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سازمان حمل و نقل جمعی شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره امالک خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد 
می توانند از تاریخ نشر آگهی به سازمان حمل و نقل جمعی شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- 
بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 
98/04/04 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- بهره برداری از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهرداری واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در 

قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی
 2- یک قطعه زمین با کاربری مســکونی واقع در ورنامخواســت- بلوار شــهید شاهمرادی

 کوچه اقبال

آگهی مزایده

سازمان حمل و نقل جمعی شهرستان لنجان

     

مسواک نرم استفاده کنیم یا زبر؟با قبض های برق خداحافظی می کنیم پایان عجیب سریال پرحاشیه »رقص روی شیشه«آخرین خبرها از افزایش حقوق  کارمندان دولت 10 محله استان اصفهان بازآفرینی می شود سالمتاستانفرهنگ استان جهان نما

 بهترین زمان
 برای خوردن میوه

چه موقع است؟ 

ابعاد جدید پرونده تصادف پورشه در اصفهان
3

2

3
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اصفهان چند نیروگــاه 
خورشیدی دارد؟

 فعالیت اقلیت های دینی
 در مهدهای کودک ممنوع است؟

تمجید کوهنوردهای 
 اروپایی از ایران 
و البته از اصفهان

4

یک شهر و 
 شهردارانی که 

پی در پی می روند

علی رغم ادعاهای فراوان، زمان خاصی برای خوردن 
میوه وجود ندارد. افراد می توانند از مزایای سالمت 

مشابهی از هر نوع میوه ای در هر موقع از روز 
برخوردار باشند. میوه ها خوراکی های سالمی

 هستند که بسیاری از مواد مغذی مفید ...

چرخه تغییر و انتخاب شــهردار در گلپایگان بی 
وقفه مشغول کار اســت! در آخرین گردش این 
چرخه، سومین شهردار گلپایگان در دو ماه اخیر 
هم با انتخاب جدید شــورای اسالمی این شهر 

معرفی شد.
شهرداری گلپایگان از 8 دی ماه 97 که با صدور 
تعلیق فعالیت های محمدامین جمالی، شهردار 
این شهر و یک کارمند دیگر شهرداری در بحران 
قرار گرفت، هنوز نتوانسته آرامش را تجربه کند. 
جمالی در راستای ادامه رسیدگی به پرونده مهدی 

فاتحی، ...

4

یک منو برای آن شب که هزار شب نمی شود!
عجایب برگزاری ازدواج های امروزی از نگاه اصفهانی ها

دادستان اصفهان می گوید نتایج اولیه تحقیقات مقدماتی پرونده پورشه با آنچه در فضای مجازی منتشر شده متفاوت است

 دیالوگ های موزون 
 سریال »برادرجان« 
و مخاطبان ناراضی

تکلیف زاینده رود 
روشن شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به 
ذخیره 737 میلیون  مترمکعبی مخزن 
سد زاینده رود، گفت: طبق برنامه قبلی 
قرار است آب زاینده رود تا نیمه دوم 

خرداد ماه جریان داشته باشد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

شورای شهر گلپایگان همچنان شهردار معرفی می کند

 پایان دادگاه
  13 متهم پرونده

 شهادت ستوان رفیعی

طی 2 جلسه با حضور متهمان و خانواده شهید 
صورت گرفت

موج دوم ملخ ها در حال ورود به کشور هستند
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور خبرداد:

2

 مردم منتظر بودند 
 »مهراد«

 به سریال برگردد

نوبت اول

نوبت اول

شرکت حمل و نقل توکا )سهامی عام( در نظر دارد 19 دستگاه کشنده فاو و تعدادی کفی دو 

محور خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت 

می گردد، از تاریخ 98/03/19 لغایت 98/03/28 )به جز روزهای پنج شــنبه و تعطیالت 

رسمی( از ساعت 8 الی 15 به واحد بازرگانی شــرکت به شماره تماس 03152735075 

داخلی 119 واقع در جاده مبارکه، جنب شــرکت فوالد مبارکه، شرکت حمل و نقل توکا 

مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.tukatrans.com نسبت به 

دریافت اوراق مزایده شامل شرایط و برگ پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. 

برگزاری مزایده عمومی
شماره 06/ز/98

شرکت حمل و نقل توکا )سهامی عام(
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سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شاهین شهر در نظر دارد موارد ذیل را با قیمت 
کارشناس رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی مستند به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و طبق اسناد مندرج در آگهی به اشخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت مجزا واگذار نماید. بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایدات به امور 
مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسالمی، مجموعه اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 1398/03/29 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 

1398/03/29 با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
الف- واگذاری به صورت اجاره از پارکینگ خیابان شهید شریفی به مدت یک سال
ب- واگذاری به صورت اجاره از پارکینگ خیابان دکتر شریعتی به مدت یک سال

ج- واگذاری به صورت اجاره از پارکینگ جنب بیمارستان گلدیس به مدت یک سال
سایر شرایط: 

1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 5% قیمت پایه که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره 0112216666001 به نام سازمان 
مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی می باشد.

2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.
4- هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/607 مورخ 97/12/19 شورای محترم اسالمی شهر مجلسی 10 قطعه 
زمین تجاری واقع در بلوار ارم میانی شهر مجلسی به مساحت هر یک 64/61 مترمربع را با قیمت پایه کارشناسی هر مترمربع 

30000000 ریال )سی میلیون ریال( از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 96/915/000 ریال )به ازای هر پالک( معادل 5 % کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه 

بانکی معتبر ارائه نمایند.
3- متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 98/03/18 )زمان انتشار اولین آگهی( تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/04/03 
به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند و حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

98/04/04 پیشنهادات خود را در پاکت های الک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهرداری مجلسی به نشــانی www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

52472852- 031 )امور قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمائید.
نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان امام )ره(- شهرداری مجلسی

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم )نوبت اول(آگهی مزایده عمومی- نوبت اول

آیت اله اسالنی- سرپرست شهرداری مجلسیسعید اکرم خانی- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

چاپ اولچاپ دوم

م الف: 489988م الف: 486159

وز
ب نی

اح
 ص

س:
عک

 در اصفهانالکچریازدواج های ویژه 



02جهان نما 3507شنبه  18 خرداد  ماه   1398 سال شانزدهم

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان بهزیستی 
کشور در خصوص انتشار بخشنامه ای در مورد ممنوعیت به 
کارگیری اقلیت های دینی در مهدهای کودک توضیحاتی 

ارائه کرد.
مسعود آسیما در گفتگو با »ایسنا«، در این باره گفت: براساس 
توضیحات بخش مربوطــه، این محدودیت صرفًا شــامل 
آموزش های عمومــی و دینی مصوب اســت و کماکان در 
بخش های دیگر همچون هنرهای تجسمی، ورزش و موسیقی 
محدودیتی برای فعالیت این عزیزان وجود ندارد. وی افزود: با 
توجه به اینکه محتواهای آموزشی مهدهای کودک به طور عام 
و محتوای آموزشی دینی به طور خاص با بهره گیری از مبانی 

دین مبین اسالم تهیه و تدوین شده، ضروری است این مباحث 
در مهدهای کودک توسط مربیان آموزش دیده به اجرا درآید.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان بهزیستی 
کشــور تصریح کرد: در راستای رشــد و تکامل همه جانبه 
کودکان الزم اســت که فعالیت های مهدهــای کودک در 
قالب انواع برنامه های منطبق با ارزش های دینی باشــد. لذا 
به کارگیری مربی از اقلیت های دینی برای آموزش مستقیم 
محتوای آموزشــی مصوب کودکان مجاز نیست و استفاده 
از پرســنل اقلیت های دینی در ســایر بخش های مهدهای 
کودک از جمله آموزش های فوق برنامه مانند ورزش، نقاشی، 

سفالگری و... همچنین تحت سایر عناوین بالمانع است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی آخرین جلسه 
و مصوبه کمیته مشــترک مجلس و دولت درباره بررسی 

افزایش حقوق کارمندان را تشریح کرد.
علی اصغر یوســف نژاد با بیان اینکه برای بررسی مصوبه 
مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت کارگروهی 
مشترک بین مجلس و دولت تشــکیل شده است، گفت: 
مجلس بر مصوبه خود مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی 
به عالوه 10 درصد حقوق کارمندان و همچنین افزایش و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار دارد و نمایندگان 
معتقدند که مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها شفاف، 
واضح و غیر قابل تفسیر است و دولت هم مکلف است آن را 

اجرا کند. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در جلسه 
مذکور نقطه نظرات نمایندگان دولت نیز استماع شد اضافه 
کرد: مقرر شد اگر پیشنهادی درباره نحوه اجرای این مصوبه 
دارند، مطرح کنند اما باید توجه کنند مسیر و مرجع نهایی 

درباره افزایش حقوق ها مجلس است.
یوسف نژاد با تأکید بر اینکه دولت نمی تواند درباره مصوبه 
شفاف مجلس به نفع خود تفسیر به رأی و نظر کند گفت: 
نمایندگان مجلــس اصرار دارند که دولــت صدور احکام 
درباره افزایش حقوق ها طبق نظر خــود را متوقف کند و 
همچنین احکامی را که صادر شــده هم به آنچه مجلس 

درباره افزایش حقوق ها مصوب کرده، بازگرداند.

فعالیت اقلیت های دینی در 
مهدهای کودک ممنوع است؟

آخرین خبرها از افزایش 
حقوق  کارمندان دولت

تعجب علی نصیریان
  خبرآنالین| علــی نصیریــان و دیگــر 
بازیگران مجموعه »برادرجان« که در نشســت 
خبری این ســریال حاضر بودند، از مطرح شدن 
پرسشــی درباره دســتمزد نجومی آنان تعجب 
کردند. در بخشی از این نشست، پرسشی درباره 
درخواســت دســتمزد ۸00 میلیونی بازیگران 
این ســریال مطرح شــد علی نصیریان در حالی 
که می خندیــد و از این بحث تعجــب کرده بود، 
گفت: »خوب است نرخ ما را باال برده  و به ما وزن 
داده اند.« حسام منظور هم نسبت به این پرسش، 
چنین واکنش نشان داد: »به نظر من هنرمندانی 
چون استاد نصیریان باید به جای ۸00 میلیون ۸00 

میلیارد بگیرند.«

 LED استفاده از 
مجوز می خواهد

رئیــس پلیــس راهــور ناجا در    میزان |
 LED خصوص استفاده خودرو ها از چراغ های
و لزوم اخذ مجوز از نیروی انتظامی خبرداد. سردار 
کمال هادیانفر با بیان اینکه بخشــی از خودرو ها 
بر اساس شــورای عالی امنیت ملی می توانند از 
 LED پلیس راهور مجوز دریافت کنند تا از چراغ
استفاده کرده و از خط های ویژه تردد کنند، اضافه 
کرد: مجوز این خودرو ها به صورت کتبی اســت 
و راننده همیشــه باید این مجــوز را همراه خود 

داشته باشد.

خب افشاگری کنید!
  افکارنیوز| دبیر انجمــن واردکنندگان 
خودرو با بیان اینکه خودروسازان همواره از نیروی 
مازاد در صنعت خودروسازی شکایت دارند، تصریح 
کرد: برای یک بار هم که شده لیست مسئوالنی 
که نیروی مازاد به ایــن صنعت تحمیل می کنند 

را افشا کنند.

 ۶ میلیون زن 
سرپرست خانوار داریم 

حجت االســالم و    خبرگزاری حوزه|
المسلمین عبدالکریم بهجت پور، مدیر حوزه های 
علمیه خواهران کشور با بیان اینکه امروزه شش 
میلیون زن سرپرســت خانوار در کشــور داریم و 
مدیریت این آمار کار ســختی است، خاطرنشان 
کرد: دستگاه های روحانی فرهنگی ما باید فعالیت 

بهتری داشته باشند.

 مردم پس انداز خود را 
چه می کنند؟

  ایسنا| در نظرســنجی ملــی مرکــز 
افکارســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا( از 
پاسخگویان پرسیده شده اســت: »شما ترجیح 
می دهید پس انداز خود را چگونه مدیریت کنید؟« 
24/۸ درصد پاسخگویان اعالم کرده اند در بانک، 
14/9 درصد در زمین و مســکن، 1/5 درصد در 
بورس پس انداز می کنند. 9/9 درصد مردم اعالم 
کردند طال و سکه و 1/2 درصد ارز و دالر خریداری 
می کننــد. 10/6 درصــد پاســخگویان ترجیح 
می دهند پس انداز خود را صرف اشتغالزایی کنند. 
43/3 درصد نیز اعالم کرده اند پس اندازی ندارند.

مواد مهارناپذیر
 رویداد۲۴| داود محمدی، نماینده تهران 
در مجلس گفت: من مدتــی مدیر کل آموزش و 
پرورش قم بودم، در آنجا ستاد مبارزه با مواد مخدر 
داشتیم، یک روز مسئول مبارزه با اعتیاد آمد و طی 
صحبتی که با هم داشتیم از او پرسیدم شما با این 
روندی که در پیش گرفته اید، آیا اعتیاد را کاهش 
داده اید؟ او گفت: ما در تمامی ابعاد در حال مبارزه 
با مواد مخدر هســتیم و اگر تمام توان، بودجه و 
نیروهایمان را در اختیار بگیریم تازه فقط می توانیم 
شرایط را متوقف کنیم. مسئله مواد مخدر در دنیا 

مهارپذیر نیست.

ماجرای آسفالت یک کوچه 
  روزنامه جمهوری اسالمی |

حجت االسالم موســوی فرد، نماینده جدید ولی فقیه 
در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در منزلی در یک 
محله تقریباً پایین شهر ساکن شده است. چند روز پیش 
شهرداری اهواز فقط اقدام به آسفالت کردن کوچه ای که 
منزل وی در آن قرار داشت کرد. بعد که ایشان متوجه 
این موضوع شد به شورای شهر اخطار داد که می آیید 
همه محله را آسفالت می کنید وگرنه فردا در نماز جمعه 
اعالم عمومی می کنم که فقط کوچه ما را درست کردید. 
شهرداری هم ماشین آالت خود را به کوچه های منطقه 

آورده و خیابان ها را آسفالت می کند. 

همه مدیریت ها مثل همین است!
در پی مدیریــت افتضاح دیــدار فینال   بهار|
جام حذفی فوتبال ایران در ورزشــگاه فــوالد اهواز، 
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در واکنش 
به بی نظمی و بی مدیریتی حاکم بر این بازی، در توییتی 
نوشت: »همه  بخش های کشور همینطور است اما چون 
مثل فوتبال پخش مستقیم نمی شود به چشم نمی آید!«

تحقیر »ملک سلمان« 
  برنا| ویدیــوی برخورد غیرمعمــول »عمران 
خان«، نخســت وزیر پاکستان با پادشــاه سعودی در 
جریان اجالس های هفته پیش شــهر »مکه« بازتاب 
گسترده ای در شــبکه های اجتماعی پیدا کرده است. 
نخست وزیر پاکســتان هنگام ورود به محل برگزاری 
اجالس سازمان همکاری اسالمی، پس از رویارویی با 
»سلمان بن عبدالعزیز«، پادشاه سعودی که به استقبال 
او آمده، سخنانی را خطاب به مترجم می گوید و بی آنکه 
منتظر دریافت پاسخ باشد، پادشاه سعودی را با مترجم 
رها می کند و می رود. برخی این اقدام را نشــانه اقتدار 

عمران خان در برابر سعودی ها توصیف کرده اند.
 

باید مدیر وارد کنیم!
  فارس| محمدرضــا نعمت زاده، وزیر اســبق 
صنعت، معدن و تجارت با انتقــاد از اینکه وزیر صمت 
برای جلســات صادراتی وقت نمی گــذارد گفت: یک 
زمانی گفتم که مدیران صادراتــی وارد کنیم اما همه 
خندیدند اکنــون هم می گویم که ما مدیران آشــنا به 

صادرات نداریم.

مردم جریان سوم می خواهند
 اعتماد آنالین | رســول خضــری، عضو 
فراکسیون مســتقلین مجلس، گفت: اصالح طلبان و 
اصولگرایان در میان مردم مقبولیــت دارند اما جریان 
سومی که محاســن این دو جریان را داشــته باشد و 
معایبشــان را حذف کند برای مردم مقبولیت بیشتری 

خواهد داشت.

اگر می شد...
محمد سرافراز، رئیس پیشین   اعتماد آنالین |
صداوســیما در توییتی از »پرستونمایی« با نام اختصار 
»م-الف« نام برده و مدعی شده این فرد در گذشته به 
سراغش آمده بود. از او پرسیدیم آیا این فرد همان میترا 
استاد، همســر محمدعلی نجفی است که به تازگی به 
قتل رسیده، که در پاسخ گفت اجازه دهید بیشتر از این 
توضیح ندهم. او درباره توییتش نیز افزود: »اگر می شد 

بیشتر می نوشتم.«

جزییات یک پارتی
  تسنیم| چندی پیش یک دیپلمات انگلیسی 
به همراه یک دیپلمات اروپایی دیگر در یک پارتی شبانه 
مختلط در تهران شرکت کردند. یکی از دیپلمات ها از 
سفارت هلند بوده و دیگری دیپلمات سفارت انگلیس در 
تهران بوده است. در این پارتی که مشروبات الکلی و مواد 
مخدر کشف شد، تعداد قابل توجهی از بازیگران تئاتر و 
سینما نیز حضور داشــته اند. دیپلمات انگلیسی حاضر 
در این پارتی »فیبی ایوانز«، رایزن اقتصادی ســفارت 

انگلیس در تهران بود.

خبرخوان

زن جوان تحصیلکرده ای که متخصص سرقت داخل 
خودرو بود به دام پلیس پایتخت افتاد.

ساعت 10 و 45 دقیقه صبح روز یک شنبه هفته گذشته 
مأموران گشت از طریق سامانه 110 در جریان سرقت 
کیف از یک منزل قرار گرفتنــد و لحظاتی بعد به محل 
اعزام شدند. اهالی یک ســاختمان پنج طبقه با حضور 
نزد مأموران عنوان کردند زن جوانی از راه پله وارد یکی 
از واحد ها در طبقه پنجم شــده و با توجه به باز بودن در 
واحد، کیفی را از روی مبل دزدیده است. یکی از اهالی 
آپارتمان ســد راه این خانم شــده و از وی پرسیده بود 
که داخل آپارتمان چــه می کند، این زن جــوان نیز با 

دستپاچگی، اسپری اشــک آور را از داخل کیفش خارج 
 کرده و با اســتفاده از اسپری اشــک آور موفق به فرار 

شده بود.
بالفاصله مشــخصات این زن جوان در اختیار مأموران 
قرار گرفت که در یکــی از خیابان های اطراف موفق به 
بازداشت وی شدند. در بررسی اولیه کیف مسروقه و کیف 
دیگری حاوی ابزارآالت اعم از پیچ گوشــتی، سیم بُر و 
حدود 30 مدرک شناســایی، کارت خودرو و عابربانک 
از این خانم کشف شد و وی به همراه لوازم مکشوفه به 

کالنتری انتقال یافت.
در تحقیقات تکمیلی مشــخص شــد ایــن دختر 36 

 ســاله ســارق محتویات خودرو های مناطق دیگر هم
 بوده اســت. وی در یک کیف، ابــزارآالت مخصوص 
بازکردن خودرو و در کیف دیگری وسایل سرقتی را قرار 
می داد. این ســارق به گفته خودش مدرک کارشناسی 
ارشد رشته گرافیک دارد و رتبه خوبی در کنکور به دست 
آورده است. وی پس از فارغ التحصیلی و شروع کار در 
یک شرکت با خانمی آشنا شده و به واسطه تردد به منزل 
این خانم مجرد و آشــنایی با برادر وی، در باندی به نام 
 »گربه« عضو شــده بود. این خانم وضــع مالی خوبی 
داشــته و در ابتدای امر بــا یک خودروی ماکســیما 
به شــرکت می رفتــه امــا پــس از مدتی معتــاد به 

 ماده مخدر شیشه شده و ســپس وارد باند سرقت شده
 بود.

