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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

محسن صدرالدین کرمى-شهردار میمه

عبدالرضا سپیانى - شهردار بویین میاندشت

توضیح فرماندارى درباره پیروزى کامران

معنى ندارد «رابرت دنیرو» درنقش کوروش بازى کندتحصیل 50هزار دانش آموز عراقى و افغانىچگونه عکس انتخاباتى بگیریم؟جانشینى قالیباف به چه کسى مى رسد اخاذى سیاه مریم و خاله اش از مردان فرهنگاستاناجتماع حوادث
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بربادرفته ها
 و بادآورده هـــا

تعطیلى بازار کفش اصفهان با 
افزایش واردات

امروز و فرداى
 خود را در کنار 
زاینده رود بگذرانید

مشاغل کاذب از میدان 
امام(ره) خارج مى شوند

با 38 هزار تومان 
خبرنگار شوید!
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بهترین زمان ورزش
 در هر فصل

مردم اصفهان؛ 
اصالح طلب یا اصولگرا ؟

مردم اصفهان به ایران نشان دادند که پیشتاز در عرصه انتخاب درست هستندمردم اصفهان به ایران نشان دادند که پیشتاز در عرصه انتخاب درست هستند
در جشن پیروزى روحانى عنوان شد در جشن پیروزى روحانى عنوان شد 

4

جهان نما

افزایش فالوور، 
شگرد جدید 
مجرمان 
سایبرى

3

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبرى 
پلیس فتا ناجا اعالم کرد: افزایش فالوور 
شگرد جدید مجرمان سایبرى است در 
حالى که افراد از تهدیدات و عواقب آن 

اطالعى ندارند.
به گزارش پایگاه خبرى 
پلیس فتا، سرگرد حمید 

کیانى افزود: تعداد 
پسندها(الیک ها)، 

درج کامنت و     ...

رئیس سازمان حج و زیارت درباره 
زمان آغاز برنامه هاى آموزشى حج 

بیان کرد: برنامه هاى آموزشى 
حجاج از ماه مبارك رمضان 

آغاز مى شود اما آموزش 
کارگزاران حج شامل 
مدیران مجموعه و

 کاروان ها، 
مدیران...
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آموزش 
حجاج از 
ماه مبارك 
رمضان آغاز 
مى شود

زهیوى در دو راهى 
تهران و اصفهان

ىدزهیوىدزهیوى دزهیوى د زهیوىدیوزه
نوتهران و اتهرانوهر انوت تهرانوته

  سپاهانى ها با احتمال اینکه نتوانند در 
فصل نقل و انتقاالت ساسان انصارى 
را جذب کنند این بار به سراغ  گزینه 
دیگرى رفته اند که مشتریان 
زیادى دارد. با اعالم رسانه هاى 
مختلف ایرانى و قطرى ،با سقوط 
الشحانیه به لیگ دسته اول قطر و 
کاهش قراردادهاى مالى جدایى 
رحیم زهیوى و ایگور استیماچ 
از این تیم قطرى قطعى شده 
اما مهرداد پوالدى باوجود 
عالقه تیم هاى دیگر عربى 
در این تیم به فعالیت ادامه 
خواهد داد.
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فرماندار اصف هان: آراء شرق اصفهان، نتیجه انتخابات میان دوره اى مجلس را تغییر داد

نوبت اولنوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول 
زیر از فروشنده ذیصالح انجام دهد. 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1396/03/16
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 1396/03/17

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شماره تلفن: 36680030- 031

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1396/3/4 

آگهى مناقصه عمومى 

ضمن ابراز خشــنودى از لبیک مردم قهرمان ایران به رهبرى فرهیخته 
انقالب اسالمى و حضور حماسى در انتخابات 29 اردیبهشت،  بر خود الزم 
مى دانم سپاس و قدردانى ویژه ام را از حضور پرشکوه مردم موقع شناس 
و همیشه در صحنه  شــهر میمه در عرصه انتخابات ابراز داشته و ضمن 
تبریک به منتخبین جدید ملت در شوراى اسالمى شهر میمه، از اعضاى 
محترم دوره چهارم این شورا که همه همت خود را مصروف آبادانى شهر 
نمودند سپاسگزارى نمایم. بى شک اجر زحمات آنان در محضر حضرت حق 

محفوظ خواهد ماند. 

در پى حضور پر شکوه و گســترده مردم در پنجمین انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا، مردم شریف و قدرشــناس شهر بویین میاندشــت با حضور پر شکوه خود 
در پاى صندوق هاى راى و بــا انتخابى مثال زدنى، وظیفه خطیــر برنامه ریزى براى 

آینده شــهر و خدمت به خلق را بر عهده شما گذاشــته اند. تردید ندارم که 
شــما منتخبین محترم شوراى شهر،  خواســته هاى مردم بزرگوارمان را
 نصب العین قرارداده و به آبادانى هر چه بیشتر شهر بویین میاندشت همت 

مى گمارید. به شما اطمینان مى دهم شهردارى بویین میاندشت نیز در این 
مسیر یار و همراه شما خواهد بود.

جناب آقاى مجتبى دوست محمدى - مرتضى احمدى-
مصطفى مرتضایى - نوراله عالیى

سرکار خانم سعیده دوست محمدى

ند.» ی  وری اسال ظام  ان و  دم ا خابات،  روز ا «پ
ی قالب اسال م ا ر  ر

ویژه نامه روزنامه نصف جهان به مناسبت جشن پیروزى حسن روحانى در انتخابات، در ورزشگاه پیروزى توزیع شد

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه
خرید 25 دستگاه هواده دور کند 96-1-60

500/000/000عمرانى شناور تصفیه خانه فاضالب شهرضا 
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فرمانده نیروى دریایى ارتش گفت: در صورت هرگونه 
تهدیدى علیه جمهورى اســالمى ثابــت خواهیم کرد 

آزموده را آزمودن خطاست.
امیر دریادار حبیب ا... ســیارى به مناســبت سوم خرداد 
سالروز آزادســازى خرمشــهر با حضور در جلسه علنى 
مجلس به مرور شرایط کشور در عملیات بیت المقدس 
و تشریح مشــخصات، ویژگى ها و نتایج این عملیات 
پرداخت.ســیارى با تشریح مشــخصات،  ویژگى ها و 
نتایج عملیات بیت المقدس گفــت: این عملیات با رمز
«على بن ابیطالب(ع)» با حضور نیروهاى مسلح و مردم 
در دهم اردیبهشت ســال 61 به مدت 26 روز در جنوب 

غربى اهواز انجام شــد که از ســوى امام خمینى (ره)، 
فتح الفتوح نام گرفت. براى انجام این عملیات بزرگ فقط 
یک ماه فرصت داشــتیم اما رزمندگان اسالم توانستند 
دشــمن و حامیان فرامنطقه اى آنان را در منطقه اى به 
وســعت 6000 کیلومتر مربع غافلگیر و زمینگیر کنند.

فرمانده نیروى دریایى ارتش از افزایش سطح دفاعى و 
بازدارندگى نیروهاى مسلح کشور خبر داد و افزود: طبق 
فرمایش مقام معظم رهبرى با سه مؤلفه ایمان، دانش و 
شجاعت سطح دفاعى و بازدارندگى نیروهاى مسلح ارتقا 
خواهد یافت و در صورت هرگونه تهدیدى علیه جمهورى 

اسالمى ثابت خواهیم کرد، آزموده را آزمودن خطاست.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه اولویت 
تغییــر کابینه دولــت دوازدهم باید مبتنى بــر رویکرد 
اقتصادى باشد، ایجاد تحول و جوانگرایى در حوزه هاى 

اقتصادى در دولت جدید را بسیار ضرورى دانست.
محمدرضــا پورابراهیمى در خصــوص احتمال تغییر و 
تحول در کابینه دولت دوازدهم به جام جم آنالین گفت: 
عالوه بر ایجاد تغییــرات در وزارتخانه هایى که عرصه 
اقتصادى کشــور را مدیریت مى کنند، در سطح رؤساى 
چند ســازمان هم ما نیازمند پاالیش اساسى هستیم تا
 ان شــاءا... در آینده دولتى کارآمدتر بــا هیئت وزیرانى 

جوان، پویا و تحصیلکرده و مجرب را شاهد باشیم.

وى خاطر نشــان کرد: در کل توصیه مى شود برخى از 
اعضاى کابینه فعلى دولت که پا به ســن گذاشته اند و 
امکان مدیریت امور به صورت میدانى را ندارند در قالب 
یک تیم مشورتى و اتاق فکر به شخص رئیس جمهورى 

مشاوره دهند.
این نماینــده مجلس در پاســخ به این ســئوال که از 
منظر شــما ترکیب کابینه دولت آینده بایــد داراى چه
 مشخصه هایى باشد، خاطر نشان کرد: ما در چهار سال 
گذشته اظهار نظرهاى متفاوتى به ویژه از بانک مرکزى و 
وزارت اقتصاد در بخش اقتصادى شنیدیم که این موضوع 

بازار و صنعت را با چالش جدى روبه رو کرده است.

ثابت مى کنیم 
آزموده را آزمودن خطاست

پا به سن گذاشته ها
از دولت بروند

شوراى شهر مشهد 
تعطیل است؟

  میزان | عضو شـوراى اسالمى شـهر مشهد 
پاسخ هایى را در رابطه با شایعه تعطیلى پارلمان این 
شـهر ارائه کرد. غالمرضا بصیرى پورگفت: جلسات 
شـوراى شـهر مشـهد به طور منظم و مرتب برگزار 
مى شود. گفتنى است مشهد از جمله شهرهایى است 
که لیسـت اصالح طلبان براى انتخابات شورا در آن 

رأى کامل را آورد.

ماجراى 170 هزار رأى باطله 
در اصفهان

ى  سـخنگو بخت، نو قر با محمد   انتخاب |
دولت در خصوص ابطال 170 هزار رأى در انتخابات 
اصفهان گفت: دولت هنوز در این زمینه به جمع بندى 
نرسـیده اسـت، هر زمان وزارت کشـور در ایـن باره 
گزارشى ارائه دهد به اطالع رسـانه ها مى رسانیم به 
هر حال وزارت کشور موظف به استیفاى حقوق همه 

کاندیداهاست و موضوع را پیگیرى مى کند.
در همیـن حـال رحمانى فضلـى وزیر کشـور هم به 
ابطال 170هزار رأى در اسـتان اصفهـان در فضاى 
مجازى اشـاره کـرد و گفـت: اینکـه گفته مى شـود 
170هزار رأى باطل شـده تـا آراء نامزدى کم شـود 
درست نیسـت چراکه در این تعرفه ها اسم فردى که 
قبًال کاندیدا بوده نوشته شـده و معلوم است که جزو 

آراء باطله محسوب مى شود.

پاسخ گستاخانه 
وزیر خارجه بحرین 

   خبر آنالین | «خالدبن احمد»، وزیر خارجه 
رژیم بحرین به توییت ظریف، وزیر خارجه کشورمان 
واکنش گستاخانه اى نشان داد. وى در توییتى مدعى 
شـد: ظاهراً ظریف دچار خواب هاى پریشـان است. 
توصیه مـى کنم رمـان «لولیتا» را در تهران شـروع 

به خواندن کند. 
شایان ذکر است محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان در واکنش به یورش نظامیان آل خلیفه به 
منزل «شیخ عیسـى قاسم»، رهبر شـیعیان بحرین 
با انتشار پسـتى در توییتر نوشـته بود: «اولین نتیجه 
ملموس گرم گرفتن ترامپ با مستبدین ریاض: حمله 
مرگبار به تظاهرات مسالمت آمیز توسط رژیم بحرین 

که جسورتر شده. تحقیق کنید.» 

 یک کشتى ایرانى ربوده شد
یک مقام مسـئول در کشـور سومالى    مهر |
اعالم کرد که دزدان دریایى در سـواحل این کشـور 
یک فرونـد کشـتى ماهیگیرى متعلـق به ایـران را 
ربوده اند.   بر اساس اعالم این مقامات، دزدان دریایى 
از این کشتى به عنوان پایگاهى براى حمله به کشتى

بزرگ تر دیگر اسـتفاده مى کنند. على شـیر شهردار 
شـهر «هابو» در این بـاره به خبرگـزارى «رویترز» 
اعالم کـرد: قایق مذکـور مجوز ماهیگیرى نداشـته 
است.  «رویترز» اطالعات بیشترى درباره سرنوشت 

خدمه این کشتى منتشر نکرده است.

مگر «دوران جاهلیت» 
بود؟!

  نامه نیوز| ناصـر ایمانـى فعال سیاسـى 
اصولگـرا و تحلیلگر مسـائل سیاسـی تصریـح کرد: 
 اصالح طلبـان با تعمـد سیاسـى مى خواهنـد دوران 
احمدى نژاد را بسـیار سـیاه جلوه بدهنـد. هرچند که  
در دوران احمدى نژاد مشـکالت بسـیارى را شاهد 
بودیم امـا نمى توانیم بـا بى انصافـى بگوییم او هیچ 
کارى براى کشـور انجام نداده اسـت. اصالح طلبان 
براى اینکه بـه هدف خود برسـند مدام سـیاه نمایى 
مى کنند و مى گویند «دولت قبـل». آنها مى خواهند 
دوران احمدى نـژاد را دوران جاهلیت نشـان دهند و 
دولت خودشـان را دوران ورود به دروازه هاى علم و 
تمدن! آنها به گونه اى رفتار کردند که هر مشکلى  از 
زمان خلقت آدمى تاکنـون وجود دارد مختص دولت 

احمدى نژاد است.

توئیتر

انتخابــات پنجمین دوره  شــوراى شــهر   الف|
در تهران، همچون مجلس دهم رقــم خورد و چینش 
میهمانان چهار سال آینده شوراى شهر تهران، با پیروزى 
مطلق لیست امید همراه بود. ورود تمامى اعضاى جدید 
از لیســت امید، مبین خروج تمام اصولگرایان سابقه دار 
از شوراى شهر تهران اســت و به همین دلیل از همین 
حاال، گمانه زنى ها براى انتخاب شــهردار آینده  تهران 

آغاز شده است.
فرضیه  تغییر شهردار چنان قطعى است که از میان افراد 
مطرح براى تصدى شهردارى تهران، نامى از محمد باقر 
قالیباف شــهردار فعلى پایتخت برده نمى شود؛ اما این 
انتخاب آنچنان که به نظر مى آمد ساده نیست و شنیده ها 
حاکى از آن اســت که میان اعضاى جدید براى انتخاب 
شــهردار اختالف نظر وجود دارد. براى پى بردن به این 
اختالف نظرها بد نیســت نام هاى مطرح براى تصدى 
شــهردارى تهران و موضوعات مربوط بــه آن افراد را 

مرور کنیم:

محسن هاشمى رفسنجانى
محسن هاشــمى شاخص ترین چهره  لیســت امید بود 
که حائز باالترین رأى از میان اعضاى لیســت امید هم 
شد. هاشمى سوابق خوبى براى تصدى این پست دارد. 
محسن هاشمى میان اعضاى شــوراى شهر و بالطبع با 
رأى باالیش میان مردم از جایگاه خوبى براى تصدى این 
پست برخوردار است؛ اما موضوعى که وجود دارد عضویت 
خود او در شوراى شهر آنهم با رأى باالى میلیونى است. 
از طرف دیگر احتمال رسیدن او به این پست کاهش یافته 
است، چرا که دبیر شوراى سیاستگذارى اصالح طلبان 
اعالم کرده از افراد حاضر در شورا هیچ فردى به عنوان 

شهردار انتخاب نخواهد شد.

مرتضى الویرى
مرتضى الویرى ســابقه تصدى این پســت را در دوران 
اصالحات داشــته اســت. با توجه به حضور او در میان 
اعضاى شــوراى شــهر و با توجه به اظهــار نظر ژاله 
فرامرزیان (دبیر شوراى سیاســتگذارى اصالح طلبان) 

ورود الویرى هم به بهشت منتفى است.

 اسحاق جهانگیرى
یکى دیگــر از گزینه هاى محتمل بــراى تصدیگرى 
شهردارى تهران معاون اول رئیس جمهور وقت اسحاق 
جهانگیرى است. جهانگیرى به تازگى از انتخابات ریاست 
جمهورى و فعالیت هاى آن فارغ شده است، حاال از او به 
عنوان یکى از گزینه هاى جدى براى تصدى ریاســت 
بهشت یاد مى کنند. البته این گمانه زنى ها بى دلیل هم 
نیست. ســوابق اجرایى متعدد او و مقبولیت میان بدنه 
دولت و حامیان ایشــان از جمله مواردى هستند که این 

احتمال را قوت مى بخشند.

محسن مهرعلیزاده
دیگر گزینه  محتمل براى شهردارى تهران هم از میان 

چهره هاى اصالح طلب و از جمله افراد با ســابقه  کار در 
دولت هشتم است. مهرعلیزاده سوابقى نظیر فرماندارى 
خراســان و ریاست ســازمان تربیت بدنى را در کارنامه  

خود دارد.

حسین مرعشى
دیگر گزینه  مطرح در میان گزینه هاى محتمل حسین 
مرعشى است. مرعشى سابقه  استاندارى کرمان و ریاست 
سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى را دارد. او از جمله 
افراد نزدیک به مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى است 
و در کنار محسن هاشمى جزو افرادى از طیف کارگزاران 
در میان گزینه هاى احتمالى براى تصدى شــهردارى 

تهران هستند.

عباس آخوندى
از عباس آخوندى، وزیر راه و شهرســازى دولت مرحوم 
هاشمى رفسنجانى و حسن روحانى هم به عنوان یکى از 

گزینه ها صحبت به میان آمده است.

 دیگر گزینه ها
گزینه هاى دیگــرى هم بــراى تصدى شــهردارى 
تهران مطر ح هســتند کــه از میان آنهــا مى توان به 
مرتضى حاجى وزیر تعاون و آمــوزش و پرورش دولت 
اصالحات، پیروز حناچى نخستین رئیس مرکز مطالعاتى
 و تحقیقاتى شهرســازى و معمارى ایــران و حبیب ا... 
بى طرف  رئیس سازمان نظام مهندســى استان تهران 

اشاره کرد.

هفتم خــرداد ماه یعنى تــا چند روز دیگــر انتخابات هیئت رئیســه
 مجلــس و کمیســیون هــاى تخصصى بــراى ســال دوم انجام 
مى شــود.  در همین رابطــه پروانه مافــى نماینــده اصالح طلب 

مجلس با نامه نیوز گفتگو کرده که بخش هایى از آن در ادامه مى آید:
با توجه به آنکــه هفته آینده انتخابــات برگزار 
مى شــود آیا رایزنى هایى بین فراکسیون هاى 
سیاسى مجلس به طور روشن فراکسیون امید و 

مستقالن والیى انجام شده است؟
تازه دو روز اســت که نمایندگان از نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر 
و روستا فارغ شدند بنابراین رایزنى فشــرده و عمیقى تاکنون بین دو 

فراکســیون امید و مستقالن والیى شــکل نگرفته یا اگر انجام شده 
محدود بود.

به نظر شما نسبت به ابتداى آغاز کار مجلس دهم،
 هیئت رئیسه پارلمان و کمیسیون هاى تخصصى 

تغییر معنادارى خواهند کرد؟
بله، فضا خیلى فرق کرده است. ســال اول هنوز 75 درصد نمایندگان 
جدید بودند همدیگر را نمى شــناختند و با ســازوکار مجلس آشنایى 
نداشتند اما بعد از یکسال وضعیت بهتر شده است و نمایندگان همدیگر 
را بیشتر مى شناســند. طبیعتًا این مســئله روى رأى آنها اثر خواهد 

داشت.

بیش از 170 نماینده مجلس با امضاى بیانیه اى 
از آقاى روحانى در انتخابات ریاست جمهورى 
حمایت کردند. آیا همگرایى آنهــا در انتخاب 
اعضاى جدیــد براى هیئت رئیســه مجلس و 

کمیسیون هاى تخصصى تداوم خواهد یافت؟
قطعًا همینطور خواهد شــد و شــک نکنید چنین اتفاقى مى افتد. به 
عبارت دیگر همکارى آنها در انتخاب اعضاى هیئت رئیسه مجلس و 

کمیسیون هاى تخصصى نمود پیدا مى کند.
از آنجا که در شــوراى شــهر تهــران تعداد 
خانم ها رکورد زد و در دوره آینده شــش خانم 

عضو شــوراى شــهر خواهند بود، آیا رایزنى و 
مذاکره کردید که در بین اعضاى هیئت رئیســه 
مجلس یکى از نمایندگان خانم هم حضور داشته 

باشند؟
بله ما هــم انتظار داریــم همینطور شــود. البته ما قبــل از برگزارى 
شــوراى شــهر هم در دیدارى که با آقــاى الریجانى داشــتیم این
 موضــوع را مطــرح کردیــم و گفتیم خواســت نماینــدگان خانم 
این اســت که حتماً یک خانم هــم در بین 12 عضو هیئ ت رئیســه

 مجلس حضور داشته باشد. حاال باید ببنیم فضاى مجلس به چه ترتیب 
مى شود.

حمید رضا ترقى عضو شوراى مرکزى مؤتلفه معتقد است 
که دیدار امیرتتلو با رئیسى باعث رشــد آراء کاندیداى 

اصلى اصولگرایان شده بود.
نماینده ســابق مجلس در گفتگو با انتخاب  در پاسخ به 
سئوالى در مورد ریزش آراء مذهبى رئیسى پس از دیدار با 
امیر تتلو گفت: ممکن است براى بعضى ها این مسئله به 
عنوان یک نقطه منفى تلقى شود اما میزان رأیى که جذب 
کرده بیشتر از رأى ریزش پیدا کرده است. این مسئله را 
کامًال منفى نمى توان بررسى کرد اما چون توجیه و تبیین 
درســت در بین طرفداران صورت نگرفت، باالخره آثار 

منفى به بار آورد.
وى افزود: در رونــد انتخابات، حوادثى ناخواســته رخ 
مى دهد که به راحتى نمى شــود آن را  نفى کرد و باید به 
شــکلى آن را مهار کرد. یک فردى با سبقه خاصى توبه 
مى کند و مى خواهد جبران مافات کند و مى آید از رئیسى 
حمایت مى کند، ایــن را در اکثر نامزدها داریم، مثًال آقاى 
روحانى از شجریان استفاده کرد، البته خود شجریان چیزى 
نگفت ولى ایشان خودشان را به شجریان چسباند تا از چهره 

و موقعیت او کســب رأى کند. اما تتلو خودش به سمت 
رئیسى آمد، نه اینکه او را آورده باشند. او خودش اصرار 
داشت رئیسى را ببیند و ایشان هم نمى خواست دست رد 
به سینه اش بزند، به لحاظ اخالقى هم درست نبود. ولى 
اینطور نبود که رئیسى نیازمند او باشد و گدایى رأى کند. 

ناطق روحیه ریسک ندارد
وى در پاسخ به ســئوالى در مورد چرایى عدم بازگشت 
ناطق نورى براى هدایت جریان اصولگرا گفت: کسانى 
که از رقابت سیاســى مى ترســند و در اثر شکست در 
انتخابات حاضر نیســتند در معــرض رأى قرار بگیرند، 
قدرت ریســک شــان پایین مى آید. اصوًال در شرایط 
سیاسى فعلى عناصرى مى توانند بیایند که قدرت ریسک 
زیادى داشته باشند. ناطق همچنین روحیه اى ندارد که 
از ریسک باال برخوردار باشد. لذا این نوع رفتارها که االن
 از کســى حمایت مى کند که درســت نقطــه مقابل 
اصولگرایان اســت، طبیعتًا باعث مى شود پایگاهش را 

از دست بدهد.

رسانه هاى عربى بامداد دیروز چهارشنبه اظهاراتى را به 
نقل از «تمیم بن حمد آل ثانــى» امیر قطر درباره ایران، 
رژیم صهیونیستى و آمریکا منتشــر کردند. با وجود این، 
خبرگزارى قطر ساعاتى بعد این اظهارات را تکذیب کرد 

و اعالم کرد که انتساب آن به امیر قطر درست نیست.
اخبار منتشر شــده در رســانه هاى عربى زبان از جمله 
«العربیه»، شبکه «اسکاى نیوز عربى»، «روسیا الیوم» و 
چند مورد دیگر از این امر حکایت داشت که امیر قطر در 
اظهارات دیروز خود تأکید کرده است: «ایران یک قدرت 
اسالمى است و هیچ عقالنیتى در دشمنى با ایران وجود 
ندارد». تمیم بن حمد آل ثانى همچنین گفته است:  «ایران 

یک قدرت اصلى براى حفظ ثبات در منطقه است.»
اما اینکه منشأ اصلى این اخبار در خبرگزارى هاى عربى 
زبان که همگى نیز منبع خــود را خبرگزارى قطر اعالم 
کرده بودند، کجاست، هنوز مشخص نیست. خبرگزارى 
«فرانســه» حدود دو ساعت پس از انتشــار این اخبار و 
تکذیب شدن آنها اعالم کرد که سایت خبرگزارى دولتى 
قطر هک شــده بود. در همین راستا «ســیف بن احمد 

آل ثانى» مدیر دفتر ارتباطــات دولتى قطر نیز اظهارات 
منتشر شده از امیر این کشور را تکذیب کرد؛ خبرگزارى 
دولتى قطر «قنا» نیز اعالم کرد از سوى برخى طرف هاى 
ناشناس هک شده است. تمیم بن حمد آل ثانى، امیر قطر 
یک روز پس از اعالم پیروزى حسن روحانى در انتخابات 
ریاست جمهورى ایران، با ارسال پیامى به روحانى، پیروزى 
وى در انتخابات ریاست جمهورى را تبریک گفته بود. بنا 
بر گزارش اولیه شــبکه «العربیه»، امیر قطر همچنین با 
اشاره به تمایل دوحه براى همکارى با کشورهاى همسایه 

به منظور ایجاد ثبات در منطقه گفته که قطر به صورت 
همزمان موفق شده است تا هم روابط مستحکمى با آمریکا 

برقرار سازد و هم با ایران.
وى در ادامه گفت که این حق قطر اســت که به صورت 
همزمان روابط خوبى، هم با رژیم صهیونیســتى و هم با 
حماس به عنوان نماینده قانونى و مشــروع فلسطینیان 
داشته باشد. امیر قطر تأکید کرد که روابط دوحه و تل آویو 
خوب اســت.این اما در حالى است که روزنامه «الوطن» 
عربستان سعودى با توجه به برخى شواهد و قرائن، موضوع 
هک شدن سایت خبرگزارى قطر و انتشار سخنان منسوب 

به امیر قطر را در این خبرگزارى رد کرد.
«الوطن» گزارش داد با توجه به انتشار اظهارات منسوب 
به امیر قطــر درباره روابط خوب کشــورش بــا ایران، 
حزب ا... و اسرائیل در همه بخش هاى خبرگزارى قطر، 
بهانه هک شدن سایت منتفى است.  «الوطن» سعودى 
افزود: «دفتر امیر قطر و وزارت خارجه این کشور در قبال 
ســخنان امیر که خبرگزارى آنها را منتشــر کرده است، 

سکوت اختیار کرده اند.»

زمزمه هاى ادامه دار براى انتخاب شهردار پایتخت

   عصر ایران | روز جمعه، میلیون ها ایرانی که جانشینى قالیباف به چه کسى مى رسد
در صف رأي بودند، موفق نشدند در انتخابات شرکت 
کنند. به گفته رئیس جمهور تعداد این افراد بیش از سه 

میلیون نفر بوده است.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:

1- مقصر اصلی جا ماندن میلیــون ها ایرانی از رأي 
دادن، بی هیچ تردیدي وزارت کشور است و شخص 
وزیر کشــور باید در این باره پاســخگو باشد و حتمًا 
عذرخواهی کند. آیا وزارت کشور با سابقه برگزاري 
ده ها انتخابات نمی توانســته پیش بینی کند که به 
دلیل همزمانی انتخابات ریاست جمهوري و شوراها، 
مردم بیشــتر از حد معمول در شــعبات اخذ رأي و

 صف ها معطل می شــوند؟! چرا دستگاه هاي ثبت 
شــماره ملی مجهز به بارکدخوان نبودند و اپراتورها 
مجبور به ورود دســتی اطالعات بودند؟ چرا تعداد 
اپراتورهــا و متصدیــان رأي گیري کم بــود؟ آیا 
نمی شد شعب بیشتري به أي گیري اختصاص داد؟ آیا

نمی شد شعبه هاي ســیاري را به حالت آماده باش 
تدارك دید و به شعبه هاي شلوغ فرستاد؟ همه این 
کارها شدنی بود ولی وزارت کشوري که به هر دلیلی، 
وزیري ناهمسو با رئیس جمهور آن را اداره می کند، 
نخواست یا نتوانســت به مهمترین وظیفه خود به 
درستی عمل کند و بدین ترتیب حق میلیون ها ایرانی 

ضایع شد و بیش از همه از آراء روحانی کاست.
2- در دوره هاي قبل، عرف این بوده که با فرارسیدن 
ساعت 24، از کسانی که در شعبه هاي اخذ رأي حضور 
داشــتند رأي می گرفتند ولی مراجعه کننده جدید را 
نمی پذیرفتند. این بــار اما رأس ســاعت 24 روند
رأي گیــري را قطع کردند و کســانی کــه بعد از 
ساعت ها به سر صندوق رسیده بودند را بازگرداندند! 
شوراي نگهبان و وزارت کشور باید در این باره و تفاوت 

عملکردشان با همه دوره هاي قبلی توضیح دهند.
3- طبق تجربه به ویژه در مناطق گرمسیر بسیاري از 
مردم از عصر به بعد رأي می دهند و لذا همیشه ساعات 
پایانی با ازدحام رأي دهندگان مواجه هستیم.  بر این 
اساس مجلس شوراي اســالمی می تواند با اصالح 
قانون، از حقوق میلیون ها شهروند ایرانی در انتخابات 
آینده حراست کند و وزارت کشور را موظف کند که 
مثالً  تا ساعت 2 بامداد هم رأي گیري را در شعبه هایی 

که ازدحام دارند ادامه دهد. 

مقصر محرومیت میلیون ها 
ایرانی از رأي دادن کیست؟

دیدگاه هاى عضو ارشد حزب مؤتلفه درباره 2 شخصیت مورد بحث اصولگرایان

اظهارات جنجالى «امیر قطر» درباره ایرانتتلو توبه کرد، ناطق مى ترسد 

هیئت رئیسه و فراکسیون هاى مجلس تن به تغییر مى دهند؟ 

آیا سایت خبرگزارى دولتى قطر هک شد؟
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رئیس سازمان حج و زیارت درباره زمان آغاز برنامه هاى 
آموزشــى حج بیان کرد: برنامه هاى آموزشى حجاج از 
ماه مبارك رمضان آغاز مى شود اما آموزش کارگزاران 
حج شــامل مدیران مجموعه و کاروان هــا، مدیران 
آشپزخانه ها و همچنین پزشــکان حج هم اکنون، هم 

در استان ها و هم به صورت متمرکز در حال اجراست. 
حمید محمدى در این باره اظهار داشــت: آموزش هاى 
زائران در حوزه مســائل اجرایى و دانستنى هاى سفر و 
ویژگى هاى حج امســال از جمله گرماى هوا و ازدحام 
جمعیت که زائران بــا آن مواجه خواهند بود و همچنین 
مسائل فرهنگى کامًال مدون شــده که این مسائل در 

جلسات آموزشــى کاروان ها و همچنین همایش هاى 
متمرکز به زائران آموزش داده خواهد شد.

وى در ادامه افزود: موضوع حج بر اساس نظر مسئوالن 
ارشــد نظام مجزا از روابط سیاسى ما با کشور عربستان 

دنبال شده است.
رئیس ســازمان حج و زیارت در این خصوص گفت: به 
عنوان مثال یکى از دغدغه هاى مردم، ســازمان حج و 
بعثه مقام معظم رهبرى ازدحام جمعیت به خصوص در 
ایام تشریق در منا و جمرات بوده که براى اینگونه موارد 
جداى از برنامه ریزى هاى عربســتان ما هم به صورت 

ویژه برنامه ریزى کردیم.

مدیرکل فرهنگى- هنرى وزارت آموزش و پرورش از 
آغاز برنامه هاى تابستانه آموزش و پرورش براى دانش 
آمــوزان از 10 تیرماه خبر داد و گفــت: 25 هزار پایگاه 
تابستانى پذیراى دانش آموزان در تابستان خواهند بود.

مهدى على اکبرزاده اظهار داشت: مهمترین برنامه ما 
در تابستان اردوهاى راهیان نور دانش آموزى است که 
مرحله آخر از برنامه اعزام ما در سال تحصیلى 95-96 
از 10 تیر شروع مى شــود و به علت گرماى هوا دانش 
آموزان به مناطق عملیاتى غرب و شــمال غرب اعزام 
مى شوند.وى با بیان اینکه اردوهاى راهیان نور تا بیستم 
شهریور ماه ادامه دارد، افزود: تا امروز بیش از 500 هزار 

دانش آموز را به مناطق عملیاتى اعزام کردیم.
مدیرکل فرهنگى- هنــرى وزارت آموزش و پرورش 
اذعان داشــت: یکى دیگر از برنامه هاى اردویى ما که 
بالفاصله بعد از مــاه مبارك و در نیمــه اول تیر انجام
 مى شــود دوره آموزشــى براى مدیران اردوگاه هاى 
کشــور و مربیان و معاونین پرورشى اســت.على اکبر 
زاده از برگزارى مســابقات فرهنگــى و هنرى دانش 
آموزان در مــرداد ماه خبــر داد و گفت: مســابقات از 
دوم مرداد در اردوگاه نیشــابور با حضور پسران شروع

 مى شود و در 11 مرداد با مســابقات دختران به اتمام 
مى رسد. 

آغاز فعالیت هاى تابستانه 
آموزش و پرورش از 10 تیر

آموزش حجاج از ماه مبارك 
رمضان آغاز مى شود

باسوادها کجاها هستند؟
رئیس سـازمان نهضت سـوادآموزى گفـت: هم اکنون 
اسـتان هاى تهران، مازندران، البرز، سمنان و اصفهان 
با 97 درصد باسوادى در صدر استان هاى باسواد کشور 
و سیسـتان و بلوچسـتان، آذربایجان غربى و کردستان 
به ترتیب در رده هاى پایین باسـوادى قـرار دارند. على 
باقرزاده تصریح کرد: هم اینک دو میلیون و 700 هزار نفر 

بى سواد در کشور وجود دارد.

افزایش مستمرى از ماه جارى
در حالى سـازمان هدفمندسـازى یارانه ها یارانه نقدى 
مشـموالن کمیته امداد و بهزیسـتى را از فروردین 96 
تا سـه برابر افزایش داده بود که این یارانه از خرداد قطع 
مى شود و به  جاى آن کمیته امداد و بهزیستى مستمرى ها 
را سـه برابر مى کنند. یکى از اقدامـات دولت یازدهم در 
آستانه انتخابات ریاست جمهورى، افزایش سه برابرى 
یارانه نقدى مشـموالن کمیته امداد و بهزیستى بود که 

انتقادات زیادى را در پى داشت.

درس بخوانید
رئیس مرکز سـنجش وزارت آموزش وپرورش با اشاره 
به آغاز امتحانات نهایى دانش آموزان  گفت: سـئواالت 
متناسـب با میانگین سـطح تحصیلى دانش آموزان در 
کل کشور و صرفاً از کتاب هاى درسى طراحى مى شود. 
عبدالرسول عمادى   افزود: سـئواالت امتحانات نهایى 
استاندارد است و آسان هم نیست بنابراین دانش آموزان 
باید محتواى کتاب هاى درسى را به خوبى مطالعه کرده 

و درك کنند.

رونمایى از اپلیکیشن «اوبار» 
مدیـر عامل یـک شـرکت دانش بنیـان گفـت: برنامه 
«اوبار»، بسترى براى صاحبان بار و کاالست تا با خیالى 
راحـت و بدون واسـطه، بارشـان را در اختیـار رانندگان 
مطمئن بگذارند. حامد تاج الدین با بیان اینکه محصول 
دانش بنیان «اوبار» براى نخستین بار است که سرویس 
ترابرى را به صورت تکنولوژیک درآورده اسـت، اظهار 
داشـت: این برنامه بـا هدف راه انـدازى بـزرگ ترین و 
مطمئن ترین شـبکه ترابرى کشـور و بـا بهره گیرى از 
تیمى مجرب و متخصص فعالیت خود را آغاز کرده است.

سنگ کلیه کجا شایع تر است؟
دکتـر سـید امیرحسـین ضیایى اسـتاد دانشـگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى با اشـاره به اینکه تشکیل سنگ 
هاى ادرارى در برخى از استان ها شیوع بیشترى دارد از 
استان هاى کرمانشاه و کردستان به عنوان این استان ها 
یاد کرد. وى با اشاره به اینکه ایران روى کمربند تشکیل 
سنگ کلیه قرار دارد، تعداد مبتالیان را کمتر از 2 تا 3 در 
هزار نفر اعالم کرد و گفت: این تعداد در جمعیت حدود 
80 میلیونى عدد باالیى است و تعداد زیادى درگیر این 

بیمارى هستند.

