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انتخابات سومین دوره ریاست جمهورى در تاریخ دهم 
مهرماه 1360 در شرایطى که کشــور از یک سو درگیر 
نبرد با ارتــش متجاوز بعثى و از ســویى دیگر در مقابله 
با توطئه هاى منافقین کوردل بود، برگزار شــد؛ در این 
انتخابات نیز مانند دو انتخابات پیش از آن، مردم انقالبى 

ایران حماسه مشارکت آفریدند.
به گزارش میزان، حماســه آفرینى مردم انقالبى ایران 
در مهرماه ســال 1360 تنها منحصر به مشــارکت در 
انتخابات نبود؛ این مردم در شرایطى که کماکان داغدار
 رئیــس جمهــور مکتبــى خــود شــهید رجایــى و
 نخســت وزیر بصیر و آگاهش شــهید باهنــر بودند و 

در آماج دسیســه ها و فشــارهاى بیرونى و داخلى قرار 
داشــتند، در پــاى صندوق هــاى رأى گیــرى حاضر 
شــدند و باالترین رأى ممکن را بــه اصلح ترین نامزد 
تمامــى ادوار انتخابــات ریاســت جمهورى کشــور
بــر ایــن اســاس در انتخابــات مزبــور،   دادند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با کسب 95 درصد آراء به عنوان 
ســومین رئیس جمهورى اســالمى ایران معرفى شد؛ 
حکم تنفیذ ایشان نیز در تاریخ 17 مهر 1360 به دست 
حضرت امام خمینى (ره) صادر شد. کسب 95 درصد آراء 
توسط یک کاندیدا میزانى بود که نه پیش از آن انتخابات 

سابقه داشت و نه پس از آن، تکرار شد.

نماینده مجلس شــوراى اســالمى تأکید کرد: اگر در 
انتخابات شــرکت نکنیم طمع ورزى دشمنان افزایش 
یافته و آنها تمامى تالششــان را براى افزایش فشار بر 

کشور بیش از پیش به کار مى گیرند.
محســن علیجانى با تأکید بر اینکه مشارکت حداکثرى 
مردم در انتخابات کشور را در مقابل طمع کاران و خطرات 
بیمه مى کند، گفــت: اگر در انتخابات شــرکت نکنیم 
پشتوانه نظام کم مى شود چون پشــتوانه مردمى تأثیر 
مستقیم بر تعامالت کشور با دنیا و حتى بهبود وضعیت 

اقتصادى و سیاسى دارد.
نماینده تهران، حضور مردم را به عنوان پشتوانه اى براى 

حل تمامى مسائل و رفع مشکالت به خصوص در حوزه 
اقتصادى دانست و افزود: اگر در انتخابات شرکت نکنیم 
و یا مشارکت پایین باشــد مطمئنًا فشار بر کشور بیشتر 
مى شود چون در این صورت آنها اینطور تعبیر مى کنند 
که وابستگى مردم به نظام کمتر شده و به همین دلیل به 
بهانه  هاى واهى به دنبال افزایش فشــار و حتى تحریم 
بیشتر هســتند. لذا مى توان گفت که عدم مشارکت در 

انتخابات طمع ورزى دشمنان را افزایش مى دهد.
وى ادامه داد: برهمین اساس مقام معظم رهبرى فرمودند 
حتى کسانى که با جمهورى اسالمى مشکل دارند ولى 

ایران را دوست دارند در انتخابات شرکت کنند. 

قاطع ترین پیروزى 
براى کدام رئیس جمهور بود؟

عدم شرکت  در انتخابات 
یعنى طمع ورزى دشمنان

نتایج انتخابات 
یک باره اعالم مى شود

  میزان | درباره نحوه اعــالم نتایج انتخابات 
ریاســت جمهورى، قانون انتخابات مى گوید نتیجه 
به صورت یک باره و به وســیله وزیر کشــور اعالم 
شود. در واقع اعالم آمار مقطعى نخواهد بود بنابراین 
روند کار این گونه اســت که آمار از تک تک شعبه ها
 جمع آورى مى شــود اعضاى هیئت هاى اجرایى و 
نظارت صورت جلسه ها را امضا کرده و نسخه اى را 
براى شوراى نگهبان و وزارت کشور مى فرستند که 
این آمار تطبیق داده شده و تجمیع مى شود و سپس 
شــوراى نگهبان و وزارت کشور آن را امضا مى کنند 
و زمانى که آمار نهایى شــد وزیر کشور آن را اعالم 
مى کند به این ترتیب اگر اختالفى نیز پیش بیاید مبنا 

همان صورت جلسه شوراهاست.

تحلیل آراء
  الف| آراء مردد مطابق نظرســنجى که نتایج 
آن دیروز منشر شد، حدود 25 درصد است. حدود 20 
درصد هم پاسخشان را کتمان مى کنند. « سایر» هم 
حدود 5 درصدند. اگر «نمى گویم» ها 50 درصدشان 
بخاطر ترس از نهاد پرسش کننده باشند، 50 درصد 
دیگر جزء «نمى دانم» ها هستند. فرض کنیم «سایر» 
هم آراء باطله باشــد. در نهایت کم و بیش 30 درصد 

مردم تصمیم نهایى نگرفتند.
نکته دیگر مرددهایى اســت که رأیشان را انتخاب 
کردند اما ممکن اســت رأیشــان تا روز رأى گیرى 
عوض شود. اما جنس آراء مردد این روزها با مرددهاى 
«دو هفته گذشته» متفاوت است. مرددهاى دو هفته 
گذشته غیر سیاسى و متناسب با شاخص هاى معیشت 
و رفاه حیران بودند. اما این روزها همه حرف ها گفته 
شده و حرف جدیدى نمانده اســت و یا اینکه حرف 
جدید  شنیده نمى شود. آراء مردد این روزها آرائى است 
که دوســت دارند برنده انتخابات باشند. یعنى سمت 
نامزدى مى روند که احساس پیروزى اش بیشتر باشد.

کاغذ رأى، کاغذ تراول است
گفته شده 200 میلیون تعرفه رأى به    میزان |
چاپ رسیده و در سراسر کشور توزیع خواهد شد. 14 
مورد عالیم رمزى در تعرفه ها ایجاد شده و بانک ملى 
نیز تعرفه ها را با استفاده از همان کاغذهاى تراول چک 
تهیه کرده و با این وجــود و تمهیدات در نظر گرفته 
شده امکان چاپ یا تکثیر تعرفه ها وجود ندارد. در حال 
حاضر نیز همه تعرفه ها در مکان امن و قرنطینه قرار 

داده شده است.

این آمریکاى «...ترین»
  انتخاب| حجت االسالم والمسلمین کاظم 
صدیقى امام جمعه موقت تهران بابیان اینکه آمریکا 
خودش را نمى تواند اداره کند  و در حال از هم پاشیدن 
اســت، اظهار داشــت: فاصله طبقاتى آمریکا 99 به 
یک درصد اســت و جمعیت آن تحت فشار هستند. 
صدیقى افزود: آمریکا بدهکارترین، پر زندانى ترین، 
ناامن ترین، درنده ترین و خیانتکارترین به نوکران و 

وابستگان  خود است.

مردم از دادن رأى سفید 
پرهیز کنند

مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از افرادى    تابناك |
که رأى سفید در انتخابات مى دهند، گفت: رأِى سفید 
ســطح حضور مردم در انتخابات را پایین مى آورد و 
کار درستى نیست و آن کســى که اصلح است را باید 
انتخاب کــرد. آیت  ا... ناصر مکارم شــیرازى گفت: 
باید مراقب بود و یقین داشته باشیم که دشمن دلش 
مى خواهد آســیب به انتخابات بزنــد و تفرقه میان 
طرفدار کاندیداها ایجاد شــود بنابراین انتخابات در 
نهایت آرامش و پرشور برگزار شــود. آیت ا...مکارم 
شــیرازى با تأکید بر انتخاب اصلح  بیــان کرد: باید 
باور کنیم کســى را که انتخاب مى کنیم در اعمال او 
شریک هستیم، نباید بخاطر تعصب و رفاقت به فردى 
رأى دهیم، اینها همه در پرونده اعمال انسان نوشته

 مى شود.

توئیتر

56 میلیون و 410 هزارو 234 نفرى که فردا جمعه به شعب 
اخذ رأى مراجعه مى کنند در صورتى که واجد شرایط مندرج 
در ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهورى و ماده 25 قانون 
انتخابات شورا ها باشند، به صرف داشتن شناسنامه و دانستن 

کد ملى خود مى توانند رأى دهند.
به گزارش میزان، اوایل مردادماه سال گذشته بود که اعضاى 
شوراى نگهبان با پیشنهاد وزارت کشــور براى برگزارى 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهورى اسالمى ایران 
و همچنین پنجمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
در تاریخ جمعه 29 اردیبهشــت ماه 1396 موافقت کردند. 
بدین ترتیب مقرر شد انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم 
و انتخابات شوراهاى پنجم در روز جمعه 29 اردیبهشت 96 
یعنى فردا برگزار شود؛ نکته جالب آنکه این براى نخستین بار 
در تاریخ جمهورى اسالمى است که انتخابات در اردیبهشت 

ماه برگزار مى شود. 
اما بنا به گفته دســت اندرکاران اجرایى امــر انتخابات، در 
انتخابات روز جمعه، 56 میلیون و 410 هزارو 234 نفر واجد 
شرایط رأى دادن هستند که از این تعداد یک میلیون و 350 

هزار و 294 نفر رأى اولى هستند.

طبق مــاده 36 قانــون انتخابــات ریاســت جمهورى، 
انتخاب کنندگان باید داراى شــرایط ذیل باشــند: تابعیت 
کشور جمهورى اســالمى ایران، دارا بودن 18 سال تمام و 

عدم جنون.
 طبق ماده 25 قانون انتخابات شوراها نیز انتخاب کنندگان 
این انتخابات باید داراى شــرایط زیر باشند: تابعیت کشور 
جمهورى اسالمى ایران، حداقل سن 18 سال تمام در روز

 اخذ رأى، سکونت حداقل یکســال در محل اخذ رأى (به 
استثناى شهرهاى باالى یکصد هزار نفر جمعیت).

اما این 56 میلیون و 410 هزارو 234 نفرى که روز جمعه به 
شعب اخذ رأى مراجعه مى کنند در صورتى که واجد شرایط 
مندرج در ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهورى و ماده 
25 قانون انتخابات شورا ها باشند، به صرف داشتن شناسنامه 
و دانستن کد ملى خود مى توانند رأى دهند؛ نکته حائز اهمیت 
آن است که روز جمعه براى رأ ى دادن نیازى به کارت ملى 

نیست و صرف داشتن کدملى کفایت مى کند.
همچنین آن دســته از افرادى که کد ملى خود را نمى دانند 
مى توانند با یک تماس تلفنى به ادارات ثبت احوال منطقه 

زندگى شان، کد ملى 10 رقمى خود را دریافت کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه تا روز دوشنبه نظرسنجى هاى معتبر مشارکت 72 درصد مردم 
را در انتخابات تأیید کرده اند، گفت: این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.

به گــزارش خبرآنالین، عبدالرضــا رحمانى فضلــى درباره اینکه آیا ممکن اســت 
انتخابات این دوره بــه دور دوم برود هم گفت: با توجه بــه انصراف ها و ائتالف هایى 
که انجام شــده و دو نفر اصلى که باقى مانده اند، پیش بینى ما این اســت که نتیجه 
انتخابات ریاست جمهورى در مرحله اول مشخص مى شود و دیگر نیازى به برگزارى 
مرحله دوم انتخابات نیســت. وزیر کشــور این را هم گفت که اعــالم نتایج نهایى 

احتماًال یک تا دو روز زمان ببرد یعنى شــنبه و یک شــنبه به طول مى انجامد و ما به 
هیچ عنــوان براى اعالم نتایــج صحت و دقــت را فداى زمان و ســرعت نخواهیم

 کرد .

انتخابات در چه صورت به دور دوم مى رود
براســاس قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهورى با کســب اکثریت مطلق آراء 
اســت. ماده 13 قانون انتخابات تأکید دارد که نامزد پیروز باید اکثریت مطلق آراء را به 
دســت آورد و چنانچه در مرحله اول براى هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل 
نشد، انتخابات دو مرحله اى خواهد شــد بدین معنى که دو نامزدى که بیشترین آراء 
را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شــرکت مى کنند. اکثریت مطلق 
یا اکثریت تام از نظر لغــوى به معناى «نصف به عالوه یک یا تعــداد آرائى که الاقل 
مساوى نصف به عالوه یک باشد» است. در قوانین معتبر و جارى کشور تنها تعریفى 
که به صراحت از اکثریت مطلق مشاهده مى شود، تعریفى است که قانونگذار در قانون 
آیین نامه داخلى مجلس شــوراى اســالمى مصوب 1379 از این تأسیس حقوقى به 
دست داده است. ماده 96 قانون مزبور پس بیان نصاب رسمیت جلسات مقرر مى دارد 
«... اکثریت مطلق وقتى حاصل مى شــود که بیش از نصــف نمایندگان حاضر، رأى

 مثبت دهند...»
به این ترتیب براى پیروزى یک نامزد در مرحله اول انتخابات، کسب بیش از 50 درصد 

آراء الزم است.

وزیر کشور:
 نتیجه انتخابات در مرحله اول مشخص مى شود

جمعه، انتخابات، حماسه
56 میلیون و 410 هزارو 234 نفر

رهبر معظم انقالب اسالمى صبح دیروز چهارشنبه در 
دیدار هزاران نفر از مردم استان هاى قزوین، زنجان و 
سمنان، در سخنان مهمى، انتخابات روز جمعه را یک 
جشن ملى و یک حماســه بزرگ مردمى و جلوه اى از 
اندیشه نو و جذاب مردم ساالرى اســالمى در مقابل 
دیدگان جهانیان خواندند و با تأکید بر لزوم حضور بسیار 
پرحجم مردم در پاى صندوق ها گفتند: روز جمعه هر 
فردى رأى بیاورد، برنده اصلى انتخابات، ملت ایران و 

نظام جمهورى اسالمى هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیــت ا... خامنه اى با ابراز خرســندى از حاکم 
شدن فضاى شور و شــوق انتخاباتى در سراسر کشور، 
خاطرنشــان کردند: هر انتخاباتى کــه در دوره هاى 
مختلف برگزار مى شود، در واقع صحنه درخشش ملت 
ایران و حماسه عظیم مردمى است که موجب افزایش 

عزت ملت و قدرت ملى مى شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى، انتخابات را از منظر دیگر، به 
رخ کشیدن اندیشه نو و جذاب مردم ساالرى اسالمى 
در مقابل چشم سیاستمداران در دنیا دانستند و افزودند: 
مردم ساالرى دینى یک تجربه جدید بود که به وسیله 
نظام جمهورى اسالمى و امام بزرگوار، به بشریت عرضه 
شد و ملت ایران در روز جمعه، بار دیگر تبلور این اندیشه 

نو را در معرض دید جهانیان قرار خواهد داد.
ایشان با تأکید بر اینکه انتخابات روز جمعه مورد توجه 
دو گروه در دنیا قرار دارد، گفتند: از یک طرف مسئوالن 
و دستگاه هاى مختلف در آمریکا و اروپا و دولت هاى 
دنباله رو آمریکا در منطقــه و همچنین مقامات رژیم 
صهیونیستى، نظاره گر انتخابات خواهند بود تا ببینند 
مردم ایران چگونه و با چــه روحیه اى و در چه حجمى 
وارد میدان انتخابــات خواهند شــد و از طرف دیگر،
 ملــت هاى منطقــه با نگاه تحســین و حســرت به 
حضور مردم در روز جمعه چشــم دوخته اند تا بار دیگر 
عظمت ملت ایران و آزادى موجود در نظام اسالمى و 

مردم ساالرى دینى را نظاره گر باشند.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: بر همین اساس اگر 
حضور مردم در انتخابات ضعیف باشد، یک نوع قضاوت 
و تصمیم گیرى خواهد شــد اما اگر حضــور مردم در 
انتخابات، هوشمندانه، قوى و با حجم زیاد باشد، قطعًا 

قضاوت به گونه دیگرى خواهد بود.
حضرت آیــت ا... خامنــه اى، برگــزارى انتخابات در
 دوره هاى مختلف را زمینه ســاِز طراوت بخشى مجدد 
و ارائه عظمتــى دیگــر از نظام اســالمى خواندند و 
خاطرنشان کردند: روز انتخابات براى نظام جمهورى 

اسالمى، «روز جشن ملى و شادى و شور» است.
ایشان با اشاره به ناامنى گسترده موجود در منطقه غرب 
آسیا و شــمال آفریقا، گفتند: در چنین محیط ناامنى، 
جمهورى اســالمى ایران با لطف و عنایــت الهى، با 
آرامش و امنیت کامل، در تــدارك برگزارى انتخابات 
است که این موضوع بسیار با اهمیت است و باید قدر و 

ارزش آن دانسته شود.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکه فضاى آزادى، 

فضاى تأثیرگذار بودن رأى مــردم و محیط امن و آرام 
کنونى، مرهون نظام جمهورى اسالمى است، افزودند: 
اگرچه برخى از این فضاى آزادى استفاده ولى آن را نفى 
و ناسپاسى مى کنند، اما اینکه ملت ایران با آزادى کامل 
در انتخابات شــرکت مى کنند و رأى و تصمیم آنها در 
انتخابات باالترین مســئول اجرایى کشور و همچنین 
مدیران شهرى تأثیرگذار است، موضوع بسیار با ارزشى 

است که باید قدردان آن باشیم.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشان کردند: برگزارى 
انتخاباتــى آزاد و رقابتــى و رأى مــردم به منظــور 
انتخاب رئیس جمهور، براى ملــت هاى منطقه ما که 
دولت هاى آنها تحت حمایت و سیطره آمریکا هستند، 

یک رؤیاست.
ایشان، حضور مردم در صحنه و در پاى صندوق هاى 
رأى را حاوى دو پیام مهم دانستند و گفتند: اولین پیاِم 
حضور در انتخابات، «نشان دادن اعتماد و عالقه مردم 
به نظام جمهورى اســالمى» اســت و پیام دیگر آن، 
«نشان دادِن زنده بودن و پاى کار و مصمم بودن ملت 

ایران» است.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردنــد: هرچه حضور 
مردم در پاى صندوق هاى رأى بیشــتر باشد و هرچه 
انضباط و پایبندى کنونى به قانون بیشــتر باشد، آبرو 
و احتــرام ملت ایران در نــزد ناظران جهانى بیشــتر 

خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى، رعایت انضباط و پایبندى به 
قانون در سه مرحله  «قبل از انتخابات، روز انتخابات و 
بعد از انتخابات» را بسیار با اهمیت برشمردند و افزودند: 

ملت ایران تجربه کرده است که رعایت این انضباط تا 
چه حد به نفع او است و بى انضباطى و رعایت نکردن 

قانون، تا چه میزان مضّر است.
ایشــان با تأکید بر اینکه در روز جمعه با رأى مردم، در 
نهایت یک نفر از میان نامزدها انتخاب خواهد شــد، 
خاطرنشــان کردند: من معتقد به برنــده و بازنده در 
انتخابات نیستم زیرا هر کس رأى بیاورد، برنده اصلِى 

انتخابات، نظام جمهورى اسالمى و ملت ایران است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به جدیت دستگاه هاى 
اجرایى و نظارتِى انتخابات و دستگاه هاى حافظ امنیت 

در انجام وظیفه خود گفتند: همه این دستگاه ها، مورد 
اعتماد و با یکدیگر نیز هماهنگ هستند اما بار دیگر به 
این دستگاه ها ســفارش مى کنم که آراء مردم امانت 

است و این امانت باید حفظ شود.
حضرت آیــت ا... خامنــه اى افزودند: ممکن اســت 
افرادى باشــند که قصد تخلف هایى را داشــته باشند 
و دســتگاه هاى نظارتــى و اجرایى و حافــظ امنیت 
اگرچه مورد اعتماد و مقبول هســتند امــا باید کامًال 

مراقبت کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمنان ملت ایران، از نزدیک 

صحنه انتخابات را رصد مى کنند، خاطرنشــان کردند: 
باید چهره ملت ایران در مقابــل بدخواهان، چهره اى 
مصمم و داراى عزم راســخ براى تصمیم گیرى و در 
عین حال چهره اى همراه بــا اعتماد به نفس، قدرتمند 

و با آرامش باشد.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به برخى ســخنان 
ناشایستى که در جریان رقابت هاى انتخاباتى بیان شد، 
گفتند: اگرچه این سخنان شایسته ملت ایران نبود اما 
حضور مردم همه این مسائل را حل خواهد کرد و این 

سخنان تأثیرى نخواهد داشت.
حضرت آیت ا...خامنــه اى افزودند: ان شــاءا...مردم 
ایران اعم از زن و مرد، روز جمعه در سراســر کشــور، 
در انتخابات شــرکت خواهند کرد و با این حضور و با

 نشــان دادن عزم راســخ خود، به نظام اسالمى آبرو 
خواهند بخشید.

ایشان در ادامه یک توصیه مهم به هواداران و ستادهاى 
نامزدهاى انتخاباتى داشــتند و گفتنــد: عالقه مندان 
نامزدها و ستادهاى آنها باید متانت و انضباط را رعایت 
کنند زیرا این چند صباح زندگى و کار دنیا خواهد گذشت 
و آنچه باقى مى ماند، اعمال ما و محاسبه الهى است، 
بنابراین همــه باید با در نظر گرفتــن رضاى الهى و با 
خالص کــردن نیت ها در عرصه رقابت هــا و تبلیغات 

انتخابات فعالیت کنند.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه اگر فعالیت هاى 
انتخابات با هدف رضایت الهى باشــد، خداوند به آنها 
برکت خواهد داد و آنچــه به نفع ملت ایران اســت، 
پیش خواهد آمــد، افزودند: همه موظــف به پایبندى 
به قانــون و رعایت انضبــاط قانونى و عمــل به آن 

هستند.
حضرت آیت  ا...خامنه اى گفتند: نظام اسالمى در طول 
نزدیک به چهار دهه، به رغم دوره هاى مختلف و شرایط 
گوناگون دنیا و منطقه و همچنین برخى عملکردهاى 
احیانًا نامناســب یا غیرجامع مسئوالن، به پیش رفته و 
حرکت عظیم جمهورى اســالمى و حضور مردم کار 

خود را کرده است.
ایشان تأکید کردند: این پیشرفت روز به روز ادامه خواهد 
یافت و جمهورى اســالمى آن روزى را خواهد دید که 
دشــمنان مأیوس شــوند و از زیاده گویى و یاوه گویى 

دست بردارند.
رهبر انقالب اســالمى در پایــان بحــِث انتخابات 
اظهار امیــدوارى کردنــد خداوند متعال بــه آزمون 
بــزرگ روز جمعــه عنایــت کنــد و برکــت دهد و 
هــر آنچــه را خیــر و صالح ملت و کشــور اســت،

 پیش آورد.
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى سخنانشان، ماه شعبان 
را ماه دعا و توسل و آماده شدن براى ضیافت الهى در 
ماه مبارك رمضان خواندنــد و افزودند: باید از فرصت 
باقیمانده  ماه شعبان استفاده و خود را وارد وادى معنویت 
و رحمت الهى کرد و جوانــان عزیز با دل هاى صاف و 
پاکشان، آمادگى بیشترى براى استفاده از این فرصت 

و نعمت الهى دارند.

حضرت آیت ا... خامنه اى در دیدار اقشار مختلف مردم با ایشان مطرح کردند

ملت و نظام، برنده اصلى انتخابات

■ هر انتخاباتى کــه در دوره هــاى مختلف برگزار 
مى شود، در واقع صحنه درخشش ملت ایران و حماسه 

عظیم مردمى است.
■ مردم ســاالرى دینى یک تجربه جدید بود که به 
وســیله نظام جمهورى اســالمى و امام بزرگوار، به 

بشریت عرضه شد.
■ روز انتخابات براى نظام جمهورى اسالمى، «روز 

جشن ملى و شادى و شور» است.
■ برگزارى انتخاباتــى آزاد و رقابتــى و رأى مردم 
به منظور انتخاب رئیس جمهور، براى ملت هاى منطقه 
ما که دولت هاى آنها تحت حمایت و سیطره آمریکا 

هستند، یک رؤیاست.
■اولین پیاِم حضور در انتخابات، «نشان دادن اعتماد و 

عالقه مردم به نظام جمهورى اسالمى» است.
■ هر کس رأى بیاورد، برنــده اصلِى انتخابات، نظام 

جمهورى اسالمى و ملت ایران است.
■ عالقه مندان نامزدها و ستادهاى آنها باید متانت و 

انضباط را رعایت کنند.
■ هرچه حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى بیشتر 
باشد و هرچه انضباط و پایبندى کنونى به قانون بیشتر 
باشــد، آبرو و احترام ملت ایران در نزد ناظران جهانى 

بیشتر خواهد شد.
■ ممکن است افرادى باشند که قصد تخلف هایى را 
داشته باشند و دستگاه هاى نظارتى و اجرایى و حافظ 
امنیت اگرچه مورد اعتماد و مقبول هستند اما باید کامًال 

مراقبت کنند.

نماى نزدیک انتخابات در دیدگاه رهبرى
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معاون مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى نیروى 
انتظامى از احتمال کالهبردارى نسبت به طرح ثبت نام 
و راه اندازى ســامانه هاى نامزدهاى ریاست جمهورى 

خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا اکبرى گفت:شــهروندان از ارائه 
هرگونــه اطالعات و پرداخــت وجه در ســامانه هاى 
غیر رسمى خوددارى کنند. وى افزود: فرصت طلبان با 
راه اندازى سایت هاى مشابه سایت مورد نظر نامزدهاى 
ریاســت جمهورى با گرفتن اطالعات و مشــخصات 
شخصى افراد، امکان هر گونه سوء اســتفاده را فراهم

مى کنند.ســرهنگ اکبرى اظهار داشــت: با توجه به 

ســفرهاى مکرر نامزدهاى انتخاباتى به اســتان هاى 
مختلف و طرح ثبت نام و راه اندازى سامانه ها، احتمال 

سوء استفاده کالهبرداران از این موضوع متصور است.
وى گفت: تاکنون در مورد این شیوه، کالهبردارى موردى 
اعالم نشده است اما شــهروندان از ارائه هرگونه اطالعات 
همانند رمــز دوم کارت و پرداخت وجه در ســامانه هاى 
غیر رسمى و ناشناس خوددارى کنند. معاون مبارزه با جعل 
و کالهبردارى پلیس آگاهى ناجا تصریح کرد: هموطنان به 
منظور آگاهى ازصحت و سقم ســایت از طریق کانال ها و 
مبادى رســمى و نیز مراجعه به دفاتر نمایندگى کاندیداها 

مى توانند اطالعات الزم را کسب کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
دستگاه ها مکلف به اجراى قانون مرخصى زایمان زنان 
به مدت 9 ماه و مرخصى سه روزه مردان پس از زایمان 

همسرانشان هستند.
محمدحســین قربانى در خصوص عــدم اجراى کامل 
مرخصى زایمان زنان، اظهار داشت: مرخصى زایمان براى 
زنان 9 ماه و براى همسران زنان (مردان) سه روز مورد نظر 
موافق مجلس بود، از این رو این قانون تصویب شــده و 
الزم االجراست.نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس، 
گفت: متأسفانه برخى دستگاه ها به جهت بار مالى حاضر 
به اجراى قانون نیستند اما باید توجه داشت که در قانون 

برنامه ششم توســعه و بودجه سال 96 دستگاه ها مکلف 
به اجراى قانون مرخصى زایمان شــدند.وى افزود: بنابر 
تکلیف قانونى، دســتگاه ها باید به اجراى قانون تمکین 
کنند، متأســفانه عدم شــفافیت برخى قراردادها، وجود 
قراردادهاى شرکتى یا ساعتى و عدم پایبندى شرکت هاى 
خصوصى به چنین قوانینى سبب شده تا به دلیل تعهداتى 
که بین کارگر و کارفرماست این قانون اجرا نشود. قربانى 
در ادامه در خصوص انتقاد وزارت بهداشــت به مرخصى 
ســه روزه مردان پس از زایمان همسر، گفت: با توجه به 
ایرادات مجمع تشخیص و شــوراى نگهبان این میزان 

مرخصى به سه روز تقلیل یافت.

دستگاه ها مکلف به اجراى 
قانون مرخصى زایمان هستند

کالهبردارى به نام
 نامزدهاى  انتخابات

مادر قمى سه  قلو زایید
خانـم 29 سـاله قمـى بعـد از دو فرزند، در بـاردارى 
سـوم خـود داراى دو پسـر و یـک دختر دیگر شـده

 است.
این سـه قلوها که ظهر روز سـه شـنبه هفته جاى در 
بیمارستان حضرت زهرا (س) به دنیا آمده اند، شرایط 
مطلوب دارند و مادر و فرزندان در سـالمتى کامل به 

سر مى برند. 
پزشـک معالـج نـوزادان وزن دو نوزاد پسـر را سـه 
کیلوگرم و نـوزاد دختـر را 2/5کیلوگـرم اعالم کرد 
و گفـت: حـال عمومى هر سـه نوزاد خـوب گزارش  

شده است.

ساعات تخلفات رانندگى
رئیـس مرکز اجراییـات پلیس راهور گفـت:در طول 
سـال 95 در معابـر درون شـهرى، سـاعت 10 و 
11 صبـح، بیشـترین سـاعت وقـوع تخلفـات بوده

 است.
 سـرهنگ کرمـى اسـد اظهـار داشـت: پـس از آن، 
ساعت 12 ظهر رتبه بعدى فراوانى تخلفات را دارد و 
سـاعت هاى 15 و 16 و 17 در رتبه هـاى بعدى قرار 
گرفتـه اند. یعنـى پراکندگـى وقوع تخلفـات در این 
سـاعات در معابر درون شهرى بیشـتر مشاهده شده 

است. 

40 هکتار جنگل سوخت
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى خوزستان گفت: 
آتش سـوزى جنگل هـاى خسـرج واقـع در اطراف 
شهرسـتان حمیدیه که از صبح سه شنبه شروع شده 

بود، مهار شد. 
کیامـرث حاجـى زاده در نشسـت اضطـرارى سـتاد 
بحران در فرماندارى حمیدیه میزان خسـارت وارده 
به جنـگل هـاى منطقه خسـرج را حـدود 40 هکتار 

عنوان کرد.

پوسترعلیه محیط زیست
علیرغم آنکه پیش از شـروع رقابت هـاى انتخاباتى، 
فعـاالن محیـط زیسـتى بـا راه انـدازى کمپیـن

«نه به تبلیغـات کاغذى» کاندیداها را به اسـتفاده از 
روش هاى امـروزى و نوین بـراى تبلیغات تشـویق 
کردند اما امسال هم شاهد تبلیغات گسترده کاغذى 
کاندیداهـا در سـطح شـهرها بودیم. محمد حسـین 
بازگیـر رئیس اداره محیط زیسـت شـهر تهـران در 
این بـاره گفت: عمل هـر یک از کاندیداهـا در حوزه

محیط زیست مى تواند مالك سنجش آنان باشد.

فروش کفش ایرانى 
به نام برند خارجى

در حالى که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشى 
چنـدى پیـش اعالم کـرد کـه در حـوزه کفش هاى 
ورزشى حداقل 40 درصد آنچه به عنوان نمونه هاى 
خارجى به فروش مى رسد محصوالت داخلى است، 
ناصر حـاج هاشـمى عضـو اتحادیه صنف کفاشـان 
ماشـینى نیز اظهار داشـت: کارگاه هاى تولید کفش 
تولیـدات خود را به اسـم تولیـد داخلى مى فروشـند 
امـا در سـطح مغـازه ها،برخـى فروشـندگان بـراى 
فروش بهتر،تولیدات داخلى را به اسم کفش خارجى

مى فروشند.

