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امضاى قرارداد تاریخى میان ایران و آمریکا

آغاز بارش ها از روز چهارشنبهجهان نما اجازه جنگ در شبه جزیره کره را نمى دهیماجماعى روى قالیباف نیست آیت ا... مظاهرى پناهگاه همه اندیشه هاستاجتماع هشدار به خریداران خودروى  صفراستان بین المللاقتصاد

متقاضیان گواهینامه
کنکور مى دهند
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80 فروند بوئینگ در 10 سال وارد ایران مى شود

شهردار اصفهان گفت: اقدام هاى الزم براى احداث رینگ 
ریلى مسیر شــمال به جنوب اصفهان از شاهین شهر تا 
سپاهان شهر به طول 50 کیلومتر انجام شده است و این 

طرح تا سال 97 به بهره بردارى مى رسد.
مهدى جمالى نژاد در گفتگو با ایرنا افزود: براى احداث این 

خط ریلى که تا شهر بهارستان ادامه مى یابد، شهردارى هاى 
شاهین شهر، اصفهان و بهارستان مشارکت دارند. 

وى با اشــاره به اینکه خط ریلى بهارســتان تا سپاهان 
شــهر در حال اجراســت، گفت: مذاکراتى با شهردارى 
شاهین شهر براى آغاز عملیات این طرح انجام شده است. 

6  ترفند ساده افزایش ترافیک وب سایت

رینگ ریلى مسیر شمال - جنوب اصفهان احداث مى شود
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17 درصد
ازدواج دختران، پیش از 

رسیدن به 18 سالگى
 زهرا کهرام دبیر ســمینار ازدواج کودکان گفت: 
امروز یکى دیگر از مسائلى که ما به عنوان فعال 
اجتماعى هر روز با آن درگیر هســتیم و نباید در 
مقابل آن سکوت کنیم مسئله نگران کننده و تلخ 

«ازدواج کودك» در کشور است.
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سرمایه گذاران با 
کشورى ماجراجو 

روبه رو نیستند

فعًال خبرى از
 بنزین یورو 5 

نیست
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خواب گران

در صفحه اجتماع بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

درخواست خرید نوزاد در یک سایت!ما  بازهم برمى گردیم، منتظرمان باشید...
چهار مرد تبهکار که آخر هفته ها براى سرقت به پایتخت مى آمدند، 
وقتى موفق به رمزگشایى نمى شــدند، گاوصندوق ها را همراه خود 
مى بردند.   چندى پیش زن میانسالى در تماس با پلیس 110 از دستبرد 
به خانه اش در شمال تهران خبر داد. او به پلیس گفت: «شب گذشته 
به خانه یکى از دوستانم رفته بودم و امروز که برگشتم متوجه سرقت 

گاو صندوق خانه ام شدم.

خرید و فروش کودکان بین معتادان و ســوء اســتفاده کنندگان به 
خودى خود داستان پرغصه اى است اما این پدیده، آنجا دردناك تر 
مى شود که عده اى بى محابا در سایت ها و فضاهاى مجازى، نوزاد را 
همانند یک کاال در معرض تبلیغ خرید و فروش قرار مى دهند.یکى از 
سایت هاى خرید و فروش کاال که اتفاقاً به دلیل درخواست هاى زیاد، 

طرفداران زیادى بین...

از صداى مردم تا آواز مردگان در باغ رضوان

بین المللر اجازه جنگ در شبه جزیره کره را نمى دهیم
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اشکان به راحتى
 فسخ نمى کند
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دبیر شــورایعالى امنیت ملى با اشــاره به تالش البى 
صهیونیســم در هیئت حاکمه آمریکا براى تأثیرگذارى 
بر روند اجراى تعهدات واشنگتن در اجراى برجام گفت: 
براى مقابله با هرگونه بدعهدى و بى مسئولیتى محدود و 

فاحش در برجام، برنامه داریم.
به گزارش فارس، على شــمخانى شکســت سنگین 
تروریســت هاى تکفیرى و حامیان منطقه اى و غربى 
آنها در سوریه و عراق را سرنوشــتى محتوم براى تمام 
متجاوزان و ســلطه گران عنوان و تصریــح کرد: زمان 
اعمال اراده سیاسى به ملل مظلوم با سالح پول و خشونت 
و جنایت ســپرى شــده و به وعده الهى آینده متعلق به 

مستضعفان و محرومان است.
رمضان عبدا... دبیرکل جنبش جهاد اسالمى نیز در این 
دیدار با قدردانى از حمایت هــاى رهبرى، دولت و مردم 
جمهورى اسالمى ایران از مقاومت فلسطین گفت: تنها 
حکومتى در جهان که به صورت واقعى از آرمان فلسطین 
حمایت و پشــتیبانى کرده و رژیم جعلى صهیونیستى را 

به رسمیت نمى شناسد،جمهورى اسالمى ایران است. 
وى اظهار داشت: برخى کشورهاى عربى با تالش براى 
مقابله با جمهورى اســالمى که عامل ثبات و صلح در 
منطقه است، مسیر تضعیف جبهه مقاومت و همکارى با 

دشمنان جهان اسالم را مى پیمایند.

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به 
همکارى هاى دولت تدبیر و امید در زمینه توسعه خارجى 
نیز گفت: با آمدن دولت آقاى دکتر روحانى و ســر کار 
آمدن نیروهاى کیفــى و مدیران مجــرب زمینه براى 
ایجاد فعالیت هاى اقتصادى فراهم شــده است. اینکه 
این دولت توســعه اکتشــافات را در اولویــت قرار داده 
کار بزرگى اســت که بخش خصوصى فرصت فعالیت 

مى دهد.
به گزارش ایســنا، آیت ا... اکبر هاشــمى رفســنجانى 
خاطرنشان کرد: یکى از اصل هاى سیاست کلى کشور 
این است که در میان 28 کشور منطقه در زمینه معدن اول 

شود. لذا میدان براى کسانى که مى خواهند در این زمینه 
فعالیت کنند بازتر است. از سیاست هاى اصلى ما این است 
که خام فروشى را کنار بگذاریم اما به تعامل خارجى هم 

اهمیت مى دهیم.
 هاشمى رفسنجانى در پایان اظهار داشت: سرمایه گذاران 
االن با کشــورى ماجراجو روبه رو نیســتند. صداهایى 
که گهگاه از ایــن طرف و آن طرف مى شــنویم اقلیت 
کشــور ما هســتند. توده مردم و نیروهاى نخبه ما پیرو 
سیاست هایى که گفتم هســتند. انتظار داریم با توجه به 
وقتى که گذاشتیم و با تعامل و همکارى که صورت گرفته 

است موفقیت هاى خوبى به دست آوریم.

براى مقابله با هرگونه 
بدعهدى برنامه داریم

سرمایه گذاران با کشورى 
ماجراجو روبه رو نیستند

حرمسراى ترامپ!
  تابناك | ســعید حجاریان در گفتگویى درباره 
«دونالــد ترامپ» گفــت: ترامپ یکســرى کارهاى 
عجیب وغریبى مى کند که من نام آن  را «سلطانیسم 
امریکایى» مى گذارم. ترامپ فردى است که به همراه 
خانواده خود به سبک حرم سراهاى دوران قاجار ما  در 
کاخش مى نشیند و به مانند سالطین افراد را به حضور 
مى پذیرد و پســت ها را برمبناى تقرب تقسیم مى کند. 
این مدل، مدل سلطانى است. این فرد براى خودش در 
سراسر دنیا کاخ دارد و روزها و فصل هاى مختلف سال 
را در تفرجگاه هاى مختلف ســپرى مى کند و ییالق - 

قشالق دارد و انگار شاه است. 

مجادله لفظى 2 نماینده آذرى
جلســه علنى دیروز مجلس با     خبر آنالین |
مجادله لفظى دو نماینده ترك زبان مجلس همراه شد. 
نادر قاضى پور نماینده ارومیه که در دادن اخطار و تذکر 
در صحن مجلس فعال است، دیروز هم به مثابه دیگر 
نشست هاى علنى تریبونش براى گفتن اخطار باز شد. او 
خطاب به مسعود پزشکیان نایب رئیس اول جلسه درباره 
الیحه مورد بحث در آن جلسه گفت: اخطار 75 شوراى 

نگهبان به این الیحه برطرف شده است...
در این لحظه مسعود پزشکیان خطاب به قاضى پور گفت 
شما از کجا مى دانید که چه اخطارى قرار است بدهند که 
مى گویید برطرف شده است. همین سخنان پزشکیان 
هم باعث شــد که قاضى پور خطاب به او بگوید: آقاى 
رئیس! شــما به حرف من گوش نکردید، شما آن باال 
سیاسى کارى مى کنى به حرف من گوش نمى دهید. 
پزشکیان که از این سخنان قاضى پور ناراحت شده بود 
خطاب به او گفت بهتر اســت این حرف را نزنید آقاى 
قاضى زاده. نماینده ارومیه نیز با بیان اینکه من قاضى 
پور هستم نه قاضى زاده... پزشکیان هم خطاب به قاضى 
پور گفت: لطفاً حرف خودت را بزن و بیخود تهمت نزن.

مجادله لفظى دو نماینده ترك زبان مجلس در نهایت 
بدون مشخص شدن سرنوشت اخطار به پایان رسید. 

قرائتى بسترى شد
  مهر | داماد حجت االسالم والمسلمین قرائتى 
خبر از بسترى شدن وى در بیمارستان داد و گفت: ایشان 
به دلیل بیمارى گوارشــى که داشــتند در بیمارستان 
بسترى شده و روز گذشته(روز شنبه) تحت عمل جراحى 

قرار گرفتند.
مجید شایسته افزود: پزشکان از حال عمومى حاج آقا 
رضایت دارند. هم اکنون ایشــان در بخش آى.سى.یو 
بسترى هســتند و فردا (امروز) به بخش داخلى منتقل 
خواهند شد. وى در پایان از مردم خواست که براى بهبود 
حال ایشان دعا کنند. همچنین رئیس دفتر مقام معظم 
رهبرى با حضور در بیمارستان خاتم االنبیا (ص) از رئیس 

ستاد اقامه نماز کشور عیادت کرد.

توصیه سپاه به روحانى
ســرتیپ پاســدار عبادا... عبدالهى    تسنیم|
فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا (ص) با بیان اینکه 
بى اعتنایى به توان داخلى خیانت اســت، گفت: رئیس 
جمهور باید قرارداد ســاخت ده فروند کشتى با کشور 
کره جنوبى را لغو کند که اگر این کار صورت نگیرد دیگر 
نمى توان به شعارها و حرف ها اعتماد کرد. اینکه امروز با 
وجود توان داخلى و لزوم فعالسازى ظرفیت ها براى رفع 
مشکل بیکارى مى توانیم در داخل کشور اقدام به ساخت 

کشتى کنیم بسیار جاى تعجب است .

روایت عارف از 
توهم کاذب برخى ها

  انتخاب | محمدرضا عــارف در دیدار جمعى از 
فعاالن اجتماعى،فرهنگى و سیاسى شهرستان نکا با 
بیان اینکه اصالح طلبان نقش اصلى در حماسه خرداد 
92 داشتند و این نقش انکار ناپذیر است،تصریح کرد: 
اینکه برخى از آقایان بــه نقش محورى اصالح طلبان 
در انتخابات خرداد 92 باور ندارنــد و هر از چند گاهى 
منکر این نقش مى شوند  بیشــتر به یک توهم و غرور 
کاذب بر مى گــردد .برادرانه مى گویــم طرح  اینگونه 
اظهارات کمکى به تداوم روند موجود در انتخابات آینده

 نمى کند.

توئیتر

عباس جدیدى عضو شــوراى شــهر تهران با اشــاره 
به حواشــى ایجاد شــده پس از عکس یادگارى اش با 
منصور پورحیدرى در بســتر بیمــارى گفت: زمانى که 
منصور پورحیــدرى بیمار بود براى مالقــات با وى در 
بیمارستان حاضر شدم و پس از انداختن عکس یادگارى 
با وى حاشــیه ها یکى پــس از دیگرى به ســراغ من

 آمد.
نایب رئیس کمیســیون نظارت و حقوقى شوراى شهر 
تهران در گفتگــو با میزان با بیان اینکــه روزهاى اول 
پس از فتوشاپ عکس هایم بسیار ناراحت بودم اظهار 
داشت: پس از انتشــار عکس هاى متعدد من که همه 
حاصل فتوشــاپ شــهروندان بود، خانــواده ام از این 
موضوع ابراز ناراحتى کرده و خود من نیز بسیار ناراحت

 بودم.
وى افزود: در روزهاى ابتدایى انتشار عکس من با مرحوم 
پورحیدرى، هجمه بسیار زیادى بر من وارد شد و شدت 
این هجمه ها به حدى زیاد بود که کار به انتشار عکس 
 VOA و BBC هاى من در شــبکه هاى بیگانه از جمله

کشید. با این عکس ها بار دیگر جهانى شدم اما به هیچ 
وجه قصد این کار را نداشتم.

جدیدى با اشاره به صحبت هاى برخى از اعضاى شورا 
با وى در رابطه با انتشار عکس هاى طنز وى گفت: یکى 
از اعضا زمانى که عکس هاى من به صورت متعدد در 
فضاى مجازى منتشر مى شد این موضوع را به من یادآور 
شد که اگر مردم با تو مزاح مى کنند دلیل آن این است 
که براى آنها محبوب هستى و مردم با کسى که دوستش 

داشته باشند مزاح مى کنند.
نایب رئیس کمیســیون نظارت و حقوقى شوراى شهر 
تهران تصریح کــرد: از اینکه توانســتم براى لحظاتى 
دل شــهروندان را شاد کنم خوشــحال هستم و انتشار 

عکس هایم را حکمت الهى مى دانم.
جدیدى با بیان اینکه تمام منتشرکنندگان عکس هاى 
طنز خود را حالل مى کنم گفت: با انتشــار عکس هاى 
متعدد، خداوند من را در مقام امتحان الهى قرار داد و پس 
از آن، تصمیم گرفتم از تمام منتشرکنندگان عکس هاى 

طنزم گذر کرده و آنها را حالل کنم.

حاشیه هاى یک عکس یادگارى
عباس جدیدى: منتشر کنندگان عکس هاى طنز خود را حالل مى کنم

■ زمانى در سال 69 به آقاى هاشمى گفتم نئوکالســیک عدالت ندارد اما آقاى 
هاشمى گوش نکرد.

■ آمریکا هم حتى ایدئولوژى دارد فقط با این تفاوت که آنها با فساد مبارزه مى کنند 
و ما نمى کنیم.

■ احمدى نژاد در اتالف منابع کم نظیر بود. هرچند که او خطاهاى زیادى داشــت 
اما باید انصاف هم داشته باشــیم. وقتى احمدى نژاد دولت را تحویل داد ما داراى 
20 درصد غنى ســازى بودیم که اگر این 20 درصد غنى سازى نبود نمى توانستیم 

مذاکره کنیم.
■ منتقدترین نماینده مجلس نسبت به احمدى نژاد من بودم. من در دور اول ریاست 
جمهورى احمدى نژاد از وى حمایت کردم ولى این اشــتباه را دیگر تکرار نکردم. 
امروز هم با قاطعیت مى گویم اگر احمدى نژاد و هاشمى رفسنجانى کاندیدا شوند 

بنده مى روم سوریه.
■ برجام مشکالت ما را حل نمى کند. مسائل ما از درون باید حل شود. اگر عقالنیت 

را از دست ندهیم و فساد را ریشه کن کنیم آن وقت موفق خواهیم شد.
■ اعتقاد دارم که آمریکا یک جهانخوار کثیف است. چگونه مى گویند روزولت به 
ایران خدمت کرده است. روزولت پدر این کشور را درآورد و آمریکا هیچ خدمتى به 

ایران نکرد.
■ آمریکا قدرت اقتصادى خود را با قدرت نظامى حفظ مى کند.

■ متأسفانه ما نیز هم اکنون مانند آمریکا در مسیرى قرار گرفته ایم که بین فقرا و 
ثروتمندان در حال دیوار کشیدن هستیم.

■ ایران در طول تاریخ بعد از اسالم خود هیچگاه به قدرت امروز نبوده است. موقعیتى 
که ایران امروز دارد در هیچ دوره اى از بعد از اسالم نداشته است.آقایى کردن هزینه 

دارد.
■ بنده نمى توانم نســبت به آقاى هاشمى ســکوت کنم. معتقدم مردان بزرگ 
اشتباهات بزرگ نیز مى کنند. بنده هاشمى را یک قهرمان ملى مى دانم البته ایشان 

هم باید نسبت به خیلى چیزها پاسخگو باشند.
■ ما نباید از برجام 2 و 3 صحبت مى کردیم چراکه برجام هم یک مائده آسمانى نبود. 

برجام فرصت است و اگر اشتباه کنیم تهدید مى شود.
■ کســانى کــه مى گویند بــا برجام بــه ایــران خیانــت کرده اند مــن این 
صحبــت را اصًال قبــول نــدارم بلکــه آنانى بــه ایــران خیانــت کردند که 
گفتنــد دختــر 14 ســاله دارد در خانــه اش در قابلمــه ســانتریفیوژ خمیــر 

مى کند.
■ در زمان دولت قبل شــش قطعنامه در ســازمان ملل علیه ایران صادر شد که 
رئیس جمهور وقت از آن به عنوان کاغذپاره یاد کرد که ما ناچار شدیم مذاکره را آغاز 

کنیم چون دولت قبل جهان بینى نداشت. 
■ ترامپ از یک رفاقت شخصى با پوتین دچار یک توهم است. این توهم نمى تواند 
آقاى ترامپ را در دکترین خود موفق کند مگر آنکه آمریکا از خیلى از سیاست هاى 

خود دست بردارد.
■  داماتو نقض آشکار قوانین بین المللى بود. متأسفانه آمریکایى ها نقض عهد 

کردند اما مکانیزم رفتارى ایران باید پروسه خاص خود را داشته باشد.

در همایش تحلیل چشم انداز اقتصادى و سیاسى ایران 
و جهان پس از انتخابات آمریکا، سیاست هاى سیاسى 
و اقتصادى این کشور پس از انتخاب «دونالد ترامپ» 
به عنوان ریاست جمهورى از سوى کارشناسان سیاسى 

مورد بررسى و واکاوى قرار گرفت.
سیدمحمدصادق خرازى رئیس شوراى مرکزى حزب 
نداى ایرانیان و سفیر پیشــین ایران در فرانسه و احمد 
توکلى وزیر اسبق کار و امور اجتماعى و نماینده سابق 
مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى در این همایش 
که در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد شرکت کرده و 
به سئواالت فعاالن اقتصادى اصفهان پاسخ دادند. آنچه 
در زیر مى آید اهم سخنان این دو سیاستمدار شاخص 
این روزهاى کشور به نقل از خبرگزارى ایسنا مى باشد 

که در این همایش ایراد کردند. 

تحلیل چشم انداز اقتصادى و سیاسى ایران و جهان پس از انتخابات آمریکا در اصفهان

احمدى نژاد و هاشمى کاندیدا شوند مى روم سوریه!

دیدگاه هاى صادق خرازىدیدگاه هاى احمد توکلى

حجت االسالم والمسلمین احمدسالک نماینده 
اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس 
در گفتگو با نامه نیوز از کمک خارج نشــینان 
به روحانی و دالیل پنهانــکاري اصولگرایان 
ســخن گفت. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس حتی بــه ایســتادن در برابــر دولت 
براي تغییر اســتاندار اصفهان هم اشاره کرد. 
بخش هایــى از گفتگــوي نامه نیــوز با این 

چهره سیاسی- فرهنگی را در زیر می خوانید:
هم اکنون موضــوع وحدت 
اصولگرایــان بــه یکى از 

اصلى ترین مسائل سیاسى 
کشور تبدیل شده است. آیا 
اصولگرایان می توانند در این 
انتخابات به وحدت برسند و 
گزینه واحدى را معرفی کنند؟

در رابطه با انتخابات 96 چند نکته مهم وجود دارد. 
اول اینکه محور حرکت اصولگرایان در کشور 
جامعتین است و این جریان هاي سیاسی و اصلی 
جناح اصولگرا، در این مدت جلســاتى را براي 
انتخابات پیش رو برگــزار کرده اند تا به وحدت 
نظر برسند. از سویی نیزکمیسیون سیاسى جامعه 

روحانیت در این روزها فعال است و در این مسیر 
براي دسترسی به وحدت، شیوه هاى مختلفى را 
مورد بحث قرار داده اســت؛ چراکه ما دو کارزار 
مهم انتخابات ریاست جمهوري و شوراهاي شهر 
را در پیش داریم و باید براي آن آمادگی داشته 
باشیم.  نکته دوم اینکه جامعتین  تالش خود را 
به کار گرفته اســت تا تمام کسانى که به نوعى 
وابســتگى به اصولگرایى دارند، در یک جلسه 
دور هم بنشــینند و روى محورهاى مشترك، 
وحدت رویه اي پیدا کننــد و در این قضیه ما به 

پیشرفت هاي خوبی نیز دست پیدا کرده ایم.

اینکه گفته می شــود در این 
مســیر بر روي آقاي قالیباف 
اجماع شده اســت، صحت 

دارد؟
خیر. در رابطه با آقاي قالیباف اجماعی نشده است 
و ما هنوز وارد بحث مصداق هــاي انتخاباتی 

نشده ایم.
چرا در این دوره اصولگرایان 
با محافظه کاري خاصی براي 
تعیین مصداق پیش می روند؟

به این دلیل کــه اگر ما اعــالم کنیم یک فرد 
را به عنوان کاندیداي خــود انتخاب کرده ایم، 
جریان هاي سیاســی براي تخریب و سوزاندن 
آن گزینه دست به کار شده و از این طریق نیروي 
خوب ما از بین خواهد رفت. حتی شــاید برخی 
گزینه ها این روزها در جایگاهی مشــغول کار 
باشــند که در این صورت نیز با ایجاد شبهات 
سیاسی و انتخاباتی ممکن است جایگاه آنها زیر 
سئوال برود براي همین هنوز وارد تعیین مصداق 
نشــده ایم. ما به دنبال وحدت هستیم به ویژه 
اینکه احمدى نژاد این دوره در صحنه نیســت 

و جریان پشت سر او نیز به عرصه نخواهند آمد.
برخــی معتقدنــد عــدم 
مقبولیت کاندیداهاي اصولگرا 
در انتخابات 94 سبب شکست 
آنها شد، این موضوع را تأیید 

می کنید؟
بله. معرفی افرادي که مقبولیت نداشتند سبب 
ریزش رأي در میان اصولگرایان شد ولی عوامل 
دیگرى نیز از جمله  هیاهو و غوغاساالري رقبا 
را نمی تــوان نادیده گرفت. از ســویی نیز نباید 
فراموش کنیم که مــردم در بازه هاي مختلف 
زمانی عملکرد مســئوالن را زیر نظر دارند و در 
بزنگاه ها تصمیم می گیرند و این نیز سبب شد تا 
با وجود برخی افراد در لیست تهران، کاندیداهاي 

اصولگرا نتوانند به مجلس راه پیدا کنند.
دو قطبی لیســت انگلیسى و 

لیست انقالبی چطور؟

من نمى خواهم وارد این قضیه شــوم و اگر به 
این موضوع پرداخته شــود، انعکاسش مناسب 

نخواهد بود.
ماجــراي تغییر اســتاندار 
اصفهان چه بود؟ چرا آیت ا... 
مظاهري به این موضوع ورود 

کرد؟
در اصفهان جریان اصالح طلب با تمام قدرت 
پیش رفت که استاندار و فرماندار را عوض کند و 
حتی در این مسیر به سراغ روحانی و جهانگیري 
نیز رفتند. در این راستا آنها فردي به نام حسین 
رضایى را نیــز مطرح کردند ولى مــا به همراه 
علماي استان و آیت ا... مظاهرى وارد شدیم و 

نگذاشتیم این اتفاق رخ دهد!
به نظر شــما آقاي روحانی 
در انتخابات سال آینده رأي 

خواهد آورد؟
در حال حاضر نمی توان اظهــار نظر کرد. باید 
منتظــر ماند و دیــد در آینده چــه اتفاق هایی 
رخ خواهد داد و دولت چگونه عمل خواهد کرد. 
البته در این بین دو سناریو براي موفقیت احتمالی 
روحانی وجود دارد. سناریوى اول اینکه رقیبی 
وجود نداشته باشد و روحانى رأي آورد. سناریوى 
دوم اینکه مدیریت خارج نشــین از کشورهاي 
دیگر پولى را وارد کشور کنند تا سفره مردم چرب 
شود و آقایان هم با شعار رفع تحریم و برجام و نیز 
با غوغا ساالرى موفق شوند رأي بیاورند و امروز 

دولت روى این موضوع فعال است.
اطالعــی از اینکــه گفتــه 
می شــود آیت ا... هاشمی در 
ایــن دوره جدیــد دیگر به 
عنوان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت انتخاب نمی شوند 

دارید؟
خبرى از جابه جایــى هاشــمى نداریم و این 
موضوع بنا به مصلحت مقــام معظم رهبري 
است و هر تصمیمى که ایشــان بگیرند همان 

فصل الخطاب است.

اجماعى روى قالیباف نیست
حجت االسالم و المسلمین احمدسالک نماینده اصفهان:

,,

در اصفهان جریان 
اصالح طلب با تمام 
قدرت پیش رفت که 
استاندار و فرماندار 
را عوض کند و 
حتی در این مسیر 
به سراغ روحانی و 
جهانگیري نیز رفتند. 
در این راستا آنها 
فردي به نام حسین 
رضایى را نیز مطرح 
کردند ولى ما به 
همراه علماي استان 
و آیت ا... مظاهرى 
وارد شدیم و 
نگذاشتیم این اتفاق 
رخ دهد

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
با ذکر چند مثال که نقش مهم مسائل حقوقى براى سپاه 
را نشــان مى داد، افزود: مواردى مانند آنچه در شیراز و 
مشــهد براى على مطهــرى رخ داد، اول از همه گفتند 

مسئوالن سپاه گفته اند که مطهرى سخنرانى نکند.
به گزارش فارس ســردار مجتبى فدا ادامه داد: پس از 
اینکه عده اى در شیراز در مسیر فرودگاه مطهرى را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند و انگشت اتهام به سمت معاون 
اطالعات سپاه بود، سپاه اســتان فارس بیانیه داد که ما 
چنین ســخنى نداشته ایم و مشخص شــد دادستان به 

واسطه دالیلى مخالفت کرده بود.
وى تصریح کرد: پس از روشــن شدن اصل قضیه حاال 
باید پیگیرى کرد که چه کســى اولین بــار این قضیه 
را به ســپاه منتســب کرد، کدام گزارش از کدام منبع 

خبرى.
سردار فدا با اشاره به بازداشــت ملوان آمریکایى توسط 
نیروى دریایى سپاه در آب هاى خلیج فارس یادآور شد: 

ســردار فدوى که فرماندهى نیروها را بر عهده داشت 
بالفاصله و با در نظر گرفتن ابعــاد حقوقى این کار طى 

مصاحبه اى موضوع را اطالع رسانى کرد.
وى توضیح داد: فرمانده نیروى دریایى سپاه قبل از اینکه 
واکنش ها نشان داده شــوند با مسئول رسانه هاى برون 
مرزى وقت صدا و سیما تماس گرفته و مصاحبه مى کند 
و مى خواهد که این گفتگو در رسانه ها منتشر شود تا این 

موضوع در بین زد و بندهاى سیاسى از بین نرود.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
تصریح کرد: جداى از مباحث بعدى که براى ملوانان به 
وجود آمد و حتى فرمانده نیروى دریایى ســپاه از طرف 
برخى مسئوالن بازخواست شــد، این حرکت موفقیت 

بزرگى براى کشور به همراه داشت.
وى با اشاره به نزدیکى انتخابات ریاست جمهورى خاطر 
نشان کرد: در شرایط حســاس انتخابات هم کاندیداى 
ریاست جمهورى، مجلس و شوراى شــهر، سپاه را به 

جانبدارى از برخى کاندیداها متهم مى کنند.

بازخوانى 2 رویداد منتسب به سپاه
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رئیس گروه دوســتى پارلمانــى ایران با کشــورهاى 
ارمنســتان، بالروس و روســیه، گفت: میــزان ورود 
گردشگران خارجى به کشور در چند سال اخیر افزایش 

داشته است.
رمضانعلى سبحانى فر اظهارداشت: در مورد روسیه توافق 
شده است که گروه هاى گردشگرى که در قالب تورهاى 
پنج تا 50 نفر به روسیه سفر مى کنند موضوع لغو روادید و 

ویزا براى آنها صورت گیرد.
وى تأکیدکرد: ما امروز توانسته ایم با رایزنى هایى که با 
مقامات روســیه انجام داده ایم در بحث لغو روادید براى 
تجار و گردشگران ایرانى باالى پنج نفر اقدامات خوبى 

را انجام دهیم.
رئیس گروه دوســتى ایران و روســیه افزود: در شرایط 
فعلى گردشگران شناسنامه دار ما که با تورهاى قانونى 
و مجوزدار به روسیه سفر مى کنند نیازى به روادید و ویزا 
ندارند. سبحانى فر تصریح کرد: امیدواریم که وضعیت به 
سمتى پیش برود که بتوانیم به مانند ترکیه لغو روادید را 

بین ایران و روسیه به صورت کامل داشته باشیم.
وى با بیان اینکه هنوز صحبتــى درباره لغو روادید میان 
ایران و ارمنستان مطرح نشده است افزود: رایزنى هایى را 
با مقام ارمنستان پیرامون این موضوع انجام داده ایم اما 

هنوز به جمع بندى نرسیده ایم.