تحقیقات از این دختر جوان نشان داد وی حتی در ابتدای 
عضویت در باند سرقت، از مشــارکت در سرقت واهمه 
داشته و در شهرستان روی خودرو های خویشاوندان خود، 
سرقت از خودرو را تمرین می کرده است. بررسی ها نشان 
داد این سارق به دلیل اعتیاد و تأمین هزینه موادمخدر 
وارد کار سرقت شــده و با رفتن به مجتمع هایی که دِر 
آنها باز بوده، پس از ورود به پشــت بــام برای مصرف 
موادمخدر اقدام می کرده و پس از مصرف مواد مشغول 

سرقت می شده است.

در ادامه حاشیه های پرونده جنجالی محمدعلی نجفی، 
خبرنگار پایگاه اطالع رسانی »رویداد24« برای پی بردن 
به بخش کمتر گفته شده این پرونده، به هتلی سر زده که 
می گویند نجفی چند ماه پیش در آنجا دست به خودکشی 
زده است. در حالی که به او اجازه داده نمی شود با رئیس 
 هتل گفتگو کند، خبرنــگار خواهــرزاده نجفی را پیدا

 می کند اما گفتگو با او هم نیمه تمام می ماند. بخشی از 
گزارش او را بخوانید.

محمدعلی نجفی تقریبًا ده ماه پیش به هتل الله می آید 
و آنطور که خود او گفته 20 قرص به قصد خودکشــی 
مصرف می کند و یــک روز و نیم بعــد از مصرف این 
قرص ها، به سراغش می آیند و او را به بیمارستان منتقل 

می کنند و از مرگ حتمی نجات می دهند.
»الف«، خواهرزاده محمدعلی نجفی که در هتل مشغول 
به کار است می گوید علت خودکشی نجفی را نمی دانم، 
حتی زمانی هم که در اینجا حضور پیدا کرد به من اطالع 
نداد. این را هم گفت که لحظه خودکشی در هتل حضور 
نداشته و بعد، لحظه ورود نجفی به هتل را اینگونه روایت 
کرد: »نیمه شب به هتل الله آمد ساعت دقیق حضورش 
ثبت شده و قابل ارائه اســت اما من حضور ذهن ندارم، 
همکاران او را نمی شناسند و اتاق معمولی به او می دهند 
می خواست که با آسانسور به اتاق برود مدیر داخلی او را 
می شناسد و می گوید آقای دکتر بیایید اتاقتان را تعویض 
کنیم! دایی مانع می شود و می گوید همین خوب است.«

زمانی که می خواســت لحظه خودکشــی دایی اش را 
روایت کند، تلفن زنگ زد و او را صدا کردند و مانع شدند 
تا بیشــتر از این روایت را به پیش ببرد، پشت خط یکی 

از مســئوالن حراســت بود، بعد یک کلمه کوتاه گفت 
 و رفت: »معــذورم!« و اینگونه بود کــه روایت ناتمام 

ماند!

از هتل بیــرون می آیم؛ شــماره داخلــی خواهرزاده 
محمدعلی نجفی، شهردار پیشــین تهران را می گیرم! 
تلفن را بر نمی دارد. یکی از همکارانش می گوید: »فعاًل 

امکان پاسخگویی ندارد!« ســاعتی بعد دوباره با همان 
شــماره تماس می گیرم، پاســخ می شــنوم: »»الف« 

مرخصی است و تا مدتی به هتل نمی آید.«

تحقیقات میدانی یک خبرنگار برای رازگشایی از پرونده جنجالی

جریان خودکشی محمد علی نجفی در هتل الله 

کارشناس ارشد گرافیک سر از باند »گربه« درآورد!

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشــور با بیان اینکه موج دوم ملخ ها در حال 
ورود به کشور هستند اعالم کرد که هنوز مبلغ مورد نیاز برای مبارزه در اختیار 

این سازمان قرار نگرفته است.
رضا میر در واکنش به خبر اختصاص 30 میلیارد تومان برای مبارزه با ملخ های 
صحرایی اظهار کرد: هنوز 30 میلیارد تومان مبلغ مورد نیاز برای مبارزه به دست 
سازمان حفظ نباتات نرســیده و از این مبلغ ده میلیارد تومان )در گذشته( در 
اختیار ما قرار گرفته است. وی افزود: بر این اساس سازمان حفظ نباتات پیگیر 
موافقت ها با پرداخت مابقی مبلغ مــورد نیاز برای مقابله با ملخ های صحرایی 

شده اما به حساب سازمان حفظ نباتات کشور نیامده است.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات با تأکید به اینکه الزم است تا اوایل هفته جاری 
این مبلغ در اختیار ما قرار گیرد ادامه داد: درخواست می شود که تا قبل از ورود 
موج دوم ملخ ها به کشور مبلغ مورد نیاز برای مبارزه در اختیار سازمان قرار گیرد. 

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در این ارتباط می توانند اطالع رسانی 
کنند که این مبلغ در چه تاریخی برای مبارزه با ملخ ها در اختیار سازمان حفظ 

نباتات قرار می گیرد.

میر همچنین در واکنش به حواشی خرید تضمینی در بندرعباس  تأکید کرد: 
این طرح ملی نیست و در استان هرمزگان توسط فرماندار بندرعباس مطرح 
شده است. وی افزود: سازمان حفظ نباتات مخالفتی با اقدام فرماندار بندرعباس 
برای خرید ملخ ندارد اما ما ساز و کاری برای این روش نداریم و از نظر علمی 

این کار را قابل انجام نمی دانیم.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات گفت: بسیار دشوار است که هر فرد بتواند 500 
ملخ را به صورت زنده صید کند تا ۸000 تومان برای آن پول بگیرد و از نظر ما 
عملی نیست اما اگر بتوانند این طرح را اجرا کنند ما نیز از آنها تشکر می کنیم. 
وی تصریح کرد: از زمانی که ملخ ها سمپاشی می شوند تا بمیرند هشت ساعت 
زمان می برد و اگر فردی ملخ ها را در حالت نیمه جان جمع آوری کند و بفروشد، 
آلودگی ایجاد می شود. میر گفت: در صورتی که ملخ ها سالم صید شود و سازمان 

دامپزشکی تأیید کند امکان قرارگیری در جیره غذایی دام یا آبزیان را دارند.

گروهی توریست که در فروردین ماه امسال قصد صعود 
به قله دماوند با اسکی داشتند، پس از بازگشت از ایران 
در گردهمایی با نمایش فیلم و عکس، خاطرات خود را از 

سفر به ایران بیان کردند.
اعضای انجمن کوهنــوردی کروات هــا از »ویتز« به 
رهبری »نناد راییچ« که به دلیل شرایط بد آب و هوایی 
دماوند و سرمای 35 درجه زیر صفر در ارتفاع 4500 متری 
از صعود به دماوند بازماندند، بقیه روزهای برنامه ریزی 

شده را در شهرهای مختلف ایران سپری کردند.
»نناد راییچ« درباره سفر به ایران گفت: ما برای صعود به 
قله دماوند به ایران سفر کردیم اما به دلیل اوضاع نامساعد 
جوی، صعود فراهم نشــد، من از تاریخ ایران و تمیزی 
شهرها متعجبم؛ به ویژه اصفهان که در همه جای شهر 
مکان هایی برای کمک به افراد نابینا و کم بینا وجود دارد.

»زتس«، یکی دیگر از اعضای گروه نیز گفت: متأسفم 
که نتوانستم ایران را بیشــتر بگردیم زیرا به نظرم ایران 
کشوری بسیار زیباست و بسیار تحت تأثیر قرار گرفتیم. 

در برخورد اول مهمان نوازی ایرانی ها قابل توجه است. 
من امیدوارم که باز هم چنین چیــزی را امتحان کنیم 
و از قســمت های دیگر ایران که این بار فرصت نشــد، 

بازدید کنیم.
رهبر گروه کوهنوردی نیز با نمایــش فیلم و عکس از 
خاطره خوش سفر در شهرهای مختلف ایران، میزبانی و 
مهربانی مردم، هویت تاریخی و تمدنی ایران و احترام به 

همزیستی اقوام و ادیان برای حضار سخن گفت.
»میرو«، عضو دیگر این گروه بــا ابراز تعجب از فضای 
ایران گفت: من پیش از این سفر فکر می کردم با جامعه 
بسته همانند کشورهای عربی رو به رو خواهم شد. برای 
من فضای باز جامعه ایران، تمیزی فوق العاده شهرها و 
خونگرمی مردم شــگفت آور بود. میراث فرهنگی ایران 
جایگاه اول را دارد. به آنهایی که تصمیم دارند به ایران 
بروند، پیشنهاد می کنم به شهرهای فرهنگی سر بزنند. 
شهر یزد بسیار خاص است، یک روز در بافت قدیم شهر 
گذراندیم و آن چیزی که دیدیم و شنیدیم فوق العاده بود.

در حالی که شــایعه هایی مبنی بر اســتفاده نخ و پنبه 
 به جای گوشــت قرمز در تهیه و تولید هلیم منتشــر

 شــده بود، بــا رد این شــایعات توســط مســئوالن 
 ســازمان تعزیــرات حکومتــی این موضــوع خاتمه 

پیدا کرد.
در همین رابطه حســین ایزدی، رئیس گشت تعزیرات 
حکومتی استان تهران اظهار کرد: پس از رد این موضوع 
توسط کارشــناس بهداشــت مقداری گوشت قرمز را 
خریداری کردیم و به مســئول تهیه هلیــم در یکی از 
مراکز تولید هلیم تحویل دادیم و درخواســت کردیم 
تا در حضور ما از این گوشــت ها در تهیه هلیم استفاده 
کند. وی افزود: پس از تهیه هلیم با گوشــت های مورد 
نظر، کارشناس سازمان بهداشت با بررسی که از هلیم 
تهیه شده انجام داد، متوجه شده که گوشت های داخل 
هلیم به صورت پنبه مانند درآمده است و تقریبًا شبیه به 
مواردی است که توسط شهروندان به سازمان تعزیرات 

حکومتی شکایت شده بود.

رئیس گشــت تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره 
به پخت دوباره هلیم با گوشت گردن گوسفندی گفت: 
پس از تهیه هلیم برای مرتبه دوم، باز هم شاهد پنبه ای 
شدن گوشت های داخل هلیم شدیم این موضوع توسط 

کارشناس سازمان بهداشت و درمان نیز تأیید شد.
وی درباره علت پنبه ای شدن گوشت قرمز داخل هلیم 
اظهار کرد: پس از مشــاهدات این صحنه کارشــناس 
سازمان بهداشــت و درمان علت پنبه ای شدن گوشت 
قرمز در هلیم را وجــود ماده پروتئینی بــه نام گلوتن 

عنوان کرد.
ایزدی با بیان اینکه در تهیه هلیم باید به صورت مداوم 
مواد آن هم زده شود، خاطرنشان کرد: انجام این عمل 
باعث پس دادن آب در هلیم می شــود و به دلیل وجود 
گلوتن در گندم و ترکیب آن با گوشت قرمز باعث پنبه ای 
شدن گوشت می شــود و مصرف کننده تصور می کند 
که در تهیه هلیم از پنبه به جای گوشــت قرمز استفاده 

شده است.

راز هلیم های پنبه ای فاش شدتمجید کوهنوردهای اروپایی از ایران و البته از اصفهان

موج دوم ملخ ها در حال ورود به کشور هستند
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کتابت قرآن با خط تحریری 
خوشنویسان خمینی شهری فرازهایی از قرآن کریم 
را با خـط تحریری درشـت کتابـت کردند. مسـئول 
انجمن خوشنویسی شهرستان خمینی شهر گفت: در 
 این طرح که برای نخسـتین بار با همـکاری اتحادیه 
تشـکل های قرآن و انجمن خوشنویسان شهرستان 
 خمینی شـهر برگزار شـد حدود 300 خوشـنویس در 
رده های سـنی مختلف فرازهایی از قرآن کریم را در 

قالب خط تحریری و خط درشت کتابت کردند.

مرمت اثر گرانبهای قاجاری 
 مرمـت پشـت بـام خانـه تاریخـی »امیـن التجار« 
گنجینه ای از عصر قاجار در اصفهان آغاز شد. مدیرکل 
میراث فرهنگی اصفهان گفت: مرمت پشـت بام ها، 
ناودان هـا و بادگیرهـای این عمارت زیبـا و تاریخی 
از جمله مراحل اجرای این طرح با فعالیت مرمتگران 
امانی میراث فرهنگی اسـت. فریدون اللهیاری مدت 
زمان مرمت این بنای ارزشمند را با صد میلیون ریال 
اعتبـار در یک مـاه بیان کـرد و افزود: خانـه تاریخی 
»امین التجار« یکی از منحصر به فردترین و زیباترین 

خانه های تاریخی اصفهان است.

جلوگيري از حادثه انفجار گاز 
 در پـي نصـب انشـعابات آب و فاضـاب در یکی از 
کوچه های شـهر گز، ناظر و بهره بردار آبفا این شهر 
متوجه تغییر رنگ خـاك و بوي تندي شـبیه به بوي 
گاز شده که سریعًا به اداره گاز اطاع رساني می کند. 
بافاصله اکیپ حوادث اداره گاز وارد عمل شـده و با 
حفاري محل متوجه نشتي شدید گاز ملک مورد نظر 
شدند و دراسرع وقت حادثه رفع شـد. به همین دلیل 
رئیس اداره گاز شهر گز با ارسال نامه از این بهره بردار 
تقدیر وتشـکر کرد و از طرف واحد ایمني شرکت گاز 

هدیه اي به رسم یادبود به وی اهدا شد.

اصفهان چند نيروگاه 
خورشيدی دارد؟

 مدیرکل دفتـر تدویـن و تسـهیل مقررات سـازمان 
انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی برق 
)سـاتبا( مـی گوید تاکنـون بیـش از 3200 نیـروگاه 
خورشـیدی پشـت بامی در سراسـر کشـور بـه بهره 
برداری رسیده اند که اغلب نیروگاه های تجدیدپذیر 
در مناطق محروم واقع شـده اند. مجتبی لونی گفت: 
بیشـترین نیـروگاه های خورشـیدی پشـت بامی در 
اسـتان های کرمان )۹2۱ نیروگاه(، خراسـان رضوی 
)۷۶۱ نیروگاه( و اصفهان )2۴۸ نیروگاه( احداث شده 

و به بهره برداری رسیده اند.

تب کنگو مشاهده نشده است
شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان 
گفت: با وجود گزارش های رسـیده مبنـی بر ابتای 
شماری از ساکنان سایر مناطق کشور به بیماری تب 
کریمه کنگـو، این عارضـه خطرناك در این اسـتان 
مشاهده نشـده است. سـال گذشـته در چنین زمانی 
2۵ مورد ابتا بـه بیماری تب کریمه کنگـو در ایران 
گزارش شده بود که امسال به ۱2 مورد رسیده که دو 
مورد به مرگ منجر و بقیه درمان شده اند. موارد ابتا 
به این بیماری امسال در ایرانشـهر، زابل، کرمانشاه، 

گیان و بندرعباس گزارش شده است.

توزیع ۱۰ هزار سبد غذایی 
معاون داوطلبان جوانان جمعیت هال احمر اصفهان 
گفت: در ایام مـاه مبارك رمضـان، بیـش از ده هزار 
سبد غذایی بین خانواده های نیازمند استان اصفهان 
توزیع شـد که ارزش هر سـبد 300 هزار تومان بوده 
اسـت. علی محمد هاشـمی با اشـاره به اجرای طرح 
همای رحمت و توزیع مواد غذایی در ایام ماه مبارك 
رمضان و شب های قدر برای کمک به افراد نیازمند و 
خانواده های کم بضاعت از طریق جمعیت هال احمر 
اصفهان اظهار کرد: این طرح با مشـارکت داوطلبان 
 جمعیت هـال احمر و همیـاری خّیران اسـتان اجرا

 شد.

خبر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: 
در تصادفات خســارتی اگر بین طرفین اختافی نباشد، 
پرداخت خســارت تا ســقف ۹0 میلیون ریال نیازی به 

کروکی پلیس ندارد.
سرهنگ رضا رضایی اظهار کرد: شرکت های بیمه گر 
مکلفند در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده، در 
زمان حادثه در تصادفات خسارتی دارای بیمه نامه معتبر 
بوده و بین طرفین حادثه پس از مشــخص شدن مقصر 
حادثه اختافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف ۹0 
میلیون ریال را بدون گرفتن گزارش افســران پلیس یا 

همان کروکی خسارت وارده را پرداخت کنند. 

وی افزود: در مواردی مانند برخــورد با خودرو نظامی و 
یا خودرو سنگین، تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل، 
تصادف با شــخصی که بیمه نامه و یا گواهینامه ندارد، 
تصادف با غیر مقیم در شــهر، تصادف بــه دلیل عبور 
از چراغ قرمز، تصادف با شــیء ثابت، تصادف شــاخ به 
شــاخ، تصادف با موتورسیکلت، پیوســته نبودن بیمه 
نامه امســال با ســال گذشــته، تصادف در فاصله 20 
روز بعد از صــدور بیمه نامه، تصادف منجــر به جرح و 
فوت، تصادف ناشــی از حرکت دنده عقب حتمًا باید با 
 پلیس تماس گرفته شــود و نیاز به کروکی پلیس وجود

 دارد.

معاون بازآفرینی و مســکن اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: برای بازآفرینی ۱۹ محله در سال 

۹۷ و ده محله در سال ۹۸ برنامه ریزی شده است.
ایمان طاهر با بیان اینکه بازآفرینی، مقوله بزرگی در کشور 
است، خاطرنشان کرد: مطمئنًا شهردار یک شهر یا اداره 
راه و شهرسازی یا حتی دولت به  تنهایی قادر به باز کردن 
مسائل بازآفرینی و حل مشکات آنها در شهرها نیست 
و این به مشارکت عموم مردم نیازمند است. وی افزود: 
بازآفرینی محات هدف، کار دشواری است که حتی با 
مشارکت مردم هم  زمان می برد و مشکلی که در محات 
ناکارآمد داریم فرسوده بودن تأسیسات زیربنایی است که 

اباغ آن انجام شده و مشکلی نداریم.
طاهر با اشاره به کمبود قیر برای آسفالت و روکش جاده 
در شهرستان ها اظهار کرد: روند دریافت قیر بسیار سخت 
اســت و مدارك زیادی می خواهد و قیــر را به میزانی 
می توانیم به شــهرداری ها تخصیــص دهیم که برای 
آســفالت معابر کمک کنیم. وی گفت: برای ۱3۵ محله 
در اســتان اصفهان بودجه در نظر گرفته شــده است تا 
تأسیســات روبنایی و زیربنایی ایجاد کنیم و محله های 
هدف مشخص و به تهران ارسال شد و برای بازآفرینی ۱۹ 
محله در سال ۹۷ و ده محله در سال ۹۸ برنامه ریزی شده 

است.

