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شرایطى که به نفع سپاهان نیست کنترل قند خون با سنبل الطیب واگذارى بناهاى تاریخى استان به بخش خصوصىعقب نشینى بهنوش بختیارى از اظهارات گوشتى اش! دردسر خریدن ملک در خارج از کشور سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

قضات تعزیرات در محل حکم مى دهند
3

2

3

5

امکان کشت بهاره 
در اصفهان بسیار کم است

 ذوب آهن و النصر
A شانس هاى صعود گروه 
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آغاز عملیات حفارى تونل خط آغاز عملیات حفارى تونل خط 22 متروى اصفهان تا پایان هفته متروى اصفهان تا پایان هفته
با حضور معاون رئیس جمهور صورت مى گیرد؛با حضور معاون رئیس جمهور صورت مى گیرد؛
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در راستاى اجراى طرح ویژه نظارتى نوروز 98 صورت مى گیرد

مانورهاى یک ایرانى در 
سرزمین استالـــــین!

ســردار تمام رکوردها را به نام خود 
ثبت کرد. از رکورد علــى دایى گرفته تا حضــور در جمع هفت 

بازیکنى که با سه تیم روســى در اروپا گل زده اند. زنیت و سماك، 
حاال از جذب ستاره ایرانى شان رضایت دارند. ستاره اى که یک تنه 

فنرباغچه را حذف کرد. دو گل زد، یک پاس گل داد تا ...
2

اژدهاى سرخ هم 
ایران را 

تنـها مى گذارد؟

کارشناس ارشد مسائل چین پاسخ مى دهد

این گروه زندگى است

آگهى مزایده نوبت دوم

مصطفى رحیمى- شهردار زیباشهر

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 5/742/ش 
مورخ 97/11/10 شــوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش پالك 

تجارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
لذا متقاضیــان مى توانند جهــت تهیه و دریافت اســناد مزایده تا 
تاریخ 97/12/16 به شهردارى زیباشهر واقع در بلوار امام خمینى(ره)، 
میدان امام حسین(ع) خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد مزایده اقدام نمایند. 

برگزارى مناقصه عمومى
شــرکت حمل و نقل توکا (ســهامى عام) در نظر دارد فعالیت هاى مربوط به 
کارگاه هاى مکانیکى، آهنگرى، شاسى کشــى و صافکارى، چرخ و محور، 
باطرى ســازى و الکترونیک، آپاراتى، سرویسکارى، تراشکارى، کارواش، 
پنوماتیک و لوله کشى خودروهاى دیزلى خود را با در اختیار گذاشتن مکان و 
ابزارآالت الزم به صورت امانى از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار کند. از کلیــه متقاضیان دعوت مى گردد، از تاریــخ 97/12/07 لغایت 
97/12/16 (به جز روزهاى پنج شــنبه و تعطیالت رسمى) از ساعت 8 الى 16 
به واحد تعمیرگاه شرکت به شماره تماس 03152735075 داخلى 168 واقع 
در مبارکه، جنب شرکت فوالد مبارکه، شرکت حمل و نقل توکا مراجعه و نسبت  به 

دریافت اوراق مناقصه شامل شرایط و برگ پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى
«اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد برخوار»

 شماره 274/2- 4- 97

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد برخوار 
به شماره (200971434000017) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/11/24 مى باشد.

تاریخروزساعتعنوان
97/12/04شنبه12:30مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

97/12/14سه شنبه12:30مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/12/14سه شنبه14زمان بازگشایى پاکت ها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 41934- 021

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر مو جود است.

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:97/12/06

ک ایرانى در 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیننننننننننننننننننن! ستال

خود 
 گرفته تا حضــور در جمع هفت 

در اروپا گل زده اند. زنیتو سماك، 
رضایت دارند. ستاره اى که یک تنه 

در صفحه 5 بخوانیدد، یک پاس گل داد تا ...
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على ضیاءعلى ضیاء
مجرى تحویل سال مجرى تحویل سال 
شبکه یک شدشبکه یک شد

شتر گران شد؛ 
دیـه میلیاردى 

مى شود؟
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چاپ نخست خاطرات خودگفته رهبر معظم انقالب که به 
تازگى به زبان عربى منتشر شده، تنها در سه روز به اتمام 
رسید. قرار است بنا به درخواست عراقى ها، توزیع این اثر 

در بازار کتاب این کشور نیز آغاز شود.
کتاب «إّن مع الصبر نصراً»، خاطرات خودگفته رهبر معظم 
انقالب به زبان عربى است که از سوى دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت ا... خامنه اى به تازگى منتشر شده است.
تمرکز عمده خاطرات نقل شــده در این کتاب، بر دوران 
مبارزات معظم له در سال هاى پیش از انقالب، دستگیرى 
و زندانى شدنشــان در زندان هاى شــاه است؛ هرچند 
خاطراتى از دوران کودکى ایشان نیز نقل شده است. این 

اثر همزمان با چهلمین سالروز پیروزى انقالب اسالمى در 
کشور لبنان رونمایى و توزیع شــد. ذکر خاطرات از زبان 
ایشان بر اهمیت کتاب افزوده و سبب استقبال گسترده در 
کشور لبنان شده است؛ به طورى که طى سه روز پس از 
رونمایى، چاپ نخست این اثر که در 5000 نسخه منتشر 

شده بود، به اتمام رسید.
همچنین گروه هــاى مردمى در کشــورهاى مختلف 
عربى نیز از انتشار آن اســتقبال کرده اند. قرار است این 
کتاب در بازار نشــر عراق نیز توزیع شود. از سوى دیگر، 
عرب زبان هاى ایران نیز متقاضى دریافت کتاب بوده اند 

که قرار است در این مناطق نیز توزیع شود.

رئیس کمیسیون تخصصى مشاوران امالك اتاق اصناف 
ایران گفت: در ده ماهه امسال ایرانیان به امید اخذ اقامت 

در ترکیه 8000 واحد مسکونى در شهر ازمیر خریده اند.
مصطفى قلى خسروى در نشســتى با خبرنگاران افزود: 
این اقدام براى خرید در حالى است که دولت ترکیه براى 
خریداران ملک در این کشور که باید دو سند داشته باشد، 
اقامت نمى دهد. وى با بیان اینکه در عجب هســتم چرا 
ایرانیان براى خرید ملک به خارج از کشور مى روند گفت: 
سند اول ملک را در ترکیه شهردارى ها صادر مى کنند و 
دومین سند نیز پس از اقامت در این واحد مسکونى صادر 
مى شود و براى دریافت سند دوم خریدار حتماً باید در این 

واحد مسکونى ساکن شود و در ترکیه زندگى کند.
خســروى تصریح کرد: وقتــى ایرانیان شــتابزده در 
گرجستان ملک خریدارى کردند، اعالم کردیم هموطنان 
سرمایه هاى خود را به این کشور منتقل نکنند و هم اکنون 
به علت قانــون ممنوعیت خرید ملک در این کشــور، 
هیچیک از اتبــاع خارجى از جمله ایرانیــان نمى توانند 
واحدهاى مســکونى خود را در این کشــور به فروش 
برســانند.به گفته وى، هر کس که در دبى، کویت، باکو 
و برخى از کشورهاى جهان ملک خریده، مالباخته شده 
است؛ توصیه اکید ما این است که هموطنان سرمایه هاى 

خود را در داخل کشور سرمایه گذارى کنند.

چاپ اول خاطرات رهبر انقالب 
3 روزه تمام شد

دردسر خریدن ملک
 در خارج از کشور

پیگیرى حادثه تروریستى
  اعتماد آنالین| طبق آخرین وضعیت بررسى ها 
درباره حادثه تروریسـتى سیسـتان و بلوچستان تا به 
حال 13 نفر در این رابطه بازداشت شده اند. تحقیقات 
روى این پرونده تا دستگیرى تمامى عوامل تأثیرگذار 

ادامه دارد.

مجازات گفتگوى تلفنى!
  اعتماد آنالین| طالبان دو زن افغانستانى را در 
منطقه تحت کنترل خود به دلیل گفتگوى تلفنى با 
نامحرم شالق زد. روزنامه افغانستانى «ماندگار» در 
خبرى به نقل از مقام هاى محلـى والیت جوزجان 
در شـمال افغانسـتان اعالم کرد: «ایـن دو زن که 
روستایى هستند، به اتهام گفتگوى تلفنى با نامحرم 
در مقابل دیگر اهالى روستا شالق خوردند و تصاویر 
شـالق خوردن این زنـان و مجبـور کـردن آنها به 
اعالم توبه از این کار در شبکه هاى اجتماعى منتشر 

شده است.»

معناى استقالل
  ایسنا| محمدجواد ظریف در همایش «چندجانبه 
گرایى در سیاست خارجى ایران، ظرفیت ها و راهبردها» 
با اشاره به اینکه یکى از شعارهاى اصلى انقالب اسالمى 
ایران در عرصه سیاسـت خارجى، اسـتقالل طلبى بوده 
است، گفت: داشتن استقالل در عرصه سیاست خارجى 

به این معنا نیست که از دنیا منفک باشیم .

ستاره مربع ها 
جیب را خالى مى  کنند

  خانه ملـت| عضو کمیسیون صنایع مجلس با 
بیان اینکه تبلیغات صدا و سیما بیش از اندازه شده، 
افزود: حرکت سـازمان یافتـه اى در بخش تبلیغات 
این سـازمان شـکل گرفته که همانند و شبیه بخت 
آزمایى هاى قدیم در تلویزیون اجرا مى شـود و این 
عملکرد براى سازمان صدا و سـیما مناسب نیست. 
رسـانه ملى باید در تبلیغـات خود منافع مـردم را در 
نظر گیـرد امـا در حـال حاضر بـا قرعه کشـى هاى 
 USSD تلویزیونى از طریق مکانیزم کد دستورى
با استفاده از سـتاره(*) مربع ها(#)، تنها جیب مردم 

خالى مى شود.

راز انتخاب شاهزاده خانم
  فرارو|عربستان براى نخسـتین بار یک سفیر زن 
به واشـنگتن مى فرسـتد. «ریما بنـت بندر آل سـعود»، 
دختر «بندر بن سلطان آل سعود» است که سال ها سفیر 
عربسـتان در آمریکا بود. ناظران این انتخاب را بخشـى 
از تـالش ریاض بـراى بازسـازى تصویـر تجددطلبانه 
«محمد بن سـلمان» پس از قتل «جمال خاشـقجى» 

ارزیابى کرده اند.

خشم «جان»
  نامه نیـوز| «جان بولتون»، مشـاور امنیت ملى 
آمریکا در پیام توییترى خـود در واکنش به جدیدترین 
بیانیه FATF درباره ایران نوشـت: «زمـان تقریبًا به 
پایان آمده اسـت. گروه ویژه اقدام مالى پس از دو سال 
و بدون هیچ پیشرفتى، موافقت کرد تا در صورت پایبند 
نبـودن ایران به اقدامـات ضد تأمین مالى تروریسـم و 
الزامات پولشـویى، اولین اقدام مالى مقابله اى بزرگ را 
در ماه ژوئن دوباره اعمال کند. من این اقدام را تبریک 

مى گویم.»

خطاب به آقاى وزیر
  نامه نیوز| دادستان کل کشور گفت: خطاب من 
به «شخص وزیر ارتباطات» است که یک روزى باید در 
پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشـد که براى پاکسازى 
فضاى مجـازى همکارى نکـرده و نمى کند و مصوبات 

شوراى عالى فضاى مجازى را زیر پا مى گذارد.

خبرخوان
واردات کاله گیس با

 ارز دولتى!
  خانه ملت| رئیس کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملى مجلس درباره احتمال تخلف واردات 28 
تن کاله گیس، ریش و مژه مصنوعى با ارز 4200 
تومانى توضیح داد. حمیدرضا فوالدگر گفت: تمام 
حرف ما هم این اســت که چرا چنین مجوزهایى 
داده شده است، اگر شــاهد به هم ریختگى منابع 
و مصارف ارزى هســتیم و تراز کشور منفى شده 
به دلیل صــدور مجوز براى هــر کاالى ضرور و 

غیرضرور بوده است.

علت گرانى کاهو 
  باشگاه خبرنگاران جوان| کاهو هم مانند 
بسیارى از کاالها و محصوالت مصرفى گران شده 
است که این گرانى دالیل گوناگونى دارد و بسیارى 
از مردم از ایــن بابت گالیه مند هســتند. رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى علت اصلى این 

گرانى را بارندگى اخیر در خوزستان دانست.

انتقاد ابتکار از «فرمول یک»
  پانا| معاون امــور بانوان و خانواده ریاســت 
جمهورى به پخش برنامه «فرمول یک» از صدا و 
سیما واکنش نشان داد. معصومه ابتکار اظهار کرد: 
انتظار نمى رفت در یک برنامه پربیننده رسانه ملى، 
مهمان برنامه اعالم کند همسر خود را 27 مرتبه به 
حدى کتک زده که به پزشکى قانونى مراجعه کرده 
و کارشان تا آستانه طالق پیش رفته و این موضوع 
به عنوان یک اعتبار نمایش داده شود که هنوز دارند 
با هم زندگى مى کنند. این کار رســانه ملى یک 

خطاى بزرگ بود.

حامد زمانى هم لب زد!
  دیده بان ایــران| این روزها پلى بک خوانى 
میان خوانندگان در کنســرت ها بیشــتر از قبل 
شــده اســت. بعد از لب زنى حمید هیراد در یک 
کنســرت، حاال نوبت به حامد زمانــى، خواننده 
محبوب رسانه هاى ارزشى رســید. ویدیویى از او 
در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده که ادعا مى شود 
در حال اجراى کنسرت در دانشگاه آزاد واحد تهران 
جنوب بوده و در این برنامه به جاى خواندن زنده، 

پلى بک کرده است.

ماجراى یک ازدواج 
  دیده بان ایران| مریم کاویانى عکس هاى 
قبلى اش در اینستاگرام را پاك کرد و فقط هشت 
پست در پیج وى موجود اســت. خبر ازدواج این 
بازیگر با دیپلمات ایرانى هفته پیش خبرساز شد. 
اسفند ماه پارسال که همسر رامین مهمانپرست، 
سخنگوى ســابق وزارت خارجه فوت شد، مریم 
کاویانى در مراســم ترحیم وى شرکت کرد. این 
حضور کمى ســئوال برانگیز بود و هیچ پاسخى 
براى این موضوع داده نشد تا چند وقت پیش که 
تصاویرى از این دو نفر در جشن شب یلدا و اکران 

«ماجراى نیمروز» منتشر شد.

پیک نوروزى نداریم
  بهار| وزیر آموزش و پرورش گفت: امســال 
هم مانند پارسال پیک نوروزى نخواهیم داشت و 
تکالیفى که براى ایام نوروز به دانش آموزان داده 

خواهد شد، مهارت محور است.

کسى «ارشد» نمى خواهد؟! 
  میزان| مشاور عالى سازمان سنجش گفت: بر 
اساس آمار نهایى تعداد 614 هزار و 653 نفر براى 
شرکت در آزمون کارشناسى ارشد سال 98 ثبت نام 
کردند که این آمار در مقایسه با سال گذشته 121 

هزار نفر کاهش دارد.

کارشناس ارشــد مسائل چین در پاســخ به این سئوال 
که خروج آمریکا از برجام و اعمــال مجدد تحریم ها بر 
مناســبات اقتصادى تهران و پکن چه تأثیرى گذاشته 
است، گفت: روشن اســت که اعمال مجدد تحریم هاى 
ایــاالت متحده زنجیــره ارزش اقتصاد ایــران را دچار 
اختالالت جدى و فراگیر کرده و این اختالالت بر روابط 
اقتصادى و تجــارى ایران و چین نیــز تأثیرات مهمى 

داشته است.
به گزارش «رویداد24»، محســن شریعتى نیا ادامه داد: 
اینکه ایران بتواند از چین کاال وارد کند با دشوارى هاى 
فراوانى مواجه اســت. در چنین شرایطى کیفیت، قیمت 
کاال و سایر مسائل در حاشیه قرار مى گیرد. در این شرایط، 
روابط با اغلب شرکاى تجارى یکسویه مى شود و به نوعى 
تحت فشار انجام مى شود. چین کنونى یک انتخاب براى 

ایران نیست، یک اضطرار است.
وى درباره همکارى هاى نفتــى ایران و چین هم گفت: 
رقم دقیق خرید چندان مشخص نیســت. برخى منابع 
360 هزار بشــکه در روز را مطرح کرده اند که نسبت به 

دوره قبل از تحریم ها افت 50 درصدى را نشان مى دهد.
 CNPC شریعتى نیا با بیان اینکه آمریکا مدت ها شرکت

را تحت فشار قرار داد تا باالخره این شرکت به نوعى از 
پارس جنوبى خارج شــد، خاطرنشان کرد: ضربه اى که 

آمریکا به شــرکت هوآوى به بهانه تجــارت با ایران و 
نقض تحریم ها وارده آورده، بزرگ ترین آسیبى است که 

به شرکت هاى چینى در دهه هاى اخیر وارد شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجى با بیان اینکه آمریکا 
در حال امنیتى کردن شرکت هاى بزرگ چینى و برخورد 
قضائى با آنان و حذف تدریجى شــان از بازارهاى غرب 
است و در این مسیر، ایران بهانه خوبى است، ابراز کرد: 
چین عمدتًا به دلیل آســیب پذیرى باال در برابر ضربات 
آمریکاســت که در مبادالت تجارى با ایران به شــدت 

محتاط است.
شریعتى نیا در پاسخ به این ســئوال که آیا چین تمایل و 
توانى براى میانجیگرى میان ایران و عربســتان دارد، 
بیان کرد: در گذشــته چین این پیشــنهاد را مطرح کرد 
که با مخالفت عربستان مواجه شــد. در شرایط کنونى 
میانجیگرى میان ایران و عربســتان یعنى میانجیگرى 
در مورد تمامــى پرونده هاى اســتراتژیک خاورمیانه. 
چنین میانجیگرى پیچیده اى نه از چین برمى آید و نه به 

سرانجامى مى رسد.

