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بهترین زمان ها براى مصرف 11 ماده غذایى پرنده فروشان خیابان عطار ساماندهى مى شوندفصل سوم، پایان کار «ستایش» است؟«عصر جدید» جان یک جانباز را در اصفهان گرفت! اوفا خاطرخواه علیپور سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 زنگ خطر 
بیمارى قلبى

با 4 عالمت ویژه

بعضى ها دوست دارند ذوب آهن آالینده باشد
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کشف محموله سنگین
 مواد افیونى 

زیر درخت تــــاغ 

معرفى ارقام جدید برنج 
به بــازار

کالهبردار کپى کار 
در دام پلیس

5

تأسیس«گلساران» 
به سرانجام 

نخواهد رسیــد

وبسایت هفته نامه آلمانى «فوکوس» در گزارشى از 
چهار نشانه ویژه در بدن سخن گفته که ممکن است 
زنگ خطرى براى وجود بیمارى قلبى باشد. فوکوس 

مى نویسد: یک  چهارم همه موارد مرگ و میر بر اثر 
ضایعات قلبى رخ مى دهد و...

نمایندگان استان مرکزى با الحاق دو شهرستان 
محالت و دلیجان به استان «گلساران» (اصفهان 
شــمالى) مخالف هســتند. طرح تشکیل استان 
اصفهان شمالى که از سوى سیدجواد ساداتى نژاد، 
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل مطرح شده، 
در ابتدا نتوانست موافقت مجمع نمایندگان استان 
اصفهان را با خود داشته باشــد اما با وجود این، با 
کســب حد نصاب حداقل 15 رأى در کمیسیون 
شــوراها و امور داخلى مجلس مطرح شد و رأى 

موافق این کمیسیون ...
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چرا سامانه دوم آبرسانى اصفهان عملیاتى نشده است؟چرا سامانه دوم آبرسانى اصفهان عملیاتى نشده است؟
نماینده اصفهان در مجلس توضیح مى دهدنماینده اصفهان در مجلس توضیح مى دهد

3

مدیر ایمنى، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان با اشاره به اقدامات رفع کننده آالیندگى این شرکت: 

رضا رشیدپور
 برنامه جدید 
مى سازد

محمدرضا خلعتبرى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ابراز امیدوارى 
کرد، زمان بازگشتش به میدان کمتر از دو ماه دیگر باشد. 

محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى با اشاره به وضعیت مصدومیتش گفت: 
شرایط من نسبت به گذشته خیلى بهتر است و تمرینات خوبى را پشت سر 
مى گذارم. همین که کنار تیم هستم، از لحاظ روحى و روانى برایم خوب 

است و امیدوارم که خیلى زود  ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مخالفت نمایندگان استان مرکزى با طرح الحاق 
محالت و دلیجان به استان «اصفهان شمالى»

طرح «همیار
 زنان سرپرست خانوار»

 در اصفهـان 
اجـرا مى شــود

ثبت روزانه122 نزاع خیابانى در اصفهان
آخرین آمار اعالم شده پزشکى قانونى نشان مى دهد
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ببینیم اینجا چه مى کنىببینیم اینجا چه مى کنى

شرکت آب و فاضالب شهرى استان اصفهان (به عنوان دستگاه مناقصه گذار) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومى و مناقصه یک 
مرحله اى نسبت به انتخاب تأمین کنندگان واجد صالحیت جهت تأمین کنتور آب مطابق مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد 

حاضر اقدام نماید.

مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/05/12 مهلت خواهند داشت تا اسناد مربوطه 
را تکمیل و در پاکت هاى الك و مهر شده به دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب شهرى استان اصفهان اتاق 292 به نشانى: 

اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل و رسید دریافت نمایند.
تاریخ گشایش اسناد فراخوان مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/05/13

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
gharardadha@abfaisfahan.ir :آدرس پست الکترونیکى

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد بهسازى و تعمیرات شبکه هاى آبیارى را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و 
مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا مناقصه گرانى که تمایل به حضور در این مناقصه ها را دارند 

بایستى از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir در مهلت مقرر اقدام نمایند.

آگهى مناقصهآگهى فراخوان

روابط عمومى شرکت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول نوبت  دوم

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع فراخوان مناقصهشماره فراخوان مناقصه

تأمین 10/000 کنتور آب 1/2 اینچ 119- 2- 98
1/350/000/000جارىمولتى جت نیمه خشک

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/05/02

م الف: 542816

شماره فراخوان در سامانه ردیف
مبلغ برآورد پایه به موضوعستاد

حداقل شرایط مناقصه گرریال

بهسازى و تعمیرات شبکه هاى آبیارى12098001205000017
گواهینامه صالحیت پایه 5 16080361607 پادنا و حنا

در رشته آب

بهسازى و تعمیرات شبکه هاى آبیارى 22098001205000018
گواهینامه صالحیت پایه 5 15241792300نکوآباد و برخوار

در رشته آب

بهسازى و تکمیل کانال هاى اصلى و فرعى 32098001205000019
گواهینامه صالحیت پایه 5 32016094924شبکه آبیارى رودشت شمالى

در رشته آب

ایمن سازى و نرده گذارى شبکه هاى آبیارى 42098001205000020
گواهینامه صالحیت پایه 5 20892325417حوضه زاینده رود، خمیران و پادنا

در رشته هاى آب و ساختمان

پرداخت این مناقصات از محل اعتبارات اختصاصى خواهد بود. براى اطالعات بیشتر به اسناد مناقصه رجوع کنید.

زارشى از 
کناست 
. فوکوس 

یر بر اثر 
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کوچ مجرى معروف از برنامه هاى صبحگاهى به 
برنامه هاى شامگاهى 

رشیرضا رشی شرضا یضا ر ر
ه برنامه ج جنا برنامهجبر
مىمىمى

ىبرنامه هاى بر

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه ش 451 مورخ 98/02/25 و مصوبه ش 810 مورخ 98/04/23 و مصوبه ش 863 مورخ 98/04/23 
شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

1- اجاره ماهیانه مجموعه تفریحى، فرهنگى و ورزشى باغ بانوان براى مدت یکسال
2- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى جنب بیمارستان بهنیا براى مدت دو سال با افزایش 20 درصدى براى سال دوم (نوبت دوم)

3- اجاره محل مجموعه ورزشى، فرهنگى و آموزشى شمال پارك الغدیر براى مدت پنج سال با افزایش 20 درصدى براى هر سال 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان 

وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/05/17 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند.

آگهى مزایده

ابراهیم شجاعى- سرپرست شهردارى تیران

نوبت اول

م الف: 542865

محمدرضا خلعتبرى:

ما تیم روزهاى سختیم
ر»
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سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى از نامه 
رئیس مجلس به رئیس جمهــور در مورد اجراى ناقص 
قانون افزایش حقوق کارمندان و همسان سازى حقوق 

بازنشستگان خبر داد.
اسدا... عباسى گفت: مجلس در رابطه با حقوق کارکنان 
دولت مصوبه اى داشت که فرمول آن 400 هزار تومان 
افزایش و تا 10 درصد بود اما دولت بر اساس قانون عمل 
نکرد؛ لذا آقاى الریجانى نامــه تطبیق قوانین را خطاب 
به رئیس جمهور در رابطه با نقص اجراى قانون توســط 
دولت نوشت. وى اضافه کرد: همچنین بار ها اعالم شد 
که دولت در این باره با مجلس مذاکــره کند تا به نقطه 

مشترکى برسیم و موانع رفع شود ولى تا اینجا همکارى 
نشد و آقاى الریجانى ناچار شدند این نامه را بزنند. چرا 
که مصوبه مجلس در راستاى حمایت از کسانى بوده که 
حقوق پایین داشتند، اما بیشــتر به نفع کسانى شده که 

حقوق باالى ده میلیون داشتند.
عباسى ادامه داد: ما امیدواریم دولت بر اساس قانون عمل 
کند و تکلیف افزایش حقوق ها تا 10 درصد و 400 هزار 
تومان را انجام دهد. دولت اکنون بر اساس الیحه بودجه 
عمل مى کند به صورتى که کسى با 15 میلیون حقوق، 20 
درصد افزایش پیدا کرده و این فاصله بین حقوق  بگیران 

را تشدید مى کند.

رئیس مؤسســه تحقیقات برنج کشــور  با اشــاره به 
اینکه در ســال هاى 97 و 98 رقم هاى برنج «رش»، 
«تیســا»، و «آنام» معرفى شــدند، افزود: براى سال 
زراعى جارى، رقم رش و تیسا در بین کشاورزان توزیع 

شده است.
مریم حســینى گفت: «رش رقم جدیدى از برنج است 
که عالوه بر عطر و بوى فوق العاده، داراى 6 تا 6/5 ُتن 
در هکتار عملکرد در واحد سطح است و مشکل ِورس یا 
خوابیدگى در باران را ندارد. تیسا نیز بین 7 تا 7/5 تن در 
هکتار عملکرد در واحد سطح دارد و جزو ارقام دانه بلند، 
خوش کیفیت و زودرس است.» وى ادامه داد: «آنام نیز 

رقم زودرسى است که با عملکردى در حدود 5/5 تا 6 تن 
در هکتار، نسبت به ارقام برنج محلى مرغوبیت بیشترى 
دارد؛ در حقیقت کیفیت این برنج مانند برنج دم ســیاه 
فوق العاده است و برترى دیگر آن نسبت به سایر ارقام، 

در نیاز آبى کمتر است.»
حســینى ادامه داد:  «هدف ما این اســت کــه با تنوع 
بخشــیدن به ارقام، انتخاب براى ســالیق مختلف را 

امکانپذیر کنیم.» 
وى افزود: «مؤسسه تحقیقات برنج یک مؤ سسه دولتى 
زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى 

وابسته به وزارت جهادکشاورزى است.»

نامه الریجانى به روحانى 
درباره حقوق بازنشستگان

معرفى ارقام جدید برنج 
به بازار

تبریک رئیس به عمو!
  کافه سینما | در اقدامى غیرمنتظره  
و کم ســابقه، عبدالعلى على عسگرى، رئیس 
سازمان صداوسیما، با ارسال پیامى تولد «عمو 
پورنــگ» را تبریک گفت! این پیــام در پایان 
نشســت خبرى عوامل مجموعه «محله گل و 
بلبل» که همراه با برگزارى مراسم تولد داریوش 
فرضیایى بود خوانده شده. رئیس صداوسیما نیز 
با ارسال پیام تبریک براى این هنرمند محبوب 
تلویزیون، از زحمات 20 ســاله «عموپورنگ» 

براى بچه ها در صدا و سیما تقدیر کرد.

«قیصر» و پهپاد و ترامپ
سخنگوى دولت در نشست    خبرآنالین |
خبرى هفتگى دولت با نقــل دیالوگى از فیلم 
«قیصر» به ادعاى ترامپ درباره ســرنگونى 
پهپاد ایران پاسخ داد. على ربیعى گفت: وقتى 
ادعــاى آمریکا درباره زدن پهپاد مطرح شــد، 
من بى اختیار یاد فیلم خــوب «قیصر» افتادم. 
فیلم «قیصر» بدون تردید یکى از پارادایم هاى 
سینماى ایران است. یک دیالوگ بسیار خوبى 
در این فیلم هســت که در قهوه خانه یک نفر 
مى گوید «هیچى، من بودم حاجى نصرت، رضا 
پونصد، على فرصت، آره و اینــا خیلى بودیم، 
کریم آقامونم بود». حــاال ادامه دارد، مى گوید 
که «حاال ما به همه گفتیم زدیم، شما بگید زده، 
آره خوبیت نداره». مــن بى اختیار یاد دیالوگ 
خوب مســعود کیمیایــى در فیلــم «قیصر»

 افتادم.

روحانى 
کنسرت را کنسل کرد!

یک دیدار سیاسى، کنسرت    چمدان|
علیرضا قربانى را که قرار بود در سعدآباد برگزار 
شــود کنســل کرد. علیرضا قربانى در صفحه 
شخصى خود نوشــت که دیدار حسن روحانى 
با نخســت وزیر عراق در کاخ ســعدآباد علت 
تعطیلى کنســرت اوســت. قربانى در توییت 
کنایه آمیز دیگرى نوشته است: «البته به روایتى 
مى گویند ممکنه صداى کنســرت ما حواس 
آقاى روحانى و نخســت وزیر عــراق رو پرت 
مى کرده و جلسه شــون ناتمــام و بى نتیجه 
مى مونده و مى خواســتند بیایند ســمت محل 
کنسرت. بنابراین کنسرت ما رو کنسل کردند.»

موج حرکت به سمت 
کردستان عراق 

  عصر ایران| خبرگــزارى فرانســه در 
گزارشــى به حرکت کارگران ایرانى به سمت 
کردستان عراق پرداخته است. در بخشى از این 
گزارش آمده است: بیشتر این افراد ایرانى هایى 
هســتند که احتماًال در کارگاه هاى «ساخت و 
ساز» منطقه کردنشین عراق مشغول خواهند 
شد تا شــرایط اقتصادى خود را بهبود بخشند. 
اکثر کارگــران ایرانــى با ویــزاى یک ماهه 
توریســتى از مرزهاى ایران خارج شده و وارد 
کردستان عراق مى شوند و پس از 28 روز براى 
استراحت به خانه بازمى گردند. پس از یک هفته 
استراحت این چرخه همچنان تکرار مى شود. 
در میان کارگــران ایرانــى، فارغ التحصیالن 

دانشگاه ها نیز حضور دارند. 

تصمیم با من است
 انتخاب| مسعود استاد، برادر میترا استاد 
به روزنامه «ایران» گفته اســت: برخى از افراد 
مطرح جامعه براى گرفتن رضایت اقدام کرده اند 
اما نمى توانم نامى از آنهــا ببرم. فقط مى توانم 
بگویم که خیلى از دوستان که در رأس هستند 
براى گرفتن رضایت اقدام کردند ولى موافقتى 
با آنها نشد. بار ها شنیده ام که مى گویند مسعود 
استاد، اولیاى دم نیست. ولى خانواده من لطف 
کرده و هر سه نفرشان تصمیم نهایى را به من 

سپرده اند.

طلبه سکوالر 
براى اسالم مضر است

آیت ا... محمد یزدى، رئیس جامعه   آفتاب  نیوز|
مدرســین حوزه علمیه قم با انتقاد از برخى افراد که در 
حوزه به مباحث سکوالر توجه دارند و اصطالحاً خودشان 
را از سیاست دور مى کنند، گفت: فرق زیادى است بین 
آن طلبه اى که زیر نظر یک اســتاد انقالبى تحصیل 
مى کند با طلبه اى که زیر نظر کســى که از سیاست و 
توجه به امــور جامعه دورى مى کند و نســبت به امور 
مسلمین و نظام اسالمى بى تفاوت است؛ چنین طلبه اى 

و آخوند سکوالرى اصًال براى اسالم مضر است.

90درصد مردم ماهواره دارند
تابــش،  محمدرضــا    دیده بان ایران |
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس گفته است: متأسفانه 
در مجلس به دلیل ساختارى که دارد قانون باکیفیت بعد 
از پیروزى انقالب اســالمى کم مى بینم. ما چه قانون 
خوبى تصویب کردیم؟ براى مثال درباره منع استفاده از 
ماهواره داد مى زدیم که این قانون قابلیت اجرا ندارد. در 
خانه کدام روحانى، کدام وزیر و وکیلى ماهواره نیست؟ 
بیش از 90 درصد مردم از ماهواره استفاده مى کنند اما 
قانون منع استفاده از ماهواره داریم. بنابراین این قانون 

ایراد دارد.

در مدارس بى حجاب باشید!
معصومــه ابتــکار، معــاون رئیس     ایسنا|
جمهورى در امــور زنان و خانواده گفــت: حجاب در 
برابر نامحرم واجب اســت اما در مــدارس ما نامحرم 
وجود ندارد و طراحى مناســب ساختمان بدون اشراف 
در آموزش وپرورش به دختران اجازه مى دهد که بدون 
حجاب در کالس درس حضور یابند و به راحتى ورزش 
کنند. وى تأکید کــرد: اگر این واقعیت هــا را نادیده 
بگیریم فشارهاى تجمعى بر دختران تحمیل مى شود 
و محدودیت هایى اینچنینى باعث ایجاد مشــکالت 

اجتماعى مى شود.

زن محجبه مانند 
زنبور عسل است

زینب نقوى، کارشناس ارشد کالم    شبستان|
اسالمى از حوزه با بیان اینکه زنان و دختران با پوشش 
نامناسب در خیابان ها و بازار بســیار دیده مى شوند و 
زیبنده نیست، گفت: زن محجبه همانند زنبور عسل که 
زیاد از کندو فاصله نمى گیرد، کمتر در خیابان و بازار عبور و 
مرور دارد. نقوى با ابراز تأسف از اینکه برخى از چادرى ها زیر 
پوشش خود مانتو و یا لباس موجهى نمى پوشند، تأکید 
کرد: پوشش باید روى پوشش باشد. وى اظهار کرد: زن 
در مراسم حالل مى تواند از رنگ هاى متنوع و روشن 

استفاده کند چراکه زیبایى حق یک زن است.

شرمنده مردم هستیم
  ایسنا| اســحاق جهانگیرى، معــاون اول 
 رئیس جمهور دیروز صبح در ســفر به اســتان البرز با 
بیان اینکه امروز در شــرایط بسیار خطیرى قرار داریم 
گفت: آمریکایى ها بر اساس خوى دشمنى با جمهورى 
اسالمى ایران فشارهاى خود را به خصوص در بخش 
اقتصادى بر ملت ایران افزایش داده اند و مردم ایران در 
سال هاى اخیر متحمل فشارهاى فراوانى شده که ما 

شرمنده آنها هستیم.

عراقچى پیام روحانى را
به پاریس برد

معاون سیاسى وزیر امور خارجه کشورمان    پانا|
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور عازم پاریس شد. 
ســید عباس عراقچى در این سفر پیام مکتوب حسن 
روحانى را تســلیم امانوئل مکرون،  رئیس جمهورى 
فرانســه خواهد کرد. این پیام از ســوى عراقچى در 
حالى به مکرون مى رســد کــه امانوئل بن، مشــاور 
رئیس جمهورى فرانســه 19 تیر ماه به تهران ســفر 
کرد و در ســفر خود پیام مکتوب مکرون را به حسن 

روحانى رساند.

خبرخوان

3 روزنامه سراسرى کشور دیروز در خبرهاى جداگانه اى 
اعالم کردند مزدك میرزایى،  گزارشگر ورزشى معروف 
صداوســیما احتماًال از ایران مى رود و به یک شــبکه 

ماهواره اى در لندن مى پیوندد.
روزنامه «گل» دیروز در صفحه اول بــا روتیتر «آقاى 
مجرى براى همیشــه ایران را ترك کرد و به شــبکه 

ماهواره اى پیوست» تیتر «شــوك مزدك» و روزنامه 
«خبر ورزشى» با تیتر «مزدك به جاى عادل در لندن» به 
این موضوع پرداختند.  روزنامه «شهروند» هم با روتیتر 
«شایعه اى که شاید هیچکس باور نمى کرد و امیدواریم 
تکذیب شود» در صفحه اول تیتر زد: «ایران اینترنشنال 

به جاى شبکه 3؟ مزدك به لندن کوچ کرد؟».