۱۰ محله استان اصفهان 
بازآفرینی می شود

 پرداخت خسارت کدام 
تصادف ها نياز به کروکی ندارد

وزارت نیرو با طــرح حذف قبوض کاغــذی به تحقق 
اهداف مدیریت ســبز پرداخته اســت. این فرایند جزو 
دســتور کار جدی شــرکت توزیع برق اصفهان است و 
برنامه ریزی هــای الزم به منظور تهیه زیرســاخت ها 
 و اخذ شــماره تلفن همراه مشــترکان درحــال انجام 

است.  
مهرداد جنتیان، معــاون فروش و خدمات مشــترکین 
شــرکت توزیع برق اصفهان به روش های اجرایی برای 
حذف قبــوض در شــرکت توزیع برق اصفهان اشــاره 
 کرد و گفت: این طرح با اطاعات جمع آوری شــده در 
نرم افزارهای محاســبه و صدور صورت حساب)بلینگ( 
و مدیریت ارتباط با مشتری CRM می تواند به راحتی با 
ارسال پیامک برای تلفن های همراه مصرف کننده و اخذ 
تأییدیه از مشترك و استفاده از تلفن های ثابت مصرف 
کننده موجود در سیســتم بلینگ راستی آزمایی را انجام 

دهد و به تسهیلگری این طرح بپردازد.  
وی گفت: مشــترکان اصفهانی می تواننــد به منظور 
دریافت اطاعات قبض به صــورت پیامک رمز رایانه را 
به همراه ستاره )*( به شماره 2000۱2۱ پیامک کرده و 
یا اینکه با ثبت اطاعات در پایگاه اینترنتی شــرکت به 
نشــانی www.eepdc.ir آمادگی خود را برای دریافت 
صورت حســاب از طریق پیامک اعام کنند و یا اینکه 
از طریق سامانه سمیع به شماره تلفن 3۸۱2۱ از تمامی 
خدمات غیرحضوری از جمله دریافت صورت حساب برق 

بهره مند شوند.  
حسین عموشاهی، مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول 
مطالبات نیز گفت: با اجرایی شــدن این طرح، میلیاردها 
 تومان صرفــه جویی در هزینه ها صــورت می گیرد که 
می تواند در دیگر زیرســاخت های ایــن صنعت مورد 

استفاده قرار گیرد.  

عضو شورای اســامی شــهر اصفهان گفت: در مرکز 
 شــهر برلین محدوده ای وجود دارد که در دنیا به جزیره 
موزه ای برلین مشهور اســت؛ اصفهان نیز دارای چنین 
جزیره ای نه در میان زاینده رود بلکه در مرکز شهر است 
 به طوری که مجموعه ای از موزه ها در خیابان استانداری 

است.
کورش خسروی با بیان این نکته که متأسفانه در حال حاضر 
موزه هنر های تزیینی تقریبًا خارج از سرویس قرارگرفته، 
افزود: موزه های دیگری از جملــه موزه هنر های معاصر 

کارکرد گالری پیدا کرده و از همه اسفبار تر وضعیت تاالر 
تیموری است که مدت زیادی بسته مانده است.

وی ضمن بیان این نکته که ساختمان های دیگری مانند 
تاالر اشــرف، بانک ملی و تاالر هنر نیز می تواند در این 
طرح مورد اســتفاده قرار بگیرد و کارکرد مناسب خود را 
بیابند، افزود: ورود استانداری بر این موضوع و تجمیع این 
مجموعه گرانبها می تواند یادگار ارزشمندی از این دوره 
 مدیریت باشــد و اصفهان را به قطب موزه داری تبدیل

 کند.

چرخه تغییــر و انتخاب شــهردار در گلپایگان بی وقفه 
مشغول کار است! در آخرین گردش این چرخه، سومین 
شــهردار گلپایگان در دو ماه اخیر هم با انتخاب جدید 

شورای اسامی این شهر معرفی شد.
شهرداری گلپایگان از ۸ دی ماه ۹۷ که با صدور تعلیق 
فعالیت های محمدامین جمالی، شهردار این شهر و یک 
کارمند دیگر شــهرداری در بحران قــرار گرفت، هنوز 
نتوانسته آرامش را تجربه کند. جمالی در راستای ادامه 
رسیدگی به پرونده مهدی فاتحی، شهردار بهارستان در 
ســال ۱3۹۵ و به دلیل آنکه پیش از شهردار شدنش در 
گلپایگان، معاونت فاتحی در بهارستان را برعهده داشت 
توسط دادگســتری از سمتش معلق شــد و دستور این 
تعلیق روز 22 دی ماه سال ۹۷ به شورای شهر گلپایگان 
اباغ شد. شورای شهر اما به این حکم تمکین نکرد تا 
روز 2۹ بهمن که باالخره بعد از یک ماه کش و قوس و 
انجام مکاتبات اداری با مراجع ذیصاح، در جلســه ای 

فوق العاده رأی به برکناری جمالی داد.    
روز 30 بهمــن یعنی یــک روز بعد از تعلیق شــهردار 
گلپایگان، اعضای شورای اســامی این شهر علیرضا 
قربانی را به عنوان سرپرست شهرداری گلپایگان معرفی 
کردند تا بعد از طی شــدن روند قضایی شهردار معلق، 

درباره وضعیت او تصمیم گیری کنند.
2۵ فروردین امسال اعضای شورای شهر گلپایگان بعد 
از نزدیک به دو ماه اداره شهرداری با سرپرست، تشکیل 
جلسه داده و محمدرضا توســلی، سرپرست فرمانداری 
بویین میاندشــت را با اکثریت آراء به عنوان شــهردار 
گلپایگان انتخاب کردند غافل از آنکــه این بار وزارت 

کشور مانع فعالیت شهردار جدید خواهد شد.
چیزی از انتخاب توسلی توسط شــورا نگذشته بود که 
وی با حکم وزارت کشور در ســمت فرمانداری بویین 
میاندشت ابقا شد و شورای شــهر گلپایگان تصمیم به 
انتخاب یک شــهردار دیگر از بین افراد واجد شــرایط 

گرفت. نهایتًا در جلسه صبح پنج شنبه 2۶ اردیبهشت ماه 
شورای شهر گلپایگان، »یحیی عیدی بیرانوند« که از 
۱۹ اردیبهشــت ۹۷ به عنوان معاون اداری و اقتصادی 
شهرداری کرمانشاه منصوب شده بود به عنوان شهردار 
جدید گلپایگان انتخاب شــد تا پس از گذراندن مراحل 
قانونی و دریافت حکم از طرف استاندار، فعالیت خود را 
آغاز کند، اما در نامه ای کــه او روز پنجم خرداد خطاب 
به شورای شهر گلپایگان نوشــت، خبر داد که شهردار 

کانشهر کرمانشاه با کناره گیری اش از سمت معاونت 
شهرداری آن کانشــهر مخالفت کرده و لذا نمی تواند 

عنوان شهرداری گلپایگان را بپذیرد.
به این ترتیب شورای شــهر گلپایگان با قرار گرفتن در 
موقعیتی دشوار، یک بار دیگر در موضع انتخاب شهردار 

قرارگرفت.
باالخــره روز یک شــنبه ۱2 خــرداد مــاه در یکصد 
وشصت وششمین جلسه شورای اسامی شهر گلپایگان 

که با حضور پنج نفر از هفت نفر اعضای شــورا تشکیل 
شده بود، »پیمان شــکرزاده« به عنوان شهردار جدید 
گلپایگان انتخاب شد. او ســومین شهردار معرفی شده  
برای این شهر طی دو ماه اخیر اســت. اما آیا شکرزاده 
به چرخه تغییــر وانتخاب شــهردار در گلپایگان پایان 
خواهد داد؟ فعــًا باید در انتظار حکم وزارت کشــور و 
 اباغیه های استانداری بود تا پاسخ این سئوال روشن

 شود.

شورای شهر گلپایگان همچنان شهردار معرفی می کند

یک شهر و شهردارانی که پی در پی می روند دادستان عمومی و انقاب اصفهان در تشریح آخرین 
جزییات از پرونده حادثه پورشــه در استان اصفهان 
اعام کــرد: نتایج اولیه تحقیقــات مقدماتی پرونده 
پورشه با آنچه در فضای مجازی منتشر شده متفاوت 

است.
وی افزود: در این حادثه جوان حدوداً 23 ساله راننده 
خودروی پورشــه با اطاع از اجرای طرح برخورد با 
هنجارشکنان خیابانی در محل مشغول دور دور بوده و 
پس از اخطار پلیس مبنی بر ایست اقدام به فرار کرده 
و با ســرعت و پس از عبور از مانع سرعتکاه، کنترل 
رانندگی را از دست داده و با انحراف به چند خودروی 
پارك شده در حاشیه خیابان برخورد کرده و حادثه تلخ 
رقم خورده و این واقعه ناشی از کورس خودرویی نبوده 
است. وی تأکید کرد: متهم این پرونده فعًا به اتهام 
قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی 
با وصف فرار و نداشتن گواهینامه و تخطی از سرعت 
مقرر با قرار قانونی بازداشــت و روانه زندان و ممنوع 
الخروج شــده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص 
در حال انجام است و با تکمیل تحقیقات و صدور قرار 

نهایی اطاع رسانی انجام خواهد شد.
گفتنی است ســاعت یک و ۱۷ دقیقه بامداد روز پنج 
شنبه 2۶ اردیبهشت ماه سال جاری مأموران پلیس 
راهنمایی و رانندگی از تصادف یک خودروی پورشه 
با چند خودرو در خیابان کارگر شــهر اصفهان مطلع 
و بافاصله به منظور بررسی صحنه در محل حاضر 
شــدند. در این حادثه خودروی پورشه با یک سواری 
پراید برخورد کرده بود که راننده خودروی پراید براثر 
شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان 
خود را از دست داد. راننده خودروی پورشه در ادامه پس 
از برخورد با یک خــودروی پراید و یک خودروی پژو 
20۶ و بروز خسارت به آنان از صحنه متواری می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه 
راننده پورشه حادثه ساز، خود را به پلیس معرفی کرد 
گفت: مأموران پلیس ایــن فرماندهی محل زندگی 
راننده متواری را شناســایی کرده بودند که او خود را 
به پلیس معرفی کرد و هم اکنون با حکم مقام قضایی 

روانه زندان شده است.

 ابعاد جدید پرونده 
تصادف پورشه در اصفهان

با قبض های برق خداحافظی می کنيم 

جزیره اصفهان را هم دریابيد

شرکت خدمات بازرگانی گیتی اســپادان جی شرکت 
سهامی خاص به شــماره ثبت 50296 و شناسه ملی 
10260687800 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ1397/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سود وزیان سال مالی 
منتهی به1396/12/29 به تصویب رســید. موسسه 
حسابرسی آذرین حساب به شماره ثبت2482 و شناسه 
ملی10100602370 به عنوان بازرس اصلی و حجت 
اله نعلبندیان سدئی1141251086 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 
رســمی نصف جهان جهت آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)489767(

واگذاری به اجــاره یکباب آپارتمــان )خدماتی( واقع 
در شاهین شــهر خیابان فردوســی بین فرعی 4 و 5 
شرقی به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه 
14/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 98/04/01 جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م الف: 490544

آگهی تغييرات

آگهی مزایده نوبت دوم به شماره 
98/23875۱ مورخ 98/۰3/۱3

 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خيریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان شاهين شهر و ميمه

با حکم وزیر کشور و با پیشنهاد استاندار اصفهان، حسین 
سیستانی به عنوان فرماندار جدید اصفهان معرفی شد و 
از خدمات احمد رضوانی، فرماندار سابق و فریبرز امیری، 
سرپرست هفت ماه گذشــته فرمانداری با اهدای لوح و 

یادبود تجلیل شد.
اســتاندار اصفهان در آیین تکریم و معارفــه فرماندار 
شهرستان اصفهان گفت: امروز شرایط کشور به گونه ای 
است که باید از افراد باتجربه استفاده کرد و فرماندار جدید 
اصفهان تجربیات بسیار ارزشمندی دارد و الزم است از 
نیروهای جوان نیز بهره گیری کند. این در حالی است که 
امروز ما نیازمند وحدت، همدلی و همزبانی برای پیشبرد 

فعالیت ها هستیم.
عباس رضایی به فرماندار جدید اصفهان گفت که دور 
دوستان خود در »خیریه شجره طیبه« و دیگر نهادها را 

خط بکشد و فقط به فکر شهرستان اصفهان باشد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مسئولیت بسیار سنگین 
است، افزود: همه باید کمک و همراهی کنند تا شرمنده 
خانواده های شــهدا، ایثارگران و... در خدمات رسانی و 

انجام وظیفه نباشیم.
امام جمعه سپاهانشــهر هم گفت: همه امروز مسئول 
هســتیم و باید در این راســتا امانتدار بود و در حقیقت 
 مســئولیت، یــک امانت الهی اســت و بایــد مراقب 

باشیم.
آیــت ا... عبدالجــواد عبداللهی اظهار امیــدواری کرد 
همه مردم و مسئوالن در راستای پیشبرد اهداف نظام 

اسامی، بیش از پیش بکوشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی نیز با 
قدردانی از زحمات فرماندار قبلی، برای فرماندار جدید 

آرزوی توفیق کرد.
حیدرعلی عابدی افزود: اصفهــان، مظلومیت خاصی 
دارد و امید است فرماندار جدید اصفهان نگاه سنتی به 
شهرستان اصفهان نداشته باشد و نسبت به پروژه هایی 
همچون آب و... بی تفاوت نباشد و می طلبد به شهرستان 

اصفهان نگاه ویژه شود.
فریبرز امیری، سرپرســت فرمانداری اصفهان تا تعیین 
زمان فرماندار جدید نیز گفت: در ســال جاری رویداد 
سیاسی مهم، برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شورای اسامی است و رســالت ما قانونمداری، فرایند 
انتخابات و ســامت انتخابات اســت و همــه ما باید 

واقع بینانه و آگاهانه عمل کنیم.
وی ادامه داد: هدف دشمن از ورود به حوزه اقتصاد، سلب 
اعتماد مردم از مسئوالن بوده و رسالت همه این است که 
با وحدت باید نشاط و امید را در جامعه زنده کرد و مراقب 

توطئه های دشمن در فضای مجازی و حقیقی بود.
فرماندار قبلی شهرســتان اصفهان هــم گفت: در هر 
دوره ای از انتخابات، ۴۵ درصد انتخابات استان اصفهان 
به دوش فرمانداری شهرستان اصفهان و ۵۵ درصد به 
عهده 23 شهرستان دیگر است و ما توانستیم به لطف 
خدا و با همت همه مسئوالن و مردم همواره انتخابات را 

باشکوه و سامت برگزار کنیم.
احمد رضوانی با بیان اینکه مشکات عمرانی شهرستان 
اصفهان فراموش نشد، گفت: با همت نمایندگان مردم 
استان در مجلس، مدیر دستگاه های اجرایی شهرستان 
و... کارهای عمرانی پیگیری شــد و در سال نود و پنج، 
3۵۵ پروژه، در سال نود و شــش، 333 پروژه و در سال 
گذشته، ۵۹۱ پروژه عمرانی در سطح شهرستان اصفهان 

علیرغم کمبود اعتبارات، به بهره برداری رسید.
وی ایجاد ســازمان های مردم نهاد را از دیگر فعالیت ها 
برشمرد و افزود: ما امروز در سطح شهرستان اصفهان 
320 ســازمان مردم نهاد برای کمک به دولت و مردم 

داریم.
فرماندار جدید شهرســتان اصفهان نیز پس از دریافت 
حکم خود از استاندار اصفهان گفت: امروز مردم علیرغم 
همه مشکات، به نظام دلبستگی و همبستگی داشته 

و دارند.
حسین سیستانی شــهر اصفهان را شهر انقاب، شهدا، 
ایثارگران، جنگ، فداکاری، هنر، فرهنگ، علم و معرفت 
و... دانست و اظهار کرد: از مردم اصفهان در طول دوران 
خدمت در پســت های مختلف، خاطرات بسیار خوبی 
دارم و این مسئولیت را ســنگین کرده، که امید است با 
همکاری مردم، در مسیر حق، عدالت و انصاف به وظیفه 
ام عمل کنم و مجــری خوبی برای قانون باشــم و در 

راستای سامت جامعه حرکت کنم.
وی افزود: باید فارغ از هرگونه گرایش، به مســئولیت 
خود عمل کنیم و انتظار اســت حافظ و امین آراء مردم 
در انتخابات پیش رو باشیم تا مردم از انتخابات خاطره 

خوبی در ذهن داشته باشند.
سیســتانی با بیان اینکه تمرکــز فعالیت های ما روی 
مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد بود، گفت: با توسعه 
ســرمایه گذاری و رفع موانع ســرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال به ویژه در شرق اصفهان و البته با همکاری همه 
مدیران و مشارکت مردم، سعی خواهیم کرد تا در آینده، 

موفقیت هایی داشته باشیم.

