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سحرى و افطار چه بخوریم که الغر شویم؟راه اندازى چهاردهمین بازار روز کوثر 39 جایزه  سهم «ایران» در تمام ادوار کندو تابعیتى ها در چه دستگاه هایى هستند آتش گرفتن پورشه،  40 نفر را گرفتار کرد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

جایگزینى عطر سیب 
با گل محمدى در سمیـرم

ورود به مرکز شهر، پولى شد
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«ستایش 3» 
به کجــا رسید؟

نمایشگاه قرآن
 از 5 خرداد ماه در 
اصفهان برپا مى شود

سال پانز

5

بن بست
ماه بـى بـى
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با وجود خشکسالى ها، کشت جایگزین سیب در سمیرم، با 
موفقیت به ثمر نشست.

کارشناس باغبانى جهاد کشاورزى شهرستان سمیرم گفت:
 40 هکتار گل محمدى بارور در سمیرم کاشته شده است و پیش 
بینى مى شود امسال 200 هکتار از زمین هاى کشاورزى سمیرم 

زیر کشت گل محمدى برود.

چهاربــاغ گردهایى که مسیرشــان بــه خیابان 
شــیخ بهایى مى خورد، حتماً پیرزن دستفروشــى 
را که ســالیان ســال اســت براى امــرار معاش 
بســاطش را نبش بن بست چســبیده به مجتمع 
جم مقابــل پاســاژگاندى روى حصیــرى پهن
 مى کند دیده اند. زن 75 ساله اى که از 50 سالگى این 
بن بست باریک کنار مجتمع را به عنوان محل کارش 

انتخاب کرده و ...
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بازار بازار 9090میلیارد تومانى غذاهاى سنتى اصفهان در ماه رمضان
9

با تصویب شوراى شهر، طرح ترافیک از اول مرداد در اصفهان اجرایى مى شود

   این روزهاى اکبرگلپایگانى در گفتگویى 
     به مناسبت حضور او در مستند «غالمرضا تختى»  

کاش زودتر مى ُمردم 
و اینقدر دروغ 
نمى شنیدم

چقدر زود جو گیر چقدر زود جو گیر 
مى شویم!مى شویم!

به سپاهان برو! 
اینجا حاالحاالها جاى تو نیست

چندى پیش  نصف جهان مطلبى با عنوان «شفر، پایانى بر کوچولوهاى آبى» منتشر کرد و در آن تصریح کردیم 
حضور مربى آلمانى باعث شد تا یک چرخه باطل در اســتقالل فرو بریزد و  منهاى مربى با کارنامه اى مانند 

قلعه نویى دیگر نام هایى همچون مرفاوى، مظلومى و نامجو مطلق براى تصاحب نیمکت آبى تالش نکنند.
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استقاللى هایى که دیگر ژنرال را دوست ندارند

3

نن
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و ر ى ی پ بر ى وینروز ر ى ی پ بر ى ینروز
تخ    به مناسبت حضور او در مستند «غالمرضا تخت ضا غال ا ض را ر و ور ب ب

ُککککککاش زودتر مى ُمرد ت مردکاشز م رکاشزودتر ى ر شزو
اینقدر درو قو دروا اینقدر روو ر ی و
شنیدنمى شنید ینم شى

یىىپ پی پیشش  نصف ججه چچچچچچندچچنچچنچندچچندچندندى
ببا ممرمربى آلمانى رضضضضضضضوضضضوضورضور ححححححححححححح
نویىیىنونویىویىیىیى دیگر نام هها قققققققلللعلععهلعهعهه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/03/12 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/03/13 

 www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 
 (داخلى 335) 

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 11 مورخ 97/2/8 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى ساختمان 
(اتاقک) واقع در ورودى شــهر جهت اغذیه فروشــى به صورت 
اجاره بــراى مدت دو ســال از طریــق مزایده عمومــى اقدام 
نماید، لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده  و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 
پایان وقت ادارى مورخ 97/3/8 به شــهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند. 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

آگهى مزایده
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

میثم محمدى – شهردار زرین شهر 

نوبت اول

نوبت دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3569/ش مورخ 96/12/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت 
معابر سطح شهر را با مبلغ اولیه 2/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1397/03/19 به دبیرخانه حراســت 
شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ  دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات زیرسازى معابر سطح 
شهر و منطقه صنعتى دولت آباد با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال از طریق برگزارى 

مناقصه عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز سه شنبه مورخ 

97/03/08
گشایش پاکت هاى مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 97/03/09

محــل دریافت اســناد:  دولــت آبــاد- بلــوار طالقانــى- پایــگاه اینترنتى
 www.dolatabad.ir تلفن 45822010- 031

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه (نوبت اول)

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

چاپ دوم

خوش آمدید به فروشگاه دستفروش 
معروف شهر ما

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-1-68
اجراى شبکه جمع آورى فاضالب شهر 
زاینده رود محله بیستجان منطقه لنجان 

(قسمت اول) (با ارزیابى کیفى)
جارى 

20/814/927/0801/041/000/000(مجتمع فوالدمبارکه)

97-1-69
سازه ایستگاه پمپاژ و ساختمان هاى جانبى و 
محوطه سازى طرح آبرسانى منطقه خوانسار 

(با ارزیابى کیفى)
تملک دارایى هاى 

13/253/041/579663/000/000سرمایه اى

نام روزنامه: نصف جهان  
تاریخ انتشار: 97/02/31

ــررمرمممرمممرمرمرم
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شپیششپیشپیشپیشپیشپیشش سهه اسست وتتت وتوت وپپ دد
شاورزى سمیرمم
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معاون قضائى دادستان کل کشور گفت: مسدودسازى 
تلگرام به طــور موفقیت آمیــز و طبــق برنامه پیش

 مى رود.
به گزارش «انتخــاب»؛ عبدالصمد خرم آبادى در کانال 
پیام رســان «ســروش» خود با اعالم ایــن خبر ادامه 
داد: فیلتر و مسدودســازى قســمتى از تلگرام در ایران 
باعث ســقوط فاحش رتبه این پیام رســان در ایران و 
جهــان شــده اســت. ظــرف چنــد روز رتبــه

 telegram.me یکصد پله در ایــران و ده ها پله در 
جهان سقوط کرده است.

به گفتــه وى،  با وجــودى که براى انتقــال تدریجى و 

آرام مــردم به پیام رســان هاى داخلى هنــوز برخى از 
نسخه هاى فارسى تلگرام مســدود نشده اند و على رغم 
اینکه هنوز مبارزه جدى با فیلترشــکن ها انجام نشــده 
است، در مرحله اول مسدودسازى کاهش بازدید کاربران 
از تلگرام موجبات سقوط فاحش رتبه این پیام رسان را در 
ایران و جهان رقم زده است. وى افزود: نظام جمهورى 
اسالمى هر زمان اراده کند فیلتر شکن ها را به طور کامل 
مســدود خواهد کرد. توانایى فنى نخبگان ســایبرى 
نیروهاى امنیتى و انتظامى جمهورى اسالمى ایران فوق 
تصور اســت، هنوز از توانایى این نیروها براى مبارزه با 

فیلترشکن ها استفاده نشده است.

عضو شوراى شهر ســرپل ذهاب درباره تحویل کولر به 
زلزله زده ها خبر داد و گفت:  مردم زلزله زده سرپل ذهاب 
کماکان در کانکس و چــادر زندگى مى کنند. با توجه به 
گرم شــدن هوا و باال رفتن حــرارت در چادر و کانکس 
مسئوالن اعالم کردند به آنها کولر خواهند داد، اما هنوز 

اقدامى صورت نگرفته است.
سید مجتبى جاسمى افزود: مشکل اساسى مردم سرپل 
ذهاب این است که وام 40 میلیون تومانى که وعده داده 
شده براى ساخت و ساز کافى نیست. به هر خانه تخریبى 
حدود 40 میلیــون تومان وام به صورت قســطى تعلق 
مى گیرد در صورتى که فونداســیون حدود 20 میلیون 

تومان هزینه مى برد. حاال فرض کنید کسى که هیچ منبع 
درآمد و حقوقى ندارد چطور مى تواند با 40 میلیون تومان 
خانه اى 80 تا 100 متر بسازد؟ به همین دلیل عمًال کار 
ساخت و ساز تا اســکلت بندى پیش مى رود، ولى چون 

نمى توانند ادامه دهند در همان مرحله متوقف مى شود.
عضو شوراى شهر سرپل ذهاب گفت: این امر باعث شده 
که شهروندان سرپل ذهاب خانه  هایشان را نصف قیمت 
بفروشند و به کرمانشاه مهاجرت کنند.  حدود 30 درصد 
از اهالى سرپل ذهاب به کرمانشــاه و شهرهاى اطراف 
مهاجرت کرده اند با گرم شدن هوا مهاجرت بیشتر هم 

مى شود.

نظام هر زمان اراده کند، تمام 
فیلترشکن ها را مسدود مى کند

زلزله زده ها 
مهاجرت کرده اند

با طبیعت نجنگید
  تسنیم| آیت ا... محسن حیدرى، نماینده 
خوزســتان در مجلس خبرگان رهبرى تصریح کرد: 
امیدواریم مسئوالن به خود بیایند و جنگ با طبیعت 
را دیگر ادامه ندهند. خوزستان به اندازه  کافى از جنگ 
تحمیلى متضرر شد و اکنون نیز با بحران هایى مانند 
بیکارى و محرومیت روبه رو است از سویى دیگر اکنون 
جنگ دیگرى را به خوزستان تحمیل کردند و آن جنگ 
با طبیعت این استان است که آن را در شور شدن، انتقال 

و غیر بهداشتى شدن آب شاهد هستیم.

روادید مراسم اربعین 
لغو مى شود؟

  تسنیم| حجت االســالم احد آزادیخواه، 
رئیس فراکســیون حج و زیارت مجلس با اشاره به 
احتمال لغو روادید اربعین، گفت: بنده هم شنیده ام که 
دولت تصمیم گرفته روادید اربعین را لغو کند. باید دید 
که طرف عراقى براى لغو روادید مراســم اربعین چه 

تصمیماتى اتخاذ مى کند. 

هشدار به خریداران 
سیتروئن 

رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران    تسنیم|
هشــدار داد: مــردم بــه هیــچ عنــوان در پیش

فروش هاى غیرقانونى شرکت نکنند. سعید مؤتمنى 
به پیش فروش خودروى سیتروئن C3 توسط سایپا 
سیتروئن اشاره کرد و اظهار داشت: فروش این خودرو 
50 دقیقه اى تمام شــد اما متأســفانه هنوز برخى 
نمایندگى ها با انتشار آگهى در صدد فروش آن هستند. 
وى گفت که این شرکت ها فقط به دنبال کسب سود 

بوده و خبرى از تحویل خودرو نیست.

41 درصد کارمندان زن هستند
مرکز آمار ایران اعالم    جام جم آنالین|
کرد سال 1380، شصت ونه درصد کارمندان دولت 
مرد و 31 درصد زن بوده اند که این نســبت سال 95 
به 59 درصد مرد و 41 درصد زن تغییر یافته اســت. 
در سال 1395 ،چهل وسه درصد از کارمندان دولت 
در آموزش و پرورش و 18 درصد در وزارت بهداشت 
فعالیت مى کردند، یعنى 61 درصد کارمندان دولت در 

این دو وزارتخانه مشغول فعالیت بوده اند. 

خروج هنگفت دالر توسط 
گردشگران 

مهرداد بائــوج الهوتى، عضو    خانه ملت|
فراکسیون گردشگرى در مجلس مى گوید ایرانى ها 
براى ســفرهاى خارجى خود به طور متوسط ساالنه 
حدود 30 میلیارد دالر ارز از کشــور خارج مى کنند؛ 
درحالى که ورود ارز به کشور توسط توریست ساالنه 

حدود یک میلیارد دالر است.

واقعیت هایى درباره ازدواج
رئیس شــوراى فرهنگى اجتماعى    ایسنا|
زنان با اشاره به کاهش میزان ازدواج هاى انجام شده در 
سال 95 نسبت به سال 96 از افزایش 8 درصدى طالق 
در کشور خبر داد. زهرا آیت اللهى گفت: زوج هایى که به 
تازگى ازدواج مى کنند تا پنج سال نخست زندگى شان 

تمایلى به فرزندآورى ندارند. 

سعدى را هم سانسور مى کنند!
  ایلنا| قاسم کشکولى، نویسنده و خالق رمان 
برگزیده جایزه مهرگان ادب بــا بیان اینکه دولت ها 
باید دست از سر شــاعران، نویسندگان، سینماگران، 
آهنگسازان و... بردارند گفت: امروز حتى آثار کالسیک 
ما هم با سانسور مواجه مى شوند و اطالع دارم که مثًال 
سعدى هم سانسور مى شود یا عبید زاکانى را ممیزى 
مى کنند و بخش هایى از «تمهیــدات عین القضات 
همدانى» هم سانسور مى شــود. اینها آثار کالسیک 
هستند و شما قوه  تمیز بد یا خوب آن ها نیستید. این آثار 

تاریخ ما و تاریخ ادبیات ما هستند.

به تازگى هیئت  تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسالمى 
از مســئوالن دوتابعیتى گزارش خــود را از این زمینه 
به هیئت رئیســه مجلس تقدیم کرده اســت. گزارش 
هیئت تحقیق و تفحص از مسئوالن دوتابعیتى و داراى 
گرین کارت حاصل یکسال تالش این هیئت، به خصوص 
کارشناسان زبده حقوقى و امنیتى است که در قالب 33 
صفحه متن گزارش، 40 صفحه پیوست به همراه ضمائم 
تقدیم کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شده و قرار اســت این گزارش در هفته جارى در صحن 
علنى پارلمان قرائت و در صورت تصویب مجلس به قوه 

قضائیه ارسال شود.
در همین حــال، رئیــس هیئت تحقیــق و تفحص از 
مســئوالن دو تابعیتى و داراى گریــن کارت، جزئیات 
جدیدى از هویت مدیــران دولتى و غیردولتى که داراى 
تابعیت مضاعف هستند را منتشر کرد. به گزارش تسنیم، 
جواد کریمى قدوسى گفت: لیســتى از افراد دو تابعیتى 
تدوین شده است که نام برخى از معاونان رئیس جمهور، 
برخى مسئوالن نهاد ریاست جمهورى، بعضى از معاونین 
وزرا، برخى از اعضاى تیم مذاکرات هسته اى، تعدادى از 
مدیران عامل بانک ها، بعضــى از اعضاى هیئت مدیره 
بانک ها، برخى از مدیران شــعب بانک هــا، تعدادى از 
مسئوالن پروژه شبکه ملى اطالعات، بعضى از اعضاى 
شوراى شــهر دوره چهارم تهران، رؤساى شوراى شهر 
تعدادى از استان ها، برخى از مسئوالن اتاق هاى بازرگانى، 
بعضى از استانداران، مســئولین تعدادى از شرکت هاى 
مهم دولتى، مسئولین برخى از فدراسیون هاى ورزشى، 
مقامات بعضى از ســازما ن هاى دولتى از جمله سازمان 
امور مالیاتى کشور، تعدادى از افراد در بخش هنر و سینما 
و بعضى از مسئولین صداوسیماى برخى از استان ها، در 

این لیست قرار دارد.
وى تصریح کرد: بر اساس اطالعاتى که در روند تحقیق 
و تفحص به دســت ما رسید، همســر، فرزندان و حتى 
عروس برخى از وزراى فعلــى و دولت یازدهم یا تابعیت 
بیگانه داشته و یا گرین کارت دارند. حتى گفته مى شود 

که فرزندان و همســر یک وزیر فعلى در خارج از کشور 
اقامت دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: البته فردى 
وجود دارد که اگر به پرونده دو تابعیتى بودن وى رسیدگى 

شود کل مشکل دو تابعیتى ها برطرف مى شود.

کریمى قدوسى با تأکید بر اینکه هیئت تحقیق و تفحص 
حتى تصویــر گذرنامه آمریکایى این افــراد را در اختیار 
دارد، گفت: این لیست تقدیم دادستانى کل کشور شده و 
دادستانى هم آن را در اختیار نهادهاى اطالعاتى، امنیتى 

و انتظامى قرار داده است و استعالماتى انجام داده است. 

روزنامــه اصولگــراى «خراســان» در انتقــاد از 
     خواننده هاى ســریال هاى ماه رمضانى تلویزیون 
با نام بردن از حامد همایــون، بهنام بانى، امیرعباس 
گالب، حمیــد هیراد، هــورش و پازل نوشــت: هر 
هنرمندى که حتى یک روز هم در عمرش با تشکیالت 
عریض و طویل صداوسیما سروکار داشته مى داند که 
براى روى آنتن فرســتادن یک برنامه چند دقیقه اى 
باید ده ها شورا و گروه هاى کارشناسى تاق و جفت را 
پشت سر گذارد و تازه آن وقت هم نمى تواند مطمئن 
باشــد که برنامه یا فیلمش بى جــرح و تعدیل هاى 

آن چنانى روى آنتن خواهد رفت. حال با چنین روندى 
آیا مى توان باور کرد که همین صداوسیما حد و اندازه 
خوانندگان تیتراژخوان برنامه هاى مناســبتى اش را 
نمى داند؟ آیا این نکته که در ایام ماه مبارك رمضان 
استاد محمدرضا شجریان و ربناى خاطره سازش با 
ممنوعیت پخش مواجهند، اما در همان زمان مهمترین 
ســاعات پیش از افطار تلویزیون را خواننده هایى در 
اختیار دارند که هنر و حد و اندازه شــان را دیده ایم و 
دیده اید، طبیعى و منطقى و اخالقى است؟ آیا معناى 

نزول سلیقه ها چیزى جز این است؟!
دبیر اتحادیه چیپس، اســنک و فرآورده هاى غالت از 
افزایش متوســط 100 درصدى انواع چیپس و پفک در 

سال 1397 خبر داد.
سید مهدى رضوى اشاره به اینکه در سال 1396 قیمت 
انواع چیپس و پفک بــا افزایش روبه رو نشــده، اظهار 
کرد: در ســال جارى تولید کنندگان با توجه به افزایش 
هزینه هاى مربــوط به حمل و نقل، دســتمزد، کارتن، 
سلفون و بسته بندى درخواســتى را به اتحادیه چیپس، 

اســنک و فرآورده هاى غالت ارائه کردند تا قیمت این 
محصوالت افزایش یابد. در نهایت با افزایش قیمت انواع 
چیپس و پفک در سال جارى موافقت شد و شاهد افزایش 
متوسط 100 درصدى قیمت ها همزمان با افزایش وزنى 

این محصوالت هستیم.
رضوى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه شایبه هاى 
مختلفى در ارتبــاط با عدم صحــت وزن انواع چیپس 
وجود دارد، تصریح کرد: این مســئله درســت نیست، 
چرا که سازمان ملى اســتاندارد به صورت مداوم انواع 

نمونه بردارى، کنترل و بازرسى ها را انجام مى دهد.
وى همچنیــن در خصوص پایین بــودن کیفیت برخى 
محصوالت تولیدى به ویژه در حوزه چیپس، اظهار کرد: 
مقوله کیفیت یک بحث رقابتى اســت و برخى برندها 
نســبت به برندهاى دیگر از نظر کیفــى داراى برترى 
هستند و این مشتریان هســتند که تصمیم مى گیرند از  

کدام محصول استفاده کنند.

2 سال پیش که دولت جدید آمریکا سیاست تحدید ویزا 
را اعمال کرد، بسیارى از گردشگران با حذف ایران، راه را 
کج کردند و به کشورهاى دیگرى که هم ارزان تر بودند و 
هم کم  دردسرتر، سفر کردند. از سوى دیگر، شهروندان 
کشورهاى عربى همراستا با سیاست هاى عربستان پس 
از جریان سفارتخانه آن کشور در تهران، دور سفر به ایران 
را قلم گرفتند، با این حال در همان روزهاى رکود اعالم 
شد؛ آمریکایى ها و اروپایى هاى زیادى از سر «لجبازى» با 
سیاست هاى «دونالد ترامپ» مى خواهند به ایران بیایند؛ 
که اتفاقًا در همان سال شمار سفر این گردشگران با 50 

درصد رشد همراه شد.
این روزها که آمریکا یک جانبه از برجام خارج شــده و 
جهان را با تهدیدهایش به التهاب کشانده، باز هم گروهى 
از آژانس هاى ایرانى، به استناد پیام هاى دلگرم کننده اى 
که از همتایان اروپایى خود دریافت مى کنند، مى گویند که 
شاید تجربه دو سال پیش باز هم تکرار شود با وجود این، 
فعاالن این حوزه پس از کناره گیرى برخى کمپانى هاى 
کشــتیرانى، هواپیماســازى، نفت و حتى شبکه هاى 
رزرواســیون هتل، آینده راحتى را براى گردشــگرى 

متصور نیستند.
در سال 1394 که توافق هاى هسته اى به سرانجام رسید، 
ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آمار داد: پنج میلیون و 250 هزار گردشگر به ایران سفر 
کردند اما در سال 96 که حاشیه هاى جنگ در خاورمیانه 
پررنگ تر و خط و نشــان هاى سیاستمداران بیشتر شد، 

گردشــگرى ایران نیز بنا بر آنچــه تورگردان ها اعالم 
کردند، رو به افول رفت. این ریــزش آمارى بنا بر آنچه 
برنامه ریزان و مجریان ســفر در ایران گفته اند، بیشــتر 
از آنکه بهانه اى سیاسى داشته باشــد، علتى اقتصادى 
دارد؛ چراکه تور ایران در رده   گران ترین ها دســته بندى 
شده و بیشتر گردشــگران با پیدایش مقاصد جدیدترى 
چون ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان 
ترجیح دادند سرزمینى با تفاوت هاى فرهنگى اما ارزان تر 

را انتخاب کنند.

پشیمان نیستیم اما...
  آفتاب نیوز | غالمحســین کرباســچى، 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى ایران خاطرنشان 
کرد: ما از انتخاب دکتر روحانى پشیمان نیستیم، البته 
این دولت را تقدیس هم نمى کنیم اما به عنوان نمونه 
نظیر نداشت که یک کشور جهان سوم و در حال توسعه 
با یک برخورد دیپلماتیک بتواند صف مجموعه اى از 

ابرقدرت ها را از هم جدا کند.

رد صالحیت بخاطر توییت 
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى    عصر ایران |
شوراى نگهبان در پاسخ به ســئوالى درباره اینکه آیا 
توییت هاى خالف منافع ملى برخى نمایندگان مجلس 
در زمان بررسى صالحیت آنها براى انتخابات مجلس 
مورد نظر شــوراى نگهبان قرار خواهد گرفت، اظهار 
کرد: هر عملى که صالحیت افــراد را مخدوش کند، 
قطعاً شوراى نگهبان نسبت به آن عکس العمل نشان 

خواهد داد.

ما و حبشه! 
   خبر آنالین | صادق زیباکالم، استاد دانشگاه 
تهران در نامه اى به رئیس این دانشــگاه نســبت به 
بازنشســتگى اجبارى خود اعتراض کرد و نوشت:  آیا 
وقتى دانشگاه مى خواهد یک همکارش را بعد از 40 سال 
بازنشسته کند جاى آن ندارد که با علم و اطالع و یک 
احترام صورى به وى و دانشکده اش صورت بگیرد؟ یک 
بخارى نفتى عالءالدین را بعد از گازکشى پرت نمى کنند 
در انبار، آن را دو دستى کنار انبارى مى گذارند. جوامع 
توسعه یافته که جاى خود دارند، فکرنکنم در حبشه هم 

با اساتیدشان اینگونه برخورد کنند... 

توافق جدید با ایران؟
یک روزنامه آلمانى مدعى شــد که    انتخاب|
دیپلمات هایى از اروپا، چین و روسیه در صدد هستند 
هفته آینده در «وین» دربــاره توافق جدیدى با ایران 
گفتگو کنند تا طبق آن به ایران در قبال محدود کردن 
برنامه موشکى و فعالیت هاى منطقه اى کمک مالى 

ارائه دهند.

پمپاژ ناامیدى
محمدرضا باهنر در گفتگو     اعتماد آنالین|
با روزنامه «جام جم» گفته: ممکن اســت برخى افراد 
که از طریق تریبون هاى رسمى کشور به مردم گزارش 
مى دهند نیت خیرى داشته باشند اما عموماً بذر ناامیدى 
و ناکارآمدى مى کارند. حتى تریبون هاى نماز جمعه و 
مصاحبه هایى که رؤساى قوا مى کنند و سخنرانى هاى 
برخى نمایندگان در مجلس جزو این فهرست هستند. 
این موارد را اگر کنار هم بگذارید، مى بینید یک پمپاژ 

ناامیدى و ناکارآمدى به جامعه تزریق مى کنند. 
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از اعضاى نهاد ریاست جمهورى گرفته تا وزرا و مسئوالن صداوسیما گرین کارت دارند

دو تابعیتى ها در چه دستگاه هایى هستند

از شجریان به کجا رسیدیم!چیپس و پفک هم گران شد!

مرگ روزانه 10 بیمار در لیست انتظار پیوند

مخالفان «ترامپ» به ایران سفر مى کنند؟

2 سالى مى گذرد از روزى که براى اولین بار در ایران 
به نام «روز ملى اهداى عضو» نامگذارى شد. روزى 
که بهانه اى باشــد براى آنان که زندگى و نفسشان را 
فداکارانه مى بخشند تا به زندگى دیگرى امید دوباره 
ببخشــند. 26 هزار نفر؛ این تعداد ایرانیانى است که 
همین االن که شما این گزارش را مى خوانید در انتظار 
پیوند عضوند؛ آمارى که روى ســایت انجمن اهداى 
عضو ایرانیان منتشر شده و به روز رسانى مى شود. اگر 
گشتى در صفحه اول و صفحات دیگر این سایت بزنید، 
به آمار جالب توجهى بر مى خورید؛ مثل اینکه اهداى 
عضو هر فرد مرگ مغزى مى تواند جان هشت نفر دیگر 
را نجات دهد. یا این آمار قابل تأمل که در هر 10 دقیقه 
یک نفر به لیست انتظار اضافه مى شود. هر دو ساعت 
یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست مى دهد 
و در هر 12 ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتى 
مى شود و به زندگى باز مى گردد. حاال این رقم ها را اگر 
بگذاریم کنار آمار حوادث منجر به مرگ مغزى در ایران، 

اهمیت اهداى عضو صد چندان خواهد شد. 
آنطور که در آمار رسمى آمده است ساالنه رقمى بین 
پنج هزار تا هشت هزار ایرانى به دلیل حوادث مختلف 
دچار مرگ مغزى مى شوند؛ اما فقط اعضاى بین 2500 
تا 4000 نفر از آنها  قابل اهداست. این اختالف عدد و 
رقم به دالیل مختلفى اســت که مهمترین آنها عدم 
رضایت خانواده هاى افراد مرگ مغزى شده از اهداى 
عضو عزیزانشان است. با این حال و با احتساب همان 
رقم چهار هزار نفر مى توان گفت که ساالنه مى توان با 
اهداى عضو زندگى را به بیش از  32هزار بیمار نیازمند 
اهداى عضو برگرداند. رقمى قابل توجه که البته هنوز 

به این آمار نرسیده ایم. 
به گفته مدیر عامل انجمن اهــداى عضو ایرانیان، با 

اینکه به طور متوســط مى توان  از 3000 مورد مرگ 
مغزى در کشور اهداى عضو داشــت، تنها یک سوم 
از این تعــداد  یعنى 1000 مورد اهــداى عضو انجام
مى شود. این در حالى اســت که موج اقبال به اهداى 
عضو در ایران چند سالى اســت آغاز شده و روز به روز 
بر تعداد کســانى که کارت اهداى عضو به نامشــان 
صادر شده است افزوده مى شود. حاال 31 اردیبهشت 
97 رسیده اســت و امروز روز ملى اهداى عضو است. 
روزى که قرار اســت نمادى باشد براى فرهنگسازى 
دوباره اهداى عضو کــه در آخرین آمار جهانى ایران را 
در رتبه 31 دنیا نشان مى دهد. آمارى که به گفته مدیر 
عامل انجمن اهداى عضــو ایرانیان همچنان نیازمند 
فرهنگسازى بیشتر اســت.کتایون نجفى زاده در این 
باره مى گوید: اگرچه روند اهداى عضو در کشور ما رو 
به افزایش بوده و توانستیم جایگاه خود را در جهان ارتقا 
ببخشیم و از رتبه 42 در ده سال قبل، امروز در جایگاه 
31 جهان قــرار بگیریم، اما همچنــان نیازمند بهبود 
این وضعیت هســتیم. چرا که با توجه به قابلیت هاى 
فرهنگى کشــور ما که جامعه اى نوعدوست و ایثارگر 
هســتیم و همچنین فزونى تعداد موارد مرگ مغزى 
مى توان این آمار را افزایــش داد، زیرا در حال حاضر 
روزانه بین هفت تا ده بیمار متقاضى پیوند عضو به دلیل 

نرسیدن عضو پیوندى فوت مى کنند.

