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شایع ترین باورهاى غلط ورزشىکدام گسل کاشان را تهدید مى کند؟حسین زمان: پیگیر برگزارى کنسرت خیابانى هستم چه شد سر از «مال» در آوردید؟! پیکان - ذوب آهن،  فردا در ورزشگاه شهر قدس  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا چیپس 
تا این حد

ضـــرر دارد؟

بوى «راشا» به اصفهانى ها نخورده است
3

3

2

2

بزرگ ترین نذرى جهان 
در شیراز طبخ مى شود

ماجراى قیچى کردن 
پرچم ایران به جاى روبان!

فرونشست
 فرودگاه اصفهان
«سمفونى دوستى 5 تحت کنترل است

راه ابریشم» 
در اصفهان

نواخته شــد

غوطه ور کردن برش هاى چیپس در روغن و 
سرخ کردن عمیق آنها مى تواند چیپس را به 

ماده اى ناسالم تبدیل کند. در جریان برشته شدن 
ورقه هاى سیب زمینى، تبادل رطوبت بین بافتى 

محصول با روغن رخ مى دهد.

نمایشــگاه آثار کودکان هنرمند چین با عنوان 
«سمفونى دوستى راه ابریشم» در موزه هنرهاى 
معاصر اصفهان با حضور مســئوالن ســازمان 
فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى و 
مسئوالن چینى، گشــایش یافت و عالقه مندان 
به بازدید از این نمایشگاه مى توانند تا 17 آبان 98 

روزهاى شنبه تا پنج شنبه  ...

4 بارش هاى شدیدتر در اصفهان از هفته آیندهبارش هاى شدیدتر در اصفهان از هفته آینده
سامانه بارشى جدید فردا وارد استان مى شودسامانه بارشى جدید فردا وارد استان مى شود

3

کنکاش درباره شایعه هراس آور عطر مرگبار

از اکران 
«خانه پدرى»
هم خوشحالم

هم متأثر

سپاهان – سایپا، فردا در ورزشگاه نقش جهان 

زرد و نارنجى فردا با هم گالویز مى شوند
هفته هشــتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس روز جمعه 3 آبان 
ماه با برگزارى 7 دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها سپاهان میزبان 

تیم سایپا است.
سپاهان در یکى از مهم ترین دیدارهاى هفته هشتم باید به مصاف سایپا برود؛ 

دیدارى سخت و حساس که نتیجه آن عالوه بر 2 تیم...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نمایشگاه آثار کودکان هنرمند چین 
روز گذشته افتتاح شد 

تأمین 4/5 درصد از 
حقابه گاوخونى
 در مهر ماه

معاون آب منطقه اى اصفهان مطرح کرد

کاهــش نرخ میوه پاییزه در اصفهـــان
رئیس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان خبر داد
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سپاهان تیم کاملى است؛ سپاهان تیم کاملى است؛ 
چه من باشم، چه  نباشمچه من باشم، چه  نباشم

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد انجام عملیات و امور مندرج در بند یک این آگهى 
را به صورت حجمى و بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى دعوت مى شود 

در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمایند.
1- موضوع مناقصه:

الف) انجام امور حفظ و نگهدارى، اصالح و توسعه فضاى سبز (عرصه چمن کارى شــده دهکده و گلخانه ها) به مساحت تقریبى 18 هکتار و با مبلغ پایه 
برآوردى 14/668/800/000 ریال براى مدت یک سال

ب) خدمات رفت و روب و جمع آورى پسماند به صورت حجمى و براى مدت یک سال با مبلغ پایه برآوردى 9/040/486/996 ریال
ج) نگهبانى، انتظامات، همکارى در امور پذیرش دهکده، امور فنى و نظارت، تعمیرات و نگهدارى تأسیسات زیربنایى، فعالیت هاى ساختمانى و امور ترابرى 

در دهکده به صورت حجمى و براى مدت یک سال با مبلغ پایه برآوردى 32/312/453/523 ریال
2- محل دریافت اسناد مناقصه دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/18 است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت هر یک از اسناد، نقشه ها و مشخصات مناقصه باید مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد 

بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/18 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 

مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/08/19 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل 

سازمان تشکیل مى شود.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

7- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.
8- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.

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

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مناقصه

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

        نوبت دوم

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى کشاورزى دامداران زمردگشت بادرود رأس ساعت 11 روز سه شنبه 
مورخ 1398/09/05 در محل شرکت تعاونى به آدرس: بادرود- بلوار مطهرى- بلوار امامزاده- پالك 50 تشکیل مى گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 
وکیل/نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.

* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص 
غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1398/08/09 در 

محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس/بازرسان
2- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى

3- طرح و تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1397/12/29 و نحوه تقســیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیأت مدیره و 
بازرسان و کارکنان و بودجه سال جارى شرکت.

4- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى
5- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس/بازرسان.

داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهى دعوت 
فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر نمایند.

آگهى دعوت  مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده نوبت اول

هیئت مدیره شرکت تعاونى کشاورزى دامداران زمردگشت بادرود

        چاپ اول
تاریخ انتشار: 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 1398/08/02

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/08/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/08/19

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 395)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 08/02 /1398

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

98 -3 -164/4
اجراى خط انتقال فاضالب و باقیمانده 
شبکه جمع آورى محله سورچه منطقه 

مبارکه (با ارزیابى کیفى)
11/770/376/127589/000/000جارى

3/030/616/889152/000/000جارىاصالح شبکه آب منطقه پنج204- 3- 98

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

* متقاضیان حقوقى:
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأســیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى 

صاحبان امضا مجاز شرکت
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل داراى رتبه بندى 5 ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور

3) اعالم کتبى آدرس قانونى متقاضى با شماره تلفن و فاکس که به اصل امضا و مهر متقاضى رسیده باشد.
4) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه 

ارائه نمایند.
5) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.

6) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار احداث پروژه هاى مشابه یا قابل مقایسه با پروژه از مراکز دولتى حداکثر تا 3 سال 
قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه و مفاصا حساب قراردادها

7) گواهى بازدید یکى از اعضاى هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.
برآورد پروژه: 8/421/244/829 ریال بر اساس فهارس بهاء سال 98

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 422/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى با ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توســط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس
 http://www.setadiran.ir از روز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 تا روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث پانسیون چهار 
واحدى پزشکان بیمارستان شهید رجایى داران به روش سرجمع

م الف: 642765روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان  اصفهان

کیانوش عیارى: 

نننن 
رىپدرى» پدرى»پ
موشحالوشحالم الو وشحالمش

ثثرثرثر

ارى:ارى: 
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استفاده از نماد پرچم سه رنگ جمهورى اسالمى به عنوان 
روبان در آیین افتتاح یک مدرســه خّیرساز در روستاى 
جهادآباد عنبرآباد و قیچى کردن آن توسط مسئوالن با 

واکنش هایى همراه بوده است.
روز ســى ام مهرماه مدرســه چهار کالســه و خّیرساز 
روستاى جهادآباد از توابع شهرستان عنبرآباد در استان 
کرمان با حضور فرمانــدار، مدیر آمــوزش و پرورش، 
خیرین و مردم افتتاح شد. در این مراسم از پرچم مقدس 
جمهورى اسالمى به جاى روبان استفاده شده بود. مهران 
ســنجرى، مدیر آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد 
گفت: متأسفانه در قیچى کردن نماد پرچم و استفاده به 

جاى روبان بى توجهى صورت گرفته است و عمدى در 
کار نبوده است. وى بیان کرد: روابط عمومى و مجموعه 
مدرسه هم متوجه این بدسلیقگى نشدند اما باید بیش از 
این توجه مى کردند و این کار به صورت ناخواسته صورت 

گرفته است.
حجت االسالم والمسلمین رضا ســاالرى، امام جمعه 
شهرستان عنبرآباد نیز با ابراز تأسف از استفاده نماد پرچم 
مقدس جمهورى اسالمى به جاى روبان در آیین افتتاح 
مدرسه خّیرساز گفت: بنده به همه مسئوالن به خصوص 
مدیر آموزش و پرورش توصیه مى کنم مواظب باشند از 

این دسته گل ها به آب ندهند.

مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان هواشناسى 
گفت: از ابتداى هفته آینده بر شــدت و گستره بارش ها 

افزوده مى شود. 
صادق ضیائیان اظهار کرد: براســاس خروجى آخرین 
مدل هاى هواشناســى طى چهار روز آینده براى شمال 
غرب، غرب، برخى مناطق مرکز و جنوب غرب کشور و 
دامنه هاى زاگرس مرکزى، زاگرس جنوبى و استان هاى 
واقع در دامنه هاى جنوبى رشــته کوه البرز بارش باران، 
گاهى رعد و برق و وزش باد شــدید پیش بینى مى شود. 
وى با بیان اینکه طى این مدت براى استان هاى واقع در 
سواحل دریاى خزر بارش باران رخ مى دهد، تصریح کرد: 

همچنین براى ارتفاعات البرز مرکزى و ارتفاعات شمال 
غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزى بارش برف پیش بینى 

مى شود.
ضیائیان با اشاره به اینکه از ابتداى هفته آینده برشدت و 
گسترش بارش در مناطق ذکر شده افزوده مى شود، اظهار 
کرد: در نوار شرقى کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد 
شدید رخ مى دهد که خیزش گرد و خاك و کاهش دید 

افقى را به دنبال دارد.
ضیائیان گفت: روزهاى پنج شنبه و جمعه (امروز و فردا) 
عالوه بر مناطق فوق در جنوب غرب کشور رگبار باران، 
همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینى مى شود.

ماجراى قیچى کردن 
پرچم ایران به جاى روبان!

شدت بارش ها 
بیشتر مى شود

پنج شنبه ها 
نباید تعطیل شود

   خبر گزارى حــوزه | آیت ا... سبحانى، از 
مراجع تقلید از طرح مسئله تعطیلى پنج شنبه ها 
انتقاد کرد و گفت: نباید اجازه داد که این موضوع 
تصویب شود؛ در این زمینه مشکالت بسیارى 
ایجاد مى شود که باید نسبت به آن توجه داشت؛ 
ما نمى توانیــم کارخانجات بخش خصوصى را 
این گونه تعطیل کرده و آنهــا را متضرر کنیم؛ 
همچنین ممکن است در ســال هاى آینده به 
هر بهانه اى ما را به ســنت کشورهاى مسیحى 

وادارند.

افزایش تعداد زائران 
خردسال 

   رکنا | سردار محســن فتحى زاده، جانشین 
معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به رشد شمار 
زائران خردسال اربعین در سال  جارى گفت: امسال 
زائران خردسال نیز افزایش داشتند و حدود 3241 
زائر زیر یکســال و حدود 70 هزار نفر هم زیر پنج 
سال سن داشتند. شمار زائران باالى 85 سال نیز 
2184 نفر بوده اســت و اکثر زائران نیز بین 15 تا 

55 ساله بودند.

«مسى» حاکم ما شود!
   رکنــا | رســانه ها عکس هــاى مختلفى از 
درخواست ها و شــیوه اعتراض اخیر مردم لبنان 
منتشــر کردند. اما یکــى از عجیــب ترین آنها 
درخواســت براى رئیس جمهور شدن فوق ستاره 
فوتبال جهان بوده اســت! در یکــى از تجمع ها 
شخصى بنرى آورده که روى آن نوشته شده: «ما 
مى خواهم "لیونل مسى" حاکم کشورمان شود و 

رئیس جمهور ما باشد!»

جودوى ایران 
فعالً تعلیق است

   بهار | بــه دنبال اتفاقاتى که در مســابقات 
جودوى قهرمانى 2019 جهــان در توکیو رخ داد، 
محرومیت نهایى فدراســیون جــودوى ایران از 
حضور در تمامى مسابقات و رویدادها و فعالیت هاى 
اجتماعى توسط فدراسیون جهانى جودو اعالم شد. 
فدراسیون جهانى جودو در بیانیه اى حکم نهایى 
را در مورد فدراســیون جودوى ایران صادر کرد و 
نوشت: تا زمانى که فدراسیون جودوى ایران مبارزه 
با ورزشــکاران رژیم صهیونیستى را قبول نکند از 
حضور در کلیه مسابقات و فعالیت هاى بین المللى 

محروم خواهد بود.

همه گیرى بیمارى واگیر 
نداشتیم

   بهــار | رئیس اداره مراقبــت مرکز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، ضمن تشریح 
اقدامات بهداشتى انجام شده در راهپیمایى اربعین 
امسال در جهت کنترل بروز بیمارى ها با توجه به 
حجم بســیار باالى زائران، تأکید کرد که بیمارى 

همه گیرى در این مدت بروز نکرده است.

توقف تولید 4 خودرو 
   ایســنا | وزیر صنعت، معــدن و تجارت از 
توقف تولید چهار خودرو در ســال 98 و ابتداى 
سال 99 خبر داد. رضا رحمانى با اشاره به توقف 
تولید چهار محصول تصریح کرد: تولید پژو 405 
GLX بنزینى تا پایان امسال متوقف مى شود. 
تولید سه نوع پراید نیز در ماه هاى آینده متوقف 
خواهد شد. تولید این سه محصول نیز در دى ماه 
98، اردیبهشــت و تیرماه 99 متوقف خواهد شد. 
او همچنین از جایگزین شدن خودروهاى جدید 
به جاى محصوالتى که از رده خارج مى شــوند، 

خبر داد.

منشى زن ممنوع نیست!
   ایســنا | وزیر کشور گفت: بخشــنامه اى درباره 
تفکیک کارمندان زن و مرد در محیط هاى ادارى وجود 
ندارد. عبدالرضا رحمانى فضلى در حاشیه جلسه دیروز 
هیئت دولت درباره بخشــنامه عدم اســتفاده از منشى 
زن براى مدیران مرد و تکفیک مردان و زنان در محیط 
ادارى، گفت: چنین بخشنامه اى وجود ندارد و من آن را 

امضا نکرده ام.

4 کاندیداى ریاست جمهورى 
   پانــا | فعال رســانه اى اصولگــرا در توییتى چهار 
کاندیداى احتمالى انتخابات ریاست جمهورى 1400 را 
پیش بینى کرد. محمد مهاجرى در توییتر نوشت: «آنچه 
تا کنون از شواهد برمى آید آقایان حسین دهقان، سورنا 
ســتارى، آذرى جهرمى و قالیباف، نامزدهاى انتخابات 
1400 هســتند، هرچند قالیباف در روزهاى آخر باز هم 
به نفع نامزد نهایى اصولگرایــان کنار مى رود! یک نفر 
هم هست که اگر بتواند آغشتگى اش به پول هاى ستاره 

مربع را پنهان کند، عاشق نامزدى است!»

ما نبودیم، تشریف داشتید؟
   خبر آنالین | حســین انتظامى، رئیس  ســازمان 
سینمایى در پى سخنان اخیر «رجب طیب اردوغان»، 
رئیس جمهور ترکیــه درباره ایران، در توییتر نوشــت: 
«آقاى اردوغان! فرموده اید ایران در مقابل کمک هایتان 
قدرناشناســى کرده، درباره حمله ارتش شما به شمال 
سوریه. جسارتاً آن شب هولناك کودتا خاطرتان هست؟ 

اگر ایران نبود، االن تشریف داشتید؟»

از دخترش سود مى گرفت!
   تسنیم |متهم ردیف دوم پرونده شبنم نعمت زاده 
دیروز گفت: خانم نعمت زاده از پدرش یک میلیارد تومان 
پول گرفت اما به صورت سودى بود. یعنى یک میلیارد 
تومان داد با ســود ماهیانه 30 میلیــون تومان و تمام 
چک ها نیــز در وجه مریم بختیار، همســر محمدرضا 

نعمت زاده صادر شد.

به هیچکس ربط ندارد!
   مهر | رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
برخى افراد موضوع انتقال آب دریــاى خزر به دریاچه 
ارومیه را سیاســى مى کنند در حالى که این موضوع در 
حیطه اختیار وزارت نیرو اســت و به هیچکسى ربطى 
ندارد. عیسى کالنترى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه 
گفته مى شود چند هزار درخت براى اجراى این کار قطع 
مى شود، اظهار کرد: شما اگر یک سنگى را هم از محیط 
جابه جا کنید، تأثیرات زیست محیطى خواهد داشت اما 
دولت موظف است آب شرب و بهداشتى شهروندان را در 

تمام کشور تأمین کند.

روحانى راحت نمى خوابد!
   الف | کامبیز مهدى زاده فرساد، داماد رئیس جمهور 
در گفتگو با روزنامه «ابتکار» گفته: دکتر روحانى مردم 
را بسیار دوســت دارد و تمام تالش ایشان بر این است 
که کشور در آرامش باشد. ایشان چند وقت پیش به من 
مى گفت که نمى توانند راحــت بخوابند زمانى که مردم 

تحت فشار اقتصادى قرار دارند.

یک تذکر عربى!
   عصر ایــران | «ترکى الفیصل»، رئیس پیشــین 
سازمان اطالعات عربستان در گفتگو با روزنامه آلمانى 
«دى ولت» گفته: دائماً به دوستان ایرانى ام مى گویم که 
ایران یک تمدن از دست رفته و تمدن گم شده است اما 
همه آنها با نظر من مخالفند، ادعا کرد که همه امروز در 
رابطه با تمدن یونان، روم، غرب، اسالم و چین صحبت 
مى کنند اما به جز خــود ایرانى ها هیچکس در رابطه با 

تمدن ایران صحبت نمى کند.

خبرخوان

امسال نیز براى بیستمین سال پیاپى در سالروز رحلت حضرت 
رســول اکرم(ص) 84 ُتن آش سبزى در شــیراز به عنوان 
بزرگ ترین نذرى جهان طبخ و توزیع مى شــود. پخت این 
آش از یک تن آغاز شده و امروز پس از گذشت 20 سال به 

84 تن رسیده است.
براى پخت  ایــن آش، 3200 کیلوگرم برنج، 100 کیلوگرم 
ترخون، 1200 کیلوگرم عدس، 1800 کیلوگرم نخود، 2500 
کیلوگرم لوبیا، پیازداغ 250 کیلوگرم، ادویه 150 کیلوگرم، 
1500 کیلوگرم گوشت و 56 دیگ استفاده مى شود. 1300 
مرد و زن و در مجموع 600 نفر به صورت مستمر و فعال در 
پخت این آش همکارى دارند. 300 بانوى شیرازى نیز نسبت 

به پاك کردن ســبزى و انجام سایر مقدمات الزم مشارکت 
مى کنند. سال گذشته این آش بین 400 هزار نفر توزیع شد.

