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شایع ترین بیمارى که در پیرى سراغتان مى آیدشناسایى 5000 خودروى آالینده در استان ادامه «بانوى عمارت» بدون «حضرت واال» چیزى کم دارد«موشک» چگونه «پوشک» شد! لطفاً حسینى، بفرمایید على محمدى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف 
گوشت مرغ
بهتر است یا 
بوقلمون؟

کشف 84 میلیارد تومان احتکار کاال   از 48 انبار
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واردات الستیک چینى
 باید متوقف شود

شناسایى فروشنده
 پیتزا با روکش طــال

بهترین سینماهاى 
اصفهان در خدمت

 14 فیلم جشنواره فجر

5

وقتى یک کبوتر 
دست سارق را 

در خمـینى شهر 
رو مى کند

ما ایرانى ها به مصرف مرغ و گوشت گوسفند 
و گوساله عادت داریم اما این روزها مى بینیم 

در فروشگاه هاى مواد پروتئینى گوشت 
بوقلمون هم مورد توجه مردم قرار گرفته و 

براى تنوع غذایى به سبد غذایى خانوار ...

مأمــور یکــى از کالنتــرى هاى شهرســتان
 خمینى شهر با شــگردى جالب توانست، دست 

یک سارق را رو کند.
قضیه از این قرار اســت که مأموران گشت یکى 
از کالنترى هاى فرماندهى انتظامى شهرستان 
خمینى شهر در گشــتزنى هاى هدفمند خود به 
فردى که در حال حمل یک گونى بود، مشکوك 
مى شوند. در بررسى هاى اولیه مشخص مى شود 
وى از سارقان سابقه دار اســت و از گونى همراه 

متهم 17 کبوتر کشف...

4 جمع اصفهانى ها در «جمشیدیه» جمع است
درباره یکى از فیلم هایى که امسال سوداى سیمرغ دارد 

4

توسط کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادى پلیس اصفهان در 2 ماه گذشته محقق شده است

6 و 4 را غالف کنید
 تــا پایان جام ملت ها

بالفاصله بعد از گل ســوم تیم ملى ایران به یمن، مهدى طارمى که 
ضلع جنوبى زمین را براى شــادى گل انتخاب کرده بود، با دســت

 عدد 6 را به دوربین نشان داد.
این حرکت خیلى ســریع بازتابى کامًال منفى در بیــن هواداران 
استقالل داشت که عدد 6 طارمى را توهینى به خود تصور مى کردند.

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهانى ها 
بحران آب را 
در قالب داستان

 روایــت مى کنند

اصفهان، برگزار کننده نمایشگاه صنعت ساختمان در بغداد
از دوم تا پنجم اردیبهشت 98 صورت مى گیرد
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یا برگرد یا فسخ کن؛ یا برگرد یا فسخ کن؛ 
فقط زود!فقط زود!

روزهاى دشوار 
حسین زمان از زبان

 این خواننده معروف 
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نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با هشدار نسبت به 
نبود نظارت بر واردات الستیک، گفت: متأسفانه بخشى 
از واردات الستیک خودروهاى سبک و سنگین از کشور 
چین صورت مى گیرد و این نگرانى وجود دارد که بخشى 

از این الستیک ها، محصوالت بازیافتى باشد.
سید احسن علوى ادامه داد: الستیک هاى بازیافتى عمر 
مفید کوتاه ترى نسبت به الستیک هاى استاندارد دارند 
و خطر ترکیدگى آنها چندین برابر دیگر الستیک هاست، 
زیرا آنها الســتیک هاى کهنه را جمع آورى کرده و بار 

دیگر براى آن عاج درست مى کنند.
وى گفت: ما در ســال هاى گذشته ســفرى به کشور 

چین داشتیم و در این ســفر بازدیدى از مناطق صنعتى 
این کشــور صورت گرفت، در یکى از بازدیدها ما را به 
نزدیکى چند روستا بردند و اعالم کردند که محصوالت 
صادرشده به ایران در این مناطق تولید مى شود، این در 
حالى است که این مناطق زیرساخت هاى الزم را براى

 تولیدات نداشتند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اعالم اینکه واردات 
الستیک از کشــور چین باید کامًال متوقف شود، گفت: 
به نظر من کشورهاى اروپایى حتى کشورهاى کوچک 
این قاره جایگزین بهترى نسبت به چینى هاست و باید 

محصوالت از این کشورها وارد شود. 

محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص 
انتقادات اخیر اصالح طلبان نسبت به مصاحبه اش درباره 
عدم ائتالف روحانى با این جریان سیاســى در انتخابات 
92 و 96 گفت: به نظر مى رســد برخــى از آن مصاحبه 

سوءبرداشت هایى کردند.
وى که با «تسنیم» گفتگو مى کرد، افزود: موضوع درباره 
انتقاد هاى افراد تندرو اصالح طلب به دولت بود که من 
گفتم هم اصولگراى تندرو داریم که به ما انتقاد مى کنند 
و هم اصالح طلبان تند داریم که به مــا انتقاد دارند و ما 
هیچگاه با این جماعت ائتالف نکردیم و االن هم همین 
را مى گویم. واعظى افزود: ما نه تنها با اصالح طلبان بلکه 

با حزب اعتدال و توســعه نیز چنین ائتالفى نکردیم. به 
هرحال حزب اعتدال تنها حزبى بود که در سال 92 زمانى 
که همــه مى گفتند چرا حمایت مى کنیــد بیانیه دادیم، 
ایستادیم، استان به استان سفر کردیم و پیروز شدیم.  خب 

مگر دکتر روحانى حاال با ما ائتالف کرد؟
وى اضافه کرد: تعداد افراد حاضر ما در دولت از همه کمتر 
بوده است. ما به اصل اینکه اعتدال در کشور حاکم شده 
بها مى دهیم و بار ها هم اعالم کردیم در این قصه همه 
اعتدالیون اصالح طلب و اصولگرا همه در این دولت جا 
دارند. حاال اگر کسى دوســت دارد که من انحصارطلب 

باشم خیر ما اهل انحصار نیستیم.

واردات الستیک چینى
 باید متوقف شود

واعظى:
 من انحصار طلب نیستم

ربا و رشوه عادى شده است
 خبرگزارى حوزه| آیــت ا... مظاهرى، رئیس 
حوزه علمیه اصفهان در درس اخالق خود گفت: متأسفانه 
در زمان حاضر، رباخوردن و ربادادن عادي شده و بعضی 
مثل اینکه بخواهند با حیله هاى شرعى موش را آب بکشند 
و بخورند، ربا می خورند. رشــوه خوارى  و رشوه دادن نیز 
چنین است. معموًال انجام کارها و فیصله دادن پرونده ها 

و گشودن گره ها، بدون پارتى بازى یا رشوه مشکل است.

سورپرایز شدن ظریف 
  ایسنا| کادر پرواز هواپیماى حامل محمدجواد 
ظریف و هیئت همراه وزیر امور خارجه را سورپرایز کردند. 
وزیر امور خارجه کشورمان که بعد از ظهر دوشنبه در رأس 
یک هیئت بلندپایه اقتصادى و سیاسى به دهلى نو سفر 
کرد، از ســوى کادر پروازى هواپیما به مناسبت سالروز 
تولدش ســورپرایز شــد. آنها براى او کیک تولد تدارك 

دیده بودند.

ما که نگفتیم!
 رویداد 24| فاطمه هاشمى، دختر مرحوم اکبر 
هاشمى رفسنجانى در گفتگویى در پاسخ به اینکه گفته 
مى شد آقاى روحانى اشبه الناس به آقاى هاشمى است 
گفته است: چه کسى گفته روحانى اشبه الناس به پدرم 
است؟ ما که نگفتیم. اتفاقاً با من مصاحبه کردند و گفتم هیچ 
شباهتى با هم ندارند. آنها که مى خواستند کار هاى تبلیغاتى 

انجام دهند این مسئله را مطرح مى کردند.

رضا شاه بى بته بود
سردار نقدى، معاون فرهنگى سپاه     خبر آنالین |
پاسداران انقالب اسالمى در همایش راویان انقالب و دفاع 
مقدس گفت: سال ها پادشاهان سفاك و دروغگو بر کشور 
ما حکومت مى کردند. پادشاهان بى سواد بودند، یکى از آنها 
همین رضا شاه پهلوى بود. رضا خان آنقدر بى بته بود که تا 
آخر حکومتش نتوانست نوشتن بیاموزد. این در حالى بود 
که در کشور ادبا و علما بسیار بودند. در زمان رضاخان همه 

سربازان با لباس شخصى فرار کردند.

گوسفند هم قاچاق مى شود!
  عصر ایران| نماینده مردم پاکدشت در مجلس 
گفت: طى 9 ماه گذشته 9926 رأس گوسفند به کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس صادر شد، چند نفرى هم دام را به نرخ 
ارزان از دامداران خریدارى مى کنند و به دیگر کشــورها 
صادر مى کنند و درآمد ارزى ســنگینى براى خود دست 

و پا مى کنند.

 بازداشت یک آمریکایى 
در ایران؟

در پى انتشــار گزارش هایى مبنى    عصر ایران|
بر بازداشت یک نظامى سابق آمریکایى در ایران، وزارت 
خارجه آمریکا ادعا کرده که این خبر صحت دارد. بر اساس 
ادعاى روزنامه «نیویورك تایمز»، این نظامى سابق نیروى 
دریایى آمریکا ظاهراً تابستان گذشته هنگام خروج از ایران 
در فرودگاه مشــهد بازداشت شده اســت. مادر «مایکل 
وایت» 46 ساله گفته او پیش از این چند بار به ایران سفر 
کرده بود و انگیزه اش از این سفرها آشنایى و دیدار با یک 

دختر در مشهد بوده است.

حمایت از مواضع 
امام جمعه اردبیل

  تابناك | به تازگــى ویدیویــى از آخرین نماز 
جمعه هاى شهر اردبیل منتشر شده که باعث شده تا بیش 
از 30 تن از مدیران کانال هاى تلگرامى و اینستاگرامى این 
استان در بیانیه اى حمایت خود از مواضع شجاعانه نماینده 
ولى فقیه در استان اردبیل را اعالم کنند. آیت ا... سیدحسن 
عاملى در چند هفته اخیر به شدت پیگیر مسائل و مشکالت 
معیشتى هم استانى هاى خود بوده و عالوه بر ورود به مسئله 
ابهامات در روند واگذارى کشــت وصنعت مغان، درباره 
واگذارى بخشى از استان اردبیل به استان همجوار که سد 

عمارت را نیز شامل مى شود هشدار داده است. 

خبرخوان
چند درصد مردم سینما 

مى روند؟
  باشگاه خبرنگاران جوان |

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، در سال 1396، 
تنها حدود 19 درصد از افراد 15 ساله و بیشتر به 
سینما رفتند. این درصد براى تئاتر 1/5 درصد 
و براى کنسرت 4/5 درصد بوده است. از میان 
افرادى که به ســینما رفته انــد، 29/9 درصد 
یک بــار، 28/3 درصد دو بــار و 41/8 درصد، 
بیشتر از دو بار به ســینما رفته اند. 59/4 درصد 
افراد با خانواده به سینما رفته اند، 37/2 درصد 
با دوستان و 4/3 درصد یا به تنهایى یا با سایر 

افراد به سینما رفته اند.

غریب است دلم در 
وطنم...

4 ســال پــس از درگذشــت   چمدان|
محمدرضا لطفى، اســتاد مشــهور موسیقى، 
مقبره او وضع مناســبى ندارد. مقبره لطفى در 
بافت تاریخى شــهر گرگان قرار گرفته است. 
قرار بود با همکارى خانواده لطفى و شهردارى 
گرگان این مقبره تبدیل به باغ شود و در کنار 
مزار او، میراثش در موســیقى ایران به نمایش 
گذاشته شود و حتى مکتب میرزا عبدا... در این 
باغ مزار راه اندازى شــود. با وجود وعده هاى 
متعدد این مقبــره وضعیت مناســبى ندارد و 
درهاى این مقبره نیز بسته است و عالقه مندان 
به محمدرضا لطفى امکان حضور بر ســر مزار 

او را ندارند.

لکسوس مخمل پوش!
 نامه نیوز | براى اولین بار خودرویى 
در ایران تردد مى کند که بدنــه آن از مخمل 
پوشیده شده اســت. جوالن لکسوس مخمل 
پوش در خیابان هاى پایتخت ایران جنجالى را 

در عصر خودروهاى لوکس برپا کرد.

نظر فائزه هاشمى 
درباره «مارموز» 

  ایسنا| اکــران مردمى و ویــژه فیلم 
سینمایى «مارموز» شامگاه دوشنبه 17 دى با 
حضور فائزه هاشمى برگزار شد. وى با اشاره به 
داستان و محتواى فیلم «مارموز» گفت: خود 
ما در عالم سیاست هستیم و شاید اگر بیرون از 
عالم سیاست بودیم  به این فیلم متفاوت نگاه 
مى کردیم اما آنچه این فیلم نشان مى دهد این 
است که همیشــه در دنیاى سیاست این مردم 

هستند که قربانى مى شوند.

کدام کارت ملى ها 
باطل شده؟

 انتخاب| ســخنگوى ســازمان ثبت 
احوال اظهار کرد: کســانى که تا پایان ســال 
96 درخواســت کارت ملى هوشــمند داده اند

 کارت هایشان صادر شده و در دفاتر ثبت، پست 
و پیشــخوان مانده اما هنوز براى دریافت آن 
مراجعه نکرده اند، کارت هاى ملى نمونه قدیم 

آنها از هفته گذشته باطل شده است.

آتش نشان
 دوچرخه سوار؟!

  ایسنا| مدیرعامــل ســازمان آتش 
نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى تهران 
از انجام بررســى ها براى فعالیت آتش نشــان 
دوچرخه ســوار خبر داد. مهدى داورى درباره 
اینکــه آیــا امــکان اســتفاده از دوچرخه در 
مأموریت هاى آتش نشــانان وجود دارد یا خیر 
گفت: باید کاربرد هر چیزى را دقیقاً بررسى کنیم و 
شرایط عملیاتى آن تعریف شود. در حال حاضر ما 
آتش نشانان موتورسیکلت سوار و حتى نیروهاى 

پیاده را نیز در مجموعه آتش نشانى داریم.

مهمان ایــن بار برنامــه «ده و ده دقیقــه» تلویزیون، 
ابوالقاســم طالبى، کارگــردان فیلم هــاى جنجالى 
«قالده هاى طال» و «یتیم خانه ایران» بود که در این 
برنامه اعالم کرد در حال ساخت سریال است و دوست 
دارد بعد از ساخت آن شهید شود. این بخش از اظهارات 
او را که به خصوص ایــن روزها بعــد از پخش دوباره 

«قالده هاى طال» حسابى خبر ساز شده است بخوانید.
یک ماه تا جشنواره فیلم فجر بیشتر 

باقى نمانده چرا حضور ندارید؟
چون داشتم مى نوشتم. بعد از «یتیم خانه ایران» حدود 
سه سال است مى نویســم و تحقیق مى کنم. معموًال از 

شروع کار تحقیق مى کنم.
موضوع فیلم آینده شــما چه چیزى 

است؟
در حال حاضر سریال مى سازم که کامًال اجتماعى و به 
روز است و امیدوارم پس از این فیلم شهید بشوم. گفتنش 

فکر کنم ریاکارانه باشــد اما هرکس یک آرزویى دارد، 
یکى آرزوى داشتن پورشــه، دیگرى آرزوى سفر. من 
هم به همه آرزوهایم رسیدم. دوست دارم شهید شوم و 
فکر کنم با این سریال این اتفاق بیافتد. پایان مأموریت 
همه مسلمانان شهادت است. مرگ پایان همه است اما 

شیرین ترین مرگ و عاقالنه ترین مرگ، شهادت است.
هیچ وقت ما فکر نمى کردیم زمانى 
برســد که جوان هاى ما را به دلیل 
با ســواد بودن و به علت علم ترور 
بکنند،  فکر مى کنید زمانى مى رسد 
که دست روى شــخصیت بگذارند 
و ب خاطر فیلمســازى یــا نوع اثر 

فرهنگى اش بکشند؟
امیدوارم اینجورى باشد و اولى اش من باشم. امیدوارم 
بیولوژى نباشد و نگویند سرطان گرفت. امیدوارم با یک 

گلوله  تمام کنند.

على اکبر قاضى زاده، روزنامه نگار پیشکســوت و استاد 
روزنامه نگارى در بخش هایى از مستند «مسیر دهه60» 
که در گروه هنروتجربه اکران شده است حرف هاى جالبى 

درباره وضعیت موسیقى در دهه 60 زده است.
مستند «مسیر دهه 60» به کارگردانى کتایون جهانگیرى 
به فراز و نشیب هاى موســیقى در دهه 60 مى پردازد. 
قاضى زاده در بخــش هایى از این مســتند مى گوید: 
متأســفانه اوایل انقالب عده اى رفته بودند آرشیو رادیو 
ایران را بسوزانند! آرشــیوى که حاصل زحمت 50 سال 
هنرمندان بود و هزینه شده بود تا این آثار ضبط شوند. در 
آن موقع یکى از هنرمندان ایرانى، مردانه ایستاده بود و 
جلوى دوستان هیجان زده را گرفته بود و گفته بود اول 
من را بکشید، بعد اگر خواستید مى توانید آن را آتش بزنید! 
 همین اتفاق باعث شد تا خودشان را مقدارى جمع و جور 

کنند و خوشبختانه این اتفاق نیافتاد!

در روزهــاى گذشــته ویدیویى از گوینده شــبکه خبر 
تلویزیون در فضاى مجازى منتشــر شــده که در حال 
خواندن خبر به اشــتباه به جاى «ســامانه موشــکى»
مى گوید «سامانه پوشکى» و البته بعد سریع آن را اصالح 
مى کند. بعد از بازنشر گسترده این ویدیو در شبکه هاى 
اجتماعى، شــبکه خبر در بخش خبرى ســاعت 20 با 
«شــریفى مقدم» خواننده خبر تماس گرفت و او درباره 
اشتباه خواندن پوشک به جاى موشک توضیح داد: «خبر، 
مربوط به سامانه پاتریوت بود و پیشنهادى که آمریکا به 
ترکیه داد مبنى بر اینکه پاتریــوت را به جاى اس 400 
روسیه خریدارى کند، «پ» پیشنهاد، «پ» پاتریوت در 
ذهن من چرخید و چسبید به موشک و شد پوشک! سریع 
هم اصالح کردم ولى خب اتفاقى بود که افتاد. خوشحالم 
که به هرحال بهانه اى بود براى اینکه این خبر خنده اى به 

لبان هموطنان عزیزمان بیاورد.» 

ســیروس الوند، نویســنده و کارگردان قدیمى سینما 
درباره انصراف برخى از فیلمسازان از جشنواره فیلم فجر 
مى گویــد: از نظر من تمام این اخبــار در مورد انصراف 
کارگردانان شایعه و شانتاژ خبرى است. به عنوان مثال 
کمال تبریــزى فیلمى کامًال کمدى بازارى ســاخته و 

خودش هم مى داند جایش در فیلم فجر نیست.