معاون آموزشــى وزارت بهداشــت گفت: قصد داریم 
دانشگاه هاى خصوصى و دولتى را با یکدیگر تلفیق کنیم 

و رقابت این دو در حوزه پزشکى درست نیست.
باقر الریجانى گفت: دانشگاه آزاد براى توسعه و نوآورى 
در حرفه خود تفاهمنامه اى را با وزارت بهداشت امضا کرد 
که براساس آن بسته تحول و نوآورى آموزش پزشکى 
نقش بسیارى دارد و داراى چارچوبى است تا چگونگى 

تحول را در این  حوزه ایجاد کند.
الریجانى ادامه داد: در جلســاتى که با استان ها داشتیم 
مشاهده کردیم که دانشــگاه هاى کوچک چگونه رشد 
خوبى پیدا کرده اند و روابط بیشــترى با دانشگاه هاى 

بزرگ تر برقرار کرده اند.
وى گفت: مجازى ســازى در حوزه پزشکى یکى دیگر 
از اولویت هاى ما محسوب مى شــود که درحال حاضر 
بســیارى از دروس در حال مجازى سازى هستند که با 

وجود این، سطح علمى کشور ارتقا پیدا مى کند.
الریجانــى ادامــه داد: در تــالش هســتیم کــه
 دانشگاه هاى بخش خصوصى را با دولتى تلفیق کنیم چرا 
که رقابت در این حوزه امر درستى نیست. توسعه آموزش 
عالى در بخش خصوصى یکى از اولویت هاى ماســت و 
کشور باید در این زمینه سرمایه گذارى بیشترى داشته 

باشد.

تلفیق دانشگاه هاى 
خصوصى و دولتى

جزئیات 
لغو ویزاى روسیه

عروسى آسان 
ســایت «تاالر نت» با هدف کمک و تسهیل ازدواج 
جوانان با بعضــى از تاالرهاى عروســى و باغ هاى 
عروسى گفتگو کرده و موفق شــده تا توافق آنها را 
نسبت به تخفیفات مناســب جهت زوج هاى جوان 
جلب نماید. برخى از این تخفیفات به صورت عمومى 
بوده و با مراجعه به صفحــه اختصاصى هر تاالر در 

سایت مى توانید از آنها استفاده نمایید.
برخى از تاالرها نیز تخفیفات ویژه و اســتثنایى خود 
را در روزهاى لحظه آخرى خود در نظر گرفته اند که 
عالقه مندان مى توانند با مراجعه به صفحه «تخفیفات 
لحظه آخرى تاالرهاى عروسى» لیستى از تاالرهایى 

که تخفیفات خود را ارائه کرده اند را مشاهده نمایند.
در این صفحه امکان جستجوى پیشرفته اى قرارداده 
شده که با کمک آن مى توانید تاالر مورد نظر خود را 

با توجه به منطقه، خدمات و امکانات انتخاب نمایید .

مقاله نویسى 
براى اساتید دانشگاه 

قائم مقام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى گفت که مقاالت برخى از اعضاى 
هیئت علمى دانشگاه ها را شــرکت هاى خصوصى 

مى نویسند.
 شاهین آخوندزاده اظهار داشت: برخى از دانشگاه ها 
براى جلوگیــرى از افت مقاالت دانشــگاه با انعقاد 
قرارداد با برخى شرکت ها، تدوین مقاالت را به آنها 

مى سپارند .
وى افزود: معاونت تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت 
به دنبال افزایش آمار مقاالت دانشگاه ها با توسل به 
هر روشى نیست و دانشگاه ها باید از این کار نادرست 

و خطا دست بردارند.

فاجعه در موسیقى 
فریدون شهبازیان که چندین دهه در حوزه موسیقى 
کالسیک، ایرانى و پاپ فعالیت داشته است، از افت 
سلیقه موسیقایى جامعه ابراز نگرانى مى کند و نجات 
موسیقى پاپ کشور از ورطه بى سر و سامانى را کارى 

بسیار سخت مى داند.
وى افزود: در موسیقى پاپ به هر روى مسائل مالى از 
اهمیت بسیار زیادى برخوردار است. مردم این نوع از 
موسیقى را دوست دارند چون سلیقه موسیقایى خود 
را از دســت داده اند و براى موسیقى پاپ که هویت 
ایرانى ندارد و متأسفانه بسیار تقلیدى است بلیت مى 
خرند و به دیدار خوانندگان بى شمار این نوع موسیقى 

مى روند.
این آهنگســازاضافه کرد: نمى دانم چــرا فراموش 
کرده ایم فقط با داشــتن صدایى معمولى نمى توان 
خواننده شد. خواننده باید سواد موسیقى داشته باشد و 
ادبیات بداند. خوانندگانى هستند که حتى نمى توانند 
شــعر را از رو بخوانند و به دلیل استقبال کسانى که 
گوش موسیقى شــان را از دســت داده اند، مشهور 

شده اند.  
اینکه ترانه سراها، آهنگسازان و هنرپیشه ها به راحتى 
وارد عرصه موسیقى پاپ مى شــوند و فکر مى کنند 
خواننده هســتند، فاجعه اى است که به این زودى ها 

نمى توان آن را اصالح کرد.

ساختار متوسطه در ایران 
على زرافشان در واکنش به اظهارات غالمعلى افروز 
مبنى بر ایرادات ســاختارى مقطع متوسطه در سند 
تحول بنیادین اظهار داشت: دکتر افروز پیشنهادى را 
مطرح کرده است. در روند بررسى استقرار ساختار در 
دوره متوسطه به این پیشنهاد نیز توجه کردیم اما در 
آن جلسه پرسش هاى اساسى و بنیادى راجع به اجراى 
طرح مطرح شد که پاسخ به آنها موفقیت یا شکست 

طرح را در پى داشت.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه در حال حاضر در دنیا دو ساختار متفاوت 
براى دوره متوســطه وجود دارد گفت: البته به لحاظ 
تاریخى سه ساختار وجود دارد که ساختار کالسیک 
رونقى در دنیا ندارد. در حال حاضر دوساختار مشخص 
وجود دارد که نخست ساختار مدارس جامع متوسطه 
اســت که مدنظر دکتر افروز اســت و دوم ساختار 

متوسطه رشته اى است.

چرك نویس

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور گفت:آزمون 
گواهینامه رانندگى به زودى ماننــد کنکور، متمرکز و 

مکانیزه مى شود.
به گزارش میزان، سرهنگ هویدا تزار رئیس مرکز صدور 
گواهینامــه پلیس راهور درباره متمرکز شــدن آزمون 

گواهینامه هــاى رانندگى گفت:تغییر 
شــیوه آزمون گواهینامه ها در 

دست کارشناسى است تا 
آزمون هــا به صورت 

مکانیزه و همچنین 
در محلــى خارج 
از آموزشــگاه ها 

برگزار شوند.
وى بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــه 

بررســى  زودى 
ایــن طــرح نهایى 

و در آینــده نزدیــک 
شــد،  خواهــد  اجرایــى 

توضیــح داد: به ایــن ترتیب محل 
آموزش از محــل آزمون ها جدا مى شــوند بدین 

شــکل که متقاضى به آموزشــگاه مراجعه مى کند و 
فقط در آموزشــگاه آموزش مى بیند و پس از طى دوره 
آموزشــى و صدور گواهــى آموزش، ارتبــاط هنرجو 
با آموزشــگاه قطع و آزمون ها به صــورت مکانیزه و 

تحت وب در محــل دیگرى غیر از آموزشــگاه برگزار 
مى شوند.

رئیس مرکز صــدور گواهینامــه پلیس راهــور ناجا 
همچنین با بیان اینکــه آزمون هاى دریافت گواهینامه 
رانندگى ســخت تر مى شــوند، گفت:در ایــن حالت 
امــکان تقلب بــه حداقــل ممکن

 مى رســد. البتــه اگر کســى 
آمادگى داشــته باشــد و 
مطالعه کافــى انجام 
دهد، نبایــد نگران 
باشد چرا که تمام 
سئواالت از کتاب 
آیین نامه طراحى 

شده اند.
ســرهنگ تــزار 
کــرد:  تصریــح 
بــا مکانیزه شــدن 
آزمون ها دیگــر نیروى 
انســانى در نتیجــه آزمون 
دخل و تصرفــى ندارد و سیســتم 
قبولى یا مــردودى متقاضى را اعــالم مى کند و 
بدین ترتیب هر سیســتم براى هر متقاضى سئواالت 
متفاوتى به صــورت رندوم تولید مى کنــد و متقاضى 
20 دقیقه براى پاســخگویى ســئ واالت، زمان خواهد

 داشت.

خرید و فروش کودکان بین معتادان و ســوء اســتفاده 
کنندگان به خودى خود داستان پرغصه اى است اما این 
پدیده، آنجا دردناك تر مى شود که عده اى بى محابا در 
سایت ها و فضاهاى مجازى، نوزاد را همانند یک کاال در 

معرض تبلیغ خرید و فروش قرار مى دهند.
به گزارش ایرنا، یکى از سایت هاى خرید و فروش کاال 
که اتفاقًا به دلیل درخواست هاى زیاد، طرفداران زیادى 
بین کاربران فضاى مجازى پیدا کرده است، در یک اقدام 
ناباورانه، لینکى با عنوان «سرپرســتى» ایجاد کرده و 

آگهى هاى خرید نوزاد را در آن قرار مى دهد.
در یکى از این آگهى ها آمده است که «زوج جوانى هستیم 
که همسرم نمى تواند باردار شود، بهزیستى هم رفتیم اما 
شرایطش سخت است، یک نوزاد چند روزه دختر و سالم 
مى خواهیم و اگر هم کسى هست که نوزادش چند ماه 
دیگر متولد مى شــود و نمى تواند از فرزندش نگهدارى 

کند، بهتر است، مطمئن باشــید مثل بچه خودمان از او 
مراقبت مى کنیم، در بهترین شرایط، ما هردو کارمند و در 

شهرستان هستیم.»
و بعد شــماره موبایلى و آدرس ایمیلى در کنار اینگونه 
آگهى ها درج شده تا قبح خرید و فروش نوزاد در جامعه 
شکسته شود و هر کســى به هر بهانه اى بتواند نوزاد را 

همانند یک کاال بخرد.
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیســتى در این باره
 مى گوید: اینگونه آگهى ها، غیرقانونى است و در صورت 
گزارش و اطــالع، حتمًا آن را مورد پیگــرد قانونى قرار 

مى دهیم.
حبیب ا... مسعودى فرید تأکید مى کند:  خرید و فروش 
کودك جرم است، این مســئله هم در قانون آمده و هم 
در الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان -که اکنون در 
کمیسیون قضائى مجلس شوراى اسالمى است- مطرح 

شده است.
وى تأکید مى کند: حتى پدر و مــادر کودك حق خرید 
و فروش کودك را ندارند، برخــى از پدر و مادران چنین 
کودکانــى ادعا مى کنند کــه کودك را پیــدا کرده اند 
درصورتى کــه در اینگونه موارد بایــد در حداقل زمان 
ممکن، گم شدن کودك را به مراجع انتظامى و قضائى 

اطالع دهند.
مسعودى فرید ادامه داد: به فرزندخواندگى گرفتن چنین 
کودکانى در آینده نیز مشکالتى در پى دارد و به طور مثال 
این کودکان به دلیل نداشتن اســناد هویتى در ثبت نام 

براى مدرسه به مشکل برمى خورند.
وى  تصریــح کــرد: آگهــى دادن بــراى خریــد 
کودك، قاچــاق کــودك را تشــدید مى کنــد و هر 
موردى را کــه مطلع شــویم بــه ســرعت پیگیرى

 مى کنیم.

کارشناس سازمان هواشناســى گفت: موج جدید 
بارش ها از روز چهارشنبه آغاز مى شود.

فریبا گــودرزى در گفتگو با میزان اظهار داشــت: 
روز شنبه موج بارشى خفیفى از شمال غرب کشور 
وارد کشور شــد و دیروز صبح به تهران رسید. توقع 
بارش قابل از این موج را نداشتیم و باعث تهویه هوا 

مى شود.
وى با بیان اینکه از ظهر امروز وزش باد شــدید در 
شمال کشور مى وزد، تأکید کرد: براى استان هاى 
اردبیل، گیالن، مازندران و گلستان وزش باد شدید 
پیش بینى مى کنیم. بادهــاى جریان جنوبى عصر 

امروز به مازندران مى رسند.
گودرزى  از آغاز بارش ها از سه شنبه شب خبر داد و 
گفت: اوج بارش ها روز چهارشنبه از شمال غرب و 
در تبریز خواهد بود. انتهاى هفته نیز بارش در تهران 

پیش بینى مى شود.

سید محمد بهشتى شیرازى رئیس پژوهشگاه میراث 
فرهنگى کشور گفتگوى مفصلى با خبرگزارى تسنیم 
انجام داده که از میان همه سئوال و جواب هاى این 
مصاحبه، یک ســئوال خبرگزارى تســنیم و پاسخ 
بهشتى از همه جالب تر به نظر مى رسد. این سئوال 

و جواب را بخوانید: 
در دورانــى ماننــد دوران قاجار 
برخى باستان شــنان خارجى از 
جمله فرانسوى ها برخالف قرارداد 
با ایران بعضى از اشیاى تاریخى 
کشورمان را از این مملکت خارج 
کردند آیا طرح و چــاره اى براى 
برگرداندن اینگونــه آثار وجود 

دارد؟
تا زمان پهلوى امتیاز اکتشــافات باستان شناســى 
در انحصار فرانســوى ها بود. اغلــب قراردادها هم 
اینطور بود که هیئت هاى خارجى مى آمدند اینجا کار 
مى کردند، سپس بخشــى از آثار مکشوفه را تحویل 
ایران مى دادند و مابقى از کشــور خارج مى شــد. در 
بدو امر فقط اشــیاى طالیى و نقــره اى را تحویل 
مى دادند. بعد اشــیاى نفیس نیز اضافه مى شــود. 
در دوره دوم پهلوى قراردادها تغییــر مى کند. البته 
عمًال اینطور نیست که دیگر شــیئى را خارج نکنند 
ولى تقریبــًا از دهه 40 به بعد هیچ شــاهدى نداریم 
که بگوید هیئت هاى رسمى شــیئى از ایران خارج 

کرده اند. اشیائى را که امروز در موزه لوور مى بینید، 
براســاس مبانى حقوقــى فعلى نمى تــوان مدعى 
شــد چون در چارچوب قرارداد از ایران خارج شده

 اســت. اینکه فالن باستان شــناس در خاطراتش 
گفته  چــون مــن نمى توانســتم فالن شــىء را 
همــراه خــود از ایران خــارج کنم و مى ترســیدم 
به دســت افــرادى از کشــور دیگر بیافتــد زدم 
و شکســتم را هــم نمى شــود پیگیــرى حقوقى
 کرد. فقط باید در معرض افــکار عمومى قرار گیرد 
تا ماهیت رفتارهــاى ســلطه جویانه آن دوران در 
این حوزه آشکارتر شود.مشــابه این موارد را بسیار 
داریم. مثــًال روس ها در زمان جنــگ دوم ایران و 
روس، کتابخانه بقعه شــیخ صفى الدیــن اردبیلى 
که در آن اســناد و نســخه هاى مهم و ارزشمند و 
نفیســى بود را به صورت غیرقانونى بــار کردند و

 بردند. یــا مثًال اطالعــات جســته و گریخته اى 
داریم دربــاره اینکه اینهــا در دوره اى کــه ایران 
تحت اشغالشــان بــوده حفارى هــاى غیرمجاز و 
غیرقانونــى کردند. چون قراردادى نداشــتند. فقط 
هم اختصــاص به فرانســوى ها نــدارد. عمومیت

 دارد. ســال هاى ســال است در کشــمکش این 
هســتیم که این آثار بایــد برگردد ولى برنگشــته 
زیرا آنها با زرنگــى اثبات مدعــا را تقریبًا ناممکن 

کرده اند.

معاون و سخنگوى ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: طى 
یک دهه گذشته میزان مصرف موادمخدر صنعتى از 3 
درصد به 25 درصد رسیده که در این میان تمایل زنان به 

دو برابر رسیده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پرویز افشار به تغییر 
الگوى مصرف موادمخدر در جامعه اشاره کرد و یادآور 
شد: در حال حاضر با تغییرات شتابان مانند تغییر الگوى 
مصرف، تغییرات جنسیتى و ســنى در زمینه مصرف 

موادمخدر مواجه هستیم.
وى تصریح کرد: متأسفانه در ایران الگوى مصرف به 
سوى مواد صنعتى تغییر پیدا کرده است و زنان بیشتر 
گرایش به مصرف مواد مخدر دارنــد. وى تأکید کرد: 
زنانه شــدن اعتیاد یک فاجعه جدى است چرا که آنها 
ستون خانواده و از نظر فیزیولوژیک آسیب پذیرتر بوده و 
این خطر وجود دارد که به طور همزمان چند ماده مخدر 
مصرف کنند.افشار با بیان اینکه هیچیک از مواد محرك 
را پس از مصرف نمى توان به راحتى کنار گذاشت افزود: 
پس از کنارگذاشتن مواد در کوتاه مدت و میان مدت فرد 

در حالت عادى قرار نخواهد گرفت.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى مردمى 
ســتاد مبارزه با موادمخدر با اشــاره بر لــزوم اطالع 
رسانى در این مورد، گفت: اعتیاد زنان بیشتر از طریق 
آرایشگاه هاى زنانه، سالن هاى زنان و... ایجاد مى شود به 
طورى که با استفاده از داروهاى کاهش وزن یا داروهایى 
دیگر آنها را به ســمت اعتیاد سوق داده و بعد به سمت 
سوء مصرف مى روند بنابراین، این سوء مصرف در زنان 

ناشى از مصرف چند دارویى است.
 افشار ادامه داد: در گذشــته این تلقى وجود داشت که 
اعتیاد خاص بیکاران، مجردها و افراد منزوى است اما 
امروز این باورها در حال تغییر است و بخش قابل توجهى 

از معتادان شاغل هستند.

جدیدترین آمار از ازدواج کودکان در ایران اعالم شد

نمى توانیم ادعایى روى آثار ایران دردرخواست خرید نوزاد در یک سایت!
 موزه لوور کنیم

به گزارش ایسنا، زهرا کهرام دبیر سمینار ازدواج کودکان 
گفت: امروز یکى دیگر از مســائلى که ما به عنوان فعال 
اجتماعى هر روز با آن درگیر هستیم و نباید در مقابل آن 
سکوت کنیم مسئله نگران کننده و تلخ «ازدواج کودك» 

در کشور است.
وى در تشریح نتایج پژوهش مذکور گفت: تعداد زیادى 
از ازدواج هایى که در سنین کودکى رخ مى دهند، به هیچ 
عنوان ثبت نمى شوند و به همین دلیل کودکان حاصل از 
این ازدواج ها فاقد شناسنامه بوده و در نهایت به جمعیت 
پنهان کشور مى افزایند، این در حالى است که هر چند در 
حاشیه شهرها ازدواج در سن پایین رواج دارد اما از طرفى 
در متن شهر و به ویژه در مناطق مرفه نشین سن ازدواج 

رو به افزایش بوده و باالتر مى رود.
وى ادامه داد: پژوهش جمعیت امام على (ع) در خصوص 
ازدواج کودکان در میان اقوام مختلف ایران، تابستان و 
پاییز 95 در 17 استان کشــور بر روى بیش از 500 مورد 
کودکى که تجربه ازدواج در سنین پایین داشته اند انجام 

شده است.
وى افزود: مطالعات و شــواهد موجود نشان مى دهد که 
ریشه بسیارى از معضالت زنان به ازدواج آنها در سنین 
کودکى باز مى گردد از جملــه این معضالت مى توان به 
رشــد بى رویه جمعیت بــدون اوراق هویتى در مناطق 
حاشــیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج ها و 

شیوع پدیده کودك – بیوه و... اشاره کرد.
دبیر ســمینار ازدواج کودك ادامه داد: این پژوهش در 
استان هاى قم، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، 
بوشهر، خراســان رضوى، آذربایجان شرقى، گلستان، 
مازندران، ایالم، اصفهان، هرمزگان، البرز، کرمانشــاه، 
کرمان، زنجان و همدان انجام شــده است و موارد مورد 
مطالعه در آن زنان و مردان کمتر از 35 سالى که قبل از 18 

سالگى ازدواج کرده اند، بودند.
وى ادامه داد: بر اساس ماده 1041 قانون مدنى عقد نکاح 
دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر 
قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسى منوط به اذن 

ولى به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است.
وى در خصوص آمار و ارقام ازدواج کودکان در ایران نیز 
اظهار داشــت: 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش 
از رسیدن به 18 سالگى بوده و طبق تازه ترین آمار ثبت 
شده در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس آمار 9 ماهه 
اول سازمان ثبت احوال ایران در سال 94 اعالم شد که 
بیش از 5 درصد زنانى کــه در این مدت ازدواج کرده اند 
کمتر از 15 سال سن داشته یعنى 28 هزار و 242 نفر قبل 
از رسیدن به 15 ســالگى ازدواج کرده اند و بیش از 204 
هزار ازدواج دختران در سنین 15 تا 19 سال در این دوره 

از سال ثبت شده است.
کهرام ادامه داد: بر اساس آمار رسمى ثبت شده بیشترین 
آمار ازدواج و طالق کودکان در اســتان هاى سیستان و 
بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوى، آذربایجان شرقى 
و غربى، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است.
وى در خصوص علل ازدواج کودك در ایران نیز بر اساس 
این پژوهش اظهار داشت: ارزش هاى سنتى و مذهبى 

در راستاى حفظ آبرو و شرف خانوادگى در زمینه فرهنگى 
در راستاى سیستم پدرساالرى از عوامل مؤثر بر ازدواج 

کودکان در ایران محسوب مى شود.
دبیر سمینار ازدواج کودك ادامه داد: آسیب هاى اجتماعى 
خانواده از جمله فقــر، محرومیت از تحصیــل، اعتیاد 
و مهاجرت در راســتاى کاهش بار اقتصــادى و تأ مین 
هزینه هاى ناشى از اعتیاد خانواده از دیگر عوامل ازدواج 

زودرس کودکان در ایران محسوب مى شود.
دبیر سمینار ازدواج کودك در خصوص پراکندگى قومیتى 
ازدواج کودك در ایران نیز اظهار داشت: این مسئله 15 
درصد در میان اقــوام ترك، 4/5درصــد در اقوام کرد، 
3/8درصد در اقوام لر، 15 درصد فارس، 4/5 درصد لک، 
8/5درصد بلوچ، 8 درصد عرب، 2/5 درصد سیســتانى، 
4/7درصد هــزاره، 8 درصد پشــتو، 10 درصد تاجیک،  
12 درصد مازنى، 2/5 درصد ازبک، 0/5درصد گیلک و 

0/5درصد در میان سایر اقوام پراکندگى دارد.

17 درصد 
ازدواج دختران، پیش از 
رسیدن به 18 سالگى

آغاز بارش ها 
از روز چهارشنبه

تمایل زنان به 
مصرف موادمخدر صنعتى 

2 برابر شده است

آزمون گواهینامه رانندگى سخت تر مى شود

متقاضیان گواهینامه، کنکور مى دهند
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جمال نوروزباقرى 

«س- ال-ا- م-پــد- ر. دل-دل-لم-ب-رات- تن-ن 
–گ- ش-ده... دسترسى شما به قبر مورد نظر به دلیل 

پایین بودن سرعت اینترنت قطع شد!» 
اینها بخشى از گفته هاى یک پسر از راه دور بود که به وسیله 

فضاى مجازى بر سر قبر پدر خواند و رفت. 
امروزه فاتحه خوانى بر سر قبر مردگان نیز دیگر مجازى 
شده وشما مى توانید به جاى رفتن به باغ رضوان، به پرتابل 
آن در فضاى مجازى مراجعه کرده و پس از پرکردن فرم 
مربوط و وارد نمودن اسم وفامیل متوفى، سال فوت، قطعه 

وردیف آن، به صورت آنالین قبر ایشان را تحویل بگیرید.
این بخشى دیگر از خالقیت شهردارى اصفهان است که 
این بار قسمت مردگان این شهر شده است. هستند افرادى 
که نه دست از سر مّیت شما بر مى دارند و نه زنده تان. در 
وقت زندگى از شما پول تراکم، جواز ساخت وساز و چه چه 
دریافت مى کردند و هنگامى که افقى شوید نیز باز باید پول 
بدهید و این بار نوبت خرید یک وجب و نصفى قبر است 
که آن هم باز با شهردارى محترم اصفهان است که شما را 
خاك کند. پس حواستان باشد بد نگویید، بد رفتار نکنید و بد 
نشان ندهید که دیگر یک جنازه مى ماند و افراد شهردارى 
که این روزها در بعضى استان ها نقل مجالس هستند؛ یا با 
شوکر بساط شما را جمع مى کنند و یا اگر نشد با لگد ومشت 

از خجالت شما بر مى آیند! 
این روزهــا دیگــر مــردن نیــز در اصفهــان صرفه

 مادى نــدارد آن هم با این نرخ هاوقیمــت ها که هر روز 
باال مى رود. انگار مردن نیز مانند قاعده زندگى حســاب 

و کتاب ندارد.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان در 
ابتداى سال نرخ قبرهاى موجود در باغ رضوان اصفهان 
را اینگونه اعالم کرد: «قیمت هر قبر در قطعه هاى 1 تا 10 
مبلغى حدود سه میلیون و 400 هزار تومان،که باالترین 

قیمت را به خود اختصاص داده است.
محمد پرورش با بیان اینکه قیمت ها توســط شــوراى 
اسالمى شهر تصویب شده، افزود: پایین ترین مبلغ قبور 

در قطعه 87 و در فاز تازه تأســیس 3 با مبلغى بالغ بر 200 
هزار تومان است که البته  مالیات بر ارزش افزوده نیز به این 

قیمت ها اضافه مى شود.»

با این احتساب نباید قبرها در باغ رضوان با صحبت هاى این 
مدیر چندان گران باشد اما باز اشتباه کردید زیرا مدیران از 

قافله مردگان نیز به مانند زندگان غافل هستند.

اما آنچه شنیدنى است قیمت قطعات عمومى از قطعه 
60 تا 80 اســت که از 700 هزارتومان براى یک حفره 
شروع مى شــود و حدود یک ملیون و500هزارتومان 

براى قطعات دوطبقه نیز مى رسد. اگر افرادى توان مالى 
نداشته باشند نیز به واســطه نامه از اداره کل بهزیستى 
یا کمیته امداد رایگان  بر سرشان خاك خواهند ریخت!

کافى اســت در بــاغ رضــوان چنــد قدمــى بزنید 
و با مــردم صحبت کنید. متوجه مى شــوید که در این 
بازار مردگان نیز «شــهردارى»حضور مســتمر و پا به 
قرص دارد و از این راه به کسب درآمد آن هم میلیاردى 

مشغول است.
قیمت قبر در باغ رضوان از آن قیمتى که جناب مسئول 
گفته کمى باالتر اســت به طورى که تا چند ده میلیون 

تومان هم در قطعات مشخص مى رسد.
جوان، سى و چند ســاله به نظر مى رســد، با ته ریش 
و چشــمانى قرمــز، پیراهن مشــکى به تــن کرده و 
کنار قبر مادر ایســتاده است.پس از ســالم و عرض 
تســلیت و خواندن فاتحه اى بر ســر قبر مادر ایشان، 
از وى دربــاره قیمــت قبــر خریــدارى شــده براى 
مادر ســئوال مى کنیــم. او در پاســخ بــا عصبانیت 
مى گویــد: «وا... ما رفتیم واســه مــادرم قبر بخریم 
مســئولین گفتن تا ســى چهل میلیون قبر هســت و 
پنــج میلیون جــزو قیمت هــاى متوسطشــون بود.

 اتفاقًا چیزى هم دارن به اسم خیرات که مثًال اگه قبرى 
پنج میلیونه و تو قطعه 32 هست باید پنج تومنم خیرات 

بدین...!»
قضیه به همین روال اســت و با پرس و جو از دیگران 
مطمئن مى شــوید که این روزها خانه مردگان در باغ 
رضوان نیز گران شده و تورم به مرده هاى آنجا نیز رحم 
نکرده است و دور نیســت زمانى که مردگان از گرانى 
محل دفنشــان به شهر اسباب کشــى کنند! یکى هم
 مى گفت: پولى که بــراى مابقى پیش خانه جمع کرده 
است را یک قبر دوطبقه خریده براى روز مبادا، مى گوید 

گران مى شود...!
باغ رضــوان از محل دفــن مــردگان و آرامش خاطر 
بازماندگان، به محل کسب ســود و منفعت هاى مالى 
تبدیل شده که هر روز شاهد افزایش قیمت در کنار کمى 

و کاستى هاى فراوان آن هستیم. 