حســن رحیم پور ازغدى، عضو شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى در همایشــى که به همت بســیج دانشجویى 
دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران برگزار شد شرکت و 
ســخنرانى کرد. خبرگزارى «دانشجو» سخنان ازغدى 
را به طور کامل پوشش داده است که بخشى از اظهارات 

او را مى خوانید:

آقــاى خاتمى بــزرگ ترین شــخص در جریان 
اصالحات سیاسى در یک جلسه خصوصى به بنده گفت 
که بهترین نوع حاکمیت که در دســترس است لیبرال 

دموکراسى و حکومت سرمایه دارى است ولى باید یک 
مقدار از فساد آن را کم کنیم. آقاى خاتمى تصریح کرد این 
شــعار ها و آیات و روایاتى که انقالبیون مى گویند به درد 
انقالب کردن مى خورد و به درد حکومت کردن نمى خورد.
احمدى نژاد در دور دوم ریاست جمهورى خود تقریبًا 
یک بازگشت اعالم نشده به شعار هاى دولت هاى ماقبل 
خود داشــت به گونه اى که شــاهد بودیم در اواخر دوره 
ریاست جمهورى دولت دهم او خود را به سالن مسابقات 
کشتى رساند و با کشتى گیران آمریکایى عکس گرفت. 

هیچ دولتى به اندازه دولت فعلى به غرب امتیاز نداده 

به گونه اى که سه چهارم قرارداد هایى که از اول انقالب تا 
االن منعقد شده مربوط به دوره روحانى است که همه با 
حق تحفظ است اگر چه آنها مى گویند حق تحفظ به درد 

خودتان مى خورد.
نظام انتخابات االن نیــز برمبناى بیعت و قبیله اى 
است منتها االن پاى کاغذ و صندوق رأى در میان است به 
گونه اى که در گذشته رئیس قبیله مى گفت: با چه کسى 
بیعت شــود ولى االن این رؤســاى احزاب هستند که 

مى گویند مردم به چه کسى رأى دهند.
شوراى عالى انقالب فرهنگى را تعطیل کرده اند و 

تشکیل نمى شود با وجود این هر کسى هم بحث کند یا 
توهین است یا تعطیلى.

کارشناس ارشد مسائل چین پاسخ مى دهد

اژدهاى سرخ هم ایران را تنها مى گذارد؟

انتقاد رحیم  پور ازغدى از سیاست هاى دولت روحانى:

هیچ دولتى به اندازه دولت فعلى به غرب امتیاز نداد

انفجار مانومتر کپسول اکسیژن در بیمارستان کوثر سمنان 
باعث شد یک بیمار فوت کند. این حادثه پیش از ظهر دیروز 
در حین انتقال یک بیمار 50 ســاله از اتاق عمل به بخش 
ICU رخ داد. بیمار، 24 بهمن با سابقه بیمارى دیابت، قلبى 
و نارسایى مزمن کلیوى به علت خونریزى شدید گوارشى به 
بیمارستان کوثر مراجعه کرد و تحت درمان قرار گرفت. به 

علت شدت خونریزى، بیمار کاندیداى جراحى تشخیصى شد 
ولى در اتاق عمل به علت مشکل قلبى با تشخیص پزشکان 
و رضایت همراهان بیمار، عمل جراحى کنسل و بیمار براى 
انتقال به ICU آماده شد. درحین انتقال، مانومتر کپسول 
اکسیژنى که به بیمار متصل بود دچار حادثه و این انفجار سبب 

فوت بیمار شد. غیر از متوفى به کسى آسیب نرسیده است.

بیمار کشته شد!

دادستان عمومى و انقالب استان سیستان و بلوچستان گفت: 
دو نفر از کارمندان جهاد کشاورزى سیستان و بلوچستان در 

رابطه با قاچاق سازمان یافته دام دستگیر شدند.  
حجت االســالم على موحدى  راد اظهار کرد: ایــن افراد با 
کمک دالالن اقدام به واردات دام زنده از کشورهاى همسایه 
مى کردند. وى گفت: این افراد پــس از وارد کردن دام ها با 
اســتفاده از پالك هاى به جا مانده از دام هاى ذبح شده و یا 
پالك هایى که این دو کارمند جهاد کشاورزى در اختیار آنان 
قرار مى دادند، حیوانات قاچاق را بدون معاینات بهداشــتى و 
کنترل هاى الزم به دیگر مناطق کشــور ارسال مى کردند. 

حجت االسالم موحدى  راد ادامه داد: این دام ها در مرکز کشور 
به اسم دام سیستان و بلوچســتانى شناخته مى شد، در حالى 

که این دام ها از کشورهاى همسایه وارد این استان شده بود.
دادستان استان سیستان و بلوچســتان بیان کرد: این افراد 
بدون در نظر گرفتن موارد بهداشتى، دام ها را به صورت زنده 
و بدون قرنطینه کردن به عمق کشور ارسال مى کردند. وى 
تصریح کرد: دامى که از افغانستان و پاکستان وارد سیستان 
و بلوچستان مى شود؛ ممکن اســت دچار بیمارى باشد که 
براى دام خود این اســتان نیز خسارت هاى جبران ناپذیرى 

به همراه دارد.

دستگیرى 2 کارمند در رابطه با قاچاق گوشت

افزایش قیمت هر نفر شتر در سال جارى، این نگرانى را ایجاد 
مى کند که احتساب نرخ دیه براساس قیمت پایه «شتر» نرخ 

دیه را به مرز یک میلیارد برساند.
به گزارش «تسنیم»، رئیس قوه  قضائیه در اسفند سال 96 
نرخ دیه سال 97 را 231 میلیون تومان در ماه هاى غیر حرام 
تعیین و ابالغ کرد. نرخ دیه مصوب امسال بر اساس قیمت 
یک  میلیون و 200 هزار تومانى هر نفر شتر تعیین شده بود و 
حاال که قیمت شتر زنده نسبت به سال گذشته افزایشى حدود 
شش برابرى را تجربه کرده و بسته به وزن آن بین شش تا 
ده میلیون تومان متغیر است،  باید دید متولیان تعیین نرخ دیه 

براى سال 98 چه راهکارى براى این وضعیت مى اندیشند.
در حالــت اول و پیش فرض، با توجه بــه اینکه دیه هر فرد 

معادل یک صد شتر است و باید احتمال تعیین نرخ دیه بین 
700 میلیون تا رقمى حتى باالتر از یک میلیارد تومان را داد 
که تصویب آن باعث افزایش تعداد زندانیان دیه و ماندگارى 
آنها در زندان ها به دلیل ناتوانى در پرداخت دیه مى شود و این 
موضوع درباره کسانى که به دالیل خاص مانند قطع نخاع 

محکوم به پرداخت دیه هستند، وخیم تر مى شود.
در حالت دوم هم باید منتظر خروجى جلسات تصمیم گیرى 
مســئوالن ماند که آیا مالك تعرفه گذارى تغییر مى کند یا 
نرخى ثابت براى دیه تعیین مى شــود؟ اما چیزى که قطعى 
به نظر مى رسد این است که با توجه به افزایش شدید قیمت 
گوشت در سال جارى، تعیین نرخ دیه براساس تعداد شتر، گاو 

و گوسفند منتفى خواهد بود.

شتر گران شد؛ دیه میلیاردى مى شود؟

امام جمعه مستعفى زاهدان در گفتگو با خبرگزارى «حوزه»، 
دلیل استعفایش را بیان کرد. آیت ا... عباسعلى سلیمانى اظهار 
کرد: دفتر آقا پیشنهاد داد که ما جایمان را به عزیزى واگذار 

کنیم، البته راز و رمز قضیه را هم فرمودند که در تشکیالت 
دفتر آقا یک گرایش جدید پیدا شده است و کسانى که سنى از 
آنان گذشته، جاى خود را به جوان ترها واگذار کنند و بنده نیز 
در راستاى فراهم سازى فضا براى نسل جوان کناره گیرى 

کردم.
وى در پاسخ به این سئوال که واکنش شما به این کناره گیرى 
و رویکرد انتصابات و ورود جوانان به عرصه چیست؟ تصریح 
کرد: آنچه براى ما مهم و ارزشــمند است، تبعیت از فرمان 
اســت، یک روزى گفتند بیایید، آمدیم و یــک روزى هم 

مى گویند، بروید، مى رویم.

دلیل استعفاى امام جمعه زاهدان

مؤسسه «نشنال جئوگرافیک» به مناسبت صد میلیونى 
شــدن دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام خود مسابقه اى 
بین المللى ترتیب داده اما عکاسان ایرانى را از شرکت در 

این مسابقه منع کرده است.
این تصمیم مؤسســه آمریکایى «نشنال جئوگرافیک»، 
با واکنش متعدد عکاسان ایرانى همراه بوده و بسیارى از 
آنان در صفحه هاى شخصى خود در شبکه هاى اجتماعى 
به انتقاد از این عملکرد پرداختند. طبق شرایط عنوان شده 
در سایت رسمى «نشــنال جئوگرافیک»، شرکت در این 
مسابقه که جایزه آن سفر عکاسى به «تانزانیا» است، براى 
عکاسان کشــور هاى ایران، کوبا، کره شمالى، سودان و 

سوریه ممنوع است.
این اولین بارى نیســت که عکاســان ایرانــى از حضور 
در مسابقات این رسانه منع شــده اند. در سال 2012 نیز 
محرومیت ایران از شــرکت در مسابقات جهانى «نشنال 

جئوگرافى» خبرساز شد. در سال 2012 مؤسسه «نشنال 
جئوگرافیک» دلیل اقدام خــود را اعمال محدودیت هاى 
سختگیرانه از سوى دولت آمریکا براى نقل و انتقاالت مالى 

به حساب اتباع ایرانى عنوان کرد.
با این حال «محسن کرامتى» توانست با موضوع «برخورد 
نزدیک» و عکســى که عزادارى روز عاشورا را به تصویر 

مى کشد جزو برندگان مسابقات 2018 این مؤسسه باشد.

اقدام ضد ایرانى  «نشنال جئوگرافیک»
با وجود آنکه بیکارى یکى از چالش هــاى دولت یازدهم از 
زمان فعالیت تاکنون بوده اما صنــدوق کارآفرینى امید به 
عنوان بزرگ ترین نهاد حامى کسب و کارهاى خرد و کوچک 
و خانگى تالش کرده با حمایت مالى و پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه از کسب و کارهاى خرد و کوچک بازار محور 
حمایت و نقش مؤثرى در تولید ناخالص ملى و ایجاد اشتغال 

ایفا کند.
به موجب تفاهمنامه صندوق کارآفرینى امید و بنیاد توسعه 
کارآفرینى زنان، حمایت از بانوان در 9 استان مورد تفاهم قرار 

گرفته و در یک نمونه، شهرســتان زواره اصفهان با اجراى 
طرح زنان روستایى از طریق تولید نان سنتى و صنایع دستى 

براى حدود صد نفر اشتغالزایى شده است.
ایجاد تشکل هاى چندنفره در قالب کارگاه هاى شیرینى پزى، 
بســته بندى حبوبات، روغن گیرى، تولید قارچ، عروسک 
سازى، تولید تابلوفرش، بسته بندى گیاهان دارویى، آموزش 
صنایع دستى، تولید پوشاك، ســرمه دوزى، تولید عرقیات 
گیاهى و نانوایى هاى سنتى از جمله مواردى است که زمینه 

اشتغال به کار بسیارى از زنان را فراهم کرده است.

مشاغل پولساز براى زنان
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شهرضا در جایگاه سوم 
تولید عسل استان

رضا باقرى، مدیر جهاد کشاورزى شهرضا گفت: این 
شهرستان از نظر کیفى، رتبه نخست و از نظر کمى 

رتبه سوم استان را در تولید عسل دارد.

نرخ بلیت اتوبوس
 22 درصد افزایش یافت

میانگین نرخ بلیت اتوبــوس در اصفهان با توجه به 
مصوبه شوراى اسالمى شــهر، 22 درصد افزایش 

یافت.

انجام عملیات مرصاد 
به صورت ماهانه در تیران 

فرمانــده انتظامــى تیران وکــرون از انجــام 
عملیات«مرصاد» به صورت ماهانه، در راســتاى 
افزایــش امنیــت عمومــى در این شهرســتان

 خبرداد.
على صادقى افزود: در این طــرح، معتادان و توزیع 
کنندگان مواد مخدر، مجرمان ســابقه دار، مخالن 
امنیت عمومى و ســارقان شناســایى و دســتگیر 
مى شوند که چنین اقدامى از وقوع جرائم و حوادث 
پیشگیرى مى کند و در آستانه نوروز این عملیات با 

جدیت بیشترى انجام خواهد شد.

افتتاح ایستگاه پایش کیفى 
هوا در دولت آباد 

ایستگاه پایش کیفى هواى شهر دولت آباد به بهره 
بردارى رسید.

رحمــان دانیالى،  مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان در مراسم راه اندازى ایستگاه پایش 
کیفى هوا در دولت آباد گفت: این ایســتگاه، داراى 
سامانه و تجهیزات ســنجش ذرات معلق زیر 2/5 

میکرون است که در دولت آباد راه اندازى شد.

 اخطار به 4000 مشترك 
پرمصرف آب در اردستان

 عباس شــریعت مدار، مدیر آبفاى اردستان گفت: 
بیش از 4000 مشترك این شهرستان قبض اخطار 
افزایش مصرف دریافت کردند که بیشترین مصرف 

آب در باغات و واحدهاى صنعتى انجام مى شود.

برپایى جشنواره هاى 
دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس 
مجتبى شــیروانیان، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفــاع مقدس اســتان اصفهان گفت: 
در آینده با آماده شــدن فضاهاى داخلى موزه دفاع 
مقدس که بخشى از آن در ابتداى سال آینده افتتاح 
مى شود، جشنواره هاى مرتبط با دفاع مقدس را در 

آنجا برگزار خواهیم کرد.

برگزارى المپیاد علمى مهارتى 
پرسنل فوریت هاى پزشکى  

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: المپیاد علمى مهارتى پرســنل فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان براى نخستین بار در کشور 

برگزار شد.
غفور راســتین اظهار کرد: المپیــاد علمى مهارتى 
پرسنل فوریت هاى پزشکى استان اصفهان با حضور 
بیش از 500 نفر در قالب پــروژه اى جامع وبزرگ 

براى نخستین بار در کشور برگزار شد.
وى افزود: المپیاد علمى مهارتى پرسنل فوریت هاى 
پزشکى اســتان اصفهان با هدف سنجش وضعیت 
علمــى و مهارتى پرســنل اورژانس، نیازســنجى 
آموزشــى بــراى ســال 98 و رتبه بندى پرســنل 

فوریت هاى پزشکى در چهار مرحله برگزار شد.

خبر

مسئول بسیج سازندگى  اصفهان از اجراى 1550 پروژه 
محرومیت زدایى در این استان  طى سال آینده خبر داد و 
گفت: از 345 پروژه محرومیت زدایى در سال 97، تنها 10 

درصد باقى مانده است.
احســان ا... رضاپور با اشــاره به اعتبار هزینه شده براى 
اجراى این پروژه ها، ادامــه داد: این پروژه ها با هزینه اى 
نزدیک به 45 میلیارد تومان و بیشتر با توان دستگاه هاى 
اجرایى، اردوهاى جهادى و خیرین و به کمک نیروهاى 

جوان اجرا شده است.
وى با اشاره به پیشرفت سه تا چهار برابرى در بهره بردارى 
از پروژه هاى محرومیت زدایى بیان کرد: از 40 هزار پروژه 

محرومیت زدایى که در ســطح کشــور پیش بینى شده 
اســت، حدود 1550 پروژه در مناطق محروم و حاشیه 

شهر اصفهان است.
رضاپور خاطرنشــان کرد: پیش بینى مى شــود که این 
پروژه ها با رویکرد مسجد محور، محله محور، اشتغالزایى 
و محرومیت زدایى، تا دهه فجر سال 98 به بهره بردارى 

برسد.
وى همچنیــن به فعالیــت گروه هاى جهادى اســتان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: نزدیک بــه 7000نفر در 
400گروه جهادى فعال هستند که 180 گروه از آنها در 

بخش عمرانى فعالیت مى کنند. 

مدیر گرمخانه امید اصفهان گفت: در فصل زمستان تعداد 
مددجویان گرمخانه هاى اصفهان با افزایش 40 درصدى 

روبه رو است.
محســن انصارى اظهار کرد: به دلیل کمبود فضا، براى 
اسکان آنها سعى داریم مشــاغلى براى مددجویانى که 
مدت هاى طوالنى در گرمخانه به ســر برده اند، فراهم 
کنیم؛ به نوعى که امکان زندگــى در محل کار خود را 
نیز داشته باشــند.وى ادامه داد: این گرمخانه همچون

 سال هاى گذشــته آماده پذیرش مددجویان است و با 
استفاده از کمک هاى مردمى خدماتى همچون اطعام، 
درمان و...  به صورت رایــگان در اختیار مددجویان قرار 

مى گیرد. مدیر گرمخانه امید با اشاره به شرایط اقتصادى 
کشــور تصریح کرد: به دلیل شــرایط اقتصادى، تعداد 
بى خانمان ها زیاد شده است و برخى از آنها از محل کار 
خود  اخراج شده و به دلیل عدم توانایى اداره زندگى، ناچار 

به کارتن خوابى مى شوند.
وى افزود: در گرمخانه اقدام بــه برگزارى کالس هاى 
توانمندى بــراى مددجویان کرده ایم و افــراد معتاد و 
بى خانمانى که اعتیاد خود را کنار گذاشته اند نیز به سرکار 
فرستاده ایم اما به دلیل حقوق کمى که دریافت مى کنند، 
همچنان در گرمخانه ساکن بوده و توانایى مستقل شدن 

را ندارند. 