روزنامه «خبر ورزشى» در این باره نوشته است: «حوالى 
ظهر دیروز (دوشنبه) بود که شــایعه عجیبى شنیدیم؛ 
شــایعه اى که این بار نه حول محور یک فوتبالیســت 
بلکه پیرامون یکى از مشــهورترین گزارشگران ایران 
مى چرخید. اصل شــایعه این بود: «مزدك میرزایى از 
ایران رفته تا از این پس با شــبکه فارســى زبان «ایران 

اینترنشنال» همکارى کند؛ شبکه اى که برنامه هایش 
از لندن پخش مى شــود و مقامات کشورى همکارى با 
آن را بخاطر مواضعش ممنوع اعالم کرده اند.» از ساعت 
15 تا حوالى 16 و20 دقیقــه بارها با تلفن همراه مزدك 
میرزایى تماس گرفتیم اما اصًال تلفنش زنگ نمى خورد 
و معلوم بود که یا ایران نیست و یا آن را از دسترس خارج 
کرده است. حتى پیامک هم برایش نمى رفت. این مسئله 
باعث نگرانى مان شد به همین دلیل از طریق واتس آپ 
با او تماس گرفتیــم و زنگ هم مى خــورد ولى جواب 
نمى داد. این تالش تا ساعت 17 و45 دقیقه طول کشید 
اما گزارشگر کم حاشیه تلویزیون تلفنش را جواب نمى داد. 
جالب اینکه با چند نفــر از بچه هاى تلویزیون نیز تماس 
گرفتیم اما آنها یا از اصل ماجرا بى اطالع بودند و یا طى 
روزهاى گذشته میرزایى را ندیده بودند. پیگیرى هاى ما 
سرانجام به این سرنخ رسید که میرزایى قصد داشته چند 
روز قبل راهى اروپا شود و مقصدش نیز ظاهراً آلمان بوده 
است نه انگلستان. یک مسافرت تفریحى که اگر انجام 
شده باشد که زود تمام مى شود و قرار است مزدك به ایران 
بازگردد. این دومین شایعه اى است که طى روزهاى اخیر 
پیرامون گزارشگران ایران و شبکه فوق مطرح شده است. 
چند روز قبل شایعه شــده بود که عادل فردوسى پور در 
تیررس قرار گرفته و پیشنهادى بسیار چرب و نرم به او 
داده شده ولى خود عادل قاطعانه قضیه را تکذیب کرد. 
حاال هم نام مزدك میرزایى مطرح شده است. شایعه اى 
که البته احتمال وقوع آن خیلى کم بوده و به احتمال زیاد 
خود مزدك با یکى از مدیران ارشد تلویزیون آن را تکذیب 

خواهند کرد.»
پایگاه اطالع رســانى «خبرآنالین» هم دیروز نوشت 
که دوســتان نزدیــک مزدك خبــر رفتــن او را تأیید 
کرده اند درحالى که او به دوستان نزدیکش گفته بود براى 
سفر تفریحى با همسرش به ترکیه رفته است. به نوشته 
این سایت، محمد تقوى، سرمربى پیشین تراکتورسازى 
آذربایجان شــرقى ایران و کارشناس شــبکه «ایران 
اینترنشنال» نیز خبر پیوســتن مزدك به شبکه «ایران 
اینترنشــنال» را تأیید کرد. طبق اعالم تقوى، مزدك 

میرزایى حتى از مقر این شبکه هم دیدار داشته است. 

اخیراً کلیپى حاوى تقاضاى یکــى از مأموران پلیس راه 
دشت ارژن- شــیراز در فضاى مجازى منتشر شده که 
حرف و حدیث هایى به دنبال داشــته و منابع مســئول 
گفته اند این موضوع را به صورت جدى بررسى خواهند 
کرد. در این کلیپ حدود دو دقیقه اى، راوى اعالم مى کند 
که پلیس مدارك خودرو وى را ضبط کرده و در عوض پس 

دادن آن طلب دو پرس غذا کرده است!
راوى این فیلم مدعى است که این رویداد در شنبه هفته 
جارى 29 تیر 98 رخ داده و مأموران پلیســى که در جاده 
دشت ارژن-شــیراز حضور داشــتند به دلیل 7 کیلومتر 
ســرعت بیشــتر، کارت خودرو و گواهینامه رانندگى او 
را ضبط کرده و بــراى بازپس دادن آن درخواســت دو 
پرس غذا کرده انــد. در ادامه این فیلــم دو پرس غذاى 
گرم مشــاهده مى شود که شــخصى آن را در آن سمت 
جاده به فردى که به نظر مأمور پلیس راه اســت تحویل 
مى دهد. پــس از آنکه فردى که ظرف هــاى غذا را به 
شخصى که مشابه پلیس لباس پوشــیده است تحویل

مى دهد به گفته راوى مــدارك را تحویل مى گیرد. یک 
منبع آگاه در اســتان فارس در گفتگو با خبرنگار «ایرنا» 
اعالم کرد: کلیپ مذکور صحت دارد و در مسیر دشت ارژن 

این اتفاق رخ داده اما ادعاى مطرح شده در حال بررسى 
است. وى که خواســت نامش فاش نشود افزود: احتمال 
دارد این موضوع بدین شکل که مطرح شده نباشد، در هر 
صورت این مسئله در حال پیگیرى است تا صحت و سقم 

مطالب عنوان شده در این فیلم مشخص شود. 

فرزند جانباز «باقر علیخانى» گفت: در حین پخش برنامه 
تلویزیونى «عصر جدید» پدرم در بیمارستان دچار فشار 
ریوى و کمبود تنفس شد که متأسفانه پرستاران شیفت 
شب که گرم تماشاى برنامه تلویزیونى بودند، موضوع را 

طبیعى دانستند و پس از آن پدرم از دنیا رفت.

به گزارش «شبستان»، شامگاه30 تیر در حالى که جانباز 
«باقر علیخانى» در بیمارســتان خانواده اصفهان دچار 
فشار ریوى و کمبود تنفس مى شود، پرستاران که مشغول 
تماشــاى برنامه «عصر جدید» بوده اند، این موضوع را 
طبیعى مى خوانند و باالى سر بیمار حاضر نمى شوند و 

پس از آن بیمار جان خود را از دست مى دهد.
یکى از فرزندان این جانباز با بیــان این موضوع گفت: 
«وقتى که دیدیم حال پدرم مســاعد نیست و با مشکل 
تنفســى و ریوى روبه رو شده اســت به کادر پرستارى 
مراجعه کردیم اما متأسفانه آنها گرم تماشاى برنامه جذاب 
تلویزیونى بودند و حاضر نشدند باالى سر بیمار بیایند.» 
وى با اشاره به اینکه این حادثه پس از عمل جراحى روده 
رخ داده اســت، اظهار کرد: «بستگان این مرحوم ضمن 
حفظ کلیه حقوق شکایت علیه عوامل اهمالگر، خواستار 
حمایت همه جانبه بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.»

گفتنى اســت جانباز ســرافراز باقر علیخانى از مبارزان 
علیه رژیم شاهنشاهى و جزو فعاالن مؤ سسات خیریه،
صندوق هاى قرض الحسنه و امور عام المنفعه اصفهان 
بود که در 65 ســالگى در بیمارســتان خانواده اصفهان 

دارفانى را وداع گفت.

   
در دنیاى امروز، با توجه به رقابتى شدن کسب و کارها 
بحث برندهاى شخصى به ســرعت فراگیر و به نوعى 
همه گیر شده اســت. همه در تکاپو هســتند تا هویت 
برند شــخصى خود را بــه دیگران معرفــى کنند ولى 
در بعضى مواقع نکاتى به چشــم مى خورد که با توجه 
به تالش ها و زمان هایى که براى آن صرف مى کنند 
دقیقًا نتیجــه عکس مى گیرند. شــاید در نــگاه اول 
بى توجهى به ظاهر برند باعث بروز این مســئله شده 

است.
آنچه در واقعیت وجود دارد این است که شما در معرض 
دید هســتید و هر برنــدى از روى ظاهــرش قضاوت 
مى شود. ساده تر بگوییم اولین سوژه دیده شده از برند 
همان ظاهر برند اســت و این بخش اولین مرکز توجه 
براى مخاطب به شــمار مى آید چرا که زیبایى جسم، 
معادل زیبایى روح است. البته اشتباه نکنید که ظاهر در 
سطح اولیه قرار دارد و همانطور که بزرگان گفته اند «نه 

همین لباس زیباست نشان آدمیت»  اما از حقیقت هاله 
جذب هم نمى توان گذرا عبور کرد.

همانطور کــه در حوزه برند محصول، بســته بندى آن 
به عنوان اولین الیه معرفى برند و محصول به حساب

مى آید و در همان لحظه اول، تأثیــر و ماندگارى را در 
خاطر بیننده بر جاى مى گذارد، در مورد برند شــخصى 
هم هویت بصرى جایگاه ویژه اى دارد. طراحى و بسته 
بندى محصول روش ســریع برقرارى ارتباط و حامل 

پیام برند است.
توجه کنید که آدم هاى معروف، سرشــناس و مدیران 
برندها از کفشــى که مى پوشند، ســاعتى که به دست 
مى بندند، نحوه لبخند زدن، میکاپ، مدل مو و بســتن 
روســرى، نحوه نگاه کردن، ژســت هاى عکاسى و... 

پیامى را منتقل مى کنند.
این خاصیت هویت بصرى برند اســت که مشــخص 
مى کند گران است یا ارزان، معمولى است یا تأثیرگذار، 
شوخ اســت یا جدى. این همان هویت بصرى است که 

مى تواند در بــدو ورود خود را در محیــط و بازار کامًال 
متمایز نشان دهد و عالقه مخاطبین را به خود جذب کند 
و میزان فروش را رقم بزنــد. در این میان آنچه اهمیت 
پیدا مى کند بایدهــا و نبایدها در هویــت (ظاهر) برند 

شخصى است:
1- در چند ثانیه اول، باور درســت و مجذوب کننده اى 
در ذهن ها از خود بر جاى بگذارید. هرچند در برندسازى 
شخصى، تمایز، ویژگى کارآمدى است ولى نباید تمایز 
بیش از حد داشت. ظاهر بیش از اندازه متفاوت، عجیب 
و غریب آن هاله جذب را از بین مى برد. بیننده به راحتى 

حس اغراق و خودنمایى را متوجه مى شود. 
2-خود واقعى (برند شخصى ) را معرفى کنید چون کپى 

کردن ممنوع است.
3- پوشش برند خود را بســازید. این بدان  معنا نیست 
که سالن مد و فشــن راه بیاندازید و یا ساعت ها زمان 
و هزینه صرف طراحــى و دیزاین لباس خــود کنید تا 
اندکى به چشم بیایید. لباس شما نگرش افراد را بر روى 

شما شکل مى دهد. لباس و پوشش، برند شماست که 
راجع به شما حرف مى زند. اما در عین حال پوشش شما 
نباید به گونه اى باشد که در مراسم و جلسات حضورى 
و...  بخاطر نوع طراحــى و ســاختار، از ورود و حضور 
شــما به آنجا ممانعت به عمل آورد. در واقع پوششى را 
انتخاب کنید که در ورود به سایر مراکز با قواعد نانوشته
 و ناگفته ســازمان ها و مخاطبین همراســتا و همنظر

 باشد.
4- امضاى برند خود را  طراحى کنید (آرایش ظاهرى). 
منظور از امضا، امضاى دستى و خودکارى نیست. امضاى 
شما باید طرحى باشد که با دیدن آن مخاطبان، نام شما 
و حس خوبى که همانند رد پا در ذهن آنها بر جاى مانده 
است را به خاطر بیاورند. اما پوشش نباید بیش از اندازه 
غلو برانگیز باشد. مدل مو و سایر مواردى که در هویت 
بصرى گفته مى شود بخشى از قســمت  هاى سازنده 

هویت برند شما هستند نه تمام آن.
*کارشناس گرافیک کامپیوتر        

گزارش 3 روزنامه و یک پایگاه اطالع رسانى معتبر از کوچ مزدك میرزایى به 
یک تلویزیون ماهواره اى   

یعنى واقعــًا رفت؟!

اهمیت ظاهر برند شخصى درکسب،کار و فروش
میترا خداداد*  

درخواست 2 پرس غذا توسط پلیس!«عصر جدید» جان یک جانباز را در اصفهان گرفت!
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افزایش 3  برابرى مزارع گندم 
رئیس اداره تولیـدات گیاهى مدیریت جهادکشـاورزى 
شهرستان اصفهان وسعت گندمزارهاى این شهرستان 
را 31 هـزار هکتـار بیـان کرد و گفت: پارسـال وسـعت 
گندمزارهـاى ایـن شهرسـتان 7500 هکتـار بـوده که 
امسـال باتوجه به جارى بودن آب در رودخانه زاینده رود 
وسعت آن سه برابر بیشتر شده است. رفعت جاه عملکرد 
این محصول زراعى را در هر هکتـار 4 تن و 8 کیلوگرم 
برشمرد و افزود: در مجموع 148 هزار تن گندم از مزارع 

این شهرستان برداشت شود.

فاز دوم توزیع جعبه هاى ایمن 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: بـا تـداوم طرح توزیـع جعبه هـاى ایمـن در بین 
شهروندان اصفهانى، فاز دوم این طرح با توزیع جعبه ها
در مراکز بهداشـت شـهر و در میان بیماران خاص اجرا 
شد. على دهنوى بیان کرد: جعبههاى ایمن، براى ذخیره 
سازى اجزاى ویژه پسماندهاى خانگى مانند سرسرنگ، 

تیغ، النست، ژیلت و باترى در نظر گرفته شده است.

تصویب دوباره طرح شهرك 
صنعتى کاشان 

طرح ساخت شهرك صنعتى سوم کاشان که سال 1372 
براى نخسـتین بار به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، 
پس از 26 سال دوباره در دستور کار قرار گرفت. فرماندار 
ویژه کاشـان در این زمینه اظهار کرد: براى نخستین بار 
نشسـت کارگروه امـور زیربنایى و شهرسـازى اسـتان 
اصفهان با نظر مساعد استاندار در کاشان تشکیل و طرح 
شهرك سـوم صنعتى پس از برطرف شـدن کاستى ها 
دوباره در ایـن کارگروه مطرح شـد. على اکبر مرتضایى 
قهرودى افزود: با توجه به موقعیت مکانى این شـهرك 
در 150 هکتار از زمین هاى مجاور آزادراه کاشـان-قم، 
پیش از خزاق و از طرفى اختصـاص آن به صنایع دانش 
بنیان، پیش بینى مى شـود از کشـش الزم براى جذب 

سرمایه گذاران و استقرار صنایع برخوردار باشد.

150 اتوبوس 
بازسازى مى شود

رئیس کمیسیون حمل ونقل، محیط زیست و اطالعات 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: در سال جارى 150 
دستگاه اتوبوس بازسازى شـده وارد ناوگان حمل ونقل 
عمومى شهر اصفهان مى شـود. امیراحمد زندآور با بیان 
اینکه سال گذشته قرارداد بازسازى 50 دستگاه اتوبوس 
منعقد شـد گفت: حـدود 20 دسـتگاه از اتوبـوس هاى 
بازسازى شده آماده و 30 دسـتگاه دیگر تا اوایل مهرماه 
آماده خواهد شـد. زندآور ادامـه داد: قـرارداد دیگرى نیز 
تنظیم شده تا صد دستگاه  اتوبوس هاى فرسوده متوقف 
شده، بازسـازى شـود. وى هزینه بازسـازى هر دستگاه 

اتوبوس را بیش از 200 میلیون تومان دانست.

زمان برگزارى 
جشنواره مطبوعات

معاون فرهنگى و رسانه اى اداره کل ارشاد استان اصفهان 
درباره برگزارى یازدهمین جشنواره مطبوعات (نشریات 
مکتوب و الکترونیک) اسـتان اصفهان اظهـار کرد: این 
جشنواره شهریور ماه سـال جارى برگزار مى شود. اصغر 
مختارى افزود: بر اساس تفویض برخى امور به خانه هاى 
مطبوعات سراسـر کشـور از جمله برگزارى برنامه هاى 
اجرایـى تخصصى در حـوزه رسـانه و تجربـه برگزارى 
دوره هاى قبـل، اجـراى جشـنواره مطبوعات بـه خانه 

مطبوعات واگذار شد. 

آتش سوزى بار کامیون 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان گفت:صبح روز سه شـنبه (دیروز) 
با تماس یکـى از شـهروندان مبنى بر آتش سـوزى بار 
کامیون حامل در جاده اطشـاران واقع در شرق اصفهان 
چهار ایستگاه آتش نشانى اصفهان به محل حادثه اعزام 
شدند. فرهاد کاوه آهنگران گفت: با سرعت عمل به موقع 
آتش نشانان از سرایت این حریق به کابین راننده کامیون 

جلو گیرى شد.

خبر

مدیر مجموعه جهانى کاخ چهلستون از آغاز عملیات مرمت 
دیوارنگاره جنگ شاه اسماعیل اول صفوى با شیبک خان 
ازبک در تاالر اصلى این کاخ خبر داد. عاصفه بدر دیروز با 
اعالم این مطلب افزود: با توجه به اجراى عملیات پایش 
نقاشى هاى دیوارى (دیوارنگاره) کاخ چهلستون از چند سال 
گذشته تاکنون، امروز (سه شنبه) مرمتگران گروه امانى اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان کار مرمت دیوارنگاره 
بزرگ ضلع شرقى سالن اصلى کاخ چهلستون را با عنوان 
جنگ شاه اسماعیل اول صفوى با شیبک خان ازبک آغاز 
کردند. وى عنوان کرد: عملیات مرمــت این دیوارنگاره 
عظیم شامل عملیات آسیب شناسى، پاکسازى، استحکام 

بخشى و مرمت آن است. این عملیات با هزینه اى بالغ بر 
200 میلیون ریال و به مدت سه ماه انجام مى شود.

گفتنى اســت  در تاالر اصلــى و تاالرهــاى جانبى کاخ 
چهلستون اصفهان مجموعه اى متنوع و منحصر به فرد از 
نقاشى هاى دیوارى (دیوارنگاره ها) متعلق به دوران صفوى 
وجود دارد که در نوع خود در مجموعه هاى تاریخى کشور 
منحصر به فرد است. در قســمت فوقانى دیوارهاى تاالر 
اصلى کاخ چهلستون، شش دیوارنگاره اصلى وجود دارد که 
چهار دیوارنگاره متعلق به دوران صفوى را به نمایش گذارده 
شــده  و دو دیوارنگاره نیز بر اساس نقاشى (قهوه خانه اى) 

متعلق به دوران قاجار است.