محیا حمزه
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با کســب جایزه بهترین فیلمنامه جشــنواره کن 2018 
براى جعفر پناهى، مجموع جوایزى که سینماى ایران و 
سینماگرانى ایرانى در طول 71 دوره برگزارى کن کسب 

کرده اند به عدد 39 رسید.
بى تردید همچنان عباس کیارستمى با دریافت نخل طال 
در سال 1376 و سه جایزه دیگر،پرافتخارترین سینماگر 

ایرانى در جشــنواره 
کن اســت و پس از 
وى اصغر فرهادى 
و جعفر پناهى نیز از 
چهره هاى کارنامه 
دار ســینماى ایران 
در این رویداد مهم 

سینمایى هستند.
یکمیــن  و د هفتا
جشــنواره فیلم کن 
در حالى پایان یافت 
که جعفر پناهى براى 

فیلم «ســه رخ» برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد و على 
عباسى ســینماگر ایرانى نیز براى ســاخت فیلم«مرز» 
محصول مشترك دانمارك و ســوئد جایزه بهترین فیلم 
بخش «نوعى نگاه» ایــن رویداد ســینمایى را به خود 
اختصاص داد تا 39 جایزه ســهم فیلم ها و ســینماگران 

ایرانى در تمام ادوار برگزارى این رویداد مهم ســینمایى 
باشد.

از 39 جایزه دریافتى ســینماگران ایرانــى، 38 جایزه در 
ســال هاى بعد از انقالب و یک جایزه در پیش از انقالب 
نصیب سینماى ایران شده است. در این میان، 32 جایزه 
به مردان سینماگر ایرانى و هفت جایزه به سینماگران زن 
ایرانى اعطا شــده که 
20 درصــد کل جوایز 
را شامل مى شود با این 
توضیح کــه دو جایزه 
دریافتى ســینماگران 
مرد ایرانــى را دو زن 
بازیگر غیرایرانى، یعنى 
«ژولیــت بینوش» و 
«برنیس بژو»گرفته اند.

شــش فیلم محصول 
کشورهاى غیر ایرانى 
و توسط کارگردان هاى 

ایرانى در جشنواره کن جایزه دریافت کرده اند. 
از میان سینماگران ایرانى، بهمن قبادى و جعفر پناهى با 
شش جایزه بیشترین تعداد جایزه را کسب کرده اند و پس 
از آن عباس کیارســتمى و اصغر فرهادى با چهار جایزه 

قرار دارند.

  ایلنا| ســفر  اکبــر گلپایگانى معــروف بــه «گلپا» از 
برجســته ترین خوانندگان موســیقى اصیل ایرانى را به فرانسه 
براى حضور در مســتندى که قرار اســت در مورد جهان پهلوان 
تختى ساخته شود، بهانه اى مى کنیم براى دیدار با او. سفرى که 
به تقاضاى بابک، تنها فرزند غالمرضا تختى از گلپا براى حضور 
در مستندى در مورد پدرش انجام مى شود. تختى وصیت کرده بود 
گلپا بر مزارش بخواند. آنچه در ادامه مى خوانید حاصل گفتگویى 
است در خانه اى یک طبقه با نماى ســفید در فرمانیه با گلپا در 

حضور همسر وفادارش؛ گلرخ گرایلى.
■  ســال 57 بود، آخرین قطعه اى که بــراى رادیو خواندم یک 
بیات اصفهان بود؛ «بــوى گل و بانگ مرغ برخاســت/ هنگام 
نشــاط و روز صحراســت»، نزدیک عید بود و این را براى عید 
خواندم که جلویــش را گرفتند و گفتند نمى شــود پخش کنید. 
این گذشت تا ســال 85. ما در خانه خودمان نشسته بودیم. من 
9 و نیم شب مى خوابم، 20 دقیقه به 6 هم بیدار مى شوم. داشتم 
ورزش مى کردم، تردمیل مى زدم که یکهو گلى خانم آمد و گفت 

مثل اینکه دارند صداى تو را از رادیو پخش مى کنند! گفتم نه بابا! 
صداى من را اصًال گفته اند پخش نشود! باورم نمى شد ولى 
وقتى گوش دادم دیدم بله! همان آهنگ ماهور است 

که یاحقى سازش را زد. 
■  بیرون از ایران که مى روم، دوســتانم 
مى آینــد و برنامه هایى با عنوان 
شب شــعر یا زنده کردن یاد 
موســیقى فاخر «گلها» 
مى گذراند و گه گدارى 
براى ایرانى هاى مقیم 
آنجــا مى خوانــم، اما 
نمى روم که بمانم چون 
ایران را دوســت دارم. 
اگر هر کجــاى دیگر 
این دنیا بودم، پول مانند 
آبى که شیر ســماور مى آید، 
برایــم مى آمد ولى مــن ایران را 
دوست دارم، اینجا هم نشسته ام و سکوت 
مى کنم. من عاشــق ایرانم، در ایران به دنیا آمده ام 
و پدر و مادرم همینجا دفن شــده اند، از ایــران بروم دیوانه 

مى شوم.
 من با همه شان رفتارى داشته ام به شدت برادرانه و خوب و فکر 
نمى کردم اینها با من این کار را بکنند. چند ســال پیش در یک 
جلســه اى در خانه ما، یکى از آقایان مسئول گفت من به عشق 
صداى گلپا از شهرســتان به تهران آمدم! همسرم گلى به شدت 
ُرك است و همانجا گفت آقا شما دروغ مى گویى! او گفت چرا؟! 

گلى گفت شــما  اول انقالب 
طومار درست کردى که شوهر 

مرا اعدام کنند!... طومار درســت کرده بودند که این رفیق شاه 
اســت، گفتم بابا من رفیِق امیرالمؤمنینم؛ «همه درها اگر بسته، 
در قصر خدا بازه، بگو هو یاعلى موال، على موال سبب سازه» چرا 
این را نمى گویى و آن را چسبیده اى؟! من مورد توجه همه بودم 
و از هر کسى خوشــم مى آمد از او آهنگ مى گرفتم، من از خیلى 
از هنرمندان آهنگ خوانده ام، از انوشیروان روحانى خوانده ام، از 
على تجویدى خوانده ام و... وقتى مثًال خانم مهدخت مخبر شعرى 
دارد به آن زیبایى؛ «دل خرابه، چه خرابى، جاى آبادى نمونده...» 
خب چرا نخوانمش؟! آن آقا به گلى جواب داد: اشتباه کردم. گلى 
خانم گفت اشــتباه کردى؟! همین؟! 35 سال از انقالب گذشته، 
جلوى صداى گلپا را تیرآهن کشیده اید. من اگر دنبال مسببان این 
ماجرا هم مى گردم، براى این است که آنقدر به آنها محبت کنم 

که خجالت بکشند.
■  من همه چیز را گذاشته ام کنار، همه چیزم را هم بخشیده ام ولى 
نشسته ام که زیر بغل جوانان را بگیرم. من صبح ها یک لقمه نان و 
پنیر و گردو مى خورم، یک فنجان قهوه یا یک سیب، رفت تا ظهر، 
یک فنجان سوپ و شب هم میوه اى چیزى. من احتیاجى ندارم 

که بخواهم خودم را بفروشم.
■  با ضربه هایى کــه من خورده ام، دیگر حالم آن حال ســابق 
نمى شود. مى نشینم اینجا، یک کسى مى آید یک حرفى مى زند و 
من با خودم مى گویم کاش زودتر مى مردم و اینها را نمى شنیدم. 
کاش زودتر مى مردم. االن 85 سالم است، کاش در 80 سالگى، 
70 سالگى مى مردم و اینقدر دروغ نمى شنیدم. آخر چقدر به یک 
آدم دروغ مى گویند؟! شما وقتى به کسى مى گویید مى خواهم این 
چاقو را فرو کنم در قلبت، شاید دستت را بگیرد ولى وقتى از پشت 
ضربه مى زنید، من نمى فهمم و دفاعى هــم از خودم نمى توانم 
بکنم. من که نه پول مى گیرم، نه 
مهمانى و مجلس مى روم، نه تاالر 

مى خواهم، دعوت داشتم که بروم ارسباران، ولى برادرم را به جاى خودم فرستادم، 
حســن آقا را. من پایم را هیچ کجا نمى گذارم، در خانه ام باز است، خانه درویشان 
است، هر کسى مى خواهد بیاید و برود ولى من جایى نمى روم. من بروم چه بگویم، 
جز این است که بروم آن باال، دلم بسوزد که موســیقى مان به این حال افتاده و 
گریه ام بگیرد؟! ما چه بگوییم؟! حاال شما بروید بگویید گلپا راهش را عوض کرده 

و رفته سراغ جوان ها. من اصًال جوان ها را دوست دارم، نه شما را.
■  هر دو دختر من دکترند. یکى شــان ســاقى گلپایگانى و یکى شــان ساغر 
گلپایگانى. ساقى با کمک یک تیم در حال بررسى ســرطان کبد و کلیه است و 
همسرش هم رئیس یک بیمارستان فرانسوى اســت. ساغر هم دکتراى بورس 
و آمار و احتماالت دارد و همســرش نوه سیدحســین نصر معروف است، دکتر 
حافظ نصر. من به دیدن اینها رفته بودم و وقتى برگشــتم، یک آقایى آمد به من 
گفت شما بیا براى ما پنج، شش آهنگ بخوان. گفتم آخر من نباید بخوانم. گفت 
نه مشکلى نیست. گفتم من خودم براى خودم مشــکل مى تراشم، بگذارید من 
نخوانم. باالخره راضى ام کرد، آهنگ ها براى فضل ا... توکل بود و شعر و آهنگ 
بسیار بســیار زیبا بود. اسم سى دى هم بود «مست عشــق» که اتفاقًا در همان 
ســالى هم که منتشر شــد، در ســال 82 تبدیل به پرفروش ترین سى دى سال 
شد. این داســتان ما بود. از آن به بعد هم تصمیم گرفتم نخوانم. چون نمى دانم 
مردم چرا عوض اینکه به هم عشــق بورزند و همدیگر را دوســت داشته باشند 
با هم اینطور مى کنند؟! مثل مســابقه اى که در آن دو نفــر مى دوند، اگر نفر اول 
دلش درد بگیرد یا خسته شــود یا نتواند ادامه بدهد یک پشــت پا هم براى نفر 
بعدى مى گیرد که او هم با ســر زمین بخورد! تو نمى توانى بروى، حداقل بگذار

 او برود!
■   ایرج صداى بى نظیرى داشــت، هــم دوره من بود، در مدرســه نظام با من 
همشــاگردى بود و یکى از صداهاى خوب و قشــنگ دوران خودش به حساب 
مى آمد. حاال اگر ایرادى هم به بعضى کارهایش وارد مى دانید، چرا آهنگســاز را 
ول مى کنید، شــاعر را ول مى کنید و فقط یقه خواننده را مى گیرید؟! خواننده که 
صدایش عالى اســت، صداى ایرج از نظر من یکى از صداهاى استثنایى است، 
حاال اگر شــاعر آمده به این گفته بخوان «آقا دزده سالم، حالت چطوره، سالم» 
گناهکارش ایرج نیست که! ایرج هم مى گوید آقا من مى خواهم زندگى ام را بکنم. 
اینها خوانندگان خوبى بودند هرچند ممکن است در ســلیقه من و شما نگنجند 
ولى اگر کسى پیدا مى شد که برایشان بسازد «دل خرابه، چه خرابى، جاى آبادى 
نمونده...» یا «دسته هاى گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخه 
گل دستم بده»، آیا آدم تکان نمى خورد؟! آیا آدم ِکیف نمى کرد و آیا باز هم به این 

خواننده ها ایراد مى گرفت؟!
■  تختى با من خیلى رفیق بود و وصیت کرده بود اگر زودتــر از گلپا رفتم، گلپا 
سر خاکم بخواند. عروسى تختى هم فقط من بودم، همسرم، فردین و بدیع زاده. 
وصیت کرده بوده وقتى مى خواهند در خاك بگذارندش، فالنى یک شعرى براى 
من بخواند. پسرش به من گفت ما داریم یک مســتند از آقاى تختى مى سازیم، 
شما هم بیا که تصویرتان باشد. گفتم خیلى خب مى آیم و همانى را که سر خاکش 
خواندم مى خوانم؛ «مى دونستى که خاك، فرش منه/ رفتى نموندى/ چرا بخت 
سپیدو، به سیاهى نشوندى/ مى دونستى فقط، تو رو دارم/ رفتى نموندى/ چرا مرِغ 
امیدو، از این خونه پروندى...» (بغض مى کند) افسوس... قدر آنهایى را که داریم

 نمى دانیم...

کاش زودتر مى ُمردم و 
اینقدر دروغ نمى شنیدم

39 جایزه  سهم «ایران» در تمام ادوار کن

ممکن است «مارموز» با اصالحات 
اکران شود

محمد میرکیانى، نویسنده ســریال «حکایت هاى کمال» گفت: در حال حاضر گروهى متشکل از چند 
نویسنده مشغول نگارش این سریال هستند و قرار است به زودى وارد مرحله تولید شود.

این نویسنده با اشــاره به اینکه لزومًا هر کتابى،  نمى تواند به اثرى نمایشــى تبدیل شود، بیان کرد: اگر 
بخواهیم کتابى را به آثار نمایشى تبدیل کنیم، آن کتاب باید پایه ماندگارى و خالقیت را داشته باشد. یکى 
از کتاب هایم با نام «قصه  ما َمَثل شد» در گروه سنى نوجوان بود که سریالى هم از روى آن ساخته شد. این 

کتاب در سال 86 کتاب سال شد. 
وى در ادامه بیان کرد: در کل کتاب هایى که جانمایه اندیشــه و تفکر در آنها وجود داشته باشد، در تبدیل 
به آثار نمایشى موفق مى شــوند. «حکایت هاى کمال» نیز در پرداخت، تصویرى شده و به این دلیل که 
مى خواست سریال شود، تصاویرى به آن اضافه شد و 100 درصد شبیه نسخه مکتوب آن نیست. تاریخچه 
تکامل اجتماعى است و این تفاوت آن با سایر کارهاست. کارى آموزشى است که آداب و رسوم، سنت ها، 
فضا، خانه، بازى ها و اسباب بازى ها و آدم ها را در گذشته نشان مى دهد. وى در پاسخ به این سئوال که آیا 
این سریال شباهتى با «قصه هاى مجید» اثر هوشنگ مرادى کرمانى دارد یا نه؟ بیان کرد: نه، از اساس با 
آن کار فرق دارد. تعداد قسمت هاى «قصه هاى مجید» زیاد نبود و از طرفى «حکایت هاى کمال» تاریخچه 
تکامل اجتماعى افراد را در تهران نشــان مى دهد و از نظر محتوایى نیز بــا آن کار تفاوت دارد. همچنین 
«قصه هاى مجید» تعداد شخصیت هاى محدودى داشت، اما در اینجا شخصیت ها بیشتر هستند. وى در 

ادامه افزود: فکر مى کنم این سریال فضاى دوست داشتنى خوبى دارد. 
تنوع موضوعى، تنوع شخصیت ها، فضا و ماجراها این کار را متفاوت کرده و فضایى ایجاد خواهد کرد که 

فرزندان دور سفره خاطرات والدینشان بنشینند.

«حکایت هاى کمال»، رقیب «قصه هاى مجید» است؟

با کســ
براى ج
سینماگ
کرده اند
بىتردی
در سال
ایرانى
کن اس
وى اص
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دار ســ
در این
سینمای
د هفتا
جشــن
در حالى
که جعف
فیلم «
عباسى
محصو
بخش

اختصاص

ینها با من این کار را بکنند. چند ســال پیش در یک 
عشق مسئول گفت من به  در خانه ما، یکى از آقایان

 از شهرســتان به تهران آمدم! همسرم گلى به شدت 
و همانجا گفت آقا شما دروغ مى گویى! او گفت چرا؟! 

شــما  اول انقالب 
ت کردى که شوهر 

70 سالگى مى مردم و اینقدر دروغ نمى ش
آدم دروغ مى گویند؟! شما وقتى به کسىم
چاقو را فرو کنم در قلبت، شاید دستت را ب
ضربه مى زنید، من نمى فهمم و دفاعى ه
بکنم. من
مهمانى و

حمید فرخ نژاد 
و عالقه به بازى 
در خارج از ایران

مجموعه تلویزیونى «ستایش» سعید سلطانى که 
به تازگى تولید فصل سوم خود را آغاز کرده است، 

سال 98 به آنتن تلویزیون خواهد رسید.
مهدى روشــن روان، مدیر گروه فیلم و ســریال 
شبکه 3 در پاسخ به اینکه آیا نرگس محمدى در 
فاز جدید کاراکتر «ستایش» را همچنان ایفا خواهد 
کرد، بیان کرد: ســتایش ادامه همان فصل دوم 
است. با توجه به اینکه داستان فصل سوم از فرداى 
همان پایان فصل دوم شــروع مى شود، کاراکتر 
ســتایش را خود نرگس محمدى ایفا مى کند. اما 
مشکلى که وجود دارد این است که این بازیگر در 
سریال آقاى تخت کشــیان حضور دارد و قرار بود 
قراردادش خرداد ماه تمام شود اما ظاهراً کار آنها 

به طول مى انجامد.
او در ادامه گفت: با توجه بــه اینکه فاصله زمانى 
بین فصل 2 و 1 وجود نــدارد و به لحاظ ظاهرى 

باید خود ایــن بازیگر نقش ســتایش را ایفا کند. 
اگر فاصله زمانى وجود داشــت مى توانســتیم از 
بازیگر دیگرى اســتفاده کنیم اما چون فاصله اى 
وجود نــدارد باید خود او کاراکتر ســتایش را ایفا

 کند.
روشن روان در پاسخ به این پرسش که آیا وقفه اى 
که در تولید فاز 2 و 3 ایجاد شده است، مخاطب را 
سردرگم نمى کند، توضیح داد: وقفه اى افتاده است 
اما مشکلى ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که چند قسمت 
خالصه مى رویم و بعد فصل 3 را ادامه مى دهیم. 
تاکنون نیز 300 دقیقه از کار تصویربردارى شده 

است.
مدیرگروه فیلم و سریال شبکه 3 در پایان درباره 
زمان پخش این مجموعــه توضیح داد: به جهت 
اینکه کار تولید «ســتایش» به طول مى انجامد، 

این مجموعه سال 98 پخش خواهد شد.

«ستایش «ستایش 33» » 
به کجا رسید؟به کجا رسید؟

جوادنوروزبیگى، تهیه کننده سینما در ارتباط 
با ممیزى هــاى صورت گرفتــه براى فیلم 
«مارموز» که مانع از اکران این فیلم شــده، 
توضیح داد: بسیارى از فیلم ها ممیزى دارد و 
این فیلم کمى بیشتر. درحال مذاکره هستیم 

و فکر مى کنم در چند روز آینده مشکل فیلم 
حل شود.

او در پاسخ به این سئوال که براى حل مشکل 
اکران فیلم نیاز به اصالحیه اى هست یا خیر؟ 
گفت: این احتمال وجود دارد که اصالحاتى 
صورت بگیرد تا فیلم بتواند اکران شود، تا این 
مشکالت حل نشــود برنامه اى براى اکران 

فیلم نخواهیم داشت.
گفتنى است؛ در فیلم سینمایى «مارموز» به 
کارگردانى کمال تبریــزى و تهیه کنندگى 
جــواد نوروزبیگى حامــد بهداد، ویشــکا 
آســایش، آزاده صمدى، رضــا ناجى، مانى 
حقیقى، محمد بحرانــى و... به ایفاى نقش

 پرداخته اند.

     به مناسبت حضور او درمستند «غالمرضا تختى»     این روزهاى اکبرگلپایگانى در گفتگویى 

مثل اینکه دارند صداى تو را از رادیو پخش مى کنند! گفتم نه
صداى من را اصًال گفته اند پخش نشود! باورم نمى شد
ا وقتى گوش دادم دیدم بله! همان آهنگ ماهور

زد. که یاحقىسازش را
بیرون از ایران که مى روم، دوســ ب■
مى آینــد و برنامه هایى با عن
شب شــعر یا زنده کردن
موســیقى فاخر «گ
مى گذراند و گه گد
م براى ایرانى هاى
آنجــا مى خوانــم
چ نمى روم که بمانم
را دوســتد اایران
د اگر هر کجــاى
این دنیا بودم، پولم
آبى که شیر ســماور مى
برایــم مى آمد ولى مــن ایر
اینجا هم نشسته ام و سک دوست دارم،
مى کنم. من عاشــق ایرانم، در ایران به دنیا آم

ا ا ا ا ش ف ا ا

کاش زودتر مى
اینقدر دروغ

     به مناسبت حضور او درمستند «غال   این روزهاى اکبرگلپایگانى در گفتگویى

نگاهى به کارنامه دو ســال اخیر حمید 
فرخ نژاد نشان مى دهد که او در این فاصله 
عمدتاً در فیلم هایى بازى کرده که یا تمامًا 
در خارج ضبط شده اند یا سکانس هایى در 

خارج از ایران داشته اند.
 این روزها تب و تاب ساخت فیلم در خارج 
از ایران زیاد شده و تعدادى از کارگردانان 
براى جذب مخاطب بیشتر حتى گاهى دو 
یا سه سکانس از فیلم خود را در خارج از 
مرزهاى ایران جلــوى دوربین مى برند 
و همین امر سبب شــده تا حضور در این 
فیلم ها هم فال باشد و هم تماشا و بسیارى 
از بازیگران و عوامل سینما عالقه مند به 

حضور در این آثار باشند.
در سال هاى اخیر حمید فرخ نژاد تقریبًا 
پاى ثابت این گونه فیلم هاست و بیشتر 
فیلم هایى که در خارج ساخته شده اند و یا 
سکانسى در خارج از ایران دارند از حضور 

وى به عنوان بازیگر بهره برده اند.
از جمله این فیلم ها مى توان به «التارى» 
به کارگردانى محمدحســین مهدویان، 
«تگزاس» به کارگردانى مسعود اطیابى، 
«ما شما را دوســت داریم خانم یایا» به 
کارگردانى عبدالرضــا کاهانى و «دختر 
شیطان» به کارگردانى قربان محمدپور 
اشاره کرد که این لیست نشان مى دهد 
فرخ نژاد در دو سال اخیر بیشتر وقت خود 
را براى فیلم هایى گذاشته که حداقل چند 

سکانس در خارج از ایران داشته اند.
«التارى» در کشــورهاى حاشیه خلیج 
فارس، «تگزاس» در برزیل، «ما شما را 
دوست داریم خانم یایا» در تایلند و «دختر 
شــیطان» در هندوســتان فیلمبردارى 

شده اند.

محمدرضا هنرمند، کارگردان سینما از 
ادامه روند تدوین و مونتاژ فیلم سینمایى 
جدیدش خبر داد. هنرمند، درباره آخرین 
وضعیت ساخت «سمفونى نهم» گفت: 
فیلمبــردارى این فیلم به پایان رســید 
و هم اکنون مراحل مونتاژ آن توســط 
محمدرضا مویینى طى مى شود. گفتنى 

است؛ در خالصه این فیلم آمده است:
«شــاید عاشق شــدن آخرین فرصت 
هرکسى براى آدم بودن است. شما هم 

موافقید؟»
حمید فرخ نژاد، ســاره بیــات، مهرداد 
صدیقیان، هدى زیــن العابدین، مارین 
ون هولک و محمدرضا فروتن بازیگران 

این فیلم هستند.
هنرمنــد پیش از این آثارى ســینمایى 
چون «مرگ دیگــرى»، «زنگ ها»، 
«گورکن»، «ردپایى بر شــن»، «دزد 
عروسک ها»، «دیدار»، «مرد عوضى»، 
«مومیایــى 3» و «عزیــزم من کوك 

نیستم» را کارگردانى کرده است.