ورودى کاخ گلستان پس از 
100 سال باز مى شود

مدیر مجموعـه تاریخى - فرهنگى کاخ گلسـتان از 
بازگشایى مسیر اصلى  و قدیمى ورود به کاخ گلستان 

معروف به ورودى دوران قاجارى خبر داد. 
مسعود نصرتى اظهار داشت: مسیر و دِر اولیه و قدیمى 
کاخ گلستان ویژگى هاى خاصى دارد، مثًال معمارى 
منحصربه فـردى دارد و همچنیـن ورودى اصلـى 
و قدیمـى کاخ گلسـتان در دوران قاجـار به حسـاب 
مى آید و اصـًال ورودى کنونى که مربـوط به دوران 
پهلوى است،  قابل مقایسه با ورودى قدیمى این کاخ

 نیست.

چرك نویس

رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با بیان اینکه طرح 
ساماندهى تعطیالت نیازمند بررســى عمیق و دقیق 
است، از ارجاع این طرح با هدف بررسى بیشتر به مرکز 
پژوهش ها خبر داد و گفت: انتظار مى رود ظرف یک ماه 

آینده براى تعیین تکلیف به مجلس ارائه شود.
سلمان خدادادى اظهار داشت: پس از رد کلیات طرح 
مذکور در کمیســیون، بنده بر اساس آیین نامه داخلى 
مجلس آن را براى بررسى بیشتر به مرکز پژوهش هاى 
مجلس ارجاع دادم تا کارشناسان در این حوزه به یک 
نقطه مشترکى برسند تا در گام بعدى در صحن تعیین 
تکلیف گردد.خدادادى در خصوص اینکه به چه دالیلى 
کلیات ساماندهى تعطیالت در کمیسیون رد شد، خاطر 

نشان ســاخت: چنین طرحى فاقد جامعیت و پختگى 
الزم بود، به همین دلیل از مرکز پژوهش هاى مجلس 
درخواست کردیم تحقیقات عمیق ترى روى آن انجام 
دهد، چنانکه در بین اقشــار مختلف صاحب نظر هم با 
چالش هایى همراه است بنابراین نمى توان دیدگاه علما 

را در این حوزه نادیده گرفت.
نماینده حوزه انتخابیه ملکان در خانه ملت، با اشــاره 
به جزئیات طرح ســاماندهى تعطیالت رسمى کشور، 
تصریح کرد: بر اساس این طرح، تعطیلى روزهاى پنج 
شنبه به شنبه موکول شده بود برخى معتقدند روز شنبه با 
تعطیالت رسمى اقلیت دینى همخوانى دارد بنابراین در 
این رابطه شائبه هایى ایجاد مى شود و نمى توان نسبت 

به آن بى توجه بود.
خدادادى با بیان اینکه در طرح ســاماندهى تعطیالت 
بیش از 15 مــورد تغییر در تعطیالت رســمى اعمال 
شــده بود، یادآور شــد: در این طرح تعطیالت نوروز 
به پنج روز کاهش مى یابــد و روز 12 و 13 فروردین 
و همچنین 15 خــرداد از تعطیالت رســمى حذف و 
همچنین تعطیلى شنبه به جاى پنج شنبه پیشنهاد شد 
که این موضوع تبعات اجتماعى زیادى را براى کشور به 
همراه داشت از این رو طرح مذکور براى بررسى بیشتر 
به مرکز پژوهش هاى مجلس ارسال شد تا بتواند نظر 
مثبت علما، مجلس، دولت، نخبگان و تمامى اقشار را 

جلب کند.

جزئیات طرح ساماندهى تعطیالت از زبان رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس 

تعطیالت عید 5 روز مى شود 

معاون توســعه منابع انسانى و پشــتیبانى سازمان 
پژوهش و برنامه ریزى آموزشــى از رشــد حدود 7 
درصدى قیمت کتاب هاى درســى نســبت به سال 
گذشــته خبر داد و قیمت کتب را به تفکیک دوره ها و 

مقاطع اعالم کرد.
حسین طالیى زواره با اشاره به اینترنتى شدن سفارش 
کتب درسى از دوسال گذشته اظهار داشت: سازمان 
پژوهش و برنامه ریزى آموزشــى بــه منظور توزیع

 کتاب هاى درسى در بین کلیه دانش آموزان سراسر 
کشور به طور همزمان در شروع سال تحصیلى، اعمال 
نظارت هــاى دقیق تر بر نحوه توزیــع، جلوگیرى از 
اتالف منابع و هر گونه اعمال نظر و سالیق شخصى 
در توزیع و دریافت بهاى کتاب هاى درســى، نسبت 
به ارتقا و بهبــود فرآیند توزیع کتاب هاى درســى و 
سایر مواد آموزشى در بستر اینترنت در راستاى دولت 
الکترونیکى با همکارى ناشــرین کتاب هاى درسى 

اقدام کرده است.
وى افزود: ثبت نام کتاب هاى درســى دانش آموزان 
کالس هــاى دوم تا ششــم ابتدایــى، دوره پیش 
دانشگاهى و شــاخه فنى و حرفه اى از 19 فروردین 

شروع شده اســت و تا 15 خرداد ادامه دارد. سفارش 
انفرادى یا گروهى کتاب هاى درســى دانش آموزان 
کالس اول ابتدایى هم از 15 تیرماه شروع مى شود و 

تا 17 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
معاون توســعه منابع انسانى و پشــتیبانى سازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزى آموزشــى ادامــه داد: 
ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشــى به نشــانى
 www.irtextbook.ir  بــراى ثبت ســفارش 

کتاب هاى درسى در دسترس است.
طالیى زواره با اشاره به رشــد 7 درصدى قیمت کتب 
درسى نسبت به سال گذشته، قیمت کتاب هاى درسى 
دانش آموزان را اعالم کرد و افزود: کتاب هاى درســى 
سال اول ابتدایى 14 هزار و 300 تومان، سال دوم ابتدایى 
15 هزار و 400 تومان، سال سوم ابتدایى 19 هزار و 900 
تومان، سال چهارم ابتدایى 20 هزار و صد تومان، سال 
پنجم ابتدایى 20 هزار و 700 تومان، سال ششم ابتدایى 
24 هزار و 600 تومان، پیش دانشگاهى تجربى 24 هزار 
و 700 تومان، پیش دانشگاهى ریاضى 24 هزار و 500 
تومان، پیش دانشگاهى انسانى 24 هزار و 900 تومان، 

پیش دانشگاهى هنر 45 هزار و صد  تومان است.

یکى از جالب ترین کشــفیات این فصل کاوش در تنها 
معدن تاریخى شناخته شده از دوره هخامنشى، ساسانى 
و دوران متأخر اسالمى در ایران، مربوط به کشف تونلى 
بزرگ با فضاهاى جدید مکشوفه شده است که در دل 

کوه کنده شده اند.
سرپرست ایرانى هیئت مشترك باستان شناسى معدن 
نمک چهرآباد زنجــان از جالب ترین کشــفیات این 
فصل کاوش در تنها معدن تاریخى شــناخته شــده از 
دوره هخامنشى، ساســانى و دوران متأخر اسالمى در 
ایران را کشف تونلى بزرگ با چند فضاى مرتبط با هم 
اعالم کرد که احتماًال مربوط به دوران میانى اســالم 

(سلجوقى) است.
به گزارش تســنیم، ابوالفضل عالى سرپرســت ایرانى 
هیئت مشترك باستان شناســى معدن نمک چهرآباد 
اظهــار داشــت: چهارمین فصــل کاوش باســتان 
شناســى هیئت مشــترك اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســتان زنجان و موزه و 
دانشگاه بوخوم آلمان از فروردین ماه از سرگرفته شده  
و طبق برنامه ریزى به عمل آمده این فصل از پژوهش 
در معدن چهرآباد تا خرداد ماه سال جارى ادامه خواهد 

داشت.
وى افزود: هیئت باستان شناسى شامل باستان شناسان 
و متخصصین مختلف  ایرانى و آلمانى هستند که براى 
چهارمین فصل پژوهش در معدن نمک حضور یافتند و 
در زمینه مطالعات باســتان شناسى کهن و برخى علوم 

میان رشته اى فعالیت خواهند کرد.
عالى، فعالیت تیم باستان شناسى در این محوطه را در 
ادامه پژوهش هایى دانست که از چندین سال پیش آغاز 
شده است و گفت: در فصل ســوم پژوهش که در پاییز 
سال گذشته انجام شد، بخش هایى از محدوده تاریخى 
معدن نمک شامل آثار معدنى دوره هخامنشى، ساسانى 

و دوران متأخر اسالمى مورد کاوش قرار گرفت.
این باستان شــناس اظهار داشــت: در این فصل نیز 
همچون فصل گذشته ادامه کاوش عمقى در محدوده 
کاوش شده در ســال هاى پیش براى به دست آوردن 
آگاهى بیشتر از قدیمى ترین دوره هاى استخراج نمک 
در چهرآباد و نیز افزایش دانسته ها از معدنکاوى نمک 

در دوره هخامنشى و ساسانى خواهد بود.

عالى با بیان اینکه در فصول گذشته همچنان الیه هاى 
مربوط به معدنکاوى دوره هخامنشى در زیر سطحى که 
مردان نمکى کشف شــده اند ادامه دارد، تصریح کرد: 
حفارى باستان شناختى با هدف روشن ساختن جزئیات 
معدنکاوى دوره هخامنشى و کشف آثار احتمالى پیش 

از این دوره مد نظر قرار خواهد گرفت. 
وى افزود: با توجه به اینکه در فصل گذشــته عملیات 
گسترده ژئوفیزیکى در بخشــى بزرگى از گنبد نمکى 
موســوم به دوزالخ(معدن نمک چهرآباد) انجام شد و 
اطالعات جالب توجهى از ســاختار زمین شــناختى و 
محدوده فعالیت معدنکاوى کهن به دســت آمد،  لذا در 
این فصل از کاوش از نتایج پژوهش هاى ژئوالکتریک 

نیز بهره گرفته خواهد شد. 
این باستان شناس، معدن نمک چهرآباد را تنها معدن 

تاریخى شناخته شــده از دوره هخامنشــى، ساسانى 
و دوران متأخــر اســالمى در ایران دانســت و افزود: 
اهمیت و شــهرت آن نه تنها به دلیــل دارا بودن آثار 
معدنکاوى از ایران پیش و پس از اســالم است، بلکه 
یافته هاى ارزشمند و منحصر به فرد آن از جمله بقایاى

شش مومیایى طبیعى انســانى و شمار زیادى اشیاى از 
جنس مواد آلى از جمله پارچه، چرم، چوب و... بر اهمیت 

آن افزوده است.
وى گفت: طى 15 روز کاوش فصل جدید، بخش هاى 
مختلف محدوده کاوش شده در سال هاى گذشته، به 
منظور به دســت آوردن اطالعات بیشتر از معدنکاوى 
دوران باســتان و نیز آگاهــى از قدیمــى ترین دوره 

استخراج نمک کاوش شد.
سرپرســت هیئت باســتان شناســى با بیان اینکه در 

برنامه امســال همچنان کاوش در الیه هاى مختلف 
مربوط به معدنکاوى دوره هخامنشــى و دوره ساسانى 
ادامه دارد گفت: همچون گذشــته یافته هاى مختلف 
مرتبط با فعالیت هاى معدنکاوى به ویژه اشــیاى تهیه 
شــده از مواد ارگانیــک همچون یافته هــاى گیاهى

(دســته هاى چوبى ابزار، شــاخه ها و بوته هــا، بذرها، 
هســته میوه ها و ...)، بقایاى جانورى، پوســت و چرم 
و بافته هــاى مختلــف پشــمى و پنبه اى به دســت 

آمده است. 
وى از جالب ترین کشفیات این فصل کاوش را کشف 
تونلى بزرگ با چند فضاى مرتبط با هم اعالم کرد که 
احتماًال مربوط به دوران میانى اسالم ( سلجوقى) است 
و افزود: فضاهاى جدید مکشــوفه که در دل کوه کنده 
شــده اند  طى چند روز گذشته مشــخص شده و هنوز 

کاوش و پژوهش چندانى در آن انجام نشده است.
عالى اظهار داشت: تونل یاد شده در بخش شمال غرب 
محدوده کاوش شده در ســال هاى گذشته قرار دارد و 
طبق مشاهدات اولیه و بررسى اشیاى مکشوفه از داخل 
فضاهاى مختلف آن، احتماًال تونل در دوره ســلجوقى 
مورد استفاده معدنکاران بوده اســت و در دوره اى که 
هنوز مشخص نیست،  به دلیل ریزش بخش هایى از آن

فرو ریخته و تخریب شده است. 
وى تصریح کرد: در صورت قطعى شدن قدمت تونل تازه 
کشف شــده، براى اولین بار مدارکى از استخراج نمک 
و حضور معدنکاران دوران میانى اسالم در معدن نمک 

چهرآباد ( دوزالخ) دیده مى شود.

«مردان نمکى» دوباره به سر خط خبرها بازگشتند

کشف تونلى بزرگ در تنها معدن هخامنشى ایران

هیئت باستان شناسى 
شامل باستان شناسان 
و متخصصین مختلف  

ایرانى و آلمانى هستند 
که براى چهارمین فصل 
پژوهش در معدن نمک 

حضور یافتند و در 
زمینه مطالعات باستان 
شناسى کهن و برخى 
علوم میان رشته اى 
فعالیت خواهند کرد

قیمت و مهلت ثبت نام کتب درسى
بحث اعتیاد که به میان مى آید، فکر بیشتر مردم به سوى  براى سال تحصیلى جدید اعالم شد

مواد مخدر مــى رود و در ذهن اغلب آنهــا، قیافه تکیده و 
بى رمق معتادان نقش مى بندد؛ اما بر خالف تصورات رایج 
از واژه هایى همچون «معتاد» و «اعتیاد» به مواد مخدر، 
معتادان مجازى نه الغر و ضعیف هستند، نه ابزارى به نام 
پایپ و شیشه و هروئین در دست هایشان دیده مى شود؛ تنها 
یک گوشى دیجیتال در دســت هر یک از معتادان فضاى 

مجازى به چشم مى خورد.
امان ا... قرائى مقدم جامعه شناس گفت: «اعتیاد» تنها در 
مصرف مواد مخدر، خالصه نمى شــود. وى افزود: همین 
که افراد در استفاده از سایر امکاناتى که در اختیار دارند، پا را 
فراتر بگذارند و این میزان، از حد مطلوب و مورد نیاز بگذرد، 

به استفاده از آن ابزار «معتاد» شده اند.
چند وقت پیش بود که  سید مرتضى موسویان رئیس مرکز 
فناورى اطالعات و رسانه هاى دیجیتال وزارت ارشاد گفت: 
هم اکنون در سطح کشــور 40 میلیون گوشى هوشمند 
وجود دارد و مردم و به ویژه مخاطبان جوان از آنها استفاده 

مى کنند. رئیس مرکز رسانه هاى دیجیتال تصریح کرد: 53 
درصد ایرانى ها عضو یکى از شبکه هاى اجتماعى هستند که  
72 درصد این آمار را جوانان 18 تا 29 سال تشکیل مى دهند. 
 در شرایط فعلى جامعه ما، که اغلب افراد چند شغله بوده و 
فرصت کمى را براى در کنار هم بودن، در اختیار دارند، گاهى 
همان دقایق کوتاه نیز صرف گشت و گذار و سرك کشیدن 

در شبکه هاى مجازى همچون، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و 
سایر شبکه هاى اصطالحاً اجتماعى مى شود و اینگونه است 
که مخاطبان فضاى مجازى، روز به روز بیشتر مى شوند. 
ســال 93 بود که رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران 
از کاهش میزان صحبت اعضاى خانواده هاى ایرانى، به 15 
دقیقه در طول شبانه روز خبر داد.قرائى مقدم جامعه شناس 
در رابطه با کاهش روابط کالمــى، گفت: زوجى را در نظر 
بگیرید که هر دوى آنها شاغل هستند و از ساعات ابتدایى 
روز، منزل را به سوى محل کار ترك مى کنند؛ شب هنگام 
که به خانه باز مى گردند، على رغم اینکــه در طول روز از 
یکدیگر دور بوده اند، پس از به اتمام رسیدن کار روزمره نیز، 
به دلیل خستگى فرصتى براى هم صحبتى با یکدیگر ندارند.
وى ادامه داد: کم نیستند پدر و مادرهایى که براى پر کردن 
اوقات فراغت فرزند و بــراى آنکه کمبود حضور فیزیکى 
خود را جبران کنند، او را به دنیاى ابزار دیجیتال مى سپارند. 
امروزه حتى در شهرها و روستاها کودکان و نوجوانان نیز از

 استفاده کنندگان گوشى هاى دیجیتال هستند.

ایرانى ها، کالً 15 دقیقه در روز باهم حرف مى زنند!
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340 هزار هکتار از اراضى 
استان فاقد سند است

مدیرکل راه وشهرسازى اســتان اصفهان گفت: از 
107 شهر اســتان اصفهان 85 شــهر داراى حریم 
مشخص هستند که مساحت مجموع این اراضى 500 
هزارهکتار است و تاکنون 160 هزار هکتار زمین سند 
دار و 340 هزار هکتار فاقد سند است.حجت ا...غالمى 
با مهم دانستن ایجاد هماهنگى بین ادارت شهرستانى 
در مقوله رســیدگى به اراضى داخــل وخارج حریم 
شهرها، گفت: از 107 شــهر استان 95 شهر مصوبه 
شورایعالى شهرسازى و معمارى را دریافت کرده است.

شرکت 300 طلبه
 در آزمون تفسیر قرآن

مســئول قرآن و عترت حــوزه علمیــه اصفهان از 
برگزارى آزمون تفسیر نهمین دوره مسابقات قرآن 

حوزه استان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین حسن غزالى با بیان اینکه 
این آزمون  با حضور  بیش از 300 طلبه در پنج حوزه 
امتحانى برگزار مى شد، عنوان کرد: این آزمون در دو 
مقطع ویژه روحانیون و خانواده طالب برگزار مى شود.

ایمن سازى خط باى پاس 
مرکز انتقال نفت شهید بهشتى 
ایمن سازى خط 16 اینچ باى پاس (مسیر جایگزین) 
خط 32 مرکز انتقال نفت و تأسیسات شهید بهشتى 

اصفهان در شرایط ایمن با موفقیت انجام شد.
حشمت ا... امیرى رئیس مرکز انتقال نفت و تأسیسات 
شهید بهشتى اصفهان گفت: در این عملیات 60 متر 
از خط لوله مسیر راکد و حادثه خیز مرکز که باى پاس 
(مســیر جایگزین)خط 32  اســت  با جابه جایى ولو 
و انجام عملیات برشــکارى و جوشکارى و اصالح 
مسیر ایمن شــد و خط32 مورد بهره بردارى مجدد 

قرار گرفت.

امروز منتظر بارش هاى 
پراکنده باشید

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر گذر موجى ناپایدار از فراز 
اســتان اصفهان در آخر هفته است که بر این اساس 
بارش هاى پراکنده در بعضى مناطق به ویژه مناطق 

غربى پیش بینى مى شود.
میترا سیدان اظهار داشت:  روز پنج شنبه(امروز) با نفوذ 
امواج ناپایدار ضعیف، بارش هاى پراکنده در بعضى 

مناطق به ویژه مناطق غربى  وجود دارد.

تکمیل عملیات اجرایى 
خط دوم BRT تا پایان بهار

مدیر پروژه BRT گفت: عملیــات اجرایى خط دوم 
BRT تا پایان بهار سال جارى تکمیل مى شود.

على ملک زاده فر با اشــاره به اینکه کاهش آلودگى 
وترافیک از مزایــاى اتوبوس تندرو اســت، اظهار 
داشت: همچنین کم شدن زمان انتظار در ایستگاه ها، 
اطالع رسانى دقیق به مسافران در ایستگاه و اتوبوس 
به همراه زمانبندى مناســب و دریافت بلیت قبل از 
ورود به اتوبوس و حذف رابطه مستقیم راننده و مسافر 
از دیگر مزایایى اتوبوس هاى تندرو است.وى  افزود: 
عملیات اجرایى خــط دوم BRTتاکنون 90 درصد 
پیشرفت داشته و از میدان قدس تا میدان جمهورى به 

طول 4کیلومتر در دست اجراست.

1500 بیمار مبتال 
به پارکینسون در استان

فریبرز خــوروش، متخصص مغــز و اعصاب گفت: 
پارکینسون یک بیمارى مخرب عصبى و پیشرونده 
اســت که فرد مبتال به آن با کاهش دوپامین در مغز 
مواجه مى شود و سن شایع ابتال به آن در افراد باالى 

55 سال است.
وى ادامه داد: در حال حاضر در استان اصفهان بیش از 

هزار و500 نفر به بیمارى پارکینسون مبتال هستند.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: یکى دیگر از طرح هاى این سازمان، طرح 
حفظ باغات خصوصى در حریم شهرهاست که این طرح 

در دست اجراست.
سلیمانى پور  با اشاره به ضریب باالى موفقیت طرح هایى 
که با مشارکت مردمى انجام مى شود، عنوان کرد: رشد 
مشــارکت مردمى یکى از اقدامات مهم در اوسعه پایدار 
است که باید در آینده شاهد توسعه و رشد فضاى سبز و 

جنگل کارى با کمک مردم باشیم.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اهداى نهال را یکى از روش هاى توسعه و رونق 

باغ ها در اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: طرح اهداى 
نهال براى اولین بار در شهر اصفهان راه اندازى شد.

وى با اشاره به تنوع گونه اى که در این طرح وجود دارد، 
گفت: 30 نوع گونه درختى مختلف مطابق با آب و هواى 
اصفهان و بدون نیاز به آبیارى زیــاد در این طرح وجود 
دارد که عالقه منــدان مى توانند در بیــن این گونه ها 

انتخاب کنند.
ســلیمانى پور ادامه داد: شــهروندان مى توانند در این 
طرح به مناسبت هاى شخصى و یا ملى و مذهبى، تعداد

 نهال هاى مورد نظر خود را در نقاط مختلف شهر اصفهان 
بکارند.

معــاون اداره کل میــراث فرهنگى،صنایــع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: بیشــترین آمار حضور 
گردشــگران خارجى در اصفهان متعلق به کشــورهاى 
فرانســه و اسپانیاست.محســن یارمحمدیــان پیرامون 
حضور گردشــگران خارجى در اصفهان اظهار داشــت: 
آمار حضور گردشگران بر اســاس حضور در ابنیه تاریخى 
قابل احصاســت که در دو ماه نخست امسال، بیش از 83 
هزار گردشــگر خارجى به اســتان اصفهان سفر کردند.
وى گفت: در ســال هاى گذشــته ایتالیا و آلمان در صدر 
گردشــگرى در اصفهان بودند اما بر اساس آخرین آمار از 
بازدید گردشگران خارجى در اصفهان، فرانسه و اسپانیا در 

صدر قرار گرفته  اند.یارمحمدیان پیرامون تغییر رنج سنى 
گردشــگران خارجى در اصفهان بیان کرد: در سال هاى 
گذشــته اکثر گردشــگران خارجى اى که بــه اصفهان 
مى آمدند، میانگین ســنى 60 سال داشــتند اما در طول 
سه سال گذشته میانگین ســنى گردشگران خارجى بین 
45 تا 50 سال اســت.وى پیرامون آورد مالى گردشگران 
خارجى در اصفهان گفت: این آورد به طور دقیق و مقطعى 
قابل احصا نیست اما به طور میانگین هر گردشگر خارجى 
به طور متوسط هزار و 600 دالر در ایران خرج مى کند که 
با توجه به اقامت آنها در اصفهان که میانگین 2/5روز است 

نزدیک به 600 تا 700 دالر در اصفهان هزینه مى کنند .

اجراى طرح 
حفظ باغات خصوصى 

هر گردشگر خارجى 700 دالر 
در اصفهان خرج مى کند

جمال نوروز باقرى 
وقتى پاى خــود را ازخانــه بیرون مــى گذارید باید 
ســربه زیر باشــید و حواســتان به قدم هایى که بر
 مى دارید باشد؛ قدم به قدم. زیرا درخیابان، خط کشى

 عابر پیاده، ایستگاه اتوبوس، پارك، پل هوایى وخالصه 
هرکجا که فکر کنید یک ُتف در وسط آن مکان نقش 
بســته ویا یک نفر در حال جاگذارى آن اســت و اگر 
حواستان نباشد به قولى با سیل رواِن آب دهان روبه رو 

مى شوید.
ما ُتف کردن را ازدوران کودکــى مى آموزیم آنجا که 
به محض گیر کردن لقمه اى یــا پریدن آب دهان به 
داخل گلو، مادر مدام اصرار دارد  که ما ُتف کنیم و دائم 
مى گوید:  «مادر ُتف کن، ُتف کن،اگه ُتف نکنى خفه 

میشیا!» وبعد ما ُتف کردن را آموختیم.  
اصفهان نیز به مانند دیگر شهرها از این قاعده مستثنى 

نیســت و مردم آن به خوبى معنى این جمله را درك 
مى کنند: «شهرما، خانه ماست.» پس با توجه به این 
شعار، کارهایى راکه نمى توانند در خانه انجام بدهند در 
شهر خودشان انجام مى دهند. از ُتف کردن وسط یک 
مکان عمومى گرفته تا تخلیــه بینى آن هم با صداى 

گوش خراش.
براى تهیه ایــن گــزارش تصمیم گرفتیــم در چند 
مکان حضور پیدا کنیم تا شــاید مرتبه اجتماعى افراد، 
تحصیالت، سمت هاى عنوانى آنها، سن و مکانى که 
افراد در آن حضور دارند مانع از انجام این عمل شود. اما 
آنچه تعجب آوربود، این ُتف کردن و پرتاب آب دهان 
دیگر به یک فرآیند همگانى تبدیل شده است که همه 
سعى مى کنند با اندازه وحجم بیشتر به دیگرى ثابت 

کنند که این کار آنها نیست. 
مکان اول کنار ســى وســه پل؛ با جارى شدن زاینده 
رود در رودخانــه به صورت مقطعى، مردم بیشــترى 

در کنــار این پــل و فضاى ســبز اطــراف آن جمع 
مى شــوند و ازمنظره و فضاى سبز اطراف آن استفاده 
مى کنند. عده اى در زیر پل نشســته انــد و عده اى 
دیگر در باالى پل یــا در حال قدم زدن هســتند و یا 
همانجا در گوشه اى از طاقه هاى سى وسه پل اتراق 
کرده اند. ُتف کردن در این مکان با همه جاى شــهر 
فرق دارد و آنهم یک فرق اساســى؛ آنهایى که باالى 
پل هســتند ســعى دارند ُتف خود را طــورى تنظیم 
بکنند که درســت در آب بیافتد و با این عمل از طرف 
دیگران مورد حسادت نیز قرار مى گیرند. عده اى که 
در زیر پل هستند نیز ســعى دارند تا ُتف خود را داخل

 آب بیاندازنــد. ایــن رویــه تمــام پل هاى شــهر 
اصفهان اســت و بــه قولى مــى گوینــد: «آب که 
جریان داشــته باشــد تمیز مى کند و با خود کثیفى را 

مى برد.» 
مکان دوم یک محلــه قدیمى؛ پیرمــرد نه عصایى 

دارد و نــه عینکى فقــط کمى پایش لنــگ مى زند.
 سرفه هاى بلند و طوالنى مى کند و بعد از هربارپایان 
ســرفه ها یک حجم انباشــته از آب دهان با مخاط 
زرد رنــگ  داخل کوچه مــى اندازد. گم شــدن این 
پیرمرد امرى محال اســت زیرا هرکسى که به دنبال 
او باشــد فقط کافى اســت دنباله ُتــف او را بگیرد تا 
بتواند پیرمرد را پیــدا کند. جدا از ایــن پیرمرد، بودند 
افراد دیگر کــه آن نقش را از خود بــر زمین به یادگار

 مى گذاشتند.
مکان سوم کنار یک کافه در خیابانى شلوغ؛ بوى قهوه، 
سیگارالکترونیکى، پیپ و رایحه عطرکه در فضاى کافه 
پیچیده و هرکسى مشغول خوردن قهوه ویا انجام دادن 
کارى است. بعد از چند دقیقه فکر مى کنید از این مکان 
نصیب شما سوژه اى نمى شود و بیرون چند دقیقه اى 
منتظر مى مانید. دو جوان بیرون مى آیند و مشــغول 
حرف زدن مى شوند وبعد از چند دقیقه اى دیگرى به 

سمت خیابان مى رود تا سیگار خود را روشن کند، بعد 
از روشن کردن سیگار ُتف کوچکى بر خیابان انداخته و 
پاى خود را روى آن مى کشد. ُتف کردن این جماعت 
نیز به مانند دیگر کارهاى آنها داراى خالقیت است و 
سعى مى کنند به آن شــکل خاصى بدهند حتى زمان 
ُتف کردن!بودند مکان هاى دیگــرى که براى تهیه 
این گزارش به آنجاها سرزدیم وآنچه دیدیم یکرنگى 
در ُتف کردن بود. بهتراســت نهادهاى مســئول در
 امور شهرى، فکرى به حال این ُتف کردن شهروندان 
بکنند و در شوراى شــهر آینده اصفهان این بحث به 
عنوان اولین دستور جلســه قرار بگیرد. نه فقط براى 
اصفهان که براى هرفرد ایرانى بایــد باعث خجالت 
باشد که توریست خارجى با دستمال خود ُتف یک به 
اصطالح شهروند را از داخل پیاده رو پاك کند و وقتى از 
او سئوال مى پرسیم بگوید: «شما به شهر خود احترام 

نمى گذارید...!»

مدیر تماشــاخانه اصفهان گفت: نخســتین تماشاخانه 
خصوصى اصفهان که به نام «اصفهان» در حال فعالیت 
است، سالن رو باز سابق مجموعه فرشچیان با تجهیزات 
کامل سرمایه گذارى شده مى باشد که تبدیل به یک سالن 

بزرگ با 110 صندلى شد.
احسان جانمى اظهار داشت: دوسال بود که در اصفهان مجوز 
تأسیس تماشاخانه خصوصى را داده بودند  که پس از کش 

و قوس هایى که بود این تماشاخانه به بهره بردارى رسید.
وى با بیان اینکه تئاتر اصفهان مثل گذشته نیست و تماشاگر 
داریم و هدفم این بود که قدمى در راستاى خصوصى سازى 
بردارم و به تئاتر اصفهان کمک کنم، خاطرنشان کرد: با این 
احداث به تعداد مخاطبان تئاترى افزوده مى شود تا از تئاتر 

خصوصى اصفهان نیز حمایت کنیم.
 وى افــزود: اصفهــان باز هــم ظرفیت ایــن را دارد که 

تماشاخانه هاى خصوصى در آن احداث شود و هر چه در این 
مسیر پیش برویم تئاتر ما پویا تر مى شود زیرا گروه ها سعى 
به باال بردن  کیفیت کار کرده تا مخاطب بیشترى را جذب 

کنند و فروش خوبى داشته باشند.

مدیرعامل ســازمان نوســازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان گفت: دولتخانه صفوى، قلب اصفهان است و 
در همین راستا بازآفرینى آن در دســتور کار شهردارى 

قرار دارد.
حســین جعفرى با اشــاره به اینکه یکى از آثار دوران 
صفویه، دولتخانه صفوى است، گفت: مجموعه میدان 
امام خمینى(ره) و چهارباغ عباســى در وسعتى حداقل 
80 هکتار از دولتخانه صفویه را تشکیل مى دهد که آثار 

تاریخى بسیارى را در دل خود جاى داده است.
وى ادامه داد: در حال حاضر بیش از  20 پروژه در راستاى 

احیاى دولتخانه صفوى در دست اجراست.
مدیرعامل ســازمان نوســازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان در ادامه اضافه کرد: یکى از مهمترین پروژه ها 
بعد از پیاده راه ســازى میدان امام(ره) ،  پیاده راه سازى

 چهارباغ عباسى است.
وى با تأکید بر اینکه پیاده راه ســازى چهارباغ عباسى 
از میدان امام حســین(ع) تا میدان انقالب به طول هزار 
و 200مترمربع اســت، ادامه داد: با پیاده سازى خیابان 
چهارباغ عباســى و ایجاد آبنما و هفت حوض قدیمى، 

بخشى از چهارباغ قدیم زنده و احیا مى شود.
مدیرعامل ســازمان نوســازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به اینکه 
بیش از 300 خانــه تاریخــى از ادوار مختلف تاریخى 
در اصفهــان وجــود دارد، گفت: بخشــى از خانه هاى 
تاریخى براى نوســازى و احیــا خریــدارى و تملک

 شده است.
■■■  

وى بــا اشــاره بــه اینکــه احیــاى خانــه هــاى 

تاریخــى بــا عــزم جــدى دنبــال مــى شــود، 
گفــت: شــهروندان و ســرمایه گــذران بایــد 
براى احیــاى خانــه هــاى تاریخــى با شــهردارى 
همکارى هاى الزم را انجام دهند.مدیرعامل ســازمان 

نوسازى و بهسازى شــهردارى اصفهان با تأکید براینکه 
بخشــى از خانه هاى تاریخى  به موزه هــاى تاریخى، 
گردشگرى، رستوران ها و اماکن اقامتى نیز تبدیل مى شود، 
تصریح کرد: احیاى بسیارى از خانه هاى تاریخى توسط 

بخش خصوصى براى جذب گردشگران انجام مى شود.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: فعالیت هاى ویژه اى براى احیاى بافت هاى 

فرسوده در مناطق 7، 11، 15و 14  در دست اجراست.