وى درباره انصــراف منوچهر هادى بــا فیلم «رحمان 
1400» از جشــنواره فیلم فجر اضافه کــرد: مورد فیلم 
منوچهر هادى هم مثل فیلم کمال تبریزى است. اینها 
فیلم هاى گیشــه و بازارى ســاخته اند و خودشان هم 
مى دانند جایى در فجر ندارند. اینکه مى گویند بســیارى 
از کارگردانان از فجر انصراف داده اند شــیطنت خبرى 
است و اگر نه من به دفتر جشنواره رفته ام و به چشم دیدم 
که همه کارگردانان مى خواهند در فجر امســال حضور 

داشته باشند.
کارگردان فیلم «زن دوم»  ادامه داد: برخى عادت دارند 
فیلم بازارى بســازند و به فجر هم نمى روند تا کســى 
یقه شــان را نگیرد. اینها تنها و تنها بــه اکران و فروش 
اثرشان فکر مى کنند. این بازى ها براى ما کامًال روشن 
است. از نظر من جشنواره فیلم فجر امسال بسیار هیجان 
انگیز اســت. اگر من و فیلمم در فجر نرفت اصًال مهم 
نیست زیرا مهم این است که جشنواره خوب برگزار شود.

فرمانده انتظامى شرق استان تهران از بازداشت متهمى 
خبر داد که چهار ماه از خط لوله اصلى پاالیشگاه نفتى 

شهررى سرقت مى کرد.
ســردار عبدالرضا ناظــرى درباره جزئیــات این خبر 
اظهار کرد: در پــى اطالع از فعالیــت مخفیانه فردى 
در زمینه قاچاق ســوخت در یک زمین محصور شــده 
با دیوار، واقع در روســتاى گلزار از توابع شهرســتان 
پاکدشت، بررسى دقیق موضوع در دستور کار مأموران
 اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهى

 قرار گرفت.
فرمانده انتظامى شــرق اســتان تهران با بیان اینکه با 
تحقیقات مقدماتى پلیس، هیچگونه شــواهدى مبنى 
بر ورود ســوخت به این زمین محصور شــده مشاهده 
نشد، گفت: بارگیرى مقادیر زیادى سوخت از این محل 
قابل تأمل بود که مأموران با هماهنگى مقام قضائى و 
حضور کارشناسان شــرکت نفت، در بازرسى از محل 

متوجه قاچاق ســوختى شدند که با ســرقت عجیبى
 همراه بــود. وى افزود: در بازرســى از ایــن مکان، 
یک تونل تقریبًا 70 مترى کشــف شــد کــه به لوله
 اصلى انتقال فرآورده هاى نفتى حفر شده از پاالیشگاه 

نفتى شهررى به سمت استان مازندران متصل بود.
ناظرى با اشاره به شگردهاى خاص و تخصصى متهم با 
نصب فلکه 450 اینچى در مسیر این خط لوله و سرقت 
و قاچاق گازوئیل و سایر فرآورده هاى نفتى،گفت: این 
خط لوله بنابر نیاز اســتان مقصد در هر مقطعى سوخت 
مورد نیاز از قبیل نفت، گازوئیل و ســایر سوخت  ها را 

پمپاژ مى کرد.
فرمانده انتظامى شرق اســتان تهران خاطرنشان کرد: 
متهم در تحقیقــات مقدماتى به همدســتى با دو نفر 
دیگر در ســرقت از منابــع ملى اعتراف کــرد و گفت 
که بیش از چهار مــاه این فعالیت مجرمانــه را انجام 

داده است.

چند سالى مى شود نماى آلومینیومى، سنگ هاى سفید 
هتل اطلس تهران را پنهان کرده و بناى هتل و صاحب 
آن مى کوشند با پنهان کردن نماى اصلى و تغییر نام هتل، 
خاطرات یکى از مهمترین اتفاقــات تاریخ را فراموش 
کنند و کســى نداند که روزى اینجا محل مرگ تختى 

بوده است.
17 دى ماه پیکر غالمرضا تختــى در یکى از اتاق هاى 
هتل آتالنتیک تهران پیدا  شــد. شوك مرگ کسى که 
براى خیلى ها قهرمان و پهلوان بود، شایعات مرگ او را 
سرتیتر اخبار و ناگفته ها کرد. بعد ها روایت هاى فراوانى 
از آخرین ساعت زندگى تختى و پایین آوردن جسدش از 
پله هاى هتل آتالنتیک منتشر شد اما هنوز خیلى ها باور 
نمى کنند جهان پهلوان تختى که امید و نماد یک ملت 
بوده، خودکشى کرده و بسیارى مرگ تختى را عملیات 

ساواك مى دانند.
همین روایت ها هتل آتالنتیک تهران را مدت ها سرخط 
خبرها کرد و آن را تا مرز تعطیلى پیــش برد. هتلى که  
برخى مى گویند صاحبش دوست تختى و برخى معتقدند 
همدست ساواك بوده است. از تونل هاى پنهانى پشت 
هتل که محل ورود مأموران ســاواك بوده داستان هاى 
زیادى وجود دارد، داســتانى که ده ها سال است صاحب 
هتل از آن فرار مى کند. هتل آتالنتیک حاال به اسم اطلس 
شناخته مى شــود. نماى خاکسترى آلومینیومى، تصویر 
تاریخى این هتل را پنهان کرده و همه تالش مى کنند 

یادشان برود در این هتل چه گذشته است.
دى ماه اگر به این هتل بروید و بخواهید سراغ صاحب آن 
را بگیرید، کارمندان مى گویند صاحب هتل در سفر است. 
همه مى دانند مراجعان دى مــاه که دنبال صاحب هتل 
هستند، آمده اند تا قصه محل مرگ تختى را بشنوند. او 
چندین بار درباره محل مرگ تختى در این هتل صحبت 

کرده و حتى تونل هاى ادعا شده را به خبرنگاران نشان 
داده است اما توضیحات کســى که در آخرین دقایق با 
تختى بوده هنوز از ابهامات مرگ تختى کم نکرده است.

حاال نظم شــماره بندى اتاق هاى هتل را برهم زده اند و 
برخى مى گویند آن اتاق براى همیشه بسته شده است. 
در هتل هیچ نشانى از تختى نیست و کارمندان در پاسخ 

به ســئ وال در این باره صدایشــان را به حداقل ممکن 
مى رسانند.

در تقاطــع خیابان هایى که این روزهــا طالقانى (تخت 
جمشید) و قرنى (فیشــرآباد) نام دارد، اسرار محل مرگ 
تختى پشت شلوغى هاى روزمره شــهر تهران مدفون 
شده است. اســم خیابان ها و هتل تغییر کرده و هزاران 

عابر پیاده که هر روز از کنار این ساختمان رد مى شوند، 
نمى دانند سال 46 پشت یکى از این پنجره ها، غالمرضا 
تختى آخرین نگاهش را به تهران و زندگى کرده و پس 
از آن زندگى اش به پایان رســیده است. اتفاقى که تنها 
دیوارها شــاهدش بوده و هنوز راز آن مــرگ را در خود 

نگه داشته اند.

سرنوشت هتلى که تختى در آن از دنیا رفت

دى ماه در «اطلس» کسى جواب شما را نمى دهد

نفت دزدى در پایتخت!فیلم کمال تبریزى و منوچهر هادى کامالً بازارى است!

ابوالقاسم طالبى: امیدوارم بعد از ساخت سریالم شهید شوم مى خواستند
 آرشیو رادیو را آتش بزنند

«موشک»
 چگونه «پوشک» شد!

روزنامه «شهروند» در گزارشى، به سراغ نماینده مردم 
گرامى اســتان اردبیل رفته که محــل دفن پدرش در 
دشت مغان قرار دارد و صاحب گنبد، بارگاه و هیئت امنا 

و متولى است. 
میرحمایت میرزاده درباره قبر پدرش که امامزاده شده 
به «شهروند» گفته است: «من به عنوان پسر آن مرحوم 

بهتر است درباره اش حرف نزنم؛ بروید از مردم منطقه که 
به ایشان ارادت دارند، بپرسید که ایشان چه کسى بوده 
و براى چه مردم از جیب خودشــان براى مقبره ایشان 
هزینه و نذر مى کنند. پدر مرحومم در همان زمانى که 
زنده بودند، بسیار مورد احترام بودند و زمانى هم که به 
رحمت خدا رفتند، این احترام و ارادت باقى ماند و مردم 

خودشــان تصمیم گرفتند که براى ایشــان مقبره اى 
بسازند که محل مراجعه خودشان باشد.»

به گفته این نماینده مجلس، او در ساخته شدن گنبد و 
بارگاه براى «آستان مقدس امامزاده سید عزیز» هیچ 
نقشى نداشته  است: «ایشان 30 سال پیش فوت کردند و 
همان موقع هم مردم خودشان تصمیم گرفتند همانطور 

که زمان حیات او نزدشان مى رفتند و درخواست هایى 
داشــتند و کمک هایى مى خواستند، بعد از فوتشان هم 
جایى باشــد که مراجعه کنند. تمام اینهــا با پول خود 
مردم ساخته شده است و خیلى از مردم آن دهات اصالً  
نمى دانند که پسر ایشــان نماینده است، خیلى ها هم 

نمى دانند که پدر بنده ایشان است.»

واکنش نماینده مجلس به امامزاده  شدن مقبره پدرش 
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افتتاح دانشکده خّیرساز
 فنى ومهندسى

دانشکده خّیرساز  فنى و مهندسى دانشگاه اصفهان به 
بهره بردارى رسید.

این دانشـکده به مسـاحت 4000مترمربـع، درچهار 
طبقه باکمک 55 میلیارد ریالى على یاردهقانى، خّیر 
اصفهانى ساکن آمریکا، دوساله ساخته و بهره بردارى 

از آن آغاز شد.
این دانشکده مجهز به چهار کالس درس و دو طبقه 
آن هم تجهیز به کارگاه هاى آموزشگاهى شده است.

افزایش 6 برابرى 
ابتال به سالک در جرقویه

معاون مرکز بهداشـت شـماره 2 شهرستان اصفهان 
با اشاره به اینکه سال گذشته 20 مورد جدید بیمارى 
سـالک در منطقـه جرقویـه علیاثبـت شـده، گفـت: 
متأسفانه این رقم امسـال تاکنون به بیش از 120 نفر 
رسیده است.امیر فروغى افزود: طرح مبارزه و کنترل 
بیمارى سالک در خصوص النه کوبى موش صحرایى 
و طعمه گذارى باید ساالنه در چهار مرحله اجرا شود، 
ولى پارسال به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز، 

این طرح در سه مرحله اجرا شد.

شناسایى فروشنده 
پیتزا با روکش طال

پیتزا فروشـى مدعى فـروش پیتزا بـا روکش طال در 
اصفهان شناسایى شد.

محمد جواد فشارکى،مدیرکل بازرسى اصناف استان 
اصفهـان با بیان اینکـه این واحد صنفـى توضیح داد 
که اطالع نداشته است که چنین کارى را نباید انجام 
دهد و تا کنون هم، چنین پیتزایى را ارائه نکرده است، 
افزود: وى فقط در پیج اینسـتاگرام خـود براى جذب 

فالوور آن را منتشر کرده است.

راه آهن اراك-اصفهان 
به فاز دوم رسید

على بختیـار، نماینده مـردم گلپایگان و خوانسـار در 
مجلس شـوراى اسـالمى گفت: پس از تهیه نقشـه 
هوایى، فاز دوم راه آهـن اراك- اصفهان تا گلپایگان 
اجرا مى شود و  براى این فاز 75 کیلومترى 40 میلیارد 

تومان اعتبار جذب کردیم.

برداشت2 برابرى آب از 
چاه هاى کشاورزى آران

مدیـر جهـاد کشـاورزى آران و بیـدگل بـا اشـاره به 
برداشـت 12 هزار لیترى آب از چاه هاى کشـاورزى 
این شهرستان گفت: این برداشـت دو برابر حد مجاز 

است.
حسـین فتاحى افزود: اجازه برداشـت 6000 لیتر آب 
از 244 حلقه چاه در شهرسـتان صادر شـده است، اما 

در حال حاضر دو برابر این میزان برداشت مى شود.

رکود 80 درصدى 
ساخت  و ساز ها در مبارکه

فرماندار مبارکـه گفت: در چند سـال اخیـر، به دلیل 
تحریم ها شهرسـتان مبارکـه رکـود 80 درصدى در 
ساخت  و ساز مسـکن  دارد.حمید عصارزادگان گفت: 
درآمدى که شهردارى از صدور پروانه هاى مسکن به 
دست مى آورد، بسیار کم شده است و باید در خصوص 

این مسئله فکرى کنیم.

ساماندهى 
خانه هاى مسافر آران 

مجید نورى، مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشـگرى شهرسـتان آران و بیدگل از آغاز طرح 
ساماندهى خانه هاى مسافر این شهرستان با همکارى 

شرکت هاى خصوصى خبر داد .

خبر

معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: در نظر داریم بهترین و 
مجهزترین سینماهاى استان را براى اکران فیلم هاى 
نهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان (ســى وهفتمین 

جشنواره فیلم فجر) انتخاب کنیم.
محمدعلى جعفــرى اظهار کــرد: اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اصفهان، از یک ماه گذشته تاکنون براى 
پیگیرى برپایى نهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان، 
جلســاتى را در تهران و اصفهان برگزار کرده اســت و 
تعداد کلى فیلم هاى کاندیدا بــراى اکران در اصفهان 
مشخص نشده است اما تاکنون با توجه به پرداخت حق 

تهیه کنندگى فیلم ها از ســوى وزارت ارشاد، اکران 14 
فیلم  قطعى شده است.

وى با بیــان اینکه اگر بودجه و شــرایط اکران فیلم ها 
مناسب باشــد، اکران فیلم در شهرستان ها را نیز شاهد 
خواهیــم  بود، گفت: امید اســت بتوانیم بــا همکارى 
تمام نهادهــاى فرهنگى، نهمین جشــنواره فیلم فجر 
اســتان را از 12 تا 22 بهمن ماه به شایســتگى برگزار

 کنیم.
جعفرى گفت: درصورتى که همکارى نهادهاى فرهنگى 
مناسب باشــد برنامه هاى جنبى از جمله نقد فیلم را در 

سینماهاى استان اصفهان خواهیم داشت.

سرپرست اداره کل راه و شهرســازى استان اصفهان 
گفت: 160 کیلومتر جاده اصلى و راه روستایى در استان 
زیرســازى و آماده سازى شــده که براى بهره بردارى 

نیازمند آسفالت است. 
حمیدرضا امیرخانى افــزود: براى آســفالت راه هاى 
در حال احداث و جاده هاى آماده ســازى شــده استان 
اصفهان به 10 هزار ُتن قیر نیاز است. وى تولید پایین قیر 
توسط کارخانه ها و تخصیص نیافتن آن از وزارت راه و 
شهرسازى را مانع از آسفالت و بهره بردارى از این راه ها 
اعالم کرد. امیرخانى بیان کرد: نزدیک به 384 کیلومتر 
راه اصلى و بزرگراهى و 120 کیلومتر راه روستایى در این 

استان در حال احداث اســت که به مجموعه مسیرهاى 
مواصالتى استان افزوده مى شود. وى به تدوین برنامه 
جامع توســعه راه ها اشاره و خاطرنشــان کرد: فعالیت 
راهسازى بر اساس این برنامه جامع انجام مى شود که 
در زمان حاضر شــرایط بحرانى در این بخش نداریم. 
امیرخانى افــزود: 10 درصد از راه هاى اصلى اســتان 
اصفهان در برنامه امسال براى کاهش حوادث جاده اى و 

افزایش امنیت ترافیکى ایمن سازى مى شوند.
اصفهان داراى 399 کیلومتــر آزاد راه، 1659کیلومتر 
بزرگــراه، 2791کیلومتر راه همســنگ و 29 کیلومتر 

آزاد راه است.

امسال 10 درصد از راه هاى اصلى 
استان ایمن سازى مى شود

بهترین سینماهاى اصفهان 
در خدمت 14 فیلم جشنواره فجر

رئیس مرکز پژوهش هاى شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان گفت: بر اســاس برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته، تا پایان دى ماه هیئت مؤسس صندوق نوآورى 
اصفهان معرفى  مى شود و مراحل ثبت این صندوق در 

دستور کار قرار مى گیرد.
کورش خسروى با بیان اینکه مهاجرت طبقه خالق 
شــهر اصفهان خطرى اســت که اخیراً آن را تهدید 
مى کند، اظهار کرد: در حال حاضر در ابتداى این خطر 
هستیم  و علت آن نیز تأمین نشدن منابع مالى مورد 
نیاز نخبگان در این شهر است که اعضاى شوراى شهر 

این موضوع را در دستور کار قرار داده اند.

وى ادامه داد: در حال حاضر شــهردارى مى تواند بر 
اساس مصوبه شوراى اســالمى شهر اصفهان براى 
جذب سرمایه گذارى خطر پذیر تا سقف پنج میلیارد 
تومان به صورت مشوقى یا مشــارکتى یا به صورت 
اهداى زمین و پروانه ساخت حمایت هاى الزم را داشته 
باشد. خسروى با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمبود 
منابع آب و مشکالت زیست محیطى در شهر اصفهان 
چالش هاى اساسى اســت، تصریح کرد: از این رو، در 
سرمایه گذارى ها به دنبال کسب و کارهایى هستیم که 
وابستگى به منابع طبیعى ندارد و مبتنى بر خالقیت و 

فناورى هاى نوین است.

کارخانــه DMT مبارکه با قابلیت تأمیــن مواد اولیه 
شرکت پلى اکریل ایران دوباره وارد چرخه تولید شد.

مدیر کارخانه دى ام تى گفت: پس از شش ماه توقف، 
این واحد صنعتى به منظور تأمین مواد اولیه نخ و الیاف 
پلى استر کارخانه پلى اکریل ایران در مبارکه مجدد 

راه اندازى و وارد چرخه تولید شد.
مهرداد ضیغمى ظرفیت اسمى این واحد را 90هزار ُتن 

اعالم کرد و گفت: با راه اندازى مجدد کارخانه دى ام 
تى ظرفیت تولید آن اکنون 40هزار تن در سال است 
که با اجراى طرح توسعه، درصدد رسیدن به ظرفیت 
اسمى تولید هستیم. وى، دى ام تى را ماده اولیه نخ 
والیاف پلى استر و تولید شــده از دو ماده پارازایلن و 
متانول دانست و گفت: با فعالیت مجدد این شرکت 

صنعتى، 290کارگر به کارخانه بازگشتند.

معاون اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: 
براى بیمه هنرمندان صنایع دستى اقداماتى صورت 
گرفته که امیدوارکننده است و نام 200 نفر نیز براى 

بیمه ارسال شده است.
جعفر جعفــر صالحى اظهارکــرد: در مــورد بیمه 
هنرمندان توافقات اولیه اى صــورت گرفته و از هر 
استانى، سهمیه اى مشخص کرده اند و ما نیز بر اساس 
اولویت هایى که ثبت نام کرده بودند و بین سه تا چهار 

هزار نفر در نوبت داشــتیم، نزدیک به 200 نفر اسم 
فرستاده ایم.