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان گفت: ساماندهى 
پرنده فروشــان خیابان عطار نیشــابورى کــه یکى از 
خواسته هاى چندین ساله ســاکنان این خیابان بوده، در 

دستور کار قرار گرفته و در آینده نزدیک انجام مى شود.
حمید شــهبازى در گفتگو با «ایمنا»  اظهار کرد: براى 
ساماندهى پرنده فروشــان خیابان عطار، قطعه زمینى 
در حاشیه اتوبان شهید آقابابایى بعد از پل تمدن در نظر 
گرفته شده و در این راستا جلسات متعددى با مدیرعامل 
سازمان ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان 
براى تقسیم وظایف برگزار شده اســت تا جابه جایى و 
ســاماندهى پرنده فروشــان این خیابان در اسرع زمان 

انجام شود.
وى با بیان اینکه مقدمات ساماندهى پرنده فروشان انجام 
و مجوزهاى الزم در حال دریافت است، گفت: اخطارهاى 
الزم به پرنده فروشان به ویژه آن دسته که ذبح مرغ انجام 
مى دهند، داده شده، حتى دستور پلمب بعضى از واحدها 
از طریق بند 20 ماده 55 دریافت و به متصدیان واحدها 

ابالغ شده است.
مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان تصریح کرد: این 
منطقه با جمعیتى بیش از 230 هزار نفر یکى از مناطق 
پر جمعیت شهر اصفهان به شمار مى رود که 12 درصد 

جمعیت کالنشهر اصفهان را در خود جاى داده است.

پرنده فروشان خیابان عطار 
ساماندهى مى شوند

آغاز مرمت دیوارنگاره عظیم 
چهلستون

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: پــس از انتقال و کاشــت 44 اصله چنار 
20 ســاله در چهارباغ آن هم روى بام مترو، براى حفظ 
و نگهدارى آنها رســیدگى هاى علمــى و فنى صورت 

گرفته است.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با  «ایمنــا» با بیان اینکه 
چنارهاى انتقال داده شــده به چهارباغ عباسى 20 ساله 
است، تصریح کرد: در شرایطى که بستر خاك بام مترو کم 
و عمق خاك کمتر از 2 متر بود، این ریسک را پذیرفتیم 
تا عملیات انتقال و کاشــت 44 اصله چنار 20 ساله روى 
بام مترو انجام شود و با رســیدگى هاى علمى و فنى آنها 

را حفظ کنیم.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 

اصفهان ادامه داد: پروژه انتقال چنارها در اســفند سال 
گذشته بسیار ســخت بود چرا که بیش از 10 متر ارتفاع 
داشــتند اما در اولین تابســتان مقاومــت خوبى براى 

ماندگارى از خود نشان دادند.
مرتضایى نژاد با بیان اینکه در بستر خاك این 44 درخت 
چنار در چهارباغ، ترکیبات و کود ضداسترس استفاده شده 
است، ادامه داد: سه درخت از مجموع چنارهاى انتقال داده 
شده با توجه به تنه جوش هایى که روى آنها ایجاد شده، 
حال خوبى ندارند که در این راســتا اقدامات الزم براى 
درمان آنها در حال انجام اســت.  وى خاطرنشــان کرد: 
چنارهاى 20 ساله چهارباغ پاییز امسال هرس مى شوند تا 
ظاهرى آراسته پیدا کنند، البته انتظار مى رود این درختان 
سال آینده ُپربارتر شوند و برگ هاى  بیشترى داشته باشند.

نمایندگان استان مرکزى با الحاق دو شهرستان محالت 
و دلیجان به استان «گلساران» (اصفهان شمالى) مخالف 
هستند. طرح تشکیل استان اصفهان شمالى که از سوى 
سیدجواد ساداتى نژاد، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
مطرح شده، در ابتدا نتوانست موافقت مجمع نمایندگان 
استان اصفهان را با خود داشته باشــد اما با وجود این، با 
کسب حد نصاب حداقل 15 رأى در کمیسیون شوراها و 
امور داخلى مجلس مطرح شد و رأى موافق این کمیسیون 

را براى ارائه در صحن علنى، به دست آورد.
طرحى که از همان ابتدا با مشــکالت مبنایى و ماهوى 
جدى از جملــه تعارض با اصل 75 قانون اساســى و نیز 
نداشتن حد نصاب الزم جمعیت (یک میلیون نفر) براى 
تشکیل یک استان مواجه بود. اما پس از آنکه نمایندگان 
شهرستان هاى اردســتان و نایین همراهى خود را بنا بر 
دالیل مطروحه خود از این طرح سلب کردند، این گونه 
عنوان شد که شهرستان هاى دیگرى از استان همجوار 
شهرستان کاشان و نیز دو شهرستان خوانسار و گلپایگان 
به این طرح اضافه شده اند اما به نظر مى رسد این اقدام 
بدون در نظر گرفتن نظرات مردم  شهرستان هاى محالت 
و دلیجان، از استان مرکزى و شهرستان هاى خوانسار و 
گلپایگان از استان اصفهان براى تشکیل استانى جدید به 

نام گلساران و با مرکزیت کاشان انجام شده است. 
على اکبر کریمى، نماینده مردم اراك در مجلس شوراى 
اسالمى در گفتگو با «ایمنا» پیرامون الحاق دو شهرستان 
دلیجان و محالت به استان گلساران (اصفهان شمالى) 
اظهار کرد: ملحق شدن شهرســتان محالت و دلیجان 
به استان گلساران (اصفهان شمالى) طرح منطقى نیست 
و تمامى نمایندگان اســتان مرکزى با این طرح مخالف 
هستند و اجازه به هم خوردن انسجام استان مرکزى را به 

هیچ عنوان نخواهند داد.
وى افزود:  باتوجه به حساسیت این طرح و قانون تقسیمات 
کشورى، وزارت کشور مى بایست در این موارد تصمیم 
گیرى کند که در حال حاضر دولت نیز با این طرح مخالف 
است، به همین دلیل نمایندگان اراك این طرح را با جدیت 

تمام دنبال خواهند کرد و به سرانجام نخواهد رسید.
محمد حسینى، نماینده مردم تفرش در استان مرکزى هم 
اظهار کرد: مطرح شدن تشکیل استان گلساران (اصفهان 
شمالى) در حال حاضر به صالح کشور نیست و در حوزه 
تقسیمات کشورى و افزایش استان و شهرستان موجب 
افزایش هزینه براى دولت خواهد شد که با قانون برنامه 
ششم مغایرت دارد. وى افزود: وزارت کشور نیز باید به این 
موضوع ورود کند و طبق قوانین تقسیمات کشورى این 
طرح را بررســى کند اما نمایندگان استان مرکزى با این 

طرح موافق نیستند.
حســینى ادامه داد: بعضى از دوســتان در این وضعیت 
رفتارى را انجام مــى دهند که در جایــگاه نمایندگان 
نیست. شهرســتان یا استان شــدن منطقه اى از کشور 
جزو وظایــف نمایندگان نیســت اما اگر کارشناســان 
تقســیمات کشــورى و وزارت کشور و اســتاندارى ها 
موافق بودند، نمایندگان شهرستان مى توانند این طرح 
را پیگیرى کنند. وى یاد آور شــد: طرح تشکیل استان 
گلســاران (اصفهان شــمالى) فعالیت سیاسى ساداتى 

نژاد نماینده کاشــان اســت که در وزارت کشــور نیز 
هیچ گونه نظــر موافقتى براى اجراى ایــن طرح وجود 

ندارد.
همچنین علیرضا سلیمى، نماینده مردم دلیجان و محالت 
در مجلس شوراى اسالمى  پیرامون الحاق دو شهرستان 
محالت و دلیجان به طرح اســتان گلســاران(اصفهان 
شــمالى) اظهار کرد: طرح این موضوع و الحاق این دو 
 شهرستان به طرح تشکیل استان گلساران مانند شوخى 

است.

مخالفت نمایندگان استان مرکزى با طرح الحاق محالت و دلیجان به استان «اصفهان شمالى»

تأسیس«گلساران» به سرانجام نخواهد رسید

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 167 کیلو ماده 
مخدر شیشه که زیر درخت تاغ در کویر خوروبیابانک دفن 
شده بود خبر داد. ســردار مهدى معصوم بیگى گفت: این 
میزان مواد مخدر در عملیات مشترك پلیس استان هاى 
یزد و اصفهان کشف شد. وى افزود: یک گروه از مأموران 
مجرب پلیس اســتان هاى اصفهان و یزد به محل اعزام 
شــدند و پس از خاکبردارى، 18 ظرف پالستیکى حاوى 
شیشــه را که زیر یک درخت تاغ مخفى شده بود، کشف 
کردند. این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: در بررسى هاى 

به عمل آمده مشخص شد این محموله از مرزهاى شرقى 
وارد کشور شــده و متهم قصد انتقال آن به مرکز کشور را 
داشته است. سردار معصوم بیگى اظهار کرد: این سوداگر 
مرگ پس از تشــکیل پرونده مقدماتى و بــراى اقدامات 

قانونى به مراجع قضای ى تحویل داده شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطر نشان کرد: اعالم به 
موقع، تیزبینى، هوشیارى و همکارى خوب پلیس استان 
یزد با پلیس اصفهان منجر به کشف این محموله سنگین 

مواد افیونى شد.

در حالى که دیروز بعضى خبرگــزارى ها گزارش هایى 
درباره اعتراض مردم چندین شــهر استان اصفهان به 
تغییر بو و طعم و همچنین افت فشار آب منازلشان منتشر 
کردند، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت:ناچاریم براى سامانه دوم طرح آبرسانى به اصفهان 

در بودجه 99 ردیف بگیریم.
این همان طرحى است که شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان معتقد است عدم اجراى به موقع آن باعث بروز 
این مشکالت شده اســت. در حال حاضر فقط آب شهر 
مردم اصفهان از طریق تنها تصفیــه خانه موجود-بابا 
شیخعلى- تأمین مى شود.  حجت االسالم احمد سالک، 
نماینده اصفهان در مجلس در این باره گفته اســت: آب 
شربى که تصفیه خانه اول با دبى حدود 11 مترمکعب بر 
ثانیه فراهم مى کند براى دو میلیون نفر پیش بینى شده بود 
اما امروز جمعیت استان اصفهان به پنج میلیون و 250 هزار 
نفر رسیده است، بنابراین سامانه اول نمى تواند پاسخگوى 
نیاز مردم باشد و در نتیجه آن فشــار آب افت کرده و در 
برخى نقاط نیز آب قطع مى شود. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اســالمى ادامه داد: در الیحه بودجه 
سال 98 بودجه اى براى سامانه دوم آبرسانى قرار دادیم و 
سازمان برنامه و بودجه نیز آن را پذیرفته و به دنبال ردیف 
سامانه دوم هستیم که در این صورت با سرمایه گذارى 
50-50 دولت و بخش خصوصى مشــکل حل خواهد 
شد. وى در پاســخ به این سئوال که با توجه به پیشرفت 
25 درصدى پروژه طى 12 سال این طرح چه زمانى به 
بهره بردارى مى رسد، عنوان کرد: پیمانکار درحال فعالیت 
است و پروژه منتظر تخصیص بودجه است. سالک تصریح 
کرد: مشکل اینجاست که دولت مى خواهد طى مدت 25 
سال مشارکت مردمى را بازپرداخت کند که خیران این را 
نپذیرفته اند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى خاطرنشــان کرد: ناچاریم براى سامانه دوم در 
بودجه 99 ردیف بگیریم اما باید این طرح ذیل ماده 23 
مطرح شود که در این صورت ردیف سامانه دوم در سال 
جارى تعیین خواهد شد، ماده 23 تعیین مى کند که این 
پروژه ردیف نیاز دارد یا نه و مسئوالن دولتى تأکید کرده اند 

که این طرح نیاز به ردیف در بودجه دارد.

چرا سامانه دوم
 آبرسانى اصفهان 
عملیاتى نشده است؟

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان از کالهبردارى 800 
میلیون ریالى از طریق دســتگاه  اسکیمر در اصفهان و 

شناسایى بیش از 20 نفر شکات در این رابطه خبر داد.
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى گفت: در پى مراجعه 
یکى از شهروندان و اعالم شــکایت مبنى بر برداشت 
غیرمجاز از حســاب طى بررســى هاى اولیه مشخص 
شد متهم با روش اســکیمر اقدام به برداشت از حساب 
شاکى به مبلغ 800 میلیون ریال کرده است. وى با اشاره 
به بررسى شکایات افزود: در انجام تحقیقات مشخص 
شد فردى تحت پوشش دالرفروش دوره گرد با استفاده 
از یک دستگاه اسکیمر سیار، حین انجام خرید و فروش 
کارت هاى بانکى شهروندان را گرفته و در یک فرصت 
مناســب کارت هاى آنها را کپى کرده و از آنها برداشت 

غیرمجاز مى کند.
رئیس پلیس فتــا اصفهان با بیان اینکه کارشناســان 
پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسى و بهره گیرى از بانک 
اطالعات مجرمان ســابقه دار در زمینه ارتکاب جرائم 
موســوم به «اســکیمر»، یکى از مجرمان سابقه دار و 
حرفه اى در این زمینه را که فردى 30 ساله بود شناسایى 

کردند.
مرتضوى با اشاره به شناســایى تصویر متهم از سوى 
شکات و مالباختگان، گفت: کارآگاهان با بهره گیرى از 
سوابق به دســت آمده از متهم به محل سکونت وى در 
شــرق اصفهان مراجعه کردند اما وى از محل متوارى 
شده بود، بنابراین کارشناسان پلیس فتا استان با انجام 
اقدامات گســترده میدانى موفق به شناســایى آخرین 

مخفیگاه متهم در استان اصفهان شــدند و پس از آن 
با اطمینان از حضور وى در مخفیگاهش، متهم در روز 
30 تیرماه دستگیر شد. وى افزود: حین دستگیرى این 
متهم بازرسى از مخفیگاه وى نیز انجام شد که طى آن 
مأموران وسایلى از جمله دســتگاه کپى رایت یا همان 
اسکیمر، کارت هاى کپى شده شــکات و مالباختگان، 
سیستم رایانه، دســتگاه هاى متعدد کارتخوان سیار و 

ده ها کارت خام را کشف کردند.
براساس اعالم پلیس فتا اصفهان، با شناسایى بیش از 20 
نفر از شکات  و با بررسى تراکنش هاى مالى حساب هاى 
بانکى متعلق بــه مالباختگان، ارزش مالــى پرونده به 
بیش از 80 میلیون تومان رســیده که این تعداد در حال 

افزایش است.

چه خبر از چنارهاى 20 ساله  چهارباغ؟

کشف محموله سنگین مواد افیونى زیر درخت تاغ 

کالهبردار کپى کار در دام پلیس

بعضى ها دوست دارند ذوب آهن آالینده باشد
مدیر ایمنى، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان 
در گفتگو با «فارس» از رفع آالیندگى ذوب آهن تا پایان 
سال خبر داد. بخش هایى از اظهارات مجید مکارى درباره 

آالینده بودن این صنعت را بخوانید.
■ صنعتى که آالینده نباشــد وجود ندارد و فرایند تولید 
در ذوب آهن بــه گونه اى اســت که در بعضــى موارد 
آالینده هایى را وارد محیط مى کند اما سازمانى که درباره 
آالینده ها نظر مى دهد سازمان محیط زیست کشور است 
که ذوب آهن را نیز پایش مى کند، ذوب آهن گواهینامه 
ISO 14001  (استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطى) 

دارد کــه طى ممیزى انجام شــده، هفته گذشــته این 
گواهینامه تمدید شد.

■ قبل از جدى شدن تحریم ها با اوکراینى ها براى اجراى 
واحد کک سازى قرارداد بستیم که در تحریم اوکراینى ها 
پروژه را رها کردند، چون هیچ شرکتى حاضر به همکارى 
با ما نبود براى تکمیل پروژه با چینى ها قرارداد بستیم و 
چینى ها پروژه باترى3 که طراحــى آن اوکراینى بود را 
نهایى کردند اما برخى تجهیزات بود که اوکراینى ها به ما 
ندادند و چینى ها نیز نداشتند که بدهند اما درنهایت باترى 
3 کک سازى ساخته شد. تمام فرایند تولید در ذوب آهن 
آالینده نیســت و ناراحتى مردم از بوى کک است که از 
واحد کک ســازى متصاعد مى شود، بوى نامطبوع کک 

در تابستان به دلیل تغییر جهت وزش باد و روشن کردن 
کولرها در شب  بیشتر محسوس است.

