
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه  19  آبان ماه 1398 / 10  نوامبر   2019 / 12  ربیع االول 1441
سال شانزدهم /شماره 3620 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

عطر را به کدام نقاط بدن نباید زد؟اعالم فراخوان «روى صحنه شهر» در اصفهان کامنت خیلى خاص براى آقاى گلزار!چقدر ارز صرف واردات آب پنیر شد؟! رکوردها به درد مى خورد اگر منجر به جام شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید تخمه 
آفتابگردان که 

باورتان نمى شود 

سایه دیابت باالى سر یک میلیون اصفهانى
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زنان فعًال به بازى هاى 
لیگ نمى رسند

ماه سختى در پیش است 
بزرگوار!

منتظر دریافت 
کارت شناسایى برق 

باشید

5

مسمومیت 152 نفر 
با مونواکسیدکربن 
از ابتداى سال

احساس اضطراب اغلب باعث مى شود بدن وارد 
حالت جنگ یا گریز شود (واکنش جنگ یا

 گریز به عکس العمل اولیه و غریزى بدن در 
برابر یک تهدید یا حمله براى نجات جان ما 

اطالق مى شود و حتى اضطراب مى تواند به...

همزمــان با اعالم مــرگ خاموش یــک پدر و 
فرزند در خوراســگان، اعالم شــد که از ابتداى 
امسال تاکنون 152 نفر در ســطح استان با گاز 

منواکسیدکربن مسموم شده اند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان دیروز گفت: پدر 27 ساله و 
کودك دو ســاله در حادثه احتمال گازگرفتگى 
منــزل مســکونى خیابــان شــریعتى منطقه 

خوراسگان اصفهان جان باختند. 
فرهاد کاوه آهنگران... 

4

سیب درختى اصفهان نیاز خاورمیانه را تأمین مى کندسیب درختى اصفهان نیاز خاورمیانه را تأمین مى کند
معاون استاندار: بازار هدف صادرات محصوالت کشاورزى، کشورهاى همسایه ایران استمعاون استاندار: بازار هدف صادرات محصوالت کشاورزى، کشورهاى همسایه ایران است

3

رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه دیابت: پیشنهاد شده در استاندارى، میز دیابت براى پیشگیرى تشکیل شود

زلزله 7 دقیقه اى 
یک روز 
پس از زلزله

 تا دقیقه 85 تیم منصوریان برنده در خانه حریف بود و چند پله صعود را 
تجربه مى کرد اما ناگهان در 7 دقیقه، اوضاع تغییر کرد و او سرمربى 

تیمى شد که با منطقه سقوط تنها دو امتیاز فاصله دارد.
 علیرضا منصوریان یک شــب پس از زلزله تبریز با خنده 
همیشگى اش پاى به ورزشگاه بنیان دیزل گذاشت تا نوار 
بدشانسى ها، نتایج ضعیف و عملکرد پرانتقاد تیمش را پاره کند 
و یک بار دیگر از رتبه هاى پایینى جدول، اوج بگیرد و به باال 

برسد. در لحظه اى که ...
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7

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در روزى که مرگ خاموش به جان یک 
پدر و پسر خوراسگانى افتاد اعالم شد 

مـینیاتـور
 6 میلیاردى، رکورددار 

حراج «باران»

94 اثر هنرى ایرانى اسالمى جمعه 
به حراج گذاشته مى شود

الناز شاکردوست براى شهاب حسینى خط و نشان کشید
نگاهى به فروش فیلم هاى روى پرده در هفته اى که گذشت

4

5

ذوبى ها!  قدر علیرضاذوبى ها!  قدر علیرضا
 را بدانید را بدانید

4

روایتروایت
 على دهکردى  على دهکردى 
از دالیل استفادهاز دالیل استفاده

 از سفارشى ها و  از سفارشى ها و 
تازه کارها و تازه کارها و 
بیکارى پیشکسوتان بیکارى پیشکسوتان  رد

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان (به نشــانى: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشــگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید 
موحدى نیا- شرکت پشــتیبانى امور دام اســتان اصفهان و تلفن 4- 36214482) در نظر دارد مناقصه عمومى امور خدماتى، دبیرخانه 
و پذیرایى به شــماره (98/39) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگــزارى مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1398/08/21 مى باشد.

- نوع تضمین شــرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حســاب شــماره 4001039806370564 یا شــماره شــبا به شماره
 IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانتنامه بانکى بنام مناقصه گزار (شرکت پشتیبانى 
امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید را ضمن درج در 
سامانه ستاد، در پاکت الف الك و مهر شده حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1398/09/05 به اداره امور مالى مناقصه گزار تسلیم گردد.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (300/000/000 ریال) سیصد میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ســاعت 7:00، روز سه شنبه، تاریخ 1398/08/21 تا ســاعت 21:00 روز پنجشنبه، تاریخ 

1398/08/23
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ 1398/09/05

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:00 روز چهارشنبه تاریخ 1398/09/06

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

م الف: 656945

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 

نوبت اول
وزارت جهاد کشاورزى

شرکت سهامى پشتیبانى امور دام کشور 
استان اصفهان

بابا  نصف جهان
جـهانى شوید....جـهانى شوید....
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7زلزله7 دقیقه اى
یک روز 
پس از زللزله

5 تا دقیقه 85 تیم منص
تجربه مى کرد اما
تیمى شد که با منط
 علیرضا من

همیشگى اش
بدشانسى ها، نت
و یک بار دیگر
برسد. در
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مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر 
از ارائه کارت شناسایى برق که روى آن شناسه 13 رقمى 
برق مشترکان درج شده است، به این مشترکان در سراسر 

کشور خبر داد.
هادى مدقق با اشاره به روش هاى مختلف پرداخت قبض 
برق، اظهار کرد: یکــى از برنامه هــا، معرفى روش هاى 
مختلفى بود که مشترکان مى توانستند پس از حذف قبوض 
کاغذى برق، وجه قبض خود را پرداخت کنند و روش هایى 
براى افرادى که گوشى هوشمند دارند، پیش بینى شده بود. 
وى ادامه داد: افرادى که گوشى هوشمند ندارند مى توانند از 
طریق USSD قبض خود را پرداخت کنند. اما افرادى که 

هیچ نوع گوشى ندارند، باید شناسه قبض خود را که پیش 
از این در قبوض کاغذى درج مى شــد، داشته باشند. براى 
اینکه این افراد بتوانند چه از طریق تلفن ثابت و چه از طریق 
خودپرداز پرداخت کنند، تصمیم گرفتیم به همه مشترکان 
کارت شناسایى برق داده شود که شناسه دقیق خود را داشته 
باشند. در واقع هدف این است مشترکان شناسه قبض خود 
را مانند یک کارت مثل دیگر کارت ها در اختیار داشته باشند.
مدقق با بیان اینکه طــرح ارائه کارت شناســایى برق از 
برنامه هاى ماه آینده اســت، اظهار کــرد: طرح به صورت 
سراسرى در کشور اجرا مى شــود و هزینه آن از مشترك 

گرفته نمى شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهورى با اشــاره به 
اظهارات مطرح شــده مبنى بر حضور یا عدم حضور زنان 
در استادیوم هاى ورزشى براى تماشاى مسابقات لیگ برتر 
فوتبال اظهار کرد: «فعًال و براساس شواهد موجود، برنامه اى 
براى حضور زنان در بازى هاى باشگاهى در استادیوم هاى 

فوتبال وجود ندارد.»
معصومه ابتــکار در گفتگو با «پانــا» در بخش دیگرى از 
اظهارات خود در پاسخ به ســئوالى درباره زیرساخت هاى 
مدنظر مســئوالن براى حضور زنــان در بازى هاى لیگ 
اظهار کرد: «امروز زیرســاخت ها در اســتادیوم ها فراهم 
شده است و همانطور که دیدید زنان در بازى هاى ملى در 

استادیوم ورزشى حضور داشته و این حضور نیز ادامه خواهد 
داشت ولى براى مرحله بعد یعنى حضور زنان در بازى هاى 
باشگاهى باید رایزنى هاى بیشترى صورت بگیرد تا زنان در 

استادیوم حاضر باشند.»
او همچنین در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه زنان 
مى توانند در فصــل جارى لیگ برتر فوتبــال ایران براى 
تماشاى مسابقه تیم فوتبال محبوب خود در استادیوم هاى 
فوتبال حاضر شــوند یا خیر گفت: «اینکه ممکن است در 
فصل جارى لیگ برتر زنان در استادیوم هاى ورزشى حضور 
داشته باشند یا خیر را اطالع ندارم ولى مى دانم برنامه بلند 

مدتى از سوى وزارت ورزش و جوانان تهیه شده است.»

منتظر دریافت کارت شناسایى 
برق باشید

زنان فعالً به بازى هاى لیگ 
نمى رسند

سردبیر ساز مى زند!
   بهار | رؤیا میرعلمى، بازیگر سینما و تلویزیون 
ویدیویى تأسف برانگیز از ساز زدن سردبیر سابق 
روزنامه «همدلى» در خیابــان براى امرار معاش 
را منتشر کرد. او در اینستاگرام خود نوشت: «این 
آقا مسعود رفیعى طالقانى اســت؛ سردبیر سابق 
روزنامه "همدلى" که مدتى است در خیابان سى 

تیر براى امرار معاش ساز مى نوازد!»

خط قرمزى باقى نمانده
   کافه ســینما | هادى حاجتمند از جمله 
فیلمسازان ارزشى سینما، از تجربه اش از تماشاى 
فیلم «مطرب» ســاخته مصطفى کیایى، نوشت: 
«خط قرمزى براى رد شــدن نمانده است و فقط 
نشان دادن مستقیم "داخل اتاق در و پنجره بسته و 
پرده کشیده" مانده است (این دیالوگ تکرارى فیلم 
است )که یحتمل با این سطح حساسیت مخاطب 

نگه داشته شده براى فیلم بعد...»

چند نفر به روسیه رفتند 
   چمــدان | انجمن گردشگران روسیه اعالم 
کرده است: حضور گردشــگران ایرانى در روسیه 
35/3 درصد رشد داشته است. بنا بر این گزارش، 
از ماه ژانویه (11دى 1397) تا انتهاى ســپتامبر 
2019 (8 مهر ماه 1398) 26 هزار و 800 گردشگر 
ایرانى به روسیه سفر کردند. چینى ها با فاصله زیاد 
رتبه نخست گردشــگران خارجى روســیه را در 

اختیار دارند.

وجود 5 میلیون هکتار 
کانون ریزگرد 

   خانــه ملت | على محمد شــاعرى، عضو 
کمیسیون کشاورزى مجلس به شناسایى کانون 
ریزگردها اشــاره کرد و گفت: در استان خوزستان 
400 هزار هکتار کانون ریزگرد وجود دارد. در حال 
حاضر بخش بزرگى از هورالعظیم، تاالب گاوخونى، 
هامون، ارومیه و بسیارى از تاالب  ها در استان هاى 
غربى و شرقى کشور خشک شــده اند که کانون 
جدید ریزگردها هستند و با شروع طوفان و تندباد 
منشأ جدید ریزگردها در کشور خواهند شد. با تمام 
این اوصاف حداقل 5 میلیون هکتار کانون ریزگرد 
در داخل کشور داریم که این کانون ها با یک طوفان 
حداقل 23 استان کشور را تحت تأثیر قرار مى دهند.

اگر انگلیس خوشش بیاید...
   سینماروزان | ابوالقاسم طالبى، کارگردان 
فیلم «قالده هاى طال» در گفتگویى تلویزیونى 
با انتقاد از محافل ســینمایى گفــت: وقتى مدیر 
جشــنواره ات دوتابعیتى شــود معلوم است که 
نمى شود در جشنواره شــرکت کرد. خودم فیلم 
«یتیم خانه ایران» را از جشــنواره بیرون کشیدم 
چون مدیرش دوتابعیتى بود و یک دوتابعیتى را هم 
مشاورش کرده بود! اگر سفارت انگلیس از فیلم شما 
خوشش بیاید، هم در داخل جایزه مى گیرد و هم 
در خارج ولى امان از وقتى که خیانت هاى انگلیس 

را بازگو کنید. 

6 عضو یک خانواده 
سوختند

   فــارس | بعد از ظهر روز جمعه بر اثر برخورد 
یک دســتگاه وانت مزدا با خودروى ســوارى در 
عسلویه، شش نفر کشته شــدند. در این تصادف 
خودروى سوارى به طور کامل در آتش سوخت و 
تمام شش سرنشین آن، که اعضاى یک خانواده 
شامل پدر، مادر و چهار فرزندشان بودند زنده زنده 
در آتش سوختند. خودروى ســوارى در ایست و 
بازرسى در حالت توقف بود که یک دستگاه مزدا از 
پشت با این خودرو برخورد کرده و موجب واژگونى 
و آتش گرفتن آن شده است. فوت شدگان از اهالى 

روستایى در هرمزگان هستند.

بانوى یزدى دادستان کل شد
   همشهرى آنالین | یک بانوى ایرانى که متولد 
شهر یزد است به عنوان دادستان کل در یکى از مناطق 
ایالت ویرجینیا انتخاب شد. خانم پریسا دهقانى تفتى که 
شهروندى ایرانى تبار در آمریکاست به سمت دادستان 
کل منطقه آرلینگتون در ایالت ویرجینیا در آمریکا انتخاب 
شد. وى سه شنبه 14 آبان با پیروزى در انتخابات محلى 

به این عنوان دست یافت.

محبوبیت رئیسى از نظر «کیهان»
   روزنامه کیهان | باال رفتن محبوبیت رئیس  
جدید قوه قضاییه در اثر خدمت بى شــائبه به مردم 
و همت براى مبارزه با مفاســد کالن، با ناراحتى و 
تشــکیک مشــاور رئیس جمهور مواجه شد و حال 
آنکه یکى از نظرسنجى هایى که افزایش محبوبیت 
آیت  ا... رئیسى را نشان مى دهد، نظرسنجى وزارت 
اطالعات است. اخیراً هم نظرسنجى دانشگاه مریلند 
منتشر شد که نشان مى دهد محبوب ترین چهره ها 
ســلیمانى، ظریف، رئیســى، قالیباف و احمدى نژاد 

هستند.

حجاب از نگاه دانشگاه آزاد 
   تابناك | معاون فرهنگى و دانشجویى دانشگاه آزاد 
اسالمى اظهار کرد: وزن حجاب و عفاف معادل 50 درصد 
کارهاى فرهنگى بوده و جنبه نماد و پرچم را دارد و واجبى 
است که نسبت به واجبات دیگر از درجه اهمیت باالترى 
برخوردار بوده و نمادهاى دیگر پشت سنگر آن است و اگر 
سیاستگذارى در این حوزه به درستى انجام شود، ما در 

پیشگاه خداوند روسفید خواهیم بود.

 بنزین گران مى شود
   بهــار | احمد امیرآبادى فراهانــى، نماینده کنونى 
مجلس و مهرداد بذرپاش، نماینده سابق مجلس شوراى 
اسالمى خبر از تصویب افزایش قیمت بنزین در دولت و 

اجراى آن در آینده نزدیک داده اند.

نظارت نامحسوس
 دفاتر ازدواج

   ایرنا | معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس ســازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور درباره خبر عقد آریایى در دفاتر 
ازدواج اظهار کرد: به دلیل ماه هاى محرم و صفر عمًال 
اتفاقى در این خصوص رخ نداد اما به همه دفاتر اعالم 
کردیم با هر دفترى که اقدام به این فعالیت داشته باشد، 
شدیداً برخورد کرده و بسته مى شود. ذبیح ا... خداییان 
اظهار کرد: براى شناسایى این دفاتر بازرسان نامحسوس 
به استان ها روانه شدند و اگر شاهد چنین اقدامى باشند، 

این دفاتر بالفاصله بسته مى شوند.

ترس این 5 کشور
   انتخاب | سید حسین موسویان، پژوهشگر دانشگاه 
پرینستون و عضو سابق گروه مذاکره کننده هسته اى در 
مقاله اى براى نشریه «المانیتور» با اشاره به طرح «صلح 
هرمز» نوشت: پنج کشور امارات، عمان، کویت، قطر و 
بحرین یک «ترس آشکار» از هژمونى ایران، یک ترس 
«نیم آشکار» از هژمونى عراق و یک «ترس پنهان» از 

هژمونى عربستان دارند.

کشف 10 میلیارد طالى قاچاق
   جام جم آنالین | مأموران گمرك بازرگان حین 
کنترل خودروهاى ورودى از کشور ترکیه، به یک دستگاه 
اتوبوس مشکوك شدند و پس از کنترل اولیه، اتوبوس 
براى کنترل دقیق به ســرویس ایکس رى هدایت و 5 
کیلو و 200 گرم طالى ساخته شده از قسمت تکیه گاه 
پشت صندلى راننده که به طرز ماهرانه اى جاساز شده بود، 
کشف و ضبط شد. ارزش تقریبى این محموله صد میلیارد 

ریال تخمین زده مى شود.

خبرخوان

«کیت میدلتون»، همسرشاهزاده «ویلیام»، دوك کمبریج 
و نوه ملکه انگلیس احتماًال ملکه آینده بریتانیا شود. میدلتون 
با اینکه جوان است تاکنون توانســته به سرعت به یکى از 
بانوان محبوب انگلیس تبدیل شود. گزارش ها حاکى از این 
است که مردم بریتانیا سبک و منش او را بسیار دوست دارند 

و اغلب او را ستایش مى کنند.
«اکســپرس» انگلیس در گزارشــى که اخیراً در رابطه با 
میدلتون منتشر کرده تأکید دارد که میدلتون با به کارگیرى 
یک نقشــه و متد زیرکانه توانســته خود را در دل مردم جا 
کند. متدى که احتماًال او از مادرشوهر فوت شده اش یعنى 

شاهزاده «دایانا» یاد گرفته است.
اعضاى خاندان سلطنتى حق ندارند به جز مراسم عزادارى 
لباس سیاه بپوشند. آنها نباید به طرفدارانشان امضا بدهند؛ 
حق ندارند در کاخ باکینگهام سیر بخورند؛ نمى توانند دست 
در جیب کرده یــا غوز کنند و حتى جایز نیســت که غذاى 
حاضرى یا بسته بندى اســتفاده کنند. این قوانین به خوبى 
نشان مى دهد که زندگى در کاخ یا خانواده سلطنتى چه وضع 
و شرایطى دارد. حاال میدلتون توانسته با الگوبردارى از دایانا 

این سنت را تا حدى تغییر دهد.

سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویى که با روزنامه 
«شــرق» انجام داده، به کمک هاى ایران بــه حزب ا... لبنان و علــت انجام این 

کمک ها پرداخته و گفته است:
من سال ها مسئول کمک به جبهه مقاومت اعم از حزب ا...، حماس و جهاد اسالمى 
بودم. [در دولت اصالحات] که معاون عربى آفریقایى وزارت خارجه بودم، مسئول 
این موضوع بودم. وقتى دوره کارى دولت آقاى خاتمى تمام شد، در اولین مالقات 
آقاى احمدى نژاد با آقاى سیدحسن نصرا... (سال 84)، سیدحسن نصرا... گفت در دوره 
آقاى خاتمى آنقدر که به ما و مقاومت کمک شد، قبًال چنین اتفاقى نیافتاده بود و ما 
از پشتیبانى دولت اصالحات راضى بودیم. این کمک ها هم مالى بود و هم معنوى. 
نمى توانم با اعداد دقیق بگویم. بحث مقاومت و لبنان، بحث امنیت ملى ماست. یکى 
از پرســش هاى مردم، مخصوصاً جوانان این است که با توجه به اینکه داخل کشور 
مشکالت اقتصادى داریم، چرا به آنها کمک مى کنیم. آنها به این نکته توجه نمى کنند 
که کمک کردن به حزب ا... و لبنان وظیفه ماست؛ براى اینکه امنیت ایران، مرزها، 
کشورمان و امنیت انقالب را تأمین کنیم و باید از تهدیداتى که همیشه براى ما وجود 
دارد، جلوگیرى کنیم. واقعیت این است که اسرائیل و آمریکا براى ایران تهدید هستند 
و شوخى هم ندارند... بنابراین باید از این تهدیدات جلوگیرى کنیم. اگر کمک ها به 
جبهه مقاومت و همکارى با آنها نبود، چه بسا اسرائیل یا آمریکا به ایران حمله نظامى 

مى کردند. این یکى از توان هاى ماست که آنها را از حمله به ایران بازمى دارد. 

چهارمین حراج تخصصى خط و خوشنویســى، هنرهاى 
ایرانى و اســالمى، حراج «باران»، با ارائه 94 اثر هنرى 
و اشــیاى کاربردى عصر جمعه 24 آبان در تهران برگزار 

مى شود. 
در این دوره 71 اثر کهن که قدمت برخى شان به بیش از 
یک قرن مى رســد، آثارى که از سده دوم هجرى قمرى 
تا دوره هاى تیموریه، صفویه، افشــاریه، زندیه تا قاجار را 
در بر مى گیرد ، در کنار 23 اثر معاصر به دوســتداران هنر 

پیشنهاد مى شود.
از جمله گرانقیمت ترین آثارى که روز جمعه ارائه خواهد 
شد، پنج برگ شاهنامه بسیار خاص دوره تیمورى است که 
با خط نستعلیق خلق شده و به میزان 500 تا 600 میلیون 
تومان عرضه مى شود. همچنین خط نقاشى گلزار اثرى 
چشمگیر و جذاب از حسن زرین قلم که 120 ساله است 

400 تا 500 میلیون تومان، قیمت خورده است.
در چهارمین حراج «باران» چهار جلد کتاب خطى بسیار 
نفیس نیز به خریداران آثار هنرى ارائه مى شود: یک جلد 
کالم ا... مجید بســیار ارزشمند اثر وقار شــیرازى با خط 
نسخ، تحریر و مرکب مشــکى با تذهیب طال روى کاغذ 
دست ساز که در سال 1208 هجرى قمرى مزین شده و 

250 تا 300 میلیون تومان ارائه مى شود، کتاب 216 ساله 
مثنوى شیرین و فرهاد، نوشته محمدرضا ابن ضیاءالدین، 
کتاب دعاى دوره قاجار و کتاب منشأت دوره افشاریه که 

باقیمت هاى متنوع عرضه مى شود.

دو اثر در ایــن حراجى باالترین بــرآورد قیمت را به خود 
اختصاص داده اند: یک نقاشــى مینیاتور و خط که چهره 
نواب اکبرى بیگم (زوجه پادشــاه هندوستان) را منقش 
کرده و توسط هنرمند هندى در دوره زندیه خلق شده پنج 

تا شــش میلیارد تومان تخمین زده شده است و اثر بسیار 
خاص خوشنویسى منشور حقوق بشر کورش اثر حسین 
نیک طلب که حاصل هشت ســال کار این هنرمند است 
و با خوشنویســى و هنر فیروزه کوبى روى عقیق تابلویى 
65 کیلویى خلق شده که هشت کیلو و 300 گرم فیروزه 
و 18/5 کیلو عقیق در آن به کار رفتــه و 2 تا 2/5 میلیارد 

تومان برآورد قیمت خورده است.
در کنار این آثار هنرى، 11 شــىء کاربردى که منقش به 
زیباترین خط نوشته هاى ایرانى اسالمى است نیز عرضه 
مى شود از بازوبند قرآنى تا مهر، کاله، ادوات جنگى، عصا، 
ظروف و سه انگشــترى که گرانبهاترینشان انگشترى 
آیه الکرسى اثر حسین یساول است که 900 میلیون تا یک 

میلیارد تومان برآورد قیمت شده است.
حراج تخصصى خط و خوشنویســى، هنرهاى ایرانى و 
اســالمى در حالى عصر جمعه 24 آبان به چهارمین دوره 
خود پاى مى گذارد که اســفندماه گذشــته با فروش   11 
میلیارد و 769 میلیون تومان رکورد خــود را ارتقا داد و با 
فروش یک جلد مصحف شریف قرآن کریم به قیمت هفت 
میلیارد و 700میلیون تومان رکورد گران ترین اثر به فروش 

رسیده در یک حراجى هنرى در ایران را به ثبت رساند.

آمار مقدماتى گمرك از تجارت خارجى در فروردین ماه سال 
98، نشان مى دهد که در این مدت بالغ 385 ُتن آب پنیر از 

کشور هاى مختلف جهان وارد ایران شده است.
بر اســاس واردات این حجم آب پنیر به کشور، 757 هزار و 
944 دالر ارز از کشور خارج شد که بالغ بر 31 میلیارد و 833 
میلیون و 656 هزارو 751 ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده 
است. گفتنى است آب پنیر از کشور هاى آلمان و ترکیه وارد 

ایران شده است.
در بین کشور هاى ذکر شده آلمان بزرگ ترین صادر کننده 
آب پنیر به ایــران بوده که در  فروردین ماه ســال جارى با 
صادرات بیش از 373 تن آب پنیر درآمــد 661 هزار و 93 

دالرى نصیب خود کرده است.

رسانه هاى عربى به نقل از یک مرد آنگوالیى خبر دادند او تاکنون با 52 زن ازدواج 
کرده اما بعد از مرگ یا طالق تعدادى از آنها، تنها 43 زن براى او باقى مانده است.

به گفته این نظامى سابق 68 ساله، هم اکنون 167 فرزند دختر و پسر او در قید حیات 
هســتند و 50 فرزند دیگر از دنیا رفته اند. همچنین او در حال حاضر 243 نوه دارد. 
«فرانسیسکو سابولو» در مورد تفاوت زندگى اش با مردم عادى گفت: «تنها تفاوتى 
که طى 40 سال گذشته احساس کردم این بود که هر پنج ماه یک بار صاحب فرزند 

مى شدم.»
یکى از زنان فرانسیسکو که 42ساله است در این رابطه گفت: «همه هووها با مسالمت 
در کنار یکدیگر زندگى و در مزرعه کار مى کنیــم، در واقع ما با انجام وظیفه خود به 

خدا خدمت مى کنیم.»

بعد از آنکه موضوع پناهنده شدن سعید موالیى، 
جودوکار سابق تیم ملى ایران مورد تأیید مقامات 
آلمانى قرار گرفت، حاال رئیس فدراسیون جودو 
درباره تابعیت موالیى مى گوید: «اتفاقى که در 
مسابقات قهرمانى جهان افتاد یک سناریوى از 
پیش طراحى شده بود. فدراسیون جهانى جودو 
پیام هاى واتس آپ ســعید موالیى و اسنادى را 
براى ما ارســال کرد که نشان مى دهد او از سال 

گذشته میالدى به دنبال پناهندگى و تغییر ملیت بوده است.»
آرش میراسماعیلى گفته: «ما باید هم پاســخگوى نتانیاهوى داخلى باشیم و هم 
نتانیاهو خارجى. ما مخالف اعزام جودو به مسابقات جهانى بودیم چون مى دانستیم که 
یکسرى سناریوهاى از پیش تعیین شده براى برخورد ورزشکاران ما با رقباى اسرائیلى 
وجود دارد. با وجود این، دوست عزیزمان آقاى داورزنى که مسئولیت معاونت فنى 
را برعهده دارند، با این اعزام موافقت  و مجوز حضور ورزشــکاران ما را در مسابقات 

جهانى صادر کرد.»

94 اثر هنرى ایرانى اسالمى جمعه به حراج گذاشته مى شود

مینیاتور 6 میلیاردى، رکورددار حراج «باران»

احمد پورنجاتى در واکنش به اظهارات اخیر عباس عبدى درباره ماجراى تسخیر سفارت 
آمریکا، به تندى از او انتقاد کرد و ضمن «غلط» خواندن تسخیر سفارت سخنان عبدى 
را نیز «ماستمالى» دانســت. در واکنش، عباس عبدى نیز ترجیح داد تا به سابقه امنیتى 
پورنجاتى اشاره کرده و از حمایت او از بازداشت روزنامه نگاران در برخى مقاطع، سخن 

بگوید.
به گزارش «انتخاب»، در سالروز تسخیر سفارت آمریکا عباس عبدى به عنوان یکى از 
دانشجویان دخیل در این اقدام، در گفتگویى به دفاع از این اقدام دانشجویان پرداخت و آن 

را همسو با خواست مردم در آن مقطع دانست.
این اظهارات واکنش هاى زیادى در پى داشت. در یکى از این واکنش ها، احمد پورنجاتى، 
نماینده اصالح طلب مجلس ششم، در توییتر نوشت: «یک غلطى کرده اید، من و ما هم 
در عالم خلسه و نفرت از مستبد فرارى در حال و هواى ضدامپریالیستى براى آن کار خالف 
عرفتان هورا کشیدیم. حاال پس از 40 سال از اشغال سفارت که طشت فاجعه اش بر زمین 

افتاده، همچنان زور مى زنید که با حرافى ماستمالى اش کنید...»
عباس عبدى هم در واکنش به این توییت پورنجاتى نوشت: «آن بخش که اقرار علیه دائم 
الخلسگى خویش است را باید پذیرفت. ولى اى کاش سرى هم به "هویت سازى" بزنند، 
حتى اگر شرمنده نمى شدند عذرخواهى مى کردند. اى کاش از روزى شرمنده شوند که به 

جاى انجام وظیفه و دفاع از روزنامه نگاران، بازداشت آنان را تأیید مى کردند.»

دلیل کمک ایران به حزب ا... به نقل از 
مسئول سابق «کمک به جبهه مقاومت»

رئیس شرکت هواپیمایى «ووئلینگ» اســپانیا در مصاحبه اى به شکلى تصادفى به این 
موضوع اشــاره کرد که پرواز هواپیماها بر فراز منزل مسکونى «لیونل مسى» غیرمجاز 
است. موضوعى که به طور طبیعى موجب شــکل گیرى حرف و حدیث هایى در فضاى 
مجازى در رابطه با دلیل این ممنوعیت شد و اینکه آیا این حق بنا به خواسته و میل فوق 

ستاره آرژانتینى به وى اعطا شده یا پاى موضوع دیگرى در میان است.
«خاویر سانچز» گرم توضیح دادن در مورد این موضوع بود که چرا برنامه توسعه فرودگاه 
«ال پَِرت بارسلون» متوقف شده و در خالل صحبت هایش به شکلى کامًال تصادفى علت 
این موضوع را اینگونه عنوان کرد: «هواپیماها نمى توانند بر فراز خانه لیونل مسى پرواز 

کنند که البته اتفاقى نیست که هر جاى دنیا رخ دهد.»
این اظهارنظر به ســرعت خود را به فضاى مجازى رساند و مردم شروع به تأیید صحت 
حرف هاى سانچز کرده و در صدد برآمدند تا بفهمند چرا هواپیماها نمى توانند روى خانه 
مسى پرواز کنند. همانطور که مى شد انتظار داشت جواب این معما خیلى ساده تر از «به 
هم ریختن» خواب نیمروز مسى بود؛ در حقیقت، کاپیتان آبى انارى ها در شهرستان گایا 
با فاصله 25 کیلومترى از بارسلون و در داخل محوطه اى زندگى مى کند که در محدوده 
حفاظت شده توســط اداره محیط زیست اسپانیا بوده و زیســتگاه گیاهان و جانوران در 
معرض خطر محسوب مى شود. بنابراین هواپیماهایى که قصد نشستن یا بلند شدن از 
فرودگاه «ال پرت» را داشته باشند باید به منظور عبور نکردن از روى این منطقه چرخشى 
180 درجه اى داشته باشند که متعاقباً پاسخ روشنى براى آن دسته افرادى است که چنین 

چرخشى را غیر ضرورى مى پنداشتند.

منزل «لیونل مسى» 
منطقه پرواز ممنوع است!

دعواى توییترى پورنجاتى و عباس عبدى 

داستان مرد آنگوالیى که 52 بار ازدواج کرده!

نتانیاهوى داخلى! 

چقدر ارز 
صرف واردات آب پنیر شد؟!

ملکه آینده انگلیس را 
بشناسید
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نگاه ویژه به اسناد پل خواجو 
کارگاه «پـل هاى تاریخـى اصفهان» روز دوشـنبه 20 
آبان ماه از ساعت 17 در سالن آموزش کتابخانه مرکزى 
برگزار مى شود. این کارگاه توسط نیما ولى بیک با نگاه 
ویژه به اسناد توصیفى و تصویرى در بازنمایى پل خواجو 
برنامـه ریزى شـده و حضـور در آن بـراى عمـوم آزاد و 

رایگان است.

آماده کمک هستیم
قدرت ا... نوروزى، شـهردار اصفهان در برنامه رادیویى 
«سـالم اصفهان» با اشـاره به وقوع زلزله در آذربایجان 
شرقى، وقوع اینگونه حوادث را هشـدارى براى رعایت 
اسـتانداردها در سـاخت و سـازهاى شـهرى و تاب آور 
شدن شـهرها اعالم کرد و افزود: جمعه شب در تماسى 
تلفنى با شهردار تبریز آمادگى براى امدادرسانى و کمک 
شـهردارى اصفهان را مطـرح کردم کـه در حال حاضر 

چنین نیازى نداشتند.

مصدومیت 8 نفر 
برخورد سمند و پژو 206 هشـت نفر را روانه بیمارستان 
کرد. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: بامداد روز شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه سوارى 
سمند و پژو 206 در شاهین شـهر بعد از پل گز به سمت 
گرگاب هشـت نفر مصدوم شـدند. غفور راستین افزود: 
مجروحان این حادثه که شامل چهار مرد، سه زن و یک 
کودك بودند، با چهار دسـتگاه آمبوالنس به بیمارستان 

گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

کنترل موش هاى صحرایى
رئیـس اداره منابع طبیعى و آبخیـزدارى اصفهان گفت: 
طرح کنترل و مقابله با مـوش صحرایى به عنوان عامل 
انتشار بیمارى پوسـتى سالک امسـال در 500 هکتار از 
اراضى بیابانى شهرسـتان اصفهـان با اولویـت مناطق 
شرقى این خطه اجرا مى شود. امیرمحسن ولى در گفتگو 
با «ایرنـا» اظهارکرد: این طـرح با اعتبارى بالـغ بر 1/5 
میلیارد ریال به اجرا در خواهد آمد. وى شـهرهایى مانند 
ورزنه و هرند در شـرق اصفهان را کانون  بیمارى سالک 
دانست و افزود: این طرح شامل النه کوبى و النه گذارى 

است تا موش ها از سطح عرصه ها خارج شوند.

بهبود عملکرد تصفیه خانه 
سمیرم

با توجه بـه بازدیدهاي به عمل آمده توسـط مدیر عامل 
و معـاون بهره بـرداري و مالـی شـرکت از تصفیه خانه 
فاضالب سمیرم، مقرر شد لجن موجود در حوضچه هاي 
فاز اول تصفیـه خانه تخلیه و در راسـتاي بهبود پسـاب 
خروجـی تصفیه خانـه، سـاختمان کلرزن به مسـاحت 
120متـر مربع احـداث وکلیه پمـپ هاي هـواده تعمیر 
وباز سـازي شـود. تاکنون عملیات تخلیه لجـن یکی از 
حوضچه هاي هوادهی با ایجاد رمـپ به صورت کامل 

انجام شده است.

«نخودبریزى» ثبت ملى شد
«نخودبریزى» خمینى شهر ثبت ملى شد. نخودچى بریزى  
مهارتى منحصر به فرد اسـت کـه از قدیم االیام توسـط 
نخودبریزها در بازار ورنوسفادران و برخى دیگر از مناطق 
شهرستان تولید مى شود. بنابر اعالم اداره صنعت، معدن و 
تجارت، ساالنه 960 ُتن نخود و نخودچى در خمینى شهر 

تولید و به شهرهاى مختلف کشور صادر مى شود.

توقیف تانکر حامل سوخت
کامیون تانکردار حامل 32 هـزار لیتر گازوییل قاچاق در 
شاهین شهر توقیف شد. فرمانده انتظامى شاهین شهر و 
میمه اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پس از آگاهى از حمل و انتقال سوخت قاچاق در یکى از 
محورهاى مواصالتى شهرستان وارد عمل شدند. حسین 
بساطى افزود: در این عملیات یک کامیون تانکردار ولوو 
حامل 32 هـزار لیتر گازوییل فاقد مـدارك و مجوزهاى 

مربوطه شناسایى و توقیف شد.

خبر

براى اولین بار در کشور و با تالش و پشتکار کارکنان فوالد 
مبارکه ورق گرید ویژه ساخت کالچ مورد استفاده در صنایع 

خودروسازى کشور در فوالد مبارکه طراحى و تولید شد.
علیرضا مولوى زاده، رئیس واحد تروپروسس، ضمن اعالم 
این خبر افزود: این اقدام به منظور بى نیاز ســاختن کشــور 
از واردات، توســعه و تنوع هرچه بیشــتر سبد محصوالت 
فوالد مبارکــه و تولید محصوالت خاص بــا ارزش افزوده 
باالتر صورت گرفت. در همین خصوص، کارشناس واحد 
متالورژى و روش هاى تولید فــوالد مبارکه هم گفت: این 
گرید در ساخت کالچ خودروهاى ســبک از جمله پراید و 
206 کاربرد دارد که تا قبل از تولید در شرکت فوالد مبارکه 

به صورت کامل از خارج کشــور وارد مى شده است. حامد 
تمیزى فر تصریح کرد: با توجه به درخواست و نیاز شرکت پایا 
کالچ، مراحل طراحى، تولید، تست و ارسال نمونه تولیدشده 

به شرکت درخواست کننده انجام شد.
وى از رضایت بخش بودن نتایج تســت محصول جدید در 
شرکت مذکور خبر داد و گفت: پس از طى عملیات حرارتى 
موردنظر و انجام تست هاى تکمیلى این محصول به تأیید 
شرکت تولید کالچ رسیده است. رئیس واحد تروپروسس 
فوالد مبارکه از حمایت هــاى مدیرمتالورژى و روش هاى 
تولید و سایر همکاران این واحد، مدیریت و کارکنان نواحى 

فوالدسازى و... تقدیر و تشکر کرد.