وى افزود: در ماه هاى آینده  خبرهاى خوبى مى شنویم 
و امیدواریم هنرمندان به زودى تحت پوشــش بیمه 

قرار بگیرند.
معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان با اشاره به شرایط افراد گفت: تاکنون کسانى 

که شرایط احراز دارند، ثبت نام کرده ایم.

مجتبى فخارى، سرپرست شهردارى شهرضا با اشاره 
به تشــکیل کمیته ایمنى نظارت بر ســاختمان ها و 
مؤسسات شهرضا گفت: سازمان آتش نشانى وخدمات 
ایمنى شهردارى، مسئولیت نظارت مستمر بر ساخت 
و ســازها در واحدهاى صنفى، صنعتى و مسکونى و 

آموزش شهروندان را دارد.

وى خاطرنشــان کرد: آموزش شــهروندى با هدف 
فرهنگسازى ایمنى، به ویژه در مراکز صنعتى باجدیت 
از سوى کارشناسان آتش نشانى دنبال مى شود تا اگر 
شرایط اقتصادى اجازه تأمین تجهیزات کامل را به این 
سازمان نداد، حداقل فرایندى پیش بینى شده باشد تا 

ایمنى شهروندان بهتر از گذشته باشد.

«نخستین جشنواره داستانى آب با محوریت موضوع آب در بخش هاى 
داستان و نزدیک داستان (روایت و زندگى نگاره)، اردیبهشت ماه سال 

آینده در اصفهان برگزار خواهد شد.»
دبیر هنرى نخستین جشنواره ادبى داســتانى آب با اعالم این مطلب 
گفت: نخستین جشنواره داستانى آب در بخش هاى داستان و نزدیک 
داستان در بخش هاى حرفه اى، آماتور و کودك و نوجوان برگزار خواهد 

شد و به آثار برگزیده حرفه اى 21 میلیون تومان جایزه اهدا مى شود.
سلمان باهنر اظهار کرد: این جشنواره که به همت سازمان آب منطقه اى 
اصفهان بر پا شــده، کار خود را از یک ماه پیش با فعالیت هاى ارتباطى 
فراخوان، تیزر، ســایت و دیگر درگاه هاى ارتباطى آغاز کرده و در این 
مدت کوتاه تاکنون بیش از 20 اثر به دبیرخانه رسیده و پیش بینى مى شود 
تا پایان زمان فراخوان ارسال آثار که آخرین ساعات آخرین روز سال 97 

است بیش از 300 اثر به دبیرخانه ارسال شود.
وى در ادامه افزود: آثار داستانى باید به میزانى باشد که حداکثر در یک 
نشســت بتوان آن را مطالعه کرد و یا بیش از 6000 کلمه نباشد و نکته 
مهمتر اینکه در بخش کودك، نویســنده داستان باید کودك و نوجوان 

باشد. 
دبیر هنرى نخستین جشــنواره داســتانى آب، هدف از برگزارى این 
جشنواره را عادت مردم به نوشتن در زمینه هاى مختلف به خصوص آب 
دانست و گفت: ما با تک تک نویسندگان و انجمن هاى داستان نویسى 
در سطح کشــور ارتباط برقرار کرده و موضوع آب را براى آنان روشن 

مى کنیم تا با آثار خود در این جشنواره شرکت کنند.
باهنر با بیان اینکه این تنها جشــنواره اى در کشــور اســت که هیچ 
محدودیتى براى ارسال آثار داســتانى ندارد از برگزارى آن همزمان با 
هفته فرهنگى اصفهان در اردیبهشــت ماه ســال 98 خبر داد و گفت: 

در نظر داریم آثار را در مجموعه اى شکیل و زیبا چاپ کرده و در اختیار 
مخاطبان قرار دهیم.

معاون بهره بردارى سازمان آب منطقه اى اصفهان هم با تشکر از همه 
تالشگران در برپایى نخستین جشنواره داستانى آب گفت: ظرفیت حجم 
سد زاینده رود بیش از یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب است که این 
میزان امروز به 150 میلیون مترمکعب رسیده و وضعیت سد زاینده رود 

غم انگیز است.
حسن ساســانى افزود: ظرفیت حجم ســدهاى دیگر استان اصفهان 
از جمله گلپایــگان 35 میلیون مترمکعب بوده که امــروز به 6 میلیون 
مترمکعب رسیده، خمیران 6/4 میلیون مترمکعب که در حال حاضر به 
1/4 میلیون مترمکعب رسیده است. ســد حنا در سمیرم که با ماکزیمم 
50 میلیون مترمکعب امروز به 3/2 میلیون مترمکعب رســیده و ســد 
قره قاچ با حجم 21 میلیون مترمکعب کــه در حال حاضر 4/1 میلیون 

مترمکعب است.
معاون برنامه ریزى سازمان آب منطقه اى اصفهان هم اظهار امیدوارى 
کرد گام هاى واقعى در راســتاى مصرف بهینه آب با آگاهى رســانى و 

برگزارى اینگونه جشنواره ها، برداشته شود.
على موســوى افزود: فرهنگ و تمدن ما به آب این مایه حیات بستگى 
دارد و امید است مستمر و همواره مصرف بهینه آب، مدنظر همگان باشد.

على خدایى،  رئیس هیئت داوران نخســتین جشنواره داستانى آب هم 
گفت: هر متر فرونشست زمین، روح کســانى که آب را بهینه استفاده 
مى کنند آزرده مى کند و آینده نگرى بــه آب و آنچه وجود دارد از طریق 

این جشنواره ها مى تواند آگاهى مردم را افزایش دهد.
وى برگزارى این جشنواره را فرصت مناسبى براى عالقه مندان براى 
گفتگو در زمینه آب دانست. در پایان از پوستر نخستین جشنواره داستانى 

آب از سوى مسئوالن رونمایى شد.

اصفهانى ها بحران آب را در قالب داستان روایت مى کنند

ساسان اکبرزاده

تا پایان دى ماه صورت مى گیرد

معرفى هیئت مؤسس صندوق نوآورى اصفهان 
وقتى یک کبوتر دست سارق را در خمینى شهر رو مى کند

اصفهان، برگزار کننده نمایشگاه صنعت ساختمان در بغداد
بازگشت دوباره DMT به چرخه تولید

200 هنرمند صنایع دستى اصفهان بیمه مى شوند

ایمنى شهرضا 
زیر ذره بین کارشناسان آتش نشانى

مأمور یکى از کالنترى هاى شهرســتان خمینى شهر 
با شگردى جالب توانست، دست یک سارق را رو کند.

قضیــه از این قرار اســت که مأموران گشــت یکى از 
کالنترى هاى فرماندهى انتظامى شهرســتان خمینى 
شهر در گشتزنى هاى هدفمند خود به فردى که در حال 
حمل یک گونى بود، مشکوك مى شوند. در بررسى هاى

 اولیه مشخص مى شود وى از سارقان سابقه دار است 
و از گونى همراه متهم 17 کبوتر کشف مى شود اما وى 

عنوان می کند که کبوترها را خریدارى کرده است.
متهم براى تحقیقات بیشــتر و بررســی صحت وسقم

 گفته هایش به کالنتري منتقل مى شود اما با توجه به 

سابقه دار بودن او و حرف هاي ضد و نقیضش و همچنین 
عدم ارائه نشانى فروشنده، مسروقه بودن کبوترها براى 
مأموران محرز مى شــود اگر چــه او همچنان هرگونه 

سرقتى را انکار مى کند.
با هماهنگــى مقام قضائی، متهم به مدت 24 ســاعت 
بازداشــت شــده و این در حالى بود که در صورت عدم 
مراجعه شــاکی خصوصی، مأموران پلیــس مجبور به 
آزادى وى مى شــدند. در این هنگام یکى از افســران 
کالنترى با زیرکى و هوشــیارى خود نامــه اى به این 
مضمون که «صاحب کبوتر به کالنتري مراجعه کند» 
به پاى یکى از کبوتر ها بسته و او را رها مى کند.  افسر 

کالنترى با این هدف دست به این کار مى زند که کبوتر 
مورد نظر به خانه صاحبش پرواز کرده و او از ماوقع ماجرا 

آگاه شود.
سرانجام در آخرین لحظاتى که زمان دستور قضائی مبنى 
بر بازداشت متهم رو به پایان بود، فردي همراه کبوتر و نامه 
به کالنتري مراجعه و از سرقت کبوترهایش خبر مى دهد. 
مالباخته عنوان کرده که چند روز پیش کبوترهایش سرقت 
شده و چون کارگر است فرصتی براي طرح شکایت نداشته 
تا اینکه  یکی از کبوترهایش به همراه دست نوشته درحیاط 
منزل نشســته و او براي پیگیري پرونــده به کالنتري 

مراجعه مى کند.

نخستین نمایشگاه تخصصى صنعت ساختمان ایران در 
بغداد، توسط شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
نخستین نمایشگاه تخصصى صنعت ساختمان ایران در 
بغداد از 2 تا 5 اردیبهشت ماه و به منظور شناخت بازار و 
نیاز متقاضیان، توسعه صادرات غیرنفتى و خروج از رکود 
حاکم بر اقتصاد کشور در مرکز نمایشگاهى شهر بغداد 

برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه در حالى برگزار مى شود که بازار عراق در 
حوزه ساختمانى مزیت هاى بسیارى دارد و شرکت هاى 

ایرانى مى توانند از این مزیت ها براى افزایش سودآورى 
خود استفاده کنند.

نیاز عراق به واردات در بخش هاى مختلف صنعتى به 
ویژه در حوزه ساختمان، سهم باالى بخش خصوصى 
در پروژه هاى عمرانى و ساختمانى عراق، نیاز عراق به 
بازسازى و نوسازى بیش از دو میلیون واحد مسکونى، 
معافیت ده ساله مالیات و عوارض براى سرمایه گذاران 
و رشــد 66 درصدى صادرات ایران به عراق، از جمله 
ویژگى هایى به شمار مى روند که مى تواند بازار عراق را 

براى فعاالن عرصه ساختمانى ایران جذاب کند.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان از شناســایى 5000 دستگاه خودروى 
آالینده همزمان با اجراى طرح «دیده بان آلودگى هوا» 

خبر داد.
رضا رضایى گفت: پالك این خودروها فک شده و پالك 
اعزام به تعمیرگاه بر روى آنها نصب و تا زمانى که وسیله 
نقلیه مربوطه نســبت به رفع نقص و اخذ مجدد معاینه 
فنى اقــدام نکند، پالك در توقیف پلیــس باقى خواهد

 ماند.
وى با بیان اینکه یکى از عوامل آلودگى هوا، دود ناشى از 
خودروها و موتورسیکلت هاى بنزینى است، اظهار کرد: 
برابر قانون، خودروهاى شخصى با چهار سال زیر مدل 
ساخت و خودروهاى عمومى با یکسال زیر مدل ساخت 

نیاز به معاینه فنى دارند.
این مقام انتظامى بیان کرد: همچنین تعداد 2300دستگاه 
خودروى سبک و ســنگین فاقد معاینه فنى نیز در بازه 
زمانى 16 روزه دى ماه شناســایى و مورد اعمال قانون 

قرار گرفتند.
رئیس پلیس راهور استان در خصوص مدت زمان استفاده 
از برگ معاینه فنى گفت: خودروهاى شخصى هر سال 
یک مرتبه و خودروهاى عمومى هر شش ماه یکبار باید 

نسبت به دریافت برگ معاینه فنى اقدام کنند.
وى میزان جریمه خودروهاى فاقــد معاینه فنى را 500 
هزار ریال عنوان کرد و گفت: قانون عالوه بر این، براى 
دودزا بودن خودروها نیز جریمه 450 هزار ریالى را در نظر 

گرفته است. 

شناسایى 5000 خودروى آالینده در استان 

دادســتان عمومى و انقــالب مرکز اصفهــان گفت: 
کیفرخواســت پرونده متهــم اذیت و آزار تعــدادى از
 دانش آموزان یکى از مدارس ابتدایى اصفهان صادر شد.

على اصفهانى گفت: پرونده براى رسیدگى به اتهامات 
به دادگاه ارسال شده است.وى افزود: با توجه به اهمیت 
و حساســیت موضوع، اقدامات قاطــع در رابطه با جمع 
آورى ادله جرم انجام شده است.اصفهانى اضافه کرد: با 
تعیین شعبه ویژه بازپرسى در دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان، تحقیقات تکمیلى در این خصوص در دستور 

کار قرار گرفته است.
گفتنى است؛  دادستان عمومى و انقالب اصفهان پیش 
از این گفته بود: در پى وصول گزارشــى مبنى بر آزار و 
اذیت چند دانش آمــوز در یکى از مدارس مقطع ابتدایى 
اصفهان، دســتور ویژه قضائى صادر و متهم این پرونده 
که یکى از اعضاى انجمن اولیا و مربیان مدرســه بوده 

است بازداشت شد.

صدورکیفرخواست متهم 
حادثه  یکى از مدارس ابتدایى 
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مجموعه تلویزیونى «بانوى عمارت» به کارگردانى عزیزا... 
حمیدنژاد در حالى به پایان رســید که یکى از نقش هاى 
چالش برانگیز آن «حضرت واال» یا جهانبخش با بازى 
«صالح میرزا آقایى» بود. این شخصیت پر رمز و راز با بازى 
و ایفاى نقش میرزاآقایى شــکل و شمایل درخور و قابل 
قبولى گرفت که بخشى از مصاحبه خبرگزارى «فارس» با 

مى خوانید.این بازیگر را در ادامه 
براى صحبت درباره 
«بانــوى عمــارت» 
بهتر اســت از پایان 
آن شــروع کنیم. در 
خبرهایــى ضد و 
خوانده  نقیــض 
شــده کــه این 
سریال قرار است 
ادامه داشته باشد. 
اصل ماجرا چیست؟

حرف هایى در این زمینه 
شــنیدم امــا در ایران 
معموًال تولید فصل دوم 
سریال ها نتیجه موفقى 
در بر ندارد و بهتر است که 

در اوج رها شوند. اما گویا مخاطبان استقبال بسیار خوبى 
از این سریال کرده اند و دوست دارند تا فصل دوم آن نیز 
ساخته شود. به هر شکل «حضرت واال» دیگر وجود ندارد. 
بدون «حضرت واال» سریال انگار چیزى کم دارد (خنده). 
در هر صورت امیدوارم «بانوى عمارت» ادامه دار باشد و 

استقبالى که از فصل اول آن شد از فصل دوم هم بشود.
در این سال ها سریال هاى تلویزیونى 
با کمبود قصه جــذاب مواجه بودند، 
قصــه اى کــه در کنــار جذابیت، 
شــخصیت هاى پخته و تعلیق هاى 
پى در پى بتواند تا قســمت پایانى 
شخصیت اصلى اش را در سایه نگه 
دارد. شــخصیت «جهانبخش» یا 
«حضرت واال» هم دقیقاً یکى از همین 

افراد بود.
در این سال ها پیشنهاد ســریال هاى بسیارى داشتم اما 
ترجیح دادم در تئاتر بازى کنم و سال گذشته در نمایش 
«اعتراف» به کارگردانى شهاب حسینى بازى کردم. تا 
اینکه پیشنهاد بازى در ســریال «بانوى عمارت» شد و 
آقاى حمیدنژاد به عنوان کارگردان پشتوانه این سریال 
بود و یادآورى کارنامه کارى او در این سال ها کافى بود تا 
هر بازیگرى را شیفته همکارى با حمیدنژاد کند و همان 

لحظه اول حضورم را در این سریال قطعى کردم. در ادامه 
دوگانگى شخصیت «جهانبخش-حضرت واال» مرا به 
شدت درگیر و جذب کرد و آقاى حمیدنژاد به من گفت این 
نقش یکى از شاه نقش هاى من است. در ادامه که متن را 

خواندم بسیار درگیر قصه شدم.
شخصیت «جهانبخش» از همان ابتدا 
و قسمت 5 که وارد داستان «بانوى 
عمارت» شد، پیچیدگى هاى خاص 
خود را داشــت. این پیچیدگى ها در 

متن فیلمنامه وجود داشت؟
معتقدم یکى از جذاب ترین شخصیت هایى که در قصه 
آقاى جوانمــرد بود «جهانبخش» بود و به شــدت لب 
مرز قرار داشت. براى رســیدن به این نقش تالش هاى 
بسیارى کردم و طى مشــورت با کارگردان او را کشف 
کردم. این شخصیت رفت و برگشت هاى زیادى داشت 
و این را در دیالوگى یاد آور مى شود: من تقسیم شده بودم 
به نیمى از نگاهم به خشــم و کینه و نفرت و نیمى از آن 
محبت و عشق. او از طرفى همراه و همدل پسرعمویش 
بود و از سویى مى خواســت که از او انتقام بگیرد. از ابتدا 
تصمیم گرفتم که «جهانبخش» مرموز باشــد و همین 
موضوع بارى از ایهام را در بر داشت. یادم است مخاطبان 
با دیدن ورودم به قصه و نگاهــى که به «فخر الزمان» 

کردم مى گفتند که «جهانبخش» عاشــق فخرى شده 
و بعد همه چیز در بازى  رفت و برگشتى او مشخص شد. 
«جهانبخش» با ابعاد مختلف شخصیتى نوشته شده بود 
و من هم در بخش بازى سعى کردم تا با نوع بازى ام به 
این اتفاق کمک کنم. این پیچیدگى چالش خوبى براى 
من بازیگر بود و از زمانى به بعــد او به «حضرت واال» 
تبدیل مى شــود و آن ابهت و اســتایل بازى باید تغییر 
کند. درست است او «جهانبخش» بود اما جهانبخشى 
که «حضرت واال» است و یک ابهت و شکوهى دارد و 
همه آدم ها مرعوبش هستند و تفاوت این دو شخصیت 

برایم مهم بود. 
چهره «حضرت واال» در قسمت هاى 
پایانى براى مخاطب عیان شــد، در 
صورتى که این اتفاق مى توانســت 
زودتر بیافتــد و دســت او را براى 

مخاطب رو کند.
آقاى جوانمرد احاطه خوبى به قصه اش داشت و در زمان 
خوبى شخصیت «جهانبخش» را وارد قصه اش کرد. او به 
مرموز کردن این کاراکتر کمک بسیارى کرد. «حضرت 
واال» در اصل دولت در ســایه است و مى آید و مى رود و 
حمیدنژاد هم فضایى را ایجاد کرد تا او به نتیجه خوبى در 
پایان برسد. شاید اگر قرار بود من براى ورود او تصمیم 

بگیرم «حضرت واال» را دیرتر وارد قصه مى کردم و دیرتر 
چهره اش را نمایان مى کردم.

نظر مردم درباره اســتفاده از سبیل 
دوران قاجار هم مثبت بود.

