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آگهى مزایدهآگهى مزایده

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب اســتان اصفهان در نظر دارد ملک تملیکى ذیل را ازطریق مزایده 
عمومى به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به کلیه شعب بانک صادرات استان 
اصفهان مراجعه نمایند و به منظور دریافت اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و بازدید از ملک موردنظر ، از روز 
چهارشنبه مورخ1398/11/02  لغایت روز  دو شنبه مورخ1398/11/07 ازساعت 8 صبح لغایت 16 به دایره 
ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد  ساختمان 
مرکزى بانک صادرات  مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند 
و پاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت 16 مورخ98/11/07  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان 
اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکت ها روز سه شنبه مورخ98/11/08 ساعت 11 

در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد .  
توضیحات وشرایط:

1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده 
مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى 
به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد بــا برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 
3- مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان 
در مزایده ضرورى است. 4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات مختار است. 5- این ملک صرفًا 
با وضع موجود به فروش مى رسد .6- سایر درخواست ها قابل بررسى مى باشد 7-  هزینه و پیگیرى امور 
ادارى ( نقل و انتقال ) امالك شامل شهردارى ، دارائى و ...  بر عهده خریدار مى باشد .   8- در صورت خرید 

با شرایط نقد و اقساط، ده درصد به ثمن مورد معامله(قیمت ملک) اضافه خواهد شد. 

بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان در نظر دارد سرقفلى یک واحد تجارى طبقه همکف 
و سرقفلى یک واحد تجارى- انبارى طبقه زیرزمین واقع در ساختمان تجارى ادارى موقوفه غروى 
به آدرس: اصفهان، خیابان فردوسى، خیابان شهید موحدیان، پالك 23 را از طریق مزایده عمومى به 
فروش رساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 1398/11/10 با مراجعه به بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان 
واقع در اصفهان، بلوار میرزا کوچک خان، نرسیده به پل وحید، ساختمان اداره زاینده رود، طبقه 
6، واحد 6 نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شده را تکمیل و به همراه مدارك 
خواسته شده تا روز یکشنبه 1398/11/20 به آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان 
ولیعصر (عج)، کوچه شاهد، پالك 22، واحد دبیرخانه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور، تلفن 

8- 88890006 021، کدپستى 1594635513 پست نمایند.
الزم به ذکر اســت شرایط شــرکت در مزایده در اســناد مربوطه تعیین و مشخص شده است. 
همچنین متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن هاى 

03137867520- 09133669548- 09122532048 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایــده98/7    

     

7 نشانه ظریف رفالکس معدهمرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... به مجلس کشیده شد«خروج»، «آژانس شیشه اى» دهه 90 مى شود؟چرا جمالزاده نوبل ادبیات نگرفت؟ سالمتاستانفرهنگ آذرى: چرا سعودى ها همیشه زودتر خبردار مى شوند ورزش جهان نما

روغن سویا
مغزتان را دچار 

آلزایمر مى کند 

رفع تصرف 878 هزار متر مربع از اراضى ملى
3

3

3
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شناسایى 3 گروه خونى نادر 
در اصفهان

آیا تلگرام 
ضد فیلتر شده است؟

میانگین درآمد
 کشاورزان اصفهانى

 در سال 98 چقدر بود؟

5

رأى مردم باید 
محفوظ باشد

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند که 
روغن سویا نه تنها منجر به چاقى و دیابت مى شود بلکه مى تواند بر 
شرایط عصبى مانند اوتیسم، بیمارى آلزایمر، اضطراب و افسردگى 

نیز تأثیر بگذارد.دانشمندان دانشکده مهندسى کشاورزى
 دانشگاه کالیفرنیا ریورساید اظهار کرده اند روغن سویا که  ...

امام جمعه اصفهــان گفت: نباید اجــازه داد که 
مسئله اى خالف قانون انجام شود چراکه تخلف 
از قانون جمهورى اســالمى حرام است و رأى 

مردم باید محفوظ باشد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار 
فرماندار اصفهان و معاونانش با تأکید بر اهمیت 
رعایت ســالمت مســئله انتخابات اظهار کرد: 
رهبر انقالب اســالمى بر میزان مشارکت مردم 
در انتخابات تأکید داشتند و همه ما وظیفه داریم 
به سهم خود، مردم را براى شرکت در انتخابات 
ترغیب و اهمیت حضور در انتخابــات را تبیین 

4کنیم. امام جمعه اصفهان...

مه صبح دیروز از کجا پیدا شد؟مه صبح دیروز از کجا پیدا شد؟
هواى اصفهان به فاصله چند ساعت از وضعیت «سالم» به «آلوده» تغییر کردهواى اصفهان به فاصله چند ساعت از وضعیت «سالم» به «آلوده» تغییر کرد

برف و باران امروز و فردا استان اصفهان را در بر مى گیرد برف و باران امروز و فردا استان اصفهان را در بر مى گیرد 
36

مدیرکل راه و شهرسازي استان اصفهان خبر داد

فصل دوم «وارش»
 ساخته مى شود؟

سروش با مانور قدرت استارت زد
خرید جدید سپاهانى ها با ضربه ایستگاهى دیدنى در مصاف دوستانه 
با نساجى استارت خود را با گلى تماشایى در نصف جهان به ثبت رساند.
 یک بار دیگر زمینه همکارى ســروش رفیعى با قلعــه نویى فراهم 
شد تا این دفعه طرفداران ســپاهان امیدوار به حضور ژنرالى جدید در 
میانه میدان تیم محبوبشان در کورس قهرمانى لیگ نوزدهم باشند. 

قلعه نویى که در دومین مقطع حضور روى نیمکت ...
3
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در صفحه6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امام جمعه اصفهان در دیدار فرماندار و معاونانش:

سیل مهربانى فرهنگیان 
و دانش آموزان 

اصفــهان
 براى سیل زدگان

مجلس هاى نهم و دهم با دولت مهربانانه برخورد کردند
 نماینده نجف آباد در مجلس:

2

5

قراردادم کامًال قانونیهقراردادم کامًال قانونیه
ارسالن مطهرى:ارسالن مطهرى:

نوبت  دوم

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشوربانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

تبصره : در خصوص امالك با شرایط فروش نقدى ، 95٪ مبلغ پیشنهادى در هنگام عقد قرارداد و تحویل
 ملک اخذ و 5٪ باقیمانده در هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمى دریافت خواهد شد.

قیمت تعدیل شده پس مبلغ  پایهآدرسنام محل ردیف
توضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهسپرده تودیعىاز اعمال 20 ٪ تخفیف

1
زمین
 نظر 
شرقى

خیابان 
نظر شرقى 
نرسیده به 

بانک مسکن 
جنب شیرینى 

فروشى
 عمو قناد

457,500,000,000366,000,000,0002,737,500,0002,80602368,126**

آگهی برگزاري مناقصه عمومیآگهی برگزاري مناقصه عمومی نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/11/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/11/13

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(داخلی 334  )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

98-4-273
حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه 

فاضالب ، منابع بیست هزار و هشت بهشت 
شاهین شهر و اداره گز (با ارزیابى کیفى)

 13,162,408,158659,000,000جارى

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/11/02
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خرید جدید سپاهانى ه
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شد تا این دفعه طرفدار
میانه میدان تیم محبو
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0202جهان نماجهان نما 3681چهار شنبه  2 بهمن  ماه   1398 سال شانزدهم

با آزادشدن اسناد مرتبط با جایزه نوبل ادبیات سال 1969، 
این موضوع لو رفته  که محمدعلــى جمالزاده که او را به 
عنوان پدر داستان نویسى ایران مى شناسیم، چطور سر از 
فهرست نامزدها درآورده است. آنطور که این اسناد لو داده، 
نام محمدعلى جمالزاده در فهرست 103 نفره کاندیداهاى 
نوبل 1969 دیده مى شود. نامزدى جمالزاده به پیشنهاد 

ایرانشناس دانمارکى، «یِس پیتر آسموسن» بوده است. 
اما سال 1969 تنها بارى نیست که جمالزاده به فهرست 
کاندیداهاى دریافت جایزه نوبل ادبیات راه یافته اســت. 
جمالزاده دو نوبت دیگــر هم کاندیــداى نوبل ادبیات 
بوده اســت؛ بار اول در 1965 «ریچارد نلسون فراى»، 

ایرانشــناس معروف، همان که نوروز 1393 درگذشت و 
آرزوى دفنش در کنار زاینده رود با حاشــیه هایى رو به رو 
بود از هاروارد، اســم جمالزاده را به عنــوان نامزد نوبل 
ادبیات 1965 پیشنهاد داد.  دو سال بعد، احسان یارشاطر 
از دانشــگاه تهران، جمالزاده را براى نوبل ادبیات 1967 

نامزد کرد.
ظاهراً خود جمالزاده مدعى شده که شانس بسیارى براى 
دریافت جایزه نوبل داشته اما دربار پهلوى مانع برنده شدن 
او شده اســت. جمالزاده نوشــته دربار از چهر ه اى دیگر 
حمایت کرد (منظورش بســیج خلخالى اســت که شعر 

معروف «نامه رسان نامه من دیر شد» از اوست). 

مجلس دهم ماه هاى آخر کارى خود را سپرى مى کند 
و تا کمتر از پنج هفته دیگر شــاهد برگزارى انتخابات 
مجلس یازدهم خواهیم بود. بســیارى بر این باورند که 
بدنه اقتصادى مجلس دهم بســیار ضعیف بود و همین 
دلیل باعث شــد آنها نتوانند ریل گذارى مناسبى در این 

مسیر داشته باشند.
ابوالفضل ابوترابى، نماینده نجف آباد در مجلس دهم در 
گفتگو با سایت «روزنو» با رد این موضوع گفت: اتفاقى 
که چند سالى افتاده و باعث شده مجلس جایگاه اصلى 
خود را از دست دهد، نبود نظارت واقعى بر عملکرد دولت 
است. وى افزود: متأسفانه هم مجلس نهم و هم مجلس 

دهم به واســطه حضور تیم آقاى الریجانى که اکثریت 
مجلس را در اختیار داشتند با دولت بیش از حد مهربانانه 

برخورد کردند.
این نماینده اصولگراى مجلس تصریح کرد: وقتى نظارت 
که یکى از دو وظیفه اصلى مجلس است به درستى انجام 
نمى شود چطور مى توان انتظار مجلسى کارآمد را داشت؟
عضو کمیســیون قضایى و حقوقى مجلس عنوان کرد: 
دولت نه از مجلس نهم و نه از مجلس دهم حساب نبرد و 
به نوعى نمایندگان حاضر در این دو دوره را جدى نگرفت. 
از این رو مجلس یازدهم نیازمند حضور افرادى است که 

از دولت حساب بِکشند.

چرا جمالزاده نوبل ادبیات 
نگرفت؟

مجلس هاى نهم و دهم با دولت 
مهربانانه برخورد کردند

یکى دیگر هم رفت! 
   تابنــاك | در ادامــه مــوج تغییــر تابعیت 
ورزشکاران ایرانى، شنیده مى شود عضو پیشین تیم 
ملى تکواندو ایران تابعیت بلغارستان را دریافت کرد. 
طبق ادعاى چندین سایت خبرى، فرزاد ذوالقدرى، 
ملى پوش پیشــین تکواندوى ایران با حضور در 
بلغارستان و دریافت تابعیت این کشور براى بلغارها 
مبارزه خواهد کرد. ذوالقدرى، کاپیتان پیشین تیم 
نوجوانان تکواندوى ایران بــود و در کارنامه خود 
مدال برنز قهرمانى آسیا، نقره دانشجویان جهان 
و مدال نقره جام جهانى مکزیک در ســال 2015 

را دارد./1189

همه تراکنش ها «پویا» نیست
   بهار | بر اساس اعالم رئیس کل بانک مرکزى 
فعًال تراکنش هاى کمتر از صد هــزار تومان نیاز 
به رمز پویا ندارند. عبدالناصر همتى اجراى طرح 
رمز پویا با هدف کاهش ریسک خرید اینترنتى و 
پیشگیرى از فیشینگ و کالهبردارى در دستور کار 

بانک ها قرار گرفت./1190

واریز سهمیه بنزین بهمن 
   میــزان | سهمیه بنزین بهمن ماه بامداد سه 
شنبه به کارت ســوخت مالکان خودرو واریز شد. 
چهارمین واریز سهمیه بنزین بدون تغییر نسبت 
به ماه هاى گذشــته، براى خودرو هاى شخصى  
بنزین ســوز 60 لیتر و براى خودرو هاى گاز سوز 

30 لیتر واریز شد.

سیب و پرتقال شب عید
   میزان | رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزى 
گفت: با توجه به تجربیات گذشته و میزان تقاضا 
در بازار، در مجموع 70 هزار ُتن ســیب و پرتقال 
براى بازار شــب عید کافى است. سید رضا نورانى 
اظهار کرد: پرتقال و سیب درختى به اندازه کافى از 
کشاورزان و باغداران خریدارى شده و از 25 اسفند 

ماه امسال به بازار عرضه مى شود. 

بازداشت قرص گذارها
   جماران | وزیر کشــور گفت: برخى افراد در 
داخل کشــور پس از تولید کیک درون آن قرص 
مى گذاشتند و از آن فیلم مى گرفتند. عده اى هم 
این کار را براى سرگرمى انجام مى دادند که تعدادى 
از آنان بازداشت شده اند. عبدالرضا رحمانى فضلى 
در جمــع خبرنگاران افــزود: موضوع کیک هاى 
حاوى قرص ها حتى به شوراى امنیت ارجاع و در 

آنجا بررسى شد.

خارج رفتن سخت تر شد
   ایرنا | نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى، 
سازمان امور مالیاتى را مکلف کردند: بابت خروج 
هر مسافر ایرانى از مرزهاى هوایى، دریایى و زمینى 
وجوهى را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به 
حســاب درآمد عمومى نزد خزانه دارى کل کشور 
واریز کند. تبصره یک این ماده بعضى مسافران را 
از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنى کرده 

است./1191

تعیین تکلیف على ضیاء 
   باشگاه خبرنگاران جوان | مدیر گروه 
اجتماعى شبکه یک ســیما در واکنش به اخبارى 
مبنى بر تعطیلى برنامه «فرمول یک»  گفت: برنامه 
«فرمول یک» تا هفته آینده در کنداکتور شــبکه 
یک قرار دارد و در همان ساعت هاى قبلى پخش 
مى شود. فضل ا... شریعت پناهى افزود: این هفته 
تکرار قسمت هاى گذشته است، اما هفته آینده دو 
یا سه برنامه را به صورت زنده روى آنتن مى برند و 
در زمان پخش به مردم اطالع رسانى مى کنند که 

ادامه پخش از نیمه دوم اسفند ماه خواهد بود.

روایت سپاه
 از کشته هاى عین االسد 

   مهر | ســردار محمد توالیى، معاون راهبردى و 
مشاور فرمانده کل ســپاه با حضور در اجتماع حامیان 
مقاومت در راه والیت در شهررى اظهار کرد: ایران کشور 
قدرتمندى است چنانچه طبق اطالعات به دست آمده 
از پایگاه عین االسد پس از حمله موشکى ایران، تا امروز 
حداقل 134 نفر کشته و 245 نفر زخمى شده اند و آمریکا 
با این همه ادعا نتوانست اقدام کند چرا که آمریکا در هیچ 

جنگ رودررویى موفق نبوده است.

کسى دنبال قطع رابطه نیست
   خانه ملت | رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با انتقاد از اظهــارات اخیر رئیس جمهور اظهار 
کرد: چندى پیش رئیس جمهور گفت من بلد نیســتم 
کارى به دنیا نداشته باشم، اگر اقتصاددانى بلد است تمام 
روابط خارجى خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست 
نخورد به ما هم بگوید. محمد مهدى زاهدى افزود: به 
نظر مى رســد رئیس جمهور یا دچار اشتباه برداشت از 
سخنان رهبر معظم انقالب و سایر دلسوزان نظام شده 
یا به ملت ایران آدرس غلط مى دهد. هیچکس در این 
کشور تاکنون از قطع ارتباط با سایر کشورها سخن نگفته 
و ادعایى مبنى بر پیشــبرد همه امور اقتصادى تنها در 

داخل کشور نداشته است./1192

مترجم، جاسوس ایران است؟
   عصر ایران | دادگسترى آلمان محاکمه مترجمى در 
ارتش این کشور را به اتهام جاسوسى براى ایران آغاز کرد. 
این فرد به نام «عبدالحمید س»، شهروند افغانستانى - 
آلمانى است و حاال او و همسرش به جاسوسى براى ایران 
متهم شده اند. این متهم یکسال قبل بازداشت شد. مجله 
«اشپیگل» هم نوشته است این موضوع براى ارتش آلمان 
بسیار حساس اســت زیرا این فرد تماس هاى تلفنى و 
پیام هاى بى سیم شنود شده از طالبان را در افغانستان براى 

ارتش آلمان ترجمه مى کرد./1193

اختیارات صداوسیما
 بیشتر شد

   دیده بان ایران | حجت االسالم و المسلمین سید 
ابراهیم رئیسى، رئیس قوه قضاییه در خصوص فعالیت 
در حوزه صوت و تصویر بخشنامه اى صادر کرد. بر اساس 
این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر 
فراگیر» را صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز 

دانسته است.