خبر

«من آنجا نیستم» 
از امروز روى صحنه مى رود

نمایش«من آنجا نیستم» از امروز 22 آذرماه در تاالر هنر 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان به روى 

صحنه مى رود.
به گـزارش روابط عمومى سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، این نمایش به نویسـندگى مهدى 
میرباقرى و کارگردانى لیال پرویزى تهیه شـده که از 22 

آذرماه به نمایش گذاشته مى شود.
نمایش«من آنجا نیسـتم» از سـوى تاالر هنـر و کمیته 
فرهنگ روابط اجتماعـى و خانواده سـازمان فرهنگى- 
تفریحى شـهردارى اصفهان در سـالن اصلى تاالر هنر 
از 22 آذرمـاه تا 10 دى مـاه سـاعت 18و 30 دقیقه روى 
صحنه مى رود.عالقه مندان بـراى رزرو بلیت مى توانند 
به سایت اینترنتى نواى مهر و یا به محل تاالر هنر واقع در 
میدان الله مراجعه کرده و یا با شماره 35660881  تماس 

حاصل کنند.

طرح ملى «جنگالنه» 
در خوانسار اجرا شد

همزمان با سراسـر کشـور، نخسـتین مرحله طرح ملى 
«جنگالنه» با کشـت «بـادام اسـکوپاریا» در خوانسـار 

اجرا شد.
در اسـتان اصفهان و همزمان با سراسـر کشور این طرح 
آغاز شد و بادام اسکوپاریا در تپه هاى جنوبى پارك عسل 

خوانسار کاشته شد.

پلیس خریدار 
پژوهش هاي علمی است

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: در 
دانشگاه ها تالش هاي مقدس و قابل تحسینی در حوزه 
پژوهش انجام می شــود که باید این ایده ها و تالش ها 

تجاري سازي شوند.
سرهنگ حسین حســین زاده با تأکید بر تجاري سازي 
طرح ها و پژوهش هاي علمی دانشگاه ها گفت: پلیس 
نیاز جدي به ایده ها، مقاالت علمی و حضور نخبگان در 

جلسات اندیشه ورزي خود است.
وى با بیان اینکه پلیس خریــدار پژوهش هاي علمی 
در حوزه نظم و امنیت اســت گفت:  امروز در دانشگاه ها 
تالش هاي قابل تحسینی در حوزه پژوهش انجام می شود 
که باید این ایده ها و تالش ها تجاري سازي شوند و نیروي 
انتظامی آماده است تا از این فعالیت ها در عرصه امنیت 

جامعه استفاده کند.

دانشگاه هنر تمام محورهاى 
هنرى را دارد

رئیس دانشــگاه هنر اصفهان گفت: وزارت علوم کشور 
ایران در سال هاى اخیر توجه ویژه اى به ارتباطات ملى و 

بین المللى داشته است.
مصطفــى کیانى با اشــاره بــه قابلیت دانشــگاه هنر 
اصفهان در خصــوص پرداختن به رشــته هاى هنرى 
گفت: دانشــگاه هنر اصفهان دانشــگاهى اســت که 
تقریباً تمام محورهاى هنرى را دارد و دانشــکده مرمت 
در این دانشــگاه قدیمى ترین دانشــکده در ایران و با 
سابقه اى 40 ســاله اســت. از طرف دیگر اصفهان به 
دلیل داشتن پتانســیل هاى الزم در زمینه هنر، ایجاب 
کرده که دانشــگاه هنــر در مباحث هنــرى فعالیت

 بین المللى داشته باشد.

برگزارى آیین 
تجلیل از مربیان قرآن کریم 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان گفت: 
طى آیینى و بــا حضور 900 نفر از فعاالن قرآنى شــهر 
اصفهان از 70 نفر مربى قرآن کریم همکار اداره اوقاف و 
امور خیریه ناحیه یک اصفهان تجلیل به عمل آمد.حجت 
االسالم و المسلمین محمد رضا اســماعیل پور اظهار 
داشت: در این آیین که با حضور 900 نفر قرآن پژوه طرح 
ملى تربیت حافظان قرآن کریم برگزار شد از 70 نفر مربى 
قرآن کریم که در طول یکسال گذشته با اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه یک اصفهان در راستاى اجراى این طرح ملى 

همکارى داشتند تجلیل به عمل آمد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: در راستاي ارتقاى امنیت اجتماعی، طرح بازدید 
و کنترل تاالرها در شهر اصفهان توسط مأمورین اداره 

نظارت بر اماکن عمومی اجرا مى شود.
به گزارش ایمنا، ســرهنگ جهانگیــر کریمی معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان  اصفهان گفت: با 
شروع جشن هاي عروسی طرح بازدید و کنترل تاالرها 
و برخورد با اماکن متخلف و غیر مجاز در دستورکار این 

فرماندهی قرار گرفته است.
وى اظهار داشت: در راستاي ارتقاى امنیت اجتماعی، 
طرح بازدید و کنترل تاالرها در شــهر اصفهان توسط 

مأمورین اداره نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.
وي عنوان داشت: در همین راســتا مأموران نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس طی ایــن طرح از 33 تاالر بازدید 
کردند که در پایان به چهار تاالر اخطاریه پلمب صادر و 

از شش تاالر دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد.
این مقام مســئول گفت: اینگونه برنامه ها و اقدامات 
کنترلی و نظارتی پلیس، به طور مستمر ادامه دارد و از 
عموم شــهروندان می خواهیم که، در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف از ســوي تاالرهاي ســطح اســتان،
 موضوع را به مرکز فوریت هاي پلیســی 110 اطالع 

دهند.

مدیر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفت:
 با افزایش برودت هوا از ابتــداى آذرماه تاکنون بیش 
از 700 میلیون متــر مکعب گاز طبیعــى در اصفهان 
مصرف شــده است که بیشــترین مصرف را در بخش 

خانگى داشتیم.
مصطفى علوى اظهار داشــت: از ابتداى آذرماه ســال 
جارى که میزان برودت هوا نسبت به ماه هاى گذشته 
افزایش یافته، تاکنــون 730 میلیون متر مکعب گاز در 

سطح استان به مصرف رسیده است.
وى بیان داشت: 59 درصد مصرف گاز در این مدت که 
معادل 430 میلیون متر مکعب اســت مربوط به بخش 

خانگى و تجارى و 41 درصــد آن معادل 299 میلیون 
و300 هزار متــر مکعب در بخش صنعــت به مصرف 

رسیده است.
وى گفت: روزانه بیش از 60 میلیــون و 400 هزار متر 

مکعب گاز در سطح استان مصرف مى شود.
وى بــا اشــاره بــه میــزان کل گاز مصرفــى 
امســال، گفت: از ابتــداى ســال تاکنــون بیش از 
12 میلیــارد و 819 میلیون متر مکعب گاز در ســطح

 اســتان مصــرف شــده کــه از ایــن میــزان پنج 
میلیــارد و 386 میلیون متر مکعــب در بخش صنعت 

استفاده شده است.

باغ تاالرها زیر ذره بین 
پلیس قرار گرفتند

700میلیون مترمکعب گاز 
در آذرماه مصرف شد

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: هدف از توزیع 
12 هزارشاخه گل، فرهنگســازى در جهت حرکت به 

سمت استفاده بیشتر از گل و گیاه است.
اصغر کشاورزراد در گفتگو با فارس اظهار داشت: از 11 
آذرماه، بیست و سومین جشنواره گل و گیاه و ماهى هاى 
زینتى آغاز به کار کرد که پیش از این معموًال در مهر ماه 

انجام مى شد.
وى افزود: از آنجایى که این جشنواره براى فرهنگسازى 
در سنین پایه است، در مهر ماه برگزار مى شود اما در سال 
جارى به علت تداخل با ماه صفر به تعویق افتاد تا در این 

زمان برگزار شود.
 به گزارش فارس، این جشــنواره به مدت ده روز در بازار 
گل و گیاه سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان در خیابان جى، خیابان همدانیان در 
حال برگزارى است و شهروندان مى توانند از ساعت 8 الى 

13 و 14 الى 20 به این بازار مراجعه کنند.

ساسان اکبرزاده

امسال در هفته وحدت و در رزمایشى با عنوان وحدت 
2، بیمارستان شــهید آیت ا... صدوقى اصفهان، به 
عنوان بزرگ ترین بیمارستان کانکسى سیار در کشور 
در مناطق محروم کشــور به کمک بیماران نیازمند 
شــتافته و به صورت رایگان، نسبت به مداواى آنان 

گام بر مى دارد.
رئیس بیمارستان شــهید آیت ا... صدوقى اصفهان 
در نشستى خبرى این مطلب را اعالم کرد و گفت: 
در رزمایش تخصصى و فوق تخصصى شــهداى 
وحدت2، امسال در هفته وحدت بیمارستان صحرایى 
یا سیار شــهید آیت ا... صدوقى اصفهان و معاونت 
بهدارى نیروى زمینى و ســپاه، از 22 آذر ماه ســال 
جارى به مدت هشــت روز کارى در چهار اســتان 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبى، شرق استان 
کرمان، و هرمزگان به همراه دیگر اســتان ها و سه 
مرکز دانشگاهى در کشــور به بیماران نیازمند ارائه 

سرویس مى کنند.
دکتر ســیدرضا مرتضویان افزود: بیمارستان شهید 
آیت ا... صدوقى اصفهان تحت عنوان بیمارســتان 
صحرایى یا ســیار در کشــور براى ایــن رزمایش 
آمادگى کامل داشته و با 16 دســتگاه تریلر و چهار 
دســتگاه کامیون، ســازه ها و تجهیزات و 200 نفر 

نیروى تخصصى، فوق تخصصى و پشــتیبانى نیز 
با شش دســتگاه اتوبوس و هفت پرواز به شهرهاى 
زابل، هامون شــهر و شهرستان على اکبر در شمال 
سیســتان و بلوچســتان اعزام و بیماران نیازمند به 
صورت رایگان مداوا شوند. این در حالى است که اگر 
بیمارى نیازمند درمان طوالنى و یا جراحى طوالنى 
باشد به او معرفینامه داده مى شود تا براى ادامه درمان 

مراجعه کند.
وى گفت: براى آمادگى در این رزمایش، دســتگاه 
اکســیژن ســاز، رادیولوژى دیجیتال، آزمایشگاه، 
واحد زایشــگاهى، دو واحد اورژانس زنان و مردان 
به صورت مجزا، دو واحد بســترى مجزا براى زنان 
و مردان، شــبکه مخابراتى، هفت دستگاه یونیت 
دندانپزشکى، یک دستگاه سردخانه براى نگهدارى 
مواد غذایــى و دارویى، یک واحد ســازه داروخانه 
بسترى و سرپایى، یک دستگاه ریکاورى به منطقه 
انتقال مى یابد و همزمان سه دستگاه اتاق عمل فعال 
خواهد بود. رئیس بیمارستان شهید آیت ا.. صدوقى 
اصفهان مى گوید: پزشکان زن و مرد متشکل از 25 
پزشک متخصص، 9 پزشک فوق تخصص، هفت 
پزشک عمومى، پنج دندانپزشک و دو داروساز، در این 

رزمایش ما را همراهى مى کنند.
این در حالى است که جمعى از پرستاران، کارشناسان 
تغذیه، روانشناس و گروه پشتیبانى و خدماتى نیز ما را 

همراهى مى کنند.
مرتضویان بــا بیان اینکــه ما عالوه بــر خدمات 
بهداشتى-درمانى، آموزش هاى سمعى و بصرى و 
چهره به چهره را هم داریم گفــت: در این تیم 200 
نفره، کارشناسان رشته هاى مختلف، آموزش هاى 
سمعى و بصرى و چهره به چهره با بیماران خواهند 
داشــت و آنها را در کلیه زمینه ها راهنمایى کرده و 

مشاوره مى دهند.
وى ادامه داد: در پیشــگیرى از بیمــارى ها نیز ما 
بسته هایى را به بیماران و همراهان آنان مى دهیم تا 

روش هاى پیشگیرى از بیمارى را فراگیرند.
رئیس بیمارستان شهید آیت ا... صدوقى گفت: این 

بیمارستان سیار داراى 64 تخت بسترى است. 
مرتضویان مى گوید: سال گذشته در این رزمایش، 
ما بیش از 52 هزار بیمار سرویس دهى شده داشتیم 
و 400 عمــل جراحى با موفقیت انجام شــد و 1/5 
میلیارد تومان هزینه کردیم که پیش بینى مى شود 
امســال باتوجه به افزایش 20 درصــدى امکانات، 
تعداد بیشترى از نیازمندان، مداوا شوند و هزینه هاى 

بیشترى صرف شود.
وى خاطرنشــان کــرد: در رزمایــش تخصصى و 
فوق تخصصى شــهداى وحدت در سال گذشته ده 
بیمارستان سیار از سپاه و نیروى زمینى نیز به صورت 
رایگان به بیماران نیازمند در ســطح کشور، خدمت 

ارائه کردند.
مرتضویان هدف از حضور در ایــن رزمایش را ارائه 
خدمت به مردم محروم در بازه زمانى معین، آمادگى 
کادر پزشکى براى حضور در مواقع بحرانى، یادآورى 
به مسئوالن براى سیاستگذارى در بخش درمان در 

نقاط محروم و... دانست.

آیین تکریم و تجلیل از نظام زاده شــهردار ســابق شهر اژیه و 
معارفه قربانى در محل شهردارى اژیه برگزار گردید. 

در این مراسم ترابى بخشدار بخش جلگه ضمن عرض خیر مقدم 
و خوش آمد  از زحمات و پیگیرى هاى چندین ساله نظام زاده  

براى مردم شهر اژیه، قدردانى به عمل آورد .
سپس موســوى معاون عمرانى فرماندارى اصفهان گفت که 
مدیریت 13 ساله نظام زاده در شهردارى اژیه نشان از کارایى و 
لیاقت و شایستگى وى دارد و او طى این چندین سال مدیریت 
شهر اژیه را متحول نموده و  رشــد و آبادانى شهر اژیه نیز قابل 

مقایسه با قبل نیست.
در ادامه کمالى مدیرکل دفتر امور شهرى استاندارى اصفهان 
نیز به بیان مسائلى در مورد وظایف شهردارى پرداخت و افزود: 
اکنون و در شرایط فعلى مدیریت شهر براى شهردارى هاى کم 
درآمدى همچون شــهردارى اژیه کارى بسیار دشوار است که 
در این راستا نظام زاده طى دوران مدیریت خود به خوبى بر این 

مشکل فائق آمده و شهر اژیه را زنده نگه داشت.
در پایان نیز قربانى شــهردار جدید اژیه ضمن تقدیر و تشکر از 
حضور مسئولین استان، شهرستان و بخش و همچنین تقدیر از 
زحمات چندین ساله نظام زاده در شهر اژیه و همچنین اعتماد 
شوراى اسالمى شهر اژیه به وى،  به مردم و مسئولین تعهد داد 
که با همکارى و مساعدت وزارت کشور، سازمان شهردارى ها 
و استاندارى و به ویژه اعضاى شوراى اســالمى شهر اژیه در 
راستاى آبادانى شهر کمر همت گماشته و تمامى سعى و تالش 

خود را در این زمینه به کار برد.

 با برپا کردن بیمارستان صحرایى و در قالب رزمایش وحدت 2؛ 

بیمارستان صدوقى اصفهان به یارى بیماران نیازمند مى شتابد

,,

 اگر بیمارى نیازمند 
درمان طوالنى و یا 
جراحى طوالنى باشد 
به او معرفینامه 
داده مى شود تا 
براى ادامه درمان 
مراجعه کند

شهردار جدید اژیه معارفه شد

از صداى مردم تا آواز مردگان در باغ رضوان

خواب گران

دکتر «هانس» از کشور آلمان پیرامون بهسازى شبکه 
خطوط لوله فاضالب در اصفهــان در آیین افتتاحیه 
اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللى حفارى بدون 
ترانشــه گفت: باتوجه به اطالعاتى که درخصوص 
شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان داریم قرار شد 
این شبکه قدیمى با استفاده از آخرین تکنولوژى دنیا 
ترمیم شــود که پیرامون این مسئله مطالعات زیادى 

صورت گرفت.
وى گفت: بازسازى و بازرسى شبکه فاضالب اصفهان 
با بهره گیرى از تکنولوژى کشور آلمان انجام مى شود 
و در مرحله اول که 300 کیلومتر خطوط اصلى و نیمه 

اصلى شستشو، بازرسى و بازسازى مى شود. در ابتدا 
برداشت مختصات منهول ها، عملیات فلومترى و تله 
مترى، شستشو، انسداد و انحراف جریان، ویدئومترى 
با استفاده از دوربین CCTV، بازسازى نقاط معیوب 
شــبکه و منهول با اســتفاده از تکنیک هاى بدون 
ترانشه، عملیات لوله گذارى (ترانشه بسته)، عملیات 

لوله گذارى (ترانشه باز) در دستور کار قرار مى گیرد.
دکتر هانس اعــالم کرد: داشــتن اطالعات مکانى 
و توصیفى و ترازیابى منهول هــا یکى از ضروریات 
عملیات شستشــو، CCTV و ترمیم شبکه فاضالب 
مى باشد که در پروژه بازرسى و ترمیم شبکه فاضالب 

کالنشهر اصفهان این عملیات در قالبGIS و قابل 
استفاده در نرم افزار نجما صورت گرفته است. 

همچنین در آییــن افتتاحیه ایــن همایش مجتبى 
قبادیان مشــاور عالى مدیرعامل آبفا استان اصفهان 
گفت: هدف از بازســازى و اصالح شــبکه فاضالب 
شــهر اصفهان بــا اســتفاده از آخریــن تکنولوژى
 روز دنیا این اســت که دانش اصالح شبکه فاضالب 
به روش نوین در کشــور بومى شود به طورى که بعد 
از بومى شدن این دانش، اطالعات الزم در این زمینه 
در اختیار فعــاالن صنعت آب و فاضالب در کشــور 

قرار گیرد.

 پاى آلمانى ها وسط است توزیع 12 هزار شاخه گل در بازارهاى روز کوثر

بازسازى شبکه فاضالب اصفهان با آخرین تکنولوژى روز دنیا
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«کنگره نکوداشت آیت ا... العظمى حاج شیخ حسین مظاهرى، 
25 آذرماه سال جارى در اصفهان برگزار خواهد شد».

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان در 
جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات صدا و سیماى مرکز 
اصفهان با بیان این مطلب به ابعاد شخصیتى و تألیفات 
و کتب آیــت ا... مظاهرى پرداخت و گفــت: نام آیت ا... 
مظاهرى در بین مراجع عظام در حــوزه اخالق نظرى 
همواره اولین گزینه بوده و با اخالق و تربیت اسالمى گره 

خورده و ایشان صاحب مکتب در اخالق مى باشد.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى با اشاره به 
خط مشى اخالقى این مرجع تقلید افزود: آیت ا... مظاهرى 
در مشى اخالقى، شنونده و سخنران خوبى هستند و در 
حوزه تفسیر نیز، ایشان مفسر روشمند قرآن مى باشند و 

ساده و روان تفسیر را آیه به آیه انجام مى دهند.
وى با بیان اینکه این مرجع جهان تشیع، در حوزه تدریس 
نیز زبانزد بوده و ساده زیستى و ساده گویى از ویژگى هاى 
ایشان است گفت: آیت ا... مظاهرى داراى شخصیتى بین 

المللى بوده و همواره طالب خارجى را حمایت مى کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اظهار 
داشت: آیت ا... مظاهرى، مرجعى مهاجر و هجرت کننده 
از قم به اصفهان بودند که براى اصفهان برکات بســیار 
ارزشمندى را به ارمغان داشــتند و با حضور این مرجع در 
اصفهان، این اســتان از جایگاه ویژه اى برخوردار شد و 

جامعیت علمى آیت ا... مظاهرى برکسى پوشیده نیست.
حجــت االســالم والمســلمین ارزانــى از رونمایــى
مجموعه اى 28 جلدى از کتاب هاى آیت ا... مظاهرى در 
مراسم نکوداشت خبر داد و گفت: در مراسم نکوداشت از 
مجموعه 28 جلدى کتب آیت ا... مظاهرى، سه جلد کتاب 
در قالب مقاالت که در مورد شخصیت این مرجع به وى 

اعطا شده رونمایى خواهد شد.
وى افزود: در مراسم نکوداشت آیت ا... العظمى مظاهرى، 
جمعى از علما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، رئیس دفتر 
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم، استاندار، نماینده ولى 

فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان و... حضور خواهند 
داشت و سخنرانى مى کنند.

***
رئیس دفتر سیاستگذارى ائمه جمعه استان اصفهان و یکى 
از اعضاى ستاد کنگره نکوداشت حضرت آیت ا... مظاهرى 
هم گفت: آیت ا... العظمى مظاهرى شخصیتى است که 
مثل نگین مى درخشد و زحمات زیادى کشیده و باید این 

نکوداشت برگزار مى شد که انجام خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا صالحیان با بیان 
اینکه اخالق، فکر و علم آیت ا... مظاهرى همیشه زنده 
است افزود: یکى از ابزارهاى تربیتى الگوهاست که این 

دستور قرآن بوده و یکى از راه هاى تأمین روح الهى انسان، 
معرفى الگوها با برگزارى اینگونه نکوداشت هاست. 

وى گفت: آیت ا... مظاهرى پناهگاه و مرجع همه سالیق 
سیاسى بوده و هســت و هر اندیشــه اى ایشان را یک 
پناهگاه بــراى خود مى داند که این بســیار مهم به نظر 

مى رسد.
***

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان نیز گفت: آیت 
ا... مظاهرى عمر خود را براى مرزهاى فکرى، اخالقى و... 
هزینه کرده و موفق هم بوده اند و ستاره کم نظیر مرجعیت 

در فقه هستند.

حجت االسالم والمسلمین سید حسین مؤمنى افزود: آیت 
ا... مظاهرى با لبیک به فرمان رهبر معظم انقالب مبنى 
بر مهاجرت ایشان از قم به اصفهان، در عمل، تبعیت خود 
از والیت فقیه را نشان داده و به اصفهان هجرت کردند 
که این مى تواند براى علما، الگو باشــد و در حقیقت این 
هجرت، والیت پذیرى و اخالق عملى آیت ا... مظاهرى 

را نشان داد.
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان گفت: وجود 
آیت ا... مظاهرى در اصفهان، محور وحدت بین مسئوالن 
و باعث خیر و برکت فراوان بود و اســتقالل حوزه علمیه 

اصفهان را تحقق بخشید.

وى با بیان اینکه با حضور آیت ا... مظاهرى در اصفهان، 
به حوزه هاى علمیه اصفهان ســر و سامان بخشیده شد 
گفت: باوجود آیت ا... مظاهرى، حوزه هاى علمیه اصفهان 
در سطح جهان تشیع مطرح شــد در حالى که قبًال دچار 

رکود شده بود.
حجت االسالم والمســلمین مؤمنى ایجاد روحیه علمى 
و انقالبى در بین طالب، ارائــه مباحث کاربردى و... را از 
رهاوردهاى حضور آیت ا... مظاهرى در اصفهان برشمرد و 
افزود: آیت ا... مظاهرى عالوه بر مرجعیت فقهى، مرجعیت 
اجتماعى مردم را هم داشتند و همواره پاسخگوى مراجعات 
مردمى هســتند و در آینده نیز برکاتى براى حوزه هاى 

علمیه اصفهان خواهند داشت.
***

رئیس سازمان تبلیغات اسالمى شعبه اصفهان هم آیت ا... 
مظاهرى را ستاره اى خواند که با انگشت اشاره رهبر معظم 
انقالب به اصفهان هجرت کرد و حوزه علمیه اصفهان را 

در جایگاه متعالى قرار داد.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى اظهار امیدوارى 
کرد بتوان از این توفیق و برکات به دست آمده بهره گرفته 

و استمرار یابد.
وى افزود: هجرت آیت ا... مظاهرى به اصفهان تمدن ساز، 
اندیشه آفرین و فرهنگساز بوده و سازمان تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان از آغاز فعالیت ستاد نکوداشت، فعالیت هاى 
اثربخشى داشته و در تدوین، تنظیم و نشر کتاب براى این 

نکوداشت مشارکت داشته است.
***

قائم مقام صدا و سیماى مرکز اصفهان هم در این نشست 
خبرى اعالم کرد: مراســم نکوداشــت حضرت آیت ا... 
مظاهرى در روز 25 آذر ماه سال جارى به صورت زنده و 
مستقیم از صدا و سیماى مرکز اصفهان و چند شبکه ملى 

پخش خواهد شد.
سید علیرضا حســینى افزود: صدا و ســیماى اصفهان 
مستندى از زندگینامه حضرت آیت ا... مظاهرى را نیز در 

دست تهیه دارد. 

آیت ا... مظاهرى با مردم با 
زبان خودشان سخن مى گویند
رئیس دفتر تبلیغات اسـالمی اصفهان گفت: حضور 
آیت ا...العظمـی مظاهري در اصفهـان باعث ایجاد 
تحوالت عظیمی در حوزه هاي علمیه اصفهان شـد 

که در آینده می توانیم آن را درك کنیم.
حجـت االسـالم والمسـلمین محمـد قطبـی،

 آیـت ا... مظاهـري را شـخصیت علمـی و عرفانی 
بزرگـی خواند کـه وجودش بـراي اسـتان اصفهان

 برکت است.
...مظاهـري وى در ادامـه بیـان داشـت: آیـت ا

سـال ها در جوار حـرم حضـرت معصومـه (س) به 
تدریس مشـغول بودند. مردم و علماي اصفهان 20 
سال پیش در نامه اي خطاب به رهبر معظم انقالب 
درخواسـت کردند تا این مرجع عالیقـدر به اصفهان 

مهاجرت کنند.
رئیس دفتـر تبلیغـات اسـالمی اصفهان ادامـه داد:  
مهاجـرت آیـت ا... مظاهري بـه اصفهان نشـان از 
گذشت ایشـان بود. اینکه یک مرجع که در تحصیل 
علم کوشاسـت و در تدریس آن تالش مـی کند، از 
شـهري که مرکز علوم شـیعی اسـت مهاجرت کند 

نشان از خود گذشتگی اوست.
وي بـه وضعیت 20 سـال پیـش حوزه هـاي علمیه 
اصفهـان اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن 20 سـال 
کارهاي زیادي توسـط آیـت ا... العظمـی مظاهري 
انجام شـده اسـت کـه نمی تـوان بـه همه آنهـا، نه 
تنهـا در یـک جلسـه بلکـه در چندیـن جلسـه هـم 
اشاره کرد. اصفهان در گذشـته هاي دور حوزه هاي 
علمیه خوبی داشت اما 20 سال پیش وضعیت خوبی 
نداشـت و با تالش این مرجـع عالیقدر بـه وضعیت 

کنونی رسیده است.
حجـت االسـالم و المسـلمین قطبـی در خصوص 
. مظاهـري اظهـار  . . کنگـره نکوداشـت آیـت ا
داشـت: ایـن کنگـره کار مشـترکی بیـن اداره کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان اصفهـان و دفتر

تبلیغات اسـالمی اصفهان اسـت. در این کنگره 35 
جلد از کتـاب هـاي ایشـان رونمایی می شـود. اگر 
یادداشـت هاي این عالم به چاپ برسد بیش از صد 
جلد کتاب بـا تعداد صفحـات بیـش از 700 صفحه 
آماده می شـود کـه داراي بنیـان علمـی و تحقیقی 

بسیار قوي هستند.
اصفهـان  اسـالمی  تبلیغـات  دفتـر  رئیـس 
گفـت:  علمیـه  حـوزه  طـالب  بـه  خطـاب 
آیـت ا...مظاهـري الگویـی بسـیار بـزرگ بـراي 
تحصیل براي طالب است. ایشان از ابتداي طلبگی
یادداشـت  را  نـد  ا کـرده  تحقیـق  آنچـه  هـر 
کرده و همـه را نگاه داشـته انـد. امـروز تمامی این 
یادداشـت هـا موجـود اسـت و ماننـد گنجینـه اي 

ارزشمند در آینده از آن یاد خواهد شد.

برگزارى پیش نشست کنگره 
نکوداشت آیت ا...مظاهرى 

 . . . ا آیـت  نکوداشـت  کنگـره  نشسـت  پیـش 
مظاهـرى باهـدف بررسـى آثـار و بـرکات علمى و 
فرهنگـى وى در مرکـز مدیریـت خواهـران برگزار

 شد.
این نشست با سخنرانى حجت االسالم و المسلمین 
غالمرضا بهرامى در روز 21 آذرماه(دیروز)، از ساعت 

9 صبح در مرکز مدیریت خواهران برگزار شد.

«خانواده در اسالم» 
درس اخالق در زندگى است
اگـر نگاهـى بـه آثـار آیـت ا...مظاهـرى بیندازیـم

 مى بینیم کـه در این آثار عـالوه بر رسـاله فقهى و 
کتبى که بـه دیـن پرداخته شـده ،نگاه ویـژه اى به 
خانواده، جوان ها، فرزند و اخالق مدارى در همه امور 
شـده و سـخنان وى در قالب کتاب هاى فارسى در 

اختیار مردم قرار گرفته شده است.
«خانـواده در اسـالم» یکـى از کتاب هاى فارسـى 
آیـت ا... مظاهـرى به حسـاب مـى آید که بـه بیان 
مسائل اخالقى در خانواده و از منظر اسالم پرداخته

 است.
در این کتاب، 19 جلسه سخنرانى آیت ا... مظاهرى 
که در سـپاه قم بیان شـده به رشـته تحریر در آمده 

است.