■حتى اگر محیط زیســت ما را الــزام نمى کرد و مردم 
منطقه هــم ناراضــى نبودند براى حفظ ســالمت 14 
هزار نفر کارکنانى که در ذوب آهن شــاغل هستند، رفع 
آالیندگى را در دستورکار قرار مى دادیم. در همین جهت 
پروژه رژیم حرارتــى تولیدات کک را اجــرا کردیم که 
قبل از تحریم با مشــارکت روس ها در سال 97 به پایان 
رسید. با بررسى هاى انجام شده مشخص شد درب هاى 
چینى واحد کک سازى پاسخگو نیست، از شرکت هاى 
بین المللى درخواســت کردیم تا این درب ها را اصالح 
و درب فلکســیبل نصب کنند اما هیچ شــرکتى حاضر 
به همکارى نشد و مجبور شــدیم خودمان این درب ها 
را بومى ســازى کنیم که در نتیجه آن درب فلکســیبل 
براى اولین بــار در ذوب آهن طراحى، ســاخته و نصب 
شد. درب هاى ساخته شده را سه ماه به صورت آزمایشى 
نصب کردیم و زمانى که مشخص شــد جوابگوى نیاز 
شرکت هســتند ســاخت را ادامه دادیم، اما از آنجا که 
فرایند تولید انبوه این درب هــا را در ذوب آهن نداریم از 
اردیبهشــت تاکنون ده درب را نصب کرده ایم و تا پایان 
شهریور 74 درب سلول باترى را خواهیم ساخت تا پایان 
سال تمام 148 درب ســلول هاى باترى  تعویض خواهد 

شــد و در نتیجه آن آالیندگى فعلى که مردم منطقه از 
آن ناراحت هستند رفع مى شــود. براى اجراى دو پروژه 
غبارگیر (Dedusting) و تمیزکننــده درب نیز در حال 
رایزنى با شرکت هاى صاحب فناورى هستیم اما به دلیل 
تحریم ها هنوز شرکتى حاضر به همکارى نشده است. 
فیلترها در تمامى ســاعات در مدار هستند و باور غلطى 
که در این رابطــه میان مردم وجــود دارد کامًال مردود 
اســت، عاملى که مردم را آزار مى دهد همان بوى کک 
است که با تعویض درب باترى ها این مسئله حل خواهد 

شد.
■برخى دوســت دارند ما آالینده باشــیم، چراکه یک 
درصد فــروش ذوب آهــن 120 میلیارد تومان اســت 
که به شــهرهاى مجاور مى رود اما خــرج پروژه هایى 
مى شود که هیچ ربطى به محیط زیســت ندارد و شاید 
ضدمحیط زیســت هم محسوب شــود، اگر ذوب آهن 
آالینده نباشــد مجموعه هاى مدیریت شهرى در اداره 

امور خودشان به مشکل برمى خورند.
■حدود 40 درصد کارکنان ذوب آهــن از مردم لنجان 
هستند و انتظار داریم سایر دســتگاه ها در کنار ما باشند 
نه این که مقابل ذوب آهن قرار گیرند، قبول داریم آالینده 
هستیم اما اگر فضا سیاسى نشــود بهتر مى توانیم عمل 

کنیم.
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رضا رشــیدپور را شــاید بتوان یکى از برگ هاى برنده 
تلویزیون در چند ســال اخیــر و در میــان برنامه هاى 
صبحگاهى دانســت. این مجرى که براى مدتى از اجرا 
در تلویزیون محروم بود، با «حاال خورشــید» به شبکه 3 
بازگشــت و این برنامه توانست به سرعت مخاطبان خود 
را به دست آورد. تسلط این مجرى به اجرا، زبان صریح و 
گاهى هم تند و تیز که اغلب انتقادها را با شــوخى مطرح 
مى کرد، باعث شد «حاال خورشید» به یکى از برنامه هاى 
پربحث و پربیننده تلویزیون تبدیل شود. این برنامه بعد از 
سه سال از کنداکتور شبکه 3 حذف شد و برنامه «سالم 
صبح بخیر» از اردیبهشــت امســال جایگزین آن شد؛ 
برنامه اى که به دلیل لحن طنزآمیز و کنایه آمیز مجریانش 
توانست على رغم زمان سه ماهه اى که از پخشش مى گذرد، 
تأثیرگذار باشــد و مورد توجه مخاطبان قــرار بگیرد. اما 
ابوالفضل صفرى، تهیه کننده ایــن برنامه در گفتگویى 
در اردیبهشت گذشــته اعالم کرد که از ابتداى مردادماه، 

«سالم صبح بخیر»، وارد فصل جدید خود به نام «سالم 
عصر بخیر» مى شود و بعد از سه ماه با عنوان «سالم شب 

بخیر» روى آنتن شبکه 3 مى رود.
حاال برخى خبرها حاکى از بازگشت رضا رشیدپور و «حاال 
خورشید» ، از نیمه مرداد به کنداکتور شبکه است. صفرى، 
تهیه کننده «سالم صبح بخیر» گفت: تصمیم به رفتن از 
شبکه نیست. اما با توجه به اینکه شبکه 3 سیما، مالک آنتن 
است و سیاســتگذارى درباره برنامه ها را انجام مى دهد، 
نه تنها من، بلکه برنامه سازان دیگر به تصمیمات شبکه، 
پایبند هستیم. نکته اى که وجود دارد، درباره خبرى است 
که بیرون آمد و در رسانه ها منتشر شد، مبنى بر اینکه قرار 
است برنامه ما به «ســالم عصر بخیر» تغییر پیدا کند و 
«حاال خورشید» به همان زمان برنامه صبحگاهى برگردد. 
اما االن طبق شنیده هاى جدید قرار است که آقاى رشیدپور 

شو شبانه معروفشان را پیگیرى کنند.
صفرى در ادامه افزود: با توجه به کنداکتور شــبانه شبکه 

که با اتمام «عصــر جدید» تقریبًا خالى هم مى شــود و 
برنامه شاخصى نداریم، احتماًال مدیران شبکه به باکس 
شبانه فکر کرده اند. چیزى که ما شنیدیم این است که رضا 
رشیدپور قرار است برنامه شبانه بسازد و ما در همین باکس 
صبحگاهى بمانیم. ما هم در حد اخبار و شایعات و حواشى 

در رسانه ها خوانده ایم و گفتند فعًال صبح ها روى آنتن 
بروید و سازمان هنوز خبرى مبنى بر تغییر کنداکتور 

به ما ابالغ نکرده است.
اگر این خبرها و شــنیده هاى تهیه کننده «سالم 
صبح بخیر» درست باشد، به نظر مى رسد شبکه 
ترجیــح داده که فعًال برنامــه صبحگاهى اش 
را حفظ کنــد و یک برنامه شــبانه پرمخاطب 
تدارك ببیند. اما باید دید رضا رشیدپور که تجربه 
جنگ هاى شبانه چون «شــب شیشه اى» و 
«مثلث شیشه اى» را دارد، با چه ایده اى به آنتن باز 

مى گردد و مدیران تلویزیون تا کجا با او راه مى آیند.

همزمان با آغــاز دومین ماه تابســتان، برنامه اکران 
ســینماها دچار تغییر شده و ســه فیلم جدید از امروز 
دوم مرداد اکران خود را در ســینماهاى کشــور آغاز 

مى کنند.
فیلم «قصر شیرین»

«قصر شیرین» فیلمى به کارگردانى رضا میرکریمى 
و نویسندگى محسن قرایى و محمد داودى است که 
براى اولین بار در ســى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و از چهارشــنبه 2 مرداد 98  اکران 

خود را در ســینماهاى کشــور آغاز مى کند. «قصر 
شیرین» روایتى از داســتان مردى است که در یک 
تصادف غیرعمد خانواده اى را به قتل مى رساند و بعد 
از گذراندن دوران زندان به شهرى دور از خانواده اش 
پناه مى برد اما مرگ مغزى همسرش او را مجبور به 
بازگشت مى کند. بازیگرانى چون حامد بهداد، محمد 
عسگرى، ژیال شاهى، اکبر آیین، آزاده نوبهار، محمد 
اشــکان فر، یونا تدین، نیوشــا علیپور، بابک لطفى و 
خواجه پاشا در فیلم «قصر شــیرین» به ایفاى نقش 

پرداختند.
فیلم «سرکوب»

«سرکوب» نخستین ساخته ســینمایى رضا گوران 
اســت که از امروز، دوم مرداد ماه اکــران خود را در 
سینماهاى کشــور آغاز مى کند. «سرکوب» به تهیه 
کنندگى حبیب اسماعیلى و بازى بازیگرانى چون باران 
کوثرى، ســارا بهرامى، الهام کردا، پردیس احمدیه، 
رؤیا افشار و جمشید هاشم پور داستانى اجتماعى را به 

تصویر مى کشد.

فیلم «تپلى و من»
«تپلى و من» فیلمى به کارگردانى، نویســندگى و تهیه 
کنندگى حسین قناعت است که اکران خود را از امروز در 
سینماهاى کشور آغاز مى کند. «تپلى و من» با ریتمى شاد 
روایتى از معضالت دوران نوجوانى را به تصویر مى کشد 
و بازیگرانى چون حســن معجونى، میترا حجار، یوسف 
تیمورى، ســیروس گرجستانى، نادر ســلیمانى و رامین 
ناصرنصیر، سامیار محمدى، مرتضى زارع، عباس محبوب 
و حسین پور اسماعیل در این فیلم به ایفاى نقش پرداختند.

کدام فیلم ها در ماه دوم تابستان اکران مى شوند؟

مرداد ماه با حامد بهداد، باران کوثرى
 سارا بهرامى و میترا حجار

خسرو معصومى از توافقش با نوید محمدزاده براى بازى 
در فیلم جدیدش که درباره کولبران ُکرد است، خبر داد. 
این  کارگردان ســینما در ادامه گفت: این فیلم درباره 
کولبرهاى کردستان است که آنها نیز به دلیل شرایط 
بد و نبود شغلى مناسب به این کار پر خطر تن داده اند. 
براى این فیلم نوید محمدزاده را در نظر دارم که وقتى 
در جشنواره فجر با هم داور بودیم درباره فیلمنامه این 
اثر با او صحبت کردم و او نیز به طور ضمنى پیشــنهاد 
من را پذیرفت. او افزود: نوید محمدزاده در حال حاضر 
درگیر تصویربردارى سریال «قورباغه» است و من به 
او گفتم که این فیلم را مى خواهم زمستان امسال کلید 
بزنم اما براى اینکه تو در این فیلم حضور داشته باشى 
صبر مى کنم و سال بعد تصویربردارى را آغاز مى کنم. 
طى گفتگویى که با هم داشتیم نوید محمدزاده فیلم هاى 
من را دیده بود و برخى از آثار را نیز دوســت داشــت و 

خوشبختانه او نیز از پیشنهاد من استقبال کرد.
با توجه به اصالت نوید محمدزاده و تســلطش به زبان 
کردى احتماًال این بازیگر در نقش یک کوله بر کرد در 

فیلم خسرو معصومى حاضر خواهد شد.

فرهنگفرهنگ ر ب ر مچه ز ل

کدام فیلم ها در ماه دوم تابستان اکران مى شوند؟ ى
ا

نوید محمدزاده متفاوت ترین 
نقشش را بازى مى کند

خداحافظى غیررســمى فرامرز قریبیان با ســینما با 
همکارى این بازیگر با ابراهیم حاتمى کیا به طور رسمى 

به پایان خواهد رسید.
سومین همکارى ابراهیم حاتمى کیا و سازمان «اوج» 
در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگــران قرار دارد.  
اولین بازیگرى که براى این فیلم انتخاب شده فرامرز 
قریبیان، بازیگر باسابقه سینماى ایران است که در این 
فیلم اولین همکارى اش با ابراهیم حاتمى کیا را تجربه 

خواهد کرد.
آخرین بارى که فرامرز قریبیان در یک فیلم سینمایى 
جلوى دوربیــن رفته مربــوط به ســال 93  و فیلم 
«چهارشنبه خون به پا مى شود» به کارگردانى حماسه 
پارســا و تهیه کنندگى غالمرضا موسوى بوده است. 
سال گذشته ســام قریبیان با انتشار پستى در صفحه 
شخصى اش از خداحافظى غیررسمى پدرش از سینما 
نوشته بود. او در این پست با انتشار تصویرى از پدرش 
هنگام دریافت جایزه بازیگرى براى فیلم «رقص در 
غبار» ساخته اصغر فرهادى در جشنواره مسکو نوشته 
بود: «ایشون دائم به من مى گن از زمانى که سینما رو 
بوسیدن و گذاشتن کنار (چهار سالى مى شه که غیر 
رســمى خداحافظى کردن) احساس آرامش و راحتى 
مى کنن و اعصابشون راحت تره. چقدر بده که بعد از 53 
سال زحمت، آدم همچین حسى بهش دست بده که 
اگه حرفه مورد عالقه اش رو ترك کنه، براى آرامشش 

بهتره! به امید آشتى ایشون با سینما.»
این خداحافظى غیررســمى اما به نظر مى رســد با 
همکارى ایــن بازیگر با ابراهیــم حاتمى کیا به طور 

رسمى به پایان خواهد رسید.

فرامرز قریبیان
 با سینما آشتى کرد

کوچ مجرى معروف از برنامه هاى صبحگاهى به برنامه هاى شامگاهى

رضا رشیدپور برنامه جدید مى سازد

کارگردان سریال چندگانه «ستایش» گفت: تا جایى 
که مى دانم قرار است این سریال با پخش فصل سوم 
خاتمه یابد، اما به هر حال چون نویسنده این چندگانه 
نیســتم به همین دلیل نمى توانم با قاطعیت بگویم 
«ستایش» با فصل سوم براى همیشه پایان مى یابد.

سعید ســلطانى، که هم اکنون درحال تدارك فصل 
سوم از این ســریال تلویزیونى براى پخش از شبکه 
3 سیماســت درباره وضعیت آن بیان کرد: همچنان 
روى بخش فنى ســریال در حال کار هســتیم و به 
طور کامل هم تمام نشده؛ بنابراین هنوز به کنداکتور 
شبکه تحویل داده نشده است. وى افزود: با تدوین و 
هماهنگى نهایى صورت گرفته، قرار است «ستایش 
3» را در 41 قسمت براى پخش شبانه تلویزیون آماده 
کنیم و اینطور که از شواهد پیداست احتماًال از اوایل 

مهرماه روى آنتن سیما خواهد رفت.
این کارگردان درباره احتمال و یا پیشــنهاد ساخت 
سرى هاى دیگرى از «ســتایش» نیز گفت: تا جایى 
که من به عنوان کارگردان مى دانم قرار اســت این 
سریال با پخش فصل سوم خاتمه یابد، اما به هر حال 
من نویسنده این چندگانه نیستم و به همین دلیل هم 
نمى توانم با قاطعیت ساخت ســریال «ستایش» را 

تمام شده بدانم.

سلطانى در عین حال خاطرنشان کرد: هرچند در فصل 
سوم که مشــغول آماده کردن آن هستیم، به نحوى 
موجودیت اکثر شخصیت هاى قصه به پایان مى رسد؛ 
اما بازهم قطعیتى مبنى بر خاتمه داســتان ســریال 
نمى توان داد. وى در همین ارتبــاط درباره مخاطب 
پذیرى و کشش اینگونه سریال هاى تلویزیونى گفت: 
برخى تولیدات تلویزیونى طى این ســال ها نشــان 

داده اند که هم جذابند و هم پرمخاطب. در عین اینکه 
اینجور سریال سازى امر نامتعارفى نیست و چه بسا 
هســتند ســریال هایى که در چندین فصل و با تعدد 
قسمت هاى باال ساخته مى شــوند و بسیار هم مورد 

استقبال قرار مى گیرند.
این کارگردان سریال هاى پرمخاطب اشاره داشت: 
مثال اینگونه سریال هاى چند ده قسمتى را مى توان 

در کشور هاى کره و ترکیه و... هم دید ولى ما تازه چند 
سال است که ســراغ این ماجرا رفته ایم. تا چندسال 
قبل برنامه اى براى آن نداشــتیم و شــاید هم اصًال 
مخاطب ما کشش تماشــاى این سریال ها را نداشته 
است. وى با بیان اینکه ساخت سریال هاى چندگانه با 
قسمت هاى متعدد امر تعجب برانگیزى نیست، گفت: 
در سریال سازى جدا از محتوا، باید توجه کرد که قصه 
داشته باشیم. در عین اینکه اگر بخواهیم کارى را ادامه 
دهیم باید ســراغ موضوعات جدیدى برویم نه اینکه 

دم از تکرار بزنیم. 
الزم به ذکر اســت؛ شــروع داستان «ســتایش»، 
ســال هاى ابتدایى دهه 60 اســت و ادامــه آن به 
ســال هاى اخیر مى رسد. فصل ســوم «ستایش» با 
دو فصل قبلى آن متفاوت و داراى ســاختارى جدید 
است. این فصل از مجموعه افزون بر روایت داستان 
شــخصیت هاى فصل اول و دوم به بازگویى روابط 

میان آنها مى پردازد. 
داریوش ارجمند، نرگس محمدى، مهدى ســلوکى، 
حمید گودرزى، فرهاد جم، مهدى میامى، فریبا نادرى، 
بهزاد خداویسى، محمدرضا داودنژاد، مریم خدارحمى، 
مهتاج نجومى و شهرام پوراسد از جمله بازیگران این 

مجموعه هستند. 

فصل سوم، پایان کار «ستایش» است؟

رامبد جوان و نــگار جواهریان بــه تازگى صاحب 
دخترى شدند و نام او را «نوردخت» گذاشتند.

چندى پیش ماجراى ســفر رامبد جوان و همسرش 
به کانادا و به دنیا آوردن فرزندشــان در آنجا بسیار 
خبرساز شد. تا جایى که رسانه هاى بسیارى به این 
موضوع پرداختند. پس از انتشار اخبارى در این باره، 
سرانجام مجرى «خندوانه» سکوت خود را شکست 

و صحبت هایى راجع به سفر خود مطرح کرد.
جوان در مصاحبه اى گفت «علت سفرم اکران فیلم 
"قانون مورفى" نبوده است. من آمده ام به مونترال و 
ضمناً این فیلم را هم در اینجا به نمایش مى گذاریم.»

رامبد جوان پدر شد

داریوش فرضیایى «عمو پورنگ» درباره عالقه اش 
به کار و فعالیت در حوزه برنامه هاى کودك و نوجوان 
در تلویزیون گفت: خانه من تلویزیون است، من کار 
براى کودکان را دوست دارم از این رو در آثارم همواره 
تالش کرده ام تا عالوه بر کیفیت، کّمیت نیز افزایش 
پیدا کند و در این راه پول برایــم از اهمیت کمترى 

برخوردار است.
این مجرى و برنامه ســازه حوزه کــودك در حوزه 
تلویزیون اظهار کرد: متأســفانه سرمایه گذارى در 
حوزه برنامه هاى کودك بســیار کم است و این امر 
دست تولیدکنندگان و دست اندرکاران حوزه کودك 
را مى بندد با این همه تمام کســانى که در مجموعه 
«محله گل و بلبل» کار مى کردند با تمام سختى ها، 
کمبود ها و کاستى ها ساخته اند اما از کیفیت کار کم 
نکردند. فرضیایى در خصوص ادامه فعالیت در حوزه 
کودك بیان کرد: قطعاً کار تولید براى کودك را ادامه 
خواهیم داد و همراه با گروه به اجماع خواهیم رسید و 
کار هاى متفاوت ترى را در آینده تولید خواهیم کرد. 
اســتقبال کودکان از برنامه «محله گل و بلبل» و 
«عمو پورنگ» برایم جذابیت خاصى دارد، زیرا هر بار 
که با کودکان برخورد داشتم آنها در خصوص ادامه 

برنامه از من سئوال مى کردند.

عمو پورنگ:

فعالیتم در حوزه کودك و 
نوجوان ادامه خواهد داشت

تهیه کننده سریال «حکایت هاى کمال» درباره 
تعویق در زمان پخش این سریال گفت: در اعالم 
قبلى از پخش در نیمه تیرماه خبر داده بودند اما به 
تازگى مطلع شدیم که قرار است این سریال بعد از 

محرم و صفر پخش شود. 
محســن شــایانفر درباره این موضوع ادامه داد: 
ســریال ما تا حدودى طنز اســت و به این دلیل 
مناسب پخش قبل از ماه محرم و صفر نبود چراکه 
تعداد قسمت هاى آن زیاد است و با محرم تالقى 

مى کرد.  طراحى 60 قســمت از فصل دوم این 
سریال انجام شده است و به محض پایان پخش 
فصل اول،  تصویربردارى فصل دوم در مهرماه آغاز 
خواهد شد و در فصل دوم عالوه بر اینکه بازیگران 
اصلى به طور ثابت حضور دارند و به مرور زمان نیز 
بزرگ تر مى شــوند، حدود 25 درصد از بازیگران 

جدید استفاده مى شود.
«حکایت  کمال» اقتباسى از رمانى به همین نام 
نوشته محمد میرکیانى محســوب مى شود که 

قهرمان داستان یک نوجوان به نام «کمال» است. 
این سریال در مرکز «سیما فیلم» تولید مى شود و 

150 قسمت دارد و در دهه 40 مى گذرد.
محمود پاك نیت، شــهره لرســتانى، میرطاهر 
مظلومى، نگارعابدى، فلورنظرى، على مسلمى، 
محمدرضاشــیرخانلو،کاظم هژیرآزاد، شــهرام 
عبدلى، سیروس میمنت، شهین تسلیمى و جمعى 
از بازیگران سینما و تئاتر جلوى دوربین این سریال 

اپیزودیک رفته اند.