 معاون فرهنگى منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: در ایام 
تابستان سال جارى کارناوال بازى روزهاى پنج شنبه هر 
هفته در یکى از محله هاى شهر همراه با ارائه مشاوره هاى 

بازى برگزار مى شود.
فرشاد مســتأجران دیگر برنامه اى که در اردیبهشت ماه 
به اجرا درآمد رابرگزارى ویژه برنامه «طاووس بهشت» 

خواند و تصریح کرد: در این برنامه طى فاصله ده روز هر 
روزتعداد 150 دانش آموز از ساعت 8 تا 16 با موضوعات 
مهدویت در قالب بازى، سرگرمى و آموزش آشنا مى شدند.

وى ادامه داد: همچنین براى تابستان و بعد از ماه مبارك 
رمضان یک برنامه تفریحى «مــار و پله» در محل پارك 

الله برگزار مى شود.

نخستین دوره مسابقات ماکارونى دانشگاه شهرضا، 
در ساختمان اصلى این دانشگاه برگزار شد.

در این دوره از مســابقات که با اســتقبال بى نظیر 
دانشجویان روبه رو شد،  32 سازه شرکت و با یکدیگر 
به رقابت پرداختند.همچنیــن آموزش و هماهنگ 
سازى تیم هاى شرکت کننده در نخستین مسابقات 
ســازه ماکارونى این دانشــگاه از دو ماه قبل، آغاز 
شد.در پایان این رقابت ها، ســازه اى با وزن 968 
گرم توانست 301 کیلوگرم را تحمل و رتبه نخست 

را کسب کند.

سرپرست اداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: براى تمرکز بیشــتر بر اجراى امور قرآنى، 
وظایف امور قرآنى از معاونت فرهنگى و اجتماعى سازمان 
اوقاف منفک شده و در سال جدید با اجراى ششمین دوره 
طرح ملى تربیت حافظان قرآن کریم، 24 هزار و 500 نفر 

قارى و حافظ قرآنى در استان تربیت مى شوند.
یحیى قاسمى اظهار داشــت: برنامه هایى که باید در سال 
1396 توسط این اداره در استان اصفهان اجرا شود به این 
اداره ابالغ شده که بر این اســاس باید تا پایان سال جارى 
با اجراى ششــمین دوره طرح ملى تربیت حافظان قرآن 
کریم 24 هزار و 500 نفر قارى و حافظ قرآنى در اســتان 

تربیت شوند.
وى خاطرنشــان کرد: برگزارى چهلمین دوره مسابقات 
سراســرى قرآن کریم به همراه بسترسازى براى استفاده 
ســه هزار و500 نفر قرآن آموز از آموزش هاى ستاد حفظ 
مجازى قرآن کریم استان، آموزش 750 نفر مربى و مدرس 
حفظ و قرائت قرآن کریم در اســتان، برگزارى دوره هاى 
تخصصى آموزش و ارتقاى سطح داوران قرآنى در رشته هاى 
مختلف از جمله برنامه هایى هستند که توسط این اداره قرآنى 
باید در طول سال جارى در سطح استان اصفهان اجرا شوند.

برپایى 340 آیین ترتیــل خوانى در بقاع 
متبرکه

سرپرســت اداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان به وظیفه ترویج و فضاسازى این اداره کل 
جهت نشر قرآن کریم در ســطح استان اشاره کرد و گفت: 
با سیاســتگذارى و برنامه ریزى هاى به عمل آمده جهت 
ترغیب بیشتر مردم براى جذب در برنامه هاى قرآنى امسال 
340 آیین ترتیل خوانى و جزء خوانى قرآن کریم با محوریت 
بقاع متبرکه و امامزادگان برگزار مى شود و برنامه ریزى شده 
تا جلسات قرائت و تفسیر قرآن کریم نیز در ایام مختلف در 

جوار 340 بقعه و امامزاده استان اصفهان برپا شود.
قاسمى با اشــاره به برپایى محافل انس با قرآن کریم در 
سطح اســتان اصفهان یادآور شــد: در همین راستا نیز با 
برنامه ریزى هاى به عمل آمده امسال تا پایان سال جارى 65 
محفل ممتاز و بین المللى قرآن کریم با حضور قاریان و اساتید 

بین المللى قرآن کریم در سراسر استان برگزار مى شود.

با سهمیه اول ســازمان حج و زیارت، چهار هزار و 
215 اصفهانى براى اجراى مناسک حج تمتع راهى 

عربستان مى شوند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: در مرحله 
اول 30 کاروان در استان اصفهان مجاز به ثبت نام 
زائران شدند که از این تعداد 13 کاروان مدینه قبل و 

17 کاروان مدینه بعد هستند.
غالمعلى زاهدى با بیان قیمت نهایــى اعزام این 
کاروان ها افــزود: زائران اصفهانى براى مشــرف 
شدن به حج تمتع بر اساس خدمات ارائه شده و نوع 
هواپیما و هتل ها از 11میلیون تا 13 میلیون و 550 

هزار تومان پرداخت مى کنند.
وى گفت : دارندگان فیش که تا تاریخ 31 مهرماه 85 
در بانک ها ودیعه گذاشته اند مى توانند در دفاتر مجاز 

حج و زیارت استان براى حج امسال ثبت نام کنند.
 مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشاره به 
اســتقبال مردم اصفهان براى مشرف شدن به حج 
تمتع افزود: در صورت تکمیل کاروان ها مرحله دوم 

نام نویسى هم اعالم مى شود.

اجراى بیش از 20 پروژه در دولتخانه صفوى

قلب اصفهان در حال احیاست

جارى شدن سیل آب دهان در شهر

نام نویسى زائران 
اصفهانى حج تمتع
 در 30 کاروان

نخستین تماشاخانه خصوصى اصفهان 
به بهره بردارى رسید

تربیت 24هزار حافظ و قارى قرآن در سال جارى
برگزارى مسابقات 
سازه ماکارونى

 در دانشگاه شهرضا  

برگزارى کارناوال هاى بازى در محله هاى شهر
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 کد نامزدهاى مورد نظر
 خود را همراه داشته باشید

مســئول کمیته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات 
اســتان اصفهان گفت: انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر در ده شهر این اســتان به صورت الکترونیک 
برگزار مى شــود و رأى دهندگان در این شــهرها 
براى مراجعه به شــعب اخــذ راى، کــد نامزدها را 
همراه داشته باشند تا فرآیند رأى گیرى به سهولت 

انجام شود.
حسن علوى اظهار داشت: انتخابات شوراى اسالمى 
شهر در شهرهاى کاشــان، نجف آباد، زرین شهر، 
گلپایگان، شــاهین شــهر، شــهرضا، فوالد شهر، 
مبارکــه، آران و بیدگل و خمینى شــهر به صورت 
الکترونیکى برگزار مى شــود. وى افزود: همچنین 
از نهم تا 26 اردیبهشــت انتخابــات الکترونیکى 
به صورت آزمایشــى در نقاط پرتردد این شــهرها 
برگزار شــد و شــهروندان شــهرهاى یاد شــده 
با نحــوه رأى دادن بــه صورت الکترونیکى آشــنا

 شدند. 
وى اضافه کرد: دســتگاه اخذ رأى، گویا نیز هست 
و حروف الفبا به صورت بریل و برجســته روى آن 
طراحى شده است بنابراین افراد روشندل به راحتى 
مى توانند از این دســتگاه اســتفاده و در انتخابات 

شرکت کنند. 

تعداد کرسى هاى شوراهاى 
شهر و روستاى استان

تعــداد کل کرســى هاى شــوراهاى اســالمى 
شــهر و روســتاى اســتان اصفهان ســه هزار و 
861 کرســى اســت که از این تعداد، 571 کرسى 
متعلق به شــوراهاى اسالمى شهر و ســه هزار و 
290 کرســى متعلــق به شــوراهاى روســتایى 

استان است. 

232 هزار نفر در نجف آباد 
واجد رأى دادن هستند

فرماندار نجف آباد درباره واجدان شرایط رأى دادن 
و میزان شــعب اخذ رأى در شهرســتان نجف آباد 
گفــت:در  حــدود 232 هــزار نفر واجد شــرایط 
رأى دادن هستند و 182 شعبه اخذ رأى نیز پیش بینى

 شده است.
ســهراب مظفرنجفى اظهار داشــت: تعداد واجدان 
شــرایط رأى دادن در انتخابــات 29 اردیبهشــت 
در شهرســتان نجف آبــاد در حــدود 232 هــزار 
نفر و تعــداد رأى اولى ها نیز 19 هــزار و 500 نفر
 است. وى بیان داشــت: تعداد داوطلبان انتخابات 
شوراهاى اسالمى شــهر و روســتا در شهرستان 

نجف آباد 257 نفر است.

انصاف حکم مى کند
در انتخابات شرکت کنید

 نماینده مردم لنجــان در مجلس گفــت: انصاف 
و حق حکــم مى کند همــه ایرانیــان در انتخابات 
29 اردیبهشت ماه شــرکت کنند.محسن کوهکن 
گفت: اگر مردم به هر دلیلــى به انتخابات بى رغبت 
و بى تفاوت باشند قطعًا دشمن تا مدت هاى مدید با 
سلطه رسانه اى خود بر فشارهاى خود به مردم ایران 

خواهد افزود. 

30 هزار  نفر در نطنز واجد 
شرایط رأى دادن هستند

فرماندار نطنز گفت: در انتخابات این دوره، 30 هزار 
و 770 نفر در این شهرستان واجد شرایط رأى دادن 

هستند.
یوسف حســنى با بیان اینکه آراء مردم شهرستان از 
سوى 38 شعبه شهرى و 39 شــعبه روستایى جمع 
آورى مى شــود، تصریح کرد: تعداد هــزار و 200 
نفر بر حســن اجراى انتخابات ریاســت جمهورى 
و شوراهاى اســالمى در شهرســتان نطنز نظارت

 خواهند داشت.

تا انتخابات

رئیس انجمن خبرگان کشــاورزى اصفهان گفت: هنوز 
زمان دقیق بسته شدن دریچه هاى سد زاینده رود اعالم 

نشده است.
اسفندیار امینى در خصوص آخرین وضعیت زاینده رود 
و زمان دقیق بسته شــدن دریچه هاى سد زاینده رود، 
اظهار داشت: قرار بود اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد 
ماه کمیته پنج نفره تصمیم گیر آب زاینده رود جلسه اى 
برگزار کند و با بازدیدهاى میدانى از سطح زیر کشت غله 
شرق اصفهان و شرایط آن، تاریخ دقیق بستن آب زاینده 

رود را اعالم کنند.
وى با بیان اینکه در سال آبى جارى، کشت غله در شرق 

اصفهان دیرتر و اوایل بهمن ماه آغاز شد، تصریح کرد: با 
توجه به خنکى هوا در فروردین و اردیبهشت ماه، میزانى 

نیاز آبى کشت غله بیشتر خواهد بود.
به گفته امینى، با این حال بارش هاى بهارى و خنکى هوا 
طى دو ماه گذشته کمک کرد تا محصول وقت بیشترى 

براى رشد رویشى خود داشته باشد.
وى با اشاره به اینکه در سال آبى 94، براى کشت پاییزه 
آب زاینده رود 28 روز در آبان ماه تحویل کشاورزان داده 
شد، یادآور شد: در سال زراعى جارى آب زاینده رود تنها 
در حدود 18 روز در بهمن ماه تحویل کشاورزان داده شد 

و این موجب شد سطح زیر کشت غله کمتر باشد.

سرپرست اداره بازرسى کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان  اصفهان اعالم کرد:امسال اجراى مدل خودبازرسى 

درون کارگاهى را با اولویت ویژه پیگیرى خواهیم کرد.
حبیب ا... مقصودى گفت: تاکنون اقدامات زیرساختى مناسبى 
براى اجراى مدل خود بازرسى درون کارگاهى درسطح استان 
انجام شده و بیش از هزار پرونده تأیید صالحیت مسئولین 

ایمنى، بررسى شده است.
وى افزود: مدل خودبازرسى دورن کارگاهى بر پایه استقرار 
نیروهاى متخصص در حوزه ایمنى کارگاه ها و پیاده سازى 
سیستم هاى مدیریت ایمنى مطابق با روش هاى علمى و به 

روز دنیا استوار است. 

مقصودى همچنین گفت: اجراى این مدل با مصوب شدن 
آیین نامه «نحوه به کارگیرى مسئول ایمنى در کارگاه ها» 
در اردیبهشت ماه ســال 1394 رســمیت یافته است. وى 
درخصوص مفاد این آیین نامه گفت: بر اساس این آیین نامه 
الزم است کارفرمایان کلیه واحدهاى کارگاهى مسئول ایمنى 
واحد خود را به اداره بازرسى کار استان معرفى نموده و تأییدیه 
دریافت کنند.مقصودى تصریح کــرد: صدور تأییدیه براى 
مسئولین ایمنى واحدهاى اقتصادى با در نظر گرفتن ریسک 
مخاطرات مرتبط با فعالیت کارگاه و تعداد کارگران شاغل هر 
واحد و ارزیابى توانمندى علمى و عملى افراد معرفى شــده 

انجام مى  شود.

خود بازرسى درون کارگاهى 
در صنایع استان

زمان بسته شدن سد زاینده رود 
هنوز اعالم نشده است

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى کاشــان 
گفت: براى نخســتین بــار در کشــور چراغ هاى 
FANTASTIC در تقاطع هاى شهرى کاشان 

نصب شد.
محمد مســعود چایچى با بیان اینکــه چراغ هاى 
FANTASTIC براى نخســتین بار در کشور 
درتقاطع سلمان فارسى کاشــان نصب شد، اظهار 
داشــت: ایده و طرح اولیــه این چراغ هــا و پایه

 چراغ هاى جدید توســط معاونت حمــل و نقل و 
ترافیک انجام شد 

وى افزود: این پایه چراغ هاى راهنمایى  و رانندگى 
بسیار شــکیل و زیبا بوده و به عنوان یکى از المان 
هاى شــهرى در حوزه حمل و نقل و ترافیک بسیار 

چشم نواز است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى کاشان با 
اشــاره به اینکه این نوع پایه چراغ ها داراى رنگ 
الکترواســتاتیک و مقاوم در مقابل گرما و سرما و 
نوراست، تصریح کرد: پایه چراغ ها داراى طراحى 
مدرن شهرى منطبق با سیستم کنترل هوشمند و 

با قابلیت نصب دوربین هاى کنترل ترافیک است.
وى یادآورشــد: در ادامــه اجراى پــروژه مذکور 
هوشمندسازى تقاطع هاى هســته مرکزى شهر 

کاشان نیز انجام خواهد شد .

استاندار اصفهان گفت: ســه هزار و 245 شعبه  اخذ رأى 
در استان پیش بینى شده است که از این تعداد دو هزار و 
145 شعبه شهرى و  هزار و 59 شعبه روستایى و 42 شعبه 

عشایرى خواهد بود.
رســول زرگرپور اظهار داشــت: در روز 29 اردیبهشت 
ماه(فردا) یک رویداد سیاسى، اجتماعى مهمى را در پیش 
داریم و به رغم فراز و نشیب ها، روند برگزارى انتخابات با 

حداقل مشکالت و مسائل در حال اجراست.
وى با بیان اینکه ازروز ســه شــنبه  وارد مرحله  میدانى 
انتخابات شدیم، افزود: تا سه شنبه روند برگزارى انتخابات 
مراحل بسترسازى، آموزش، ایجاد فضا و حفاظت و امنیت 
فضاى مربوط به انتخابات را طى مى کرد و از چهارشنبه 
وارد مرحله  اجرایى و میدانى انتخابات شدیم و در حقیقت 
همه  اقداماتى که طى پنج تا شــش ماه گذشته صورت 
گرفته اســت نتایج خــود را در روز جمعه(فردا) نشــان 

خواهد داد.
وى با اشــاره به برگزارى انتخابات شوراهاى اسالمى 
شــهر به صورت الکترونیکى در 10 شهر استان، اذعان 
داشت: برگزارى انتخابات الکترونیکى به دلیل پایلوت 
بودن آن بسیار اهمیت دارد و باید آموزش هاى کافى براى 
همه  مردم صورت گیرد تا از تراکم جمعیت در حوزه هاى 
انتخاباتى جلوگیرى شــده و تمام تالش براى آموزش 

همگانى انجام شود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه براى 20 درصد حائزین 
شرایط اخذ رأى در اســتان انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر به  صورت الکترونیکى برگزار مى شود، اضافه کرد: 
باید تمهیدات الزم صورت گیرد تا مشــکلى در راستاى 

برگزارى انتخابات الکترونیکى پیش نیاید.

زرگرپور با بیان اینکه امکانات زیرساختى در روز انتخابات 
از قبیل برق و ... نباید با هیچ اختاللى مواجه شود، تأکید 
کرد: دستگاه هاى خدمات رسان تمهیدات الزم را براى 

جلوگیرى از هر گونه اختالل پیش بینى کنند.

زرگرپور با بیان اینکه حدود 70 هزار نفر درگیر برگزارى 
انتخابات در استان هستند ، اظهار داشت: سه هزار و 245 
شعبه  اخذ رأى در استان پیش بینى شده است که از این 
تعداد دو هزار و 145 شعبه شهرى و یکهزار و 59 شعبه 

روستایى و 42 شعبه عشایرى خواهد بود.
وى ادامه داد: دو هزار و 892 شعبه به صورت ثابت و 288 
شعبه به صورت سیار اقدام به اخذ رأى مى کنند و تعداد 

شعب تمام مکانیزه نیز در استان 754 شعبه خواهد بود.

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شهر گفت: سرانه  فضاى ســبز در شاهین شهر 
بسیار کم اســت و تالش کردیم میزان فضاى سبز این 

شهر را با درختکارى افزایش دهیم.
حمیدرضا فدایى اظهار داشت: سرانه فضاى سبز براى هر 

شهروند 60 متر مربع است.
وى با بیان اینکه افزایش فضاى سبز در شاهین شهر که 
در جوار صنایع قرار گرفته اســت، الزم و ضرورى است، 
بیان داشــت: ایجاد شــبکه آبیارى تحت فشار یکى از 

مهمترین فعالیت این سازمان است.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شهر از توسعه 90 هکتار فضاى سبز این شهرخبر 

داد و ادامه داد: 40 هکتار طى دو ســال قبل فضاى سبز 
ایجاد شده است.

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
شــاهین شهر وســعت فضاى ســبز شــاهین شهر را 
305 هکتار و ســرانه هر شــهروند شــاهین شهرى را 
در حال حاضــر 16/2 دهم درصد اعــالم کرد و گفت: 
متأسفانه ســرانه فضاى ســبز این شهر بســیار پایین 
اســت اما بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام شده که 
مبتنى بر تحقیقــات و مطالعــات اســت، پیش بینى 
شــده اگر تعداد صنایع اطراف شاهین شــهر افزایش 
پیدا نکند، ســرانه کمتر از 30 متر مربع بســیار نگران 

کننده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضاى قرارداد شرکت 
صنعت و معدن سنگان با شــرکت راه آهن براى احداث 

ریل و حمل سنگ آهن و فوالد خبر داد.
محمدرضــا نعمت زاده در حاشــیه بازدیــد از پنجمین 
نمایشــگاه حمل و نقل ریلى در جمع خبرنگاران گفت: 
با توجه به تأکید دولت و مجلــس در خصوص افزایش 
فعالیت هاى ریلــى و همچنین تصویــب این موضوع 
در برنامه ششم توسعه، شاهد شــکوفایى صنعت ریلى 
خصوصًا در زمینه حمل و نقل، ترابرى، فنى مهندسى و 

ساخت تجهیزات هستیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم در پاســخ به پرسشى در 
خصوص سرنوشــت تولید ریل ملى خاطرنشــان کرد: 
ذوب آهن اصفهان از ســه ســال پیش مذاکراتى را با 
شرکت هاى خارجى براى راه اندازى خط تولید ریل ملى 
آغاز کرده که در حال حاضر این شرکت ریل تولید مى کند 
و قرار است همه تولیدات آن از ســوى شرکت  راه آهن 

خریدارى شود.
وى محل تأمین منابع مالــى اجراى این قرارداد را منابع 
داخلى خود ذوب آهن ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به 
بدهى هاى انباشته شرکت ذوب آهن به شرکت راه آهن در 
گذشته بابت حمل مواد اولیه و محصوالت این شرکت، 
قرار اســت به ازاى این بدهى ها، ریــل تولید و تحویل 

راه آهن شود؛ ضمن اینکه کیفیت ریل هاى تولیدى بسیار 
باال بوده و امکان حرکت قطار تا ســرعت 250 کیلومتر 
روى آنها فراهم است که پس از اتمام قرارداد ذوب آهن 
با راه آهن، صادرات این محصول نیز آغاز خواهد شــد. 
نعمت زاده همچنین از ساخت لوکوموتیو دیزلى در ایران 
خبر داد و افزود: به زودى خط تولید لوکوموتیو برقى نیز 
در ایران راه اندازى مى شود که با توجه به در حال ساخت 
بودن خط قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان و راه آهن 
برقى تهرانـ  مشهد در این خطوط قابل استفاده خواهد 

بود.  

اعضاى باند سه نفره اى که با نفوذ به سیستم حسابدارى 
یک شــرکت معتبر مبلغ ده میلیارد ریال از حساب آن 
شرکت به صورت غیرمجاز برداشت کرده بودند توسط 

مأموران پلیس فتاى استان شناسایى و دستگیر شدند.
رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان اظهار داشت: در پى شکایت یکى 
از شرکت هاى معتبر مبنى بر اینکه سیستم حسابدارى 
آن شــرکت مورد نفوذ قرار گرفته و بــا تغییر اطالعات 
حسابدارى آن، مبلغ ده میلیارد ریال از حساب آن شرکت 
برداشت شده است، بررسى موضوع در دستور کار مأموران 

پلیس فتا قرار گرفت.
مصطفى مرتضوى، افزود: با انجام یکســرى اقدامات 
تخصصى در فضاى مجازى دو نفر متهم اصلى و یک نفر 

همدست آنها که از کارمندان آن شرکت بودند شناسایى و 
دستگیر شدند.رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: متهمان 
در بازجویى هاى انجام گرفته صراحتاً به بزه انتسابى اقرار 

کردند و انگیزه خود را منافع مالى عنوان داشتند.
وى در پایان با اشــاره به تحویل هر سه متهم به مراجع 
قضائى، به مدیران شرکت ها و سازمان ها توصیه کرد از 
رمزهاى عبور قوى جهت ورود به سیستم هاى رایانه اى 
اســتفاده کنند، آنتى ویروس ها و ضد بدافزارهاى به روز 
شده و اصلى روى سیستم ها نصب کنند، از فایروال هاى 
قوى جهت جلوگیرى از نفوذ هکرها اســتفاده کنند، به 
محض اخراج پرسنلى از ســازمان، کلیه دسترسى ها و 

رمزهاى عبور وى را تغییر دهند.

مدیر عامل شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: 
احداث بیــش از 540 متر خــط انتقال آب 200 
میلیمترى در گلدشت با هزینه 50 میلیون تومان 
و 200 متر لوله گــذارى خیابان حججى واقع در 
مرکز این شهر با اعتبار 68 میلیون تومان به پایان 
رسید و این امر بخشى از مشکالت شهروندان را 

برطرف خواهد کرد.
هاشــم امینى اظهار داشــت: اجــراى این خط 
200 میلیمتــرى در گلدشــت مشــکل کمبود 
فشــار و قطعى آب روستاى قلعه ســفید در این 
محدوده را برطــرف خواهد کــرد و در خیابان 
حججى نیز خــط پلى اتیلن احداثــى، 20 واحد 
مســکونى را از آب شرب بهداشــتى بهره مند 

خواهد کرد.
وى اظهارداشــت:پروژه شــبکه جمــع آورى 
فاضــالب نجف آباد پــس از 17ســال توقف، 
طى دوســال اخیر با مشارکت مســتقیم مردم 
در تأمین منابع مورد نیاز مجدداً احیاشــده و در 
این مدت پیشــرفت خوبى نیز داشته ولى عدم 
تعیین تکلیف اعتبارات پرداختى شــهروندان و 
کمبود بودجه، این پروژه را با مشــکالتى مواجه

 کرده است.

رئیس دانشــگاه علمى کاربردى فرهنگ و هنر شماره 
یک اصفهان از برگزارى مسابقه طراحى نشانه شهرى با 
همکارى دفتر تبلیغات اسالمى با هدف ترویج فرهنگ و 

مفاهیم معنوى و توحیدى خبر داد.
احسان مشکالنى با اشاره به مســابقه طراحى اِلمان و 

نشــانه شــهرى افزود: با توجه به هدف ترویج مبانى و 
مفاهیم معنوى در ســطح شــهر و همچنین شخصیت 
و هویــت منحصر بــه فرد شــهر اصفهــان، موضوع 
مســابقه پیش رو ایده پردازى و طراحى یک مجسمه 
یا نشــانه مفهومى در فضاى عمومى شــهر اصفهان

 است.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به حضور نشانه هاى تاریخى 
اصیل در زمینه شــهر اصفهان و همچنین گســترش 
روزافــزون جذابیت شــهر اصفهان به عنــوان مرکز 
گردشــگرى مى توان انتظار داشــت با ایده پردازى و 
طراحى نشانه مفهومى و نمادین حضور درفضاى عمومى 
شهر اصفهان به خلق یک هویت شهرى و منحصر به فرد 
و همچنین ترویج فرهنگ مفهومى و معنوى دست یافت.
مشکالنى آخرین مهلت ارسال آثار را تا 25 خرداد عنوان 
کرد و افــزود: دبیرخانه علمى مســابقه واقع در خیابان 
خاقانى، بیــن خواجه پطروس و وحیــد، خانه صفوى و 
دبیرخانه اجرایى نیز خیابان رباط سوم، دانشگاه فرهنگ 

و هنر اصفهان مى باشد

مدیر حــوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان گفت: 
به دنبال برگزارى کارگروه تخصصــى طراحى و تولید 
خودروى ارتباطات مراکز اورژانس کشــور در اصفهان، 

خودروى ارتباطات و فرماندهى بحران طراحى شد.
غفور راستین اظهار داشــت: با توجه به اینکه مدیریت 
بحران و ابزار ارتباطات در بحران از مســائل بسیار مهم 
در پدافند غیرعامل محسوب مى شود، سازمان اورژانس 
کشور درصدد بود یک خودروى ارتباطات و فرماندهى 
بحران را به صورت متمرکز طراحى کند که این خودرو 
با ویژگى هاى فنى و تجهیزات ســخت افــزارى و نرم 
افزارى یکپارچــه به مراکز اورژانس 115 اســتان هاى 

کشور ابالغ شود.
وى اعالم کرد: فعًال بخش خصوصى در پروسه طراحى 

و تولید این خودرو هیچ دخالتى ندارد و طراحى آن توسط 
متخصصان واحد ارتباطات اورژانس پیش بیمارســتانى 

استان هاى کشور انجام شد. 