هشدار صریح قالیباف 
   مهر | محمد باقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه امــروز مهمترین چالش 
کشور ما چالش کارآمدى و مدیریتى است، گفت: ما بعد 
از این دیگر فرصت نداریم که این سیستم نظام اجرایى 
و مدیریتى کشور را متحول و دگرگون و درست کنیم. 
قالیباف با بیان اینکه ما امروز در یک برهه خاص قرار 
داریم، افزود: اگر یک هشت ســال دیگر بر این کشور 
بگذرد، دیگر یا نیروهاى انقالب در قید حیات نیستند یا 

دیگر توان اجرایى ندارند و کار نخواهند داشت./1194

خط قرمزها 
به روایت یامین پور

   برتریــن هــا | وحید یامین پور، فعال رســانه اى 
نزدیک به جبهه پایدارى درباره خط قرمزهاى تلویزیون 
در دورانى که مجرى بود، نوشت: «دو سالى که در جهان 
آرا بودم مستمراً تالش مى کردند برنامه تعطیل شود. 
به خصوص متوجه شــدیم که دو چیز خط قرمز است: 
برجام و الریجانى ها. به یاد دارم که جناب آشنا فقط به 
علت اینکه از تعبیر "هچل" براى برجام استفاده کرده 
بودم شکایتى بلند و باال به آقاى اژه اى نوشته بود. ظاهراً 

باالخره موفق شدند.»/1195

خبرخوان

على میرزاخانى، سردبیر روزنامه  «دنیاى اقتصاد» است. او 
روزنامه اى را هدایت مى کند که در حال حاضر پرتیراژترین 
روزنامه اقتصادى کشــور و یکى از مراجع مهم مکتوب 
در حوزه اقتصاد ایران است. بسیارى «دنیاى اقتصاد» را 
مى خوانند و از تحلیل ها و گزارش هاى عمقى آن استفاده 
مى کنند. میرزاخانى اخیراً در یک جلســه ســخنرانى در 
دانشکده  مدیریت دانشــگاه امیرکبیر در مورد «اقتصاد 
ایران» حاضر شد. طبیعتًا اظهارات او مى تواند مفید باشد 
چرا که او عالوه بر آشنایى با این علم، در حوزه ژورنالیسم 
هم متبحر اســت و ترکیب روزنامه نگارى و اقتصاد نمى 

تواند چیز بدى از آب در بیاید. 
   متأسفانه در اقتصاد کشور ما اتفاقات هولناکى مى افتد 
ولى هیچکس «ســئوال» ندارد که چــرا چنین اتفاقاتى 
مى افتد، همه فقط «تحلیــل» دارند. من فکر مى کنم هر 
کسى که به علم بودن رشته اى که مى خواند اعتقاد داشته 
باشد، حتمًا اعتقاد خواهد داشــت اقتصاد هم علم است و 

مباحث خودش را دارد.
   مســعود نیلى، عضو هیئت علمى دانشکده  مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه شریف یک بار مى گفتند از این گروه هاى 
تلگرامى دارند که در آن استادان دانشگاه شریف راجع به 
همه  مسائل صحبت مى کنند؛ صحبت این بود که اساتید 
فنى هم تحلیلشــان راجع به اوضاع خیلى فرقى با عموم 

مردم ندارد و آنها هم «سئوال» ندارند و «تحلیل» دارند.
   گیر  اصلى اقتصاد ما این اســت که «رجوع به عالمان 
اقتصاد» خیلى کم است؛ از آن طرف بین اقتصاددان ها هم 
دیدگاه ها متنوع است. یکى از اشکاالتى که در کشور داریم 
این است که در رسانه  ملى ما –یعنى صدا و سیما– چنین 
چیزى وجود ندارد که همه بنشینند و در مورد مسائل کشور 
صحبت کنند. در نتیجه این اندیشه ها صیقل نمى خورد و 
بحث ها به صورت گسسته –نقاط پراکنده از هم– مى ماند 

و به جایى نمى رسد. 
   آقاى روحانى گفتند که از 24 میلیــون خانوار ما، 17 

میلیون خانوار فقیرند؛ یعنى در همین حد تأمین نیاز هاى 
اولیه زندگى مى کنند. این بسیار هولناك است. این در حالى 
است که در کل دنیا و در اکثر کشور ها تعداد افراد فقیر به دو 
دهک رسیده است. در ایران دو دهک مى شود نزدیک به 
پانزده شانزده میلیون نفر، اگر هر خانوار را سه نفر بگیریم 
مى شود نزدیک به پنج میلیون خانوار؛ نه 17 میلیون خانوار!

   اقتصاد ایران «فقیر» است؛ اقتصاد بسیار فقیرى است، 
رشد نمى کند و خلق ثروت در آن اتفاق نمى افتد. ویژگى 
دیگر اقتصاد ایران «فساد» اســت. ما در رتبه بندى هاى 
مختلف از آخر پنجم، دهم یا بیستم هستیم.  اقتصاد ایران 
«بسته» است. در این زمینه نیز در رتبه بندى هاى مختلف 

از آخر در رتبه هاى 3، 4 یا 5 قرار داریم. 

   من به بعضى از اعضاى کابینه پیشــنهاد مى کردم که 
یک بار یک کاغذ نصف A5 به هرکدام از اعضاى کابینه 
مى دهم و شما هرکدام معنى تورم را بنویسید! نمى توانند 
بنویسند! یا اگر هم بنویسند، بین 20 نفر، هفت هشت نوع 
تعریف خواهند کرد. این یعنى اینکه «صورت مسئله» را 
اصًال نمى دانند که تورم یعنى چى. فرق بین گرانى و تورم 

را هم نمى دانند. 
   امروز هیچکس نمى تواند برنامه ریزى و پس انداز کند 
که مثًال دو سال بعد، ماشین، گوشى موبایل یا خانه بخرد؛ 
نمى فهمید پس اندازتان کجــا جا مى ماند. خب ما کجاى 
دنیاییم؟ همه  اینها در همه جاى دنیا حل شــده اســت؛ 
به جز ونزوئال و دو سه تا کشــور دیگر. اینها همه جا مثل 

مرض هاى طاعون و وبا از بین رفته اســت و راه حل آن 
پیدا شده است. چرا این ملت همچنان باید در این ناامنى 
ذهنى، اقتصادى، برنامه ریزى و در این سردرگمى زندگى 
کند؟ اینها «سئوال» است؛ یعنى اول باید مسئله را خوب 
تعریف کنیم تا بتوانیم درباره  آن یک تحلیل درست داشته 
باشیم و در جمع هایى که مى نشینیم راجع به این تحلیل ها 

صحبت کنیم.
   من اعتقاد دارم اگر 5 درصِد جمعیت مملکت نســبت 
به اقتصاد تحلیل درست داشته باشند مملکت ما درست 
مى شود؛ ولى «یک درصد» هم ندارند! اکثریت جامعه در 
«ظواهر» مانده اند؛ یعنى در حرف هاى شعارى مانده اند و 

حرکت نمى کنند./1187

عباس عبدى، فعال سیاســى و روزنامه نگار در روزنامه 
«شهروند» به موضوعى پرداخته که مشکل بزرگ این 
روزهاى جامعه ماست. عبدى معتقد است جامعه دو قطبى 
شــده و این وضع «امنیت خاطر را از فرد سلب مى کند و 
فشار هاى روحى و روانى را افزایش مى دهد.» او با دو مثال 

این موضوع را روشن تر کرده است:
   میزان مراجعات مردم به مشاوره هاى روحى و روانى 
طى دو ماه گذشــته افزایش یافته اســت. بخشى از این 
افراد دچار عوارض روحى و روانى شــده اند. ممکن است 
پرخاشگر یا گوشه گیر شــوند. عوارض روانى در روابط 
خانوادگى و شخصى ایجاد اختالل مى کند و دیگران را 
نیز دچار مشکل خواهد کرد. اخیراً یکى از نزدیکان با من 
صحبت مى کرد که توان تحمل این حد از تنش را نداریم. 
هر آن منتظر واقعه اى هستیم. صبح ها با ترس و نگرانى 
بیدار مى شــویم. دخترم با ترس و لرز تلفن همراهش را 

روشن و گریه مى کند.
   اخیراً فیلم کوتاهى دیدم که به ظاهر مربوط به شــهر 

شهریار در نزدیکى تهران بود. در این فیلم وسط خیابان 
و روز روشن و با وجود ترافیک، حدود ده جوان با شمشیر 
و چماق به جان یکدیگر افتاده بودند و بى رحمانه یکدیگر 
را مى زدند و مردم نیز درحال فرار از معرکه بودند. چنین 
تصاویرى چنان آزاردهنده است که حد و اندازه آن قابل 

تصور نیست./1186

بازگویى واقعیت هاى اقتصاد ایران از زبان سردبیر روزنامه  «دنیاى اقتصاد» 

اعضاى کابینه نمى دانند تورم یعنى چه

کسب و کار داغ مشاوران روانى!

افشین امیرشــاهی، روزنامه نگار در روزنامه «همشهرى» 
یادداشتى درباره حادثه سقوط مرگبار پرواز 737 اوکراینى 
منتشر کرد. این مطلب از بُعدى دیگر به ماجرا پرداخته است. 

بخشى از آن را بخوانید:
مســافران هواپیماي اوکراین در فاصله بین شلیک اولین 
و دومین موشــک تا ســقوط هواپیما چه حالی داشتند؟ و 
لحظه هایشان چگونه گذشت؟ فاصله بین شلیک موشک 
اول و دوم 23 ثانیه بود. پس از آن هواپیماي اوکراین سقوط 
کرد و روي زمین منفجر شد. گفته می شود چهار دقیقه طول 
کشید تا هواپیما به زمین برخورد کرد. یکی از احتماالت این 
است که پس از شلیک موشــک دوم تعدادي از مسافران 
هواپیما جانشان را از دســت داده باشند و احتمال دیگر این 
است که تعدادي زنده مانده و چهار دقیقه بعد و پس از اصابت 
هواپیما با زمین جان باخته اند. پس در نهایت حدود پنج دقیقه 
طول کشیده تا 176 شهروند ایران و برخی کشورهاي دیگر 

بر اثر یک خطا،  جان شیرین شان را از دست بدهند. 
در این ثانیه هاي هولناك به چــه فکر می کردند؟ و ثانیه ها  
چقدر برایشان نفسگیر و وهمناك بوده است؟ لحظه هایی 
را تصور کنید که متوجه می شــوید مرگ به زودي شما را 

درآغوش می کشد و نمی توانید هیچ کاري براي نجات جانتان 
انجام دهید. براى من پیش آمده بود... سال ها پیش هواپیما 
مشکل داشت و در آستانه ســقوط بود... من به هیچ چیز و 
هیچکس فکر نمى کردم فقط به مادرم که بعد از من چقدر 
زجر خواهد کشــید. فقط نگران او بودم... مرگم را پذیرفته 
بودم و تسلیم بودم... سکوت کرده بودم و در دلم اشهدم را 
مى خواندم اما اکثــراً جیغ مى زدند و گریــه مى کردند... 
در نهایــت خلبان با مهــارت خاصى که داشــت هواپیما 
را بر زمیــن نشــاند. همه مســافرها مرگ را به چشــم 

دیدند./1188

23 ثانیه بین پرتاب 2 موشک...

آیت ا... جوادى آملى در دیدار جمعــى از اعضاى مرکز 
راهبرى اقتصاد مقاومتى حوزه هاى علمیه با اشــاره به 
برخى معضالت اقتصادى کشور اظهار کرد: اقتصاد کشور 
یک درمان اورژانسى علمى الزم دارد و یک درمان بلند 

مدت؛ آن داروى فورى علمى براى بیمارى اقتصاد کشور 
این است که به سرعت جلوى قاچاق کاال گرفته شود. در 
این زمینه ما وظیفه داریم مردم را غیور تربیت کنیم. ملت 

باید غیور باشد و کاالى غیرداخلى مصرف نکند.
وى ادامه داد: اقدام دیگر این است که باید با تمام توان، 
جلوى اختالس و حقوق هاى نجومى گرفته شود که یکى 
از مهمترین اقدامات در این زمینه اصالح نظام بانکدارى 

کشور است. اقدام مهم دیگرى که باید صورت گیرد این 
است که خلق پول بدون پشــتوانه هرگز صورت نگیرد؛ 
خلق پول بدون پشــتوانه یعنى دروغ! دروغ یعنى دروغ، 
چه بسا اگر شخص روزه دار پول بدون پشتوانه چاپ کند 
روزه اش باطل شود چرا که دروغ 
تنها قول نیست بلکه فعل را هم 

شامل مى شود.
آیت ا... جوادى آملى اذعان کرد: 
اما آن درمــان بلندمدت و اصلى 
اقتصاد این اســت که مسئوالن 
اقتصادى باور کنند کشور با «ربا» 
پیش نمى رود، این صریح قرآن 
اســت که ربا جنگ با خداست. 
او ادامه داد: مورد دیگر این است 
که اقتصــاد یک هــوش دقیق 
مى خواهد. بسیارى از ثروت این 
کشور به جاى رفتن در بخش تولید و اشتغالزایى تبدیل 
به گل و سنگ شــده و حاصل آن همین ساختمان هاى 
مجلل و خالى از سرنشــین است که سوداگران در انتظار 
گران شدن آنها هســتند تا آنها را بفروشند. در حالى که 
باید مسئولین مردم را راهنمایى مى کردند که نقدینگى و 
سرمایه خود را در ساخت کارخانه ها و ایجاد اشتغال مولد 

سرمایه گذارى کنند.

راه حل مشکالت اقتصادى از نگاه آیت ا... جوادى آملى

در یکى دو روز گذشــته شــبکه هاى اجتماعــى پر از 
پست هایى بود درباره ضد فیلتر شدن تلگرام، اما آیا واقعًا 

تلگرام ضد فیلتر شده است یا نه؟!
اما اصل ماجرا را روزنامه «خراسان» از 
یک کارشناس ارشد شبکه و زیرساخت 
جویا شده است. وى که نامش در این 
گزارش نیامده، به «خراسان» گفت: به 
نظر مى رســد این اتفاق خیلى برنامه 
ریزى شده از سوى تلگرام نیست؛ زیرا 
سال هاى گذشته نیز اتفاق مشابهى 
براى یوتیوب و فیس بــوك افتاد. در 

ایران بر اســاس DNS یا همان اسم دامنه، فیلترینگ 
انجام مى شود به گونه اى که آدرس آى پى که برگردانده 

مى شود، ناصحیح است.
وى اظهار کرد: اگر با روشى به آدرس آى پى صحیح برسید، 
مرورگرها تا زمانى این اطالعات را در 
خود ذخیره مى کنند و آن سایتى که 
فیلتر بوده، تا زمانى کار مى کند. این 
اتفاق پیش از این براى ســایت هاى 
یوتیوب و فیس بوك نیز که در ایران 
فیلتر هستند، افتاده بود. احتماًال تلگرام 
در حال استفاده از دامنه هاى جدیدى 
است و به همین دلیل، این امکان براى 
کاربران فراهم شــده است و موضوع 
عجیب و غریبى نیست؛ اما با به روزشدن سیستم فیلترینگ 

ایران، دیگر این اتفاق نمى افتد. /1185

آیا تلگرام ضد فیلتر شده است؟
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رفع تصرف 878 هزار متر 
مربع از اراضى ملى 

رفـع تصـرف و احـکام قضایى اراضـى ملى اسـتان 
اصفهان به ارزش بیـش از 1600 میلیـارد ریال اجرا 

شده است.
مدیـرکل راه و شهرسـازي اسـتان گفـت: از ابتداى 
امسال تاکنون بیش از 75 فقره پرونده زمین خوارى 
به مسـاحت بیـش از 210 هـزار و 812 متـر مربع به 
ارزش 1190 میلیارد ریال در اسـتان رسیدگى و رفع 
تصرف شده اسـت.  علیرضا قارى قرآن همچنین به 
اجراى احکام 72 فقره پرونده بـه ارزش 470 میلیارد 
ریال نیز در این استان اشاره کرد و افزود: مساحت این 
اراضى بازگردانده شـده به دولت 668 هزار و 25 متر 
مربع اسـت. وى افزود: این اراضى رفع تصرف شـده 
مربـوط به شهرسـتان هـاي کاشـان، آران وبیدگل، 
فریـدن، بوییـن ومیاندشـت، نجف آبـاد، خوانسـار، 

مبارکه و... است.

کشف 30 هزار لیتر فرآورده 
نفتى قاچاق 

سرپرسـت پلیس امنیـت اقتصادى اسـتان اصفهان 
بیان کـرد: کارآگاهان پلیس اقتصادى در بازرسـى از 
یک دسـتگاه خودروى کامیون 30 هزار لیتر فرآورده 
نفتـى یارانه اى کـه به صورت غیـر مجاز و خـارج از 
شبکه توزیع حمل مى شدند، کشف و توقیف کردند. 
سرهنگ کامران ریاحى با بیان اینکه ارزش محموله 
مکشوفه یک میلیارد و 820 میلیون ریال اعالم شده 
اظهار کرد: راننـده خودرو ایـن مقدار فـرآورده  نفتى 
قاچـاق را در یکى از اسـتان هاى همجـوار بارگیرى 
کرده و قصد انتقال آن به یکى از استان هاى دیگر را 
داشت که با هوشیارى به موقع مأموران در انجام عمل 

خود ناکام و دستگیر شد.

کسب رتبه اول توسط 
مخابرات اصفهان

مخابرات منطقـه اصفهان موفق به کسـب رتبه اول 
بازاریابى و فروش در ارزیابى عملکرد شـاخص هاى 
مناطق مخابراتى در فصل دوم سال 98 شد. در جلسه 
بررسى وضعیت عملکرد استان ها در کمپین بازاریابى 
که با حضـور بیگـى ده آبـادى مدیـر کل هماهنگى 
خدمات ارتباطات سـیار مناطق، مداحـى رئیس اداره 
بازاریابى و فروش شـرکت سـیار، حیدرى زاده مدیر 
منطقه اصفهان و همچنیـن تیم بازاریابـى و فروش 
همراه اول استان اصفهان برگزار شد؛ مخابرات منطقه 
اصفهان موفق به کسـب رتبه اول بازاریابى و فروش 
در ارزیابى عملکرد شاخص هاى مناطق مخابراتى در 

فصل دوم سال 98 شد.

کمک  به سیل زدگان فقط 
توسط مراجع معتبر

سرپرست جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
جز کانال هاى رسـمى که از طریق صداوسیما اعالم 
مى شـوند افرادى که خودجوش اقدام به جمع آورى 
کمک هاى نقـدى و غیرنقـدى به مناطق سـیل زده 
مى کنند مورد تأیید ما نیسـتند. على محمد هاشـمى 
گفت: در سـیل سیسـتان و بلوچسـتان که متأسفانه 
هموطنان بسیارى را در این مناطق گرفتار کرده است 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان کمک هاى قابل 
توجه نقدى و غیرنقدى مردم فهیم استان اصفهان را 

جمع آورى و به این مناطق ارسال کرده است.

ایمن  سازى 
دام هاى سنگین و سبک 

امسال بیش از 25 هزار رأس دام سنگین و سبک علیه 
بیمارى تـب برفکى در شهرسـتان لنجان واکسـینه 
شـدند. کمال نورى، معـاون فرماندار لنجـان با بیان 
اینکه حمل و جابه جایـى هرگونه دام بایـد با بارنامه 
هوشمند باشد بر ضرورت راه اندازى میدان دام جدید 
ورنامخواست تأکید کرد و گفت: راه اندازى این میدان 
براى بازرسـى و کنترل ورود دام به شهرستان باید در 

اولویت کارى دستگاه هاى اجرایى قرار گیرد.

خبر

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به شناسایى 
سه گروه خونى نادر در سطح استان اصفهان، گفت: 12 
نفر از این افراد در بین اهداکنندگان خون شناسایى شدند 
و شش نفر هم بیمارانى بودند که در بیمارستان ها بسترى 

شده بودند.
مجید زینلى با بیان اینکه حدود 200 نوع گروه خونى نادر 
در سراسر جهان کشف شده است، اظهار کرد: درصورتى 
به گروه خونى، نادر گفته مى شــود که از هر 5000 نفر، 

یک نفر داراى آن گروه خونى باشد.
 وى خاطرنشان کرد: چهار نوع گروه خونى شایع وجود 
دارد که هرکدام از آنها مثبت و منفى مى شود و در مجموع 

هشت گروه خونى را تشــکیل مى دهند که عموم مردم 
داراى این نوع گروه هاى خونى هستند.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان افــزود: افرادى 
که داراى گروه خونى نادر هســتند، بــه هر دلیلى روى 
گلبول هاى قرمز رنگ آنها آنتى ژن هایى به وجود آمده 
که سبب متمایز شدن آنها بین چهار گروه خونى اصلى 

مى شود.
وى با بیان اینکه گروه هاى خونى براساس تعداد و شیوع 
آنها طبقه بندى مى شوند، خاطرنشــان کرد: در استان 
اصفهان هم گروه خونى نادر وجود دارد و براى این افراد 

شناسنامه تهیه شده و کامًال مشخص هستند.

