى دو نفر دیگر هم مشــکل 
خواهد شد. یکى «اســتیون بیت 

مدافع ایرانى تیم تورنتو است 
ابقه همراهى تیم ملى ایران را 
رار اســت طى روزهاى آینده 
نبرگزارى لیگ فوتبال حرفه 
یکا جلســه اى در خصوص 

شــدن وضعیت این  خص
 بگذارند) و دیگرى «دن 

» دستیار کارلوس کى
ســت که پاسپورت 

یــى دارد و بایــد 
 او براى ســفر 
ى به آمریکا به 

مى خورد  کل

از طرف دیگر دســتور 
روى  ترامــپ 

آینده فوتبال 
آمریــکا هم 
تأثیرگــذار 
هــد  ا خو
در  و  بــود 
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در آسیا شـ
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چه خواهد
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برگزار مى
 ترامپ علیه کفاشیان! به تهران

 ترامپ علیه کفاشیان! 

 کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى با فدراسیون 
فوتبال روى لج و لجبازى افتاده است. او وقتى به تاج 
اعالم کرد دستیاران ایرانى  اش را نمى خواهد، به آن 

معنا بود که روى تعطیلى اردوها پافشارى مى کند. 
کى روش گفته بــود تیــم ملى از ایــن پس در 
روزهاى خــارج از فیفادى، نــه اردو مى گــذارد 
و نــه بازى دوســتانه خواهــد داشــت. تــاج 
خیلى تالش کرده کى روش از نظر خود بازگردد 
اما تا این لحظه موفق نشده اســت. ظاهراً او این 
بار نمى خواهد عقب نشینى کند. بعضى ها معتقدند 
این رفتار کى روش تنها یک نشــانه دارد ؛ تالش 

براى رفتن. 
او حاال دســتیاران ایرانى  اش را هم نمى خواهد و 
در واقع این تصمیم او مربوط به همین لغو اردوها 
و بازى هاى خارج از فیفادى اســت. دوشنبه تاج 
از کى روش پرسید چرا چنین تصمیمى گرفته؟ و 
او پاسخ داد: «ســه چهار روز قبل از بازى ها، اردو 
داریم و دو دســتیار برایم کافى است. براى این 

نوع کار نیاز به این همه دستیار ندارم!» در واقع کنار 
گذاشتن دستیاران ارتباط مســتقیم با لغو اردوها 
دارد و ایــن اتفاق به احتمال زیــاد رخ مى دهد. در 
همین حال هفته گذشــته جواد نکونــام به دیدار 
مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال رفت تا تکلیف 
خود را روشن کند. تاج تأکید دارد مشکل حل خواهد 

شد. 
دلخورى دستیاران ایرانى از کى روش؟

در همین حال منابع خبرى در فدراســیون فوتبال 
فاش کردند رفتارى که کى روش با دســتیارانش 
داشت، باعث دلخورى آنها شده است. در این روزها 
جواد نکونام، مارکار آقاجانیان و مهرداد خانبان به 
طور کامل سکوت کرده اند اما یک مقام مسئول 
در فدراسیون فوتبال گفت نه تنها آنها بلکه مقامات 
این فدراســیون هم از رفتار کــى روش با مربیان 
ایرانى دلخور هستند و مى گویند کى روش چنین 
برخوردى هیچگاه با دستیاران خارجى  اش نداشته 
است. در اردوى دبى کى روش در شرایطى قصد 

داشــت مربیــان 
ایرانــى را بخاطر عدم 

دریافــت حقوقشــان به 
ایران برگرداندکه دســتیاران 

خارجــى  اش هم حقوق شــان را 
نگرفته بودند. کى روش با این رفتار بیشتر 

به دست منتقدانش سوژه داد. تا قبل از این اتفاقات 
منتقدان کارلوس مى گفتند او بــا ایرانى ها رابطه 
خوبى نــدارد و در ماجراى اخیر کى روش به این 
منتقدان سوژه بیشــترى داد. باید دید آیا تصمیم 
او عملى مى شــود؟ فعًال تاج با جدایى سه دستیار 
ایرانى مخالفت کرده اما شنیده مى شود حتى اگر 

کى روش از تصمیمش منصرف شود، شاید این 
مربیــان برنگردند. تمام اینهــا گمانه زنى و 

شایعه است و بى شــک در چند روز آینده 
تکلیف نهایى مشــخص مى شود. فعًال 
دن گاسپار و اوسیانو کروز به عنوان دو 

دستیار کى روش فعالیت مى کنند.

 

نصف جهــان خبر فوتش همه ما را بهــت زده کرد. چند 
روز قبل از آن ســکته لعنتى، گروه ورزشى نصف جهان 
براى دومین بار به سراغ او رفته بود. عالیق فوتبالى اش 
فوق العاده زیاد بود و البته یکى از هواداران پر و پاقرص 

سپاهان هم بود.
از زنــده یاد کاظم افرندنیا ســخن مى گوییــم. بازیگر 
نایینى ســینماى ایران در قبل و بعــد از انقالب  که با 
آثارى جالــب توجه توانســت به یکــى از چهره هاى 
سرشــناس ایــن عرصه تبدیل شــود. کافى اســت با 
یک جســتجوى کوتاه در مورد بیوگرافــى او،  انبوهى 
از آثارى کــه در ســینما و تلویزیون ایــران براى خود 
نام و نشــانى بزرگ دارند را مشــاهده کنیــد و بیش از 
پیش متوجه شــوید که افرندنیا در چه آثــار ماندگارى 

نقش آفرینى کرده است.

آخرین 
ى  گفتگــو
ما با این مــرد طالیى و 
اصفهانى ســینماى ایران پر از درد 
دل هاى هوادارى بود و نشــان داد که این بازیگر  
محبوب با همه دغدغه هایى که در عرصه هنر و زندگى 
دارد به خوبى اخبار و اوضاع تیم شهر خود را رصد کرده و 

اتفاقات آن را مورد بررسى قرار مى دهد.
 او به ما وعده داده بود که به زودى به اصفهان مى آید و 
به همراه بچه هاى گروه ورزشى روزنامه در دیدارى مثل 
دربى اصفهان در ورزشگاه نقش جهان حاضر مى شود.  
استاد کاظم پس از پایان دومین گفتگو با نصف جهان و 
قبل از اینکه با او خداحافظى کنیــم، مى گفت: «خیلى 
دوست دارم این استادیوم را در شــکل و شمایل جدید 
خود از نزدیک ببینم. عکس هایى از نقش جهان دیده ام 
که نشان مى دهد ظاهرش مثل ورزشگاه هاى خارجى 
است. حتمًا مى آیم تا با یکدیگر به ورزشگاه برویم. من 
فکر مى کنم اینکه پس از این همه ســال دیدار دو تیم 
اصفهانى در این ورزشگاه برگزار مى شود مى تواند لذت 
ویژه اى داشته باشــد و باید حتمًا این لذت را از نزدیک 
حس کرد. خیلى از مردم اصفهان کــه مرا مى بینند و یا 

با من تماس مــى گیرند مى گویند 
چرا به اصفهان و به استادیوم نمى آیى. 
حاال دیدار سپاهان- ذوب آهن بهانه خوبى است 
که بیایم تا اصفهانى ها متوجه شوند که درست است که 
افرندنیا ســال هاى سال اســت که در این شهر زندگى  
نمى کند. اما دلش  پیش اصفهانى هاست. شهر  و استان 
خود را از یاد نبرده اســت. هواى تیم شــهرش را دارد و 

سپاهان را از صمیم قلب دوست دارد.»
او زودتر از فرا رسیدن دربى اصفهان به سوى خدا پرواز 
کرد تا شهرآورد شهر دوست داشــتنى اش را از بهشت 
به نظاره بنشــیند. نقش جهان در دربــى اصفهان قرار 
بود مهمان یک هنرمند دوست داشــتنى باشد. اما حاال 
هوادارانى که در دیدارى تمام اصفهانى ســکوهاى این 
استادیوم را پر مى کنند  باید براى گرامیداشت یاد و خاطره 

و شادى روح او  فاتحه بخوانند.
او دغدغه هاى دیگرى هم براى تیم شهرش داشت و از 
ما مى خواســت که حرف هایش را به گوش مسئوالن ، 
مربیان و بازیکنان سپاهان برسانیم: « جوانگرایى خوب 
است ولى تیمى مثل سپاهان با آن همه افتخار که همه 
تیم ها جور دیگرى روى آن حساب مى کنند بهتر است 
با  طمأنینه بیشترى دست به این کار مى زد و روش گام 
به گام را براى تغییر نســل خود انتخاب مى کرد. من از 
مسئوالن و مربیان باشگاه مى خواهم در موقع تیم بستن  
توجه کنند که تیمى در شأن و شکوه سپاهان و اصفهان 
را ببندند. من به خوبى هواداران سپاهان را مى شناسم. با 

توجه به افتخاراتى که تیم محبوبشان در سال هاى اخیر 
کسب کرده، اعصاب و تحمل باختن را ندارند. به ویژه در 
دیدارهاى حیثیتى. امیدوارم سپاهان در دیدار با تیم هایى 
مثل پرسپولیس و استقالل در بیشتر مواقع برنده باشد و 
هواداران خود را خوشحال کند. سپاهان امسال در دیدار 
با پرسپولیس در اصفهان یک حریف دست و پا بسته بود 
و نمى دانم چرا اینقدر بد بازى کرد. ولى در دیدار برگشت 
در ورزشــگاه آزادى باید حتمًا جبران کند و نشان دهد 

که آن شکست 3 بر یک یک اتفاق بوده است. سپاهان 
چندین بار با چهار گل پرسپولیس را شکست داده و نباید 
دیگر تن به چنین باخــت هایى بدهد.خود من هم در آن 
دیدار به ورزشگاه آزادى مى روم و ســپاهان را تشویق 
مى کنم. اصفهانى ها هــم حتمًا بیایند تا ســپاهان در 
تهران تنها نباشد.»  هیچگاه این مرد نازنین را فراموش 
نمى کنیم و خاطره دو گفتگوى به یادماندنى با او را براى 

همیشه در بخش طالیى آرشیو روزنامه نگه مى داریم. 

قرار بود به نقش جهان بیاید

   2 دستیار کافى است! 
باشگاه پرسپولیس یکسرى بدهى دارد که باید آن را خیلى زود تسویه کند.

یکى از بدهى هاى این باشــگاه به جرى بنگســتون اســت. مهاجم هندوراســى 
که فصل قبل بــراى این تیم تــوپ مــى زد و در ابتداى فصل بــه ذوب آهن 
اصفهــان پیوســت ولــى هنــوز مطالباتــش را دریافــت نکرده

 است. 
 این بازیکن جدا از طلب نسبتًا ســنگینى که از پرسپولیس دارد، 
در انتظار آن است تا باشگاه سرخپوش پایتخت پول مالیاتش را 
واریز کند. بنگستون بخاطر همین امر هنوز هم ممنوع الخروج 
اســت و تا وقتى مالیات بر قراردادش را نپردازد، نمى تواند 
ذوب آهن را در بازى هاى بین المللى لیگ قهرمانان آسیا 

همراهى کند.
 جرى بارها براى پرداخت شدن پول مالیاتش با مدیران 
باشگاه پرســپولیس مکاتبه کرده و تماس داشته اما هیچ 
اتفاقى رخ نداده است. اگر این شــرایط در روزهاى آینده 
باقى بماند، باید در انتظار دعواى دیگرى علیه پرســپولیس 
باشیم. این بار ذوب آهنى ها نسبت به عملکرد مدیران باشگاه 
پرســپولیس اعتراض خواهند کرد. البته  کامًال مشخص است حق 

با ذوبى ها خواهد بود.

در انتظار  دعواى جدید 
ذوب آهن- پرسپولیس

در واقع کنار 
ا لغو اردوها 
 مى دهد. در 
ـام به دیدار 
ت تا تکلیف 
ل حل خواهد 

کى روش؟
یون فوتبال 
ســتیارانش 
در این روزها 
د خانبان به 
قام مسئول 
لکه مقامات 
ش با مربیان 
روش چنین 
  اش نداشته 
قصد  ایطى

داشــت مربیــان 
ایرانــى را بخاطر عدم 

دریافــت حقوقشــان به 
ایران برگرداندکه دســتیاران 

خارجــى  اش هم حقوق شــان را 
نگرفته بودند. کى روش با این رفتار بیشتر 

به دست منتقدانش سوژه داد. تا قبل از این اتفاقات 
منتقدان کارلوس مى گفتند او بــا ایرانى ها رابطه 
خوبى نــدارد و در ماجراى اخیر کى روش به این 
منتقدان سوژه بیشــترى داد. باید دید آیا تصمیم 
او عملى مى شــود؟ فعًال تاج با جدایى سه دستیار 
ایرانى مخالفت کرده اما شنیده مى شود حتى اگر 

کى روش از تصمیمش منصرف شود، شاید این 
مربیــان برنگردند. تمام اینهــا گمانه زنى و 

شایعه است و بى شــک در چند روز آینده 
تکلیف نهایى مشــخص مى شود. فعًال 
دن گاسپار و اوسیانو کروز به عنوان دو 

دستیار کى روش فعالیت مى کنند.

ی ز ز ر ین
هان کــه مرا مى بینند و یا 

ن ه نو پ و و ن ر ى ی وج
را ببندند. من به خوبى هواداران سپاهان را مى شناسم. با 

بر ر ی ر ى و ر زى ب ب ر ی مچر ى و
در ورزشــگاه آزادى باید حتمًا جبران کند و نشان دهد 

و ر یمو ى
همیشه در بخش طالیى

ت! 
باشگاه پرسپولیس یکسرى بدهى دارد که باید آن
یکى از بدهى هاى این باشــگاه به جرى بنگســت
که فصل قبل بــراى این تیم تــوپ مــى زد
اصفهــان پیوســت ولــى هنــوز

 است. 
این بازیکن جدا از طلب نسبتًا س
در انتظار آن است تا باشگاه سر
واریز کند. بنگستونبخاطر ه
اســت و تا وقتى مالیات بر
ذوبآهن را در بازى هاى

همراهى کند.
 جرى بارها براى پرداخ
باشگاه پرســپولیس مک
اتفاقى رخ نداده است. اگ
باقى بماند، باید در انتظار دع
ن باشیم. این بار ذوب آهنى ها
پرســپولیس اعتراض خواهند کر

با ذوبى ها خواهد بود.