خوشبختانه صورت من براى هر نوع گریمى انعطاف پذیر 
اســت و گریم خود در این ســریال را هم بسیار دوست 
داشتم. این گریم با آن فرم سبیل و سالک روى صورت و 
موهایى به سبک قاجار توسط مجید اسکندرى طراحى 
شــد که آنقدر براى مخاطب باورپذیــر و جالب بود که 
بسیارى مى گفتند از همان هیبت و ســبیل در زندگى 

روزمره ام استفاده کنم.
پایان بندى این سریال در فضایى به 
دور از هرگونه هیاهوى شهرى اتفاق 
افتاد. خودتان این پایــان بندى را 

دوست داشتید؟
رویارویى «ارسالن میرزا» و «جهانبخش» (قهرمان و 
ضدقهرمان) را به شدت دوست داشتم. آقاى حمیدنژاد 
عاشق فضاى وســترن است و در آن ســکانس تقابل 
«جهانبخش» و «ارسالن» را در فضاى بیابان و تنهایى 
آدم ها نشان داده اســت. حتى از زمانى به بعد «حضرت 
واال»  تبدیل به سمپات شد و خیلى  از بینندگان با او موافق 

شدند و دوستش داشتند.

ســارا بهرامى، بازیگرى که ســال گذشته سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر را از آن خود کرد به همراه دو 
اصفهانى معروف دیگر امسال با فیلم «جمشیدیه» 

در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند.
یلدا جبلى، کارگردان جوانى که در ســى و سومین 
جشــنواره فیلم فجر با فیلم عاشــقانه «داره صبح 
میشــه» نامزد دریافت بهترین فیلــم بخش هنر و 
تجربه شده بود امسال با فیلم «جمشیدیه» در بخش 
سوداى سیمرغ ســى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

حضور دارد.
«جمشیدیه» دومین ساخته بلند یلدا جبلى در مقام 
کارگردان است که در ژانرى متفاوت نسبت به فیلم 
«داره صبح میشه» تولید شــده و نگاهى به یکى از 
معضالت چالــش برانگیز جامعــه دارد. در خالصه 
داســتان این فیلم آمده اســت: «ترانه و امیر (زن 
و شوهر 34 و 37 ســاله) در شــب تولد امیر درگیر 
حادثه اى مى شــوند و براى کشف حقایق نهفته در 
دل حادثه وارد مسیر پیچیده اى مى شوند که هرچه 
در آن پیش مى رونــد امکان بازگشــت آنها کمتر 

مى شود.» 
«جمشیدیه» اسفند سال گذشــته بعد از یک پیش 
تولید طوالنى و در ســکوت خبــرى مقابل دوربین 
رفت. از نــکات قابل توجــه این فیلــم، حضور دو 
کارگردان سرشــناس در آن به عنوان بازیگر است. 
کیومــرث پوراحمد و بهرام عظیمــى دو کارگردان 
مشهور کشورمان هســتند که تجربه بازى در فیلم 
کارگردان جوان «جمشیدیه» را پذیرفته اند. جالب 

آنکه کیومرث پوراحمد امســال خودش هم با فیلم 
ســینمایى «تیغ و ترمه» در بخش سوداى سیمرغ 
جشنواره امسال حاضر اســت و اتفاقًا بسیارى، فیلم 
او را از نامزدهاى احتمالى دریافت سیمرغ به حساب 
مى آورند. این بیســت و پنجمین اثرى اســت که 
پوراحمد از ســال 1357 تا امروز در ساخت آن نقش 
داشته است. از این تعداد اثر، 21 فیلم و سریال توسط 
او کارگردانى شده است و در چهار اثر دیگر هم نقش 
پوراحمد به عنوان نویسنده یا تهیه کننده بوده است. 
این کارگردان معروف اصفهانى تا امروز یک بار برنده 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانى جشنواره فیلم فجر 

براى فیلم «خواهران غریب» شده است.
پوراحمد اما تنها اصفهانى نیست که در این فیلم به 
عنوان بازیگر به ایفاى نقش پرداخته است بلکه سارا 
بهرامى، بازیگرى که در ســى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
زن براى فیلم «دارکوب» را به دســت آورد هم به 
عنوان بازیگر نقش اول با فیلم «جمشیدیه» به سى 

و هفتمین جشنواره فیلم فجر مى رود.
از دیگر بازیگران مشهور «جمشیدیه»، حامد کمیلى 
است که او هم متولد اصفهان است. کمیلى و بهرامى 
هر دو متولد ســال 1361 و کیومرث پوراحمد متولد 
سال 1328 هستند. به این ترتیب امسال سه نفر از 
نمایندگان دو نسل مختلف سینماى ایران که همگى 
متولد اصفهان هستند در یک فیلم حاضر شده اند که 

در نوع خودش جالب است.
 در فیلم یلدا جبلى همچنین پانته آ پناهى ها و ستاره 

پسیانى هم به ایفاى نقش پرداخته اند.

گفتگو با صالح میرزا آقایى که بازى اش در سریال محبوب شبکه 3 به چشم آمد

ادامه «بانوى عمارت» بدون «حضرت واال» چیزى کم دارد
مجموعه تلویزیونى «بانوى عمارت» به کارگردانى عزیزا... 
نقش هاى حمیدنژاد در حالى به پایان رســید که یکى از

چالش برانگیز آن «حضرت واال» یا جهانبخش با بازى 
«صالح میرزا آقایى» بود. این شخصیت پر رمز و راز با بازى 
و ایفاى نقش میرزاآقایى شــکل و شمایل درخور و قابل 
قبولى گرفت که بخشى از مصاحبه خبرگزارى «فارس» با 

مى خوانید.این بازیگر را در ادامه
براى صحبت درباره 
«بانــوى عمــارت» 
بهتر اســت از پایان 
آن شــروع کنیم. در 
خبرهایــى ضد و 
خوانده  نقیــض 
شــده کــه این

سریال قرار است 
ادامه داشته باشد. 
اصل ماجرا چیست؟
حرف هایى در این زمینه 
شــنیدم امــا در ایران 
معموًال تولید فصل دوم 
سریال ها نتیجه موفقى 
در بر ندارد و بهتر است که 

در او
از ای
ساخ
بدون
در ه
استق

ای در
ترج
«اع
اینک
آقاى
بود
هر

ادامه «بانوى

درباره یکى از فیلم هایى که امسال سوداى سیمرغ دارد 

جمع اصفهانى ها در «جمشیدیه» جمع است

مانى مهدوى

حســین زمان که از آغازگران موســیقى پاپ در تولد دوباره اش در دهه 70 
محسوب مى شود،  بعد از سال ها اجازه نداشتن براى برگزارى کنسرت، این 
روزها توانسته مجوز شش قطعه از آثار سال هاى اخیرش را از دفتر موسیقى 
بگیرد. او در گفتگویى مفصل با «پندار آنالین» شرکت کرده که بخش هایى 

از اظهارات او را مى خوانید:

■ هنوز مجوز کنســرت دریافت نکرده ام. فقط تعدادى از تک آهنگ هایم 
بعد از 16 سال مجوز گرفته است. پیش از این کًال هیچ مجوزى برایم صادر 
نمى شد. قرار بر این است که براى کنسرت هم درخواست کنم و قول مساعد 
به من داده اند. حاال قطعى مى شــود یا نه، معلوم نیست. فکر مى کنم اولین 
اجراى ما در تهران براى اوایل اردیبهشــت سال جدید میسر شود و ما براى 

همان زمان خودمان را آماده مى کنیم. 
■ این 16 سال خیلى بد گذشت. کسانى که من را ممنوع کار کرده بودند، یا 
دنبال این بودند که من خسته شوم و کار نکنم یا آنقدر از ذهن مردم دور شوم 
که از ذهن مردم پاك شوم. خوشبختانه اتفاقى که خواسته کسانى بود که من 
را محروم کردند، نیافتاد. من کامًال از ذهن مردم حذف نشدم، اگرچه خیلى 
فاصله افتاد و نسل جدید و کســانى که حدود 27 ساله هستند به سختى من 
را مى شناسند. دلیلش هم روشن است به این علت که وقتى من ممنوع کار 

شدم، آنها هفت ساله بودند! 
■ از ابتدا فعالیت هاى هنرى منبع درآمد من نبوده است. بیشترین انرژى ام 
طى سال هاى گذشته پاى تدریس و تخته کالس ها بوده است. جلوى تدریس 
کردنم را هم از اواخر دوره ریاست جمهورى احمدى نژاد گرفتند. من سابقه 
تدریس زیاد داشتم. زمانى که جلوى تدریس من در پردیس بین المللى کیش 
را گرفتند، من حدود 28 سال سابقه تدریس داشتم. به هرحال به این دلیل که 
تخصصم در زمینه آى تى بود، در این سال ها به برخى از شرکت ها که زمینه 
کاریشان این بود، خدمات مشاوره ارائه مى دادم. اندك درآمدى را براى اینکه 
بتوانم زندگى ام را بگذرانم، به دست مى آوردم. منبع اصلى درآمدم را هم در 
عرصه هنر و هم در عرصه آموزش تا جایى که توان داشتند زدند. سخت بود 

ولى گذراندم.
■ من ســال 75 فعالیت هنرى ام را آغاز کردم. بعد از پنج ســال یعنى سال 
80 فشارها زیاد شــد. نگاه هاى بعضى از مسئوالن نســبت به من عوض 
شد و از صداوسیما هم آغاز شد. کســى به من نمى گفت که ممنوع کارم اما 
کارشکنى ها آنقدر زیاد بود که نمى توانســتم کارى کنم. در اصفهان جلوى 
سینما قدس ریختند و گفتند اگر فالنى اینجا کنسرت بدهد، سینما را به آتش 
مى کشیم! از ســال 80 روند به این صورت بود و از 81 دیگر کار بسته شد و 
نشد دیگر کارى کنم. یکى دو سال بعد که به ارشاد مراجعه کردم گفتند شما 

اصًال مجوز ندارید. 
■ من قبًال هم گفته ام و بازهم مى گویم؛ من اصًال آدم سیاسى نبوده و نیستم. 
براى اینکه ما را بکوبند مى گفتند فالن هنرمند سیاسى است. یک بار خاطرم 
هست به صداوسیما اعتراض کردم که چرا شما نوازنده ها را پشت گلدان ها 
قائم مى کنید؟ این بى احترامى به هنر و نوازندگى او اســت. اگر موسیقى را 

قبول ندارید و برایتان بى مفهوم است، اصًال آنها را در تلویزیون نیاورید، این 
اعتراض من خیلى قدیمى است مربوط به سال 73-72. یکى از دالیلى که 
با من مشکل داشــتند همین بود که من گفتم برنامه هایى که من را دعوت 

مى کنید تا برایتان پلى بک کنم، نمى آیم. 
■ من سال 56 وارد دانشگاه صنعتى اصفهان شــدم. سال دوم دانشگاه به 
دلیل فعالیت سیاسى توسط ساواك دســتگیر شدم و از دانشگاه معلق شدم. 
به این دلیل که به درس خواندن عالقه داشتم و از دانشگاه هم بیرون شده 
بودم، تصمیم گرفتم به آمریکا بروم. تصمیم بسیار سختى بود به این دلیل که 
پدر پولدارى نداشتم و حقوق بازنشستگى ارتش مى گرفت. پدرم با مصیبت 
هزار دالر جمع کرد و با همان پول به آمریکا رفتم و در آنجا مشغول به کار در 
رستوران و پمپ بنزین و تدریس خصوصى و... شدم. در ایران جنگ شد و من 
نتوانستم طاقت بیاورم و به ایران برگشتم. بالفاصله به بسیج و بعد جبهه رفتم 

و در تمام دوران جنگ پایم را این طرف نگذاشتم. 
■ اولین آلبومى که از من منتشر شد به اسم «شب دل تنگى» و اولین آلبومى 
که از دوستم علیرضا عصار منتشر شد به اسم «کوچ عاشقانه» یا «دل شوره» 
خشایار اعتمادى یا «حســرت» از محمد اصفهانى، که همه در یک مقطع 

زمانى تقریبًا بیرون آمدند، دیگر در تاریخ مملکت ما تیراژ فروش آثار 
موسیقى به اندازه آنها نرسید. فروش این آلبوم هایى که اسم بردم 

آن زمان به یک  میلیون رسید که بى سابقه بود و هنوز در آن 
حد و اندازه ما فروش نداشته ایم. اگر اجازه مى دادند روندى 

که ما در ســال 75 شــروع کردیم ادامه پیدا کند، حاال 
مى توانستیم نتایج بهترى بگیریم. 

■ سال 75 که من، محمد اصفهانى، علیرضا عصار، 
خشایار اعتمادى و به فاصله چند وقت بعد از ما قاسم 
افشار، شادمهر عقیلى و... کارمان را شروع کردیم، 
همه انگار هم قسم شــده بودیم در موسیقى پاپ 
کشــور انقالب به پا کنیم. به نظر مى رسد همه 
ما براین باور بودیم موســیقى پاپ در دهه 50 
جامانده و بــه بعد از انقالب راه نیافته اســت. ما 
مى خواستیم آن را گسترش دهیم و دو مرتبه به 

گوش مردم برسانیم. 
■ ما اصًال براى خط شــکنى وارد این کار شــدیم. 

کسى باور نمى کند ســال 75 موسیقى پاپ سبک دهه 50 
ایران دوباره شکل بگیرد اما اصًال هدف ما همین بود. خواستیم 
کنسرت برگزار کنیم و واقعًا کار سختى بود ولى باالخره ما از جان  
مایه گذاشتیم. در بعضى از شهرها با پنجه بکس و زنجیر به ما حمله 
مى کردند. پوســترهاى ما را پاره مى کردند و کنسرت ها را به هم 
مى ریختند. امروز نمى گویم این شرایط نیست  اما خیلى کمتر شده 
است. در آن دوره هر جا که مى خواستیم برویم، با این مشکالت 
مواجه بودیم و براى رفتن به هر شهرى باید پیش بینى مى کردیم 
که ممکن است خطر جانى برایمان وجود داشته باشد. در نهایت 

رفتیم اجرا کردیم و طلسم شکسته شــد. این خط شکنى ها وجود داشت. در 
تهران، اولین کنسرت پاپ بعد از انقالب را من در فرهنگسراى بهمن، سالن 
آوینى برگزار کردم. اولین کنسرت موسیقى پاپ در اصفهان را هم من برگزار 
کردم در سینما قدس. در خیلى از شهرها این اتفاق افتاد و دوستان دیگر بعد 

از آن کم کم شروع کردند.

روزهاى دشوار حسین زمان از زبان این خواننده معروف 

گفتند سینما قدس اصفهان را آتش مى زنیم اگر...

یم ى م مىبب
م دانشصفهاننشگاه صنعتى اصفهان شــدم. سال دوم دانشگاه به  ه ه صنع م. س ل دوتى اص بنشگ گاه  شــ
شگادسـوسط ساواكدســتگیر شدم و از دانشگاه معلق شدم. ـتگیر معلقو از دساواك شدم شدمسط

یروننشگدن عس خواندن عالقه داشتم و از دانشگاه هم بیرون شده  اشتم د شدهس خوا القه هم و از
ل کهمریکاه آمریکا بروم. تصمیم بسیار سختى بود به این دلیل که  تصم به ایر سخ ندلیلآ تى بوم بسی  بروم.
ا مص حقوق بازنشستگى ارتش مى گرفت. پدرم با مصیبت  رفترتش پدرمزنشس بت مى گتگى قوق
شغولا همان پول به آمریکا رفتم و در آنجا مشغول به کار در  آمریک نجا مشمان پو در  و در ه به کا رفتمل به ا
یران و تدریس خصوصى و... شدم. در ایران جنگ شد و من  شد و.. شدخصو ن م. در و تد جنگصىوریس
عد جبم. بالیران به بس و به ایران برگشتم. بالفاصله به بسیج و بعد جبهه رفتم  هه رففاصله م یجورگش و به

را این طرف نگذاشتم. تم. پایم گذاشطرف پایم را این
لبومىسم «من منتشر شد به اسم «شب دل تنگى» و اولین آلبومى  ل تنگىشر ش ا ى» ود به ولینشب دن من
«دل ششد بهصار منتشر شد به اسم «کوچ عاشقانه» یا «دل شوره»  شوره»کوچصار م عاشقاتشر ه» یاسم «
ه درت» ازحســرت» از محمد اصفهانى، که همه در یک مقطع  ک م اصفه طعانى،ســرت ه هممحمد

راژ فرو، دیگردند، دیگر در تاریخ مملکت ما تیراژ فروش آثار وش آثریخ مم ارملکتدند  ما تیرر در تا
ىکهرسرسید. فروش این آلبوم هایىکه اسم بردم سموش دمین آلب وم هاید. ف

بود ون رسید که بى سابقه بود و هنوز در آن  ک هنوزسید ر آنه بى سابقهن
ى ازهداشته ایم. اگر اجازه مى دادند روندى ىدادنداش گر ا رونده ایم
حاالیم ادــروع کردیم ادامه پیدا کند، حاال  مه پید ع کرد کندــرو

رىبگیریمرى بگیریم. 
رضاحمد احمد اصفهانى، علیرضا عصار، عصارى، علصفهان
سمت بعداصله چند وقت بعد از ما قاسم  قند وقصلهچ ما  ز
م، کردان ر و... کارمان را شروع کردیم، شروع. کا
ىپاپوسیقه بودـده بودیم در موسیقى پاپ   م درد
ى رسظر مکنیکنیم. به نظر مى رسد همه همهم. به
پاپـیقىوســیقى پاپ در دهه 5050 دهوس ر
ســتقالب راه نیافته اســت. ما ت. ماقالب یافتهب راه

دسترش دهیم و دو مرتبه به  ه به سترش مرتبم و ش دهی

کار شـــکنىشــکنى وارد این کار شــدیم.  ـدیم. این کى وارد
پ موسیقى پاپ سبک دهه 5050 ک دقى ه موس 00پ سب 55لـال 755

خواسصًال هیرد اما اصًال هدف ما همین بود. خواستیم  ا همین تیم ن بود.د اما اص دف م
ى بود جان  الخرهقعًا کار واقعًا کار سختى بود ولى باالخره ما از جان    سختى ما از ولى باواق
به ماس وىازى از شهرها با پنجه بکس و زنجیر به ما حمله  حملها با پن نجیرجه بک  شهر
رتهکردند هم ى ما را پاره مى کردند و کنسرت ها را به هم  ا را به را پا و کنسه مى ى
شده  مترگویم این شرایطنیست  اما خیلى کمتر خیلىگوی  اماشرایط شده نیس این
ین مجا که مى خواستیم برویم، با این مشکالت  ت م برو مىخ م، با شکالواستیجا که
ش بیفتن به هر شهرى باید پیش بینى مى کردیم  پ کردهرىتن به م باید ى مى هر ش
د داشجانى برایمان وجود داشته باشد. در نهایت  د. درایمان نهایت وجو ب ه باشانى

ب ر ی ن و و ق ین هر ز ى ی ر س ی ر م ریر ر نىم ه
ع کرد کم کماز آن کم کم شروع کردند. ند.از آن م شرو

