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نقشه شاگرد بنگاه امالك  براى سرقت به شیوه بیهوشى  آغاز اکران «ویالیى ها» و «نهنگ عنبر2» در سینماهاى اصفهان استفاده از پودر «موبر» در تولید هندوانه؟!به حرکت تروریستى مزدوران پاسخ قاطعى مى دهیم حوادثاستاناجتماع

سازمان هواشناسى اصفهان: ناپایدارى هوا که ازچهارشنبه بعد از ظهر آغاز خواهد شد به بارندگى در روزهاى پنج شنبه و جمعه ختم خواهد شد

4

3

5

4

درآمد میلیونى از      
فروش کفشدوزك!

مردم از
 مسئوالن 

گله مند هستند

جهنمى از گرد و خاك 
در شهرهاى شمالى استان
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رؤیاى قهرمانى تهرانى ها 
دوباره دچار چالش مى شود

در انتظار ماراتن
 شوراى شهر پنجـم

2  مى خواستند خیابان ها را زنانه مردانه کنند  مى خواستند خیابان ها را زنانه مردانه کنند

جهان نما

با وجود آنکه تصور مى شــد پنجمین دوره از انتخابات 
شوراى شهر اصفهان از اوایل مهرماه سال گذشته تب 
و تاب خود را آغاز کند اما همچنان از التهاب آن خبرى 
نیست و مانند انتخابات میان دوره اى مجلس در هیاهوى 
مناظره هاى کاندیداهاى ریاســت جمهورى گم شده 
است. ولى به هر تقدیر پوسترهاى آویزان شده در کوچه 
و خیابان ها در انتهاى همین هفته، بسیارى از مردم را که 
حتى از برگزارى چنین انتخاباتى در شهر، کوچک ترین 

خبرى هم ندارند، دچار شگفتى خواهد کرد.
قاعدتًا و به رسم دوره هاى پیشین، کاندیداهاى مستقل 
شوراى شــهر، فرصت هفت روزه تبلیغات انتخاباتى را 
غنیمت شمرده و هیجان زده مرکز شــهر را از آن خود 
مى کنند تا چند روز بعد، لیست هاى 13 نفرى هم پس از 
تسخیر حاشیه شهر، با طمانینه خاص خود از راه رسیده و 

مالکیت فضاهاى موجود را از آن خود کنند.
ادامه در صفحه 4

آگهى مزایده فروش دو دستگاه 
مینى بوس- نوبت دوم 

چاپ دومچاپ دوم

هادى فروزان- شهردار ورزنه   

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره  25 مورخ 1395/12/9 شوراى اسالمى 
شهر ورزنه در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه مینى بوس صفر کیلومتر مدل 
1395 سیستم آریا، تیپ XML 6701 J با ظرفیت 21 نفر بصورت 30٪  نقد و مابقى 
با اقساط 60 ماهه و بدون کارمزد جهت تسهیل حمل و نقل برون شهرى از مبدأ شهر 
ورزنه و از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده و همچنین بازدید از خودروهاى 
مذکور در ساعات ادارى به واحد امور نقلیه شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/2/30 به دبیرخانه شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند. 
تلفن: 46482220

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول نوبت اول 

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شــهردارى نیاســر در نظر دارد انجام عملیات 
عمرانى، پیاده روسازى و راه پله  محور حد فاصل خیابان ولیعصر 
منتهى به پارکینگ آبشار نیاسر را از طریق مناقصه به پیمانکاران 
و شرکت هاى واجد شرایط  با اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال 
واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف 
مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه به شهردارى 

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

آقاى رئیسى! 
شما باید 
پاسخگو 
باشید...
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عباس آخوندى وزیر مسکن و شهرسازى 
در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسى در 

گفتگوى ویژه خبرى شبکه 2 سیما گفت: 
آقاى رئیسى! شما به عنوان متحد سیاسى 
دولت پیشین باید پاسخگوى ظلمى که به 

خریداران مسکن مهر در آن دولت 
رفت باشید، آقاى رئیسى،

 من به دلیل
 روحانى زاده بودن 

تصمیم داشتم که ....

رئیس دفتر بازرسى مقام معظم رهبرى بر 
ضرورت استفاده از ظرفیت فضاى 
مجازى در ایجاد شفافیت و آگاهى 

دادن به مردم تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین ناطق نورى 

خاطر نشان کرد: ما پیش تر در 
کنار تحریم هاى اقتصادى، 

تحریم سیاسى نیز 
بودیم  ...
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 با تداوم 
دولت روحانى 
جامعه داراى 
آرامش 
مى شود
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«اعتراف »شهاب حسینــــــــــى 
مقابل على نصیریـــــــــــــان

ایرج ناظمى

لئون استپانیان 
در گفتگوى اختصاصى

 با نصف جهان:

ن ر وچ هر ى ن چ

ىراف»شهابحسینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىراف »شهاب حسینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ب نر ا ش ناف اب ش اف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان انل على نصیریـــ نصیری نلعل یری ى ال ن ل ال ن ل ل

شهاب حسینى قرار است خرداد 
و تیرماه امســال نمایشــنامه 
«اعتــراف» را در ســالن اصلى 
تئاتر شــهر روى صحنــه ببرد. 
برنده جایزه بهترین بازیگر مرد 
جشنواره کن به جز کارگردانى در 
این تئاتر بازى هم مى کند و على 
نصیریان نیز دیگر بازیگر اصلى 

این تئاتر خواهد بود. 

حسن روحانى با اشاره به دیدگاه هاى بعضى از رقباى انتخاباتیش:حسن روحانى با اشاره به دیدگاه هاى بعضى از رقباى انتخاباتیش:
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رئیس دفتر بازرســى مقام معظم رهبــرى بر ضرورت 
اســتفاده از ظرفیت فضاى مجازى در ایجاد شفافیت و 

آگاهى دادن به مردم تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین ناطق نورى خاطر نشان کرد: 
ما پیش تر در کنار تحریم هاى اقتصادى، تحریم سیاسى 
نیز بودیم و تمامى این تحریم ها جامعه را دچار تشویش، 
تنش و اضطراب کرده بــود و خدا را شــکر که در این

 چهار سال اخیر این وضعیت رو به بهبود است و ان شاءا... 
با تداوم دولت جناب آقاى روحانى، جامعه داراى آرامش 

بیشترى شود.
وى تأکید کرد: این دولــت تهدیدهاى خارجى زیادى را 

شناسایى و از طریق دیپلماســى مناسب آن را برطرف 
نمود.

رئیس دفتر بازرســى مقــام معظم رهبــرى تصریح 
کــرد: مناظره نقــش خوبى بــراى افزایــش آگاهى 
مردم ایفا مى کند و بنــده معتقدم بایــد واقعیات را به 
طور صادقانه و با زبان ســاده و ملموس به مردم منتقل 
کرد. اســتفاده از ظرفیت فضــاى مجــازى در ایجاد 
شفافیت و آگاهى دادن به مردم نیز ضمن رعایت اصول 
اخالقى و انصاف، مى بایســت مورد توجه قرار گیرد تا 
ان شــاءا... شــاهد حضور حداکثرى مردم در انتخابات 

پیش رو باشیم.

فرمانده نیروى انتظامــى دردیدار با خانواده شــهداى 
میرجاوه گفت: دشمنان مزدور که از آن سوى مرزها آمده  
و با پول عربستان تقویت مى شــوند و مرزداران ما را به 

شهادت مى رسانند قطعاً تقاص پس خواهندداد.
سردار حسین اشــترى در این دیدار با تسلیت شهادت 
مرزبانان خطاب به خانواده شهداى مرزبانى گفت: بابت 
داشــتن چنین فرزندانى دالور و غیور به شــما تبریک 
مى گویم، چرا که آنها در حراست از مرزهاى کشور جان 
خود را فدا کردند تا دشمن نتواند به مرزهاى کشور دست 

درازى کند.
وى در ادامه با ابالغ پیام و ســالم مقــام معظم رهبرى 

به خانواده شهدا ادامه داد: ان شــاءا... به یارى خداوند و 
با همت همه نیروهاى مسلح به این حرکت تروریستى 
پاسخ قاطعى خواهیم داد.سردار اشترى افزود: مزدوران 
که با پول هاى آمریکا و عربستان تقویت مى شوند بدانند 
که این حرکت تروریستى بى پاسخ نخواهد ماند و حتمًا 
تقاص این اقدام را پس خواهند داد.وى با اشاره به اعزام 
هیئتى از جمهورى اســالمى ایران به پاکستان درباره 
پیگیرى دیپلماسى این ماجراى تروریستى افزود: پیگیرى 
موضوع در خصوص وضعیت یکى از مرزبانان که توسط 
تروریست ها به داخل خاك پاکستان منتقل شده در حال 

انجام است.

 با تداوم دولت روحانى 
جامعه داراى آرامش مى شود

به حرکت تروریستى مزدوران 
پاسخ قاطعى مى دهیم

واکنش ایران 
به انتخابات فرانسه

  ایسنا| بهرام قاسمى سخنگو و رئیس مرکز 
دیپلماسى عمومى و رســانه اى وزارت امور خارجه 
ضمن استقبال از نتیجه انتخابات ریاست جمهورى در 
فرانسه، این رویداد را به دولت و ملت فرانسه تبریک 
گفت و ابراز امیدوارى کرد که روابط جمهورى اسالمى 
ایران و فرانســه در دوره جدید پس از برگزارى این 
انتخابات، براســاس بسترسازى هاى صورت گرفته 
طى سال هاى اخیر و متناسب با ظرفیت هاى موجود 
بین دو کشور، در راستاى منافع و مصالح دو ملت ایران 

و فرانسه، گسترش پیدا کند.

توصیه مى کنیم جهالت نکنید
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و    تسنیم|
پشتیبانى نیروهاى مسلح در گفتگو با شبکه «المنار» 
در پاسخ  به این سئوال که وزیر دفاع عربستان سعودى 
اعالم کرده جنگ را به ایــران منتقل خواهیم کرد، 
تأکید کــرد: آنها فکر مى کنند چــون نیروى هوایى 
دارند، مى توانند کارى انجام دهند. وى افزود: ما به آنها 
توصیه مى کنیم، جهالت نکنند ولى اگر جهالت کنند 

جایى غیر از مکه و مدینه را سالم نمى گذاریم.

درخواست وزیر از 
رئیس رسانه ملى

مصطفــى پــور محمــدى وزیر    تسنیم|
دادگســترى طى نامه اى به على عســگرى رئیس 
سازمان صدا و سیما آورده است: «در روزهاى جارى 
مصاحبه اى با جناب آقاى محسنى اژه اى سخنگوى 
قوه قضائیه در بخش هاى مختلف خبرى پخش شده 
است، که در این مصاحبه مطالبى نسبت به اینجانب 
و رسیدگى به پرونده واردات کاال توسط فرزند وزیر 
آموزش و پرورش بیان شده که نیازمند توضیح و تنویر 

افکار عمومى است.»
در نامه درخواستى پورمحمدى آمده است که فرصت 
مناسب و مشابه اى براى پاسخگویى در صدا و سیما 

در اختیار او قرار گیرد.

دوباره تأیید شدند!
چهار عضو فعلى شوراى شهر تهران    میزان |
براى انتخابات پنجمین دوره شــوراى شــهر تأیید 
صالحیت شــدند. براساس پیامک ارســال شده از 
فرماندارى تهران به حســین رضــا زاده، مرتضى 
طالیى، حبیب کاشانى و علیرضا دبیر از  اعضاى فعلى 
شوراى شهر تهران جهت کاندیداتورى دوره پنجم 
شورا توسط هیئت نظارت بر انتخابات صالحیتشان 

احراز شد.

آنچه 92 رخ داد
  ایلنا | سیدحسین مرعشــى رئیس شوراى 
مرکزى حزب کارگزاران اظهار داشــت: سیاسیون 
اصالح طلــب و اصولگراى ایران در ســال 84 یک 
اشتباه تاریخى کردند و متأسفانه کشور دچار چالش 
بسیار پر هزینه  و سنگینى شــد. اما اصالح طلبان در 
سال 92 به رسالت تاریخى خودشان توجه کردند و با 
وحدت و انسجام وارد صحنه شــدند. آن سال دکتر 
عارف گذشت کرد، مرحوم هاشمى رفسنجانى از رد 
صالحیت خودش نرنجید و سیاست را تعطیل نکرد، 
بلکه کشور را مجدداً در مسیر عقالنیت و خرد قرار داد.

مرگ  برادر شاه مخلوع ایران
غالمرضا پهلــوى برادر    جام جم آنالین |
کوچک تر محمدرضا پهلوى شــاه مخلوع ایران در 
سن 94 ســالگى در بیمارســتان آمریکایى پاریس 
از دنیا رفت. او تنها فرزند رضاخــان پهلوى و توران 

امیرسلیمانى سومین همسر او بود .
مادر او از خاندان قاجار و دخترخاله وثوق الدوله بود و 
مدتى بعد از تولد غالمرضا پهلوى در 24 اردیبهشت 
1302، «به دالیل سیاسى» از رضاخان پهلوى که در 

آن زمان وزیر جنگ بود، جدا شد. 

توئیتر

خیلى هــا معتقدنــد اشــتباه تاکتیکــى محمدباقــر 
قالیبــاف در مناظــره هــاى ســال 92 تأثیــر زیادى 
انتخابــات آن  در  حســن روحانى  آورى  رأى  در 

 داشته است. 
در انتخابات امسال هم همین اتفاق افتاده است. قالیباف 
البته تاکتیک خوبى را براى چالــش برانگیزى با روحانى 
انتخاب کرده است. در فرم شاید اشکال زیادى وارد نباشد 
اما مسئله محتواست . آنها که براى او تکست مى نویسند 
کدهاى خوبى را آماده نکرده اند. بعد از آن کپى کارى هاى 
انتخاباتى او که دردســرى بزرگ برایش ایجاد کرد حاال 

حرفى که او در مناظره دوم هم زده دوباره ماجرایى جدید 
براى او درست کرده است. 

او در این مناظره اتهاماتى را به یکى از وزراى کابینه وارد 
کرد. ورود بى محابا و بى دلیل او به این مســئله آنچنان به 
نظر نامناسب آمد که حتى هم جناحى او در مناظره یعنى 
ابراهیم رئیســى هم به صورت کامًال واضح به این ماجرا 
واکنش نشان داد. ســایر نامزدها هم در مناظره هر کدام 
به کنایه یا حتى صریح به این مسئله واکنش منفى نشان 

دادند . 
اما این واکنش ها پایان کار نبود. ســتاد حسن روحانى که 

تاکنون در مورد اتهام زنى هاى محمدباقر قالیباف سکوت 
پیشه کرده بود حاال به طرح یک سئوال از او پرداخته است. 
سئوالى که بازتاب هاى گســترده رسانه اى داشته است و 
محمد باقرقالیباف همچنان از پاسخ به آن امتناع مى ورزد.  

وکیلى سخنگوى ستاد روحانى گفته است:«ممکن است 
بگویند چرا فرزند وزیر دست به تجارت زده است. همین 
انتقاد به فرزند آقاى قالیباف وارد است. فعالیت هاى تجارى 
آقاى الیاس قالیباف در خارج و داخل کشور و فعالیت هاى 
آموزشى و نام مدرسه ایشان زبانزد است. البته ایرادى ندارد 
به شرطى که از رانت فرزند شــهردار بودن یا فرزند وزیر 

بودن استفاده نشود و با این همه باتوجه به توضیحاتى که 
درباره فرزند وزیر آموزش و پرورش مطرح شد، الزم است 
آقاى قالیباف نیز درباره فعالیت هاى اقتصادى پســر خود 

توضیح دهد.» 
محمد باقر قالیباف هیچ پاســخى براى این سئوال نداده 
است. گویا در فضاى مجازى نیز قرار است کمپینى براى 
گفتن پاسخ این سئوال تشکیل شود. بحث بر سر این است 
که اگر بنا بر شفاف سازى است کسى که پیشنهاد داده اول 
خودش باید شروع کند؛ فعًال که پاسخى نرسیده و مردم

 منتظرند.   

یا للعجب!
حســن روحانى در جمع مردم    عصر ایران |
ارومیه خطاب به منتقدانش گفــت:از آزادى بیان و 
انتقاد ســخن مى گویند. یا للعجب. آنهایى که زبان 
ها را بریدند و دهان ها را دوختند. شــما که در طول 
سال هاى گذشــته آنچه از شــما صادر شد، کلمه 
ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر. لطفًا 
شما دم از آزادى نزنید که آزادى خجالت مى کشد. شما 
دم از انتقاد نزنید. شما در نهادى کار مى کنید که کسى 

جرأت انتقاد از آن نهاد را ندارد.

حمله به پوسترهاى روحانى 
   خبر آنالین | روزنامه جمهورى اســالمى 
نوشت: از قم خبر مى رســد، عناصر خودسر باز هم 
میدان دار اوضاع سیاسى شده و پوسترها و سایر اقالم 
تبلیغاتــى رئیس جمهور روحانى که بــراى تبلیغات 
انتخاباتى دوره دوازدهم در مکان هاى مختلف شهر 
نصب شده اســت را پاره مى کنند. این اقدام خالف 
قانون تاکنون با واکنشى از ناحیه مسئولین و ناظران 

انتخابات مواجه نشده است.

زندگى رئیسى ساده است
 بهار| حجت االســالم والمسلمین غالمرضا 
مصباحى مقــدم از چهــره هاى مطــرح اصولگرا 
درمناظره بــا ابراهیم اصغــرزاده گفــت: در مورد 
آقاى رئیسى ایشــان فقط یک خانه کوچک دارد و 
چیزى به غیر از آن مال دنیا ندارد و حتى از 10 درصد 
سود تولیت نیز استفاده نمى کند من مى توانم گواهى 

دهم که ایشان زندگى بسیار ساده اى دارد.

حمایت موالنا عبدالحمید از 
روحانى

 بهار| موالنــا عبدالحمیــد بــا حمایــت از 
حســن روحانى در انتخابات 29 اردیبهشــت، اظهار 
امیدوارى کرد که او رأى دوباره اکثریت اهل ســنت و 
شیعه در سطح کشور را کسب کند. مولوى عبدالحمید که 
پیش از این نیز در انتخابات 92 از روحانى حمایت کرده 
بود گفت: دکتر روحانى با داشتن حداقل 6/5 میلیون آراء 
واجدین شرایط رأى دادن در بین اهل سنت و با احتساب 
آراء باالى برادران مســلمان اهل تشــیع،قطعاً برنده  
نشاط آور این دوره ریاست جمهورى خواهند بود و من نیز 

توصیه ام به همه مؤمنان و مسلمین ایران همین است.

واکنش سردار به مناظره
  جام جم آنالین | سردار سرلشــکر محمد 
باقرى رئیس ســتاد کل نیروهاى مسلح گفت: خوب 
نیست مقام مسئولى نمایش اقتدار ملت در قدرت موشکى 
را که به برکت خون شــهیدان حاصل شــده و موجب 
بازدارندگى برابر تهدیدات دشــمنان اســت به مسئله 
کوچکى مانند برجام ربط دهد. رئیس ستاد کل نیروهاى 
مسلح خاطرنشان کرد: این در حالى است که برابر متن 
سند برجام و اعالم وزیر خارجه در این سند هیچ اشاره اى 
به مسئله موشکى نشده است و حتى تیم مذاکره کننده 
هسته اى در خصوص برجام بارها بر تأثیر اساسى قدرت 
دفاعى و بازدارنده کشور در پیش برد مذاکرات تأکید و 

تصریح داشته اند.
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  آفتاب نیوز | عبــاس آخوندى وزیر مســکن 
و شهرســازى در واکنش به ســخنان ابراهیم رئیسى 
در گفتگــوى ویــژه خبــرى شــبکه 2 ســیما گفت:

 آقاى رئیسى! شما به عنوان متحد سیاسى دولت پیشین 
باید پاسخگوى ظلمى که به خریداران مسکن مهر در آن 
دولت رفت باشید آقاى رئیسى، من به دلیل روحانى زاده 
بودن تصمیم داشتم که به احترام لباس شما هیچ تعرضى 
به شما نداشته باشــم. لیکن هم در برنامه هاى تبلیغى 
ســتادتان و هم در برنامه گفتگوى ویــژه تان مطالب 

ناصحیحى گفتید که مایه تأسف است. 
وى خطاب به رئیسى گفت: شما گفتید پیشرفت پروژه 
مسکن مهر در این دوره ســالى 6درصد بوده است. به 
شــما عرض کنم 55درصد تکمیل و تحویل واحدهاى 
مسکن مهر در این دوره صورت گرفته است. کل تعداد 
واحدهاى باقیمانده نیز که باید تکمیل شوند فقط 90هزار 
با پیشرفت 74درصد اســت. بنابراین، نیازى به زحمت 

شما نیست.
وزیر راه افزود: اجازه بدهید چند نکته را به شــما متذکر 
شــوم. شــما خوب مى دانید که بیش از 117هزار واحد 
مسکونى مهر فاقد متقاضى هستند. این به معنى تصرف 
در وجوه امانى مردم و مبالــغ دریافتى بابت پیش خرید 
مسکن مهر صورت گرفته است. این ظلم فاحشى است 
که به پیش خریداران مســکن مهر توسط دولت پیشین 
رفته و شــما در آن موقع معاون اول قوه قضائیه بودید. 
بفرمایید چه اقدامى در برابر شرکاى سیاسى تان در دولت 
پیشین جهت احقاق حقوق مردم کردید؟ جز آنکه همان 
افراد را به عنوان عناصر اصلى ستاد انتخاباتى خود دعوت 

کردید؟
آخوندى گفت: شــما مى دانید که نه تنها چندین هزار 
میلیارد تومان مســکن مهــر خارج از مناقصــه واگذار 
گردید، که 53 هــزار واحد آن به یک شــرکت خارجى 
از ترکیه در ســالى که مقام معظم رهبــرى به عنوان 

ســال «تولید ملى و حمایت از کار و ســرمایه  ایرانى» 
نامگذارى کردنــد، واگذار شــد. مبلغ این قــرارد داد
 سه هزار میلیارد تومان است. با احتساب هر دالر حدود 
هزار تومان در آن سال، ارزش واگذارى این قرارداد، بدون 
احتســاب ادعاهاى بعدى پیمانکار معادل بیش از ســه 

میلیارد دالر  است. 
وى ادامه داد: همــه این موارد در زمــان معاونت اولى 
قوه قضائیه شما صورت گرفته اســت. قاعدتًا این موارد 
از سوى سازمان بازرسى کل کشور نیز در همان زمان، 
به شما گزارش شده است. حال شما واقعًا چگونه و با چه 

تصورى از مردم اینگونه وانمود مى کنید که شما مخالف 
واگذارى کار به خارجى ها هستید مگر احداث واحدهاى 
مسکن مهر چه پیچیدگى داشت که به خارجى ها آن هم 
در همان سالى که رهبرى حمایت از کار و سرمایه مالى را 
در دستور کشور قرار دادند از پیمانکاران داخلى دریغ شد؟  
واقعًا شما مردم را تا این حد ناآگاه مى دانید که با پوشیدن 
پوســتین وارونه مى توانید آنها را گمراه کنید؟ نه آقاى 
رئیسى! شما متحد استراتژیک رئیس جمهور پیشین بوده 
و هستید و هنوز عوامل مؤثر دولت وى، ستاد انتخاباتى 
شما را تشکیل مى دهند. شما نمى توانید با این پیشینه و 

این ترکیب ســتاد انتخاباتى تان در قامت یک پرسشگر 
حاضر شوید. 

وزیر راه در پایان خطاب به این نامزد انتخابات ریاســت 
جمهورى گفت: شما باید پاسخگوى تمام اتالف منابع 
مالى دولت پیشــین چه در مســکن مهر و چه در سایر 
مفاسد هزاران میلیاردى باشید. شما باید پاسخگوى ظلم 
به اعتماد خریداران مســکن مهر و گمراه کردن آنان و 
هزینه کردن پول مردم در بیابان ها باشید. شما نمى توانید 
خودتان را به عنوان غمخوار آنان نشان دهید. اى کاش 

حداقل حرمت لباس روحانیت را نگاه مى داشتید.

افشاگرى بى سابقه وزیر راه علیه تولیت آستان قدس

آقاى رئیسى! شما باید پاسخگو باشید...

چالش جدیدى که قالیباف براى خودش خلق کرد

ماجراى پسر آقاى شهردار 

حسن روحانى دیروز دوشــنبه در جمع هواداران خود در 
همدان سخنرانى کرد. به گزارش انتخاب؛ گزیده سخنان 

رئیس جمهور در زیر مى آید: 

■ این ملت بزرگ اگر پیروز شود، در سفره شما به جاى 
اینکه نانى باشد که گندمش از خارج آمده، گندم دسترنج 

کشاورز ایرانى خواهد بود.
■ شــما آن روزى که 750 میلیــارد دالر پول نفت در 

دستتان بود براى مردم چه کردید؟
■ چه شده است که ســخنگوى یک نهاد در این دو سه 
هفته سیاه نمایى دولت را یاد گرفته است؟اجازه نخواهیم 
داد خانه اى که  باید خانه عدالت باشد تبدیل به خانه دروغ 

و تهمت شود.
■ 12 روز دیگر باید راهمان را به جهانیان یک بار دیگر 

اعالم کنیم.
■ ما انحصارگرایــان را نمى خواهیم. مــا آنهایى که 
فقط پشــت میــز نشســتند و حکــم صــادر کردند 

نمى خواهیم.
■ راه ما راه همزیستى مسالمت آمیز با همه اقوام در این 

کشور است.
■ ما نمى گذاریم بین این ملت تفرقه ایجاد کنید، ما نمى 
گذاریم درصد درست کنید. ما ملت 100درصدى هستیم.

■  اگر در انتخابات شــرکت نکنیم در خیابان ها دیوار 
خواهند کشید. شــما اینها را نمى شناســید من اینها را 

مى شناسم.
اینها در جلســه اى تصمیم گرفته بودند در خیابان دیوار 
بکشند. اینها مى خواستند خیابان ها را زنانه مردانه کنند 
همانطور که در محل کارشان بخشــنامه زنانه مردانه 

کردن ابالغ کردند. 

■ آیا مى خواهید مظلومیت هــا ادامه یابد، مى خواهید 
چهره مرحوم آیت ا... هاشمى را همچنان مخدوش کنند 
■ ما 29 اردیبهشت پاى صندوق مى رویم تا بزرگانمان 
را به جامعه برگردانیم. ما 29 اردیبهشــت پاى صندوق 
مى رویم تا دومرتبه شرایط امنیتى به دانشگاه برنگردد. ما 
نمى خواهیم در کشور ما بازار صادرات در اختیار دیگران 

قرار گیرد.

■ یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت صادراتى که براى 
شما بود در بازار دنیا، چه کسانى آنها را غصب کردند؟

■ چرا شــخصیت هاى ما، چرا بزرگان جامعه ما، چرا 
آنهایى که به این کشــور خدمت کردند، چرا آنهایى که 
دلســوز جوانان هســتند، چرا آنهایى که گفتگوى بین 
ملت ها را به ارمغان آوردند، چرا آنهایى که چهره واقعى 
ایران را به جهانیان نشان دادند، چرا آنان را خانه نشین 

مى کنید؟ با چه قانونى با چه مقرراتى؟
■ شما از یک تکه تاریخى رفتید سخن بگویید، باعث 
شدید که آن قطعه تاریخى سه بار در سازمان ملل علیه 

فلسطینى ها تصویب شود.
■ هربار که شــعار دادید، اســرائیل ســه میلیارد دالر 
اضافــه از آمریکا بــراى تقویت قدرت نظامى شــان 

گرفتند.
■ منطق شما ممنوع کردن است و چیز دیگرى ندارید. 
منطق شــما هوچى بازى اســت و چیز دیگرى ندارید. 
جوانان غیور ما راه آزادى را انتخاب کرده اند. شــما در 
طول این چهار ســال در همه جلســات آمدید تا همه 

شبکه هاى اجتماعى را ببندید. 
■  من از شما سئوال مى کنم چه شــده است که براى 
عده اى از کاســبان تحریم غصه ایجاد شده است؟ هر 

چقدر ناراحت و غصه دار باشید .

حسن روحانى با اشاره به دیدگاه هاى بعضى از رقباى انتخاباتیش:

من اینها را مى شناسم، مى خواستند خیابان ها را زنانه مردانه کنند

انتخابات در صدا و سیما
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رئیس ســازمان میــراث فرهنگى دربــاره اینکه بنیاد 
مستضعفان کاخ رضاشاهى گچسر را 15 میلیارد تومان 
فروخته است و ادعاى مالکیت بر کاخ سعدآباد و نیاوران را 
نیز دارد، ارزیابى شما از این مسائل چیست ؟ و چه واکنشى 
به اقدام بنیاد نشان خواهید داد؟ عنوان کرد: درمورد این 
واگذارى باید گفت بنیاد مستضعفان مالکیت این ملک را 

داشته است و به همین دلیل نمى توان ورود کرد.
زهــرا احمدى پور یادآور شــد: آنچه باعــث نگرانى ما 
شده این اســت که بعد از انقالب اسالمى اکثر این بناها 

تغییرکاربرى داده اند و یا فروخته شده اند.
وى در پاســخ به ســئوال دیگر مبنى بر اینکه حمله به 

سفارت عربستان چقدر بر میزان ورود گردشگر بر کشور 
تأثیر گذاشته اســت،گفت: عربستان یکى از کشورهاى 
شــاخص و تأثیرگذار در منطقه اســت که بعــداز این 
حمله حــدود یک میلیــون نفر از میزان گردشــگرانى 
که از مرزهاى مختلف به کشــور وارد مى شدند کاسته

 شده است.
احمدى اظهار داشت: شــما مى دانید با این حمالت چه 
اشتغال هایى که با رکود موجه شد؟ مى دانید در خراسان 
هتل و آژانس هاى هواپیمایى با مشکل مواجه هستند؟ 
متأسفانه این اقدام تأثیر بدى برفضاى گردشگرى کشور 

گذاشته است.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستى از 
اجرایى  شــدن مرخصى دوره مراقبت براى مادرانى که 
فرزندخوانده زیر سه سال از بهزیستى مى پذیرند، خبر داد 
و گفت: مرخصى 84 روز «دوره مراقبت» ویژه این زنان 

شاغل اعمال خواهد شد.
محمد نفریه درباره اجرایى  شدن مرخصى دوره مراقبت 
براى مادرانى که فرزندخوانده زیر ســه سال از سازمان 
بهزیستى کشور مى پذیرند، اظهار داشت: تدوین کنندگان 
قانون در ماده 21 مقرر داشتند «شخصى که سرپرستى 
افراد تحت حمایــت این قانون را بر عهــده مى گیرد از 
مزایاى حمایتى حق اوالد و مرخصى دوره مراقبت براى 

کودکان زیر سه  ســال (معادل مرخصى دوره زایمان) 
بهره مند است و کودك یا نوجوان تحت سرپرستى نیز از 
مجموعه مزایاى بیمه و بیمه هاى تکمیلى طبق مقررات 

قانونى برخوردار خواهد شد.»
وى با بیان اینکه شروع این مرخصى از تاریخ صدور حکم 
سرپرستى آزمایشى شــش ماهه از مرجع قضائى است، 
تصریح کرد: باید توجه داشت در این قانون فرض بر این 
است که مادر خوانده قرار است در دوران مرخصى از نوزاد 
خود مراقبت کند و به طور کلى این برنامه براى حمایت 
از خانواده      ها و حفظ سالمت جســمى و روانى کودك و 

والدین فرزندپذیر است.

اختصاص مرخصى به زنان 
صاحب فرزند خوانده

بناهاى تاریخى را
 فروخته اند

مدیر معدن آزاد شد
رئیس کل دادگسترى گلســتان گفت: مدیر معدن 
زغال  سنگ آزادشــهر پس از بازجویى با قرار وثیقه 

آزاد شد.
هــادى هاشــمیان بــا بیــان اینکــه کار ثبت و 
تشــکیل پرونده شــاکیان این حادثه با ســرعت 
انجام مى شــود، اظهارداشــت: تا کنون تعدادى از 
اولیــاى دم و کارگــران مجــروح ایــن حادثه به 
دادسراى آزادشهر مراجعه و شــکایت خود را ثبت

 کرده اند.

افزایش طالق در دوران عقد 
خســرو محمدى رئیس انجمــن ازدواج و خانواده 
کشــور با بیان اینکــه آمار طالق بــه خصوص در 
ســال هاى اول زندگى و دوره عقد روند افزایشــى 
داشته و بیشترین آمار طالق در سه سال اول زندگى 
روى مى دهد، گفت: این موضوع نشان مى دهد که 
دختر و پسر خوب همدیگر را نمى شناسند و مراحل 
ازدواج را طى نمى کنند و از سر وابستگى عاطفى با 
هم ازدواج مى کنند همین امر منجر به ازدواج هاى 
ناخواسته و ناآگاهانه و احساساتى مى شود و طبیعتًا 

آمار طالق باال مى رود.

19 درصد ایرانى ها آسم دارند
مدیر کل دفتر مدیریت بیمارى هاى غیر واگیر بیان 
کرد: 19 درصد ایرانیان به آسم مبتال هستند که این 
افراد باید در اسرع وقت به پزشــک مراجعه کنند و 
تحت درمان قرار بگیرند. دکتر احمد کوشــا اظهار 
داشت: بر اســاس مطالعات انجام شــده در کشور 
10 درصد کودکان و 9 درصد بالغین به آســم مبتال 
هستند. وى افزود: در شــش دانشگاه علوم پزشکى 
از قبیل مراغه، بافت، شــهررضا، نقــده، قزوین و
 استان مرکزى برنامه شناسایى به موقع، تشخیص 
و درمان بیماران در معرض و یا مبتال به آســم را به 

صورت پایلوت آغاز کرده ایم.

ریزگردها و موشک ها
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست درباره 
اقدامات دولت در اســتان خوزســتان درباره انتقال 
ریزگردها از خاك عراق به ایران عنوان کرد: مسئله 
عراق و ریزگردها  از همان ابتداى ســال 92 براى 
دولت بســیار حائز اهمیت بود، من به بغداد رفتم تا 
تفاهمنامه اى را امضا کنم که دو موشک در فرودگاه 
خورد و مانع از انجام این کار شــد. دولت عراق به ما 
قول مساعدت داد اما متأسفانه با ورود گروهک هاى 
تکفیــرى و داعش آنطــور که باید به این مســئله 

رسیدگى نشد.

بررسى فیلم 
برخورد با دختر جوان

ســردار ســعید منتظر المهدى  ســخنگوى ناجا 
در واکنش به انتشــار فیلمى از برخورد نامناســب 
مأموران گشــت ارشــاد با یــک دختر جــوان در 
شــبکه هاى اجتماعى اظهار داشــت: این فیلم در 
دست بررسى است ولى هنوز مشــخص نشده که 
مربوط به چه زمانى اســت گرچه ایــن فیلم بریده 
شده ولى قطعًا برخوردهاى اینچنینى مورد تأیید ما 

نیست.

اهداى فیش حج 
سبب رهایى یک زندانى شد

اقدام یــک نیک اندیش شهرســتان مرودشــت 
در زمینــه اهــداى فیش ســفر حج تمتــع، زمینه 
ســاز آزادى یک زندانــى جرائم غیرعمــد در این 
شهرستان شــد. این فرد نیک اندیش در نوبت حج 
بود اما این ســفر معنوى را به جبران بدهى یکى از 
زندانیان بخشــید و منجر به آزادى وى و بازگشت 
این فرد سرپرســت خانوار به آغــوش خانواده اش 

شد. 

چرك نویس

 رئیس گروه گوجه فرنگــى و جالیزى دفتر محصوالت 
علوفه اى وزارت جهاد کشاورزى، استفاده از پودر نظافتى 
«موبر» را در تولیــد هندوانه تکذیب کــرد و گفت: به 
کارگیرى این پودر در تولید سریع و رشد هندوانه پشتوانه 

علمى و فنى ندارد.
به گزارش ایرنا، بهنام پاد درباره انتشار خبرى در شبکه هاى 
مجازى مبنى بر اینکه براى تولید سریع هندوانه از پودر 
بهداشتى (موبر) که حاوى کلسیم است، استفاده مى شود، 
افزود: هندوانه هاى عرضه شده در بازار مربوط به مناطق 
جنوب کشور شامل کرمان و سیستان و بلوچستان است و 
براساس بررسى هاى به عمل آمده هیچ مورد استفاده از 

پودر موبر در مزارع هندوانه گزارش نشده است.
وى به کارگیرى پــودر موبر در تولید هندوانه را شــایعه 

دانست و اظهار داشــت: بخش عمده خاك هاى ایران 
آهکى و داراى PH قلیایى است بنابراین نیازى به استفاده 

از مواد حاوى کلسیم وجود ندارد.
رئیس گروه گوجه فرنگــى و جالیزى دفتر محصوالت 
علوفه اى وزارت جهاد کشــاورزى، تصریح کرد: پودر 
بهداشتى از جنس آهکى است و نه تنها باعث رشد سریع و 
یا قرمزى هندوانه نمى شود، بلکه مى تواند موجب خشک 

شدن بوته گیاه هندوانه و گیاهان دیگر نیز شود.
به تازگى در شبکه هاى مجازى منتشر شده که باتوجه 
به شروع فصل گرما و افزایش تقاضاى بازار به میوه هاى 
فصلى مانند هندوانه برخى از کشاورزان سودجو به دلیل 
نبود سیستم هاى نظارتى دست به تقلب خطرناك طى 
مراحل کاشــت این محصول یعنى رشد سریع و عرضه 

آن با قیمت مناسب زده اند که باعث مسمومیت عده اى 
ازهموطنان درچند هفته اخیر و عــوارض جبران ناپذیر 

دیگر شده است.
براساس این گزارش ها در شبکه هاى مجازى استفاده از 
پودر بهداشتى موبر به دلیل داشتن ترکیبات داراى کلسیم 
است که باعث ترك نخوردن، رسیدن سریع تر و رنگ 
مناسب هندوانه مى شــود که به تازگى رواج پیداکرده 
است که کشف وشناسایى این تقلب با قاچ کردن هندوانه 
و مشاهده شکل کلسیفه واستخوانى درگوشت میوه قابل 
تشخیص است. درصورت مصرف هندوانه حاوى پودر 
بهداشــتى با عالئمى مانند گلودرد، سردرد، تارى دید و 
 حالت تهوع روبه رو مى شــوید که باید سریع خود رابه 

اورژانس برسانید.