یادواره آیت ا... مظاهرى

معاون وزیر راه و شهرســازى گفت: بیمارســتان 170 
تختخوابى منظریه خمینى  شهر با 99 درصد پیشرفت، 

آماده تحویل به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان است.
محمدجعفر علیزاده اظهار داشــت: بهره بردارى نهایى 
از بیمارستان منظریه بستگى به تجهیز و تأمین نیروى 
انسانى آن توسط وزارت بهداشت و درمان دارد و ما آماده 

تحویل نهایى آن هستیم.
وى ادامه داد: عملیات عمرانى اصلى بیمارستان با هزینه 
بیش از 32 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملى به اتمام 
رســیده اســت و در حال حاضر در مرحله تست نهایى 

تأسیسات داخلى قرار دارد.

علیزاده با بیان اینکه اســکلت این بیمارستان مربوط به 
سال 70 است اما در ســال 85 مقاوم سازى شد، تصریح 
کرد: طراحــى بیمارســتان منظریه جزو نســل قدیم 
بیمارستان هاى کشور محسوب مى شود اما در سال هاى 

گذشته کامًال به روز رسانى شد.
وى با بیان اینکه مســئوالن دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان، سال گذشــته درخواســت جدیدى در زمینه 
طراحى این بیمارســتان داشــتند، افزود: وزارت راه  و 
شهرسازى از درخواست مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان براى ایجاد تغییرات جدید در بیمارستان منظریه 

خمینى شهر استقبال مى کنند.

مدیرکل حفــظ و احیــاى بافت هاى تاریخى کشــور 
مرمتکاران اصفهانى را در تراز باالیى دانســت و افزود: 
اتفاقات طبیعى چون خشــکى زاینــده رود کار را براى 
مرمت پیچیده مى کند مضاف بر اینکه مرمت اصوًال کار 

سختى است.
غالمرضا میثاقیان در گفتگو با فارس با اشــاره به اینکه 
ساخت پل هاى اصفهان بر مبناى آب بوده است، تصریح 
کرد: خشکى زمین قطعًا مخاطرات زیادى را براى پل ها 
به همراه خواهد داشــت و با وجود اینکه کار را ســخت 
خواهد کرد ولى این موضوع سبب نمى شود همکاران ما 

در احیاى پل ها کوتاهى کنند.

وى به رابطه مردم اصفهان با زاینده رود هم اشاره کرد و 
یادآور شد: این رابطه متفاوت از رابطه مردم اهواز با کارون 
اســت؛ چراکه رودخانه کارون چندین بار اهواز را با خود 
برده و نابود کرده ولى زاینــده رود همواره براى اصفهان 
منبع خیر و برکت بوده است و مردم اصفهان عالقه اى 

ذاتى به آن دارند.
مدیرکل حفظ و احیاى بافت هاى تاریخى کشور با تشبیه 
عالى قاپو به فردى مســن که به درمان مداوم و عصاى 
پیرى نیاز دارد، یادآور شد: وجود داربست هاى زنگ زده 
عالى قاپو بعد از چند سال جزو فعالیت هاى مرمت است و 

هیچ اشکالى ندارد.

خشکى زاینده رود کار
 مرمت پل ها را پیچیده مى کند

 بیمارستان منظریه 
خمینى شهر آماده تحویل است

دومین رویداد کشــورى هم نت فنــاورى اطالعات و 
ارتباطات توســط مخابرات منطقه اصفهان با همکارى 
بنیاد نخبگان استان و معاونت جوانان اتاق بازرگانى در 

اصفهان افتتاح شد.
به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
کشــایى مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این مراسم 
ضمن خرســندى از برگزارى مجدد این رویداد، عرصه 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات را زمینى مســتعد براى 
بارور کردن نهال کســب و کار دانست و گفت: در عصر 
حاضر علیرغم بحران هاى اشــتغال، عرصه ارتباطات
مى تواند بســترى بســیار خوب بــراى اشــتغالزایى 
نــوآورى  و  تــالش  مســتلزم  ایــن  و  باشــد 
دانشــجویان و فعــاالن ایــن عرصــه بــراى ارائه 

ایده هاى خالقانه و موردنیاز در جامعه است.

وى افــزود: مخابرات منطقه اصفهان بــا برگزارى این 
رویداد به دنبال حمایت از این ایده هاى نو و انجام رسالت 
اجتماعى خود بوده و در این مسیر از هیچ تالشى فروگذار 

نخواهد کرد.
در ادامه این مراســم حق جو رئیس بنیاد ملى نخبگان 
استان اصفهان با اشاره به ارتباط متقابل ایده پردازان و 
بازار هدف گفت: متأسفانه در میان سازمان ها، مؤسسات 
و شرکت هاى موجود حمایت بسیار کمى از گروه هاى 
دانش بنیان دانشجویى و ایده هاى خالقانه آنها صورت 
گرفته ولى در این میان فعالیــت هاى مخابرات منطقه 
اصفهان در راستاى حمایت هاى مادى و معنوى از این 

حرکت هاى علمى قابل تقدیر است.
پس از آن ناصر مشایخى معاون تجارى مخابرات منطقه 
اصفهان مهمترین هدف برگزارى این همایش را رونق 

بازار کسب و کار در عرصه ICT، IT ذکر کرد و گفت: 
نظر به جدید بودن بحث اینترنت اشــیا و اهمیت توسعه 
و پیشرفت آن در سطح کشور و باتوجه به اینکه استفاده 
از این فناورى براى کارآفرینان و محققین خالق ایرانى 
یک فرصت گرانبها براى بهبود فضاى کســب و کار و 
اشتغالزایى در کشور محسوب مى شــود در این رویداد 
کشورى که براى دومین بار برگزار مى شود نگاه ویژه به 

مقوله «اینترنت اشیاء» خواهد شد.
مشایخى اظهار داشت: تیم هاى برتر این رویداد جذب 
مرکز شتابدهى مشاهیر خواهند شد و برنامه ریزى دقیقى 
جهت معرفــى و جذب کلیه تیم ها به ســرمایه گذاران 

بزرگ در حال طرح ریزى است.
گفتنى است این رویداد با انتخاب برترین ها به کار خود 

پایان داد.

حمایت از ایده هاى نو در رویداد کشورى «هم نت» 
مدیــر کل آموزش فنــی و حرفه اي اســتان اصفهان 
از برگــزاري مســابقات آزاد مهارت کشــوري در 22 
آذرماه(امروز) سال جاري در محل دایمی نمایشگاه هاي 

بین المللی اصفهان، سالن نقش جهان خبر داد.
ابوطالب جاللی گفت: مســابقات آزاد مهارت با هدف 
ارتقاى فرهنگ مهــارت آموزى در کشــور، جلب نظر 
بنگاه هــاي اقتصادي، صنایــع و صنــوف در ارتقاى 
مهارت شاغالن و توسعه مشــارکت صنایع و صنوف با 
بخش هاي آموزشــی، ایجاد فرصتی مناســب جهت 
تبادل فنی و تجارب حرفه  اي بین شاغالن و بنگاه  هاى 
اقتصادى، شناسایی کمبودهاي موجود در آموزش  هاي 
فنی و حرفه  اي براي شاغالن و برنامه  ریزي براي رفع 
آنها، بهنگام سازي دانش و توانایی شاغالن و همچنین 
شناسایی نخبگان و استادکاران مهارتی برگزار می گردد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان بیان داشت: در 
این مسابقات نفرات برتر 19 استان در رشته تعمیر لوازم 
سرمایشی، 18 استان در رشــته تعمیر لوازم گرمایشی و 
12 استان در رشته تعمیر لوازم صوتی تصویري به رقابت 

می پردازند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مشکالت کارگران شرکت 
پلى اکریل ایران را تا رسیدن به نتیجه نهایى پیگیرى مى کنیم.

در پى پرداخت نشدن حقوق چند ماهه و نبود امنیت شغلى کارگران شرکت 
پلى اکریل ایران، آنان از مسئوالن مربوطه، رسیدگى به مشکالت خود را 

خواستار شده اند.
شرکت پلى اکریل ایران با سابقه 40 ساله داراى دو هزار نفر اشتغال مستقیم 

و چندین هزار نفر اشتغال غیرمستقیم است. 
حجت االسالم والمسلمین ناصر موسوى الرگانى  در نشستى خبرى با بیان 
اینکه یک فرد عرب به نام «العقیلى» این شرکت را خریدارى کرده است، 
افزود: ما موافق اصل 44 و خصوصى سازى هستیم اما باید اهلیت افراد هم 

مورد بررسى قرار بگیرد.
وى گفت: فردى که شــرکت پلى اکریل را خریده با بدهکارى سنگینى 

مواجه است و هیچکس از خانواده وى هم در این زمینه جوابگو نیست.
وى با بیان اینکه کارگران این شرکت بیش از هفت ماه است حقوق خود 
را دریافت نکرده اند، گفت: دولت 40 میلیارد تومان براى پرداخت حقوق 

کارگران در نظر گرفته است.

عملکرد مؤسسه ثامن االئمه
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین گفت: عملکرد مؤسسه 

ثامن االئمه در برخى از استان ها از جمله اصفهان مثبت بوده است.

وى افزود: این مؤسسه در استان اصفهان بیش از دو هزار میلیارد تومان 
اموال و دارایى دارد اما سپرده گذارانش کمتر از 900 میلیارد تومان طلب 

دارند.
موسوى الرگانى با بیان اینکه تاکنون جلساتى را با مسئوالن این مؤسسه 
برگزار کرده ایم، گفت: ســپرده گذاران اصفهانى براى خرید اموال این 
مؤسســه اعالم آمادگى کرده اند اما هنوز به نتیجه دقیقى براى رفع این 

مشکل نرسیده اند.
وى گفت: تاکنون سپرده گذارانى که در این مؤسسه تا 300 میلیون تومان 
سپرده گذارى کرده اند تعیین تکلیف شده اند و تعیین تکلیف سپرده گذاران 

بیشتر از 300 میلیون تومان در دستور کار قرار دارد. 

روند رو به تزاید فرار مالیاتى از اصفهان
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین گفت: فرار مالیاتى زیادى 

در کشور وجود دارد و دولت باید در این زمینه برنامه ریزى کند.
حجت االسالم موســوى الرگانى با بیان اینکه گریز سرمایه گذاران از 
اصفهان خیلى زیاد شده است، گفت: ســرمایه گذاران اصفهانى به دلیل 

باالبودن مالیات در این استان در سایر استان ها سرمایه گذارى مى کنند.

تعطیلى کارخانجات در اصفهان
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه میانگین بیکارى 

در استان 3 درصد از میانگین بیکارى در کشور باالتر است، افزود: بیشتر 
کارخانه هاى تولیدى این استان تاکنون یا تعطیل شده یا در حالت نیمه 

تعطیل هستند و تنها با 20 یا 40 درصد از ظرفیت خود کار مى کنند.
وى با بیان اینکه در شش ماهه اول سال 95 بیش از 16 هزار نفر در استان 
اصفهان بیکار شدند، گفت: آزمون هایى براى جذب نیرو در نهادها و ارگان 

هاى مختلف برگزار شده اما هنوز مشغول به کار نشده اند.
وى افزود: در سال 91 حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان از اصفهان به 
خزانه دولت واریز شد اما مبلغ واریزى از استان در سال 95 به شش هزار و 

200 میلیارد تومان رسید.

برگشــت بودجه میراث فرهنگى برغــم تخریب آثار 
باستانى

نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه سخنانش با 
بیان اینکه استان اصفهان مهد میراث فرهنگى کشور است، گفت: اصفهان 

در این زمینه رتبه اول کشور را دارد.
وى افزود: در سال هاى گذشته چهار میلیارد تومان از بودجه این سازمان بر 

اثر عدم جذب منابع، برگشت خورد.
وى افزود: میراث فرهنگى و آثار باســتانى کشــور تخریب مى شود اما 
بودجه صرف مرمت آنها نمى شــود بلکه برگشــت مى خورد تا عده اى

 تشویق شوند.

 مشکالت پلى اکریل را تا آخر پیگیرى مى کنیم

مسابقات آزاد مهارت،امروز برگزار مى  شود

 در نشست خبرى کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى عنوان شد

آیت ا... مظاهرى پناهگاه همه اندیشه هاست
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ویترین

افت قیمت پرتقال
رئیس اتحادیه میوه و سبزى، از کاهش 150 درصدى 
قیمت پرتقال شمال و همچنین افت 100 درصدى نرخ 
گوجه فرنگى خبر داد و گفت: بساط میوه هاى ممنوعه 

خارجى از بازار داخل برچیده شد.
سیدحسین مهاجران از کاهش 150 درصدى قیمت 
پرتقال شــمال در بازار خبر داد و اظهار داشت: در پى 
حادثه سرمازدگى اخیر باغات مرکبات و عرضه فراوان 
این محصوالت به بازار، قیمت پرتقال شمال حدود 150 
درصد کاهش یافته و درحال حاضر، کمترین نرخ این 

محصول  بین 400 تا هزار و 500تومان است.

ایجاد مراکز تجارى ایرانى
 در 6 کشور آفریقایى

سازمان توســعه تجارت ایران ایجاد مراکز تجارى در 
شش کشور آفریقایى را در دســتور کار خود قرار داده 

است.
سازمان توسعه تجارت ایران در راستاى کمک به توسعه 
صادرات کاال و خدمات بازارهــاى هدف به ویژه قاره 
آمریکا با بهره گیرى از توان کلیه انجمن ها، اتحادیه ها، 
اتاق هاى بازرگانى، تشکل ها و افراد حقیقى و حقوقى 
سعى در تأسیس مراکز تجارى در کشورهاى آفریقاى 

جنوبى، غنا، تانزانیا، اوگاندا، سنگال و سودان دارد.

سرمازدگى بالى جان زعفران 
عضو شــوراى ملى زعفران با بیان اینکه سرمازدگى 
تأثیرى بر میزان تولید طالى سرخ نداشته است، گفت: 

قیمت زعفران 200 هزارتومان ارزان شده است.
على حســینى با بیان اینکه ســرمازدگى به کیفیت 
محصول زعفران آســیب وارد مى کند، اظهارداشت: 
به همین دلیل سرمازدگى که اخیراً اتفاق افتاد بیشتر به 

کیفیت محصول تولیدى ما خسارت وارد کرد.
حســینى قیمت هرکیلوگرم زعفران را درحال حاضر 
حداقل چهار میلیون و 800 هزارتومان و حداکثر پنج 
میلیون و 800 هزارتومان اعــالم کرد و افزود: قیمت 
منطقى زعفران حداقل چهار میلیون تومان و حداکثر 
پنج میلیون تومان است و ما هر نرخى جز این را، کاذب 

و غیر منطقى مى دانیم.

هشدار به 
خریداران خودروى  صفر

وزارت صنعت، معدن و تجارت طى اطالعیه اى درباره 
انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش یا پرداخت وجه خرید 
خودرو به شرکت هاى فاقد مجوز پیش فروش از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، هشدار داد.
وزارت صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرد که براى 
پیشگیرى از بروز مشــکالت ناشــى از عدم ایفاى 
تعهدات شــرکت هاى عرضه کننده خــودرو اعم از 
تولیدکنندگان داخلى یــا واردکنندگان و لزوم نظارت 
و کنترل بــر عرضه خودرو به شــکل پیش فروش و 
براســاس ماده 5 آیین نامه اجرایــى قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/28 
مجدداً تأکید مى شود که پیش فروش خودرو صرفاً پس 
از اخذ مجوز از وزارت صنعــت، معدن و تجارت مجاز

 است.
وزارت صنعــت، معدن و تجارت از تمــام متقاضیان 
خرید خودرو درخواســت کرد کــه از هرگونه انعقاد 
قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به 
شرکت هایى که فاقد مجوز پیش فروش صادره از این 

وزارتخانه هستند، اکیداً خوددارى کنند.

رئیس کل سازمان خصوصى سازى از حفظ سهام عدالت 
تمامى ثبت نام شدگان قبلى در آزادسازى سهام عدالت 
خبر داد و گفت: سهام عدالت فوت شــدگان نیز از بین 

نمى رود و به وراث آنها منتقل مى شود.
میرعلى اشرف عبدا... پورى حسینى از حفظ سهام عدالت 
تمامى ثبت نام شدگان قبلى و مشمول سهام عدالت خبر 
داد و اظهار داشت: سهام عدالت فوت شدگان نیز از بین 

نمى رود و به وراث آنها منتقل خواهد شد.
وى افزود: البتــه تعیین تکلیف افراد زنده و آزادســازى 
ســهام عدالت  آنها در اولویت قــرار دارد و پس از آن، 
رســیدگى به مدارك وراث براى آزادســازى ســهام 

عدالــت فوت شــدگان در دســتور کار قــرار خواهد 
گرفت.

پورى حسینى ادامه داد: براى 47 میلیون نفر باید سهام 
عدالت توزیع شود که به هر فرد 550 هزار تومان سهم 
خواهد رســید. ولى افرادى که قبًال پولى گرفته باشند، 
باید از عدد 550 هــزار تومان کم کننــد ولى به کمیته 
امدادى ها، بهزیستى ها و روستاییان فاقد شغل دو برابر 

این رقم سهام تعلق مى گیرد.
رئیــس کل ســازمان خصوصى ســازى گفــت: قرار 
بر این اســت که تــا پایان امســال این اقــدام انجام 

شود.

معاون شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ایران، با بیان اینکه باالترین درجه کیفى بنزین در جهان 
یورو5 اســت، گفت: به دلیل قیمت باالتر بنزین یورو 5 
نسبت به بنزین یورو 4 و تکلیف قانونى مبنى بر تکمیل 
و توزیع بنزین یورو 4 در ســطح کشور، هدف و اولویت 

اصلى عرضه بنزین یورو4 است.
شاهرخ خسروانى در گفتگو با میزان، اظهار داشت:  در 
سطح جهان بنزینى باکیفیت یورو 6 وجود ندارد، لفظ یا 
معیار یورو 6 در حقیقت اســتاندارد گازهاى خروجى از 
اگزوز خودرو بوده و این در حالى است که در سطح جهان 

باالترین کیفیت بنزین استاندارد یورو 5 است.

وى در رابطــه باکیفیــت بنزیــن باکیفیــت یورو 5 
که در ســطح اروپا توزیع مى شــود، بیان کرد: بنزین 
یــورو5 داراى ســطح گوگــرد۱۰ppm  و تنها تفاوت 
بنزین یورو 4 و یــورو 5 در مقدار گوگرد آن اســت که 
۵۰ppm در بنزین یــورو 4 ســطح گوگرد در حــدود

 است.
وى تصریح کرد: قیمت بنزین یورو 5 نســبت به بنزین 
یورو 4 به دلیل کیفیت آن گران تر است و در کنار آن به 
دلیل تکلیف قانونى مبنى بر تکمیل توزیع گسترده یورو4 
در کشور، هدف و اولویت اصلى در توزیع بنزین، عرضه 

بنزین یورو 4 است.

وارث مُرده  ها هم 
سهام عدالت مى گیرند

فعالً خبرى از 
بنزین یورو 5 نیست

صبح دیروز بیش از صد نفر از بازنشستگان صندوق 
فوالد بــه تهران آمدنــد و مقابل مجلس شــوراى 

اسالمى تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این بازنشســتگان کــه همچنان با 
تأخیرهاى طوالنى در پرداخت دســتمزدها مواجه 
هســتند و دســتمزد آبان ماه را با بیــش از دوهفته 
تأخیــر، هجدهــم آذرماه ســال جــارى دریافت 
کرده انــد، مى گوینــد: مطالبات مــا در این تجمع، 
بــه ناکارآمــدى صنــدوق بازنشســتگى فــوالد 
برمى گــردد کــه در ماه هاى گذشــته نتوانســته 
به وظایــف خــود در قبــال بازنشســتگان عمل

 کند.
به گفته بازنشســتگان، ردیف بودجه در نظر گرفته 
شــده براى این صنــدوق، در بودجه پیشــنهادى 
دولت براى ســال 96، ناکافى اســت. به گفته این 

بازنشســتگان، هزار و200 میلیــارد تومان بودجه 
اختصاص داده شــده نمى تواند مشــکالت عدیده 
صندوق فوالد را حل کند، این درحالى است که دولت 
به صندوق فوالد بدهکار است و بایستى کسرى مالى 
صنــدوق را از محل همین مطالبــات معوقه جبران

کند.  
مى گوینــد  فــوالد  صنــدوق  بازنشســتگان 
عــالوه بــر کســرى بودجــه، مســئله دیگرى 
که مــا را مقابــل مجلس کشــانده، طــرح ادغام 

بیمه هاست. 
از قرار معلوم، بازنشستگان صندوق فوالد، با ادغام در 
صندوق بازنشستگى کشورى تنها در صورتى موافق 
هستند که آیین نامه صندوق بازنشستگى فوالد حفظ 
شود و ســطح خدمات دریافتى بازنشستگان کاهش

 نیابد.

تجمع بازنشستگان صندوق فوالد 
مقابل مجلس

براســاس ســند همکارى که ایران و بوئینگ به امضا 
مى رسانند، 80 فروند هواپیماى بوئینگ در بازه  زمانى ده 

ساله به ایران تحویل داده مى شود.
به گزارش ایسنا، مذاکرات طوالنى ایران با غول آمریکایى 
صنعت هواپیماسازى جهان باالخره به نتیجه رسید تا 80 
فروند بوئینگ ظرف ده سال ناوگان هواپیمایى ایران را 

دگرگون کند.
فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر با تأیید این خبر تصریح 
کرد: سند همکارى ایران و بوئینگ روز یک شنبه (دیروز) 
به امضا رسید. بر این اساس، نخستین فروند از هواپیماهاى 

بوئینگ در سال 2018 به ایران تحویل داده مى شود.
همچنین از مجموع 80 فروند هواپیماى مورد توافق براى 
تحویل به ایران، 50 فروند بوئینگ 737 و 30 هواپیماى 

دیگر شامل دو مدل بوئینگ 777 خواهد بود.
مراسم امضاى ســند همکارى میان ایران ایر و بوئینگ 
با حضور وزیر راه و شهرســازى انجام شــد تا دولت در 
ماه هاى پایانى عمر خود، قراردادى استثنایى براى صنعت 

هواپیمایى را به امضا برساند.
در این مراســم باحضــور عبــاس آخونــدى وزیر راه 
وشهرسازى، فخریه کاشــان قائم مقام وزیر، عابدزاده 
رئیس ســازمان هواپیمایــى کشــورى و مدیرعامل 
هما قــرارداد نهایى خرید 80 فروند هواپیما از شــرکت 
هواپیماسازى بوئینگ امضا و قرار شــد در بازه  زمانى ده 

ساله این هواپیماها به ایران تحویل داده شود.
به دنبــال تفاهمنامه منعقــده بین «همــا» و کارخانه 
هواپیماسازى بوئینگ بعد از برجام در تیرماه سال جارى و 

پیرو مذاکرات و مطالعات و بررسى هاى انجام شده توسط 
تیم هاى کارشناسى هواپیمایى جمهورى اسالمى هما، 
وزارت راه و شهرسازى، دستگاه هاى ذیربط، قرارداد نهایى 
خرید80 فروند هواپیما بین هواپیمایى جمهورى اسالمى 

ایران هما و شرکت و کارخانه بوئینگ با حضور وزیر راه 
وشهرســازى و تنى چند از مسئوالن صنعت حمل ونقل 
هوایى کشور به امضاى مدیرعامل هما و معاون منطقه اى 

بوئینگ رسید.

این قرارداد شــامل 50 فروند هواپیماى بوئینگ از نوع 
MAX-737 ، 15 فروند هواپیماى بوئینگ  777-300 و 
15 فروند هواپیما بوئینگ 777X است و پس از 37 سال 

تحریم با این کارخانه امضا شده است.

علیرغم فضایى که برخى رســانه ها در خصوص نتیجه 
بخش نبودن توافق برجام در زمینه خرید هواپیما از ایرباس 
و بوئینگ ایجاد کرده بودند؛ قــرارداد خرید هواپیماهاى 
«نو» از بوئینگ بین ایران ایر و این کمپانى به امضارسید.

طبق توافق هایى که پیش از این بین بوئینگ و ایران ایر 
شــده بود؛ قرار بر این بود که  قرارداد 25 میلیارد دالرى 
براى خرید 100 فروند هواپیماى مســافربرى بوئینگ 

منعقد شود.
قرارداد بوئینگ و ایران ایر در حالى منعقد مى شود که با  بر 
سر کارآمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهورى جدید دولت 
آمریکا، برخى خرید هواپیما از آمریکا را منتفیمى دانستند.

هر چند که به نظر مى رســید از آنجایــى که مذاکرات 
با شــرکت اروپایــى- آمریکایى ایربــاس زودتر انجام 
شــده، قرارداد خرید از این کمپانى زودتــر از بوئینگ به 
سرانجام برسد و قطعى شود اما پیشتازى بوئینگ نشان 
داد، این معامله نه یک جریان سیاســى بلکه یک رقابت 
کامًال اقتصادى بین شــرکت هاى بزرگ دنیاست و این 
شرکت هاى بزرگ جهانى در رقابت براى دست یافتن به 

بازار ایران هستند.
مهر ماه امسال بود که «اوفک» مجوز فروش هواپیما به 
ایران را به شرکت هاى ایرباس و بوئینگ داد. طبق این 
مجوز قرار است که بوئینگ صد فروند هواپیما و ایرباس 
118 فروند هواپیماى نو به ایران ایر (شرکت هواپیمایى 
ملى ایران) به صورت غیر نقدى و لیزینگ بفروشد. گفته 
مى شــود؛ قرارداد خرید هواپیما از ایرباس هم به زودى 

قطعى خواهد شد.  

80 فروند بوئینگ در 10 سال وارد ایران مى شود

امضاى قرارداد تاریخى میان ایران و آمریکا

آگهى مناقصه عمومى 
یک مرحله اى شماره 950/1003 

(شماره 200951188000009 در سامانه ستاد)

نوبت  دومنوبت  دوم

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

شر کت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان 
موضوع مناقصه: عملیات اجرایى نصب اسپیسر بین فازى روى خطوط 63 کیلوولت تحت پوشش شرکت برق 

منطقه اى اصفهان 
شــرط ورود: دارا بودن گواهى نامه صالحیت پیمانکارى معتبر، با حداقل رتبه 5 نیرو از ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزى کشور 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز وجه نقد، به حساب سیبا 2175090204008 

به مبلغ 325/000/000 ریال در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان 
نحوه دریافــت و تحویل اســناد مناقصــه: کلیــه مراحل برگــزارى مناقصــه از دریافــت و تحویل 
اســناد تا مبادله قــرارداد، با مراجعه به "ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد)" به آدرس
www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 021-27313131، 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى 

کارى با شماره 36269948- 031) 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 95/09/16 لغایت ساعت 16 بعدازظهر روز 

یک شنبه مورخ 95/09/28 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نســخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر تا 
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95/10/11 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى 
آن تا موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/10/13- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط مناقصه: 

* به پیشنهادهائى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید 

            www.tavanir.org.ir             www.erec.co.ir            http://iets.mporg.ir          www.setadiran.ir

م الف: 7639

متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن

 37924005- 031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى واگذارى خدمات داروخانه بیمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا 
به صورت اجاره بهاى ماهیانه

م الف: 8361 روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
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 سرجیو در سپاهان
یک بازیکن گرجستانى به تیم هندبال سپاهان پیوست.

لیگ برتر هندبال در حالى امروز(دوشنبه) به هفته ششم 
خود مى رسد که سپاهان امسال با نیمکتى دگرگون شده 
و با هدایت محسن طاهرى پا به لیگ برتر هندبال مردان 
گذاشـت ولى نتایج این تیم در هفته هـاى ابتدایى لیگ 

چندان چنگى به دل نزد.
طلسم عدم پیروزى سـپاهان در لیگ امسـال در حالى 
چهارشنبه هفته گذشته و با شکست هپکو اراك در هفته 
پنجم لیگ برتر شکسـته شـد که طاهرى در پایان این 
دیدار در گفتگویى از جذب سـرجیو بازیکن گرجستانى 

خبر داده بود.

مصدومیت ریکانى جدى نیست 
بازیکنى که در دیدار اخیر سـپاهان آسـیب دید از جدى 
نبودن مصدومیتش خبر داد. اوایل نیمه دوم دیدار با صبا از 
هفته سیزدهم لیگ برتر بود که طالب ریکانى مصدوم شد 
و جاى خود را در ترکیب سپاهان به حسین پاپى داد. از آنجا 
که ریکانى با برانکارد از زمین خارج شد بیم آن مى رفت که 
مصدومیت بازیکن آبادانى سپاهان جدى باشد و او براى 
چند هفته از دسترس عبدا... ویسى خارج شود. هافبک 26 
ساله سپاهان اما با انتشار تصویرى در اینستاگرام که او را 
در کنار رضا میرزایى در یک مرکز پزشکى نشان مى داد 
اعالم نمود که مصدومیتش جدى نیسـت و از این بابت 

جاى نگرانى وجود ندارد.