فرماندار جدید اصفهان:

تمرکز ما روی مسائل اقتصادی و اجتماعی است

سهیل سنایی 

ساسان اکبرزاده
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سریال های ماه رمضان در حالی به پایان رسیدند که 
نتوانستند آنطور که باید رضایت مخاطبان را به دست 
بیاورند. در این میان سریال »برادرجان« تا حدودی 
توانست مخاطب را راضی نگه دارد و بیننده بیشتری 
را به خود جذب کند، اما این ســریال نیز با نقدهای 

جدی رو به  رو است. 
»برادرجان« از ابتدا با تکیه بر بازیگران مطرحی که 
در رأس آنها علی نصیریان قرار دارد و اکثر مخاطبان 
هنوز هم با بازی بسیار خوب او در نقش »بزرگ آقا« 
در سریال »شهرزاد« و »حاج یونس« در مجموعه 
»میوه ممنوعه« خاطره بازی می کنند و همچنین 
بازیگرانی همچون حسام منظور و نسیم ادبی که در 
تئاتر استخوانی خرد کرده اند، نوید سریالی ماندگار 
و جذاب را می داد اما با گذشــت چندین قسمت از 
سریال، موضوعی که به شدت به چشم می آمد ضعف 
فیلمنامه و قصه پردازی و دور تسلسلی بود که سریال 
در آن گرفتار بود، به گونه  ای که نصف قسمت های 
سریال بدون اضافه شدن هیچ گره تازه ای فقط بر 
مدار کشمکش بین »کریم بوستان« و »چاوش« بر 
سر حقی که ناحق شده گذشت. نوع دیالوگ نویسی 
موزون سعید نعمت ا... هم داد مخاطبان را درآورد که 
این همه کلمات قلنبه سلنبه در دهان یک پیرمرد 
که عمری است راننده تاکسی است یا جوانی که در 
میدان میوه و تره بار کار می کند جا نمی شود و به قول 
یکی از دیالوگ های همین سریال »مجوزی برای 

آن وجود ندارد«. 
کاربرد نوع خاصی از ادبیات در کارهای نعمت ا...، از 
سریال »رستگاران« گرفته تا »پشت بام تهران« و 
»زیر پای مادر« و »عقیق« که به نوعی به امضای 
این نویسنده تبدیل شده است، سبب شده تا نعمت 
ا... موافقان و مخالفان جدی ای داشته باشد. مخالفان 
این نوع نگارش از ثقیل بــودن کلمات و جمالتی 

می گویند که گاه دیالوگ ها را تا مرز غیرقابل فهم 
بودن کشانده است و مخاطب که در حال تجزیه و 
تحلیل جمله قبل است از جمله بعد عقب می ماند و 
به داستان نمی رسد. نقدی که علی نصیریان هم در 
نشست خبری سریال »برادرجان« که روز 12 خرداد 
برگزار شد به آن اشاره کرد: »من نسبت به دیالوگ ها 
کمی اشکال می بینم؛ نعمت ا... خیلی خوب نوشته 
اســت اما گاهی اوقات پیچیدگــی جمالت باعث 
می شد حفظ آنها دشوار بشود.« از طرفی نقد بجای 
دیگر این است که چرا تمام شخصیت های سریال 
اعم از بازاری و راننده تاکســی و زن خانه دار همه 

اینقدر ادیبانه صحبت می کنند؟ 
اما موافقان نظری متفاوت دارند. آنها بر این باورند 
که اتفاقًا نقطه قوت قلم ســعید نعمــت ا... همین 
فیلمنامه های ادبی اســت. نوعــی از نگارش که 
عالوه بر ایجاد فضایی سورئال، سبب ارتقای سلیقه 
مخاطبان می شود. سلیقه ای که در سال های اخیر 
با پخش سریال هایی که با ضعف فیلمنامه و قصه 
روبه رو بوده اند، به شدت در حال تحلیل رفتن است. 
از طرفی نعمت ا... با نوشتن جمالتی قاطع و محکم، 
تکلیف کاراکتر را در همان لحظه و همان سکانس 
مشخص می کند و به عبارتی حق مطلب آنطور که 

باید ادا می شود.
البته نعمت ا... پیش از این با سریال های »جراحت« 
و »شیدایی« نشان داده که با نوشتن دیالوگ های 
ساده تر و گفتگوهایی که به زبان محاوره نزدیک ترند 
هم می تواند کارهای موفق و مخاطب پسندی ارائه 
دهد. ســریال هایی که از قصه پرمحتواتر و کشش 
داستانی بیشتری برخوردارند و مخاطب را به این باور 
نمی رسانند که شاید استفاده از این همه دیالوگ ادبی 
و سنگین، سرپوشی است برای ضعف قصه پردازی. 
موضوعی که این روزها به شــدت در سریال های 

رسانه ملی شاهد آن هستیم.

فصل اول سریال »رقص روی شیشه« به کارگردانی مهدی 
گلستانه و بازی بهرام رادان، مهتاب کرامتی، امیر آقایی، میترا 
حجار، بیتا فرهی، سحر قریشی و ستاره اسکندری در قسمت 

دوازدهم به طرز عجیبی به پایان رسید.
پس از اعالم شــکایت بهرام رادان و دیگر بازیگران سریال 
»رقص روی شیشه« از شــرکت پخش کننده این سریال و 
توضیح شــرکت پخش کننده درباره اتفاقاتی که برای این 
ســریال رخ داده، این بهرام رادان بود که با انتشار پستی به 
حواشی پاسخ داد و از این گفت که پس از چند هفته از شروع 
فیلمبرداری و پرداخت نشــدن مطالبات بازیگران، کم کم 
بازیگران دیگر ســر صحنه فیلمبرداری نرفتند و کارگردان 
این ســریال، قســمت های بعدی آن را با به هم چسباندن 
سکانس هایی که پیش تر فیلمبرداری کرده بود منتشر کرد؛ 
اتفاقی که باعث شد سریال در قسمت دوازدهم با اعالم پایان 
فصل اول تمام شــود. نکته جالب توجه اما نحوه پایان بندی 
این سریال بود؛ وقتی پس از اتمام صحنه های فیلمبرداری 
شده، ادامه داستان که تصویری از آن وجود نداشت، به صورت 
نریشن و خوانش رادیویی برای مخاطب سریال خوانده شد! 
اتفاقی عجیب و توهین آمیز برای تماشــاگر که اگر پخش 
سریال در نیمه متوقف می شد کمتر احساس خسران می کرد.

باید دید ادامه ماجراهای این ســریال به کجا خواهد رسید و 
آیا شرکت پخش کننده و 

کارگردان توضیح 
قابل قبولی برای 
این اتفاقات دارند 

یا خیر؟

رضا یزدانی: بازیگری روح آدم را خط می اندازد

 مردم منتظر بودند 
»مهراد« به سریال برگردد

رضا یزدانی، خواننده پرطرفداری که ماه رمضان امسال 
با ایفای نقش اصلی در یکی از سریال های تلویزیونی بر 
محبوبیت خود افزوده است، از کاراکتر »مهراد«، عالقه 
خاص خود به بازیگری و تفاوت ماهــوی آن با حرفه 

خوانندگی می گوید.
این خواننده ایرانی که طی سال های اخیر با حضور در 
چند فیلم سینمایی و همجنین صحنه تئاتر عالقه خود 
را به هنرهای نمایشی نشــان داده است، ماه رمضان 
امســال با بازی در نقش اصلی یک سریال تلویزیونی 

طرفدارانش را سورپرایز کرد.
این چهره پرطرفدار موسیقی پاپ که نقش »مهراد« 
را در سریال »از یادها رفته« ایفا کرده است، رمضان 
امسال بیننده های بسیاری را پای این مجموعه تقریبًا 
ضعیف شبکه یک سیما به کارگردانی بهرام بهرامیان 
نشاند. آهنگ های زیبایی که با صدای این خواننده 
برای سریال ساخته شده به جذابیت این مجموعه 
داستانی افزود، یزدانی در صفحه اینستاگرام خود از 
انتشار همه آهنگ های این سریال در قالب یک 
آلبوم تصویری خبــرداد؛ اما مرگ تلخ »مهراد« 
در قسمت 13 »از یادها رفته«، طرفداران رضا 

یزدانی را غافلگیر کرد.
یزدانی بعد از پایان نقش خود در سریال »از 
یادها رفته« در گفتگویی با »ایلنا« درباره 
ارتباطی که تماشاگران سریال با کاراکتر 
»مهراد« برقــرار کرده اند می گوید: 
بازخوردها از این نقش خیلی خوب 
بوده و مردم »مهــراد« را خیلی 
دوست داشتند. از هنگامی که 
»مهراد« در ســریال نبود، 
مــردم خیلی 

ناراحت بودند. آنها هنوز باور نکرده بودند »مهراد« مرده 
و دوست داشتند این نقش به ســریال برگردد. همین 
موضوع نشــان می دهد که مردم با نقش ارتباط برقرار 
کردند و آن را دوســت دارند و یک جورهایی قهرمان 

قصه شده بود.
او در همین مصاحبه درباره تصمیم خــود برای ادامه 
فعالیت در دنیای بازیگری گفــت: خیلی از خواننده ها 
آمدند و یک فیلم بازی کردند و دیگر ادامه ندادند ولی 
من از آن دست نیستم. به این دلیل که تا االن چهار فیلم 
سینمایی به عنوان نقش اصلی بازی کردم و حال هم 
یک نقش جدی در سریال داشتم. قطعاً در آینده جدی تر 
به این قضیه خواهم پرداخت ولی خب نقد هم هست و 
دوستان هم می توانند نقد داشته باشند. هنرپیشه های 
کارکشته هم وقتی در نقش هایی بازی می کنند ایراداتی 
دارند. من هنرپیشه حرفه ای نیستم و قطعًا کار من هم 

ایراداتی دارد.
این خواننده در گفتگویی دیگر با روزنامه »شــهروند« 
درباره شخصیت »مهراد« و وجوه مثبتی که در نهایت 
او را قهرمان جلوه داده اســت می گویــد: در فیلمنامه 
از کاریزمایی که این شــخصیت داشــت و البته از آن 
عاشق پیشگی که نشــان می داد برای به دست آوردن 
عشقش می تواند  دست به هر کاری بزند، معلوم بود که 
مردم این شخصیت را دوست خواهند داشت. می بینیم 

که این اتفاق هم افتاد دیگر.
یزدانی درباره ایفای نقش یک بوکسور و سختی های 
ضبط صحنه های مســابقه به خبرگــزاری »فارس« 
گفت: یک ماه نزد احسان روزبهانی فن های مورد نیاز را 
یاد گرفتم. البته بوکسی که در سریال می بینید بوکس 
حرفه ای نیست که االن در مســابقه های جهانی اجرا 
می شود. به این دلیل که در سال 132۰ بوکس به این 
شکل نبود و شکل ورزشی بود که تا حدی شبیه کشتی 
کج و کتک کاری بود تا بوکسی که 

ورزشکار گارد ببندد و تمام فن ها را اجرا کند. به ما گفته 
بودند که شما نباید بوکس حرفه ای امروز را اجرا کنید و 
حتی از مخاطبین شنیدم که بوکس بازی کردنم را نقد 
کردند و گفتند الاقل می رفتی کالس تا یه مشت زدن 
را یاد بگیری! قاعدتاً نباید ایــن نوع بوکس را برای ۸۰ 
سال پیش نشان می دادند. حین بازی در این سریال به 
شدت خسته شدم آن هم به این دلیل که حدود 1۵ روز 
فقط مشغول ضبط دو مسابقه بوکس بودیم و روزی 1۷ 
ساعت تصویربرداری داشتیم. فکر کنید در فصل تابستان 
و گرمای شدید هم هستید که خود به خود سختی کار 
را دو چندان می کند و حاال چهار مشــعل روشن هم در 
گوشه های رینگ بوکس قرار داشت و حدود 3۰۰ نفر 
هنرور هم در اطرافمان بودند و با چنین شرایطی نفس 
کشیدن هم سخت بود چه برسد به بازی کردن و اجرای 
مســابقه بوکس. این بازیگر در ادامه از ردکردن حضور 
بدلکار برای صحنه های مبارزه گفــت و افزود: معتقد 
بودم آنچه ما مدنظرمان است فقط با حضور خودم شکل 
واقعی می گیرد و حضور بدلکار، نقش را خراب می کرد. از 
طرفی مشت خوردن و زمین خوردن های »مهراد« مهم 
بود که خودم 2۰ سال دروازه بان تیم فوتبال هنرمندان 
هستم و این چیز ها را خوب یاد گرفتم. طی فیلمبرداری 
این صحنه ها یکی از دندان هایم شکست. اما چون آدمی 
هستم که یا کاری قبول نمی کنم یا اگر قبول کنم سنگ 
تمام می گــذارم تا آخر نقش همراهش بــودم. یزدانی 
درپایان درباره تفاوت ماهوی حرفه خوانندگی و بازیگری 
می گوید: خب خوانندگی شغل و زندگی من است و قطعًا 
کار بسیار ساده تری است. اما بازیگری روح آدم را خط 
می اندازد. گاهی اوقات یک بازیگری حرفه ای است و 
برای گریه کردن در یک ســکانس می تواند با استفاده 
از تکنیک، به راحتی گریه کند اما من نوعی اگر بخواهم 
در یک ســکانس گریه کنم باید واقعًا گریه کنم، چون 

تکنیکش را یاد نگرفتم.

دیالوگ های موزون سریال 
»برادرجان« و مخاطبان ناراضی

مؤسسه ای اقتصادی در نظر دارد تعدادی موتورسیکلت اسقاطی و اوراقی را از طریق حراج 
حضوری به فروش برساند:

زمان بازدید وسایط نقلیه

یکشنبه 98/03/19 از ساعت 9 صبح تا 13                 دوشنبه 98/03/20 از ساعت 9 صبح تا 13

زمان حراج وسایط نقلیه:

سه شنبه مورخ 98/03/21 ساعت 9/30 الی 13 

محل برگزاری حراج:

اصفهان- خیابان هزارجریب، کوی بهار، خیابان شهید غالمی، روبروی دبیرستان باهنر، 

کانون فرهنگی، تربیتی همدانیان

تلفن تماس: 43- 36283540- 031                                               58- 32261157- 038

محل بازدید وسایط نقلیه
شهرکرد- هفشجان- جاده سیرک- پارکینگ وسایط نقلیه )424 دستگاه موتورسیکلت(

شهرکرد- ناغان- جنب پلیس راه- پارکینگ محمد )300 دستگاه موتورسیکلت(
شهرکرد- جاده شهرکرد، بن- روبروی سنگ بری )392 دستگاه موتورسیکلت(

شهرکرد- اردل- خیابان سپاه پاسداران- روبروی بسیج )257 دستگاه موتورسیکلت(
شهرکرد- دشتک- انتهای خیابان اصلی- بلوار امام خمینی)ره( )99 دستگاه موتورسیکلت(

اصفهان- خوانسار- جاده گلپایگان- روستای تیدجان )400 دستگاه موتورسیکلت(

- تعداد 1870 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی و اوراقی
توضیح اینکه در اجرای قانون هوای پاک، کلیه موتورسیکلت ها صرفاً به مراکز 
مجاز اسقاط و بازیافت خودرو فروخته خواهد شد و سایر اشخاص حقیقی و 

حقوقی امکان شرکت در حراج را نخواهند داشت.

خریداران محترم می بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادی را در زمان خرید به 
صورت نقد و یا از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

حراج  حضــوری
پایان عجیب سریال پرحاشیه 

»رقص روی شیشه«

شــاید »گودزیال« به عنوان ســلطان هیوالهای 
هالیوود شناخته شود اما گروه دیگری از موجودات 
عظیم الجثه و هیوالیی هم موفق شدند در باکس 

آفیس خوب ظاهر شوند.
 »گودزیال« و »کینگ کونگ« دو مورد از هیوالهایی 
هستند که هر بار با فروش خوبی در باکس آفیس 
آمریکا و جهان روبه رو می شوند و تاکنون چندین 
فیلم بر مبنای آنها ســاخته شده اســت. اما از نظر 
فروش از کدامیک از این هیوالها بیشترین استقبال 

به عمل آمده است؟
1۰. »کونگ: جزیره جمجمه« در ســال 2۰1۷ با 
فروش 1۶۵ میلیون دالری حاصل اولین همکاری 
»بری الرسون« و »ســاموئل ال جکسون« بود. 
این فیلم 12 ســال پس از فیلــم قبلی »کونگ« 
اکران شد و در نهایت در سراسر جهان فروش ۵۶۶ 
میلیون دالری را ثبت کرد. این موفقیت سازندگان 
را مطمئن کرد که باید هیوالها را بیشتر اکران کنند.

۹. »پارک ژوراســیک 2« در سال 2۰۰1 با فروش 
1۸1 میلیون دالری در آمریکا گرچه از نظر کیفیت 
اکنون در رده های پایین تری قرار می گیرد اما اشتیاق 
دیدن دایناســورها در برابر انســان ها را روی پرده 
بزرگ اثبات کرد. این فیلم در سراســر جهان 3۶۹ 

میلیون دالر فروخت.
۸. »گودزیال« در سال 2۰1۴ با فروش 2۰۰ میلیون 
دالری در آمریکا 1۶ ســال پــس از فیلم »رونالد 
امریش« از این هیوال ساخته شــد و در نهایت در 
جهان ۵3۰ میلیون دالر فروخت و حاال قرار است 
فیلمی از نبرد »گودزیال« با »کینگ کونگ« سال 

2۰2۰ راهی پرده های سینماها شود.
۷. »کینگ کونگ« در سال 2۰۰۵ با فروش 21۸ 
میلیون دالری در آمریکا فیلمی از »پیتر جکسون« 
بود که 2۷ سال پس از نسخه اصلی به بازار آمد. این 
فیلم خیلی از بودجه اصلی تعیین شده فراتر رفت و 
با هزینه 2۰۷ میلیون دالری ساخته شد ولی فروش 
۵۵۰ میلیون دالری آن در سراســر جهان، جبران 

همه چیز را کرد.
۶. »نشانه ها« در سال 2۰۰2 با فروش 22۷ میلیون 
دالر در آمریکا ســاخته »نایت شیاماالن« فیلمی 

درباره موجودات فرازمینی است که آغازگر ساخت 
مجموعه وسیعی از فیلم ها شــد. این فیلم با بازی 
»مل گیبسون« و »واکین فینیکس« در نهایت در 

جهان بیش از ۴۰۸ میلیون دالر فروش کرد.
۵. »جهان گمشده: پارک ژوراسیک« ساخته 1۹۹۷ 
با فروش 22۹ میلیون دالری فیلم کالســیک این 
سبک ساخته »استیون اسپیلبرگ« است. این فیلم 
در نهایت در جهان بیش از ۶1۸ میلیون دالر فروش 

کرد و موجب ساخته شدن ادامه های بعدی آن شد.
۴. »آرواره هــا« ســاخته 1۹۷۵ با فــروش 2۶۰ 
میلیون دالری در آمریکا فیلم افسانه ای » استیون 
اسپیلبرگ« درباره یک کوسه غول پیکر قاتل است 
که هنوز یکــی از مهمترین فیلم هایی اســت که 
تاکنون ساخته شده است. این فیلم بالک باستر در 
فضای آبی دریا با فروش بیش از ۴۷۰ میلیون دالر 
در باکس آفیس جهانی تأثیر زیادی در مسیر سینما 
داشت و موجب شد 1۸ ســال بعد اسپیلبرگ فیلم 

دیگری در همین ژانر بسازد.
3. »پارک ژوراســیک« در ســال 1۹۹3 ساخته 
اسپیلبرگ با فروش ۴۰2 میلیون دالری در آمریکا 
مخاطبان را در سراســر جهان شگفت زده کرد و به 
مدت دو دهه موفق ترین فیلمی بود که از موجودات 
هیوالیی ساخته شده بود. این فیلم در نهایت بیش 

از یک میلیارد دالر در سراسر جهان فروش کرد.
2. »دنیای ژوراســیک: ســقوط پادشــاهی« در 
ســال 2۰1۸ با فروش ۴1۷ میلیون دالر در آمریکا 
از ادامه هــای »دنیای ژوراســیک« و در مجموع 
پنجمین فیلم از این مجموعه است و »خوآن آنتونیو 
بایونا« کارگردانی آن را برعهده داشــت. این فیلم 
با بازی »کریس پرت« دنیای ژوراســیک را وارد 
فرنچایزهای جدیدی کرد و با فروش 1/3 میلیارد 
دالر در سراسر جهان موجب شده تا تنها یک فیلم 

هیوالیی باالتر از آن قرار بگیرد و آن...
1. »دنیای ژوراسیک« در سال 2۰1۵ با فروش ۶۵2 
میلیون دالر در آمریکاست که هنوز یکی از ده فیلم 
پرفروش در بازار داخلی آمریکا محسوب می شود. 
این فیلم با فــروش 1/۶۷ میلیــارد دالر در جهان 

پرفروش ترین فیلم کمپانی »یونیورسال« است.