تابه حال یک کفشدوزك را از نزدیک دیده اید؟ سوسک 
و زنبور چطور؟! فکــرش را مى کردید که از پرورش این 
حشره ها یک نفر بتواند به درآمد برسد؛آنقدر که اسمش 
به عنوان تنها کارآفریــن و تولید کننده کفشــدوزك 
هفت نقطه اى درکشور ثبت شده باشد؟! «محمد آروین» 
کارآفرینى اســت که با یک ایده خالقانه حاال بیش از 
چهار سال است که به تولید و پرورش کفشدوزك هفت 
نقطه اى اشتغال  دارد. بخشى از گفتگوى جام جم آنالین 

با این کارآفرین جوان قزوینى را ازدست ندهید.
بین این همه شغل چرا کفشدوزك 

فروشى؟
بخاطر عشق و عالقه به حشرات... این عالقه از دوران 
کودکى در من وجود داشــت اولین مشوقم پدرم بود که 
خیلى حشرات را دوست داشــت و حتى در یک مقطعى 
کشاورزى مى کرد. همین عالقه باعث شد که در دانشگاه 

در رشته اى مرتبط ادامه تحصیل بدهم.
چه رشته اى؟

کارشناســى تولیدات گیاهــى. االن هم دانشــجوى 
کارشناسى صنایع غذایى هستم.

کار با حشــرات را از همان دوران 
دانشجویى شروع کردید؟

بله. آن اوایل که دانشــجوى تولیدات گیاهى دانشگاه 
آزاد تاکستان بودم،  فکرکنم سال 81 بود، درسى داشتیم 
به اسم حشره شناســى که دراین درس هر دانشجو باید 
تعدادى حشــره از محیط مى گرفت و به استاد تحویل 
مى داد. من خودم ایــن کار را انجام  مى دادم اما مى دیدم 
بعضى دانشجوها نســبت به این کار حس خوبى ندارند. 
به خاطر همین شروع کردم به گرفتن حشرات اضافى. 
بعد هم به بچه ها مى گفتم که هرکسى براى ارائه حشره 
مشــکل دارد، به من بگوید. بعد مبلغى مى گرفتم و در 

ازایش حشره مى دادم.
چه شــد که به فکر پرورش حشره 

افتادید؟
همان ســال هاى تحصیل یک سایت تخصصى درباره 
اخبار کشاورزى زدم و اطالعاتم به مرور در این باره بیشتر 
شد و دیدم که درکشــورهاى دیگر از عوامل بیولوژیک 
براى مقابله با آفت هــا در مزارع و گلخانه هــا و باغ ها 
استفاده مى شــود. همان  زمان ها بود کــه یک خانمى 

سفارش این حشــرات بیولوژیک را به من داد ولى من 
نداشــتم. اما ازهمانجا به فکر پرورش آنها افتادم و بعد 

ازتحقیق، کفشدوزك هفت نقطه اى را انتخاب کردم.
اولین کفشدوزك ها را از کجا آوردید؟

از محیط گرفتم. اما نکته اینجاست که گرفتن کفشدوزك 
مهم نیست، نکته مهم نگهدارى و پرورش اش است. مثًال 
ده تا کفشدوزك را در شش ماه با شرایط خاصى مى توان 

به هزارتا رساند.
پرورش کفشدوزك یا کًال حشره کار 

راحتى است؟
نه اصًال. کار بسیار سختى است. آنقدر که مى توانم بگویم 
پرورش گاو راحت تر از این کار است.چون گاوها بزرگ 
هستند شــما راحت مى توانى آنهارا ببینى اما ازحشره ها 

غافل بشوى درتعداد باال تلفات مى دهند.
این کار به چه چیزهایى نیاز دارد؟

باید حتمًا گلخانه داشت که بســته به مساحت گلخانه 
هرچه بزرگ تر باشــد، فروش هم بیشــتر است. نکته 
اینجاست که شــما در این گلخانه تمام مراحل کاشت، 
داشت و برداشت یک محصول مثل توت فرنگى یا کاهو 
و کلم را انجام مى دهید بعد باید این محصول را به عمد 
آلوده به شته بکنید تا این شته ها خوراك کفشدوزك هایى 
بشوند که در قسمت دیگرى پرورش داده اید.که بخاطر 

این پرهزینه بودن کمترکسى سراغ این کار مى آید.
این حشــره هاى بیولوژیک کًال چه 

کاربردى دارند؟
بیشتر براى از بین بردن یا کاهش خسارت آفت هایى مثل 

شته ها، شپشک ها، سفید بالک ها، کنه هایى مثل تارتن یا 
تارعنکبوتى، الروبال پولکدارها، تخم حشرات و نرم تنان 
استفاده مى شوند و مى توان به جاى سموم شیمیایى از این 
حشرات استفاده کرد. این کفشدوزك هاى هفت نقطه اى 

حداقل 50 نوع شته را مى خورند.
عمرشان چقدر است؟

بسته به نژاد یا شرایط نگهدارى و تغذیه، هرکفشدوزك 
بین یک تا دوسال عمرمى کند.

یعنى کسى که این کفشدوزك ها را 
تهیه مى کند تا یکى دو سال ازتهیه 

کفشدوزك مجدد بى نیاز است؟
نه... این خیلى امکانپذیر نیســت. چون بعد از رهاسازى 
اتفاقات زیادى ممکن است براى کفشدوزك ها بیافتد. 

مثًال شما درنظر بگیرید، یک نفر ده تا کفشدوزك خریده 
و رهاسازى کرده است. از این ده تا ممکن است یکى را 
پرنده بخورد، یکى شــکار عنکبوت بشود و... یک ایراد 
دیگر کفشدوزك هاى بالغ این اســت که ممکن است 

بعد از رهاسازى پرواز کنند و بروند مزرعه یا باغ کنارى.
چرا؟

چون مثًال شته هاى باغ بادام همســایه از شته هاى باغ 
هلوى این مشترى خوشمزه تر هستند!

قیمتشــان چطور اســت؟ دانه اى 
مى فروشید؟

بله، البته بسته به تعداد ســفارش، قیمت متفاوت است. 
چون هرچه تعداد کمتر باشد هزینه هاى تولیدش براى 
من بیشتر درمى آید. به طور متوســط هم از800 تومان 

شروع مى شود تاسه هزارتومان.
چطور اینها را به دســت مشترى ها 

مى رسانید؟
در جعبه هایى کــه خودمان طراحــى کردیم که خاص 

هستند و هوادهى دارند.
به غیــر از کفشــدوزك دیگر چه 

حشره اى پرورش مى دهید؟
یکسرى سوسک شکارگر هم داریم که براى آفت هایى 
که روى کف باغچه یا باغ هستند اســتفاده مى شوند و 

هرچه روى زمین باشد را مى خورند.
قیمت این سوسک ها چقدر است؟

دانه اى600 تومان و به طور متوسط براى یک متر مربع 
چهار عدد سوسک نیاز است.

افــرادى که بــه پرورش حشــره 
عالقه مند شــده اند، چقدر سرمایه 
نیازدارند و به طــور میانگین به چه 

درآمد ماهانه اى مى رسند؟
حشرات بسته به نوعشــان با هزینه هاى متفاوتى پرورش 
داده مى شوند. مثًال زنبور براکون سرمایه ده بیست میلیونى 
مى خواهد. بعضى حشــرات دانه اى پنــج تومان فروخته
 مى شوند بعضى دانه اى هزارتومان. به طور میانگین مى توانند 
روى درآمد پنج میلیون درهرماه حساب کنند. اما بازهم همه 
اینها بســتگى به مکان پرورش و تعداد تولید دارد، هرچه 
فضاى تولید بزرگ تر باشد، میزان درآمد هم باالتر  مى رود 

و حتى شاید به ماهى 30 میلیون تومان درآمد هم برسند.

گفتگو با یک کارآفرین با کارى متفاوت

درآمد میلیونى از فروش کفشدوزك!

استفاده از پودر «موبر» در تولید هندوانه؟!

در حالى که کاتالوگ معرفى نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ 
کهن بین آب و بیابان» در شــهر بُن آلمان و همچنین 
مصوبه هیئت دولت براى نمایش آثار تاریخى ایران در آن 
نمایشگاه هفت جام طال را به عنوان آثار به نمایش درآمده 
در این نمایشگاه معرفى مى کنند که مدیرکل موزه ملى 

ایران فقط از چهار جام طال نام برده است.
به گزارش ایسنا، 23 فروردین امسال، 446 شىء تاریخى 
از موزه  ملى ایران در نمایشــگاهى با عنــوان «ایران؛ 
فرهنگ کهن بین آب و بیابان» در مــوزه و تاالر هنر و 
نمایش جمهورى فدرال آلمان به نمایش درآمدند و قرار 
است به مدت چهار ماه ُمعّرف تاریخ و فرهنگ ایران در 

آن کشور باشند.
در میان آثار تاریخى که قرعه به نامشــان افتاد تا ُمعّرف 
تاریخ ایــران از هزاره هفتم پیش از میــالد تا آغاز دوره 
هخامنشى باشند، جام هاى شــاخصى مانند «حسنلو» 
و «مارلیک» نیز به چشــم مى خورند. امــا جالب اینکه 
اطالعاتى کــه درباره  آثــار به نمایش درآمــده در این 
نمایشــگاه که مى توان آن را یکــى از رویدادهاى مهم 
فرهنگى ایران در آلمان نامید منتشر شده است، یکسان 

نیستند.هیئت دولت 11 اسفند سال گذشته با مصوبه اى، 
به خروج 446 شــىء تاریخى براى برگزارى نمایشگاه 
به مدت محدود و با بیمه اى مشــخص براى هر کدام از 
آثار تاریخى موافقت کرد و البته این اقدام را با مسئولیت 
سازمان میراث فرهنگى دانست. جام هاى معرفى شده 
در مصوبه  هیئت دولت که امضاى هیئت دولت را دارند، 

هفت جام طال هستند.
جام «حسنلو» متعلق به نیمه نخست هزاره اول قبل از 
میالد و ارزش بیمه اى سه میلیون یورو. جام «کالردشت» 

از نیمه نخست هزاره اول قبل از میالد با ارزش بیمه اى 
یک میلیون یورو. جام «رودبار» متعلــق به هزاره اول 
پیش از میالد به ارزش بیمه اى یک میلیون و 200 هزار 
یورو. جام «عمارلو» از هزاره اول پیش از میالد، به ارزش 
بیمه اى یک میلیون و 200 هــزار یورو. جام «مارلیک»  
باقیمانده از هزاره اول پیــش از میالد، به ارزش بیمه اى 
یک میلیون و 500 هزار یورو. جام «مارلیک» باقیمانده 
از نیمه نخست هزاره اول قبل ازمیالد به ارزش بیمه اى 
800 هزار یورو. جام «مارلیک» متعلق به نیمه نخست 
هزاره اول قبل از میالد و به ارزش بیمه اى یک میلیون 

و 500 هزار یورو.
از سوى دیگر در کاتالوگ منتشر شده از سوى مدیریت 
«موزه و تاالر هنر و نمایش جمهــورى فدرال آلمان»، 
تعداد جام هــاى طال هفت عــدد اعالم شــده و چهار

 جام طال با نــام «مارلیک»، یک جام «کالردشــت»، 
یک جام «کلورز» و یک جام نیز با نام «حسنلو» معرفى 
شده اند. اما این همه در حال اســت که جبرئیل نوکنده 
درباره اطالعات جام هاى طالى به نمایش درآمده این 

نمایشگاه، فقط از چهار جام طال نام مى برد.

باالخره چند جام  طالیى به آلمان امانت داده ایم؟!

حراست مرکزى وزارت دادگسترى طى اطالعیه اى، 
به مردم درباره دریافت ایمیل هاى آلوده به نرم افزار 
جاسوسى که تحت عنوان «ســامانه رسیدگى به 
شــکایات دادگاه هاى عمومى و انقالب اسالمى» 

ارسال مى شود، هشدار داد.
در اطالعیه حراست مرکزى وزارت دادگسترى آمده 
است: پیرو اطالعیه مورخ 26 مهر 1395 این مرکز 
با توجه به تماس هموطنان محترم، اخیراً نامه هاى 
الکترونیکى با عنوان مجعول «سامانه رسیدگى به 
شکایات دادگاه هاى عمومى و انقالب اسالمى پایگاه 
اطالعاتى وزارت دادگســترى» براى برخى افراد 
ارسال شده که حاوى مطالب جعلى بوده و خواننده 

را ترغیب به باز نمودن پیوست هاى نامه مى کند.
حراست مرکزى وزارت دادگســترى اعالم کرده 
که «با بررســى هاى بــه عمل آمــده و همکارى 
دستگاه هاى نظارتى مشــخص شد، پیوست هاى 
مذکور، آلوده به نرم افزار جاسوسى بوده که اطالعات 
کاربر خصوصًا در حوزه هاى مالى شــامل شــماره 
حســاب، رمز عبور و... را به مکانى خارج از کشور 
ارسال مى کند که این امر مى تواند باعث دستبرد و 

برداشت غیر مجاز از حساب اشخاص شود.»
در پایان این اطالعیه تأکید شده است: « لذا از همه 
هموطنان عزیز درخواســت مى شــود از بازکردن 
پیوست هاى هر نوع نامه الکترونیکى ناشناس جداً 
خوددارى کنند. ضمناً شماره تماس حراست مرکزى 
وزارت دادگســترى 51-88926450 آماده اطالع 
رسانى و کمک به شما هموطنان عزیز خواهد بود.»

هشدار دوباره درباره 
ایمیل هاى آلوده به 
نرم افزار جاسوسى

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر بــا اعالم آنکه افغانســتان به دنبال 
قانونى کردن تجارت تریاك است و در نظر دارد به 
عنوان یک محصول قانونى امکان تجارت و تبادل 
آن در بازارهاى قانونى را کسب کند، گفت: هرچند 
مقامات افغانســتان به دنبال این مسئله هستند اما 

اجازه این اقدام براى آنها صادر نخواهد شد.
اسدا... هادى نژاد در ادامه در پاسخ به این سئوال که 
قانونى شدن تجارت تریاك چه تبعاتى براى ایران و 
منطقه به دنبال خواهد داشت؟ گفت:  هرچند مقامات 
افغانستان به دنبال این مسئله هستند اما اجازه این 
اقدام براى آنها صادر نخواهد شد زیرا براى کشت 
قانونى باید از UNODC مجوز دریافت کنند و 
سهمیه کشت آنها مشخص شود، همانطور که در 
حال حاضر بسیارى از کشورها براى تهیه دارو و یا 

سایر مصارف مجوز کشت خشخاش دارند.
به گفته وى، در حال حاضر بسیارى از کشورهاى 
جهان همچون هند و فرانسه، مجوز کشت قانونى 
خشخاش را داشــته و ایران نیز تا پیش از انقالب 
اسالمى این سهمیه را داشت که بعد از انقالب این 

سهمیه حذف شده است.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر همچنین خاطرنشــان کــرد: قاعدتًا 
کشورهایى که سهمیه کشت قانونى خشخاش را 
دارند،کشت تحت کنترل انجام مى دهند و قیمت 

آنها نیز بسیار پایین تر از قیمت قاچاق است.
هــادى نــژاد در ادامه تأکیــد کــرد: 100درصد 
اجــازه قانونى تجــارت تریــاك به افغانســتان 
داده نخواهد شــد و این طرح عملیاتــى نخواهد

 شد.

تبعات تجارت قانونى 
تریاك در افغانستان
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افزایش 
حجم آب سد زاینده رود 

در پى بارندگى هاى بهاره، حجم آب سد زاینده رود 
در استان اصفهان به 400 میلیون مترمکعب رسید.

معاون بهره بردارى شــرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان، حجم آب این ســد در ابتداى بهار را 360 
میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: حجم ســد آب 
ذخیره شده پشت این سد درمدت مشابه پارسال هم 

به همین میزان بوده است.
على بصیرپــور افزود: این درحالى اســت که حجم 
آب پشت ســد زاینده رود درمقایســه با بلندمدت 

کاهش دارد.
وى میــزان بارندگى هاى بهار امســال را مطلوب 
ارزیابى کرد و گفت: میزان بارندگى ها بهار امســال 

افزایش یافته است.

میرسلیم 
امروز به اصفهان مى آید

مصطفى میرسلیم کاندیداى ریاست جمهورى امروز 
سه شــنبه به اصفهان مى آید و در جمع دانشجویان 

دانشگاه اصفهان سخنرانى مى کند.
حسن سقایى رئیس ستاد انتخاباتى میرسلیم اظهار 
داشت: میرسلیم روز سه شنبه(امروز) با پرواز ساعت 
8و 40 دقیقه از تهران به اصفهان مى آید و ســاعت 
9و 30 دقیقه اگر پرواز تأخیر نداشته باشد به اصفهان 
مى رســد و اگر فرصت شــد ابتدا به گلزار شهداى 

اصفهان مى رویم.
وى افزود: برنامــه اصلى این کاندیداى ریاســت 
جمهورى در دانشــگاه اصفهان است و ساعت 11 
صبح مصطفى میرســلیم در تاالر شریعتى دانشگاه 

اصفهان در جمع دانشجویان سخنرانى مى کند. 
سقایى افزود: این سفر میرسلیم به اصفهان با دعوت 
دانشگاه اصفهان است و این احتمال وجود دارد که 

باز هم ایشان به اصفهان سفر کند.

صنایع در استان 
همچنان در رکود هستند

عضو فراکسـیون والیت مجلس شـوراى اسـالمى 
گفت: بر اساس سـخنان رهبر معظم انقالب ، براى 
رونـق اقتصـادى، بانـک مرکـزى بـه کارگاه هاى 
کوچک و متوسـط در سراسر کشـور مبلغى پرداخت 
کـرده اسـت کـه در اسـتان اصفهـان 50 درصد آن 
اسـتمهال تسـهیالت قبلى و بقیه تسـهیالت جدید 

بود.
حمیدرضا فوالدگر افزود: با پرداخت این تسـهیالت 
تعدادى از واحدهـا از رکود خارج شـده انـد و میزان 
اشتغال هم افزایش یافته اسـت اما در مقایسه با کل 
واحدهاى صنعتى و صنایع، روند کلى رکود همچنان 
تغییرى ندارد و واحدهاى صنعتـى همچنان در حال 

رکود هستند.
وى با بیـان اینکه میزان اشـتغال هم در کشـور باال 
نرفته اسـت، گفـت: نرخ اشـتغال به حل مشـکالت 
واحدهـا، مالیات ، بیمه و کمک بـراى رقابت پذیرى 

بستگى دارد.

عقب ماندگى، نتیجه کم کارى 
برخى مدیران است

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
فریـدن گفـت: برخـى از ادارات کـه خـود متولـى 
فرهنگ در شهرستان هستند با اداره ارشاد همکارى 
نمى کنند و نبـود این همدلى بـراى ارتقاى فرهنگ 

شهرستان کامًال به چشم مى آید.
کورس بدیعـى از برگزارى دومین جشـنواره «هفته 
فرهنگى فریدن» تا 20 اردیبهشـت ماه سال جارى 
خبر داد و اظهار داشت: هفته فرهنگى فریدن فرصت 
مناسبى اسـت تا مردم فریدن با ظرفیت ها و تاریخ و 

فرهنگ دیرینه خود آشنا شوند .
وى با بیـان اینکه متأسـفانه ظرفیت هـاى فرهنگى 
فریدن مورد غفلت واقع شده که نتایج ناخوشایندى 
را به همـراه دارد، افزود: آنچه شـهرهاى مختلف در 
برگـزارى برنامه هایـى نظیـر هفته فرهنگـى دنبال 
مى کنند، معرفى فرهنگ و تمدن هر منطقه به مردم 

همان مناطق و دیگر مناطق کشور است.

مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان از اول فروردین 
تا 15 اردیبهشــت امسال نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 6/3 درصد افزایش یافت.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: مصــرف بنزیــن از اول فروردین تا 15 
اردیبهشت سال جارى در استان اصفهان به حدود 260 
میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

6/3 درصد افزایش نشان مى دهد.
حســین صادقیان اظهار داشــت: مصرف نفت سفید، 
نفت گاز و نفت کوره (مازوت) در مدت مذکور در استان 
اصفهان، کاهش یافته که بیشترین درصد کاهش مربوط 

به نفت ســفید اســت. وى افزود: میزان مصرف نفت 
ســفید یک میلیون و 617 هزار لیتر بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش یافته است. 
صادقیان با اشــاره به کاهش 22/27 درصدى مصرف 
نفت کوره ( مازوت) در این مدت نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، میزان مصرف نفت کوره را دو میلیون و 560 

هزار لیتر اعالم کرد.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: مصرف نفــت گاز ( گازوئیل) نیز در این 
مدت 252 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 0/84درصد کاهش دارد.

مدیر امور طیور و زنبورعســل جهادکشــاورزى استان 
اصفهان گفت: میزان عسل تولیدى زنبورستان هاى استان 
اصفهان ساالنه در حدود چهار هزار تن است که بخشى از 

این تولیدات به سایر کشورها صادر مى شود.
زهرا فیضى با بیان اینکه در استان اصفهان بالغ بر چهار 
هزار و 400 زنبوردار وجود دارد، افزود: بیش از نیمى از آنها 
از اواخر پاییز، به استان هاى گرمسیرى کشور براى رشد 
جمعیت و تکثیر کلنى ها کوچ کرده و از اواخر فروردین ماه با 
گرم شدن مناطق قشالقى و مناسب شدن شرایط در استان 
اصفهان به استان باز مى گردند. وى بیان داشت: با توجه به 
گرم شدن هوا بازگشت زنبورداران کوچنده به استان هاى 

گرمسیرى، به مراتع ییالقى استان آغاز شده است.
فیضى با اشاره به اینکه زنبورداران استان اصفهان با داشتن 
تعداد 190 کلنى رتبه نخست کشورى را در این مورد کسب 
کرده اند، اظهار داشت: این نشان مى دهد که زنبوردارى 
در استان اصفهان به عنوان شغل اصلى، از اهمیت قابل 
توجهى برخوردار است. وى افزود: زنبوردارى از مشاغل 
بسیار سخت و داراى ریسک باالست و زنبورداران فعال 
این اســتان در فصول مختلف به ده استان کشور شامل 
هرمزگان، بوشــهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهار 
محال و بختیارى، مرکزى، قم و اســتان هاى شــمالى 

کوچ مى کنند.

مصرف بنزین در اصفهان
 6 درصد افزایش یافت

تولید ساالنه 4000 تن عسل 
در استان 

...ادامه از صفحه 1
پیش بینى هاى عمومى حاکى از آن اســت که امسال 
رقابت اصلى بین لیســت هاى انتخاباتى است. گویى 
تجارب دوره هاى پیشین، تجربه اى گرانقیمت را نصیب 
نامزدهاى حضور در شوراى شهر کرده مبنى بر اینکه راه 
حضور در پارلمان، از مسیر ائتالف هاى گروهى مى گذرد. 
با این اوصاف، قابل تعجب نخواهد بود اگر تراکت هاى 
تبلیغاتى با اسامى مختلف در سطح شهر پخش شوند و 
رأى دهندگان را بخاطر اشتراك نفرات و یا قرار گرفتن 

افراد گمنام در کنار چهره هاى مشهور غافلگیر کنند.  
شــاید بخاطر جلوگیرى از همین ســردرگمى عمومى 
بود که اصولگرایان ســنتى در میثاق نامه خود، بندى را 
گنجاندند که حکایت از ممنوعیت حضور کاندیداهاى 
منتخب در سایر لیست ها داشت. موضوعى که چالش 
خاصى را براى آنها ایجاد کرد و مانع از آن شــد تا برخى 
افراد شناخته شده، حاضر به پذیرش میثاق نامه مذکور 

شوند.
سیاســتمداران ســنتى این گرایش فکرى که امسال 
تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایان اصفهان به میدان 
آمده اند، ماراتن سختى را براى تکمیل لیست خود سپرى 
کردند. آنان اگر چه در اعالم اسامى اولیه که نزدیک به

30 نفر را شامل مى شد، شیوه نامه خاصى را تدوین کردند 
ولى خیلى زود متوجه شــدند که تداوم مسیرشان بسیار 
سخت و ناهموار است. از نامزدهاى ثبت نام کرده رزومه 
خواســتند و مصاحبه گرفتند و میثاق نامه نوشتند؛ ولى 
آنچه در نهایت عایدشان شد، نارضایتى برخى از مجامع 

شاخص حاضر در این اتحاد بود. 
این گــروه سرنوشــتى تقریبــًا مشــابه «جمنا»ى 
ریاست جمهورى را پیدا کرد و در نهایت 13 نفرى که به 
خط نهایى رسیدند، افرادى شدند که بعید است بتوانند 

اکثریت مؤثرى در شوراى شهر آینده داشته باشند.
اگرچه غالب افراد حاضــر در این جمع، از دوســتان و 
همراهان شهردار سابق اصفهان هستند، ولى جالب آن 
است که بدون تأثیر از او در یک لیست قرار گرفته اند. چه 
بسا آنکه «سقاییان نژاد» نه خود تمایلى به دخالت در تهیه 
این لیست بروز داد و نه آنکه نظرات ارشادى از او مطالبه 
شد تا خود نیز در هجرت ناخواسته اش، صرفًا تماشاگر 
سرنوشت کسانى باشد که به اصطالح از دوستان او تلقى 

مى شوند.
نقطه ضعف کلى لیست متحدان اصولگرا نیز بر ناهمگونى 
آن استوار است؛ ناهمگونى، هم با خود و هم با نیازهاى 
امروز شهر اصفهان. شــاید دلیل عمده آن هم انتخاب 
نفرات صرفًا بر اســاس تمایالت سیاســى باشد که بر 
تخصص گرایى مورد نیاز مدیریت شــهر سایه انداخته 
است. چه بسا اگر تمام آنها نیز به صورت یکجا در پارلمان 
شهر حاضر شوند، شاید در کنترل و نظارت بر بسیارى از 
امور ناتوان بوده و «شهردار»ى بخواهند که تازه آنان را 

منسجم کند! 
اما در سوى مقابل، اصالح طلبان اصفهان وجه بهترى 
دارند. در جمع آنان خوشبختانه ایده اى رسوخ داشت که 
مدعى بود در شوراى شهر باید افرادى حضور داشته باشند 

که بتوانند شهر را اداره نموده و از تخصص هاى مختلف 
بهره مند باشند و تنها تمایالت سیاسى نباید وجه انتخاب 
اعضا باشد. بخاطر همین است که نفرات انتخاب شده 
شــان در قیاس فرد به فرد، متخصص تر، با تجربه تر و 

امروزى تر از لیست اصولگرایان هستند.
اصالح طلبان خیلى زود هم به جمع بندى رســیدند. اگر 
چه آنان نیز چالش هاى خاص خود را داشتند و تا همین 
چند روز پیش نیــز به جمع بندى نهایى نرســیده بودند 
ولى به جهت تبعیت عمومى از نظرات ریش ســپیدان 
کهنه کار و احتــرام به انتخاب نهایــى آنها، جمع بندى 
شان صرفاً در شــاخص ها و مصادیق گره خورد و میثاق 
نامه نانوشته مؤثرشان از تفرق آراء جلوگیرى کرد. حال 
اگرچه جوانان تحولخواه این بخش سیاسى اصفهان نیز از

جمع سنتى شان منشعب شدند، ولى بعید است که آنان نیز 
تا پایان، موفقیت قابل دسترس جمعى را با شکست قطعى 

خود تاخت بزنند و همچنان به راه خود ادامه دهند.
از ســوى دیگر اصالح طلبان اصفهــان از مدتها پیش، 
چنان انسجام قابل توجهى داشته اند که پیروزى شان را 
دور از دسترس ندیده و حتى در انتخاب سکاندار شهر نیز 
رایزنى هایى داشــته اند. به طور طبیعى این جمع وقتى 
مى خواهند لیست پارلمانى شان جمع گرا و داراى تخصص 
در مدیریت شهرى باشد، على القاعده باید «شهردار»ى 

را هم در کنار خود داشته باشند که فارغ از التهابات سیاسى 
بعد از انتخابات، مؤثر و شناخته شده باشد.

پیش بینى هاى کلى نیز حاکى از آن است که اگر انتخابات 
همزمان ریاست جمهورى، تأثیر ناخواسته و نامطلوبى بر 
فضاى سیاسى اصفهان نداشته باشد و اوضاع ایام بعد از 
مناظره دوم همچنان تا انتها ثابت بماند، تصاحب اکثریت 
نسبى و مؤثر کرســى هاى شوراى شــهر پنجم براى 
اصالح طلبان چندان دور از دسترس نباشد. چه بسا آنان 
در شیوه هاى تبلیغاتى و همچنین انتخاب شعارهاى جوان 
پســند، بر عکس رویه اى که در دومین دوره انتخابات 

شوراى شهر داشتند، نوگراتر و جوان پسند شده اند.
اما در ضلع ســوم انتخابات پنجمین دوره شوراى شهر 
اصفهان لیست دیگرى هم خودنمایى مى کند. این لیست 
که بر اســاس اصطالحات جارى، به «جبهه پایدارى» 
ملقب شده است را به منشعب شــده هاى اصولگرایان 

سنتى مى شناسند.
آنان براى حضور در انتخابات شــوراى شــهر بسیار با 
برنامه تر عمــل نموده اند و فعًال نیــز فضاى انتخابات 
ریاست جمهورى و تمرکز کاندیداهاى اصولگرا در شعار 
محرومیت زدایى و توجه به اقشار کم درآمد، به سود آنان 

ارزیابى مى شود.
رقیب اصلى لیســت منتســب بــه جبهه پایــدارى، 

اصالح طلبان هستند و نه اصولگرایان سنتى! اعضاى 
شــاخص این گروه از مدتها پیش در تهیه بخش عمده 
لیست خود به جمع بندى نهایى رسیده بودند و اگرچه با 
حضور مداوم و غیر رسمى در بین مردم، شناخته شده تر 
به نظر مى رسند، ولى مشتاقانه منتظر آغاز زمان قانونى 
تبلیغات شهرى هستند تا با گسترش عینى فعالیت هاى 

انتخاباتى، همگان را به تعجب وادارند.
جالب آن است که وقتى جبهه متحد اصولگرایان، از این 
و آن رزومه طلب مى کردند، لیست انتخاباتى این جمع 
تقریباً کامل شده بود و حضورشــان در رایزنى با رفقاى 
سنتى، بیشتر حالت تفنن و همنوایى داشت. پایدارى هاى 
اصفهان، با بهره مندى از شیوه هاى تبلیغاتى خاص خود، 
آنچنان از موفقیت نهایى شان اطمینان دارند که تنها در 
انتظار روز رأى گیرى و شمارش آراء به سر مى برند. آنان 
که نشان داده اند در سیاست ورزى خبره تر از هم کیشان 
سنتى خود هستند، به خوبى مى دانند که اگر در شمارش 
کرسى هاى پارلمان به اکثریت هم نرسند، در رایزنى براى 
انتخاب شهردار بعدى و حتى رئیس شوراى شهر، بدون 
توجه به حضور احتمالى منتخبین جبهه متحد، مى توانند 
مانند گذشته بر همراهى اصالح طلبان حساب نموده و 

حضورشان در ارکان مؤثر شهردارى را تداوم بخشند.
اما در کنار سه جمع مذکور، لیست هاى مختلف دیگرى 

نیز وجود دارد که اگر چه برخى جا مانده ها و منشــعب 
شده هاى اصالح طلب و اصولگرا هستند، ولى اکثر آنها 
به کاندیداهاى مســتقل اختصاص دارد. کسانى که در 
این روزها در برخى جلسات محفلى با افرادى همنشین 
مى شــوند که تا کنون هیچگونه آشــنایى با یکدیگر 
نداشــته اند. ذوق حضور دیده شــدن نام و تصویرشان 
در یک لیســت انتخاباتى چنان است که خیلى راحت از 
بسیارى از موانع مرامنامه اى و میثاق نامه اى عبور کرده 
و اگر چه بر تبلیغات انفرادى هم تأکید دارند، ولى تقسیم 
هزینه هاى تبلیغاتى، براى شان جذابیت خاصى را رقم 
مى زند. هرچند بعید است که با کاهش تعداد کرسى هاى 
پارلمان شهرى اصفهان از عدد 21 به 13، مجال موفقیت 

افراد مستقل در زمان شمارش آراء نهایى فراهم شود.  
با این توصیــف، علیرغم بــى توجهى بــه انتخابات 
شــوراى شــهر که از برگزارى همزمان بــا انتخابات 
ریاست جمهورى نشأت مى گیرد، ولى به احتمال قوى، 
شــور و نشــاط خاصى در هفته آینده در کالبد اصفهان 
دمیده مى شود. شهر پر مى شود از انبوه تصاویر کاغذى 
و بنرهــاى رنگارنگ با حجم وســیعى از ایده و طرح و 
شعارهاى مختلف در حوزه مدیریت شهرى که تنها بخش 
کوچکى از آنها فرصت بروز در نهاد شوراى شهر پنجم 

را خواهند داشت.
به هر حال باید به انتظار نشست و دید که در پایان 
کدام لیست و با کدام تفکر، شانه هاى اصفهان را براى 

چهار سال مداوم در اختیار مى گیرد.

در انتظار ماراتن 
شـوراى شــهر پنجم

پیش بینى ها حاکى از 
آن است که اگر انتخابات 
همزمان ریاست جمهورى، 
تاثیر ناخواسته و نامطلوبى 
بر فضاى سیاسى اصفهان 

نداشته باشد و اوضاع 
ایام بعد از مناظره دوم 
همچنان تا انتها ثابت 

بماند، تصاحب اکثریت 
نسبى و موثر کرسى هاى 
شوراى شهر پنجم براى 
اصالح طلبان چندان دور 
از دسترس نباشد

عالوه بر پدیده گرد و غبار که سالیان دراز است به عنوان 
میهمان در آسمان کویر اصفهان جوالن مى دهد، میهمان 
ناخوانده جدیدى به نام ریزگرد اضافه شده است که بخش 

وسیعى از ایران را نیز در بر مى گیرد.
بر اساس نظر کارشناسان امر، علت هاى گرد و غبار و پدیده 
ریزگرد در هر شــهر متفاوت است و در شهرهاى مرکزى 
ایران علت عمده آن را مى توان خشکســالى هاى اخیر و 

پایین رفتن سطح آب هاى زیر زمینى برشمرد.
عامل دیگر ایجاد کننده ریزگردها در این منطقه،فرسایش 
بادى و کاهش پوشش گیاهى است. شدت فرسایش بادى 
به خصوص در برخى از منطقه هاى کویر مرکزى ایران به 
علت رژیم اقلیمى خشک اهمیت فوق العاده اى دارد. در این 
منطقه از یک طرف به علت شور بودن یا نامناسب بودن 
زمین، پوشــش گیاهى کافى وجود ندارد و از طرف دیگر 
هواى گرم بهار و تابستان خاك را خشک کرده و به صورت 

پودر در آورده و ایجاد ریزگرد مى کند.

 منشأ ریزگردها در استان اصفهان خارجى 
نیستند

مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان ضمن 
رد فرضیه خارجى بودن منشأ ریزگردهاى استان اصفهان 
گفت : منشأ تمام ریزگردها و گرد و خاك هاى سال هاى 
اخیر و به خصوص در یکسال گذشته در این استان داخلى 

بوده است.
محمد حسین شاملى با اشاره به لزوم کنترل پدیده ریزگرد 
افزود: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه به این مقوله توجه 
زیادى شده است. وى با بیان اینکه سهمیه قابل توجهى 

براى استان اصفهان براى کنترل کانون هاى بحران در 
نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این استان داراى 16 
کانون بحران ریزگرد با مســاحت یک میلیون و 90 هزار 

هکتار است.
وى بیان کرد: در شهرستان آران و بیدگل، سه کانون بحران 
وجود دارد که شناسایى شده است و اقدام هایى نیز جهت 

کنترل آن در حال بررسى و اقدام است.

 زنگ خطر براى فعال شــدن کانون هاى 
بحران فرسایش بادى به صدا در آمده است

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى آران و بیدگل نیز با 
بیان اینکه اگر اقدام عاجلــى در این زمینه صورت نگیرد 
ظرف چند سال آینده سرنوشت خوزستان را خواهیم داشت، 
افزود: زنگ خطر براى فعال شــدن کانون  هاى بحران 
فرسایش بادى در آران و بیدگل به صدا در آمده است که 
اگر به داد منابع طبیعى آران و بیدگل نرسیم، وضعیت این 

شهرستان بسیار بدتر از امروز خوزستان خواهد شد.
شفیعى با اشاره به از بین رفتن پوشش گیاهى کویر و حرکت 
شن هاى روان بیان کرد: دریاچه نمک در حال خشک شدن 
است که با ادامه روند فعلى خشک شدن این دریاچه و مقابله 
نکردن با آن در آینده، طوفان نمکى مى تواند منطقه را تحت 
تأثیر قرار دهد و بحرانى زیست محیطى به وجود آورد که خطر 
آن چند برابر ریزگردهاست. وى تثبیت کانون  هاى بحران، 
درختکارى و تخصیص اعتبــارات الزم را از جمله راه  هاى 
مقابله با تهدید هاى پیش رو برشمرد و گفت: حراست از منابع 
طبیعى جز با نقش و حضور مستقیم مردم امکانپذیر نخواهد 

بود که این مهم باید به یک فرهنگ ترویج شود.