بعد از دستگیرى روح ا... زم، سرشبکه ضدانقالب «آمدنیوز»، 
فیلمى از او در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد که در این فیلم 
مى گوید: سال 84 رشته روابط عمومى مى خواندم و در قالب 
پروژه اى روى موضوع «شایعه و زمینه هاى به وجودآمدن 
آن» کار مى کردم. پروژه را به مهدى هاشمى دادم گفتم «این 
را بخوان شاید در کارهاى ستاد بتوانى ازش استفاده کنى و 
به دردت بخورد». او پروژه را خوانــد و گفت «چقدر خوب 
اســت، این پروژه را کجا دادى؟»، گفتم «دادم دانشگاه»، 
او گفت «بیا پروژه را اینجا اجرا کن». گفتم «کجا؟»، گفت 
«ستاد بابام». ما رفتیم نشستیم آنجا، یک کارهایى کردیم 
که حاال نگویم چه کار کردیم. من سال 84 رئیس ستاد جنگ 
روانى ستاد آقاى هاشمى بودم. بدترین کارها را علیه احمدى 

نژاد کردیم.

حسین مرعشى، ســخنگوى حزب کارگزاران سازندگى و 
عضو ستاد انتخاباتى مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى در سال 
84 درباره صحت این ادعاى روح ا... زم به «نامه نیوز» گفت: 
مسئول ستاد آن سال آقاى محمد هاشمى بود اما خود من 

هیچ وقت آقاى زم را در ستاد ندیدم.
محمد هاشمى، رئیس ســتاد انتخابات مرحوم هاشمى 
رفسنجانى در سال 84 نیز به ادعاى روح ا... زم واکنش 
نشــان داد و گفت: چنین موردى در ســتاد و دفتر آقاى 
هاشــمى هیچ وقت نبود که [روح ا... زم] بخواهد علیه 
کسى شایعه ســازى کند. وى افزود: از زمانى که من در 
ستاد بودم اصًال یادم نمى آید که آقاى روح ا... زم را آنجا 
دیده باشم. البته پدرش گاهى مى آمد اما پسر خیر. هیچ 

وقت نیامد.

بزرگ ترین نذرى جهان در شیراز طبخ مى شود «زم» رئیس ستاد جنگ روانى کمپین هاشمى بود؟

بنا بــه گزارش نشــریه «هالیوود ریپورتر»، انیمیشــن 
«آخرین داســتان» ساخته اشــکان رهگذر به فهرست 
مقدماتى 32 فیلم انیمیشــن آکادمى علــوم و هنرهاى 
ســینمایى (اســکار) راه یافت و در صورت راهیابى به 
مرحله نهایى، امســال براى دریافت جایزه اسکار رقابت 

خواهد کرد.
روزنامه «کیهان» در این باره نوشت: گفته شده انیمیشن 
«آخرین داســتان»، برداشــتى آزاد از داستان ضحاك 
ماردوش در «شــاهنامه»، اثر ابوالقاسم فردوسى است 

اما در تیزرى که از این فیلم نمایش داده شــده، وفادارى 
چندانى به «شــاهنامه» فردوســى حتى در سر و شکل 
شخصیت ها هم به چشــم نمى خورد و کاراکترهاى زن 
کامًال بى حجاب بوده و روابط آزادى در میان آنها و مردان 

نشان داده مى شود.
حتى در عناوینى که در تیزر آن به چشم مى خورد به جاى 
برداشــتى از «شــاهنامه» (که نام خاص است و باید در 
ترجمه انگلیسى نیز با همین عنوان بیاید) عبارت «کتاب 
شاهان» (The Book of Kings) درج شده است.

«کیهان»: چرا زنان داستان «شاهنامه» بى حجابند؟

هرچه خبر انتشار آلبوم مشترك «افسانه چشم هایت» اثر 
همایون شجریان و علیرضا قربانى در ابتدا باعث هیجان 
اهالى موسیقى شــد اما با فروکش کردن هیجان اولیه و 
تولید ویدیوى این آلبوم، حاال انتقاداتى جدى متوجه این 

دو خواننده شده است.
آلبوم «افسانه چشــم هایت» بعد از گذشت پنج سال از 
انتشار اولین خبرها پیرامون این پروژه سرانجام 19 آبان 
ماه منتشر مى شود اما انتقاد به شجریان و قربانى خیلى 
زودتر از رسیدن این تاریخ، برجسته شده است. ماجرا هم 
به تولید ویدیوى همایون شجریان و علیرضا قربانى براى 
آلبومشــان در مجموعه تجارى-تفریحى «ایران مال» 

بر مى گردد.
«ایران مال» همان مجتمع عظیمى است که با زیربناى 
یک میلیون و 710 هزار متر مربع در زمینى به مساحت 27 
هکتار در تهران احداث شده و گفته مى شود از بزرگ ترین 
مراکز خرید در جهان اســت. تخلفات در ساخت «ایران 
مال» آنقدر چشمگیر بود که کار را به تحقیق و تفحص در 
مجلس کشاند اما آن وجهى از احداث این مجتمع عظیم 
که ترکش هایش به همایون شجریان و علیرضا قربانى 
هم اصابت کرده، نمادین شدن ایران مال از لحاظ ثروت 
اندوزى و توجه به زندگى اشــرافى و حاال اسپانسر شدن 
آن در پروژه مشترك دو خواننده مشهور کشورمان  است. 
پایگاه اطالع رســانى «برترین ها» در این باره نوشته: 
«تولید ویدیوى همایون شجریان و علیرضا قربانى براى 

آلبوم "افسانه چشم هایت" در مجموعه تجارى-تفریحى 
"ایران مال" با انتقاد گســترده اهالى موسیقى و فعاالن 
رسانه اى مواجه شده اســت. منتقدان با طرح سئوال "به 
چه قیمتى؟" در فضاى مجازى از تولید این اثر مشترك 
شــجریان و قربانى در ایران مال بخاطر حواشــى حول 

احداث این مجموعه بزرگ انتقاد کردند.»
روزنامه اصولگراى «جوان» هم در شــماره دیروز خود 
تندترین انتقادات را به تولید این ویدیوى مشــترك وارد 
و مجتمع «ایران مال» را «نماد شــهوت ثروت و ثروت 

برآمده از انباشت بى حساب و کتاب سرمایه و سمبل عبور 
از همه دستاورد هاى دینى و اخالقى بشر» معرفى کرد. 
این روزنامه خطاب به همایون شجریان و علیرضا قربانى 
نوشت: «شما براى در و دیوار آواز نمى خوانید، اگر براى 
مردم مى خوانید، بروید در جنوب شهر، بروید در نازى آباد، 
بروید جایى که صداى شما در همهمه و هیاهوى صداى 
مشتاق مردم بپیچد نه در جایى که انعکاس صداى شما 
از دیوار ها و ســتون هاى بلند "ایران مال" نغمه "ثروت 
انباشته شــده" را ســاز کند! نگویید که این صرفًا یک 

"لوکیشــن لوکس" بود که مى توانســت جاى دیگرى 
باشد. شــما به مقبره ســعدى و حافظ نرفته اید، در یک 
سالن اختصاصى موسیقى اجرا نکرده اید، شما نماد ابتذال 
سرمایه و انفعال اخالق و سمبل مصرف و مصرف گرایى و 
یک "دکان به تمام معنا" را براى ترانه سرایى و آوازخوانى 
از غزل ها و ترانه هــاى عرفانى انتخــاب کرده اید! این 
پارادوکس مشمئز کننده، هنر زیباى شــما را به تمامى 
تخطئه کرد. چگونه غزل هاى عارفانــه تاریخ معرفتى 
ایران زمین یا ترانه هاى عاشقانه شــاعران معاصر را در 
یک "مال" مى خوانید؟! البد از ســعدى مى خوانید که 
"ما گدایان خیل ســلطانیم"؟! یا از حافظ مى خوانید که 
"حجاب چهره جان مى شود غبار تنم"؟! آن هم در جایى 
که خود حجاب عالم امکان است! یا از احمد شاملو، "درد 
مشترك" را مى خوانید؟! کدام درد؟! مشترك با که؟! نه، 
این "کنسرت هاى همایونى" جایى براى مردم نمى گذارد 
و جایى براى اخالق! بیایید براى مردم بخوانید. قرار بود در 
خیابان و مقابل مردم اجرا کنید، چه شد که سر از "مال" 

در آوردید؟!»
اسپانسر شدن «ایران مال» در انتشار این آلبوم موسیقى 
آنقدر براى روزنامه پرنفوذ «جوان» اهمیت داشت که آن 
را به عنوان عکس بزرگ صفحه اول شماره دیروز انتخاب 
کرد. این انتخاب نشــان مى دهد شاید تا 19 آبان ماه که 
موعد انتشار آلبوم مشترك  همایون شجریان و علیرضا 
قربانى اعالم شــده، آنها باید انتقادات تند و تیز ســایر 

رسانه هاى اصولگرا  را بیش از اینها به جان بخرند.    

انتقاد تند روزنامه اصولگرا از تهیه ویدیوى مشترك همایون شجریان و علیرضا قربانى

چه شد سر از «مال» در آوردید؟!

«انصاف نیوز» گزارشى درباره ویالهاى الکچرى لواسان 
منتشــر کرده که متعلق به چند مدیر فعلى و سابق دولتى، 
سفیر سابق و نماینده  مجلس و چند چهره  حوزه هاى مختلف 
و همچنین مهران مدیرى و على کریمى و شبنم نعمت زاده 
و فرزند آیت ا... کاشانى است. یکى از این ویالها نیز متعلق 
به رئیس فعلى صداوسیماســت. «انصاف نیوز» درباره این 
ویال نوشته: از جاده اى که شــبیه به جاده هاى بیابانى است 
مى گذریم و به یک باغ مى رســیم؛ باغ خانوادگى عبدالعلى 
على عسگرى، رئیس ســازمان صداوســیما. از کنار دیوار 
مى گذریم و مقدارى پیاده کنار بــاغ راه مى رویم. داخل باغ 
ویالیى دیده مى  شود. کنار باغ زمین بزرگى است که تا چشم 
کار مى کند ادامه دارد؛ روى تابلویى در بخشى از آن نوشته 

شده: «دانشگاه صنایع و معادن».
پیرمردى از باغ على عســگرى بیرون مى آید تا ببیند چرا ما 
آن اطراف پرســه مى زنیم. مى گوییم راه را اشتباه آمده ایم و 
مى پرســیم این باغ و ویال براى آقاى على عسگرى است؟ 

مى گوید : «آره، ولى االن نیست، آخر هفته ها میاد.»
در همسایگى باغ على عسگرى باغ دیگرى وجود دارد. داخل 
باغ مى شویم تا با صاحب آن گپى بزنیم. ابتدا از صحبت کردن 

طفره مى رود و اجازه  تصویربردارى هم به ما نمى دهد. پسر 
جوانى کنار اوست که شروع به صحبت مى کند و این باعث 
نرم تر شدن صاحب باغ مى شود. گویا با خانواده على عسگرى 
بر سر زمین هایشــان اختالف حقوقى دارند. مى گوید: «باغ 
على عسگرى 14 هزار متر است، 6000 مترش مال من است 
و تصرف کرده و االن هم در دادگاهیم.» مى پرســیم اینجا 
اجازه  ساخت دارید؟ مى گوید: «اینجا با مجوز جهادکشاورزى 
50 متر انبار مى توانیم بسازیم که من دنبال مجوزش بودم و در 
حال آماده شدن است.» مى گوییم پس چطور على عسگرى 

ویال ساخته؟ مى گوید: «ساخته دیگه.»

روایتى از باغ 14 هزار مترى رئیس صداوسیما در لواسان

هنوز یک ماه از اکران «جوکر» ســاخته «تاد فیلیپس» 
نگذشته که نســخه غیرقانونى آن در دسترس کاربران 
سینمادوست ایرانى قرار گرفته است! این در حالى است 
که «زامبى لند 2: شلیک نهایى» تازه ترین فیلم پرفروش 
هالیوود هم در نسخه پرده اى در فضاى وب قرار گرفته 

است.
به گزارش «بانى فیلم»، نمونــه این اتفاق طى ماه هاى 
اخیر درباره چند فیلم پرفروش و پرطرفدار دیگر سینماى 

جهان از جمله «شیرشاه»، «مرد عنکبوتى: دور از خانه»، 
«روز و روزگارى در هالیوود»، «عالءالدین» و «داستان 
اسباب بازى 4» هم رخ داده بود و جالب آنکه بعضى از این 
آثار در این فاصله کوتاه از اکران جهانى، با دوبله فارسى 
در اختیار عالقه مندان قرار مى گیرند. اقدامى که هرچند 
عالقه مندان به سینماى جهان در ایران را به شدت راضى 
و خوشــحال مى کند، اما در هر حال به دلیل نبود قانون 

کپى رایت فى نفسه نوعى تخلف محسوب مى شود.

«جوکر» به ایران رسید!

هرچقدر هم کمدى هاى مــوزون و درام هاى پر از رگ 
گردن(!) بکوشــند با ترفندهاى مختلــف فروش خود را 
باال ببرند باز هم به پاى مخاطب که مى رســیم دربرابر 

«عقاب ها» کم مى آورند.
30 مهر ماه ســالگرد درگذشت «ســاموئل خاچکیان» 
کارگردان «عقاب ها» بود؛ فیلمــى که با اکران طوالنى 
مدتش و عبور تعداد مخاطبان آن از مرز هشت میلیون نفر 
جایگاهى یکتا را براى خود در سینماى ایران رقم زده است 

ولى افسوس که کارگردان این فیلم پس از «عقاب ها»، 
قدر ندید و به انزوا سوق داده شد.

ادوین خاچکیان، فرزند ســاموئل خاچکیان بــا انتقاد از 
شرایط مدیریتى ســینماى ابتداى انقالب که به انزواى 
پدرش منجر شد، به «جام جم» گفت: سینما بیرحم است و 
سینماى ایران با پدرم مهربان نبود. او عمرش را براى سینما 
گذاشت و فیلمى مثل «عقاب ها» را ساخت که همچنان 
پرمخاطب ترین فیلم بعــد از انقالب اســت ولى بعد از 
«عقاب ها» و «یوزپلنگ»، بى مهرى ها به پدرم شروع شد.

فرزند خاچکیان ادامه داد: پدر آماده شــده بود که پشت 
ســر هم فیلم هاى ناب و خوب در ژانرهاى مهیج بسازد 
ولى منــزوى و گوشــه گیرش کردند و براى ســاخت 
فیلم هایش آنقدر اذیتش کردند که بیمار شد. براى یک 
هنرمند بدترین عذاب و برخورد، منزوى کردن و جلوگیرى 
از فعالیت دلخواهش است. پدرم براى سینماى ایران کم 
نگذاشت ولى آزار و اذیت ها و ســنگ اندازى ها در مسیر 
فیلمسازى موجب شد دچار آلزایمر شود و در نهایت خیلى 

زود فوت کند.

پدرم را منزوى کردند تا آلزایمر بگیرد و فوت کند!

مانى مهدوى
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تمدید بخشودگى جرایم مالیاتى
مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: مؤدیان مالیاتى 
که بدهى مالیاتى قطعى دارند، اگر تا شــنبه آینده، اصل 
مالیات خود را نقدى پرداخت کنند، از بخشودگى کامل 
جرایم مالیاتى بهره مند مى شــوند. بهروز مهدلو افزود: 
اگر مؤدیان نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نکنند، در

 ماه هاى بعدى باید بخشى از جرایم را پرداخت کنند.

مرنجاب باتالقى مى شود
رئیس اداره هواشناسى کاشان گفت: در آخر این هفته با 
ایجاد روان آب ها در کویر مرنجاب، شــرایط لغزندگى و 
باتالقى بودن کویر دور از انتظار نیست. عباس ارغوانى 
افزود: افرادى که عالقه مند به حضور در کویر مرنجاب 
در روزهاى آخر هفته هستند با خودروهاى مناسب، وسایل 
ارتباطى کافى، تجهیزات مورد نیاز و همچنین راهنماى 

آشنا به مسیر به این منطقه سفر کنند.

آران و بیدگل
 قطب تولید پسته 

برداشــت محصول پســته از 3900 هکتار باغ پســته 
شهرستان آران و بیدگل آغاز شــد. رئیس اداره تولیدات 
گیاهــى و دامى آران و بیدگل با اشــاره بــه اینکه این 
شهرستان رتبه اول تولید پسته را در استان دارد گفت: از 
3900 هکتار باغ پسته این شهرستان 2400 هکتار بارور 
است. هادى یغمائیان متوسط برداشت پسته را حدود 2 
تن در هر هکتار بیان کرد و افزود: برداشت این محصول 
تا نیمه آبان ادامه دارد و پس از برداشــت در هشت واحد 
فرآورى شده و بیش از 50 درصد آن به کشورهاى حاشیه 

خلیج فارس و اروپا صادر مى شود.

شستشوي شبکه فاضالب 
فالورجان

به  گــزارش روابط عمومــی آب و فاضــالب منطقه 
فالورجان، واحد بهره بردارى این امــور از آبفا عملیات 
گسترده شستشوي شبکه فاضالب منطقه فالورجان در 
خیابان هاي بسیج و تمامی فرعی هاى عمار یاسر، بلوار 
نماز و کل شهرستان در سه ماهه دوم سال 98 انجام شد و 
توسط کادر حوادث منطقه، 49000 متر شبکه فاضالب و 

تعداد 1225 منهول فاضالب شستشو و تخلیه شد.

دانشگاه صنعتى
 در مربع برترین ها

بنابراعالم مرکز منطقه اى اطالع رسانى علوم و فناورى، 
براساس رتبه بندى یو اس نیوز و ورلد ریپورت ویرایش 
2020 در انتشــار بهترین دانشگاه هاى جهان، دانشگاه 
صنعتى اصفهان با امتیــاز 457 و رتبــه 595 ، عنوان 
چهارمین دانشگاه برتر کشور را کسب کرد. سه دانشگاه 
برتر ایران در این رتبه بندى به ترتیب دانشــگاه تهران، 
دانشگاه آزاد اســالمى ایران و دانشگاه صنعتى شریف 

هستند. 

اتوبان فرودگاه بسته شد
براساس بخشنامه کمیسیون مدیریت اجرایى ایمنى حمل 
و نقل و ترافیک اســتاندارى در پى نصب پل بتنى روى 
محور آزادراهى فرودگاه اصفهان حدفاصل مولنجان تا 
زمان آباد، این محور از ساعت یک بامداد تا 4 بامداد امروز 
پنج شنبه و فردا جمعه ســوم آبان براى تردد خودروهاى 
سبک وسنگین مسدود و رانندگان مى توانند براى تردد از 
مسیر جایگزین از طریق راه انحرافى مشخص شده در این 

محل استفاده کنند.