مبارزه فقط توسط مجوزدارها 
پیمان طالبى پور کارشناس مسئول برنامه کنترل ناقلین 
مرکز سـالمت محیـط و کار وزارت بهداشـت درمورد 
فعالیت بعضى از شـرکت هاى سمپاشـى فاقد مجوز از 
وزارت بهداشت در اماکن عمومى و خانگى هشدار داد. 
وى گفت: اسـتفاده شـرکت هاى فاقد مجوز از سـموم 
غیرمجاز، سـالمت افراد و محیط را به خطر مى اندازد. 
وى بیان داشت: استفاده از برخى سموم توسط این افراد 

گاهى منجر به عوارض جبران ناپذیرى مى شود.

آمارى درباره حوادث رانندگى
سازمان پزشکى قانونى اعالم کرد: در ایام نوروز امسال 
(25 اسفند 95 تا15 فروردین سـال جارى) 874 تن ،به 
طور متوسط روزانه 41/6 تن در حوادث رانندگى کشته 
شـده اند. در ادامـه این گزارش آمده اسـت: بیشـترین 
تصادفات منجر بـه مـرگ در روزهاى 29 اسـفند (61 
تن)، 26 اسفند (60نفر) و 30 اسفند (57 تن) و کمترین 
تصادفات منجر به مرگ در روزهاى پنجم فروردین (21 

نفر) و 15 فروردین (29 نفر) رخ داده است.

چرك نویس در این دوره از انتخابات شوراى شــهر، حتى درخت ها 
هم به یک ستاد انتخاباتى تبدیل شدند و یک پوستر به 
دست گرفتند! مثل تمام سال ها، عکس ها و پوسترهاى 
انتخاباتى بزرگ ترین راه شناسایى نامزدها به ویژه براى 
کاندیداهاى ناشناس بودند اما عکس انتخاباتى فقط یک 
عکس ساده نیســت و متدها و پیچیدگى هاى خودش 
را دارد. اگر شــما هم احیانًا مى خواهید یا دوست دارید 
نامزد انتخابات شــوید اول از همه باید با این متدها آشنا 

باشید.

1.ژست ابروهاى گره خورده و نگاه به افق:
متداول ترین نوع عکس هاى انتخاباتى همین شیوه است. 
باید توجه داشته باشید در این ژست باید کامًال جدى باشید 
که همه بفهمند با کسى شوخى ندارید! هرگز به دوربین 
نگاه نکنید و نگاهتان را به افق هاى دور گره بزنید. در این 
عکس بیشتر حالت چهره مهم است؛ پس باید چیزى شبیه 
به عکس 4*3 باشــد. این نوع عکس انتخاباتى گرفتن 
قدمتى طوالنى دارد که البته االن دیگر کمتر طرفدار دارد.

2. اشاره به دور:
شاید فکر کنید که این مدل عکاسى چه فرقى با قبلى دارد 
یا اصًال این دو تا یکى هستند اما باید به شما بگوییم کامًال 
در اشتباه هستید. در این شیوه به جاى کلوزآپ گرفتن از 
صورت شما دوربین عقب تر مى آید و کل قد و قامتتان را 
قاب مى گیرد. در اینجا نه تنها اخم ندارید که حتى لبخند 
نمورى هم مى زنید و با سبابه انگشت دست راستتان به 
آینده روشن آدرس مى دهید. حواستان باشد که نگاهتان 

در راستاى انگشتتان باشد.

3.استفاده ابزارى از بستگان:
شما باید ثابت کنید که فرزند، همسر و پدر یا مادر خوبى 
هستید؛ لذا مى بایســت از آنها در عکس هاى انتخاباتى 
خود استفاده کنید. بوسیدن دست پدر و مادر، بغل کردن 
فرزند، ایستادن در کنار همسر و اشاره به دور (که البته این 
روش ادغامى با روش قبلى است.) نصیحت به فرزند یا 
به اصطالح مدل لقمان گونه، تواضــع در برابر پدر و هر 

ژانگولر دیگرى با بستگان، در این دسته، جا مى گیرد.

4. عکس هاى آتلیه اى:
اگر تا سال هاى گذشــته، نامزدهاى زن تمایلى به چاپ 
عکس خود نداشتند یا در نهایت یک عکس ساده و شبه 

پرسنلى براى پوسترهاى انتخاباتى خود انتخاب مى کردند، 
االن عکس هاى آتلیه اى یا اینســتاگرام پسند محبوب 
نامزدهاى انتخاباتى به ویژه نامزدهاى زن شــده است. 
عکس هایى که حاال حجم انبوهشان را در شبکه هاى 

اجتماعى و خیابان هاى شهر مى توانید مشاهده کنید. 

5. عکس گرفتن با بزرگان:
یکى از روش هــاى اصیل عکــس انتخاباتى که هنوز 

هــم طرفــداران پروپاقــرص دارد، عکــس انداختن 
با افراد نامدار محبوب اســت. در این شیوه باید  بگردید 
دنبال آدم هایــى که مــى دانید براى مــردم قهرمان 
هســتند و بــا آنهــا طــرح دوســتى بریزیــد و در 
عکــس هــاى انتخاباتــى تــان جایــى بــه آنهــا 
ورزشــکاران،  بازیگــران،  دهیــد.  اختصــاص 
سیاســتمدارها و ... گزینه هــاى خوبى بــراى این کار 

هستند.

6. افه هاى مردم دوستى:
نامزد انتخاباتى باید از مــردم رأى بگیرد و براى همین 
مجبور اســت مردم را با خود همراه کنــد پس چاره اى 
باقى نمى ماند که خود را طرفدار مردم و مردم دوســت 
نشان دهد. گرفتن عکس در ژست هایى مثل بوسیدن 
دست هاى رفتگر محل، کمک کردن به نانواى سر گذر و 
عکس هاى خودمانى و صمیمى با مردم از نشانه هاى این 

نوع عکس هاست.

از حاال به فکر انتخابات بعدى باشید!

چگونه عکس انتخاباتى بگیریم؟

«اگر کسى کارت خبرنگارى خواست، لطفًا با 
من تماس بگیرد. مدیر مسئول مجله...!»

از چند روز گذشــته ایــن پیــام در برخى از 
کانال هاى تلگرامى و صفحه هاى اینستاگرم 
دست به دست مى شــود، اما کمتر کسى باور 
مى کند که به همین سادگى مى توان صاحب 

هویت یا یک کارت خبرنگارى شد.
خبرنگار ایسنا براى اطمینان، با شماره اى که 
در تبلیغ کارت خبرنگارى درج شــده تماس 
مى گیرد و شرایط گرفتن کارت خبرنگارى را از 
او مى پرسد. فرد پاسخگو مى گوید:«خیلى ساده 
است، شما یک پیام در تلگرام به من بدهید، من 

هم شرایط را براى شما مى فرستم».
او در ابتــداى تبلیغــى کــه بــراى کارت 
خبرنگارى فرســتاده، درباره مزایاى داشــتن 
این کارت چنین نوشــته اســت: «با داشتن 
کارت خبرنــگارى مى توانیــد از عوارضــى 
بزرگراه هاى دولتى عبور کنیــد و یا از هتل ها 
و هتــل آپارتمان ها و یــا از مراکز ورزشــى 
و یا از مراکــز تفریحى و توریســتى تخفیف 

بگیرید.»
مشــکالت نگارشــى آقاى به اصطالح مدیر 
مسئول را نادیده مى گیریم و در عین حال که 
به این فکر مى کنیم حتى با کارت خبرنگارى 
نمى توان براى بازدیــد از موزه ها هم تخفیف 
گرفت، از او مى پرســیم که آیا این مزایا تنها 
شامل کارت خبرنگارى رسانه شما مى شود یا 
تمام کارت هاى خبرى از این مزایا برخوردارند؟

در پاســخ مى گوید: «همه خبرنگاران کشور 
همینطورند.»

به ســراغ شــرایطى که براى گرفتن کارت 
نیاز اســت، مى رویم. عکس پرسنلى شفاف، 
عکس از پشــت و روى کارت ملى، شــماره 
تلفــن همــراه جهــت درج بــر روى کارت 
و عکس از فیــش واریزى به مبلــغ 38 هزار 
تومان تنها مدارکى اســت که بــراى گرفتن 
کارت خبرنــگارى این آقا نیاز اســت؛ مهلت 
اعتبار هــم دو ماهــه پیش بینى شــده تا راه 
رونق این کاســبى یا همان کالهبرداى بسته 
نشــود. براى تمدید کارت هــم باید 30 هزار 
تومان دیگر پرداخت شود که با هزینه پیک ده 
هزار تومانى، تقریبًا هر دو ماه از یک درخواست 

کننده، 40 هزار تومان عایدى داشته باشد.
براى اطمینان خاطر هم این پیام تهدیدآمیز را 
در بخشى از تبلیغ خود به کار برده است؛ «ضمنًا 
اگر کارت بدون تمدید در اختیار شــما باشد، 
تمامى مسئولیت آن بر عهده شخص مى باشد. 
پس نسبت به تمدید یا ابطال و انصراف به موقع 

اقدام کنید.»
در ادامــه مى گوید: «اگر مــى خواهى همکار 
افتخــارى باشــى در خدمتم. نمونــه کارت 
خبرنگارى البته مشــخصات ایــن کارت که 

مى بینید فرضى هستند.»
به گفته خودش رسانه اى که مدیرمسئول آن 
است مجوز رســمى دارد و این کار هم از نظر 
قانونى مشکلى ندارد و چون کارت خبرنگارى 
افتخارى ارائه مى کند، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى نمى تواند ایرادى به این کار بگیرد!

با 38 هزار تومان 
خبرنگار شوید!

امتحانات دانش آموزان پایه نهم متوســطه اول شهر 
تهران به صورت هماهنگ استانى برگزار مى شود. روز 
سه شنبه دانش آموزان پایه نهم درس دینى را امتحان 
دادند. هنگام برگزارى امتحــان دینى پایه نهم در یکى 
از مدارس جنوب شــهر تهران، اتفاقــى قابل تأمل رخ 

داده است.
امتحان رأس ســاعت 8 برگزار مى شــود. برگه هاى 
ســئواالت امتحانى درس دینى میــان دانش آموزان 
توزیع مى شود. پس از نیم ساعت هر دانش آموزى که 
برگه امتحان دینى را تحویل مراقب امتحان مى دهد و 
به بیرون از کالس مى آید با این جمله رو به رو مى شود 

«دانش آموزان پایه نهم از مدرسه خارج نشوند.»
تمام دانش آموزان برگه امتحان را مى دهند و برخى از 
دانش آموزان از ســاعت 8و 30 دقیقه در حیاط مدرسه 
منتظر هستند. نزدیک ســاعت 9و 30 دقیقه مى شود، 
مدیر مدرسه دانش آموزان را به صف مى کشد و به آنان 
مى گوید: «برگه هاى امتحانى اشتباه توزیع شده و این 

سئواالت براى سال گذشته است.»

دوباره دانش آموزان به کالس بر مى گردند و براى بار 
دوم امتحان دینى مى دهند.

یکى از دانش آموزان این مدرســه پســرانه مى گوید: 
«ســاعت 8و 30 دقیقه برگه ام را تحویــل دادم. تمام 
سئواالت را پاســخ دادم. هنگام خروج از کالس مدیر 
مدرسه گفت حق خروج از مدرسه را نداریم. تقریباً 8و45 
دقیقه تمام دانش آموزان برگه هاى امتحانى را تحویل 
داده بودند. نمى دانســتیم چه خبر است. خیلى از دانش 
آموزان بابــت اینکه حق خروج نداریــم به مدیر گالیه 
کردنــد.» وى ادامه مى دهد: «مدیر مدرســه به دانش 
آموزان پایه هفتم و هشتم اجازه خروج داد اما به ما گفتند 
نمى توانید بروید. در نهایت ساعت 9و30دقیقه گفتند که 
برگه ها را اشــتباه داده اند. دوباره امتحان دادیم به نظر 

خودم سئواالت امتحان اولى آسان تر بود.»
این دانش آموز بیان کرد: «روى برگه هاى امتحانى دفعه 
اول تاریخ خرداد 95 زده شده بود که معلم ما گفت حتمًا 
اشتباه تایپى است و ما برگه ها را پر کردیم اما بعد از یک 

ساعت و نیم متوجه شدیم اشتباه تایپى نبوده است! »

اتفاق قابل تأملى که در تهران افتاد

2 امتحان دینى 
در یک روز!

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبرى پلیس فتا ناجا اعالم 
کرد: افزایش فالوور شگرد جدید مجرمان سایبرى است در 

حالى که افراد از تهدیدات و عواقب آن اطالعى ندارند.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس فتا، ســرگرد حمید کیانى 
افزود: تعداد پسندها(الیک ها)، درج کامنت و افزایش تعداد 
دنبال کننده ها (فالوور) یکــى از بزرگ ترین دغدغه هاى 
نسل جوان امروزى و کاربران فعال در شبکه هاى اجتماعى 
است. به نحوى که برخى از کاربران فضاى مجازى و به 
خصوص شبکه هاى اجتماعى از هر روشى براى افزایش 

بازدید کننده و الیک ها استفاده مى کنند. 
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبرى پلیس فتا ناجا گفت: 
مدتى است در فضاى مجازى باب شــده و افراد سودجو 
با استفاده از تبلیغات جذاب ســعى دارند کاربران را با خود 
همراه کرده و اهداف مجرمانه خود را عملى کنند. وى با 
اشاره به نرم افزارهاى طراحى شده در زمینه افزایش فالوور 
افزود: در حال حاضر برخى از اپلیکیشن ها براى افزایش 
فالوور کاربران طراحى شده است به نحوى که بعد از نصب 
توسط کاربران و عضویت در کانال ها و گروه هاى مختلف، 

تعداد فالورهاى آنان افزایش چشمگیرى پیدا خواهد کرد. 
در واقع این افراد کســانى هســتند که از همین نرم افزار 

استفاده کرده اند.
این مقام مسئول به سرقت نام کاربرى و رمز عبور برخى 
از این اپلیکیشن ها اشــاره کرد و گفت: روال عادى کار با 
این اپلیکیشن ها به این صورت است که بعد از نصب باید 
شــماره تلفن و یا ایمیل خود به همراه رمز عبور صفحات 
و پیج هاى خود را ثبت کــرد و از طریق عضویت در دیگر 
کانال ها، تعداد فالوورهاى خود را افزایش داد. اما به تازگى 
مشاهده شــده برخى از این نرم افزارها بعد از دریافت نام 
کاربرى و رمز عبور، کاربر را بــه صفحه اى جعلى لینک

مى دهد.
رئیس اداره تشــخیص جرائم ســایبرى از این روش به 
عنوان فیشــینگ نام برد و تصریح کرد: افراد ســودجو با 
طراحى صفحاتى جعلى به دنبال سرقت اطالعات کاربران 
مى باشند. دراین روش هم افراد ســودجو با طراحى نرم 
افزارهاى جعلى به دنبال دستیابى به نام کاربرى و رمز عبور 

کاربران در شبکه هاى اجتماعى هستند. 

پلیس هشدار داد

افزایش فالوور، شگرد جدید مجرمان سایبرى

مدیرکل حفاظت سازمان محیط زیست اعالم کرد: بیمه نامه مسئولیت پلنگ ایرانى به مدت پنج سال تمدید شده 
است.

على تیمورى با بیان اینکه این اقدام در حالى انجام شد که با توجه به میزان باالى زیان هاى وارده به دامداران که در 
حقیقت ناشى از همپوشانى اجبارى و تحمیلى زیستگاه هاى پلنگ با محدوده پراکندگى روستاها و گسترش بى حد 
و حصر دامدارى سنتى و بى ضابطه در محیط هاى بکر طبیعى و همچنین کاهش و یا از بین رفتن طعمه هاى طبیعى 
این حیوان بوده است، اظهار داشت: هیچ برنامه مدونى براى جلوگیرى از کشتار پلنگ توسط زیان دیدگان و جبران 
خسارات وارده به دامداران تا قبل از این وجود نداشته و گواه این مطلب میزان تلفات گونه پلنگ در یک دهه گذشته 

است که عمالً این گربه سان را در سراشیبى انقراض قرار داده است. 

پلنگ ایرانى امسال هم بیمه است

حادثه پالسکو برنده مسابقه نشریه بین المللى
عکسى که توسط یکى از عکاسان ایرانى گرفته شده بود به عنوان یکى از برندگان مسابقه عکاسى سیاه و سفید نشنال 
جئوگرافیک انتخاب شد.به گزارش جام جم آنالین، نشریه معتبر نشنال جئوگرافیک هر ساله در موضوعات مختلف 
رقابت هایى براى انتخاب برترین عکس ها را برگزار مى کند. برگزیدگان مسابقه عکاسى نشنال جئوگرافیک با موضوع 
عکس هاى سیاه و سفید از مناظر و وقایع شهرى، معرفى شدند. عکسى از حادثه تلخ پالسکو هم که توسط یکى از 

عکاسان ایرانى به نام «محسن کرامت دهر»  گرفته شده بود در جمع این تصاویر دیده مى شود.
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امروز و فرداى خود را 
در کنار زاینده رود بگذرانید

دومین جشنواره ملى ورزشــى زاینده رود پنج شنبه 
و جمعه این هفته(امروز و فردا) در ورزشــگاه آبشار 

برگزار مى شود. 
رئیس هیئت انجمن هاى ورزشــى استان اصفهان 
در خصوص برگزارى دومین جشنواره ملى ورزشى 
زاینده رود، اظهار داشت: دومین جشنواره ملى ورزشى 
زاینده رود در امتداد پل تاریخى شهرستان تا پل خواجو  
با شــعار «طبیعت شــاداب، ورزش مهیج، شهروند 
پرنشاط» صبح و عصر روزهاى پنج شنبه و جمعه 4 و 

5 خرداد ماه برگزار خواهد شد.
حمیدرضا غزنــوى، در خصــوص برنامه هاى این 
جشنواره، بیان کرد: پرواز نمایشى هواپیماهاى رادیو 
کنترل خانگى، مســابقه بالگردهاى خانگى، پرواز 
تفریحى کایت موتور و هواپیماهاى دو نفره، پاراموتور، 
سقوط آزاد (بانجى جامپینگ)، تفریح و ماشین هاى 
کنترلى، ماشین هاى روباتیک، بازى هاى رایانه اى، 
جایرو کوپتر و فلوربال از جمله برنامه هاى جشنواره 

ملى ورزشى زاینده رود است. 

اعزام مبلغ 
به مناطق محروم استان 

در آستانه ماه مبارك رمضان بیش از هزار و صد مبلغ 
ومبلغه به مناطق مختلف استان اصفهان اعزام شدند.

رئیس دفتــر تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان 
گفت:800مبلغ مرد و 300مبلغه زن به منظور اجراى 
برنامه هاى مذهبى و فرهنگى در ماه مبارك رمضان 

به روستاهاى محروم استان اعزام شدند .
حجت االســالم والمســلمین محمد قطبى اظهار 
داشــت: بیش از 50درصد از مبلغان مرد استان نیز 
به منظور تبلیغ معــارف دینى بــه مناطق محروم 
استان هاى چهارمحال و بختیارى،فارس،سیستان 
و بلوچســتان وکهگیلویه وبویراحمد اعزام شــدند.

وى با اشــاره به اینکــه بیش از 30 در صــد از این 
مبلغان در خانه هاى عالم روســتایى اســکان داده 
مى شــوند،گفت:برگزارى محافل قرآنى، جلسات 
تفسیر قرآن، برگزارى مراسم شب هاى قدر ، اجراى 
برنامه هاى فرهنگى و برگزارى جشن والدت امام 
حسن مجتبى(ع) از دیگر برنامه هاى مبلغان در ماه 

مبارك رمضان است.

فراخوان شرکت در نمایشگاه 
تجهیزات پزشکى عمان

فراخوان شــرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللى 
تجهیزات و خدمات پزشکى عمان اعالم شد. مدیر 
بخش خارجى شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
اصفهان گفت: این شــرکت،پاویون ملــى ایران را 
با حضور فعاالن صنعت پزشــکى و گردشــگرى 
ســالمت در نمایشــگاه بین المللى عمان برگزار 

مى کند.
 رزیتا مشکالنى افزود: عالقه مندان مى توانند آخرین 
دستاوردهاى خود را در زمینه انواع تجهیزات پزشکى 
و بیمارســتانى،فناورى و خدمات پزشکى،کاالهاى 
مصرفــى بیمارســتانى تجهیزات آزمایشــگاهى، 
محصوالت دارویى، فرموالســیون و داروســازى، 
محصوالت ارگانیک، داروهــاى تقویتى،تجهیزات 
باشگاه هاى ورزشــى و مدیریت بهداشت،توریسم 
پزشــکى،انجمن هــا، بیمارســتان ها،خطــوط 
پروازى،مراکز اقامتى،مراکز توانبخشــى سالمت و 

پزشکى در این نمایشگاه عرضه کنند.

راه اندازى گروه کارآفرینى 
در دانشگاه شهرضا

رئیس دانشگاه دولتى شــهرضا از راه اندازى گروه 
کارآفرینى این دانشگاه خبر داد.

امیرحسین على بیگى اظهار داشت: فارغ التحصیالن 
دانشــگاهى بایســتى توانمندى هــاى الزم را در
 زمینه هاى مرتبط با کارآفرینى و تجارى ســازى 
محصوالت و سایر امور مرتبط به تأسیس و توسعه 

کسب و کار را کسب کرده باشند.

منتخب پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
مشکالت زیست محیطى و تراکم فروشى معضلی است که 

اصفهان را دچار خفگى کرده  است.
کوروش خسروى اظهار داشت: مشــکالت اصفهان در 
چند بخش عمده طبقه بندى مى شــود، ابتدا مشکالت
 زیست محیطى مانند خشکى زاینده رود و آلودگى هوا و پس 
از آن منظر شهرسازى و تراکم فروشى است که این شهر را 
دچار خفگى کرده است.وى با اشاره به اینکه امروز خانه ها و 
کوچه ها در شهر اصفهان با ساختمان هاى بلند مرتبه مورد 
هجوم قرار گرفته اند، افزود: شهر اصفهان امروز به حدى از 
تراکم فروشى رسیده که نه دیگر جایى براى تنفس دارد و 

نه حتى جایى براى پارك خودرو؛ این شهر با شهر آرمانى 
اصفهان فاصله زیادى دارد و در شوراي پنجم تالش می شود 
معضالت محیط زیستی و تراکم فروشى در اولویت شهر 

اصفهان قرار گیرد و روى این موضوعات تمرکز شود.
خسروى به بحث توسعه نامتوازن شهرى در اصفهان هم 
اشاره کرد و گفت: برنامه هایى در دوره هاى قبلى شوراى 
شــهر اصفهان براى این موضوع دیده شده است اما این 
برنامه ها باید به گونه اى عمل شــود که مدیریت شهرى 
بتواند به توسعه شهرى در اصفهان جهت دهد، البته توسعه 
نامتوازن بافت فرسوده شهرى اصفهان را هم نباید از نظر 

دور داشت .

 تأثیر گذاري سیســتم هاي سرمایشــی و کولرها در 
پیک بار شبکه برق اصفهان هرسال و در طول تابستان 
به اوج مى رسد به گونه اي که در چند سال اخیر پیک بار 
شبکه از ساعات اولیه شب به ساعات میانی روز منتقل 

شده است. 
در شهر اصفهان در سال 95 اوج مصرف در دوم مرداد 
ماه و در ساعت 13 رخ داد که بیشترین مصرف ثبت شده 
هزار و 59 مگا وات بود. نقش مشترکین خانگی و تجاري 
از مجموع یک میلیون و 106 هزار و 388 مشترك برق 
در شهر اصفهان یک میلیون و 35 هزار و 322  مشترك 
در بخش خانگی و تجاري اســت. با توجه به اینکه 50 

درصد از انرژي مصرفی در شــهر اصفهان اختصاص 
به این دسته از مشــترکین دارد مشارکت در طرح هاي 
مدیریت بار می تواند تأثیر بســزایی در عبور از پیک بار 

تابستان سال 96 داشته باشد. 
اجراي طرح مدیریت بار مشــترکین با توجه به برنامه 
ریزي انجام شده توسط دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق شهرستان، اجراي 100 مگا وات پیش بینی 
شده است و مشترکین می توانند رمز رایانه قبض برق 
خود را به شماره 100000121 ارسال نمایند و در طول 
تابستان 96 از ساعت 12 تا 14 به مدت نیم ساعت کولر 

خود را خاموش کنند.

تراکم فروشی 
نفس اصفهان را گرفته است

تخفیف هاي برقى تابستان 
از راه رسید

اجراى طرح «در مســیر نور» در مراکز فرهنگى و هنرى 
استان اصفهان کلید خورد.

مدیــرکل کانون پــرورش فکرى کــودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان هدف از اجــراى این طــرح را، ایجاد 
ارتباط مســتمر و مؤثر بین اعضاى کانون  و خالق هستى 
و افزایش دانــش و اطالعات در ارتباط بــا نماز و برکات 
آن در زندگى عنوان کرد و افــزود: افزایش کّمى و کیفى 
فعالیت هاى اسالمى به ویژه در بخش نماز و افزایش سرانه 
مطالعه کتاب هاى مذهبى و دینــى مرتبط با نماز از دیگر 

اهداف این طرح است.
مهدى قربانى اظهار داشت: این طرح تا پایان تابستان  براى 
دختران و پسران هشت تا  14سال در تمام مراکز ثابت ،سیار 
و پستى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 

اجرا مى شود. به گفته وى،  افزایش تحقیق  و پژوهش در بین 
مخاطبان با محوریت نماز، انتقال مفاهیم دینى با استفاده از 
فعالیت هاى متنوع در فضایى با نشاط و توجه به استفاده  
از شیوه هاى غیر مســتقیم در اجراى فعالیت ها از دیگر

 ویژگى هاى طرح مذهبى «در مسیر نور» است.

به گفته مدیرکل حوزه ریاست ســازمان پزشکى قانونى، 
اســتان هاى تهران، البرز، اصفهان، لرســتان و کرمانشاه 
بیشترین مصرف الکل را به خود اختصاص داده و در مقابل 
اسان هاى بوشهر، سیستان و بلوچســتان، چهارمحال و 
بختیارى و مرکزى نیز بر اساس آمارها کمترین مصرف را 
در حوزه الکل دارند.محمدرضا قدیــر زاده، در رابطه با آمار 
مصرف الکل در ایران گفت که در حال حاضر هیچ آمارى 
در خصوص شیوع و میزان مصرف الکل در کشور نداریم، 
آمارهاى پزشــکى قانونى نیز تنها به آمار مسمومیت ها و 
مرگ و میر ناشــى از مصرف الکل ارتباط دارد اما در حدود 

6 درصد مردم ایران تجربــه مصرف الکل را داشــته اند.
وى با بیان اینکه شــیوع مصرف و اختالل الکل در کشور 
درحدود یک درصد است، اظهار داشت: 0/7 درصد این افراد 
دچار وابســتگى و 0/3درصد آنان دچار سوء مصرف الکل 

هستند.
شاخص مصرف سنگین دوره اى در دنیا 6/3 درصد است اما 
بنابر آمارهاى غیررسمى این شاخص در کشور ما 19 درصد 
است یعنى فردى که در کشور ایران مشروب خوارى مى کند 
نسبت به افراد دائم الخمر در کشــورهاى اروپایى سه برابر 

بیشتر الکل مصرف مى کند.

رئیس انجمن صنفى تولیدکنندگان و فروشندگان کفش 
اصفهان گفت: بیشترین میزان واردات و قاچاق کفش از 
کشورهاى چین، ایتالیا و ترکیه وارد مى شود که واحدهاى 

تولیدى ما را نیمه تعطیل یا تعطیل کرده است.
مهــدى حســینى بهشــتیان پیرامون وضعیــت بازار 
تولیدکنندگان و فروشــندگان کفــش اصفهان اظهار 
داشت: بازار فوق العاده راکد است و به نوعى مى توان گفت 

در بازار کفش اصفهان هیچ خبرى نیست.
وى افزود: مشکالت تولیدکنندگان و فروشندگان کفش 

در یکى دو مورد خالصه نمى شــود، از دارایى و تأمین 
اجتماعى گرفته تا اداره کار، بهداشت و محیط زیست هر 

کدام براى ما دغدغه هایى را ایجاد مى کنند.
رئیس انجمن صنفى تولیدکنندگان و فروشندگان کفش 
اصفهان با بیان اینکه یکى از فشارهایى که به فعاالن این 
صنف وارد مى شــود مباحث مربوط به پساب واحدهاى 
صنعتى اســت، گفت: عالوه بر مسائل مربوط به محیط 
زیست، شبکه بهداشت نیز درخواســت هایى در زمینه 
محیط کارى دارد که البته همه این موارد اصولى و صحیح 

است اما از سوى تولیدکنندگان قابل اجرا نیست.
وى در پاسخ به این سئوال که چه مشکالتى مانع اجراى 
درخواســت هاى این نهادها از سوى واحدهاى صنعتى 
مى شود، بیان کرد: موضوع مهم این است که تولید امروز 
جان ندارد، نه بازار هســت و نه فروش؛ توانایى الزم از 
سوى واحدهاى صنعتى براى برطرف کردن مشکالت 
وجود ندارد، در توان یک واحد تولیدى نیست که حقوق 
کارگران خود را بدهد، حاال چگونه مبلغى حدود ده پانزده 

میلیون تومان را صرف بهبود ارگونومى محیط کار کند.

معاون سیاســى وزارت کشــور در دولت اصالحات در 
مراسم جشن پیروزى حسن روحانى و لیست شهر امید در 
اصفهان، اظهار داشت: امروز ایران و اصفهان پیروز تدبیر 
و دانایى و صبورى شــده و افتخار ملت ایران این است 
که به سطحى از بلوغ و شایستگى و فرهیختگى رسیده 
که مى تواند به ملت آمریکا که مدعى دموکراسى است 

فخر فروشى کند.
مرتضى مبلغ،  افزود: امروز ملت ایران مى تواند به ملت 
آمریکا فخر بفروشد چرا که آمریکایى ها در سال گذشته 
اسیر پوپولیست و شعارهاى توخالى شدند، اما مردم ایران 
در سال 96 به پوپولیسم و شعارهاى بى معنا یک نه بزرگ 

گفتند اما به اصالح طلبى و صبورى آرى گفتند.

این فعال سیاسى اصالح طلب با بیان اینکه مردم اصفهان 
به ایران نشان دادند که پیشتاز در عرصه انتخاب درست 
هستید، گفت: شما به کســى رأى داده اید که خواهان 
آزادى بیان، رونق گسترده اقتصادى و کاستن از بیکارى 
است، او ســعى دارد تولید را سرعت بخشــد و با جذب 
سرمایه و تعامل سازنده با دنیا ایرانى باشکوه را در جهان 

به نمایش بگذارد.
وى تأکید کرد: شعار اصالح طلبى، زنده باد مخالف من 
است، اما ما رقیبى بزرگ و توانمند مى خواهیم. اگر با آنها 
اختالف نظر داریم آنها را هموطن این کشور مى دانیم و 

به دنبال سیاه نمایى و تخریب حریف نیستیم.
مبلغ  اظهار داشــت: مردم ایران در این انتخابات سنگ 

تمام گذاشــتند و حاال نوبت دولت اســت که پاسخ این 
همه وفادارى را بدهد، ما امروز خواهان دولت و مدیریت 

شهرى شجاع و مقتدر هستیم.

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: در مجموع در حدود 400 هزار متر مربع در 
استان اصفهان مرمت و توسعه در بخش درمان و بهداشت 
داشته ایم که با رویکرد عدالت محورى، بخش زیادى از 

آن در شهرهاى کوچک و روستاها انجام شده است.
علیرضا یوسفى اظهار داشــت: طرح تحول سالمت در 
حوزه درمان، بهداشــت و آموزش پزشکى شروع شده 
که در حوزه درمان هفت بسته داشته که عمده ترین آنها 
کاهش پرداختى از جیب مردم بود.وى افزود: پیش از این 
مردم زمانى که به بیمارســتان مراجعه مى کردند بیمه 
مبلغى را تقبل مى کرد و بقیه را خود بیمار پرداخت مى کرد، 
در برخى مواقع بیمه بیمارى را پوشش نداده و کل هزینه 

از جیب بیمار پرداخت مى شد.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان ادامــه داد: هر آنچه در پوشــش بیمه نبود در 
این طرح ســالمت قرار گرفت تا پرداختى مردم کمتر از 
6 درصد کل هزینه ها شود. وى با اشاره به تأمین بودجه 

طرح تحول ســالمت از محل یارانه ها عنــوان کرد: تا 
پایان سال 1395 در این طرح 300 میلیارد تومان کمک 
مستقیم به مردم شــده و یارانه به صورت هدفمند تعلق 

گرفته است.
یوسفى، هتلینگ بیمارستان ها را موضوع دیگرى دانست 
که در طرح تحول سالمت بر آن تأکید شده است و خاطر 
نشــان کرد: منظور از هتلینگ ارتقاى ظاهر و امکانات 
بیمارســتان از جمله تخت ها، پرده، تأسیسات، کف و ... 
است، نکته قابل توجه اینکه متوسط عمر بیمارستان هاى 

استان اصفهان باالى 50 سال است.

افتتاح بیمارستان خور و بیابانک بعد از ماه 
رمضان

یوسفى با بیان اینکه در برخى نقاط نگاه باید حاکمیتى 
باشد، گفت: افتتاح بیمارســتان آفتاب هشتم در خور و 
بیابانک تا بعد از ماه مبارك رمضان انجام خواهد شد، این 
در حالى اســت که اگر نگاه به جمعیت کنیم بیمارستان 

تعلق نمى گرفت اما با نگاه حاکمیتى این کار انجام شد.

مراکز بهداشتى شــهر اصفهان از مراکز 
روستایى قدیمى تر است

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان در پایان خاطرنشــان کرد: عدالت محورى در 
توسعه امکانات بهداشــتى و درمانى به شکلى بوده که 
در حال حاضر مراکز بهداشتى در شهر اصفهان از مراکز 

روستایى قدیمى تر و عقب تر هستند.

پوستر سى امین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودك و 
نوجوان اصفهان در مراسمى باحضور جمعى از هنرمندان 

تئاتر و سینماى ایران رونمایى شد.
در این مراسم که در کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان 
برگزار شد، علیرضا رضاداد دبیر سى امین جشنواره فیلم هاى 
کودك و نوجوان اصفهان، مرضیه برومند کارگردان سینما 
و تلویزیون و قاسم زاده معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى 
اصفهان به سخنرانى پرداختند.دبیر ســى امین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان در آیین رونمایى 
از این پوستر گفت:امسال جشــنواره در سه بخش رقابتى 
داخلى و سه بخش رقابتى خارجى برگزار مى شود که در هر 
بخش داخلى هشت تا ده اثر و در هر بخش خارجى 14 اثر 
به دبیرخانه جشنواره رسیده است.علیرضا رضاداد با اشاره به 
اینکه امسال آثار کودکان به طور مجزا از آثار نوجوانان بررسى 
و داورى مى شوند، افزود: براى هر بخش داورى جداگانه و 

تخصصى اعمال خواهد شد.وى مهمترین اتفاق سى امین 
جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان اصفهان را رقابتى 
شدن آثار انیمیشن عنوان کرد و افزود:این جشنواره 9 تا 15 
تیرماه در اصفهان برپا خواهد شــد. در پایان این مراسم نیز 
پوستر سى امین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودك و 
نوجوان اصفهان با حضور مهدى جمالى نژاد شهردار اصفهان 

و تعدادى از فرزندان شهداى مدافع حرم رونمایى شد.

