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8 خرداد شاید فینال شود چرا بعد از مسواك زدن نباید دهان را شست؟پیاز کوتاه آمد، لوبیا سبز گران شدحضور «روزهاى نارنجى» همزمان در 3 جشنوارهپیش بینى افزایش حمالت ملخ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

11 فایده  
مصرف خرما 
در ماه رمضان

پاى دالل ها در گرانى ماکارونى وسط است
6
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دستمزد پایین کارگر
 باعث جذب سرمایه گذاران 

خارجى شده است

جزییات سیاست هسته اى 
جدید ایران

ردپاى سارقان 
کامپیوتر خودرو 
از اصفهان تا سمنـان

5

تحول در جامعه 
مستلزم تحول در

 آموزش و پرورش 
اسـت

یکى از محبوب ترین خوراکى هایى که این روزها در طول 
ساعت هاى غیر روزه دارى خورده مى شود، خرماست. 

خرما بسیار سالم است و قرار دادن آن در برنامه  غذایى در 
طول ماه مبارك رمضان فواید بسیار زیادى 

براى سالمتى شما دارد.

جلســه شــوراى آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان به میزبانى ناحیــه 5 آموزش و پرورش 
با حضــور فرماندار، اعضاى شــوراى آموزش و 
پرورش، مســئوالن نوسازى، توســعه و تجهیز 
مدارس اســتان و مســئوالن نواحى شش گانه 
آموزش و پرورش با سخنان نماینده امام جمعه 

اصفهان آغاز شد.
حجت االسالم و المسلمین رضا فراهینى گفت: 
هیچکدام از آموزه هاى علمــى تا امروز مخالف 

قرآن نبوده و ...

4
ممنوعیت کشت برنج لنجان با جوسازى شدنى نیستممنوعیت کشت برنج لنجان با جوسازى شدنى نیست

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى هشدار داد:نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى هشدار داد:
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کارشناس مواد غذایى در اصفهان مطرح کرد

خواجه امیرى؛ 
رکورددار 
خوانندگى 
تیتراژ 
سریال هاى 
ماه رمضان

ورزشگاه دیدار
 ذوب آهن-النصر را تغییر دهید

اتفاقات رخ داده در پایان بازى با الزوراء شب تراژیکى را براى 
بازیکنان و مربیان ذوب آهن رقم زد تا آنها با ترس و اضطرابى 

غیرمنتظره روبه رو شوند.
هجوم طرفداران الزوراء به داخل زمین ورزشــگاه 30 هزار 

نفرى کربال آن هم در پایان بازى باعث شد...
6
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پرداخت
 122 میلیارد تومان 

وام اشتغال
 به نیازمندان اصفهانى

در گرانى ها، حقوق مصرف کننده را نادیده گرفتیم
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:
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5

قلـعه نویى قلـعه نویى 
گزینه اى گران گزینه اى گران 
براى امیدهابراى امیدها

شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان درنظر دارد نســبت به واگذاري ساختمان آمادگی و 
مهد کودك خود واقع در شهرك شهید عباسپور با کلیه امکانات موجود جهت فعالیت در سال 
تحصیلى 99-98 به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید، لذا از کلیه افراد واجد شرایط که داراي 
پروانه فعالیت معتبر( مجوز مدیریت) از سازمان بهزیستی و اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان می باشند دعوت میگردد ضمن هماهنگی با اداره تدارکات این شرکت جهت دریافت 
اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7روز به نشانی اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن، 
انتهاى بلوار شفق ،نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق اصفهان مراجعه 
فرمایند. ضمناً جهت اطالع بیشتر میتوانید به سایت www.isfahanps.ir (بخش مناقصات) 

مراجعه نمایید.
تلفن تماس: 5080و37895083-031 ( اداره تدارکات و کاال)

آگهی مزایده عمومى شماره98/1 -  15 

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 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  98/02/17 مى باشد

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 استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى  یک مرحله اى با ارزیابى کیفى نوبت دوم

شماره سامانه تدارکاتشماره مرجعموضوعردیف
 الکترونیکى دولت

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار 200، 400،315 و 600 1
392098001434000007-1-98میلیمتر جهت مناطق شهرضا، برخوار و شاهین شهر

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار 200، 315،250 ، 2
402098001434000008-1-500،40098 و 600 میلیمتر جهت مناطق نجف آباد، تیران و شاهین شهر

412098001434000009-1-98خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود قطر 250 میلیمتر جهت منطقه نایین3
422098001434000010-1-98خرید لوله جدارچاهى فوالدى در اقطار 250، 350،300 و 400 میلیمتر4

نام روزنامه: نصف جهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ انتشار: 1398/02/19

تاریخروزساعتعنوان
98/02/21شنبه9:30مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/02/31سه شنبه9:30مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/02/31سه شنبه10:00زمان بازگشائى پاکت ها

ن روزها در طول
، خرماست. 

رنامه  غذایى در 
ى 

رکرکرک
خووخخو

رییسریسری
مااما
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رئیس ســازمان انرژى اتمى دقایقى بعد از اعالم موضع 
جمهورى اســالمى ایران توســط رئیس جمهورى در 
جلسه هیئت دولت به ارائه توضیحاتى درباره جزییات این 
سیاست ها پرداخت.  على اکبر صالحى، صبح چهارشنبه 
در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اعالم موضع جمهورى اســالمى ایران درباره 
سیاســت هاى جدید خود در اجراى برجام اظهار کرد: 
همانطور که رئیس جمهورى اعالم کردنــد، از این به 
بعد آب سنگین و اورانیوم تولید شده در کشور به فروش 
نخواهد رسید. این بدان معناست که دیگر ملزم به رعایت 
سقف 300 کیلو براى اورانیوم غنى شده 3/67 و همچنین 

سقف 130 تن براى آب سنگین نیستیم و دیگر التزامى به 
رعایت این سقف ها نداریم.

وى افزود: در حقیقت پیام سخنان رئیس جمهورى این 
بود که دیگر خود را ملزم به رعایت این ســقف ها براى 
60 روز نمى دانیم حال اگر در ایــن 60 روز طرف مقابل 
توانست نظر جمهورى اسالمى را تأمین کند، جمهورى 
اسالمى ایران نیز راه را باز گشته تا به جایى که امروز در 
آن قرار دارد بازگردیم. اما اگــر آنها کماکان بخواهند بر 
بدعهدى خود و عــدم التزام به تکالیفى کــه در برجام 
تصریح شــده عمل کنند، جمهورى اسالمى گام هاى 

بعدى را برخواهد  داشت.

رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور گفت: با توجه به 
پیش بینى هاى سازمان خواربار کشاورزى (فائو) مبنى بر 
افزایش حمالت ملخ صحرایى در دو ماه آینده، استانداران 
هشت استان درگیر باید به این حوزه توجه ویژه اى داشته 

باشند.
محمدرضا درگاهــى اظهار کرد: نخســتین حمله ملخ 
صحرایى را هفت روز بعد از هشدار در بندر نخیلو استان 
هرمزگان داشــتیم که بالفاصله اقدامات براى مبارزه با 
این آفت در دســتور کار قرار گرفت. وى افزود: با توجه 
به حرکت دسته جات زیاد ملخ صحرایى از باالى دریاى 
سرخ تاکنون 138 ریزش را به کشور داشتیم که هشت 

استان را درگیر کرد.رئیس ســازمان حفظ نباتات کشور 
ادامه داد: بیشــترین درگیرى با این آفت در استان هاى 
هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان و کرمان گزارش 
شده اســت. ملخ صحرایى به عنوان آفت خطرناك در 
دنیا شــناخته شده اســت به طورى که امنیت غذایى را 
مورد تهدید قرار مى دهد. درگاهى تصریح کرد: امسال 
نخستین سالى نیســت که بحث مبارزه با ملخ را داریم 
اما ملخ صحرایى خطرناك ترین گونه ملخ اســت که در 
صورت حمله تهاجمى پوست درختان را مى خورد. وى  
حمله ملخ صحرایى را در صورت کنترل نشدن همانند 

سیل و زلزله خسارت زا براى کشور برآورد کرد.

جزییات سیاست هسته اى 
جدید ایران

پیش بینى 
افزایش حمالت ملخ

چرا؟
 خانه ملت| مصطفى کواکبیــان، نماینده 
مردم تهــران در مجلس در صحــن علنى در تذکر 
شــفاهى عنوان کرد: مردم صداى ربناى شجریان 
را دوســت دارند ولى پخــش نمى شــود، برنامه 
عادل فردوســى پور را دوســت دارند ولى شوراى 
نظارت بر صدا و ســیما که از دوستان ما هم هستند 
اختیار را به مدیران صدا و ســیما مــى دهند چرا به 

عالیق مردم توجهى نمى شود؟

سالح قدیمى 
آیــت ا... ســبحانى،    خبرگزارى حوزه |
از مراجع تقلید در اولین جلســه درس تفســیر ماه 
مبارك رمضان گفت: منافقان شــایعه ساختند که 
روابط امام على(ع) و پیامبر(ص) تیره شــده است؛ 
امروز نیز شــایعات در فضاى مجازى وجود دارد که 
متأسفانه براى کشور اســالمى ما به یک بال مبدل 
شده است؛ مى خواهند شایعات عزم و نیت و عالقه 
و نیت ما را به جمهورى اسالمى کم کند؛ این مسئله

 یک سالح قدیمى است و در زمان پیامبر(ص) نیز 
چنین بود.

گزینه تحریم مجدد ایران 
  عصر ایران| وزارت خارجه فرانسه در واکنش 
به اقدام ایران در توقف بخشــى از تعهداتش ذیل 
برجام که در واکنش به اقدامــات خصمانه آمریکا 
صورت گرفت، ادعا کرد که در صورت عدم پایبندى 
ایران به برجام، از سرگیرى تحریم ها مجدداً مطرح 
خواهد شــد. از طرف دیگر، وزیر دفاع فرانســه نیز 
در واکنش به همین اظهــارات روحانى تأکید کرد:  
«هیچ چیز بدتر از خروج ایران از برجام نیست و اروپا 

خواستار بقاى توافق هسته اى ایران است.»

رئیس فرودگاه آبادان 
عزل شد

  ایرنا | رئیس فرودگاه آبادان و دو مدیر دیگر 
این فرودگاه با حکم وزیر راه و شهرســازى به دلیل 
آنچه  رفتار غیر مســئوالنه عنوان شده از مقام خود 
عزل شدند. محمد اسالمى به محض اطالع از وقفه 
ایجاد شده در ارائه خدمات به مسافران پرواز شماره 
860 شرکت «آســمان» در 16 اردیبهشت 98، به 
ســازمان هواپیمایى کشورى دســتور داد بخاطر 
کوتاهى در خدمت  رسانى و رعایت حقوق مسافران 
سه مسئول خاطى عزل و با آنها برخورد شود.  وزیر 
راه و شهرسازى همچنین فعالیت شرکت هندلینگ 
فضا اندیشان اروند در این فرودگاه را محدود کرده و 

به این شرکت نیز اخطار کتبى داد. 

خبرخوان
آمار عجیب از 
چند قلوزایى 

سیف ا...    باشگاه خبرنگاران جوان |
ابوترابى، سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور 
با اشاره به والدت بیش از یک میلیون نوزاد در 
سال گذشــته اظهار کرد: یک میلیون و 366 
هزار و 509 رویداد والدت در ســال 97 در کل 
کشور ثبت شده است که از این تعداد 19 هزار 
و 911 والدت مربوط به نوزادان دوقلو است. از 
بین آمار گفته شده 646 مورد سه قلو، 21 مورد 
چهار قلو و دو مورد پنج قلو (در استان اصفهان 

و مرکزى) بودند.

دوقلوهاى سارق 
سرپرست ســرکالنترى چهارم    ایمنا|
تهران از دستگیرى دو ســارق لوازم خودرو با 
صد فقره سرقت خبر داد و گفت: این سارقان دو 
قلو بوده و در دستگیرى ها خود را جاى قل دیگر 
معرفى مى کردند و بدین ترتیب مى توانستند از 
اعمال قانون رهایى یابند. این دو برادر ســابقه 
چند فقره دستگیرى در خصوص سرقت لوازم 

خودرو و مالخرى اموال مسروقه داشتند.

خسارت اولیه سرمازدگى 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران    میزان |
و کاهش مخاطرات بخش کشــاورزى وزارت 
جهادکشاورزى گفت: خســارت اولیه ناشى از 
سرمازدگى به 24 استان کشور تاکنون ده هزار 
میلیارد تومان برآورد شــده است. سید محمد 
موسوى اظهار کرد: بر اثر افت دما و سرمازدگى 
در اردیبهشــت ماه امســال 60 درصد اراضى 
زراعى و 40 درصد اراضى باغى دچار خسارت 

شده است.

قاتلى به نام فشار خون
  عصر ایران| عضــو دبیرخانــه کمیته 
ملى بیمارى هاى غیر واگیر در پژوهشگاه علوم 
غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکى تهران 
ضمن ارائه  گزارشــى از جــان باختن 97 هزار 
ایرانى در سال 2017 بر اثر بیمارى هاى مرتبط 
با فشارخون، اظهار کرد: از سال 1990 تا سال 
2016، شیوع پرفشارى خون در ایران حدوداً سه 
برابر شده است. حشمت افزود: از میان حدود 15 
میلیون بیمار مبتال به فشارخون، فقط 60 درصد 

آنها از بیمارى خود اطالع دارند.

ابهام بزرگ 
  ایسنا| ایران خودرو و ســایپا با وجود 
گذشــت حدود ســه ماه از آغاز فروش فورى 
محصوالتشان، اطالعاتى از تعداد خودروهاى 
تحویل داده شده به مشــتریان در این طرح در 
اختیار رســانه ها قرار نمى دهند. در این شرایط 
این پرسش مطرح است که آیا اصًال خودرویى 
تحویل مشــتریان شده اســت؟! این وضعیت 
در حالى اســت که خودروسازان چند صد هزار 
دستگاه خودرو بابت پیش فروش هاى صورت 
گرفته در سال گذشته به مشتریان بدهکارند و 

هنوز این خودروها را تحویل نداده اند.

ممکن است
 کلیپ ها ساختگى باشد

وزیر آموزش و  پرورش درباره    تسنیم|
پخش آهنــگ مبتذل در تعــدادى از مدارس 
کشــور اظهار کرد: شــواهدى وجود دارد که 
این کلیپ ها ساختگى اســت.  البته بازرسى و 
حراســت وزارت آموزش و پرورش به همراه 
تعدادى از صاحبنظران فضاى مجازى در حال 
بررسى موضوع هســتند که مشخص شود آیا 
چنین مســئله اى صحت دارد و در کجا اتفاق 
افتاده اســت که ظرف چند روز آینده مشخص 
مى شود. سید محمد بطحایى افزود: یقین دارم 
انگیزه هاى سیاسى پشت این ماجرا وجود دارد.

«پل شــریدر»، فیلمنامه نویس، کارگــردان و منتقد 
سرشــناس آمریکایى پــس از حضور در جشــنواره
 جهانــى فیلم فجــر و بازدید از اماکــن و محیط هاى 
دانشــگاهى ایران، در پســتى در صفحه فیســبوك 
خود با عنــوان «افــکار گوناگــون دربــاره ایران»،
 تجربــه ســفر خــود بــه ایــران را توصیــف کرده 

است.
شریدر در این پست نوشته است: «چند روز طول کشید 
که ســفرم به ایران را هضم کنم، و بخشى از من هنوز 
در آنجاســت. ایرانى ها مردمى بافرهنگ و سخاوتمند 
هستند و به مهمان نوازى خود افتخار مى کنند که کامًال 

درست هم هست.» 
او در بخشى دیگر از پســت خود آورده است: «با اینکه 
فیلم هــاى آمریکایى و غربى امــکان نمایش عمومى 
در ایــران را ندارند، همــه در ایران هر چیــزى را که 

بخواهند مى بینند. وقتى (در جلسه سخنرانى دانشگاه) 
ســئوال کردم چند نفــر فیلم "فرســت ریفورمد" من 
را دیده انــد، نیمــى از آنها دســت هاى خــود را باال

 بردند. این اتفاق سال گذشــته براى "اولیور استون" 
هم افتاد. ایرانى ها کتاب "ســبک استعالیى در سینما" 
نوشــته مــن را ترجمه کردنــد و دو ســاعت در یک 
بحــث  آن  دربــاره  دانشــجویان  بــا  کالس 

کردیم.»
او در بخش دیگرى از پســت خود نظرات انتقادى هم 
دارد: «ایرادهایى هم هست. سانسور رسمى، ترافیک، 
غذاها (گوشت و شــیرینى دوســت ندارم !)، گرایش 
به موتیف هاى تزیینى (تجمالتى) کــه بیش از اندازه 
رایج است، اما سفر به ایران را به عنوان مقصدى براى 
همه کسانى که ذهن هاى باز و کنجکاو دارند، توصیه 
مى کنم، اما گروهى سفر کنید. بى نظمى اینقدر هست 

که تنهایى از پــس آن برنیایید. تهران شــهرى پر از 
اتوبوس هاى گردشگرى با بازدیدکننده هاى غربى است 

و البته قدمت تاریخى دارد.»

نگاهى به آمار ساالنه شبکه پرداخت الکترونیکى کشور 
طى سال هاى گذشته نشان از ســرعت ضریب نفوذ و 
در نتیجه جابه جا شــدن ارقامى عجیب و غریب در این 

شبکه دارد.
بررســى هاى «خبرآنالیــن» از تعــداد و مبالــغ 
تراکنش هاى روى دستگاه پوز طى سال گذشته حکایت 
از آن دارد طى 12 ماه بیــش از 19 میلیارد تراکنش تنها 
روى کارتخوان ثبت شده است. این آمار از لحاظ مبلغى 

بسیار عجیب تر است.
تنهــا روى یکــى از درگاه هاى پرداخــت الکترونیکى 
(کارتخوان فروشــگاهى) نقل و انتقــال بیش از 2300 
تریلیون تومان درکل سال به ثبت رســیده است.  این 
گردش مالى عظیم تنهــا روى مؤثرترین ابزار پرداخت 
الکترونیک کشور به ثبت رسیده که انحصار آن تنها در 
اختیار 12 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداشته 
و به ازاى هر یک تراکنش کارمزدى مشخص دریافت 

مى کنند.
یکى از نــکات جالب در بررســى آمــار تراکنش هاى 
الکترونیکى میزان درآمد شــرکت هــاى ارائه دهنده 
خدمات پرداخت از محل این تراکنش هاســت. کارمزد 
هر یک تراکنش خرید با پوز یک درصد از مبلغ تراکنش 
حداقل 50 تا حداکثر 224 تومان و کارمزد تراکنش هاى 
قبض 175 تومان به طور ثابت است. براى هر تراکنش 
دریافت موجودى هم به طور ثابــت روى همه درگاه ها 
50 تومان کارمزد به شرکت پى اس پى تعلق مى گیرد. 
حال با در نظر گرفتــن تعداد تراکنش هــاى خرید که 
بیشترین سهم تراکنش هاى الکترونی ک روى پوز را دارند

 مى توان کارمزدهاى این شرکت ها را تخمین زد. تنها 
شرکت هایى که در هر برهه از زمان سودآور بوده و حتى 
براى خرید یک پفک و پرداخت وجه آن از طریق کارت 
کشیدن روى پوز نیز از بانک مرکزى دستمزد مى گیرند.

رئیس اورژانس کشور از انتقال هوایى قلب اهدایى از یزد به 
تهران در کمترین زمان و نجات جان پسرجوانى خبر داد. 