نمایش «حکایت هاى کمال» به بعد از محرم و صفر موکول شد

«کودك شو» یک مســابقه خانوادگى است که در آن 
خانواده ها بــراى دریافت جایزه بزرگ بــا هم رقابت 

مى کنند.
رضا نصیرى، تهیه کننده برنامه هاى تلویزیونى درباره 
ضبط و پخش فینال رقابت هاى برنامه «کودك شو» 
گفت: در پایان هر هفته از پخش این برنامه یک خانواده 
با رأى مردم براى شرکت در فینال مسابقه انتخاب شدند. 
حاال زمان آن رسیده است که فینالیست هاى «کودك 
شو» با یکدیگر به رقابت بپردازند؛ در سرى سوم «کودك 
شو» 24 خانواده به فینال راه پیدا کردند. وى افزود: این 
روز ها در حال ضبط فینال برنامه «کودك شو» هستیم 

و نفرات برتر به زودى مشخص مى شوند.
نصیرى در مورد تغییرات این برنامه عنوان کرد: براى 
ضبط فینال شاهد تغییرات هستیم و دکور و آیتم ها در 

این بخش تغییر کرده است.
گفتنى است؛ «کودك شو» یک مسابقه خانوادگى است 
که در آن خانواده ها براى دریافــت جایزه بزرگ با هم 
رقابت مى کنند، اما بچه ها در دنیاى کودکانه خود به بازى 
مشغولند! این برنامه شامل بخش هاى غیر رقابتى، طنز 
و سرگرمى نیز مى شود. «کودك شو» شنبه تا سه شنبه، 
ساعت 23 و تکرار آن روز بعد 11 صبح و 17 بعدازظهر 

روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

دکور برنامه «کودك شو» 
تغییر مى کند

یبًا خالى هم مى شــود و 
مدیران شبکه به باکس ًال

 شنیدیم این است که رضا 
سازد و ما در همین باکس 
 اخبار و شایعات و حواشى 

عًالصبح ها روى آنتن 
ى بر تغییر کنداکتور 

هیه کننده «سالم 
مى رسد شبکه ظر
 صبحگاهى اش 
بانه پرمخاطب 
یدپور که تجربه 
ب شیشه اى» و 
یده اىبه آنتنباز

جا با او راه مى آیند.

تهیهیه
تعویی
قبلىى
تازگگ
محرحر
محسحس
ســـ
مناسس
تعدا

ننممااییشش «ححککااییتت ههااىى کک

خبرهاى جدیدى از ســریال «مانکن» منتشر شده 
است.

سریال «مانکن» به کارگردانى حسین سهیلى زاده و 
تهیه کنندگى ایرج محمدى که زمستان سال گذشته 
مقابل دوربین رفت به زودى در شبکه نمایش خانگى 

توزیع مى شود.
این سریال در 26 قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته 
شده و محمدرضا فروتن، مریال زارعى، نازنین بیاتى، 
امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، لیندا کیانى، شبنم 
قلى خانى، حســین پاکدل، نفیسه روشــن، الهام 
پاوه نــژاد، رضا توکلى و همایون ارشــادى از جمله 

بازیگران «مانکن» هستند.
«مانکن» به نابرابرى اقتصادى طبقه هاى مختلف 
جامعه و قیاس افراد توانمند نسبت به طبقه کم درآمد 
جامعه مى پردازد. در خالصه داستان این سریال آمده 
است: «"کاوه" و "همتا" رابطه عاشقانه اى را آغاز 
کرده اند اما مشــکالت اجتماعى و اقتصادى باعث 
مى شود در این مسیر با چالش هایى مواجه شوند...»

«مانکن» به زودى در شبکه 
نمایش خانگى
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 على منصور با جوانان و البته ســتاره هاى سربازش 
جدیدترین مدعى لیگ برتر نام دارد. تیمى دوســت 

داشتنى براى اصفهان و مخوف براى رقبا.
 انگار عادت کــرده بودیم که در این چند ســال اخیر 
ذوب آهن را ســرحال و جزو تیم هاى باالى جدولى 
ببینیم. مســئله اى که در ابتداى لیگ هجدهم و پس 
از رفتن امیر قلعه نویى به سپاهان و آمدن امید نمازى 
زیر سئوال رفت و نتایج ضعیف سبزپوشان دیار زاینده 
رود را در رده هاى پایینى جدول قــرار داد. همین امر 
باعث رفتن دستیار سابق کى روش و آمدن دیگر دستیار 
او یعنى علیرضا منصوریان شــد. مربى اى که بعد از 
استقالل سکوت عجیبى داشت و با رفتن به اصفهان 

دوباره کار خود را استارت زد.
این تیم با کادر فنى جدید نتایج بد اول فصل و همچنین 
نتایج دور از انتظار با نفرات جدید را با صعود به مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا فراموش کرد. سپس این 
تیم با کسب نتایج خوب به نیمه باالى جدول رسید و 
در نتیجه حضور در مرحله حذفى آســیا به عنوان تنها 

نماینده ایران پایان خوشى براى خود فراهم کرد.
همین امر باعث شــد تا شــرط اول منصوریان براى 
شروع لیگ نوزدهم حفظ تمامى نفرات تیم و در ادامه 

اضافه شــدن یک یا دو بازیکن براى حضور موفق در 
آسیا باشد. مسئله اى که از همان ابتدا با جدایى رشید 
مظاهرى و سیدمحمدرضا حسینى زیر سئوال رفت و 
عدم تمدید با اوساگوآنا، سرمربى ذوبى ها را به واکنش 
جدى واداشت. همین امر باعث ساخت ذوب  آهن جدید 
و جذاب فعلى براى حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا 

و لیگ نوزدهم شد.
خــط دروازه، نبود رشــید احســاس 

نمى شود!
پس از جدایى رشــید مظاهرى و رفتن او به تراکتور، 
شایعات زیادى حول محور حضور سیدحسین حسینى 
در ذوب آهن مطرح شــد. موردى کــه در همان ابتدا 
تکذیب شــد تا محمدباقر صادقى به گلر مورد اعتماد 
و شماره یک منصوریان تبدیل شود. بعد از این اتفاق 
مدیران باشگاه به دنبال بازیکن کم نوسان دیگر براى 
این پست رفتند و در نهایت یوسف بهزادى، دروازه بان 
فصل گذشته پدیده را به لیســت اضافه کردند. دیگر 
سنگربان این تیم نیز معراج اسماعیلى است، دروازه بان 
اصلى تیم ملى امید کــه حاال باید بــراى حضور در 
ترکیب اصلى با دو رقیب قدرتمند خود رقابت جذابى 

داشته باشد.

فراغ بال منصوریان در خط دفاع با حضور 
دکل نیجریه اى!

علیرضا منصوریان در حال حاضر حضور چهار مدافع 
مرکزى ســرحال را در تیم خود تجربه مى کند. وحید 
محمدزاده، محمد نژاد مهدى و هــادى محمدى از 
سال گذشته قرارداد خود با ذوب  آهن را تمدید کردند و 
بووى باکر نیجریه اى از تیم القادسیه کویت به عنوان 
اولین خرید خارجى در بازار تابستانى به اصفهان آمد. 
کادر فنى در سمت راست دفاعى، میالد فخرالدینى و 
کاظمى را در اختیار دارد و حمید ملکى، مسعود ابراهیم 
زاده و آقاجانى در دفاع چپ مهره منصوریان خواهند 
بود. نیما طاهرى جوان نیز بعد از پشــت سر گذاشتن 

مصدومیت به لیست باز مى گردد.
ترافیک جدید در خط هافبک با حضور 

سربازان پر حرف و حدیث
در پســت هافبک دفاعــى بیشــترین دغدغه براى 
منصوریان وجود دارد. زیرا ســه بازیکن آماده و نامدار 
براى گذاشتن در ترکیب دارد. زبیر نیک نفس، حمید 
بوحمدان و مهدى مهدى پور سه بازیکنى هستند که 
در این ناحیه به کار گرفته مى شــوند. در سمت راست 
نیز دانیال اسماعیلى فر و رضا حبیب زاده حضور دارند 

که نقطه قوت آنها خواهند شــد. قاســم حدادى فر، 
علیرضا چراغعلى، مجتبى حقدوست، محمد مشایخ، 
رضا رحیمــى و قادرى جوان گزینه حضــور در میانه 
خط هافبک هستند و در ســمت چپ بازیکنانى مثل 
محمدرضا عباسى، احسان پهلوان و مهران درخشان 
مهر حضور دارند که خط هافبک پر قدرت و جوان را 

براى ذوبى ها فراهم کرده است.
نوك پیکانــى که با حضــور خلعتبرى 

پرستاره مى شود
بعد از جدایى اوســاگوآنا از ذوب آهن، مدیران باشگاه 
قرارداد ارســالن مطهرى را تمدید کردنــد تا خیال 
منصوریان تا حدى راحت شود. آنها هفته گذشته نیز 
کریستانوس نیجریه اى که ســابقه بازى در مورسیا و 
هامبورگ را دارد به خدمت گرفتند تا پس از بازگشت 
محمدرضا خلعتبرى خط حملــه خوبى در اختیار کادر 
فنى قرار بگیرد. ناحیه اى از زمین که بازیکنان جوانى 
مثل علیرضا منظمــى و دیگر جوانان مســتعد را در 
برمى گیرد و ترکیبى از جوانــان و بازیکنان با تجربه 
را در اختیار ســرمربى جذاب این تیم قرار داده و آنها 
را براى موفقیت در لیگ نوزدهم و مسابقات آسیایى 

آماده مى کند.

این ذوب آهن حسابى دوست داشتنى و البته مخوف است

جون و دلم میره برات!

ســعید آذرى را مى توانیم به عنــوان یکى از به 
روزترین مدیران حاضر در فوتبال ایران بدانیم. او در 
هفته هاى اخیر وقت زیادى را در صفحات اجتماعى 
گذراند و آخرین نظرات خود در رابطه با موضوعات 

مختلف را به این ترتیب بیان مى کرد.
 او که تاکنون بارها نشان داده بود راه مناسب براى 
تأثیرگذارى در صفحات اجتماعــى را مى داند در 
هفته هاى اخیر بیشــترین فعالیت را در صفحات 
اینستاگرام و توئیتر و... داشــت و آخرین نظرات 

خود در رابطه با اتفاقات روى داده را بیان مى کرد.
آذرى که عالوه بر انتشار پســت هاى مختلف در 
صفحات اجتماعى خــود، پاى برخــى از مطالب 
منتشر شده توسط دیگر بازیکنان و مربیان و اساسًا 
فوتبالى ها کامنت هــاى مثبت و روحیه بخش مى 
گذاشت پس از انتصاب یک سخنگو از سوى هیئت 
مدیره باشــگاه ذوب آهن و در حالى که دیگر نمى 
توانست به عنوان نفر دست اول اخبار و البته نظرات 
خود را به گوش مخاطب برساند با هوشمندى باال، 
سعى کرد تا در صفحات اجتماعى بیشتر از همیشه 
فعالیت کند و به همین دلیل بدون اینکه بخواهد براى 
خود ایجاد مشکل کند آخرین نظرات خود در رابطه با 
مسائل مختلف باشگاه را به گوش مخاطبان برساند و 

البته برخى اخبار را نیز براى اولین بار رو کند.
این اتفاق تا دو سه روز قبل هم پیش رفت و آخرین 
پست این مدیر  باتجربه به بازگشت بازیکنان سرباز 
تراکتورى به تیم اصلى آنها یعنى ذوب آهن مربوط 
مى شــد. اما نکته جالب در این باره اینکه پس از 
مشاهده کامل صفحه آذرى، متوجه ایجاد تغییرات 
عمده در صفحه اجتماعى وى شدیم. صفحه اى 
که در آن تنها دو پست آخر آذرى به چشم مى آمد 
و به غیر از آنها، تمام مطالب و تصاویر منتشر شده 
توسط مدیرعامل ذوبى ها حذف شده است و طبیعتًا 

مخاطبان موفق به دیدن آنها نمى شوند.
اگر بخواهیم بدبینانه در این باره صحبت کنیم باید 
احتمال بدهیم که شاید اولتیماتومى از سوى هیئت 
مدیره باشگاه به آقاى مدیرعامل داده شده که به 

هر دلیلى مى تواند روى داده باشــد و آقا سعید 
هم با ذوقى کور شــده پست هاى پیشین 

خود را پاك کرده تا شــاید از این پس با 
رویه اى دیگر به کار خــود ادامه دهد. 
به هر حال آنقدر پســت هاى رگبارى 
در اینستاگرام از سعید آذرى دیده بودیم 
که اگر یک روز پستى نبینیم و یا دیلیت 
پســت هاى قبلیش را مشاهده کنیم 

نگران او خواهیم شد.

سعید جان! پست نگذارى 
نگرانت مى شویم

امیرقلعه نویى ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان مى گوید با 
ادامه این روند، لیگ نوزدهــم و فوتبال ایران با بحران روبه 

رو خواهد شد.
رقابت هاى لیگ نوزدهم طبق آنچه مسئوالن فوتبال اعالم 
کرده بودند، قرار بود از دهم مردادماه آغاز شود ولى نه تنها هنوز 
در رابطه با شروع لیگ صحبتى نشده که حتى قرعه کشى 
لیگ هم برگزار نشده است. اینها در شرایطى است که تیم ها 
در حال پشت سر گذاشتن دوران بدنسازى هستند و بازى هاى 
دوستانه را براى شروع فصل آغاز کرده اند. امیرقلعه نویى، 
سرمربى تیم فوتبال سپاهان که این روزها همراه با تیمش 
در اردوى ترکیه به سر مى برد و اخیراً هم تیمش اولین بازى 
دوستانه را برگزار کرد، در رابطه با تعویق لیگ گفته: «در هیچ 
کجاى دنیا چنین چیزى را نمى بینید.» وى همچنین براى 
چندین و چندمین بار از حضور در یک سمینار در فنالند سخن 
گفت و اظهار کرد: «یادم مى آید که سال 2007 در سمینارى 
در کشور فنالند بودم که در آن سمینار برنامه فدراسیون ها 
در زمینه ملى و باشگاهى تا سال 2020 پیش بینى شده بود 
ولى ما در فوتبال ایران با چنین مشکالتى روبه رو هستیم و 
هنوز نمى دانیم لیگ از چه زمانى آغاز مى شود. بحث بهبود 
وضعیت ورزشگاه مربوط به دیروز و امروز نیست و این یک 
کار گسترده است که از مدت ها قبل باید به فکر آن مى افتادیم. 
امکان ندارد که در دو سه ماه مشکل همه ورزشگاه ها برطرف 
شود. ما امسال بازى هاى مقدماتى جام جهانى و جام ملت ها 
را هم در پیش داریم و با ادامه این روند لیگ برتر دچار بحران 
مى شود. قطعاً این مشکالت به تیم ملى هم سرایت مى کند.» 
چند روز پیش مدیرعامل باشگاه سپاهان هم در مصاحبه اى 
به تعویق لیگ اعتراض کرده بود ولى سهیل مهدى  رئیس 
کمیته صدور مجوز حرفه اى براى باشــگاه ها در واکنش 
به این مصاحبه بر برگزار نشــدن لیگ تا استانداردســازى 
استادیوم ها تأکید کرده بود و به کور شدن چشم یک تماشاگر 
در بازى هاى فصل گذشته اشــاره کرد که در نقش جهان 

برگزار شد.

محمدرضا خلعتبرى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
ابراز امیدوارى کرد، زمان بازگشــتش به میدان کمتر از دو 

ماه دیگر باشد. 
محمدرضا خلعتبــرى در گفتگویى با اشــاره به وضعیت 
مصدومیتش گفت: شرایط من نسبت به گذشته خیلى بهتر 
است و تمرینات خوبى را پشت ســر مى گذارم. همین که 
کنار تیم هستم، از لحاظ روحى و روانى برایم خوب است و 
امیدوارم که خیلى زود شرایط بازى را پیدا کنم. من دوست 
ندارم براى بازگشت عجله کنم، چون وقتى برمى گردم، باید 

از درصد آمادگى خودم اطمینان کامل داشته باشم.
مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن در واکنش بــه اینکه گفته 
مى شــد تا دو ماه دیگر به میادین فوتبال بازخواهد گشت، 
عنوان کرد: امیدوارم زمان بازگشــتم کمتر از دو ماه دیگر 
باشد، چون دوست دارم خیلى زود به ذوب آهن کمک کنم. 
چند ماهى هم از میادین دور بودم و حاال انگیزه زیادى دارم 

تا قوى تر برگردم.
وى با اشــاره به اولین بازى ذوب آهــن در فصل جدید که 
مقابل االتحاد عربستان خواهد بود، تصریح کرد: ذوب آهن 
در بازى هاى قبلــى که در لیگ قهرمانان آســیا انجام داد 
بهترین عملکرد را داشــت و 
شایستگى اش را نشان داد 
ولى هر بازى شرایط خاص 
خودش را دارد. االتحاد 
تیم قدرتمندى است 
و کار ذوب آهــن 
آســان نیست اما 
من امیدوارم که از 
این مرحلــه هم عبور 
کنیم. ذوب آهن در این 
سال ها نشان داده که تیم 
روزهاى سخت اســت و با این 
پتانسیلى که داریم، شکست 
دادن حریف عربستانى کار 

سختى نیست.

قلعه نویى همچنان از 
همایش فنالند مى گوید

محمدرضا خلعتبرى:

ما تیم روزهاى سختیم

 در حالى که با پرداخت نشدن پول رضایتنامه على علیپور از سوى باشگاه زولته وارخم بلژیک عنوان شده بود که لژیونر شدن این بازیکن منتفى شده اما احتمال جدایى مهاجم پرسپولیس 
و رفتنش به خارج از کشور همچنان وجود دارد. باشگاه اوفاى روسیه با ارسال نامه اى رســمى خواهان جذب على علیپور، مهاجم ملى پوش تیم فوتبال پرسپولیس شده و مذاکرات در این 

زمینه ادامه دارد.
باشگاه اوفاى روسیه در لیگ جدید این کشور از دو بازى، دو باخت به دست آورده و بدون امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ روسیه قرار دارد. باشگاه اوفا در 23 دسامبر سال 2010 تأسیس 
شده و لباس اول این تیم قرمز و لباس دوم اوفا هم سفید است. مربیگرى این تیم روسیه اى بر عهده وادیم افسى اف است که به تازگى هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. مسئوالن 

باشگاه پرسپولیس هنوز به درخواست این باشگاه روسى پاسخ قطعى نداده اند. با این شرایط به نظر مى رسد پرونده جدایى علیپور از پرسپولیس همچنان باز است.

