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چند دلیل براى اینکه باید بیشتر سوپ بخوریمتخریب ساخت و سازهاى غیر قانونى دربستر زاینده رودماجراى عاشق شدن جمشید مشایخى در آنتن تلویزیونخودکشى دسته جمعى در بندرعباس؟ یادباد آن روزها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص درمانى 
شگفت انگیز

 سنجد

بررسى فرار مالیاتى 5000  میلیاردى در اصفهان
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35 مرکز، آماده عرضه 
میوه شب عید

دستکارى در 
مسابقه «برنده باش»

حضور 10 هزار اصفهانى
 در ششمین آزمون 
استخدامى کشور

حفظ پوشش گیاهى 5
باید جایگاه واقعى 
خود را پیدا کند

کارشناس تحقیقات انستیتو تحقیقات 
تغذیه اى و صنایع غذایى خواص درمانى سنجد 

را توضیح داد و گفت: سنجد با سرطان مبارزه 
مى کند و باعث افزایش مرگ سلول هاى 

سرطانى مى شود.

به مناســبت روز درختکارى، حضــرت آیت ا... 
خامنه اى پیــش از ظهر دیروز(چهارشــنبه) در 

محوطه دفتر رهبرى دو نهال میوه کاشتند.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانى مقام معظم 
رهبرى، حضرت آیت ا... خامنه اى ســپس روز 
درختکارى را مژده  در پیش بــودن بهار و یادآور 
اهمیت پوشــش گیاهى دانســتند و با اشاره به 
خسارت هایى که در اثر بى اعتنایى به جنگل ها، 
مراتع و پوشش گیاهى به کشور تحمیل مى شود، 

4خاطرنشان کردند:...

عجب استارت سیاهىعجب استارت سیاهى
سبز و سرخ و آبى ناامید کننده شروع کردندسبز و سرخ و آبى ناامید کننده شروع کردند
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رئیس کل دادگسترى استان: دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادى، 12پرونده مهم را در اولویت دارد

احسان علیخانى چطور 
گلزارو رشیدپور را 
پشت سر گذاشت؟

سپاهان - پارس جنوبى فردا در اصفهان

فرصتى طالیى براى 
ارتش زرد

تیم فوتبال سپاهان در هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال میزبان تیم پارس جنوبى جم است.

هفته بیســت و یکم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس فردا جمعه 17 اسفند ماه با برگزارى چهار دیدار...
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در صفحه 2 بخوانید

مقام معظم رهبرى پس از غرس
 2 اصله نهال میوه:

معوقات فرهنگیان 
تا پایان امسال 
پرداخت مى شود

وزیر آموزش و  پرورش در مبارکه مطرح کرد:

براى توسعه عمرانى شهر اصفهان، درختى قطع نخواهد شد
شهردار اصفهان در آیین گرامیداشت روز درختکارى: 

8

سئوالى که پاسخش روى آنتن عوض شد

امثال زیدان تاامثال زیدان تا
 1000 سال دیگر نمى آیند

آگهى مزایده

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 31 مورخ 97/11/10 شوراى اسالمى شهر ورزنه در نظر دارد محل هاى ذیل را به 
صورت اجاره و از طریق مزایده عمومى به مدت 2 سال شمسى با افزایش 20 ٪ سالیانه به بخش خصوصى واگذار نماید، لذا 
متقاضیان واجدالشرایط مى توانند جهت بازدید از محل هاى مذکور و همچنین کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/25 به واحد خدمات شهرى شهردارى مراجعه و ضمن دریافت اوراق 
مزایده پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنًا سایر شرایط در اوراق 

مزایده درج شده است.
تلفن: 03146482221

VARZANEH.ir :سایت شهردارى
1- اجاره تعاونى شماره یک ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 28 مترمربع با کاربرى حمل 

و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 2/800/000 ریال
2- اجاره تعاونى شماره دو ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 28 مترمربع با کاربرى حمل 

و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 2/800/000 ریال
3- اجاره تعاونى شماره سه ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 28 مترمربع با کاربرى حمل 

و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 2/800/000 ریال
4- اجاره مغازه ضلع غربى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 34 مترمربع با کاربرى تجارى 

به قیمت اجاره ماهیانه 2/500/000 ریال
5- اجاره مغازه ضلع شرقى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 34 مترمربع با کاربرى تجارى 

به قیمت اجاره ماهیانه 2/500/000 ریال
6- اجاره مغازه میانى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 17 مترمربع با کاربرى تجارى به 

قیمت اجاره ماهیانه 1/600/000 ریال
7- قطعه زمین در بوستان خانواده واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت 15 مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به 

قیمت اجاره ماهیانه 1/200/000 ریال
8- قطعه زمین در بوستان خانواده واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت 850 مترمربع با کاربرى پارك بادى به قیمت 

اجاره ماهیانه 1/500/000 ریال
9- قطعه زمین در پارك تمدن واقع در جنب خیابان تمدن به مساحت 20 مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت 

اجاره ماهیانه 1/500/000 ریال
10- قطعه زمین در گلستان شهدا جنب بلوار شهدا به مساحت 15 مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت اجاره 

ماهیانه 1/200/000 ریال
11- قطعه زمین در باند ورودى شهر واقع در ورودى اصفهان روبروى باسکول اصغرى به مساحت 15 مترمربع با کاربرى 

اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال
12- قطعه زمین در بوستان زاینده رود واقع در خیابان شهردارى پارك زاینده رود به مساحت 15 مترمربع با کاربرى دکه 

اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/500/000 ریال
13- قطعه زمین در بوستان شهداى گمنام واقع در خیابان شیخ بهایى به مساحت 15 مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى 

به قیمت اجاره ماهیانه 1/500/000 ریال

پیرو آگهى مناقصه عمومى خرید، حمل و اجراى مخزن 2000 مترمکعبى و تکمیل بخشــى از شــبکه توزیع آب فاز توسعه شــهرك صنعتى امیرکبیر کاشان
 به شماره (200971281000095) منتشر شده در تاریخ هاى 1397/12/14 و 1397/12/15 در روزنامه نصف جهان، زمان بازگشایى پاکت ها ساعت 8:30 صبح روز 

شنبه تاریخ 1398/01/24 اصالح مى گردد.                                                                                                                                                                                                                  

اصالحیه

                       امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

روح اله بابائى- شهردار افوس

آگهى مناقصه نوبت اول

شهردارى افوس در نظردارد براساس مصوبه شورا و بخشنامه ابالغى 
ریاست محترم سازمان شــهرداریها و دهیارى هاى کشور کلیه امور 
مربوط به فضاى سبز و خدمات شهرى شهردارى را در سال 98 ازطریق 
مناقصه عمومى به پیمانکاران واجدالشــرایط و داراى سابقه کار در 
زمینه فضاى سبز وخدمات شهرى واگذار نماید  لذا از کلیه متقاضیان 
واجدالشرایط دعوت به عمل مى آیدجهت دریافت اسناد مناقصه به 
دبیرخانه شهردارى افوس مراجعه و یا با شماره 03157512220تماس 
حاصل فرمایند. مهلت  ارسال پیشنهادات تا تاریخ 97/12/22 مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

سامان بردال- شهردار مهاباد

چاپ دوم

شهردارى مهاباد در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 547 مورخه 
97/11/29 شوراى اسالمى شهر مهاباد نسبت به فروش تعداد 36 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 اسناد مزایده از 
تاریخ 97/12/07 لغایت 97/12/16 به شهردارى مهاباد مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى و انتقال سند بر عهده برنده 

مزایده مى باشد.

سالروز والدت حضرت امام محمد باقر(ع) را تبریک مى گوییم

جد 
زه 
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دا در اصفهان
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د

م رقابت هاى لیگ برتر 
ت.

برتر فوتبال، جام خلیج 
در صفحه 5 بخوانیدى چهار دیدار...
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جانشین فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران با تأکید بر 
اینکه نیروى قدس با دولت رفیق است، اظهار کرد: ما با 
دولت تفاوت دیدگاه بسیار داریم اما باالخره این دولت، 
دولت ماست؛ آبروى دولت، آبروى ماست و با همه دولت 

باید کار کنیم و کار هم مى کنیم.
به گزارش «ایسنا»، سردار اسماعیل قاآنى با بیان اینکه 
«آقاى ســلیمانى و آقاى ظریف با هم رفیق هستند» 
افزود: آقاى «بشار اسد» را نیروى قدس سپاه به تهران 
آورد و آنهایى که باید بدانند، مى دانســتند و آنهایى که 

نباید، نمى دانستند؛ باالخره یک کار حساسى بود.
جانشین فرمانده نیروى قدس ســپاه خاطر نشان کرد: 

آقاى رئیس جمهــور مطلع بود و ظاهــراً غفلتى انجام 
مى شود و به آقاى ظریف گفته نمى شود که اینها همه به 
خودشان (دولت) بر مى گردد اما دشمن مى خواهد از همه 

اینها چیزى براى خود درست کند.
سردار قاآنى با تأکید بر اینکه آنطور که دشمنان موضوع 
را مطرح کردند نیســت، گفت: اگر هم اینگونه باشــد 
ارتباطى به آمریکایى ها و صهیونیست ها ندارد و فضولى 
این اتفاق به آنها نیامده اســت؛ چرا که ما دو تا رفیق و 
برادر با یکدیگر هســتیم و به فرض دعوایمان هم شده 
باشــد؛ گرچه دعوا نبوده اما به هر حال هیچ ارتباطى به 

آنها ندارد.

به مناسبت روز درختکارى، حضرت آیت ا... خامنه اى پیش 
از ظهر دیروز(چهارشنبه) در محوطه دفتر رهبرى دو نهال 

میوه کاشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى، حضرت 
آیت ا... خامنه اى ســپس روز درختکارى را مژده  در پیش 
بودن بهار و یادآور اهمیت پوشش گیاهى دانستند و با اشاره 
به خسارت هایى که در اثر بى اعتنایى به جنگل ها، مراتع و 
پوشش گیاهى به کشور تحمیل مى شود، خاطرنشان کردند: 
مسئله  درخت و حفظ پوشش گیاهى باید جایگاه واقعى خود 

را در فرهنگ عمومى پیدا کند.
ایشان کاشــت نهال در روز درختکارى را اقدامى نمادین 

و با هدف تقویت فرهنگ اهمیت دادن بــه درخت و گیاه 
برشمردند و با انتقاد از آسیب زدن به درختان در برخى مراکز 
پر درخت با انگیزه احداث ساختمان، افزودند: دستگاه هاى 
مسئول باید جداً در مقابل اینگونه کارها بایستند و اجازه انجام 
آن را ندهند. رهبر انقالب اسالمى همچنین از غرس برخى 
نهال هاى مضّر در بعضى از نقاط کشور به منظور جلوگیرى 
از پیشــرفت صحــرا و بیابان زایى انتقاد کردنــد و گفتند: 
دستگاه هاى مسئول باید از چنین اقداماتى جلوگیرى کنند، 
ضمن اینکه براى حفظ جنگل ها و مراتع باید تالش کرد و 
دستگاه هاى ناظر از جمله دستگاه قضائى در جلوگیرى از 

تعرض به جنگل کمال اهتمام را داشته باشند.

«اسد» را نیروى قدس سپاه 
به تهران آورد

حفظ پوشش گیاهى باید 
جایگاه واقعى خود را پیدا کند

پیشنهاد روحانى به رهبرى
  انتخـاب| حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن 
روحانى روز چهارشنبه در اجتماع مردم الهیجان با بیان 
اینکه دشمن مشکل مى سازد اما بدون تردید به نتیجه 
نخواهد رسید، تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادى 
کشـور به فرمانده واحد نیاز دارد؛ به مقام معظم رهبرى 
پیشـنهاد دادم فرماندهى با حضرتعالى و ما و سـایر قوا 
پشت سر شما هستیم؛ فرمودند فرمانده این جنگ باید 

رئیس جمهور باشد.

اگر ما یارى نکنیم...
  انتخـاب| حجـت االسـالم موسـى غضنفرآبادى، 
رئیس دادگاه هاى انقالب اسالمى تهران با حضور در جمع 
طالب مدرسه علمیه معصومیه قم که با موضوع گزارش 
وضعیت پرونده هاى کالن اقتصادى و امنیتى برگزار شد 
گفت: اگر ما انقالب را یارى نکنیم، حشدالشعبى عراقى، 
فاطمیون افغانى، زینبیون پاکسـتانى و حوثى هاى یمنى 

خواهند آمد و انقالب را یارى خواهند کرد.

تولید بابک زنجانى
  پانا| مهرداد بائوج الهوتى، عضو کمیسیون بودجه 
مجلس با بیان اینکه تمام هم و غم مخالفان پیوستن به 
FATF، این اسـت که دیگر کشـورها متوجه برخى از 
مبادالت اقتصادى ایران نشـوند، گفـت: عدم عضویت 
در FATF  «بابـک زنجانى ها» را به وجـود مى آورد تا 

پول هاى ایران را در بانک هاى جهانى جا به جا کنند.

در معناى سکوت
  خبرگـزارى حوزه| آیـت ا... مکارم شـیرازى در 
درس خارج فقه خود با اشـاره به روایتـى درباره اهمیت 
سـکوت کردن گفت: کسـى نیاید این حدیـث را بهانه 
کرده و بگوید کـه در همه موارد باید سـکوت کرد. آیت 
ا... مکارم شیرازى خاطرنشان سـاخت: برخى از علماى 
اخالق بیان کرده اند که 20 گناه با زبان انجام مى شـود 
اما ما در مطالعاتى که داشتیم، به 30 گناه رسیده ایم که با 

زبان انجام مى شود.

بن سلمان همان یزید است
  خانه ملت| امام جمعه موقت اصفهان مى گوید: 
عربستان سعودى پایه گذار رژیم صهیونیستى بود؛ یعنى 
پدربزرگ اینها نوشـت که «من به عنوان پادشاه اسالم 
سـرزمین فلسـطین را به آنها واگذار مى کنم» و دسـت 
خط وى نیز وجود دارد. حجت االسالم محمدتقى رهبر 
تصریح کرد: در حال حاضر عربسـتان زمـام مملکت را 
به دست یک جوان خام داده اسـت که به نظر من مانند 
جوانى یزید بن معاویه است. همانطور که معاویه کارها را 
به دست یزید داد، االن «بن سلمان» نیز یزید زمانه است.

باالخره اقدام عملى پاکستان
  فارس| دولت پاکستان در ادامه برخورد با گروه هاى 
تروریسـتى و غیرقانونى، فهرسـت 68 گـروه را که ممنوع 
الفعالیت هستند منتشر کرد که نام گروهک تروریستى و ضد 
ایرانى «جیش العدل» نیز در آن دیده مى شود. سازمان مبارزه 
با تروریسـم پاکسـتان اعالم کرد به زودى علیه گروه هاى 
ممنوع الفعالیت اقدام خواهد شد و تروریست ها نمى توانند از 

خاك این کشور به عنوان مخفیگاه استفاده کنند.

محافظ نمى خواهم
  جماران| حجت االسالم و المسلمین صدیقى، امام 
جمعه موقت تهران در ششمین مجمع دبیران شوراهاى 
امر به معروف و نهى از منکر دستگاه هاى اجرایى کشور 
و تشکل هاى مردمى گفت: من خودم را مستحق پاسدار 
و محافـظ نمى دانـم؛ تحمیل مـى کنند. مـن گاهى به 
محافظان مى گویم شما اگر خطر نباشید محافظ نیستید.  
تشریفات جز خسـارت دنیا و آخرت چیزى نیست. اخیراً 
گفته ام در نماز جمعه هم جلو نایستند. افتخار من روضه 

خوانى است؛ روضه خوانى تشریفات ندارد.

خبرخوان
 اعالم زمان واریز 
یارانه هاى اسفند

  تابنــاك|  آخرین یارانه  نقدى سال جارى چند 
روز زودتر از موعد و در ساعت 24 روز 20 اسفند ماه 
به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. معموًال 
یارانه نقدى هر ماه بیست و ششم آن ماه به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز مى شــود اما آن طور که 
پیش تر اعالم شده بود قرار شد تا به همراه حقوق هاى 
اسفند ماه یارانه  نیز زودتر واریز شود. دولت در حالى 
آخرین یارانه امسال را هم پرداخت خواهد کرد که 
براى سال آینده نیز آنچه در بودجه مصوب شد نشان 

از ادامه  روند فعلى در پرداخت ها داشت.

تنها ورزشگاه براى 
بى حجاب ها 

  ایــران آرت| تیم  ملى فوتبال زنان ایران که 
براى شــرکت در دور دوم پیکارهاى مقدماتى 
المپیک 2020 توکیــو در منطقه آســیا، آماده 
مى شــود، در دومین بازى دوســتانه اش برابر 
زنان بالروس، 2 بر یک باخت. ورزشــگاه تیم 
قدیمى ارامنه تهران یعنى آرارات، جایى است که 
تیم هاى فوتبال بانوان دیگر کشورها مى توانند 

بدون حفظ حجاب در آن بازى کنند.

«رى» یک هتل هم ندارد
  ایرنــا| تاریخش به افزون بر 8000 ســال 
مى رسد با جاذبه هاى فراوان تاریخى، مذهبى و 
طبیعى مشهور که ماهانه پذیراى ده ها یا صدها 
گردشــگر اســت اما حتى یک هتل هم ندارد. 
بسیارى از گردشــگران داخلى و خارجى پس 
از زیارت حرم عبدالعظیم حســنى(ع) یا دیگر 
مکان هــاى تاریخــى و طبیعــى در رى، اگر 
بخواهند شب هاى این منطقه را هم ببینند یا باید 
سرگردان خیابان ها باشند یا به پایتخت بازگردند.

صدور مجوز ساخت
 در62 باغ 

  ایســنا| اعضاى شوراى شهر تهران صبح 
دیروز در پاسخ به استفساریه شهردارى تهران در 
مورد ارائه پروانه ساخت در 62 باغ پایتخت رأى 
مثبت دادند. بر اساس این پیشنهاد مقرر شده بنا 
به پیشنهاد شهردار تهران، براى 62 پرونده اى 
که عوارض خود را به صورت سیستمى و کامل 

پرداخت کردند، مجوز ساخت و ساز صادر شود.

یک ایرانى 
در تبلیغ آدیداس

  خبرآنالین| کودك ده ساله ایرانى که چندماه 
قبل با ویدیویى تماشایى در دنیا شهرت پیدا کرد 
و بازیکن مورد عالقه اش، «دیباال»، ابراز تمایل 
کرد او را ببیند، حاال به تبلیغ جدید آدیداس هم راه 
پیدا کرده. در جدیدترین آگهى تبلیغاتى آدیداس، 
صحنه اى از شوت معروف «امیرمحمد عالمه»، 
کودك دهدشتى به چشم مى خورد. امیر محمد 
در این تصویر، به سمت دریچه کوچکى در دیوار 
شوت مى کند و با تکنیک تماشایى اش، توپ را 

از دریچه عبور مى دهد. 