پیرحسین کولیوند در این باره اظهار کرد: روز سه شنبه 17 
اردیبهشت ماه امســال با اعالم مرگ مغزى پسرجوان 24 
ســاله اى در یزد رضایت خانواده او مبنى بر اهداى اعضاى 
فرزندشان مشخص شد قلب این بیمار مرگ مغزى باید براى 
انجام عمل پیوند به تهران منتقل شود به همین منظور و با 
توجه به مدت زمان طالیى که براى انتقال قلب وجود داشت 
و همچنین تجربه اى که از انتقال قلب پیوندى از رشت به 
تهران را داشتیم بالفاصله مقدمات کار براى انتقال این قلب 
از یزد به تهران فراهم شــد. وى در ادامه گفت: این دومین 
بارى بود که از اورژانس هوایى کشور براى انتقال اعضاى 
پیوندى از یک استان به استان دیگر استفاده مى شود. صبح 
روز 18 اردیبهشت با یک پرواز خود را به شهر یزد رساندیم و 

پس از تحویل گرفتن قلب، با هلیکوپترى که در بیمارستان 
یزد آماده بود به فرودگاه مراجعه کردیم، ســپس از آنجا با 
فالکوم به فرودگاه مهرآبــاد حرکت کردیم و با توجه به کم 
بودن زمان، قلــب اهدایى را دوباره بــا هلی کوپتر اورژانس 
به بیمارســتان شــهید رجایى انتقال دادیم تا به مرد جوان 

دیگرى اهدا شود.

همزمــان با فرا رســیدن مــاه مبارك رمضــان یکى از 
قدیمى ترین نســخه هاى قرآن که منسوب به دستخط 
حضرت على (ع) است در موزه قرآن و نفایس حرم مطهر 
امام رضا (ع) رونمایى شد. این نسخه یکى از قدیمى  ترین 
قرآن هاى کامل دست  نویس جهان و منسوب به دستخط 
امام  على (ع) اســت که یکى از مهمترین منابع تحقیقاتى 

جهان نیز به شمار مى رود. این نســخه که به خط کوفى 
16سطرى و بر روى پوســت، کتابت شده است متعلق به 
دوران نخست اسالمى اســت که در سال 1009هجرى 
به دست شاه عباس صفوى وقف حرم مطهر امام  رضا(ع) 
شده است و وقفنامه آن را شیخ بهایى در پشت برگ اول 

نسخه نگاشته است.
این قرآن بسیار ارزشمند داراى ویژگى  هاى متعددى است 
که نمایانگر قرائات، رسم الخط، شمارش آیات، اسماء سور و 
ترتیب مصحف است که از سوره حمد آغاز شده و به سوره 
ناس ختم مى  شــود. جنس این مصحف بنا از پوست آهو 
است که البته در اقوال مختلف به پوست گاو و گوسفند نیز 

اشاره شده است.
این اثر در ابعاد 20 در 26 و 25 در 32 قرار دارد و جنس ورق، 

مرکب و خط نیز نشان دهنده قدمت این اثر نفیس است.

آمار تکان دهنده پرداخت 
الکترونیکى در سال 97

انتقال هوایى قلب پسرجوان از یزد به تهراناز قرآن منسوب به امام على (ع) رونمایى شد

توصیف سینماگر مشهور آمریکایى از تجربه سفرش به ایران

ایرانى ها مردمى بافرهنگ و سخاوتمند هستند

فرمانده انتظامى استان ســمنان از دستگیرى سارقان 
رایانه خودرو با همکارى پلیس این استان خبر داد و گفت: 
ارزش مالى اقالم سرقتى توسط این سارقان 900 میلیون 

تومان برآورد شده است.
سردار روح االمین قاسمى بیان کرد: در پى وقوع چند فقره 
سرقت کامپیوتر خودرو در ســمنان پرونده اى در ناجاى 
این استان تشکیل و روند بررسى آن آغاز شد. وى با بیان 
اینکه این ســرقت ها روزهاى پایانى سال 97 رخ داده و 
توسط مردم به ناجا اعالم مى شد، افزود: سارقان اغلب 
خودروهاى فاقد دزدگیر که در حاشــیه خیابان و اماکن 
خلوت پارك شده را هدف قرار مى دادند و لذا این امر به 
عنوان سرنخى در دستان پلیس، راه را براى دستگیرى 

افراد مظنون باز کرد.

فرمانده انتظامى اســتان ســمنان با بیان اینکه بررسى 
چندین باره صحنه هاى سرقت به یافتن سرنخ هاى قوى 
منجر شد، تأکید کرد: تیم کارآگاهان ناجا با پیگیرى این 
سرنخ ها توانستند یکى از اعضاى این باند حرفه اى سرقت 
را شناسایى کنند و این سارق در عملیات غافلگیرانه در 
مخفیگاه خود در تهران دســتگیر شد. ســردار قاسمى 
بیان کرد: این ســارق سابقه دار به ســرقت هاى متعدد 
در ده اســتان تهران، البرز، خراســان رضوى، لرستان، 
اردبیل، تبریز، فارس، اصفهان، قم و ســمنان اعتراف 
کرد، همچنین دو همدســت وى که اقالم سرقتى را به 
صورت مالخرى به پول تبدیل مى کردنــد در تهران و 
مشــهد به چنگ قانون افتادند که به سرقت  290 رایانه 

خودرو اعتراف کردند.

مهدى تاج، رئیس فدراســیون فوتبال درباره حواشى ایجاد 
شده پیرامون محسن فروزان، دروازه بان تیم تراکتورسازى 
تبریز و فعالیت همســرش در مؤسســات و ســایت هاى

 شرط بندى، گفت: این مسئله، موضوعى کامًال حقوقى است و 
باید بخش هاى حقوقى فدراسیون و کمیته اخالق در این زمینه 
به جمع بندى برسند. رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: البته 
مسئله اى که نیاز به تحقیق ندارد این است که همسر محسن 
فروزان مؤسسه  شرط بندى داشته و به همین دلیل به کمیته 
اخالق احضار شده و این کمیته محسن فروزان را موقتاً یک ماه 
ممنوع  کار کرده تا بررسى هاى نهایى انجام شود. وى افزود: 
سایر دستگاه هاى نظارتى نیز خارج از فدراسیون به این پرونده 

ورود کرده اند و ما منتظر پاسخ دستگاه هاى نظارتى هستیم.

همسر محسن فروزان ردپاى سارقان کامپیوتر خودرو از اصفهان تا سمنان
مؤسسه  شرط بندى داشته است

ربّنا یا ربّناى شجریان، یکى از آثار برجسته محمدرضا 
شجریان و شــامل چهار دعا از آیات قرآن است که در 
دستگاه سه گاه خوانده شده و همه دعاهاى آن با عبارت 
ربّنا آغاز مى شــوند. این اثر در تیر ماه سال 1358 ضبط 
شد و براى مدت 30 ســال جزو برنامه هاى اصلى رادیو 
و تلویزیون در ماه رمضان بود. گرچــه این اثر ماندگار 
سال هاست از صدا و سیما پخش نمى شود اما همچنان 
محبوب ترین اثر معنوى ماه رمضان اســت و مردم به 
خصوص در ماه رمضان و گاه در طول سال بسیار به آن 

گوش مى سپارند.
هوشنگ ابتهاج از دوستان و همکاران قدیمى شجریان 
در کانون «چاووش» که تصنیف ماندگار «سپیده» را با 
همکارى شجریان و لطفى خلق کرده، یکى از افرادى 
است که به «ربّنا» عالقه نشــان داده و درباره احساس 

عجیبش هنگام شنیدن این اثر نوشته است.
در بخش هایى از کتاب «پیر پرنیان اندیش» آمده است: 
«ماه رمضان اســت و دم افطار. تلویزیون ربّناى استاد 
شجریان را پخش مى کند. "سایه" از همان ربّناى اول 
منقلب مى شــود. به خود مى پیچد... اشک از چشمش 
مى جوشــد. بى تاب شده اســت... آرام تر که مى شود با 
چشم و چهره اى ســرخ و صدایى که هنوز هیجان دل 
بى قرارش را بازتاب مى دهــد، مى گوید: "این کاریه که 
مى تونى دســتت بگیرى و ببرى به تمام کشــورهاى 
عربى و با افتخار بگى، اگه مى تونین مثل این بخونین... 

این کار نظیر نداره! شاهکار بزرگ شجریانه. هیچکس 
نمى تونه اینطور بخونه، هیچکس. حتى خود شجریان! 
خیلى کار عجیبیــه. خیلى عجیبه... رفته تو اســتودیو 
که بــه بچه ها بگه اینطــورى بخونیــن، ضبط کردن 
و شــده این ربّنا... شــجریان نوار اصلى این ربّنا رو به 

من داد که االن ندارمش. من اول نمى دونســتم چیه، 
وقتى شــنیدم حیرت کردم. هیچکــس نمى تونه اینو 
بخونه... چه صداى حیــرت آورى داره! اصًال یه صداى 
زمینى نیست. (ســرش را تکان مى دهد) شاهکاره، چه 
حالت و التماسى تو این ربّنا هست (به گریه مى افتد) فقط 

صدا نیست، یک نوازشى توش هست. انگار داره با خدا 
معاشقه مى کنه، همه نیازهاى بشرى تو این صدا هست! 
بهش گفتم آقاى شجریان اینو تو چه مایه اى خوندى؟ 
نگاهم کرد... واقعاً نمى شه گفت تو شوره، افشاریه، چیه! 

خیلى عجیبه!"» 
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شهردار سمیرم استعفا کرد
عضو شـوراى اسـالمى شـهر سـمیرم از کنـاره گیرى 
حسـینعلى صادقى، شـهردار این شـهر خبر داد. روح ا... 
شهبازى اظهار کرد: شهردار سـمیرم شامگاه سه شنبه 
استعفا کرده و اعضاى شورا نیز با استعفاى وى موافقت 
کرده اند. وى افزود: از پنج عضو شوراى شهر، چهارنفر با 
استعفاى شهردار موافقت کردند و کورش صابرى، معاون 
مالى و ادارى شـهردارى به عنوان سرپرست شهردارى 
سمیرم منصوب شده است. صادقى از مهرماه سال 1396 

شهردار سمیرم بود.

آغاز برداشت خیار «گل به سر»
مدیر جهاد کشاورزى نطنز گفت: برداشت خیار معروف 
به خیار «گل به سر» از مزارع شهرهاى بادرود و خالدآباد 
در شهرستان نطنز آغاز شد. روزانه به طور متوسط از هر 
هکتار از این محصول بین 30 تا 35 ُتن برداشت و روانه 
بازار مصرف مى شـود که این محصول یکى از بهترین 
نوع خیار در بازار است. عبدالرضا مهدى بادى گفت: این 
محصول در بهمن ماه کشت مى شود و در بهار محصول 

آن به دست مى آید.

معدوم کردن 4 ُتن گز فاسد 
4 ُتن گز فاسـد در نجـف آباد معدوم شـد. مدیر شـبکه 
بهداشت و درمان شهرسـتان نجف آباد در جلسه امنیت 
غذا در فرماندارى نجف آباد گفت: در بازرسى هاى یک 
ماه گذشته از مغازهاى شیرینى فروشى 4000 کیلوگرم 
گز فاسد شده کشـف و معدوم شـد. علیرضا غیور افزود: 
پرونده متخلفان به مراجع قضایى تحویل داده شده است.

  استحصال سیالب
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: 150 
میلیون مترمکعب سیالب امسال در بندهاى خاکى این 
استان استحصال و از خسـارت به عرصه هاى طبیعى و 
مناطق مسـکونى جلوگیرى شـد. محمدحسین شاملى 
افزود: طرح هاى آبخیـزدارى در نزدیک به یک میلیون 
و 800 هکتار از اراضى ملى اسـتان اجرا شـده که نقش 
مؤثرى در پیشگیرى از خسارت سیل و فرسایش خاك 
داشته است. مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان 
با اشاره به نگهدارى سیالب ها در بندهاى خاکى، تصریح 
کرد: نگهدارى آب در این بندهـا باعث نفوذ آن به زمین 
و تقویت سفره هاى زیر زمینى شـد و مردم از این اتفاق 

رضایت داشتند.

راه اندازى مدرسه پرستارى 
عضو هیئت علمى دانشـکده پرسـتارى دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهان گفـت: مدرسـه پرسـتارى MS در 
اصفهان راه اندازى شـد و اولیـن دوره آموزشـى خود را 
براى 200 پرسـتار از سراسـر کشـور برگزار کرد. شهال 
ابوالحسـنى اظهار کرد: در مدرسـه آموزشـى پرستارى 
MS، پرستاران آموزش تخصصى مراقبت هاى درمانى 

ویژه بیماران MS را فرا گرفتند.

500 هزار عضو کتابخانه
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
با اشـاره به اینکه دراسـتان اصفهان بیـش از 300 باب 
کتابخانه عمومـى، مشـارکتى و خصوصى وجـود دارد 
گفت: بیش از 500 هزار نفر عضو کتابخانه هاى عمومى 
استان هستند که از این رقم فقط200 هزار نفر فعال اند. 
هالکویى با اشـاره بـه افزایش روز افـزون قیمت کتاب 
گفت: عضویـت در نهـاد کتابخانه هاى عمومـى تقریبًا 

رایگان است.

مشارکت در بازسازى پلدختر
سرپرسـت فرماندارى لنجان گفت: اصفهـان به عنوان 
معین پلدختر انتخاب شـده و قرار شـده تـا 2000 واحد 
مسـکونى در این شهرسـتان بازسـازى شـود که از این 
میان صد واحد مسـکونى به این شهرسـتان اختصاص 
یافته است. خدامراد صالحى تصریح کرد: هفته گذشته 
سـه کامیون از هدایاى مردم لنجان به اسـتان لرسـتان 

اعزام شد.

خبر

عشایر کوچرو در 24 ساعت منتهى به دیروز چهارشنبه با 
عبور از مرزهاى سمیرم، حرکت به سمت مراتع، چراگاه ها و 

محل هاى استقرار خود را آغاز کردند.
رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى ســمیرم به «ایرنا» 
گفت: زمان قانونى ورود عشایر در تقویم کوچ 25 اردیبهشت 

است که امسال شش روز زودتر وارد مراتع شدند.
عزت ا... مرادى تصریح کــرد: آغاز گرما در مناطق جنوبى 
کشور باعث درخواست هاى مکرر عشایر براى آزاد کردن 
قرق بود اما این اداره تا روز چهارشــنبه مرزهاى عشایرى 
سمیرم را بسته نگه داشت ولى گروهى از عشایر کوچ زود 

هنگام خود را براى ورود به مراتع آغاز کرده اند.

رئیس اداره امور عشایر ســمیرم نیز در همین پیوند گفت: 
حدود 30هزار نفر شامل 4700 خانوار عشایرى وارد ییالق 

مى شوند.
على اکبر نادرى افزود: این تعداد خانوار عشایرى حدود 500 
تا 700 هزار رأس دام سبک به همراه خود وارد شهرستان 
مى کنند که با وجود بارش هاى خوب سال زراعى جارى و 

سرسبزى طبیعت ممکن است این تعداد بیشتر باشد.
عشایر ســمیرم شامل چهار طایفه از شــش طایفه اصلى 
عشایر ایل بزرگ قشقایى هستند که فصول گرم سال را در 
مراتع این خطه سپرى کرده و پاییز به مناطق گرم جنوبى 

باز مى گردند.

شهردار کاشان ضمن تأکید بر الگوگیرى از قرآن در حوزه 
فرهنگ عمومى گفت: ارتقاى فرهنگ عمومى در دستور 

کار شهردارى کاشان است.
سعید ابریشــمى راد با تأکید بر استفاده حداکثرى از ایام 
ماه مبارك رمضان در برنامه هاى اجتماعى اظهار کرد: 
تمامى ایام ماه مبارك رمضان سراســر برکت است و بر 
همین اساس به شهرداران نواحى کاشان تأکید مى شود 
تا به زیباســازى اطراف اماکن مذهبى از جمله مساجد 
رســیدگى و توجه ویژه اى کنند چراکه یکى از اقدامات 
صورت گرفته در این مورد توسعه امورات فرهنگى است. 
وى با بیان اینکه شــهردارى کاشان قدرتمندترین نهاد 

در حوزه هاى فرهنگى اســت، افزود: با این شرایط الزم 
است تا ظرفیت هاى فرهنگى شهر شناسایى و در جهت 
تقویت آن از هیچ تالشى دریغ نشود و بر همین اساس 
ورود شــهردارى در حوزه اجتماعى، شناســایى همین 
ظرفیت هاى فرهنگى است تا با شناسایى آنها در توسعه 

آن قدم برداریم.
ابریشمى راد گفت: قله تکامل بشر ایثار و از خودگذشتگى 
است و جامعه اى که در آن ایثار و شهادت باشد، جامعه اى 
موفق است و بر همین اساس الزم است تا با بهره گیرى 
حداکثرى از مفاهیم قرآن این جامعه را به یک جامعه ایده 

آل نزدیک کنیم.

ارتقاى فرهنگ عمومى در دستور 
کار شهردارى کاشان است

عشایر یک هفته زودتر
 وارد ییالق سمیرم شدند

جلسه شــوراى آموزش و پرورش شهرســتان اصفهان به 
میزبانى ناحیه 5 آموزش و پرورش با حضور فرماندار، اعضاى 
شوراى آموزش و پرورش، مسئوالن نوســازى، توسعه و 
تجهیز مدارس استان و مسئوالن نواحى شش گانه آموزش 

و پرورش با سخنان نماینده امام جمعه اصفهان آغاز شد.
حجت االسالم و المسلمین رضا فراهینى گفت: هیچکدام 
از آموزه هاى علمى تا امروز مخالف قرآن نبوده و باید براى 
قرآن احترام قائل بوده و عالوه بر اینکه آهنگ قرآن خوب 

است اما باالتر از آن فرهنگ قرآن است.
■■■

سرپرست فرماندارى اصفهان نیز در این جلسه پس از شنیدن 
مسائل و مشکالت اعضاى شــوراى آموزش و پرورش و 
اقدامات اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان و... 
از تالش معلمان و دست اندرکاران امر آموزش در شهرستان 
اصفهــان قدردانى کرد و گفت: هرگونــه تحول در جامعه 
مستلزم تحول اساســى در آموزش و پرورش بوده و در این 
راستا، معلمان رکن اساسى در تعلیم و تربیت دانش آموزان 

بوده و نقش مستقیم دارند.
فریبرز امیرى با تأکید بر اینکه نسل امروز نیازمند شناخت 
بیشتر ارزش هاى انقالب و هشت سال دفاع مقدس است، 
افزود: معلمان که معماران دانش آموزان هستند مى توانند این 

ارزش ها را به دانش آموزان منتقل کنند.

رئیس شــوراى آموزش و پرورش شهرســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه جلسه شوراى آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان امروز به صورت کارگاهى اداره شد، خواستار تشکیل 
کمیته هاى تقسیم کار با مدیریت نواحى شش گانه آموزش و 
پرورش و ارائه راهکارهاى الزم براى رفع مشکالت از سوى 

این کمیته شد.
امیرى تأکید کرد: اصفهان، شهرستان برخوردارى نیست و 

باید با مستندات این امر ثابت را ثابت کرد.
وى افزود: موارد و مسائل را مکتوب و دسته بندى کرده و به 
دبیر شوراى آموزش و پرورش شهرستان اصفهان تسلیم 
مى کنیم تا پیگیرى شود. امیرى خاطرنشان کرد: نواحى شش 
گانه آموزش و پرورش شهرستان اصفهان همراه با اداره کل 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، نیازها را 
اولویت بندى کرده و درباره مدارسى که مى توانند به مهرماه 

سال جارى برسند اقدام کنند.
■■■

مدیر جدید ناحیه 5 آموزش و پرورش شهرستان اصفهان 
هم که میزبانى این جلســه را به عهده داشــت گزارشى از 
فعالیت هاى این ناحیه ارائه کرد و گفت: مدیر قبلى آموزش 
و پرورش ناحیه 5 اصفهان در گذشته ریل گذارى خوبى را 

انجام داده است.
احمدرضا ضیایى با بیان اینکــه ناحیه 5 آموزش و پرورش 
اصفهان داراى نقاط قوت و البته چالش هایى هم هســت، 

جمعیت دانش آموزى در این ناحیه را 89 هزار نفر اعالم کرد 
و گفت: جمع دانش آموزان این ناحیــه 84154 نفر، دانش 
آموزان پیش دبستانى 4824 نفر و دانش آموزان استثنایى 

284 نفر است.
■■■

سپس مدیران نواحى شش گانه آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان به بیان مسائل، مشکالت، کمبودها و... براى ورود 
به سال تحصیلى جدید پرداختند و از مسئوالن خواستند تا 
تمهیدات الزم را به نحو مطلوب با پیگیرى مستمر، به کار 

گیرند.
معاون فنى اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان نیز در این جلسه و در پاسخ به رؤساى نواحى آموزش 
و پرورش گفت: در سال گذشــته براى تکمیل پروژه هاى 
مدارس، اعتبارات خوبى تخصیص یافت و 240 پروژه براى 

جذب این اعتبارات کلید خورد.
مجید نســیمى افزود: در نواحى مختلف آموزش و پرورش 
شهرســتان اصفهان، تا مهر ماه ســال جارى بر اســاس 
برنامه ریزى مدارسى تحویل آموزش و پرورش خواهد شد 

و بخشى هم در حال انجام خواهد بود. 
در این جلسه رؤســاى نواحى آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان از کمبود فضاهاى آموزشــى، مدارس خطرآفرین 
در نواحى خود و موارد دیگر گفتند و خواســتار رفع اینگونه 

مشکالت براى سال تحصیلى جدید شدند.