تازه ترین 
خبرها از فیلم پربازیگر 

«سمفونى نهم»
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نصف جهان  چنــدى پیش  نصف جهــان مطلبى با عنوان 
«شــفر، پایانى بر کوچولوهاى آبى» منتشــر کرد و در آن 
تصریح کردیم حضور مربى آلمانى باعث شد تا یک چرخه 
باطل در اســتقالل فرو بریزد و  منهاى مربى با کارنامه اى 
مانند قلعه نویى دیگر نام هایى همچون مرفاوى، مظلومى و 

نامجو مطلق براى تصاحب نیمکت آبى تالش نکنند.
پس از دیدار برگشــت ذوب آهن- اســتقالل در ورزشگاه 
آزادى،  در مطلبى مشابه منتها فقط با محوریت قلعه نویى، 
بســیارى از آبى نویســان تهرانى حمالت زیادى را متوجه 
ژنرال کرده اند و به او یادآور شــده اند که او نیز حاالحاالها 
جایى در  اســتقالل ندارد. یکى از این مطالب را با هم مرور 

مى کنیم:
 بین ژنرال و اســتقالل، پل هاى زیادى فرو ریخته اند و او 
حداقل تا چند سال آینده به این باشــگاه برنمى گردد. امیر 
قلعه نویى براى سال ها محبوب ترین سرمربى آبى ها و نماد 
باشگاه بود اما به نظر مى رسد او دیگر یکى از گزینه هاى روى 
میز استقالل نیســت. تا پیش از قطعى شدن تمدید قرارداد 
شفر، قلعه نویى واکنش خاصى درخصوص آبى هاى پایتخت 
نداشت و تحوالت این تیم را با سکوت دنبال مى کرد. تصور 
مى  شــد او با توجه به نتایج ایده آلى که روى نیمکت ذوب 
به دســت آورده، نیم نگاهى به بازگشت به استقالل دارد اما 
آبى ها راه شــان را با مرد آلمانى ادامه دادند تا لحن امیر در 
کنفرانس هاى خبرى، کامًال تغییر کنــد. او که زمانى روى 
نیمکت هر تیمى توســط اســتقاللى ها مورد تشویق قرار 
مى گرفت، این بار سوژه شعارهاى تند ورزشگاه آزادى شد و با 
صحبت هایى که درباره استقالل به زبان آورد، نشان داد که 

گشت براى مدتى به نسبت طوالنى به  ز با
ن به این تیم فکــر نمى کند. او  همچنا

پرافتخارترین مربى اســتقالل در لیگ برتر به شمار مى رود 
اما هواداران باشگاه خاطرات خوشایندى از آخرین ماه هاى 
حضور این مربى روى نیمکت تیم محبوبشان ندارند. تلفیق 
خاطره هاى مربوط به چند فصل گذشته و موضع گیرى هاى 
تازه ژنرال، جدایى او از اســتقالل را طوالنى تر خواهد کرد. 
عالوه بر این، حتى در پایان دوران شــفر نیز احتمال حضور 
چهره هاى جوان و مســتعدى مثل نکونام، پاشازاده وفرهاد 

مجیدى در استقالل بیشتر از قلعه نویى به ثمر مى رسد.
 یکى دیگر از سایت هاى ورزشى نیز با توجه به  این موضوع 
پرسیده است:آینده امیر قلعه نویى در کدام تیم رقم مى خورد؟ 
به نظر مى رسد او در فوتبال اصفهان باقى مى ماند اما تیمش 
را تغییر مى دهد. شــاید اگر ذوب آهن از مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان عبــور کرده بود، انگیــزه امیر براى 
ماندن در این باشگاه بیشتر مى شد. این مربى از مدت ها قبل 
به دنبال اضافه کردن یک افتخار آسیایى به کارنامه اش است 
اما در ادامه این فصل از لیگ قهرمانان، چنین چیزى براى 
او ممکن نخواهد بود. ســپاهان، محتمل ترین و جدى ترین 
گزینه براى آینده ژنرال به شمار مى رود. دورى این باشگاه 
از آسیا، انتظار قلعه نویى را براى موفقیت در لیگ قهرمانان 
طوالنى تر مى کند اما نباید فراموش کرد که او در پنج فصل 
گذشته طعم قهرمانى لیگ برتر را نچشــیده است و پروژه 
جدید ســپاهان مى تواند امکانات الزم را براى موفقیت در 
لیگ در اختیار این مربى قرار بدهد. ســپاهانى ها از همین 
حاال مذاکره با ســتاره هایى مثل محسن مسلمان و «سرور 
جپاروف» را کلید زده اند و آماده اند تا پرســتاره ترین ترکیب 
فصل را براى ســرمربى آینده  باشگاه فراهم کنند. عالوه بر 
این، سپاهان در چند فصل گذشته آنقدر ناامیدکننده نتیجه 
گرفته که حاال حتى رسیدن این تیم به سهمیه آسیایى نیز، 

پیشرفت محسوب مى شــود و این موضوع، فشار را از روى 
شــانه هاى کادر فنى جدید برمى دارد. امیر به جاى مذاکره 
مســتقیم با ذوب آهن براى تمدید قــرارداد، نماینده اش را 
براى مذاکره با ذوبى ها انتخاب کرده و این موضوع نشــان 
از عزم جدى او براى جدایى دارد. عالوه بر این، مذاکره او با 
سپاهان در سطحى باالتر از مدیران باشگاه دنبال مى شود. 
یک نیم فصل موفق در ذوب، دوبــاره قلعه نویى را به یک 
ســوژه مهم در فوتبال ایران تبدیل کرده اســت. در شروع 
لیگ هفدهم، تصور مى شــد دوران امیر به پایان رسیده اما 
بازگشت به تیترهاى درشت، نشان از دورخیز دوباره ژنرال 
براى رسیدن به موفقیت هاى بزرگ دارد و مى خواهد قدرت 
خود را به فوتبال ایرانى به ویژه اســتقاللى ها که دیگر او را 

دوست ندارند نشان دهد.
ذوب آهن امیر قلعه نویى، فصل را در رده اى باالتر از استقالل 
به پایان رساند اما برخورد آسیایى دو تیم، نشان داد که آبى ها 
در سطح باالترى قرار دارند و از دورنماى روشن ترى براى 
آینده برخوردار هســتند. همین تلنگر کافى بــود تا ژنرال 
مســیرش را از ذوب جدا کند. او و شفر دشــمنان بزرگى 
براى هم هستند اما روى سرنوشت یکدیگر، تأثیر آشکارى 
دارند. در معادله چرخشــى قلعه نویى و وینفرد، نباید نقش 
علیرضا منصوریان را نیز نادیده گرفت. اخراج على منصور 
از استقالل، مقدمات ورود شــفر به فوتبال ایران را فراهم 
کرد. منصوریان شغلش را از دست داد تا مرد آلمانى، هدایت 
اســتقالل را بر عهده بگیرد. شــفر قبل از تمدید قرارداد با 

استقالل، قید پیشــنهاد ســپاهانى ها را زد و حاضر به 
پیوستن به این تیم نشــد تا آنها نیمکتشان را به امیر 
قلعه نویى تعارف بزنند و امیر، از این پیشنهاد استقبال 
کرد تا ذوبى ها روند مذاکره بــا علیرضا منصوریان 

و جواد نکونام را آغاز کنند. شــانس علــى منصور براى 
هدایت ذوب بیشتر به نظر مى رســد. چرا که نکو تصمیم 

دارد حداقل براى یک فصل دیگر در نساجى بماند.  اگر 
مذاکرات منصوریان با ذوب و قلعه نویى با سپاهان به 
نتیجه برسد، فصل جذابى در انتظار فوتبال ایران خواهد 

بود. فصلى که در آن، وینفرد شفر، امیر و على منصور در 
مقابل هم مى ایستند.

 همچنین یکى از کانال هاى تلگرامى استقالل که توسط 
نزدیکان  على فتح ا... زاده مدیرعامل اســبق آبى ها اداره 
مى شود خطاب به امیر قلعه نویى آورده: خدا را شکر با آمدن 
وینفرد شــفر دیگر مجبور نیســتیم به طور تکرارى چهره 

برخى مربیان را تحمل کنیم! و  منتظر دربى هاى مالل 
آور باشیم! روزى هم که شــفر برود باید همچنان به 

دنبال مربیان نامدار خارجى باشیم نه مربیانى که 
مدام  از عنوان «پر افتخارترین ســرمربى لیگ 

برتر» ارتزاق مى کنند! شما  که مدت هاست 
براى پیوستن به سپاهان تالش مى کنى به 

تالشت ادامه بده و سعى کن سال ها آنجا 
بمانى! در استقالل  ما حاالحاالها جایى 

براى تو نیست!

استقاللى هایى که دیگر ژنرال را دوست ندارند

به سپاهان برو! 
اینجا حاالحاالها جاى تو نیست

هافبک پیشین تیم ملى فوتبال کشورمان تأکید کرد که براى «کارلوس کى روش» 
جایى بهتر از ایران براى مربیگرى وجود ندارد.

قاسم حدادى فر  که بعد از بازى مقابل اســتقالل گفته بود کى روش، رئیس فوتبال ایران 
است در پاسخ به این پرســش که بابت گفتن این جمله چه منظورى داشته، گفت: من دوست ندارم االن 
که نزدیک جام جهانى هستیم حرفى در مورد تیم ملى بزنم. کى روش هشت سال است که اینجا فعالیت 
مى کند و براى او جایى بهتر از ایران وجود ندارد که مربیگرى کند. او در مقطعى در مورد بازیکنان، مربیان 
و لیگ ایران صحبت هایى انجام داد که چندان خوشایند نبود. با این حال نمى توان عملکرد فنى این مربى 

را زیر سئوال برد. من براى تیم ملى کشورم در جام جهانى روسیه آرزوى موفقیت دارم.
وى در رابطه با احتمال جدایى امیر قلعه نویى از ذوب آهن تصریــح کرد: او براى ذوب آهن خیلى زحمت 
کشــید و در نیم فصل دوم تیم ما را متحول کــرد. قلعه نویى حق دارد براى آینــده اش تصمیم بگیرد و 
نباید زحمات این مربى را نادیده گرفت. هنوز که چیزى قطعى نشــده اســت، ولى اگر جدایى قلعه نویى 
قطعى شد طبیعتًا باشگاه شــرایط مربیان دیگر را بررســى خواهد کرد تا در این زمینه بهترین تصمیم را

 بگیرد.
حدادى فر در مورد وضعیت خودش براى فصل آینده گفت: قرارداد من تمام شده است و صحبتى هم در 
مورد فصل بعد انجام ندادیم. من فصل سختى در ذوب آهن داشتم و باید از اعتماد اعضاى کادر فنى تشکر 
کنم که نام مرا دوباره وارد لیست کردند. از آقاى ریخته گران پزشک فیزیوتراپم و همچنین آقاى امینى زاد 

مربى بدنسازم تشکر مى کنم که برایم خیلى زحمت کشیدند.

طبق اخبار رسمى پرونده خصوصى سازى باشگاه تراکتورسازى 
بــا پذیــرش درخواســت محمدرضــا زنوزى بســته شــده 

است.
مدت زمان یک هفته اى مزایده باشگاه تراکتورسازى به پایان رسید. با 
پایان مهلت یاد شده، سه درخواست براى بررسى به دست مسئولین 
مربوطه رســید که مهمترین درخواســت مربوط بــه محمدرضا 
زنوزى، مالک فعلى باشــگاه هاى گسترش فوالد و ماشین سازى

 بود. 
طبق اطالعات به دســت آمــده از منابع موثق پیشــنهاد زنوزى 

بــراى خرید باشــگاه تراکتورســازى مــورد قبول واقع شــده و 
اقدامات مربــوط به واگذارى تــا روز دوشــنبه(امروز) انجام خواهد 

شد.محمدرضا زنوزى در حالى مالکیت باشگاه تراکتورسازى را به دست 
خواهد گرفت که هواداران این تیم سال هاست درخواست خصوصى شدن 

تیمشان را داشتند و به نظر مى رســد که این اتفاق سرانجام در حال رخ دادن 
است. 

الزم به ذکر است که تبریک هاى برخى از نزدیکان زنوزى در فضاى مجازى نیز نشان از 
قطعى شدن موضوع یاد شده دارد.

حدادى فر: براى کى روش 
جایى بهتر از ایران وجود ندارد

زنوزى 
مالک تراکتورسازى شد

ین موضوع، فشار را از روى 
ى دارد. امیر به جاى مذاکره 
دید قــرارداد، نماینده اش را 
کرده و این موضوع نشــان 
د. عالوه بر این، مذاکره او با 
یران باشگاه دنبال مى شود. 
وبــاره قلعه نویى را به یک 
دیل کرده اســت. در شروع 
وران امیر به پایان رسیده اما 
شان از دورخیز دوباره ژنرال 
رگ دارد و مى خواهد قدرت 
ســتقاللى ها که دیگر او را 

ا در رده اى باالتر از استقالل 
ى دو تیم، نشان داد که آبى ها 
 دورنماى روشن ترى براى 
ن تلنگر کافى بــود تا ژنرال 
او و شفر دشــمنان بزرگى 
شت یکدیگر، تأثیر آشکارى 
ه نویى و وینفرد، نباید نقش 
 گرفت. اخراج على منصور

فر به فوتبال ایران را فراهم 
ت داد تا مرد آلمانى، هدایت 
ــفر قبل از تمدید قرارداد با 

هانى ها را زد و حاضر به 
 نیمکتشان را به امیر 
ین پیشنهاد استقبال 
 علیرضا منصوریان 

و جواد نکونام را آغاز کنند. شــانس علــى منصور براى 
هدایت ذوب بیشتر به نظر مى رســد. چرا که نکو تصمیم 

دارد حداقل براى یک فصل دیگر در نساجى بماند.  اگر 
مذاکرات منصوریان با ذوب و قلعه نویى با سپاهان به 
نتیجه برسد، فصل جذابى در انتظار فوتبال ایران خواهد 

بود. فصلى که در آن، وینفرد شفر، امیر و على منصور در 
مقابل هم مى ایستند.

 همچنین یکى از کانال هاى تلگرامى استقالل که توسط 
نزدیکان  على فتح ا... زاده مدیرعامل اســبق آبى ها اداره 
مى شود خطاب به امیر قلعه نویى آورده: خدا را شکر با آمدن 
وینفرد شــفر دیگر مجبور نیســتیم به طور تکرارى چهره 

برخى مربیان را تحمل کنیم! و  منتظر دربى هاى مالل 
آور باشیم! روزى هم که شــفر برود باید همچنان به 

باشیم نه مربیانى که  دنبال مربیان نامدار خارجى
مدام  از عنوان «پر افتخارترین ســرمربى لیگ 

برتر» ارتزاق مى کنند! شما  که مدت هاست 
براى پیوستن به سپاهان تالش مى کنى به 

تالشت ادامه بده و سعى کن سال ها آنجا 
بمانى! در استقالل  ما حاالحاالها جایى 

براى تو نیست!

ست
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هافبک
جایى
قاسم حدادى
است در پاسخ به این پرســ
که نزدیک جام جهانى هس
مى کند و براى او جایى بهت
و لیگ ایران صحبت هایى
را زیر سئوال برد. من براى
وى در رابطه با احتمال جد
کشــید و در نیم فصل دوم
نباید زحمات این مربى را ن
قطعى شد طبیعتًا باشگاه ش

 بگیرد.
حدادى فر در مورد وضعیت
مورد فصل بعد انجام ندادیم
ل کنم که نام مرا دوباره وارد
مربى بدنساز

حدادى ف
جایى به

صحبت هایى که درباره استقالل به زبان آورد، نشان داد که 
گشت براى مدتى به نسبت طوالنى به  ز با

ن به این تیم فکــر نمى کند. او  همچنا

ب فصل را براى ســرمربى آینده 
این، سپاهان در چند فصل گذش
گرفته که حاال حتى رسیدن این

میالد فخرالدینى در هر دو بازى رفت و برگشت ذوب آهن و استقالل در 
مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا خبرساز شد. پس از تکلى که 
داریوش شجاعیان در بازى رفت روى پاى فخرالدینى زد، این بازیکن 
بالفاصله در جریان بازى با محکم بازى کردن و خشن بودنش به نوعى 
خواست کار شجاعیان را تالفى کند. البته در صحنه اى که شجاعیان رباط 
پاره کرد، فخرالدینى نقشى نداشت اما هواداران استقالل او را مقصر این 
اتفاق دانســته و در صفحات مجازى به او حمله کردند. فخرالدینى هم 
هر چقدر مصاحبه کرد که این اتفاق به او ربطى ندارد، اما گوش کســى 

بدهکار نبود.
در بازى برگشت، «مامه تیام» مهاجم سنگالى استقالل در همان ابتداى 
بازى تکل خشــنى روى فخرالدینى زد که برخى از کارشناسان داورى 
اعتقاد داشتند که او باید اخراج مى شــد. به دنبال این موضوع، کلیپى از 
فخرالدینى منتشر شده که در آن با الفاظ نامناسب از انتقامش از تیام حرف 
مى زند. به همین دلیل هواداران استقالل باز هم به بازیکن پیشین خود 

حمله کرده و حسابى از خجالت او در آمدند.
 فخرالدینــى پــس از پایان بازى تصمیــم به ســکوت گرفت و حتى 
تلفنــش را از دســترس خارج کرد. او شــاید بــا ایــن کار مى خواهد 
از مواجه شــدن با هواداران اســتقالل فرار کند یا سیاســتى در پیش 
بگیرد تــا پس از مدتى این ماجرا به فراموشــى ســپرده شــود. به هر 
حــال، فخرالدینى این روز هــا در کانون توجه استقاللى هاســت و هر 
روز در صفحــات مجازى در مــورد او مطالبى عنوان مى شــود. جالب 
اســت که این بازیکن ســه ســال پیراهن اســتقالل را برتــن کرده 

بود. 

فخرالدینى
 در دسترس نیست 

مدافع ذوب آهن در لیگ برتــر هفدهم در گفتگو یى درباره 
فصلى که گذشــت اظهار کرد: این فصل براى من فراز و 
نشیب هایى داشــت. نیم فصل در لیگ کره جنوبى حضور 
داشتم که بدشانسى هایى آوردم و مصدومیت هایى برایم 
پیش آمد که نتوانستم زیاد بازى کنم. در نیم فصل دوم لیگ 
برتر به ذوب آهن پیوستم که دوران خوبى داشتیم و نتایج 
مطلوبى گرفتیم. شــرایط در ذوب آهن بد نبود، البته بازهم 
بدشانس بودیم و به دلیل مصدومیت نتوانستم در دو بازى با 

استقالل حضور داشته باشم. 
خالد شفیعى درباره تصمیمش براى فصل آینده تأکید کرد: 
قرارداد من با ذوب آهن تمام شــده اما هنوز هیچ تصمیمى 
براى آینده نگرفتم. فعًال مشغول استراحت هستم تا ببینم 
چه شرایطى پیش مى آید. سعى مى کنم بهترین انتخاب را 

براى فصل بعد داشته باشم.
مدافع ذوب آهن در لیگ هفدهم با اشاره به رابطه خوبش با 
امیر قلعه نویى و اینکه آیا احتمال دارد سال بعد هم شاگرد 
او باشد، تأکید کرد: امیرخان در همه دوران فوتبالم به من 
کمک کرده و زحمات زیادى برایم کشــیده است. او را مثل 
پدرم دوست دارم و اگر مرا بخواهد هرجا باشد، با کمال میل 
مى روم و کنارش خواهم بود، امــا همانطور که گفتم هنوز 

چیزى درباره آینده ام مشخص نیست.

هر جا امیرخان باشد  مى روم!
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ســپاهان در فصل هفدهم نتایج قابل قبولى کسب نکرد و در 
طول فصل هم ورودى و خروجى هاى زیادى داشت که جدایى 
پنج بازیکن خارجى در طول یک فصل یکــى از همین موارد

 بود.
سپاهان در میانه فصل با «لى اولیویرا»، «رافائل کریوالرو» و 
«رودریگز» قطع همکارى کرد، در پایان فصل تصمیم گرفت 
با «ادون حسنى» و «مروان حسین» هم تسویه حساب کند تا 
«ابراهیم عالمه»،  گلر سورى این تیم تنها بازیکن خارجى باشد 
که براى حضــور در فصل هجدهم در جمع ســپاهانى ها 

شانسى داشته باشد.
در هفته هاى گذشته مدیران باشــگاه سپاهان تعیین 
تکلیف عالمه را به انتخاب سرمربى جدید و تصمیم وى 
موکول کردند ولى مذاکره سپاهان با گزینه هاى مختلف 

براى دروازه بانى نشان از جدایى احتمالى عالمه دارد.
قرارداد عالمه با ســپاهان تمام شده اســت و براى ادامه 
حضور در این تیم نیاز به مذاکره و تمدید قرارداد دارد اما تا 
کنون خبرى از تمایل طرفین به همکارى دیده نشده است.

عالمه چند پیشنهاد از کشورش دارد و احتماًال فصل بعد در 
لیگ سوریه ادامه فعالیت مى دهد. 

 قبل از اعالم لیســت تیم ملى براى جام جهانى این شایعه مطرح شده بود 
که ممکن است آندرانیک تیموریان، سورپرایز «کارلوس کى روش» 

براى روسیه باشد به خصوص آنکه سعید عزت اللهى جلوى مراکش 
محروم بود و وضعیــت ابراهیمى هم در هالــه اى از ابهام قرار 
داشت( البته هنوز هم معلوم نیســت امید چه شرایطى دارد) این 

قضیه وقتى جدى تر شد که خبر دیدار آندو و کى روش روى خروجى 
خبرگزارى ها قرار گرفت. با این همه آندو جایى در فهرست آخر تیم 
ملى نداشت. موضوعى که البته تأثیرى روى رابطه او با کى روش 
نداشته. کاپیتان سابق تیم ملى در این باره گفته:«جام جهانى براى 
همه فوتبالیست هاى دنیا چالشى بزرگ است و من هم خیلى دوست 
داشتم براى سومین بار آن را تجربه کنم؛ اما متأسفانه نشد. اینکه 
چرا در حال حاضر همراه تیم ملى نیستم سلیقه و خواست سرمربى 

محترم تیم ملى است که برایش احترام بسیار زیادى قایل هستم. از 
نظر خودم در فصل اخیر لیگ برتر بازى هاى خوبى ارائه دادم اما باز هم 

این کى روش است که تصمیم نهایى را مى گیرد.»  آندو در بخش دیگرى 
از این مصاحبه یک شــایعه دیگر را هم تکذیب کرده. خداحافظى از دنیاى 

فوتبال: «در حال حاضر هیچ تصمیمى براى خداحافظى از فوتبال ندارم و اتفاقاً در 
دوران آمادگى به سر مى برم. در حال حاضر شرایطم براى ادامه فوتبال کامًال مناسب 

است و دلیلى براى خداحافظى نمى بینم و اتفاقاً این توانایى را در خودم مى بینم که تا پنج سال 
دیگر هم بتوانم بازى کنم.»

آندو: خداحافظى نمى کنمابراهیم عالمه در آستانه جدایى 

پیشــنهاد  از  اســتقالل  ســابق  مربــى 
باشــگاه ذوب آهــن اظهــار بــى اطالعى 

مى کند.
در روزهایى کــه خبر جدایى امیــر قلعه نویى 
از ذوب آهــن و حضــور در ســپاهان بــراى 
فصل بعد دارد بیشــتر از هر زمــان دیگرى به 
گوش مى رســد، گفتــه مى شــود در صورت 
جدایــى او علیرضــا منصوریان جــدى ترین 
گزینــه هدایــت سفیدپوشــان اصفهانــى

 است.
محمد خرمگاه که در سال هاى اخیر به عنوان 
دســتیار اول منصوریان فعالیت کرده اســت، 
در واکنش به خبر حضــور در ذوب آهن گفت: 
باور کنیــد من هیچ خبــرى از این پیشــنهاد 
نــدارم. در روزى هاى اخیر آشــنایان ما زنگ 
مــى زنند و مــى گویند بــا ذوب آهــن تمام 
کرده ایم ولى واقعًا هنــوز صحبتى در این باره 

نشده است.

حمیــد اســتیلى، مدیرفنى تیــم المپیک که 
تمریناتش در حال برگزارى است، به زودى دو 
دستیار مدنظر براى کمک به «زالتکو کرانچار» 

را انتخاب خواهد کرد.
در فهرســت اولیه دســتیارها نــام هایى مثل 
رضا شــاهرودى و ســهراب بختیارى زاده دو 
پیشکسوت خوشنام و محبوب فوتبال ایران به 
چشــم مى خورد و البته به این جمع یک مربى 
دروازه بانى هــم اضافه خواهد شــد. کرانچار 
همراهان همیشــگى خود در سپاهان را به تیم 
امید نیاورده اما یک مربى بدنساز پاره وقت وى را 

همراهى خواهد کرد.
تیم المپیــک بــا بازیکنان کمتر مشــهور در 
حال برگزارى اولیــن دوره تمرینى خود از بین 
استعدادهایى است که شاید چند چهره تازه به 

فوتبال ایران اضافه کند.
کرانچار که در دوره هاى مختلف حضور خود در 
ایران عالقه زیادى بــه انتخاب و هموار کردن 
مسیر بازیکنان جوان داشته است، امیدوار است 
نسلى تازه از ســتاره هاى آینده دار را به فوتبال 

ایران اضافه کند. 

امیر قلعه نویى در فصــل هفدهم نتایج خوبى با 
ذوب آهن گرفت و فصل موفقى را پشــت سر 
گذاشــت ولى هنوز قراردادش را با این باشگاه 
تمدید نکرده و شــنیده ها حاکى از آن است که 
وى فصل بعد را در تیم همشهرى یعنى سپاهان 

فعالیت خواهد کرد.
قلعه نویــى در نیم فصل بــراى ذوب آهن چند 
خرید انجام داد تا تیم را تقویت کند و قرارداد این 

بازیکنان هم مثل خود او به پایان رسیده است.
میالد فخرالدینى، بختیار رحمانى و خالد شفیعى 
ســه بازیکنى هســتند که بخاطر رابطه خوب 
با قلعه نویى به این تیم آمدنــد و حاال با جدایى 
احتمالى قلعه نویى،  بعید اســت آنها هم در این 

تیم ماندنى شوند.
شنیده مى شــود قلعه نویى در صورت رفتن به 
ســپاهان، فخرالدینى و شــفیعى را هم با خود 
خواهد برد ولى سرنوشت بختیار رحمانى هنوز 

مشخص نیست. 

منصوریان:    
خبرى از پیشنهاد ذوب آهن ندارم

در انتظار 
انتخاب دستیارهاى کرانچار

بختیار، 
فخرالدینى و خالد هم مى روند

نصف جهان   چند سال پیش که «فابیو جانواریو» در استقالل 
تا حدودى مى درخشید، امیر قلعه نویى سرمربى وقت آبى ها 
به «دونگا» سرمربى آن روزهاى برزیل پیشنهاد داد که فابیو 
را به تیم ملى برزیل دعوت کند. درخواستى که مى توانست 

مانند لطیفه باشد.
 البته این لطیفه ها همچنان ادامه داشــت. مثل درخواست 
سپاهانى ها براى دعوت «برونو سزار» به تیم ملى برزیل و 
حاال هم درخواســت هایى که ایرانى ها از سرمربى سنگال 
براى دعوت «مامه تیام» به تیم ملى این کشــور داشــتند. 

موضوعى که البته محقق نشد.
درخشش مامه تیام در اســتقالل کمى غیرمنتظره بود. او 
قبل از آمدن به اســتقالل مدت ها بود که گل نزده بود و به 
همین دلیل در توانایى هاى او تردیدهایى به وجود آمده بود. 
اما توانست در استقالل دست به کارهاى بزرگى بزند. حاال 
سئوالى که پیش مى آید این اســت که آیا او با این سطح از 
آمادگى و درخشش فوق العاده، باید به تیم ملى سنگال دعوت 
مى شد و به جام جهانى روسیه مى رفت؟ چند رسانه در این 
باره با ارائه آمار  و فهرستى از مهاجمان تیم ملى سنگال به 

این سئوال جواب داده اند.
فهرســت اولیه تیم ملى ســنگال براى جام جهانى روسیه 
اعالم شده است. در این فهرست نام هشت مهاجم به چشم 
مى خورد. سادیو مانه، موسى ساو، مامه بیرام دیوف، موسى 
کوناته، کیتا بالده، اسماعیال سار، دیافرا ساخو و امبایه نیانگ 
مهاجمانى هستند که توسط «علیو سیسه» سرمربى سنگال 

به تیم ملى این کشور دعوت شــده اند. سادیو مانه نیازى به 
معرفى ندارد. او مهاجم لیورپول اســت که در این فصل 19 
گل و 9 پاس گل را در این تیم بــراى خود ثبت کرده و امید 
اول تیم ملى سنگال در جام جهانى است. او 13 گل ملى هم 
در کارنامه خود دارد. موسى ساو هم در تیم بورسااسپور ترکیه 
بازى مى کند. او در یک نیم فصل چهارگل براى تیمش زد و 
سابقه زدن سوپرگل هاى فوق العاده اى را در تیم فنرباغچه 
دارد. ساو هم 15 گل در تیم ملى سنگال به ثمر رسانده است.