منصور یزدى زاده، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در 
همایش پدافند غیرعامل که با حضور رئیس قوه قضاییه 
و وزراى راه و شهرســازى و نفت برگزار شــد، به دلیل 
برگزارى رزمایش شــیمیایى در حوزه پدافند غیرعامل 

مورد تقدیر قرار گرفت.
یــزدى زاده در حاشــیه ایــن همایش با بیــان اینکه 
فعالیت هاى رسمى حوزه پدافند غیرعامل از سال 1388 
در ذوب آهن اصفهان به صورت رسمى آغاز شده است، 
گفت: سال گذشته این شرکت موفق به اجراى رزمایش 
شیمیایى در حوزه پدافند غیرعامل با نظارت کارشناسان 
و مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل کشور شد که مورد 

تأیید سازمان واقع شد. در این فرصت از تمامى همکاران 
عزیز که در برگــزارى موفق رزمایــش در ذوب آهن 

اصفهان مشارکت داشتند قدردانى مى کنم.
وى تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان پروژه هاى متعددى 
در حوزه هاى سایبرى، آب و همچنین زیرساخت هاى 
کالبدى کشــور همچون تولید ریل انجام داده است که 
نشانگر نهادینه شــدن فرهنگ پدافند غیرعامل در این 
شرکت است. یزدى زاده افزود: در سال جارى، رزمایش 
پدافند سایبرى نیز در ذوب آهن اصفهان در دستور کار 
قرار دارد که تحت نظارت سازمان پدافند غیرعامل ظرف 

دو ماه آینده برگزار مى شود.

تقدیر از 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 

تولید ورق مورد نیاز ساخت 
کالچ خودرو در فوالد مبارکه

بیست و یکمین همایش ســالیانه مؤسسه خیریه دیابت 
اصفهان، 22 آبان ماه ســال جارى در ســراى عطار با 
حضور مسئوالن و دســت اندرکاران برگزار خواهد شد. 
این در حالى است که مســئوالن مؤسسه خیریه دیابت 
و معاونان بهداشــتى و درمانى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان در نشســتى با اصحاب رسانه، بیمارى دیابت را 
تشــریح و راهکارهاى مقابله با این بیمارى و کنترل آن 

را ارائه کردند.
رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه دیابت اصفهان که به 
مناســبت 23 آبان روز جهانى دیابت به میان خبرنگاران 
آمده بود، گفت: بیست و یکمین همایش سالیانه مؤسسه 
خیریه دیابت اصفهان با هدف برجســته کردن موضوع 
مهم دیابت که یک بیمارى خاموش است و به خصوص 
عوارض نوع 2 آن که پس از ســال ها شناخته مى شود، 

برگزار مى شود.
دکتر محمدعلى عطارى افزود: عالئــم بیمارى دیابت 
زمانى بروز مى کند که سال ها از آن گذشته و الزم است 
افراد با مراجعه به پزشــک هر چند وقت یکبار قند خون 
خود را گرفته و هوشــمند عمل کنند تا بــه این بیمارى 

مبتال نشوند.
وى با بیان اینکه بیمارى دیابت از سوى مسئوالن و مردم 
در جامعه باید جدى گرفته شــود، گفت: بیمارى دیابت 
دردى بى درمان اســت و مصرف دارو براى افراد مبتال 
به دیابت براى کنترل آن است و متأسفانه درمان قطعى 
ندارد و اساس درمان دیابت آموزش براى پیشگیرى است 

و افراد دیابتى مى توانند با رژیم، قند خود را کنترل کنند. 
رئیس هیئت مدیــره انجمن خیریه دیابــت اصفهان از 
پرهزینه بودن کنترل دیابت گفت و اینکه هر بیمار دیابتى 
براى کنترل دیابت ماهیانه بیش از 130 دالر باید هزینه 
کند تازه به شرطى که نیاز به پیوند کلیه، قلب و یا دیالیز 
نداشته باشد که در این صورت هزینه ها بیش از دو تا سه 

برابر افزایش خواهد یافت.
عطارى مى گوید: در کشــور بیــش از ده میلیون نفر به 
بیمارى دیابت مبتال هســتند و با هزینه هــاى دولتى، 
هزینه ها را نمى تــوان تأمین کرد و نیاز اســت خیرین و 

سازمان هاى مردم نهاد و... به کمک آیند و تالش کنند.
وى ادامه داد: مؤسســه خیریه دیابت اصفهان 7700 نفر 
را تحت پوشــش دارد و همه متخصصان چشم، داخلى، 

اطفال، تغذیه، ارتوپــدى و... در این خیریــه به بیماران 
دیابتى به صــورت رایگان خدمت ارائــه مى دهند. البته 
فرهنگسراهاى شــهردارى اصفهان براى آموزش مردم 
همکارى کرده، ولى همه دســتگاه ها باید یاریگر باشند 
و حتى پیشنهاد شده در استاندارى، میز دیابت یا بحران 

دیابت براى پیشگیرى تشکیل شود.
عطارى شعار مؤسسه خیریه دیابت اصفهان را «آموزش، 
کنترل و پیشــگیرى از دیابت» خواند و گفت: باید درس 
دیابت در کتب درســى از مهد کودك تا دانشگاه مدنظر 
قرار گیرد و رسانه ها نیز در سطح وسیع اطالع رسانى کنند 
و از صدا و سیما نیز انتظار است بیش از پیش براى کنترل 
و پیشگیرى از ابتال به بیمارى دیابت براى اطالع رسانى 

به میدان بیاید.
مسئول کمیته علمى مؤسسه خیریه دیابت اصفهان هم 
گفت: دیابت یک معضل در جهان بوده و بیمارى مرموزى 

است و در حقیقت سردسته بسیارى از بیمارى هاست.
دکتر على کچویى افــزود: دیابت زمینــه ژنتیکى دارد 
و عواملى چــون افزایش وزن و چاقــى، کاهش فعالیت 
فیزیکى، مصرف غذاهاى پرکالرى و ناســالم و استرس 
موجب کامل شدن این پازل مى شوند و از عوامل ابتال به 
دیابت هستند. بنابراین براى پیشگیرى از ابتال به دیابت، 

آموزش و تغییر الگوى سبک زندگى باید مدنظر قرار گیرد.
وى ادامه داد: هر فرد با آزمایش قند خون مى تواند دریابد 
که داراى قند خون نرمال است و یا پرى دیابت یا دیابت 
دارد. در صورتى که قند خون ناشــتاى فرد تا 99 باشــد 
نرمال، 100 تا 125 پرى دیابت و در معرض دیابت بوده و 
126 به باال مبتال به دیابت است. البته اگر میزان قند خون 
فرد دو ساعت بعد از غذا خوردن زیر 139 باشد نرمال، 140 
تا 199 پرى دیابت و 200 بــه باال مبتال به دیابت خواهد 
بود. این در حالى است که بر اســاس آخرین آمار، افراد 
باالى 30 سال 12 درصد دیابتى و 18 درصد پرى دیابتى 
مى باشند و 25 تا 50 درصد افراد پرى دیابتى یا در معرض 
بیمارى دیابت، تا پنج سال آینده به دیابت مبتال مى شوند، 
که از این جهت شناسایى افراد پرى دیابتى و پیشگیرى از 

ابتالى آنان به دیابت بسیار مهم است.
کچویى مى گوید: متأسفانه در کشور چاقى در حال افزایش 
اســت و 63 درصد افراد باالى 30 سال، چاق هستند و 4 
درصد تهرانى ها، ســالیانه از میزان قند خون نرمال، به 
پرى دیابت تبدیل مى شــوند که در این مرحله مى توان 

آن را کنترل کرد.
وى شانس افراد سیگارى و کســانى که قلیان مصرف 
مى کنند را به ابتال به پرى دیابت و دیابت زیاد دانســت و 

تأکید کرد: تغییر سبک زندگى براى پیشگیرى از دیابت، 
بسیار بااهمیت است.

مسئول برنامه پیشگیرى و کنترل دیابت معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز شعار امسال را «دیابت 
و خانواده و از خانواده خود مراقبت کنید» خواند و گفت: 
رسالت ما آن است که همه مردم براى پیشگیرى از ابتال به 
دیابت تالش و با پیشگیرى مبتالیان در پنج سال آینده از 
عوارض آن جلوگیرى کنیم که مهمترین کار در این راستا 

اصالح شیوه زندگى است.
دکتر رامش حســین خانى افزود: شــیوع اضافه وزن در 
استان اصفهان 61 درصد در افراد باالى 18 سال بوده که 
میانگین کشورى آن 59 درصد است. بنابراین باید جلوى 
چاقى و اضافه وزن که مى تواند خطــر ابتال به دیابت را 

افزایش دهد گرفته شود.
حسین خانى با بیان اینکه پیشگیرى، شناسایى و مدیریت 
سه موضوع کمپین دیابت است، گفت: هدف ما آگاهى از 
دیابت و تأثیر آن در خانواده است و در یک برنامه یکساله 
مسئوالن و دستگاه ها باید براى اصالح شیوه زندگى مردم 
و شناســایى بیماران و کنترل آنها اقدام کنند و به همین 
منظور نیز تفاهمنامه هایى با آموزش و پرورش و... داریم.

وى ادامه داد: در حوزه بهداشت، مراکز جامع سالمت در 

محالت همه افراد به ویژه افراد باالى 30 سال را تحت 
پوشش دارند و به گروه هاى سنى، خدمات ارائه مى دهند.

مســئول برنامه پیشــگیرى و کنترل دیابــت معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهار کرد: 
52 درصد جمعیت باالى 30 سال استان، تحت پوشش 
هســتند، ولى 50 درصد مبتالیان به دیابت از بیمارى 
خود آگاه نیســتند. این در حالى است که از یک میلیون 
و 360 هزار نفرى که در استان غربالگرى دیابت شدند 
126 هزار نفر دیابتى ثبت شده در دانشگاه بوده که 38 
درصدشــان از ابتال به دیابت، مطلع نبودند. همچنین 
بیش از 580 هزار نفر پرى دیابتى در استان داریم و در 
مجموع حدود یک میلیون مبتال به دیابت و پرى دیابت 
در اســتان وجود دارد و در معرض خطرات مختلف قرار 
دارند. دکتر حسین خانى گفت: 30 درصد بیماران دیابتى 
در مراکز ما تحت پوشش بوده که از این میزان 40 درصد 

کنترل شده اند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم با اشاره 
به اینکه دیابت بیمارى پرعارضه و قابل پیشگیرى است، 
گفت: رسالت ما به عنوان متولیان امر درمان، شناسایى 

زودهنگام و پیشگیرى از دیابت و عوارض آن است.
دکتر الهه ایزدى خواه افزود: در بیمارســتان هاى سطح 
اســتان اصفهان، 21 کلینیک دیابت در بیمارستان هاى 
امام حســین(ع)، زهراى زینبیه(س)، امین، عیسى بن 
مریم(ع)، فارابى و فیض راه اندازى شده و معاینات در آنها 

انجام مى شود که رایگان است.
وى با تأکید بر چکاب و کنترل کلیه ها براى افراد در طول 
سال گفت: نارســایى کلیه از عوارض مهم دیابت بوده و 
آمار بیماران دیالیزى را باال مى برد. این در حالى است که 
ما در استان اصفهان 2440 بیمار دیالیزى دیابتى داریم 
که نسبت به سال گذشته 13 درصد رشــد دارد و اولین 
قطع عضو بعد از اتفاقات، مربــوط به دیابت بوده که باید 

تشخیص زود هنگام بیمارى مدنظر باشد.
ایزدى خــواه مى گوید: یکــى از عوارض مهــم دیابت، 
زخم پاى دیابتى است و هر 20 ثانیه در جهان یک قطع 
عضو صورت مى گیــرد. بنابراین بیمــاران دیابتى باید 
مواظب باشند زخم ها مزمن نشوند. البته به زودى کلینیک 
زخم پاى دیابتى در یک مرکز دانشــگاهى و احتماًال در 
بیمارستان خورشید راه اندازى خواهد شد تا از قطع عضو 

جلوگیرى شود.

سایه دیابت باالى سر یک میلیون اصفهانى

مدیر دفتر تخصصى تئاتر گفت: فراخوان اول «روى صحنه شهر» 
با نگارش متن یا طرح نمایش بیرونى یا محیطى با هدف توسعه 
شهرى هنر نمایش با محوریت موضوعى اصفهان، نوروز و دهه 

فجر اعالم شد. 
مهدى شفیعى با بیان اینکه فرصت ارسال آثار تا پایان آبان ماه 
اســت، اظهار کرد: آثارى مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که از 
نظر نگاه و ایده بدیع و نوآورانه باشند و یا به توسعه اماکن مستعد 
شهرى براى اجراى نمایش یارى رسانند. وى افزود: طرح ها و 
ایده هاى پذیرفته شده براى اجرا در ایام دهه فجر 98، ایام نوروز و 

هفته اصفهان 99 مورد استفاده مراکز وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان قرار خواهد گرفت.

شــفیعى ادامه داد: عالقه مندان مى تواننــد فایل word  اثر 
خود را بــا عنوان فراخــوان نمایش محیطى همراه با شــماره 
تماس و مشــخصات نویســنده به ایمیل تاالر هنر به نشانى 
honartalar@gmail.com  ارسال کنند. وى خاطرنشان 
کرد: نتایج این فراخوان آذر ماه اعالم مى شود که عالقه مندان 
براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند با شماره 32302006 

تماس حاصل کنند.

اعالم فراخوان «روى صحنه شهر» در اصفهان 
دیوارهاى بتونى اتوبان ذوب آهن محدوده شــهر 

فالورجان برداشته مى شود.
مدیر کل راهدارى و حمل و نقل اســتان اصفهان 
در حاشــیه بازدید از طرح هاى عمرانى شهرستان 
فالورجان گفت: دیوارهاى بتونى اتوبان ذوب آهن 
سبب شده این شهرستان دیده نشود و جلوى زیبایى 
شهر را نیز گرفته اســت.  مهدى خضرى افزود: از 
ابتداى دى امسال این دیواره هاى نازیبا در مسیر 19 
کیلومترى اتوبان ذوب آهن با اعتبار اولیه 50 میلیارد 

ریال حذف مى شود و جاى خود را به نرده مى دهد. 
وى همچنین در بازدید از پل ارتباطى میان فالورجان 
به شــهر درچه که از روى رودخانه عبور مى کند، 
گفت: مرحله اول این طرح که ساخت پل بود با 40 
میلیارد ریال هزینه در سال 96 به بهره بردارى رسیده 
و مرحله دوم این پروژه که ایجاد جاده دسترســى 
استاندارد، آسفالت و روشنایى است با اعتبارى افزون 
بر 30 میلیارد ریال از بهمن آغاز مى شود و تا اواسط 

سال آینده به بهره بردارى مى رسد.

حذف دیوارهاى بتونى اتوبان ذوب آهن؛ دى ماه امسال

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از افزایش 5 
درصدى مصرف گاز صنایع استان، خبر داد و گفت: در 
نیمه نخست امسال بیش از 8 میلیارد و 546 میلیون و 
760 هزار مترمکعب گاز در بخش صنعت مصرف شده 
که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد 
رشد داشته است. مصطفى علوى با بیان اینکه در شش 
ماهه نخســت امســال در مجموع بالغ بر 9 میلیارد و 

781 میلیون مترمکعب گاز طبیعى در ســطح استان 
مصرف شده است، گفت: این میزان نیز نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 7 درصد افزایش داشته است. وى با 
اشــاره به میزان مصرف گاز خانگى و تجارى درسطح 
استان، افزود: حجم گاز مصرفى طى شش ماه نخست 
امسال در این بخش بیش از یک میلیارد و 168میلیون 
و282هزار مترمکعب بوده که نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته 20 درصد افزایش داشته ایم. علوى مصرف 
گاز طى شش ماهه نخست امسال در بخش عمومى 
شامل اماکن مذهبى، آموزشى، ارگان هاى دولتى و... 
را بیش از 65 میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: با 
توجه به اینکه فصل گرم سال از 15 فروردین تا 16 آبان 
ماه است در این بازه زمانى مصرف گاز طبیعى در بخش 

صنعت بیشتر مى شود.

افزایش مصرف گاز طبیعى صنایع در استان اصفهان

سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه صادرات محصول سیب درختى 
سمیرم به عنوان برند جهانى شناخته شده مطرح است، 
ادامه داد: تولید ســیب درختى در استان اصفهان بالغ 
بر 230 هزار ُتن اســت که این آمار در کل کشــور به 
4/5 میلیون تن مى رسد و این مقدار مى تواند احتیاج 

خاورمیانه به سیب درختى را تأمین کند.
سید حسن قاضى عسگر در گفتگو با «مهر» با اشاره به 
خرید بالغ بر 4000 تن سیب درختى براى تأمین بازار 
شــب عید نوروز تصریح کرد: با اعالم دولت در خرید 

سیب درجه 3 که به سیب صنعتى معروف است مى توان 
به تعادل در بازار عرضه سیب درختى رسید.

قاضى عسگر با تأکید بر اولویت صادرات محصوالت 
کشاورزى ابراز کرد: یکى از موانع موجود در صادرات 
محصوالت کشــاورزى دخالت نابجاى دولت در روند 
عرضه و تقاضا بود که در مکانیسم بازار اختالل ایجاد 
مى شد و موجبات دلســردى صادرکنندگان و سرمایه 
گذاران محصوالت کشاورزى را فراهم مى کرد؛ قرار 
شــد با تعیین نرخ تعرفه و اعالم میــزان هزینه هاى 
یارانه دولت براى هر محصول کشاورزى براى صادر 

کننده عالوه بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزى، 
اشتغالزایى هم افزایش یابد. وى اضافه کرد: بازار هدف 
صادرات محصوالت کشــاورزى کشورهاى همسایه 
ایران است و متناسب با نیاز آنها صادرات محصوالت 
کشاورزى انجام مى شود؛ براى نمونه محصول سیب 
درختى در کشورهاى عربى مورد استقبال قرار مى گیرد 
و محصوالتى نظیر بادمجان و فلفل دلمه اى محبوب 
مردم روسیه است و این دو محصول کشاورزى ایران در 
روسیه برند شده و موجب افزایش اشتغال به ویژه براى 

گلخانه داران فراهم شده است.