فرماندار اصفهان گفت: صالحیــت 95 داوطلب تاکنون 
تأیید شده است.

حسین سیستانى در نشست مشترك مسئوالن ستادهاى 
19 گانه شــهر اصفهان و بخش مرکزى و هیئت اجرایى 
شهرستان، اظهار کرد: حوزه انتخابیه اصفهان داراى 904 
شعبه اخذ رأى اســت که از این تعداد شعبه اخذ رأى، 789 
شعبه در کالنشهر اصفهان و بخش مرکزى، 111 شعبه در 
پنج بخش دیگر شهرستان و چهار شعبه اخذ رأى نیز متعلق 

به اقلیت هاى دینى (ارامنه، زرتشتیان و کلیمیان) است.
سیستانى با اشاره به نام نویســى 475 داوطلب شرکت در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى در حوزه 

انتخابیه اصفهان، عنوان کرد: از این تعداد، پس از انصراف، 
عدم احراز و رد صالحیت داوطلبان، صالحیت 95 داوطلب 
تاکنون تأیید شده که لیست نهایى داوطلبانى که مى توانند 
در عرصه انتخابات شرکت کنند و به رقابت بپردازند تا چند 
روز آینده، در زمان قانونى مقرر مشخص و اعالم خواهد شد.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: قانونگرایى و حرکت بر مدار 
قانون، برنامه ریزى، توجه به مدیریــت دانش انتخابات، 
مستندسازى، سالمت انتخابات، عدالت و شفافیت انتخابات 
و همچنین مشارکت حداکثرى در انتخابات، از جمله اصول 
مهمى است که مجریان و دست اندرکاران انتخابات باید 

مورد توجه قرار دهند.

تأیید صالحیت 95 نفر در 
شهرستان اصفهان

شناسایى 3 گروه خونى نادر 
در اصفهان

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان با بیان اینکه 
سرانه زمین کشاورزى در شهرستان اصفهان به ازاى هر 
خانوار زیر 2 هکتار است، گفت: اگر کشاورز 100 در صد 
زمین را کشــت کند، 11 تن گندم مى کارد که 30 تا 40 
درصد آن هزینه است و 7 تا 15 میلیون تومان کل درآمد 

ناخالص آن خانوار است.
اسفندیار امینى با اشــاره به وضعیت کشت کشاورزان 
اصفهان اظهار کرد: امسال کشــاورزان به دلیل اینکه 
حقابه را کامل نگرفتند، کشــت کامل نکردند، در حال 
حاضر 20 روز در آبان و آذر رهاسازى آب زاینده رود انجام 
شد، این به این معنى است که کشاورز مجبور است، فقط 

غله بکارد.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان با اشاره به 
کشت اقتصادى افزود: کشت اقتصادى ترکیبى از کشت 
غله، صیفى جات و درختان است که هر کدام زمان کشت و 
نیاز آبى خود را دارد و مى طلبد اگر آب کم باشد به طور دائم 
در اختیار کشاورز باشد تا بتواند هم اشتغال خود و خانوار 

را در طول سال ایجاد کند و هم درآمدزایى کرده باشد.
وى با بیان اینکه سرانه زمین در شهرستان اصفهان به 
ازاى هر خانوار زیر 2 هکتار اســت، گفت: اگر کشاورز 
100 در صد زمین را کشــت کند، 11 تن گندم مى کارد 
که 30 تا 40 درصد آن هزینه اســت و مابقى آن عددى 

نیست که بتواند معاش خانواده  را با این هزینه ها تأمین 
کند؛ اگر 2 هکتار متوســط زمین باشد و تنها غله بکارد، 
11 تن محصول مى دهد به شــرطى که 100 در صد آن 

کشت شود.
امینى با بیان اینکه 11 تن گندم حداقــل 3 تا 4 تن آن 
هزینه مى شود و 7 تا 15 میلیون تومان کل درآمد ناخالص 
است، بیان کرد: یک خانوار به طور متوسط چهار نفرى 
با هزینه هاى امروز اگــر آب در اختیارش بود، 50 درصد 
زمین را غله مى کاشت و مابقى را پیازکارى، علوفه کارى و 
قسمتى هم صیفى و بخشى را هم به دام سبک اختصاص 
مى داد و در طول سال خود و خانواده مشغول به کار بودند.

میانگین درآمد کشاورزان 
اصفهانى در سال 98 چقدر بود؟

سیل مهربانى همکالسى ها شامل کمک هاى فرهنگیان 
و دانش آمــوزان آموزش و پرورش اســتان اصفهان به 
آسیب دیدگان از سیل به سوى سیستان و بلوچستان طى 
مراسم ویژه اى در دبیرستان دخترانه طاهرزاده با حضور 
مسئوالن آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینى(ره) 

و دانش آموزان آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مراسم 
کار خیر فرهنگیان و دانش آموزان و کمک آنها به استان 
سیستان و بلوچستان را بسیار خوب دانست و گفت: استان 
سیستان و بلوچستان از استان هاى پهناور و بزرگ است 
و ممکن اســت جمع آورى کمک هاى دانش آموزان و 
فرهنگیان اســتان اصفهان به دانش آموزان سیستان و 
بلوچستان چندان به چشم نیاید اما ارزش این کار مهم در 
آن است که ما یک فرصت تربیتى را براى امرى مهم که 

مى تواند نوع دوستى و خیرخواهى باشد خلق مى کنیم.
محمد اعتدادى گفت: در ســیل خوزستان، که ما استان 
معین در کمک رســانى به آن اســتان بودیم آموزش و 

پرورش استان اصفهان ســه میلیارد تومان کمک هاى 
نقــدى و غیرنقدى داشــت و امیدواریــم در کمک به 
آســیب دیدگان از سیل استان سیســتان و بلوچستان، 
میزان کمک آموزش و پرورش اســتان اصفهان بیش 

از این رقم باشد.
وى دى ماه را بــا اتفاقات ناگوارى کــه افتاد ماه خوبى 
ندانست و افزود: سیل استان سیستان و بلوچستان هم در 
دى ماه اتفاق افتاد و خرابى هاى بسیارى به جا گذاشت 
اما مثل سیل استان خوزســتان به چشم نیامد چرا که ما 

مصیبت هاى دیگرى هم دیده بودیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: با 
مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 
در تماسى که با وى داشتیم گفت در سیل اخیر سیستان و 
بلوچستان 56 واحد آموزشى به کلى تخریب شده است که 
ما امیدواریم بتوانیم با همت همه دانش آموزان، فرهنگیان 
و والدین دانش آموزان گام کوچکى در امر کمک رسانى به 

آنان برداشته و سهم داشته باشیم.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان هم در 

جمع دانش آموزان دبیرســتان دخترانــه طاهرزاده و در 
جمع مســئوالن با بیان اینکه وقوع ســیل همواره در 
اذهان خرابى هــا را تداعى مى کند، گفت: ســیل، زلزله 
و... از پدیده هایى اســت که باید اتفاق بیافتد اما همیشه 
حادثه آفرین نبوده، بلکه گاهى عدم اقدام به موقع بشر، 

آن را به بال تبدیل مى کند. 
منصور شیشــه فروش با قدردانــى از مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در کمک بــه دانش آموزان 
آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون 
هدایاى مردمى از استان اصفهان بالغ بر ده میلیارد تومان 
بوده که از ســوى هالل احمر، پایگاه ها و... جمع آورى 
و به مناطق سیل زده سیســتان و بلوچستان ارسال شده 
است. همچنین شــهردارى اصفهان با اعزام امکانات و 
ماشین آالت، به ســیل زدگان کمک کرده و بیمارستان 
صدوقى با دســتگاه MRI و اعزام حدود 20 پزشک و... 
کمک رسانى مى کند. این در حالى است که 40 پایگاه در 
استان اصفهان نسبت به جمع آورى کمک هاى مردمى 

اقدام مى کند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در بخش 
دیگرى از سخنانش از تصویب شوراى ایمنى در مدارس 
استان اصفهان خبر داد و گفت: با تشکیل شوراى ایمنى 
در مدارس، مدیر مدرسه و همکارانشان حوادث احتمالى 
و میزان آسیب پذیرى مدرسه در مقابل حوادث را برآورد 
کرده و بر اســاس آن، طرح داده، تا اقدامات الزم براى 

جلوگیرى از حوادث صورت پذیرد.
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان نیاز 
امروز آســیب دیدگان از سیل سیســتان و بلوچستان را 
لوازم التحریر، کاپشن، لباس بچگانه، لوازم سرمایشى و 
گرمایشى و خوار و بار اعالم و اظهار امیدوارى کرد این 

کمک ها هرچه سریع تر به منطقه برسد.
رئیس ناحیه 4 آموزش و پــرورش اصفهان هم با بیان 
نکاتى گفت: آغازیــن روز بهمن، پیــام بهمن 57 پیام 

همدلى و همراهى و وحدت را یادآور است.
کریم کمال اظهار کرد: ســیل از حوادث طبیعى اســت 
که ممکن است در هر اســتانى رخ دهد و سیل مهربانى 
عمل خیرخواهانه اى اســت که ســیل زدگان را همانند 

خودمان بدانیم و خوشبختانه دو ساحت از شش ساحت 
سند تحول بنیادین همچون مسائل دینى و اعتقادى و 
زیباشناختى را که کمک به هموطنان است امروز تمرین 

مى کنیم.
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان هم با قدردانى از مدیرکل، 
معاونین، شــوراى دانش آمــوزى و... که در راســتاى 
خدمت رسانى به ســیل زدگان سیســتان و بلوچستان 
اقدامات خوبى داشتند، گفت: کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان بر اساس رســالت خود در واقعه سیل 
سیستان و بلوچستان، پایگاه هایى را ایجاد کرد تا نسبت 

به جمع آورى کمک هاى مردمى اقدام شود.
حمیدرضا طاهرى افزود: کمیتــه امداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان تاکنون هفت کامیون کاالى مورد نیاز 
آسیب دیدگان از سیل استان سیســتان و بلوچستان را 
جمع آورى و ارســال کرده و همچنان اقالمى را در حال 
بسته بندى براى ارسال دارد که شامل البسه، مواد غذایى، 

پوشاك و... است.

سیل مهربانى فرهنگیان و دانش آموزان اصفهان براى سیل زدگان 
ساسان اکبرزاده

هواى کالنشهر اصفهان با اینکه در دوشنبه شب سالم 
بود اما صبح روز سه شنبه با باالرفتن شاخص AQI در 
وضعیت نارنجى قرار گرفت و در برخى مناطق قرمز شد.

کارشناس مسئول آزمایشــگاه هواى اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان در گفتگو با «ایسنا»، با اشاره به 
اینکه از ساعت 7 صبح روز سه شنبه افزایش ناگهانى 
غلظت آالینده ها را داشتیم، گفت: اداره کل هواشناسى 

استان اصفهان این وضعیت را اعالم نکرده بود.
محمود مزارع افزود: با اینکه در روز دوشــنبه  شاخص 
کیفیت هوا 71 بود، اما روز ســه شنبه شاخص کیفیت 
هوا در ایستگاه میدان احمدآباد 176، خیابان استاندارى 

165، بزرگراه خرازى 135 و خیابان پروین 160 بود.
در همین حال کارشناس اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان نیز گفت: آلودگى هواى دیروز مه تابشى بود 
که با ذرات آالیندگى ترکیب شده و حالت غبارآلودگى 

ایجاد مى کند.
در شب هایى که آسمان صاف بوده و ابرى نباشد و در 
عین حال ســرعت باد نیز خیلى کم باشد، سطح زمین 
تابش هاى موج بلند از خود ساطع نموده و هواى مجاور 
در اثر این فرایند سرد مى شود. اگر این سرمایش آنقدر 
ادامه یابد و ضخامت الیه ســرد شده ضخیم باشد که 
عالوه بر شبنم رطوبت موجود بر روى هسته هاى تراکم 

موجود در هوا متراکم شود، قطرك هاى ریز مه تشکیل 
مى شود. این نوع مه را مه تابشى مى نامند.

 ویکتوریا عزتیان با بیان اینکه پیش بینى مه تابشــى 
بر روى نقشه ها بسیار مشکل اســت، افزود: اداره کل 
هواشناسى چالشــى براى پیش بینى داشت اما چون 
بیشتر مه و سرماى شدید سطح زمین بود که باعث شد 

غلظت آالینده ها براى مدت کوتاهى باال برود.
این کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان با 
اشاره به اینکه براى صبح چهارشنبه (امروز) نیز به دلیل 
پایدارى وضعیت جوى، پیــش بینى آالیندگى هواى 
جوى در حد ناسالم براى گروه هاى حساس را پیش بینى 
مى کنیم، افزود: از ظهر چهارشنبه سیستم بارشى وارد 
استان مى شود که سیستم قوى و خوبى است و براى 
روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه بارش داریم و پنج شنبه 
باد شــدید هم داریم که باعث مى شود هوا سالم شود، 
همچنین براى شنبه و یک شنبه هفته آینده نیز سیستم 
بارشى پیش بینى مى شــود و امیدواریم با آلودگى هوا 

مواجه نباشیم.
عزتیان تأکید کرد: پیش بینى هواشناســى همانطور 
که از اسم آن پیداســت پیش بینى است و در بهترین 
حالت 80 درصد صحــت دارد و 20 درصد هم احتمال 

دارد اتفاق نیافتد.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى فرد 
کالهبردارى خبر داد که با ترفند ســرمایه گذارى در 
پروژه هاى ســاختمانى مبلغ 25 میلیارد ریال از یک 

شهروند کالهبردارى کرده بود.
حسین ترکیان اظهار کرد: در تحقیقات صورت گرفته 
از سوى پلیس مشخص شــد، فرد کالهبردار خود را 
به عنوان یک شخص با نفوذ در یکى از دستگاه هاى 
دولتى معرفى کرده و توانسته با ظاهرسازى، اعتماد 

شاکى را به دست بیاورد. در بررسى هاى کارآگاهان 
مشخص شــد این کالهبردار در یکى از استان هاى 
شمالى کشور سکونت دارد که پس از هماهنگى هاى 
الزم و کسب نیابت قضایى یک گروه از مأموران به 

محل مورد نظر اعزام شدند.
 ترکیان ادامه داد: متهم در یک عملیات غافلگیرانه 
و ســنجیده دستگیر و پس از تشــکیل پرونده براى 

اقدامات قانونى به مراجع قضایى تحویل داده شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کاشان از اجراى 12 کیلومتر فاضالب شهرى خبر داد. 
محمدرضا اسدى با اشاره به اینکه نیمى از زیر ساخت 
فاضالب شهرى شهرستان کاشــان آماده شده گفت: 
تاکنون 33 هزار مشــترك به شبکه فاضالب شهرى 
کاشان متصل شده اند. وى افزود: تاکنون 15 کیلومتر 
اصالح شبکه آبرسانى با اعتبارى افزون بر 150 میلیارد 

ریال مرمت و باز سازى شده و تا پایان سال نیز 5 کیلومتر 
دیگر اجرا مى شــود. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب کاشان مشترکان آبفا در شهرهاى 
کاشان و آران و بیدگل را 150 هزار مشترك اعالم کرد 
و گفت: طول شبکه آبرسانى کاشــان 2000 کیلومتر 
و حوادث و آمار باالى حوادث روزانه در این وســعت از 

شبکه آبرسانى کاشان اجتناب ناپذیر است.

سرپرســت معاونــت هماهنگى امــور اقتصادى 
اســتاندارى اصفهان گفــت: در چند روز گذشــته 
صادرات 5000 تن شیرخشــک از کشــور آزاد شد 
که سهم اســتان اصفهان از این صادرات 1300 تن 

خواهد بود.
سید حسن قاضى عسگر اصفهان را عالوه بر یکى 
از قطب هاى تولید محصوالت دامــى از نظر تولید 
شیرخام در کشــور در جایگاه نخست معرفى کرد و 
افزود: استان اصفهان با تولید ســالیانه بالغ بر یک 

میلیون و 370 هزار و 500 تن رتبه نخست را در زمینه 
تولید شــیر به ازاى هر رأس گاو شیرى کسب کرده 
است. وى با اشاره به اینکه طى سال گذشته بیش از 
2648 تن شیرخشک تولیدى گاودارى هاى صنعتى 
اســتان اصفهان به خارج از کشور صادر شده است، 
گفت: پس از پنج ماه که صادرات شیرخشک ممنوع 
شــده بود، در چند روز گذشــته صادرات 5000 تن 
شیرخشک از کشور آزاد شد که سهم استان اصفهان 

از این صادرات 1300 تن خواهد بود.

مه صبح دیروز از کجا پیدا شد؟

کالهبردارى با ترفند سرمایه گذارى 
در پروژه هاى ساختمانى

اجراى 12 کیلومتر فاضالب شهرى کاشان

امکان صادرات 1300 تن شیرخشک از اصفهان
اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان در راستاى فرهنگسازى براى 
مقابله با آلودگى هوا، برنامه زنگ هواى پاك را با مشارکت 
اداره کل محیط زیست استان و اداره کل آموزش و پرورش 

اصفهان در دبستان پسرانه فرهیختگان اجرا کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى 
شهر اصفهان در این مراســم گفت: بچه ها مى توانند به 
والدین خود تذکر دهند تا از کارهایى که موجب آلوده شدن 

محیط زیست از جمله هوا مى شود خوددارى کنند.
کورش محمــدى مراقبت از فضاى ســبز و خوددارى از 
آسیب رساندن به درختان را راهکارى براى کاهش آلودگى 
هوا دانست و ادامه داد: شــهر اصفهان مدت زیادى است 
که هواى پاك را تجربه نکرده اســت و باید در این زمینه 

در مســئوالن، کودکان و والدین آنها احساس مسئولیت 
ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 20 دستگاه در زمینه 

رفع مشکل آلودگى هوا مسئولیت دارند، افزود: به نظر من 
این مسئولیت باید به نحوى تقسیم شود که هیچ  دستگاه یا 

فردى خود را تفکیک نکند. 
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان نیز به صدا درآمدن 
زنگ هواى پاك در دبستان فرهیختگان اصفهان در روز 
ملى هواى پاك را هشدارى براى فقدان هواى پاك دانست.
احمد رضایى با بیان اینکه تعداد روزهاى پاك در شــهر 
اصفهان آنقدر کم است که به جاى شمارش روزهاى آلوده 
آمار معدود روزهاى پاك در طول ســال اعالم مى شود، 
اضافه کرد: این به معنى رخ دادن فاجعه زیست محیطى 
است که منجر به تعطیلى مکرر مدارس و بروز مشکالت 

دیگر شد.