تحول در جامعه، مستلزم تحول در آموزش و پرورش است

اســتاندار اصفهان گفت: الزم است در سالى که به نام 
سال رونق تولید، نامگذارى شده است تا جاى ممکن از 
تعطیل شدن واحدهاى تولیدى و صنعتى و بیکار شدن 

کارگران جلوگیرى شود.
عباس رضایى در حاشیه جلسه ســتاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان در اســتاندارى در گفتگو با «ایرنا» 
افزود: یکى از وظایف ما براى اجرا کردن شــعار سال 
این اســت که کارگر و کارفرما را با هم ببینیم تا تولید 
رونق بگیرد به همین دلیل باید با تعامل با بخش هاى 

مختلف، مشــکالت واحدهاى تولیدى را حل کنیم تا 
مانع از تعطیلى آنها شویم. وى اظهار کرد: ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید، امکانى اســت که دولت براى رفع 
مشکالت واحدهاى تولیدى و صنعتى پیش بینى کرده 
است و مسائل دو واحد تولیدى استان اصفهان در آن 

مطرح شد.
رضایى با بیان اینکه مشــکالت یکــى از این واحدها 
سال هاى سال ادامه داشته اســت، گفت: براى اینکه 
کارگران این واحد، بیکار و روند تولید آن دچار خدشــه 
نشــود و از طرفى حق دولت از بین نرود، به طور موقت، 
مسئله آن از طریق سفته، حل و مقرر شد کمیته اى مرکب 
از نهادهاى نظارتى براى پیگیرى حقوق دولت، تعطیل 

نشدن کارخانه و بیکار نشدن کارگران تشکیل شود.
استاندار اصفهان در باره مسئله واحد تولیدى دوم نیز 
خاطرنشان کرد: بر اساس توافقى که با مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن داشتیم مقرر شد تا مسائل این شرکت 
نیز پیگیرى و براى حل مشکل ریالى، حساب در گردش 

آن از طریق بانک مرکزى پیگیرى شود.

بررسى مشکالت 2 واحد تولیدى در استان اصفهان

شــمارى از کارشناســان، افزایش تولید محصوالت 
کشاورزى در استان اصفهان را به دنبال بارندگى هاى 
اخیر در ســال زراعى جارى پیش بینى و تأکید کردند 
براى تحقق این مهم برنامه ریــزى هاى الزم انجام 

شده است.
به گزارش «ایرنا»، به دنبال بارندگى هاى سال جارى در 
برخى از شهرستان هاى استان بسیارى از رودخانه هاى 
فصلى منطقه جارى و برخى رودخانه هاى دائمى که به 
دلیل خشکسالى کم آب شده بودند دوباره لبریز شدند. 

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان با 
اشــاره به وضعیت زراعت اســتان افزود: با توجه به 
بارندگى هاى اخیــر و هماهنگى  هاى انجام شــده 
براى کشت گندم و جو در استان، پیش بینى افزایش

 20 درصدى تولید گندم و جو را شاهد خواهیم بود. 
محمودرضا افالکى با بیان اینکه در مجموع در استان 
91 هزار و 245 هکتار ســطح زیر کشت و پیش بینى 
تولید 309 هزار و 134 تن گندم را شاهد هستیم، اظهار 
کرد: 65 هزار و 239 هکتار گندم آبى و 26 هزار و 15 

هکتار گندم دیم را در استان شاهد هستیم. 
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان در 
خصوص تولید جو گفت: در استان پیش  بینى مى  شود 
تولید 187 هزار و 700 تن جو در سطح کشت 43 هزار 

و 636 هکتار آبى و 5665 هکتار دیم را داشته باشیم. 
وى با اشــاره به تولید ذرت سیلویى در سطح 16 هزار 
و 700 هکتار از مزارع استان خاطرنشان کرد: در سال 
جارى تولید 942 هزار و 700 تن ذرت سیلویى پیش 

بینى شده است. 
افالکى با اشاره به گیاه علوفه اى سورگوم که یک گیاه 
متحمل به خشکى و کم آبى است، افزود: براى کشت 
این گیاه در مساحت 1200 هکتار در استان برنامه ریزى 

شده است و با توجه به مصرف ذرت دانه اى در تغذیه 
طیور و به دلیل اینکه عمده محصول ذرت دانه اى مورد 
نیاز کشور از طریق واردات تأمین مى شود برنامه کشت 
سورگوم دانه اى در سال جارى به میزان 40 هکتار به 
ویژه براى شهرستان  هاى اردستان، شهرضا، کاشان، 
نایین و نجف آباد که در آنها صنعت مرغدارى توسعه 

قابل مالحظه اى دارد، پیش بینى شده است. 
بارندگى هاى اخیر از 60 سال پیش بى 

سابقه بود 
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان شهرستان 
اصفهان هم مى گوید: تاکنون در سرشاخه هاى زاینده 
رود حدود 2126 میلیمتر بارندگى را شاهد بودیم که با 
توجه به این بارندگى ها آب قابل توجهى باید به ســد 

زاینده رود اضافه مى شد. 
حســین محمدرضایى تصریح کرد: اگر 0/8 میلیون 
مترمکعب از هر میلیمتر بارندگى به سد وارد شود باید 
تا آخر ســال زراعى حدود یک میلیارد و 900 میلیون 
مترمکعب آورد سد باشد که با توجه به این موضوع باید 
آب کشت کشاورزان در تابستان براى کشت صیفى 
جات مطابق با طومار مرحوم شیخ بهایى محقق شود. 

وى گفت: بارندگى هاى اخیر در 60 سال گذشته کم 
سابقه بوده است که تاکنون این میزان بارندگى طى سه 

مرحله در این 60 سال رخ داده است. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه حــدود 35 درصد از زمین هاى 
کشاورزان شرق اصفهان زیر کشت رفته است، گفت: 
در زمان حال کشت نیمه کاره کشــاورزان با آبى که 
رهاسازى شده به ثمر مى نشیند اما براى ادامه کشت 
و کشت تابستانه کشاورزان باید آب تا اواخر شهریور 

باز باشد. 

افزایش تولید محصوالت کشاورزى
 دستاورد بارندگى هاى کم سابقه

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با 
بیان اینکه هر کیلو لوبیاســبز گلخانه اى در اصفهان 
ده هزار تومان قیمتگذارى شده است، گفت: به دلیل 
اینکه کشاورزى ایران هنوز صنعتى نشده، هزینه هاى 
تولید آن براى کشاورز باالســت و در عرضه ناچار به 

جبران هزینه هایش است.
على مهرکش در گفتگو با «ایســنا» درباره وضعیت 
بازار میوه با بیان اینکه در حال حاضر هر کیلو هندوانه 
در میدان میوه و تره بار 3000 تومان عرضه مى شود، 
اظهار کرد: افزایش نــرخ هندوانه به دلیل صادرات و 
گرماى هواست، از سوى دیگر با توجه به اینکه کشت 
هندوانــه کیلویى 500 تومان براى کشــاورز توجیه 
اقتصادى ندارد، مقابله با صادرات، منطقى نیست. وى 
افزود: در حال حاضر هر کیلو گرمک در میدان میوه 
و تره بار اصفهان 6000 تومان و ملون 6500 تومان 

فروخته مى شود.
مهرکش ادامه داد: درحالى که در تهران، زردآلو با نرخ 
70 هزار تومان عرضه مى شود اما قیمت این محصول 
در اصفهان 35 هزار تومان تعیین شد، همچنین هر 

کیلو آلوچه بین پنج تا 17هزار تومان و توت فرنگى بین 
12 تا 18 هزار تومان قیمتگذارى شده است.

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
با اشــاره به نرخ برخى صیفى و سبزیجات در میدان 
میوه و تره بار، گفت: روز چهارشنبه هر کیلو لوبیاسبز 
گلخانه اى ده هزار تومان، لوبیاســبز بوته اى 4000 
تومان، سیب زمینى 5000 تومان، پیاز 4500 تومان، 
گوجه بین 5000 تا 2500 تومان، لیموترش ریزبین 21 
تا 23 هزار تومان، لیمو سنگى بین 8000 تا 4000 هزار 

تومان قیمتگذارى شد.
نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
افزود: با توجه به اینکه محصول ســیب زمینى را سِر 
زمین از کشــاورز خریدارى مى کنند و مســتقیم به 
کشورهاى عربى صادر مى شود نمى توان با نرخ پایین 
محصول را وارد میدان اصفهــان کرد و احتمال دارد 
هرکیلو سیب زمینى 6000 تومان قیمتگذارى شود. وى 
گفت: هر کیلو خرما مضافتى بم در میدان اصفهان 30 
هزار تومان، رطب تازه سطلى بین 18 تا 15 هزار تومان 
و خرما خشتى 12 هزار تومان قیمتگذارى شده است.

پیاز کوتاه آمد، لوبیا سبز گران شد

نماینده مردم لنجان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
نمى توان با جوسازى علیه کشاورزان این شهرستان کشت 

برنج را حذف کرد.
محسن کوهکن اظهار کرد: کشاورزان لنجان از سرچشمه 
زاینده رود حقابه دارند و اگر مســئوالن بــه دنبال تغییر 
الگوى کشت هستند باید بدانند با حرکت هاى دستورى 
نمى توانند این کار را انجام دهنــد و ما نیز از آنها حمایت 

نخواهیم کرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: جهاد کشاورزى 
استان اصفهان و شهرســتان اگر به دنبال تغییر الگوى 
کشت در این شهرستان هســتند باید به صورت پایلوت 
چند نقطه از اراضى کشاورزى لنجان را انتخاب کنند و با 

کشاورزانى که اراضى آنها انتخاب شده براى انجام کشت 
پایلوت توافق کنند تا این فرایند زیر نظر جهاد کشاورزى 

انجام و زمانى که به نتیجه رسید تشریح کنند.
وى با بیان اینکه هیچ دلیل منطقى و معقولى تاکنون از 
سوى مسئوالن امر به مسئوالن ارشد این شهرستان در 
خصوص کشــت نکردن برنج ارائه نشده است، گفت: از 
سال هاى گذشته مطلبى مطرح شده درخصوص اینکه 
میزان مصرف آب براى کاشــت برنج بیشــتر از دیگر 
محصوالت است، البته از طریق بخش خصوصى تحقیقى 
در این خصوص انجام شــده که به موجب آن باالترین 

مصرف آب در این بخش 6 درصد است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــوراى اسالمى اضافه 

کرد: موقعیت اراضى کشاورزى لنجان به گونه اى است 
که جز برنج هیچ محصول دیگرى به ثمر نخواهد نشست 
و کارشناسان خبره جهاد کشــاورزى با صراحت اعالم 
کرده اند که در این شهرستان زمین هاى کشاورزى براى 

محصول دیگرى مناسب نیست.
وى با بیان اینکــه کیفیت برنج لنجان جهانى اســت، 
خاطرنشان کرد: از 23 هزار هکتار اراضى این شهرستان 
که در گذشته زیر کشت برنج است تنها 4000 هکتار باقى 
مانده است، باید انصاف داشته باشیم و وقتى کشت برنج 
تا این اندازه کاهش یافته است، میزان اراضى باقیمانده را 
حفظ کنیم؛ نمى توان به صرف یک بخشنامه و با جوسازى 

علیه کشاورزان لنجان کشت برنج را حذف کرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى هشدار داد:

ممنوعیت کشت برنج لنجان 
با جوسازى شدنى نیست

مســئول روابط عمومى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
شاهین شهر گفت: نظام پیشنهاد ها با هدف چاره جویى و 
حل مشکالت سازمانى در این واحد دانشگاهى ایجاد شد.
محمدحسین مهاجر اظهار کرد: نظام پیشنهاد ها داراى 
دســتاوردهاى خوبى مانند اشــاعه فرهنگ همکارى 
داوطلبانه است و بهبود روحیه و انگیزه کارکنان دانشگاه را 

به همراه خواهد داشت.
مهاجر تصریح کرد: کارکنان، اســتادان و دانشــجویان 

مى توانند با تکمیل فرم مربوطه، پیشنهاد هاى خود را به 
دبیرخانه دانشگاه ارائه کنند و پس از بررسى در کمیته هاى 
تخصصى مورد استفاده و تشویق قرار خواهد گرفت. وى 
با بیان اقدامات انجام شده درباره راه اندازى سامانه اینترنتى 
نظام پیشنهاد ها اظهار کرد: به زودى سامانه اینترنتى نظام 
پیشنهاد ها در وبسایت دانشگاه بارگذارى خواهد شد و همه 
مراحل اخذ ایده و پیشنهاد و انجام همه مراحل از طریق 

این سامانه انجام خواهد شد.

ساسان اکبرزاده

ایجاد نظام پیشنهاد ها در دانشگاه آزاد شاهین شهر 
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احسان خواجه امیرى، خواننده جوان موسیقى پاپ از چهره هاى 
رکورددار در خوانندگى تیتراژ سریال هاى ماه رمضان است.

تیتراژ بخش جدایى ناپذیرى از سریال است و تأثیر زیادى در جذب 
مخاطب دارد. سریال هاى مناسبتى با حال و هواى خاصى که دارند 
معموًال جزو ماندگارترین و پربیننده ترین هاى تلویزیون هستند 

و تیتراژهاى آنها هم معموًال در ذهن مخاطبان ماندگار است.
بنابر مرورى که بر تیتراژهاى سریال هاى ماه رمضانى انجام شده، 
احسان خواجه امیرى رکورددار خوانندگى تیتراژ براى سریال هاى 

ماه رمضانى است. به همین بهانه مرورى بر سریال هایى که این 
خواننده جوان خوانندگى آنها را برعهده داشت صورت گرفته که 

در ادامه مشاهده مى کنید.
احسان خواجه امیرى در خانواده اى اهل هنر متولد شد و از همان 
کودکى از طریق پدر با دنیاى موسیقى آشنا بود و نوازندگى را آغاز 
کرد و در کنار پدر به خوانندگى پرداخت اما نقطه آغاز فعالیت هاى 
او در تلویزیون مربوط به خوانندگى براى سریال «غریبانه» در 19 

سالگى اش بود.

راه براى ورود احسان خواجه امیرى به تلویزیون با استقبال ویژه 
از آهنگ سریال «غریبانه» فراهم شد و در سال هاى بعد به رکن 
ثابت تیتراژ ســریال هاى تلویزیون تبدیل شــد و امروز یکى از 
چهره هاى رکــورددار خوانندگى تیتراژ براى ســریال هاى ماه 

رمضان است.
احســان خواجه امیرى تا به حال خوانندگى تیتراژ ســریال هاى 
ماه رمضانى چــون «براى آخریــن بار»، «زیرزمیــن»، «میوه 
ممنوعه»، «مثل هیچکس»، «در مسیر زاینده رود»، «مادرانه» 

و برنامه «ماه عسل» سال 94 را برعهده داشته است و با این آمار 
رکورددار خوانندگى تیتراژ سریال هاى ماه رمضانى در تلویزیون

 است.
ســریال «غریبانه»، «لبه تاریکى»، «از نفس افتــاده»، «پول 
کثیف»، «امشــب شــب مهتابه»، «نابرده رنــج»، «ماتادور»، 
«آواى باران»، «پریا»، «هشــت و نیم دقیقه» و «آنام» از دیگر 
سریال هاى تلویزیونى هســتند که با خوانندگى احسان خواجه 

امیرى روى آنتن رفتند. 

ساالر عقیلى به تازگى قطعه اى را منتشر کرده که «تنها 
مى مانم» نام دارد و تیتراژ ســریال «برادرجان» است. 

ســریال «برادرجان» به نویسندگى ســعید نعمت ا... و 
کارگردانى محمدرضــا آهنج اثرى ویــژه ماه مبارك 

رمضان اســت که بازیگرانــى چون علــى نصیریان، 
حسن پورشیرازى و آفرین عبیســى در آن ایفاى نقش 

مى کنند.
ســاالر عقیلى (خواننده موســیقى ایرانى) که تاکنون 
خواننده تیتراژ چند سریال بوده، این بار طى همکارى با 
عوامل سریال «برادرجان» به کارگردانى محمدرضا آرنج 
و بازى على نصیریان، حسن پورشیرازى، کامران تفتى 
و آفرین عبیسى اثرى را منتشر کرده که به تیتراژ پایانى 
این ســریال ماه رمضانى اختصاص دارد و نام آن «تنها 

مى مانم» است.
آهنگســازى و تنظیم قطعه «تنها مى مانــم» را فرید 
ســعادتمند به عهده داشــته و ترانه آن را حسین غیاثى 
سروده و نوید صالح زاده میکس و مستر آن را انجام داده 
است. امین لطفى و حمید دلنوازاى نیز به عنوان هم خوان 

در کنار ساالر عقیلى حضور داشته اند.

رحمانى گفت: «شرایط خاص» متن و کارگردان خوبى داشت و 
همین امر باعث شد در این کار حضور داشته باشم.

معصومه رحمانى، بازیگر سریال «شرایط خاص»، درباره حضور 
خود در این ســریال گفت: وقتى با کارگردان کار آقاى امیرخانى 
صحبت کردم، هشت قسمت از ســریال نوشته شده بود. در این 
هشت قسمت ایده هاى خوبى دیدم و به نظرم مدل نگارش متن 
مانند بسیارى از سریال ها کلیشه اى و روتین نبود و طنز شیرینى 

را روایت مى کرد.
وى ادامه داد: مهمتر از متن برایم حضور وحید امیرخانى به عنوان 
کارگردان بود؛ احساس کردم فردى باهوش و کاربلد است. بخش 
مهم دیگر عوامل گروه بود که بســیار حرفه اى و بسیارى از آنها 
همکاران من در تئاتر بودند. حضور بازیگران پیشکســوت نیز در 

این گروه برایم بسیار با اهمیت بود.
رحمانى با اشاره به اینکه در تئاتر فعالیت زیادى دارد، افزود: این 
سریال متن و کارگردانى خوبى داشت و براى من که در تئاتر کار 
مى کنم و اصالتش مشخص است. انتخاب و وسواس زیادى براى 
کار تصویر دارم؛ من در تئاتر خیلى سخت انتخاب مى کنم و این 

وسواس در کار تصویر برایم بیشتر بود.
بازیگر فیلم سینمایى «ابد و یک روز» درباره سختى هاى حضور 
در این نقش و تفاوت نقش آفرینى در تئاتر و تلویزیون نیز گفت: 
یکى از چالش هاى کار در این سریال براى من متن نصفه آن بود؛ 
در صورتى که در تئاتر متن نمایشنامه ها همیشه کامل است و من 

روى آن فکر مى کنم.
وى ادامه داد: به دلیل اینکه قرار بود در زمان مشخصى فیلم تمام 
شود تا به پخش برسد، همه چیز عجله اى بود و بخش کمى از متن 
نوشته شد. من یک ماه از فیلمبردارى گذشــته بود که به پروژه 
پیوستم؛ زمانى که آمدم همه مشغول کار بودند و زمانى براى گپ و 
گفت درباره نقش نداشتم و به نوعى قربانى محدودیت زمانى شدم. 
کاراکترى که در ابتدا نوشته شده بود، کاراکتر مثبت یک خانواده 
بود و تالش کردم به سمت کلیشه نرود که این در کنار مجال اندك 

و بازیگران زیاد، مدیریت زیادى مى خواست.
او با اشاره به اینکه بازیگرى تئاتر و تلویزیون هیچ تفاوتى با هم 
ندارد، اظهار کرد: تنها تفاوتى که وجود دارد اندازه صحنه است که 
در تئاتر از جانب مخاطب دیده مى شود. به دلیل فاصله زیادى که 

مخاطب با صحنه و بازیگر دارد، در شیوه اجرایى باید این فاصله را 
جبران کند و لحظات و عواطف را منتقل کند ولى در تصویر اینطور 
نیست و مهم انتقال حس درست است. از ســال 82 که هم کار 
تصویر مى کنم و هم کار تئاتر، حضور در هر دو عرصه را ادامه دادم.