مامه دیوف دیگر مهاجم دعوت شده به تیم ملى سنگال سه 
سال است که در استوك ســیتى انگلیس بازى مى کند. تیم 
او امسال به لیگ یک ســقوط کرد اما دیوف با شش گل و 
ســه پاس گل یکى از بهترین و مؤثرترین بازیکنان تیمش 
بود. دیوف در این فصل دروازه تیم هایى مثل منچسترسیتى 
و تاتنهام را باز کــرده و احتمال دارد بــه زودى به یکى از 
تیم هاى خوب لیگ برتر انگلیس ملحق شود. موسى کوناته 
دیگر مهاجم سنگال عضو باشــگاه آمین فرانسه است و در 
لوشــامپیونه این فصل 12 گل براى تیمش به ثمر رسانده 
اســت که دو گل مقابل پارى ســن ژرمن از مهمترین این 

گل هاست.
کیتا بالده، مهاجم موناکوى فرانســه هم از مشــهورترین 
بازیکنان فعلى سنگال است. او دراین فصل هشت گل براى 
موناکو زد که شامل گلزنى به بوردو، مارسى و لیون هم بود. 
او البته در هفته هاى آخر مصدوم شد و نتوانست بیشتر از این 
گلزنى کند. اسماعیال سار، مهاجم تیم رن فرانسه هم به تیم 

ملى سنگال دعوت شده است. او در این فصل پنج گل براى 
تیمش به ثمر رسانده اســت. دیافرا ساخو دیگر مهاجم رن 
فرانسه که امسال دو گل زده هم در اردوى سنگال حضور 
خواهد داشت. آخرین نفر امبایه نیانگ است که در تورینوى 
ایتالیا بازى مى کند و سابقه بازى در آث میالن و واتفورد را 

هم دارد.
به جز این هشــت نفر که احتماًال نیمى از آنها در فهرست 
نهایى حضور نخواهند داشت، ده مهاجم دیگر هستند که در 
این سال ها گاهى به اردوى تیم ملى سنگال دعوت شده اند. 
بیشتر آنها همین حاال در لیگ برتر انگلیس و لیگ فرانسه 
بازى مى کنند اما هیچ شانســى براى حضور در جام جهانى 
روسیه نخواهند داشت. همانطور که مى بینید مامه تیام فعًال 
در بین 20 مهاجم برتر سنگال هم جایى ندارد و حتى تعدادى 
از مهاجمانى که در تیم هاى مطرح اروپایى بازى مى کنند، 
جایى در فهرست نهایى تیم ملى سنگال نخواهند داشت. در 
این شرایط آیا اصًال منطقى است که مامه تیام با درخشش در 
ایران و آسیا به تیم ملى سنگال دعوت شود و در جام جهانى 
حضور داشــته باشــد؟ جالب اینکه این درخواست فراتر از 
ایرانى ها توسط «وینفرد شفر» هم  مطرح شد که مى توانیم 
آن را براى روحیه داد ن ســرمربى به شــاگرد قلمداد کرد. 
اما بهتر است  خیلى زود جوگیر نشــویم. تیام با این کارنامه 
نمى توانست در تیم ملى سنگال جایى داشته باشد، همانگونه 
که تیم ملى برزیل براى فابیــو جانواریو آرزویى محال بود و 

البته قلعه نویى دوست داشت این آرزو تعبیر شود.

درخواست دعوت از جانواریو به تیم ملى برزیل
 را یادتان هست؟

چقدر زود جو گیر 
مى شویم!

ه همکارى دیده نشده است.
دوران آمادگى به سر مى برم. در حال حاضر شرایطم براى ادامه فوتبال کامًال مناسب  دارد و احتماًال فصل بعد در 

دلیلى براى خداحافظىنمىبینم و اتفاقاً این توانایى را در خودم مى بینم که تا پنجسال است و
دیگر هم بتوانم بازى کنم.»

سنگال دعوت شده است. او در این فصل پنج گل براى 
ش به ثمر رسانده اســت. دیافرا ساخو دیگر مهاجم رن 
سه که امسال دو گل زده هم در اردوى سنگال حضور 
د داشت. آخرین نفر امبایه نیانگ است که در تورینوى 
 بازى مى کند و سابقه بازى در آث میالن و واتفورد را 

رد.
 این هشــت نفر که احتماًال نیمى از آنها در فهرست 
هستند که در نخواهند داشت، ده مهاجم دیگر ى حضور

سال ها گاهى به اردوى تیم ملى سنگال دعوت شده اند. 
ر آنها همین حاال در لیگ برتر انگلیس و لیگ فرانسه 
 مى کنند اما هیچ شانســى براى حضور در جام جهانى

ه نخواهند داشت. همانطور که مى بینید مامه تیام فعًال 
0ن 20 مهاجم برتر سنگال هم جایى ندارد و حتى تعدادى 
جمانى که در تیم هاى مطرح اروپایى بازى مى کنند، 
 در فهرست نهایى تیم ملى سنگال نخواهند داشت. در 
شرایط آیا اصًال منطقى است که مامه تیام با درخشش در 
 و آسیا به تیم ملى سنگال دعوت شود و در جام جهانى 
ر داشــته باشــد؟ جالب اینکه این درخواست فراتر از

ى ها توسط «وینفرد شفر» هم  مطرح شد که مى توانیم 
 براى روحیه داد ن ســرمربى به شــاگرد قلمداد کرد.
کارنامه  این تر است  خیلى زود جوگیر نشــویم. تیام با
وانست در تیم ملى سنگال جایى داشته باشد، همانگونه 
م ملى برزیل براى فابیــو جانواریو آرزویى محال بود و 

قلعه نویى دوست داشت این آرزو تعبیر شود.

,,
درخشش مامه 
تیام در استقالل 
کمى غیرمنتظره 
بود. او قبل از 
آمدن به استقالل 
مدت ها بود که 
گل نزده بود و 
به همین دلیل 
در توانایى هاى 
او تردیدهایى به 
وجود آمده بود 

کارگــردان مشــهور ســینما و 
تلویزیون، زندگى ســرمربى تیم 
ملى فوتبــال ایــران را به تصویر 
مى کشــد. حســن فتحى براى 
ساخت زندگینامه «کارلوس کى 
روش» در طول مدت فعالیت خود 
در فوتبال ایران در ورزشگاه آزادى 
براى دیدار تدارکاتى تیم هاى ملى 

ایران و ازبکستان حضور داشت.
کارگردان نامى سینما و تلویزیون 
که ســریال هاى فاخرى همچون 
«مدار صفر درجه» و «شــهرزاد» 
را ساخته است قصد دارد مستندى 
از زندگى سرمربى تیم ملى فوتبال 

ایران تهیه کند.
وى به همراه عوامل تولید مستند 
خود، تیم ملى را در سفر به ترکیه و 
سپس جام جهانى روسیه همراهى 

مى کند.

مدار 
ســپاهان درچند درجه؟

طول فصل هم
پنج بازیکن خ

 بود.
سپاهان در میا
«رودریگز» ق
با «ادون حسن
«ابراهیم عالم
که براى

شانسى
در هف
تکلیف
موکول
براى د
قرارداد
حضور د
کنون خب
عالمه چند
لیگ سوریه اد

ابراهیم عالمه در آستانه
ـینما و 
بى تیم 
 تصویر 
ى براى
س کى

ت خود 
ه آزادى 
ى ملى 

شت.
ویزیون 
همچون 
هرزاد» 
ستندى 
 فوتبال 

 مستند 
ترکیه و 
مراهى 

؟



0606سالمت 3225 سال پانزدهمدوشنبه  31 اردیبهشت  ماه   1397

ممکن است نشانه هاى اسکوروى  را تجربه کنید.این بیمارى بسیار نادر است، اما اگر در بدن خود به میزان کافى ویتامین C نداشته باشید، اسکوروى
اسکوروى با سطوح کم ویتامین C پیوند خورده اســت و مى تواند به شکلگیرى 

منجر شود و همچنین درد و تورم در اندام ها را به همراه دارد.عالئمى مانند خستگى بیش از حد، خونریزى بى دلیل و ایجاد زخم در لثه 

یکــى از 
شناخته شده ترین نشانه هاى 

کمبود ویتامین C خونریزى آسان از لثه ها، 
به ویژه هنگام مســواك زدن یا استفاده از نخ دندان 

اســت. لثه هاى متورم، از التهاب حکایت دارد و مصرف
ویتامیــن C به عنــوان یک آنتى 

اکســیدان مى تواند به 
بهبود آن کمک 

کند.

C 12 نشانه کمبود ویتامین شل شدن دندان ها
در کنار خونریزى و احساس درد در 
لثه ها، کمبود ویتامین C مى تواند 
به شل شــدن دندان ها نیز منجر 
شود. ضعف استخوان، غضروف، 
دندان ها و بافت همبند مى تواند 
به شل شدن و پوســیدگى دندان 
ها و در نهایت از دست دادن دندان 

منجر شود.

خستگى مزمن
دالیل مختلفى مى توانند به احساس خستگى مزمن منجر شوند، اما 
کمبود ویتامین C یکى از مواردى است که نباید نادیده گرفته شود. 
عالئم اولیه ممکن است شامل کسالت و خستگى باشند که احتماًال 

در نتیجه بیوستنز معیوب کارنیتین شکل مى گیرند.
کارنیتین ماده اى است که براى کمک به انتقال اسیدهاى چرب 
اساسى به سلول هاى تولیدکننده انرژى توسط بدن تولید مى شود.

سطوح کم آهن
برخى ویتامین ها، مواد معدنى و عناصر براى ارائه بهترین نتیجه به مواد دیگر 
وابسته هستند و ویتامین C و آهن از چنین رابطه اى برخوردار هستند. بدن دو 

نوع آهن را جذب مى کند که شامل «هم» و «غیرهم» مى شوند. در شرایطى 
که آهن «هم» معموًال از منابع حیوانى سرچشمه مى گیرد و به راحتى جذب مى شود، 

آهن «غیرهم» این گونه نیست. آهن «غیرهم» معموًال از منابع گیاهى سرچشمه مى گیرد و به راحتى در بدن جذب 
نمى شود. ویتامین C به بدن در جذب کارآمدتر آهن «غیرهم» کمک مى کند و نشان داده است که نشانگرى قوى 

براى وضعیت آهن محسوب مى شود. 

مفاصل متورم و دردناك
سطوح کافى ویتامین C ممکن است به پیشگیرى از انواع آرتریت کمک کند، در شرایطى 
که مقدار بیش از حد آن نیز مى تواند مشکل ساز باشد. البته مصرف بیش از حد ویتامین 
C بسیار نادر است. مقدار مصرف توصیه شده روزانه ویتامین C براى زنان 75 میلى گرم 

و براى مردان 90 میلى گرم است.
 C نتایج مطالعات نشان داده در بدن ســوژه هاى حیوانى که مقدار بسیار زیاد ویتامین
دریافت کرده بودند، پروتئینى ترشح مى شود که اســتخوان ها را تحت تأثیر قرار داده و 

تسریع آسیب مفصلى و درد در سوژه هاى مبتال به آرتروز را موجب شد.
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یکــى از 
شناخته شده ترین نشانه هاى 

کمبود ویتامینCخونریزى آسان از لثه ها، 
به ویژه هنگام مســواك زدن یا استفاده از نخ دندان 

اســت. لثه هاى متورم، از التهاب حکایت دارد ومصرف
CویتامیــنCبه عنــوانیک آنتى

اکســیدان مى تواند به 
بهبود آن کمک 

کند.
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ئه بهترین نتیجه به مواد دیگر 
ه اى برخوردار هستند. بدن دو 

غیرهم» مى شوند. در شرایطى 
ه مى گیرد و به راحتى جذب مى شود، 

 معموًالاز منابع گیاهى سرچشمه مى گیرد وبه راحتى در بدنجذب 
هن «غیرهم» کمک مى کند و نشان داده است که نشانگرى قوى 

سطو
که م
C بس
و براى
نتایج
دریاف
تسری

 C احتماًال مى دانید کــه مصرف ویتامین
به تقویت سیستم ایمنى بدن و پیشگیرى 
از بیمارى مانند ســرماخوردگى یا کاهش 
شدت آن کمک مى کند، اما این تنها دلیلى 
نیست که باید مصرف چنین آنتى اکسیدان 

مهمى را جدى بگیرید.
مصرف ویتامین C ناکافى مــى تواند به 
ایجاد مشــکالتى براى ســالمتى منجر 
شود که از احســاس خســتگى مداوم تا 
خونریزى هاى بى دلیل در دهان را شامل 
مى شــود. خبر خوب این است که به طور 
معمول، مصــرف مواد غذایى سرشــار از 
ویتامین C یا مکمل طى مدت زمانى کوتاه، 
کمبود این ماده مغذى را برطرف مى کند. 
در ادامه با برخى از نشانه هاى مهم کمبود 

ویتامین C بیشتر آشنا مى شویم.

کبودى
بدن برخى افراد به راحتى کبود مى شــود و مشخص 
 C شده است که دالیل پزشکى از جمله کمبود ویتامین

مى توانند در پس این رویداد قرار داشته باشند.
جدا از افزایش ســن، اعتیاد و اثــرات جانبى برخى 
داروها، کمبود ویتامین C مــى تواند یکى از دالیل 

کبود شدن راحت بدن انسان باشد.

لثه هاى ملتهب و خونریزى از آنها

خونریزى از بینى
خونریزى از بینى مــى تواند براى 
افراد بســیارى رخ دهــد، اما این 
شرایط، یکى از نشانه هاى کمبود 

ویتامین C نیز محسوب مى شود.
رگ هاى خونى در بینى براى حفظ 
اســتحکام خود به کالژن وابسته 
هســتند و ویتامین C براى تولید 
کالژن ضرورى اســت. خونریزى 
از بینــى زمانى رخ مــى دهد که
 رگ هاى خونــى کوچک در این 
قســمت از بدن پاره مى شوند، از 
این رو، خون دماغ شدن هاى مکرر 
مــى توانــد نشــانه اى از ضعف 

رگ هاى خونى در بینى باشد.

موخوره و حتى شکنندگى ناخن ها مى توانند 
نشانه اى از ســطوح کم ویتامین C باشند. از 
آنجایى که مو یک بافت غیر ضرورى در نظر 
 C گرفته مى شود، مواد مغذى مانند ویتامین

پیش از اینکه در دسترس آن قرار بگیرند، ابتدا 
به اندام ها و بافت هاى مهمتر ارسال مى شوند.

در شرایطى که ممکن است با دیگر نشانه هاى 
کمبود ویتامین C مواجه نباشید، بدن تغذیه 

بخش هاى دیگر با این ویتامین را هدف قرار 
داده و از نعمت موى درخشــان و ناخن هایى 

قوى بى بهره خواهید شد.

موخوره

تغییرات خلقى
در شرایطى که ویتامین C بیشتر به واســطه توانایى خود در مبارزه با 
بیمارى هاى جسمانى مشهور است، اما این ماده مغذى مى تواند به همان 

اندازه در پرهیز از مسائل روانى نیز نقش داشته باشد. 
نــد موجــب آســیب عصبــى  کمبــود ویتامیــن C مــى توا
شــود و افــزودن ایــن مــاده مغــذى بــه رژیــم غذایــى
 مى توانــد عالئم اضطراب، افســردگى و اختالل دو قطبــى را بهبود 

بخشیده یا معکوس کند.

پوست خشک و زبر
«کالژن» پوســت را انعطاف پذیر نگه مى دارد و ظاهــرى جوان به آن
مى بخشد و بر همین اساس است که بســیارى از محصوالت زیبایى 
حاوى کالژن هســتند. از این رو، جاى شــگفتى نیســت که کمبود 
ویتامین  C اثر منفى بر ظاهر و بافت بزرگ ترین اندام بدن انسان داشته 
باشد.زمانى که بدن با کمبود ویتامین C مواجه است، احتمال خشکى، 
زبرى، پوسته پوسته و قهوه اى رنگ شدن پوست نیز افزایش مى یابد. 

این شرایط به دلیل تولید کالژن ناکافى شکل مى گیرد.

افزایش وزن
اگر ورزش مــى کنید و رژیم غذایى خوبى داریــد، اما همچنان وزن 
اضافه مى کنید، ممکن است سطوح کم ویتامین C دلیل شکلگیرى 

این شرایط باشد.
ویتامین C به پشتیبانى از تولید انرژى توسط سلول ها کمک مى کند 
و سطوح کم این ماده مغذى، با آهنگ کند سوخت و ساز پیوند خورده 
است. سوخت و ساز آهسته، احتمال افزایش وزن را بیشتر مى کند. 
جاى شــگفتى نخواهد بود که این، اثر کمبود ویتامین C با احساس 

خستگى همزمان شود.

با فرارسیدن ماه 
رمضان، خیلى ها به 
این فکر مى افتند که از فرصت 
30 روزه این ماه براى کاهش وزن و سالمتى خویش بهره

 ببرند.
اما رژیم غذایى در مــاه رمضان باید بر اســاس اصول 
صحیح باشد تا به ســالمت فرد آسیب نزند و نتیجه مورد 
نظر، یعنى کاهــش وزن در ماه رمضان را در پى داشــته

 باشد. 

رژیم الغرى در ماه رمضان
براى افراد ســنگین وزن، مــاه رمضان یــک موقعیــت عالى براى 
کاهــش وزن اســت، افــراد داراى وزن کمتــر از حد طبیعــى نباید 
دچــار کاهش وزن شــوند. تجزیــه و تحلیــل میزان انــرژى و مواد 
تشــکیل دهنده رژیم غذایى بــراى برنامه ریــزى صحیح ضرورى

است.
روزه ماه رمضان منافع معنوى، فیزیکــى، روحى و اجتماعى دارد. البته 
اگر روزه به درستى گرفته نشــود، ممکن است مشکالتى به وجود آید.

 اول اینکــه نیازى به مصــرف غذاى زیــاد در هنگام افطار و ســحر 
نیســت. بدن مکانیزم هــاى تنظیم کننــده اى دارد کــه طى روزه 
فعال مى شــوند و ســوخته شــدن مؤثر چربى بدن در ایــن ماه رخ
 مى دهد. متابولیســم پایه طى روزه ماه رمضان کاهش مى یابد  و یک 
رژیم متعادل غذایى براى حفظ ســالمت و فعالیت فرد طى ماه رمضان 

کافى است. 
اختالالت به وجود آمده در این ماه ناشــى از مصــرف زیاده از حد غذا، 

مصرف نامتعادل غذا و خواب کم است.

افطار چه بخوریم که الغر شویم؟
نیاز فورى بدن در هنگام افطار، به دســت آوردن یــک منبع انرژى به 
راحتى در دســترس به شکل گلوکز براى هر ســلول زنده به خصوص 
سلول هاى مغز و اعصاب است. خرما و آبمیوه منابع خوب قند هستند. 
خرما و آبمیوه براى رساندن ســطح گلوکز پایین به سطح طبیعى کافى 

است.
آبمیوه و سوپ باعث حفظ تعادل آب و مایعات بدن مى شود. یک رژیم 

غذایى نامتعادل و مصرف زیاد شربت و شیرینى با قند باال ناسالم است.

در ماه رمضان، شام چه بخوریم؟
براى شام تمامى گروه هاى ذیل را مصرف کنید.

■ گروه گوشت و سبزیجات: گوشت مرغ، گاو، گوساله، بز، ماهى، نخود 
سبز، عدس.

 گوشــت و لوبیا منبع خوب پروتئین، مواد معدنــى و ویتامین هاى به 
خصوصى هستند. لوبیا همچنین منبع خوبى براى فیبرهاى غذایى است.
■ گــروه نــان وغالت: ایــن گــروه منبــع خوبــى از کربوهیدرات 
هــاى مرکب هســتند کــه اینهــا نیــز منبع خــوب انــرژى بوده 
و تأمیــن کننــده پروتئیــن، مــواد معدنــى و فیبرهــاى غذایــى

هستند.
■ گروه لبنیات: کســانى که نمــى توانند شــیرکامل را تحمل کنند، 
بایــد محصوالت تخمیر شــده مثل ماســت را مصرف کنند. شــیر و 
محصوالت لبنــى، منابع خوب پروتئین و کلســیم هســتند که براى 
حفــظ بافت بــدن و عملکردهــاى متعــدد فیزیولوژیــک ضرورى

هستند.
■ گــروه ســبزیجات: ســبزیجات منبع خــوب فیبرهــاى غذایى، 
ویتامین A و ســایر مــواد شــیمیایى گیاهــى که آنتى اکســیدان 
هســتند، اســت. ایــن مــواد در جلوگیــرى از ســرطان، بیمــارى 
هــاى قلبى-عروقــى و بســیارى از بیمــارى هــاى دیگــر مفید

 هستند.
■ گروه میوه ها: میوه را به عنوان آخرین قســمت شــام یــا با فاصله 
کمى بعد از شــام مصرف کنید تا باعث سهولت هضم غذا شود و از بروز 
بسیارى از مسائل گوارشــى جلوگیرى کند. میوه هاى ترش، ویتامین 
C براى بدن فراهم مى کنند. میو ه ها منبــع خوبى از فیبرهاى غذایى

 هستند.

میو ه ها و مخلوطى از مغزها را مى توان بعد از شــام یــا قبل از خواب 
مصرف کرد.

سحرى چى بخوریم؟
سحرى سبک مصرف کنید. سطح کلسترول و اسید اوریک خون گاهى 
طى ماه رمضان باال مى رود. برخالف تصور عموم مردم، دیده شده است 
که مصرف رژیم غذایى تقریبًا پرچرب باعث بهبودى کلســترول خون 

مى شود.
همچنیــن این نوع رژیــم، مانع افزایش ســطح اســید اوریک خون 
مى شــود. حد مصــرف توصیه شــده معمولــى چربــى 30 درصد 
انرژى مصرفــى بدن یا کمتر اســت. بر مبنــاى وزن، میزان مصرف 
توصیه شــده چربى طى مــاه رمضان و معناى تقریبًا مشــابه ســایر

 ماه هاست. 

نکات مهم رژیم الغرى در ماه رمضان
■ بیــن افطــار و خــواب آب کافــى بنوشــید تــا مانع کــم آبى 

شود.
■ در هنگام شام، سبزیجات کافى مصرف کنید و میوه ها را در انتهاى 

غذا مصرف کنید.
■ از مصرف زیاد از حد قند و غذاهاى شیرین اجتناب کنید.

■ از غذاهاى تند و ادویه دار اجتناب کنید.
■ از نوشــیدنى هاى حاوى کافئین مانند کوکا، چــاى و قهوه اجتناب 

کنید، زیراکافئین باعث افزایش ادرار مى شود.

سحرى و افطار چه بخوریم که الغر شویم؟

فرارسیدنماه  فبا
رمضان، خیلى ها به

این فکر مى افتند که از فرصت 
30 روزه این ماه براى کاهش وزن و سالمتى خویش بهره

ببرند

رژیم الغرى در ماه رمضان
براى افراد ســنگین وزن، مــاه رمضان
اســت، افــراد داراى وزن کاهــشوزن
ت دچــار کاهش وزن شــوند. تجزیــه و
تشــکیل دهنده رژیم غذایى بــراى بر

است.
روزه ماه رمضان منافع معنوى، فیزیکــى
اگر روزه به درستى گرفته نشــود، ممکن
 اول اینکــه نیازى به مصــرف غذاى ز
نیســت. بدن مکانیزم هــاى تنظیم کن
فعال مى شــوند و ســوخته شــدن مؤ
 مى دهد. متابولیســم پایه طى روزه ماه
رژیم متعادل غذایى براى حفظ ســالمت

کافى است. 
اختالالت به وجود آمده در این ماه ناشــى

مصرف نامتعادل غذا و خواب کم است.

افطار چه بخوریم که الغر شوی
نیاز فورى بدن در هنگام افطار، به دســت
راحتى در دســترس به شکل گلوکز براى

سحرى و

عضو دفتر بهبود تغذیه جامعه، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکى به روزه داران توصیه کرد تنقالت شــیرین مثل زولبیا و 

بامیه نخورند.
پریســا ترابــى اظهــار کــرد: شــب قبــل از روزه دارى، بایــد 
توجه شــود که از مصرف غذاهاى ســنگین و چــرب خوددارى

 شود.
وى گفت: در وعده سحر، سبزیجات و ساالد که در الیاف آن مایعات 

و فیبر الزم موجود است، استفاده شود.
وى در مورد مصرف میوه در وعده ســحر نیز خاطر نشان کرد: در 
وعده سحر ، میوه مصرف شود و از مصرف غذاهاى چرب و سنگین 

و نوشیدنى هاى گازدار پرهیز شود.
وى با تأکید بر اینکه غذاى ســحر باید مشابه صبحانه باشد، گفت: 
در وعده سحر یک لیوان شــیر و یک پیاله ماست، تخم مرغ و انواع 

سبزیجات استفاده شود.
ترابى تصریح کرد: باید توجه کرد که در هرسه وعده غذایى سحر، 
افطار و شام حتمًا از همه گروه هاى غذایى شامل غالت،حبوبات، 

پروتئین و لبنیات استفاده شود.
وى در مورد سهم گروه هاى غذایى نیز گفت: در ماه رمضان فراموش 
نشود که به طور متوسط حداقل سه سهم از انواع شیر و لبنیات، سه 
سهم میوه، چهارسهم سبزیجات و انواع منابع پروتئین مثل گوشت، 
مرغ، ماهى، تخم مرغ، حبوبات و مغزها (گردو، فندق و...) را در یکى 

از سه وعده داشته باشیم.
وى در مورد وعده افطار نیز توصیه کرد: روزه داران، روزه خود 

را با دو تا سه عدد خرما و یک لیوان آب نبات گرم و شیرین 
باز کنند و از غذاهاى سبک مانند فرنى، شیربرنج، هلیم، 

نان و پنیر استفاده کنند. 