تأثیر بد ریزگردها بر سالمتى انسان
حمید گل آرایى کارشناس واحد بیابان اداره منابع طبیعى 
و آبخیزدارى آران و بیدگل افزود: عوامل اصلى بروز پدیده 
گرد و غبار در شهرهاى شمال استان اصفهان را مى توان 
وضعیت زمین و تغییر کاربرى آن، تخریب تاغزارها و مراتع، 
کاهش رطوبت خاك به علت کمبود باران و خشکسالى، 
برداشت بى رویه آب هاى زیرزمینى و خشک شدن دریاچه 

نمک و رودخانه هاى فصلى در کویر مرکزى برشمرد.
وى با اشــاره به تأثیراتى که ریزگردها و گرد و غبار روى 
سالمتى انسان ها دارند، گفت: هر گرم از ذرات ریزگرد و 
گرد و غبار صدها هزار باکترى را در بردارد که باعث بروز 
بیمارى هاى تنفسى در انسان مى شود و همچنین پدیده 
گرد و غبار پیامدهاى اقتصادى و اجتماعى از جمله خسارت 
به واحدهاى کشــاورزى، صنعتى، تأسیسات زیربنایى و 

راه ها دارد.

خطر ریزگردها براى کویر خشک هم جدى است

جهنمى از گرد و خاك در شهرهاى شمالى استان

مدیر طرح شهرسازى الکترونیک و برون سپارى شهردارى 
اصفهان گفت: پلیس ســاختمان در شــهر فعال شده و 
مهمترین وظیفه آن نظارت بر ساخت ساختمان ها طبق 

ضوابط شهرسازى است.
وحید مهدویان اظهارداشت: آیین نامه پلیس ساختمان طى 
الیحه اى در خرداد سال 93 توسط شهردارى اصفهان به 
شوراى اسالمى شهر ارسال شد و در آذرماه 93 به تصویب 

شوراى شهر رسید و براى اجرا به شهردارى ابالغ شد.
وى ادامه داد: بر اســاس این آیین نامه که با هدف نظارت 
حداکثرى بر رعایت ضوابط و مقررات شهرســازى و مفاد 
پروانه ساختمان در حین ساخت وساز، تشخیص جلوگیرى 
بهنگام از هر گونه تخلفات ســاختمانى، نگارش و ابالغ 
شده است، تیم سه نفره کارشناسى  که در مناطق 15 گانه 
شهردارى مستقر مى باشند، موظف به انجام بازدید هاى 
دوره اى و موارد مربوط به شــکایات مردمى و اعالم نظر 

کارشناسى هستند.
مدیر طرح شهرسازى الکترونیک و برون سپارى شهردارى 
اصفهان یادآور شد: در حال حاضر تیم کنترل ساختمان در 

شهردارى اصفهان دایر شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وى تصریح کرد: پلیس ساختمان یا به عبارتى دیگر گشت 
فنى ساختمان، تیمى کامًال فنى و کارشناسى هستند که 
هنگام بازدید از ساختمان، ضوابط شهرسازى، مفاد پروانه 
ساختمان و موارد مربوط به مقررات ملى ساختمان را کنترل 
و صحت یا عدم صحت آن را اعالم مــى کند و در صوت 
مشاهده تخلف با هماهنگى تیم کنترل ساختمان، از ادامه 

ساخت و ساز جلوگیرى به عمل مى آید.
مهدویان با بیان اینکه براى گشــت فنى ساختمان، نرم 
افزارى در سیستم شهرسازى و درآمد پیش بینى شده که 
کلیه اطالعات پرونده هاى شــهردارى از طریق نرم افزار 
اپلیکیشن که بر روى تبلت مأموران گشت فنى نصب مى 
شود، قابل دسترسى در محل است، گفت:  با وجود این نرم 
افزار دیگر نیاز نیســت پرونده اى در محل رؤیت شود زیرا 
موقعیت ملک توسط GPS شناســایى مى شود وکلیه 
محتویات پرونده از جمله پروانه دار بودن یا نبودن ساختمان 
به صورت کامًال الکترونیکى، کنترل و در صورت مشاهده 

تخلف، مراتب به شهردارى و مالکان ابالغ مى شود.

فعال شدن پلیس ساختمان در شهر اصفهان 
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فرماندار جدید نایین 
معرفى شد

فرماندار جدید نایین در مراسمى با حضور مدیرکل دفتر 
امور سیاسى استاندارى اصفهان معرفى شد.

در این مراسـم، محمود جمالى به عنوان فرماندار جدید 
نایین منصوب و معرفى شـد و از زحمات سهراب نجفى 
مظفـرى فرمانـدار سـابق و حسـین ثالثـى سرپرسـت 

فرماندارى این شهرستان تقدیر شد.

زمان سفر روحانى به اصفهان 
هنوز مشخص نیست

رئیس ستاد انتخاباتى حسن روحانى در استان اصفهان 
گفت: زمان سـفر تبلیغاتى حجت االسـالم والمسلمین 

حسن  روحانى به اصفهان هنوز مشخص نیست.
على نکویى افزود: در صورت تصمیم به انجام سفر استانى 
حجت االسالم والمسلمین روحانى به اصفهان، زمان آن 

اطالع رسانى خواهد شد.

برنامه سفر رئیسى
به اصفهان تغییر کرد

رئیس ستاد انتخاباتى حجت االسـالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسى در استان اصفهان از تغییر زمان سفر این 
کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى به اصفهان خبر داد.

فرهاد قادریان با اشاره به زمان جدید سفر حجت االسالم 
والمسلمین رئیسى به اصفهان اظهار داشـت: ابتدا قرار 
بود این سفر چهارشـنبه هفته جارى برگزار شود که این 
سـفر به دوشـنبه هفته آینده موکول شـد. وى افزود: بر 
اساس برنامه جدید دیدار حجت االسالم رئیسى با مردم 
اصفهان دوشنبه هفته آینده ساعت 17 در میدان امام (ره) 

برگزار مى شود.

ارتقاى چارت ادارى شهردارى 
فوالدشهر بعداز25سال

شـهردار فوالدشـهر از ارتقاى چارت ادارى شـهردارى 
فوالدشهر، شامل دوسازمان آتش نشانى وخدمات ایمنى 
وسـازمان سـیما، منظر و فضاى سبز شـهرى به همراه 

دوناحیه توسط وزارت کشور خبر داد. 
مرادى گفت: وزارت کشـور، دسـتور العمل تعیین تعداد 
و قلمرو مناطق و محالت شهر فوالدشـهر را با افزایش 
تعداد نواحى  شهرى به دو ناحیه در ساختار سازمانى به طور 
رسمى به شهردارى فوالدشهر ابالغ کرد. وى خاطرنشان 
سـاخت: نواحى مصوب فوالدشهر بر اسـاس مصوبه و 
ابالغ قبلى وزارت کشور، یک ناحیه بود که با ارائه اسناد و 
مدارك الزم و رایزنى هاى مختلف این تعداد به سه ناحیه 
افزایش پیدا کرد که شامل مرکزى ، ناحیه یک و ناحیه 2 

واقع در مسکن مهر مى باشد .
مرادى برقرارى عدالت توزیعى، تسـهیل در دسترسـى 
مردم به خدمات، پاسخگویى سریع و شفاف شهردارى 
و امکان نظارت عمومى بر عملکردهـا و تمرکز زدایى و 
بهبود کیفیت زندگى شـهروندان را از نتایـج تصویب و 

ابالغ مناطق شهرى دانست.

نتیجه24 ساعت بارندگى،
272 مجروح

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
آخرین تعداد مجروحان سـیالب در اسـتان اصفهان را 
تشـریح کرد.داریوش کریمى با اشـاره به شدت گرفتن 
بارش هـا در غالب نقاط اسـتان اظهار داشـت: نیک آباد 
جرقویه در شرق اصفهان، روستاى پیکان، شهر کاشان، 
چشـمه على در شهرسـتان دهاقـان و پادنا در سـمیرم 
مناطقى هسـتند که بارش هـادر 24 سـاعت منتهى به 
روز دوشنبه منجر به سـیالب و آب گرفتگى در آنها شد. 
وى ادامه داد: این سیالب ها در مجموع 272 نفر مجروح 
داشت که همگى به صورت سطحى بود. در همین حال 
کارشناس اداره  کل هواشناسى استان اصفهان از افزایش 
ابر و بارش بـاران تا روز جمعه خبـر داد و گفـت: با ورود 
سامانه جدید، آخر هفته شـاهد بارش باران خواهیم بود.

سـاناز جعفرى گفت: روزهاى سه شـنبه و چهارشنبه از 
میزان بارش ها کاسته مى شود و بعد از ظهرچهارشنبه با 
ورود سیستم هوایى جدید، شاهد ناپایدارى هوا و بارش 

در روزهاى پنج شنبه و جمعه خواهیم بود. 

خبر

 مدیرکل امــور فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اســالمى 
اصفهان از برگــزارى مجمع بزرگ مبلغیــن ماه مبارك 
رمضان در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 96(فردا) در اصفهان 

خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمین عبدالرسول احمدیان، درباره 
مجمع بزرگ مبلغین ماه مبارك رمضان گفت: این مجمع 
هر سال قبل از ایام تبلیغى ماه مبارك رمضان برگزار مى شود 
و مبلغین اعزامى در یک مجمع جمع شده و ضمن تجدید 
بیعت با آرمان هاى انقالب، با یکدیگر به تبادل محتوا و نظر 
مى پردازند. وى در رابطه با برنامه هاى مجمع عنوان کرد: 
از نقاط قوت و متفاوت مجمع و اعزام ماه مبارك رمضان 

امسال، استفاده از ظرفیت این ایام براى مسائل قطب هاى 
فرهنگى تبلیغى و پرداختن به مســئله یکى از قطب هاى 
تخصصى مى باشد. حجت االسالم و المسلمین احمدیان 
اظهار داشــت: این مجمع بیســتم اردیبهشت به صورت 
اردویى در اردوگاه شهداى درچه به صورت یک روزه برگزار 
مى شــود و طالب قبل از ماه مبارك رمضان به تدریج به 
مناطق مدنظر اعزام مى شوند. وى با بیان اینکه تمرکز اعزام 
طالب بیشتر بر استان اصفهان و استان هاى همجوار است، 
افزود: با توجه به تجربه سال هاى گذشته پیش بینى مى شود 
امســال بیش از 800 نفر از روحانیون مبلغ براى اعزام ماه 

مبارك رمضان ثبت نام  کنند و سپس اعزام شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان گفت: مراسم 
اردیبهشت تئاتر که هر ســاله در اردیبهشت ماه برگزار
 مى شد، براى همیشــه و به صورت سراسرى از امسال 

برگزار نمى شود.
حجت االسالم و المســلمین حبیب رضا ارزانى از عدم 
برگزارى مراسم اردیبهشت تئاتر در سال جارى خبر داد 
و اظهار داشت: دو روز گذشته با رئیس انجمن هنرهاى 
نمایشى و دیگر مسئوالن جلســه اى درباره برگزارى 
مراسم اردیبهشت تئاتر 96 داشــتیم و به این سبب که 
از امسال این مراسم در تهران برگزار نمى شود، در دیگر 
شهرســتان ها و از جمله در اصفهان هم از برگزارى آن 

معذوریم.وى افزود: البته به منظور تجلیل از هنرمندان 
هنرهاى نمایشى که هر ساله در اردیبهشت تئاتر برگزار 

مى شد، به زودى برنامه دیگرى را برگزار مى کنیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان گفت: جزئیات 
برگزارى این برنامه جایگزین، در جلســات آتى تعیین 

مى شود و به اطالع عالقه مندان مى رسد.
گفتنى اســت، مراســم اردیبهشــت تئاتر هر سال در 
تاریخ هاى متفاوتى در ماه اردیبهشــت برگزار مى شد 
و در این مراســم ضمن قرائت پیــام روز جهانى تئاتر 
توسط هنرمندان، از فعاالن عرصه هنرهاى نمایشى و 

پیشکسوتان تجلیل مى شد.

اردیبهشت،
بى اردیبهشت تئاتر

مجمع بزرگ مبلغین 
ماه رمضان برگزار مى شود

افتتاح کارگروه 
گردشگرى اتاق تعاون 

مدیر امور ســینمایى حــوزه هنــرى اصفهان گفت: 
فیلم هاى «آشــوب»، « ویالیى ها» و «نهنگ عنبر 
2» از روز چهارشــنبه (امروز) در ســالن ســینمایى 
فلســطین و پردیــس ســینمایى چهاربــاغ آغــاز 

مى شود.
مصطفى حســینى اظهار داشــت: فیلم ســینمایى 
«نقطه کور» آخرین ســاخته مهدى گلســتانه بوده 
که محمدرضــا فروتن، هانیه توســلى و محســن 
کیایى در این فیلم بــه ایفاى نقــش مى پردازند که 
اکران آن در پردیس ســینمایى چهارباغ آغاز شــده 

است. 
وى با بیان اینکــه در حال حاضــر فیلم «تیک آف» 
آخرین ساخته احسان عبدى پور در ســینما سپاهان 
اکران شــده اســت، افزود: همچنین اکــران فیلم 

«آشوب» ساخته کاظم راســت گفتار، فیلم «نهنگ 
عنبر 2-سلکشن رؤیا» آخرین ســاخته سامان مقدم 
و «ویالیى ها» ســاخته منیر قیدى از روز چهارشنبه 
در ســالن هاى ســینمایى حوزه هنرى اصفهان آغاز 

مى شود. 
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان درباره اکران 
فیلم «برادرم خســرو» در اصفهان گفت: این فیلم در 
گروه سینمایى ســاحل اواخر اردیبهشت ماه و پس از 
پایان اکران «گشت ارشــاد 2» به نمایش در مى آید.
حســینى درباره افزایش بهاى بلیت سینما بیان کرد: 
پس از افزایش قیمتى که در پایان ســال انجام شد، 
دیگر هیچ افزایــش قیمتى در بهاى بلیت ســینماها 
نداشتیم و اکنون بهاى هر سانس هشت هزار تومان

است.

آغاز اکران «ویالیى ها» و «نهنگ عنبر2» 
در سینماهاى اصفهان 

مدیر عامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان گفت: 300 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین در دو شیفت کارى در بخش هاى عمرانى - خدماتى در سطح شهر خدمات 
رسانى مى کنند. حمیدرضا صبور اظهار داشت: سازمان خدمات موتورى تعطیلى ندارد و به صورت 24 ساعته در راستاى نظافت شهر فعالیت مى کند.

وى با اشاره به اینکه 95 درصد از خدمات سازمان به صورت مکانیزه انجام مى شود، عنوان کرد: 200 دستگاه از ماشین آالت نیز متعلق به جمع آورى زباله، رفت و روب ، شستشو، 
جدول شور و  دیوار شور است که از شب تا صبح براى نظافت شهر فعالیت مى کنند.

صبور بیان داشت: همچنین در روزهاى بارانى نیز گروه هاى ضربت نیز براى ارتقاى خدمات به شهروندان آماده باش هستند.
وى عنوان کرد: تأمین و اعزام ماشین آالت عمرانى سبک و سنگین براى اجراى پروژه هاى خاص، تعمیر، نگهدارى و به کارگیرى انواع جاروب ها و جدول شورها، آماده باش گروه 

ضربت براى موارد غیر مترقبه ، الیروبى و نظافت رودخانه از جمله وظایف اصلى این سازمان است.

فعالیت 300 دستگاه ماشین  سبک و سنگین براى نظافت شهر

معاون اجرایى و خدمات شهرى شــهردارى زرین شهر 
با اشــاره به جمع آورى پســماندهاى عادى در سال 95 
به وزن بیش از 14 هزار تن گفت: باید توجه داشــت که 
نظافت خیابان ها، معابر و گذرهاى شــهر جزو اولویت ما 
به شمار مى آید، از این رو نظافت شهر، جمع آورى زباله و 
رفت و روب شهر به صورت مستمر و روزانه انجام مى شود 
چرا که شــهروندان انتظار دارند وقتى صبح زود از خانه 
بیرون مى آیند، محله خود و خیابان ها را رفت و روب شده 
و تمیز ببینند. سعید فخرى اضافه کرد: براى شهروندان 
زیبایى بصرى شــهر و نشــاط و شــادابى آن از هرچیز 
دیگرى با اهمیت تر اســت و این خواسته آنها، مسئولیت 
مدیریت شهرى به ویژه مسئوالن حوزه خدمات شهرى 

را سنگین تر مى کند.
وى عنوان کرد: از سوى دیگر حمل زباله هاى بیمارستانى 
نیز یک روز در هفته در دستور کار قرار دارد و برنامه ریزى 
جهت جمع آورى زبالــه هاى عفونــى مراکزدرمانى و

مطب هاى پزشکى درطى سال(توسط شرکت بازیافت) 
انجام مى شود تا در این حوزه نیز دچار چالش نشویم.

وى اذعان کرد: واحد امور شــهر شــهردارى زرین شهر 
خدماتى دیگر همچون تهیه دفترچه مبلمان شــهرى به 
منظور ساماندهى تابلوها و المان هاى شهرى را در دستور 
کار خود قرار داده، از ســوى دیگر خرید ونصب تندیس 
جهان پهلوان تختى در میدان تختى و المان ساعت سنگى 
در میدان 9 دى، نظافت بلوارهاى سطح شهر و شستشوى 
جداول وحاشیه خیابان ها، خرید 250 دستگاه مخزن زباله 
دو قلو با هدف آموزش تفکیک زباله ونصب در پارك هاى 
سطح شــهر، از دیگر اقدامات و خدماتى است که در این 

واحد اجرایى شده است.

نگاه ویژه 
شهردارى زرین شهر 
به شهروندان

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاى حمل و نقل و راه آهن جمهورى اسالمى ایران 
آمادگى دارد تمام ریــل تولیدى ذوب آهــن اصفهان را 

خریدارى کند. 
خیرا... خادمى با اعالم این خبر، اظهار داشت: تولید آزمایشى 
ریل ملى در ذوب آهن اصفهان آغاز شده اما هنوز به مرحله 
تولید انبوه نرســیده اســت.وى با بیان اینکه هم اکنون 
احداث سه هزار و 500 کیلومتر خط آهن در کشور در دست 
اجراست، گفت: به علت کمبود ریل مورد نیاز، بسیارى از 

پروژه هاى ریل گذارى در کشور متوقف شده بود. 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل 
کشور بیان داشت: براى توسعه حمل و نقل ریلى امروز به 
طور میانگین روزانه بیش از 5 کیلومتر در کشور ریل گذارى 
مى شــود و ما از تولید ریل ملى بسیار خوشحال هستیم و 
آمادگى داریم براى پروژه هاى خود از ریل ملى اســتفاده 

کنیم. وى اظهار داشت: ســال گذشته هندى ها خرید دو 
هزار کیلومتر ریل براى ایران را با فاینانس تأمین مالى کردند 
و هم اکنون با ورود این ریل ها پروژه هاى ریلى کشور به 
سرعت در حال انجام اســت تا بتوانیم در آینده پنج مرکز 

استان را به شبکه ریلى کشور متصل کنیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل 
کشور اظهار داشت: زمانى که در کشور سالیانه 200 کیلومتر 
خط آهن ساخته مى شد، سرمایه گذارى در این زمینه براى 
کشور صرفه اقتصادى نداشت اما هم اکنون توسعه متروى 
شهرى و شبکه ریلى کشور مورد توجه جدى دولت است و 

این امر توجیه اقتصادى دارد.
وى خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه بــا انجــام 
سرمایه گذارى هاى مورد نیاز، تولید آزمایشى ریل در کشور 
آغاز شده و ما آمادگى داریم تمام ریل تولید انبوه ذوب آهن 

را خریدارى کنیم.

آمادگى خرید ریل تولیدى ذوب آهن را داریم
معاون وزیرراه وشهرسازى:

جمال نوروزباقرى
حضور چهره هاى مختلف از هر طیف وگروهى در  ایام 
انتخابات بدون شک نشــانگر فضاى باز سیاسى است؛ 
اینکه هر فردى مى تواند به عنوان عضوى از جامعه به 
بیان نظرات وعقیده هاى خــود بپردازد. اما نباید در این 
میان رعایت اخالق چه در کالم و چه در عمل را فراموش 
کرد. حضور در هر مکانى ادبیات خاص خود را مى طلبد و 

باید فرد نسبت به گفته ها و عمل خود آگاه باشد.
همایش «حضــور حداکثرى، جمهــورى دوازدهم» 
على رغم مخالفت هاى صورت گرفته روز یک شــنبه 
17 اردیبهشت ســاعت 15 در تاالر پیامبر اعظم (ص) 
دانشــگاه اصفهان برگزار شــد. در این همایش حسن 
عباسى در خصوص حضور حداکثرى مردم در انتخابات 
29 اردیبهشــت و همینطور انتخاب اصلح و تحلیلى بر 
مناظرات برگزار شده  کاندیداها سخنرانى کرد؛ که البته 
محتواى سخنرانى او مانند ســخنرانى هاى قبلى وى 

کامًال مشخص شده بود. 
به گفته امیرحســین قدمى مســئول سیاســى بسیج 
دانشجویى دانشــگاه اصفهان این برنامه با هماهنگى 
بسیج دانشجویى تدارك دیده شــد اما با مخالفت هاى 
دانشــگاه، امتیاز اجراى برنامه توسط بسیج دانشجویى 
سلب شــد اگرچه با پیگیرى هاى تشــکل هاى انجمن 
اسالمى دانشــجویان و جامعه اســالمى دانشجویان 
دانشگاه اصفهان، مجوز براى این دو تشکل صادر شد 
و با تغییر زمان و مکان برگزارى برنامه، یک شــنبه 17 

اردیبهشت در تاالر پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
اما شاید در ابتدا الزم باشد بیوگرافى اى از حسن عباسى 

جهت آشنایى خوانندگان ارائه شود.
حسن عباسى کیست؟

حسن عباسى فعال و تحلیلگر سیاسى محافظه کار ایرانى 
اســت. او رئیس اندیشــکده یقین «مرکز بررسى هاى 

دکترینال» است. 
شهرت او به دلیل سخنان عجیب و جنجالى در حوزه هاى 
مختلف از جمله سیاست، سینما، اقتصاد، تاریخ و فلسفه 
است. او تخصص آکادمیک و سابقه روشنى در هیچکدام 
از این زمینه ها ندارد.اما از او به عنوان یکى از تئوریسین ها 

یا استراتژیست هاى اصولگرا یاد مى شود.
عباســى نخســتین بار در زمان حمله آمریکا به عراق 
در ســال 2003، با حضــور در برنامه هــاى تلویزیون 

ایران به عنوان کارشــناس و تحلیلگر مسائل سیاسى و 
استراتژیک مطرح شــد و از آن پس در محافل دولتى 
حضور پررنگى داشته است. او با سخنرانى در مساجد و 
دانشگاه ها و مخالفت با سیاست هاى اصالح طلبان چون 
«گفتگوى تمدن ها» و «جامعه مدنى» فعالیت هایش را 
افزایش داد. با رســیدن محمود احمدى نژاد به ریاست 
جمهورى در ســال 1384، عباســى توانســت خود را 
بیشتر به عنوان تئوریســین و استراتژیست مطرح کند 
ولى خیلى جدى گرفته نشــد. به دلیل مواضع عباسى، 
مدتــى طوالنى حضــور او در صــدا و ســیما ممنوع

 شده بود.
حسن عباســى دکتر بودن را در داشــتن مدرك دکترا 

نمى داند بلکه در دادن نظریــه و ارائه دکترین مى داند و 
خود را به دلیل ارائه دکترین هاى مختلف دکتر مى داند. 
وى همچنین معتقد است کســى که رانندگى مى کند 
راننده یا کسى که بیماران را معالجه مى کند پزشک است 
و نیازى به داشتن مدرك (گواهینامه رانندگى یا پروانه 

پزشکى) نمى باشد.
عباسى از سال 1379 ریاســت اندیشکده یقین «مرکز 
بررســى هاى دکترینال» را بر عهده دارد. این مؤسسه 
فعالیــت خــود را در راســتاى «بومى ســازى دانش 

دکترینولوژى» عنوان کرده است. 
یکى از مشــهورترین اظهارات عباسى نیز این است که 
خود را «کیسینجر اسالم» خوانده است. از دیگر اظهارات 

و نظرات او مى توان به موارد ذیل در حوزه هاى مختلف 
اشاره کرد:

■  حوزه سیاســت خارجى: عباســى شکست 
نیروهــاى آمریکایى در صحراى طبــس را نه به دلیل 
طوفان شــن بلکه بــه علــت فرســودگى هلیکوپتر 

آمریکایى ها دانسته است.
■  حوزه اقتصاد: حسن عباســى اعتقاد دارد که 80 

درصد از اقتصاد ایران بر پایه رباست.
■  حوزه ورزش(فوتبال): برخــالف تصور آنان 
که فکر مى کنند فوتبال یک ورزش است، فوتبال ابزار 
سیاست است. در واقع، پشت فوتبال سپ بالتر نیست 
بلکه دکتر هنرى کیسینجر اســت. وى فوتبال را قمار 

دانسته و تماشاى آن را معادل تماشاى نبرد گالدیاتورها 
اعالم کرده است.

■  حوزه هنر(سینما): او معتقد اســت دشمنان با 
ساختن انیمیشن «یوگى و دوستان» به نوح پیامبر (ع)

اهانت کرده اند.
و نمونه هایى از این دست فراوان هستند. اما در دانشگاه 
اصفهان ایشان باز با همان ادبیات با دانشجویان سخن 

گفت.
حســن عباســى در جمــع دانشــجویان دانشــگاه 
اصفهان اظهار داشــت: آنچــه در ســند 2030  آمده 
نقشــه خانواده اســت که طبق آن یکى از نگرانى هاى 
ســازمان ملل افزایــش زنازادگى در جهان اســت که 
تــالش دارنــد تــا آن را در این ســند به رســمیت

 بشناسند.
وى افزود: کلمبیا با 84 درصد زنازادگى رتبه اول را دارد 
و این میزان براى آمریکا بیش از 41 درصد است اما این 
مفهوم در ایران شنیع و مورد تقبیح است و وضعیت آن در 

جمهورى اسالمى تقریبًا صفر است.
وى تصریــح کــرد: رســانه هاى اصــالح طلب بعد 
از اعتراض سه ســال پیش بنده به این ســند، فریاد 
زدند که آیا همه مشــکالت ما حل شــده و فقط سند 
2030 مانده است؟ نکند آنها هم وکیل مدافع شیطان 

هستند؟
وى یادآور شد: گناه جوانى که در شمال تهران منتظر 
اســت تا آمریکا بیاید و ایران را آباد کند به گردن استاد 
اقتصادى است که در دانشــگاه به دانشجو نمى گوید 

اقتصاد آمریکا از هم پاشیده است.
رئیس اندیشــکده یقین ادامه داد: اینکه رئیس جمهور 
به دیدار معدنچیــان مى رود و آنها به طرف ماشــین 
رئیس جمهور هجوم مى آورند و بادیگاردها آنها را فرارى 
مى دهند، یک پیام دارد و آن هم این است که مردم از 

مسئوالن گله مند هستند.
شــاید الزم اســت در این فضاى باز سیاسى، اخالق 
را رعایــت کرده و نســبت به گفته هــاى خود کمى 
فکر کنیم؛ هرســخن جایى و هرنکتــه مکانى دارد. 
نمى شــود با زیرشــلوارى خانــه در یــک مهمانى 
رســمى حضور داشــت. باید لبــاس مناســب با آن 
مجلس را پوشــید تا بدین گونه به دیگران نیز احترام 

بگذاریم.

اخالق در فضاى باز سیاسى

مردم از مسئوالن گله مند هستند

کارگروه گردشگرى اتاق تعاون استان اصفهان 
آغاز به کار کرد.در این نشست که با سخنرانى 
حمید ضرغام استاد دانشگاه عالمه طباطبایى 
و بنیانگذار رشته گردشگرى و توریسم در ایران 
همراه بود به نقد و بررســى راهکارهاى توسعه 
گردشگرى با رویکرد اشتغالزایى در بستر تعاون 

پرداخته شد.
حبیــب ا... بهرامى رئیس اتاق تعاون اســتان 
اصفهان هم با اشاره به برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته به  منظور راه اندازى کمیسیون گردشگرى 
اتاق تعاون اظهار داشت: در این کمیسیون جمعى 
از اســاتید و نخبگان صنعت گرد هم آمده اند تا 
ضمن تبیین مباحث روز در حوزه گردشــگرى، 
زمینه را براى جذب سرمایه گذارى و کمک به 

تعاونى هاى فعال در این بخش فراهم آورند.
وى با اشاره به نقش امنیت در توسعه گردشگرى 
افزود: این مؤلفه با تالش همه برنامه ریزان نظام 
به  منظور ایجاد ثبــات در منطقه و حفظ امنیت 
کشور و با زحمت بسیار حاصل  شده و مى تواند 
زمینه ساز حضور گردشگران از اقصى نقاط دنیا 

در ایران باشد.
رئیس اتاق تعاون اســتان اصفهان با اشاره به 
جاذبه هاى بسیار گردشگرى در استان اصفهان 
اذعان کرد: این پتانسیل ها و استقرار مشوق هاى 
دولتى مى تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذارى 

دوچندان در اصفهان باشد.
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ابالغ رأى
شماره دادنامه: 8- 96/1/15 شــماره بایگانی: 511/95 ش 2 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
دوم شوراى حل اختالف اردستان، خواهان: سیدسعید مرتضوى کهنگى به نشانى: اردستان 
شــهرك کاوه- کاوه 7 پالك 6 ، خوانده: 1- محســن تحویلیان 2- محمد پازند هر دو به 
نشانى: مجهول المکان، خواســته  : الزام به انتقال سند، قاضى شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه اعضاء محترم شورا ختم رســیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل رأى صادر مینماید. ابالغ رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست تقدیمى آقاى 
سیدسعید مرتضوى فرزند سیدعلى به طرفیت آقایان محســن تحویلیان فرزند عباسعلى و 
محمد پازند فرزند محمدحسین به خواســته الزام به انتقال سند یک دستگاه اتومبیل وانت 
پیکان به شماره انتظامى 585 ه 94  ایران 24 و هزینه دادرسى مقوم به 44/800/000  این 
شــعبه از توجه به محتویات پرونده رونوشــت مصدق قولنامه مورخه 93/4/15 فى مابین 
خواهان و خوانده ردیف اول بر احراز رابط معامالتى بین ایشــان رونوشت مصدق بیمه نامه 
شخص ثالث و حوادث راننده به نام خواهان نســبت به اتومبیل موضوع خواسته و رونوشت 
مصدق کارت وسیله نقلیه و جوابیه استعالم از راهور و شرکت ایران خودرو بر مالکیت رسمى 
خوانده ردیف دوم نسبت به خودرو فوق و اعالم تسویه حساب مشترى و فک رهن از اتومبیل 
فوق توسط شــرکت ایران خودرو و عدم حضور خواندگان جهت دفاع یا ایراد موثر با وصف 
ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى دعوى خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم را محرز دانسته 
مستنداً به مواد 198 و 519 ق آ د م و ماده 220 ق م خوانده ردیف دوم را ملزم به انتقال سند 
اتومبیل فوق و پرداخت 905/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان مى نماید و نسبت به 
ردیف اول به لحاظ عدم مالکیت رسمى ایشان نسبت به اتومبیل متنازع فیه مستنداً به ماده 
84 ق.آ.د.م به لحاظ عدم توجه دعوى قرار رد دعوى خواهان را صادر مى نماید. راى صادره 
پیرامون محکومیت غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
دادگاه عمومى حقوقى اردستان است. م الف: 61 کبیرى رئیس دادگسترى قاضى شعبه دوم 

شوراى حل اختالف شهرستان اردستان/2/601
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973640200057 شــماره پرونده: 9509983640200799 شماره 
بایگانی شعبه: 950824 خواهان: آقاى مجتبى رزم پور فرزند قاســمعلى به نشانى: استان 
اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر بهارســتان- ولیعصر جنوبى افتاب 4، خوانده: آقاى 
عباس رحیمى فرزند صفقلى به نشــانى: مجهول المکان، خواســته : الــزام به فک پالك 
خودرو، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صــدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى مجتبى 
رزمپور به طرفیــت آقاى عباس رحیمى به خواســته صدرو حکم مبنى بر الــزام خوانده به 
فک پالك خودرو پراید به شــماره انتظامى 427 ل 75- ایران 53 دادگاه پس از بررســى 
دالیل و مدارك ارائه شده از طرف خواهان که عبارتند از 1- فتوکپى مصدق بیع نامه مورخ 
95/2/21 ،  2- برگ استعالم مالکیت خودرو از راهور و با عنایت به اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلســه دادرســى حاضر نگردیده و هیچ دلیل و مدرکى جهت دفاع از خود 
ابراز ننموده و الیحه واصل نکرده اســت فلذا دعوى خواهان محمول بر صحت تشخیص 
داده مى شود و مستنداً به مواد 220 قانون مدنى و 198 قانون آیین دادرسى مدنى و بند 14 
ماده 1 و مواد 3 و 5 و 15 آئین نامه راهنمایى و رانندگى مصــوب 84/3/18 هیأت وزیران 
با اصالحات بعدى و ماده 29 قانون رســیدگى به تخلفات رانندگى مصوب 89/12/8 حکم 
به الزام خوانده به فک پــالك 427 ل 75 ایران 53 و همچنین محکــوم به پرداخت مبلغ 
815/000 ریال بابت هزینه دادرســى صادر و اعالم مى گــردد. رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه، ظرف 20 روز پس از انقضاى فرجه 
مذکور قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. 
م الف: 132 شاســنایى دادرس شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقى شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/2/602 
حصر وراثت

شهال شاهسون مارکده داراي شناسنامه شماره 5358 به شرح دادخواست به کالسه 53/96 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر 
قنواتى زاده بشناســنامه 45 در تاریخ 95/12/08 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد قنواتــى زاده فرزند ناصر ش.ش 
1740836669 ت.ت 1370 صادره از اهواز (پسر متوفى) 2- مهدى قنواتى زاده فرزند ناصر 
ش.ش  2165 ت.ت 1362 صادره از اهواز (پســر متوفى) 3- مریم قنواتى زاده فرزند ناصر 
ش.ش 1729 ت.ت 1361 صادره از اهواز (دختر متوفى) 4- مهسا قنواتى زاده فرزند ناصر 
به ش.ش 13351 ت.ت 1366 صادره از اهواز (دختر متوفى) 5- شــهال شاهسون مارکده 
فرزند عبداله ش.ش 5358 ت.ت 1336 صادره از اهواز (همسر متوفى) و الغیر.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 133 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان لنجان/ 2/603
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640700984 شماره پرونده: 9509983640700302 شماره 
بایگانى شعبه: 950312 ابالغ وقت رسیدگى به: حســین تمیر فرزند عباس خواهان: سید 
مجتبى طاهریان قهفرخى دادخواستى به طرفیت خوانده حسین تمیر به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 
9509983640700302 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/03/24 و ساعت 11 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 139 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/604
حصر وراثت

زهره شلتوکى داراي شناسنامه شــماره 58 به شرح دادخواســت به کالسه 16/96 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم عبداله 
مختارى بشناســنامه 984 در تاریخ 96/1/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره شــلتوکى به ش.ش 58 (همسر متوفى) 
2- حجت اله مختارى به ش.ش 20 (فرزند متوفــى) 3- منوچهر مختارى به ش.ش 220 
(فرزند متوفى) 4- قدرت اله مختارى به ش.ش 16 (فرزند متوفى) 5- سعادت مختارى به 
ش.ش 19 (فرزند متوفى) 6- عزت اله مختارى به ش.ش 41 (فرزند متوفى) 7- نازآفرین 
مختارى به ش.ش 50 (فرزند متوفى) 8- ویدا مختارى بــه ش.ش 2113 (فرزند متوفى) 
9- محبوبه مختارى به ش.ش 12 (فرزند متوفى) 10- رعنا مختارى به ش.ش 1850 (فرزند 
متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:138 هدایتى رئیس 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان باغبهادران/2/605
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى مصطفى صباغى دادخواستى به 
مبلغ /20/000/000 ریال بطرفیت خانم فاطمه احمدى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 176/95 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 96/3/30 ساعت 4 عصر 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 137 شعبه 4 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/2/606
حصر وراثت

لیدا درى برنجگانى داراي شناسنامه شماره 1160099782  به شرح دادخواست به کالسه 
64/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد درى برنجگانى بشناســنامه 8 در تاریخ 96/02/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خوشنام درى فرزند احمد به ش.ش 
613 ت.ت 1351 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 2- محسن درى برنجگانى فرزند احمد 
به ش.ش 423 ت.ت 1356 صادره از باغبادران (پســر متوفى) 3- مجتبى درى برنجگانى 
فرزند احمد به ش.ش 424 ت.ت 1356 صادره از باغبادران (پســر متوفى) 4- حمیدرضا 
درى برنجگانى فرزند احمد بــه ش.ش 347 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
5- سوســن درى برنجگانى فرزند احمد به ش.ش 6 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- سیمین درى برنجگانى فرزند احمد به ش.ش 23 ت.ت 1352 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 7- خدیجه درى برنجگانى فرزنــد احمد به ش.ش 7 ت.ت 1354 صادره از 
باغبهادران (دختر متوفى) 8- لیال درى برنجگانى فرزنــد احمد به ش.ش 6 ت.ت 1358 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- صغرى درى برنجگانى فرزند احمد به ش.ش 245 ت.ت 
1359 صادره از باغبهادران (دختر متوفى) 10- لیدا درى برنجگانى فرزند احمد به ش.ش 
1160099782 ت.ت 1369 صادره از لنجان (دختر متوفى) 11- زینب درى برنجگانى فرزند 
احمد به ش.ش 1160189846 ت.ت 1370 صادره از لنجان (دختر متوفى) 12- ســکینه 
حیدرى برنجگانى فرزند عیسى به ش.ش 1 ت.ت 1329 صادره از باغبادران (همسر متوفى) 
و الغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 136 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/2/607
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002129000186/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500234 شماره 
ابالغیــه: 139605102129000084 آگهى ابالغ اجرائیه چک موضــوع پرونده اجرائى 