«اغلب ترس ها با شــناخت از بین مى روند، اما ترس هایى که تا مرگ 
ناشــناخته مى مانند، هرگز رهایمان نمى کنند.» این خالصه داســتان 
«احضار» اولین سریال ترسناك ایرانى است که از امروز نوزدهم دى ماه 
در شبکه خانگى عرضه خواهد شد. این سریال که ادعا مى شود نخستین 
سریال در ژانر وحشت است، ظاهراً داستانى با موضوع اجنه، ارواح و روابط 

بین این موجودات را روایت مى کند.
«احضار» را رامین عباسى زاده ساخته و در عین حال تهیه کنندگى کار نیز 
برعهده او بوده است. آنهایى که نام رامین عباسى زاده برایشان آشناست، 
بى شک با نام او به یاد سریال هایى چون «او یک فرشته بود»، «سقوط 
یک فرشته»، «کت جادویى»، «پلیس جوان» و «پریدخت» مى افتند 

را تهیه  کرده. سریال هایى که که عباسى زاده آنها 

به خصوص دو تاى اولى با مایه هاى آشکار و نهان وحشت نشان مى دهند 
که ظاهراً عالقه به این ژانر در این تهیه کننده ریشــه دار اســت. اما در 
«احضار» کارگردانى کار را نیز خود او برعهــده گرفته که باید دید این 
نخستین تجربه عباسى زاده در این زمینه به بار خواهد نشست یا او نیز به 
سرنوشت تهیه کنندگانى دچار خواهد شد که بیشترین آسیب را به نتیجه 

کارشان وارد کردند.
اما نکته جالب در مورد ســریال «احضار» ترکیب بازیگران آن است. در 
شرایطى که ســریال هاى شــبکه نمایش خانگى معموًال در استفاده از 
بازیگران نام آشنا با هم رقابت مى کنند، «احضار» مسیرى کامًال برعکس 
رفته و از بازیگرانى کامًال ناشناس استفاده کرده و مى توان گفت که در این 
سریال از هیچ ستاره اى استفاده  نشده بلکه بازیگران از فراخوان استعداد 
انتخاب  شده اند. بازیگرانى که در ســریال «احضار» حضور پیداکرده اند 

شامل الهه جعفرى، شهریار ربانى، کیمیا مالیى، بنیامین پیروانى، یاسمن 
همتى، حسین صیف، نرگس امینى، شــیما مرزى، مریم عباس زاده و... 
هستند که اصًال آشنا به نظر نمى رسند. البته به گفته  برخى از منابع سازنده  
این سریال، کارگردان نخواسته با نام ستاره ها، فیلم را تبدیل به یک ویترین 
کند. البته باید بگوییم که مسائل مالى و هزینه  بازیگران معروف و شناخته 

شده هم در این ماجرا بى دلیل نیست!
اما موضوع مهم این است که آیا «احضار» موفق خواهد شد؟ پاسخ این 
پرسش چندان آسان نیست، به خصوص از این جهت که یکى از ژانرهاى 
پرطرفدار جهان، ژانر وحشت است؛ البته این موضوع تا بدانجا حساس و 
غیرقابل ریسک است که حتى در ســینماى غرب و شرق آسیا که مرکز 
اصلى ساخت چنین آثارى است، شاهد اشتباهات و شکست هاى فراوانى 
بوده ایم؛ پس دورى جستن کارگردانان ایرانى از این ژانر نیز چندان غریب 

و بدون علت نبوده است.
ما در ژانر وحشت زیاد حرفى براى گفتن نداریم.  شاید بتوان موفق ترین 
فیلم ترسناك سینماى ایران را «شب بیست ونهم» حمید رخشانى دانست. 
فیلمى که داستانى درباره آل و ســایر خرافه هاى فرهنگ ایرانى روایت 
مى کرد و با همین هم توانست مو بر اندام تماشاگرانش سیخ کند. ایران در 
زمینه ساخت فیلم هاى ترسناك بسیار ضعیف است و در طول این سال ها 
فیلم هاى کم و ناموفقى در این ژانر ساخته شدند تا حس ترس را به بیننده 
منتقل کنند. با این حال تهیه کننده فیلم «او یک فرشــته بود» ریسک 
ساخت فیلم در ژانر وحشت را به جان خرید. با اینکه یکسرى از کارگردان ها 
براى ساخت فیلم خود از نمونه هاى خارجى الگوبردارى مى کنند؛ باید دید 
آیا فضا سازى و شخصیت پردازى فیلم عباســى زاده، مشابه «احضار» 

«جیمز وان» رخ نمایى مى کند؟

«احضار»  جیمز وان یا رامین عباسى زاده؟
محیا حمزه

 موفق تق ترینرین
ان دانست.ست. انى
رانى رو روایتیتایت
کند. ایرانران دردر
 این سساللها ها
نب بینندنده س را به
ود» ریسکیسکک
کارگردانردان ها ها
یدید نند؛ بایید
»ار» ه «احضحض
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بالفاصله بعد از گل سوم تیم ملى ایران به یمن، مهدى 
طارمى که ضلع جنوبى زمین را براى شادى گل انتخاب 

کرده بود، با دست عدد 6 را به دوربین نشان داد.
این حرکت خیلى ســریع بازتابى کامــًال منفى در بین 
هواداران استقالل داشت که عدد 6 طارمى را توهینى به 
خود تصور مى کردند. بــه عقیده آنها به جز غیرحرفه اى 
بودن کار طارمى در انجام یک کرى باشگاهى در دیدارى 
ملى، او از موقعیت خود نیز سوء استفاده کرده تا جاى خود 

را در دل هواداران پرسپولیس به دست بیاورد.
اما در کنار واکنش تند، عده معدودى از هواداران فوتبال 
عقیده داشتند با توجه به اینکه طارمى در ماه هاى گذشته 
هیچ کنشى نسبت به تیم ســابق خود پرسپولیس نشان 
نداده و در بازى قبلى ملى نیز وقتى با سئوال خبرنگاران 
مواجه شده، حتى از صحبت درباره تیم ممانعت کرده بعید 
است این کار را براى رســیدن به این مقصود انجام داده 
باشد؛ ســرمربى تیم ملى، کارلوس کى روش است که 
نشــان داده درباره حاشــیه هایى از این دست هیچگاه 

اغماض نمى کند.
 در این حال و هوا و در شرایطى که مجادله میان استقاللى 
ها و پرسپولیسى ها در شبکه هاى اجتماعى ادامه داشت، 

طارمى در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد که شماره 6 را 
براى عزت اللهى نشان داده و به همین دلیل سمت دوربین 
رفته تا گل خود را به او تقدیم کند. عزت اللهى نیز با انتشار 
پیام هاى شخصى خود با طارمى نشان داد که این دو قبًال 
در این باره با یکدیگر توافق کرده بودند و قرار بوده طارمى 

گل را به او تقدیم کند.
نکته مهم اما استفاده از عدد 6 در پایان یک گل ملى است 
که مطمئناً حساسیت بر انگیز مى بوده است حتى اگر حرف 
طارمى را باور کنیم کــه او هدفى جز تقدیم گل به عزت 

اللهى نداشته است.
 مهاجم بوشــهرى که یکى از بهترین هاى تیم ملى بود 
و در حرکات تهاجمى کیفیت باالى خود را نشــان داد، 
حاال همچنان مورد انتقاد هواداران اســت که او را به بى 
انضباطى متهم مى کنند و حتى اگر قرار بود طارمى گل 
خود را به سعید تقدیم کند، راه هاى بهترى وجود داشت 
نه اینکه دســت به کارى بزند که برداشت هاى دیگرى 

وجود داشته باشد.
صد البته وقتى پاى طارمى وسط مى آید باید انتظار همه 
چیز را داشته باشید اما با وجود اینکه بهتر بود خود طارمى 
هم در این موضوع دقت بیشــترى مى کرد، شاید  بهتر 

باشــد که این موضوع را به فراموشى بسپاریم تا تیم را با 
تمرکز به مسابقه دوم با ویتنام بفرستیم. جایى که تیم ملى 
مى خواهد با یک برد پر گل دیگر، ضمن صعود به مرحله 

دوم، هواداران خود را خوشحال کند.
 نکته با اهمیت در این تیم ملى، تأکید بر تمرکز و رعایت 
جزئیات است. به خاطر داشته باشیم اگرچه بازیکنان تیم 
ملى ایران رفاقت ملموس و نزدیکى با یکدیگر دارند اما اگر 
قرار باشد بحث هایى مثل کرى هاى سرخ و آبى وارد این 
فضاى دوستانه بشود، نتیجه مثبتى به بار نخواهد آورد. کما 
اینکه دیروز در توییت ها بعضى از هواداران اعتقاد داشتند 
اگر یک بازیکن استقالل موفق به گلزنى شده و عدد 4 را 
نشان دهد، مى تواند این کار را توجیه کند اما این کار باعث 

به حاشیه رفتن تیم ملى خواهد شد.
حاال که فضاى اطراف تیم ملى با نمایش قدرتمندانه در 
افتتاحیه آرام و مثبت به نظر مى رسد خوب است که همه 
تالش کنند تا این انرژى مثبت تا پایان مسابقات و به امید 
خدا قهرمانى همراه تیم ملى ایران باشد؛ تیمى که فعًال 
بهترین تیم رقابت ها در بازى هــاى اول بوده و با توجه 
به ترکیب، شیمى بازیکنان، عملکرد سرمربى و... شاید 

جدى ترین مدعى این مسابقات باشد.

6 و 4 را غالف کنید تا پایان جام ملت ها

 سپاهانى ها بر روى جذب محمدرضا حسینى 
تأکید دارند و البته جالل الدین على محمدى 
را هم به ذوبى ها تعارف کرده اند. سپاهان که 
با تأکید کادرفنى و امیر قلعه نویى در نیم فصل 
نیاز به جذب یک وینگر دارد، تا کنون موفق 
نشده رضایت سایپا و ذوب آهن را براى جذب 
على دشتى و محمدرضا حسینى جذب کند 

و در به خدمت گرفتن آنها ناکام بوده است.
على دشتى که رسمًا از سپاهان و قلعه نویى 
عذرخواهــى کــرد و گفت در ایــن مقطع 
نمى تواند سایپا را ترك کند و به همین دلیل 
سپاهانى ها دومین تالش خود را براى جذب 
حسینى از ذوب آهن به کار گرفته اند و بسته 

پیشنهادى جدید خود را ارائه کرده اند.
در مرحله اولى که پیشنهاد سپاهان به دست 
ذوبى ها رسید آذرى علنًا اعالم کرد حسینى 
در این تیم خواهد ماند و فروشى نیست ولى 
تیم همشهرى دست از تالش برنداشته است.

  طبق خبرى که دیــروز خبرگزارى «ایلنا» 
زده بود، در پیشنهاد جدیدى سپاهانى ها به 
ذوب آهن پرداخت مبلغ 400 میلیون تومان 
+ جالل على محمدى ارائه شده است و باید 
دید واکنش ذوبى ها به این پیشنهاد چیست. 
على محمدى به دلیل نیمکت نشــینى در 
ســپاهان اصرار به جدایــى دارد و به همین 
دلیل طالیى پوشان قصد دارند با استفاده از 
این بازیکن برنامه هاى نقل و انتقاالتى خود 

را پیش ببرند.
هر چند کانال تلگرامى باشــگاه ســپاهان 
دیروز بحث پیشنهاد نجومى براى حسینى 
را تکذیب کرد اما چیزى که مشخص است 
امیر قلعه نویى مى خواهد هر طور شده شاگرد 

سابق خود را به جمع زردها بکشاند.

على دشتى، وینگر ســایپا که این روزها پیشنهاداتى از 
لیگ برتر دارد ممکن است فوتبالش را در آسیاى شرق 

دنبال کند.
دشتى که با عذرخواهى از ســپاهان پیشنهاد این تیم را 
رد کرد و گفت تمایلى ندارد در این مقطع جابه جا شود، 
با پیشنهاد خوبى از سوان سامسونگ کره جنوبى روبه رو 
شده و ممکن است باشگاه ســایپا به این پیشنهاد پاسخ 

مثبت دهد.
پیش از این خالد شفیعى هم از لیگ ایران به کره جنوبى 
رفت و مدتى در اف سى سئول بازى کرد و اگر دشتى هم 
به سوان برود دومین لژیونر ایرانى لیگ کره در سال هاى 

اخیر است.
باشگاه سایپا هنوز واکنشى به این پیشنهاد نداشته است.

حتى قاطع ترین نتیجه جام ملت هــا تا امروز هم 
بى تفاوتى رسانه هاى اماراتى نسبت به درخشش 
یکى از مدعیان اصلى و پرطرفدار جام هفدهم را از 

بین نبرد.
بنا به هر دلیلى سیاست بى تفاوتى نسبت به اخبار 
ایران در بین رسانه هاى میزبان جام ملت هاى آسیا 
همچنان ادامه دارد. حتى برد پرگل و قاطع تیم ملى 
برابر یمن هم نوار این بى تفاوتى ها را پاره نکرد تا 
جایى که جلد روزنامه هاى امروز امارات در تسخیر 

اخبار کره جنوبى، عربستان، هند و... قرار گرفت.
ایران با سیل عظیم طرفدارانش 
در ورزشــگاه محمد بــن زاید 
توانســت پرگل ترین بازى جام 
هفدهم را با برد 5-0 مقابل یمن 
رقم بزند اما حتى این نمایش و 
نتیجه هم بى تفاوتى ها نسبت 
به ایران را از بین نبرد تا تنها یکى 
از روزنامه ها در صفحات داخلى 
خود گزارشى کوتاه از اتفاقات رخ 
داده در ورزشگاه محمد بن زاید 

منتشر کنند.
جالب تر اینکه روزنامه هاى  امارات ترجیح دادند جلد 
خود را به اتفاقات بازى هاى روز سه شنبه (دیروز) 
که مهمترین آن ورود عربســتان به تنور داغ جام

 ملت ها بود اختصاص بدهند. برخى هم به بردهاى 
کره جنوبى و چین اشــاره کردند و برخى دیگر نیز 
ترجیح دادند تا چیترى ستاره هندى ها را به عنوان 

سوژه داغ این روزها مد نظر قرار بدهند.
بسیارى از ســایت هاى اماراتى نیز براى اینکه برد 
ایران را زیاد مهم جلوه ندهند ترجیح دادند به اخبار 

یمن بپردازند. حتى در تیترهاى خود نیز اشاره اى به 
ایران به عنوان تیم برتر نداشتند و مدعى شدند یمن  
مقابل ایران تاب نیاورد درست برعکس بازى هاى 
دیگر که به شــکلى متفاوت از بازى تیم ملى پوش 
داده شد. به عنوان مثال سایت هاى اماراتى با اشاره 
به اینکه کره از ســد فیلیپین گذشت یا چین از سد 
قرقیزستان عبور کرد براى بازى تیم ملى برعکس 
عمل کردند و از یمن به عنوان تیم اصلى و میزبان 

نام بردند.
مســلمًا در اوج بى تفاوتى به اخبار ایران آن هم به 

عنوان یکــى از مدعیان و تیم هــاى محبوب جام 
در بین رسانه هاى میزبان، ادامه بازى هاى خوب 
و نتایج فوق العاده از ســوى تیم ملى مى تواند آنها 
را وادار به دست کشــیدن از این بى تفاوتى و مانور 
بیشــتر روى مدعى اول قهرمانى آســیا کند چون 
چاره اى جز این نخواهند داشت. هر چند اگر تحریم 
آنها ادامه پیــدا کند، اهمیت خاصــى ندارد. چون 
روزنامه هاى اماراتى اعتبارى که خود فکر مى کنند 

داراى آن هستند را ندارند.

لطفاً حسینى
بفرمایید على محمدى!

تیم ملى امــارات بعد از تســاوى در اولین 
دیدارش در جام ملت هاى آســیا حاال براى 
موفقیــت راهکارهاى کمکى را بررســى 
مى کند. تســاوى یک بر یک برابر بحرین 
اماراتى ها را سخت به تکاپو انداخته است. آنها 
با آوردن آلبرتو زاکرونى با سابقه قهرمانى در 
جام ملت هاى آسیا قصد داشتند در این دوره 
از رقابت ها که میزبان هســتند نتایج خوبى 
بگیرند اما تساوى برابر بحرین با نمایشى دور 
از انتظار شرایط را براى این تیم دشوار کرده 
است. از طرف دیگر نمایش خوب هندى ها 
در بازى اول بــازى دوم اماراتى ها را به یک 
مسابقه کلیدى در سرنوشت این تیم درگروه 

تبدیل کرده است.
فدراســیون فوتبال امارات اما حاال با طرح 
رایگان کردن 5000 بلیت بازى امارات برابر 
هند قصد دارد تا با حضور پرتعداد تماشاگران 
بتوانند از شرایط میزبانى شان در این مسابقات 
نهایت استفاده را ببرند. آنها البته از هم اکنون 
بــازى آخر تیمشــان برابر تایلنــد را که در 
ورزشگاه بن زاید ورزشگاه اصلى مسابقات 
برگزار مى شود براى تماشــاگران اماراتى 

رایگان اعالم کرده اند.
خبرها از امارات حاکى از آن است که احتماًال 
بازى با هند نیز براى هواداران اماراتى رایگان 
مى شــود و باید دید اماراتى ها مى توانند با 
حضور هوادارانشان از سد تیم سختکوش و 

شگفتى ساز هند بگذرند؟

اماراتى ها 
به عجز و البه افتادند

تحریم روزنامه هاى اماراتى اهمیتى ندارد

علیرضا رحیمى، عضو اصفهانى هیئت اجرایى کمیته 
ملى المپیک گفت: هــر تصمیمى که در خصوص 
حضورم در هیئت اجرایى کمیته ملى المپیک گرفته 

شود را مى پذیرم.
علیرضا رحیمى در گفتگویــى، در خصوص اینکه 

گفته مى شود طبق اساسنامه 
جدید کمیته ملى المپیک وى 
نمى تواند عضو هیئت اجرایى 
این کمیته باشــد، اظهار کرد: 
من هم این خبر را شنیده ام اما 
از صحت و سقم آن بى اطالع 
هســتم. چنین چیزى را هم 
در اساســنامه جدید ندیده ام. 
البته من در جلسه قبلى هیئت 
اجرایى حضور نداشــتم و اگر 
چیزى بــه اساســنامه جدید 
اضافه شــده باشــد من از آن 

بى اطالع هستم.
وى ادامه داد: بــا این حال هر 
تصمیمــى کــه در خصوص 

حضورم در هیئت اجرایى کمیته ملى المپیک گرفته 
شود مى پذیرم. در خصوص اساسنامه جدید هم به 

دالیلى صحبت نمى کنم.
رئیس ســابق فدراســیون هندبال در مورد اینکه 
انتخابات آتى ایــن فدراســیون را چگونه ارزیابى 

مى کند، گفت: بایــد منتظر بود تا اســامى نهایى 
کاندیداهاى ریاســت فدراســیون هندبال منتشر 
شــود و پس از آن مى توان بهتــر در این خصوص 

اظهارنظر کرد.
رحیمى درباره شــایعه اى مبنى بــر حمایت وى از 

علیرضا پاکدل، کاندیداى ریاست فدراسیون هندبال، 
اظهار کرد: من تــا این لحظه از هیــچ کاندیدایى 
حمایت نکردم. کاندیداهاى ریاســت فدراســیون 
هندبال را همه مى شناسند و نیازى به حمایت من از 

فرد خاصى نیست.