»دنیای ژوراسیک« در صدر 
پرفروش ترین فیلم های هیوالیی

سمانه جهانگیری

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت شاخص آبادگران سهامی خاص شماره ثبت 14099 ثبت شرکت های اصفهان دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در روز شنبه 1398/04/01 ساعت 10 صبح در اصفهان به نشانی شهرک سجزی خیابان پنجم 

غربی پالک 10 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساعت 10 صبح:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل و تعیین روزنامه برای درج آگهی های شرکت

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت شاخص آبادگران سهامی خاص
 شماره ثبت 14099 شناسه ملی 10260351056 

هیئت مدیره



جامعه 053507 سال شانزدهمشنبه  18 خرداد  ماه   1398
ویژه ازدواج های الکچری در اصفهان

چه کسی باور می کند که مســئله ازدواج در اصفهان و حضور خبرساز ناو 
آمریکایی در تنگه هرمز می تواند به هم مربوط شود؟! باورتان بشود یا نه، 
این ارتباط برقرار شده، آن هم در کجا؟ در چهارمین نمایشگاه تشریفات و 
تسهیالت ازدواج در دیار نصف جهان؛ و توسط چه کسی؟ توسط یک پدر 
میانسال اصفهانی. این مرد می گوید هدیه ای که شب عروسی پسرش به او 
داده، مانند خبر ورود ناو »آبراهام لینکلن« به خلیج فارس در فامیل سروصدا 
به پا کرده است.  از آنجا که خواهرزاده او در شــرف ازدواج است، این دایی 
دلسوز در بعد از ظهر یکی از روزهای ماه رمضان بخاطر دخترخواهرش به 
پل شهرستان که محل برگزاری نمایشگاه است، آمده بود. آقای »کمالی« 
از لحاظ مالی فرد بســیار متمکنی بود ولی تفکری کاماًل اقتصادی داشت، 
به همین دلیل از جوان های امروزی گله می کرد که چرا با اصرار بر انجام 
تشریفات غیر ضروری مراسم عروسی، بزرگ ترهایشان را در منگنه قرار 
می دهند. اما در عین حال خوشحال بود که پسر جوان خودش که یکسالی 
است راهی خانه بخت شده جزو این دسته از جوانان نیست: »پسرم منطقی 
بود وحرف های مرا می پذیرفت. عروسم بخاطر اینکه کم سن و سال بود 
وقتی می دید ما برخالف خانواده های همســران تازه عروس های فامیل 
برایش به مناســبت های گوناگون هدیه نمی گیریم ناراحت می شــد و 
 هضم این موضوع برایش سنگین بود. من اما در برابر او موضع نمی گرفتم. 
می گفتم به وقتش برایتان جبران می کنم. کلید آپارتمانی که در شب عروسی 
به عنوان کادو به آنها دادم مانند بمب در طایفه ما صدا کرد، مانند خبرسازی 
همین ناو آمریکایی که این روزها همه جا حرف از حضورش در تنگه هرمز 

است! در فامیل ما سابقه نداشت داماد از خودش خانه داشته باشد.«
 همســر آقای کمالی که با غرور خاصی به حرف های شــوهرش گوش 
می کرد هم با او هم عقیده بود: »اگر مردم از تجمالت و مراسم پر زرق و 
برق بکاهند و خاله زنک بازی درنیاورند، جوان ها راحت تر می توانند راهی 

خانه بخت شوند.«
اما همه زوج های جوان مشتاق ازدواج و خانواده های آنها که در بعد از ظهر 
یک روز بهاری برای آشنایی با فعالیت ها و خدمات مرتبط با حوزه تشریفات 
و تســهیالت ازدواج به نمایشــگاه اصفهان آمده بودند، درباره برگزاری 
مراسم عروسی دیدگاه آقای کمالی و همسرش را نداشتند. بعضی از آنها 

 بر خالف پســر و عروس این زوج قدیمی، حاضر به چشم پوشی از برخی 
ریخت و پاش های قبل از شب عروسی برای ازدواجی راحت تر، نبودند.

 »باالخره نمی شــود؛ بعضی از آداب و رسوم هســتند که جا افتاده اند و 
خانواده ها انتظار دارند این رسوم به بهترین شکل اجرا شود. حداقل اقوام ما 
اینطور هستند. بعداً برای آدم حرف در می آورند.« »لیال« که حدود چهار 
پنج سال پیش ازدواج کرده در حالی که رو انداز بچه چهل روزه اش را در 
کالسکه جا به جا می کرد، ادامه می دهد: »من هم خودم تجمالت را خیلی 

دوست دارم.«
»زهرا«، تازه عروســی که دست در دست همسرش و 
خیلی با عجله غرفه ها را یک به یک می گردد هم با لیال 
هم عقیده است. او با قاطعیت می گوید حاضر نیست حتی 
اگر شــریک زندگی اش از عهده مخارج شب عروسی 
برنیاید، قید این مراسم را بزند چون  به اعتقاد او عروسی 

یک شب است و یک شب هم هزار شب نمی شود.
جالب است بدانید دیدگاه »نگار« که او نیز همراه نامزد 
جوانش در نمایشگاه  قدم می زد، حتی در این زمینه 
چند گام جلوتر از زهرا و لیالست. به اعتقاد این عروس 
 جــوان، ازدواج های قدیم هم برخــالف آنچه گفته 
 می شــود خیلی ســاده نبــوده، ضمن اینکــه او با 

ازدواج های الکچری نیز کاماًل موافق بود: »هرکس در توانش است اشکالی 
ندارد مراسم الکچری داشته باشد. ما خودمان هم همین قصد را داریم.«

در بین این جوانان اما »علی« که می گوید 26 سال دارد و با آرامش خاصی 
روی صندلی کنار یکی از غرفه ها منتظر نامزدش بود، دیدگاهی مشابه با 
آقای کمالی و خانمش داشت. این جوان امروزی هم مثل آن زوج قدیمی، 
از چشم و هم چشمی های هم نســالنش در برگزاری مراسم ازدواج دل 
خوشی نداشت: »عروســی به این نیت برگزار می شود که فامیل دور هم 

جمع شوند و پیوند یک زوج را جشن بگیرند و یک شب را به شادی سپری 
کنند اما حاال جوان ها به دنبال این هستند که فقط مراسمی را برگزار کنند 
که تا به حال در فامیل سابقه نداشته و دهان پرکن باشد.« »مرضیه« هم 
با شریک زندگی اش در این زمینه کاماًل تفاهم دارد: »ما اول می خواستیم 
یک مراسم متوسط برگزار کنیم ولی بعد به این نتیجه رسیدیم که جشن 
را خیلی ساده تر بگیریم و خرج و هزینه های اضافی را برای آینده خودمان 
پس انداز کنیم. چه لزومی دارد که ریخت و پاش اضافه انجام دهیم؟ اینها 

خوشبختی نمی آورد.«
مرضیه و علی از معدود جوانانی هستند که به این نتیجه رسیده اند تجمالت 
و زرق و برق شب عروسی خوشبختی نمی آورد. اما افرادی هم هستند که نه 
تنها نظر این زوج جوان را قبول ندارند بلکه حتی دیدگاه های زهرا و نگار هم 
از نظر آنها قدیمی محسوب می شود. آنها خوشبختی را در برگزاری جشن 

عروسی در آن طرف آب ها جستجو می کنند.
خانم »مرادی« یکی از میکاپ آرتیســت های جوانــی که در غرفه 

 ای مخصــوص زیبایی، دختران جــوان را با خدمات آرایشــی که به 
عروس ها ارائه می کنند و هزینه های متفاوتشان آشنا می کرد، درباره 
این نوع اشخاص می گوید: »روز 18 اردیبهشت، همزمان با افتتاحیه 
نمایشــگاه، زوجی به ما مراجعه کردند که می خواستند خارج از کشور 
مراسم ازدواجشان را برگزار کنند. آنها، میکاپ آرتیسِت اصلی و باالترین 
پکیج آرایش عروس ما را انتخاب کردند درحالی که می دانستند عالوه 
بر هزینه های پکیج، ریز تا درشت مخارج سفر میکاپ آرتیست از هزینه 
ویزا گرفته تا اقامت و خورد وخــوراک او در خارج 
از کشور به عهده آنهاســت. خب این دیگر فوق 

الکچری است.« 
 البته که برگزاری جشــن عروســی در فرسنگ ها
 آنطرف تر از خاک ایران، یکی از شــیوه هایی است 
 که به هزینه های »فوق الکچــری« نیاز دارد ولی 
زوج های جوان دیگری هم هستند که به اندازه همین 
عروس و داماد اصفهانی خرج می کنند اگرچه نه در 
آنسوی مرزها، بلکه آنها ترجیح می دهند این شب به 
یادماندنی را همینجا و در ســرزمین مادریشان ثبت 
کنند.  جایگزین کردن هلیکوپتر یا قایق با ماشــین 
عروس که بــرای کرایه آن باید میلیــون ها قطعه 
اسکناس در هر ساعت هزینه کرد از جمله خرج های الکچری است که 
این عاشقان وطن)!( به جان می خرند تا زندگی مشترکشان را روی هوا یا 
آب آغاز کنند. تازه خیلی هم نباید تعجب کنید چرا که طبق ادعای آقای 
»تیموری« که یکی از اجاره دهندگان ماشین عروس است، ممکن است در 
آینده نزدیک شاهد پرواز »سفینه عروس« هم در آسمان باشید: »مشتری 
پول بدهد هرچه بخواهد ما برایش جور می کنیم، از کشتی گرفته تا سفینه!« 
او که به یک ماشین کالسیک گل آرایی شده تکیه کرده و با یک کاله شاپو 

و دستمال گردن مشکی، مانند جوان های قدیمی تیپ زده بود قهقهه ای 
بلند سر داد و با طعنه تأکید کرد: »اما خب قیمت وسیله ای که کرایه می کنند 

بستگی به مدلش دارد.« 
پنج دختِر خانم »مطیعی« اما جزو این جوان های الکچری دوست نیستند. 
کوچک ترین دختر این زن مسن قرار است به زودی راهی خانه بخت شود 
و مادر خیلی از کم توقع بودن او و دیگر دخترانش راضی است: »بچه های 
من همگی قانع و بساز هستند. عروسی ها در زمان ما بسیار دلچسب و ساده 
بود اما حاال پر است از زرق و برق، ای کاش به جای این کارها جوان ها اهل 

زندگی کردن بودند؛ زندگی ها شده حباب روی آب.« 
از نظر خانم مطیعی تجمالت مراســم ازدواج در اصفهان بیشتر از دیگر 
شهرهای ایران اســت. موضوعی که اکثر قریب به اتفاق افراد حاضر در 

نمایشگاه با آن موافق بودند. 
»به نظرم اصفهان در این زمینه گوی سبقت را از تهران هم ربوده.« خانم 
»صادقی« که برای گذراندن وقتش به نمایشــگاه آمده بود با گفتن این 
جمله در حالی که نیم نگاهی به پسر خردســالش که کمی آنطرف تر در 
حال شــیطنت بود انداخت، افزود: »البته خب باید مطابق فرهنگ جامعه 
پیش رفت. من اگر بخواهم برای آینده فرزندم ســنتی عمل کنم، خالف 
 عرف انجام داده ام. دیگر هیچ دختر و پســری قبول نمی کند که مراسم 
عروسی اش مثل قدیم ها ساده برگزار شود.« او که 35 سال بیشتر نداشت 
گفت: »البته من خودم عروسی نگرفتم، جوگیر شدم و بدون برگزاری مراسم 
به خانه شوهر رفتم.« این را که می گفت لبخند به لب داشت اما حسرت 

خاصی در چشمانش موج می زد...
خانم صادقی حتماً این را قبول ندارد که چه زوج جوان با به تن کردن لباس 
سفید و کت و شلوار مخصوص، شروع زندگی مشترکشان را جشن بگیرند 
و چه داماد بدون برگزاری هیچ مراسمی دست عروسش را بگیرد و راهی 
خانه بخت شوند، چه مراسم آن طرف مرزهای کشور برگزار شود، چه در 
 داخل خاک ایران، چه ساده باشد، چه الکچری و یا حتی فوق الکچری، 
فرقی نمی کند، شب عروسی »یک شب است و هزار شب نمی شود« اما 
خاطره اش به درازای هزاران شب و روز در ذهن عروس و داماد می ماند، 
ثبت می شود در تاریکخانه گوشه ذهنشان برای همیشه؛ درست مثل خبر 

حضور ناو »آبراهام لینکلن« در تنگه هرمز!

»یک شب که هزار شب نمی شود«. بر زبان آوردن همین جمله کافی است تا یک زوج جوان که در تدارک برگزاری مراسم ازدواجشان هستند، هر چه در چنته دارند رو کنند تا برای شروع زندگی مشترکشان جشنی 

بگیرند که تا مدت ها کلیپ هایش با برچسب ازدواج  الکچری در شبکه مجازی دست به دست بچرخد. کلیپ هایی که بعد از تماشای آن، دختران و پسران دم بخت هزاران خیال برای خود می بافند که آنها هم باید چنین 

مراسمی برگزار کنند تا مثل بمب بین خانواده و دوست و آشنا صدا کند و کسانی هم که سال هاست از ازدواجشان می گذرد و به هر دلیلی مراسم ازدواجشان ساده برگزار شده، پر شوند از آه و حسرت و اسیر رنگ و لعاب 

ازدواج های الکچری دیگران. در این میان اولین سئوالی که به ذهن هر کسی می رسد این است که هزینه برگزاری مراسمی چنین چشمگیر چقدر می شود؟

برای پاسخ به این سئوال، با مراجعه به چند برند مطرح ارائه کننده خدمات مراسم عروسی در شهر اصفهان که انواع خدمات ازدواج را در دسترس زوج ها قرار می دهند، منویی تهیه کرده ایم که در آن از سفره عقد چند 

ده میلیون تومانی گرفته تا رفتن به خارج از کشور فقط برای گرفتن یک عکس یادگاری با همسر آینده گنجانده شده است. با مشاهده این منو و توجه به شکافی که بین نسل جدید و خواسته هایشان و نسل قدیمی و 

راهی که رفته اند افتاده، مشخص می شود که چرا آمار ازدواج اینقدر پایین آمده و در مقابل، آمار طالق روز به روز باال می رود. منویی که قیمت هایش واقعی است، هرچند نیاز به توضیح ندارد که این قیمت ها محله به 

محله در سطح شهر متناسب با آداب و رسوم و فرهنگ مردم می تواند باال و پایین شود.

  این سفید دوست داشتنی  
تزیینات روی لباس، جدید و قدیم بودن مدل، دست دوز بودن و نوع پارچه و تورهای به کار برده شده و 
همچنین ایرانی یا خارجی بودن لباس، از جمله عواملی است که قیمت یک شب اجاره لباس عروس 
را از یک میلیون تومان تا 12 میلیون تومان باال و پایین می کند و شاید اگر کسی بخواهد به جای اجاره 

کردن لباس عروس آن را خریداری کند، باید تا چند ده میلیون تومان هم پول بدهد. 
این روزها جدیدترین مدل لباس عروس مزون ها مطابق با شوی لباس عروس ترکیه که در اسفند 
ماه هر سال برگزار می شود، تعیین می گردد. لباس های ترک به دلیل داشتن دامن های پرچین و بعضًا 
دنباله دار و سنگ دوزی و گلدوزی هایی که روی این لباس ها انجام می شود، نسبت به مدل های ساده 
اروپایی طرفداران بیشتری در ایران دارند. البته یکی دیگر از دالیل استقبال عروس ها از این لباس ها، 
مطرح بودن پارچه و لباس ترک در بازار ایران است که همین امر سبب شده قیمت لباس ها تا چندین 
برابر قیمت واقعی آن افزایش پیدا کند. در کنار لباس عروس، چند سالی است که گزینه دیگری به نام 
لباس عقد محضری هم در مزون ها دیده می شود. لباس هایی پوشیده  با دامنی ساده و تزییناتی در حد 
تور و گاهی گلدوزی در قسمت باالتنه لباس، یا مانتو و شلوارهای سفید با برش ها و تزیینات مناسب 
یک عروس خانم که برای مراسم عقد داخل محضر استفاده می شوند. این لباس ها نیز با قیمت های 

متفاوتی از حدود 500 هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان به فروش می رسند.  

  به صرف تشریفات عجیب و غریب  

عروس و داماد که وارد باغ تاالر می شوند، اگر آتش بازی به راه باشــد و در میان دف و گلریزان و 

موسیقی زنده، بالن آرزوهایشان هم به آسمان برود و کاًل تلفیقی از هرآنچه می تواند برای زوج جوان 

جذاب و به یادماندنی باشد و حضار را به وجد بیاورد، می شود بخشی از مراسم استقبال تاالرها و باغ 

تاالرها که در کنار گل آرایی ورودی و سالن، پرسنل پذیرایی، دی جی با خواننده و بدون خواننده، 

تزیینات جایگاه عروس و داماد، پارکینگ، نگهبان و هر امکان دیگری، تحت نام »تشریفات« مراسم 

عروسی نام برده می شود و یک زوج باید برای انتخاب این خدمات، هزینه ای از سه میلیون تا حدود 
هشت میلیون تومان را بپردازند. 

انتخاب باغ تاالر به پذیرایی از مهمان ها مربوط می شود و به همین دلیل از ارکان مهم یک مراسم به 

حساب می آید و به همین دلیل نیز زوج های جوان را بیشتر به چالش می کشد. برای یک شام مراسم 

عروسی هم این امکان وجود دارد که غذا فقط کباب و جوجه کباب باشد یا اینکه عالوه بر آن، انواع 

ماهی و ژیگو و استیک و فست فود و خورشت ماست هم در کنار ساالد و نوشیدنی روی میز غذا قرار 

بگیرد. از طرفی نوع و مقدار میوه و شیرینی و شربت که برای پذیرایی از مهمانان ها سرو می شود و 

دیگر خدماتی که در منوی باغ تاالرها دیده می شود، با توجه به تعداد مهمانان می تواند متفاوت باشد. 

از همین رو نمی توان قیمت مشخصی را برای خدمات باغ تاالرها بیان کرد اما می توان تصور نمود 

که چه فاصله ای از یک مراسم ساده تا یک مراسم الکچری وجود دارد.

  ثبت زیباترین لحظه ها، به چه قیمتی؟  

برای ایرانی های خاطره باز شاید وسوسه  برانگیزترین بخش از مهمترین مراسم زندگی، همین بخش عکاسی و فیلمبرداری باشد. اگر زوج جوان 

بخواهند کمترین هزینه را برای مراسم خود بکنند، باید به فیلمبرداری با یک دوربین و آلبومی با حدود 20 عکس آتلیه ای یا عکاسی در باغ و عمارت 

اختصاصی آتلیه ها و یک قاب سر جشن رضایت دهند، که در این صورت باید بین یک میلیون و 700 هزار تومان تا دو میلیون تومان هزینه کنند. 