پیش بینى 3245 شعبه اخذ رأى در اصفهان

تولید و تحویل ریل هاى ذوب آهن به راه آهن
 به ازاى بدهى ها

کشف سرقت میلیاردى در نصف جهان

سرانه فضاى سبز شاهین شهر بسیار کم است

طراحى خودروى ارتباطات و فرماندهى بحران 

فراخوان مسابقه «طراحى نشانه شهرى» منتشر شد

تقاطع  هاى کاشان 
هوشمند مى شوند

کمبود بودجه، 
مشکل شبکه جمع آورى

 فاضالب نجف آباد  

به زودى؛
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فقدان سند مالکیت
شــماره: 951218641238173- 96/1/27 چون خانــم زینب کاظمى نورالدیــن وند فرزند 
غالمعباس باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت ششــدانگ پالك شــماره 395/1655 واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 545 دفتر 20 ذیل ثبت 7073 و سند مالکیت 479240 بنام فریبا نیک پور 
فرزند موسى ثبت و سندصادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى 127976 - 1395/05/31 
دفترخانه 39 فوالدشهر به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4051 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1/734
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960134 خواهان حسن شعبانى دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال 
ســند اثبات مالکیت به طرفیت مریم حاجى ابوالحسن، اســوه رضایى با وکالت رجب رضایى، 
حمیدرضا مهدوى نژاد، شــاهرخ حاجى پور تقدیم نموده اســت. و وقت رســیدگی براي مورخه 
96/3/29 ساعت 15:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان  
ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 5321 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1025
حصر وراثت

لیال خدادادى کته  شورى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 4222 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
21/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احسان نورى کته  شــورى بشناســنامه 965 در تاریخ 1396/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- شــیرمحمد نورى کته  شــورى 
فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 5 نسبت پدر متوفى 2- خانم روح انگیز وزیرى فرزند شیرزاد 
به شناسنامه شــماره 87 نســبت مادر متوفى 3- خانم لیلى خدادادى کته  شورى فرزند محمود 
به شناسنامه شماره 4222 نسبت همسر متوفى 4- خانم اِلســا نورى کته  شورى فرزند مرحوم 
احسان به شــماره ملى 1277961662 نســبت دختر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی 
صــادر خواهد شــد. م الــف: 170 شــعبه دوم حقوقى شــوراى حــل اختالف شهرســتان 

باغبادران/2/1035
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106836500974 شــماره پرونده: 9609986836500110 شماره 
بایگانی شــعبه: 960134 نظر به اینکه خانم زهره کروندى رنانى فرزند کریم دادخواســتى به 
طرفیت حمید دوویس موگوئى مبنى بر طالق به درخواست زوجه به این دادگاه تقدیم نموده که 
مقید به وقت رسیدگى مورخ 96/05/01 ساعت 8 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد 
مقرر در جلســه دادگاه حاضر شــوید و اال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشــد در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن را اخذ 
نمایید. م الف: 5400 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/2/1083

ابالغ 
شــماره ابالغنامه: 9610106836500973 شــماره پرونده: 9509986836501275 شماره 
بایگانی شــعبه: 951469 نظر به اینکه خانم روح انگیز اســماعیلى فرزند عباس دادخواستی به 
طرفیت رسول مرشدى حســین ابادى فرزند على مبنى بر طالق به این دادگاه تقدیم نموده که 
دادگاه قرار ارجاع امر به داورى صادر نموده لذا مقتضى اســت ظرف مهلت یک هفته نسبت به 
معرفى داور واجد شرایط خود به این شــعبه اقدام نمایید در صورت عدم معرفى داور دادگاه خود 
داور تعیین خواهد نمود. م الف: 5398 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى)/2/1084
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9610106880300088 شــماره پرونده: 9409980351000307 شماره 
بایگانی شعبه: 961468 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: بتول علیرضایى فرزند اکبر به نشانى 
مجهول المکان، مهلت حضور از تاریخ ابــالغ: 3 روز، محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ 
شهید نیکبخت-ســاختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان، در خصوص دعوى محمدرضا 
علیرضایى و غیر علیه شــما بخواســته دســتور فروش پالك ثبتى نظر به اینکه ملک به مبلغ 
43/400/000/000 ریال ارزیابى گردیده در وقت مقرر جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار 
هر مطلبى نفیًا و اثباتًا در این اجرا حاضر شوید. شعبه سوم اجراى احکام مدنى شهرستان  اصفهان 

(مجتمع قضائى شماره1)/2/1087
مزایده

شــعبه 3 اجراى احکام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 961456ج3/ له 
آقاى محمود گل بخش و علیه آقایان محمدرضا برقى و مجتبى فهامى فرزند باقر به خواســته 
مطالبه مبلغ 1/733/193/319 ریال بابت اصل خواسته و حق االجراى دولت مبلغ 86/659/660 
ریال خســارت وارده، جلســه مزایده اى در روز پنج شنبه مورخ 96/3/25 ســاعت 10 صبح در 
این محل اجرا واقع در اصفهان-خیابان نیکبخت-ســاختمان مرکزى دادگســترى کل استان 
اصفهان-طبقه زیرزمین-واحد اجراى احکام شعبه 3 برگزار نماید. مشخصات مورد مزایده: مقدار 
5/29 حبه از 16 حبه از 72 حبه (ششــدانگ) پالك ثبتى 14 اصلى بخش 5 اصفهان به نشانى: 
اصفهان-خیابان نظرشرقى-کوچه کلیسا وانک-کدپستى 68 الى 8173898161 به مساحت 
عرصه 300 مترمربع در حد دو طبقه ســاخت شامل: طبقه زیرزمین مســکونى و طبقه همکف 
تجارى بوده و طبقه زیرزمین بالتکلیف و بالاســتفاده و طبقه همکف به صورت 5 دهنه مغازه 
تجارى در شغل هاى مختلف است و همگى در تصرف مستأجر مى باشند. که با توجه به مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى و متراژ عرصه و اعیان که جمعًا حدوداً 510 مترمربع مى باشد و با توجه 
به جمیع جهات و مشخصات ثبتى و ساختمانى و موقعیت و امکانات، قدم ساخت 16 حبه پالك 
فوق ملک 5/503/000/000 ریال ارزیابى و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقى مانده است. لذا 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ فوق با مراجعه به نشانى فوق الذکر ضمن بازدید از محل 
تودیع 10٪ از قیمت پایه در جلسه مزایده شــرکت نمایند. باالترین پیشنهاددهنده برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 5353 شــعبه ســوم اجــراى احــکام دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان/2/1108
مزایده

اجراى احکام شعبه 14 اجراى احکام حقوقى در پرونده هاى 960666ح/14 در خصوص سید رضا 
جمدى علیه مهدى نادى اصفهان خ کاوه خ غرضى که تختى تاکسى تلفنى اسپادانا پالك پشتى 
پالك 56 تلفن: 09395707464 و مرضیه سواد کوهى خانه اصفهان چهارراه خلیفه سلطانى ك 
20 انصار فرعى اول سمت راست منزل دوم سمت چپ تلفن: 09131107194 در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در خصوص فروش 48 حبه از 72 حبه شش دانگ پالك ثبتى شماره 2769 فرعى از 
40 اصلى بخش 14 در تاریخ 96/3/24 ساعت 10 الى 11 صبح در اجراى احکام شعبه 14 حقوقى 
واقع در خیابان نیکبخت طبقه زیرزمین برگزار نمایند طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از 
ملک واقع در خانه اصفهان چهارراه خلیفه سلطانى ك 20 انصار فرعى اول سمت راست منزل دوم 
سمت چپ بازدید و با واریز ده درصد از قیمت کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادى 
برنده مزایده مى باشــند که باالترین قیمت از کارشناسى را پیشــنهاد نمایند. مشخصات ملک: 
مورد مزایده داراى 115/64 مترمربع عرصه و حدود 150 مترمربع اعیانى مى باشد که با مصالح 
دیوارهاى آجرى سقف تیرچه و بلوك نماى خارج آجرى ســطوح داخلى گچ و کاغذ درب هاى 
خارجى آهنى درب هاى داخلى چوبى و داراى سرویس کاشى و سرامیک و مشترکات آب و برق و 
گاز مى باشد. با توجه به مورد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات 
متعلقات ارزش عرصه و اعیان 6 دانگ پالك ثبتى از پالك ثبتى به شماره ملک 40/2769 بخش 
14 ثبت اصفهان داراى سند مالکیت به مشخصات شــماره ملک 40/2769 و شماره چاپى سند 
063547 و شماره ثبت 165308 صفحه 209 دفتر 900 بخش 14 ثبت نام مالک مرضیه سواد 
کوهى سهم مالک شش دانگ که جمعًا 6 دانگ شش دانگ مى باشد بالغ بر 1/200/000/000 
ریال که معادل یک میلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابى مى گردد. و ارزش 48 حبه از 72 حبه به 
پالك ثبتى مذکور 796/859/454 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 5344 شعبه 14 اجراى احکام 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/1110
حصر وراثت

سام محمدى سرپیرى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 604 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 
57/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
محمدى سرپیرى بشناسنامه 4610372185 در تاریخ 1393/04/16 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- تــوران محمدى فرزند نجاتعلى 
ش.ش 667 ت.ت 1351 صادره از اردل (مادر متوفى) 2- سام محمدى سرپیرى فرزند دوستعلى 
ش.ش 604 ت.ت 1347 صادره از اردل (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 181 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1144

مزایده 
در پرونده کالســه 940616 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شــعبه 14 عمومى اصفهان 
محکوم علیه اجرایى شرکت کاشى نیلو محکوم است به پرداخت 2/861/045/421 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 143/052/271 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى منوچهرجمشیدیان شرح ذیل ارزیابى 
گردیده اســت: یک قطعه ملک (زمین) واقع در اراضى نجف آباد گلدشت بخش9 ثبت اصفهان 
واقع در دهکده قلعه شده دهستان لنجان و در جوار کارخانه کاشى نیلو فاقد هرگونه مستحدثات 
و به مساحت حدود 7850 مترمربع و داراى سوابق ثبتى و سند ششدانگ بشماره 371/71 بخش 
9 ثبتى و داراى ابعاد شماال بطول 50متر شــرقا بطول 157 متر جنوبا بطول 50متر و غربا بطول 
157 متر جمعا بارزش 11/775/000/000ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1396/03/23 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل 

آورد. م الف: 4432 اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/1150

مزایده 
در پرونده کالسه 950404 ح/3 اجرایى و به موجب دادنامه 2512-95 صادره از شعبه سوم حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى خسرونوروزى محکوم اســت به پرداخت 173 عدد سکه تمام 
بهارآزادى و غیره بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 3/521/000 
ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقایان کیان ارثى و مهندس 
فاضل شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک باب واحدتجارى داراى سوابق ثبتى B 529/36 قطعه 
10 بخش 11 اصفهان واقع در خ رضائى جنوبى-نبش کوى بن بســت شقایق و داراى عرصه حدود 
16/32مترمربع و داراى اعیانى ملک بمتــراژ 16/32 مترمربع نما در ســمت گذر اصلى آجر پالك 
و درســمت گذر فرعى فاقد نماکارى مى باشــد و داراى امتیاز آب و برق که بــدون لحاظ بدهیها و 
جرائم و حقــوق مالکانه احتمالى بارزش 596/000/000 ریال تعیین گردید. یکدســتگاه ســوارى 
پژو GLX ۴۰۵ بشــماره انتظامى 144م29  ایران43 رنگ خاکســترى مدل1389 و چهار حلقه 
الستیک50درصد بارزش 175/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1396/03/17 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدیــد به عمل آورد. م الف: 4431 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/1151
حصر وراثت

حسین چترائى داراى شناســنامه شماره 2651 به شرح دادخواست به کالســه 178/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن چترائى بشناسنامه 20 
در تاریخ 95/09/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-نسیبه چترائى ش ش 3216، 2-محمدچترائى ش ش 888، 3-فرخنده چترائى ش ش 
1080350519، 4-حسین چترائى ش ش 2651، (فرزندان متوفى) 5-فاطمه حبیب الهى نجف آبادى 
ش ش 722، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4428 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/1153
حصر وراثت

رضوان صافى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 3335 به شرح دادخواست به کالسه 175/96ش 
ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهراب صافى 
نجف آبادى بشناسنامه 329 در تاریخ 95/11/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-رضوان صافى نجف آبادى ش ش 3335 (فرزند متوفى) به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4425 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/2/1154
حصر وراثت

زهرا کرداریان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره  1091571899/299 به شرح دادخواست به کالسه 
176/96ش ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهران دریس بشناســنامه 739 در تاریخ 95/05/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-میالد دریس ش ش 1080271570 (پسر متوفى) 2-مریم 
دریس ش ش 1810435994، 3-مرضیه دریس ش ش 1081040556 (دختران متوفى) 4-زهرا 
کرداریان نجف آبادى ش ش 299 (همســر متوفى) 5-خضیر دریس ش ش 10245 (پدر متوفى) 
6-صدیقه حسین پور ش ش 3 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 4422 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/1155
ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139504002003000442/2شماره بایگانى پرونده:9500141 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000008 بدین وسیله به شرکت آرد و نشاسته امین اصفهان(سهامى خاص) و آقاى 
احســان فوالدگر فرزند على اکبر هردومقیم: جاده کمربندى خمینى شهر،شهرك صنعتى ویالشهر 
شــرکت آرد امین اصفهان که برابر گواهى مامور مربوطه به علت نقص و عدم شناسائى آدرس ابالغ 
اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که شهردارى خمینى شهر به استناد چک شماره 559867 
مورخ 90/07/25 عهده بانک تجارت اصفهان جهت وصول مبلغ شــانزده میلیون ریال درخواست 
صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9500902/1 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان و به کالسه 9500141 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد صادر و مطرح است لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
جهت اطالع شما درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار 
در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت 
بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرائى علیه 
شــما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد. م الف: 4433 

واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/2/1156

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354701050 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980364901584 شماره بایگانی شعبه: 960180 شاکى امیرضا خدابنده 
شهرکى دادخواســتى به طرفیت متهم محمود فتاحى به اتهام توهین و تخریب 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
121 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (121 جزایى ســابق) واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالســه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1396/03/30 ساعت 11:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شــاکى 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 متهم 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: 5306 شعبه 121 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق)/2/1022

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354701058 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980365601299 شماره بایگانی شعبه: 960184 شاکى قاسم مزروعى 
دادخواســتى به طرفیت متهم مهدى احمدى به اتهام توهین و تهدید و فحاشى 
از طریق مزاحمت تلفنى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى 
سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1396/03/30 ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 5305 شــعبه 121 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (121 جزایى 

سابق)/2/1023

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354701119 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980365301587 شماره بایگانی شــعبه: 960201 شاکى شهال ایزدى 
بابوکانى دادخواســتى به طرفیت متهم حمیدرضا قناعت منش بــه اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (121 جزایى 
سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1396/03/31 ســاعت 9:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 5304 شــعبه 121 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (121 جزایى 

سابق)/2/1028

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354701043 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980365900957 شماره بایگانی شعبه: 960178 شاکى دادستان محترم 
اصفهان دادخواستى به طرفیت متهم محمد شیاسى به اتهام استفاده از شناسنامه 
دیگرى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالســه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1396/03/30 ســاعت 9:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شــاکى 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 متهم 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: 5259 شعبه 121 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق)/2/1029

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354200474 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359500499 شماره بایگانی شعبه: 951517 شاکى شهرام منادى 
فرزند بشــیر شــکایتى به طرفیت متهم نگین زیباییان به اتهام مشــارکت در 
کالهبردارى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (116 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان اتوبان شــهید خرازى حدفاصل آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع 
قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9509980359500499 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/03/31 ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکى 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 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 5374 شــعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو مجتمع امور تجــارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان (116 جزایى 

سابق)/2/1030

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354200475 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359501312 شماره بایگانی شعبه: 960104 شاکى پروین رهگذر 
فرزند محمد حسین شکایتى به طرفیت متهم سیده مریم حسینى فرزند سید باقر 
به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 
جزایى ســابق) واقع در اصفهان اتوبان شــهید خرازى حدفاصل آتشگاه و میرزا 
طاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9509980359501312 
ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/3/31 و ســاعت 9 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 5376 شعبه 116 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى 

سابق)/2/1031

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610100354800681 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980363400019 شماره بایگانی شــعبه: 960071 محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 
960071 براى پوریا سلطانى فرزند ولى محمد به اتهام خیانت در امانت حسب 
شکایت آقاى مهدى جاویدى فرزند مختار تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/04/27 ساعت 
09:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 5417 
شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (122 جزایى سابق) مجتمع شهید 

بهشتى/2/1081

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610100353600985 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359701409 شــماره بایگانــی شــعبه: 960220 آگهــى احضار 
متهــم (مربوط به دادگاه بــا فرض وجود کیفر خواســت) محاکــم کیفرى دو 
دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
9509980359701409 براى بهرام شــاه لوئى به اتهام ضرب و جرح عمدى و 
تهدید و توهین به اشخاص عادى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1396/05/03 ساعت 08:30 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 5307 شــعبه 110 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق)/2/1082

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460359400007 درخواســت:  شــماره 
9509980359400901 شماره بایگانی شعبه: 950919 موضوع: ابالغ به خانم 
ریحانه بهرامیان فرزند محمد آگهى ابالغ به شخص فوق الذکر به اتهام توهین، 
ایراد ضرب و جرح عمدى حسب شکایت خانم اعظم صفاپور از طرف این دادسرا 
در پرونده کالســه 950919ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به وى به 
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى جدید مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ نشر آگهى هزینه توســط دادگسترى کل استان اصفهان 
پرداخت مى گردد. م الف: 5394 شــعبه پانزدهم بازپرســى دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1)/2/1085

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460359400006 درخواســت:  شــماره 
9509980359401352 شــماره بایگانی شــعبه: 951382 موضوع: ابالغ به 
عبدالرضا نژاد جابرى فرزند ناصر آگهى ابالغ بــه عبدالرضا نژاد جابرى فرزند 
ناصر به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت مصطفى مقدور از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 951382 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به وى به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى جدید مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت 
یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ نشــر آگهى هزینه توسط دادگسترى کل استان اصفهان 
پرداخت مى گردد. م الف: 5392 شعبه 15 بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 1)/2/1086

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460358700002 درخواســت:  شــماره 
9609980358700215 شماره بایگانی شعبه: 960220 آگهى ابالغ به گشنیز 
جانى نظر به اینکه در پرونده کالسه 960220 ب 8 آقاى رضا گشنیزجانى فرزند 
مصطفى حسب شکایت آقاى فریدون رادان فرزند فضل اله به اتهام ضرب و جرح  
عمدى با چاقو تحت تعقیب قرار گرفته و ابالغ احضاریه به وى به واسطه معین 
نبودن محل اقامتش ممکن نگردیده است بدینوسیله مراتب در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مش شود ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهى براى دفاع از خود در شعبه هشتم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان واقع در آدرس اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع ادارى 
امیرکبیر طبقه دوم حاضر شود. عدم حضور به منزله پذیرش اتهام بوده و تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 5389 شعبه هشتم بازپرسى دادسراي عمومی 

و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1)/2/1088

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100370800579 درخواســت:  شــماره 
9509980362400318 شماره بایگانی شــعبه: 951551 نظر به اینکه خانم 
مرجان فروغى فرزند امراله تجدیدنظر خواهى على آ آقاى امیرحســن جوهرى 
فرزند کرمعلى نسبت به دادنامه 9509970353901715- 95/10/8 شعبه 113 
دادگاه کیفرى دو اصفهان تقدیم و به این شعبه ارجاع و به کالسه 951551ت23 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/5/29 ساعت 9 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امر کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا تجدیدنظر خوانده مجهول المکان 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به این دادگاه به نشانى اصفهان خیابان 
چهارباغ باال نرســیده به چهارراه نظر مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر اســتان 
اصفهان طبقه ششم شــعبه 23 دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد 
بدیهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگى به عمل خواهد آمد. 

م الف: 5385 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/2/1089

ابالغ
آگهى ابالغ به اکرم مولوى وردنجانى فرزند بهزاد نظر به اینکه خانم اکرم مولوى 
وردنجانى فرزند بهزاد به اتهام توهین حسب شــکایت آقاى مرتضى نوربخش 
از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 960092 د 2 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده از این طریق 
اطالع داده میشــود تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى در شعبه 2 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره 4 کهندژ) جهت پاسخ 
گویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى دادسرا تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشر آگهى 
به عهده دادگسترى میباشد. م الف: 5354 ابراهیمى سلطان آبادى دادیار شعبه 

دوم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب اصفهان/2/1090

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460365300006 درخواســت:  شــماره 
9609980365300279 شماره بایگانی شعبه: 960285 نظر به اینکه خانم زهرا 
جمشیدیان فرزند نعمت اله به اتهام خیانت در امانت چک، حسب شکایت علیرضا 
فیناستیان فرزند هوشــنگ از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960285د34 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امر کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار 
آگهى در شعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام 
خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى 
پرداخت مى گردد. م الف: 5355 شــعبه 34 دادیارى دادسراي عمومی و انقالب 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1091

احضار
شماره پرونده: 951661ب16– 95/12/25، 1- کریم ملوکانه فرزند محمد 2- 
ابوالفضل پیرى آذر فرزند خلیل در پرونده شماره 951661ب16 این شعبه به اتهام 
هر دو مشارکت در کالهبردارى موضوع شــکایت على عباسى فرزند نجاتعلى 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براســاس ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه 
حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و 
اظهارنظر مى شود. م الف: 5356 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2)/2/1092

احضار
شماره پرونده: 951824ب16– 95/12/25، آقاى سید مرتضى ارشدى فرزند 
سیدحسن در پرونده شــماره 951824ب16 این شــعبه به اتهام کالهبردارى 
موضوع شکایت مسعود ســلطانیان فرزند قوام تحت تعقیب قرار دارید. به این 
وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 5357 شعبه 
16 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده:139504002003000446/2 شــماره بایگانى پرونده:9500047 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000007 بدین وسیله به شرکت آرد و نشاسته امین اصفهان(سهامى 
خاص) و آقاى احسان فوالدگر فرزند على اکبر هردومقیم: جاده کمربندى خمینى شهر،شهرك 
صنعتى ویالشهر شــرکت آرد امین اصفهان که برابر گواهى مامور مربوطه به علت نقص و عدم 
شناســائى آدرس ابالغ اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که شهردارى خمینى شهر به 
استناد چک شماره 559872 مورخ 90/07/20 عهده بانک تجارت اصفهان جهت وصول مبلغ ده 
میلیون و نهصدوهشتادویک هزارویکصدوسى و شش ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9500906/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و به کالسه 
9500047 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد صادر و مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع 
شما درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه 
مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بســتانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتــى عملیات اجرائى علیه 
شــما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 4434 

واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/2/1157
ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139504002003000445/2 شــماره بایگانى پرونده:9500046 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000006 بدین وسیله به شرکت آرد و نشاسته امین اصفهان(سهامى 
خاص) و آقاى احســان فوالدگر فرزند على اکبر بشــماره ملى 1270294733هردومقیم: جاده 
کمربندى خمینى شهر،شهرك صنعتى ویالشهر شرکت آرد امین اصفهان که برابر گواهى مامور 
مربوطه به علت نقص و عدم شناســائى آدرس ابالغ اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد 
که شهردارى خمینى شهر به استناد چک شماره 559871 مورخ 90/05/20 عهده بانک تجارت 
اصفهان جهت وصول مبلغ ده میلیون ریال درخواســت صدور اجرائیه علیه شــما را نموده است 
که اجرائیه به کالسه 9500905/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و به کالسه 9500046 
در واحد اجراى اسناد رســمى نجف آباد صادر و مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رســمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما 
درج و منتشــر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشــار در روزنامه 
مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بســتانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتــى عملیات اجرائى علیه 
شــما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 4435 

واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/2/1158
ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139504002003000443/2 شــماره بایگانى پرونده:9500045 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000005 بدین وسیله به شرکت آرد و نشاسته امین اصفهان(سهامى 
خاص) و آقاى احســان فوالدگر فرزند على اکبر بشــماره ملى 1270294733هردومقیم: جاده 
کمربندى خمینى شهر، شــهرك صنعتى ویالشهر شــرکت آرد امین اصفهان که برابر گواهى 
مامور مربوطه به علت نقص و عدم شناســائى آدرس ابالغ اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى 
گردد که شهردارى خمینى شهر به استناد چک شــماره 559868 مورخ 90/10/25عهده بانک 
تجارت اصفهان جهت وصول مبلغ شانزده میلیون ریال درخواســت صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9500903/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و به کالسه 
9500045 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد صادر و مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع 
شما درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه 
مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بســتانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتــى عملیات اجرائى علیه 
شــما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 4436 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان نجف آباد/2/1159
ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139504002003000444/2 شــماره بایگانى پرونده:9500136 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000004 بدین وسیله به شرکت آرد و نشاسته امین اصفهان(سهامى 
خاص) و آقاى احســان فوالدگر فرزند على اکبر بشــماره ملى 1270294733هردومقیم: جاده 
کمربندى خمینى شهر،شهرك صنعتى ویالشهر شرکت آرد امین اصفهان که برابر گواهى مامور 
مربوطه به علت نقص و عدم شناســائى آدرس ابالغ اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد 
که شهردارى خمینى شهر به استناد چک شماره 559869 مورخ 90/12/25عهده بانک تجارت 
اصفهان جهت وصول مبلغ هفده میلیون ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است 
که اجرائیه به کالسه 9500904/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و به کالسه 9500136 
در واحد اجراى اسناد رســمى نجف آباد صادر و مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رســمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما 
درج و منتشــر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشــار در روزنامه 
مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بســتانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتــى عملیات اجرائى علیه 
شــما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 4437 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان نجف آباد/2/1160
اجراییه

شماره: 1227/95 به موجب راى شــماره 1339 تاریخ 95/01/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرستان.... شــعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها:1.منوچهر شهبازى2.
عباس عیوض زاده به نشــانى هردومجهول المکان محکوم اند به پرداخت 25/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 172/000 ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر ازباب تســبیب 
و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/08/27 لغایت اجراى حکم که توســط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد در حق خواهان: مســعود میرعباسى فرزند حسینعلى 
شغل آزاد به نشــانى خ فردوســى مرکزى-نرســیده به آزمایشــگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه 
آتى گام و نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجــراى احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.  
م الف: 4404 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/2/1161
اجراییه

شماره: 1220/95 به موجب راى شــماره 1335 تاریخ 95/10/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرستان.... شعبه 8حقوقى که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: عبدالحسین غالمى لویه به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 14/200/000ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/640/000 ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر ازباب تسبیب ونیز پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 94/04/20 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد در حق خواهان: مســعود میرعباسى فرزند حســینعلى به نشانى خ فردوسى 
مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4405 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1162
اجراییه

شماره: 1224/95 به موجب راى شــماره 1332 تاریخ 95/10/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد شعبه 8حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه:آزاده چگینى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/960/000 ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر ازباب تســبیب ونیز پرداخت خســارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/08/26 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد در حق خواهان: مســعود میرعباسى فرزند حســینعلى به نشانى خ فردوسى 
مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4406 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1163
اجراییه

شماره: 1225/95 به موجب راى شــماره 1331 تاریخ 95/10/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرســتان ..شــعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها: 1.على اکبر شــیخى 
شــورابى2.بهمن ایزدى محکوم اند به پرداخت مبلغ 16/400/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 1/680/000 ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر ازباب تسبیب ونیز پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 94/05/02 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد درحق خواهان: مسعود میرعباسى فرزند حسینعلى به نشانى خ فردوسى مرکزى-

نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 4408 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/1164
اجراییه

شــماره: 907/95 به موجب راى شــماره 1336 تاریخ 95/10/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرستان شعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه: علیرضا هارونى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/725/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررســید 95/09/31 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد 
درحق خواهان: مسعود میرعباســى فرزند حسینعلى به نشانى خ فردوســى مرکزى-نرسیده به 
آزمایشــگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام و نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 4409 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/1165
اجراییه

شماره: 1226/95 به موجب راى شــماره 1340 تاریخ 95/10/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرستان ...شعبه 8حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه: على عظیمى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/900/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید 95/09/02 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد درحق 
خواهان: مسعود میرعباسى فرزند حسینعلى به نشانى خ فردوسى مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه 
دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 4410 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/1166
اجراییه

شماره: 1222/95 به موجب راى شــماره 1333 تاریخ 95/10/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرستان ... شعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه: مهدى جعفرى فخرآبادى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 5/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/540/000 ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید 93/12/01 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد در حق خواهان: مسعود میرعباسى فرزند حسینعلى به نشانى خ فردوسى مرکزى-نرسیده 
به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشــگاه آتى گام و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 4411 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/1167
اجراییه

شماره: 904/95 ش ح12 به موجب راى شــماره 1207 تاریخ 95/09/29 حوزه ... شوراى حل 
اختالف شهرستان.... شعبه 12حقوقى که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: حسین جعفرى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 27/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 840/000 ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب ونیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید 94/06/02 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: 
مسعود میرعباسى فرزند حســینعلى به نشانى خ فردوسى مرکزى-نرســیده به آزمایشگاه دکتر 
اکرامیان-فروشگاه آتى گام. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4407 شعبه 8 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1168
اجراییه

شماره: 1221/95 به موجب راى شــماره 1337 تاریخ 95/10/30 حوزه ... شوراى حل اختالف 
شهرستان.... که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: علیرضا اصالنى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/650/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/09/13 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد در حق خواهان: مسعود 
میرعباســى و نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4403 

گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/1169
اجراییه 

شــماره: 894/95 به موجب راى شــماره 448 تاریخ 95/05/18 حوزه 4 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها: 1. پروین قادرى2. عیدى عیدى 
وندى به نشانى 1. بى بى رویان روبروى دبیرســتان دخترانه فاطمیه 2.مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
94/10/30 لغایت اجراى حکم و هزینه دادرسى به مبلغ 200/000 ریال و هزینه نیم عشر دولتى 
مى باشد. مشــخصات محکوم له: مجتبى سپیانى به نشانى: یزدانشــهر-بلوارانقالب-نبش خ 
15غربى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4424 شعبه  چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /2/1170
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 196/95- 96/1/30 مرجع رسیدگى 
شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسعودمیرعباسى نشــانى: خ فردوسى 
مرکزى-نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان-فروشگاه آتى گام خوانده: مهتاب درخشان نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته بشماره 691582 جمعا به مبلغ 10/000/000 
ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مسعودمیرعباسى به طرفیت 
مهتاب درخشان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیزپرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4413 

گرامى قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/1171
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 96/93ش1 خواهان سید حمیدرضا نواب (زرگرى) فرزند سیدجعفر به 
نشانى اردســتان خ امام کوچه پارك روبروى فرماندارى باالتر از سوپر مواد غذایى پاژنگ منزل 
آقاى على رافضى مبنى مطالبه به طرفیت ســیدروح اله زرگرى به نشانى مجهول المکان تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/03/31 ساعت 9/45 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبالز 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در پشت دادگسترى اردستان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 

مى شود. م الف: 79 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف اردستان/2/1252

احضار
شــماره پرونده: 951774ب16– 95/12/25، آقاى حســین عباس پور فرزند 
هادى در پرونده شماره 951774ب16 این شعبه به اتهام کالهبردارى موضوع 
شکایت سیدامین سجادیه فرزند سیدحبیب تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله 
براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر به موضوع رســیدگى و اظهارنظر مى شــود. م الف: 5358 شــعبه 
16 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

2/1094/(2

احضار
شماره پرونده: 950231ب16– 95/12/25، 1- عرفان تیمورى فرزند عبدالکریم 
2- اکرم خلیلى فرزند على اصغر در پرونده شماره 950231ب16 این شعبه به اتهام 
هر دو مشارکت در کالهبردارى موضوع شکایت حجت ا... طیبى فرزند رحمت ا... 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله براســاس ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه 
حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و 
اظهارنظر مى شود. م الف: 5359 شــعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2)/2/1095

احضار
شــماره پرونده: 950708ب16– 95/12/28 خانم هاجر موسوى باروق فرزند 
سیدقاســم در پرونده شــماره 950708ب16 این شــعبه به اتهام کالهبردارى 
موضوع شــکایت مهدى حاج رســولى ها فرزند على تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شــعبه حاضر شوید، در غیر این صورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 5360 
شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

2/1096/(2

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500035 درخواســت:  شــماره 
9509980359500584 شماره بایگانى شــعبه: 950607ب16– 95/12/25، 
ابالغ به 1- محمدرضا زرین فرزند غالمحســین 2- محمد سنگین آبادى فرزند 
سیف ا... دایر بر مشارکت در کالهبردارى موضوع شکایت علیرضا نیازى آغچه در 
پرونده شماره 950607ب16 این شعبه به اتهام مشارکت در کالهبردارى تحت 
تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به 
شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، در 
غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. 
م الف: 5361 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 2)/2/1097

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500019 درخواســت  شــماره 
9409980359501307 شماره بایگانى شعبه: 941397ب16– 95/3/5 ابالغ 
به آقاى سیامک سلمانى به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت بلقیس مختارى 
قلعه تکى فرزند رضا تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 5362 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2)/2/1098

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500037 درخواســت:  شــماره 
9509980359501541 شماره بایگانى شعبه: 951645 – 1396/02/19 ابالغ 
به آقاى 1- حمید هاشمى فرزند ولى ا... و خانم 2- آمنه شریفى فرزند ابوالفضل 
و آقاى 3- ایرج ولى زاده فرزند على در پرونده شــماره این شــعبه به اتهام هر 3 
مشارکت در کالهبردارى موضوع شکایت محمد ترابى تحت تعقیب قرار دارید. 
به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه حاضر شــوید. در غیر اینصورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 5363 
شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/2/1099

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100353000741 شماره پرونده: 9509980362101547 
شماره بایگانی شعبه: 951413 شاکى احسان خوانسارى فرزند حسن شکایتى بر 
علیه سید ابوالفضل سجادیه فرزند حســین دایر بر توهین و سید محسن سجادیه 
دایر بر تهدید تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهــان نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 104 جزایى ارجاع و به کالسه بایگانى 951413ك104 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/4/17و ساعت 9صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متشــاکیان و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ك و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکیان 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعــه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و وفق 
مقررات دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5366 شعبه 104 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق)/2/1100

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354200507 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359901073 شماره بایگانی شــعبه: 951185 شاکى نصرت فدایى 
تهرانى فرزند حسن شکایتى به طرفیت متهم سید عبدا... حسینى فرزند سیدحسن 
به اتهام خیانت در امانت تقدیم دادگاه هاى عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان اتوبان شــهید خرازى حدفاصل آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع 
قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9509980359901073 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/4/10 و ســاعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 5372 شــعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهــان (116 جزایى 

سابق)/2/1101

احضار
پرونــده:  شــماره   9610100353600987 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359901299 شــماره بایگانــی شــعبه: 960224 آگهــى احضار 
متهم (مربوط بــه دادگاه با فــرض وجود کیفرخواســت) محاکــم کیفرى دو 
دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
9509980359901299 براى محمدرضا علــى اکبرى به اتهام خیانت در امنت 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى 
براى مورخه 1396/05/03 ســاعت 09:00 تعیین گردیده اســت. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 5308 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى 

سابق)/2/1102

ابالغ
شماره درخواست: 9610460358300004 شماره پرونده: 9409980358301517 
شماره بایگانی شعبه: 941555 در پرونده کالسه 941555 شعبه چهارم بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى سید الیاس موسوى شکایتى علیه آقاى 
على اصغر سیف فرزند جهانشاه دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده 
که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مى باشد حسب ماده 174 آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور، دادســرا تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5319 شعبه چهارم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 1)/2/1103