کالسه 9500234 علیه آقاى مرتضى باقرزاده جونقانى) بدینوسیله به آقاي مرتضى باقرزاده 
جونقانى فرزند پرویز به شماره شناســنامه و کدملى 1160196494 متولد 1370/11/15 
ساکن زرین شــهر- فلکه هالل احمر- کوچه نظامى- کوچه شــهید اصغر سلیمیان ابالغ 
مى شود که آقاى رسول عبادى فرزند مهدى جهت وصول مبلغ 10/000/000 (ده میلیون) 
ریال به اســتناد چک شــماره 9226/612549- 12 طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9500234 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان تشکیل 
شده که طبق گزارش مورخ 1396/01/22 مامور ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یک یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 135 واحد اجراي اســناد رسمی 

لنجان/2/608
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى مجید قولى گله دادخواستى به 
مبلغ /190/000/000 ریال بطرفیت آقاى سعید غالمى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 39/96 در شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 96/3/21 ساعت 17 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 134 شــعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/2/609
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-1345ش51ح -96/2/12 خواهان  على هادى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ماه لیال شکرالهى فرد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز 
شنبه مورخ 96/3/20 ساعت 11/30 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 به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر-مجتمع 
شماره 3 شوراى حل اختالف  مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. 
م الف:4209 شــعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/2/747
حصر وراثت

سعید ممتاز داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواســت به کالسه 96/55 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا ممتاز بشناسنامه 
8 در تاریخ 95/9/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمود ممتاز فرزنــد منوچهر به ش.ش 1 متولــد 1338 صادره از 
شهرضا (پسر متوفى) 2- ســعید ممتاز فرزند منوچهر به ش.ش 28 متولد 1341 صادره از 
شهرضا(پســر متوفى) 3- مهدى ممتاز فرزند منوچهر به ش.ش 22 متولد 1363 صادره از 
شهرضا (پسر متوفى) 4- مسعود ممتاز ممتاز فرزند منوچهر به ش.ش 4 متولد 1339 صادره 
از شــهرضا (پســر متوفى) 5- عبدالحمید ممتاز فرزند منوچهر به ش.ش 40 متولد 1343 
صادره از شهرضا ( پسر متوفى) 6- شهین ممتاز فرزند منوچهر به ش.ش 50 متولد 1345 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- مهین ممتــاز فرزند منوچهر به ش.ش 39 متولد 1350 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- صدیقه ممتاز فرزند منوچهر به ش.ش 156 متولد 1356 
صادره از شهرضا (دختر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 96/47 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 2/765
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610103749100908 شــماره پرونده : 9509983749100045 شماره 
بایگانی شــعبه: 950098 خواهان آقاى غالم عباس اشــراقى فرزند محمد دادخواستی به 
طرفیت خوانده مهدى عباسى به خواسته پرداخت ضرر و زیان ناشى از جرم تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان 
دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالســه 950098 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/04/12 و ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 96/48 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/2/766
حصر وراثت

مجتبى خدابخشى داراي شناسنامه شــماره 1746 به شرح دادخواست به کالسه 96/54 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل 
خدابخشى بشناسنامه 73 در تاریخ 95/12/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد خدابخشى فرزند اسماعیل به ش.ش 4 
متولد 1345 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 2-علیرضا خدابخشى فرزند اسماعیل به ش.ش 
237 متولد 1346 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 3- مهدى خدابخشــى فرزند اسماعیل 
به ش.ش 28 متولد 1357 صادره از شــهرضا (پســر متوفى) 4- مجتبى خدابخشى فرزند 
اسماعیل به ش.ش 1746 متولد 1367 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 5- سکینه خدابخشى 
فرزند اسماعیل به ش.ش 214 متولد 1362 صادره از شــهرضا (دختر متوفى) 6- صدیقه 
خدابخشى فرزند اسماعیل به ش.ش 5 متولد 1340 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- عزت 
خدابخشــى فرزند اســماعیل به ش.ش 169 متولد 1351 صادره از شهرضا(دختر متوفى) 
8- فاطمه محمدى نژاد فرزند حسین به ش.ش 2 متولد 1323 (همسر متوفى) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/46زمانى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/767 /2
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/09/300230- 1396/1/15 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 7743 فرعى از یک اصلى واقع در بخش 
یک ثبتى شــهرضا ذیل ثبت 90039 در صفحه 242 دفتر امالك جلد 518  به نام شرکت 
سرمایه گذارى توسعه و عمران منتظران شهرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره: 132301- 91/2/18 دفترخانه شماره 
چهار شهرضا تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك فوق به آقاى محمدمهدى زارع 
انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711261708- 
95/12/18 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 91472- 
95/12/3 به گواهى دفترخانه چهار شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى/سرقت/ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 36  

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/2/768
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/362033- 1396/2/13 نظر به اینکه سند مالکیت یکدانگ مشاع 
از ششــدانگ یکبابخانه شــماره 715 فرعى از یک اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا 
که در صفحه 376 دفتر 29 بنام حســین صابرى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند انتقال شــماره: 15824- دفتر پنج اصفهان به حسین 
سالک پور و بموجب سند شــماره 27906- 27/8/9 دفتر 5 به بتول جاورى انتقال گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 960918711310995- 96/2/10 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 91645- 61/2/3 به 
گواهى دفترخانه 5 اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/
سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کســى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 112  اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شهرضا/2/769
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973640800044 شــماره پرونده: 9509983640800669 شماره 
بایگانی شــعبه: 950681 خواهان: آقاى على اکبر علیمحمدى نافچى فرزند غالم حســین 
به نشــانى: شــهرکرد- میرآباد غربى خ بزرگمهر جنب کالنترى مجتمع پائیزان پ 128، 
خواندگان: 1- آقاى محمد شــیرازى تهرانى فرزند حسین 2- آقاى صادق کرمى 3- آقاى 
على رئیســى فرزند ابراهیم همگى به نشــانى: مجهول المکان 4- آقاى ابراهیم صبوریان 
فرزند عباس به نشانى: زرین شهر- خ نهضت- پ 58، خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو، 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى على اکبــر علیمحمدى به طرفیت 

ابراهیم صبوریان، یوسف کرمى، محمد شیرازى، على رئیســى مبنى بر رسیدگى و صدور 
حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمى جهت انتقال سند رسمى در خصوص 
یکدستگاه کامیون به شماره انتظامى 23- 292 ع 54 على الحساب مقوم به 201/000/000 
ریال به انضمام پرداخت مطلق خسارات وارده قانونى از جمله هزینه دادرسى بدین شرح که 
خواهان انکار داشــته به موجب قرارداد عادى مورخه 93/8/28 یکدستگاه کامیون ایویکو 
به شــماره انتظامى فوق از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و ثمن آنرا پرداخت نموده ام 
و کامیون در تصرف اینجانب مى باشــد على رغم اخطارهاى مکرر به خوانده ردیف نامبرده 
اقدامى در خصوص انتقال ســند آن به عمل نیاورده لذا به موجب این دادخواست تقاضاى 
صدور حکم به شــرح خواســته را دارم دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر 
قرارداد مورخه 93/8/28 فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و تصرفات بالمعارض خواهان 
به کامیون مذکور و اســتعالم صورت گرفته که حاکى از این اســت که کامیون به نام على 
رئیسى خوانده ردیف چهارم مى باشد و اینکه در قبال دعوى مطروحه ایراد و دفاعى به عمل 
نیاورده اند لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى 
و 198و519 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده ردیف چهارم على رئیسى را ملزم به انتقال 
ســند کامیون ایویکو به شــماره انتظامى 23- 292 ع 54 در یکى از دفاتر اسناد رسمى به 
نام خواهان مى نماید و همچنین وى را محکــوم به پرداخت 5/035/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان مى نماید و در خصوص دعوى خواهان به طرفیت خواندگان ردیف 
اول، دوم، سوم نظر به اینکه سند کامیون وفق خواســته به نام نامبردگان نبوده و با عنایت 
به مراتب مذکور دعوى متوجه آن نبوده و مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار 
رد دعوى صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 127 حاتمیان رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان لنجان/2/790
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/360320- 1396/2/10 نظر به اینکه آقاى محمد خدایى تهرانى 
فرزند احمد به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، 
مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك 578 فرعى 
از 213- اصلى واقع در روستاى کرچگان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 97 دفتر 40  
امالك این اداره ذیل ثبت 5068 به نام وى ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده و 
سپس به موجب نامه شماره 922164 مورخ 1392/10/23 و همچنین نامه شماره 911613 
مورخ 1393/07/26 دادگاه عمومى  باغبهادران اصل و مازاد آن بازداشت گردیده و معامله 
دیگرى انجام نشــده است. اما سند مالکیت مفقود شده اســت. لذا چون نامبرده درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهی مى شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا 
در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را 
طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 120  اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان لنجان/2/791

احضار
شماره ابالغنامه: 9610100370300172 شماره پرونده: 9409983733101188 
شماره بایگانی شعبه: 950113 آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواســت) محاکم کیفرى یک دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 950113 براى متهمان محمد هادیان فرزند حسین 
و سعید هادیان فرزند هادیان و عبدالرضا هادیان فرزند محمد به اتهام عمل منافى 
عفت و مشــارکت در آدم ربایى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1396/03/20 ساعت 9:00 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفري 
مراتب دو نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 2060 شــعبه پنجم دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و 

نوجوانان) استان اصفهان/1/809

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800101 شــماره پرونده: 9509983761801603 
شماره بایگانی شــعبه: 951722 در پرونده کالسه9151722 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى حامد میرزایى به نشانى متوارى متهم 
به فروش مال غیر تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم 
دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 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: 241 شعبه اول بازپرسى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/2/297

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100353800655 شماره پرونده: 9509980358101141 
شماره بایگانی شعبه: 960152 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: سعید مزروعى 
فرزند احمد به نشــانى مجهول المــکان، تاریخ حضور: 1396/03/20 ســاعت 
حضور:8/00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 310، در خصوص شکایت 
محمد یوسف جهانگرد علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. م الف:4233 شعبه112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى 

سابق)/2/592

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723800209 شــماره پرونده: 9409983724600096 
شماره بایگانی شــعبه: 960019 بدینوســیله به آقاى احمد مرندى فرزند  عادل 
مجهول المکان که در پرونده 960019 متهم است خیانت در امانت ابالغ مى شود 
در تاریخ 96/3/20 ساعت 9/30 صیح جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود 
در دادگاه حاضر شــود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه دادگاه بصورت 
غیابى به موضوع رســیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمــود. م الف: 96/109 
راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/2/597

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800045 شــماره پرونده: 9409983761800963 
شماره بایگانی شعبه: 941031 در پرونده کالسه 941031 شعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى امید آل جمالى ف غالمرضا به نشانى متوارى 
متهم به فروش مال غیر و خیانت در امانت نسبت به 5 دستگاه هیلتى تحت تعقیب 
قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ که نامبرده شــخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهی در این 
شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 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: 242 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان شاهین شهر و میمه/2/610

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800044 شــماره پرونده: 9409983761802119 
شماره بایگانی شعبه: 960044 در پرونده کالسه 960044 شعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى بهرام جمال زاده به نشانى متوارى متهم به 
فروش مال غیر تحت تعقیب قرار دارد به علــت مجهول المکان بودن وى و عدم 
دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 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: 243 شعبه اول بازپرسى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/2/611

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800061 شــماره پرونده: 9209983761800030 
شماره بایگانی شعبه: 920031 در پرونده کالسه 920031 شعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى فرشید درى ف محمد به نشانى متوارى متهم 
به خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم 
دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 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: 244 شعبه اول بازپرسى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/2/612

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800099 شــماره پرونده: 9509983761801431 
شماره بایگانی شعبه: 951538 در پرونده کالســه 951538 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى ولید رضانژاد ف عبدالعزیز به نشانى 
متوارى متهم به کالهبردارى تحــت تعقیب قرار دارد به علــت مجهول المکان 
بودن وى و عدم دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابــالغ که نامبرده 
شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 
دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد در ضمن هزینه 
نشــر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شــهر قابل پرداخت مى باشد. 
م الف: 245 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر 

و میمه/2/613

احضار
شماره نامه: 9610113761800114 شــماره پرونده: 9509983761801298 
شماره بایگانی شعبه: 951396 در پرونده کالســه 951396 ب1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى ســید خدا رحم هاشمى باباحیدرى 
فرزند سید عسگریه  به نشانى متوارى متهم به فروش مال غیر تحت تعقیب قرار 
دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 
174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى 
و ابالغ که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر 
و از اتهام انتسابى 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: 246شعبه اول بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/2/715

احضار
شماره نامه:9610113761800138 شــماره پرونده: 9609983761800103 
شماره بایگانی شعبه: 960114 در پرونده کالســه 960114 ب1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى داریوش کهیش به نشانى متوارى 
متهم به خیانت در امانت و انتقال منافع مال غیر تحــت تعقیب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که 
نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام 
انتسابى 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: 238 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر 

و میمه/2/716
احضار

شماره درخواست: 9610463760100016 شماره پرونده: 9409983761302032 
شماره بایگانی شــعبه: 950055 «آگهى احضار متهم» به شرح محتویات پرونده 
کالسه 950055 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 1- امیر جمشیدى 
فرزند على اکبر 2- صادق حاتمى دســتجردى فرزند محمد فعال مجهول المکان 
متهم است به رابطه نامشروع که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز شنبه مورخ 
1396/03/20 ساعت 11/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف:235 شکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/2/717

احضار
شماره درخواست: 9610463760100020 شماره پرونده: 9509983761801514 
شماره بایگانی شــعبه: 960163 «آگهى احضار متهم» به شرح محتویات پرونده 
کالسه 960163 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر کوروش (داریوش) 
حیدرى فعًال مجهول المکان متهم است به خیانت در امانت که تحت پیگرد قانونى 
میباشد و براى روز سه شنبه مورخ 96/03/23 ســاعت 11 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصًا یا همراه 
یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند، در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 247 شکوهى رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/2/718

احضار
شماره درخواست: 9610463760100017 شماره پرونده: 9409983761900468 
شماره بایگانی شــعبه: 941488 «آگهى احضار متهم» به شرح محتویات پرونده 
کالسه 941488 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر محمد احمدى فعًال 
مجهول المکان متهم است به جعل و استفاده از سند مجهول که تحت پیگرد قانونى 
میباشد و براى روز شنبه مورخ 1396/03/20 ساعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصًا یا همراه 
یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند، در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف:234 شکوهى رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/2/719



آگهىآگهى 07072933 سال چهاردهمسه شنبه  19 اردیبهشت  ماه   1396

ابالغ راي
شماره پرونده: 414/95 شماره دادنامه: 294-95/11/11 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقى 
شــوراي حل اختالف لنجان، خواهان: محمــد لیموچى تاراجى فرزند عبده محمد به نشــانی: 
فوالدشــهر- محله ب 3- خ کرخه- کرخــه 6- پ 185، خواندگان: 1- علــى موالئى فرزند 
نعمت اله 2- فاطمه ســاالروند فرزند صفرعلى هر دو به نشانی: مجهول المکان، خواسته: انتقال 
سند، گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راي مینماید: راي قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى محمد لیموچى تاراجى فرزند عبده محمد بطرفیت خواندگان: على موالئى فرزند 
نعمت اله و فاطمه ساالروند فرزند صفرعلى بخواسته صدور حکم به الزام خواندگان به انتقال سند 
رســمى و قطعى خودروى پژو پالك 151 ه 21  ایران 43 به ارزش یکصد و بیست میلیون ریال 
با احتساب مطلق خسارات دادرسى بشرح تقدیمى، شــورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى 
خواهان و مستندات ابرازى وى و مفاد بیع نامه عادى پیوست پرونده و پاسخ استعالم از راهور به 
شماره 1462/13/25/1327 مورخ 95/11/5 که داللت بر مالکیت رسمى خوانده ردیف دوم با 
وصف نسبت به یکدستگاه اتومبیل موضوع خواسته دارد و اینکه خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ 
وقت دادرسى به ایشان که از طریق نشر آگهى صورت پذیرفته در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع 
و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و مســتندات ابرازى وى به عمل نیاورده نتیجتًا شورا دعوى 
خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنی و مواد 10 و 356 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم خانم فاطمه ساالروند 
جهت انتقال سند وسیله نقلیه به شــماره انتظامى 151 ه 21  ایران 43 بنام خواهان آقاى محمد 
لیموچى تاراجى فرزند عبده محمد صادر و اعالم مى نماید و نسبت به خوانده ردیف اول آقاى على 
موالئى فرزند نعمت اله به لحاظ اینکه مالکیت رسمى آن نســبت به اتومبیل موضوع خواسته با 
توجه به استعالم از پلیس راهور محرز نمى باشد نتیجتًا به لحاظ عدم توجه دعوى خواهان نسبت 
به خوانده ردیف اول مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنی قرار رد 
دعوى خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی است و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 121 
شاسنائى قاضى شعبه هشــتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/2/793
حصر وراثت

زلیخا پور عیوض برازجانى داراي شناسنامه شماره 3219 به شرح دادخواست به کالسه 51/96 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمعه پور 
عیوض برازجانى بشناسنامه 23535 در تاریخ 84/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- قدمخیر پور عیوض برازجانى فرزند جمعه به 
ش.ش 1550 ت.ت 1338 صادره از آبادان (دختر متوفى) 2- پرویز پور عیوض برازجانى فرزند 
جمعه به ش.ش 4061 ت.ت 1335 صادره از آبادان (پسر متوفى) 3- ساره پور عیوض برازجانى 
فرزند جمعه به ش.ش 1660 ت.ت 1340 صادره از آبادان (دختر متوفى) 4- مدینه پور عیوض 
برازجانى فرزند جمعه به ش.ش 3 ت.ت 1346 صادره از آبــادان (دختر متوفى) 5- عوض پور 
عیوض برازجانى فرزند جمعه به ش.ش 750 ت.ت 1325 صادره از آبادان (پسر متوفى) 6- زلیخا 
پور عیوض برازجانى فرزند جمعه بــه ش.ش 3219 ت.ت 1333 صادره از آبادان (دختر متوفى) 
7- معصومه پور عیوض برازجانى فرزند جمعه به ش.ش 830 ت.ت 1343 صادره از آبادان (دختر 
متوفى) و الغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 122 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/2/794
ابالغ راي

شماره پرونده: 210/95 شماره دادنامه: 181-95/11/26 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقى 
شــوراي حل اختالف لنجان، خواهان: اســفندیار شــمس چم گاوى فرزند على داد به نشانی: 
زرین شهر چهارصد دستگاه خ مولوى کوچه ستارخان پ 17، خوانده: محمد بابایى فرزند آیت اله 
به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه چک، گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راي 
می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى اسفندیار شمس چم گاوى فرزند على داد 
به طرفیت آقاى محمد بابایى فرزند آیت اله به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره سریال 
124098 مورخ 90/05/27 و 124097 مورخ 90/06/26 و 124057 مورخ 89/10/12 به مبلغ 
دوازده میلیون و ششصد هزار تومان بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه، شورا نظر به شرح 
دادخواســت تقدیمى و تصویر مصدق چک هاى فوق الذکر و اینکه صدور چک از ناحیه خوانده و 
بقاء آن در ید خواهان داللت بر مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده ایراد یا دفاع موثرى نسبت 
به مســتندات و ادعاى خواهان به عمل نیاورده اســت و دلیلى بر پرداخت وجه چک به خواهان 
اقامه ننموده است خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به ماده 310 قانون تجارت و مواد 
198و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
و ششصد هزارتومان بابت اصل خواســته و نیز هزینه دادرسى به مبلغ 1/800/000 هزار ریال و 
نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها تا زمان پرداخت محکوم به که بر اساس تغییر 
شاخص قیمت ساالنه اعالمى بانک مرکزى محاسبه مى گردد در حق خواهان محکوم می نماید. 
راي صادره غیابی است و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. 
م الف: 125 بهمن پور قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/2/795
حصر وراثت

قدیر بزرگى مردخه داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 877 بـه شـرح دادخواست به کالسه 55/96  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه نصیرى 
دلیوند بشناســنامه 27 در تاریخ 95/11/03  اقامتــگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على بزرگى مردخه فرزند قدیر ش.ش 5 ت.ت 1347 
صادره از صومعه سرا (پســر متوفى) 2- محمد بزرگى مردخه فرزند قدیر ش.ش 26327 ت.ت 
1354 صادره از نجف آباد (پسر متوفى) 3- مهدى بزرگى فرزند قدیر ش.ش 275 ت.ت 1360 
صادره از نجف آباد (پسر متوفى) 4- فاطمه بزرگى فرزند قدیر ش.ش 1347 ت.ت 1348 صادره 
از صومعه سرا (دختر متوفى) 5- مژگان بزرگى مردخه فرزند قدیر ش.ش 9 ت.ت 1350 صادره از 
صومعه سرا (دختر متوفى) 6- قدیر بزرگى مردخه فرزند محمود ش.ش 877 ت.ت 1326 صادره 
از صومعه سرا (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 123 رضایى قاضى 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/796
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973640700461 شــماره پرونده:9209983640700626 شــماره 
بایگانى شــعبه: 920636 خواهان: بانک قوامین شعبه زرین شــهر خ کاشانى جنب دادگسترى 
خواندگان: 1- آقاى صمد پویان فرزند على به نشــانى اصفهان-خ شــیخ صدوق کوچه تقوى 
پ 9 2- آقاى مسلم عشــورى فرزند على به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه طلب 
(راى دادگاه): در خصوص دادخواست بانک قوامین زرین شــهر به طرفیت خواندگان 1- آقاى 
صمد پویان فرزند على 2- آقاى مسلم عشــورى فرزند على به خواسته ى صدور حکم مبنى بر 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 112500000 ریال مستند به قرارداد تنظیمى فى مابین 
به شــماره تســهیالت 1059673 به انضمام کلیه ى خســارات و هزینه ى دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه مستند به مواد 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى، با توجه به شرح دادخواست 
تقدیمى و فتوکپى مصدق قرارداد مشــارکت مدنى و با توجه به مفاد نظریه کارشــناس رسمى 
دادگسترى در رشته ى حسابدارى و حسابرســى که با وصف ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
ایشــان باقى مانده اســت و با اوضاع و احوال مســلم قضیه مطابقت دارد و بیان مى دارد طبق 
قرارداد تســهیالت گیرنده خانم مریم صالحى و ضامنین وى خواندگان دعوى مى باشند و مبلغ 
اصل و سود تســهیالت معادل 112500000 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست مى باشد و میزان 
191628000 ریال جریمه تا تاریخ تقدیم دادخواســت به آن تعلق گرفته و بدهى تســهیالت 
شامل اصل و سود و جرایم متعلقه تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ 304128000 ریال مى باشد 
و با توجه به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى حاضر نشــده اند و دفاعى به عمل نیاورده اند و 
دلیل و مدرکى جهت اثبات پرداخت وجه و تحصیل برائــت ذمه ارائه و ابراز ننموده اند لذا دادگاه 
مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دارسى مدنى و مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلــغ 112500000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان هزینه ى دســتمزد کارشناس و پرداخت 
هزینه دادرســى وفق تمبر ابطالى قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. ضمنًا اجراى 
احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته را از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/11/9) 
لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى محاسبه و از خواندگان وصول و در 
حق خواهان ایصال نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه  و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل  تجدید نظــر در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان مى باشــد. م الف:126 شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان

(زرین شهر)/2/797
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/360229- 1396/2/10 نظر به اینکه آقاى رحیم کریمى رکن آبادى 
فرزند حیاتقلى به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالك 57 فرعى از 155- اصلى واقع در رکن 
آباد باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحــه 163 دفتر 37- امالك این اداره ذیل ثبت 
6489 بنام وى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى انجام نشده، اما 
سند مالکیت بعلت جابجایى مفقود گردیده لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی مى شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه 
نشود، اداره ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. 

م الف: 118  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان/2/798
حصر وراثت

فیروزه امینى باغبادرانى داراي شناســنامه شماره 194 به شــرح دادخواست به کالسه 12/96  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل ا... 

امینى باغبادرانى بشناســنامه 12 درتاریخ 1395/2/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم شهال شهریارى نوگورانى فرزند احمد به 
شناسنامه شماره 1121 نسبت (همسر متوفى) 2- خانم فیروزه امینى باغبادرانى فرزند فضل ا... 
به شناسنامه شماره 194 نســبت (فرزند متوفى) 3- خانم سمیه امینى باغبادرانى فرزند فضل ا... 
به شناسنامه شماره 3978 نسبت (فرزند متوفى) 4- خانم سمانه امینى باغبادرانى فرزند فضل ا... 
به شناسنامه شماره 887 نسبت (فرزند متوفى) 5- خانم زهرا امینى باغبادرانى فرزند فضل ا... به 
شناسنامه شماره 6200035301 نسبت (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 119 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/2/799

حصر وراثت
اکبر صالحى سده داراي شناسنامه شماره 185 به شرح دادخواست به کالسه 52/96 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه براتى سده بشناسنامه 
2358 در تاریخ 95/10/14 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- اکبر صالحى ســده فرزند مهدیقلى به ش.ش 185 ت.ت 1343 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- محمود صالحى سده فرزند مهدیقلى به ش.ش 64 ت.ت 1350 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 3- ابوالقاسم صالحى سده فرزند مهدیقلى به ش.ش 81 ت.ت 1354 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 4- سکینه صالحى سده فرزند مهدیقلى به ش.ش 47 ت.ت 1340 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 5- سهیال صالحى سده فرزند مهدیقلى به ش.ش 86 ت.ت 1346 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 6- زهرا صالحى سده فرزند مهدیقلى به ش.ش 14 ت.ت 1349 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) و الغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 117 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/ 2/800
حصر وراثت

علیرضا قاسمى داراي شناسنامه شــماره 115 به شرح دادخواست به کالسه 13/96  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم قاسمى بشناسنامه 
1312 درتاریخ 89/10/30  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- علیرضا قاسمى به ش.ش 115 فرزند متوفى 2- حسین قاسمى به ش.ش 
127 فرزند متوفى 3- حیاتقلى قاسمى به ش.ش 78 فرزند متوفى 4- خدایار قاسمى به ش.ش 
6209772587 فرزند متوفى 5- صغرى قاســمى به ش.ش 6209791565 فرزند متوفى 6- 
فاطمه قاسمى به ش.ش 6209465307 فرزند متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 112 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبهادران/2/801
ابالغ راي

شماره پرونده: 744/95 شــماره دادنامه: 911-95/11/23 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقى 
شوراي حل اختالف لنجان، خواهان: نعمت اله عباسى فرزند على به نشانی: فوالدشهر- سى 4- خ 
آل محمد- پ 78، خوانده: سید بهنام جهانبخش فرزند سیدمحسن به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راي مینماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقاى نعمت اله عباســى فرزند على به طرفیت آقاى سید 
بهنام جهانبخش فرزند سیدمحســن به خواســته مطالبه وجه دو فقره چک بالمحل به شماره 
02932563- 91/9/5 و 02932562- 91/8/25 جمعــًا به مبلغ ســى میلیون ریال به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه وجه چک به شرح تقدیمى، شورا با عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمى و مستندات ابرازى خواهان منجمله رونوشت مصدق چک شماره فوق الذکر و گواهى عدم 
پرداخت شماره 1391717971- 91/9/6 و 1391701319- 91/8/25 صادره از بانک محال 
علیه و اینکه خوانده با وصف ابالغ وقت دادرسى از طریق نشر آگهى در جلسه شورا حضور نیافته و 
دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى به عمل نیاورده است، نتیجتًا شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198و 519 قانون آیین دادرسى مدنی و ماده 
2 قانون صدور چک و تبصره الحاقى به آن (مصوب 1376/3/10) حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سى میلیون ریال (30/000/000 ریال) وجه چک ها فوق الذکر بابت اصل خواسته 
و مبلغ 540/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ 
سررســید آن در تاریخ 91/9/5 و 91/8/25 لغایت زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران (که زمان اجراى حکم توسط دایره اجرا محاسبه میگردد) 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان میباشد. م الف: 106 بهمن پور قاضى شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/802
احضار

آگهى احضار متهم آقاى فرشید مردانى بیرگانى فرزند محمدقاسم به شماره ملى 6639966549 
بدینوســیله به جنابعالى ابالغ میگــردد خانم زیبا آزرم فرزند على شــکایتى علیه شــما دایر بر 
ترك انفاق و تهدید مطرح نموده که پس از ارجاع در شــعبه دوم دادیارى دادســراى لنجان به 
کالسه 940339 ش 2 د ثبت و تحت رسیدگى اســت بنا به اعالن و درخواست شاکى به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 115 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از ان ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شــوید و ضمن اعالن آدرس جدید خود از 
موضوع شــکایت بطور کامل مطلع شــوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 116 هاشمى دادیار شعبه دوم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

لنجان/2/803
ابالغ اجراییه 

نظر به اینکــه در پرونده کالســه 57/96 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرســتان 
لنجان حســب مفاد دادنامه شــماره 96/1/28- 20 صادره از شــعبه هشــتم حقوقى خوانده: 
ساســان قرقانى فرزند طهراس محکوم به تامین مبلــغ چهار میلیون ریــال در حق خواهان: 
محمد امیدى گردیده اســت و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکــور مجهول المکان 
مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار 
آگهى نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفــق مقررات اقدام میگــردد. م الف: 110 

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/2/804
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم فرزانه سلمانى کالسه پرونده: 59/96 وقت رسیدگى: 
96/4/19 ســاعت 5 عصر خواهان: محمد اسماعیلى خوانده: فرزانه ســلمانى خواسته: مطالبه 
وجه. خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه 
هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به 
دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى 
الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در 
جلسه شورا غیابًا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 114 کریمى رئیس شعبه 1 

حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/2/805
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9610103642500057 شــماره پرونده: 9609983642500100 شماره 
بایگانی شعبه: 960114  احترامًا به پیوست یک برگ اســتحضاریه در وقت احتیاطى و نظارت 
به تاریخ 1396/03/25 در پرونده کالســه 960114 بازپرسى 2 لنجان به حضور ارسال میگردد 
خواهشمند است استحضاریه فوق را که حسب شکوایه شرکت سیال پوالد نوین به مدیریت حامد 
رضا حامدى پور علیه آقاى حسین رضایى فرزند غالم مراد متهم است به سرقت لذا با عنایت به 
مجهول المکان بودن مشتکى عنه آقاى حسین رضایى فرزند غالم مراد و ضرورت اخذ توضیح 
از نامبرده تا تاریخ مذکور مراتب در یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار چاپ و یک نسخه 
از روزنامه جهت درج در پرونده به این شعبه ارسال گردد. م الف: 115 کریمى بازپرس شعبه دوم 

بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/806
حصر وراثت

فاطمه شیخى ده چنارى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 13981 بـه شـــرح دادخواست به 
کالسه 296/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان حمیدرضا عالى بشناســنامه 546 در تاریخ 95/08/09  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه شــیخى ده چنارى فرزند 
جمشید ش.ش 13981 ت.ت 1366 صادره از اصفهان (همســر متوفى) 2- پارسا عالى فرزند 
حمیدرضا ش.ش 1276329997 ت.ت 1390 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مهدیقلى عالى 
فرزند اســکندر ش.ش 8 ت.ت 1319 صادره از لردگان (پدر متوفى) 4- بى بى نساء شیخى ده 
چنارى فرزند زیادخان ش.ش 7 ت.ت 1331 صادره از لردگان (مــادر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 113 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/2/807
حصر وراثت

قدرت اله فرهادى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 17 بـه شـرح دادخواست به کالسه 50/96  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد فرهادى 
چشمه مروارى بشناسنامه 117 در تاریخ 96/01/28  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قدرت اله فرهادى فرزند محمد ش.ش 17 ت.ت 
1354 صادره از کوهرنگ (پســر متوفى) 2- امید فرهادى چشمه مروارى فرزند محمد ش.ش 
1830 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- منیژه فرهادى چشمه مروارى فرزند محمد 
ش.ش 992 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- فاطمه فرهادى چشــمه مروارى 
فرزند محمد ش.ش 22 ت.ت 1361 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- شهناز فرهادى چشمه 
مروارى فرزند محمد ش.ش 947 ت.ت 1366 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- مریم فرهادى 
چشمه مروارى فرزند محمد ش.ش 1160273251 ت.ت 1373 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
7- عجب ناز فرهادى چشمه مروارى فرزند خداداد ش.ش 3300 ت.ت 1336 صادره از فارسان 

(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 111 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/808
مزایده

شــماره مزایده: 139604302132000001- 1396/02/16 به موجب پرونده اجرائى کالسه 
فوق ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا متعلق به آقاى محمد حسین فصیحیایى فرد 
فرزند ابوالحسن در قبال طلب 3/000/000/000 ریال آقاى احمد فلزى نصیرى طى سند رهنى 
37341 مورخه 1395/8/19 دفترخانه 70  اسناد رسمى اسالمشهر که طبق نظر کارشناس رسمى 
به مبلغ 2/800/000/000 ریال ارزیابى شده است کامیون فوق مدل 2014 سفید رنگ به شماره 
انتظامى ایران44- 496/544 شماره موتور ال 016827540 شماره شاسى 200  اى 5358195 
نوع سوخت گازوییل دو محور شش چرخ 42 تن ظرفیت با معاینه فنى کامیون فوق کامال سالم 
الستیکها مطلوب شاسى ها سالم وضعیت اتاق بسیار عالى مى باشد. مزایده از ساعت 9 الى روز 
پنجشــنبه مورخه 1396/3/4 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش مى رسد. 
مزایده از مبلغ 2/800/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود 
و کلیه هزینه هاى قانونى به عهده برنده مزایده است و نیم عشر به مبلغ 140/000/000 ریال و 
حق مزایده به مبلغ 168/000/000 ریال نقداً وصول خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رســمى اعالم گردد مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. م الف: 64 واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/2/845

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103760200840 شماره پرونده: 9409983761502080 
شماره بایگانی شعبه: 960101 تاریخ حضور: 1396/03/24 ساعت حضور: 8/30 
در خصوص شکایت فریدون الیکى علیه مجتبى ترك و حمید سیفى در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 258 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/2/789

احضار
شماره درخواست: 9610463760100019 شماره پرونده: 9509983761801231  
شماره بایگانی شــعبه: 960162 آگهى احضار متهم» به شــرح محتویات پرونده 
کالسه 960162 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر اسداله خزائى فرزند 
حسین فعال مجهول المکان متهم است به فروش مال غیر که تحت پیگرد قانونى 
میباشد و براى روز دوشــنبه مورخ 1396/03/22 ساعت 11 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصًا یا همراه 
یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف:233 شکوهى رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/2/720

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760302269 شماره پرونده: 9509983761500855 
شماره بایگانى شعبه: 951956 متهم : آقاى ابراهیم سلمانى فرزند حاجى به نشانى 
فعال مجهول المکان اتهام: سرقت 1 دســتگاه آبپاش گردشکار: در این پرونده در 
مورخ 1395/7/9 مرجع انتظامى گزارشــى تحت عنوان دســتگیرى سارق علیه 
آقاى ابراهیم سلمانى فرزند حاجى تقدیم دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر 
نموده و توسط دادســتان محترم دادسراى مزبور به شــعبه چهارم دادیارى ارجاع 
دستورات مقدماتى صادر و اقدامات قانونى معمول –اظهارات شاکى و متهم توسط 
دادیار محترم شعبه مذکور استماع و نهایتًا با قرار جلب به دادرسى و کیفر خواست 
پرونده به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. این دادگاه نیز پرونده را در 
نوبت رسیدگى قرار داده و پس از جرى تشریفات قانونى و بررسى جمیع محتویات 
پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل با اســتعانت از خداوند متعال و با تکیه 
بر شــرف و وجدان و با توجه به ادله موجود مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى ابراهیم سلمانى فرزند حاجى دایر بر شروع به سرقت 
یک دســتگاه آب پاش موضوع گزارش مرجع انتظامى دادگاه با عنایت به گزارش 
موصوف-اقرار متهم در مرجع انتظامى-دادســرا و دادگاه-کیفرخواست صادره از 
سوى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر-سوابق متهم و اظهارات مال باخته 
مبنى بر فقدان شکایت از متهم بنابراین ارتکاب بزه معنونه از سى وى محرز و مسلم 
است دادگاه با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و بند پ 
ماده 122 قانون مرقوم مصوب 1392 مشار الیه را به پرداخت بیست و یک میلیون 
ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلى محکم مى 
نماید و رأى صادره حضورى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظرخواهى در محاکم محترم تجدى نظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف:254 

رضوانى رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه /2/721

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760302993 شماره پرونده: 9509983761901149 
شماره بایگانى شعبه: 952261 شاکى: خانم مژگان فالحى فرزند رسول به نشانى 
شاهین شهر- مسکن مهر-خیابان اسفند- خیابان خرداد-فرعى 5 شرقى-بلوك 
117-واحد 6 متهم : آقاى محسن ابراهیمى فرزند مجید به نشانى مجهول المکان 
اتهام: ترك انفاق گردشکار: در این پرونده در مورخ 1395/4/8 خانم مژگان فالحى 
فرزند رسول شکایتى تحت عنوان ترك انفاق علیه آقاى محسن ابراهیمى فرزند 
مجید تقدیم دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر نموده و توسط دادستان محترم 
دادسراى مزبور به شعبه دوم بازپرسى ارجاع دســتورات مقدماتى صادر و اقدامات 
قانونى معمول-اظهارات شاکى و شهود توسط بازپرس محترم شعبه مذکور استماع 
و نهایتًا با قرار جلب به دادرســى و کیفرخواســت پرونده به دادگاه ارسال و به این 
شعبه ارجاع شده اســت. این دادگاه نیز پرونده را در نوبت رسیدگى قرار داده و پس 
از جرى تشریفات قانونى و بررسى جمیع محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و 
به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال و با تکیه برشرف و وجدان و با توجه به ادله 
موجود مبادرت به صدور راى مى نماید: راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محسن 
ابراهیمى فرزند مجید دائــر بر ترك انفاق موضوع شــکایت خانم مژگان فالحى 
فرزند رسول با عنایت به شکایت شاکیه-رونوشت سند ازدواج طرفین- اظهارات 
شهود در مرجع انتظامى- کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب 
شاهین شــهر-عدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه و عدم ارائه دفاعیه در قبال 
اتهام وارده –على رغم اقدامات قانونى دادسرا و دادگاه بنابراین ارتکاب بزه معنونه 
از سوى وى محرز و مسلم است با اســتناد به ماده 211 از قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 و 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مشــارالیه را به شش ماه 
حبس تعزیرى درجه 6 محکوم مى نماید و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه  و پس از انقضاء مهلت 
واخواهى ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظرخواهى در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف:253 رضوانى رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه /2/722