مرخص شدن کودك سنگ نورد 
کودك سنگ نورد اصفهانى از بیمارستان مرخص شد. 
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
«آرمان غیاثى» حدود یک ماه پیش در مسابقات سنگ 
نوردى سقوط کرد و مدتى در کما بود. آرش نجیمى افزود: 
اکنون این کودك هشت ساله سنگ نورد در صحبت کردن 
و راه رفتن مشکل دارد که پزشکان براى بهبودى کامل  این 

کودك بسیار امیدوار هستند.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در خصوص 
وضعیت فرونشســت زمین در اصفهان، اظهار کرد: به 
طور عمده پدیده فرونشســت زمین ناشى از سال هاى 
خشکسالى و همچنین بهره بردارى بیش از حد از آب هاى 
زیرزمینى است به نحوى که براثر برداشت هاى بى رویه 
و حتى غیرمجاز، ســفره هاى آب هاى زیرزمینى تخلیه 
و در نهایت با پدیده اى به نام فرونشســت زمین مواجه
مى شویم. منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایسنا» با 
تأکید بر اینکه به دلیل خشکسالى هاى پى در پى، کشور و 
به خصوص استان اصفهان درگیر پدیده فرونشست زمین 
شده اند، اظهار کرد: مطابق مطالعات شرکت آب منطقه اى، 

35 محدوده و دشت هاى مطالعاتى در استان اصفهان مورد 
بررسى قرار گرفته اند که بیشترین نرخ فرونشست مربوط 
به دشت هاى کاشان، گلپایگان، برخوار، مهیار، اصفهان و 
دامنه بوده است. وى در خصوص پدیده فرونشست زمین 
در محدوده فرودگاه اصفهــان، گفت: مواردى که اعالم 
شده محدوده هاى بیرون فرودگاه بوده و تحت کنترل بوده 
و مورد خاصى نداشته است. به طور کلى مطالعات برنامه 
ریزى هاى الزم در مناطق مختلف براى پایدارى انجام 
 شده است و به طور قطع اجراى طرح تعادل بخشى منابع 
زیرزمینى بهترین راهکار براى کنترل برداشت از آب هاى 

زیرزمینى و فرونشست زمین است.

مدیرکل بازرگانى داخلى راه آهن جمهورى اســالمى 
ایران گفت: ذوب آهن و راه آهن از یک جنس هستند و 

زیر ساخت هاى آنها مکمل یکدیگر است.
ســید مرتضى على احمــدى تصریح کــرد: هیچ گاه 
ذوب آهــن را جــدا از مجموعه راه آهن نمــى دانیم. 
در دنیا نیز بخــش حمل و نقل ریلى ارتباط بســیارى 
نزدیکــى با صنایع مختلــف و به ویــژه صنعت فوالد

 دارد. 
وى افزود: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید 
کننده فوالد در کشــور و یکى از مشتریان بزرگ ما در 
حوزه حمل و نقل ریلى اســت لذا وظیفه داریم که طى 

جلسات تعاملى از نیازهاى این شرکت مطلع شویم و آنها 
را به شیوه مطلوب اصالح کنیم، نشست امروز نیز در این 
راستا و به منظور بهبود عملکرد ریلى و آسیب شناسى در 

ذوب آهن برگزار شد. 
احمدى بیان کرد: اگر حمل مــواد اولیه و محصوالت 
به صورت کامل از طریــق ریل انجام شــود قطعًا در 

بهره ورى دو سویه تأثیرگذار خواهد بود.
  این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: بسیار خوشحال 
هستیم که تولید ریل با تنوع باال در ذوب آهن اصفهان 
مطابق با استانداردهاى روز عملیاتى شد و این آرزوى 

دیرینه به ثمر نشست. 

زیرساخت هاى ذوب آهن و 
راه آهن مکمل یکدیگر است

فرونشست فرودگاه اصفهان 
تحت کنترل است

کارشناس ارشد شبکه شــتاب نگارى زلزله ایران گفت: 
نزدیک بــه 20 درصد از زلزله هاى جهــان در ایران رخ 
مى دهد و میزان آسیب پذیرى فیزیکى و انسانى ناشى از 

زلزله در کشور بسیار باالست.
 محمدرضا ابراهیم پور مهمترین گسل موجود در نزدیکى 
شهر کاشان را گسل قم- زفره برشمرد و تصریح کرد: این 
گسل با نزدیک به 80 کیلومتر درازا، محدوده بین فین و 
نطنز را تشکیل مى دهد که در گستره روستاهاى گهرآباد، 

تتماج و هنجن قابل شناسایى است.
وى همچنین گسل راوند با طول نزدیک به 55 کیلومتر 
که از شمال فین تا شمال آب شیرین دارد را مورد اشاره 
قرار داد و یادآور شــد: این گســل از پهنه وســیع ترى 
برخوردار بوده و با توجه به زمین لرزه هاى تاریخ کاشان، 
این منطقه دامن زمین لرزه هاى بزرگى بوده به گونه اى 
که در سال 982 هجرى قمرى، نزدیک به 1200 نفر و 

سال 1192 ه.ق نیز 111 هزار نفر کشته شدند.

وى اضافه کرد: تاکنون سه دستگاه شتاب نگار زلزله در 
شهرهاى اصفهان، نایین و نطنز نصب شده و قرار است 
تا پایان امسال شــهرها و بخش هاى لرزه خیز سمیرم، 
فریدون شــهر، چرمهین، چادگان، خوانســار، جندق، 
انارك و کاشان راه اندازى شود که یکى از این دستگاه ها 
 امروز با هماهنگى و پیگیرى مدیریت بحران استان، در 

فرماندارى شهرستان کاشان نصب و راه اندازى شد.

با تکیه بر دانش تخصصى صنعتگران تعمیرگاه مرکزى 
مجتمع فوالد سباى فوالد مبارکه اصفهان دو عدد بدنه 

کوره قوس الکتریکى این مجتمع طراحى و ساخته شد.
رئیس تعمیرگاه مرکزى مجتمع فوالدسبا گفت: با اجراى 
راهبردهایى مبنى بر استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى 
داخل کشــور، پشــتیبانى خطوط تولید و افزایش آماده 
به کارى تجهیزات، کاِر تعمیرات اساسى و ساخت دو عدد 
الور شل کوره قوس الکتریکى فوالد سبا با استفاده از دو 

عدسى شل مستعمل در دستور کار تعمیرگاه مرکزى این 
مجتمع قرار گرفت.

منوچهر بهرامى افزود: در این فرایند ابتدا بازرســى هاى 
فنى کنترل هاى ابع ادى، ســالم بودن عدسى هاى شل 
موجود بررسى و تأیید شد سپس فعالیت هایى همچون 
جمع آورى اطالعات اولیه شــل کوره، تأمین، بازرسى 
و تأیید ورق هاى خاص فوالدى مورد نیاز و شناســایى 

شرکت هاى داخلى توانمند بررسى شد.

مدیر امور برق شرق شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان بــه برخى از پــروژه هاى عملیاتى شــده 
در شــرق اصفهان اشــاره کــرد و گفــت: نزدیک 
به یــک کیلومتر شــبکه فشــار متوســط هوایى 
و کابل کشى فشار متوسط زمینى در خیابان جى شیر 
خیابان سروســتان با هزینه اى بالغ بر 150 میلیون 

تومان احداث شد.
ایرج شمس در ادامه تصریح کرد: در این پروژه خروج 
پست ها از حالت شعاعى انجام شد و همچنین کاهش 
خاموشى هاى ناخواسته و افزایش قابلیت اطمینان 

شبکه از مهمترین اهداف این پروژه بوده است.
وى به نصب 80 مجموعه برقگیر بر روى فیدرهاى 
فشار متوســط در محدوده امور اشــاره کرد و گفت: 
کاهش خاموشى هاى ناخواسته، کاهش انرژى توزیع 

نشده از اهداف اجرایى این پروژه بوده است. 
مدیر امور برق شرق احداث شبکه فشار متوسط هوایى 
و کابل کشى فشار متوسط زمینى خیابان جى، خیابان 
همدانیان را از دیگر اقدامات ایــن امور عنوان کرد و 
افزود: به منظور بهینه سازى شــبکه فرسوده فشار 
ضعیف هوایى به طول یک کیلومتــر و ایجاد مانور 
بین فیدرهاى 4و 5 فجر و خروج پست زمینى از حالت 
شعاعى کابل کشى فشار متوســط زمینى و احداث 
شبکه هوایى صورت گرفت که هزینه این پروژه نیز 

بالغ بر 300 میلیون تومان بوده است .

طى یکى دو روز اخیر شــایعه اى در فضــاى مجازى و 
میان کاربران پرشمار ایرانى دست به دست مى شود که 
با اتکا به یک نامه تأکید دارد عطرى خوشبو اما سّمى با 
نام «راشــا»(RASHA) در حال توزیع در کشورمان 
است که چند مرتبه استفاده از آن مى تواند به فلج شدن 
فرد مصرف کننده یا مرگ وى منجر شــود. این شایعه 
بازتاب وسیعى در شبکه هاى مجازى داشته تا جایى که 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم نسبت به آن واکنش 

نشان داده است.  
پایگاه اطالع رســانى «تابناك» دیروز ضمن اشاره به 
شایعه، نوشته که این نامه حاوى جزییات جالب توجهى 
هم هســت، از جمله اینکه عطر یاد شده قیمت مناسبى 
دارد، به واســطه دســتفروش ها عرضه مى شود و از آن 
مهمتر، مبدأ تهیه و ارســال آن به کشورمان، عربستان 
سعودى و امارات متحده عربى است. اما چرا این دو کشور 
و با چه انگیزه اى؟ نامه به این ســئوال هم پاسخ داده و 
علت را اقدام تالفى جویانه بابــت حمله یمن به آرامکو 

عربستان ذکر کرده است!
به باور این پایگاه اطالع رســانى، این داستان از اساس 
جعلى اســت چون نویســنده نامه با اینکه داراى درجه 
نظامى باال معرفى شده اما محل کار او، جایى ناشناس 

براى عموم است!
«تابناك»، ماجراى عطر «راشــا» را مشــابه جنجال 
عطر کشنده برند «Relax» مى داند که سال گذشته 
گفته شــد هر کس از آن اســتفاده کند ظرف مدت سه 
روز کشــته خواهد شد. جالب آنکه منشــأ شایعه درباره 
عطر «Relax» هم با یک نامه از یک مقام نظامى در 
الجزایرآغاز شد! خبرنگار «تابناك» معتقد است هم نامه 

ســال پیش جعلى بود و هم نامه اى که همین چند روز 
پیش درباره خطرات استفاده از «راشا » منتشر شده است.
این پایگاه اطالع رسانى یادآورى کرده چند سال پیش 

هم شــایعه اى درباره «ادکلن مرگبار Lovely»؛ که 
گفته مى شد از مرز هاى غربى کشورمان وارد شده است 
بر سر زبان ها افتاد و نســبت به خطراتش هشدار داده 

شده بود.
«تابناك» مسئوالن را مقصر دانسته که چرا رفتار درستى 
را در پیش نمى گیرند تا از انتشــار چنین شایعاتى که به 

زعم این سایت کامًال جعلى است جلوگیرى شود.
اما اینجا در اصفهان آرش نجیمى، مدیر روابط عمومى 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان درباره اخبارى مبنى 
بر انتشار و عرضه  عطر «راشــا » در اصفهان و نگرانى 
شهروندان بابت ســّمى و کشــنده بودن این عطر، به 
خبرگزارى «تسنیم» گفت که عطر «راشا» در اصفهان 
وجود ندارد و شــهروندان اصفهانى نگران این موضوع 
نباشــند. وى افزود: دانشگاه علوم پزشــکى شیراز در 
حال بررســى مواد اولیه این عطر است و به گفته روابط 
 عمومى این دانشــگاه، پس از بررسى جزئیات این عطر 
و به دســت آوردن نتایج مربوطه، اخبــار آن به اطالع 
مردم خواهد رسید و بهتر است مردم به شایعات مجازى
 توجه نکنند و از طریق مراجع رسمى پیگیر این موضوع 

باشند.
در همین حال محمد جواد خشــنود، معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکى شیراز باتوجه به اینکه نامه مربوط 
به بیمارستان مسلمین شیراز بود، نسبت به انتشار این خبر 
واکنش نشان داد و گفت: با توجه به اینکه سالمت افراد 
جامعه به عنوان اولویت مهم سازمان غذا و دارو و به دنبال 
آن معاونت غذا و دارو در هر استان است، این موضوع در 
دست پیگیرى اســت و هنوز صحت آن مشخص نشده 
است. خشنود با اعالم اینکه تاکنون هیچ جواب صحیحى 
از منبع خبــر پیدا نکردیم و نمى توانیــم آن را تأیید و یا 
تکذیب کنیم، افزود: موضوع در دســت بررسى است و 
چنانچه خبر تأیید و یا تکذیب شود از طریق رسانه ها به 

شهروندان اعالم مى شود.

افراد سودجو در ابتداى فصل پاییز و قبل از ورود انارهاى 
رسیده شــهرضا، انار شــهرهاى دیگر تحت عنوان انار 
شــهرضا را با قیمت هاى باالیى به فروش مى رسانند. 
این در حالى است که طعم منحصر به فرد انار شهرضا با 
هیچ یک از محصوالت انار در سایر شهرهاى ایران قابل 
مقایسه نیست، دانه هاى درشت یاقوت مانند آن و آبدار 
بودن این محصول در این خطه هر مسافرى را وادار به 

توقف مى کند.
اما معضلى که در سال هاى اخیر بیشتر دیده مى شود ورود 
انارهاى شهرهاى دیگر کشور از جمله شیراز و یزد به بازار 
شهرضاست. افراد سودجو در ابتداى فصل و قبل از ورود 
انارهاى رسیده شهرضا، انار شــیراز و یزد  تحت عنوان 

انار شهرضا را با قیمت هاى باالیى به فروش مى رسانند.
امســال نیز با نگاهى به بازار میوه مى توان انارهایى را 

دید که قبل از آغاز عرضه انار رســیده شهرضا در بازار 
چشم نوازى مى کند و مسافران و حتى مردم شهرستان 
براى خرید انار اقــدام مى کنند؛ در کنار تــاراج برند انار 
شــهرضا، کرم گلوگاه انار، نبود صنایع تبدیلى و معضل 
آفت هایى که این انارها از شــهرهاى دیگــر با خود به 

شهرضا مى آورند را نیز باید به این موضوع  اضافه کرد.

کنکاش درباره شایعه هراس آور عطر مرگبار

بوى «راشا» به اصفهانى ها نخورده است
بهینه سازى شبکه ها

 و برق رسانى مطمئن 
در شرق اصفهان

برند شهرضا تهدید مى شود

تعمیر و ساخت بدنه کوره قوس الکتریکى مجتمع فوالد سبا

کدام گسل کاشان را تهدید مى کند؟

معاون بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: در یک ماه اخیر نزدیک به 
4/5 درصد از حقابه تاالب از سد رودشتین به سمت گاوخونى روانه شده است.

حسن ساســانى در گفتگو با «مهر» با اشاره به شــبکه آبیارى و زه کشى رودشتین
 انتهایى ترین شبکه آبیارى حوضه زاینده رود، اظهار کرد: سد رودشتین آخرین بند 
انحرافى بر روى رودخانه است و از ابتداى مهر ماه به مدت یک ماه حجم عبورى آب 
از سد رودشتین به سمت تاالب گاوخونى حدود 7/5 میلیون مترمکعب بوده است و در 
یک ماه گذشته، بیشینه دبى که از سد رودشتین عبور کرده به 14 متر مکعب بر ثانیه 
رسید.  وى افزود: در یک ماه اخیر آبى که از بندشاخ کنار وارد تاالب گاوخونى شده بالغ 
بر 4 میلیون و 200 هزار متر مکعب است؛ به این معنا که حدود 70 درصد آبى که از سد 

رودشتین تخلیه شده به تاالب گاوخونى رسیده است.
معاون بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر 
نزدیک به 4/5 درصد از حقابه تاالب از ســد رودشتین به سمت گاوخونى روانه شده 
تصریح کرد: در یک ماه اخیر حدود 3 درصد حقابه تاالب گاوخونى از بند شاخ کنار عبور 

کرده است و چنانچه بارندگى ها در سرشاخه ها مطلوب باشد تا کشت پاییزه کشاورزان 
آب روانه تاالب گاوخونى خواهد شد.

تأمین 4/5 درصد از حقابه گاوخونى در مهر ماه

کارشــناس مســئول پیش بینــى هواى 
اســتان اصفهان از ورود ســامانه بارشــى 
جدید بر روى اســتان در روز جمعه خبر داد 
و گفــت: هفتــه آینــده بارش هــاى 
مطلــوب تــرى بــراى اســتان اصفهان 

پیش بینى مى شود.
 ابراهیم هنرمنــد در گفتگو بــا «ایمنا» با 
اشــاره به تداوم ناپایدارى هــاى جوى در 
دو روز آینــده، اظهار کــرد: وضعیت جوى 
بیشتر مناطق استان در این مدت به صورت 
نیمه ابرى، گاهى افزایش ابــر و وزش باد 
تقریبًا شدید تا شدید و در شرق اصفهان نیز 
گاهى همراه با گرد و خاك لحظه اى خواهد 

بود. 
وى ادامــه داد: رگبارهــاى متناوب گاهى 
همــراه با رعد و بــرق به ویــژه در مناطق 
غربى، جنوبى و ارتفاعات استان پیش بینى

 مى شود.
هنرمند با اشــاره به کاهش 2 تا 3 درجه اى 
دماى هــوا، افزود: خوروبیابانــک با دماى 
24 درجه ســانتیگراد باالى صفر و بویین 
میاندشت با دماى 3 درجه سانتیگراد باالى 
صفر به ترتیــب گرم تریــن و خنک ترین 

مناطق استان خواهند بود.