در انتظار  دعوا
ذوب آهن- پرس
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بدانیــد! بندگانــى کــه نگهــدار علــم  خداوندنــد و آن را حفظ 
مى کنند و چشــمه هاى علم الهى را جوشان مى سازند، با دوستى 
خدا با یکدیگر پیوند داشــته و یکدیگر را دیــدار مى کنند. جام 
محبت او را به همدیگر مى نوشانند و از آبشخور علم او سیراب

مى گردند. شــک و تردیــد در آنهــا راه نمى یابــد و از یکدیگر 
موال على (ع)بدگویى نمى کنند.

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

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

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

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

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

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

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول «چاپ دوم»

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

شــرکت مخابرات ایران- مدیر منطقه اصفهان در نظر دارد اقالم اسقاطى و مستعمل و 
بالاستفاده موجود در انبار مرق (شامل انواع کابل، آهن آالت، آلومینیوم و...) را از طریق 
مزایده عمومى به فروش رساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى دعوت بعمل مى آید. 
از تاریخ 95/11/12 لغایت 95/11/19 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش 
واریزى به مبلغ 300/000 ریال به حساب جارى شماره 1640740762 بانک ملت با شناسه 
واریزى 13000801127192 به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2  
اطاق 223 مدیریت تدارکات و یا جهت خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت 

TADAROKAT.TCE.ir مراجعه نمایند. 
همچنین جهت کســب اطالعات بیشتر مى توانید به آدرس ســایت اینترنتى شرکت

 WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 36660445 تماس حاصل 
نمائید. 

آگهى مزایده   شماره 95/3  نوبت دوم
شرکت مخابرات ایران 
مدیریت منطقه اصفهان

شرکت مخابرات استان اصفهانشرکت مخابرات استان اصفهان

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

واحد حراست ا قدام نمایند.

آگهى مزایده عمومى  «نوبت دوم»

محمدحسن یارى- شهردار کوشکمحمدحسن یارى- شهردار کوشک

موضوع:  اعالم عمومى دفترچه عوارض محلى شهردارى فالورجان جهت اجرا در سال 96 
در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 71 
و ماده 77 قانون شوراهاى اسالمى کشور دفترچه عوارض محلى شهردارى فالورجان 
براساس مصوبه شماره 4/945 مورخ 95/11/10 شوراى اسالمى شهر تصویب و طى نامه 
شماره 20/1/82093 مورخ 95/11/14  استاندارى محترم اصفهان بررسى و به تأیید نهایى 

رسیده و از اول سال 96 قابل اجراء مى باشد. 

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجانامیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

 اطالعیه 

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شماره 627 مورخ 95/9/20 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمینى به مساحت 3000 مترمربع متعلق به شهردارى 
واقع در بلوار جانبازان ضلع شــرقى جایگاه ســوخت CNG با کاربرى تجارى- 
خدماتى (تاالر) را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند، لذا از متقاضیان دعوت 
بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

پایان وقت ادارى مورخ 95/11/28 به شهردارى مراجعه نمایند.

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

تجدید آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبات شماره 119 مورخ 95/9/14 و 118 مورخ 95/9/3 
شوراى اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش محل هاى ذیل از طریق رعایت 
تشریفات مزایده موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید از تاریخ 95/11/16 لغایت 95/12/01 جهت کسب اطالعات بیشتر 

به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
1- فروش دو قطعه زمین تجــارى هرکدام به متراژ 22/39 مترمربــع واقع در میدان 

امام خمینى 
2- فروش یک واحد تجارى به مساحت  28/38 مترمربع واقع در مجموعه تجارى طالقانى

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایهمحمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

آگهى مزایده نوبت اول
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چهل تکه

یک زوج جوان اهل سانفرانسیسکو و دو    افکار نیوز |
گربه اى که داشتند بر اثر مســمومیت با گاز مونواکسید کربن 

ساطع شده از پرینتر سه بعدى آنها جان باختند.
جنازه هاى «راجر موراش» 35 ساله و همسر او «والرى» 32 
ساله به همراه دو گربه اى که نگهدارى مى کردند روز دوشنبه  
هفته پیش در خانه خود در شهر برکلى کالیفرنیا پیدا شدند که 
بر اثر خفگى جان خود را از دســت داده بودند اما علت خفگى 

مشخص نبود.
بر اســاس این گزارش، پس از تحقیقات درباره علت خفگى 
این زوج، مشخص شــد که گاز کربن مونواکســیدى که از 
پرینتر سه بعدى آنها ساطع شــده، باعث مرگ این زوج جوان

 شده  است.

«فارمر کاملیشوار سینگ»    باشگاه خبرنگاران جوان |
مردى هندى اســت که به مؤسسه پزشــکى «شریستى»، براى 
معالجه ســوء هاضمه و درد مراجعه کرد. پس از عکســبردارى و 
سونوگرافى، پزشکان متوجه توده هایى عجیب در داخل شکم وى 

شدند و آنها را مورد بررسى قرار دادند.
پس از عمل جراحى آنها از درون شــکم آقاى ســینگ 431 عدد 
سکه، 196 گلوله آهنى، 17 عدد پیچ و مهره و سه کلید خارج شده 
است. با اینکه پزشکان توانســتند با موفقیت این اقالم را از شکم 
فارمر بیرون آورند، اما نتوانســتد جانش را نجات دهند و وى جان 

خود را از دست داد.
پزشــکان گمان مى کنند فارمر کاملیشــوار ســینگ مبتال به 

اسکیزوفرنى و مشکالت روانى بوده است.

کودکى پس از رها شدن از دستان مادرش و با سقوط   ایرنا |
از ارتفاع 12 مترى جان خود را از دست داد.

تص ویر دردناکى که مى بینید، توســط دوربین هاى مداربسته یک 
مرکز خرید در کشور ازبکستان گرفته شده اند که نشان مى دهند 
چگونه یک مادر که مشغول به خرید در این مرکز خرید بود و دستش 
در هنگام استفاده از پله برقى پر بود، بچه خودش را از دست داد.این 
مادر در حالى که از پله هاى برقى در ساختمان استفاده مى کرد، شال 
و لباس بلندى پوشیده بود و در هنگام باال رفتن، قسمتى از لباس او 
در پله ها گیر کرد و این مادر براى اینکه لباسش را جمع کند مجبور 
شد چند پله پایین بیاید اما وقتى که مشغول به انجام این کار بود و 
یکى از دستانش با خرید پر بود، بچه اش از دست دیگرش رها شد 

و بچه سقوط کرد.

پرینتر سه بعدى 
جان زوج جوان را گرفت 

وسایل عجیب 
داخل شکم  مرد 

مرگ کودك با 
افتادن از دست مادرش 030201

مرد کالهبــردار که بــا معرفى خود به عنــوان مأمور 
یک وزارتخانه مهم در اتوبان همت، از ده ها شــهروند 

کالهبردارى کرده بود، شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میزان، 28 آبــان ماه فردى بــا مراجعه به 
کالنترى 164 قائم به مأموران اعالم داشت که توسط 
فردى تحت عنوان مأمور یکى از ارگان هاى دولتى، مورد 

کالهبردارى قرار گرفته است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «کالهبردارى» 
و به دستور بازپرس شــعبه پنجم دادسراى ناحیه یک 
تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار پایگاه یکم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
شاکى پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «به 
منظور فروش یک رشــته گردنبند طال، آگهى فروشى 
در سایت دیوار منتشــر کردم. بعد از آن متعاقبًا فردى 
طى تماس براى خرید گردنبند مذکور ابراز تمایل کرد؛ 
در ساعت 22 شب گذشــته این شخص با یک دستگاه 
خودرو 206 فاقد پالك به مقابل منزل بنده مراجعه کرد 
و در حالى که یک دستگاه بیسیم دستى همراه داشت، 
خودش را به عنوان مأمور یکى از ارگان هاى مهم دولتى 
معرفى کرد. پس از توافق بر ســر قیمت به مبلغ شش 
میلیون تومان، این شــخص از بنده درخواست شماره 
حســاب کرد و پس از لحظاتى اظهار داشــت که مبلغ 
مورد نظر را از طریق تلفن بانک به حسابم واریز کرده و 
حتى پیامک تراکنش مربوطه را نیز در تلفن همراهش 
نشان داد. هنگامى که عنوان کردم که پیامک واریز وجه 
را دریافت نکرده ام، این شــخص بیان کرد که برخى 
بانک ها در ساعات پایانى شــب پیامک تراکنش ها را 

ارسال نمى کنند.»
شــاکى پرونده در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«بــراى اطمینان، از این شــخص درخواســت کارت 
شناسایى کردم و او نیز یک فقره کارت شناسایى به نام 
آقاى "حبیب . ح" ارائه کرد؛ تصویرى از کارت شناسایى 
را تهیه و براى خود نگه داشتم و نهایتاً با توجه به وضعیت 
ظاهرى این شخص، به او اعتماد کرده و رشته گردنبند 
طال را در اختیارش قرار دادم. فــرداى آن روز به بانک 
مراجعه کردم و متوجه شــدم که پولى به حسابم واریز 
نشده اســت. پس از تماس با تلفن همراه این شخص 
و عدم پاســخگویى وى، اطمینان پیدا کردم که مورد 

کالهبردارى قرار گرفته ام.» 
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهــى تهران بزرگ با 

بهره گیرى از تصویر کارت شناســایى متعلق به آقاى 
«حبیب.ح»  اقدام به شناسایى این فرد کرده و در بررسى 
سوابق این شــخص اطمینان پیدا کردند که ایشان از 
فروشــندگان معتبر لوازم تزئینى داخــل خودرو بوده و 

هیچگونه سابقه کیفرى و سوء پیشینه اى نیز ندارد. 
حبیب  پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهى و اطالع 
از سوء استفاده از مدارك شناسایى اش، عنوان کرد که 
شخصى به شیوه اى بسیار ماهرانه و ضمن معرفى خود 
به عنوان مأمور خرید یکى از وزارتخانه هاى دولتى اقدام 

به سرقت مدارك شناسایى او کرده است. 
این فرد در خصوص نحوه ســرقت مدارك شناســایى 
اش به کارآگاهان گفت: «اسفندماه سال گذشته فردى 
ناشناس با یک دستگاه خودروى پژو 206 به فروشگاه 
بنــده مراجعه کــرد و در حالى که یک قبضه اســلحه 
کمرى همراه خود داشــت، خودش را مأمور خرید یکى 
از وزارتخانه هاى مهم دولتى معرفى کرد. این شخص 
همزمان با خریــد اقالم داخل خــودرو براى خودروى 
شخصى اش به ارزش تقریبى دو میلیون تومان، سفارش 
ده ها روکش صندلى به ارزش تقریبى 30 میلیون تومان 

را نیز داد و درخواست کرد که پول تمامى اقالم خریدارى 
شده را پس از تحویل آنها، در محل وزارتخانه مورد نظر 
پرداخت کند، پــس از بارگیرى روکش هاى صندلى، با 
دو دستگاه خودرو و به صورت جداگانه به سمت  اتوبان 
همت حرکت کردیم. پس از رســیدن به مقابِل ورودى 
یک ســاختمان دولتى در اتوبان، این شخص از ماشین 
206 شــخصى اش پیاده شد به ماشــین من مراجعه و 
درخواســت کرد تا کارت شناســایى خودم و همچنین 
مدارك شناسایى خودرو را جهت انجام هماهنگى الزم 
براى ورود، در اختیارش قرار دهــم که پس از دریافت 
این مدارك، این شــخص در فرصتى مناسب از محل 

متوارى شد.» 
کارآگاهان پایگاه یکم پلیــس آگاهى تهران بزرگ، در 
ادامه اقدامات پلیســى خود موفق به شناســایى تعداد 
دیگرى از مالباختگانى شــدند که دقیقًا در زمان انتشار 
آگهى فروش اموال خود در ســایت دیــوار و مراجعه 
شــخصى به آنها تحت عنــوان مأمــور ارگان هاى 
دولتى یا نظامى و با یک دستگاه خودروى 206 ، مورد 

کالهبردارى قرار گرفته بودند. 