افزایش 40 درصدى مددجویان 
گرمخانه ها در زمستان

اجراى1550پروژه محرومیت زدایى 
توسط بسیج سازندگى 

مدیر اداره امــور فرهنگى و اجتماعى دانشــگاه 
اصفهان گفت: اولین رویداد استارتاپ کارآفرینى 
اجتماعى، با هدف ایده پردازى در حوزه  آسیب هاى 
اجتماعى از هشتم تا دهم اســفندماه در دانشگاه 

اصفهان برگزار مى شود.
ابراهیــم رضایى بیان اینکه این رویــداد به دنبال 
جذب ایده هاى نو براى کاهش آمار طالق اســت، 
خاطرنشان کرد: این مســئولیت براى جذب ایده 
و رفع ایــن معضل به دانشــگاه اصفهــان که از 
تأثیرگذارترین دانشــگاه هاى کشور است،  محول 

شد.

سخنگوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از 
کاهش مصرف سرانه آب در استان خبر داد و گفت: 
سال گذشته ســرانه مصرف آب خانگى در استان 
اصفهان حدود 154 لیتر در شبانه روز بود، در حالی 
که این رقم در ده ماهه امسال به کمتر از 144 لیتر 

در شبانه روز کاهش یافت.   
اکبر بنى طبا، ارتقاى ســواد آبى را یکى از راه هاى 
مصرف صحیح آب برشمرد و افزود: در سال گذشته 
آبى، شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان براى 
تأمین آب شــرب مردم با کمبود 3000 لیتر آب در 
ثانیه مواجه بود اما با اجراى برنامه هاى فرهنگى در 
سطوح مختلف موفق به کاهش مصرف سرانه آب 
شــدیم که این امر تأثیر زیادى در تأمین پایدار آب 

شرب مشترکان در فصل تابستان داشت. 

«طرح ویژه نظارتى نوروز 98 اداره کل تعزیرات حکومتى 
استان اصفهان از 5 اسفند ماه سال جارى آغاز شده و تا 
15 فروردین 98 با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده، 
آرام بخشى به بازار و رصد فعالیت هاى واحدهاى خدماتى، 

تولیدى و توزیعى، اجرا مى شود.»
مدیرکل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: در اجراى طرح ویژه 
نظارتى نوروز 98 ســازمان هاى صمــت، اتاق اصناف، 
جهاد کشاورزى، دامپزشکى، شــبکه بهداشت، دارو و 
درمان، سازمان حمل و نقل و پایانه ها، میراث فرهنگى، 
نیروى انتظامى و معاونت غذا و دارو همکارى مى کنند و 
امسال به علت حساسیت کار، نماینده دادستان نیز همراه 

تیم هاى بازرسى حضور خواهد داشت.
غالمرضا صالحى اظهار کرد: در این طــرح، اداره کل 
تعزیرات حکومتى استان اصفهان پنج شعبه سیار براى 
مرکز اســتان و در شــهرهاى بزرگ کاشــان، خمینى 
شهر، نجف آباد و شــهرضا هر کدام دو شعبه و در دیگر 
شهرستان هاى استان یک شــعبه فعال دارد و ما از همه 
ظرفیت ها استفاده کرده و تیم هاى ما به تخلفات رسیدگى 
کرده و با توجه به اینکه قاضى همراه این تیم هاست به 

سرعت حکم صادر خواهد شــد. وى ادامه داد: اولویت 
رسیدگى به تخلفات در اجراى این طرح در بخش کاال 
و خدمات، شامل رستوران ها، اغذیه فروشى ها، سوپرها، 
میوه فروشى ها، حمل و نقل، گوشت و مرغ، گردشگرى 
و... و با اقالمى که در ایام نوروز در ســبد کاالى خانوار 

جایگاه ویژه اى دارند خواهد بود.
صالحى افزود: بین گرانى و گرانفروشى فرق بوده و امروز 
بیشتر گرانى است و مالك ما، قیمت هاى ابالغى ستاد 

تنظیم بازار است.
وى با ارائه گزارشــى از فعالیت 11 ماهه شعب تعزیرات 
حکومتى استان اصفهان گفت: در این مدت در بخش کاال 
و خدمات شامل گرانفروشى و احتکار، پرونده هاى تخلف 
وارده به شعب تعزیرات حکومتى استان اصفهان 20 هزار 
و 256 فقره بوده که 19 هــزار و 849 پرونده یعنى 98 
درصد مختومه و رسیدگى شد که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، 21 درصد افزایش داشت. در بخش قاچاق 
کاال و ارز در 11 ماه سال جارى، پرونده هاى تخلف وارده 
به شعب تعزیرات حکومتى 2957 فقره بود که با احتساب 
پرونده هاى پیشــین، 3255 پرونــده یعنى 110 درصد 
پرونده ها مختومه و رسیدگى شد و در بخش بهداشت، 
دارو و درمان نیز 3463 فقره پرونده به شــعب تعزیرات 

وارد شد که 3367 فقره پرونده یعنى حدود 97 درصد آنها 
مختومه و رسیدگى شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان تصریح کرد: 
در مجموع سه بخش کاالو خدمات، قاچاق کاال و ارز و 
بهداشت دارو و درمان، 26 هزار و 676 پرونده در 11 ماه 
سال جارى به شعب اداره کل تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان وارد شد که 26 هزار و 471 فقره پرونده مختومه 

و رسیدگى شده است.
صالحــى همچنیــن میــزان محکومیــت اعمالــى 
براى این ســه بخش در 11 ماه ســال جــارى را نیز 
1/068/870/282/572 ریــال معادل بیــش از 106 

میلیارد تومان اعالم کرد.
وى به تعــدادى از مهمترین پرونده هــاى تخلفات در 
بخش هاى مختلف طى سه ماه اخیر اشاره کرد و گفت: 
رســیدگى به پرونده قاچاق تلفن همراه به تعداد 5355 
دستگاه، که عالوه بر ضبط کاال، متخلف به شش میلیارد 
و 200 میلیون تومان جریمه محکوم شــد، قاچاق انواع 
پارچه با یک دستگاه کامیون به ارزش بیش از دو میلیارد 
ریال که پارچه ها ضبط و متخلف به 280 میلیون تومان 
جریمه محکوم شد، پرونده احتکار روغن موتور به ارزش 
140 میلیون تومان که الزام به عرضه در شبکه رسمى و 

صد  میلیون تومان جریمه شد، قاچاق 4917 گرم طال، که 
طالها ضبط و متخلف 570 میلیون تومان جریمه شد، 
احتکار برنج به میزان 65 هزار و 800 کیلوگرم به ارزش 
کاالیى 452 میلیون تومان که شامل 316 میلیون تومان 
جریمه شــد، صدور جریمه 325 میلیــون تومانى براى 
احتکار انواع پکیج و رادیاتــور، صدور حکم جریمه 270 
میلیون تومانى براى قاچاق یک دســتگاه خودرو فورد 
موستانگ، صدور جریمه 700 میلیون تومانى براى قاچاق 
پوشاك، کیف و کفش، جریمه 500 میلیون تومانى براى 
نگهدارى 1386 دستگاه تلفن همراه قاچاق، رسیدگى به 
پرونده قاچاق ســوخت به میزان 33 هزار لیتر که عالوه 
بر ضبط، 185 میلیون تومان جریمه اعمال شد، قاچاق 
فرآورده هاى نفتى که فــرد متخلف 117 میلیون تومان 
جریمه شد، قاچاق 47 عدل پارچه که 290 میلیون تومان 
جریمه اعمال شد و در زمینه داروى قاچاق هم عالوه بر 
ضبط داروها، متخلف حدود 150 میلیون تومان جریمه 

شد، بخشى از مهمترین پرونده ها بوده است.
صالحى ادامه داد: همچنین چندین شــرکت خصوصى 
به دلیل عدم ایفاد تعهدات ارزى هر کدام به میزان ســه 
میلیارد و 500 میلیون تومان، چهار میلیارد و 200 میلیون 

تومان و دو میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شدند.

معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهادکشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: تأمین آب تا پایان فصل کشت 
گندم  براى کشاورزان شرق و غرب اصفهان امکانپذیر 

خواهد بود. 
اصغر محســن زاده کرمانى در خصــوص مرحله دوم 
بازگشــایى آب زاینــده رود اظهار کرد: بیــش از 30 

هزار هکتار از اراضى کشــاورزى در شــهر اصفهان و 
شهرستان هاى نجف آباد، فالورجان، مبارکه، زرین شهر 

و خمینى شهر زیر کشت گندم قرار گرفته است.

وى با اشــاره به اینکه درحدود 70 درصد اراضى شرق 
و درصد کمتــرى از زمین هاى زراعى غرب اســتان، 
زیر  کشــت قرار گرفته اند، ادامه داد: سطح زیر کشت 
در شرق اســتان، طبق پیش بینى ها و در غرب استان، 
کمتــر از پیش بینى هــا بــود و همچنیــن باغ هاى
 غــرب اســتان نیز  تحــت آبیــارى زمســتانى قرار 

گرفت. 
معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان تصریح کرد: مطابق پیش بینى و با توجه 
به میزان بارندگى ها، تأمین آب تا پایان فصل کشــت 

گندم  براى کشاورزي امکانپذیر است.
وي با بیــان اینکه، طبــق پیش بینى هواشناســى در 
اســفندماه بارندگى مناسبى خواهیم داشــت، افزود: 
بازگشــایى نوبــت دوم زاینــده رود از 15 فروردین تا 
20 خردادماه اســت، البتــه احتمال تغییــر این تاریخ 

وجود دارد.
کرمانی با اشاره به اینکه براى کشــت بهاره به شدت 
با محدودیت تحویل آب روبه رو هســتیم، تأکید کرد: 
امکان کشــت بهاره کشــاورزان اصفهان بســیار کم 
و به صورت محدود از اواخر اســفند امســال تا اواسط 
اردیبهشــت ســال 98 محصوالتى همچون سبزى و 

صیفى جات کشت مى شود.
وي بــا بیــان اینکــه بــراى تخصیــص مرحلــه
دوم آبیارى اراضی کشــاورزي اصفهــان، ابتدا میزان 
تأمین آب شرب لحاظ مى شــود، ادامه داد: در صورت 
تأمین آب شــرب کافى، بازگشــایى زاینده رود انجام 

مى شود. 

معاون سازمان جهاد کشاورزي استان:

امکان کشت بهاره در اصفهان بسیار کم است

ساسان اکبرزاده
مسئول تشکل هاى دینى سازمان تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان از برگزارى 900 گفتمان دینى در 
این اســتان خبر داد و گفت: در صــورت هرگونه 
درخواســت از طرف مــدارس، آمــاده برگزارى 
گفتمان هاى دینى حتى بیشــتر از ســهمیه هاى 

درنظر گرفته شده هستیم.
حجت االســالم حســن بابایى اظهارکرد: یکى 
از وظایف ســازمان تبلیغات اســالمى، برگزارى 
گفتمان هــاى دینى به صورت گفتگــو محور در 
مساجد، دانشــگاه ها و مدارس است که این کار، 
با عنوان مدل کاربردى فرهنگســازى و اندیشه 
ورزى به مدت یکسال است که در استان اصفهان 

پیگیرى مى شود.
وى در ادامه با بیــان اهداف و چشــم اندازهاى 
گفتمان هاى دینى تصریح کرد: این گفتمان ها به 
منظور رفع ابهامات و شبهات و پاسخ به سئواالت 
اجتماعى، سیاســى و فرهنگى جوانــان برگزار 

مى شود.
وى ادامــه داد: به روزآورى آگاهــى و اطالعات 
دانش آموزان نسبت موضوعات فرهنگى، آگاهى 
بخشــى خانواده ها در مورد تعامل بــا نوجوانان و 
جوانان و پاســخ به مســائل اعتقادى آنان نیز از 
فعالیت هایى است که در گفتمان هاى دینى مطرح 

مى شود.

سرپرست شهردارى شهرضا گفت: روزانه 70 تن 
زباله در شهرضا جمع آورى مى شود که این میزان 
در روزهاى پایانى سال تا 120 تن در روز افزایش 

مى یابد.
مجتبــى فخــارى همچنیــن از ســاماندهى 
ماهى فروشــان شــب عید نیزخبــر داد و افزود: 
نمازخانه هــا و اماکن اســتراحتگاهى پارك ها و 
تفرجگاه هاى سطح شــهر نیز در حال بازسازى و 

بهسازى است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان اینکه 
زیرســازى فضاى ســبز بلوار امام خمینى(ره) و 
تســطیح آن بــا شــن هاى تزیینى در دســت 
انجــام اســت، خاطرنشــان کــرد: کاشــت 
گونه هاى متنوع گیاهى و ســازگار بــا کم آبى در 
میادین، پارك ها و فضاى ســبز شــهرى انجام 

مى شود.

برگزارى 900 گفتمان دینى
 در  استان 

تولید روزانه 120 تن زباله 
در شهرضا

برگزارى نخستین استارتاپ 
کارآفرینى اجتماعى در 

دانشگاه اصفهان

کاهش سرانه مصرف آب 
اصفهان به 144 لیتر

 در شبانه روز

طرح تشدید بازرســى مرکز بهداشت استان اصفهان بر 
عرضه مواد غذایى آغاز شد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: در آستانه فرارسیدن نوروز98 و به منظور ارتقاى 
سالمت شهروندان و گردشگران، طرح تشدید نظارت بر 

واحدهاى عرضه مواد غذایى شامل رستوران ها، مراکز 
اقامتى، سوپر مارکت ها و  شیرینى فروشى ها آغاز شد. 

حســین صفارى از همکارى بیش از 60گــروه دو نفره 
بازرسى در اجراى این طرح خبر داد و افزود: این نظارت ها 

تا 15فروردین98 از ساعت 8تا23 در استان ادامه دارد .  

واگذارى بناهــاى تاریخى در معرض تخریب اســتان 
اصفهان براى احیا  به بخش خصوصى و سرمایه گذاران 

ادامه دارد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: واگذارى بناهاى تاریخى در قالب 
اجاره بلند مدت و فروش، عالوه بر دستگاه هاى دولتى، 

شامل نهادهاى عمومى و مالکین خصوصى مى شود.
فریدون اللهیارى افزود: دفتر ویژه اى براى مشــاوره به 
بخش خصوصى اختصاص یافتــه و تمامى اطالعات 
موردنیاز و جزییات شرایط از طریق کارشناسان سازمان 

میراث فرهنگى در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد.
وى حدود 300 بناى تاریخى را دراین استان فعال دانست 
و گفت: فرصت براى فعاالن اقتصادى مهیاســت تا در 
مسیر احیاى بناهاى تاریخى گام بردارند و این اماکن را به 

چرخه فعالیت بازگردانند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى وگردشگرى 
استان اصفهان افزود: رویکرد جدى در حفاظت میراث 
فرهنگى، به ویژه بناهاى تاریخى با نگاه پیشرفت پایدار 

اقتصادى پیش بینى شده است.

آغاز عملیات حفارى تونل خط 2 متروى اصفهان تا پایان هفتهتشدید بازرسى بر عرضه مواد غذایى در استان 

 واگذارى بناهاى تاریخى استان به بخش خصوصى

شــهردار اصفهان گفت: با حضور معاون رئیس جمهور، 
عملیات عمرانى حفارى تونل خط دوم متروى  اصفهان 

در پایان هفته جارى آغاز مى شود.
قدرت ا... نوروزى اظهار کــرد: در هفته جارى  و در روز 
زن(فردا) پردیس هنر اصفهان بــه بهره بردارى خواهد 
رسید و این پروژه از طرح هاى منحصر به فرد در امتداد 
ساحل جنوبى زاینده رود است که به جاى شهربازى آبشار 

احداث شده است.
وى با بیــان اینکه از ایــن محل همه مــردم، به ویژه 
هنرمندان مى توانند اســتفاده کنند، گفت: این طرح در 
زمینى به وســعت 75 هزار متر احداث شــده که داراى 
گذرهاى مختلف، آبشار و بزرگ ترین آمفى تئاتر روباز 

کشور با ظرفیت بیش از 3000 نفر است.
شهردار اصفهان ادامه داد: بیش از 25 میلیارد تومان براى 
بحث هاى عمرانى و فضاى سبز و بیش از چهار میلیارد و 
400 میلیون تومان هم براى آزادسازى این طرح هزینه 

شده است.
وى رویداد ویژه دوم این هفتــه را، آغاز عملیات حفارى 
تونل خط دوم مترو اصفهان عنوان کرد و افزود: از سال 
گذشته خط اول متروى اصفهان به صورت کامل در اختیار 

مردم قرار گرفت و اکنون بیش از 80  هزار مسافر روزانه 
از آن استفاده مى کنند که امیدواریم تا پایان سال این رقم 

به صد هزار نفر افزایش یابد.
ن وروزى بیان کرد: احداث چهار ایستگاه ابتدایى خط دوم 
از سال قبل آغاز شده و عملیات حفارى تونل خط دوم هم 

با حضور معاون رئیس جمهور آغاز مى شود.

با حضور معاون رئیس جمهور صورت مى گیرد؛

قضات تعزیرات در محل حکم مى دهند
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ابوالفضل جلیلى، کارگردان سینما در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز 
آثارش اکران نمى شوند، توضیح داد: پاسخ این پرسش را مسئوالن 
باید بدهند و من نمى توانم پاسخى بدهم. من هم مانند هر کارگردانى 

به دیده شــدن آثارم عالقه دارم و سعى مى کنم 
کارهایى بسازم که مخاطب پسند باشد.