بارش هاى شدیدتر 
در اصفهان از هفته آینده

معاون مدیرکل دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى 
اصفهان با اشاره به اینکه 85 درصد جمعیت ما شهرنشین 
هســتند، افزود: باید تالش بیشــترى در نگــه دارى از 

امکانات شهرى داشته باشیم. 
غفار عرب در حاشیه آیین تکریم و معارفه شهردار نیاسر 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شهردارى ها نقش 
سازنده و عمده اى در توســعه آبادانى، عمران و فرهنگ 
شــهرى ایفا مى کنند، اظهار داشت: تعاون، همفکرى و 
همکارى شوراها با شهردار موجبات تسریع در توسعه و 
آبادانى شهرى را فراهم خواهد کرد بنا بر این وحدت این 

دو نهاد توصیه ما است.
 معاون دفتر امور شهرى و شوراهاى استان اصفهان بابیان 

اینکه در راستاى استفاده از فرصت خدمت به مردم تالش 
کنیم، گفت: در صورت تعامالت سازنده با مردم است که 
بهره الزم را هم خود و دیگــران برده و در جهت خدمت 
صادقانه، اثرگذار و ثمربخش خواهیم بود همچنین آگاهى 
به شــرح وظایف و اختیارات مى تواند ما را به مدیریت 

شهرى مسلط کند.
 معاون مدیرکل دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى 
اصفهان با اشاره به اینکه 85 درصد جمعیت ما شهرنشین 
هســتند، افزود: باید تالش بیشــترى در نگــه دارى از 
امکانات شهرى داشته باشیم تا بتوانیم با اقتصاد قوى تر 
به توسعه بپردازیم و این فرهنگ سازى به عهده مدیران 

شهرى است.

85 درصد جمعیت استان اصفهان شهرنشین هستند

رئیس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان گفت: پاییز امسال 
برداشت باغداران اصفهانى نسبت به سال گذشته 33 درصد 

رشد داشته است.
نوروز على اســماعیلى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اظهار داشت: نرخ میوه در بازار میوه و تره بار استان اصفهان به 
صورت روزانه در حال کاهش است و روند کاهش قیمت میوه 

تا پایان فصل پاییز ادامه خواهد داشت.
او با اشاره به افزایش کیفیت میوه هاى پاییزه در بازار افزود: با 
توجه به کاهش روزانه نرخ میوه در سطح بازار امیدواریم قدرت 

خرید مردم نیز افزایش پیداکند.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
خوشبختانه در پاییز امسال برداشت باغداران اصفهانى نسبت 

به سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.
او در خصوص صادرات و واردات میوه در استان اصفهان اضافه 
کرد: هیچ گونه واردات داخلى و خارجى میوه به استان اصفهان 
صورت نمى گیرد، اما محصوالتى همچون خیار، سیب، هلو و 

گالبى استان اصفهان به سراسر کشور صادر مى شود.
 

کاهش نرخ میوه پاییزه در اصفهان

سهیل سنایى
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«خانه پدرى» که در سال 1389 ســاخته شده، به دلیل 
یک صحنه در تمام این سال ها اکران نشد تا کارگردانش 
از رنج توقیف آن شش ســال نتواند فیلم بسازد، که البته 

فیلم بعدى اش «کاناپه» هم عاقبت بهترى نداشته است.
عیارى «خانه پدرى» را براســاس یک اتفاق واقعى در 
اهواز که پیش از انقالب اســالمى رخ داده بود ســاخته 
اما مخالفت هایى با نمایش آن به بهانه یک تصویر تلخ 
و خشن باعث شد فیلم براى نزدیک به یک دهه از اکران 
بازبماند و البته تا به االن هم معلوم نشده آیا واقعًا مشکل 

این فیلم فقط خشونت بود؟
اگرچه کیانوش عیارى «خانه پدرى» را چند ســال قبل 
براى فقط یک روز روى پرده ســینماها برده بود، اما از 
دیروز و پس از 9 سال آن را به اکران عمومى رسانده است.
این فیلمســاز به بهانه آغاز اکــران عمومى فیلمش در 
گفتگویى با «ایسنا» درباره حسى که نسبت به این اتفاق 
پس از چند سال مشکل و تالش براى اکران  فیلم داشت 
بیان کرد: در پى دل شکستگى ناشى از توقیف فیلم «خانه 
پدرى»و بعد هم «کاناپه» انرژى من گرفته شــده بود، 
البته به هر حال بعد از چند سال فیلم « کاناپه» را ساختم 
و فکر مى کنم ساخت «کاناپه» باعث شد از آن دوران 
آزاردهنده توقیف «خانه پدرى» خالص شوم، ولى 
این هم توقیف شد گرچه آن را پیش بینى مى کردم. 
آرزویم این است که یک بار دیگر مسئوالن به این 
مســئله توجه کنند که آیا فیلمى مثل «کاناپه» 

باید از اکران عمومى کنار گذاشته شود؟
او ادامه داد:  االن پــس از حدود یک دهه که 
«خانه پدرى» در معرض تماشــاى عموم 
قــرار مى گیرد قطعــًا براى همه ســئوال  
برانگیز  خواهد بود که چــرا این فیلم باید 
یک دهه متوقف شود. طبیعى است که مثل 
خیلى دیگر از اتفاقات این ســال ها و حتى از 

گذشته هاى دور همینطور بوده که فیلم ها توقیف مى شوند 
و بعد از نمایش همه تعجب مى کننــد که چرا؟ چون نه 

ویرانى به وجود آورد و نه اتفاق بدى رخ داد.
عیارى گفت: آرامشى که ناشــى از دیده شدن این فیلم 
است مرا خوشــحال و در عین حال متأثر مى کند که چرا 
دیگر فیلم هاى من اگر توقیف نشدند ولى با آنها به گونه اى 
برخورد شد که کم از توقیف نداشت. مثل «بودن یا نبودن» 
که فقط پنج روز اکران شد و بعد توقیف، در حالى که بعدها 
تلویزیون دو بار آن را پخش کرد و در آن سال ها یکى از 
پزشکان متخصص و مشهور بیمارى هاى قلبى اعالم کرد 
که نمایش این فیلم در تلویزیون آمار اهداى قلب در کشور 

را به طرز خیره کننده اى باال برد.
او درباره اینکه به نظــرش حس مخاطب «خانه پدرى» 
پس از تماشاى آن چه خواهد بود به ویژه نسبت به فیلمى 
که ده سال قبل ساخته شــد؟ گفت: قاعدتًا فکر مى کنم 
این فیلم بیات نشده و نسبت به آنچه همان ده سال قبل 
مى توانست در ذهن تماشاگر رسوخ کند، تغییرى نکرده 

چون وارد مسائل روز نشده است.
عیارى درباره اصالح این فیلم هر چند جزئى و اینکه چطور 
پس از چند ســال مخالفت با اصالح، راضى به انجام آن 
شده است،  توضیح داد: اصالحاتى رخ داده ولى در دریافت 

حس تماشاگر مطلقاً خللى ایجاد نشده است.

حسین زمان، خواننده پاپ که مرداد امسال بعد از 17 سال دورى از صحنه، در برج میالد روى صحنه رفت، 
در مورد جدیدترین فعالیت هاى خود گفت: پس از کنسرت تهران به دلیل نزدیک بودن ایام سوگوارى محرم 
و صفر نتوانستیم در شهرستان ها نیز به صحنه برویم. بنابراین تصمیم گرفتیم پس از ماه صفر کنسرت هایى 

را در شهرستان ها برگزار کنیم.
او توضیح داد: در حال حاضر براى اجرا در شهرهاى کیش، سارى، ارومیه و شیراز صحبت هایى مطرح شده 
و به محض قطعى شدن اجرا در هر یک از این شــهرها، از طریق فضاى مجازى اطالع رسانى خواهد شد. 
در مورد اجرا در تهران نیز باید بگویم که قصد دارم کنســرت دیگرى برگزار کنــم و براى این موضوع نیز 

رایزنى هایى انجام دادیم. 
زمان افزود: مشغول آماده سازى سه قطعه جدید هستیم که قرار اســت به زودى در فضاى مجازى منتشر 
شــود اما در مورد قطعات دیگر فعًال  قصدى براى تولید و انتشــار موزیک ویدیو ندارم. به دلیل اینکه بنده 
مستقل عمل مى کنم و بیشتر کارها را خودم به تنهایى تهیه و تولید مى کنم، ضمن اینکه آدم ثروتمندى هم 

نیستم و هزینه کردن براى انتشار موزیک ویدیو واقعًا برایم سخت است. 
اگر فرصتى پیش بیاید و بتوانم منابع مالى آن را پیدا کنم، حتمًا 

موزیک ویدیوهاى بیشترى را منتشر خواهم کرد.
زمان در مورد انتشــار آلبوم هم گفت: بنــده اصرارى بر روى 
انتشار آلبوم جدید ندارم به دلیل اینکه آلبوم موسیقى توجیه 

اقتصادى ندارد و تنها هزینه روى دســت خواننده مى گذارد 
و اگر هم در حال حاضر دوســتانى هستند 

که آلبوم تولید مى کنند، بیشتر جنبه 
تبلیغاتى کار مطرح است. بنابر 
این تا این لحظه تصمیمى براى 

انتشار آلبوم نگرفته ام، اما در آینده و پس 
از اجرا در چندین شهرســتان و انتشــار 
قطعات جدید ممکن اســت که به فکر 

تولید آلبوم هم باشم. 
این خواننــده تأکید کرد: بــه طور جدى 
پیگیر برگزارى کنســرت خیابانى هستم 

و در همین راستا جلســه اى را با اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر تهران برگزار کردم 
که آنها بیشتر در ماجراى برگزارى کنسرت 
خیابانى دخیل هستند. جلسه خوبى بود و 
قول هاى مساعدى هم به ما دادند و قرار 
بر این شــد که بعد از ایام محرم و صفر 
توجهى به این مســئله داشته باشند و بنده 
نیز به آن ها اعالم آمادگى کردم و اســتقبال 

کردند. 

قربان نجفى، بازیگر نقش «صفایى» در  ســریال 
«ستایش» گفت: به نظر بنده با توجه به نوع پایان 
فصل سوم سریال «ســتایش»، این اثر مى تواند 
ادامه دار باشد و ما شاهد ادامه تولید این اثر باشیم 
اما این تصمیمى است که سازندگان کار و مدیران 

تلویزیون باید اتخاذ کنند.
نجفى درباره سریال «ســتایش3» و مدت زمان 
ساخت این مجموعه تلویزیونى بیان کرد: با توجه به 
اینکه در دو فصل قبل نیز حضور داشتم، فصل سوم 
سریال «ستایش» از لحاظ کشش دراماتیک قصه 
داراى پیچیدگى ها و جذابیت هاى بیشترى نسبت 
به دو فصل قبل اســت و هرچقدر به قسمت هاى 
پایانى نزدیک تر مى شــویم این پیچیدگى ها نیز 
بیشــتر مى شــود. فیلمبردارى این سریال حدود 
چهار ماه به طول انجامیــد. وى در مورد بازخورد 
مردم درباره سریال «ســتایش3» اذعان کرد: به 
نظر بنده بازخوردها اوایل زیاد خوب نبود اما امروز 
نسبت به گذشته خیلى بهتر شده است و البته این 
اتفاق طبیعى است، همیشــه مخاطبان در اوایل 
پخش سریال کمى جبهه مى گیرند، چه نسبت به 
ســریال هاى چند فصلى اینچنینى که بازیگران و 
کلیت کار را نسبت به فصل هاى قبل مقایسه مى کنند 
و چه سریال هاى تک فصلى که در ابتدا هنوز قصه 
و بازى ها برایشــان جا نیافتاده است، به طورکلى 
این روزها بازخوردهاى خوب و رضایت بخشى از 

مجموعه تلویزیونى «ستایش3» دریافت مى کنم.

محسن کیایى،  بازیگر جوان سینما که طى سال هاى 
گذشــته به یکى از بازیگران پرکار آثار کمدى مبدل 
شده، با سه فیلم راهى اکران هاى جدید در سال جارى 

خواهد شد.
کیایى این روزها فیلم پرفروش «ماجراى نیمروز-رد 
خون» به کارگردانى محمدحســین مهدویان را روى 
پرده دارد، این فیلم تالش تازه کیایى براى ایفاى نقشى 
جدى در سینماى ایران است. «دینامیت»، «مطرب» 
و «بى صدا حلزون» نام سه اثرى است که کیایى با آنها 

شانس بیشتر دیده شدن را خواهد داشت. 
فیلم سینمایى «دینامیت» را مسعود اطیابى کارگردانى 
مى کند و محســن کیایى در این فیلــم نقش اصلى 
مرد را ایفا مى کند. وى عالوه بــر فیلم «دینامیت» 
در فیلم ســینمایى «بى صدا حلزون» به ایفاى نقش 
پرداخته اســت، «بى صدا حلزون» داستان زنى است 
که بین احســاس و منطقش در حــال تصمیم گیرى 
اســت. «بى صدا حلزون» اولین فیلم بلند ســینمایى 
بهرنگ دزفولى زاده اســت که در بیش از 30 لوکیشن 
فیلمبردارى شده و یکى از پرلوکیشن ترین فیلم هاى 

اول محسوب مى شود.
فیلم سینمایى «مطرب» هفتمین فیلم مصطفى است 
و محسن کیایى همچون ســایر آثار برادرش در این 
فیلم نیز حضور پیدا کرده اســت.  فیلم «مطرب» در 
ادامه آثار قبلى مصطفى کیایــى یکى فیلم کمدى و 

اجتماعى است.

نویســنده مجموعه فیلم هاى «ســریع و خشن» از 
مالقات با «کیانو ریوز» براى نقشى محتمل در فیلم 

سینمایى «سریع و خشن» گفت.
به گفته «کریس مورگان»، نویسنده بیشتر فیلم هاى 
«سریع و خشــن» ممکن اســت در آینده اى نزدیک 
شاهد پیوســتن کیانو ریوز به فیلم هاى این مجموعه 

سینمایى باشیم.
او مى گوید مذاکره و صحبت هایى با ریوز براى آوردن 
او به این فیلم انجام داده اســت. پیش از این «دواین 
جانســون» اعالم کرده بود که کیانو ریوز در شــرف 
گرفتن نقش در «اسپین آف سریع خشن» یعنى «هابز 
و شاو» بوده است اما این فرصت به ثمر ننشست و حاال 
مورگان امیدوار است این بازیگر محبوب را وارد دنیاى 

«سریع و خشن» کند.
مورگان در مصاحبه اى از پتانسیل هاى کیانو ریوز براى 

بازى در این نقش صحبت کرده است و اینکه 
دنبال یک نقش مناسب براى وى هستند. او این 

موضوع را این گونه توضیح مى دهد: «با او نشســتم و 
در این مورد صحبت کردیم. از او خواستم براى مدتى 
طوالنى در دنیاى "ســریع و خشــن" بماند. همیشه 
مهمترین مشکل زمان و تداخل هاى پروژه هاست اما 

مطمئناً مشتاق هستم تا او را به این خانواده بیاورم.»
به گفته جانسون، نقشى که در ابتدا براى ریوز در نظر 
گرفته شــده بود، رئیس مخفى یــک کمپانى تکنو-
تروریســتى به نام «اتئون» بود. اما در نهایت تصمیم 
گرفته شد که این شــخصیت هیچگاه در فیلم حضور 
نداشته باشد و تنها شاهد صداى آن بودیم. در این میان 
هم صحبت هایى براى حضــور کیانو ریوز به صورت 
کمئو مطرح شــده که در واقع به نقش هــاى کوتاه 

بازیگران معروف گفته مى شود.

ریوز که صدا پیشه انیمیشن «داستان اسباب بازى 4» 
بود نشان داده هیچ مشکلى براى حضور در زمینه هاى 
مختلف و عنوان هاى محبوب ندارد. او در فیلم سینمایى 
«جان ویک 3» موفق بود و حاال ساخت قسمت چهارم 

آن به همراه «ماتریکس 4» تأیید شده است.
«سریع و خشن 9» در تاریخ 22 ِمى 2020 (2 خرداد 
99) توســط کمپانى «یونیورسال» انتشــار و اکران 

مى شود.

کیانوش عیارى: 

از اکران «خانه پدرى» هم خوشحالم، هم متأثر
9«خانه پدرى» که در سال 1389 ســاخته شده، به دلیل

یک صحنه در تمام این سال ها اکران نشد تا کارگردانش 
از رنج توقیف آن شش ســال نتواند فیلم بسازد، که البته 

فیلم بعدى اش «کاناپه» هم عاقبت بهترى ند
عیارى «خانه پدرى» را براســاس یک اتفاق
اهواز که پیش از انقالب اســالمى رخ داده بو
اما مخالفت هایى با نمایش آن به بهانه یک

و خشن باعث شد فیلم براى نزدیک به یک ده
بازبماند و البته تا به االن هم معلوم نشده آیا و

این فیلم فقط خشونتبود؟
اگرچه کیانوش عیارى «خانه پدرى» را چندس
براى فقط یک روز روى پرده ســینماها برد
9دیروز و پس از 9 سال آن را به اکران عمومى رس
این فیلمســاز به بهانه آغاز اکــران عمومى
گگفتگویى با «ایسنا» درباره حسى که نسبت به
ف پساز چند سال مشکل و تالش براى اکران
بیان کرد: در پى دل شکستگى ناشى از توقیف
پدرى»و بعد هم «کاناپه» انرژى من گرفته
البته به هر حال بعد از چند سال فیلم « کاناپه
و فکر مى کنم ساخت «کاناپه» باعث شد
آزاردهنده توقیف «خانه پدرى» خالص
این هم توقیف شد گرچهآن را پیش بینى
آرزویم این است که یک بار دیگر مسئو
مســئله توجه کنند که آیا فیلمى مثل
باید از اکران عمومى کنار گذاشته ش

او ادامه داد:  االن پــس از حدود یک
«خانه پدرى» در معرض تماشـ
قــرار مى گیرد قطعــًا براى هم
برانگیز  خواهد بود که چــرا این
یک دهه متوقف شود. طبیعى اس
خیلى دیگر از اتفاقات این ســال ه

محسن چاوشى، خواننده آلبوم  هاى «ابراهیم»، «من 
خوِد آن سیزدهم»، «پرچم سفید» و «امیر بى گزند»، 
در آستانه انتشار جدیدترین آلبومش با نام «بى نام» 
است. این آلبوم سومین همکارى اش با هادى حسینى 
(تهیه کننده) است. کسى که توانسته با حواشى این 
خواننده سازگار شود و تا امروز همکارى خود را حفظ 
کند. «باشگاه خبرنگاران جوان» درباره حواشى  آلبوم 
«بى نام» و همکارى با چاوشى، با هادى حسینى تهیه 
کننده این آلبوم گفتگو کرده که بخشــى از اظهارات 

اورا مى خوانید:
 محسن چاوشى دوست دارد کنسرت برگزار کند، اما 
االن را زمان مناسبى براى این کار نمى بیند. او به هیچ 
وجه مشکلى با برگزارى اجراى زنده ندارد.  هنوز در این 
خصوص که چه زمانى کنسرت برگزار مى کند صحبت 
نکرده ایم. باید خود محسن تصمیم بگیرد. البته باید به 
این نکته هم توجه کرد که برگزارى کنسرت یکسرى 
محاسن دارد و یکســرى معایب؛ معموًال کسانى که 
درگیر برگزارى کنسرت مى شوند، تمرکزشان روى 
تولید کم مى شود. محسن نمى خواهد از فضاى تولید 
دور شود و فقط روى کنســرت گذارى تمرکز کند. او 

بار ها گفته که هر زمانى احساس کند فرصت مناسبى 
براى برگزارى کنسرت دارد، شروع به این کار مى کند 
و گاردى هم براى این قضیه نــدارد. آنطور که پیش 
از این شنیدم، اولین درخواســت محسن چاوشى از 
ارشاد در اوایل فعالیتش، درخواست اجراى کنسرت 

بوده، نه آلبوم.
 محسن ویژگى خوب زیاد دارد. شاید اینجا مجالى 
براى بیان همه اینها نباشد. محسن دوست خوبى است. 
خیلى خاکى است؛ کسى نیست که بگوید من جایگاه 
باالیى دارم و به دلیل جایگاهش رفتارش تغییر کند. با 

همه خیلى خاکى و بدون غرور برخورد مى کند.
 فکر مى کنم بعد از ماه صفر و با فرارسیدن ماه ربیع 
بتوانیم آلبــوم «بى نام» را منتشــر کنیم. به محض 
صدور مجوز وزارت ارشاد زمان دقیق انتشار آلبوم را 
اعالم خواهم کرد. قطعًا انتشار این اثر با شیوه  انتشار 
آلبوم «ابراهیم» متفاوت خواهد بود. براى این آلبوم 
نســخه فیزیکى و دیجیتالى منتشــر مى شود. هنوز 
با شرکت فروش قراردادى نبســتیم. با چند سامانه 
فروش آنالین وارد مذاکره شدیم، اما هنوز قراردادى 

را نهایى نکردیم.