سیب درختى اصفهان نیاز خاورمیانه را تأمین مى کند

مدیر پردیس ســینمایى اصفهان گفت: از ســال گذشــته 
همزمان با جشنواره فیلم کوتاه تهران، این رویداد در اصفهان 
در روزهاى 20 و 21 ماه آبان در این پردیس سینمایى برگزار 

مى شود.

محمدپناهــى نــژاد اظهار کــرد: در حالى کــه 80 درصد 
جشنواره هاى فیلم کوتاه جهان فقط ده سال عمر دارند، این 
جشنواره با 36 سال قدمت یکى از شاخص ترین جشنواره ها 
در این حوزه در سطح بین المللى قلمداد مى شود و همواره در 

کانون توجه فیلمسازان داخلى و خارجى قرار داشته است. وى 
افزود: به طور میانگین در دوره هاى قبل تعداد آثار ارسالى به 
جشنواره  فیلم تهران 5000 فیلم بود، که این نشان مى دهد 
این جشــنواره براى هنرمندهاى جهان مهم است و بنا به 
اطالعات منتشر شده از طرف دبیرخانه 
جشنواره، فیلمســازانى از 110 کشور 
جهان آثار خود را به این جشنواره ارسال 

کرده اند.
مدیر پردیس سینمایى اصفهان گفت:  
در مجموع  50 فیلم خارجى از 25 کشور 
در این جشنواره انتخاب شدند که اسپانیا، 
فرانسه و آلمان  بیشترین فیلم را به این 
رویداد فرهنگى ارسال کردند و تمامى 
این کشورها در حوزه فیلم کوتاه همواره 
آثار ارزشــمندى داشتند. پناهى حضور 
نمایندگانى از جشنواره برلینانه، شورت شورت و کلرموند را از 
ویژگى هاى این جشنواره برشمرد و افزود: هفت فیلم ایرانى 
به بخش بین الملل و 140 اثر به بخش ملى جشنواره راه پیدا 

کردند و این تنها 10 درصد آثار ارسالى است.

جشنواره فیلم کوتاه تهران
 همزمان در اصفهان برگزار مى شود

ساسان اکبرزاده
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سینماهاى سراسر کشور هفته گذشته شاهد روى پرده رفتن 
چهار فیلم تازه بودند، فیلم هایى که تنوع نسبى را به چرخه 

اکران بخشیدند.
به گزارش «خبرآنالین»، «مطرب» ساخته مصطفى کیایى، 
«سمفونى نهم» به کارگردانى محمدرضا هنرمند، «چشم و 
گوش بسته» ساخته فرزاد مؤتمن و انیمیشن «بنیامین» به 
کارگردانى محسن عنایتى چهار مهمان تازه سینماها هستند. 
نکته جالب توجه گیشــه هم رقابت «مطرب» تازه نفس با 
«هزارتو» به کارگردانى امیرحسین ترابى است که البته فیلم 

ترابى توانست با برترى خفیف پیروز این رقابت باشد.
«مطرب» تازه ترین ساخته سینمایى مصطفى کیایى است 
که در آن پرویز پرستویى، محسن کیایى، الناز شاکردوست، 
مهران احمدى، حسین امیدى و امین مقدم مقابل دوربین 
حســین جلیلى بازى کردند این فیلم در دو روز نخست که 
رنگ پرده نقره اى را به خود دیده، فروشى بالغ بر یک میلیارد 
و 450 میلیون تومانى را تجربه کرده است که حکایت از خط 

و نشان جدى این فیلم براى فیلم هاى رقیب دارد.
همچنین عوامل «مطرب» از فــروش 700 میلیونى فیلم 
مصطفى کیایى در اولیــن روز اکران خبــر داده  و مدعى 
شده اند که رکورد فروش نخستین روز نمایش در سینماها 

را که شکسته اند.
در کنار «مطرب»، محمدرضا هنرمند، کارگردان گزیده کار 
سینماى ایران نیز هفته گذشته پس از 17 سال با «سمفونى 
نهم» به سینماها آمده است. او در این فیلم از بازى چهره هایى 
چون حمیدفرخ نژاد، ساره بیات، محمدرضا فروتن، پژمان 
بازغى و مهرداد صدیقیان بهره برده است و علیرضا کمالى، 

هدى زین العابدین، مارین ون هولک و حمیدرضا موالنا دیگر 
بازیگران این فیلم هســتند. این فیلم در دو روز اول اکران 
چندان فروش قابل توجهى نداشته است و به 56 میلیون و 

318 هزار تومان بسنده کرده است.
«چشم و گوش بسته» تازه ترین ساخته فرزاد مؤتمن دیگر 
مهمان تازه روى پرده اســت،  امین حیایى، بهرام افشارى، 
آناهیتا درگاهى، مســعود کرامتى، لیندا کیانى، محمدرضا 
صولتى، مانى حقیقى و پوریا پورسرخ در این فیلم به ایفاى 
نقش پرداخته اند. به نظر مى رسد این فیلم با فضاى کمدى 
که دارد بتواند از آثار موفق گیشه پاییز باشد. فیلم مؤتمن در 
دو روز نخست 334 میلیون و 545 هزار تومان فروخته است.

و «بنیامین» آخرین فیلم جدید روى پرده اســت و شرکت 
«بهمن ســبز» که پیــش از ایــن تجربه موفــق اکران 
انیمیشن هاى سینمایى «شاهزاده روم» و «فیلشاه» را در 
کارنامه دارد، پخش این انیمیشــن مهیــج و بامزه را براى 
کودکان برعهده دارد. این انیمیشــن اما گیشه را چندان با 
موفقیت آغاز نکــرده و تنها 12 میلیــون و 87 هزار تومان 

فروش داشته است
فارغ از مهمانان تازه اکران، ســرى به صدر جدول فروش 
مى زنیم، جایى که فیلم سینمایى «هزارتو» با بازى شهاب 
حسینى، ساره بیات و پژمان جمشیدى دست نیافتنى تر از 
گذشته شده و توانســت یک میلیارد و 507 میلیون تومان 
فروش داشته باشــد. این فیلم که حسابى گیشه کم رونق 
پاییزى را تکان داده است با وجود گذشت یک هفته کامل 
از اکرانش توانسته سه میلیارد و 108 میلیون تومان درآمد 
کســب کند و به نظر مى رســد با ادامه این رونــد یکى از 

پرفروش ترین فیلم هاى سال 98 باشد.
«هزارتو» فیلمى اجتماعى اســت که مانند سایر آثار چند 
وقت اخیر سینماى ایران داستان آن حول محور یک بچه 
مى چرخد که گمشده و پدرش (شــهاب حسینى) به دنبال 
یافتن اوســت و در همین حین افراد تازه اى وارد داســتان 

مى شوند.
از دیگر اتفاقــات جالب اکــران هفته پیــش، افول فیلم 
«مسخره باز» ساخته همایون غنى زاده است. این فیلم قبل 
از اکران «هزارتو» صدرنشین بى رقیب گیشه بود اما در دو 

هفته اخیر با صدر فاصله زیادى گرفته است.
فیلم غنى زاده هفته پیــش 486 میلیون و 668 هزار تومان 
بیشــتر نفروخت تا فروش کلى خود را به دو میلیارد و 898 
میلیون تومان رسانده و در آستانه سه میلیاردى شدن قرار 

بگیرد.
اما بدترین اتفاق براى «مســخره باز» عقب افتادن از فیلم 
سینمایى «ماجراى نیمروز: رد خون» ساخته محمدحسین 
مهدویان پس از چند هفته است، فیلم غنى زاده با وجود آنکه 
از آغاز اکران تا هفته گذشته فروش بیشترى را نسبت به فیلم 
مهدویان تجربه کرد اما در هفته گذشته نتوانست از پس این 
فیلم بربیاید و مهدویان توانست انتقام گذشته را بگیرد. «رد 
خون» هفته پیش 558 میلیون و 958 هزار تومان فروش 

داشت و در کل به پنج میلیارد و 261 میلیون تومان رسید.
و در نهایت مهمترین نکته این هفته اکران، افزایش چشمگیر 
فروش سینماى ایران و ورود به کانال پنج میلیارد تومان پس 
از چندین ماه است، اتفاقى که به لطف دو فیلم «مطرب» و 

«هزارتو» رقم خورد.

نگاهى به فروش فیلم هاى روى پرده در هفته اى که گذشت

الناز شاکردوست براى 
شهاب حسینى خط و نشان کشید

«مایکل مدسن»، بازیگر آمریکایى و هنرپیشه اغلب فیلم هاى «کوئنتین تارانتینو»، در فیلم «ستاره  بازى» به کارگردانى هاتف 
علیمردانى ایفاى نقش مى کند. مایکل مدســن که در فیلم  هاى «بیل را بکش» و «سگ هاى انبارى» هم بازى کرده به فیلم 
«ستاره بازى» به کارگردانى هاتف علیمردانى و تهیه کنندگى على سرتیپى پیوست. پیش تر فرهاد اصالنى به عنوان نقش اول 
فیلم قرارداد خود را با این پروژه قطعى کرده بود. «ستاره بازى» به عنوان محصول مشترك ایران و کانادا در ماه نوامبر و دسامبر 
(پاییز امسال) در آمریکا و کانادا فیلمبردارى خواهد شــد. بنابر همین گزارش، چند بازیگر دیگر هالیوود نیز در این فیلم به ایفاى 

نقش خواهند پرداخت.

بازیگر فیلم هاى «تارانتینو» به فیلم ایرانى پیوست!
محمدرضا گلزار که کنسرت اخیرش در ایاالت متحده با حواشى زیادى در داخل کشور مواجه شده، در جدیدترین مورد اتفاق جالبى را 
تجربه کرده و آن دریافت کامنت از سوى یکى از ثروتمندترین زنان جهان در صفحه اینستاگرامش است! «پاریس هیلتون»، بازیگر و 
مدل مشهور آمریکایى که به واسطه هتل هاى زنجیره اى «هیلتون»، یکى از ثروتمندترین زنان حال حاضر جهان محسوب مى شود، 
زیر پست محمدرضا گلزار کامنتى قرار داده و نوشته: «قدرت ایرانى!» و از گلزار تمجید کرده و محمدرضا گلزار نیز کامنت او را الیک 
کرده است. پاریس هیلتون در عین حال یکى از پر حاشیه ترین سلبریتى هاى دو دهه اخیر در آمریکا بوده است که حواشى بى پایانش در 

ارتباط با انتشار فیلم هاى خصوصى و رانندگى در حالت غیرعادى همواره سوژه جنجالى رسانه هاى جهان بوده است.

کامنت خیلى خاص براى آقاى گلزار!

نخســتین مجموعه پوســتر فیلم 
سینمایى «جومانجى 2» با نام فرعى 
«مرحلــه بعدى» با بــازى «دواین 
جانســون»، بازیگر مطرح سینماى 
هالیوود توســط کمپانى «دیزنى» 

منتشر شد.
«دواین جانسون»، «کوین هارت»، 
«جک بلــک»، «کارن گیالن» و 
«نیک جوناس» از جمله بازیگرانى 
هستند که در این فیلم به ایفاى نقش 
مى پردازند. «ســال لونگوباردو» و 
«دارین فراررو» از جمله بازیگرانى 

هستند که در نسخه دوم «جومانجى» به ایفاى نقش پرداخته اند.
این نســخه از فیلم «جومانجى» با نام «جومانجى 2» به بازسازى نسخه اول پرداخته 
و دواین جانسون، بازیگر معروف سینماى هالیوود با لقب «راك» ادامه دهنده رازهاى 

«رابین ویلیامز» فقید در این اثر سینمایى است. 
رابین ویلیامز، بازیگر «جومانجى» که با حضور در این فیلم محبوبیت فراوانى را پیدا کرده 

بود بر اثر افسردگى دست به خودکشى زد.
ژانر این فیلم فانتزى اســت و «جیک کاسدان»، پســر «الرنس کاسدان»، نویسنده 
افســانه اى مجموعه فیلم هاى «جنگ ســتارگان» وظیفه کارگردانى بازسازى فیلم 

«جومانجى» را بر عهده دارد.

سعید نقدزاده، کارگردان سریال «پردیس» با اشاره به زمان پخش این سریال گفت: هنوز 
زمان پخشمان معلوم نیست و با اینکه تمامى 52 قســمت تدوین شده و آماده است، زمان 
مشخصى براى پخش به ما اعالم نکردند. وى ادامه داد: ما ابتدا این سریال را براى شبکه 3 
ساختیم ولى هنوز زمان پخش را به ما اعالم نکرده اند. این کارگردان با اشاره به داستان این 
سریال نیز بیان کرد: این سریال قصه چند جوان در خوابگاه دانشجویى دختران و پسران را 
نشان مى دهد و داستان هر قسمت نیز به طور مجزاست و به اتفاق هاى خوابگاهى مى پردازد. 
وى در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این سریال نقد وضعیت اجتماعى است؟ گفت: ما نقدى به 
مسائل اجتماعى نداشتیم، در واقع یک کار کمدى آیتمى است اما حرف هایى هم براى گفتن 
دارد که شنیدنش خالى از لطف نیست. بازیگرانمان همگى ثابت هستند و در هر قسمت یک 
داستان مجزا هم خواهیم دید. مجموعه تلویزیونى «پردیس» قرار است به زودى از شبکه 

3 سیما پخش شود.

این روزها رئیس انجمن بازیگران سینماست 
و بسیارى از پیشکسوتان از او انتظار دارند 
جلوى سفارشى کارى و رفتارهاى غیرهنرى 
برخى از تهیه کنندگان را بگیرد. خودش را 
آرام آرام مى توانیم جزو پیشکسوتان سینما و 
تلویزیون بنامیم؛ عالقه زیادى به بازگشت 
به کارهاى کالســیک نمایشى در صحنه 
تئاتر دارد و منتظر است «87 متر»، سریال 
جدیدش در تلویزیون به پایان برســد و با 

فراغت از آن کار هم به پیشنهادهاى سینمایى و هم به حضورش در تئاتر بیاندیشد.
على دهکردى در پاسخ به این سئوال که چرا پیشکسوتان و قدیمى هاى تلویزیون و سینما 
آنقدر بیکارند و مشکل مالى و حتى درمانى و پزشکى دارند به «تسنیم»، گفت: من خودم هم به 
عنوان بازیگر و رئیس انجمن بازیگران سینما از این شرایط و فضایى که براى این کاربلدهاى 
قدیمى ما به وجود آمده شاکى ام! همه هنرمندانى که در فعالیت هاى صنفى تالش مى کنند 
متأسفیم که شرایط معیشتى و رفاهى هنرمندان ما در شرایط نامناسبى قرار دارد.  دلیل آن عدم 
وجود قوانین اصلى در ارتباط با وضعیت شغلى بازیگران است؛ و مربوط به خانه تئاتر و خانه 

سینما هم نمى شود؛ اینها نهادهایى اند که با ظرفیت هاى مالى کم هستند.
وى در پاسخ به این سئوال که کم کارى یکسرى از بازیگران قدیمى و کاربلد باعث شده تا بازار 
حضور نابازیگران و اصطالحًا سفارشى ها رونق پیدا کند، افزود: من خیلى از این زاویه نگاه 
نمى کنم و باید موردى و مصداقى حرف بزنیم؛ به لحاظ فنى به این موارد قائل نیستم؛ براى 
اینکه فکر مى کنم مشکل اصلى این است که تولید پایین آمده است. وقتى تعداد محدودى 
فیلم ساخته مى شود تهیه کنندگان هم ترجیح مى دهند یا چهره هایى بگذارند که از نظر اقبال 
عمومى مورد توجه مردم و جامعه قرار بگیرد و بازگشت سرمایه هم رقم بخورد و یا توان مالى 
ندارند ترجیح مى دهند از هنرپیشه هاى ناشناخته، تئاترى حرفه اى و یا هنرپیشه هاى تازه کار 
استفاده کنند. در نگاه ریشه اى نمى توانیم بگوییم معضل ما این است که ارتباطات است و 
سفارشى رفتار مى شود بلکه در همه دنیا حق هر کارگردان و تهیه کننده اى است که نیروهاى 

دلخواه خودش را انتخاب و از آنها استفاده کند.
او در خصوص ســریال «87 متر» که یکى از بازیگران نقش اصلى آن است گفت: بیش از 
دو سال است که بازیگر سریال «87 متر» شبکه یک سیما هستم که کیانوش عیارى آن را 
کارگردانى مى کند. بعد از چندین بار توقف حاال در ماه هاى پایانى تصویربردارى آن قرار داریم 
امیدواریم با آرامش کار به پایان برسد. من نقش آقاى «پور دورانى» را بازى مى کنم؛ کسى که 

با خانواده اش آپارتمان «87 مترى» مى خرد.
دهکردى درباره زمان پخش و پایان رسیدن این سریال تلویزیونى، گفت: مخاطب با دیدن 
این سریال غافلگیر مى شود و امیدوارم مدیران سازمان صداوسیما از نظر حمایت مالى، در کنار 

ما باشند تا سریال «87 متر» به پایان راه برسد و هرچه زودتر آماده پخش شود.

روایت على دهکردى از دالیل استفاده
 از سفارشى ها و تازه کارها و بیکارى پیشکسوتان 

مشکل اصلى این است که 
تولید فیلم کم شده است

پوراندخت مهیمن، بازیگر تلویزیون درباره فعالیت اخیر خود گفت: مشغول بازى در سریال 
«بیگانه اى با من است» به کارگردانى احمد امینى و تهیه کنندگى بهروز مفید هستم.