بازیگر «شــکوه تنهایى» درباره همکارى با وحید امیرخانى نیز 
اذعان کرد: وحید امیرخانى کارگردان مسلط، متمرکز و منعطفى 
است و اصًال فرد متعصبى نیســت و از این جهت تجربه کار با او 

بسیار خوب بود.
رحمانى درباره بازخورد هاى نقش خود در این سریال نیز عنوان 
کرد: این ســریال اولین کار من در تلویزیون نبود. بازخورد هاى 

کامًال مثبتى را چه از نظر فیلم و چه از نظر کاراکتر دریافت کردم.
او درباره بازیگران مقابل خود مانند کامبیز دیرباز و بهرام افشارى 
نیز گفت: من با بهرام افشارى کار تئاتر کردم و آشنایى ما از همانجا 
آغاز شد ولى در این سریال با او بازى نداشتم. براى اولین بار بود 
که با کامبیز دیرباز همکارى داشتم؛ او بسیار خوب و خوش اخالق 
است و پارتنر بســیار خوبى بود که امیدوارم تجربه همکارى با او 

مجدد تکرار شود.

«شرایط خاص»
 متن کلیشه اى و تکرارى نداشت

معصومه رحمانى:

خواجه امیرى؛ رکورددار خوانندگى تیتراژ سریال هاى ماه رمضان
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فردا 20 اردیبهشت ماه ســالروز تولد طناز طباطبایى، 
بازیگر زن ســینما و تلویزیون ایران اســت . ســایت 
«نمناك» به بهانه سالروز تولد این بانوى هنرمند نگاهى 
به کارنامه هنرى او داشته که در ادامه آن را مى خوانید.

طناز طباطبایى بازیگــرى را از ســال 80 آغاز کرد و 
اولین بار با بازى در یک ســریال تلویزیونى به دنیاى 
هنر معرفى شــد و این، راه را براى کارهاى بعدى او در 
ســینما و تلویزیون باز کرد. بازى در سریال «جوانى» 
به کارگردانى سعید ســلطانى در سال 80 اولین تجربه 
بازیگرى این بانوى هنرمند در تلویزیون بود و بعد از آن 
با بازى در سریال «در چشم باد» ساخته مسعود جعفرى 
جوزانى جلوى دوربین رفت و بازى در نقش «فرنگیس» 

از او چهره شناخته شده ترى ساخت.
طناز طباطبایى سال 86 در سریال «میوه ممنوعه» به 
ایفاى نقش پرداخت و ســال 88 بازیگر سریال «پرانتز 
باز» شد و براى این ســریال کاندیداى بهترین بازیگر 
نقش کمدى شد. سریال «قلب یخى» و «شاهگوش» 
دو سریال طناز طباطبایى در نمایش خانگى بودند که 
به کارگردانى سامان مقدم و داود میرباقرى تجربه 

اى متفاوت براى خانم بازیگر به حساب مى آیند.
طنــاز طباطبایى در ســال 83 و با بــازى در فیلم 
«دیشــب باباتو دیدم آیدا» به ســینما راه یافت و 
در نقش «طناز»، نقشــى فوق العاده را با رسول 

صدرعاملى خلق کــرد. این بانوى 
بازیگر کــه در اولیــن تجربه 

ســینمایى اش با کارگردانى 
نــام آشــنا چون رســول 
صدرعاملــى همکارى 
کرده بود در تجربه هاى 
بعــدى در فیلم هایى 
چون «چهارانگشتى» 
با ســعید ســهیلى، 
بــا  «شــیرین» 
عباس کیارستمى، 
«گــزارش یــک 
جشن» و «نارنجى 
براهیم  پوش» با ا

حاتمى کیا و داریوش 
مهرجویــى و کارگردان هاى 
نام آشناى دیگر همکارى کرد.

نقطه عطف کارنامه ســینمایى 
طناز طباطبایــى مربوط به بازى 
او در فیلــم «هیــس! دخترهــا 
فریاد نمى زنند» ســاخته پوران 
درخشنده در ســال 91 است که 

در نقش «شیرین» داستان، اثر ماندگارى را خلق کرد.
یکى دیگر از بهترین نقش هاى طناز طباطبایى مربوط 
به بــازى او در فیلم «ویالیى ها» ســاخته منیر قیدى 
است که نقش «ســیما» را در آن ایفا کرد و براى بازى 
در این فیلم تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن در 
یازدهمین دوره جشــن انجمن منتقدان سینماى ایران 

را کسب کرد.
«طال»، «روسى»، «میلیونر میامى»، «اروند»، «خشم 
و هیاهو»، «مــرگ ماهى»، «رخ دیوانــه»، «آرایش 
غلیظ»، «پنجاه قدم آخر»، «ســاکن طبقه وســط»، 
«قطعه اى از سکوت»، «پریناز»، «گزارش یک جشن»، 
«سرسپرده»، «مرهم»، «جعبه موسیقى» و «شب زده» 
از دیگر فیلم هاى سینمایى هستند که طناز طباطبایى در 

آنها به ایفاى نقش پرداخته است.

امیرحسین صدیق 
دوباره روحانى مى شود

فیلم هاى ماندگار طناز طباطبایى 
در سینما و تلویزیون

حضور «روزهاى نارنجى» همزمان در 3 جشنواره
فیلم سینمایى «روزهاى نارنجى» به کارگردانى آرش 
الهوتى این روزها به صورت همزمان در سه جشنواره 
خارجى ســیاتل در آمریکا، هجدهمین دوره جشنواره 
بین المللى ایمجین ایندیا در شهر مادرید کشور اسپانیا و 
ششمین دوره از «چشم انداز ایران» جشنواره فیلم هاى 

ایرانى در کلن آلمان حضور دارد.
جشنواره فیلم سیاتل که از 16 ماه ِمى تا 9 ماه ژوئن در 
سیاتل برگزار مى شود، از سال 1976 به صورت سالیانه 
در شهر سیاتل برگزار شده و جزو جشنواره هاى برتر در 
آمریکاى شمالى است که بیشتر به فیلم هاى مستقل و 
خارجى مى پردازد. فیلم «روزهاى نارنجى» در روزهاى 
20، 22 و 24 ماه مى  در این جشــنواره بــه نمایش در 

مى آید.
فستیوال بین المللى فیلم ایمجین ایندیا هر سال در شهر 
مادرید کشور اسپانیا برگزار مى شود و میزبان فیلم هایى 
از سراســر جهان در بخش هاى مسابقه فیلم هاى بلند، 

مستند، کوتاه و نگاه به گذشته است.
در این دوره از جشــنواره که از تاریخ 17 تا 31 ماه ِمى 
برگزار مى شــود «روزهاى نارنجى» در بخش مسابقه 

جشنواره حضور دارد.
ششمین دوره از «چشم انداز ایران» جشنواره فیلم هاى 
ایرانى در کلن آلمان از 30 ماه ِمى تا 2 ماه ژوئن در شهر 
کلن کشــور آلمان برگزار مى شــود و فیلم «روزهاى 

نارنجى» روز 30 ِمى ساعت 19 در سالن نمایش موزه 
لودویگ شهر کلن اکران خواهد شد.

این فیلم چندى پیش در بخش جشــنواره جشنواره ها 
و بازار فیلم سى و هفتمین جشــنواره جهانى فیلم فجر 
نیز حضور داشــت. «روزهاى نارنجى» پیش از این در 
جشــنواره مانهایم آلمان جایزه بهترین فیلم جشنواره 
با عنوان «ســینماگر بزرگ تازه وارد»، جایزه فیپرشى 
(فدراسیون بین المللى منتقدان سینما) و جایزه کلیساى 
جهانــى را دریافت کرد و در چهارمین دوره جشــنواره 
سینه ایران تورنتو برنده جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه 

بهترین بازیگر زن شد.
این فیلم همچنین در سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم 
فجر به عنوانى یکى از نامزدهاى فیلم هاى اول انتخاب 

شد و در بخش  تجلى اراده ملى دو جایزه دریافت کرد.
«روزهاى نارنجى» درباره «آبان»، زنى 45 ساله است 
که واسطه استخدام کارگران فصلى است. هدیه تهرانى، 
على مصفا، مهــران احمدى، علیرضا اســتادى، ژیال 
شاهى، رؤیا حســینى، صدف عسگرى، لیلى فرهادپور، 
اکرم علمدار، امین گلســتانه و سیامک ادیب بازیگران 

این فیلم هستند. 

امیرحسین صدیق که به تازگى در نقش یک 
روحانى مقابل دوربین فیلم سینمایى «طبقه 
دوم» رفته، گفت: نقش یک روحانى متفاوت 

را بر عهده دارم.
امیرحســین صدیــق، بازیگر ســینما و 
تلویزیون اظهار کرد: بــه تازگى در فیلم 
سینمایى «طبقه دوم» به کارگردانى کریم 
رجبى و تهیه کنندگى علیرضا بیاتى در نقش 
یک روحانى مقابل دوربیــن رفته ام. وى 
خاطرنشــان کرد: پیش از این نیز نقش 
یک روحانى را بازى کــرده بودم و چنین 
شخصیتى براى من بســیار جالب است 
و از آنجا که کاراکتــر روحانى در این فیلم 
یک روحانى متفاوت اســت از بازى در آن 

استقبال کردم.
صدیق افزود: ســادگى این شخصیت را 
دوست داشــتم. کاراکترم در «طبقه دوم» 
با وجود اینکه یک روحانى است شخصیتى 
امــروزى بــه دور از طنز اضافه اســت. 
کریم رجبى، کارگردان خوبى اســت و در 
صحبت هایم با وى به این نتیجه رســیدم 
که «طبقه دوم» مى توانــد اثرى متفاوت و 
خوب باشد که نظر مخاطبان و منتقدان را به 
خود جلب کند. بازیگر مجموعه تلویزیونى 
«نسل سوخته» در ادامه اظهار کرد: گروه 
سازنده «طبقه دوم» یک گروه حرفه اى و 
با تجربه است که پیش از این نیز در کنار 
هم در ســاخت اثرى دیگر حضور داشته و 
با هم هماهنگى بسیارى دارند. مدتى است 
که بیش از قبل گزیده کار شــده ام، حضور 
مستدام و کم کارى هر دو مى تواند به یک 
بازیگر آسیب بزند و من سعى دارم حضورم 
در ســینما و تلویزیون به گونه اى باشد که 
آزاردهنده نباشــد.  صدیق در پایان تأکید 
کرد: امیــدوارم تولید ایــن فیلم به خوبى 
پیش برود و این فیلم نیز بتواند مورد توجه 

مخاطبان قرار بگیرد.

«تنها مى مانم» ساالر عقیلى منتشر شد

آزاده صمدى به «خط استوا» رسید
آزاده صمدى بــه جمع بازیگران فیلم ســینمایى«خط 

استوا» پیوست.
فیلم سینمایى «خط استوا» به کارگردانى اصغر نعیمى 
که در آستانه کلید خوردن قراردارد بعد از فرهاد اصالنى 

و ســیامک انصارى که در این فیلم نقش رئیس و نایب 
رئیس فدراســیون فوتبال را بازى مــى کنند حاال آزاده 
صمدى را نیز در ترکیب خود دارد و قرار است یک بازیگر 

شاخص دیگر به این جمع اضافه شود.

«خط استوا» قصه رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
را روایت مى کند که در آستانه برگزارى اجالس ساالنه 
AFC یک ناهماهنگى تمام برنامه هایشان را به هم زده 

و آنها را وارد دردسر بزرگى مى  کند.
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اتفاقات رخ داده در پایان بازى با الزوراء شب تراژیکى را 
براى بازیکنان و مربیان ذوب آهن رقم زد تا آنها با ترس 

و اضطرابى غیرمنتظره روبه رو شوند.
هجوم طرفداران الزوراء به داخل زمین ورزشگاه 30 هزار 
نفرى کربال آن هم در پایان بازى باعث شد تا بازیکنان 
ذوب آهن براى دقایقى وحشت زده از رفتارهاى صورت 
گرفته تنها در فکر رسیدن به نقطه اى امن بودند تا از این 
صحنه هاى تراژیک جان سالم به 

در ببرند.
با توجه به گزارش هاى منتشــر 
شــده جو حاکم بر بازى با الزوراء 
به قــدرى ســنگین بــود که گل 
وقــت هــاى تلــف شــده رضــا 
حبیب زاده باعث شــد تا عراقى هاى 
حاضر در ورزشــگاه در انتظار یک جرقه بــراى به راه 
انداختن صحنه هایى نادر در فوتبال آسیا و دنیا براى زد و 

خورد با بازیکنان ذوب آهن به زمین یورش ببرند.
تصاویر منتشر شده در رسانه هاى عراقى نشان مى دهد 

که بازیکنان ذوب آهن از چه جهنمى به ســالمت عبور 
کردند. تصاویرى که خود خبرنگاران حاضر در کربال نیز 
در تفسیر و گزارش هاى خود با ابراز ناراحتى از به خطر 
افتادن میزبانى باشگاه هاى این کشور در سال هاى آتى 
ACL همینطــور صدور احکام ســنگین انضباطى از 
ســوى AFC و ضربه مهلک به ساختار باشگاهى این 

کشور خبر دادند.
حال با این تفاسیر ســئوال بزرگ اینجاست مسئوالن و 
مدیران باشگاه ذوب آهن باز هم روى سیاست میزبانى 
از النصر عربستان در ورزشگاه کربال تأکید خواهند کرد 
یا در تصمیمى فورى و اضطرارى مکان میزبانى از رقیب 
سعودى خود را تغییر خواهند داد؟ ســئوالى که نه تنها 
ذهن بازیکنــان و مربیان را به خود مشــغول کرد بلکه 
براى فوتبالدوستان ایرانى و طرفداران باشگاه اصفهانى 
نیز ابهامات زیادى در پى داشت. غیر از این موضوع  این 
اتفاقات نشــان داد که عراقى ها لیاقت حضور در لیگ 
 AFC قهرمانان آســیا را ندارند و بهتر است به همان

 کاپ فکر کنند.

اتفاقات رخ داده در پایان
براى بازیکنان و مربیان
و اضطرابى غیرمنتظره ر
ب هجوم طرفدارانالزوراء
نفرى کربال آن هم در پا
ذوب آهن براى دقایقىو
گرفته تنها در فکر رسیدن
صح
در
ت با
شـ
به ق

وقــت
حبیب ز
حاضر در ورزشــگاه در
انداختن صحنه هایى ناد
خورد با بازیکنان ذوب آه
تصاویر منتشر شده در رس

ورزشگاه دیدار 
ذوب آهن-النصر را 

تغییر دهید

 رقابت هاى لیگ دسته یک و دسته 2 به پایان رسیده و 
از بازى هاى مهم باشگاهى فوتبال ایران، تنها دو هفته از 
لیگ برتر و دو بازى از جام حذفى باقى مانده است. با این 
حال، شاید از جام حذفى هم یک بازى کم شود و دیدار 
نیمه نهایى بین سپاهان و پرسپولیس، قهرمان جام حذفى 

را هم تعیین کند.
ماجرا از اتفاقات بازى برگشت پلى آف لیگ دسته 2 شروع 
شد؛ روزى که در ورزشگاه سردار جنگل رشت، سومین 
تیم صعود کننده به لیگ دســته یک مشخص مى شد. 
بازى برگشت تیم هاى داماش گیالنیان و نیروى زمینى 
پس از تساوى بدون گلى که در تهران به دست آمده بود، 
در شهر رشت به مصاف هم رفتند تا نبرد پایانى را براى 

رسیدن به دومین سطح فوتبال ایران برگزار کنند.
در این بازى که در پایان خوشحالى و جشن صعود تیم امید 
روانخواه را به دنبال داشت، صحنه هاى داورى متعددى 
به ضرر تیم میزبان رقم خورد و از نیمه اول تا انتهاى بازى، 
سوت هاى داور و پرچم هاى کمک هاى او باعث اعتراض 
شدید اعضاى تیم داماش بود. مهمترین اتفاقات داورى 
این دیدار، دو گلى بود که تیم داماش یکى در نیمه اول و 
یکى در نیمه دوم به ثمر رساند ولى داور هر دوى آنها را 

آفساید اعالم کرد.
پس از پایان این بازى، اعتراضــات داخل زمین، به فاز 
مدیریتى کشیده شد و مسئوالن باشگاه داماش خواستار 

بررسى جدى اتفاقات توسط ارکان مربوط در فدراسیون 
فوتبال شدند. دیگر تصمیمى که از سوى داماشى ها خیلى 
زود گرفته شد، انصراف از آخرین بازى فصل بود. داماش 
گیالنیان بــا حذف تیم هاى لیگ برترى مثل ماشــین 
سازى و سایپا یک شگفتى بزرگ خلق کرد و به فینال جام 
حذفى رسید. چنین دستاورد بزرگى، یک صعود به لیگ 
دسته اول نیاز داشت تا فصلى رؤیایى براى داماش رقم 
بخورد. اما ناکامى در روز عجیب سردار جنگل، آب سردى 
بود بر پیکره این تیم و حاال داماشى ها انگیزه حضور در 

فینال تورنمنت مهم کشور را هم ندارند.
تا به امروز، صحبت هاى مســئوالن باشــگاه داماش، 
حکایت از عزمى جدى براى انصراف از فینال حذفى دارد. 
این مسئله البته با همه عجیب بودنش، چندان بدیع و تازه 
نیست. همین سال قبل بود که خونه به خونه بابل، تیم 
شگفتى ساز و راه یافته به دیدار نهایى جام حذفى، پس 
از اینکه در گام پایانى لیگ دسته یک نتوانست به لیگ 
برتر صعود کند، به برخى مسائل غیر فوتبالى درباره صعود 

رقیب خود یعنى نساجى مازندران معترض شد و همین 
مسئله انصراف از فینال حذفى را مطرح کرد.

بابلى ها هم در اقدام اعتراض آمیز خود اصرار زیادى نشان 
دادند تا اینکه ساعاتى قبل از مسابقه فینال، حضورشان 
به عنوان رقیب استقالل در خرمشهر قطعى شد و اتفاقًا 
نمایش خوبى هم در دیدار حساس مقابل رقیب حرفه اى 

و بزرگ خود ارائه دادند.
حاال مهمترین سئوال فوتبال ایران در کنار اینکه قهرمان 
دو جام باقیمانده چه تیم هایى خواهند بود، این اســت 
که اصًال فینال جام حذفى به مرحله برگزارى مى رســد 
یا اینکه نیمه نهایى بین پرســپولیس و سپاهان آخرین 
بازى فصل فوتبال ایران خواهد بود. آنطور که تا به حال 
مشخص شده، براى داماشــى ها خیلى مهم نیست که 
ببینند انصراف از فینال سودى به این تیم مى رساند یا خیر. 
آنها فعًال فقط مى خواهند اعتراض خود را به بزرگ ترین 
و پر سروصدا ترین شــکل به گوش فوتبال و فدراسیون 

برسانند تا شاید دردى از دردهایشان دوا شود.

 بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به تازگى بین 10 
تا 15 درصد از مطالبات خود را دریافت کردند و به 
لحاظ روحى طبیعتًا باید شرایط بهترى را نسبت به 
روز هاى پیش از دیدار مقابل پاختاکور ازبکستان 

داشته باشند.
یکى از نزدیکان به باشــگاه پرســپولیس در این 
خصــوص گفت: «بــا پرداخت این پول، فشــار 
روحى را از روى بازیکنان برداشتیم تا آنها آماده و 
مهیاى دیدار با ماشین سازى و رقم زدن قهرمانى 
در این فصل باشــند اما این پایان کار ما نیســت 
و مى خواهیم بــار دیگر، بازیکنان را ســورپرایز 
کنیم. در حال برنامه ریزى هســتیم تا بین 10 تا 
15 درصــد  باقیمانده از طلــب بازیکنان را پیش
 از دیدار نیمه نهایى جام حذفى مقابل ســپاهان 
در اصفهان پرداخت کنیم تا بــراى قهرمانى در 
آن دیدار نیــز، روحیه بازیکنان بــه باالترین حد 
خود برسد و از ســوى دیگر، تسویه حساب ها نیز 

کامل شود.»
گفتنى اســت دیدار ســپاهان و پرســپولیس در

جام حذفى، طبق برنامه ریزى سازمان لیگ روز 8 
خرداد ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار 
خواهد شد و پرســپولیس در صورت پیروزى در 
اصفهان مقابل حریف سنتى اش، مى تواند شانس 
خود براى کســب قهرمانى در ایــن رقابت ها را 
امتحان کند. فینالیست اول این تورنمنت  داماش 

گیالنیان است.

در حالى که ذوبى ها در نیمه اول موفق شده بودند 
از جناح راست خود حریف عراقى را تحت فشار قرار 
دهند پس از آغاز نیمه دوم نقطه قوت خود را تبدیل 

به یک نقطه ضعف بزرگ کردند. 
شاگردان منصوریان در 45 دقیقه ابتدایى توانستند 
با حرکات خود از جناح هاى مختلف حریف عراقى 
را تحت فشار بگذارند و البته در یکى از آنها دروازه 
حریف خــود را باز کنند. نکته جالــب در این باره 
اینکه همکارى فخرالدینى و حسینى باعث شد تا 
جناح راست ذوبى ها خطرناك ترین نقطه زمین 

براى حریف ذوب آهن باشد.
اما در نیمه دوم و از همان دقایق ابتدایى 45 دقیقه 
دوم نقطه قوت ذوبى ها تبدیــل به نقطه ضعفى 
بزرگ شــد تا جایى که پس از دقایقى تبدیل به 
پاشنه آشیل سبزپوشان شد که هر بیننده اى را از 
ادامه بازى و فعالیت مدافع راست ذوبى ها به ترس 
وامى داشت. ترسى که در نهایت به وقوع پیوست. 
در حالى کــه انتظــار مــى رفــت منصوریان 
و  دســتیارانش پــس از نمایــان شــدن نقطه
 ضعف مشــخص براى رفع آن کارى کنند این 
اتفاق نیافتاد تا در نهایت آنهــا بتوانند با حرکات 
با حوصله و البته بســیار خطرنــاك بارها دروازه 
رشــید مظاهرى را با خطــر روبــه رو کنند و در 
حالى که قسمت راســت دفاعى ذوبى ها تبدیل 
به اتوبانى خلوت شــده بــود عراقى هــا دو بار

 استفاده و دو گل مهم براى تیمشان وارد دروازه 
حریف ایرانى کنند.

با فسخ قرارداد مربى کروات تیم امید، رؤساى فدراسیون 
فوتبال انتخاب گزینه مناســب براى جانشــینى زالتکو 

کرانچار را در دستور کار قرار دادند.
با نزدیک شــدن به زمان بازى هــاى انتخابى المپیک 
2020 و توکیو، همینطور قهرمانى زیر 23 ســال آســیا 
فدراسیون فوتبال و کمیته ملى المپیک با جمع بندى روى 
گزارش هاى فنى پیرامون عملکــرد زالتکو کرانچار در 
سکان رهبرى امیدهاى ایران تصمیم به فسخ قرارداد مرد 
کروات گرفتند تا رسماً انتخاب گزینه اى ایرانى تأیید شود.
صحبت هاى مهدى تاج در پى فســخ قرارداد با کرانچار 
حضور یک مربى ایرانــى در رأس کادر فنى تیم امید را 
قطعى کرد اما رئیس فدراســیون هیچ اشاره اى به اینکه 
گزینه ها چه کســانى هســتند، نکرد تا گمانه زنى ها در 
خصوص سرمربى امید به اوج برسد. براساس شنیده ها 
در حال حاضر پنج مربى داخلى این شــانس را دارند که 
هدایت تیم امید را در دست بگیرند. از این جمع دو مربى 
به عنوان گزینه هاى نهایى روى میز ســران فدراسیون 

قرار گرفته اند.
اما حضور این دو گزینه به عنوان جانشین کرانچار چندان 
آسان نیست چون فدراســیون با محدودیت هاى مالى 
زیادى در راه عقد قرارداد با مربى جدید مواجه اســت و 

مربیــان گرانقیمت دو گزینه نهایــى نیز جزو 
شــاغل در لیگ 
برتر هستند. امیر 
یکى  نویى  قلعه 
از این دو گزینه 

محسوب مى شود، پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر 
این روزها دوباره ســپاهان را به مدعــى جدى قهرمانى 
تبدیل کرده اســت. با توجه به اینکه قرارداد قلعه نویى و 
سپاهان در پایان فصل به پایان مى رسد و هنوز مذاکراتى 
در خصوص تمدید آن صورت نگرفته فدراسیون نام او را 
براى هدایت امیدها در صدر فهرست قرار داده است. اما 
قلعه نویى جزو گران ترین مربیان داخلى ایران محسوب 
مى شود و توافق او با فدراسیون پروسه اى دشوار و دور از 

ذهن محسوب مى شود.
یحیى گل محمدى دیگر گزینه نهایى قلمداد مى شود، 
نامى که در یکى دو ماه گذشته مدام به نیمکت امیدهاى 
ایران لینک شــد اما واکنش ها نسبت به آن متفاوت بود. 
یحیى با پدیــده در یکى از بهترین فصــل هاى فوتبالى 
نماینده مشهد، تنها یک قدم تا رسیدن به کسب سهمیه 
فاصله دارد. گل محمدى مثل تمام سال هاى گذشته با 
اعتماد به بازیکنان جوان و گمنام این موفقیت را رقم زد 
تا نشان دهد کارکردن با استعدادهاى جوان را بهتر از هر 
کسى بلد است. یحیى هم درست مثل قلعه نویى گرانقیمت 
است و بعید به نظر مى رسد فدراسیون بتواند با او به توافق 
برســد مگر اینکه وسوســه کار کردن در رده ملى، گل 

محمدى را به سرمربى جدید امیدهاى ایران تبدیل کند.
سه گزینه دیگر در فهرست دیده مى شوند، جوادنکونام، 
کاپیتان ســابق تیم ملى هم مثل یحیــى در این مدت 
بارها نامش به گوش رســید اما تأیید نشــد. حال گفته
 مى شود رؤساى فدراسیون با توجه به اینکه دنبال مربى 
باتجربه ترى هســتند، کم تجربه بودن سرمربى سابق 
نســاجى مى تواند تنها نگرانى در راه انتخاب این چهره 
مطرح فوتبال ملى براى رسیدن به اهدافى که در سر مى پروراند، 
باشــد. مهدى مهدوى کیا دیگر چهره سرشناس فوتبال 
ایران است که نامش در این لیســت دیده مى شود اما 
موشــک هامبورگى ها با توجه به اقامت در آلمان، 
همکارى اش با فدراســیون مبهم خواهــد بود به 
خصوص کــه در این ســال ها نــگاه متفاوتى از 
مهدوى کیا در قبال سیستم حاکم دیده شده است.
عبدا.. ویسى آخرین نام در این فهرست پنج 
نفره است. عبدا... با ســابقه خوب در لیگ 
برتر یعنى کســب یک عنــوان قهرمانى با 
استقالل خوزستان در لیگ برتر و رساندن 
شاهین شهردارى بوشــهر به لیگ برتر بعد 
از سال ها دورى از سطح اول باشگاهى ایران 
توانست کارنامه درخشانى از خود به جا بگذارد. 
او نیز کارکردن با جوانان مســتعد را خوب بلد 
است و شــاید به همین علت هم نامش در لیست 
گزینه ها دیده مى شــود اما از آنجا که در سطح ملى 
هیچ سابقه اى ندارد شانس او را براى تصدى این پست 
کم کرده است. ذکر این نکته بد نیست که این سه گزینه 
نسبت به امیر و یحیى رقم قراردادشان بسیار پایین است.

با وجود این گمانه زنى ها و اخبارى که به گوش رســید، 
مى توان گفت مهدى تاج و ســایر مدیران فدراسیون 
براى رسیدن به هدفشــان در قبال سپردن امیدهاى 
ایران به یک مربى داخلى کار سختى دارند. تصمیمى 
سرنوشت ساز که مى تواند طلسم نرفتن به المپیک 
را با یکى از مســتعدترین تیم هاى این رده سنى 
بشــکند و انتظارات مردم و فوتبالدوســتان را 
برآورده کند. فدراسیونى ها با امیدوارى به اینکه 
مذاکراتشــان با یحیى گل محمدى و امیر قلعه 
نویى مثبت پیش برود در تالش براى معرفى 
انتخاب نهایى خود هســتند که احتماًال این 
اتفاق بعد از بسته شدن پرونده 
این فصل باشگاهى ایران رخ 

خواهد داد. 

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان گفت: قرارداد کى روش استنلى با باشــگاه سپاهان پایان فصل به اتمام 
مى رسد البته مایل به تمدید قرارداد با او هستیم و امیدواریم این بازیکن ارزشمند در سپاهان ماندگار شود.

مسعود تابش در گفتگویى، درباره دیدار تیم هاى سپاهان و پدیده در هفته ماقبل پایانى رقابت هاى لیگ برتر 
باشگاه هاى کشور و میزان شانس قهرمانى ســپاهان در صورت پیروزى در این دیدار اظهار کرد: با توجه به 
اختالف امتیازى که بین سپاهان و پرسپولیس وجود دارد امیدواریم تا با پیروزى در دیدار مقابل پدیده و لغزش 

پرسپولیس خود را به صدر جدول و قهرمانى نزدیک کنیم.
وى درباره تمدید قرارداد باشگاه سپاهان با امیر قلعه نویى براى فصل آینده بیان کرد: قرارداد قلعه نویى به مدت 

دو فصل است و مذاکراتى را با او براى فصل آینده انجام داده ایم و امیدواریم قرارداد او تمدید شود.
مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره وضعیت قرارداد کى روش استنلى، مهاجم برزیلى با باشگاه سپاهان نیز بیان 
کرد: قرارداد استنلى با باشگاه سپاهان در پایان فصل به اتمام مى رسد و باید عالقه او را نیز براى تمدید قرارداد 
ببینیم. البته مایل به تمدید قرارداد با استنلى هستیم و امیدواریم این بازیکن ارزشمند در سپاهان ماندگار شود.
تابش در پاسخ به این ســئوال که آیا تغییر تاریخ دیدار سپاهان و پرســپولیس در نیمه نهایى جام حذفى به 
ضرر ســپاهان مى شــود یا خیر، تصریح کرد: به طور قطع این تاریخ به ضرر تیم ما ســت و کادر فنى نیز به 
تغییر زمان این دیدار معترض است اما همزمانى این دیدار با شب هاى قدر باعث تغییر در زمان برگزارى آن 

شده است.
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خبر خطرناك مدیر عامل سپاهان

قرارداد کى روش رو به اتمام است

پرسپولیسى ها قبل از
 حضور در اصفهان شارژ مى شوند

8 خردادامان از جناح راست
 شاید فینال شود

احمد خلیلى

نیست چون فدراســیون با محدودیت هاى مالى آسان
زیادى در راه عقد قرارداد با مربى جدید مواجه اســت و 

زوجزو مربیــان گرانقیمت دو گزینه نهایــى نیز 
گلیگ شــاغل در 
برتر هستند. امیر 
یکى  نویى  قلعه 
از این دو گزینه 

کردن در رده ملى، برســد مگر اینکه وسوســه کار
محمدى را به سرمربى جدید امیدهاى ایران تبدیل کن
سه گزینه دیگر در فهرست دیده مى شوند، جوادنکو
مد این ســابق تیم ملى هم مثل یحیــى در کاپیتان
گ بارها نامش به گوشرســید اما تأیید نشــد. حال
 مى شود رؤساى فدراسیون با توجه به اینکه دنبال مر
باتجربه ترى هســتند، کم تجربه بودن سرمربى س
انتخاب این چه نســاجىمى تواند تنها نگرانى در راه
مطرح فوتبال ملى براى رسیدن به اهدافى که در سر مى پرو
باشــد. مهدى مهدوى کیا دیگر چهره سرشناس فوت
اایران است که نامش در این لیســت دیده مى شود
موشــک هامبورگى ها با توجه به اقامت در آلم
همکارى اش با فدراســیون مبهم خواهــد بو

خصوص کــه در این ســال ها نــگاه متفاوتى
مهدوىکیا در قبال سیستم حاکم دیده شده اس
عبدا.. ویسى آخرین نام در این فهرست
نفره است. عبدا... با ســابقه خوب در لی
برتر یعنى کســب یک عنــوان قهرمانى
استقالل خوزستان در لیگ برتر و رسان
شاهین شهردارى بوشــهر به لیگ برتر
از سال ها دورى از سطح اول باشگاهى ایر
توانست کارنامه درخشانى از خود به جا بگذ
او نیز کارکردن با جوانان مســتعد را خوب
است و شــاید به همین علت هم نامش در لیس
گزینه ها دیده مى شــود اما از آنجا که در سطحم
هیچ سابقه اى ندارد شانساو را براى تصدى اینپس
کم کرده است. ذکر این نکته بد نیست که این سه گز
نسبت به امیر و یحیى رقم قراردادشان بسیار پایین اس
با وجود این گمانه زنى ها و اخبارى که به گوش رســ
مدیران فدراسی مى توان گفت مهدى تاج و ســایر
براى رسیدن به هدفشــان در قبال سپردن امیده
ایران به یک مربى داخلى کار سختى دارند. تصمی
سرنوشت ساز که مى تواند طلسم نرفتن به المپی
را با یکى از مســتعدترین تیم هاى این رده س
بشــکند و انتظارات مردم و فوتبالدوســتان
برآورده کند. فدراسیونى ها با امیدوارى به این
ق مذاکراتشــان با یحیى گل محمدى و امیر
نویى مثبت پیش برود در تالش براى معر
انتخاب نهایى خود هســتند که احتماًال
بسته شدن پرو اتفاق بعد از
این فصل باشگاهى ایران

خواهد داد. 

قلعه نویى، گزینه اى گران براى امیدها

على علیپور در نیم فصل دوم لیگ نتوانسته انتظارات را برآورده کند و خیلى ها این 
مسئله را به نداشتن یک مکمل خوب در کنارش ربط مى دهند. زمان حضور گادوین 

منشا در پرسپولیس علیپور خیلى کمتر مجبور بود دوندگى داشته باشد و در این شرایط 
در زدن ضربات آخر به مراتب موفق تر بود اما با رفتن مهاجم نیجریه اى و آمدن بودیمیر 

که کمترین دوندگى را در بازى هاى خود داشته است، وظیفه دفاعى و پرس علیپور به مراتب 
سنگین تر شد. آن هم در شرایطى که پرسپولیس هر چهار روز یک بار به میدان مى رود و علیپور هم در 

همه بازى ها ثابت بوده برخالف بودیمیر که هر دو هفته یک بار مصدوم شده است. در این شرایط انتقادات 
زیادى از سوى هواداران پرسپولیس متوجه علیپور بوده و این مسئله ناراحتى او را در پى داشته است. در این میان هم 

چند واسطه در تالشند او را هوایى کرده و به نوعى لژیونرش کنند. اگرچه باشگاه پرسپولیس هم براى صدور رضایتنامه 
علیپور کمتر از یک میلیون دالر نمى گیرد. به هر صورت چنانچه باشگاه خارجى حاضر به پرداخت پول رضایت نامه علیپور 

شود این بازیکن خودش هم بدش نمى آید فصل آینده را در خارج از ایران سپرى کند.

علیپور هوایى مى شود؟

ر 
مراتب 

علیپور هم در 
ین شرایط انتقادات 

شته است. در این میان هم 
س هم براى صدور رضایتنامه 
ه پرداخت پول رضایت نامه علیپور

 با توجه به باال رفتن سن سیدجالل حسینى، برانکو 
قصد دارد براى فصل جدیــد یک مدافع باتجربه به 
ترکیبش اضافه کند. شنیده ها حاکى از آن است که 
این مدافع رایان تفضلــى، بازیکن دو رگه ایرانى- 
انگلیسى است که در فصل جارى در پیتربرو به میدان 
رفته اســت. یکى از عواملى که این انتقال را هموار 
مى کند، تمام شدن مدت قرارداد این مدافع با پیتربرو 
است. تفضلى در فصل جارى یکى از بازیکنان ثابت 
پیتربرو بود اما تیم این بازیکن با قرار گرفتن در رده 

هفتم لیگ یک انگلیس از صعود به چمپیون شــیپ 
بازماند و مربى پیتربرو، جدایى تفضلى را تأیید کرده 
است. پیش از این نیز کارلوس کى روش براى مدتى 
عملکرد این مدافع را در نظر گرفته بود تا او را به تیم 
ملى دعوت کند اما این اتفاق نیا فتاد. باید منتظر ماند و 
دید این مدافع 27 ساله که پیش از این از عالقه اش 
براى حضور در تیم ملى ایران خبــر داده بود، براى 
بیشتر شدن شــانس دعوت به تیم ملى، حاضر به 

حضور در ایران و بازى در پرسپولیس مى شود؟

فراخوان رایان 
بـــراى
 حضور در ایران
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فراخوان شرکت در پانزدهمین جشنواره ملى فن آفرینى 
شیخ بهایى در شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان منتشر  
شد. فن آفرینان براى شرکت در بخش مسابقه اى این 
دوره از جشنواره تا پایان تیر فرصت دارند با ارائه ویدیویى 

پنج دقیقه اى در این فراخوان شرکت کنند.
در کارگروه مسابقه اى طراحان کســب وکار جشنواره 
پانزدهم با نگاه ویژه به جوانــان خالق داراى ایده هاى 
نو و تجارى سازى دســتاوردهاى پژوهشى دانشگاهى 
پرداخته و تالش مى شود ایده هاى نو با قابلیت تجارى 

سازى پذیرش و ارزیابى شود.
در کارگروه مسابقه اى طراحان کســب وکار جشنواره 

پانزدهم با نگاه ویژه به جوانــان خالق داراى ایده هاى 
نو و تجارى سازى دســتاوردهاى پژوهشى دانشگاهى 
پرداخته و تالش مى شود ایده هاى نو با قابلیت تجارى 

سازى پذیرش و ارزیابى شود.
سه شرط اصلى شــرکت ها براى حضور در این بخش، 
نوآورى و فنــاورى در تولید محصول یــا ارائه خدمت، 
عرضه محصول یا خدمت به بازار و تولید ثروت با حداقل 

51 درصد سهام متعلق به بخش خصوصى است.
همچنین عالقه مندان به حضور در بخش نمایشگاهى و 
رویدادهاى جانبى مى توانند از طریق سایت جشنواره به 

نشانى shtf.ir  اقدام به ثبت  نام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
در استان اصفهان 420 مجوز بومگردى صادر شده است اما 
اینکه گفته شــود افزایش بومگردى به گردشگرى آسیب 

مى زند اینطور نیست.
فریدون اللهیارى در خصوص مدل نگاه به بومگردى ها و 
برخى نگاه هاى هتل دارانه بــه بومگردى ها اظهار کرد: در 
اســتان اصفهان نگاه به بومگردى ها کامًال متفاوت است، 
چراکه ضوابط اعمال شده براى بومگردى ها با ضوابط براى 

هتل ها متفاوت است.
وى افزود: بومگردى ها باید براى افراد و کارکنان خود مجوز 
دریافت کنند و شاید عده اى با نام بومگردى و بدون مجوز 

فعالیت کنند که جلوى آنها گرفته مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان در خصوص این 
موضوع که آیا افزایش بومگردى ها موجب آسیب رساندن به 
مناطق نمى شود و گردشگرى را دچار چالش نمى کند، ادامه 
داد: در حال حاضر در استان اصفهان 420 مجوز بومگردى 
صادر شده است، اما اینکه گفته شود افزایش بومگردى به 
گردشگرى آسیب مى زند اینطور نیست، چراکه بومگردى ها 
موجب افزایش زیرساخت هاى گردشگرى در مناطق هدف 
مى شوند. اللهیارى ادامه داد:  بومگردى ها در حال حاضر نقش 
ساماندهى و مدیریت گردشگرى در مناطق بکر را برعهده 

دارند و حضور آنها به نفع گردشگرى است.

فراخوان جشنواره ملى
 فن آفرینى شیخ بهایى 

بومگردى ها
 ناجى گردشگرى اند

سکه به کانال 5 میلیون آمد 
تـداوم رونـد افزایشـى در بـازار سـکه و ارز باعـث 
شـد تا دیروز سـکه تمام بهـار آزادى به کانـال پنج 
میلیـون تومـان وارد شـود و دالر بـر مـرز 15 هزار 
تومان قرار بگیرد. دیروز چهار شـنبه 18 اردیبهشت 
ماه سـکه طرح جدید و سـکه طرح قدیم بـه ترتیب 
پنـج میلیـون و 142 هـزار تومـان و پنـج میلیون و 
30 هـزار تومـان و دالر 14 هـزار و 990 تومـان در 
بـازار معاملـه شـد. همچنین نیم سـکه و ربع سـکه 
نیـز بـه ترتیـب دو میلیـون و 870 و یـک میلیون و 
868 هـزار تومـان معامله شـد. هر گـرم طالى 18 
عیار هـم به قیمـت 468 هـزار و 400 هم به دسـت

 مشترى رسید.

شناسایى
 انشعاب هاى آب غیرمجاز

رئیـس شـرکت آب و فاضالب روسـتایى شـهرضا 
گفت: در یکسـال گذشته 30 انشـعاب غیرمجاز آب 
در روسـتاهاى شهرسـتان شناسـایى و 22 مـورد از 
این انشعاب ها تبدیل به مجاز شده است. على اصغر 
قاسمى افزود: حدود 35 درصد از شبکه آب روستایى 
شهرستان فرسوده است و نیاز به اصالح و جایگزینى 
دارد. وى  اظهـار کرد: اکنـون حـدود 60 کیلومتر از 
شبکه آبرسانى روسـتاهاى شهرستان فرسوده است 
که اصـالح و نوسـازى آن 120 میلیارد ریـال اعتبار 

نیاز دارد.

صدور مجوز پخت نان خانگى 
در سمیرم

فرمانـدار سـمیرم در جلسـه کارگـروه آرد و نـان این 
شهرسـتان گفت: افرادى کـه در خانه هـاى خود نان 
خانگـى پخت مـى کنند با صـدور مجوز سـاماندهى 
مى شوند ولى آرد مورد نیاز خود را باید آزاد تهیه کنند. 
محمدرضا عسگریان افزود: ماهانه 454 ُتن آرد سهمیه 
شهرستان سمیرم است که 416 تن در نانوایى ها پخت 
و 8 ُتن در روستاهایى که نانوایى ندارند براى پخت نان 

خانگى توزیع مى شود.

تالوت قرآن
 در امامزاده سید احمد(ع)

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان گفت: 
در ایام ماه مبارك رمضان و در قالب طرح ضیافت الهى 
همه روزه محفـل جزء خوانى و تالوت قـرآن در جوار 
حرم مطهر امامزاده سید احمد(ع) زاینده رود برپاست.

حسین صفرى اظهار کرد: این محفل نورانى با حضور 
قاریان و حافظان برجسـته در ایام ماه مبارك رمضان 
همه روزه از ساعت 19 آغاز مى شـود. آستان مقدس 
امامزاده سـید احمد (ع) در فاصله 10 کیلومترى شهر 
زرین شـهر و در محله بابا شیخ على شـهر زاینده رود 

واقع شده است.

نجات 2 کارگر جوان 
مسئول روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى کاشان گفت: دو کارگر 22 و 24 ساله 
که سـه شـب در حال رنگ آمیزى داخـل مخزن آب 
در ارتفاع 44 مترى زمین بودند به سـبب تجمع بخار 
تینر در محیط بسـته دچار بیهوشى شـده بودند. روح 
ا... فدایى افزود: پس از اطالع موضوع به آتش نشانى 
آتش نشانان با استقرار تجهیزات صعود و فرود در محل 
حضور یافتند و دو کارگر را به سالمت از مخزن خارج و 

به بیمارستان منتقل کردند.

آزادى 3 زندانى از بند 
همزمان با اولین شـب از ماه مبارك رمضان و اجراى 
برنامه تلویزیونى یک شـهر ضیافت زمینه آزادى سه 
زندانـى محکوم مالـى رقم خـورد. در این شـب مبلغ 
1174300000 ریال توسـط مردم بـه صورت نقدى 
و تعهـدى جمع آورى شـد و هیئت رزمندگان اسـالم 
اصفهان بـا تعهد 50 میلیـون تومانـى در این حرکت 

خیر سهیم شد.

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: نرخ 
دستمزد در ایران پایین ترین نرخ دستمزد در دنیاست که باعث 

جذب سرمایه گذاران خارجى شده است.
محسن نیرومند دیروز در کارگروه اشــتغال شهرستان در 
فرماندارى اردســتان، با بیان اینکه کســانى که مى گویند 
تحریم آسیبى در جامعه ایجاد نکرده واقع گرا نیستند، افزود: 
باید صادق باشیم و بگوییم تحریم ها به جامعه ضربه زده و 

البته مزایایى هم داشته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با اشاره 
به مزایاى تحریم، اضافه کرد: در سال هاى 96 و قبل از آن 
اعتصاب و تجمعات کارگرى جلوى استاندارى و ادارات به 
شــدت زیاد بود. تحریم باعث افزایش قیمت ارز و... شده و 
در نتیجه کاالى قاچاق کمتر وارد کشور و واحدهاى داخلى 
ما فعال شد. نیرومند با اشاره به رشد بیمه شدگان در تأمین 

اجتماعى اســتان و شهرستان اردســتان، تصریح کرد: در 
سال هاى 96 و قبل از آن با کاهش بیمه شده مواجه بودیم 
ولى در سال 97 رشد بیمه شــده را نشان مى دهد که نتیجه 
مى گیریم اگر یکسرى واحدها به واسطه تحریم تعطیل شد 

بخش دیگرى از واحدها نیز فعال تر شدند.
وى با بیــان اینکه به زودى در شهرســتان هاى اصفهان و 
کاشان دو شــهرك بزرگ پوشــاك ایجاد مى شود و زمینه 
200 هزار شغل ایجاد مى شود، گفت: نرخ دستمزد در کشور 
ایران پایین ترین نرخ دستمزد در دنیا و یک سوم پایین ترین 
نرخ دستمزد در کشــورهاى آفریقایى است که باعث جذب 

سرمایه گذاران خارجى شده است.
نیرومند با اشــاره به نــرخ بیکارى اســتان اصفهان گفت: 
نرخ بیکارى در ســال 97 از 15 درصد شروع شد ولى پایان 
ســال به میزان 13/7 درصد کاهش پیدا کرد. خوشبختانه 

شهرستان هایى در سطح استان وجود دارد که نرخ بیکارى 
بسیار پایین است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان با بیان اینکه نرخ بیکارى در افراد تحصیلکرده استان 
21 درصد است، گفت: نرخ بیکارى در افراد غیر تحصیلکرده 
9 درصد است که به دلیل مهاجرپذیرى استان معقول است. 
همچنین نرخ تحصیلکرده هاى بانوان در استان 33 درصد 
است. نرخ بیکارى در جوانان 20 ساله که بیشتر در خانواده ها 
وجود دارد 28 درصد اســت که شــاید مهمترین دلیل آن 
فرهنگ است که جوانان ما را به سمت تحصیل کشانده است.

وى با بیان اینکه نرخ باالى بیکارى در جوانان تحصیلکرده 
یک هشدار مى تواند باشــد، گفت: شاید عمده دلیل آن این 
اســت که خانواده ها هدفى براى فرزندان ندارند. برخى از 
رشته هاى تحصیلى فقط اسم قشنگى دارند و گاهى حجم 

عظیمى از بیکاران از همین رشته ها هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان:

دستمزد پایین کارگر باعث جذب سرمایه گذاران خارجى شده است

برخى از گزارش هاى خبرى حکایــت از این دارند که تنها 
چند روز پس از اعــالم افزایش قیمــت آرد، ماکارونى در 
فروشگاه هاى ایران و بازار کمیاب شده و نرخ آن هم افزایش 
چشمگیرى داشته و همچنین علت گرانى ماکارونى به دلیل 
عدم پرداخت گندم از ســوى دولت به شرکت هاى تولید 

ماکارونى است. 
به گزارش «تسنیم»، کافى اســت به چند فروشگاه مواد 
غذایى در شهر سر بزنید تا ببینید ماکارونى فقط گران نشده 
که کمیاب هم شده است. اگرچه فروشندگان فروشگاه هاى 
زنجیره اى از افزایش 20 تــا 30 درصدى قیمت این کاال 
سخن مى گویند اما فروشگاه هاى محلى، پرده از افزایش دو 

برابرى قیمت ماکارونى برمى دارند.
بعد از گرانى گوشــت، برنج، خرما و دیگر موادغذایى امید 
برخى مردم، اقشار ضعیف و آســیب پذیر جامعه به خرید 
ماکارونى حتى یک بسته با بهاى 2800 تومان و تهیه غذایى 
ساده براى کودکانشان بود که آن هم با بازى ابَردالالن به 

ناامیدى ختم شده است.

یک کارشــناس موادغذایى و فعال صنفــى درباره علت 
گرانى ماکارونى و عدم پرداخت گندم از ســوى دولت به 
شرکت هاى تولیدى، گفت: یارانه گندم براى بخش صنعت 
و کارخانه هاى تولید ماکارونى حذف شده و گندم مخصوص 
نول کشى از قیمت 990 به 1800 تومان افزایش داشته است. 
سید حسین موسوى نبود نظارت ســازمان ها و نهاد هاى 
متولى را یکى از عمده ترین دالیل نابســامانى و افزایش 

تأمل برانگیز قیمت کاالهاى اساسى مردم برشمرد.
وى افزود: در هر برهه اى دالالن براى گرانى کاالهایى آنها 
را از بازارها خریدارى کرده و کمیابى آن را جوسازى مى کنند 
براى نمونه تن ماهى، خرما طى روزهاى اخیر هم کمیاب و 

گران شده است.
کارشناس ناظر موادغذایى در اصفهان ادامه داد: هم اکنون 
دالالن ماکارونى ها را از ســطح بازارها خریدارى کردند و 

کمیابى آن را شایعه کرده اند.
موســوى پیرامون اینکه دالالن ســودجو با قدرت نفوذ 
خودشان در حد تناژ باال کاالهاى اساسى مردم را از مغازه ها 

و بازار خالى مى کنند، گفت: عامل اصلى این سوءاستفاده ها 
نبود نظارت سازمان تعزیرات به عنوان نهاد برخوردکننده بر 

قیمتگذارى و کنترل بر بازار در سطح کالن است.
وى در پاســخ به این ســئوال که برخى کمبــود گندم را 
به دلیل ســیل اخیر در شــهرهاى گندمکار علت گرانى و 
کمیابى ماکارونى بیــان کرده اند، اظهار کــرد: هیچ گونه 
کمبود گندمى نداریم، سیالب اخیر تمام مناطق خوزستان 
و اهواز را زیر سیل نبرده است بلکه برخى از دشت ها دچار 
آب گرفتگى شــده اند. این امر نمى تواند بــر کل موضوع 
تأثیرگذار باشد. کارشناس موادغذایى و فعال صنفى اضافه 
کرد: بارندگى هاى اخیر حتى سبب کشت پاییزه مناسب هم 
شده است و یکسرى از کشاورزان کشت هاى اراضى خود 

را آغاز کرده اند.
وى با ابراز تأسف از اینکه در مملکت ما مبحث شایعات با نبود 
نظارت دستگاه هاى متولى گسترده شده است، افزود: عدم 
پایه نظارت سیستم هاى نظارتى سبب این مشکالت شده و 

مشکلى در تأمین گندم و اقالم آن نداریم.

کارشناس مواد غذایى در اصفهان مطرح کرد

پاى دالل ها در گرانى ماکارونى وسط است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: در زلزله 
کرمانشاه گفتیم که نیاز به کمک هاى خارجى نیست اما در 
سیل گفته شد که نیاز به کمک هاى خارجى وجود دارد، با این 
حال حساب هاى کاربرى ما بسته شد و هیچکس حتى صلیب 

سرخ  هم نمى توانست کمک نقدى کنند.
محسن مؤمنى در نشســت خبرى با اصحاب رسانه افزود: 
به گلستان نیرو ارسال نشد اما پشــتیبانى از این استان را به 
عهده داشتیم، در استان اصفهان هم در شهرستان سمیرم 
خانه هاى 200 خانوار تخریب شد که نیاز به اسکان اضطرارى 
و تأمین مایحتاج اولیه بود، در شهرستان فریدونشهر نیز چند 
روستا قبل از عید درگیر برف بوده و به آنها مواد غذایى رسانده 
شد، بعد هم با سیل روبه رو شدند، چند روستاى چادگان هم با 

مشکل مواجه شدند که منازلى تخلیه شد.
وى ادامه داد: نیروهاى هالل احمر اصفهان به استان لرستان 
اعزام شده و در شهرستان پل دختر مستقر شدند، همچنین 
80 نفر از نجاتگران نیز در اهواز مستقر شدند، اوج تالش ما 

در منطقه عین دو بود؛ در کنار هر یــک از تیم هاى امدادى 
براى حمایــت روانى و عاطفى یک روحانى و روانشــناس 
حضور داشــتند، خیلى از طالب آموزش هاى امداد و نجات 
را نیز دیده اند که حضورشان در کنار تیم هاى اعزامى موجب 

افزایش کارآمدى شده بود.
وى در ادامه در رابطه با اقدامات مقابله با ســیل در اصفهان 
توضیح داد: آب از طریق شبکه مادى هاى موجود پخش شد و 

آسیبى به بناهاى تاریخى نرسید، همچنین حاشیه زاینده رود 
تخلیه شد تا مردم آسیبى نبینند، استاندار اصفهان هم دستور 
عدم اجازه ساخت و ساز در حاشیه رودخانه و تخریب بناهاى 
ساخته شده در حاشیه زاینده رود را داد و در جلسه مدیریت 
بحران مقرر شد مادى هاى اصفهان پر نشوند و جاهایى هم 

که بسته شده مجدد باز شوند.
مؤمنى اضافه کرد: زمان طالیى براى رســیدن به صحنه 
حادثه در اصفهان به طور میانگین 9 دقیقه و 49 ثانیه است، 
اگر افراد بازمانده از حادثه اطالعات امدادى را داشته باشند 
بیشــترین کمک را مى توانند در حادثه داشته باشند؛ بعد از 
وقوع هر حادثه صحبت ها مبنى بر لزوم آموزش ها و اقدامات 
الزم براى حوادث مطرح مى شود اما بعد از مدتى همه اینها به 
فراموشى سپرده مى شود؛ در حوادث جاده اى ممکن است دو 
تا سه دقیقه طول بکشد تا در محل حادثه حضور داشته باشیم 
اما وقتى اتفاقى در قله کوه رخ مى دهد حدود یک ســاعت 
طول مى کشد و زمان 9 دقیقه و 49 ثانیه زمان میانگین است.

جزییات امداد رسانى هالل احمر اصفهان به قربانیان بارندگى هاى اخیر 

کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهــان 122 میلیارد 
تومان وام قرض الحسنه در سال 97 براى ایجاد 7061 

شغل به مددجویان و نیازمندان مستعد پرداخت کرد.
بهرام سوادکوهى، معاون اشتغال و خودکفایى کمیته 
امداد اســتان اصفهان بابیان اینکه بیــش از 6100 
طرح اشــتغال و خودکفایى در سال 97 توسط جامعه 
تحت حمایت کمیته امداد اصفهان اجراشــده است، 
خاطرنشان کرد: 122 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
براى راه اندازى این طرح ها به مددجویان و نیازمندان 
مستعد پرداخت شده است که این میزان وام منجر به 

ایجاد 7061 شغل جدید در استان شد.
وى بابیان اینکه فعالیت هاى این نهــاد براى ایجاد 
اشــتغال به پرداخت وام محدود نمى شــود، تصریح 
کرد: کمک به حرفــه آموزى مددجویــان، تعامل با 
کارفرمایان، کارآفرینان و صاحبــان صنایع در کنار 
فعالیت هاى کاریابى از دیگر خدمات عمده کمیته امداد 

اصفهان براى توانمندى جامعه تحت حمایت است.
ســوادکوهى با یادآورى اینکه این نهاد تثبیت کننده 
فقر نیســت، تأکید کرد: ایجاد اشــتغال و توانمندى 
جامعــه نیازمنــدان تحــت حمایــت از برنامه هاى 

محورى کمیته امداد اســتان اصفهان است و به جز 
ســالمندان و افرادى که توانایى کار کــردن ندارند، 
مابقى مددجویان به ســمت اشــتغال و خودکفایى

 هدایت مى شوند.
وى با دعــوت از کارفرمایــان، کارآفرینان، صاحبان 
ایده ها و صنایع کاربردى براى همــکارى با کمیته 
امداد اصفهــان در زمینه اشــتغال مددجویان، گفت: 
خیر ماندگار و باقیات صالحات فقط محدود به ساخت 
مدرســه، درمانگاه و مسجد نیســت بلکه در جامعه 
امروزى کمک به اشتغال و توانمندى هر مددجو نیز از 

خیرهاى کثیر و ماندگار است.