روزه داران از مصرف زولبیا و بامیه پرهیز کنند

ى سحر، 
حبوبات، 

 فراموش 
یات، سه 
ل گوشت، 
ا در یکى 

ود 
 

 احمد رضا درستى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى 
گفت: برخى از افراد مبتال به بیمارى سنگ کلیه، 
براى از بین  بردن سنگ کلیه از ماء الشعیر  استفاده 
مى کنند در حالى که ماء الشعیر بهترین نوشیدنى 
براى رفع سنگ کلیه نیست و در صورت استفاده 
باید به مقدار کافى مصرف شــود، زیرا مصرف 
بیش از حد از ماء الشــعیر باعث چاقى و اضافه 

وزن مى شود.
وى افــزود: آب بهترین و تنهاترین نوشــیدنى 
براى دفع سنگ کلیه است و باید به مقدار فراوان 
اســتفاده شــود و در کنار آب، از ماء الشعیر  نیز 

استفاده شود.
وى عنوان کرد: برخى از نوشــیدنى ها نظیر ماء 
الشعیر به دلیل شیرین بودن، به صورت استفاده 

زیاد و مکرر باعث چاقى و اضافه وزن  مى شود.

بهترین نوشیدنى 
براى درمان سنگ کلیه 

نقرس شایع ترین شکل 
آرتریت التهابى است که به درد و ورم 

در مفاصل، به خصوص در انگشت شست پا 
منجر مى شود

بررسى ها نشان مى دهد نقرس خطر شکستگى 
استخوان را افزایش نمى دهد.

هرچند بنابر یافته هاى جدید، این بیمارى موجب 
افزایش خطر شکستگى نمى شود، در حالى که 

پیش تر این باور وجود داشت که مبتالیان 
به نقرس، در معرض فزاینده خطر 

شکستگى استخوان هستند.
 

شود؟
ان  مى 

نقرس موجب شکستگى استخو
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نامش بارها لرزه بر تن افراد انداخته است، پاى ثابت دعوا و 
عربده کشى، کسى که او را «عقاب ایران» مى نامند حاال 
در دام پلیس گرفتار شده است. «وحید مرادى» که یکى از 
معروف ترین اراذل و اوباش سطح یک تهران است بارها 
به اتهام مزاحمت، درگیرى، ایجاد رعب و وحشت و تهدید 
و... روانه زندان شده اما این بار نه به جرم اوباشگرى که به 

جرم قتل دوستش دستگیر شده است.
ویژگى هاى شخصیتى و ماجراى زندگى این متهم که به 
اصطالح گنده الت نامیده شده است دیروز در رسانه هاى 
کشور بازتاب وسیعى داشت. به گونه اى که روزنامه هایى 
چون ایران، جوان، شرق و شــهروند وخبرگزارى هاى 
رکنا، آنا و... در مصاحبه هایى اختصاصى با این متهم، به 

واکاوى ابعاد شخصیتى و روحى او پرداختند.
این شرور 34ساله ساعت 20 چهارشنبه 26 اردیبهشت 
ماه ســال جارى در یک مهمانى که به مناسبت آزادى 
او از زندان برگزار شــده بود ســه نفر از دوستانش را در 
یک درگیرى خونین با اســتفاده از ضربات چاقو زخمى 
مى کند که یکى از آنها به نام «حســین گودرزى» 35 
ساله به دلیل وخامت حالش در بیمارستان جان خود را از 

دست مى دهد.
متهم پس از ارتکاب قتل بالفاصلــه به خانه اش رفته و 
با کمک دوستانش که آنها هم ســابقه شرارت داشتند، 
با جمع آورى مدارك و مقدارى پول قصد ســفر قاچاقى 
به کشور ترکیه را داشت که ســاعت 8 صبح جمعه 28 
اردیبهشــت ماه در یکى از روســتاهاى کوهستانى در 
منطقه اى صعب العبور واقع در 500مترى مرز ترکیه در 
حالى که زیر یک تخته سنگ به خواب رفته بود توسط 

مأموران پلیس غافلگیر و دستگیر شد.
وحید که به «شاخ اینســتا» معروف است اخیراً به جرم 
خط و نشان کشیدن براي یکی دیگر از اراذل و اوباش و 
انتشار فیلم آن در فضاي مجازي، بازداشت شده بود. متهم 
هنگام دستگیري با سالح سرد و قمه به مأموران حمله 
کرده که در این درگیري مأموران با شلیک گلوله به پاي 
وي موفق به بازداشت او می شوند، اما یک ماه و نیم بعد 
با قید وثیقه از زندان آزاد می شود و 24 ساعت پس از آن 

مرتکب قتل مى شود.
در ادامه بخش هایــى از اظهارات این شــرور معروف 

پایتخت را در گفتگو با رسانه ها مى خوانید.
 تا سیکل درس خواندم. دوست نداشتم درس بخوانم.

 برادر ندارم و تک پســر هستم. خواهرم هم چند سال 
قبل فوت کرد. من با این کارها پدر و مادرم را پیر کردم.

 شغلم آزاد بود. در نمایشگاه ماشین کار داللى خودرو 
می کردم و در باشــگاه بدنســازي داروهــاي تقویتی
 می فروختم. من کشتى گیر هســتم. چندین فن خوب 
کشتى بلدم که در باشگاه آنها را آموزش مى دادم. یک بار 

مدال جوانان دریافت کرده بودم.
 5سالى مى شــود که ازدواج کرده ام. یک پسر چهار 
ساله دارم که دوســت دارم دکتر بشود. همسرم همیشه 
مى دانست که من مرد با معرفت و ناموس پرستى هستم، 

مى دانست بخاطر این مسائل است که دعوا مى کنم، براى 
همین مشکلى با این مسئله نداشت. 

 اولین بار سال 80 بود که دستگیر شدم. 18 سال داشتم. 
بخاطر دوســتانم وارد یک درگیرى اى شدم و یک نفر 
را مجروح کردم. این  بار پانزدهم اســت که به جرم قتل 
دوســتم به زندان مى روم. من هیچ خالفى در زندگى ام 
نکرده ام به جز دعوا و درگیرى؛ نه سارقم، نه کالهبردار و 
نه زورگیر؛ روى مسئله ناموس هم خیلى حساسم. براى 
همین اصًال مزاحم نوامیس نمى شدم. بیشتر دعواهاى 
من همیشه سر مرام و معرفت بوده است. کسى به دوستان 
یا ناموسم چپ نگاه مى کرد، با او درگیر مى شدم. همیشه 
هم بخاطر این موضوع دعوا مى کردم و بعد از درگیرى 

دستگیر مى شدم. من اصًال آدم خشنى نیستم.
 به من مى گویند «عقاب ایران». اصًال هر چى مى کشم 
از دست دوســت و آشنایانم هســت. آنها مدام زیر پایم 
مى نشستند و مرا تشــویق مى کردند که دعوا و شرارت 

کنم.
 18 گلوله به پاهایم زده اند. در هر دستگیرى چندتایى 
گوله خورده ام،  مــن االن هم عصــا دارم و باید پایم را 

عمل کنم.
 (درباره فیلم هاى زیادى کــه از او در فضاى مجازى 
منتشر شــده که در حال رجز خوانى است) فیلم ها را من 
نگرفته ام من به مهمانى یا مجلسى مى رفتم و یک فرد 
از من فیلم مى گرفت در نهایت دیدم فضاى مجازى پر 
از تصاویر من اســت به همین دلیل بــه پلیس فتا رفتم 

گوشى خود را که ساده بود نشــان دادم و گفتم دیگران 
هســتند که براى من صفحه مجازى درست مى کنند. 
همه فکر مى کننــد که آن صفحات مال من اســت اما 
من هیچ صفحه اى ندارم.  طرفداراى من زیاد بود چون 
کار فولى نداشــتم. یعنى مزاحم ناموس مردم نشــدم، 
کارهــاى غیراخالقــى نکــردم، دزدى و زورگیــرى 

نکردم.
 (درباره اینکه این اولین بار بوده مرتکب قتل شــده) 
یک بار با مردى میانسال درگیر شدم. به من فحش داده 
بود و من هم عصبانى شدم. در این درگیرى او حالش بد 
شد و بعد از رفتن به بیمارستان جانش را از دست داد. مرا 
به جرم قتل دستگیر کردند، ولى بعد مشخص شد که آن 
مرد بر اثر سکته قلبى جان باخته است، براى همین من 

هم از اتهام قتل تبرئه شدم.
 مدتى بود کــه از رفیقم خبر نداشــتم یک روز به من 
زنگ زد و مرا به منزلش دعوت کرد برایم آژانس گرفت 
و من به منزلش رفتم. در واقع بچه هــاى محل آنها به 
همراه بچه هاى خواهرش در آنجــا بودند که من هم به 
آنها اضافه شدم. وقتى وارد خانه شدم دیدم که مشروب 

روى میز است اگر مى دانستم بساط مشروب دارند هرگز 
به آنجا نمى رفتم. به من مشروب تعارف کردند اما گفتم 
که یکسال است که دیگر مصرف نمى کنم در نهایت مرا 
راضى کرد. سرمان گرم شده بود که گوشى اش را درآورد 

تا در اینستاگرام الیو بگیرد.
 قبل از اینکه شروع به الیو گرفتن کند گفتم حسین از 
من فیلم نگیر من تعهد دادم تا در فضاى مجازى از خودم 
فیلمى منتشر نکنم اما هنوز یک دقیقه از الیو گرفتنش 
نگذشته بود که به من دشنام ناموســى داد و در نهایت 
درگیر شدیم. من اصًال نمى خواستم که او بمیرد با چاقو 
به دست هایش زدم چون به من فحش ناموس داد فقط 
مى خواستم او را با چاقو بزنم دوســتانش به سمت من 
حمله ور شدند و در نهایت درگیر شدیم. من فقط از خودم 

دفاع کردم خدا به خانواده اش صبر دهد.
 در راه بودیم که متوجه شدم حسین کشته شده است. 
من چندین  سال با مقتول رفت وآمد داشتم و خانواده اش 
را مى شناختم. برادرهایش نور چشــمانم هستند. براى 
خانواده اش احترام زیادى قائلم. حسین بهترین دوستم 
بود. خیلى ناراحتم که او را کشــته ام. مــن اصًال قاتل 

نبودم، حتى دشمنانم را هم با قدرت نمایى مى ترساندم، 
ولى دست به قتل نمى زدم. چه برسد به اینکه دوستم را 
بکشــم. امیدوارم رضایت بدهند. من یک پسر کوچک 

دارم، نمى خواهم بدون پدر بزرگ شود.
 سه میلیون به یک قاچاقچى انسان دادم تا مرا از مرز رد 
کند باورتان نمى شود شاید اگر پنج دقیقه مأمورها دیرتر 

آمده بودند من از مرز رد شده بودم.
 فردى که قرار بود مرا از مرز رد کند؛ فروختم. در خانه 
بودم که به من گفت باید به جاى دیگرى برویم و در آنجا 
بود که رکب خوردم و مأموران جایم را پیدا کردند و حاال 

اینجام.
 نوشته هاى روى بدنم حاصل بچگى است هر کسى 
در بچگى کار خالفى انجام داده اما به طرق مختلف. اگر 
کسى عقل داشته باشــد کارهایى را که من انجام دادم، 

انجام نمى دهد.
 اگر به قبل برمى گشــتیم مــن درس مى خواندم. به 
خدا این راه را نمــى روم. من حتى بــه آن مهمانى هم 
نمى رفتم چون فکر مى کردم حســین رفیق من است 

حسین نمى خواهد براى من کلک درست کند.

تنها مظنون اصلى پرونده قتل مرد بازنشسته در 
شهرك غرب دستگیر شد.

ظهر دوشــنبه 3 اردیبهشــت ماه امسال صداى 
شــلیک گلوله روبه روى بازار میــوه و تره بار در 
شهرك غرب تهران خبر از سناریوى هولناکى داد 
که مردم با حضور در محل تیراندازى با جسد مرد 

65 ساله اى روبه رو شدند.
همین کافى بود تا تیمى از مأمــوران کالنترى 
134 شــهرك غرب در خیابان حافظى، خیابان 
کاج، روبه روى بازار میوه و تره بار حاضر شود و با 
تأیید مرگ مرد 65 ســاله، تیمى از مأموران اداره 
10 پلیس آگاهى تهران همراه بازپرس ســجاد 
منافى آذر از شعبه سوم دادسراى امورجنایى پاى 

در محل گذاشتند.
کارآگاهان با حضور در صحنه جرم با جســد مرد 
میانســال در کنار خودرویش روبه رو شدند که از 
ناحیه گردن و فاصله نزدیک هدف گلوله تفنگ 
شکارى قرار گرفته است. تجسس ها نشان از آن 
داشت که قربانى جنایت مردى بازنشسته است و 

خانه شان در نزدیکى محل حادثه قرار دارد.
بازپرس منافى آذر در این مرحله دستور داد تا جسد 
قربانى جنایت به پزشــکى قانونى منتقل شود و 
تحقیقات براى دســتگیرى عامل این تیراندازى 
کلید زده شــد. کارآگاهان بررســى هاى فنى و 
اطالعاتى خود را در این پرونده آغاز کردند و پس 
از 27 روز موفق به دستگیرى تنها مظنون اصلى 

پرونده تیراندازى مرگبار در شهرك غرب شدند.
بنا به این گزارش، متهم به دستوربازپرس شعبه 
ســوم دادســراى امور جنایى تهــران در اختیار 

مأموران اداره پلیس آگاهى تهران قرار دارد.

فرماندار شهرســتان دلگان در جنوب سیستان و 
بلوچستان گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) 
بامداد یک شنبه 30اردیبهشــت شرور مسلح و 
عامل شهادت چند نفر از جمله سرباز وظیفه اى را 

به هالکت رساندند.
مجتبى شــجاعى در گفتگو با ایرنــا اظهار کرد: 
این شــرور مســلح معروف به «ســاربان شه 
دوستى» که ســال ها منطقه را ناامن کرده بود 
توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در منطقه 
هودیان شهرستان دلگان در درگیرى مسلحانه 
به هالکت رســید. وى افــزود: گروگانگیرى و 
راهبندان مسلحانه، قتل چند نفر از اهالى منطقه، 
شهادت سرباز وظیفه «رضا چهره» در سال 92، 
فعالیت گسترده در قاچاق و انتقال مواد مخدر به

 استان هاى کشور و ایجاد ناامنى و رعب و وحشت 
از جمله سوابق این شرور مسلح است. 

  بر اثر آتش گرفتن ســه دســتگاه خودرو از جمله یک 
دستگاه پورشه، 40 نفر از ساکنان یک ساختمان مسکونى 

پنج طبقه در تهران در میان دود غلیظ محبوس شدند.
ساعت 2:51 دقیقه بامداد روز یک شنبه آتش سوزى در 
ساختمان مسکونى در خیابان کاشانى تهران به سامانه 
125 اعالم شد که به ســرعت آتش نشانان سه ایستگاه 

آتش نشانى با امکانات الزم به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران در این خصوص 
اظهار داشت: محل آتش سوزى ســاختمان پنج طبقه 
10 واحدى بود (پنج طبقه روى همکف)، طبقه همکف 
کاربرى پارکینگ داشــت و چندین دســتگاه خودرو و 
موتورســیکلت داخل آن بود، زمانى که آتش نشــانان 
به محــل رســیدند دو دســتگاه خودرو شــامل یک 
دستگاه پورشه، یک دســتگاه پژو 206 و یک دستگاه 
موتورســیکلت کامًال شعله ور شــده و آتش به سرعت 

درحال سرایت به اطراف بود. 
سید جالل ملکى با بیان اینکه بر اثر این حادثه دود بسیار 

غلیظى طبقه پارکینگ و طبقات باالیى را فرا گرفته بود، 
خاطرنشــان کرد: تعداد زیادى از ساکنان در آن ساعات 
در وضعیت بســیار ناایمن داخل منازل خود محبوس و 
گرفتار بودند که گروهى از آتش نشانان به پارکینگ رفته 
و مشغول خاموش کردن آتش شدند، همزمان گروه هاى 
دیگر نیز به طبقات باالیى رفته و کار نجات افراد را آغاز 

کردند. 
وى افزود: آتش نشانان تعدادى از ساکنان را به پشت بام 
انتقال داده و از طریق پشت بام ملک مجاور این افراد را از 
ساختمان خارج کردند، چند نفر نیز در همان مکان تحت 
کنترل آتش نشانان باقى ماندند و پس از خاموش شدن 

آتش، از طریق راه پله ها از ساختمان خارج شدند.
ملکى با بیان اینکه آتش  نشانان حدود 40 نفر از ساکنان 
ساختمان را به سالمت و بدون آسیب دیدگى از ساختمان 
خارج کردند متذکر شد: یکى از آتش نشانان در این حادثه 
دچار مصدومیت جزئى شــد، در نهایت آتش خاموش و 

محل ایمن سازى شد.

برش هایى از زندگى یکى از خطرناك ترین مجرمان کشور که روز جمعه به دام افتاد

«شاخ اینستا» مى گوید نه سارق است، نه کالهبردار و نه زورگیر!

حسین بهترین دوستم 
بود. خیلى ناراحتم 
که او را کشته ام. 

من اصالً قاتل نبودم، 
حتى دشمنانم را 

هم با قدرت نمایى 
مى ترساندم،

 ولى دست به قتل 
نمى زدم. 

چه برسد به اینکه
 دوستم را بکشم

دستگیرى مظنون 
اصلى پرونده  قتل مرد 

بازنشسته

شرور مشهـــور 
کشته شد 

دو برادر در پوشــش دســتفروش در خیابان هاى 
پایتخت اقدام به گوشى قاپى مى کردند.

روز 21 فروردین ماه امسال وقوع یک فقره سرقت 
گوشى تلفن همراه به شــیوه قاپ زنى به کالنترى 
140 باغ فیض اعالم شــد. مالباخته در تحقیقات 
پلیسى به مأموران گفت: «ســاعت 9و30دقیقه در 
حال عبور از خیابان فهیمى – نرسیده به بلوار اباذر 
بودم که یک جوان کت و شلوارى با پیراهن قرمز و 
موهاى بلند قهوه اى رنگ بــا مراجعه به من مدعى 
فروش ساعت، عطر و ادکلن شد؛ من هم عدم تمایل 
خود براى خرید را اعالم کردم اما این جوان با اصرار 
و خواهش از من درخواست ثبت شماره تماسش در 
گوشى تلفن همراهم را کرد تا هر زمانى که قصد خرید 
داشتم با او تماس بگیرم؛ به محض در آوردن موبایلم، 

ناگهان پســر جوان که تا آن لحظه تصور مى کردم 
دستفروش اســت، اقدام به قاپیدن گوشى کرد و با 
پژو 405 نقره اى رنگى که منتظر او ایستاده بود، از 

محل متوارى شد.»
در ادامه تحقیقــات از مالباخته، کارآگاهان موفق به 
شناسایى یک دستگاه خودرو پژو 405 نقره اى شدند؛ 
با شناسایى مالک آن، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
این خودرو چندى پیش به صورت قولنامه اى چندین 
نوبت خرید و فروش شده اســت که نهایتاً آخرین 
خریدار خودرو در شهرستان شهریار شناسایى شد.

با شناســایى تصویر آخرین خریدار خودرو به نام 
«سعید.ت» 25 ساله از سوى مالباخته، کارآگاهان 
با بررسى سوابق این شخص اطالع پیدا کردند که 
سعید از مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت به همین 

شیوه و شگرد است و آخرین بار نیز در استان خراسان 
رضوى – شهرستان مشهد به اتهام سرقت به شیوه 

فوق دستگیر و روانه زندان شده است.
همزمان با شناسایى سعید به عنوان یکى از سارقین، 
صاحب اصلى خودرو پژو 405 با مراجعه به پایگاه دوم 
پلیس آگاهى عنوان کرد که در زمان مالکیت خودرو 
اقدام به نصب سیســتم مکان یاب بر روى خودرو 
شخصى اش کرده است؛ بالفاصله با بهره گیرى از 
سیستم مکان یاب موجود بر روى خودرو، کارآگاهان 
موفق به شناسایى محل تردد خودرو متهمین شده و 
با حضور در آن محل اقدام به شناسایى خودرو مذکور 
کردند و سعید و برادرش به نام «غالم.ت» 27 ساله 
را روز 10 اردیبهشت ماه امسال و در زمان ارتکاب 

سرقت دستگیر کردند.

ســرهنگ کارآگاه احمد نجفى، رئیس پایگاه دوم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم دســتور انتشار 
بدون پوشش تصویر متهمان عنوان کرد: «با توجه 
به دســتگیرى متهمان در صحنه ارتکاب سرقت، 
شناسایى تعدادى از شکات و مالباختگان، اعتراف 
صریح متهمان و نهایتــاً پراکندگى مناطق ارتکاب 
ســرقت در شــهر تهران، هماهنگى هاى الزم با 
بازپرس شعبه 15 دادســراى ناحیه 5 تهران براى 
انتشار بدون پوشــش تصاویر این دو متهم انجام 
شده است؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى که موفق 
به شناسایى تصاویر متهمین شدند دعوت مى شود 
تا براى طرح و پیگیرى شکایات خود به نشانى پایگاه 
دوم پلیس آگاهى در جنت آباد – خیابان شــاهین 

شمالى مراجعه کنند.»

گوشى قاپى با شگرد دستفروشى 

آتش گرفتن پورشه،  40 نفر را گرفتار کرد
سرپرســت دادســراى عمومــى و انقالب 
شهرستان منوجان استان کرمان از شناسایى 
و بازداشت قاتل فرارى، که اقدام به قتل یک 

زن 38 ساله کرده بود خبر داد.
 امید رضایى در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
کرد: در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال جارى 
خبر قتل یک زن 38ساله در روستاى بنک از 
توابع بخش مرکزى شهرســتان منوجان به 
مرجع قضائى واصل شد و بالفاصله رسیدگى 
به این پرونده در دســتور کار ویژه دادستانى 
قرار گرفت. وى اعالم کرد: پس از حضور در 
محل وقوع جرم دستورات الزم قضائى براى 
شناسایى و دســتگیرى متهم به کارآگاهان 
پلیس آگاهى صادر و پزشــکى قانونى براى 

بررسى موضوع و معاینه جسد وارد عمل شد.
رضایى تصریح کرد: طى 17 روز با تحقیقات 
گســترده توســط پلیس آگاهى مشخص 
مى شود قاتل فردى به نام «ع – الف» است 
که پس از نزاع و درگیــرى اقدام به قتل زن 
جوان به نام «ز-پ» کرده است. وى در ادامه 
افزود: پلیس آگاهى شهرستان با دستور قضائى 
بالفاصله در همان ســاعت اولیه تحقیقات 
الزم را به منظور شناســایى متهــم انجام
مى دهد و پس از شناســایى دستورات الزم 
براى دستگیرى وى صادر مى شود و پس از 
طى یکسرى اقدامات اطالعاتى قاتل در محل 
مخفیگاهش در اســتان هرمزگان دستگیر 
شد. رضایى با اشاره به اینکه پرونده در شعبه 
اول بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب 
شهرســتان منوجان در حال رسیدگى است، 
افزود: متهم در بازجویى هــاى اولیه اعالم

 مى کند که پس از مشــاجره اقدام به کشتن 
مقتول کرده است.

بررسى پرونده
  قتل مرموز زن جوان



آن کســى کــه جــان را بــا طمــع ورزى بپوشــاند خود 
را پســت وحقیر کــرده اســت و آنکه راز ســختى ها و 
گرفتارى هاى خود را آشکار سازد خود را خوار کرده 
اســت و آنکســى که زبان را بر خود حاکم کند خود را 

موال على (ع)بى ارزش و زبون کرده است.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى واقع در خیابان امام حسین(ع) را به مساحت 56/57 
مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه 
مالى شهردارى ها در نظر دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به 
افراد واجد شرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان 
مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخه 97/03/10 به امور قراردادهاى 
شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى 
خود را تا روز شــنبه مورخه 97/03/12 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل 
نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را 

بنمایند.
1. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشى در پارك 

کوهستانى
2. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوســک اغذیه فروشى در 

پارکینگ پارك سالمت

آگهى مزایده

آگهى تجدید مزایده
مجید صفارى- شهردار بادرود

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت اول

نوبت  دوم

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز پنجم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ِمَن الُْمْسَتْغفِریَن، َواْجَعْلنى فیِه ِمْن ِعباِدَك الّصالِحیَن ْالقانِتیَن، 

بیَن، بَِرْأَفتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن. َواْجَعلنى فیِه ِمْن اَْولِیآئَِک الُْمَقرَّ
خدایا قرارم ده در این روز از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان 
شایســته فرمانبردارت و بگردانم در این روز از اولیاى مقرب درگاهت به 

مهرت اى مهربان ترین مهربانان.

با نصف جهان جهـــــــــــــــانى شوید

www.nesfejahan.net

شهردارى در نظر دارد به استن اد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 3 قطعه زمین 
واقع در کوى گنبد باز، فیض آباد و جنب سوله ستاد مدیریت بحران متعلق به شهردارى اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 
97/03/17 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 54222119- 031 

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول

شــهردارى وزوان با عنایت ردیف بودجه ســال 1397 خود در نظر دارد 
بهسازى معابر شهر در قالب خرید آســفالت براساس تن و MC براساس 
مترمربع و پخش و اجراى کامل آن از محل اعتبارات شــهردارى به مبلغ 
3/000/000/000 ریال به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. متقاضیان به 
منظور کسب اطالعات بیشتر از تاریخ: 1397/02/30 به امور مالى شهردارى 
مراجعه و پس از دریافت اســناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ: 1397/03/08 پیشنهادات خود را جهت شرکت در مناقصه 
به دبیرخانه شهردارى تسلیم نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده 

مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه نوبت سوم

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

 روابط عمومى  شــرکت آبفا در ســیزدهمین جشنواره 
روابــط عمومــى هــاى اســتان اصفهان  موفق شــد 
در بخــش روابــط عمومــى الکترونیــک و ارتباطات 
رسانه اى، در بخش برنامه ریزى ،پژوهش وافکار سنجى، 
در بخش انتشارات،تبلیغات و مراسم در بخش نو آورى و 
فعالیت هاى خالقانه عناوین ســرآمد و برتــر را به خود 

اختصاص دهد.
مدیر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: در چند سال اخیر رویکرد 
فعالیــت در روابط عمومــى مطابق با علــم روز در تمام
 بخش ها مى باشد، بطوریکه در این زمینه کارکنان تحت  

آموزش هاى الزم قرار مى گیرند.
***

اکبر بنى طبا بــا توجه به نقــش روابط عمومــى ها در 
سازمان ها و نهادها اشاره کرد و بیان داشت :  هم اکنون 
با توجه به دسترسى آسان و پایدار مردم به اطالعات، باید 
فعاالن در عرصه روابط عمومى با اطالع رسانى به موقع 
ومتنوع  اطالعات الزم را در اختیار گروه هاى هدف قرار 

دهند.
وى به فعالیت روابــط عمومى شــرکت آب و فاضالب 

پرداخت و تصریح کرد: این روزها همه مى دانند که یکى 
از دغدغه هاى اصلى مسئوالن در کشور واستان، مسئله 
آب است که در این میان، دسترسى پایدار به  آب شرب از 

اولویت بسزایى برخوردار است.
بنى طبا به نقش روابط عمومى در فرهنگ سازى مصرف 
بهینه آب در جامعه اشاره کرد و بیان داشت:روابط عمومى 
شرکت آبفاى استان اصفهان به منظور ترغیب همه مردم 
به مصرف صحیح آب ازهمه ظرفیت هاى موجود در جامعه 
اســتفاده کرد که در این میان مى توان به ظرفیت رسانه، 
هنرمندان در قالب تولید انواع فیلم ها در قالب مســتند، 
انیمیشن، داستانى، برگزارى  همایش سازکارى با کم آبى 
براى 100 اکیپ مروجین مصرف، چاپ و توزیع بروشور 
مدیریت مصرف در بین دستگاه هاى اجرایى و مشتر کین 

پر مصرف بوده است.
وى ادامه داد: برگزارى جلســه هماهنگى با شــهردارى 
اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش اســتان به منظور 
بهره گیرى از ظرفیت هاى فرهنگى و فنى آنها در راستاى 
مدیریت مصرف بهینه آب، برگزارى جلســات توجیهى 
مشــترکین با موضوع مدیریت مصرف در سطح استان، 
برگزارى نشســت مدیر عامل با مدیــران صنایع بزرگ 

اصفهان در راســتاى کاهش مصرف آب،اســتمرارطرح 
آموزش ضمن خدمت معلمان مقطع اول ابتدایى در تصفیه 

خانه آب باباشیخعلى بوده است.
مدیر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان به تبلیغات محیطى با موضوع 
مصرف بهینه آب در میادین و معابر شــهرى اشاره کرد و 
گفت: در سال جارى با توجه به بحران آب تبلیغات محیطى 
گسترده اى در زمینه مصرف بهینه در سطح استان صورت 
گرفت، همچنین تولید و پخش انیمیشن و موشن گرافى 
ازشبکه هاى مجازى و سیماى اصفهان،  برنامه رادیویى 
جارى حیات براى پنجمین سال مســتمر و نیز برگزارى 
کالس هاى آموزشى ویژه دانش آموزان در خانه فرهنگ 

آب از جمله دیگر برنامه ها بوده است.
***

بنى طبا با اشاره به برگزارى مانور ســازگارى با کم آبى، 
خودباورى و هم افزایى گفت: مانور بسیار گسترده سازگار 
با کم آبى دو هفته پى در پى در سطح شهر اصفهان با توزیع 
بروشور مدیریت مصرف به منظور تبیین شهروندان براى 
سازگارى با کم آبى در میادین، معابرشهرى، ایستگاه هاى 

حمل ونقل عمومى، مساجد و نماز هاى جمعه بوده است.