اعتیاد گزارشگر معروف!
  رویداد24| برنامه «شب گشت» تلویزیون 
این بار میزبان محمدرضا احمدى، گزارشــگر 
تلویزیون بود. محمد ســلوکى مجرى در این 
برنامه از تفریح این گزارشــگر تلویزیون پرده 
برداشت که با واکنش این گوینده ورزشى همراه 
شــد. محمدرضا احمدى در پاســخ به سئوالى 
مبنى بر اینکه اگر مجبور باشد بین تلویزیون و 
پلى استیشن یکى را انتخاب کند، با خنده گفت 
تلویزیون را انتخاب مى کنــد اما از اعتیادش به 

بازى پلى استیشن پرده بردارى کرد.

هنوز هســتند افراد بسیارى که به مســابقات تلویزیونى 
عالقه دارند و پیگیر این برنامه هاى مهیج در جعبه جادو 
هستند درســت مانند چهار نفر از دانشــجویان دانشگاه 
صنعتى شــریف که با دیدن جایزه 200 میلیون تومانى 
مســابقه تلویزیونى «برنده باش» به صرافت افتادند که 
هم خودشان را بیازمایند و هم اگر شد، پولى از بابت برنده 

شدن به دست آورند.
همین سودا آنها را دست به کار مى کند تا استارت حضور 
در مسابقه «برنده باش» را بزنند؛ غافل از اینکه ماجرا قرار 
نیست آنطور که آنها فکر مى کنند، رقم بخورد. سرنوشت 
متفاوت این بچه هاى نخبه باعث شــد تا ســیدمهدى 
میرخوشحال، محمد آقایى، محمد رائف و نیما احمدخانى 
چهار دانشجوى رشته هاى مختلف دانشگاه صنعتى شریف 
که یکى از دوستانشــان به نام کیوان مرادپور در مسابقه 
«برنده باش» حضور یافته به خبرگزارى «فارس» بیایند و 

درباره یک «مورد عجیب» سخن بگویند. 
سیدمهدى میرخوشحال، اولین کســى است که لب به 
سخن مى گشاید: «روز مسابقه، کیوان به عنوان نفر اول 
از گروه خود اعالم شد. پرسش ها آغاز شد تا اینکه سئوالى 
مبنى بر اینکه "دروازه بان چند ثانیه مى تواند توپ را نگه 
دارد" در مسابقه مطرح شد. جواب این سئوال 6 ثانیه است 
اما در پاسخ هایى که روز مسابقه به نمایش درآمد، گزینه 6 
ثانیه وجود نداشت. ما آن لحظه متوجه این موضوع شدیم 
اما به دلیل اینکه نمى خواستیم نظم مسابقه را به هم بزنیم 
و از طرفى فکر نمى کردیم در مسابقه "برنده باش" گزینه 
غلط وجود داشته باشد، سکوت کردیم. کیوان که شرکت 
کننده بود، عدد 5 را با فرض اینکه این عدد نزدیک ترین 
عدد به گزینه 6 است، انتخاب کرد اما چون اشتباه بود، از 
دور مسابقه حذف شد. پس از پایان ضبط، اعتراض خود را 
به عوامل برنامه اعالم کردیم. اما آنها گفتند: "همان موقع 
باید به ما اعالم مى کردید که گزینه درســت در میان این 

گزینه ها وجود ندارد".»
او در پاسخ به اینکه دوست شما خودش چرا همان زمان 
مسابقه اعالم نکرد که گزینه صحیح در میان پاسخ ها وجود 
ندارد؟ تأکید مى کند: «واقعیت این است که در مسابقه اى 
با وســعت و دقت "برنده باش"، امکان اینکه شــرکت 
کننده بخواهد به پاسخ ها شک کند، کمى سخت مى شود. 
چون او به سئوال و جواب ها اعتماد دارد و در این میان به 
دانسته هاى خودش شــک مى کند.» میرخوشحال ادامه 

مى دهد: «همین اتفاق براى کیوان افتاد. او هم تصور کرده 
بود که شاید قوانین فیفا به تازگى تغییر کرده و خودش خبر 
ندارد! اصًال ذره اى روى پاســخ ها تردید نکرده بود و فکر 

کرده که حتماً باید یکى از گزینه ها درست باشد.» 
احمدخانى، دانشجوى دیگرى که روز ضبط مسابقه کیوان 
در استودیو حضور داشته نیز در این باره توضیح مى دهد: 
«وقتى سئوال فوتبالى مطرح شد، با توجه به اینکه دوست 
ما در زمینه فوتبال اطالعات باالیى دارد، خوشحال شدم 
اما وقتى پاســخ ها را دیدیم، تعجب کردیم و چون زمان 
تصویربردارى گوشــى هاى ما را تحویل گرفته بودند، تا 
پایان مســابقه صبر کردیم و پس از آن بالفاصله ســرچ 
کردیم و متوجه شــدیم که در ســایت فیفا همان 6 ثانیه 
ثبت شده است. ابتدا اعتراض کردیم اما اجازه نمى دادند 
تهیه کننده را ببینیم. سرانجام با اصرار زیاد، ما را پیش تهیه 
کننده بردند که اول اصًال قبول نمى کرد 6 ثانیه درســت 
است و مى گفت گزینه 4 ثانیه درســت است و ما با منابع 
موثق سئواالت را انتخاب کرده ایم اما وقتى PDF سایت 
فیفا را نشانش دادیم، گفت که بله 6 ثانیه درست است ولى 

شما باید همان لحظه اعتراض خود را اعالم مى کردید.»
در ادامه آقایى درباره اینکه در نهایت این قســمت چطور 
روى آنتن رفت و آیا مخاطبان متوجه این اشتباه در پاسخ 

سئوال نشدند، مى گوید: «تهیه کننده به ما گفت که سئوال 
با همین چهار گزینه و بدون گزینه درست پخش خواهد 
شد اما روزى که مسابقه پخش شد، گزینه 4 ثانیه که روز 
مسابقه گزینه درســت بود، ادیت و تصحیح شد و همان 
گزینه 6 ثانیه را مخاطبان دیدند. آن چیزى که روى آنتن 
رفت، دوباره تدوین شده بود. حتى هنگام اعالم گزینه ها 
که همیشه دوربین روى چهره محمدرضا گلزار است، این 

بار روى جمعیت بود.»
میرخوشحال در تکمیل سخنان آقایى عنوان مى کند: «روز 
مسابقه تهیه کننده گفت که ما هیچ ابایى نداریم، مشکلى 
پیش آمده و ما برنامه را با همان گزینه ها پخش مى کنیم 
اما مسئله، سوءاســتفاده از ما بود. البته این کار خیلى هم 
مبتدیانه صورت گرفت و هــم از صداى آقاى گلزار و هم 
از تصویربردارى کامًال این موضوع مشخص است. ضمن 
اینکه از طریق صحنه آهسته کامًال مى توان متوجه شد که 
یک برچسب روى 4 ثانیه مى زنند و آن را تبدیل مى کنند 

به 6 ثانیه!»
میرخوشحال در این میان نکته دیگرى را نیز طرح مى کند: 
«اپلیکیشن به صورتى طراحى شده که شما باید در رقابتى 
بیافتى که میانگین در هر دقیقه باید به سه سئوال دقیق 
پاسخ بدهى. شما در چرخه اى مى افتى که فقط باید جواب 

بدهى و تعداد، خیلى مهم اســت. این کار باعث مى شود 
بیشترین درآمدزایى را داشته باشــند و فکر مى کنم آنها 
به جاى اینکــه بخواهند جایزه بدهنــد، درآمد عجیب و 
غریبى از این مســابقه دارند؛ چون هر شرکت کننده باید 
بســته ســئواالت 500 تایى را 20 هزار تومان بخرد و ما 
براى حضــور در تلویزیون، به بیش از 70 هزار ســئوال 
پاسخ دادیم و رقمى حدود ســه میلیون تومان براى این 

کار هزینه کردیم.»
این دانشجوى دانشگاه شریف مى افزاید: «نکته دوم این 
است که اگر ما بالفاصله نتوانستیم موضوع را رسانه اى و 
یا آن را مطرح کنیم، دلیلش این بود که تهیه کننده مدام در 
صحبت هایش به تعهداتى که از دوست ما گرفته بود، اشاره 
مى کرد که ایشان حق هیچگونه اظهار نظر را ندارند ولى 
ما اکنون به عنوان تماشاگر، شاهد و کسانى که مهمان آن 
برنامه بودند، دیدیم تقلبى رخ داده و از هویت شرکت کننده 
سوءاستفاده کرده اند، گزینه غلط را به درست تغییر داده اند تا 
به این شکل به بیننده القا کنند که شرکت کننده اطالعات 
کافى نداشــته اســت؛ در حالى که اصًال اینچنین نبوده 
اســت. هدف ما این بود که از هویت و شخصیت شرکت 
کننده و حقوقش دفاع کنیم و به همه بگوییم که مسابقه 

"برنده باش" دروغ تحویل بینندگان خود داده است.»

سئوالى که پاسخش روى آنتن عوض شد

دستکارى در مسابقه «برنده باش»

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: مردم ایران 
اپل را دوست داشــتند اما محدودیتى که اخیراً براى 
شرکت هاى ایرانى ایجاد شد، بســیارى از ایرانى ها 

گوشــى اپلشــان را خاموش کردند و کنار گذاشتند، 
البته گزارش دقیق این موضوع را باید سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویى اعالم کند. محمدجواد 
آذرى جهرمى با مزاح تعریف کرد یک نفر گوشى اپل 
در جیب عقب شلوار داشــت و نشست؛ صدایى شبیه 
شکستن آمد و گفت: ان شاءا.. که رانم بود. وى ادامه 
داد: امروز مردم دیگر این گوشى را براى نیازهاى اولیه 
ارتباطى نمى خواهند، بلکه گوشى زندگى روزمره آنها 
را پیش مى برد و گوشى اى که نتوان از خدمات حمل 
و نقل، بانکى و سایر اپلیکیشن هاى آن استفاده کرد، 

محکوم به خارج شدن از بازار است.

قلعه احمد آباد، مقبره موقت دکتر محمد مصدق 52 سال 
پس از مرگش همچنان به روى عموم بسته است.

پس از کودتاى 28 مرداد سال 32 دکتر محمد 
مصدق سه سال در حبس مجرد بود و پس از 
آن به روســتاى خود به نام احمد آباد مصدق 
تبعید شــد و تا آخر عمــر در آن زندگى کرد. 
براى پس از مرگش در 14 اســفند ماه سال 
1345 وصیت کرده بود تا پیکرش را در کنار 
کشته شدگان قیام 30 تیر به خاك بسپارند. 
اتفاقى که آن زمان امکانش نبود و مصدق را 
در بخش پذیرایى عمارت خود در احمد آباد به 

امانت دفن کردند و پیکر او حاال 52 سال پس از مرگش 
همچنان در احمدآباد مصدق است.

پیکر محمد مصدق همچنان به طور امانت در تابوتى میان 
اتاق پذیرایى تبعیدگاهش در احمدآباد دفن است. مقبره اى 

که سال هاست درهایش به روى عموم بسته شده و اجازه 
بازدید از آن را به کسى نمى دهند.

رانم بشکند، گوشى ام، نه!

شامگاه سه شنبه 14 اسفند خبرى با عنوان خودکشى 
دســته جمعى در مرکز ترك اعتیاد منطقه آبشورك 
بندرعباس بر روى پایگاه هاى خبرى هرمزگان منتشر 
شد که اظهارنظرهاى ضد و نقیضى در خصوص آن 

عنوان شده است. 
به گزارش «ایرنا»، این حادثه از سوى مسئوالن آتش 
نشــانى بندرعباس به عنوان خودکشى دسته جمعى 
اعالم شــده که در جریان آن یک نفر فوت و 11 نفر 

نیز زخمى شدند.
مدیرعامل آتش نشــانى بندرعباس در این خصوص 
به خبرنگاران اظهار کرد: ظاهراً بیماران بســترى به 
شرایط نامناســب و رفتارهاى بد متولیان این مرکز

 اعتراض هایى داشته اند. آتشــپاد فرجام دانش بیان 
کرد: این افراد در اعتراض به این شرایط درهاى محل 
اســکان را از داخل قفل و تهدید به آتش زدن محل 
کرده اند و پس از یک ساعت و نیم نیز تهدید خود را 

عملى کرده و مرکز را به آتش کشیده اند.
خبر خودکشــى دســته جمعى بیماران مرکز ترك 
اعتیاد بندرعباس در حالى بر روى پایگاه هاى خبرى 
هرمزگان انتشار یافت که مسئوالن بهزیستى استان 
آن را تکذیب کردند. مدیر روابــط عمومى اداره کل 
بهزیســتى هرمزگان گفت: موضوع خودکشى دسته 
جمعى بیماران در مرکز ترك اعتیاد آبشــورك دروغ 

محض و شیطنت رسانه اى بوده است.
غالمحسین رازمند بیان کرد: واقعیت ماجرا این است 
که در مورخ 12 اسفند دو نفر از بیماران مقیم مرکز با 
زندانى کردن سایر بیماران در سالن اقدام به قفل در 
و آتش زدن پتوها کرده اند که فورى موضوع به آتش 
نشانى، اورژانس و پلیس اطالع داده شد. وى ادامه داد: 
پس از هدر رفت زمان و حضور با تأخیر خودروى آتش 
نشانى، با مداخله آتش نشانى و پلیس، آتش خاموش 

شد و عامالن دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند.

خودکشى دسته جمعى در بندرعباس؟

رئیس دفتــر نماینده ولى فقیــه در اســتان مازندران 
به خبر کناره گیرى آیــت ا... نورا... طبرســى از امامت 
جمعه سارى واکنش نشــان داد. حجت االسالم محمد 

قاسمى با اشاره به انتشــار خبرهایى مبنى 
بر کناره گیرى آیــت ا... نورا... طبرســى از 
نمایندگــى ولى فقیه در اســتان مازندران و 
امامت جمعه سارى، اظهار کرد: کناره گیرى 
آیت ا... طبرسى از امامت جمعه سارى تکذیب

 مى شود.
رئیــس دفتر نماینــده ولى فقیه در اســتان 
مازندران در پاســخ به این سئوال که برخى 
حتى نام شــخص جایگزین آیــت ا... نورا... 

طبرســى را نیز مطرح مى کنند، تصریح کــرد: آیت ا... 
طبرسى، نماینده حضرت آقا و امام جمعه سارى مشغول 
به کار هســتند و فعالیت هاى روزانه، هفتگى و ماهانه 
خــود را دارد و تمام جلســات را هم با قــدرت و قوت 

حضور مى یابند.
امام جمعه موقت سارى گفت: پس از کناره گیرى آیت ا... 
جزایرى از امامت جمعه اهواز و آیت ا... سلیمانى از امامت 

جمعه زاهدان، متأسفانه یک جوى درست کردند و برخى 
از افراد کوته فکــر و کج فهم مى خواهنــد جو را خراب 
کنند و سیاستى که ما در این راســتا در پیش گرفته ایم 

سکوت است.

امام جمعه سارى هم تغییر مى کند؟

پیکر دکتر مصدق کجاست
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47 هزار هکتار از اراضى 
برخوار کانون ریزگردهاست

سهیل ســهیلى،  مدیر اداره منابع طبیعى شهرستان 
برخوار گفت: شهرستان برخوار 55 هزار هکتار بیابان 

دارد که 47 هزار هکتار آن در کانون ریزگردهاست.

توزیع 6000 اصله نهال
 در شهرضا

مسئول فضاى سبز شهردارى شهرضا گفت: همزمان 
با روز درختکارى، 6000 اصله نهال درختان غیرمثمر 
بین شهروندان توزیع مى شــود.مصطفى مهدى نیا 
اظهارکــرد: این نهال ها شــامل انوع ســرو، کاج، 

زبان گنجشک، عرعر و سنجد تلخ است.

ذخیره میوه شب عید
 نجف آباد تأمین شد

مدیر اداره تعاون روستایى نجف آباد از ذخیره سازى 
میوه شب عید مورد نیاز این شهرستان خبر داد.

مجتبى محمودیان افزود: پیش بینى توزیع 370 تن 
میوه شامل سیب و پرتقال براى دسترسى آسان مردم 
و ایجاد تعادل در بــازار صورت گرفت که بدون هیچ 
محدودیتى تا زمان وجــود تقاضا، روانه بازار مصرف 

خواهد شد.

نصب کنتورهاى حجمى 
بر روى چاه هاى کشاورزى

على اصغر قاســمیان،  فرماندار دهاقان گفت: نصب 
کنتورهاى حجمى بر روى چاه ها بسیار ضرورى است، 
زیرا بر روى برداشت چاه هاى مجاز نظارتى نیست و 

تأثیرات زیادى بر روى آب کشاورزى دارد.

ورود سامانه بارشى از 
بعد از ظهر جمعه به استان

ابراهیم هنرمند، کارشناس مسئول پیش بینى هواى 
استان اصفهان با بیان اینکه از بعد از ظهر جمعه سامانه 
بارشى از ســمت غرب وارد استان اصفهان مى شود، 
گفت: با ورود این سامانه، تا روز شنبه در اکثر مناطق 
استان شاهد بارش باران خواهیم بود و در ارتفاعات 

نیز بارش برف پیش بینى مى شود.

کشف 47 هزار ترقه
 توسط پلیس 

حسن یاردوستى، فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان 
از کشف 47 هزار انواع ترقه هاى خطرناك، دست ساز 
و غیرمجاز در بازرسى از چندین مغازه و یک خودرو 

خبر داد.

تصویب 42 هکتار بافت 
فرسوده در سفیدشهر

مدیر اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل گفت: پس 
از 18 ماه، 42 هکتار بافت فرسوده سفید شهر تصویب 
شد.مجتبى آراسته اظهار کرد: با همکارى اداره کل 
راه و شهرسازى اســتان اصفهان، بیش از 42 هکتار 
بافت فرسوده و ناکارآمد بافت تاریخى سفیدشهر در 

کمیسیون ماده 5 به تصویب نهایى رسید. 

رزرو بیش از 50 درصد مراکز 
اقامتى اصفهان  

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اصفهان از رزرو شدن بیش از 50 درصد مراکز اقامتى 

این کالنشهر براى نوروز 98 خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهارکرد: براساس گزارش هاى 
دریافت شده از هتل ها و مراکز اقامتى اصفهان، 53 
درصد از مراکز اقامتى اصفهان براى نوروز 98 رزرو 
شده اند که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، 

معادل 80 درصد افزایش یافته است.