در تحقیقــات از مالباختگان، کارآگاهــان اطالع پیدا 
کردند که این شــخص در چندین نوبت از شماره تلفن 
همراه متعلق به خانمى به نام «زهره . خ» استفاده کرده 
است. زهره پس ازشناسایى در غرب تهران و انتقال به 
پایگاه یکم پلیس آگاهى عنوان داشــت که اطالعى از 

کالهبردارى هاى صورت گرفته ندارد. 
زهره پس از اطالع از موضوع کالهبردارى هاى صورت 
گرفته و سوء استفاده از تلفن همراهش، عنوان داشت: 
«مدت کوتاهى با فردى به نام "فرهاد . ش" آشنا شدم؛ 
این شخص از من درخواست ازدواج کرد و به این ترفند 
اعتماد مرا جلب  و گوشــى تلفن همراه، ســیمکارت 
و کارت عابربانــک مرا نیــز در همین دوره ســرقت 

کرد.» 
در ادامه تحقیقات و با به دســت آمدن تصویر فرهاد  و 
شناسایى دقیق تصویر این شــخص از سوى شکات و 
مالباختگان، دســتگیرى وى در شرایطى در دستور کار 
کارآگاهان پایگاه یکم قرار گرفت که همچنان هیچگونه 
نشانِى مشخصى از این شخص حتى از سوى زهره در 

اختیار کارآگاهان قرار نگرفته بود. 
سرانجام با بهره گیرى از تصاویر به دست آمده از متهم 
پرونده و اطالعات موجود از ســوابق مجرمین ســابقه 
دار، کارآگاهان پایــگاه یکم پلیس آگاهــى موفق به 
شناسایى یکى از مجرمین سابقه دار به نام «ابوالقاسم» 
42 ســاله  با چندین فقره ســابقه کیفــرى در زمینه 
شــرارت، موادمخدر، ســرقت اماکن و کالهبردارى

شد. 
با شناسایى ابوالقاسم به عنوان متهم پرونده، مخفیگاه 
وى در منطقه مینى سیتى شناســایى شد و کارآگاهان 
پایگاه یکم ایــن محل را تحت مراقبت هاى پلیســى 
خود قرار داده و ســرانجام با اطمینان از حضور متهم در 
مخفیگاهش، وى را دستگیر و در بازرسى از مخفیگاهش 
موفق به کشف یک قبضه اســلحه کمرى تقلبى، یک 

دستگاه بیسیم ، یک رشته دستبند و ... شدند. 
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «در ادامه 
رســیدگى به پرونده، متهم به ده ها فقره کالهبردارى 
بدین شیوه و شــگرد اعتراف کرد؛ همچنین شکات و 
مالباختگانى که بدین شیوه و شگرد مورد کالهبردارى 
قرار گرفته بودند نیز شناســایى و به پایگاه یکم پلیس 
آگاهى دعوت شدند که پس از مواجهه حضورى با متهم، 

صراحتًا وى را مورد شناسایى قرار دادند.»

مأمور وزارتخانه مهم 
                                                 کالهبردار از آب درآمد! 

  جام نیوز| شامگاه شنبه شب هفته گذشته نوجوان 12 ساله روستاى خیرآباد از توابع شهرستان 
نرماشیر کرمان اقدام به خودکشى کرد.

على توپا رئیس شوراى روستاى خیرآباد ضمن تأیید این خبر گفت: با اعالم پاسگاه انتظامى خیرآباد، 
عصر روز شنبه( 9بهمن ماه)متوجه شدیم جوانى 12 ساله و محصل به نام «ع. ت» در سر در ورودى 

منزلشان، خودش را با طناب حلقه آویز کرده است. 
توپا افزود: یکى از همســایگان منزل پدرى این نوجوان، او را دیده که در ورودى خانه نشسته بوده و 
حتى سراغ پدرش را از او مى گیرد اما پس از گذشت دقایقى و در بازگشت، او را مى بیند که از چهارچوب 
در خانه، خود را حلق آویز کرده است. بالفاصله با کمک همسایگان او را پایین آورده و به بیمارستان 
نرماشیر منتقل مى کنند. ابتدا با تدابیر پزشکان عالئم حیاتى به بدن او برمى گردد اما متأسفانه پس از 

گذشت چند ساعت و علیرغم تالش کادر پزشکى این نوجوان فوت مى کند.
رئیس شوراى روستاى خیر آباد در پاسخ به دلیل این ماجرا و اینکه آیا امکان این نوجوان از مواد توهم زا 
استفاده کرده؟ مى گوید: او پسرى خوب و درسخوان بود و بعید به نظر مى رسد از این گونه مواد استفاده 

کرده باشد با این حال باید منتظر اعالم مراجع قضائى و پزشک قانونى درباره دلیل این کار باشیم.
 توپا اضافه کرد: سال گذشــته هم یکى از اقوام این نوجوان که اعتیاد شــدید به مواد مخدر صنعتى 
داشــت، اقدام به عمل مشابهى کرده بود و متأســفانه این دومین مورد در دوســال گذشته است که 
باید هرچه ســریع تر اقداماتى نسبت به ریشــه یابى و بررســى دالیل ارتکاب به اینچنین کارهایى 

انجام شود.

مأموران وظیفه شناس پلیس راه طبس در یک اقدام به موقع راننده و سرنشین کامیون    میزان |
فوتون را از مرگ حتمی نجات دادند.

 سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر جانشین انتظامى استان در تشریح این خبر اظهار داشت:روز دوازدهم 
بهمن مأموران پلیس راه شهرستان طبس هنگام گشتزنى و کنترل محورهاى عبورى به یک دستگاه 

کامیون فوتون که از شب پیش در محل پارك بود مشکوك شده و خودرو را مورد بازرسى قرار دادند.
وى افزود:مأموران در بازرســى از خودرو،دو نفر را در حالت بیهوشــى مشــاهده کردند که در نهایت با 
شکستن شیشه کامیون،راننده و سرنشین را به بیرون کشیده و بالفاصله با تماس به موقع با اورژانس به 

نزدیک ترین مرکز درمانى منتقل کردند.
سرهنگ دادگر در خصوص علت بروز این اتفاق هم عنوان کرد:راننده و سرنشین جهت گرم کردن محیط 
اتاقک کامیون از «پیک نیک» استفاده کردند که در حین خواب دچار گاز گرفتگى شده و از حال مى روند، 

که با اقدام به موقع مأموران و با ارائه خدمات الزم در اورژانس از مرگ حتمى نجات پیدا کردند.
جانشین انتظامى اســتان تصریح کرد: به علت برودت هوا و فرارســیدن فصل سرما برخى از رانندگان 
کامیون هاى بارى در مواقع اســتراحت، از وسایل نامتعارف و خطرناکى همچون پیک نیک جهت گرم 
کردن خود استفاده مى کنند که متأسفانه تولید گاز دى اکسید کربن در فضاى بسته خودرو منجر به مرگ 
خاموش افرادخواهد شد لذا توصیه مى شود در این فصل رانندگان از مسافرخانه ها و پارکینگ هاى معتبر 

براى استراحت و توقف طوالنى مدت خود استفاده کنند.

خودکشى دانش آموز 12 ساله 
در روستاى خیرآباد 

پلیس،جان راننده کامیون و شاگردش را 
نجات داد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف سه تن و 
370 کیلوگرم چوب بلوط و 700 کیلوگرم زغال قاچاق در 

این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حسن یاردوستی در گفتگو با  پایگاه خبري پلیس 
اظهار داشت: در راســتاي اجراي طرح مبارزه با کاالي 
قاچاق و در پی تحقیقات پلیســی مبنی بر قاچاق چوب 
توسط یکی از مفسدان اقتصادي در اطراف شهر اصفهان 
و راه اندازي یک کارگاه تولید زغال موضوع در دستور کار 

مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت . 
وي افزود: مأموران پس از انجام عملیات شناسایی ضمن 
هماهنگی با مرجع قضائی، با همــکاري مأموران اداره 
منابع طبیعی شهرســتان، به محل اعزام و یک دستگاه 
خودروى کامیون ایســوزو را در حــال بارگیري زغال 

مشاهده کردند و وارد عمل شدند. 
این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرســی از داخل کارگاه 
مقدار سه تن و 370 کیلو گرم چوب بلوط قاچاق و مقدار 

700 کیلو گرم زغال قاچاق کشف شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: طبق نظریه 
کارشناسان، ارزش ریالی محموله کشف شده حدود 150 

میلیون ریال می باشد . 
سرهنگ یاردوســتی ضمن تأکید براینکه متهم پس از 
دستگیري به دستگاه قضائی تحویل داده شد خاطر نشان 
کرد: نیروي انتظامی با همکاري دستگاه قضائی با افراد 
سودجو و فرصت طلب که براي رسیدن به منافع مادي 
با آسیب زدن به طبیعت و محیط زیست، باعث هدر رفت 

منابع ملی می شوند برخورد قاطعانه  و قانونی می کند.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از دستگیرى سه 
سارق مسلح که طى 3 سال گذشته در استان اصفهان به 
سرقت هاى مسلحانه از سه بانک، یک موسسه مالى و 

اعتبارى و هفت پمپ بنزین اقدام کرده بودند، خبر داد.
احمد خســروى وفــا در گفتگو بــا میزان در تشــریح 
جزئیات این خبر گفت: چهارشــنبه شب هفته گذشته  با 
پیگیرى هاى نیروى انتظامى استان اصفهان و عملیات 
غافلگیرانه و همچنین رصد اطالعاتى که از قبل انجام 

شده بود هر 3  متهم در خمینى شهر دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
یک دستگاه سواري لکسوس با 61 میلیون ریال جریمه 

پرداخت نشده و 87 فقره تخلف حادثه ساز توقیف شد. 
سرهنگ جهانگیر کریمی در گفتگو با پایگاه خبري پلیس 
اظهار داشت: بعد از ظهر روز 12 بهمن مأموران پلیس راه 
نایین-اردستان یک دستگاه سواري لکسوس را به علت 

تخطی از سرعت مجاز متوقف کردند. 
وى  در پایان خاطر نشان کرد: این خودرو طبق ماده 8 قانون 

رسیدگی به تخلفات رانندگی به پارکینگ منتقل شد . 

کشف بیش از 3تن 
چوب و زغال قاچاق 

در اصفهان 

سارقان مسلح بانک ها و 
پمپ بنزین هاى اصفهان 

دستگیر شدند

61 میلیون ریال خالفی
 در کارنامه 

سواري لکسوس 

رئیــس پلیس مبــارزه بــا مــواد مخدر گفــت: باند 
کژدم هاى اتوبان که اقدام به تولید و فروش شیشه در 

تهران مى کردند، شناسایى و دستگیر شدند.
به گزارش تسنیم، سردار مسعود زاهدیان، اظهارداشت: 
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر در پى کسب خبرى 
مبنى بــر فعالیت اعضــاى باند ســاخت و تولید مواد 
روانگردان «شیشه» در اطراف شهر تهران، تحقیقات 
خود را براى شناسایى و دســتگیرى اعضاى این باند 

آغاز کردند.
وى با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى 
و تخصصى موفق شــدند اعضــاى این بانــد به نام 
«کژدم هاى اتوبان» را شناسایى کنند، افزود: در ادامه 
تحقیقات مشخص شد، سرکرده این باند تحت پوشش 

مشــاغلى نظیر «نمایشــگاه خودرو و فروشگاه مواد 
پروتئینى»، مواد روانگردان را توزیع مى کند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا ادامه داد: مأموران 
دوشنبه شــب(11بهمن) در یک عملیات غافلگیرانه، 
سرکرده این باند را به همراه دو نفر دیگر از همدستانش 

در منطقه «خاور شهر» تهران دستگیر کردند.
این مقام انتظامى ادامه داد: در این عملیات،36 کیلوگرم 
شیشــه، 100 لیتر محلول و مقادیر قابل توجهى مواد 
اولیه و پیش ساز شیشه کشــف و چهار دستگاه خودرو 

توقیف شد.
رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر ناجــا در خاتمه از 
دستگاه قضائى رسیدگى سریع به این پرونده را خواستار 

شد.

«کژدم هاى اتوبان» 
به دام پلیس پایتخت 

افتادند
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

با یک تیر 3 نشان بزنید
با دستگاه  RAVPower FileHub Plus مى توانید با 
یک تیر سه نشان بزنید. این روتر بى سیم به سرعت یک 
شبکه سیمى  را به یک شبکه بى سیم تبدیل مى کند. و 
با قابلیت گسترش امواج واى فاى یک اینترنت امن را با 

دیگران به اشتراك مى گذارد.
ابزار ذخیره سازى: این دستگاه مى تواند فایل هاى شما 
را بین کارت هاى sd، درایوهاى usb، هارد دیسک ها و 
سایر دستگاه هاى شما (تلفن، تبلت و کامپیوتر) منتقل 

کرده و فضاى بیشترى را در اختیارتان قرار دهد.
استریم و به اشتراك گذارى رسانه: رسانه دیجیتال خود 
را به طور یکپارچه با خانواده و دوستان خود به اشتراك 
بگذارید و با اتصال تلفن هوشمند و تبلت به این دستگاه 
از طریق اپلیکیشــن Filehub Plus ویدیو، عکس و 
موزیک را روى تلویزیون، کروم کست یا سایر پخش 
کننده هاى رسانه و دستگاه هاى DLNA استریم کنید.

قابلیت خوانــدن کارت هاى SD و ذخیره ســازهاى 
USB: با کمک این دســتگاه و از طریق اپلیکیشــن 

 ،USB به طور بى سیم به فلش درایو Filehub Plus

هارد دیسک، SDHC، کارت هاى SDXC دسترسى 
داشته باشید. Ravpower از هاب USB نیز پشتیبانى 

مى کند.
تراشه ارتقا یافته و باترى اکســترنال: با هسته تراشه 
داخلى جدیــد MTK7620N این دســتگاه عملکرد 
بهتــرى را در زمینه ســخت افزار و نرم افــزار ارائه 

مى کند. 

اپلیکیشن مدیریت 
رژیم کاهش وزن زیباتن 

نرم افزار اندرویدى مدیریت رژیم کاهش وزن زیباتن 
براى مدیریــت روزانه برنامه دلخواه شــما به منظور 
کاهش وزن طراحى شده است(با روش کالرى شمارى 
که سالم ترین و پرطرفدارترین روش رژیم کاهش وزن 
است).  این اَپ ابتدا با اطالعات منوى «محاسبات مورد 
نیاز براى کاهش وزن» شــما را جهت اطالع از میزان 
کالرى مورد نیازتان براى کاهــش دلخواه وزن، براى 
شــروع رژیم کاهش وزن راهنمایى میکند. سپس با 
امکاناتى براى ثبت لیســت خورد و خوراك و ورزش 
روزانه و محاســبات خودکارى که براى شــما انجام 
میدهد، به شما کمک میکند تا رژیم کالرى شمارى را 
انجام دهید. نکته مهم: نحوه پیاده سازى این نرم افزار 
به گونه ایست که فرد داراى آزادى عمل بسیارى براى 
پیاده ســازى هر نوع رژیمى بر مبناى کالرى شمارى 
داشته باشد. بنابراین شما از طریق این نرم افزار میتوانید 
رژیم هاى مختلفى مانند کالرى شمارى عادى، کالرى 
شمارى هفتگى، کالرى شمارى ماهانه، رژیم زیکزاکى 
با دوره هاى زمانى مختلف و کالــرى هاى دلخواه را 
مدیریت نمایید. فقط کافیست تصمیم بگیرید برنامه 
رژیمتان چیست. باقى کار و مدیریت رژیم را به این نرم 
افزار بسپارید. این اپلیکیشن را مى توانید از کافه بازار 

دانلود و نصب نمایید.