احضار
شماره ابالغنامه: 9610103760300353 شماره پرونده: 9509983761801407 
شماره بایگانی شعبه: 960119 شاکى هادى حق شناس گرگابى به طرفیت متهم 
على حقیقى فرزند جمشید که جهت رســیدگى به شعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع 
گردیده و به کالســه 960119 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 96/03/28 و 
ساعت 8 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى کامل خود ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 252 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه /2/724

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760102446  شماره پرونده: 9509983761900631 
شماره بایگانى شعبه: 951605 شــکات: 1- آقاى سامان کاله کج فرزند جمشید 
به نشانى شاهین شهر-خیابان شهید مطهرى (بهدارى) فرعى اول شرقى-پالك 
15 2- آقاى پژمان صنگورى فرزند شاکر به نشانى شاهین شهر شهر گلدیس فاز 
یک- خیابان جابر بن حیان پ 1 متهمین1- آقاى امیر رکنى 2- آقاى محســن 
على پور 3- آقاى محسن شریعت حسینى به نشــانى فعال مجهول المکان اتهام: 
ضرب و جرح عمدى راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- محســن شــریعت 
حسینى 2- محسن على پور 3- امیر رکنى دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى موضوع 
شکایت آقایان پژمان صنگورى و سامان کاله کج، با توجه به محتویان پرونده شرح 
شکایت شکات، گواهى پزشکى قانونى و مؤداى اظهارات گواهان و النهایه توجهًا 
به اینکه متهمین به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به 
عمل نیاورده اند، دادگاه وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته، مستنداً به مواد 144 و 
448 و 449 و488 و 710 و 714 و 715 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت 
متهمین ردیف اول و دوم مشترکاً به پرداخت 1- دو درصد دیه کامل بابت سائیدگى 
حارصه داخل زانوى راست و دو ناحیه سائیدگى حارصه ران چپ 2- یک درصد دیه 
کامل بابت ارش سائیدگى حارصه سمت راست گردن 3- یک و نیم هزارم دیه کامل 
بابت کبودى قدام قفسه صدرى و سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم ابروى 
چپ در حق شاکى ردیف اول آقاى پژمان صنگورى و متهم ردیف سوم به پرداخت 
1- چهار درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم استخوانى آرنج چپ 2- یک 
و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى خلف بازوى راســت 3- یک و نیم درصد دیه 
کامل بابت ارش تورم زانوى چپ 4- دو و نیم درصد دیه کامل بابت پارگى موضحه 
آرنج چپ در حق شاکى آقاى سامان کاله کج صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس 
از آن ظرف مدت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
مى باشــد. م الف251 شــکوهى رئیــس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر 

شاهین شهر(101 جزایى سابق)2/726

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973760100130 شماره پرونده: 9509983761800112 
شماره بایگانى شعبه: 951694 شــاکى: آقاى رضا یارعلى فرزند عبداله به نشانى: 
شاهین شهر- خیابان عطار- فرعى 7 شرقى- پالك 24- ساختمان پاتریس- واحد 
3، متهم: آقاى منوچهر رشیدیان به نشانى: فعًال مجهول المکان، اتهام : خیانت در 
امانت. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى منوچهر رشیدیان دایر بر خیانت در امانت 
نسبت به وجه حاصل از فروش خودروى سوارى زانتیا به شماره انتظامى 657 م 58  
ایران 14، موضوع شکایت آقاى رضا یارعلى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
شرح شکایت شاکى و استعالم به عمل آمده از پلیس راهور که مفاداً مؤید مالکیت 
شــاکى نســبت به خودروى موصوف دارد و با توجه به مؤداى اظهارات گواهان و 
النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده 
و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته، مستنداً به ماده 674 
قانون تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال 
حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض (واخواهى) در این محکمــه و پس از آن ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 250 شکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 

جزایى سابق) /2/727

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760102412 شماره پرونده: 9409983761501985 
شماره بایگانى شعبه: 951559 شاکى: آقاى پیمان غیبى حاجى ور فرزند حسین به 
نشانى شاهین شهر-حاجى آباد شهرك نسیم 5 قطعه 938  متهم : آقاى امید غیبى 
فرزند حسین به نشانى فعال مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدى راى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى امید غیبى فرزند حسین دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى 
موضوع شکایت آقاى پیمان غیبى فرزند حسین، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
شرح شکایت شاکى، گواهى پزشکى قانونى و مؤداى اظهارات گواه و النهایه توجهًا 
به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مستنداً به مواد 144 و 448 و 449 و 462 
و 488 و 709 و 710 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت 
دو درصد دیه کامل بابت پارگى دامیه الله گوش چپ و یک درصد دیه کامل بابت 
پارگى دامیه مچ دســت چپ و یک درصد دیه کامل بابت خراشیدگى حارصه پس 
سر در حق شاکى ظرف یک سال از تاریخ وقوع جنایت 94/9/20 صادر و اعالم مى 
نماید.رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
مى باشد. م الف:249 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه /2/728

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760102581 شماره پرونده: 9209983761801205 
شماره بایگانى شــعبه: 941135 شــاکى: آقاى سیدحســام بنى هاشمى فرزند 
سیدمهدى به نشانى: شاهین شهر خ شریعتى شمالى ك فرهنگ پالك 122، متهم: 
آقاى شیرعلى عسگرى به نشانى: فعًال مجهول المکان، اتهام : خیانت در امانت. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى شیرعلى عسگرى دایر بر خیانت در امانت نسبت به 
دو سردیس سنگ ساختمانى، موضوع شکایت آقاى سیدحسام بنى هاشمى ، دادگاه 
با توجه به شرح شکایت شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى که حکایت از ارسال 
سنگها به شرکت گاز سلفچگان دارد نه تحویل آن به متهم و از طرفى شاکى دلیل 
و مدرکى نیز جهت اثبات ادعاى خود ارایه ننموده علیهذا به لحاظ فقدان ادله اثباتى 
و عدم احراز عنصر سپردن و رکن مادى بزه انتســابى و با استظهار از اصل برائت 
مستنداً به ماده 341 قانون آیین دادرسى کیفرى قرار منع تقیب متهم صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 248 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)/2/729

ابالغ 
شماره نامه: 9410113761801279 شــماره پرونده: 9309983761801956 
شماره بایگانی شعبه: 932108 در پرونده کالسه 932108 شعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى پوریا کاتبى به نشانى متوارى متهم به آدم ربایى 
تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى 
او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصاً ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى 
در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق شاکى قابل پرداخت مى باشد. 
م الف: 222 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر 

و میمه/2/788
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خدا از کســى متولد نشــد تا در عزت و توانایى داراى شــریک 
باشد؛ فرزندى ندارد تا وارث او باشد؛ وقت و زمان از او پیشى 
نگرفت، و زیادى و نقصــان در او راه ندارد، خدا با نشــانه هاى 
تدبیر استوار، و خواسته هاى حکیمانه در خلق نظام احسن، در 

برابر غفلت ها، آشکارا جلوه کرده است. 
موال على (ع)

اهم عملکرد 38 ماهه حوزه معاونت عمرانى شهردارى زرین شهر
معتقدیم شهروندان باید به صورت شفاف از فعالیت هاى شهردارى باخبر و 
آگاه باشند چرا که نیاز است مردم بدانند که شهردارى ها با مشکالت زیادى در 
زمینه تأمین منابع مالى موردنیاز براى اجراى پروژه هاى عمران شهرى مواجه 
هستند امروز شهردارى ها در پیشانى خدمت رسانى به مردم بوده و جلوه گاهى 
تمام عیار و نشانى بارز از فریضه زیباى خدمت رسانى و خدمات دهى به مردم 
هستند و مطمئناً کارکنان و عوامل پرتالش و خدوم شهردارى با تالش هاى 
مجدانه خویش در خط مقدم این امر بوده و مصداقى گویا و بارز از این عنوان 
هستند. سه سال گذشته بخصوص سال 95 سال سختى براى شهردارى هاى 
سراسر کشور بود. شهردارى ها شهرستان لنجان طى سال هاى گذشته با فراز 

و نشیب هاى موجود در این شهرستان و عدم پرداخت به موقع عوارضات از 
سوى کارخانجات با مشکالت متعددى روبه رو بوده اند. بر همین اساس در 
مجموعه شهردارى زرین شهر بر آن شدیم تا با کســب درآمدهاى پایدار 
شــهرى ازاین رویه خود را جدا ساخته و رشد مدیریت شــهرى را بیش از 

گذشته رقم بزنیم.
جذب سرمایه هاى بخش خصوصى در پروژه اى شهردارى آن هم با توجه به 
سرمایه هاى مادى و معنوى متعدد و منحصر بفرد موجود در کشور مزیت هاى 
مختلفى همچــون بهبود وضعیت اقتصادى شــهر، ورود شــهردارى به 
عرصه هاى جدید کار و تالش و خدمت رسانى و همچنین ارتقاى سطح رفاه 

شهروندان را در پى خواهد داشت چرا که شهردارى ها از جمله دستگاه هایى 
هستند که با اقدامات خود مى توانند رضایتمندى شــهروندان را در سطح 

جامعه فراهم کنند. 
رها کردن پروژه هاى شهرى هرچند در شرایط سخت اقتصادى قرار داریم 
جفا در حق مردم است و باید گفت هرچند سال گذشته با نگرانى و دغدغه هاى 
فراوانى سپرى شد، اما با توجه به همت جهادى و غیرت دینى کارکنان خدوم 
شهردارى زرین شهر نتایج خوبى در اجراى پروژه هاى شهرى حاصل شد و 
لحظه اى اجازه توقف هیچ یک از پروژه هاى شهردارى را نداده و نخواهیم داد. 
با توجه به مشــکالت متعدد و رکود موجود در کشــور ما نیز در مجموعه 

شهردارى زرین شهر برآن شدیم با رویکردى نوین پا به عرصه اى 
جدید بگذاریم که هدف عمده آن نیز شناسایى سازوکارهاى ارتقاء 
و بهبود منابع پایدار براى تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهرى 

بوده است. خوشبختانه امروز مجموعه شهردارى زرین شهر اقدامات مناسبى 
را براى تکمیل پروژه هاى نیمه تمــام و همچنین اجراى پروژه هاى جدید 
صورت داده که با تالش شبانه روزى کارکنان  خدوم و زحمتکش شهردارى 
در تالش هستیم تا پروژه هاى عمرانى شهردارى زرین شهر با سرعت هر 

چه بیشتر مورد بهره بردارى قرار گیرد و کام مردم شیرین تر از گذشته شود. 
جواد جمالى- شهردار زرین شهر

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پروژه : زرین شهر- میدان امام حسین  

    کارفرما :  شهرداري زرین شهر
     مشاورین دستگاه نظارت :  حوزه معاونت عمران 

شهردارى – مهندسین مشاور آرمه طرح اسپیدان 
   مشاور طراح :  مهندسین مشاور آرمه طرح اسپیدان

   آزمایشگاه کنترل کیفی: مهندسین مشاور آزمونه 
فوالد ،  سازمان همیاري شهرداري هاي استان اصفهان 

  پیمانکار : شرکت سکاف، شــرکت پوشش گستر ، 
شرکت بشیر 

  اعتبار هزینه شده : 200/000/000/000ریال
  تاریخ شروع پروژه: اردیبهشت  90

   مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا
■  مشخصات فنى پروژه :

 مســاحت زمین: 54000 متر مربع – مساحت زیر 
بنا: 9500 متر مربع شــامل  فضاي البی 1300 متر مربع ،

 فضاي ترمینال 2033 متــر مربع ، فضاي نمایشــگاهی 
260 متــر مربع ، فضاي بــاز ي کــودکان 400 متر مربع ، 

فضــاي هتــل 120 متــر مربــع ،فضــاي آشــپزخانه 
و تاسیســات 800 متر مربع ،فضاي تجــاري 3300 متر 
مربع ،فضاي رســتوران و کافی شــاپ و فست فود 1300 

متر مربع 
■  هدف از اجراى پروژه : 

باتوجه به اینکه حمل و نقل مسافر در شهرستان لنجان به 
عنوان مرکز ثقل و حمل و نقل شــهرها و صنایع مختلف 
منطقه عمل می کند و شهر زرین شــهر به عنوان مرکز 
تبادل ســفر منطقه می باشد نیاز به تاســیس یک پایانه 
مســافربري براي انجام این رویداد امري ضروري است 
و پایانه مسافر بري زرین شــهر نقش انتقال مسافرین از 
شهر هاي اطراف به زرین شهر و از زرین شهر به اصفهان و 
دیگر شهرهاي بزرگ و مراکز استانها را ایفا خواهد نمود . با 
احداث پایانه جدید امکان انتقال بسیاري از خطوط دیگر به 
پایانه جدید که در پایانه فعلی نیستند فراهم شده و امکان 
برقراري خطوط جدید و سرویس دهی به مراکز جدید  را

 در پی دارد .
  پیشرفت فیزیکی: 70 درصد

تکمیل پارك سوار زرین شهر 

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پروژه :   زرین شــهر-  ابتداي بلوار 

خلیج فارس  
    کارفرما :  شهرداري زرین شهر

     مشاورین دستگاه نظارت :   حوزه معاونت عمران 
شهرداري - مهندسین مشاور طرح آفرینان پارس

   مشاور طراح :  مهندسین مشاور طرح آفرینان پارس  
   آزمایشــگاه کنترل کیفی: ســازمان همیاري 

شهرداري هاي استان اصفهان
   پیمانکار :شرکت آرمین راه سپاهان

  اعتبار هزینه شده :  11/353/340/000 ریال بابت 

آزاد تملک وآزاد سازى مسیر، 000 /753/340 ریال  بابت 
احداث میدان       ،   10/000/000/000  ریال  بابت احداث 

شبکه برق   600/000/000 ریال 
  تاریخ شروع پروژه: تیر ماه 1394 

   مدت زمان اجراي پروژه :  در حال اجرا
■  مشخصات فنى پروژه :

اجراي میدان به قطر داخلی 100 متر و قطر خارجی 140 متر 
■  هدف از اجراى پروژه : 

تسهیل و ایمنی بیشــتر و دسترســی به کنار گذر غرب و 
کاربریهاي پیرامون 

 پیشرفت فیزیکی: 40 درصد

احداث میدان پردیس

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پروژه :  زرین شهر-بلوار کشاورز-

ساحل زاینده رود
    کارفرما :  شهرداري زرین شهر

     مشاورین دســتگاه نظارت :   حوزه معاونت 
عمران شهرداري

   مشاور طراح :  مهندسین مشاور طاقستان زنده رود 
   آزمایشــگاه کنترل کیفی: ســازمان همیاري 

شهرداري هاي استان اصفهان
   پیمانکار : شــرکت  ســاحل ســازان-پیمانکارى 

جهمانى

  اعتبار هزینه شده :  13/750/000/000ریال بابت 
هزینه هاى عمرانــى : 13/150/000/000 ریال ، بابت 

نرده گذارى و رنگ آمیزى :  600/000/000 ریال 
  تاریخ شروع پروژه: فروردین ماه 1393 

   مدت زمان اجراي پروژه :  18 ماه (مهرماه 1394)
■  مشخصات فنى پروژه :

دیوار سازي به طول 475 متر 
■  هدف از اجراى پروژه : 

بهسازى و ساماندهى  مبلمان شهربى و جهت رفاه حال 
شهروندان

 پیشرفت فیزیکی: 100 درصد

اجراي بدنه سازي ساحل زاینده رود و پیاده رو سازي باند غرب بلوار کشاورز

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پــروژه :   زرین شــهر- خیابان 

ابن سینا-گلزار شهدا 
    کارفرما :  شهرداري زرین شهر

     مشاورین دســتگاه نظارت :   حوزه معاونت 
عمران شهرداري

   مشاور طراح :  شــرکت سازه هاي پارچه اي اطلس 
سان 

   آزمایشگاه کنترل کیفی: مهندسین مشاور آزمونه 
فوالد،   سازمان همیاري شهرداریهاي استان اصفهان 

   پیمانکار : شــرکت ســازه هاي پارچه اي اطلس 

سان – پیمانکاري ابراهیم سلیمیان   
  اعتبار هزینه شده :   6/000/000/000 ریال 

  تاریخ شروع پروژه: فروردین  ماه 94
   مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا
■  مشخصات فنى پروژه :

اجراي سازه فضایی و پوشــانه چادري به مساحت 2500 
متر مربع 

■  هدف از اجراى پروژه : 
ساماندهی گلزار شــهداي زرین شهر به منظور رفاه حال 

خانواده معظم شهدا و مردم زرین شهر 
 پیشرفت فیزیکی: 30 درصد

عملیات طراحی و اجراي اسکلت فلزي سازه سقف گلزار شهدا

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پروژه :   زرین شهر- محله قلعه قاسم  

    کارفرما :  شهرداري زرین شهر
     مشاورین دســتگاه نظارت :   حوزه معاونت 

عمران شهرداري 
   مشاور طراح :  ســازمان خدمــات طراحی استان 

اصفهان  
   آزمایشــگاه کنترل کیفی: ســازمان همیاري 

شهرداري هاي استان اصفهان 
   پیمانکار : شرکت شهر سازان مهر آیین 

  اعتبار هزینه شــده :     22/154/971/050 ریال  
بابت تملک وآزادسازى مسیر :  050 /16/154/971 ریال 
، بابت هزینه هاي احداث خیابــان :  5/000/000/000  

ریــال، بابت هزینه هــاي جابجایی شــبکه آب و برق :
 000 /1/000/000  ریال 

  تاریخ شروع پروژه: مرداد ماه 1394
   مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا
■  مشخصات فنى پروژه :

بلوار به طول حدود 300 مترو به عرض 25 متر شامل : 
خاکبرداري:  12000 متر مکعب ،خاکریزي:  9000 متر 
مکعب،و جدول گــذاري:  2000 متــر  و اجراي بیس و 

آسفالت : 5500 متر مربع
■  هدف از اجراى پروژه : 

بهسازي و ســاماندهی خیابان قلعه قاسم کاهش و روان 
شدن ترافیک شهري و تسهیل عبور و مرور وسایط نقلیه

 پیشرفت فیزیکی: 50 درصد

احداث فازاول خیابان قلعه قاسم

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجــراي پروژه :   زرین شــهر-حد فاصل 

خیابان حافظ تا بلوار سعدي
    کارفرما :  شهرداري زرین شهر

     مشاورین دســتگاه نظارت :   حوزه معاونت 
عمران شهرداري 

   مشاور طراح :  ســازمان خدمــات طراحی استان 
اصفهان  

   آزمایشــگاه کنترل کیفی: ســازمان همیاري 
شهرداري هاي استان اصفهان 

   پیمانکار : شــرکت نگین راه اســپادانا – شــرکت 
شهر سازان مهر آیین  

  اعتبار هزینه شده :    38/339/580/077 ریال، 
بابت  تملک و آزاد ســازى : 32/539/580/077 ریال،  

بابت احــداث خیابــان : 5/000/000/000 ریال،   بابت 
هزینــه هــاي جابجایی شــبکه بــرق و روشــنایی : 

800/000/000 ریال 
  تاریخ شروع پروژه: مرداد ماه 1393 

   مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا
■  مشخصات فنى پروژه :

بلوار بطول  300متر و  به  عرض   24 متر  شامل :
خاکبرداري:7000 متر مکعــب - خاکریزي 5000 متر 
مکعــب- جدول گــذاري: 1200 متر طول - آســفالت 

4500 متر مربع 
■  هدف از اجراى پروژه : 

کاهش و روان شدن ترافیک شهري و تسهیل در عبور و 
مرور وسایل نقلیه

 پیشرفت فیزیکی: 80 درصد

احداث فاز دوم خیابان امام رضا

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پــروژه :   زرین شــهر -  بلوار خلیج 

فارس – شهرك حمل ونقل 
    کارفرما :  شهرداري زرین شهر

     مشاورین دستگاه نظارت :   حوزه معاونت عمران 
شهرداري

   مشاور طراح :  مهندسین مشاور مهباد 
   آزمایشــگاه کنترل کیفی: ســازمان همیاري 

شهرداریهاي استان اصفهان 
   پیمانکار : شــرکت ســخت کارآینده-شرکت زرین 

سپاهان-شرکت سازه گستر ایمن 

  اعتبار هزینه شده : 140/564/486/039  ریال ، بابت 
طراحی و نظارت :  10/225/000/000 ریال 

          بابت کار هاي عمرانی :  87/299/486/030 ریال 
          بابت تاسیسات زیر بنایی: 43/040/000/000  ریال 

  تاریخ شروع پروژه:  آبانماه  1388
   مدت زمان اجراي پروژه : 24 ماه (تیر ماه 1394)

■  مشخصات فنى پروژه :
اجراي بیس و آسفالت به مســاحت 130/000 متر مربع-
اجراى خاکبردارى لوپهــاى 4 و5  به حجم :  35/000  متر 

مکعب و خاکریزى :  23/000متر مکعب 
   پیشرفت فیزیکی: 100 درصد

شهرك حمل و نقل

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پروژه :    زرین شهر-خیابان شهدا   

    کارفرما :  شهرداري زرین شهر
     مشاورین دستگاه نظارت :   حوزه معاونت عمران 

شهرداري 
   مشاور طراح :  سازمان خدمات طراحی استان اصفهان  
   آزمایشگاه کنترل کیفی: سازمان همیاري شهرداري 

هاي استان اصفهان 
   پیمانکار : شرکت فراز مان اسپادانا - شرکت رصد سازه 

سپاهان- شرکت آسان سازان نقش جهان 
  اعتبار هزینه شده :   6/500/000/000ریال 

  تاریخ شروع پروژه:  اردیبهشت 92 
   مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا

■  مشخصات فنى پروژه :
طبقه زیرزمین 130 متر مربع :شــامل موتورخانه-سرویس 
بهداشــتی-انبار، طبقه همکف 700 مترمربع :شامل سالن 
نمایش – کارگاه آموزشــی- اتاق اداري -  سالن اجتماعات 

حیاط
■  هدف از اجراى پروژه : 

ایجاد محیطی مناسب جهت هنر مندان و شهروندان شهر 
زرین شهر 

 پیشرفت فیزیکی: 85 درصد

تکمیل ساختمان نگار خانه شهرداري 

■ مشخصات عمومی پروژه :
    محل اجراي پروژه : شرق زرین شهر

    کارفرما :  شهرداري زرین شهر
     مشاورین دســتگاه نظارت :  حوزه معاونت 

عمران شهردارى 
   مشاور طراح :  مهندسین مشاور باغ شهر پارسیان

   آزمایشــگاه کنترل کیفی:  ســازمان همیاري 
شهرداري هاي استان اصفهان 

  پیمانکار : شرکت سازه گســتر ایمن- پیمانکاري 
حاج بابایی-کیان تجهیز پاسارگاد

  اعتبــار هزینه شــده : اعتبــار هزینه شــده : 
49/076/500/000  ریال  بابت  احداث خیابان هاي پارك 
کوهستان وسرویس بهداشــتی :  40/526/500/000 
ریال   بابت هزینه احداث شبکه برق و برج هاي روشنایی :  
4/900/000/000  ریال   بابت طراحی فاز اول و دوم پارك 

کوهستان :  000 /650/000/ 3 ریال 
  تاریخ شروع پروژه: بهمن ماه 93 

   مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا
■  مشخصات فنى پروژه :

مساحت کل ســایت :110  هکتار شامل 40 درصد کل 
ســایت فضاي خدماتی و 60 درصد کل سایت فضاي 

سبز

■  هدف از اجراى پروژه : 
1 - اســتقرار صنایع بزرگ در منطقــه و  وجود آالیندگى 

ناشى از آنها
2 - نیاز شهروندان به فضاى تفریحى و تفرجگاهى

3 - رونق شهر از طریق طرح هاى گردشگرى
4 - ایجاد شرایط براى توسعه حوزه نفوذ شهرى در سمت 

شرق شهر  با توجه به محدودیت پیشرفت شهر 
حداقل از دو سمت غرب و جنوب و محدویت نسبى سمت 

شمال
5 -  باتوجه  به مالکیت قایل توجه اراضى شهردارى در سمت 

شرق و ایجاد ارزش افزوده توسعه در آمدهاى پایدار
6 - امکان ایجــاد فضاى مطبوع ،مناســب و مفرح براى 

شهروندان و توسعه فضاى شهرى
7 - ایجاد مجموعه تفریحى –توریســتی ورزشــى براى 
شهروندان زرین شــهر برقرارى امکان تفریح و گذرندان 

اوقات فراغت ساکنین منطقه و مناطق مجاور
8 - توجه به توســعه پایدار –پاییــن آوردن آمار مهاجرت 
ســاکنین از طریق ایجاد کار و اشــتغال زایى و باال بردن 

رفاه اجتماعى 
9 - افزایش سرانه فضاى سبز

10 - توسعه صنعت گردشگرى منطقه و اکوتوریسم
   پیشرفت فیزیکی: 50 درصد

پارك کوهستان (فاز اول)
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بودجه سپاهان در دوران ویسى بودجه سپاهان در دوران ویسى 
کاهشى نداشتکاهشى نداشت

  بهرام سبحانى گزارش هاى قبلى نصف جهان را تأیید کرد  بهرام سبحانى گزارش هاى قبلى نصف جهان را تأیید کرد

آینده در دستان رابط مغز و کامپیوترآینده در دستان رابط مغز و کامپیوتر

11 1011 سیب در برابر پرتقال؛

 کدام یک سالم تر است؟
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« اعتراف» 
شهاب حسینى

15 مقابل على نصیریان

اعتراض کارگردان «ابد و یک روز» 
15به استفاده میرسلیم از نامش در مناظره

جلسه شوراى راهبردى
 قطار شهرى مبارکه  -  اصفهان

على اصغر ذاکرى در جلسه راهبرى قطار شهرى مبارکه  به اصفهان  که با 
حضور معاون عمرانى استاندارى ،مدیرعامل فوالد مبارکه ،مدیرکل دفتر 
فنى استاندارى ومدیرعامل قطار شــهرى اصفهان  وشهردار و تعدادى 
ازاعضاى شوراى اسالمى شــهر مبارکه در محل ارگ تاریخى نهچیر 
برگزار شد ،ضمن تشکر از همراهى فوالد مبارکه در اجراى پروژ ه هاى 
عمرانى شهرســتان بویژه پروژه هاى فاضالب شهرى وهمچنین قطار 
شهرى مبارکه به اصفهان، یکى از برنامه هاى اصلى شوراى راهبردى  
را پیگیرى جــدى راه اندازى خط متــروى مبارکــه – اصفهان اعالم 
کردوگفت:با توجه به صنعتى بودن شهرســتان واستقرار صنایع بزرگى 
همچون فوالد مبارکه وتردد باالى وســایل نقلیه سنگین در محورهاى 
اصلى مبارکه الزم است هرچه ســریعتر زیرساخت هاى مترو مبارکه به 

اصفهان آماده شود.
فرماندار شهرســتان مبارکه گفت:ایجاد مترو، یکى از نیازهاى اساسى 

مردم شهرستان مبارکه به شــمار مى رود که باید اقدامات الزم براى آن 
انجام شود.

ذاکرى افزود : از مجموع حدود 16 کیلومتر مسیر فوالد مبارکه تا میدان 
دفاع مقدس مبارکه حــدود 12 کیلومتر آن با مشــارکت فوالد مبارکه 
وشــهردارى مبارکه تملک وآزاد سازى شــده که 4 کیلومتر باقیمانده 
آن با موافقت فوالد مبارکه  وپرداخــت هزینه هاى مالى آن با محوریت 

شهردارى مبارکه در آینده نزدیک آغاز مى شود.
وى اظهار داشت: براى اجرایى شــدن این طرح به همکارى و مشارکت 
مسئوالن صنایع و شهردارى ها نیاز است وانتظار داریم در این طرح صنایع 

دیگر شهرستان ، همچون فوالد مبارکه مشارکت نمایند.
در ادامه معاون عمرانى اســتاندارى،مدیرعامل فوالد مبارکه،مدیرکل 
دفتر فنى ومدیرعامل متروى اصفهان مطالبى در جلسه بیان وتصمیمات 

الزم اتخاذ گردید.

■ فرماندار شهرستان مبارکه: فاز اول مسیر قطار شهرى فوالد مبارکه به میدان دفاع مقدس توسط 
فوالد مبارکه آزاد سازى وتامین اعتبار مى شود

   آیا مى دانید فقط 2 روز تا آغاز تبلیغات انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا باقى مانده است؟

   آیا مى دانید اگرهنوز فکــرى براى معرفى خود و 
برنامه هایتان به راى دهندگان نکرده اید فقط 2 روز 

تا تصمیم گیرى نهایى فرصت دارید؟
   «روزنامــه نصف جهــان» به عنــوان یکى از 
پیشروترین نشریات استان اصفهان آماده ارائه 

مشاوره در این زمینه به شماست. 
   ما ثابت کردیم نصف جهان بهترین مکان براى 

معرفى نامزدها و برنامه هاى آنها به مردم است.

قابل توجه 
نامزدهاى محترم 
انتخابات 
شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا 
در استان اصفهان

ما پل پیروزى شما هستیم...

رمانى تهرانى ها
رؤیاىرؤیاى قه

دوباره دچار چالش مى شود

گوى اختصاصى 
ستپانیان در گفت

 لئون ا

گوى اختصاصى 
ستپانیان در گفت

 لئون ا

با نصف جهان:با نصف جهان:
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

بلندگویى از جنس گرافن که 
نمى لرزد

محققان در دانشگاه اکستر (Exeter) انگلیس موفق 
به ســاخت بلندگوهایى از جنس گرافن شده اند که 

بدون لرزش تولید صدا مى کنند.
این بلندگوها، با استفاده از جریان هاى دقیق و کنترل 
شده گرافن گرم و سرد مى شود و تغییر دماى آن امواج 

صوتى را ایجاد مى کند.
اســتفاده از گرافن در دیافراگــم بلندگوها به علت 
کم مصرف بودن آن مدتى اســت که متداول شــده 
اما حذف تمام قســمت هایى که با لرزش تولید صدا 
مى کنند و اســتفاده از گرافن براى تولید صدا براى 
اولین بار است که انجام مى شود.ابعاد قطعه گرافنى 
مورد اســتفاده در حدود ناخن انگشت شست است 
کــه درون آن عالوه بر تولیدکننده صــدا، اکوالیزر 
و آمپلى فایــر نیز تعبیه شــده اســت.تولید صدا در 
این قطعه براســاس اصــول «ترموآکوســتیک»

(thermoacoustic) که تبدیل حرارت به صداست 
انجام مى شود.محققان دانشــگاه اکستر مى گویند 
کیفیت صداى تولیدى در این بلندگوها بهتر است و 
حتى قابلیت تولید امواج فراصوت نیز با استفاده از آنها 
وجود دارد که مى تواند در تصویربردارى پزشــکى و 

تحقیقاتى مورد استفاده قرار بگیرد.
این وســیله مى تواند صنعت ارتباطــات را متحول 
کند و با هزینه کم ترکیب ســیگنال هاى مختلف را 

انجام دهد.

اپلیکیشن آالرم هوشمند و 
آرام بخش اندروید

یکى از بهترین راه هاى بیدار شــدن از خواب براى 
داشــتن روزى بدون اســترس، بیدارى تدریجى 
و آرام اســت؛ برنامه هاى مختلفــى در این زمینه 
(بیدار شدن به صورت تدریجى)تاکنون منتشر شده اند 
 Gentle Wakeup Pro که از برترین آنها مى شود
Alarm Clock را نام برد؛ یک شبیه ساز کامل طلوع 

خورشــید بوده و 20 دقیقه قبل از آالرم اصلى سعى 
مى کند که کاربر را به صــورت تدریجى و عمیق از 
خواب بیدار نماید! این شــبیه سازى شامل افزایش 
تدریجى نور صفحه نمایــش همانند رنگ طالیى 
خورشید بوده و مجموعه اى از صداهاى طبیعى را در 

بر مى گیرد! 
اگر جزو افرادى هستید که به چرت هاى چند دقیقه 
بعد از خواب عالقه دارید تابع تأخیر به کار رفته شده 
در محیط نرم افزار مى تواند یکــى از کارآمدترین 
قابلیت هاى آن براى شما به شــمار رود؛ عالوه بر 
تمامى توضیحات داده شــده در مــورد این آالرم 
هوشمند، بهتر اســت بدانید که «جنتل ویک آپ» 
یک هواشــناس قدرتمند و کاربردى نیز به شــمار 
مى رود، به گونه اى که در ابتداى هر روز به راحتى به 
اطالعات آب و هوایى تا چند ساعت آینده دسترسى 

خواهید داشت.

آغاز به کار بزرگ ترین لیزر 
اشعه ایکس جهان

طوالنى تریــن تونل تولید لیزر اشــعه ایکس با طول 
3/4کیلومتر در هامبورگ آلمان فعالیت خود را آغاز کرد.
این لیزر که از ماه سپتامبر سال 2016 افتتاح شده است، 
امواج اشعه ایکس را با طول موج 0/8 نانومتر و سرعت 
یک پالس بر ثانیه مى تاباند و با افزایش کارکرد صحیح 
این سرعت به 27 هزار پالس بر ثانیه مى رسد. بیشترین 
سرعتى که پیش از این ممکن بوده چیزى در حدود 120 
پالس بر ثانیه است.این دستگاه که «لیزر بدون الکترون 
اروپا»(XFEL) نام دارد با اصل تقویت و تسریع ذرات 
باردار الکترونى کار مى کند که به معنى شتاب دهى به 
تابش هاى الکترومغناطیسى با شدت باالست.این لیزر 
مى تواند پرتوها را در ساختارهاى مختلف مغناطیسى 
هدایت کند. قدرت و دقت این لیزر در مقایسه با دیگر 
دســتگاه ها یک میلیارد برابر اســت و مى تواند براى 

تصویربردارى با وضوح اتمى به کار برود.

پرستارى و مراقبت از سالمندان در جهت پویایى و شادابى و توانبخشى آنان از اهداف مرکز ارائه خدمات بالینى در منزل 
مى باشد که مجوز آن از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى است. در این خصوص مرکز پزشکى سالمت اول در 
طول سال به صورت شبانه روزى و در ایام تعطیالت به خصوص در تعطیالت نوروز که ارائه خدمات اکثر مراکز خدماتى 
مختل مى گردد خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه مى دهد تا خأل پیش آمده جهت شهروندان بر طرف شود. بدیهى است 
که تمام فازهاى خدمت رسانى مانند خدمات پرستارى کودك، پرستارى سالمند، پرستارى بیمار و امور خدماتى دیگر به 

هموطنان عزیز در ایام تعطیالت و به صورت 24 ساعته ارائه مى شود.
امتیازات مرکز پزشکى سالمت اول :

اعزام افراد و مراقبین و متخصصین آموزش دیده متناسب با شــرایط سالمند یا کودك، تنظیم قرارداد توسط کارشناس 
اعزامى از طرف مرکز در منزل شما، رضایت سنجى مستمر توسط کارشناسان نظارت و بازرسى، اخذ مشاوره و راهنمایى از 
سوى شما و معرفى فرد مورد نظر شما و بازدید دوره اى کارشناس متخصص مربوطه مرکز از منزل و فرد خدمت گیرنده.
http://salamateaval.com :وب آدرس

  Battle Bay  نبرد خلیج بازى جدید و جالب با طراحى عالى در ســبک بازى هاى اکشــن از اســتودیوى محبوب
 Rovio Entertainment براى دستگاه هاى اندروید است.

 در این بازى مى توانید کشــتى خود را از میان گزینه هاى مختلف انتخاب کنید، به آن اسلحه هایى را اضافه کرده 
و به دشمنانتان حمله کنید و آنها را یکى پس از دیگرى نابود ســازید! مى توانید با تشکیل اتحاد، به صورت گروهى 
به نبرد با کاربران آنالین سراســر جهان بپردازید و یکى از بهترین و زیباترین بــازى هاى گروهى اندروید را تجربه 

نمایید!
 کشتى هاى مختلف با ســبک هاى جنگى متفاوت و ویژگى هاى منحصر به فرد در اختیار شما قرار داده مى شود؛ 
براى مثال Enforcer نام کشتى اى است که خیلى سخت خراب مى شود و درصد آسیب پذیرى آن بسیار پایین است 
چرا که یک تانک مستحکم و قوى نقش مدافع آن را دارد! در این بازى مدل هاى مختلفى از کشتى ها، محافظ ها، 
سالح ها، آیتم ها و امکانات در دسترس اســت، بازیکنان حتى مى توانند در این امکاناتى که در بازى در اختیارشان 

است، تغییراتى را نیز اعمال نمایند! 