  بهترین لژیونر قاره آسیا  
کنفدراسـیون فوتبال آسـیا مهاجم تیم ملى ژاپـن را به 
عنوان بهترین لژیونر این قاره در سال 2016 انتخاب کرد. 
«شینجى اوکازاکى» که سـال 2015 از ماینتس آلمان 
راهى لسترسیتى شـد، فصل گذشـته یکى از بازیکنان 
اصلى این تیم بود. اوکازاکى با لسترسیتى شگفتى بسیار 

بزرگى خلق کرد و قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. 

خط و نشان رادو 
در شرایطى که برانکو همه جا عنوان کرده که بیرانوند گلر 
اولش است اما مصدومیت گلر تیم ملى و عملکرد نسبتًا 
خوب «رادوشـوویچ» در بازى هاى قبلى باعث شـده تا 
این دروازه بان کروات برنامه اى براى نیمکت نشینى در 

پرسپولیس نداشته باشد.
رادو درباره رفع مصدومیت بیرانوند و بازگشتش به ترکیب 
پرسـپولیس گفته:  «کى گفته قرار است نیمکت نشین 
شوم؟ من در چهار بازى تنها یک گل دریافت کردم و کادر 

فنى از من راضى است و اشتباهى نداشته ام. »

پوالدى تکذیب کرد
مهـرداد پـوالدى پشـیمان شـده و بـه ایـران بـر

مى گردد. این خبر از مدتها قبل به گوش رسید و حاال که 
سایت هاى عربى خبر قرار گرفتن نام پوالدى در فهرست 
مازاد الشحانیه را روى خروجى شان قرار داده اند احتمال 
بازگشت مدافع سابق تیم ملى به کشـورمان اصًال بعید 
نیست اما انگار بازیکن مورد عالقه کى روش برنامه اى 

براى بازگشت و رفتن به سربازى ندارد.
اما برخى خبرگـزارى ها از پوالدى مصاحبه اى منتشـر 
کرده انـد که مهـرداد گفته: با الشـحانیه قـرارداد دارم و 
خوشـبختانه وضعیتم در این تیم روبه راه است و به این 

اخبار کذب هم توجهى ندارم .

سومین مأموریت غیرممکن  
فرهاد کاظمى که در لیگ هـاى چهاردهم و پانزدهم به 
ترتیب موفق به حفظ تیم هاى فانوس به دست راه آهن 
تهران و سیاه جامگان مشـهد در لیگ برتر شـده بود، با 
انتصاب به عنوان سـرمربى جدید ماشین سـازى، براى 
سومین فصل متوالى مأموریت یافت تا یک تیم در خطر 
سقوط به دسته پایین تر را در سطح اول فوتبال ایران نگه 
دارد. ماشین سازى که هشت بازى آخر خود در لیگ برتر 
را با شکست پشت سر گذاشته شش هفته متوالى است 
که در قعر جدول رده بندى جا خوش کرده است. کاظمى 
مأموریـت دارد تا در 17 هفته باقیمانـده تا پایان فصل با 
سوق دادن تیم تبریزى به رده هاى باالتر آن را از سقوط 

به دسته پایین تر نجات دهد.

تایم اوت

آتیال حجازى با دیدن بازى هاى اخیر استقالل به نتیجه 
عجیب و خطرناکى رســیده اســت. او در مصاحبه اى 
سربسته به این موضوع اشــاره هم کرده است. فرزند 
ناصر حجازى اســطوره باشگاه اســتقالل در این باره 
گفت: یک موضوع بسیار نگران کننده براى استقالل 
این اســت که دو ســه بازیکنش براى این تیم بازى 
نمى کنند. این بازیکنان با غرور میلیون ها اســتقاللى 
بازى مى کنند. عجیب است که خود استقاللى ها متوجه 
این موضوع نشده اند. یکى از این بازیکنان کسى است 
که هــواداران فکر مى کنند خیلى به اســتقالل کمک 

مى کند، غافل از اینکه همین آقا اصًال بازى نمى کند. 

حجازى دربــاره احتمال تغییر در کادر فنى اســتقالل 
گفت: منصوریان که سهل است، اگر االن گواردیوال را 
هم به استقالل بیاورند نمى تواند نتیجه بگیرد. چون او 
هم نمى تواند با تیمى که دو سه بازیکنش در زمین راه 
مى روند نتیجه بگیرد. هواداران استقالل باهوش باشند 
و بدانند بازیکنى که به ظاهر در حال کمک کردن به تیم 
است، در واقع دارد «در کار تیم مى گذارد». از منصوریان 
مى خواهم حواســش به همه بازیکنان تیمش باشد تا 
آن دو ســه نفر او را زمین نزنند. هیچکس حواسش به 
آنها نیســت و همه تقصیرها گردن منصوریان افتاده

 است.

 اگر تیــم فوتبــال ماشین ســازى را در لیــگ برتر 
شــانزدهم در نظــر نگیریم، صباى قــم ضعیف ترین 
تیم فصل جــارى بوده که پــس از 13 هفتــه هنوز 
جمع امتیــازات خود را دو رقمى نکرده اســت. صباى 
قــم در ابتداى فصل دچار مشــکالت مدیریتى شــد 
و همین مســئله ناراحتــى و جدایى علــى دایى را به 
دنبال داشت. مســئوالن باشــگاه صبا چند گزینه را 
بررســى کردند و در نهایت با صمد مرفاوى به توافق 

رسیدند.
مرفاوى نیم فصل لیگ برتر چهاردهم جانشین منصور 
ابراهیم زاده در تیم پر ســتاره پیکان شد تا این تیم را از 

بحران خارج کند اما تا پایــان فصل حتى یک پیروزى 
هم کســب نکرد و در پایان همراه با پیــکان به لیگ 
یک سقوط کرد. سرمربى سابق استقالل در 13 بازى 
گذشــته تنها یک بار طعم پیروزى را آن هم مقابل تیم 
بحران زده سایپا چشــیده و دومین خط حمله ضعیف و 
دومین خط دفاع ضعیف فصل را به نام خود ثبت کرده 

است.
در واقع صمد مرفــاوى در 28 دیدار اخیر خود که روى 
نیمکت یک تیم لیگ برترى نشســته، تنها یک بار به 
پیروزى رسیده اما همچنان مورد وثوق مدیران باشگاه 

صبا قرار دارد.

آمار عجیب صمد مرفاوى 
در 28 دیدار اخیر

ادعاى جنجالى 
آتیال حجازى

صداى هواداران

 حمله به 
صدرنشینان قالبى!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک 

info@nesfejahan.net ارسال نمایید.

این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ پرسپولیسى ها  که حســابى از برد دقیقه 92 
خود خوشــحال هســتند تا قبل از بازى با ذوب 
آهن به شــادى خود ادامه دهند. چون که محال 
اســت که بتوانند ذوب آهن را شکســت دهند. 
کابوس اصفهان براى پرسپولیس و استقالل حاال 

حاالها ادامه دارد!

■فرهاد کاظمى به ماشــین ســازى رفت و فکر
 مى کنم با توجه به مهره هــاى متعددى که این 
تیم دارد بتواند این تیم را نجــات دهد و در لیگ 
ماندگارشــان کند. یادش بخیر. وقتى نام فرهاد 
کاظمى مى آید به یاد دو قهرمانى مى افتم که در 
لیگ برتر و جام حذفى با او به دست آوردیم. نمى 
دانم چرا بعد از آن دیگر فرهاد در فوتبال ایران به 
قهرمانى دســت نیافت. البته بعد از سپاهان هم 
هدایت تیمى که داراى شخصیت قهرمانى باشد را 
بر عهده نگرفت و  بیشتر سرمربى تیم هاى میانه 

جدولى بود.

■ سپاهان در مسیر خوبى قرار گرفته و اگر در نیم 
فصل تقویت شود مى تواند انتظارات هواداران را 
بر آورده کند و در پایان لیگ به نتایج خوبى برسد. 
انتظار قهرمانى لیگ برتر از این تیم جوان شــاید 
انتظار باال و براى امسال انتظار بیجایى باشد. اما 
امیدوارم فرصت قهرمانى در جام حذفى به راحتى 

از دست نرود.

■من هنوز معتقدم که ســپاهان از ناحیه دروازه 
ممکن است که با یک چالش بزرگ رو به رو شود. 
به ویژه در مسابقات جام حذفى. بردهاى سپاهان 
نباید باعث شود تا مشکالت این تیم را نبینیم و به 

دنبال رفع ضعف ها نباشیم.

■ امیدوارم قاســم حدادى فــر عزیزمان هر چه 
زودتر آماده شود و براى ذوب آهن به میدان رود. 
ذوب آهن فوق العاده قوى شده و اگر قاسم هم به

 جمع مان اضافه شــود، قدرت این تیم مضاعف 
مى شود.

■تیم امسال برانکو خوب مى داند که دیگر بازى 
زیبا براى تماشاگر قهرمانى نمى شود. هوادار روى 
سکو یک فصل هم شده به هر بهانه اى صبر کرد 
تا به جام برسد. به همین خاطر پرسپولیس سبک 
بازى اش را عوض کرده اســت. دیگر با بازى زیبا 
سعى در حفظ جایگاهش ندارد. این صدرنشینى در 
هفته پایانى اســت که مى تواند آبى باشد بر آتش 
زیر خاکستر سکوهاى آزادى. او عطش بازى زیبا 
را درون تیمش کشت تا اقتصادى و منطقى نتیجه 
بگیرند. فرق قلعه نویى بــا برانکویى که تازه یک 
فصل به لیگ برتر آمده بود در همین است. اینکه 
قلعه نویى مى داند فارغ از هر بهانه اى باید نتیجه 
بگیرد. باید بازى به بازى ببرد تا قهرمان شود. به 
همین خاطر است که در همین فصل هم هر وقت 
که نیاز بود دیگر زیبا بــازى نکرد و فقط به نتیجه 
فکر کرد. هر گاه که خیالــش از بابت نتیجه جمع 
شــد، فوتبالى به نمایش گذاشت در حد سال قبل 
پرسپولیس. پر از موقعیت گل و جذاب. بى رحمى 
فوتبالِى قلعه نویى به تیم تزریق شد و تراکتورسازى 
شــبیه به اســتقالل لیگ هشتم ســیرى ناپذیر 

است.
 

■ پدرو هنریکه بازیکن برزیلى سپاهان حسابى 
روى اعصاب هواداران اســت و مشــخص است 
که هیچ کارایى براى تیــم ندارد. ما وقتى بازیکن 
خارجى با هزینه باال جذب مى کنیم باید یک سر و 
گردن از سایر بازیکنان ایرانى باالتر باشد نه اینکه 
کیفیتش حتى از بسیارى از بازیکنان جوان آکادمى 

سپاهان پایین تر باشد.

در پایــان هفته ســیزدهم رقابت هــاى لیگ برتر، 
برترین هاى این هفته از رقابت هــا از نگاه جمعى از 

ورزشى نویسان ایران انتخاب شدند.
نتایج رقابت هاى هفته سیزدهم در یک نگاه:

ماشین سازى 1 - ذوب آهن 2
نفت تهران 1 - گسترش فوالد 1

نفت آبادان صفر - سایپا 1
استقالل 1 - تراکتورسازى 2

فوالد مبارکه سپاهان 4 - صبا 1
پیکان 1 - سیاه جامگان صفر

استقالل خوزستان صفر - فوالد 1
پدیده 1 - پرسپولیس 2

تیم هفته: فوالد مبارکه سپاهان
 در هفته اى که سپرى شــد تیم هاى تراکتورسازى، 
ذوب آهن و پرسپولیس و ســپاهان به همراه فوالد 
و سایپا موفق شــدند حریفان خود را شکست دهند 
تا همه تیم هاى فوق شایسته کسب عنوان بهترین 
تیم هفته باشــند اما  در بین آنها این سپاهان بود که 
موفق شد پس از هفته ها ناکامى سرانجام در خانه به 
یک پیروزى پرگل دست پیدا کند تا عنوان بهترین 
تیم هفته به شاگردان ویسى تعلق بگیرد. سپاهان در 

این دیدار، طوفانى عمل کرد و حتى مى توانست 

گل هاى بیشترى را نیز به ثمر رساند. 
این پیروزى، هــواداران این تیم را 

براى دیدارهاى آتى به ویژه دو 
دیدار مهم با تراکتورســازى و 

استقالل تهران امیدوار کرد.

بازیکن هفته: فرزاد 
حاتمى

در هفتــه هاى اخیر 
ساســان انصــارى 
همچنان گل مى زند، 

وحید امیرى نیز در 

مشهد ناجى پرسپولیس شــد و مهرداد محمدى در 
اصفهان پس از مدت ها عقده گشــایى کرد و دو گل 
به ثمر رساند اما عنوان بهترین بازیکن هفته به فرزاد 
حاتمى مى رسد که موفق شد در تهران با زدن دو گل، 
یک تنه لقب قاتل استقالل را به خود اختصاص دهد.

سرمربى هفته: برانکو
در هفته سیزدهم لیگ برتر پرسپولیس در حالى که 
زیر فشار پدیده در مشهد قرار داشت با تعویض هاى 
منطقى برانکو از زیر این فشار خارج شده و سرانجام در 
لحظات پایانى به یک پیروزى شیرین دست پیدا کرد 
تا عنوان بهترین مربى هفته به «برانکو ایوانکوویچ» 

سرمربى پرسپولیس تعلق بگیرد.
البته قلعه نویى، حسینى و سعداوى از مربیان شایسته 

تقدیر هفته بودند.

دیدار هفته: استقالل - تراکتورسازى 
تقابل امیــر قلعه نویــى با اســتقالل همــواره از 
حساســیت هاى خاصى برخوردار بوده و این بار نیز 
این موضوع از این قاعده مستثنى نبود و یک بار دیگر 
تقابل سرمربى سابق آبى ها با این تیم جذابیت هاى 

زیادى داشت.
دیدار استقالل و تراکتورسازى در تهران به اندازه اى 
هیجان و حساسیت داشــت تا یک تنه عنوان دیدار 

هفته را به این دیدار اختصاص بدهیم.

اتفاق هفته: شخم استقالل در آزادى 
براى چهارمین بار پیاپى

در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر تراکتورسازى 
در تهران موفق شــد اســتقالل را شکست دهد تا 
چهارمین پیروزى پیاپى تیم تبریزى طى چهار فصل 

اخیر مقابل استقالل اینگونه حاصل شود.

سایر نکات ویژه  این هفته
 ذوب آهن رکــورددار بردهاى 

پیاپى
ذوب آهن با پیروزى برابر ماشین ســازى به 
چهارمین برد پیاپى خود در لیگ برتر دست 
یافت و تنها تیمى لقب گرفت که تا به اینجا 
در لیگ شانزدهم موفق شــده است براى 
چهار بازى پشت سر هم برنده از زمین 

مسابقه خارج شود.
آغــاز  از  پیــش  تــا 
هفته  رقابت هــاى 
دوازدهم اســتقالل 
رکــورد بیشــترین 
برد پیاپــى در لیگ 
شانزدهم را در اختیار 
آبى پوشــان  داشــت. 
تهرانــى در فاصلــه هفته هاى 
هفتم تــا نهــم، ســه پیــروزى متوالى کســب 

کردند.
ذوب آهن ابتدا با برترى خانگى برابر پیکان در هفته 
دوازدهم از حیث بردهاى پیاپى با استقالل برابر شد و 
در ادامه با پیروزى بیرون از خانه مقابل ماشین سازى 
در هفته سیزدهم از رقیب تهرانى رد شد تا به تنهایى 
صاحب بیشترین برد پشت سر هم در لیگ شانزدهم 

باشد.
با توجه به آنکه از یک طــرف به پایان دور رفت تنها 
دو هفته باقى مانده است و از طرف دیگر پرسپولیس 
و فوالد تنها تیم هایى هستند که دیدارهاى خود در 
دو هفته اخیر را با برد پشت سر گذاشته اند این دو تیم 
تهرانى و اهوازى تنها در صورتى که در هر دو بازى 

باقیمانده از نیم فصل اول برنده شــوند تازه با رکورد 
ذوب آهن برابرى خواهند کرد البته آن هم به شرطى 
که نوار پیروزى هاى پیاپى تیم اصفهانى هفته آینده 
پاره شود. از آنجا که اتفاقًا دیدار بعدى ذوب آهن برابر 
پرسپولیس است رسیدن قرمزهاى تهرانى یا اهوازى 
به رکورد سبزپوشان اصفهانى مستلزم قیچى شدن 
نوار بردهاى پیاپى ذوب آهن توســط پرســپولیس

 است.

شکستن طلسم 3 ساله سپاهان
پیــش از رویارویى جمعه گذشــته طالیى پوشــان 
اصفهانى بــا صبــا از آخرین بــرد لیــگ برترى 
ســپاهان برابر حریف قمى نزدیک به ســه ســال 

مى گذشت.
سپاهان در حالى در هفته سیزدهم لیگ برتر با چهار 
گل از سد صبا گذشــت که آخرین برد تیم اصفهانى 
برابر این حریف به حدود سه سال پیش برمى گشت.
ســپاهان در لیگ هاى چهاردهــم و پانزدهم موفق 
به شکست صبا نشــد. اولین باخت سپاهان در لیگ 
پانزدهم در هفتــه هفتم برابر صبا رقــم خورد. تیم 
اصفهانــى در بازى برگشــت هم نتوانســت انتقام 
شکســت دیدار رفت را بگیرد و در خانه با تساوى 2 

بر 2 متوقف شد.
در لیگ چهاردهم هم قبل از آنکه آن شش برد پیاپى 
معروف منتهى به قهرمانى سپاهان رقم بخورد تیم 
اصفهانى در قم متحمل یک باخــت 2 بر صفر برابر 
صبا شــد. باخت غلط  اندازى که خیلى از تحلیل ها 
را به بیراهه برد و باعث شد تا ســپاهان به اشتباه از 
معادالت قهرمانى آن فصل کنار گذاشته شود. دیدار 
رفت دو تیم در آن سال هم در اصفهان مساوى شده

 بود.
تا پیش از این، آخرین برد سپاهان برابر صبا به هفته 
بیست و یکم لیگ ســیزدهم و زمانى بازمى گشت 
که تیــم اصفهانــى با تــک گل مهدى شــریفى 
صبا را در ورزشــگاه یادگار امام (ره) قم شکســت 

داد.
با توجه به آنکه آن مسابقه چهاردهم دى ماه سال 92 
برگزار شد سپاهان با پیروزى جمعه گذشته برابر صبا 
پس از 35 ماه موفق شد یک بار دیگر این حریف را در 

لیگ برتر شکست دهد.

جدول گلزنان تا پایان هفته سیزدهم
10 گل: ساسان انصارى(فوالد)

9 گل: مرتضى تبریزى (ذوب آهن)
7 گل: محمد قاضى(نفت تهران)

6 گل: مهــدى رجــب زاده(ذوب آهــن) - مهدى 
طارمى(پرسپولیس)

امیر اسدى 

ابتداى فصل 2015-2014 لیگ ستارگان قطر بود که باشگاه العربى یکى از 
بزرگ ترین نقل و انتقاالت خود را انجام داد. اشــکان دژآگه که در لیگ برتر 
انگلیس و باشگاه فوالم بازى هاى درخشــانى را ارائه مى داد تصمیم گرفت به 
خاورمیانه کوچ کند و پیراهن العربى را بپوشد. دژآگه فوتبال خود را با هرتابرلین 
آغاز کرد، سه فصل براى این تیم به میدان رفت و سپس راهى ولفسبورگ شد تا 

شش فصل با پیراهن این تیم بازى کند. 
دژآگه دو فصل هم براى فوالم به میدان رفت. او در این تیم نیز مثل ولفسبورگ، 
شاگرد «فیلیکس ماگات» بود. 43 بازى و پنج گل کارنامه موفق اشکان را در 
لیگ جزیره رقم زد. او در حالى که فوالم و برخى دیگر از تیم هاى انگلیسى را 
خواهان خود مى دید تصمیمى عجیب اتخاذ کرد. دژآگه در 27 سالگى و در حالى 
که مى توانست چند فصل دیگر در فوتبال اروپا بماند، با رقمى نجومى به لیگ 

ستارگان قطر رفت تا براى العربى بازى کند.
حضور در العربى براى دژآگه بازگشت به عقب بود. البته نه از نظر مالى که از لحاظ 
فنى. او قراردادى نجومى با العربى امضا کرد و از ابتداى فصل 2015-2014 براى 
این تیم به میدان رفت تا یکى از گران ترین بازیکنان لیگ قطر لقب بگیرد. اشکان 
در دو فصل بازى براى العربى 45 بار به میدان رفت و 9 گل به ثمر رساند. یعنى هر 

پنج بازى یک گل که آمارى مناسب براى یک هافبک نفوذى بود.
براى فصل 2017-2016 اما تغییراتى در کادر فنى و مدیریتى العربى به وجود 
آمد تا ادامه حضور دژآگه در العربى غیرممکن شود. سرمربى العربى تغییر کرد و 
«زوال» جاى خود را به «ادیسون آگیره» برزیلى داد. این مربى هم به خواست 

باشگاه تن داد و دژآگه را از لیست بازیکنان این تیم خارج کرد.
اشکان که نمى خواست از قرارداد سه میلیون دالرى اش با العربى به راحتى بگذرد، 
با مدیران این باشگاه براى فسخ قرارداد و حضور در تیمى دیگر به مشکل خورد. 
مسئوالن العربى با پرداخت بخشى از قرارداد دژآگه خواهان فسخ قرارداد او بودند 
اما اشکان این شرایط را نپذیرفت و از مدیران باشگاه خواست تا تمام حق و حقوق 

او را بپردازند. خواسته اى که با مخالفت مدیران العربى همراه شد.

تا امروز که حدود ده هفته از لیگ ســتارگان قطر گذشته، 
دژآگه همچنان بدون تیم است و با باشگاهى جدید براى بازى 
به توافق نرسیده است. او همچنان قصد ندارد از قرارداد سه 
میلیون دالرى اش به راحتى عبور کند و به همین دلیل تن به 
موافقت با درخواست مدیران العربى نداده است. دژآگه همچنان 
بازیکن العربى محسوب مى شود، چون قراردادش با این باشگاه 

فسخ نشده است. به همین دلیل مدیران العربى از او خواسته اند با 
حضور در دوحه، تمرینات انفرادى اش را انجام بدهد و جلوى چشم 

آنها باشد. دژآگه هم برخى اوقات انفرادى تمرین مى کند 
و گاهى هم همراه با تیم دوم العربى تا در نهایت پول 

قرارداد نجومى اش را دریافت کند.
اشــکان در این مدت از چند تیم چینى پیشــنهاد 
بازى دریافت کرده اما هر بــار بنا به دالیلى با آنها 
به توافق نرسیده است. مدیر برنامه هاى دژآگه در 
محفلى دوستانه مدعى شــده دژآگه براى حضور 

در لیگ چین مبلغى در حــدود 25 میلیون 
دالر مى خواهد که همین باعث شده 

تا هیچیــک از تیم هاى چینى 
مذاکره بــا کاپیتان تیم ملى 

ایران را ادامه ندهند.
البتــه  دژآگــه  اشــکان 

پیشــنهادهایى از لیگ ایران نیز 
دریافت کرد اما به هیچیک از آنها پاسخ 

مثبت نداد. تنها به این دلیل که هیچ تیمى در 
ایران نمى تواند حقوق ده میلیاردى او در العربى را 

پرداخت کند. تیم هاى اروپایى نیز براى جذب دژآگه 
با این مشکل بزرگ مواجه هستند. آنها هم نمى توانند 

براى جذب دژآگه چنین مبلغ هنگفتى را هزینه 
کنند و به همین دلیل حضور اشکان در قاره سبز 
نیز منتفى شده اســت. دژآگه در مقطع فعلى دو 
راهکار پیش رو دارد. یکى اینکه بدون تیم بماند و 
تا پایان فصل با هیچ باشگاهى قرارداد امضا نکند. این 
مسئله باعث مى شود تا او مبلغ سه میلیون دالرى قرارداد 
با العربى را تا دالر آخــر دریافت کند و از نظر مالى 
متضرر نشود.  دومین راهکار دژآگه، فسخ 
قرارداد با العربى و حضور در تیمى 
جدید اســت. تیمى که 
بتواند خواسته هاى 
را  او  مالــى 
برآورده کند

اشکان به راحتى فسخ نمى کند

شایسته کسب عنوان بهترین  فوق تیم هاى
که بود ته باشــند اما  در بین آنها این سپاهان
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             اشــکان به راحتى فسخ نمى کند

2 لیگ ستارگان قطر بود که باشگاه العربى یکى از 
 خود را انجام داد. اشــکان دژآگه که در لیگ برتر 
ى هاى درخشــانى را ارائه مى داد تصمیم گرفت به 
ن العربى را بپوشد. دژآگه فوتبال خود را با هرتابرلین 
 تیم به میدان رفت و سپس راهى ولفسبورگ شد تا 

م بازى کند.
الم به میدان رفت. او در این تیم نیز مثل ولفسبورگ، 
پنجگل کارنامه موفق اشکان را در 43 بازى و 3ود.

لى که فوالم و برخى دیگر از تیم هاى انگلیسى را 
7ى عجیب اتخاذ کرد. دژآگه در 27 سالگى و در حالى 
یگر در فوتبال اروپا بماند، با رقمى نجومى به لیگ 

عربى بازى کند.
بازگشت به عقب بود. البته نه از نظر مالى که از لحاظ 
44-2014 براى  5عربى امضا کرد و از ابتداى فصل 2015
 از گران ترین بازیکنان لیگ قطر لقب بگیرد. اشکان 
9 بار به میدان رفت و9 گل به ثمر رساند. یعنى هر 455

 مناسب براى یک هافبک نفوذى بود.
ما تغییراتى در کادر فنى و مدیریتى العربى به وجود 
لعربى غیرممکن شود. سرمربى العربىتغییر کرد و

سون آگیره» برزیلى داد. این مربى هم به خواست 
ست بازیکنان این تیم خارج کرد.

رداد سه میلیون دالرى اش با العربى به راحتى بگذرد، 
سخ قرارداد وحضور درتیمى دیگر به مشکل خورد.

خشى از قرارداد دژآگه خواهان فسخ قرارداد او بودند 
فت و از مدیران باشگاه خواست تا تمام حق و حقوق 

ا مخالفت مدیرانالعربى همراه شد.

تا امروز که حدود ده هفته از لیگ ســتارگان قطر گذشته، 
تدژآگه همچنان بدون تیماست و با باشگاهى جدید براى بازى
به توافق نرسیده است. او همچنانقصد ندارد از قرارداد سه

میلیون دالرى اش به راحتى عبور کند و به همین دلیل تن به 
موافقت با درخواست مدیران العربىنداده است. دژآگه همچنان
بازیکنالعربى محسوب مى شود، چون قراردادش با این باشگاه

فسخ نشده است. به همین دلیل مدیران العربى از او خواسته اند با 
حضور در دوحه، تمرینات انفرادى اش را انجام بدهد و جلوى چشم 

آنها باشد. دژآگه هم برخى اوقات انفرادى تمرین مى کند 
گاهى همهمراه با تیم دوم العربىتا در نهایتپول و

قرارداد نجومى اش را دریافت کند.
اشــکان در این مدت از چند تیم چینى پیشــنهاد 
بازى دریافت کرده اما هر بــار بنا به دالیلى با آنها 
به توافق نرسیده است. مدیر برنامه هاى دژآگه در 
محفلى دوستانه مدعى شــده دژآگه براى حضور 

25 میلیون مبلغى در حــدود 5در لیگ چین
دالر مى خواهد که همین باعث شده 

تا هیچیــک از تیم هاى چینى 
مذاکره بــا کاپیتانتیم ملى

ادامه ندهند. ایران را
البتــه  دژآگــه  اشــکان 

پیشــنهادهایى از لیگ ایران نیز 
دریافت کرد اما به هیچیک از آنها پاسخ

مثبت نداد. تنها به ایندلیل که هیچتیمى در
ایران نمى تواند حقوق ده میلیاردى او در العربى را 

پرداخت کند. تیم هاى اروپایى نیز براى جذب دژآگه 
با این مشکل بزرگ مواجه هستند. آنها هم نمى توانند 

براىجذبدژآگه چنین مبلغهنگفتى را هزینه
کنند و به همین دلیل حضور اشکان در قاره سبز 
نیز منتفى شده اســت. دژآگه در مقطع فعلى دو 
راهکار پیش رو دارد. یکى اینکه بدون تیم بماند و 
تا پایان فصل با هیچ باشگاهى قرارداد امضا نکند. این

مسئله باعث مى شود تا اومبلغ سه میلیون دالرى قرارداد 
با العربى را تا دالر آخــر دریافت کند و از نظر مالى 
متضرر نشود.  دومین راهکار دژآگه، فسخ 
قرارداد با العربى و حضور در تیمى 
جدید اســت. تیمى که 
بتواند خواسته هاى

را  او  مالــى 
برآورده کند
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سپــــاهان
 تیم بـــرتر هفته

وفق شد
ک پیرو
م هفته
ن دیدار،

بیشترى
ى، هــ
رهاى
 با تراکت
هران امی

هف کن

اى اخیر
صــارى
مى زند،
یز در 

ین سپاهان بود که 
شد پس از هفته ها ناکامى سرانجام در خانه به 
وزى پرگل دست پیدا کند تا عنوان بهترین 
 به شاگردان ویسى تعلق بگیرد. سپاهان در 

، طوفانى عمل کرد و حتى مى توانست 

ى را نیز به ثمر رساند. 
ـواداران این تیم را 

 آتى به ویژه دو 
کتورســازى و 

میدوار کرد.