پرداخت 122 میلیارد تومان وام اشتغال به 
نیازمندان اصفهانى

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با بیان اینکه بار روانى موجود در جامعه موجب چند 
برابر شدن نرخ برخى کاالها مى شود، گفت: سیستم 
توزیع در کشــور نیازمند اصالح است و باید شکل و 

رویه قانونمند پیدا کند.
اســماعیل نادرى در گفتگو با «ایسنا»، در خصوص 
گرانى کاالهاى اساسى طى هفته هاى جارى، اظهار 
کرد: بخشــى از گرانى ها به دلیل جو روانى حاکم در 
جامعه است که موجب هجوم مردم براى خرید یک 

کاال و خالى شدن قفسه فروشگاه ها مى شود.
وى با اعتقاد بر اینکه نگرانى مردم از نبود کاالهاى 
اساســى موجب مــوج جدید گرانــى و کمبود یک 
محصول در ظاهر مى شود، افزود: متأسفانه دالالن 
در این شرایط ســوار بر موج شده و کاالهاى موجود 
را با قیمتى باالتر از نرخ تمام شده آن، در بازار عرضه 

مى کنند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در خصوص کمبود ماکارونى و تن ماهى و افزایش 
نرخ آن در بازار، اظهار کرد: در بحث تأمین ماکارونى 
و تن ماهى هیچ کمبودى در بازار نداریم، همچنین 
تمام کاالهاى اساســى در بازار بــه فراوانى یافت 
مى شود. وى بخشى از دلیل گرانى ماکارونى را توزیع 
نامناسب آن در سطح عرضه دانست و افزود: سیستم 
توزیع در کشــور نیازمند اصالح است و باید شکل و 
رویه قانونمند پیدا کند اما در نهایت بار روانى موجود 
در جامعه موجب چند برابر شــدن نرخ برخى کاالها 

مى شود.
نادرى افزود: به دلیل نبود اعتماد به سیستم توزیع در 
بازار، با ایجاد یک  بار روانى شاهد شکل گیرى صفوف 

طوالنى خرید کاالها مى شــویم. وى دلیل گرانى را 
کمبود مواد اولیه تولید برخى کاالهاى اساسى و تحت 
شعاع قرار گرفتن افزایش نرخ دالر دانست و اظهار 
کرد: گرانى کاالهاى اساســى همچون تن ماهى و 
ماکارونى در عرض یک هفته براى ما نیز قابل قبول 
نیست اما عدم شفافیت در سیستم توزیع موجب شده 

تا آسیب هاى ناشى از آن به مصرف کننده وارد شود.
معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهــان در خصــوص افزایش نرخ تــن ماهى و 
همچنین ماکارونى به دلیل کمبود گندم و آرد، گفت: 
تا این لحظه مشکلى براى توزیع آرد در کشور نداریم، 
همچنین دلیل افزایش نرخ تن ماهى افزایش قیمت 

ماهى و صادرات است.
وى درباره اینکه افزایش چند برابرى قیمت کاالهاى 
اساسى در مدت یک یا دو هفته مغایر با رعایت حقوق 
مصرف کننده اســت، اظهار کرد: به جرأت مى توان 
گفت در بیشتر افزایش قیمت ها تنها جایى که مظلوم 

واقع مى شود، حقوق مصرف کننده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

در گرانى ها، حقوق مصرف کننده را نادیده گرفتیم

در روزهاى اخیر اخبــارى مبنى بر تغییر و تحوالت در 
رأس مدیریت آموزش و پرورش اصفهان در رسانه هاى 
مجازى منتشر شــد. در این اخبار از زمزمه هایى مبنى 
بر کنار رفتن محمد اعتــدادى از مدیرکلى آموزش و 
پرورش اصفهان صحبت شده بود که این خبر توسط 
مشاور مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان تکذیب شد.
محمد قندهارى در گفتگو با «تســنیم» اظهار کرد: 
اطالع نداریم که این خبر از کجا نشأت گرفته اما آن را 

تکذیب مى کنیم.
رحمت ا... ممیز، مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان نیز پیرامون انتشــار خبر 
اســتعفاى مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
در روزهاى گذشته اظهار کرد: روز سه شنبه در برخى 
کانال ها خبر اســتعفاى اعتدادى منتشر شده بود که 

همگى از یک کانال خاص استفاده کرده بودند.
وى افــزود: پس از انتشــار خبــر با مســئول کانال 
تماس گرفتم و گفتند مــا شــنیده ایم و زمانى که از 

آنها دربــاره منبع خبرشــان ســئوال کردم پاســخ 
دادند مــا منابع خودمــان را داریــم و از هیچ منبعى

 اسم نیاوردند.
مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش استان اصفهان 
با تکذیب خبر اســتعفاى مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تصریح کرد: اعتدادى در هیچ مکانى 
حتى از روى شوخى هیچ صحبتى درباره اینکه قصد 
استعفا داشته باشند نکرده اند. وى ادامه داد: پنج دقیقه 
بعد از این مکالمه ها، کانال موردنظــر خبر تکذیبیه 
را منتشــر کرد و برخى از کانال ها نیــز از همان منبع 

استفاده کردند.
ممیز خاطرنشــان کرد: اعتدادى همان روز سه شنبه 
ابالغ من به عنوان مشاور و رئیس اداره روابط عمومى 
آموزش و پرورش را صادر کــرد در حالى که اگر قصد 
استعفا داشــته باشــد، ابالغ جدیدى نخواهد داشت 
و ایشــان در روزهاى آینــده مابقى مــوارد پیگیرى 

وظایفشان را با قوت و قدرت پیگیرى مى کنند.

ماجراى استعفایى که استعفا نبود!
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دندانپزشکان توصیه مى کنند که پس از مسواك زدن بهتر 
است که دهان خود را خیلى با آب نشویید.

هنگام شــب، بزاق کمترى نســبت به طــول روز تولید 
مى شــود. به همین دلیل، دندان ها نســبت به اســیدى 
کــه از باکترى هاى باقیمانــده در دهان تولید مى شــود، 
آســیب پذیرترند. براى همین اســت که همیشه توصیه 
مى شــود قبل از خــواب مســواك بزنید تــا باکترى ها 
فرصت آسیب رســاندن به دندان ها را در طول شب پیدا 

نکنند.
اما زمانى که مسواك مى زنید، سعى کنید کف خمیر دندان را 
از دهانتان خارج کنید تا نیاز به شستشوى زیاد نباشد چرا که 
با شستن دهان بعد از مسواك زدن در واقع فلوراید را بیرون 
مى ریزید. ممکن است برایتان سخت باشد اما خوب است 

بدانید که نشستن دهان بعد از مســواك زدن، پوسیدگى 
دندان را تا 25 درصد کاهش مى دهد.

خمیردندان یک جزو کلیدى از فرایند مسواك زدن است. 
بهتر است از خمیردندانى اســتفاده کنید که حاوى فلوراید 
باشد تا از پوســیدگى دندان جلوگیرى کند. همچنین، از 
آنجا که پالك به علت ســفید رنگ بودن به سختى قابل 
تشخیص اســت و گاهى پس از فرایند مسواك زدن هم 
روى دندان باقى مى ماند، انتخاب خمیردندان و مســواك 

مناسب اهمیت زیادى دارد.
عالوه بر این، قند و خوراکى هاى شیرین، عالوه بر حجم، از 
نظر تعداد دفعاتى که مصرف مى شوند هم باید کنترل شوند 
چرا که محیط را براى رشد باکترى آماده کرده و مواد مورد 

نیاز براى تکثیرشان را تأمین مى کند.

محققان بــر ایــن باورند کــه پروتئیــن ســویا باید در 
فهرســت غذاهــاى ســالم بــراى قلــب قــرار گیرد، 
زیــرا تأثیــر قابــل توجهــى بر کاهــش کلســترول 

دارد.
در حالى که سازمان غذا و داروى آمریکا در نظر داشت سویا 
را از فهرست موادغذایى مفید براى قلب حذف کند، محققان 
بیمارستان «سنت مایکل» در تورنتو با استفاده از یک متا 
آنالیز متشکل از 46 آزمایش، مواد غذایى موجود در سویا را 

بررسى کردند.
برخى آزمایش ها تأثیر پروتئین بر کلسترول LDL یعنى 
همان کلســترول بد را مورد ارزیابى قرار دادند. زمانى که 
مقدار این کلسترول زیاد مى شود، در رگ هاى خونى رسوب 
مى کند. برخى آزمایش ها نیز مقدار کلسترول کلى را ارزیابى 

کردند.

نتیجه مطالعات نشــان مى دهد پروتئین ســویا کلسترول 
LDL را به میزان 3 تــا 4 درصد در بزرگســاالن کاهش 
مى دهد، این میزان کوچک ولى بســیار مؤثــر و قابل توجه

 است.
محققان بــر ایــن باورند کــه پروتئیــن ســویا باید در 
فهرســت غذاهاى ســالم براى قلب قرار گیرد، زیرا تأثیر 
(Cholesterol)قابل توجهى بــر کاهش کلســترول

 دارد.
کاهش کلســترول یکى از مهمترین روش هاى جلوگیرى 
از سخت شــدن رگ هاى خونى اســت. از طرفى کاهش 
کلسترول از تشــکیل پالك هاى خون در رگ ها و انسداد 
آن جلوگیــرى مى کند و در کنــار افزایش فشــار خون؛ 
یک روش مؤثر براى ســالمت سیســتم قلــب و عروق

 است.

بررســى گروهى از متخصصان دانشــگاهى در 
سیدنى نشان داده است که 20 دقیقه رکاب زدن 
حتى با دوچرخه ثابت و سه نوبت در هفته، باعث 
رفع اضافه وزن و بازیافت عضالت از دست رفته 

مى شود.
متخصصان مــى گویند: ورزش کــردن بهتر از 
بى تحرکى اســت. مى توان از کم شــروع کرد و 
بعد، مدت زمــان ورزش کردن را 
افزایش داد. از دو و نیم تا 5 
ساعت فعالیت فیزیکى 
با شــدت متوسط یا 
از یک ســاعت و 25 
دقیقه تا دو ساعت و 
نیم تمرین با شــدت 
زیــاد در هفتــه براى 
حفــظ ســالمتى کافى 

خواهد بود.

یکى از محبوب ترین خوراکى هایى که این روزها در طول 
ســاعت هاى غیر روزه دارى خورده مى شود، خرماست. 
خرما بسیار سالم اســت و قرار دادن آن در برنامه  غذایى 
در طول ماه مبــارك رمضان فواید بســیار زیادى براى 

سالمتى شما دارد.

1- غنى از آنتى اکسیدان ها
از بهترین مزایاى ســالمتى خرماها مى تــوان به وجود 

آنتى اکسیدان هاى مختلف در آنها اشاره کرد:
 فالوونوئیدها: که باعث کاهش التهاب مى شوند و 
فواید بالقوه اى براى بیمارى هایى چون سرطان، آلزایمر 

و دیابت دارند.
کاروتنوئیدها: که سالمت قلب را بهبود مى بخشند 
و براى کاهش مشکالت مرتبط با چشم شناخته شده اند.

 اسید فنولیک: که داراى خواص ضدالتهابى است و 
مى تواند در کاهش خطر ابتال به سرطان و بیمارى هاى 

قلبى کمک کند.

2- ارتقاى سالمت مغز
طبق مطالعات انجام شده، خرما به کاهش نشانگرهاى 
التهابى مثل اینترلوکین 6 کمک مى کنــد. اینترلوکین 
6 با خطر بیمارى هاى مغزى مانند آلزایمر همراه اســت. 
ترکیبات غنــى از آنتى اکســیدان ها در بهبود عملکرد و 
سالمت مغز بسیار مفید هستند. آنتى اکسیدان هایى که 
التهاب را از بدن دور مى کنند به کاهش خطر بیمارى ها 

کمک مى کنند.

3- شیرین کننده طبیعى
خرماها غنى از فیبر، آنتى اکســیدان و دیگر مواد مغذى 
هســتند و همچنین طعم طبیعى شــیرینى دارند. شما 
مى توانید در دستورالعمل هاى چند دسر مختلف به جاى 
شکر، خرما را جایگزین کنید تا آنها را سالم تر کنید؛ چرا که 
شکر مى تواند باعث ایجاد برخى از اثرات نامطلوب بر بدن 
شــود: از ایجاد خواب آلودگى گرفته تا افزایش قند خون 
در افراد دیابتى. خرماها یک راه عالى براى مدیریت این 

مشکالت هستند.

4- غنى از فیبر
خرماها غنى از فیبر هستند؛ بنابراین مى توانند در کاهش 
وزن، کنترل دیابت و ایجاد احســاس ســیرى در شما، 
مخصوصًا در طول روزه دارى، بســیار مفید باشند. فیبر 
هضم غذا را کند مى کند و باعث مى شــود تا مدت زمان 
بیشترى احساس ُپرى کنید. فیبر همچنین سرعت آزاد 
شــدن قند به خون را پایین مى آورد که موجب آسان تر 

شدن کنترل قند خون در افراد مبتال به دیابت مى شود.

5- بهبود سالمت استخوان و دندان ها
خرماها بســیار غنى از مواد مغذى هستند و مواد معدنى 
مختلفى چون فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم دارند. همه 
اینها براى ارتقاى سالمت استخوان و دندان ها بسیار مفید 
هستند. سالمت استخوان و دندان ها مى توانند سالمت 
دهان را تأمین کنند و همچنین از شــرایطى مانند پوکى 

استخوان جلوگیرى کنند.

6- افزایش انرژى
همانطور که در باال اشاره شد خرما داراى قندهاى طبیعى 
مانند گلوکز، ســاکارز و فروکتوز است که مصرف دو سه 
عدد از آن با یک لیــوان آب گرم هنــگام افطار موجب 
سرحال شدنتان پس از حدود نیم ســاعت مى شود و به 
تقویت انرژى در شما کمک مى کند. عالوه بر این خرما 
حاوى مقدار قابل توجهى ویتامین B6 و آهن اســت که 
مصرف آن باعث رفع خستگى پس از یک روز روزه دارى 

مى شود.

7- خداحافظى با آلرژى ها
معموًال تابستان زمانى است که ما با انواع مختلف آلرژى 
رو به رو مى شویم. خرماها حاوى گوگرد آلى هستند که به 
کاهش واکنش هاى آلرژیک و آلرژى هاى فصلى کمک 
مى کنند. مصرف روزانه دو سه عدد از این میوه مى تواند 

این آلرژى هاى فصلى را دور نگه دارد.

8- شادابى و جوانى پوست
با شروع تابستان و همچنین روزه دارى بسیارى از مردم 
از آکنه، پوست ناهموار و سایر مشکالت پوستى شکایت 
دارند. ویتامین هاى C و D موجود در خرما، پوست شما 
را نرم نگه مى دارد و به حفظ االستیته آن کمک مى کند. 
عالوه بر ایــن خرماها مانع تجمع مالنین در بدن شــما 

مى شوند.

9- ریزش مو دیگه بسه!
در تابستان زنان از ریزش مو بیشــتر رنج مى برند به این 
دلیل که پوست سر سبوم بیشترى تولید مى کند. خرماها 
براى موهاى شما عالى هستند. مصرف روزانه دو تا سه 
خرما، فولیکول هاى مو را تقویت و تارهاى مو را قوى تر و 
سالم تر مى کند. ویتامین B موجود در خرما براى موهاى 
شما مفید است و کمبود این ویتامین مى تواند به موهاى 
ضعیف و شکننده منجر شود. کم خونى یکى دیگر از علل 
ریزش مو، به ویژه در زنان است. خرما حاوى آهن است؛ 
بنابراین، مصــرف آن یک روش طبیعى بــراى درمان 

مشکالت ریزش مو است.

10- سالمت قلب و عروق
مطالعات نشان مى دهد که خرما ترى گلیسیرید خون را 
کاهش مى دهد و به کیفیت کلسترول خون کمک مى کند. 
خرما رادیکال هاى آزاد اکسیژن مضر را از بدن دفع مى کند 
که منجر به کاهش خطر حمالت قلبى، ســکته مغزى و 
بیمارى هاى قلبى عروقى مى شود. خرما همچنین سرشار 
از مواد مغذى مانند منیزیم و پتاسیم است که به کاهش 

فشارخون کمک مى کند.

11- خواص ضدالتهابى
خرما غنى از منیزیم اســت؛ یک مــاده مغذى که داراى 
خواص ضدالتهابى است. مصرف خرما به کاهش التهاب 
در دیواره هاى شریانى کمک مى کند و مى تواند خطر ابتال 
به آرتروز، بیمارى آلزایمر و سایر بیمارى هاى التهابى را 

کاهش دهد.

1111 فایده  مصرف خـرما  فایده  مصرف خـرما 
در ماه رمـضاندر ماه رمـضان

تحقیقى بر روى عادت هاى رژیمى و ســالمتى افرادى که 
آووکادو مصرف مى کنند صورت گرفته است. افرادى که از 
آووکادو مصرف مى کنند نسبت به کسانى که از آن استفاده 

نمى کنند سالم تر هستند.
افرادى که آووکادو در رژیم غذایى شــان استفاده مى کنند  
وزن متعادل ترى دارند و چربى دور شکم آنها نیز کمتر است. 
آووکادو سطح کلسترول خوب خون افزایش مى دهد. اگر چه 
نمى توان این موضوع را به همه نسبت داد که تمام افرادى که 
از آووکادو استفاده مى کنند حتماً کاهش وزن و چربى شکمى 

کمى خواهند داشت.
آووکادو موجب جذب مواد مغذى از غذاهاى گیاهى مى شود. 
وقتى صحبت از مواد مغذى مى شــود، تنها مقدار آن، که به 
بدن وارد مى شود مورد بحث نیست. بدن نیاز به جذب این 
مواد مغذى دارد. مواد مغذى بایــد از طریق روده جذب بدن 
شوند و در جاهاى مخصوص مورد استفاده قرار بگیرند. بعضى 

از مواد مغذى در چربى حل مى شوند بدین مفهوم که براى 
 A، D، تجزیه شدن در بدن نیاز به چربى دارند. ویتامین هاى
E، K  و آنتى اکسیدان ها مثل کاروتنوئید ها محلول در چربى 
هستند. تحقیقى گزارش داد که با افزودن آووکادو یا روغن آن 
به ساالد جذب آنتى اکسیدان هاى آن افزایش خواهد یافت. 
پس آووکادو تنها سرشار از مواد مغذى نیست بکله مى تواند 
ارزش غذایى دیگر مواد غذایــى را افزایش دهد. این عامل 
مهمترین دلیلى است که افراد گیاهخوار باید به منابع چربى 
دریافتى خود بیشــتر دقت کنند. بدون توجه به این موضوع 

فواید مواد مغذى گیاهى از بین خواهد رفت.
آووکادو حاوى آنتى اکســیدان هاى قوى است که از قدرت 
بینایى محافظت مى کند. آنتى اکســیدان ها نه تنها جذب 
مواد مغذى از دیگر مواد را افزایش مى دهد بلکه سطح آنتى 
اکسیدان موجود در آن بسیار باالست. آووکادو حاوى لوتئین 
کارتینوئید زاکسانتین اســت که براى تقویت قدرت بینایى 

بسیار مفید است. تحقیقات نشان مى دهند که این ترکیبات 
ایجاد و تغییر سلول ها که در افراد بالغ عادى است را کاهش 
مى دهند. بنابر این خوردن آووکادو فواید بسیارى براى بینایى 

در طوالنى مدت خواهد داشت.
آووکادو ممکن است که از ســرطان جلوگیرى کند. شواهد 
کمى در مورد مؤثــر بــودن آووکادو در جلوگیرى و درمان 
سرطان وجود دارد. آزمایش ها نشــان داده اند که آووکادو 

ممکن است از عوارض جانبى شیمى درمانى بکاهد.
در تست هاى آزمایشــگاهى به این نتیجه رســیده اند که 
آووکادو از بزرگ شدن ســلولى هاى سرطانى در پروستات 
جلوگیــرى مى کند. با وجود این، دقت داشــته باشــید که 
این آزمایش ها بر روى ســلول هاى ایزوله شــده صورت 
گرفته اند و هنوز مشخص نیســت که درون بدن انسان نیز 

همین گونه رفتار شود.
آووکادو به از بین بردن عالئم آرتروز کمک خواهد کرد. آرتروز 

یک مشکل جدى در کشــورهاى غربى محسوب مى شود. 
این بیمارى انواع مختلفى دارد و افرادى که بیمارى آنها به 
صورت مزمن است بقیه عمر با این بیمارى درگیر خواهند بود. 
تحقیقات نشان داده اند که آووکادو و روغن سویا به کاهش 

پوکى استخوان کمک خواهند کرد.
مصرف آووکادو ممکن اســت به کاهش 
وزن کمک کند. شــواهدى وجود دارد 
که نشــان مى دهد آووکادو مى تواند به 

کاهش وزن کمک کند.
آووکادو نه تنها ســالم است بلکه خوشمزه 

اســت و مى تواند با هر غذایى هماهنگ شود. 
مى توانید آن را به ســاالد خود اضافــه کنید یا به 

صورت اســکوپ آنها را در بیاورید و بــه تنهایى بخورید. 
آووکادو بافتى غنى از چربــى دارد که مى توان آن را با دیگر 

خوراکى ها مصرف کرد.

ود.شودحسوب مى شود. 
آنها به به به ها بهکه بیمارى ها

 بود.ود.  بودرگیر خواهند بود. 
ش هششهشن سویا به کاهش 

ه
شود.

اد یا به  کنی
تنهایى بخورید. 
دیگ با ا توانآن

 فواید شگفت انگیز آووکادو

ســىبررســى گروهى از متخصصان دا گررسب گبرررســ ى گرـى
داده است که 20 دقی شانسیدنى نشان ى نشیدنى نشانسی دنىسید
دوچحتىحتى با دوچرخه ثابت و سه نوبتد چ با دوح با حتى
اضافرفع اضافه وزن و بازیافت عضالت ار وفع فه ضافهرفعع اض

د.ى شومى شود. شودمى شمى
انصصامتخصصصانمتخمتخصصان مــى گویند: ورزش ک تخص
رکىبى تحرکىى تححرکبىبى تحرکى اســت. مى توان از کم
بعد، مدت زمــان و
افزایش داد.
ساعت ف
با شــد
از یک
دقیقه
نیم تمر
زیــاد د
حفــظ سـ

خواهد بود.