رحیمى بازهم باید برود؟

بعد از سپاهان 
حاال سامسونگ

ستاره ســابق تیم اســتقالل احتماًال به عنوان مربى در 
تیم هاى پایه این باشگاه مشغول به کار مى شود.

 علیرضــا واحــدى نیکبخت، ســتاره چپ پاى ســابق 
آبى هــاى پایتخــت ایــن روزهــا مشــغول گذراندن 
کالس هاى مربیگرى براى ورود به این عرصه اســت. از 
این رو او در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد که احتماًال 
به عنوان مربى در تیم هاى پایه اســتقالل مشغول به کار 
مى شــود. نیکبخت در این خصــوص گفت: «خبرهاى 
خوبى براى هواداران اســتقالل دارم (!) که چون قطعى 
نشده نمى خواهم خیلى درباره اش حرف بزنم. شاید به 
تیم هاى پایه استقالل بروم و بهتر است در آینده درباره 
اش حرف بزنم.» بعد از حضور فرهاد مجیدى در کادر فنى 
بزرگساالن استقالل، حضور نیکبخت به عنوان یکى از 

ســتاره هاى محبوب آبى هاى پایتخت در این باشگاه 
مى تواند اتفاق خوبى براى هواداران محسوب شود.

خبر خوب براى خودت یا هواداران؟

رسانه هاى سعودى با اشاره به بازگشــت دروازه بان سرشناس 
عمانى به تمرینات الهــالل از جنجال جدیــد پیرامون این گلر 

مشهور پرده برداشتند.
دو هفته قبل باشگاه الهالل اعالم کرد على الحبسى با مصدومیتى 
که گریبانگیرش شده است نمى تواند در اردوى نهایى عمان براى 
حضور در جام ملت هاى آسیا حاضر باشد به همین علت فدراسیون 
فوتبال این کشــور روى نام کاپیتان اول خود قلم قرمز کشید تا 

شوك بزرگى به طرفداران وارد شود.
در شرایطى که انتظار مى رفت روند درمانى على الحبسى حداقل 
تا اواسط بازى هاى جام ملت هاى آســیا به طول بیانجامد این 
بازیکن از عصر دیروز به تمرینات الهالل اضافه شد تا خود را براى 
بازى هاى لیگ عربستان که در خالل جام ملت ها ادامه دارد، آماده 
کند. على الحبسى در گفتگو با سایت باشگاه مدعى شد مشکلى 
براى همراهى الهالل در بازى این هفته ندارد که همین امر باعث 
جنجال هاى فراوانى شده است. با بازگشــت الحبسى شایعات 
پیرامون اینکه گلر سرشناس حاشیه خلیج فارس 
با همکارى الهالل، رؤساى فدراسیون 
عمان همینطــور کادر فنى تیم ملى 
این کشور را فریب داده تا به جاى جام 
ملت ها براى قهرمان عربســتان در 
بازى هاى مهم داخلى به میدان برود 
را تقویت کرد. شایعه اى که مى تواند 
واکنش تند عمانى ها را در پى داشته 
باشد و پرونده اى جنجالى 
بــراى دو طرف رقم 

بزند.

 آرسن ونگر از زمانى که آرسنال را ترك کرده است بدون تیم بوده ولى این مربى تأکید کرده که بازنشست 
شده است و در صورت دریافت پیشنهادى خوب، به دنیاى مربیگرى باز خواهد گشت. گفته شده است این 
مربى بعد از جام جهانى پیشنهاد تیم ملى فوتبال ژاپن را رد 
کرده و اخیراً نیز میالن ایتالیا به دنبال او بوده است. 
با این حــال قطرى ها که میزبــان جام جهانى 
2022 هســتند نیز به دنبال حضور این مربى 
در کشورشان هســتند در حالى که ونگر سابقه 
مربیگرى در رده ملى را ندارد ولى قطر امیدوار 
است براى جام جهانى 2022 این مربى را روى 

نیمکت خود داشته باشد. 
هدایت تیم ملى فوتبــال قطر را اخیــراً فلیکس 
سانچس، سرمربى سابق تیم بارســلونا B بر عهده 
دارد. عنابى ها بعد از حــذف از مرحله گروهى جام خلیج 
(فارس)، در انتخابى جام جهانى روســیه نیز نتایج خوبى به 
دســت نیاوردند تا نتایج ضعیف این تیم بــا هدایت این مربى 

اسپانیایى ادامه داشته باشد.

زمان بازى تدارکاتى تیم هاى سپاهان و پدیده مشخص شد.
شاگردان یحیى گل محمدى در راستاى آماده سازى بیشــتر خود براى شروع نیم فصل دوم لیگ برتر، عصر 

امروز به مصاف تیم فوتبال سپاهان خواهند رفت.
با هماهنگى هاى انجام شده و مساعدت تربیت بدنى آستان قدس رضوى، این دیدار قرار است از ساعت 14و30 
دقیقه امروز چهارشنبه در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شود. تماشاى این مسابقه دوستانه براى هواداران 

و عالقه مندان به فوتبال بالمانع است.
کاروان تیم سپاهان هم ظهر دیروز(سه شنبه) با حضور در مشهد، یک جلسه تمرینى را در این شهر برگزار کرد 

و پس از انجام مسابقه راهى اصفهان خواهند شد.

سپاهان-پدیده امروز با هم دیدار مى کنند

قطر به ونگر فکر مى کند فریبکارى الهالل عربستان؟

تبریزى ها بابــت لى ارویــن در بالتکلیفى بدى 
هستند. آنها دوســت دارند او زودتر یا برگردد و یا 
برود تا بتوانند یک ســتاره خارجى دیگر را جذب 

کنند.
تراکتورســازى که در هفته هاى پایانى نیم فصل 

با بازنگشتن آنتونى استوکس و 
هرى اروین از مرخصى با کمبود 
بازیکن در خط حمله مواجه شده 
بود، در حالى که به نظر مى رسید 
باید قید دو مهاجم بریتانیایى خود 
را زده و در نیم فصــل به دنبال 
نفرات جایگزین باشد، توانست 
براى ادامه همکارى با استوکس 
به توافق برســد. به این ترتیب 
اســتوکس چند روزى است که 
به تمرینات برگشته و قرار است 

نیم فصل دوم در کنار تراکتورسازان باقى بماند. با 
وجود این هنوز خبرى از بازگشــت اروین به تبریز 
نیست و این بازیکن حتى با وجود پایان مدت یک 
ماهه مرخصى استعالجى خود هم حاضر نشده در 
تبریز آفتابى شود و مذاکراتى که با او صورت گرفته 
هم تا این لحظه نتیجه مثبتى نداشته است. در حال 
حاضر تراکتورسازى دو بازیکن خارجى غیرآسیایى 

و یک بازیکن آسیایى خود را در اختیار دارد و یک 
جاى خالى براى جذب بازیکن خارجى دارد که آن 
هم منوط به خارج کردن نام اروین از فهرست است. 
به همین دلیل تا زمانى که تکلیف این بازیکن معلوم 
نشود، تراکتورسازان نمى توانند گزینه دیگرى جذب 
کنند و به همین دلیل نمى خواهند فرصتشان را با 

اروین از دســت بدهند. به همین منظور باشــگاه 
تراکتورســازى در اولتیماتومى که به اروین داده 
به او تا پایان هفته جارى فرصت بازگشت داد. اگر 
این اتفاق رخ ندهد، باشــگاه عالوه بر شکایت از 
این بازیکن و پیگیرى حقوقش در قبال او، نامش 
را از فهرســت خارج کرده و گزینه دیگرى جذب 

خواهد کرد.

یا برگرد یا فسخ کن؛ فقط زود!

 محسن کدخدایى

الهه مهرى

شده است و در صورت دریافت پیشنهادى خوب، به دنیاى مربیگرى باز خواهد گشت. گفته شده اس
مربى بعد از جام جهانى پیشنهاد تیم ملى فوتبال ژ
کرده و اخیراً نیز میالن ایتالیا به دنبال او بود
با این حــال قطرى ها که میزبــان جام
2022 هســتند نیز به دنبال حضور ای
در کشورشان هســتند در حالى که ونگ
مربیگرى در رده ملى را ندارد ولى قطر
2است براى جام جهانى 2022 این مربى

نیمکت خود داشته باشد. 
هدایت تیم ملى فوتبــال قطر را اخیــراً
B سانچس، سرمربى سابق تیم بارســلوناB
دارد. عنابى ها بعد از حــذف از مرحله گروهى ج
(فارس)، در انتخابى جام جهانى روســیه نیز نتایج
دســت نیاوردند تا نتایج ضعیف این تیم بــا هدایت ای

اسپانیایى ادامه داشته باشد. پیراموناینکه گلر سرشناسحاشیه خلیج فارسس
با همکارى الهالل، رؤساى فدراسیونن
عمان همینطــور کادر فنى تیم ملىىى
فریب داده تا به جاىجامم اینکشور را
ملت ها براىقهرمان عربســتان درر
درودد بازىهاى مهم داخلى به میدان ب
را تقویت کرد. شایعه اى که مى توانددد
واکنش تند عمانى ها را در پى داشتههه
باشد و پرونده اى جنجالىىى
طرفرقممم بــراى دو

بزند.
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حصر وراثت
آقاى على قهنویه فرزند کرم داراى شماره شناسنامه/ ملى 29 بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 97/888 
شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم همدم احمدپور مبارکه فرزند مرتضى به 
شماره شناسنامه 3896/ کدملى 5418658956 در تاریخ 93/03/12 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- على اصغر قهنویه فرزند کرم شماره شناسنامه 79 نسبت 
به متوفى فرزند 2- على اکبر قهنویه فرزند کرم شماره شناسنامه 573 نسبت به متوفى فرزند 3- زهرا قهنویه فرزند کرم 
شماره شناسنامه 32 نسبت به متوفى فرزند 4- على قهنویه فرزند کرم شماره شناسنامه 29 نسبت به متوفى فرزند 5- رقیه 
قهنویه فرزند کرم شماره شناسنامه 36 نسبت به متوفى فرزند 6- شهین قهنویه فرزند کرم شماره شناسنامه 36 نسبت به 
متوفى فرزند 7- حسین قهنویه فرزند کرم شماره شناسنامه 84 نسبت به متوفى فرزند 8- حسن قهنویه فرزند کرم شماره 
شناسنامه 84 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقد یم 
دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 337932 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /10/334
حصروراثت 

داود عرب مارکده داراى شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 1420/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل عرب مارکده بشناسنامه 1080634649 در تاریخ 96/9/3 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. داود عرب مارکده  ش ش 26 
(پدر متوفى) ، 2. زهرا شکرانى کوشکى  ش ش 298(مادر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 340679/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/325
 حصروراثت 

اعظم لطفى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 2253 به شرح دادخواست به کالسه 1425/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه رحیمى فروشانى بشناسنامه 1443 در تاریخ 97/6/22 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اعظم لطفى نجف آبادى    ش 
ش 2253 ، 2. افسانه لطفى نجف آبادى  ش ش 2659 ، 3. لیال لطفى ش ش 28416 ، 4. رضا لطفى نجف آبادى  ش ش 
1080110283 ، 5. زهرا لطفى نجف آبادى  ش ش 1701 ، 6. کبرى لطفى نجف آبادى  ش ش 1405 (فرزندان متوفى) 
7. احمد لطفى نجف آبادى ش ش 288(همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 340681/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/326
 حصروراثت 

زهرا هادى داراى شناسنامه شــماره 2017 به شرح دادخواست به کالســه 1430/97 از این دادگاه درخواست گواهى 

حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا خانى نجف آبادى بشناسنامه 1080121420 در تاریخ 97/8/8 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مائده براتى آبگرمى ش ش 
1080220844(همسر متوفى) ، 2. زهرا هادى ش ش 2017 (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.341289/ م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/327
 حصروراثت 

خاتونجان رحیمى داراى شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 1433/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مراد منجزى بشناسنامه 84 در تاریخ 97/9/6  اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فرزانه منجزى  ش ش 141. ، 2. زینب منجزى 
ش ش 857 ، 3. فریبا منجزى ش ش 1985 ، 4. محمود منجزى ش ش 4467 ، 5. مریم منجزى ش ش 13037، 6. 
زهره منجزى ش ش 1080058435 7. زیبا منجزى ش ش 1080157093 8. مسعود منجزى ش ش 1080269118 
(فرزندان متوفى)9. خاتونجان رحیمى ش ش25 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 341612/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/328
 اخطار اجرایى

محکوم علیها: 1- بهروزبابایى 2-رضابابایى هردوبه نشانى مجهول المکان -محکوم له :هادى احمدى فرزندنعمت به 
نشانى عطار – 8غربى پ 72 محکوم به : به موجب راى شــماره 247 تاریخ 20 / 5 / 97 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر-  محکوم علیه محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 28/000/000ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون وسیصدوهفتادوپنج هزارریال هزینه دادرسى وخسارت تاخیرازتاریخ سررسیدچک 
96/3/1تازمان وصول درحق محکوم له، هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم علیه مى باشد ماده 34قانون اجراى احکام 
: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شدمحکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یامال معرفى کند که اجراى حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتى که خود 
را قادربه اجراى مفاداجراییه نداند بایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارایى خودرا به  قسمت اجراتسلیم کند واگرمالى 
نداردصریحااعالم نماید –  م الف 338953  حبیب اسالمیان - قاضى شعبه 8حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر  /10/329 
اخطار اجرایى

محکوم علیه: منصورحکیم فرزندغالمحسین به نشانى مجهول المکان  محکوم له : فرخنده خاك زاد فرزندابراهیم به 
نشانى شاهین شهر خ عطاربین 1و2پ – محکوم به : به موجب راى شــماره 238 تاریخ 6 / 5 / 97 حوزه سوم  حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر-  محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت نفقه معوقه زوجه براى مدت 
832روزازتاریــخ 95/1/15لغایت 97/4/31مجموعابــه مبلغ 157/510/000ریال تعیین مــى گردد همچنین نفقه 
مستمرزوجه به شرط حفظ شرایط نفقه روزانه 200/000ریال وماهانه 5/900/000ریال تعیین مى گردد – ماده 34قانون 

اجراى احکام : همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شدمحکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفادآن رابه موقع 
اجرابگذاردیاترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یامال معرفى کند که اجراى حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد 
ودرصورتى که خود را قادربه اجراى مفاداجراییه نداند بایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارایى خودرا به قسمت اجراتسلیم 

کند واگرمالى نداردصریحااعالم نماید – م الف 338956 قاضى شعبه سوم حقوقى شهرستان شاهین شهر /10/330  
اخطار اجرایى

محکوم علیها: 1- ایمان جهانگیرى 2- محمد جوادمعینى به نشــانى مجهول المکان – محکوم له : بیت اله آقازاده 
فرزندعزت به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 2شرقى پالك 40  محکوم به : به موجب راى شماره 247  تاریخ 1/ 5 
/ 97 حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیها محکوم هستند به: خوانده ردیف دوم ( 
محمدجوادمعینى ) رابه استرداد الشه چک بانک قوامین به شماره 9101/493917به مبلغ پنجاه میلیون ریال وخوانده 
ردیف اول رامستندبه مواد 515- 519قانون آیین دادرسى مدنى به پرداخت مبلغ 1/900/000ریال بابت هزینه دادرسى 
وحق الوکاله وکیل برابربا تعرفه قانون درحق خواهان -  به استناد ماده 19آیین نامه اجرایى ماده 189قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى محکوم علیه مکلف است : پس ازابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفادآن را 
به موقع اجرابگذارد ویاترتیبى براى پرداخت محکوم به ویاانجام تعهد ومفادراى بدهددرغیراینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونى براى اجراى احکام دادگاه یادادگسترى محل تحویل خواهدشد – م الف 338968 شعبه 5 شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /10/331 
فقدان سندمالکیت

خانم فاطمه قدیرى خورزوقى  فرزند حبیب  با ستناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 218141 را که به میزان  ششدانگ به شماره پالك ثبتى 56449 / 301 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 451دفتر 593 ذیل ثبت 137263 بنام خودش  ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى /صلح /سایر71717مورخ 86/3/19 دفترخانه 104اصفهان  به او انتقال قطعى 
یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره – مورخ –  در رهن  قرارداشته و نحوه گم شدن جابجائى 
اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى 
گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 

339940 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر / 10/332 
حصر وراثت

خواهان خانم  شهین گلشنى زاده  به شماره شناسنامه 1173  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه 
، درخواستى بشماره پرونده 97/707 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان کاظم گلشنى زاده  فرزند 
عبود بشناسنامه شماره 10598در تاریخ 29 / 3/ 1395 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – بهجت 
گلشن زاده فرزند کاظم شــماره شناسنامه 2309  نســبت بامتوفى فرزند 2- عفت هویزه اصل فرزندکاظم به ش ش 
802نسبت بامتوفى فرزند 3- زینت گلشن زاده فرزندکاظم شماره شناسنامه 481نسبت بامتوفى فرزند 4- عزت کریم پور 
فرزندکاظم به ش ش 75نسبت بامتوفى فرزند 5- شهین  گلشنى زاده فرزندکاظم به شماره شناسنامه 1173نسبت بامتوفى 

فرزند 6- جوادگلشن زاده فرزندکاظم شماره شناسنامه 795نسبت بامتوفى فرزند 7- حسین گلشن زاده فرزندکاظم به 
شماره شناسنامه 360نسبت بامتوفى فرزند 8- على گلشن زاده فرزندکاظم به شماره شناسنامه 482نسبت بامتوفى فرزند  
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید 

. - 340006 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر / 10/333 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511832260- 1397/10/1 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى شماره 139760302210001271 مورخ 1397/09/29 هیات اول آقاى حسین فرجام به شماره شناسنامه 
140 کدملى 4650442745 صادره از بروجن فرزند رضا بر ششدانگ زمین با بناى احداثى به مساحت 1091 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 405 فرعى از 2249 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک 
رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/19 م الف: 325432 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/125
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

واراضى ساختمانهاى فاقدسندرسمى 
اداره کل ثبت اســنادوامالك اســتان اصفهان - اداره ثبت اســنادوامالك حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر - 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرســمى- برابر راى شــماره 
139760302035000108- 97/5/24هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى مســتقر درواحدثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
مجید ابدالى فرزندحسن به شماره شناسنامه 174صادره ازشاهین شــهر درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
20/92مترمربع پالك 301اصلى واقع در شاهین شــهر – حاجى آباد خ فتح المبین جنب پست بانک ، خریدارى 
ازمالک رسمى آقاى محمودابدالى حاجى آبادى محرزگردیده اســت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روزآگهى مى شــود درصورتى که اشخاص نسبت به صدورســندمالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خودرابه مراجع قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است درصورت 
انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهدشد . تاریخ انتشارنوبت اول : 
97/10/19تاریخ انتشارنوبت دوم 97/11/4- م الف 343446 ناصرصیادى صومعه – رییس ثبت اسنادوامالك

 شاهین شهر /10/335 

رئیس بسیج ســازندگى اســتان اصفهان گفت: در سال 
جارى نزدیک بــه 30 هزار نفر نیــروى جهادى در قالب 
800 گروه در امور درون استانى و مناطق محروم استان 

خدمت رسانى کردند. 
احســان ا...رضاپور با اشــاره به اقدامات بسیج سازندگى 
استان در سال جارى اظهارکرد: گروه هاى متعدد جهادى 
از اقشار مختلف براى انجام کارهاى فرهنگى، بهداشتى، 
اشــتغالزایى، اقتصاد مقاومتى، عمرانى و آموزشى اعزام 
شدند. وى ادامه داد: در سال جارى نزدیک به 30 هزار نفر 
نیروى جهادى در کارهاى درون استانى، مناطق محروم و 
حاشیه شهر فعالیت کردند و تمرکز بیشتر روى حاشیه شهر 

بود. رضاپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشجویان در 
ایام امتحانات قرار دارند و در صدد هستیم بعد از امتحانات، 
اردوهاى جهادى آغاز و منجر به کارهاى ارزشمند در ایام 
دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى شود 
و با اتصال به ایام نوروز، کارها در مناطق هدف انجام شود. 
رئیس بسیج سازندگى استان اصفهان در بخش دیگرى 
از سخنانش با اشــاره به اردوهاى هجرت گفت: نزدیک 
به 4000 دانش آموز در اردوهــاى هجرت در حوزه هاى 
مختلف فعالیت کرده اند. وى افزود: دانش آموزان در بحث 
شاداب ســازى محوطه مدارس، رنگ آمیزى کالس ها و 

راهروها، موزائیک و... اقدامات بسیارى انجام داده ا ند.