تیزر جدید سامسونگ براى 
MWC منتشر شد!

سامســونگ به تازگى تیــزر تبلیغاتــى جدیدى را 
براى کنفرانس روز بیست و ششــم خود در کنگره 
جهانى موبایل 2017 منتشــر کرد که بــا توجه به 
این تیزر مى تــوان دریافت که در سامســونگ در 
جریان کنفرانس خود از تبلت گلکســى تب اس 3 

(Galaxy Tab S3) رونمایى مى کند. 
طبق گزارش هــاى پیشــین این تبلت به تراشــه 
اسنپدراگون 820 کوالکام یا تراشه اگزینوس 7420 
سامسونگ مجهز مى شــود. صفحه نمایش آن 9,7 
اینچى اســت و رم دســتگاه ظرفیت 4 گیگابایتى

 دارد. 
اسکنر اثر انگشت کاربر، پورت اتصال یو اس بى نوع 
سى (USB Type C) و سیستم عامل اندروید 7 نوقا 
هم از دیگر خصوصیات احتمالى تبلت گلکسى تب 

اس 3 سامسونگ محسوب مى شوند. 

زودفود، فرهنگ جدید سفارش غذاست که براى اولین بار در ایران معرفى و اجرا شده است. سفارش اینترنتى غذا در ایران 
تا قبل از راه اندازى زودفود تنها یک رویا بود و کمتر کسى از مزایاى آن خبر داشت. زودفود اولین وب سایت ایرانى است که 
سفارش اینترنتى غذا را براى مردم ایران به ارمغان آورده اســت و امکانات متعددى به منظور راحتى هر چه بیشتر مردم و 
رستوران ها تدارك دیده و روز به روز بر این امکانات خواهد افزود. کاربران مى توانند به راحتى غذاى مورد نظر خود را انتخاب 

کرده و یکى از سه روش پرداخت را تعیین و در نهایت غذاى خود را تحویل بگیرند.
زودفود امکانات متفاوت و مطلوبى را به منظور صرفه جویى در وقت و هزینه در اختیار کاربران خود قرار مى دهد. عالوه بر این 

مى توان به بخشى از این امکانات به شرح زیر اشاره نمود:
تنوع بى نظیر غذاها اعم از ایرانى، سنتى، فرنگى، چینى، دریایى، ایتالیایى، مغولى، فست فود، گیاهى، رژیمى و ...،  روش هاى 
پرداخت متنوع (حضورى، اعتبارى و آنالین)،  روش هاى گوناگون جستجوى غذا بر اساس نوع رستوران، منطقه مورد نظر، 
غذاى مورد عالقه و ...،  تخفیف بر روى غذاهاى رستوران هاى مختلف،  اضافه کردن رستوران هاى جدید متناسب با نظرات 
www.zoodfood.com :کاربران، آگاهى از رستوران هاى جدید                                                                                                    وب آدرس

 Traffic Rider  بازى جدید و فوق العاده زیبا از Soner Kara سازنده بازى محبوب Traffic Racer براى اندروید است.
Traffic Rider  واقعا نیازى به تعریف و تمجید ندارد، تیم SK Games در طراحى گرافیکى بازى سنگ تمام گذاشته و 

چنان دنیاى پویایى خلق کرده که در کمتر بازى موبایلى دیده بودیم! بیش از بیست موتور سیکلت از کالس هاى مختلف به 
دقت طراحى شده اند که مى توانید کنترل آنها را از زاویه اول شخص در جاده هاى بى پایان بازى بدست بگیرید! انیمیشن 
هاى نرم و صد البته زاویه اول شخص Traffic Rider، حس سرعت را به خوبى به شما منتقل مى کند. آب و هواى بازى 
هم پویاست، و تیم SK Games چرخه روز و شــب را هم در بازى پیاده کرده تا موقع راندن موتورها حسى نزدیک به 

واقعیت داشته باشید!
برخى از ویژگى هاى بازى موتورسوارى Traffic Rider اندروید :

■ زاویه دوربین اول شخص براى القاى هیجان ■20 نوع مختلف از موتور براى انتخاب
■ محیط هاى متنوع با چرخه شب و روز ■طراحى منحصر به فرد با صداگذارى فوق العاده

■پشتیبانى از 17 زبان زنده دنیا

معرفى محصول

در سال هاى اخیر محبوبیت درایوهاى SSD به خاطر 
سرعت بى نظیرشان افزایش یافته است. امروزه اضافه 
کردن یک درایو حالت جامد (SSD) به کامپیوتر بهترین 
ارتقا ممکن براى افزایش سرعت سیستم  است. شرکت 
اى دیتا به تازگى جدیدتریــن درایو حالت جامد خود را با 

مدل SU900 و امکانات متعدد معرفى کرده  است.
مدل SU900 اى دیتا هم مانند محصول قبلى اى دیتا که 
پیش تر معرفى شد، از ساختار  3D NAND Flash  بهره 
مى برد. ساختارى که به نظر مى رسد اى دیتا مى خواهد در 
 3D NAND  .هایش به کار ببرد SSD تمام فلش هاى
Flash که جدیدترین نسل از چیپ  ست هاى ذخیره سازى 

است که ظرفیت ذخیره سازى باال، قیمت به صرفه، دوام 
و پایدارى باالتر، مصرف انرژى کمتر و کارایى مضاعف 
را باعث مى شــود.  حجم ذخیره سازى در SU900 به 2 
ترابایت رسیده است. البته این به آن معنى نیست کسانى 
که به فضاى ذخیره ســازى کمترى نیــاز دارند، ناامید 

خواهند شد. زیرا که اى دیتا تنوع ظرفیت متنوعى از 256 
گیگابایت تا دو ترابایت  را عرضه کرده است.

دوام و طول عمر باال اهمیت دارد
نکته دیگرى که در مورد SU900 قابل ذکر است، دوام 
و طول عمــر باالى این محصول اســت. MTBF این 
 MTBF .محصول دو میلیون ســاعت اعالم شده است

یکى از شاخص هاى اندازه گیرى دوام دستگاه ها است. 
از امکانات فوق العــاده  SU900 اى دیتا باید به فناورى 
هوشمند SLC Caching اشــاره کرد. فناورى اى که 
اس اس دى را به یک درایو فوق سریع تبدیل مى کند. نکته 
 3D   مثبتى که وجود دارد استفاده از این فناورى با ساختار
NAND است که به طرز هوشمندانه اى اى دیتا این امر را 

انجام داده است. از مزیت هاى ساختار NAND سه بعدى، 
 SU900 ظرفیت باالى ذخیره سازى است. همچنین در
در کنار فناورى مذکور شاهد وجود بافر پر سرعت از نوع 
DDR3  نیز هســتیم که پایدارى سرعت دسترسى به 

اطالعات و کارایى انتقال اطالعــات تا را به مقدار قابل 
توجهى افزایش مى دهد.

مناسب با هر نیاز کاربران
نرم افزار رایگان ADATA SSD Toolbox پیکربندى 
و بهینه سازى SSD را به راحتى امکان پذیر مى سازد. این 
نرم افزار شرایط کلى و اطالعات دقیق عمر محصول و 
سالم بودن درایو را نشان مى دهد. همچنین با نرم افزار 
انتقالى که همــراه SU900 ارائه مى شــود، مى توانید 
به سادگى از هارددیسک قدیمى خود به اس اس دى کوچ 
کنید و جان تازه اى به سیستم هاى فرسوده  خود بدهید! 
این محصول با ضخامت 7 میلى متر عرضه مى شــود و 
براى اســتفاده در کامپیوترهاى رومیزى نیز همراه آن 
براکت 3٫5 میلیمترى ارائه مى شــود. درایو حالت جامد 
SU900 را به زودى مى توانید با 5 سال گارانتى تعویض 

شرکت آونگ نماینده انحصارى محصوالت اى دیتا در 
ایران خریدارى کنید.
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ویندوز کلود جایگزین جدید 
مایکروسافت براى کروم

در بســیارى از نسخه هاى عرضه شده    ایتنا|
ویندوز 10، نام «ویندوز کلود» به چشم مى خورد و لذا 
مى توان حدس زد که در پس پرده، تالش هایى براى 
استفاده گسترده تر از سرویس هاى کلود براى کسب 

درآمد توسط مایکروسافت در جریان است.
ویندوز کلود براى ارائــه خدمات به طور کامل متکى 
به سرویس هاى کلود نیست و در واقع سیستم عاملى 
است که تنها قادر به اجراى برنامه ها و خدمات کلود 

خود شرکت مایکروسافت خواهد بود.
تالش مایکروســافت بر این اســاس بوده است که 
سال هاى سال، ســازندگان کامپیوترها را از سیستم 
عامل کروم، و مشتریان را از تبلت آى پد(iPad) اپل دور 
نگه دارد، بنابراین محصول جدید خود را عرضه کرد، 
اما «ویندوز آر.تى» موفق به در دست گرفتن نبض بازار 
نشد. از این رو این غول نرم افزارى به این نتیجه رسید 
که باید یک نســخه کم هزینه دیگر از سیستم عامل 
محبوب ویندوز را روانه بازار کند. سیستم عامل مورد 

بحث، همان ویندوز 10 کلود است.
این نسخه ســاده از ویندوز 10، به عنوان جایگزینى 
براى سیستم عامل کروم طراحى شده و مایکروسافت، 
ویندوز 10 کلود را با هزینــه پایین یا حتى به صورت 
رایگان در اختیار آن دسته از ســازندگان رایانه هاى 
شــخصى که به دنبال ساختن دســتگاه هاى داراى 

سیستم عامل هستند، قرار مى دهد.

ساخت پهپاد کاغذى 
یک بار مصرف

پهپادهــا معمــوال محصوالتــى    فارس|
گران قیمت با اجزاى جدانشــدنى و پیچیده و با عمر 
باترى محدود هستند، اما به تازگى پهپادى ساخته شده 
که با پهپادهاى عادى تفاوت دارد. این پهپاد کاغذى 
که از نظر ظاهرى بیشتر به یک اســباب بازى پرنده 
مقوایى شباهت دارد، با بودجه تحقیقاتى سازمان نظامى 
دارپا(DARPA) ساخته شده و معادالت فعلى در مورد 

پهپادها را تغییر مى دهد.
ســاخت این پهپاد بر عهده یک گــروه تحقیقاتى در 
Otherlab در سان فرانسیســکو بوده و آنان در عمل 
هواپیماى بدون سرنشینى را ســاخته اند که مى تواند 
براى رساندن کمک هاى پزشکى یا دیگر محموله هاى 
اضطرارى به نواحى سانحه دیده یا غیرقابل دسترسى 

توسط انسان ها به کار گرفته شود.
از این پهپادها مى توان در مناطقــى که بیمارى هاى 
خاصى به طور گسترده شــیوع دارد نیز استفاده کرد و 
همین طور مشکل عدم دسترسى به جاده را در برخى 

نواحى برطرف کرد.
پهپادهاى یاد شــده براى انجام سفر برگشت طراحى 
نشده و یکبار مصرف هستند. علت این امر مواد بسیار 
ارزان قیمت مورد اســتفاده در ســاخت آنهاست. این 
محصول مجهز به یک رایانه کوچک و حســگرهاى 
برنامه ریزى شده براى کنترل مســیر و یافتن محل 

نشستن است. 

کلیک

فناورانه

یکى از اصطالحاتى که در طى ماه هاى اخیر در مکالمات 
بین افراد مختلف زیاد شنیده مى شود ”دگرگونى دیجیتالى“ 
است. شاید شعارگونه باشد، اما اصطالح خیلى جالبى است 
چون که درون خود ایده هاى زیادى را جا داده است. نکته اى 
که در این میان وجود دارد تعاریف مختلفى اســت که هر 
شرکت از این اصطالح دارد. اما در پایه همه آن ها یک تِم 

ثابت دیده مى شود.
تمام انسان ها به خوبى این مسئله را درك کرده اند که صنعت 
فناورى اطالعات با سرعت در حال گسترش و توسعه است 
به طورى کــه تأثیر آن بر روى کســب وکارهاى مختلف 

به خوبى مشهود است.
اما این تغییرات واقعا شــامل چه چیزهایى مى شود؟ مانند 
خیلى از تغییرات دنیاى IT در طى چهار دهه گذشته، این 
دگرگونى نیز تلفیقى از موارد مختلف است. ترکیبى که بر 
اساس نسل هاى پیشــین این فناورى در کنار مزیت هاى 

جهانى است که ساخته ایم.
نخســتین موج تغییر با ورود مین فریم ها و آغاز استفاده از 

سرویس ها و فرآیندهاى کسب وکارهاى خودکار رخ داد.
بعد از آن شاهد ورود پى سى ها و شبکه هاى داخلى در ادارات 
و دفاتر بودیم که ابزار موردنیاز براى ساخت اپلیکیشن هاى 
کالینت-سرور را در اختیار ما گذاشت. با استفاده از همین 
ابزارها بود که اپلیکیشن ها به واسط هاى کاربرى، منطق 

کسب وکار و دیتا تقسیم شدند.
دنیاى بعدى با ورود شــبکه جهانى و مرورگر وب شکل 
گرفت که موجب تولد محاسبات موبایلى کنونى شد. اگر به 
چشم انداز امروز IT نگاه کنیم، به سرعت متوجه مى شویم 
که از کجا به این نقطه رسیده ایم. اما این امکان هم وجود 
دارد که ببینیم به کجا مى رویم و این که بخش هاى مختلف 
این صنعت چه مسئولیت هایى را به دوش گرفته اند تا بتوانیم 