فته: فرزاد 

یر 
ى 
،

سایر
 ذ
پیاپى

ذوب آهن
چهارمین
یافت و تن
در لیگ ش
چهار

تهر
هفتم تــا نهــم، ســه

کردند.
ذوب آهن ابتدا با برترى
دوازدهم از حیث بردهاى
در ادامه با پیروزى بیرون
در هفته سیزدهم از رقیب
صاحب بیشترین برد پشت

باشد.
با توجه به آنکه از یک طــر
ا دو هفته باقى مانده است و
و فوالد تنها تیم هایى هستن
دو هفته اخیر را با برد پشت س
تهرانى و اهوازى تنها در صو

کااشاش  اشاش هشــکان به راحتى فسخش کان اش ه کان اشاشکشــکان به راحتى فسشش ک کاش ش



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

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

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

اى مردم! خوشا به حال کسى که عیب شناسى نفس، او را از عیب جویى 
دیگران باز دارد، و خوشــا به حال کســى که به خانه و خانواده خود 
پردازد و غذاى حالل خود را بخورد و به اطاعت پروردگار مشغول 
باشد.   بر خطاهاى خویش بگرید، همواره به خویشتن خویش مشغول 

موال على (ع)باشد و مردم از او در امان باشند. 

آ ژ انس هواپیمایى  آ ژ انس هواپیمایى  مانیاگشتمانیاگشت

نشانى: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجدالغفور   

تلفن: 32501408  
فکس: 32501506

تعیین تعیین وقت سفارت آمریکا، انگلیسوقت سفارت آمریکا، انگلیس
  کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى شینگنشینگن

برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى 
پروازهاى مستقیم از اصفهانپروازهاى مستقیم از اصفهان

دبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداددبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداد
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نقد و اقساط به صورت نقد و اقساط به صورت 55 ماهه  ماهه 

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

 و سفر کارت و سفر کارت

 (هتل هاى 2 و 3 و 4 و 5 ستاره)
همه روزه با قیمت استثنایى    هوایى، ریلى، زمینى

telegram .me/maniagasht

مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم
مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم

رزرواسیون آنالینتصمیم از شما خدمات از ماتصمیم از شما خدمات از ما www.mania24.ir

mania.gasht@yahoo.com

آگهی فراخوان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
( کد آگهی: ر-95077)

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى  www.msc.ir   بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه  و طبق راهنماي 
موجود نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (SRM) اقدام نمائید. 

نوع ردیف
مهلت ارسالموضوعشمارهفراخوان

 مدارك
مدیریت
مرتبط

  شرکت فوالد مبارکه اصفهان  درنظردارداقالم ضایعاتى خود 9513    مزایده 1
قراردادهاى 1395/10/12را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

خرید

انجام تعمیر و بازسازى دنده هاى هزار خارى شافت و هاب 48424596عمومى 2
قراردادهاى 1395/09/25اسپیندل هاى ناحیه نورد پیوسته سبا شرکت فوالد مبارکه

خرید

48426884عمومى3
انجام عملیات تعمیر، عیب یابی، بازسازي و بهینه سازي 
کارت ها، تجهیزات الکترونیک، کالیبراسیون و تعمیر 

تجهیزات ابزاردقیق و تعمیر سیستم هاي مخابراتی در کلیه 
نواحی شرکت فوالدمبارکه

قراردادهاى 1395/10/04
خرید

شرکت فوالد مبارکه اصفهان  درنظردارد تجهیزات خود را از 9512مزایده 4
خرید مواد 1395/10/12طریق مزایده عمومی به فروش برساند

مصرفى

48427215عمومى5
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد گلوله قطر 40 

میلیمتر مورد نیاز خود را طبق مشخصات پیوست از طریق 
مناقصه عمومى خریداري نماید.

خرید مواد 1395/09/30
مصرفى

قراردادهاى 1395/10/04تعمیرات ابنیه غیر صنعتى در شرکت فوالد مبارکه48425961عمومى6
خرید

انجام تعمیر و ساخت تجهیزات و قطعات مکانیکى تعمیرگاه 48415438عمومى7
قراردادهاى 1395/10/08مرکزى ناحیه سبا شرکت فوالد مبارکه

خرید

48426514عمومى8
انجام عملیات تهیه وتامین،ساخت،دمونتاژ،نصب وراه 
اندازى درب  حوضچه هاى اسید ازجنس پلى اتیلن دو 

جداره اسپیرال واحد اسیدشویى 
قراردادهاى 1395/10/01

خرید

قراردادهاى 1395/09/23خرید 1200تن شمش زاماك 48427388عمومى9
خرید

48420385عمومى10
شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد تعداد 120 عدد کاله 

مورد نیاز واحد آتش نشانى را با مارك روزنباور مدل 2016 
(Heros-titan ) به همراه چراغ قوه و طلق محافظ، از 

طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى تامین نماید 
قراردادهاى 1395/10/04

خرید
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چهل تکه

«جولى استون استریت» که در سیدنى زندگى    فارس|
مى کند و اصالتاً اســترالیایى اســت، با یک بیمارى بسیار نادر 
اسکلتى که استخوان زایى نام دارد، متولد شد؛ درگیرى این خانم 
با بیمارى نادر خود موجب شده با هر عطسه اى که مى کند یکى از 
استخوان هایش بشکند و مدت زیادى را در بستر بیمارى بگذراند.

این خانم 42 ســاله، از 13 ماهگى تا پنج سالگى، یک دور تمام 
استخوان هاى بدنش شکسته و دوباره ترمیم شده اند، همچنین 
مادر او مى گوید:«هنگام تولد که بدن جولى ضعیف و ناتوان بوده، 
14 استخوان او شکسته بود و همه اینها در حالى است که تا ده 

سالگى جولى 60 استخوان شکسته در بدن خود داشته است.»
پزشکان مجبور شده اند  با استفاده از دنده هاى فلزى استخوان ها 

را در کنار هم نگه دارند.

بنا به ادعاى «هنا بوتلر» زن 24 ساله اهل انگلیس    انتخاب|
زندگى اش تحت تأثیر شبح متعلق به یک دختر خردسال دچار چالشى 
عجیب شده است. وى سه سال پیش زمانى که به همراه دوستش شب 
هنگام مشغول پیاده روى در حوالى جنگل «هامبر» در منطقه «یورك 
شر» بودند به طور اتفاقى از یک درخت عکس گرفتند.در این عکس 
یک دختر خردسال داراى موهاى مشکى با لباسى سفید در حالى که زیر 
این درخت نشسته است دیده مى شود. وى در این خصوص مى گوید: 
«به همراه دوستم و یک راهنما تصمیم به پیاده روى شبانه گرفتیم. 
هنگامى که به یک درخت رسیدیم راهنماى ما شروع به صحبت درباره 
ادعاى برخى افراد مبنى بر دیدن شبح یک دختر خردسال یتیم در این 
مکان کرد. حدود ده عکس از آنجا انداختم. بعداً که عکس ها را نگاه 
مى کردم متوجه این چیز عجیب در یکى از عکس ها شدم. جالب اینکه 

در هیچکدام از بقیه عکس ها وجود نداشت.»

تصاویرى که بــه تازگى    باشگاه خبرنگاران جوان |
منتشر شده است لحظه شلیک پلیس به یک دانش آموز شرور 14 
ساله در ایالت نواداى آمریکا را نشان مى دهد. ماجرا از آنجا آغاز شد 
که این دانش آموز در درگیرى با یکى از همکالسى هایش از چاقو 
استفاده کرد. در تصاویر منتشر شده، این دانش آموز در حالى که دو 

چاقوى بزرگ را در دست دارد دیده مى شود.
 بنا به گزارش بعد از تشدید دعوا این دانش آموز  با حمله ور شدن به 
همکالسى اش وى  را شــدیداً مجروح مى کند. در یکى از تصاویر 
یک افسر پلیس در حیاط مدرسه مشاهده مى شود که اقدام به شلیک 
گلوله به سمت دانش آموز شرور مى کند. گفته مى شود بعد از این 
حادثه این دانش آموز به علت شرایط بحرانى سریعًا به بیمارستان 

منتقل شده است. بررسى هاى بیشتر در این خصوص ادامه دارد.

شکستن استخوان ها 
با هر عطسه

شبح دختر خردسال 
زنى را به وحشت انداخت

شلیک پلیس به 
دانش آموز شرور مدرسه 030201

کــه  دانشجوى22ســاله اى    فارس| 
به جــرم تعرض به یــک دختر 16 ســاله به اعدام 
محکوم شــده بود در حالى که یکســال شــب و 
روز با کابوس مــرگ بر فراز چوبــه دار روبه رو بود 
وقتى از زندان بــه دادگاه تجدید نظر احضار شــد 
نمى دانست چه سرنوشــتى در انتظارش است اما 
وقتى منشــى دادگاه متن درخواســت مادر دختر 
جوان را خواند شــوك زده در جاى خود میخکوب 
شــد. این مــادر در نامه اى بــه قضــات دادگاه 
نوشــته بود: «اگر این جوان محکــوم به مرگ با 
دختــرم "مرجــان" ازدواج کند و خانــه اى 500 
میلیون تومانــى به عنوان مهریــه به نامش کند و 
تعهد بدهد با دختــرم خوشــرفتارى کند حاضرم 
از اعدامــش بگــذرم و او را به عنــوان دامــادم

 بپذیرم.»
«وحید» در حالى که نمى دانســت از خوشــحالى 
بگرید یــا بخندد بــا اطــالع از این ماجــرا چند 
دقیقه اى ســکوت کــرد. انــگار نمى توانســت 
بــاور کنــد. راه نجاتى بــراى رهایــى از مرگ 
برایش مهیــا شــده و به دامــادى خانــواده اى 
پذیرفته مى شــود که تا دیروز خواســتار اعدامش 

بودند.

  میزان | پســر افغان کــه هموطنــش را در 
شهرستان جم به قتل رسانده بود،سه ساعت پس از 

وقوع قتل بازداشت شد.
جمعه شــب گذشــته مأمــوران پلیس شــهر جم 
استان بوشــهر در جریان قتل پســر جوانى در یکى 
از محالت شــهر قرار گرفتند. بالفاصلــه اکیپى از 
مأموران در محل حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز

 کردند.
بررســى هاى مأموران نشــان مى داد مقتول پسر 
جوانى تبعه افغانستان است که براى کار به شهرستان 
جم آمــده و به علــت ضربات چاقو به قتل رســیده 

است.
تحقیقــات مأمــوران نشــان مــى داد همزمان با 
وقوع قتل هم خانه این فرد نیز مفقود شــده اســت. 
کارآگاهان پلیــس که احتمال مى دادند قتل پســر 
افغان کار هموطن و همخانه اش اســت تحقیقات 
خود را بــراى شناســایى و دســتگیرى قاتل آغاز 

کردند.
سر انجام ســه ســاعت پس از وقوع حادثه مأموران

 پسر 20 سال افغانســتانى را شناســایى و دستگیر 
کردند.

با انتقــال همخانه مقتول بــه اداره آگاهــى او در 
بازجویى هاى اولیه به قتــل هموطنش اعتراف کرد 
و مدعى شد: «مقتول "نور محمد" همخانه من بود. 
چند ساعت قبل خسته از کار به خانه آمدم اما هرچه 
در زدم کســى در را باز نکرد. چند دقیقه اى معطل 
ماندم تا نور محمد باالخره در را باز کرد. سر موضوع 
دیر باز کردن در با او به مشاجره پرداختم که او اقدام 
به فحاشى کرد،عصبانى شــده و با چاقو او را به قتل

 رساندم.»
ســردار عباس زاده رئیس پلیس اســتان بوشهر با 
اعالم این خبر گفت: تحقیقات بیشتر از متهم ادامه 

دارد.

  جام جم انالین|  رئیس مرکــز مدیریت 
حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان کرمانشاه از 
مسمومیت چهار دختر جوان بر اثر استعمال قلیان 

خبر داد.
صائب مدرسى اظهار داشت: ساعت 2 و 30دقیقه 
بامــداد امــروز (20 آذر) یک مورد مســمومیت 
دسته جمعى در خیابان گلریزان کرمانشاه گزارش

 شد.
وى تصریح کرد: با اعزام سریع نیروهاى اورژانس به 
محل چهار دختر جوان که بر اثر استعمال قلیان دچار 
مسمومیت شده بودند به بیمارستان امام خمینى (ره) 

منتقل شدند.
مدرســى افزود: ایــن دخترهــا از ســاعت 20 
شــب تا 2 بامــداد قلیان اســتعمال کردنــد و در 
نهایــت ســاعت 2 بامداد بــا اورژانــس تماس 
گرفتــه و اعالم مى کننــد که دچار مســمومیت

 شده اند.
وى با اشــاره به انجام اکســیژن تراپى براى این 
چهار نفر، گفت: ایــن افراد هــم اکنون مرخص 

شده اند.

  جام جم آنالین | چهــار مرد تبهــکار که آخر 
هفته ها براى سرقت به پایتخت مى آمدند، وقتى موفق 
به رمزگشایى نمى شــدند، گاوصندوق ها را همراه خود 

مى بردند.   
چندى پیش زن میانســالى در تماس بــا پلیس 110 از 
دستبرد به خانه اش در شمال تهران خبر داد. او به پلیس 
گفت: «شب گذشته به خانه یکى از دوستانم رفته بودم 
و امروز که برگشتم متوجه ســرقت گاو صندوق خانه ام 
شــدم. داخل آن هم حدود یک میلیارد تومان برلیان و 
جواهرات متعلق به فرزندانم بود که در خارج از کشــور 
زندگى مى کنند و طال وجواهراتشان نزد من امانت بود.» 
کارآگاهان پس از بررسى خانه مورد نظرپى بردند دزدان 
حرفه اى با اطمینان از خالى بودن خانه و پس از شکستن 
قفل در ورودى وارد خانه ویالیى شــده و ســرقت را به 

راحتى انجام داده اند. 
درحالى که بررســى ها براى دستگیرى عامالن سرقت 
میلیاردى آغاز شــده بود، شــکایتى مشــابه به پلیس 
رسید. این بار مرد میانســالى از سرقت گاوصندوق خانه 

ویالیى اش خبرداد.
ضمن اینکه سارقان با ماژیک قرمز روى آیینه خانه نوشته 

بودند: «ما بازهم برمى گردیم منتظرمان باشید.» 
با اعالم چند شــکایت مشــابه، کارآگاهان که دریافته 
بودند با یک باند حرفه اى روبه روهستند پس از بازبینى 
دوربین هاى مداربسته اطراف یکى ازخانه هاى ویالیى 

موفق به کشف تصاویر متهمان فرارى شدند. 

با به دست آمدن این ســرنخ، کارآگاهان به سراغ آلبوم 
متهمان ســابقه دار رفته و پس از تطبیــق چهره هاى 

به دست آمده، هویت تبهکاران را شناسایى کردند.
بدین ترتیب آنها با ردیابى هاى گسترده پلیسى سرانجام 
مخفیگاه متهمــان را شناســایى ودرعملیاتى ضربتى 
همگى را دســتگیرکردند.آنها در بازجویى ها گفتند: «ما 
چهار بچه محل ســابقه دار هســتیم که روزهاى پایان 
هفته از شهرستان راهى تهران شده و پس از پرسه زنى 

درخیابان هاى شمال شهر و شناسایى خانه هاى ویالیى 
خالى ازسکنه، نقشه سرقت هایمان را اجرامى کردیم. اگر 
مى توانستیم، در گاوصندوق ها را باز کنیم که هیچ اما اگر 
موفق نمى شدیم گاوصندوق را به مخفیگاهمان برده و 

در آنجا قفلش را مى شکستیم.
در بعضى از سرقت هایمان براى آنکه هیجان را بیشتر 
کنیم و از طرفى صاحبخانه بترسد، با ماژیک روى آیینه 

خانه ها مى نوشتیم دوباره برمى گردیم. 

با اعتراف هاى دزدان سابقه دار، بازپرس دادسراى مبارزه 
با سرقت، دستور تحقیقات ویژه ازمتهمان را صادرکرد.

  ایرنا | معاون دادستان مشــهد گفت که نوزاد 
یک روزه بــا ضایعه نخاعى عصر جمعه گذشــته در 
مجموعه پدیده شاندیز پیدا شــده و نهادهاى متولى 

هنوز وى را نپذیرفته اند.
قاضى محمد بخشى محبى افزود: برغم دستور تلفنى 
دادســتانى مبنى بر انتقال نوزاد بــه مراکز نگهدارى 
ویژه هنوز هیچیک از نهادهاى متولــى این نوزاد را 

نپذیرفته اند.
وى اظهار داشت: عدم پذیرش نوزاد در شرایط مزبور 
ممکن اســت به قیمت جان این طفل تمام شــود اما 
نهادهاى متولى از پذیرش براساس دستورات تلفنى 

مراجع قضائى سرباز زده و مى گویند تا زمان رسیدن 
دستور کتبى قاضى کشیک، نمى توانند اقدامى انجام 

دهند.
وى گفت: این در حالى اســت که بر اســاس قانون، 
خــوددارى از کمک به مصدومیــن و رفع مخاطرات 
جانى، محکومیت به حبس تا یکسال یا پرداخت جزاى 

نقدى را به دنبال دارد.
معاون دادستان مشهد افزود: بر همین اساس مسئوالن 
مراکزى که از پذیرفتن  شخص آسیب  دیده و اقدام به 
درمان وى یا کمک هاى اولیه امتناع کنند به حداکثر 

مجازات محکوم مى  شوند.

یادداشت ترسناك سارقان تبهکار

ما  بازهم برمى گردیم، منتظرمان باشید...  

,,

با اعالم چند شکایت 
مشابه، کارآگاهان 
که دریافته بودند 
با یک باند حرفه اى 
روبه روهستند 
پس از بازبینى 
دوربین هاى 
مداربسته اطراف 
یکى ازخانه هاى 
ویالیى موفق به 
کشف تصاویر 
متهمان فرارى 
شدند

قاتل: کشتمش تا یاد بگیرد در را زود باز کند 

ماجراى تکان دهنده نوزاد یک روزه  

سرویس حامل دانش آموزان روستایى قائمشهر در هفته گذشته تصادف کرد 
که براثر این حادثه یکى از دانش آموزان جان باخت و دانش آموز دیگرى که 

در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى بود، روز شنبه جان خود را از دست داد.
به گــزارش تســنیم، حــوادث مربــوط بــه ســرویس هاى معلمان و 
دانش آمــوزان همــواره در طول ســال تحصیلــى به ویژه فصول ســرد 
ســال تکرار مى شــود. امســال نیز از ابتداى ســال تحصیلى تاکنون در 
چند مورد شــاهد حادثه براى ســرویس حامل معلمــان و دانش  آموزان

 بودیم.
مدتهاســت دانش آمــوزان مناطق محروم بــه دلیل فاصله زیاد مدرســه 
بــا روســتاى محل زندگــى مجبورنــد این مســیر را بــا پاى پیــاده یا 
ســرویس هاى ناامــن و فاقــد حداقــل  اســتانداردهاى مطمئنــه طى 
کنند. در بودجه ساالنه کشــور اعتبارى براى تأمین سرویس دانش آموزان 
روستایى در نظر گرفته مى شود اما در اغلب سال ها این اعتبار به دلیل کسرى 
بودجه آموزش وپرورش تخصیص نمى یابد و دانش آموزان مجبورند مسافت 
طوالنى مسیر مدرســه را پیاده طى کرده یا از خودروهاى ناامن مانند وانت 

براى رفتن به مدرسه استفاده کنند.
بررســى حوادث رخ داده براى دانش  آموزان حکایــت از این دارد که عمده 
این موارد به دلیل تصادفات رانندگى سرویس هاســت و این مسئله عمدتًا 
در شهرهاى کوچک و مناطق روستایى مشــاهده مى شود همچنین بیشتر 

سرویس هاى مورد استفاده پراید یا وانت است.
یک شــنبه 14 آذر امســال بــود که یــک دســتگاه وانت با ســرویس 
مدرســه دانش آمــوزان برخــورد کرد.خــودروى پراید، حامــل دانش 
آموزان روســتاى واســکس بوده که با خــودروى کاپرا تصــادف کرده

 است.
در این سانحه یک دانش آموز فوت کرد و حال دو دانش آموز دیگر به نام هاى 
«علیرضا مقیمى» و «نجمه صفریان» که در بیمارســتان امام خمینى(ره) 

شهرستان سارى بسترى بودند، وخیم اعالم شد.
روز شــنبه هفته جارى ســید محمــد رســولى مدیــر آموزش وپرورش 
قائمشــهراز فوت یک دانش آموز دیگر این حادثه به نام نجمه صفریان خبر

 داد.

دومین دانش آموز حادثه سرویس مدرسه جان باخت

«همراه با راننده مشــغول خوردن صبحانه شدیم، در 
یک فرصت مناســب که راننده حواسش به من نبود، 

قرص "کلونازپام" را داخل لیوان چاى او ریختم و...»
به گزارش تسنیم، حدود ساعت 14 چهاردهم آذر ماه 
ســال جارى مأموران کالنترى 135 آزادى تهران در 
جریان بازداشت یک متهم در پارکینگى حوالى میدان 
آزادى قرار گرفتند و به محل اعــالم این خبر اعزام

 شدند.
با حضور مأموران در پارکینگ مشــخص شد مرد 55 
ســاله  (راننده خودروى پژو) توســط مرد28 ساله اى 
به نام «بهنام» مســموم و بیهوش شــده، کارگران 
پارکینــگ از خروج بهنــام از پارکینــگ جلوگیرى 
کرده و موضوع را به ســامانه اورژانس و پلیس اعالم 
کرده اند همچنین مشــخص شــد راننده پژو توسط 
کادر اورژانــس به بیمارســتان لقمان منتقل شــده

 است.
یکى از کارگران پارکینــگ در اظهاراتش به مأموران 
گفت: «مرد جــوان (بهنام)، راننده پژو را مســموم و 
بیهوش، محتویات داخل یک فالسک چاى را خالى 
کرد و پس از شستن فالسک قصد خروج از پارکینگ 

را داشت که اجازه ندادیم خارج شود.»

بهنام توسط مأموران بازجویى شد و در اظهاراتش به 
مأموران گفت: «من و همسرم شب گذشته(شب قبل 
از  حادثه) از ایالم خودروى راننده پژو را به مقصد تهران 
دربست گرفتیم و قرار شد پس از رسیدن به تهران به 
راننده پژو 800 هزار تومان کرایه دهیم، صبح به تهران 
رسیدیم و من به راننده گفتم که پول همراهم نیست، 
باید به منــزل بروم و پول بیــاورم، راننده نیز مدارك 

و تلفن همراهــم را گرو گرفت و قرار شــد زمانى که 
برگشتم و پس از پرداخت کرایه مدارك و تلفنم را پس 
دهد، من همسرم را به منزل بردم و زمان برگشت به 
پارکینگ مقدارى قرص "کلونازپام"تهیه کردم، این 

قرص مصرف همیشگى من است.»
وى ادامه داد: «قبل از رسیدن به پارکینگ مقدارى نان 
و پنیر و فالسک چاى نیز تهیه کردم و در پارکینگ به 

این بهانه که قرار اســت یکى از دوستانم پول بیاورد، 
همراه با راننده مشغول خوردن صبحانه شدیم، در یک 
فرصت مناسب که راننده حواسش به من نبود، قرص 
کلونازپام را داخل لیوان چــاى او ریختم و وى پس از 

خوردن چاى بیهوش  شد.»
با اعتراف بهنام به بیهوش کردن راننده پژو، وى توسط 
پلیس بازداشت و به اداره آگاهى منتقل شد همچنین 
این پرونده براى رسیدگى به شــعبه پنجم دادسراى 

ناحیه 34 تهران ارسال شد.
شاکى این پرونده پس از مرخص شدن از بیمارستان 
با حضور در دادسراى ناحیه 34 تهران به على وسیله 
ایرد موسى بازپرس پرونده گفت: «بهنام به این بهانه 
که چاى سرد مى شود، لیوان را به من داد و من چاى 
را نوشیدم، ناگهان سرم گیج رفت و پس از 48 ساعت 
بعد از اینکه چشمانم را باز کردم، خود را در بیمارستان 

لقمان دیدم.»
متهم این پرونده که داراى ســوابق کیفرى از جمله 
سرقت، استعمال مواد مخدر، حمل غیر مجاز افشانه 
اشک آور، چاقو و... است با دستور بازپرس پرونده براى 
ادامه تحقیقات در اختیار مأمــوران اداره آگاهى قرار 

گرفته و بررسى هاى بیشتر در این رابطه ادامه دارد.

قلیان، 4 دختر را سناریوى مسافر براى فرار از کرایه چند صد هزار تومانى
راهى بیمارستان کرد

درخواست عجیب از
  جوان اعدامى
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بلوتوث 5 با برد و سرعت 
بیشتر معرفى شد

نصف جهان بلوتوث یکى از استانداردهاى ارتباط بى سیم 
دنیا همیشه با مشکالت مختلفى دست به گریبان بوده؛ 
اما قرار است به زودى این مشکالت کمتر شود. مؤسسه 
استاندارد وایرلس Special Interest Group به طور 

رسمى مشخصات "بلوتوث 5" را منتشر کرد.
به گفته یکى از مقامات این گروه؛ نخستین دستگاه هاى 
مجهز به بلوتوث 5 بین 2 تا 6 ماه آینده یا درست نزدیک 
به زمانى که موج بعــدى اســمارت فون ها رونمایى 

مى شوند؛ به بازار عرضه مى شود.
اگر به طور دقیق تر درباره بلوتوث 5 صحبت کنیم؛ در 
یک کالم مى توان گفت که این استاندارد جدید تماما 
درباره کارایى است. برد این استاندارد نسبت به استاندارد 
قبلى حدودا 4 برابر بیشــتر است؛ سرعت آن دو برابر و 
میزان دیتایى که در پیام هاى پخشى قابل انتقال است 
هشت برابر است. این مورد براى لوازم خانگى هوشمند 
و اینترنت اشــیاء کاربرد زیادى دارد؛ چون اســتاندارد 
فعلى یعنى بلوتوث 4,2 آن قــدر قدرت ندارد که بتواند 
تمام خانه را تحت پوشــش قرار دهد و همه وسایل را 

به هم وصل کند.
با این که بــرد بلوتوث 5 به طور چشــم گیرى افزایش 
یافته؛ اما هیچ بهینه سازى قابل مالحظه اى در زمینه 
فشرده ســازى صوتى؛ تأخیر یا Latency و هم چنین 
قدرت آن صورت نگرفته است. حداقل تا سال 2018 

چنین اتفاقى نخواهد افتاد.

اپلیکیشن مدیریت میزان آب 
مصرفى روزانه در اندروید

نصف جهان در طول زندگى چند ساله خود، حتما تا کنون 
این حرف را بار ها و بار ها شنیده اید و خود مى دانید که 
آب نقش اساسى و کلیدى را در بدن انسان ایفا مى کند، 
به صورتى که با نوشیدن مناسب آب در طول روز مى 
توانید اندامى متناسب و پوســتى شفاف داشته باشید! 
برنامه Water Drink Reminder در این زمینه به شما 
کمک مى کند، برنامه مذکور با یاد آورى زمان نوشیدن 
آب کمک مى کند تــا بدن خود را به صــورت مداوم 
هیدراتاسیون نگه داشته و پوستى کامال شفاف و بدون 
لکه داشته باشید! تنها کافیست وزن خود را پس از نصب 
و اجراى برنامه وارد کرده و همه چیز را به واتر درینک 
بسپارید تا به مرور زمان شاهد جسمى شاداب تر باشید! 
دو واحد استاندارد اونس و میلى لیتر در اپلیکیشن به کار 
رفته است که مى توان بنا بر سلیقه خود از هر کدامشان 
بهره ببرید، الزم است بدانید که تمامى اطالعات شما با 
Google Fit نیز قابل همسان سازى بوده و مى توانید 

به وسیله آن در تمامى زندگى جسمى سالم داشته باشید!
برخى از قابلیت هاى این اَپ اندرویدى :

بررسى میزان آب مصرفى شما و یاد آورى مصرف آب در 
طول روز، قابلیت تنظیم شروع و پایان روز براى تنظیم 
میزان مصرف آب،  نمــودارى گرافیکى براى نمایش 

میزان آب مصرفى در زمان هاى مختلف.

رویداد بازى سازى یلدا
 برگزار مى شود

نصف جهان  انســتیتو ملى بازى ســازى و مرکز رشد 
بازى سازى؛ رویداد بازى ســازى با موضوع یلدا برگزار 
مى کنند. به گزارش روابط عمومى بنیاد ملى بازى هاى 
رایانه اى، هدف از این مســابقه بازى ســازى، ایجاد 
انگیزه براى ســاخت بازى با نگاه به فرهنگ و سبک 
زندگى ایرانى است. در این رویداد تیم هاى بازى سازى 
مى بایســت تا تاریخ 30 آذر بازى خود را براى انستیتو 
ارسال نمایند. شرکت کنندگان در انتخاب نوع بازى آزاد 
هستند ولى بازى ها حتما باید با محوریت یلدا و آیین و 
رسوم آن باشند. جایزه ویژه: براى رویداد یلدا جایزه ویژه 
براى تیم برتر در نظر گرفته شــده است که مبلغ آن 2 
میلیون تومان است و عالوه بر آن امکان ساخت نهایى 
بازى در مرکز رشد با شرایط ویژه براى تیم برنده فراهم 
خواهد شد. جهت ثبت نام در رویداد فرم ثبت نام در رویداد 

را به ایمیلirangdi.ir@gmail.com   ارسال نمایید.