کارگردان فیلــم «دلبــران» اضافه کــرد: من 
موضوعى که خط قرمزى باشــد براى ســاخت 
انتخاب نمى کنم و نمى دانم دلیل اینکه فیلم هایم 
اکران نمى شود چیســت! اگر بخواهید از من این 
پرسش را کنید که مشکل اکران نشدن فیلم هایم 
چیست، مى گویم نبودن فردى در میان مسئوالن 
است که بتواند واسطه باشد و سفارش فیلم هاى 

من را بکند.
این کارگردان در پاسخ به اینکه چرا موضوع عمده 
فیلم هاى وى با محوریت جوانان و نوجوانان است، 
پاسخ داد: در زمان جنگ خیلى از جوانان جان خود 
را از دست دادند تا آینده بهترى براى جوانان نسل 

آینده رقم بخورد که متأســفانه اینگونه نشد. من به دور از شعارهاى 
مرسوم به نوعى احساس دین مى کنم و به نوعى وظیفه خودم مى دانم 

که در این حوزه فیلم بسازم.
وى گفت: موفق به دیدن فیلم هاى جشنواره نشدم و عالقه اى هم به 
دیدن فیلم هاى این جشنواره ندارم و دلیل آن هم این است که به نظرم 

جشنواره فجر را تبدیل به فستیوالى خانوادگى و بى هویت کرده اند.
کارگردان فیلم «گل یا پوچ» در پایان تصریح کرد: من همیشه معتقدم 
که جشنواره فیلم فجر باید فســتیوالى جهانى باشد و فقط اینگونه 

نباشــد که فیلم هاى ایرانى در آن حضور داشته باشند. باید آثارى از 
نقاط مختلف جهان در این جشنواره حضور پیدا کنند و در میان آنها 
یک یا دو فیلم برتر ایرانى هم در جشنواره حضور پیدا کنند. متأسفانه 
االن جشنواره فیلم فجر تبدیل به جشنواره اى فامیلى شده و خیلى از 

هنرمندان را «لوس» کرده است.

«آمیتاب باچان» و «شاهرخ خان» دو ستاره ســینماى هندوستان موسوم به 
بالیوود بار دیگر در یک فیلم سینمایى همبازى خواهند شد.

فیلم سینمایى «بادال» به کارگردانى «ســوجى قوش» اکران بین المللى خود 
در سینماهاى هندوستان و جهان را از هشــتم ماه مارس سال جارى میالدى 

آغاز خواهد کرد.
این فیلم هم اکنون فیملبردارى خود را به پایان رسانده و وارد مرحله پس از تولید 
شده است. نگارش فیلمنامه فیلم سینمایى «بادال» را «راج واسانت» بر عهده 

داشته است.
عالوه بر آمیتاب باچان و شاهرخ خان بازیگرانى همچون «تاپسى پانو»، «آمریتا 
سینگ»، «تونى لوك»، «ماناو کائول»، «دانیل اوکان»، «تنویر قانى»، «بگونیا 

ویالبا» در این فیلم سینمایى به ایفاى نقش پرداخته اند.
این فیلم داستان یک وکیل دادگسترى است که در دوران پیرى به همراه یک 

روزنامه نگار جوان به دنبال راز قتل یک 
جوان مى افتد. اتفاقى که ممکن 

است سال ها فعالیت وى را زیر 
سئوال ببرد.

على ضیاء، مجرى و تهیه 
کننده «فرمول یک»، 
ویژه برنامــه نوروزى 
خــود را از 25 اســفند 
روى آنتن شــبکه یک 

مى برد.
به گــزارش «صبا»، براســاس 
برنامه ریــزى اعــالم شــده برنامه 
«فرمول یــک» بــه تهیــه کنندگى 
و اجــراى على ضیاء تا هشــتم اســفند 
ماه روى آنتــن خواهد بود و ســپس در
 بازه اى دو هفته اى روى آنتن نخواهد بود.

همچنین ویژه  برنامه نوروزى «فرمول 
یک» از 25 اسفندماه آغاز مى شود که تا 
موقع تحویل سال ادامه خواهد داشت. 
این ویژه برنامه ســاعت 23 از شبکه 

یک پخش مى شود.

علیرضا داودنژاد اعالم کرد که فیلم «مصائب شیرین 2» در جشنواره 
جهانى فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

پس از نرســیدن فیلم «مصائب شیرین 2» به جشــنواره ملى فیلم 

فجر، داودنژاد ضمن اعتراض به این موضوع خواســتار ایجاد بخش 
خارج مسابقه در جشنواره فجر شــد. اما این اتفاق نیافتاد و داودنژاد 
در مصاحبه اى اعالم کرد که دومین قسمت از فیلم خاطره سازش در 

جشنواره جهانى فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

این کارگردان ســینماى ایــران در گفتگو با «ایســنا» خبر داد که 
جدیدترین ســاخته اش را براى حضور و نمایش، طبق مشورتى که با 
سرمایه گذاران فیلم داشته اســت، در فجر جهانى که اردیبهشت ماه 
برگزار مى شــود، ارائه کرده و براى اولین بار در آن 

رویداد به نمایش درخواهد آمد.
دبیر جشنواره فیلم فجر اواسط دى ماه در نشست 
خبرى که براى اعالم لیست فیلم هاى فجر برگزار 
شــده بود، نامى از «مصائب شــیرین 2» علیرضا 
داودنژاد نبرد و اعالم کرد که نسخه اى به دبیرخانه 
نرسیده اســت و در همان مقطع علیرضا داودنژاد 
گالیه کرد از اینکه چندین بار به مسئوالن جشنواره 
اعالم کرده که فیلم در مراحل آماده سازى نهایى 
است و 70 درصد بخش انگلیس آن آماده است و 
بقیه  آن با توجه به فصل درحال فیلمبردارى است و 
به جشنواره مى رسد اما فیلم در جشنواره به نمایش 

درنیامد.
علیرضا داودنژاد که در سال 77 «مصائب شیرین» 
را ساخت در پاسخ به اینکه سرنوشت بچه هاى «مصائب شیرین» را 
در این فیلم خواهیم دید؟ گفته اســت: «بله، آنها در همان شرایطى 
قرار مى گیرند که پدر و مادرهایشان را در آن قرارداده بودند، اگرچه با 

تفاوت هایى که به زمان و مکان متفاوت مربوط مى شود.»

با توجه به عدم تولید مجموعه «کاله قرمزى» در ایام نوروز شــبکه 2 ســیما 
مجموعه «بالش ها» را براى جایگزینى این اثر کاندیدا کرده است.

شبکه 2 سیما هر ســال در کنار مجموعه نمایشــى خود، یک مجموعه ویژه 
کودکان نیز پخش مى کرد که چند ســالى بود مجموعه «کاله قرمزى» این 

جایگاه را با میزان مخاطبان بسیار باال به خود اختصاص داده بود. 
با توجه به اینکه مجموعه عروسکى «کاله قرمزى» تا به حال به مرحله تولید 
نرسیده، شبکه 2 سیما تصمیم گرفته مجموعه شاد «بالش ها» را نوروز 98 به 

روى آنتن ببرد. 
«بالش ها» اولین سریال موزیکال و عروسکى کودك و خانواده با بازى «عمو 
پورنگ» و حضور 15 بالش است که پیش از این در شبکه نمایش خانگى تولید 

و توزیع شده است. 
«بالش ها» خالف سایر سریال هاى شبکه نمایش خانگى، گروه کودك، نوجوان 
و خانواده را هدف قرار داده و با بازى سرشــناس ترین بازیگران حوزه کودك از 

جمله عموپورنگ، امیرمحمد و ملیکا شریفى نیا تولید شده است.
شخصیت پردازى هاى عروسکى براى 15 بالش که هرکدام ویژگى هاى متفاوتى 
دارند و شخصیت اصلى ســریال «بالش ها» داریوش فرضیایى است که با نام 
«عموپورنگ» او را مى شناســیم. در کنار او امیرمحمد متقیان هم ایفاى نقش 
مى کند و ملیکا شریفى نیا، اندیشه فوالدوند و رامبد شکرابى هم از دیگر بازیگران 

سریال «بالش ها» هستند.
در کنار شــخصیت هاى 15 شــخصیت عروسکى 

مجموعه نمایشــى را دیگر، قصه هــاى این 
خالصه داستان آن هم روایت مى کننــد. در 

از دیر خوابیــدن و دیر آمده کــه «بالش ها 
آدم ها به ســتوه آمده اند بیدار شــدن 

و علیه آدم ها اعالن جنگ 
مى کنند».

بازیگــر ســریال «پایتخت» گفت: امســال 
«پایتخــت 6» نداریــم بلکه قرار اســت فیلم 
سینمایى 90 دقیقه اى تولید شود. هنوز داستان 
را نمى دانم اما در گفتگو با محســن تنابنده وى 
گفت که مى خواهم 90 دقیقه مردم قهقهه بزنند.

هومن حاجى عبداللهــى در خصوص حضور در 
مجموعه سریال «پایتخت» گفت: «پایتخت» و 
عواملش تقریبًا جزو خانواده خصوصى من شده، 

خانواده اى که  وابستگى عاطفى به آن دارم.
وى بیان کــرد: در این ســریال بــا اینکه کار 
بسیار ســخت اســت و اتفاقاتى که براى افراد 
روى مى دهــد، ماجرا ها و لوکیشــن ها خیلى 
طاقت فرساست اما احساس مى کنم کنار مادر، 
خواهــر و بــرادرم مى توانم کار کنــم و همین 

مى تواند سختى ها را کمتر کند.
این بازیگر درباره حضورش در «پایتخت» گفت: 

ان شاءا... در این سریال هم حضور خواهم داشت. 
من در سریال «ن.خ» به شدت درگیر هستم بنابر 
این دو گروه تولید ســریال هاى «پایتخت» و 
«ن.خ» در حال هماهنگى زمانى براى حضورم 
در سریال ها هستند. امیدوارم این تعامل باعث 

حضورم در «پایتخت» شود.
وى درباره ســاخت «پایتخت» گفت: امســال 
«پایتخــت 6» نداریــم بلکه قرار اســت فیلم 
سینمایى 90 دقیقه اى تولید شود. هنوز داستان 
را نمى دانم اما در گفتگو با محســن تنابنده وى 
گفت که مى خواهم 90 دقیقه مردم قهقهه بزنند.

حاج عبداللهى درباره ســریال «ن.خ» که براى 
نوروز امسال تولید مى شــود بیان کرد: هر کار 
جدید که انجــام مى دهیم بــه فراخور حالش 
تجربیات جدیدى به دســت مى آوریم که شاید 
براى اولین بار باشــد که آن را تجربه مى کنیم. 

وى اظهار کرد: علت اصلــى پذیرش همکارى 
در سریال «ن.خ» به علت ویژگى هایى است که 

سعید آقاخانى دارد. 
این بازیگر تلویزیون بیان کــرد: من با آقاخانى 
راحت کار مى کنم، وى آدمى اســت با کمترین 
ترس ها، سعید آقاخانى خیلى جسور و با اخالق 
است و بدون کمترین اضطرابى کارش را انجام 
مى دهد و من در کنار این آدم بیشتر حالم خوب 
مى شود و اعتماد به نفس مى گیرم. وى تصریح 
کرد: نقشم در ســریال «ن.خ» بسیار متفاوت 
بود و همین امر علت دیگرى پذیرش براى این 
همکارى شــد. فکر مى کنم براى هر بازیگر در 
طول عمر بازیگرى اش این امکان وجود نداشته 
باشد که در چنین نقشى بازى کند. ضمن اینکه 
همیشه هم سریال «پایتخت» وجود ندارد و ما 

باید کارمان را انجام دهیم.

هومن حاجى عبداللهى  با اشاره به اپیزود نوروزى سریال محبوب تلویزیون:

قرار است مردم در «پایتخت» 
90 دقیقه قهقهه بزنند

ى پذیرش همکارى 
یژگى هایى است که 

ــرد: من با آقاخانى 
ى اســت با کمترین 
با اخالق ى جسور و

ابى کارش را انجام 
م بیشتر حالم خوب 
ى گیرم. وى تصریح 
.خ» بسیار متفاوت

ى پذیرش براى این 
م براى هر بازیگر در 
 مکانوجود نداشته 
ى کند. ضمن اینکه 
ت» وجود ندارد و ما 

ویزیون:

ت» 

ابوالفضل جلیلى:

جشنواره فیلم فجر هنرمندان را لوس کرده است

رونمایى از فیلم جدید علیرضا داودنژاد 
در جشنواره جهانى فیلم فجر

جایگزین «کاله قرمزى» مشخص شد

سریال «بالش ها» هستند.
در کنار شــخصیت هاى 15 شــخصیت عروسکى
نمایشــى را دیگر، قصه هــاى این مجموعه
خالصه داستان آن هم روایت مى کننــد. در 

از دیر خوابیــدن و دیر آمده کــه «بالش ها 
آدم ها به ســتوه آمده اند بیدار شــدن 

و علیه آدم ها اعالن جنگ 
مى کنند».

على ضیاء
مجرى تحویل سال شبکه یک شد

«آمیتاب باچان» و «شاهرخ خان» 
بار دیگر همبازى مى شوند

على ضیاء،
» کننده
بر ویژه
ر خــود
روى آنتن

مى برد.
به گــزارش «ص
برنامه ریــزى اعــال
«فرمول یــک» بــه
و اجــراى على ضیاء تا ه
ب ماه روى آنتــن خواهد
 بازه اى دو هفته اى روى
همچنین ویژه  برنامه نو
5یک» از 25 اسفندماه آغ
موقعتحویل سال ادامه
این ویژه برنامه ســاع
یک پخش مى شود.

مجرى تحویل سال شبکه یک
 بهنوش بختیارى هفته گذشته به دنبال تبلیغ مزایاى 
حذف گوشــت از برنامه غذایى، گفــت که «خیلى 
بهتر شد که گوشت گران شد زیرا چیز خیلى خوبى 
نیســت». همین جمله خانم بازیگر کافــى بود تا 
کاربران به انتقاد تند از او در فضاى مجازى بپردازند 

و به او حمله کنند.
بختیارى بازیگر ســال هاى دور «شب هاى برره» 
چند ســالى است که در ســطوح مختلف اجتماعى 
و تلویزیونى پر رنگ شــده و تقریبًا در هر زمینه اى 
نامى  از او شنیده مى شــود. در انجمن هاى خیریه، 
فعالیت هاى اجتماعى، فعالیت هــاى مطبوعاتى و 
گاهى هم صحبت هایى با مضامین تقریبًا سیاسى. 
او یکى از پاهاى ثابت برنامه هاى صدا و ســیما نیز 
هســت و تقریبًا در برنامه اى که قرار باشــد از یک 
بازیگر زن دعوت شود معموًال اولین گزینه بهنوش 
بختیارى است. نمونه اش در همین یک هفته اخیر 
اتفاق افتاد. او عصر روز چهارشنبه اول اسفندماه در 
برنامه «خیابان جام جم» که مربوط به جشــنواره 
جام جم تلویزیون است حضور پیدا کرد. این بازیگر 
در بخشى از این برنامه درباره افزایش قیمت گوشت 
گفت: «توصیه مى کنم که در مورد تغذیه حواستان 
جمع باشد، گوشــت هم کمتر بخورید. چه بهتر که 
گوشت گران شد، زیرا چیز خیلى خوبى نیست. هیچ 
خانواده اى شــرمنده بچه اش نباشد و بگوید که چه 
بهتر گوشــت نمى خورید.» کاربران که از دست او 
شــاکى بودند به انتقاد از او پرداختند که البته همه 
نقدها جدى توأم با 
لحنى تند درباره 

صحبت هاى او بودند. عکس هایى هم از بختیارى 
دست به دســت مى شــد که در یکى از برنامه هاى 
تبلیغاتى اش براى یک رســتوران تکــه اى بزرگ 
گوشت دست گرفته اســت و همچنین بریده اى از 
مصاحبه او که مربوط به سال 1392 است او در این 
گفتگو به غذاهاى مورد عالقه اش اشاره کرده است؛ 
«غذاهاى مورد عالقه ام چلو کباب، کله پاچه، ماهى، 
میگو است. هر وقت افسرده ام چلو کباب سلطانى یا 

باقالپلو سفارش مى دهم و حالم خوب مى شود.»
اما بهنوش بختیارى نسبت به این واکنش ها ساکت 
نماند، عصبانى شد و با انتشار ویدیویى عصبانیتش 
را بروز داد: «خواهش مى کنــم از حرف هاى ما بد 
برداشت نکنید. سلبریتى چه کوفتیه؟ بابا ما از مردمیم، 
ما انسانیم، ما قلب داریم. اگر گوشت گرونه نخریم و 
نخوریم یک مدت ببینیم چى مى شــه»،  که با این 

صحبت کامًال حرف اولى خود را نقض کرد.
در همین راستا على شــاکر، پژوهشگر و کارشناس 
رسانه علوم ارتباطات با اشاره به صحبت هاى اخیر 
بختیارى درباره مضرات گوشت که با واکنش هاى 
زیادى مواجه شــد، مى گویــد: «صحبت هاى این 
خانم در چنین موقعیتى حرف خنده دارى است. اصًال 
مسئله گوشت نیست و حتى اگر این صحبت درباره 
سیگار که قطعًا مضر است نیز مطرح مى شد، باز هم 
صحبت قابل قبولى نبود؛ چراکه اکنون، درســت یا 
غلط، فالن کاال مورد نیاز مردم است و براى آن صف 
مى ایستند و گفتن این حرف باعث نمى شود که شبیه 
سریال هاى صداوسیما ناگهان افراد متحول شوند و 
بگویند پس ما تاکنون اشتباه مى کردیم که گوشت 
سرطان زا مى خوردیم از امروز به بعد برویم گیاهخوار 
شویم. این در حالى است که در کتاب هاى درسى و 
همچنین زمینه ذهنى ما گوشــت فواید زیادى دارد 
و براى سالمتى مفید اســت. گفتن چنین حرفى در 
موقعیتى که مردم براى خرید گوشــت در صف 
مى ایستند، اصًال درست نیست. جالب است 
از زمانى که گوشت گران شده، مضرات 

آن نیز مطرح شده است.»

عقب نشینى بهنوش بختیارى از 
اظهارات گوشتى اش! 