امسال در جشنواره کودك،

 آثار کودکان و نوجوانان، مجزا داورى مى شود
مردم اصفهان به ایران نشان دادند که پیشتاز در عرصه انتخاب درست هستند

نصف جهان صدرنشین در مصرف  الکل 

آغاز اجراى طرح «در مسیر نور»

تعطیلى بازار کفش اصفهان با افزایش واردات

مرمت و توسعه 400 هزار مترمربع از بخش درمان و بهداشت اصفهان

عمر بیمارستان هاى اصفهان باالى 50 سال است

یک فعال محیط زیست گفت: بزرگ ترین مطالبه 
مردم در استان مسئله زاینده رود و تاالب گاوخونى 

است که در گذشته زیاد مورد توجه نبوده است.
مهدى بصیرى اظهارداشــت: الزم است مدیریتى 
صحیح اعمال شود و توسعه بى رویه اى که تاکنون 

اتفاق افتاده، متوقف و به توسعه پایدار باز گردیم.
وى افزود: اگر بتوان کمبودهاى آب حوضه زاینده 
رود را جبران کرد، سپس بودجه هاى ساماندهى را 
پرداخت و ازاجراى آن حمایت قانونى کرد و سپس 
توســعه صنایع آب بر مانند فــوالد و ذوب آهن را 
متوقف و مصــارف را محدود کــرد، امکان احیاى 

رودخانه وجود دارد.
این فعال محیط زیســت گفت: کمبود آبى که 17 
سال به یزد رفته اســت را نمى توان جبران کرد زیرا 
این میزان آب از حقابه کشاورزان بوده و از آب هاى 
زیرزمینى تخلیه شده اســت و جبران آن با فوریت 
امکانپذیر نیست، اما مى توان حداقل جبران یکسال 
را به طور مثال با تکمیل تونل سوم که حدود 20 سال 

است شروع شده انجام داد.
بصیرى اظهارداشــت: کنترل رودخانه با بازگشت 
قانــون اســتقالل شــرکت هاى آب اســتانى به 
شــرکت هاى آب منطقه اى یکپارچــه امکانپذیر

 است .
وى افــزود: صرفــه جویى و توســعه بایــد مورد 
توجه باشــد تــا بتــوان زاینــده رود را احیا کرد 
هرچند بــه نظــر نمى آید امــکان بازگشــت به 
وضع ســابق وجود داشــته باشــد مگر اینکه آب 
زیادى وارد حوضه شــود کــه آن نیــز امکانپذیر

 نیست.

آب منتقل شده به یزد
 قابل جبران نیست

فرماندار شهرســتان اصفهان تاکید کرد: آراى هیچیک از 
صندوق هاى این حوزه انتخابیــه در انتخابات میاندوره اى 
مجلس شوراى اسالمى باطل نشــده و اخبار منتشر شده 
در شــبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى در این باره دور 

از واقعیت است.
احمد رضوانى در گفتگــو با ایرنا تصریح کــرد: انتخابات 
ریاســت جمهورى، میاندوره اى مجلس شوراى اسالمى 
و شوراهاى شــهر و روســتا در حوزه انتخابیه اصفهان در 
کمال صحت و سالمت برگزار شده و این موضوع به تایید

 هیات اجرایى و هیات نظارت استان اصفهان رسیده است.
وى بیان کرد: در چند روز گذشته برخى شایعات مبنى بر ابطال 
برخى از صندوق هاى آرا در حوزه انتخابیه اصفهان در فضاى 
مجازى منتشر شد که من به عنوان فرماندار اصفهان این 

اخبار را با قدرت تکذیب مى کنم. 
فرماندار اصفهان تصریح کرد: 175 هزار و 639 برگ راى از 
964 صندوق انتخابات میاندوره اى مجلس شوراى اسالمى 
در این حوزه انتخابیه باطل اعالم شده است که این تعداد، 
راى هاى باطله ماخوذه است. وى توضیح داد: این برگه هاى 
راى باطله بصورت ناخوانا، سفید و یا به نام سایر نامزدهایى 
که صالحیت آنها به تایید هیات نظارت نرسیده در صندوق 
هاى راى انداخته شده اســت. فرماندار تصریح کرد: تعداد

 برگه هاى راى باطلــه ماخوذه که توســط هیات اجرایى 
انتخابات میاندوره اى مجلس شــوراى اسالمى در حوزه 
انتخابیه اصفهان جمع بندى شــده با آمار این برگه ها که 
توسط هیات نظارت اســتان جمع بندى شده است، به هم 
نزدیک است و اختالف این آمار در حد جزئى و بى تاثیر در 

نتیجه انتخابات است. 
وى افزود: هیات اجرایى انتخابات میاندوره اى مجلس در 
حوزه انتخابیه اصفهان متشــکل از معتمدان مردم و هر دو 

جناح سیاسى در جلسه اى مشترك با هیات نظارت استان، 
آمار آراى ماخوذه، آراى صحیح و آراى باطله ماخوذه که نزد 
هر دو هیات بوده اســت را مطابقت کرده اند. رضوانى با رد 
خبر منتشر شده در شبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى 
مبنى بر پیشى گرفتن آراى مجید موســویان احمدآبادى  
نماینده مورد حمایت اصــالح طلبان از  حســن کامران 
دســتجردى دیگر نامزد انتخابات میانــدوره اى مجلس 
از حوزه انتخابیه اصفهان در روز شــمارش آرا ( شــنبه 30 
اردیبهشت) گفت: این شبکه ها و یکى دو خبرگزارى غیر 
رسمى در ظهر روز شمارش آرا با اعالم اینکه مجید موسویان 

204 هــزار راى و حســن کامران 187 هزار راى کســب
کرده اند، از پیروزى موسویان در این انتخابات خبر داده بودند 
در حالیکه این خبر از اساس صحت ندارد زیرا در طول فرآیند 
شمارش آرا، میزان اختالف راى این دو نامزد به بیش از 12 
هزار راى نمى رسید و همواره در طول این فرآیند، یکى بر 
دیگرى پیشى مى گرفت. وى تصریح کرد: بر اساس تجمیع 
آرا که از صندوق هاى اخــذ راى در حوزه انتخابیه اصفهان 
انجام مى شــد، در مواردى میزان آراى مجید موسویان در 
شهر اصفهان از حسن کامران بیشتر بود اما در شرق اصفهان، 
تعداد آراى حســن کامران قابل توجه بــود و این موضوع 

تا حدودى میزان آرا را به ســود کامران تغییر داد. فرماندار 
اصفهان اظهارکرد: همه اعضــاى هیات اجرایى انتخابات 
میاندوره اى مجلس شوراى اسالمى در این حوزه انتخابیه در 
جریان فرآیند شمارش آرا قرار داشته اند و این فرآیند با نظارت 
آنها انجام شده است. رضوانى در پاسخ به این پرسش که آیا 
مجید موسویان احمد آبادى به نتایج آرا اعتراض نکرده است، 
گفت: ایشان اعتراض خود را بصورت مکتوب به فرماندارى 
اصفهان ارائه کرده است و اعتراض وى در جلسه اى که با 
حضور اعضاى هیات اجرایى و هیات نظارت استان اصفهان 
برگزار خواهد شد، مورد بررسى و رسیدگى قرار خواهد گرفت. 

توضیح فرماندارى درباره پیروزى کامران
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خیابان طالقانى 
نفسى تازه مى کشد

با تکمیل احداث پارکینگ زیرسطحى اردیبهشت، 
ترافیک خیابان طالقانى کاهش مــى یابد.به گفته 
مدیر این پروژه، پارکینگ زیرســطحى اردیبهشت 
در فضایى به مساحت ســه هزار و 300 متر در حال 
احداث است و اجراى آن تاکنون 27 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
یونس تیمــورى هزینه اجراى این طرح را شــش 
میلیارد تومان عنــوان کرد و افزود: بــا احداث این 
پارکینگ کــه ظرفیت پارك 105 خــودرو را دارد، 

ترافیک خیابان طالقانى کاهش مى یابد.

ثبت نام مسابقات گل کوچک 
محالت شهر

براى ثبت نام در سومین دوره مسابقات گل کوچک 
محالت شهر اصفهان تا 20 خردادماه فرصت دارید.

این مســابقات از نیمه دوم ماه مبارك رمضان و در 
رده ســنى آزاد در مجموعه هاى ورزشى شهردارى 
اصفهان برگزار مى شود.شــهروندان براى ثبت نام 
در این رقابت ها مى توانند تا 20 خردادماه به دبیرخانه 
مسابقات واقع در ابتداى خیابان آبشار دوم، مجموعه 
ورزشى روباز آبشار، دبیرخانه دائمى ورزش محالت 

مراجعه کنند.

اضافه شدن کامیون کمپرسی 
به شهردارى خالدآباد

شهردارى خالدآباد یک دستگاه کامیون نیمه سنگین 
کمپرســی آرنا به ارزش ریالی یک میلیارد ریال از 
محل سهمیه ماشین آالت ســازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشــور خریداري و به ناوگان نقلیه 
شــهرداري اضافه کرد. به گــزارش روابط عمومى 
شــهردارى خالدآباد، 50 درصد قیمت خودروى یاد 
شده توسط سازمان شــهرداري ها تأمین و بقیه از 
محل منابع داخلی این شهرداري پرداخت شده است.

بازسازى 
المان هاى شکسته اردستان

شهردار اردستان گفت: المان هاى شکسته شهداى 
اردستان بازســازى و مرمت شــدند. محمد هادى 
موسوى اظهارداشت: متأسفانه سه نوجوان نابخردى 
کرده و تعدادى از المان هاى شــهداى اردستان را 
شکسته و کابل هاى برق پشت قاب ها را نیز بیرون 
کشیده بودند، اما خوشبختانه همان روز حادثه، این 
المان ها مرمت و بازسازى شدند.وى با بیان اینکه در 
حدود 25 المان شهداى اردستان شکسته شده بود، 
افزود: این اقدام 30 میلیون تومان خسارت وارد کرد، 
زیرا قاب هاى این المان ها گران اســت و هر متر آن 
در حدود 150 هزار تومان مى شود.شهردار اردستان 
با بیان اینکه این تخریب توســط سه نوجوان 13 تا 
15 ساله انجام شده بود، تصریح کرد: در حال حاضر 
این افراد دستگیر شدند و خوشبختانه همه المان ها 
به حالت اول برگشته و تمام بلوار دانش آموز روشن 

شده است.

امام جماعت 500 مدرسه 
دخترانه، زن است

مدیر حوزه هــاى علمیه خواهران اســتان اصفهان 
گفت: اکنــون در بیش از 500 مدرســه دخترانه در 
استان اصفهان، امام جماعت زن وجود دارد که سبب 
مى شــود ارتباط بهترى با دانش آموزان برقرار کنند 
و در امر تبلیغ براى بیان مســائل دینى و اعتقادى 

فعال باشند.
حجت االســالم والمسلمین ســید مهدى ابطحى 
با اشــاره به تعــداد کل مبلغان خواهر در اســتان 
اصفهان اذعان کرد: بیش از دو هــزار مبلغ خواهر 
در اســتان اصفهان وجود دارد کــه در ماه مبارك 
رمضــان 700 نفــر از آنهــا در کل اســتان اداره 
جلســات جزءخوانى، تفســیر قرآن و تدریس را به 

عهده دارند.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه براى 
تعویض کارت ملى نمونه قدیم تا پایان امسال زمان باقى 
است، بیان داشــت: براى زمان تغییر شناسنامه ها هنوز 
تصمیم  گرفته نشده، با وجود این شناسنامه هاى قدیم به 
دو دلیل نیاز به تعویض دارند، اول به دلیل مکانیزه شدن و 
امنیت بیشتر و دوم به این جهت که غالبًا شناسنامه هاى 

در دست مردم مخدوش و معیوب است .
غفرانى در خصوص تعداد کودکان بى شناسنامه گفت: 
متأســفانه در هیچ ارگانى آمارى از افراد فاقد شناسنامه 
وجود ندارد، با وجود این ما در ثبت احوال شهرســتان به 
صورت میدانى بــه مناطق دارك، حصــه و دیگر نقاط 

مراجعه کرده و این افراد را شناسایى کردیم.
وى با بیان اینکه افراد بى شناســنامه شــامل دو دسته 
مى شوند، افزود: دسته اول گروه بدسرپرست هستند یعنى 
پدر یا مادرشان در زندان به سر مى برند یا دچار مشکالتى 
مانند طالق و زندگى جداگانه هســتند و براى دریافت 
شناسنامه اقدام نکرده اند که این گروه را در سال گذشته 
شناســایى و با رجوع به پدر و مادر اسناد هویتى فرزند را 

تهیه کردیم.
وى ادامه داد: گروه دیگرى از این افراد،  بى سرپرســت 
هستند،  یعنى پدر و مادر از دنیا رفته، متوارى هستند و یا 

به هر دلیل جدا از فرد زندگى مى کنند.

مدیــرکل میراث فرهنگــى اصفهان گفت: در جلســه 
ستاد ســاماندهى میدان امام (ره) که به ریاست استاندار 
برگزار مى شود تصمیم گرفته شد با سر رسید زمان اجاره 
فروشگاه هاى موقوفه، مشاغل کاذب در میدان امام(ره) 

جمع آورى شود.
فریدون اللهیارى با بیــان اینکه در حال حاضر 90 درصد 
از کاالهاى صنایع دســتى خارجى در میــدان امام (ره) 
جمع آورى شده، اظهار داشت: بیش از 500 فروشگاه به 
جز فروشگاه هاى بازار قیصریه در میدان امام (ره) فعالیت 
مى کنند که 70 تا 80 فروشگاه وقف صارم الدوله بوده که 
استاندار قبلى اصفهان اداره آن را بر عهده گرفت.وى افزود: 

باید سوغاتى هایى که در مجموعه جهانى میدان امام (ره) 
ارائه مى شود مطابق استاندارد باشد و ما با همکارى اتاق 
اصناف و اتحادیه صنایع دســتى از ارائه اجناس کاذب در 

داخل میدان جلوگیرى مى کنیم.
اللهیارى ادامه داد: قرار است برخى از مشاغل کاذبى که در 
ورودى بازار قیصریه قرار دارند مانند اسباب بازى فروشى ها 
و دمپایى فروشى ها را به داخل بازار کفش فروش ها منتقل 
کنیم. وى افزود: ستاد ساماندهى میدان امام (ره) منتظر 
این است که با سر رسید اجاره مشاغل کاذب فروشگاه هاى 
این میدان، با همکارى اتاق اصناف اقدام به تغییر شغل و یا 

جابه جایى این فروشگاه ها کنند.

مشاغل کاذب از میدان امام(ره) 
خارج مى شوند 

براى تغییر کارت ملى تا 
پایان امسال فرصت باقى است

مدیــرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجى اســتاندارى 
اصفهان با اشاره به اینکه حدود 50 هزار تبعه خارجى در 
مدارس اصفهان تحصیل مى کنند، گفت: دستورالعمل 

جدیدى براى ثبت نام امسال ابالغ نشده است.
مهدى سلیمانى در خصوص ثبت نام دانش آموزان خارجى 
در مدارس اســتان اصفهان اظهار داشت: دانش آموزان 
خارجى که ســال گذشته در مدارس اســتان تحصیل 

کرده اند در سال تحصیلى آینده نیز ثبت نام خواهند شد.
وى با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 50 هزار دانش 
آموز خارجى در مدارس استان اصفهان ثبت نام شده اند، 
اضافه کرد: این دانش آموزان تبعه افغانســتان و عراق 

بوده اند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان 
اضافه کرد: دانش آموزانى که از دیگر کشورها به ایران 
آمده اند به دلیل عدم تســلط به زبان فارسى در مدارس 

ثبت نام نمى شوند.
وى با اشاره به اینکه در سال جارى تعداد دانش آموزان 
تبعه خارجى با توجــه به اینکه تعدادى از آنها به ســن 
آموزش رسیده اند، افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: 
هنوز آمار دقیقى از این افراد در دست نیست و تا آبان ماه 

این آمار مشخص خواهد شد.
ســلیمانى با اشــاره به اینکه در ســال جــارى هنوز 
دســتورالعملى در خصوص ثبت نام و یا عــدم ثبت نام 
دانش آموزان تبعه ابالغ نشده اســت، افزود: باید توجه 
داشته باشیم که همه دانش آموزان فاقد مدارك مجاز نیز 
مى توانند در صورت سالمت بهداشتى و دیگر موارد درج 

شده در آیین نامه در مدارس ثبت نام کنند.
وى در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در سطح استان 
اصفهان 170 هزار نفر تبعه مجاز وجود دارد، اضافه کرد: 

آمار دقیقى از تبعه هاى فاقد مدرك وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفى انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: 
اگر براى ســازندگان واقعى مســکن تسهیالت درنظر 

گرفته شود مى توان به رونق در این بخش امیدوار بود.
مهدى جعفرپیشه درباره وضعیت حاکم بر بازار مسکن 
در اصفهان اظهار داشت: بازار مسکن نه تنها در اصفهان 
بلکه در سراسر کشور همچنان با رکود مواجه است و در 

حقیقت اتفاقى رخ نداده که این رکود از بین برود.
وى افزود: در دولت یازدهم تزریقى به بخش مســکن 
انجام نشــد، به همین دلیل در این بخش شــاهد رکود 
عمیقى هستیم، از سوى دیگر سیستم بانکى که درگیر 
بحث مسکن بود به دلیل ایجاد برخى تعهدات از سوى 
دولت پیرامون مسکن مهر، چندان رغبتى براى پرداخت 

مبالغ نداشت.
رئیس انجمن صنفى انبوه سازان مسکن اصفهان با بیان 

اینکه در بحث وام آنقدر هزینه ها باال بود که پرداخت آن 
براى بخش مسکن توجیهى نداشت، گفت: ما همچنان 
منتظر هســتیم تا دولت در این زمینــه حرکت خاصى 

انجام دهد.
وى با بیان اینکه از قبل پالس هایــى براى فعال کردن 
بخش عمرانى دریافت مى شد، تصریح کرد: براى خروج 
بخش مســکن از رکود باید ابتدا بخش عمرانى کشور و 
پروژه هاى دولتى فعال شود و به تبع آن بخش ساختمان 

حداقل رونقى بگیرد.
جعفرپیشه پیرامون اقداماتى که در حوزه شورا و مدیریت 
شهرى اصفهان در راستاى رونق بازار مسکن اصفهان 
مى تواند انجام شــود، گفت: اگر براى سازندگان واقعى 
تسهیالت درنظر گرفته شــود مى توان به رونق در این 

بخش امیدوار بود.

به مناسبت روز جهانى تنوع زیستى، عالقه مندان 
مى توانند تا هفتم خــرداد از موزه تنوع زیســتى 

اصفهان رایگان دیدن کنند.
بنابر اعالم روابط عمومى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، به مناسبت روز جهانى تنوع 
زیســتى بازدید از موزه تنوع زیستى محیط زیست 

اصفهان یک هفته رایگان است.
عالقــه منــدان و دوســتداران محیط زیســت 
بــراى بازدید از این مــوزه بــه اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان به نشانى میدان الله، ابتداى 

خیابان پروین مراجعه کنند.
در مــوزه هاى تنوع زیســتى نمونه هــا، جلوه ها 
و ذخایر متنــوع جانورى و گیاهى و شــواهدى از 
طبیعت جمع آورى، ثبــت، طبقه بندى، نگهدارى 
و به نمایش گذاشته مى شــود.موزه تنوع زیستى 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
به  مســاحت 300 متر مربع و فضاى نمایشگاهى 
60 مترمربع در سه طبقه از سال 1367 تأسیس و در 

سال 1387بازسازى و تکمیل شده است.
در ایــن مــوزه 694 نمونــه انــواع ماهــى ها، 
دوزیســتان، خزنــدگان، پرندگان، پســتانداران، 
صــدف هــاى دریایى، مرجــان ها، ســنگ ها، 
کانى ها و گیاهان به همراه 38 قاب حشره نگهدارى

 مى شود.

مردم اصفهان؛ اصالح طلب یا اصولگرا ؟
 از زمان تغییرات پس از بهمــن 57 در ایران، جریانات 
سیاســى و جناح ها با توجه به تغییرات ســاختارى و 
همینطور نوع نگرش نســبت به موضوعات مختلف 

شکل گرفت.
جناح راست و جناح چپ جزو اولین گروه هاى سیاسى 
بعد از تغییرات57 در ایران بودنــد. چپ یا چپ گرا در 
ادبیات سیاسى، به مواضعى اطالق مى شود که خواهان 
تغییرات تدریجى یا رادیکال در جهت ایجاد برابرى در 
توزیع ثروت و قدرت هستند. ریشــه این اصطالح به 
انقالب فرانسه بازمى گردد؛ کسانى که در سمت چپ 
پارلمان مى نشســتند، مخالف سلســله مراتب سنتى 
قدرت بودند و از اصالحات پشــتیبانى مى کردند و در 
مقابل افرادى که در سمت راست پارلمان مى نشستند 
از وضع موجود حمایت مى کردند و راســت یا راستگرا 

خطاب مى شدند.
در دهــه 60 و نیمــه اول دهــه 70 از اصطالح جناح 
راست و جناح چپ در ادبیات سیاســى ایران استفاده 
مى شــد. در ســال هاى ابتدایــى پــس از تغییرات،  
اصطالح چپ گرا به معنى خواهان تغییر وضع موجود

 اطالق شد.
پس از پیروزى محمد خاتمــى در انتخابات دوم خرداد 
سال 76 از اصطالح جدید اصالح طلبان و براى طیف 
مقابل از واژه محافظه کاران استفاده شد. همچنین براى 
اصالح طلبان از اصطالح غیررســمى دوم خردادى ها 
نیز اســتفاده مى شــد. در واکنش به اصــالح طلبان، 
جناح مقابل، از عبــارت اصولگرایان بــراى توصیف 
خود و خط و مشى فکرى اش استفاده کرد.ایدئولوژى 
اصلى اصالحات در ایران رسیدن به یک جامعه مدنى و 
قانونمدار، دستیابى به مردم ساالرى دینى و توجه ویژه 
به نیازها و مشــکالت جوانان اســت. اما اصولگرایان 
معتقد به  حفظ وضع موجود و مخالف تغییر در ساختارها 

هستند.
این مقدمه کوتاه از این حیث بیان شــد که خواننده در 

ابتدا با یک آگاهى نسبى به ادامه این گزارش بپردازد.
■در انتخابــات هفتم اســفندماه94  دهمین مجلس 

شــوراى اســالمى در اغلب شهرســتان هاى استان 
اصفهان اصولگراهــا پیروز میــدان انتخابات بودند و 
در انتخابات مجلس خبرگان نیز لیســت جامعتین به 
این مجلس راه یافتند.( جامعَتْین عنوانى سیاسى است 
که به دو تشکل همفکر جامعه روحانیت مبارز و جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم اطالق مى شود.این دو تشکل 
از یکدیگر مستقل هستند ولى به دلیل گرایش نزدیک 

به هم با گرایش فکرى اصولگرایــى، در انتخابات ها 
معموًال از یک نفر حمایت مى کنند و فهرســت واحد 
مى دهند. براى همین ائتالف ها و حمایت هاى یکپارچه 
این دو جامعه را با عنوان «جامعتین» یاد مى کنند.این 
دو تشکل اگرچه حزب سیاسى نیســتند، ولى تشکل 
محورى اصولگرایان اند.) حتى رسانه هاى وابسته به 
اصولگرایان در آن ســال تیتر زدند: «نه» بلند مردم به 

تکرار مجلس ششم!( در این دوره اصالح طلبان اکثریت 
مطلق مجلس را در دست داشتند). 

■در انتخابات 29 اردیبهشــت 96 ریاست جمهورى 
و شوراهاى شهر وروســتاى اصفهان، اصالح طلبان 
به پیروزى قاطع رســیدند. حســن روحانى منتخب 
مردم در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهورى بیش 
از55 درصد آراء اســتان اصفهان را به خود اختصاص 

داد.
مــردم اصفهــان نیــزدر پنجمیــن دوره انتخابات 
شوراى اســالمى شــهر، به «فهرســت امید» رأى 
دادند و تمــام افراد این فهرســت را بــراى عضویت 
در شــوراى ایــن کالنشــهر برگزیدند.حــال با این 
دگرگونى سیاســى مــردم اصفهان، یک پرســش 
مطرح مى شــود: در کمتر ازدوســال چگونه است به

 یــک بــاره مــردم اصفهــان تغییــر موضــع داده 
انــد و از اصولگرایــى بــه اصــالح طلبــى پناهنده

 شده اند؟!
ریشه مذهبى این شهر وســنتى بودن آن و همینطور 
پیشــگام بودن این استان در ســال 57 نشان داد که 
مردم آن، چه تمایالت سیاســى را دنبــال مى کنند 
و مؤید اصولگرایى آن اســت اما انــگار موازنه قدرت 
در این شــهر برهم خورده اســت. ســال هاى سال 
است که در صحنه سیاسى کشــور و به تبع آن استان 
اصفهان دوگانه اصولگرایى و اصــالح طلبى (فارغ از 
همه انشــعابات آن) شــکل گرفته و در ایام انتخابات 
به خصوص در ســال 96این دوگانگــى پررنگ تر به 
چشم مى آید.  حتى در بنرها و پوســترهاى تبلیغاتى 
نامزدها در اصفهــان به صراحت فــرد موضع خود را 
مشــخص کرده بود و خود را اصالح طلب معرفى مى 
کرد و کمتر اصولگرایى در سطح شهر اصفهان به چشم

 مى آمد.
بر اســاس همین دوگانگى بود که در ایــام انتخابات
 لیســت هایى شــکل مى گرفــت و جریــان هاى 
سیاســى هــر کــدام موضــع خــود را در مقابــل

لیست ها اعالم کرده و به عبارت دیگر از لیستى حمایت 
مى کردند. 

این انتخابات به خصوص در شهر اصفهان نشان داد که 
اصولگرا بودن یا اصالح طلب بودن براى مردم اهمیت 
زیادى دارد و نقش اول را در انتخاب مردم این شهر ایفا 
مــى کنــد. امــا ســئوالى کــه بایــد بــراى آن 
پاســخى یافت این اســت کــه: آیــا رفتــار مردم 
اصفهان حــول ایــن جریانــات سیاســى تغییرى

 کرده است؟

جمال نوروزباقرى

پروژه هاى عمرانى اصفهان
 در صف انتظار براى افتتاح

 دانش آموزان دیگر کشورها در مدارس ثبت نام نمى شوند

تحصیل50هزار دانش آموز عراقى و افغانى

اتفاقى رخ نداده که رکود مسکن از بین برود 

بازدید رایگان 
یک هفته اى از موزه 
تنوع زیستى اصفهان معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان در خصوص 

آخریــن وضعیت پروژه هــاى عمرانى شــهر اصفهان 
اظهارداشــت: پروژه هاى عمرانى شاخصى در سال 95 
در شهر اصفهان آغاز شدند که تعدادى از آنها در همان 
سال 95 به بهره بردارى رسیدند که از جمله آنها مى توان 
به تقاطع 25 آبان، دوربرگردان هــاى میدان احمدآباد و 

زیرگذر شهید مطهرى اشاره کرد.
ایرج مظفر  اظهار داشــت: تعدادى دیگر از پروژه هاى 
عمرانى شــهردارى اصفهان در سال 96 آماده شدند که 
شهردارى اصفهان طى یک تا دو ماه آینده این پروژه ها را 

بهره بردارى مى رساند.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان تصریح کرد: 
پروژه تعریض پــل فلزى اصفهان از دیگــر پروژه ها از 
سال 95 بود که در سال جارى آماده شده و در حال حاضر 
بحث زیباسازى آن در حال انجام است که این پل آماده 
بهره بردارى بوده و در صــف نوبت برنامه هاى هر هفته 

چند افتتاح ایستاده است.
وى تأکید کرد: ابَر پروژه میدان استقالل از بزرگ ترین 
پروژه هاى عمرانى شــهردارى اصفهان مى باشــد که
 فاز اول آن در سال گذشته به بهره بردارى رسید و فاز دوم 

آن هم یک ماه آینده به بهره بردارى خواهد رسید.
مظفر ادامه داد: ابَر پروژه میدان استقالل شامل هشت پل 
است که یکى از میدان هاى ورودى شهر اصفهان است، 

زیباسازى و نورپردازى این ابَر پروژه در حال انجام است 
که تا عید ســعید فطر که روز بهره بردارى از این پروژه 

است، این اقدامات هم انجام مى شوند.
وى بیان کرد: همچنیــن فاز اول پــروژه محل جدید 
نمایشگاه هاى بین المللى شهر اصفهان به سرعت در حال 
پیشرفت بوده و قرار است که تا پایان شهریور 96 سالن 

اصلى این نمایشگاه را به بهره بردارى برسانیم.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان در رابطه با 
عدم پرداخت هزینه از ســوى دولت براى پروژه سالن 
همایش هاى بین المللى امام خامنه اى خاطرنشان کرد: 
دولت در سال قبل وعده هایى را براى پرداخت هزینه به 
شهردارى اصفهان براى پیشــرفت این پروژه داد و قرار 
شــد دولت 80 میلیارد تومــان اوراق را براى فروش به 

شهردارى بدهد اما این بحث هنوز محقق نشده است.
وى تأکید کرد: به محض محقق شــدن وعده دولت در 
زمینه ســالن همایش هاى بین المللى امــام خامنه اى، 
شــهردارى اصفهان این ظرفیت را دارد که تا ده ماه بعد 
سالن اصلى و محوطه ســازى این ابَر پروژه را به پایان 
برســاند.وى افزود: اگر 80 میلیارد تومانى که از سوى 
دولت قرار بود براى ابَر پــروژه  همایش هاى بین المللى 
امام خامنه اى اختصاص یابد، محقق شــود شهردارى 
اصفهان تا پایان سال 96 این ابر پروژه را به بهره بردارى 

مى رساند.

همزمان با ســى و پنجمین ســالگرد فتح خرمشــهر، 
رزمایش بیــت المقــدس 29 نیروى زمینــى ارتش 

درنصرآباد اصفهان آغاز شد .
همزمان با سوم خرداد سالروز غرور آفرین فتح خرمشهر 
این رزمایش با رمز یا على بن ابیطالب(ع) به طور گروهى 
و در قالب دو گروه خودى و دشمن فرضى با حضور تمام 
رسته هاى نیروى زمینى ارتش جمهورى اسالمى ایران 

برگزار شد .
بــا صــدور دســتور آغــاز رســمى ایــن رزمایش، 
یگان هاى پیاده، توپخانه، واکنش سریع، تیپ 65 نیروى

 مخصوص، پهبادو بالگردهاى هوانیروز با پشــتیبانى 
جنگنده بمب افکن هاى نیروى هوایى ارتش وارد منطقه 

برگزارى رزمایش شدند.
یگان هــاى زرهى و مکانیــزه نیز با پشــتیبانى آتش 
بالگردهاى هوانیروز و توپخانه نیــروى زمینى ارتش 
وارد منطقه رزمایش شدند که بعد از عملیات هلى برن

 یگان هــاى دشــمن فرضى، یــگان هــاى زرهى 
و پیــاده نیــروى زمینــى ارتــش عملیــات ضــد 
هلى بــرن را بــه منظــور پاکســازى منطقــه آغاز

 کردند.

آغاز رزمایش بیت المقدس در منطقه نصر آباد
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مزایده
اجراى احکام شــعبه ح/3 اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 960137 ج/3 له اســحاق حیدرى 
ده چشمه علیه رحم خدا امیدى به خواســته مطالبه مبلغ 1/087/687/425 ریال بابت اصل خواسته و 
خســارت وارده و مبلغ 54/384/371 ریال به عنوان حق االجرا دولتى جلسه مزایده اى در روز پنجشنبه 
مورخ 96/4/1 ســاعت 10 صبح در محــل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ســاختمان دادگســترى 
اصفهان زیرزمین اجراى احکام حقوقى برگزار نماید. مشــخصات مورد مزایــده: میزان 38/42 حبه از 
72 حبه پالك ثبتى 14874/9112 بخــش 5 اصفهان بصورت یک باب دفتــر کار واقع در اصفهان خ 
کاوه خ گلســتان جنب کوچه امیرکبیر (شــماره 7) مجتمع تجارى ادارى نگین ط اول واحد 3 شــمال 
غربى مى باشــد و به مســاحت 79/25 مترمربع اســت. این آپارتمان در طبقه اول شــمال غربى یک 
ســاختمان 5 طبقه مشــتمل بر 14 واحد تجارى در طبقه همکف و 16 واحد دفتــر کار در طبقات واقع 
شده است. ساختمان با اسکلت بتنى و ســقف تیرچه و بلوك و نماى آجرنما و سنگ و مجهز به آسانسور 
مى باشد. سطوح داخلى دیوارها و سقف آپارتمان ســفیدکارى و رنگ آمیزى کف سرامیک و پنجره ها 
آهنى، آشپزخانه مجهز به کابینت فلزى، گرمایش بخارى گازى و سرمایش آن کولر آبى است و قدمت 
ساختمان 15 ســال برآورد شــده اســت. با توجه به محل و موقعیت ملک و کیفیت ساخت آن کاربرى 
مسیرهاى دسترســى، مســاحت مفید و ســایر عوامل مؤثر در ارزیابى ارزش 6 دانگ پالك ثبتى فوق 
الذکر 2/140/000/000 ریال تعیین گردیده است. ضمنًا ملک فاقد ســکنه مى باشد. لذا طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از تاریــخ مزایده با مراجعه به محل ضمن بازدید با تودیــع 10 درصد از قیمت پایه 
فى المجلس در مزایده شرکت نمایند. باالترین پیشــنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 5387 

شعبه سوم اجراى احکام مدنى اصفهان/2/1109
مزایده

اجراى احکام مدنــى شــعبه 3 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى را در خصوص 
پرونده اجرایى به کالســه 961349/ج/3 در مورخه 96/4/1 از ســاعت 9 صبح در محل این اجرا واقع 
در خیابان نیکبخت دادگســترى اصفهان طبقه زیرین جهت فروش پــالك ثبتى 2187/2921 بخش 
6 ثبت اصفهان به مســاحت عرصه 198/4 مترمربع به صورت ســاختمان دو طبقه شــامل زیرزمین 
مســکونى به مســاحت 68/15 مترمربع و پارکینگ سرپوشیده به مســاحت 29/2 مترمربع و همکف 
مســکونى به مســاحت 102/5 مترمربع داراى گواهى پایان ساختمان به قدمت ســاخت بیش از 20 
ســال به صورت نیمه اســکلت و نما به صورت آجــرى و در طبقه همکف واحد یــک خوابه، پنجره ها 
آلومینیومى، دربهاى داخلى چوبى، کف ســیمانى، کابینت فلزى دارى نقاشــى، ســرویس بهداشتى و 
آشپزخانه کف سرامیک و کاشــى بدنه، داراى کولر آبى و بخارى گازى و انشعابات آب، برق، گاز حسب 
نظریه کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 2/810/000/000 ریال ارزیابى گردیده برگزار نماید. 
لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده مى توانند به نشــانى: بهارســتان-خیابان الفت-خیابان 
جنت-ارم پانزدهم-پــالك 438 مراجعــه و از آن بازدید و با تودیــع نقدى ده درصــد قیمت پایه در 
جلســه مزایده شــرکت نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 5390 

اکبریان دادورز شعبه سوم اجراى احکام مدنى اصفهان/2/1111
حصر وراثت

مجتبى کیهانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 6 به شــرح دادخواست به کالسه 204/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهناز هنرمند نجف آبادى 
بشناسنامه 13 در تاریخ 96/01/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-مصطفى کیهانیان نجف آبادى ش ش 32، 2-محمود کیهانیان نجف آبادى ش 
ش 13، 3-مجتبى کیهانیان نجف آبادى ش ش 6، (پسران متوفى) 4-صفورا کیهانیان نجف آبادى ش 
ش 7، (دختر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4502 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/1290
آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از بخش 

9 و 10 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان

بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اســناد و امالك و در اجراى تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل 
که قبًال به علل مختلف به عمل نیامده ، از ســاعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا 
بموجب این آگهى به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رســانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنهــا در موقع تعیین حدود حاضر 
نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد 
شــد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی ، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شــماره 104/1 – اصلى (که به شماره 1943 - اصلى تبدیل 
شده) و فرعی ذیل :

131 فرعى - جواد شیخ فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107,50 مترمربع.
132 فرعى - حیدر حیدرى باباشیخعلى فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,48 

مترمربع .
براى روز  پنجشنبه  مورخ 1396/03/25

2 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
3779 فرعى - امین پورکیان فرزند هادى نسبت به سه دانگ مشاع و اکبر پورکیان فرزند هادى نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/42 مترمربع .
4237 فرعى - رضا مختاریان ریزى فرزند اسداله نسبت به 4,5 دانگ مشاع و محبوبه بنائى ریزى فرزند 

اسماعیل نسبت به 1,5 دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,68 مترمربع .
4238 فرعى - حسن طاهر زاده ریزى فرزند مرتضى و غیره نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 259,13 مترمربع .
4239 فرعى - محمد رضا رحیمى ریزى فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 326,67 

مترمربع .
4240  فرعى - مسعود طوقانى ریزى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205,49 

مترمربع .
براى روز  شنبه  مورخ 1396/03/27

4241 فرعى - ابوالفتح عمو رحیمى ریزى فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
244,92 مترمربع .

4242 فرعى - محسن سلیمیان ریزى فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217,56 
مترمربع .

4243 فرعى - خانم عزت ســلیمیان فرزند رضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 148,03 
مترمربع .

4244 فرعى - رحیم سبکتکین ریزى فرزند على و غیره نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
154,38 مترمربع .

4245 فرعى - صدیقه خدابخشى ریزى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و انبار متصله به 
مساحت 76,84 مترمربع .