الله صبورى، بازیگر و مجرى تلویزیون که در سال هاى گذشته سریال «دوقلوها» را در کنار «عموهاى فیتیله اى» 
روى آنتن تلویزیون داشت از تولید فصل جدید این ســریال خبر داد و گفت: فیلمبردارى پروژه «دوقلوها» طى 

روزهاى آینده آغاز خواهد شد.
وى درباره عوامل این مجموعه افزود: آقاى جمشید بیات کارگردانى سریال را برعهده دارند و آقاى مهدى بصرى 
هم تهیه کننده هستند و مانند فصل پیشین من و آقایان محمد مســلمى، على فروتن و حمید گلى در آن نقش 

آفرینى خواهیم کرد.
بازیگر سریال «این زمینى ها» که عالوه بر «دوقلوها» در مجموعه «هشتگ خاله سوسکه» نیز با محمد مسلمى 
همکارى داشته است، درباره تغییرات فصل جدید سریال «دوقلوها» گفت: فصل جدید سریال با نویسنده جدید و 

با همان رویکرد فصل پیشین تولید خواهد شد.
صبورى از تصمیم خود براى ساخت یک فیلم مستند خبر داد و گفت که طى روزهاى آینده جز ئیات بیشترى از این 

پروژه در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.

فیلم مستند 
مى سازم

الله صبورى: 

تهیه کننده آلبوم جدید خواننده جنجالى پاسخ مى دهد

چرا محسن چاوشى کنسرت برگزار نمى کند؟

ض و
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را نهایى نکردیم.ى تمرکز کند. او

فیلم ســینمایى «نیوکاســل» با بازى بهرام 
افشارى، حمید گودرزى و سحر قریشى در 

شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
«نیوکاســل» به کارگردانى محســن 
قصابیان و تهیه کنندگى على آشتیانى 
پور تیرماه امسال در سینماهاى کشور 
به نمایــش درآمد و به فروشــى بیش 
از دو میلیارد تومان دســت یافت. این 

فیلم ســینمایى با بازى بازیگران 
سرشــناس دنیاى هنر از روز 30 
مهر ماه در شبکه نمایش خانگى 

توزیع شد.
«نیوکاســل» ماجراى یــک خانه 
قدیمى و مستأجرهایى است که بدون 
اجازه صاحبخانه اصلى در خانه ساکن 

شده اند و با اطالع از زمان بازگشت صاحبخانه به 
تکاپو افتاده اند که خانه را خالى کنند.

بازیگران فیلم «نیوکاســل» عبــارت اند از حمید 
گودرزى، بهرام افشارى، نسرین مقانلو، سحر 
قریشى، پژمان بازغى، رضا ناجى، نیما شاهرخ 
شاهى، رز رضوى، مجید شهریارى، بابک 

نورى، امین مینایى و... 

«نیوکاسل»
 در شبکه نمایش خانگى

 توزیع شد

«ستایش» مى تواند 
فصل چهارم هم داشته باشد

احتمال حضور ستاره هالیوود  
در دنیاى «سریع و خشن»

محسن کیایى با 3 فیلم راهى 
جشنواره فیلم فجر مى شود

 سازى سه قطعه جدید هستیم که قرار اســت به زودى در فضاى مجازى منتشر 
دیگر فعًال  قصدى براى تولید و انتشــار موزیک ویدیو ندارم. به دلیل اینکه بنده 
شتر کارها را خودم به تنهایى تهیه و تولید مى کنم، ضمن اینکه آدم ثروتمندى هم 

ى انتشار موزیکویدیو واقعًا برایم سخت است. 
پیدا کنم، حتمًا  توانم منابع مالى آن را

ى را منتشر خواهم کرد.
وم هم گفت: بنــده اصرارى بر روى 
 به دلیل اینکه آلبوم موسیقى توجیه 

هزینه روى دســت خواننده مى گذارد 
دوســتانى هستند  ضر

کنند، بیشتر جنبه 
ح است. بنابر 
صمیمى براى 

ه ام، اما در آینده و پس 
شهرســتان و انتشــار 
ن اســت که به فکر 

.
 کرد: بــه طور جدى 
ـرت خیابانى هستم 

ـه اى را با اعضاى 
هران برگزار کردم 
 برگزارى کنسرت 
جلسه خوبى بود و 
م به ما دادند و قرار 
ایام محرم و صفر 
شته باشند و بنده 
کردم و اســتقبال 

حسین زمان: پیگیر برگزارى کنسرت خیابانى هستم 
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هفته هشــتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس روز جمعــه 3 آبان ماه با برگــزارى 7 دیدار آغاز 
مى شود که در یکى از این رقابت ها سپاهان میزبان تیم 

سایپا است.
ســپاهان در یکى از مهم ترین دیدارهاى هفته هشتم 
باید به مصاف ســایپا برود؛ دیدارى ســخت و حساس 
که نتیجه آن عالوه بر 2 تیــم، براى تیم هاى تراکتور و 
شــهرخودرو نیز حائز اهمیت بوده و با هر نتیجه اى غیر 
از پیروزى زردپوشان اصفهانى احتمال تغییر صدرنشین 

لیگ وجود دارد.
ســپاهان در حالــى آماده مصاف با ســایپا مى شــود 
که هفته گذشــته تیم قعر جدولى گل گهر سیرجان را 
با 2 گل شکســت داده و همچنان با استفاده از تفاضل 
گل بهتر نســبت به تراکتور، صدرنشــین لیگ است. 
زردپوشــان اصفهانى از 7 دیدار قبلى خــود 5 برد و 2 
تســاوى به دســت آورده و با 17 امتیاز در صدر جدول
 و باالتــر از تیم هــاى تراکتــور و شــهرخودرو 
جــاى دارنــد. در آن ســو، بازیکنــان ســایپا 
ســپاهان از  میزبانــى  آمــاده  شــرایطى  در 
 مى شوند که در هفته هاى اخیر 4 شکست پیاپى را تجربه 
کرده و شرایط خوبى ندارند. آنها طى 7 هفته گذشته، 2 

برد،یک تساوى و 4 شکست به دست آورده و با 7 امتیاز 
در رده دوازدهم جدول قرار دارند.

ســپاهان محکوم به شکست ساپیا اســت. شاگردان 
قلعه نویى که ســایه تراکتور را نزدیک تــر از هر زمانى 
در تعقیب خــود حس مى کنند، قصــد ندارند به راحتى 
صدرنشینى را از دست داده و به تیم تبریزى تقدیم کنند 
و همین امر فرصت هیچ اشــتباهى را بــراى آنها باقى 

نگذاشته است.
ســپاهان على رغم نمایش نه چندان دلچســب هفته 
گذشته، از باکیفیت ترین تیم هاى حاضر در رقابت ها بوده 
و از مدعیان جدى لیگ محسوب مى شود. بزرگ ترین 
پوئن مثبت تیم قلعه نویى برخوردارى از انسجام تیمى 
و نظم دفاعى قابل توجه است که مى تواند کار را براى 
تیم هاى مقابل بسیار سخت کند. سپاهان در فاز دفاعى 
شرایط بسیار خوبى داشته و مدافعان این تیم در آمادگى 
کامل به ســر مى برند. در فاز هجومى نیز زردپوشــان 
شرایط ایده آلى داشته و خط حمله این تیم با استفاده از 
انگیزه باالى استنلى در کنار حضور بازیکنان آماده اى 
مانند حســینى، محبى، شــهباززاده و نورافکن شدیداً 

زهردار شده است.
در آن سو، سایپا در فصل جارى لیگ برتر تیمى جنگنده 

و پرتالش است که از خط حمله پرقدرتى برخوردار بوده 
و مهاجمان فرصت طلبى در اختیار دارد. اوج گیرى معین 
عباسیان همراه با درخشش بازیکنانى مانند محمدرضا 
سلیمانى و آرمان رضایى سایپا را در فاز هجومى تبدیل 
به تیمى خطرناك ســاخته که مى تواند براى سپاهان 
دردســرهاى زیادى به وجود آورد. نقطه  ضعف ســایپا 
را مى توان در خط دفاعى جســت وجو کــرد؛ جایى که 
مدافعان جوان این تیم اشــتباهات فردى زیادى داشته 
و این موضوع فرصت خوبى براى مهاجمان ســپاهان 
محسوب مى شــود. ســایپا با 14 گل خورده همراه با 
تیم هاى نساجى و پیکان بدترین خط دفاعى لیگ را در 
اختیار دارد که نشان از ضعف عمده این تیم در فاز دفاعى

 است.
با این وجود سپاهان مقابل سایپا کار سختى را پیش  رو 
دارد. روحیه جنگندگى و میل به برترى جویى بازیکنان 
این تیــم، ســایپا را تبدیل به یکى از سرســخت ترین 
تیم هاى حاضــر در لیگ نموده اســت. از طرف دیگر 
نوع بازى درگیرانه ســایپایى ها در کنار نیاز وافرشان به 
پیروزى باعث مى شود تا ســپاهانى ها کار راحتى را در 
پیش نداشته باشند. باید منتظر ماند و دید حوادث فوتبال 

به نفع کدام تیم رقم مى خورد

ذوب آهــن باید فردا جمعــه در یکى از حســاس ترین 
بازى هاى هفته هشتم آماده پیکار با پیکان شود. دیدارى 
حســاس و 6 امتیازى که با توجه به نزدیکى امتیازات و 
جایگاهشــان در جدول، از انگیزه باالیى براى کســب 
پیروزى برخــوردار بوده و به دنبال کســب 3 امتیاز این 

دیدار هستند.
ذوب آهن و پیــکان در حالى آماده این دوئل حســاس 
مى شوند که هر 2 تیم طى 2 هفته گذشته، مقابل رقباى 
خود شکست خورده و چاره اى جز پیروزى در این دیدار 

ندارند.
ذوب آهن شرایط سختى دارد و مقابل پیکان محکوم به 
برد است. سبزپوشــان اصفهانى از ابتداى لیگ تا کنون 
بردى نداشته و 3 بازى آخر خود در لیگ برتر و جام حذفى 
را نیز با شکست پشت سر گذاشته اند تا شرایط براى این 
تیم بحرانى تر از قبل شود. شاگردان منصوریان از 7 بازى 
قبلى خود تنها 4 امتیاز به دست آورده و با کسب 4 تساوى 

و 3 شکست، در رده چهاردهم جدول جاى دارد.
ذوب آهن براى خاتمه دادن به روند ناکامى هاى اخیرش 
محتاج پیروزى اســت و براى رسیدن به این منظور کار 
ســختى را مقابل پیکان در پیــش دارد. نتایج ضعیف و 
نمایش هاى دور از ذهن ذوب آهــن در فصل جارى به 

خصوص در 3 هفته اخیر با انتقادات زیادى همراه شده و 
منصوریان و شاگردانش تحت فشار زیادى قرار گرفته اند. 
سبزپوشــان اصفهانى در این دیدار باید مقابل تیمى به 
میدان بروند کــه بهترین خط حمله لیــگ را در اختیار 
دارد. پیکان همراه با فرکى فوتبالى هجومى و زیبا را به 
نمایش مى گذارد که هم خــوب گل مى زند و هم خوب 

گل مى خورد.
نمایش هفته  گذشــته ذوب آهــن نشــان داد که تیم 
منصوریان با مشــکالت زیادى در بعد تاکتیکى روبه رو 
است. سبزپوشان اصفهانى بعد از گذشته 7 هفته از آغاز 
لیگ هنوز به ثبات تاکتیکى الزم نرســیده و همین امر 
آنها با مشــکالت زیادى روبه رو کرده است. اما معضل 
اصلى منصوریان در دیدار تیمش مقابل پیکان، شرایط 
بد روحى و روانى شاگردانش اســت. ناکامى هاى اخیر 
بازیکنــان ذوب آهن را در بعد روانى به شــدت تضعیف 
کرده و دچار ترس از باخت هســتند و همین امر تمرکز 
روانى الزم براى اجراى کارهاى تاکتیکى را از آنها گرفته

 است.
ذوبى ها با وجود نتایج ضعیفى که گرفته اند؛ در فاز هجومى 
عملکرد قابل قبولى داشته و موقعیت هاى خوبى را خلق 
مى کنند. آنها با توجه به داشته هایشان سعى در ارائه یک 

فوتبال واکنش گرایانه دارند و تالش مى کنند تا با پرس 
سنگین حریف در میانه میدان، اجازه خلق موقعیت خاصى 
را به تیم مقابل نداده و با حمالت سریع و برق آسا به ویژه 
از جناح راســت، از خألهاى خط دفاعى تیم مقابل سود 
ببرند. سبزپوشان از خط میانى قدرتمندى برخوردار بوده و 
حضور بازیکنانى مانند خلعتبرى و اسماعیلى فر، بوحمدان 
و مهدى پور دست منصوریان را براى اجراى برنامه هایش 

باز گذاشته است.
با این وجــود ذوب آهــن در درون دروازه و خط دفاع با 
مشکالت زیادى روبه رو بوده و اشتباهات مکرر مدافعان و 
دروازه بان، خط دفاعى ذوب آهن را تبدیل به پاشنه آشیل 
این تیم کرده است. ذوب آهن در 7 بازى قبلى خود 9 گل 
را دریافت نموده که نشان از ضعف عمده خط دفاعى این 
تیم داشته و عملکرد ضعیفى براى شاگردان منصوریان 

محسوب مى شود.
در آن ســو تیم پیکانى قرار دارد که شــرایطى مشابه با 
ذوب آهن را داشــته و در نتیجه گیرى خوب عمل نکرده 
اســت.  با این توصیفات آنچه مشخص است اینکه این 
بازى براى هر دو تیم بسیار ســخت و نفس گیر بوده و 
کسب پیروزى و 3 امتیاز آن براى هر 2 تیم ذوب آهن و 

پیکان از اهمیت ویژه اى برخوردار است. 

پیکان - ذوب آهن،  فردا در ورزشگاه شهر قدسسپاهان – سایپا، فردا در ورزشگاه نقش جهان 

اگر مایل بودید، ببرید بچه ها!زرد و نارنجى فردا با هم گالویز مى شوند

کاپیتان تیم سپاهان گفت: ما هنوز کارى نکرده ایم زمانى باید مغرور باشیم که 
جام را باالى سر ببریم.

مهدى کیانى در مورد اینکه سپاهان بعد از هفت بازى هنوز گلى 
را دریافت نکــرده و این یک رکورد در لیگ برتر محســوب 
مى شود، گفت: خدا را صد هزار مرتبه شکر که این اتفاق براى 
ما افتاده است البته این مســاله تنها به خط دفاع و هافبک 
مربوط نمى شود و کل تیم چه آ نهایى که بازى مى کنند و 
چه آنهایى که بازى نمى کنند در این رکورد سهیم هستند، 
همه براى تیم زحمت مى کشــند و با جــان و دل تالش 

مى کنند که گل نخوریم. 
کاپیتان سپاهان در پاسخ به این ســوال که ممکن است 

این روند خوب باعث غرور آنها شود گفت: نه، ما هنوز کارى 
نکرده ایم، زمانى باید مغرور شویم که جام را باالى سر برده باشیم، 

سال گذشته مى توانستیم قهرمان باشیم اما با یک مساوى جام را از 
دست دادیم اگر بخواهیم مغرور شویم همینطور که باال هستیم با دو 
بازى سقوط مى کنیم. در حال حاضر رقیبانمان به ما بسیار نزدیک 
هســتند هرچند که بچه هاى تیم باتجربه  هستند، کادر فنى خیلى 
بزرگى باالى سر ما است. با بودن قلعه نویى خیالمان راحت است. 

ما هم تا جایى که مى توانیم باید حواسمان باشد تا مغرور نشویم. 
وى در مورد اینکه  در شهر ســیرجان باز هم شعارهایى علیه قلعه 
نویى دادند، گفت: به نظر من آنها طرفداران سیرجانى نبودند. مردم 
خوب سیرجان هم تیمشان را خوب تشویق کردند و هم ما را مورد 
محبت خودشان قرار دادند. تعداد اندکى بودند که لباس تیم هاى 

دیگر را پوشیده بودند و شاید از جاهاى دیگرى خط مى گیرند. 
کیانى در مورد کارت زردى که  گرفت و بازى هشتم را از دست داد، 

گفت: بله متاسفانه کارت گرفتم، ابتدا فکر کردم تصمیم داور درست 
نبود اما فیلم را که دیدم متوجه شدم آن صحنه کارت داشت اما به هر 
حال براى من موفقیت تیم از همه چیز مهمتر است. ما تیم کاملى هستیم 

چه من باشم و چه من نباشم بازیکن زیاد داریم.
کاپیتان تیم ســپاهان درمورد اینکه آیا بازى این هفته مقابل سایپا بازى 
راحتى براى سپاهان خواهد بود، گفت: نه، به هیچ وجه. هیچ بازى براى ما 
راحت نیست و نباید هیچ تیمى را دست کم بگیریم. ما در بازى اخیر چند 
دقیقه حریف را دست کم گرفتیم و آنها سوار بازى شدند و یکى دو موقعیت 
خطرناك هم خلق کردند. به هر حال آنها هم فوتبالیست هستند و الکى به 

زمین نمى آیند، سایپا هم تیم خوب و جوانى است و ابراهیم صادقى مربى 
خیلى خوبى است. دست کم گرفتن سایپا مى تواند خطرناك باشد. بچه هاى 

ما مى دانند نگه داشتن صدر براى ما خیلى مهم است. با تمام قدرت مى جنگیم 
که صدرنشینى را تا آخر ادامه بدهیم.