پریوش نظریه و حسام محمودى جدیدترین بازیگرانى هستند که جلوى دوربین برادران محمودى رفتند. بنا بر این گزارش، 
بعد از بهزاد فراهانى، محمدرضا غفارى، الناز حبیبى و سوگل خلیق، پریوش نظریه و حسام محمودى هم به سریال «دلدار» 

پیوستند.
«دلدار» که اوایل دى ماه 97 کلید خورد توســط آزیتا ایرایى و مهدى حمزه نوشته شده و در 30 قسمت 45 دقیقه اى در ماه 

مبارك رمضان از شبکه 2 سیما پخش خواهد شد. «دلدار» یک ملودرام عاشقانه است.
برادران محمودى سال گذشته سریال موفق «سایه بان» را روى آنتن شبکه 2 سیما بردند که با استقبال مخاطبان همراه شد.

پریوش نظریه و حسام محمودى در «دلدار» 

محیا حمزه

خبر داد که 
رتى که با 
هشتماه 
ن بار در آن 

ر نشست 
جر برگزار 
» علیرضا

 دبیرخانه 
ا داودنژاد

نجشنواره 
ى نهایى 
ده است و 
ى است و 
به نمایش 

 شیرین» 
شیرین» را 
 شرایطى 
، اگرچه با 

خانواده اى شــرمنده بچه اش نباشد و بگوید که چه 
بهتر گوشــت نمى خورید.» کاربران که از دست او 
شــاکى بودند به انتقاد از او پرداختند که البته همه 
نقدها جدى توأم با 
لحنى تند درباره

غلط، فالن کاال مورد نیاز مردم است و براى آن صف
مى ایستند و گفتن این حرف باعث نمى شود که شبیه
سریال هاى صداوسیما ناگهان افراد متحول شوند و
بگویند پس ما تاکنون اشتباه مى کردیم که گوشت
امروز به بعد برویم گیاهخوار سرطان زا مى خوردیم از
شویم. این در حالى است که در کتاب هاى درسى و
همچنین زمینه ذهنى ما گوشــت فواید زیادى دارد
و براى سالمتى مفید اســت. گفتن چنین حرفى در
موقعیتى که مردم براى خرید گوشــت در صف
مى ایستند، اصًال درست نیست. جالب است
که گوشتگران شده، مضرات از زمانى

آن نیز مطرح شده است.»
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فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا از روز دوشنبه 13 
اسفند آغاز مى شــود. البته این فصل به طور رسمى با 
برگزارى مرحله پلى آف از روز 16 بهمن کلید خورده 
بود. اما با پایان مرحله پلى آف، گروه بندى فصل جدید 
لیگ قهرمانان آســیا تکمیل شــد و تیم ها حریفان 
خود را به طور کامل شــناختند. در این بین در منطقه 
غرب، تکلیف یک گروه یعنى گروه C از مدت ها قبل 
مشــخص بود اما بقیه گروه ها با برگزارى بازى هاى 
پلى آف تکمیل شدند. در فصل 2018 ایران سه نماینده 
در لیگ قهرمانان دارد. پرسپولیس و استقالل از تهران 
و ذوب آهن از اصفهان. ســایپا نماینده چهارم ایران 
بود که در پلى آف مغلوب تیم قدرتمند الریان شــد و 

نتوانست به مرحله گروهى برسد.  
در اینجا نگاهى داریم به گروه A این مســابقات که 

نماینده شهرمان در آن حضور دارد.  
 این گروه با صعود ذوب آهن تکمیل شــد. ذوب آهن 
در بازى پلى آف دست به کار بزرگى زد و در حالى که 
با دو گل از الغرافه عقب بود موفق شد سه گل بزند و 
در نهایت به پیروزى برسد. نکته مهم این است که این 
اتفاق در قطر افتاد و باعث شد شکست سایپا در برابر 
الریان جبران شود و ایران حداقل سه نماینده در مرحله 
گروهى داشته باشد. قدرتمندترین تیم این گروه النصر 
عربستان است که در لیگ سعودى نزدیک ترین رقیب 
الهالل است. النصر که یکى دو فصل ناکامى را تجربه 
کرده بود و به دالیل مختلفى مثل ضعف فنى و البته 
نگرفتن مجوز مالى براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
در این تورنمنت غایب بود امســال کلى گرد و خاك 

کرده و بــا جذب چند بازیکن خــوب و گرانقیمت 
مى خواهد در آســیا هم خودى نشان بدهد. احمد 
موسى از تیم ملى نیجریه که در جام جهانى 2018 

خوش درخشــیده بود به همــراه نورالدین امرابات 
بازیکن معروف تیم ملى مراکــش از بازیکنان جدید 
النصر هستند. برد جونر، دروازه بان معروف استرالیایى 
هم در این تیم عضویت دارد. النصر مثل اغلب تیم هاى 

عربســتانى چند بازیکن برزیلى هم در ترکیب دارد. 
برونو یووینى، پتروس و جیولیانو، سه بازیکن برزیلى 
النصر هستند. روى ویتوریا، مربى پرتغالى النصر کار 
ســختى براى انتخاب چهار بازیکن خارجى تیمش 
براى حضور در فصــل جدید لیگ قهرمانان آســیا 
دارد. چرا که طبق قوانین AFC هر تیم فقط مى تواند 
از چهار بازیکن خارجى در این تورنمنت استفاده کند. 
الوصل امارات دیگر تیم حاضر در این گروه اســت. 
الوصل فصل گذشته با پرســپولیس همگروه بود. اما 
در عملکردى ضعیف هر شــش بازى مرحله گروهى 
را باخت تا ضعیف ترین تیم این تورنمنت لقب بگیرد. 
الوصل ســعى کرده امســال تیم بهترى باشد. اما 
بعید است تفاوت زیادى با تیم سال گذشته داشته 

باشد.
 آنها ســه  بازیکن برزیلى به نام هاى کایو، فابیو لیما 
و رونالدو مندس دارند کــه بهترین بازیکنان خارجى 
الوصل هستند. یک بازیکن از غنا، یک بازیکن از عمان 
و یک بازیکن از کومور هم در لیست الوصل هستند. 
لورنتین رفکامپ رومانیایى هدایت الوصل را بر عهده 

دارد. الوصل در حال حاضر در لیگ 14 
تیمى امــارات در رده نهم قرار دارد 
و از وضعیت خوبى برخوردار نیست. 
سومین رقیب ذوب در این گروه، تیم 

الزوراى عراق اســت. الزورا با هدایت 
ایوب اودیشــو در رده چهارم جدول 

لیگ عراق است و البته فاصله کمى با صدر 
جدول دارد. این تیم هم مثل ســایر 
تیم  هاى عراقى وضعیت 

مالى خوبى ندارد و فقط 
دو بازیکن خارجــى از مراکش و غنا 
در ترکیب این تیم دیده مى شــود. با 
یک نگاه کلى مى شــود به این نتیجه 
رســید که ذوب آهــن در گــروه خوبى 
قرار دارد و شانســش براى صعود بــه مرحله حذفى

 باالست.

سردار تمام رکوردها را به نام خود ثبت کرد. از رکورد على دایى گرفته 
تا حضور در جمع هفت بازیکنى که با سه تیم روسى در اروپا گل زده اند. 
زنیت و سماك، حاال از جذب ستاره ایرانى شان رضایت دارند. ستاره اى 
که یک تنه فنرباغچه را حذف کرد. دو گل زد، یک پاس گل داد تا نشان 
بدهد در اوج اســت. آزمون آماده، قبراق و بلندپرواز اســت. نه بخاطر 
پروازهاى بلند در زمین بلکه به دلیل اهدافى که در ســر دارد و براى 
تحقق آن کوشش مى کند. براى آزمون، از این به بعد هم مهم است. 
جایى که باید با قدرت هاى نخست فوتبال اروپا نظیر آرسنال، چلسى و 
سویا رقابت کند و آنجا هم خوش بدرخشد. براى سردار مى توانیم یک 
آرزو کنیم. ادامه درخشش و کسب عنوانى مهم. اتفاقى که سخت است 

اما دور از دسترس نه.
براى زنیت سنت پترزبورگ، صعود به یک هشتم نهایى لیگ اروپا یک 
موفقیت بزرگ محسوب مى شد. اتفاقى که با درخشش سردار آزمون 
رخ داد تا شاگردان سماك، فنرباغچه را شکست بدهند و در یک شب 
خاطره انگیز جواز صعود به جمع بزرگانى چون آرسنال، چلسى و سویا را 
به دست بیاورند. در این صعود، آزمون بازیگر نقش اول بود. مهاجمى که 
در دومین تجربه بازى براى زنیت در اروپا و البته نخستین بازى ثابت در 
ترکیب این تیم، آنقدر درخشید که حتى کاندیداى کسب عنوان بهترین 

بازیکن هفته لیگ اروپا هم شد.
براى سردار آزمون همه چیز از همان دقیقه یک آغاز شد. ضربه سرى 
که به سمت دروازه فنرباغچه زد اما توپ به طرز مشکوکى به دست و 
سینه مدافع حریف خورد. دو دقیقه بعد سردار مقابل اسکرتل- مدافع 
سابق لیورپول- بدن گذاشت و توپ را با ســینه به اوزدوئف رساند تا 
او با ضربه اى چکشــى دروازه مهمان را باز کند. این گل البته به زنیت 

ز  صعود نمى داد. بازى رفت با نتیجه یک بر صفر به سود مجــو
فنرباغچه به پایان رسیده بود و زنیت 

ى  ا بــر
حضور در مرحله بعد باید یک گل دیگر نیز به ثمر مى رساند.

سردار که در دفاع مشارکت داشت و در حمله هم با سرعت خود مدافعان 
فنرباغچه را آزار مى داد، در دقیقــه 18 از داور کارت زرد گرفت. کارت 
زردى که باعث نشد از عطش آزمون براى گلزنى کم شود. در دقیقه 37 
توپ به سمت چپ خط میانى و هجومى زنیت رفت، سردار در حال بستن 
بندهاى کفش خود بود اما وقتى دید هم تیمى اش قصد ارسال دارد به 
محوطه جریمه رسید و در حالتى نامتعادل ضربه سرى زیبا زد تا توپ به 
جایى برود که دروازه بان فنرباغچه تصورش را نمى کرد. هارون تکین 
هر چه به بدنش کش داد نتوانست ضربه آزمون را مهار کند. حاال زنیت 
تیم صعودکننده بود و فنرباغچه با بازیسازى ویکتور موزس-هافبک 

سابق چلسى- و آندره آیه ســعى مى کرد تا یکى از گل هاى خورده را 
جبران کند.

فنرباغچه خیلى زود و در همان نیمه اول گل نخســت خود را به ثمر 
رساند. مهمت توپال در دقیقه 43 با شوتى دیدنى دروازه لونف را باز کرد 
تا فاصله به یک گل برسد. فاصله اى که باعث شد تا زنیت در نیمه دوم به 
آب و آتش بزند و براى صعود انواع و اقسام برنامه ها و راهکارها را آزمایش 
کند. چرخش زیبا و شوت تماشایى آزمون را تکین مهار کرد تا زنیت از 
رسیدن به گل سوم ناکام بماند اما این پایان کار نبود. هافبک هاى زنیت 
در یک ضدحمله توپ را به آرتم زوبا رساندند، او در محوطه جریمه به 
سردار پاس داد، اشتباه توپال باعث شد تا آزمون صاحب توپ شود و با 

ضربه اى کم نقص دروازه فنرباغچه را براى سومین بار باز کند.
حاال زنیت تیم صعودکننده بود و فنرباغچه باید تالش مى کرد تا گل 
دوم را در ورزشگاه گازپرم  آره نا بزند. اتفاقى که با توجه به جو وحشتناك 
ورزشگاه و حمایت همه جانبه  هواداران زنیت رخ نداد تا این تیم به جمع 
16 تیم برتر لیگ اروپا صعود کند. آزمــون هم در دقیقه 80 جاى خود 
را به زابولوتنى داد تا بقیه بازى را از روى نیمکت تماشا کند. تعویضى 

زنیت در دقایق پایانى دفاعى که براى حفــظ دروازه 
انجام شد.

وارد سردار آزمون با دو گلى  کــه 
هشتمین دروازه فنرباغچه کرد، 

گل اروپایى خود را در هجدهمین تجربه به ثمر رساند. آزمون نخستین 
بار، وقتى تنها 17 سال داشت براى روبین کازان مقابل مولده نروژ بازى 
و گلزنى در لیگ اروپا را تجربه کرد. این اتفاق در تاریخ 29 آگوست 2013 

رخ داد و از آن زمان تا حاال چیزى حدود شش سال گذشته.
در این شش سال البته آزمون بیکار نبوده. او سوم آگوست 2016 و در 
مرحله مقدماتى لیگ قهرمانان اروپا موفق شد دروازه اندرلخت را باز کند. 
این بازى را روستوف 2 بر صفر برد و براى حضور در مرحله گروهى به 
سد محکمى چون آژاکس رسید. برابر آژاکس و در روز 24 آگوست 2016 
باز هم سردار گل زد و این بار دروازه یکلیسن را باز کرد. روستوف 4 بر 
صفر آژاکس را برد و به گروهى پا گذاشت که اتلتیکو مادرید، پى اس وى 

آیندهوون و بایرن مونیخ حضور داشتند.
گل بعدى سردار در ویسنته کالدرون مقابل اتلتیکومادرید به ثمر رسید 
و وارد دروازه یان اوبالگ شد. در تاریخ اول نوامبر 2016. تنها سه هفته 
بعد آزمون باز هم خودى نشان داد و این بار در ورزشگاه خانگى روستوف، 
به بواتنگ سر توپ زد و دروازه بایرن را باز کرد. روستوف البته نتوانست 
شگفتى بسازد و به دور حذفى صعود کند. بنابراین به لیگ اروپا رفت و 
آنجا هم سردار موفق شد دروازه اسپارتاپراگ را باز کند. دیدارى که با 
نتیجه 4 بر صفر به سود روستوف تمام شد. آزمون دو سال و پنج روز بعد 
از گلزنى مقابل اسپارتاپراگ، این بار در نقش قاتل فنرباغچه ظاهر شد 
تا هم باعث و بانى صعود زنیت شود و هم رکوردهاى مختلفى را جابه جا

 کند.
سردار آزمون که با شش گل زده، به طور مشترك با على دایى بهترین 
گلزن ایرانى رقابت هــاى اروپایى بود، حاال به تنهایــى این عنوان را 
در اختیار دارد. ســردار هشــت گل زده، على دایى شش گل و مهدى 
مهدوى کیا و ســامان قدوس هم پنج  بار دروازه حریفــان خود را باز 
کرده اند. آزمون بهترین گلزن ایرانى لیگ هاى اروپایى است و البته یکى 
از کاندیداهاى کسب عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا. به همه 
اینها محبوبیت در میان هواداران زنیت و ســود میلیون یورویى 
این باشگاه براى صعود به مرحله بعد را هم اضافه کنید تا 
ببینید سردار در این بازى چه اتفاق بزرگى را رقم 
زده است. اتفاقى که زنیت و آزمون به ادامه 

آن خوشبین اند.

مانورهاى یک ایرانى در سرزمین استالین!

در دومین تجربه بازى براى زنیت در اروپا و البته نخستین بازى ثابت در 
ترکیب این تیم، آنقدر درخشید که حتى کاندیداى کسب عنوان بهترین 

بازیکن هفته لیگ اروپا هم شد.
براى سردار آزمون همه چیز از همان دقیقه یک آغاز شد. ضربه سرى 
که به سمت دروازه فنرباغچه زد اما توپ به طرز مشکوکى به دست و 
سینه مدافع حریف خورد. دو دقیقه بعد سردار مقابل اسکرتل- مدافع 
سابق لیورپول- بدن گذاشت و توپ را با ســینه به اوزدوئف رساند تا 
او با ضربه اى چکشــى دروازه مهمان را باز کند. این گل البته به زنیت 

ز  صعود نمى داد. بازى رفت با نتیجه یک بر صفر به سود مجــو
فنرباغچه به پایان رسیده بود و زنیت 

ى  ا بــر
حضور در مرحله بعد باید یک گل دیگر نیز به ثمر مى رساند.

سردار که در دفاع مشارکت داشت و در حمله هم با سرعت خود مدافعان 
8فنرباغچه را آزار مى داد، در دقیقــه 18 از داور کارت زرد گرفت. کارت 
7زردى که باعث نشد از عطش آزمون براى گلزنى کم شود. در دقیقه 37

توپ به سمت چپ خط میانى و هجومى زنیت رفت، سردار در حال بستن 
بندهاى کفش خود بود اما وقتى دید هم تیمى اش قصد ارسال دارد به 
محوطه جریمهرسید و در حالتىنامتعادل ضربه سرى زیبا زد تا توپ به

که دروازه بان فنرباغچه تصورش را نمىکرد. هارون تکین  جایى برود
هر چهبه بدنشکش داد نتوانست ضربهآزمون را مهار کند. حاال زنیت 
تیم صعودکننده بود و فنرباغچه با بازیسازى ویکتور موزس-هافبک 

زنیت در دقایق پایانىدفاعى که براى حفــظ دروازه 
انجام شد.

وارد سردار آزمون با دو گلى  کــه 
هشتمین دروازه فنرباغچه کرد، 

آنجا هم سردار موفق شد دروازه اسپارتاپراگ را باز کند. دیدارى که با 
4نتیجه 4 بر صفر به سود روستوف تمام شد. آزمون دو سال و پنج روز بعد 
از گلزنى مقابل اسپارتاپراگ، این بار در نقش قاتل فنرباغچه ظاهر شد 
تا هم باعث و بانى صعود زنیت شود و هم رکوردهاى مختلفى را جابه جا

 کند.
سردار آزمون که با شش گل زده، به طور مشترك با على دایى بهترین 
گلزن ایرانى رقابت هــاى اروپایى بود، حاال به تنهایــى این عنوان را 
در اختیار دارد. ســردار هشــت گل زده، على دایى شش گل و مهدى 
مهدوى کیا و ســامان قدوس هم پنج  بار دروازه حریفــان خود را باز 
کرده اند. آزمون بهترین گلزن ایرانى لیگ هاى اروپایى است و البته یکى 
از کاندیداهاى کسب عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا. به همه 
اینها محبوبیت در میان هواداران زنیت و ســود میلیون یورویى 
این باشگاه براى صعود به مرحله بعد را هم اضافه کنید تا 
ببینیدسردار در این بازى چه اتفاق بزرگى را رقم 
زده است. اتفاقى که زنیت و آزمون به ادامه 

آن خوشبین اند.