براى روز  یکشنبه  مورخ 1396/03/28
4246 فرعى - ابراهیم مرادیان ریزى فرزند محمود نســبت به ششــدانگ یکباب گلخانه به مساحت 

832,94 مترمربع .
4247 فرعى - على سلیمیان ریزى فرزند محمد حسین و غیره نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

135,68 مترمربع .
4248 فرعى - شــرکت تعاونى کشــاورزى دامداران شهرستان لنجان به شــماره ثبت 173 نسبت به 

ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 633,58 مترمربع .
4249 فرعى - ســعید طغیانى ریزى فرزند قربانعلى و غیره نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

200,40 مترمربع .
4250 فرعى - عزیزاله ســلیمیان ریزى فرزند حاجى آقا نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

195,96 مترمربع .
براى روز  دوشنبه  مورخ 1396/03/29

4251 فرعى - نوروز شریفى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143,64 مترمربع .
4252 فرعى - محمد ملکى ریزى فرزند على و غیره نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224,26 

مترمربع .
4253 فرعى - محمد ملکى ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140,57 مترمربع.
4254 فرعى - محمد ملکى ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 323,55 مترمربع.
4255 فرعى -  محمد رضا عابدینى چمگردانى فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

119,10 مترمربع .
براى روز  سه شنبه  مورخ 1396/03/30

4256 فرعى - حســین کریمى بهجت آبادى فرزند نبى اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
197,13 مترمربع .

4257 فرعى - على ســعید فرزند نصراله و غیره نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162,85  
مترمربع .

4258 فرعى - زهرا کریمى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,81 مترمربع .
4259 فرعى - روح اله امیدى فرزند على بابا و غیره نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,57 

مترمربع .
4260 فرعى - صدیقه وزیرى کته شــورى فرزند نگهدار نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

52 مترمربع .
براى روز  چهارشنبه  مورخ 1396/03/31

3 - ابنیه و امالك واقع در محمود آباد الى بید به شماره 137 - اصلی و فرعی ذیل :
2 فرعى - على محمد ســلیمیان ریزى فرزند حسین و غیره نسبت به ششــدانگ یکباب مرغدارى به 

مساحت 10000 مترمربع.
براى روز  پنجشنبه  مورخ 1396/04/01

4 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه دره دراز سفلى به شماره 210 – اصلى و فرعی ذیل :
2 فرعى - على مازندرانى فرزند یداهللا نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 65609,48 مترمربع.

براى روز  شنبه  مورخ 1396/04/03
5 - ابنیه و امالك واقع در قریه چم آسمان به شماره 325 – اصلى و فرعی ذیل :

17 فرعى – عبدالرسول ازیدهاك فرزند محسن نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 2009,95 
مترمربع .

براى روز  شنبه  مورخ 1396/04/10
6 - ابنیه و امالك واقع در قریه چم آسمان به شماره 326 – اصلى و فرعی ذیل :

21 فرعى –مسعود مکینیان فرزند بهرام و غیره نسبت به یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع.
براى روز  یکشنبه  مورخ 1396/04/11

7 - ابنیه و امالك واقع در کله مسلمان به شماره 348 – اصلى و فرعی هاى ذیل :
33 فرعى - صدیقه صادقى کله مسلمانى فرزند حاجى آقا نسبت به ششدانگ دوباب مغازه و زمین متصله 

به مساحت 215/92 مترمربع .
41 فرعى - صفدر صادقى فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 512,79  مترمربع .

براى روز  دوشنبه  مورخ 1396/04/12 تاریخ انتشــار : روز  پنجشنبه مورخ  1396/03/04 م الف: 220 
محمد رضا رئیسى زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/2/1312

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره: 198/95 خواهان پرونده به وکالت آقاى جعفر چرغان بطرفیت آقاى آرش کریمى علویجه با 
توجه به اینکه آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده لذا بنا به دستور دادگاه شعبه سوم شوراى حل 
اختالف و به تقاضاى خواهان و حسب ماده 73 ق.آ.د.م به خوانده ابالغ مى گردد در تاریخ 96/5/2 ساعت 
9 صبح در شورا شعبه سوم حل اختالف تیران واقع در ساختمان پشت دادگسترى حاضر شود. م الف: 4475 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان تیران و کرون (مجتمع شماره یک)/2/1358

ابالغ راى
کالسه پرونده: 1094/95ش ح2 شماره دادنامه: 1323-95/12/16 تاریخ رسیدگى: 95/12/14 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اکرم شجاعى به نشانى: نجف 
آباد- خیابان خوارزمى-کوچه صدف پ7 کدپستى 8518884815 خوانده:محمدپیام به نشانى: مجهول 
المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى اکرم شجاعى بطرفیت محمدپیام دائر بر تقاضاى صدورحکم 
برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال (معادل پانزده میلیون تومان) بانضمام 
کلیه خسارات دادرســى (هزینه دادرســى،تاخیر درتادیه تازمان اجراى حکم) نظربه اظهارات خواهان 
دردادخواست تقدیمى و صورتجلسه که طى آن خواهان اذعان داشــته که خوانده یک فقره چک بانک 
اقتصاد به مبلغ پانزده میلیون تومان ازمن گرفت و قراربود چک را پاس کند و به حساب خودم بریزد که 
چک را پول کرد و به حســاب خودش دربانک ملى واریزنمود که شــهود ارائه شده توسط خواهان ثبت 
اثبات ادعاى وى مى باشد. لذا شورا مســتنداً به مواد 198 و 519 و 515 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب درامور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ صدوهشــتاد ونه هزارتومان بابت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه ازتاریخ دادخواست به مورخه 95/09/28 تا وصول محکوم به درحق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شورا و پس از ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4477 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/1359
ابالغ راى

کالسه پرونده: 67/95ش ح8 مرجع رسیدگى کننده: شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
محسن صالحى به نشانى: منتظرى شــمالى، مجتمع ســعیدفر، کوچه موحدى کوى یاسر خواندگان: 
1.رضادهدشتى2.یوسف صالحى به نشانى 1.مجهول المکان 2.خ سعدى-کوى مشاوریه کانال سازى 
سعدى خواسته: انتقال سند گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى خواهان محسن صالحى بطرفیت خواندگان 
1.رضادهدشتى2.یوسف صالحى بخواسته الزام به انتقال سندرسمى یک دستگاه خودرو پیکان بشماره 
524 96س49 باتوجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى خواهان و بالحاظ استعالم از اداره راهور 
که مالک اصلى را خوانده ردیف اول اعالم داشته و باتوجه به قراردادفى مابین خواهان و خوانده ردیف دوم 
که به امضاء طرفین رسیده و بعالوه خواندگان هیچ گونه دلیلى که موید برائت ذمه خود باشد ارائه ننموده 
اند لذا مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنى دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و حکم به محکومیت 
خواندگان به 1.حضوردردفترخانه اسنادرسمى و انتقال سندیکدستگاه خودرو پیکان بشماره 524 96س49 
به نام خواهان 2.پرداخت مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شورا 
و پس از ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4476 گرامى قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/1360
ابالغ تجدیدنظرخواهى 

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواندگان: 1- حمید آهویى سمینى 2- ابوالقاسم 
عرفانیان 3- خشایار مهرانى 4- شرکت در حال تصفیه راه گستران الریز، جهت تبادل لوایح آقاى سعید 
یزدخواستى با وکالت آقاى منصور مدح خوان دادخواستى به خواسته تجدیدنظرخواهى از دادنامه صادره 
به شماره 950997375920131 در پرونده کالسه 931184  این دادگاه بطرفیت شما تقدیم که به شماره 
42-951 ثبت گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده به درخواست خواهان و 
به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به تجدیدنظرخوانده فوق الذکر ابالغ مى شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 
جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
مراجعه تا چنانچه پاسخى نســبت به تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه فوق الذکر 
داشــته باشــند ظرف موعد مقرر به دادگاه ارائه نمایند واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 387 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1365
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/667/26- 96/2/30 آقاي حیدر جهان میرزا فرزند ترکى باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی شــماره 7468- 96/2/19 که  هویت و امضاء شــهود در دفترخانه 325 رســما گواهى شــده 
مدعى است ســند مالکیت خود به شــماره 590751 را که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 
301/29543 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شــاهین شــهر) کــه در ص 127 دفتر 324 بنام 
علیرضا حمزه اى ثبــت و صادر و تســلیم گردیده که بموجب ســند قطعى 16409 مــورخ 86/8/17 
دفترخانه 143 به نامبــرده انتقال قطعــى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده و نحوه گم شــدن 
جابجائى اعالم گردیده و چون درخواســت صدور ســند المثنی گردیده، که طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهــی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 386 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/2/1366
ابالغ مفاد رأى افرازى 

شماره: 103/96/649/26-96/2/27 نظر به اینکه اقاى منصور امیرى فرزند محمد خواهان افراز سهام 
مشاعى خود از ششــدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده اند که بموجب رأى افرازى 
شماره 103/96/627126-1396/2/26 مفروز گردیده اســت. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر 
گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، 
عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانــى، ابراهیم آقاجانى جزى، 
عباســعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد 
سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، 
محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزســتانى، کشور بالبادى، جعفر بنى 
طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى 
امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران 
جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان 
جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله 
حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جــزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله 
حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشــمى ورنوســفادانى، کامبیز 
حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، 
حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى 
جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حســین رسولى، رضا 
قلى اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره 
سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان 
میالگرى، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، 
زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، 
بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه 
یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان شهرام قالى کار، 
میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان 
ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فــردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى 
سبالنى، زهرا مســیبى، حسین مســیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مســیبى جزى، اقدس 
مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى 
علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین 
على ملکى، عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریــان، عباس غفاریان جزى، 
عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم 
جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، 
مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره 
گرسیوز، مرتضى شــیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، 
جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح 
جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح 
جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن 
ذکاوتمند جزى، الهــه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیــان جزى، محمدرضا عارفیان 
جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى 
نصرت عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر 
نگردیده است، لذا افراز سهام مشاعى قســمتى از ششدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در بخش 16 
پشت بند حافظ شمالى که سند مالکیت آن در صفحه 92 دفتر 257 امالك بنام منصور امیرى فرزند محمد 
سابقه ثبت دارد که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص 
گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب 
صورت مجلس شماره 81327434-96/2/24 به شرح ذیل است: حدود ششدانگ یک قطعه زمین بنام 
خواهان آقاى منصور امیرى فرزند محمد که قطعه 4 براى آن منظور شــده به مســاحت 162 مترمربع 
عبارت است از: شماًال بطول 9 متر پى است به فرعى 7 غربى خیابان شهید فهمیده جنوبى شرقًا بطول 18 
متر بدیوار پالك 44798 فرعى جنوبًا بطول 9 متر پى است به کوچه 4 مترى غربًا بطول 18 متر پى است 
به باقیمانده پالك 43 فرعى. حقوق ارتفاقى معرفى نشد. ســهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت 
مندرج در نقشه ترسیمى مى باشد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع 
مصوب 1357 و ماده 15 ایین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق مــاده 6  ایین نامه و ماده 18 آئین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى 
محجور (صغیر، مجنون و غیررشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد باستناد ماده 313 قانون امور حسبى 
و طبق رأى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیأت عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان 
و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نســبت به نظریه افراز شماره 950602071138554 
مورخ 1395/9/14 داشــته ظرف مدت 10 روز از تاریــخ ابالغ و درج در روزنامه طبــق ماده مذکور به 
دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعــه و گواهى مربوطه را بــه واحد ثبتى ارائه نمائیــد. م الف: 384 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/2/1367
مزایده

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجراییه در پرونده کالسه 
373/95 مدنى ش که به موجب آن آقاى حمیدرضا نجارى اردســتانى فرزند ماشاءاله محکوم است به 
پرداخت مبلغ 97/016/700 ریال بابت اصل خواســته به انضمام هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى در 
حق محکوم له آقاى محمدرضا امیرشفیعى فرزند اکبر و پرداخت مبلغ 4/200/000 نیم عشر هزینه اجرا 
در حق صندوق دولت با توجه اینکه محکوم علیه اقدام به معرفى اموالى نموده اســت لذا اموال توقیفى 
را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رســاند: 1- دیزل ژنراتور مجهز به شاسى فلزى، استارتر، 
ســوپر شــارژر، دینام، رادیاتور، منیفولد دود و گاز، فیلتر هوا، فیلتر روغن، تابلو کنترل و سلونولیدهاى 
مختلف. ژنراتور مدل KHODAEI A.C SYNCHRONOUS چینى، حداکثر ســرعت

 RPM 1500 کالس حفاظتــى IP ۵۴، ضریــب قدرت 8/.، موتــور رومانى، تــوان در ولتاژ نامى 
KVA 40، تعداد ســیلند 4، فرکانــس Hz 50، ماکزیمــم دور RPM 1500، ولتاژ V 380 ســه 
فاز، قیمــت 37/000/000 ریال (ســى و هفت میلیون ریــال) 2- مخزن فوالدى بــه حجم 30000 
لیتر، قیمت 28/000/000 ریال (بیســت و هشــت میلیــون ریــال) متقاضیان خریــد مى توانند در 
روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تــا پنج روز قبــل از تاریخ مورد مزایده را که آگهى شــده 
مالحظــه نمایند مال فوق به شــخصى واگذار مى گــردد که باالترین پیشــنهاد را ارائــه نماید برنده 
مزایده باید ده درصــد کل بهــاى مزایده را فی المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجرا تســلیم 
نماید و مابقــى آن را ظرف مهلت یــک ماه پرداخــت  نماید و در صــورت عدم پرداخــت در مهلت 
مقرر ســپرده او به نفع دولــت ضبط میگــردد. تاریخ مزایده: 96/3/23 ســاعت 9 صبــح. م الف: 84  

الیاسى مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردستان/2/1368
مزایده

شعبه 13 اجراى احکام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه شماره 961284 ج 3 له: 
بانک صادرات اصفهان با نمایندگى خانم مرضیه کیوان پور و علیه آقاى حســین امینى بخواسته مطالبه 
مبلغ 5/594/690/822 ریــال و مبلغ 279/734/541 ریال حق االجرا دولت، جلســه مزایده اى در روز 
پنج شنبه مورخ 96/04/08 ساعت 10 صبح در محل این اجرا واقع در اصفهان- خ نیکبخت- ساختمان 

دادگسترى کل اصفهان- طبقه زیرزمین- شعبه 3  اجراى احکام حقوقى برگزار نماید. مشخصات مورد 
مزایده: میزان 20 حبــه از 72 حبه پالك ثبتى 655 بخش 5 ثبت اصفهــان واقع در اصفهان- خ حکیم 
نظامى- خ خاقانى- کوچه باغومیان- مقابل بن بست فاخر با کدپستى 8175859391 به مساحت عرصه 
462/30 مترمربع مى باشــد و داراى اعیانى قدیمى کوچک نیمه مخروبه در وسط عرصه پالك است. 
که با توجه به جمیع جهات و متراژ عرصه و موقعیت و قواره پالك و نوع کاربرى و بررسى جمیع جهات 
مؤثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا، ارزش ششــدانگ پالك فوق 20/880/000/000 ریال ارزیابى 
که به نسبت 20 حبه مشــاع از 72 حبه ســهم خوانده 5/800/000/000 ریال توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى ارزیابى و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقى مانده است. ضمنًا فاقد سکونت مى باشد لذا 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده ضمــن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه 
فى المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند. باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 6165  

اکبریان دادورز شعبه 3  اجراى احکام حقوقى اصفهان/2/1370
مزایده

اجراى احکام شــعبه 4 حقوقى اصفهان در پرونده کالسه اجرایى به شــماره 960503 ج 14 له: بانک 
صادرات اصفهان و علیه، 1- شرکت عایق پوشان 2- محمود نوروزى 3- مریم رعنایى 4- غالمحسین 
مهماندوست به نشانى: اصفهان انتهاى بوستان سعدى- ساختمان امامى، در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص فروش پالك ثبتى 12 فرعى از 462  اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در روز پنج شنبه 
مورخ 96/03/25 از ساعت 8 الى 10 صبح در محل اجرا واقع در خیابان نیکبخت- مجتمع اجراى احکام 
حقوقى- شعبه چهارم طبقه زیرزمین دادگســترى اصفهان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز 
قبل از برگزارى مزایده از مورد مزایده، واقع در اصفهان- پل وحید- بعد از خیابان مارنان- کدپســتى: 
143910- 81756 بازدید و با واریز 10 درصد از مبلغ کارشناسى به شماره حساب 2171290210008 
سپرده دادگسترى اصفهان با به همراه داشتن فیش آن در جلســه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادى 
که باالترین قیمت از کارشناســى را پیشــنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود. مشخصات پالك ثبتى: 
مشخصات ملک: شماره ملک 462/12- شماره چاپى سند: 508253 الف/83- دفتر: 1180- صفحه: 
284- بخش: 5 ثبت اصفهان- تمامیت شــش دانگ آن به نام آقاى غالمحسین مهماندوست به ثبت 
رســیده اســت. مورد مزایده یک باب مغازه داراى 84/87 مترمربع اعیانى در طبقه زیرزمین مى باشد. 
ملک مورد اشاره در یک مجتمع 4 طبقه تجارى ادارى واقع شده و از موقعیت شهرى مناسبى برخوردار 
مى باشد. کف آن پارکت و بدنه دیوارکوب و درب شیشه سکوریت داراســت و نماى ساختمان سنگ و 
داراى حیاط ورودى مى باشد. داراى امکانات آب، برق، گاز و تلفن مى باشد. مستاجر در هنگام بازدید به 
شغل آرایشگرى مشغول فعالیت بود. با توجه به توضیحات فوق الذکر و کلیه عوامل مؤثر در قیمت برآورد 
ســاختمان با عرصه و اعیان و نوع کاربرى و ملحقات آن در زمان بازدید جمعًا حدود 9/100/000/000 
ریال (نه میلیارد و یکصد میلیون ریال) برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 6164   دادورز اجراى احکام شعبه 

4 دادگاه حقوقى اصفهان/2/1371
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796200021 شماره پرونده: 9509986796200835 شماره بایگانی شعبه: 
950843 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096796200114 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509976796201933 محکوم علیه: پرویز کربالیى به نشانى مجهول المکان محکوم  است 
به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواســته (به خواسته ســه فقره چک به شماره هاى 
821804 مورخ 95/3/5 به مبلغ 60/000/000 ریال- 821803 مورخ 95/2/25 به مبلغ 60/000/000 
ریال- 821805 مورخ 95/3/25 به مبلــغ 60/000/000 ریال) و پرداخت مبلغ 5/495/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى 
موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: ســیدمهدى علوى باالمعنا فرزند على رضا به نشــانى: 
اصفهان- اصفهان- خ هاتف ك مشیر روبروى پاساژ مهدى پالك 1 با وکالت فرشته ترکیان والشانى 
فرزند رمضانعلى به نشــانى: اصفهان- خیابان چهارباغ باال مجتمع پارك ط 3 پالك 606 با احتســاب 
پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 6163 شعبه 32 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/1372
ابالغ راي

شماره پرونده: 951329 شماره دادنامه: 271- 96099767944- 96/12/23 مرجع رسیدگى: شعبه 14 
شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا احمدى دستجردى به نشانی: اصفهان خ جى کوچه شهید 
کشاورز کوچه شهید نادرى پ 16، خوانده: مهدى شــمس کوپایه به نشانى: مجهول المکان، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: 
در خصوص دعوى آقاى علیرضا احمدى دســتجردى به طرفیت آقاى مهدى شمس کوپایه به خواسته 
الزام به انتقال سند 3 خط تلفن به شماره هاى 35234771 و 35234772 و 35230220 به انضمام مطلق 
خسارات و هزینه دادرســى مقوم به 6/000/000 ریال نظر به محتویات پرونده و مبایعه نامه پیوستى و 
احراز رابطه قراردادى و صدور قبوض پرداختى به نام خوانده از طرف شرکت مخابرات که داللت بر مالکیت 
خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شرکت نکرده و دفاعى به عمل نیاورده 
است لذا مســتند به مواد 10- 210- 211- 212 قانون مدنى و 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سه خط تلفن به شماره هاى 35234771 
و 35234772 و 35230220 و پرداخت 120/000 نشر آگهى و 225/000 ریال هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابى و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه می باشد. م الف: 6162 شعبه 14 حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/1373
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960254 خواهان: 1- فضل اله ابراهیمى 2- احمدرضا ابراهیمى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- امیرحســین حق شناس تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخ 
96/4/14 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانى جنب 
بیمه ایران-مجتمع شماره یک اصفهان 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: 6177  شعبه 45 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1374
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610106797900245 شماره پرونده: 9509986797901386 شماره بایگانی شعبه: 
951388 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1- حسین محمدى به نشانى اصفهان-اصفهان خ معراج خ 
هفتون ك ش ابوطالبى پ19، 2- محمد پورى رحیم تاریخ حضور: 1396/04/14 چهارشــنبه ساعت: 
09:00 محل حضور: اصفهان-خیابان ســجاد-خیابان آیت اله ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب 
ساختمان صبا-پالك57 در خصوص دعوى لیال ترکى هرچگانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. ضمنًا به پیوست نســخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد. 
م الف: 6160  شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1375

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 960073/29 خواهان: ســعید خیراللهى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت سعید حیدرى تقدیم نموده است؛ وقت رســیدگى براى مورخ 96/4/12 ساعت 3:30 بعدازظهر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 6151 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1376
اجراییه

شماره: 392/95 به موجب راي شــماره 705 تاریخ 95/7/10 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید مدیرى فرزند عزت اله به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت پنجاه و یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هفتصد و چهل و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/13 تا زمان اجراى حکم در حق خواهان 
محمد جان نثارى الدانى به نشانى: اصفهان- خ کهندژ- نبش کوچه 60- ایستگاه دوپله چوب  فروشى 
جالل صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6158 شعبه 31 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1377
ابالغ راي

کالســه پرونده: 1028/95- 920581 شــماره دادنامــه: 9609976795400178- 96/1/28 تاریخ 
رسیدگى: 96/2/6 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: ایرج گل چین نامدارى 
به نشانى: شهرکرد خ بهارستان مجتمع مسکونى فرهنگیان خ گلبهار کوچه 9 پالك آخر سمت راست، 
خوانده: علیرضا شــهباز قلندر به نشانی: مجهول المکان، خواســته: تقاضاى واخواهى نسبت به دادنامه 
1185- 92/12/14 در پرونده کالسه 92-834 ،  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص واخواهى آقاى ایرج گل چین 
نامدارى به طرفیت واخوانده آقاى علیرضا شهباز قلندر به خواسته واخواهى دادنامه 1185- 92/12/14 
در کالسه پرونده 834/92 که واخواه مدعى است به موجب دادنامه فوق الذکر محکوم به پرداخت مبلغ 
50 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 455 هزار ریال بعنوان خسارت دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 90/4/21 بابت چک شــماره 640449 به عهده بانک صادرات 
گردیده ام که دادنامه مذکور غیابى و کلیه مراحل ابالغ نیز الصاقى بوده است و براساس مستندات ابرازى 
مدعى است که چک مورد محکومیت مفقودى بوده اســت که خواهان اصلى اقدام به مطالبه آن نموده 
است و منجر به محکومیت اینجانب شده است لذا تقاضاى نقض دادنامه را دارد و واخوانده با وصف ابالغ 
از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى حاضر نشده است و الیحه اى نیز تقدیم شورا نکرده است لذا شورا 
با توجه به محتویات پرونده ضمن قبول واخواهى واخواه دادنامه مورد واخواسته را نقض و اعالم مى دارد. 
راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى به یکى از محاکم حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 6159 شــعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/2/1378
اجراییه

شــماره: 729/95 ش ح 15- 1396/2/27 به موجب راي شــماره 1143 تاریخ 95/11/17 حوزه 15 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آرزو پوالدیان جهرمى به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ /25/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
925/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/11/11 لغایت زمان وصول در حق خواهان حسین حاجى عبدالرحمانى خواجوئى فرزند 
عباسعلى به نشانى: اصفهان- خ حمزه جنوبى- خ فرهنگیان- خ پژوهش- ك مریم- پ 64- ط چهارم 
و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا (شــماره چک 099976 مورخ 94/11/11) ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 

موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6152 

شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1379
مزایده

شماره نامه: 9610116881200459 شــماره پرونده: 9409980352000299 شماره بایگانى شعبه: 
961156  اجراى احکام شعبه 12 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 961156 
خ 12 له خانم مریم عزیزى با وکالت آقاى نورالدین پیغان علیه آقاى على اصغر رنجبر به خواســته تعداد 
120 عدد سکه تمام بهار آزادى و مبلغ 370/000 ریال هزینه نشر آگهى و مبلغ 1/850/000 ریال هزینه 
دادرسى در حق محکوم لها جلسه مزایده اى جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: 1- 7/87 حبه مشاع از 72 
حبه سهم االرث محکوم علیه على اصغر رنجبر از پالك ثبتى 15191/2696 بخش 5 ثبت اصفهان واقع 
در اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان بالل کوچه زینى پالك 114 داراى مساحت عرصه یکصد و چهل و 
چهار متر و چهل و دوصدم مترمربع دیوارهاى آجرى باربر و پوشش سقف تیرآهن و آجر (طاق ضربى) و 
آشپزخانه کاشى و سرامیک سیستم گرمایش و سرمایش بخارى گازى و کولر آبى با قدمت ساخت بیش 
از 30 سال مى باشد با عنایت به مطالب صدراالشــاره و متراژ عرصه و اعیان و موقعیت و امکانات و نوع 
کاربرى مسکونى ارزش 6 دانگ 4/500/000/000 ریال و ارزش 7/87 حبه مشاع 492/187/500 ریال 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى ارزیابى گردیده و مصون از هرگونه اعتراض میباشد. 2- 12 حبه 
مشاع سهم االرث محکوم علیه على اصغر رنجبر از مرحوم از مغازه به صورت قولنامه که حسب ماده 101 
توقیف گردید است واقع در اصفهان کندروى اتوبان آقابابایى خیابان مبارزان شرقى مغازه خیاطى زنانه 
دوزى یکباب مغازه به آدرس مذکور و فارغ از ارائه مدارك ثبتى داراى صورت مجلس 95/6/18 نیروى 
انتظامى به مســاحت چهل و پنج مترمربع باضافه احداث بالکن در انتهاى مغازه به مساحت حدود پانزده 
مترمربع مى باشد کف موزائیک و دیوارها سنگ داراى درب ورودى از نوع پروفیل فلزى و داراى سرویس 
بهداشتى و انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز مشترك مى باشد با عنایت به مطالب صدراالشاره و متراژ 
عرصه و اعیان و موقعیــت و امکانات و نوع کاربرى تجارى ارزش نرخ پایــه 2/500/000/000 ریال و 
ارزش 12 حبه مشاع 364/583/330 ریال توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى گردیده و مصون 
از هرگونه اعتراض میباشــد را برگزار نماید. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از مزایده موردهاى فوق را 
به آدرس اعالمى مراجعه و بازدید نمایند و جهت خرید در تاریخ 96/3/28 ســاعت 9 صبح در دفتر این 
اجرا واقع در خیابان نیکبخت- مجتمع اجراى احکام مدنى- طبقه اول- واحد یک حاضر شوند. فروش 
از مبلغ ارزیابى شــروع و برنده کسى خواهد بود که پیشــنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل ٪10 
مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى به شــماره  2171290210008 واریز نماید. 
م الف: 6153  آزادیان دادورز اجراى احکام شــعبه 12 اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع 

قضائى شماره 2)/2/1380
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1103/95 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
کماجیان اصفهانى به نشانى: اصفهان- خ سجاد- خ حجتیه (قائم) جنب اتوبان- پوشاك نگار، خوانده: 
آرزو کارخانه داران به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته،  گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شــورا: در خصوص دعوى محمدرضا 
کماجیان اصفهانى به طرفیت آرزو کارخانه داران به خواســته مطالبه مبلــغ /50/000/000 ریال وجه 
سفته/سفته هاى به شماره خزانه دارى کل 657049 (ســرى /ض) و 657045 (سرى /ض) به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاي اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شــورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 2/450/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/11/10 لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف: 6155 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1381
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1104/95 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
کماجیان به نشانى: اصفهان- خ ســجاد- خ حجتیه (قائم) جنب اتوبان- پوشــاك نگار، خوانده: آرزو 
کارخانه داران به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ /11/100/000 ریال بابت دو فقره رسید 
قرض الحسنه به انضمام خسارات قانونى،  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دعوى محمدرضا کماجیان به طرفیت آرزو 
کارخانه داران به خواسته مطالبه وجه دو فقره رسید قرض الحسنه به مبلغ /11/100/000 ریال که خواهان 
بابت اقساط معوق خوانده که خواهان ضمانت بازپرداخت آنها را ضمانت کرده است، و طى دو فقره رسید 
مبلغ مذکور را به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز نموده است و این موضوع توسط بانک مهر 
ایران گواهى گردیده است فلذا با توجه به دادخواست و ضمائم پیوست آن و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و الیحه اى در دفاع از خود تقدیم ننموده است، شورا دعوى 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنی 
و ماده 1284 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ /11/100/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ /1/253/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/11/10 
لغایت زمان وصول طلب وفق شــاخص اعالمى قیمتهاى بانک مرکزي ایران در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. راي صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6156 

شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1382
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610466837200005  شــماره پرونده: 9509986837201460 شماره بایگانی 
شعبه: 951495 خواهان سمیه علینقى حسین آبادى فرزند بهروز دادخواستى به طرفیت خوانده محمد 
رضا رجب فرخانى فرزند احیا به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان-طبقه دوم-اتاق 216 ارجاع 
و به کالسه 9509986837201460 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/04/07 و ساعت 10:30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، و جهت استماع شهادت شــهود خواهان در جلسه دادگاه حاضر و نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 6235 

شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/3/101
اجراییه

شماره: 727/95 به موجب راي شماره 1016 تاریخ 95/10/13 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: على حدادى فرزند محمدحسن به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 93/7/30 تا زمان اجراى 
حکم در حق خواهان: محمد جانثارى الدانى فرزند عباس به نشانى اصفهان-خ کهندژ-ایستگاه دوپله 
نبش کوچه 60 چوب فروشى جالل صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت 
است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم 
نماید. م الف: 6157 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/106

اجراییه
شماره: 1846/90-1396/2/28 به موجب راي شــماره تاریخ حوزه 32 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: على منتظرالقائم به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته (به خواسته یک فقره چک به شماره 285365-
80/12/10) و پرداخت مبلغ 40/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رسید 
چک 80/12/10 لغایت زمان وصول در حق خواهان: مصطفى قلعه شــاهى به نشانى: اصفهان خیابان 
سیمین کوچه 19 پالك2، با احتساب پرداخت نیم عشر دولتى اجرائیه شماره 90-1846- 94/7/22 کان 
لم یکن گردید. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 6148 شــعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/3/108
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 950596 خواهان مجید الیاســى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه ى مبلغ 
200/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت مجتبى دهقانى تقدیم نموده و وقت رســیدگی 
براي مورخ 96/4/25 ســاعت 15:30 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 18 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 6149 شعبه 18 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/111
ابالغ راي

کالسه پرونده: 330/94 شــماره دادنامه: 404- 95/10/29 تاریخ رسیدگى: 95/7/26 مرجع رسیدگى: 
شعبه 49 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق کارآفرینى امید (صندوق مهر امام رضا (ع) با 
نمایندگى آقاى عبدالصمد شهبازى به نشانى اصفهان خ هشت بهشت غربى بین چهارراه ملک و گلزار-
نبش کوچه25 وکیل: عزت دهقانى به نشانى: اصفهان خ هشت بهشــت شرقى بعد از چهارراه پیروزى 
جنب داروخانه عباســى خواندگان: 1- مجید فاضل نجف آبادى به نشــانى: مجهول المکان 2- حمید 
جمشیدیان به نشانى: مجهول المکان 3- سعید افشارى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان صندوق کارآفرینى امید و صندوق مهر امام رضا(ع) به نمایندگى 
عبدالصمد شهبازى و با وکالت خانم عزت دهقانى بطرفیت خواندگان آقایان 1- مجید فاضل نجف آبادى 
2- حمید جمشیدیان 3- سعید افشارى بخواسته مطالبه مبلغ 137/000/000 ریال بابت اصل بدهى و 
مبلغ 46/000/000 ریال بابت جریمه عدم اجراى طــرح جمعًا بمبلغ 183/000/000 ریال بابت قرارداد 
شماره 892300699 به انضمام مطلق خسارات دادرســى و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست. این وصف 
که خوانده ردیف اول اقدام به دریافت تســهیالت مالى نموده و خواندگان ردیف 2 و3 بعنوان ضامن وام 
گیرنده مفاد قرارداد فوق را تعهد نمودند و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگى از طریق آگهى در 
جلسه رسیدگى مورخ 95/7/26 حاضر نگردیده و نسبت به دعوى و مستندات ابرازى ایراد و دفاعى بعمل 
نیاورده اند علیهذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به ماده 10 قانون مدنى و مواد 
198-515 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
137/000/000 ریال بابت اصل تسهیالت دریافتى و همچنین مبلغ 3/735/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله بر مبناى تعرفه و نیز خسارات تأخیر تأدیه از شروع اجراى تعهد لغایت صدور اجرائیه 
بر مبناى شــاخص تورم بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى بوده 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس ار آن ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى و انقالب شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 6188 شعبه 49 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/118



آگهىآگهى 07072947 سال چهاردهمپنج شنبه  4 خرداد  ماه   1396

مزایده
اجراى احکام شــعبه اول اجراى احکام مدنى اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرائى کالســه 
961707ج ح/ام ورثه عبدالرحیم کشاورز هفدائى بوکالت على اشرف رحیمى بطرفیت محکوم علیه 
سید مهدى فضل الهى مبنى بر مطالبه وجه، 68/4 سهم از 264 سهم از 17450 سهم از 134888 سهم 
مشاع از 300000 سهم (6 حبه) مشاع از 72 حبه ششدانگ از پالك ثبتى 1/190 بخش 5 ثبت اصفهان 
مربوط به یک قطعه زمین محصور به نشانى اصفهان پل تمدن جنب پمپ بنزین-خیابان هدایت قبل 
از کوچه یاس (8) بر خیابان به میزان محکوم به و هزینه هاى اجرائى به مبلغ 1/539/000/000 ریال 
که طبق نظریه کارشناس رسمى ارزیابى و مصون از اعتراض مانده را از طریق مزایده بفروش برساند 
علهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و به کسانى که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند به فروش 
رسیده و واگذار مى گردد ضمناً مبلغ 10٪ از قیمت مزایده بصورت وجه نقد بصورت فى المجلس بعنوان 
سپرده دریافت و در صندوق دادگسترى سپرده مى گردد و مابقى وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یکماه 
از خریدار اخذ خواهد شد، در صورتیکه برنده مزایده مابه تفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد 
سپرده او بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد، از کســانى که مایل به شرکت در جلسه مزایده 
مى باشند دعوت مى شود در روز پنج شنبه 96/3/25 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام شعبه اول 
مدنى اصفهان حضور بهم رسانند، متقاضیان مى توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجراى احکام حضور 
یافته، از خصوصیات، مشــخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسى مطلع گردند. م الف: 6183 

شعبه اول اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى شماره یک)/3/122
حصر وراثت

آقاى محمد کارگران مبارکه فرزند اسماعیل داراى شماره شناسنامه 1215 ملى به شرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 74/96 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اســماعیل کارگران فرزند حسینعلى به شناسنامه شــماره 58 در تاریخ 1395/9/28 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
کارگران مبارکه فرزند اســماعیل به شماره شناســنامه یا کد ملى 1215 نســبت به متوفى (فرزند) 
2- جهانگیر کارگران مبارکه فرزند اسماعیل به شماره شناســنامه یا کد ملى 316 نسبت به متوفى 
(فرزند) 3- جهانبخش کارگران مبارکه فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کد ملى 5816 نسبت به 
متوفى (فرزند) 4- جمشید کارگران مبارکه فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کد ملى 88 نسبت 
به متوفى (فرزند) 5- حسینعلى کارگران مبارکه فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کد ملى 425 
نسبت به متوفى (فرزند) 6- مژگان کارگران مبارکه فرزند اســماعیل به شماره شناسنامه یا کد ملى 
5419135541 نسبت به متوفى (فرزند) 7- عزت صریریان مبارکه فرزند حسن به شماره شناسنامه یا 
کد ملى 51 نسبت به متوفى (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/133 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/3/170
احضار