خ
 از

سی
ا

یس

سازسوىهوىهیئتئت از لتیماتاتومىوم اولتا کهشکهشایداید البدلبدهیمه احتمال بدهیم که شاید اولتیماتومى از سوى هیئت ااحتماحت
مدیره باشگاه به آقاى مدیرعامل داده شده که به 

هر دلیلىمى تواند روى داده باشــد و آقا سعید
شــده پست هاى پیشین  با ذوقىکور هم
خود را پاك کرده تا شــاید از این پس با
رویه اى دیگر به کار خــود ادامه دهد. 
به هر حال آنقدر پســت هاى رگبارى 
در اینستاگرام از سعید آذرى دیده بودیم 
که اگر یک روز پستى نبینیم و یا دیلیت 
مشاهده کنیم پســت هاى قبلیش را

نگران او خواهیم شد.

 در حالى که با پردا
و رفتنش به خارج
زمینه ادامه دارد.

باشگاه اوفاى روس
شده و لباس اول
باشگاه پرسپولی

اوفا خاطرخواه علیپور

 مهدى طارمى بــا ریوآوه به توافق رســید و با 
قراردادى دو ســاله به عضویت این تیم درآمد. 
تیمى که دو فصل قبل با حضــور در رده پنجم 
جدول پرتغال، بهترین رتبه تاریخش را جشن 
گرفت و حاال درصدد تقویت است تا جواز حضور 
در لیگ قهرمانان اروپا را پیدا کند. تیم جوانى که 
معدل ســنى اش براى این فصل 25/1 است و 
البته مشهورترین ستاره این تیم فابیو کونترائوى 

31 ساله است.
ریوآوه که در لیگ سطح اول پرتغال حضور دارد، 

فصل قبل پنجمین تیم برتر لیگ از حیث گلزنى 
شده بود. این تیم 26 گل در بازى هاى خانگى 
و 24 گل در بازى هاى خــارج از خانه زده بود. 
البته عمده گل هاى ایــن تیم را هافبک ها زدند 
و مهاجمان ریوآوه نقش پررنگى در گلزنى این 
تیم نداشــتند. ریو آوه معموًال با آرایش 3-1-
2-4 بازى مى کند و احتماًال طارمى در پســتى 
بازى مى کنــد که کى روش در تیــم ملى به او 
بازى مى داد. با توجه بــه مهاجم هدف خوب و 
وینگرهاى تقریباً ضعیفى که ریوآوه دارد، احتماًال 

طارمى به عنوان وینگر در این تیم توپ خواهد 
زد.

موریلو در سه فصل اخیر به طور قرضى براى این 
تیم بازى کرده. این وینگر 23 ساله در 9 مسابقه 
فصل قبل براى ریو آوه بازى کرد که حاصل آن 
ثبت دو پاس گل بود. کارلوس مانه دیگر وینگر 
این تیم پرتغالى است. بازیکن 25 ساله و گینه اى 
که فقط 16 دقیقه در لیگ براى ریو آوه بازى کرد 
و رقیب جدى براى طارمى محسوب نمى شود. 
برو موریرا گلزن ترین بازیکن این تیم اســت. 

مهاجمى که در 30 مســابقه فصل قبل، 9 گل 
زد و چهار پاس گل داد. احمد سعید غنایى دیگر 
مهاجم این تیم بود که فقط در چهار مسابقه لیگ 
بازى کرد و یک گل زد. همچنین در چهار مسابقه 
پلى آف لیگ اروپا هم بــازى کرد که دو گل زد. 
رونان چهارمین مهاجم هــدف این تیم هم در 
9 مسابقه لیگ، سه گل زد و یک پاس گل داد. با 
عملکردى که بازیکنان تهاجمى ریوآوه در فصل 
قبل داشتند، طارمى مى تواند خیلى زود به ترکیب 

اصلى برسد.

 مهدى طارمى بــا ریوآوه به توافق رســـیی
قراردادى دو ســاله به عضویت این تیمد د
پ در رده تیمىکه دو فصل قبل با حضــور
ج جدول پرتغال، بهترین رتبه تاریخش را
گرفت و حاال درصدد تقویت است تا جوازح ح
در لیگ قهرمانان اروپا را پیدا کند. تیم جوانن
1معدل ســنى اش براى این فصل25/1 اسس
اینتیم فابیو کونترر البته مشهورترین ستاره

31 ساله است.
ریوآوه که در لیگ سطح اول پرتغال حضورر

ببینیم اینجا 
چه مى کنى

اختالف منصوریان و رحمتى از برنامه مرحوم «نود» به شکل علنى استارت خورد و 
در شب خداحافظى منصوریان با آبى پوشان جمله «همه را مى بخشم اال یک نفر» 
سرمربى وقت استقالل، افکار عمومى را بیش از پیش متوجه اختالفات آنها کرد. البته 
منصوریان یک بار با گذاشتن پستى در صفحه مجازى بهترین هاى دروازه بانى ایران 
را از نگاه خود معرفى کرده بود که رحمتى در بین چند گلر مطرح از سوى سرمربى 
سابق استقالل قرار نداشت. همه این موارد باعث شــد امروزه همگان از اختالف 
نظر هاى گاه و بى گاه رحمتى و منصوریان مطلع باشند و در این میان طبیعى است 
که کاپیتان هاى اسبق استقالل نخواهند براى هوادار و اصحاب رسانه براى حفظ 

ظاهر رفتار بایسته اى را بى میل قبلى انجام دهند تا دیگران مثًال بگویند به به و چه چه، 
حرمت پیشکسوت و استاد و شاگردى رعایت شد! آشتى سرمربى و کاپیتان سابق 
اســتقالل زمانى ارزش پیدا مى کند که طرفین با نگاهى فوتبالى سعى در فراموش 
کردن گذشته هاى تلخ و همراه با کدورت خود داشته باشند نه آنکه بخواهند مقابل 
دوربین ها ظاهرسازى کنند و با یک دست دادن به همدیگر همه چیز را خوب و طبیعى 
جلوه دهند، اما پشت سر سینه اى پر از کینه داشته باشند. اگرچه اختالفاتى این گونه 
از سوى فوتبالیست ها با روح ورزش ســازگارى ندارد، باید پذیرفت بعضى وقت ها 

قهر هاى اینچنینى از آشتى کنان هاى زورکى ارزش بیشترى دارد.

آشتى زورکى ممنوع

ن و ر حح رر و و ن ر ل
داد  بازى هاى قبلــىکه در لیگ قهرمانان آســیا انجام در
بهترین عملکرد را داشــت و 
شایستگى اش را نشان داد 
ولى هر بازى شرایط خاص 
خودش را دارد. االتحاد 
تیم قدرتمندى است 
و کار ذوب آهــن

آســان نیست اما 
من امیدوارم که از 
این مرحلــه هم عبور 
کنیم. ذوب آهن در این 
سال ها نشان داده که تیم 
روزهاى سخت اســت و با این 
پتانسیلى که داریم، شکست 
دادن حریف عربستانى کار 

سختى نیست.

گرفتهفتهاست.است مسئمسئوالنوالن برا بر عهدعهده گره مرم را
چچننانباز است.

9 گل 9 ممســابقه فصل قبل،
دداد. احمد سعید غنایى دیگر 
کهکه فقط در چهار مسابقه لیگ 
ززد. همچنین در چهار مسابقه 
ممبــازى کرد که دو گل زد. 
ججمهــدف این تیم هم در

 گگل زد و یک پاس گل داد. با 
نناان تهاجمى ریوآوه در فصل 
 ممى تواند خیلى زود به ترکیب 

ب به به و چه چه، 
ککاپیتان سابق 
ىى در فراموش 
خخواهند مقابل 
خخوبو طبیعى 
ففاتى این گونه 
ععضى وقت ها 
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تحدید حدود اختصاصى
شماره: 984202511913391- 98/4/30 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1780ــــ 
97/12/15 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب خانه پالك شــماره 1774/147 مجزى شــده از 1774 اصلى بخش شــش ثبت 
اصفهان در مالکیت اقاى بهروز شفیعى پور فرزند عباس مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد 
سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز: شــنبه مورخه: 1398/5/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و 
معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف 
یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ 
و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1398/5/2 م الف: 540117 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /5/100
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139821702210007916- 98/4/31 تمامت 500 ســهم مشاع از 335000 
سهم شــش دانگ پالك 2182/5 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 68 دفتر 94 
ذیل ثبت 29451 به نــام خانم فریده صدرى فرزند نصراله ســابقه ثبت و ســند مالکیت 
کاداستزى به شماره مسلســل 103495- ه/91 دارد سپس نامبرده بارائه درخواست کتبى 
بانضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 20263 و شناسه یکتاى 
139802155861000030 و رمــز تصدیق 949943 مــورخ 1398/04/06 به گواهى 
دفترخانه 106 اصفهان رسیده است و مالک مدعى است سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئیننامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 541514 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /5/101
ابالغ رأى

شماره پرونده: 65/98 شماره دادنامه: 180- 98/4/24 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: شرکت بیمه پارسارگاد (سهامى عام) به مدیریت آقاى 
معصوم ضمیرى با وکالت آقاى پریرخ نادرى نوکابادى- نشانى: اصفهان سه راه سیمین خ 
سهروردى جنب داروخانه آذر بن بست ش مهران ترکى ساختمان الهیه ط 1 واحد 3 خوانده: 
بهروز خدابخشى فرزند حفیظ اله- نشانى: فوالدشهر مسکن مهر بلوك 6 ساختمان سروش 
ط 3 خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى شرکت بیمه پارسارگاد (سهامى عام) به مدیریت آقاى 
معصوم ضمیرى با وکالت آقاى پریرخ نادرى نوکابادى بطرفیت آقاى بهروز خدابخشــى 
فرزند حفیظ اله بخواسته مطالبه مبلغ 6/350/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر و تأدیه تا 
زمان اجراى حکم و خسارات دادرسى به این شرح که خواهان بیان داشته خوانده در تاریخ 

97/3/10 رانندگى یکدستگاه کامیونت به شماره انتظامى 657 ع 73 ایران 14 را به عهده 
داشته که با یکدستگاه پراید به شماره انتظامى 518 م 66 ایران 14 تصادف نموده است که 
وفق نظریه کارشناس تصادفات مقصر شناخته شده است که فاقد گواهینامه رانندگى بوده 
است و از آنجا که خودروى وى تحت پوشش بیمه اجبارى نزد شرکت خواهان قرار داشته 
است و وفق ماده 15 قانون بیمه اجبارى شخص ثالث مصوب 1395 شرکت بیمه خواهان 
موظف به پرداخت خسارت زیان دیده بوده است که خسارت زیان دیده را پرداخت و با توجه 
به اینکه حق رجوع به مقصر حادثه از بابت خسارات پرداختى و هزینه هاى متحمل شده را 
دارد درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. شورا با توجه به اوراق و محتوى پرونده 
از جمله بیمه نامه شــماره 21/432/17/96/309 که خودرو کامیونت به شــماره انتظامى 
734657 ایران 14 تحت پوشش بیمه شرکت خواهان بوده است و برگ محاسبه خسارت و 
پرداخت خسارت به زیان دیده و اینکه خوانده دفاعى در برابر دعوى خواهان بعمل نیاورده 
است دعوى خواهان را ثابت تشــخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 15 قانون بیمه اجبارى 
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسایل نقلیه مصوب 1395 حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/350/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر 
و تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست 97/12/4 لغایت اجراى حکم و مبلغ 324/375 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 228/600 ریال حق الوکاله وکیل در حق شرکت خواهان محکوم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
حقوقى حوزه قضایى لنجان مى باشد. د/4/23 م الف: 540172 شریفى- قاضى شعبه هفتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /5/108
اخطار اجرایى

شماره 97/1487 به موجب راى شماره 238 تاریخ 98/2/21 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان گلدشت که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید سلیمانى شیخ آبادى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/12/10 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان و نیم عشــر دولتى.محکوم له: مریم عابدینى به نشانى: نجف 
آباد خ شهدا غربى کوى امید پ 14 کدپستى8518643517 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 539526/م الف-شــعبه هفتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /5/102
ابالغ وقت دادرسى

خواهان حســین جمال طبیعت دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به خواسته مطالبه 
مبلغ 190/000/000 به طرفیت خوانده امید شــاهپورى به شوراى حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/377 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/6/17ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 540723/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 
آباد /5/103

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98/80 دادنامه 98/3/19-260/98 
مرجع رسیدگى شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف امیر آباد خواهان: ابوالفضل مختارى 
اسفیدواجانى نشــانى: نجف آباد پلیس راه جنب پلیس راه سنگبرى امینى 8513674321 
خوانده: الیاس همائى  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى ابوالفضل 
مختارى به طرفیت الیاس همائى با موضوع مطالبه  وجه سه فقره چک به مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال عهده بانک ملى شعبه پلیس راه به شماره هاى 586995- 586994-586996 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده على 
رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوى لذا 
دعواى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرســى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیبصد و پنجاه 
و هشت هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خســارات تاخیر و تادیه از مورخ تاریخ سررسید 
96/5/20 و 96/7/30 و 96/6/20 لغایت اجراى حکم درحــق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 

آباد مى باشد.501893/م الف، قاضى شوراى حل اختالف امیر آباد شعبه پنجم /5/104
ابالغ رأى

کالسه پرونده:143/98 شماره دادنامه:308/98-98/4/2 شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد- خواهان: امین علیدادى نشانى یزدانشــهر بلوار منتظرى غربى پ 284 منزل 
شخصى خوانده: 1- على شــادبهر2-کوروش شکرالهى3- فرشــته خدادادى به نشانى 
1- صالح آباد خ کوثر پ 85 2و3 هردو مجهول المکان خواسته: انتقال سند رسمى اتومبیل 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى رااعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى امین علیدادى بطرفیت 1- على شادبهر 
2- کوروش شکرالهى 3- فرشــته خداداى به خواسته الزام خواندگان  به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى جهت انتقال سند رسمى و قطعى یک دستگاه اتومبیل پژو 405 به شماره 
انتظامى 887/23 ج 77  به انضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان  و قولنامه ارائه شــده فى ما بین خواهان و خوانده ردیف اول که 
داللت بر احراز رابطه حقوقى فى مابین مى نماید و با عنایت به استعالم مورخه 98/2/19 که 
موید بر مالکیت خوانده ردیف سوم مى نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى 
(نشر آگهى) در جلسه حاضر نگردیده اند و الیحه اى در دفاع از خویش ارائه ننموده اند لذا 
شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و باستنادماده  222 و 220 و 221 قانون مدنى 
و ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ سیصد و سى و دو هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و محکومیت خوانده   
ردیف سوم به حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سند رسمى و قطعى اتومبیل فوق 
الذکر در درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصــوص خوانده ردیف دوم به دلیل 
عدم احراز رابطه حقوقى با خواهان و خواهان نیز دعوى خویش را نســبت به وى در جلسه 
رسیدگى مسترد نمود لذا شورا باستناد ماده 107 قانون  آئین دادرسى مدنى قرار  رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به خوانده  ردیف اول حضورى و ظرف 
مهلت بیست روز قابل  تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد 

و نسبت به خوانده ردیف سوم غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى از تاریخ ابالغ 
و ظرف همین مهلت قابل تجدید نظر خواهى درمحاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف 

آباد مى باشد. 534808/م الف-قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/5/105
ابالغ وقت دادرسى

خواهان پروین فقیهى زاده دادخواستى به خواسته الزام خوانده  فک پالك به شماره 536-48 
ج 33 مدل 89  به طرفیت خوانده عادل پاساالرزاده به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 409/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 98/6/23 ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد538886/ م الف شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف 

نجف آباد /5/106
ابالغ وقت دادرسى

خواهان پروین فقیهى زاده دادخواستى به خواسته الزام خوانده  فک پالك به شماره 898-48 
ج 83 مدل 92  به طرفیت خوانده عادل پاساالرزاده به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 410/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/6/23 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد538891/ م الف شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف 

نجف آباد /5/107
فقدان سند مالکیت 

چون آقــاى محمد نقى هاى نجــف آبادى  فرزند حســین بموجب درخواســت وارده به 
شماره:139721721781  مورخ 1397/10/06   و   باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
268/15 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که درصفحه 455 دفتر 454 
امالك ذیل ثبت 108524 بنام نصراله بهنامى  فرزند حســین ثبت و سند بشماره سریال 
079264 صادر و تسلیم گردیده و طى ســند انتقال قطعى 132108 مورخ 1390/04/23 
دفترخانه 88 نجف آباد به نامبرده انتقال و  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1398/05/02، 542548/م الف- ابوالفضل 

ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /5/109

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
اشاره به طرح «همیار زنان سرپرست خانوار» اظهار کرد: در 
راستاى توانمندسازى گروه هاى هدف سازمان بهزیستى، 
برنامه هایى براى خودکفایى و خوداشتغالى زنان سرپرست 

خانوار، طراحى شده که یکى از آنها طرح همیار است.
مجتبى ناجى افزود: زنان سرپرست خانوارى که زیر پوشش 
خدمات حمایتى بهزیستى اســتان قرار دارند، با محوریت 
مددکارى که امــور حمایتى آنها را به عهــده دارد با توجه 
به توانایى هــا و ظرفیت ها و دوره هاى آموزشــى که افراد 
گذرانده اند در قالب گروه هایى ساماندهى مى شوند که بتوانند 
یک کار تیمى را در راستاى توانمندسازى خود انجام بدهند. 

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
بیان اینکه گروه هاى تشکیل دهنده معموالً بین پنج تا هشت 
نفر زن سرپرست خانوار هســتند، گفت: این افراد در زمینه 
بسته بندى مواد غذایى، سبزى خردکنى، نانوایى، تهیه مربا، 
ترشى، رب گوجه، آبلیموگیرى و...که در حوزه بانوان هست، 
فعالیت مى کنند.  وى تصریح کرد: بهزیستى در زمینه تجهیز 
کارگاه هاى راه اندازى شــده کمک هایى به آنها مى کند و 
سپس براى توسعه و بازاریابى محصوالت نیز اقداماتى چون 
راه اندازى سامانه «دیجى همیار »که مالکیت معنوى آن به 
عهده سازمان بهزیستى کشور است، محصوالت را براى 

فروش به مردم معرفى مى کند.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به کاهش 
تعداد زندانیان مهریه اظهار کــرد: به طور حتم مى توان 
اعالم کرد که در سطح استان اصفهان تعداد افرادى که 
فقط به علت مهریه در زندان هستند بسیار کاهش یافته 
و حتى مى توان گفت که این افراد به کمتر از یکصد نفر 

رسیده  اند.
محمدرضا حبیبى اظهار کرد: در بخشنامه اى به قضات و 
دادستان ها اعالم شد بررسى هاى الزم صورت بگیرد که 
اگر فردى فقط به دلیل مهریه در زندان بوده و مال و اموالى 

ندارد دادخواست هاى تعدیل آنها را نیز مجدد بپذیرند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان پیرامون وضعیت 

افرادى که مال و اموال ندارند، تصریح کرد: حتى اگر افرادى 
بودند که هیچ اموالى ندارند دادخواست اظهار کلى بدهند و 
تنها افرادى که در بررسى هاى صورت گرفته مال و اموالى 
داشته، مخفى کرده و یا در قالب پولشویى به نام دیگران 

کرده اند باقى بمانند.
وى افزود: تأکید شده است به کسانى که تا بدین لحظه به 
پرونده اظهار آنها رسیدگى نشده نیز مرخصى هاى طوالنى 
مدت داده شود، یعنى خیلى از این افراد به عنوان عجز از 
پرداخت مهریه نامشان در لیســت زندان وجود دارد ولى 
آماده به خواب نیستند و در مرخصى و یا در زندان هاى باز 

به سر مى برند.