باشگاه هاى ذوب آهن و النصر عربستان شهرهاى 
میزبانى بازى هاى رفت و برگشــت خود را انتخاب 

کردند.
با توجه به برگزارى مسابقات نمایندگان فوتبال ایران 
و عربستان در کشور ثالث، باشگاه النصر ورزشگاه آل 
مکتوم دبى را به عنوان محل برگزارى مسابقه برابر 
ذوب آهن اصفهان در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 

آسیا انتخاب و معرفى کرد.
در همین حال عبدالرحمن ابوالشوارب، رئیس هیئت 
مدیره باشگاه النصر اعالم کرد که هنوز پاسخى به 
این درخواست دریافت نکرده و در انتظار تأیید نهایى 

AFC است.

 ذوب آهن اصفهان هم ورزشــگاه شهر کربال را به 
عنوان میزبان مســابقه خانگى خودش برابر النصر 
عربســتان انتخاب و معرفى کرد  و AFC نیز با این 

موضوع موافقت کرده است.

جوانان سپاهانى توانستند براى سومین بار پیاپى قهرمانى خود در لیگ 
برتر جوانان کشور را جشن بگیرند.

سپاهانى ها توانستند بازى قهرمانى خود را به پایان برسانند و در نهایت 
با بلند کردن جام قهرمانى، سومین افتخار پیاپى خود را جشن گرفتند.  

لیگ هاى امید و جوانان بدون حضور تیم هاى تهرانى برگزار مى شود و 
به همین دلیل تیم هاى شهرستانى حاضر در این بازى ها بدون حضور 
پایتخت نشین ها به رقابت مى پردازند و به همین ترتیب تیم هاى مهم 
شهرستانى حاضر در لیگ هاى پایه مى توانند بیش از پیش خود را به 

فوتبال ایران بشناسانند.
در لیگ کشورى، تیم ها هر هفته با اتوبوس صدها کیلومتر راه را طى 
مى کنند و به چهارگوشه کشــور (گرگان، تبریز، اصفهان، بندرکنگ، 
بوشهر، اهواز، کرمان، بندر انزلى  و ...) مى روند تا مسابقه دهند؛ همین 

یک علت براى بیان ارزش قهرمانى در این لیگ ها کافى است.
با این حساب باید به تیم سپاهان تبریک گفت که سومین قهرمانى پیاپى 

را در لیگ کشورى به دست  آوردند.

بعد از چند ماه سکوت شــاید به دلیل حضور تیم ملى در جام ملت ها 
موضوع حضور بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال فراموش شده بود اما 
یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در مصاحبه اى جدید اعالم 

کرد حضور بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال غیر قانونى است.
احسان قاضى زاده هاشمى که در این باره با رادیو تهران گفتگو مى کرد، 
گفت: فدراسیون فوتبال از ابتدا با طرح موضوعات مختلف عمًال به دنبال 
اجراى قانون نبودند. به خصوص اینکه بحث تعلیق، اساســنامه و... را 
مطرح کردند. آنها قانون منع به کارگیرى و مسائل دیگر را مطرح کردند 
ولى موضوع ما بازنشستگان است. ما در مورد فدراسیون حرف نمى زنیم 
ولى ما براى احراز سمت ها صحبت مى کنیم. شنیدم که دستور جلسه 
مجمع هم منتشر شده و عدم استفاده از بازنشستگان هم در آن وجود 
ندارد. طبعًا در مورد بحث هاى فدراسیون نهادهاى نظارتى بحث هاى 

قضائى پیگیرى خواهد شد.
 نماینده مجلس شوراى اســالمى در خصوص اینکه آیا حضور افراد 
بازنشسته در فدراسیون جرم اســت گفت: بله. بر اساس قانون منع به 
کارگیرى بازنشستگان، امضا کردن این افراد تصرف در اموال عمومى 
محسوب مى شود و صرفًا این افراد مى توانند تنها مشاور باشند و هیچ 
سمت ادارى و اجرایى یا شرکتى نمى توانند داشته باشند. حتى ارسال 
مکاتبات به هیچ مرجعى را نمى توانند داشــته باشند. همین است که 

دستگاه هاى نظارتى کار خود را شروع کرده اند.
 وى در خصوص اینکه آیا این موضوع شامل حال تاج مى شود یا خیر 
گفت: تاج گفته که مدارکى داده و اعاده به خدمت است، البته چون او 
بازنشسته فوالد مبارکه است نهایتاً مى تواند در همان کارخانه به فعالیت 
خود ادامه بدهد. وزارت ورزش هم باید مفاد قانونى را به فدراسیون ها 
اطالع بدهد. بعضاً مى بینیم اطالعاتى  کــه در وزارت ورزش صورت 
مى گیرد با قوانین مغایرت دارد. حتى بعضًا برداشت وزارت ورزشى ها با 

نهادهاى نظارتى متفاوت است.

گزارش هاى منتشــر شده از جدال حســاس آمیان با نیس از درخشش 
فوق العاده ستاره ایرانى تنها چند ساعت بعد از انتقادات گسترده سرمربى 

فرانسوى حکایت دارد.
کریستوف پلیسیر در آستانه بازى با نیس انتقادات گسترده اى از سامان 
قدوس، ستاره ایرانى خود انجام داد و خواستار تغییر ذهنیت این بازیکن 
براى درخشــش در ترکیب آمیان و لیگ یک فرانســه در بازگشــت از 

بازى هاى ملى و جام ملت هاى آسیا شد.
همین صحبت ها کافى بود تا ســامان به تیتر اخبار رسانه هاى منتسب 
به باشگاه آمیان همین طور محافل خبرى لیگ یک فرانسه تبدیل شود 
چون با درخششــى که قدوس در اولین فصل از تجربه فوتبال فرانسه از 
خود نشان داده بود، انتظارات از این خرید چهار میلیون یورویى در تابستان 

خیلى باال رفته بود.
با وجود این، پلیسیر بعد از یک بازى نیمکت نشینى مقابل المپیک مارسى 
در بازى با نیس که از اهمیت فوق العــاده اى در انتهاى جدول لیگ یک 
فرانسه برخوردار بود دوباره از سامان قدوس به عنوان بال چپ در چیدمان 
2-4-4 آمیان بهره برد و ستاره ایرانى در مدت زمان 85 دقیقه حضور در 

میدان نمایش تحسین برانگیزى داشت.
سایت فرانسوى ligue1 در گزارش منتشر شــده از بازى آمیان و نیس 
نوشت: «قدوس همان ستاره اى بود که انتظار مى رفت. بیشتر بار تهاجمى 
آمیان روى دوش شماره 7 بود تا اسب هاى ســفید به ششمین برد این 
فصل خود برسند. ســامان فوق العاده بازى کرد و با بدشانسى نامش در 
میان گلزنان ثبت نشد. دو بار روى ضربات ایستگاهى در نیمه اول و دوم 
تماشاگران حاضر در ورزشــگاه با ضربات قدوس نیم خیز شدند اما توپ 

راهى به دروازه پیدا نکرد.»
این ســایت در ادامه گزارش خود بهترین بازیکن زمین را سامان قدوس 
معرفى کرد و مدعى شد نمایش اخیر او  در ورزشگاه خانگى مقابل دیدگان 
طرفداران پرشــور آمیان که مدام او را تشــویق مى کردند این پیام را به 
سرمربى تیم رساند که سامان دوباره به همان ســتاره مد نظر او تبدیل 

شده است.

سعید نظرى

ســپاهان در هفته هجدهم با پیکان بازى کرد که 
توانست این تیم را شکســت دهد. بردى که براى 
تثبیت جایگاه این تیم در صدر جدول بســیار مهم 
بود. طبق برنامه تیم امیــر قلعه نویى باید در هفته 
نوزدهم مقابل ذوب آهن قرار مى گرفت اما به دلیل 
حضور ذوبى ها در رقابت هاى پلى آف لیگ قهرمانان 
آسیا این بازى لغو شــد. به این ترتیب این تیم باید 
منتظر هفته بیستم باشد. دیدارى که در تاریخ دهم 
اسفند ماه مقابل تراکتورســازى برگزار مى شود. 
صرف نظر از اهمیت این بازى و دشــوارى هایى 
که تقابل با یکى از پرمهره تریــن تیم هاى تاریخ 
فوتبال ایران براى ســپاهان به همراه دارد، دورى 
15 روزه سپاهان از بازى هاى لیگ برتر ممکن است 
این تیم را به لحاظ فنى با مشــکالتى مواجه کند. 
ســپاهانى ها در نیم فصل اول نیز به سبب تعطیلى 
لیگ با مشکالتى مواجه شــدند و این بار به دلیل 
درگیرى حریفشان با رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
ناچار به دورى از رقابت هاى لیگ برتر شده اند. البته 
برخى مربیان از این تعطیالت نهایت بهره را براى 
کاهش کاستى هاى تیم ها خود مى برند اما معموًال 
تیم هایى از تعطیلى بازى هاى خود سود مى برند که 
وضعیتى بحرانى داشته باشند نه سپاهان آماده اى 
که با برگزارى بازى هاى متعدد آماده تر مى شد. به 
هرحال وضعیت به وجود آمده باب میل ســرمربى 
سپاهان هم نیســت اما قلعه نویى ترجیح مى دهد 
در این باره حرفى به زبــان نیاورد تا فضاى تیمش 
به  هم نریزد و حاشیه اى براى این باشگاه ایجاد 

نشود.

حریف سعودى ذوب آهن در آخرین بازى از هفته 
بیســت و یکم لیگ عربســتان با درخشش ستاره 

مراکشى خود از توقف در خانه گریخت.
النصرى ها در شــرایطى که براى زنده نگهداشتن 
امیدهاى قهرمانى و کورس با الهالل نیاز مبرمى به 
3 امتیاز جدال با الفیحا داشتند سرانجام با درخشش 
ســتاره مراکشــى خود به این هدف رســیدند تا 
جذابیت هاى صدر جدول عربســتان همچنان بر 

قوت خود باقى بماند.
عبدالرزاق حمدا...، ستاره مراکشى با به ثمر رساندن 
تک گل این بــازى از روى ضربــه پنالتى که خود 
در دقیقه 68 بازى گرفته بود 3 امتیاز شــیرین را به 
حســاب النصر واریز کرد تا اختالف 6 امتیازى این 

تیم پرطرفدار ریاض با رقیب سنتى پابرجا بماند.
در این بازى احمد موسى،  ستاره 20 میلیون یورویى 
النصرى ها از کشــور نیجریه بعد از هفته ها آسیب 
دیدگى از دقیقه 70 وارد زمین شد تا در آستانه آغاز 
لیگ قهرمانان آسیا آمادگى خود را به رخ بکشد. با 
این برد رقیب ذوب آهن در رقابت هاى آســیایى با 
46 امتیاز از 21 بازى در تعقیب الهالل 52 امتیازى 

باقى ماند.

انتخاب میزبان 
ذوب آهن و النصر

یک هت تریک دیگر براى 
سپاهانى ها

تداوم حمالت پارلمانى ها 
به فدراسیون

ضرب شست قدوس به 
منتقدان  

شرایطى که 
به نفع سپاهان نیست

حمدا... به داد 
رقیب ذوبى ها رسید این گروه زندگى است

 ذوب آهن و النصر
A شانس هاى صعود گروه 

محمد ناصر نامدارى

این گروه زندگى است

 ذوب آهن و النصر
A شانس هاى صعود گروه A

نیمکــت نشــینى مهاجــم کــروات پرســپولیس یکى از 
اتفاقات عجیب بــازى قرمزها مقابل نفت مسجدســلیمان 

بود. 
 ســایت هاى نزدیک به پرســپولیس مدعى شده 
بودند برانکو در بازى با نفت مسجدسلیمان قطعًا 
از ماریو بودیمیر اســتفاده خواهد کرد چرا که 
به دلیل کیفیت بد زمین نفت، پرســپولیس 
احتمــاًال در مسجدســلیمان رو بــه بازى 

هوایى مــى آورد و به همیــن دلیل بودیمیر بــه درد تاکتیک 
برانکو خواهد خورد منتهى وقتى بازى برگزار شــد، خبرى از 
هموطن برانکو در ترکیب نبود. ســرمربى پرسپولیس درباره 
این موضوع گفته: «به این دلیل از بودیمیر اســتفاده نکردیم 
که ایــن زمین در تیــپ بازیکنانــى چون او نیســت.» قطعًا 
برانکو بهتر از هر شــخص دیگرى با توانایى هاى بازیکنش 
آشناســت که او را در این بــازى نیمکت نشــین کرد منتهى 
شاید حضور بودیمیر در زمین و اســتفاده از توپ  هاى هوایى 

مى توانست در این بازى به پرسپولیس کمک کند.

مگر او را براى 
بازى هاى هوایى 
جذب نکردید؟

ى خود در لیگ 

نند و در نهایت 
جشن گرفتند.  

گزار مى شود و 
ها بدون حضور 

راى 
نیمکــت نشــی
اتفاقات عجیب

بود.
 ســای
بود
از

محمد احمدى
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى رضا رضائى دادخواستى به مبلغ پنج 
میلیون ریال بطرفیت فاطمه ساطعى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
1011/97  در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 98/1/19 ساعت 17/45 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

388637 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /12/139
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- امیر رضایى دادخواستى به انتقال سند 
بطرفیت مجتبى زمانى  که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 593/97 در 
شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز شنبه مورخ 98/1/17 ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 359514 

شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/140
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر حسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال به طرفیت خوانده 1- بهنام بهاءلو هوره 2- ابراهیم شمسى به شوراى حل اختالف شعبه 
ششم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1085/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 98/1/18 ســاعت 4 عصر 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 نسخه ثانى دادخواســت 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 باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 382480/ م الف شعبه ششم حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد /12/141

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان امیر حسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال به طرفیت خوانده 1- شهرام بلدى 2- سعادت شــهیدى به شوراى حل اختالف شعبه 
ششم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1083/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 98/1/18 ساعت 3/30 عصر 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 نسخه ثانى دادخواســت 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 شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 382490/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/142
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر حسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال به طرفیت خوانده 1- امان اله بلدى 2- ســعادت شهیدى به شوراى حل اختالف شعبه 
ششم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1087/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 98/1/18 ساعت 4/30 عصر 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 نسخه ثانى دادخواســت 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 شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 382493/ م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/143
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت 17/025/200 ریال 
به طرفیت خوانده محسن مزروعى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1081/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/18 
ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 382497/ م الف 

شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/144
ابالغ وقت رسیدگى

 آگهى ابالغ از وقت رســیدگى نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم- آقاى جمشید خسروى  
دادخواستى به طرفیت شیما صادق آزاد – اسماعیل سوارى به خواسته انتقال سند تقدیم که 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 830/97 ثبت گردیده است . نظر به اینکه خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حســب درخواست خواهان و موافقت 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دارســى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب یک مرتبه در 
یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى مورخ 
98/1/26  ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت 
رسیدگى ابالغ شده و محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد.388983/ م 
الف – دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر در یزدانشهر/ 12/145

 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1.برابــر راى شــماره 139760302177000928 مورخــه 1397/10/22 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
مهرى حاجى بابایى علویجه فرزند غفار بشــماره شناســنامه 1592 نجف آباد و شماره ملى 
0321606507 در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 971 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 98/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین 

کریمى و غالمرضا حاجى بابایى محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177000927 مورخه 10/22 /1397 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قاسم 
ابراهیمى علویجه فرزند حسن بشماره شناسنامه 55 نجف آباد و شماره ملى 1092023577 
در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله  قســمتى از پالك 125 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 142مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث على 
محمد ابراهیمى علویجه محرز گردیده است.در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در 
دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شــخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامــه عملیات ثبتى منوط به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشــنبه 1397/12/06 تاریخ انتشــار نوبت دوم: چهارشنبه 
1397/12/22  388843/ م الف  ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت 

12/146/

مسئول ثبت سرطان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
با بیان اینکه 57 درصد جمعیــت اصفهان کم تحرك 
هســتند، گفت: چهار علت اصلى بروز سرطان شامل 
تغذیه نامناسب،  کم تحرکى، مصرف دخانیات و الکل 

است.
زهرا روان خواه بــا بیان اینکه تنها بــا دورى از تغذیه 
نامناسب، کم تحرکِى، مصرف ســیگار و قلیان و الکل 
در ســنین جوانى مى توان از بروز سرطان در میانسالى 
جلوگیرى کرد،  ادامه داد: متأسفانه امروز ذائقه کودکان 
ما به سمت مصرف غذاهاى آماده، فست فودها و به طور 
کلى تغذیه ناسالم رفته و تحرك ناکافى نیز مزید بر علت 

شده تا زمینه بروز سرطان در افراد بیشتر شود.
وى گفت: الزم است از کودکى و نوجوانى فرزندانمان را 
به تحرك وادار کنیم تا به شکل یک رفتار و فرهنگ در 

وجود آنها نهادینه شود.
وى با اشاره به اینکه مصرف دخانیات و استعمال سیگار 
و قلیان بسیار در بروز ســرطان نقش دارد،  گفت: سن 
استعمال دخانیات متأســفانه بسیار پایین آمده و همین 

مسئله سبب کاهش سن سرطان در ایران شده است.
روان خواه گفت:  باید توجــه کنیم که مصرف الکل نیز 
در بروز سرطان و دیگر بیمارى هاى غیرواگیردار نقش 

مهمى دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان درباره 
جشن نیکوکارى در اصفهان گفت: جشن نیکوکارى امسال 
با شعار «عیدى براى همه» در روزهاى پانزدهم، شانزدهم 
و هفدهم اسفند همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان 

برگزار مى شود.
محمدرضا متین پور با بیان اینکه از هفته نخســت اسفند، 
500 هزار پاکت نیکوکارى در میان دانش آموزان مدارس 
سراسر استان توزیع شد، افزود: رویداد جشن نیکوکارى در 
روز پانزدهم اســفند با به صدا درآمدن زنگ نیکوکارى و 

جمع آورى پاکت هاى توزیع شده، آغاز مى شود.
وى ادامه داد: جشــن نیکوکارى، شــانزدهم اسفندماه با 

برپایى پایگاه هاى جمع آورى کمک هاى مردمى در سراسر 
استان ادامه مى یابد و در سومین روز خود در میعادگاه هاى 
نماز جمعه، فرصتى براى گســتردن چتر نیکوکارى بر سر 
نیازمندان فراهم خواهد کرد. مدیرکل کمیته امداد اســتان 
اصفهان با اشاره به روش توزیع کمک هاى جمع آورى شده 
در مدارس، بیان کرد: مبالغ جمع آورى شده از دانش آموزان 
با همکارى مسئوالن مدرسه در میان دانش آموزان نیازمند 
همان مدرســه، با رعایت محرمانگى توزیع مى شود و در 
مدارس برخوردار نیز با هماهنگى مسئوالن مدرسه، براى 
توزیع در میان دانش آموزان نیازمند سایر مدارس همان شهر 

در اختیار کمیته امداد قرار مى گیرد.