اصفهان مدت زیادى است هواى پاك را تجربه نکرده است



0404فرهنگفرهنگ 3681چهار شنبه  2 بهمن  ماه   1398 سال شانزدهم

مجموعه تلویزیونى «جالل» به مناسبت چهل و یکمین 
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران از شبکه یک سیما 

روى آنتن خواهد رفت.
سریال تاریخى «جالل»، ســال هاى1338 تا 1356 
شمسى را به تصویر مى کشــد و قیام مردم آذربایجان 
شرقى را در این ســال ها روایت مى کند. این مجموعه 

درامى اجتماعى از رخداد هاى اجتماعى و روز هاى انقالب 
اسالمى در سال هاى منتهى به 29 بهمن 56 آذربایجان 
شرقى اســت که بازیگران تلویزیون و بومى آذربایجان 

شرقى درآن ایفاى نقش کرده اند.
این سریال بیش از صد لوکیشــین دارد و بیش از  200 
بازیگر در ایــن مجموعه بازیگران اصلــى را همراهى 

کرده اند. 
ســریال «جالل» به کارگردانى حســن نجفى و تهیه 
کنندگى مهدى کریمى محصول امور استان هاى صدا و 
سیماى جمهورى اسالمى ایران و مرکز آذربایجان شرقى 
است که قرار است همزمان با آغاز ایام دهه مبارك فجر 
در 15 قسمت از شبکه یک سیما روى آنتن برود./1197

تهیه کننده ســریال «وارش» دربــاره ادامه دار شــدن این ســریال در فصل هاى
 آتى گفت: بــا اینکــه مى تــوان وارد فضاهــاى دیگــرى از جمله قصــه زندگى 
بچه هاى «وارش» شــد، اما به نظرم دیگر لطفى نــدارد. در این زمینه با نویســنده 
صحبتى نشــده اســت اما این احتمال هم وجود دارد تا ادامه این ســریال یک روزى 
ساخته شــود. ممکن است نویســنده ایده اى براى ادامه این ســریال داشته باشد که 

مطرح کند.
محمودرضا تخشــید افزود: باید بگویم همین دو فصلى که شما از این سریال مشاهده 
کردید هم امکان زیاد شــدن را داشــت. از ورود «یارمحمد» تا مرحله «یوســف» و 
«وارش» و به نظرم اگر بخواهیم یک بار دیگر این سریال را بسازیم مى توانیم در تعداد 

قسمت هاى بیشترى آن را تهیه کنیم.
تهیه کننده سریال «پرستاران» ادامه داد: در این سریال مسیرى را دنبال کردیم و آن 
هم ریتم تند قصه گویى بود و این ماجرا اصالً به مســائل مالى مرتبط نیست.  تخشید 
افزود: براى مثال «وارش» بعد از فوت «یارمحمد» آنقدر به اســتیصال مى رســد که 
مى خواست یکى از بچه هایش را ســر راه بگذارد و در ســکانس بعدى مى دیدیم که 
چلو کبابى راه انداخته اســت. در ایــن فاصله که ما در قاب تصویر ندیدیم مشــخص

 است که اتفاقاتى افتاده اســت اما ما این را در فیلمنامه نداشتیم و با سرعت از آن عبور 
کردیم.

تخشید درباره عدم استفاده از بازیگران چهره در سریال «وارش» نیز افزود: از زمانى که 
در شبکه 3 مشغول به فعالیت بودم اولویتمان براى سریال هایى که تولید مى شد، استفاده 
از چهره هاى جدید در بازیگرى بود. براى مثال سریال «ستایش»، «نرگس» و... از این 
جمله بودند. وى ادامه داد: اتفاقاً یکى از مزایاى تولید این سریال معرفى چهره هاى جدید 
بازیگرى اســت که در آینده مى توان از همین افراد به عنوان بازیگرهایى که تا به حال 

کارنامه خوبى داشتند استفاده شود.

خانم بازیگر درخصوص عدم همکارى با تلویزیون گفت: دو ســال است که با تلویزیون همکارى 
نمى کنم. البته هیچ وقت اعالم نکرده ام که نمى خواهم با تلویزیون همکارى کنم بلکه باید بگویم که 

بنده آدم دوست داشتنى براى تلویزیون نیستم.
سوســن پرور در گفتگویى با اشــاره به رابطه اش با تلویزیون، اظهار کــرد: تلویزیون ویژگى هاى 

که در پروژه هاى طوالنــى با تلویزیون یک دوســت واقعى را نــدارد به نحوى 
به بنده داده نشــد. وى خاطرنشان همکارى داشتم درصورتى که پولى 

دوستم باشد در صورتى که برایش کرد: چطور ممکن است تلویزیون 
به چه صورتى بایــد کرایه خانه اهمیت ندارد که یک زن 40 ساله 
جایگاهى نیســتم که بگویم با بدهد. این بازیگــر ادامه داد: در 
هستم اما به عنوان یک انسان سازمان وســیع صداوسیما قهر 

تلویزیون دوست نباشم. مى توانــم انتخــاب کنــم که با 
وى اضافــه کــرد: از ســال 1373 

بازیگرى را آغاز کــردم؛ در عین حال 
مى دانم که توسط تلویزیون در سال 

1387 به شهرت رسیدم.
پــرور درخصــوص مهاجــرت 
هنرمندان عنوان کــرد: مهاجرت 
مربوط به طیف هنرمندان نیســت، 
بلکه مردم نیــز مهاجرت مى کنند؛ 
البته که فقط مهاجرت هنرمندان 
دیده مى شود.  وى مطرح کرد: از 
مردم کشورم خواهش مى کنم 
که با یکدیگر مهربان باشــیم، 
با یک تیتر و صفــت، گول افراد 

مختلف را نخوریــم چراکه من از 
عمق دلم تمامى مردم کشورم را دوست 
دارم و عمیقًا ناراحت مى شوم وقتى که 

بدون انصاف قضاوت مى شوم./1196

بعد از اکران فیلم جدید «مارتین اسکورسیزى» این کارگردان هالیوودى از پروژه بعدى سینمایى 
خود خبر داد. فیلم بعدى کارگردان «مرد ایرلندى» درباره اولین پرونده هاى FBI است.

 Killers of the» لئوناردو دى کاپریو» تأیید کرد که او و «رابرت دنیرو» قرار است در فیلم»
Flower Moon» به کارگردانى «مارتین اسکورســیزى» حضور داشته باشند. این اولین بار 
است که این دو بازیگر مشهور هالیوود در کنار هم در فیلمى از کارگردان «گاو خشمگین» بازى 
مى کنند. البته هرکدام از ایــن دو بازیگر در فیلم هاى جداگانه اى از این کارگردان ســینما بازى 

کرده اند.
دنیرو در فیلم هاى «گاو خشمگین»، «راننده تاکســى»، «کازینو» و «مرد ایرلندى» بازى کرده 
است و دى کاپیریو نیز در فیلم «مردگان» با این کارگردان مکتب نیویورکى همکارى کرده است.

«اریک راث»، نویسنده فیلم هایى چون «فارست گامپ» و «مورد عجیب بنجامین باتن»، وظیفه 
نوشتن فیلمنامه فیلم جدید اسکورسیزى را بر عهده دارد. 

 اتفاقات فیلم «Killers of the Flower Moon» در سال 1920 جریان دارد. این فیلم 
قرار است داستان قبیله اوسیج را در اوکالهاما روایت کند که در زمین هاى آنها نفت کشف مى شود 
 FBI و در ادامه قتل هاى زنجیره اى رخ مى دهد که اولین تحقیقات و پرونده هاى بزرگ و رسمى

در مورد این قتل ها را تشکیل داده است.  
فیلم «مرد ایرلندى»  جدیدترین فیلمى بود که در آن شاهد همکارى دوباره اسکورسیزى با دنیرو 

بودیم.

«خروج»، «آژانس شیشه اى» دهه 90 مى شود؟
ابراهیم حاتمى کیا ســومین تجربه مشترك خود با 
سازمان «اوج» را در سینماى انتقادى تعریف کرده، 
چیزى که تجربه هاى پیشــین نشان مى دهد در آن 

بسیار موفق بوده است.
حاتمى کیا در زمره معدود کارگردانــان ایرانى قرار 
مى گیرد که عمر فیلمســازى اش را باید همســن و 
سال عمر پربرکت و درخشــان «انقالب اسالمى» 
دانست؛ فیلمسازى که فارغ از کیفیت آثارش همیشه 
با دو شاخصه در میان مخاطبان عام و خاص سینما 
شناخته مى شده است: «آرمانگرایى» و «اعتراض». 
هر چند که عشــق و عالقه حاتمى کیا به سینماى 
جنگ باعث شده تا مخاطبان ســینما همیشه او را 
در زمره فیلمسازان سرشناس سینماى دفاع مقدس 
قرار دهند ولى واقعیت این است که شاخص ترین آثار 
کارنامه کارى او حداقل از منظر ماندگارى در ذهن 
مخاطب عام سینما را باید آثارى دانست که در کنار 
گره خوردنشان به نام جنگ یا مسائل و موضوعات 

اســتراتژیک، نگاهى اعتراضى و انتقادى به مسائل 
روز نیز داشتند.

«آژانس شیشــه اى» که بــه اعتقاد بســیارى از 
کارشناسان بهترین فیلم ساخته شده در سینماى پس 
از انقالب تا به امروز اســت؛ نمادى از حاتمى کیاى 
آرمانگرا اما معترض اســت. اثرى که نمایش آن در 
شانزدهمین جشنواره فیلم فجر به قدرى با استقبال 
مخاطبان رو به رو شد که عالوه بر به دست آوردن 
سیمرغ هاى مهمى همچون بهترین فیلم و بهترین 
کارگردانى، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش 
اول مرد؛ توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه 
تماشــاگران را نیز به خود اختصاص دهد تا یکى از 
معدود آثار تاریخ جشنواره فیلم فجر باشد که توانسته 
همزمان ســیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره و 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کند. این 
یعنى تالقى نظر مخاطبان خاص و عام سینما با هم 
در یک نقطه؛ نقطه اى که مى توان آن را «سینماى 

اعتراضى» نامید.
حاتمى کیا این بار در ســال هاى پایانى دهه 90 یک 

بار دیگر به ســراغ روایت دردهاى مردم رفته است. 
«خروج» که تازه ترین اثر ابراهیم حاتمى کیاســت، 
قرار اســت روایتگر اعتراض مردمى باشد که طى 
چند سال فعالیت دولت اعتدال در شرایط اقتصادى 
ســختى قرار گرفتند. این اثر که حاصل ســومین 
همکارى حاتمى کیا با ســازمان هنرى- رسانه اى 
«اوج» اســت؛ در زمــره آثار اعتراضــى- انتقادى 
کارنامه کارى این فیلمســاز ســینماى ایران قرار 
مى گیرد که قصه آن درباره تعدادى کشاورز است که
 براى طرح اعتراض خود به ســمت تهران حرکت 

مى کنند و...
«خــروج» اعتراضــى حاتمى کیــا قطعــًا یکى از 
جنجالى ترین فیلم هاى جشنواره فجر امسال است 
که تجربه هــاى قبلى در زمینه ورود این فیلمســاز 
سینماى ایران به حوزه ساخت آثار اعتراضى نشان 
مى دهد احتماًال «خروج» در زمره آثار مهم کارنامه 
کارى او قرار خواهد گرفت؛ اثرى که بعید نیســت 
همچون «آژانس شیشه اى»  سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران جشــنواره فجر امسال را به 

خود اختصاص دهد.

سریال دهه فجرى شبکه یک مشخص شد

ل ى ر ز ن و ر ن ز ن و ى ر ر ز
ارنامه خوبى داشتند استفاده شود.

فصل دوم «وارش»
 ساخته مى شود؟

فیلم سینمایى «یادم تو رو فراموش» ساخته على عطشانى به بخش 
نهایى جشنواره اى در کلمبیا راه یافت.

 (Wishbone) «یادم تــو رو فراموش» که بــا نام «ویشــبون»
در جشــنواره هاى بین المللــى حضــور دارد، در هجدهمیــن 
حضور بین المللى به بخش نهایى جشــنواره فیلم «ســینما لب»
 (Cinema Lab) راه یافت که از 30 ژانویه تا 4 فوریه برابر با 10 تا 

15 بهمن در شهر زاپاتوکا کشور کلمبیا برگزار مى شود.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «دامون مربى برکنار شده 
یکى از باشگاه هاى پرطرفدار با دخترى که سال ها پیش با او ارتباط 

داشته است، روبه رو مى شود.»
در این فیلم بازیگرانى چون حســین یارى، آزاده مهدى زاده، میترا 
حجار ، ماه چهره خلیلى، مازیار فالحى، خشایار راد و بیتا عطشانى به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

میترا حجار
 با «یادم تو رو فراموش» در راه 

جشنواره کلمبیایى

«اسکورسیزى»، «دنیرو» و «دى کاپریو» دور هم جمع مى شوند

بدلکار دو فیلم «خــروج» و «روز صفر» گفت: فیلم 
سینمایى «روز صفر» سعید ملکان بدون شک یکى از 
بهترین هاى جشنواره فیلم فجر امسال است، کارهاى 
بســیار ویژه اى در این اثر انجام داده ایم و بدلکارى 
در آن بســیار پیچیده و هیجان انگیز بوده، این فیلم 
نخستین تجربه کارگردانى سعید ملکان است اما وى 

بسیار مسلط کارش را انجام داده است.
ارشا اقدسى گفت: امسال در سى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر دو فیلم دارم اما متأسفانه امسال نیز چون 
ســال هاى گذشــته بدلکاران در این رویداد مهم 
ســینمایى در بخش جوایز جایگاه تعریف شده اى 
ندارند. کماکان همچون سال هاى گذشته با وجود 
درخواســت هاى فراوان هنوز بخــش بدلکارى در 

سینما جدى گرفته نشده است.
وى درباره همکارى با ابراهیم حاتمى کیا تأکید کرد: 
حضور در فیلم سینمایى «خروج» به عنوان بدلکار 
دومین تجربه من با این کارگردان ســینما بود، فیلم 
سینمایى «خروج» فیلم بسیار خاص و عجیبى است 
که مطمئنًا در جشــنواره فیلم فجر اتفاقات خوبى را 

تجربه مى کند. 
اقدسى به همکارى مجدد خود با «کمال تبریزى» 
نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در فیلم «دست انداز» به 
کارگردانى کمال تبریزى نیز حضور داشتم، تجربه 
همکارى با کمال تبریزى همیشه براى من لذتبخش 

و شیرین بوده است.

بدلکار فیلم  سعید ملکان:

کار هاى بسیار عجیبى
 در «روز صفر» انجام داده ام

سوسن پرور: 

 تلویزیون، دوست خوبى براى من نیست

گویى با اشــاره به رابطه اش با تلویزیون، اظهار کــرد: تلویزیون ویژگى هاى
ىحوى که در پروژه هاى طوالنــى با تلویزیونا نــدارد به ن

ىىىىولى به بنده داده نشــد. وى خاطرنشانورتى که پ
نیوننن دوستم باشد در صورتى که برایشت تلویز
بببببببه چه صورتى بایــد کرایه خانه0ن 40 ساله
نیســتم که بگویم بامه داد: در جججججججججایگاهى
هستم اما به عنوان یک انسانوسیما قهر

تلویزیون دوست نباشم. کنــم که با 
3 ســال 1373

م؛ در عین حال 
لسال زیون در 

م.
تـرتتت  مهاجـ

رد: مهاجرت 
دان نیســت، 
رت مى کنند؛ 
ت هنرمندان
رح کرد: از 
ش مى کنم 
 باشــیم، 
 گول افراد 

چراکه من از 
 کشورم را دوست 
ى شوم وقتى که 

مى شوم./1196

کارگردان فیلم سینمایى «مشت آخر» در گفتگو با «مهر» ماجراى تصادفش را تعریف کرد.
فخیم زاده که این روزها پس از 14سال با «مشــت آخر» به پرده سینماها بازگشته است 
ماجراى تصادفش حین فیلمبردارى این فیلم را اینطور تعریف مى کند: «"مشــت آخر" 

را جلوى دوربین بــرده بودم که تصادف 
کردم. این اتفاق یک اتفاق عادى نبود. 
در واقع ماجرا از این قرار بود که در یکى 
از روزهاى فیلمبردارى، تصمیم گرفتم با 
مدیر تولید فیلم که یک موتور داشــت، 
براى پیدا کردن فضاهاى مناسب براى 
فیلمبردارى بروم. پشت موتور نشستم، 
در طول جســتجوى لوکیشن مناسب، 
به یک مکان مناسب براى فیلمبردارى 
رسیدیم و از مدیرتولید فیلم خواستم که 
بررســى کند این مکان را مى توان براى 

فیلمبردارى گرفت یا خیر.
موتور را پارك کرده و روى آن نشســته 
بودم کــه ناگهان یک موتــور از داخل 

خانه اى بیــرون آمده و به موتورى که ســوارش بودم زد، این ضربه به قدرى شــدید بود 
که موتور چرخید و من را به ســمتى پرتاب کرد. به دلیل این تصادف 9 روز در بیمارستان 
بیهوش بودم و بعد از به هوش آمدن تازه متوجه شدم که چه اتفاقى براى من رخ داده است. 
بعد از اینکه کمى حالم بهتر شــد، تصمیم گرفتم که این فیلم را به پایان برســانم چرا که
 اگر عوامل فیلم بیشــتر از این معطل مى شــدند، به سختى مى توانســتم آنها را دوباره 

جمع کنم.
در نهایت براى ادامه فیلمبردارى دوباره به لوکیشــن هاى مورد نظر رفتیم و کار را دوباره 
آغاز کردیم، در آن روزها حال من خوب بود، اما بعد از بازگشــت به تهران احساس کردم 
در شرایط مناسب فیزیکى نیستم، به دکتر مراجعه کردم و یک ام .آر. آى از من گرفت و در 
نهایت تصمیم گرفته شد تا به سرعت عمل شوم. تأکید مى کنم که بیشترین سکانس هاى 

فیلم را در همان حال مریضى بعد از تصادف کار کرده ام.» /1199

ماجراى تصادف مهدى فخیم زاده چه بود؟



ورزشورزش 05053681 سال  شانزدهمچهار شنبه  2 بهمن  ماه   1398

خرید جدید ســپاهانى ها با ضربه ایســتگاهى دیدنى 
در مصاف دوســتانه با نساجى اســتارت خود را با گلى 

تماشایى در نصف جهان به ثبت رساند.
 یک بار دیگر زمینه همکارى ســروش رفیعى با قلعه 
نویى فراهم شد تا این دفعه طرفداران سپاهان امیدوار 
به حضور ژنرالى جدید در میانه میدان تیم محبوبشان 
در کورس قهرمانى لیگ نوزدهم باشــند.  قلعه نویى 
کــه در دومین مقطع حضــور روى نیمکــت رهبرى 
تراکتور با نمایش درخشان ســروش رفیعى روزهاى 
خوبى را در تبریز تجربه کرد، در آخرین روزهاى 

پنجره زمستانى شــاگرد ســابقش را به نصف جهان 
آورد تا بلکه با هنرنمایى این بازیکــن در میانه میدان 
بتواند رؤیاى بزرگ ســپاهانى ها را تحقق ببخشــد. 
هافبک سابق پرسپولیس و باشگاه الخور در نیم فصل 
حضور در شهرخودرو نتوانست انتظاراتى که مى رفت 
را در جمــع شــاگردان یحیى گل محمــدى برآورده 
کند از همین رو کوچ به اصفهان و پوشــیدن پیراهن 
ســپاهان  فرصتى طالیى براى بازگشــت دوباره او به 
ســطح اول بود. از همین رو بســیارى در انتظار اولین 
نمایش این خرید پر سر و صدا در جمع شاگردان ژنرال 

بودند که این امــر در نیمه دوم بازى با نســاجى مهیا 
شد.