کسب عناوین سرآمد و برتر
 روابط عمومى آبفـا 

در  جشنواره روابط عمومى هاى استان 
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تولید روزانه160 تن زولبیا و 
بامیه در نصف جهان 

رئیس اتحادیه گز وشیرینى اصفهان با اشاره به اینکه از هزار 
و200 واحد قنادى، فقط 800 واحد مجوز تولید زولبیا وبامیه 
را دارند، گفت: این واحدهـا روزانه با تولید160 تن زولبیا و 
بامیه ، درآمدى 20 میلیارد ریالى دارند .  حسـن شـریفى، 
سابقه تولید این شیرینى پرطرفدار در ماه مبارك رمضان 
را بیش از200 سال عنوان کرد و افزود: اصفهانى ها اولین 

کسانى بودند که زولبیا و بامیه را تولید کرده اند .

فعال شدن گروه هاى برخورد 
با روزه خوارى

امام جمعه دولت آباد از فعال شدن گروه هاى تذکر لسانى 
و برخورد با روزه خوارى در شهرستان برخوار خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین حسین محمودآبادى گفت: 
نظارت بر بازارهاى روز و جلوگیرى از ترویج بى حجابى 
و روزه خوارى، از برنامه هاى گـروه هاى امر به معروف 
و نهى از منکر در شهرستان برخوار است. وى از افزایش 
نظارت بر اغذیه فروشى ها و رستوران هاى شهرستان 
برخوار تا پایان ماه مبارك رمضان خبر داد و افزود: اتاق 
اصناف شهرستان برخوار براى جلوگیرى از روزه خوارى 

باید نظارت بر واحد هاى صنفى را افزایش  دهد

برپایى نمایشگاه هاى اقتصاد 
مقاومتى  در پایگاه هاى بسیج 

رئیس بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: به نواحى 
بسیج سازندگى استان دستور داده ایم تا  نمایشگاه هاى 
اقتصـاد مقاومتـى را در شـب هاى ماه رمضـان در کنار 

مساجد و تکایا برگزار کنند.
احسان ا... رضاپور اظهار کرد: باید از ظرفیت تجمع مردم 
در مساجد و تکایا در شب هاى ماه رمضان براى ترغیب 

مصرف کاالى ایرانى استفاده کرد.

جزء خوانى قرآن در 
گلستان شهداى اصفهان

مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان اصفهان 
گفت: جلسات جزء خوانى قرآن و قرائت دعاى ابوحمزه 
ثمالـى، در شـب هاى ماه مبـارك رمضان در گلسـتان 
شـهداى اصفهـان برگـزار مى شـود. داریـوش وکیلى 
افزود: این جلسات به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اسـتان اصفهان در شـب هاى مـاه مبارك رمضـان از 
سـاعت 22شـب آغاز و تا یک و نیم نیمه شـب در حال 

برگزارى است.

برداشت دانه روغنى کلزا 
از مزارع کاشان

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهى جهاد کشـاورزى 
شهرستان کاشـان از آغاز عملیات برداشت دانه روغنى 

کلزا در این شهرستان خبر داد.
عباس معینى فـر گفـت: 20 هکتـار از اراضـى مزرعه 
سیدالشهدا(ع) کاشان براى اولین بار زیر کشت کلزا رفته 
است و پیش بینى مى شود از این میزان سطح زیر کشت، 

50تن محصول برداشت شود.

پلمب3 شهر بازى 
غیراستاندارد در اصفهان

با حکم قضائى، سه شهر بازى غیر استاندارد در اصفهان 
پلمب شد.

مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان اصفهـان گفـت: ایـن 
شهربازى ها  به دلیل داشتن وسـایل بازى بى کیفیت، 
نداشتن مجوز بهره بردارى از اداره استاندارد و بى توجهى 

به اخطارهاى قبلى پلمب شد. 
غالمحسن شفیعى با اشاره به اینکه اسـتاندارد وسایل 
و تجهیزات شـهربازى ها،  پـارك هاى بـازى و اماکن 
تفریحى اجبارى است، افزود: این وسایل و تجهیزات در 
اثر استمرار استفاده، تحت تأثیر عوامل مختلف، فرسوده 
و مستهلک مى شوند و ممکن اسـت دستگاهى که در 
گذشته استاندارد هاى الزم را داشته است، مستلزم تعمیر، 

تجهیز و استانداردسازى مجدد باشد. 

خبر

در مــاه رمضــان، گــردش ریالــى غذاهــاى 
ســنتى در اصفهــان تــا 900 میلیــارد ریــال هــم 

مى رسد.
گردش مالــى غذاها وخوراکى هاى ســنتى پرطرفدار 
اصفهانى ها در ماه مبــارك رمضان روزانه درحدود 30 
میلیارد ریال و در ماه رمضــان در مجموع 900 میلیارد 

ریال است.
هلیــم  و  بریــان  کبــاب،  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه800 واحــد عرضــه 
کلــه پاچــه، هلیــم و آش اصفهــان روزانــه50 تن 
آش، هلیــم و ســه هــزار دســت کله پاچــه عرضه 

مى کننــد، گفــت: قیمت فــروش هلیــم بادمجان 
امســال کیلویى110 هــزار ریال، آش80 هــزار ریال 
وکله پاچه بیــن500 تا 600 هزار ریال مصوب شــده

است.
علــى میزبانى با اشــاره بــه اینکــه مــردم نباید از 
واحدهاى غیرمجــاز و زیر زمینى خریــد کنند، اظهار 
کرد: بازرســان مرکز بهداشــت، تعزیــرات، صنعت 
و معدن و اتحادیــه، کار نظارت و بازرســى را از همه 
واحدهاى عرضه آغــاز کرده اند ودرصــورت تخلف، 
واحد مربوطه را مهر و موم و بــه مراجع قضائى معرفى

مى کنند.

رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: تاکنون در زمینه 
کمبود کاالهاى اساسى مورد نیاز مردم، موردى گزارش نشده 

و بازار تحت نظارت است.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: از ده روز قبل از شروع ماه مبارك 
رمضان، بازرسان اتاق اصناف در بازار حضور داشته و بر نحوه 
توزیع کاال نظارت دارند، همچنین اگر کمبود کاالیى نیز در 
بازار گزارش شود، به ستاد تنظیم بازار گزارش داده و درخواست 
تزریق کاال به بازار مصرف مى شود. رئیس اتاق اصناف استان 
اصفهان بیان کرد: به منظور نظارت و بررسى بیشتر بازار، با 
رؤساى اتحادیه ها نیز هماهنگى الزم صورت گرفته و بازرسان 
اتحادیه نیز با حضور در بازار، بر نحوه عرضه محصوالت نظارت 

مى کنند. وى در رابطه با قیمت زولبیا و بامیه خاطرنشان کرد: 
زولبیا و بامیه و سایر اقالم غذایى از رسته قیمتگذارى خارج شده 
است و تنها پنج اتحادیه هستند که طبق روال سابق همچنان 

مشمول قیمتگذارى محصوالت خود هستند.
وى افزود: قیمت محصوالت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار 
مشخص مى شود، اما این امر بدان معنا نیست که نظارتى بر 
روى قیمت ها صورت نمى گیرد، بلکه همچون گذشته بازرسان 
اتاق اصناف و اتحادیه ها قیمت ها را مورد بررسى قرار مى دهند و 
با واحدى که اقدام به قیمتگذارى خارج از چارچوب کند، برخورد 
خواهد شد.جهانگیرى تصریح کرد: قیمتگذارى بر اساس درجه 

کیفیت کاالها صورت مى گیرد.

کمبود کاالهاى اساسى
 نداریم

بازار 90میلیارد تومانى غذاهاى 
سنتى اصفهان در ماه رمضان

با تصویب شوراى اسالمى شــهر و پس از سپرى شدن 
تشریفات قانونى، طرح محدودیت تردد در معابر مرکزى 
شهر، به عنوان جایگزین طرح زوج و فرد از اول مردادماه 

قابل اجرا خواهد بود.
فتح ا... معین، رئیس شوراى اســالمى شهر اصفهان با 
بیان اینکه از مخالفین اجراى این طرح بودم، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه بخشى از این طرح در محدوده استفاده 
مردم از ایستگاه هاى قطار شهرى قرار گرفته، مى توان 
نتیجه گرفت که رفــت و آمد مردم با مشــکل مواجه 

نخواهد شد.
علیرضا نصر اصفهانى، نایب رئیس شــوراى اســالمى 
شهر اصفهان هم گفت: شوراى اسالمى شهر اصفهان، 
اعمال طرح محدودیت تردد در معابر مرکزى شهر را با 
هدف کاهش آلودگى هاى زیســت محیطى در دستور 

کار خود قرار داد.
وى با بیان اینکه اجراى این طــرح یک اتفاق خاص و 
ویژه در شهر خواهد بود، ادامه داد: خاص و ویژه بودن این 
طرح، از این جهت است که با اقتصاد شهر، شهردارى و 

مردم گره خورده است.
نصر اصفهانى با بیان اینکه بــا اجراى طرح محدودیت 
تردد در محدوده مرکزى شهر اصفهان، طرح فعلى مبنى 
بر تردد خودروهاى با پالك زوج و فرد و ممنوعیت ورود 
به محدوده مرکزى حذف شــده اســت، گفت: با حذف 
طرح تردد زوج و فــرد و ممنوعیــت ورود به محدوده 
مرکزى شهر، الزم اســت تا قیمتگذارى جایگزین الزم 

االجرا شود.
■■■ 

نصیر ملــت، رئیس کمیســیون اقتصــادى، حقوق و 
گردشگرى شوراى اسالمى شــهر اصفهان هم با بیان 

اینکه اخذ حق ورود ده هزار تومانى، ابزار بازدارنده براى 
ورود به محدوه مرکزى شــهر اســت،گفت: با اعمال 
دریافت حــق ورود ده هزار تومانى بــراى منع ورود به 
محدوده مرکزى شــهر، براى ســاکنین محدوده این 

طرح، تخفیف 80درصدى و براى شــاغلین و کســبه 
محــدوده طرح نیــز تخفیف20درصدى اعمال شــده 

است.
ملت بــا بیان اینکه خــودرو هاى امــدادى، معلولین و 

جانبازان معــاف از پرداخت جریمه هســتند، ادامه داد: 
ولى خودروهــاى دولتى کــه وارد محــل و محدوده 
منــع ترافیکــى شــوند، شــامل مجــازات و جریمه 

هستند.

با تصویب شوراى شهر، طرح ترافیک از اول مرداد در اصفهان اجرایى مى شود

ورود به مرکز شهر، پولى شد

محیا حمزه
چهارباغ گردهایى که مسیرشــان به خیابان شیخ بهایى 
مى خورد، حتماً پیرزن دستفروشــى را که ســالیان سال 
است براى امرار معاش بساطش را نبش بن بست چسبیده 
به مجتمع جم مقابل پاســاژگاندى روى حصیرى پهن

 مى کند دیده اند. زن 75 ساله اى که از 50 سالگى این بن 
بست باریک کنار مجتمع را به عنوان محل کارش انتخاب 
کرده و آنجا مشغول فروختن لباس است و حاال بعد از گذر 

این همه سال، مشتریان ثابت خودش را هم دارد.
 تمایلى ندارد اســمى از او برده و یا عکســى گرفته شود. 
مى گوید بخاطر آبروى نوه هایش اســت: «نوه هایم دم 
بخت هستند و بعضى از آنها به خانه بخت رفته اند. چون سه 
تا از پسرانم دستفروشى مى کنند، مى ترسم آشنایى کسى 
روزنامه را ببیند و شأن شان پایین بیاید؛ بگویند خانوادگى 

دستفروشى مى کنند.»
«ماه بى بى»، نام مستعارى اســت که خودمان براى او 
انتخاب مى کنیم. 25 سال است که بساطش همینجاست. 
از آن زمان که اجناسش به چند کیسه مى رسید تا االن که 
به یک کیسه رسیده است. به قولى سرقفلى این بن بست 
را دارد. نا گفته نماند که همســایه هاى اطراف در این کار 
از هیچ کمکى دریغ نکرده اند تا جایى که از شــهردارى 
خواستند چون این بن بست در ملکیت پاساژ است، مانع 
کسب و کار ماه بى بى نشوند. مى گوید: «نامه اى نوشتند و 
همه پایش را امضا کردند که من مزاحمتى برایشان ندارم 

و بگذارند کار کنم.»
در خنک هاى بهار، پتویى دور خــودش پیچیده و روى 
صندلى کنار بساطش نشسته اســت. مادر است و تفسیر 

فداکارى. قبل از همــه دغدغه هایــش، از بچه هایش 
مى گوید: «40سال پیش از همســرم جدا شدم و با چهار 
پســر و یک دخترم زندگى سختى شــروع کردیم.» مى 
خندد و ادامه مى دهد: «هرچند با وجود شوهرم هم اوضاع 

زندگیمان خوب نبود چون کار نمى کرد.» 
با تمام کم و کاستى ها فرزندانش را بزرگ کرد. امروز که 
40 سال از آن روزهاى سخت مى گذرد، ماه بى بى، دخترى 
دارد که از همسرش جدا شده و از بیمارى اعصاب در رنج 
است و حتى یک بار دست به خودکشى زده است. او با ماه 
بى بى زندگى مى کند و مخارج درمانى دختر بر عهده مادر 
است. و اما پسرها هم ساکن اصفهان هستند و سختى هاى 
زندگى شان، همجنس زندگى مادرشان است. شغلشان هم 

مثل شغل مادر است.

البه الى صحبت هایش خانمى میانســال براى خرید 
مى آید و او را در آغوش مى گیرد. مــاه بى بى مى گوید: 
«مشترى هایى دارم که بسیار مهربان هستند و به من لطف 

دارند. خدا خیرشان بدهد؛ هوایم را هم تا حدودى دارند.»
چشم هاى ماه بى بى حکایت سال هاى سخت را روایت 
مى کند. «بعد از اینکه سه ماه درگیر بیمارى اعصاب بودم و 
دکترم مى گفت یک سکته خفیف هم کردم،  نمى توانستم 
کار کنم. به کمیته امداد رفتــم براى گرفتن وام چون این 
مدت که کار نمى کردم بدهى هایم زیاد شده بود اما کمیته 
امداد به بهانه سن باال با درخواست وام من مخالفت کرد و 
تنها همیارى این کمیته با من واریز 53 هزار تومان در هر 

ماه به حسابم است.»
 از جیب هاى جلیقه اش  قبض هــاى آب و برق را بیرون 

مى آورد و مــى گوید: «براى پرداخت فقــط یکى از این 
قبض ها، تمام واریزى کمیته به عالوه مبلغى از خودم را باید 
کنار بگذارم تا بتوانم آن را پرداخت کنم.» آنچه کمیته امداد 
براى گذران زندگى ماه بى بى پرداخت مى کند، دردهایش 
را تسکین نمى دهد از سختى هایش کم نمى کند. بیشتر از 
قبض هایش، دست هاى خسته و رنجورش توجه را جلب 
مى کند دست هایى که روزگار سخت جوانى را گذرانده و 

حاال به روزهاى سخت تر پیرى رسیده است.
دور از انتظار نیســت که کار کردن در این شرایط سخت، 
براى زنى به سن و سال ماه بى بى که بیمه و بازنشستگى 
ندارد و هزینه هاى درمان دخترش هم زیاد است یکى از 
دغدغه هاى اصلى باشــد. موانع او براى امرار معاش کم 
نیســت؛ حتى از مردمى که مدام چانه مى زنند هم گالیه 
مى کند:«سود اجناس بسیار کم است و کفاف زندگیم را 
نمى دهد همان اندك سود را هم تخفیف مى خواهند.» 
این گالیه را مى کند اما وقتى زنى مى خواست براى شلوار 
13هزار تومانى 1000 تومان تخفیف بگیرد، بدون هیچ 

مخالفتى قبول کرد.
با وجود این، کســانى که در حق او مهربانى مى کنند هم 
کم نیستند. مغازه دار ترمه فروشى که 14 سال است او را 
مى شناســد مى گویــد: «مســیرش طوالنى اســت. 
ظهر ها همینجا چیزى مى خورد و براى استراحت و خواب، 
آبدارخانه مجتمع را در اختیارش مــى گذاریم.» یا مغازه 
دارهاى دیگرى که اجناس ماه بى بى را هر شب بعد از اتمام 
کار به مغازه خود مى برند که بارى از دوشش کم کنند تا او 
مجبور نباشد هر روز آنها را با خود تا محل زندگى اش که 

خیابان زینبیه است ببرد و بیاورد.

خوش آمدید به فروشگاه دستفروش معروف شهر ما
بن بست ماه بى بى

 مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفت: 
جمعیت این اســتان، هــم اکنــون به دلیل نســبت 
مطلــوب جمعیــت در رده کار و تــالش در حالــت 
پنجــره طالیى قــرار دارد که این موقعیــت باید حفظ 

شود.
حسین غفرانى کجانى افزود: بیش از 70 درصد جمعیت 
استان در موقعیت کار و تالش مطلوب به سر مى برند که 
اگر این جمعیت کاسته و به جمعیت سالمند استان اضافه 

شود، تهدید به شمار مى رود.
وى جمعیت استان را براساس سرشمارى سال 95، پنج 
میلیون و 120 هــزار و 85 نفر عنوان کــرد و گفت: 22 
درصد از جمعیت استان، کودکان زیر 15 سال هستند و 

24 درصد 15 تا 29 ساله هستند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان افزود: 48 درصد از 
جمعیت استان، میانسال و بین 30 تا 65 سال و همچنین 

7 درصد سالمند هستند.

غفرانى یادآورى کرد: همچنین در سال 65 انفجار رشد 
صورت گرفت و این نرخ به 4/2 درصد و در ســال 75 با 
اعمال سیاست هاى تنظیم خانواده به 1/77درصد رسید.
وى نرخ رشد جمعیت را در ســال 85 عدد 1/51 درصد 
عنوان کرد و گفت: این نرخ در ســال 90 به 1/3 درصد 

رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان عدد نرخ رشــد 
جمعیت را در سال 95، زیر یک درصد ذکر کرد و گفت: 
این کاهش نرخ نشان مى دهد که تأثیرات سیاست هاى 
تنظیم خانواده در گذشته همچنان در جامعه تأثیر خود را 

برجا گذاشته است.
وى عوامل کندى رشــد جمعیت را طــالق، باالرفتن 
ســن ازدواج و تک فرزندى عنوان کرد و گفت: جمعیت 
سالمندى 7 درصدى در استان، تهدید جمعیتى به شمار 
مى آید که باید براى آن برنامه ریزى هاى الزم صورت 

گیرد.
غفرانى کجانى خاطرنشــان کرد: بر این اساس، کمیته 
راهبردى جمعیت اســتان اصفهان در قالب پنج کمیته 
به ریاست استاندار تشــکیل شد و هم اکنون نیز در حال 
برنامه ریزى براى کاهش خطر و چالشى است که از دهه 
1420 تا 1430 اســتان را در زمینه سالمند شدن تهدید 

مى کند.  

جمعیت اصفهان درحالت پنجره طالیى

خط تولید یارن
 پلى استر پلى اکریل 

راه اندازى شد

نصب و راه اندازى 
بزرگ ترین جرثقیل  

کشور در فوالد مبارکه 

مدیــر اجرایى شــرکت پلــى اکریل ایــران از 
راه اندازى خط تولید یارن پلى استر این کارخانه 

پس از پنج سال توقف خبر داد.
محســن رجایى افزود: این بخــش داراى چهار 
دستگاه ماشــین تولید نخ پلى اســتر است که 
در حال حاضر، ســه دســتگاه با ظرفیت تولید 
14 هزار ُتن محصــول در ســال در خط تولید 

قرار دارد.
وى اضافه کرد: ماشــین چهارم نیــز با تعویض 
برخــى قطعــات و تعمیــرات صــورت گرفته 
در آینده نزدیــک وارد چرخه تولید مى شــود و 
ظرفیــت محصــوالت تولیــدى ایــن بخش 
بــه بیــش از 18 هــزار ُتــن در ســال خواهد 

رسید.
وى با بیان اینکــه ماده اولیه بخش پلى اســتر 
( پارازایلــن) در حــال حاضــر از پتروشــیمى 
اصفهان تأمیــن مى شــود، گفت: خــط دوم 
بخش تولیــدى الیاف اکریلیک شــرکت نیز در 
زمــان حاضر فعال اســت و تولید آن اســتمرار

 دارد.
رجایى خاطرنشان کرد: بخش پلى استر شرکت 
پلى اکریل در مجموع داراى پنج ماشــین تولید 
بود که یکى از آنها در ســال هاى گذشــته با دو 
ماشــین جدید تولید الیاف پلى اســتر جایگزین 

شد. 

مدیر اجــراى پروژه هــاى جنبى و پشــتیبانى 
شــرکت فوالد مبارکــه از عملیات ســاخت، 
نصــب و راه انــدازى جرثقیــل دروازه اى 
کشــور درشــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان

 خبر داد.
حمید شــجاعى گفت: عملیات ساخت، نصب و 
راه اندازى این جرثقیل با توجه به سیاست هاى 
شــرکت فــوالد مبارکه در راســتاى توســعه 
صــادرات و رفــع مشــکالت و محدودیت ها 
درزمینــه بارگیــرى ریلى محصــوالت انجام

 شد.
وى با بیان اینکــه از جرثقیــل دروازه اى براى 
جابه جایى مواد در محل هاى روباز و مکان هایى 
اســتفاده مى شــود که امــکان جابه جایى در 
امتــداد ریــل حرکــت طولى میســر اســت، 
گفت: بیشــترین کاربرد این نــوع جرثقیل ها
 در کارخانــه هــا و بنادر ســاحلى و خشــک

 است.
شــجاعى اظهار کرد: طول کلى پــل جرثقیل 
دروازه اى نصب شده در ســایت انبار روباز ناحیه 
نورد گرم،  81متر، دهانه یا همان فاصله بین دو 
ستون 35/5 متر و کنسول یا قابلیت باربردارى و 
بارگیرى خارج از ســتون نیز در هر طرف 15متر 

است.
 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان از سرویس 
دهى پارکینگ هاى هسته مرکزى شهر اصفهان تا ساعت 

24 در ماه مبارك رمضان خبر داد.
علیرضا صلواتى گفت: در ماه مبارك رمضان پارکینگ هاى 
هسته مرکزى شهر اصفهان تا ساعت 24 باز است و پلیس 
راهور نیز در اوقات اوج ترافیک، نیروهاى خود را افزایش 
داده و تدابیر خاصى را براى کنترل وضعیت ترافیکى اعمال 
مى کند. وى افزود:شرکت اتوبوسرانى اصفهان نیز در اوقات 
منتهى به اذان ظهر و مغرب، تعداد ناوگان خود را تقویت 
مى کند تا در این ایام، سرویس دهى بهترى به شهروندان 
داشته باشد.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
یادآور شد: در شــب هاى قدر نیز اتوبوسرانى اصفهان به 
منظور جابه جایى شهروندان به مکان هاى برگزارى مراسم 
لیالى قدر، سرویس دهى هاى ویژه اى از میادین اصلى شهر 

انجام خواهد داد.

سرویس دهى پارکینگ هاى 
هسته مرکزى شهر تا ساعت 24 

ت
 اس
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی است که در سه ماهه چهارم امسال تقاضاي 
ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت 
اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 

روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 4 نجف آباد
پالك 1030-  سید کمال آیتى نجف آبادى فرزند سیثد جعفر ششدانگ 

یکدرب باغ محصور به مساحت 1355/90 متر مربع .  
پالك 1031 – على ایزدى  فرزند عباس   ششدانگ یک درب باغ مشجر 

و  محصور  بمساحت 948/50متر مربع . 

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 1043/1– محمود حجازى فرزند غالمرضا ششدانگ  یکدرب باغ 

بمساحت 1043/50 متر مربع .
پالك 1043/2– محمود حجازى فرزند غالمرضا ششدانگ  یکدرب باغ 

بمساحت 465متر مربع .
پالك 1043/3– محمد حجازى فرزند محمود ششــدانگ  یکدرب باغ 

بمساحت 431/30 متر مربع .
پالك 1127/5– محمود زمانى فرزند مصطفى به نسبت سه دانگ مشاع  
و محمد على ابراهیم زاده فرزند صفرعلى و محترم عرفانى فرزند ابراهیم 
هرکدام یکدانگ و نیم مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 211/50 

متر مربع .
پالك 1127/6– محمود زمانى فرزند مصطفى  و مریم ابراهیم زاده فرزند 

محمد على بالسویه  ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 259/20 متر مربع .