شــماره: 030101/124/132 ك11 مبارکه-1395/12/23 بدینوســیله به متهمان پرونده کالسه 
170202/30 ك زیباشهر مبارکه شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه 1- حسین 
جوزدانى به شماره ملى: 1292081659، 2- رسول اسدى به شــماره ملى: 12867766893 که به 
اتهام تبدیل و تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغ ها موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزى شهرستان 
مبارکه تحت تعقیب مى باشــند و حســب گزارش واصله فعال مجهول المکان و متوارى مى باشــند 
ابالغ مى گردد جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتســبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب مبارکه حاضر گردند در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى بصورت غیابى رسیدگى 
و راى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفــرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج شــود. م الف: 96/82 

رمضانى بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب مبارکه/3/171
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/357027- 1396/2/2 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ یکبابخانه 
شماره پالك ثبتى شماره: 3313-فرعى از 2-اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 
543 دفتر امالك جلد 122 به نام عبدالحســین قاسمى ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس 
مع الواسطه به موجب سند انتقال شــماره: 34171- 53/7/14 دفتر سه شهرضا به عباس انصاریپور 
انتقال و ســپس از طرف نامبرده به موجب سند شــماره 36405- 61/5/6 دفتر دو شهرضا به فتح 
اله اسالمى انتقال و بموجب سند شــماره 9574- 85/7/4 دفتر پنج شــهرضا به نبى اله سبزوارى 
انتقال گردیده ســپس نامبرده بموجب سند شــماره 200407- 92/6/18 دفتر 3- شهرضا تمامیت 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ مالکیت خود را به خدیجه کاویانى انتقال نموده که اینک نبى اله 
سبزوارى با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده 960918711302285- 96/1/23 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: به گواهى دفترخانه 393 رســیده 
اســت مدعى اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/ســهل انگارى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نسبت به مقدار ســه دانگ از ششدانگ مالکیت خود 
از پالك فوق را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل مــاده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شــود چنانچه کســى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 70 صمصامى مسئول دفتر امالك 

شهرضا/3/174

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1395/09/332542- 1395/11/19 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت چهار سهم باستثناى 
بها ثمنیه اعیانى یکدوم سهم آن از یک هزار و ششصد سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2- اصلى ذیل 
ثبت 17274 در صفحه 13 دفتر امالك جلد 35 به نام حسین حداد ثبت و صادر و تسلیم گردیده اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 95091871126112- 95/11/13 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 90633- به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی مى شــود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 768  صمصامى مسئول دفتر امالك شهرضا/3/175
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 95-1141 خواهان: حمیدرضا شمس دادخواســتى مبنى بر مطالبه چک به 
طرفیت 1- آزاده شفاهى 2- على بمانى تقدیم نموده اســت؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/4/10 ساعت 
18:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 6182 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/3/190
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ش 41- 960129 خواهان: احمد امانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
عبدالکریم حســین پور آقایى تقدیم نموده و وقت رسیدگى براى روز چهارشــنبه مورخ 96/4/21 ساعت 
16 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان چهارراه سپهساالر ابتداى خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهاى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 6181 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/191
اجراییه

شماره: 950658- 96/2/23 به موجب راي شــماره 9509976796301901 تاریخ 95/10/8 حوزه 33 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: عبدالخالق کیان ارثى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 89/5/30 لغایت 
زمان اجراى حکم در حق محکوم له: على ادیبى به نشانى: خ ملک شهر- خ انتهاى مطهرى- جنب بانک 
مسکن نبش ك طالقانى مواد غذایى ادیبى و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6180 شعبه 33 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/192
مزایده

شماره: 950257 در پرونده کالسه هاى اجرایى مطروحه درشعب اول حقوقى عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى شرکت کاشى نیلو محکوم است به پرداخت مطالبات کارگرى بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره درحق محکوم له و مبلغ.... ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. 1- مجموعه تجهیزات و ماشین آالت واحد(خط) 3 تولید 
سرامیک مستقر در واحد1، 1-1پرس هیدرولیک PH ۱۶۰۰ مارك SACMI بهمراه کلیه متعلقات 
مکانیکال و اکتریکال 2-1واحد گردگیر مارك SACMI همراه کلیــه متعلقات مکانیکال و اکتریکال 
3-1واحد خشکن مارك SACMI بهمراه کلیه متعلقات مکانیکال و اکتریکال 4-1مجموعه نوار نقاله 
و تســمه نقاله، واحد خط لعاب، واحد چاپ تخت، واحد چاپ رتوکالر، ســایر منصوبات 5-1واگن حمل به 
تعدادى(6عدد) 6-1کوره گازى پخت نهایى شــماره 1 کد 620 بهمراه متعلقات جانبى در وضعیت توقف 
مســتقر درســالن (واحد) یک 7-1کلیه تابلو برق هاى اصلى و فرعى با منصوبات متعلــق به خط تولید. 
2- مجموعه تجهیزات و ماشین آالت واحد(خط) 4تولید سرامیک مستقر در واحد1، 1-1پرس هیدرولیک 
PH ۱۶۰۰ مارك SACMI بهمراه کلیه متعلقات مکانیــکال و اکتریکال 2-1واحد گردگیر مارك 
SACMI بهمراه کلیه متعلقات مکانیکال و اکتریکال 3-1واحد خشکن مارك SACMI بهمراه کلیه 
متعلقات مکانیکال و اکتریکال 4-1مجموعه نوار نقاله و تسمه نقاله، واحد چاپ تخت، واحد چاپ رتوکالر 
5-1واگن حمل به تعدادى(6عدد) 6-1کوره گازى پخت نهایى شماره 2 کد 610 بهمراه متعلقات جانبى در 
وضعیت توقف مستقر درسالن (واحد) یک 7-1کلیه تابلو برق هاى اصلى و فرعى با منصوبات متعلق به خط 
تولید. بنابراین سرجمع کل بند1 و 2 گزارش مذکور برابر 7/000/000/000 (هفت صد میلیون تومان) مى 
باشد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/18 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 شــماره 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 قبل از مزایده از اموال موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف: 4511 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/194

اجراییه
شماره: 950662-1396/2/24 به موجب راي شــماره 9509976796301905 تاریخ 95/10/8 حوزه 
33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: حسین دهقانى فرزند 
اسماعیل به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/040/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 90/1/17 لغایت 
زمان اجراى حکم در حق محکوم له: على ادیبى فرزند قدرت اله به نشانى ملک شهر-انتهاى خ مطهرى 
جنب بانک مسکن-نبش ك طالقانى مواد غذایى ادیبى، و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 6179 

شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/196
اجراییه

شماره: 950660-1396/2/24 به موجب راي شماره 9509976796301903 تاریخ 95/10/8 حوزه 33 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسین ستایش اصل به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/180/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها 87/7/25 و 87/7/5 و 87/6/11 
لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له: على ادیبى به نشانى ملک شهر-انتهاى خ مطهرى جنب بانک 
مسکن-نبش ك طالقانى مواد غذایى، و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 6178 شعبه 33 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/198
مزایده

شعبه اول و سوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده  کالسه 2727/92 ش 
ح 3  له آقاى قاسم قاســمیان و علیه على قربى جبلى و پرونده کالســه 1246/93 ش ح یک له آقاى 
حمیدرضا اسماعیلى و على قربى جبلى به آدرس اصفهان میدان الله- مجتمع مسکونى الله پالك 15 
بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 106/111/316 ریال بابت پرونده کالســه 2727/92 ش 
ح 3 و مبلغ 31/209/519 ریال بابت پرونده کالسه 1246/93 ش ح یک جمعًا به مبلغ 137/320/835 
ریال اموال توقیفى محکوم علیه به شرح یک دستگاه کامیون ولوو N -10 بشماره انتظامى 113 ع 25- 
ایران 23 به رنگ زرد روغنى مدل 1353 ظرفیت 26 تن ده چرخ شــش سیلندر گازوئیل سوز سه محور 
بشماره موتور 054874 و شاسى 000935 مى باشد خودرو مذکور در حال حاضر داراى موتور گیربکس 
دیفرانسیل مى باشد لیکن به دلیل توقف طوالنى و شارژ بودن باطرى موفق به روشن شدن نشد بدنه از 
ناحیه جلو شامل کاپوت و گلگیر جلو راســت چپ که فایبر گالس مى باشد دچار تصادف و بازسازى شده 
لیکن مرغوب نبست و آثار تصادف کامًال مشخص است ســمت چپ آثار پوسیدگى و بتونه کارى شده 
الستیکهاى جلو 30٪ عاج و الستیکهاى محور دوم و سوم صاف و نخ نما مى باشد شیشه ها سالم داشبورد 
فرسوده است با عنایت به وضعیت موجود کامیون و رکود حاکم بر بازار اتومبیل در حال حاضر مبلغ چهل 
و پنج میلیون تومان معادل چهارصــد و پنجاه میلیون ریال که مورد اعتــراض هیچیک از طرفین واقع 
نگردید در نظر دارد جلسه مزایده اى مورخ 96/5/1 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجراى احکام واقع در 
خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین 
شرکت در جلســه مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزارى مزایده 
به شماره حســاب (2171350205001) بانک ملى واریز و ارائه فیش آن به این شعبه اجراى احکام از 
اموال توقیف شده بازدید نمایند پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 6154  

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/201
حصر وراثت

احمدایزدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1147 به شــرح دادخواست به کالسه 197/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا ایزدى بشناسنامه 
228 در تاریــخ 95/03/17 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-عباســعلى ایزدى نجف آبادى ش ش 560، 2-فاطمه ایــزدى نجف آبادى ش 
ش 881، 3-احمــد ایزدى نجــف آبــادى ش ش 1147، 4-محمدایــزدى ش ش 113، 5-مرضیه 
ایزدى نجف آبــادى ش ش 210، 6-فریبظــا ایزدى نجف آبــادى ش ش 584، 7-اســداله ایزدى 
نجف آبــادى ش ش 140، 8-راضیه ایزدى نجف آبــادى ش 902، 9-رضا ایــزدى نجف آبادى ش 
ش 639، (فرزندان متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف: 4501 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/204
حصر وراثت

محمدرضا امین جعفرى داراي شناسنامه شماره 301 به شرح دادخواست به کالسه 96/68 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد امین جعفرى دهاقانى 
بشناســنامه 1496 در تاریخ 96/2/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمدرضا امین جعفرى فرزند احمد ش.شناســنامه 301 متولد 1336 صادره از 
دهاقان (پســر متوفى) 2- داریوش امین جعفرى دهاقانى فرزند احمد ش.شناسنامه 5103 متولد 1342 
صادره از آبادان (پسر متوفى) 3- فریده امین جعفرى فرزند احمد ش.شناسنامه 169 متولد 1333 صادره 
از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/59 شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان دهاقان/3/207

حصر وراثت
ابوالقاســم صالحى داراى شناسنامه شــماره 155 به شــرح دادخواست به کالســه 202/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احتــرام قدیریان 
نجف آبادى بشناســنامه 238 در تاریــخ 95/12/02 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-محمدحســین صالحى نجف آبــادى ش ش 573، 
2-ابوالقاســم صالحى نجف آبــادى ش ش 155، 3-شــهناز صالحى نجف آبــادى ش ش 647، 
4-اعظم صالحى نجف آبــادى ش ش 68، 5-عفت صالحى نجف آبــادى ش ش 1236، (فرزندان 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 4500 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/208
حصر وراثت

اسمعیل نجفیان تقى زاده داراى شناســنامه شماره 120 به شرح دادخواســت به کالسه 201/96 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عفت شــادکام 
بشناســنامه 959 در تاریخ 96/01/06 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محبوبه نجفیان تقــى زاده ش ش 577، 2-محســن نجفیان تقى 
زاده ش ش 55، (فرزنــدان متوفى) 3- اســمعیل نجفیــان تقى زاده ش ش 120، (همســر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور 
را در یک نوبت آگهــى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 4499 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/209
حصر وراثت

محمدصالحى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 586 به شرح دادخواســت به کالسه 199/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى 
صالحى نجف آبادى بشناســنامه 4227 در تاریــخ 95/09/18 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-محمدصالحى نجف آبــادى ش ش 586، 
2-فاطمــه صالحى نجف آبــادى ش ش 538، 3-عصمت صالحــى ش ش 587، 4-عفت صالحى 
نجــف آبــادى ش ش 119، 5-محمدجواد صالحى نجــف آبــادى ش ش 367، 6-طلعت صالحى 
نجف آبادى ش ش 719، (فرزندان متوفى) 7- طیبه صالحى نجف آبادى ش ش 17720، (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 4498 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/210
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9610103730301668 شــماره پرونــده: 9509983730302261 شــماره 
بایگانــى شــعبه: 952278 ابــالغ شــونده حقیقــى: غالمعلــى پیرمحمــدى فرزنــد جــواد 
تاریــخ حضــور: 96/03/29 دوشــنبه ســاعت 8:30 محــل حضــور: نجــف آبــاد. درخصوص 
دعــوى مــژگان شــجاعى برجوئــى بطرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگى 
درایــن شــعبه حاضرشــوید. م الــف: 4497 شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان 

نجف آباد/3/211
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان علــى بهرامى با وکالت آقــاى محمد لطفى و خانم نجمه صادقى دادخواســتى به خواســته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده علیرضا زارعى به شــوراى حل اختالف شــعبه 7 شهرســتان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 161/96 ثبت گردیده وقت دادرســى به تاریخ 
96/4/7 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 
مدنى مراتــب یک بار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلــى آگهى مى شــود و به خوانده 
اخطار مى گردد که از تاریخ نشــر آگهــى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به 
دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید ودر جلســه دادرسى تعیین شــده حضور یابد 
بدیهى اســت در صورت عدم حضور شــورا به خواســته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ 
خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4521 

شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/308
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973731500253 شــماره پرونده: 9609983731500056 شماره بایگانى 
شعبه: 960057 خواهان: خانم خدیجه کمرانى نجف آبادى فرزند حسینعلى به نشانى اصفهان-نجف 
آباد-یزدانمهر-ك بدیهى پ79 خوانده: خانم نادره شــریفى فرزند صافى خواسته ها:1.مطالبه وجه2.

مطالبه خســارات دادرســى. دادگاه نظربه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى رااعالم و 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت خدیجه کمرانى 
بطرفیت نادره شریفى به خواســته مطالبه مبلغ 430/217/000 ریال و پرداخت هزینه دادرسى دادگاه 
باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات درجلســه دادرسى و شهادت شــهود که داللت بر مدیون بودن 
خوانده داشــته با عنایت به اینکه خوانده درجلســه دادرســى حضورپیدانکرده و دلیلى مبنى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است لذا دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخیص و به استناد ماده 1257 
قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم بــه محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلــغ 430/217/000 ریال و پرداخت هزینه دادرســى درحق خواهان صــادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و بیســت روز 
پس از آن قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 4524 

خوشنویس رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/309

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970353700306 شماره بایگانى شعبه: 931415، 931408 
شــماره پرونده ها: 9309980359601530 و 9209980359301922 شکات: 1- 
آقاى سعید دهقانى فرزند عبدالکریم به نشانى خ جى-خ شهروند-مج صبا-پ643، 
2- آقاى حمید نجفى به نشانى اصفهان خ امام خمینى مارچین خ ش فروغى، 3- آقاى 
قاسم ایگدر فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان باغ دریاچه ك 74پ5، 4- آقاى رحمت 
اله محمدى فرزند غالمحسین به نشــانى قهدریجان-خ مدرس-روبروى حمام-

مدرس-پ1، 5- آقاى عباس درى برنجگانى فرزند غالمرضا به نشــانى اصفهان 
شهرك ولیعصر استاد شهریار چهار راه اول سمت چپ بن بست 10 پ595، 6- آقاى 
ابراهیم کریمى فرزند محمد به نشانى اصفهان خ امام خمینى پمپ بنزین دوم ك ش 
مظاهر مزروعى که بستان بن بســتان پ2، 7- خانم ناهید مؤمنى زند فرزند على به 
نشانى اصفهان شهرك جدید بهارستان خ فرشته مجتمع مدرس بلوك آ سه شرقى ط 
4 پ16، 8- آقــاى پژمان امیــرى فرزند فریدون به نشــانى ملک شــهر-خ ش 
صادقیان-ك ارغوان-مج آرارات-ط 5 واحد5، 9- آقاى مهدى امینى الرگانى فرزند 
رجبعلى به نشانى اصفهان خ شمس آبادى ك نوبهار بن امینى، 10- خانم زهرا حسینى 
فرزند حسن به نشانى خ خیام-ك صبا-بن شهرزاد-پ39، 11- آقاى سلیمان زارع 
فرزند کریم به نشانى خانه اصفهان-خ بنفشه شمالى-خ ش چمران-ك گلشن-بن 
وحید، 12- آقاى حســن جاودان فرزند مرتضى به نشــانى خ شیخ صدوق جنوبى-

ك5-پ82، 13- خانم میترا قاسمى فرزند غالمرضا به نشانى اصفهان خ مشتاق دوم 
خ باغ مشهد ك ش شهبازى پ27، 14- خانم افسانه شریفیان به نشانى اصفهان خ 
جى خ اباذر 16 روبروى حسینیه توحید منزل شریفیان، 15- آقاى حمید عابدى فرد 
فرزند علیرضا به نشانى خ جى-خ مسجدعلى-رستوران پارسیان، 16- آقاى حمید 
نصراصفهانــى فرزند مهدى به نشــانى خ آتشــگاه-منارجنبان-ك مهرگان-ك 
توحید-پ35، 17- خانم نوشین ســادات طبیب غفارى فرزند محمود به نشانى خ 
شریعتى-ك شرف الدین-ورپشتى-پ34، 18- آقاى حسین احمدى فرزند محمد به 
نشانى خ سپهساالر-ك ش ابراهیم یزدى-پ17، 19- آقاى سودابه رستمى فرزند 
عبداله به نشانى خ بزرگمهر-خ شــیخ صفى-4 راه دوم سمت چپ-ك بهنام-پ8، 
20- آقاى احسان کریمى فرزند اصغر به نشانى فالورجان-شرودان-خ اصلى-ك 
ش احمد عسگرى، 21- خانم مریم خائفى فرزند مجید به نشانى اصفهان شیخ صدوق 
جنوبى خ پرواز ك بهمنبن بهار پ48 واحد1، 22- آقاى سجاد غریب فرزند على به 
نشــانى اصفهان خ بزرگمهر ك نور پ20، 23- آقاى الهه آذرپى فرزند منوچهر به 
نشانى خ احمدآباد-ك 18 ساختمان کوثر-واحد2، 24- آقاى احمد شبان زاده فرزند 
محمدعلى به نشانى خ دشتستان شمالى مقابل آرایشگاه پیمان پ19، 25- خانم الهه 
صرامى فرزند احمد به نشانى اصفهان خ شریعتى ك سنگ تراشان پ8 واحد1، 26- 
آقاى محمدحســین زندیه فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان خ چهارباغ باال ك 
فرشادى بن اورژانس پ82، 27- خانم حسین سعیدى فرزند محمود به نشانى خمینى 
شهر بلوار ش بهشتى شمالى ك فتح پ18، 28- آقاى غالمرضا دهقان حسین آبادى 
فرزند محمــد به نشــانى اصفهــان-خ حکیم نظامى-حســین آباد-بن بســت 
طوس-پ256، 29- آقاى محمد قائدامینى فرزند بهمن به نشانى اصفهان-سه راه 
سیمین-خ سوارکاران-بن بســت کاج-پ182، 30- آقاى جمشید رحیمى فرزند 
گرجى به نشانى اصفهان-شاهین شهر-گلدیس-خ سلمان-فرعى 21 شرقى-پ21، 
31- خانم شهین سجادى فرزند ســیدعلى به نشــانى اصفهان-چهارراه تختى-

فروشــگاه تربیت بدنى، 32- آقاى محمد خورمهر فرزند غالمحســین به نشــانى 
اصفهان-شــهرك ولیعصر-خ جانبازان-پc ۵۷۴، 33- آقاى میالد کریمى به 
نشانى اصفهان سهروردى ك فرح انگیز ك امام، 34- آقاى مجید شاه طالبى حسین 
آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان-خ حسین آباد-ك یارمحمدیان پ22، 
35- خانم مریم مهر علیان فرزند حسین به نشانى اصفهان خ حسین آباد ك ش اصغر 

شــالباف بن ادیبى پ123، 36- آقاى مهدى پناهى درچه فرزند جعفر به نشــانى 
اصفهان-درچه-خ امام خمینى-ك اطلس-ك محمود سلیمانى، 37- آقاى حسین 
مهرعلیان فرزند احمد به نشانى اصفهان-حسین آباد-ك شهید شالباف-بن بست 
ادیبى-پ123، 38- آقاى غالمرضا واهب حســین آبادى فرزند نصراله به نشــانى 
اصفهان-حسین آباد-ك شهید حسن رضاییان-پ27، 39- آقاى حسن سلیمانى فر 
فرزند حسینعلى به نشــانى اصفهان-سه راه ســیمین- ابتداى حبیب اللهى-بعد از 
مخابرات اســتقالل-ك گلســتان-پ23، 40- آقاى سیدســلیمان کریمى فرزند 
عبدالمناف به نشانى اصفهان-دروازه تهران-رباط اول-خ شیرانى-خ صبا-پ12. 
متهمین: 1- آقاى على رضا شیخ دستجردى فرزند ابراهیم به نشانى بل کشاورز-ك 
ش قدیرى-بن ولیعصر-پ44، 2- آقاى یاســر محمدى فرزند علیرضا به نشــانى 
اصفهان خ کهندژ خ مدرس نجفى ك 8بین مسجدابوالفضل و امام حسن ("فعال زندان 
مرکزى اصفهان)" 3- آقاى داوود حالجیان فرزند رضا به نشانى خ رودکى-کوچه ش 
کریمى-پ6 ("فعال زندان اسد آبادمبارکه) 4- آقاى مرتضى محمدى فرزند زلفعلى 
به نشانى اصفهان خ جى خ خوراســتگان ك نارون پ 34 (زندان مرکزى اصفهان) 
5- آقاى عادل اصالنى فرزند مسعود به نشانى خ توحید-ك ایزدى-پ111 "(فعال 
زندان مرکزى اصفهان) 6- آقاى حسین عبادى به نشانى متوارى (مجهول المکان) 
7- آقاى حسام رمضان پور به نشانى (مجهول المکان) 8- آقاى حسن صادق زاده فرزند 
منوچهر به نشانى خانه اصفهان-بهرام آباد-ك مهر-بن آخر سمت چپ (فعال زندان 
اصفهان) 9- آقاى على نادرى فرزند رمضانعلى به نشــانى خ کاوه-ك ش مهدى 
زراعتى-پ3، 10- آقاى شایان اصالنى فرزند مسعود به نشانى شهرستان اصفهان 
توحید میانى ك ایزدى پ111 "(فعال زندان مرکزى اصفهان)" 11- آقاى محمدباقر 
جعفرى فرزند اصغر به نشانى خ امام خمینى کوچه شهید امینى 2 کوچه ولیعصر کوى 
ارغوان. اتهام ها: 1- نگهدارى مشروبات الکلى 2- ســرقت اتومبیل 3- شرکت در 
سرقت 4- مخفى کردن مال مسروقه 5- ساخت کلید جهت سرقت. گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهامات آقایان 1- یاسر محمدى فرزند على رضا-
متولد 1369-مجرد-شــغل آزاد-داراى ســابقه کیفرى-ســاکن اصفهان دائر بر 
سرقت هاى متعدد 1- اتومبیل پژو به شــماره انتظامى 165د71 ایران 43، مالباخته، 
حسین سعیدى فرزند محمود (شاکى اعالم رضایت کرده است.) 2- پراید شماره 791ج 
53 ایران 53، شاکى ابراهمى کریمى فرزند محمد 3- سمند به شماره 246ب 46 ایران 
53، مالباخته قاسم ایگدر فرزند غالمعلى 4- مشارکت در سرقت پژوپارس به شماره 
931ص 46ایران 53، شاکیه الهه آذرپى فرزند منوچهر 6- اتومبیل ریو سفید رنگ به 
شماره 196ل 68 ایران 13، مالباخته حسن جاودان فرزند مرتضى (شاکى رضایت داده 
است) 7- خودرو پراید به شماره 754ى 95 ایران 13 و اموال داخل آن-دو عدد فلش 
ممورى-تبلت-یک دست کت سبز رنگ-کفش مجلسى سبز رنگ-کارت خودرو-

بیمه نامه، مالباخته افسانه شریفیان فرزند اصغر 8- خودرو پژو 206 به شماره 937 ه63 
ایران 13 و کارت بیمه نامه خودرو و ایراد صدمه بدنى عمدى موضوع شکایت شاکیه 
میترا قاسمى فرزند غالمرضا 9- خودرو 206 به شماره انتظامى 821ى 75 ایران 13، 
مالباخته، احمد شبان زاده فرزند محمدعلى 10- تخریب عمدى خودرو، شاکیه الهه 
صرامى فرزند احمد 2- مرتضى محمدى فرزند زلفعلى-متولد 1373-شغل آزاد-فاقد 
سابقه کیفرى ساکن اصفهان مبنى بر سرقت موتورسیکلت به شماره 19461، مالباخته 
سجاد غریب فرزند على 3- حســن صادق زاده فرزند منوچهر- متولد 1360-شغل 
آزاد-داراى سابقه کیفرى-ساکن اصفهان دائر بر نگه دارى مشروبات الکلى به میزان 
ده لیتر و اتهام متهمین 4- حســن عبادى 5- حسام رمضان پور، دائر بر مشارکت در 
سرقت پراید به شــماره 766ن 25 ایران 13، مالباخته نوشــین طیب غفارى فرزند 
سیدمحمود 6- داود حالجیان فرزند رضا متولد 1364-فاقد سابقه کیفرى-مجرد-

شغل آزاد-ساکن اصفهان مبنى بر 1- سرقت پژو 405 نقره اى به شماره 542د44، 

مالباخته حسین احمدى که مدارك آن در منزل متهم کشف شده است 2- سرقت پژو 
به شماره 343ل 94 ایران 13 مالباخته، محمد حسین زندیه فرزند مهدى که مدارك 
و اموال شاکى در منزل متهم کشف که با خودرو تحویل شاکى شده است 3- سرقت 
خودرو به شــماره 843م11 ایران 13، مالباخته حمید نصراصفهانى فرزند مهدى که 
مدارك شاکى در منزل متهم کشف شده است 4- مخفى کردن مال مسروقه (خودرو 
ریو به شماره 196 ل 68 ایران 13 سرقت شده توسط متهم ردیف اول 5- مخفى کردن 
مال مسروقه (اتومبیل L ۹۰ مالباخته پژمان امیرى 7- عادل اصالنى فرزند مسعود-

متولد 1370-متأهل-داراى سابقه کیفرى-ساکن اصفهان مبنى بر 1- سرقت خودرو 
L ۹۰ به شماره 816ب52 ایران 53، مالباخته، پژمان امیرى فرزند فریدون (کشف 
شده در منزل حالجیان) 2- پرایده نقره اى به شماره 159ب98 ایران 53، شاکى حمید 
عابدى فرد فرزند على رضا 3- سمند LX به شماره 668ن58 ایران 13، مالباخته سعید 
دهقانى فرزند عبدالکریم که خودرو در خیابان مسجد سید با راهنمایى متهم کشف و 
تحویل شاکى شد 4- خودرو RD سفید رنگ به شماره 836ب 41 ایران 43، شاکى 
سودابه رستمى فرزند عبداله 5- مشارکت در سرقت پژوپارس به شماره 931 ص 46 
ایران 53، مالباخته الهه آذر پى فرزند منوچهر که به صورت بال صاحب کشف و شاکیه 
وى و متهم ردیف اول را شناسایى کرده است و دیگر اتهامات وى و دیگر متهم 8- 
محمدباقر جعفرى نیســیانى فرزند اصغر-متولد 1365-داراى سابقه کیفرى-شغل 
آزاد-ساکن اصفهان مبنى بر مشارکت در سرقت هاى متعدد اتومبیل و اموال داخل آن 
1- اتومبیل پراید ســفید رنگ به شــماره 318 ص 82 ایران 53 و اموال داخل آن، 
مالباخته (حسین و مریم مهرعلیان که خودرو کشف و مسترد شده است) 2- پژوپارس 
به شماره 571ب 83ایران 53، شاکى شهین سجادى فرزند سید على 3- پراید شماره 
711ى 83ایران 13، مالباخته، غالم رضا واهب فرزند نصراله که حسب صورتجلسه 
مورخ 93/9/25 یگان انتظامى که مأموران در ساعت یک بامداد خودرو را رویت که 
متهم شــایان اصالنى و آلن خاچکیان فرزند مهراب داخل آن بوده که خاچکیان از 
خودرو پیاده و شایان با سرعت زیاد و به صورت خالف جهت متوارى شده است 4- 
خودرو شماره 346د13، مالباخته راحله هدائیان فرزند عبدالرسول 5- سرقت خودرو 
شاکى، محمد قائد امینى فرزند بهمن 6- پراید به شماره 949 هـ 44 ایران 23 مالباخته، 
عباس درى برنجگانى فرزند غالمرضا 7- پراید هاچ بک، شاکیه مهناز دهقان حسین 
ابادى 8- خودرو روا به شماره انتظامى 679ن 31ایران 13، شاکى مرتضى ابراهیمیان 
فرزند یداله 9- پراید شماره 394د17 ایران 53، مالباخته جمشید رحیمى فرزند گرجى 
10- پراید شماره 868س 71ایران 23 مالباخته مهدى پناهى فرزند جعفر 11- پراید 
شماره 878 و 46ایران 13 شاکى، حسن ســلیمانى فر فرزند حسینعلى 12- پراید به 
شماره 755ن 47 ایران 13، شاکى سلیمان و میالد کرمى 13- پراید به شماره 438و28 
ایران 53، مجید شاه طالبى حســین آبادى فرزند محمدعلى و دیگر اتهام محمدباقر 
جعفرى، ســاخت کلید جهت ســرقت 9- شــایان اصالنى فرزند مســعود-متولد 
1368-داراى سابقه کیفرى-شغل آزاد-ساکن اصفهان متهم است به تحصیل مال 
مسروقه (پراید شماره 711ى 83ایران 13، سرقت شده توسط متهمین ردیف هفتم و 
هشــتم. دادگاه با توجه به شکایت شاکیان و گواهى پزشــکى خانم قاسمى-کشف 
خودروهاى L ۹۰-ریو در منزل متهم، حالجیان واقراروى به اطالع از سرقتى بودن 
اتومبیل هاى موصوف و ساخت کلید که در ســرقت پراید از آن استفاده شده است-

کشف مشروبات الکلى-اقاریر متهمین ردیف دوم و سوم-بازبینى فیلم دوربین هاى 
تعبیه شده در محل وقوع جرم-فرار متهم ردیف نهم با خودروى سرقت شده به محض 
رویت مامورین و نظر به شگرد سارقان در تعدادى از سرقت هاى واقع شده که پس از 
تصادف مصنوعى و سوار خودروى شاکیان شده و متوارى گردیده اند که شاکیان آنها 
را شناسایى کرده اند و نظر به اینکه متهمین ردیف چهار و پنجم به رغم احضار ایشان 
از طریق نشر آگهى در روزنامه حاضر نشده و الیحه دفاعیه تقدیم ننموده اند و نظر به 
اقاریر و دفاعیات بالوجه سایر متهمین و با امعان نظر به کیفرخواست هاى صادر شده 

و دیگر قرائن و امارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه هاى انتسابى از ناحیه مشارلیهم 
محرز و مسلم است. لذا دادگاه با استناد به مواد 488-462-449-448-215-134 
(بند الف)-558-569 (بند الف)-641-642-709 (بند الف)- 710-714 (بند ب) 
قانون مجازات اســالمى ســال 1392 و مواد 656-662-664-667-702 قانون 
تعزیرات مصوب 1375 متهم ردیف اول را از حیث اتهام نه فقره سرقت به تحمل نه 
فقره (چهار سال و نیم حبس-هشتاد ضربه شالق تعزیرى و رد اموال مسترد نشده به 
شاکیان به شرح شکایت مالباختگان و به جهت بزه تخریب عمدى به تحمل چهار سال 
حبس تعزیرى و از حیث اتهام ایراد صدمه بدنى عمدى به پرداخت نیم درصد دیه کامل، 
ارش تورم انگشت شست پاى چپ-نیم درصد دیه کامل-ارش خراشیدگى (در حد 
حارصه) کشاله ران راســت-دو درصد دیه کامل، ارش محدودیت حرکتى انگشت 
شست پاى چپ- نیم درصد دیه کامل بابت جراحت سائیدگى (حارصه) قدام زانوى 
چپ-یک درصد دیه کامل بابت جراحت (دامیه) کف دســت راست- سه هزارم دیه 
کامل بابت جراحت کبودى شست پاى چپ- کف دست چپ-یک صد و بیست و پنجم 
دیه کامل بابت شکستگى بند انتهایى انگشت شســت پاى چپ در حق خانم میترا 
قاسمى ظرف یک سال قمرى از تاریخ وقوع جرم محکوم مى نماید. متهم ردیف دوم 
را به جهت اتهام سرقت به تحمل ده ماه حبس تعزیرى-چهل ضربه شالق تعزیرى و 
رد مال مسروقه در صورت عدم اســترداد آن و متهم ردیف سوم را از حیث اتهام نگه 
دارى مشروبات الکلى به تحمل شــش ماه حبس-چهل ضربه شالق تعزیرى و به 
استناد مواد 37 (بند ت) 38 (بند ت و ث فقد سابقه کیفرى مؤثر-اقرار متهم) به پرداخت 
دو میلیون ریال جزاى نقدى در حق دولت محکوم مى نماید هر یک از متهمین ردیف 
چهارم و پنجم را از حیث اتهام ســرقت به تحمل ده ماه حبس-چهل ضربه شالق 
تعزیرى و رد مال مسروقه مسترد نشده و متهم ردیف ششم را از حیث اتهام سه فقره 
سرقت به تحمل سه فقره چهار سال حبس-هشتاد ضربه شالق تعزیرى و رد اموال 
سرقتى مسترد نشده به شاکیان و به جهت اتهام دو فقره مخفى کردن مال مسروقه به 
تحمل دو فقره چهارسال حبس- هشتاد ضربه شالق تعزیرى و متهم ردیف هفتم را 
از حیث اتهام 18 فقره ســرقت به تحمل هجده فقره چهار سال و نیم حبس-هشتاد 
ضربه شالق تعزیرى و رد اموال مسترد نشده به مالباختگان و متهم ردیف هشتم را از 
حیث اتهام سیزده فقره سرقت به تحمل سیزده فقره چهار سال و نیم حبس-هشتاد 
ضربه شالق تعزیرى و رد اموال مسروقه مسترد نشده به شــاکیان و از جهت اتهام 
ساخت کلید جهت سرقت به تحمل یک ســال و دو ماه حبس-هشتاد ضربه شالق 
تعزیرى و متهم ردیف نهم را به تحمل دو سال حبس-شصت ضربه شالق تعزیرى 
محکوم مى نماید در مورد اتهام متهم ردیف اول ششــم مبنى بر مشارکت در سرقت 
مقرون به آزار از آقاى حسن جاودان، صرفنظر از رضایت وى، توجهاً به اظهارات شاکى 
و به لحاظ فقدادله کافى-عدم احراز وقوع بزه و اتهام عادل اصالنى مبنى بر معاونت 
در ساخت کلید جهت سرقت و اتهام آقاى على نادرى فرزند رمضانعلى دائر بر سرقت 
یک دستگاه دوربین مداربسته و پروژکتور متعلق به مهدى امین دارگانى و اتهام داود 
حالجیان، مشارکت در سرقت خودرو L ۹۰ و اتهام متهم، على رضا شیخ دستجردى 
فرزند ابراهیم، مبنى بر مشارکت در ســرقت خودرو پراید با متهمین ردیف چهارم و 
پنجم، به جهت فقدادله کافى بر انتســاب بزه به متهمین مذکور و انکار مشارالیهم، 
مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى سال 1392 و استظهار از اصل 37 قانون 
اساسى راى برائت نامبردگان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به متهمین 
ردیف سوم الى پنجم غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى 
در این دادگاه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهــى در محکمه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به سایر متهمین حضورى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهى در مرجع محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشد. م الف: 6150 بهرامى رئیس شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو اصفهان (111 

جزایى سابق)/3/115
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شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت دومنوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى احداث ساختمان کالنترى شهر جدید مجلسى همراه با دیوارکشى و 
محوطه سازى اطراف آن بصورت 100٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده، به شماره 200961397000003 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir  بشرح زیر برگزار نماید: 

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت و شرایط مناقصه گران: 96/3/1 و دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه 
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 96/3/11 

- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 96/3/22 
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/3/23

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
صندوق پستى: 11178- 86316 دورنگار: 52472214- 031    تلفن: 03152472733   

 WWW.majlessi.ntoir-gov.ir :سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد. 