کرده ایم زمانى باید مغرور باشیم که

ز هفت بازى هنوز گلى 
گ برتر محســوب
که این اتفاق براى 
ط دفاع و هافبک 
بازى مى کنند و 
 سهیم هستند، 
ان و دل تالش 

که ممکن است 
 نه، ما هنوز کارى 

 باالى سر برده باشیم، 
ما با یک مساوى جام را از 
ینطور که باال هستیم با دو 
نمان به ما بسیار نزدیک 
ه  هستند، کادر فنى خیلى
ى خیالمان راحت است. 

 باشد تا مغرور نشویم. 
هم شعارهایى علیه قلعه 
ن سیرجانى نبودند. مردم

ق کردند و هم ما را مورد 
ودند که لباس تیم هاى 

رى خط مى گیرند. 
زى هشتم را از دست داد، 

 کردم تصمیم داور درست 
صحنه کارت داشت اما به هر
تراست. ما تیمکاملى هستیم

اریم.
زى این هفته مقابل سایپا بازى
ه هیچ وجه. هیچ بازى براى ما 
چند ما در بازى اخیر بگیریم. م

ر بازى شدند و یکى دو موقعیت 
م فوتبالیست هستند و الکى به 

ى است و ابراهیم صادقى مربى 
مى تواند خطرناك باشد. بچه هاى 
 مهم است. با تمام قدرت مى جنگیم

سپاهان تیم کاملى است؛ چه من 
باشم، چه  نباشم

مهدى کیانى:

مدیر سازمان لیگ فوتبال باشگاه ذوب آهن، گفت: مریم ایراندوست گزینه اول و جدى ما 
براى هدایت تیم فوتبال بانوان بود که با وجود اینکه دوست داشتند با ما همکارى کنند،اما 
به دلیل پیشنهاد سرمربى گرى تیم ملى این موضوع عملى نشد. رسول کربکندى در 
گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با تیم هاى فوتبال باشگاه ذوب آهن و به ویژه بانوان، اظهار 
کرد: از روزى که به  عنوان مدیر سازمان لیگ فوتبال به باشگاه آمدم، قرار شد در مورد 
فوتبال بانوان هم تصمیم گیرى کنیم. اولین کارى که کردیم با مریم ایراندوست تماس 
گرفتم چون دوست داشتم که مربى با تجربه و مربى که قدرت اداره تیم را داشته باشد 
به تیم اضافه کنیم. در تماسى که با ایشان داشتیم بسیار عالقه مند به همکارى بود؛ اما 
چون به تیم ملى دعوت شده بودند و از آذرماه درگیر برنامه هاى تیم ملى مى شود گفت 

که نمى خواهم تیمى را فداى خودم کنم.
وى افزود: بعد از آن با مژگان مدایم زاده و سمیه شهبازى صحبت کردیم و البته چند 
گزینه داشتیم که با آن ها وارد مذاکره شدیم و هرکدام به دلیلى نتوانستند با ما همکارى 
خود را آغاز کنند و چون داشتیم فرصت ها را از دســت مى دادیم فرزانه نصر که دوره 

مربیگرى B را در حال گذراندن بود به عنوان مربى معرفى کردیم.
کربکندى ادامه داد: متأسفانه مى دانید در فوتبال بانوان، هر مربى یک گروه را به دنبال 
خود دارد، هر مربى که به تیمى مى رود گروهى را دارد که آن ها را همراه خود مى برد و 

سعى کردیم با توجه به رفتن بازیکنان، مربى را انتخاب کنیم که بازیکنان خوبى را نیز 
در کنار خود داشته باشد. شرایط به گونه اى بود که خیلى از بازیکنان تیم به سپاهان رفته 

بودند، به دلیل سرمایه گذارى بهترى که کردند.
 مدیر سازمان لیگ فوتبال باشگاه ذوب آهن، خاطرنشــان کرد: نصر هم کاپیتان تیم 
بود و ارتباط خوبى با بازیکنان داشت، صحبت کردیم که کار را راه اندازى کنند، مربى 
بدنساز فصل گذشته سپاهان و یک نفر دیگر را در کادر قرار دادیم و البته هنوز به دنبال 
سرمربى هستیم. کربکندى تصریح کرد: االن کار ســخت تر شده است، باید ببینیم 
سرمربى که مى آوریم، مى تواند با این گروه کار کند یا خیر. قرار شد با بیشتر بازیکنان 
اصفهان کار شروع کنند و پیش بروند و چند نفر غیربومى هم داریم، مى خواستیم اجازه 
ندهیم کار متوقف شود. این پیش بینى را هم داریم که سرمربى که مى آوریم اگر با این 
گروه هماهنگ نباشد قطعاً یکسرى اختالالتى ایجاد مى شود. این است که شرایط را 
همین گونه ادامه مى دهیم و به آن ها کمک مى کنیم، اگر نیاز شد که سرمربى باالترى 
داشتیم حتمًا این کار را خواهیم کرد؛ متأسفانه در فوتبال بانوان باندبازى هاى زیادى 
است و هر مربى با یکسرى از بازیکنان کار مى کند و ما باید این مسائل را حل کنیم و 
اجازه ندهیم تیم ما درگیر این گونه موضوعات شود، مربى باید بتواند مستقل کار کند؛ اما 

در بانوان در حال حاضر شرایط این گونه است.

رسول کربکندى: در فوتبال بانوان باندبازى زیاد است

 خداحافظى مشکوك یحیى گل محمدى با بازیکنان 
شهرخودرو بعد از بازى با ذوب آهن شائبه هاى زیادى را 

به وجود آورده است.
 یحیى گل محمدى بعد از بازى تیمش با ذوب آهن در 
هفته هفتم لیگ برتر که با برترى شاگردانش به اتمام 
رسید، به صورت مشکوکى با اعضاى تیمش خداحافظى 

کرد تا  شایعه قهر و خداحافظى همیشگى او بعد از چند 
روز مطرح شود. 

این اتفــاق درحالــى رخ داد که خود اعضــاى تیم و 
باشگاه شهرخودرو شوکه هستند و باورشان نمى شود 
گل محمدى چنین کارى را انجــام بدهد. اینکه بدون 
دلیل واضحى این اتفاق رخ داده هم بیشتر مشهدى ها 

را شوکه کرده است. 
این دومین خداحافظى یحیى در این فصل با شهرخودرو 
است. بار اول به دلیل اینکه این تیم زمین تمرین مناسبى 

نداشت گل محمدى از باشگاه خداحافظى کرد. یحیى 
در شرایطى نسبت به نبود زمین تمرین در شهر مشهد 
معترض بود که زمین ورزشگاه ثامن (ع) بالاستفاده بود. 
حاال اما صحبت هایى مطرح مى شــود مبنى براینکه 
برخــى از اعضاى باشــگاه شــهرخودرو در کار فنى 
یحیى دخالت کرده اند که همین مســئله باعث شده 

گل محمدى ناراحت شود. 
نکته جالب اینجاســت که حتى اعضــاى کادرفنى 
شهرخودرو هم از تصمیم نهایى گل محمدى بى خبر 

هستند و ســرمربى شــهرخودرو هم جواب کسى را 
نمى دهد. باوجود اینکه گل محمدى در تهران است اما 

به هیچ عنوان پاسخگوى تماس ها نیست. 
این در شرایطى است که شایعه شده یحیى گل محمدى 
از ذوب آهن و پرسپولیس پیشنهاد دارد. هرچند باشگاه 
پرسپولیس فعال برنامه اى براى تغییر سرمربى ندارد و 
باشگاه شــهرخودرو هم اجازه جدایى به گل محمدى 
نمى دهد. به همین دلیل امکان جدایى گل محمدى از 

شهرخودرو کم است.

علیرضا منصوریان در اظهار نظر جالبى مى گوید که آرزو دارد اشکان دژاگه براى او بازى کند.
 مهمان ویژه هاشم بیگ زاده در برنامه فوتبال برتر علیرضا منصوریان بود. سرمربى خوش برخورد ذوب آهن که روزهاى 

نه چندان خوبى را در لیگ برتر پشت سر مى گذارد و با گذشت هفت هفته هنوز بردى به دست نیاورده است.
در این گفت و گو سخنان جالبى مطرح شد که قبال نیز از زبان منصوریان آن را شنیده بودیم. اما یک سوال 

توجه همه را به خود جلب کرد؛ بیگ زاده در مورد بهترین بازیکن تاریخ ایران از ســرمربى ذوب آهن 
پرسید که او در ابتدا نام حسن روشن را به زبان آورد و بعد از او کریم باقرى را کامل ترین فوتبالیست 
ایران دانست. با این حال در ادامه به تمجید فراوان از على کریمى پرداخت و معتقد بود اگر او به اللیگا 

مى رفت مى توانست درخشان تر عمل کند.
در پایان بیگ زاده از منصوریان سوال جالب ترى پرسید. وى از سرمربى ذوب آهن خواست تا بازیکن 

مورد عالقه خود و هم چنین کامل ترین بازیکن در لیگ فعلى را نام ببرد. منصوریان جواب جالبى داد گفت: 
من عاشق اشکان دژاگه هستم. او بازیکنى است که آرزو دارم براى من بازى کند. این را هم به بازیکنانم گفته ام 

اما نمى شود سمت او رفت. قیمت او خیلى باالست و پرداخت آن خارج از توان ذوب آهن است.

ی ى ىب و

علیرضا منصو
 مهمان

نه چن
در
ت

کم است.

که روزهاى 
ت.

سوال 
هن 
ت

ا 

دوستش دارم ولى قیمتش خیلى باالست

شوك 3 فاز یحیى به 
مشهدى ها
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971525 ج/3 له خانم نازلى کیان ارثى و علیه آقاى بهنام ناصرى مبنى بر 
فروش پالك ثبتى 2342 از 14458 اصلى بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/8/26 ســاعت 
8:30 صبح روز یکشنبه در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبت شــماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خوانده مى باشد 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده است و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس اصفهان- خیابان 
جابر انصارى- خیابان پنج آذر- کوچه مقداد (41)- مجتمع صبا- طبقه دوم- واحد شمالى 
(5)- کدپســتى 8138988544 بازدید به عمل آورده که نتیجه کارشناسى را به شرح زیر 
به استحضار مى رساند: محل مذکور عبارت اســت از یک واحد آپارتمان در یک مجتمع 7 
واحدى در چهار طبقه با اســکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك- کف ســرامیک- بدنه کاغذ 
دیوارى و دیوارکوب- کابینت MDF و فلزى- نماى خارجى آجر- پارکینگ مشاعى بدون 
آسانسور و با انشعابات آب، برق و گاز- سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و 
با قدم ت حدود 20 سال مى باشد لذا با عنایت به موارد مذکور، موقعیت محل، کیفیت ساخت 
و کلیه عوامل مؤثر ارزش شش دانگ آپارتمان مذکور جمعا مبلغ 4/900/000/000 (چهار 
میلیارد و نهصد میلیون) ریال و ارزش 1/5 دانگ از شش دانگ مبلغ 1/225/000/000 (یک 
میلیارد و دویست و بیســت و پنج میلیون ریال ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه مطابق 
استعالم انجام شده خانم نازلى کیان ارثى 1/5 دانگ آقاى بهنام ناصرى مالک 4/5 دانگ 
بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشــاع وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم 
هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 591372 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /6/356
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى بهروز  اعرابى دادخواستى به مبلغ 
مطالبه وجه به مبلغ 71/500/000 ریال بطرفیت خانم زهرا زمانى که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 416/98 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 98/9/6 
ساعت 16/00در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 632658 شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/445
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980080 ج 7 له زهرا ابریشم کار علیه آقاى احسان عبداله پور مبنى بر مطالبه 
مبلغ 187/597/207 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 1398/8/26 صبح در ساعت 11/30 در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى: اصفهان- 
میدان امام على- بازارچه ریســمان- گالرى باران- جنب بریانى حاج محمود مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال موردئ مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 

خواهد گرفت هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست اموال مورد 
مزایده: ارزیابى اموال توقیفى به شرح لیست پیوست به عرض مى رساند اینجانب کارشناس 
منتخب به همراه خواهان خانم ابریشم کار در تاریخ 1398/8/18 به محل نگهدارى اموال 
واقع در میدان امام على- بازارچه ریســمان- مراجعه که با ممانعت فروشنده و عدم اجازه 
ورود مواجه شدیم. ســپس در تاریخ 1398/2/30 با اجازه دادگاه محترم و به همراه مامور 
پاسگاه جناب آقاى لشگرى به فروشــگاه مراجعه و ضمن لیست بردارى و بررسى اجناس، 
ارزیابى اموال با توجه به قیمت روز بازار و در نظر گرفتن و رعایت جمیع عوامل موثر در قیمت 
گذارى به شرح ذیل انجام پذیرفت و. او داناتر است. 1- لباس خواب زنانه در مدلها و رنگهاى 
مختلف ایرانى تعــداد 30 قیمت واحد 150/000 قیمــت کل 4/500/000 ریال 2- لباس 
خواب زنانه در مدلها و رنگهاى مختلف خارجى تعداد 30 قیمت واحد 600/000 قیمت کل 
18/000/000 ریال 3- سوتین ســت خارجى تعداد 20 قیمت واحد 300/000 قیمت کل 
6/000/000 ریال 4- سوتین تکى  خارجى و ایرانى تعداد 200 قیمت واحد 100/000 قیمت 
کل 20/000/000 ریال 5- گن دور شکمى پادار- یک ســره آرتان تعداد 30 قیمت واحد 
300/000 قیمت کل 9/000/000 ریال 6- شورت زنانه ایرانى و خارجى تعداد 200 قیمت 
واحد 60/000 قیمت کل 12/000/000 ریال جمع کل شصت و نه میلیون و پانصد هزار ریال 
69/500/000 ریال. م الف: 639623 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /7/463

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 341/98 دادنامه 540/98-
98/7/21مرجع رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: رضوان کبیرى 
نشانى: اصفهان خ باهنر خ شریعتى بن بست رخ آالء واحد 7 خوانده: حمید مرتضى چیذرى 
نشانى: مچهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ شش میلیون تومان بابت خسارت وارده ناشى 
از تصادف و هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى  و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شوراختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خانم 
رضوان کبیرى به طرفیت آقاى حمید مرتضى چیذرى مبنى بر مطالبه مبلغ شــش میلیون 
تومان خسارت وارده ناشى از تصادف به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به بررسى و محتویات موجود در پرونده و مدارك و مستندات الزم و موجهه در 
پرونده از جمله کارشناس رسمى دادگسترى و سند مالکیت و صورتجلسه مورخه 98/4/21 
که قید شده طى اعالم مرکز پیام پلیس راهور مرکز اصفهان از وقوع یک فقره تصادف منجر 
به خسارت مطلع گردیده و اینجانب ســتواندوم محمد خاتمى افسر کارشناس تصادفات به 
محل حادثه اعزام و پس از بررســى قید شــده که علت تامه تصادف بى مبادالتى از سوى 
راننده پراید به شماره انتظامى 81-887 ج 24 به علت عبور از چراغ قرمز نقض بند پ ماده 
101 آئین نامه راهور نسبت به سوارى پژو 405 به شماره انتظامى  161/13 ن 35 تشخیص 
داده شده لذا خواسته خواهان را محرز و ثابت تشــخیص داده و مستنداً به ماده 198 و 515 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/400/000 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/410/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 98/5/13 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اى شعبه و بیست روز پس از آن  
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.639082/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم/ 8/100
 اخطار اجرایى

شماره 238/98 به موجب راى شماره 466 تاریخ 98/5/8 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مسلم ســیاه مردان به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/850/000 ریال  بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و  
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 98/5/2 لغایت اجراى حکم درحق خواهان و 
هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: حمیدرضا حسین خانى به نشانى:  نجف آباد بل بهارستان 
خ ش میرزا رضایى گلزار پالك 10 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 

ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 640169/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/101
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان  دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده جلیل صادقى به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
684/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/16 ساعت 4عصر تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 640191/ م الف شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/102
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان  دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده اکبر قدیرى به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
681/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/16 ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 640194/ م الف شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/103
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده احمد رضا برنا منش 
به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
682/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/16 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 640209/ م الف شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/104
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان  دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده مصطفى داتلى 
بیگى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 683/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/16 ساعت 3/45 عصر تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 640213/ م الف شعبه هشتم 

شوراى حل اختالف نجف آباد /8/105
 حصروراثت 

مرتضى حاجى بابائى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 134 به شــرح دادخواست به 
کالسه 1229/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محترم کاظمى نجف آبادى بشناســنامه 3351 در تاریخ 93/3/10  اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه 
بیگم حاجى بابائى نجف آبادى ش ش 607 ، 2. عزت حاجى بابائى ش ش 407 ، 3. مرتضى 
حاجى بابائى نجف آبادى ش ش 134، 4. اقدس حاجــى بابائى ش ش 681 ، 5. مصطفى 
حاجى بابائى  ش ش 457 ، 6. محمد حاجى بابائــى ش ش 962 ، 7. خدیجه حاجى بابائى 
نجف آبادى  ش ش 1044 ، 8. اشرف حاجى بابائى ش ش 971(فرزندان 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. 640872/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/106
 حصروراثت 

اصغر فاضل نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 230 به شــرح دادخواست به کالسه 
1226/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسین فاضل نجف آبادى بشناســنامه 19315 در تاریخ 98/7/2 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بتول فاضل نجف 
آبادى ش ش 332 ، 2. عصمت فاضل نجف آبــادى ش ش 646 ، 3. ابراهیم فاضل نجف 
آبادى ش ش 231 ، 4. محمد مهدى فاضل نجف آبادى ش ش 692 ، 5. جعفر فاضل نجف 
آبادى ش ش 23498 ، 6. اصغر فاضل نجف آبــادى ش ش 230، 7. عبداله فاضل نجف 
آبادى ش ش 25165 ،  (فرزندان متوفى)، 6. ربابه فاضل ش ش 809 (همســر 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