قطعه 6 نجف آباد 
پــالك 1014/778- محمد على جونبخش  نجف آبادى فرزند حســن 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور  بمساحت 748/10 متر مربع.
پالك 1014/841- قربانعلى نعمتى فرزند غالمعلى ششدانگ یک قطعه 

زمین بمساحت 4035/57 متر مربع.
پالك 1014/846- محمدعلى یوســفى فرزند نصراله ششــدانگ یک 

گاودارى  بمساحت 1197 متر مربع.
پــالك 1014/852- صدیقه ابراهیــم نجف ابادى فرزنــد غالمرضا 
ششدانگ یک قطعه زمین مشــجر و محصور  بمساحت 3668/84 متر 

مربع.
پالك 1014/854- على قورئیان نجف آبادى فرزند حســین  ششدانگ 

یک باب دامدارى  بمساحت 627/85 متر مربع.
پالك 1014/855- ناهید قورئیان نجف آبادى  فرزند على  ششدانگ یک 

باب خانه  بمساحت 246/45 متر مربع.
پالك 1014/856- حسنعلى قورئیان نجف آبادى  فرزند على  ششدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 277/20 متر مربع.
پالك 1014/857- ســعید قورئیان نجف آبادى فرزند على ششدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 281/40 متر مربع.
پالك 1014/858- حمید قورئیان نجف آبادى فرزند على ششــدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 285/65 متر مربع.
پــالك 1014/859- مهدى ســلیمانى  نجف آبــادى فرزند مصطفى 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور    بمساحت 1500 متر مربع.
پالك 1014/863- حمید چراغى عادگانى فرزند بهرام ششدانگ قطعه 

زمین محصور    بمساحت 2002/53 متر مربع.
پالك 1014/868- مجید همتیان فرزند حســن ششدانگ قطعه زمین 

محصور   بمساحت 2899/73 متر مربع.
پالك 1299- غالمرضا دهقانى نجف آبادى فرزند رجبعلى  ششــدانگ 

یکدرب باغ مشجر محصور   بمساحت 958/90 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 2253/1- الهام قاسمیان فرزند اسداله ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور    بمساحت 275/95 متر مربع .
پالك 2642- اردشــیر شیاسى فرزند اکبر ششــدانگ یک باب کارگاه 

بمساحت 3855/95 متر مربع.
پالك 2648- اکبر ســلیمى فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه 

بمساحت 187/40 متر مربع.

پالك 2658- غالمحســین خوشــاوى نجف آبادى  فرزند حســین  و 
طیبه نعمتى نجف آبادى فرزند عبداله بالســویه ششدانگ یک درب باغ  

بمساحت 1134/50 متر مربع.
پالك 2661- عزت سلیمانژاد نجف آبادى فرزند هاجى محمد ششدانگ 

یکدرب باغ مشجر محصور  بمساحت 2476/40 متر مربع.

قطعه 8 نجف آباد
پالك 632/12- طاهره خادمى  نجف آبادى فرزند محمدرضا ششدانگ 

یک قطعه زمین محصور بمساحت 588/11 متر مربع.
پــالك 632/13- محمدعلــى حبیب الهــى فرزند محمود به نســبت 
چهاردانگ مشــاع و معصومه حبیب الهى نجف آبادى فرزند محمودبه 
نسبت دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 

586/04 متر مربع.
پالك 853/12- رســول ابراهیمــى فرزند محمد صادق ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 145/80 متر مربع.
پــالك 1333/1- مریم پور على فرزنــد عبداله ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 150/50 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 591/4 – حسینعلى بابلخانى فرزند على  ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور  بمساحت 203/2 متر مربع .
پالك 591/5 – معصومه بابلخانى فرزند ابوالقاسم  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 202/15 متر مربع .

قطعه 10 نجف آباد
پــالك 1482/1 – فرهاد صابــرى جمالویى فرزند رجب ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 206 متر مربع .
پالك 1482/2 – بهرام صابرى فرزند هدایت اله ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 209/8 متر مربع .
پالك 1482/3 – محمد طاهر والیتى  فرزند مرحوم هاجى ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 275/80 متر مربع .
پالك 1482/4 – نظرعلى سوارى  فرزند هدایت اله ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 282/6 متر مربع .
پالك 1482/5 – احمد جمالیان فرزند اســماعیل ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 197/5 متر مربع .
پالك 1589 – محمد منوچهرى فرزند عباسعلى ششدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 6842 متر مربع .
پالك 1993 – ســعید کاظمى نجف آبادى فرزند عباســعلى ششدانگ 
قسمتى از کوچه متروکه  بمساحت 13/68 متر مربع که با پالك 472/2 

توام گردیده و بصورت یکبابخانه در آمده اند .
پالك 1995 – بتول رجایى  نجف آبادى فرزند عباسعلى ششدانگ یک 

قطعه زمین نیمه محصور  بمساحت 990/11 متر مربع.
پالك 1998 – فرامرز کریم خانى فرزند نصراله ششدانگ یکقطعه زمین 

نیمه محصور بمساحت 985/50 متر مربع.

قطعه 11 نجف آباد
پالك 457 – جعفــر منتظرى نجف آبادى  فرزند مانده على به نســبت 
دو دانگ و نیم مشــاع و بیگم عامل نجف آبادى فرزند تقى به نسبت سه 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ قسمتى از یک بابخانه  بمساحت 15/03 
متر مربع که با ششــدانگ پــالك 285/9 توام و تشــکیل یکبابخانه را 

داده است .
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده 
واحد مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت 
شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید 
اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره 
ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شــد این اگهی نسبت به ردیف 
الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در 

روزنامه منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/31
شماره  م  الف: 169 مورخه 97/1/19

             حسین زمانى- رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد 
1/513/

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1396 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شــماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیئت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 9  و 10 ثبت 

اصفهان را به شرح زیر آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده اند .
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در ســده لنجان به شــماره 73 - اصلی و فرعی 
هاى ذیل :

1684 فرعى – اعظم ســیاه پوش فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 61,41 مترمربع .

2176 فرعى – حیدر قلى خواجوى زاده فرزند امامقلى نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مساحت 222,70 مترمربع .

2177 فرعى - حیدر قلى خواجوى زاده فرزند امامقلى نسبت به ششدانگ 
یک بابخانه  به مساحت 257,37 مترمربع .

2182 فرعى – ویسمراد طهماسبى زاده فرزند اله کرم نسبت به ششدانگ 
یک بابخانه  به مساحت 212,08 مترمربع .

2183 فرعى – فاطمه جمالى گله فرزند صحرائى نسبت به ششدانگ یک 
بابخانه  به مساحت 150,84 مترمربع .

2184 فرعى – حسن زمانى بختیاروند فرزند خانى نسبت به ششدانگ یک 

بابخانه  به مساحت 249,08 مترمربع .
2185 فرعى – محمدرضا شریفى سده فرزند عباس نسبت به ششدانگ 

یک بابخانه  به مساحت 259,31 مترمربع.
2186 فرعى – صدیقه رضاییــان چمگردانى فرزند رجبعلى نســبت به 
ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 313,57 مترمربع مجزى شده از 321 

فرعى .
2 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شــماره 131- اصلی و فرعی 

هاى ذیل :
1406 فرعى – ابراهیم ترکى باغبادرانى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 

قسمتى از یکدرب باغ به مساحت 133,43 مترمربع .
2532 فرعى – خانم فیروزه جهاندار ملک آبادى فرزند غالمرضا نسبت به 

ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 168,62 مترمربع .
2533 فرعى – محمدرضا امیرى باغبادرانى فرزند ابوالقاسم نسبت به 4 
دانگ مشاع و سیما طاهرى باغبادرانى فرزند عبدالغفار نسبت به 2 دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت253,40 مترمربع .
2534 فرعى – مهتاب اشک شرى تشــنیزى فرزند حجت اله نسبت به 

ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 226 مترمربع .
3- ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد لنجان به شماره 143- اصلی و فرعى 

هاى ذیل :
37 فرعى – مسلم اکبرى فرزند بهروز نسبت به ششدانگ یک بابخانه به 

مساحت 273,69 مترمربع .
38 فرعى – کورش شــیخ ســامانى فرزند احمد نســبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 273,08 مترمربع باقید به اینکه مادر متقاضى خانم 
صغرى بخشى چرمهینى مادام الحیات حق سکونت در خانه مورد تقاضا 

دارد .
4- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى 

ذیل :
396 فرعى – احمدرضا لباف فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک درب باغ 

به مساحت 8611,75 مترمربع .
5- امالك واقع در حســن آباد باغبادران به شماره 184- اصلی و فرعى 

ذیل :
94 فرعى – فرحناز موســوى مورکانى فرزند اکبر نســبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 72,89 مترمربع .
6- امالك واقع در کله مسیح به شماره 352- اصلی و فرعى ذیل :

11 فرعى – آیت اله قاســمى کله مســیحى فرزند رمضانعلى نسبت به 
ششدانگ یک بابخانه به مساحت 436,29 مترمربع .

دوم : بخش 10  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در خشک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی و 

فرعی ذیل :
143 فرعى – عبداله امیرى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 354,40 مترمربع مجزى شده از 42 فرعى .
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نســبت به امالك 
مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
نسبت به آنهایی که تقاضاي ثبت شده به شــرح ردیف الف ظرف مدت 

90 روز و نسبت به ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي 
باید گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوي کــه بعد از انقضاي مدت مرقوم 
واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صــورت مجلس قید و اعتراض 
صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هاي 
معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نســبت به ردیف( الف )در 
دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ( ب ) فقط یک نوبت از تاریخ 
انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر می 

گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه  مورخ 1397/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دوشنبه مورخ1397/02/31   
م الف: 119

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان 
1/514

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9 و 10 ثبت اصفهان

آگهى نوبت سه ماهه چهارم ســال 1396 آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 
1396 مربوط به قسمتى از امالك مهردشت بخش 15ثبت اصفهان، علویجه 
1 اصلى که به موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط 
به امالکى است که در سه ماهه چهارم سال 96 تقاضاى ثبت آن پذیرفته شده 
و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهى آن 

تجدید شود و در دریف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد. 

آگهى نوبتى ردیف الف: 
بخش 15 ثبت اصفهان 

علویجه یک اصلى
پالك 4934 فرعى-آقاى داود ســلیمانى علویجه فرزند ابوالقاسم ششدانگ 

یک باب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 74/32 مترمربع. 
بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اســناد و امالك و ماده 

واحد مصوب 1373 چنانچه کســى نســبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 90روز و همچنین نســبت به امالك ثبت 
شــده ردیف ب 30 روز گواهى اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید 
اعتراضات و یا گواهى طرح دعوى مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل
 ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد این آگهى نســبت به ردیف الف در دو 
نوبت به فاصله سى روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/02/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/02/31 
م الف: 263

ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1/516/

شــماره: 103/97/59/26- 97/1/16  بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که در سه ماهه چهارم 
سال 1396 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده اســت و مدت اعتراض نسبت به 
آنها از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 90 روز مى باشد به شرح ذیل آگهى 

مى نماید:
284 اصلى- ابنیه و مستغالت و امالك واقع در روستاى کلهرود

2237- آقاى محمدرضا اشرفى فرزند على به شماره شناسنامه 563 صادره از 
اصفهان ششدانگ یک باب خانه واقع در کلهرود بخش 11 ثبت اصفهان به 

مساحت 486 مترمربع
2310- آقاى سید عباس حسینى کلهرودى فرزند سید باقر شماره شناسنامه 
17 صادره از نطنز سه دانگ مشاع از ششــدانگ باغ مشجر محصور واقع در 

کلهرود بخش 11 ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 762/75 مترمربع 

نوبت اول تاریخ انتشار: 1397/02/01
نوبت دوم تاریخ انتشار: 1397/02/31

م الف: 57 
ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/479

آگهى نوبت سه ماهه چهارم سال 1396 آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1396 مربوط به قسمتى از امالك مهردشت بخش 15ثبت اصفهان

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1396 مربوط به قسمتى از امالك بخش 11 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان
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آغاز طرح نظارتى 
«ماه ضیافت» در اردستان

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان از 
افزایش بازرسى ها و نظارت بر بازار در ماه مبارك رمضان 
خبر داد و گفت: تمرکز نظارت، نزدیک افطار و در زمان خرید 
مردم است. محمدرضا باقرى با اشاره به اجراى طرح «ماه 
ضیافت» به مدت یک ماه در این شهرستان، اظهار کرد: در 

این ایام ساعت بازرسى بازرسان افزایش مى یابد.

نمایشگاه قرآن از 5 خرداد ماه 
در اصفهان برپا مى شود

پانزدهمین نمایشـگاه قـرآن و عترت اصفهـان برگزار 
خواهد شد. 

این نمایشـگاه از روزهاى پنجـم تا یازدهم خـرداد ماه، 
مصادف با دهم تا شانزدهم ماه مبارك رمضان با حضور 
150 مشارکت کننده و به مسـاحت 9 هزار متر مربع، در 
محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.
شرکت کنندگان نمایشـگاه امسـال در حوزه هاى نشر 
مکتوب (انتشارات قرآنى)، تولیدات و آثار فرهنگى، هنرى 
و قرآنى، حجاب و عفاف، کودك و نوجوان، سازمان ها و 
نهادهاى دولتى، مؤسسـات فرهنگى، هنرى و قرآنى و 

نرم افزار و فضاى مجازى فعالیت مى کنند.
در کنار ایـن نمایشـگاه برنامه هاى جانبى بسـیارى نیز 
برگزار خواهد شـد که هر کـدام به شـکلى معنویت ماه 

مبارك رمضان را افزایش خواهند داد.  

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوطه 
امالکى که در ســه ماهه چهارم ســال 1396  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت آگهى 

آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شــماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :

2680 فرعى : آقاى محمدرضا کیانى اشــترجانى  فرزند محمود ششدانگ  یک 
بابخانه  منتزع شده از پالك 256 فرعى بمساحت 91/70 متر مربع 

2683 فرعى : آقاى براتعلى احمدى فالورجانى  فرزند محمد ششدانگ قسمتى 
از یک بابخانه  (که قبًال کوچه بن بست بوده و با پالك 15/956 توأماً تشکیل یک 

بابخانه را میدهد) بمساحت 33/72 متر مربع 
دوم: ابنیه و امالك واقع در سودرجان 22 اصلى و فرعى زیر : 

554 فرعى : آقاى ابوالفضل زمانى سودرجانى  فرزند محمد نسبت به سه دانگ و 
نیم مشاع و خانم اشرف زمانى سودرجانى فرزند امیرقلى نسبت به دو دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالك 115 فرعى بمساحت 203/42 

متر مربع 
سوم : ابنیه و امالك واقع در آغچه بدى 32  اصلى و فرعى زیر :

474 فرعى : آقــاى بهرام محمدى آغچه بدى فرزند یداله ششــدانگ یک باب 
ساختمان تجارى مســکونى نیمه تمام منتزع شده از پالك 53 فرعى  بمساحت 

103/69 متر مربع 
چهارم : ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430  اصلى و فرعى زیر :

1636 فرعى : آقاى عباس جمشیدى فرزند اسداله ششدانگ  یک بابخانه منتزع 

شده از پالك 148 فرعى بمساحت 223/73 متر مربع 
پنجم : ابنیه و امالك واقع در پیربکران 526  اصلى و فرعى زیر :

247 فرعى : خانم فرنگ توکلى  فرزند حســن ششدانگ یک بابخانه  بمساحت 
268/40 متر مربع  

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این 
آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  نسبت به آنهائى که 
تقاضاى ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهى خود را به این اداره 
تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف 
دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید 

. اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر 
است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده 

هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهى   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 1397/2/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1397/2/31                      
م الف:0007 

اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت فالورجان /1/515

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم  سال 1396 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان

ابالغ تجدیدنظرخواهى
دادخواســت تجدیدنظــر- شــماره: 9710546795600008- 97/1/18 تجدیدنظرخواه: 
احمدرضا کوچکى فرزند رمضانعلى شغل کارگر به نشانى اصفهان خ پروین چهارراه دشتستان 
خ 7 تیر خ سمیه کاشانى تجدیدنظرخوانده: مریم السادات طیبًا طیبا به نشانى مجهول المکان 
تجدیدنظرخواســته: اعتــراض و تجدیدنظرخواهى در دادنامــه 9609976795901609- 
96/11/10 دالئل و منضمات دادخواســت: محتویات پرونده 960274- شــعبه 26 و الیحه 
دفاعیه. ریاســت محتــرم دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان اینجانب نســبت بــه دادنامه 
صادره شــماره 9609976795901609 مورخ 96/11/10 از دادگاه شــعبه 26 که در تاریخ 
97/1/15 ابالغ شــده است درخواســت رســیدگى مجدد مى نمایم . ضمنا رونوشت دادنامه 
بدوى و الیحه اعتراضیه و ســایر مدارك که جمعا برگ مى باشــد پیوست دادخواست تقدیم 
مى گردد. م الف: 4107 شــعبه 26 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /2/776
حصر وراثت

آقاى فرشــید حیدرى چم گردانى داراى شناسنامه شماره 50 به شــرح دادخواست به کالسه 
94/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اسفندیار حیدرى چمگردانى به شناسنامه 20 در تاریخ 96/11/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فرهاد حیدرى فرزند اسفندیار 
ش.ش 16 ت.ت 1349 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- کریم حیــدرى چم گردانى فرزند 
اســفندیار ش.ش 203 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- فرشــید حیدرى چم 
گردانى فرزند اسفندیار ش.ش 50 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- فریبا حیدرى 
چمگردانى فرزند اسفندیار ش.ش 300 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر  متوفى) 5- فرزانه 
حیدرى چم گردانى فرزند اسفندیار ش.ش 1488 ت.ت 1360 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
6- خاتون ضیائى چم گردانى فرزند فضل اله ش.ش 97 ت.ت 1330 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 300 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى اختالف لنجان /2/780
مزایده نوبت دوم

واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
962468 جلسه مزایده اى در روز چهارشــنبه مورخ 1397/03/23 از ساعت 9 لغایت 10/30 
صبح و به منظور محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش دو دســتگاه دژنکتور 20 کیلو 
ولت ساخت شرکت پارس سوئیچ که جهت استفاده نیاز به سرویس و تعمیرات دارد که توسط 
کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 640/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل 
اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از 
موعد مزایده از دستگاه هاى مذکور واقع در شهرك صنعتى فوالد، شرکت ریخته گرى آذری ین 
اصفهان دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت 
و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 71 اجراى احکام 

مدنى دادگسترى لنجان /2/782
اخطار اجرایى

شماره: 96- 449- 97/2/3 به موجب راى شماره 457 تاریخ 96/10/2 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدرضا وکیلى سلسر فروزان 

فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال 
بابت وجه چک 209417- 96/3/7 بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان پرداخت بدهى براساس نرخ شاخص تورم از سوى بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 
9/450/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان سهراب ابراهیمى دستگردى فرزند غدیر به 
نشانى فوالدشهر، آ2، کوره بلند، ساختمان چهلستون، مبلمان شهریارى و نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت و به لحاظ غیابى بودن  راى صادره اجراى حکم توســط دایره اجرا منوط به 
معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 296 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /2/784
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9710113640200282 شماره پرونده: 9709983640200047 شماره بایگانى 
شعبه: 970054 جناب آقاى پرویز هارونى فرزند على بدینوســیله به جنابعالى ابالغ مى گردد 
نظر به مجهول المکان بودن شــما و با اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م جهت پرونده کالسه بایگانى 
970054 ح 2 جهت مورخ 1397/04/26 ســاعت 9 موضوع دعوى خانم مریم نوروزى فرزند 
على ضامن به طرفیت شما مبنى بر فک پالك خودرو پراید به شماره انتظامى 43-563ه36، 
تعیین وقت گردیده است. الزم است جهت رسیدگى حاضر و ضمن تحویل دادخواست و ضمایم 
از موضوع دعوى مطلع شــوید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. استان اصفهان، شهرستان 
زرین شهر، خیابان آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگسترى. م الف: 293 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/785
حصر وراثت

مهرداد شیران داراى شناسنامه شماره 780 به شــرح دادخواست به کالسه 451/97 ح 10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شیران 
به شناســنامه 621 در تاریخ 96/12/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و همســر و مادر به نام هاى ذیل: 1- مهدى شیران 
ش.ش 1788 فرزند 2- مهرداد شیران ش.ش 780 فرزند 3- خدیجه کمالى اردکانى ش.ش 
99 همسر متوفى 4- سکینه شیخى ده آبادى ش.ش 381 مادر متوفى والغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى
 دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4179 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف استان 

اص فهان /2/790
حصر وراثت

مریم بختیارى داراى شناسنامه شــماره 1324 به شرح دادخواست به کالسه 436/97 ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وارثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاج ماه سلطانى 
عالسوند بشناســنامه 1 در تاریخ 92/12/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج دختر و دو پسر به نام هاى ذیل: 1- رویا بختیارى ش ش 
182 (دختر متوفى) 2- سارا بختیارى ش ش 587 (دختر متوفى) 3- زیبا بختیارى ش ش 566  
(دختر متوفى) 4- زیور بختیارى ش ش 162 (دختر متوفى) 5- مریم بختیارى ش ش 1324 
(دختر متوفى) 6- محمدرضا بختیارى ش ش 643 (پســر متوفى) 7- غالمرضا بختیارى ش 
ش 1026 (پسر متوفى) والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4189 شعبه دهم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/797
حصر وراثت

فاطمه ســوهان کار اصفهانى داراى شناسنامه شماره 3408 به شــرح دادخواست به کالسه 
433/97 از این شورا درخواســت گواهى حصر وارثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد سوهان کار اصفهانى بشناسنامه 1270214519 در تاریخ 97/1/7 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 خواهر به نام ذیل: 1- فاطمه 
سوهان کار اصفهانى  ش ش 3408 خواهر متوفى 2- مریم سوهان کار اصفهانى ش ش 4094 
خواهر متوفى والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4184 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/793
حصر وراثت

فاطمه ســوهان کار اصفهانى داراى شناسنامه شماره 3408 به شــرح دادخواست به کالسه 
432/97 از این شورا درخواســت گواهى حصر وارثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضى سوهان کار اصفهانى بشناســنامه 913 در تاریخ 96/8/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر 2 دختر به نام ذیل: 1- محمد 
ســوهان کار اصفهانى ش ش 127021451 فرزند 2- فاطمه ســوهان کار اصفهانى  ش ش 
3408 فرزند 3- مریم ســوهان کار اصفهانــى ش ش 4094 فرزند والغیر اینــک با انجام

 تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4185 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /2/794
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی- به اقاى محمدرضا نوروزى –جوادشفیعى اقاى 
بانک مهراقتصاد  دادخواستى به طرفیت محمدرضا نوروزى –جوادشفیعى بخواسته مطالبه که 
به این دادگاه ارجاع و به کالسه985/96 وبراى روزسه شنبه مورخ 97/3/29 ساعت5عصروقت 
رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان 
ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  
اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس 
دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی 
وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف 132 رییس شــوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی 

فالورجان/  2/813 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی به اقاى حبیب سلمانى نظربه اینکه اقاي سعید 
پوراسداله فرزندمحمدکریم  دادخواستی بطرفیت اقاي  حبیب ســلمانى فرزندشاکر بخواسته  
انتقال ســند تقدیم که به این دادگاه ارجاع وبه کالســه 96/643ثبت وبراي روز شنبه مورخ 
97/3/29 ساعت 5/5عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم 
گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر 
خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت 
ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی 

محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف 136 رییس 
شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان / 2/814 

ابالغ وقت رسیدگى
اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی- به اقاى رمضان رحیمى اقاى بانک مهراقتصاد  
دادخواستى به طرفیت رمضان رحیمى فرزند هرمز  بخواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و 
به کالسه1072/96 وبراى روزسه شنبه مورخ 97/3/29 ســاعت6عصروقت رسیدگی تعیین 
گردیده وچــون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده اســت و به تقاضاي خواهان ودســتور 
دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی 
میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق 
ودریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی 
وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف 138 رییس شــوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی 

فالورجان/  2/815 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی - به اقاى قاسم شــفیعى –احمداله دادیان –
عباســعلى جعفرزاده اقاى بانک مهراقتصاد  دادخواســتى به طرفیت قاسم شفیعى –احمداله 
دادیان –عباســعلى جعفرزاده بخواســته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کالسه922/96 
وبراى روزسه شنبه مورخ 97/3/29 ســاعت5/5عصروقت رســیدگی تعیین گردیده وچون 
خوانده مجهول المکان اعالم گردیده اســت و به تقاضاي خواهان ودســتور دادگاه  به استناد  
ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده 
دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت 
این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم 

خواهد نمود. م الف 137 رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان/ 2/816 
حصر وراثت

طیبه ضیائى ریزى داراى شناسنامه شماره 2661 به شرح دادخواست به کالسه 435/97 ح10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وارثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل 
ضیائى بشناســنامه 1919 در تاریخ 1397/1/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 3 دختر: 1- محمد  ضیائى ریزى به ش ش 
5989 نســبت با متوفى فرزند 2- طاهره ضیائى ریزى به ش ش 776 نسبت با متوفى فرزند 
3- طیبه ضیائى ریزى به ش ش 2661 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه ضیائى ریزى به ش 
ش 1146 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4186 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/795
حصر وراثت

زهرا سراج داراى شناسنامه شماره 27204 به شرح دادخواست به کالسه 440/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وارثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اطل سراج بشناسنامه 
12408 در تاریخ 89/2/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- زهرا سراج ش ش 27204 فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4188  شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/796

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه 
آســفالت معابر در مناطق 15 گانه شهر اصفهان از شرایط 
به نسبت مطلوبى برخوردار است، گفت: بیشترین مشکل 
آسفالت، مربوط به محله حصه است که در این محدوده نیز 

عملیات آسفالت معابر در حال انجام است.
ایرج مظفر از برنامه ریزى معاونت عمران شــهرى براى 
اجراى 250 هزار تن آســفالت با اعتبار 47 میلیارد و 500 
میلیون تومان در ســال جارى خبر داد و اظهــار کرد: در 
سال گذشــته نیز 218 هزار تن آسفالت در قالب 168 هزار 
مترمربع، به منظور لکه گیرى هــاى اصولى و موج گیرى 
معابر در ســطح مناطق 15 گانه استفاده شد.   وى تصریح 

کرد: در سال جارى بودجه ویژه اى براى تکمیل و ساماندهى 
آسفالت معابر اختصاص یافته، زیرا بهبود آسفالت معابر شهر، 

یکى از اولویت هاى مدیریت شهرى است. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه 
براى دوام و ماندگارى آسفالت معابر باید زیرسازى خیابان ها 
از نظر دفع آب ها، وجود چاه ها و ســفره هاى زیرزمینى، 
مکان هاى نشتى آب و زهکشى به صورت مرتب بررسى 
و کنترل شود، افزود: ارزیابى مستمر روسازى معابر توسط 
مشاوران و ارائه شاخص هاى کیفى و سرویس دهى در هر 
دوره زمانى، از جمله راهکارهایى است که مى تواند به بهبود 

کیفیت معابر حمل و نقلى منجر شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون 
درآمد شرکت آب و فاضالب کشور گفت: در حال حاضر 
طرح توزیع لوازم کاهنده مصرف به صورت قســطى در 
استان اصفهان آغاز شده و اســتقبال خوبى نیز از سوى 

مشترکان براى دریافت این لوازم صورت گرفته است.
على سیدزاده اظهار داشت: بروشــورهایى با اطالعات 
دقیق از انواع لوازم کاهنده در اختیار مشترکان پرمصرف 
قرار گرفته و هر مشــترکى که تقاضــاى دریافت این 
تجهیزات را داشته باشــد، شــرکت آبفا در اختیار آنها 

مى گذارد.
وى ادامه داد: در روز اول درحدود 400 مشترك تقاضاى 

دریافت لــوازم کاهنده مصرف را داشــته اند که پس از 
ارزیابى در شرکت آب و فاضالب اســتان، این لوازم در 
اختیار مشــترکان قرار مى گیرد و هزینــه آن در قبوض 

مشترکان درج مى شود.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف و نظارت بــر کاهش آب 
بدون درآمد شــرکت آب و فاضالب کشور با بیان اینکه 
مشــترکان مى توانند هزینه را به صــورت نقدى و یا به 
صورت اقساط تا 24 ماه پرداخت کنند، گفت: خریدارى 
این تجهیزات توسط شرکت آبفا، به وسیله تأمین اعتبار 
طرح هاى عمرانى که به مدیریت مصرف اختصاص یافته، 

صورت گرفته است.