هرچه سایز آلبوم ها بزرگ تر شود و تعداد عکس ها بیشتر باشد و آلبوم ها از آلبوم های ایتالیایی به آلبوم های ژورنالی با چاپ های شاین دار، طرح دار و 

متالیک تبدیل شود و همچنین اگر به تصویربرداری های معمولی تصویربرداری با دوربین های رونین و کرین و تصویربرداری هوایی با هلی شات 

هم اضافه شود، قیمت ها افزایش می یابد که هزینه آن در آتلیه های مختلف بین چهار تا هشت میلیون تومان متفاوت است.

هرچند هستند آتلیه هایی که با هزینه  کمتر، امکانات بیشتری را در اختیار زوج های جوان قرار می دهند، اما از آن طرف آتلیه هایی هم هستند که 

عالوه بر اینکه تعداد دوربین ها و ابعاد و کیفیت آلبوم ها را افزایش می دهند و در لیست خدماتشان تعداد عکس های بیشتری تحت عناوینی مختلف 

قاب سر جشن، شاسی خانواده، عکس یادبود، آلبوم هدیه و عکس آتلیه و باغ دیده می شود، در پکیج های VIP آنها مکان هایی برای فیلمبرداری 

کلیپ های »فرمالیته« دیده می شود که هر کسی را وسوسه می کند. ساخت کلیپ در شمال، ســاحل دریا، جنگل، دریاچه، کلبه رؤیایی، جزیره 

هرمز و دشت ایذه نمونه هایی از این مکان ها هستند و حتی برخی ساخت کلیپ در کشورهای ترکیه، گرجستان و تایلند را نیز به خدماتشان اضافه

 
 کرده اند. این نام های وسوسه انگیز در کنار دیدن نمونه عکس هایی که به مشتری نشان می دهند تأثیرگذاری را بیشتر کرده و بسیاری از زوج ها 

حاضرند تا 15 میلیون تومان هم هزینه کنند تا مراسم ازدواجشان که خواه الکچری برگزار شود خواه معمولی، به بهترین نحو ممکن ثبت شود؛ 

فیلم هایی در حد یک فیلم سینمایی و آلبوم عکسی که به عکس های تبلیغاتی مدل ها و سوپرمدل ها پهلو می زند.

  حرف اول، گل آرایی   

شاید بتوان گل آرایی ماشین عروس را جزو الینفک یک مراسم عروسی به حساب آورد؛ چه این گل آرایی تنها با استفاده از 

گل رز و به صورت خطی باشد که هزینه آن چیزی حدود 350 هزار تومان می شود، چه به به کار بردن گل های متنوع و کمیاب 

و گل آرایی های شیک و متفاوت که قیمت آن تا دو میلیون تومان هم می رسد، به هر حال حضور گل در یک مراسم عروسی 

از ضروری ترین موارد است. از طرفی دسته گل عروس هم به همین ترتیب با توجه به نوع گل مورد استفاده و ابعاد دسته گل 

از حدود 150 تا 600 هزار تومان متغیر است و اگر دستبند و تاج گل هم به سفارش دسته گل اضافه شود، باید بهای بیشتری 

برای آن پرداخت. البته در فصل تابستان که تنوع گل ها بیشتر است و قیمت گل در بازار به مراتب کمتر از فصل زمستان است، 

می توان با همین مبالغ، گل آرایی بهتری را نیز در نظر گرفت.

  سفره عقد 30 میلیون تومانی  

وقتی در کنار سفره هایی که با قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان تزیین و اجرا می شوند، سخن از سفره عقدهای 30 میلیون تومانی هم به میان 

می آید، مشخص می شود این سفره که در اولین نگاه باید جزو ارزان ترین جزییات یک مراسم به شمار برود، می تواند به الکچری ترین بخش آن تبدیل 

شود. با اینکه اجزای اصلی سفره عقد اعم از قرآن، آینه و شمعدان، فندق و گردو و بادام، نان و پنیر و سبزی، عسل، نبات، نقل و سکه، میوه و تور و کله 

قند در همه سفره ها ثابت است اما دلیلی که قیمت دیزاین یک سفره را می تواند تا 30 میلیون تومان هم افزایش دهد، طراحی های مدرن همین اجزا، 

ابعاد سفره، گل آرایی سفره و جایگاه عروس و داماد و میزان گلی که به کار برده شده، استفاده از مبلمان خاص و طراحی هماهنگ بک گراند جایگاه 

عروس و داماد با سفره عقد است و واضح است که هرچه تزیینات بیشتر، قیمت ها هم باالتر.

از طرفی با مجلل تر شدن مراسم نامزدی، امکان مشابه دیگری با عنوان تزیین میز نامزدی هم به پکیج خدمات مؤسسات تزیین سفره عقد اضافه شده 

است و با توجه به اینکه بسیاری از موارد به کار رفته در سفره عقد را ندارد و بیشتر بر گل آرایی و شمع آرایی و تزیین با تور و مروارید تکیه دارد، قیمتی 

حدود یک تا دو میلیون تومان برایش درنظر گرفته می شود. هرچند به دلیل تکیه بر تزیینات و به همان دالیلی که برای دیزاین سفره عقد ذکر شد، 
نمی توان سقفی برای قیمت آن معین کرد.

  »الکچری« شدن با »فرمالیته«  

از آنجا که این روزها برگزاری یک مراسم ازدواج به نظر خیلی از مردم به نقطه ای بدل شده برای پرتاب شدن 

به سمت خوشبختی، زوج های جوان هم تمام تالش خود را می کنند که این مراسم به نحو احسن برگزار شود؛ 

بدون تمام حسرت  هایی که پدر و مادرهایشان در گذشته برای برگزاری مراسم ازدواجشان داشتند و بدون 

تمام نگرانی ها و استرس هایی که عروس و دامادهای چند دهه قبل تجربه اش کرده اند.

امروزه مراسم »فرمالیته« دیگر برای عروس و دامادها واژه غریب و ناشناخته ای نیست. در گذشته عروس و 

داماد مجبور بودند، تمام برنامه ریزی هایی که برای مراسم ازدواجشان داشتند را در یک روز اجرا کنند. از صبح 

زود عروس خانم در سالن زیبایی دلشوره برگزاری مراسم را داشت و آقای داماد به دنبال گل آرایی ماشین 

عروس و هماهنگی های دیگر بود، بعد هم با عجله به نوبت آتلیه و باغ و عکاسی و فیلمبرداری می رسیدند و 

ساعت ها وقت می گذاشتند تا آلبوم عکس زیباتری داشته باشند؛ تازه اگر شانس می آوردند و هوا بارانی نبود 

که در این صورت همه رشته ها پنبه می شد و لباس ها گل آلود و استرس هم بیشتر می شد. سرانجام به سالن 

برگزاری مراسم می رسیدند و در اوج خستگی مجبور بودند لبخند بزنند و بشاش باشند و نگران باشند که 

مبادا گریم صورتشان خراب شود. 

اما در زمانه ای که امکان راحت تر زندگی کردن گسترش می یابد، چرا مهمترین بخش زندگی یک زوج جوان 

از این قاعده مستثنی باشد؟ حاال به مدد اضافه شدن مراسم »فرمالیته« به برنامه ریزی های عروس و داماد 

و از طرفی اضافه شدن امکانات برگزاری این مراسم به پکیج  سالن های زیبایی و آتلیه ها و مزون ها، دیگر 

نگرانی ای برای مراسم اصلی وجود ندارد. 

مراسم »فرمالیته« وقت و فرصت بیشتری را در اختیار زوج جوان قرار می دهد تا به دور از هیاهوی مهمانان 

و استرس های معمول روز عروســی، با همان میکاپ و لباس عروسی یا حتی میکاپ و لباسی متفاوت در 

لوکیشن های مختلفی از خیابان و عمارت و باغ گرفته تا کویر و جنگل و دریا و حتی در کنار جاهای دیدنی 

کشورهای دیگر، کلیپ ها و عکس هایی را به ثبت برسانند که تا سال ها خاطره اش در ذهن بماند. 

هرچند در نگاه اول برگزاری این مراسم خیلی ساده و بسیار ضروری به نظر می رسد، اما با یک حساب و کتاب 

ساده می توان به این نتیجه رسید که مراسم »فرمالیته« فقط به بهتر برگزار شدن یا به عبارتی الکچری تر 

شدن مراسم عروسی کمک می کند و نه ساده تر برگزار شدن آن. با توجه به اینکه فیلمبرداری و عکاسی 

از مراسم عروسی همچنان به قوت خود باقی است و مراسم »فرمالیته« فقط بخشی از آن را که مربوط به 

عکاسی آتلیه ای می شود از مراسم اصلی جدا کرده، پس اجاره لباس عروس، تهیه دسته گل، میکاپ، گل 

آرایی ماشین و در صورت لزوم اجاره اتومبیل برای مراسم »فرمالیته« هم هزینه  ای دوبرابر به مراسم ازدواج 

اضافه کرده است.  البته حاال که همه چیز حول محور خوشبختی می چرخد بدون آنکه مشخص شود مفهوم 

خوشبختی دقیقاً چیست و چگونه می توان یک زندگی را بر مبنای خوشبختی پایه ریزی کرد، شاید مهم این 

باشد خاطره کلیپی که روز عروسی برای مهمانان پخش می شود، تا سال ها در ذهنشان ثبت شود.

مروری بر ریخت و پاش مطرح ترین برندهای ارائه دهنده خدمات ازدواج در اصفهان

یک منو برای آن شب که هزار شب نمی شود!

  مرکب عروس؛ همه نوع  
این روزها فقط افرادی که اتومبیل مناسبی برای مراسم عقد یا عروسی خود ندارند، اقدام به اجاره اتومبیل نمی کنند، 
بلکه هستند کسانی که برای هرچه مجلل تر شدن مراسم عقد یا عروسی شان، جدیدترین ماشین های روز را اجاره 
می کنند. از این رو مؤسســات اجاره دهنده اتومبیل هم در کنار اتومبیل های معمولی و شاسی بلند، اتومبیل های 
کالسیک، گذر موقت و ماشین های کروک، لیموزین و رولز رویس را به صورت اجاره با راننده یا بدون راننده در اختیار 
مشتریانشان قرار می دهند و با توجه به نوع ماشین، اجاره آن از شبی 500 هزار تومان تا 12 میلیون تومان متغیر است. 
البته از آنجایی که برای هرچه الکچری تر برگزار کردن یک مراسم نمی توان حد نهایی را تصور کرد، پس مرکب 
عروس و داماد هم فقط به ماشین های مدل باال ختم نمی شود. کسانی که برای مراسم »فرمالیته« و ساخت کلیپ یا 
حتی مراسم اصلی خود هلیکوپتر و قایق بخواهند هم می توانند با پرداخت اجاره ساعتی دو میلیون تومان در اطراف 

اصفهان از این امکانات استفاده کنند.

  بیوتی ها می تازند  
به مدد وجود برندهای مطرح لوازم آرایشــی خارجی با عنوان های مختلف ».... بیوتی«، سالن های 
مجلل و شیک، خدمات جدیدی که روز به روز به لیست خدمات سالن های زیبایی اضافه می شود و 
عروس هایی که برای درخشیدن در جشن عروسیشان در تالش هستند تا هرچه زیباتر دیده شوند، 
هزینه های خدمات سالن های زیبایی هم میلیونی شده است. در این میان برخی میکاپ آرتیست ها 
پکیج های مختلفی برای ارائه به مشتریان در نظر گرفته اند؛ پکیج هایی تحت عنوان پکیج برنز، نقره ای، 
طالیی و الماس. خدمات میکاپ، شینیون، ناخن، پاکسازی و زیباسازی پوست که جزو خدمات اصلی 
سالن است جزو پکیج برنز قرار می گیرد و با اضافه شدن هر یک از موارد رنگ مو، تاج، تن کردن لباس 
عروس و مراسم »فرمالیته« به این پکیج، پکیج های نقره ای، طالیی و الماس ارائه می شود. از این 
رو بســته به اینکه چه آیتم هایی در پکیج قرار بگیرد، قیمت ها از یک میلیون و 500 تا چهار میلیون 

تومان متغیر است.

سمانه جهانگیری

عجایب برگزاری ازدواج های امروزی از نگاه اصفهانی هامرضیه غفاریان

از ناو »آبراهام لینکلن« تا سفینه عروس فقط برای یک شب!
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مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
شــماره آگهــی: 139803902004000081 تاریخ آگهــی: 1398/03/11 شــماره پرونده: 
139604002004000279 آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی: 9601058- ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول پالک شماره چهار فرعی از چهار هزار و پانصد و بیست و 
نه اصلی مفروز و مجزی شده از شماره دوازده فرعی به مساحت 73/1 مترمربع به انضمام بالکن 
و بانضمام شش دانگ انباری شماره 6 فرعی به مساحت 3 متر مربع واقع در طبقه سرپله بانضمام 
شش دانگ پارکینگ شماره 8 فرعی به مساحت 12/5 مترمربع واقع در همکف واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و 
آئین نامه اجرایی ان به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ پایین کوی حاج رسولیها شماره 20 جنب 
پلک 45 کدپستی 8137654648 که سند مالکیت آن در صفحه 23 دفتر 177 امالک به شماره 
ثبتی 22278 و با شماره چاپی 140053 ثبت و صادر شده است با حدود، شمااًل: بطول 7/70 متر 
پنجره و دیواریست به فضای کوچه، شرقا: اول بطول 0/80 متر دیواریست به فضای کوچه دوم 
بطول 8/70 متر دیوار به دیوار پالک 4528 سوم بطول 1/25 متر بصورت پخ دیوار به دیوار 4528، 
جنوبا: در سه قسمت که دوم شرقی بطولهای 4 و 2/10 و 3/5 متر دیوار و پنجره به فضای حیاط 
مشاعی 11 فرعی، غربا: اول بطول 3/65 متر دیوار بدیوار پالک 4529/1 دوم در سه قسمت که 
اول شمالی و سوم جنوبی بطولهای 3/30، 3، 3/30 متر درب و دیوار براه پله مشاعی 10 فرعی 
سوم بطول 6/15 متر دیوار بدیوار 4529/1. حدود انباری: شماال: بطول 2/40 متر دیواریست براه 
پله مشاعی 10 فرعی شرقا: بطول 1/25 متر درب و دیواریست به فضای بام جنوبا: بطول 2/40 
متر دیواریست ببام غربا: بطول 1/25 متر دیوار بدیوار پالک 4529/1. حدود پارکینگ: شماال: 
بطول 2/50 متر درب و دیوار بکوچه شرقا: بطول 5 متر خط مفروض با پارکینگ 9 فرعی جنوبا: 
اول بطول 1/80 متر بدیوار اپارتمان دو فرعی دوم بطول 0/70 متر خط مفروض با راه پله ده فرعی 
غربا: بطول 5 متر خط مفروض با پارکینگ 8 فرعی عرصه ملک زمین به مساحت 108/9 مترمربع 
است که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق بصورت یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول از 
یک مجموعه سه طبقه شامل همکف یک واحد مسکونی با کد کف ارتفاعی 6- سانتی متر از گذر 
و دو طبقه روی ان هر طبقه یک واحد مسکونی جمعا 3 واحد اپارتمان می باشد اسکلت ساختمان 
بتنی با سقف از تیرچه و بلوک دارای اتاق خواب و سالن و اشــپزخانه و سرویس بهداشتی بوده 
سطوح دیوارهای داخلی در سالن تا ارتفاع 1 متر سرامیک و بقیه تا سقف با گچ و رنگ پوشیده شده 
و اتاقها کاغذ دیواری اجرا شده است نمای ساختمان از اجر می باشد کفهای داخلی سرامیک نصب 
گردیده دارای اشــپزخانه به صورت اپن با کابینت MDF کف و بدنه اشپزخانه حمام و سرویس 
بهداشتی کاشی و ســرامیک درب های داخلی چوبی درب و پنجره های خارجی فلزی سیستم 
سرمایش کولر ابی و سیستم گرمایش بخاری گازی دارای انشعابات آب و برق و گاز است قدمت 
اعیانی احداثی بر روی مجموعه مسکونی فوق حدود 15 سال براورد می گردد ملکی آقای عباس 
صالحی که طبق سند رهنی شماره 92/12/22- 2310 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
245 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران اصفهان واقع می باشــد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 98/4/11 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول "شهید صداقتی" ابتدای خیابان 
الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/3/18 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از 
این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناســایی معتبر الزامی است. 
ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 

پرداخت نماید. م الف: 487497 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان /3/210
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

شــماره آگهــی: 139803902004000080 تاریخ آگهــی: 1398/03/11 شــماره پرونده: 
139704002004000534 آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی: 9704923- ششدانگ 
یک دستگاه اپارتمان واقع در طبقه اول به شــماره پالک هفت هزار و پانصد و چهل و دو فرعی 

از هجده اصلی مفروز و مجزا شده از هفت هزار و شصت و هفت فرعی از اصلی مذکور قطعه دو 
تفکیکی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 139/28 مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه 
یک به مساحت 11/25 مترمربع واقع در همکف که 0/76 مترمربع ان بصورت غیر مسقف است 
با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرائی 
ان است به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینی خیابان درخشــان خیابان چمران کوچه شماره 
10 )کوچه شهید صدیقی( چهارراه سوم کدپستی 8189944597 که سند مالکیت آن در صفحه 
236 دفتر 1083 امالک به شماره ثبتی 240347 و با شماره چاپی 900429 سری ب سال 93 با 
شماره دفتر الکترونیکی O 139420302025001854 ثبت و صادر شده است با حدود، شمااًل: 
دیواریست بطول نه متر و نود و پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 2822 فرعی از شماره 
18 اصلی شرقًا: در نه قسمت، که قسمتهای چهارم و هشتم آن شمالی، قسمتهای دوم و ششم 
آن جنوبی است. اول دیواریست بطول پنج متر و هشتاد و هشت سانتیمتر به فضای ملک مجاور 
شماره 2822 فرعی از شماره 18 اصلی دوم دیواریست بطول یک متر و بیست و یک سانتیمتر به 
داکت سوم دیواریست بطول هشتاد و سه سانتیمتر به داکت چهارم دیواریست بطول یک متر و 
بیست و یک سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول بیست و دو سانتیمتر به فضای ملک مجاور 
شماره 2822 فرعی از شماره 18 اصلی ششم دیواریست بطول سه متر و چهل و هفت سانتیمتر 
به راه پله مشاعی هفتم درب و دیوار است بطول سه متر و بیست و دو سانتیمتر به راه پله مشاعی 
هشتم دیواریست بطول سه متر و چهل و هفت سانتیمتر به راه پله مشاعی نهم دیواریست بطول 
چهار متر و هفتاد و دو سانتیمتر به فضای ملک مجاور شــماره 2822 فرعی از شماره 18 اصلی 
جنوبًا: در چهار قسمت، که قسمت اول آن شرقی است. اول دیواریست قوس بیرونی بطول یک 
متر و سی و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول دو متر و هفتاد 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ســوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول چهار متر و چهل و شش 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیواریست بطول یک متر و سی و نه سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی غربًا: دیوار به دیوار است بطول پانزده متر و چهل و چهار سانتیمتر به ملک مجاور 
شماره 6967 فرعی از شماره 18 اصلی حدود پارکینگ، شمااًل: خط فرضی به محوطه مشاعی 
است بطول دو متر و بیست و پنج ســانتیمتر به محوطه پارکینگ شرقًا: در دو قسمت، اول خط 
فرضی است بطول چهار متر و شصت و شش سانتیمتر به محوطه پارکینگ دوم خط فرضی است 
بطول سی و چهار سانتیمتر به حیاط مشاعی جنوبًا: خط فرضی است بطول دو متر و بیست و پنج 
سانتیمتر به حیاط مشاعی غربًا: در دو قسمت، اول خط فرضی است بطول سی و چهار سانتیمتر به 
حیاط مشاعی دوم خط فرضی است بطول چهار متر و شصت و شش سانتیمتر به محوطه پارکینگ 
که طبق نظر کارشناس رسمی آپارتمان مذکور در زمان بازدید به قدمت حدود 5 سال و دارای یک 
آشپزخانه اپن با کف سرامیک و بدنه کاشــی و یک حمام و یک سرویس با کف سرامیک و بدنه 
کاشی و یک سالن با کف سرامیک بوده و کف اتاق خواب ها به صورت سرامیک و بدنه به صورت 
رنگ مولتی کالر و دارای انشــعاب آب و برق و گاز می باشد. دستگاه پله به صورت کف سنگ و 
بدنه به صورت سرامیک و رنگ و نمای ساختمان به صورت سنگ همراه با سنگ کرافت استون 
و کف حیاط به صورت موزائیک و فاقد آسانسور می باشد. و دارای گواهی پایان ساختمان شماره 
ی: 10273/93/11 مورخ 07/08/1393 می باشد. ملکی خانم بتول سهرابی رنانی که طبق سند 
رهنی شماره 10670 مورخ 95/4/1 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 417 اصفهان در 
رهن بانک کشاورزی اصفهان شعبه رهنان واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد 
بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/10 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول “شهید صداقتی” ابتدای خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/3/18 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از 
این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناســایی معتبر الزامی است. 
ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 