640874/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/107
 مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 972582- اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
اجرائى  972582 موضوع علیه آقاى فرهاد نصر اصفهانى فرزند حیدرعلى و له خانم  مریم 
مهران زاده در تاریخ 1398/08/27 به منظور فروش ســه چهاردهم ســهم از یک واحد 
آپارتمان ســه خوابه در طبقه دوم از یک مجتمع مسکونى شــش طبقه با اسکلت بتونى و 
سقف تیرچه بلوك با 8 سال قدمت به مساحت 153/63 مترمربع داراى آسانسور و یک واحد 
پارکینگ با شماره قطعه 4 به مساحت 11/02 مترمربع در طبقه همکف بانضمام قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملیک آپارتمانها داراى درب و پنجره 
هاى خارجى آلومینیم دوجداره و دربهاى داخلى چوبى داراى سیســتم گرمایشــى پکیج و 
رادیاتور و سرمایشــى کولر آبى داراى امتیازات آب و برق و گاز شــهرى واقع در اصفهان 
بلوار شــقف خیابان کوه نور گذر 16 مترى سمت چپ مجتمع مســکونى آرمان طبقه دوم 
کد پستى 8178639555  داراى ســند مالکیت به شماره ملک 667/2916 بخش 9 سهم 
االرث فرهاد نصر اصفهانى از ملک مرحوم ســکینه نصر اصفهانى ملک مذکور مشاع مى 
باشد و متعلق حق غیر مى باشــد ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 1/607/142/857 ریال ارزیابى شده است از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 320 برگزار نماید . متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن فى المجلس ما به 
التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد 
ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد  م/الف : 638938  اجراى احکام مدنى دادگسترى 

فالورجان / 8/108 

نمایشــگاه آثار کودکان هنرمند چین با عنوان «ســمفونى 
دوستى راه ابریشم» در موزه هنرهاى معاصر اصفهان با حضور 
مسئوالن سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى و 
مسئوالن چینى، گشایش یافت و عالقه مندان به بازدید از این 
نمایشگاه مى توانند تا 17 آبان 98 روزهاى شنبه تا پنج شنبه 
هر روز از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 19 و روزهاى جمعه از ساعت 

16 تا 19 از آثار نمایشگاه دیدن کنند.
در این آیین که با قرائت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن سرود 
ملى دو کشور جمهورى اسالمى ایران و چین آغاز شد، معاون 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با قدردانى از 
همه دست اندرکاران این نمایشگاه گفت: وظیفه دارم از طرف 
خودم و شهردار جهانشــهر اصفهان از همه مهمانان چینى 
که براى گشایش این نمایشگاه به ایران و اصفهان آمدند و 

بسترساز برپایى این رویداد فرهنگى شدند تشکر کنم.
محمد عیدى همچنین از هنرمندان اصفهانى قدردانى کرد و 
گفت: هنرمندان شهرم مایه افتخار اصفهان در جهان هستند.

وى ادامه داد: از 114 سال قبل که جاده ابریشم شکل گرفت، 
این جاده پرافتخار بود که توانست کانون هاى فرهنگى مجزا را 
به کانون هاى میان فرهنگى مرتبط کند و زنجیره گسترده اى 
ایجاد کرد که فرهنگ ملت ها را انباشته و جهانى زیبا آفرید و 
در حقیقت به اعتقاد من، جهان امروز وامدار جاده ابریشم است.

وى اظهار امیدوارى کرد نصف جهان از این طریق، بیش از 
پیش به جهانیان معرفى شود.

***
رئیس موزه هنرهاى معاصر اصفهان نیز با قدردانى از همه 
حامیان و دســت اندرکاران برگزارى این نمایشگاه، اظهار 
امیدوارى کرد بتوانیم به عنوان یک واحد از جاده ابریشــم، 

کارها را به درستى انجام دهیم.
مهدى تمیزى همچنین از همــه مهمانان خارجى و داخلى، 
هنرمندان کودك و خانواده هایشان به علت حضور در آیین 

گشایش این نمایشگاه تشکر کرد.
***

رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز 
براى مهمانان چینى در اصفهان آرزوى لحظاتى خوب داشت 
و گفت: امید است برگزارى این نمایشگاه، رهاوردهاى خوبى 

براى دو کشور به ارمغان داشته باشد.
مهدى مزروعى گفت: در ادبیــات ایران، ردپاى «بت چین» 
به عنوان نهایتى از زیبایى و تعادل در نزد نگار معرفى شده و 
هنرمندان ایرانى گاهى زیبایى «بت چین» را همسان زیبایى 

نگار خود دانسته اند و این ادبیات مشترك ما و چین است.
وى اظهار امیدوارى کرد گام هاى بسیار مؤثرترى در این راستا 

برداشته شود.
***

رئیس موزه هنرهاى کلکسیونى شانگهاى چین نیز گفت: 
باعث افتخار است که اینک در اینجا براى شرکت در مراسم 
اهداى آثار هنرى هنرمندان چینى جمع شده ایم و به نمایندگى 
از موزه هنرهاى کلکسیونى شــانگهاى، صمیمانه به شما 

خوشامد مى گویم.
هیو میو چینگ افزود: ایجاد «کمربند و جاده» ابتکار مهمى از 
سوى دولت چین به منظور تقویت همکارى هاى همه جانبه 
با کشورهاى امتداد جاده ابریشم محسوب مى شود. تقویت 
تبادالت فرهنگى با کشــورهایى که در امتداد جاده ابریشم 
قرار دارند اقدامى مفید در راستاى ملزومات زمانه و آرمان هاى 

مردم اســت و ایران با فرهنگ شکوهمند هزاران ساله خود، 
کشور مهمى در «یک کمربند، یک جاده» محسوب مى شود.

وى ادامه داد: موزه هنرهاى کلکسیونى شانگهاى همکارى 
بســیار نزدیکى با ایران دارد. در ســال هاى 2018 و 2019، 
هیئت اعزامى موزه شانگهاى دو بار از ایران بازدید کرد و تبادل 
نظرهاى دقیق و کاملى با وزارت فرهنگى ایران انجام داد. طى 
این دو سال، شــهر اصفهان دو گروه از آثار هنرمندان ایرانى 
را براى شرکت در هشــتمین و نهمین نمایشگاه بین المللى 
هنرهاى زیبا و سنتى که توسط موزه ما برگزار شد، تشکیل 
داد. در ژوئن سال 2019، معاون شهردار و رئیس کمیسیون 
فرهنگى انجمن کالنشهرهاى ایران، شخصاً رهبرى هیئت 
فرهنگى اعزامى از ایران به شانگهاى را در نهمین نمایشگاه 
بین المللى هنرهاى زیبا، هفتمین مجمع بین المللى (شانگهاى) 
حفاظت از میراث فرهنگــى ناملموس و پنجمین کنفرانس 
بین المللى ارتقاى برنامه گردشــگرى فرهنگى که توسط 
موزه شانگهاى برگزار شد را به عهده داشت که این اقدامات 
نقش مثبتى در افزایش سطح تبادالت و همکارى هاى بیشتر 

در زمینه هاى فرهنگى و هنرى میان چین و ایران داشته اند.

هیو میو چینگ گفت: صنایع دســتى سنتى چین سابقه اى 
طوالنى دارد و بیانگر خرد مردم این سرزمین است. جذابیت 
و افسون این هنر در داخل و خارج کشور شناخته شده است و 
همانند مرواریدى در دریاى هنر جهان مى درخشد. امروز ما 
اینجا جمع شده ایم تا مراســم اهداى آثار هنرمندان چینى را 
جشن بگیریم. ما آثار تعدادى از اســتادان چینى به ویژه آثار 
هنرمندان استان فیوجان را به گنجینه ماندگار موزه هنرهاى 
معاصر اصفهان اهدا مى کنیم. این براى تبادالت فرهنگى و 

هنرى میان چین و ایران از اهمیت بسیارى برخوردار است. 
وى از شهردارى اصفهان، موزه هنرهاى معاصر ایران و بنیاد 
هنرى بردبار و از همه شرکت کنندگان در این آیین تشکر و 

براى نمایشگاه آرزوى توفیق نمود.
***

در ادامه معاون توسعه آموزش شانگهاى چین هم گفت: بسیار 
خرسندیم که براى افتتاح نمایشگاه تبادل هنرى میان نوجوانان 
و کودکان ایرانى و چینى اینجا گرد هــم آمده ایم. به عنوان 
مجرى و برگزارکننده، به همه مهمانانى که براى شــرکت 

در این رویداد به اینجا آمده اند صمیمانه خوشامد مى گوییم.
وانگ مینگ فو افزود: چین و ایران، هر دو تمدن هایى باستانى 
با قدمتى طوالنى و فرهنگى باشکوه هستند. ایران با داشتن 
میراث فرهنگى ژرف، کشور مهمى در طرح «یک کمربند، یک 
جاده» به شمار مى آید و هزاران سال است که مردم دو کشور 
از طریق جاده ابریشم کهن به تبادل اطالعات و کاالهاى خود 
پرداخته اند و رابطه دوستانه ما داراى سابقه اى بس طوالنى 
است. در سال 2016، شى جین پینگ، رئیس جمهور چین، 
سفرى رسمى به ایران داشت. چین و ایران از برقرارى یک 
مشارکت وسیع و راهبردى خبر دادند که این مشارکت بستر 
مناسبى را براى بهبود بیشتر مبادالت و همکارى هاى میان 
دو کشور به ویژه در عرصه هاى فرهنگى و هنرى فراهم آورد.

وى خاطرنشان کرد: بنیاد توسعه آموزش شانگهاى، تحت 
حمایت بى دریغ شــریکمان، موزه هنرهاى کلکســیونى 
شانگهاى، تعامل سازنده اى با ایران داشته است. در سال هاى 
2018 و 2019، ایران دو گروه از آثار هنرى کودکان را براى 
شرکت در سومین و چهارمین نمایشگاه بین المللى هنرهاى 
خالق کودکان که توسط بنیاد ما برگزار شد، ترتیب داد و در 
سفر معاون شهردار اصفهان به چین، ما با موزه هنرهاى معاصر 

اصفهان تفاهمنامه اى براى میزبانى مشــترك نمایشگاه 
تبادل هنرى میان نوجوانان و کودکان ایرانى و چینى امضا 
کردیم. از این رو، امروز جمع شده ایم تا افتتاحیه این نمایشگاه 
را جشــن بگیریم و امیدواریم با ایــن کار بتوانیم کودکان و 
نوجوانان بیشــترى را از چین و ایران براى گذشتن از موانع 
زبانى و فرهنگى و رسیدن به تبادالت بیشتر و دوستى عمیق تر 
تشویق کنیم. بنابراین من به نمایندگى از برگزارکنندگان این 
رویداد مى خواهم بار دیگر از همه کسانى که براى برگزارى 
این نمایشگاه تالش کردند، قدردانى کنم. همچنین، براى 
نمایشگاه «تبادل هنرى میان نوجوانان و کودکان ایرانى و 
چینى» آرزوى موفقیت کامل دارم و آرزو مى کنم که دوستى 

میان ایران و چین ماندگار و همیشگى باشد.
***

مدیر مرکز بنیاد هنرى بردبار در اصفهان در مراسم گشایش 
نمایشگاه آثار کودکان هنرمند چین با عنوان «سمفونى دوستى 
راه ابریشم» گفت: امروز گرد هم آمدیم تا شاهد رویدادى مهم 
در مسیر جاده ابریشم باشیم، جاده اى که جاودانگى اش تا به 
امروز افزایش فعالیت هاى مهمى از نظر اقتصادى، فرهنگى و 
هنرى را به دنبال داشته و دارد. «یک کمربند و یک جاده» تنها 

متعلق به یک کشور نیست بلکه متعلق به تمدن هاى بزرگ 
دنیاست که بنیانگذار آن چین بوده است.

حسین بردبار افزود: در دو سال گذشــته بنیاد هنرى بردبار 
آثار کودکان هنرمند اصفهانى را در قلب شهر شانگهاى و در 

موزه هنرهاى کلکسیونى شانگهاى به نمایش درآورد که با 
حمایت موزه هنرهاى معاصر، شهردارى اصفهان و شهردارى 
شانگهاى انجام شد و امروز توانستیم در اصفهان آثار کودکان 
هنرمند چینى را براى نمایش بــه قلب تاریخى ایران و موزه 
هنرهاى معاصر آوریم تا بتوانیم با سمفونى هاى کودکانه و 

صلح جویانه راه ابریشمى بسازیم.
***

نماینده هنرمندان چینى شامل استادان هنرهاى سنتى و صنایع 
دستى در سطح ملى و استانى چین نیز گفت: ایران کشورى 
شناخته شده در سطح جهانى با تمدنى باستانى و فرهنگ و 
میراثى شکوهمند است. هزاران سال پیش، ایرانیان باهوش 
عهد باستان اشکال حیوانات و الگوهاى پیچیده گل را بر روى 
سنگ، چوب، خشت، فلز و استخوان نقاشى مى کردند. نقاشى 
ایرانى از شهرت و اعتبار فراوانى در جهان برخوردار است و به 
دلیل ظرافتش معروف است. هنر قالیبافى ایرانى نیز داراى 
قدمتى طوالنى و داراى ارزش هنرى بسیارى است. قالى هاى 
ایرانى را مى توان یکى از ظریف ترین و زینتى ترین فرش هاى 

جهان نامید.
یانگ افزود: ایران یکى از کشورهاى مهم واقع در جاده ابریشم 
باستانى است. از زمان هاى بسیار قدیم، ایران مانند پلى، شرق 
و غرب را به هم وصل کرده و در تبادالت فرهنگى میان شرق 
و غرب نقش مهمى داشته اســت. ایران خالق تمدن بشرى 
بوده و در برقرارى ارتباط و تلفیق و یکپارچه سازى تمدن هاى 
بشرى سهم بسزایى داشته است. امروز، از اینکه هنر معاصر 
چین مورد توجه موزه هنرهــاى معاصر اصفهان قرار گرفته 
است بسیار خرسندیم. مراسم اهداى آثار هنرمندان چینى نیز 
راهى براى ادامه گسترش تمدن بشرى است. هنر هیچ مرزى 
ندارد و کار بسیار  ارزشمندى اســت. در پایان الزم مى دانم از 
طرف هنرمندان چینى که در این مراسم شرکت کرده اند از 
برگزارکنندگان آن تشکر کرده و براى ایران و چین دوستى 

پایدارى را آرزو نمایم.
در این آیین، از کودکانى که به نمایشگاه اثر ارائه کرده بودند با 
اهداى گواهینامه و هدیه قدردانى و از هنرمندان چینى تجلیل 
شد. همچنین قرار است در آذر ماه سال جارى نمایشگاهى از 
هنرهاى هنرمندان چینى به مناسبت روز اصفهان برگزار و این 

آثار به اصفهان هدیه شود.

ساسان اکبرزاده

 ایران 
یکى از کشورهاى 

مهم واقع در جاده ابریشم 
باستانى است. از زمان هاى بسیار 
قدیم، ایران مانند پلى، شرق و 
غرب را به هم وصل کرده و در 
تبادالت فرهنگى میان شرق و 

غرب نقش مهمى 
داشته است

ش

«سمفونى دوستى راه ابریشم» در اصفهان نواخته شد
نمایشگاه آثار کودکان هنرمند چین روز گذشته افتتاح شد 
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ابالغ ماده 105 اصالحى
شماره: 23006163- 98/7/29 آگهى تبصره یک ذیل ماده 105 اصالحى آ ئین نامه قانون 
ثبت- نظر باینکه اقایان عباس و محمد اسماعیل و غالمرضا و عبدالحمید و على و تقى و 
محمدعلى و خانمها طیبه نیره و صدیقه و ملوك و ملک بانو و مهرى و طاهره و مریم شهرت 
همگى خدیج مالکین مقدار بیست و هشت حبه و هشت دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك 3019/1 بخش یک ثبت اصفهان درخواست حذف استثنائ ثمنیه اعیانى را از سند 
خود نموده اند لذا مراتب آگهى و بدین وســیله به ذینفعان خانمها جهان خانم گوهریان و 
بتول آصفى قهفرخى نســبت به بها ثمنیه اعیانى اخطار میگردد جهت دریافت بهاى ثمنیه 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى اصفهان ارزیابى و به صندوق ثبت تودیع گردید به 
منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان واقع در خ هشت بهشت شرقى خ الهور 
اداره ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان مراجعه نمائیــد و در صورتى که مدعى 
تضیع حقى مى باشید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اگهى گواهى طرح دعوا را از دادگاه 
صالحه دریافت و به ثبت مربوطه تسلیم نماید در غیر اینصورت وفق مقررات استثنا بها ثمنیه 
از اسناد مالکیت حذف خواهد شــد. م الف: 639433 صفایى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /7/466

آگهى تغییرات
شرکت آرد آذین نشاسته ســهامى خاص به شماره 
ثبت 16536 و شناســه ملى 10260374706 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العــاده مــورخ 1398/02/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - موسسه ابتکار حســاب آریا به شناسه 
ملــى 10260655399 به عنوان بــازرس اصلى 
و بدرالســادات نمدمالیان جوزدانى به شــماره ملى 
1284987663 بــه عنــوان بازرس علــى البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب گردیدنــد. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(641141)

آگهى تغییرات
شرکت هوشمند گستران عصر ارتباطات 
جى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
60488 و شناسه ملى 14007583566 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: فائزه شیفته به کد ملى 1281918301 
به ســمت مدیرعامل و ابوالفضل حاجى 
على زاده به کد ملى 1289624445 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و جالل شیفته 
به کد ملى 1281652202 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(636820)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى پارس صنعت اسپانه 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
34046 و شناســه ملى 10861883166 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ابراهیم وطن به شماره ملى 0054937590 
بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و على 
محمد مهاجر به شماره ملى 1285190408 
بسمت عضو هیئت مدیره ونرجس مهاجر به 
شــماره ملى 1285995805 بسمت نائب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا آقاى ابراهیم 
وطن مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
بوده و هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونى خود 
را (مندرج در ماده 34 اساســنامه ) به مدیر 
عامل تفویض نمودند . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (636914)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى پارس صنعت اسپانه شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 34046 و 
شناســه ملى 10861883166 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1398/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ابراهیم وطن به شماره ملى 0054937590 
، علــى محمــد مهاجر بــه شــماره ملى 
1285190408 و نرجس مهاجر به شماره 
ملى 1285995805 بعنــوان اعضاء هیئت 
مدیره شــرکت براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . ایران اکبریان تفاقى به شماره ملى 
1284492508 کد پستى 8165636371 
به ســمت بازرس اصلى و اصغر خانمحمدى 
خشویى به شماره ملى 1289208956 کد 
پســتى 8168693581 به سمت بازرس 
على البدل بــراى مدت یک ســال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان بعنوان روز نامه 
کثیر االنتشار براى درج آگهى هاى شرکت و 
دعوتنامه هاى مربوطه انتخاب گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(636916)