معرفى محصول

 مایکروســافت چند روز قبــل از  لپ تاپ ســرفیس خود 
پرده بردارى کرد. ایــن محصول یک کامپیوتر مســتقل 
اســت و تبدیل به هیچ نوع تبلت یا ابزار دیگرى نمى شود. 
 10S این کامپیوتر به ســرویس عامل بهبود یافته ویندوز
مجهز اســت و به جرأت مى توان گفت که یکى از زیباترین 

لپ تاپ هایى است که در بازار وارد شده است.
داخل ایــن لپ تاپ با طراحــى آلکانترا ماننــد (آلکانترا به 
نوعى ماده میکروفیبر مى گویند که در طراحى و مد استفاده 
مى شود)، ظاهر جذابى دارد و حتى دست کشیدن روى آن هم 
به انسان حس متفاوتى مى دهد. به عالوه قسمت کیبورد این 
لپ تاپ به صورت هنرمندانه اى با دیگر قسمت هاى دستگاه 
ترکیب شــده اســت. این محصول در چهار رنگ عرضه 
مى شود: آبى کبالت، کبود، طالیى گرافیتى و پالتینوم. البته 
 Core رنگ هاى خاص این دستگاه تنها همراه با پردازنده
i5/ 256GB عرضه مى شــوند و اگر کسى این محصول را 

همراه با دیگر ویژگى ها بخواهد، تنها مى تواند رنگ پالتینوم 

را انتخاب کند.عالوه بر ظاهر فوق العاده و طراحى بى نقص، 
سورفیس لپ تاپ با وزن فوق العاده سبک 25/1 کیلوگرمى، 
صفحه نمایش بزرگ 5/13 اینچى دارد که با فشار یک دست 
به سادگى باز مى شود. تِرك پَد و کیبورد سورفیس لپ تاپ، 
شباهت زیادى به سرفیس بوك دارد که البته کمى پیشرفته تر 
است. بلندگوها نیز به دلیل وجود قابلیت دالبى-پاور از کیفیت 

صداى خوبى برخوردار هستند.
صفحه نمایش استاندارد و روشــن این محصول با کیفیت 
2256*1504، از ســرفیس بوك، پــرو 4 و اپل مک بوك 
کمى کم کیفیت تر اســت اما تفاوت آنقدر محسوس نیست 
که کاربران متوجه شوند. رنگ ها و کنتراست تصویر کامًال با 
کیفیت نمایش داده مى شود و به دلیل پایین بودن فوق العاده 
جزئى رزولوشن تصویر، به عمر بیشتر باترى دستگاه کمک 
مى کند. قابلیت هاى ارائه شده، ویژگى هاى سخت افزارى 
قدرتمندى را مى طلبد که نشان مى دهد این لپ تاپ از لحاظ 
سخت افزارى تفاوت زیادى با سرفیس پرو و سرفیس بوك 

ندارد. مایکروســافت ادعا مى کند که این محصول از مک 
بوك 13 اینچى اپل نیز پر سرعت تر است و همچنین باترى 

قدرتمندترى نیز دارد.
درمورد سیســتم عامل باید به اطالعــات دقیق ترى بعد از 
استفاده طوالنى مدت دسترســى پیدا کنیم. مایکروسافت 
نیز باید با ارتقاى سیســتم عامل انحصــارى این لپ تاپ، 
برنامه هاى بیشترى را از طریق Windows Store عرضه 
کند. این شرکت  اعالم کرده نســخه دسکتاپ برنامه هاى

 Store قرار اســت به زودى بــه روى Spotify و Office 
قرار بگیرد اما برنامه هــاى زیاد دیگر را 

همچنان باید به صورت 
سنتى دانلود کرد. این 

لپ تاپ همچنین فاقد 
خروجى USB-C است که به 

عنوان محصولى عرضه شده در سال 
2017، کمى نا امید کننده است.

مشاوره آنالین
ببینید

بازى اکشن محبوب 
«نبرد خلیج»
  

 
فصل رونق سرمایه گذارى در 

هوش مصنوعى 
 استارتاپ Agolo، یک شرکت سازنده نرم افزار است 
که در شهر نیویورك واقع شده و با استفاده از هوش 
مصنوعى داخل متنى، متون نوشــتارى را بررسى 
مى کند و خالصه نکات مهم و کلیدى را براى کاربر 
ارائه مى دهد. سوم ماه ِمى سال جارى، این استارتاپ 
 Microsoft اعالم کرد که تا کنون از سرمایه گذارى
Ventures  و CRV توانسته است 5/3 میلیارد دالر 

سرمایه جذب کند.
«ناگــراج کاشــیاپ» نایــب رئیــس صنــدوق 
سرمایه گذارى Microsoft Ventures، از چگونگى 
هماهنگى اهداف استارتاپ Agolo با اهداف شرکت 
مایکروسافت ســخن گفت و اعالم کرد که چگونه 
این شــرکت قصد دارد بــا تمرکــز روى افزایش 
بهره ورى فناورى ها به تمام افراد و سازمان ها کمک 

کند تا دستیابى هاى بیشترى داشته باشند.
مایکروســافت همچنین اخیراً پشــتیبانى مالى از 
شــرکت Livongo Health را نیز آغاز کرده است. 
این شــرکت کالیفرنیایى با کمک اپلیکیشن هاى 
موبایل و تحلیل اطالعات پزشکى، به بیماران مبتال 
به بیمارى هاى مزمن مانند دیابت کمک مى کند تا 
بیمارى خود را مدیریت کنند. در روز شــانزدهم ماه 
مارس، شــرکت Livongo Health اعالم کرد که 
با کمک پشــتیبانى مالــى General Catalyst  و 
Singapore’s EDBI، 5/52 میلیون دالر سرمایه 

جذب کرده است.

تولید آجر با غبار ماه و 
نور خورشید

دانشمندان آژانس فضایى اروپا با مخلوط کردن مواد 
ماه با نوعى نمک پیوند دهنده و همچنین با استفاده 
از چاپ سه بعدى، شیوه جدیدى براى تولید آجرهایى 
ارائه داده  اند که فقــط از غبار ماه و نور خورشــید 

متمرکز شده ساخته شده اند.
براى آزمایــش فرآیند جدید، محققــان از غبار ماه

 شبیه  ســازى شــده اســتفاده کردند (که از مواد 
آتشفشانى زمینى تشکیل شده بود) و آن را در یک 

کوره خورشیدى حرارت دادند.
این کوره با استفاده از 147 آیینه مقعر، نور خورشید را 
به درون یک پرتو داراى دماى باال متمرکز مى کرد؛ 
این پرتو مى تواند غبار شبیه ســازى شده ماه را به 
شکل ماده جامد مورد استفاده در ساخت آجر در آورد.

دانشمندان مدعى هستند با اســتفاده از این روش 
و همچنین چاپ ســه بعدى، مى توانند ظرف پنج 
ساعت آجرى با ابعاد 20*10*3 سانتیمتر را جهت 
ساخت و ساز تکمیل کنند. شیوه ابداعى در شرایط 
معمول جوى اجرا شد اما پروژه مزبور، چاپ آجر را در 
شرایط ماه که داراى دماى بسیار باال و شرایط خأل 

است، بررسى خواهد کرد.

کلیک

فناورانه

آینده در دستان
 رابط مغز و کامپیوتر

رابط مغز و کامپیوتر موســوم به BCI فناورى نسبتًا 
نوینى است که ممکن است کمتر درباره آن مطلب 

خوانده باشید. اما بى شک از سال آینده اطالعات 
بیشترى در ارتباط با این فناورى خواهید خواند؛ 
به واسطه آنکه نه تنها شــرکت هاى بزرگ 
بلکه بسیارى از اســتارت آپ ها به دنبال آن 
هســتند تا رابط مغز و کامپیوتر خاص خود را 

طراحى کنند.

MindMaze
استارت آپ سوئیسى MindMaze در سال 2012 

تأسیس شد. این اســتارت آپ به دنبال طراحى پلتفرم 
ویژه اى اســت که برمبناى ترکیب علوم اعصاب، واقعیت 
مجازى، تصویربردارى از مغز و گرافیــک کامپیوترى کار 
مى کند. این اســتارت آپ در وهله اول به دنبال طراحى یک 
محصول واقعیت مجازى اســت که در صنعت بهداشت و 
درمان کاربرد دارد. محصولى کــه به طور خاص به بیماران 
مبتال به اختالالت عصبى کمک خواهد کــرد. رابط مغز و 
کامپیوترى که MindMaze به دنبال طراحى آن است یک 
رابط ادغام شونده با یک ابزار پوشــیدنى است که روى سر 
بیماران قرار مى گیرد و از یک دوربین سه بعدى حساس به 
حرکت براى ساخت یک محیط واقعیت مجازى و واقعیت 
افزوده اســتفاده مى کند. خروجى این رابط به بیماران مبتال 
به اختالالت عصبى کمک مى کند اشیاى موجود در محیط 

پیرامون خود را از طریق نیروى ذهن کنترل کنند. 

Kernel Co
استارت آپ Kernel Co به  واسطه فعالیت هاى خاصى که 
در ارتباط با هوش مصنوعى و کاشتنى هاى مغزى انجام داده 
است، شهرت بسزایى دارد. شرکتى که به لطف تالش هاى 
بسیارى که در این زمینه داشته موفق شده است نزدیک به صد 
میلیون دالر سرمایه از برایان جانسون به دست آورد. برایان 
جانسون فردى است که به ایده هاى خاص همچون ساخت 
تراشه  براى مغز انسان عالقه بسیارى دارد. استارت آپ  کرنل 
به دنبال آن است تا یک رابط مغز و کامپیوتر را طراحى کند و 
از طریق هوش مصنوعى اطالعات هیپوتاالموس مغز را به 
دست آورد و با ضریب دقت 80 درصد این اطالعات را روى 

تراشه اى ذخیره سازى کند. 

Neuropace
NeuroPace در حال طراحى یک دستگاه پزشکى است که 

به منظور شناسایى فعالیت هاى غیرمعمول مغزى مورد استفاده 
قرار مى گیرد. این ابزار پس از آنکه فعالیت هاى غیرمعمول را 
شناسایى کرد، در ادامه از طریق ارسال پالس هاى خنثى کننده 
یا معکوس کننده سعى مى کند پالس هاى مغزى غیرمعمولى 

که باعث به وجود آمدن تشنج در بیماران مبتال به صرع 
 NeuroPace مى شوند را درمان کند. دســتگاهى که

به دنبال طراحى آن اســت RNS نام دارد. ســامانه اى که 
عملکرد آن شبیه به یک ضربان ساز است. این ابزار به طور 

خاص به منظور پیشگیرى از تشنج طراحى شده است. 

Cereve
Cereve در سال 2008 کار خود را آغاز کرد. این استارت آپ 

در بدو کار خود موفق شد 38 میلیون دالر سرمایه از شرکت 
سرمایه گذار Kohlberg Kravis Roberts & Co دریافت 
کند. این شرکت به دنبال طراحى دستگاهى است که به افراد 
مبتال به اختالالت بى خوابى یــا کم خوابى کمک کند. این 
استارت آپ ادعا کرده است با استفاده از فناورى که طراحى 
کرده قادر است مشــکالت بى خوابى را حل کند. سازمان 
غذا و داروى ایاالت متحده یک تأییدیه اولیه  براى طراحى 
این ســامانه  که Sleep System Cereve نام دارد صادر 
کرده است. این تأییدیه به اســتارت آپ فوق و همچنین به 
سرمایه گذاران اجازه خواهد داد تا نمونه تجارى این محصول 

را به صورت انبوه تولید کنند و در اختیار مردم قرار دهند. 

Interaxon
مدیتیشن واژه اى است که تعاریف بسیارى همچون تمرکز، 
یوگا، تنفس، تمرینات، ژســت ها، رژیم غذایى و حتى شیوه 
زندگى را در ذهن انســان تداعى مى کند. محصول طراحى 
شده این استارت آپ یک هدبند سنجش مغزى است که به 
کاربران کمک مى کند از طریق بازخوردهاى صوتى بى درنگ 

سطح تمرکز خود را افزایش دهند. 

Rhythm
این استارت آپ کار خود را از ســال 2014 آغاز کرد و موفق 

شد ســال گذشته 
میــالدى نزدیــک به 11 

میلیون دالر ســرمایه اولیه از ژاویر نیل و دکتر 
لورانت الکساندر سرمایه گذار ســاکن فرانسه دریافت کند. 
به نظر مى رسد خوابیدن فرآیندى اســت که آغاز آن با یک 
خواب سبک آغاز مى شود و در ادامه انسان به خواب عمیق 
مى رود. این رابط به گونــه اى کار مى کند که محرك هاى 
شــنوایى را تنظیم مى کند و باعث افزایش کیفیت خواب 

انسان ها مى شود. 

Brain Co
این استارت آپ کار خود را از سال 2015 میالدى آغاز کرد و 
مدعى شده است مشکل نداشتن تمرکز و اختالل در یادگیرى 
را از طریق طراحى یک ابزار پوشیدنى (رابط مغز- ماشین) حل 
کرده است. این ابزار پوشیدنى با ارائه بازخوردهایى به معلمان 
اجازه مى دهد آگاه شوند چه موضوعى ذهن دانش آموزان را 
درگیر خود کرده و از چه راهکارى مى توان براى بهبود سطح 
یادگیرى اســتفاده کرد. این ابزار به معلمان اطالع مى دهد 

دانش آموزان چه زمانى در کالس درس خسته مى شوند.

BrainRobotics
بنیانگذار اســتارت آپ Brain Co موفق شــده اســت در 
سال 2015 ســرمایه پنج میلیون دالرى را براى راه اندازى 

 BrainRobotics استارت آپ
به دست آورد. این استارت آپ به دنبال 
طراحى پروتزهاى روباتیکى است که بتوان آنها را با استفاده از 
نیروى مغز کنترل کرد. یک ابزار مقرون به صرفه که به یارى 
انسان هایى خواهد آمد که بازوى خود را از دست داده اند. یک 
ابزار هوشمند که از طریق نیروى ذهن کنترل شود و قیمتى 
کمتر از 3000 دالر داشته باشــد. بازوى روباتى مصنوعى 
که این استارت آپ قرار اســت تولید کند، شباهت زیادى به 
نمونه هایى خواهد داشــت که در سرى فیلم هاى ترمیناتور 

مشاهده کردیم.

NeuroLutions
این استارت آپ کار خود را از سال 2007 میالدى آغاز کرد و 
تا به امروز موفق شده است سرمایه 2/15میلیون دالرى را به 
دست آورد. این استارت آپ به دنبال طراحى ابزارى است که 
به افراد معلول کمک کند. محصولى که قرار است از سوى 
این استارت آپ تولید شود ممکن است انقالبى در فناورى 
رابط مغز و کامپیوتر به وجود آورد، ب ه دلیل اینکه به دنبال آن 
است تا یک بار دیگر حیات و فعالیت را به اندام هایى که فلج 
شده اند بازگرداند. این استارت آپ به دنبال توسعه یک اسکلت 
روباتیک اســت که IpsiHand نام دارد. این اسکلت سعى 
مى کند مغز را تحریک سازد تا سیگنال هایى را براى اندام هایى 

که بر اثر سکته مغزى بى حرکت شده اند ارسال کند. 

نگاهى نزدیک به مایکروسافت سرفیس لپ تاپ 
ت ادعا مى کند که این محصول از مک 
یز پر سرعت تر است و همچنین باترى

مل باید به اطالعــات دقیق ترى بعد از 
ت دسترســى پیدا کنیم. مایکروسافت 
ســتم عامل انحصــارى این لپ تاپ، 
e را از طریق Windows Store عرضه 

الم کرده نســخه دسکتاپ برنامه هاى
Storeرار اســت به زودى بــه روىe

هــاى زیاد دیگر را 
ت 
ن 

قد 
ت که به 

ضه شده در سال 
نده است.

پ 

رامین مشکاه
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الکتوباســیل ها از مهمتریــن جنس هــاى 
باکترى هاى اســید الکتیک هستند که در 

محصوالت لبنى وجود دارند. 
اســتفاده از بعضى گونه هاى این موجودات 
میکروسکوپى که داراى خواص پروبیوتیکى 
هستند مى تواند در جلوگیرى از رشد بعضى 
میکروارگانیســم هاى بیمــارى زا و کنترل 
بیمارى هاى گوارشــى در بدن انســان مؤثر 

باشد.
در فرهنــگ غذایــى ایران انــواع مختلفى 
ازغذاهــاى ســنتى و بومــى حــاوى 
باکترى هــاى اســید الکتیک وجــود دارند 
کــه شناســایى و بــه کارگیــرى خواص 
پروبیوتیک آنها از اهمیــت زیادى برخوردار

 است.
در راستاى چنین اقدامى، یک مطالعه علمى 
پژوهش توســط محققینى از دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد آزادشــهر به انجام رســیده 
که در آن اثــر کنترل کنندگى یــا اصطالحًا 
آنتاگونیســتى الکتوباســیل هاى جدا شده 
از کشــک هاى ســنتى، علیه چهار باکترى 
بیمارى زاى گوارشى مورد بررسى علمى واقع 

شده است.
در ایــن پژوهــش نمونــه هاى کشــک 
جمع آورى شــده از استان گلســتان، براى 
بررســى میکروب هاى الکتوباســیل آنها، 
روى محیــط آگار کشــت داده شــد و پس 
از تعیین هویت الکتوباســیل هاى جدا شده، 
اثرات ضــد میکروبــى آنها مورد بررســى

قرار  گرفت.
بر این اســاس، از 11 نمونه کشــک سنتى 
بررســى شــده، 35 ایزولــه الکتوباســیل 
جداســازى و شناسایى شــد که در این بین 
«الکتوباســیلوس کازئى» بیشترین فراوانى 
را به میزان حدود 31 درصد به خود اختصاص 

داد.
بعــد از ایــن باکتــرى، «الکتوباســیلوس 
اسیدوفیلوس»،«الکتوباسیلوس بیفرمنتانس» 
و «الکتوباسیلوس انیمالیس» از نظر فراوانى 

در جایگاه هاى بعدى قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش همچنین نشــان مى دهد 
که «الکتوباسیلوس کازئى» بیشترین اثرات 
مهارکنندگى را علیــه باکترى هاى پاتوژن یا 

بیمارى زاى گوارشى داشته است.
طبــق ایــن نتایــج،  باکتــرى فــوق 
بیشــترین اثــر مهــارى را علیــه باکترى 
بیمارى زاى موسوم به «شیگال دیسانترى» 
و کمتریــن اثــر مهــارى را علیــه باکترى 
«اســتافیلوکوکوس اورئــوس» نشــان 

مى دهد.
محققین در نتیجه گیرى از پژوهش خود که 
یافته هاى آن در فصلنامــه «علوم و صنایع 
غذایى ایران» وابســته به دانشــگاه تربیت 
مدرس منتشر شده، اظهار داشته اند که با توجه 
به اثر ضدمیکروبى الکتوباسیل هاى جدا شده 
از کشک هاى سنتى استان گلستان، استفاده از 
آنها به عنوا ن باکترى هایى با توان پروبیوتیکى 

مناسب توصیه مى شود.

یک کارشــناس طب ســنتى درباره نــان و مالحظات مصــرف این ماده 
غذایى اظهار داشــت: خواص اقســام نان و اثرات مفید و مضر آن بر حسب
 نوع مزاج، احوال، شهر محل سکونت و حتى نوع شغل و فعالیت افراد متفاوت 

است.

مصرف نان براى افراد دچار بیمارى هاى گوارشى مناسب 
نیست

سید جواد علوى افزود: کســانى که در روده هایشان ُسده یا گرفتگى در عروق 
وجود دارد یعنى مبتال به انسداد لوله گوارشى هستند، مصرف نان گندم برایشان 
مناسب نیست و ممکن است این عارضه در آنها تشدید شود یعنى افرادى که 
هضم مناسبى ندارند، مصرف نان برایشان مناسب نبوده و مشکالت معده آنها 

را افزایش مى دهد.
 وى متذکر شد:کسانى که با خوردن نان گندم دچار نفخ مى شوند، مى توانند نان 
را با ادویه هاى گرم بخورند و حتى مصرف میوه هاى پخته مى تواند از بروز نفخ 

ناشى از مصرف نان گندم بکاهد.

تلیت کردن نان در غذا موجب 
ضعف معده مى شود

این کارشــناس طب ســنتى عنوان کرد: نان تلیت یا ترید که ریزه کردن 
نان اســت در بعضى خوراکى هاى مایع، باعث نفخ شدید و ضعف معده و 

یبوست شــده و فقط کســانى که مزاج گرم و در مناطقى باهواى گرم 
ســکونت دارند، مجاز به خوردن این نان هســتند یعنى افراد از خرد 
کردن نــان در غذاهایى مانند آبگوشــت حتى االمــکان بپرهیزند 
چرا کــه مى توانــد موجب ضعــف هضــم و در نهایــت موجى از

 بیمارى شود.
وى خاطرنشان کرد: از دیدگاه طب سنتى، غذا به دو دسته حقیقى و 

مجازى تقسیم مى شود؛ غذاى حقیقى غذایى است که پس از خوردن 
و ورود آن به معده و پس از گذراندن مراحل هضم غذا، در کبد تبدیل به 

اخالط چهارگانه شود و خون یا خلط دم از آن ساخته شود و غذاى مجازى 
هر ماده اى مانند گوشت، نان، میوه و ... بوده که استعداد تبدیل شدن به خلط 

را دارا باشد.

افزایش بیش از حــد مخاط در بدن، یکى 
از مشکالتى است که همراه با آلرژى هاى فصلى به وجود 
مى آید و افراد مبتال به آلرژى حتمًا مشــکالت ناشــى از 
این اتفاق را تجربــه کرده اند. متأســفانه، باید بگوییم که 
محصوالت لبنى مانند ماست، مى توانند باعث تشدید این 

مشکل شوند.
به گفته محققان، ماست مى تواند غلظت مخاط موجود در 
بدن را افزایش بدهد و مانع از جابه جایى آن در سطح بدن 

شود. مخاط دقیقاً ابزارى است براى پاك کردن بدن از همه 
عناصر خارجى و زمانى که عملکرد آن دچار اختالل شود، 
قطعًا مشکالتى براى بدن به وجود مى آید. در این شرایط، 
مخاط دیگر نمى تواند عناصر آلرژن را با سرعت و اثربخشى 
الزم از بدن خارج سازد و درنهایت عالیم آلرژى را تشدید 
خواهد کرد.همه ما با نام آنتى هیستامین ها آشنایى داریم اما 
بسیارى از ما چیز زیادى درباره آن نمى دانیم. هیستامین ها، 
ترکیباتى هســتند که توســط بدن تولید مى شوند و حتى 

در مواد غذایى هــم وجود دارند. ایــن ترکیبات مى توانند 
واکنش هاى آلرژیک خاصــى را برانگیخته کنند. افرادى 
که نسبت به قارچ ها حساسیت دارند، بیشتر از همه از این 

مشکل رنج مى برند.
 قارچ هــا، دقیقــًا یکــى از همان مــواد غذایــى خاصى 
هســتند که مى تواننــد رشــد هیســتامین ها را افزایش 
بدهند و منجر به عطسه هاى مکرر شــوند. بنابراین، افراد 

مبتال به آلرژى نباید در فصل بهار از قارچ ها استفاده کنند.

مدیر روابط عمومى انجمن داروسازان ایران، در خصوص شرایط نگهدارى دارو در 
منزل گفت: نگهدارى دارو در منزل نیازمند شرایط خاصى است و باید توصیه هایى 

در این زمینه رعایت شود.
حمید خیرى ادامه داد: دما یکى از شرایط مهم براى نگهدارى داروهاست که مردم 
باید نســبت به آن توجه و آگاهى داشته باشــند. به گفته این داروساز، تقریبًا تمام 
واکنش هاى شیمیایى در دماهاى باالتر سریع تر اتفاق مى افتد. بنابراین، نگهدارى 
دارو در آشپزخانه یا وسیله نقلیه، در شرایطى که مجاور گرما باشد، مى تواند موجب 

تغییر آثار دارو شود.
وى افزود: در خصوص نگهدارى داروها باید به این نکته توجه کنیم که یک فرآورده 
ممکن است یک ماه در دماى 30 درجه سانتیگراد معادل نگهدارى سه ماه در دماى 
20 درجه سانتیگراد از خود  واکنش هاى تخریب شیمیایى نشان دهد و به این علت 

مردم باید نسبت به توضیحات روى جعبه یا بروشور دارو، دقت نظر داشته باشند.
وى ادامه داد: نور نیز از دیگر شــرایط مهم نگهدارى دارو هاســت، نور زیاد تجزیه 
شیمیایى و تخریب داروها را تسریع مى کند، بنابراین برخى داروها در بسته بندى هاى 
مقاوم به نور و شیشه هاى تیره رنگ بسته بندى مى شوند و براى مقاومت در برابر 
رطوبت نیز بسته بندى هاى خاصى طراحى و به کار گرفته شده اند. پس به 
طور کلى باید توجه کنیم که داروها در شرایط خشک و خنک و تاریک 

نگهدارى شوند.وى تأکید کرد: یکى از اصولى که معموًال توسط شهروندان و بیماران 
رعایت نمى شود توجه به بروشورهاى داخل بسته بندى دارو هاست. باید نکات این 
بروشورها به دقت مطالعه شود و دارو را با توجه به دستور ذکر شده در محیط مناسب 
نگهدارى کرد. همچنین مردم باید نسبت به تاریخ انقضاى دارو توجه داشته باشند.

این داروساز توصیه کرد: هرگز دارویى را در جعبه داروى دیگر قرار ندهید. 
زیرا به مرور زمان ممکن است که این جابه جایى مورد فراموشى یا غفلت قرار گیرد.
وى ادامه داد: سعى شود داروهاى بدون نسخه را در مقادیر کم تهیه نموده و فقط به 
میزانى که بیمار در فاصله قابلیت مصرف دارو و تاریخ انقضا، آن را مصرف مى کند، 
تهیه شود. عدم توجه به این نکته عالوه بر هدر رفتن هزینه صرف شده جهت تهیه 

دارو مشکالت دور ریختن و معدوم کردن دارو را نیز در پى خواهد داشت.
خیرى تصریح کرد: داروهایى که عالیم فساد را نشان مى دهند، نظیر تغییر رنگ، 

بوى نامطبوع، دو فاز شدن و... باید به نحو مناسبى دور ریخته شوند.
 مدیر روابط عمومى انجمن داروسازان ایران در پایان گفت: داروها را دور از دسترس 
اطفال نگهدارى کنید، زیرا کودکان کنجکاو هســتند و ممکن است دور از چشم 

والدین به تقلید، دارویى را بخورند و مسموم شوند.
صدمه این بى احتیاطى ممکن اســت جبران ناپذیر 

باشد.

احتماًال بارها شنیده اید که با مصرف یک عدد سیب در روز 
از مراجعه به پزشک بى نیاز خواهید شد. اما آیا مى دانستید 
این ضرب المثل قدیمى در حقیقت از یک کمپین تبلیغاتى 
سرچشمه مى گیرد؟ پیش از ممنوعیت در آمریکا، سیب به 
طور عمده براى تولید سرکه سیب استفاده مى شد. با اعالم 
ممنوعیت در سال هاى دهه 1920، پرورش دهندگان سیب 
باید روش دیگرى را براى فروش محصــوالت خود پیدا 
مى کردند و از این رو، بازاریابى بر اساس فواید سالمت این 

میوه را آغاز کردند.
در مقابل، پرتقال مجبور نبوده اســت بــراى احیاى خود 
مسیرى مشابه با سیب را طى کند اما پرورش دهندگان این 
میوه با تبلیغات فراوان آن را به عنوان گزینه اى سالم براى 

آغاز روز معرفى کرده اند.
در ادامه با میزان مواد مغذى موجود در یک فنجان سیب و 

پرتقال بیشتر آشنا مى شویم.

مواد مغذى سیب
یک فنجان ســیب حاوى 65 کالرى و 13 گرم قند است. 
این میزان قند براى یک وعده زیاد است اما همانند بیشتر 
میوه ها، سیب محتواى قند باال را با دوز سالم از فیبر متعادل

مى کند. فیبر به پردازش قنــد در بدن کمک مى کند. یک 
فنجان ســیب 12 درصد از فیبر روزانه مورد نیاز را تأمین 

مى کند.
پرتقال به واســطه محتواى ویتامین C خود مشهور شده 
اســت اما این آنتى اکســیدان را مى تــوان در میوه ها و 
سبزیجات دیگر مانند ســیب نیز پیدا کرد. یک فنجان از 
برش هاى ســیب مى تواند 10 درصد از ویتامین C مورد 
نیاز روزانه انســان را تأمین کند. همچنیــن، یک فنجان 

سیب، حاوى 5 درصد از کلسیم مورد نیاز شماست. در مورد 
ویتامین هــا و مواد دیگــر مانند ویتامین K، پتاســیم و

ویتامین هاى B، سیب از محتواى چندانى برخوردار نیست؛ 
بین یک تا 4 درصد.

ممکن است شگفت زده شوید اگر بدانید سیب حاوى یک 
درصد از پروتئین روزانه انسان است.

مواد مغذى پرتقال
یک فنجان پرتقال داراى 85 کالرى و 17 گرم قند اســت 
که اندکى بیشتر از آن چیزى است که سیب ارائه مى کند. 
همانند سیب، محتواى قند باالى پرتقال نیز به واسطه فیبر 

موجود در این میوه متعادل مى شود. یک فنجان پرتقال 
مى تواند 17 درصد از فیبر روزانه شما را تأمین کند.

پرتقــال از نظر ویتامین هــا و مواد معدنى 
آمارى قــوى ارائه مى کنــد. در یک 

فنجــان پرتقــال 160 درصــد از 
ویتامین C و 7 درصد از کلسیم 
مورد نیاز انســان وجود دارند. 
همچنین، محتواى پتاســیم و 
ریبوفالوین پرتقال تقریبًا دو 
برابر، ویتامین B6 یک و نیم 
برابر و فوالت 14 برابر ســیب 

است.اگر محتواى پروتئین سیب 
موجب شگفتى شما شد باید به این 

نکته توجه داشته باشید که محتواى 
پروتئین پرتقال در یک فنجان سه برابر 

بیشتر است و بر همین اســاس 3 درصد از  
پروتئین روزانه را تأمین مى کند.

آب آناناس به دلیل دارا بودن مجموعــه اى از ویتامین ها، 
مواد معدنى و آنتى اکسیدان ها براى سالمتى مفید است و 
درمان خانگى و ســنتى براى التهاب و مشکالت گوارشى 

به حساب مى آید.
برخى از خواص آب آناناس براى سالمتى به 

شرح زیر است:
تقویت سیستم ایمنى: نوشیدن آب آناناس 
ممکن است سیســتم ایمنى را تقویت و زمان 
بهبود بیمارى را سریع کند. مطالعه صورت گرفته 
در فیلیپین روى تأثیرات آب آناناس در کودکان 
نشان مى دهد کودکانى که روزانه از کنسرو 
آناناس مصرف مى کنند کمتر در معرض 
ابتال به عفونت هاى ویروسى و باکتریایى 

قرار مى گیرند.
هضم غذا: آناناس حــاوى آنزیمى به نام 

«برومالین» است که به تجزیه و هضم پروتئین ها کمک 
مى کند. 

مصرف این آنزیم به شــکل کپســول هم در کاهش ورم، 
تســریع روند درمان و بهبود درد پس از عمل جراحى مؤثر 

است.
سرطان: نتایج یک مطالعه آزمایشگاهى نشان مى دهد آب 
آناناس رشد تمامى سلول هاى سرطانى روده و تخمدان را 
متوقف مى کند. هر چند الزم است مطالعات بیشترى روى 
نمونه هاى انسانى صورت گیرد تا وجود ارتباط بین مصرف 

آب آناناس و سرطان تأیید شود.
ســالمت پوســت: آب آناناس حاوى ویتامین C و 
بتاکاروتن است. این آنتى اکســیدان ها مى توانند در مقابله 
با آسیب هاى پوستى ناشى از نور خورشید و آلودگى، کاهش 
چین و چروك و بهبود وضعیت کلى بافت پوســت سودمند 

باشد.

آرتروز رایج ترین نوع التهاب مفاصل یا آرتریت است. 
این بیمارى با ساییدگى تدریجى غضروف بین مفاصل 
مشخص مى شود؛ با تحلیل غضروف، مفصل ها متورم، 
سفت و دردناك مى شوند و با گذشت زمان این وضعیت 

وخیم ترمى شود. 
بیمارى آرتروز مى تواند هر مفصلى را در هر قسمت 
بدن درگیر کند اما بیشــتر در ناحیه زانو، 
لگن، دســت و ســتون 

فقرات مشاهده مى شــود. برخى از عوامل خطرساز در 
ارتباط با آرتروز شناخته شده اند؛ براى مثال این بیمارى 
معموًال بزرگســاالن و زنان را بیشــتر تحت تأثیر قرار

مى دهد و زنان بیشتر از مردان احتمال دارد در معرض 
خطر ابتال به آن باشند. 

آســیب هاى مفصلى و بدشکلى هاى اســتخوانى نیز 
احتمال ابتال به بیمارى آرتروز را افزایش مى دهند. 

عامل خطر دیگر براى ابتال به آرتروز چاقى اســت که 
تاحدى به دلیل تحت فشــار قرار گرفتــن بیش از حد 
مفاصل در افراد چاق اســت اما مطالعه جدید نشــان 
مى دهد که ارتبــاط میان چاقــى و ابتال بــه آرتروز 
عمیق تر از صرفًا فشــار به مفاصل و یا استفاده زیاد از 

مفاصل است. 
گروهى از محققان دانشــگاه فناورى کوئینزلند و 
دانشگاه کوئینزلند جنوبى در استرالیا اخیراً ارتباط بین 
رژیم غذایى چرب و بیمارى آرتروز را بررسى کردند. 
«یین شیائو» و «لیندسى براون» اساتیدى بودند که 

این گروه تحقیق را مدیریت کردند. 

این مطالعه نشان مى دهد که داروهاى آنتى اکسیدان و 
ضد کلسترول مى توانند باعث کاهش پیشرفت آسیب 
مفصلى ناشى از اسیدهاى چرب موجود در مواد غذایى 

مانند روغن پالم و کره شوند. 
در این مطالعه، محققان اثرات یک رژیم غذایى سرشار از 
اسیدهاى چرب اشباع و کربوهیدرات هاى ساده را روى 
آرتروز بررسى کرد؛ این مؤلفه ها حاوى عناصر غذایى 
بود که معموًال در «جانک فــود» یا غذاهاى کم ارزش 

(حاوى چربى و کربوهیدرات باال) موجود است. 
به گفته پروفسور شیائو، این مطالعه نشان مى دهد که 
اســتفاده عمومى از مفاصل تأثیر کمتر و رژیم غذایى 

روتین تأثیر بیشترى در ابتال به آرتروز دارد. 
بر اساس نتایج این مطالعه، یک رژیم غذایى حاوى 20 
درصد چربى هاى اشباع شده و کربوهیدرات هاى ساده 

تغییراتى مشابه آرتروز را در زانو به وجود آوردند. 
بر این اساس، رسوب اســیدهاى چرب اشباع شده در 
غضروف با تغییر متابولیســم و تضعیف غضروف، آن را 
بیش از پیش در معرض آسیب قرار مى دهد؛ همچنین به 

واسطه پیروى از رژیم غذایى سرشار از اسیدهاى اشباع 
شده، تغییراتى در استخوان زیر مفصل مشاهده شد. 

جایگزین کردن چربى حیوانى با روغن 
نارگیل 

به نظر مى رســد مصرف طوالنى مدت چربى حیوانى، 
کره و روغن پالم موجب تضعیف غضروف مى شــود. 
اما هنگامى که محققان اســید لوریــک را جایگزین 
چربى حیوانى کردند متوجه یک تأثیر معکوس شــدند.

 اسید لوریک چربى اشباع شده و به ظاهر مفیدى است 
که معموًال در روغن نارگیل موجود است. 

محققان پس از جایگزینى چربى حیوانى با اسید لوریک 
در رژیم غذایى، متوجه کاهش عالیم تحلیل غضروف 
و ســندروم متابولیک شــدند که بر این اساس ظاهراً 

اسید لوریک اثرات محافظتى دارد. 
اگرچه نتایج این مطالعه نیاز به تکرار و بررســى بیشتر 
دارد اما مى تواند دلیل دیگرى براى پرهیز از رژیم غذایى 

حاوى کربوهیدرات و چربى باال باشد.

چه چیزى بخوریم آرتروز مى گیریم؟
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اى این افراد مناسب نیست
مصرف نان بر

کشک، دشمن باکترى هاى گوارشى

هرگز دارویى را در جعبه داروى دیگر قرار ندهید

از مشکالتى است که
مى آید و افراد مبتال به
این اتفاق را تجربــه

محصوالت لبنى مانند
مشکل شوند.

به گفته محققان، ماس
بدن را افزایش بدهد

4 درصد. 4ن یک تا
کن است شگفت زده شوید اگر بدانید سیب حاوى یک 

صد از پروتئین روزانه انسان است.

مواد مغذى پرتقال
17 گرم قند اســت  7 کالرى و 5ک فنجان پرتقال داراى85
 اندکى بیشتر از آن چیزى است که سیب ارائه مى کند. 
انند سیب، محتواى قند باالى پرتقال نیز به واسطه فیبر
جود در این میوه متعادل مى شود. یک فنجان پرتقال 

7ى تواند 17 درصد از فیبر روزانه شما را تأمین کند.
قــال از نظر ویتامین هــا و مواد معدنى

رى قــوى ارائه مى کنــد. در یک 
0جــان پرتقــال 160 درصــد از
7 درصد از کلسیم  7 و C امینC
رد نیاز انســان وجود دارند. 
چنین، محتواى پتاســیم و 
وفالوین پرتقال تقریبًا دو 
B6 یک و نیم ویتامین 6بر،

4بر و فوالت 14 برابر ســیب 
ت.اگر محتواى پروتئین سیب 
جب شگفتى شما شد باید بهاین

ته توجه داشته باشید کهد که محتواى
کر یک فنجان سه برابر  وتئین پرتقال د

3شتر است و بر همین اســاس 3 درصد از  
تئین روزانه را تأمین مىکند.