ابالغ
شماره درخواست: 9610460358300003 شماره پرونده: 9509980358500378 
شماره بایگانی شعبه: 951338 در پرونده کالسه 951338 شعبه چهارم بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان خانم لیال صالحى زاده شکایتى علیه آقایان 
عماد هاشمى و حسن هاشمى (پدر و پسر) دائر بر سرقت اینترنتى از طریق کارت 
عابر بانک مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه 
متهمین مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 آئین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت 
پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور، دادسرا 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5318 شعبه چهارم بازپرسى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1)/2/1104

ابالغ
شماره درخواست: 9610460363200001 شماره پرونده: 9509983728500665 
شماره بایگانی شــعبه: 960356 در پرونده کالســه 960356 شعبه 13 دادیارى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهــان آقاى قربانلــى قاســمپور انارکى فرزند 
حســن علیه آقاى اســماعیل کیانى فرزند عباســعلى دائر بر افترا و نشر اکاذیب 
مطرح نموده اســت که در جهت رســیدگى به این شــعبه ارجــاع گردیده. نظر 
به اینکــه متهم مجهول المکان بوده مى باشــد حســب مــاده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهى  شود تا 
متهم از تاریخ نشــر آگهى به مدت یک ماه به شــعبه مربوطــه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشــانى کامل خود جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور، دادســرا تصمیــم مقتضى را اتخــاذ خواهد نمود. 
م الف: 5315 شعبه سیزدهم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 1)/2/1105

احضار
شماره درخواست: 9610460363300001 شماره پرونده: 9309980363301430 
شماره بایگانی شعبه: 931451 در پرونده کالســه 931451د14 شعبه چهاردهم 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى امیرحسین ترکیان فرزند رسول 
شکایتى علیه آقاى سیدعلیرضا افصحى فرزند میرغفار دائر بر صدور چک بالمحل 
مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه متهمین 
مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 آئین دادرسى کیفرى ایران مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت 
پاســخگویى به اتهامات وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور، 
دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5386 شعبه چهاردهم دادیارى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1)/2/1106

احضار
شماره ابالغیه: 9610100354800680 شماره پرونده: 9609980360200027 
شــماره بایگانی شــعبه: 960070 آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض 
وجود کیفرخواســت) محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست شماره در پرونده کالســه 960070 براى جعفر انصارى فرزند هاشم 
به اتهام کالهبردارى حسب شکایت آقاى حسان پیروى فرزند حبیب ا... تقاضاى 
کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1396/04/27 ساعت 9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آئین دادرسی 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهــد آمد. م الف: 5416 

شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان(122 جزایى سابق)/2/1107

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970353300179 شماره پرونده: 9509980363000329 
شماره بایگانى شعبه: 950785 شــاکى: خانم فاطمه زاغى قهجاورستانى فرزند 
قربانعلى به نشــانى: اصفهان- اصفهان قهجاورســتان بلوار غدیر ك غدیر 3 بن 
بست نوبهار 5 پ 77، متهم: آقاى رســول مداحى دهنوى فرزند بهرام به نشانى: 
اصفهان- اصفهان- جى باغ کاشفى خ کلمان ك شــهید دهقانى پ 203، اتهام : 
ترك انفاق، گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مینماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى رسول مداحى دهنوى 
فرزند بهرام، 36 ساله، متاهل و فاقد سابقه کیفرى مبنى بر ترك نفقه زوجه دائمى 
خویش موضوع شکایت خانم فاطمه زاغى، این دادگاه براساس مفاد کیفرخواست 
صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت شاکى خصوصى و تحقیقات محلى 
انجام شده توسط مرجع انتظامى به تاریخ 95/2/24 و اظهارات شهود و مطلعین و 
عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادرسى دادگاه با وصف ابالغ جهت دفاع از 
اتهام خویش و احراز مراتب زوجیت فیمابین به داللت تصاویر مصدق سند ازدواج 
تنظیم شده در دفتر ازدواج شــماره 91 حوزه ثبت اصفهان و سایر قرائن و امارات 
موجود و مندرج در پرونده بزهکارى متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 
53 قانون حمایت خانواده ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسالمى متهم را به تحمل 
نه ماه حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و ســپس ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 5377 
زارع رئیس شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق) مجتمع 
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پرسه هاى الهه
 در اطراف سفارت آلمــان  
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نرخ بیکارى در صنعت فناورى اطالعات از گذشته تا به حال 
بسیار پایین بوده است و به ویژه در برخى از مهارت  هاى این 
حوزه مثل مهندسى شبکه، امنیت و توسعه دهندگان نرم افزار 
پایین تر از یک درصد گزارش مى شــود. بررسى هاى اخیر 
مؤسسه «رابرت هف» نشان مى دهد که اغلب مدیران ارشد 
اطالعات یا در حال گسترش گروه هاى IT در سازمان خود یا 

پر کردن سمت هاى خالى در این حوزه هستند.
تحقیقات مؤسسه TEKsystems در زمینه پیش بینى 
وضعیت فناورى اطالعات در سال 2017 نیز حاکى از اعتماد 
 IT زیاد بازار به این صنعت و رشــد چشمگیر بودجه بخش
سازمان هاست. در مجموع، مى توان چشم انداز نسبتاً روشنى 
را در سال جارى براى متخصصان فناورى اطالعات به ویژه 
برخى مهارت هاى خاص دید. در ادامه، نظر برخى متخصصان 
سازمان هاى بزرگ درباره اینکه کدام مهارت ها در سال 2017 

بیشترین تقاضا را خواهند داشت، بررسى خواهیم کرد.

  توسعه دهندگان حرفه اى نرم افزار 
Experts Ex- جین ریچاردســون» مدیر عملیاتى»

change  مى گوید: «اگر یک توســعه دهنده نرم افزار 
تنها با یک زبان یا پلتفرم آشــنا باشــد، نمى توان او را یک 
متخصص قلمداد کرد. آنهــا باید عالوه  بر تخصص اصلى 
خود با مفاهیم مدیریت فناورى اطالعات، طراحى، تضمین 
کیفیت، مدیریت کسب و کار و علم تجزیه و تحلیل آشنا و به 

طور کلى توانایى هاى چند جانبه داشته باشند.
 کسب مهارت هاى همه جانبه در حرفه توسعه نرم افزار به فرد 
کمک خواهد کرد تا محصول خود را با سرعت بیشترى به بازار 
عرضه کند، هزینه ها را کاهش و گروهى را تشکیل دهد که 
درك بهترى از مشکالت تجارى دارند و روش حل آن را نیز 

به خوبى مى دانند.»

  مدیریت پروژه 
«موندو استفان زفارینو» مدیر بخش کارگزینى و استخدام 

شرکت مى گوید: «با افزایش بودجه بخش فناورى اطالعات، 
سازمان ها به مدیران پروژه اى نیاز دارند که کمک مى کنند 
تا پروژه ها بر اســاس میزان بودجه و زمانبندى مشخص 
در مســیر اصلى خود باقى بمانند. مدیران پروژه با تجربه 
در مهارت هاى خاص همراســتا مثل فنــاورى اطالعات، 
مراقبت  هاى بهداشتى، مالى یا سایر تخصص هاى مربوطه 
فرصت هاى شغلى باالترى را در سال 2017 خواهند داشت.»

    امنیت سایبرى
زفارینو مى گوید: «براى خیلى از مشتریان ما امنیت سایبرى 
به اولویت شماره یک تبدیل شده و این تقاضایى است که 
به زودى فروکش نخواهد کرد. در حال حاضر، تقاضا براى 
چنین مهارت هایى بسیار باالســت و یک فرصت شغلى 
مناسب به نظر مى رسد. هرچه میزان اهمیت این مهارت و 
خطرات عدم برخوردارى از آن بیشتر آشکار مى شود، کسب 
و کارهاى آینده نگر بیشتر به دنبال افزایش امنیت داده ها و 
اطالعات خود مى روند و نیاز به متخصصان این شاخه را بیشتر 

احساس خواهند کرد.»

  متخصص شبکه 
زفارینو مى گوید: «اگرچه در بازار کار سال 2016 تقاضا براى 
تخصص شبکه متوقف شــد اما نیاز به متخصصان شبکه 
همچنان ادامه خواهد داشــت. مدیریت شبکه و مهندسى 
شبکه یکى از ارزشمندترین مهارت هایى است که مشتریان 
ما به دنبال آن هستند. متخصصان شبکه ماهر در زمینه وب، 
استریم ویدئو و امنیت از جایگاه شغلى باالیى در سال 2017 
برخوردار خواهند بود، زیرا کسب و کارهاى دیجیتال همچنان 

به سرعت در حال پیشرفت و شکوفایى هستند.»
طراحى و توسعه رابط هاى کاربرى و تعاملى 
زفارینو معتقد است که امروزه دیگر مصرف کنندگان چه از راه 
حل هاى نرم افزارى سازمانى و یا دستگاه هاى خرید و بازى 
استفاده کنند، تنها رابط هاى کاربرى سریع، یکپارچه و بدون 

دردسر را ترجیح مى دهند. تقاضا براى حرفه طراحى رابط هاى 
کاربرى و تعاملى (UX/UI) در حال افزایش اســت، زیرا 
رابط هاى کاربرى به کار گرفته شده در نرم افزارها باید بتوانند 

تا حد ممکن ساده و قابل درك باشند.

   آزمایش و تضمین کیفیت 
درســت در کنار رابط هاى کاربرى و تعاملى، آزمایش هاى 
مربوط به تضمین کیفیت قرار دارد. اگر یک محصول نهایى 
خوش ساخت و یکدست از یک پشتوانه نرم افزارى قدرتمند 
برخوردار نباشــد، نمى تواند به درستى ســازماندهى شود. 
تحقیقات مؤسسه TEKsystems در زمینه پیش بینى 
وضعیت فناورى اطالعات در ســال 2017 نشان مى دهد 
اهمیت مهارت هاى تضمین کیفیت و آزمایش طى ســال 

گذشته رشد زیادى داشته است.

 مهندسى کالود 
با ادامه تغییر مسیر به سمت زیرساخت هاى شبکه هاى کالود 
عمومى  و استفاده روزافزون از این فناورى، کسب مهارت در 
زمینه راه اندازى و تنظیم، انجام یکپارچه سازى و حفظ امنیت 
توسعه کالود در سال 2017 رونق بیشترى خواهد گرفت. 
زفارینو مى گوید: «ما شاهد جهش در زمینه نیاز شرکت ها 
به مهارت هاى مربوط به کالود، از تخصص هاى معمارى و 
زیرساخت ها تا مهندسى و توسعه آن هستیم. ما تصور مى کنیم 
از آنجا که اغلب سازمان ها از قبل براى توسعه فناورى کالود 
خود طرح و برنامه داشته اند، حاال به دنبال عملیاتى کردن 
برنامه خود هستند و نیاز به متخصصانى در این زمینه دارند.»

   داده هاى حجیم
در حال حاضر، شرکت ها سرگرم تالش براى رسیدگى به 
سیل داده هایى هستند که تولید مى کنند. اینها داده هایى 
هســتند که هرچیــزى از داده هاى کاربــرى، داده هاى 
رفتارى مشــتریان تا داده هاى فروش و بازاریابى را شامل 

مى شــوند. متخصصانى که بتوانند راهکارهایى را براى 
جمع آورى، پردازش، تجزیه و تحلیل و تفسیر این داده ها 
ارائه کنند، جایگاه ویژه اى در موفقیت یک سازمان خواهند 
داشــت. ریچاردســون مى گوید: «هر صنعتى از فناورى 
اطالعات تا بازاریابى مالى و سیاســتگذاران و... مشغول 
استخدام تحلیلگران داده اى هستند که مى توانند به آنها در 
تصمیم گیرى هاى آگاهانه کمک کنند.»مدیریت شبکه و 
مهندسى شبکه یکى از ارزشمندترین مهارت هایى است که 
مشتریان ما به دنبال آن هستند. متخصصان شبکه ماهر در 
زمینه وب، استریم ویدئو و امنیت از جایگاه شغلى باالیى در 

سال 2017 برخوردار خواهند بود.

  یادگیرى ماشینى و هوش مصنوعى 
به جاى برنامه نویسانى که در کدهاى خود سناریوهاى شرطى 
را مى نویسند، حاال الگوریتم ها و سیستم هاى تصمیم گیرى 
وجود دارند که از آنها براى اتخاذ قطعى تصمیمات بر پایه 
داده هاى دریافتى لحظه اى استفاده مى شود. ریچاردسون 
مى گوید: «متخصصان فنى ســاخت هوش مصنوعى و 
یادگیرى ماشینى الگوریتم ها و محصوالتى را خواهند ساخت 

که در سال هاى آینده بسیار مفید خواهند بود.»

DevOps   
طى ســال هاى اخیر واژه جدیدى به نام DevOps به 
فرهنگ لغات صنعت فناورى اطالعات اضافه شده است. 
عبارتى که حکایت از همکارى و ارتبــاط نزدیک بین دو 
بخش فناورى اطالعات و واحد عملیاتى یک سازمان دارد. 
DevOps در ســال 2017 نیز همچنان نقش مهمى  
را در استخدام بخش IT ســازمان ها ایفا خواهد کرد. حاال 
دیگر شــرکت ها مى دانند که پیوند بین بخش IT و واحد 
عملیاتى براى اطمینان از به  نتیجه رسیدن پروژه هاى فناورى 
اطالعات و رفع نیازهاى تجارى و رسیدن به اهداف بنیادین 

کامًال ضرورى است. 

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

معرفى اوکیتل K۱۰۰۰۰ پرو با 
باترى 10000 میلى آمپرى

طبق گزارش هاى به دست آمده، ظاهراً شرکت اوکیتل 
(OUKITEL) قصد دارد که از نسخه پرو گوشى هوشمند 
K10000 خود رونمایى کند. این اسمارتفون قرار است 

مانند نســخه معمولى خود به باترى 10000 میلى آمپر 
ساعتى مجهز شود. 

طبق گزارش اندروید هدالیتز احتماًال طى ماه ژوئن شاهد 
رونمایى از آن خواهیم بود. بنا به این گزارش، اوکیتل قصد 
دارد در گوشى هوشــمند اوکیتل K10000 پرو از شارژر 
12 ولتى و 2 آمپرى اســتفاده کند. این موضوع ســبب 
مى شود تا باترى دســتگاه ظرف مدت زمان سه ساعت 
فول شــارژ گردد.انتظار داریم که اوکیتل K10000 پرو 
از نظر مشخصات فنى هم نسبت به نسخه معمولى خود 
ویژگى هاى بهترى داشته باشد. صفحه نمایش آن احتماًال 
همان اندازه 5,5 اینچى را ارائه خواهد کرد اما پیش بینى 
شده وضوح تصویر نمایشگر دستگاه از اچ دى (1280 در 
720 پیکســل) به فول اچ دى (1920 در 1080 پیکسل) 
ارتقا یابد.انتظار داریم کــه اوکیتل K10000 پرو به رم 3 
گیگابایتى و حافظه داخلى 32 گیگابایتى مجهز شود. بدون 
تردید سیســتم روى چیپ (SoC) این اسمارتفون هم 
آپگرید مى شود. تراشه اى که در اوکیتل K10000 استفاده 
شده، تراشه MT6735P مدیاتک است که پردازنده چهار 
هسته اى و با فرکانس کارى یک گیگاهرتزى را به همراه 
دارد اما پیش بینى مى کنیــم در اوکیتل K10000 پرو از 
تراشــه MT6750T مدیاتک با پردازنده مرکزى هشت 
هسته اى و فرکانس کارى 1/5 گیگاهرتزى استفاده شود.

اپلیکیشن رادیو آنالین و پر 
امکانات اندروید

 Replaio – Radio, Music & Talk Pro

Unlocked عنوان یــک رادیو آنالین و پر امکانات 

با دسترســى به بیش از 30 هزار ایستگاه رادیویى 
 Hivedi مختلف براى اندروید مى باشــد که توسط
در مارکت بزرگ گوگل منتشــر شده است. دو موج 
AM و FM تحت پوشش این رادیوى اینترنتى قرار 

دارند که خواهید توانســت به راحتى ایستگاه هاى 
مورد عالقه خود را جستجو کرده و بدون هیچ گونه 
محدودیت زمانى به برنامه هاى در حال اجرا گوش 
دهید. مجموعه ایســتگاه هاى موجود در این رادیو 
در دسته هاى مختلفى نظیر موسیقى، ورزشى، اخبار 
و... قرار داده شده و طیف گســترده اى از برنامه ها 
را شامل مى شود که باعث جذب هر گونه سلیقه و 
عالقه اى به کانال هاى رادیویى مى شــود. یکى 
از برتریــن و پر امکانات ترین قابلیــت هاى به کار 
رفته در Replaio سیســتم یادآورى برنامه هاى در 
حال پخش و مورد عالقه شماســت؛ بــه گونه اى 
که دیگر هیچ یک از برنامه هــاى مورد نظرتان را 
از دست نخواهید داد و چند دقیقه قبل از شروع آنها 
توسط آالرم مخصوص هشدار آغاز برنامه را دریافت 

خواهید کرد. 

فرمت MP3 به تاریخ پیوست
 فرمــت «MP3» که براى رمزگــذارى فایل هاى 
دیجیتال صوتى بــه کار مى رفت، پــس از دو دهه 

منسوخ شد.
فرمــت کدگــذارى دیجیتالى فایل هــاى صوتى 
«MP3» دو دهه قبل شیوه موســیقى گوش دادن 
افراد را دگرگون کرد. اما این فرمت اکنون منســوخ 
شده است. ســازنده این فرمت به طور رسمى برنامه 

لیسانس آن را منهدم کرده است.
البته تاریخچه مالکیت تاریخــى حق امتیاز فناورى
MP3 بسیار پیچیده است اما مؤسسه «فرانهوفر» ادعا 

مى کند حق اجازه استفاده از برخى امتیازهاى خاص 
MP3 را به برخى برنامه نویسان داده است که خواهان 

«توزیع یا فــروش رمزگشــاها و رمزگذارها» براى 
این نوع فرمت هســتند. این اعالمیه درحالى اعالم

 مى شود که شــرکت مذکور برنامه اعطاى لیسانس 
خود را پایان خواهد داد.

پایگاه حوزه وبگاهى است که در راستاى تبلیغ، ترویج و اطالع رسانى نسبت به معارف دینى و موضوعات فرهنگى و ملى، 
با هدف تبیین و روشنگرى، در شبکه جهانى اینترنت، فعالیت مى کند.اکنون با توجه به گذشت بیش از یک دهه از حضور 
این پایگاه در عرصه جهانى وب و با اهتمام به تغییرات جدى در فضاى سایبر و دگرگونى شرایط و نیازهاى مخاطبان و 
اولویت هاى اطالع رسانى و همچنین رشد فزاینده ظرفیت ها و بسترهاى اینترنتى، این پایگاه افتخار دارد که پاسخگویى 

به نیازهاى مخاطبان و ارائه آموزه هاى دینى در قالب هاى نو را در رأس کارهاى خود قرار داده است.
اهداف:هدایت، ترغیب و جهت دهى کاربران پایگاه به سمت الگوى زندگى دینى، با بهره گیرى از آموزه هاى اسالم در 
زندگى فردى و اجتماعى، پوشش اطالعاتى نسبت به وقایع و رویدادهاى مذهبى و ملى با رویکرد عبرت آموزى از بیان 
وقایع تاریخى، دستیابى به جایگاه برتر در ارائه سرویس مناســبت هاى دینى و مذهبى در میان پایگاه هاى اسالمى و 
ملى، ایجاد بانک اطالعات برگرفته از منابع متقن در موضوعات دینى و مذهبى، براى استفاده سایر مؤسسات، پایگاه ها و 
وبالگ هاى پیشرو در عرضه اطالعات، جهت توسعه کّمِى محتواهاى اسالمى و ایجاد زمینه مشارکت و تعامل کاربران، 
http://www.hawzah.net :در راستاى استفاده از توانایى هاى آنان در تقویت پایگاه.                               وب آدرس

 Injustice 2 نســخه دوم از بازى محبوب و هیجان انگیز «بى عدالتى» از اســتودیوى مطرح و نام آشناى برادران 
وارنر (Warner Bros) براى اندروید است که ادامه دهنده داستان نسخه قبل است؛ در قسمت اول جوکر یک بمب 
 Lois Lane هسته اى در متروپلیس کار گذاشت و سوپرمن را هم مسموم کرد؛ مسمویتى که باعث شد این ابَرقهرمان
و پسرش را بکشد. پس از این اتفاق ســوپرمن تصمیم مى گیرد دیکتاتورى خود را راه بیاندازد، در همین راستا شاهد 
تقابل میان گروه بتمن و سوپرمن هستیم! داستان قسمت دوم پیرامون تالش بتمن و هم پیمانانش در بازگشت زمین 
به حالت قبلى باز مى گردد. در این بین او باید با کسانى که خواهان احیاى رژیم سوپرمن بوده دست پنجه نرم کند و 
مراقب تهدید جدیدى هم که به وجود آمده باشــد. بتمن، سوپرمن، آکوامن، سوپرگیرل، گوریال گراد و اتراسیدس از 

جمله شخصیت هایى هستند که در بازى حضور دارند! 
از ویژگى هاى نســخه دوم بازى نیز مى توان به مواردى چون حضور داشــتن انواع شخصیت هاى دوست داشتنى
فیلم هاى سینمایى، جمع آورى انواع کمیک هاى شخصیت هاى نمادین بتمن، سایبورگ، سوپرمن و...، انجام حمالت 

منحصر به فرد، گرافیک خیره کننده اچ دى با صداگذارى فوق العاده اش اشاره کرد.

معرفى محصول

سایت هاى حوزه فناورى از مدت ها پیش خبر داده بودند که 
آمازون ســرگرم طراحى یک بلندگوى هوشمند ویژه  است. 
بلندگویى کــه در نوع خود جالب توجه خواهــد بود. آمازون 
 Echo Show سرانجام از بلندگوى هوشمند خود موسوم به
رونمایى کرد. بلندگویى که به یک صفحه نمایش تجهیز شده 
است. این اسپیکر خانگى هوشمند تمامى قابلیت هاى بلندگوى 
هوشمند پیشین آمازون (Echo) را در اختیار داشته و همچنین 
به یک صفحه  نمایش 7 اینچى نیز تجهیز شده است.آمازون 
در توصیف محصول جدید خود گفته است: «محصولى که 
در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت به یک صفحه نمایش 
تجهیز شده است. این صفحه نمایش به کاربران اجازه مى دهد 
ویدئوهاى یوتیوب و متن آهنگ هــاى در حال پخش را نیز 
مشاهده کنند. «اکوشــو» این توانایى را دارد تا دوربین هاى 
امنیتى را بررسى کند، گالرى عکس ها را به کاربر نشان دهد، 
اوضاع جوى را اطالع رسانى کند و فهرستى از خریدهاى مورد 

نیاز را به شکل بصرى در اختیار کاربران قرار دهد.»

شاید مهمترین ویژگى دستگاه فوق این است که به کاربران 
اجازه مى دهد تصاویر گرفته شــده از طریــق دوربین هاى 
مداربسته را مشاهده کنند. از ویژگى هاى سخت افزارى این 
اسپیکر جدید به هشت میکروفن تعبیه شده در این بلندگو و 
سامانه تشخیص صداى پیشرفته اشاره کرد. این محصول 
هوشمند براى آنکه بتواند صداى کاربر را به درستى تشخیص 
دهد به فناورى حذف پارازیت هاى محیطى تجهیز شده است.
یکــى از بزرگ ترین ویژگى هــاى Echo Show برقرارى 
چت هاى ویدئویى است. این ویژگى به کاربران اجازه مى دهد 
با دارندگان این گجت هوشمند یا افرادى که برنامه کاربردى 
«الکسا» را روى گوشى  هوشمند خود نصب کرده اند، تماس 
تصویرى برقرار کنند. این محصول جذاب همچنین به ویژگى 
جالب توجه دیگرى موســوم به Drop Inn نیز تجهیز شده 
است. این ویژگى به مالکان Echo Show اجازه مى دهد با 
دیگر اسپیکرهاى اکوشــو تماس برقرار کرده یا پیام هایى را 
براى آنها ارسال کنند. از طریق این ویژگى مى توان به افرادى 

که در اتاق هاى دیگر خانه قرار دارند، اطالع داد که زمان شام 
خوردن فرا رسیده است یا وضعیت پرستار بچه را کنترل کرد. 
براى آنکه بتوانید اخبار یا اطالعات مورد نیاز خود را مشاهده 
کنید کافى است از الکسا درخواست کنید تا ویدئوى موردنظر 
شما را از یک سایت خبرى پخش کند. آیا درباره جدیدترین 
تریلرهاى منتشر شده درباره یک فیلم کنجکاو شده اید؟ کافى 
است از اکوشو درخواست کنید تا تریلرى که روى یوتیوب 
منتشر شده است را براى شما پخش کند. اکوشو همچنین 
این پتانسیل را دارد تا در سازماندهى خانه به شما کمک 
کند. این بلندگوى هوشمند به خوبى قادر است در مدیریت 
تقویم خانوادگى به شما کمک کند و همچنین تایمرى 
را در اختیار شما قرار دهد که مدت زمان حضور خود در 

آشپزخانه را کنترل کنید.
 آمازون گفته است این بلندگوى هوشمند از تاریخ 
28 ژوئن با قیمــت 99/229 دالر به بازار عرضه 

خواهد شد.

پایگاه اطالع رسانى 
حوزه

بازى مبارزه اى 
«بى عدالتى 2» 
اندروید 

 
مترجم لحظه به لحظه 

پاورپوینت
اگر شــما هم از قابلیت ترجمه آنالین برنامه اسکایپ 
خوشــتان آمده باشــد، به احتمال زیاد از قابلیت جدید 
«مترجم ویژه» قسمت پرزنتیشن برنامه پاورپوینت که 
توسط مایکروسافت معرفى شــده نیز لذت خواهید برد. 
البته گمان نکنید که کاربر با استفاده از این قابلیت مى تواند 
اسالید هاى برنامه پاورپوینت را چند زبانه کند بلکه اصلى 
ترین کاربرد این ویژگى این اســت که مى تواند صداى 
کاربر را از طریق برنامه به خصوص در سیستم هاى عامل 
آى اواس، اندروید و ویندوز دریافــت کرده و به صورت 
لحظه اى و همزمان با ارائه پرزینتیشن، ترجمه کند. این 
قابلیت همچنین لینک جداگانه اى تولید مى کند که به 
تماشاگران اجازه مى دهد از طریق آن، ترجمه مطالب ارائه 
شده را به زبان خود مشاهده کنند. این تحول بزرگ در ارائه 
باعث مى شود دیگر نیازى نباشد تا در مراسم ها یک گوشى 
دریافت کنید تا به سختى ترجمه سخنران را متوجه شوید.
این قابلیت با وجود اینکه در مراحل ابتدایى خود به ســر 
مى برد اما نشــان مى دهد که ابزار مایکروسافت تا چه 
اندازه توانایى هاى ترجمه پیشرفته و هوشمندانه اى دارد. 
حتى برنامه نویســان متفرقه نیز مى توانند با کمک این 
فناورى، جســتجوى فیلم هاى مختلف را ساده تر کنند 
و یا مجموعه اى از عکس ها را به صورت فهرســت وار 
نمایش دهند.این قابلیت نمایش قدرت مایکروســافت 
در زمینه فناورى هوش مصنوعى اســت که به سادگى 
نشان مى دهد این فناورى مى تواند براى کاربران عادى 
چه مزایایى به همراه داشته باشد و چگونه سختى هاى 

ترجمه را کنار بگذارد.

استفاده از انرژى مغز براى 
کنترل دستگاه ها 

محققان نشان دادند که چگونه یک دستگاه الکترونیکى 
مى تواند از انرژى مغز انسان استفاده کند تا کنترل دیگر 
دستگاه ها را برعهده بگیرد و از این طریق رمز عبور و کد 

PIN در دستگاه شناسایى شود.

بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده در مرکــز
 MIT Technology Review، هدســت 800 دالرى 
+Epoc که در شرکت Emotiv ساخته شده، به گونه اى 
طراحى شده است که مى تواند سیگنال هاى مغزى شما را 
به دستورات قابل فهم براى گجت ها و رایانه هاى شخصى 

تبدیل کند.
در این بررسى از شرکت کنندگان خواسته شد این هدست 
را روى چشمان خود قرار دهند و به صورت تصادفى رمز 

عبور و کد PIN را روى نمایشگر رایانه تایپ کنند. 
 (EEG) این اقدام براى دستگاه الکتروانسفالوگرافى
سطوح مختلف ســیگنال هاى مغزى را تعریف کرد 
و البته این دستگاه موفق شــد تنها پس از مشاهده 
و تحلیل 200 کاراکتر این ســیگنال ها را بفهمد. در 
این آزمایش از هوش مصنوعى هم بهره گرفته شد 
تا کلمات و عبارات مبتنى بر امواج مغزى به درستى 

حدس زده شوند.

کلیک

فناورانه
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آمازون از بلندگوى لمسى Echo Show رونمایى کرد

منحصر به فرد، گرافیک خیره کننده اچ دى با صداگذارى فوق العاده اش اشاره کرد.
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اگرچه با مراجعات دوره اى و معاینات منظم و افزایش بهداشت دهان 
و دندان ها، دندان دردهاى غیرقابل پیش بینى و ناگهانى نســبت به 
گذشته دیگر کمتر براى مردم ممکن است پیش بیاید اما دندان درد 
براى خیلى از مردم کماکان یک کابوس تلقى مى شود. چه وسط یک 

جلسه مهم کارى، چه شب، هنگام 
خواب و چه در زمان صعود هواپیما، دندان درد 
ممکن است ما را گرفتار کند. بیشــتر مردم هنگام دندان درد سراغ 
داروهاى تسکین دهنده درد مى روند اما اغلب این سئوال برایشان 
پیش مى آید که چه داروهایى براى تسکین درد دندان خود استفاده 

کنند؟
بهترین و مؤثرین تریــن روش خالصى از دنــدان درد مراجعه به 

دندانپزشک است. تمام 
درمان هاى خانگى سنتى 
یا مدرن، دارویى و... در بهترین 
حالت مى توانند به طور موقت درد شما 
را براى مدت محدود تسکین دهند. تازه اگر 
بتوانند درد حاد شما را تســکین دهند، علت درد سر 
جاى خود باقى مى ماند و شما باید به دندانپزشک مراجعه کنید 
تا علت درد را برایتان رفع کند اما در مواردى که واقعًا به دندانپزشک 
دسترسى ندارید، بهترین راه تسکین درد، درمان هاى دارویى است 
که البته مالحظات خودش را دارد. درمان هاى سنتى شاید به اندازه 
درمان هاى دارویى در تسکین دندان درد مؤثر نباشند.اما داروهاى مؤثر 

بر دندان درد کدامند؟ در ادامه، پاسخ این پرسش را خواهید گرفت.

ایبوپروفن
ایبوپروفن یکى از مؤثرترین و در دســترس ترین داروهاى تسکین 
دندان درد است. این دارو در بیشتر موارد در صورت مصرف درست 
مى تواند دندان درد شما را تسکین دهد طورى که به داروى دیگرى نیاز 

نداشته باشــید. ایبوپروفن در 2 دوز 200 و 
400 میلى گرم در بازار دارویى ایران موجود 
است. شــکل ژالتینى کپســولى این دارو 
(با نام ژلوفن در ایران شــناخته شــده) جذب 
گوارشــى راحت ترى نســبت به قرص دارد. 
کتوپروفن دارویى هم خانواده با ایبوپروفن است 
که اثر قوى اى بر تســکین دندان درد دارد ولى در 
حال حاضر در بازار ایران به طور عمومى وجود ندارد. 
پیروکسیکام و کتوروالك در بازار ایران موجود است. 
کتوروالك از جمله داروهاى این خانواده است که شکل 

تزریقى آن هم در بازار وجود دارد.