رفیعى از دقیقه اى که وارد میدان شــد توانست نبض 
میانه میدان را در دســت گرفته و همچون فرمانده اى 
مقتدر بازیسازى را انجام بدهد. اوج نمایش سروش در 
ضربه ایستگاهى دیدنى بود که گل سوم سپاهانى ها را 
به ثبت رساند تا استارت جالب توجهى براى رفیعى در 
نصف جهان رقم بخورد. حال باید منتظر ماند و دید در 
ادامه سروش مى تواند همان ژنرالى باشد که  قلعه نویى 

انتظارش را مى کشید؟

خرید جدید سـ
در مصاف دوس
تماشایى در نص
ز  یک بار دیگر
نویى فراهم شد
به حضور ژنرال
کورس قهر در
کــه در دومین

تراکتور با نمایش
خوبى را

سروش با مانور قدرت استارت زد

مهاجم جدید تیم فوتبال استقالل گفت: باشگاه ذوب آهن به تعهدات خود در قبال من عمل 
نکرد و قرارداد من با استقالل کامًال قانونى است.

ارســالن مطهرى با توجه به عدم دریافت 50 درصد از قرارداد خود با حضور در سازمان 
لیگ قرارداد خود را به صورت یک طرفه با باشگاه ذوب آهن فسخ کرد و به جمع شاگردان 

مجیدى پیوست، این بازیکن حاال با شکایتى از طرف باشگاه قبلى اش مواجه شده است.
به گفته مدیران باشگاه ذوب آهن بعد از فسخ قرارداد ارسالن مطهرى، بخشى از قرارداد او 

را پرداخت کرده اند تا به این واسطه مهاجم خود را در اصفهان نگه دارد.
ارسالن مطهرى در گفتگویى در این خصوص اظهار کرد: من در جریان شکایت باشگاه 

این ماجرا هستم. وى ادامه ذوب آهن قرار دارم و از طریق وکیلم پیگیر 
در قبال من عمل نکرد داد: باشــگاه ذوب آهن به تعهدات خود 
است. و قرارداد من با استقالل کامًال قانونى 
فدراســیون فوتبال در  حاال باید ببینیم کمیته تعیین وضعیت 
چه رأیى صــادر خواهد جریان شکایت ذوب آهن از مطهرى 
قانونى است یا خیر.کرد و آیا حضور مطهرى در اســتقالل 

نام تیم هاى سپاهان و پرســپولیس هنوز از جدول بازى هاى 
لیگ قهرمانان آسیا پاك نشده است.

بعد از اعالم تیم هــاى ایرانى در لیگ قهرمانان آســیا مبنى 
بر اینکه در خــارج از کشــور میزبانى نخواهند کرد ســایت 
کنفدراسیون فوتبال نام تیم هاى شــهر خودرو و استقالل را 
از برنامه بازى ها پاك کرده اســت. این دو تیم باید در مرحله 
پلى آف حاضر شــوند. برنامه بازى این تیم هــا یکم بهمن 
برنامه ریزى شــده بود و به دلیل تأخیــر در مذاکرات صورت 
گرفته تاریخ جدید برگزارى این بازى ها 5 بهمن عنوان شده 
بود که تیم هاى ایرانى بار دیگر همگــى اعالم کردند که در 
کشور بى طرف میزبانى نخواهند کرد. با وجود این، نام تیم هاى 
سپاهان و پرسپولیس که باید در مرحله گروهى به میدان بروند 

هنوز از جدول بازى ها پاك نشده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در پیشنهاد جدید از تیم هاى ایرانى 
خواسته بود بازى هاى پلى آف را در دوحه برگزار کنند و در هر 
سه بازى دور رفت مهمان باشــن د تا کنفدراسیون فوتبال آسیا 
براى برگزارى بازى هاى دور برگشت تصمیم گیرى کند که 
این پیشــنهاد با مخالفت تیم هاى ایرانى مواجه شد و اعالم 

کردند به هیچ وجه در کشور بى طرف میزبانى نخواهند کرد.

وحید محمدزاده، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن به موفقیت 
سرمربى جدید این تیم اصفهانى خوش بین است.

محمدزاده در مورد آخرین وضعیــت تیم ذوب آهن بعد 
از حضور رادولوویچ در ایــن تیم گفت: ما قبل از انتخاب 
سرمربى شرایط خوبى نداشتیم، هر چند که آقاى استکى 
زحمات زیادى براى مان کشید. ما نیاز به این داشتیم که 
سرمربى زودتر انتخاب شــود، ولى این موضوع با تأخیر 
مواجه شد. با این حال در چند روز گذشته شرایط خوبى 
داشتیم و یک بازى دوستانه هم انجام دادیم. خوشبختانه 
با آمدن رادولوویچ وضعیت تیم بهتر شد و خودمان را آماده 
نیم  فصل دوم مى کنیم. مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در 
پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن مى تواند با رادولوویچ 
نتیجه بگیرد؟  تصریح کرد: رادولوویچ مربى خوبى است 
و یک دستیار خارجى هم آورده است. من حس خوبى به 
این مربى دارم و به موفقیت رادولوویچ خوش بین هستم. 
او در تمرینات جدى است و ســعى مى کند کارش را به 

بهترین شکل انجام دهد.

محرومیت و احتمال کناره گیرى تیم هاى ایرانى از لیگ قهرمانان آسیا، یک اتفاق تلخ است و طبیعتاً همه 
ما از تصمیمى که کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته شاکى هستیم، اما الاقل مى توانیم خوشحال باشیم که 
در این شرایط یک مربى سختگیر و اصولگرا به نام استراماچونى دیگر در ایران حضور ندارد و نیازى نیست 
اتفاقات رخ داده را براى او توضیح دهیم! مى گویند ابتداى حضور استرا در ایران به او گفته شده بود استقالل 
از سهمیه مستقیم حضور در مرحله گروهى لیگ قهرمانان برخوردار است و اصًال بخشى از مشکالت با او 
از زمانى شروع شد که فهمید تیمش اول باید دو بازى پلى آف انجام بدهد. حاال فرض کنید االن یک نفر در 
باشگاه استقالل باید خبر عدم میزبانى و انصراف احتمالى تیم از مسابقات لیگ قهرمانان را به استراماچونى 

مى داد. واقعاً  جگر شیر مى  خواست. همان بهتر که طرف رفته!

سپاهان 
هنوز پاك نشده است

مدافع ذوب آهن: 
حس خوبى به رادو دارم

مدیران باشگاه ذوب آهن به دنبال این هستند که از طریق مدیر برنامه هاى آفریقایى مهاجم براى تیمشان 
جذب و او را جایگزین مطهرى کنند. کمبود بازیکن در ذوب آهــن به خصوص در خط حمله موضوع 
جدیدى است که رادولوویچ با آن دست و پنجه نرم مى کند و به دنبال این است که این نقطه ضعف را با 

جذب بازیکن خارجى حل و فصل کند.
 به همین دلیل مدیران باشگاه به همراه رسول کربکندى که مدیریت سازمان فوتبال را بر عهده دارد به 
چند مدیر برنامه خارجى از جمله افراد آفریقایى پیام داده که براى آنها مهاجمان خارجى پیدا کنند و سى 

دى آن ها را براى بررسى در اختیار این افراد قرار دهند.
 گویا ذوبى ها همراه با سرمربى جدید خود مى خواهند که یکى از سهمیه هاى آزاد و خارجى 
خود را به مهاجم خارجى اختصاص دهند. بیش از این نیز مهدى خلیل، گلر لبنانى در 
زمان نبود سرمربى و با نظر دیگر افراد حاضر در باشگاه جذب ذوب آهن شد و حاال دومین 

بازیکن خارجى در آستانه ورود به این تیم است.

مهاجم در دست و بالتان چه دارید؟

دادن این خبر جگر شیر مى خواست!

 
ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان  در 

گفتگویى در مورد پیشــنهاد AFC به باشــگاه هاى ایرانى و 
اینکه هر چهار باشــگاه ما اعالم کردند در کشور ثالث میزبان 
نخواهند بود، اظهار کرد: کنفدراسیون آسیا خیلى وقت است به 
فوتبال ایران زور مى گوید. اگر همان زمان که بحث مسابقه با 
تیم هاى عربستانى در خارج از ایران مطرح شد، محکم مقابل 
AFC مى ایستادیم، کار به اینجا نمى رسید. وى افزود: متأسفانه 

نه نحوه دفاع از خودمان را خوب بلد هستیم و نه به مبانى حقوقى 
بین الملل ورزش اشــراف داریم. همان زمان هم مى گفتند اگر 
خارج از ایران با عربستان بازى نکنیم، فدراسیون تعلیق مى شود؛ 
در حالى که این مبحث ارتباطى با فدراسیون نداشت و باشگاه ها 
به عنوان شــرکت هاى خصوصى طرف حساب کنفدراسیون 

آسیا بودند. 
 AFC مدیرعامل ســابق ذوب آهن عنوان کرد: آن زمان که از
فرجام خواهى کردیم، به ما گفته شــد هزینه هاى میزبانى در 
کشور ثالث را ترجمه کنیم تا بتوانیم ضرور و زیان مان را بگیریم؛ 
هزینه هایى مثل اجاره ورزشــگاه، ســفر با هواپیما و... اما این 
 AFC را مجاب کنیم. اکنون AFC اتفاق رخ نداد و نتوانستیم
تصور مى کند هرچقدر به فوتبال ما فشار بیاورد، سر تعظیم فرود 
مى آوریم. آنها تصور مى کنند هر امتیازى بخواهند مى توانند از 
فوتبال ما بگیرند که این تصور باطلى است. یکى از شعارهاى 
منشــور المپیک و ســازمان هاى جهانى فوتبال این است که 
سیاست دخالت نداشته باشد. فیفا و AFC روى این مسئله تأکید 

زیادى دارند اما بحثى که امروز مطرح مى کنند، سیاسى است.
آذرى تصریح کرد: اگر بپذیریم دو باشــگا همان در پلى آف در 
خارج از کشور میزبانى کنند، AFC چه تضمینى مى دهد که در 
دور گروهى باشگاه هاى ما میزبان باشند؟ آنها فکر مى کنند ما 
عروسک خیمه شب بازى هستیم در حالى که هیچ گارانتى به 
ما نمى دهند که ما در مرحله گروهى به طور قطع میزبان باشیم. 
از سویى دیگر از 5 بهمن تا 23 اسفند ماه چه اتفاق خاصى قرار 
ً  بررسى  است بیافتد که مى گویند در آن زمان میزبانى را مجددا
مى کنیم. این همه پیمانکار خارجى در کشور ما مشغول به کار 

هستند و هیچ مشکلى هم ندارند. 
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان با اشاره به اینکه مسابقات 
پلى آف از مســابقات مرحله گروهى حســاس تر است، اظهار 
کرد: اینکه میزبانى را از باشگاه هاى ایرانى در پلى آف بگیرند، 
خیلى بد اســت چون اگر در مرحله گروهى دو باخت بیاورید، 
باز هم ممکن است شــانس صعود داشته باشید اما شکست در 
پلى آف یعنى خداحافظى. این در حالى اســت که باشگاه هاى 
ایرانى مى توانند با حمایت هواداران خود حریفان را در ورزشگاه 
تحت فشار روحى و روانى هم بگذارند. براى بازى استقالل با 
الکویت شصت هفتاد  هزار تماشاگر مى آید و براى بازى شهر 
خودرو با حریفش هم 20 تا 30 هزار تماشاگر خواهد آمد. حمایت 
هواداران از دو تیم در پلى آف بسیار تأثیرگذار خواهد بود. الکویت 
که حریف استقالل است را به خوبى مى شناسم زیرا با ذوب آهن 
با این تیم بازى کردیم. در دقیقه 123 به این تیم گل زدیم. آنها 

تیم قدرتمندى هستند.

وى افزود: فکــر مى کنم AFC مى خواهد بــا گرفتن میزبانى 
تیم هاى ما در پلــى آف به نوعــى زمینه حذف اســتقالل و 

شهرخودرو را فراهم کند.
آذرى با اشاره به اینکه عربستانى ها همیشه زودتر از ایرانى ها از 
اخبار و تصمیم هاى AFC مطلع مى شوند، گفت: برایم عجیب 
است چرا عربستانى ها همیشه 15 روز یا یک ماه زودتر از مسائل  
و اتفاقات AFC خبر دارند. مگر مى شود AFC یکشبه تصمیم 
بگیرد ظرف سه روز باشگاه هاى ایرانى را از میزبانى تحریم کند؟ 
این مسئله باید در کمیته امنیتى مطرح شده باشد. زمانى که ما در 
کربال قرار بود با حریف عربستانى  بازى کنیم، حتى مى دانستند 
این دیدار لغو شده و به کربال نیامدند اما ما بى اطالع بودیم. وقتى 
از ناظر پرسیدم عربستانى ها کجا هستند و چرا به ما اطالع ندادید 
بازى لغو شده، به من گفت که به فدراسیون شما این مسئله را 

اعالم کرده بودیم.
وى در مورد اینکه بر فرض بپذیریم خارج از ایران میزبان حریفان 
باشیم چه هزینه اى به باشگاه هاى ما تحمیل خواهد شد، عنوان 
کرد: فکر مى کنم حدود یک میلیارد تومان هزینه بابت میزبانى 
یک مسابقه در کشور ســوم به باشگاه هاى ما تحمیل شود. در 
پلى آف هر تیم هزینه هاى خــودش را پرداخت مى کند و براى 
سه شــب هتل بین 50 تا 60 هزار دالر پرداخت خواهد شد و 
براى بلیت هواپیما یک کاروان 50 نفره هــم رقمى در حدود 
300 میلیون تومان باید داده شــود. این در حالى اســت که از 
این هزینه یک میلیارد تومان تقریبًا چیزى نصیب باشگاه هاى 

ایرانى نخواهد شد.

ارسالن مطهرى در گفتگویى در این خصوص اظهار کرد: من در جریان شکایت باشگاه 
این ماجرا هستم. وى ادامه ذوبآهن قرار دارم و از طریق وکیلم پیگیر 

در قبال من عمل نکرد داد: باشــگاه ذوب آهن به تعهدات خود 
است. و قرارداد من با استقالل کامًال قانونى 
فدراســیون فوتبال در  حاال باید ببینیم کمیته تعیین وضعیت 
چه رأیى صــادر خواهد جریان شکایت ذوب آهن از مطهرى 
قانونى است یا خیر.کرد و آیا حضور مطهرى در اســتقالل 

 تحریم کند؟ 
مانى که ما در 
ى مى دانستندد 
 بودیم. وقتىى 
طالع ندادیدد 
ر را  ین مسئله

زبان حریفانن 
د شد، عنوانن 
ابتمیزبانىى
میلشود. در

ى کند و براىى 
 خواهد شد و 
مى در حدود 
ا ز  ســت که
 باشگاه هاىى 

قراردادم کامالً قانونیه
 آذرى:  
چرا سعودى ها 
همیشه زودتر 
خبردار مى شوند

راند جدید جنگ بقا
در سه هفته ابتدایى نیم فصل دوم رویارویى تیم هاى پایین 
جدولى مى تواند تا حد زیادى تکلیف تیم هاى پایین جدولى 

را روشن کند.
رقابت هاى هفته هفدهم لیگ برتر از روز جمعه گذشته با 
یک بازى میان شاهین بوشهر و شهر خودرو کلید خورد و از 
شنبه هفته آینده به طور رسمى استارت مى خورد و بار دیگر 

تب فوتبال باشگاهى داغ مى شود.

یکى از نکات کلیدى شروع نیم فصل دوم تقابل تیم هاى 
پایین جدولى است. تیم هایى مثل شاهین بوشهر، گل گهر 
سیرجان، پیکان تهران، سایپاى تهران و پارس جنوبى جم 
که رده هاى پایینى جدول را به خود اختصاص دادند و خطر 
سقوط را احساس مى کنند.  این تیم ها اما در سه هفته ابتدایى 
نیم فصل دوم بازى هاى حساســى بــا یکدیگر دارند که 
مى توانند شانس خود براى باال رفتن در جدول را امتحان 

کنند. در هفته هفدهم لیگ برتر گل گهر سیرجان و سایپاى 
تهران رو در روى همدیگر قرار مى گیرند. مســابقه اى که 
براى شاگردان مجید جاللى و ابراهیم صادقى اهمیت زیادى 

دارد و برنده اش در جدول شرایط خود را بهبود مى بخشد.
در هفته هجدهم هم دو بازى حساس دیگر میان قعرنشینان 
برگزار خواهد شد؛ جایى که پارس جنوبى میزبان گل گهر 
است و پیکان از شاهین بوشهر پذیرایى مى کند. همچنین 

در هفته نوزدهم هم سایپا از پارس جنوبى میزبانى مى کند 
که این بازى ها نیز بسیار تعیین کننده خواهد بود.

به عبارت بهتر مى توان گفت سه تیم گل گهر، پارس جنوبى 
و سایپا در سه هفته ابتدایى نیم فصل دوم دو بازى رو در رو 
و حساس با رقباى مستقیم خود دارند که اگر از آنها سربلند 
بیرون بیایند، شرایط شــان در جدول رده بندى دگرگون 

خواهد شد.