نصف جهان  گروه صنعتى تهران فرم از همان ابتداى شــکل گیرى با هدف رشد و توســعه فضاى کارى خود در زمینه 
دکوراسیون داخلى خانگى شامل کابینت آشپزخانه ، کمد دیوارى ، سرویس خواب ، مبلمان و همچنین در زمینه تجهیزات 

ادارى شامل مبلمان ، فضاسازى پارتیشن هاى چوبى و ... اقدام به افزایش کمى و کیفى تولیدات خود نمود.
این مجموعه همچنین در راستاى تحقق شکل گیرى فروشگاهى با عنوان اولین سوپر مارکت ساختمانى از همان ابتدا ، 
تالش در جهت کسب نمایندگى فروش معتبرترین برندهاى جهانى را آغاز کرد تا جایى که هم اکنون به عنوان نمایندگى 
مجاز فروش برندهایى چون یراق آالت بلوم اتریــش ، لوازم خانگى زیمنس ، ابزار آالت برقى ماکیتا ، دســتگاه هاى 

شستشوى کارشر ، شیر آالت kwc لوازم آشپزخانه استیل البرز و بسیارى دیگر فعالیت مى کند.
این مجموعه در سال 1390 به منظور همگام شدن با سیستم هاى فروش روز جهانى اقدام به راه اندازى سومین فروشگاه 
خود ، اینبار در فضاى اینترنت با عنوان فروشگاه اینترنتى تهران فرم نمود تا گامى دیگر در نزدیک شدن به اهداف بلند مدت 

خود برداشته باشد و راحتى و رفاه بیش از پیش را. براى مردم ایران عزیز به ارمغان بیاورد.
http://www.tfshops.com :وب آدرس

نصف جهان Clash of Lords 2   نسخه دوم از بازى زیبا و سرگرم کننده جنگ پادشاهان براى سیستم عامل اندروید 
مى باشد که در سبک بازى هاى اســتراتژیک طراحى گردیده و با دارا بودن گرافیک اچ دى بسیار عالى تجربه یک 
بازى منحصر به فرد و بسیار جذاب را در اسمارت فون و یا تبلت اندرویدى شما به ارمغان مى آورد! در نسخه دوم بازى 
نیز همانند ورژن قبلى مى بایستى که یک امپراطورى قدرتمند را بسازید و با رهبرى سربازان امپراطورى هاى دیگر 
را شکست دهید و سرزمین آن ها را تصاحب گردانید و رفته رفته قدرت خودتان را چندین برابر نمایید! شما در نقش 
رهبر امپراطورى مى بایستى که با جمع آورى مواد معدنى متعدد سرمایه خود را افزایش دهید و از سرمایه اندوخته خود 
براى ارتقاى سرزمین و خرید تجهیزات مختلف بهره ببرید و با قدرتى بیش از پیش همه امپراطورى ها را سرنگون 

سازید و منحصر به فردترین امپراطورى را از آن خود گردانید.
برخى از ویژگى هاى این بازى :

■  امکان انتخاب اسب هاى مختلف براى فرستادن به نبردها  ■ امکان تشکیل یک امپراطورى قدرتمند از سربازان 
و سواره نظام ها ■ بازى به صورت آنالین (از طریق اینترنت) و مقایسه امتیاز با کاربران جهانى

راهنماى خرید

نصف جهان  با ســرعت و کیفیتى منحصربه فرد اسناد 
 LaserJet Pro M402dn Monochrome خود را با
Laser Printer ساخت شرکت «HP» چاپ کنید. با 

سرعت چاپ خارق العاده ى 40 برگ در دقیقه و وضوح 
چاپ dpi M402dn 600 × 600،  قادر است اسناد شما 
را باکیفیتى ایده آل به چاپ برســاند. عالوه بر سرعت 
فوق العاده ى چاپ، M402dn در کمتــر از 5.6 ثانیه 

اولین برگه را چاپ مى کند.
 همچنین M402dn به سیستم چاپ دوروى اتوماتیک 
«Duplex Printing» مجهز شده است که درنتیجه ى 
آن دیگر الزم نیســت براى چاپ بر هر دو روى برگه 
خودتان به صورت دستى برگه را پشت  ورو کنید بلکه 
دستگاه به صورت اتوماتیک بر هردوى روى برگه چاپ 
مى کند و بدین شکل مى توانید در زمان و هزینه هاى 
خــود صرفه جویى کنیــد. کاغذ مصرفى دســتگاه از 
دو ســینى با ظرفیت کلى 350 برگ تأمین مى شود. 

همچنین صفحه نمایشــى 2 خطى با نــور پس زمینه 
در دســتگاه تعبیه شده که با اســتفاده از آن مى توانید 
عملکردهاى دســتگاه را کنترل کنید. درگاهى از نوع 
USB در قســمت جلویى بدنه تعبیه شده که از طریق 

آن مى توانید با اتصال حافظه هاى خارجى مانند حافظه  
فلش «Flash Memory» به طور مســتقیم و بدون 
نیاز به رایانه به راحتى و به آســانى فایل هاى خود را به 

چاپ برسانید. 
M402dn قــادر اســت ماهانه حداکثر تــا 80.000 

صفحه را چاپ کند اما بهتر است براى حفظ عملکرد و 
سالمت دستگاه و اطمینان از دوام و طول عمر پرینتر 
به توصیه ى شرکت ســازنده بین 750 تا 4000 برگه 
چاپ کنید. با قابلیــت «Auto-On/Auto-Off» در 
مصرف برق صرفه جویــى کنید. ازآنجــا که ممکن 
است پرینتر را در محیط اداره و یا شبکه خانگى خود به 
اشتراك بگذارید، نمى توانید براى هر بار چاپ به سمت 

پرینتر رفته و آن را روشن کنید و پس از اتمام کار خود 
آن را خاموش کنید. از طرفى با همیشه روشن گذاشتن 
دســتگاه برق به هدر خواهد رفت. اما بــا این فناورى 
دستگاه در مواقع نیاز خود روشن شــده و پس از اتمام 
کار بعد از مدتى به صورت اتوماتیک خاموش مى شود. 
M402dn به ویژگى هاى خاصى تجهیز شــده است 

که درنتیجه  آن امنیت حفظ اطالعات در درون شبکه 
حفظ  شده و مى توانید با خیال راحت و بدون نگرانى از 
دسترسى دیگران به اسناد شــما در درون شبکه آن ها 

را چاپ کنید.
پرینتر لیزرى و سیاه و سفید M402dn امتیازات بسیارى 
را درزمینه  ســرعت به خود اختصاص داده و از رقباى 

خود جلو مى زند. 
هم اکنــون پرینتر M402dn را مــى توانید با قیمتى 
در حــدود 750000 تومان از بــازار داخلى خریدارى 

نمایید.
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 آنالین 
ابزار صنعتى

نسخه دوم بازى 
آنالین ”جنگ 
پادشاهان“ اندروید

 
چگونه گجت هاى دسکتاپ را 

به ویندوز 10 بیاوریم؟
نصف جهان گجــت ها در واقع یک نــوع تولبار در 
سمت راست صفحه دسکتاپ اســت که با استفاده 
از آن ها مــى توانید با توجه خواســته هاى خود به 
بسیارى از گزینه ها در ویندوز ســریعتر دسترسى 

پیدا کنید. 
متأسفانه مایکروسافت پس از ویندوز 7 این ویژگى 
را از ویندوز حذف نمود و شما.دیگر شاهد این ویژگى 
در ویندوز هاى 8 و 10 نیستید. اما این ویژگى را مى 
توانید تنها با نصب یک ابــزار رایگان و کم حجم بر 

روى ویندوز 10 خود نصب نمایید.
براى این منظور ابتدا برنامه Desktop Gadgets را 

دانلود و نصب نمایید.
پس از نصــب، گزینه Gadgets به منوى راســت 
کلیک وینــدوز اضافه مى شــود که بــا کلیک بر 
روى آن مى توانیــد پنجره گجت ها را مشــاهده 

نمایید.
 اکنون مــى توانید با کلیک بــر روى هر گجت آن 
را به دســکتاپ خود اضافه کنیــد. همچنین براى 
دســتیابى به گجــت هــاى بیشــتر روى گزینه

 Get More gadgets online کلیک کرده و گجت 
مورد نظر خود را دانلود و نصب کنید.

ترفند

این پنجره هاى هوشمند 
خودشان تیره مى شوند

  مهر | شــرکت کینســترال از سیســتم 
شیشــه هوشــمندى پرده بردارى کرده که خود به 
خود تیره مى شود. این سیســتم که هالیو نام دارد 
را مى تــوان به طور دســتى یا اتوماتیــک کنترل

 کرد.
کینســترال ادعا مى کند «هالیو» در حالت عادى 
تفاوتى با شیشــه هاى معمول ندارد اما هنگامى که 
نور خورشــید به تلویزیون مى تابد یــا زمانیکه فرد 
مى خواهد اتاق تاریک تر شــود، مى تــوان آن را به 
دلخــواه تیره تر کــرد. رنگ شیشــه را مى توان به 
طور دســتى و به وســیله یک پنل دیوارى، برنامه 
موبایل، یا دســتور صوتــى تغییر داد، یــا مى توان 
آن را به طــور اتوماتیک تنظیم کــرد تا در واکنش 
نســبت به عواملى مانند آب و هوا، ساعت خاصى 
از روز یا حتى موقعیت خورشــید رنگ خود را تغییر 

دهد.
این سیستم طیف رنگ خاکســترى متنوعى دارد. 
بنابراین مــى توان رنگ هاى مختلفــى را انتخاب 
کرد، مثال مى توان پنجره آشپزخانه را که رو به یک 
همسایه است کامال تیره کرد و پنجره هاى آفتابگیر 
خانه را روشن نگه داشت تا داخل خانه به طور طبیعى 

پر نور باشد.
کینســترال اعالم کرده شیشــه هالیو سال آتى در 

برخى بازارها عرضه خواهد شد.

فناورانه

M402dn پرینتر لیزرى اچ پى مدل

 اگر از یک تاجر یا مالک کسب و کار بپرسید که چه چیزى 
را بیشتر از همه در جهان دوســت دارند، احتماًال به شما 
مى گوید "مشترى بیشتر". و در یک کسب و کار اغلب چه 
چیزى از پى یک مشترى مى آید؟ ترافیک بیشتر به سایت 
آن  کسب و کار. راه هاى زیادى وجود دارند که مى توانید با 

آن ها ترافیک وبسایت خود را افزایش دهید.
 داشتن یک وب سایت پربازدید رویایى است که هر مدیر 
ســایتى دنبال مى کند. و اما سئوالى که در این خصوص 
مطرح مى شود این است که چگونه تعداد بازدیدکنندگان 
را افزایش دهیم و جذب مخاطب کنیم. در واقع سیاست 
جذب مخاطب مهمترین بخــش افزایش ترافیک یک 
وب سایت است. چنانچه شــما هم قصد دارید ترافیک 
بازدیدکنندگان وب سایت خود را افزایش دهید، پیشنهاد 

مى کنیم این راه ها را هم امتحان کنید:

کارى کنید که وب ســایت به راحتى پیدا 
شود

کاربر پســند بودن باید در رأس فهرســت الویت شما 
باشد. اگر مشــتریان ناامید شــوند، این منبع اطالعاتى 
بالاستفاده خواهد بود. از طریق دکمه ”Help“ دسترسى 
به پایگاه دانش را در هر صفحه از سایت خود امکان پذیر 
نمایید. برخى کســب و کارها یک کادر جستجو براى 
مشــترى تنظیم مى کنند تا موضوع خود را وارد نمایند، 
و آن ها را بــه مقاالت پایگاه دانــش مربوطه راهنمایى 
مى کند. اگر نتوانستند پاسخ مناسب را بیابند، مى توانند 
گزینه اى را ببینند که مستقیمًا به میز کمک شما وصل 

مى شود.

تبلیغات
جستجوى پولى ( یا paid search روشى است که شما 
به ازاى هر کلیک به موتور جســتجوگر پولى پرداخت 
مى کنید تا سایت شما در باالترین نتایج جستجو ظاهر 
شود)، تبلیغات در شــبکه اجتماعى و نمایش تبلیغات، 
راه هاى فوق العاده اى براى جذب بازدیدکنندگان، ایجاد 
نام تجارى مخصوص خودتان و قرار دادن سایت تان در 
مقابل چشم افراد هستند. استراتژى هاى پرداخت خود 
را متناســب با اهدافتان تنظیم کنید، آیــا فقط به دنبال 
ترافیک بیشتر هستید، یا افزایش گفتگوها را هم مد نظر 
دارید؟ هر نوع کانال پرداختى موافقان و مخالفان خود را 
دارد، پس قبل از آن کــه کارت اعتبارى خود را بردارید، 
در مورد اهداف خود به دقت فکر کنید. اگر امیدوارید که 
ترافیک بیشتر در سایتتان منجر به فروش هاى بیشترى 
شود، به عنوان بخشى از استراتژى هاى جستجوى پولى 
باید از کلمات کلیدى استفاده کنید که بار تجارى باالیى 

داشته باشند.

 اجتماعى باشید
نه فقط از یک راه بلکه از چندین راه مى توانید از شــبکه 
اجتماعى براى افزایش مشــتریان خود کمک بگیرید. 

راه هایى همچون:
■ ایجاد یک صفحه فیس بــوك براى وبالگ خودتان. 
اســتفاده از آن براى ارتباط با خوانندگان و ارسال یک 

نوتیفیکیشن با هر بار انتشار یک مقاله وبالگى جدید.
■ توییت کردن تمام پســت هایى که آن ها را منتشــر 

مى کنید.

■ ایجاد لینک به پســت هاى خودتان در صفحه گوگل 
پالس، زمانى  که آن ها را منتشر مى کنید.

■  استفاده از نرم افزار زمانبندى شبکه اجتماعى مثل بافر 
(Buffer) براى پست خودکار به شبکه هاى اجتماعى در 

بهترین ساعات روز.
■  ایجاد لینک به پست هاى قدیمى تر به صورت دوره اى 

از اکانت شبکه اجتماعى خودتان.
■  پیوستن به بورد پینترست (Pinterest) و استفاده از  
مخاطبان وبالگ نویس هاى دیگرى که به این بورد پین 

یا سنجاق  شده اند.
■ پین کــردن منظم تصاویر از ســایت هاى دیگر. هر 
چه تصاویــر بیشــترى پیــن کنیــد، دنبال کنندگان 
بیشترى را در پینترســت جذب خود مى کنید. مطمئن 
شــوید که آدرس وبالگتان در پروفایلتان وجود داشته

 باشد.

 وبالگ نویسى را به طور منظم انجام دهید
وبالگ نویســى به ایــن معنى نیســت که تنــد تند 
مطالبى را کــه بعضًا بى محتوا هم هســتند ارائه دهیم. 
وبالگ نویسى یعنى ارائه محتواى مفیدى که مخاطبان 
درستى را به خودش جذب کند. اگر بدانید مخاطبان شما 
به چه موضوعاتى اهمیت مى دهند، از چه چیزهایى رنج 
مى برند یا در خصوص چه چالش هایى نیاز به راهنمایى 
دارنــد، مى توانید راهــکارى را از طریــق وبالگ خود 
ارائه دهید. قدرت وبالگ نویســى را دست کم نگیرید. 
کاربردهاى زیــادى دارد، اما اثرى که در نشــان دادن 
تخصص و افزایش ترافیک وب سایت شما دارد، بسیار 

چشمگیر است.

 نوشتن سرفصل هاى اغواکننده
ســرفصل ها یکــى از مهمترین بخش هــاى مطالب 
شما هستند. بدون یک ســر فصل مجاب کننده، حتى 
جامع ترین پســت وبالگ هم خوانده نمى شوند. سعى 
کنید در هنر نوشتن سرفصل ها مهارت پیدا کنید. براى 
مثال، برخى از نویســندگان قبل از انتخاب ســر فصل 
اصلى، بالغ بر 20 ســرفصل مى نویســند و در نهایت 
سرفصلى را به نظر بیشترین ترافیک و بازدید کننده را 
به دنبال داشته باشد؛ انتخاب مى کنند، بنابراین قبل از 
فشردن دکمه انتشار یا publish خوب در مورد سرفصل 

فکر کنید.

 ارائه مطلب مهمان
نوشتن مطلب مهمان تاثیر زیادى در کمک به افزایش 
ترافیک وب سایت دارد. شــما مى توانید بیشتر از سوى 
مخاطبانتان دیده شوید، اعتبار کســب کنید و از منابع 
معتبر و معروف لینک هاى زیادى به وب ســایت خود 
بگیرید. افرادى که در شــغل یا موقعیت شما هستند را 
دعوت کنید تا در سایت شما مطلب بگذارند. این لینک 
در مقاالت مهمان نه تنها تعداد بازدیدکنندگان شما را 
افزایش مى دهد، بلکه از نظر گوگل یک امتیاز محسوب 
مى شود. اما در نظر داشته باشید که تنها لینک هاى که 
داراى کیفیت باال و محتواى اصلى و بدون اسپم هستند 
را پست کنید؛ چراکه گوگل با مطالب مهمان که کیفیت 

پایینى دارند، برخورد مى کند.

رامین مشکاه

 داشتن یک وب سایت پربازدید رویایى است که هر مدیر سایتى دنبال مى کند. و اما سئوالى که در این خصوص 
مطرح مى شود این است که چگونه تعداد بازدیدکنندگان را افزایش دهیم و جذب مخاطب کنیم
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مزایده
در پرونده 941184 ح4 و به موجب اجرائیه 94104223759500189 مورخ 94/11/27 صادره از 
شعبه چهارم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه شرکت اصفهان صنوبر به پرداخت 266/239/414 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له احمدرضا یزدخواستى و مبلغ 1/000/000 بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
* یکدستگاه جت پرینتر داراى شاســى و پایه، تابلوى تغذیه برق با لوازم مربوطه و تابلوى فرمان 
داراى برد الکترونیکى مدل IMAJE ۹۰۳۰ . ضمنًا بعلت تعطیلى کارخانه و عدم حضور عوامل 
بهره بردار و همچنین قطعى برق امکان راه اندازى و تست آن عملى نگردید: 80/000/000 ریال . * 
یکدستگاه نوار نقاله سیار کششى با نیرو محرکه برقى بقدرت kw  2/2 داراى شاسى و 2 عدد چرخ 
الستیکى و نوار 60 ســانتیمتر و بطول 8 متر: 35/000/000 ریال. چهار دستگاه اسپیلیت دیوارى 
(دوتکه) ساخت LG اینورتوردار از نوع ســرد و گرم هرکدام بظرفیت BTU/H 18000.  ریال 
52/000/000 = 13/000/000×4 . * سه دستگاه اسپیلیت دیوارى (دوتکه) ساخت LG اینورتردار 
از نوع سرد و گرم هرکدام بظرفیت BTU/H 13000.  ریال 36/000/000 = 12/000/000×3 
. دو دستگاه اسپیلیت دیوارى (دوتکه) ســاخت Hisense از نوع سرد و گرم هرکدام بظرفیت 
BTU/H 18000.  ریال 24/000/000 = 12/000/000×2. * یکدســتگاه اســپیلیت دیوارى 
(دوتکه) ساخت Hisense از نوع سرد و گرم بظرفیت BTU/H 9000.  ریال 10/000/000 * 
 BTU/H از نوع سرد و گرم بظرفیت DAEWOO یکدستگاه اسپیلیت دیوارى (دوتکه) ساخت
24000.  ریال 13/000/000. ارزش لوازم و تجهیزات مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر 
اعم از درصد استهالك ناشى از قدمت کاربرد حدود 5 ساله آنها، مدت زمان مورد نیاز جهت فروش 
هرکدام که بعنوان لوازم دست دوم و کارکرده تلقى میشوند جمعاً بمبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 
(250/000/000 ریال) ارزیابى میگردد. ردیف: 1- نوع کاال: ترولى حمل مواد اولیه- جنس: استیل 
304- وزن تقریبى: kg 30- قیمت پایه هر کیلوگرم: kg/15/000 ریال (هر کیلوگرم پانزده هزار 
ریال)- تعداد: 20 عدد. 2- ترولى 6 طبقه سینى دار همراه با حدود 35 عدد قالب کالیبر 110 یا همراه 
با حدود 25 عدد قالب کالیبر 135- اســتیل kg -kg۲۰۰ -304/15/000 ریال (هر کیلوگرم 
 -kg۱۰۰ -304 پانزده هزار ریال)-10 عدد.  3- ترولى 6 طبقه ســینى دار بدون قالب- استیل
kg/15/000 ریال (هر کیلوگرم پانزده هزار ریال)- 10 عدد. لــذا وزن مجموع موارد فوق حدود 
kg۳۶۰۰ (سه هزار و ششصد کیلوگرم) و با احتساب قیمت هاى پایه فوق الذکر مجموعًا داراى 
ارزش پایه حدودى 54/000/000 ریال (پنجاه و چهار میلیون ریال) مى باشــند. الزم به ذکر است 
با توجه به نوسانات فعلى بازار، قیمت هاى پایه اعالمى فوق الذکر تا 20٪  امکان تغییر دارد. با توجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: یک شنبه 95/10/5 ساعت 
8 ، محل برگزارى مزایده: شعبه چهارم دادگاه حقوقى شاهین شهر، محل بازدید از اموال توقیفى: 
شهرك صنعتى محمودآباد- خ 36- شرکت اصفهان صنوبر. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس 
از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1293  اجراي احکام 

مدنى شعبه چهارم دادگسترى شاهین شهر/9/350
ابالغ راي

کالســه پرونده: 1046/95 شــماره دادنامه: 1512-95/09/02 مرجع رســیدگی: شعبه ششم 
شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: هاجر السادات رضویان به نشانى: 
نجف آباد خ شــریعتى ك افالکیان ك عربها پ 41 خواندگان : 1- یعقوب نیک بخت مال خلیفه 
مجهول المکان 2- داریوش بیژنى دست پاکى به نشانى: مشتاق سوم روشن دشت شهرك زاینده 
رود ك سرو 22 پالك 8  ، 3- على پناه بیژنى دست پاکى به نشــانى مجهول المکان .خواسته: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي هاجرالســادات رضویان 
بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ 15/712/790 ریال 
بخشى از وجه یکفقره چک به شــماره هاى 263059- 95/02/03  به عهده بانک سینا به انضمام 
مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان درمطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه  و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً به مواد 
313 و 314 قانون تجارت و 198 و515 و519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 15/713/790 ریال بابت اصل خواســته و 782/820 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک هاى موصوف (95/02/03 ) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی و ظــرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همیــن مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوق ی اصفهان می باشد. م الف: 27686 شعبه ششم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/9/422
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1048/95 شماره دادنامه: 1513-95/09/02 مرجع رسیدگی: شعبه ششم شوراي 
حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: هاجر الســادات رضویان به نشانى: نجف 
آباد خ شریعتى ك افالکیان ك عربها پ 41 خواندگان : 1- محمدحسین ندیمى ورتونى به نشانى 
اصفهان خیابان کمال کوى شــهید رحیم ملک پالك 22 ، 2- ســید جواد حسینى کلهرودى به 
نشانى مجهول المکان  خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي 
هاجرالسادات رضویان بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقاى محمدحسین ندیمى ورتونى و 
سید جواد حسینى کلهرودى به خواسته مطالبه مبلغ 6/986/230 ریال بخشى از وجه یکفقره چک 
به شماره هاى 015905- 95/02/28  به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه 
به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان درمطالبه وجه آن دارد و 
این که خواندگان على رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه  و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي 
خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مســتنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 
و515 و519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
6/986/230 ریال بابت اصل خواسته و 665 /529 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ى وکیل 
طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (95/02/28 ) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 27687 شعبه ششم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/9/423
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1047/95 شماره دادنامه: 1511-95/09/03 مرجع رسیدگی: شعبه ششم شوراي 
حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: هاجر الســادات رضویان به نشانى: نجف 
آباد خ شریعتى ك افالکیان ك عربها پ 41 خواندگان : 1- فاطمه عاصمى زاده 2- حسن کوه کن 
على آبادى هر دو نفر مجهول المکان خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: 
در خصوص دعوي هاجرالسادات رضویان بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت فاطمه عاصمى 
زاده و حسن کوه کن على آبادى به خواسته مطالبه مبلغ 19/328/761 ریال بخشى از وجه یکفقره 
چک به شماره هاى 294158- 95/02/20  به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارت 
قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان درمطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه  و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون 
تجارت و 198 و515 و519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 19/328/761 ریال بابت اصل خواسته و 893/230 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 
(95/02/20 ) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. راي صادره غیابی و 
ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم عموم ی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 27688 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/9/424
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 839/95 خواهان حمید خلیلى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
35/000/000  ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت الهام کریمى تقدیم نموده است،وقت 
رسیدگی براي روز مورخ 95/10/25 ساعت 4 تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خ شیخ صدوق شمالى چهارراه 
وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:27651 شعبه 

25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتم ع شماره دو)/9/425
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95 /840 خواهان حمید خلیلى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
30/000/000  ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت غالمعلى هارونى تقدیم نموده است،وقت 
رسیدگی براي روز مورخ 95/10/25 ســاعت 4:30 تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:27652 

شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/426
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 890/95 خواهان آقاى حمید خلیلى دادخواستی مبنی بر به طرفیت 
آقاى حسن پیرزاهد تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/11/25 ساعت 5/5 عصر 

تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً 
به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه  نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 27653 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/427
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 889/95 خواهان آقاى حمید خلیلى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت آقاى محمدرضا زرتابى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/25 ساعت 
5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، 
مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 27654 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/428
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 918/95 خواهان سام فارابى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- سهیل مردانى تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزچهارشنبه مورخ 1395/11/13ساعت 
4/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا،پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف 
اصفهان- شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـق ـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 27656 شعبه 28 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/9/429
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 917/95 خواهان ســام فارابى دادخواســتی مبنی بر الزام به طرفیت 
1- سهیل مردانى 2- شــهرام بیگى تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي روزچهارشنبه مورخ 
1395/11/13ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، 
اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان- شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 27657 شعبه 

28  حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/9/430
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950856 خواهان امین عمومهدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
داود شیرانى تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي روز مورخ 1395/11/2ساعت 10/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان  
ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـق ـتـضـی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 27658 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره دو)/9/431
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 901/95 خواهان آقاى منصور ترکى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت آقاى حسن وفادار ساالرآبادى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/1 
ساعت 17 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، 
مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 27659 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/423
اجراییه

شــماره: 950047 -95/08/12 به موجب راي شــماره 973 تاریخ 95/6/13 حوزه 8 شــوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه امید جواد زاده به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت بحضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال یک دستگاه موتور 
ســیکلت به شــماره انتظامى 77475- ایران 622 بنام خواهان و پرداخت مبلغ صد و پانزده هزار 
ریال هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشــر آگهى در حق محکوم له محمد سید فروتن به 
نشانى اصفهان خ شیخ بهایى کوچه اخگر  بن بست امید پالك 16 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 27647 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /9/433
ابالغ راي

کالسه پرونده: 481/95 شماره دادنامه: 1289- 95/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه 13 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: آقاى امیررضا جابرزاده انصارى به نشــانی: اصفهان میدان تره بار تاالر 
23 غرفه 8 با وکالت خانم لیدا بانکى به نشانى: اصفهان شیخ صدوق شمالى نبش کاخ سعادت آباد 
شرقى ساختمان وکال طبقه 4 واحد 10، خواندگان: مهدى على باالیى چریانى و مهدى آزادى هر 
دو به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. رأي قاضی شورا: 
در خصوص دعوي آقاى امیررضــا جابرزاده انصارى با وکالت خانم لیــدا بانکى به طرفیت آقایان 
مهدى على باالیى چریانى و مهدى آزادى به خواســته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 075592- 94/11/30 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوي خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 249، 313 و 314 
قانون تجارت و 198، 515 ، 519 ، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پانصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (075592- 94/11/30) لغایت اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 27611 شعبه 13 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/434
ابالغ راى