استامینوفن
اســتامینوفن از داروهاى مؤثــر بر درد اســت.هرچند خاصیت 
ضددردى دارد ولــى خاصیت ضدالتهابى شناخته شــده اى ندارد. 
استامینوفن بیشتر در ترکیب با سایر داروهاى ضددرد تجویز مى شود. 
در خانم هاى باردار هم اســتامینوفن ضددرد خوبى در تمام مراحل 
باردارى تلقى مى شود. زیاده روى در مصرف استامینوفن و تجاوز از 

دوز مجاز دارو مى تواند مشکالت کبدى شدیدى ایجاد کند.

آنتى بیوتیک ها
آنتى بیوتیک ها به طور مستقیم اثرى روى دندان درد ندارند. بعضى 
از افرادى کــه دچار دندان درد مى شــوند به خیــال اینکه عفونت 
دندان وجود دارد و عامل درد است، ســرخود آنتى بیوتیک مصرف 
مى کنند. در حالــى که مصرف آنتى بیوتیک بــه تنهایى کمکى به 
کاهش درد نمى کند. در مواقع تــورم و تب، آنتى بیوتیک ها ممکن 
است در کنترل عالیم با کاهش فشار بافتى کمک کننده باشند ولى 

آنتى بیوتیک هایى مانند آموکسى سیلین اثر ضددردى ندارند.

ضددردهاى مخدر
معروف ترین ضددرد مخدر کدئین است که در بازار ایران به صورت 
ترکیبى وجود دارد. ضددردهاى مخدر عوارض جانبى زیادى دارند 
و اســتفاده از آنها براى دنــدان درد توصیه نمى شــود. ترامادول و 

مخدرهاى صناعى از این قبیل نباید براى دندان درد استفاده شوند.

آسپرین
در مواردى غیر از کشیدن دندان یا جراحى در ناحیه دهان، آسپرین 
ساده داروى خوبى براى تســکین دندان درد است. آسپرین ضددرد 

و ضدالتهاب خوبى اســت و آثار جانبى کمى دارد. براى دندان درد 
کودکان نباید آسپرین تجویز شود. آسپرین تشکیل لخته را در خون به 
تأخیر مى اندازد و بیمارانى که مشکالتى مانند خونریزى یا زخم هاى 

گوارشى دارند نباید از آن استفاده کنند.

مفنامیک اسید
معلوم نیســت دقیقًا چرا مفنامیک اســید به عنوان داروى تسکین 
دندان درد میان عامه مردم مطرح شــده اســت. قضیه این اســت 
که حتى متأســفانه برخــى از داروخانه ها هم براى دنــدان درد به 
جاى ایبوپروفــن کــه داروى مؤثرترى براى تســکین دندان درد 
است، مفنامیک اسید مى دهند. مفنامیک اســید و ایبوپروفن از یک 
خانواده هستند ولى اثر ایبوپروفن در تسکین دندان درد بهتر است و 
مفنامیک اسید بیشتر در دردهاى عادت  ماهیانه، میگرن و... تجویز

 مى شود.

مسکن هاى ترکیبى
داروهاى ترکیبى ضددرد اغلب حاوى ایبوپروفن، اســتامینوفن و 
کافئین هســتند که در درمان دندان درد مؤثر شناخته مى شوند. این 
داروها اغلب به شــکل کپســول و با نام هاى تجارى مانند نوافن، 
آسیفن، مگافن و... عرضه مى شــوند ولى اغلب ترکیبات یکسانى 
دارند. ترکیب اســتامینوفن و کدیین هم در بــازار ایران وجود دارد 
که بدون نســخه در حال حاضر از داروخانه ها قابل تهیه اســت. در 
کشــورهاى دیگر داروهاى ترکیبى ضددرد متنوعــى که حاوى 
اکسى کدون (ضددرد مخدر) هستند، وجود دارند. هرچند داروهاى 
ترکیبى در تسکین دندان درد تأثیر خوبى نشان  داده اند ولى در مصرف 
آنها باید احتیاط بیشترى نشان داد زیرا احتمال حساسیت یا عوارض 
ناخواسته با افزایش تعداد ترکیب هاى دارو ممکن است افزایش یابد.

کورتون ها
دگزامتازون و بتامتــازون از جمله داروهاى کورتونى هســتند که 
متأســفانه در کشــور ما مصرف و حتى تجویز آنها بیش ازحد الزم 
اســت که براى ســالمت زیانبار اســت. براى دریافت کورتون از 
داروخانه تجویز پزشک ضرورى و فروش آنها بدون نسخه ممنوع 
است. کورتون هایى مانند دگزامتازون در دندان هاى معمولى نباید 
استفاده شوند. اثر این داروها بیشــتر ضدالتهابى است. این داروها 
اصًال در خط اول و دوم تجویز توســط دندانپزشکان نیستند و بهتر 
اســت تا جایى که ممکن اســت از آنها براى تســکین دندان درد 

استفاده نشود.

موقع دندان درد چه قرصى بخوریم؟موقع دندان درد چه قرصى بخوریم؟

رئیــس انجمــن صنایــع 
غذایى ایــران گفت: ســالم ترین و 
پرخاصیت ترین چاى در جهان چاى ســبز 
شناخته شده است چرا که سرشار از آنتى اکسیدان، 
ضد سرطان وکاهش دهنده وزن است، باال بردن سیستم 
ایمنى بدن نیــز یکى از مهمترین خــواص این چاى تلقى 
مى شود.محمد حسین عزیزى بیان کرد: ازقدیم االیام تا به امروز 
ایرانى ها دو نوع چاى رنگى بیشتر نداشته اند، چاى سیاه و چاى سبز 
تنها چاى هاى سالم و رنگى در کشور هستند. البته چاى قرمز که به 
چاى کوهى و ترش معروف است بیشتر در گروه چاى هاى گیاهى و به 
اصطالح دمنوش قرار مى گیرند.وى در رابطه با دمنوش هاى رنگى متذکر 
شد: در رابطه با دمنوش هاى رنگى مشکل خاصى وجود ندارد به شرطى که 
رنگ و طعم این دسته از نوشیدنى ها با میوه ها و گیاهان و به عبارتى طبیعى 
صورت گیرد و اگر با رنگ هاى خوراکى به آنها طعم و رنگ دهند غیرمجاز 
و ناسالم است.به گفته رئیس انجمن صنایع غذایى ایران، چاى سبز یکى 
از بهترین نوشیدنى ها براى کاهش وزن است البته دمنوش ها نیز بى تأثیر 
نیستند اما نکته اى که وجود دارد این است، مصرف دمنوش ها به تنهایى و 
بدون رژیم غذایى و ورزش غیر ممکن است. همچنین تبلیغات اغواگرایانه 
انواع دمنوش ها و تأثیر بسیار باالیشان در الغرى صحت ندارند.وى ادامه داد: 
در خصوص دمنوش ها مى توان گفت اگر با رژیم غذایى مناسب و ورزش 

مصرف شود مى تواند تا حدى براى کاهش وزن نتیجه بخش باشد.
عزیزى بهترین چاى را چاى سبز دانست و گفت: خواص بى نظیر چاى سبز 
را کمتر کسى مى داند. سالم ترین و پرخاصیت ترین چاى در جهان چاى سبز 
شناخته شده است چرا که سرشار از آنتى اکسیدان است و ضدسرطان بودن، 
کاهش دهنده وزن، باال بردن سیستم ایمنى بدن و... از مهمترین خواص 
این چاى تلقى مى شــود.به گفته وى، ایرانى ها از این چاى به اندازه کافى 
استفاده نمى کنند و بیشتر به چاى ســیاه عادت کرده اند، البته چاى سیاه 
هم تا حدودى خواص چاى سبز را به همراه دارد اما در مقایسه با چاى سبز 
بى شک چاى سبز بهترین گزینه است.رئیس انجمن صنایع غذایى ایران 
توصیه کرد: افراد در هنگام نوشــیدن چاى به یک الى دو حبه قند کفایت 

کنند البته اگر هیچ قند و شکرى مصرف نشود بسیار بهتر است لذا توصیه 
اکید مى شود در مصرف قند و شکر هنگام نوشیدن چاى اعتدال را رعایت 
کنند. عالوه بر میزان مصرف قند و شکر، در مصرف میزان چاى نیز زیاده 
روى نکنید چرا که مسلماً مصرف بیش از حد چاى نتیجه خوبى را به دنبال 
نخواهد داشت، دو سه فنجان متوسط در طول روز کفایت مى کند زیرا بیشتر 
آن مى تواند مضر واقع شــود و به دلیل کافئین موجود منجر به تپش قلب، 
استرس و کمبود آب بدن شود.عزیزى در رابطه با چاى عطردار هشدار داد: 

چاى عطردار طبیعى وجود ندارد و تمامى چاى هاى عطر دار با اسانس  هاى 
مصنوعى عطردار مى شوند و توصیه مى شود از مصرف این دسته از چاى ها 
خوددارى شود. مردم بهتر است از چاى هاى معمولى بدون اسانس و رنگ 
اســتفاده کنند. وى در پایان افزود: تا جایى که امکان دارد باید از مصرف 
چاى هاى عطرى با رنگ و اسانس پرهیز کرد چرا که هر چند آنها عارضه 
فورى ندارند اما در دراز مدت عوارضى همچون سرطان را براى فرد به ارمغان

 مى آورند.

آیا چاى عطردار سرطان زاست؟

                                      نان لواش براى دانش آموزان، ممنوع
یک متخصص تغذیه با تأکید بر لزوم توجه والدین نسبت به تغذیه فرزندانشان در مدرسه 
گفت: مصرف نان لواش به دلیل نداشــتن هیچگونه ویتامین و ایجاد چاقى، براى دانش 

آموزان توصیه نمى شود.
دکتــر مرتضــى صفــوى در خصــوص اهمیــت برنامــه غذایــى در دانش آموزان 
اظهار داشت: بیشــترین رشــد جســمى و ذهنى دانش آموزان در دوران مدرسه شکل 
گرفته و به طور کلــى مى توان گفت 90 درصد رشــد مغــزى و 70 درصد رشــد قدى

 دانش آموزان در طى این دوران انجام مى گیرد. وى افزود: براى تداوم رشد دانش آموزان، 
تضمین سالمتى و تحرك و شادابى آنها الزم اســت، تغذیه این قشر از جامعه مورد توجه 

قرار گیرد.
 بر همیــن اســاس بایــد بــه گروه هــاى غذایــى اصلــى در میــان دانش آموزان 
توجه داشت.این متخصص تغذیه ادامه داد: نان و غالت، گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها، 
شیر، لبنیات، میوه و سبزى ها در گروه هاى غذایى اصلى دانش آموزان حائز اهمیت است و 
یک گروه متفرقه شامل قند و چربى که چندان مورد تأکید نیست، نیز مورد توجه قرار دارد.

صفوى در رابطه با گروه غذایى نان و غالت بیان داشــت: مصرف انواع نان هاى مختلف 
هم چون سنگک، تافتون و بربرى به ویژه از نوع سبوس دار براى دانش آموزان توصیه مى شود. 
همچنین نان لواش سبوس ندارد و خوردن آن هم چون مصرف شکر و قند بوده و فرد را دچار 
چاقى مى کند؛ ویتامین هاى آن نیز صفر است، بنابراین مصرف آن براى دانش آموزان توصیه 
نمى شود.وى افزود: والدین از نان هاى بدون جوش شیرین براى فرزندان دانش آموزان خود 
استفاده کنند. صفوى با اشاره به اینکه برنج، ماکارونى، رشته، جو و ذرت در گروه نان و غالت 

جاى دارند،  افزود: روزانه دانش آموزان 6 تا 11 سهم از گروه هاى نان و غالت را الزم دارند.
به گفته ایــن متخصص تغذیه 30 گرم نان ســنگک، یک کف دســت نــان بربرى و 
یــک کفگیر برنــج، هرکــدام یک واحــد یا ســهم از گروه نــان و غالت به شــمار

ذرت مثــل  بــوداده  غــالت  انــواع  داد:  ادامــه  مى رود.صفــوى 
 بــوداده نیز ارزش غذایى مناســبى بــراى میان وعــده دانش آموزان 

دارد، بنابرایــن مصــرف آن بــراى آنها به صــورت روزانه
 توصیه مى شود.

قطع شدن ناگهانى انگشت دست حادثه اى است که امکان دارد حین کار در آشپزخانه و یا استفاده از چاقوى تیز براى هر 
کسى رخ دهد اما عکس العمل به موقع و مناسب در این شرایط تنها چیزى است که مانع از دست دادن انگشت مى شود.

نباید به دلیل ترس و وحشت خشکتان بزند و نتوانید کارى را که درست است انجام دهید براى این مواقع بایستى از قبل 
نکاتى را مرتبط با کمک هاى اولیه بیاموزید. در این بخش توضیحاتى که یکى از پرستاران مرکز پرستارى لندن در گفتگو 

با دیلى میل داشته است را خواهید خواند که متناسب با آن شرایط است.

آموزش هاى پرستار بیمارستان لندن 
براى مواقع قطع ناگهانى انگشت دست 

«اما هامت» مى گویــد: مصدومیــت و زخم ها را 
مى توان با یک حرکت و تفکر سریع بهتر درمان کرد.

 وقتى انگشت خود را با چاقویى تیز 
به شدت بریدید چه باید بکنید؟

اگر انگشتى بریده و دیگرى قطع شد شما بایستى به 
انگشت قطع شده توجه کنید چرا که اولویت با شدت 

جراحت بیشتر است.
در این وضعیت ابتدا در حالت نشسته باشید، انگشت 
قطع شده را با پارچه اى تمیز در محل بریده شده قرار 

دهید و فشار مستقیمى به آن وارد کنید.
به هیچ وجه دست آسیب دیده را پایین نگیرید چرا که 

این وضعیت فشار سنگینى به قلب وارد خواهد کرد.
اگر بریدگى انگشت موجب قطع شدن کامل بخشى از انگشت شد باید چه کنید؟

انگشت قطع شــده را با دقت بردارید و بدون آنکه آن را بشویید داخل کیســه اى پر از یخ قرار دهید تا به نزدیک ترین 
بیمارستان برسید.

اگر انگشت بریدگى نداشت ولى کبود شد چه کنیم؟
در این شرایط بهترین کار این است که انگشت کبود شده را به مدت چنددقیقه زیر آب سرد جارى نگاه دارید بعد از آن 

انگشت را با کیسه یخ بپوشانید و به سرعت به مرکز درمانى مراجعه کنید.
نکته:

اجازه ندهید یخ ها در این شرایط به طور مستقیم با محل بریدگى برخورد داشته باشند چرا که سوختگى ناشى از سردى 
یخ در آن ایجاد مى شود و مشکل ساز خواهد شد. اگر چنین اتفاقى برایتان رخ داد بهترین وسیله براى رفتن به بیمارستان 

آمبوالنس است پس قبل از هرکارى با نیروهاى امداد تماس بگیرید.

اگر انگشتتان قطع شد...

دویدن، راه حلى طالیى براى افزایش طول عمر
مطالعات جدید محققان نشان مى دهد یک ساعت دویدن در هفته مؤثرترین ورزش براى افزایش امید به زندگى است.

پژوهشگران در جدیدترین مطالعات خود دریافتند دویدن بیش از هر ورزش و تحرك دیگرى مى تواند عمر شما را افزایش 
دهد و حتى با دویدن مى توان تا سه سال به عمر خود اضافه کرد. این مطالعه در دانشگاه دولتى ایووا، با بررسى دوباره داده هاى 

انستیتوى کوپر و برخى از آخرین مطالعات در ارتباط بین ورزش 
و طول عمر، در تگزاس انجام شده اســت. بررسى ها نشان 
مى دهند، دویدن بدون اینکه ســرعت و مسافت دویدن شما 
اهمیت داشته باشد، احتمال مرگ زودهنگام را در شما تا 40 
درصد کاهش مى دهد و این نرخ کاهش خطر مرگ زودهنگام 
حتى از میزان روى هم رفته رژیم غذایى و ترك ســیگار هم 
بیشتر است.این تحقیق همچنین نشــان داد که ورزش هاى 
هوازى، یکى از بهترین شاخص هاى شناخته شده در سالمت 

بلند مدت انسان هستند. ارتقاى امید به زندگى به طور کلى با چهار ساعت دویدن در هفته، تثبیت مى شود.
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    مسعود را جذب کنید 

  بحث انتقال مهدى طارمى به فوتبال اروپا جدى اســت و اگر این بازیکن نظرش تغییر 
نکند بعد از بازى پرســپولیس و لخویا براى ترك سرخپوشــان اقدام خواهد کرد. گویا 
پیشنهاد گالسکو رنجرز اسکاتلند به طارمى جدى است و این بازیکن عالقه مندى خود 

را براى پیوستن به این تیم پرطرفدار اروپایى اعالم کرده است.
با توجه به این قضیه برانکو در آخرین نشســت خود با مسئوالن باشگاه پرسپولیس نام 
بازیکن جانشین طارمى را اعالم کرده است. او از طاهرى خوسته اگر تصمیم طارمى براى 
رفتن به اروپا جدى است او نیز مخالفتى با این قضیه ندارد اما به شرطى که باشگاه یک 
جانشین مناسب برایش پیدا کند. رحیم زهیوى مهاجم پیشین استقالل خوزستان اولین 
گزینه جانشینى برانکو براى آقاى گل لیگ است. البته پرسپولیس گادوین منشا و على 

علیپور را هم در خط حمله خود دارد.

 دوباره برگشت. برگشت به روندى که از او یک مهاجم قهار در گشودن دروازه حریفان ساخته بود.
او دو گل زیبا وارد دروازه روبین کازان کرد. دو گلى که نقش فراوانى در برد ارزشمند روستوف مقابل روبین کازان داشت. سردار 
آزمون به قول رسانه ها انتقام از روبین کازان را کامل کرد اما خودش معتقد است انتقامى در کار نبوده و روبین کازان را همچنان 

دوست دارد؛ به عنوان باشگاهى که نقشى در پیشرفتش ایفا کرده و او را به تیم ملى ایران رسانده است.
سردار در گفتگو با سایت ایران آنالین  از این بازى صحبت مى کند و البته ماجراهایى که در این مدت برایش پیش آمده است.

2 گل در یک بازى حیثیتى. دیدار مقابل روبین کازان که به اعتقاد رسانه ها جنبه انتقامى 
براى تو داشت. واقعاً هدفت انتقام بود؟

 بازى حساسى پیش رو داشتیم. براى کسب سهمیه لیگ اروپا باید روبین کازان را مى بردیم اما واقعیتش من 
نه کینه اى از روبین کازان دارم و نه هدفم انتقام گرفتن بود. اصًال به این فکر نبودم که از روبین کازان 

انتقام بگیرم. فوتبال است و هزار و یک اختالف میان باشگاه ها با مربیان و بازیکنان پیش مى آید 
اما استفاده از لفظ انتقام واقعاً جالب نیست.

اما قبالً با روبین کازان به مشــکل خورده بودى و آنها هم بارها 
سعى کردند تو را با کارهایشان بى انگیزه کنند. به خصوص در 
بازى رفت مقابل این تیم و آن ماجراهایى که در فرودگاه کازالن 

به وجود آوردند.
دادند و من  گذشته ها را باید فراموش کرد. آنها قبًال خوبى هاى بسیارى در قبال من انجام 

قلب دوست دارم و هم ســعى مى کنم این لطف آنها را از یاد نبرم. روبین کازان را از صمیم 
براى این تیم و هوادارانش احترام بسیارى قایلم.

شکایت روبین کازان یعنــى ماجراى 
پایان رسیده است و هیچ از تو به فیفا به 

این باشگاه نیست؟چالشــى بین تو و 
به نفع من صادر کرد اما اگر اینطور هم نبود من از شکایت به فیفا که تمام شد. فیفا رأى را 

انتقام صحبت نمى کردم. این بازى براى من جنبه حیثیتى نداشت و فقط تالش مى کردم به روستوف کمک کنم تا بازى را 
ببرد. روبین کازان همان تیمى بود که به من در 17 سالگى بازى داد و کمک کرد تا بتوانم پیراهن تیم ملى ایران را بپوشم. 

در این تیم واقعاً پیشرفت کردم و خوب نیست که از واژه انتقام در مورد این تیم استفاده کنم.
تو در 9 بازى گل نزدى. بازى هایى که روستوف در لیگ روسیه انجام داد. اتفاق خاصى 

رخ داده بود؟ این طلسم شدن، ماجراى خاصى داشت؟
 براى هر بازیکنى در دوران فوتبالش پیش مى آید که دوران سختى داشته باشد. من هم از این قاعده مستثنى 

نبودم. براى من سخت بود که گل نزنم اما باور کنید هیچ ماجرایى در آن دخیل نبود. من مثل قبل تمرین 
مى کردم، تمرکز داشتم اما نمى دانم چرا بدشانسى مى آوردم.

در این مدت انتقادها از تو بسیار بود. خیلى ها مى گفتند سردار افت کرده و دیگر 
آن مهاجم سابق نیست. چه شد که برگشتى و دوباره همان مهاجمى شدى که 

همه انتظارش را مى کشیدند؟
 مثل سال قبل با کمک کادر فنى روستوف و تمریناتى که آنها براى من و سایر مهاجمان تیم در نظر گرفتند، به 
دوران خوبم برگشتم. تمرین هاى آنها فوق العاده بود. اگر من برگشتم و دوباره گل زدم فقط کار مربیان روستوف بود.

تو طى سه چهار فصل اخیر بارها گل هاى حساسى به ثمر رسانده اى. شاید همین 
باعث شده تا خیلى ها انتظار افت تو را نداشته باشند و وقتى گل نمى زنى از تو انتقاد 

کنند. این را قبول دارى که انتظارها از تو باال رفته است؟
 اینکه خیلى خوب است همه از من انتظار گل زدن دارند. همین انتظار به من انرژى مى دهد. باز هم تکرار مى کنم 
که این گل نزدن من دلیل خاصى نداشت. همه چیز روبه راه بود، فقط من بداقبال بودم. از طرفى روستوف در پنج 
بازى متوالى به تساوى صفر- صفر رسید. اینها هم جزئى از فوتبال است. فشار بسیارى روى من بود اما در این 

شرایط مربى ما حرف جالبى به من زد که باعث شد دوباره به دوران خوبم برگردم.
مگر چه حرفى به تو زد؟

 گفت تو تمرین کن، تالش کن، خدا تالشت را مى بیند و مى توانى با اتکا به او باز هم به دوران اوج برگردى. این حرف 
او نقش فراوانى در بازگشت من داشت. تالش کردم، انرژى گذاشتم و در نهایت توانستم مقابل روبین کازان گل بزنم.

آیا کسى از بین دوستانت از تو انتقاد کرد که چرا گل نمى زنى؟
 فقط خانواده و مربیانم مى توانند در این مورد نظر بدهند. آنها حق انتقاد دارند چون همیشه کنارم بوده و از من حمایت 

کرده اند. به خصوص خانواده ام که نقش فراوانى در پیشرفت من ایفا کرده اند.
 در این مدت که گل نمى زدى، سایر مهاجمان تیم ملى نظیر رضا قوچان نژاد، مهدى طارمى 

و حتى کریم انصارى فرد روزهاى موفقى را پشت سر گذاشتند. حاال تو هم به روزهاى آمادگى 
برگشته اى و البته کى روش هم حساب ویژه اى روى تو باز کرده است. به نظرت این ترافیک 

در خط حمله باعث پیشرفت مهاجمان مى شود یا افت آنها را به دلیل نیمکت نشینى در پى خواهد 
داشت؟

ترافیک فقط در خط حمله تیم ملى وجود ندارد. درون دروازه، خط دفاع و خط هافبک هم بازیکنان باکیفیتى در تیم ملى حضور دارند 
که مى توانند در ترکیب اصلى بازى کنند. این کار بر عهده سرمربى است که چه بازیکنانى را در ترکیب قرار بدهد و کدام ها را نه. 
اینها در تمرین مشخص مى شود اما رقابت در خط حمله تیم ملى سالم است. این را بدانید که همه مهاجمان با هم رفاقت هم دارند 

و هر کس بهتر تمرین کند در ترکیب قرار مى گیرد.

 مسعود شجاعى فصل بسیار خوبى را در سوپرلیگ یونان پشت 
سر گذاشته و آنقدر در ترکیب پانیونیوس نمایش چشم نوازى 
داشــته که تیم هاى بزرگ یونان به دنبال جذب او هستند. 
از مدتها قبــل بحث عالقه پاناتینایکــوس به جذب هافبک 
ایرانى پانیونیوس به گوش مى رسید و حاال به نظر مى رسد 

که المپیاکــوس- تیمى 
که کریــم انصارى 

فــرد را در اختیار 
مشــترى  دارد- 

جدید مسعود است. البته 
لمپیاکوس هیچ  مدیران ا

اظهار نظــرى در این زمینه 
انجام نداده اند بلکه این تحلیل 

یکى از کارشناسان فوتبال یونان 
اســت. «الخاندرو دومینگوئز» 
کاپیتــان آرژانتینى المپیاکوس 

که در پست هافبک هجومى بازى 
مى کند به احتمال زیــاد فصل آینده 

دیگر در این تیم نخواهد بود.
ایــن موضــوع ســوژه گفتگــوى بــا 

ســایت sport-fm بــا «کاســتاس 
نیکوالکوپولوس» شــده. او دربــاره اینکه 

کدام بازیکــن شــاغل در ســوپرلیگ یونان
مــى توانــد جانشــین دومینگوئــز شــود گفته:

« به نظرم مسعود بازیکن ایرانى تیم پانیونیوس بهترین 
گزینه براى جانشین کاپیتان المپیاکوس است. او هم پستى 
دومینگوئز است و نه تنها امسال توانسته کیفیت باالى بازیش 
را در پانیونیوس به نمایش بگذارد بلکه ســابقه درخشــانى 
دارد. از حضور در لیگى معتبر نظیر اللیــگا گرفته تا نزدیک 
به 70 بازى براى تیم ملى ایران» نیکوالکوپولوس در ادامه

صحبت هایش از بازى و تکنیک مسعود تعریف کرده و گفته 
او آنقدر بازیکن با کیفیتى هســت که مى تواند به سادگى در 

المپیاکوس جا بیافتد.
 از طرف دیگر تیمى نظیر المپیاکــوس که هر فصل حداقل 
50 بازى در تورنمنت هاى مختلف دارد، نیاز به یک بازیکن 
مطمئن براى حضور در پست هافبک هجومى دارد و هافبک 

ایرانى پانیونیوس بهترین گزینه براى این باشــگاه محسوب 
مى شود.

نیکوالکوپولوس روى این نکته تأکید زیادى دارد که نظر او 
درباره شجاعى، شخصى و ســلیقه اى است و شاید مدیران 
المپیاکوس هیچ برنامه اى براى جذب مسعود نداشته باشند 
با این همه او بعد از زیر نظر گرفتن بازى هاى شــجاعى در 
پانیونیوس و به خصوص بازى او جلوى پاناتینایکوس به این 
نتیجه رسیده که بازیکن تیم ملى ایران بهترین گزینه ممکن 
براى جانشینى کاپیتان المپیاکوس خواهد بود. اتفاقى که اگر 
رخ دهد باعث مى شود که مسعود و کریم بعد از همبازى بودن 
در پانیونیوس، این بار در یک باشــگاه معروف تر یونانى در 
کنار هم قرار بگیرند و قطعًا کریم انصارى فرد از این موضوع 

ل  ستقبا خواهد کرد.ا
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گلزنــان برتر 
ذوب آهن و ســتاره هاى نقل و انتقاالتى 

این روزهاى این تیــم با وجود عملکرد در کل 
موفقشان با ارتکاب به اشتباه در مقاطعى کلیدى 

ناخواســته نقش ُپررنگى در ناکامــى این فصل تیم 
اصفهانى ایفا کردند.

مرتضى تبریزى و جرى بنگستون به ترتیب با به ثمر رساندن 
13 و 12 گل در رقابت هاى لیگ برتر، جام حذفى و لیگ قهرمانان 

آسیا بهترین گلزنان ذوب آهن در فصل 96-95 بودند. با توجه به عملکرد 
نسبتًا موفقى که این دو بازیکن فصل گذشته در ذوب آهن داشتند عجیب 

که  مصادف با ایام نقل و انتقاالت نام آنها تقریباً زیاد به گوش برسد.نیست 
وجود کارنامه در مجموع مثبت دو گلزن برتر ذوب آهن اما ردپاى واضح آنها در دو ناکامى بزرگ تیم اصفهانى به چشم بــا 

مى خورد. تبریزى با اخراج بى موردش در دقیقه 70 دیدار با تراکتورسازى در مرحله نیمه نهایى جام حذفى نقش ُپررنگى 
در ناکامى ذوب آهن در دفاع از عنوان قهرمانى اش در این رقابت ها ایفا کرد. جرى بنگستون هم با چیپ بسیار بدى که 
در دیدار با العین از هفته پنجم لیگ قهرمانان زد باعث شد تا ذوب آهن یک پنالتى حساس را در مقطعى تعیین کننده 

از دست بدهد.
به این ترتیب، گلزنان برتر ذوب آهن و ستاره هاى نقل و انتقاالتى این روزهاى این تیم با وجود عملکرد در مجموع 

موفقشان با ارتکاب به اشتباه در مقاطعى کلیدى نقش ُپررنگى در ناکامى این فصل تیم اصفهانى ایفا کردند. 
گاف هایى که یکى منجر به دورى از آسیا و دیگرى باعث حذف از لیگ قهرمانان شد. 

  مالقات ذوبى ها  

اــــااا ب

 
 امیــد نورافکــن هافبک 

اســتقالل بدون اینکه قراردادش 
را تمدید کند راهى کره جنوبى شــد. 

نورافکن پیــش از حضــور در اردوى تیم 
جوانان وعده داده بود کــه بعد از تمدید قرارداد 

با استقالل راهى کره جنوبى مى شود اما این بازیکن 
بدون تمدید قرارداد راهى جام جهانى نوجوانان شد تا حاال 

حضور او در جمع آبى پوشان در هاله اى از ابهام قرار بگیرد.
نورافکن ممکن است در صورت درخشــش در جام جهانى نوجوانان مورد توجه باشگاه هاى 
اروپایى قرار بگیرد و این موضوعى است که مدیران استقالل را حسابى نگران کرده و گفته 

مى شود منصوریان از این اتفاق حسابى ناراحت است و قرار است در بازگشت به تهران 
نورافکن را با جریمه روبه رو کند.

اگر نورافکن در کره بدرخشد...  

مالقــات دو مهاجم پیشــین
ذوب آهــن در روزهــاى نقــل و 

انتقاالت براى هواداران استقالل اتفاق 
امیدوارکننده اى است.

کاوه رضایــى و مرتضى تبریــزى دو مهاجم 
پیشین ذوب آهن هستند که با این تیم دو قهرمانى 

جام حذفى را تجربه کردند و روزهاى خوبى در اصفهان 
داشتند. کاوه رضایى در ابتداى لیگ شانزدهم از ذوب آهن جدا 
شد و پیراهن استقالل را بر تن کرد اما تبریزى در لیگ شانزدهم نیز در اصفهان باقى ماند.نام 
مهاجم ذوبى ها در روزهاى گذشته بیش از همیشه در اطراف استقالل شنیده شده است تا 

مالقات عصر سه شنبه او با دوست قدیمى اش در تهران، تحت تأ ثیر حضور او در استقالل 
باشــد اما تبریزى براى دریافت روادید خود جهت حضور در اتریش و اردوى تیم 

ملى در تهران حضور دارد و از این فرصت براى مالقات با دوســتان خود 
استفاده کرده است.

زهیوى در راه پرسپولیس 
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اژدرى زاده:

 با گل محمدى مذاکره کردیم

بررسى آخرین اخبار نقل و انتقاالت باشگاه سپاهان در تحریریه نصف جهان

قراردادهاى پنهان سپاهان با خبرهایى خوب
■   الهه مهرى دهنوى: ظاهراً لیست خرید کرانچار 
گزینه هایى را در خود جاى داده است که یا بازیکنان 
نامى و با کیفیت هستند و یا اینکه اگر مانند برخى 
بازیکنان کمتر در معرض پردازش رسانه ها 
بوده اند، اما همواره تأثیر گذارى و نقش مهم 
خود در تیم هایشان را به اثبات رسانده اند. ما 
در شماره هاى اخیر روزنامه نصف جهان 
قبل از اینکه برخى نام ها در سایت ها، 
خبرگزارى ها و سایر رسانه ها مطرح 
شود گفتیم و نوشتیم که مذاکرات 
سپاهان با چه بازیکنانى به خوبى 
پیش رفته است. چند روز پیش 
نوشتیم که مذاکرات عزت ا... 
پورقاز، مدافع تیم سایپا با سپاهان 
به خوبى پیش رفته و دیگر باید او را سپاهانى دانست 
و فکر مى کنم با توجه به گزینه هاى آزاد موجود در 
پست دفاع، خرید بسیار ایده آلى انجام شده است.