معاون اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: خط 
1480 خط مشاوره رایگان تلفنى براى شهروندان است 
که در نیمه نخست امسال، 59 هزار نفر در سطح استان با 

این خط تماس گرفتند.
محمدســعید محمدى با بیــان اینکه صداى مشــاور 
بهزیســتى در تمام طول روز در حال پاســخگویى به 
هم استانى هاســت، گفت: خط 1480 از ساعت 8 صبح 
تا 20 در دو شیفت آماده مشاوره است. بسیارى افراد به 
دالیلى تمایل به مشاوره به صورت غیر حضورى دارند و 
مى توان گفت استقبال مردم از صداى مشاور خوب است.

محمدى تصریح کرد: ســال گذشــته 115 هزار نفر با 
خط 1480 تماس تلفنى برقرار کردند و مشــاوره شدند 
و بر اساس آمار ارسالى، در شــش ماهه نخست امسال 

نیز درحدود 59 هزار نفر از این سرویس استفاده کردند.
معاون پیشگیرى بهزیستى استان با اشــاره به قابلیت 
سرویس صداى مشــاور به تمام استان اظهارکرد: تمام 
کابین هاى مشــاوره غیر حضورى بهزیستى پر است و 
مشــاوران در حال راهنمایى تماس گیرندگان هســتند 
ولى به علت تعدد تماس، گاهى افراد نمى توانند با صداى 

مشاور تماس بگیرند.
فعالیت 30 هزار نیروى جهادى 

در مناطق محروم
ارائه مشاوره بهزیستى به

 59 هزار نفر 

معرفى 4 استاد کاشانى 
به عنوان پژوهشگران برتر

مجید منعم زاده، معاون فناورى و پژوهش دانشـگاه 
کاشان گفت: در مجموع پژوهشـگران برتر استانى، 
تعداد چهار تن از پژوهشـگران به کاشان تعلق دارند 
که سه نفر از میان اساتید دانشـگاه کاشان و یک نفر 

علوم پزشکى است.

موج جدید بارش برف و باران 
در اصفهان از امروز

 کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان گفت: از روز چهارشنبه(امروز) شاهد 
آغاز موج جدیدى از بارش ها در استان اصفهان خواهیم 
بود. حجت ا... على عسـگریان با اشـاره به اینکه آغاز 
بارش برف و باران را از روز چهارشنبه ازسمت مناطق 
غربى و جنوبى و تا حدودى مناطق شـرقى و مرکزى 
شاهد هستیم، ادامه داد: همچنین دماى هواى اصفهان 

در اواخر هفته رو به کاهش و سردى مى رود.

ضدعفونى شدن اماکن دامى 
پرخطر خمینى شهر

 45 هـزار مترمربـع از اماکن دامى پرخطر شهرسـتان 
خمینى شهر به منظور کنترل و پیشگیرى از بیمارى تب 

برفکى رایگان ضدعفونى شد.
سعید جان بخش،  رئیس شبکه دامپزشکى خمینى شهر 
گفت: این طرح با همکارى شهردارى اصغرآباد و تأمین 
یک دستگاه تراکتور و دستگاه سمپاش اجرا شده است.

خبر

آگهى تغییرات
 شــرکت فنــى مهندســى تیوا ســاخت 
پارســه آیریک ســهامى خاص به شماره 
ملــى  شناســه  و   54141 ثبــت 
14004939781 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1397/03/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سمیه مهدیان 
شــماره ملى 1289077177و حمید ادیب 
زارجــى شــماره ملــى 0058857710 
آبــادى  دولــت  داورى  وخدیجــه 
شــماره ملــى 660950782 به ســمت 
اعضاى اصلــى هیئت مدیره بــراى مدت 
دو ســال و علیرضا پاك روان شــماره ملى 
1284502724ومهــدى داورى دولــت 
آبادى شــماره ملــى 1288936001 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امــالك اســتان اصفهــان اداره ثبــت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(340306)

آگهى تغییرات
 شرکت عمرانى ساختمانى طلوع بام مهر امیر شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 57996 و شناسه 
ملى 14006625620 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقاى مصطفى امیرى به شماره ملى 3020101778 
بسمت مدیرعامل و خانم الهام رحیمى زاده به شماره 
ملى3020070996 بســمت رئیــس هیئت مدیره 
شــرکت براى مدت نامحــدود انتخــاب گردیدند . 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته ، بروات ،قراردادها و عقوداســالمى با 
امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (340287)

آگهى تغییرات 
شرکت عمرانى ســاختمانى طلوع بام مهر امیر 
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
57996 و شناســه ملــى 14006625620 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1397/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى ودعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اعضاء 
هیئت مدیره عبارتنداز آقــاى مصطفى امیرى به 
شماره ملى 3020101778 و خانم الهام رحیمى 
زاده به شماره ملى3020070996 که براى مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (340285)

آگهى تغییرات
 شرکت عمرانى ساختمانى طلوع بام مهر امیر 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
57996 و شناســه ملى 14006625620 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/09/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى مصطفى امیرى به کد ملى 
3020101778 با پرداخت مبلغ یک میلیون 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء 
درآمدلذاسرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون 
ریال به مبلغ دو میلیــون ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید 
. ب -تعداد اعضاء هیــات مدیره در ماده 11 
اساســنامه به 2 نفر کاهش یافت. شرکاى 
شرکت به شرح ذیل است .آقاى مجید امیرى 
داراى900000ریال ســهم الشرکه .آقاى 
عبداهللا ســاالرى مفرد داراى50000 ریال 
سهم الشرکه .خانم الهام رحیمى زاده داراى 
50000 ریال سهم الشــرکه.آقاى مصطفى 
امیرى داراى 1000000ریال . اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان  

(340281)

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 97/362 مورخ 97/10/05 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد یکباب منزل مسکونى واقع در 
خیابان شهید بهشتى محله سیاهبوم به مساحت 220 مترمربع عرصه و 66 مترمربع اعیانى طبق قیمت پایه کارشناسى به مبلغ 750/000/000 
ریال را از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط مى توانند در این 

مزایده شرکت نمایند.
1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده از روز پنج شنبه مورخ 97/10/13 به شــهردارى مراجعه و پس از واریز 
مبلغ 545000 ریال به حساب جارى شماره 3100000331003 شهردارى نزد بانک ملى شعبه مبارکه نسبت به دریافت فرم مخصوص شرکت 

در آگهى اقدام نمایند.
3- پیشنهاددهندگان باید معادل 5 درصد مبلغ کارشناسى را به مبلغ 37/500/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب 0107359062005 

شهردارى نزد بانک ملى شعبه مبارکه واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29 در دو پاکت (الف و ب) الك و مهر شده 

به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
5- پیشنهادات رسیده ساعت 15 بعدازظهر روز شنبه 97/10/29 با حضور اعضاء کمیسیون در محل شهردارى باز و قرائت خواهد شد.

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در کمیسیون آزاد خواهد بود.
7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشــنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده و یا مبهم و یا 

مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم مى نماید.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى 
ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت س پرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد 

شد چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مزایده قیمت پیشنهادى را باید به صورت نقدى به حساب شهردارى واریز و رسید آن را به واحد درآمد شهردارى تحویل نماید. 

ضمناً پرداخت کلیه کسورات قانونى اعم از مالیات و عوارض و هزینه درج آگهى و کارشناسى و سایر بر عهده برنده مزایده مى باشد.
(هزینه آگهى بر عهده برنده مى باشد.)

آدرس: شهرستان مبارکه، شهر کرکوند، بلوار امام خمینى(ره)، شهردارى کرکوند
وب سایت: www.karkevand.ir                             تلفاکس: 52383131

آگهى مزایده نوبت دوم

حسین احمدى- شهردار کرکوند

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 841 میلیارد 
و 200 میلیون ریــال انواع کاالهاى اساســى احتکار 
شده، توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادى 
پلیس آگاهى این فرماندهى طى دو ماه گذشــته خبر

 داد.
مهدى معصوم بیگى اظهارکــرد: در پى کمبود برخى 
اجناس مورد نیاز و کاالهاى اساســى مــردم در بازار با 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد عده اى فرصت 
طلب و سودجو اقدام به احتکار این کاالها در انبارهاى 

خود مى کنند.
وى افزود: در همین راستا کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم 
اقتصادى پلیس آگاهى استان، شناسایى انبارهایى که در 
آنها انواع کاالهاى اساسى مردم به صورت مخفیانه دپو 

شده بودند را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 48 انبار حاوى 
کاالى احتکارى با اجراى دو مرحلــه عملیات مرصاد 
طى دو ماه گذشته خبر داد و گفت: کاالهاى احتکارى 

کشف شده شــامل لوازم خانگى، پوشــک بچه، برنج، 
شکر، پکیج خانگى، نخ ریسندگى، حبوبات، لوازم یدکى 
خودروهاى سبک و سنگین، باطرى خودرو، الستیک، 
تیرآهن، ابزار و یراق آالت، مصالح ساختمانى و بهداشتى 

بودند.
وى ارزش محموله هاى کشــف شــده را برابر اعالم 
کارشناســان مربوطــه 841 میلیــارد و 200 میلیون 
ریال عنــوان کــرد و افــزود: در این رابطــه 49 فرد 
متخلــف نیز دســتگیر و بــه مراجع قضائــى تحویل

 شدند.
این مقام ارشد انتظامى استان بیان کرد: با توجه به اینکه 
افراد مذکور نســبت به ثبت کاالهاى خود در سیستم 
انبارهــاى اداره صنعت، معدن و تجــارت اقدام نکرده 
و همچنین هیــچ گونه گزارشــى از خروجى کاالهاى 
خود به بازار نیز ارائه نداده بودند، بنابراین احتکار بودن 
کاالهاى کشف شــده براى کارشناســان محرز شده

 است.

کشف 84 میلیارد تومان احتکار کاال   از 48 انبار
توسط کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادى پلیس اصفهان در 2 ماه گذشته محقق شده است

شهردار اردســتان گفت: سهم شــهردارى اردستان از 
معوقات دولتى بیش از ده میلیارد ریال است و در صورتى 
که پرداخت شود، حقوق عقب افتاده کارکنان و کارگران را 
پرداخت مى کنیم. محسن حیدرى کاهش ساخت و ساز را 
یکى دیگر از عوامل کاهش درآمد مستمر شهردارى عنوان 
کرد و گفت: اگر قرار باشد به همین شکل رکود در بحث 

ساخت و سازها و طلب هایى که شهردارى دارد ادامه داشته 
باشد، وضعیت بدتر خواهد شد.

وى در خصوص میزان عقب ماندگــى حقوق کارکنان 
گفت: از یک ماه تا سه ماه حقوق معوق داریم و تقریباً عقب 
ماندگى همه کارکنان مساوى است ولى میانگین 2/5ماه 

حقوق عقب هستیم. 

معوقات دولتى پرداخت شود،  حقوق مى دهیم
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ما ایرانى ها به مصرف مرغ و گوشت گوسفند و گوساله عادت داریم اما این روزها 
مى بینیم در فروشگاه هاى مواد پروتئینى گوشت بوقلمون هم مورد توجه مردم قرار 

گرفته و براى تنوع غذایى به سبد غذایى خانوار راه پیدا کرده است.
آرامش در کنار بوقلمون

گوشت بوقلمون به دلیل داشتن اسیدآمینه بیشتر موجب افزایش ترشح سروتونین 
در مغز مى شود. این هورمون در کاهش اضطراب و ایجاد حس آرامش بدن مفید 
است. از این رو اگر مى خواهید آرامش بیشترى داشته باشید، بوقلمون را به رژیم 
غذایى تان راه دهید. البته براى اینکه از این خاصیت بوقلمون بهره مند شوید آن را 
به صورت سرخ کرده مصرف نکنید. بهترین روش مصرف بخارپز یا کبابى کردن 
آن است. بوقلمون بدون پوست، چربى بسیار کمى دارد. در مجموع گوشت هاى 

سفید نسبت به گوشت هاى قرمز چربى و کالرى کمترى دارند.
پیشگیرى از بروز سرطان

امالح معدنى ضرورى در گوشت بوقلمون پیدا مى شود. این امالح از بروز سرطان 
پیشگیرى مى کنند. سلنیوم از جمله امالح بوقلمون است که در بهبود عملکرد غده 
تیروئید و تقویت سیســتم ایمنى بدن تأثیر دارد. عالوه بر این، سلنیوم در تقویت 
سیستم ایمنى تأثیرگذار است و سبب از بین رفتن رادیکال هاى آزاد مخرب بدن 

مى شود. 
نامناسب براى بیماران مبتال به فشار خون

نمک موجود در بوقلمون کمى باالست، از این رو مصرف مداوم آن براى بیماران 
مبتال به فشار خون یا خانم هاى باردار توصیه نمى شود. عالوه بر این بوقلمون به 
دلیل داشتن اسیدآمینه براى بیماران مبتال به نقرس مفید نیست و این بیماران اگر 

بوقلمون دوست دارند باید این گوشت را به مقدار بسیار کم مصرف کنند.
■■■

به طور کلى از نظر ویژگى هاى تغذیه اى تفاوت قابل توجهى بین مرغ و بوقلمون 
وجود ندارد. از این لحاظ نمى توان گفت مصرف بوقلمون بهتر اســت. یکى از 
دالیل گرایش مردم به سمت مصرف گوشت بوقلمون به علت تفاوت در تولید 
آنها است چون مرغ به صورت صنعتى پرورش مى یابد و تکثیر و تولید مى شود. 
شاید در بخشى از مراحل تولید مداخالت غیر معمول مانند استفاده از هورمون ها 
یا مصرف ترکیبات و مواد غذایى خاصى براى افزایش رشد مرغ ها وجود داشته 
باشد که این مواد مى توانند به بدن مصرف کننده هم وارد شوند و سالمت آنها 

را هم تحت تأثیر قرار دهند. توصیه مى شــود بوقلمون را به صورت بخارپز یا 
کبابى مصرف کنید.

عالوه بر این در بعضى از مرغدارى ها براى پیشگیرى از بروز بعضى از بیمارى ها 
به مرغ ها آنتى بیوتیک هایى خورانده مى شــود که باقیمانده این مواد در گوشت 
مرغ باقى مى ماند و به بدن مصرف کننده هم مى رســد. از این رو مردم به سمت 
مصرف غذاهاى طبیعى، مرغ ها و تخم مرغ هاى خانگى گرایش دارند. بنابراین تنها 
تفاوتى که بین این دو گوشت وجود دارد به طبیعى بودن گوشت بوقلمون مربوط 
مى شود که سالمت و بهداشت مصرف کننده را در معرض خطر قرار نمى دهد. البته 
این مقایسه در صورتى درست است که گوشت بوقلمون در شرایط طبیعى پرورش 
یافته باشد و مانند گوشت مرغ به صورت صنعتى تولید نشود، چون در این صورت 
ممکن است همان شرایطى که در پرورش مرغ هاى صنعتى وجود دارد، در پروسه 

پرورش بوقلمون هم دیده شود.
چربى بوقلمون کمتر است؟

بعضى از افراد تصور مى کنند چربى موجود در گوشت بوقلمون نسبت به مرغ کمتر 
است. این موضوع در بعضى از شرایط تأیید مى شود. به طور مثال گاهى اوقات در 
پرورش صنعتى به منظور باال بردن وزن مرغ هــا ترکیباتى به جیره غذایى مرغ 
افزوده مى شود که مقدار چربى بدن حیوان را بیشــتر مى کند اما حیواناتى که در 
شرایط طبیعى رشد مى کنند به دلیل فعالیت بیشتر و مصرف مواد غذایى طبیعى، 
چربى کمترى در بدنشان وجود دارد و این چربى به بدن مصرف کننده هم منتقل 
نمى شود. در این شرایط مى توان کمتر بودن چربى بدن بوقلمون ارگانیک را نسبت 
به مرغ هاى صنعتى تأیید کرد ضمن اینکه گوشت بوقلمون نسبت به قسمت هاى 
دنده و قلوه گاه گوسفند چربى کمترى دارد و از این لحاظ منبع پروتئینى سالم ترى 

محسوب مى شود.
عالوه بر این، قســمت هاى مختلف بدن بوقلمون از نظر میزان چربى تفاوت 
فاحشى ندارند و نمى توان گفت چربى ســینه به طور قابل توجهى کمتر از ران 
است. البته در شرایطى که مرغ به واســطه داشتن جیره غذایى نامناسب چربى 
داشته باشد و این چربى از بدن مرغ جدا نشده و با این شرایط طبخ شود، افزایش 
چربى بدن را همراه دارد. با وجود این توصیه مى شــود افــرادى که رژیم هاى 
غذایى را دنبال مى کنند بخش سینه بوقلمون را مصرف کنند چون مقدار کالرى 

کمترى دارد.