طرح «همیار زنان سرپرست 
خانوار» در اصفهان اجرا مى شود

کاهش زندانیان مهریه 
در اصفهان

تجمع معلمان حق التدریس 
جمعى از معلمان حق التدریس اصفهان دیروز سه شنبه 
با اجتمـاع در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اسـتان 
اجـراى مصوبات و طرح هـاى مربوطه به خودشـان را 
از سوى مسئوالن این نهاد خواسـتار شدند. به گزارش 
«ایرنا»، این معلمان که دسـتکم 40 نفر بودند خواهان 
اجراى فورى مصوبه بحق و قانونـى خود تا مهرماه 98 

شدند.

وظایف جدید 
ابوترابى و کامران

در نشست کمیسـیون امور داخلى و شوراهاى مجلس 
شوراى اسـالمى با درخواست منفک شـدن ابوالفضل 
ابوترابى و حسن کامران، نمایندگان نجف آباد و اصفهان 
از این کمیسـیون موافقت شـد. ابوترابى قرار اسـت در 
صورت موافقت اعضاى کمیسیون قضایى و حقوقى به 
عضویت این کمیسیون درآید. همچنین حسن کامران 
قرار است در صورت موافقت اعضاى کمیسیون امنیت 
ملى و سیاست خارجى به عضویت این کمیسیون درآید.

ساخت حوضچه چهارباغ 
خواجو

به گـزارش روابـط عمومـی و آمـوزش آب و فاضالب 
منطقه یک، در راسـتاي تله متـري شـبکه توزیع و به 
منظور توزیع عادالنه آب، واحد بهـره برداري منطقه با 
کسـب مجوزهاي الزم از شـهرداري اقدام به سـاخت 
حوضچه به ابعاد 7 /3 متر و عمق 3 متر در خیابان مشتاق 
اول، ابتداي خیابان چهارباغ خواجو، طی 48 ساعت و به 

صورت شبانه روزي  نمود.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان از مشارکت 11 
هزار و 362 اصفهانى در نزاع هاى خیابانى در سه ماهه 
اول سال جارى خبر داد و گفت: از این آمار 3947 نفر زن 

و 7415 نفر مرد بوده اند.
على سلیمانى پور در گفتگو با «ایمنا» در خصوص آمار 
مرگ و میر ناشى از غرق شدگى در استان اصفهان طى 
سه ماه نخست امســال اظهار کرد: در این بازه زمانى 
21 نفر شــامل 17 مرد و چهار زن جان خود را از دست

داده اند. 
وى به افزایش 100 درصدى تعداد فوتى هاى ناشــى 
از غرق شــدگى در اســتان اصفهان در سه ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته اشاره کرد و 
ادامه داد: پنج نفر از افراد فوت شــده بر اثر غرق شدگى 
در استخر کشــاورزى، پنج نفر در رودخانه، سه نفر در 
استخر شــنا، پنج نفر در کانال هاى آب، دو نفر در چاه 
و یک نفر در ســایر اماکن جان خود را از دســت داده

 است.
 مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان تعداد فوتى هاى 
حوادث برق گرفتگى استان اصفهان در سه ماه نخست 
امسال را نیز هفت نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد یک 

نفر زن و شش نفر مرد بوده اند.
وى همچنین به افزایش آمار مراجعــان نزاع به مراکز 
پزشکى قانونى اســتان اصفهان در سه ماهه اول سال 
جارى اشــاره کرد و افزود: در این بازه زمانى 11 هزار  و 
362 نفر به دلیل صدمات ناشى از نزاع به مراکز پزشکى 

قانونى استان اصفهان  مراجعه کردند.
سلیمانى پور با بیان اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته 6/9 درصد افزایش یافته است، تصریح 
کرد: این در حالى است مراجعان به دلیل نزاع 36 درصد 

از حجم مراجعان معاینات بالینى مراکز پزشکى قانونى 
استان اصفهان را تشکیل مى دهند.

وى با بیان اینکه از کل مراجعان نزاع تعداد 3947 نفر زن 
و  7415 نفر مرد بوده اند، اضافه کرد: این در حالى است 
که در  مدت مشابه سال قبل  تعداد ده هزار و630  نفر به 

دلیل نزاع به مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه کرده 
بودند که 3654  نفر زن و 6976 نفر مرد بوده اند.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با اشاره به ثابت 
بودن آمار متقاضیان دریافت مجوز ســقط درمانى در 
پزشکى قانونى اســتان اصفهان در سه ماهه اول سال 

جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: در 
سه ماهه اول ســال جارى تعداد 209 نفر براى دریافت 
مجوز ســقط درمانى به مراکز پزشــکى قانونى استان 
مراجعه و 161 نفر از آنها مجوز ســقط درمانى دریافت 

کرده اند.

آخرین آمار اعالم شده پزشکى قانونى نشان مى دهد

ثبت روزانه 122 نزاع خیابانى در اصفهان
شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان بویین 
میاندشت انتشار خبر خودکشى خانوادگى در سد 
آغچه را نادرست اعالم کرد. به نوشته خبرگزارى 
«صداوســیما»، خبرى در یکى از رســانه هاى 
اصفهان از قول مدیر شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان بویین  میاندشــت منتشر شد که گفته 
بود: حادثه غرق شــدن یک پدر و دو فرزندش در 
سد آغچه خودکشى بوده و پدر خود و دو فرزندش 

را عمدى غرق کرده است.
ساعتى پس از انتشار این خبر روابط عمومى شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت اعالم 
کرد در یکى از کانال هاى تلگرامى خبرى مبنى 
بر «مصاحبه» با مدیر شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان بویین میاندشــت در مورد چگونگى و 
علل حادثه روز شنبه  29 تیرماه و غرق شدگى سه 
نفر از هموطنان در سد خاکى آغچه منتشر شده که  

تکذیب مى شود. 
این روابط عمومى افزود: این در حالى اســت که 
هیچ گونه اظهار نظر رســمى از سوى مدیریت و 
روابط عمومى این شبکه در مورد این حادثه انجام 

نشده است.
مســئول مرکز مدیریت حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان ســه روز پیش گفته بود 
در پى گزارش مردمى از مشــاهده جسد مردى 
44 ســاله، دختر 11 و پسر هشت ساله از اعضاى 
خانواده اى در سد آغچه مأموران اورژانس داران 
و بویین میاندشــت به محل اعزام شــدند. غفور 
راســتین افزوده بود که  مأموران پس از گذشت 
بیش از 12 ســاعت از فوت، جســد اعضاى این 

خانواده را از آب خارج کرده اند.

خودکشى خانوادگى 
در سد آغچه 
صحت ندارد
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وبســایت هفته نامه آلمانى «فوکوس» در گزارشــى از 
چهار نشانه ویژه در بدن ســخن گفته که ممکن است 
زنگ خطرى براى وجود بیمارى قلبى باشــد. فوکوس 
مى نویســد: یک  چهارم همه موارد مــرگ و میر بر اثر 
ضایعات قلبى رخ مى دهد و اغلب زمانى متوجه موضوع 
مى شویم که نخستین نشانگان ناشى از بیمارى قلبى بروز 
کرده است. در حالى که عالمت هایى در ظاهر ما وجود 
دارند که به صورت تعجــب آورى از خطر بیمارى قلبى 
سخن مى گویند؛ عالمت هایى که بهتر است با دیدن آنها 

بى درنگ به پزشک مراجعه کنیم:

چین مورب روى نرمه گوش
دکتر «ســاندرز فرانک» کســى بود که از ارتباط بین 
چین هاى مورب بر الله گوش و بیمارى هاى عروق قلب 
سخن گفت. به گفته او، این چین ها که به آن «عالمت 
فرانک» نیز گفته مى شود ممکن است نشانه وجود تصلب 
شرائین، باریک شدن عروق و تجمع  پالکت هاى خونى 

حتى در عروق اصلى قلب باشد. 
دکتر فرانک مى گوید: در حالــت معمولى الله گوش از 
خونرسانى خیلى خوبى برخوردار اســت و این قسمت 
از بدن در صورت وجود اشــکال در عروق خونى تحت 
تأثیر قــرار گرفته و آن را به صورت چین مورب نشــان 
مى دهد. وقتى الله گوش از احتمال تصلب در شــرائین 
خبر مى دهد احتمال اینکه عروق قلبى دچار مشکل شده 

باشد زیاد است. 

گره هاى چربى
نشــانه بعدى تجمع گره هاى نارنجى رنــگ چربى در 
دســت ها، زانوها و پلک باالیى است که مى تواند ناشى 
از سطح باالى کلسترول باشــد. باال بودن کلسترول از 
عوامل خطرســاز اصلى براى ابتال به تصلب شرائین یا 
سفت و سخت شــدن عروق است که مى تواند به سکته 

قلبى یا مغزى منجر شود.

چماقى شدن ناخن ها
چماقى شدن ناخن ها که در آن قسمت انتهایى ناخن گرد، 
منحنى و برآمده مى شــود زمانى به وجود مى آید که به 
بافت ها مثًال در مواردى مانند ضعیف شدن قلب، اکسیژن 
کافى نمى رسد. در این صورت در انتهاى انگشتان عروق 
کوچکى به صورت جبرانى ایجاد مى شــود و در نتیجه 

ناخن ها ضخیم تر و پهن تر مى شوند.

هاله دور عنبیه
به گزارش «دویچه وله»، چهارمین نشانه، وجود هاله اى 
اطراف عنبیه چشم است. تجمع چربى مى تواند حلقه اى 

خاکسترى در اطراف قسمت خارجى عنبیه ایجاد کند. 
وجود این حلقه خاکسترى در افراد سالمند به وفور اتفاق 
مى افتد. اما اگر این هاله در چشم افراد زیر 45 سال پدیدار 
شود ممکن است اشکالى در سوخت و ساز چربى وجود 
داشــته باشــد. وجود این هاله بر بینایى تأثیر ندارد اما 

مى تواند ناشى از بیمارى قلبى باشد.

موز
شــاید فکر کنید که خوردن موز در هر ســاعتى از روز 
مى تواند به شما انرژى دهد، اما این میوه به صورت ناشتا 
برعکس عمل مى کند. در واقع اگر شما بعد از بیدار شدن 
از خواب، با شکم خالى موز بخورید، سطح انرژى تان در 
طول روز کمتر مى شود. البته پس از مصرف این میوه، به 
دلیل قند باالیى که دارد، در همان لحظه احساس خوبى 
پیدا مى کنید اما پس از گذشت چند ساعت ناگهان خسته 
و گرسنه مى شوید. خوردن موز براى افرادى که مبتال به 
سندروم روده تحریک پذیر هستند نیز مضر است و منجر 
به اسهال شود. اگر نمى توانید موز را براى صبحانه کنار 
بگذارید، آن را با میوه هاى دیگر ترکیب کنید. مثًال روى 
آن کره بادام  زمینى که داراى چربى هاى ســالم است، 

بزنید و مصرف کنید.

قهوه
بسیارى از افراد پس از بیدار شدن از خواب، اولین کارى 
که انجام مى دهند، نوشیدن یک فنجان قهوه است. در 
واقع روز آنها بدون قهوه آغاز نمى شــود. شاید شما هم 
فکر کنید که نوشیدن قهوه به شــما انرژى مى دهد اما 
تحقیقات نشان داده که نوشیدن قهوه به محض بیدار 

شدن از خواب اشتباه است. پس از بیدار شدن، کمى به 
بدنتان فرصت دهید، ســپس آن را میل کنید. البته در 
مصرف قهوه باید موارد دیگــرى را نیز رعایت کنید، به 
عنوان مثال در مصرف آن زیاده روى نکنید یا اینکه به 
ساعت مصرف آن دقت کنید تا در خوابتان خللى ایجاد 

نشود.

برنج
اگر چه برنج عضو جدانشدنى وعده هاى غذایى ماست، 
اما باید در مصــرف آن دقت کنیم. برنــج حاوى مقدار 
زیادى کربوهیدرات هاى پیچیده اســت و زمان زیادى 
را براى هضم نیاز دارد. البتــه همین خصوصیت باعث 
مى شود که ما زمان بیشترى سیر بمانیم و انرژى داشته 
باشیم. مصرف این ماده غذایى براى ناهار مشکلى ایجاد 
نمى کند اما نباید آن را براى شــب مصرف کنیم. زیرا 
داراى کالرى زیادى است و موجب اضافه وزن مى شود؛ 

بنابراین بهترین زمان براى مصرف برنج، ظهر است.

شکر
به طور کل، اگر بخواهیم زندگى سالمى داشته باشیم، 
باید دور شــکر هاى فرآورى شــده را خط کشید. البته 

این کار ســاده اى نیســت، زیرا گاهى نمى توان جلوى 
هوس هاى غذایى را گرفت. اما در این شــرایط چه باید 
کرد؟ بزرگ ترین اشتباهى که ما در مصرف قند ها انجام 
مى دهیم، این است که آنها را به عنوان اسنک مصرف 
مى کنیم. در این شــرایط، قند خون ما به ســرعت باال 
مى آید امــا از آن طرف هم خیلى ســریع پایین مى رود 
به طورى که ناگهان احساس خســتگى، عصبانیت و 
گرسنگى مى کنیم. از این رو، اگر شما نتوانستید جلوى 
هوس تان را بگیرید، شــیرینى جات را درســت پس از 
وعده هاى اصلى غذا مصرف کنید. در این شرایط دیگر 
قند خون شــما به ســرعت باال نمى رود، اما از ولع تان 

مى کاهد.

 شیر
بسیارى از ما روزمان را با نوشیدن یک لیوان شیر آغاز 
مى کنیم. اگر چه این عادت براى بچه ها مفید است اما 
براى بزرگســاالن خیر. معده شــیر را به سختى هضم 
مى کند، از این رو نوشیدن آن در صبح منجر به معده درد 
مى شــود. عصر بهترین زمان براى نوشیدن یک لیوان 
شیر گرم است. با این روش، بدن شما آرام شده و خواب 

راحتى را به همراه خواهید داشت.

گوشت
گوشــت منبع پروتئین و ویتامین B است اما هضم آن 
براى معده آسان نیســت. از این رو است که مى گویند 
هرگز قبل از خواب اســتیک نخوریــد. بهترین زمان 
خوردن این ماده غذایى، سه ساعت قبل از خواب است. 
در این شرایط هم معده راحت تر آن را هضم کرده و هم 
از اضافه وزن شما جلوگیرى مى شود. بهترین زمان براى 

مصرف گوشت، ظهر است.

آجیل
آجیل منبع خوبى از کالرى و چربى هاى ســالم است، 
اما اگر آنها را به عنوان اسنک براى شب مصرف کنید، 
به ضررتان اســت. البته این موضوع بستگى به مقدار 
مصرفى تان هم دارد. اگر مقدار کمى از این ماده مغذى 
را مصرف کنید، مشکلى برایتان پیش نخواهد آمد اما اگر 
در مصرف آن زیاده روى کنید، نه تنها هضم آن سخت 
مى شــود، بلکه دچار اختالالت خواب نیز خواهید شد. 
آجیل را براى صبحانه یا به عنوان اسنکى در طول روز 
مصرف کنید تا از فواید آنکه سالمت قلب، میزان سطح 
کلسترول، کاهش وزن و ســالمت پوست و مو است، 

بهره مند شوید.

مرکبات
شروع کردن روز با یک لیوان آب پرتقال، به نظر جذاب 
و ســالم مى آید اما در واقعیت چنین نیست. از آنجا که 
مرکبات بسیار اسیدى هســتند، بهتر است که با شکم 
خالى آنها را نخورید. حتى خوردن آنها بالفاصله پس از 
غذا هم مضر است، به این علت که اسید معده را افزایش 
مى دهد، هضم غذا را مشکل مى سازد، احساس سنگینى 
مى آورد یا حتى منجر به معده درد مى شود؛ بنابراین بهتر 
اســت که مرکبات را بالفاصله پس از صرف غذا میل 

نکنید و بین آنها فاصله بیاندازید.

لوبیا
لوبیا سرشار از فیبر است، از این رو مصرف آن در شب، 
موجب ورم معده و در نتیجه اختالل خواب مى شــود؛ 
بنابراین بهتر است که به زمان مصرف این ماده غذایى 
دقت کنید. بهترین زمان مصرف این غذا، ظهر یا عصر 
است. در این صورت تمام مواد مغذى هضم شده و شما 

احساس سنگینى و ورم در ناحیه معده، نخواهید کرد.

سیب
سیب سرشار از فیبر و اسید هاى طبیعى است که نه تنها 

عمل هضم را آســان مى کند، بلکه عملکرد روده را نیز 
بهبود مى بخشد؛ اما اگر آن را عصر بخورد، اسید موجود 
در آن ممکن اســت که معده تان را ناراحت کند. حتى 
خوردن این میوه در شــب هم، به دلیل کند شدن روند 
هضم غذا، موجب تشکیل گاز در بدن مى شود؛ بنابراین 
بهترین زمان مصرف سیب صبح است، به خصوص اگر 
شــب قبل دیر غذا خورده یا از غذا هاى ناسالم مصرف 

کرده باشید.

ماست
بهتر اســت که با شــکم خالى یا به بیان دیگر قبل از 
وعده هاى اصلى غذا ماســت مصرف نکنید. ماســت 
سرشار از اسید الکتیک است که اسیدیته معده را کاهش 
مى دهد. در واقع این ماده روند هضم معده را در حالى که 
شما در حال غذا خوردن هستید، کاهش مى دهد. بهترین 
زمان براى مصرف ماست، یک تا دو ساعت بعد غذاست، 
در این شرایط بدن به خوبى اسید الکتیک هاى ماست را 
جذب کرده و به هضم غذا کمک مى کند. مصرف کمى 
ماســت قبل از خواب هم مى تواند گزینه خوبى برایتان 
باشــد، زیرا پروتئین الزم را به بدن شما مى رساند و به 

رشد ماهیچه ها کمک مى کند.