■   بهاره حیاتى: پورقاز را باید اولین خرید رسمى سپاهان دانست. تا این لحظه و قبل از چاپ 
این گزارش هم مذاکره و توافق با شاهین ثاقبی نیز صورت گرفته و او هم تقریباً به طور قطعی 

سپاهانى شده است. مذاکرات با سعید آقایى مدافع تراکتورسازى هم در جریان است و اگر 
سپاهانى ها بتوانند او را جذب کنند به نظرم توانسته اند یک انتقال بزرگ را انجام دهند. به 

هر تقدیر این روزها در حالى که بیشتر تیم هاى لیگ برترى درگیر مشکالتى مثل انتخاب 
مدیر عامل، هیئت مدیره، سرمربى و لیست ورود و خروج خود هستند، سپاهان با عبور 
از تمام این مشکالت در حال آماده سازى خود براى لیگ هفدهم است. طالیى پوشان 

قرارداد زالتکو کرانچار را تمدید کردند و این سرمربى کروات هم خیلى زود نفرات مازاد 
خود را اعالم کرد و لیست بازیکنان مورد نیاز خود را به مسئوالن باشگاه داد. تنها بازیکن 

جدا شده این تیم برخالف میل کرانچار  شجاع خلیل زاده است و به نظر مى رسد 
دیگر ستاره هاى این تیم با وجود کرانچار تمایلى براى جدایى از سپاهان نداشته باشند. 

سپاهان در این شرایط از همه باشگاه هاى دیگر چند گام جلو افتاده و به سرعت در حال 
آماده سازى خود براى لیگ هفدهم است. این تیم در هفته هاى پایانى با کرانچار 
خود را در قامت یک مدعى قهرمانى نشان داد و به این ترتیب قطعاً باید 

منتظر یک سپاهان مدعى و قدرتمند براى فصل آینده باشیم.

■    بابک باقرى: باتوجه به مصدومیت مسعود حسن زاده و با توجه به 
اینکه سپاهانى ها چندین ماه او را در اختیار ندارند و این نکته 
که سربازى شریفى هم تا پایان نیم فصل ادامه دارد، 
زردپوشان به شدت به مهاجم نیاز دارند 
و طبق شنیده هاي ما ساسان انصارى 

در رادار زردها قرار گرفته اند. در این و شیمبا 
با ساسان انصارى قوت پذیرفته ولی بین مذاکرات جدى 

و هنوز سپاهانى شدن انصارى در هاله اى هنوز توافقى صورت نگرفته 
از ابهام است. شیمبا هم هنوز جواب قطعى را به هیچ تیمى نداده و معلوم نیست که 

شود یا نه.شرایط براى بازگشتش به سپاهان مهیا مى 

■    خشایار بیدمشکی: على عبدا... زاده یکى از گزینه هاى مدنظر سپاهان بود که با توجه به اینکه فراز کمالوند 
به صنعت نفت آبادان رفت و این مربى تبحر ویژه اى در راضى کردن بازیکنان دارد، در نهایت قرار داد این بازیکن با 

تیم آبادانى تمدید شد. البته وى خیلى بازیکن فوق العاده اى اى نبود و سپاهانى ها هم در مذاکرات خود مصرانه دنبال 
وى نبودند و ظاهراً خیالشان از جذب بازیکنى دیگر در پست وى راحت است، بازیکنى که شاید در حال حاضر در دیگر تیم 

خوزستانى حضور داشته باشد و دوباره به اصفهان بازگردد.

■    افسانه حقیقى: غیر از بازیکنانى مثل فرید کریمى، طالب ریکانی و جالل عبدى و جوانانی مثل على احمدى و 
روشندل که در لیست خروجى قرار گرفته اند، کرانچار از باشگاه خواسته تا ضمن تالش براى خرید در فصل نقل و 
انتقاالت، همه تالش خود براى تمدید قرارداد با بازیکنان فعلى که قراردادشان به پایان رسیده است را انجام دهند و 

باشگاه در کنار مذاکره براى خرید ها، به شدت به دنبال تمدید قرارداد با سایر بازیکنان است که باید ببینیم در نهایت 
یک از بازیکنان ماندگار مى شوند و کدامیک مثل شجاع خلیل زاده، با پیشنهادات مالى بهتر این تیم کدام 

را ترك مى کنند.

■   سعید نظرى: لى اولیویرا اولین بازیکنى بود که قبل از پایان لیگ قراردادش را تمدید کرد. روزى که او به سپاهان آمد، روزنامه 
باشگاه سپاهان خرید او را به واسطه حضورش در تیم قهرمان جام باشگاه هاى آمریکاى جنوبى، به انفجار بمب هیدروژنى تشبیه 
کرد. اما این گلر برزیلى به علت اینکه ماه ها بود که در شرایط بازى قرار نداشت هم از دوران آرمانى به دور بود و هم اینکه اضافه 
وزن زیادى داشت و تا هفته ها یکى از نقاط ضعف سپاهان قلمداد مى شد اما در هفته هاى پایانى شرایط بهترى به دست آورد و 
شانس هم آورد که  شش هفته پایانى حضور کرانچار مصادف بود با بهترین نمایش هاى او، به نحوى که در پایان هر بازى در 

نشست خبرى، کرانچار به تمجید از گلر تیمش مى پرداخت و او را یکى از عوامل موفقیت سپاهان در آن بازى معرفى 
مى کرد. به هر حال بعضى از اخبارى هم که در مورد احتمال حضور گلرهایی مثل طالب لو، فروزان و شهاب گردان در 

سپاهان به گوش مى رسد خیلى با واقعیات تطبیق ندارد و این تیم فصل را مانند فصل پیش با اولیویرا و امینى به عنوان 
سپاهان قصد ندارد با توجه به داشتن گلر خارجى خود، یک سهمیه دروازه بان هاى اول و دوم آغاز می کند. 

دوم بسوزاند و مى خواهد همچنان براى گلر دوم به مهدى امینى بزرگساالن دیگر را براى گلر 
جوان اعتماد کند.

■    محمدرضا محمدي: چیزى که مشخص است اینکه سپاهانى ها به طور پنهانى با گزینه هایى 
که همکاران مان از برخى آنان نام آوردند و نام برخى دیگر را فعًال نمی بریم به توافقات الزم رسیده و کار را تمام کرده است. منتها فعًال 
دوست دارند این توافق ها پنهانى و غیر علنی باشد تا در زمان مقرر  نسبت به رسانه اى کردن آنها اقدام کنند. فیلم چند بازیکن جوان 
لیگ یکى و چند بازیکن جوان لیگ برترى نیز چند هفته اى است که در اختیار کرانچار قرار گرفته و باید دید که سرمربى سپاهان 

در نهایت روى آنها نظرى خواهد داشت یا نه، این را هم اضافه کنم که جواهیر سوکاي مهاجم سابق آلبانیایى زردها خیلى 
دوست دارد به سپاهان بازگردد و شاید اگر پلن یک کرانچار در خریدها انجام نشود، نام جواهیر در پلن 2 باشد و او را به 

سپاهان بازگردانند. در پایان هم این را بگویم که هواداران باشگاه سپاهان مى توانند امیدوار باشند که تیمشان 
بسیار قدرتمندتر از پارسال بسته شود.

شیمبا جواب نداده

خواسته کرانچار

با پورقاز آغاز شد
در انتظار سعید

رفت که رفت!

گلر، همان قبلى

جواهیر در پلن 2

 سپاهان در حالى فصل گذشته را با رتبه پنجم به پایان رساند که شاید اگر زالتکو کرانچار در شش هفته پایانى به داد 
این تیم نرسیده بود، رتبه زردپوشان مى توانست در مکان نازل تري رقم بخورد تا همه جوره آثار مخرب تصمیمات 
عبدا... ویسى در این تیم عیان شود. سپاهان با مربى خوشنامش توانست فصل را در رده اى که تا حدودى آبرومندانه 
بود به پایان رساند. پس از تمدید قرارداد دو ساله با کرانچار، وى لیست بازیکنان مورد نیاز و البته لیست مازاد را به 

محسن طاهرى مدیرعامل باشگاه ارائه داد و حاال سپاهانى ها چند روزي است که به شدت به دنبال مذاکره و توافق با 
گزینه هاى لیست خرید سرمربى شان هستند.

 همکاران و گروه ورزشى نصف جهان آخرین اخبار و اطالعاتشان در مورد  اقدامات و فعالیت زردها در فصل نقل و 
انتقاالت را به اطالع شما مى رسانند. با ما همراه باشید:

بهاره حیاتى: پورقاز را باید اولین خرید رسمى سپاها ب■ 
این گزارش هم مذاکره و توافق با شاهین ثاقبی نیز صو
سپاهانى شده است. مذاکرات با سعید آقایى مدافع تراکت
سپاهانى ها بتوانند او را جذب کنند به نظرم توانسته اند

هر تقدیر این روزها در حالى که بیشتر تیم هاى لیگ بر
مدیر عامل، هیئت مدیره، سرمربى و لیست ورود و خ
تمام این مشکالت در حال آماده سازى خود براى از

قرارداد زالتکو کرانچار را تمدید کردند و این سرمربى
خود را اعالم کرد و لیست بازیکنان مورد نیاز خود را
جدا شده این تیم برخالف میل کرانچار  شجاع خلیل
دیگرستاره هاى این تیم با وجود کرانچار تمایلى براى
سپاهان در این شرایط از همه باشگاه هاى دیگر چ
آماده سازى خود براى لیگ هفدهم است. این

خود را در قامت یک مدعى قهرمانى نش
منتظر یک سپاهان مدعى و قدرتمند

د ع عل : شک د ب عخشایا خ■

در انتظارس

رفت که رف

حظه و قبل ازچاپ
تقریباً به طور قطعی 

ریان است و اگر 
ا انجام دهند. به 

التى مثل انتخاب 
سپاهان با عبور 
. طالیى پوشان 
نفرات مازاد ىزود

ه داد. تنها بازیکن 
ر مى رسد 

ن نداشته باشند. 
و به سرعت در حال 

پایانى با کرانچار 
تیب قطعاً باید 

اشیم.

نه هاى مدنظر سپاهان بود که با توجه به اینکه فراز کمالوند 
ر نهایت قرار داد این بازیکن با 

همدر مذاکرات خود مصرانه دنبال 
نىکه شاید در حال حاضر در دیگر تیم

ت خرید
ت که یا
 اگر ما
دازش
رى و نق
ت رسا
مه نص
 ها درس
 رسانه
یم که
کنانى
ت. چند
اکرات
ب سایپا

سپاهانى
ا آ

شد
ظالههمهرى دهنوى: ظاهراً لیست ا■ 
گزینه هایى را در خود جاى داده است
نامى و با کیفیت هستند و یا اینکه
بازیکنان کمتر در معرض پرد
بوده اند، اما همواره تأثیر گذار
خود در تیم هایشان را به اثبات
درشماره هاى اخیر روزنام
قبل از اینکه برخى نامه
ر خبرگزارى ها و سایر
شود گفتیم و نوشتی
سپاهانبا چه بازیک
پیش رفته است
نوشتیم که مذ
پورقاز، مدافعتیمس
به خوبى پیش رفته و دیگر باید او را س
ا گ ا ک فک

با پورقاز آغاز ش

 موجود در
شده است.

 با توجه به
و این نکته
دامه دارد،
م نیاز دارند
ن انصارى
این ند. در
یرفته ولی
هالهاى د

شرایط

خواسته کرانچا

ب باتوجه به مصدومیت مسعود حسن زاده و ببابک باقرى: ب■  
اینکه سپاهانى ها چندین ماه او را در اختیار ندارند و
که سربازى شریفى هم تا پایان نیم فصل اد
زردپوشان به شدت به مهاجم
و طبق شنیده هاي ما ساسان

در رادار زردها قرار گرفته او شیمبا 
با ساسان انصارى قوت پذیبین مذاکرات جدى 

ىدهنوز توافقى صورت نگرفته  شدنانصا اهان س ز هن
ابه از

ى آزاد
جام ش

و فکر مى کنم با توجه به گزینه هاى
پست دفاع، خرید بسیار ایده آلى انج

ز د ت د ه ه ات : اق ک ا ■

شیمبا جواب نداده
گزین دا... زاده یکى از
ا ن مربى تبحر ویژه
وى خیلى بازیکن فو
از جذب بازیکنى دی
خوزستانى حضور داشته باشد و دوباره به اصفهان

لى اولیویرا اولین بازیکنى بود که قبل از پایان لیگ قراردادش را تمدید کرد. روز لسعید نظرى: س■ 
باشگاه سپاهان خرید او را به واسطه حضورش در تیم قهرمان جام باشگاه هاى آمریکاى جنوبى
کرد. اما این گلر برزیلى به علت اینکه ماه ها بود که در شرایط بازى قرار نداشت هم از دوران آرم
وزن زیادى داشت و تا هفته ها یکى از نقاط ضعف سپاهان قلمداد مى شد اما در هفته هاى پای
شانس هم آورد که  شش هفته پایانى حضور کرانچار مصادف بود با بهترین نمایش هاى او،
نشست خبرى، کرانچار به تمجید از گلر تیمش مى پرداخت و او را یکى از عوامل موفقیتس
مىکرد. به هر حال بعضى از اخبارى هم که در مورد احتمال حضور گلرهایی مثل طالبل
سپاهان به گوش مى رسد خیلى با واقعیات تطبیق ندارد و این تیم فصل را مانند فصل پی

کند. م آغاز دوم بانهاىاولو بهداشتدروازه توجه با ندارد سپاهانقصد

گلر، همان قبلى

عخشایار بیدمشکی: علىعبد خ■
به صنعت نفت آبادان رفت و این
تیم آبادانى تمدید شد. البته و
خیالشان وىنبودند و ظاهراً

نه هاى مدنظرسپاهان بود که با توج
 ى در راضى کردن بازیکنان دارد، در
و سپاهانى ها ه وق العاده اىاى نبود
در پست وى راحت است، بازیکن یگر

ن بازگردد.

جوانانی مثل على احمدى و
 براى خرید در فصل نقل و 
سیده است را انجام دهند و 
ببینیم در نهایت ست که باید

هادات مالى بهتر این تیم 
را ترك مى کنند.

ور پنهانى با گزینه هایى 
مام کرده است. منتها فعًال 
ند. فیلم چند بازیکن جوان 
د دید که سرمربى سپاهان 
بق آلبانیایى زردها خیلى
به ا ا پلن2باشد 2د

هاله اى در
نیست که

شود یا نه. براى بازگشتش به سپاهان مهیا مى

ار

و هنوز سپاهانى شدن انصارى د توافقى صورت نگرفته 
ن هام است. شیمبا همهنوز جواب قطعى را به هیچ تیمى نداده و معلوم

مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان مى گوید 
که اولویت این باشگاه انتخاب سرمربى است 
و پس از آن با بازیکنانى که مدنظر سرمربِى 
انتخاب شده است، وارد مذاکره خواهند شد.

علیرضــا اژدرى زاده مدیرعامــل تیــم 
فوالدخوزســتان در خصــوص انتخاب 
ســرمربى فصل آینده این تیــم و اینکه 
در نهایت چه تصمیمى در باشــگاه اتخاذ 
مى شــود گفت: در حال حاضر هیچ خبرى 
نیســت و اگر خبرى باشــد قطعــاً در اختیار 

رسانه ها خواهیم گذاشت.
مدیرعامل فوالد خوزســتان در خصوص مذاکره با 
گل محمدى و اینکه این موضوع درست است یا خیر، 
عنوان کرد: بله با آقاى گل محمدى مذاکره کرده ایم ولى 

هنوز چیزى نهایى نشده است.

اژدرى زاده دربــاره مذاکــره بــا کوروش پورموســوى 
براى هدایت فوالدخوزســتان نیز گفت: بله ایشــان هم 
در میان گزینه هاى باشــگاه هســتند.مدیرعامل فوالد 
در مورد شــایعاتى که در مورد حضــور دو مربى خارجى 

براى هدایت این تیم شــنیده مى شود، خاطرنشان 
ســاخت: ما با تمــام مربیانــى که فکر 

مى کنیم مى تواننــد به تیم کمک 
کنند، مذاکره مى کنیم ولى در 
نهایت هیئت مدیــره در مورد 
سرمربى نهایى تیم تصمیم 
مــى گیــرد. اژدرى زاده در 
پایان درباره اینکه چه زمانى 
مذاکره با بازیکنان باشگاه 
شروع خواهد شد، نیز گفت: 
فعًال باید ســرمربى تیم 

انتخاب شود و پس از انتخاب 
ســرمربى در مرحله  بعدى 
با نظــر او در مــورد جذب 

بازیکنان اقدام مى کنیم.

ى گوید 
ىاست 
رمربِى 
ند شد.

 تیــم 
تخاب 
 اینکه 
 اتخاذ 
خبرى 
 اختیار 

کره با 
ا خیر، 
م ولى 

اژدرى زاده دربــاره مذاکــره بــا کوروش پورموســوى 
براى هدایت فوالدخوزســتان نیزگفت: بله ایشــان هم

در میان گزینه هاى باشــگاه هســتند.مدیرعامل فوالد 
در مورد شــایعاتىکه در مورد حضــور دو مربى خارجى 

براى هدایت این تیم شــنیده مى شود، خاطرنشان 
ســاخت: ما با تمــام مربیانــى که فکر 

مى کنیم مى تواننــد به تیم کمک 
کنند، مذاکره مى کنیم ولى در 
نهایت هیئت مدیــره در مورد 
سرمربى نهایى تیم تصمیم 
مــى گیــرد. اژدرى زاده در 
پایان درباره اینکه چه زمانى 
مذاکره با بازیکنان باشگاه 
شروع خواهد شد، نیز گفت: 
فعًال باید ســرمربى تیم 

انتخاب شود و پس از انتخاب
مرحله  بعدى ســرمربى در
با نظــر او در مــورد جذب

بازیکنان اقدام مى کنیم.

منچستریونایتد که 
از خریدهاى تابستان گذشته 

خود نتیجه اى نگرفته و لیگ برتر 
را بدون حضور در تاپ فور به اتمام خواهد 

رساند، قصد دارد دو ستاره ارزشمند رئال را جذب 
کند.با وجود اینکه یونایتد قهرمان جام اتحادیه شد 

لیگ اروپا نیز حضور دارد، بسیارى معتقدند که عدم قرار و در فینال 
باالى لیگ برتر، نشان دهنده این است که فصل خوبى براى شیاطین گرفتن در جمع چهار تیم 

سرخ رقم نخورده است.مسئوالن منچستریونایتد اما قصد دارند براى متحول کردن تیم براى فصل  
آینده، دست به خریدهایى جدید بزنند و براى این منظور تالش گسترده اى دارند تا دو ستاره رئال را 
به خدمت بگیرند: خامس و گرت بیل.« دیلى استار» ادعا کرده است که یونایتد براى جذب این 

دو بازیکن، 150 میلیون پوند هزینه خواهد کرد؛ هرچند که کمى بعید به نظر مى رسد رئال 
با جدایى بیل موافقت کند.

فبــک  ها
عراقى پیشین تراکتورسازى با عقد 

قراردادى یکساله به صنعت نفت آبادان 
پیوست. تیم صنعت نفت آبادان که با حضور 

فراز کمالوند قصد دارد بازیکنان مطرح لیگ برترى 
را به خدمت بگیرد، دومین بازیکن جدید را جذب کرد. 

بر این اساس کرار جاســم هافبک عراقى که در لیگ 
شــانزدهم پیراهن تراکتورســازى را برتن مى کرد، با عقد 

قراردادى یکساله به تیم صنعت نفت آبادان پیوست. کرار جاسم 
کمالوند به فوتبال ایران معرفى شد و اولین بار در تراکتورسازى توسط این 29 ساله که توسط 

مربى به بازى گرفته شد، چند سالى است در فوتبال ایران حضور دارد. او بعد از تجربه یکساله در استقالل 
بار دیگر به تراکتورسازى برگشت و در فصلى که گذشت زیر نظر امیر قلعه نویى بازى هاى خوبى را انجام 
داد و حاال با پایان قراردادش در تراکتور، بار دیگر شاگرد کمالوند شده است.کرار جاسم همواره از فراز 

کمالوند به عنوان پدر معنوى خود نام برده و تحت تأثیر این مربى بوده است. به طورى که آرام ترین 
دوران فوتبال خود را زیر نظر کمالوند سپرى کرد تا مشخص شود این مربى مى تواند از پس 

حاشیه هاى این هافبک عراقى بر بیاید.

زیل
ر بر

م د
زیل

ر بر
سم د

کرار

9
مر
با

از زمانــى 
که بحث جدایى ســروش 

رفیعى از پرسپولیس جدى شد، 
برخى از نزدیکان بــه تیم، در پى آن 

بودند تا پیام صادقیان را دوباره به لیست 
پرســپولیس اضافه کنند. آنها حتى مدعى 

پیام  حاضر اســت با قرارداد 250 میلیون تومانى(!) به بودند 
پرسپولیس برگردد اما وقتى برانکو این خبر را شــنید، بدون آنکه توضیح اضافى بدهد 
اعالم کرد تیمش هیچ نیازى به صادقیان ندارد. برانکو ثابت کرده به بازیکنان حاشیه ساز 
و پرحاشــیه هیچ احتیاجى ندارد و به نظر مى رسد با این جدیتى که براى نه گفتن به 

بازگشت صادقیان دارد، حتى اگر پیام، قرار بود مجانى براى پرسپولیس بازى کند 
نیز، از سوى سرمربى سرخپوشان طرد مى شد.

پیام
هاى 

 واسطه 

پیام
هاى 

 واسطه 

تور منچستریونایتد براى 22 ستاره   ستاره  

تور منچستریونایتد براى 

افسانه حقیقى: ا■  
روشندل که در لیست
انتقاالت، همه تالش خ
باشگاه در کنار مذاکره

یک از بازیککدام

تنگلرخارجى خود، یک سهمیه 
ن براى گلر دوم به مهدى امینى 

محمدرض م■
ب که همکاران مان از برخى آنان نام آوردند و نام
دوست دارند این توافق ها پنهانى و غیر علنی
لیگیکى و چند بازیکن جوان لیگ برترى
در نهایت روى آنها نظرى خواهد داش
دوست دارد به سپاهان بازگردد
سپاهان بازگردانند.
بسیار قدرتمندتر از

سپاهان قصد ندارد با توجه به داشتدروازه بان هاى اول و دوم آغاز می کند. 
دوم بسوزاند و مى خواهد همچنانبزرگساالن دیگر را براى گلر 

جوان اعتماد کند.

ن گذشته 
گرفته و لیگ برتر 

ر تاپ فور به اتمام خواهد 
دو ستاره ارزشمند رئال را جذب 

 یونایتد قهرمان جام اتحادیه شد 
ر ر م رى ی ب ارد، بسیارى معتقدند که عدم قرار ر

سست که فصل خوبى براى شیاطین 
فد براى متحول کردن تیم براى فصل  
 گسترده اى دارند تا دو ستاره رئال را 
ب این براى جذب این بده است که یونایتد 

ظ ئالک
فبــک  ها

عقد با تراکتورسازى پیشین عراق
ررککررررااررر

محسن کدخدایى
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چهل تکه

تحقیقات درباره پرونده قتل مرموز دختر نوجوان ، پس از 16 سال 
با کشف سرنخ هاى تازه اى دوباره به جریان افتاد و بازجویى از عامل 
جنایت از سر گرفته شــد.در این جنایت «دانیله جونز» 15 ساله در 
حالى که راهى مدرسه بود در ایســتگاه  اتوبوس به شکلى مرموز 
ناپدید شد و هرگز بازنگشــت. با اعالم این ماجرا به پلیس لندن، 
تحقیقات گســترده اى آغاز شد و ســرانجام «استوارت کمپبل» 
عموى دختر گمشــده به قتل او اعتراف کرد اما حاضر نشد محل 
پنهان کردن جسد را فاش کند.پس از 16 سال به تازگى اطالعاتى 
درباره تعمیرگاهى متروکه در شهر به پلیس رسیده  که تحقیقات این 
پرونده را بار دیگر به جریان انداخته است.  هنوز مشخص نیست که 

چرا در زمان وقوع قتل این مکان جستجو نشده بود.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان مرکزى از مرگ رئیس 
هیئت هندبال شهرستان خمین با شلیک گلوله افراد ناشناس خبرداد.

سرهنگ خلج گفت: ساعت 22سه شنبه شــب دو تن سوار بر یک 
خودرو به در خانه مردى 33 ساله مراجعه مى کنند و خواستار حضور 
وى در جلوى منزل مى شوند. وى افزود: به محض حضور مقتول در 
جلوى منزل، یکى از سرنشینان خودرو با استفاده از سالح کمرى، 

مقتول را از ناحیه سر هدف گلوله قرار مى دهد.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان مرکزى با اشــاره به 
مجروح شدن مرد 33 ساله در این حادثه اظهارداشت: در این حادثه 
«کریم رضایى» رئیس هیئت هندبال شهرســتان خمین مجروح 
و به بیمارستانى در اراك منتقل مى شــود اما بر اثر شدت جراحت 

فوت مى کند. 

سارق تکرو که در شهرستان ســرباز اقدام به سرقت خودروها و 
موتور سیکلت مى کرد دستگیر شد.

رئیس پلیس شهرستان سرباز با اعالم این خبر گفت: در پى سرقت 
چند موتورسیکلت و خودرو، دســتگیرى عامل این سرقت ها به 

صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
سرهنگ ســیامک مرادى  اظهار داشــت:مأموران پس از انجام 
اقدامات اطالعاتى و گشتزنى هاى هدفمند در نقاط جرم خیز موفق 
به شناسایى سارق جوان که در حال دزدى بود شدند و در عملیات 

پلیسى این سارق دستگیر شد.
رئیس پلیس شهرستان ســرباز در ادامه افزود: پس از تحقیقات 
تکمیلى متهم به ده فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده 

مقدماتى براى سیر مراحل قانونى تحویل مقامات قضائى شد.

معماى قتل دختر 15 ساله 
در تعمیرگاه 

درگیرى خونین
 در خمین 

پایان دزد تکرو  030201

 12 اردیبهشت امســال مردى به پلیس آگاهى فرودگاه 
مســتقر در مهرآباد رفت و از کالهبردارى 150 میلیون 
تومانى زن شــیادى خبرداد که خود را کارمند سفارتخانه 

اروپایى معرفى کرده بود.
او در حالى که هنوز باور نداشت سرش کاله بزرگى رفته 
است با پریشان حالى به بازپرس کشیک گفت:«حدود سه 
ماه قبل با زن جوانى در اطراف ســفارت آلمان درتهران 
آشنا شدم. او وقتى فهمید درپى سفر به آلمان هستم خود 
را کارمند آنجا معرفى و ادعا کرد مى تواند کارهاى اقامتم را 
در کمترین زمان انجام دهد و ویزایم را صادر کند. از آنجا 
که چندین بار او را دراطراف ســفارت دیده بودم اعتمادم 
جلب شد. بدین ترتیب وى در چند نوبت با من در فرودگاه 
مهرآباد قرار گذشت و در قبال انجام کارهایم 150میلیون 
تومان گرفت. از آنجا که مى خواستم هرچه زودتر کارهایم 
انجام شود با ساده لوحى به زن جوان اعتماد کردم و پول ها 
را تحویلش دادم بى خبر از اینکه بدانم او یک کالهبردار 

است.»
با شــکایت مرد فریب خورده، کارآگاهان پلیس با دستور 
سرهنگ ابراهیم حسین زاده -  فرمانده پلیس مهرآباد- 
رسیدگى به این ماجرا را در دستور کار قرار دادند وبازپرس 
شعبه اول دادسراى ناحیه 9 دستورشناسایى و دستگیرى 
این زن را صادرکرد. تجســس هاى پلیسى نشان داد زن 
43 ســاله که «الهه» نام دارد داراى چندین سابقه جعل 
و کالهبردارى است و شــکایت هایى در این زمینه ازاو 

وجود دارد.
بدین ترتیب با ردیابى هاى تخصصى، مأموران پى بردند 

این زن قرار است با پول هاى دریافتى ازمردم از کشور خارج 
شود. با کشف این اطالعات، دستگیرى الهه در دستور کار 
پلیس قرار گرفت تا اینکه او در فرودگاه امام(ره) شناسایى 

ودستگیرشد.
الهه که باور نداشت در دام پلیس افتاده است ابتدا سعى 
کرد مسیرتحقیقات را به بیراهه بکشاند. اما وقتى با مدارك 
محکمه پسند روبه رو شد به ناچار لب به اعتراف گشود و 
پرده از کالهبردارى هاى چندصد میلیونى اش برداشت. او 
در بازجویى گفت: «متأهل هستم و یک دختروپسردارم.به 

همین خاطربراى تأمین آینده آنها مجبوربه فریب مردم 
شدم.اما به شدت پشیمانم.»

با دستگیرى الهه، کارآگاهان تاکنون پى برده اند این زن 
دســت کم از 17 نفر حدود 800 میلیون تومان به همین 

شیوه کالهبردارى کرده است.
ازسوى دیگرهمزمان با مراجعه سایرمالباختگان مشخص 
شــد این زن حتى به خانواده هاى افراد بیمار که به امید 
درمان درتالش براى سفربه خارج بودند هم رحم نکرده 
است. یکى ازشاکى ها به پلیس گفت: «دختر کوچکم مبتال 
به نوعى بیمارى خاص قلبى اســت وبه توصیه پزشکان 
مى بایست براى ادامه درمان به خارج از کشور مى رفت.

به همین خاطربه فکرراه چاره اى بــراى دریافت ویزاى 
آلمان بودیم که این زن شــیاد سرراهمان قرارگرفت و با 
وعده هاى پوشالى اش حدود 70 میلیون تومان ازما پول 
گرفت وگریخت. بعد هم ما را با مشــکالت فراوانى تنها 

گذاشت و دخترمان تا یک قدمى مرگ رفت.»
یکى دیگر از شــاکیان پرونده نیز زوج جوانى بودند که 
بیمارى MS داشــتند. آنها نیز که در دام زن کالهبردار 
افتاده بودند، 50 میلیون تومان بــه وى پرداخته بودند تا 

ویزاى آلمان بگیرند. 
سرهنگ ابراهیم حسین زاده فرمانده پلیس فرودگاه تهران 
گفت: «در ادامه رسیدگى به پرونده وبه منظورشناسایى 
ســایرمالباختگان احتمالى کالهبردار، بازپرس پرونده 
خواستار انتشارعکس بدون پوشــش متهم شده است. 
مالباختگان در صورت شکایت نیزمى توانند به اداره آگاهى 

فرودگاه یا دادسراى مربوطه مراجعه کنند.»

رئیس پلیس آگاهى زنجان شــایعه قتل پســران 
نوجوان در زنجان را تکذیب کرد. این شــایعات در 
پى کشف جسد دو پســر دانش آموز در این منطقه 

صورت گرفته بود.
ســرهنگ جعفــر رحمتى با اشــاره به شــایعات 
منتشرشــده در فضاى مجازى در خصوص وقوع 
چندین فقره قتل نوجوانان در این شهرستان گفت: 
اخبار منتشره شــده در این خصوص صحت ندارد 
و شــایعه اســت.این مقام انتظامــى در خصوص 
خودکشى و کشف جسد دو نوجوان 16 ساله نیز بیان 
کرد: اجساد این دو نوجوان از منطقه گاوازنگ زنجان 

توسط مأموران کشف شد. 
وى خاطرنشان کرد: این اجساد کشف شده مربوط 
به دو دانش آموز است که نسبت فامیلى با هم دارند.