وى ادامه داد: من قبل از سریال «بیگانه اى با من اســت»، با آقاى امینى تجربه همکارى 
داشتم. حساسیت هاى او را نسبت به کارى که مى سازد مى شناسم و مى دانم که با چه تعهدى 
کار مى کند؛ وقتى هم فیلمنامه را خواندم آن را دوست داشتم و احساس کردم نقشم جاى کار 

براى من گذاشته است.
بازیگر سریال «ماه و پلنگ» عنوان کرد: در این ســریال، نقش مادرى را بازى مى کنم که 
ویژگى هاى متفاوتى دارد. در مجموع مادر قصه ســریال «بیگانه اى با من است» با دیگر 
مادر هایى که بازى کرده ام متفاوت است. البته مهربانى این مادر مثل دیگر مادرهاست، در 

مجموع نقش را خیلى دوست داشتم و با عالقه آن را بازى مى کنم.
وى درباره کارگردان این اثر توضیح داد: آقاى امینى جزو کارگردانانى هستند که تعامل بسیار 
خوبى با بازیگران دارند و بسیار با  اخالق و انسان خوبى هستند. خوشبختانه بازیگر وقتى با او 
کار مى کند از همکارى اش لذت مى برد و مشکلى ندارد. مهیمن درباره تولیدات این روز هاى 
تلویزیون بیان کرد: تلویزیون کار هاى خوبى را در مرحله تولید دارد و خوشحال مى شوم مردم 
سریال هاى خودمان را مى بینند و سراغ شبکه هاى بى کیفیت و ضعیف نمى روند. باید رسانه 
ملى نیز براى مخاطب خود برنامه و ســریال هاى خوب در زمان هاى مختلف تدارك ببیند 

چراکه تلویزیون همیشه مخاطب خودش را دارد.
گفتنى است؛ قصه «بیگانه اى با من است» به نویســندگى فروغ فروهیده در سال70-69 
مى گذرد و درباره جابــه جایى یک زن خدمتکار با عروس یک خانواده اســت که یک درام 

خانوادگى را تشکیل مى دهد.
شــبنم قلى خانى، پژمان بازغى، پوراندخت مهیمن، مهران رجبى، میــالد میرزایى، پرویز 
پورحسینى، نگار عابدى، ایوب آقاخانى، سوگل طهماسبى، دنیا مدنى، شیوا ابراهیمى، نسرین 
بابایى، لیلى فرهادپور، فرهاد شــهریزى، فریبا ترکاشوند، مهرداد ضیایى، امیریل ارجمند و 

مهدى فقیه از بازیگران این سریال هستند.
مجموعه تلویزیونى «بیگانه اى با من است» به کارگردانى احمد امینى و تهیه کنندگى بهروز 

مفید در 30 قسمت براى گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما تهیه و تولید مى شود.

پوراندخت مهیمن: 

بازى در نقش متفاوت ترین 
مادر را دوست دارم

یک سریال تازه طنز 
در راه تلویزیون

«دواین جانسون» به «مرحله بعدى» 
فیلم «جومانجى» رسید

فصل دوم برنامه تلویزیونى «عصر جدید» هم با رویکرد استعدادیابى در زمینه هاى هنرى، 
ورزشى و سرگرمى تولید مى شود. فصل اول مسابقه استعدادیابى «عصر جدید» سال گذشته 

روى آنتن رفت و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.
حاال احسان علیخانى، مجرى و تهیه کننده این برنامه به تازگى در صفحه مجازى این برنامه 
با انتشــار ویدیویى به مخاطبان خود گفت: پیش تولید فصل دوم «عصر جدید» را به طور 
رسمى آغاز مى کنیم و اسفند ماه پیش روى شما هستیم. صحنه فصل دوم «عصر جدید» 
منتظر شماست... در فصل اول «عصر جدید» فاطمه عبادى (هنرمند نقاش با شن)، محمد 
زارع (آکروبات کار)، پارسا خائف (خواننده نوجوان)، سعید فتحى روشن (شعبده باز و منتالیست) 

وگروه دختران نینجا (هنر هاى رزمى) به ترتیب نفرات اول تا پنجم شدند.
برنامه تلویزیونى «عصر جدید» با رویکرد اســتعدادیابى در زمینه هاى هنرى، ورزشــى و 

سرگرمى تولید مى شود.
فصل اول این مسابقه تلویزیونى با اجراى احسان علیخانى و داورى رؤیا نونهالى، آریا عظیمى 

نژاد، بشیر حسینى و امین حیایى روى آنتن رفت.

چه خبر از فصل دوم «عصر جدید»؟

محمدرضا غفارى، سومین بازیگر فیلم سینمایى «شهربانو» به کارگردانى مریم بحرالعلومى 
و تهیه کنندگى پگاه احمدى شد. او با فرشته صدرعرفایى و مهرداد صدیقیان همبازى شده 

است.
غفارى با فیلم «رؤیاى خیس» پوران درخشنده وارد سینما شد و با ایفاى نقش در فیلم «برف» 

مهدى رحمانى مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.
«شهربانو» سومین همکارى مشترك محمدرضا غفارى و مهرداد صدیقیان بعد از «قاعده 
تصادف» و «سونامى» به شمار مى رود. این فیلم با مضمونى اجتماعى و مبتنى بر چالشى در 

یک خانواده روایت مى شود.

محمدرضا غفارى با صدرعرفایى و 
صدیقیان همبازى شد

«جوکر» فیلم تحسین شــده «تاد فیلیپس» در حالى در 
گیشــه دنیا به مرز فروش یک میلیارد دالرى رسیده که 
همین حاال هم لقب ســودآورترین فیلــم کمیک بوکى 
تاریخ را از آن خود کرده است. این فیلم با بازى «خواکین 

فینیکــس» در نقش اصلى در حالى که بــا بودجه 62/5 
میلیون دالرى تولید شــده، تا دیــروز 957 میلیون دالر 
فروخته است. این یعنى «جوکر» 15/3 برابر بودجه اش 
درآمد از گیشه جهانى به دست آورده است. سودآورترین 

فیلم هاى ساخته شــده از روى کمیک بوك ها «ونوم» 
(بودجه 90 میلیــون دالر، فــروش 854 میلیون دالر)، 
«بتمن» (بودجه 35 میلیــون دالر، فروش 411 میلیون 
دالر)، «الك پشــت هاى نینجا جهــش یافته نوجوان» 
(بودجه 13/5 میلیون دالر، فــروش 200 میلیون دالر) 

بودند که حاال «جوکر» هم به جمع آنها اضافه شده است.
اختالف هزینه فیلم «تاد فیلیپس» و فروشش به مرز 900 
میلیون دالر رسیده که یک رکورد تاریخى است. همچنین 
«جوکر» بعد از «راپسودى بوهمى» و انیمیشن «شیرشاه» 
رده سوم ارزان ترین فیلم هایى که به فروش 900 میلیون 

دالرى در گیشه جهانى به دست آورده اند، تبدیل شد.
وقتى «جوکر» به فروش یک میلیارد دالرى برسد، رکورد 
«پارك ژوراسیک» را هم خواهد شکست که ارزان ترین 
فیلم میلیاردى تاریخ با بودجه تولید 63 میلیون دالرى بود.

این فیلم تحســین شــده در حالى رکوردهاى جهانى را 
شکســته که در چین اکران نشــده و به احتمال زیاد در 
پرجمعیت ترین کشــور دنیا روى پرده نمى رود. فروش 
«جوکر» در آمریکاى شــمالى به رقم 312 میلیون دالر 

رسیده است.

«جوکر» سودآورترین فیلم کمیک بوکى تاریخ شد
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زلزله زلزله 77 دقیقه اى، یک روز پس از زلزله دقیقه اى، یک روز پس از زلزله
 تا دقیقه 85 تیم منصوریان برنده در خانه حریف بود و چند 
پله صعود را تجربه مى کرد امــا ناگهان در 7 دقیقه، اوضاع 
تغییر کرد و او سرمربى تیمى شد که با منطقه سقوط تنها دو 

امتیاز فاصله دارد.
 علیرضا منصوریان یک شــب پس از زلزله تبریز با خنده 
همیشگى اش پاى به ورزشگاه بنیان دیزل گذاشت تا نوار 
بدشانسى ها، نتایج ضعیف و عملکرد پرانتقاد تیمش را پاره 
کند و یک بار دیگر از رتبه هاى پایینى جدول، اوج بگیرد و 
به باال برسد. در لحظه اى که بازیکنان ذوب آهن وارد زمین 
شدند، منصوریان ایســتاده گرم کردن آن ها را نظاره و با 
نگرانى آن را دنبال مى کرد. تقابل با ماشــین سازى میانه 
جدولى عمال نباید براى علیمنصور اســترس زا مى بود اما 
اتفاقات این فصل فوتبال ایران اوضاع را به شــکلى کرده 

بودند که او نیاز مبرمى به این سه امتیاز داشت.
تغییرات مدیریتى یکى از عواملى اســت کــه ثبات تیم 
منصوریان را به خطر انداخت. عالوه بر این، مشکل بازیکنان 
سرباز نیز شرایط را براى او سخت و به نوعى مبهم کردند 
و سبب شدند تا تیم او پس از گذشت 9 هفته، تنها 7 امتیاز 
داشته باشد. سفر به تبریز، فرصت ویژه اى را براى سرمربى 
سابق نفت و استقالل به وجود آورد تا با کسب یک نتیجه 

خوب برابر رسول خطیبى، روزهاى تلخ را فراموش کند.

منصوریان در تبریز خاطرات تیره و روشن زیادى دارد. در 
لیگ چهاردهم تیم او رقابتى شانه به شانه را با تراکتوِر تونى 
اولیویرا سپرى کرد و در گام آخر به نوعى بازى فینال را برابر 
این تیم برگزار کرد. نفتى ها در آن بازى کار سختى براى 
قهرمانى داشتند و  باید تراکتور را برابر تماشاگران پرتعدادش 
شکست مى دادند اما خیلى زود توسط عزتى به گل رسیدند 
و تا آستانه قهرمانى هم پیش رفتند اما پس از سوت پایان، 
قهرمان در اصفهان جام را باالى سر برد و دست شاگردان 

جوان منصوریان خالى ماند.
با این حال او اغلب از تقابل با تیم هاى تبریزى سربلند بیرون 
آمد و تیمش در برابر ماشین سازى هم خیلى زود توانست به 
گل برسد. ارسالن مطهرى روى غفلت و اشتباه مدافعان 
ماشین سازى در ثانیه 36 گلزنى کرد تا سریع ترین گل لیگ 
نوزدهم را به نام خود ثبت کند و ذوب را پیش بیاندازد. پس از 
گل مطهرى، شاگردان منصوریان به خوبى بازى را کنترل 
کردند و حتى موقعیت هایى نیز براى زدن گل دوم داشتند 
اما آنچه که در ورزشگاه بنیان دیزل رقم خورد، نتیجه اى 
برخالف روند بازى و مسئله اى غیرمنتظره براى سفید و 

سبزهاى اصفهان بود.
در دقیقه 85 ســانتر بازیکنان ماشین ســازى به محوطه 
جریمه ذوب با اشتباه عجیب معراج اســماعیلى و مدافع 

تیم ذوب همراه بود و باعث شد تا توپ در مقابل پاى دوس 
سانتوس بازیکن برزیلى ماشین بیفتد و او به سادگى گل 

تساوى را بزند.
منصوریان که در کنار زمین تکاپوى زیادى داشت و تالش 
مى کرد تا نکات فنى مختلف را به شاگردانش گوش زد کند، 
پس از این گل دست از تالش نکشــید و شاگردانش را به 
جلو هدایت کرد ولى مطهرى، پهلوان، اسماعیلى فر و... در 
خط حمله بى دقتى کردند تا یک بار دیگر تیم منصوریان 
مجازات شود؛ این بار در دقیقه 92 قائم اسالمى خواه گل 
ساخت و احمد زنده روح دروازه را باز و اشتباهش را جبران 
کرد تا خنده ابتــداى بازى منصوریــان روى لب هایش 

خشک شود.
بعد از بازى دیگــر اثرى از خنــده نبــود و منصوریان با 
چهره اى جدى به اتاق کوچک نشست خبرى در ورزشگاه 
بنیان دیزل رفت تا به ســواالت خبرنگاران پاســخ دهد. 
در میانه هاى نشســت، یکى از خبرنــگاران که به نظر از 
پیروزى تیم شهرش بسیار خوشحال بود، با جمله اى تند 
سوالش را مطرح کرد: «بعید است دیگر روى نیمکت ذوب 
آهن بمانید...». این سوال سرمربى ذوب آهن را به شدت 
برافروخته کرد و واکنشــى جالب را هم به همراه داشت: 

«به هر حال بعد از بــرد تیمتان هیجان زده هم 

هستید. سوال شما هم تخریب دارد و هم کیفیت تیمتان را 
مى خواهید باال ببرید. من باز هم به شما تبریک مى گویم. 
اما ادبیات سوال شما معلوم نشد چگونه است. شما نگران 

من نباشید، نگران شهر خودتان باشید».
این واکنش آخرین ســکانس علیمنصور در تبریز بود اما 
براى ذوب آهن شــاید بهتر باشــد که این آخرین بازى با 

هدایت او نباشد. منصوریان در استقالل، 
نفت و حتى همین ذوب آهن نشان داد 
که مى تواند از فرصت ها استفاده کند و 

رفته رفته وضعیت تیمش را ثبات بخشد؛ بنابراین شاید این 
تعطیالت فیفادى زمانى براى بهبود وضعیت تیم علیرضا 
منصوریان باشد. تیمى که فصل گذشته تک نماینده ایران 

حاال در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا بود  اما 
در موقعیت نامناســبى 

قرار دارد.

مدافع تیم ذوب آهن مى گوید این تیم مى توانست دو 
و یا سه بار دروازه حریف را باز کند که با بدشانسى این 

اتفاق نیفتاد.
مسعود ابراهیم زاده درباره دیدار برابر ماشین سازى 
گفت: هر دو تیم بــراى برد آمــده بودند. ما مى 
توانستیم گل هاى دوم و سوم را هم وارد دروازه 
حریف کنیم اما این اتفاق نیفتــاد و در حالى که 
مى توانستیم برنده شــویم اما این گونه نشد و 

حسابى خراب کردیم.
مدافع ذوبى ها درباره دو برخورد مشکوك وى در 
محوطه جریمه خودى و احتمال پنالتى گفت: نخیر 
اصال آن جا خطایى اتفاق نیفتــاد تا داور بخواهد آن را 
پنالتى بگیرد. برخورد دوم هم من نبودم و نژادمهدى 

بود که آن هم نمى توانست پنالتى باشد. 

براى آنکه ارزش جایگاهى که شــهرخودرو در جدول به دســت آورده را 
بدانیم باید نگاهى به دیگر تیم هاى مدعــى این فصل از رقابت هاى لیگ 
برتر بیاندازیم. ســپاهان با قلعه نویى و ســتارگان بزرگش، پرسپولیس و 
ستاره هایش، استقالل با آندره آ استراماچونى و تراکتور کهکشانى تیم هایى

هســتند که امسال براى رســیدن به قهرمانى کامال خودشــان را تجهیز 
کرده اند، اما شهرخودرو بعد از برد برابر پارس جنوبى تنها به سه امتیاز نیاز 

دارد تا باالتر از تمام این تیم ها قرار بگیرد.
شهرخودرو به زیبایى فصل گذشته اش بازى نمى کند اما این تیم آرام و بى 
سر و صدا مثل شخصیت سرمربى اش دارد بازى هایش را مى برد و شرایط 
به گونه اى است که مى تواند از تمام مدعیان سبقت بگیرد. این تیم با وجود 
آنکه فوتبالى به چشــم نوازى لیگ هجدهم ندارد اما نوعى منطق در بازى 
و نمودار نتیجه گیریش به چشــم مى خورد که نشانه هاى خوبى از نزدیک 
شدن به شرایط قهرمانى است. شهرخودرو در این فصل بازیکنان مطرحى 
را به خدمت گرفت و این تصور وجود داشت که آن ها در این فصل فوتبالى 

تهاجمى تر را ارائه مى دهند اما تیــم یحیى در این فصل و در9 بازى تنها 9 
گل به ثمر رسانده است؛ میانگین یک گل در هر بازى که به هیچ وجه نشانه  
یک تیم تهاجمى نیست. اما آنچه مى تواند شهرخودرو را از االن به عنوان 
یک مدعى براى کســب قهرمانى مطرح کند 3 گل خورده در همین تعداد 
بازى است. آن ها دومین خط دفاع برتر لیگ بعد از سپاهان با یک گل خورده 
هستند و آمارى بسیار خوب از خود به جا گذاشته اند. در میانگین امتیازى اما 
شهرخودرو با میانگین 2,3 از سپاهان که میانگین امتیازش 2,2 امتیاز در هر 

بازى است شرایط بهترى دارد و همین برگ برنده آن ها است.
آن ها در حالى به رتبه دوم جدول رســیدند که روز 23 آبان در همان روزى 
که تیم ملى در رقابت هاى مقدماتى جام جهانى به مصاف عراق مى رود ، 
مى توانند با یک برد در دیدار معوقه در مشهد و برابر گل گهر به صدر جدول 
برسند. شهرخودرو در نقل و انتقاالت با جذب بازیکنانى که تجربه قهرمانى 
در لیگ برتر را دارند، بعد از یک فصل و نیم حضور یحیى روى نیمکت تیم، 
به قوام ساختارى رسیده است و این مى تواند یک هشدار جدى به 4 رقیب 

دیگر این تیم باشد.به ویژه هشدارى به سپاهان 

علیرضا منظمى بازیکن تیم ذوب آهن 
در دومین بازى تیم ملى جوانان هم 

موثر بازى کــرد و زننده یکى از 
گل هاى ایران در این بازى بود.

 او که به دلیل ســرماخوردگى 
روز پیش از بازى تمرین نکرد 
در دیدار با نپال در نیمه دوم به 

موثــر میدان رفت و همانند بازى اول هم 
بازى کرد و هم زننده یکى از گل هاى تیم ملى جوانان 

در این بازى بود. مسابقه اى که در آن تیم نپال 11 نفره 
دفاع کرد و در دقایق زیادى از بازى موفق شد دروازه خود 

را بسته نگه دارد.  
علیرضا منظمــى در دقیقه 85 بــازى با فــرار به عمق، 

دروازه بان تیم نپال را دریبل کــرد و دروازه خالى این تیم را 
گشود. او به دلیل سرعت باالیى که در بازى دارد به طور حتم 
در بازى با امارات هم مى تواند یکى از مهره هاى کلیدى تیم 

ایران باشــد. تیم ملى جوانان در حالى در بازى با قرقیزستان و 
نپال موفق به 7 بار گلزنى شد که هر دو تیم ارایه گر بازى تدافعى 
بودند. با این حال تیم ملى جوانان جدا از 7 گلى که به ثمر رساند در 

هر دو بازى موقعیت هاى خوبى را روى دروازه حریفان خلق کرد 
ودر چند صحنه توپ به تیرك خورد.

جالب اینکه بدانید علیرضا منصوریان هم از این بازیکن زیر 18 سال 
در ترکیب تیم ذوب آهن بهره مى برد و حاال باید قدر او را بیشتر بدانند.

براى آنکه
بدانیم باید
برتر بیاند
ستاره های
هســتند
کرده اند،
دارد تا باال
شهرخودر
سر و صدا
به گونه اى
آنکه فوتبا
و نمودار ن
شدن به ش
را به خدمت

ب آهن 
ن هم 

ى از 
.

ى 
د 
ه 

موثــر هم 
ل هاى تیم ملى جوانان 
1ه در آن تیم نپال 11 نفره

ازى موفق شد دروازه خود 

8 بــازى با فــرار به عمق، 
ــرد و دروازه خالى این تیم را 
ى که در بازى دارد به طور حتم 
 یکى از مهره هاى کلیدى تیم 

 در حالى در بازى با قرقیزستان و 
که هردو تیم ارایه گر بازى تدافعى 
7ن جدا از 7 گلى که به ثمر رساند در 

ى را روى دروازه حریفان خلق کرد 
خورد.