57 درصد جمعیت اصفهان
 کم تحرك هستند

جشن نیکوکارى 15 اسفند در 
اصفهان آغاز مى شود

 تفاهمنامه همکارى دانشگاه 
اصفهان با 120 دانشگاه خارجى 
مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین المللى دانشـگاه 
اصفهان گفت: این دانشگاه در مسیر بین المللى شدن 
بـا 120 مرکز علمى از 70 کشـور جهـان، تفاهمنامه 

همکارى علمى، پژوهشى و فرهنگى دارد.
کمیل طیبى افزود: این دانشگاه ها بیشتر از کشورهاى 
اروپایى و آسـیا هسـتند که از جمله آنها مـى توان به 
آلمان، فرانسه، سوئد، اسپانیا، چین، ژاپن و کره جنوبى 

اشاره کرد.

دستگیرى 14 نفر از 
عناصر اصلى فروش مواد مخدر 
رئیس پلیس مبـارزه با مواد مخدر اسـتان اصفهان از 
دستگیرى 14نفر از عناصر اصلى فروش مواد افیونى 
در یکـى از شـهرك هاى حاشـیه اى شـهر اصفهان 

خبر داد.
غالمحسـین صفرى گفت: در پى اعـالم نارضایتى 
سـاکنان یکى از شهرك هاى حاشـیه اى شهرستان 
اصفهان مبنى بر اینکه عده اى منازل شخصى خود را 
به محل خرید و فـروش و مصرف مواد افیونى تبدیل 
کرده و این موضوع باعث سـلب آسـایش آنان شده، 
موضـوع در دسـتور کار پلیس مبـارزه با مـواد مخدر 
شهرسـتان قرار گرفـت. وى افزود: مأمـوران پلیس 
مواد مخدر عملیات ضربتى پاکسازى را با هماهنگى 

مقام قضائى در شهرك مذکور به اجرا گذاشتند.
صفرى  بیان کـرد: در این عملیـات 15 محل توزیع و 
مصرف مواد مخدرشناسایى و 13 مرد و یک زن حین 
مصرف مواد دستگیر و مقدار 60 گرم مواد مخدر از نوع 
هرویین و شیشه و سه بطرى شیشـه شربت متادون 

کشف شد.

راه اندازى شهرسازى 
الکترونیک در  شاهین شهر

رئیـس اداره فنـاورى و اطالعـات شـهردارى 
شاهین شهر گفت: کلیه شبکه هاى سخت افزارى و 
نرم افزارى واحدهاى مختلف در شهردارى نوسازى 

شده و ارتقا یافته است. 
مهـدى کیـان امیـرى گفـت: از جملـه خدماتى که 
در آینـده نزدیـک بـه شـهروندان ارائه خواهد شـد، 
ایجاد زیرسـاخت هـاى الزم و پیاده سـازى سـامانه 
خدمـات شـهروندان(UGP)پیرامون راه انـدازى 
شهرسـازى الکترونیـک اسـت و بـا اجـراى ایـن 
طـرح، به حضـور اربـاب رجـوع در شـهردارى براى 
پرداخـت عـوارض صنفى، نوسـازى و اسـتعالم نیاز 

نیست.
وى افزود: در آینده نزدیک با راه اندازى سیستم هاى 
نرم افزارى پیشرفته، درخواسـت هاى پروانه ساخت 
و ضوابـط سـاخت و سـاز بـه صـورت شـبانه روزى 

انجام مى شود.

خبر

چین به دنبال تقویت روابط اقتصــادى با ایران به ویژه 
استان اصفهان است.

نایــب رئیــس کمیتــه واردات تنباکــو، شــکر و 
نوشــیدنى هاى شــانگهاى چین در نشســت بررسى 
فرصت هاى سرمایه گذارى و تجارى شانگهاى چین و 
اصفهان در اتاق بازرگانى گفت: بر اســاس هدفگذارى، 
چین آماده تقویت روابط با ایران به ویژه استان اصفهان 

است.
«یوان تى جان» ایران را از شرکت هاى فعال در اکسپوى 
واردات به چین در ماه هاى گذشته معرفى کرد و افزود: 

چین به دنبال توسعه روابط اقتصادى و همکارى بیشتر 
با ایران است.

رئیس کمیســیون حمایت از ســرمایه گــذارى اتاق 
بازرگانى اصفهان هم در  این نشســت گفت: اســتان

اصفهان در زمینه تولیــدات کشــاورزى و صنعتى در 
بخش هاى مختلف رتبه نخست را در کشور دارد.

قاســم علــى جبــارى افــزود:  اصفهــان در کریدور 
مرکــزى ایــران قــرار دارد و از طریــق این اســتان 
مــى تــوان نیازهــاى وارداتــى  شــانگهاى  چین را 

برطرف کرد.

چین به دنبال تقویت روابط اقتصادى با اصفهان

معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه گفت:شرکت 
فوالد مبارکه این قابلیت را دارد تا نســبت به ظرفیت و 
نیاز بازار، در سال آینده نیز رشد تولید داشته باشد و همه 
اهداف تولیــدى فوالد مبارکه در ســال 1397 محقق 

خواهد شد.
مختار بخشیان با اشــاره به اینکه تولید گندله در سال 
جارى با 2/7 درصد افزایش نســبت به برنامه، به هفت 
میلیون و 500هزار تن خواهد رســید، ادامه داد: تولید 
کالف گرم نیز از مرز شش میلیون و 400هزار تن خواهد 
گذشت که این میزان تولید، از برنامه هدفگذارى شده 

بیشتر است.
وى پیش بینى تولید محصوالت ســرد و پوشش دار تا 
پایان سال جارى را یک  میلیون و 555هزار تن و 4درصد 
فراتر از برنامه اعالم و اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه 
این قابلیت را دارد تا نسبت به ظرفیت و نیاز بازار، در سال 

آینده نیز رشد تولید داشته باشد.
معــاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکــه یکى از 
برنامه هاى اصلى فوالد مبارکه در ســال آتى را، تمرکز 
بر تولید محصوالت ویژه موردنیــاز صنایع نفت و گاز 
و محیط گاز ترش، افزایش تولیــد محصوالت گرم با 
ضخامت کمتر از 2 میلیمتر و محصوالت موردنیاز صنایع 

خودروسازى اعالم کرد.
وى گفت: در سال جارى تولید پنج نوع محصول جدید 

و با ارزش افزوده باالتر در دستور کار قرار گرفت و یکى 
از محصوالت بسیار راهبردى و مهم که هم اکنون هم 
در حال تولید آزمایشى است، محصوالت مورداستفاده 
در محیط گاز ترش و تولیــد لوله هاى انتقال نفت و گاز

 است.
معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه گفت: سال 
آینده به منظور تأمین حداکثرى نیاز  بازار داخل، شرکت 
فوالد مبارکه تولید 700هزار تن اسلب و شش میلیون 
و 500 هزار تن محصوالت گرم، ســرد و پوشش دار را 

هدف گذارى کرده است.

معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه:

همه اهداف تولیدى فوالد مبارکه 
در سال جارى محقق مى شود

 فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال 
جارى در حوزه مقابله با موادمخدر نســبت به پنج سال 
اخیر موفق ترین استان بودیم، گفت: بیش از 32 تن انواع 

موادمخدر در سال جارى در استان کشف شده است.
مهدى معصوم بیگى افزود: این کشفیات نسبت به سال 
گذشته حدود 18 درصد افزایش داشته که 75 درصد آنها 

مربوط به تریاك بوده است.
وى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى 23 هزار نفر اعم 
از معتادان، متجاهران، قاچاقچیان، فروشندگان عمده و 
خرد دستگیر شدند، تصریح کرد: از این تعداد، 15 هزار نفر 
در حوزه قاچاقچیان، تولیدکنندگان و فروشندگان خرد و 
7800نفر معتاد متجاهر بودند که نسبت به سال گذشته 

دستگیرى ها 15 درصد افزایش داشت.
فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: همچنین در 
این بازه زمانى 51 باند با اقدامــات پیچیده و حرفه اى 

شناسایى و دستگیر شدند.
وى بیان کرد: تاکنون 2600طرح پاکســازى در معابر، 
خیابان ها و مکان هاى هدف، اجرا و 950 خودرو توقیف و 

43 قبضه سالح گرم توقیف و کشف شده است.
معصوم بیگى با بیان اینکه 19 درصد کشــفیات توسط 
ایستگاه هاى بازرســى صورت گرفت، اضافه کرد: در 
اقدامات فنى و اطالعاتى 37 درصد رشد را شاهد بوده ایم.

وى از اجراى 1300طرح پاکسازى در اطراف مدارس و 
287 طرح امنیتى در استان خبر داد.

***
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه طرح هایى 

براى عید نوروز توسط نیروى انتظامى اجرا مى شود، ادامه 
داد: یکى از طرح ها طرح «آرامش» اســت که معتادان 
متجاهر و ســخت معتادان در فرآیند یــک ماهه از 15 
اسفند تا 15 فروردین توسط نیروى انتظامى دستگیر و در 

کمپ ها نگهدارى مى شوند.

معصــوم بیگــى اظهــار کــرد: براســاس برآوردها، 
در طــرح آرامــش 98-97 حــدود 4500 نفــر تحت 
نظارت قــرار مى گیرند و شــرایط در اســتان مدیریت

 مى شود، زیرا 70 درصد سرقت ها توسط این افراد انجام 
مى شود.

براساس برآوردها، حدود 4500 نفر تحت نظارت قرار مى گیرند 
زیرا 70 درصد سرقت ها توسط این افراد انجام مى شود

از 15 اسفند تا 15 فروردین 

دستگیرى و نگهدارى یک ماهه 
معتادان توسط پلیس

« هفته مســقط در اصفهان» با هدف آشــنایى تاجران 
و صنعتگران عمانى با فرصت هاى ســرمایه گذارى از 

دوازدهم تا نوزدهم اسفند در اصفهان برگزار مى شود.
مســئول برگزارى این رویــداد افزود: در ایــن برنامه، 
یک هیئت تجارى متشــکل از 40 نفر از اتاق بازرگانى 
عمان، شهردارى مســقط، مقام هاى دولتى، بازرگانان 
و شیوخ عمانى براى آشــنایى و ایجاد ارتباط مستقیم با 
توانمندى هاى ایران و اصفهان در زمینه هاى مختلف به 

کشورمان سفر مى کنند.
محمدجواد نصــر اصفهانى افزود: زمینــه هاى فعالیت 
اعضاى این هیئت بیشــتر در بخش هاى پزشــکى و 
ســالمت، صنایــع ســاختمانى، صنایــع دســتى، 
فناورى هاى نوین، فنــاورى اطالعات و نرم افزار، نفت 

و مواد پتروشیمى، ماشین آالت و خطوط تولید صنایع، 
تسویه آب شــیرین، مواد غذایى، گردشگرى، مبلمان و 

فرش و کشاورزى است. 

از 12 تا 19 اسفندماه

برپایى هفته مسقط در اصفهان 

رئیس هیئت ورزش کارگرى استان اصفهان گفت: 
دومین المپیاد ورزشــى اتحادیه زنان کارگر کشور 
از 11 اسفندماه به مدت سه روز در اردوگاه شهید 

بهشتى اصفهان برگزار مى شود.
جواد شیرانى با اشاره به اینکه نخستین دوره این 
رقابت ها، سال گذشته در کرمان برگزار شد، ادامه 
داد: شرکت کنندگان در پنج رشته ورزشى بسکتبال 
سه نفره، دارت، آمادگى جسمانى، شنا و تنیس روى 

میز با هم به رقابت مى پردازند.
وى با بیان اینکه از هر استان 15 ورزشکار مى تواند 
در این رقابت ها شرکت کند، افزود: تمام استان هاى 
کشــور براى حضور در این المپیاد ورزشى اعالم 
آمادگى کرده اند که در مجموع 450 ورزشکار در این 

دوره از مسابقات با یکدیگر به رقابت  مى پردازند.

اصفهان از 11 تا 13 اسفند، میزبان 
دومین دوره المپیاد ورزشى زنان کارگر  

مدیرعامل سازمان ســرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى شهردارى اصفهان گفت: در جذب مشارکت هاى 
مردمى و ســرمایه هاى بخش خصوصى هنوز به نقطه 
مطلوبى نرسیده ایم و باید تالش و کوشش بیشترى در 

این زمینه انجام شود.
از  اســتفاده  کــرد:  اظهــار  رییســى  شــهرام 
سرمایه گذارى هاى مردمى به عنوان درآمد پایدار براى 
اقتصاد شهرى محسوب مى شود، بنابراین نگاه مدیران

 شهرى به این نوع سرمایه گذارى ها باید ویژه و پایدار 
باشد.

وى افــزود: درآمدهــاى پایــدار براى شــهردارى با 
توجه به نوع ســرمایه گذارى بخــش خصوصى و نوع 
مشارکت مردمى ایجاد مى شود و شهردارى نیز باید از 

فرصت هایى کــه در اختیار دارد به صورت مناســب 
اســتفاده کند و فعالیت هایى که منجر به ایجاد درآمد 

پایدار براى شهر مى شود را در اولویت قرار دهد.
وى با بیان اینکه درآمدهاى شهردارى باید در بازه هاى 
زمانــى بلند مدت باشــد، تصریــح کرد: بســیارى از 
مشارکت هاى مردمى و ســرمایه گذارى هاى بخش 
خصوصــى که منجــر به ایجــاد درآمد پایــدار براى 
شهردارى مى شود، در حوزه مسکن و شهرسازى است.
رییسى افزود: همچنین جذب سرمایه گذارى هاى بخش 
خصوصى و مشارکت هاى مالى مردمى در حوزه هاى 
تفریحى موجب ایجاد درآمد هاى پایدار براى سیستم 
مدیریت شهرى مى شود و شهردارى اصفهان در این 

زمینه اقدامات بسیار مناسبى انجام داده است. 

 جذب مشارکت بخش خصوصى 
هنوز به نقطه مطلوبى نرسیده است
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نگهدارى مســواك نیاز به دقتى باال دارد؛ اگر بدون دقت به محل نگهدارى مسواك و بهداشت آن 
همچنان مسواك خود را اســتفاده مى کنید باید بدانید که در معرض ابتال به صد ها بیمارى کشنده 

هستید.
استفاده از کاور و پوشش مسواك براى محافظت از یک مسواك در برابر 

ورود و رشد باکترى نه تنها کارایى ندارد، بلکه این وسایل فضایى 
را ایجاد مى کنند که باکترى ها مى توانند به دلیل فضاى 

مرطوب خوب رشــد کنند؛ کاور و 
پوشش اجازه نمى دهند 

کامل  مسواك 
خشــک 

شود.

کلسیم یکى از ملزومات براى داشتن بدنى سالم است. شکى نیست که لبنیات منبع اصلى 
استخوان سالم است و هر فنجان شیر، 280 میلى گرم کلسیم دارد اما اگر تحمل مصرف 
لبنیات را ندارید، مى توانید براى کسب روزانه 1000 تا 1200 میلى گرم کلسیم مورد نیاز 

روزانه به محصوالت گیاهى نیز متوسل شوید.
*برگ چغندر: این سبزى تیره رنگ، غنى از کلســیم، ویتامین C و آنتى اکسیدان 
اســت. کلســیم نقش مهمى در کاهش دردهاى قبل از قاعدگى دارد. این گیاه غنى از 
آنتى اکسیدان، در صورتى که مرتب مصرف شود، خطر ابتال به بیمارى  هاى زیادى را 
کاهش مى  دهد. میزان کلسیم برگ چغندر در هر یک دوم فنجان به صورت پخته شده، 

79 میلى گرم است.
*لوبیا چیتى: در هر یک دوم فنجان، 86 میلى گرم کلسیم دارد و منبع خوبى از پروتئین، 

فوالت و فیبر است.
*کلم: در هر یک دوم فنجان، 90 میلى گرم کلســیم دارد و عالوه بر آن، سرشــار از 

آنتى اکسیدان ها و ویتامین ها است.
*اسفناج: اسفناج حاوى کلسیم قابل  توجهى است که البته میزان آن بسته به نوع پخت 
متفاوت است. آب  پز کردن باعث مى  شود که میزان کلسیم اسفناج کاهش پیدا کند. در 

حالت کلى، هر 100 گرم اسفناج حاوى 140 میلى  گرم کلسیم است.
*لوبیا سفید: سرشار از کلسیم، فیبر و پروتئین است و هر یک دوم فنجان از آن، 96 
میلى گرم کلســیم دارد. باید بدانید که در همین میزان لوبیا سبز 177 میلى گرم کلسیم 

وجود دارد.
*سویا: سویا سرشار از کلسیم است که مى  توان آن را با شیر گاو مقایسه کرد. این ماده  
غذایى، حاوى ایزوفالونى به نام «دیادیزن» است که اجازه نمى  دهد کلسیم استخوان  ها 

از بین برود. این ماده همچنین جلوى دفع کلسیم از طریق ادرار را مى  گیرد. 
*نخود: نخود سرشار از کلسیم است به طورى که هر 100 گرم، حاوى 134 میلى  گرم 

از این ماده  معدنى است.
*عدس: عدس یکى از منابع خوب آهن محسوب مى  شود اما خواص این ماده  غذایى 
به اینجا ختم نمى  شــود. عدس حاوى میزان قابل توجهى کلسیم نیز بوده و 100 گرم 
عدس درحدود 52 میلى  گرم کلســیم دارد. با مصرف عدس، پروتئین و فیبر کافى نیز 

نصیبتان خواهد شد.
*پیاز: یکى از منابع انواع مواد معدنى مانند کلسیم است. 100 گرم پیاز 20 میلى  گرم 
کلســیم دارد. این ماده  غذایى پرطرفدار دیورتیک (ادرارآور) است، باعث افزایش اشتها 

مى شود و عملکرد معده را تنظیم مى  کند.