کالسه پرونده: 620/95 ش 6 شماره دادنامه : 1369- 95/8/19 مرجع رسیدگى: شعبه 6 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان مجید جعفریان با وکالت حسین محمدیان به نشانى اصفهان- خ شیخ 
صدوق شمالى- ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 خواندگان: 1- على موالیى 2- 
حجت موالیى هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق فاکتور با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى شوار در خصوص دعواى مجید جعفریان 
با وکالت حسین محمدیان به طرفیت 1- على موالیى 2- حجت موالیى به خواسته مطالبه مبلغ 
5/245/000 ریال طبق فاکتور شماره 2288 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات 
پرونده، اظهارت خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب و همچنین اظهارات شهود حاضر در جلسه که حکایت از استحقاق خواهان جهت 
دریافت وجه فاکتور موضوع خواسته دارد شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا 
شورا به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم بر محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخــت مبلغ 5/245/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/625/620 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى تا مرحله اجرا در صورت لزوم و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/6 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام 
مى باشد. در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 27612 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/435 
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 387/95 شــماره دادنامه: 1089- 95/6/29 مرجع رســیدگى: شعبه 45 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: محمود کریمى به نشــانى: اصفهان شاهپور جدید خ امیرکبیر 4راه 
هزاردستان فروشگاه اخوان کریمى، خوانده: عباس محبى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى محمود کریمى 
به طرفیت آقاى عباس محبى به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شــماره 626356- 94/12/3 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت  
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 ، 515 
، 519 ، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/855/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک هاى موصوف (94/12/23) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27613 شعبه 45 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/436
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951107 ش 5 خواهان محمود میرزایى با وکالت حسین محمدیان و 
نفیسه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 5/700/000 ریال بانضمام مطلق خسارات به 
طرفیت مرتضى توکلى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 95/10/27 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر 
ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:27614 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/437
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 305/95 ش ح52 خواهان قدیرعلى مرادخانى با وکالت حسین محمدیان 
دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدى کارگران تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز 
مورخه 95/11/06 ســاعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ 
هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اخ تالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 27615 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/9/438
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1119/95 شماره دادنامه: 1493-95/08/29 مرجع رسیدگی: شعبه ششم شوراي 
حل اختالف اصفهان خواهان: بانک قرض الحســنه رســالت خوانده وکیل: حسین محمدیان و 
افسانه غالبى به نشــانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) 
طبقه 3 واحد 18 خواندگان : 1- امیر سعید منش 2- مجتبى سعید منش هردو نفر مجهول المکان 
خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي آقایان حسین 
محمدیان و افسانه غالبى بوکالت از بانک قرض الحسنه رسالت به طرفیت آقاى امیر سعید منش 
و مجتبى سعید منش به خواسته مطالبه مبلغ 39/000/000 ریال وجه یکفقره چک به شماره هاى 
145401- 95/04/12 به عهده بانک ملى شعبه میدان انقالب به انضمام مطلق خسارت قانونى، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان درمطالبه وجه آن 
دارد و این که خواندگان على رغم ابالغ قانونی از طریق نشرآگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه  و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رســد که مســتنداً به مواد 313 و 
314 قانون تجارت و 198 و515 و519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ39/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/050/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک هاى موصوف (95/04/12) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از 
آن قابل اعترا ض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 27616 شعبه ششم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/439
ابالغ راي

کالسه پرونده: 680/95 شماره دادنامه: 1378-95/08/19 مرجع رسیدگی: شعبه ششم شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: بانک قرض الحسنه رســالت وکیل: حسین محمدیان و حمیده سلیمى 
به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 
خواندگان : 1- محسن صفى خانى فرزند امیر هوشــنگ  2- سید خلیل دریس فرزند سید ابراهیم 
3- مریم صالح هرســه نفرمجهول المکان  خواســته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی 
شورا: در خصوص دعوي بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت حسین محمدیان و حمیده سلیمى 
به طرفیت خواندگان مذکور به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال بخشى از وجه 2 فقره چک 
به شــماره هاى 911058- 94/03/24 و 309878- 94/03/18 (هر دو فقره بملغ یکصد میلیون) 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونی 
از طریق نشرآگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه  و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515 و519 و 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ70/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/145/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک هاى موصوف (94/03/18 و 94/03/24)  تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. راي صادره غیابــی و ظرف 20روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاک م عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 27618 شعبه ششم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/9/440
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-1553 خواهان ناصر قپانچى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک 
به طرفیت حسین کریمى ســنجرى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/9 ساعت 9 
تعیین گردیده است. لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 13 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 

27619 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/441
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 216/95 شــماره دادنامه: 619- 95/8/19 مرجع رسیدگى: شعبه 51 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: بانک قرض الحسنه رسالت به مدیریت عاملى محمدحسین حسین زاده 
به نشــانى: خ چهارباغ خواجو جنب خ منوچهرى نبش بن بســت حکیم نظامى (24) ســاختمان 
قرض الحسنه با وکالت حسین محمدیان به نشانى: خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه 3 واحد 18، خواندگان: 1- امین پاکروپایروندى 2- ماشاءا... نورمحمدى هر دو به 
نشانى: مجهول المکان،  خواسته: محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 60/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 2501/32459 عهده بانک حکمت ایرانیان و مطالبه کلیه خسارات دادرسى 
اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى بانک قرض الحسنه رســالت سهامى عام به مدیریت عاملى 
محمدحسین حسین زاده با وکالت حسین محمدیان به طرفیت 1- امین پاکروپایروندى 2- ماشاءا... 
نورمحمدى به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شماره 2501/324959 مورخ 
1392/11/13 عهده بانک حکمت ایرانیان به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى  عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ نشر آگهى در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه 
خواندگان ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515 ، 519 ، 
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه 
نشر آگهى /120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (92/11/13) 
تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 27621 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/9/442
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1555/95 خواهان ناصر قپانچى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به 
طرفیت ضیاء رودیانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/9 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده است. لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه 13 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 27622  شعبه 13 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/443
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1529/95 ش18 خواهان ناصر قپانچى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت آزاد سالم اله تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 95/11/9 ساعت 9 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 27624 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/9/444
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1042/95 شماره دادنامه: 1441- 95/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 13 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: آقاى علیرضا شعاعى به نشانی: اصفهان خ مهرآباد بن بست شب بو پالك 
36 با وکالت آقاى امین رجبى به نشانى: اصفهان خیابان توحید میانى نبش کوچه پارکینگ شهردارى 
ساختمان سرو طبقه اول دفتر آقاى محمد حاج باقرى، خوانده: آقاى مهدى جبارى راینى به نشانی: 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 165/300/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام مطلق 
خسارات دادرسى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. رأي قاضی شورا: در خصوص دعوي علیرضا 

شعاعى با وکالت آقاى امین رجبى به طرفیت آقاى مهدى جبارى راینى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد 
و شصت و پنج میلیون و سیصد هزار ریال وجه چک به شماره  145/542880- 94/11/5 به عهده 
بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نکرده و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت 
به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515 ، 519 ،522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شــصت و پنج میلیون و ســیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
چهار میلیون و ســیصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/11/5) تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 27629 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/446
ابالغ راي

کالســه پرونده: 837/94 شــماره دادنامه: 652- 95/7/3 مرجع رســیدگی: شــعبه 28 شوراي 
حل اختالف اصفهــان، خواهــان: مرتضى بندگانــى به نشــانی: اصفهــان خ بزرگمهر کوچه 
مسجدالکریم مجتمع یاس پالك 65 واحد یک، خوانده: الهام سادات مصطفوى نامقى به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ /50/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتی مبادرت به صدور رأي می نماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى مرتضى بندگانى به طرفیت خانم الهام سادات مصطفوى 
نامقى بخواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به شماره 85/10252309 
عهده بانک کارآفرین به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به اســتناد مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315 ،  310 ،  309 ،  307  
، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ /50/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 170/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
به پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 90/6/30 لغایت زمان وصــول و ایصال آن طبق نرخ 
شــاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأي صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ســپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27632 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/447
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 950900 خواهان ابراهیم شاهپورى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت مهدى جعفرى تقدیم نموده اســت.وقت رســیدگی براي روز مورخ 1395/11/3ساعت 
11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع دراصفهان  ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـق ـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 27633 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/9/448
اجراییه

شــماره: 950227 ش/7- 1395/9/6 به موجب راي شماره 924 تاریخ 95/5/24 حوزه 7 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: حمید خسروزاده به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید 94/3/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: مجید کنگازیان به نشانى: اصفهان- پارك 
الله- دینان- کوچه برج- بن بست شاهد- پالك 333 و پرداخت نیم عشر حق  اجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم  نماید. م الف: 27634 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/9/449
ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص پرونــده کالســه 950889 خواهــان محســن حاجى پــور دادخواســتی مبنی 
بر مطالبــه به طرفیت ســید مجتبى رضــى زاده تقدیم نموده اســت،وقت رســیدگی براي روز 
مورخ 95/11/3 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده، 
حســب تقاضاي خواهان،برابــر ماده73قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:27431 شعبه هشتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/457 /9
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 103/95/2874/26- 95/9/18 چون تحدید حدود ششدانگ ملک پالکهاى شماره 2783 
و 2792 فرعى از 437  اصلى واقع در صحراى گز بخش 16 ثبت شاهین شهر که طبق پرونده ثبتی 
پالك 437/2783 بنام علیرضا نیرومند و علیرضا محمدى جزى و پالك 437/2792 بنام علیرضا 
نیرومند و علیرضا محمدى جزى و غیره به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
صبح روز دوشنبه 1395/10/20 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1413 صیادى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

شاهین شهر/9/947
ابالغ راي

تاریخ رسیدگى و صدور حکم: 95/8/13 شــماره پرونده: 211/95 ش2 شماره دادنامه: 380/95 
شعبه رسیدگی کننده: شعبه دوم مجتمع شوراي حل اختالف چادگان خواهان: آقاى سجاد معروفى 
فرزند بخشعلى ساکن: اصفهان، چادگان، خیابان شهید شــاهمرادى- ساختمان ذبیح اله کرمى، 
واحد همکف،  خوانده: 1- خانم سولماز ذبیحى زنجان مسکن فرزند منصور 2- آقاى هادى اکبرى 
همگى به نشــانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه. راي شــورا: در خصوص دعوى خواهان 
آقاى سجاد معروفى فرزند بخشــعلى به طرفیت خواندگان آقایان 1- خانم سولماز ذبیحى زنجان 
مسکن فرزند منصور 2- آقاى هادى اکبرى به خواســته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به 
پرداخت سى میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره و تاریخ 300922- 95/3/25 عهده 
بانک ملى ایران شعبه چادگان به انضمام کلیه خســارات قانونى وارده و تاخیر تادیه نظر به اینکه 
وجود ا صل چک و گواهینامه عــدم پرداخت صادره از بانک محال علیــه در ید و تصرف خواهان 
ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان دارد و امضا خوانده ردیف اول در ذیل چک مســتند دعوى (به 
عنوان صادرکننده) و خوانده ردیــف دوم در ظهر چک (به عنوان ظهر نویــس مصون از هرگونه 
تعرض مشارالیهم مانده اســت و مطابقت امضاء خوانده ردیف اول با نمونه امضاء موجود در بانک 
مورد تأیید بانک محال علیه در گواهینامه عدم پرداخت مذکور قرار گرفته است و با توجه به اینکه 
خواندگان دعوى با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرســى حاضر نگردیده انــد و الیحه اى را در 
جهت اثبات بى اعتبارى ادعاى خواهان و مســتندات وى و بالطبع برائت ما فى الذمه خود تقدیم و 
ارسال ننموده است و از طرفى با توجه به اصل اســتقالل امضائات در اسناد تجارى، رابطه حقوقى 
احتمالى خواندگان بــا یکدیگر تأثیرى در حقوق خواهان به عنوان دارنده یا حســن نیت ندارد، لذا 
قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و مجهول به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 198و 515 
و 519 از قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 310، 313 و 320  از قانون تجارت و ماده واحده قانون 
استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک مصوب 77/9/21 
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت خواندگان دعوى به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا اجراى کامل حکم بر مبناى نرخ شاخص تورم 
بهاى کاالها و خدمات اعالمى از طرف بانک مرکزى با احتســاب و دریافت آن از خوانده بر عهده 
اجراى احکام مدنى مى باشــد.) در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف
 مــدت 20 روز بعد از ابــالغ، قابــل واخواهی در این شــورا و پــس از آن ظرف مدت مشــابه 
قابــل اعتــراض تجدیدنظرخواهــى در دادگاه محتــرم حقوقــى شهرســتان چــادگان 
مى باشــد. م الــف: 76 ناظمــى هرندى قاضــى شــعبه دوم مجتمع شــوراي حــل اختالف

 چادگان/9/615
ابالغ 

شماره نامه: 9510113761801727 شماره پرونده: 9509983761800831 شماره 
بایگانى شعبه: 950883 در پرونده کالســه  950883 ب 1 شعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى على نقى زارعى به نشانى متوارى متهم به مزاحمت 
تلفنى از طریق فضاى مجازى و اینترنتى با ارســال پیامکهاى حاوى الفاظ رکیک و 
فحاشــى تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به 
نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى 
در این شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر 
قابل پرداخت مى باشد. م الف: 1333شــعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان شاهین شهر و میمه/9/614
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  باشگاه خبرنگاران جوان | «دونالد 
ترامپ» در نظر دارد به دلیل غیاب موقت همسرش 
از کاخ ســفید، وظایف وى را بــر عهده دخترش 
بگذارد. روزنامه دیلى میــل گزارش داد که دونالد 
ترامپ در حال بررســى این موضوع است که در 
غیاب همســرش، که قرار است فعًال در نیویورك 
باقى بماند، فعالیت هاى بانــوى اول آمریکا را بر 
عهده دخترش، «ایوانکا ترامــپ» بگذارد. پیش 
از این گزارش شــده بود که «مالنیــا ترامپ» به 
دلیل مدرسه پسرش قصد دارد تا یکسال آینده در 
نیویورك باقى بماند و در کاخ سفید ساکن نشود. 
ایوانکا ترامپ در حال حاضر یکى از چندین معاون 
شرکت ترامپ است و مایل است این نقش را رها 
کند و در کاخ سفید به فعالیت هاى خود ادامه دهد.

در صورتى که همسر ترامپ به همراه وى به کاخ 
ســفید نرود، ترامپ دومین رئیس جمهور آمریکا 
خواهد بود کــه بدون بانوى اول وارد کاخ ســفید 
مى شــود. پیش از این «گروور کلیولند» در سال 
1886 به دلیل مجرد بــودن بدون بانوى اول وارد 
کاخ ســفید شــده بود. در دیدار ماه گذشته دونالد 
ترامپ با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن، ایوانکا 
ترامپ و «جرد کوشــنر» همسرش، نیز در جلسه 

حضور داشتند و در تصاویر دیده شدند.

سیا: روسیه به پیروزى 
ترامپ کمک کرد

  تسنیم| سازمان سیا روسیه را به سرقت 
اطالعات اعضاى حزب دموکرات و استفاده از آنها 
براى پیروزى ترامپ متهم کرد. سازمان اطالعات 
مرکزى آمریکا (سیا) نتیجه گیرى کرده است که 
روســیه براى کمک به پیروزى «دونالد ترامپ» 
و تضعیف اعتماد به نظام انتخاباتــى آمریکا، در 
انتخابات ریاست جمهورى سال 2016 این کشور 
مداخله کرد. روزنامه واشــنگتن پست به نقل از 
مقامات آمریکایى مطلع از این مســئله نوشــت: 
دستگاه اطالعاتى آمریکا افرادى را شناسایى کرده 
است که با دولت روسیه در ارتباط بوده اند و هزاران 
ایمیل هک شــده از کمیته ملى حزب دموکرات 
و دیگران از جمله رئیس ســتاد تبلیغات انتخابات 
«هیالرى کلینتون» را در اختیار ویکیلیکس قرار 
داده اند. این مقامات آمریکایى افزودند:«این افراد 
بخشى از عملیات گسترده روســیه براى تقویت 
ترامپ و تضعیف شانس کلینتون براى پیروزى در 
انتخابات بودند. ارزیابى جامعه اطالعاتى آمریکا 
این است که هدف روسیه حمایت از ترامپ براى 

پیروزى در انتخابات بوده است.»

چین روز شنبه از شــوراى امنیت سازمان ملل    ایرنا |
خواست به دنبال راهکارها و سیاست هایى باشد که به جاى 
افزودن بر تنش ها در شــبه جزیره کــره باعث حل و فصل 
مسائل موجود در این منطقه شده و تنش ها را نیز کاهش دهد.
چین که به قطعنامه اخیر افزایش تحریم هاى کره شمالى رأى 
داده ، تأکید کرده است که چین با سیاست ها و نشست هایى 
چون همایش درباره وضعیت حقوق بشر کره شمالى مخالف 

است و نمى گذارد جنگى در این منطقه آغاز شود.
«لیو جیه یى» نماینده دایم چین در ســازمان ملل گفت: در 
منشــور ســازمان ملل آمده که وظیفه اولیه شوراى امنیت 
حراست از صلح و امنیت است نه اینکه نشست هایى درباره 
وضعیت حقوق بشــر کشــورهاى دیگر برگزار کرده و این 

ابزارهاى سیاسى را براى فشار علیه آنها به کار گیرد.

وى تأکید کرد که شــوراى امنیت نه تنها نباید مسئله حقوق 
بشر کره شمالى را سیاسى کند بلکه نباید اجازه دهد که این 
شورا به محفلى براى بحث و بررســى مسائل حقوق بشرى 

کشورها تبدیل شود.
نماینده دایم چین گفت که کشــورش هرگز اجازه نخواهد 
داد تحــت هیچ شــرایطى شــبه جزیــره کره بــه کانون 
تنش هــا و یا محــل برخــورد و جنگ و درگیــرى تبدیل 

شود.
لیو خاطر نشان کرد که تالش شــوراى امنیت براى بحث و 
بررسى مسائل حقوق بشرى کره شــمالى با این هدف چین 
تفاوت دارد و به هیچ وجه مفید نیســت و بحث هایى از این 
دســت به هیچ هدف خاصلى نایل نخواهد آمد و کسى از آن 

نفع نخواهد برد.

تارنماى مردم ارگان حزب حاکــم چین از قول وى  آورده که 
االن شبه جزیره کره در شــرایط بسیار حساس و بغرنجى به 
سر مى برد و همه جوانب ذیربط و اعضاى شوراى امنیت باید 
هر مســیرى را که مى تواند به کاهش تنش ها منجر شود، 

طى کنند.
نماینده دایم چین در سازمان ملل گفت که کشورش خواستار 
عارى سازى شبه جزیره کره از سالح هاى هسته اى است اما 
براى رفع بحران و حل و فصل اختالفات بر گفتگو و رایزنى به 

جاى فشار تأکید مى ورزد.
وى گفت کــه براى این منظــور همه طرف ها را تشــویق

 مى کنیم به میز مذاکرات برگردند و به جاى راه هاى نادرست 
و غلط از طریق ســاختار گفتگوهاى شش جانبه پکن راهى 

براى پایان بحران شبه جزیره کره پیدا کنند.

 اجازه جنگ در شبه جزیره کره را نمى دهیم

 رقابت براى حل و فصل بحران سیاسى ایتالیا وارد مرحله 
نهایى شده و رئیس جمهور این کشور با رهبران سیاسى مهم 

وارد گفتگو و مذاکره شده است.
به گزارش مشرق، در حالى که اروپا به دقت تحوالت ایتالیا 
را زیر نظر دارد، «سرجیو ماتارال» رئیس جمهور این کشور 
مذاکره و رایزنى با بازیگران سیاسى مهم و کلیدى را آغاز 
کرده تا روند حل و فصل بحران سیاســى و تشکیل دولت 

جدید را تسریع کند.
نمایندگان احزاب اصلى ایتالیا شــامل حزب پوپولیســت 
جنبش 5 ستاره با رئیس جمهور ایتالیا دیدار و گفتگو کرده اند. 
تشکیل دولت جدید ایتالیا در شرایط کنونى کامًال ضرورى 
و حساس است چراکه این کشور با بحران بدهى  و بانکى 
روبه رو است و تشدید این بحران در سومین اقتصاد بزرگ 

منطقه یورو مى تواند سایر کشورهاى اروپایى را نیز تحت 
تأثیر قرار دهد.

ایتالیا پس از اســتعفاى «متئو رنتســى» نخست وزیر از 
سمتش وارد بحران سیاسى دیگرى شده است. رنتسى پس 
از شکست در همه پرسى اصالح قانون اساسى از این سمت 

کناره گیرى کرده است.
ماتارال باید با حمایت پارلمان یک نخســت وزیر جدید را 
انتخاب کند تا دولت موقتــى را تا زمان برگزارى انتخابات 
سراسرى بعدى، تشکیل دهد. انتخابات آتى ایتالیا قرار است 

2018 برگزار شود ولى با توجه به بحران سیاسى فعلى ممکن 
است این انتخابات زودتر برگزار شود.گفتنى است روز شنبه 

سومین روز رایزنى برگزار شد ود.
قرار است رئیس جمهور ایتالیا امروز تصمیم نهایى را اعالم 
کند.برخى گمانه زنى ها نشان مى دهد که «آنجلینو آلفانو» 
وزیر کشور ایتالیا از دولت ائتالفى بیشترین شانس را براى 
تشکیل دولت جدید خواهد داشت.«پیر کارلو پادوان» وزیر 
دارایى و «پائولو جنتیلونى» وزیر خارجه ایتالیا نیز از ســایر 

گزینه هاى مطرح براى احراز این پست هستند.

 دختر ترامپ بانوى اول 
رقابت دولت کاخ سفید مى شود

جدید ایتالیا وارد 
مرحله نهایى شد

,,

نماینده دایم 
چین گفت که 
کشورش هرگز 
اجازه نخواهد 
داد تحت هیچ 
شرایطى شبه 
جزیره کره به 
کانون تنش ها و 
یا محل برخورد و 
جنگ و درگیرى 
تبدیل 
شود

   خبر آنالین | « دیوید کامرون» نخست وزیر سابق انگلیس گفت، رأى مردم کشورش به برگزیت 
و انتخاب «دونالد ترامپ» به ریاســت جمهورى در آمریکا باید منجر به تصحیح مسیر در عرصه سیاست 

کشورهاى غربى شود. 
دیوید کامرون در ســخنرانى خطاب بــه گروهى از 
دانشجویان آمریکایى گفت: رأى انگلیسى ها به خروج 
از اتحادیه اروپا در همه پرســى ماه ژوئن گذشــته در 
راستاى یک جنبش ناشى از ســرخوردگى از وضعیت 
جهان اتفاق افتاد.وى ادامه داد: رهبران سراسر جهان 
غرب بایــد به اقداماتــى براى کمک به کســانى که 
احساس به حاشــیه رانده شدن توســط روند جهانى 

سازى را دارند، دست بزنند.
کامرون در پاسخ به پرسش هاى دانشجویان حاضر در 
دانشگاه دیپاو گفت: تا به حال این سه رخداد شامل رأى 
انگلیسى ها به برگزیت، انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهورى در آمریکا و شکست همه پرسى اصالحات 
قانون اساسى در ایتالیا نشانه بروز یک جنبش در مردم که از روى سرخوردگى و نگرانى نسبت به وضعیت 

جهان به وجود آمده، بوده اند.
وى افزود: من فکر مى کنم مى توانید در رأى انگلیســى ها به برگزیت ترکیبى از استدالل هاى فرهنگى و 
اقتصادى را ببینید و من تصور مى کنم وضعیت شما به عنوان مردم آمریکا نیز نسبتًا مشابه بوده و همچنین 

تصور مى کنم در ایتالیا نیز مسئله بیشتر مربوط به یورو بوده است.
کامرون تصریح کرد: نهایتًا اینکه ســال 2016 چگونه در تاریخ ثبت مى شود وابسته به این خواهد بود که 
رهبران سیاســى در مرحله بعدى چه کارهایى انجام دهند. به همین دلیل من صراحتًا مى خواهم استدالل 
کنم که اگر آنها سرشــان را مثل کبک زیر برف کرده و بگویند این هم خواهد گذشت و ما به این ترتیب به 
کارمان ادامه مى دهیم، نهایتًا خواهیم دید که سال 2016 تبدیل به یک نقطه عطف واقعى خواهد شد. وى 
گفت: اما اگر طبق آنچه من اعتقاد دارم دموکراســى هاى ما به اندازه کافى منعطف باشند و رهبرانمان به 
اندازه کافى آگاه باشند آنها به تصحیح مســیرى که در پیش گرفته اند و تصحیح مسائلى که پیش رویشان 

است روى خواهند آورد.

دیوید کامرون: 
غرب باید مسیرش را اصالح کند

رئیس جمهور در حال کناره گیرى آمریکا اعالم کرد، در دوران ریاست جمهورى اش قربانى    ایسنا|
نژادپرستى بوده است.

«باراك اوباما» رئیس جمهور در حال کنــاره گیرى آمریکا در مصاحبه با شــبکه تلویزیونىCNN گفت: 
«انتقاداتــى که از جانب سفیدپوســتان در ایالت هاى 
جنوبى با آن مواجه شدم بخاطر رنگ پوستم بود. تفاوت 
در نوع برخوردها و نگرش ها به ریاست جمهورى من 
در بین سفیدپوستان ایالت هاى شمالى و سفیدپوستان 
ایالت هاى جنوبى دلیل دارد. قطعًا مردمى وجود دارند 
که نگرانى اصلى شان در خصوص من این بود که مرا 
خارجى مى دانستند. بدون شک افرادى از روى تعصب 
و غرض ورزى کمپینى را علیه من به راه انداختند مبنى 
بر اینکه من شــهروند آمریکایى نیستم و مشروعیت 

ریاست جمهورى ام مورد تردید است.»
اوباما که روزهاى پایانى حضورش در کاخ ســفید را مى گذارند، ادامه داد: «نژادپرستى یکى از عناصر مهم 
جریان اصلى اپوزیسیون جمهوریخواه علیه ریاســت جمهورى من نبود اما یکى از مسائل حاشیه سیاسى 

محسوب مى شد.»
اگرچه هیچ سندى وجود ندارد اما بارها از اوباما سئوال پرسیده شده که آیا در آمریکا متولد شده است یا خیر. 
«دونالد ترامپ،» رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا از جمله افرادى اســت که گمان مى کند اوباما اساســًا 

آمریکایى نیست و گواهى تولدش جعلى است.
اما ترامپ در ماه هاى اخیر تغییر موضع داده و گفت: «اوباما در آمریکا متولد شده است. اما در حال حاضر همه 

ما مى خواهیم مجدداً آمریکا را بزرگ و قوى سازیم.»
«دیوید اکسلرود» مشاور ارشد سابق اوباما نیز تأیید کرد که باراك اوباما قربانى تعصبات نژاد پرستانه شده 
است. وى به شبکه CNN گفت: بدون شک، خشونت اپوزیســیون و عدم احترام به اوباما ناشى از تعصبات 

نژادپرستانه بود.
در همین حال برخى کارشناسان نیز پیش تر گمانه زنى کرده اند که پیروزى غیرمنتظره ترامپ در انتخابات 

نتیجه نژادپرستى علیه اوباما بوده است.

اوباما 
قربانى نژاد پرستى بوده است  

«پاپ فرانسیس»، در اقدامى نادر با به کارگیرى ادبیاتى نامتعارف به انتقاد از برخى رسانه ها    فارس|
پرداخت و از آنها خواست از «ارتکاب گناه» خوددارى کنند.    

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک هاى جهان گفت: رسانه هایى که بر رسوایى  سیاستمداران متمرکز مى شوند 
تا آنها را بدنــام کنند، «در معرض خطرند که شــبیه 
مبتالیان کوپروفیلیا شــوند». این اصطالح در علم 
روان شناسى براى توصیف کسانى استفاده مى شود که 
عالقه اى بیمارگونه به مدفوع و فضوالت دارند و با آن 

به اوج لذت مى رسند.     
پاپ ادامه داد: «مخاطبان رســانه هایى که دست به 
چنین اقداماتى مى زنند هم در معرض خطر کوپروفاگیا 

(مدفوع خوارى و لذت بردن از آن) هستند.» 
او از اینکــه مجبور به اســتفاده از این عبارات شــد 
عذرخواهى کرد و گفت براى تشریح وضعیت جارى 

چاره اى جز این نیست.  
پاپ همچنین در واکنش به سئوالى پیرامون موضوع خبرهاى جعلى که در پى انتخاب «دونالد ترامپ» به 
ریاست جمهورى آمریکا به موضوعى داغ در سراسر جهان بدل شده است، گفت: «نشر اطالعات نادرست 

بزرگ ترین آسیبى است که رسانه ها مى توانند برسانند.»
او از رسانه ها خواست که بر آموزش همگانى متمرکز شوند و از «ارتکاب گناه» خوددارى کنند.

به گفته رهبر کاتولیک هاى جهان، رسانه ها باید شفاف عمل کنند و در برابر پلیدى ها و رسوایى هاى جارى 
از خود خویشتندارى نشان دهند، حتى اگر آنها حقیقت داشته باشند.

پاپ  در این گفتگو در اقدامى نادر از ادبیاتى کم سابقه براى تاختن به رسانه ها استفاده کرد. 
او همچنین نسبت به خطرهاى استفاده از رســانه ها براى «لجن مال کردن» رقباى سیاسى اشاره کرد و 
گفت: «هیچکس مجاز به انجام چنین کارهایى نیست. اینها گناه هستند و ارتکاب آنها خسارت هاى جدى 

وارد مى کند.»

هشدار نامتعارف پاپ به رسانه ها

نماینده چین در سازمان ملل:

پیرو آگهى مزایده شماره 18384 مورخ 95/8/26 شــهردارى آران و بیدگل در 
نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 2087 مورخ 95/8/12 شوراى اسالمى شهر 
آران و بیدگل نســبت به اجاره بهره بردارى از پروانه تاکسى بى سیم با قیمت پایه 
ماهیانه 6/500/000 ریــال و پیش پرداخت 80/000/000 ریال برابر شــرایط مالى 
شهردارى به مدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، ل ذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار نوبت دوم این آگهى به شــهردارى 
آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

(کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.)

آگهى مزایده (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم نوبت دوم 