پرداخت نماید. م الف: 488191 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان /3/211

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأی شــماره 139860302023000157 مورخ 98/02/28 آقای داود شــیران 
به شماره شناســنامه 5158 کدملی 1291982736 صادره از اصفهان فرزند محمدتقی نسبت 
به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 55/11 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 
 2450- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه محرز 
گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/03/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1398/04/02 م الف: 488048 صفائی- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان 

3/212/
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23024292- 97/12/8 نظر به اینکه ورثه نصرت بیگم آغا اعالم نموده سند مالکیت 
ششدانگ پالک 221/3 بخش یک ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 5 فرعی صفحه 357 سابقه 
ثبت و سند دارد باستشهاد محلی که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139702155688000179 
دفترخانه 200 اصفهان رسما گواهی شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد ضمنا ششدانگ طی 
صورت مجلس 9608- 50/09/15 تفکیک شده است. م الف: 487539 صفائی نائینی- رئیس 

ثبت منطقه مرکزی اصفهان /3/214
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23009131- 97/12/8 نظر به اینکه ورثه نصرت بیگم آغا اعالم نموده سند مالکیت 
ششدانگ پالک 221/4 بخش یک ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 5 فرعی صفحه 360 سابقه 
ثبت و سند دارد باستشهاد محلی که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139702155688000177 
دفترخانه 200 اصفهان رسما گواهی شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد ضمنا ششدانگ طی 
صورت مجلس 9608- 50/09/15 تفکیک شده است. تمامت طی اسناد 38562- 34/2/13 و 
38732- 34/3/15 و 38787- 34/3/30 و 38733- 34/3/10 و دفتر 4 اصفهان در رهن است. 

م الف: 487544 صفائی نائینی- رئیس ثبت منطقه مرکزی اصفهان /3/215
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23024305- 97/12/8 نظر به اینکه ورثه نصرت بیگم آغا اعالم نموده سند مالکیت 
ششدانگ پالک 221/5 بخش یک ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 5 فرعی صفحه 363 سابقه 
ثبت و سند دارد باستشهاد محلی که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139702155688000180 
دفترخانه 200 اصفهان رسما گواهی شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد ضمنا ششدانگ طی 
صورت مجلس 9608- 50/09/15 تفکیک شده است. م الف: 487543 صفائی نائینی- رئیس 

ثبت منطقه مرکزی اصفهان /3/216
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23024311- 97/12/8 نظر به اینکه ورثه نصرت بیگم آغا اعالم نموده سند مالکیت 
ششــدانگ پالک 221/15 بخش یک ثبــت اصفهان مــورد ثبت در دفتــر 5 فرعی صفحه 
366 ســابقه ثبت دارد باســتناد دو برگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
139702155688000175 دفترخانه 200 اصفهان رسما گواهی شده است که سند فوق الذکر 
مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد ضمنا ششدانگ طی صورت مجلس 9608- 50/09/15 تفکیک شده است. م الف: 

487542 صفائی نائینی- رئیس ثبت منطقه مرکزی اصفهان /3/217
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23024302- 97/12/8 نظر به اینکه ورثه نصرت بیگم آغا اعالم نموده سند مالکیت 
ششدانگ پالک 221/1 بخش یک ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 5 فرعی صفحه 351 سابقه 
ثبت و سند دارد باستشهاد محلی که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139702155688000176 
دفترخانه 200 اصفهان رسما گواهی شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد ضمنا ششدانگ طی 
صورت مجلس 9608- 50/09/15 تفکیک شده است. م الف: 487541 صفائی نائینی- رئیس 

ثبت منطقه مرکزی اصفهان /3/218
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23024289- 98/3/11 نظر به اینکه ورثه نصرت بیگم آقا اعالم نموده سند مالکیت 
ششدانگ پالک 221 بخش یک ثبت اصفهان که در شماره دفتر 4 صفحه 449 ثبت و سند دارد 
و طی استشهادیه شماره 139702155688000174- دفترخانه 200 اصفهان رسما گواهی شده 
است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر 
کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد و طی سند 38732- 34/03/10 و 38733- 34/03/10 و 
38562- 34/04/12 و 38787- 34/03/30 دفترخانه 4 اصفهان در رهن است. م الف: 487538 

صفائی نائینی- رئیس ثبت منطقه مرکزی اصفهان /3/219
حصروراثت 

ابوالقاسم کاظمی نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 510 به شرح دادخواست به کالسه 376/98 
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم کاظمی 
نجف آبادی بشناســنامه 12769 در تاریخ 1324/11/11 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حســنعلی کاظمی نجف آبادی ش ش 
1090126376 )فرزندمتوفی(، 2 . بیگم کاظمی نجف آبادی ش ش 12770 )همسر متوفی(، 
متوفی به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهی صادرخواهد شد. 487777/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقی دادگاه شورای حل اختالف نجف آباد /3/206

معاون اشــتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( اصفهان گفت: ایجاد 8000 شــغل برای 
مددجویان این نهاد در استان هدفگذاری شد که تحقق 
آن در ســال جاری تابع تأمین منابع بانکی و تسهیالتی 

است.
بهرام سوادکوهی در گفتگو با »ایرنا« با بیان اینکه یکی 
از اهداف اصلــی این نهاد کارآفرینی، ایجاد اشــتغال و 
خودکفایی خانوارهای زیر پوشــش اســت، تأکید کرد: 
توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و استقالل مالی 
آنها از اهداف مهم این نهاد است که به طور جدی آن را 
دنبال می کند. وی با بیان اینکه رقم تســهیالت در نظر 

گرفته شده برای این تعداد شغل هنوز ابالغ نشده است، 
اضافه کرد: کمیته امداد حدود پنج ســال بر طرح های 
اشتغال مددجویان نظارت می کند تا عالوه بر حمایت و 

هدایت، خانواده ها به خودکفایی اقتصادی برسند.
سوادکوهی ادامه داد: سال گذشته 7096 طرح اشتغالزا 
برای مددجویان کمیته امداد اصفهان ایجاد و برای این 
تعداد طرح بیش از 1220 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
شد. وی خاطرنشان کرد: هر کارفرمایی که مددجویان 
کمیته امداد را استخدام کند به ازای هر تَن، تسهیالتی 
بالغ بر 200 میلیون ریال یا دو سال حق بیمه توسط خود 

کمیته امداد به کارفرما تعلق می گیرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشــاره به ذخیره 737 میلیــون  مترمکعبی 
مخزن سد زاینده رود، گفت: طبق برنامه قبلی قرار است 

آب زاینده رود تا نیمه دوم خرداد ماه جریان داشته باشد.
حسن ساسانی در گفتگو با »ایسنا« در خصوص افزایش 
ورودی سد زاینده رود با گرمای هوا و ذوب برف ها گفت: 
ورودی سد زاینده رود بیشتر از این نخواهد شد اما اینکه 
طی یک ماه گذشته ورودی به سد زاینده رود بین 130 تا 
150 مترمکعب برثانیه بود، به واسطه پشتوانه بارشی برف 

در فصل سرد بوده که اکنون ذوب شده است. 
وی در خصوص برخی اخبار مبنی بر جریان زاینده رود تا 

پایان خرداد ماه، گفت: طبق برنامه قبلی ابالغی از سوی 
شورای هماهنگی حوضه زاینده رود، قرار است آب زاینده 
رود تا نیمه دوم خرداد ماه جریان داشته باشد و این شورا 
تصمیم جدیدی برای جریان دوبــاره زاینده رود اتخاذ 

نکرده است. 
ساسانی افزود: از خرداد به بعد کشــت غله دیگر نیاز به 
آبدهی ندارد و بعد از این تاریخ کشاورزان شرق اصفهان 
برداشــت محصول خواهند داشــت. وی همچنین در 
خصوص آبیاری باغات غرب استان در تابستان امسال، 
گفت: مطابق برنامه در هر ماه بین یک هفته و یا ده روز 

آب توزیع خواهد شد.

هدفگذاری ایجاد 8000 شغل 
برای مددجویان

 تکلیف زاینده رود 
روشن شد

بخشش 2 محکوم به اعدام 
دادستان عمومی و انقالب نایین گفت: با تالش خّیران و 
پیگیری واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب 
این شهرستان، دو زندانی محکوم به قصاص با رضایت 
اولیای دم از قصاص نفس نجات یافتند. سید نصر الدین 
صالحی افزود: حکم به قصاص نفس محکومان به جرم 

مشارکت در قتل عمدی صادر شده بود. 

درسی به نام ویژگی شهدا
همزمان با 11 خرداد سالروز حماسـه و ایثار مردم زواره، 
هیئت رئیسـه و کارکنان دانشـگاه آزاد اسـالمی مرکز 
زواره بـا خانواده           شـهدا و جانبازان دیدار و از مقام شـامخ 
آنان تجلیل کردند. مجتبی عابدزاده،  سرپرست دانشگاه 
آزاد اسالمی مرکز زواره در این دیدارگفت: شهدا برای ما 
الگو هستند و ویژگی های آنها و رفتارشان می تواند جزو 

دروس دانشگاهی شود.

واگذاری انشعاب رایگان گاز 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از واگذاری تعداد 
1039 انشعاب گاز رایگان به جانبازان، مددجویان کمیته 
امداد، بهزیستی، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی در 
سطح استان طی سـال گذشـته خبرداد. سید مصطفی 
علوی افزود: مددجویـان تحت پوشـش در صورتی که 
تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده اند، می توانند پس از 
دریافت معرفینامه از دستگاه تحت پوشش  از این امتیاز 

استفاده کنند.

خبر

رسیدگی به جرائم عامالن شهادت ستوان دوم محمود 
رفیعی میاندشتی که سال گذشته به هنگام انتقال دو متهم 
مواد مخدر به زندان دستگرد و درگیری با اشراری که به 
قصد فراری دادن متهمان با مأموران انتظامی درگیر شده 
بودند به شهادت رسید به صورت علنی طی دو جلسه، در 
شــعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان با حضور 
اعضای شعبه، نماینده دادســتان و اولیای دم به ریاست 

قاضی علیمراد نجف پور برگزار شد.
نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، کیفرخواست را 
قرائت کرد و با اشاره به سوابق محکومیت کیفری اکثر 
متهمان، به تشریح نحوه به شهادت رساندن شهید رفیعی 
از ســوی متهمان ردیف های یک تا 3 و همکاری دیگر 
متهمان پرداخت. وی ارتــکاب قتل عمدی، معاونت در 
قتل، سرقت ســالح مأموران، مساعدت در فراری دادن 
متهمان دستگیر شده و... را بخشی از اتهامات متهمان 
خواند و گفت: با توجه به قرائت و نحوه ارتکاب جرم، که به 
منظور بر هم زدن نظم جامعه صورت گرفته و همچنین 
سوابق متعدد کیفری متهمان در زمینه مواد مخدر، برای 

متهمان تقاضای اشد مجازات را دارم.
ســپس رئیس دادگاه از اولیای دم شهید رفیعی خواست 
تا پشت تریبون قرار بگیرند و شکایت خود را از متهمان 
عنوان کنند که والدین، همسر و فرزندان شهید رفیعی در 
حالی که اشک می ریختند، خواستار صدور حکم قصاص 
برای متهمان به ویژه متهمی که با گلوله، ســتوان دوم 

رفیعی را به شهادت رساند، شدند.
نماینده حقوقی نیروی انتظامی و وکیل خانواده شــهید 
رفیعی نیز در جلســات دادگاه، گفت: بــه علت اجرای 
عدالت و کاهش آالم اولیای دم شهید رفیعی، از دادگاه 
می خواهم، قاتالن در مأل عام قصاص شوند و معاونین در 

قتل به اشد مجازات محکوم شوند.
آنگاه رئیس دادگاه به تک تک متهمان تفهیم اتهام کرد 
و از آنان خواست تا به دفاع از خود بپردازند که 13 متهم 
این پرونده به دفاع از خود پرداختند ولی اکثر اتهامات خود 

را قبول کردند.
همچنین در دومین جلسه رســیدگی به جرائم عامالن 
شهادت ســتوان دوم رفیعی وکالی مدافع و تسخیری 
متهمان در دفاع از موکالن خود، سخن گفتند و خواستار 
تخفیف مجازات برای آنان شدند و پس از استماع آخرین 

دفاع متهمان، دادگاه وارد شور شد.
رئیس شــعبه اول دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان 
در پایان دو جلســه دادگاه به خبرنگاران گفت: پرونده 
رسیدگی شده مربوط به قتل محمود رفیعی میاندشتی که 
در حین انتقال دو تن از متهمان مواد مخدر در پل یزدآباد 
مورد تهاجم قرار گرفته و منجر به شــهادت ستوان دوم 

رفیعی در حین مأموریت شد، بوده است.
قاضی علیمراد نجف پور اظهار کرد: دادگاه پس از استماع 
اظهارات اولیای دم، نماینده اداره حقوقی ناجا، اســتماع 
دفاع متهمان و وکالی مدافع، ختم رســیدگی را اعالم 
کرده و طی مــدت قانونی یک هفتــه آراء خود را برای 

متهمان صادر می کند که این رأی از سوی متهمان قابل 
فرجام خواهی در دیوان عالی است.

وی با بیان اینکه برای کشــف حقیقت باید کلیه زوایای 
پرونده را مدنظر داشــته باشــیم، افــزود: ارتکاب قتل 
عمدی، معاونت در قتل، تمرد نســبت بــه مأموران در 
حین مأموریت، تخریب اموال دولتی که منجر به صدمه 
به خودرو نیروی انتظامی شد، سرقت سالح مأموران و 
دستبند و پابند، مساعدت در فراری دادن متهمان دستگیر 
شده برای خالصی از محاکمه، نگهداری و حمل سالح 
غیرمجاز و... بخشی از اتهامات متهمان این پرونده است.

قاضی نجف پور خاطرنشــان کرد: بــا پیگیری، دقت و 
سرعت عمل دستگاه قضایی و مأموران انتظامی- امنیتی 
استان اصفهان، کلیه متهمان این پرونده ظرف مدت چند 
ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر شدند و روند رسیدگی 

به آنان آغاز شد.
وی اذعان کرد: از زمانی که حادثه اتفاق افتاد تا پرونده به 
دادگاه بیاید چند ماه طول کشید اما ارجاع پرونده به دادگاه 

کیفری، طی چند هفته صورت گرفت.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان در 
ادامه افزود: اگر پلیس تمهیدات بهتر و بیشتری را به کار 

می گرفت، شاید امروز این اتفاق نمی افتاد.
به گفته قاضی نجف پور، در این پرونده که 13 متهم دارد 
یک نفر مباشر، پنج نفر معاونین و بقیه نیز افرادی هستند 
که برای فراری دادن متهمان، مساعدت کردند و سن آنها 

بین 18 تا 35 سال است.