م الف: 42787

عنوان پروژه
زیربنا/محوطه سازى/ 

دیوارکشى
متراژ (مترمربع) 

(متر)
مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه (ریال)

شرکت در مناقصه
مدت زمان 
قرارداد

احداث ساختمان کالنترى 
شهر جدید مجلسى همراه با 
دیوارکشى و محوطه سازى 

اطراف آن

533/63زیربنا
7/455/000/000
براساس فهارس 

بهاى 96
 375/000/000

12 ماهریال 8582/62محوطه سازى
94/62دیوارکشى

(آگهى فراخوان مناقصه عمومى)

بررسى مربیان لیگ در 16 دوره لیگ برتر  

 گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
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روشنک عجمیان عکس تازه اى از پشت 
صحنه  سریال «دیوار شیشه اى» منتشر 

کرد.

دیوار شیشه اى 

 آناهیتا همتى عکس فوق را به یاد عارف 
لرستانى در اینستاگرامش منتشر کرد.

یادى از عارف لرستانى

عکسى از فرزاد حســنى در کنار رضا 
رشــیدپور و دختــرش هلــن را 

مشاهده مى کنید.

دخترانه 

مراسم رونمایى از کتاب «کوروش بزرگ» با اعالم رسمى سازندگان این اثر براى شروع پروژه سینمایى کوروش، با حضور مسعود جعفرى جوزانى نویسنده و کارگردان 
اثر و جمعى دیگر از هنرمندان برگزار شد.

على نصیریان، پوران درخشنده، آنا نعمتى، سیروس ابراهیم زاده، پوران درخشنده، جمشید هاشم پور، کتایون ریاحى، داریوش ارجمند و امین تارخ از جمله هنرمندان 
حاضر در این مراسم بودند. داریوش ارجمند در ابتداى رونمایى این کتاب گفت: کوروش از جایگاه تاریخى بسیار با ارزشى برخوردار است و خوشحالیم که جعفرى 

جوزانى مى خواهد این دردانه تاریخ ایران را به تصویر کشد. «کوروش بزرگ» اثرى بسیار گران است و جعفرى جوزانى تمام زندگى خود 
را براى ساخت این فیلم قرار داده است.

على نصیریان به عنوان سخنران بعدى روى صحنه آمد و گفت: نمى دانستم زنده یاد على معلم در این پروژه سهیم است و 
امروز که شنیدم سال ها به فکر ساخت این فیلم بود خوشحال شدم. ساخت چنین کارهایى بسیار سخت و پر از مشکل 

است به عنوان مثال ساخت فیلم و تئاتر در زمینه شاهنامه هیچ وقت خوب از آب درنیامده چرا که 
فاصله این اسطوره ها با دنیاى امروز ما بسیار زیاد شده و آنها را تبدیل به ماوراء کرده است. وى 
افزود: فکر مى کنم براى یک پروژه ملى نباید از «رابرت دنیرو» یا هر هنرپیشه خارجى استفاده 
کنیم فکر مى کنم ما عرضه ساخت چنین فیلمى را داریم. معنى ندارد هنرپیشه خارجى نقش 
کوروش را بازى کند. البته این را باید گفت که سینماى ایران نیاز به ابزار و تکنولوژى الزم 

براى ساخت این فیلم دارد که مى توان از خارج از کشور دریافت کرد. 
آذر معماریان همسر على معلم در ادامه این برنامه طى سخنانى گفت: جسارت صداقت در 
گفتار و رفتار على معلم بر هیچکس در سینماى ایران پوشیده نیست. وى همکارانش را از 

جنس خود انتخاب مى کرد و به همین دلیل با جوزانى همراه شد.  
مسعود جعفرى جوزانى در بخش هاى پایانى این برنامه بیان کرد: من و على خیلى وقت 

است که رفیقیم. فکر مى کنم آدم ها نمى میرند آدم ها شکل عوض مى کنند. آدم ها 
هر فکرى کنند مى توان آن را اجرایى کرد. هر فکرى در ذهن بشــر شکل 
بگیرد قابل اجراست. وى ادامه داد: افراد بسیارى در شکل گیرى این پروژه ما 

را همراهى کردند که از آن جمله مى توان به دکتر نامجو پسر ژاله علو اشاره کرد 
که بدون هیچ مزدى از انگلستان متونى را ترجمه کرد و در اختیار ما گذاشت. بر اساس 
این فیلم شهرى بنا مى شود که در آینده دیگر سینماگران از آن استفاده کنند و کارهاى 

باستانى را در آن بسازند.
گفتنى است مراسم با پذیرایى و خوش و بش هنرمندان به پایان رسید.

 

معنى ندارد «رابرت دنیرو» 
درنقش کوروش بازى کند

ى جوزانى نویسنده و کارگردان 
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ى سخنانى گفت: جسارت صداقت در 
اى ایران پوشیده نیست. وى همکارانش را از 

 دلیل با جوزانى همراه شد.  
ایانى این برنامه بیان کرد: من و على خیلى وقت

رند آدم ها شکل عوض مى کنند. آدم ها 
 فکرى در ذهن بشــر شکل 
شکل گیرى این پروژه ما 

مله هنرمندان 
شحالیم که جعفرى 

خود 

فریبا نــادرى در گفتگویى اعــالم کرد: دو 
پیشــنهاد کارى دارم که یکى براى ســینما و 

دیگرى براى تئاتر است و منتظرم ، ایفاى نقشم 
در «پرستاران» تمام شود تا به سراغ کارهاى جدید 

بروم. نادرى در خصوص سریال «پرستاران» نیز 
گفت:خیلى خوشــحالم که در این سریال بازى 

کردم و توانســتم نکات اولیه پرستارى را یاد 
بگیرم و این جزو اتفاق هاى خوب این سریال 

برایم بود. بازیگر سریال «پرستاران» درباره 
اینکه آیا دلش مى خواهد که پرستار باشد، 
گفت: از کودکى آرزویم بازیگرى بود و 
دوست داشتم بازیگر شوم. وى درباره 

این موضوع که ســریال «پرستاران» 
کپى از سریال همنام خارجى اش است 

نیز گفت: هسته اصلى و موضوع یکى است اما مهم پرداختن به آن است این سریال 
به سبک ایرانى ساخته شده  است، کلیت موضوع هم این است که هر کشورى 
براى خودش پرستار دارد و اتفاق هاى خاصى که در بیمارستان ها 
مى افتد. فاطمه گودرزى و عاطفه رضوى در نقش سوپروایزر 
و لیندا کیانى، الناز حبیبــى و فریبا نادرى در نقش 

پرستار، پنج بازیگر اصلى سریال هستند.

ر گفتگویى اعــالم کرد: دو 
 که یکى براى ســینما و 

منتظرم ، ایفاى نقشم 
راغکارهاى جدید 

رستاران» نیز 
ییالبال بازىازى

یاد  را
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ت
کىاست اما مهم پرداختن به آن است این سریال 
ت، کلیت موضوع هم این است که هر کشورى 
تار دارد و اتفاق هاى خاصى که در بیمارستان ها 
ه گودرزى و عاطفه رضوى در نقش سوپروایزر 
دا کیانى، الناز حبیبــى و فریبا نادرى در نقش 

پرستار، پنج بازیگر اصلى سریال هستند.

از بچگى دوست داشتم بازیگر شوم م بازیگر شوم 

مهدى سلطانى درباره  فعالیت این روزهایش گفت: این روزها 
آن قرار است 29 خرداد توزیع شود.مشغول فیلمبردارى سریال «شهرزاد» هستم که اولین قسمت 

این بازیگردرباره محتواى فصل دوم «شــهرزاد»  نیز یادآور شد: 
فصل دوم «شهرزاد» ادامه فصل یک است؛ یعنى ما پرش مکانى 
و زمانى نداریم. از همانجایى که قصه تمام شده است فصل دوم با 
همان کاراکترها شروع مى شــود مگر اینکه کاراکترهایى به دالیل 
همان روال است.مختلف یا فوت شده اند یا نقش شــان در قصه تمام شده است وگرنه 

این بازیگر همچنین یادآور شــد: قطعًا در فصل دوم سعى شده است 
است. در فصل دوم با وسواس بیشترى هم جلو مى رویم.ضعف هاى فصل اول دیگر نباشد و به محاسن آن توجه بیشترى شده 

او درباره کاراکتر خود در مجموعه «شهرزاد» و اینکه آیا حضورش تا 
پایان ادامه خواهد داشت؟ اظهار داشت: کاراکتر من همان پدر فرهاد و 
یک حجره دارى است که در دسته بزرگ آقا بوده است. همان نگرانى ها، 
کاراکتر ادامه پیدا کند.همان انگیزه ها و همان گذشــته ها را دارد. امیدواریم که تا پایان این 

ســلطانى در بخش دیگرى از گفتگوى خود از حضورش در ســریال 
«زیر پاى مادر» خبر داد و گفت: این سریال طبق برنامه ریزى هایى که 
انجام شده، قرار است در ایام رمضان از تلویزیون به روى آنتن برود. در 
این مجموعه نیز نقش متفاوتــى را ایفا مى کنم. طبعًا هر نقش متفاوت 
است و ممکن است تشابهات و تفاوت هایى داشته باشند و کاراکترى که 
امیدواریم بتوانیم این ذهنیت را به عینیت تبدیل کنیم.ایفا مى کنم کاراکتر مجزایى است و اســم و شخصیت دیگرى دارد که 

مائده طهماسبى بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، گفت: در 
حال حاضر مشغول بازى در سریال «پنچرى» هستم که 
احتماًال در اواخر خرداد ماه یا اوایل تیر ماه تصویربردارى 

آن تمام مى شود.
این بازیگر افزود: در ســریال «پنچرى» 

نقشــى که بازى مى کنم اصًال شبیه 
شــخصیت خودم نیســت، این 

سریال ساختار طنز خانوادگى- 
اجتماعــى دارد و ماجراى دو 
خواهر  و مشــکالتى که با
 خانواده هایشان ارند را بیان
 مــى کنــد، در ایــن 
ســریال نقــش مقابلم 
که خواهــرم اســت را 
مریــم ســعادت بازى

 مى کند.
وى ادامــه داد: بــه تازگى 

پیشنهاد بازى در یک سریال 
جدید گرفته ام که قرار است 
بعد از پایــان «پنچرى» به 
ایفاى نقش در آن بپردازم، 
نام این سریال، «زمان از 
دست رفته» مى باشد و 
اثرى از بهرام بهرامیان 

است.
یوسف تیمورى در 
نقش حمید، حمید 

لوالیى در نقش عمو پرویز،  رضا 
نیکخواه در نقش حبیب، زهره 
فکور در نقش افســانه، مائده 
طهماســبى در نقش آشفته، 
مریم سعادت در نقش متانت، 
شهین تسلیمى در نقش پوران، 
شهره ســلطانى در نقش 
نپا، بهشــاد شریفیان 
درنقــش بهشــاد،  
فــرزاد حاتمیــان 
درنقش ســرایدار 
و... بازیگران اصلى 
سریال«پنچرى» 

هستند.
الزم به ذکر است 
این سریال به تهیه 
مهران  کنندگــى 
مهام و براى شبکه 
3 ســاخته مى شود.

که به طــور احتمالى 
سریال «پنچرى» پس 
از ماه مبــارك رمضان 
در شــب هاى تابستان به 
صورت هر شب از شبکه 3 
سیما میهمان مخاطبان 

تلویزیونى مى شود.

در«پنچرى» اصالً شبیه خودم نیستم 
ىبازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون،گفت: در 
هههههههههههههه کههههه غول بازى در سریال «پنچرى» هستم
ىارىى ر خرداد ماه یا اوایل تیر ماه تصویربرد

د.
ود: در ســریال «پنچرى» 
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 طنز خانوادگى-
رد و ماجراى دو 
ـکالتى که با
ن ارند را بیان
 در ایــن 
ش مقابلم 
 اســت را 
دت بازى

د: بــه تازگى
در یک سریال 
 که قرار است 
«پنچرى» به 
آن بپردازم، 
، «زمان از 
ى باشد و 
هرامیان 

ى در 
مید 

لوالیى در نقشعموپ
نیکخواه در نقش حب
فکور در نقش افســ

طهماســبى در نقش
مریم سعادت در نقش
شهین تسلیمى در نقش
شهره ســلطانى
بهشــاد نپا،
درنقــش
فــرزاد ح
درنقشس
و... بازیگ
سریال«
هستند.

ذ الزم به
این سریا
کنندگــى
مهام و برا
3 س ســاخته
که ببهه طــور
سریال «پنچر
از ماه مبــارك
در شــب هاى ت
صورت هر شب
سیما میهمان
تلویزیونى مى

طانى 
مهدى سل

حات 
     توضی

         
     

پوریا پورســرخ کاریکاتور جالبى از خود 
منتشر کرد.

پوریا و رونالدو

هرزاد»
رباره «ش

      د

 یاد عارف 
رکرد.

ستانى

نار رضا 
ن را 

همراهى کردند که از آن جمله مى توان به دکتر نامجو پس را
که بدون هیچ مزدى از انگلستان متونى را ترجمه کرد و در اخت

این فیلم شهرى بنا مى شود که در آینده دیگر سینماگران از آن استف

پایان رسی

جو پسر ژاله علو اشاره کرد 
ختیار ما گذاشت. بر اساس 
ستفاده کنند و کارهاى 

سید.
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مهدى سلطانى در
مشغول فیلمبردارى سریال «شهرزرباره  فعالیت این روزهایش گفت:
ا ال«شهرزاد» هستم که

ااست. در فصل دوم با وسواس بیشترى هم جلو مىضعف هاى فصل اول دیگر نباشد و به محاسن آناین بازیگر همچنین یادآور شــد: قطعًا در فصل دوهمان روال است.مختلف یا فوت شده اند یا نقش شــان در قصه تمامهمان کاراکترها شروع مى شــود مگر اینکه کاراکتو زمانى نداریم. از همانجایى که قصه تمام شده اسفصل دوم «شهرزاد» ادامه فصل یک است؛ یعنىماین بازیگردرباره محتواى فصل دوم «شــهرزاد»9آن قرار است 29 خرداد توزیع شود. اپایان ادامه خواهد داشت؟ اظهار داشت: کاراکتراو درباره کاراکتر خود در مجموعه «شهرزاد» و اکاراکتر ادامه پیدا کند.همان انگیزه ها و همان گذشــته ها را دارد. امییک حجره دارى است که در دسته بزرگ آقا بوده امیدواریم بتوانیم این ذهنیت را به عینیت تبدایفا مى کنم کاراکتر مجزایى است و اســماست و ممکن است تشابهات و تفاوت هایىداین مجموعه نیز نقش متفاوتــى را ایفا مى کانجام شده، قرار است در ایام رمضان از تلویز«زیر پاى مادر» خبر داد و گفت: این سریال طســلطانى در بخش دیگرى از گفتگوى خود

این فیلم شهرى بنا مى شود که در آینده دیگر سینماگران از آن استف
باستانىرا در آن بسازند.

گفتنى است مراسم با پذیرایى و خوش و بش هنرمندان به پا
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ماسک زردچوبه براى این افراد ممنوع است
از زردچوبه مى توان به عنوان ماسک زیبایى استفاده کرد، مخلوط این ادویه با آب و یک روغن گیاهى مانند روغن نارگیل یا زیتون مى تواند باعث درخشان شدن پوست، ترمیم 
جاى زخم و رفع چین و چروك هاى پوستى شود، اما افرادى که پوست روشن و سفید دارند باید در استفاده از این ماسک احتیاط کنند، زیرا مى تواند جذب صورت شود و تا چند روز 

اثر زردى  روى پوست بماند.
البته این رنگ زرد به تدریج از روى چهره پاك مى شود و جاى نگرانى نیست اما براى افرادى که سریعاً مى خواهند به کارهاى روزمره خود بپردازند و پوست روشنى دارند مى تواند 

کمى دردسر زا باشد.
 در کنار این موارد کورکومین موجود در زردچوبه یک ماده بسیار مفید براى سالمتى، رفع بسیارى از عوامل آلرژى زا در بدن، تقویت سیستم ایمنى و جلوگیرى از ابتال به سرطان و 

بیمارى دیابت است اما این ادویه باید به میزان استاندارد و مجاز دررژیم غذایى فرد مصرف شود.

مشکالت
 کیسه صفرا

زى
نری

خو

ریفالکس
معده و مرى

روز 
ب

تهوع
حالت 

فشارخونافت شدید 

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد نوشیدن 
قهوه به سبک ایتالیایى موجب کاهش ریسک 
سرطان پروستات مى شــود. محققان دریافتند 
نوشیدن سه فنجان یا بیشتر قهوه در روز داراى 
تأثیر حفاظتى در مقابل ســرطان پروستات در 

مردان است.

این مطالعه شــامل هفت هزار مرد 50 سال به 
باال بود که در منطقه مولیــس در ایتالیا زندگى 

مى کردند. 
عادات قهوه خــوردن مردان و بروز ســرطان 
پروستات در آنها در حدود چهار سال تحت نظر 
بود. دو رشته سلولى مربوط به سرطان پروستات 

موســوم به PC-3 و DU145 مورد آزمایش 
قرار گرفت.

براســاس این داده ها محققــان دریافتند افراد 
شــدیداً قهوه خور که روزى سه فنجان یا بیشتر 
قهوه مى نوشیدند در مقایسه با مردانى که قهوه 
نمى نوشــیدند یا یک تا دو فنجان در روز قهوه 
مى خوردند 53 درصد کمتر در معرض سرطان 

پروستات بودند.
این مشاهدات نشــان داد عصاره هاى کافئین 
دار به شکل قابل توجهى موجب کاهش رشد و 

گسترش سلول هاى سرطانى مى شود. 
عصاره هاى بدون کافئین چنین تأثیر مشابهى 
نداشتند. از اینرو محققان معتقدند تأثیر سودمند 
مشاهده شــده در بین مردان بیشــتر مربوط به 

کافئین است تا سایر مواد دیگر موجود در قهوه.
محققان عنوان مى کنند آمــاده کردن قهوه به 
شیوه ایتالیایى شامل فشار باال، دماى بسیار باال 
آب و بدون فیلتر است. این شیوه متفاوت از سایر 
نقاط جهان، منجر به وجــود غلظت باالى مواد 

بیواکتیو موجود در قهوه مى شود.

یکى از بزرگ ترین مطالعات در دنیا که در آن بیش از نیم میلیون 
نفر از ده کشور اروپایى شرکت دارند از 18 سال پیش تاکنون در حال 
بررســى ارتباط میان تغذیه و بیمارى هاى قلبى و دستگاه گردش 

خون، سرطان و دیابت (مرض قند) است.
از نتایجى که تاکنون در جریان این مطالعه به دست آمده این بوده 
که افزایش مصرف گوشت باعث باال رفتن احتمال مرگ زودرس 
مى شود و برعکس، کاهش مصرف گوشت مى تواند بر طول عمر 

بیافزاید.
متخصصان همچنین دریافته اند که نه گیاهخواران بلکه کسانى 
که کمى گوشت مى خورند طوالنى ترین مدت عمر را دارند. براى 
متخصصان این یافته عجیب نیست چون گوشت داراى شمارى از 
موادى است که براى سالمتى مفید هستند. بدن انسان از این مواد 
حیوانى بهتر از گیاهان بهره  مى برد. اما مقدارى از گوشت که بدن 
به آن نیاز دارد مشخص و محدود است و از این مقدار بیشتر نه تنها 

مفید نیست بلکه ضرر هم دارد.
«انجمن تغذیه آلمان» و «صندوق جهانى تحقیقات ســرطان» 
توصیه مى کنند که مصرف گوشــت یک نفر در هفته حدود 500 

گرم باشد.

دکتر قربانى فر، 6 اصل ضرورى براى اصالح سبک زندگى را آب و هوا، 
خوردنى ها و آشامیدنى ها، خواب و بیدارى، حرکت و سکون، امراض 
نفسانى، احتباس و استفراغ عنوان کرد و اظهار داشت: اصولى که نام 
برده مى شوند، اصول اساسى هستند که اگر با شــرایط فرد و زندگى 
فردى هماهنگ باشــند زندگى سالم و ســالمتى را به همراه خواهند 

داشت.
دستیار دکتراى تخصصى طب سنتى ایران همچنین در نخستین دوره 
آموزشى صنف عطاران در خصوص اصل حرکت و سکون یادآور شد: 
حرکت خروج ماده از قوه به فعل و ســکون باقى ماندن ماده در همان 

حال است.
وى یــادآور شــد: اثــرات و فوایــد ورزش بــر بــدن شــامل دفع 
بیمارى هــاى مــادى، تقویت حــرارت غریــزى، بهبــود هضم، 
جذب بیشــتر غذا توســط اندام ها، اســتحکام مفاصــل و اندام ها، 
تقویت قواى بدنى، دفــع بهتر مواد زائد بدنى و باز شــدن روزنه هاى 

پوست است.
قربانى فــر در خصوص بهتریــن زمــان ورزش براى افــراد اظهار 
داشــت: بهتریــن زمــان بــراى ورزش در فصل هــا: بهــار
 (اواسط روز)، تابستان (ابتداى روز) و زمستان (اول یا آخر روز در مکان 

گرم) است.

زرده یا سفیده تخم مرغ ؟!

 بخش مهمى از رژیم غذایى انســان را در سراســر 
جهان تخم مرغ تشکیل مى  دهد، عالوه بر مصرف آن 
به عنوان وعده غذایى براى صبحانه، به عنوان یکى از 
اجزاى مهم و کاربردى براى آماده سازى انواع غذاها 
حائز اهمیت است. تخم مرغ از معمول ترین تخم  هاى 
مصرفى در دنیا به شمار مى آید که بسیار مغذى بوده 
و به جهت تأمین پروتئین  هاى کامل و با کیفیت و نیز 
انواع مختلف ویتامین  ها و مــواد معدنى مورد توجه 
مى باشــد. مصرف کافى تخم مرغ با در نظر گرفتن 
خواص بسیار مفید و مقوى به خصوص در دوران رشد 

و نمو اطفال توصیه شده است.

زرده تخم مرغ  
زرده تخم مرغ حاوى چربى، کلســترول، ســدیم، 
کربوهیدرات یا قند و پروتئین است و از نظر خوراکى 
قادر است ویتامین A، کلسیم و آهن مورد نیاز روزانه 
یک فرد بالغ را تأمین کند. زرده تخم  مرغ حاوى انواع 
اسیدهاى چرب اشباع و غیراشــباع امگا3،  امگا 6 و 
امگا 9 و انواع اسیدهاى آمینه ضرورى و غیرضرورى 
مثل آرژینین، لیزین، گالیسین، پرولین و هیدروکسى 

پرولین و عناصر معدنى چون ســلنیوم، روى، آهن، 
مس و انــواع ویتامین ها مثــل A، E، D و فوالت 

مى باشد.
بنابراین چون زرده تخم مــرغ منبع خوبى از فوالت، 
پانتوتنیک اسید، فسفر و سلنیوم است و به مقدار کافى 
آهن در آن وجود دارد، غذایى مقوى محسوب مى  شود. 
ولى امروزه با توجه به آشکار شدن اینکه حاوى مقدار 
زیادى از انواع اسیدهاى چرب اشــباع و کلسترول 
است، از اقبال نسبت به آن کاسته شده و مصرف آن 
در برخى از افراد در معــرض خطر با چربى خون باال 
یا در افراد با بیماران قلبى-عروقى و بیماران دیابتى 

محدود شده است.
اســیدهاى چرب امگا 3 موجــود در زرده از طریق 
افزایش سنتز کالژن، در تسریع بهبودى زخم نقش 
دارد. اضافه کردن هر نوع چربى (مثًال روغن بزرك) 
در رژیم غذایى مرغ  ها بر ترکیب اســیدهاى چرب 
تخم مرغ هاى به دست آمده اثر مى  گذارد، به گونه اى 
که مثًال در صورت اضافه کردن روغن بزرك محتواى 
اســیدهاى چرب امگا 3 زرده تخم مرغ ها افزایش 
مى یابد و قابل توجه اســت که در اثر این غنى سازى 

محتواى اسیدهاى چرب ترانس تخم مرغ به عنوان 
یکى از اســیدهاى چرب با عملکــرد مضر در بدن 

کاهش مى یابد.
در صورتى که رژیم غذایى مرغ  ها با یکى از انواع زیر 
گروه هاى ویتامین E، به عنوان یکى از ویتامین  هاى 
آنتى اکسیدان در بدن که در خنثى کردن و دفع عوامل 
مضر و آسیب رسان مؤثر است، غنى شود، محتواى 
ویتامین E موجود در زرده تخم مرغ  ها افزایش مى  یابد.  
آرژنین به عنوان یکى از اســیدهاى آمینه موجود در 
زرده، از طریق کاهش التهاب زخم، افزایش سرعت 
پاك شــدن بافت نکروزه، تکثیر سریع سلول  هاى 
اپیتلیالى، منجر به ترمیم سریع زخم  ها مى گردد. زرده 
تخم مرغ سرشار از آنتى بادى  هایى از نوع ایمنوگلوبین 
Y، به عنوان یکى از ترکیباتى که در سیستم دفاعى 

بدن نقش ایفا مى  کند، مى باشد.
از دیگر ترکیبات موجود در زرده تخم مرغ لســیتین 
مى  باشد. لســیتین در لغت به معنى زرده تخم مرغ 
مى  باشــد و علت نامگذارى آن، وجود میزان فراوان 
لسیتین در زرده تخم مرغ و همچنین کشف این ماده 
براى اولین بار در زرده تخم مرغ بوده  است. تکامل مغز 

جنین، انتقال پیام هاى عصبى و حمل ونقل چربى ها در 
بدن از جمله کارکردهاى لسیتین مى  باشد که در زرده 
تخم مرغ به صورت ترکیبى به نام کولین که به عنوان 
یکى از ویتامین  هاى موجود در زرده مطرح اســت، 

ایفاى نقش مى  کند.

سفیده تخم مرغ  
ســفیده تخم مرغ یک ماده پروتئینى اســت که از 
خصوصیــات متعدد عملکــردى ماننــد ژل، کف 
و امولســیون در بســیارى از مواد غذایى برخوردار 
مى  باشد. براساس خواص ذکر شده، این پروتئین  ها 
از اجزاى بســیار حائز اهمیت و مطلــوب در اغلب 
محصوالت غذایى همچون فرآورده  هاى گوشــت، 
انواع شــیرینى جات و محصوالت نانوایى به شمار 

مى  آید. 
در میان بیش از 40 نوع پروتئین موجود در ســفیده 
تخم مــرغ، عمده تریــن پروتئین  هــاى دخیل در 
خصوصیات عملکــردى آن شــامل او و آلبومین، 
کوناآلبومیــن، اووموکوئیــد و لیزوزیم مى  باشــد. 
شواهدى مبنى بر وجود ویتامینى به نام ریبوفالوین یا 

 B2 ویتامین
ســفیده  در 

تخم مرغ وجود دارد.
تخم مرغ به عنــوان یکى از 

مواد غذایى که باعث تظاهرات آلرژیک 
مى شود، معرفى شده است. ازدیاد حساسیت فورى به 
پروتئین هاى سفیده تخم مرغ در 0/5 درصد کودکان 
به طور تصادفى و در 5 درصد اطفال مبتال به درماتیت 
آتوپیک به عنــوان یکى از بیمارى  هــاى آلرژیک، 

مشاهده مى گردد.

نگاه اجمالى بر محتــواى چربى انواع 
تخم  هاى پرندگان  

انواع تخم هاى مصرفى از نظر مقدار و نوع اسیدهاى 
چرب تفاوت هایى با هم دارند. از بین انواع تخم هاى 
بلدرچین، بوقلمــون، غاز، شــترمرغ و اردك؛ تخم 
بلدرچین کمتریــن محتواى چربى و کلســترول را 

و  داراســت 
به عنــوان جزئى 
از رژیم غذایى ســالم 
مناسب تر اســت. بوقلمون و 
غاز بیشترین محتواى اســیدهاى چرب 
امگا 3 را داشته و تخم بلدرچین مقادیر مطلوب نسبت 
اسیدهاى چرب غیر اشباع (مفید) به اسیدهاى چرب 

اشباع (مضر) است.
تمام این تخم ها مقادیــر باالیى از مــواد مغذى با 
زیست دسترســى باال از جمله گزانتین و لوتئین (از 
اشکال ویتامین A) را دارند. در پایان باید گفت با در 
نظر گرفتن تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایى مفید 
و سرشار از مواد مغذى مورد نیاز بدن، مصرف کافى 
آن به خصوص در گروه هایى که در سنین رشد و بلوغ 
هستند، توصیه مى  شــود، اگرچه افراد داراى چربى 
خون باال و مبتالیان به بیمارى  هاى قلبى-عروقى، 

مى بایستى در مصرف آن احتیاط کنند.

خطرات استفاده بیش از حد زردچوبه 

زردچوبه 
موجب کاهش لخته شــدن 

خون مى شــود؛ که این حالــت در نهایت 
مى تواند باعث افزایــش خطر بروز کبودى و 

خونریزى در افرادى که از اختالالت خونریزى 
رنج مى برند شود. زردچوبه همچنین به 
برخى داروها واکنش نشان مى دهد و 
اگر فرد به هر دلیل در بخشى از بدن 

دچار خونریزى شــده باشد ممکن 
اســت باعث افزایش خونریزى و 

بند نیامدن آن شود.

یکــى از 
مضرات استفاده زیاد از زردچوبه 

بروز مشکالت گوارشى از جمله ریفالکس و 
بازگشت اســید معده به مرى است. همچنین مصرف 

زردچوبه مى تواند در بیماران مبتال به آرتریت یا ورم مفاصل 
باعث مشکالت گوارشى شود.

کارشناســان براین اســاس توصیه مى کنند افــرادى که داراى 
مشکالت گوارشى هستند یا دارو براى بر طرف کردن ترش کردن 

معده، هاضمه و یا سوزش سر دل مصرف مى کنند از ادویه 
زردچوبه به همراه غذا استفاده نکنند.

به  چو د ر ز
حاوى مقادیر قابــل توجهى از 

اگزاالت است که ماده اى شیمیایى و مؤثر در 
افزایش خطر سنگ کیسه صفرا در بزرگساالن است.

در یک مطالعه که در مجله آمریکایى تغذیه بالینى منتشر شده، 
مصرف زردچوبه با افزایش قابل توجهى از ماده اگزاالت در بدن 
و حتى یافت آن در نمونه ادرار داوطلبان همراه بوده است. همچنین 
افرادى که داراى مشکل سنگ کلیه هستند نیز باید تا حد امکان 
از مصرف زردچوبه خوددارى کنند، زیرا اگزاالت باعث 

تشکیل سنگ هاى متبلور در بدن 
مى شود.

باوجود اینکه مصرف زردچوبه براى کاهش فشــارخون 
مؤثر است اما در افرادى که مبتال به بیمارى فشارخون پایین 
هســتند مصرف این ادویه باید با احتیاط همراه باشد، زیرا 

مى تواند باعث افت شدید فشارخون و به دنبال آن بروز 
مشکالت در سالمتى  فرد شود.

یکى دیگــر از مشــکالتى که 
مصرف زردچوبه ایجاد مى کند بروز حالت 
تهوع است، به ویژه اگر زیاد از آن استفاده شود.

کارشناسان مصرف به اندازه و استاندارد این ادویه 
را در دوران باردارى بى خطر مى دانند اما مصرف بیش 

از حد آن مى تواند سبب مشــکالتى چون سوء هاضمه، 
استفراغ، دل درد و مشــکالت گوارشــى براى مادر شود، از 

آنجا که دوران باردارى یکى از زمان هاى بســیار مهم و تأثیر گذار 
در زندگى هر بانویى است و هرگونه مشکل مى تواند سالمت جنین را 
به خطر انداخته و باعث به دنیا آمدن کودك با انواع بیمارى ها شود، 

متخصصان توصیه مى کنند زنان باردار توجه خاصى بر رژیم 
غذایى خود داشته باشند.

چچزردچووو
کاهکاهشکاهش لخ بجبوجب م
خون مىشـى شــود؛ـود؛ که ایناین
یـزایـزایــ مى توواند باعثافث اف
فراافرادى خونریزىریزىدر در در
ربربر ى مى مى رنجرنج
رخىبرخىخى دا دار
گاگر فرر فرد بهد به
خوخونخونری دچارچار
سـاســت بات باعثعث
ندنامدنآن آن یدد نی بنبن

اران مبتال به آرتریت یا ورم مفاصل 
شود.

س توصیه مى کنند افــرادى که داراى 
 یا دارو براى بر طرف کردن ترش کردن 

ش سر دل مصرف مى کنند از ادویه 
 استفاده نکنند.

و حتى یافت آن در نمونه ادرار داوطلبان همراه بوده است. همچنین
افرادى که داراى مشکل سنگ کلیه هستند نیز باید تا حد امکان 
از مصرف زردچوبه خوددارى کنند، زیرا اگزاالت باعث 

بدنبدن د در ربلوربلور کتشکیتشکیل سنل سنل سنگ هاگ هاگ هاىى مى مت
مى شود.

باوجود اینکه مصرفزردچوبه براى کاهش فشــارخون 

مشــکالتى که 
مى کند بروز حالت 
ز آن استفاده شود.

ستاندارد این ادویه 
ند اما مصرف بیش

ى چون سوء هاضمه، 
شــى براى مادر شود، از 

هاى بســیار مهم و تأثیر گذار 
ه مشکل مى تواند سالمت جنین را 
دن کودكبا انواع بیمارى ها شود،

نان باردار توجه خاصى بر رژیم 

زردچوبه یکى از ادویه هاى بسیار مقوى و مفید براى سالمت بدن است اما با وجود همه 
مزایاى این ادویه هندى، مصرف بیش از حد آن مى تواند سالمت افراد به خطر بیاندازد.

از جمله عوارض جانبى استفاده بیش از حد زردچوبه مى توان موارد زیر را نام برد:

آقایان! قهوه بنوشید
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بهترین زمان ورزش
 در هر فصل
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یحیى پرشور شد

4به  4 خرداد  ما

 نصف جهــان نگرانى هایى 
که هواداران سپاهان براى 

تمدید قرارداد کاپیتان خود دارند بى مورد است و حاج صفى قطعاً فصل 
آینده هم در سپاهان مى ماند.

مدافع ملى پوش سپاهان قرار اســت به زودى با مدیران این تیم براى 
تمدید قرارداد مذاکره کند تا با توافق نهایى خیال هواداران سپاهان را 

بابت ماندنش راحت کند.
 مدیرعامــل ســپاهان در ایــن خصــوص در گفتگو با رســانه ها

 اظهار داشت: «حاج صفى مشــکلى براى ماندن در سپاهان نداشته 
و هیچ مســئله مالى هم براى تمدید قرارداد او وجود ندارد. در آخرین 
پیامى کــه او بــراى مــا فرســتاده اعالم کــرده اســت که پس 
از اردوى تیم ملى فوتبال صحبت مى کنیم و ما نگرانى بابت از دســت 

دادن او نداریم.» 