خبر

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به لزوم 
توجه شــهروندان اصفهانى براى اهــداى خون گفت: 
مصرف خون در نیمه دوم اســفند ماه به دلیل افزایش 
اعمال جراحى، تصادفات و نیاز بیشتر بیماران تاالسمى 

افزایش مى یابد.
مجید زینلى با بیان اینکه طى 11 ماه امسال 156 هزار نفر 
براى اهداى خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان 
مراجعه کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد، 125 هزار نفر 
موفق به اهداى خون شــده اند. وى افزود: امسال تعداد 
مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون 2 درصد افزایش 
یافته اســت که 97 درصد از اهدا کنندگان، آقایان و 3 

درصد خانم ها هستند. 
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان  اینکه 20 
تا 25 درصد از مراجعه کننــدگان از اهداى خون معاف 
مى شوند، گفت: نوسان فشار خون، بیمار بودن متقاضیان 
و انجام اعمال جراحــى، از عمده ترین دالیل ممانعت از 
اهداى خون این افراد اســت. وى با بیان اینکه در حال 
حاضر از نظر ذخیره خون در اســتان اصفهان مشــکل 
خاصى نداریم، افزود: با توجه به نزدیک شــدن به ایام 
تعطیالت نوروز و افزایش تردد در سطح جاده هاى استان 
اصفهان، ضرورى است که مردم به صورت مستمر براى 

اهداى خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در ایام 
نوروز بر اساس ابالغ ســازمان اوقاف و امور خیریه ویژه 
برنامه هاى فرهنگى، مذهبــى و تفریحى در قالب طرح 
«آرامش بهارى» در جــوار 319 بقعه متبرکه و امامزاده 

استان اصفهان اجرا مى شود.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى با اشاره به اجراى 
طرح «آرامش بهارى» در بقاع متبرکه استان اصفهان در 
ایام نوروز اظهار کرد: این طرح براى مقابله با هجمه هاى 
دشــمنان در زمینه فرهنگى برنامه ریزى شده است تا با 
محوریت نشــر معارف اهل بیت(ع)، تداوم راه والیت و 
راه هاى تعمیق و گسترش فرهنگ مهدویت برگزار شود.

وى با بیان اینکه باتوجه به اقداماتى که در طول ســال 
جارى براى توسعه حرم مطهر امامزادگان استان انجام 
شده، ظرفیت مهمانسراها، زائرســراها و سوئیت هاى 
ایــن اماکن متبرکــه افزایش پیدا کرده اســت، اضافه 
کرد: بر ایــن اســاس، در ایام نــوروز روزانــه امکان 
اسکان دائم براى 8650 نفر در جوار 151 بقعه متبرکه و 

امامزاده شاخص استان فراهم است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: 
همچنین امکان اســکان موقت نیز در قالب کمپ هاى 
موقت براى زائران و گردشگران در جوار حرم مطهر بیش 

از 200 بقعه متبرکه و امامزاده مهیا شده است. 

اجراى طرح «آرامش بهارى»
 در 319 امامزاده 

افزایش مصرف خون
 در نیمه دوم اسفند 

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در اصفهان  
گفت: حوزه هاى علمیه براى گســترش مفاهیم 
دینــى و نظریه پردازى در آموزه هاى اســالمى، 

نیازمند مترجم حرفه اى براى ترجمه متون است.
حجت االسالم و المســلمین حبیب رضا ارزانى 
افزود: آزاد اندیشــى، پژوهش هــاى کاربردى، 
فعالیت هاى تبلیغى و عرضه مطالب دینى به دنیا، 
نیازمنــد فعالیت تخصصى و حرفــه اى در حوزه 

ترجمه متون است.
وى بیان کرد: ارتقاى شأن و جایگاه پژوهش هاى 
صورت گرفته در حوزه دین و اندیشه، با ترجمه و 
انعکاس آنها به سراسر دنیا امکانپذیر است و باید 

فعالیت هاى تخصصى در این حوزه انجام شود.
رئیــس انجمــن علمى ترجمــه و زبــان هاى 
خارجى حوزه علمیه کشــور با اشــاره به تشکیل 
«انجمن علمــى ترجمه و زبان هــاى خارجى» 
حــوزه علمیه اظهارکــرد: 100 روحانــى داراى 
تحصیالت دانشگاهى عضو این انجمن هستند و 
 فعالیت هاى تخصصى و حرفه اى در حوزه ترجمه 

متون و مترجمى انجام مى دهند.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: طرح«امید به زندگى» به 
منظور تکریم مراجعان سازمان تأمین اجتماعى اجرا شد.

محمد گورابى اظهارکرد: در این طرح که با هدف خدمت رسانى بى منت 
به جامعه بیمه شدگان سازمان برگزار شده، تعدادى از مخاطبان سازمان 
ضمن استقبال از طرح، نقطه نظرات و پیشنهاداتشان را در مقوله طرح 

«امید به زندگى» ارائه دادند.
وى افزود: اگر بتوانیم در جامعه و سازمان، بیشترین و بهترین خدمات را 
به مردم ارائه کنیم و با مهربانى و خوشرویى برخورد کنیم امید به زندگى  

در درون مردم فعال مى شود.
وى ادامــه داد: پرســنل تأمین اجتماعــى، آمادگى خــود را پیرامون 
یادگیرى مخاطبین ســازمان از تمامى سامانه هاى الکترونیک و نصب 

اپلیکیشن هاى سازمان اعالم مى کنند.

رئیــس کل دادگســترى اســتان اصفهــان 
گفت: تعداد زندانیان مشــمول عفــو یا تخفیف 
مجــازات زندان هــاى اســتان بــه 6120 نفر

رسید.
احمد خســروى وفا اظهار کرد: به دنبال اعطاى 
عفو به زندانیان واجد شــرایط بــا موافقت مقام 
معظم رهبــرى تا تاریــخ 11 اســفندماه تعداد

 3221 نفــر از زندان هاى اســتان آزاد شــدند 
کــه از ایــن تعــداد، 489 نفــر بعــد از تقلیل 
مجازات با اســتفاده از مرخصى پایان حبس آزاد 

شدند.
وى افزود: همچنین تعداد  2889 نفر نیز مشمول 
تخفیف یــا تقلیل مجازات شــدند و تــا پایان 
روز مذکــور،  در مجموع 6120 نفــر از زندانیان 
زندان هاى سطح استان از شــرایط عفو یاد شده 

بهره مند شدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان گفت: در آستانه 
فصل بهار و همزمان با هفته درختکارى، خاك غنى شده در ایستگاه هاى 

ثابت بازیافت خشک عرضه مى شود.
على دهنوى اظهار کرد: خاك غنى شده به عنوان محصولى با کیفیت از 
کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلى تهیه شده و قابلیت استفاده براى 
پرورش گل ها و گیاهان آپارتمانى، گلخانه ها و باغچه ها را دارد؛ این خاك 

ترکیبى از کمپوست، ورمى کمپوست و خاك کشاورزى است.
وى با اشاره به عرضه این کود در ایستگاه هاى ثابت بازیافت در مناطق 
15 گانه اضافه کرد: عرضه خاك غنى شــده با تخفیف 50 درصدى در 
ایســتگاه هاى ثابت صورت مى گیرد و شــهروندان مى توانند در ازاى 
تحویل پسماندهاى خشــک خود، این خاك را با تخفیف در نظر گرفته 

شده دریافت کنند.

کارگزار قالبى 40 میلیارد ریالى، با شگرد سرمایه گذارى در بورس، در 
اصفهان شناسایى و دستگیر شد. فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 
در پى شکایت تعدادى از شهروندان، مبنى بر کالهبردارى ازآنها از طرف 
فردى که خود را کارگزار بورس معرفى کرده بود، کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى تحقیقات ویژه خود بر روى این پرونده 
را آغاز کردند. مهدى معصوم بیگى افزود: در تحقیقات پلیس مشخص 
شــد، این متهم با راه اندازى دفترى در بازار اصفهــان، ادعاى فعالیت 
اقتصادى کرده و به بهانه ارائه سودهاى کالن از طریق سرمایه گذارى در 

بورس، بیش از 40 میلیارد ریال کالهبردارى کرده است. 
وى گفت: مأموران آگاهى استان در بازرسى از مخفیگاه این متهم، وى  
که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایى و دستگیر و از وى 560 قطعه 

سکه بهار آزادى و 11قطعه شمش طال کشف کردند.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: طبق 
روال هرسال، عرضه میوه هاى تنظیم بازار در 35 مرکز، 
به منظور پاسخگویى به نیاز بازار شب عید در دستور کار 

قرارگرفته است.
ناصر اطرج در رابطه باقیمت میوه هاى تنظیم بازار بیان 
کرد: تا این لحظه قیمت میوه هاى تنظیم بازار مشخص 

نشــده اما قیمتى که براى این اقالم تعیین مى شود، با 
توجه به یارانه اى که دولت در این زمینه اعمال مى کند، 

پایین تر از قیمت بازار است.

وى در رابطــه بــا کاهش عرضــه پرتقــال تصریح 
کرد: در یــک مقطع زمانى در ســال جــارى، عرضه 
پرتقال با محدودیت همراه شــد که ایــن امر به دلیل 
صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهاى دیگر 

بود.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان اضافه 
کرد: در حال حاضر با توجه به تدابیرى که مســئوالن 
در این زمینه اندیشیده اند و ممنوعیت صادرات اقالمى 
نظیر ســیب و پرتقال، کمبودى در بخش عرضه این 

محصوالت وجود ندارد.
وى در رابطه با نحوه نظارت بــر روند توزیع میوه هاى 
تنظیم بازار گفت: به طور مشــخص سه گروه بازرسى 
اصناف، بازرســى صنعــت و معدن و بازرســى تعاون 
روســتایى بر نحوه توزیــع این محصــوالت نظارت

 دارند.
اطرج خاطرنشــان کــرد: با توجــه بــه برنامه ریزى 
صورت گرفتــه، در هر یک از غرفه هــاى توزیع میوه 
تنظیم بــازار، یک بــازرس مســتقر خواهد شــد تا 
بــه بهتریــن صــورت عرضــه محصــوالت انجام 

شود.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان همچنین 
به کنترل قیمت ها اشاره کرد و افزود: کنترل قیمت ها در 
میادین میوه و تره بار نیز صورت گرفته است و بازرسان 
اتحادیه عمده فروشــان میوه و تره بار، بازرسان اصناف 
و بازرســان صنعت و معدن نیز در میادین حضور دارند 
و به صورت ویژه مســئولیت نظارت بر بازار شب عید را 

به عهده دارند.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان خبر داد؛ 

35 مرکز، آماده عرضه میوه شب عید حوزه هاى علمیه
 نیازمند مترجم حرفه اى است

مشاور وزیر ارشاد: 

6120 زندانى اصفهان 
مشمول عفو رهبرى شدند

مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان از پیشرفت40 درصدى ســاخت مجموعه توانمندسازى زنان 
سرپرست خانوار در این منطقه خبر داد و گفت: این مجموعه، در نیمه نخست سال آینده به بهره بردارى 
مى رسد.على باقرى با بیان اینکه مجموعه توانمندسازى زنان سرپرست خانوار با مبلغى بالغ بر 15 میلیارد 
و 500 میلیون ریال در زمینى به متراژ 325 مترمربع در حال ساخت است، افزود: این پروژه تاکنون بیش 

از 40 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

 افتتاح و کلنگزنــى 65میلیاردتومان پــروژه عمرانى در 
فوالدشــهر با حضور حبیب ا... طاهر خانى، معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهاى جدید کشور توسط 

شرکت عمران فوالدشهر انجام شد.
این پروژه ها شــامل  افتتــاح و بهره بردارى از مســجد 
14معصوم (ع)، افتتاح و بهره بردارى از مســجد حضرت 
اباالفضل (ع)، افتتــاح و بهره بردارى از پایگاه بســیج در 
محله فرهنگ 4 و 5 ، افتتاح و بهره بردارى از تأسیســات 
برقى  شامل نصب 833 پایه روشنایى، 25 پایه 24 مترى 
روشنایى تلسکوپى با  43 کیلومترکابل کشى زیرزمینى در 

محالت ایثار و فرهنگ مسکن مهر بودند.
همچنین کلنگزنى پروژه هاى مشــارکتى واقع در محله 
شهید مفتح، کلنگزنى تکمیل مسجد والیت(اولین مسجد 
خّیرساز فوالدشهر) ، کلنگزنى احداث  المان شهداى گمنام 

در مراکز محله ایثار و کلنگزنى احداث  المان شهداى گمنام 
در مراکز محله فرهنگ بود.

بر اساس این گزارش،  اجرا و بهره بردارى از 52 کیلومتر 
پیاده رو سازى معابر فرعى و اصلى محالت ایثار و فرهنگ، 
اجرا و بهره بردارى از 17/5 کیلومتر آسفالت معابر اصلى 
و فرعى محالت مسکن مهر به عرض 8 متر، اجرا و بهره 
بردارى دیوارهاى حائل مالون به میزان 12 هزار متر مکعب  
و طول 3 کیلومتر در برزن ایثار  و اجــرا و بهره بردارى از 
5/59 کیلومتر جدولگــذارى معابر فرهنگ و ایثار از دیگر 

طرح هاى افتتاح شده دیروز بود. 
اجرا و نصــب حفاظ نرده هاى فلزى ایمنــى دیواره هاى 
مالون به طول 1500متر در بــرزن هاى ایثار و فرهنگ و  
عملیات اجرایى محور میانى برزن دیار(بلوار ولیعصر(عج)) 

به طول 5/3 کیلومتر از دیگر طرح هاى افتتاحى بود.

اجراى طرح «امید به زندگى»
 در تأمین اجتماعى 

توزیع خاك غنى شده
 در ایستگاه هاى ثابت بازیافت 

دستگیرى 
کالهبردار 40 میلیارد ریالى  

تولید 50 تن خاك برگ در شاهین شهر  افتتاح و کلنگزنى 65میلیاردتومان پروژه در فوالدشهر 

اصفهان در صدر مهاجرت نخبگان

پیشرفت 40 درصدى  مجموعه توانمندسازى زنان سرپرست خانوار

سازمان سیما و منظر شهرى شــهردارى شاهین شهر 
با جمع آورى برگ هاى پاییــزى، 50 تن خاك برگ به 

ارزش یک میلیارد ریال تولید کرد.
مدیرعامل سازمان ســیما و منظر شهرى شاهین شهر 
گفت: در این طرح که به صورت آزمایشــى انجام شد، 
حدود 20 درصــد برگ هاى پاییزى توســط کارگران 
فضاى ســبز شــهر دارى جمــع آورى و در فرایندى 

چهارماهه به خاك برگ تبدیل شد.
على عرب افــزود: با انجــام ایــن کار، در حدود 50 

تن خاك برگ تولید شــد که باعث شــد یک میلیارد 
ریــال در هزینه هــاى شــهردارى صرفــه جویــى 

شود.
وى با بیان اینکه شــاخ وبرگ پوســیده  هــر درخت، 
مناســب ترین خاك بــراى آن درخت اســت، افزود: 
«مقاومت در برابر شورى» و «نداشتن بذر علف هرز» 
از مزایاى اســتفاده از خاك برگ اســت و سال آینده 
تصمیم داریم همه  برگ هــاى پاییزى را به خاك برگ 

تبدیل کنیم.

رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت: 17 
درصد گردش مالى شرکت هاى دانش بنیان در اصفهان 
است و این آمار مناسبى است اما متأسفانه آمار مهاجرت 

نخبگان از این استان باالست.
مهدى ابطحى اظهار کرد: 10 درصد نخبگان کشــور 
اصفهانى هســتند، 10 درصــد واحدهــاى فناور کل 
پارك هاى علم و فناورى از شــهرك علمى تحقیقاتى 
اصفهان است که با توجه به جمعیت اصفهان، این آمار 

بسیار خوب است. 

وى با تأکیــد بر اینکــه پتانســیل هاى فکــرى در 
اســتان اصفهــان بســیار باالســت، اظهــار کرد: 
شــهرك علمى تحقیقاتــى اصفهان نمونــه خوبى از

پارك هــاى علــم و فنــاورى در کشــور اســت و 
چهره بسیار شناخته شده خوبى در مجامع علمى کشور 

دارد. 
وى بر گســترش دانشگاه هاى نسل ســوم اشاره کرد 
و گفت: در دانشگاه هاى نسل ســوم رقابت در ارزش 

آفرینى ب سیار جدى مطرح است.

رئیس جهاد دانشــگاهى واحد صنعتى اصفهان 
گفت: ششــمین آزمون اســتخدامى فراگیر 20 
دستگاه  اجرایى کشور، 17 اسفندماه(فردا) همزمان 

با سراسر کشور در اصفهان برگزار مى شود.
مرتضى تیمورى با بیان اینکه مدیریت اجراى این 
آزمون براى نخستین بار بر عهده جهاد دانشگاهى 
قرار داده شده اســت، اظهار کرد: این آزمون ها به 
صورت کالن توســط ســازمان امور استخدامى 
کشــور، هدایت و برنامه ریزى مى شود و امسال 
براى نخستین بار اجراى ملى این طرح، از مراحل 
اولیه تا تهیه سئواالت و اعالم نتیجه کتبى آزمون 

به جهاد دانشگاهى واگذار شده است.
وى ادامه داد: 220 هزار نفر در کل کشور متقاضى 
شرکت در ششــمین آزمون اســتخدامى فراگیر 
دستگاه هاى اجرایى کشور هستند که از این تعداد، 
بالغ بر ده هزار نفر در اصفهان در این آزمون شرکت 

خواهند کرد.
وى افزود: داوطلبان ششــمین آزمون استخدامى 
فراگیر دســتگاه هاى اجرایى کشــور در استان 
اصفهان در 9 حوزه امتحانى توزیع شــده اند که 
5313 نفر در دانشگاه اصفهان و بقیه در شهرهاى 
خمینى شــهر، داران، گلپایگان، نایین، شهرضا، 

کاشان و شاهین شهر هستند.

حضور 10 هزار اصفهانى
 در ششمین آزمون 
استخدامى کشور
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انتخاب مجرى برنامه تحویل ســال همــواره یکى از 
مهمترین دغدغه هاى مدیران شــبکه هاى ســیما بوده 
است،؛ چهره اى مردم پسند که بتواند به جذابیت هاى برنامه 

افزوده و مخاطب را جلوى تلویزیون بنشاند.
امسال نیز براى نوروز 98 بحث درباره مجریان تلویزیونى 
که احتمــال دارد مقابل دیدگان تماشــاگران تلویزیون 
قرار بگیرند بار دیگر باال گرفته و در این میان بیشــترین 
گمانه زنى ها درباره مجرى شبکه 3 به میان آمده بود که 
به نظر مى رسد در نهایت احسان علیخانى به عنوان گزینه 
قطعى اجراى ویژه برنامه نوروزى شبکه 3 انتخاب شده 

است.
انتخاب علیخانى به عنوان مجرى این ویژه برنامه اما به 
این راحتى ها نیز صورت نگرفته است، وقتى پروسه طى 
شده در چند وقت اخیر براى انتخاب مجرى ویژه برنامه 
تحویل سال شــبکه 3 را مرورى کنیم، مى بینیم که نام 
چهره هاى مطرح دیگر این شب هاى شبکه 3 نیز به میان 

آمده بوده که در نهایت قرعه به نام علیخانى افتاد.
 انتخابى که رنگ واقعیت به خود نگرفت

یکى از چهره هاى مطرحى که جــزو نامزدهاى اجراى 
برنامه تحویل سال 98 شبکه 3 سیما بوده است، محمدرضا 
گلزار، بازیگر مطرح سینماى ایران بود. چهره اى که این 
روزها بیشــتر از آنکه به دلیل بازى هایش در فیلم هاى 
سینمایى شــناخته شــود، به عنوان مجرى یک برنامه 

تلویزیونى در اذهان مردم نقش بسته است.
گلزار با مسابقه تلویزیونى «برنده باش» به عنوان یک 
چهره مطرح سینمایى براى نخستین بار پا به عرصه اجرا 
گذاشــت و مقابل دوربین یک برنامه تلویزیونى حضور 

پیدا کرد. حضور گلزار در مقــام مجرى آنطور که انتظار 
مى رفت با اقبال تماشاگران پر و پاقرص تلویزیون همراه 
شد و مهر این هنرپیشه بر دل مخاطبان نشست تا جایى 
که «برنده باش» در نظرخواهى هاى مردمى صداوسیما 
نیز توانست به رتبه هاى باالیى دست پیدا کرده و جایگاه 
مناسبى در میان برنامه هاى پرمخاطب تلویزیونى براى 

خود پیدا کند.
آنچه به نظر مى رسد این اســت که محبوبیت و در اصل 
موفقیتى که گلزار توانست در اجراى برنامه «برنده باش» 
به دست آورد عاملى شد براى انتخاب او به عنوان مجرى 
ویژه برنامه تحویل سال شبکه 3 سیما، انتخابى که البته 
آنچنان رنگ واقعیت به خود نگرفــت و تنها در حد یک 

گزینه احتمالى باقى ماند.
رقیب سرسختى که از رقابت بازماند

رضاى دیگرى که به عنوان یکــى از گزینه هاى اجراى 
برنامه تحویل ســال شبکه 3 ســیما نامش به میان آمد 
از نوع رشــیدپورش بود. مجرى که این روزها با آخرین 
قسمت هاى برنامه «حاال خورشــید» مهمان خانه هاى 
مردم مى شود و توانسته در مدت اجراى این برنامه اعتبار 
مناســب و قابل قبولى را در بین تماشــاگران براى خود 

دست و پا کند.
رشیدپور پیش از این نیز تجربه هایى از این دست داشته 
است، در واقع رسم مرسومى در میان شبکه هاى تلویزیون 
در سال هاى اخیر به راه افتاده است که مجرى پرکار خود 
را در طول سال به عنوان مجرى ویژه برنامه تحویل سال 
نیز بر مى گزینند. رشیدپور هم که روزانه روى آنتن شبکه 
مى شود، بر اساس همین رســم جاافتاده به عنوان یکى 

از گزینه هاى اجراى ویژه برنامه شبکه 3 انتخاب شد. او 
پیش از این و درست سه ماه پیش که تنها چند روز به شب 
یلدا و آغاز فصل زمستان مانده بود، به عنوان مجرى ویژه 
برنامه شبکه 3 ســیما براى این شب خاطره ساز انتخاب 
شده و این بار در یک برنامه شــبانگاهى مقابل دیدگان 

تماشاگران قرار گرفت.
با این حال آنچه مشخص است، دســت ردى است که 
رشیدپور به سینه مدیران شبکه زده و از پذیرفتن اجراى 
ویژه برنامه تحویل سال شبکه 3 ســر باز زده تا دیگر به 
عنوان گزینه اجراى ویژه برنامه تحویل ســال به او نگاه 
نکنند. باید دید که پس از پایان برنامه صبحگاهى «حاال 
خورشید»، رشیدپور بار دیگر اجراى این برنامه را برعهده 
خواهد گرفت یا به ســراغ تجربه اى جدید و متفاوت در 

عرصه برنامه سازى تلویزیون خواهد رفت.
احسان علیخانى، گزینه هر ساله شبکه 3

احسان علیخانى در سال هاى اخیر همواره گزینه اصلى و 
نهایى شبکه 3 براى اجراى ویژه برنامه تحویل سال بوده 
است، او در سال هاى گذشــته با برنامه «سه ستاره» که 
مختص انتخاب برترین چهره هاى مردمى تلویزیونى بود، 
در فصل زمستان روى آنتن تلویزیون رفته و تا پایان سال 
هر شب مهمان خانه هاى تماشــاگران بود. برنامه هایى 
که به نوبت میزبان نامزدهاى چهره هاى مردمى ســال 
بود که ســعى مى کردند تا براى خــود راى جمع کرده و 

تبلیغات کنند.
حســن ختام این برنامه در لحظه سال تحویل به عنوان 
ویژه برنامه شبکه 3 نیز پخش مى شد که هم به معرفى 
برگزیده هاى مردمى اختصاص داشت و هم به عنوان ویژه 

برنامه  نوروزى شبکه 3 سیما به شــمار مى آمد و در واقع 
شبکه 3 با این تصمیم با یک تیر دو نشان مى زد.

امســال اما اوضاع متفاوت تر از ســال هاى پیش است، 
خبرى از «سه ســتاره» نیســت و علیخانى با برنامه اى 
جدید و متفاوت با نام «عصر جدید» در روزهاى ابتدایى 
هفته به شبکه 3 مى آید. برنامه اى تقلیدى از یک برنامه 
غربى که به استعدادیابى اختصاص دارد و این شب ها که 
پخش شده بازتاب هاى بسیارى در بین مخاطبان داشته و 
مى توان گفت کامًال دیده شده است. علیخانى که امسال 
برگ برنده خود را در برنامه ســازى رو کرده است، ابتدا 
تمایلى به اجراى برنامه تحویل ســال شبکه 3 نداشت و 
بیشــتر عالقه مند به تمرکز بر اجراى «عصر جدید» بود 
اما گویا در نهایت مدیران این شبکه توانستند او را به این 

امر راضى کنند.
هنوز جزییاتى از کم و کیف این ویژه برنامه به میان نیامده 
است اما آنچه به نظر مى رسد این است که «عصر جدید» 
قرار است در ایام نوروز به صورت مستمر و شبانه از شبکه 
3 پخش شود و برنامه تحویل سال نیز به عنوان قسمتى 
از این برنامه در آخرین لحظات سال 97 روى آنتن مى رود 
و میزبان چهره هاى مختلفى به عنوان مهمانان نوروزى 

خواهد بود.
همچنین استودیوى برنامه «عصر جدید» که در ورزشگاه 
آرارات تعبیه شده است، میزبان ویژه برنامه تحویل سال 
شــبکه 3 خواهد بود و اینطور که پیش مــى رود به نظر 
مى آید دور از انتظار نباشد که علیخانى «ماه عسل» سال 
آینده را نیز در همین استودیو و با همین رنگ و لعاب روى 

آنتن ببرد.

نگاهى به روند طى شده براى انتخاب مجرى برنامه تحویل سال شبکه 3

احسان علیخانى چطور گلزارو رشیدپور را 
پشت سر گذاشت؟

 فیلم سینمایى «خط قرمز» به کارگردانى مسعود 
کیمیایى پس از چهار دهه توقیف، ســه شنبه شب 
در یک نمایــش محدود براى اعضــاى صنوف و 
اهالى رسانه به نمایش درآمد. مسعود کیمیایى بعد 
از نمایش این فیلم با اشاره به اینکه خوشحال است 
سرانجام بعد از 40 ســال توانسته این فیلم را روى 
پرده ببیند، گفت: این فیلم 40 ســال پیش ساخته 
شد و 40 سال است که خاك مى خورد و من دلیل 

نمایش ندادن آن را نمى دانم.
وى با اشــاره به اینکه فیلم «خط قرمز» بر اساس 
داستانى به نام «شب سمور» نوشته بهرام بیضایى 
ساخته شد، ادامه داد: من امروز مهمتر از این فیلم، 
دلتنگ بهرام بیضایى هستم و خدا کند روزى او را 
ببینم. «شب سمور» یک طرح و داستان کوتاه بود 
که دو صفحه بیشــتر نبود و بیضایى وقتى آن را به 
من داد گفت هر کارى دوســت دارى با آن بکن به 
همین دلیل گرفتارى که من با محمود دولت آبادى 

داشتم، با بیضایى نداشتم.
کیمیایى ادامه داد: این روزها بسیار 
مى شنویم که فیلم هاى توقیفى 
باید نمایش داده شود یا گروهى 
تالش مى کنند برخى فیلم ها که 

امکان نمایش نداشتند به نمایش دربیایند اما هیچ 
نامى از فیلم «خط قرمز» یــا کارهاى بیضایى که 

اجازه نمایش ندارند، برده نمى شود.
کیمیایى با اشاره به اینکه این فیلم با مقتضیات زمان 
خود ساخته شده است، گفت: اگر امروز مى خواستم 
این فیلم را بســازم قطعًا با جدول و فرم و تار و پود 
امروز مى ســاختم اما شــکل و بافت آن تغییرى 
نمى کرد زیرا شــخصت اصلى فیلم امانى (با بازى 
سعید راد) یکى از خود ماست و ما باید خیلى قهرمان 

باشیم تا تسلیم روزگار خودمان نشویم.
کارگردان «خط قرمز» با اشــاره به مســائلى که 
نمایش این فیلم در ســال هاى گذشــته به دنبال 
داشت، گفت: در زمان نمایش این فیلم بسیارى در 
سینما هیاهو کردند و فیلم را هو کردند و حتى مرگ 
بر کیمیایى گفتند به همین دلیــل از همان زمان 
دانستم که نمى شود ساده فیلم ساخت هر چند برخى 

افراد فیلم هاى ساده اى مى سازند.
کیمیایى با اشــاره به اینکه امروز گروهى از 
فیلم سازان قدیمى فیلم نمى سازند، گفت: 
به افــرادى همچون مــن، مهرجویى، 
بیضایى و تقوایــى مى گویند «اینها» و 
دائم گفته مى شود اینها فیلم نمى سازند 

ولى نمى گویند چرا اینها فیلم  نمى سازند.

داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت سینما درخصوص 
آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: خدا را شکر نسبت 
به گذشته حال بسیار بهترى دارم. چند وقتى بسیار حالم 
بد بود، اما این روز ها با ادامه مراحل درمان خیلى بهترم.

وى در ادامه افزود: مدتى قدرت حرکت و از جا برخاستن 
را نداشتم. این روز ها توان راه رفتن پیدا کرده ام. هر چند 
راه رفتن برایم سخت است، اما همچنان مى توانم به 

کمک عصا قدم بزنم.

بازیگر سریال خانه سبز درباره پیشنهادات سینمایى 
و تلویزیونى خود اضافه کرد: واقعیت امر پیشنهادات 
همیشــه بوده و هنوز هم براى بازى به من پیشنهاد 
مى شود، اما با توجه به شــرایط جسمانى نمى توانم و 

ترجیح مى دهم که سر کار نروم.
وى در همین راســتا تاکید کرد: 95 سال از خدا عمر 
گرفته ام و نزدیک به هفتاد سال آن را مشغول بازیگرى 
بوده ام. به نظرم دیگر بازیگرى براى من بس اســت، 
زیرا شــوق چندانى هم براى بازگشت جلوى دوربین 
ندارم و این طور که بگویم ناراحتم، چون اصًال دلتنگ 

بازیگرى نیستم.
اســدزاده با اشــاره به ادامه فعالیت روى کتاب خود 
خاطرنشــان کرد: فعًال که در خانه استراحت مى کنم 
و وخامت اخیر بیمارى توان هر کار را  از من گرفته بود، 
اما با توجه به بهبود وضعیتم مى خواهم بار دیگر روى 

کتابم کار کنم.

جمشید مشایخى بازیگر ســینما و تلویزیون در برنامه 
«اختیاریه» از ماجراى عاشقى اش پرده برداشت.

مشــایخى در خصوص ورود خود به عرصه تئاتر گفت: 
وقتى به تهران آمدم و به دبیرستان نظام رفتم، ارتباطم 
با تئاتر قطع شــد و گرفتار آنجا شــدم. براى همین از 
دانشکده افسرى فرار کردم تا عشق به تئاتر را از دست 
ندهم. وى در ادامه ماجراى عاشــقى خود را بیان کرد و 
گفت: داستان عاشقى ام به سال 36 بازمى گردد. همسرم 
از خویشاوندان ما بود و وقتى به عیادت مادرش رفتم، با 
او صحبت کردم و دلبسته اش شدم اما همیشه وحشت 

داشتم که نکند به او نرسم.
مشــایخى  درباره اظهارنظرش درخصــوص  عزت ا...

انتظامى در جشن منتقدان گفت: هیچگاه رقابتى با آقاى 
انتظامى نداشتم. ایشان ده سال از من بزرگ تر بود و با 
ایشان مسئله اى نداشتم. در جشــن منتقدان منظورم 

ایشان نبود بلکه افرادى بود که هیچکس را نمى بینند.
  وى افزود: من شیفته  جهان پهلوان تختى بودم و یکبار 
که بزرگ منشى و پهلوانى او را دیدم، گفتم  اى خدا! اگر 
من روزى در کارم موفق شــدم یک هزارم این مرد آدم 

مى شوم، خاکى مى شوم!
 مشایخى ادامه داد: تختى با زنى ازدواج کرد که از طبقه 
خودش نبود و همیشه او را مسخره مى کرد! تختى اگر با 
او زندگى مى کرد تختى نبود؛ اگر طالق مى داد هم  تختى 
نبود؛ اگر خودش را مى کشــت  تختى بــود! با صراحت 

معتقدم او خودکشى کرده است.
وى درباره ورود به سیاســت و اظهارنظــرش درباره 
 روحانى بیان کرد: ورود به سیاست را به صالح هنرمندان 
نمى دانم. ما اهل دل هستیم و با سیاست کارى نداریم به 
همین دلیل حرفى نمى زنیم که برایمان گرفتارى ایجاد 

شود اما اگر اهل سیاست بودم چنین حرفى نمى زدم.
  مشــایخى در اختیاریه در واکنش به  فاشیست خواندن 
 فردوسى توسط یکى از کارگردانان بیان کرد: من فکر 
مى کنم ایشان خواب دید! فردوسى افتخار ماست. یک 
مرد وطن پرست و باشرف؛ چطور مى شود چنین حرفى را 
زد؟! ابداً چنین اهانت هایى را نمى توان به این افراد کرد 

چرا که این افراد از جایگاه ویژه اى برخوردار هستند.
  این بازیگر در خصوص ماجراى دلخورى از  رضا عطاران 
بیان کرد: هیچ دلخورى  ندارم. دلخورى و کینه ها را نباید 
به دل گرفت؛ خیلى زشت است. ما 
خاك پاى همــه ملت ایران 

هستیم.

انتخاب ممج
مهمترینن
است،؛ چهه
افزوده و مم
امسال نیزز
احتمــــ که
قرار بگیرنن
گمانه زنىى
به نظر مىى
قطعى اجرر

است.
انتخاب عع
راحتىى این

ماجراى عاشق شدن 
جمشید مشایخى در 

آنتن تلویزیون
اسدزاده: اصالً دلتنگ بازیگرى در سینما نشده ام

مسعود کیمیایى مطرح کرد:

گرفتارى که من با محمود دولت آبادى داشتم با 
بیضایى نداشتم

تولید و تصویربردارى مجموعه طنز «شش قهرمان 
و نصفى» با آغاز ضبط سکانس هاى رزمى و اکشن، 
وارد جذاب ترین و مهیج ترین مرحله شد. بنا بر این 
گزارش، در این بخش که مربوط به تصویربردارى 
بخش هاى رزمى است، بازیگر جدیدى به نام «متین 
نیرومند» به کار پیوسته که رزمیکار است و بناست 

ایفاگر نقش بدل« بروس لى» باشد.
امیرکیان عبدى و ایمان امیرى از بازیگران نوجوان 

این سریال هستند که در این مجموعه طنز، هنرهاى 
رزمى خود را بــه نمایش مى گذارنــد و در جریان 
موضوع اصلى سریال، نوجوانان را به یادگیرى فنون 
ورزشى تشویق مى کنند. محور این سریال حمایت 
از تولید ملى و کاالى ایرانى و تشویق خانواده ها به 

حمایت از کارگر ایرانى است.
اکبر عبدى، شهرام قائدى، بیژن بنفشه خواه، بهاره 
رهنما، ارژنــگ امیرفضلى، رؤیا میــر علمى، نادر 
سلیمانى، رامین ناصر نصیر، امیر غفارمنش، حامد 
هایدى، حســین رفیعى، ساناز ســماواتى، عباس 
محبوب، علیرضا درویــش، حامد آهنگى، مرتضى 
زارع، نفیسه روشن، نادیا فرحى و على عبدالشاهى 

نیز از جمله بازیگران این مجموعه طنز هســتند.  
شش قهرمان و نصفى با کارگردانى حسین قناعت 
مراحل میانى تولید را مى گذراند و در آینده نزدیک 

آماده پخش از رسانه ملى خواهد شد.

بدل «بروس لى» در 
یک سریال ایرانى

کمپانى برادران وارنر اعالم کرد که اکران قسمت 
سوم سرى فیلم هاى «شــرلوك هولمز» با بازى 
«رابرت دانى جونیور» و «جود ال» یکسال به تأخیر 
مى افتد. بر اساس تصمیم جدید 21 دسامبر 2021 

اکران خواهد شد.
پیش از این قرار بود «شــرلوك هولمز 3» در روز 
کریسمس 2020 به نمایش درآید و دانى و ال نقش 
«هولمز» و «واتسن» را بار دیگر بازى کنند. نکته 
جالب آن اســت که هنوز کارگردان قســمت سوم 

انتخاب نشده است.
دو فیلم اول را «گاى ریچى»، فیلمســاز انگلیسى 
کارگردانى کرد که در گیشه موفق بودند. فیلم اول در 
سال 2009 اکران شد و در کل دنیا 524 میلیون دالر 
فروخت. فیلم دوم با عنوان «شرلوك هولمز: بازى 
سایه ها» در سال 2011 توانست در سراسر جهان 

545 میلیون دالر درآمد کسب کند.
با زمانبندى جدید، «شرلوك هولمز 3» درست یک 

دهه بعد از فیلم دوم اکران خواهد شد.

تأخیر یکساله در اکران 
«شرلوك هولمز 3» 

ى
چند و
سالش
ى مط
 کهد
خابى
هره ه
ویل
گلزار، بازییگر

روزها بیشــتر
سینمایى شــ
ا تلویزیونى در
گلزار با مسابق
چهره مطرحس
گذاشــت و م

ىى اینرا
شده در چچ
تحویل سس
چهره هاىى
آمده بوده
 انتخخ
یکى از چچه
برنامه تحوحو
بازیی گلزار،

بیضایى نداشتم.
دامه داد: این روزها بسیار 
م که فیلم هاى توقیفى 
ش داده شود یا گروهى

ى کنند برخى فیلم ها که 

کیمیایى با اشــاره به
فیلم سازان قدیمى
به افــرادى همچ
تقوایــ بیضایى و
دائم گفته مى شو
ولى نمى گویند چر

فیلمبردارى فیلم سینمایى «مطرب» هفتمین  فیلم 
مصطفى کیایى از چند ماه پیش در ســکوت خبرى 
آغاز شده بود در شهر استانبول ترکیه به پایان رسید. 
همزمان با فیلمبردارى فیلم تدوین آن نیز توســط 
نیما جعفرى جوزانى انجام شــده و به زودى به پایان 

مى رسد.
به گزارش ایلنا، فیلم «مطــرب» در ادامه آثار قبلى 
مصطفى کیایى  یکى فیلم کمدى و اجتماعى اســت  
و پرویز پرستویى، الناز شاکر دوست، مهران احمدى، 
حسین امیدى، امین مقدم و با حضور محسن کیایى  
به عنوان بازیگر جلوى دوربین حسین جلیلى رفته اند 
همچنین در این فیلم چند بازیگر از کشور ترکیه حضور 

دارند که هنوز نامى از آنها برده نشده است.
 در خالصه داستان این فیلم آمده است: «اینا اصًال ما 

رو قبول ندارن بهمون میگن مطرب.»
مصطفى کیایى در فیلم «مطرب» عالوه بر کارگردانى 
نویسندگى و تهیه کنندگى را نیز بر عهده داشته است.

الناز شاکردوست و پرویز پرستویى «مطرب» شدند

فیلم سینمایى «به وقت شام» به کارگردانى ابراهیم 
حاتمى کیا در ادامه اکران هاى بین المللى خود در 
شهرهاى مختلف هند به روى پرده سینماها رفت. 
اکران این فیلم ســینمایى با حضور ابراهیم حاتمى 

کیا در کشور هند مورد استقبال مردم قرار گرفت.
ابراهیم حاتمى کیا که بــراى اکران فیلم «به وقت 
شام» به هند سفر کرده است، مهمان مجموعه هاى 

فرهنگى و هنرى این کشور شد.
همچنین ابراهیم حاتمى کیــا در ادامه حضور خود 
در هند که با همکارى مجموعه ها و تهیه کنندگان 

بالیوود همراه بــود، مهمان ریاســت بزرگ ترین 
شهرك سینمایى جهان با عنوان راموجى شد.

کارگــردان «به وقت شــام» در پایان این ســفر 
به بازدیــد از مجموعه هاى مختلف ســینمایى و 

استودیویى در بمبئى و حیدرآباد پرداخت.
پیش از این، جدیدترین اثــر ابراهیم حاتمى کیا در 
اکران هاى بین المللى خود در کشــورهاى ژاپن، 
کره، تایوان، سوریه، لبنان و عراق به نمایش درآمده 

است.
هادى حجازى فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلى 
این فیلم هستند و به همراه آن ها، جمعى از بازیگران 

سورى و لبنانى نیز در فیلم ایفاى نقش مى کنند.

«به وقت شام» به هند رفت
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 هفدهمیــن دوره لیگ قهرمانان آســیا در روزهاى دوشــنبه و
 سه شــنبه این هفته آغاز شــد. فوتبال ایران که در این فصل با 
سه نماینده (پرسپولیس، اســتقالل و ذوب آهن) در این مسابقات 
شــرکت کرده اســت عملکرد دلگرم کننــده اى در اولین هفته 
نداشــت و هیچ کدام از این ســه تیم موفق به کســب پیروزى 
نشدند و در مجموع تنها 2 امتیاز کســب کردند. این ضعیف ترین 
عملکرد نمایندگان ایران در هفته نخســت مســابقات از زمانى 
که در هر دوره ســه یا چهار نماینده داشــته محســوب مى شود 

(سال 2009).

ذوب آهن اصفهان صفر - صفر الزورا
ذوب آهن نسبت به دو نماینده دیگر ایران، قرعه ساده ترى نصیبش 
شده اســت. این تیم که در این فصل براى چهارمین دوره پیاپى 
در مسابقات شرکت مى کند در هفته نخســت مقابل الزورا عراق 
قرار گرفت. عراق پس از 11 سال، اجازه حضور در این بازى ها را 
دریافت کرده است و نماینده این کشور موفق شد در فوالدشهر یک 
امتیاز شیرین را کســب کند. ذوب آهنى ها هر چه زدند به در بسته 
خورد و جالل حسن، سنگربان عراقى مانع بلندى بر سر حمالت 
ذوب آهن بود تا بازى با نتیجه تســاوى بدون گل پایان یابد. ذوب 

آهن تنها تیم ایرانى است که در هفته اول موفق به بسته نگهداشتن 
دروازه اش شد.

پرسپولیس یک - یک پاختاکور
پرسپولیس که فصل گذشته لیگ قهرمانان به فینال مسابقات راه 
یافته بود با اعتماد به نفس بیشترى پاى به رقابت هاى این فصل 
گذاشت ولى در بازى با پاختاکور در همان دقایق ابتدایى به این تیم 
شوك وارد شــد و دروازه این تیم به روى صحنه اى که مشکوك 
به خطا و آفساید بود باز شــد. گل دقیقه 6 زودترین گلى است که 

پرســپولیس در بازى هاى خانگى در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا 
دریافت کرده است. پرسپولیس پس از دریافت گل سراسر حمله شد 
تا اینکه توسط ماریو بودیمیر به گل رسید. این تنها گل نمایندگان 
ایران در هفته نخست محسوب مى شود و این بازى پس از آن گلى 
نداشــت تا پرســپولیس در خانه مقابل نماینده ازبکستان متوقف 
شود ولى تعداد بازى خانگى بى شکست این تیم درآسیا به عدد 18 
رسید. پرسپولیس در پنج حضور اخیر خود در لیگ قهرمانان آسیا در 
هفته نخست به صورت یک در میان 3 بر صفر به پیروزى رسیده 
یا با نتیجه 1-1 متوقف شده و امسال نیز از این قاعده پیروى کرد.

الدحیل3-صفر استقالل 
تیم فوتبال استقالل که در گروه مرگ رقابت ها قرار گرفته است تنها 
تیم بازنده بین نمایندگان ایران در هفته نخست بود. مقاومت آبى پوشان 
برابر الدحیل بیش از یک نیمه طول نکشید و دروازه این تیم در نیمه دوم 
سه بار باز شد تا سنگین ترین شکست این تیم در تاریخ مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا و همچنین بدترین شکست برابر یک تیم قطرى 
ثبت شود. وینفرد شفر از زمان حضور در استقالل بیش ازهر کشورى با 
نمایندگان قطر روبه رو شده و در این دیدارها نتایج جالبى کسب نکرده 
و در پنج بازى صاحب دو شکست، دو  تساوى و یک پیروزى شده است.

سبز و سرخ و آبى ناامید کننده شروع کردند

عجب استارت سیاهى

تیم فوتبال سپاهان در هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ 
برتر فوتبال میزبان تیم پارس جنوبى جم است.

هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس فردا جمعه 17 اسفند ماه با برگزارى چهار دیدار انجام 
مى شــود که در یکى از این رقابت ها، سپاهان اصفهان  

میزبان تیم پارس جنوبى است.
تیم فوتبال ســپاهان باید در هفته ششم از دور برگشت 
رقابت هاى لیگ برتر آماده پیکار بــا پارس جنوبى جم 
شود. بازى حساسى که نتیجه آن براى هر دو تیم و به ویژه 
سپاهان که به دنبال بازگشــت به صدر جدول است، از 

اهمیت باالیى برخوردار است.
سپاهان در حالى آماده این رقابت مى شود که هفته گذشته 
مقابل تراکتورسازى، تن به شکست داد تا پس از 18 هفته 
شکست ناپذیرى، نخســتین باختش را متحمل شود و 
همزمان با از دست دادن صدر جدول، به رده سوم سقوط 
کند. در آن سو پارس جنوبى مقابل سایپا تن به تساوى داد 

و با 25 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد.
لیگ به حساس ترین مقطع خود رســیده است. حضور 
پنج مدعى بزرگ براى کسب عنوان قهرمانى و نزدیکى 
بیش از حد امتیــازات آنها در کنار فشــردگى بازى ها، 
رقابت هاى نیم فصل دوم را به اوج حساســیت رسانده و 

اجازه کوچک ترین اشتباهى را به تیم ها نمى دهد.
دالیل فوق در کنار نتایج بازى هاى نساجى - پرسپولیس 
و پدیده – ذوب آهن، مى تواند بازى سپاهان مقابل پارس 
جنوبى را تبدیل به فرصتى کند که شاگردان قلعه نویى با 
کسب نتیجه در آن، صدر جدول را پس بگیرند و مى توانند 
با توجه به یک دیدار کمتر نسبت به سایر مدعیان، با خیال 

آسوده ترى به ادامه کار بپردازند.
شاگردان قلعه نویى در این دیدار مقابل تیمى قرار مى گیرند 
که به راحتى امتیاز از دست نمى دهد. شاگردان تارتار در 
پنج هفته گذشته یک برد، سه تساوى و یک شکست به 
دست آورده اند که عملکرد متوسطى محسوب مى شود. 
تیم تارتار بازیکنان خوبى در خط حمله داشــت و در فاز 
تهاجمى عملکرد مثبتى دارد اما در خط دفاع عملکرد این 
تیم متوســط بوده و زمانى که تحت فشار قرار مى گیرد، 
دروازه اش به راحتى باز مى شــود و همیــن امر مى تواند 
بهترین فرصت براى سپاهانى باشد که بهترین خط حمله 

لیگ را در اختیار دارد.
با این حال شاگردان قلعه نویى مقابل پیکان کار ساده اى در 
پیش نخواهند داشت. هم امتیاز بودن پارس جنوبى و فوالد 
باعث مى شود که شــاگردان تارتار، براى از دست ندادن 
جایگاهشان با تمام توان به مصاف سپاهان بیایند و انگیزه 

باالیى براى کسب امتیاز مقابل این تیم داشته باشند.
بازیکنان کنارى ســپاهان که در سیســتم مورد عالقه 
قلعه نویى وظیفه تغذیه مهاجمان را بر عهده دارند، در چند 
بازى آخر این تیم اسیر پرس و یارگیرى تیم مقابل شده 
و نتوانسته اند آنگونه که باید، وظایف خود را انجام دهند. 
معضلى که اگر امیر قلعه نویى فکــرى به حال آن نکند، 
بدون شک مقابل پارس جنوبى به مشکل بر خواهد خورد.
ســپاهان براى بازى با پارس جنوبى از شــرایط خوبى 
برخوردار اســت. زردپوشــان اصفهانى به دنبال جبران 
شکست تلخ هفته گذشته هستند و همین امر انگیزه هاى 

زیادى را براى آنها به وجود آورده است. 

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته بیســت و یکم 
رقابت هاى لیگ برتر به مصاف پدیده شــهر خودروى 

مشهد خواهد رفت.
 هفته ششــم از دور برگشــت رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال، امروز پنج شنبه 16 اسفند ماه با برگزارى چهار 
دیدار افتتاح مى شود که در یکى از این بازى ها، ذوب آهن 
اصفهان در ورزشــگاه امام رضا (ع) بــه مصاف پدیده 

مشهد خواهد رفت.
ذوب آهن اصفهان باید در یکى از مهمترین بازى هاى 
هفته بیســت و یکم لیگ، بــه مصاف پدیده  شــهر 
خودرو برود، دیدارى 6 امتیازى کــه نتیجه آن عالوه 
بر پدیده و ذوب آهن، براى دیگــر تیم اصفهانى، یعنى 
ســپاهان نیز از اهمیت باالیى برخوردار است. سپاهان 
در صورت پیــروزى ذوب آهن برابر پدیــده و با توجه 
به نتیجه دیدار نســاجى و پرســپولیس، شانس بسیار 
خوبى براى بازپس گیرى دوباره صدر به دست خواهد

 آورد.
ذوب آهن در حالى آماده نبرد با پدیده مى شــود که در 
13 هفته گذشته نتوانسته است بردى را به دست آورد 
و با کسب 15 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد. 
ذوبى ها این هفته باید مقابل تیمى به میدان بروند که 
در نیم فصل دوم دو برد، دو تســاوى و یک شکست به 
دســت آورده و با اندوختن 39 امتیاز در رده دوم جدول 

جاى دارد.
ذوب آهن در شــرایطى مقابل پدیده به میدان مى رود 
که به شدت خسته است. سبزپوشان اصفهانى دوشنبه 
گذشته، نخستین بازى خود را در لیگ قهرمانان انجام 
داده و باید در فاصله ســه روز، در خارج از خانه مقابل 
شاگردان یحیى گل محمدى به میدان بروند. اتفاقى که 
به طور قطع توان بدنى شاگردان منصوریان را تحلیل 
خواهد برد و مى تواند دردسرهاى زیادى را براى آنها به 
وجود آورد. این درحالى است که سبزپوشان اصفهانى 
براى بازگشــت به لیگ، به امتیاز کامل این بازى نیاز 

دارند و چاره اى جز پیروزى ندارند.
ذوب آهن کار ســختى را مقابل پدیده پیــش رو دارد. 
آنها مقابل تیمى به میــدان مى روند که فوتبال مالکانه 
و هجومى را به  نمایش مى گذارد. حضور گل محمدى 

سرمربى اسبق ذوبى ها که براى سبزها خوش یمن و 
خاطره ساز بوده بر روى نیمکت این تیم و بازى خوانى 
دقیق وى از حریفان، موجب شــده است که پدیده در 
هر مسابقه با سبک و شــیوه متفاوتى بازى کند. نکته 
جالب توجه آن است که پدیده با وجود در اختیار نداشتن 
بازیکنان سرشناس، در فاز تهاجمى شرایط بسیار خوبى 
داشته و در ضدحمالت بسیار زهردار و خطرناك ظاهر 
مى شود. تیم گل محمدى در کارهاى دفاعى نیز خوب 

عمل کرده و شرایط ایده آلى دارد.
با وجود این،  ذوبى ها توانایى نتیجه گیرى مقابل پدیده 
را دارند. ذوب آهن تیمى اســت که سرعت انتقال توپ 
مناسبى دارد و همین نکته در کنار قدرت حمل توپ و 
جنگندگى باالى هافبک ها و حضور بازیکنان پرسرعتى 
مانند حسینى، عباسى و فخرالدینى، به تیم منصوریان 
این اجازه را مى دهد که از خألهاى موجود در خط دفاعى 

پدیده استفاده کند.

ذوب آهن- پدیده، امروز در مشهدسپاهان - پارس جنوبى فردا در اصفهان

رویارویى با سرمربى خاطره سازفرصتى طالیى براى ارتش زرد

مدیرعامل ذوب آهن با انتشار پستى در صفحه شخصى 
خود درباره اتفاقات روزهاى اخیر واکنش نشان داد.

 اختالفات میان هیئت مدیره، مدیرعامل و البته مدیران 
شرکت ذوب آهن در روزهایى که این تیم نتوانسته نتایج 
مناسبى را کسب کند، همچنان ادامه دارد و این بار سعید 
آذرى، مدیرعامل باشــگاه با انتشار پســتى به مدعیان 
رسیدن به صندلى مدیرعاملى این باشگاه و منتقدان خود 

طعنه زده است.
آذرى با انتشار پستى در صفحه شخصى خود که در آن 
تصویر وى در حال پارو زدن برف ورزشــگاه فوالدشهر 

دیده مى شود، نوشــت: «چه روزاى خوبى بود، روزایى 
که با عشــق داشتیم ورزشگاه فوالدشــهر را براى جام 
باشگاه هاى آسیا سال گذشته آماده مى کردیم. راستى 

اون روزا مدعیان کجا بودن؟!»
آذرى که در ماه هاى اخیر اختالفــات زیادى با مدیران 
اصلى مجموعه داشته، با انتشار این پست نشان داد که 
این اختالف نظرها همچنان ادامه دارد و ذوبى ها بیش 
از هر چیزى با مشــکالت داخلى خود دست و پنجه نرم 
مى کنند؛ اتفاقى که نقش پر رنگى در نتیجه نگرفتن  تیم 

منصوریان دارد و به روند کارى او نیز لطمه زده است.

 علیرغم اینکه گفته شــده قرار است یک سرمربى خارجى 
هدایت تیم ملى ایران را بر عهده بگیرد اما برخى اظهار نظرها 
در داخل ایران درباره حضور على دایى روى نیمکت تیم ملى 
هنوز ادامه دارد. بعد از على پروین این سردار آزمون بود که از 
تمایلش براى حضور دایى در تیم حرف زد. دایى در واکنش به 
این حرف ها گفت: «من درباره این موضوع صحبت کرده ام. 
آزمون به من لطف دارد. بازیکن براى انتخاب ســرمربى 
تصمیم گیرى نمى کند و این فدراســیون فوتبال است که 
باید نسبت به این موضوع تصمیم گیرى کند. امیدوارم اجازه 
دهند فدراسیون فوتبال خودش سرمربى را انتخاب کند و از 

جاى دیگرى دخالت نکنند. حداقل در این مسئله فدراسیون 
فوتبال آن اختیارات را داشته باشد که خودش به تنهایى بتواند 
سرمربى تیم ملى را انتخاب کند. سردار آزمون به من لطف 
داشــته و این را همه مى دانیم که روزهاى سختى داشته و 
پستى و بلندى هاى زیادى دیده است. زمانى که سردار آزمون 
و امثال او پایین مى آیند نباید به آنها ضربه بزنیم، بلکه باید به 
آنها کمک کنیم تا نماینده شایســته اى در فوتبال روز اروپا 
باشند. اما درباره مطرح شدن نام هایى همچون زیدان و بقیه 
براى تیم ملى باید بگویم با این وضعیت اقتصادى 1000 سال 

دیگر هم چنین اتفاقى رخ نمى دهد.» 

امثال زیدان تا 1000 سال دیگر نمى آیندیادباد آن روزها

امروز یک روز خاص براى هواداران فوتبال در تبریز 
اســت؛ روزى که تراکتورســازى و ماشین سازى در 
هفته بیســت ویکم لیگ برتر مقابل هم قرار خواهند 
گرفت؛ دو تیمى که مالکیــت آنها برعهده محمدرضا 
زنوزى اســت. در چند روز اخیر اما شایعات مختلفى 
درخصوص تبانى این دو تیم مطرح شــده و حاال باید 
دید تراکتورسازى که نیاز مبرمى به کسب 3 امتیاز دارد 
تا از کورس قهرمانى عقــب نماند، چه نتیجه اى برابر 
همشهرى اش به دست مى آورد. زنوزى با هزینه هاى 
هنگفت آرزوى دیدن قهرمانى تراکتور را در این فصل 
دارد و بى جهت نیست که او یک تیم کهکشانى بسته 
است. در این شــرایط تراکتورى ها اگر امتیاز از دست 
بدهند، قطعًا این موضوع برایشان گران تمام خواهد 

شــد؛ هر چند که برخى معتقدند بعید است برنده این 
بازى تیمى غیر از تراکتورسازى باشد.

نکته عجیب امــا مصاحبه  نصیرزاده بــا خبرگزارى 
«تسنیم» است. او در مورد شایعه تبانى در این بازى 
مى گوید: «در هر ذهن بیمارى ممکن اســت چنین 
مسائلى به وجود بیاید، این در حالى است که در بازى 
قبلى حتــى بازیکنان دو تیم در زمین مســابقه با هم 
درگیر شدند. اگر چه ما در ســال هاى اخیر موفق به 
شکســت دادن تراکتورسازى نشــدیم و حتى مقابل 
ضعیف ترین تراکتورســازى هم که پنجره اش بسته 

شد، پیروز نشدیم.»
نصیرزاده ادامه مى دهــد: «برابر تیمى بازى مى کنیم 
که ُپرستاره است و سپاهان را که تا حاال در لیگ برتر 
شکست نخورده بود، با دو گل شکست داد. نمى دانم 

چرا همه توقع دارند که در این بازى به برد برســیم. با 
این حال مطمئن باشــید بازیکنان ما براى این بازى 

انگیزه بســیار باالیى دارند. در بــازى رفت هم یک 
روز قبل از مســابقه بازیکنان را شــارژ مالى کردیم 

و در این بازى هــم چنین اقدامــى را انجام خواهیم 
داد. اگر تراکتورســازى را ببریم، پاداش هنگفتى به 
بازیکنان مى دهیم! در آذربایجان یک شعار است که 
جاهاى دیگر نیســت؛ اینکه تیم هاى آذرى فرقى با 
هم ندارند.» نصیرزاده در حالى از تعیین پاداش حرف 
مى زند که مالک ماشین سازى هم زنوزى است، آیا باور 
اینکه زنوزى براى متوقف شدن تراکتور به بازیکنان 
ماشین ســازى پاداش بدهد، ساده اســت؟ قطعًا این 
موضوع بــراى خیلى ها قابل باور نیســت و حاال باید 
منتظر ماند و دیــد که چه اتفاقاتــى در این بازى رخ 

خواهد داد.
آذرنیا: این یک بازى جوانمردانه است

حسن آذرنیا، سرپرست تراکتورسازى اما درخصوص 
شــایعات چند روز اخیر مبنى بر احتمال تبانى در این 

مسابقه و برد قطعى تراکتورسازى به سایت «ورزش 
ســه» مى گوید: «این مســائل را برخى افراد خاص 
عنوان مى کنند که از حرکت رو به جلوى تراکتورسازى 
هراسان هستند. این درست اســت که مالک هر دو 
باشگاه یک نفر است ولى بهتر است ببینید که وزارت 
نفت در لیگ برتر چند تیــم دارد یا وزارت ورزش چند 
تیم دارد، در ضمن پنج تیم هم زیر نظر وزارت صنعت 
و معدن هستند. ماشین ســازى نخستین تیم از تبریز 
است که در ســطح اول فوتبال ایران حضور پیدا کرد 
و این تیم قدیمى و ریشــه دار هــواداران زیادى در 
فوتبال تبریز دارد. مطمئنًا هر دو تیم براى برد تالش 
مى کنند و ما هــم دنبال پیروزى هســتیم، مطمئن 
باشید دربى تبریز یک بازى سالم و جوانمردانه خواهد

 بود.» 

این حرف ساده لوحانه را باور کنیم؟

زنوزى اگر ماشینى ها ببرند پاداش مى دهد!
احمد خلیلى

ز
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002129000641/1 شماره بایگانى پرونده: 9700843 شماره 
ابالغیه: 139705102129001871 تاریخ صــدور: 1397/12/06 آگهى ابالغ اجرائیه 
9700843- بدین وســیله به آقاى محســن تقیان، نام پدر: قربانعلى، شماره شناسنامه: 
3428، شماره/ شناســه ملى: 1287080294، متولد: 1357/12/10 ساکن اصفهان خ 
شیخ طوسى شرقى کوى شهید نواب صفوى بن بســت اول پ 359، ابالغ مى شود که 
خانم فاطمه مقدور جهت وصول تعداد دویست عدد سکه تمام بهار آزادى بانضمام مقدار 
سى و پنج مثقال طالى ســاخته هجده عیار به استناد ســند نکاحیه شماره 4839 مورخ 
1379/03/19 دفترخانه ازدواج شماره 161 شهر لنجان استان اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700843 در این اداره تشکیل شده است و بدلیل 
عدم شناسایى آدرس، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت  ده روز از تاریخ این آگهــى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 
خواهد یافت. م الف: 404017 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد اجراى اسناد رسمى 

لنجان /12/236
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1196/97 دادنامه 1521-
97/11/24 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: امین 
حجتى نشــانى: نجف آباد – خ شــهدا-پالك 105 خوانده: محمدرضا رشیدیان نشانى: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجــه یک  فقره چک به شــماره 3139 جمعا به مبلغ 
45/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى امین حجتى به طرفیت محمدرضا رشیدیان به خواسته مطالبه تقدیمى 
از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه 
ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/950/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/7/1 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد.402033/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/ 12/226
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى ســفرى به وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه چک به طرفیت خوانده علیرضا خلج به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1303/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/1/25 ساعت 9/30 صبح 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 دادرســى 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 نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 401192/ م الف شــعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/227

 حصروراثت 
ولى پور طاهرى داراى شناسنامه شماره 3697 به شرح دادخواست به کالسه 1771/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمد على پور طاهرى  بشناســنامه 2957 در تاریخ 97/10/19 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. غالم پور طاهرى 
ش ش 3305 ، 2. ولى پور طاهرى ش ش 3697 ، 3. حســین على پور طاهرى ش ش 
3477 ، 4. نبى اهللا پور طاهرى ش ش 59 ، 5. ذبیح اهللا پور طاهرى ش ش 92 ، 6. فاطمه 
پور طاهــرى ش ش 4610421208 7. حکیمه پور طاهــرى ش ش 54 ، 8. مریم پور 
طاهرى ش ش 162، 9. سمیه پور طاهرى ش ش 818 ، 10. راضیه پور طاهرى ش ش 
4610749874  (فرزندان متوفى)،11. ســلطان بیگم طاهرى سودجانى ش ش 2235 ( 
مادر متوفى )، متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد.400765/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /12/228
 اخطار اجرایى

شــماره 271/97 به موجب راى شــماره 1316 تاریخ 97/9/28 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رسول خزائیلى به نشانى 
خ فردوسى کوى شقایق پ 6 کد 8514919481 محکوم اســت به حکم بر محکومیت 
خوانده رســول خزائیلى به پرداخت مبلغ هشــت میلیون (8/000/000)ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه 
از تاریخ سررســید  95/4/2 لغایت  زمان پرداخت محکوم به کــه در هنگام اجراى حکم 
محاسبه مى گردد و در حق خواهان سید مصطفى آیتى و پرداخت نیم عشر دولتى .محکوم 
له: سید مصطفى آیتى به نشانى: نجف آباد-باغ ملى ك شهید احمدى – ك کمیته امداد پ 
51 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 399856/م الف-شعبه 

سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /12/229
 حصر وراثت

خانم عفت هاشمى قهدریجانى بشناسنامه شماره  281  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت 
رونوشت شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 97/2147 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان سید نصراله هاشمى قهدریجانى  بشناسنامه 388 در تاریخ 02/ 10 
/1397 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از: 1- عفت هاشمى قهدریجانى 
فرزند سیدهاشم شماره شناسنامه 281 نسبت با متوفى : زوجه 2- اشرف السادات هاشمى 
فرزند سیدنصراله شماره شناســنامه 2543 نســبت با متوفى : فرزند 3- نفیسه السادات 
هاشمى قهدریجانى فرزند سیدنصراله شماره شناسنامه 1100142533 نسبت با متوفى 
: فرزند 4- فاطمه الســادات هاشــمى قهدریجانى فرزند سیدنصراله شــماره شناسنامه 
1100519203 نســبت با متوفى : فرزند 5- اعظم السادات هاشــمى قهدریجانى فرزند 
سیدنصراله شماره شناسنامه 793 نسبت با متوفى : فرزند 6- اکرم السادات هاشمى فرزند 
سیدنصراله شماره شناسنامه 1132 نسبت با متوفى : فرزند 7- زهرا السادات هاشمى فرزند 
سیدنصراله شماره شناسنامه 1100212477 نســبت با متوفى : فرزند ، پس از تشریفات 
قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد.  م الف 402759 دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان /12/230 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/554507- تاریخ ثبت صادره : 12/12/ 1397  نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز پالك شــماره 15/2742 واقع در فالورجان 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى احمد فاضل فالورجانى 
فرزند مصطفى و خانم عاطفه قاســمى فالورجان فرزند بهمن(بالسویه) در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یک 
شــنبه مورخ 1398/01/18 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/11/16
- م الف / 400810 -  حبیب اکبرى معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /12/231 

حصر وراثت
آقاى / خانم کریم رئیسى بشناسنامه شماره  8  به شرح دادخواست کالسه 2383/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان رضا رئیسى 
خیرآبادى   بشناسنامه شماره 152 در تاریخ 29/ 4 /1392 درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشــت عبارتند از : 1- رحیم رئیسى شماره شناســنامه 1442 نسبت فرزند 2-کریم 
رئیسى شماره شناسنامه 8 نسبت فرزند 3-فاطمه رئیسى شماره شناسنامه 9653 نسبت 
فرزند 4-زهره رئیسى  خیرآبادى شماره شناسنامه 226 نســبت فرزند 5-زهراء رئیسى 
خیرآبادى شماره شناسنامه 1 نســبت فرزند 6-صدیقه یزدانى گارماسه شماره شناسنامه 
2 نسبت همسر، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا 
هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 

401171  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 12/232 
تحدید حدود اختصاصى

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ ملک پالك شماره 437/616 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام محمدحســن نکویان جزى فرزندحسین  
درجریان ثبت است  و  عملیات تحدیدحدودقانونى آن به عمل نیامده است سند اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك  
مرقوم در صبح روز دوشنبه  2 / 2 / 1398 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار - ، رییس اداره 
ثبت اسناد و امالك شاهین شــهر – احتراماپیش نویس آگهى تحدیدحدود اختصاصى 
ششدانگ قطعه زمین پالك شماره 437/616واقع دربخش 16ثبت اصفهان جهت درج 
درروزنامه مربوطه ارسال مى گردد – پرداخت هزینه به عهده متقاضى مى باشد – م الف 

403247 رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/233 
فقدان سندمالکیت

آقاى اصغربیدرام گرگابى به وکالت ازآقاى مهدى على زلفى فرزندرضابه شــماره وکالت 
19765مورخ 95/4/2دفترخانه 408شــاهین شهر با ســتناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود دردفترخانه 325شاهین شهر  رســما گواهى شده است مدعى 
است ســند مالکیت خود به شــماره چاپى 91190514/ه را که به میزان سه دانگ مشاع  
ازششدانگ به شــماره پالك ثبتى 3769/409 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( 
شاهین شهر ) که در ص 311دفتر 862ذیل ثبت 194298به نام آقاى مهدى على زلفى 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و  بموجب  سند شماره 13076مورخ 3 / 6 / 93 دفترخانه 408 
شاهین شــهر به نامبرده انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و طبق 
تبصره 5ماده 120آق ث نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده 
روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 
400600 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر / 12/234 

فقدان سندمالکیت                                                     
آقاى اصغربیدرام گرگابى فرزندنعمت اله  با ســتناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود دردفترخانه  325 شاهین شهر  رســما گواهى شده است مدعى است سند 
مالکیت خود به شماره 91190513/ه را که به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ  به شماره 
پالك ثبتى 409 / 3769 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 
224 دفتر 880ذیل ثبت  197851بنام آقاى  اصغر بیدرام گرگابى ثبت و صادر و تســلیم 

گردیده که  بموجب  شماره سند 13076 مورخ 3 / 6 / 93 دفترخانه 408 شاهین شهر به 
او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و طبق تبصره 5ماده 120آق ث 
نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 400623 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/235                                    
اصالحیه آگهى فقدان سند مالکیت

بدینوسیله اعالم مى گردد که در خط سوم  آگهى فقدان سند   به شماره م الف 388057 در 
روز نامه نصف جهان به شماره چاپى 260063الف /90 پالك ثبتى 301/117900 بوده  
که تصحیح آن  ( 301/17900 ) مى باشد. م الف:388057 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/ 12/237 
ابالغ اخطاریه 

آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101آیین نامه اجراى مفاداسنادرســمى الزم االجرا –  شماره 
پرونده 139704002141000383/1شــماره بایگانى : 9700624- شــماره ابالغیه : 
139705102141001603- تاریخ صدور: 97/12/5بدینوسیله به وراث مرحومه صدیقه 
حاتمى نــژاد : 1- على حاتمى نژاد فرزندیوســف تاریخ تولد 35/10/23به شــماره ملى 
1819305422به شماره شناسنامه 531، 2- حســین حاتمى نژاد فرزند یوسف به تاریخ 
تولد 30/9/17به شماره ملى 1816763241به شماره شناسنامه 2115، 3- مهین دخت 
حاتمى نژاد فرزندیوسف به تاریخ تولد 43/6/20به شماره ملى 1817036092به شماره 
شناسنامه 903، 4- احمدحاتمى نژادفرزند یوسف به تاریخ تولد 38/10/12به شماره ملى 
1817396145به شــماره شناسنامه 377، 5- مژده شــیرالى فرزند عبدالکریم به تاریخ 
تولد 54/1/7به شماره ملى 1819636178به شــماره شناسنامه 17، 6- مهدى شیرالى 
فرزندعبدالکریم به تاریخ تولد 60/1/1به شماره ملى 0062339044به شماره شناسنامه 
383، 7- زهراحاتمى نژاد(بختیارى نیا ) نام پدر: یوسف به تاریخ تولد 33/4/30به شماره 
ملى 1817802291به شــماره شناسنامه 1218، 8- مهکامه شــیرالى فرزندعبدالکریم 
به تاریخ تولد 55/5/20به شماره ملى 1817260073به شــماره شناسنامه 411همگى 
به آدرس شاهین شهر خیابان رازى فرعى 8شــرقى پالك 72طبقه اول که برابرگزارش 
مامورمربوطه ابالغ واقعى میسرنگردیده ابالغ مى گردد لذابه درخواست وکیل بستانکار 
درخصوص پرونده اجرایى کالسه فوق له  آقاى رضاشیرالى وعلیه ورثه مرحومه صدیقه 
حاتمى نژاد موضوع چک شماره 419020طبق گزارش کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح تصاویرپیوست درخصوص ارزیابى 1- مقدار پنج دهم دانگ مشاع ازششدانگ پالك 
ثبتى 301/5002متعلق به مرحومه صدیقه حاتمى نژادبه مبلغ 450/000/000ریال ارزیابى 
گردیده اســت لذاچنانچه به مبالغ ارزیابى مذکورمعترض مى باشید اعتراض کتبى خودرا 
ظرف مدت پنج روز ازتاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزدکارشناس 
تجدیدنظربه مبلــغ 5/500/000ریال و2- مقدارســه دانگ ازششــدانگ پالك ثبتى 
301/9614متعلق به مرحومــه صدیقه حاتمى نژاد به مبلــغ 1/150/000/000ارزیابى 
گردیده است لذاچنانچه به مبالغ ارزیابى مذکورمعترض باشید اعتراض کتبى خودراظرف 
مدت پنــج روز ازتاریخ ابالغ این اخطاریــه به ضمیمه فیش بانکى دستمزدکارشــناس 
تجدیدنظر به مبلغ 3/500/000ریال به این اجراتسلیم نمایید ضمنابه اعتراضى که خارج 
ازموعد یافاقدفیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشدترتیب اثرداده نخواهدشدلذا 
طبق ماده 18/19آیین نامه اجرائى مفاد اسنادرسمى به شماابالغ مى گردد ازتاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ محسوب است فقط یک نوبت درروزنامه چاپ درج ومنتشرمى 

گردد – م الف: 399281سلطانیان- ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 12/238 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى - در پرونده کالسه   972529 دوم اجراى مدنى شهرستان نجف آباد محکوم علیه 
غیابى آقاى محمد على قاسمى  خاوه محکوم است به تنظیم سند رسمى خودرو به شماره 
827 س 74 ایران 55 از نوع بنز 350- اس ال ســى مدل 2008  در حق محکوم له آقاى 
وحید یوسفى نجف آبادى که وقت حضور  1397/12/26ســاعت 9 صبح و در دفترخانه 
شماره 42 نجف آباد واقع در خیابان 17 شهریور شرقى نبش کوچه شهید سردار حجتى مى 

باشد. 404734/م الف مدیراجراى احکام شعبه دوم مدنى نجف آباد /12/239

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: در سال 
جارى دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادى، 12پرونده 

مهم را در اولویت بررسى و رسیدگى قرار داد.
احمد خسروى وفا به جزئیات رســیدگى به یکى از این 
پرونده ها اشــاره کرد و گفت: این پرونده مربوط به فرار 
مالیاتى بالغ بــر 5000میلیارد تومان اســت و در آینده 
توضیحات و اطالعات بیشترى از این پرونده و شگردهاى 
متهمان دستگیر شده در اختیار رسانه ها قرار مى گیرد.وى 
با بیان اینکه هنوز براى متهمان این پرونده کیفرخواست 
صادر نشده، افزود: دو پرونده دیگر نیز در دست بررسى 
است.رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان از صدور 

حکم براى چهار پرونده در دادگاه ویژه مبارزه با مفاســد 
اقتصادى خبر داد و گفت: دستگاه قضائى استان همزمان 

حمایت از تولید ملى را هم در دستور کار قرار داده است.
وى افزود: در سال جارى کمیته هاى حقوقى و نظارت 
قضائى، حمایت قضائى از ســرمایه گذارى، مشاوره و 
داورى و پیگیرى و مبارزه با مفاسد اقتصادى در دستگاه 
قضائى اســتان اصفهان براى حمایت از تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادى تشــکیل و 92 مصوبــه براى حل 
مشکالت به تصویب رسید. خســروى وفا افزود: در این 
چهارکمیته وضع 42 شرکت تولیدى که وضعیت نیمه 

بحرانى و بحرانى داشتند، بررسى شد.

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
تمام ساخت و سازهاى غیر قانونى در بستر رودخانه زاینده 

رود تخریب مى شود.
مســعود میر محمد صادقى اظهار کرد: از هفتم اسفندماه 
اقدام به تخریب ساخت و ســازهاى غیر قانونى در بستر 
رودخانه زاینده رود کردیم، بــه گونه اى که در طول تنها 
پنج روز 28 مورد ساخت و ساز غیر مجاز را تخریب کردیم.

وى بیان کرد: در حریم زاینده رود شــاهد ایجاد اعیانى، 
ساخت آالچیق، محوطه سازى، دیوار کشى، حصارکشى 
و پیشروى در بســتر فعال و حریم رودخانه واقع در باغ 
بهادران بودیم که بــه رغم تمامــى اخطارهاى مکرر 

به متخلفان براى آزاد ســازى و رفع تصرف و اعاده به 
وضع ســابق، متأســفانه هیچ اقدامى صورت نگرفته

 بود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان بیان کرد: بر 
همین اساس، طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادالنه 
آب، اســامى و نوع تخلف آنها به دادگاه عمومى بخش 
باغبهادران ارائه و دستور مربوطه اخذ و با هماهنگى به 
عمل آمده با یگان انتظامى و عملیات اجرایى شــرکت 
آب منطقه اى نسبت به اجرا دســتور و قلع و قمع کامل 
مستحدثات مزاحم شامل ساخت و ساز، محوطه سازى 

ویالها و تصرفات اقدام شد.