با وجود خشکسالى ها، کشت جایگزین سیب در سمیرم، با موفقیت به 
ثمر نشست.

کارشناس باغبانى جهاد کشاورزى شهرستان سمیرم گفت: 40 هکتار 
گل محمدى بارور در سمیرم کاشته شــده است و پیش بینى مى شود 
امســال 200 هکتار از زمین هاى کشاورزى ســمیرم زیر کشت گل 

محمدى برود.
کیارش سامى افزود: با توجه به اینکه کشاورزان سمیرمى در سال هاى 
گذشته بیشتر زمین هاى خود را به کاشت نهال سیب اختصاص داده اند 
و این شهرستان تک محصولى شده، سازمان جهاد کشاورزى، زارعان 
را به کشــت هاى جایگزین از جمله گل محمــدى و گیاهان دارویى 
تشویق مى کند.وى ادامه داد: ســیب از درختان پر مصرف آب است و 
خشکسالى هاى اخیر، به باغ هاى سیب خسارت زیادى وارد کرده و در 

بسیارى از نقاط باغ ها خشک شده اند.
سامى با بیان اینکه گل محمدى گیاهى کم آب و سازگار با اقلیم سمیرم 
اســت، افزود: گل هاى تولیدى در این شهرستان به علت خنکى آب و 

هوا و ارتفاع شهرستان از سطح دریا، از کیفیت خوبى برخوردار است .
کارشناس باغبانى جهاد کشاورزى شهرستان سمیرم با اشاره به اینکه 
بزرگ ترین مزرعه گل محمدى شهرستان 20 هکتار سطح زیر کشت 
دارد و هم اکنون درحال برداشت محصول است، گفت: روزانه بیش از 
هزار و 500 کیلو گرم گل از این مزرعه برداشت مى شود و در هر هکتار 

از این مزرعه، روزانه 20 نفر مشغول به کار هستند.
سامى افزود : نهال گل محمدى در سمیرم با قیمت هزار و 700 تومان 

به فروش مى رسد.
وى ادامه داد: شهرستان ســمیرم با بیش از 20 هزار هکتار باغ سیب، 

قطب باغدارى استان است.

جایگزینى عطر سیب با گل محمدى در سمیرم
باغات 20هزار هکتارى سیب سمیرم این روزها جاى خود را به گیاهان دارویى و گل محمدى داده اند

کاهش 20درصدى مصرف آب 
با لوازم کاهنده مصرف

اجراى250هزار تن آسفالت در 
مناطق 15گانه شهر

جمع آورى3 ُتن 
داروى غیرمجاز از 
سطح بازار اصفهان

مســئول واحد بازرســى و نظارت امور داروى 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: در دو ماهه اول امسال، نزدیک به سه تن 
داروى غیرمجاز از سطح شهر اصفهان کشف و 

ضبط شد.
حســین ذکرى اظهار کرد: امســال نزدیک به 
40 تن انــواع دارو و مکمل غیرمجاز کشــف و 
امحا شــد کــه این آمــار، صرفــًا مربــوط به 
حوزه دارو و مکمل هاســت و اقــالم غیر مجاز 
غذایــى، آرایشــى و بهداشــتى لحاظ نشــده

 است.
 وى بیان کــرد: معاونت غذا و داروى دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهــان با مشــارکت نیروى 
انتظامــى به طــور تقریبــى ســاالنه، حدود 
200 تــن اقــالم غیر مجــاز کشــف و ضبط 

مى کند.
وى تصریح کــرد: این اقالم شــامل داروهاى 
نیروافزاى ورزشى و جنسى غیرمجاز، داروهاى 
ترك اعتیاد غیرمجاز، داروهــاى مخدر خانواده 
متادون و بوپرنورفین، الکل قابل شرب غیرمجاز، 
مشروبات الکلى دست ســاز غیرمجاز، داروهاى 
چاقى،  الغرى غیرمجاز و داروهاى ماهواره اى
 بــود کــه از واحدهــاى صنفــى عطــارى، 
باربــرى هــاى عمومــى، داروخانــه هــا و 

سوپرمارکت ها جمع آورى شد. 
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انهدام باند میلیونى
 سارقان منازل 

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از شناسایى وانهدام 
باند سارقان منزل وکشف دومیلیارد ریال اموال مسروقه 

خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى  گفت: در پى شکایت تعدادى از 
شهروندان مبنى بر سرقت منزل در شهر اصفهان،بررسى 
موضوع در دسـتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان 

قرار گرفت.
وى افزود: با انجام تحقیقات مشـخص شد دو سارق به 
بهانه جمع آورى ضایعات در کوچه ها و خیابان ها پرسه 
زنى و منـازل خالى از سـکنه را شناسـایى و در فرصتى 
مناسـب، وارد منزل و اقدام به سرقت وجوه نقد، طالها، 

مجسمه ها و نقره هاى گرانقیمت مى کردند.
رئیس پلیس آگاهى افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را 
دراین زمینه آغاز و موفق به شناسایى دو سارق حرفه اى 
منزل شدند و با هماهنگى قضائى آنها را دستگیر کردند. 

17 سفر زمینى و هوایى به 
عتبات هر هفته از اصفهان 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: هفته اى دو 
پرواز و 15 سفر زمینى از اصفهان به کربالى معلى انجام 
مى شود که این رویه در ماه مبارك رمضان نیز ادامه دارد.
غالمعلى زاهدى با اشـاره به اعزام متقاضیان کربالى 
معلى اظهار داشـت: نام نویسـى براى عتبات عالیات از 

12 خرداد امسال آغاز مى شود و تا 15 تیرماه ادامه دارد.
وى با بیان اینکه تقاضا در نیمه دوم ماه مبارك رمضان 
بیشـتر اسـت، افزود: در نیمه دوم ماه مبـارك رمضان، 

درخواست متقاضیان افزایش دارد.
مدیرکل حج و زیارت استان تصریح کرد: استقبال زائران 
ایرانى به سبب لیالى قدر در نیمه دوم ماه مبارك رمضان 
بیشتر خواهد بود و تمامى تدارکات براى خدمت رسانى 

در این ایام آماده است.
زاهدى خاطرنشان کرد: به صورت زمینى هم هفته اى 
14 تا 15 گروه 38 نفره از اصفهـان براى زیارت عتبات 

عالیات اعزام مى شود.
 وى گفت: هزینه سفر کربالى معلى در ایام ماه رمضان 

سال جارى تا 10 درصد کاهش داشته است.

تأمین اعتبار 24 میلیاردى براى 
تکمیل سالن گلستان شهدا

معاون عمـران شـهرى شـهردارى اصفهـان از تأمین 
اعتبار 24 میلیارد تومانى براى تکمیل سـالن گلسـتان 

شهدا خبر داد.
ایرج مظفـر بااشـاره بـه اینکه هزینـه کل اجـراى این 
طرح با هزینه آزادسـازى و اجراى سه سالن 55 میلیارد 
تومان است، افزود: در حال حاضر شهردارى با احتساب 
هزینه هـاى آزادسـازى 24/5 میلیارد تومـان براى این 
طرح هزینه کرده است . وى  با اشاره به آغاز این عملیات 
در سال 95 و پیشـرفت 95 درصدى مراحل ساخت این 
سالن اظهارداشت: سالن جدید گلستان شهدا با مساحت 
پنج هزار مترمربع و پارکینگ با همین مساحت،ظرفیت 
150 دستگاه خودرو را دارا اسـت. وى افزود: شهردارى 
اصفهان عالوه بر هزینه هاى آزادسازى، اقدام به ساخت 
پارکینگ و بیس هاى سالن اول و دوم کرد و طرح را در 

اختیار پیمانکار بنیاد شهید قرار داد تا عملیات ادامه یابد. 

محور چهارباغ سامان مى یابد
مدیـر منطقه3شـهردارى اصفهـان گفـت: عملیـات 
سنگفرش پیاده رو ضلع شرقى خیابان چهارباغ عباسى 
حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان انقالب به طول 

هزار و 100 متر در دست اجرا قرار گرفت.
حسـین کارگر اظهار داشـت: سـال گذشـته با تکمیل 
سـنگفرش ضلع شـرقى چهاربـاغ عباسـى حدفاصل 
خیابان آمادگاه تا میـدان امام حسـین(ع)، این محور از 

ترافیک شهر حذف شد.
وى با بیان اینکه سنگفرش بخش هایى از مسیر خیابان 
آمادگاه تا خیابان سـیدعلیخان انجام گرفـت، افزود: با 
توجه به اینکه احداث عملیات ایسـتگاه متروى میدان 
انقالب در مراحل پایانى قرار دارد، تصمیم گرفته شد تا با 
اجراى عملیات تکمیلى پیاده راه و ضلع شرقى چهارباغ 
حدفاصل میدان انقالب تا میدان امام حسـین(ع)، این 

محور را ساماندهى کنیم. 

خبر

 یوسف هاشمى *
براى پیدا کردنش یا باید در اتاق جلسات بگردى یا در سالن آمفى تئاتر؛ یا در 

ورودى شهردارى جلوى تابلوى اعالنات.
اگر اینجاها نبود، مطمئن باشید حتما دنبال نردبان و براى نصب بنر یا شاید 

هم باالى نردبان!
خوش شانس که باشى پشت میزى پر از روزنامه و نشریه و زونکن ، در میان 
انبوهى از عکس ها، لوح تقدیرها و یا پشــت سیستم و مشغول به روز کردن 
سایت ادارى یا در حال گوش کردن به صداى ضبط شده در جلسات و تنظیم 

خبر و..
اینها گوشه اى از روزهاى یک روابط عمومى است.

بســیار شــنیده ایم و خوانده ایم که روابط عمومى ها قلب تپنده سازمان ها 
هستند و یا شــعار داده ایم که روابط عمومى ها ســربازان خط مقدم جبهه 

فرهنگى هستند و...
روابط عمومى یا «هنر هشــتم» مهــم ترین رکن دنیاى مــدرن در عصر 
ارتباطات است که توانسته جاى خود را در تمام سازمان هاى جهانى و دولتى 
پیدا کند و امروزه از آن به عنوان مهمترین رکن شــکوفایى و نوآورى در هر 

مجموعه اى یاد مى شود.
مهمترین نقش روابط عمومى در عصر ارتباطات و جامعه اطالعاتى، مدیریت 
اطالعات است. امروزه با وجود شبکه هاى گسترده اینترنت و با وجود انقالب 
بزرگ اطالعاتــى و انفجار اطالعات کــه در این زمان اتفاق افتاده اســت، 
دسته بندى و نحوه استفاده از هجمه ســنگین اطالعاتى به امر بسیار مهمى 
تبدیل شده است که روابط عمومى ها در این طبقه بندى نقش بسیار مهمى 

را ایفا مى کنند.
هنر روابط عمومى در پیشبرد اهداف یک ســازمان، از شناسایى خواسته ها 

و عالیق مخاطبین یک سازمان دست نمى کشــد و همواره در پى راه حلى 
مناسب در جهت ارتباطى موثر با افراد مى باشد و هنرمند روابط عمومى بعنوان 
فردى مدافع حقوق سازمان و عموم مردم و همچنین پل ارتباطى بین افراد 
ســازمان و مدیریت، با به کارگیرى این هنر، ســازمان را به سوى برقرارى 
ارتباط موثر و با کیفیت، با مخاطبین درون سازمانى و برون سازمانى هدایت 

مى کند.
گالیه اى که در البالى درد دل هاى مسئوالن و کارشناسان روابط عمومى ها 
بیش از هرچیزى، حتى بیش از کمبود امکانات، تجهیزات و اختیارات به چشم 

مى آید، فراموشى این قلب تپنده است.

■■■
یکى از مشکالت اساسى روابط عمومى، روزمرگى و درگیرى با کارهاى عادى 
و جارى است. این امر باعث مى شود روابط عمومى از برنامه ریزى هاى کالن 

و استراتژیک غافل شود.
مشکل دیگر،ناآگاهى مدیران ارشد ســازمان ها از نقش مؤثر روابط عمومى 
در اقناع و جلب مشــارکت مردم است که این امر، مســتلزم آموزش هاى 
الزم جهت تغییر نگرش مدیران ارشد اســت. دلیل اینکه روابط عمومى در 
کشــورمان جایگاه واقعى خود را ندارد، آن اســت که مدیران نگرش مثبتى 
به نقــش مدیریتى روابط عمومى ندارنــد و آن را واحد زائــد و مزاحم تلقى 

مى کنند. 
از دیگر مشکالت نیز مى توان به اعمال سلیقه با نگاه کامال شخصى بعضى 
مدیران به فعالیت روابط عمومى، دورى مسئوالن روابط عمومى از مطالعات 
تخصصى، نبود انجمن صنفى یا تشــکل تخصصى فعــال در حوزه روابط 
عمومى هاى اســتان امروزه شاهد به فراموشی ســپردن جایگاه تاثیرگذار  
واحدهاي روابط عمومی هســتیم و با این روند، در آینده نه چندان دور این 
دغدغه رهبر معظم انقالب هم عملیاتی نخواهد شــد، وقتی ایشان در چند 
سال قبل خطاب به این حوزه ودر موضوع اطالع رسانی از ادارات انتقاد کردند ، 
انتظار می رفت تــا واحد روابط عمومی در ادارات ارتقــا یابد و حوزه فعالیتی 
این واحد گسترده تر شود.با این حال حتی بعد از فرمایش رهبري و تصویب 
آئین نامه روابط عمومی ها در سال 84 توســط هیئت دولت، کماکان روابط 
عمومی هاي ادارات مشغول نصب بنر و پارچه در خیابان ها و دیوار اداراتشان 

هستند.
* مدیر روابط عمومى شهردارى سده لنجان

معاون مشــارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: در آســتانه ماه مبارك رمضان، ستاد ویژه 
این ماه با هدف اطعــام جامعه نیازمند هدف بهزیســتى 

تشکیل شد.
على اصغر شاهزیدى افزود: «سبد غذایى» یا «سبد خاص 
نیازمندان» به صورت کالن در سطح کشور تأمین و پخش 
مى شود و هر اســتانى با توجه به شــرایط بومى خود نیز 
اقداماتى انجام مى دهد. وى ادامه داد: ســازمان بهزیستى 
اصفهان در این ماه از خیران براى سرکشــى به خانواده ها 
و مکان هایى که کودکان بدسرپرســت و معلوالن در آنجا 
اقامت دارند، جهت توزیع مواد غذایى دعوت مى کند و این 

تعامل با خیران و عموم مردم به خوبى صورت گرفته است.
وى یادآور شد: سال گذشته 13 هزار و 500 سبد کاالى خام 
و توزیع غذاى گرم یا سرو ضیافت افطار در استان انجام شد 
و پیش بینى امســال 15 هزار مورد افطار است که با کمک 
خیران و با حضور مسئوالن محلى و استانى براى مددجوها 
و کودکان بى سرپرســت و بدسرپرســت انجام مى شود. 
شاهزیدى اضافه کرد: به منظور جمع آورى صدقات مردم، 
کمک هاى نقدى و غیرنقدى خیران و نیکوکاران ،عالوه 
بر طول ماه، براى پایان ماه مبارك رمضان براى دریافت و 
جمع آورى کمک ها، هدایا و فطریه به صورت ویژه و میدانى 

در روز عید فطر برنامه ریزى شده است.

مدیــر کل ســازمان انتقال خــون اســتان اصفهان 
گفت: در مــاه رمضــان، عالوه بــر دو مرکــز فعال 
اهداى خون در شــهر اصفهان واقع در پــل خواجو و 
چهارراه عاشــق اصفهانى، در شهرســتان هاى نجف 
آبــاد، شــهرضا، گلپایگان، خمینى شــهر، کاشــان و 
ناییــن نیــز خون گیــرى از مراجعه کننــدگان انجام

 مى شود.
مجید زینلــى با اشــاره به آمــار روزانــه  واحد خون 
مورد نیاز اســتان، گفت: نیاز به فــرآورده هاى خونى 
در اســتان، نیــاز دایمــى اســت و روزانه در اســتان 
اصفهــان بین 400 تــا 450 واحــد خون مــورد نیاز 

اســت که این واحدها بیشــتر در بخش فراورده ها، به 
فرآورده هاى خون تبدیل شــده و فرآورده هاى خونى 

مجزا مى شوند.
زینلى تصریح کرد: اکنون در ماه رمضان به دلیل روزه 
گرفتن مردم،معمــوال با کاهش اهــداى خون مواجه 
مى شــویم و از مردم روزه دار اصفهان مى خواهیم که 
همچون ماه هاى قبل، سازمان انتقال خون را فراموش 
نکنند و به صورت مستمر و تدریجى به مراکز انتقال خون 
مراجعه کرده و با اهداى خون سازمان را در جهت ارایه 
خدمات رسانى  به مراکز درمانى و بیمارستان ها یارى

 کنند.

اطعام مددجویان نیازمند 
بهزیستى در بهار قرآن

اهداى خون در مراکز فعال 
استان در ماه رمضان

روابط عمومى تنها واحدى که در 
سازمان ها به فراموشى سپرده شده

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: احداث کنندگان نیروگاه هاى خورشیدى 
خانگى، به طور میانگین در سال سود تقریبى هفت میلیون 

تومان دریافت مى کنند.
مهدى ثقفــى اظهار داشــت: طرح احــداث کنندگان 
نیروگاه هاى خورشــیدى خانگى، یکــى از طرح هاى 
شرکت توزیع برق استان اصفهان است که در حال حاضر 
هزار و 500 قرارداد در همین راستا منعقد شده است و در 
حدود چهار هزار مگابایت تولید برق به این روش در سطح 

استان داریم.
وى بیان داشت: شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان 
آمادگى دارد براى افراد داوطلب، قرارداد 20 ســاله ببندد 
و هر کیلووات ساعت برق را 800 تومان مى خرد که هر 
سال متناسب با تورم متفاوت است، اما امسال متناسب با 
تورم هفت میلیون و 500 هزار تومان سود به فرد داوطلب 

تعلق مى گیرد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان با اشاره به اینکه براى احداث نیروگاه خورشیدى 
خانگى الزم اســت فرد، 25 میلیون تومان هزینه کند، 
اما به طور تقریبى در ســه ســال اول، این هزینه به فرد 
برمى گردد، گفت: براى خانه ها یک کنتور تک فاز پنج 

کیلووات احداث مى شود.

600 نفر در لیست انتظار احداث نیروگاه 
خورشیدى خانگى 

وى با اشــاره به اینکه میزان تولید بــرق در هر خانه اى 
متفاوت اســت و به میزان تابش خورشــید بــر نیروگاه 
خورشیدى بستگى دارد، اضافه کرد: در حال حاضر بین 
500 تا 600 نفر در لیســت داریم تا نیروگاه خورشیدى 

خانگى براى آنها احداث شود.
ثقفى با بیان اینکه احداث نیروگاه خورشیدى خانگى بر 

پشت بام منازل هیچ آسیبى براى ســاکنان خانه ندارد، 
افزود: همچنین طــرح احداث نیروگاه خورشــیدى در 
کارخانجات هم وجود دارد کــه در ازاى نصب پنل هایى 
با تولید 100 کیلووات برق با هزینه 400 میلیون تومان، 
صاحبان صنایع مى توانند در هر ماه درحدود 10 میلیون 

تومان سود کسب کنند.

■■■
مدیر دفتــر مدیریــت مصرف شــرکت توزیــع برق 
اســتان اصفهان ادامــه داد: داوطلبان احــداث نیروگاه 
خورشــیدى خانگى، پس از امضا قرارداد مــى توانند با 
یک پیمانکار به صورت مســتقل قرارداد ببندند یا اینکه 
از خود شــرکت توزیع برق پیمانکارى بــه آنها معرفى 

مى شــود و نیروگاه خورشــیدى را براى آنهــا احداث
 مى کند.

وى گفت: برخى از پیمانکاران نیز با برخى بانک ها قرارداد 
مى بندند که با تخصیص وام 25 میلیون تومانى به آنها، 
بتوانند نیروگاه خورشیدى را براى داوطلبان، احداث و هم 

قسط بانک را بپردازند و هم سود را دریافت کنند.

اختصاص سود به احداث کنندگان
 نیروگاه  خورشیدى خانگى

راه اندازى چهاردهمین 
بازار روز کوثر 

رونمایى از 2 خمره 
دوره ساسانى 

تولید نانو صفحات کربنى 
از زغال سنگ  در کاشان

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان گفت: احداث چهاردهمین 
بازار روز کوثر در جنوب غربى اصفهان در منطقه 13 

ظرف یک ماه آینده به بهره بردارى مى رسد.
اصغر کشاورزراد اظهارداشت: چهاردهمین بازار روز 
کوثر شهردارى اصفهان در منطقه 13 در بلوار شفق 
در دست احداث است و تاکنون 97 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از رونمایى از دو خمره دوره ساسانى 
در موزه مردم شناســى گز خبر داد. فریدون اللهیارى 
بیان داشــت: این دو خمــره در ســال 94 و در طى 
کاوش هاى صورت گرفته توســط کاوشگران اداره 
کل استان و با همکارى شــهردارى شهر گز کشف 
شد که پس از مرمت، توسط مرمتگران این اداره کل 
با همکارى دانشــگاه هنر اصفهان، در محل موزه و 
فرهنگسراى برومند شهر گز، جهت بازدید عالقمندان 

قرار گرفته است. 

پژوهشــگران دانشــگاه کاشــان در پژوهشى 
آزمایشگاهى، موفق به استخراج نانوصفحات کربن 
فعال از زغال سنگ با قابلیت ذخیره هیدروژن شدند.

سعید معصوم، عضو هیئت علمى دانشگاه کاشان، 
هیدروژن را یکى از پاك ترین منابع انرژى عنوان 
کرد و گفت: ذخیره سازى ارزان هیدروژن، یکى از 
چالش هاى اصلى در استفاده  گسترده از این سوخت 
پاك است که این سوخت با تمایل واکنش دهندگى 
باال و سازگارى با محیط زیست، به عنوان سوختى 

ایده آل در پیل هاى سوختى استفاده مى شود. 

رئیس دبیرخانه هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان از راه انــدازى کارگروه هاى تخصصى در مرکز 

آموزش هاى کوتاه مدت این استان خبر داد.
پیام نجفى اظهارداشت: با هدف استفاده از ظرفیت هاى 
علمى واحدهاى دانشگاهى و به منظور تمرکز تجربیات 
فنى اعضاى هیئت علمى، کارگروه هاى تخصصى زیر 
نظر مرکز آموزش هاى تخصصى کوتاه مدت دانشگاه 
آزاد اسالمى استان اصفهان راه اندازى شد. وى گفت: دوره 
اتکاى صرف واحدهاى دانشگاهى به درآمدهاى شهریه اى 
به سر آمده و کاهش پذیرش دانشجو در سال هاى اخیر، 
لزوم طراحى روش هاى نوین براى تحقق درآمدهاى جدید 

و غیر شهریه اى را دوچندان کرده است.
وى خاطرنشــان کرد: یکى از مهم ترین راه هاى تحقق 

درآمدهاى غیرشهریه اى، توســعه دوره هاى آموزشى 
کاربردى در قالب دوره هاى کوتاه مدت است، دوره هایى 
که با آموزش یک مهارت در مدتى کوتاه بتواند زمینه ایجاد 

یک شغل را براى فرد در پى داشته باشد.
رئیس دبیرخانه هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: در دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
بســیارى از گروه هاى تخصصى واحدهاى دانشگاهى، 
توانایى الزم براى تعریف دوره هاى کوتاه مدت با کیفیت 
مطلوب را دارند و در همین راســتا، تاکنون 15 کارگروه 
تخصصى راه اندازى شــد که مقرر شــده تا پایان تیر، با 
تشــکیل زیرگروه هاى تخصصى و تدوین ســرفصل 
دوره هاى کوتاه مدت، بســتر اجرایى شدن این موضوع 

را تحقق بخشند.

برپایى کارگروه هاى تخصصى در مرکز آموزش هاى کوتاه مدت

در ماه مبارك رمضان، 87 پایگاه ثابت جذب حامى در استان 
اصفهان راه اندازى شد.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان، 
طرح هاى اکــرام ایتام و فرزنــدان محســنین را از جمله 
شاخص ترین طرح هاى کمیته امداد امام خمینى(ره) دانست 
و گفت: در ماه ضیافت الهى، حامیــان نیکوکار مى توانند با 
مراجعه به این پایگاه ها، حمایــت از فرزندان نیازمند حامى 

را برعهده بگیرند.
حمیدرضا شیران بیش از 10 هزار فرزند نیازمند اصفهانى زیر 
پوشــش این نهاد را درانتظار حامى دانست و  افزود: تا پایان 
امسال،  بیش از 53 هزار نیکوکار اصفهانى در طرح اکرام ایتام 
و فرزندان محسنین با این نهاد همکارى کردند. وى گفت: 
کمک هاى نقدى و غیر نقدى این نیکوکاران به 15 هزار و 267 
نفر از ایتام و فرزندان محسنین این استان اهدا شد. مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان افزود: شهروندان 
نیکوکار مى توانند براى حمایت مالى ماهانــه از این افراد 
نیازمند، به پایگاه هاى این نهاد در ماه مبارك رمضان به ویژه 
در ایام میالد امام حسن مجتبى (ع)، شب هاى باعظمت قدر و 
شهادت حضرت على (ع) در نقاط مختلف این استان به ویژه در 
محل دفاتر این نهاد مراجعه کنند. وى افزود:همچنین حامیان 
مى توانند از طریق وب سایتmohsenin.ir  حمایت از 

فرزندان نیازمند را برعهده بگیرند.

راه اندازى 87 پایگاه ثابت جذب حامى در اصفهان