به آن نقطه برسیم.
این بخش ها شامل سرویس هاى مایکرو، API ها، معمارى 
ابرى، کانتِینرها، اینترنت اشــیاء، توسعه موبایلى کراس-

پلتفرم، محاســبات بى نیاز از ســرور و همچنین پیدایش 
تکنیک هاى توسعه با کد کم است. اما باالتر از همه این ها 
چیزى قرار گرفته که این زنجیــره تغییر را به هم گره زده 
است: کالود به عنوان راهى براى تفکر به منظور استفاده 

در زیرساخت.
گفته مى شود حدود 70 سال پیش و در سال 1943 میالدى، 
مدیرعامل وقت آى بى ام به نام «توماس ِجى. واتسون» در 
یک سخنرانى خطاب به حاضران در مجلس گفت که ”بازار 
جهانى که براى کامپیوترها مى توان متصور بود نهایتا به پنج 
کامپیوتر محدود مى شود.“ هرچند که هیچ مدرك و سندى 
دال بر صحت این گفته وجود ندارد. اما هم چنان از این جمله 

به عنوان یکى از بدترین پیش بینى هاى آینده یاد مى شود.
این روزها همه جا کامپیوتر مى بینیم، این طور نیست؟

هرکســى که این حرف را زده در جهانى زندگى مى کرده 
که کامپیوترها بســیار عظیم بوده اند و توان موردنیازشان 
از لوله هاى خالء تأمین مى شده اســت. وظیفه آن ها هم 
حل مشکالت بســیار بزرگ بوده است. اگر از آن منظر به 
این مسئله نگاه کنیم، کامپیوترهاى امروزى نسل جدید 
کامپیوترهاى یک سیاره دیگر هستند. همان سیاره اى که 
ما در حال ساخت آن بر اساس کالود در مقیاس بزرگ و در 

تمام دیتاسنترهاى سراسر جهان هستیم.
حاال اگر از این دریچه به دنیا نگاه کنیم تنها پنج کامپیوتر 
هســتند که واقعا اهمیت دارند: سیســتم AWS شرکت 
آمازون، کالود گوگل، آزور مایکروســافت، فیســبوك و 

شاید بایدو.
در حقیقت هر چیز دیگرى در این بین، به عنوان یک پیوست 
یا یک بازتاب از سیستم هاى غول پیکرى است که داخل 
جیب مان یا روى میز کار یا داخل کالودهاى شخصى قرار 

مى گیرند.
دقیقا در این نقطه است که شاهد اتفاقات جالبى هستیم. 
این جا، همان مکانى اســت که روش هاى قدیمى ساخت 
نرم افزار شروع به شکستن مى کنند. مدل هاى محاسباتى 
که چندین دهه است مورد استفاده قرار مى گیرند، متوقف 

نمى شوند و هم چنان به کار خود ادامه مى دهند اما مسئله 
این جا است که مانند گذشته کارایى ندارند.

سابق بر این، تنها پى سى ها و اسمارت فون ها وجود داشتند 
ولى هم اکنون دستگاه هاى پوشیدنى، ویدیو وال ها و میزبان 
سخت افزار IoT هم اضافه شده اند. یعنى از دستگاه هایى 
مانند آمازون اکو گرفته تا ســاعت هاى اپل و صفحه هاى 
نمایش در داخل خودروها. یکى از نکات مثبت این تغییر 
در آن اســت که از حاال به بعد اجرا شــدن یک اپلیکیشن 
اهمیتى ندارد. یک کد به کمک مجازى ســازى مى تواند 
روى گوشى، پى سى و ســرور کالود اجرا شود. عالوه بر 
این، به خاطر پشــتیبانى کانتینــر در جدیدترین روترها و 
سوییچ ها، همان کد روى شبکه هم مى تواند اجرا شود. ما 
موفق شده ایم تا محاسبات و فضاى ذخیره سازى را به شکل 
مجازى دربیاوریم، اما حاال این شبکه هاى مجازى هستند 
که به عنوان قلب تپنده کالودهاى مدرن شناخته مى شوند. 
واسط هاى کاربرى مى توانند از فناورى هاى انعطاف پذیر 
وب نهایت استفاده را ببرند و طراحى رسپانسیو را روى همه 

پلتفرم ها عرضه کنند.
هرچیزى که در حال حاضر از کالود مى دانیم تنها گامى 
کوچک در حرکت به ســوى آینده اســت. زیرساخت ها 
به عنوان ســرویس، ابــزارى مهم براى کار کشــیدن از 
دیتاسنترهاست. اما هنوز در مراحل اولیه این فرآیند قرار 

داریم.
اگر اخبار شرکت هاى بزرگ نرم افزارى و تأمین کننده هاى 
کالود را مطالعه کنید، متوجه مى شــوید که دقیقا به   کدام 
سمت در حرکت هســتیم. پس، جاى تعجب نیست که 
شــرکت هایى مانند مایکروســافت و آمازون مشــغول 
ســرمایه گذارى در سیســتم عامل هاى جدید در مقیاس 
دیتاسنتر هســتند. به کمک این ابزار، توسعه دهندگان از 
کار با زیرساخت هاى مجازى به سمت مجوعه اى منظم از 

کانتینرها و محاسبات بدون نیاز به سرور مى روند.
چندین سال پیش، به کارگیرى دیتاسنترها در هر زمینه اى 
امکان پذیر نبود. اما کافى اســت نگاهى به سیستم هاى 

نسل پنجم که امروزه ساخته مى شــود، داشته باشیم. در 
گذشته، کالسترها در سطح ماشین یا شاید هم َرك ساخته 
مى شدند، اما در حال حاضر در سطح دیتاسنترها طراحى 
مى شــوند. اگر همه این ها را در کنار هم قرار دهیم با یک 
دنیاى محاسباتى روبرو هســتیم که کامپیوترها را پنهان 
کرده اند. روزى خواهد رســید که حجم عظیمى از قدرت 
محاسباتى را در جیب ها یا روى میز کار در اختیار خواهیم 

داشت، اما این تنها بخش اندکى از قدرت موجود است. 
به همین دلیل است که ایده دگرگونى دیجیتالى بسیار فراگیر 
است. این روزها شاهدیم که زیرساخت هاى مورد استفاده 
در حال دوباره سازى هســتند، همان زیرساخت هایى که 
سال هاست اپلیکیشن ها و کسب وکارها روى آن ها ساخته 
مى شوند. پس به زودى نحوه ساخت کدها تغییر مى کند تا 
بتوان از توانایى ها و قابلیت هاى جدید بیشترین بهره را برد. 
کسب وکارها باید درباره نحوه استفاده از فناورى تجدیدنظر 
کنند تا از این امکانات نهایت استفاده را ببرند و بدون شک، 

کاربران مزیت هاى این تغییرات را خواهند دید.
ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروســافت، تصدى خود را با 
صحبت درباره ”محاســبات فراگیر و هوش محیط“ آغاز 
کرد. یک مفهوم بسیار پیچیده که این مدل را در پنج کلمه 

خالصه مى کند.
محاســبات در همه جا و در همه چیز نیاز بــه تفکر دوباره 
و کامال متفاوت دارد. همه افــراد باید نقش فناورى هاى 
یادگیرى ماشینى در ســاخت کالود در مقیاس وسیع را 
بپذیرند. به عبــارت دیگر، باید تفکــرات جدیدى درباره 
نحوه اســتفاده از این فناورى ها در کســب وکارهاى مان 

داشته باشیم.
حرکت از معمارى رایج و مرســوم به معمارى جدیدى که 
بتواند مزیت هاى دگرگونى دیجیتالى را به همراه داشــته 
باشد، گام بزرگى است. اما این گام باید برداشته شود. حتى 
اگر به خاطر این باشــد که کاربران زندگى در آن دنیا را از 
همین حاال آغاز کرده اند. بنابراین، باید آینده اى را به آن ها 

داد که انتظارش را مى کشند.

اى دیتا، درایو جامد SU900 را با فناورى سه بعدى ناندفلش معرفى کرد

رامین مشکاه

 IT موج بعدى
در راه است



آگهىآگهى 2869شنبه  16 بهمن  ماه 1111

ابالغ راى
شــماره دادنامــه: 9509973723801677 شــماره پرونــده: 
9409983641801887 شماره بایگانى شعبه: 950686  شاکى: خانم 
لیال باقرى بداغ آبادى فرزند ماندنى به نشــانى زرین شهر خ فردوسى 
ك ش نظرى بن بســت فخر 4 پ 47 متهم: آقاى اســماعیل طاهرى 
فرزند فریبرز به نشــانى مجهول المکان اتهام ها: 1- ازدواج مجدد مرد 
با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه 2- ترك انفاق گردشکار: 
شــاکى شــکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه بــا عنایت به 
بررســى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى 
بشــرح زیر مبادرت بصدور راى مینماید. راى دادگاه در خصوص اتهام 
اســماعیل طاهرى فرزند فریبرز دائر بر ترك انفاق نسبت به خانم لیال 
باقرى بداغ آبادى فرزند ماندنى موضوع کیفر خواســت صادره از سوى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان مبارکه که از توجه به شکایت 
شاکى خصوصى، کپى مصدق ســند نکاحیه که داللت بر وجود رابطه 
زوجیت دائمى بین طرفین دارد، گواهى گواهان در مرحله تحقیق و عدم 
حضور متهم در مراحل مختلف دادرســى و سایر قراین و امارات موجود 
در پرونده بزه انتسابى به نامبرده محرز است بنابراین به استناد ماده 53 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به محکومیت متهم به تحمل 
شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم میگردد راى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 
بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 95/721  شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق)/11/570

احضار
پرونــده:  شــماره   9510463760200006 درخواســت:  شــماره 
9409983761301020 شماره بایگانی شــعبه: 941031 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 941031 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى ابراهیم عزیززاده 
فعال مجهول المکان متهم است به ضرب و جرح عمدى و توهین که تحت پیگرد 
قانونى میباشد و براى روز سه شــنبه مورخ 95/12/17 ساعت 9 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا 
یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع 
نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.م الف: 1757 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/701 /11

ابالغ راي
شــماره دادنامــه: 9509973723801617 شــماره پرونــده: 
9509983725200093 شماره بایگانى شــعبه: 950467 شاکى: آقاى 
احسان خدارحمى فرزند على بخش به نشــانى: اصفهان- خیابان هاتف 
کوچه شهشــهان مجتمع تجارى حضرت ابوالفضل واحد 4، متهم: آقاى 
محمود رحیمى بلمیرى فرزند ناصرقلى به نشــانى: اصفهان- اشکاوند 
خیابان امام خمینى کوچــه یاس 14 منزل مهروز منفــرد، اتهام : صدور 
چک بالمحل. گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که 
دادگاه با عنایت به بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسیدگى بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى محمود رحیمى بلمیرى فرزند ناصرقلى دائر بر صدور 
یک فقره چک بالمحل به شــماره 916745681 به مبلغ پانصد و بیست 
میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران موضوع کیفرخواســت صادره از 
سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان مبارکه با توجه به شکایت 
شاکى خصوصى آقاى احسان خدارحمى قهنویه فرزند على بخش، کپى 
مصدق چک، کپى مصدق گواهى عدم پرداخت صادره از طرف بانک محال 
علیه و عدم حضور متهم در مراحل مختلف دادرســى جهت دفاع از خود 
بزه انتسابى به نامبرده محرز و مسلم تشــخیص داده شده است بنابراین 
به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک با اصالحات بعدى مصوب 1382 
متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیرى و دو سال ممنوعیت از 
داشتن دسته چک محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 
م الف: 95/720 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه 

(102 جزایى سابق)/11/571

احضار
نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 95/5736/140401/107 ك 11 
آقاى حسین جاشکى فرزند خدر متهم است به اتهام خیانت در امانت، 
و از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده، بدینوســیله در اجراى 
ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شاهین شهر حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 1811 عابدى 
بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان

 شاهین شهر و میمه/11/526

احضار
شــماره درخواســت: 9510463725100016 شــماره پرونــده: 
9509983820800084 شماره بایگانی شــعبه: 950714 آگهى ابالغ 
وقت دادرسى و احضار متهم بدینوســیله به متهم پرونده 950714 شعبه 
اول بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب مبارکه فرزاد بویرى فرزند 
داراب که به اتهام کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع 
شکایت حشمت همتى فرزند محمدعلى تحت تعقیب مى باشند و حسب 
گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشد ابالغ مى گردد که 
جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه حاضر گردد در صورت عدم 
حضور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل 
دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى به صورت غیابى رسیدگى و رأى 
مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور کیفرى در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار یا محلى درج  شود. م الف: 95/719 رمضانى بازپرس شعبه 

اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مبارکه/11/572

آگهی تحدید حدود عمومی ماده 14 قانون ثبت قسمتی از 
ابنیه و اراضی مربوط  به بخش 16ثبت اصفهان شهرستان 

شاهین  شهر 
پالك 321 اصلى ابنیه  قریه جز 

457 –آقاى  کریم  عسگرى جزى فرزند  حسینعلى  به ش ش226 صادره 
از  شاهین شهر  ششدانگ  یکباب خانه واقع در گز برخوار بخش  16  ثبت 

شهرستان شاهین شهر (95/12/10)
پالك 437 اصلى  اراضى  مزرعه   جز 

3004-بانو عزت  صادق پور  به ش ش 10 صادره از  گز برخوار  ششدانگ  
یک  قطعه زمین واقع در  گز برخوار بخش  16  ثبت شهرســتان شاهین 

شهر (95/12/10)
پالك 439  اصلى  اراضى مزرعه  جالش آباد 

459- خانم زهرا زنگنه مدار  فرزند  خلیــل  به ش ش 16960 صادره از  
اصفهان  وغیره ششــدانگ  یک قطعه زمین  مزروعى   واقع در اراضى  
صحراى  جالش  آباد  گز برخوار  بخش  16 ثبت شهرستان شاهین شهر   

(95/12/14)
478 –خانم زهرا زنگنه مــدار فرزند  خلیل  بــه ش ش 16960 صادره 
از  اصفهان ششــدانگ  یک قطعه زمیــن  مزروعى   واقــع در  اراضى 
صحراى  جالش آباد گز برخوار   بخش 16ثبت شهرستان  شاهین شهر 

(95/12/14).
479-خانم  بتول  خســروى  فرزند  اســداله  به ش ش  177 صادره از  
شاهین شــهر   و غیره  ششــدانگ  یک قطعه زمین  مزروعى   واقع در  
اراضى   صحراى  جالش  آباد  بخش  16 ثبت شهرســتان شاهین شهر 

(95/12/14)
585 –خانم  زهرا زنگنه مدار فرزند  خلیــل  به ش ش 16960 صادره از  
اصفهان ششدانگ  یک قطعه  زمین  مزروعى  واقع در  اراضى   صحراى  

جالش  آباد  بخش  16 ثبت شهرستان شاهین شهر(95/12/17)
918- خانم  زهرا زنگنه مدار فرزند  خلیــل  به ش ش 16960 صادره از  
اصفهان ششدانگ  یک قطعه  زمین  مزروعى  واقع در  اراضى   صحراى  

جالش  آباد  بخش  16 ثبت شهرستان شاهین شهر(95/12/17)
934-خانم  بتول  خســروى فرزند  اســداله  به ش ش  177 صادره از  
شاهین شــهر   و غیره  ششــدانگ  یک قطعه زمین  مزروعى   واقع در  
اراضى   صحراى  جالش  آباد  بخش  16 ثبت  شهرستان شاهین شهر.