اگر چه این روز ها افراد بیشترى به فکر 
سبک زندگى خود، به خصوص رژیم 
غذایى شان هستند اما گاهى به دلیل 
نداشتن اطالعات کافى، راه را اشتباه 

مى روند.
 به عنوان مثال، همه ما از فواید سیب 
آگاهیم اما اگر زمان درســت مصرف 
این میوه را ندانیم، به جاى فایده، به 

بدنمان آسیب مى رسانیم. 
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 زنگ خطر 
بیمارى قلبى با 
4 عالمت ویژه

اگر رگ هاى خونى که از عصــب بینایى بیرون 
مى آید و به سمت شبکیه چشــم مى رود، دچار 
گرفتگى شود و خون نتواند جریان پیدا کند، دچار 
انسداد شریان (سرخرگ) مرکزى شبکیه چشم 
شده اید که مى تواند به سکته چشم منجر شود. 
این بیمارى ناشــى از اختالل در خون رسانى به 
عصب بینایى است و باعث کاهش ناگهانى بینایى 

یا دید محیطى خواهد شد.
افرادى که دچار سکته چشــم مى شوند معموًال 

عالیم هشدار دهنده کمى دارند. بیشتر این افراد 
به محض بیدار شــدن از خــواب در صبح، دچار 
کاهش بینایى در یک چشم مى شوند که دردى 
هم ندارد. برخى از این افراد یک ناحیه تاریک یا 
سایه اى را در نیمه باالیى یا پایین میدان بینایى 

خود مى بینند.
کاهش جریان خون در رگ هاى قسمت جلویى 
عصب بینایى باعث سکته چشــم مى شود. اگر 
ذخیره غذایى و اکسیژن عصب بینایى قطع شود، 

بافت عصبى دچار آسیب شــده و از بین مى رود 
و در نتیجه باعث کاهش بینایى مى شود. برخى 
پزشکان معتقد هستند دارو هاى ضد فشارخون 
جدید قوى است، فشــارخون را در هنگام خواب 
خیلى پایین مى آورد و باعث سکته چشم مى شود.

هم اینک هیچ درمانى بــراى این بیمارى وجود 
ندارد و اگر چه در نیمى از بیماران بعد از بر طرف 
شدن تورم اولیه دید مرکزى اندکى بهبود مى یابد 

ولى دید محیطى معموالً بهتر نخواهد شد. 

چشم هم سکته مى کند

خواب یکى از نیازهاى بدن انســان اســت که مى تواند 
خستگى ها را از بین ببرد و ما را براى یک روز جدید آماده 
کند. اما کیفیت خواب بسیار مهمتر از خوابیدن است. اگر 
خواب راحت و با کیفیتى نداشــته باشید تمام انرژى بدن 
تأمین نمى شود در نتیجه احساس خستگى و کسالت در 
بدن وجود خواهد داشت. کسانى که خواب کافى در شب 
ندارند بیشتر از دیگران در معرض آسیب پذیرى، حواس 
پرتى و نا آرامى روانى قرار دارنــد همچنین بازدید هاى 
پرتکرار از شبکه هاى اجتماعى و نور آبى صفحه نمایشگر از 
کیفیت خواب شبانه مى کاهد؛ توصیه مى شود براى خواب، 
ساعتى منظم داشته باشــید و صبح ها به موقع از خواب 
بیدار شوید، همچنین توصیه مى شود قبل از خواب یک 
لیوان شیر میل کنید تا خوابى آرام داشته باشید. بعضى از 
تکنیک ها مى تواند در خواب تأثیر مثبتى داشــته باشند. 
اگر شما هم با خوابیدن راحت مشکل دارید مى توانید این 

تکنیک ها را امتحان کنید.
1-تمرکز بر خوابیدن

اعتقاد بر این است که اگر شما به رختخواب بروید و سعى 
کنید خود را به خواب بزنید، اختالالت خواب شما به طور 
چشــمگیرى کاهش مى یابد. در عوض شما مى توانید 

«پارادوکسیک» را امتحان کنید.
این تکنیک بر اساس این ایده است که استرس و اضطراب 

را در شما کاهش مى دهد تا خواب بهترى را تجربه کنید. 
یک مطالعه نشان داد که افرادى که این روش را امتحان 

مى کنند، تمایل به خواب بیشترى دارند.
2-چیزهایى که باعث خوشحالى مى شوند را 

تجسم کنید
به جاى افکار منفى و فکر کردن در مورد چیزهاى استرس 
زا و نگران کننده در رختخواب، مکان هایى را که احساس 

خوشحالى و آرامش مى کنید را تجسم کنید.
41  شــرکت کننده در معرض بیخوابى توانســتند پس 
از اینکه آنهــا از «حواس پرتى خیالى» اســتفاده کردند 

سریع تر به خواب بروند.
این تکنیک به آنها کمک کرد تا ذهن خود را با افکار خوب به 
جاى درگیر شدن با نگرانى ها در طول زمان پیش از خواب، 
اشغال کنند. تصور و تمرکز بر محیطى که در آن احساس 
آرامش مى کنید، مى تواند ذهن شما را از افکار منفى در 

شب را حفظ کند.
3- چند دقیقه قبل از خواب دوش بگیرید

محققان دانشــگاه تگزاس، هزاران تحقیق مرتبط با اثر 
حمام کردن با آب گرم روى بدن و کیفیت خواب را بررسى 
کردند. آنها در این بررسى متوجه مواردى شدند که آب در 

آنها اثرگذار است:
تأخیر در شروع خواب (مدت زمانى که طول مى کشد تا فرد 

از زمان بیدارى کامل به مرحله خواب برسد) و زمان کلى 
خواب، کارآیى خواب (منظور مدت زمانى که فرد در خواب 

عمیق است) و کیفیت خواب.
محققان در این فراتحلیل دریافتند، بهترین دماى زمان 
مناســب به حمام رفتن، یک تا دو ساعت قبل از خواب و 
بهترین دماى آب 40 تا 42 درجه است. این روش مى تواند 
باعث شود که فرد به طور متوسط در عرض ده دقیقه به 
خواب رود. درحقیقت، خواب و دماى مرکزى بدن با ساعت 
زیستى بدن واقع در هیپوتاالموس مغز تنظیم شده و موجب 
الگوى خواب 24 ساعته بسیارى از فرایندهاى زیستى بدن، 

از جمله خوابیدن و بیدار شدن، مى شود.
دماى بدن هــم چرخه خواب و بیــدارى افراد را تنظیم 

مى کند و در بعد از ظهر افزایش مى یابد اما 
هنگام خواب شب، در پایین ترین 
حد خود قرار دارد. دماى مرکزى 
بدن معموًال قبــل از خواب کم 
مى شــود و اواســط خواب به 
پایین ترین حد خود مى رسد و 
وقتى ساعت زیستى بدن، عالیم 
بیدارباش ارسال مى کند، دماى 
بدن دوباره بــاال مى رود و فرد از 

خواب بیدار مى شود. بنابه گفته این 

محققان چرخه دماى بدن، چرخه خواب را تنظیم مى کند و 
عاملى ضرورى براى سریع به خواب رفتن و برخوردارى از 

کیفیت باالى خواب است.
محققان تگزاس مى گویند،  

زمانبنــدى  بهتریــن 
اســتحمام براى خنک 
کردن دماى مرکزى بدن 
و داشتن خواب با کیفیت، 
90 دقیقه پیش از رفتن به 

رختخواب است.

 تکنیک هایى براى خواب راحت تر
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مدیــــــرعامل فــــوالد مبـــــــارکه در بیست و ششمین همایش 
بهره ورى شرکت با تأکید بر لزوم ارتقاى حداکثرى بهره ورى نیروى انسانى 
و تجهیزات گفت: خون توسعه و بهره ورى همیشه در رگ هاى فوالد مبارکه 
جارى بوده است و امروز با در نظر گرفتن محدودیت ها، بیش از هر زمان 
دیگر به ارتقاى هدفمند این دو مقولۀ مهــم نیازمندیم تا همچنان براى 

ذى نفعان و به طورکلى براى کشور ارز و سودآورى اقتصادى ایجاد کنیم.
مهندس عظیمیــان ضمن قدردانى از تمامى زحمــات صورت گرفته در 
گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: تاکنون این مجموعۀ عظیم با تولید انواع 
ورق هاى فوالدى نیاز کشور را تأمین کرده است؛ اما از این پس، صرفا تولید 
ورق هدف فوالد مبارکه نخواهد بود، بلکه باید با همت و پشتکار به سوى 

صاحب تکنولوژى شدن حرکت کنیم.
وى در همین خصوص و با بیان این که براى اجراى توسعه ها دو راه پیش 
رو داریم گفت: راه اول این است که اجراى توسعه ها را به دست صاحبان 
فناورى خارجى و اصطالحا «کلید در دســت» بســپاریم و راه دوم این 
است آن را با سپردن به دســت توانمند شرکت هاى داخلى و الگوبردارى 
از فناورى هــاى روز دنیا با هدف صاحب تکنولوژى شــدن پیش ببریم. 
به خوبى روشن است که راه دوم به خیر و صالح است. به خاطر داشته باشیم 
توسعه هاى هدفمند، ضامِن در اوج ماندن فوالد مبارکه است و همراهى 

همۀ کارکنان خالق، موفقیت این مسیر روشن را تضمین مى کند.
وى ضمن بیان اهمیت تولید محصوالت با ارزش افزودة بیشتر در کشور 
گفت: باید عزم خود را جزم کنیم تا با نورد کــردن حداکثرى فوالد خام 
تولیدى در گروه فوالد مبارکه ارزش افزوده بیشترى براى شرکت و اقتصاد 

کشور حاصل کنیم.
وى در بخش پایانى سخنان خود اظهار داشت: تمدن و سابقۀ کشور ایران 
و پیشرفت  مسلمانان در بسیارى از علوم، گواه این است که ما در مقاطعى 
از زمان سرآمد همۀ کشورها بوده ایم؛ بنابراین امروز هم مى توانیم با همت 

و همدلى بیشتر دوباره به دوران اوج و اقتدار ایران اسالمى دست یابیم.
■■■

منوچهر نیکفر، معاون تکنولوژى فوالد مبارکه نیز در این همایش با ارائۀ 
گزارشى از عملکرد و وضعیت بهره ورى کارکنان و تجهیزات در سال 97 
گفت: سال گذشــته على رغم همۀ محدودیت ها، از تمامى جهات براى 

فوالد مبارکه سال پرخیروبرکتى بود. وى در همین خصوص افزود: در واحد 
گندله سازى دستاوردى درخشان حاصل شد و با تولید 7 میلیون و 459 هزار 
تن، 102 درصد برنامه ساالنه محقق گردید. در واحد ریخته گرى با تحقق 
97 درصد برنامه 6 میلیون و 317 هزار تن فوالد خام تولید شــد. در واحد 
نورد گرم با تحقق کم نظیر و 106 درصدى برنامه 5 میلیون و 176 هزار تن 
ورق گرم تولید شد. در واحد نورد سرد نیز با تولید یک میلیون و 555 هزار 

تن محصول 104 درصد برنامه تحقق یافت که شایستۀ قدردانى است.
وى با بیان این که از حاصل دســترنج و تالش کارکنــان فوالد مبارکه، 
از ابتداى بهره بردارى تاکنون، بیــش از 87 میلیون تن انواع محصوالت 
فوالدى به بازارهاى داخلى کشور عرضه شده است، گفت: این شرکت با 
نگاه به بازارهاى جهانى همواره تالش کرده است در عرصۀ صادرات نیز با 

اولویت تأمین بازار داخل، براى کشور ارزآورى مناسبى ایجاد کند.
نیکفر خاطرنشان کرد: روند روبه رشد تولید در فوالد مبارکه حاصل اجراى 
طرح هاى توسعه و افزایش بهره ورى نیروى انسانى و تجهیزات شرکت 
بوده است؛ تا جایى که به طور مثال، در سال 1391، به ازاى هر نفر 393 تن 
فوالد تولید شده و این میزان با افزایش قابل توجهى در سال 1397 به 581 

تن افزایش یافته است.
معاون تکنولوژى فوالد مبارکه در همین خصــوص و با تأکید بر این که 
شــرکت فوالد مبارکه اکنون به عنوان یک شــرکت جهان تراز باید در 
زمینۀ بهره ورى به شرایط بهترى دست یابد گفت: براى این که بتوانیم با 
شرکت هاى پیشرو و الگو مانند اردمیر (719 تن بر نفر)، تاتا استیل (918 
هزار تن بر نفر)، پوسکو (1,416 هزار تن بر نفر) و بائو استیل که یک میلیون 
و 479 هزار تن بر نفر است رقابت کنیم، نیاز به همت و تالش زیادى داریم؛ 

در غیر این صورت رقابت پذیرى شرکت به مخاطره خواهد افتاد.
پروژه هاى به بهره بردارى رسیده در ســال 1397 و در حال اجرا در سال 
جارى، موضوع بخش دیگرى از سخنان معاون تکنولوژى فوالد مبارکه 
بود. وى در این زمینه گفت: مهم ترین این پروژه ها عبارت اند از: 1- توسعۀ 
زیر سقف مجتمع فوالد سبا براى افزایش ظرفیت از 750 به یک میلیون 
و 650 هزار تن؛ 2- افزایش ظرفیت کارخانۀ آهک کلســینه شــرکت 
فوالدســنگ مبارکه با احداث دو کورة 400 تنــى در دو فاز و در مجموع 
800 تن در روز؛ 3- احداث نیروگاه CHP مجتمع فوالد سبا با طراحى 
و اجراى 7 دستگاه CHP4,2 مگاواتى؛ 4- احداث ایستگاه تقلیل فشار 

گاز به منظور تأمین گاز موردنیاز طرح هاى توسعۀ ظرفیت فوالد خام تا 7,2 
میلیون تن؛ 5- احداث تصفیه خانۀ پساب صنعتى فوالد مبارکه با ظرفیت 
3000 مترمکعب در ساعت؛ 6- بهره بردارى از طرح جمع آورى، تصفیه و 

انتقال پساب شهرهاى مجاور شرکت با ظرفیت 450 لیتر بر ثانیه.
وى در ادامه، بر بهبود وضعیت شــرکت در بخش هزینه هاى تعمیراتى 
و مصرف انرژى تأکیــد و اضافه کرد: براى رســیدن به وضعیت بهتر در 
حوزه هاى یادشده، باید با همکارى و برنامه ریزى هاى بهتر، کاهش هرچه 
بیشــتر هزینه هاى منابع را به عنوان یک الزام در دستور کار قرار دهیم تا 
بهره ورى منابع نیز افزایش یابد. به خاطر داشته باشیم شرکت هاى پیشرو 
ازجمله نیپون استیل، بخش قابل مالحظه اى از درآمدهاى خود را از محل 

بهره ورى در نیروى انسانى و منابع به دست مى آورند.
وى مهم ترین افتخارات شرکت در سال 97 را به این شرح برشمرد:کسب 
جایزة طالیى بنیاد کیفیت اروپا در ارزیابى EFQM اروپا؛ کسب عنوان 
برترین شرکت دانشى کشور و راه یابى به جایزة مدیریت دانش آسیا؛ کسب 
رتبۀ یازدهم شرکت برتر دانشى آسیا در کنار TOYOTA و ...؛ دستیابى 
به رتبۀ اول ارزش افزودة بازار در کشــور؛ دست یابى به رتبۀ دوم در ایجاد 

ارزش افزوده در 100 شرکت برتر؛ کسب تندیس طالیى حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان؛ گذر از تولید 110 میلیون تن فوالد خام از ابتدا تاکنون؛ 
گذر از تولید 100 میلیون تن کالف گرم از ابتدا تاکنون؛ افزایش سودآورى 
شــرکت به ازاى هر ســهم به میزان بیش از 100 درصد در سال 1397؛ 
افزایش سود نقدى شرکت هاى سرمایه پذیر به بیش از 1500 میلیارد تومان 

و رشد بیش از 80 درصدى در این حوزه.
 نیکفر مهم ترین حوزه هاى تمرکز شرکت در مسیر تعالى در سال 1398 
را به این شرح اعالم کرد: ارتقاى ایمنى؛ ارتقاى بهره ورى؛ تمرکز بر تولید 
محصوالت ویژه؛ مدیریت هزینه ها در کلیۀ بخش هاى شرکت؛ کاهش 
مصارف انرژى و مواد و ضایعات؛ افزایش کیفیت و تنوع محصوالت؛ ارتقاى 
چابکى سازمانى از طریق قابلیت انطباق سازمانى با تغییرات به طور سریع و 
اثربخش؛ توسعه و توانمندسازى کارکنان و مدیران و ارتقاى شاخص هاى 

زیست محیطى.
معیارهاى انتخاب افراد بهره ور بخش دیگرى از سخنان منوچهر نیکفر در 
بیست و ششمین جشن بهره ورى بود. وى در این خصوص از نقش افراد در 
تحقق اهداف واحد، مشــارکت فردى در نظام هاى بهبود و تحول، نظام 
پیشنهادها، پروژه هاى تحول (TQ، QCC)، مدیریت دانش، پروژه هاى 
تحقیقاتى، کارت سبز، ارزیابى اهداف و ممیزى هاى سیستم هاى مدیریتى، 
پروژه هاى ویژه و تســهیل گرى، ایمنى واحــد و عملکردهاى رفتارى و 

انضباطى فرد به عنوان مهم ترین این معیارها نام برد.
معاون تکنولوژى فوالد مبارکه در ادامه به تشریح آمار منتخبین بهره ورى 
در سال 1397 پرداخت و در این خصوص افزود: با توجه به ممیزى هاى 
داخلى و خارجى انجام شده در شرکت فوالد مبارکه، همۀ افراد شاغل در 
شرکت به نوعى بهره ورند؛ اما با توجه به نظام ها و دستورالعمل ها، ساالنه 

20 درصد از این افراد به عنوان افراد بهره ور انتخاب مى شوند.
به طورکلى از ســال 1383 تاکنون 9132 نفر به عنــوان بهره ور معرفى 
شده اند که ســهم منتخبین سال گذشته 2521 نفر اســت. این در حالى 
است که 536 نفر از این نفرات منتخب سال اول بوده اند. ضمن این که 68 
درصد از منتخبین نشان کار و تالش، 17 درصد نشان مشارکت، 7 درصد 
نشان دانش، 6 درصد نشان بهره ورى و 2 درصد نیز به دریافت نشان تعالى 

مفتخر شده اند.

مدیرعامل فوالد مبـارکه در همایش بهره ورى:

خون توسعه و بهره ورى همیشه در رگ هاى فوالد مبارکه جارى بوده است

با هدف آموزش روش هاى صرفه جویى در مصرف آب به روستائیان شرق اصفهان و پیشگیرى از هدررفت آب
اجراى طرح فرهنگى آموزشى مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب در روستاهاى شهرستان اصفهان 

روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان


