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راهکار هایى ساده براى پیشگیرى از مرگ خاموشسهمیه میوه نوروزى اصفهان افزایش یافتسریال «سرباز»، به زودى از شبکه 3ظریف:  14 بار استعفا نکردم بانوان ذوب آهن از آسیا انصراف دادند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 دشمن 
استـرس را
 بشناسید

1700 لباس فروشى اخطار پلمب گرفتند
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گونه هاى گیاهى اصفهان
 3 برابر اروپاست

سپاهان و ذوب آهن 
به دولت متصلند

هنرمندان صنایع دستى 
اصفهان به انگلیس
4 دعوت شدند

افزایش حقوق ها 
به نفع کدام 
کارمندان شد؟

انسان ها ممکن است گاهى اوقات دچار اضطراب و یا 
استرس شوند و این احساس اضطراب و ناراحتى براى 
هیچ فردى بیگانه نیست اما در زمان استرس، خوردن 

برخى از گیاهان مى تواند به کاهش اثر استرس و 
عوارضى که مى تواند بر بدن داشته باشد...

با توجه بــه تأیید مصوبه مجلس درباره شــیوه 
افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشســتگان 
توسط شوراى نگهبان، محاسبات صورت گرفته 

میزان افزایش قطعى آنها را نشان مى دهد.
موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان 
براى ســال 98 به یکى از بحث هاى جنجالى و 
پرتنش تبدیل شد. شنبه هفته قبل و در واپسین 
ساعات بررسى الیحه بودجه سال 98 در صحن 
علنى مجلس به یکباره پیشنهادى براى حقوق 
مطرح شد که توسط نمایندگان به تصویب رسید.

موضوع از این قرار بود که نمایندگان براى سال 
4آینده مصوب کردند...

به امید نصر بر النصر!به امید نصر بر النصر!
ذوب آهن- النصر عربستان، امشب در اماراتذوب آهن- النصر عربستان، امشب در امارات
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در راستاى برخورد پلیس اصفهان با عرضه لباس هاى نامتعارف در بازار؛

لیپى هم نباید به هیچ احدى 
جواب بدهد

باالخره لیگ برتر به علیرضــا منصوریان هم لبخند زد و   
سرمربى ذوب آهن نخســتین پیروزى اش را در میدانى 
مهم، برابر پدیده در مشهد به دســت آورد. بعد از این بازى 
علیرضا منصوریان با دقایقى تأخیر در نشست خبرى حاضر شد. 

خبرنگاران هم به او اعتراض کردند که...
6
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برگزارى
 2 همایش بزرگ 

در اصفهان به مناسبت 
روز جهانى کلیه

توزیع 15 ُتن گوشت بین نیازمندان اصفهانى
مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛
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وزیر ورزش و جوانان: 

4
گلزارگلزار
 عذرخواهى کرد عذرخواهى کرد

مورد عجیب 
نسخه خانگى «هزارپا»

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى از بین 

واجدین شرایط خریدارى نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز یکشنبه مورخ 1398/01/11 به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

در آگهى فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36628155 معاونت بهره بردارى تماس حاصل فرمائید.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 http://www.eepdc.ir ارایه تأییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت *
جهت به روزرسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید)
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره موضوع مناقصه
مناقصه

تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مبلغ تضمین 
(ریال)

واگذارى عملیات بهره بردارى از کل 
شبکه هاى توزیع برق در محدوده 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

981300597/12/2097/12/2598/01/115/320/000/000

مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/01/11

آگهى مزایده- نوبت دوم چاپ اول چاپ اول 

سامان بردال- شهردار مهاباد

شــهردارى مهابــاد در نظــر دارد به اســتناد مجوز شــماره 547 
مورخه 97/11/29 شوراى اسالمى شهر مهاباد نسبت به فروش تعداد 28 
پالك زمین مسکونى از اراضى مسکن مهر متعلق به شهردارى را از طریق 

انتشار آگهى مزایده اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت بازدید از محل و دریافت اســناد مزایده از 

تاریخ 97/12/19 لغایت 97/12/25 به شهردارى مهاباد مراجعه نمایند.
الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هاى آگهى، و انتقال سند بر عهده برنده 

مزایده مى باشد.

آگهى مناقصه 97/0093 نوبت دومنوبت دوم

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان

شــرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد اجراى طرح فیبر نورى ارتباطى بــادرود به مرکز امیرکبیر 
کاشان با برآورد 7/740/000/000 ریال (هفت میلیارد و هفت صد و چهل میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ

 310/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید از تاریخ 97/12/14 لغایت 97/12/25 جهت 

شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROCAT.TCE.IR مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660059 و یا 36662777 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات 
استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51 ٪ سهم ارزش کار 

براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در 
اسناد مناقصه قید خواهد شد. 

لیپى هم ن
ج

باالخره لیگ  
سرمربى ذو
مهم، برابر پد
علیرضا منصوریا
ا خبرنگاران هم به او
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با 
شبکه «الفرات» عراق در پاسخ به سئوالى در خصوص 
اســتعفاى اخیر خود اظهار کرد: هدف من از اقدام به 
استعفا حفظ شــأن وزارت امور خارجه بود و من فکر 
مى کنم با اتفاقاتــى که پس از آن افتــاد هم حمایت 
عظیم مردمى، نمایندگان مجلس، شــخصیت هاى 
مختلف کشور من جمله شخصیت هاى محترم نظامى 
و همینطور ریاســت محترم جمهورى و در رأس همه 
مقام معظم رهبرى نشان داد که موقعیت وزارت امور 
خارجه در روابط بین المللى جمهورى اسالمى در کجا 

قرار دارد. 

وى در پاسخ به سئوال مجرى برنامه درخصوص اینکه 
شنیده شده تاکنون 14 بار استعفا کرده اید، گفت: نه این 
تعداد نبوده اســت. من از ابتدا عالقه اى به مسئولیت 
وزارت امور خارجه نداشتم و در مراحل مختلف احساس 
کردم که ممکن است اشخاص دیگرى بهتر از من کار 
را انجام دهند، در آن مراحل با گفتگو موضوع حل شد 

این بار هم با اقدامات عملى موضوع حل شد.
وى همچنین در پاســخ به سئوالى در خصوص ارتباط 
استعفایش با سفر «بشار اســد» به ایران تصریح کرد: 
اصًال به این موضوع ربطى نداشت. من چند هفته پیش 

سوریه بودم و با آقاى بشار اسد مالقات کردم.

رئیس جمهور امروز در سفرى تاریخى به عراق سفر خواهد 
کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، براى 
فراهم نمودن سفر رئیس جمهورى به عراق در این کشور 

به سر مى برد تا تدارکات این سفر مهم را فراهم سازد.
ایرج مسجدى، سفیر جمهورى اسالمى ایران در عراق نیز 
در تشریح برنامه هاى سفر روحانى اعالم کرد که رئیس 
جمهورى اسالمى ایران با مقامات سیاسى عالى رتبه عراق 
از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق 
دیدار خواهد داشت. ریاست جمهورى ایران در سفر آتى 
خود به عراق، با آیت ا... العظمى سید على سیستانى، مرجع 

عالى قدر شیعیان عراق نیز دیدار خواهد کرد.

وى همچنیــن درباره اهــداف این ســفر تصریح کرد: 
رئیس جمهور محترم ایران با یک هیئت بزرگ سیاســى 
و اقتصادى به بغداد سفر مى کند و این سفر سه روزه خواهد 
بود و در آن مباحث مختلفى با مقامات و مسئوالن عراقى 

مطرح مى شود.
به گزارش «تسنیم»، «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق 
26 آبان ماه سال جارى به تهران سفر کرده بود. پیش از او 
نیز مقام هاى عراقى به تهران سفر کرده بودند اما تاکنون 
هیچ مقام ارشدى از دولت ایران به این کشور سفر نکرده 
بود و این نخستین سفر روحانى به عراق در طول پنج سال 

ریاست جمهورى وى است.

ظریف:
 14 بار استعفا نکردم

روحانى امروز
 به عراق مى رود 

استان هاى در صدر «عفو»
   تسنیم | رئیس سـازمان زندان ها گفت: تا پایان 
هفدهم اسـفند 97 آمار زندانیان مشمول بخشنامه عفو 
گسـترده زندانیان به 85 هزار نفر رسـید. اصغر جهانگیر 
اظهار کرد: از این تعـداد 51 هزار زندانـى آزاد و 34 هزار 
نفر مشمول تخفیف مجازات شدند و همچنان پنج استان 
تهران، خراسـان رضوى، اصفهان، فـارس و کرمان به 
ترتیب پنج استان اول کشـور هستند که بیشترین تعداد 

محکومین مشمول عفو را در اختیار دارند.

در خوزستان خواهم ماند
   خبرگـزارى حـوزه | آیـت ا... سـید محمدعلى 
موسـوى جزایرى، نماینده مردم خوزسـتان در مجلس 
خبرگان رهبرى، در پاسخ به این سـئوال که برنامه اش 
پس از استعفا از سمت نمایندگى ولى فقیه و امامت جمعه 
اهواز، چیسـت، اظهار کرد: در خوزسـتان خواهم ماند و 
برمى گردم به کاِر مرحوم پدرم! انجام کارهاى حوزوى و 

تولیت امور دینى خوزستان. إن شاءا...

آنها نمى خواستند
   ایسـنا | محمـد جـواد ظریف درخصـوص روابط 
ایران و عربسـتان گفته: مـن آمادگى داشـتم زمانى که 
به منطقه سـفر کردم به عربسـتان هم سـفر کنم و این 
در ابتـداى دوران وزارت مـن بود، یعنى پنج سـال قبل. 
پیام هاى متعددى هم براى مسئوالن سعودى فرستادم 
که ما آمادگى داریم با هم همکارى کنیم نه تنها در حوزه 
دوجانبه بلکه در حوزه منطقه اى، آنها پیام دادند که منطقه 
ربطى به شـما ندارد و االن معلوم اسـت که منطقه به ما 
ربطى دارد یا ندارد. حتى من بعد از فوت ملک عبدا... براى 
مراسم خاکسپارى ایشـان به عربستان رفتم اما مقامات 
سعودى از فرصت حضور بنده استفاده نکردند چون ظاهراً 

سیاست آنها این نبود. 

احمدى نژاد نامزد مى شود؟
   نامه نیوز | احمدى نژاد در پاسخ به پرسش شبکه 
تلویزیونى «راشـاتودى» مبنى بر اینکه آیـا قصد دارید 
دوباره براى ریاسـت جمهورى اقدام کنیـد گفت: ما تابع 

خواست مردم مان هستیم اما بازهم باید صبر کنیم.

درباره اصالح قانون اساسى 
   انتخـاب | على الریجانـى در گفتگویى با روزنامه 
«سازندگى» با بیان اینکه اصالح قانون اساسى اولویت 
اول ما نیسـت، اظهار کرد: آیا االن از تمام ظرفیت هاى 
قانون اساسى استفاده مى شود؟ استفاده نمى شود و اگر 
قانون اساسـى را تغییر بدهیـم و باز هـم از ظرفیت آن 
اسـتفاده نکنید همین مشـکالت وجود خواهد داشت. 
خیلى جاها ظرفیت هاى بسـیار خوبى در قانون اساسى 

وجود دارد که بالفعل نشده است.

خاورى آدم بدى نبود
   عصـر ایـران | محمـود احمـدى نـژاد در 
مصاحبه اش با روزنامه «شرق» درباره خاورى گفت: 
مداومًا مى گویند خاورى خاورى خاورى. خاورى یک 
مدیر بود. من شـخصًا خاورى را آدم بدى نمى دانستم 
امـا موافـق مدیرعاملـى او نبـودم ولـى در ایـن مورد 
رئیس جمهـور تصمیم گیـر نیسـت. او دربـاره علـت 
مخالفتش با انتصـاب او نیز گفت: به همیـن دلیل که 
مى دانسـتم او را قربانى خواهند کرد یا به دلیل مسائل 

دیگرى اتهاماتى به او مى زنند.

روى دیگر یارانه 
   ایسـنا | وزیـر رفاه دربـاره نحوه توزیـع یارانه ها و 
همچنین توزیع یارانـه در قالب کاالبـرگ الکترونیکى 
گفت: فعًال که هیچ تغییرى در اجرا نیسـت تا سـال 98، 
بعد از ابالغ قانون بودجـه و تصویب آییـن نامه اجرایى 
که به پیشنهاد سـازمان برنامه در جلسـه هیئت وزیران 
خواهد آمد، تصمیم گیـرى در مورد تغییر شـیوه موجود 

انجام خواهد شد.

خبرخوان
باران، مقصر شد!

   رویداد24 | مدیرعامل شــرکت بازرگانى 
دولتى با بیــان اینکه بارندگى هاى شــدید در 
منطقه خوزستان مانع از رسیدن به موقع شکر 
به بازار شــد، گفت: با برداشت نیشکر طى چند 
روز آینده و واردات گسترده اى که انجام شده، 
کاهش شدید قیمت شــکر در بازار را خواهیم 

داشت.

فروش پاستیل خوکى
   ایســنا | با اعالم گزارشى از سوى برخى 
از شــهروندان درباره فروش پاستیل تهیه شده 
از پودر اســتخوان خوك، رسیدگى به موضوع 
در دســتور کار قرار گرفت و مأموران عملیات 
معاونت نظارت بر اماکن پلیــس امنیت براى 
رسیدگى به موضوع به واحد صنفى مذکور واقع 
در شهرك غرب تهران مراجعه کردند. مأموران 
پس از حضور در محل و بررســى میدانى واحد 
صنفى موردنظر، 21 کیلوگرم پاستیل تهیه شده 

از پودر استخوان خوك را کشف کردند.

پاسخ افخمى به مشایخى 
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | بهروز 
افخمى در برنامه «نقد ســینما»، بــه اظهارات 
جمشید مشــایخى درباره خودکشى غالمرضا 
تختى واکنش نشــان داد. جمشــید مشایخى، 
بازیگر پیشکسوت ســینماى ایران اخیراً در یک 
برنامه تلویزیونى، دربــاره فوت غالمرضا تختى 
اظهارات جنجال برانگیزى را مطرح کرد. بهروز 
افخمى گفت: «نه پیش از انقالب و نه پس از آن، 
این حادثه با قطعیت به خودکشــى تعبیر نشده 
است. دســت و نقش ســاواك در زندگى تختى 
در همه اسناد تاریخى به چشم مى خورد و قابل 
چشم پوشى نیست. افسانه ســانتى مانتال آقاى 
مشایخى خوشایند دوســتان تازه لیبرال شده اى 
است که از اسطوره شــکنى از سوى هنرمندان 

ذوق زده شده اند.»

افزایش قیمت پراید
 تکذیب شد

   بهــار | معــاون بازاریابى و فــروش گروه 
خودروسازى ســایپا گفت: در طرح فروش فورى 
محصوالت گروه خودروسازى سایپا که با هدف 
تنظیم بازار و کنترل قیمت هــا صورت مى گیرد، 
خودروى پراید هیچ گونه افزایش قیمتى نداشــته 
است. به گفته حســین کاظمى طرقى، با اجراى 
فروش فورى محصوالت ســایپا در روز شــنبه، 
قیمت خودروى پراید در بــازار 500 هزار تومان 

کاهش یافت.

مجیدى حاضر است 
عذرخواهى کند

   مهر | جانشــین فرمانده ناجا در پاســخ به 
ســئوالى مبنى بر اینکه آیا پلیس قصد شکایت از 
فرهادمجیدى که به مأمور راهور توهین کرد را دارد 
یا خیر، گفت: تا به امروز به جمع بندى نرسیده ایم 
که از افرادى که به پلیس توهین کرده اند شکایت 
کنیم؛ البته آقاى مجیدى با پلیس تماس گرفتند، 
عذرخواهى کردند و حتى حاضر هســتند در جمع 
پلیس از آن مأمور راهــور عذرخواهى کند و دیگر 
اصرارى بر مواردى که باعث تشویش اذهان عموم 

شده بود ندارد.

خبر خوب براى 
حق التدریس ها

   فــارس | سید محمد بطحایى، وزیر آموزش 
و پرورش از تدوین آیین نامه اســتخدام معلمان 
حق التدریــس خبر داد و گفت: ایــن آیین نامه در 
مرحله هماهنگى با ســازمان ادارى و استخدامى 

است و به زودى ابالغ مى شود.

با توجه به تأیید مصوبه مجلس درباره شیوه افزایش حقوق 
کارمندان دولت و بازنشســتگان توسط شوراى نگهبان، 
محاســبات صورت گرفته میزان افزایــش قطعى آنها را 

نشان مى دهد.
موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان براى سال 
98 به یکى از بحث هاى جنجالى و پرتنش تبدیل شــد. 
شنبه هفته قبل و در واپسین ساعات بررسى الیحه بودجه 
سال 98 در صحن علنى مجلس به یکباره پیشنهادى براى 

حقوق مطرح شد که توسط نمایندگان به تصویب رسید.
موضوع از این قرار بود که نمایندگان براى ســال آینده 
مصوب کردند 400 هزار تومــان ثابت به حقوق ها اضافه 
شود و عالوه بر آن تا 10 درصد نیز به صورت پلکانى در نظر 
گرفته شود. مخالفت نمایندگان دولت در مجلس در رابطه 
با این پیشنهاد کار ساز نشد و چالش ها به رسانه ها کشیده 
شد. در دو نوبت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و پس از آن حاجى بابابى از مجلس و پورمحمدى، 

معاون نوبخت در برنامه گفتگوى ویــژه خبرى مباحث 
مفصلى درباره این موضوع مطرح کردند. نهایتاً شــوراى 
نگهبان نیز مصوبه مجلس را تأیید کرد و بنابراین ســال 

آینده با همین مدل حقوق ها پرداخت  خواهد شد.
براســاس مصوبه مجلس، حداقل بگیران که براســاس 
برآوردها حدود 55 تا 60 درصد کارمندان دولت هســتند 
که احتماًال بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه 
کرد بیشترین نفع را از افزایش حقوق ها با مدل پیشنهادى 
مجلس مى برند. محاســبات صورت گرفته با محوریت 
مصوبه مجلس (افزایش 400 هزار تومانى + 5 درصد مد 
نظر دولت) نشان مى دهد حقوق هاى کمتر از 2/5 میلیون 
تومــان از 37 درصد تا 21 درصد افزایــش خواهد یافت. 
افزایش حقوق براى حقوق هاى بین 2/5 میلیون تومان تا 
سه میلیون تومان هم حدود 20 درصد (بین 21 درصد تا 18 
درصد) خواهد بود و پس از آن ردیف هاى بعدى از 6 تا 18 

درصد افزایش مى یابد.

افزایش حقوق ها به نفع کدام کارمندان شد؟

مدیرکل روابط عمومــى وزارت ورزش و جوانان در حالى 
پیشنهاد دعوت از «محمدصالح»، بازیکن مصرى به ایران 
با ویزاى توریســتى را مطرح کرده که به علت نبود روابط 

دیپلماتیک، گردشگر میان دو کشور تبادل نمى شود.
محمد صالح، بازیکن مصرى فوتبال کــه در تیم لیورپول 
بازى مى کند ویدیویى از مهارت هاى خود در فضاى مجازى 
منتشر کرد که به یک چالش براى دوستداران فوتبال تبدیل 
شد. یک پسر  هفت ساله ایرانى هم توانست تمام کارهایى را 
که صالح با توپ در ویدیو انجام مى دهد همانند او انجام دهد. 
این کودك که سبب شگفتى بسیارى شده اکنون عالقه مند 

است صالح را از نزدیک ببیند.
مازیار ناظمى، مدیر روابط عمومى وزارت ورزش و جوانان در 
توییتى گفته است که نمى داند دولت فعلى مصر اجازه سفر 
اتباع این کشور را به ایران مى دهد یا نه اما صالح مى تواند 20 

روز با ویزاى گردشگرى به ایران بیاید. 

اگرچه همچنان وزارت خارجه ایران اعالم مى کند که مردم 
همه دنیا به جز رژیم اشغالگر قدس مى توانند به ایران سفر 
کنند و مصر نیز در ســایت وزارت خارجه خود شرایط سفر 
گردشگران به ایران را نوشته و نامى از ممنوعیت گردشگرى 
نیست اما به علت نبود روابط دیپلماتیک عمًال گردشگرى، 
حداقل به صورت مستقیم، ترددى میان دو کشور وجود ندارد 

و هیچ تور گردشگرى میان این دو کشور برقرار نیست.

    خبــر آنالیــن |یک منبع موثق گــزارش مى دهد 
روزنامه اصــالح طلب «ابتکار»، روزانــه فقط با 200 
نسخه تیراژ منتشــر مى شــود. این منبع که از درون 

سیستم ادارى و مالى روزنامه 
«ابتکار» اطالعــات خود را 
کسب کرده مى گوید روزنامه 
«ابتــکار» دســتمزد اکثر 
کارکنان و خبرنگاران خود را 
با تأخیر زیاد پرداخت مى کند 
و هم اکنون نیــز مبلغ قابل 
توجهى بدهى به خبرنگاران 
گفتــه  ســویى  از  دارد. 
مى شود محمدعلى وکیلى، 

مدیرمسئول روزنامه «ابتکار» عالوه بر یارانه دریافتى 
از وزارت ارشاد، با استفاده از موقعیت نمایندگى مجلس 

از سایر منابع نیز مبالغى دریافت مى کند.
گفتنى است چندى پیش فرزندان مدیرمسئول روزنامه 
«ابتکار» بدون سابقه خبرنگارى براى کسب سهمیه 
آرم طرح ترافیک ویژه اهالى 
مطبوعــات به شــهردارى 
تهران معرفى شــدند که با 
انتشار اسامى مزبور در سایت 
شــهردارى، حاشــیه هایى 
براى این نماینــده اصالح 
طلب ایجاد شــد. همچنین 
حضــور یکــى از فرزندان 
وى در مدیریــت یکــى از 
شــرکت هاى وابســته به 
«شستا» شائبه هایى در مورد این نماینده اصالح طلب 

پدید آورده است.

یک منبع آگاه به خبرگزارى «فارس» گفت: اتهامات حسین 
فریدون در پرونده اى که در حال حاضر در دســتگاه قضا در 
حال پیگیرى است مربوط به ارتشا و پولشویى است و رد پول 

کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
وى افزود: وى در قبال دریافت رشوه رایزنى هاى مؤثرى را 
براى سپردن مسئولیت هایى در بانک ها و دیگر بخش هاى 
تأثیرگذار اقتصادى به افرادى خاص انجام مى داده است و این 

افراد در مقابل مبالغ هنگفتى را به وى پرداخت مى کرده اند.
خبرنگار «فارس» کسب اطالع کرد که برآورد اولیه مبالغ 

مربوط به ارتشــا و پولشــویى به چند ده میلیارد تومان بالغ 
مى شود و کارشناسان حقوقى احتمال صدور حکم مجازات 

سنگین براى وى را بسیار محتمل مى دانند.
بر این اساس در این پرونده اسامى افرادى مانند دانیال زاده 
و برخى رؤساى سابق بانک ها از جمله صدقى، مدیرعامل 

نجومى بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده مى شود.
شــنیده هاى خبرنگار «فــارس» حاکى از آن اســت که 
رئیس جمهور پس از اطالع از محتواى این پرونده با رسیدگى 

به آن در محاکم قضائى مخالفتى نکرده است.

نفت، دارو، فیلم هاى هالیوودى و یا هواپیماهاى بوئینگ هیچ 
کدام سودآورترین قلم صادراتى آمریکا نیستند. در حقیقت 
این دالر است که ســودآورترین صادرات آمریکا را تشکیل 
مى دهد. سال گذشته آمریکا 65/3 میلیارد دالر اسکناس به 
کشورهاى جهان صادر کرد که بیشتر آن به شکل اسکناس 

100 دالرى بود.
دنیا به ارزى بین المللى نیاز دارد و دالر قطعاً معتبرترین نامزد 
براى این سمت است چرا که با وجود مشکالت داخلى، اقتصاد 
آمریکا هنوز نیرومندترین اقتصاد جهان است. اوراق قرضه 
وزارت خزانه دارى بسیار مورد عالقه سرمایه گذاران خارجى 
است و این اوراق تنها از طریق دالر قابل خریدارى هستند. 

نفت نیز بر اساس دالر قیمتگذارى مى شود.
بانک مرکزى آمریکا اخیراً در گزارشــى اعالم کرده است 
تعداد اســکناس هاى 100 دالرى در چرخه مبادالت پولى 

جهان براى نخستین بار از تعداد اسکناس هاى یک دالرى 
عبور کرده است.  چاپ دالر براى آمریکا یک تجارت بسیار 
سودآور اســت به گونه اى که دولت آمریکا براى تولید هر 
اسکناس 100 دالرى تنها 14 سنت هزینه مى کند. تا پایان 
سال 2018، حدود 774 میلیارد دالر اسکناس توسط اتباع 

غیر آمریکایى در سراسر جهان نگهدارى شده است.
با این حال نباید فراموش کرد کــه دالر نیرومند ضررهاى 
خاص خودش را نیز دارد به ویــژه هنگامى که صحبت از 
صادرات کاالهاى آمریکایى به دیگر کشورها مى شود، بهاى 
تمام شده محصوالت این کشور باالتر مى رود و در نتیجه از 
رقابت پذیرى آنها در برابر کاالهاى تولید شده در کشورهاى 
دیگر کاسته مى شود. مسئله اى که بارها «دونالد ترامپ» نیز 
بدان اشاره کرده و خواهان ممانعت از افزایش بى رویه ارزش 

دالر شده است.

قاضى مسعودى مقام در دادگاه رسیدگى به پرونده فساد 
مالى گروه هدایتى گفت: در رابطه با آقاى یقینى، متهم 
پرونده باید توضیحاتى داده شــود. وى افزود: برخالف 

اظهاراتى کــه برخى مقامات 
کردند این فرد متوارى است و 
دستور ضبط وثیقه صادر شده 
است و این فرد برخى متهمین 
را تهدید کرده اســت که در 

جلسات حاضر نشوند.
قاضى مســعودى مقام گفت: 
دستور جلب ایشان را در اختیار 
ضابطین از همــان روز اول 
گذاشتیم اما ایشان حق دفاع را 

از خود سلب مى کنند، اگر الزم باشد فایل صوتى که آقاى 
یقینى برخى متهمین را تهدید کردند ارائه خواهیم داد.

این در حالى اســت که پیش از این دادســتان تهران در 
گفتگو با رادیو اعالم کرده بود که یقینى متوارى نشده و در 

یکى از بیمارستان ها تحت مداوا قرار دارد.
نماینــده دادســتان نیز در 
همین جلسه گفت: دادستان 
تهران گفته بودند که ایشان 
در بیمارستان هســتند اما به 
بیمارســتان رفتیم و تحقیق 
کردیم دیدیم ایشان در آنجا 
نبودند. وى گفت: آقاى یقینى 
یک نامه فرستادند و گفته اند 
که من ترس دارم و به همین 
دلیل است که در دادگاه حاضر 
نمى شوم. نماینده دادستان گفت: ان شاءا... قانون در این 

رابطه رسیدگى خواهد کرد.

فقط 200 نسخه؟!سرنوشت یکى از متهمان پرونده فساد مالى گروه هدایتى

روزنامه «ایــران» دیروز با یــک دزد مصاحبه کرد. 
«ایران» نوشــته این ســارق جوان بعد از شش ماه 
آموزش بــه یکــى از حرفه اى تریــن دزدان خودرو 
تبدیل شــده و هفت ســال از صندوق عقــب پژو و 
پراید در محدوده یکــى از خیابان هاى محل زندگى 

اش در تهران ســرقت مى کرده است. این جوان 25 
ســاله درباره تبدیل شــدنش به یک دزد حرفه اى 
صحبت هاى جالبى را با روزنامــه «ایران» در میان 

گذاشته که بخشى از آن را مى خوانید: 
  سرقت هاى من اصول و قاعده داشت به همین راحتى 
نبود. من آموزش دیده ام و کارهایم حساب و کتاب دارد. 
تخصص من به قدرى باالست که مى توانم در ده ثانیه از 

صندوق عقب خودرو سرقت کنم.
  هفت ســال قبل یک روز بیــکار و بى پول در پارك 
نشســته بودم. آنقدر وضــع مالى ام بد بــود که حتى 

نمى توانســتم براى دخترخاله ام که نامــزدم بود کادو 
بخرم. پسر جوانى به سراغم آمد و خیلى زود سر صحبت 
را با من باز کرد. وقتى ســفره دلم را برایش باز کردم او 
به من پیشنهاد داد که ســرقت کنم. قرار شد او به من 
آموزش سرقت بدهد و در مقابل من هر چیزى سرقت 
مى کردم بخشى از آن را به پسر جوان مى دادم. شش ماه 
طول کشــید تا آموزش دیدم و در این میان هم هر چه 
سرقت مى کردم بخشى را به مربى ام مى دادم و باقى آن 
را هم مى فروختم و خرج مى کردم و براى دختر خاله ام 
کادو مى خریدم. اما او از ماجراى سرقت ها با خبر شد و 

نامزدى را به هم زد. من معتاد به سرقت شده بودم و فکر 
مى کردم مى توانم با این پول هاى دزدى براى خودم کار 

و کاسبى خوبى راه بیاندازم.
  اینکه چقدر از ســرقت ها گیرم مى آمد متفاوت بود. 
یکبار صندوق خودرویى را زدم که داخل آن یک ساك 
قرار داشت. داخل ســاك هم جعبه جواهرات بود. اما 
به طور کل خود جعبه ابزار که در بیشتر ماشین ها هست 
را 50 هزار تومان مى فروشــم. الستیک هاى زاپاس را 
صد هزار تومان و تجهیزات ضبط را هم صد هزار تومان 

مى فروشم.

«دزد متخصص»
 در 10 ثانیه 

صندوق عقب را باز مى کرد! 

پیشنهاد عجیب وزارت ورزش به ستاره مصرى 

احتمال صدور حکم سنگین براى فریدون

سودآورترین محصول صادراتى آمریکا چیست؟

مصطفى نوروزى، عضو هیئت علمــى مرکز تحقیقات 
کشاورزى و منابع طبیعى در همایش «نبض سبز زمین»  
با اشاره به جمع آورى 18 هزار گونه گیاهى از سراسر ایران 

و نامگذارى علمى آنها در موزه ایــن مرکز در اصفهان، 
اظهار کرد: تمام عوامــل محیطى عامل مخرب و منفى 
براى محیط زیست هستند و به جز پوشش گیاهى، عامل 

مثبت تأثیرگذار دیگرى بر محیط زیست وجود ندارد.
او بیان کرد: در اروپا پوشش گیاهى کامل داریم اما اروپا 
حدود 1300 گونه گیاهى بیشــتر ندارد ولى ما در استان 
اصفهان 3000 گونــه گیاهى شناســایى و جمع آورى 
کرده ایم در حالى که پوشــش گیاهى کامل نداریم. خود 
من تنها در ایستگاهى در نزدیکى سد زاینده رود که حدود 
20 هکتار بود، 400 نمونه گیاهى جمع آورى کردم و باید 

ارزش گونه هاى گیاهى خود را بدانیم.

گونه هاى گیاهى اصفهان 3 برابر اروپاست



استاناستان 03033459 سال  پانزدهمدو شنبه  20  اسفند  ماه   1397

دامدارى هاى تعطیل 
شرق اصفهان احیا مى شوند

اصغر نورا... زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینى امید 
گفت: دامدارى هاى تعطیل شـرق اصفهان طى یک 
تفاهمنامـه در قالب طرح هاى اشـتغالزاى روسـتایى 
مورد حمایت مالى صندوق کارآفرینى قرار مى گیرند 

و احیا مى شوند.

افزایش 22درصدى 
نرخ کرایه تاکسى 

نرخ کرایه تاکسى در اصفهان با رأى اعضاى شوراى 
اسالمى شـهر اصفهان به صورت میانگین به میزان 

22 درصد افزایش یافت.
شوراى اسالمى شهر اصفهان الیحه پیشنهاد افزایش 
میانگیـن 22 درصـدى نرخ کرایه تاکسـى در شـهر 
اصفهـان را با تأکید قیمـت 1000 تومـان در کورس 

اول و 800 تومان از کورس دوم به بعد تصویب کرد.

افتتاح دفتر خدمات دامپزشکى 
بادرود 

با حضـور مسـئوالن شهرسـتان بـادرود، نخسـتین 
دفترخدمات دامپزشکى بادرود افتتاح شد.

محمد مهدى نظام طاهرى، مدیر شبکه دامپزشکى 
نطنز  گفت: در این مرکز بـراى مبارزه با بیمارى هاى 
مشترك انسان و دام از قبیل بیمارى تب کریمه کنگو 
و مبارزه با کنه دامى و همچنین بیمارى هاى مشترك 
ویروسى و باکتریایى، خدمات دامپزشکى به دامداران 

و کشاورزان ارائه خواهد شد.

افزایش ساعت کار 
ایستگاه هاى بازیافت 

بهزاد حقانـى،  مدیرکل هماهنگـى و نظارت خدمات 
شهرى شـهردارى اصفهان گفت: در روزهاى پایانى 
سـال با توجه به افزایش حجم پسـماندهاى خشک، 
سـاعات کار ایسـتگاه هاى بازیافـت تـا سـاعت 20 
افزایـش یافته اسـت، همچنیـن خودروهـاى حمل 
پسـماند در روزهاى جمعه نیـز به در منـازل مراجعه 

مى کنند.

مصوبه آجیلى 
شوراى یک روستا 

شـوراى اسـالمى روسـتاى مشـهدکاوه چادگان در 
اقدامى جالب، بـا توجه به هزینه هاى سـنگین خرید 
آجیل شـب عیـد، در مصوبـه اى از مردم این روسـتا 
خواستند که در نوروز تنها با میوه و شیرینى از مهمانان 

خود پذیرایى کنند. 

سارقان مغازه هاى اردستان 
دستگیر شدند

فرمانـده انتظامـى اردسـتان از دسـتگیرى سـارقان 
سابقه دار مغازه هاى اردستان خبر داد.

غالمرضا هاشـمى زاده اظهار کرد: بـه  دنبال وصول 
گزارشـى مبنى بر سـرقت از یک باب مغـازه در جاده 
ترانزیت اردستان با شـیوه خاص و ربودن تعداد قابل 
توجهـى السـتیک خـودرو، موضـوع در دسـتور کار 
مأمـوران  پلیـس آگاهى اردسـتان قـرار گرفت. وى 
افزود: با توجه به اعـالم به موقع مالباختـه، مأموران 
پلیس آگاهى با انجام یکسرى اقدامات فنى و پلیسى 
موفق شـدند دو سـارق سـابقه دار را شناسـایى کنند 
و مخفیگاه آنهـا را همراه اموال مسـروقه شناسـایى 

کردند.

بهره بردارى از 8 زمین چمن 
مصنوعى در فالورجان

8 زمین چمن مصنوعى با اعتبـارى بالغ بر40میلیارد 
ریال تا خرداد سـال آینده در شهرستان فالورجان به 

بهره بردارى مى رسد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: ظرفیت اقامتى پایدار این استان 
براى تعطیالت نوروز 98 به بیش از 400 هزار نفر افزایش 

یافت.
فریدون اللهیارى افزود: پیش تر براى اقامت 350 هزار نفر 
در یک روز برنامه ریزى شده بود که با توجه به بازگشایى 
زاینده رود در ایام نوروز، پیش بینى مى شود شمار بیشترى 

از گردشگران، اصفهان را براى سفر خود برگزینند. 
وى اضافه کرد: امسال همچنین ســعى شد از ظرفیت 
اقامتى شهرســتان هاى اطراف و نزدیک اصفهان مانند 
خمینى شهر، فالورجان، برخوار و شاهین شهر استفاده 

شود تا مسافران براى اسکان با مشکل مواجه نشوند. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان با اشــاره بــه رزرو قابل توجه مراکــز اقامتى 
این کالنشــهر در روزهاى اخیر تصریح کــرد: برخى از 
سالن هاى ورزشى براى اسکان مسافران در نظر گرفته 
شده که در صورت لزوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

اللهیارى به ساماندهى امالك اســتیجارى در نوروز نیز 
اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزى صورت گرفته، به نظر 
مى رسد موضوع «کلید به دستان» شامل افرادى که در 
معابر ورودى اقدام به اجاره مسکن مى کردند، رخ ندهد و 

این کار از طریق دفاتر امالك صورت گیرد.  

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: این دانشگاه 
با کمبود نیروى انســانى به ویژه در بخش هیئت علمى و 

محدودیت زیرساخت ها و امکانات آموزشى مواجه است.
شــهرام عروف زاد اظهار کرد: این دانشگاه داراى 4000 
دانشجو و 70 عضو هیئت علمى اســت، هر چند تعدادى 
مدرس هیئــت علمى تطبیقــى با این مرکــز همکارى 
مى کنند. وى با اشاره به سیاســت هاى سازمان مرکزى 
دانشگاه فرهنگیان کشــور براى تخصیص ظرفیت هاى 
جدید دانشــجویى به این دانشگاه در استان هاى مختلف 
تصریح کرد: با توجه به این موضــوع، ما با کمبود نیروى 

انسانى و استاد مواجه هستیم. 

عروف زاد با بیان اینکه مقرر است سال آینده 400 هیئت 
علمى و 250 نیروى قراردادى براى دانشــگاه فرهنگیان 
کشور جذب شوند، خاطرنشان کرد: اصفهان از آن بى نصیب 
نخواهد ماند و امیدواریم که این کمبود، با جذب نیروهاى 

جدید برطرف شود. 
سرپرست دانشگاه فرهنگیان اصفهان به مأموریت بزرگ 
دانشگاه فرهنگیان براى داشتن 55 هزار دانشجو در سال 
آینده اشــاره و اضافه کرد: اصفهان براى جذب ســهمیه 
دانشــجویى خود زیرســاخت هاى الزم مانند خوابگاه، 
کالس، مسائل آموزشى و آزمایشگاه هاى بیشترى نیاز دارد 

و در حال برنامه ریزى براى تحقق آن هستیم.  

دانشگاه فرهنگیان با کمبود 
امکانات و نیرو مواجه است

افزایش ظرفیت اقامتى اصفهان 
در نوروز به 400 هزار نفر 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: از سوى ســتاد تنظیم بازار، 15 ُتن گوشت یخى 
به قیمت هر کیلو 34 هزار تومان مجوز داده شد که بین 

نیازمندان توزیع شد.
محمدرضا متین پور با اشــاره به اینکه اولویت اصلى در 
کمیته امداد ایجاد اشتغال اســت، اظهار کرد: در برخى 
مقاطع مانند شروع ســال تحصیلى و عید نوروز، نقش 
حمایتى پررنگ تر شده و یک هم افزایى بیشترى طلب 

مى کند که حمایتى که جامعه نیاز دارد انجام شود.

وى افزود: سال نو یکى از مهمترین مقاطع در طول سال 
است و این مســئله را در کمیته امداد درك کرده ایم که 

احساس فقر از خود فقر بیشتر آزار داده و صدمه مى زند.
متین پور در ادامه با اشاره به اینکه توانمندسازى در اولویت 
فعالیت کمیته امداد اســت، توضیح داد: در سال گذشته 
1150شغل در شهر اصفهان توسط کمیته امداد ایجاد شد 

و1700نفر مشغول به کار شدند.
وى ادامه داد: در بحث اشــتغال نیازمنــد حمایت براى 
تشــکیل بازارچه ها هســتیم که به صورت دوره اى به 

مددجویان داده شــود و افرادى که ضعیف تر هستند، تا 
وقتى که قوى تر شوند از ظرفیت بازارچه ها استفاده کنند 

و افراد جدید جایگزین آنها شوند.
وى همچنین مطرح کرد: از سوى ستاد تنظیم بازار 15 
تن گوشت یخى به قیمت هر کیلو 34 هزار تومان مجوز 
داده شد که بین نیازمندان توزیع شد که12 تن را به شهر 
اصفهان اختصاص دادیم و 3 ُتن نیز به شــرق اصفهان 
اختصاص داده شد و یک سوم خانواده هایى را که مورد 

نظر بود، پوشش دادیم.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛

توزیع 15 تُن گوشت 
بین نیازمندان اصفهانى

مدیر جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان از 
برگزارى پنج بازارچه خیریه  در آستانه سال نو  به 
همت اعضاى جوانان این جمعیت در کانون هاى 
دانشــجویى، دانش آموزى و غنچه هاى هالل، با 
هدف حمایت از بیماران خاص و کمک به نیازمندان 

خبر داد.
شــهریار انصارى اظهارکرد: چهاردهمین بازارچه 
خیریه «آرتوان» توسط کانون دانشجویى هالل 
احمر دانشگاه صنعتى اصفهان و ششمین بازارچه 

خیریه« ماه امید» توسط کانون دانشجویى هالل 
احمر دانشگاه اصفهان، با حضور مسئوالن دانشگاه 
و جمعیت هــالل احمر و اعضاى ایــن کانون ها 

افتتاح شد.
وى افزود: این بازارچه ها با غرفه هاى امداد و نجات، 
صنعت چاپ، زیورآالت و بدلیجــات، عطر، لوازم 
جانبى موبایل، ترشیجات، لوازم دکورى در راستاى 
برگــزارى آرزوهاى نیازمندان بــه صورت کامًال 

خیریه به مدت هفت روز دایر خواهد بود.

مســئول کمیته فرهنگى و تفریحى ستاد اجرایى 
خدمات ســفر شــهر اصفهان گفت: در ایام نوروز 
امسال 70 برنامه و 1000 رویداد بزرگ و کوچک 
فرهنگى، تفریحى و اجتماعى در شــهر اصفهان 

برگزار مى شود.
مرتضى رشیدى اظهار کرد: سعى شده در مناطق 
ُپرتردد همچون ناژوان، میدان امام (ره)، پیاده راه 
چهارباغ و اماکن گردشگرى، رویدادهایى تعریف 

شود که در شأن اصفهان باشد.
مســئول کمیته فرهنگى و تفریحى ستاد اجرایى 
خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه در میدان 
امام (ره) همچون سال گذشته بازى چوگان برگزار 
مى شود، ادامه داد: برخى برنامه هاى فرهنگى در 

ستادهاى هدایت مسافران در چهار نقطه شمال، 
جنوب، شرق و غرب شهر اصفهان اجرا خواهد شد.

وى ادامــه داد: در ایام نوروز همــه روزه در صفه، 
ناژوان و مجموعه باغ غدیــر برنامه هاى مختلف 
ســرگرمى و ُجنگ هاى شــادى برگزار مى شود، 
همچنین بیش از 150 تئاتر خیابانى در سطح شهر 
با محتواهاى مختلف فرهنگى به نمایش گذاشته 

مى شود.
رشیدى با اشاره به برنامه هاى باغ فدك اصفهان در 
ایام نوروز افزود: ویژه برنامه تحویل سال، استقبال از 
مسافران نوروزى، جنگ شادى و برنامه هاى میدانى 
از جمله برنامه هاى پیش بینى شده براى مسافران 

نوروزى در باغ فدك است. 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفــت: 210 هزار درخــت و درختچه در 
سطح مناطق 15 گانه شهر اصفهان توزیع و کاشته 

شده است.
فروغ مرتضایى نژاد با بیان اینکــه 200 هزار گل 
شب بو براى کاشت در مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان توزیع شده اســت، افزود:  صد هزار جعبه 
بنفشه و همچنین 113 هزار و 415 درختچه گل در 

مناطق مختلف شهر کاشته شده است.
وى همچنین با اشاره به ایجاد گذرهاى شکوفه در 
اصفهان گفت: در برخى مناطق «گذر شکوفه» به 
صورت ویژه طراحى شده اســت؛ در واقع شکوفه 
خاص بهارى مثل شکوفه هاى آلوگل و سیب گل 
با رنگ هاى سفید، صورتى و ارغوانى طراحى شده 
که نمونه هاى آن را شــهروندان در شهر خواهند 

دید.

مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان با بیان 
اینکه سهمیه میوه نوروزى اصفهان افزایش یافت، 
گفت: میوه اى که براى نیاز استان تأمین کرده ایم 

مازاد بر نیاز بازار است.
سلیمان میرزایى با اشاره به سهمیه استان اصفهان 
در ذخیره ســازى میوه مورد نیاز شــب عید افزود: 
سهمیه استان در این زمینه بیشتر شده، به طورى 
که به افزایش 33 درصد در ســیب و 50 درصد در 

پرتقال رسیده است.
مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان اظهار 
کرد: براین اساس، ســهمیه پرتقال حدود 3000 

ُتن است که از هفت ســردخانه به اصفهان حمل 
شده و 2000 تن سیب درختى سهمیه به اصفهان 
اختصاص یافته است که در سردخانه ها با رعایت 

موارد فنى نگهدارى مى شود.
وى با اشاره به افزایش مراکز توزیع میوه بیان کرد: 
با افزایش ســهمیه میوه، مراکز توزیع نیز افزایش 
یافته، به گونه اى که نزدیک به 178 مرکز توزیع در 

استان اصفهان داریم.
میزبانى با اشاره به زمان توزیع میوه دولتى گفت: 
طرح توزیع میوه دولتى از 23 اسفند آغاز مى شود و 

تا پایان تعطیالت نوروز  ادامه دارد.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
کاشــان از توزیع 5000 اصلــه نهال در کاشــان خبر

 داد.
حمیدرضا ممیز اظهارکرد: گونه هاى این نهال ها، کاج، 
نارون، زیتون سبز، اکالیپتوس و گونه هاى مقاوم با آب و 

هواى کاشان است.
وى با بیان اینکه طى ســه ماه اخیر بین ادارات، مدارس 
و مردم کاشان نیز نهال توزیع شده است، افزود: هر روز 
500 اصله نهال توزیع مى شود که این میزان نهال توزیع 
شده، جداى از گل هاى فصلى رایگانى است که در اختیار 

شهروندان کاشانى قرار مى گیرد.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
کاشان افزود: در سال جارى ده هزار مترمربع فضاى سبز 
به بهره بردارى رسید و تا پایان سال نیز 30 هزار مترمربع 

بوستان به بهره بردارى مى رسد. 

برپایى5 بازارچه خیریه در آستانه سال نو 

برگزارى 1000 رویداد فرهنگى در نوروز 98

توزیع و کاشت 210 هزار درخت و درختچه 
در شهر اصفهان

سهمیه میوه نوروزى اصفهان افزایش یافت

5000 اصله نهال در کاشان توزیع مى شود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا گفت: بیانیه گام 
دوم انقالب، نقشه راهى براى دانشگاه هاى کشور است. 
فرید نعیمى با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد شهرضا رتبه 
سوم استان اصفهان و رتبه 18 در کل کشور را داراست، 
بیان کرد: در ســال 97 مرکز تحقیقات شــیمى رازى 
دانشگاه، رتبه برتر کشور را به دست آورد و این مرکز جزو 

دانشگاه هاى تأثیرگذار در حوزه شیمى در کشور است.
وى با اشاره به سیاست هاى کالن دانشگاه آزاد شهرضا 
در دو حوزه معاونت علمى و توسعه اقتصاد دانش بنیان، 
خاطرنشان کرد: در تالش هستیم تا دانشجویان مقطع 
کارشناسى را به سمت کارآفرینى و ایده پردازى هدایت 

کنیم.

ایجاد مرکز تحقیقات سفال در دانشگاه آزاد شهرضا

معرفى شدن شرکت هاى حامى حقوق مصرف کننده در اصفهان  
24 شــرکت تولیدى دیروز در دومین مراسم تجلیل از 
حامیان حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان معرفى 

و تجلیل شدند.
واحدهاى تولیدى و خدماتى برتر یاد شده به سبب رعایت 
حقوق مصرف کنندگان براســاس شاخص هایى مانند 
رعایت ضوابط قیمتگذارى، نداشتن زیان مالى، تولید بر 
مبناى 50 درصد ظرفیت اسمى، اطالع رسانى قیمت به 

مصرف کننده، رعایت ضوابط فروش اقساطى، رضایت 
مشــترى و کیفیت و خدمات پس از فــروش انتخاب 

شده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 
دومین مراسم تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان 
در اتاق بازرگانى اســتان اصفهان گفت: نهادینه کردن 
فرهنگ احتــرام و رعایت حقوق مصــرف کنندگان و 

تشویق واحدهاى تولیدى و خدماتى به حمایت مؤثر از 
حقوق مصرف کنندگان از طریق فعالیت هاى تشویقى و 
ترغیبى، از مهمترین اهداف برگزارى این همایش است.

اســرافیل احمدیه افزود: تجلیل از شرکت هاى حامى 
حقوق مصرف کنندگان در واقع گرامیداشــت خدمات 
شرکت هایى است که در مسیر حمایت از حقوق مصرف 
کننده، خدمات و اقدامات خوب و مناسبى ارائه مى کنند.

« سایمون پنى»،کمیسیونر بازرگانى وزارت امور خارجه 
انگلیس با سفر به اصفهان، از هنرمندان صنایع دستى این 
شهر براى شرکت در نمایشگاه بین المللى صنایع دستى 

لندن دعوت کرد.
کارشــناس اقتصادى نمایندگى وزارت امورخارجه در 
استان اصفهان نیز گفت: این نمایشگاه بین المللى قرار 

است نیمه اول سال آینده در انگلیس برگزار شود.
احمد سیفى اضافه کرد: در این دیدار مقرر شد اصفهان 
و لندن در زمینه توسعه گردشگرى با یکدیگر همکارى 
و مســئوالن شــرکت هاى گردشــگرى انگلیس با 
ســفر به اصفهــان، از ظرفیت هاى این اســتان دیدن 

کنند.  

هنرمندان صنایع دستى اصفهان به انگلیس
 دعوت شدند
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جالل مقامى، دوبلور پیشکســوتى که پیش از هر 
چیز بخاطر اجــراى برنامه «دیدنى ها» شــناخته 
مى شــود مدتى بود که به لحاظ جسمى روزهاى 

سختى را مى گذراند.
مقامى با اشاره به روند طى درمانش گفت: به لطف 
خدا در حال حاضر روند بهبودى را طى مى کنم و از 
تمام همکارانم در دوبله و همه کسانى که یک عمر با 
هم کار کردیم و مسئوالن تشکر فراوانى دارم که به 

من لطف داشته اند و من را فراموش نکرده اند.
مقامى با بیان خللى که در صدایش ایجاد شده 

اظهار کرد: در حال حاضر از سوى واحد دوبله 
به من کار پیشنهاد مى شــود اما با توجه به 
بیمارى کــه گذراندم و االن هــم در دوره 

نقاهت آن هستم، توان کار ندارم.

جالل مقامى افزود: بیمارى اخیر هم توان جسمى 
مرا تحلیل بــرده و هم این صدایى کــه االن دارم، 
آن صداى جــالل مقامى 
«دیدنى ها» نیســت 
و عمــًال نمى توانم 

دوبله کنم.

ابوالحسن داودى، کارگردان «هزارپا» بابت کیفیت عرضه 
این فیلم سینمایى در شبکه نمایش خانگى از مخاطبان 

این اثر سینمایى عذرخواهى کرد.
فیلم ســینمایى «هزارپا» اثر جنجالى ابوالحسن داودى 
که در اکران عمومى عنوان پرفروش ترین فیلم سینماى 
ایران در سال 97 را از آن خود کرده است، در عرضه نسخه 
خانگى هم حاشیه ساز شد. اواخر هفته گذشته نسخه شبکه 
نمایش خانگى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى 
وارد بازار شد، این در حالى است که مخاطبان زمانى که 
نســخه نمایش خانگى این فیلم را تهیه کردند، متوجه 
شدند این نسخه تنها شامل بخشــى از این اثر سینمایى 
است و قرار است قسمت دوم آن به فاصله یک هفته بعد 

منتشر شود!
این اتفاق در حالى رخ داد که پیش تر بحث طوالنى بودن 
نســخه خانگى این فیلم ســینمایى به نسبت نسخه به 
نمایش در آمده در سینماها از سوى عوامل مطرح شده بود 
 DVD و انتظار مى رفت این فیلم سینمایى در قالب دو
اما در یک بسته و با اندکى افزایش قیمت روانه بازار شود.

حال اما بنا به تصمیم ناگهانى دو DVD در دو بسته و به 
فاصله زمانى یک هفته اى به فروش مى رسد، آن هم در 
حالى که اطالع رسانى دقیقى در این زمینه صورت نگرفته 
و مخاطبان با نیت خرید نســخه کامــل، هزینه ده هزار 
تومان بابت این فیلم سینمایى پرداخت کرده اما با اثرى 
ناتمام مواجه شده اند! همین مسئله حواشى بسیارى را در 
فضاى مجازى به همراه داشت، به گونه اى که بسیارى از 
مخاطبان نسبت به عرضه اینچنینى یک اثر سینمایى در 
شبکه نمایش خانگى اعتراض کردند و آن را به گونه اى 

کالهبردارى از سوى شرکت پخش کننده دانستند.
این حواشى به جایى رســید که ابوالحســن داودى در 

ویدئویى درباره چگونگى انتشار این فیلم توضیح داد و از 
مخاطبان عذرخواهى کرد.

این کارگــردان در توضیح این اتفاق گفــت: «این فیلم 
نه یک ســریال و نه یک مینى ســریال، بلکه یک فیلم 
سه ساعت و نیم و در واقع نســخه کامل فیلم سینمایى 
"هزارپا" است. متأســفانه در نمایش هاى سینمایى به 
دلیل محدودیت هایى که وجود داشــت، مجبور شدیم 
بیش از یک ســاعت و نیم از این فیلــم را حذف کنیم و 

مخاطبان نسخه دو ساعته این فیلم را در اکران عمومى 
تماشا کرده اند. در حالى که نسخه اى که در شبکه نمایش 
خانگى ارائه شده، نسخه کامل این فیلم سینمایى است.»

داوودى افزود: «دلیل آنکه نســخه کامل "هزارپا" در 
دو DVD ارائه شــده این بود که اگر مى خواستیم این 
اثر ســینمایى را با کیفیت خوب تصویر به همراه پشت 
صحنه ارائه دهیم، در یــک DVD جاى نمى گرفت. 
البته بهتر این بود که نسخه کامل در یک بسته شامل دو 

DVD و به صورت همزمان عرضه مى شد اما مقررات 
اداره نمایش خانگى یک فیلم سه ساعته را براى عرضه 
خانگى به رسمیت نمى شناسد و مجوز مینى سریال براى 

آن صادر مى کند.»
فیلم سینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى با 
بازى رضا عطاران و جواد عزتى با رقم فروش 38 میلیارد 
تومان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران محسوب 

مى شود.

کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون 
درباره دلیل ساخت فیلم «تیغ و ترمه» گفت: من فیلمسازى 
و کلیت کارم به حال و هوایم بر مى گردد. باید ببینم در چه 

حالى هستم و بر اساس همان حال فیلم بسازم.
وى درباره خشونت پایانى فیلم «تیغ و ترمه» تأکید کرد: 
فیلمنامه و اثر حتى بیش از این ایجاب مى کرد که خشونت 
وجود داشته باشد اما نه دوســت دارم و نه دلم مى آید که 
بیش از این خشونت را وارد اثر بکنم. یعنى دوست نداشتم با 
چاقو و یا چیز دیگرى همدیگر را زخمى کنند و همان ضربه 

بطرى کافى بود.

کارگردان فیلم «اتوبوس شــب» درباره تجربه گرایى در 
این ســن تأکید کرد: براى من تجربه گرایى همیشه معنا 
دارد. وقتى فیلم هاى جوانان را مى بینم باور کنید حسرت 

مى خورم و از این همه استعداد غبطه مى خورم.
وى در همین راستا ادامه داد: وقتى فیلم «سیزده» هومن 
سیدى را دیدم به خودم گفتم چطور یک کارگردان چنین 
نماهایى را گرفته است. من زیاد سینما نمى روم اما فیلم 
شــهرام مکرى «ماهى و گربه» را شــش بار در سینما 
دیده ام. فیلم «پرویز» مجید برزگر را شــش بار دیده ام. 
کارگردان سریال «قصه هاى مجید» ادامه داد: از نظر من 

با وجود این جوانان آینده درخشانى در انتظار سینماى ایران 
است. اینکه مى گویند سینما در قهقرا رفته از نظر من حرف 

درستى نیست.
وى در مورد اینکــه آیا تجربه گرایى ســابقه او را خراب 
نمى کند خاطرنشــان کرد: من همیشه تجربه مى کنم و 
مهم نیست که این تجربه چه عواقبى برایم دارد. اول حس 
من مهم است و بعد از آن به عقل و منطق فکر مى کنم. 
حس من گفت که «تیغ و ترمه» را بساز، حال اگر بد است 
از تاریخ ســینما عذرخواهى مى کنم و اگر خوب است که 

خوش به حالم.

آقاى «دیدنى ها» صدایش را از دست داده است؟مورد عجیب نسخه خانگى «هزارپا»

هادى مقدم دوســت، نویسنده ســریال «وضعیت 
سفید» با سریالى جدید به شــبکه 3 سیما مى آید. 
سریال «ســرباز» به کارگردانى او و تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى سریال جدید شبکه 3 سیماست 

که به زودى روى آنتن این شبکه مى رود.
بازیگران و چهره هاى شناخته شده دنیاى سینما و 
تلویزیون در سریال «ســرباز» به ایفاى نقش هایى 
متفاوت پرداختند و به زودى با این سریال به شبکه 

3 سیما مى آیند.
سریال «سرباز» روایتى از زندگى یک «سرباز» به 
نام «یحیى» با بازى آرش مجیدى و ماجراهاى آن 

با همسرش «یلدا» با بازى الیکا عبدالرزاقى و رفقاى 
هم خدمتى اش است که در 40 قسمت 45 دقیقه اى 

براى شبکه 3 سیما ساخته مى شود.
در خالصه داستان سریال «سرباز» آمده است: «در 
وفاى عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/ شب نشین 

کوى سربازان و رندانم چو شمع...»
بازیگران سریال «سرباز» عبارتند از آرش مجیدى، 
الیکا عبدالرزاقى، رؤیا تیموریان، نیما شــعبان نژاد، 
پدرام شریفى، کاوه آهنگر، جمال اجاللى، اسماعیل 
محرابى، على هاشمى، افسانه کمالى، فرحناز منافى 

ظاهر، جواد خواجوى، مهتاب ثروتى و...

سریال «سرباز»، به زودى از شبکه 3

تهیه کننده سینما آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایى 
«نوشین» را تشــریح کرد. جواد نوروزبیگى، تهیه 
کننده سینما درباره آخرین وضعیت ساخت «نوشین»، 
گفت: تدوین این فیلم سینمایى رو به پایان است و 
پس از آن بخش صداگذارى و ساخت موسیقى انجام 

مى شود.
در خالصه داســتان «نوشــین» آمده: «"نوشین" 
مادرى اســت که با دختر خود زندگى آرامى دارد اما 

سفر مردى به ایران زندگى آنها را به هم مى ریزد.»
در این فیلم ســینمایى بازیگران ایرانى مانند مهناز 
افشار، الله مرزبان، نسیم ادبى، على شادمان و مریم 
بوبانى بازى مى کنند همچنین «ماساتوشى ناکاسه» 

و «ایاکو کوبایاشى» بازیگران ژاپنى این اثر هستند.
گفتنى است «نوشــین» به کارگردانى «تاکه فومى 
تسوتسویى» و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى است 

که فیلمبردارى آن در ایران و ژاپن بود.

تازه ترین خبرها از «نوشین» ایرانى-ژاپنى

محمدرضا گلزار نسبت به حواشــى پیش آمده در یکى از قسمت هاى برنامه  «برنده 
باش» درباره ادعاى شرکت کننده مسابقه مبنى بر دستکارى در سئواالت 

«برنده باش» توضیحاتى ارائه کرد.
او با انتشار فیلمى درباره این حواشى گفت: در یکى از برنامه ها اشتباهى 

از طرف «برنده باش» رخ داد و دوستان زمان فوتسال را اشتباهى در 
گزینه ها گذاشته بودند.

ما در 53 برنامه با کمک به شــرکت کنندگان تالش کردیم سطح 
علمى مردم را باال ببریم. من بخاطر مردم جانم را مى دهم 

چرا که از بطن همین مردم هستم و 
مردم هم سال هاست حمایت 

کردند. بابت این اشــتباه از 
طرف تیم «برنده باش» از 

مردم عذرخواهى مى کنم.

گلزار عذرخواهى کرد

کیومرث پوراحمد:

از تاریخ سینما عذرخواهى مى کنم اگر «تیغ و ترمه» فیلم بدى است

یدنى ها» شــناخته 
اظ جسمى روزهاى 

لطف  مانشگفت: به
ى را طىمى کنم و از

کسانى که یک عمر با 
کر فراوانى دارم که به 

وش نکرده اند.
ایش ایجاد شده 

ى واحد دوبله 
توجه به ما با
ــمدر دوره

م.

مرا تحلیل بــرده و هم این صدایى کــه االن دارم،
آن صداى جــالل مقامى
«دیدنى ها» نیســت
و عمــًال نمى توانم

دوبله کنم.

بر ىبر ز ى ی ر ىپیش و ب ب ر ز ر
 درباره ادعاىشرکت کننده مسابقه مبنى بر دستکارى در سئواالت 

 باش» توضیحاتى ارائه کرد.
شار فیلمى درباره این حواشى گفت: در یکى از برنامه ها اشتباهى 

ف «برنده باش» رخ داد و دوستان زمان فوتسال را اشتباهى در 
ها گذاشته بودند.

5 برنامه با کمک به شــرکت کنندگان تالش کردیم سطح
مردم را باال ببریم. من بخاطر مردم جانم را مى دهم 

 از بطن همین مردم هستم و 
هم سال هاست حمایت 

اشــتباه از  . بابت این
 تیم «برنده باش» از 

عذرخواهى مى کنم.

سریال «زندگى شگفت انگیز است» با بازى حمید لوالیى، رضا داودنژاد و سحر ولدبیگى روى آنتن شبکه 2 سیما مى رود. مجتبى چراغعلى، کارگردان و نویسنده کشورمان 
که در سریال «همسایه ها» با مهران غفوریان همکارى داشت این بار به عنوان کارگردان سریالى را روانه آنتن تلویزیون مى کند.

«زندگى شگفت انگیز است» عنوان مینى سریال تازه مجتبى چراغعلى در تلویزیون است که روى آنتن شبکه 2 سیما مى رود. حمید لوالیى، رضا داودنژاد و سحر ولدبیگى 
بازیگران اصلى این مینى سریال را تشکیل مى دهند.

«زندگى شگفت انگیز است» یک مینى سریال 7  قسمتى است که با داستانى کمدى و اجتماعى روى آنتن شبکه 2 سیما مى رود.
بازیگران سریال «زندگى شگفت انگیز است» عبارتند از  حمید لوالیى، مهران رجبى، سحر ولدبیگى، رضا داودنژاد، نگین معتضدى، آرش نوذرى، خشایار راد، ساناز سماواتى، 
فرهاد بشارتى،افسانه ناصرى، کیمیا گیالنى، فاطمه شکرى، ماهان عبدى، ندا دیبا، پریسا رضایى، غالمرضا رضایى، مهدى طهرانى، مهدى دانایى مقدم و بازیگر خردسال 

مانى فیروزان.

«آکشى کومار»، بازیگر مشهور سینماى بالیوود هند پس از اینکه با به آتش 
کشیدن خود روى سن یک برنامه حاضر شد خشم همسرش را برانگیخت.

همسر بازیگر مشــهور ســینماى بالیوود در واکنش به اقدام به خودسوزى 
همسرش گفت: «اینطور که من متوجه شدم تصمیم گرفتى خودت را در آتش 

بسوزانى! در صورتى که زنده ماندى به خانه بیا و من تو را خواهم کشت!»
آکشــى کومار در حالى با به آتش کشــیدن خود روى صحنه رفته که براى 
جلوگیرى از رسیدن آتش به بدنش با یک ماده ضد آتش پوست بدن خود را 

پوشانده بود. او همچنین زیر کت و شلوارش لباس نسوز پوشید.

حمید لوالیى با «زندگى شگفت انگیز است» در شبکه 2خودسوزى آقاى بازیگر روى سن!

استودیوهاى STX در حال توسعه بازسازى فیلم اکشن 
کمدى «ساعت شلوغى» با محوریت زن هستند.

گزارش ها حاکى از آن اســت که بازسازى فیلم کمدى 
اکشن «ساعت شــلوغى/Rush Hour» در دستور 
کار قرار دارد و این بازســازى قرار است با محوریت یک 

زن ساخته شود.
در ســال 1998 کمپانى «نیوالین» سینما قسمت اول 
فیلم «ســاعت شــلوغى» را با بازى «کریس تاکر» و 
«جکى چان» منتشــر کــرد. این دو بازیگــر بعدها در 
قسمت هاى دوم و سوم این فیلم در سال هاى 2001 و 

2007 نیز ظاهر شدند.
«ساعت شلوغى» به کارگردانى «برت رتنر» داستان دو 
افسر پلیس نامتجانس با بازى تاکر و چان است که باید 

دختر ربوده شده کنسول چین را نجات دهند.
این فیلم اکشن کمدى که با بودجه 33 تا 35 میلیون دالر 
تولید شد توانست در آن سال 244 میلیون دالر در گیشه 

به دست آورد و به موفقیتى بزرگ دست پیدا کند.
 «STX»اکنون بنا به گفته «هشتگ شو»، استودیوهاى
در حال توسعه این فیلم با محوریت زن در فیلم هستند 
اگرچه تاکنون جزییات کمى از این پروژه فاش شده است. 
باتوجه به این خبر باید پس از مشــاهده بازسازى نسخه 
زنانه «شکارچیان روح» و «اوشن» حاال منتظر نسخه 

زنانه «ساعت شلوغى» باشیم.
«لى بینگ بینگ»، بازیگر زن فیلم «مگ» براى بازى 
در نقش اصلى این فیلم در نظر گرفته شــده است. این 
بازیگر 46 ســاله چینى پیش تر در فیلم هاى «رزیدنت 
ایول: قصاص» و «تبدیل شــوندگان: عصر انقراض» 

بازى کرده است.

نسخه زنانه «ساعت شلوغى» 
جکى چان در راه است

«اشتباه به عرضتان رسانده اند». این را کمال تبریزى، 
کارگردان سینما و تلویزیون در واکنش به اظهارات روز 
شنبه مرتضى میرباقرى، معاونت سیما که نوك پیکان  

صحبت هایش به سمت او چرخیده بود بر زبان آورد.
میرباقرى شنبه در نشست تشــریح برنامه هاى نوروز 
98 تلویزیون، بدون اشاره به مجموعه هایى که کمال 

تبریزى کارگردانى آنها را بر عهده داشته است و 
از جمله سریال هایى که بودجه کامل گرفتند ولى 
به عوامل ندادند هم اشاره کرده و خبر داده بود 
که در حال پیگیرى حقوقى ماجرا هستند و منبعى 
قرار داده اند تا عوامل به دستمزد خودشان برسند. 
او همچنین دلیل  اجتماعات چند روز پیش مقابل 

«سیما فیلم» را نیز همین موضوع دانست.
او در ادامه باز  نــوك پیــکان انتقاداتش را به 
ســمت تبریزى نشــانه رفت و در مورد ادامه 
تولید ســریال هاى «الف ویــژه» و فاخر دیگر 
تلویزیون گفت: «اگر بنا باشد ما فقط روى ساخت 
سریال هاى الف ویژه متمرکز باشیم همه کارها 
را باید تعطیل کنیم و چند صد میلیارد هزینه دارد. 
نمى توانیم الف ویژه تولید کنیم ولى پروژه هاى 

الف فاخر را مى توانیم بسازیم. کارهاى الف فاخر با دقت 
استثنایى الف ویژه ســاخته نخواهند شد ولى کیفیت 

باالیى دارند.»
همین اظهارات و اشاره هاى آشــکار به آخرین پروژه 
کمال تبریزى کافى بود تا اوکه همیشــه مورد حمایت 
صدا و سیما بوده است به دفاع از خود بپردازد. کارگردان 
فیلم «مارمولــک» در واکنش به اظهــار نظر معاونت 

سیما درباره سطح کیفى سریال «الف ویژه» در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: «بر اســاس اطالعات غلطى 
که به ایشان رسیده است مزاح نمودند و در مورد سطح 
کیفى ســریال "الف ویژه" اظهار نظر کردند که باید در 
پاسخ گفت اشتباه به عرضتان رسانده اند و کیفیت 200 
دقیقه سریال ساخته شــده با توجه به میزان بودجه و 
ضرب االجلى که با فشار بسیار بر سر گروه سازنده براى 

آماده شدن پروژه جهت پخش در ماه رمضان بود، نه تنها 
از سطح استاندارد برنامه هاى تلویزیونى رایج در سیما 
باال و باالتر و بلکه کار گروه بازیگران خوب صحنه تئاتر 
در آن کامًال آشکار و درخور توجه است. هرچند که هنوز 
شهرتى درمیان مخاطبین کســب نکرده اند اما نتیجه 
هنرشــان در آینده اى نزدیک دیده خواهد شد به ویژه 
اینکه با حضور هنرمندانى همچون حسین محجوب، 

نادر فالح، فریبا متخصص و... همراه شده است.»
سریال جدید تبریزى قرار بود به کارگردانى محمدرضا 
هنرمند و تهیه کنندگى زینب تقوایى تولید شــود اما از 
آنجایى که سازمان صداوسیما تمایل داشت این سریال 
در رمضان 98 پخش شــود تولید این سریال به تهیه 
کنندگى محمد مسعود و کارگردانى کمال تبریزى واگذار 
شد. پس از گذشت دو ماه از آغاز تصویربردارى مجموعه 
«الف ویژه» تصویربردارى سریال متوقف شد و 
کارگردان «مارموز»  مشــکالت مالى را عامل 
توقف تصویربردارى ســریال دانست. البته این 
در حالى است که در چند وقت گذشته انتقادات 
زیادى در خصوص کارهاى اخیر سینمایى این 
کارگردان و بودجه هاى صرف شده در آنها شده 
بود. تبریزى هم البته در چنــد مصاحبه خود به 
روند قوانین سریال ســازى در سیما اعتراضاتى 

داشته است.
اما این بار باز خطاب به معاونت ســیما که گفته 
بود «بودجه کامل گرفتند ولى به عوامل ندادند» 
اظهــار کرد: «جنــاب آقاى میرباقــرى! علت 
تعطیلى پــروژه "الف ویژه" من هســتم که به 
دلیل عدم پرداخت حق الزحمــه عوامل پروژه 
از سوى ســازمان و تأخیر ناعادالنه در پرداخت اقساط، 
ادامه فیلمبردارى را متوقف کردم چرا که این روش در 
سازمان به امرى عادى تبدیل شده و متأسفانه تالش 
شبانه روزى افراد زحمتکش گروه سازنده نادیده گرفته 
مى شود! بد نیست قبل از هر اظهار نظرى در هر موردى 
اطالعات بى قصد و غرض را از آنان که از نزدیک دست 

بر آتش دارند، جویا شوید! عزت زیاد.»

دعوا بر سر «الف ویژه»
محیا حمزه
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تیم فوتبال ذوب آهن ایران ساعت 19و 15 دقیقه 
امشــب در دومین دیدار در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا در امارات به مصــاف تیم النصر 

عربستان مى رود.
 تیم فوتبال ذوب آهن ایران که در اولین دیدار در 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا مقابل الزورا 
عراق به نتیجه مساوى بدون گل رسید اکنون به 
مصاف تیم النصر عربستان مى رود که این مسابقه 

در امارات برگزار خواهد شــد. النصر عربستان در 
مسابقه اول مقابل الوصل امارات شکست خورد و 
اکنون آخرین تیم جدول است. ذوبى ها هم با وجود 
بازى هاى فشــرده در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا دوباره به اوج برگشته اند. شاگردان منصوریان 
هفته گذشته بعد از 13 هفته در لیگ برتر توانستند 
تیم مدعى پدیده را در خانه شکست بدهند و اکنون 
با روحیه اى مناســب راهى امارات شدند تا دومین 

بازى آسیایى خود را انجام بدهند. ذوب آهن با اتکا 
به نیروى مستعد جوانان ایرانى و البته حضور مهاجم 
خارجى مثل اوساگوآنا امیدوار است که بتواند النصر 
عربستان را شکست بدهد و به صدر جدول برسد. 
این آخرین بازى ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا 
در سال 97 خواهد بود و سایر دیدارها به سال 98 
موکول شده است.ذوب آهن در روز 19 فروردین 

مهمان تیم الوصل امارات خواهد بود.

منصوریان باید نشان بدهد که در عرصه مربیگرى 
فوتبال تمام نشــده و تیم ذوب آهن را حداقل به 

مرحله بعدى لیگ قهرمانان آسیا برساند. 
النصر عربستان تیم قدرتمند و مطرحى در مقایسه 
با تیم هایى مثل الهالل نیست ولى قطعًا شرایط و 
امکاناتش مناسب تر از ذوب آهن است و شاید از 
نظر مالى به هیچ عنوان دو باشگاه قابل مقایسه 

نباشند.

ذوب آهن-النصر عربستان، امشب در امارات

به امید نصر بر النصر!
  سپاهان موفق شد در هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ برتر با یک گل برابر پارس 
جم به برترى برسد و از توقف پرسپولیس براى نزدیک شدن به صدر جدول استفاده 
کند. تک گل سپاهان در این بازى را کى روش استنلى روى ارسال دقیق کومان از روى 
نقطه کرنر به ثمر رساند. این چهارمین بارى است که کومان براى سپاهان پاس گل 
مى دهد و هر چهار پاس گل او توسط کى روش استنلى تبدیل به گل شده است تا نشان 

از هماهنگى خوب دو بازیکن خارجى سپاهان داشته باشد. 

خارجى هاى مخوف

  باالخره لیگ برتر به علیرضا منصوریان هم لبخند زد و ســرمربى ذوب آهن نخستین 
پیروزى اش را در میدانى مهم، برابر پدیده در مشهد به دست آورد. بعد از این بازى علیرضا 
منصوریان با دقایقى تأخیر در نشست خبرى حاضر شــد. خبرنگاران هم به او اعتراض 
کردند که چون در حال سلفى گرفتن بوده دیر کرده است. جواب سرمربى ذوب اما عجیب 
بود: «زمانى که من فوتبال بازى مى کردم، خیلى از شــما اصًال وجود نداشتید.» اوًال که 
منصوریان خرداد 87 از فوتبال خداحافظى کرده و بعید است خبرنگاران مشهدى زیر ده 
سال داشته باشند! نکته بعدى اینکه معلوم نیست این قبیل اظهارنظرها در فوتبال ایران چه 
فلسفه اى دارد. على کریمى هم یک روز به خبرنگارانى که در مورد رابطه اش با کى روش 
پرسیده بودند، گفته بود: «زمان بازى من در تیم ملى، شما بچه دبیرستانى بودید.» خب، 

اینها یعنى چى؟ اگر اینطور باشد که مارچلو لیپى به هیچ احدى در دنیا نباید جواب بدهد.

لیپى هم نباید به هیچ احدى جواب بدهد

فریبا صادقى سرمربى تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان  در گفتگویى اظهارکرد: تیم 
ذوب آهن با تالش بازیکنان قهرمان رقابت هاى لیگ برتر ایران شد و براى حضور در 
رقابت هاى آسیایى که در هفتم اردیبهشت در کشور چین برگزار مى شد یک ماه است 

که در حال تمرین هستیم و خود را آماده این رقابت ها مى کردیم.
وى افزود: متأسفانه از طرف باشگاه ذوب آهن به ما اعالم کردند که به دلیل مشکالت 
اقتصادى نمى توانیم به این رقابت ها اعزام داشــته باشــیم و به صورت مکتوب به 
فدراسیون والیبال اعالم کردند. صادقى با انتقاد از عدم حمایت از بانوان در ورزش گفت: 
فکر مى کنم این همه تالش این تیم با بومى گرى که با معدل باال قهرمان شدند بدون 

اینکه یک ریال پول دریافت کنند که دچار بى انگیزگى نیز خواهند شد.  
سایت فدراســیون والیبال در خروجى خود به نقل روابط عمومى فدراسیون والیبال از 
انصراف تیم ذوب آهن از جام باشگاه هاى آســیا خبرداد. در این خبر آمده است: تیم 
والیبال ذوب آهن پس از قهرمانى در لیگ برتر بانوان و کسب سهمیه حضور در جام 
باشگاه هاى آسیا با ارسال نامه اى به فدراسیون والیبال ایران از حضور در این مسابقات 
انصراف داد. فدراسیون والیبال ایران در تدارك معرفى تیم جایگزین به نمایندگى از 

ایران در جام باشگاه هاى بانوان والیبال آسیاست.
تیم والیبال ذوب آهن در گروه یک، این رقابت ها با چین، قزاقستان،  هنگ کنگ و تایپه 
هم گروه بود. در گروه دوم این رقابت ها تایلند، ژاپن، ویتنام، کره شمالى، سریالنکا، 

ترکمنستان حضور دارند.

بانوان ذوب آهن از آسیا انصراف دادند

 وزیر ورزش و جوانان گفت: هزینه 16 تیم لیگ برترى در یکسال که اوقات فراغت 60 میلیون نفر 
را فراهم مى کند، در حدود 400 میلیارد تومان است. هیچ ریالى هم توسط دولت تأمین نمى شود و 

خود باشگاه ها هزینه ها را تأمین مى کنند.
وزیر ورزش و جوانان  دیروز در مجمع عمومى فدراسیون فوتبال، در خصوص فدراسیون فوتبال 
خاطرنشان کرد: فوتبال رشــته اى پرطرفدار در دنیاست که موجب نشاط و شادى مردم مى شود. 
در ایران چند ده میلیون نفر از مردم اوقات فراغت خود را با فوتبال پر مى کنند. بارها در جلســات 

مسئوالن کشورى گفته ام هزینه ما براى ورزش به خصوص فوتبال براى پرکردن اوقات فراغت 
مردم با ابزار سالم در مقایســه با هزینه هاى سایر عرصه ها و رشــته ها یک به چند است. هزینه 
16 تیم لیگ برترى در یکســال که اوقات فراغــت 60 میلیون نفر را فراهــم مى کند، در حدود
 400 میلیارد تومان است. هیچ ریالى هم توسط دولت تأمین نمى شود و خود باشگاه ها هزینه ها را 
تأمین مى کنند، مگر اینکه بگوییم چند باشگاه مثل سپاهان و ذوب آهن متصل به دولت هستند. 

بقیه هزینه ها را مردم مى دهند.

وزیر ورزش و جوانان: 
سپاهان و ذوب آهن به دولت متصلند

ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و یکم لیگ 
برتر با گل امیرارســالن مطهرى مقابل پدیده 

مشهد به برترى رسید.
باالخره طلسم ذوب آهن شکست و شکننده این 
طلسم امیرارسالن مطهرى بود که توانست با 
تک گل ســه امتیازى خودش مقابل پدیده تیم 
منصوریان را بعد از شکســت ســنگین مقابل 
اســتقالل تهران به شــرایط بهتــر در لیگ و 
لیگ قهرمانان آســیا امیدوار کند. این مهاجم 
از اینکه قرعه طلسم شکنى به نام او افتاده بسیار 

خوشحال است.
ذوب آهــن باالخــره برد و 
طلسم شکنى کرد. بردى که 
مقابل تیم خوب پدیده صورت 

گرفت.
واقعا بازى خیلى خوبى بود و این برد ذوب آهن 
مقابل پدیده اى به دست آمد که یکى از تیم هاى 
خوب لیگ برتر است. خدا را شکر در این بازى 
بچه ها واقعا باهوش و با تمرکز باال بازى کردند 
و نشان دادند که با تدابیر کادرفنى که براى هر 
بازى یک سیستم خاص را به زمین مى فرستد، 
خو گرفته اند. پدیده در این بازى فشار زیادى را 
به ما به خصوص در خط دفاعــى وارد کرد اما 
خوشبختانه این بار از بدشانســى عبور کردیم 
و طلســم اینکه خوب بازى مى کردیم و نتیجه 

نمى گرفتیم باالخره شکست.
براى شــروع عبــور از این 
بحران هم تیم قدرتمندى را 

انتخاب کردید؟
دقیقا حرف شما درست است چون پدیده یکى 
از تیم هاى گردن کلفت لیگ است و خوب بازى 
مى کند. واقعا آقــاى گل محمدى تیم خوبى را 
جمع کرده است و شــک ندارم در ادامه مسیر 
همه تیم هاى لیگ برتــر را اذیت خواهند کرد. 
با این حال سه امتیاز این بازى براى ما مهم بود 

تا بتوانیم با کسب آن از بحران خارج شویم و در 
ادامه مسیر کارمان را با قدرت پیش ببریم.

و تــو توانســتى طلســم 
نبردن هاى ذوب آهن در لیگ 
برتر را بشکنى. به نظرت این 
برد مى تواند شــروع کامبک 
شاگردان منصوریان در لیگ 
ایران باشد که قول آن را داده 

بودى؟
بابت این طلسم شکنى و اینکه قرعه خاتمه دادن 
این نوار بدشانســى به من افتاد واقعا خوشحال 
هســتم. ســه امتیاز مهمى را در لیگ به دست 
آوردیم چون با بدشانسى خیلى از امتیازات را تا 
به اینجاى کار از دست دادیم. خدا را بابت اینکه 
براى ذوب آهن تاثیرگذار بودم شاکر هستم اما 
کار اصلى را بقیه بازیکنان کردند. من خیلى به 
موفقیت ذوب آهن امیدوار هستم و شک ندارم 
مى توانیم شکســت پدیده را کامبک ذوب آهن 
در لیگ بدانیم و با تمرکز و قدرت این مســیر را 

ادامه دهیم. 
در آسیا هم در مرحله گروهى 
مقابــل الــزوراء شــانس 
نتیجه گیــرى داشــتید اما 

مساوى کردید.
در آن بازى اگر اشــتباه نکنم بیش از 60 درصد 
مالکیت توپ و میــدان در اختیار ذوب آهن بود 
اما روى بدشانســى توپ هاى ما به گل تبدیل 
نشــد . باور کنید در آن بازى باید با اختالف 3، 
4 گل برنده مى شدیم اما چون حریف به دنبال 
گرفتن یک امتیاز جلوى ما بود کامال دفاعى بازى 
مى کرد و ما را واقعا اذیت کرد. با این حال اتفاق 
خاصى نیفتاده و ما 5 بازى دیگر پیش رو داریم 
که امتیازات الزم را کسب خواهیم کرد و با این 
مهره ها صعود از این گروه دور از دسترس نیست. 
هر بازى در ادامه براى مــا حکم فینال را دارد و 

بدون شک با قدرت به میدان خواهیم رفت.
بازى بعدى شــما هم در لیگ 
قهرمانان آســیا مقابل النصر 
عربستان است. این بازى را 

چطور مى بینى؟
النصر عربســتان هم یکــى از تیم هاى خوب 
آسیاســت و کال تیم هاى اماراتى و عربستانى 
هزینه هاى زیادى مى کننــد. النصر هم که هم 
اکنون اگر اشــتباه نکنم در جایــگاه دوم لیگ 
عربســتان قرار دارد و تمام تالش مــا در این 
مسابقه کسب سه امتیاز است. به هرحال آنچه 
که مشخص است بازى سختى مقابل این حریف 
پیش رو داریم اما مقابل آنها تنها به ســه امتیاز 

بازى فکر مى کنیم و روى آن تمرکز کرده ایم.
پس مى خواهید بدشانســى 
مقابل الزورا را در مقابل النصر 

جبران کنید.
باور کنید تیم الزوراى عراق هم تیم ضعیفى نبود 
و شک ندارم در ادامه راه بقیه تیم هاى این گروه 
کار دشــوارى مقابل این تیم خواهند داشت. با 
این حال ذوب آهن شخصیت تیمى خوبى را پیدا 
کرده و همان طور که در چند بازى قبلى دیدید به 
راحتى روى دروازه حریف خلق موقعیت مى کند 
و به امید خدا در آسیا و در ادامه نتایج الزم را به 

دست خواهیم آورد.
با این اوصاف پس به صعود 
ذوب آهــن از این گروه خیلى 

خوش بین هستى؟
صددرصد و این اتفاق دور از دسترس نیست.

از این مباحث خارج شــویم 
این روزها باشگاه ذوب آهن 
از بیرون حواشى زیادى را به 
خود مى بیند که این فشارها 
به خصوص به کادر مدیریتى 

و سعید آذرى است.

در جریان این حواشى نیستم اما با شخصیتى که 
ذوب آهن پیدا کرده است در کنار مدیرعامل و 
کادرفنى دلسوزى که دارد تمام تالش مان این 
است که موفق ظاهر شویم و قطعا اجازه ورود 
حواشى را به تیم نخواهیم داد. این مسایل اگر 
باشد قطعا به زودى تمام خواهد شد و با قدرت 

این مسیر را ادامه مى دهیم.
بازى عقب افتاده شما در لیگ 
مقابل سپاهانى است که این 
روزها با امیــر قلعه نویى به 

دنبال کسب قهرمانى است.
بازى با سپاهان هم مثل بقیه بازى هاست و ما 
تیم ضعیف و قوى در لیــگ نداریم. این بازى 
براى ما بســیار مهم است و شــک ندارم یک 
دربى تمام عیار اصفهانى خواهد بود. االن تمام 
تمرکزمان روى بازى با النصر اســت تا با آنالیز 
کادرفنى نتیجه خوبى مقابــل این تیم بگیریم 
و بعد از آن به ســه امتیاز و بردن سپاهان فکر 

خواهیم کرد.

این روزها هواداران تیم هاى مدعى به جاى اینکه به 
جذابیت هاى حضور در کورس قهرمانى بپردازند، 
دست به حاشیه سازى براى رقبا مى زنند؛ اقدامى که 

زیبایى هاى فوتبال را از بین مى برد.
 هرچه به هفته هــاى پایانى لیــگ برتر نزدیک 
مى شویم، حساسیت مسابقات باالتر مى رود و کرى 
خوانى میان هواداران تیم هاى مدعى براى کسب 
عنوان قهرمانى به باالترین حد ممکن مى رســد. 
این مسائل طبیعى همواره در فوتبال ایران و جهان 
وجود داشــته و کســى نمى تواند در این خصوص 
صحبت کند. در یکى دو هفته گذشــته اما اتفاقات 
حاشــیه اى متعددى در فوتبال ایــران رخ داده که 
مى تواند زیبایى ها و جذابیت هاى فوتبال و کورس 

قهرمانى را زیر سئوال ببرد.
بعد از ُمد شدن بیانیه نویسى نزد برخى تیم هاى لیگ 
برترى علیه داورى هاى فوتبــال و انتقادهاى تندى 
که باشــگاه هاى مدعى از داوران انجــام دادند، این 
مسئله با دخالت کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
موقتًا خاتمه یافت. کمیته انضباطى در اطالعیه چند 
روز قبل خود اعــالم کرد که با باشــگاه هاى بیانیه 
نویس به طور قاطــع برخورد مى کنــد و به همین 
دلیل این مســئله موقتــاً پایان یافــت اما همچنان 
مصاحبه هاى انتقادى علیه عملکرد داوران وجود دارد.

با گذر از بحران بیانیه نویسى علیه داوران اما حاال 
باب جدیدى در فوتبال ایران باز شده که هرگز قابل 
توجیه نیست. این روزها برخى هواداران تیم هاى 
مدعى لیگ برتر با هر اتفاقى انگى به بزرگى تبانى 
به تیم هاى رقیب خود مى زنند که نمى توان آن را 
توجیه کرد. به عنوان مثال بعد از بازى ماشین سازى 
و تراکتورســازى شــایعات زیادى درباره رخ دادن 
تبانى در این بازى مطرح شــد. این در حالى بود که 
سرخپوشان فوتبال آذربایجان در رقابت با تیم هاى 
مدعى دیگر لیگ برتر نتایج خوبى در بازى مستقیم 
کســب کردند. آنها در نیم فصل دوم اســتقالل و 
سپاهان را شکست دادند و در نیم فصل اول مقابل 
پرسپولیس، پدیده و سپاهان بازنده نشدند. در چنین 
شــرایطى اینکه تیمى مثل تراکتورســازى بتواند 
ماشین سازى را شکست دهد اتفاق عجیبى نیست. 
برهان این مسئله هم مى تواند نتایج سال هاى قبل 
دربى تبریز باشد که گسترش فوالد(ماشین سازى 
کنونى) با مالکیت محمدرضا زنوزى و در زمانى که 
تراکتورسازى زیر نظر سپاه پاسداران اداره مى شد. 
جایى که تیم دوم تبریز هرگز در تاریخ مقابل تراکتور 
به برترى نرسیده اســت، حتى زمانى که مالکیت 

تراکتورسازى برعهده زنوزى نبود.
از سوى دیگر ادامه پیدا کردن بحث ها پیرامون تبانى 
در دربى تبریز باعث شد تا هواداران تراکتورسازى هم 
به طور طبیعى واکنش هاى دیگرى نشان دهند. به 
عنوان مثال ماجراى اشتباه رحمان احمدى در دیدار 
با سپاهان را وسط کشیدند و بار دیگر تنش جدیدى 

در فوتبال ایجاد شد.
در چنین شــرایطى که بازى هاى لیگ برتر به اوج 
حساسیت مى رسد، چنین بحث هاى حاشیه اى در 
فوتبال ایران نباید بازتاب پیدا کند. بدیهى است که 
همه طرفداران فوتبال خواهان قهرمانى و موفقیت 
تیم محبوبشان باشند و حاال که پنج تیم پرهوادار در 
کورس قهرمانى هســتند هم طبیعى است که بازار 
کرى خوانى نزد هواداران در فضاى مجازى داغ شود، 
اما اینکه باشگاه ها به مسائل حاشیه اى دامن بزنند، 
قابل قبول نیست و اتفاقى که رخ مى دهد سودى جز 

کاهش زیبایى هاى فوتبال ندارد.
بى تردید پیش آمدن چنین حواشى بیهوده اى روى 
کیفیت مسابقات لیگ برتر هم تأثیرگذار است؛ در 
این شرایط فشــار روى بازیکنان و مربیان بیشتر 
مى شود و نگرانى آنها از انجام کوچک ترین اشتباهى 
به اوج مى رســد. در نهایت هم حاصلى جز کاهش 
جذابیت هفته هاى پایانى لیــگ برتر ندارد که این 

موضوع نظر مخاطبان را هم جلب نمى کند.

بیرون زمین 
چه خبر است

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن بنا به دالیل انضباطى و با تصمیم علیرضا منصوریان از 
سفر به دبى بازماند تا بازى آسیایى تیمش را از دست بدهد.

هادى محمدى، مدافع باتجربه تیم فوتبال ذوب آهن در جریان دیدار این تیم مقابل 
الزوراء عراق در ترکیب قرار نگرفت تا این موضــوع با واکنش وى پس از پایان بازى 
مواجه شود. بعد از آن علیرضا منصوریان در یکى از جلسات فنى تیمش از این بازیکن 

توضیح خواست که با پاسخ روشنى از مدافع تیمش مواجه نشد.
این موضوع باعث شد تا ســرمربى ذوب آهن نه تنها محمدى را از ادامه حضور در آن 
جلسه فنى محروم کند، حتى قید استفاده از او را در بازى آسیایى تیمش مقابل النصر هم 
بزند. منصوریان در حالى این بازیکن را از حضور در تمرینات گروهى محروم کرده و او را 
در اختیار مربى بدنساز قرار داد، که ناچار شد از یک مدافع جوان در کاروان تیمش در سفر 
به دبى استفاده کند. در واقع منصوریان نخواست حتى به قیمت استفاده نکردن از یک 

مدافع میانى باتجربه، از اصول انضباطى و اخالقى در تیمش عدول کند.

محمدى، گرفتار خشم علیمنصور

مطهرى: خوشحالم طلسم شکن بودم
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 974202511870981- 97/11/29 نظــر به صدور آراء صــادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001547 مورخ 1397/11/17 هیات خانم مهرى هاشم زاده موسى 
ابادى به شماره شناســنامه 20 ملى 1285658868 صادره از اصفهان فرزند محمدحسن بر 
ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مســاحت 336/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/49 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف آقاى ســید اصغر اخوت. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/4 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/12/20 م الف: 385811 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /12/125
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

شماره : 139721702023028213 - 97/12/1 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 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 انتشار 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 شــماره 139760302023001033 مورخ 97/11/29 آقاى حسینعلى 
زمانى شاه کوچکى به شماره شناســنامه 11 کدملى 5419428814 صادره از مبارکه فرزند 
ابراهیم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 52/27 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1 فرعى از 5865- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف 
محمدرضا جوزدانى و بتول بحق به متقاضى واگذار گردیده اســت. بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/20 م الف: 387188 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/127
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 هیأت / هیــأت 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 شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند 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- برابــر رأى شــماره 139760302023001035 مــورخ 97/11/29 آقاى جواد  
پورشیربند به شماره شناسنامه 1896 کدملى 1287771939 صادره از اصفهان فرزند  حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 18/21 مترمربع مفروزى از پالك شماره 26 
فرعى از 3598- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که بــه صورت عادى از طرف همدم 
کوز کالنى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :12/05/ 1397 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/20 م الف : 388542 صفائى- رئیس  منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان/ 12/138 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى رمضان فرهمند دهقانپور (با وکالت 
رضا رضائى) دادخواستى به مبلغ 100/000/000 ریال بطرفیت آقاى غالمرضا بیدآبادى که 
اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1060/97 در شعبه سوم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 
98/2/16 ساعت 16 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 406771 شعبه سوم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/260

ابالغ رأى
شماره پرونده: 998/97 شــماره دادنامه: 1142- 97/11/8 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: آقاى على  هادى فرزند حسن به نشانى: زرین 
شهر خیابان حافظ پالك 95 خوانده: آقاى محمد کیهانى فرزند مست على به نشانى: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه سفته گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى 
مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى على هادى فرزند حسن به طرفیت 
آقاى محمد کیهانى فرزند مســت على مبنى بر مطالبه مبلغ ســى و پنج میلیون ریال وجه 
سفته به شماره 0991556 به انضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تأخیر تأدیه، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته مذکور که به دلیل عدم 
واخواست سند عادى تلقى مى گردد و با توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى شورا حضور 
نیافته و دفاع و ایرادى ننموده اند و الیحه اى از جانب ایشــان مبنى بر پرداخت دین واصل 
نگردیده اســت و با نظر به اینکه به موجب قانون امضاى هر کس بر روى سند یا نوشته اى 
بر علیه آن شخص دلیل است خواســته خواهان را محرز تشخیص لذا مستنداً به مواد 198 و 
502 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و ماده 307 قانون تجارت و ماده 1301 قانــون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ســى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از زمان 
تقدیم دادخواســت (97/9/19) لغایت زمــان وصول محکوم به وفق شــاخص اعالمى از 
ناحیه بانک مرکزى و پرداخت مبلغ هفتصد و بیســت و دو هزار و پانصد ریال بابت خسارات 
دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه از شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد. م الف: 409141 
یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /12/261
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدرضا حجتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 190/000/000 ریال 
به طرفیت خوانده معصومه حسین خانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1229/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/2/4 ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 

و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 408823/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/257

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان 1- محسن مصدق 2- سعادت عابدینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
به طرفیت خوانده عیدى محمد غفارى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1500/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/2/23 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

406184/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/258
 اخطار اجرایى

شــماره 1007/97 حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه 1- مسعود یســلیانى 2- سکینه بنى شمس شــیرازى  به نشانى هردو 
مجهول المکان محکوم است به حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم بحضور در دفتر خانه 
اسناد رسمى و انتقال سند قطعى و رسمى یکدستگاه اتومبیل پژو  پارس به ش انتظامى 895 
د 73 ایران 43 بنام خواهان اقدام نماید و در خصوص خوانده ردیف اول حکم به محکومیت 
به پرداخت مبلغ سیصد و بیســت هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى در حق خواهان و 
پرداخت مبلغ  بابت نیم عشــر دولتى خواسته درحق صندوق دادگســترى نجف آباد توسط 
اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: محمد اســدى نام پدر : امیدوار  به نشانى: نجف 
آباد – امیر آباد-خ بهشتى – بن بســت آوا. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند کــه اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 404744/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد /12/259

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: یک میلیون 
و 500هزار نفر از ساکنان استان اصفهان از خدمات بیمه 
سالمت اســتفاده مى کنند که 80 درصد بیمه شدگان، 
به صورت رایگان تحت پوشــش سازمان بیمه سالمت 

هستند و منابع آن از طرف دولت محترم تأمین مى شود.
حسین بانک اظهار کرد: مطالبات تمام مؤسسات بخش 
خصوصى و دولتى طرف قرارداد تا پایا ن سال 96  تسویه 
شده و در سال 97 در بخش دولتى، تا پایان آبان ماه و در 
بخش خصوصى، تا شهریورماه به مؤسسات طرف قرارداد 

پرداخت شده است.
وى تصریح کرد: 4850 مؤسســه در بخش ســالمت 

و درمــان در اســتان اصفهــان بــا ســازمان بیمــه 
ســالمت قرارداد همــکارى امضــا کرده انــد که بعد 
از تهــران، بیشــترین تعداد مؤسســه طرف قــرارداد 

است. 
بانک گفت: بیمه ســالمت، الکترونیکــى کردن تمام 
اقدامات و فعالیت هاى این ســازمان را پیگیرى مى کند 
که از جمله آنها، اسناد بسترى بیمارستانى است که استان 

اصفهان به عنوان پایلوت در کشور انتخاب شده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان افزود: الکترونیکى 
شدن اســناد بســترى در 36 بیمارستان شــروع  شده

است. 

دبیر ستاد نوروزى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
60  بیمارســتان، 50 درمانگاه، 20 آزمایشــگاه بخش 
خصوصى و آزمایشگاه هاى مراکز درمانى و بیمارستان ها 
و 15 مرکز دندانپزشکى به صورت شبانه روزى در نوروز 

فعال هستند. 
غفور راســتین افزود: در حوزه درمان، بهداشت و غذا و 
دارو اقدامات متفاوتى را براى رفاه شهروندان و مسافران 
نوروزى انجام مى دهیم. وى با بیان اینکه در حوزه درمان، 
تمامى بیمارستان ها به صورت آماده باش هستند گفت: 
همه مراکز درمانى از 25 اســفندماه تا 17 فروردین ماه 
ســال آینده براى ارائه خدمات به مسافران و شهروندان 

در حالت آماده بــاش  قرار دارند. راســتین تصریح کرد: 
مراکز رادیولوژى، تصویربردارى، ســونوگرافى، ام آرآى 
و سى تى اســکن بخــش خصوصى به اضافــه تمامى 
رادیولوژى هاى مراکــز درمانى، در این بــازه زمانى به 
مردم خدمات رســانى مى کنند. وى با اشاره به پذیرش 
تمامى افراد دیالیزى اظهار کرد: دیالیز مسافران نیازمند 
به دیالیز بدون محدودیت در ایام نوروز انجام مى شود و 
طرح«247 » یعنى درمان اورژانسى بیماران سکته قلبى 
در بیمارســتان هاى چمران، خورشید و شهید صدوقى و 
طرح« 724 » یعنى درمان سکته هاى مغزى در بیش از 

14 بیمارستان در تعطیالت نوروز انجام مى شود.

1/5 میلیون نفر از خدمات 
بیمه سالمت استفاده مى کنند

آماده باش مراکز درمانى و 
داروخانه ها در ایام نوروز 

تأسیس نخستین شرکت 
دانشگاهى حقوقى

نخستین شرکت دانشگاهى حقوقى کشور در دانشگاه 
کاشان تأسیس شد.

رئیس دانشگاه کاشـان هدف از تأسیس این شرکت 
را، ارائـه خدمـات حقوقـى و مشـاوره اى به مـردم و 
ادارات دولتى، عمومى و خصوصى بیان کرد و گفت: 
این شـرکت را اسـتادان و دانشـجویان گروه حقوق 
این دانشـگاه اداره مى کنند که ضمـن ارائه خدمات 
کیفى و ارزان، محلى براى کارآموزى دانشجویان نیز 

محسوب مى شود. 
عباس زراعت افزود: به موجـب مصوبه هیئت امناى 
دانشگاه، 25درصد سود شـرکت به دانشگاه پرداخت 

مى شود.

تنظیم دفترچه فرصت هاى 
سرمایه گذارى نطنز

شـهردار نطنز گفت: نخسـتین دفترچه فرصت هاى 
سـرمایه گذارى در نطنـز به روز رسـانى شـده و این 
موضوع مى توانـد تضمین دهنده رونق گردشـگرى 

باشد.
على پیراینـده افزود: بـا جذب سـرمایه گذار مى توان 
زمینه اشـتغال آفرینى بـراى جوانـان را فراهم کرد و 
هم در بخش گردشـگرى و معرفى جاذبه هاى نطنز 
به گردشـگران موفقیت هایـى را به دسـت آورد. وى 
تصریح کرد: امیدواریـم در آینـده اى نزدیک بتوانیم 
تمـام فرصت هاى سـرمایه گذارى شـهر نطنـز را به 
شـهروندان و سـرمایه گذاران ارائه کنیم تـا زمینه اى 

براى جذب سرمایه گذار ایجاد شود.

میزبانى 480 مسجد اصفهان
 از معتکفان

دبیـر سـتاد اعتـکاف اسـتان اصفهـان گفـت: 
480 مسـجد در سـطح اسـتان، بـراى برگـزارى 
مراسـم معنـوى اعتـکاف امسـال اعـالم آمادگـى 

کرده اند.
حجت االسالم حسـن بابایى گفت: امسـال به دلیل 
تقارن با عیـد نوروز و ایام تحویل سـال و بـا توجه به 
بیانیـه گام دوم انقـالب اسـالمى که رهبـر انقالب 
بحـث خودسـازى را مطـرح کردنـد، پیش بینـى 
مـا افزایش حضـور جوانـان در ایـن مراسـم معنوى

 است.
وى افزود: 480 مسـجد در سطح اسـتان، 62 مسجد 
در شـهر و 90 مسـجد در شهرسـتان اصفهان براى 
برگزارى مراسم معنوى اعتکاف امسال اعالم آمادگى 
کرده اند و عالقه مندان براى ثبت نام در این مراسـم 
مى توانند سـامانه ثبت نام اعتکاف استان اصفهان به 
نشـانى http://akefin.com مراجعه و مسجد مورد 

نظر خود را انتخاب کنند. 

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان از صدور اخطار پلمب 
به 1703 واحد فروش لبــاس و جمع آورى لباس هاى 

نامتعارف از بازار اصفهان خبر داد.
مهدى معصوم بیگى همچنین از برخورد قانونى با 669 
واحد صنفى که با فروش لباس هاى نامتعارف، در زمینه 
ترویج بدپوششــى اقدام مى کردند، در راستاى اجراى 

طرح«تطهیر»خبر داد.
وى اظهار کرد: حجاب و عفاف یکى از ارزشــمند ترین 
نمادهاى فرهنگى، اجتماعى در میــان مردم ایران در 
دوران قبل و بعد از اســالم به شــمار مى آید و رعایت 
آن، از جمله موضوعات مورد تأکید مردم و مســئوالن 
نظام جمهورى اسالمى ایران از ابتداى انقالب تا کنون 

بوده است.
فرمانده انتظامى استان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 
حفظ و پاســدارى از ارزش ها برعهده نیروى انتظامى 
است، به همین دلیل طرح«تطهیر» با هدف برخورد و 
مقابله با مروجان بدپوششى و فروشندگان لباس هاى 
نامتعارف در دستور کار مجموعه پلیس امنیت عمومى 

این فرماندهى قرار گرفته است.
■■■

این مقام انتظامى از تشکیل گشت هاى ویژه مشترك 
با بازرسان اتحادیه هاى صنفى و ســتاد احیاى امر به 
معروف و نهى از منکر، به منظــور نظارت بر واحدهاى 

صنفى فروش پوشاك خبر داد.
وى گفت: در اجراى این طرح با 669 واحد صنفى فروش 
لباس که به نوعى مروج بدپوششى بودند برخورد قانونى 
صورت گرفته و نســبت به پلمب و جلوگیرى از ادامه 
فعالیت ایــن واحدها، با حکم مقــام قضائى اقدام الزم 

صورت گرفت.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه از این 
واحدها، لبــاس هاى نامتعــارف و مانکــن هایى که 
مصداق ترویج بدپوششــى و مبیــن فرهنگ منحط 
غرب بودند جمع آورى شدند، گفت: بیشتر این واحدها 
فاقد پروانه کســب بودند و بدون مجوز قانونى اقدام به 
فعالیت مى کردند که برخوردهاى الزم با آنان صورت

 گرفت.

«همایش علمى روز جهانى کلیه 21 اسفند در مرکز آموزشى الزهرا(س) 
و گردهمایى عمومى روز جهانى کلیه 23 اســفند ماه ســال جارى در 

چهارباغ که نماد شهر است برگزار خواهد شد.»
در نشســتى خبرى که به بهانه 14 آوریل روز جهانــى کلیه در مرکز 
پزشکى تخصصى حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد، مسئول برگزارى 
این همایش با بیان این مطلب گفت: هــدف از برگزارى این همایش، 
آگاه سازى و اطالع رسانى مردم در مورد بیمارى هاى کلیه و راهکارهاى 

پیشگیرى از آن قبل از وقوع است.
شهرام طاهرى اظهار کرد: امسال شعار روز جهانى کلیه «سالمت کلیه 
براى همه در همه جا» است و گردهمایى عمومى با همکارى نهادهاى 
مردمى از ســاعت 9 تا 13 برقرار خواهد بود که با برنامه هاى متنوع و 
اطالع رسانى همراه اســت و ما در این گردهمایى، مردم را به سالمت 
دعوت مى کنیم تا از ابتال به بیمارى هاى کلیه پیشگیرى شود. همچنین 
همایش علمى روز جهانى کلیه هم 21 اســفند ماه بــراى بازآموزى 
متخصصان، پزشکان، پرستاران و همه کسانى که به نوعى با بیمارى 
کلیه و بیماران کلیوى مرتبط هستند بر پا مى شود و همه مردم مى توانند 

از این برنامه ها استفاده کنند.
طاهرى با بیان اینکه هزینه هاى همودیالیز براى بیماران رایگان است، 
افزود: ضعف، تکرر ادرار، ورم چشم، کاهش اشتها و در مرحله پیشرفته 
تنگى نفس، ورم پا، بى اشتهایى و... مى تواند از عوامل ابتال به بیمارى 

کلیه باشد.
■■■ 

مدیرعامل انجمن خیریه بهداشتى- درمانى حضرت ابوالفضل(ع) هم 
گفت: روز جهانى کلیه، هشــدار به مردم جهان و گوشزد به آنان براى 

نگهدارى کلیه در سالمت بهتر است.
احمد فامیل دردشتى مى گوید: بر اساس آمار معاونت درمان، 10 تا 11 
درصد جمعیت کشــور دچار دیابت بوده و 15 تا 20 درصد جمعیت در 
معرض ابتال به دیابت هستند که اگر پیشگیرى نشود ما باید بخش هاى 

دیالیز را توسعه دهیم و این یک زنگ خطر است.
وى با بیان اینکه مردم کمتر به انجام آزمایشــات بــراى بیمارى تن 
مى دهند، افزود: مصرف بى رویه دارو، نمک و... در تشدید بیمارى  هاى 
کلیه مؤثر است و هر فرد حداقل هر سال یکبار باید آزمایشات مربوطه را 

انجام دهد و از وضعیت کلیه خود آگاه شود.
فامیل دردشــتى گفت: بیماران باید غربالگرى شوند و آزمایشات براى 
درمان، پیگیرى شود. این در حالى است که ما بیمارانى که از اقصى نقاط 
کشور براى درمان به این مرکز مراجعه مى کنند را پذیرا هستیم و مورد 

مداوا قرار مى دهیم.
مدیرعامل انجمن خیریه بهداشــتى- درمانى حضــرت ابوالفضل(ع) 
اظهار کرد: ما در ابتدا پنج دستگاه دیالیز در این مرکز داشتیم که امروز 

به 38 دستگاه دیالیز رسیده و با توجه به اینکه 93 درصد بیماران تحت 
پوشــش انجمن امکانات اقتصادى ندارند ما در شش سال اخیر براى 
انتقال بیماران به مرکز و بازگشــت به خانه پس از دیالیز، 75 خودرو را 
که رانندگان آنها آموزش هاى الزم را دیده اند براى این کار اختصاص 

داده ایم تا کرامت این بیماران به نحو مطلوب حفظ شود.
■■■ 

رئیس مرکز پزشکى تخصصى حضرت ابوالفضل(ع) هم به خبرنگاران 
گفت: شعار ما در این مرکز تحقق پیشگیرى مهمتر از درمان بوده و باید 
اذعان کرد که مشابه این مرکز در کشور وجود ندارد و به بیماران کلیوى 

نگاه ویژه مى شود.
محمد سوداوى افزود: این مرکز در هفت طبقه بوده و داراى شش تخت 

دیالیز در چهار سالن مجهز با استانداردهاى جهانى طراحى شده است و 
مرکز نمونه و الگوى کشورى به اذعان مسئوالن است که این افتخارى 

براى خیرین و شهر اصفهان است.
وى هزینه هر بیمار دیالیزى در ســال را 50 میلیــون تومان بیان کرد 
و خواســتار عزم ملى براى پیشــگیرى از ابتالى افراد به بیمارى کلیه 

شد.
■■■ 

رئیس مرکز تحقیقات بیماران کلیــوى اصفهان هم هدف از برگزارى 
همایش هاى مردمى و علمى در روز جهانى کلیه را پیشگیرى و درمان 
بیمارى خاموش و بى سر و صداى کلیه دانست و گفت: همه باید با هم 
مردم را که مبتال به بیمارى کلیه هستند ولى به دلیل عدم ظهور، از آن 
آگاه نیستند آگاه کنیم و ما در همایش عمومى امسال غرفه هاى تست 

قند خون ، دیابت و... را خواهیم داشت.
مژگان مرتضوى ادامه داد: ما 2000 بیمار دیالیزى در استان با 500 تخت 
فعال دیالیز و تجهیزات پیشرفته داریم. ولى هدف ما آن است تا بیماران 

کلیوى پیشگیرى کنند تا به مرحله دیالیز نرسند.
■■■ 

فیروزه معین زاده، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم 
به تشریح طرح بررسى شیوع بیمارى مزمن کلیه در سطح شهر اصفهان 
در افراد باالى 18 سال اشاره کرد و گفت: این طرح بزرگ از دو ماه پیش 
با همکارى و مساعدت خیریه حضرت ابوالفضل(ع) آغاز شده که در آن 
از افراد پرسشگرى شده و پس از تکمیل پرسشنامه، به صورت رایگان 
غربالگرى کلیه صورت مى پذیرد و با جواب آزمایشــات، افرادى که به 
ظاهر سالم هستند ولى مراحل اولیه بیمارى کلیه در آنها شناخته مى شود 

مورد مداوا قرار مى گیرند.
■■■ 

محمد متین فر، مســئول برگزارى همایش علمــى روز جهانى کلیه 
نیز گفت: این همایش 21 اسفند ماه ســال جارى در سالن «محسن» 

بیمارستان الزهرا(س) با سخنرانى مسئوالن برگزار خواهد شد.

در راستاى برخورد پلیس اصفهان با عرضه لباس هاى نامتعارف در بازار؛

1700 لباس فروشى اخطار پلمب گرفتند

 برگزارى 2 همایش بزرگ در اصفهان به مناسبت روز جهانى کلیه
ساسان اکبرزاده
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سیب زمینى
سیب زمینى خام به ویژه آنهایى که سبز و جوانه زده اند، به دلیل تولید سوالنین، 
سّمى هستند. سم آلکالوئید مى تواند منجر به اسهال، تهوع، گرفتگى، سردرد و 
در موارد نادر منجر به مرگ شود. در حقیقت باید از مصرف سیب زمینى هاى سبز 

حتى به صورت پخته نیز خوددارى کرد.

بادمجان
بادمجان خام حاوى سوالنین است و همان گونه که اشاره شد در سیب زمینى 
سبز شده نیز وجود دارد. بادمجان هاى جوان یا آنهایى که زود برداشت مى شوند، 
حاوى بیشترین میزان از این سم هستند و خوردن آنها تأثیرات ناخوشایندى بر 

معده و روده مى گذارد.

جوانه ها
جوانه ها از جمله مواد غذایى سالم در نظر گرفته مى شوند. با وجود این، جوانه ها 
مى توانند حاوى باکترى هاى مضر باشــند. جوانه ها در شرایط گرم و مرطوب 
پرورش داده مى شوند که محیطى مناسب براى تکثیر باکترى ها نیز محسوب 
مى شود. بر همین اساس، اگر قصد خرید جوانه ها را دارید آنها را به صورت تازه 

خریدارى کنید و پیش از مصرف، شستشو و پختن را فراموش نکنید.

بادام تلخ
بادامى که مى شناسیم و از مصرف آن لذت مى بریم به نام بادام شیرین شناخته 
مى شود و فواید سالمت مختلفى را نیز ارائه مى کند. اما گونه اى دیگر به نام بادام 
تلخ نیز وجود دارد که حاوى اسید هیدروسیانیک، ترکیبى خطرناك از سیانید 
هیدروژن و آب است. تنها 70 گرم بادام تلخ براى مرگ یک فرد بالغ کافى است 

اما اگر بادام تلخ را بپزید مى توانید آن را مصرف کنید.

آرد
مصرف آرد خام مى تواند به اندازه مصرف تخم مرغ خام مشکل آفرین باشد. طى 
سال هاى اخیر، سازمان غذا و داروى آمریکا آرد خام را به عنوان یک خطر بالقوه 

براى سالمت انسان معرفى کرده است. 

انسان ها ممکن است گاهى اوقات دچار اضطراب 
و یا اســترس شوند و این احســاس اضطراب 
و ناراحتى براى هیچ فردى بیگانه نیســت اما 
در زمان اســترس، خوردن برخــى از گیاهان 
مى تواند به کاهش اثر اســترس و عوارضى که 
مى تواند بر بدن داشته باشد، کمک کند.   یکى 
از همین گیاهان دارویى است که مى تواند براى 
درمان مشکالت عصبى و استرس مفید باشد.  
متخصصان طب سنتى بر این باور هستند که 
بابونه مى تواند عالوه بر کاهــش اضطراب و 

افسردگى، به تسکین درد معده نیز کمک کند. 
پزشــکان معتقدند بابونه دارویــى آرام بخش 
است که بخار آن مستقیم به بخش بویایى مغز 
مى رود و همین موضوع، موجب کاهش استرس 

خواهد شد.
از طرفى، مصرف گیاه بابونه موجب کاهش درد 
دندان و کمر نیز خواهد شــد و ماده اى مفید در 

خصوص درمان سرماخوردگى است.
 درمان تهوع، استفراغ و برطرف کردن سوختگى 

پوست از دیگر فواید مصرف گیاه بابونه است.

سرزنش و شماتت بیشترین آسیب را به عزت نفس و احساس ارزشمندى کودك مى رساند. سرزنش پس از 
یک اشتباه هیچ تأثیرى بر آن اشتباه یا احتمال کم شدن اشتباه هاى بعدى ندارد و تنها باعث کاهش جسارت 

و ایجاد احساس گناه و بى لیاقتى در کودك مى شود.
والدین با سرزنش کودك تنها کمى از ناراحتى خود مى کاهند، در حالى که حجمى انبوه از احساسات بد را به 
روح و روان کودك  وارد مى کنند. اگر آینده روشنى براى فرزندتان مى خواهید عزت نفس را به او هدیه دهید.

ویتامین K ماده غذایى ضرورى براى داشتن استخوان هاى قوى و سالم است که به وفور در خیار یافت 
مى شود.

 این میوه خوشمزه داراى ویتامین B (ویتامین ضرورى براى سالمت قلب 
و مغز)، آهن، اسید فولیک و منیزیم است؛ همچنین خیار مقادیرى زیاد از 

آب میان بافتى دارد که کم آبى بدن را جبران مى کند.
همچنین خــوردن خیار در بــاردارى از نامتعادل 
بودن الکترولیت بدن به دلیل کمبود آب پیشگیرى 

مى کند و خیار یک مدّر طبیعى است که از تورم دست 
و پا ها در باردارى پیشگیرى مى کند.

یک متخصص قلب و عروق گفت: فشــار خون باال اغلب 
عالمت یا نشــانه اى خاص ندارد و بیشــتر مبتالیان از این 

بیمارى آگاه نیستند. 
سید هاشم سزاوار درباره فشار خون عادى گفت: فشار خون 
باال از بیمارى هاى شــایع و یکى از عوامل اصلى اختالالت 
قلبى و عروقى است و در اغلب موارد فشارخون باال یا همان 
پرفشارى علت اصلى ایجاد سکته و برخى نارسایى ها خواهد 
شــد. وى ادامه داد: متأســفانه این بیمارى اغلب عالمت یا 
نشانه اى خاص ندارد و بیشتر مبتالیان به این عارضه از آن 
آگاه نیستند، شاید همین موضوع باعث مى شود این بیمارى، 

قاتل خاموش نامیده شود.
سزاوار تشــریح کرد: در یک فرد بالغ و معمولى فشار خون 
طبیعى باید 120 روى 80 باشد؛ عدد باالیى در واقع بیشترین 

مقدار فشار خون و عدد پایین کمترین فشار خون در طول این 
جریان اســت، عدد باال به اصطالح فشار سیستولیک و عدد 
پایینى فشار دیاستولیک است که هر دو بر حسب میلیمتر جیوه 

اندازه گیرى مى شود.
این متخصص قلب و عروق بیان کرد: اگر این عدد به 140 
به روى 90 برسد عمًال فرد به پرفشــارى خون مبتال شده 
است و هرچه این عدد باالتر برود، عوارض و خطر بیشترى 
به همراه دارد. وى ادامه داد: عدد فشار خون در سنین مختلف 
متفاوت است،  فشار خون باال ممکن است در سنین کمتر  نیز 
وجود داشته باشــد که در این حالت باید حتماً توسط پزشک 

بررسى شود.
وى درباره علت بروز فشار خون تصریح کرد: ابتال به فشارخون 
باال، در 90 درصد از بیماران سرشتى است و علت مشخصى 

ندارد امــا برخى اختــالالت مانند بیمارى هــاى کلیوى، 
مشکالت غدد و مشکالت عروقى به ایجاد پر فشارى خون 

منجر مى شود.
ســزاوار گفت: اولین قدم براى درمان فشــارخون 

باال، داشتن زندگى ســالم و اصالح سبک 
زندگى است؛ فرد باید ســعى کند در حد 
امکان از غذاهاى کم نمک و کم چرب 
استفاده کنند، مصرف میوه و سبزیجات 
را افزایش دهد و سیگار را فراموش کند، 
وزنى متناسب داشته باشــد و حتمًا به 

صورت مداوم ورزش انجام دهد و یا حداقل 
پیاده روى کند؛ کاهش استفاده از غذاهاى آماده 

 و فست فود نیز در رفع این اختالل مؤثر است.

وازلین یکى از لوازم آرایشى است که براى زیبایى پوست 
کاربرد دارد و براى پوست هاى خشک استفاده مى شود. 
ولى در اینجا ســئوال براى کاربران پیش مى آید که آیا 

وازلین پوست را تیره مى کند. 
اینکه وازلین پوست را تیره مى کند به درستى مشخص 
نشده است اما افرادى که از وازلین استفاده مى کنند عقیده 
دارند وازلین پوست را تیره مى کند ولى در ادامه مى توانید 

موارد استفاده وازلین در پوست، مو و لب را بخوانید.

مراقبت از پوست بدن با وازلین
از وازلین مى تــوان براى مرطوب کردن پوســت بدن 
استفاده کرد، براى این کار کافى است مقدارى وازلین را بر 
روى دست ریخته، مناطق خشک پوست و یا نواحى تیره 
از قبیل نوك آرنج و یا زانوها را ماساژ دهید تا به تدریج نرم 

و رنگ آنها روشن شود.
آقایان داراى پوست صورت آکنه دار مى توانند حین اصالح 
از وازلین براى رطوبت دهى به پوســت استفاده کنند تا 
عالوه بر اصالح آسان، از بروز آکنه هاى جدید و یا خراش 

جوش هاى چرکى جلوگیرى کنند.
از وازلین همچنین مى توان به عنوان یک درمان سریع 
براى تسکین آفتاب ســوختگى و رفع آثار ناشى از اشعه 

خورشید استفاده کرد.
براى پاك ســازى آلودگى هاى ســطح پوســت و یا 
محصوالت آرایشــى، به ویژه مواد مقاوم در برابر آب، 
مى توانید وازلین را به پنبه آغشــته کرده و با آن سطح 

پوست را پاك کنید.
از دیگر کاربردهاى وازلین مى توان به جلوگیرى از بروز 
تاول در پشت مچ پا، به خصوص هنگامى که کفش جدید 
پا را مى زند، اشاره کرد. همچنین قبل از اسپرى عطر بر 
روى بدن مى توان از مقدارى وازلیــن براى ماندگارى 

بیشترى آن استفاده کرد.
وازلین به عنوان یک ماده عایق همچنین مى تواند براى 
جلوگیرى از بروز واکنش هاى پوســتى و آلرژى قبل از 

رنگ آمیزى موى سر و ابرو مورد استفاده قرار گیرد.
اگر پوست شما بیش از حد خشک است و حالت ترك و 
پوسته پوسته روى آن ایجاد مى شود استفاده از وازلین

 مى تواند مشکل شما را حل کند. این ماده با ایجاد یک 
الیه محافظ، رطوبت را روى پوســت نگــه مى دارد و 
خشکى آن را از بین مى برد. البته این ماده پوست را بیش 
از حد براق مى کند و براى مصرف روزانه مناسب نیست 
و بهتر است شب ها استفاده شود. بر خالف تصور عموم 
وازلین روزنه هاى پوستى را نمى بندد اما اگر پوست شما 
مستعد آکنه است بهتر است قبل از اســتفاده از وازلین 
با پزشک خود مشــورت کنید. کاربردهاى وازلین تنها 
محدود به صورت نیســت و مى توانید از آن براى رفع 

خشکى و ترك دست و پاشنه پا و... هم استفاده کنید.

رفع خستگى عضالت با وازلین
گفتنى است؛ وازلین در رفع خستگى عضالت و گرفتگى 
اعضاى بدن مؤثر است به این ترتیب که هنگام استحمام 

مى توان از ترکیب وازلین و نمک دریا براى ماســاژ بدن 
بهره برد. همچنین این ترکیب مى تواند ســلول هاى 
مرده پوست را به آسانى از ســطح آن جدا کند و در امر 

الیه بردارى مفید واقع شود.

با وازلین گونه ها را هایالیت کنید 
اگــر عالقــه اى بــه آرایــش زیــاد و اســتفاده از 
هایالیت کننده هاى براق که در حال حاضر بسیار رواج 
یافته اند ندارید مى توانید براى براق تر کردن گونه ها و 
اســتخوان زیر ابرو، بدون آرایش از مقدار کمى وازلین 
استفاده کنید. وازلین را براى این کار به مقدار بسیار کم 
استفاده کنید چون اســتفاده زیاد از آن پوست را چرب و 

کثیف نشان خواهد داد.

 اطراف صورت را با وازلین از آلوده شدن به 
رنگ مو حفظ کنید 

یکى از مشــکالت رایج در رنگ کردن مو، آلوده شدن 
پوست اطراف ســر و صورت به رنگ مو و لک شدن آن 
است که ممکن اســت تا چند روز هم از بین نرود. براى 
پیشگیرى از این مشــکل اطراف صورت را که احتمال 
آغشته شدن آن به رنگ مو وجود دارد با وازلین بپوشانید. 
وازلین مانع از رسیدن رنگ به سطح پوست شده و از لک 
شــدن آن جلوگیرى مى کند. همچنین اگر از کرم هاى 
برنزه کننده اســتفاده مى کنید مقدارى وازلین روى مچ 

دست و پا و آرنج بزنید تا از رگه رگه شدن برنزه کننده روى 
آن جلوگیرى شود. 

کاربردهاى وازلین در زیبایى لب ها 
از وازلین مى توان براى برطرف کردن خشکى لب استفاده 
کرد. خشکى و ترك لب به دالیل مختلف رخ مى دهد که 
از جمله آن مى توان به بعضى بیمارى ها، تغییرات فصلى، 

حساسیت و سوء تغذیه اشاره کرد.
استفاده از برخى محصوالت آرایشى بهداشتى مى تواند 
عالوه بر احساس ناخوشایند و مشکالت تکلم و خوردن 
غذا باعث ورود میکروب ها و آلودگى ها از طریق شکاف 

روى لب به درون بدن شود.
اگر لب هایتان خشــک و پوسته پوسته شــده وازلین 
مى تواند یک اســکراب مناســب بــراى از بین بردن 
سلول هاى مرده سطح لب باشد. کمى وازلین را با شکر 
مخلوط کنید و روى لب ها ماساژ دهید و سپس با دستمال 
پاك کنید. یا مى توانید یک الیه وازلین روى لب ها بمالید 
و کمى صبر کنید سپس با یک مســواك تمیز به آرامى 

پوسته ها را جدا کنید.
وازلین مى تواند یک بالم لب قوى و مؤثر باشد و رطوبت را 
به لب هاى شما بازگرداند. با انگشت کمى وازلین بردارید 
و روى لب ها بمالید و چند دقیقه صبر کنید تا جذب شود 
و لب ها را نرم و مرطوب کند. اگر مى خواهید رژ لب بزنید 
وازلین را از روى لب پاك کنید در غیر این صورت دوام رژ 

لب شما کم خواهد شد. 

آگهــى تغییرات شــرکت کوشــش 
کاران هیراد شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 50270 و شناسه ملى 
10320789546 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ1397/10/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رستم احمدى بنى به کد ملى 
4622789566 و طاهــره احمدى بنى 
به کد ملى 1292350369و حمید رضا 
احمدى بنى به کد ملى 1284938735 
بعنوان اعضا اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند . جواد 
آقابابائى بنى به کد ملى 1080460349 
و امیر ســعید احمدى شاپور ابادى به کد 
ملى 1281822809 به ترتیب به سمت 
بازرس اصلى و على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان 
جهت درج اگهى و دعوت نامه ها انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(406642)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شــرکت کوشش کاران هیراد شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 50270 و شناسه 
ملى 10320789546 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ1397/10/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : طاهره احمدى بنى به کدملى 1292350369 
به عنوان مدیر عامل و حمید رضا احمدى بنى به کدملى 
1284938735 به عنوان رئیس هیئت مدیره او رستم 
احمدى بنى به کدملى 4622789566 به عنوان نایب 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق واسناد مالى وتعهدات شــرکت با امضا رئیس 
هیئت مدیره منفردا وبا مهر شرکت معتبر میباشدمدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره نیز میباشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (406640)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شرکت اورند آذر پارس با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 56882 و شناســه ملى 
14006131862 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1397/12/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشــانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهــان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، کوى ولى عصر ، فاز اى ، کوچه (فضاى 
سبز) ، خیابان استاد شــهریار[49] ، پالك -128 ،

 طبقــه دوم بــه کدپســتى 8179635363 
انتقال یافــت و مــاده 3 اساســنامه به شــرح 
فــوق اصــالح شــد. اداره کل ثبــت اســناد و 
امالك اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (406643)

آگهى تغییرات

آیا وازلین پوست راآیا وازلین پوست را
 تیره مى کند؟ تیره مى کند؟

این مواد غذایى را خام نخورید
متخصصان تغذیه اعالم کرده اند که خوردن برخى مواد غذایى به صورت خام مى تواند مشکالتى براى سالمتى 

به وجود بیاور د.
برخى مواد غذایى وجود دارند که به دلیل داشــتن مواد ســمى و آلودگى هایى باید از خوردن آنها به صورت خام 

اجتناب شود.

ح

هرگز کودك خود را سرزنش نکنید

 مزایاى مصرف خیار در دوران باردارى
داى داشتن استخوان هاى قوى و سالم است که به وفور در خیار یافت  ى بر

BنB (ویتامینضرورى براى سالمت قلب
مقادیرىزیاد از زیم است؛ همچنین خیار

دنرا جبران مى کند.
اردارىاز نامتعادل

مبود آب پیشگیرى 
ست که از تورمدست 

 کند.

رى رد ب ن دور در ر صرفخی

راهکار هایى ساده براى پیشگیرى از مرگ خاموش
بیمارى هــاى کلیوى،  دددد
 به ایجاد پر فشارى خون 

مان فشــارخون
الح سبک
د در حد 
چرب 
جات

 کند، 
مًا به 

 حداقل 
ذاهاى آماده 

ؤثر است.

لب شما کم خواهد شد. مقدارى وازلین روى مچ 

 دشمن استرس را بشناسید

آگهى مزایده عمومى    

      شرکت توکا بتن

شرکت توکا بتن (سهامى خاص) در نظردارد یک دستگاه لودر 120  شانتویى  مدل SL50W-3 و 
یک دستگاه تاور کرین چرخ دار مدل پوتن به فروش برساند متقاضیان محترم مى توانند در تاریخ 
چهارشنبه 1397/12/22 از ساعت 8 صبح لغایت 13 بعدازظهر جهت بازدید و همچنین دریافت 
مدارك شرکت در مزایده به آدرس: اصفهان- مبارکه – مجتمع فوالد مبارکه جنب درب زرین شهر 
مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 09133079150 آقاى محمد کردنژاد تماس 

حاصل فرمائید.    

محمد عسکر فراشاه، متخصص طب ایرانى درباره خواص 
پاچه گوســفند اظهار کرد: پاچه گوســفند لزج و دیرهضم 
است ولى گفت ه مى شود پس از هضم، غذاى صالح به بدن 
مى رساند. وى افزود: افراد با گرفتگى صدا و سرفه خشک و 
مبتالیان به بواسیر در صورتى که هاضمه خوبى داشته باشند، 
از مصرف پاچه پخته شده بهره مى برند، مصلح پاچه، سرکه و 

عسل و پختن آن با کرفس و دارچین است.
این متخصص طب ایرانى تصریح کرد: افرادى که قدرت 
حســى آنها افزایش یافته و صداها یا بوهاى کم، آزارشان 
مى دهد (حواسشــان حساس تر از معمول شــده است)، با 

مصرف پاچه مشکلشان بهبود مى یابد.
عسکرفراشاه خاطرنشــان کرد: افراد با اوره و اسید اوریک 
باال همچنین مبتالیان به نقرس، بیمــاران قلبى و دیابتى 
حتى االمکان کله پاچه را از برنامه غذایى خود به دلیل داشتن 
چربى و پروتئین باال حذف کنند. وى افزود: افراد ســالم ، 
جوانان و کودکان در صورت مصرف کله پاچه حتماً ورزش و 

فعالیت بدنى را در برنامه روزانه خود بگنجانند.

معجزه اى براى 
سالمتى
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بارخدایــا، اگــر زبانــم از درخواســت عاجــز اســت یــا ندانــم چســان 
خواســته ام را به درگاه تو آرم، مرا بــه آنچه صالح من در آن اســت، راه 
بنماى و دلم را به جایى که رســتگارى من آنجاســت، متوجه ساز که چنین 
رهنمودها از تو بعید نیســت و چنین کارســازى ها از تو شــگفت نباشــد. 

بارخدایا، با من به بخشایش خود رفتار کن و به عدالت خود رفتار مکن.
موال على (ع)

آگهى مزایده عمومى، مرحله دوم نوبت دومنوبت دوم

حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه

شهردارى اژیه به استناد صورتجلسه شماره 90 مورخ 97/06/27 و 45 مورخ 97/09/30 شوراى اسالمى شهر اژیه 
در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

1- یک دستگاه کامیون کمپرسى ایسوزو شش تن صفر کیلومتر تیپ NPR 75 K مدل 1393 به رنگ سفید روغنى 
به شماره پالك 23- 976ع42 به قیمت پایه 2/400/000/000 ریال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال)

2- یک واحد مسکونى واقع در چهارراه 15 خرداد به قیمت پایه 1/200/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست میلیون 
ریال)

3- یک قطعه زمین به مساحت 135 مترمربع واقع در تقاطع خیابان 15 خرداد و خیابان امام حسین(ع) به قیمت پایه 
هر مترمربع 3/750/000 ریال (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) ریال.

4- یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار بسیج جنب باسکول به قیمت پایه هر مترمربع 
2/000/000 ریال (دو میلیون ریال)

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/12/21 لغایت پایان وقت ادارى روز 1398/01/06، پیشــنهادات خود را به 
شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

آگهى مزایده نوبت اولنوبت اول

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه 
شوراى اسالمى شهر حبیب آباد بهره بردارى مجموعه 
باغ بانــوان را به بخش خصوصى واگــذار نماید لذا از 
متقاضیان دعوت مى شــود جهت شرکت در مزایده و 
خرید اسناد مربوطه تا تاریخ 97/12/28 روز سه شنبه 

به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى 
(مرحله اول)-نوبت دوم

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 5/880 مورخه 97/06/27 و 
4/88/ش مورخه 96/03/24 شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش 4 قطعه زمین به شماره پالکهاى 
ثبتى 3728 و 3816 و 3812 فرعى از 35 اصلى، تفکیکى از پالك اصلى 3423 و همچنین پالك 
ثبتى 3926 فرعى از 35 اصلى از پالك اصلى 3590 واقع در شهرك باغ ویالیى باغشهر نیاسر بر 
اساس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 
انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه 

نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 1397/12/13
آخرین مهلت تحویل اسناد: 1397/12/26

مهلت تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

آگهى تجدید مناقصه نوبت اولنوبت اول

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس بودجه پیشنهادى سال 1398 و مصوبه شماره 97/1030/ش مورخ 1397/10/01 "وظائف خدمات امور 
شهر" را از طریق مناقصه عمومى به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

سپرده/ریالمبلغ اولیه/ ریالشرحردیف
30/000/000/0001/500/000/000واگذارى تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهرى1
6/600/000/000330/000/000اجراى پروژه حفظ و نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات مربوطه2
3/600/000/000180/000/000رفع تخلفات ساختمانى و سد معبر3

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ و نوع تضمین شرکت در تجدید مناقصه: با توجه به تصویب  نامه شماره 123402/ت50659هـ- 
مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران موضوع آیین نامه تضمین معامالت دولتى، تضمین شرکت در مناقصه ها بر اساس شرح جدول فوق براى 
هر یک از پروژه ها تعریف و تعیین مى گردد (در ضمن شماره حساب 0215433558004 جهت انجام واریز نقدى سپرده شرکت در مناقصه 

اعالم مى شود)
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا مورخ 98/01/24

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 1398/01/25
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1398/01/25 در ساختمان ادارى شهردارى درچه

نحوه اجراى پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك تجدید مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى
وب سایت شهردارى: www.dorchecity.ir تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهــان گفت: آبفا 
اصفهــان یکــى از پیشــروترین شــرکتهاى وزارت 
نیرو در خدمات رســانى پایــدار به مردم محســوب 

مى شود.
هاشــم امینى در جشن خانواده بزرگ شــرکت آبفا به 
مناسبت تجلیل از دانش پژوهان ممتاز اظهار داشت:در 
چند سال اخیر شــرکت آبفا اســتان اصفهان به رغم 
چالش هایى موجود موفق شــد یکى از پیشــروترین 
شرکت هاى تابع وزارت نیرو در خدمات رسانى پایدار به 

مردم محسوب شود.
وى اعالم کرد:موفقیت هاى پیاپى شرکت آبفا استان 
اصفهان بدنبال تالش شبانه روزى تمام کارکنان این 
صنعت حاصل شد بدین ترتیب از همه کارکنان شرکت 
آبفا استان اصفهان انتظار مى رود تمام تالش خود را در 
راستاى خدمات رســانى مطلوب به مردم همچنان در 

دستور کار قرار دهند.
وى تامین آب شــرب مردم را در تابستان امرى دشوار 
برشمرد و خاطر نشان ساخت: در نیمه اول سال جارى 
به دلیل کاهش بى ســابقه جحم ذخیره آب  سد زاینده 
رود در تامین آب شرب مشــترکین تحت پوشش طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ با چالش هایى مواجه بودیم که 
خوشبختانه با درایت ،تعهد ،تخصص و تالش بى وفقه 
کارکنان توانستیم آب شرب مورد نیاز مردم را در فصل 

تابستان تامین کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان بیان داشت: در فصل تابستان بسیارى 
از مسئوالن کشورى به جهت کاهش بى سابقه حجم 

ذخیره سد زاینده رود نگران تامین آب شرب بیش از 4 
میلیون نفر در این حوضه بودند این در حالیســت که به 
لحاظ تدبیرى که مدنظر قرار گرفت آب شرب ساکنان 
حوضه زاینده رود بدون ایجاد کمترین مشــکلى تامین 

شد. 
 امینى موضــوع ســازگارى با کــم آبــى را یکى از 
اولویت هاى اساسى شرکت آبفا استان اصفهان برشمرد 

و اظهار داشت:آبفا اصفهان سازوکارهایى که در نهایت 
منجر به سازگارى با کم آبى در نقاط مختلف استان مى 
شود را به طور جدى دنبال مى کند و دراین راستا کمیته 

ایى هم تشکیل شد.
وى ادامه داد: تجلیل از بانوان شرکت در حالى صورت 
مى گیرد که بانوان همچنان یکى از گروه هاى تاثیر گذار 
هستند که در بزنگاه هاى مختلف شرکت را در برون از 

چالش ها یارى رساندند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تجلیل و تکریم از  
بازنشستگان را امرى ضرورى برشمرد و اظهار داشت: 
تکریم افرادى که 30 سال بى وقفه درصدد خدمت به 
مردم بودند ضرورى اســت این درحالیست که در چند 
سال اخیر طرح تکریم بازنشستگانى که چندین سال از 

عمر خدمت آنها مى گذرد اجراء  مى شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان مطرح کرد

پیشرو بودن آبفاى اصفهان 
در خدمات رسانى پایدار به مردم

درراســتاى فعالیــت هــاى فرهنگى ورزشــى گروه 
کوهنوردى مخابرات منطقه اصفهان بمناسبت پانزدهم 
اسفند روز درختکارى و آغاز هفته منابع طبیعى این گروه 

اقدام به نهالکارى ارتفاعات شاهکوه نمودند. 
به گــزارش اداره روابــط عمومى مخابــرات منطقه 
اصفهان،در راستاى حفظ محیط زیست کوهستان و براى 
بقا گونه هاى گیاهى براى دومین سال متوالى به همت 
اعضاء تیم کوهنوردى مخابــرات منطقه اصفهان 50 

اصله نهال از گونه هاى مختلف گیاهى بنه، داغداغان 
و زبان گنجشک در ارتفاعات شــاهکوه از توابع استان 

غرس شد.
گفتنى اســت ارتفاعات شــاهکوه با ارتفاع  2418متر 
بخشى از رشته کوه ماهدشت در جنوب شهر اصفهان 
اســت که به موازات کوههاى کاله قاضى از شرق به 
غرب کشیده شده و به واسطه نزدیکى به شهر اصفهان 

از مبادى کوهنوردى نیز مى باشد .

ممیزي خارجی سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن 
اصفهان مطابق با استاندارد ISO14001 ویرایش سال 
2015 توسط موسسه گواهى دهندهSGS  طی روزهاي 
13 و 14 اســفند ماه با موفقیت انجام و تمدید اعتبار این 

گواهینامه در ذوب آهن اصفهان اعالم گردید .
مهندس شــیرین پرور مدیر کیفیت فراگیــر ذوب آهن 
اصفهان ضمن اعالم این خبر ، گفت: این ممیزي ،اولین 
ممیزى مراقبتی از دوره شش ســاله گواهینامه مذکور در 
ذوب آهن اصفهان بوده که بر اســاس نمونــه بردارى از 
فعالیت هاى 16مدیریت مرتبط شرکت انجام گرفته و با 
توجه به مشاهده نشــدن هیچ گونه عدم انطباق عمده در 

این زمینه گواهینامه مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید 
اعتبار گردید. 

مهندس توالییان معاون بهره بردارى شرکت، در جلسه 
اختتامیه این ممیزى ضمن تشکر از سرممیزان موسسه 
SGS و تمامى همکاران، با اشاره به اقدامات اصولى و بلند 

مدت انجام شده در امور محیط زیستى در این مجتمع عظیم 
صنعتى یادآور شد که این شــرکت همواره با مدنظر قرار 
دادن الزامات و استانداردهاي زیست محیطی به موضوع 
محیط زیست توجه ویژه داشته و بر حسب استراتژى ها و 
مسئولیتهاى اجتماعى خود، همواره از توصیه هاي ممیزان 

خارجی در این زمینه استقبال می کند.

مطابق با استاندارد ISO14001 صورت گرفت؛

تمدید اعتبار سیستم مدیریت زیست محیطی 
ذوب آهن اصفهان 

نهالکارى در ارتفاعات شاهکوه 
توسط گروه کوهنوردى مخابرات منطقه اصفهان