8صوریان هم از این بازیکن زیر 18 سال 
مى برد و حاال باید قدر او را بیشتر بدانند.

ذوبى ها!  قدر علیرضا
 را بدانید
محمد مومنى

 رکوردهاى هجومى تاریخ لیگ برتر را که مرور کنیم یک نام ثابت 
در میان اکثر آنها دیده مى شــود. قلعه نویى و فوتبال هجومى اش 
چندین جام را براى سرمربى فعلى سپاهان به ارمغان آورده است. 
آخرین رکورد او مربوط به همین فصل گذشته است که با 46 گل 
زده توانســت بهترین خط حمله لیگ را از آن خــود کند. تفاوت 
رکوردهاى جدید او بــا رکوردهاى قدیمى اش امــا یک چیز بود. 
رکوردهاى جدیدش به جامى منجر نشد اما رکوردهاى قدیمى هر 

کدام مى توانست تضمین کننده یک قهرمانى باشد.
 در چند فصل اخیر گل نخوردن و کلین شیت و آمار دفاعى بیش از 
آمار هجومى در دســتیابى به جام تاثیر داشته است. قلعه نویى که 

در این ســال ها تالش مى کند سیستم مورد 
عالقه اش را به روزتر کنــد در آخرین گام 

دست به تقویت فاز دفاعى اش زده است. البته قلعه نویى در دو فصلى 
که در لیگ دوازدهم و لیگ پنجم با استقالل قهرمان شد صاحب 
بهترین خط دفاع لیگ هم بود و این دو خط دفاع او از بهترین هاى 
تاریخ لیگ برتر هم هستند اما این بار هدف بزرگترى را نشانه گرفته 
است. قلعه نویى در صورت ادامه  روند فعلى تیمش مى تواند عنوان 

بهترین آمار دفاعى لیگ در تاریخ لیگ برتر را از آن خود کند.
نگاهى به عملکرد سپاهان در فصل نقل و انتقاالت نشان مى دهد 
که قلعه نویى براى رسیدن به این رکورد برنامه ریزى داشته است. 
خرید ولسیانى و مرتضى منصورى به عنوان بهترین مدافعان فصل 
گذشته و همچنین حفظ کیانى و پورقاز و نیازمند در همین راستا بود. 
او در این راه موفق بوده و تیمش با یــک گل خورده تا هفته دهم 

رکورددار است.
استقالل فصل گذشته که عنوان بهترین خط دفاع تاریخ لیگ را در 

اختیار دارد تا هفته دهم 6 گل دریافت کرده بود. پرسپولیس برانکو 
که در رده بعدى قرار دارد تا این هفته 3 بار دروازه اش باز شده بود. 
استقالل خوزســتان لیگ پانزدهم هم آمار 4 گل خورده را داشت. 
قلعه نویى این فصل رکورد خودش و لیگ را بهبود بخشیده و با یک 
گل خورده تا هفته دهم تمامى رکوردها را تا این جاى فصل جابجا 

کرده است.
البته ســپاهانى ها براى حفظ این رکورد کار سختى در ادامه فصل 
خواهند داشت. با گذشــت زمان بازى هاى این تیم هفته به هفته 
سخت تر خواهد شــد و تیم هاى مدعى و در حال ســقوط انگیزه 
بیشترى براى گلزنى خواهند داشت. با این حال فاز دفاعى سپاهان تا 
این جاى کار نشان داده که به این راحتى ها تسلیم نمى شود و اهداف 
بزرگى را این فصل در سر دارد. سپاهانى ها و قلعه نویى امیدوارند 

رکوردهایشان امسال منجر به کسب حداقل یک کاپ شود.

رکوردها به درد مى خورد اگر منجر به جام شود

محمد احمدى

 ماشین سازى بعد از توقف برابر نفت مسجدسلیمان شکست ناپذیر، 
تساوى ارزشمندى در ورزشــگاه آزادى مقابل پرسپولیس کسب 
کرد کــه این نتیجه موجب شــد آنها انگیــزه و روحیه مضاعفى 
براى بازى با ذوب آهن پیدا کنند ولى در شــروع دیدار با سبزهاى 
اصفهانى شاگردان خطیبى در ثانیه 36 با اشتباه عجیب احمدرضا 
زنده روح و گلزنى ارسالن مطهرى دروازه خود را باز شده دیدند؛ 
در ادامــه و در حالى که شــاگردان منصوریان به دنبال کســب 
دومین پیــروزى متوالى در ایــن فصل بودند تــا از پایین جدول 
فاصله بگیرنــد، در دقایــق 85 و 2+90 غافلگیر شــدند و روى 
دو توپ ارسالى، توســط ادواردو دوســانتوس و زنده روح دو گل 
دریافت کردند تا ماشین ســازان بــرد فوق العاده اى به دســت

 بیاورند.
در روزى که ماشین ســازى تالش زیادى براى جبران گل 

ابتداى مســابقه برابر ذوب آهن را داشــت و نمى خواست بازنده 
باشد، قائم اسالمى خواه با دو ارســال خطرناك پایه گذار برترى

 تیمش شد؛ این بازیکن که برخالف دیدار با پرسپولیس به ترکیب 
ماشین سازى رســیده بود، با ســانترهاى پاى چپ موقعیت هاى 
خطرناکى به وجود آورد تا دوسانتوس و زنده روح گل هاى پیروزى 
این تیم را بزنند؛ البته قبل از این هم اســالمى خواه با شوت هاى 
خطرناك راه دور و ارسال از کرنر و سمت راست زمین فرصت هاى 

خوب دیگرى خلق کرده بود.
ذوب آهن که در هشــت هفته ابتدایى هیچ بردى نداشته و چهار 
تساوى و چهار شکســت در کارنامه اش ثبت کرده بود، در دیدار 
اخیرش طلسم شــکنى کرد و به برترى مقابل شاهین شهردارى 
رســید ولى شــاگردان على منصور  هم که با ســریع ترین گل 
فصل(ثانیه 36) مطهرى پیش افتادند، نتوانستند این برد را حفظ 
کنند تا ماشین ســازان با زدن دو گل دیگر مهمان خود را شکست 

دهند. 

مراقب این مدعى چراغ خاموش باشید

ماه سختى در پیش است بزرگوار!

یکى دیگر از خط خورده هاى تیم ملى به نســبت اردوى قبلى کاپیتان 
تیم امید ایران و ستاره ســپاهان بود که به جاى سفر به امان باید راهى 

دوحه شود.
امیدنورافکن به عنــوان یکى از آماده ترین بازیکنان ســپاهان در لیگ 
برتر بعد از تنها یک اردو حضور در جمع بزرگساالن بار دیگر از فهرست 
ویلموتس دور ماند تا به جاى سفر به امان در کشور اردن، ملى پوشان امید 

ایران در سفر به قطر را همراهى کند.
نورافکن به عنوان کاپیتان امیدهاى ایران یکى از کلیدى ترین مهره هاى 
حمید استیلى در راه شکستن طلسم عدم صعود به المپیک قلمداد مى شود 
از همین رو همراهى او با کاروان امیدها آن هم در اردوى قطر مى تواند 
خبر خوبى براى کادر فنى این تیم باشد به خصوص که با ترافیک شدید 
در اردوى بزرگساالن نورافکن شانسى براى حضور مقابل عراق نداشت.

لیگ برتر هم اکنون به علت مسابقات ملى تعطیل شده و حدود دو هفته دیگر 
از سر گرفته خواهد شد.

تیم فوتبال سپاهان پس از کسب دو تساوى مقابل سایپا و پارس جنوبى جم، 
به پیروزى ارزشمندى مقابل تراکتور در خانه رسید و حاال با 22 امتیاز صدر 

جدول رده بندى مسابقات را در اختیار دارد.
مسابقات لیگ برتر از یکم آذرماه از سر گرفته مى شود و طالیى پوشان ماه 
بسیار سختى را پیش از ورود به رقابت هاى آسیایى و مشخص شدن قرعه 

در این رقابت ها پیش رو دارند.
سپاهان روز یک آذرماه در آبادان باید به مصاف تیم زخم خورده نفت آبادان 
برود و در ادامه نیز بازى هاى سنگینى پیش رو خواهد داشت. بازى هایى 

به شرح زیر: 
جمعه 1 آذر / نفت آبادان - سپاهان

سه شنبه 5 آذر / سپاهان - پیکان (جام حذفى)
شنبه 9 آذر / سپاهان - استقالل تهران

پنج شنبه 14 آذر / نساجى - سپاهان
دوشنبه 18 آذر / شهرخودرو - سپاهان

جمعه 22 آذر / سپاهان - پیکان (لیگ برتر)
پنج شنبه 28 آذر / سپاهان - شاهین (آغاز دور برگشت لیگ برتر )

با این وصف امیرقلعه نویى باید تیمش را بــراى انجام 7 بازى در یک ماه 
آماده کند؛ ماهى که باید با دو تیم مدعى استقالل و شهر خودرو نیز مصاف

 بدهد.

احمد خلیلى

اردن نه، بفرمایید قطر 

ت مدافع
و یا سه
اتفاق
مسع
گف
تو
ح
م
ح
مد
محو
اصالآن
پنالتى
بود که

حسابى خراب کردیم
شادى ثانیه 36 در نهایت زهر شد

سعید نظرى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961718 ج/3 له خانم مهرى شــفیعى و علیه 1- غالمعلى 2- زرین تاج 
3- ناهید 4- فریده همگى شهرت لسانى فوالدى مبنى بر تقسیم ماترك مرحوم نعمت اله 
لسانى فوالدى شامل: 1- 1/5 دانگ مشاع پالك ثبتى 4842/24 بخش 5 ثبت اصفهان. 
2- ششــدانگ پالك ثبتى 4852/35 بخش 5 ثبت اصفهان. در تاریخ 1398/09/09 در 
ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى مرحوم نعمت اله لســانى فوالدى و اکنون مستاجر دارد و در تصرف 
ورثه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
واال 10 (ده) درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خیابان میر، نرســیده به فلکه فیض، ســاختمان 110 با کدپستى 
47- 8164984743 در معیت نماینده مالکین بازدید و گزارش ارزیابى به شرح زیر تقدیم 
مى گردد. محل ملک به صورت یک مجتمع تجارى مســکونى و دفتــر کار با پالك ثبتى 
4842/24 (1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ) و 4852/35 ششــدانگ واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت عرصه حدود 438/23 مترمربع (شامل ششدانگ پالك ثبتى 4852/35 
به مساحت عرصه 391/95 مترمربع طبق سند و 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4842/24 به مساحت 1/5 دانگ، 46/28 مترمربع و جمعًا 438/23 مترمربع که پالك ثبتى 
4842/24 شماًال به خیابان میر واقع شــد و پالك ثبتى 4852/35 از ورودى پالك شمالى 
یعنى 4842/24 استفاده مى کند) و داراى 4 طبقه ساخت مان شامل زیرزمین با ورودى رمپ 
از خیابان به صورت پارکینگ و طبقه همکف تجارى و مسکونى و طبقات اول و دوم هر کدام 
دو واحد مسکونى است. ساختمان قدیمى و پروانه آن در ســال 1357 صادر شده و اعیانى 
زیرزمین و همکف و اول هر کدام 235 مترمربع و طبقه دوم 177 مترمربع است. با توجه به 
گواهى پایان ساخت موجود در پرونده شهردارى به شماره 16/10651 مورخ 1363/11/24 
متراز تجارى در طبقه همکف 52/5 مترمربع اســت باضافه بالکن به میزان 14 مترمربع و 
مابقى اعیانى داراى کاربرى مسکونى و پارکینگ است. ســاختمان داراى اسکلت فلزى و 
سقف تیرآهن و آجر و کف سرامیک و نماى آجر و پنجره ها آلومینیوم و داراى انشعابات آب، 
برق، گاز و فاضالب و قدمت ساختمان حدود 35 سال مى باشد. لذا با توجه به مراتب فوق، 
میزان عرصه و اعیان، نوع کاربرى، قدمت ساخت و متراژ تجارى موجود درج شده در پایان 
ساخت و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 4842/24 و ششــدانگ پالك ثبتى 4852/35 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان شامل 
عرصه و اعیان و محل تجارى به قیمت روز جمعًا به مبلغ 128/400/000/000 ریال (یکصد 
و بیست و هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال) اعالم مى گردد. م الف: 617970 دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/282
 مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962459 ج/11 له خانم پروانه صالحى و علیه آقاى احمد صالحى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 1/415/522/805 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1398/9/6 چهارشنبه ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 11/076 حبه مشــاع به استثناى بهاى ثمن 
ســهم زوجه متوفى از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 11714 فرعى از 
14915 اصلى بخش 5 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیال درج 
شده است ملکى آقاى مرحوم محد صالحى و اکنون در تصرف مالکانه ورثه مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 

پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخــت و اال ده درصد واریزى به 
نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان- زینبیه- خیابان عمان 
سامانى- کوچه شهیدان استکى بازدید و اندازه گیرى بعمل آورده، اسناد مالکیت بررسى و با 
محل تطبیق و نتیجه ارزیابى بشرح ذیل اعالم مى گردد: مشخصات محل: محل مورد بازدید 
عبارتست از: ساختمان مسکونى 2 طبقه داراى حدود 220/9 مترمربع عرصه و حدود 2810 
مترمربع اعیانى در دو طبقه مى باشد که: سیستم باربر: ستون فلزى و دیوارهاى باربر سقف: 
تیرآهن نماى خارجى: آجر زبره نماى داخلى: گچ سطح داخلى: کف موزائیک بدنه گچ درب 
هاى خارجى: فلزى درب هاى داخلى: چوبى آشپزخانه: داراى کابینت و کاشى و سرامیک 
سرویس: کاشى و سرامیک حیاط: کف موزاییک و درب هاى فلزى و مشترکات: آب و برق 
و گاز مى باشد. مشخصات سند: شماره ملک: 11714 شماره حالى سند: 0214412 شماره 
ثبت: 60109 صفحه: 159 دفتر: 349 بخش: 5 نام مالک: محمد صالحى ســهم مالک: 6 
دانگ توضیحات: ملک مذکور داراى ساختمان قدیمى ولى قابل بهره بردارى است. ضمنا دو 
باب مغازه مفروض از آن مى باشد که فاقد پروانه پروانه تجارى مى باشند. مک مذکور داراى 
ساختمان قدیمى قابل بهره بردارى است ضمنا دو باب مغازه مفروض از آن مى باشد که فاقد 
پروانه تجارى مى باشند. لذا با عنایت به موارد فوق، موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، 
کیفیت اعیان و مصالح بکار رفته، قدمت بنا، میزان عرضه و تقاضا عرف روز و محل با در نظر 
گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و اشتراکات ارزش فعلى پعرصه و اعیان پالك مذکور مبلغ 
5/000/000/000 ریال (پنج میلیارد ریال تمام) ارزیابى مى گردد. سهم االرث محکوم علیه 
اقاى احمد صالحى از پالك ثبتى 11714 با مشخصات ذکر شده در گزارش اولیه و با توجه 
به گواهى حصر وراثت شماره 2312 مورخ 1395/4/31 به مبلغ 673/076/923 (ششصد و 
هفتاد و سه میلیون و هفتاد و شش هزار و نهصد و بیست و سه ریال تمام) مى باشد. م الف: 

613882 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /7/289
 مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980826 ج/د له خانم فاطمه جعفرى علیه آقاى عبدالرضا عرب زاده مبنى بر 
مطالبه مبلغ 20/768/780/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/9/11 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- خیابان پروین- خیابان 
7 تیر- کوچه پردیس- مجتمع فجر- طبقه ســوم مراجعه و از اموال 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 تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال مورد مزایده: الف: شرح اموال موجود: 1- 
مقدار یک عدد میز چوبى و شیشه اى زیر تلوزیون مشکى رنگ مستعمل 2/300/000 ریال 
2- یک تخته فرش ماشینى 4*3 کرم رنگ 700 شانه نگین مشهد مستعمل 11/000/000، 
3- مقدار یک تخته فرش کولر آبى برفاب 3500 ریال 143176 مســتعمل 2/900/000، 
4- یک عدد چوب لباس فلزى ایستاده 8 شــاخه اى مستعمل 900/000، 5- یک عدد دار 
تابلو فرش دستباف یا 15 سانت بافت 9 ال نائین نو 2/000/000 جمع: 19/100/000. م الف: 

639095 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/180
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000586 مورخ 98/07/29 آقاى مصطفى 
شاه زیدى به شماره شناسنامه 1360 کدملى 1287733662 صادره از اصفهان فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 5445- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که درازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/19 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 09/04 /1398 م الف: 655344 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/246
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023015737- 98/8/16 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000594 مورخ 98/07/29 آقاى اکبر بهرامى 
اصفهانى به شماره شناســنامه 1450 کدملى 1285618505 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308/89 مترمربع مفروزى از پالك شماره 39 
فرعى از 205 - اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که درازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/19 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/09/04 م الف: 655551 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/248

مزایده اموال منقول نوبت دوم
شماره : 2052/98 - اجراى احکام شــوراى حل اختالف فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 2052/98  اجرائى موضوع علیه حسن صادقى و له مهران دهقان در تاریخ 98/09/02 
به منظور فروش یکدستگاه خوروى پژو 405- 746 هـ 64 ایران 23  از ساعت 10 الى 11 
صبح جلسه مزایده در محل دادگسترى فالورجان دفتر اجراى احکام اتاق315 برگزار نماید 
. اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 113/000/000 ریال 
ارزیابى شده است . داوطلبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى 
احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود 
و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 

را به همراه داشته باشندم/الف :  654714 مدیر اجراى احکام شوراى فالورجان/  8/250 
مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

در پرونده 972147 این اجرا محکوم علیه آقاى محمد چلونگر فرزند محمود با وکالت آقاى 
سید حمید رضا حسینى به پرداخت مبلغ 863 / 977 / 643 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له آقاى محمد رضا تدین پــور و 893 / 198 / 32 ریال هزینه اجرا محکوم گردیده 
است که در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى شخص ثالث آقاى سعید نکوئى 
مهر مدعى شده مالک یک دستگاه تریلر کمرشــکن طارق و دالى است و آن را به این اجرا 
نموده است تا در معرض فروش قرار گیرد و دین محکوم علیه وصول شود که توسط این اجرا 
در پارکینگ سپاهان توقیف شده و به شرح زیر توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى 
شده است شرح نظریه کارشناسى تعداد یک دســتگاه کفى تریلر کمرشکن با مشخصات 
کمرشکن 8 محور بدون کشنده سیستم طارق و دالى ســاخت ایران محبى رنگ زرد وزن 
کل خالى : 26 تا 27 تن طول بارخور 5 / 13 متر عرض طارق : 3 متر فاصله بین محورها 5 
/ 1 متر و فاصله وسط تیغه : 10 / 1 متر و تعداد محور8 و تعداد الستیک 32 حلقه و سایز 11 
*20 رینگ چرخ یک تکه و تایرها داراى تیوب و نوار از تعداد حلقه هاى الستیک 7 حلقه نو 