آگهى تغییرات
شرکت عمران بعثت سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 61223 و شناســه ملى 14007861851 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: سعید اسماعیلى به کد ملى 1080196145 و فاطمه 
اسماعیلى به کد ملى 1091621934 و سعادت اله 
اسماعیلى به کدملى 6219793110 بسمت اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . پروانه 
خلیلى به کد ملى 6219453301 به ســمت بازرس 
اصلى و على صالحى کدملى 1271210959به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (641145)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص کاال گستر میترا درتاریخ 1397/09/26 به شماره ثبت 61612 به شناسه 
ملى 14008014651 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
نمیباشد تولید و بسته بندى پخش و توزیع مواد غذایى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى - اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى یا خارجى - احداث شعبه در داخل و خارج از کشور - 
شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات - خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، فیض ، خیابان شیخ مفید ، کوچه 
آزادى [23] ، پالك 0 ، ســاختمان آداك ، طبقه دوم ، واحد 8 کدپستى 8164969444 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
9496176 مورخ 1397/08/21 نزد بانک ملت شعبه بلوار اینه خانه با کد 9496 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رامتین کمالى به شماره ملى 
1270962809و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ارمین کمالى به شماره 
ملى 1271645211و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقاى محمد رضا کمالى به شماره ملى 1971268267و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
سعید کاله دوزان به شماره ملى 1270799045 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال 
مالى آقاى سپهر کریمى عالقه بند به شماره ملى 1270827537 به سمت بازرس اصلى به مدت 
یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (641188)

آگهى تغییرات
شرکت عمران بعثت سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 61223 و شناسه ملى 14007861851 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید اسماعیلى به کد ملى 1080196145 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه اسماعیلى به 
کد ملى 1091621934 بسمت رئیس هیئت مدیره و سعادت اله اسماعیلى به کدملى 6219793110 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (641147)

آگهى تغییرات
شرکت پل دژ شنتیا سهامى خاص به شماره ثبت 55873 و شناســه ملى 14004325654 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/07/17 محمد اسماعیلى به کدملى 1289034362 و عاطفه رضائى حســین آبادى به کدملى 1289235041 و آرمین براهیمى به کدملى 
1199168191 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند . قدرت اله رفیعى مقصودبکى به کدملى 1199583898 و 
عصمت ابرقوئى نژاد به کدملى 1287649084 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(641210)

در هر رشته اى مى تواند باورهاى غلطى رایج باشد که شما را از مسیر 
رسیدن به هدفتان در آن زمینه باز دارد که یکى از پرطرفدارترین 
آنها، ورزش است. پس با شناخت این باورهاى غلط، در مسیر درست 
به سمت هدف قدم بردارید. برخى باورهاى غلط همیشه ما را به این 
اشتباه مى اندازد که مى شــود به راحتى الغر شد و ورزش تنها راه 

الغرى است. در زیر چند باور غلط را بررسى مى کنیم:

 سونا الغر مى کند
سونا فقط موجب دفع آب از بدن مى شود و چنانچه به دلیل ورزش 
شــدید و تجمع اســید الکتیک داراى درد عضالنى هستید سونا 
انتخاب مناسبى است وگرنه عرق کردن و افزایش دماى بدن 
توسط عوامل خارجى هیچ تأثیرى در چربى سوزى ندارد. 

بدنسازى در سنین پایین موجب کوتاهى 
قد مى شود

این تصورى است که از ســال هاى گذشته در اذهان 
مردم به جا مانده در صورتى کــه کار با وزنه موجب 
تحریک بدن بــه ترشــح هورمون رشــد و تراکم

 استخوان ها مى شــود. حتى به اثبات رسیده که در 
سنین نزدیک به بلوغ کار با وزنه براى پسران موجب 

ضخامت استخوان ها مى شود.

 بــراى آب کــردن چربى هاى شــکم 
درازنشست تمرین کنید

درازنشســت هم مانند ســایر فعالیت هاى بدنســازى 
جزو دسته ورزش ها بى هوازى اســت که در این دسته 
ورزش ها بدن از ذخایر گلیکوژن مصرف مى کند و براى 
چربى آب کردن باید ورزش هاى هوازى طوالنى مدت 

حدود 40 دقیقه انجام دهید.

براى وزن کم کردن زیاد عرق کنید
عرق کردن زیاد هیچ تأثیرى روى کاهش وزن ندارد و باید هنگام 
ورزش از لباس نخى گشاد استفاده کنید تا دماى بدنتان به سهولت 
تبادل شود شــاید این تصور از وزن کم کردن ورزشکاران قبل از 
وزن کشى با پوشیدن لباس هاى نایلونى و تعرق زیاد ناشى شده، 
اما باید توجه کنید که این روش یک روش موقت براى کم کردن 
وزن آن هم به میزان کم (حداکثر یک تــا دو کیلو، آن هم کاهش 

آب بدن) است.

 آب خوردن زیاد موجب افزایش وزن مى شود
بدن در صورت کمبود هر ماده حیاتى آن را در خود نگه مى دارد که 
آب هم از این قاعده مستثنى نیست پس خوردن آب موجب دفع بهتر 
آن و البته به همراه بسیارى از سموم بدن مى شود خصوصاً بدنسازان 
که به دلیل مصرف بیشــتر پروتئین و افزایش اوره خون به مقادیر 

بیشترى از آب نیاز دارند.

خانم ها اگر بدنســازى کنند داراى اندام عضالنى 
مى شوند

هورمون هاى عضله ساز به میزان بسیار کم در بدن خانم ها ترشح 
مى شود و هورمون هاى غالب مردانه هستند (تستسترون مهمترین 
آنهاست) بنابراین تمرین با وزنه براى زنان موجب فرم دهى مناسب 
بدن و تراکم استخوان ها و باالبردن متابولیسم و چربى سوزى به 
نسبت خیلى بیشتر، در مقایسه با سایر ورزش هاى هوازى مى شود 
و نباید به دلیل هراس از عضالنى شدن از کار با وزنه اجتناب کنند، 
منتها تمامى این ورزش ها در خصوص الغرى الگوى خاص دارند.

 چربى ها دشمن شــماره یک رژیم کاهش وزن 
هستند 

رژیم غذایى اصولى و درست است که از همه مواد مغذى تشکیل 

شود و چربى هاى خوب (اسیدهاى چرب غیر اشباع) که به فراوانى 
در دانه هاى روغنى یافت مى شوند باید در رژیم بدنسازان گنجانده 
شــود مهمترین دلیل آن اینکه چربى ها در تعادل سطح هورمونى 
بدن نقش اساســى و هورمون ها براى ســاخت عضالت و سایر 
عملکردهاى حیاتى مهم هستند و باید مصرف شوند ضمن اینکه 
حذف چربى ها به طور کامل موجب ایجاد حالت دفاعى در بدن و 

نگهدارى آن مى شود.

زرده تخم مرغ نباید مصرف شود
خیر. اکثر بدنسازان امروز از دو تخم مرغ کامل به همراه تعداد کافى 
سفیده تخم مرغ در رژیم روزانه شان اســتفاده مى کنند و از منابع 

ویتامینى غنى زرده تخم مرغ هم استفاده مى کنند.

نوشابه هاى انرژى زا براى قبل از تمرین 
بر خالف تبلیغات این نوشابه ها به شــما بال نمى دهند و از درصد 
باالیى شکر و طعم دهنده ها و اسید کربنیک تشکیل شده اند. براى 
کسب انرژى قبل از تمرین از کربو هیدرات هاى مرکب با شاخص 
گلیسمیک پایین استفاده کنید تا یک انرژى پایدار و مناسبى در طول 

تمرین داشته باشید.

کربوهیدرات ها را هنگام عصر مصرف نکنید
بر اســاس اینکه شــما چه هدفى دارید مى تواند یک باور درست 
یا غلط باشد چنانچه در دوران حجم به ســر مى برید توجه داشته 
باشــید که کالرى اضافه به معنى محیط آنابولیــک بدن وعضله 
ســازى اســت و اگر عصر به باشــگاه رفته اید و شــدید تمرین 
کرده اید براى فرایند ریکاورى باید حتماً بعد از تمرین و قبل از خواب 
به میزان کافى کربوهیدرات مصرف کنید. توجه داشته باشید چربى 
ســوزى و عضله ســازى به حجم زیاد به طور همزمان امکانپذیر

 نیست.

آنها، ورزش
به سمت
اشتباه مى
الغرى اس

 سو
سونا فقط
و شــدید
انتخا

حدود

شایع ترین باورهاى غلط 
ورزشى

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه با هشدار نسبت به مصرف موادغذایى 
فله اى گفت: براساس آزمایش ها و نمونه بردارى هاى انجام شده میزان تقلب در این مواد 

باالست و سالمت این مواد مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.
دکتر قباد محمدى خواستار خوددارى مردم از مصرف ُرب گوجه فرنگى فله اى شد و 
گفت: متأسفانه مصرف رب فله اى اکنون در اســتان خیلى زیاد است و به دلیل اینکه 
معلوم نیســت از چه نوع گوجه هایى براى تولید رب اســتفاده مى شود، مصرف آن را 

توصیه نمى کنیم.
دکتر محمدى همچنین به نمونه بــردارى از این نوع رب ها نیز اشــاره کرد و افزود: 
نمونه هایى که از رب هاى فله اى غیرمجاز گرفته ایم و در آزمایشگاه آزمایش شده است 
بیشتر یا آلودگى میکروبى دارد یا افزودنى هاى غیرمجاز در آن مشاهده شده است.وى با 
تأکید بر مصرف رب هاى کارخانه اى گفت: کارخانه هاى رب سازى موجود در استان که 
از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته اند و زیر نظارت ما هستند به صورت مرتب هم در سطح 
عرضه و هم در خط تولید نمونه بردارى مى شود و ما سالمت آن را کامل تأیید مى کنیم. 

کدام رب گوجه ها را نباید خرید 

غوطه ور کردن برش هاى چیپس در روغن و سرخ کردن عمیق آنها 
مى تواند چیپس را به ماده اى ناسالم تبدیل کند. در جریان برشته شدن 
ورقه هاى سیب زمینى، تبادل رطوبت بین بافتى محصول با روغن 

رخ مى دهد.
در واقع رطوبت سیب زمینى به روغن منتقل شده و در مقابل روغن 
در بافت محصول جایگزین مى شود و روغنى که کیفیت و ماهیتش 
در تماس با رطوبت در حین سرخ شدن تغییر یافته و حاوى اسیدهاى 
چرب آزاد، پراکسید، رادیکال هاى آزاد و سایر ترکیبات مضر است، 
جذب سیب زمینى شده ضمن اینکه کالرى محصول براثر دریافت 

روغن چند برابر مى شود.

این در حالى اســت که در محصوالت تهیه شــده از پودر و خمیر 
ســیب زمینى یا غالت به دلیل پایین بودن میــزان رطوبت چنین 
واکنش هاى مضرى کمتر اتفاق مى افتد و دریافت روغن و کالرى زایى 
محصول محدود است ضمن اینکه سوختگى هاى احتمالى در برش ها 
کمتر مشاهده مى شود. مشکل قابل توجه چیپس ها تولید ماده سمى 
و مضر آکریالمید در فرآیند سرخ شدن است که اغلب در محصوالت 
حاوى کربوهیدرات به خصوص ســیب زمینى و فرآورده هاى آن در 
مجاورت با دماى باال در هنگام سرخ شدن و در مواقعى که محصول 
تغییر رنگ داده و مى سوزد به وفور ایجاد مى شود و مى تواند از عوامل 

آسیب زا به شمار رود.

عالوه بر چیپس هاى مورد اشاره، اسنک هاى دیگرى هم در بازار وجود 
دارد که از خمیرى متشکل از آرد گندم، پودر سیب زمینى، روغن و نمک 
و... تهیه مى شوند و البته با طعم و مزه چیپس فاصله دارند اما برخى از 

انواع آنها روش تولید سالم ترى دارند.
انواعى که عبارت تنورى روى بســته بندى آن درج شــده در داخل 
تنورهاى خاصى همراه مقدار کمى روغن ترد و شکننده مى شوند و 
روغن زیادى جذب بافت محصول نمى شود و ترکیبات مضرى را که 
طى سرخ شدن ایجاد مى شود،  ندارد. چیپس یا اسنک هایى هم که 
عبارت پخته شده در هواى داغ روى بسته بندى آن قید شده توسط 

هواى داغ ترد و برشته مى شود وحاوى ترکیبات مضر روغن نیست.

برخى مصرف کنندگان بر این باورند که با تهیه چیپس سیب زمینى 
در خانه مى توانند ســالم ترین محصول را تهیه کنند. خانواده ها باید 
بدانند در صورتى که ســیب زمینى جوانه زده و سبز نباشد و از روغن 
مخصوص ســرخ کردن و فقط یک بار مصرف شود و هنگام فرایند 
سرخ شدن روغن دود نکند و به نقطه اشتعال نرسد، مى توانند محصول 
سالمى تهیه کنند، اما چون کنترل این فرایند در خانه سخت و دشوار 
است تهیه چیپس هاى کارخانه اى از برندهاى معتبر و تحت نظارت 
که از روغن هاى جایگزین و یک بار مصرف اســتفاده مى شود و به 
 دلیل نظارت هاى مکرر میزان ترکیبات مضر کمترى تولید مى شود 

مناسب تر خواهد بود.

ممکن است دچار پوکى استخوان باشید، بدون آنکه از بیمارى خود 
اطالع داشته باشید به همین دلیل آن را «بیمارى خاموش» مى نامند. 
پوکى استخوان نوعى بیمارى اســت که در آن استخوان هاى شما 
پوك و متخلخل، ضعیف و شکننده مى شود و نتیجه آن خطر باالى 
شکستگى هاى خود به خودى استخوان است که بیشترین شکستگى 
مربوط به پوکى اســتخوان نیز در نواحى لگن، ستون مهره ها، مچ یا 

قسمت باالى بازو رخ مى دهد.
افراد باالى 60 سال بیشــتر از بقیه در معرض پوکى استخوان قرار 
دارند. البته این به آن معنى نیست که افراد با سن پایین تر در خطر ابتال 
به این بیمارى نیستند. شروع یائســگى در خانم ها، آغازگر ضعف در 

استخوان هاست؛ به همین دلیل بانوان باید از سنین جوانى به فکر حفظ 
تراکم و سالمت استخوان هاى خود باشند. از آنجا که پوکى استخوان 
عالیم آشکارى ندارد، الزم اســت در ارتباط با سالمت استخوان ها 
با پزشکتان مشــورت کنید. اصلى ترین عوامل خطر ابتال به پوکى 
استخوان یا شکستگى هاى ناشى از آن بیمارى هایى مانند روماتیسم 
مفصلى، دیابت، سرطان پستان یا پروستات و یا بیمارى هاى گوارشى 
 هستند. همچنین استفاده طوالنى مدت از داروهاى گلوکوکورتیکوئید 
(مانند هیدروکورتیــزون) خطر ابتال به پوکى اســتخوان را افزایش 

مى دهد.
کاهش قد حتى تا 4 سانتیمتر، شکستگى اســتخوان بعد از سن 50 

سالگى، ســبک زندگى کم متحرك و بدون فعالیت بدنى، کم وزن 
بودن (شاخص توده بدنى زیر 19)، سیگار کشیدن و یا نوشیدن الکل، 
یائسگى زودرس، سابقه شکستگى لگن یا ابتال به پوکى استخوان در 
والدین، مصرف کم کلسیم و دورى زیاد از آفتاب از دیگر عوامل خطر 
پوکى استخوان محسوب مى شوند. بیمارانى که در معرض خطر باالى 
شکستگى هاى ناشى از پوکى استخوان هستند، مى توانند با درمان 
دارویى مناسب، این خطر را کاهش دهند. پزشک ممکن است براى 
شما مکمل هاى کلسیم و یا ویتامین D تجویز کند که میزان مصرف آن 
بستگى به شرایط شما دارد. در کنار آن ممکن است ورزش هاى خاصى 
با هدف تقویت عضالت براى حفظ استخوان ها تجویز شود و در عین 

حال سبب ساز باال رفتن بیشتر میزان تعادل شما شود. در مواقعى هم به 
شما کمک مى شود تا یاد بگیرید که چگونه شرایط منزلتان را ایمن کنید 
که با خطر سقوط مواجه نشوید. مانند تمامى داروها، داروهاى درمان 

پوکى استخوان هم الزم است طبق دستور پزشک مصرف شوند.
همواره در رژیم غذایى خود به میزان کافى کلسیم و پروتئین وجود 
داشته باشد. سه بار در هفته و هر بار به مدت 30 تا 40 دقیقه فعالیت 
بدنى مناسب (نظیر پیاده روى) داشته باشید. تمرین با وزنه و تمرینات 
هوازى مى تواند مفید باشــد. همچنین در کنار مصرف مکمل هاى 
ویتامین D تالش کنید تا زمان بیشترى را در خارج از خانه و در معرض 

تابش خورشید بمانید.

چرا چیپس تا این حد ضرر دارد؟

آیا باید از
 پوکى 

استخوان 
وحشت کرد؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مرگ گذشــتگان براى عبرت شــما کافى اســت، آنها را به گورشــان 
حمل کردنــد، بى آنکــه بر مرکبــى ســوار باشــند، آنــان را در قبر 
فــرود آوردند بى آنکه خود فــرود آیند. چنان از یــاد رفتند گویا از 
آبادکنندگان دنیا نبودنــد و آخرت همواره خانه شــان بود! آنچه را 
وطن خود مى دانســتند از آن رمیدند و در آنجا کــه از آن مى رمیدند 
آرام گرفتند و از چیزهایى که با آنها مشغول بودند جدا شدند و آنجا را 

موال على (ع)که سرانجامشان بود ضایع کردند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 
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شهردارى طالخونچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 
248 مورخ 98/4/25 شــوراى اسالمى شهر، مجموعه 
ورزشگاه هفتم تیر طالخونچه را از طریق مزایده عمومى 

به مدت یک سال اجاره دهد.
داوطلبین مــى توانند تــا پایان روز دوشــنبه مورخ 
1398/8/18 به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و نسبت 

به دریافت اسناد اقدام نمایند.

آگهى مزایده

سیدمحمد اطیابى- شهردار طالخونچه

        نوبت اول

م الف: 642770