طی 2 جلسه با حضور متهمان و خانواده شهید صورت گرفت

پایان دادگاه 13 متهم پرونده شهادت ستوان رفیعی
ساسان اکبرزاده
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ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به کوروش صوغانی آقای محمدرضاشفیعی فرد آقای کوروش 
صوغانی  دادخواستی به خواسته اعتراض شخص ثالث  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 97 / 816ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ 29 / 4 / 98 ساعت 45 / 6 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد . 486149 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر / 3/222
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23024288- 97/12/8 نظر به اینکه ورثه نصرت بیگم آغا اعالم نموده سند مالکیت 
ششدانگ پالک 221/2 بخش یک ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 5 فرعی صفحه 354 سابقه 
ثبت و سند دارد باستشهاد محلی که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139702155688000178 
دفترخانه 200 اصفهان رسما گواهی شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد ضمنا ششدانگ طی 
صورت مجلس 9608- 50/09/15 تفکیک شده است. م الف: 487537 صفائی نائینی- رئیس 

ثبت منطقه مرکزی اصفهان /3/220
ابالغ وقت دادرسی

خواهان میالد رمضانی دادخواســتی به خواســته الزام خوانده مبنی بر انتقال ســند به طرفیت 
خوانده احمد بدینی زاده به شورای حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 261/98 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 98/4/22 ساعت 4/45 
عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به 
تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه 
های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهی است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 488449/ م الف شعبه 8 شورای حل اختالف 

نجف آباد/ 3/207
اخطار اجرایی

شماره 83/97 به موجب رای شماره 83/97 تاریخ 97/6/14 حوزه 5 امیرآباد شورای حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احد شاهعلی وند به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یکصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه های دادرسی و نشرآگهی 
و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 92/6/15 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی درحق 
صندوق دادگســتری نجف آباد که توسط اجرای احکام محاســبه می گردد.محکوم له: محمد 

رحیمی به نشانی: رضوانشهر خ اول مرکزی سنگبری نپال ماده 34قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. 488704/م الف-شعبه پنجم شورای حل اختالف نجف آباد /3/208
فقدان سندمالکیت

احدی ازوراث خانم فرخ لقاابوطالبی   با ستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
دردفترخانه  33 شاهین شهر  اصفهان  رسما گواهی شده است مدعی است سند مالکیت خود به 
شماره چاپی 2/499477 را که به میزان شش  دانگ به شماره پال ک 301/3107 در بخش 16 
حوزه ثبتی  اصفهان ) شاهین شهر ( که در ص 349دفتر 76ذیل ثبت  8455بنا م خانم  فرخ لقا 
ابوطالبی ثبت وصادروتسلیم گردیده که به موجب شماره اصغر بیدرام گرگابی ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده که به موجب شماره سند 59231 مورخ 12 / 7 / 51 دفترخانه 33شاهین شهر به او انتقال 
قطعی یافته و معامله ی دیگری هم انجام نشده  و  طبق تبصره 5ماده  120آق ث نحوه گم شدن 
جابجائی اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده ، طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد486161 /م الف . ناصر صیادی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر / 3/221

اخطار اجرایی
محکوم علیه عزیزمراد کاظمی فرزند فرهاد به نشانی  مجهول المکان و محکوم له شهنازیوسفی 
فرزند سرخاب به نشانی شاهین شــهر خانه کارگر – مهارت جنوبی – بیدرام 13پالک 38واحد 
3 به موجب رای شــماره 702 تاریخ 22 / 12/  97 حوزه قضایی شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان  شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصدوسی ودومیلیون 
وصدوبیست هزارریال نفقه معوقه زوجه ازتاریخ 96/2/11لغایت 97/10/30ونفقه مستمر باحفظ 
شرایط فعلی ماهانه به مبلغ شش میلیون وششــصدهزارریال بابت اصل خواسته که درابتدای 
هرسال شمسی  متناسب بانرخ شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی اضافه می گردد ومبلغ 
یک میلیون وپانصدهزارریال هزینه کارشناسی ومبلغ یکصدوهشتاد هزارریال هزینه دادرسی 
درحق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مدنی مکلف اســت مابه التفاوت هزینه دادرسی 
را براساس میزان محکومیت خوانده ازمحکوم به کسروبه حســاب مربوطه واریزنماید وهزینه 
دادرسی حساب گردد وپرداخت نیم عشــر هزینه رای به عهده محکوم علیه می باشد . ماده 34 
قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید   .  محمودباقری -  قاضی شعبه اول  حقوقی شورای حل اختالف 
شاهین شهر  - چنانچه محکوم علیه ظرف 30روز پس ازابالغ اجراییه باارائه صورت کلیه اموال 
خوددادخواست اعساردهد بازداشت نمی شود -  م الف 486145 محمد باقری - قاضی  شعبه اول 
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قطعاً لبنیات و به ویژه شیر از فواید بسیاری برخوردار هستند. 
شــیر، مادر لبنیات است و ســایر این مواد از شیر مشتق 
می شوند. شیر شامل مقادیر باالیی از مواد مغذی است که 
می توانند بسیاری از نیاز های بدن را رفع کنند. اما به تازگی 
محققان به نتایج جالبی درباره مصرف شیر به صورت ناشتا 

دست یافته اند.
محمدمهدی شیرمحمدی، پژوهشگر طب سنتی درباره 
خوردن شیر در اول صبح و به صورت ناشتا گفت: مصرف 
اغلب لبنیات و مخصوصًا شــیر پاستوریزه موجود در بازار 
برای افراد سرد مزاج آن هم در صبحگاه، مضر و خطرناک 
است. وی ادامه داد: توصیه می شود شیر محلی را قبل از 
مصرف بجوشانید؛ شیر را چه محلی و چه پاستوریزه حتی 

االمکان ناشــتا نخورید، چون تولید سردی می کند 
و مخصوصــًا اول صبح برای کودکان تهوع آور اســت. 
همچنین تهوع بســیاری از کودکان در مدرسه ناشی از 

شیر است.
با این حال، شــیر فواید بســیاری دارد بنابراین پیشنهاد 
می شود شیر را مخصوصاً صبح ها و ناشتا، اینگونه مصرف 

کنید تا سردی آن گرفته شود:
1- حتماً شیر گرم باشد.

2- به هر لیوان شــیر یک قاشق غذاخوری گالب اضافه 
کنید.

3- شیر را با یکی از این اقالم مصرف کنید: خرما، شیره 
انگور، شیره خرما و عسل.

یک متخصص گوش و حلق و بینی گفت: نکروز 
به معنی از بین رفتن بافت زنده بینی اســت، اگر 
مقدار بافت نکروز زیاد باشد بر شکل ظاهری بینی 

تأثیر می گذارد.
پورحاجی غالمی اظهار کرد: مقدار آسیب نکروز 
به بزرگی و انــدازه بافت نکروز بســتگی دارد. 
نکروزهای نقطه ای معمواًل آسیب کمتری ایجاد 
می کنند ولی اگر مقدار بافت نکروز زیاد باشد و به 
اسکلت بینی آســیب زیادی زده باشد، بر شکل 
ظاهری آن تأثیر دارد. گاهــی افرادی که دارای 
بینی گوشتی هستند بعد از عمل جراحی خواهان 
تزریق آمپول های خاص در قسمت متورم هستند 

که بهتر است این تزریق انجام نشود.
وی در ادامه گفت: نکروز باعث نازک تر شــدن 
پوست می شــود اما در حالت بدتر و حاد موجب 
سوراخ شدن بینی می شود؛ در این صورت درمان 
بسیار سخت و دشوار می شود، حتی ممکن است 
این عارضه جوش هایی را روی کل صورت ایجاد 
کند که طی یک ماه باید درمان و رفع شود ولی 
اگر این فرورفتگی ها زمان بیشتری روی پوست 
صورت باقی بماند و رفع نشــود. درمان را برای 

پزشک و فرد سخت تر می کند.
ایــن متخصص گــوش و حلق و بینــی گفت: 
همانطور که گفته شد نازک شدن پوست، سیاه 
و سوراخ شدن بینی از عالیم و نشانه های نکروز 
است؛ که در صورت پدید آمدن این نشانه ها طول 
عمر درمان زیاد می شود؛ حتی ممکن است اصاًل 

درمان نشود. پورحاجی غالمی افزود: ادامه این 
عارضه باعث به وجود آمــدن فرورفتگی هایی 
روی بینی می شود که این فرورفتگی ها به علت 
تراش استخوان در آن ناحیه است؛ شرایط مذکور 
در ماه های ابتدایی در مطب قابل اصالح اســت 
ولی اگر در طول شش ماه رفع نشود و فرورفتگی 
همچنان باقی بماند نیاز به اقدام ترمیمی دارد اما 
بهتر است اقدامات ترمیمی کمتر از یکسال انجام 
نشود. وی تصریح کرد: اقدامات ترمیمی با استفاده 
از ژل صورت می گیرد، تزریق نوعی اقدام درمانی 
است که اثرات آن تنها شش ماه باقی می ماند و 
موقت است؛ فرد می تواند حدود یکسال از زیبایی 
خود بهره ببــرد ولی در پایــان دوره باید دوباره 

تزریق یا جراحی انجام شود.
این متخصص گوش و حلــق و بینی تأکید کرد: 
روش جراحی برای رفع نکروز بینی عبارت است از 
برداشتن الیه چربی از پوست بیمار که این کار باید 
با احتیاط زیادی انجام شود زیرا در صورت افراط، 
خون رسانی به پوست بینی دچار اخالل می شود 
و فشار ناشی از چســب و آتل گذرای، در پایان 
عمل می تواند باعث نکروز و سیاه شدن پوست 
بینی شــود. وی درباره درمان این نوع بیماری 
گفت: بهترین راه برای بهبود این عارضه استفاده 
از پماد و قرص های آنتی بیوتیک است تا از این 
طریق زخم به مرور زمان خود به خود رفع شود؛ 
 البته تمام داروها باید تحت نظر پزشک مصرف

 شود.

یک متخصص جراحی لثه درباره انتخاب یک مسواک خوب گفت: توجه 
به دو نکته در انتخاب مسواک مناسب، حائز اهمیت است اما نکته مهمتر 
این است که برای سالمت دندان و لثه ها، بهتر است که از مسواک نرم 

استفاده شود.
دکتر محمدرضا شــباهنگ فر افزود: توجه به جنس و میزان ســختی 
مسواک از نکات مهمی اســت که باید در انتخاب مسواک مد نظر قرار 
گیرد، از نظر جنس مسواک، انتخاب مطمئنی نمی توانیم داشته باشیم و 
معمواًل به برندهای معتبر و نام آشنا می توانیم اطمینان کنیم اما از نظر 
میزان سختی مسواک باید از مســواک هایی که موهای» نرم« دارند و 
معمواًل بر روی آن »نرم«، »سخت« و »متوسط« بودن الیاف آنها نوشته 

می شود، استفاده کرد.
وی اظهار کرد: مهمترین  آسیبی که در استفاده از نوع سخت یا متوسط 
مسواک ها ممکن اســت به دهان و دندان افراد وارد شود، تحلیل لثه و 
سایش طوق دندان است که مقاوم به سایش نیستند. بنابراین چنانچه 
برخی از افراد از این نوع مسواک ها اســتفاده می کنند، بهتر است برای 

جلوگیری از عوارض احتمالی از نوع نرم استفاده کنند.

این جراح لثه درباره انتخاب طرح مســواک، تصریح کــرد: با توجه به 
اینکه طرح های مختلفی توسط شرکت های ســازنده به داروخانه ها و 
فروشگاه های لوازم بهداشتی ارائه می شود، توصیه به افراد این است که 
در موقع خرید مسواک به ظاهر آن توجه نداشته باشند و بیشتر به مسئله 

راحتی در هنگام مسواک زدن دقت کنند. 
وی با بیان اینکه سر مسواک ها برخی به شکل چهار گوش و برخی به 
صورت گرد طراحی شده اســت، توضیح داد: استفاده از مسواک هایی 
که ســر آنها به شکل چهارگوش هستند ممکن اســت در هنگام تمیز 
کردن به اطراف دهــان برخورد کنــد و موجب زخــم و ناراحتی فرد 
شــود، در حالی که کاربرد مســواک های گرد راحت تر اســت، با این 
 حال تصمیم گیرنــده در انتخاب طــرح خود مصرف کننــده خواهد 

بود.
شباهنگ فر گفت: ممکن است طراحی بعضی از مسواک ها برای شرایط 
خاصی در نظر گرفته شده باشند، به طور مثال مسواک هایی که پرزهای 
وسط آنها کوتاه تر است بیشــتر مخصوص دندان های ارتودنسی شده 
است و موارد دیگری که در صورت لزوم دندانپزشک نوع آن  را به افراد 

توصیه خواهد کرد.
این جراح لثه درباره رنگی بودن الیاف مســواک عنــوان کرد: الیاف 
رنگی این نوع مسواک ها که معمواًل در دو یا سه رنگ مختلف در میان 
پرزهای مسواک هستند به عنوان نشانگر عمل می کند به این معنی که 
با کمرنگ شــدن آن به فرد این آگاهی داده می شود که زمان تعویض 
مسواک فرا رسیده است اما ممکن است برخی هم بعد از مدت طوالنی 
تغییر رنگ ندهند که این نوع مسواک ها جنبه تزیینی دارد و بسته به نوع 
آن معمواًل مسواک های دارای نشانگر، قیمت باالتری نسبت به سایر 

مسواک ها دارند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد تهــران تأکید کــرد: در هر صورت 
مسواک  ها چه نشانگر داشته باشند چه نداشته باشند، بعد از گذشت سه 
الی چهار ماه باید تعویض شوند و چنانچه فردی قبل از این زمان مشاهده 
کند که الیاف مسواک متالشــی و نامنظم شده است نشان می دهد که 
فرد در زمان مسواک کردن دندان ها فشــار زیادی به آن وارد می کند، 
بنابراین الزم است مسواک را تعویض کند و از زدن مسواک با شدت و 

فشار زیاد جلوگیری به عمل آورد.

مسواک نرم استفاده کنیم یا زبر؟

علی رغم ادعاهای فراوان، زمان خاصی برای خوردن میوه وجود ندارد. 
افراد می توانند از مزایای سالمت مشابهی از هر نوع میوه ای در هر موقع 
از روز برخوردار باشند. میوه ها خوراکی های سالمی هستند که بسیاری 
از مواد مغذی مفید، از جمله فیبر، ویتامین ها، و مواد معدنی را برای بدن 

تأمین می کنند.
میوه یک گزینه عالی برای یک میان وعده بعد از ظهر است. برخی منابع 
معتقدند که خوردن میوه در بعد از ظهر می تواند مزایای سالمتی بیشتری 
نسبت به خوردن میوه در صبح داشته باشــد. برخی دیگر ادعا می کنند 
که بهترین زمان برای مصرف میوه صبح است. با این حال، هیچ شواهد 
علمی وجود ندارد که نشان دهد خوردن میوه در صبح یا بعد از ظهر با هم 

متفاوت است.
نظریه خوردن میوه در بعد از ظهر بر اســاس این ایده اســت که خوردن 
یک میان وعده با قند باال در آن زمان می تواند سطح قند خون را افزایش 
 دهد. میوه ها دارای فیبر زیاد و کربوهیدرات های پیچیده هستند، این امر 

می تواند به افزایش طول عمر افراد کمک کند.
خوردن موز قبل از خواب، به علت ســطح باالی پتاســیم ممکن است 
باعث بروز کمر درد در شــب شــود. اما میوه هایی با منیزیم باال مانند، 
 زردآلو، یا خرماها مــی توانند در آرامــش و بهتر به خــواب رفتن مؤثر

 باشند.
میوه ها دارای فیبر زیاد هســتند، که باعث کند شدن هضم غذا از طریق 
دستگاه گوارش می شود. این موضوع بد نیست. فیبر بخش مهمی از همه 
رژیم های غذایی است و سالمت روده را افزایش می دهد. هضم تدریجی 

نیز به یک فرد کمک می کند که احساس سیری کند.
بنابر ایــن هیچ زمان مناســبی برای خــوردن میوه وجود نــدارد. اکثر 
 مردم می توانند با هر وعده غــذا یا بدون غذا در هر لحظــه از روز میوه 

بخورند.

بهترین زمان برای خوردن میوه 
چه موقع است؟ 

 سرطان ریه یکی از سرطان های رایج و کشنده است 
که تصور می شود افراد سیگاری به آن مبتال می شوند 
اما اخیراً میزان شیوع آن در بین غیر سیگاری ها به 

طور چشمگیری افزایش یافته است.
ارتباط بین سیگار کشیدن و ســرطان ریه، از جمله 
موضوعاتی است که سال هاست در مطالعات تأیید 
شده اما به نظر می رسد تأکید زیاد بر این رابطه، باعث 
شده تا از شیوع ســرطان ریه در افراد غیرسیگاری 
غفلت شــود. این موضوعی اســت که تعدادی از 
متخصصان فعال در حوزه سالمت درباره آن هشدار 

داده اند.
به تازگی گروهی از محققان انگلیســی در مقاله ای 
هشــدار دادند خطر ابتال به ســرطان ریه در افراد 

غیرسیگاری بیش از حد، دستکم در نظر گرفته شده 
است. موضوعی که باعث شده تا افراد غیرسیگاری، 
حتی زمانی که با عالیم ســرطان به مدت طوالنی 
درگیرند، باز موضوع را جدی نگیرند و دیر به پزشک 

مراجعه کنند. 
تأخیر در تشخیص سرطان ریه یکی از عوامل مهم 
باال بودن آمار مرگ و میر در مبتالیان به آن اســت 
چرا که بیماری افراد زمانی تشــخیص داده می شود 
که روش های درمانی، دیگر روی آنها کارساز نیست. 
البته برخی عوامل در بین افراد غیرسیگاری، می تواند 
شانس ابتال به ســرطان ریه را در آنها افزایش دهد، 
مواردی چون در معرض دود ســیگار بودن یا سر و 
کار داشتن با پشم شیشه یا آزبســت در محیط کار 

و زندگی. 
اما در کنار این موارد به نظر می رسد طی سال های 
اخیر، تعداد افــرادی که هیچ کــدام از این عوامل 
خطر شناخته شــده را نداشــته و مبتال به سرطان 
ریه شــده اند، رو به افزایش اســت. با توجه به این 
موضوع اگر حتی اهل سیگار نیستید اما عالیم زیر را 
 دارید، برای بررسی موضوع حتمًا به پزشک مراجعه 

کنید.
مشکالت تنفسی مزمن مانند سرفه، تنگی نفس و 
خس خس سینه از جمله عالیم این سرطان هستند. 
عالوه بر آن کاهش وزن، خستگی مزمن، درد قفسه 
سینه و اشکال در بلع از دیگر عالیم احتمالی سرطان 

ریه است.

خطر سرطان ریه در کمین همه است؛ حتی غیرسیگاری ها

 عارضه ای وحشتناک که زیبایی شما را 
هدف گرفته است

 چرا ناشتا خوردن شیر برای سالمت بدن
 مضر است؟

حذف صبحانه یکی از عادت های اشتباه بسیاری از افراد است که می تواند به 
منظور کاهش وزن یا وقت نداشتن باشد ولی متأسفانه تحقیقات جدید نشان 
داده است که نخوردن صبحانه عواقب شــدیدی به همراه دارند. محققان 
دانشگاه آیوا واقع در آمریکا دریافتند حذف وعده صبحانه منجر به افزایش 

خطر مرگ در اثر بیماری های قلبی می شود.
بر اســاس نتایج حاصل از تحقیقات، ریسک مرگ در اثر بیماری های قلبی 
عروقی در افرادی که هرگز صبحانه نمی خورند، به میزان 87 درصد باالتر 
از سایرین است. حذف وعده صبحانه با تغییر در اشتها،  افزایش فشار خون، 
تغییرات خطرناک در میزان چربی و کاهش رضایتمندی پس از صرف غذا 

ارتباط دارد.
بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می دهند خوردن صبحانه دارای مزایای 
متعددی برای سالمت است و بر اساس یکی از این تحقیقات صرف صبحانه 
به کاهش وزن کمک می کند. با وجود این در برخی از تحقیقات اعالم شده 
است که حذف وعده صبحانه مزایایی مانند کاهش اشتها، جلوگیری از پیری 

و جلوگیری از التهاب را برای بدن به همراه دارد.
تحقیقــات جدیــد نشــان می دهد صــرف صبحانــه برای ســالمت 
 بــدن مفید اســت و موجــب حفظ ســالمت سیســتم قلبــی و عروقی 

می شود.

افزایش خطر مرگ با نخوردن صبحانه
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خداوند شما را گوش عطا كرد تا آنچه را درخور شنیدن و نگهداشتن است 
 بشــنوید و نگه دارید و چشــم داد تا ظلمت نابینایى را فروغ بینایى بخشد و 
اندام هایى بخشید كه خود اجزایى در بر دارند و هر یك از اندام ها را در جاى 
مناسب خود قرار داد، در تركیب خاص خود و بر دوام و كالبدى در رساندن 
 منافع خود همچنــان بر پاى  و دل هایــى كه روزى خود مــى طلبند. همه در 
نعمت هاى او غرقه اند و رهین منت او هستند و ارزانى داشت ، آنچه عافیت را 

موال على )ع(عطا كند و بال را مانع آید.