مصرف گوشت مرغ 
بھتر است یا بوقلمون؟

کمترى دارد.ین مواد مى توانند به بدن مصرف کننده هم وارد شوند و سالمت آنها 

آرتــروز زانــو یکــى از بیمارى هایى اســت کــه افراد زیــادى به 
آن مبتال مى شــوند. این بیمــارى زمانى رخ مى دهد کــه فرد بیش 
از انــدازه از زانوهاى خود اســتفاده کرده باشــد، برداشــتن بارهاى 
ســنگین، انجام ورزش هاى ســنگین بدون آمادگــى و کار کردن 
بیش از حــد در ســنین بــاال از عواملى هســتند که باعــث بروز 

آرتروز مى شود.
این بیمارى یکى از شــایع ترین مشکالت عضالنى اسکلتى است که 
مى تواند بر فعالیت روزانه زندگى افراد مبتال اثرگذار باشــد و منجر به 

بروز وابستگى و اختالل عملکرد در فعالیت و تعادل این بیماران شود.
آرتروز یک بیمارى مفصلى است که در ابتدا به طور تدریجى اندام فرد 
را تحت الشعاع قرار مى دهد اما به مرور و به صورت مزمن در بدن فرد 
پیش مى رود و زندگى او را مختل مى کنــد؛ زمانى که غضروف ها در 
بدن از بین مى روند ساییدگى به وجود مى آید و در نهایت فرد به آرتروز 

مبتال مى شود.
شایع ترین مفاصل درگیر آرتروز

در اســتئوآرتریت یا همان آرتروز تحلیل غضروف مفصلى و درگیرى 
استخوان زیر غضروفى باعث التهاب بافت هاى اطراف مى شود. این 
عارضه ممکن اســت هر یک از مفاصل را درگیر ســازد ولى مفاصل 
دست، پا زانو، ران و ســتون فقرات، شــایع ترین مفاصل درگیر این 

بیمارى هستند.
محمد جواد مرتضوى، متخصص ارتوپد و فوق تخصص جراحى زانو و 
لگن گفت: آرتروز به معنى از بین رفتن غضروف مفصل است، مفاصل 
زانو و لگن دچار از بین رفتن غضروف مى شوند که در این صورت فرد 

به آرتروز مبتال مى شود.
این فوق تخصص جراحــى زانو و لگن بیان کــرد: اغلب افرادى که 

پاهاى پرانتزى دارند، دچار دررفتگى لگن و 
عفونت ها مى شوند. مرتضوى ادامه داد: 
آرتروز را به روش هاى مختلفى درمان 
مى کنند؛ در بعضى موارد اصالح تغییر 
شکل اندام از پیشرفت آرتروز جلوگیرى 

مى کند، به طور مثــال فردى که پاهاى 
پرانتزى دارد اگر آن را درمان کند از پیشرفت 

آرتروز جلوگیرى مى کند؛ یکى دیگر از کارها 
تقویت عضالت اســت و افراد باید عضالت 
خود را تقویت و قوى کنند مثًال از آن مفصل 

بیشتر استفاده کنند.
وى با اشاره به اینکه پیاده روى یکى از 

بهترین کارها براى پیشــگیرى از 
بروز آرتروز است، گفت: به افراد 
توصیه مى شــود در طــول  روز 

حداقل یک ســاعت پیاده روى کنند 
چرا که با این کار مى تــوان به راحتى از 

پیشرفت آرتروز جلوگیرى کرد.
این فوق تخصص جراحــى زانو و لگن 
تشــریح کرد: اگر فردى دچــار آرتروز 
خفیف باشد مى تواند با ورزش از پیشرفت 
این بیمارى جلوگیرى کند اما بعضى از 
ورزش ها مانند کوهنــوردى، فوتبال، 
والیبال، بسکتبال، ورزش هاى پرشى و 
جهشى براى این افراد اصًال مناسب 

نیست و مى تواند اثرات نامطلوبى 
در ســالمتى فرد 

داشته باشد.

گنجاندن چاى داغ در برنامه  غذایى به 
کاهش وزن کمک مى کند. در یکى 
از مطالعات مشاهده اى مشخص شد 
که توده  بدنــى و دور کمر افرادى که 
چاى داغ مى نوشند نسبت به افرادى 
که نمى نوشــند، کوچک تر است اما 
توده  بدنى و دور کمر افرادى که چاى 
سرد مى نوشند، بزرگ تر است؛ احتماًال 
دلیل این امر شــیرین بودن این گونه 

چاى هاست.
چنانچه مى خواهید بدانید کدام چاى در 
کاهش وزن مؤثر است، باید بدانید که چاى سبز حاوى ترکیباتى به نام «پلى فنول» است که بر اساس 

مطالعات، اکسیداسیون چربى را افزایش داده و از خواصى براى افزایش متابولیسم برخوردار است.

«روى» از مفیدترین منابع معدنى براى رفع خستگى انسان 
اســت و مصرف آن باعث کاهش چشمگیر خستگى 
مى شود.  اســتفاده از روى باعث افزایش 
قدرت عضالت بدن مى شــود و همین 
امر به کاهش میزان خســتگى انسان 
کمکى شایان مى کند. در عین  
حــال، روى براى بســیارى از 
آنزیم ها که در تجزیه مواد غذایى 
و واکنش هاى شیمیایى نقش 

دارند، مفید است.

از پیاده روى در طول روز 
غافل نشوید

«آب مروارید» یا «کاتاراکت»، شــایع ترین بیمارى چشــمى در دوران 
سالمندى بوده که تنها راه درمان آن جراحى است.

آب مروارید بیمارى چشــمى اســت که موجب کدر شــدن عدسى چشم 
مى شود و این عدسى در حالت طبیعى شفاف اســت و فردى که دچار آب 
مروارید شده باشد، دید او مانند پنجره اى بوده که بخار آب آن را تار کرده است.

باورهاى نادرستى درباره آب مروارید وجود دارد اما برخالف این باورها، در 
آب مروارید پرده اى بر روى چشم قرار ندارد، بر اثر کار کشیدن زیاد از چشم 
به وجود نمى آید، سرطان نیست، از چشمى به چشم دیگر منتقل نمى شود 

و عامل کورى نیست.
عالیم و علت آب مروارید چیست؟

تارى دید چشــم بدون درد، تغییر مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دو 
بینى در یک چشم، نیاز به نور بیشــتر براى مطالعه، کاهش دید چشم در 
شب و محو شدن یا زرد شدن رنگ ها از شــایع ترین عالیم آب مروارید 

محسوب مى شوند.
کدر شدن عدسى چشــم در افراد مختلف متفاوت اســت و این احتمال 
وجود دارد که اگر کدر شدن عدسى نزدیک به مرکز عدسى نباشد، آن را 

تشخیص ندهید.
شایع ترین علت آب مروارید افزایش ســن است اما سابقه فامیلى ابتال به 
آب مروارید، دیابت، ضربه به چشم، مصرف طوالنى مدت دارو هایى مانند 
کورتن، قرار گرفتن طوالنى مدت و بدون محافظت چشــم در مقابل نور 

آفتاب و سابقه جراحى چشم مى توانند منجر به بروز آب مروارید شوند.
آب مروارید چگونه درمان مى شود؟

تنها راه درمان آب مروارید جراحى است. هیچ دارو، تغذیه، ورزش یا وسیله 
نورى وجود ندارد بتواند آب مروارید را درمان یا از بروز آن جلوگیرى کند البته 
جلوگیرى از برخورد نور خورشید به چشم مى تواند به جلوگیرى یا کند شدن 
روند پیشرفت آب مروارید کمک کند و در این راستا عینک  آفتابى که نور 
ماوراء بنفش را جذب کند یا عینک  طبى که پوشش ضد 
اشعه ماوراء بنفش داشته باشد، مى تواند در پیشگیرى 

یا کند شدن روند پیشرفت بیمارى مؤثر باشند.
جراحى آب مروارید چگونه است؟

جراحى آب مروارید با  بى حســى موضعى 
انجام مى شود و در طى عمل جراحى عدسى 
کدر را از  چشم خارج مى کنند و در بیشتر 
موارد به جاى عدســى طبیعى، یک 
عدسى یا لنز دائمى داخل چشم قرار 
مى دهند. این لنز براى همیشه در 
چشم فرد باقى مى ماند و خراب یا 

فاسد نمى شود.
چشم پزشکان جراحى آب مروارید 
را با میکروســکوپ و وسایل ظریف و 
تکنولوژى مدرن انجام مى دهند و دید 
بیمار بعد از عمل بســیار خوب است و 
به عینک هاى ضخیم و ســنگین که 
مشکالت فراوانى ایجاد مى کنند نیازى 

نیست.

شایع ترین بیمارى که در 
پیرى سراغتان مى آید

فواید چاى سبز براى کاهش وزن
باقال یکى از بهتریــن گیاهان براى 
درمان لک هاى پوست است. باقال در 
درمان کم خونى مؤثر است و عالوه 
بر این، حاوى مقدارى قابل توجهى 
ویتامین هاى A، B و C است، حتى 
این گیاه داراى مقــدار قابل توجهى 

آهن، آهک و فسفر نیز است.
جالب است بدانید باقالى خشک شده 
در مقایســه با باقالى تازه خواصى 
بیشــتر دارد اما ویتامین C آن کمتر 
است. براى درمان کم خونى مصرف 

باقال مؤثر است اما اگر فرد نسبت به باقال حساسیت داشته باشد، اختالل اثر عکس داشته و سریعاً دچار 
کم خونى مى شود. همچنین اگر مورد درمان قرار نگیرد، احتمال مرگ او وجود دارد.

درمان لک هاى پوستى با باقال

عنصرى مناسب براى 
تورم شکم با عنوان «آسیت» خوانده شده و معموًال در بیمارى هاى رفع خستگى

کبدى، قلبى و کلیوى دیده مى شود.
 براى تشخیص علت باید از مایع آسیت نمونه بردارى 

شود و آنالیز در آزمایشــگاه صورت گیرد. این تورم 
مى تواند بر اثر بیمارى هاى موضعى در شکم مثل 

ســل صفاقى (شکمى)، ســرطان صفاقى یا 
بیمارى هاى سیســتمیک مثل نارسایى و 

سیروز کبدى، سرطان کبدى، سرطان 
پخش شــده در شــکم یا حتى 
نارسایى سمت راست قلب ایجاد 

شود.

تورم بدن نشانه چیست؟
عفونت گوش یکى از بیمارى هاى دردناکى است که معموًال به دلیل باکترى یا ویروس در گوش میانى 

رخ مى دهد.
 به غیر از گوش درد، سایر عالئم و نشانه هاى عفونت گوش شامل 

احساس فشــار در گوش، مشکل در به 
خواب رفتن، ســر درد، واکنش ضعیف 
به صداها، تب بــاال و خروج مایعات از 

گوش مى شود.
 پیاز براى درمان عفونت گوش در 
خانه بسیار مؤثر است؛ خاصیت 
آنتى باکتریــال و ضد عفونى 
کننده  پیاز به درمان عفونت 

گوش کمک مى کند.

آب پیاز، مناسب براى درمان عفونت گوش

مبتال به فشا
دلیل داشتن
بوقلمون دوس

به طور کلىا
وجود ندارد.

دالیل گرایش
است چو آنها
شاید در بخش
یا مصرف تر
باشد که ای

و ن ى چ
ند. مرتضوى ادامه داد: 
ش هاى مختلفى درمان 
تغییر ى موارد اصالح

رفت آرتروز جلوگیرى 
ثــال فردى که پاهاى

ن را درمان کند از پیشرفت 
 مى کند؛ یکى دیگر از کارها 
ســت و افراد باید عضالت 
وىکنند مثًال از آن مفصل 

ند.
نکه پیاده روى یکى از 

از ى پیشــگیرى
ت، گفت: به افراد 
د در طــول  روز 

عتپیاده روى کنند 
 مى تــوان به راحتى از 

جلوگیرى کرد.
 جراحــى زانو و لگن 
 فردى دچــار آرتروز 
د با ورزش از پیشرفت 
کند اما بعضى از  یرى
هنــوردى، فوتبال، 
ورزش هاى پرشى و 
فراد اصًال مناسب 

ثرات نامطلوبى 

«آب مروارید» یا «کاتاراکت»، شــایع ترین بیمارى چشــمى در دوران
ت ا ا آ ا د ا ا تن که د ند ال

ع
پیرى سراغتان مى آید

جذبکند یا عی بنفش را ماوراء
اشعه ماوراء بنفشداشته با
یا کند شدن روند پیشرفت
جراحى آب مرو
جراحى آب مرواری
انجام مى شود و در
کدر را از  چشم

موارد به جاى
ل عدسى یا
مى دهند
چشم فرد
فاسد نمى
چشم پزش
را با میکروس
تکنولوژى مد
بیمار بعد از ع
به عینک هاى
مشکالت فراو

نیست.

«روى» از مفیدترین منابع معد
اســت و مصرف آن باعث
مى شود.  اسـ
قدرت عض
به کاه امر
کم
حـ
آنز
و

عنصرى مناس
«آسیت» خوانده شده و معموًال در بیمارىهاىرفع خس

دیده مى شود.
ت باید از مایع آسیت نمونه بردارى 

شــگاه صورت گیرد. این تورم 
لمثل ى هاى موضعى در شکم 

ى)، ســرطان صفاقى یا
میک مثل نارسایى و 

ن کبدى، سرطان 
ىحتى ــکم یا 
 قلب ایجاد 

ن نشانه چیست؟
عفو
رخم
 به غ
احس

خواب
به ص
گوش
 پیاز
خانه
آنتى
کن
گ

آب
ى

وش شامل
شکل در به
کنش ضعیف 
ج مایعات از 

 در
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و چگونه او را (بــرادر خود را) به گناهى نکوهش مــى کند که خود نیز 
همانند آن را مرتکب مى شــود و اگر آن گناه را، عینًا، مرتکب نشــده است، 
خداوند را در مواردى که از آن گناه عظیم تر بوده، نافرمانى کرده است. 
به خدا ســوگند، اگر گناه بزرگى مرتکب نشــده ولــى نافرمانى کوچکى 
از او ســر زده اســت، جــرأت او در عیبجویــى و غیبت مردمــان، گناهى 

موال على (ع)بزرگ تر است.

شرکت سیمان سپاهان (سهامى عام) در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان خود را واقع در:
آدرس: اصفهان- خیابــان باغ زیار- کنار گذر شــهید حبیب الهى- کوچه مهر (21)- مجتمع مســکونى 

مهسان 4- طبقه 5
آدرس: اصفهان- خیابان ابوذر- مقابل استخر ابوذر- کوى مادى نگارستان- مجتمع چناران- طبقه سوم

از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مشارکت در مزایده و ارائه قیمت 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 1397/10/18 لغایت 1397/10/27 از ساعت 7 لغایت 14 طبق جدول ذیل یا به 
سایت شرکت به نشانى www.sepahancement.com مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

52454471- 031 داخلى 258 تماس حاصل  نمایید:

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه زمین با کاربرى 
مسکونى، از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به آدرس www.pirbakran.ir و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 97/11/08 به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومى به اشخاص 
واجدالشرایط واگذار نماید:

1- واگذارى زیرپله سالن ورزشى رسالت واقع در پارك معلم به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت یکسال
2- فروش یک قطعه پالك زمین واقع  در منطقه صنعتى

3- فروش سیم و کابل ضایعاتى- الکتروموتور پمپ شناور- المپ گازى و چراغ الك پشتى خیابانى
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 97/10/26

گشایش پاکات مزایده: روز پنج شنبه مورخ 97/10/27
محل دریافت اسناد مزایده: دولت آباد- بلوار طالقانى- شماره تلفن 13- 11- 45822010- 031

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 634 مورخ 97/10/16 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذار ى سوله و محوطه مرکز معاینه فنى 
خودروهاى سبک واقع در بلوار جانبازان زرین شهر به صورت اجاره براى مدت 
یک ســال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/04 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند.

احترامًا شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 97/100/3810 مورخ 97/09/21 شوراى 
اسالمى شهر تیران عملیات حفظ و نگهدارى فضاى سبز شهر تیران را از  طریق مناقصه عمومى با مبلغ 
برآورد اولیه 6/391/531/212 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت 

اسناد و مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى به امور مالى شهردارى تیران مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراســت شــهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى روز 

پنج شنبه 1397/10/20
محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران- پارك ادارى- شهردارى تیران- دبیرخانه محرمانه (حراست) 

شهردارى تیران
تلفن: 42222054- 031  http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3572/ش 
مورخ 1396/12/27 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره بهره بردارى ورزش کارتینگ 
در قطعه زمینى به مســاحت تقریبى 4500 مترمربع واقع در شاهین شهر، فاز 2 پارك انقالب، 
خیابان جمهورى اسالمى را از طریق مزایده عمومى به مدت سه سال به اشخاص حقیقى یا حقوقى 

واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/10/29 براى دریافت اسناد 
مزایده به امور قراردادهاى ســازمان مراجعه نموده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 97/10/30 پیشنهادهاى خود را به دبیرخانه سازمان (واقع در شاهین شهر، میدان فاطمیه، 

ساختمان نگارستان شهردارى، طبقه چهارم) تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

shaahinshahr.ir :براى کسب اطالعات بیشتر به سایت سازمان مراجعه فرمایید

آگهى مزایـده 
فروش امالك مسکونى

آگهى مزایدهتجدید آگهى مزایده

آگهى مناقصه نوبت دومآگهى مزایده

آگهى تجدید مزایده

آگهى مزایده عمومى نوبت اولآگهى  برگزارى مناقصه عمومى

پرونده: 7113/1- د

نوبت  دومنوبت اول

چاپ دومنوبت اول

نوبت دوم

چاپ دومنوبت دوم

 واحد بازرگانى شرکت سیمان سپاهان

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

پیمان شکرزاده- شهردار تیرانمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آدرسمکانردیف

کارخانه سیمان 1
سپاهان

اصفهان- کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن- جاده 
واحد امور قراردادهااختصاصى سیمان سپاهان- شرکت سیمان سپاهان

دفتر فروش شرکت 2
سیمان سپاهان

اصفهان- خیابان شریعتى غربى- کوى شاه زمانى 
پالك 24

دفتر فروش سیمان 
سپاهان

قیمت پایه (ریال)متراژ (مترمربع)آدرسشماره پالك
2613/132/000/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 2
281/73/239/550/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 3
1952/145/000/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 4
1902/508/000/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 5

محسن جوادى- شهردار پیربکران

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1397/10/29
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1397/10/30

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 334)

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار
(ریال)

97-4-252
ترمیم نقاط آسیب دیده سازه بتنى

 حوض هوادهى فاز 1 تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شهر

3/115/200/000156/000/000جارى

نام روزنامه:  نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/10/19

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود 
چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1- موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى دهکده طبق جدول زیر:

مدت قراردادمبلغ پایه کارشناسى سالیانه (ریال)مبلغ پایه کارشناسى ماهیانه (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف
3 سال50/000/000600/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانچایخانه و شربت خانه سنتى1

محل دکل ورزشى، کابل اسلیپ 2
3 سال100/000/0001/200/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانوى تیرول و پل معلق

2- مدت قرارداد براى هر یک از موارد در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیات مدیره تا دو سال قابل تمدید است.
3- محل دریافت اسناد مزایده دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، ساختمان ادارى است.

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29 است.
1-4- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره ردیف یک و دو باید مبلغ 500/000 ریال به حساب سازمان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، 

نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز یک شنبه مورخ 97/10/30 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 180/000/000 ریال براى پل معلق و 90/000/000 ریال براى چایخانه و شربت خانه به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان مى باشد.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مزایده مندرج است.
10- کمی سیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010