 فواید 20 دقیقه رکاب زدن

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد زنانى که در گوش خود صداى زنگ مى شنوند 
در معرض خودکشى قرار دارند.

مرکز کنترل و پیشگیرى از امراض آمریکا اعالم کرده، حدود 15 درصد آمریکایى ها 
یعنى جمعیتى بالغ بر 50 میلیون نفر دچار صداى وزوز گوش هستند و این اختالل در 

هزاران نفر از آنها بسیار شدید است.
این مطالعه که توسط محققان دانشگاه کارولیسنکا سوئد صورت گرفته تأکید مى کند، 

دست کم 10 درصد زنانى که دچار این اختالل هستند اقدام به خودکشى مى کنند.
مطالعات قبلى نیز نشان داده است که وزوز مزمن گوش با افزایش میزان اضطراب و 
افسردگى ارتباط دارد. گزارش سال 2011 نشان داد که وزوز گوش بر عملکرد شغلى 

افراد مبتال به این اختالل تأثیر گذاشته و باعث بى خوابى شده است.
مطالعه دیگرى که در سال 2015 توسط جمعى از محققان صورت گرفته بیانگر آن است 
که تقریباً 80 درصد مبتالیان به وزوز گوش با اضطراب و 60 درصد آنها با افســردگى 

دست به گریبان هستند.

 چرا بعد از مسواك زدن نباید دهان را شست؟

 پروتئینى براى کاهش کلسترول

 خـطـرى که
 پشت 

وزوز گوش 
پنهان شده است!



 خدایا! چشم ها تو را ندیده اند تا از تو خبر دهند، که پیش از توصیف کنندگان از 
موجودات، بوده اى. آفرینش براى ترس از وحشت تنهایى نبود و براى سودجویى 
آنها را نیافریدى. کسى از قدرت تو نتواند بگریزد و هر کس را بگیرى از قدرت 
تو نتواند خارج شود، گناهکاران از عظمت تو نکاهند و اطاعت کنندگان بر قدرت 
تو نیافزایند. آنکس که از قضاى تو به خشــم آید نتواند فرمانت را برگرداند و 

هرکس که به فرمان تو پشت کند از تو بى نیاز نشود.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان:
فاَههِ َوالتَّْمویِه َواْجَعْل لى  اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه الذِّْهَن َوالتَّْنبیَه َوباِعْدنى فیِه ِمَن السَّ

نَصیبًا ِمْن ُکلِّ َخْیر ُتْنِزُل فیِه، بُِجوِدَك یا اَْجَوَد اْالَْجَودیَن.
خدایا! روزِي من قرار ده در این روز، تیزهوشى و بیدارى و دورم گردان 
در آن از بى خردى و اشتباه کارى و مقرّر فرما برایم بهره اى  از هر خیرى 

که در آن نازل گردانى، به جود و کرمت، اى بخشنده ترین بخشندگان! 

سیستم روشنایى ســاختمان ادارى آب و فاضالب 
ورزنه اصالح شد. مســئول روابط عمومى آبفاى 
منطقه ورزنه گفت: سیستم روشــنایى ساختمان 
ادارى با هــدف کاهــش مصرف انــرژى از کم 
مصرف به فوق کــم مصرف تبدیل شــد. وى در 
ادامه افزود: انتظار مى رود با توجه به بخشنامه ها و 

دستور العمل هاى واصله از وزارت نیرو در خصوص 
خاموشى و کمبود بیشــتر انرژى برق در سال 98 
بتوانیم با این گام بیشــتر از 15 درصد در مصرف 
انرژى برق صرفه جویى داشته باشیم. وى در پایان 
افزود: هزینه انجام این کار کمتر از سه میلیون ریال 

است که از اعتبارات جارى پرداخت خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: دانشگاه در شناسایى 
مشــکالت بنگاه هاى اقتصادى و تبدیل آن به مسئله و 

ارائه راه حل مسئله نقش مؤثر دارد.  
مسعود گلشیرازى در دیدار با رئیس دانشگاه اصفهان از 
جریان نداشتن دانش در سیاستگذارى و تصمیم گیرى 
اقتصادى بخش خصوصى و دولتــى انتقاد کرد و گفت: 
نهادینه شــدن دانش در تصمیم گیرى ها نیاز به حضور 
فعال دانشــگاه ها در عرصه هاى اقتصــادى دارد. وى  
تصریح کرد: دولت به جاى پرداخت یارانه بخش صنعت 
مى تواند از دانشگاه ها  بخواهد که پروژه هاى بهبود در 
واحدهاى صنعتى تعریف کنند و مســائل درون بنگاهى 

آنان را حل کنند.

وى راه اندازى مرکز رشد صادرات، تجارت الکترونیک 
و مرکز توانمندســازى نیروى انسانى را گام هاى عملى 
اتاق بازرگانى اصفهان براى ورود به نســل دوم و سوم 
اتاق هاى پیشــرو عنوان کرد. گلشــیرازى از تشکیل 
کارگروه مشترك بین اتاق بازرگانى و دانشگاه اصفهان 
با هدف تنظیم تفاهمنامه کاربردى بین دو بخش خبر داد 
و گفت: خواســته بخش خصوصى از دانشگاه این است 

که مسئله  صنایع را شناسایى و راه حل آن را ارائه کنید.
 هوشنگ طالبى، رئیس دانشــگاه اصفهان هم در این 
جلسه  گفت: ریشه مشکالت اقتصادى کشور در مشکالت 
فکرى است و سطحى نگرى به فرایند تصمیم گیرى  به 

این مشکالت دامن زده است. 

وى ایجاد پایگاه داده هاى اقتصادى در استان اصفهان 
را مهــم و ضرورى دانســت و گفت: این پایــگاه داده 
مى تواند آینده کسب و کار را براى فعاالن اقتصادى رقم 
بزند و با تحلیل اطالعات و داده هاى اقتصادى مى توان 
آینده پژوهى براى جامعه تعریف کرد. طالبى با اشــاره 
به اطالعات و داده هاى گســترده و پیچیده در فضاى 
اقتصادى گفت: دانشگاه مى تواند در جمع آورى داده ها، 
دسته بندى، تجزیه و تحلیل داده ها و بسترسازى براى 
تصمیم گیرى  به بنگاه هاى اقتصادى و ســازمان هاى 

دولتى کمک کند.
رئیس دانشــگاه اصفهان با اشــاره به همکارى موفق 
دانشگاه اصفهان با شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 

اعضاى هیئت علمى دانشــگاه در هفتــه دو روز در این 
شــرکت حضور پیدا  مى کنند و با شناســایى مسائل و 
مشکالت راهکارهاى حل مسئله را به مدیران این شرکت 

ارائه مى کنند. 

اصالح سیستم روشنایى اداره آب و فاضالب ورزنه 

نقش مؤثر دانشگاه در شناسایى مشکالت بنگاه هاى اقتصادى 

مدیر منطقه یک شــهردارى نجف آباد گفت: طى 
هفته هاى اخیر بیش از 2400 اصله درخت شــامل 
توت، چنار، زیتون تلخ، سرو رونده و بو در نقاط مختلف 
این منطقه کاشته شده که در این میان درخت توت 
بیشترین ســهم را داشــته و خیابان هاى شریعتى، 
17شهریور و بلوار اســتقالل با بیش از 1500 اصله 

باالترین تمرکز کاشت را به خود اختصاص داده اند.
جالل ربیعى از علفزنى و جمع آورى ضایعات مربوط 
به این کار در بلوارهاى خرمشهر، دفاع مقدس و الغدیر 
به همراه باغ بانوان به عنوان دیگر اقدام انجام شده در 
این مدت نام برد و اظهار کرد: بیش از 20 هزار متر مربع 
چمنزنى در نقاط مختلف منطقه، سمپاشى درختان سرو 
شیراز و گل هاى رز در چندین نقطه، اصالح ده ها متر 
جدول و حفر 15 متر چاه فاضالب به منظور سرویس 
بهداشــتى در میدان امام خمینى(ره) در زمره دیگر 

اقدامات انجام شده در سطح منطقه هستند.
ربیعى به ادامه روند حفر چاه هاى جذبى در ســطح 
منطقه به منظور تقویت سفره هاى آب زیرزمینى با 
روان آب هاى سطحى اشاره کرد و گفت: در همین 

بازه زمانى دو حلقه چاه جذبى در خیابان کشتارگاه و 
محدوده مقابل باغ بانوان حفر شده و در چندین تقاطع 

منطقه نیز شاهد اصالح ورودى ها بوده ایم.
مدیر منطقه یک خاطر نشــان کرد: انجام 200 متر 
مربع بلوك فرش در جزیره بلوار فجر، کاشــت 500 
گل همیشــه بهار و اختر در پارك الله، 1250 مورد 
گودبردارى کاشــت درخت در پارك غدیــر و بلوار 
الغدیر و بیش از 170 متر مکعب خاکبردارى در پروژه 
شهربازى سرپوشیده پارك کوهستان از دیگر اقدامات 

قابل ذکر در این مدت محسوب مى شوند.
مدیر منطقه یک شهردارى نجف آباد همچنین اظهار 
کرد: در راستاى زیباسازى مبلمان شهرى طى چند 
هفته اخیر کار شستشوى جداول نقاطى مانند بلوارهاى 
آیت، ایزدى، الغدیر، طالقانى و اســتقالل به همراه 
خیابان هاى شریعتى، امام(ره)، شیخ بهایى، فردوسى و 
منتظرى شمالى انجام شده و در چندین مورد نیز ابالغ 
و اخطارهاى الزم براى بهسازى نما و یکسان سازى 

رنگ در مغازه ها انجام شده است.
ربیعى از انجــام نزدیک به 8000 متــر الیروبى در 
خیابان هاى قدس و شــیخ بهایى نام بــرد و اظهار 
کرد: در پروژه خیابان خرم شرقى نیز اقداماتى مانند 
60 متر اجراى ماهیچه جداول، 50 متر مکعب الشه 
چینى و بیش از 350 متر جدولگذارى انجام شده و در 
فازهاى مختلف پروژه ساماندهى خیابان امام شرقى 
نیز کارهایى مانند 300 متر مربع سنگ فرش و همین 
میزان تســطیح و ریگالژ، 100 متر تخریب جداول 
ســمت خیابان، 20 ُتن اجراى بتن مگر زیر جداول 
سنگى، 50 متر مکعب الشــه چینى و 20 تن اجراى 

بتن سطح پیاده رو انجام شده است.

کاشت 2400 درخت 
در منطقه یک شهردارى نجف آباد

ذوب آهن اصفهان براى ششــمین سال پیاپى به عنوان 
برترین شرکت فوالدى در رعایت حقوق مصرف کنندگان 
شناخته شد و براى دومین بار تندیس طالیى و لوح سپاس 
مربوطه را در هجدهمین همایــش روز ملى حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان کسب کرد.
در این آیین توسط دکتر رحمانى، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تندیس طالیى و لوح ســپاس حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان بــه دکتر نعمت ا... محســنى، معاون 

بازرگانى ذوب آهن اصفهان اهدا شد.
شایان ذکر اســت در بررســى هاى دقیق و کارشناسى 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان طى سال گذشته 

و بر اساس معیارهایى همچون رضایت مشتریان، وجود 
رویکردهاى نظام مند براى بررسى شکایات مشتریان، 
دارا بودن استانداردهاى کیفیت، شفافیت در قیمتگذارى 
محصوالت، دارا بودن اســتانداردهاى ایزو 2000 و ایزو 
4000، کســب تندیس ها و گواهینامه هاى بین المللى 
و همچنین افزایش صــادرات محصوالت نســبت به 
دوره هاى قبــل، طراحى و توســعه محصوالت جدید، 
افزایش بهره ورى و کاهش هزینــه هاى تولید، ارتقاى 
کّمى و کیفى کاالها و خدمات پــس از فروش، خدمات 
مدرن و جلوگیرى از واردات، داشتن واحد تحقیق و توسعه 
و نوآورى و... این شرکت براى دومین بار مفتخر به کسب 

تندیس طالیى و لوح تقدیر شد.
معــاون بازرگانــى ذوب آهن در این خصــوص گفت: 
نوآورى و توجه به حقوق مصرف کننده از دیدگاه کیفیت 
محصوالت تولیدى، ایجاد شرایط دسترسى آسان و سریع 
به محصوالت تولیدى شرکت، توزیع گسترده محصوالت 
در تمامى بخش ها، توجه به نیازهــاى صنعتى از جمله 
تولید ریل ملى و آرك معدنى و انواع فوالدهاى آلیاژى، 
محصوالت ساختمانى متناســب با تغییرات معمارى و 
طراحى ساختمان هاى مسکونى از جمله تیرآهن هاى 
بال پهن و تولید مطابق استانداردهاى روز جهانى از جمله 
استاندارد BS  از عمده دالیل موفقیت شرکت سهامى 

ذوب آهن اصفهان است.
دکتــر نعمــت ا... محســنى افــزود: بــا محصوالت

 ذوب آهن اصفهان مى توان در کشــور زلزله خیز ایران 
سازه هاى پایدار و مطمئن ساخت و از منابع ملى به خوبى 

محافظت کرد.
معاون بازرگانى ذوب آهن در ادامه تصریح کرد: چنانچه 
ظرفیت 45 درصدى خالى تولید ذوب آهن با تأمین مواد 
اولیه مناســب که تمامى آن در کشور پهناور ایران یافت 
مى شود فعال شود، این شرکت مى تواند تولیدات کیفى 
بیشتر که الیق مردم ایران باشــد را تولید کند تا از این 

ظرفیت بالاستفاده کشور استفاده شود.

تندیس طالیى رعایت حقوق مصرف کنندگان 
یک بار دیگر به ذوب آهن رسید

کوتاه از آبفا شهرستان هاى استان اصفهان

جلســه راهبــردي بررســی مشــکالت اجراي 
پروژه هاي آب و فاضالب شهر یزدانشهر نجف آباد 
با حضور مدیر منطقه و شهردار این شهر برگزار شد. 
در این جلســه مهندس مؤمنی، شهردار یزدانشهر 
به مشکالت مربوط به پر سازي هاي ترانشه هاي 
فاضالب اشاره کرد و از مدیر منطقه تقاضا کرد در 
سال جاري عوامل اجراي شبکه بیشتر با شهرداري 
ارتباط و تعامل داشته باشــند و شهرداري هم در 
جهت ادامه روند اجراي شــبکه همچون گذشته 

همکاري خواهد کرد. مهندس علیزاده، مدیر آبفا 
منطقه با قدردانی از استقبال خوب مردم این خطه 
در خرید انشــعاب فاضالب گفت: دلیل پیشرفت 
این پروژه در شهر یزدانشــهر همیاري مردم بوده 
و امیدواریم ادامه داشــته باشــد. وي به بررسی 
مشکالت ذکر شــده پرداخت و از دستگاه نظارت 
خواست با تشــکیل کمیته اي با حضور مسئوالن 
عمرانی شــهرداري ضعف هاي مطرح شــده را 

مرتفع کنند.

بررسی مشکالت پروژه هاي آب و فاضالب یزدانشهر 

جلسه میز خدمت در شهر انارك با حضور نماینده 
و فرماندار و مســئوالن ادارات شهرستان در محل 
مسجد جامع شهر انارك برگزار شد. در این جلسه، 
فرماندار شهرســتان  از خدمات خوب ارائه شــده 

شرکت آب و فاضالب تشکر و قدردانی کرد و مدیر 
امور آبفا منطقه نایین نیز حسب سئواالت، مشکالت 
و پیشنهادات  مطرح شده توســط رئیس شوراي 
اسالمی انارك، توضیحاتی را به حضار در جلسه داد.

برگزاري جلسه میز خدمت در شهر انارك

در اوایل اردیبهشــت سال جارى در ســالن آمفى 
تئاتر اداره آبفا لنجان جلســه ارزیابى عملکرد ایمنى 
پیمانکاران منطقه لنجان با حضور شــیرزادى، مدیر 
دفتر بهداشت و ایمنى و محیط زیست استان و مدیران 
عامل شرکت هاى پیمانکار و نفرات ایمنى پروژه ها، 

تشکیل شد. در این جلسه اهمیت موضوعات مربوط به 
ایمنى و بحث هاى حقوقى و ارتقاى سطح ایمنى مورد 
بررسى قرار گرفت و در پایان از شرکت سیماب دژ به 
عنوان پیمانکار برتر از لحاظ رعایت الزامات ایمنى در 

پروژه ها تقدیر به عمل آمد.

جلسه ارزیابى عملکرد HSE پیمانکاران طرح فاضالب 

جلسه اي در شــهرداري شــهر وزوان با حضور 
مدیر آبفا شاهین شــهر و میمه، شهردار و اعضاي 
شوراي اسالمی این شــهر  برگزار شــد. در این 
جلســه به مشــکالت آب و فاضالب شهر وزوان 
و چگونگــی و پیشــرفت پروژه طــرح مطالعاتی 
فاضالب رسیدگی شد. در این جلسه در خصوص 

لوله گــذاري اختصاصی برخی مشــترکان، لوله 
گذاري فاز دوم کوي انقالب وزوان و طرح خیابان 
خلیج فارس وزوان نیز تصمیماتی گرفته شــد تا 
مراحل کار با برطرف کــردن موانعی مانند متولی 
طرح و هزینه و... با ســرعت زیادتــري پیگیري

 شود.

دیدار مدیریت آبفا شاهین شهر با شهردار وزوان

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت توســعه تولید و ارزش 
آفرینى  در کشور به منظور بهبود سطح معیشت شهروندان 
و ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: کارآفرینى و بهبود فضاى 
کسب و کار مهمترین راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى 

و ایجاد رونق در تولید و اشتغال است.
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى استان 

اصفهان، محمد جواد بگى ایجاد نهضت خدمت رســانى و 
حمایت از توسعه صنعتى و فراصنعتى به ویژه در شهرك ها و 
نواحى صنعتى استان را بستر مناسبى براى فعالیت و سرمایه 
گذارى کارآفرینان جوان دانست. وى با بیان اینکه متأسفانه 
هنوز برخى از فعاالن اقتصادى، مســئوالن و مردم متوجه 
تحمیل جنگ اقتصادى برکشور نشــده اند، گفت: در دوران 
جنگ تحمیلى آحاد جامعه به دلیل ملموس بودن تجاوز عراق 

به خاك کشــور، متوجه جنگ بودند و براى موفقیت کشور 
در این جنگ نابرابر تالش و جانفشانى مى کردند اما جنگ 
اقتصادى تحمیل شده بر کشور به صورت مناسب در جامعه 
میان سیاستگذاران، فعاالن اقتصادى و عامه مردم درك نشده 
و به همین دلیل تالش هاى الزم براى پیروزى در این جنگ 

صورت نگرفته است.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تسهیل قوانین و بهبود فضاى کسب و 
کار کشور را در شرایط جنگ اقتصادى 
مهم دانست و افزود: در دوران جنگ 
نباید مثل دوران آرامش قوانین یکسان 
باشــد بلکه باید در این شرایط سخت 
اقتصادى، قوانین تســهیل و شرایط  
الزم براى رونق تولید، خروج از رکود 
و رفع مشکالت اقتصادى فراهم شود.

وى توجه به معافیــت هاى گمرکى، 
کاهش ســود بانکى و اصــالح نظام 
مالیاتى، بیمه و تأمیــن اجتماعى در 
شرایط ســخت اقتصادى را از جمله 
مصادیق بارز کمک دولت به صنعت 

براى خروج از رکود بیان کرد و افزود:
بدیهى است اخذ مالیات هاى سنگین از تولیدکنندگان مغایر 
با سیاست هاى ایجاد رونق در تولید خواهد بود. محمد جواد 
بگى افزود: در شرایط فعلى که سرمایه گذار به سختى فعالیت 
مى کند باید معافیت هاى مالیاتــى و معافیت گمرکى براى 
صادرات محصول و واردات مواد اولیه قائل شویم تا سرمایه 
گذاران انگیزه بیشترى براى ایجاد رونق در تولید داشته باشند.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان:

بهبود فضاى کسب و کار 
مهمترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتى است