حرف و حدیث ها درباره تیم امید و مربیان فعلى و سابقش تمام شدنى نیست. بعد از ناکامى تیم امید در راهیابى 
به المپیک، انتقادها از کادر فنى این تیم یعنى حمید استیلى و دستیارانش شدت گرفته است. زالتکو کرانچار 
هم مصاحبه اى کرده و از رفتارهاى استیلى در طول حضور او در تیم امید انتقاد کرده است. در این میان برخى 
بازیکنان از مربى خود دفاع کرده و در این دفاع، به شکلى عجیب به زالتکو کرانچار هم حمله کرده اند! مثًال 
رضا شکارى خطاب به کرانچار گفته: «من نمى دانم چه جرأتى داشته که در مورد آقاى استیلى صحبت کرده 
است. شما حق دارید مصاحبه کنید ولى حق ندارید در مورد آقاى استیلى صحبت کنید، چون اصًال در حد آقاى 
استیلى نیســتید.» او جورى درباره این دو نفر حرف 
زده که هر کسى نداند، باخودش فکر مى کند، استیلى 
قبًال سرمربى تیم ملى کرواسى و مونته نگرو بوده و 
با این دومى، تیم ملى انگلیس را هم شکســت داده 
و کرانچار سرمربى اســتیل آذین و راه آهن و شاهین 
بوشهر بوده! شکارى در بخش دیگرى از حرف هایش 
گفته: «همچنین اردو هایى کــه ما مى رفتیم، اصًال 
آقاى کرانچار را شب ها در هتل نمى دیدیم. مى دیدیم 
که بیرون مى رفت ولى نمى دیدیم کى برمى گردد. 
اصًال حالت عادى نداشت. همه چیز یادش مى رفت. 
نمى دانم چه کارى مى کردنــد.» مى بینید؟  بازیکن 
جوانى که در اردو شــب ها بایــد زود بخوابد، بیدار 
مى ماند و مربى اش را مى پایید که کى مى رود و کجا 
مى رود و کى برمى گردد! تــازه آنقدر هم متخصص 
بوده که تشخیص مى داده ســرمربى تیمش حالت 
عادى ندارد! شکارى در بخش دیگرى از حرف هایش گفته: «کرانچار به جاى اینکه از آقاى استیلى بخاطر نان 
و نمکى که خورده، تشکر کند، نمکدان را شکسته است. اصًال کرانچار نباید در مورد آقاى استیلى حرف بزند 
و در حد ایشان نیست.» او در حالى به کرانچار اتهام نمک خوردن و نمکدان شکستن را مى زند که خودش در 
همین مصاحبه این کار را به بهترین شکل ممکن درباره مربى سابقش انجام مى دهد و هیچ احترام و ارزشى 
براى او قائل نمى شود! شکارى اما در پایان مصاحبه اش مردانگى کرده و گفته: «نمى خواهم یکسرى مسائل 

بخواهى را باز کنم و کرانچار را خراب کنم.» و حاال باید از او پرسید مگر مسئله دیگرى هم مانده  که 
نیست باز کنى و کرانچار را خراب کنى؟ تو که ظاهراً  وظیفه ات پاییدن کرانچار بوده بهتر 

سکوت کنى؟

آقاى بپا! سکوت هم چیز خوبى است
سعید نظرى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971489 ج/4 له آقاى مجید حدادى و علیه آقایــان 1- فضل اله نکویى 
2- احمدرضا نکویى مبنى بر مطالبه مبلغ 6/595/125/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/11/20 ســاعت 11 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1/7075 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 51 فرعى از 4843 اصلى بخش 5 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى فضل اله نکویى 
و اکنون در تصرف مالکانه مغازه ها در ید اســتیجارى و منزل در تصرف محکوم علیه مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح 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 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. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک به پالك ثبتى 
4843/51 بخش 5 ثبتى اصفهان واقع در خیابان میرفندرسکى- جنب بانک مسکن- پالك 
160 و کدپستى 8164796954 گزارش کارشناسى جهت هرگونه اقدامى ایفاد مى گردد. 
با توجه به اینکه در موقعیت فیزیکى ملک از بیان گزارش ثبتى (1397/12/23)  هیچگونه 
تغییرى صورت نگرفته ارزش سهم بندى ملک به صورت سهم بندى در آن زمان به شرح 
ذیل اعالم مى گردد. 1- ارزش کل عرصه و اعیانى ملک یعنى 72 ســهم برابر اســت با 
104/772/457/000 ریال 2- ارزش عرصه و اعیانى سهم محکوم اله به میزان 54 سهم 
برابر است با 87/543/427/499 ریال 3- ارزش قســمتى از ملک که به مزایده گذشته به 
میزان 48/855 ریال 71/059/769/270 ریال 4- ارزش و سهم بندى مستثنیات دین به 
میزان 3/4375 سهم برابر با 5/000/000/000 ریال 5- الباقى ارزش ملک به میزان در آن 
زمان 1/7075 سهم برابر با 2/483/658/229 ریال نظریه کارشناس در خصوص الباقى به 
میزان 1/7075 سهم به قیمت روز 1398/10/3 برابر است با 2/646/625/000 ریال معادل 
دویست و شصت و چهار میلیون و ششصد و شــصت و دو هزار و پانصد تومان کارشناسى 

و اعالم مى گردد. م الف: 723660 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/352
مزایده 

شــماره مزایــده: 139804302003000043 تاریخ ثبــت: 1398/10/03 آگهى مزایده 
امــوال غیرمنقــول(9805388 و 9804946) بــه موجــب پروندهاى اجرائى شــماره 
139804002003003520/1 و 139804002003003827/1 تمامــت چهار ممیز پنج 
دهم مشاع از شش دانگ سهم عرصه و اعیان پالك 5616 فرعى از 15194 اصلى مفروز 
و مجزا شده از 3525 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که سند مالکیت 
اصلى با شماره چاپى 251864 سرى الف سال 95 با شــماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 
139620302027005032 ثبت گردیده است و به نشــانى اصفهان خیابان عالمه امینى 
شــرقى خیابان فردوس بعد از فرعى 2 پالك 204 زنگ 2 (هم از درب ســمت خیابان و 
همچنین درب سمت فرعى 2) با حدود و مشخصات شماال: اول بطول 24. 1 متر دیواریست 
بفضاى گذر دوم بطول 11 متر دیواریست به پشت بام شرقا: اول بطول 85. 3 متر دیواریست 
بدیوار پالك 3524 فرعى دوم در چهار قسمت که قســمت اول جنوبى و سوم پخى شکل 
و چهارم شــمالى اســت به طولهاى 75. 3 متر و 5. 3 متر و 230. 1 متر و 15. 3 متر درب و 
دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى ســوم بطول 80. 14 متر دیواریست بدیوار پالك 
3524 فرعى جنوبا: اول در پنج قسمت بطول شکســته بطولهاى 20. 5 متر و 55. 1 متر و 
50. 1 متر و 95 صدم ســانتى متر و 73. 3 متر پنجره و دیواریســت بفضاى حیاط مشاعى 
دوم در دو قسمت بطور شکسته 20 ســانتى متر و 09. 1 متر دیواریست بفضاى گذر غربا: 
در 25 قسمت بطور شکســته بطولهاى 77 ســانتى متر و 10 و 50 و 10 و 50 و 10 سانتى 
متر و 50 ســانتى متر و 15 ســانتى متر و 10. 2 متر و 20. 3 متر و 06. 2 متر و 12 ســانتى 
متر و 52 سانتى متر و 12 ســانتى متر و 52 سانتى متر و 12 ســانتى متر و 33. 1 متر و 12 
سانتى متر و 53 ســانتى متر و 15 ســانتى متر و 50. 1 متر پنجره و دیواریست بفضاى کار 
که طبق نظر کارشناس رســمى که تمامت چهار ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ 

مالکیت آقاى ناصر شــریعت که در قبال طلب رضا هاتف الحسینى و 5٪ حقوق دولتى که 
طبق بخشنامه شماره 139885602027007713- 1398/10/03 صادره از ثبت منطقه 
شــرق اصفهان توقیف گردیده اســت به مبلغ 6750000000 ریال ارزیابى شده و پالك 
فوق یک واحد مسکونى در مجموعه مسکونى با 5 واحد مسکونى مى باشد. درب و پنجره 
هاى خارجى آلومینیومى تک جداره، شیشــه هاى تک جداره رفلکس، اسکلت ساختمان 
بصورت بتنى و سقف تیرچه بلوك، نماى کلى ســاختمان از آجر چهار سانتى و سنگ کار 
شده است. پالك مذکور داراى مشــترکات گاز و آب و برق مى باشد. میزان 22/04 سهم 
مشاع از 54 سهم عرصه و اعیان، پالك فوق به مبلغ 2755000000 ریال از ساعت 9 الى 
12 روز چهارشنبه مورخ 98/11/23  در اداره شعبه اول اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى طبقه 
چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 2755000000 ریال شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. طالبین مى توانند 
به آدرس فوق مراجعه و از مــورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر اســت پرداخت 
بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و آب و برق و گاز و غیره به 
عهده برنده مزایده اســت. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى 
بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر خواهد شــد. توضیحًا خریداران جهت شرکت در جلسه 
مزایده با واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان 
نزد بانک مرکزى به شــماره IR 090100004061013207670192 با شناســه واریز 
998108561161070070570000000000 امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ 

انتشار: 98/11/02 م الف: 732655 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/420
فقدان سند مالکیت

شماره: 23020135- 98/10/26 ســند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
2527/7 واقع در بخش یک ثبت اصفهان بنام مهیــن دخت  انصارى فرزند احمد با کدملى 
1285312090 ثبت در دفتر الکترونیکى 139520302023004832 و ســند بشــماره 
611442- ج 94 صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 739364 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/463
فقدان سند مالکیت

شماره: 23020135- 98/10/26 ســند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
2527/7 واقع در بخش یک ثبت اصفهــان بنام مهناز عصاره فرزند فضــل اله با کدملى 
1285524160 ثبت در دفتر الکترونیکى 139520302023004830 و ســند بشــماره 
611441 - ج 94 صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 739363 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/464
فقدان سند مالکیت

شماره: 23020135- 98/10/26 ســند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
2527/7 واقــع در بخش یک ثبت اصفهان بنــام مریم عصاره فرزند فضــل اله با کدملى 
1282887769 ثبت در دفتر الکترونیکى 139520302023004829 و ســند بشــماره 

611440 - ج 94 صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 739359 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/465
اخطار اجرایى

شماره: 97- 221 به موجب رأى شماره 28 تاریخ 98/1/21 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا رجبى نشانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به: الزام خوانده به انجام تعهد کابینت ام دى اف و مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت خسارت ناشى از انجام تعهد بمبلغ 1/065/000 بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
على باقرى فرزند عبدالرضا نشانى: خوزستان- شوشتر- بلوار کشاورزى ك نسترن 4 شرقى 
و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت به  لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم توسط 
دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 739709 بهمن شریفى- قاضى شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/468
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 486/98 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 367- 98/6/30 صادره از شــعبه یک حقوقى محکوم 
علیه روح اله رمضانى بلداجى ف محمدعلــى محکوم به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 205143 بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید آن در تاریخ 
98/5/1 لغایت زمان اجراى حکم بر اساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله 
وکیل وفق تعرفه قانونى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت 
راى صادره غیابى است و اجراى حکم منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى  
باشد در حق محکوم له حبیب اله شهریارى کله مسیحى با وکالت رضا رضایى گردیده است 
و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک 
نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد 
حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 739885 شــعبه اول شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/469
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 972054 جلسه 
مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 راس ساعت 9:00 صبح و به منظور وصول 
محکوبه در حق محکوم له و به جهت فروش یک دســتگاه خودرو سوارى پژو آردى یگانه 
سوز (بنزینى) به رنگ سفید به شماره موتور 22328105508 و شماره شاسى 0081705275 
به شماره انتظامى 151 ه 18 ایران 43 به مالکیت اقاى احمدرضا نوروزى کله مسیحى که 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 85/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در 
محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 
5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مذکور واقع در پارکینگ چمگردان دیدن نموده و سپس 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در 
جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت 
برنده شده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 739447 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان  /10/470

ابالغ اخطاریه ماده 101
آگهــى ابــالغ اخطاریــه مــاده 101 موضــوع پرونــده اجرایــى- شــماره پرونــده 
1/139704002120000608  شــماره بایگانى پرونده 9700915 شماره آگهى ابالغیه 
139803802120000019  تاریخ صــدور 1398/07/07 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 
موضوع پرونده اجرایى کالسه 970091 بدین وســیله به آقایان علیرضا هدایت کلیشادى 
فرزند شعبان به شماره شناســنامه 2065 و شــماره ملى 1110652712 و موسى هدایت 
کلیشادى فرزند شعبان به شماره شناســنامه و ملى 1100063201 که ابالغ اجراییه نیز به 
واســطه عدم امکان ابالغ واقعى به وسیله نشر آگهى به شــما ابالغ گردیده و خانم احترام 
هدایت کلیشادى فرزند شعبان به شماره شناســنامه 2064 به شماره ملى 1110652704 
همگى ساکن کلیشاد خیابان مطهرى کوچه مسجد جامع بن بست سوم منزل على هدایت که 
ابالغ واقعى اخطاریه به شما به دلیل عدم حضور میسر نشده ابالغ مى شود در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه  9700915 واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان موضوع سند ازدواج 3688 
– 1379/01/10 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 50 فوالدشهر علیه مورث شما و له خانم 
خاور طاهرى فیل آبادى با وکالت خانم زینب روئین تن طبق گزارش مورخ 1398/06/17 
کارشناس رسمى دادگسترى ششــدانگ پالك ثبتى 19/607 واقع در کلیشاد جزء بخش 
9 ثبت اصفهان به نشانى شهرستان کلیشــاد خیابان مطهرى کوچه شماره 11 بهشتى نژاد 
پالك 15 کد پستى 8456155111که به صورت یک باب خانه مسکونى به مساحت 352/7 
مربع مى باشد و مقدار ششدانگ پالك مرقوم به مبلغ 4/200/000/000ریال چهار میلیارد و 
دویست میلیون ریال و مقدار پنج دانگ مشاع از شش دانگ مالکیت مرحوم شعبان هدایت 
کلیشادى به مبلغ ریال سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابى و برآورد گردیده است لذا برابر 
مواد 18 و 19 آیین نامه اجرایى این آگهى فقط یکبار در روزنامه نصف جهان منتشر و تاریخ 
انتشار تاریخ ابالغ محسوب خواهد شد ابالغ ظرف 5 روز مهلت دارید تا در صورت اعتراض 
به ارزیابى مراتب را ضمن پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال هزینه تجدید ارزیابى اعالم و اال 
ارزیابى قطعیت یافته و طبق قیمت ارزیابى شده مزایده انجام خواهد شد و فقط آگهى مزایده 

منتشر خواهد شد. م الف:739383 اجراى اسناد رسمى فالورجان/  11/104
فقدان سند مالکیت

شماره: 23020135- 98/10/26 ســند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
2527/7 واقع در بخش یک ثبت اصفهان بنام شــهناز عصاره فرزنــد فضل اله با کدملى 
1285599462 ثبت در دفتر الکترونیکى 139520302023004828 و ســند بشــماره 
611439- ج 94 صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 739362 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك  منطقه مرکزى اصفهان /10/466
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم فرنوش سلحشور و الهام نصیرى کالسه پرونده: 
486/98 وقت رسیدگى: 98/12/10 ساعت 5 عصر خواهان: رضا صالحى خوانده: فرنوش 
سلحشور خواسته: انتقال سند خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت 
رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور 
بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن 
ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 739712 حمید کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل 

اختالف باغبادران  /10/467

امام جمعه اصفهان گفت: نباید اجازه داد که مســئله اى 
خالف قانون انجام شود چراکه تخلف از قانون جمهورى 

اسالمى حرام است و رأى مردم باید محفوظ باشد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار فرماندار 
اصفهان و معاونانش با تأکید بر اهمیت رعایت سالمت 
مسئله انتخابات اظهار کرد: رهبر انقالب اسالمى بر میزان 
مشارکت مردم در انتخابات تأکید داشتند و همه ما وظیفه 
داریم به ســهم خود، مردم را براى شرکت در انتخابات 

ترغیب و اهمیت حضور در انتخابات را تبیین کنیم.
امام جمعه اصفهان افزود: توصیه مى کنم کسانى که در 
امر برگزارى انتخابات مسئولیتى دارند آخرت و دین خود 

را به دنیاى دیگران نفروشــند؛ نباید اجازه داد مسئله اى 
خالف قانون انجام شود چراکه تخلف از قانون جمهورى 
اسالمى حرام اســت و رأى مردم باید محفوظ باشد.  او 
با بیان اینکه اســتان اصفهان همچون سایر عرصه ها 
در برگــزارى انتخابات نیز مى تواند براى اســتان هاى 
دیگر الگو باشــد، یادآور شد: انســان ها باید خود را در 
محضر خدا بدانند تا هیچ تخلفى رخ ندهد، اگر کســانى 
که برگزار کننده انتخابات هســتند تقواى الهى داشته 
باشند و تمامى قوانین اجرا شــود به لطف خدا مشکلى 
در اجراى انتخابات مجلس شوراى اسالمى رخ نخواهد

 داد.

یکى از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه موضوع مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... را 
پیگیرى خواهیم کرد، گفت: چرا پروژه اى با این اهمیت، 
فاقد مدارك مطالعاتى، نتایج آزمایشــگاهى مصالح قدیم 
و جدید، پروتکل اجرایى و نظارتى بوده است و اگر چنین 
مدارکى وجود دارد، چرا تا کنون در اختیار کارشناســان و 

منتقدین قرار نگرفته است؟
ناهید تاج الدین در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: در حال 
حاضر ادعاها در این مورد دوگانه است؛ عده اى مى گویند 
کاشى هاى مرمت شده گنبد مسجد شیخ لطف ا... مربوط 
به دوره پهلوى بوده و برخى مى گویند کاشــى ها مربوط 

به دوره صفوى است! وى با تأکید بر ضرورت مرمت این 
گنبد،  گفت: با توجه به شــرایط بحرانى گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... اصفهان، مرمت این گنبد امرى اجتناب ناپذیر بوده 
است؛ تصمیم درستى که به روش نامناسب اجرایى شده و 
حساسیت هاى جامعه میراث فرهنگى کشور را برانگیخته 
و از طرفى پس از اتمام مرمت و بروز معایب، ایرادات ناشى 
از برچیدن و نصب کاشى ها مشخص نشده و به انتقادات 

کارشناسان و خبرگان این حوزه پاسخى داده نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى افزود: 
شواهد نشان دهنده این است که به اصل «برگشت پذیرى» 

که یک اصل مهم مرمتى است توجه چندانى نشده است.

رأى مردم 
باید محفوظ باشد

مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
به مجلس کشیده شد

معرفى شهردار آران و بیدگل
در حکمى از طرف استاندار اصفهان، شهردار جدید آران 
و بیدگل معرفى شد. در این حکم عباس رضایى ، احسان 
کوزه گر شــهردار سابق مشکات کاشــان را به عنوان 
شــهردار جدید آران و بیدگل معرفى کرد. پیش از این 
دکتر رضا رمضانى به مدت دو سال عهده دار شهردارى 

آران و بیدگل بود.