سیب 
در برابر 
پرتقال؛

 کدام یک 
سالم تر است؟
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رؤیاى قهرمانى تهرانى هــــــا 
دوباره دچار چالش مى شود

رؤیاى قهرمانى تهرانى ههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
شود چالشم هدچا دوبا

لئون استپانیان کاپیتان سابق و محبوب ســپاهانى ها در گفتگویى  
اختصاصى با گروه ورزشى نصف جهان، در مورد سپاهان و آینده این 
تیم با زالتکو کرانچار صحبت کرد. وى همچنین از سیاست هایى که در 
قبال زردپوشان در فصول پازدهم و شانزدهم اتخاذ شد انتقاد کرد. این 

گفتگو را از دست ندهید.
آقا لئون! بازى هاى سپاهان در فصلى که گذشت 

را قطعاً دنبال مى کردى. درسته؟
بله. مگر مى شود بازى هاى تیمى که عاشق آن هستم و سالیان سال با 

آن زندگى کرده ام را دنبال نکنم.
پس فصل شانزدهم حســابى حرص و جوش 

خوردى!
هم فصل شانزدهم و هم فصل پانزدهم. بعد از قهرمانى  فصل چهاردهم 
دو سال روى اعصاب ما و همه هواداران رژه رفتند. فصل پانزدهم که 
انواع و اقسام مشــکالت براى تیم به وجود آمد. از محرومیت پادوانى 
و شیمبا تا نیم فصل براى سپاهان و تعویض ســه مربى براى تیم و 
حاشیه هاى متعددى که به وجود آمد و قهر و آشتى ها  و کلى مشکالت 
دیگر که حتى فکر به آنها هم باعث سردرد مى شود. آن فصل به پایان 
رسید و انتظار همه ما این بود که در فصل بعد جبران مافات شود. عبدا... 
ویســى به تیم آمد اما در نهایت باز هم انتظارها برآورده نشد و فصل 
شانزدهم هم داشــت مانند فصل قبل کابوس وار پیش مى رفت که 
زالتکو کرانچار آمد و تیم را نجات داد. هرچند متأسفانه شرایط به سمت 
و سویى نرفت که سپاهان دوباره بتواند سهمیه بگیرد و غیبت این تیم در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا دو ساله مى شود اما به هر حال با کرانچار 

لیگ به شکل آبرومندانه اى براى تیم مان به پایان رسید.
به نظر شما چه عواملى باعث شد که سپاهان این 
فصل هم نتواند جبران مافات کند و براى دومین 

فصل متوالى دچار ناکامى شود؟
در فصل پانزدهم کــه تیم مدافع عنــوان قهرمانى بــود گفتم که 
حاشیه هاى عجیب و غریب و متعددى به وجود آمد و به هر حال تیم در 
رتبه بى سابقه اى قرار گرفت. اما در فصل شانزدهم که ویسى به سپاهان 
آورده شد همه انتظار داشتیم که جبران شود و سپاهان با خونى تازه بتواند 
دوباره همان تیم مدعى و خوفناك همیشگى باشد. اما شرایط به شکل 
خوبى پیش نرفت. در وهله اول من فکر مى کنم که انتقادات زیادى به 
مدیرعامل سابق باشــگاه آقاى باقریان وارد باشد که در خیلى از امور 
بسیار خنثى عمل مى کرد و نشانى از یک مدیرعامل پویا، پیگیر و دلسوز 
نداشت. ضعف هاى مدیریتى  ایشان و اینکه اختیارات بى حد و حصرى 
به کادرفنى تیم فوتبال واگذار شد و مدیرعامل دخالتى در امور اجرایى و 
مدیریتى تیم نداشت باعث شد که به تیم ضربه بخورد. مدیرعامل صرفًا 

نباید در امور فنى دخالت کند اما در مسائل مدیریتى و اجرایى تیم باید 
ناظر، پیگیر و  به عنوان یارى دهنده اى در همه امور باشد اما متأسفانه 
ضعف هایى که وجود داشت شرایط را به این سمت و سو نبرد. اعطاى 
اختیارات زیاد و غیر معمول به ســرمربى بخاطر ضعف هاى مدیریت 
باشگاه بود که سرمربى و یا دیگران بتوانند ضعف هاى مدیرعامل را 
در این قضیه پوشش دهند. وقتى سرمربى وقت با اختیارات زیاد بدون 
اینکه خود را در بیشتر اوقات ملزم به پاسخگویى ببیند مواجه شد، به 
سوى اشتباهاتى تأثیرگذار رفت که در نهایت سپاهان از این اشتباهات 

به شدت آسیب دید.
منظورت از اشتباهات تأثیر گذار عملکرد  ویسى 

در فصل نقل و انتقاالت است؟
بله، بخش عمده اى از آن مربوط به فصل نقل و انتقاالت مى شــود. 
متأســفانه مى دیدیم که قراردادها در خانه منعقد مى شود که به هیچ 
وجه زیبا و حرفه اى و در شأن باشگاه سپاهان با آن عقبه طالیى نبود. 
در زمینه خود جذب و دیپورت بازیکن هم کارهاى غیر عقالنى صورت 
گرفت. هیچ عقل سلیمى نمى گوید که براى تغییرات شما 90 درصد تیم 
را دگرگون کنید و این قطعاً عواقب زیادى دارد. اگر به سایر باشگاه هاى 
در حد و اندازه سپاهان در سایر کشورها نگاه کنید، حتى یک مورد را نیز 
نمى توانید پیدا کنید که تیمشــان را اینگونه دگرگون و سالخى کنند. 
لیست خروجى معروفى که توسط  باشگاه و توسط ویسى منتشر شد، 
یکى از اشتباهات بزرگ و مهلک آن زمان بود. برخى از بازیکنانى که 
در آن لیست قرار گرفته بودند، افرادى بودند که کامًال مشهود بود که 
تأثیر گذارند و در طول فصل نیز سپاهان در پست آنها حسابى متضرر شد 
و واقعاً اگر بودند سرنوشت بهترى براى عبدا... ویسى رقم مى خورد. من 
براى ویسى احترام زیادى قائلم و او را دوست خودم مى دانم. امیدوارم از 

این اشتباهات درس بگیرد و دیگر آنها را تکرار نکند.
 ویسى در اظهار نظرهاى خود مى گفت که با توجه 
به محدودیت هاى مالــى مجبور بوده که برخى 

تصمیمات را در فصل نقل و انتقاالت بگیرد.
نمى دانم، برخى از مدیران باشگاه سپاهان و همینطور  کارخانه فوالد 
مبارکه مصاحبه کردند و گفتند که بودجه تیم در فصل شانزدهم نسبت  
به فصل پانزدهم تفاوت چندانى نداشت . من فکر نمى کنم که  درست 
باشد که همه آن تصمیمات اشتباه را به بحث مشکالت بودجه مربوط 
کرد. خالى کردن سپاهان از بازیکنان با تجربه و ستاره و زیاده روى در 
جوانگرایى به دور از منطق، اشتباهاتى فاحش بود. ضمن اینکه غیر از 
آکادمى سپاهان بازیکنانى از لیگ یک و سایر تیم ها به سپاهان آمدند 
که طبق نظر سرمربى  وقت قرار بود که پدیده  هاى جدید لیگ باشند، 
اما دیدیم که  بازیکنان متوسط و بعضاً بى کیفیتى بودند و برخى از آنان 

حتى تا نیم فصل هم در ســپاهان دوام نیاوردند. در نهایت من هم مثل 
خیلى هاى دیگر فکر مى  کنم که سپاهان احتیاج به انقالب و دگرگونى در 
سطح باال نداشت و با اعتدال و تغییراتى منطقى مى شد زمینه موفقیت هاى 
سپاهان را فراهم کرد. اما این فرصت بزرگ براى عبدا... ویسى که خود 

همیشه مى گفت آرزوى سرمربیگرى در سپاهان را دارد، از دست رفت.
 و در هفته هاى پایانى لیگ هم که کرانچار آمد و به 

اوضاع سپاهان تا حدود زیادى سر و سامان داد.
بازگشــت کرانچار نعمت بزرگى هم براى سپاهان و هم براى فوتبال 
ایران بود. من واقعاً خیلى خوشحالم شدم که ایشان دوباره به ایران آمد و 
مطمئن باشید که باز هم مى تواند منشأ افتخارات بزرگى باشد. وى براى 
شش دیدار هدایت تیم را بر عهده گرفت که چهار برد، یک مساوى و یک 
شکست را به دست آورد و با توجه به اینکه شناخت زیادى از این تیم جدید 
نداشت و دستش در بسیارى از پست ها باز نبود نتایج خوبى گرفت. بد 
شانسى کرانچار این بود که همزمان با اوج گیرى تیمش، ذوب آهن هم 
که مدت ها روى نوار ناکامى بود توانست بیدار شد ودر هفته هاى پایانى، 
کورس داغ و جالبى براى کسب رتبه چهارم شکل گرفت و البته در نهایت 
این ذوب آهن بود که توانست بر این رتبه تکیه بزند. ضمن اینکه فراموش 
نکنیم دیدارهاى هفته هاى پایانى سپاهان، بازى هایى به مراتب سخت 
تر از دیدارهاى ذوب آهن بود و باز هم مى گویم خیلى حیف شــد که 
معجزه کرانچار در نهایت به کسب سهمیه آسیایى منجر نشد. اطمینان 
داشته باشید که اگر او زودتر مى آمد رتبه هاى بهترى براى سپاهان رقم 
مى خورد و اگر هم از اول فصل حضور داشت خبرى از قهرمانى زودهنگام 

پرسپولیس نبود و تکلیف قهرمانى تا هفته پایانى همچنان در ابهام بود.
قرارداد کرانچار براى دو فصل آتى تمدید شد. چه 

تصورى از آینده سپاهان با کرانچار دارى ؟
شما اطمینان داشته باشید که ســپاهان در فصل آینده دوباره یک تیم 
ترسناك براى رقیبان مى شود و تیمى مى شود که با چند تیم دیگر تا 
هفته هاى پایانى در کورس سهمیه خواهد بود. هم شخصیت بزرگ 
باشگاه سپاهان شخصیت یک باشگاه قهرمان خواه است و هم کرانچار 
نشان داده که به خوبى راه قهرمانى در سپاهان را بلد است و مى تواند 
کارهاى بزرگ انجام دهد. هواداران سپاهان مى تواند خیالشان ازتیم 
محبوبشان براى دو فصل آینده راحت باشد. کرانچار باید حاالحاالها 
در سپاهان بماند. سپاهان شخصیتى پیدا کرده که به مربیان با کارنامه 
و بزرگ احتیاج دارد و ایشان با معیارهاى حرفه اى باشگاهمان کامًال 
مطابق اســت. با احترام به دو تیم مدعى تهران هم عرض کنم که از 
فصل جدید بار دیگر رؤیاى قهرمانى هاى آنان مثل چند سال گذشته با 
چالش هاى جدى مواجه مى شود و دیگر خبرى از قهرمانى قرمز و آبى 

آن هم به شکل راحت و زودهنگام نخواهد بود.

بازگشت 
کرانچار نعمت بزرگى 

هم براى سپاهان و هم براى 
فوتبال ایران بود. من واقعًا 

خیلى خوشحالم شدم که ایشان 
دوباره به ایران آمد و مطمئن 
باشید که باز هم مى تواند

 منشأ افتخارات 
بزرگى باشد

 لئون استپانیان 
در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

بهاره حیاتى

خشایار بیدمشکى

مدیران، اعضاى کادر فنى بازیکنان سپاهان  در جلسه اى شرکت  کردند 
تا در مورد تمدید قرارداد برخى بازیکنان و همینطور لیست خرید کرانچار 

براى فصل آینده صحبت شود. 
سپاهان در نهایت لیگ شانزدهم را در رتبه پنجم به پایان برد تا از کسب 
سهمیه احتمالى آســیایى باز ماند و براى سومین فصل پیاپى در این 

رقابت ها حاضر نباشد.
زالتکو کرانچار قرارداد خود را به مدت دو فصل با طالیى پوشان تمدید 
کرد و حاال براى آماده ســازى یک تیم مدعى در حال آماده ســازى 
مقدمات است. در همین راستا دیروز جلسه اى در باشگاه سپاهان برگزار 
شد و در مورد تمدید قرارداد بازیکنان فعلى تیم و اضافه شدن نفرات 

جدید بحث و گفتگو صورت پذیرفت.
مهمترین بازیکنى که سپاهانى ها در صدد تمدید قرارداد او هستند، 
احسان حاج صفى است که در لیگ شانزدهم پس از بازگشت از فوتبال 
آلمان علیرغم بازى در پست دفاع چپ، یکى از تأثیرگذارترین نفرات 
این تیم در حمله و دفاع بود.موضوع دیگرى که در این جلسه بررسى شد، 
تهیه لیست بازیکنان مورد نظر کرانچار است؛ شنیده شده گادوین منشا، 

رامین رضاییان و عزت پورقاز سه بازیکنى هستند که در حال حاضر مورد 
نظر سرمربى کروات سپاهان قرار گرفته اند و وضعیت آنها براى اضافه 

شدن به این تیم مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
گادوین منشــا مهاجم نیجریه اى تیم پیکان که خبرهایى در مورد 
نهایى شدن با پرسپولیس منتشر شد، با انکار پیوستن به این تیم یکى از 
گزینه هاى مورد نظر سپاهان است و به نظر مى رسد باشگاه اصفهانى 
قصد دارد با پیشــنهادى باالتر از پرسپولیس این مهاجم را ترغیب به 

حضور در این تیم کند.
همچنین ســپاهان در طول فصل با مشــکالت زیادى در پســت 
دفاع راســت روبه رو بود و از همین رو رامین رضاییان بازیکن سابق 
پرسپولیس و شرایط او را زیر نظر گرفته است؛ پیش تر و در زمان حضور 
عبدا... ویســى نیز صحبت هایى در مورد اضافه شــدن رضاییان به 

سپاهان شنیده مى شد.
در نهایت آخرین بازیکنى که قرار اســت در مورد او صحبت شــود، 
عزت ا... پورقاز ملى پوش تیم سایپاســت که کرانچار قصد دارد او را 
جایگزین شجاع خلیل زاده کند که چند روز پیش پس از مدت ها که 

قرار بود در تیم پرسپولیس حضور یابد، به این تیم پیوست.

مهدى رجب زاده یکى از باتجربه ترین فوتبالیســت هاى حال 
حاضر کشــور اســت که پس از خداحافظى ابراهیم صادقى و 
رضا عنایتى همچنان به کار خود ادامه مــى دهد. این بازیکن 
در گفتگویى  در مورد چهارمى ذوب آهن در لیگ برتر و برخى 

مسائل دیگر صحبت کرده است.
 موفق شدید در رقابت با سپاهان در نهایت 

رتبه چهارمى را از آن خود کنید.
امسال یکسال پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشتیم و درنهایت 
چهارم شــدیم؛ نیم فصل دوم در یک مقطع نتایج خیلى خوبى 
گرفتیم و خودمــان را به عنوان مدعى مطــرح کردیم ولى در 
ادامه متأســفانه بعد از تغییر و تحوالت کادر فنــى بعد از آن دو 
بخش داشتیم؛ اول نتایج خوبى که گرفتیم بود و بخش دوم هم 
نتیجه نگرفتن بود که ده دوازده هفته طول کشــید. در این بین 
تیم ســپاهان هم با تغییر و تحوالتى که داشت توانست نتایج 
خوبى بگیرد و به ما نزدیک شد. واقعًا حیف شد، ما فرصت خیلى 
خوبى را در آن ده دوازده هفته از دست دادیم و مى توانستیم به
 رده هاى باالتر هم دســت پیدا کنیم. البته در آن مقطع خوش 

شانس بودیم که تیم هاى دیگر هم نتایج خوبى نمى گرفتند و ما 
با اینکه نتایج خوبى نمى گرفتیم ده هفته چهارم بودیم. در نهایت 
هم که چون تیم هاى اول و دوم و سوم فاصله داشتند، هفته هاى 
آخر رقابت براى چهارمى بود که ما توانستیم نتایج خوبى بگیریم 
که فکر مى کنم این چهارمى کمترین حق ما بود و مى توانستیم 

رده هاى باالتر هم داشته باشیم. واقعاً بد آوردیم.
  در هفته هــاى پایانى آقــاى آذرى به دلیل 
انتقادى که به برخى موضوعات داشــتید از 
شما ناراحت شد؛ این موضوع تمام شده یا 
شــما از آقاى آذرى بابت صحبت هایى که با 
خبرگزارى ها انجام داده ناراحت هستید. با 
توجه به اینکه راجع به این موضوع سکوت 

کرده بودید؟
آقاى آذرى بزرگ باشگاه ذوب آهن هستند؛ عالوه بر بحث هاى 
کارى که ما با هم داریم در طول این سال هایى که در ذوب آهن 
بوده ام مثل یک بزرگ تر باالى سر من بوده اند و خیلى به من 
کمک کرده اند. آقاى آذرى هر حرفى راجع به من بزنند هیچ وقت 
به خودم اجازه نمى دهم جوابى بدهم، چون یاد گرفته ام نمک 
نشناس نباشم و کسانى که کمک کرده اند همیشه قدرشناس 
آنها باشم. هر وقت هم کوچک ترین مشکلى با هر کسى داشته 
باشم، مستقیم صحبت مى کنم و به خودم اجازه نمى دهم که در 
رســانه ها جواب بدهم و آقاى آذرى هم هر چیزى بگویند سرم 

پایین است و تمام و کمال به آنها احترام مى گذارم.
در لیگ شــانزدهم بازیکنانى مانند عنایتى، 
ابراهیمى، عقیلى و برهانى خداحافظى کردند. 
شما چه حسى داشتید و اینکه سال آینده هم 

به فوتبال ادامه خواهى داد؟
فقط مى توانم بگویم خیلى شرایط سختى است، چون خود من 
هم در این شــرایط قرار دارم و من هم باید یک روزى از فوتبال 
خداحافظى کنم ولى حس خیلى بدى است ولى امیدوارم از این 

به بعد لحظات خوبى براى آنها رقم بخورد.

خوبى را در آنده دوازده هفته از دست دادیم و مى توانستیم به
 رده هاى باالتر هم دســت پیدا کنیم. البته در آن مقطع خوش 

مثلیک بزرگتر باالىسر من بوده اند و خی بوده ام
کمک کرده اند. آقاى آذرى هر حرفى راجع به من بزنند
به خودم اجازه نمى دهم جوابى بدهم، چون یاد گرفت
ق نشناسنباشم و کسانى که کمک کرده اند همیشه
با هر کس باشم. هر وقت همکوچک ترین مشکلى آنها
اجازه نمىد به خودم باشم، مستقیم صحبت مى کنم و
رســانه ها جواب بدهم و آقاى آذرى هم هر چیزى بگ

پایین است و تمام و کمال به آنها احترام مى گذارم.
در لیگ شــانزدهم بازیکنانى مانند
ابراهیمى، عقیلى و برهانى خداحافظى
شما چه حسى داشتید و اینکه سالآ

به فوتبال ادامه خواهى داد؟
فقط مى توانم بگویم خیلى شرایط سختى است، چون
هم در این شــرایط قرار دارم و من هم باید یک روزى
امیدو خداحافظىکنمولىحس خیلىبدىاست ولى

به بعد لحظات خوبى براى آنها رقم بخورد.

مهدى رجب زاده:  

لیگ بد آورد
ذوب آهن در 

دیگو مارادونا اســطوره فوتبال 
آرژانتین، ســرمربى تیم فجیره در دسته دوم 

امارات شد. با وجود اخبارى که در هفته هاى اخیر مبنى 
بر احتمال پذیرش پســتى مدیریتى در فیفا توسط مارادونا 

وجود داشــت، او به عنوان سرمربى تیم دســته دومى فجیره 
امارات انتخاب شــد. مارادونا از ســال 2012 و بعد از جدایى از 
الوصل، هدایت تیمى را در دست نگرفته بود اما حاال مأموریت 

دارد با قراردادى یکساله تیم فجیره را به دسته اول امارات 
بازگرداند.

یوونتوس با تســاوى خانگى مقابل 
تورینو نتوانست به رکورد 57 ساله باشگاه بارسلونا دست 

یابد. یوونتوس تنها باشگاهى در دنیاست که این فصل مى تواند به 
سه گانه دست یابد. این تیم در ســرىA صدرنشین و بخت اول قهرمانى 

است، در لیگ قهرمانان پس از برترى 2برصفردر خانه موناکو، یک پایش در فینال 
است و در کوپا ایتالیا نیز باید فینال را مقابل التزیو برگزار کند.بیانکونرى ها در خانه 
خود و به لطف گل دقیقه 92 ایگواین توانستند یک امتیاز مقابل تورینو کسب کنند ولى 
روند بردهاى خانگى متوالى این تیم پاره شد. از سال 2015 یوونتوس در سرىA موفق 
به کسب 33 برد متوالى خانگى شده بود.به این ترتیب یوونتوس در رسیدن به رکورد 

39 برد خانگى متوالى بارسا بین سال هاى 1958 تا 1960 ناکام ماند؛ در حالى 
که نزدیک ترین تیم براى رسیدن به آن رکورد بود. بارسا در آن مقطع 

با ستاره هایى چون اواریستو، کوباال و لوئیس سوارز(اسپانیایى) 
توانست دو اللیگا و یک کوپا دل رى فتح کند.

مارادونا در دسته دوم امارات ناکامى یوونتوس

در رسیدن به رکورد بارسا

پورقاز، رضاییان و منشا در رادار کرانچار
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بودجه سپاهان در دوران ویسى کاهشى نداشت
بهرام سبحانى گزارش هاى قبلى نصف جهان را تأیید کرد

مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان گفت: کرانچار با توجه به عالقه اى 
که به سپاهان دارد و خودش را یک سپاهانى مى داند پاى میز مذاکره 

آمد و در نهایت هم توافق حاصل شد.
  بهرام ســبحانى در گفتگو با فارس در مورد شرایط این روزهاى 
ســپاهان صحبت کرده اســت. نکته جالب توجه در  این گفتگو 
آنجاست که وى اعالم کرد بودجه سپاهان در دوران عبدا... ویسى 
کاهشى نداشته است. روزنامه نصف جهان بارها در مورد دروغ 
سرمربى سابق سپاهان مبنى بر اینکه بودجه سپاهان نصف 
شده هشدار داد که هواداران نباید فریب این سخنان را بخورند 
و بودجه تیم فوتبال در دوران ویسى با سال گذشته تفاوت 
خاصى نداشته است. مصاحبه اخیر مدیر عامل کارخانه 
فوالد مبارکه گزارش هــاى اخیر نصف جهان در مورد 
بودجه تیم فوتبال و مظلوم نمایى هاى مکرر ویسى در 

این باره را تأیید کرد.
این گفتگو را با هم مى خوانیم:

  ابتدا دربــاره تمدید قــرارداد با 
کرانچار صحبت کنید؟ البته برخى 
سعى مى کردند او  را هر روز از 

سپاهان دورتر کنند.
باالخره صحبت زیاد مى شود و پاى 
مذاکره است که همه  چیز تعیین 
مى شود. کرانچار با توجه به 
عالقه اى که به سپاهان 
دارد و خودش را یک 
سپاهانى مى داند 
پاى میز مذاکره 
آمــد و در 

نهایت هم توافق حاصل شد.
آیا واقعاً اختالف مالى براى تمدید قرارداد به اندازه اى 

زیاد بود که رسانه ها روى آن مانور بدهند؟
اینها برمى گردد به عالقه و چون کرانچار به سپاهان عالقه داشت روى پیشنهادى 

که ما دادیم حرفى نداشت و توافق حاصل شد.
به نظر مى رسید مجموعه سپاهان هم به این اتفاقى که 

افتاد عالقه مند بود؟
درست است. دفعه قبل هم شــرایطى پیش آمد که با وجود عالقه مندى ما خود 
کرانچار به دالیلى که براى خودش وجود داشــت، نخواست بماند و وسط فصل 
سپاهان را ترك کرد. این بار هم پس از اینکه عبدا... ویسى دچار بیمارى شد زمانى 
که این موضوع را با کرانچار مطرح کردیم او از این موضوع استقبال کرد و آن را 
پذیرفت. چند بازى آخر با کرانچار نتایج مثبتى گرفتیم و در نهایت از وى خواستیم 

تا کار را ادامه دهد که او هم قبول کرد و توافق حاصل شد.
 آیا سیاست هاى ســپاهان تغییر کرده است؟ بعد از 
سال ها جذب ستاره ها و بازیکنان بزرگ، سال گذشته 
جوانگرایى را در دســتور کار قرار دادید، آیا امسال 
دوباره سیاست ها تغییر کرده و مى خواهید دوباره تیم 

را براى قهرمانى ببندید؟
میانگین سنى تیم نسبت به ســایر تیم هاى لیگ برتر و همه جاى دنیا باال بود و 

مجبور بودیم این کار را انجام دهیم و چاره اى نبود. 
اما هزینه ها را هم براى فصل گذشته پایین آوردید.

هزینه ها که خیلى پایین نیامد و تقریباً کاهشــى نداشــت، اما باالخره سیاست 
جوانگرایى را در پیش گرفتیم. وقتى این اتفاق مى افتد ابتدا تیم افت مى کند اما بعد 
روى روال مى افتد کما اینکه طى چند بازى آخر عملکرد تیم مثبت بود. هر چند که 

مى خواهیم تیم را براى قهرمانى ببندیم.
یعنى براى فصل آینده؟

بله ان شاءا...
     صحبت از حضور منشا، رضاییان و کاوه رضایى در 
سپاهان اســت. البته مدیران تیم تان اعتقاد دارند 
سپاهان در حد و اندازه هاى استقالل و پرسپولیس 

پول ندارد.
بحث پول نیست. ما هم حداقل در خصوص رقم هایى که تیم ها رو 
مى کنند در آن حدها هزینه کردیم اما هدف را تعیین مى کنیم و بعد 
از آن براى رســیدن به آن و براى برطرف کردن نقاط ضعف مان با 
بازیکنان مطرحى که وجود دارند، صحبت مى کنیم تا اگر به توافق 

رسیدیم این نقاط را پر کنیم.
 آیا از کرانچار قول قهرمانى گرفتید، چرا که خودش 
در گفتگو با فارس تأکید کــرد قول قهرمانى نداده 

است.
ما با این هدف با او صحبت کردیم.

  فعًال دغدغه ســرمربى تان حفظ شاکله تیم 
جــذب  و 

بازیکناِن مطرح، است.
هر تیمى براى اهدافى که دارد ابزار مى خواهد و طبیعتاً براى موفق شدن 
نفرات خاص خودش را مى خواهد. کرانچار روى شخص خاصى نظر ندارد 
اما مى گوید در ارنج تیم اشکاالتى است که باید برطرف شود و ما هم سعى 

مى کنیم بازیکنان مناسب را انتخاب کنیم.
آیا امسال حاج صفى در سپاهان مى ماند؟

بله ان شاءا...
یک فلش بک هم به گذشته بزنیم. بعد از اینکه 
ویسى از سپاهان رفت اینطور عنوان کرد که اگر 
بخواهند بیمارى من را براى اخراج از ســپاهان 
بهانه کنند، توهین به شعور مردم است. آیا واقعاً 

ویسى اخراج شد یا خودش رفت؟
بحث اخراج نبود. او، هم زحمت کشید و همین که جوانگرایى کرد تصمیم 
شجاعانه اى بود و دیدید که در بازى هاى آخر با همان تیم و بازیکنان، تیم 
عملکرد خوبى داشت. او هم زحمت خود را کشید ومعتقدم ویسى مربى قابلى 
است اما سالمتى اش در روزهاى آخر مشکل پیدا کرد و نتوانست با ما ادامه 

دهد و بحث اخراج مطرح نبود.
قبــل از آن هم یک بار ویســى از هــواداران 
خداحافظى کرد که با حمایت شما به کارش ادامه 
داد. فکر نمى کنید در این زمینه برخى از مدیران، 

منفعالنه تصمیم گرفتند؟
اینطور نیست. هر چند که ما تأمین کننده نیاز باشگاه هستیم و باشگاه، هیئت 
مدیره، مدیرعامل و کمیته فنى دارد و آنها در این خصوص تصمیمات الزم 

را مى گیرند. 
االن هم صحبت از این است که محرم نویدکیا 

فصل آینده به کادر فنى اضافه مى شود.
باشگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

گفته مى شود باندبازى شدیدى در اصفهان وجود 
دارد که کار سرمربیان را سخت مى کند که نمونه 
آن فرکى و ویسى هستند که در نهایت عطاى کار 
را به لقایش بخشیدند و رفتند. تا چه حد با این 

موضوع موافقید؟
اصل باندبازى را قبول ندارم. باالخره هر گروه از هواداران طرفدار یک مربى 
یا سرمربى خاص هستند و بعضاً احساسات حاکم مى شود و تیم ها را تشویق 
مى کنند و اگر هم تیم ببازد ممکن است هوادار انتقاد کند. پس این مسائل 

طبیعى است اما باندبازى حداقل در سپاهان وجود ندارد.
اینکه گفته مى شود بازیکنانى مثل نویدکیا، عقیلى 
یا حاج صفى و حتى سرپرســت سابقتان یعنى 
خوروش باند داشته اند را بیشتِر رسانه ها به آن 

پرداخته اند.
این ماهیت فوتبال است و هر بازیکنى هوادار خودش را دارد و نمى توان به 

اینطور رفتارها باند و باندبازى اطالق کرد.

اصل 
باندبازى را قبول ندارم. 

باالخره هر گروه از هواداران 
طرفدار یک مربى یا سرمربى خاص 

هستند و بعضًا احساسات حاکم 
مى شود و تیم ها را تشویق مى کنند 

و اگر هم تیم ببازد ممکن است 
هوادار انتقاد کند

جــذب  اینطور رفتارها باند و باندبازى اطالق کرد.و 

ملى پوش ایرانى تیم ذوب آهن سرانجام توانست مسئوالن این باشگاه را براى حضور در تیم روستوف روسیه راضى کند.
رضا شکارى در ماه هاى گذشته حاشیه هاى زیادى پیرامونش ایجاد شده است. او بعد از اینکه به صورت ناگهانى اردوى ذوب آهن را به مقصد 

روسیه ترك و با تیم روستوف قرارداد امضا کرد، به مشکالتى خورد و مجبور شــد بار دیگر به تمرینات ذوب آهن برگردد. پس از تهدید شکارى به شکایت توسط 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن این بازیکن جوان مجبور شد جلسه اى را با سعید آذرى برگزار و در تمرینات ذوب آهن شرکت کند. در ادامه راه مذاکرات با روستوف 
براى لژیونرشدن شکارى این بار با مدیران ذوب آهن شکل گرفت و حاال به  نظر مى رسد دو باشگاه براى حضور هافبک ایرانى در روسیه به توافق رسیده اند. 
رضا شکارى در این باره گفته است:  آقاى آذرى به من خیلى کمک کرد و از او ممنونم. همه چیز تقریباً حل شده و چهارشنبه(امروز) بعد از بازى 

دوم با سنگال براى عقد قرارداد به روسیه مى روم. 
او درباره مبلغ رضایتنامه خود بیان کرد:  باشگاه روستوف صد هزار دالر به ذوب آهن پرداخت خواهد کرد تا رضایتنامه ام صادر 
شود.  به نظر مى رسد حضور شکارى در روستوف تقریباً قطعى شده است؛ شکارى جوان که چندروز دیگر با تیم ملى جوانان به 
رقابت هاى جام جهانى خواهد رفت، بعد از سردار آزمون، سعید عزت اللهى و میالد محمدى چهارمین ایرانى است که به لیگ 

روسیه مى رود.

مهاجم ذوب آهن 
آزاد مى شود!

 

مشکل منزل 
جباروف را حل کردیم

مدیر رسانه اى سپاهان گفت: اخبارى که در زمینه نارضایتى جباروف از محل اقامتش 
در اصفهان منتشر شده، صحت ندارد. وى درباره اینکه اعالم شده بود سرور جباروف بازیکن 

ازبکستانى سپاهان بخاطر مشکل اقامتى که داشت با ناراحتى اصفهان را ترك کرد، گفت: برخالف 
خبرهایى که منتشر شده بود اتفاقاً از روز اول مشکل اقامت جباروف را حل کردیم و این بازیکن از همان 
روزى که به اصفهان آمد در ساختمانى در منطقه جلفاى اصفهان مستقر شد و از این لحاظ مشکلى وجود 
نداشت. در این ساختمان کولى بالى و مهراد محمدى هم حضور داشتند و اخبارى که در زمینه نارضایتى 
جباروف از محل اقامتش در اصفهان منتشر شده بود، صحت ندارد. وى با اعالم خبر سفر کرانچار طى 
چند روز آینده به کرواسى افزود: طى روزهاى آینده کرانچار و مسئوالن باشگاه سپاهان در خصوص 

لیست نقل و انتقاالت باشگاه و همچنین زمان آغاز تمرینات و برگزارى اردوى پیش فصل، 
جلساتى را خواهند داشت تا طرفین به یک جمع بندى در مورد این مسائل برسند. پس 

از آن و با مشخص شدن برنامه هاى تمرینى سپاهان و بازیکنانى که در لیست 
ورودى و خروجى هستند، کرانچار براى چند روز راهى کشور 

کرواسى خواهد شد.
  

منعى براى 
جذب مربى نیست 

در روزهاى گذشــته شــایعاتى مبنى بر اینکه باشــگاه 
تراکتورسازى به واسطه محرومیت فیفا براى لیگ هفدهم مربى 
جدید نیز نمى تواند به خدمت بگیرد در برخى رسانه ها منتشر 
شــد.  در این باره گفته مى شود به واســطه حکم فیفا براى 

تراکتورسازى، این باشــگاه مانند بازیکن جدید از جذب 
مربى جدید نیز عاجز خواهد بود اما این مســئله را 

معاون حقوقى باشگاه رد مى کند.

کاپیتان 
تمدید مى کند

کاپیتان سپاهان به زودى قراردادش با این تیم 
را تمدید مى کند. با تمدید قرارداد زالتکو کرانچار 
یکى از برنامه هاى وى حفظ احسان حاج صفى 
کاپیتان ملى پوش این تیم است.حاج صفى مانند 
همیشه از چند تیم پیشنهاد دریافت کرده و شایعه 

جدایى وى از جمع زردپوشــان مطرح شد. با 
این حال  مدیران ســپاهان اعالم کردند که 

با وى به توافق رسیده اند و این بازیکن در 
اصفهان ماندنى خواهد بود.

باالخره معلوم شد که چرا گادوین منشــا علیرغم تأیید توافق با پرسپولیس 
یک دفعه قید حضور در این تیم را زده است. یکى از سایت ها پاى قطرى ها 
را به این ماجرا باز کرده و نوشته است: شنیدیم باشگاه السد قطر پیشنهادى 

عجیب و یک میلیون دالرى به مهاجم پیکان ارائه داده است 
که گذشتن از آن کار آسانى نیست. رقم پیشنهادى السد 
قطر تقریباً دو برابر رقمى است که پرسپولیس به گادوین 
منشا مى دهد. اینکه کدام تیم اماراتى خواهان گادوین 
منشاست را نمى دانیم اما تجربه نشان داده کشورهاى 
عربى حاشیه خلیج فارس نظارت ویژه اى روى لیگ برتر 

ایران دارند تا ستاره هاى خارجى را شکار کنند. 
به طور نمونه مى توان به ادینهوى برزیلى 

اشاره کرد که حدود دو سال پیش با 
قراردادى یک میلیون دالرى به 

السیلیه قطر پیوست و پیراهن 
شماره 10 را هم پوشید.

 سدى براى سپاهان  و پرسپولیس

ملى پوش ایرانى تیم ذوب آهن سرانج
رضا شکارى در ماه هاى گذشته حاش
روسیه ترك و با تیم روستوف قرار
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ای
براى لژیونرشدن شکارى
رضا شکارى
دوم

مهاجمذوب آ
آزاد مى شود

عجیب و یک میلیون دالرى به مهاجم پیکان ارائه داده است 
که گذشتن از آن کار آسانى نیست. رقم پیشنهادى السد 
قطر تقریباً دو برابر رقمى است که پرسپولیس به گادوین 
منشا مى دهد. اینکه کدام تیم اماراتى خواهان گادوین 
منشاست را نمى دانیم اما تجربه نشان داده کشورهاى

عربى حاشیه خلیج فارس نظارت ویژه اى روى لیگ برتر 
ایران دارند تا ستاره هاى خارجى را شکار کنند. 

به طور نمونه مى توان به ادینهوى برزیلى 
اشاره کرد که حدود دو سال پیش با 

قراردادى یک میلیون دالرى به 
السیلیه قطر پیوست و پیراهن 

0شماره 10 را هم پوشید.
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چهل تکه

مرد 24 ساله اى در کالیفرنیا در اقدامى عجیب نامزد و پدر و مادرش را 
به ضرب گلوله کشت.

پس از مراجعه پلیس به محل وقوع حادثه مشــاهده شد مرد تقریبًا 
20 ساله نامزد و خانواده اش را به ضرب گلوله کشته است، او از محل 
حادثه فرار نکرده بود و در اقدامى عجیب جان دادن پدر نامزد خود که 
در آن لحظه همچنان زنده بود را تماشا مى کرد. تحقیقات پلیس نشان 
مى دهد قاتل سال گذشته رابطه خود با نامزدش را پایان داده بود اما 

پس از یکسال تصمیم به این جنایت خونین گرفت. 
تصاویرى که چند روز پیش از حادثه، قاتل در اینستاگرامش منتشر 
کرده بود خبر از این جنایت مى داد، قاتل در اینستاگرام خود با انتشار 

تصویرى از نامزدش نوشته بود: «منتظر لبخند شیطان باش».