سپاهانى ها با احتمال اینکه نتوانند در فصل نقل و انتقاالت 
ساسان انصارى را جذب کنند این بار به سراغ  گزینه دیگرى 

رفته اند که مشتریان زیادى دارد.
 با اعالم رســانه هاى مختلف ایرانى و قطرى، با ســقوط 
الشحانیه به لیگ دسته اول قطر و کاهش قراردادهاى مالى، 
جدایى رحیم زهیــوى و ایگور اســتیماچ از این تیم قطرى 
قطعى شده اما مهرداد پوالدى باوجود عالقه تیم هاى دیگر 

عربى در این تیم به فعالیت ادامه خواهد داد.
تیم الشحانیه قطر در فصل گذشته لیگ ستارگان نتوانست 
چندان موفق باشد و در نهایت به دسته پایین تر سقوط کرد. 
نتایج الشحانیه از این جهت براى فوتبالدوستان ایرانى مهم 
است که در چند سال گذشته این تیم، مربیان و بازیکنان نام 
آشنایى را به خود دیده اســت. امسال نیز این تیم قطرى 
عالوه بر مهرداد پوالدى که چند ســالى اســت در 
کشور قطر توپ مى زند، رحیم زهیوى بازیکن 
سابق استقالل خوزســتان را به خدمت 
گرفت. همچنین لــوکا بوناچیچ و 

ایگور اســتیماچ دو مربى کروات که سابقه حضور در فوتبال 
ایران را دارند، در این تیم به فعالیت پرداختند؛ به طورى که 
استیماچ آخرین سرمربى این تیم محسوب مى شود که البته 

او نیز جدایى اش قطعى شده است.
سقوط الشحانیه به دسته پایین تر وضعیت دو بازیکن ایرانى 
و البته ایگور اســتیماچ را تحت تأثیر قرار داده است. مدیران 
باشگاه قطرى پس از سقوط خود تصمیم گرفتند قراردادهاى 
مالى اعضاى تیم را کســر کنند و این مســئله شامل ایگور 

استیماچ نیز شد تا این مربى تصمیم به جدایى بگیرد. 
در عین حال مهرداد پوالدى با وجود داشــتن پیشنهادهایى 
دیگر اما همچنان عالقه مند است تا فوتبالش را در کشور قطر 
ادامه دهد و به احتمال فراوان در الشحانیه مى ماند و کارش 

را دنبال مى کند.
رحیم زهیوى اما شرایط نامشخصى دارد. مهاجم ایرانى که 
گاهى به تیم ملى فوتبال ایران نیز دعوت مى شود، این روزها 
با پیشــنهادهاى خوبى از تیم هاى ایرانى مواجه شده است 
که سپاهان اصفهان، استقالل و پرســپولیس از جمله این 

پیشنهادها هستند. عملکرد خوب زهیوى در دو سال گذشته 
سبب شده است تا بسیارى از مربیان ایرانى براى جذب این 

بازیکن اقدام کنند. 
بى تردید زهیوى عالقه مند اســت که بار دیگر به تیم ملى 
دعوت شود و در سال منتهى به جام جهانى عملکردش را به 
کى روش نشان دهد. زهیوى خوب مى داند که براى بازى 
کردن در تیم ملى رقباى سرســختى مثل ســردار آزمون، 
کریم انصارى فرد و رضا قوچــان نژاد دارد و به همین خاطر 
باید بیشتر در چشم باشد. حضور در استقالل، پرسپولیس و 
حتى ســپاهان مى تواند او را به هدفش نزدیک کند. در این 
بین سپاهان کارسختى را نسبت به ســرخابى هاى تهران 
دارد. حضور در این دو تیم با توجــه به اینکه از پخش زنده و 
سراسرى تلویزیونى و دیده شــدن بیشتر سود مى برند یک 
مزیت محسوس قلمداد مى شــود که مى تواند شانس هاى 
زردها را براى جذب این مهاجم تا حدودى کاهش دهد و البته 
رقابت با پیشنهادات مالى این روزهاى استقالل و  پرسپولیس 

نیز کار سختى شده است.

زهیوى در دو راهى 
تهران و اصفهان

بهاره حیاتى

رحیم زهیوى اما شرایط 
نامشخصى دارد. مهاجم ایرانى 

که گاهى به تیم ملى فوتبال 
ایران نیز دعوت مى شود، این 
روزها با پیشنهادهاى خوبى از 

تیم هاى ایرانى مواجه 
شده است

یم

ط

نصف جهان  امین حاج محمدى فصل عجیبى 
را پشت ســر گذاشــت. او بعد از سکونشینى در 

استقالل و تبدیل شدن به گران ترین تماشاگر لیگ برتر، 
راهى ماشین سازى شد اما در این تیم هم روزهاى خوبى را تجربه 

نکرد و نهایتًا با این تیم به لیگ یک ســقوط کرد. البته قرار نیست حاج 
محمدى در لیگ یک هم همراه ماشین سازى باشد و او مى خواهد فوتبالش را 

در لیگ برتر ادامه دهد.
آنطور که برخى از سایت ها نوشــته اند، این مدافع از چند روز قبل مذاکرات خود 

با باشگاه گسترش فوالد را آغاز کرد تا لیگ هفدهم را با این تیم آغاز کند 
و شاگرد لوکا بوناچیچ شود. گسترشى ها که مرتضى اسدى مدافع 

باتجربه خود را از دست دادند قصد دارند حاج محمدى را به 
عنوان جانشین این بازیکن به خدمت بگیرند.

حاج محمدى جانشین اسدىحاج محمدى جانشین اسدى

 نصف جهان   باشــگاه اســتقالل تهران مذاکره با گزینه جدید 
زردهاى اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است و مى خواهد 

تا هر طور شــده این خرید احتمالى سپاهان را وسوسه 
کند و به اردوگاه آبى ها بکشاند.

با وجود آنکه باشگاه اســتقالل هنوز به صورت 
رسمى با هیچ بازیکنى قرارداد امضا نکرده است 
اما منصوریان با برخى بازیکنان براى پیوستن به 
استقالل تمام کرده است. این درست که به دلیل 

کامل نبودن هیئت مدیــره و وجود اختالف ها بین 
این اعضا، استقالل به صورت رسمى وارد نقل 

و انتقاالت سال آینده نشده است اما این به 
آن معنى نیست که علیرضا منصوریان هم 
کامًال بیکار نشسته باشد ودر این برهه 

حساس فعال نباشد.
ســرمربى اســتقالل در مذاکــره با 
برخــى بازیکنان مقدمــات حضور 
آنهــا را در اســتقالل فراهم کرده 
و به توافق هایى هم دســت پیدا 
کرده است. اگرچه به دلیل اینکه 
قراردادها دو امضا مى خواهند و 

عالوه بر مدیرعامل یکى از اعضاى 
هیئت مدیره هم باید آن قرارداد ها را امضا 

کنند تا رسمى باشــند، با برخى از بازیکنان 
قرارداد داخلى هم نوشته شده است.

منصوریان تاکنون با شایان مصلح از سپیدرود 
رشت، مهدى شــیرى از پیکان، حسن بیت 
سعید از استقالل خوزستان و محمد دانشگر از 

نفت مذاکرات جدى انجام داده است و برخى از 
آنها تا نزدیکى عقد قرارداد با استقالل هم آمده اند. 

باید دید استقالل چه موقع مى تواند با پرداخت پیش 
قسط به این بازیکنان قرارداد رسمى را با آنها به ثبت 

برساند. نکته قابل توجه در این بین این است که محمد 
دانشگر بازیکن فصل پیش نفت تهران، گزینه سپاهان 
در فصل نقل و انتقاالت اســت که مذاکرات خوبى را هم 
با زردهاى اصفهــان انجــام داده و از بازیکنان مدنظر 

کرانچار است. با توجه به مذاکرات خوب  و توافقات
اولیه اى که بین او و تیم اصفهانى انجام شــده 

اســت،آبى ها مى خواهند به هــر قیمتى او را 
وسوسه کنند  و مســیرش را از سپاهان به 

اســتقالل تغییر دهند. باید دید موفق 
به انجام این کار مى شوند یا خیر!

یح

ـتقالل تهران مذاکره با گزینه جدید 
ر کار خود قرار داده است و مى خواهد 

حتمالى سپاهان را وسوسه 
اند.

الل هنوز به صورت
است  داد امضا نکرده
نان براى پیوستن به 
ن درست که به دلیل 

و وجود اختالف ها بین 
ت رسمى وارد نقل

 است اما این به 
منصوریان هم 
در این برهه 

ذاکــره با 
ت حضور 
هم کرده 
ت پیدا 
ینکه 
هند و 

 اعضاى 
ارداد ها را امضا 

رخى از بازیکنان 
ده است.

مصلح از سپیدرود 
یکان، حسن بیت 
 و محمد دانشگر از

داده است و برخى از 
ا استقالل هم آمده اند. 

مى تواند با پرداخت پیش 
اد رسمى را با آنها به ثبت 

ین بیناین است که محمد 
 نفت تهران، گزینه سپاهان 
ــت که مذاکرات خوبى را هم 
ـام داده و از بازیکنان مدنظر 

ذاکرات خوب  و توافقات
صفهانى انجام شــده 

قیمتى او را ه هــر
را از سپاهان به 

 دید موفق 
خیر!

 استقالل گزینه سپاهان را

 وسوسه مى کند

درخواست وحشتناك ژنرال از ذوب آهن
 نصف جهان  ذوب آهن خیلى عجله اى براى ورود به فصل نقل 
و انتقاالت ندارد و هنوز و تا این لحظه که این مطلب در حال 
نگارش است تکلیف سرمربى این تیم مشخص نیست. مگر 
اینکه دست دســت کردن ذوبى ها امروز(پنج شنبه) به پایان 

برسد و سرمربى این تیم براى فصل جدید مشخص شود.
امیر قلعه نویى گزینه سرمربیگرى سبزپوشان براى فصل جدید 
بود که از چند ماه پیش ارتباط و مذاکره بین طرفین انجام و این 

مذاکرات پس ازپایان لیگ شکل جدى ترى به خود گرفت.
طبق شــنیده هاى مــا قلعه نویــى در طول ایــن مذاکرات 
درخواست هاى سنگینى را از باشــگاه اصفهانى داشته است. 
وى ضمن اینکه رقم باالیى را براى سرمربیگرى خود مطالبه 
کرده است ، از مدیران ذوب آهن خواسته تا با اختصاص رقمى 

باالى 50 میلیارد تومان براى تیم فوتبال بزرگساالن، همه امور 
مربوط به نقل و انتقاالت و جذب بازیکنان را به او بسپارند تا با 
این بودجه تیمى فوق العاده قدرتمند براى قهرمانى لیگ برتر 
بسته شود و به غیر از قهرمانى در دو جام هدف دیگرى را دنبال 
نکند. درخواست هاى اولیه قلعه نویى با مخالفت ذوبى ها مواجه 
شد و آنها از ژنرال خواســته اند تا میزان انتظاراتش را کاهش 
دهد. حاال باید منتظر بود که در صورتى که مدیران ذوب آهن 
از بین گزینه هاى موجود به امیر قلعه نویى اعتماد کنند یکى 
از گران  ترین ذوب آهن هاى تاریخ لیگ برتر به رهبرى ژنرال 
در لیگ جدید به اکران در بیاید. شاید هم ذوب آهن گزینه هاى 
متوســط دیگرى را انتخاب کند و طلسم قهرمانى این تیم در 

لیگ برتر همچنان ادامه داشته باشد.

اســتقالل قصد دارد به هر نحوى شــده در لیگ 
هفدهم یک بازیکن ازبک در فهرست نفرات خود 

داشته باشد.
  «ســرور  جپاروف» ملى پوش ازبکســتانى در 
روزها و هفته هاى گذشته به یکى از چهره هاى 
جنجالى اردوى استقالل تبدیل شد چون ابهاماتى 
که در قــرارداد این بازیکن با باشــگاه همچنین 
حضور قرضى در سپاهان وجود داشت باعث شد 
تا بازگشت جپاروف به فهرست استقالل با بازشدن 
پنجره نقــل و انتقاالتى از ســوى فیفا با عالمت 

سئوال زیادى روبه رو شود.
در شــرایطى که تالش هــا بــراى بازگرداندن 
سرورجپاروف به تهران به نتیجه مثبتى نرسید و 
در این بین مذاکرات با مدیر برنامه هاى کاپیتان 
دوم ازبکستان هم ثمرى نداشت، استقاللى ها و 
در رأس آنها منصوریان از حضور سرور جپاروف در 
ترکیب تیم در لیگ هفدهم ناامید شدند تا جایى که 
خبر مى رسد این مربى در آخرین نشست با سران 
باشگاه به آنها اعالم کرده به هر نحوى شده زمینه 

خرید «جالل الدین ماشاریپوف» را فراهم کنند.
به اعتقــاد منصوریان جپاروف فصــل بعد براى 
سپاهان توپ خواهد زد چون همه شواهد حکایت 
از این موضــوع دارد از همین رو اســتقالل باید 
براى برطرف کردن ضعف هاى خود به ســراغ 
بازیکنى جوان تر از کاپیتــان دوم ازبک ها برود 
و بهترین گزینه ماشاریپوف است که در دور بازى 
رفت و برگشت با استقالل در لیگ قهرمانان آسیا
قابلیت هاى خود را به نمایش گذاشــت. به همین 
خاطر مسئوالن باشــگاه از یکى دو روز گذشته بار 
دیگر پرونده جذب این بازیکــن ازبک را روى میز 
گذاشتند و بسته پیشنهادى جدید براى جلب رضایت 
ستاره لوکوموتیو تاشــکند که به صورت قرضى از 

پاختاکور راهى این تیم شده است، ارائه دادند.

  ماشاریپوف 
را بیاورید

صفى قطعا تمدید مى کند
حاج 

باشگاه تراکتورســازى پس از چند روز مذاکره با مربیان مختلف به گزینه نهایى خود براى 
هدایت این تیم رسید. از بین مربیان ایرانى و خارجى ابتدا قرار شد مربى تراکتورسازى 
داخلى باشــد که از میان آنها جواد نکونام، عبدا... ویسى و یحیى گل محمدى در 
میان گزینه هاى این باشگاه قرار گرفتند که شانس ویسى براى قرار گرفتن در میان 

گزینه هاى نهایى از بین رفت. 
در نهایت در جلسه اخیر هیئت مدیره باشگاه از بین گل محمدى و نکونام مدیران این 
باشگاه یحیى گل محمدى را به عنوان گزینه نهایى هدایت تیم فوتبال تراکتورسازى انتخاب 

کردند و باید گل محمدى را سرمربى تیم محبوب تبریز در فصل آتى دانست.   

تعیین تکلیف درباره نیمکت تیم فوتبال ذوب آهن که 
قرار بود نهایتاً تا اواســط هفته صورت گیرد به امروز 
موکول شــد.پیش از این قرار بود تکلیف سرمربى 
ذوب آهن نهایتاً تا یکشنبه یا دوشنبه هفته جارى 
مشخص شود اما با به تعویق افتادن جلسه هیأت 
مدیره باشــگاه تصمیم گیرى در این باره هم 
عقب افتاد و از اواسط هفته به اواخر هفته جارى 
موکول شد.سرعت عمل در انتخاب سرمربى از 
این نظر اهمیت دارد که تصمیم گیرى در این باره 
نقطه آغازین فعالیت هاى نقل و انتقاالتى یک باشگاه 
به حساب مى آید و تا قبل از آنکه تکلیف آن مشخص 
نشود طبیعتاً نمى توان درباره تمدید قرارداد با بازیکنان 
و جذب نفرات جدید هم اقدامى کرد. البته از آنجا که 
انتخاب سرمربى حکم سنگ بناى آماده سازى یک 
تیم براى فصل جدید را دارد ایرادى در مورد به خرج 
دادن حساسیت و وسواس زیاد نسبت به آن نیست اما 
از یک باشگاه برنامه محور هم انتظار نمى رود که هر 
بار یک تاریخ جدید را براى تصمیم گیرى در این باره 

اعالم کند.

امروز و فرداى 
ذوب آهن

 براى یک تصمیم
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      جپاروف

سپاهان عبرت گرفت 

امیرقلعه نویى با 14 حضور در 16 دوره لیگ برتر از این حیث به تنهایى رکورددار است و عالوه بر این 
پرافتخارترین مربى لیگ برتر نیز به شمار مى رود.

در تاریخ 16 ساله لیگ برتر تاکنون 151 مربى، هدایت تیم هاى مختلف را بر عهده داشته اند، که در این 
میان تعداد مربیان ایرانى 109 و تعداد مربیان خارجى 42 بوده است.

امیر قلعه نویى با 14 دوره حضور در 16 دوره لیگ برتر، با تجربه ترین مربى حاضر در این مسابقات به 
شمار مى رود؛ همینطور قلعه نویى با ســه دوره قهرمانى همراه با استقالل تهران و دو دوره قهرمانى 
همراه با سپاهان، پر افتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر است. پس از او مجید جاللى با 13 دوره و فرهاد 

کاظمى با 12 دوره حضور دارند. 
رتبه چهارم نیز با 11 دوره حضور به صورت توأمان به فیروز کریمى، غالمحسین پیروانى و محمود یاورى 
اختصاص دارد، که در لیگ شانزدهم تنها فیروز کریمى براى نیم فصل در مسابقات حاضر بود و کم کم 
این نسل از مربیان از سطح اول فوتبال کشور فاصله گرفته اند. رتبه پنجم با ده حضور در اختیار على دایى، 

و محمد احمدزاده است و پس از آنها اکبر میثاقیان، رسول کربکندى و محمد مایلى کهن حضور دارند.پرویز مظلومى 
 از لحاظ تعداد بازى نیز امیر قلعه نویى با 396 حضور رکوردار است و پس از او مجید جاللى و على دایى به ترتیب 326 و 271 امتیاز قرار دارند. 
جالب اینکه فرهاد کاظمى علیرغم اینکه در دوره هاى حضور رتبه سوم را در اختیار دارد، در حضور کنار زمین رتبه پنجم را به خود اختصاص داده 

که این موضوع به دلیل تغییر تیم هاى مداوم این مربى است.
در میان مربیان خارجى نیز مى توان به نام هایى نظیر لوکا بوناچیچ اشاره داشت که با هدایت تیم هایى نظیر سپاهان، فوالد خوزستان، ذوب آهن نزدیک 

به هفت دوره در لیگ برتر حاضر بوده است.
وینکو بگوویچ (چهار دوره حضور)، زالتکو کرانچار،  برانکو ایوانکوویچ، مصطفى دنیزلى، ساموئل داربینیان و مالدن فرانچیچ مربیان دیگرى هستند که 
حضور پررنگ ترى نسبت به 42 مربى خارجى شاغل در فوتبال ایران داشته اند. آرى هان، رولند کخ، برند کراوس و زاینر زروب نیز در میان مربیانى قرار 
دارند که خیلى زود فوتیال ایران را ترك کردند. در میان 42 مربى اى که در تاریخ 16 ساله لیگ برتر هدایت تیم هاى مختلف را بر عهده داشته اند، مالدن 

فرانچیچ، زالتکو کرانچار و برانکو ایوانکوویچ که هر سه کروات هستند، موفق به کسب قهرمانى شده اند.

بررسى مربیان لیگ در 16 دوره لیگ برتر  
  

قلعه نویى رکورددار 
همه چیز!

کارشناس فوتبال اصفهان گفت: سپاهان از تجربه 
فصل گذشــته درس عبرت گرفته است و در فصل 

جدیــد مى تواند مدعى 
قهرمانى و کسب 

ســهمیه 
یى  ســیا آ

باشد.
حمیدرضا 
بابایى در 
یى  گفتگو
ضمن اظهار 
مطلــب  ایــن 
گفت: باشگاه سپاهان 

ه  ر ا یکى از باشگاه هاى بزرگ ایران همــو
و آسیا اســت که این بار اشتباه فصل گذشته را 

انجام نداد.
وى افزود: ســپاهان مربى 
گى  ر بز

که کارنامه موفق در عرصه مربیگرى حتى در باشگاه 

سپاهان را داشت، به عنوان سکان دار تیمش انتخاب 

کرد. دروازه بان سابق ســپاهان تصریح کرد: باشگاه 

بزرگى مانند ســپاهان نیازمند چارت سازمانى قوى 

و کادرفنى قوى و بازیکنان بزرگ و باتجربه همراه با 
جوانان با انگیزه است.

وى با بیان اینکه اشــتباه سال 
گذشته باشگاه بزرگ سپاهان 
در دو جبهه انتخاب کادر فنى 
و کنار گذاشــتن بازیکنان 
باتجربه بود، یادآور شــد: با 

احترامى که براى کادرفنى و بازیکنان ســال گذشته 

قائل هستم اما در جذب بازیکن باتجربه بسیار ضعیف 

عمل کرده و بازیکنان باتجربــه زیادى همانند محرم 

نویدکیا، هادى عقیلى، رحمــان احمدى، محمدرضا 

خلعتبرى، شــهاب گردان و وریا غفورى را سپاهان از 

دست داد.بابایى در پایان تصریح کرد: از شواهد شروع 

فصل جدید پیداســت که اشتباه ســال گذشته درس 

عبرتى براى سپاهان شده و شروع بسیار خوبى را از این 

باشگاه بزرگ شاهد هستیم و امیدواریم در پایان فصل، 

با نتایجى که کســب مى کند، همه هواداران را شــاد 
کند.

سپاهان و استقالل چند هفته اى است که بر سر 
خرید سرور جپاروف در حال رقابت هستند و هنوز 
مشخص نشده که این بازیکن ازبکستانى کدام 

تیم را انتخاب خواهد کرد.
مناقشه رسانه اى دو باشگاه سپاهان و استقالل بر 

سر جپاروف ازبکستانى همچنان ادامه دارد و طرفین 
سعى مى کنند تا با ارائه مدارك مستند خودشان را به 

خرید این هافبک باتجربه نزدیک تــر کنند. البته در 
ظاهر به نظر مى رسد که مدارك مکتوب استقاللى ها 

در این حوزه مستندتر از سپاهان است و باشگاه اصفهانى 
تمام امیدش را به تصمیم نهایى جپاروف دوخته است. البته 

سپاهان در این مدت آنچنان هم بیکار نبوده است و با خرید 
پورقاز و شــاهین ثاقبى دو بازیکن داراى پتانسیل پوشیدن 

پیراهن تیم ملى را جذب کرده و خوشــبختانه در این زمینه تا 
به امروز موفق بوده است ولى مسئله مهم اینجاست که آیا سرور 

جپاروف ازبکستانى ارزش این همه مجادله و وقت گذاشتن را دارد 
و یا بهتر است سپاهان وقت خودش را براى جذب بازیکنان دیگرى 

صرف کند.
به هر حال زمانى که جپاروف در نیم فصل لیگ قبلى براى امضاى قرارداد به 

اصفهان آمد شاید فکرش را هم نمى کرد که طى شش ماه به یکباره اینطور بین 
مشتریانش اختالف بیافتد و بازیکنى که تا همین چند ماه قبل سروصداى عبدا... 

ویسى را هم در آورده بود امروز در دو راهى پیوستن به سپاهان و یا استقالل قرار گرفته 
است. البته برنده واقعى این جدل خود ســرور جپاروف است که از یک بازیکن معمولى 
تبدیل به یک بازیکن محبوب شده و این مســئله حداقل از لحاظ مالى قیمت او را به 
نسبت فصل گذشته افزایش داده و هر دو تیم استقالل و سپاهان حاضرند براى خرید 

او کمى سرکیسه را شل تر کنند.
در اینکه شاید بهتر بود ســپاهان در نیم فصل لیگ شانزدهم براى جذب جپاروف 
اینچنین به استقالل امتیاز و تعهد نمى داد هیچ بحثى نیست ولى وضعیت نابسامان 
تیم در نقل و انتقاالت نیم فصل مدیریت باشگاه را وادار کرد تا تحت هر شرایطى 

نسبت به خرید این بازیکن اقدام کند و امروز جپاروفى که فقط یک نیم فصل 
براى ســپاهان بازى کرد به نوعى بازى خودش را براى باالتر بردن قیمت 

پیشنهادى آغاز کرده است. با وجود این و بر اساس گفته هاى رئیس کمیته 
نقل و انتقاالت فدراسیون فوتبال تا زمانى که استقالل پاى خودش را از 

این معامله عقب نگذارد سپاهان شانسى براى امضاى دوباره قرارداد 
با جپاروف نخواهد داشت.

   برنده واقعى 
      جپاروفففففففففف

سپاهان عبرت گرفت

ج

کارشناس فوتبال اصفهان گفت: سپاههان از تجربه 
فصل گذشــته درس عبرت گرفته استت و در فصل 

جدیــد مى تواند مدعى 
قهرمامانى و کسب 

سســهمیه 
یى  ســیا آ

باشد.
حمیدرضا 
بابایى در 
یى گفتگو
ضمن اظهار 
مطلــب  ایــن 
گفت: باشگاه سپاهان 

ه  ر ا یکى از باشگاه هاى بزرگ ایران همــو
و آسیا اســت که این بار اشتباه فصل گذشته را 

انجام نداد.
وى افزود: ســپاهان مربى 
گى  ر بز

که کارنامه موفق در عرصه مربیگرى حتى در باشگاه 

سپاهان را داشت، به عنوان سکان دار تیمش انتخاب 

کرد. دروازه بان سابق ســپاهان تصریح کرد: باشگاه 

بزرگى مانند ســپاهان نیازمند چارت سازمانى قوى 

و کادرفنى قوى و بازیکنان بزرگ و باتجربه همراه با 
جوانان با انگیزه است.

وى با بیان اینکه اشــتباه سال 
گذشته باشگاه بزرگ سپاهان 
در دو جبهه انتخاب کادر فنى 
وو کنا کنارر گذاشــتن بازیکنان 
باتجربه بود، یادآور شــد: با 

احترامى که
قائل هستم
و عمل کرده
نویدکیا، هاد
خلعتبرى، ش
دست داد.بابا
فصل جدید پ
عبرتى براىس
باشگاه بزرگ
ک با نتایجى که

کند.

سپاهان و استقالل چند هفته اى است که بر سر 
خرید سرور جپاروف در حال رقابت هستند و هنوز 
مشخص نشده که این بازیکن ازبکستانى کدام 

تیمرا انتخاب خواهد کرد.
مناقشه رسانه اى دو باشگاه سپاهان و استقالل بر 

سر جپاروف ازبکستانى همچنان ادامه دارد و طرفین 
سعى مى کنند تا با ارائه مدارك مستند خودشان را به 

خرید این هافبک باتجربه نزدیک تــر کنند. البته در 
ظاهر به نظر مى رسد که مدارك مکتوب استقاللى ها 
اینحوزه مستندتر ازسپاهاناست و باشگاه اصفهانى در

تمام امیدش را به تصمیم نهایى جپاروف دوخته است. البته 
سپاهان در این مدت آنچنان هم بیکار نبوده است و با خرید 

پورقاز و شــاهین ثاقبى دو بازیکن داراى پتانسیل پوشیدن 
پیراهن تیم ملى را جذب کرده و خوشــبختانه در این زمینه تا

به امروز موفق بوده است ولى مسئله مهم اینجاست که آیا سرور 
جپاروف ازبکستانى ارزش این همه مجادله و وقت گذاشتن را دارد 

و یا بهتر است سپاهان وقت خودش را براى جذب بازیکنان دیگرى 
صرف کند.

به هر حال زمانى که جپاروف در نیم فصل لیگ قبلى براى امضاى قرارداد به 
اصفهان آمد شاید فکرش را هم نمى کرد که طى شش ماه به یکباره اینطور بین 

مشتریانش اختالف بیافتد و بازیکنى که تا همین چند ماه قبل سروصداى عبدا... 
ویسى را هم در آورده بود امروز در دو راهى پیوستن به سپاهان و یا استقالل قرار گرفته 

است. البته برنده واقعى این جدل خود ســرور جپاروف است که از یک بازیکن معمولى 
تبدیل به یک بازیکن محبوب شده و این مســئله حداقل از لحاظ مالى قیمت او را به 
سپاهان حاضرند براى خرید دو تیم استقالل و نسبت فصل گذشته افزایش داده و هر

او کمى سرکیسه را شل تر کنند.
در اینکه شاید بهتر بود ســپاهان در نیم فصل لیگ شانزدهم براى جذب جپاروف 
اینچنین به استقالل امتیاز و تعهد نمى داد هیچ بحثى نیست ولى وضعیت نابسامان
تیم در نقل و انتقاالت نیم فصل مدیریت باشگاه را وادار کرد تا تحت هر شرایطى 

نسبت به خرید این بازیکن اقدام کند و امروز جپاروفى که فقط یک نیم فصل 
براى ســپاهان بازى کرد به نوعى بازى خودش را براى باالتر بردن قیمت 

پیشنهادى آغاز کرده است. با وجود این و بر اساس گفته هاى رئیس کمیته 
نقل و انتقاالت فدراسیون فوتبال تا زمانى که استقالل پاى خودش را از 

این معامله عقب نگذارد سپاهان شانسى براى امضاى دوباره قرارداد 
با جپاروفنخواهد داشت.

   برنده واقعى 

 کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنان 
اطالع رســانى کــرد که 

بعضى از باشگاه هاى 
یرانــى در فیفا  ا

پرونــده بــاز 
دارنــد. حاال 
باشــگاه هاى 
و  اســتقالل 
پرسپولیس در 

تالش هســتند 
با حمایــت وزارت 

ورزش و جوانــان ایــن 
محرومیــت ســنگین را از دوش خود 

بردارند.
یک منبع آگاه در فدراســیون فوتبال 
گفت: این احتمال وجود دارد در آینده اى 
نزدیک هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
مصوبه خــودش در مــورد محرومیت 
باشگاه هاى بدهکار به بازیکنان خارجى 
را اصالح کند چون فدراســیون به این 
نتیجه رسیده است که باشگاه ها توانایى 
الزم براى پرداخت بدهى هاى سنگین 
خود را ندارند. بــه همین دلیل اعضاى 
هیئت رئیســه راهــکارى جدید براى 
کنترل بدهى باشــگاه ها به بازیکنان 

خارجى و داخلى ارائه مى دهند. 
استقالل و پرســپولیس باشگاه هایى 
هستند که در این شرایط نیاز به تقویت 
خودشــان دارند. به همین دلیل چون 
نتیجه هــاى تیم هاى ایرانــى در لیگ 
قهرمانان آسیا براى گرفتن سهمیه مهم 
است، فدراسیون فوتبال به این دو تیم 
کمک مى کند و این محرومیت قطعاً لغو 
مى شود ولى فدراسیون سختگیرى هاى 
بیشــترى براى پرداخت بدهى این دو  
باشــگاه به بازیکنان خارجــى انجام 

مى دهد.

نصف جهــان    بازیکن آکادمى سپاهان 
که همه عالئم یک پدیده را داشــت و 
البته مــورد اعتماد عبدا... ویســى قرار 
نگرفت احتمال دارد راهى پرسپولیس 

تهران شود.
پدیده سابق سپاهان و هافبک تیم نفت 
تهران حاال مورد توجه برانکو قرار گرفته 

است. 
یکى از بازیکنــان جوانى کــه برانکو 
ایوانکوویــچ بــدش نمى آیــد او را در 
تیمش داشته باشــد رضا اسدى است. 
ایــن بازیکن جــوان کــه در آکادمى 
ســپاهان رشــد کرد و به فوتبال ایران 
معرفى شــد، اخیراً توســط مسئوالن 
باشگاه پرســپولیس به برانکو معرفى 
شد و این مربى بعد از تحقیق در مورد او 
رضایتش را از جذب این بازیکن اعالم 
کرد. اسدى بازیکن زیر 23 سال است 
اما براى پیوســتن به پرسپولیس باید از 
باشــگاه نفت تهران رضایتنامه بگیرد. 
او با توجــه به مطالباتى که از باشــگاه 
نفت دارد مى توانــد به صورت یکطرفه 
قراردادش را با این باشــگاه فسخ کند. 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس هم اسدى 
را فقط در صورت داشــتن رضایت نامه 
مى خواهند. البته على دایى نیز اسدى را 
براى سایپا خواسته و احتمال اینکه این 
هافبک دفاعى جوان راهى ســایپا شود 

هم وجود دارد.

کمک فدراسیون 
به سرخابى ها

 جوان سپاهانى 
در راه پرسپولیس

2 نفــر از ارکان دفاعى فصل پیش پیــکان با وجود آمار 
دفاعى نه چنــدان جالب ایــن تیم در لیگ شــانزدهم 
براى فصل جدیــد مورد توجه تیم هاى باالنشــین قرار 

گرفتند.
رحمان احمدى و سیاوش یزدانى که در فصل 96-95 در 
پیکان همبازى بودند عــالوه بر آنکه در یک روز تکلیف 
تیم فصل بعد خود را مشخص کردند یک وجه مشترك 
دیگر هم با یکدیگر دارند و آن اینکه در گذشته و آینده به 
سپاهان ارتباط پیدا مى کنند. احمدى پیش تر در دو مقطع 
حراست از دروازه سپاهان را به عهده داشت و یزدانى هم 

فصل بعد مدافع این تیم خواهد بود.
احمدى که مصادف با شروع فصل جدید 37 ساله خواهد 
شد قرارداد خود را براى یک فصل دیگر با پیکان تمدید 
کرد تا در کنار مهدى رجــب زاده از ذوب آهن و مرتضى 
اســدى از نفت تهران یکى از پیرمردهاى لیگ هفدهم 

باشد.
دو نفــر از ارکان دفاعى فصل پیش پیــکان در حالى با 
تمدید قرارداد و پیوستن به سپاهان عاقبت به خیر شدند 
که این تیم دست کم از حیث آمارى عملکرد دفاعى خوبى در لیگ شانزدهم از خود به جاى نگذاشــت و با دریافت 38 گل در 30 مسابقه یکى از بدترین خطوط 
دفاعى را داشت. جالب اســت بدانید تنها تیمى که در لیگ شانزدهم بیشتر از پیکان رده ششمى گل خورد ماشین ســازى بود که چند هفته مانده به پایان فصل 

سقوطش به دسته پایین تر قطعى شد. 

از تمدید رحمان تا جذب یزدانى
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چهل تکه

پلیس و تیم هاى امدادگر منطقه «نورفولک» بریتانیا اجساد زوج 
پیرى را در رودخانه «بریدون» یافتند که با گرفتن دســت هاى 

یکدیگر دست به خودکشى زده اند.
گزارش هاى پلیس نشــان مى دهد که «جنیفر» مدت 20 سال 
به اضطراب و افسردگى مبتال بوده و بارها قصد خودکشى داشته 
است.مأموران تیم امداد با یافتن یادداشتى درون خودروى این زوج  
دریافتند قربانیان پس از 38 سال زندگى مشترك و با توجه به شرایط 

روحى شان و با توافق یکدیگر دست به این اقدام زده اند.
یکى از آشنایان این دو به پلیس گفت :«گراهام سال ها بود که از 
همسرش جنیفر  مراقبت مى کرد آنها بیمه  خدمات درمانى درستى 
نداشتند و با گذشت زمان شرایط برایشان دشوار شده بود به همین 

دلیل تصمیم به خودکشى گرفته اند.»

پلیس انگلیس اعالم کرد عامل حمله تروریستى به کنسرتى در 
منچستر، یک جوان 22 ساله به نام «سلمان عابدى» بوده است. 
بر این اساس، عابدى در سال 1994 در شهر منچستر متولد شده 
است. او سومین فرزند یک خانواده شــش نفره مهاجر لیبیایى 
است. پدر و مادر سلمان از پناهجویانى بودند که از ترس «معمر 
قذافى»، حاکم وقت لیبى به انگلیس گریخته بودند. خانواده وى 
ابتدا در لندن ساکن بودند و سپس به منطقه «فالوفیلد» در جنوب 
منچســتر نقل مکان کردند و به مدت ده سال است که در آنجا 

ساکن هستند. 
خبرگزارى «اسپوتنیک» نیز گزارش داد: پلیس انگلیس در حال 
تحقیق در این باره است که آیا سلمان به تنهایى به این عملیات 

دست زده یا بخشى از یک شبکه تروریستى بوده است.  

دایى جنایتکار درماجرایى هولناك، خواهرزاده چهار ســاله اش را با 
ضربات تبر به قتل رساند.

به گزارش پلیس «کلرادو» آمریکا، این جنایت هولناك زمانى رخ داد 
که پسر کوچولو همراه خانواده اش به دیدن مادربزرگ رفته بود.اما 
مادر و مادربزرگش براى خرید ازخانه خارج شدند و پسرك را براى 
ســاعتى نزد دایى اش«امانوئل دال» 25 ساله، تنها گذاشتند. اما او 
به محض رفتن خواهر و مادرش، کودك چهار ساله را به زیرزمین 
کشــاند و دراقدامى جنون آمیز او را با ضربات پى در پى تبر کشت و 
فرار کرد.مادر و مادربزرگ پسرك که ساعتى بعد به خانه بازگشتند 
در بى خبرى از امانوئل و پسر خردسال همه جا را جستجو کردند اما 
ردى از آنها به دست نیامد. تا اینکه رد خون روى دیوار زیرزمین آنها 

را به صحنه جنایت کشاند.