(95/12/17)
1013-خانم زهرا زنگنه مدار فرزنــد  خلیل  به ش ش 16960 صادره از  
اصفهان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مزروعى  واقع در  اراضى   صحراى  

جالش  آباد  بخش  16 ثبت شهرستان شاهین شهر(95/12/19)
1251-خانم زهرا زنگنه مدار فرزنــد  خلیل  به ش ش 16960 صادره از  
اصفهان  و غیره ششــدانگ  یک قطعه زمین  مزروعى   واقع در اراضى  
صحراى  جالش  آباد  گز برخوار  بخش  16 ثبت شهرستان شاهین شهر 

  (95/12/19)
1337- خانم بتول  خســروى فرزند  اســداله  به ش ش  177 صادره از  
شاهین شهر   و غیره ششدانگ  یک قطعه زمین  مزروعى   واقع در  اراضى   

صحراى  جالش  آباد  بخش  16 ثبت  شاهین شهر(95/12/22)
1567-  خانم  زهرا  زنگنه مدار فرزند  خلیل  به ش ش 16960 صادره از  
اصفهان ششدانگ  یک قطعه  زمین  مزروعى  واقع در  اراضى   صحراى  

جالش  آباد  بخش  16 ثبت شهرستان شاهین شهر  (95/12/22)
پالك 440 اصلى  امالك مزرعه فیروز آباد 

853-  آقایان  منصور  شریفى  فرزند  رضا به ش ش 51 صادره از  شاهین 
شهر  واکبر شریفى  فرزند رضا  به ش ش 198 صادره  از  اصفهان   وغیره   
ششدانگ   یک قطعه زمین  واقع در  صحراى  فیروز آباد  گز  بخش  16  

ثبت شهرستان شاهین شهر   (95/12/25)
درروزهاي مقرر فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 9 صبح شــروع وبعمل 
خواهد آمد لــذا طبق مــاده  14  قانون ثبت امــالك  صاحبان امالك 
ومجاورین پالکهاي فوق الذکربه وسیله این  آگهی احضارمی شوند که در 
تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حاضر وچنانچه هریک از صاحبان امالك 
یا نماینده قانونی آنها هنگام تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شــد واعتراضات مجاورین وصاحبان امالك که درموقع تحدید حاضر 
نباشــند مطابق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدي تا 30 روز معترضین باید 
اعتراض خودراکتبی ومستقیما" به این اداره تسلیم وظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
تقدیم نمایند درغیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وي می تواند 
به دادگاه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت 
تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه می دهد./. 
م الف: 1852 تاریخ انتشــار:  95/11/16 ناصر  صیادى رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالك شاهین شهر/11/715

احضار
پرونــده:  شــماره   9510463725100012 درخواســت:  شــماره 
8909983725101855 شــماره بایگانــی شــعبه: 891940 آگهــى ابالغ 
وقت دادرســى و احضار متهم بدینوســیله به متهم پرونده 891940 شعبه اول 
بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب مبارکه خانم فاطمه افراخته که به اتهام 
کالهبردارى و سوء استفاده مالى و جعل عنوان موضوع شکایت خانم ها: فاطمه 
سلمانیان و ملیحه ســنقرى تحت تعقیب مى باشند و حســب گزارشات واصله 
فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشــد ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى و 
دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شــعبه بازپرسى دادسراى 
عمومــى و انقالب مبارکه حاضر گــردد در صورت عدم حضــور در وقت مقرر 
یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیــل دادگاه در حقوق الناس و 
حقوق عمومى به صورت غیابى رســیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این 
آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار یا محلى درج  شود. م الف: 
95/718 رمضانى بازپرس شــعبه اول دادســراي عمومی و انقالب شهرستان

 مبارکه/11/590

ابالغ راي
شــماره دادنامــه: 9509973760102172 شــماره پرونــده: 
9409983761901289 شــماره بایگانى شــعبه: 950018 شاکى: 
آقاى حسین کیانى فرزند ناصر به نشانى: شاهین شهر- حاجى آباد خ 
فتح المبین ف 3 جنوبى ك حسینعلى رضایى اولین درب سمت راست، 
متهم: آقاى مرتضى علمایى دارابى به نشــانى: فعًال مجهول المکان، 
اتهام : خیانت در امانــت. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مرتضى 
علمایى دارابى دایر بر خیانت در امانت موضوع شــکایت آقاى حسین 
کیانى، با توجه به شرح شکایت شاکى بدین مضمون که مقدارى اثاثیه 
و وســایل کار از قبیل فرز آلمانى معینى فرز، کپســول گاز، انبردست 
و غیــره را به عنوان امانت در اختیار ایشــان قــرار دادم تا ظرف یک 
هفته تحویل دهد ولى اکنون پس از گذشــت نه ماه مســترد ننموده 
و با توجه به مؤداى اظهارات گواه و النهایه توجهــًا به اینکه متهم به 
رغم استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده، دادگاه وقوع بزه انتســابى را محرز دانســته، مستنداً به ماده 
674 قانون تعزیــرات و مجازات هاى بازدارنــده حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل یک سال و شــش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1784 
شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه

 (101 جزایى سابق)/11/456 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100353104101 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980353100078 شماره بایگانی شعبه: 951391 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی:  محمد طهماسبى فرزند اردشیر به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 
1395/12/17 سه شنبه ساعت : 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
349 علت حضور: در خصوص دعوي سید محمد قریشى به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی به خواسته ى ابطال اجرائیه (موضوع غیرمالى به دلیل 
عدم ابالغ صحیح اجرائیه به شماره 4-81 ج 3 در پرونده کالسه 9-900878 ج 
9 که به شعبه 105 کیفرى به کالسه پرونده 951069 ارسال شده است.) در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 35124 شــعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان

 (105 جزایى سابق) /11/623

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره نامه: 9510113723802031 شماره پرونده: 9209983724601245 
شماره بایگانى شــعبه: 951566 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى 
امیر خدارحمى مجهول المکان که در پرونده 951566 متهم است به تحصیل 
مال از طریق نامشروع ابالغ مى مى شود در تاریخ 1395/12/25  12:30  جهت 
رســیدگى اتهام انتســابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم 
حضور یا عدم ارســال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم 
مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 95/717 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

مبارکه (102 جزایى سابق)/11/582

ابالغ راي
شــماره دادنامــه: 9409973757301625 شــماره پرونــده: 
9309983757301254 شماره بایگانى شعبه: 931350 شاکى: آقاى 
جهانگیر علیپور فرزند عزت ا... به نشانى: بخش مهردشت شهرستان 
نجف آباد، متهم: آقاى على ملکى به نشــانى: مجهول المکان، اتهام : 
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء اســتفاده و تقلب از امتیازات. 
تصمیم: دادگاه پس از اجراى تشــریفات قانونــى در وقت مقرر ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى علــى ملکى مجهول المکان دائر 
بر کالهبردارى معادل نه میلیون و نهصد و نود و شــش هزار و یکصد 
و نود ریال موضوع شــکایت آقاى جهانگیر علیپــور فرزند عزت ا... 
مقیم علویجه، با این توضیح که شــخصى با شــاکى تماس گرفتن و 
با ادعاى خالف واقع و اعالم برنده شــدن مبلغ پنج میلیون تومان، از 
وى مى خواهد تا نزد عابر بانک برود و نامبــرده نیز این اقدام را انجام 
داده و پس از وارد نمودن ارقامى و دســتوراتى که شخص مذکور به 
وى داده متوجه مى شــود مبلغ مذکور از حساب وى انتقال یافته است 
و حسب اســتعالم به عمل آمده حســاب متعلق به متهم مذکور و به 
شماره 0333823020009 نزد بانک صادرات شعبه سید ملک خاتون 
تهران مى باشد. متهم مذکور على  رغم اعطاء نیابت جهت احضار وى 
شناسایى نشده و لذا از طریق نشر آگهى احضار که در جلسه رسیدگى 
حضور نیافته و بنابراین دفاعى نیز به عمل نیاورده است لذا با توجه به 
مراتب فوق بزهکارى وى محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 1 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبردارى متهم 
موصوف را عالوه بر رد مبلغ نه میلیون و نهصد و نود و شــش هزار و 
یکصد و نود ریال به شاکى، به تحمل یک سال حبس تعزیرى و پرداخت 
جزاى نقدى معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت محکوم مى نماید. این 
راى غیابى بوده و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3305 نصیرى دادرس شعبه 

دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/491

احضار
شــماره درخواســت: 9510363735100015 شــماره پرونــده: 
9509983725101138 شماره بایگانی شــعبه: 951218 آگهى ابالغ 
وقت دادرسى و احضار متهم بدینوسیله به متهم پرونده 951218 شعبه 
اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب مبارکه ســعید زهیرى که به 
اتهام حمل و نگهــدارى مواد مخــدر (13/700 کیلوگرم تریاك) تحت 
تعقیب مى باشند و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى 
مى باشد ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز 
پس از انتشار آگهى در شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه 
حاضر گردد در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقــوق الناس و حقوق عمومى 
به صورت غیابى رســیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در 
اجراى ماده 344 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار یا محلى درج  شود. م 
الف: 95/716 رمضانى بازپرس شــعبه اول دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان مبارکه/11/567