ســرهنگ رحمتى با بیان اینکه علت مرگ آنها بر 
اساس نظر کارشناسان خودکشــى و مسمومیت 
بوده است، تصریح کرد: این دو نوجوان با میل خود 
از خانه خارج شده و اقدام به خودکشى کردند. رئیس 
پلیس آگاهى زنجان شایعات مطرح شده در این باره 
را نیز تکذیب کرد و اظهار داشت: مردم به شایعات 

منتشره در فضاى مجازى اطمینان نکنند.

پنج شنبه هفته گذشته مرگ مشکوك زن جوان در 
یکى از بیمارستان هاى مشهد به تیم جنایى اعالم 
شــد که گروهى از مأموران همراه قاضى کاظم 
میرزایى، بازپرس جنایى مشــهد در بیمارســتان 

حاضر شدند.
پسرخوانده 15 ساله مقتول به قاضى جنایى گفت: 
«مقتول به نام "اعظم" نامادرى ام بود، اما مرا مثل 
فرزند خودش دوست داشــت. دیشب او و پدرم با 
هم درگیر شــدند. پدرم عصبانى بود و به ســمت 
اعظم حمله کرد و گلویش را محکم گرفت. وقتى 
نامادرى ام روى زمین افتاد، با چاقو چند ضربه  به او 
زد. من اعتراض کردم که با دسته چاقو چند ضربه 

به سرم زد و از خانه بیرون رفت.»
در ادامــه متهــم تحت تعقیــب قــرار گرفت و 
در کارگاهش شناســایى و دســتگیر شــد. او در 

بازجویى ها به قتل اعتراف کرد.
متهم، به محــل جنایت منتقل شــد و در حضور 
قاضى میرزایى به تشــریح جنایــت پرداخت. او 
درباره انگیــزه اش گفت: «مقتــول زن دوم من 
بود. چند سال قبل از همســر اولم طالق گرفتم 
و با او ازدواج کردم. از ســوى دیگر با زنى ارتباط 
داشــتم و خودم را مجرد معرفى کرده بودم. یک 
روز آن زن به من مشکوك شد و خواست به خانه ام 
برویم. وقتى به خانه ام آمدیم، اعظم متوجه شــد 
و با پلیس تماس گرفت و دســتگیر شدیم. اعظم 
بخاطر مشــکلى که داشــت از من خواسته بود با 
آن زن رابطه داشــته باشــم، اما خودش ما را لو 
داد. شــب حادثــه در حــال پیامک بــازى با آن 
زن بودم که اعظم اعتراض کرد و گوشــى تلفن 
همراه را از دستم گرفت و به دیوار کوبید. من هم 
عصبانى شــدم و او را با ضربه هاى چاقو کشــتم. 
در زمان قتل شیشه کشــیده بودم و توهم به من 

دست داد.»
متهم پس از بازســازى صحنه قتل با قرار قانونى 

روانه زندان شد.

چنــدى پیش زن میانســالى سراســیمه خود را بــه یکى از 
کالنترى هاى غرب تهران رساند و به افسر نگهبان گفت: «من 
و فرزندانم مقیم دبى هســتیم. چند روز قبل براى دیدار اقوام 
و انجام امور بانکى ام به تهران آمدم. ساعتى قبل در ایستگاه 
اتوبوس خیابان آزادى ایستاده بودم که ناگهان خودروى پژو 
405  جلوى پایم نگه داشت. بخاطر اینکه عجله داشتم سوار 
خودروى پسر جوان شدم. اما در بین راه ناگهان با حرف هایى 
که زد متوجه نقشه شیطانى اش شدم. به همین خاطر خواستم 

در فرصتى مناســب خودم را از ماشــین بیــرون بیاندازم که 
دیدم درها باز نمى شــود. او بــا تهدید مرا مــورد آزار قرارداد 
و درنهایت با التماس کیف پولم را به او دادم و از دســتش فرار 
کردم. او هم مرا نزدیک پارك چیتگر رها کرد. تا اینکه با کمک 

راننده رهگذرى به کالنترى آمدم.»
به  دنبال اظهارات زن میانســال، تحقیقات براى شناســایى 
و دستگیرى راننده پژو آغاز شــد و مدتى بعد راننده خودرو و 
همدستش هنگام گوشى قاپى دستگیر شــدند. متهم اصلى 

وقتى براى تحقیقات به شــعبه پنجم بازپرسى دادسراى ویژه 
قتل پایتخت منتقل شــد به بازپرس ایردموسى گفت: «من و 
همدستم حدود 300 مورد گوشى قاپى و کیف قاپى داریم. آن 
شب شیشه کشــیده بودم و حال خوبى نداشتم. زمانى که زن 
میانسال را دیدم وسوسه شــدم. البته آن شب همدستم با من 

نبود اما در سرقت هاى دیگر با من بود.»
به دنبال اظهارات متهم و همدســتش، آنهــا براى تحقیقات 

بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى تهران قرار گرفتند.

رئیس کالنترى ولنجک حین گشتزنى در حاشیه اتوبان 
چمران، متوجه فرار دو زورگیر در حاشیه اتوبان مى شود 
و به تعقیب آنها مى پردازد. دقایقى بعد از تعقیب و گریز، 
دو پسر نوجوان دستگیر و در بازرسى از آنها، سالح سرد 
و تعدادى کارت شناسایى متعلق به افراد ناشناس کشف 
و ضبط شــد.با انتقال دو متهم به کالنترى، پسر 16 
ساله در بازجویى ها با اعتراف به زورگیرى گفت: «در 
یکى از مناطق جنوبى تهران زندگى مى کنم و به دلیل 
مشکالت مالى به همراه ســه دوست دیگرم تصمیم 
گرفتیم در شمال شهر با پرسه زنى در پوشش مسافربر، 
سرقت انجام دهیم. وقتى طعمه خود را به عنوان مسافر 
سوار مى کردیم در یک فرصت مناسب، با تهدید چاقو 

اموال با ارزشش را سرقت مى کردیم.»
با اعترافات پسر نوجوان بالفاصله دو همدست دیگر 
آنها شناسایى و دستگیر شدند.در ادامه، چهار مالباخته با 
مراجعه به کالنترى ضمن شناسایى متهمان، از آنها به 

دلیل زورگیرى شکایت کردند.

اوایل دى ســال گذشــته پسرى چهارســاله به نام 
«شایان» در خانه شــان در یکى از برج هاى منطقه 

سعادت  آباد به طور مشکوکى فوت کرد.
پدر او بازداشت و چند روز بعد مدعى شد من متادون 
را در یخچال گذاشته بودم که پسرم به جاى آب آن 
را خورد و حالش بد شد. موضوع را به همسایه مان که 
پزشک است گفتم و او خواســت آب زغال به پسرم 
بدهیم. من هم طبق تجویز او عمل کردم که باعث 
مرگ کودکم شد.همزمان با تشکیل پرونده قضائى 
در شعبه سوم بازپرسى دادســراى جنایى تهران، با 
دستور بازپرس ســجاد منافى آذر پدر این کودك و 
پزشک قالبى بازداشت شدند. در بازرسى از خانه دکتر 

قالبى نیز اسناد و مدارك و مهرهاى جعلى پزشکى و 
نسخه هاى دروغین کشف شد.

پزشــک قالبى نیز مدعى شد در مرگ پسر همسایه  
نقشى نداشــته و فقط از پدر کودك خواسته به او آب 

زغال بدهد تا حالش بهتر شود .
در ادامه تحقیقات چند نفر از ســاکنان ساختمان با 
حضور در دادسرا اعالم کردند پزشک قالبى برایشان 
دارو تجویز کرده است. این در حالى بود که مأموران 
متوجه شدند پزشک قالبى از همسایه ها یک دستگاه 

متر لیزرى و میخکوب نیز سرقت کرده است.
در ادامه تحقیقات این دو متهم روانه زندان شــدند. 
متهمان پس از آخرین دفاع در جلســه بازپرســى با 

تجدید قرار قانونى به زندان بازگشتند.
قاضى پرونده براى پدر کودك به اتهام مشارکت در 
قتل شبه عمدى پسرش شــایان چهارساله به لحاظ 
تقصیر وى، مسامحه و غفلت در رسیدگى به وضعیت 
طفل خود و نبردن او به مرکز درمانى و براى پزشک 
قالبى به اتهام مشــارکت در قتل شبه عمدى شایان 
چهارساله به ســبب تقصیر به لحاظ دخالت در امور 
پزشــکى و نبردن کودك به مرکز درمانى قرار جلب 
به دادرســى صادر کرد و پرونده بــه دادگاه کیفرى 

ارسال شد.

 مرد جوانى که در همدســتى با یک زن نقشــه قتل 
شوهر زن خیانتکار را طراحى و اجرا کرده بود در دادگاه 
کیفرى تهران به اعدام محکوم شــد. اما درحالى که 
با چوبه دار چند قدم فاصله داشــت توانست با جلب 
رضایت اولیاى دم و پرداخــت 250 میلیون تومان از 
قصاص نجات یابد.براســاس پرونده اى که درباره 
این جنایت تشــکیل شده اســت، حدود چهار سال 
پیش با ناپدید شدن مرد 35 ساله اى به نام «پیمان»، 
همسر جوانش به نام «پروانه» به اداره آگاهى رفت و 
به کارآگاهان گفت: «شوهرم گم شده و خبرى از او 
ندارم.» اما این زن در جریان بازجویى ها، ســرانجام 

ماجراى قتل شوهرش را فاش کرد.
او گفت: «چند وقتى بود که با مرد جوانى به نام "اکبر" 
آشنا شــده بودم و از آنجایى که از اخالق بد همسرم 
خسته شده بودم با این مرد نقشه کشتنش را کشیدیم. 
بعد هم با دارویى که خریده بودم شوهرم را مسموم 
کردم و طبق نقشه اکبر به خانه آمد و شوهرم را خفه 
کرد. بعد هم جســدش را در اطراف جاده ساوه رها 
کرد.» در پى اعتراف زن خیانتکار، همدســتش نیز 
دستگیر شد و پس از برگزارى جلسه محاکمه که در 
سال 94، پروانه به اتهام معاونت در قتل همسرش و 
رابطه نامشروع به ده سال حبس و 99 ضربه شالق 

محکوم شــد. قضــات دادگاه اکبر را هــم به اتهام 
مباشرت در قتل به قصاص و همچنین بخاطر رابطه 
نامشروع به 99 ضربه تازیانه محکوم کردند. تا اینکه 
این مرد با جلب رضایت اولیــاى دم و پرداخت 250 
میلیون تومان از اعدام نجات یافت.در دومین دادگاه  
اکبر از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفرى منتقل شد تا 
از جنبه عمومى جرم محاکمه شود.او به قضات گفت: 
«من جرم بزرگى مرتکب شده ام و اتهام را قبول دارم. 
براى پرداخت دیه هم خانه پدرى و هم خانه دامادمان 
را فروخته ایم و 800 میلیون تومان هم وام گرفته ایم تا 
رضایت اولیاى دم را جلب کنم.»در پایان جلسه دادگاه 

قضات براى صدور رأى وارد شور شدند.

پرسه هاى الهه
 در اطراف سفارت آلمــان  

قتل زن دوم 
بخاطر پیامک  بازى 

آزار زن مقیم دبى در میدان آزادى 

رئیس کالنترى
 2 زورگیر را دستگیر کرد 

قتل پسران نوجوان 
در زنجان  دسیسه شیطانى  براى نابود کردن شوهرنقش پزشک قالبى در مرگ شایان 4ساله

اقدامات اطالعاتى پلیس سیستان و بلوچستان دست سه سارق حرفه اى زورگیر را رو کرد.
سرهنگ ابراهیم مالشاهى رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان با اعالم این خبر گفت: در پى 
وقوع چند فقره سرقت به عنف و کیف قاپى در سطح شهرستان زاهدان، بررسى موضوع و دستگیرى سارقان 

به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهى قرار گرفت. 
این مقام انتظامى افزود: کارآگاهان پس از انجام یک ســرى کار اطالعاتى و بررســى ســوابق سارقان

 سابقه دار باند سه نفره سرقت به عنف را شناسایى و هنگام ارتکاب جرم در  یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه 
دستگیرکردند. 

وى بیان کرد: سارقان پس از روبه رو شده با ادله و مستندات کافى و تحقیقات تکمیلى به 34 فقره سرقت 
کیف زنى در سطح شهر اعتراف کردند که در بازرسى از مخفیگاه آن ها تعداد 15 دستگاه انواع گوشى تلفن 

همراه و دو موتورسیکلت کشف شد. 
وى با اشاره به شیوه و شگرد سرقت سارقان خاطر نشــان کرد: متهمان به صورت تیم هاى دو یا سه نفره 
در سطح شهر اقدام به پرسه زنى و پس از انتخاب ســوژه مورد نظر اقدام به ربودن کیف و گوشى موبایل 
شهروندان مى کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل قانونى تحویل مقامات قضائى 

شدند. 

 یار کشى زورگیران
 براى تبهکارى در زاهدان 
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پژمان جمشــیدى عکس فــوق را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

کاظم ســیاحى صدا پیشه «جیگر» 
در مجموعــه «کاله قرمــزى» و 
بازیگرسریال «لیسانسه ها» عکسى 
از خودش با تیپى متفاوت وعجیب در 

صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

در کانادا...

تیپ عجیب 

بهنــاز جعفرى ایــن عکــس را در 
اینستاگرامش منتشر کرد.

با بچه ها

تــرالن پروانــه در مصاحبــه اى از 
دغدغه هاى خــود در ارتباط با ســینماى 
کودك و نوجــوان گفت. ایــن بازیگر در 
خصوص وضعیت فعلى سینماى کودك و 
نوجوان و تفاوت آن در مقایســه با گذشته، 
افزود: همه ما امیــد داریم که این روند روز 
به روز بهتر و رو به پیشرفت باشد، به نوعى 
نمى توان گفت بهتر یا بدتر شده است اما من 
شاهد هستم سینماگران و کارگردانانى که 
در این زمینه فعالیت مى کنند، تمام سعى و 
تالش خود را براى ســاخت فیلم هایى در 

زمینه کودك و نوجوان به کار مى گیرند.
پروانه با تأکید بر اهمیت جشنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانــان تصریح کرد: حداقل 
اتفاقى کــه با برگــزارى این جشــنواره 
مى افتد این اســت که هنرمندان فعال در 
این عرصه، در یک فضایى به نام جشنواره 
دور یکدیگر جمع مى شوند و فیلم ها خیلى 
بهتر و با نگاهى ریزبینانــه و تخصصى تر 
دیده مى شوند، اما به شرطى که در جریان 

تولید، از جانب مسئوالن هم حمایت صورت 
بگیرد تا این گردهمایى ها تــوأم با آثارى 

کیفى باشد.
وى در ادامه در خصــوص تولید آثارى که 
هم سو با سلیقه کودکان و نوجوانان امروزه 
باشد، گفت: واقعیت این است که بچه ها به 
سرعت روند رشــد را طى کرده اند و خیلى 
زود مى توانند تمامــى فیلم هاى مربوط به 
خودشــان را در هر جاى دنیا که ســاخته 
مى شود ببینند و این موضوع کار فیلمنامه 
نویســان و کارگردانان ما را سخت مى کند 
و با وجود تــالش همکارانمــان باید یک 
مقدارى به روزتر و بنا بر سلیقه آنها در این 

مسیر حرکت کنیم.
پروانه ادامه داد: در آثارى که تولید مى شوند 
باید از تکنولوژى بهره برد تا به مذاق بچه ها 
خوش بیاید و طبیعى است یک فیلم ساده و 
معمولى نمى تواند نظر آنهــا را جلب کند و 
نکته دیگرى که باید مدنظر قرار دهیم این 
اســت که از نیازهاى متفاوت آنها در سنین 

مختلــف شــناخت کافى 
داشته باشیم.

این بازیگــر در پایــان در 
خصوص اینکه آیا همچنان 

مایل اســت در ژانــر کودك 
فعالیت کند یا خیــر؟ بیان کرد: 

اگر آن فیلم براى کودکان و نوجوانان 
مناسب و داراى یک تیم سازنده  خوب 
و قابل قبول باشد که به مسائل مربوط 

به این جریان سینمایى اشراف و آگاهى 
کامل داشته باشند، بى تردید قبول خواهم 

کرد. گفتنى اســت ترالن پروانه از ســال 
1381 و در سن چهار ســالگى کار خود را 
به عنوان بازیگر ســینما و تلویزیون   آغاز 
کرد و در سال   1390 در جشنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان براى بــازى در فیلم 
«آهوى پیشونى سفید» برنده پروانه زرین 
به عنوان بهترین  بازیگر دختر شــد. او این 
روزها فیلم «گشت 2» را بر پرده سینماها 

دارد و منتظر اکران فیلم «فرارى» است. 

در آثار کودك در آثار کودك 
باید از تکنـولــوژى 

بهره بهره برد برد 
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ى 

 در 
ان 

ودك 
ن کرد: 

 و نوجوانان 
سازنده  خوب

سائل مربوط 
راف و آگاهى 

ید قبول خواهم 
ن پروانه از ســال 
ـالگى کار خود را 
 و تلویزیون   آغاز 
شنواره فیلم هاى 
ى بــازى در فیلم 
رنده پروانه زرین

ختر شــد. او این 
 بر پرده سینماها 

«فرارى» است. 

وحید تاج که پیش  از این هم تجربه تیتراژخوانى  را در کارنامه 
کارى اش داشــته، در تجربه  تازه خود به  جاى نقش اصلى 
فیلم سینمایى «آشــوب» با بازى کوروش تهامى قطعاتى 

را خوانده است.
همکارى وحید تاج با درام موزیکال «آشــوب» به دو سه 
سال پیش و پیشــنهاد کاظم راست گفتار کارگردان این اثر 
برمى گردد. وحید تاج  درباره تجربه تازه اش در ســینماى 
ایران گفت: «طى صحبتى که درباره فیلمنامه با کارگردان 
کار داشتم و از آنجایى  که با کارهاى قبلى  او هم آشنا بودم، 
پیشنهاد همکارى را پذیرفتم. از طرفى برایم بسیار مهم و 
جالب بود که جنبه موسیقایى فیلم بسیار زیاد است و داستان 
خواننده جوانى را روایــت مى کند که زندگى اش با اتفاقاتى 
همراه مى شــود. به همین دلیل همکارى با این مجموعه 
را پذیرفتم و قطعاتى را خواندم و کــوروش تهامى بازیگر 
تواناى کشــورمان بر روى آوازهاى من لب خوانى و ایفاى 

نقش کرده است.»
داستان فیلم سینمایى «آشوب» در دهه 1320 مى گذرد و 
روایتگر زندگى جوانى با نام مستعار «آشوب» است که در 
کافه هاى الله زار خوانندگى مى کند و آشوب هاى آن دهه، 

زندگى اش را به آشوب مى کشاند.
کوروش تهامى، آتیال پســیانى، یکتا ناصر، امیرحســین 
صدیق، داریــوش فرهنگ، محمدرضــا هدایتى، ارژنگ 
امیرفضلى، نادر سلیمانى، رامین ناصرنصیر، نیما فالح، فرهاد 
آییش، فخرالدین صدیق شریف، داریوش کاردان، همایون 
ارشادى، رضا فیاضى، سعید امیرسلیمانى، رضا بنفشه خواه، 
آشا محرابى، لیال اوتادى، 
میرطاهــر مظلومى، 
لطفى  غالمحسین 
و شهره لرستانى در 
آن به ایفــاى نقش 

پرداخته اند.

بازیگر فیلم هاى «درباره الى» و «جدایى نادر از سیمین» 
این روزها در مقام کارگردان مشــغول ســاخت دومین 
فیلم بلند سینمایى اش است. پیمان معادى بازیگر سینما 
که «برف روى کاج ها»، اولین تجربــه کارگردانى او در 
1390 ساخته شد، بعد از شش سال بار دیگر روى صندلى 
کارگردانى نشســته اســت. مدت ها بود اخبارى مبنى بر 
ســاخت «بمب» به کارگردانى این بازیگر شنیده مى شد. 
باالخره بعد از یک دوره پیش تولید طوالنى و تعویق افتادن 
ساخت فیلم، باالخره معادى موفق شد این فیلم را کلید بزند.
لیال حاتمى، حبیب رضایى و خود معادى بازیگرانى هستند 
که در «بمب» مقابل دوربین محمود کالرى به ایفاى نقش 
مى پردازنــد. فیلمبردارى «بمب» تا اوایــل تیر ماه ادامه 
دارد و به احتمال زیاد در جشــنواره فجر رونمایى خواهد 
شــد. آنطور که شنیده 
شده داستان فیلم در 
دهه 60 و روزهاى 
موشکباران تهران 

مى گذرد.

صالحى امیرى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى به منزل محمد على کشاورز بازیگر 
قدیمى سینما،تئاتر و تلویزیون ایران رفت.

این بازیگر قدیمى در این دیدار که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى را سیدعباس عظیمى 
مدیر مؤسسه پیشکسوتان هنرمند و محمود عزیزى رئیس هیئت مدیره این مؤسسه 
همراهى مى کردند، اظهار داشت: تنها نباید به کار در تهران بسنده کنیم. ضمن اینکه 
باید همه  زمینه هاى هنر را جدى گرفت. مؤسسه پیشکسوتان هنرمندان ایران یعنى 

کل کشور و هنر فقط تئاتر و سینما نیست، باید به همه هنرها کمک کرد.
کشاورز با بیان اینکه به نسل جوان تبریک مى گویم چنین وزیرى در رأس وزارتخانه 
حضور دارد گفت:  باید کار و تالش کرد. پول تنها هنر نمى آورد بلکه عشق به وطن 
مهم است و مردم نیاز به پشتیبانى دارند، خصوصاً در مناطق دورافتاده این نیاز بیشتر 

احساس مى شود.
صالحى امیرى وزیر فرهنگ وارشاد اســالمى هم از محمد على کشاورز به عنوان 
یکى از مفاخر ایران نام برد و گفت: این مفاخر به راحتى به دســت نیامده اند و باید 

قدردان آنها بود.
وى با اشاره به صحبت هاى کشاورز درباره  مؤسسه پیشکسوتان هنرمند ادامه داد: 
 امســال برنامه داریم، این مجموعه را تقویت کنیم تا این مؤسسه به بنیاد و یا مرکز 
ارتقا یابد تا ملى شــود و بتواند از همه مؤسسات و دســتگاه ها کمک گیرد و کامًال 

غیر دولتى باشد.
صالحى امیرى تأکید کرد:  راه نجات فرهنگ این است که از چنگ دولت آزاد شود و 

دولت تنها باید سیاستگذارى، حمایت و نظارت داشته باشد.

فیلم سینمایى «نهنگ عنبر 2» ساخته سامان مقدم که از چهارشنبه 
هفته گذشته در سینماهاى کشــور به نمایش درآمد تنها در شش 
روز توانست به فروش بسیار قابل مالحظه اى دست یابد. این فیلم 
ســینمایى دو میلیارد و 500 میلیون تومان در سینماهاى تهران و 

شهرستان ها فروش کرده است.
در حالى که  بســیارى گمان مى کردند فیلم هاى اکران دوم نوروز 
نتوانند به دلیل نزدیک بودن به ایام انتخابات ریاست جمهورى به 
فروش بسیار باالیى دست یابند، دومین قســمت از فیلم «نهنگ 
عنبر» ســاخته ســامان مقدم با بازى رضا عطاران، مهناز افشار، 
ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى و... از چهارشنبه هفته گذشته به 

نمایش درآمد و به فروش بسیار موفقى دست یافت.
روژین میرزایــى مدیر فــروش «فیلمیران» در آمــد جدیدترین 
ساخته سینمایى ســامان مقدم را دو میلیارد و ده میلیون تومان در 

تهران و 490 میلیون تومان در ســینماهاى شهرســتان ها اعالم 
مى کند که جمع این دو مبلغ از فــروش دو میلیارد و 500 میلیون 
تومانــى «نهنگ عنبر2- سلکشــن رؤیا» تنها در شــش روز یاد 

مى کند.
این فیلم ســینمایى با آغاز اکــران خود توانســت رکورد فروش 
فیلم هاى سینمایى در اولین روز اکران را به خود اختصاص دهد و 
حتى در روز جمعه که آخرین مناظره انتخاباتى برگزار شد، این فیلم 

بیش از 500 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
با توجه به آغاز ماه رمضان و احتمال نمایش فیلم هاى سینمایى تا 
پاسى از شب، پیش بینى مى شود که فروش «نهنگ عنبر2» در این 
ماه پیشرفت چشمگیرى داشته باشد و به احتمال زیاد بتواند خود را 
به سه فیلم پرفروش تاریخ سینماى ایران نزدیک کند و شاید هم به 

پرفروش ترین فیلم سینماى ایران تبدیل شود.

لب زدن کورش تهامى 
روى صداى وحید تاج

«بمب» معادى کلید خورد

دیدار با محمد على کشاورز 

ون ن ر وش ر ر ق ن ر ش
رضا بنفشه خواه، ارشادى، رضا فیاضى، سعید امیرسلیمانى،
لیال اوتادى، آشا محرابى،
میرطاهــر مظلومى،
لطفى غالمحسین 
و شهره لرستانى در
به ایفــاى نقش آن

پرداخته اند.

فروش میلیاردى «نهنگ عنبر 2» تنها در6 روز 

سیمین بازرجان فیلمنامه نویس و همســر عنایت بخشى، درخصوص 
آخرین وضعیت جسمانى بخشى گفت: در حال حاضر عنایت بخشى به 
تازگى از بیمارستان مرخص شده و وضعیت نسبتًا خوبى دارد. پزشکان 

وى را معاینه کرده اند و خوشبختانه نیازى به عمل قلب وجود ندارد.
وى ادامه داد: عنایت بخشى مدتى است که دچار بیمارى قلبى و عروقى 
شده و این بیمارى بیشتر رگ هاى پاى او را درگیر کرده است. اما خدا را 
شکر این روزها بسیار بهتر بوده و قصد دارد از ماه آینده به فعالیت خود در 

عرصه بازیگرى ادامه دهد.
بازرجان با ابراز گالیه از شایعات موجود حول بازیگران پیشکسوت اذعان 
کرد: من واقعًا متأسفم که برخى در شبکه هاى مجازى با پخش شایعه 
فوت برخى بازیگران همه را ماتم زده مى کنند. باالخره هر انسانى مریض 
شده و به بیمارستان مى رود اما این دلیلى نیست که هر چه دوست دارند 
بنویسند.  همسر عنایت بخشــى درباره پیشنهادات بازیگرى براى این 
بازیگر تصریح کرد: بعد از نوروز ســال 96 سیلى از پیشنهادات از سوى 
کارگردانان براى عنایت بخشى روانه شده اما متأسفانه تا به امروز به دلیل 
بیمارى نتوانست آنها بپذیرد که به امید خدا براى ماه آینده برنامه اى براى 
حضور دوباره دارد. این فیلمنامه نویس سینما درباره وضعیت بخشى در ماه 
مبارك رمضان تأکید کرد: پزشکان دستور دادند تا به هیچ وجه عنایت روزه 

نگیرد. این مسئله کمى براى وى سخت است زیرا بخشى انسان بسیار 
معتقد و متدینى است و سال هاست هیچ وقت روزه اش قضا نشده است.

بازرجان با اشاره به روحیه مذهبى بخشى خاطرنشان کرد: من همیشه به 
حضور مردى معتقد و مسئول نسبت به دین در کنار خودم افتخار کرده ام. 
عنایت در تمامى عمر مرید «حضرت على(ع)» بوده و هرگاه برمى خیزد و 

یا قصد کارى دارد، ذکر موالعلى(ع) را بر زبان جارى مى کند.

عنایت بخشى از بیمارستان مرخص شده است

فاطمه گودرزى بازیگر «پرستاران» درباره حضور خود در این سریال 
که فاز اول آن به کارگردانى علیرضا افخمى از شبکه یک پخش شد 
گفت: فاز اول این سریال سال گذشته پخش شد و ما اکنون در حال 

کار هستیم تا فاز دوم روى آنتن شبکه یک برود.
وى درباره زمان کار خود در این پــروژه و پخش فاز دوم بیان کرد: 
به ما گفته اند تا 10 خرداد کار تمام شده و احتماًال بعد از ماه رمضان 
فاز دوم سریال به کارگردانى شهرام شاه حسینى از شبکه یک پخش 

مى شود.
این بازیگر با اشاره به نحوه کار در این سریال و آماده نبودن فیلمنامه 
عنوان کرد: من این شیوه از کار را دوست ندارم که هر شب فیلمنامه 

نوشته شود و روز بعد ما آن را تحویل بگیریم و بازى کنیم.

وى اضافه کرد: مــن نمى دانــم تلویزیون چطور مــى پذیرد که 
فیلمنامه هاى غیر آماده وارد تولید شــوند. البته احتماًال به دلیل کار 
کمى است و کیفیت چندان مطرح نیســت. با این حال در این شیوه 
بازیگر نمى تواند روى کارش دقت نظر داشته باشد زیرا وقتى شما 
زمان داشته باشید روى قصه، طرح و شخصیت پردازى فکر مى کنید. 
این بازیگر اظهار داشت: درست است که بازیگران بیکار هستند ولى 

فیلمنامه باید کامل باشد تا خروجى از کیفیت خوبى برخوردار شود.
وى ادامه داد: ما پیش از این هم در ســریال بازى مى کردیم و آثار 
خوبى هم ساخته شــد که هنور برخى از آنها دائم پخش مى شود و 
مردم آنها را مى بینند اما این شیوه که در تلویزیون باب شده است که 

با فیلمنامه هاى غیرآماده کار را پیش مى برند شیوه درستى نیست.

انتقاد فاطمه گودرزى از فیلمنامه هاى غیرآماده     دارد و به احتمال زیاد در جشــنواره فجر رونمایى خواهد 
شــد. آنطور که شنیده 
شده داستان فیلم در 
60 و روزهاى  دهه
موشکباران تهران 

مى گذرد.

صالحى امیرى، وزیر فر
قدیمى سینما،تئاتر و تلو
این بازیگر قدیمى در این
مدیر مؤسسه پیشکسوتا
همراهى مى کردند، اظها
باید همه  زمینه هاى هنر
کل کشور و هنر فقط تئات
کشاورز با بیان اینکه بهن
گفت:  باید ک حضور دارد
مهم است و مردم نیاز به

احساس مى شود.
صالحى امیرى وزیر فره
یکى از مفاخر ایران نام

قدردان آنها بود.
وى با اشاره به صحبت ه
امســال برنامه داریم، ای
و ارتقا یابد تا ملى شــود

غیر دولتى باشد.
صالحى امیرى تأکید کر
دولت تنها باید سیاستگذ

دیدار
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Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

نقش زندگى بر فرش «جیریا » 
  در 55 کیلومترى اراك روستایى به نام «جیریا» از توابع بخش مرکزى شهرستان اراك در استان مرکزى است که صنایع دستى مهم و بسیار زیبا و چشمگیرى به نام «فرش دستباف» دارد. که البته با بى 

مهرى نسبت به این خطه و نادیده گرفتن هنر دست زنان جیریا،این فرش را به نام تجارى «فرش ساروق» مى شناسند. واین مسئله باعث ناراحتى زنان هنرمند این روستا است. بافندگان فرش دستباف 
در جیریا از تبحر ویژه اى در بافت برخوردار هستند .جیریا داراى 700 خانواده است و به جرأت مى توان گفت تمامى خانه هاى این روستا یک دار قالى دارد وزنان اهالى خانه مشغول بافت هستند.تقریبًا 
تمامى دختران این روستا از سن کودکى قالیبافى را از مادران خود یاد مى گیرند و به آنها در بافتن فرش کمک مى کنند و با باال آمدن فرش وگل هاى قالى،دختربچه ها نیز بزرگ مى شوند و بعد از ازدواج ، 

در خانه هاى جدید نو عروس نیز یک دار قالى دیده مى شود که به صورت مستقل قالى مى بافد.

دریچـه
منبع: جام جم آنالین

@nesfejahanclub
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