خودکشى
 با دست هاى گره خورده

اولین عکس از 
عامل حمله در منچستر

قتل خواهرزاده با تبر 
توسط دایى جنایتکار 030201

چندى پیش مردى بــا حضور در شــعبه اول دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب یافت آباد تهران از یک زن و 

دو مرد به اتهام اخاذى شکایت کرد.
شاکى به قاضى سیدمحمود محمدى گفت: «چند شب 
پیش در یکى از بزرگراه هــاى جنوبى تهران در حرکت 
بودم که زنى میانسال را سوار کردم. او با من درددل کرد 
و از مشــکالت و زندگى اش گفت. او مدعى شد، پسرى 
دارد و هزینه زندگى شان به سختى تأمین مى شود. آنقدر 
از بدبختى هایش گفت که تصمیم گرفتم از نزدیک وضع 
زندگى او را ببینم و کمکش کنم. به خانه اى در شهرك 
ولیعصر رفتیم. با اصرار او وارد خانه شدم. دقایقى بعد دو 
مرد جوان که مدعى بودند خویشاوندانش هستند، وارد 

خانه شدند.»
وى ادامه داد: «آن دو مرا کتک زدنــد. بعد هم از من با 
گوشــى تلفن همراه فیلم و عکس ســیاه تهیه کردند. 
همانجا بود که متوجه شدم با هم همدست هستند. آنها 
به زور کارت بانکى من و رمــز آن را گرفتند و موجودى 
حسابم را خالى کردند، حتى یک فقره چک از من دریافت 
و 9 میلیون تومان اخاذى کردند. ســاعاتى در آن خانه 
زندانى ام کردند، بعد با بستن چشمانم مرا داخل خودرویم 
انداخته و بیرون بردنــد. در محله اى خودرویم را متوقف 
کرده و پیاده شــدند. تهدیدم کردند اگر شــکایت کنم، 
عکس و فیلم ها را در شبکه هاى اجتماعى منتشر مى کنند 

و مرا به دردسر مى اندازند.»
با دســتور قضائى، مأموران کالنترى شهرك ولیعصر 
براى دســتگیرى متهمان وارد عمل شدند. این درحالى 
بود که افراد دیگرى نیز با حضور در کالنترى و دادســرا 
شــکایت هایى مشــابه مطرح کردند. بررسى ها نشان 
مى داد زن اخاذ و همدستانش از هر کدام 9 میلیون تومان 

یا بیشتر پول گرفته اند.
در ایــن مرحله مأمــوران متوجه شــدند زن اخاذ خانه 
اجــاره اى اش را تغییــر داده اســت، اما بــا تحقیق از 
همســایه ها معلوم شــد او به عنوان نیروى خدماتى در 
یکى از بیمارستان هاى جنوبى شهر تهران کار مى کند. با 
مشخص شدن این موضوع مأموران موفق به دستگیرى 

او در بیمارستان شدند.
متهم زن ابتــدا به کالنترى منتقل شــد و به جرائمش 
اعتراف کرد و در ادامه بــراى تحقیقات به پایگاه پنجم 

پلیس آگاهى تهران منتقل شد.
وى به افسر تحقیق گفت: «من تنها زندگى مى کردم اما 
درآمدم کفاف حل مشکالت مالى و بدهى هایم را نمى داد. 
از سوى دیگر مى خواستم پولدار شوم. همین باعث شد 
دست به اخاذى هاى سیاه بزنم. هفت ماه پیش با دخترى 

که خواهرزاده ام است، اخاذى از مردان را شروع کردیم. 
او در تلگرام و اینستاگرام و دیگر شبکه هاى اجتماعى با 
مردها دوست مى شد و آنها را اغفال مى کرد. او با رفتن به 
خانه آنها از وضع زندگى شان سر درمى آورد.» وى افزود: 
«بعد کار من شروع مى شــد. چند هفته بعد از آشنایى، 
با فرد موردنظر تماس مى گرفتــم و خواهرزاده ام به نام 
"مریم" را به جاى دخترم جا مى زدم که باردار شده و باید 
هزینه سقط جنین او را بپردازد، در غیر این صورت مقابل 
خانه اش مى آییم. هر کدام بابت ســقط جنین دروغین 
چند میلیون تومان پرداخت مى کردند. مدتى بعد تصمیم 
گرفتم براى کسب پول بیشــتر تنهایى دست به اخاذى 
بزنم. با شناسایى مردانى که دچار مشکالت مالى بودند 
آنها را با خودم همراه مى کردم تا نقش برادر یا پسرانم را 

بازى کنند.»
متهم ادامــه داد: «بعــد در کمین مردان هوســران در 
بزرگراه ها مى نشســتم و آنها را به خانه ام مى کشــاندم 
و همدستانم با تهیه فیلم و عکس ســیاه ازآنها اخاذى 
مى کردند. پول ها را میان یکدیگر تقسیم مى کردیم. در 

شهرهاى بومهن، فردیس و کرج دست به چنین جرائمى 
زدیم. چند ماه پیش نیز در تهران با دو مرد آشنا شدم. هر 
دو مشکل مالى داشتند و یکى از آنها حتى بابت پرداخت 
دیه مردى 16 میلیون تومان بدهکار بــود که با من در 

اجراى نقشه سیاه اخاذى هایم همراه شدند.»
در ادامه تحقیقات دو مرد که همدست این زن بودند نیز 
در تهران بازداشت شدند و به جرائمشان اعتراف کردند. 
تحقیقات براى بازداشت خواهرزاده زن اغفالگر و مردان 
دیگرى که با او در این اخاذى هاى ســریالى همدست 

بودند، ادامه دارد.
زن جوان با فریــب افراد پولدار از آنهــا اخاذى مى کرد. 
ماجــراى فعالیت هاى مجرمانه این زن دو ســال پیش 
زمانى فاش شد که مردى کارخانه دار با حضور در پلیس 
آگاهى تهران از زنى شکایت کرد. تحقیقات از این شاکى 
نشان مى داد او زنى را شب هنگام در یکى از خیابان هاى 
پایتخت، ســوار خودرویش کرده و این گونه ارتباط آنها 
شکل گرفته است. زن جوان با این ترفند که با شوهرش 
اختالف دارد و درصدد جدایى است، مردان جوان را فریب 

داده و آنها را به دام مى انداخت .
یکى از قربانیان در شکایتش گفت: «چند روز قبل زنى را 
به طور اتفاقى دیدم و دوستى ما شکل گرفت. او یک روز 
مرا به خانه اش دعوت کرد و به من آبمیوه مسموم داد. به 
محض نوشیدن آن بیهوش شدم. زمانى که چشمانم را باز 
کردم دیدم چند مرد باالى سرم هستند و تهدیدم مى کنند. 
آنها به زور پول و کارت هاى بانکى ام را سرقت کردند.» 
با شکایت این مرد، زن شیاد و همدستانش تحت تعقیب 
قرار گرفتند و مدتى بعد بازداشت شدند. با تحقیقات از آنها 
بود که معلوم شد اعضاى این باند با به دام انداختن مردان 

اموالشان را سرقت مى کنند.
مرد جوان باورش نمى شــود زن مســافر براى او دامى 
پهن کرده تا اموالش را ســرقت کند. زمانى که اموالش 
توسط زن جوان به ســرقت رفت، او با حضور در پلیس 
آگاهى تهران شکایتى را مطرح کرد. مأموران زمانى که 
از وى تحقیق کردند، معلوم شــد او به عنوان مسافر زنى 
را ســوار خودرویش کرده که در میانه راه این زن با چاقو 
تهدیدش کرده و به زور گوشى و هر چه پول همراه او بود 

را سرقت کرد.
همزمان با شــکایت این مرد بود که زن میانسال تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت و بازداشت شــد. او زمانى که 
در مواجهه حضورى با شــاکى قرار گرفت اعتراف کرد 
به عنوان مسافر ســوار خودروى او شــده و با وى طرح 

دوستى ریخته که در ادامه اموالش را سرقت کرده است.
تحقیقات نشان مى داد این زن عالوه براینکه به شیوه اى 
مشابه از رانندگان ســرقت کرده از چند مرد پولدار هم 
پس از برقرارى طرح دوســتى و تهیه فیلم سیاه، اخاذى 

کرده است.
متهم با انتقال به پلیس آگاهى بازجویى شــد و به تهیه 
فیلم سیاه از مردان هوســران و اخاذى هاى میلیونى از 
آنها اعتراف کرد. تحقیقات از این متهم نشان مى داد او 
به دلیل کینه اى که از شــوهرش داشته، بعد از جدایى از 
وى تصمیم به این کار گرفته و به این اخاذى هاى سریالى 

دست زده است.

رئیس کل دادگسترى استان گلستان، قصور پزشکى در 
فوت «الینا فروتن»  دختر بچه شش ساله را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: در این رابطه دو پزشک متخصص، دو 

پرستار و مسئول فنى بیمارستان مقصر شناخته شدند.
هادى هاشمیان افزود: پس از تکمیل تحقیقات و اعالم 
نظر هیئت تجدید نظر انتظامى نظام پزشــکى استان، 
نخستین جلسه رسیدگى به پرونده مرگ الینا فروتن در 

شعبه 102 دادگاه کیفرى گرگان برگزار شد.
وى گفت: در نخستین جلسه دادگاه، خانواده الینا که به 
ریاست قاضى حمید رضا فیروزیان برگزار شد، نماینده 
دانشگاه علوم پزشکى استان و متهمان این پرونده همراه 
با وکالى خود حضور داشتند که از شــاکى، متهمان و 

وکالى آنها تحقیق و دفاعیات آنان اخذ شد.
هاشــمیان اضافه کرد: بــه دلیل طوالنى شــدن روند 
رسیدگى، دادگاه تنفس اعالم کرد و ادامه تحقیق و اخذ 
اظهارات طرفین پرونده را به جلسه  بعدى که ده روز دیگر 

برگزار مى شود، موکول کرد.
رئیس کل دادگسترى استان گلستان با بیان اینکه طبق 
نظریه هیئت تجدید نظر انتظامى نظام پزشکى استان، در 
فوت این کودك شش ساله قصور پزشکى صورت گرفته 
است، اظهار داشت: در این نظریه دو پزشک متخصص 
بیمارستان طالقانى هر کدام به میزان 30 درصد و مسئول 
فنى شیفت شــب بیمارســتان به میزان 20 درصد و دو 
پرستار دیگر این بیمارستان نیز 20 درصد در این حادثه 

مقصر شناخته شدند.
الینا فروتن دختر شش ساله گرگانى، 14 اردیبهشت سال 
گذشــته پس از انجام عمل جراحى لوزه در بیمارستان 
طالقانى گرگان به کما رفت و بعد از گذشت چند ماه، 22 

مرداد همان سال از دنیا رفت.

ساعت 10 و 30دقیقه شب 30 دى ماه سال گذشته سناریوى یک اسید پاشى در 
خیابان یافت آباد به مأموران گزارش شد. مأموران با حضور در محل پى بردند که مرد 

میوه فروش در مغازه اش هدف حمله اسیدى یک مهاجم نقابدار قرار گرفته است.
بدین ترتیب با دستور بازپرس جنایى تهران تیمى از مأموران اداره 16 پلیس آگاهى 

تهران براى دستگیرى عامالن این اسیدپاشى مرموز وارد عمل شدند.
مرد میوه فروش به مأموران گفت: «داخل مغازه بودم که مردى با کاله کشى و در 

حالى که صورتش را پوشانده بود وارد شد و ظرف اسید را به سمت من خالى کرد.»
«مهدى» 30 ساله ادامه داد: «من به دو برادر که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت 
دارند مشکوك هستم.» وى ادامه داد: «چند سال قبل برادر "امیر" به علت حمل 
مواد مخدر دستگیر و اعدام  شد و آنها فکر مى کنند که این ماجرا را ما به پلیس لو 
داده ایم و به همین خاطر از ما کینه دارند.» در این مرحله مأموران به سراغ امیر رفتند 
و وى پس از دستگیرى ادعا کرد که در این ماجرا نقشى نداشته است.از آنجایى که 
امیر ثابت کرده بود در زمان اسیدپاشى جاى دیگرى بوده است آزاد شد. تجسس هاى 
پلیسى ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان از سوى یک مرد شنیدند که امیر براى اجراى 

نقشه اسید پاشى، جوانى را اجیر کرده است.
همین سرنخ کافى بود تا مأموران با اقدامات فنى «منصور» و «عباس» را که در این 
پرونده اسید پاشى نقش داشتند دستگیر کردند.منصور به مأموران گفت: «سال 92 با 
دوستانم در یکى از پارك هاى منطقه یافت آباد در عالم مستى بودیم که پس از آن 
دو جوان 17 و 18 ساله ادعا کردند که من آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادم به همین 

خاطر دستگیر و پس از مدتى با قرار وثیقه آزاد شدم.»
وى افزود: «شاکیان پرونده ابتدا براى رضایت نفرى ده میلیون تومان درخواست 
کردند اما وقتى دیدند پولى ندارم با پنج میلیون تومان راضى شدند. به دنبال تهیه 
پول بودم که امیر به سراغم آمد و پیشنهاد داد اگر برایش کارى را انجام دهم رضایت 
شاکیان پرونده ام را مى گیرد. به همین خاطر پس از مدتى قبول کردم و امیر گفت 
که باید به سراغ عباس بروم و او سناریوى یک ماجراى انتقام گیرى را در اختیارم 

قرار مى دهد. عباس و امیر گفته بودند که بایــد روى صورت یک مرد آب بریزم و 
حتى باید روى صورت مرد میوه فروش ریخته شود و در غیر اینصورت معامله کنسل 

مى شود.»
این جوان 19 ساله ادامه داد: «فکر مى کردم باید بطرى آب را روى صورت مرد میوه 
فروش بریزیم به همین خاطر شب حادثه به پارك منطقه یافت آباد رفتم و عباس 
بطرى آب را تحویل من داد و در ادامه مرد موتورسوارى که چهره اش را پوشانده 
بود به سراغم آمد و من نیز کاله کشى روى صورتم کشیدم و همراه مرد ناشناس به 
جلوى مغازه میوه فروشى رفتم. وقتى وارد مغازه شدم بطرى آب را به سمت مرد میوه 
فروشى پاشیدم که از ناحیه باالى سر هدف قرار گرفت و پس از این ماجرا امیر نه 
پولى داد نه رضایت شاکیانم را گرفت و مى گفت اسید روى صورت مرد میوه فروش 

ریخته نشده است.»
بنا به این گزارش، بازپرس آرش سیفى از شعبه چهارم دادسراى امور جنایى تهران 
با توجه به اینکه احتمال مى رود افراد دیگرى در این اسید پاشى نقش داشته باشد 
دستور داد تا سه متهم پرونده براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره 16 پلیس 

آگاهى تهران قرار گیرند.

19 خرداد سال گذشته والدین دختر چهار ساله اى به نام «سارینا» به پلیس شکایت کردند که میوه 
فروش محله دخترشان را ربوده و قصد داشــته او را مورد آزار و اذیت قرار دهد. پس از این شکایت 
«فریبرز» میوه فروش 26 ساله دستگیر شد .با اعتراف صریح متهم ، پرونده به دادگاه فرستاده شد و 

متهم در جلسه اى در شعبه دهم دادگاه کیفرى تهران تحت محاکمه قرار گرفت.
در ابتداى جلسه والدین ســارینا کوچولو در برابر دو قاضى دادگاه ایستادند و در طرح شکایت خود 
از متهم جوان گفتند: «ســاعت 2 بعد از ظهر بود که دختر چهار ساله مان ســارینا به همراه خواهر 

بزرگ تــرش "هنگامه" که 
ده سال ســن دارد به بقالى 
رفتند تا بســتنى بخرند. چند 
دقیقه بعد هنگامه هراسان به 
خانه آمد و گفت میوه فروش 
سرخیابان سارینا را با خودش 
برد. سراسیمه و آشفته از خانه 
بیرون دویدیــم و مرد میوه 
فروش را که قصد انجام عمل 
شیطانى داشــت، سر بزنگاه 
گرفتیم و ایــن میوه فروش 
را به کالنترى 17 شــهریور 
تحویل دادیم.حاال از قضات  
درخواست اشــد مجازات را 

داریم.»پس از اظهارات خانواده دختربچه خردســال، متهم در جایگاه ایســتاد و در دفاع از خود به 
دادرسان دادگاه گفت: «من فقط سارینا را دوست داشتم و قصدم از بردن این دختر به میوه فروشى ام 

این بود که به او جایزه اى بدهم.» 
قضات که انکار متهم را دیدند به بخشى از اوراق پرونده که متهم در مراحل بازپرسى به قصد شیطانى 

خود اعتراف کرده بود اشاره کردند و متهم در پاسخ فقط گفت: «من بیگناه هستم.»

شامگاه هفتم اسفندماه ســال 94 بود که مأمور پلیس، «روژان» دختر شیرخواره اش را در خانه 
مادرش گذاشت و همسرش که دچار عالیم بیمارى شده بود را به بیمارستان «لوالگر» تهران 

منتقل کرد. 
پزشکان بعد از معاینه گفتند که بیمار به گرفتگى عضله دچار شده و مشکل خاصى وجود ندارد 
بنابراین زوج جوان راهى خانه شدند. ســاعتى بعد اما زن جوان با وخامت حالش به بیمارستان 
فیاض بخش منتقل شد. پزشکان بعد از اولین معاینه افت فشار را علت بیمارى تشخیص دادند 

اما زن 36 ساله چند ساعت 
بعد روى تخت بیمارستان 
جان خود را از دســت داد. 
پزشکى قانونى علت فوت 
را خون ریزى وسیع داخلى 

اعالم کرد.
اعتــراض مأمــور نظامى 
به گــزارش کمیســیون 
پنج نفره پزشــکى قانونى 
دربــاره میــزان قصــور 
پزشکان بیمارستان فیاض 
بخش در مــرگ غم انگیز 
همسرش ثمرى نداشت و 
این ســازمان نظریه اولیه 

خود را بار دیگر تأیید کرد. در حالى که پزشــکان بیمارى زن جــوان را گرفتگى عضله و افت 
فشار تشــخیص داده بودند وى به علت خون ریزى وســیع داخلى روى تخت بیمارستان فوت

 شده بود. 
براساس گزارش اولیه پزشکى قانونى،  پزشک اورژانس به میزان 10 درصد در مرگ بیمار مقصر 

شناخته شده بود.

اخاذى سیاه مریم و خاله اش از مردان
کادر پزشکى

 مقصران مرگ الیناى 6 ساله

تصمیم شیطانى مرد میوه فروشماجراى مرگ مرموز همسر مأمور پلیس سناریوى انتقام گیرى با اسید پاشى پسر جوان

 چند هفته 
بعد از آشنایى، با فرد 

موردنظر تماس مى گرفتم 
و خواهرزاده ام به نام 

«مریم» را به جاى دخترم 
جا مى زدم که باردار شده 
و باید هزینه سقط جنین 
او را بپردازد، در غیر این 

صورت مقابل خانه اش 
مى آییم. هر کدام بابت 
سقط جنین دروغین چند 
میلیون تومان پرداخت 
مى کردند. مدتى بعد 
تصمیم گرفتم براى 

کسب پول بیشتر تنهایى 
دست به اخاذى بزنم
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 شــاید در هیــچ دوره اى 
از زیســت و تمدن بشــرى، 

به اندازه دوره و سده کنونى مشاغل 
تحت فشار و دگرگونى و نابودى قرار 

نگرفته اند. گزارشى که اخیراً در نشست داوس 
قرائت شده مى گوید طى پنج سال آینده نزدیک به 5/1 میلیون 

شغل بر اثر روبات ها و هوش مصنوعى از بین مى روند. در این گزارش که مجمع جهانى 
اقتصاد آن را بیان مى کند، در مجموع 7/1میلیون شغل از بین مى رود و تنها دو میلیون 
شغل جدید به وجود خواهند آمد. زنان بیشتر از مردان بیکار مى شوند، زیرا شغل هاى 
آنها اغلب جزو مشاغل با رشد پایین یا مشــاغل  رو به افول و نابودى (مشاغلى مانند 
امور دفترى، ادارى یا فروش) هستند. مجمع جهانى اقتصاد پیش بینى مى کند تا سال 
2020 بیش از 35 درصد مهارت هایى که امروز جزو نیروى کار مهم به نظر مى رسند، 
دستخوش تغییر خواهند شــد. این گزارش مى گوید: «انقالب صنعتى چهارم صنایع 
روباتیک پیشرفته، هوش مصنوعى، مواد پیشرفته، بیوتکنولوژى و ژنتیک را براى دنیا به 
ارمغان خواهد آورد.» این تحوالت موجب تغییر در شیوه زندگى و روش هاى انجام کار ما 
خواهد شد. برخى مشاغل ناپدید خواهند شد، برخى دچار رشد و توسعه مى شوند و ممکن 
است برخى مشاغلى که امروز وجود آنها غیرعادى به نظر مى رسد، امرى عادى در جامعه 
به  شمار آیند. محققان دانشگاه آکسفورد نیز از نابودى نزدیک به 50 درصد مشاغل در 
آمریکا تا 25 سال آینده خبر مى دهند. چرا اینقدر قربانى داریم و مشاغل در ده هاى اخیر 

دستخوش تغییر مى شوند؟
نخســت، موج دیجیتال آخرین قربانى ها را مى گیرد و مهارت و شغلى سراغ نداریم 
یا به زودى سراغ نخواهیم داشــت که درگیر کامپیوترها، تلفن هاى همراه، اینترنت و 
سیستم هاى آنالین و دیجیتالى نشده باشد. ساده ترین مشاغل مانند پیک هاى موتورى 

یا کارگران شهردارى یا باربرها در معرض تهدید و از دست دادن شغل  هستند. 
دوم، نه تنها مشاغل سنتى بلکه نسل اول مشــاغل و مهارت هاى دیجیتالى نیز رو به 
زوال و نابودى هستند. نسل جدیدى از نیازها، فناورى ها، دانش آموختگان و کسب  و 
کارهاى دیجیتال جایگزین نسل اول مى شوند. کالود بسیارى از کسب  و کارهاى اولیه 
مبتنى بر کامپیوتر را دگرگون کرده است. واقعیت مجازى و واقعیت افزوده دنیاى هنر و 
سرگرمى را تکان اساسى مى دهد. مهندسان الکترونیک و مکانیک و عمران با موجى 
از فناورى ها، ابزارها و مهارت هاى جدید روبه رو هستند و چاره اى جز سازگارى ندارند. 
پس از چهار یا پنج دهه، تجهیزات شبکه و زیرساخت مراکز داده یک دگرگونى کامل را 
تجربه مى کند. حرکت از نسل اول مهارت هاى دیجیتالى به نسل دوم همانند حرکت از 
کامپیوترها و تلفن هاى همراه با صفحه  نمایش هاى سنتى به سوى صفحه  نمایش هاى 

لمسى و حسى است. 
سوم، مدعى تازه و گردن کلفتى براى تمام مشاغل و مهارت هاى بشرى پیدا شده است. 
هوش مصنوعى، یادگیرى ماشینى و روبات ها به سرعتى سرسام آور و ترسناك نیروهاى 
انسانى را قربانى و اخراج مى کنند و خود مسند کار را به دست مى گیرند. خطر روبات ها 
جدى اســت و آمار و ارقام و گزارش هاى بسیار زیادى از سراسر جهان منتشر شده که 
نشان دهنده شکست انسان ها در مواجهه با روبات هاى کارگر و کارمند و مهندس است. 
آیا روبات ها عامل اصلى بیکارى انسان ها مى شوند؟ اینطور به نظر مى رسد جز اینکه خود 

انسان بتواند قواعد بازى را عوض کند. 
بنابراین، یک دیدگاه معتقد است: «مشاغل از چند سو در معرض خطر و تهدید هستند.» 
دیدگاه دیگر معتقد است: «مشاغل انسانى هیچگاه از بین نخواهند رفت، بلکه در حال 
تبدیل هستند.» دیدگاه ســومى هم وجود دارد: «در دهه هاى آینده مشاغل بیشترى 
براى انسان فراهم مى شود، فقط آدم ها باید مهارت هاى الزم را فرابگیرند و براى این 
مشــاغل آموزش ببینند.» اینکه کدام دیدگاه صحیح است و آیا روبات ها خطر جدى 
براى شغل هاى انسانى هستند یا خیر در آینده مشــخص خواهد شد. اما آنچه  مسلم 

است، نسل جدیدى از مشاغل و مهارت ها در حال تولد 
و پدید آمدن هستند و اگر امروز به فکر فردا و سازگارى 
و فراگیرى آنها نباشیم، شغل  خود را از دست خواهیم داد و 
مهارتمان بى خریدار خواهد ماند. اگر فرزندمان را براى آینده 
آموزش ندهیم و آماده نکنیم و به دنبال انتقال مهارت و شغل و ارث 

خود به او باشیم، به تعداد بیکاران دهه هاى آینده فرد دیگرى 
اضافه کرده ایم. درباره آینده مهارت ها و مشاغل 

یک نظریه معروف مطرح است. انسان ها در 
هر دوره و تمدنــى باهوش تر و از نظر 

جســمانى ضعیف تر مى شوند. این 
تغییر نیز بر اثر یک نیاز به وجود 

مى آیــد. جامعه به 
مهارت هــاى فکرى و ذهنى 

بیشتر از مهارت هاى بدنى نیاز دارد. 
پیرو این نظریه، برخى اعتقاد دارند بهتر 

اســت روبات ها را براى کارهــاى یدى و بدنى 
تربیت و کارهاى فکرى و مهارت هاى ذهنى و هوشــمند 

را به انسان ها واگذار کنیم. این طیف اعتقاد دارند روبات ها هرچقدر هوشمند و 
از نظر محاسباتى قدرتمند شوند، باز هم مهارت ها و مشاغلى مانند مشاغل مدیریتى و 
تصمیم گیرنده حساس وجود خواهند داشت که تنها انسان ها برایشان استخدام مى شوند. 
آنچه قابل پیش بینى است، انسان با روبات ها همکار خواهد شد. برخى مشاغل به طور 
کامل به دست روبات ها مى افتد، برخى مشاغل هنوز در دست انسان هاست ولى در این 
میان بر سر برخى مشاغل نزاع و کشمکش درخواهد گرفت و انسان و روبات با یکدیگر 
همکار خواهند شد. پرونده ویژه پیش  رو، جستارى در مهارت ها و مشاغل آینده دنیاى 

فناورى است. در این صفحات، مجالى براى بررسى کامل چالش هاى مشاغل امروز و 
فردا، جنگ و نزاع روبات و انسان، واکاوى دالیل موفقیت و شکست کسب  و کارها و 
برشمردن رموز زنده ماندن در این سونامى ویرانگر مشاغل نداشتیم. تالش شده است از 
جنبه هاى مختلفى فراسو و حوزه هاى پراهمیت در آینده را بررسى و معرفى کنیم، فن ها 
و مهارت هاى مورد نیاز دهه هاى آینده را مرور کنیم و جریان هاى اصلى و تأثیرگذار بر 
دنیاى فناورى را نشان بدهیم. این پرونده ویژه با ده 
مهارت و شغلى که از بین خواهند 
رفت شروع مى شود 

و در گام بعدى، 
مهارت هاى رو به رشد 
و شرکت هاى برتر سازنده مشاغل در 
آینده را معرفى مى کند. پردرآمدترین مشاغل حوزه هایى مانند امنیت و شبکه معرفى و 
رویکردها و مشاغل در سال 2030 بررسى مى شوند. البته گریزى به مشاغل مورد نیاز 
در سال هاى آینده نزدیک زده شده است و واقعیت مجازى به عنوان یکى از اصلى ترین 
حوزه هاى اشتغال زایى آینده کالبدشکافى مى شود. آیا شغل من و شما در پنج سال آینده 
وجود خواهد داشت؟ نمى دانیم، ولى آنچه مسلم است، نیروى کار آینده نیاز جدى به 

به روزرسانى سریع مهارت هاى خود خواهد داشت.

 Dots & Co: A Puzzle Adventure 
یکى دیگر از زیباتریــن و محبوب ترین بازى هاى 
 Playdots, پازلى در زمینه نقطه ها از استودیوى
Inc خالــق Two Dots براى اندروید اســت 
که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشــر شــده 

است.
 بزرگ تریــن المــان جدیــد Dots & Co را 
مى توانیــم به نــام شــخصیت هاى همــراه یا 
Companion هــا بزنیم که بــاالى صفحه 
حضور دارند؛ اگر بتوانید نوار انرژى آنها را پر کنید، 
این کاراکترها به کمک شما مى آیند! خوشبختانه 
نوار انــرژى هم با ســرعت خوبى پر شــده و تنها 

نیازمند دقت بازیکن اســت، همچنیــن با ورود به
 مرحله هاى بیشتر، Companion ها تغییر مى 
کنند بنابر این قدرت هاى جدیدترى را به دســت 
خواهید آورد. همین المان به ظاهر کوچک توانسته 

جذابیت بیشترى به Dots & Co ببخشد! 
همانطــور کــه در باال نیــز به صــورت مختصر 
 Dots & Co: A Puzzle گفتیم، در بــازى
Adventure هدف بسیار ساده اى دارید و باید 
نقاط را به هم وصل کنید تا مثًال تعداد مشــخصى 
از نقطه هاى یک رنگ خاص جمع آورى شــود یا 
اینکه مثالً  خانه هاى یخى را از بین ببرید تا مرحله 

به پایان برسد.

 شرکت «براگى» هدفون هاى کامًال بى سیم و پیشرفته اى به نام «دش پرو» روانه بازار کرده 
که در عین سهولت استفاده، دریافت صدا را با کیفیت عالى ممکن مى کنند.

هوش مصنوعى باالتر، عمر باترى بیشتر، قابلیت شخصى سازى و ارتباط بى سیم قدرتمندتر 
از جمله ویژگى هاى هدفون بى سیم مذکور است.

گوشى یاد شــده همراه با یک گوشبند گران، ســمعک کمکى و نمایشگر حرفه اى وضعیت 
 Starkey و Bragi شنیدارى عرضه مى شود. عرضه این هدفون حاصل همکارى شرکت

Hearing Technologies است.
براگى مدعى است این هدفون اولین هدفون تمام بى ســیم دنیاست که از کیفیت استثنایى 
پخش صوت برخوردار است. هدفون یاد شده به قیمت 500 دالر عرضه مى شود و البته مدل 

ارزان تر و ساده تر آن نیز 330 دالر قیمت دارد.
عمر باترى این هدفون بعد از هر بار شارژ پنج ساعت است که دو ساعت نسبت به نمونه هاى 
قبلى افزایش یافته اســت Dash Pro. داراى 4 گیگابایت حافظه داخلى اســت و ضدآب

 مى باشد. همچنین یک میکروف ن توکار نیز در آن گنجانده شده است.

در ترفند امروز تصمیم داریــم نحوه خلق آثار هنرى با قلــم پاك کننده « 
Eraser Brush» در استورى اینستاگرام را خدمت شما کاربران سایت 

ترفندها آموزش دهیم.
پس از اینکه عکس یا ویدئو استورى خود را انتخاب کردید، نوبت به ویرایش 

آن (گذاشتن استیکر، ابزار قلم و نوشته) مى رسد!
مرحله اول: در قســمت ویرایش روى آیکون قلم که در باالى صفحه است 

ضربه بزنید.
مرحله دوم: پس از اینکه ابزارهاى طراحى قلم براى شما نمایان شد. یکى از 

این قلم ها را انتخاب کنید.
مرحله سوم: سپس از پایین صفحه رنگ. مورد نظر خود را انتخاب کنید و با 

انگشت خود وسط 
صفحه را لمس کرده و نگه 

دارید. با این کار پس از چند ثانیه یک الیه رنگ 
روى کل استورى قرار مى گیرد!

مرحله چهارم: سپس آیکون Eraser Brush که در سمت راست ابزارها 
وجود دارد را انتخاب کنید و توسط آن طرح دلخواه خود را از روى الیه هاى 

رنگى بردارید.
 پس از اینکه طرح خارق العاده خود را با اســتفاده از قلم پاك کننده درست 
کردید، مى توانید استورى خود را براى دوســتان یا تمامى فالوور هاى خود 

منتشر کنید.

 LED یک ویدئوپروژکتور ZenBeam E1Z
 HDMI و کوچک جیبى اســت که ازطریق کابل
و USB مى تواند به دستگاه هاى مختلفى متصل 
شــود و تصاویر را روى یک پرده یا دیوار و پنل هاى 
مخصوص نمایش حتــى تلویزیون هــاى بزرگ 
بیاندازد. اما به طور ویژه این محصول براى کارهاى 
همراه و نمایش عکس و ویدئو از روى دستگاه هاى 
همراهى مانند گوشــى هاى هوشمند طراحى شده 
است. هر فردى مى تواند به راحتى و در کمتر از چند 
ثانیه گوشــى تلفن همراه هوشــمند خود را به این 
ویدئوپروژکتور متصل و فیلم و تصاویر ذخیره شده در 
گوشى  هوشمند را روى تلویزیون یا پرده مشاهده کند 
ZenBeam E1Z .براى دستگاه هاى کنسول 
بازى، استیک کامپیوترها و مدیاسنترها نیز طراحى 
شده و درگاه HDMI/MHL آن اجازه مى دهد 
تصاویر از روى این دستگاه ها استریم و پخش شوند. 
این ویدئو پروژکتور با خروجــى 150 لومنى و دقت 
نمایش تصاویر 854 در 480 پیکســلى اســت که 
به طور خودکار مى تواند تصاویر و دستگاه هاى فول 

اچ دى را شناســایى و پخش کند. کنتراست تصاویر 
3500:1 است و تصاویر منعکس شده از این پروژکتور 
مى توانند تا 120 اینچ بزرگ شــوند. در فاصله یک 
مترى تصاویرى 32 اینچى به دست مى دهد، اما اگر 
تا حدود 4 متر دستگاه را عقب تر از تلویزیون یا پرده 
نمایش قرار دهید، تصاویرى 120 اینچى خواهید دید. 
باترى این دستگاه 6 هزار میلى آمپر ساعتى است که 
مى تواند تا پنج ساعت نمایش فیلم و ویدئو شارژ داشته 
باشد. در واقع، باید گفت یک پاوربانک همراه با این 
ویدئو پروژکتور است و مى شود گوشى هاى موبایل 

را هم شارژ کرد. 
وزن این دستگاه فقط 307 گرم است تا براى حمل 
در جیب و کیف زیاد سنگین نباشد. اندازه آن نیز 83 
در 29 در 110 میلیمتر است؛ یعنى، از یک خودنویس 
کوچک تر است و به راحتى در دســت جا مى گیرد. 
طراحى زیباى ایــن ویدئو پروژکتور موجب شــده 
تا نشــان ها و امتیازهاى زیادى در جشــنواره هاى 
مختلف از ســوى مؤسســه هاى معتبــرى مانند

 Red Dot Design برنــده شــود. طراحــى 

دستگاه به گونه اى است که هم مى تواند روى سطوح 
تختى مانند میز و طاقچه قرار بگیرد و هم مى توان 
ســه پایه هاى کوچکى تهیه کرد و ضمن قرار دادن 
ویدئوپروژکتــور روى آن، تنظیمات صفحه نمایش 

خروجى را نیز کنترل و مدیریت کرد. 
یکى از فناورى هاى استفاده شــده در این دستگاه 
DLP IntelliBright نــام دارد کــه قابلیت 
مدیریت و بهبود میزان روشنایى تصاویر در مودهاى 
مختلف را فراهم مى کنــد. هنگامى که مى خواهید 
مصرف باترى کمتر باشد مى توان روشنایى تصاویر 
را تا 30 درصد کاهش داد و براى تصاویر فول اچ دى 
مى توان روشنایى تصاویر را تا 50 درصد افزایش داد. 
 Auto Keystone فناورى دیگر این دســتگاه
Correction اســت که مى تواند به طور خودکار 
تصاویر را مســتطیلى کامل یا زاویه دار تشخیص و 
نمایش دهد. دیگر کاربر نیــاز ندارد براى هر فیلم یا 
تصویر از ابتدا لنز و تنظیمات دستگاه را دستکارى کند 
و تصاویر به طور خــودکار در بهترین حالت خروجى 

نمایش داده مى شوند.

بربادرفته هابربادرفته ها
 و بادآورده هـــا  و بادآورده هـــا 

رامین مشکاه

بازى پازل نقطه ها 

ده ک بازا وانه و» نام«دشپ فتهاىبه ش پ و س ب »هدفونهاىکامًال اگ کت«ب ش

فقط صداهاى دلخواهتان را
با یک هدفــــــــون  بى سیم بشنوید

تلویزیونى
 در جیب شـــما

ت هاى رو به رشد
سازنده مشاغل در

ت و شبکه معرفى و 
مشاغل مورد نیاز 
کى از اصلى ترین 
ر پنج سال آینده 
نیاز جدى به  ده

ا استت کنت اچ دى را شناســایى وپخشکند.
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خلق آثار هنرى با قلم پاك کننده
«Eraser Brush» در استورى

در حالى که اندرویــد روى حدود دو میلیون 
گوشى هوشمند نصب شده و مورد استفاده 
قرار گرفته اســت، گوگل قصد دارد نســخه 

سبک ترى از آن را نیز عرضه کند.
این نسخه از اندروید که Android Go نام 
دارد، براى نصب روى گوشــى هاى هوشمند 
ساده که میزان اندکى داده مصرف مى کنند و از 
نظر حافظه و قابلیت هاى ارتباطى محدودیت 

دارند، طراحى شده است.
رونمایى از Android Go در سال 2018 

رخ مى دهد و براى نصب  روى گوشــى هاى 
هوشمندى مناســب اســت که حداکثر یک 
گیگابایت حافظه دارند. گوگل در اواخر تابستان 
امســال از نسخه جدید سیســتم عامل اصلى 
اندروید موسوم به Android O هم رونمایى 

مى کند.
از جمله امکانات Android O مى توان به 
Android Vitals اشــاره کرد که ابزارى 
براى بهینه سازى سیستم ها و ارتقاى عملکرد 

اندروید است. 

رونمایى از نسخه 
سبک اندروید

 براى گوشى هاى ساده

رونمایى از نسخه 
سبک اندروید

 براى گووووشى هاى ساده

آینده مشاغل در دنیاى فناورى
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

بر قبر مرده فقر، کودك صداى خنده مى کرد
بر قاب عکس دیوار، فال فروش گریه مى کرد

دریچـه
منبع: جام جم آنالین

@nesfejahanclub