احمد دهقان رئیــس مرکز فوریت هاى پزشــکى اســتان یزد 
در مورد مسمومیت دانشــجویان دانشــگاه یزد گفت: به دنبال 
اعالم مسمومیت حدود 360 نفر از دانشــجویان خوابگاه پسرانه 
دانشــگاه یزد، تیم اورژانــس 115 بالفاصلــه در محل حاضر 
شــده و به امداد رســانى پرداختند. با اعزام تمامى آمبوالنس ها 
و اتوبــوس آمبوالنس هــاى اســتان بــه محــل، مصدومین 
به بیمارســتان هاى یزد و بیمارســتان شــهید بهشــتى تفت 

منتقل شدند.
از زمان وقوع حادثه(حدود ســاعت 4 صبح روز دوشنبه) تیم هاى 
بهداشــتى و غذا و دارو جهت بررسى علت مســمومیت در حال 

ارزیابى و بررسى محل هستند. 

مردى که در یکى از شبکه هاى اجتماعى با یک زن آشنا شده 
بود نمى دانســت در نخســتین قرار مالقاتش چه سرنوشت 

شومى در انتظارش است.
«آگوستین» 26 ســاله، که حدود چند ماه اســت به ملبورن 
استرالیا مهاجرت کرده بعد از حضور در محل مالقات توسط سه 

زن خشمگین مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. 
این زن بدون اطالع قبلى به همراه دو زن دیگر در محل قرار 
حاضر شدند و از آگوستین  خواســتند تا به همراه آنها در یک 
جشن شرکت کند. در طول مســیر این سه زن از وى سوئیچ 
خودرو را گرفته و بعد با چاقو او را به شدت مجروح کرده اند و 

وى را به داخل خیابان پرت کرده اند.

منتظر لبخند شیطان 
باش

افزایش دانشجویان مسموم 
دانشگاه یزد

کتک خوردن
030201 از 3 زن خشمگین

شــاگرد بنگاه امالك پس از بیهوش کردن زن جوان با غذاى مســموم در 
خانه اش اقدام به سرقت میلیونى از خانه وى کرد.

روز 26 فروردین امسال وقوع یک  سرقت خانه در بلوار فردوس به کالنترى 
133 شهرزیبا اعالم شــد. با حضور مأمورین در محل و بررسى هاى اولیه 
مشخص شد که سارق پس از بیهوش کردن صاحبخانه اقدام به سرقت بخش 
اعظمى از اموال منزل (تلویزیون، لپ تاپ، طالجات، البســه، 200 میلیون 

تومان وجه نقد و...) کرده است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت منزل به شیوه بیهوشى» و به 
دستور بازپرس شعبه دهم دادسراى ناحیه 5 تهران، پرونده جهت رسیدگى در 

اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.  
زن جوان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهى  به کارآگاهان گفت: «از 
مدتى پیش تصمیم به فروش خانه ام گرفتم؛ بــه همین علت به یک بنگاه 
امالك در پاساژ... رفته و اطالعات مربوط به فروش خانه را در اختیار مدیریت 
بنگاه قرار دادم. پس از آن جوانى با ظاهر آراسته (کت و شوار و کروات) به نام 
"میثم"، به عنوان شاگرد بنگاه امالك و در چندین نوبت جهت کارشناسى و 
بازدید منزل به خانه من آمد اما خانه همچنان به فروش نمى رفت تا اینکه روز 
25 فروردین ماه  میثم مجدداً به خانه من آمد و مدعى شد که با یک خریدار 
جهت بازدید نهایى خانه قرار گذاشته اســت؛ مدتى از حضور میثم در خانه 
گذشت اما خبرى از خریدار نشد تا اینکه به پیشنهاد میثم، او شخصًا اقدام به 
سفارش غذا از رستوران کرد؛ در حال خوردن غذا بودیم که به محض خوردن 
چند قاشق اول، بیهوش شــدم و دیگر متوجه هیچ چیز نشدم؛ حدوداً ساعت 
12 شب  بود که به هوش آمدم و متوجه شدم که قسمت قابل توجهى از اموال 
خانه از جمله 20 میلیون تومان پول داخل منزل و... تماماً سرقت شده است.» 
کارآگاهان با مراجعه به بنگاه امالك و در بررسى تصاویر مدارك و اطالعات 
ارائه شده از سوى «میثم . م» 30 ساله متوجه شــدند که همه آدرس هاى
 ارائه شده واهى است؛ همچنین بنا بر تحقیقات، میثم در طول مدت تردد خود 
در پاساژ... همیشه از کت و شلوار، کروات و یک کیف دستى از نوع سامسونت 
استفاده مى کرده و به همکاران خود و دیگر کسبه پاساژ عنوان مى کرده است 

که داراى مدارك کارشناسى در رشته مهندسى است. 
در شرایطى که هیچگونه آدرس و نشانى از میثم وجود نداشت، کارآگاهان 

با انجام اقدامات پلیسى موفق به شناسایى مخفیگاه وى شدند؛ در تحقیقات 
پلیسى مشخص شد که میثم در شهر تهران بالمکان است و شب ها صرفًا 
جهت استراحت به یک گرمخانه در محدوده میدان انقالب مراجعه مى کند. 
با شناسایى دقیق گرمخانه، این محل تحت مراقبت هاى پلیسى قرار گرفت 
تا سرانجام روز 11 اردیبهشــت ماه امسال میثم دســتگیر و در بازرسى از
 کیف دستى اش مقادیرى از اموال مالباخته از جمله قمستى از وجوه نقد، لپ 
تاپ و... کشف شد؛ در ادامه قسمت دیگرى از اموال مسروقه نیز در داخل یک 

چمدان  در داخل گرمخانه کشف شد. 
«میثــم . م» پــس از انتقــال بــه پایــگاه دوم آگاهــى، صراحتــًا بــه 

ســرقت از منــزل مالباختــه و فروش قســمتى از امــوال مســروقه از 
قبیــل طالجــات، تلویزیــون و... نیز اعتــراف کرد کــه بــا راهنمایى 
وى، محل فروش طالجــات و... شناســایى و مابقى اموال مســروقه نیز 

کشف شد. 
سرهنگ کارآگاه ســعدا...گزافى رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران، با 
اعالم این خبر گفت: «با اعتراف صریح متهم به ســرقت به شیوه بیهوشى 
و کشــف قســمت قابل توجهى از اموال مســروقه، متهم در اختیار مرجع 
محترم قضائى قرار گرفت و با قرار صادره از ســوى بازپــرس پرونده روانه 

زندان شد.»

مرد جوان که کارفرماى اهل ترکیه خود را در مزرعه اى 
کشته و به ایران گریخته بود ، بازداشت شد. متهم در جریان 
تحقیقات مدعى بود چون مرد میانسال قصد داشته وى را 
در دام شیطانى گرفتار کند، به این جنایت دست زده است.

روز هاى پایانى هفته گذشته گزارشــى از طریق پلیس 
کشور ترکیه در اختیار پلیس بین الملل ایران قرار گرفت که 
نشان مى داد مرد 27 ساله که تبعه ایران است اوایل سال 
گذشته مرد 50 ساله ترکیه اى را در مزرعه اى در چورلوى 
استان تکیرداغ ترکیه به قتل رسانده و گریخته است. از آن 
موقع پلیس ترکیه در جستجوى این مرد ایرانى بوده که در 
تحقیقات معلوم شده او به ایران بازگشته است. بررسى  ها 

نشان مى داد متهم فرارى در شهر کرج پنهان شده است.
همزمان با تشکیل پرونده قضائى در شعبه 13 دادسراى 
جنایى کرج با دستور بازپرس حسن عالئى اصل ثمرین، 
تحقیقات پلیس براى بازداشت متهم به قتل فرارى آغاز 
شد. جستجوها در این باره ادامه داشت تا اینکه مأموران 
به سرنخ هایى دست یافتند که نشان مى داد، عامل جنایت 
براى نقاشى ساختمان به خانه اى در منطقه عظیمیه کرج 
در رفت و آمد است. با کشف این سرنخ مأموران روز شنبه 
با ورود به خانه مورد نظر، متهم به قتل را در حال نقاشى 

ساختمان شناسایى و بازداشت کردند.
متهم براى ادامه تحقیقات به اداره جنایى پلیس آگاهى 

استان البرز منتقل شد و به قتل مرد ترکیه اى اعتراف کرد.
متهم به قتل به افسر تحقیق گفت: «من کار مناسبى در 
ایران نداشتم. یکى از دوستانم به من پیشنهاد کرد براى 
یافتن کار به ترکیه سفر کنم. یکسال پیش به این کشور 
رفتم. بعد از یک ماه کارى پیدا نکــردم تا اینکه یکى از 
دوستانم مرا به مردى 50 ساله که صاحب مزرعه اى در 
چورلوى اســتان تکیرداغ بود معرفى کرد. من در مزرعه 
او کار مى کردم و همانجا مى خوابیــدم. طبق قراردادى 
که با او داشتم قرار بود وى هر ماه یک میلیون لیر ترکیه 

حقوق بدهد.»
وى افزود: «او اوایل حقوقم را به موقع پرداخت مى کرد اما 
در ادامه حقوقى نداد. عصر روز حادثه در مزرعه بودم. بعد 
از پایان کارهایم علوفه ها را به طویله بردم. ساعاتى بعد او 
سراغم آمد و مى خواست مرا مورد آزار و اذیت قرار دهد که 
موفق نشد. من آنقدر ترسیده بودم که با برداشتن سالح 

شکارى او، سه گلوله به وى شلیک کردم که فوت کرد.»
متهم به قتل ادامه داد: «جســد مرد مزرعــه دار را میان 
علوفه ها پنهان کردم، بعد هم با برداشتن کلید خودرویش 

ســوار تویوتاى او شــدم و به ســمت خانــه اش که در
 پنج کیلومترى مزرعه اش بود، رفتم. چون حقوقم را نداده 
بود مى خواستم پول هایش را هم بابت حقوقم بردارم. در 
خانه قفل بود. شیشه آنجا را شکســته و وارد ساختمان 
شدم. همه جا را جستجو کردم اما فقط یک میلیون و 700 
هزارلیر یافتم و با دزدیدن این پول از خانه مقتول بیرون

 آمدم.»
وى افزود: «بعد سراسیمه ســوار خودروى مقتول شدم 
و تا شهر دیگرى ادامه مسیر دادم. ســپس خودرو را در 
ورودى شــهر رها کردم. یک ماه مخفیانه در آنجا بودم 
و با پول هایى که ســرقت کرده بودم هزینه زندگى ام را 
تأمین مى کردم. تا اینکه از طریق یکى از دوســتانم به 
صاحب رســتورانى معرفى شــدم و به عنوان گارسون 
در آنجــا کار مى کردم. زمانى که متوجه شــدم ماجراى 
جنایتم لو رفته و پلیس ترکیه جســد مزرعه دار را یافته 
و من تحت تعقیب هستم، خیلى ترســیدم. کارم را رها 
کردم و با پول اندکى که داشتم به طور قاچاقى به کشور 
بازگشــتم و ماجراى جنایت را براى کسى بازگو نکردم. 
گمان نمى کردم بعد از یکســال شناســایى و بازداشت

 شوم.»
عامل جنایت به اتهام مباشرت در قتل عمد روانه زندان 

شد. تحقیقات از او ادامه دارد.

سرباز جوان وقتى شــنید دختر مورد عالقه اش ازدواج کرده در میان کارمندان بانک با اسلحه کالشینکف دست به 
خودکشى زد.

ســرباز پلیس کــه نگهبــان بانک تجــارت در فلکه ســده آبــادان بود صبــح روزیک شــنبه در طبقــه باالى 
بانک در برابر کارمندان و مشــتریان بانک با شــلیک گلوله اســلحه کالشــینکف به ســینه اش زندگى را پایان

 داد.
این سناریوى تلخ کافى بود تا تیمى از مأموران پلیس و امدادگران اورژانس براى نجات جان این سرباز جوان در محل 

حاضر شوند اما تالش پزشکان بى فایده بود و پسر جوان به کام مرگ فرو رفته بود.
یکى از شاهدان ماجرا گفت: «این سرباز جوان چهار ماه است که به خدمت سربازى آمده است و قبل از خودکشى  از 
او شنیده بودیم که به دختر جوانى عالقه مند بوده و قصد ازدواج با او را داشته اما متوجه شده است که در زمان خدمت 

سربازى، دختر مورد عالقه اش ازدواج کرده است.»
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسى براى علت و انگیزه این مرگ خودخواسته ســرباز جوان در دستور کار تیم هاى 

پلیسى قرار گرفته است.

مرد میانسال که همسر زن سابقش را کشــته بود در روز دادگاه اشک پشیمانى ریخت و گفت 
نمى تواند از خودش دفاع کند.

در جلسه رسیدگى به این پرونده که در شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى محسن زالى و با حضور دو مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.

وى گفت: «"داریوش" 50ســاله متهم اســت به دنبــال درگیرى با همســر زن اولش به نام 
"مهدى" او را شامگاه ســى ام مهر 91 با یک ضربه چاقو به ســینه اش زخمى کرد اما مهدى 
9 ماه بعد در چهاردهم تیرماه 92 به علت عوارض ناشــى از آن ضربه در بیمارستان جان سپرد. 
اکنون با توجه به درخواســت معاون قوه قضائیه از طرف فرزند صغیــر قربانى برایش تقاضاى 

دیه دارم.»
سپس وکیل مدافع اولیاى دم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «از طرف دو فرزند دیگر قربانى نیز 

درخواست دیه دارم.»
سپس داریوش روبه روى قضات دادگاه ایستاد و اشک پشیمانى ریخت. این مرد که به سختى 
صحبت مى کرد گفت: «من و همسرم زندگى خوبى داشتیم و صاحب دو فرزند بودیم اما همسرم 
از من جدا شــد و با مهدى ازدواج کرد. مهدى و برادرهایش هر وقت مرا در خیابان مى دیدند با 
کنایه با من حرف مى زدند و شخصیتم را خرد مى کردند. مهدى چند بار گفته بود با برنامه ریزى 
توانسته زندگى ام را خراب و با همسرم ازدواج کند. آخرین بار مقابل عابربانک بودم که مهدى و 
برادرش را دیدم. آنها به من ناسزا گفتند که با هم درگیر شدیم و من با چاقو به سمت مهدى حمله 
کردیم. باور کنید چیزى از ماجرا به خاطر ندارم و نمى توانم از خودم دفاع کنم. من پشــیمانم و 

تقاضاى بخشش دارم.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

مرد میانســال با تعارف غذاى مسموم به رانندگان 
وانت بار آنها را بى هوش کرده و خودروهایشــان را 

مى دزدید.
چند روز پیش پســرى جوان با پلیس تهران تماس 
گرفت و از بازداشت دزدى در بهشت زهرا(س) خبر 
داد. با دستگیرى سارق، او همراه مالباخته به شعبه 
پنجم بازپرسى دادسراى ناحیه 34 تهران منتقل شد.

ابتدا شاکى به قاضى على وسیله ایرد موسى گفت: 
«متهم مدتى مستأجرمان بود. 29 فروردین امسال 
او را دیدم و خواســت همراهش بــراى آوردن بار 
الستیک به اسالمشــهر برویم که قبول کردم. او 
در میانــه راه براى ناهار جوجه کبــاب خرید. بعد از 
خوردن غذا من 9 ساعت بى هوش شدم و او با سرقت 
خودرویم فرارکرد. در جستجویش بودم تا اینکه او را 
در گورســتان پیدا کردم.»در ادامه متهم که فردى 
سابقه دار بود، با اعتراف به جرمش به قاضى پرونده 
گفت: «با تعــارف غذاى مســموم او را بى هوش و 
خودرویش را سرقت کردم. سپس لوازم داخل خودرو 
را سرقت و بعد خودرو را به پارکینگى منتقل کردم. 
من عالوه بر این ســرقت، دزدى هاى مشابهى در 

تهران و خاورشهر انجام داده ام.»

فرمانــده انتظامــى شهرســتان مرودشــت از 
دســتگیرى ســارقان به عنف خودرو و کشف 
خودروى ســرقتى در کمتر از یک ساعت در آن 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ دالور القاصى مهر گفــت: مأموران 
کالنترى 12 بعثــت از طریق مرکز فوریت هاى 
پلیــس 110 از ســرقت به عنف یک دســتگاه 

خودروى وانت در شهر زرقان مطلع شدند.
وى افزود: بالفاصله مأموران با استقرار در ورودى 
شهر مرودشت اقدام به ایست و بازرسى مقطعى 
کردند که خودروى ســرقتى را مشاهده شد ولى 

راننده خودرو اقدام به فرار کرد.
فرمانده انتظامى شهرســتان مرودشت تصریح 
کرد: عملیات تعقیب وگریز آغــاز و پس از طى 
مســافتى مأموران موفق به توقیــف خودرو و 

دستگیرى راننده آن شدند.

نقشه شاگرد بنگاه امالك  براى سرقت 
به شیوه بیهوشى  

قاتل کارفرماى ترکیه اى در ایران دستگیر شد

زن جوان، 2 شوهرش را 
به جان هم انداخت

خودکشى سرباز بانک
بخاطر عشق 

جوجه کباب این مرد 
هوش از سر راننده ها 

دزدان ماشین مى پراند
تنهایک ساعت
 خوشحال بودند



فرهنگفرهنگ 15152933 سال چهاردهمسه شنبه  19 اردیبهشت  ماه   1396

محمدرضا هدایتى به تازگى به مجموعه 
«آرمان دو» پیوســته و تست گریم وى 
انجام شده است. تصویربردارى سریال 
«آرمان دو» به کارگردانى احسان عبدى 
پور این روزها در شــهرك غزالى ادامه 

دارد.
تدوین این سریال به صورت همزمان با 
تصویربردارى انجام مى شود و محصول 

شبکه 3 سیماست.
ســریال «آرمان دو» درباره شخصیتى 
اســت که چند نقش را بازى مى کند و 
فضاى کمدى دارد و حمیدرضا آذرنگ 
نقش این شخصیت را با نام آرمان بازى 

مى کند.

پنه لوپه کــروز بازیگر سرشــناس 
اسپانیایى سینماى جهان تولد اصغر 
فرهادى را در اینستاگرام تبریک گفت 
و از همکارى با کارگردان «فروشنده» 

در فصل تابستان خبر داد.
کروز، خطــاب به اصغــر فرهادى 
نوشت: «تولدت مبارك اصغر عزیز. 
مشتاقانه منتظر آغاز همکارى با این 

نابغه در تابستان هستم.»
اصغر فرهادى فیلم سینمایى بعدى 
خود را به زبان اســپانیایى و با بازى 
پنه لوپه کروز و خاویــر باردم خواهد 

ساخت. 

محمدرضا هدایتى  
در«آرمان دو» 

اصغر فرهادى و 
پنه لوپه کروز در 

یک قاب

حمید جبلى با انتشــار عکس فوق در 
اینستاگرامش نوشت: «براى سالمتى 

فردوس کاویانى عزیز دعا کنید.»

آرزوى حمید جبلى 
براى سالمتى 

« کمال» 

شهاب حسینى قرار اســت خرداد و تیرماه امسال نمایشنامه «اعتراف» را در ســالن اصلى تئاتر شهر روى صحنه ببرد. برنده 
جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن به جز کارگردانى در این تئاتر بازى هم مى کند و على نصیریان نیز دیگر بازیگر اصلى 
این تئاتر خواهد بود. حسینى پیش از این نمایشــنامه «مالقات با بانوى ســالخورده» را در فرهنگسراى نیاوران کارگردانى 

کرده بود.
این نمایش درباره اعترافات فرزند یک کشــیش نزد خود اوست. على نصیریان و شهاب حســینى بازیگران اصلى این تئاتر

 هستند.
نصیریان که سابقه اى طوالنى در بازیگرى تئاتر و سینما دارد، حدود سه سال قبل با نمایش «تانگوى تخم مرغ داغ» نوشته اکبر 

رادى و به کارگردانى هادى مرزبان روى صحنه تاالر وحدت رفت که آن نمایش پس از 30 شب اجرا توقیف 
شد و این بازیگر به همراه کارگردان براى پیگیرى، راهى دادسرا و دادگاه شدند.

این اتفاق ســبب شــد نصیریان در برخى موقعیت هایى که درباره تئاتر صحبت مى شد به تلخى 
از این ماجــرا یاد کند ولى بــا این حال مدتى اســت، براى بازى در نمایشــى بــه کارگردانى 
شــهاب حســینى که در مجموعه «شــهرزاد» با یکدیگر همبازى بودند، مشــغول تمرین 

است.
على نصیریان درباره بازى در نمایش «اعتراف» آن هم پس از ماجراها و سختى هاى 
«تانگوى تخم مرغ داغ» گفت: به دلیل ارادتى که به شهاب حسینى دارم، عالقه مند 
بودم با ایشــان همکارى کنم. البته خود نمایش هم کار خوبى شده ولى حضور 

ایشان هم مرا به بازى در این نمایش ترغیب کرد.
«اعتراف» سومین تجربه حضور شهاب حسینى در حوزه تئاتر است. او در سال 91 
همراه با احمد ساعتچیان نمایش «مالقات با بانوى سالخورده» را در فرهنگسراى 
نیاوران تهران به صحنه برده بود و در سال 87 نیز در نمایش «کرگدن» 
به کارگردانى فرهاد آییش در تاالر اصلى تئاتر شهر به عنوان 

بازیگر حضور داشت.
حسینى سه ســال پیش اولین فیلم ســینمایى خود 
«ســاکن طبقه وســط» را نیز کارگردانى کرد که 
پس از جایزه بازیگرى او در جشنواره کن سال 

گذشته دوباره روى پرده سینماها رفت.
دو فیلــم «امتحــان نهایــى» و 

«برادرم خسرو» این روزها از 
شهاب حســینى روى پرده 

سینماهاست.

«اعتراف» شهاب حسینى 
مقابل على نصیریان

محسن چاوشــى خواننده موســیقى پاپ به زودى 
نماهنگ «دبى» را توسط سازمان هنرى رسانه اى 

اوج منتشر خواهد کرد.
نماهنگ «دبى» به خوانندگى محسن چاوشى از تازه 
ترین محصوالت موسیقایى تصویرى سازمان هنرى 
رسانه اى اوج است که به زودى منتشر مى شود. این 
نماهنگ مضمونى اجتماعى دارد که در انتقاد به شیخ 

نشین هاى حاشیه خلیج فارس منتشر خواهد شد.
همکارى دوباره محسن چاوشــى با سازمان هنرى 
رســانه اى اوج در حالى اســت که وى پیش از این 
نماهنگ «دل خون» را نیز توسط مرکز آواى انقالب 

اسالمى (مأوا) منتشر کرده بود.

خانواده شــجریان نامه اى را که با عنــوان «تقدیم 
حنجره محمدرضا شــجریان به حسن روحانى» در 

فضاى مجازى منتشر شده است را تکذیب کرد.
در ایــن تکذیبیه آمده اســت: خانــواده محمدرضا 
شجریان ضمن آرزوى سربلندى براى کشور عزیزمان 
ایران، اعالم مى کند که محمدرضا شــجریان این 
روزها در خانه مشغول مداواست و خبرهاى سیاسى و 

مناظره هاى تلویزیونى را دنبال نمى کند.
گفتنى است پیش از این اعالم شــده بود که  در پى 
حمایت حسن روحانى از شــجریان در مناظره دوم، 
محمد رضا شجریان نامه اى به وى نوشت و حنجره 

خودرا به وى تقدیم نمود.
در بخشى از این نامه آمده است: این حقیقت دارد که 
تو هیچ وقت از آن دست سیاستمدارهایى نبودى که 
من دوستشان دارم. نه شبیه مصدق اسطوره  وار بودى، 
نه مانند بــازرگان صاحب اصول؛ نه شــبیه خاتمى 

روشن فکر و نه مانند میرحسین مقاوم. 

در حالــى کــه تصویربــردارى جدیدتریــن کار 
محمدحسین لطیفى در شهر یزد ادامه دارد، کامران 
تفتى هم در کنار ســایر بازیگران این سریال جلوى 

دوربین امیر کریمى رفت.  
گفتنى است؛ این نخستین تجربه همکارى مشترك 

کامران تفتى و محمدحسین لطیفى است. 
سریال «سّر دلبران» جدیدترین محصول مرکز فیلم 
و سریال سازمان هنرى رسانه اى اوج به کارگردانى 
محمدحســین لطیفى و تهیــه کنندگى محمدرضا 
شفیعى با محوریت سبک زندگى و مسائل اجتماعى 
داســتانى با محوریت مسجد اســت که ماه مبارك 

رمضان امسال از سیماى ملى پخش خواهد شد.
بازیگران: محمد کاسبى، فرهاد قائمیان، اسماعیل 
محرابى، برزو ارجمند، متین السادات ستوده، جعفر 
دهقــان، کامــران تفتــى، 
ســلطانى،  جهانبخش 
شهین تسلیمى، شهرام 
عبدلــى، رابعه مدنى، 

و...

ــالن اصلى تئاتر شهر روى صحنه ببرد. برنده 
 مى کند و على نصیریان نیز دیگر بازیگر اصلى 
خورده» را در فرهنگسراى نیاوران کارگردانى 

ن و شهاب حســینى بازیگران اصلى این تئاتر

 با نمایش «تانگوى تخم مرغ داغ» نوشته اکبر 
0ش پس از 30 شب اجرا توقیف 

ت مى شد به تلخى 
ى بــه کارگردانى 
شــغول تمرین 

 و سختى هاى
رم، عالقه مند 
ه ولى حضور 

1و در سال 91
رهنگسراى 
 «کرگدن» 
ر به عنوان 

یى خود
 کرد که
ن سال

فت.
» و 

ز 

ب حسینى 
نصیریان

شهاب حسینى قرار اســت خرداد و تیرماه امسال نمایشنام
جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن به جز کارگردانى در
این تئاتر خواهد بود. حسینى پیش از این نمایشــنامه «مال

بود. کرده
این نمایش درباره اعترافات فرزند یک کشــیش نزد خود

 هستند.
نصیریان که سابقه اى طوالنى در بازیگرى تئاتر و سینما دارد
رادى و به کارگردانى هادى مرزبان روى صحنه تاالر وحدت
شد و این بازیگر به همراه کارگردان براى پیگیرى، راهى دا
این اتفاق ســبب شــد نصیریان در برخى موقعیت هایىک
از این ماجــرا یاد کند ولى بــا این حال مدتى اســت، براى
شــهاب حســینى که در مجموعه «شــهرزاد» با یکدیگ

است.
على نصیریان درباره بازى در نمایش «اعتراف» آن
«تانگوى تخم مرغ داغ» گفت: به دلیل ارادتى که
بودم با ایشــان همکارى کنم. البته خود نمایش
این نمایش ترغیب کرد ایشان هم مرا به بازى در
«اعتراف» سومین تجربه حضور شهاب حسینىد
همراه با احمد ساعتچیان نمایش «مالقات با بانوى
نیاوران تهران به صحنه برده بود و در س
به کارگردانى فرهاد آییش در

بازیگر حضور داشت.
حسینى سه ســال پیش
«ســاکن طبقه وســط
پس از جایزه بازیگر
ر گذشته دوباره
دو فیلــم «
«برادرم خ
شهاب حس
سینماها

«اعتراف»
مقابل عل

به دلیل به دلیل 
ارادتى که به ارادتى که به 

شهاب حسینى دارم، شهاب حسینى دارم، 
عالقه مند بودم با عالقه مند بودم با 

ایشان همکارى کنم. ایشان همکارى کنم. 
البته خود نمایش البته خود نمایش 
هم کار خوبى شده هم کار خوبى شده 
ولى حضور ایشان ولى حضور ایشان 
هم مرا به هم مرا به بازى در بازى در 
این نمایش ترغیب این نمایش ترغیب 

کردکرد

سن سالن اجراى کنسرت ساالر عقیلى و گروه «راز و نیاز» در شــهر آمل فرو ریخت اما به کسى آسیبى نرسید. این اتفاق در پایان این کنسرت که شامگاه 17 
اردیبهشت برگزار شد، هنگام اداى احترام نوازندگان به مخاطبان پیش آمد.

طبق توضیح روابط عمومى این اجرا، دلیل فرو ریختن سن استحکام ناکافى استیج بوده است. این در حالى است که پیش از این از سوى گروه تذکراتى 
در این زمینه به مسئوالن سالن داده شده بود.

همچنین حریر شریعت زاده نوازنده پیانو، دف و همسر ساالر عقیلى، در پى این اتفاق به بیمارستان رفت و چکاپ شد اما براى وى مشکلى پیش نیامد 
و از بیمارستان مرخص شد.

این حادثه خسارت مالى براى گروه در پى نداشت. این اجرا براى فرهنگیان و به پاس بزرگداشت روز معلم برگزار شده بود. 
ساالر عقیلى خواننده آوازى ایران در ویدئویى که در صفحه شــخصى اش در اینستاگرام منتشر کرد اعالم کرد که هیچگونه مشکلى متوجه گروه 

نیست و تنها برخى از سازهاى اعضاى گروه آسیب دیده است.
پس از اجراى بیش از ده قطعه موسیقى زمانى که ساالر عقیلى به همراه اعضاى گروه براى پاسخ به تشویق و ابراز احساسات  شهروندان آملى به لبه 

صحنه رفته بودند، داربست هاى صحنه از هم جدا شد و همه ده نفر اعضاى این گروه به زمین افتادند. 
در این حادثه آسیبى به اعضاى گروه نرسید. پس از دقایقى از این حادثه، ساالر عقیلى پشت تریبون رفت و گفت: «ما خوبیم و به عشق  همه شما به زمین 

افتادیم.» 
عقیلى همچنین دلیل این اتفاق را «سهل انگارى برگزارکنندگان» کنسرت دانست.

ختن سن د   

یلى
ق

اى فرو ریختن سن در کنسرت س
جزئیات

ىىىىللىىى للییی
یییق

س

ااااییااتتت ییئئ ززجزز

با توجه به اینکه سعید روستایى پیش از این به صراحت حمایت خود را از حسن روحانى اعالم کرده بود انتظار مى رفت استفاده از نام او و فیلم تحسین شده اش «ابد 
و یک روز»، توسط مصطفى میرسلیم یکى از شش نامزد دوازدهمین دوره رئیس جمهورى واکنش این کارگردان را در پى داشته باشد.

میرسلیم در دومین مناظره انتخاباتى که جمعه گذشته روى آنتن رفت گفته بود: «ما باید به اهل فرهنگ و هنر بها بدهیم بسیارى از تحلیل هاى آ نان دقیق تر 
از تحلیل هاى سیاستمداران است، سعید روستایى کارگردان جوان ما در فیلم "ابد و یک روز" اعتیاد و بیکارى و معضالت اجتماعى را بسیار زیبا نشان داد 

و جایزه بهترین فیلم را در سال 94 دریافت کرد.»
روستایى در پستى که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده در این باره نوشته است: «چه حالى مى شوید اگر سیاستمدارى در مناظره انتخاباتى از 

نام شما بهره بردارى سیاسى کند؟ چه حالى مى شوید اگر ببینید کسانى از نام شما تیر مى سازند و به سوى دولتى پرتاب مى کنند که بر مبناى 
اصل مدارا، فضا را براى فیلمسازى جوانان فراهم کرده است؟»

او با توجه به اظهارات میرسلیم اینطور ادامه داده است: «چه کسى به سیاستمداران اجازه داده که نام اهل هنر را بى محابا بر زبان بیاورند؟ 
آنان که هنرمندان را از اظهارنظر در مسائل سیاسى تحذیر مى دهند، ببینند که چطور سیاست پیشه گان پاى در گلیم اهل هنر مى کنند؟ 
وعده بى ضمان را به فتیله تزویر روشن مى کنند و آتش به خرمن دولتى مى اندازند که آوار هشت ساله قباحت را به نیروى تدبیر از سرمان 
برداشته.» کارگردان «ابد و یک روز» و نویسنده «سد معبر» در پایان بار دیگر به صراحت رأى خود در انتخابات پیش رو را اعالم کرده و نوشته 

است: «بار دیگر "تکرار مى کنم" که امروز نه به دالیل صنفى و شغلى و نه به شوق گرفتن مجوز و پروانه اى، بلکه بنا بر "مصلحت عمومى" رأى خود 
را به نام حسن روحانى به صندوق مى اندازم.»
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کریستوفر نوالن از اشتیاقش براى ساخت فیلم «جیمز باند» پرده برداشت. هرچند، این نخستین بار نیســت که فیلمساز انگلیسى مقیم  آمریکا صریحاً از آرزوى 
قلبى اش براى ساخت ماجراجویى هاى مأمور 007 صحبت کرده است. او در گفتگوى اخیر خود با BBC یادآور شده است: «از دوران کودکى، عاشق فیلم هاى 
جیمز باند بودم. براى من، این فیلم ها همیشه در حکم وسعت سینما بوده اند. اولین فیلم هاى باند جهانى را خلق کردند که بى نهایت احتمال در آن وجود دارد. 
آرزویم است فیلم جیمز باند بسازم.» در روزهاى گذشته وبسایت «IMDb» (بانک اطالعات اینترنتى فیلم ) بیست و پنجمین «جیمز باند» را در دسته بندى 
تولیدات آینده کمپانى تولید فیلم نوالن قرار داد که این اقدام سر و صداى زیادى در میان هواداران دو آتشه و چشم انتظار فیلم هاى مأمور 007 به راه انداخت.

براى خیلى ها این موضوع به این معنا بود که به احتمال فراوان، خود نوالن روى صندلى کارگردانى فیلم بعدى باند خواهد نشست. اما گردانندگان این 
سایت به دنبال افزایش فشارها بر سر تأیید یا تکذیب صحت و سقم این خبر، اقدام به حذف دسته بندى اخیر خود کردند. در حالى که پنجمین حضور دنیل 
کریگ در این مجموعه سینمایى قطعى تر از گذشته به نظر مى رسد و فیلمنامه نیل پرویس و رابرت وید حاضر و آماده در مرحله پیش تولید قرار دارد، باربارا 

بروکلى و مایکل ویلسن تهیه کنندگان فیلم هاى باند هنوز با هیچ کارگردانى قرارداد امضا نکرده اند. 
زمزمه ها حاکى از آن است پل مگ گوییگن کارگردان اسکاتلندى بخشى از اپیزودهاى سریال «شرلوك» از جمله گزینه هاى اصلى روى میز است. از 
آنجایى که کارگردان سه گانه «شوالیه تاریکى» این روزها شــدیداً درگیر مراحل پایانى تدوین «دانکرك» است، احتمال مى رود او خودش را براى تهیه 
مقدمات ساخت بیست و ششمین فیلم باند آماده کند. هواداران این مجموعه سینمایى از همین حاال، حمایت قاطع خودشان را از ساخته شدن فیلم بعدى باند 
به کارگردانى نوالن و بازى تام هاردى در نقش مأمور 007 اعالم کرده اند. باید منتظر ماند و دید بعد از اکران گسترده درام جنگى «دانکرك»، کارگردان 46 ساله 

چه برنامه اى براى آینده در سر خواهد داشت.

الن: آرزویم این است که «جیمیم این است ک
ت
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 شانزدهمین آئین گالبگیرى منطقه کاشــان با حضور معاون سیاسى 
واجتماعى فرماندار ویژه شهرستان کاشان ، جمع کثیرى از شهرداران و 
مسئولین شهرستان، شهر ،مسافران وگردشگران،گالبگیران وگلکاران 

ومردم این دیار  در کهن باغشهر ایران نیاسر آغاز شد.
بخشدار نیاسر در این  مراسم ، با تقدیر از دست اندرکاران اجرایى این 
آئین با نیت و محوریت توســعه کهن باغشهر ایران نیاسرگفت: مبناى 
مدیریت شهرى در شهر نیاسر ایجاد شــرایط بهتر و بیشتر براى بهره 

بردارى از ظرفیت هاى گردشگرى طبیعى وتاریخى این شهراست.
حسینعلى معظمى تصریح کرد : نیاســر با بهره مندى از ذوق و دسترنج 
مردمان این خطه در صنعت گالبگیرى با قدمت یک هزار ساله به عنوان 

قطب تولید گالب محسوب مى شود.
شهردار نیاسر نیز، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه  معرفى آئین گالبگیرى این 

منطقه و آگاه سازى مناطق کوهستانى و بکر را از مهمترین اهداف برگزارى 
این آئین عنوان کرد. 

نظرى از خبرنگاران و اصحاب رسانه به عنوان قاصدانى که نوید باز شدن 
گل هاى ســرخ محمدى را مى دهند و پیام آوران خوبى براى فصل گل و 

گالبگیرى در کشور هستند نام برد.
 وى افزود: استعداد ذاتى و منابع طبیعى مردمان این منطقه در پرورش گل 
محمدى با افتخار شستشوى عتبات عالیات و حرم مطهر سلطانعلى ابن 

محمد باقر (ع) با گالب ناب نیاسر حرف اول را مى زند.
رئیس شوراى اسالمى شهر نیاسرنیز، یکى از مهمترین اهداف این آئین 

را رونق و توسعه اقتصادى منطقه دانست.
مهدى تقى پور ضمن تاکید بر اینکه شــهر نیاسر از استعدادهاى خوبى 
چون خاك، آب، آثار و جاذبه هاى گردشــگرى و تولید گیاهان دارویى 

برخوردار اســت گفت: جذب ســرمایه گذاران جهت بهره بردارى از 
موقعیت هاى خاص این منطقه حائز اهمیت است.

وى، جذب سرمایه گذار در صنعت ســبز را از اولویت هاى شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر برشمرد. 

گفتنى اســت پس از اجراى نمادین آئین گالبگیرى از برنامه هاى ویژه 
این روز افتتاح نمایشگاه صنایع دستى بود که همزمان با مراسم آئین 

گالبگیرى افتتاح و بازگشایى گردید . این نمایشگاه شامل 20 
غرفه صنایع دستى و محصوالت بومى و سوغات محلى از 

کلیه مراکز استانهاى کشور مى باشد. 
این نمایشگاه به مدت یک ماه جهت بازدید عالقه مندان  

در باغ تاریخى تاالر دایر خواهد بود.
   روابط عمومى شهردارى

قاصدك ها باز شدن گل هاى محمدى نیاسر را نوید دادند

شانزدهمین  جشن گل محمدى و آئین گالبگیرى در شهر نیاسر با شعار اشک گل سرخ آیین سرزمین سبز آغاز شد
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