ابالغ راي
شــماره دادنامــه: 9509973723702401 شــماره پرونــده: 
9209980359600001 شماره بایگانى شــعبه: 931343 شکات: 1- 
آقاى نبى اله عباسى فرزند یزدانبخش به نشانى: چادگان- خیابان مخابرات 
2- اداره برق اصفهان به نشــانى: اصفهان خیابان شــریعتى- چهارراه 
پلیس 3- آقاى فرامرز رضازاده فرزند دریاقلى به نشــانى: چادگان- سد 
زاینده رود- کوى شــهید بهشتى- منازل مســکونى 4- آقاى عبدالرضا 
فرخى نیا فرزند جوانمرد به نشــانى: فریدن- روستاى سینگرد، متهمین: 
1- آقاى امیرحســین اله دادى فرزند هدایت اله به نشانى: مبارکه- خ ش 
مصطفى خمینى- ك ش شــفایى- پ 53، 2- آقاى البرز باقرى فرزند 
خزعل به نشانى: زرین شــهر- چمگردان- خ ابوذر- ك قائمیه- پ 48،  
3- آقاى ولى اله مالکى فرزند بیژن به نشانى: مبارکه- خ شریعتى کوچه 
ایثار پالك 67 منزل بیژن مالکى 4- آقاى الماس کریمى فرزند باباجون 
به نشانى: مبارکه- دهنو- ك 11- پ 33،  5- آقاى مرتضى چراغى فرزند 
علیرضا به نشانى: خمینى شــهر- کهندژ- خ شمس- کوچه بهارستان- 
پالك 13،  6- آقاى فتاح یا مصطفى حیدرى به نشانى: مجهول المکان 7- 
آقاى على چراغى فرزند چارى با وکالت آقاى سعید امیرى فرزند عبدالکریم 
به نشانى: زرین شهر- خ آیت اله کاشانى روبروى دادگسترى کوچه مبارز 
نبش کوچه دادگر پالك چهارم، اتهام ها : 1- سرقت سیم برق 2- تحصیل 
مال مسروقه. گردشکار: باسمه تعالى- با توجه به شکایت اداره برق مبارکه 
و غیره، لذا دادگاه با عنایت به بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام 1- على چراغى (معروف به روشن) 2- مرتضى چراغى 
فرزند علیرضا 3- الماس کریمى مالک آبادى فرزند باباجون 4- مصطفى 
حیدرى (فتاح) 5- البرز باقرى همگى دائر بر مشارکت در سرقت کابل هاى 
برق از شرکت برق منطقه اى اصفهان (اموال عمومى) به میزان دو حلقه 
کابل مکشــوفه و 58 کیلوگرم کابل 6- اتهام امیرحسین اله دادى دائر بر 
خریدن مال مسروقه 7- اتهام ولى اله مالکى دائر بر معاونت در خرید مال 
مسروقه، با توجه به کیفرخواست صادره و سوابق متعدد متهمین الماس و 
البرز و مصطفى و على و امیرحسین و شکایت برق منطقه اى و اخذ پرینت 
مکالمات و آنتن دهى آنان و اقاریر و اظهارات متهمین و نحوه دستگیرى 
متهمین با توجه به اظهارات علــى چراغى در 92/2/9 در آگاهى چادگان 
که الماس کریمى و مصطفى حیدرى در کار ســرقت ترانس و سیم برق 
هســتند و با مصطفى به منزل الماس رفتیم و مصطفى یک گونى پر که 
داخل آن ســیم و ابزارآالت برق بود داخل منزل الماس گذاشت و الماس 
و مصطفى و باقرى در کار سرقت ســیم برق و ترانس بودند و در صفحه 
102 گزارش آگاهــى اصفهان 92/2/21 آنتن دهــى خطوط متهمین از 
ساعت 23 تا 4 صبح در نقاط خلوت و تعداد 85 فقره سرقت سیم و کابل از 
متهمین کشف شده از جمله سرقت ترانس هاى 90/12/25 و 91/8/25 و 
91/1/27 و 91/1/25 و تحقیقات از الماس کریمى در 92/2/7 در آگاهى 
اصفهان صفحه 145 که مصطفى حیدرى 20 کیلو کابل براى من آورد و 
من به اله دادى فروختم و شب قبل آن نیز مصطفى حیدرى به همراه على 
چراغى مقدارى سیم و قیچى داخل گونى به منزل آوردند و قرار شد آنها 
را بفروشم و اظهارات على چراغى در 92/2/7 در آگاهى اصفهان صفحه 
147و مواجهه حضــورى الماس و اله دادى و متــوارى بودن مصطفى و 
اظهارات مرتضى صفحــات 50 و 32 و اظهارات على چراغى با مصطفى 
به منزل الماس رفتیم و مصطفى دوبار مال مســروقه براى الماس آورد و 
اظهارات مالکى که امیرحســین اله دادى جهت خرید بار به الماس دوبار 
زنگ زد و صفحات 549 و 550 و اقرار امیرحسین به خرید مال مسروقه و 
اقرار الماس در صفحه 28 به سرقت با علیرضا و مرتضى چراغى و اظهارات 
الماس در صفحه 40 و صفحه 24 صورتجلسه اموال مکشوفه از جمله دو 
حلقه کابل و آالت مخصوص ســرقت و تصاویر منضم و گزارش مرجع 
انتظامى صفحات 61 و 50، اتهام نامبردگان محرز اســت مستند به مواد 
659 و 662 قانون مجازات اسالمى 1370، حکم به محکومیت متهمین 
ردیف هاى 1 تا 5 هرکدام به تحمل 5 ســال حبس و رد اموال مسروقه و 
ضبط اموال مکشــوفه به عنوان آالت جرم به نفع دولت و متهم ردیف 6 
به سه سال حبس و 74 ضربه شــالق تعزیرى و متهم ردیف 7 به شش 
ماه حبس و 10 ضربه شالق تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. در خصوص 
اتهام متهمین دائر بر ســرقت هاى مازاد بر میزان فوق به ارزش تقریبى 
18/000/000/000 ریال با توجه به اینکه دلیل و مدرك محکمه پسندى 
توسط آگاهى و دادسرا ارائه نشده اســت و نیز در خصوص اتهام متهمین 
فوق دائر بر سرقت از عبدالرضا فرخى نیا و نبى اله عباسى و فرامرز رضازاده 
نیز به لحاظ عدم کفایت ادله و عدم مستندسازى و تحقیق درست و کافى 
توسط دادســرا و آگاهى و اتهام ولى اله مالکى دائر بر خرید مال مسروقه 
به لحاظ عدم کفایت ادله مســتند به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى 
رأى بر برائت متهمین صادر و اعالم مى شــود. راى صادره در خصوص 
متهمین ردیف هاى اول و دوم و سوم و شــش و هفتم حضورى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکــم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان اســت و در خصوص متهم ردیف چهار و پنج (مصطفى 
حیدرى (فتاح) و البرز باقرى) غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در  این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 
95/722  اقبال سعید رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه

 (101 جزایى سابق)/11/583

احضار
پرونــده:  شــماره   9510113725201271 نامــه:  شــماره 
9509983725200469 شماره بایگانی شعبه: 950509 آگهى ابالغ وقت 
دادرسى و احضار متهم بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 950509 شعبه 
دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه فریبرز اعظمى 
بى ابرى فرزند هاشم که به اتهام کالهبردارى جمعًا به مبلغ 1500000 
تومان تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان 
و متوارى مى باشد ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 
30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرســى دادسراى عمومى و 
انقالب مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق 
عمومى به صورت غیابى رســیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این 
آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى در امور کیفرى مصوب 92 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج  شود. م الف: 95/715 
نوروزى بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان

 مبارکه/11/569



1212بین المللبین الملل 2869شنبه  16 بهمن  ماه 

,,

 کاهش بودجه 
در بخش خدمات 
اجتماعی، 
وعده هایی که در 
این راستا داده 
شده بود را به 
مخاطره می اندازد. 
ترزا می باید 
بودجه سال جدید 
را صرف 
سرمایه گذاري در 
این بخش حیاتی 
کند

نخســت وزیرى ژاپن با تأکید بــر اهمیت فعالیت 
اقتصادى مشترك توکیو- مســکو در جزایر مورد 
مناقشه «کوریل»، از تمایل خود براى سفر به روسیه 
و مذاکرات بیشتر پیرامون پیمان صلح، سخن گفت.

به گزارش مهر،«شــینزو آبه» نخست وزیر ژاپن 
در جلسه اى که با اعضاى مجلس نمایندگان این 
کشور داشت از تمایل خود براى سفر به روسیه در 

اسرع وقت، خبر داد.
وى در این باره گفت: خواهان ســفر به روسیه در 
سریع ترین تاریخ ممکن طى سال جارى میالدى 
(2017) هســتم. آبه تأکید کرد: براى نخســتین 
بار اســت که توکیو- مســکو به فعالیت اقتصادى 
مشــترك در چهار جزیره از مجمع الجزایر کوریل 

-مى پردازند.
گفتنى اســت دو کشور بر ســر مالکیت این چهار 
جزیره که از زمان جنگ جهانى دوم تحت کنترل 

روسیه است، اختالف نظر دارند.
به گفته آبه، این فعالیت هاى مشــترك پیشرفت 
بزرگى در مســیر امضاى توافق صلح تلقى شده و 
هدف از آنها تقویت حس اعتماد و تفاهم دو جانبه 
است. ژاپن و روسیه از اواسط قرن میالدى گذشته 
(حدود 70 سال)، براى حصول پیمان صلح تالش 
کرده اند حال آنکه اصلى ترین مانع براى تحقق این 
هدف، اختالف نظر دو کشور بر سر مالکیت جزایر 
«کوریل جنوبى» -چهار جزیره مورد مناقشــه- 
عنوان مى شــود. در ســال 1956، اتحاد جماهیر 
شوروى ســابق و ژاپن بیانیه اى مشترك مبنى بر 
ترك مخاصمه را به امضا رساندند حال آنکه امضاى 

پیمان صلح تا زمان حال به تعویق افتاده است.

وزارت امور خارجه فیلیپین روز پنج شنبه هفته پیش 
اعالم کرد سفارت این کشور در آمریکا به میلیون 
ها فیلیپینى که ممکن اســت تحت تأثیر سیاست 
هاى مهاجرتى «دونالد ترامپ» قرار گیرند، کمک 

کنسولى ارائه مى کند.
«چارلز خوزه» ســخنگوى وزارت امــور خارجه 
فیلیپین اعالم کرد که ســه میلیــون و 400 هزار 
فیلیپینى در آمریکا زندگى مى کنند که اسامى 310 

هزار نفر از آنها تاکنون مستند نشده است.
«خوزه مانوئل روموالدز» ستون نویس فیلیپینى که 
پیشنهاد شده است سفیر این کشور در آمریکا شود 
اما آن را به دلیل بیمارى رد کرد، گزارش داده است 
نام حدود 310 هزار فیلیپینى در لیست وزارت امنیت 

داخلى براى اخراج از آمریکا گنجانده شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهورى آمریکا تأکید دارد با 
متخلفان از قوانین مهاجرت که براى کار به آمریکا 
رفته اند مبارزه مى کند و از سوى دیگر ورود اتباع 
هفت کشور عراق، ســوریه، ایران، سودان، لیبى، 

سومالى و یمن را به خاك این کشور ممنوع کرد.
به نوشــته روز پنج شــنبه تارنماى «فیل استار»، 
«رودریگو دوترته» رئیس جمهــورى فیلیپین نیز 
خواستار کمک دولت به مهاجران فیلیپینى مستند 
نشده در آمریکا پس از تشدید سرکوب خارجى هاى 

غیرقانونى در خاك آمریکا شد.
کمیسر «آرتور لیم» از فیلیپین گفت: اگرچه فیلیپین 
جزو هفت کشورى نیســت که ورود اتباعشان به 
آمریکا به دستور ترامپ ممنوع شده است اما ممکن 
اســت این فرمان بر بعضى از فیلیپینــى ها تأثیر 

بگذارد.

وزراي دولت انگلیــس تأیید کردند بودجه    آریا |
سرانه اداره خدمات درمانی این کشور سال آینده کاهش 

می یابد.
به نقل از روزنامه ایندیپندنت، این براي اولین بار است که 
باالخره وزرا به این مسئله تن در داده اند. بر این اساس این 
خدمات با کاهش0/6درصدي براي هر نفر در بازه زمانی 
ســال2019-2018روبه رو خواهند شد. این ارقام حکم 
تأییدي بر ادعاي «سایمون استیونز» در اوایل ماه کنونی 
میالدي است. وي گفته بود در سال 2019-2018 سرانه 

این خدمات با کاهش روبه رو خواهد شد.
این روزنامه در ادامه نوشــت اعالم این ارقام کاهشــی، 
هماننــد تودهنی بــراي دولــت تلقی می شــود که تا 
پیش از این اصرار داشــت تا در خدمات درمانی بیشــتر 
ســرمایه گذاري کند و در این راســتا «جرمی هانت» و 
«ترزا مــی»، از اختصــاص ســاالنه ده میلیــارد پوند 

اضافه تر سخن گفتند.
این روزنامه نوشت این ادعا البته در تابستان گذشته از جانب 
کمیته فراحزبی ســالمت در پارلمان رد شده بود. «سارا 
ویلسون» از حزب محافظه کار گفته بود رقم ده میلیارد، 
هم اشتباه است و هم دامن بر این شبهه می زند که بخش 
خدمات درمانی در پول غوطه ور اســت. از ســوي دیگر 
لیبرال دموکرات ها این پروژه محافظه کاران را ریاکارانه 
تلقی کرده بودند، در حالی که در این میان حزب کارگر از 
دولت خواسته بود تا بودجه سال جدید را صرف پر کردن 
حفره ســیاه به وجود آمده از ســرمایه گذاري در خدمات 

درمانی کند.
بنا بر گــزارش ایــن روزنامــه، این کاهش در ســال

 2020-2019 با رشدي 0/2 درصدي روبه رو خواهد شد و 
در سال بعد با 0/9 درصد ادامه خواهد یافت. اما بودجه هاي 
اختصاص یافته به بخش سالمت در خارج از برنامه خدمات 
درمانی با کاهش هاي چشمگیري روبه رو خواهند شد که 

گریبان بخش آموزش و تعلیم نیرو را نیز خواهد گرفت.
در این رابطه «تیم فارون» رهبــر لیبرال دموکرات ها به 

ایندیپندنت گفت: «ارقام منتشر شده از سوي دولت نشانگر 
این مهم است که آنها تاکنون چقدر ریاکارانه عمل کرده اند. 
جالب تر آنکه آنها مصرانه از بخش هاي خدمات سالمت و 
درمان می خواهند تا خدمات بیشتري براي عده اي بیشتر 
ارائه دهند، در حالی که روز به روز منابع اختصاص داده شده 
به این امر با کاهش روبه رو می شود و در حال رسیدن به 

نقطه سقوط آزاد است.»
از سوي دیگر «جون اشورث» وزیر ســالمت دولت در 
سایه به این روزنامه گفت کاهش بودجه در بخش خدمات 
اجتماعی، وعده هایی که در این راستا داده شده بود را به 
مخاطره می اندازد. ترزا می باید بودجه سال جدید را صرف 

سرمایه گذاري در این بخش حیاتی کند.»
در ادامه این گزارش به نقل از صندوق هاي تأمین اجتماعی 
انگلیس  آمده است که شرکت هاي ارائه دهنده خدمات 

درمانی با کسري بودجه در سراسر کشور روبه رو هستند، 
چرا که بودجه اختصاص یافته به آنها با تقاضا و تورم موجود 
در بازار مطابقت ندارد. همچنین صلیب سرخ بریتانیا در این 
رابطه هشدار داده که نظام درمانی کشور با بحران انسانی 
در ابتداي سال جاري روبه رو شده و نیازمند سرمایه گذاري 

هاي تازه است.
ســخنگوي وزارت بهداشــت بــه ایندیپندنــت گفت: 
«دولــت مقید به اجــراي برنامه خود مبنــی بر افزایش

 سرمایه گذاري ساالنه بالغ بر ده میلیارد پوند تا سال 2020 
است، اما مشــکل آنجاســت که براي این امر با افزایش 
سرانه 4/7درصدي روبه رو هســتیم. ما کل این مبلغ را 
به طور یکجا ســرمایه گذاري کرده ایم تا بتوانیم برنامه 
خدمات درمانی را در آینده تغییر دهیم. براي این کار البته 
کنترل هاي مالی جدیــدي را تعبیه کردیم تــا بتوانیم 

هدررفتن هزینه ها در نظام خدمــات درمانی را کاهش 
دهیم. این کارشامل جلوگیري از خرج تراشی هاي بیش 
از اندازه آژانس هاي تأمین نیرو و شــرکت هاي مشاوره 
دهنده در زمینه مدیریت می شوند تا بتوانیم هر یک پنی را 

در درمان بیماران مصرف کنیم.» 