افزایش تولید شمش طال
مدیر مجتمع طالي موته اصفهان گفــت: در 9 ماهه 
امســال 254 کیلوگرم شــمش طالى خالص در این 
مجتمع تولید شده که این میزان بیش از 11 درصد بیشتر 
از برنامه تولید که 226 کیلوگرم پیش بینى شده، است. 
علیرضا طاالرى افزود: طبق برنامه ریزى پیش بینى شده 
قرار است تا پایان سال تولید شمش در این مجتمع طال 

به 330 کیلوگرم برسد.

تولید 10 میلیون 
دانه بذر خیار هیبرید 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد دهاقان از تولید ده 
میلیون دانه بذر خیار هیبرید در شش ماه گذشته خبر داد و 
گفت: تالش مى کنیم تا پایان سال حدود 30 میلیون دانه 
بذر تولید شود. سیدحسن حجازى اظهار کرد: تولید انبوه 
بذر هیبرید گلخانه اى، نخستین مورد از موفقیت هاى این 

واحد دانشگاهى محسوب مى شود.

خبر

اداره کل هواشناسى استان اصفهان روز سه شــنبه با صدور اطالعیه اى نسبت به آغاز 
فعالیت سامانه بارش زا،  بارش  برف و باران، کاهش دما و مه آلودگى از روز چهارشنبه تا 

پنج شنبه (امروز و فردا) در این استان هشدار داد.
در اطالعیه هواشناسى اصفهان آمده است: با توجه به فعالیت سامانه بارش زا بر روى استان 
از روز چهارشنبه تا اواسط روز پنج شنبه، بارش  برف و باران، مه آلودگى و کاهش دما در 

بیشتر مناطق استان و احتمال بارش برف در ارتفاعات پیش بینى مى شود.
در این اطالعیه افزوده شده است: شدت فعالیت سامانه بارش زا از روز چهارشنبه تا اواسط 
روز پنج شنبه در بیشتر مناطق استان به ویژه نواحى غرب و شمال استان و شدت آن در 

ساعات عصر و شب خواهد بود.
هواشناســى اصفهان در این اطالعیه از رانندگان وسایط نقلیه خواســت تا با توجه به 
پیش بینى بارش برف در مسیرهاى کوهستانى و سردسیر، تجهیزات زمستانى به ویژه 

زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان هم در گفتگو با «ایرنا» 
اظهار کرد: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر نفوذ سامانه  بارشى از روز چهارشنبه از 
غرب به استان است. حجت ا... على عسگریان بیان کرد: وضعیت جوى در بیشتر مناطق 
استان از روز چهارشنبه (امروز) تا اواسط روز پنج شنبه نیمه ابرى تا ابرى همراه با  بارش 
برف و باران به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان پیش بینى مى شود و شدت فعالیت 
بارشى سامانه از عصر چهارشنبه تا اوایل وقت روز پنج شنبه و وزش باد به نسبت شدید تا 

شدید براى روز پنج شنبه خواهد بود.
کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان براى کالنشهر 
اصفهان در روز چهارشنبه(امروز)، هواى نیمه ابرى تا ابرى و غبارصبحگاهى گاهى وزش 
باد و از بعدازظهر بارش باران و برف و براى روز پنج شنبه، هواى نیمه ابرى تا ابرى، مه 

صبحگاهى، گاهى وزش باد تقریباً شدید و بارش پراکنده در اوایل روز پیش بینى کرد. 

برف و باران امروز و فردا 
استان اصفهان را در بر مى گیرد

وزیر اطالعات با آیت ا... مظاهرى از مراجع تقلید 
و رئیس حوزه علمیه اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

آیت ا... مظاهرى در این دیدار با اشاره به حوادث و 
مصائبى که طى هفته هاى اخیر براى ملت ایران 
پیش آمده است، این حوادث را درس آموز و عبرت 
 انگیز دانسته و تأکید کرد: صبر و بردبارى و آگاهى 
و هوشــیارى ملت عظیم الشــأن ایران همواره 
تضمین کننده ســرافرازى و ســربلندى کشور و 
انقالب بوده و خواهد بــود و باید از خداوند متعال 
بخواهیم که با لطــف و عنایت خود، این مصائب 

را جبران و ترمیم کرده و مشکالت را مرتفع کند.
رئیس حوزه علمیه اصفهــان با تأکید بر ضرورت 
توجه به حقــوق مردم در همه ابعــاد و زمینه ها، 
وظایف و رسالت همه مسئوالن نظام جمهورى 
اسالمى در خدمت به ملت و در خصوص رسیدگى 
به مصیبت زدگان و داغدیــدگان مصائب اخیر را 
بسیار سنگین و با اهمیت دانســت و از تالش و 
فعالیت وزارت اطالعات در تدبیر امور، تشــکر و 

قدردانى کرد.

دیدار وزیر اطالعات 
با آیت ا... مظاهرى 
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 یکى از عادت هاى بد ما ایرانى ها در هنگام گرســنگى 
خســتگى بیش از اندازه، ذوق خوردن و در مواقعى که 
بسیار عجله داریم فوت کردن غذا هاى بسیار داغ است 

که با برخى عوارض همراه است.
فوت کردن غذا هاى داغ موجب پخش بوى بد دهان در 
محیط پیرامون خود و همچنین انتقال انواع بیمارى ها در 

افراد دیگر که در نزدیکى ما هستند مى شود.
آزمایش ها و تحقیقات نشــان مى دهد که هواى داخل 
دهان از دو اکسیژن و یک هیدروژن تشکیل شده است.

انســان براى بقاى خود نیاز به اکســیژن دارد و بدن او 
اکســیژن (عمــل دم) آن را بعد از دریافت 
هنــگام  بــازدم به دى اکســیدکربن در 

تبدیــل مى کنــد. فوت 
کــردن در خوراکى ها و 

نوشــیدنى هاى داغ همچون (چاى، قهوه، شیر، سوپ 
و...) باعث ترکیب شــدن دى اکسید کربن و اسید هایى 
با غذا شــده و در اثر این ترکیب ماده اى مضر براى بدن 
ایجاد مى شود که ترکیب آن با خون باعث به وجود آمدن 
پوکى استخوان، ضعف عضالنى، کمبود حافظه و ایجاد 
سنگ کلیه شــده و همچنین بر روى بارورى مردان نیز 

تأثیر سوء مى گذارد.
محققان طب سنتى بر این باورند که با عمل فوت کردن 
در غذا و خارج شدن گاز دى اکسیدکربن و اسید ها از دهان 
مواد و فضوالتى که باید از طریق دهان خارج شوند با ورود 
دوباره به بدن باعث ایجاد مشکالتى مى شوند که از لحاظ 
بهداشتى نیز برخى ویروس ها و میکروب ها از طریق تنفس 
باید از بین بروند اما با این عمل دوباره به بدن بازمى گردند 

و باعث ایجاد انواع بیمارى ها در بدن انسان مى شود.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: افراد پس از 
ترك سیگار با مصرف برخى مواد غذایى مى توانند روند 

پاکسازى بدن خود را بهبود ببخشند.
نرگس جوزدانى درباره روند پاکسازى بدن پس از ترك 
سیگار اظهار کرد: به طور تقریبى 12 ساعت پس از ترك 
ســیگار بدن خود را از گاز مونوکســید کربن پاکسازى 
مى کند؛ بیشترین و بدترین ســمى که در سیگار وجود 
دارد، مونوکسید کربن اســت که مى تواند در دوزهاى 
باال براى زنان باردارى که ســیگار را استعمال مى کنند 
یا در معرض دود سیگار هســتند، مضر باشد، زیرا این 
گاز موجب مى شود که اکسیژن رسانى به جنین کاهش 

پیدا کند.
 او بیان کرد: اســتعمال ســیگار پایانه هاى عصبى را 
تخریب مى کند، بنابراین افراد مزه ها و بوها را نســبت 
به دیگران کمتر احســاس مى کنند؛ حدود دو روز پس 
از ترك سیگار پایانه هاى عصبى به حالت طبیعى خود 
برمى گردند، بنابراین اشــخاص مزه ها را بهتر احساس 

کرده و بوها را قوى تر استشمام مى کنند.
جوزدانى افزود: سه روز پس از ترك سیگار افراد اغلب 
به بى قرارى، ســردرد شدید و گرســنگى مداوم دچار 
مى شــوند. حدود یک ماه پس از ترك سیگار عملکرد 
ریه ها شــروع به بهبود کرده و تا 9 مــاه این روند ادامه 
دارد؛ ریه ها مهمترین اندام هایى هستند که تحت تأثیر 
آثار استعمال ســیگار قرار مى گیرند. به طور تقریبى با 
گذشت یکسال از ترك ســیگار احتمال سکته قلبى در 
فرد کاهش پیدا مى کند. اســتعمال سیگار فشار خون، 

تپش قلب و احتمال بــروز بیمارى هاى قلبى و عروقى 
را افزایش مى دهد.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانى تأکید کرد: به طور 
 C کلى میوه ها و ســبزى ها به علت داشــتن ویتامین
فراوان در پاکسازى بدن از ســموم سیگار مؤثر هستند 
که از بین این میوه ها و سبزى ها، سیب و گوجه فرنگى 

بیشترین نقش را دارند. 
از دیگر ویتامین ها و مواد معدنى مناســب براى افرادى 
که ســیگار را ترك کرده اند مى توان بــه ویتامین E و 
اســیدهاى چرب امگا 3 که در مکمل هــاى امگا 3 و 
ماهى هاى چرب (ماهى هاى دریاى جنوب) وجود دارند، 
اشــاره کرد؛ ویتامین E هم در انواع آجیل ها، زیتون و 

کنجد وجود دارد.
او تصریح کرد: به طور کلى اشخاص پس از ترك سیگار 
باید از رژیم هاى غذایى کم چرب و سرشــار از میوه ها 
و ســبزى ها اســتفاده کنند. مصرف چربى ها به ویژه 
چربى هاى اشــباع (روغن هاى جامد حیوانى و گیاهى) 
در پایدارى ســموم در بدن نقــش دارد؛ وقتى فردى 
چربى ها به ویژه چربى هاى جامد را بیش از حد استفاده 
مى کند، این چربى ها به محل نگهدارى انواع ســموم 
تبدیل مى شوند به عبارتى چربى ها جذب کننده سموم 

هستند.
 جوزدانى یادآورى کرد: افراد پس از ترك ســیگار باید 
در رژیم غذایى روزانه خود دو واحد ســبزى (یک لیوان 
سبزى پخته یا دو لیوان سبزى خام) و سه واحد میوه (سه 

عدد میوه متوسط) را بگنجانند.

ازدواج فامیلى، نسبت به سایر ازدواج هاى معمول، خطر 
بیمارى هاى مختلف را در جنین باال مى برد و در این بین 
ازدواج دخترخاله و پســرخاله بین ازدواج هاى فامیلى، 

بیشترین امکان بروز مشکالت را براى جنین دارد.
ژنتیک اهمیت بســیارى در سالمت جسم و روان دارد. 
همه ما محصول مشترك پدر و مادرمان هستیم؛ نیمى 
از ژن هایمان را از پدر و نیمى را از مادر به ارث برده ایم. 
بنابراین ســالمت ما وابســتگى انکارناپذیرى به نسل 

قبل دارد.
 ازدواج فامیلى، نسبت به سایر ازدواج هاى معمول، خطر 
بیمارى هاى مختلف را در جنین باال مى برد. بیمارى هاى 
ژنتیکى، کروموزومــى، متابولیــک و نقایص جنینى 
در ازدواج هاى فامیلى بیشتر از ســایر ازدواج هاست و 

خى به  ویــژه در ازدواج هــاى فامیلى که ســابقه  بر
بیمارى ها وجود دارد، این احتمال بیشتر 

است.
حتى اگر ســابقه بیمارى  در خانواده اى 
وجود نداشته باشد و ازدواج فامیلى در 
این خانواده شکل بگیرد، باز هم خطر 
ابتال به بیمارى هاى جنینى وجود دارد؛ 
بنابر این زن و مــردى که قصد ازدواج 

فامیلى دارند، حتمًا باید قبل از ازدواج به مشاور ژنتیک 
مراجعه کنند و اگر قبل از ازدواج این کار را نکردند، حتمًا 
قبل از باردارى مشاوره ژنتیک انجام دهند. در واقع، زن و 
مرد باید در مورد سابقه بیمارى هاى مختلف در خانواده با 
مشاور صحبت کنند و با غربالگرى سه ماهه اول و دوم 
و ســونوگرافى دقیق در هفته 14-11 و هفته 18-22 
مشــکالت جنین و احیانًا نقایص ژنتیکى مشــخص 
مى شــود. این آزمایش ها در همه باردارى ها باید انجام 

شود.
زن و شــوهر باید به این نکته توجه داشــته باشند که 
فقط ســونوگرافى ها و غربالگرى هاى طــى باردارى 
در زمینه ازدواج هاى فامیلى کافى نیســت و حتمًا باید 
یا قبــل از ازدواج یا قبــل از بــاردارى در زمینه وجود 
بیمارى ها و مشــکالت جنینى تحت مشــاوره ژنتیک 

قرار گیرند.
نکته مهم دیگر این است که ازدواج دخترخاله 
و پسرخاله بین ازدواج هاى فامیلى، بیشترین 
امکان بروز مشکالت را براى جنین دارد، در 
حالى که در باور عامه مردم ازدواج دخترعمو 
و پسرعمو ممکن اســت بیشتر با مشکل 

مواجه شود.

محققان دانشــگاه تگزاس دریافته اند دود حاصــل از قلیان موجب 
عملکرد غیرعادى خون شده و احتمال لختگى خون تسریع مى شود که 
خطر حمله قلبى یا سکته را افزایش مى دهد. همچنین محققان دریافتند 
قرارگیرى در معرض دود قلیان موجب ناهنجارى هاى دیگرى در ارتباط 
با جریان خون مى شــود. برخى مطالعات نشان داده اند دود ناشى از 

قلیان حاوى مواد شیمیایى مضرترى در مقایسه با سیگار است.
محققان تأ کید مى کنند کشیدن قلیان، سیگار، سیگار الکتریکى یا سایر 
انواع دخانیات همگى ریســک بیمارى قلبى و سکته را افزایش 

مى دهند.

سوزش سر دل، یکى از نشانه هاى شایع رفالکس معده است 
اما این عارضه نشان هاى خاموش دیگرى هم دارد که شاید 
کمتر متوجه آنها شده باشید. رفالکس اسید معده به مرى، 
مى تواند عالیم متنوعى از جمله گلودرد یا حتى مشکالت 

دهان و دندان را به همراه داشته باشد.

گلو درد
گلودردى که از بیــن نمــى رود و همراه با نشــانه هاى 
ســرماخوردگى هم نیست، مى تواند نشــاندهنده ابتال به 
رفالکس اســید معده به مرى باشد. در واقع این اسید معده 
اســت که گلو را تحریک مى کند. ترشح بیش از حد بزاق، 
سکسکه، تهوع و اســتفراغ از عالیم دیگرى هستند که با 

شیوع کمتر دیده مى شوند.

سرفه مداوم یا خس خس سینه
این عالیم که اغلب در بیماران مبتال به آسم دیده مى شود، 

مى تواند نشانه اى از ابتال به رفالکس اسید باشد.

مشکالت دندان
ایجاد حفره در دندان ها به علت فرسایش میناى دندان و یا 
تغییر رنگ دندان ها مى تواند ناشى از رفالکس اسید باشد. 

اسید معده مى تواند میناى دندان را از بین ببرد.

زنگ گوش ها
زنگ گوش ها به خصوص بعد از صــرف غذا نیز مى تواند 

به دلیل تأثیر رفالکس روى ســینوس ها و یا حتى قسمت 
داخلى گوش باشد. همچنین، رفالکس معده مى تواند لوزه 
سوم و غدد لنفاوى کوچک را نیز تحت تأثیر قرار دهد. تورم 
در لوزه ســوم منجر به تجمع مایع در سینوس ها و گوش 
مى شود و این تجمع مایع مى تواند درد گوش و عفونت را 

به همراه داشته باشد.

خشونت صدا
رفالکس معده به ویژه در شب هنگام باعث التهاب حنجره 

و در نتیجه گرفتگى صدا و احساس توده در گلو مى شود.

درد قفسه سینه
درد قفسه سینه ناشى از رفالکس معده شبیه آنژین صدرى 
ناشى از بیمارى قلبى است که کیفیت سوزشى و فشارنده 
دارد. این درد در پشت جناق ســینه احساس مى شود و به 
پشت گردن، فک یا بازو گسترش مى یابد. معموًال درد بعد از 
غذا خوردن ایجاد مى شود و ممکن است بیمار حتى از خواب 

بیدار شود و یا درد را با تحریکات هیجانى بیشتر حس کند.  

بوى بد دهان
اگر با مسواك زدن و یا کشیدن نخ دندان هنوز هم مشکل 
بوى بد دهان را تجربه مى کنید، براى تشخیص رفالکس 
معده به مرى با دندانپزشــک تان تماس داشــته باشــید. 
احســاس کردن طعم تلخ یا ترش در دهان نیز مى تواند از 

عالیم دیگر باشد.

محققان نوشــیدنى هاى مفید و مضر براى مبتالیان به 
دیابت را معرفى کردند .

بیماران دیابتى نه تنها باید به رژیــم غذایى خود دقت 
کنند، بلکه در نوشــیدنى ها هم باید دقت الزم را داشته 
باشــند و قبل از مصرف آن، از میزان قند این نوشیدنى 

اطالع پیدا کنند.
بیماران دیابتى براى کنتــرل قندخون باید رژیم غذایى 
متعادل داشته و در خوردن و نوشیدن دقت کنند. مقدار 
مصرف کربوهیدرات ها نیز باید کنترل شــود. بنابراین، 
آنچه به عنوان بهترین نوشیدنى براى افراد مبتال به دیابت 
معرفى مى شود یا بسیار کم کالرى یا بدون کالرى است. از 

انوع این نوشیدنى ها مى توان به آب، قهوه، چاى شیرین 
نشده و نوشیدنى هاى کم کالرى اشاره کرد.

عالوه بر این پزشکان به بیماران دیابتى نوشیدن چاى 
گیاهى و شیر را هم توصیه مى کنند. یک نمونه از گیاهان 
مفید براى بیماران دیابتى، ریشه شیرین بیان است که 
طعم خوبى دارد، سطح قندخون را افزایش نمى دهد و به 

کاهش قندخون بیماران هم بسیار کمک مى کند.
نوشیدنى هاى شیرین، انواع نوشابه، آبمیوه هاى شیرین، 
چاى شیرین، نوشیدنى هاى انرژى زا و سایر نوشیدنى هاى 
شیرین براى بیماران دیابتى مضر است و سطح قندخون 

را افزایش مى دهد.