و 15 حلقه فاقد و نخ کش شده و مابقى با 50 درصد کارکرد که با توجه به وضعیت آن قیمت 
پایه 000 / 000 / 000 / 2ریال ارزیابى مى گردد . ضمنا پلیس راهور طى نامه 237 / 13 / 
12 / 1452 مورخ 30 / 4 / 1398 اعالم داشته فروش تریلر طارق و دالى بدون وجود خودرو 
کشنده بالمانع است . با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد و در 
اجراى ماده 51 قانون اجراى احکام مدنى با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق 
االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل 000 / 000 /1 ریال على الحساب بات هزینه نشرآگهى 
و به جهت عدم امکان تفکیک ما موضوع مزایده یک دستگاه کفى تریلر فوق الذکر در روز 
یکشنبه زمان برگزارى مزایده : 10 / 9 / 98 از ساعت 9 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : با هماهنگى این اجرا 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شدتامبلغ فوق وصول شــود و مابقى بهاى آن به مالک آن آقاى سعید نکوئى مهر 
مستردد شود .  . برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله 
را به حساب سپرده2171290277002 نزدبانک ملى شاهین شهر  واریز نماید و اال ضمن 
ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد 
. کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در 
مزایده شرکت داده شوند 654749/م الف. نصیرى – دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شاهین شهر/ 8/253 
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست محمد مختارى کرچگانى به طرفیت وراث 
مرحوم نگهدار مختارى کرچگانى قرار تحریر ترکه مرحوم نگهدار مختارى کرچگانى طى 
شماره 322/98 در شــوراى حل اختالف شــعبه 2 حقوقى باغبادران صادر و وقت اجراى 
قرار ساعت 14:30 مور خه 98/9/30 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، 
بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود 
در موعد مذکور در محل این شورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند 
عدم حضور مدعوین مانع اجراى قــرار نخواهد بود. م الف: 653953 رحیم هدایتى- رئیس 

شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /8/251
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت مهین تاج کریمى- گوهر تاج کریمى به 
طرفیت منوچهر- بهرام- بهمن خســرو همگى کریمى قــرار تحریر ترکه مرحوم رمضان 
کریمى مبارك آبادى طى شماره 924/98 در شوراى حل اختالف  زرین شهر صادر و وقت 
اجراى قرار ساعت 11 مورخه 98/9/23 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى 
آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت 
مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به آدرس شوراى حل 
اختالف لنجان حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قــرار نخواهد بود. م الف: 

655349 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/252
حصروراثت 

شکوه بختیارى چهل چشمه  داراى شناسنامه شماره 2087 به شرح دادخواست به کالسه 
1283/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان نعمت اله بختیارى چهل چشمه  بشناســنامه 327 در تاریخ 74/8/29 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. شکوه 
بختیارى چهل چشــمه  ش ش 2087 ، 2. پژمان بختیارى چهل چشمه  ش ش 562 ، 3. 
شــیرین بختیارى چهل چشمه  ش ش 9332 ، 4. شــقایق بختیارى چهل چشمه  ش ش 
65 ، 5. مینا بختیارى چهل چشــمه  ش ش 6258 (فرزنــدان متوفى)، 6. کبرى چلبى ش 
ش 30 (همســر متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 656778/ م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد8/254

معاون حمل  و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
ســرعتگیرهاى اضافى موجود در این کالنشــهر با نظر 

کارشناسى جمع آورى مى شوند.
علیرضا صلواتى با اشاره به تشکیل تیم کارشناسى در معاونت 
حمل  و نقل و ترافیک و با همکارى مناطق، اظهار کرد: این 
تیم ها از ســطح شــبکه معابر و عالیم نصب شده مناطق 
پانزده گانه بازدید کرده و موقعیت ســرعتگیرها، تابلوها و 
عالیم را مورد بررســى قرار مى دهند. وى با اشاره به اینکه 
برخى ســرعتگیرها، تابلوها و عالیم بنا به دالیل محلى و 
زمانى به صورت موقت در سطح معابر نصب مى شوند، بیان 
کرد: تیم کارشناسى معاونت حمل  و نقل و ترافیک هر یک 

از این عالیم و سرعتگیرها را که اضافى باشند شناسایى و 
جمع آورى مى کنند تا عالیم و موانع اضافى در شهر موجود 
نباشــد.  معاون حمل  و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به تغییر طرح هاى ترافیکى در سطح 
شهر و نیاز به وجود برخى از عالیم ترافیکى از بین مى رود. 
صلواتى خاطرنشان کرد: اصالح هندســى و ایمن سازى 
تقاطع هاى شــهرى، با جمع آورى دو سرعتگیر در خیابان 
میرزا طاهر در شهر آغاز شده  است. وى افزود: به دلیل ایجاد 
تغییرات در شبکه معابر، هفته آینده دو سرعتگیر در خیابان 
بزرگمهر و به دلیل احداث پل عابرپیاده یک ســرعتگیر در 

خیابان سلمان فارسى جمع آورى مى شود.

معاون ادارى مالى شهردارى بهارســتان با اشاره به اینکه 
شهر بهارستان با دارا بودن محیطى بسیار آرام و آب و هوایى 
مطلوب و به دور از آلودگى هاى زیســت محیطى در کنار 
کوه هاى کاله قاضى قرار دارد، گفت: این شرایط و زودبازده 
بودن سرمایه گذارى در بهارستان سرمایه گذاران را به این 

شهر سوق داده است.
محمدرضا فالح در گفتگو با «ایرنا» یادآورشد: سرمایه گذارى 
در ابعاد مختلفى اعم از ســرمایه گذارى در بخش مسکن، 
تفرجگاهى، باغ تاالر و باغ رستوران، ورزشى و مجتمع هاى 
ادارى و تجارى در این شــهر صورت مى گیرد. وى افزود: 
یکى از دالیل روى آوردن ســرمایه گذاران به این شهر به 

علت دیدگاه مثبت شهردارى و شوراى شهر بهارستان است 
که با تصویب مصوبات ویژه و خاص بسترهاى الزم براى 
انبوه سازان، سرمایه گذاران و تعاونى هاى مسکن را به وجود 
آورده اند. فالح عنوان کرد: در میان شهرهاى اصفهان یکى 
از شــهرهایى که مى توان گفت سرمایه گذارى و مشارکت 
بخش خصوصى در آن به شــدت روبه افزایش است، شهر 
بهارستان اســت. وى گفت: ســرمایه گذاران در این شهر 
بیشتر به سمت انبوه سازى مســکن، ایجاد تفرجگاه هاى 
خانوادگى، باغ تاالرهاى شکیل و زیبا، ساخت گلخانه، ایجاد 
رستوران هاى روباز و سرپوشــیده مدرن براى خانواده ها و 
ایجاد ورزشگاه هاى روباز و سرپوشیده ورزشى روى آورده اند.

سرعتگیرهاى اضافى 
جمع آورى مى شوند

رشد سرمایه گذارى در 
بهارستان شتاب گرفت

قصه پرغصه 
باغداران بادرود 

حجت االسـالم علیرضا قاسـمى، امام جمعه بادرود 
در خطبه هاى نماز جمعه این شـهر اظهار کرد: قصه 
پرغصه باغداران بادرود وجود دالالن بازار انار در این 
شهر و خرید ارزان این میوه از کشاورزان است که دل 
همه را به درد مى آورد، چرا نباید یک سردخانه انار در 
شهر بادرود ایجاد شود تا با انبار انار در این سردخانه از 

ضرر هنگفت باغداران جلوگیرى شود؟

افزایش سهم بازار همراه اول 
در اصفهان

معاون تجـارى و امـور مشـتریان مخابـرات منطقه 
اصفهان از افزایش سهم بازار همراه اول در اصفهان 

خبر داد. 
محمد هیبتیان اظهار کرد: سـهم بـازار همراه اول در 
اسـتان اصفهان در سـایه تالش و برنامه ریزى کلیه 
پرسـنل مخابرات منطقه اصفهان به ویژه همکاران 

اداره مشتریان سیار به 65/5 درصد رسید. 
وى ضمـن اعالم این خبـر گفت: شـرکت ارتباطات 
سـیار مخابرات منطقه اصفهان توانسـت در شهریور 
ماه سـال جـارى بـا افزایـش قابـل مالحظـه تعداد 
مشـترکان همـراه اول در اسـتان اصفهـان، 65/5 
درصد سـهم بـازار اپراتورهـاى همـراه را به دسـت 
آورده و به باالترین میزان سـهم بازار خود از سال 91 

دست پیدا کند.

خبر

همزمان با اعالم مرگ خامــوش یک پدر و فرزند در خوراســگان، 
اعالم شد که از ابتداى امســال تاکنون 152 نفر در سطح استان با گاز 

منواکسیدکربن مسموم شده اند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
دیروز گفت: پدر 27 ساله و کودك دو ساله در حادثه احتمال گازگرفتگى 
منزل مسکونى خیابان شریعتى منطقه خوراسگان اصفهان جان باختند. 
فرهاد کاوه آهنگران در گفتگو با «ایمنا» در خصوص حادثه گازگرفتگى 

در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت 11 و 48 دقیقه روز شنبه توسط 
نیروى انتظامى به آتش نشانى اعالم شده است. در این حادثه پدر 27 

ساله و فرزند دو ساله اش جان باخته اما مادر خانواده نجات یافته است.
در همین حال مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
از ابتداى امسال تاکنون 152 نفر در سطح استان با گاز منواکسیدکربن 
مسموم شدند که 70 درصد از آنها مربوط به شهرستان اصفهان بودند.  
غفور راســتین در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار کرد: در سال گذشته 

مســمومیت با CO تعداد 445 نفر را راهى بیمارستان کرد و جان 26 
نفر را در استان اصفهان گرفت. وى افزود: در این مدت بیشترین موارد 
مسمومیت CO با 211 مصدوم و هفت فوتى مربوط به شهر اصفهان 
و پس از آن خمینى شهر با 48 مصدوم و نجف آباد با 53 مصدوم و چهار 
فوتى بود. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان تصریح 
کرد: از ابتداى امســال تا کنون نیز در اســتان اصفهان 152 نفر دچار 
مسمومیت با مونواکسیدکربن شــدند که از این تعداد 124 نفر توسط 
واحدهاى امدادى اورژانس پیش بیمارســتانى پس از دریافت خدمات 
درمانى اولیه به بیمارستان منتقل و 22 نفر به صورت سرپایى با تالش 
پرسنل 115 در محل حادثه درمان شدند؛ شش نفر نیز جان خود را از دست 
دادند. راستین خاطرنشــان کرد: در این مدت شهر اصفهان با مجموع 
106 مورد مسمومیت با CO شــامل 89 مورد بسترى در بیمارستان، 
13 درمان ســرپایى و چهار نفر فوتى 70 درصد کل مسمومیت هاى با 
مونواکسیدکربن در استان اصفهان را به خود اختصاص داد. وى گفت: 
از ابتداى امسال تاکنون از مجموع مسمومیت هاى با CO در استان 51 

درصد مردان، 40 درصد زنان و 9 درصد کودکان بودند.
 CO راستین اظهار کرد: در این مدت 30 درصد از حوادث مسمومیت با
در استان بر اثر استفاده از زغال براى گرم کردن اتاق، 11 درصد استفاده 
از گاز پیک نیک و زغال در چادر، 21 درصد اشکال در دودکش بخارى، 
17 درصد اشکال در آبگرمکن، 9 درصد روشن کردن گاز پیک نیک 
داخل خودرو و 9 درصد بر اثر استفاده از گاز پیک نیک براى گرم کردن 

مغازه یا اتاق بود.

حمیدرضا امیرخانی، مدیرکل راه وشهرســازي اســتان اصفهان در نشست مجمع 
نمایندگان استان که با حضور کلیه نمایندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمی 
و حجت ا... غالمی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري و در محل فرمانداري 
شهرستان نایین برگزار شد از آماده بودن محور نایین به انارك به منظور عبور ترافیک 

از آن خبر داد.
امیرخانی در خصوص پروژه هاي راه و شهرســازي در حوزه شهرستان هاي نایین و 
خوروبیابانک گفت: 32 کیلومتر پروژه نایین – انارك آماده بهره برداري است و در اولین 
فرصت با تنظیم صورتجلسات مربوطه تحویل اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
و پلیس راه خواهد شد. وي گفت: نواقص جزیی مورد اشاره این پروژه شامل گاردریل 
مورد نیاز نصب در محل پل ها تا یک ماه آینده و با اعتباري معادل پنج میلیارد ریال از 

محل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور مرتفع خواهد شد.
از دیگر پروژه هاي راه و شهرسازي در شهرستان، محور جندق به مصر است که این 
مقام مســئول در توضیح آن بیان کرد: طول کل محور 46 کیلومتر است که در چهار 
قطعه 10 و 12 کیلومتر تعریف شــده که 12 کیلومتر در سنوات قبل به بهره برداري 
رسیده و 12 کیلومتر دیگر در حال احداث اســت و تا پایان سال تکمیل خواهد شد و 

باقیمانده 22 کیلومتر درکوتاه ترین زمان ممکن به مناقصه گذاشته خواهد شد.

32 کیلومتر محور نایین - انارك
 آماده بهره برداري است

در روزى که مرگ خاموش به جان یک پدر و پسر خوراسگانى افتاد اعالم شد 

مسمومیت 152 نفر با مونواکسیدکربن
 از ابتداى سال
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آگهى تغییرات
شرکت گل پونه صفاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/05/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى اکبر بزرگ زاد1288630859 بسمت رئیس هیأت مدیره و آقاى احمد ریاســى0651702666 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و 
آقاى ابوذر دهقان4650706173 بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) آقاى رسول احمدى1288033613 بسمت عضو هیأت مدیره و آقاى مهران شیروانى جوزدانى 
1280989610بسمت عضو هیأت مدیره و سیمین خورسندى 1293175341بسمت عضو هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر 
شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (655100)

آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود خدمات ارتباطى و پیشخوان پاس مهر نقش جهان درتاریخ 1398/07/17 به شماره ثبت 63261 به شناسه ملى 14008680147 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد ، انجام کلیه خدمات مخابراتى شامل تلفن ثابت _ همراه اول _ ایرانسل _ رایتل ، خدمات اداره هاى آب ، برق و گاز _ خدمات شهردارى _ خدمات امور 
مالیاتى _ خدمات ثبت احوال قابل ارائه در خارج از محیط ادارى و قابل واگذارى یا برون سپارى دستگاه هاى خدمات دهنده یا تشخیص اعالم سازمان ادارى و استخدامى 
کشور ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى سپاهان ، بلوار آزادى ، کوچه سوم 
[موج _ 3] ، پالك- 12 ، طبقه همکف کدپستى 8174637651 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى محمدرضا احمدى به شماره ملى 1270719025 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى حسن احمدى به شماره ملى 2411362900 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا احمدى به شماره ملى 1270719025و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حسن احمدى به شماره 
ملى 2411362900و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (655134)

آگهى تغییرات
شــرکت گل پونه صفاهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1252 و شناسه ملى 
10260629059 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/05/27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : آقاى اکبر بزرگ زاد به شــماره ملى 
1288630859 و آقــاى احمد ریاســى به 
شــماره ملى 0651702666 و آقاى رسول 
احمدى به شــماره ملى 1288033613 و 
آقاى مهران شیروانى جوزدانى به شماره ملى 
1280989610 و خانم سیمین خورسندى به 
شماره ملى 1293175341 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. خانم بنفشــه خلیلى به شماره ملى 
1289066574 و آقــاى اردالن بزرگ زاد 
به شــماره ملى 1290879461 به ترتیب 
به ســمت بازرس اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. تراز 
و صورت هاى مالى سال 97 پس از گزارش 
بازرس تصوب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شــهر 

(655098)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص توسعه هوشمند پایا اندیش نصف جهان درتاریخ 1398/07/30 به شماره ثبت 63364 به شناسه ملى 14008714432 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت ها در سطوح مختلف امکان 
سنجى، طراحى، پیاده سازى، تولید، پشتیبانى و خدمات قبل و بعد از فروش در حوزه هاى فن آورى اطالعات، ارتباطات، سیستم ها و اتوماسیون صنعتى 
در داخل و خارج کشور با تاکید بر نرم افزارهاى سفارش مشترى، نرم افزارهاى پایه (به جز نرم افزارهاى فرهنگى)،تولید نرم افزارهاى حسابدارى، نرم 
افزارهاى حوزه سالمت (HIS)، سیستم هاى عامل، ابزارها، مدیریت پایگاهها و بانکهاى اطالعاتى، بسته هاى نرم افزارى (بجز نرم افزارهاى فرهنگى)، 
نرم افزارهاى حاوى محتوا (بجز محتواى فرهنگى). خدمات مخابراتى، تلفن ثابت، تلفن همراه، انتقال و جابجایى اطالعات در شــبکه هاى رایانه اى، 
مخابراتى و ماهواره اى. تولید و ارائه انواع قطعات و تجهیزات اصلى و فرعى مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار 
امنیت. انجام عملیات مرتبط با سیستم هاى نظارت تصویرى، کنترل الکترونیکى و Access control ، فعالیت در زمینه اتوماسیون، کنترل صنعتى و ابزار 
دقیق. بازاریابى (غیرهرمى و غیرشبکه اى)، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و 
نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ پروانه ها و مجوزهاى مرتبط با 
موضوع فعالیت شرکت جهت شرکت، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات 
مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله الدان ، کوچه شهید سعید جان نثارى ، 
بن بست ((قاسمعلى ترك)) ، پالك 15 ، طبقه همکف کدپستى 8186758911 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسسین طى گواهى بانکى شماره 190 مورخ 
1398/07/17 نزد بانک سپه شعبه بیمارستان بقیه ا.. اعظم با کد 1978 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى فرزین فرد به شماره 
ملى 1283456826و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى منصور فرزین فرد به شماره ملى 1290417717و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا ترك الدانى به شماره ملى 1290580561و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه فرزین فرد به شماره ملى 1270505688 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى مهدى 
نجات بخش آزادانى به شماره ملى 1292218452 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (655083)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص خانه هوشمند سرزمین فردا درتاریخ 1398/06/14 به شماره ثبت 63043 
به شناسه ملى 14008599595 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :هوشمندسازى ساختمان و اتوماسیون خانگى 
و ادارى، هوشمندسازى برق ساختمان و اجراى بر ق ساختمان، فضاى سبز ساختمان، صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و 
تسهیالت از کلیه ى بانکها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
رباط ، کوچه شهید رجایى ، کوچه 22 بهمن ، پالك 45 ، طبقه همکف کدپستى 8138769198 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسسین طى 
گواهى بانکى شــماره 194 مورخ 1398/06/06 نزد بانک ملى شعبه میدان جمهورى اسالمى 
اصفهان با کد 3112 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى میثم سلطانى به شماره ملى 
1270728792و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مصطفى سلطانى به شماره 
ملى 1271163780و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على سنقرزاده به 
شماره ملى 1293280976و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى مهرزاد مجدى به شماره ملى 1270330934 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى آقاى محمدرضا نیکوکاران به شماره ملى 4433577121 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (655393)

اگر در برهــه اى از زندگى تان پیوســته دچار اســترس بیش از حد بوده ایــد، احتماًال 
احساس کرده اید هر روز از «خودتان» دورتر و دورتر شده اید و بیشتر مثل انسانى فرومانده 
در الك خود فرورفته اید. درحالى که شــاید با خودتان مى گفتید: «این اســترس من  را 
مى کشد»، حتى بدون آنکه براى تســکین رنج هاى تان کارى کرده  باشید، به احتمال 
فراوان آن دوران سخت را به سالمت پشت ســر گذاشته اید. ولى چنین کارى، یعنى به 
حال خود رهاکردن مشکل، فقط اوضاع را وخیم تر و طوالنى تر مى کند و موجب تأثیرات 
زیان باِر بلندمدت بر بدنتان مى شود. نشانه هاى استرس بیش از حد را بشناسید، پیش از 

آنکه تمام وجودتان را در بر بگیرد.