  خبر آنالین | وضعیت موجــود حــزب حاکم 
دموکراتیک ایتالیا نشان مى دهد که افزایش اختالفات در 
این حزب موجب کاسته شدن از شانس برگزارى انتخابات 
زودهنگام که «ماتئو رنتزى» رهبر حزب از زمان کنار رفتن 
از نخست وزیرى در ماه گذشــته میالدى خواهانش بوده، 

خواهد شد.
اعضاى مخالف «خوفرده» در حزب دموکراتیک ایتالیا تهدید 
به جدا شــدن از حزب کرده اند و دو نظرسنجى در روزهاى 
اخیر نشان داده جدایى آنها سبب از دست دادن آراء بسیارى 
براى حزب دموکراتیک خواهد شد و شانس رنتزى را براى 

بازگشت به قدرت کاهش خواهد داد.
رنتزى که در پى رد شدن اصالحاتش در یک همه پرسى در 
ماه گذشته میالدى از نخست وزیرى کناره گیرى کرد، به 
دنبال برگزارى انتخاباتى در ماه ژوئن حدود یکسال زودتر از 
برنامه زمانى بوده است. همچنین احزاب اپوزیسیون اصلى 

ایتالیا نیز خواهان برگزارى انتخابات زودهنگام هستند.
با این حال یک اقلیت قابل توجه در حزب دموکراتیک که 
متعلق به رنتزى هستند و مى گویند او این حزب را بیش از حد 

به راست کشانده است، مى خواهد پیش از برگزارى هرگونه 
انتخاباتى، رهبرى او را به چالش بکشد. «ماسیمو دالما» یک 
نخست وزیر سابق و یکى از سرسخت ترین منتقدان رنتزى 
گفته است اگر قرار باشد انتخابات زودهنگام برگزار شود او و 
حامیانش دیگر هیچ قید و بندى را احساس نکرده و از حزب 
جدا خواهد شد. یک نظرســنجى که نتایج آن منتشر شده، 
نشــان مى دهد: حزب دموکراتیک ایتالیا در انتخابات 29 

درصد رأى کسب خواهد کرد.
این نظرسنجى نشــان داد: جنبش اعتراضى موسوم به «5 
ســتاره» همچنان با 30/5درصدآراء محبوب ترین حزب 
ایتالیاست. یک نظرسنجى دیگر نیز نشــان داد که حزب 
دموکراتیک و جنبش «5 ستاره» با 30 درصد رأى شانه به 
شانه همدیگر هستند و آراء حزب دموکراتیک با جدایى دالما 

و برسانى به 22 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
با این حال هر دو نظرسنجى نشان دادند هیچ حزبى موفق به 
کسب اکثریت پارلمانى تحت نظام انتخاباتى سهمیه اى فعلى 
نخواهد شد و مجدداً ایتالیا مجبور به توسل به یک ائتالف 

سیاسى مى شود .

نخست وزیر استرالیا گفت این کشور در25سال گذشته، 
رشد اقتصادي بسیار خوبی داشته است اما پیش بینی می 
شود که یک دوره اقتصادي بسیار سخت راتجربه کند.
به گزارش فارس، « ملکولم ترنبــول»  گفت، واقعیت 
این اســت که نرخ بیکاري در بســیاري از بخش هاي 
استرالیا افزایش یافته و اوضاع اقتصادي چندان مطلوب 
و رضایت بخش نیست. نخست وزیر استرالیا همچنین 

با اشاره به کاهش تولید ناخالص داخلی در بیش از پنج 
سال گذشته، درخصوص کســري بودجه تهدید کننده 
براي کشور هشدار داد. هشدارها درباره وخامت اوضاع 
اقتصادي در استرالیا در حالی است که نتایج نظرسنجی 
ها از کاهش محبوبیت حزب حاکم در این کشور خبر می 
دهند. براساس آخرین نظرسنجی انجام شده، محبوبیت 

ترنبول به 41 درصد کاهش یافته است.

  ایرنا | در پى افزایش تنش ها میان کره جنوبى 
و چین در خصوص استقرار ســامانه موشکى پیشرفته 
آمریکایى تاد در شــبه جزیره کره، این کشــور صدور 
روادید را براى معلمان چینى متوقف کرد.  صدور روادید 
آموزشى براى معلمان و راهنمایان چینى سال هاست 
در کره جنوبى انجام مى شود اما بر اساس گزارش هاى 
منتشر شده، این کشــور به تازگى از دادن ویزا به آنها 

خوددارى کرده است.
بر اساس گزارش ها، لغو صدور و یا تمدید روادید براى 
آن دســته از معلمان و راهنمایانى اعمال شــده که در 
مؤسسات آموزش زبان «کنفوسیوس» در کره جنوبى 

کار مى کنند.
کنفوســیوس یک مؤسســه ویژه آموزش زبان چینى 
براى دانشجویان خارجى اســت که در حال حاضر در 
بسیارى از کشورهاى دنیا دایر بوده و در کره جنوبى نیز 

22 مؤسسه فعال دارد.
خبرگزارى «یونهاپ» از کره جنوبى با اعالم این خبر، 
گزارش کرد که روابط دو کشور پس از برنامه استقرار 
تاد در خاك کره و مخالفت هاى چینى به شدت متشنج 

است.
این گزارش مى افزاید: بسیارى از معلمان و راهنمایان 
چینى گفته اند که معلوم نیست چرا کره جنوبى روادید 
براى آنها صادر نکرده و یا ویزاى قدیمى آنان را تمدید 
نکرده است اما طبیعتًا این موضوع بى ارتباط با استقرار 

تاد در شبه جزیره کره نیست.
بسیارى از معلمان و راهنمایان چینى این مؤسسات از 
سوى دانشگاه هاى چین براى آموزش زبان و فرهنگ 
چینى به کشــورهاى دیگر مى روند و صدها مؤسسه 

کنفوسیوس چین در سایر نقاط دنیا فعال است.
با وجود همه گزارش هایى که در باره ارتباط این اقدام 

با آرایش تاد منتشر شده، وزارت آموزش و پرورش کره 
جنوبى این اخبار را شایعات بى اساس دانسته و افزوده 
است که فقط بر اســاس قوانین عمل مى شود. اگرچه 
در کره جنوبى و قوانین مهاجرتــى به صراحت در باره 
این ممنوعیت موردى ذکر نشــده اما وزارت آموزش و 
پرورش این کشــور تأکید کرده است که این مؤسسه 
در زمینه پرداخت ها و استخدام ها روندى نادرست در 

پیش گرفته است.
کره جنوبى و آمریکا توافق کرده اند که تا پایان ســال 
جارى میالدى (2017) ســامانه دفاع موشکى آمریکا 
موسوم به تاد را در خاك کره جنوبى آرایش دهند. بهانه 
این دو کشــور براى آرایش تاد، مقابله با فعالیت هاى 

موشکى و تسلیحاتى کره شمالى اعالم شده است.
استقرار این ســامانه با مخالفت و اعتراض هاى شدید 

چین و همچنین روسیه مواجه شده است.

کاهش سرانه بودجه خدمات درمانی در انگلیس 

توقف صدور روادید کره جنوبى براى معلمان چینى 
غیبت رئیس جمهوري کشور آفریقایی    تسنیم |
مالی در اجالس سران کشورهاي عضو اتحادیه آفریقا، 
موجب انتشار شایعاتی درباره نامساعد بودن وضعیت 

جسمانی وي شده است.
«ابراهیــم ابوبکر کیتــا» رئیس جمهــوري مالی در 
اجالس سران کشورهاي عضو اتحادیه آفریقا که در 
آدیس آبابا(اتیوپی) برگزار شد، شرکت نکرد و «مودیبو 
کیتا» نخست وزیر این کشــور را براي شرکت در این 

گردهمایی مهم آفریقایی اعزام  کرد.
همین مســئله به تردیدها درباره وضعیت نامســاعد 

وضعیت سالمتی ابراهیم ابوبکر کیتا دامن زده است.
کاخ ریاست جمهوري مالی از مرخصی چند روزه ابراهیم 
کیتا و انجام برخی معاینات پزشکی سخن به میان  آورد 
و گفته می شود که وي به فرانسه سفر کرده است. کاخ 
ریاست جمهوري، معاینات کیتا را با عمل جراحی سال 

گذشته وي مرتبط دانست.
ابراهیم ابوبکر کیتا در ماه آوریل سال 2016 براي خارج 
کردن یک غده در ناحیه گردن تحت عمل جراحی قرار 
گرفت. وضعیت جسمانی ابوبکر کیتا در ماه نوامبر سال 
2016 در جریان برگزاري اجالس زیست محیطی در 

مغرب، دچار مشکل شده بود.

  الف|پس از بیش از صد سال در تاریخ استرالیا 
روز دوشــنبه یک زن عهده دار ریاست دیوان عالى 

قضائى این کشور شد و سوگند یاد کرد.
قاضى «سوزان کى افل» جانشین «رابرت فرنچ» شد 
که روز دوشنبه با رسیدن به سن بازنشستگى اجبارى 

70 سالگى، از این سمت کنار رفت.
تارنماى شبکه «اى.بى.سى» اعالم کرد رئیس جدید 
دیوان عالى قضائى استرالیا حدود ده سال در دادگاه 

عالى این کشور خدمت کرده است.
کى افل در مراسم اداى سوگند خود، گفت که بیش از 
80 سال طول کشید تا زنان حق رأى را در سال 1902 
به دست آورند. دیوان عالى قضائى استرالیا نیز در سال 
1903 تأسیس شــد، اما «مرى گوردون» نخستین 
زنى بود که توانست در سال 1987 به عنوان قاضى 
به دیوان عالى قضائى راه یابد. وى اکنون سیزدهمین 
قاضى عالى استرالیاست که در پست قرار گرفته است.
«جورج برندیس» دادســتان کل استرالیا نیز در این 
مراسم در سخنانى گفت که کى افل به عنوان نخستین 
زن این جایگاه را با ســعى و تالش و مهارت خود به 
دست آورده است. این قاضى زن استرالیایى در سن 15 
سالگى مدرسه را رها کرد و در حالى که کار تمام وقت 
داشته شب ها را به درس خواندن اختصاص داده بود.

وى در گفتگو با شــبکه «اى.بى. ســى»، منصوب 
شدنش به این سمت را افتخارى بزرگ و در عین حال 
مسئولیتى سنگین خواند و گفت: «من از این انتصاب 
بسیار مفتخرم و کامًال نسبت به سنگینى مسئولیت 

هاى سمت قاضى عالى، آگاهم.»

تردید در وضعیت سالمتی 
رئیس جمهوري مالی

یک زن در استرالیا 
رئیس دیوان عالى شد

حزب حاکم ایتالیا در خطر چند دستگى 

شینزو آبه:
 در اسرع وقت به 
روسیه خواهم رفت

310 هزار فیلیپینى 
در لیست اخراج از 

آمریکا

هشدار نخست وزیر استرالیا درباره بحران اقتصادي 

وزیر اول اسکاتلند براى سازش بر سر جزئیات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مهلت دو ماهه اى به نخست وزیر   مشرق|
انگلیس داد و تهدید کرد که در غیر اینصورت خواستار برگزارى یک رفراندوم استقالل دیگر براى اسکاتلند مى شود.

پس از مذاکرات رو در روى رهبران انگلیس 
و اسکاتلند که ظاهراً دســتاورد چندانى 
نداشته اســت، «نیکوال استورجن» وزیر 
اول اسکاتلند به «ترزا مى» نخست وزیر 

انگلیس اولتیماتوم داد.
استورجن گفت هیچ نکته اى دال بر اینکه 
تأکیدش براى ماندن اسکاتلند در بازار واحد 
اتحادیه اروپا جدى گرفته شده باشد، ندیده 
است. او در کاردیف، مرکز ولز هشدار داد 
که پیش از اجراى مــاده 50 براى خروج 
از اتحادیه اروپا، اسکاتلندى ها باید شاهد 
تحرکاتى در راستاى حفظ منافع خود باشند. استورجن تأکید کرد: «دولت بریتانیا تمایلى به سازش نشان نمى دهد. هر کارى 
بتوانم براى حفاظت از موقعیت اسکاتلند انجام مى دهم و این شامل برگزارى رفراندوم هم مى شود. تا مارچ به نخست وزیر بریتانیا 

مهلت دادیم.»
سخنان وزیر اول اسکاتلند پس از نشست کمیته وزارتى مشترك با حضور نخست وزیر انگلیس و رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند 
شمالى مطرح شد. پیش از نشست، ترزا مى به وضوح گفت که دولت هاى تفویضى هیچگونه حق تصمیم گیرى درباره خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا ندارند. اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالى به عنوان بخشى از بریتانیا بر لزوم ماندنشان در بازار واحد اتحادیه اروپا 
پس از بر گزیت تأکید دارند؛ درخواستى که دولت مرکزى اهمیتى به آن نمى دهد و بر عکس بر لزوم خروج کامل تأکید مى کند.

مهلت 2 ماهه
 رهبر اسکاتلند به ترزا مى

تعرفه عوارض محلى شهردارى نطنز که در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و 
انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تهیه و تنظیم و به تصویب شوراى اسالمى شهر رسیده و تمامى 
صفحات آن به مهر شوراى اسالمى شهر و دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى ممهور شده، مورد 
موافقت استاندارى محترم قرار گرفته و طى نامه شماره 20/1/83231 مورخ 95/11/14 به شهردارى 
  www.natanz.ir ابالغ گردید. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى نطنز به نشانى
مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 2119- 2120- 54224710- 031 واحد مدیریت درآمد شهردارى تماس 

حاصل نمائید. 

آگهى 

سیدمحسن تجویدى- شهردار نطنزسیدمحسن تجویدى- شهردار نطنز

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

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

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

«نوبت دوم»

روابط عمومى شهردارى مشکات روابط عمومى شهردارى مشکات 