یک متخصــص تغذیه گفــت: هورمون هاى 
موجود در برخى مواد غذایى با افزایش هورمون  
«آندروژن» در ایجاد آکنه و التهابات آن مؤثر 

است.
خدیجه رحمانــى افزود: اگرچــه نقش دقیق 
مواد غذایى در ایجاد آکنه روشــن نیست اما از 
آنجایى که تغذیه و الگوى غذایى بر ســالمت 
عمومى بدن تأثیــر دارد، بنابراین مواد غذایى 
مفید مى توانند بر سالمتى پوست و بهبود آکنه 

مؤثر واقع شوند.
ایــن متخصص تغذیــه تصریح کــرد: آکنه 
اختاللى پوستى اســت که در 75 تا 95 درصد 
افراد نوجوان و 40 تا 50 درصد افراد بالغ وجود 
دارد و دریافت چربى، هورمون ها، باکترى ها و 
تکثیر زیاد سلول هاى فولیکولى، از فاکتور هاى 
مهمى هســتند که در ایجاد و تشــدید آکنه 
مؤثرنــد. وى درباره تأثیر مصــرف غذایى در 
تشــدید آکنه توضیح داد: مواد غذایى شامل 
شکالت، فست فود ها، غذا هاى فرآورى شده، 
مواد غذایى که از کربوهیدرات هاى ساده و شکر 
تهیه شده اند و همچنین شــیر و فرآورده هاى 
لبنى، به دلیــل هورمون هاى موجود در آن که 
باعث افزایش هورمون هاى آندروژن مى شود، 
مى تواند در ایجاد آکنه و التهابات آن اثر بگذارد.

رحمانى درباره مواد غذایــى که در این دوران 
بســیار مفید اســت و به درمــان آکنه کمک 
مى کند، بیــان کــرد: منابع غذایــى حاوى 
اســید هاى چرب امگا 3 مانند ماهى، روغن، 
تخم کتان، گردو، بادام، تخمــه آفتابگردان، 
همچنین منابع غذایى «سلنیوم» مانند جوانه 
گندم، ماهى تن و سالمون، سیر، مغز ها و تخم 
مرغ به درمان آکنه کمک مى کند.  وى در ادامه 
افزود: منابــع غذایى ویتامیــن C مانند لیمو، 
گریپ فــروت، کلیه مرکبــات، گوجه فرنگى، 
تمام ســبزى ها و میوه هاى تــازه، همینطور 
منابع غذایى ویتامین D شامل مغزها، زیتون، 
روغن زیتون، آووکادو، کلم بروکلى، سبزى و 
تمامى سبزى هاى ســبز برگ و منابع غذایى 
حاوى روى مانند انواع گوشــت، مغزها، جوانه 
گندم و منابع غذایــى ویتامین A مانند روغن 
ماهى، ماهــى، هویج، اســفناج، کلم بروکلى
 و سبزى ها مى توانند بسیار کمک کننده درمان 

باشد.

ســیب یکى از میوه هاى سرشــار از خاصیت است که 
پزشــکان توصیه مى کنند آن را حتمــًا در رژیم غذایى 

خود بگنجانید.
 این میوه انرژى ســاز، ضدعفونى کننــده قوى روده و 
مناسب براى تقویت روده  و معده، محرك کلیه ها، مؤثر 
در دفع سنگ کلیه و مجارى ادرار، تقویت کننده اعصاب، 
رفع کننده یبوست و اسهال اســت و در رفع اختالالت 
تنفسى نقش دارد که به راحتى در تمام فصل هاى سال 

مى توان از آن بهره برد.

نخودفرنگى حاوى مقادیر باالیــى از پلى فنول محافظ 
سالمت به نام کومسترول است؛ در مطالعات مشخص 
شده که شما تنها به 2 میلى گرم در روز از این فیتوناتریشن 

نیاز دارید تا از سرطان معده جلوگیرى کنید.
 همانطور که همه مى دانیم نخود غنــى از ویتامین ها، 
فیبر ها و آنتى اکسیدان هاســت که بدن ما را سالم نگه 

مى دارد و خطر سرطان را کاهش مى دهد.

غالت گروهى از مواد غذایى اســت که حامل مواد مغذى 
ضرورى مورد نیاز در رژیم غذایى هر کودکى است. غالتى 
مانند جو،  جودوسر، گندم و... براى رشد تمام اعضاى بدن 
کودك شما و عملکرد مناسب او مهم است. غالت غنى شده 
با ُدز معمولى، آهن مورد نیــاز بدن کودك را براى اطمینان 
از جریان مناسب خون، رشــد مغز و پیشگیرى از کم خونى 
تأمین خواهد کرد.  مصرف یک کاسه از غالت و حبوبات، 

روزانه براى تأمین آهن مورد نیاز کودك کافى است.

محققان طب ســنتى براى درمان بیش فعالى کودکان 
مصرف سنبل الطیب را پیشنهاد مى دهند.

 مطالعات نشان داده اســت که مصرف سنبل الطیب به 
مدت سه هفته، به درمان بیش فعالى و کاهش عالیم آن 
مانند مشکالت بى خوابى و بى قرارى در کودکان با سن 

بیشتر از پنج سال کمک مى کند.
همچنین ســنبل الطیب براى درمان دیابت و قند خون 
مفید است و در طب سنتى از سنبل الطیب براى کاهش 

قند خون در افراد مبتال به دیابت استفاده مى شود.

یک متخصص اطفال گفت: با گرم کردن دوباره برخى 
مواد غذایى نه تنها خواص آنها از بین مى رود بلکه به 

ماده اى سمى تبدیل مى شوند.
على محتشمى بیان کرد: قارچ یکى از موادى است که 
در صورت گرم کردن سمى مى شود، با گرم کردن قارچ 
تغییراتى در ترکیب پروتئین و حتى مزه این غذا ایجاد 
مى شود که خاصیت آن را از بین مى برد و باعث ایجاد 
بسیارى از مشکالت گوارشــى مى شود؛ مرغ از دیگر 
موادى اســت که اگر دوبار گرم شــود سمى مى شود، 
دوباره گرم کردن مرغ موجــب تغییر ترکیب پروتئین 

در آن مى شود، اگر مى خواهید آن را گرم کنید با درجه 
حرارت پایین و به مدت طوالنى این کار را انجام دهید.

وى با اشاره به سمى شدن سیب زمینى پس از دوبار گرم 
شدن، گفت: با گرم کردن مجدد سیب زمینى نه تنها 
خواص غذایى آن از بین مى رود بلکه سمى نیز خواهد 
شد؛ سیب زمینى را بالفاصله پس از پخت مصرف کنید 
و یا اینکه آن را سرد سرو کنید؛ اسفناج از مواد دیگرى 
اســت که در صورت داغ کرد مجدد ســمى مى شود، 
اسفناج حاوى درصد بســیار باالیى از نیترات است که 
گرم کردن مجدد این غذا نیترات را به نیتریت تبدیل 

مى کند که ماده اى سرطان زاست بنابر این اسفناج را 
تازه تازه و بالفاصله پس از پخت مصرف کنید.

محتشمى با اشــاره به اینکه چغندر را نباید دوبار گرم 
کرد، ادامه داد: چغندر نیز مانند اســفناج حاوى نیترات 
است که با گرم کردن دوباره تبدیل به ماده اى خطرناك 
مى شــود البته به این معنا نیست که شــما نمى توانید 
دوباره آن را مصرف کنید فقــط مى گوییم دوباره آن 

را گرم نکنید.
این متخصص اطفال با اشــاره به اینکــه کرفس در 
صورتى که دوبار گرم شود، ســمى مى شود، افزود: از 

کرفس اغلب در تهیه سوپ اســتفاده مى شود و باید 
این سبزى را تازه تازه مصرف کنید، کرفس هم حاوى 
نیترات است؛ اگر مى خواهید سوپ را دوباره گرم کنید 

بعد از پختن، کرفس و هویج آن را جدا کنید.
وى یادآورى کرد: تخم مرغ یکى از پر خطرترین مواد 
غذایى است که اگر آن را با درجه حرارت زیاد گرم کنید 
ســمى مى شــود؛ این در مورد مواد غذایى مثل سس 
بشامل که در آن تخم مرغ به کار رفته صدق نمى کند 
و شامل غذا هایى مى شود که تخم مرغ پخته و یا سرخ 

شده در آن به کار رفته است.

کدام مواد غذایى را نباید دو بار گرم کرد

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان

"آگهى دعوت سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان 
جه ت تشکیل جلسه هیئت مدیره" و "مجمع عمومى عادى 

و مجمع عمومى فوق العاده"
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 39370 و شناسه 
ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه هیئت مدیره شرکت که در ساعت 8 صبح مورخ 97/12/17 و 
جلسات مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى که به ترتیب در ساعات 10 صبح و 8 صبح مورخ 97/12/18 و 
97/12/19 در محل خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 و تلفن 34472074 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره:

انتقال سهام برخى سهامداران
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

تغییر ماده 31 اساسنامه
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

انتخاب اعضاى هیئت مدیره و بازرسان و تصویب تراز مالى سال 96 و انتخاب روزنامه رسمى

 نخود فرنگى و پیشگیرى  سیب و خواص آن
از سرطان معده

 ضرورت استفاده از 
غالت در غذاى کودك

 کنتـــرل قند خون 
با سنبل الطیب

شگ نگ ف نخ

مى دارد و خطر سرطان را کاهش مى دهد.

ى مســواك نیاز به دقتى باال دارد؛ اگر بدون دقت به محل نگهدارى مسواك و بهداشت آن
ن مسواك خود را اســتفاده مى کنید باید بدانید که در معرض ابتال به صد ها بیمارى کشنده 

 از کاور و پوشش مسواك براى محافظت از یک مسواك در برابر
رشد باکترى نه تنها کارایى ندارد، بلکه این وسایل فضایى

ىىضاى مى کنند که باکترى ها مى توانند به دلیل ف
ور و ب خوب رشــد کنند؛ کاو

 اجازه نمى دهند 
کامل  ك 

ک

 مراقب مسواکتان باشید

یک گام هوشمند براى جلوگیرى از فوران قند خون در مبتالیان به دیابت نوع 2، انتخاب 
سبزیجات کم کربوهیدرات است. سبزیجات غیر نشاسته اى یا کم کربوهیدرات حاوى ویتامین ها، 

مواد معدنى و فیبر و در عین حال کم کالرى هستند.
در اینجا هشت نوع سبزى مفید براى دیابتى هاى نوع 2 معرفى شده است:

*اسفناج:  این سبزى کم کربوهیدرات، انتخاب عاقالنه اى براى مبتالیان به دیابت نوع 2 و حاوى فوالت، بتاکاروتن و ویتامین 
K است. محققان حتى اعالم کرده اند که رژیم غذایى سرشار از سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج خطر ابتال به دیابت را تا 

حدود زیادى کاهش مى دهد.
*گوجه فرنگى: حاوى ویتامین C و یک منبع عالى از ویتامین A و پتاسیم محسوب مى شود. هر فنجان آب گوجه فرنگى 
تنها 32 کیلو کالرى دارد. گوجه فرنگى حاوى لیکوپن و آنتى اکسیدان هاى قوى است که در برابر بیمارى هاى قلبى، سرطان 

پروستات و... محافظت ایجاد مى کند؛ ضمن اینکه براى دیابتى ها یک خوراکى کم کربوهیدرات است.
*کلم بروکلى: عالوه بر اینکه کربوهیدرات کمى دارد، سرشار از ویتامین هاى A، C و K، فیبر و آهن است.

*خیار: یک فنجان خیار خرد شده تنها 5 گرم کربوهیدارت دارد و شما در صورتى که مبتال به دیابت باشید، بدون هیچگونه 
نگرانى مى توانید مقادیر زیادى از آن را مصرف کنید. 

خیار یک منبع عالى از ویتامین K، پتاسیم و ویتامین C نیز محسوب مى شود.
*کلم: خوردن کلــم یــک راه ارزان براى اضافه کــردن ویتامین هــاى K و C به رژیم غذایى اســت البتــه به عالوه 

.B6 آنتى اکسیدان ها، فیبر، منگنز و ویتامین
*کلم بروکسل: این نوع کلم نیز سرشار از ویتامین A، C و فوالت و فیبر است و محققان بر این باور هستند که عالوه بر 

فوایدش براى دیابتى ها، مى تواند برخى سرطان ها را دفع کند.
*گل کلم: این نوع سبزى، سرشار از ویتامین C، فیبر، پتاسیم و فوالت است. به عالوه مصرف روزانه 122 گرم از این سبزى 

در روز، تا 14 درصد خطر ابتال به دیابت نوع 2 را کاهش مى دهد.
*مارچوبه: این گیاه نیز در هر فنجان تنها 27 کالرى و 5 گرم کربوهیدرات دارد و سرشار از ویتامین هاى A و K است. مصرف 

منظم مارچوبه سبب کنترل میزان قند خون و افزایش تولید انسولین در بدن مى شود.
 

8 سبزى مفید 
براى دیابتى هاى نوع 2

نه
ن
ى
ن

ب کنترل میزان قند خون و افزایشت

خوردنى هایى مفید
براى درمان آکنه

 9 منبع تأمین کلسیم براى بدن شما
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خداوندا! ما حقیقت عظمتت را ندانیم، آنچه مى دانیم این است که تو 
زنده اى و برپایى، نه خواب گران بر تو چیره شود نه خواب سبک. 
اندیشه و دانشى را توانِ دســت یافتن به تو نیست و هیچ چشمى تو را 
درنیابد. دیده ها را مى بینى و اعمال بندگانت را حساب مى کنى. سرها 

موال على (ع)و پاهاى همگان در قبضه قدرت تو قرار دارد.

کالس هفتم

کالس هشتم

کالس نهم

یکتا اژدرى
معدل: 20

پرنیان رجایى
معدل: 20

ملیکا علیجانى
معدل: 20

نگار مختارى
معدل: 20

زهرا سهرابى
معدل: 20

غزاله رضایى
معدل: 19/93

ساغر قریوند
معدل: 20

فاطمه سادات  حجازى
معدل: 20

نادیا فدایى
معدل: 20

نرگس احمدى
معدل: 20

مبینا کریمى
معدل: 19/71

مهشید کاظمى مهر
معدل: 20

فاطمه روحانى
معدل:20 

سارا شفیعى 
معدل: 19/71

محدثه یارى
معدل: 20

زیبا حمیدى فر
معدل: 20

فائزه مالیى
معدل: 20

کوثر شمسى
معدل: 20

نسترن سعیدى
معدل: 20

پرنیا شهبازى
معدل: 20

الهه سنمار
معدل: 20

اینک که با عزم راسخ و ذهن خالق در کوچه هاى دانش، حدیث افتخار را سرودید و موفق به کسب رتبه اول در نیمسال 
اول سال تحصیلى  98-97 شده اید، همت واال و تالش شکوهمندتان را ارج مى نهیم و توفیق شما را در کسب درجات 
عالى تر از خداوند سبحان خواستاریم. از طرف مدیریت و پرسنل دبیرستان حاج عبداله و حاج حسن مکتبى ناحیه 5 اصفهان
سال تحصیلى 97-98

دانش آموزان دبیرستان حاج عبداله و حاج حسن مکتبى

آگهى مناقصه عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز 

شهردارى در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت از محل تملک دارایى هاى سرمایه اى و از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید.
میزان آسفالت مورد نیاز 1250 تن، سپرده واریزى باید به میزان 140/000/000 ریال به صورت وجه نقد به شماره حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى 
نطنز و یا ضمانتنامه بانکى و یا مطالبه پیمانکار بوده و به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات، 

جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است.
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به اســتثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى پنج شنبه 97/12/23 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار 

شهید مصطفى خمینى (ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031 

نوبت اول

آگهى تجدید مزایده

على پیراینده- شهردار نطنز 

شهردارى در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 4 واحد تجارى در طبقه اول از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى 
نطنز از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت تک تک اقدام نماید.

اجاره بهاى ماهیانه شامل: واحد شماره 8 طبقه اول مبلغ 500/000 ریال، واحد شــماره 10 طبقه اول مبلغ 1/600/000 ریال واحد شماره 15 طبقه اول مبلغ 1/250/000 ریال، واحد شماره 24 طبقه اول 
مبلغ 900/000 ریال مى باشد. 

سپرده شرکت در مزایده واحدهاى شماره 8، 10 و 15 شامل فیش واریزى به مبلغ 1/800/000 ریال و سپرده شرکت در مزایده واحد تجارى شماره 24 مبلغ 550/000 ریال به شماره حساب 0107157166009 
بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد).

سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است.
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.

شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى پنج شنبه 97/12/23 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید مصطفى خمینى(ره) مى باشد.

تلفن تماس: 54222119- 031

نوبت اول