ترك پاشــنه و کف پا در فصل پاییز و زمســتان بیشتر 
بروز مى کند و تنها دلیلش هم خشــکى هواست که با 

روش هاى خانگى مى توان آن را درمان کرد.
پوسته پوسته شــدن کف پا یکى از مشکالتى است که 
در راستاى خشــکى پا به وجود مى آید. البته استفاده از 
کرم هاى نرم کننده بروز این پوسته ها را کاهش مى دهد؛ 
با این حال گاهى اوقات این پوست ها طورى قرار گرفته اند 
که ممکن است برخوردشان با ســطح باعث ایجاد درد 
شود. در این مواقع توصیه مى شود با دست این پوسته ها 
را نکنید چون احتمال اینکه به پوست بیشتر آسیب وارد 

شود زیاد است.

عالوه بر کرم، به افرادى که مشــکل ترك پاشــنه پا 
داشته باشند توصیه مى شــود از دمپایى یا صندل هاى 
رو فرش استفاده کنند. البته توصیه مى شود از صندل ها 
یا روفرشــى هایى که پرز (الیاف و خزدار نباشند) دارند، 
استفاده نشــود. صندل هایى که خزدار هستند پیشنهاد 
خوبى براى این دسته از افراد نیستند. توصیه بعدى این 
اســت با پاى برهنه در محل هایى که گرد و خاك وجود 
دارد حضور پیدا نکنند. همانطور که گفته شد ترك هاى 
پا محل ورود انواع و اقسام مواد از محیط هستند که هم 
باعث تشدید ترك پا و هم خارش و التهاب و درد در این 

ناحیه مى شوند. 

پژوهشــگران دانشــگاه کالیفرنیــا در مطالعه 
اخیرشــان اظهار کرده اند که روغن سویا نه 
تنها منجر به چاقى و دیابت مى شــود بلکه 
مى تواند بر شــرایط عصبى مانند اوتیسم، 

بیمارى آلزایمر، اضطراب و افسردگى نیز تأثیر 
بگذارد.

دانشــمندان دانشکده مهندســى کشاورزى 
دانشگاه کالیفرنیا ریورســاید اظهار کرده اند 
روغن ســویا که براى ســرخ کردن و در 

غذاهاى فست فود اســتفاده مى شود و 
به دام ها نیز داده مى شــود چندان هم 

بى ضرر نیست و سالمتى انسان ها 
را به خطر مى اندازد.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، 
ریورساید در سال 2015 
نیز دریافتــه بودند که 
روغن سویا باعث چاقى، 

دیابت، مقاومت به انسولین 
و کبد چرب در موش ها مى شــود. سپس در 

یک مطالعــه در ســال 2017 دریافتند که اگر 

روغن سویا اصالح شود و مقدار کمى اسید لینولئیک 
در  آن باشد به میزان کمترى سبب چاقى و مقاومت 

به انسولین مى شود.
حال در مطالعه اى که اخیراً انجام داده اند، اظهار 
کرده اند هیچ تفاوتى بین تأثیر روغن سویا اصالح 
شــده و اصالح نشــده بر مغز وجود 
ندارد. آنها دریافتند روغن سویا تأثیر 
خاصى بر روى هیپوتاالموس که در 
آن تعــدادى از فرا یندهاى مهم رخ 

مى دهد، مى گذارد.

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602009003040 تاریخ ارسال نامه: 1398/10/29 نظر به اینکه (ورثه 
سعادت سعیدى مبارکه به استناد گواهى حصر وراثت بشماره 778 مورخ 1398/09/30 قاضى 
شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى حصر وراثت مبارکه، که عبارتند از یک دختر بنام پگاه 
سعیدى مبارکه و مادر بنام ماه منیر ایرانپور مبارکه) به اســتناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت به شماره سریال 
385389 مربوط به تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 1766 فرعى از 1- اصلى 
(بمساحت ششدانگ 142/68 مترمربع) واقع در مبارکه بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 
503 دفتر 56- امالك بخش 9 ثبت اصفهان ذیل ثبت شماره 11059 به نامش ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است، طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است و (ورثه) درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا برابر ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت آگهى 
مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثناى سند مالکیت مذکور صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 739697 مظاهر نصراللهى مبارکه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک مبارکه از طرف فاطمه مومنى /11/100
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210004831 تاریخ ارســال نامه: 1398/10/21 تمامت شش 
دانگ پــالك 2187/39085 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نــام خانم نرگس محمدى 
سابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلســل 518495- ب/97 و شماره دفتر 
امالك الکترونیک به شماره 139720302210017699 دارد سپس نامبرده بارائه درخواست 
کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 712 و شناسه یکتاى 
139802158438000293 و رمز تصدیق 386231 مورخ 1398/10/03 به گواهى دفترخانه 
415 اصفهان رسیده است و مالک مدعى است  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 742556 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /11/101
ابالغ اجراییه

شــماره نامــه: 139804902004003493 تاریخ نامــه: 1398/10/30 شــماره پرونده: 
139804002127000363/2 شــماره بایگانــى پرونده: 9806254/2 شــماره پرونده: 
139804002127000363/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800456 شماره آگهى ابالغیه: 
139803802127000034 تاریخ صدور: 1398/10/05 بدینوسیله به آقاى امان اله امین 
زوار فرزند یداله متولد 1341/01/12 به شماره ملى 1287799558 و شماره شناسنامه 852 
که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: اصفهان خیابان مشتاق خیابان 
مهرآئین پالك 28 منزل شخصى که طبق گزارش مامور اداره پست اصفهان در آدرس فوق 
الذکر مورد شناسائى واقع نگردیده اید ابالغ میگردد؛ بر اساس سند رهنى به شماره 67797 
مورخ 1395/10/25 دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا شما مبلغ یک میلیارد و پانصد و 
بیست و سه میلیون و ششصد و پنج هزار و ششصد و بیست ریال (1523605620 ریال) از 
تسهیالت بانک مهر اقتصاد شعبه شهرضا استفاده که در قبال استفاده از تسهیالت فوق الذکر 
تمامت و همگى ششدانگ پالك ثبتى شماره سیزده هزار و هشتاد فرعى از دو اصلى واقع در 
بخش یک ثبتى شهرضا ملکى آقاى میثم کوهرنگ و خانم فرحناز صفائى (بالسویه) در رهن 
و وثیقه بستانکار قرار گرفته است، که به علت عدم پرداخت بدهى و بنا به درخواست بانک مهر 
اقتصاد (بستانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ یک میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و ششصد 

و پنج هزار و ششصد و بیست ریال (1523605620 ریال) تحت شماره بایگانى 9800456 
تشکیل و در جریان رسیدگى میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
مصوب 1387 مراتب یکنوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج و منتشر مى گردد. م الف: 742878 زهرا جهانى- مسئول واحد اجراى اسناد 
رسمى شهرضا، امیر عرب- مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/102

حصروراثت 
محمد عادل نیا نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1080266704 به شرح دادخواست به 
کالسه 1644/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جعفر عادل نیا نجف آبادى بشناسنامه 831 در تاریخ 96/1/17 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محبوبه عادل نیا نجف 
آبادى ش ش 10598 ، 2. محمد عادل نیا نجف آبادى ش ش 1080266704 ، 3. جواد عادل 
نیا نجف آبادى ش ش 1080315519 ، (فرزندان متوفى)، 4. زهرا حبیب الهى نجف آبادى 
ش ش 13 (همسر متوفى)، 5. شاه بیگم عادلنیا نجف آبادى ش ش 15186 (مادر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

734737/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/103 

7 نشانه ظریف 
رفالکس معـــده

 شرکت عمران ســنجش مصالح چهلستون سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 32004 و شناســه ملى 
10260525502 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مــورخ1398/02/02 محمــد مهورى کدملى 
1287242812 بسمت رئیس هیات مدیره ، حمیدرضا 
جمشیدیان کدملى 1280374179 بسمت مدیرعامل 
و عضو هیــات مدیره، رضا طالبى اســمعیالن کدملى 
128929274 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شر کت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (739911)

 شرکت عمران ســنجش مصالح چهلستون سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 32004 و شناســه ملى 
10260525502 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ1398/02/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - محمد مهورى کدملى 1287242812 
، حمیدرضا جمشیدیان کدملى 1280374179 و رضا 
طالبى اسمعیالن کدملى 128929274 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- محمد شیخ صراف کدملى 2131128916 و مهدى 
نوربخش کدملى 1287199704 بترتیب بســمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (739917)

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

چگونه بدن را پس از ترك سیگار پاکسازى کنیم؟

در ازدواج هاى فامیلى بیشتر از ســایر ازدواج هاست و 
خى به  ویــژه در ازدواج هــاى فامیلى که ســابقه  بر

بیمارى ها وجود دارد، این احتمال بیشتر 
است.

حتى اگر ســابقه بیمارى  در خانواده اى 
وجود نداشته باشد و ازدواج فامیلى در 
این خانواده شکل بگیرد، باز هم خطر 
ابتال به بیمارى هاى جنینى وجود دارد؛ 
بنابر این زن و مــردى که قصد ازدواج 

قبــل از ازدواج یا قبــل از بــاردارى در زمینه وجود یا
بیمارى ها و مشــکالت جنینى تحت مشــاوره ژنتیک

قرار گیرند.
نکته مهم دیگر این است که ازدواج دخترخاله
وو پسرخاله بین ازدواج هاى فامیلى، بیشترین
امکان بروز مشکالت را براى جنین دارد، در
حالى که در باور عامه مردم ازدواج دخترعمو
و پسرعمو ممکن اســت بیشتر با مشکل

مواجه شششششششود.

پر خطرترین ازدواج فامیلى از نظر ژنتیکى 
کدام است؟

عوارض وحشتناك فوت کردن

اکســیژن (عمــل دم) آنبعد از دریافت 
هنــگام  بــازدم به دى اکســیدکربندر 

تبدیــل مى کنــد. فوت
کــردن در خوراکى ها

محققان دانشــ
عملکرد غیرعادى
خطر حمله قلبىی
قرارگیرى در معر
با جریان خون مى
قلیان حاوى مواد
محققان تأ کید مى
انواع دخانیا
مى دهند.

شــنه پا 
دل هاى 
صندل ها 
د) دارند، 
پیشنهاد 
دىاین 
ك وجود 
ك هاى

د که هم 
د در این

رف فاطمه مومنى /11/100

دود قلیان موجب بروز حمله قلبى مى شود

بدترین و بهترین نوشیدنى ها براى مبتالیان به دیابت 

چند توصیه 
به افرادى که دچار 
ترك کف پا هستند

روغن سویا مغزتان را دچار آلزایمر مى کند 

ی
ت
پ
ن
س
س
م
د
ب
ی
گ

کپژوهشــگران دانشــگاه کالیفرنیــا در مطالعه 
ناخیرشــان اظهار کرده اند که روغن سویا نه
بتنها منجر به چاقى و دیابت مى شــود بلکه 
مى تواند بر شــرایط عصبى مانند اوتیسم، 

آلزایمر، اضطراب و افسردگى نیز تأثیر  آبیمارى
بگذارد.

دانشــمندان دانشکده مهندســى کشاورزى 
دانشگاه کالیفرنیا ریورســاید اظهار کرده اند 
که براى ســرخ کردن و در  کروغن ســویا

مغذاهاى فست فود اســتفاده مى شود و 
به دام ها نیز داده مى شــود چندان هم 

بى ضرر نیست و سالمتى انسان ها 
را به خطر مى اندازد.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، 
2015 5در سال دریورساید 
نیز دریافتــه بودند که 
چروغن سویا باعثچاقى، 

دیابت، مقاومت به انسولین 
مو کبد چرب در موش ها مى شــود. سپس در 

7یک مطالعــه در ســال 2017 دریافتند که اگر

کروغن سویا اصالح شود و مقدار کمى اسید لینولئیک 
در  آن باشد به میزان کمترى سبب چاقى و مقاومت 

به انسولین مى شود.
مطالعه اى که اخیراً انجام داده اند، اظهار  محال در
هکرده اندهیچ تفاوتى بین تأثیر روغن سویا اصالح 
شــده و اصالح نشــده بر مغز وجود 
أأندارد. آنها دریافتند روغن سویا تأثیر 
خاصى بر روى هیپوتاالموس که در 
آن تعــدادى از فرا یندهاى مهم رخ 

مى دهد، مى گذارد.
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شرکت تعاونى سیف دانه حســن آباد در حال تصفیه به شماره ثبت 1078 
شناسه ملى 14004130592 از کلیه بستانکاران این شرکت که آگهى انحالل 
آن در روزنامه رسمى مورخ 1396/07/04 شماره 21132 منتشر شده دعوت 
به عمل مى آورد تا حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ انتشار این آگهى با ارائه مدارك 
مثبته به محل شرکت در شهرستان مبارکه حسن آباد بیدکان خ سلمان پالك 
دو مراجعه نمایند. بدیهى است شرکت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى خارج 

از مهلت فوق مسئولیت نخواهد داشت.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت تعاونىآگهى دعوت از بستانکاران شرکت تعاونى
 سیف دانه حسن آباد در حال تصفیه سیف دانه حسن آباد در حال تصفیه

نوبت اول 

رضا رضائى- مدیر هیئت تصفیه

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (- شماره مجوز (1398،65931398،6593))
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شــرایط زیر برگزار نماید: 
موضوع مناقصه: انجام خدمات تنظیفات، پیشــخدمت، باغبانى و فضاى سبز، چایخانه، 

پشتیبانى، نامه بر، نظارت رستوران، نگهداشت سالن ورزشى
میزان تضمین: 2/285/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال)

کد فراخوان: 3226831 
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/11/12
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى 
 www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2586 تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

 که حتى
 فکرش را هم نمى کردید

مرگبار ترین
مواد غذایى

مصــرف برخــى از مواد 
غذایى به راحتى مى تواند 
سیســتم ایمنى بــدن را 

ناقص کند.
مصــرف برخــى از مواد 
غذایى مى تواند به راحتى 
منجر به مشــکالت فشار 
خون باال، میزان کلسترول 
باال، بیمارى قلبى، دیابت، 
آلزایمر، چاقى، اضطراب، 
افسردگى و حتى در موارد 
بدتر سرطان شود در واقع 
مواد غذایى که روزمره در 
زندگى ما مورد استفاده قرار 
مى گیرند، اما غافل از اینکه 
مى توانند خطرات جبران 
ناپذیرى براى ما داشــته 
باشــند، اما ما ایــن مواد 
غذایى را بدون هیچ توجه و 
اهمیتى به مسائل پزشکى 
مصرف مى کنیم. به همین 
منظور باشگاه خبرنگاران 
جوان در گــزارش زیر به 
بیان خطرات مرگبار چند 
ماده غذایى پرداخته است 

که در ادامه مى خوانید.
از کوچک تا بزرگ گرفتــه! هیچ کس نمى تواند از 
بوى خوش کباب هاى محل بگذرد، اما متاســفانه 
مواد شــیمیایى که در طى فرآیند درست کردن 
غذا وارد گوشت مى شوند با خطر ابتال به سرطان 
پانکراس و سرطان پســتان در ارتباط هستند در 
صورتى که نمى توانید از مصــرف این غذاى 
خوشمزه کناره گیرى کنید بهتر است 
براى کم شدن ریسک سرطان از 

رزمارى استفاده کنید.

امروزه متأسفانه یا خوشبختانه در تمام سراسر ایران 

فست فود هاى خوشــمزه با قیمت نســبتا ارزان تنها 

براى جذب و جلب توجه مشــترى به چشم مى خورند، 

اما خوشمزگى درون فســت فود ها تنها به دلیل چربى 

 نگهدارنــده، افزودنى ها، 
ترانس، شــکر، نمک، مواد

رنگ ها و سایر مواد شیمیایى هستند که مصرف زیاد آنها 

کم کم مى تواند خطر ابتال به دیابت، بیمارى هاى قلبى 

عروقى، ســرطان، اختالالت خلقى، افزایش 

وزن، اختــالالت متابولیکى و ... را افزایش 
دهند.

متأسفانه عدد نوشته شده با عنوان 100 درصد طبیعى روى پاکت 
آبمیوه هاى تجارى و صنعتى عده زیادى را تا اینجا در مصرف آن 
گول زده است، اما تا اکنون شــما هم باید بى اعتماد باشید به آن 
چیزى که روى پاکت آبمیوه هاى تجارى نوشــته مى شود، اما اگر 
نمى دانستید حتما به یاد داشته باشید که آب میوه هاى تجارى و 
صنعتى محصولى است که حاوى مقادیر زیادى از شکر افزوده، 

رنگ هاى خوراکى و مــواد نگهدارنده اســت که به راحتى 
مى تواند هنگام پاستوریزه شدن بسیارى از مواد مغذى خود 
را از دست بدهد و بدن شما را به سرطان هاى گوناگون مبتال 
سازد پیشنهاد ما به شما در خرید آبمیوه این است که حتما از 
افراد آشنا خریدارى کنید تا از سالم بودن آنها اطمینان کامل 

حاصل فرمایید.

همه ما در پختن غذا هاى روزمره نمک را در اولویت کار 
آشپزى خود قرار مى دهیم میزان متعادل آن براى بدن 
هیچ ضررى ندارد، اما مصــرف زیاد آن مى تواند باعث 
کاهش سیســتم قلبى_ عروقى و افزایش فشار خون 
شود پس مقدار مصرفى نمک خود را محدود کرده و 
میزان سدیم در غذا هاى خود را هم به شدت کنترل 
کنید. 3.75 گرم ســدیم در روز یک مقدار کافى و 
ایمن براى بدن است و حتماً به یاد داشته باشید 
که بیش از 6 گرم ســدیم مى تواند شروع 

مشکالت جدى باشد.

ووچچ ز
بوبوىبوى خوخو
ششـشـ موادادد
و و وار غذاغذاغذا

پانپانپانکراس
صورصورصور

گوشت کبابى
آبمیوه هاى صنعتى

فست فود ها

نمکگندم

ىى
براى جذب و جلب
خخوشمزگى در امااما
ترانسرانس، شـ، شــکر،
رنگ ها و ساسایرمیر موادواد
کم کم مى تواند خ
عروقى، س
وزن، اخ
ددهند

در پختنغذغذا ه همه ما ما
آشپزى خو خود قرار مى دد
ههییچ ضررى ندارندارد، اما

کاهشهشسیســتمقلبقلبى
شود پسسمقدار مصر
میزان سدییمم در غذ
3.75 گرممس 5کنکنیدید.
ایمنمنبراى بدن
ککککککه بیش بیش از
مشکالت جت ج

آآبمیوههاىصنعتى

ننممکگندم
جالب اســت بدانید که 
کربوهیــدرات موجود در 
گندم به طــور ناگهانى 
باعث افزایش میزان قند 
خون، تولید انســولین، 
دیابت، پیــرى زود رس  

مى شود.
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