بررسى فرار مالیاتى
 5000  میلیاردى در اصفهان

تخریب ساخت و سازهاى
 غیر قانونى دربستر زاینده رود 

افزایش قیمت، بدون فروش 
رئیس اتحادیه تولیـد و فروش مبـل اصفهان گفت: 
نسـبت به سـال گذشـته 150 تا 200 درصد افزایش 

قیمت داشته ایم اما فروش نداریم.
حجـت ا... پـور حقانـى بـا گالیـه از نمایشـگاه هاى

 غیر مجاز مبل تصریح کرد: دوره گردها در نمایشگاه هایى 
که در برخى جاها برگزار مى شـود، مبل هاى بى کیفیت 

مى فروشند و هیچکس هم جوابگو نیست.
وى میزان فروش مبل را در مقایسـه با مدت مشـابه 
سال گذشته با 60 درصد کاهش عنوان کرد و افزود: 
بسـیارى از واحدهاى صنفى در بازار مبل، شـب عید 

هنوز یکدست مبل هم نفروخته اند.
پور حقانى عنوان کرد: جنس سه برابر شده، در حالى  
که فروش هم نیست و مسئوالن در مورد آنهایى که 

خالف مى کنند جوابگو نیستند.

آغاز عملیات ساخت
 6 طرح عمرانى در مجلسى 

عملیات اجرایى و بهره بردارى از شش طرح عمرانى 
و خدماتـى با صـرف 66 میلیـارد و 458میلیون ریال 
اعتبار در شـهر جدید مجلسى آغاز شـد.این طرح ها 
شامل افتتاح 48 واحد مسـکن مهر، افتتاح کالنترى 
و مسـجد امام حسـن مجتبى(ع) و پارك موسیقى و  
محور پیاده و دوچرخه است.همچنین عملیات اجرایى

 آماده سـازى و محوطه سـازى محله هنـر و اطراف 
هنرستان استاد فرشـچیان و عملیات اجرایى احداث 

روشنایى بلوارهاى مسکن مهر مجلسى آغاز شد. 

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیــان اینکه برخى از معلمان و 
فرهنگیان در چند روز گذشته در تعدادى از مدارس نسبت 
به وضع موجود اعتراض هایى را مطرح کرده اند، گفت: 
اعتراض با این روش، ضد تعلیم و تربیت است و نابرابرى 
در فرصت هاى آموزشــى و نبود عدالت آموزشى را به 

دانش آموزان تلقین مى کند.
محمد بطحایى دیــروز در آیین بهره بــردارى از مرکز 
آموزشى، رفاهى فرهنگیان در شهرستان مبارکه گفت: 
نظام پرداختى معلمان با اجراى الیحــه رتبه بندى، بر 
اساس شایســتگى هاى فرهنگیان اصالح مى شود و با 
اصالح نظام پرداختى معلمان، بخشى از مشکالت آنها 
برطرف خواهد شــد  و تمام تالش ما این است که این 

الیحه تا پایان امسال به مجلس ارائه شود.
وى با بیان اینکه مأموریت اصلى این وزارتخانه و معلمان، 
تربیت است و نیروى انسانى، مهمترین ُرکن در تحقق 
نظام تعلیم و تربیت محســوب مى شود، گفت: معلمان 
مسیر رشــد و تعالى شــخصیت کودکان، نوجوانان و 
آینده ســازان کشــور را آماده مى کنند و هر قدمى که 
براى فرهنگیان برداشته شود، در راستاى ساختن آینده 

کشور است.
وى افزود: بخش عمده معوقات یکسال گذشته آموزش 

و پرورش تا قبل از پایان سال جارى پرداخت مى شود.  
***

وزیر آمــوزش و پــرورش همچنین با اشــاره به اینکه 
مشکالت استخدامى نیروهاى حق التدریسى برطرف 
خواهد شــد، گفت: آیین نامه تعییــن تکلیف معلمان

 حق التدریسى و آموزگاران نهضت سواد آموزى در دست 
تهیه است و به زودى در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.  
وى در باره وضعیت حقوق فرهنگیان بازنشسته نیز اظهار 
کرد: فاصله حقوقى نیروهاى شاغل با نیروهاى هم رتبه 
بازنشسته بسیار زیاد است و این فاصله براى افرادى که در 

سال هاى دورتر بازنشسته شده اند، بیشتر است.  
بطحایى با بیان اینکه از دو ســال گذشته اعتبارى براى 
همترازى حقوق بازنشســتگان و شــاغالن آموزش و 
پرورش اختصاص یافته اســت، تصریح کرد: درحدود 
3600میلیــارد تومان اعتبار براى کاهش شــکاف بین 
حقوق شاغالن و افراد بازنشســته در آموزش و پرورش 

اختصاص پیدا کرده است.
  

معوقــات معلمان خرید خدمت اســتان 
پرداخت مى شود

نماینــده مــردم مبارکــه نیز در ایــن آییــن گفت: با 
پیگیرى هایى که نمایندگان در مجلس داشته اند و قول 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، معوقات نیروهاى خرید 
خدمات استان اصفهان بخشى از آن پرداخت شده و بقیه 

آن در روزهاى پایانى سال پرداخت خواهد شد.
زهرا ســعیدى با اشــاره به عقب افتادن پروژه آموزشى 
رفاهى فرهنگیان گفت: مردم مبارکه از سال 83 تاکنون 
انتظار افتتاح پروژه خانه معلم را داشتند و در این دو سال 
اخیر با پیگیرى هاى زیاد بنده وزیر آموزش و پرورش قول 
بهره بردارى این پروژه را تا پایان سال داد که امروز شاهد 

افتتاح این مجموعه هستیم.

1400 کیلوگرم گوشــت مرغ غیربهداشــتى در 
اصفهان کشف و جمع آورى شد.

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: 
مأموران انتظامى با رصد اطالعاتى از بازار گوشت 
و مــرغ، فردى را که گوشــت مــرغ را به صورت 
غیربهداشتى ذبح، بســته بندى و توزیع مى کرد، 
شناسایى کردند. محمدحسن اسماعیلی افزود: این 
فرد با اجاره کردن یک واحد مســکونى در حاشیه 
شــهر اصفهان، مرغ ها را به صورت غیربهداشتى 

ذبح و بسته بندى مى کرد.
وى گفت: در این عملیات، 1400کیلوگرم گوشت 
مرغ که به صورت غیربهداشتی در حال بسته بندي 

بود، کشف و از توزیع آن در بازار جلوگیري شد. 

 حســن اســماعیلى، رئیــس کمیته امــداد امام 
خمینى(ره) آران و بیدگل گفت: مردم آران و بیدگل 
امســال بیش از 23 میلیارد ریال به این مجموعه 
کمک کرده اند که نســبت به ســال قبل رشد 15 

درصدى داشته است.

وزیر آموزش و  پرورش در مبارکه مطرح کرد:

معوقات فرهنگیان تا پایان امسال پرداخت مى شود
جمع آورى بیش از

 یک تن مرغ غیربهداشتى 

افزایش 15 درصدى کمک هاى 
مردمى در آران



سالمتسالمت 07073456 سال پانزدهمپنج شنبه  16اسفند  ماه   1397

یک متخصص مغز و اعصاب گفت: براى پیشگیرى از 
آلزایمر باید کار هاى ساده اى انجام داد که با کمک آنها 

مى توان از بروز این بیمارى جلوگیرى کرد.
محمدعلى غفارى اظهار کرد: آلزایمر مانند هر ناتوانى 
و محدودیت دیگر جســمى و روحى نیــاز به انطباق 
دارد یعنى باید زندگى را با شرایط خاص این بیمارى 

منطبق کرد.
 وى افزود: براى اصالح حافظه یا زندگى در شــرایط 
اختالل حافظه باید تمهیداتى بیاندیشیم و استفاده از 
دفترچه یادداشت و دریافت کمک از دیگران براى یاد 

آورى، نمونه اى از این اقدامات است.
این متخصص مغــز واعصاب بیان کــرد: مبتالیان 
چیز هایى را که همیشه از آن اســتفاده مى کنید مثل 

عینک یا کلید در یک جاى مشخص بگذارید؛ هرروز به 
اخبار رادیو یا تلویزیون گوش دهید، سعى کنید هر روز 
یک مطلب جدید یاد بگیرید، کتاب یا روزنامه مطالعه 
کنید، در جمع دوســتان یا خانواده خاطرات گذشته را 

تعریف کنید.
وى ادامه داد: خاطرات خود را بنویســید، بازى هاى 
فکرى مثل شــطرنج انجام دهید، با دوستان مشاعره 
کنید، جــدول حل کنیــد، یک تقویــم جیبى همراه 
داشته باشید و در آن شماره تلفن هاى اقوام، دوستان 
و فرزندان را یادداشت کنید، آدرس منزل، زمان هاى 
مالقات، تاریخ پرداخت قبض ها و موارد مهم دیگر را 
هم یادداشــت کنید و این تقویم را حتى موقع خارج 

شدن از منزل همراه داشته باشید.

 این متخصص مغز و اعصاب اظهار کرد: تغذیه مناسب 
داشته باشید براى این کار قند، چربى و نمک کمترى 
مصرف کنید ولى مصرف میوه و ســبزى هاى تازه را 
بیشــتر کنید و کار هایى را انجام دهید که از آن لذت 

ببرید و در عین حال ایمنى شما به خطر نیافتد.
غفارى تشریح کرد: پیشــگیرى از آلزایمر با داشتن 
یک روش زندگى ســالم در چند جمله کوتاه خالصه 
مى شود؛ ســیگار نکشــید، غذاى پرچرب و پر نمک 
کمترى بخورید و به جاى آن سبزى و میوه بیشترى 
مصرف کنید،  مرتب و طبق برنامه منظم ورزش کنید 
و فعالیت بدنى را از قلم نیاندازید،  روابط اجتماعى پویا 
و فعال داشته باشــید و با دیگران در ارتباط، گفتگو و 

مراوده داشته باشید.

هنوز هوا آنقدر گرم نشده که براى یک شام سبک 
نتوان به سراغ سوپ رفت.

 از سویى، قرار دادن ســوپ در وعده هاى غذایى 
آنقدر پرفایده اســت که اگر از آن  اطالع داشــته 
باشید، شــاید به این نتیجه برســید که بهتر است 
به شکل روزانه سوپ را در برنامه غذایى خود قرار 
دهید اما فواید خوردن ســوپ چیســت و چرا باید 
این گــروه را در برنامــه غذایى روزانــه خود قرار

دهیم؟

کمک به کاهش وزن
مطالعات متعدد نشــان داده اند زمانى که افراد به 
شکل منظم پیش از خوردن غذاى اصلى خود، یک 
کاسه ســوپ مى خورند، در طوالنى مدت وزنشان 

کاهش پیدا مى کند. 
در واقع ســوپ باعث پر شــدن معده و احســاس 
سیرى مى شود و مى تواند به فرد کمک کند تا کمتر 

بخورد.

تنوع در شکل و بافت
مزیت دیگر سوپ ها، تنوع زیاد آنها در طعم، رنگ 

و بافت است. 
ســوپ ها ایــن مزیــت را دارنــد که بــه راحتى 
مى توانید متناســب با ذائقه هر کــدام از اعضاى 
خانواده، کمى طعم ســوپ را بــراى آن فرد تغییر 
دهید و بــه عنوان مثــال آن را ترش تر یــا تندتر 

کنید.
تبدیل بافت سوپ با کمک غذاســاز به بافتى نرم 
و یکدســت، یکى دیگــر از راه هاى آســان براى 

تنوع بخشى به این غذاست.
البته اگر بــه بافت کامًال یکدســت عالقه ندارید، 
مى توانید تکه هاى نان تست را کمى تفت دهید و 

روى سوپ بریزید. 

غنى از فیبر
این روزها برخى افــراد به منظــور بهره مندى از 
مزیت هاى ســبزیجات، به خوردن آب سبزیجات 
روى آورده انــد. اگر شــما هم در فکر پاکســازى 

بــه کمــک آب ســبزیجات و میوه ها هســتید، 
شاید بد نباشــد به گزینه ســوپ ها نگاهى دوباره 

بیندازید.
متخصصــان معتقد هســتند در برخــى زمینه ها، 
سوپ ها نسبت به آب میوه و سبزیجات مزیت هاى 
بیشــترى دارند، چرا که در سوپ، ســبزیجات به 
صــورت کامــل و همــراه با فیبــر وجــود دارد.
 وجود فیبر سبزیجات در سوپ باعث مى شود میزان 
قند خون افراد بعد از مصرف سوپ نوسان کمترى 
داشته باشد و فرد براى مدت طوالنى ترى احساس 

سیرى کند.
در حالى که وقتى افراد از آب سبزیجات یا میوه ها 
اســتفاده مى کنند، به صورت معمول قند بیشترى 
دریافت و به واســطه پایین بودن فیبر، نوسان قند 
بیشــترى را تجربه مى کنند. این باال وپایین شدن 
قند خون، به صــورت معمول به بیشــتر خوردن 

منجر مى شود.
براین مبنا، افرادى که در پى کاهش وزن هستند، 
هر چه بتوانند از باال و پایین شــدن زیاد قند خون 

خــود جلوگیرى کننــد، بهتر مى تواننــد وزن کم 
کنند.

 اما در کنار کمک به ثابت نگه داشــتن قند خون، 
فیبر موجود در ســبزیجات، کمــک خوبى براى 
دستگاه گوارش ما نیز هســت و داشتن رژیمى 
سرشــار از فیبر، به افرادى که از مشکل یبوست 

رنج مى برند توصیه مى شود.

مقوى ساده
مزیت دیگــر ســوپ ها، تنوع بــاالى مواد 
تشکیل دهنده  آنهاست. مى توانید مواد غذایى 
مختلفى را به سوپ خود اضافه کنید و به واسطه 
آن، ترکیب هاى متفاوتــى از گروه هاى غذایى 
داشته باشید. در واقع الزم نیست حتى به دنبال 
دســتورهاى خاص و جدید باشــید، به عنوان 
مثال کافى است همان دســتور قبلى را با میزان 
بیشــترى پروتئین، آماده یا براى افزایش میزان 

گروه ســبزیجات، کمى قارچ، کدو یــا جعفرى به 
سوپ ساده  خود اضافه کنید. 

کارشناس تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع 
غذایى خواص درمانى ســنجد را توضیــح داد و گفت: 
سنجد با سرطان مبارزه مى کند و باعث افزایش مرگ 

سلول هاى سرطانى مى شود.
رزیتا کمیلى افــزود: میوه ســنجد بــا مقادیر باالى 
آنتى اکسیدان، ویتامین ها و فالنوئیدها، یک محصول 
عالى براى ســالمتى محســوب مى شــود و حاوى 

ویتامین هاى C، E ،A، B12 و K است.
وى خاطرنشــان کرد: «لیکوپن» یک آنتى اکسیدان 
قوى است که از DNA و پروتئین ها محافظت مى کند 
و در سنجد به میزان زیادى وجود دارد؛ سنجد همچنین 
حاوى پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و فسفر و اسیدهاى 

چربى نظیر پالمیتیک، اولئیک و لینولنیک است.
وى افزود: مطالعات نشان مى دهد که عصاره سنجد با 
رشد تومورهاى موجود در معده و پوست مبارزه مى کند، 

باعث افزایش مرگ ســلول هاى ســرطانى مى شود و 
فعالیت ژنتیکى ضد سرطان را افزایش مى دهد.

کمیلى یادآور شــد: سنجد با اســترس مبارزه مى کند، 
عصاره اســتخراج شــده از برگ و میوه ســنجد تولید 
رادیکال هاى آزاد را بــه تاخیر مى انــدازد و در نتیجه 
اســترس را مهار مى کند. به گفته وى، سنجد از معده 
محافظت مى کند و روغن هسته و پالپ این میوه، باعث 

ترمیم غشاى معده مى شود.
وى سنجد را یک کاهش دهنده التهاب مفصلى معرفى 
کرد و گفت: ســنجد براى مقابله بــا التهاب مفصلى 
کاربــرد دارد و عصــاره آن مى تواند فعالیــت التهابى 
در سلول ها را کاهش دهد. کمیلى، محافظت از کبد را از 
دیگر خواص سنجد عنوان کرد و گفت: مطالعات نشان 
داده عصاره سنجد به شدت ســیروز کبدى را کاهش 

مى دهد.

کره بادام زمینى براى کودك باالى یکسال و نیم، 
منبع غنى از همه مواد الزم بدن است و رشد کودك 
را تضمین مى کنــد و از کم خونى و رنگ پریدگى، 
کوتاهى قد کودك جلوگیــرى مى کند، بنیه بدنى 
را تقویــت و باعث وزن گیرى کــودك و افزایش 

هوش مى شود.
 کره بادام زمینى بســیار شیرافزاســت و بخاطر 
ویتامین B6 و اسیدفولیک زیادى که دارد، از ویار 
باردارى پیشگیرى مى کند. ضمناً از سرفه خشک در 
فصول سرد، جلوگیرى مى کند  و یک ضد یبوست 

معجزه آساست.
 طبق نتایج تحقیقات متخصصان تغذیه، کسانى که 
روزى یک بند انگشت کره بادام زمینى مى خورند، 
هرگز سکته نمى کنند و به سرطان سینه و تخمدان 

مبتال نخواهند شد.

سوء  هاضمه مى تواند باعث ناراحتى هاى بسیارى از جمله 
نفخ، اسیدیته، یبوست، احساس سوزش در قسمت فوقانى 
شکم یا سوزش قلب شــود.براى درمان ســوء هاضمه، 
راهکارهاى خانگــى از جمله خــوردن وعده هاى غذایى 
کوچک اما به تعداد بیشــتر، ورزش منظم، انجام تمرینات 
تنفسى و کاهش استرس پاسخگو هســتند که همگى از 

جمله درمان هاى طبیعى به شمار مى روند.
عواملى چون خوردن غذاهاى چرب، ســرخ شده و مضر، 
عادات و شــیوه  زندگى ناسالم از جمله کشــیدن سیگار، 
رفالکس اسید معده و عفونت ها مى تواند باعث سوء هاضمه 
شوند.برخى از بهترین و مؤثرترین درمان هاى خانگى براى 

سوء هاضمه به شرح زیر است:

درمان  هاى طبیعى
برخى ادویه جات مانند فلفل قرمــز، زردچوبه، زنجبیل و 

خوراکى هایى مانند عســل و موز مى توانند بــه مقابله با 
سوءهاضمه کمک کنند.

زنجبیل که به خواص ضد التهابى شناخته مى شود، مى تواند 
در بهبود سوء هاضمه مؤثر واقع شود و نوشیدن چاى زنجبیل 
قبل از مصرف غذا، به حفظ سالمت دستگاه گوارش کمک 

مى کند.
زردچوبــه نیز ادویه اى شــگفت انگیز اســت کــه براى 
بیمارى هاى بسیارى، به عنوان درمان خانگى مورد استفاده 
قرار گرفته و کورکومین موجود در آن، به طور مؤثر در مقابله 

با مشکالت دستگاه گوارش عمل مى کند.
فلفل قرمز در کمال تعجب مى تواند به مقابله با مشکالت 
سوءهاضمه و عالیمى چون تهوع، درد و نفخ کمک کند. 
دانه هاى رازیانه نیز در از بین بــردن نفخ و گرفتگى هاى 

دستگاه گوارش مؤثر اســت.همچنین عسل مى تواند به 
مقابله با عفونت هاى باکتریایى کــه باکترى هلیکوباکتر 

ایجاد مى کند، کمک کند.

سبک زندگى سالم
تمرین عادات زندگى ســالم مانند ورزش منظم و خوردن 
غذاهاى سالم مى تواند به جلوگیرى از سوء هاضمه کمک 
کند. سیگار کشــیدن از عادات ناسالمى است که مى تواند 

باعث رفالکس اسید و ناراحتى معده شود. 
همچنین وزن مناسب مى تواند به جلوگیرى از سوء هاضمه 
کمک کند، چرا که اضافه وزن باعث افزایش فشار وارد بر 
معده و سوزش سر دل مى شــود. ورزش منظم و خوردن 

غذاهاى کم کالرى در کاهش وزن مؤثر است. 

تمرینات تنفسى و یوگا
یکى از علل سوء هاضمه استرس است. تمرینات تنفسى در 
کاهش استرس و آرام کردن شــما بسیار نقش مهمى دارد. 
تنفس راحت و آســاناهاى یوگا به از بین بردن استرس و در 

نتیجه سوء هاضمه ناشى از آن کمک مى کند. 

تغذیه هوشمندانه
یکى از مؤثرترین راه هــاى جلوگیرى از ســوء هاضمه، 
نحوه تغذیه هوشمندانه اســت. به جاى خوردن سه وعده 
غذایى بــزرگ در روز، باید وعده هــاى غذایى کوچک تر 
اما به دفعات بیشتر داشته باشــید. همچنین به آرامى غذا 
خورده و لقمه هاى خود را به درســتى بجویید. از خوردن 
غذاهاى چرب، سرخ شــده و مضر اجتناب کنید. همچنین 
نوشیدنى هاى کافئین دار مانند چاى و قهوه مى تواند عالیم 

سوءهاضمه را تشدید کند. 

چند دلیل براى اینکه باید بیشتر سوپ بخوریم

تاسیس شرکت ســهامى خاص مانا آواى خرد درتاریخ1397/12/12 به 
شماره ثبت 62037 به شناســه ملى 14008192764 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :1-طراحى ، مشــاوره ، محاســبه ، نظارت فنى 
واجراى کلیه پروژه هاى ســخت افزار ونرم افزار کامپیوترى،گوشى هاى 
تلفن همراه ، اپلیکیشن ، برنامه نویسى وطراحى صفحات اینترنتى ، انجام 
پروژه هاى انفور ماتیک وفن آورى اطالعات ، خدمات شــبکه هاى اطالع 
رســانى ، مشــاوره ونظارت فنى بر اجراى طرحهاى انفورماتیکى ، شبکه 
داده ها سیستمهاى مدیریت ارتباط با مشتریان ، اتوماسیون ووبسایتهاى 
هاى تجارى مجاز . - تولید ، تهیه ، تامین وارائه دستگاهاى جانبى وقطعات 
وملزومات رایانه ، لپ تاپ ، تبلت وگوشــیهاى همــراه. - انجام خدمات 
اجرایى وعملیاتى وفنى مهندســى ، تربیت وتامین نیروى موقت انسانى 
متخصص وتشکیل کالسهاى آموزشــى درزمینه موضوع فعالیت شرکت .
 - خرید وفروش وصادرات وواردات تجهیزات وخدمات فنى مهندســى 
کامپیوترى ومخابراتى وسیستمهاى رایانه اى والکترنیکى - ایجاد واحداث 
کارخانه براى تولید کامپیوتر ، گوشــیهاى همراه هوشــمند ، تبلت ، پاور 
بانک ولوازم جانبى . - نصب وراه اندازى ، تعمیر ونگهدارى ، تهیه وتامین 
تجهیزات رایانه اى، الکتریکى ، مخابراتى ، ارتباطى ، سوئیچینگ ، آنتن ها ،

 کابل هاى ارتباطى مربوطه ، دوربینهاى مدار بسته و سیستمهاى رایانه اى 
-شــرکت درمناقصات ومزایده ها ى داخلى وخارجــى در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت . -تحلیل ، طراحى ، پشتیبانى نرم افزارهاى جامع کاربردى ، 
مکا نیزه کردن سیســتمهاى ادارى واجراى سیســتمهاى مکانیزه شده 
وانجام خدمت مشاوره درزمینه هاى مشاوره وطراحى نظامهاى مدیریتى 
درزمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل وافزایش کارایى سازمانها .

 - ایجاد شــعب ودفتر نمایندگى درزمینه موضوع فعالیت شــرکت درداخل 
وخارج از کشــور . - ارائه خدمات مدیریتى از جمله آنالیز وتحلیل سیستم ، 
طراحى سیسشتم ، طرحهاى تکنولوژیکى درزمینه موضوع فعالیت شرکت - 
انجام امور قراردادى و برآورد پروژه درزمینه موضوع فعالیت شرکت . - ارائه کلیه 
خدمات اطالع رسانى ، فن اورى اطالعات ، ارتباطات وآموزش آن ( آى سى اف ) 
- ارئه خدمات تحقیق وپژوهش درزمینه انفور ماتیک ، علوم پایه ورایانهاى، 
فرهنگى هنــرى - تولید ، بهره بردارى وارائــه خدمات محصوالت دانش 
بنیان - تحقیق،طراحى، تولید وارئه خدمــات درزمینه طراحى دیتا بیس ،
 هوش مصنوعى . - طراحى ، ســاخت وارائه خدمــات درزمینه موتورهاى 
حستجو وپاالیش داده . - ارائه خدمات ومشاوره درزمینه مهندسى خواسته 
براى سازمانها، ارگانها وسایر شــرکتهاى انفورماتیک . - انتشار نشریه 
درزمینه موضوع فعالیتهاى شــرکت . - طراحى ، توســعه وارائه خدمات 
درزمینه پردازش تصویر وشبیه ســازیهاى رایانه اى . - طراحى وساخت 
سامانه هاى ارتباطى وپلت فورم شبکه هاى اجتماعى واطالع رسانى . - تولید 
محتوا در زمینه فعالیتهاى شــرکت. - شرکت در سمینار ها ونمایشگا هاى 
داخلى وخارجى . - افتتاح حساب بانکى واخذ وام وتسهیالت واعتبارات از 
تمامى موسسات مالى واعتبارى دولتى وخصوصى داخلى وخارجى درزمینه 
موضوع فعالیتهاى شرکت . - سرمایه گذارى تولید ،سرمایه گذارى تحقیق و 
توسعه ،سرمایه گذارى فنى و انتقال تکنولوژى شرکت درمناقصات، پیمانها 
ومزایده هاى دولتى وخصوصى وعقد قرارداد ومشارکت با شرکتهاى داخلى 
و خارجى، سازمانها، ادارات ونهادهاى دولتى وغیر دولتى درزمینه موضوع 
فعالیتهاى شــرکت . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
شیخ بهایى ، کوچه صفارى[23] ، خیابان شیخ بهایى ، پالك -3 ، ساختمان 

مرکز رشد تحصصى هنر ، طبقه سوم ، واحد 408 کدپستى 8135818872 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدى 
منقسم به 10000 ســهم 10000 ریالى تعداد 9900 ســهم آن با نام 
عادى تعداد 100 ســهم آن ممتاز حق راى در مجامع وســود سهام بانام 
ممتاز دوبرابر سهام عادى بانام میباشــد . مبلغ 36500000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شــماره 278 مورخ1397/11/06 نزد بانک 
ملى شعبه مهرگان اصفهان با کد 3021 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد عیان بد به 
شماره ملى 2296406343و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدهادى عیان 
بد به شماره ملى 2298034753و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم روزیتا عیان بد به شماره ملى 
2298858853و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى امیر مسعود اقبالى به شماره ملى 0082408386 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم شهناز مدرسى به 
شماره ملى 2295042801 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. بموجب مجوز شماره 13/97/19836مورخ 1397/10/30 اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان تاسیس گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (401328)

آگهى تاسیس شرکت
آگهى تغییرات شــرکت مهندســى احداث 
گستر نیروى پارس شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 27200 و شناســه ملى 
10260479272 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ1397/11/15 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : فرهاد مســتاجران به شماره ملى 
0057842655 و مهدى مستاجران گورتانى 
به شــماره ملــى 1284722910 و ابراهیم 
حیدرى خراجى به شماره ملى 1290955530 
بعنوان اعضاى هیات مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى 
و خدمات مدیریت حامیــان کاردیده پارس 
به شناســه ملى 10103179786 به سمت 
بازرس اصلى و ساناز حافظى حقانى به شماره 
ملى 1971975028 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به 
سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(402416)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییــرات شــرکت مهندســى 
احداث گســتر نیــروى پارس شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 27200 
و شناســه ملــى 10260479272 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مهدى مســتاجران گورتانى به شــماره 
ملى 1284722910 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره و فرهاد مســتاجران به شماره ملى 
0057842655 بعنوان مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئــت مدیــره و ابراهیم حیدرى 
خراجى به شــماره ملى 1290955530 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و 
یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر اســت. مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئــت مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان(402417)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شرکت دوار تجهیز آیریک سهامى 
خاص به شــماره ثبت 57656 و شناســه ملى 
14006484020 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1397/04/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : سرمایه شــرکت از 200 سهم 
250,000 ریالى به 500,000 سهم 100 ریالى 
تغییر یافت در نتیجه در میزان ســرمایه شرکت 
هیچ تغییرى حاصل نشد. ماده 5 اصالحى : سرمایه 
شرکت مبلغ 50,000,000 ریال نقدى است که به 
500,000 ســهم با نام عادى 100 ریالى منقسم 
گردید و تماما پرداخت شده است./ اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (402609)

آگهى تغییرات

خواص کره بادام زمینى

خواص درمانى شگفت انگیز سنجد

هرروى آورده انــد. اگر شــما هم در فکر پاکســازى 

 درمان هاى خانگى براى سوء هاضمه
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آگاه باشــید! ریــاکارى و تظاهــر هرچند اندك باشــد شــرك اســت و 
همنشینى با هواپرستان ایمان را به دست فراموشى مى سپارد و شیطان را 
حاضر مى کند. از دروغ برکنار باشــید که با ایمان فاصله دارد. راستگو 
در راه نجــات و بزرگوارى اســت امــا دروغگو بر لب پرتــگاه هالکت و 
خوارى است، حســد نورزید که حســد ایمان را چونان آتشى که هیزم را 

موال على (ع)خاکستر کند، نابود مى سازد. 

همزمان با 15 اسفند روز درختکارى، آیین گرامیداشت روز 
درختکارى به یاد شهداى حمله تروریستى زاهدان در اراضى 
محدوده سالن همایش هاى بین المللى اصفهان با کاشت 
درخت و درختچه توسط شــهردار، اعضاى شوراى شهر، 

خانواده شهداى حمله تروریستى و... برگزار شد.
شهردار اصفهان در این آیین، روز درختکارى را یک سنت 
دیرینه دانست و گفت: این سنت دیرینه نه تنها در کشورمان، 

بلکه در دیگر کشورها تداوم دارد.
قدرت ا... نوروزى افزود: هر سال 15 اسفند ماه در کشورمان 
براى احترام به درخت و براى تداوم بهتر حیات، در روزى به 
عنوان روز درختکارى در شــهر درخت کاشته مى شود که 
نشان مى دهد این امر از اهمیت برخوردار بوده و در اسالم نیز 

بر آن تأکید شده است.
وى ادامه داد: درخت بخشى از حیات انسان را تأمین مى کند 
و ما در مجموعه شهردارى اصفهان سال گذشته و امسال، 
نگاه ویژه اى در این زمینه داشته ایم و سعى کردیم تا بتوانیم 
در شرایط اقلیمى اصفهان و با توجه به کم آبى که امروز یک 
بحران است، درختان و نهال هایى که در مقابل کم آبى نیز 
مقاوم هستند و مى توانند سال ها عمر کنند و باقى بمانند را 

استفاده کنیم.
شــهردار اصفهان گفت: در روز 15 اســفند هر شهروند و 
هموطنى باید درختى را بر زمین نشانده و از آن حفاظت کند 
تا آیندگان از زیبایى آن و طبیعــت زیبایى که از این طریق 

خلق مى شود لذت ببرند.
نوروزى با بیان اینکه در محدوده سالن اجالس همایش هاى 
بین المللى اصفهان بیش از 70 هکتار فضاى ســبز ایجاد 
خواهد شد، گفت: بیش از 30 هکتار فضاى سبز در این محل 
احداث شد و امروز نیز نهال هایى مى کاریم تا درختان احیا 

و حفاظت شوند.
وى از مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز و شهردار 
منطقه 6 اصفهان که تالش بسیارى براى ایجاد فضاى سبز 
نموده اند قدردانى کرد و گفت: امروز ما موفق شدیم بیش از 
40 میلیارد تومان بدهى به پیمانکاران و... را پرداخت کنیم 
و بسیار خوشحالم اعالم کنم که با تصویب بودجه مناسب 
و حمایت شورا، در صورتى که اتفاق خاصى نیافتد و شرایط 
اقتصادى اراده ما را مختل نکند و روند فعلى ادامه یابد، سال 
آینده در چنین روزهایى، شاهد افتتاح رسمى سالن منحصر 

به فرد همایش هاى بین المللى در اصفهان باشیم.
نوروزى گفت: اى کاش همه مدیران شهرى دقیق و حساب 
شده عمل کنند تا طرح ها و پروژه هایى که باید در زمان مقرر 
بهره بردارى شود به ده سال بعد موکول نشود تا شاهد رونق 
اقتصادى، ارتقاى شهر در خدمات رسانى و... باشیم و آنچه بر 

زمین مانده را به انجام برسانیم و در این راستا مدیران شهرى 
متمرکز شوند تا گره ها باز شود.

وى از عملیات اجرایى پروژه در حوزه عمرانى شــهردارى 
اصفهان خبر داد و گفت: در حلقه حفاظتى امروز نیروها براى 
اجراى عملیات مختلف، فعال هستند و امید است آرمان هاى 
مدیران شهرى و شورا، یکى یکى تحقق یابد که این تحقق 

حقوق شهروندى است.
شهردار اصفهان اظهار کرد: هر درخت و درختچه اى که در 
مسیر اقدامات عمرانى امسال بود با هزینه و تدبیر، به محل 
دیگرى که نیاز به درخت داشت انتقال داده شد و در حقیقت 
براى توسعه عمرانى شهر اصفهان، درختى قطع نخواهد شد 
و باید این امر که درخت به مکان دیگرى انتقال یابد نهادینه 
شود که ما نیز طى یکساله گذشته، به خصوص در زمستان 

سال جارى این اتفاق را در شهر اصفهان عملیاتى کردیم.

■■■
رضا نصر اصفهانى، نایب رئیس شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان هم از تالش همه کسانى که مى خواهند اصفهان را 
زیست پذیر کنند قدردانى کرد و گفت: باید براى حفظ فضاى 
سبز و تحویل آن به آیندگان تالش شود و امید است شاهد 

سرسبزى و نشاط در اصفهان باشیم.
وى با بیان اینکه براى فضاى ســبز در بودجه ســال آینده 
130 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است، اظهار 
امیدوارى کرد با همراهى مجموعه شــهردارى اصفهان، 
شاهد اتفاقات بســیار خوبى در زمینه تحول در فضاى سبز 

شهر اصفهان باشیم.
■■■

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
نیز با تبریک روز درختــکارى، آن را بهانه اى براى توجه به 

درخت که مى تواند حیات انســان ها را تأمین کند دانست و 
گفت: نیاز اولیه درخت، آب است که باید مدنظر قرار گیرد.

فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: سالن همایش هاى بین المللى 
اصفهان بیشترین عرصه فضاى ســبز را دارد و بیشترین 
پروژه هاى جابه جایى درختان در سال جارى در این محدوده 

انجام شده است.
وى با بیان اینکه ما در ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى اصفهان به دنبال جبران نازیبایى هایى بودیم که 
اصلى ترین آنها درختان قطع شده در چهارباغ بودند و باید به 
همه همشهریان نوید دهم که از سال گذشته تا کنون درختى 

قطع نشده بلکه جابه جایى صورت گرفته است.
وى اظهار امیدوارى کرد با نهادینه کردن مباحث درختان و 
آشنایى بیشتر به اهمیت درخت، فضاى سبز مناسبى براى 

شهروندان فراهم شود. 

■■■
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان نیز در این آیین، 
یکى از سیاســت هاى مدیریت شهرى را حفظ و نگهدارى 
مناسب فضاى سبز به ویژه حفظ سرانه فضاى سبز متناسب 
با رشد جمعیت در شهر اصفهان اعالم کرد و گفت: در شهر 
اصفهان 5500 هکتار فضاى سبز وجود دارد که 3700 هکتار 
آن در اختیار شــهردارى اصفهان بوده که براى حفظ این 
میزان، بیش از 55 میلیون مترمکعب آب نیاز است ولى امروز 
با صرفه جویى و استفاده از آبیارى قطره اى و... توانستیم با 

35 میلیون مترمکعب آب، فضاى سبز شهر را حفظ کنیم.
حســین امیرى درخت را هویت تاریخى، سند مهم و فیلتر 
فضاى سبز در شهر اصفهان خواند و گفت: به ازاى هر فرد 
در شهر اصفهان حدود دو اصله درخت داریم و امروز بیش 

از 70 هزار اصله درخت در شهر اصفهان کاشته شده است.
وى ادامه داد: امروز 50 درصد از محدوده اراضى 70 هکتارى 
ســالن همایش هاى بین المللى اصفهان به فضاى ســبز 
اختصاص دارد که در منطقه 6 شــهردارى اصفهان واقع 

شده است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان از همه شهروندان 
خواست تا در خانه تکانى شهر اصفهان، این معاونت را یارى 
دهند تا شــهر اصفهان براى پذیرش مهمانان، مسافران و 

گردشگران آماده باشد.
در پایان این مراســم عالوه بر غرس درخــت در محدوده 
اراضى سالن همایش هاى بین المللى اصفهان که به تمثال 
مبارك 27 شهید حمله تروریستى زاهدان مزین شده بود، از 
19 حافظ طبیعت و خانواده هاى شهیدان بروجى و رحیمى 
از شهداى حمله تروریســتى زاهدان تجلیل به عمل آمد 
و به شــش کودك نونهال مدال قهرمان طبیعت از سوى 

مسئوالن داده شد.

شهردار اصفهان در آیین گرامیداشت روز درختکارى: 

براى توسعه عمرانى شهر اصفهان، درختى قطع نخواهد شد
ساسان اکبرزاده