1. احساس خستگى مى کنید
اگر باوجود یک استراحت شــبانه  کامل، جدا شــدن از رختخواب براى تان کار سختى 
است، احتماًال ازنظر بالینى خسته  هســتید. چون بدنتان احساس مى کند بیش ازحد کار 
انجام مى دهد، حتى داشــتن یک خواب خوب هم جهت تجدید قوا براى روز بعد کافى 
نیست. براى کاهش استرس در زندگى تان کارى بکنید. بدنتان از شما سپاسگزار خواهد 

شد.

2. نمى توانید بخوابید
عجیب  آنکه، باوجود خستگى شدید و همیشگى، وقتى دچار استرس بیش از حد هستید 
عمًال خوابیدن براى تان دشوارتر مى شود. بى خوابى استرسى از این نشأت مى گیرد که 
نمى توانید به تعهداتتان در زندگى فکر نکنید به عالوه  این واقعیت که بدنتان هنوز، فارغ 
از اینکه ساعت چند است، در «حالت اضافه کارى» است و البته چون نمى توانید بخوابید، 
روز بعد خسته تر هم خواهید بود که این خستگى فقط بار استرس شما را افزایش مى دهد.

3. همیشه بیمار هستید
بدیهى اســت اگر خوابتان دچار مشکل باشــد، بیمارى ظرف مدت کوتاهى، به دنبال 
بى خوابى، به سراغتان مى آید. چون بدنتان در این دوره  پراسترس بیش ازحد کار کرده 
است، مجالى براى بهبود یافتن از بیمارى یا مریضى کوچکى که در وجود شما رخنه کرده، 
نداشته است و شما حتى براى جنگیدن با کوچک ترین سرماخوردگى هم روزگار سختى 
را پیش رو خواهید داشت. مطالعات نشــان داده اند وقتى دچار استرس هستید، سیستم 

ایمنى بدن شما حدود 30درصد ضعیف  مى شود.

4. فراموشکار هستید
وقتى دچار استرس هستید به احتمال فراوان به علت آن است که یک باره کلى کار روى 
سرتان ریخته شده است. با کار زیاد و مسئولیت هاى زندگى که بر سرتان آوار شده اند، 
رسیدگى به همه  امور ریز و درشت دشوار مى شــود. اگر بعضى وقت ها یادتان نمى آید 
کلیدهاى تان را کجا گذاشــته اید یا مدام قرار و مدارهاى تــان را فراموش مى کنید، به 
احتمال زیاد تا نقطه  فروپاشــى تحت استرس هســتید. کمک بخواهید و نگذارید این 

وضعیت ادامه پیدا کند.

5. سردرد و بدن درد مزمن دارید
همانطور که پیش تر گفتیم، وقتى دچار اســترس مى شــوید، بدنتان خودش را در «حالت 
اضافه کارى» قرار مى دهد. و خســتگى حاصل از آن نه تنها بر توجه و تمرکز شــما تأثیر 

مى کند. بدن شــما یک سازوکار مى گذارد، بلکه بر بدنتان هم فشار فیزیکى وارد 

طبیعى دارد به نام «بجنگ یا فرارکن»، که از همان روزگار نخست بشریت شکل گرفته است؛ 
امروزه هرچند مجبور نیستیم نگران شیرها و خرس ها باشیم که نکند از ناکجاآباد بیرون بیایند 
و به ما حمله کنند، اما بدنمان در برابر استرس هاى مکرر ناشى از تلنبار شدن امور مختلف 
زندگى، به همان روش عمل مى کند. فکر مى کنید چرا مالش شانه ها بعد از یک روز طوالنى 
چنان احساس خوبى به آدم مى دهد؟ چون بدنتان تمام هشت ساعت پیش از آن  را زیر بار 

استرس، با مسائل بى ارزش دست و پنجه نرم مى کرده است.

6. بیش از اندازه احساساتى شده اید
وقتى به شدت دچار استرس هستید، ساقه  مغزتان – بخش پیشین مغز- اوضاع را به دست 
مى گیرد و بخشى که پیامدها را پیش بینى مى کند در سایه پنهان مى شود. به همین دلیل است 
که استرس داشتن باعث مى شود غصه  گذشته ها را بخورید، یا اگر کسى سربه سرتان گذاشت 
خیلى زود از کوره در بروید. یادتان مى آید وقتــى بچه بودید و تا دیروقت بیدار مى ماندید و 
مجبورتان مى کردند بخندید؟ مفهوم همان است. آن وقت ها بدنتان آنقدر تحت استرس 
ناشى از خستگى بود که کوچک ترین چیزى، هرچند به شکلى احمقانه، شما را دوباره به  خنده 
مى انداخت. ولى وقتى یک آدم  بالغ هستید و استرس باعث مى شود کسى را که در مترو به 
شما تنه زده است با فشار به عقب هل بدهید، این بار واکنش شما-برخالف واکنش هاى 

زمان کودکى- چندان خنده دار نیست! 

7. مشکالت گوارشى دارید
هراندازه تأکید کنیم استرس بیش ازحد مى تواند چقدر ناراحتى جسمى به بار بیاورد، بازهم 
کم اســت. حالت تهوعى که هنگام ورود به پارکینگ اداره به شما دست مى دهد، واکنش 
مستقیمى به استرس روزى است که در پیش رو دارید. ولى این مشکل، فقط یک سروصداى 
معمولى شکم نیست، مى تواند براى سیستم گوارشى تان مشکالتى به بار بیاورد که ممکن 

است به استفراغ یا مسائل دیگرى بیانجامد.

8. احساس منگى و سرگیجه دارید
همه مى دانند موقع استرس باید نفس هاى عمیق کشید و سعى کرد آرام بود، درست است؟ 
وقتى خودتان را در شرف ترس مى بینید، بهتر است این نکته را یادتان باشد. وقتى پاى غریزه 
به میان مى آید، در حقیقت خودتان را با هر نفسى که مى کشید از اکسیژن محروم مى کنید 

که منجر به گیجى و لرزش  مى شود و مى تواند باعث کاهش سطح هوشیارى تان شود. 

  نشانه هایى  که مى گویند شما استرس بیش از حد دارید 

احساس اضطراب اغلب باعث مى شود بدن وارد حالت جنگ یا گریز شود (واکنش جنگ یا گریز به 
عکس العمل اولیه و غریزى بدن در برابــر یک تهدید یا حمله براى نجات 
جان ما اطالق مى شود و حتى اضطراب مى تواند به غدد فوق کلیوى فشار 
وارد کند. تخمه  آفتابگردان سرشار از ویتامین B5 است که به عملکرد غدد فوق 
کلیوى کمک خواهد کرد، افــراد باید بتوانند به راحتى اضطراب خودشــان را کنترل

 کنند.
از فواید دیگر تخمه آفتابگردان داشتن تیامین یا همان ویتامین B1 است که افراد با خوردن 
آن مى توانند ویتامین مورد نیاز بدن را تأمین کنند. تخمه آفتابگردان حاوى اســید چرب 

خصــوص  اسیدلینولئیک است که نوعى اسیدچرب امگا 6 محسوب مى شود.بــه 
مصرف تخمه آفتابگردان همانند خواص تخمه کدو، از بروز سرطان پروستات در مردان تا حدود زیادى پیشگیرى 
خواهد کرد. خواصى که تخمه آفتابگردان دارد مى تواند حتى به دردهاى روماتیسمى هم کمک کند. البته تخمه 
آفتابگردان داراى اسیدهاى چرب امگا3 بوده که براى سالمت مغز، قلب، خون و بسیارى دیگر از قسمت هاى بدن 

ضرورى است.

فواید تخمه آفتابگردان 
که باورتان نمى شود 

هروقــت حرف از پاییــز مى شــود مى گوییم هوایش 
دزد اســت و زود مریضمــان مى کنــد. از انــواع 
ویروس ها و ســرماخوردگى ها گرفته تا بیمارى هاى 
فصلى. اگر سیســتم ایمنى بدنمان هــم قوى و ایمن 
نباشد که راه درازى را براى خوب شدن در پیش خواهیم 
داشــت. بــراى جلوگیرى از ســخت تر شــدن این 
ســرماخوردگى هاى فصلى اما اولین تجویز همیشــه 
لیموشــیرین اســت؛ میــوه اى سرشــار از ویتامین 

C کــه هم ســموم بــدن را دفع مى کند هم شــدت 
سرماخوردگى و ویروس ها را تا حد قابل توجهى کاهش 

مى دهد.
خواص لیمو شیرین اما فقط به همین سرماخوردگى ها 
ختم نمى شود و براى درمان اختالالت ادرارى، کاهش 
کلسترول، کاهش گرفتگى عضالت و حتى از بین بردن 
بوى بدن هم تجویز مى شــود، تا جایى که مى گویند با 

لیمو شیرین حمام کنید!

میوه اى که سموم بدن را دفع مى کند

هیچکسى از خوشبو بودن بدش نمى آید، اما هر چه بیشتر همیشه هم بهتر نیست. در حقیقت 
بعضى از ما گاهى در عطر زدن افراط مى کنیم و به جاهایى که نباید عطر مى زنیم. در این 
مطلب مى خواهیم ببینیم به کدام قسمت هاى بدن نباید و برعکس، به چه جایى مى توانیم 

عطر بزنیم.
1- دست ها

شاید زدن عطر به مچ دست ها روش بسیار رایجى براى خوشبو ماندن در طول روز باشد اما 
اگر در این حین عطر بر حسب اتفاق به دست هاى شما راه پیدا کند و پایه الکلى هم داشته 
باشد مى تواند پوست شما را خشک و مستعد ترك خوردن و خونریزى کند. به عالوه، ممکن 
است بعد از زدن عطر به دست هایتان، آنها را به چشم هاى خود بمالید که این کار مى تواند 

باعث تحریک چشم ها شود.

2- زیر بغل
زدن عطر به زیر بغل هم ریسک تحریک شدن پوست را باال مى برد. کنش و واکنش 

میان عطر و غدد عرق زیر بغل مى تواند باعث خارش و سوزش شود.
3- مو

تارهاى مو به طور طبیعى رایحه ها را به خود جذب مى کنند، شاید به همین دلیل باشد 
که زدن عطر به مو فکر خوبى به نظر مى رسد. با این حال، عطرهایى که بر پایه الکل هستند 
مى توانند واقعاً باعث خشکى موهاى شما شوند، به خصوص اگر آنها را به طور مستقیم روى 
موهاى خود اسپرى کنید. در عوض این کار توصیه مى شود براى اینکه موهایتان آسیب 
نبینند عطر را به برس موهایتان بزنید و سپس برس را به موهایتان بکشید یا اینکه عطر را به 

مقدار خیلى کم به انتهاى موهایتان بزنید.
4- چشم ها

بدیهى است که کسى به داخل چشم هایش عطر نمى زند اما از اسپرى کردن عطر در اطراف 
چشم ها هم باید خوددارى کنید. عطرهایى که پایه الکلى دارند حاوى ماده اى به نام اتیل 
هستند که در صورتى که با نقاط حساســى مثل چشم ها تماس پیدا کنند مى توانند باعث 
تحریک و سوزش شوند. در بعضى عطرها تا حدود 95 درصد عطر را اتیل تشکیل مى دهد.

اما پس عطر را کجا بزنیم؟ بهترین جا براى زدن عطر نقاط ضربان دار بدن است، از جمله 
گردن، مچ دست ها و پشت زانوها. این نقاط از بدن از خود گرما ساطع مى کنند، به همین 

دلیل زدن عطر به آن ها باعث تحریک پوست نمى شود.

عطر را به کدام نقاط بدن نباید زد؟

این رد ىو یزی ر م ن ب بر ب ر رى زو ی ن ب که منجربى
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حمیدسمندریان
من از اول با خودم شرط کرده بودم هر طورى شده تئاترى 
بودم.  ذوالفنون  آقاى  ویولن  شاگرد  این جا  حتى  بشوم. 
وقتى ایشان مى دید من کالس حسین خیرخواه هم مى روم، 
به من مى گفت برو آن جا. این جا توى کالس ویولن وقتت 
تلف مى شود. مى گفت من نمى خواهم روى عالقه ات حرف 
بزنم اما این پرش «آرشه» که به تو گفتم، باید یک هفته وقت 
بگذارى تا خوب یاد بگیرى. نیا این جا و وقتت را تلف نکن. 
من هم آمدم خانه و یک شب گریه کردم و دیگر نرفتم. رفتم 

کالس حسین خیرخواه. تئاتر را ترجیح دادم.

کار تئاتر را هم زمان با درس دبیرستان آغاز کرد.
ویلون مى نواخت و از شاگردان محمود ذوالفنون  بود.

پس از دبیرستان به اروپا سفر کرد و در آلمان دوره 
صنعتى  دانشگاه  در  را  سانترال  شوفاژ  مهندسى 
برلین گذراند؛ پس از آن به کنسرواتور عالى موسیقى 

و هنرهاى نمایشى هامبورگ رفت.
وى بعدها به مؤسسه ادوارد مارکس پیوست تا تئاتر را جدى تر بیاموزد.

طى شش سال تحت آموزش ادوارد مارکس، که یکى از استادان برجسته تئاتر 
بود، اصول و مبانى کارگردانى و بازیگرى را آموخت و هم زمان در آلمان به 

صورت حرفه اى مشغول به کار شد
پس از پایان این دوره به دعوت اداره هنرهاى نمایشى دراماتیک اداره کل 

هنرهاى زیباى ایران به کشور برگشت

کوتاه از 
زندگى نامه

 نخستین کار حمید سمندریان تله تئاتر «جراحى پالستیک» 
نوشته پیر فرارى بود که در سال 1340 براى تلویزیون ملى 

ایران (ثابت پاسال) کارگردانى کرد
 یک سال بعد او و تیمش در اداره هنرهاى دراماتیک سالن 50 تا 60 نفرى 

درست کردند که چند برنامه تئاترى در آن اجرا شد.
اولین اثر خود، نمایشنامه «دوزخ یا در بسته» نوشته ژان پل سارتر را در 

همین تاالر نوبنیاد روى صحنه برد و کار نمایش را پیوسته ادامه داد
با همکارى مهدى فروغ به تأسیس هنرستان آزاد هنرهاى دراماتیک که وابسته 

به هنرهاى زیباى کل کشور بود دست زد.
پس از آن به دعوت مهندس هوشنگ، مهدى برکشلى و با همکارى مهدى 

نامدار دانشکده تئاتر دانشگاه تهران را بنیان گذاشتند. 
در سال 1348 تدریس در دانشکده هنرهاى زیبا را آغاز کرد.

پس از انقالب 1357 ایران و در پى انقالب فرهنگى و پاك سازى دانشگاه ها از 
بسیارى از استادان، حمید سمندریان نیز به دلیل سوءظن به گرایش به کمونیسم 

به دلیل ترجمه «دایره گچى قفقازى» از فعالیت دانشگاهى منع شد. 
در نیمه نخست دهه 1370 ناصر باباشاهى رئیس دانشکده هنر و معمارى 
دانشگاه تهران از حمید سمندریان دعوت کرد تا گروه نمایش این دانشکده را 

راه اندازى کند.
در سال 1373 به تأسیس کالس هاى آزاد بازیگرى و کارگردانى دست زد
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یا  توکسین ها  آب  نوشیدن  واقع  در  مى کند.  تمیز  را  بدن  آب،  نوشیدن 
همان سموم بدن و باکترى ها و ویروس ها را دفع مى کند. الزم است که 

روزانه یک و نیم لیتر آب مصرف شود.

سیر حاوى ماده ایى به نام «آلیسین» است که خواص ضدعفونى کنندگى و 
ضدباکتریایى است. نتایج یک پژوهش نشان مى دهد افرادى که روزانه سیر 
مصرف مى کنند کمتر سرما مى خورند و زمانى که دچار سرماخوردگى مى شوند 

عالئم سرماخوردگى شان خیلى زود از بین مى رود.

موثر  کننده  ضدعفونى  یک  همین  براى  است  «فنول»  از  سرشار  آویشن 
مى شود که با بیمارى هاى مجارى تنفسى مقابله مى کند. متخصصان معتقدند 

که این گیاه در درمان التهاب مجارى تنفسى بسیار موثر عمل مى کند.

اکالیپتوس به طورى موثر با بیمارهاى تنفسى مقابله مى کند. به خاطر اینکه 
گیاه  این  دارویى  خواص  است.  آور  خلط  و  کننده  ضدعفونى  گیاه  این 
روى  مستقیم  طور  به  ماده  این  است.  اوکالیپتول  نام  به  ایى  ماده  مدیون 

سلول هاى برونشیت تأثیر مى گذارد.

پیاز ضدعفونى کننده  موثرى است. پیاز پخته شده خلط آور است و به این 
ترتیب باعث تسکین گلو شده و ترشحات برونشیتى و عالئم سرماخوردگى 

را از بین مى برد.

شدن  تمیز  باعث  معمولى  نمک  آب  یا  شستشو  سرم  با  بینى  دادن  شستشو 
مجارى بینى و از بین رفتن خلط مى شود. زمانى که مجارى تنفسى شستشو 
داده نشود شرایطى به وجود مى آید که میکروب ها در مجارى تنفسى بیشتر 

شوند.

آشنایى با تکتازان هنر این سرزمین


